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 مقدمة
م، وكنـت   ١٩٧٢بدأت حيايت املهنية مهندس ختطيط عمراين يف وزارة الشؤون البلدية والقرويـة بعـام                  

وزمالئي يف دائرة شؤون التخطيط العمراين نقوم بدراسة ووضع املخططات التنظيمية ملدن وبلـدات وقـرى                
ع اليد الواحدة، ومل يدر يف خلدي       حمافظات القطر، إذ كان مهندسي ختطيط املدن يف حينه قلة ال يتعدون أصاب            

يف السنوات األوىل لعملي أنه لتنفيذ ما نضعه من تصاميم يتوجب وجود أداة قانونية قوية وسليمة، وأنه يف كل                   
صحيفة عقار حكاية وخاصية ختتلف عن األخرى، وبالتايل فإن تنفيذ األفكار اليت وضعناها يف الدولة أصعب                 

  .لتنظيميبكثري من عملية وضع املخطط ا
انتقلت للعمل ميدانياً يف بلديات حمافظة ريف دمشق، وهناك حبكم طبيعة العمل بـدأت بـالتعرف علـى                     

األنظمة اليت مبوجبها سيتم تنفيذ تلك اخلطوط اجلميلة واألفكار املعمارية اليت نبتكرهـا يف عمليـة دراسـة                  
  .املخططات التنظيمية

  . األنظمة والقوانني اليت حتكم عملية تنفيذ املخططات التنظيميةومن هنا بدأ املشوار، مشوار التعامل مع
املشوار مل يكن طيعاً يف حينه، فاألنظمة والبالغات والتعاميم كانت غري متوفرة بل وحمتكرة لدى من سبقنا من                  

كـان لزامـاً    . للحصول عليها كان البد من السؤال حيناً واالستجداء حيناً آخـر          ، مساعدين فنيني وغريهم  
للحصول على املعلومة القيام بزيارات عديدة ملرجعيات ذات رتبة وظيفية خمتلفة من مدير أنظمة وتشريعات يف                
وزارة إىل مراقب فين يف بلدية، وكنت أحلظ االختالف بطريقة كل مرجعية يف خطط هذه األنظمة وإن كان                  

 ،خزائن حديدية ومرتب بشكل جيد    بعض هذه األنظمة كان حيفظ يف       . التوافق مشترك وهو السرية واالحتكار    
 ومنها ما كان حمفوظاً ضمن مصنفات كرتونية        ،ولكن ال ميكن الوصول إليها إال بواسطة مفتاح صاحب اخلزنة         

 حبيث ال ميكن احلصول على املعلومة إال بواسطة         ،تدل على حمتوياهتا وموضوعة بشكل فوضوي      حتمل أمساء ال  
  .ب موضوعهاحيث يعرف أين جيد املعلومة حس واضعها

 وحافظاً لتلـك    ،ومع تدرجي الوظيفي صرت حبكم اخلربة وعامل الزمن قادراً على الوصول إىل تلك األنظمة             
حفظت األنظمة يف ملفات يدوية خاصة باإلضافة إىل ما هو          . اليت تصدر تباعاً سواء تعديالت أم أنظمة حديثة       

ودرءاً للجيل اجلديد من املهندسني من معاودة تكرار الصعوبات الـيت           ،  متناثر من األنظمة السابقة هنا وهناك     
 ، ونظراً لفراغ املكتبة اهلندسية من مرجع يضم القوانني واألنظمة العمرانية مبوبة حسب ختصـصها              ،واجهتها

 مبجلد كامل حيوي مجيع هـذه القـوانني         ، متربعاً لفرع نقابة املهندسني يف ريف دمشق       م١٩٩٥تقدمت بعام   
 كـل   جبزأين حيث أصدرها الفرع وبتشجيع كبري من رئيسه يف حينه املهندس خليل اخلالد              ،نظمة النافذة واأل

  . صفحة٥٠٠جزء حيوي 
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مع دخول عامل الربجميات واألمتتة مجيع فروع العلم ومع التسهيالت اليت قدمتها هذه الربجميات يف احلصول على               
 -بالغـات ( املتناثر من األنظمة والتشريعات بكافة أنواعهـا          كان البد من إشراك ذلك الكم اهلائل       ،املعلومة
 حيـث  ، بعـامل الربجميـات  إشراكها) اخل.... مراسيم تنظيمية   - مراسيم تشريعية  - قوانني - تعليمات -تعاميم

 اجلزء الثالث الذي يتضمن ما مت تعديله أو حتديثه من قوانني وتشريعات عمرانية بـني                م٢٠٠٦أصدرت بعام   
  . حبثي هلذه األنظمة احلديثة واحملدثةPDF مع إضافة هامة وهي قرص م٢٠٠٦ حىت م١٩٩٥األعوام 

 مـن  القـوانني      ءاً مبراجعة مجيع األنظمة والقوانني والتشريعات النافذة بد       لكي يكتمل هذا العمل قمت جمدداً     
 ترتيـب هـذه      ومت م،٢٠٠٨عام  يف   تشريع ملعاجلة خمالفات البناء      آخر وحىت   م١٩٢٦العقارية الصادرة بعام    

 متربعـاً جلميـع     ، حبثي ليستفيد منه مجيع املعنـيني      PDFاألنظمة والتشريعات حسب ختصصها ضمن ملف     
اجلهات املعنية مبواضيع أنظمة وتشريعات التخطيط العمراين باإلفادة منه ووضعه بني أيدي كافـة الـزمالء يف                 

  : إىل وكلمة شكر ووفاء البد وأن أقدمها،مواقع شبكاهتا اإللكترونية
  .السيد املهندس عرفان علي مدير مشروع حتديث اإلدارة البلدية على الرعاية الكرمية للمشروع -
على مسامهتها يف إغناء مواد     / مديرية تنفيذ التخطيط يف وزارة اإلدارة احمللية       /السيدة املهندسة وفاء داغستاين    -
  . الكتابهذا
  .يف تنفيذ وإخراج مواد هذا الكتابا ما وأناهتربمهعلى صواآلنسة ليلى كلش  هنادي احلسن  اآلنسة-

  متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح
  حسام صفدي
   وزير سابق-استشاري يف تنظيم املدن

  م٣٠/١٢/٢٠٠٨دمشق  
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  دستور اجلمهورية
@@العربية السورية
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   السورية العربية اجلمهورية دستور
  :الفصل األول

   املبادئ السياسية
  :املادة األوىل

اجلمهورية العربية السورية دولة دميقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ال جيوز التنازل عن أي جزء                -١
. لة احتاد اجلمهوريات العربيةمن أراضيها وهي عضو يف دو

. القطر العريب السوري جزء من الوطن العريب -٢
  . الشعب يف القطر العريب السوري جزء من األمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدهتا الشاملة -٣

  :املادة الثانية
. نظام احلكم يف القطر العريب السوري نظام مجهوري -١
  . ملبني يف الدستورالسيادة للشعب وميارسها على الوجه ا -٢

  :املادة الثالثة
.دين رئيس اجلمهورية اإلسالم -١
  . الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع -٢

  . اللغة العربية هي اللغة الرمسية: املادة الرابعة
  . عاصمة الدولة دمشق :املادة اخلامسة
  . بكل منها يبني القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها واألحكام اخلاصة : املادة السادسة
  : يكون القسم الدستوري على الشكل التايل: املادة السابعة

أقسم باهللا العظيم أن أحافظ خملصاً على النظام اجلمهوري الدميقراطي الشعيب وأن أحترم الدستور 
والقوانني وأن أرعى مصاحل الشعب وسالمة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف األمة العربية يف 

  .حلرية واالشتراكيةالوحدة وا
حزب البعث العريب االشتراكي هو احلزب القائد يف اجملتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية              : املادة الثامنة 

  . تعمل على توحيد طاقات مجاهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العربية
 قوى الشعب العاملة من أجـل تطـوير        املنظمات الشعبية واجلمعيات التعاونية تنظيمات تضم      :املادة التاسعة 

  . اجملتمع وحتقيق مصاحل أفرادها
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جمالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً دميقراطياً ميارس املواطنون من خالهلا حقـوقهم يف              :ةاملادة العاشر 
  . إدارة الدولة وقيادة اجملتمع

ن سالمة أرض الـوطن ومحايـة       القوات املسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة ع      : املادة احلادية عشر  
  . أهداف الثورة يف الوحدة واحلرية واالشتراكية

الدولة يف خدمة الشعب وتعمل مؤسساهتا على محاية احلقوق األساسية للمواطنني وتطوير            : املادة الثانية عشر  
  . حياهتم كما تعمل على دعم املنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً

  : الفصل الثاين
  املبادئ االقتصادية

  :املادة الثالثة عشر
. االقتصاد يف الدولة اقتصاد اشتراكي خمطط يهدف إىل القضاء على مجيع أشكال االستغالل -١
  . يراعي التخطيط االقتصادي يف القطر حتقيق التكامل االقتصادي يف الوطن العريب  -٢

   :ينظم القانون امللكية وهي ثالثة أنواع : املادة الرابعة عشر
وتشمل الثروات الطبيعية واملرافق العامة واملنشآت واملؤسسات املؤممة أو اليت تقيمها     : ملكية الشعب  -١

الدولة وتتوىل الدولة استثمارها واإلشراف على إدارهتا لصاحل جمموع الشعب، وواجـب املـواطنني              
. محايتها

والوحـدات اإلنتاجيـة    وتشمل املمتلكات العائدة للمنظمات الـشعبية واملهنيـة         : ملكية مجاعية  -٢
. واجلمعيات التعاونية واملؤسسات االجتماعية األخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها

وتشمل املمتلكات اخلاصة باألفراد وحيدد القانون وظيفتها االجتماعيـة يف خدمـة            : ملكية فردية  -٣
  .  مع مصاحل الشعباالقتصاد القومي ويف إطار خطة التنمية وال جيوز أن تتعارض يف طرق استخدامها

  :املادة اخلامسة عشر
. ال ترتع امللكية الفردية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون -١
. املصادرة العامة يف األموال ممنوعة -٢
. ال تفرض املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي -٣
  . جتوز املصادرة اخلاصة بقانون لقاء تعويض عادل -٤
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يعني القانون احلد األقصى للملكية الزراعية مبا يضمن محاية الفالح والعامل الزراعـي             : املادة السادسة عشر  
  . من االستغالل ويضمن زيادة اإلنتاج

  . حق اإلرث مضمون وفقاً للقانون :املادة السابعة عشر
    . االدخار واجب وطين حتميه الدولة وتشجعه وتنظمه: املادة الثامنة عشر
  . تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية حتقق مبادئ املساواة والعدالة االجتماعية: املادة التاسعة عشر

يهدف استثمار املنشآت االقتصادية اخلاصة واملشتركة إىل تلبية احلاجات االجتماعية وزيادة           : املادة العشرون 
  . الدخل القومي وحتقيق رفاه الشعب

  : الفصل الثالث
  املبادئ التعليمية والثقافية

يهدف نظام التعليم والثقافة إىل إنشاء جيل عريب قومي اشتراكي علمي الـتفكري             : والعشرونملادة احلادية   ا
مرتبط بتارخيه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل حتقيق أهداف أمته             

  . يف الوحدة واحلرية واالشتراكية واإلسهام يف خدمة اإلنسانية وتقدمها
يضمن نظام التعليم التقدم املستمر للشعب ويساير التطور الدائم حلاجاته االجتماعية           : روناملادة الثانية والعش  

  . واالقتصادية والثقافية
  :املادة الثالثة والعشرون

الثقافة القومية االشتراكية أساس لبناء اجملتمع العريب االشتراكي املوحد وهي هتدف إىل متتني القـيم                -١
ا لألمة العربية وتطوير اجملتمع وخدمة قضايا اإلنسانية وتعمل الدولة علـى            األخالقية وحتقيق املثل العلي   
. تشجيع هذه الثقافة ومحايتها

تشجيع املواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير اجملتمع وتقدمه، ويقوم اإلبـداع الفـين علـى                 -٢
. ة جلميع املواطننياالتصال الوثيق حبياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية املواهب والكفاءات الفني

التربية الرياضية دعامة أساسية يف بناء اجملتمع وتشجع الدولة هذه التربية إلعداد جيل قوي جبـسمه                 -٣
  . وأخالقه وتفكريه
  :املادة الرابعة والعشرون

العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي يف تقدم اجملتمـع                  -١
.  وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشاملالعريب االشتراكي

  . حتمي الدولة حقوق املؤلفني واملخترعني اليت ختدم مصاحل الشعب -٢
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  :الفصل الرابع
  احلريات واحلقوق والواجبات العامة

  :املادة اخلامسة والعشرون
. احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم -١
. ادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولةسي -٢
. املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات  -٣
  . تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني -٤

لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            :املادة السادسة والعشرون  
  . ذلكوينظم القانون 

  . ميارس املواطنون حقوقهم ويتمتعون حبرياهتم وفقاً للقانون: املادة السابعة والعشرون
  :املادة الثامنة والعشرون

. كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضائي مربم -١
. ال جيوز حتري أحد أو توقيفه إال وفقاً للقانون -٢
.وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلكينة ال جيوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مه -٣
  . حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون -٤

  . ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين: املادة التاسعة والعشرون
وجيوز ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا وال يكون هلا أثر رجعي                  : املادة الثالثون 

  . يف غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك
  . املساكن مصونة ال جيوز دخوهلا أو تفتيشها إال يف األحوال املبينة يف القانون :املادة احلادية والثالثون
  . نسرية املراسالت الربيدية واالتصاالت السلكية مكفولة وفق األحكام املبينة يف القانو :املادة الثانية والثالثون
  :املادة الثالثة والثالثون

. ال جيوز إبعاد املواطن عن أرض الوطن -١
لكل مواطن احلق بالتنقل يف أراضي الدولة إال إذا منع من ذلك حبكم قضائي أو تنفيـذاً لقـوانني                    -٢

  . الصحة والسالمة العامة
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  .  دفاعهم عن احلريةال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو :املادة الرابعة والثالثون
  :املادة اخلامسة والثالثون

. حرية االعتقاد مصونة وحتترم الدولة مجيع األديان -١
  . تكفل الدولة حرية القيام جبميع الشعائر الدينية على أن ال خيل ذلك بالنظام العام -٢

  :املادة السادسة والثالثون
. ميع املواطننيالعمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفريه جل -١
. حيق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك -٢
حتدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملني وتنظم هلـم حـق الراحـة                 -٣

  . واإلجازة والتعويضات واملكافآت
ة وهو جماين يف مجيع مراحله وإلزامي يف مرحلته االبتدائيـة           التعليم حق تكفله الدول   : املادة السابعة والثالثون  

وتعمل الدولة على مد اإللزام إىل مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه مبا             
  . حيقق الربط بينه وبني حاجات اجملتمع واإلنتاج

لكتابة وكافة وسـائل  لكل مواطن احلق يف أن يعرب عن رأيه حبرية وعلنية بالقول وا         :املادة الثامنة والثالثون  
التعبري األخرى وأن يسهم يف الرقابة والنقد البناء مبا يضمن سالمة البنـاء الـوطين               
والقومي ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنـشر           

  . وفقاً للقانون
ر مبادئ الدستور وينظم القـانون      للمواطنني حق االجتماع والتظاهر سلمياً يف إطا      : املادة التاسعة والثالثون  

  . ممارسة هذا احلق
  :املادة األربعون

مجيع املواطنني مسؤولون يف تأدية واجبهم املقدس بالدفاع عن سالمة الوطن واحتـرام دسـتوره                -١
. ونظامه الوحدوي االشتراكي

  . اجلندية إلزامية وتنظم بقانون -٢
  . العامة واجب وفقاً للقانونأداء الضرائب والتكاليف : املادة احلادية واألربعون
  . احلفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن :املادة الثانية واألربعون
ينظم القانون اجلنسية العربية السورية ويضمن تسهيالت خاصة للمغتربني العـرب            :املادة الثالثة واألربعون  

  .  العريبالسوريني وأبنائهم وملواطين أقطار الوطن
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 ١٤

  :املادة الرابعة واألربعون
. األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة -١
حتمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات املادية واالجتماعية اليت تعوقه وحتمـي                -٢

  . األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم
تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا املسامهة الفعالة والكاملة يف احليـاة              : املادة اخلامسة واألربعون  

السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وتعمل على إزالة القيود الـيت متنـع            
  . تطورها ومشاركتها يف بناء اجملتمع العريب االشتراكي

  :وناملادة السادسة واألربع
. تكفل الدولة كل مواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز واليتم والشيخوخة -١
  . حتمي الدولة صحة املواطنني وتوفر هلم وسائل الوقاية واملعاجلة والتداوي -٢

تكفل الدولة اخلدمات الثقافية واالجتماعية والصحية وتعمل بوجه خـاص علـى             :املادة السابعة واألربعون  
  . لقرية رفعا ملستواهاتوفريها ل

للقطاعات اجلماهريية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو مجعيـات             : املادة الثامنة واألربعون  
تعاونية لإلنتاج أو اخلدمات وحتدد القوانني إطار التنظيمات وعالقاهتـا وحـدود            

  . عملها
 مشاركة فعالة يف خمتلف القطاعات واجملالس احملـددة  تشارك التنظيمات اجلماهريية : املادة التاسعة واألربعون  

  : بالقوانني يف حتقيق األمور التالية
. بناء اجملتمع العريب االشتراكي ومحاية نظامه -١
. ختطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي -٢
. تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة ومجيع الشؤون األخرى املرتبطة حبياة أفرادها -٣
.  التقدم العلمي والتقين وتطوير أساليب اإلنتاج حتقيق -٤
.الرقابة الشعبية على أجهزة احلكم -٥
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  املرسوم التشريعي
@@٢٠٠٤ لعام ٦٤ رقم 

  



 ٦٤املرسوم التشريعي رقم   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٤املرسوم التشريعي رقم   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٧

 /٦٤/املرسوم التشريعي رقم 
  رئيس اجلمهورية

   على أحكام الدستوربناًء
  :يرسم ما يلي

وعبارة وزير اإلدارة احمللية ، رة احمللية والبيئة حمل وزارة اإلسكان والتعمري حتل عبارة وزارة اإلدا-١املادة 
والبيئة حمل وزير اإلسكان والتعمري أينما وردت يف القوانني واألنظمة والقرارات والتعليمات النافذة يف 

  :جمال تطبيق النصوص التشريعية التالية
  .٢٠٠٢ لعام ٤١انون رقم  املعدل بالق١٩٨٢ لعام /٥/املرسوم التشريعي رقم   -أ 
 ١٩٨٣ لعام ٢٠املرسوم التشريعي رقم   -ب 
 ١٩٧٤لعام /٩/القانون رقم   -ج 
 ١٩٧٤ لعام /١٤/القانون رقم   -د 
 .٢٠٠٠ لعام /٢٦/ املعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ لعام /٦٠/القانون رقم   -ه 

  .١٩٧٤ لعام /٩٦/من املرسوم التشريعي رقم / ٨/ تلغى املادة -٢املادة 
عاملون يف وزارة اإلسكان والتعمري القائمون على رأس العمل يف مديرييت التخطيط العمراين  يعترب ال-٣املادة 

والطبوغرافيا منقولني حكما إىل وزارة اإلدارة احمللية والبيئة مع كافة مستلزمات عملهم من التجهيزات 
 فيها بقرار من وزير اهلندسية واملكتبية واألثاث واألرشيف واملباين واآلليات وجترى تسميتهم لوظائفهم

وتعد وظائفهم مضافة إىل مالك وزارة . اإلدارة احمللية والبيئة خالل شهر من نفاذ هذا املرسوم التشريعي
اإلدارة احمللية والبيئة وتطوى من مالك وزارة اإلسكان والتعمري وتنقل اعتمادات أجورهم إىل موازنة 

  .هذه الوزارة بقرار من وزير املالية
  .تعترب مجيع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما مبا يتفق وأحكام هذا املرسوم التشريعي -٤املادة 
  . ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية-٥املادة 

  م٢٣/٩/٢٠٠٤هـ  املوافق لـ ١٤٢٥/ ٨/ ٨دمشق يف 
  

  رئيس اجلمهورية
  بشـار األسـد
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  : الفصل األول
  ألنظمة العقاريةا

  
  

  .م١٩٢٦ لعام ١٨٦نظــام التحريــر والتحديــد القرار : الباب األول
  .م١٩٢٦لعام ١٨٩الالئحة التنفيذية لقانون السجل العقاري القرار: الباب الثاين
 .م١٩٤٩ لعام ١٥٣قانون عمليات التحســني العقـاري رقم: الباب الثالث
 .م١٩٦٣لعام ١١٠٩نون اإلصالح الزراعي املرسومالالئحة التنفيذية لقا: الباب الرابع
  .م١٩٨٦ لعام ٢١يوع رقم ــــة الشـــون إزالـقان: الباب اخلامس
 .م٢٠٠١ام ــ لع٦٥ة رقم ــيـرون األمالك البحــ قان:الباب السادس
 دـالتحدي أعمال فيها تتم مل اليت املناطق يف االختياري التحديد:الباب السابع 

 .م١٩٢٩ام ــ لعــ٢٥٧٦ـرار ــ القـرــوالتحري
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 ٢١

 والتحديد التحرير نظام
 م١٩٢٦ لعام /١٨٦/الصادر بالقرار رقم 

بواسطة قاضـي صـلح      جيري حتديد وحترير العقارات واألموال غري املنقولة يف األقضية أو احملافظات           :١املادة
  . الصلحيوضع عند االقتضاء مهندس حتت تصرف قاضي .القضاء

قـضاة الـصلح      عن أحكام املادة األوىل، ميكن بأمر إداري من رئيس الدولة، االستعاضة عن            رغماً :٢املادة  
املنقولـة يف األقـضية أو       بقضاة عقاريني للقيام بعمليات حترير وحتديد العقارات واألمـوال غـري          

التحديد والتحرير لتسلم   عمليات   ويف هذه احلال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن         . احملافظات
ومبؤازرة املأمورين املساعدين الالزمني، يقوم املهندس املكلف إجـراء         . إىل القضاة األفراد العقاريني   

الالزمة هلـذه   قت للعقارات واألموال غري املنقولة، يف أثناء مجيع املدةؤالتحديد والتحرير امل عمليات
يعني هذا املهندس مدير الدوائر العقارية بناًء        .قاريالعمليات، بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد الع      

يستبدل املهندس الكاتب، بعـد انتـهاء عمليـات          .)كادسترو( على اقتراح ملتزم أعمال املساحة    
  .يعينه مدير الدوائر العقارية قت، بكاتب قلمؤالتحديد والتحرير امل

، أو  يعني احتياطياً قـاضٍ    .عيني القاضي العقاري  حتدد يف مراسيم أو قرارات حملية، طريقة تسمية أو ت         : ٣املادة  
األفراد العقاريني عند عدم متكن هؤالء من        عدة قضاة عقاريني إضافيني، يكلفون القيام مقام القضاة       

الدوائر العقارية يف الدولة، وهذا املـدير ميكنـه أن           القيام بوظائفهم، ويوضعون حتت تصرف مدير     
يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري، يف مجيع املهمات الـيت   يستخدمهم فيما عدا األحوال اليت

  .تتعلق بسري الدوائر
أو احملافظـة،    متتد صالحية قاضي الصلح القضائية، يف مسائل التحديد والتحرير، إىل أراضي القضاء           : ٤املادة  

ذي أنشئت فيه هذه    اإلداري ال  ومتتد صالحية القاضي العقاري القضائية إىل األماكن املعينة يف األمر         
  .السلطة القضائية أو يف أوامر إدارية

يقومـون   إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة، وكذلك القضاة األفـراد العقـاريون،             : ٥املادة  
حتت تصرف سلطته    بعمليات التحديد والتحرير حتت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون         

عـن عمليـات التحديـد       لطة املكلفة باملراقبة تبت يف كل خالف يتولد       إن الس . يف هذه العمليات  
وهي تعطي علماً عـن     . احملاكم والتحرير، وذلك يف مجيع األحوال اليت يقتضي فيها القانون مبراجعة         

أما العقوبات الـيت    . القضاة األفراد العقاريون   املخالفات أو التقصريات اليت يرتكبها قاضي الصلح أو       
االقتضاء، بعد أخذ رأي مدير الدوائر العقاريـة، اإلدارات الـيت            قانون فتحكم هبا عند   ينص عنها ال  

  .تابعني هلا يكون هؤالء املأمورون
) عقارية(منطقة   يف كل قضاء أو حمافظة جتري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية، ويف املدن منطقة             : ٦املادة  

حتت مراقبة قاضي الـصلح أو       علقة بالتحديد والتحرير  يوضع املهندسون املكلفون إجراء األعمال املت     
املساحة فيما خيـتص بـاألمور الفنيـة         القاضي الفرد العقاري على أهنم يكونون تابعني فقط لدائرة        

على املهندسني قبل استالمهم وظائفهم أن يقسموا أمام قاضي الصلح           .ومراقبة األشغال الطبوغرافية  
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القسم   يتعهدون هبا القيام بوظائفهم قياماً حسناً بكل أمانة وينظم هبذاالعقاري، مييناً أو القاضي الفرد
  .حمضر ضبط يضعه القاضي

أن يشرع هبـا يف      تفتح مبدئياً أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداًء من أول آذار، على أنه ميكن             : ٧املادة  
 ات التحرير والتحديد، يف كل    جيب أن ينشر األمر اإلداري الذي تفتتح مبوجبه عملي         .كل تاريخ آخر  

املترتبـة علـى     قضاء أو حمافظة قبل شهرين على األقل من تاريخ افتتاحها، ويذكر فيها الواجبات            
ويبلغ إىل أعلـى     .املعمول هبا  السلطات اإلدارية احمللية، وعلى املالكني، وكذلك العقوبات اجلزائية       

تؤمن تعليقه يف املناطق العقارية ذات       ه السلطات وهذ. السلطات اإلدارية يف احملافظة واللواء والقضاء     
وكل ذلك هبمـة مـدير      . الرمسية ويف ثالث جرائد حملية     وينشر يف اجلريدة  . العالقة واملناطق املتامخة  

  .ةالدوائر العقاري
مـستقيمة،   يف املناطق املسموحة جيري املسح بناًء على نقط تثليث أساسية حمسوبة وفقاً خلطـوط             : ٨املادة  

  .قتؤامل سبة لتلك النقط اليت جيب أن توضع قبل إجراء عمليات التحرير والتحديدبالن
حـسب إجنـاز     عاماً للتحديد، أول فأول،   ) كروكي(يف املناطق العقارية، يضع املهندسون تصميماً       : ٩املادة  

اً لنتائج  الرسوم املساحية وفق   قت للعقارات واألموال غري املنقولة وتنظم     ؤأعمال التحرير والتحديد امل   
املساحة النهائية إال بعد أن ختتم، يف كل منطقة          غري أنه ال توضع خرائط    . قتؤالتحرير والتحديد امل  

توضع هذه اخلرائط النهائيـة بعـد    .أحكام الفصل الرابع التايل  عقارية، العمليات املنصوص عنها يف    
وإذا وجد عدم وضـوح يف      . الفرد العقاري  التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي       

هذه القرارات حسب ما يقتضي احلال، إما مـن          منطوق هذه القرارات فدائرة املساحة تطلب شرح      
العقاري املالزم الذي يعينه هلذه الغاية مدير الدوائر العقارية،          أمني السجل العقاري، وإما من القاضي     

خلارطة أن التخوم املعينة هبا احلدود      إذا عاين املهندس املكلف وضع ا      .القضاء وإال فمن قاضي صلح   
 العقارات قد نقلت من أماكنها فريجعها فوراً إىل أماكنها األوىل، إال إذا كـان نقلـها                الفاصلة بني 

يصادق ملتـزم    .ناشئاً عن عملية طبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوين مذكور يف حمضر الضبط            
أعاله، بعد التثبت من مطابقتها      ة على الكيفية املذكورة   أعمال املساحة على اخلارطة األساسية املنظم     

ملتزم أعمال املساحة حملفاً هلذه الغايـة،        يكون. لقرارات قاضي الصلح، أو القاضي الفرد العقاري      
أمام حمكمة بداية الدعاوى األجنبية اليت يكون حمل إقامتـه   وهو يقسم حاالً، وبعد إذاعة هذا القرار،     

توضع املصادقة على اخلارطة وكذلك      .هبا القيام بوظيفته قياماً حسناً وبكل أمانة       يتعهدتابعاً هلا، مييناً    
بعدئذ تصبح هلذه الوثائق ذات القوة اإلثباتية غري املرتاب هبا اليت لقيود             .على جدول التحرير النهائي   

 ،م١٩٢٦ آذار   ١٥ الـصادر يف     ١٨٨العقاري، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار عـدد           السجل
األساسية بـدون    وتودع دائرة أمانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة هبذا السجل حتفظ اخلارطة           

ويكون مبيناً فيها، بصورة دائمة، احلالة النامجـة عـن           .تغيري يف خزانة أوراق أمانة السجل العقاري      
 هيئة العقارات األموال    إن التغيريات اليت تطرأ على     .الفرد العقاري  قرارات قاضي الصلح أو القاضي    

 .من اخلارطة األساسية، مصدق على صحتها من ملتزم أعمال املساحة          غري املنقولة تذكر على نسخة    



 األنظمة العقارية -الفصل األول  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٣

إيداع اخلارطة   تكون هذه النسخة، اخلارطة اليت حتفظ يف دائرة املساحة، وتستعمل ابتداًء من تاريخ            
 م املساحي، وفقاً ألحكام أنظمـة     التحديد العام، وكذلك الرس   ) كروكي(ينظم تصميم    .األساسية

  .دائرة املساحة
بقرار من قاضـي     يعني تاريخ حترير وحتديد العقارات واألموال غري املنقولة، يف كل منطقة عقارية،           : ١٠املادة  

إن قرار قاضي    .دائرة املساحة  الصلح أو القاضي الفرد العقاري، وفقاً القتراحات األشغال الفنية يف         
قت يف  ؤالتحرير والتحديد امل   لفرد العقاري، الذي يعني فيه تاريخ افتتاح أشغال       الصلح أو القاضي ا   

املهندس الكاتب ليبلغـاه، مبهمتـهما، إىل        كل منطقة عقارية، يبلغ إىل رئيس األشغال الفنية وإىل        
يـة  املتامخة، ويبلغ أيضاً هذا القـرار إىل احملـاكم البدائ          املختارين يف املنطقة العقارية ويف املناطق     

يدعى املالكون واجملاورون، وعلى العموم كل من يدعي حبق          .هذه املناطق  واالستئنافية التابعة هلا  
األعمال، بواسطة املختارين حلضور التحديد الوجاهي، ليدلوا على حدود  أول فأول، حسب تقدم

 ىا الـدعو وينبهون، عدا ذلك، على أنه إذا مل يلبـو . ويثبتوا، عند االقتضاء، مدعياهتم أمالكهم
تترتب على دائرة األوقاف فيما يتعلق  .يستغىن عنهم، وجتري عملية التحديد كما لو أهنم حاضرين        

فيما يتعلق بأمالك الدولة، وعلى املأمور املكلـف         باألوقاف املضبوطة، وعلى دائرة أمالك الدولة     
  . املالكنيوالبحرية، نفس الواجبات املترتبة على احملافظة على األمالك العامة الربية

وأصـحاب   قت للعقارات حبـضور املختـارين     ؤيف اليوم املعني يباشر املهندس بإجراء التحديد امل        :١١املادة  
عينية عقارية،   ويعاين وضع اليد ووجود حقوق    . األمالك ذوي الشأن واجملاورين واملدعني حبق ما      
لتصرحيات عـن مـصدر     جيب أن يوضح يف ا     .وفقاً لتصرحيات ذوي الشأن اجملاورين واملختارين     

فيوضح سبب وتاريخ متلك واضع اليد احلـايل أو          وإذا كان التملك بغري سند    . احلقوق املدعى هبا  
وضع اليد بصورة هادئة مستمرة وعلنية منذ هذا         من اتصل إليه منه، وكذلك يوضح عن حدوث       

اليت جيـب   غري املنقولةمجيع احلقوق العينية ) أموال غري منقولة(يفهم يف هذا القرار بلفظة       .التاريخ
هي ) العقارات(و. م١٩٢٦ آذار   ١٥ الصادر يف    ١٨٨قيدها يف السجل العقاري وفقاً للقرار رقم        

فيها مـن    قطع معينة من سطح األرض ذات نوع شرعي واحد موجود ضمن خط مقفول مع ما              
ل مالـك  من قب البنايات أو األغراس اليت هي أجزاء متممة هلا، وجار عليها حق ملك أو تصرف

الوحدة العقارية املساحية    فالعقار تتألف منه  . واحد أو عدة مالكني مشتركني فيها اشتراكاً مشاعاً       
 ١٥ الـصادر يف     ١٨٩اجلديد للقرار     من النص  ٢٣فيما عدا املستثنيات املنصوص عنها يف املادة        

 . السجل العقـاري   املنقولة اليت جيب قيدها يف     ، وتقوم عليه بقية احلقوق العينية غري      م١٩٢٦آذار  
يف أحكـام    قت، إبان التحديد يف احملضر املنصوص عنه      ؤيذكر املهندس املكلف إجراء التحديد امل     

ويقيد أيضاً يف احملضر،      التالية، تصرحيات ذوي الشأن واجملاورين واملختارين وهو يتلقى        ١٥املادة  
عترضون أو مدعوا احلقوق يف أثناء     امل ، االعتراضات أو الطلبات اليت يقدمها     ٢١وفقاً ألحكام املادة    
 .وصل السندات، والوثائق اإلثباتيـة املـربزة       ويتسلم يف الوقت نفسه، مقابل    . التحديد الوجاهي 

اليـد   وجيب أن يذكر يف هذه التصرحيات حالة وضع       . يكون ذوو الشأن مسئولني عن تصرحياهتم     
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األراضـي أو   لشأن ألجل ضـم   احلقيقي، بقطع النظر عن االتفاقات اليت حصلت فيما بني ذوي ا          
بعـد   إن االتفاقات، من هذا النوع، يستكملها ويثبتها عند االقتضاء، القاضي العقاري،           .قسمتها

واملواد اليت تليها من     ١٩قت للعقارات واألموال غري املنقولة، وفقاً للمادة        ؤاالنتهاء من التحديد امل   
  .هذا القرار

املختـارين   راً يف حمل التحديد، فيجري التحديد بناًء على أقـوال         إذا مل يكن صاحب امللك حاض     : ١٢املادة  
ويف مجيع األحوال، إذا وقع خالف       .واجملاورين احلاضرين، ويذكر ذلك يف حمضر حتديد العقارات       

أما . يف احملضر كأنه صاحب العقار املفترض      على حق امللكية، فالشخص الذي يشغل العقار، يقيد       
ويف هذه احلال املذكورة أعاله، إذا مل ميكن تعيني وضع اليد، فيقيد             .ضاملدعي حبق، فيعترب كمعتر   

وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعني، يف ابتداء الدعوى،         . على السواء كمعترضني   مدعو احلقوق 
قـت إال حبـضور     ؤال ميكن للمهندس أن يشرع يف التحديد امل        .واحد من ذوي العالقة    صفة كل 

إن  .ألخري غائباً، فبحضور عضو مندوب من جملس هيئة اختيارية املكـان          ا املختار، وإذا كان هذا   
الالزمـة ملعاينـة     للقاضي الفرد العقاري واملهندس الكاتب وكذلك لسلطات املراقبة، الصالحية        

احملاضر املنظمة من قبل هـؤالء       وتكون هلذه . قتؤاملخالفات املقترفة يف أثناء عمليات التحديد امل      
  .خالف ذلك اإلثباتية، إىل أن تقوم احلجة علىاملأمورين القوة 

ختومـاً علـى      من الفقرتني األوىل والثانية، يضع املهندس      ١٢يف األحوال املنصوص عنها يف املادة       : ١٣املادة  
ويضع ختوماً ضمن هذه احلدود على األقـسام الـيت           .حدود وضع اليد احلقيقي للمالك املفترض     

أن جيعل منها عقارات قائمة بذاهتا، وحيدد كعقارات قائمة          يطالب فيها األشخاص اآلخرون، دون    
على أنه جيب يف األحوال املذكورة أعـاله إذا   .ميكن فيها تعيني وضع اليد بذاهتا، األقسام اليت ال

يسمح بوضع ختوم هلا، أن يذكر املهندس فقط اخلالف الواقع           كان صغر األقسام املختلف عليها ال     
يبت يف احلال قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري املكلـف            .كروكيال يف حمضر التحديد ويف   
التحديد ووضع التخوم املؤقت اليت جيريها املهندس، يف كل خالف يقع بني             مراقبة قانونية عمليات  

بـه،   واملالكني بشأن العمليات املذكورة، ماعدا اخلالفات املتعلقة باحلدود أو حبق مدعى           املهندس
إن املخالفات املعاينة يعاقب عليهـا       .ت يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية      فإن هذه اخلالفا  

  .يف احلال وفقاً للقانون
بصورة حسية على   املذكورة أعاله تبني١٣ و١٢ و١١قتة املعينة وفقاً ألحكام املواد ؤإن احلدود امل: ١٤املادة 

رأس كل تغيري يف اجتاه      ين، موضوعة يف  األرض، وعند االقتضاء بواسطة ختوم طبق األمنوذج القانو       
  .احلدود

والتحديـد   قت يدوهنا املهندس يف حمضر التحريـر ؤإن اإليضاحات الناجتة عن عمليات التحديد امل   : ١٥املادة  
 .حتريـر العقـارات    قت، وكذلك يف جدول   ؤاملنظم لكل عقار أول فأول، وفقاً لتقدم التحديد امل        

تعـدد   املالكني يف املناطق العقارية، حيث حيوج إىل ذلـك        يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأمساء       
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 جيب أن يكون لكل من احملضر وجدول التحرير والفهرس اهلجائي للمـالكني، مطابقـاً              .املالكني
 .لألمنوذج املعني من قبل اإلدارة

  :يشتمل حمضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأيت: ١٦املادة 
 .)اوعه الشرعي وحدوده املصرح هبموقعه وقوامه ون(وصف العقار  -١
االقتـضاء تعـني     اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية املالكني والشركاء يف امللك املصرح هبم، وعند            -٢

 . يف الفقرة األخرية٣٦احلصص املشاعة وفقاً ألحكام املادة 
 سـنة   تشرين ثاين  ١٢  الصادر يف  ٣٣٣٩ من القرار رقم     ١٠ذكر احلقوق العينية وفقاً ألحكام املادة        -٣

وإذا كان العقار جارياً عليـه وقـف        . ه، وحقوق اإلرتفاق واالنتفاع املترتبة على العقار أو ل        م١٩٣٠
الوقف واملؤسسة واملتويل واملستحقني املعينني يف    واسم) وقف ذري أو خريي   (فيجب ذكر نوع الوقف     

 اإلرث إشـغاله    - مثنالدفتر خانة و احلصول عليه بثمن أو بغري          قيده يف (صك الوقف وأسباب امللك     
 .)ةاحلال جيب أن تذكر املد مدة طويلة ويف هذه

 .األخرى ذكر االعتراضات على احلدود وعلى وجود ومدى حق امللكية أو احلقوق العينية -٤
 .عداد الوثائق والسندات اليت يربزها ذوو الشأنت -٥
احلقـوق يف املنطقـة    تعيني حمل اإلقامة املختار للمالكني والشركاء يف الصك واملعترضني ومـدعي      -٦

 .العقارية أو يف مركز القضاء أو احملافظة
املفترضني واجملاورين   قت بتوقيع املهندس واملالكني املفترضني أو الشركاء بامللك       ؤخيتم حمضر التحديد امل   

 .املنطقة العقارية أو من ينوب عنه قت وخمتارؤواملعترضني أو ممثليهم الذين حضروا التحديد امل
بوظيفة كاتـب    قت القيام ؤيفتح جدول حترير العقارات املهندس املكلف أثناء التحرير والتحديد امل          :١٧املادة  

مـسؤولية قاضـي     مث يكلف كاتب القلم حتت    . وهذا املأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي      
ات وأن يدون فيه قـرار     الصلح أو القاضي الفرد العقاري، أن فيه التحويرات اليت تقع يف احملضر،           

 يسلم هذا اجلدول بعد تصفية االعتراضات أو الطلبات، وبعد االنتهاء من العمليـات يف              .القاضي
  .كل منطقة عقارية، إىل دائرة املساحة ليستعمل لوضع خرائط املساحة

والفهارس اهلجائية   إن حماضر حتديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول حترير العقارات         : ١٨املادة  
العقاري عند انتـهاء التحديـد       ء املالكني، يسلمها املهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد        بأمسا
يستوجب هذا التسليم تنظيم حمضر ضبط على نسختني يوقعه رئيس       .قت يف كل منطقة عقارية    ؤامل

  .يذكر يف هذا احملضر قائمة تفصيلية بالوثائق املسلمة .أو القاضي العقاري األشغال وقاضي الصلح
حمضر ضبط   قتؤينظم املهندس الكاتب يف كل منطقة عقارية حاالً بعد انتهاء عمليات التحديد امل            : ١٩ملادة  ا

ويلصق هذا احملضر يف     خبتام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس األشغال واملختار،         
وتـذكر هـذه    .قـة العقاري يف املنط غرفة كاتب القاضي ويبلغ إىل املكتب املعاون وإىل املكتب   

يعطـى علـم خبتـام      . العمليات يف حمضر ضبط االختتام يف أسفل املسودة ويوقع حتتها الكاتب          
وفقاً لألحكـام املـذكورة      قتة لألهايل هبمة املختارين، ويتسلم الكاتب، عدا ذلك،       ؤالعمليات امل 
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ه الغاية بواسـطة  العقار وينبه هلذ   أدناه، تصرحيات واعتراضات املالكني، ويذكرها يف حمضر حتديد       
مل حيضروا أثناء     العموم كل املدعني حبق ما الذين      وعلى .املختارين، املالكني اجملاورين واملعترضني   

عليهم احلضور إىل مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاهتم أو طلباهتم ويربزوا           التحديد الوجاهي، بأن  
  .سنداهتم أو وثائقهم اإلثباتية لدعمها

التحديـد والتحريـر     دة ثالثني يوماً ابتداًء من تاريخ إلصاق حمضر ضبط اخلتام لعمليات          يف أثناء م  : ٢٠املادة  
 :سابقاً أن يتدخل املؤقت يف املنطقة العقارية، ميكن لكل شخص مل يتدخل يف األمر

أو علـى    بطريقة االعتراض فيما لو وقع خالف على وجود حق امللكية أو على مدى هـذا احلـق                 -١
 .احلدود

  .السجل العقاري القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيين ميكن تدوينه يفوبطريقة طلب  -٢
الـصغار   حيق، على األخص لألوصياء وللوكالء القانونيني ولألقارب أو األصدقاء ولوكيل أمالك             

 القاصرين والصغار والغائبني   والغائبني والضائعني، أن يتدخلوا بطريقة االعتراض أو طلب القيد باسم         
ليقبل مثوهلم أمام السلطة القـضائية ذات   على أنه جيب على األقارب واألصدقاء أن يثبتوا وكالتهم

  .الصالحية باسم املعترض
الكاتـب   إن االدعاءات أو االعتراضات املقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتـايب يـستلمها            : ٢١املادة  

جيب أن تـشتمل     أو الكتابية املذكورة أعاله   إن التصرحيات الشفهية    . ويذكرها يف احملضر خمتصرة   
على تعـيني حمـل      على ذكر احلقوق أو السندات أو األوراق اليت يستند إليها الطلب، وكذلك           

إن التصرحيات اخلطية جيب أن تكون حاويـة         .اإلقامة املختار يف املنطقة العقارية أو مركز القضاء       
ثائق اإلثباتية ومجيع ما يذكر يف احملضر، على        جبميع الو  على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة      

وإذا كان هذا األخري ال يعرف التوقيع،       . أن يوقعه صاحب التصريح    أثر التصرحيات الشفهية، جيب   
ال يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان  .السالمية األوىل من إهبام اليد اليمىن     فيضع عليه بصمة  

وعدا ذلك يرقن حكماً االعتراض أو طلب       . املادة العشرين  نة يف بعد انتهاء مدة الثالثني يوماً املعي     
يف األمر أثناء املدة نفسها، السندات أو الوثائق أو الوسائل اليت ذكرهـا      القيد، إذا مل يربز املتدخل    

  .٣١وله أن يراجع احملاكم العادية وفقاً للمادة . ادعاءاته لدعم
الصلح أو القاضـي     املعطاة للمعترضني وملدعي احلقوق، يصدر قاضي     عند انتهاء مدة الثالثني يوماً      : ٢٢املادة  

القرار على باب قاعة اجللسات،      يلصق هذا . العقاري قراراً خبتام عمليات التحديد والتحرير هنائياً      
إىل احملاكم املختصة وينـشر يف اجلريـدة         ويعطى ذوو العالقة علماً به بواسطة املختارين، ويبلغ       

 ضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يباشر يف كل منطقة عقارية بفحص حماضر            مث إن قا   .الرمسية
ويتأكد من  . قتؤقت فحصاً مسبقاً حسب ترتيب قيدها يف جدول حترير العقارات امل          ؤالتحديد امل 

ذكـر يف احملاضـر،      تتميم املعامالت املنصوص عنها يف أحكام القرارات النافذة ويصادق على ما          
إذا وجد أنه مل يقدم اعتـراض أو    السجل العقاري، احلقوق العينية غري املنقولة،  ويأمر بأن تقيد يف   

 مـن هـذا     ٢١ترقينها وفقاً ألحكام املادة      طلب ما، أو أن االعتراضات أو الطلبات املقدمة جيب        
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األصـلية   إن قرار القاضي هو نافذ بدون تبليغ أو إعالن، ويرسل، بال تأخري، نسخ احملاضر     .القرار
مث إن قاضي الصلح أو القاضـي        .ون فيها هذا القرار إىل رئيس املكتب العقاري يف حمل العقار          املد

قائمة ذات أرقام متسلسلة بالعقـارات       قتؤالفرد العقاري ينظم حسب ترتيب جدول التحرير امل       
 لذوي العالقة مهلة مخسة عشر يوماً ابتداًء من تاريخ إلـصاق           .اليت قدم بشأهنا اعتراض أو طلبات     

بعلم عن رفع االعتراضات أو طلبات القيد أو التصريح بأهنم راضون هبـا، وإذا               قرار اخلتام ليأتوا  
رفع  الفريق ذو العالقة، على هذه الصورة، االعتراضات أو طلبات القيد إما بإحضار علم عن              رفع

لح أو  الـص  هذه االعتراضات وإما بالعمل مبا تقتضيه تلك االعتراضات والطلبات، فيمكن لقاضي          
العقاري باسم صـاحب     للقاضي الفرد العقاري، أن يأمر بقيد احلق العيين غري املنقول يف السجل           

  .احلق، ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك يف احملضر
جـدول حتريـر     يبت يف االعتراضات أو الطلبات يف كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب املوجود يف            : ٢٣املادة  

، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، املكان واليوم والساعة            يعني .قتؤالعقارات امل 
اإلقامة  يبلغ هذا القرار إىل ذوي الشأن يف حمل. تفصل فيها هذه املسائل قبل مخسة عشر يوماً اليت

 .جيلس فيه القاضي املختار، وإن مل يكن حمل إقامة خمتار فبواسطة اإللصاق على باب املكان الذي
يف أثنـاء    .علماً بـه    حال يلصق هذا القرار على باب قاعة اجللسات ويعطى املختارون          ويف كل 

إما حكماً وإما بناًء على      اخلمسة عشر يوماً اليت تسبق احملاكمة، حيقق القاضي يف الدعوى وميكنه،          
 ويف هـذه احلـال،    . أو إلجراء حتقيق   طلب ذوي العالقة، أن ينتقل إىل حمل العقار لتطبيق السند،         

واملتدخلني يف الدعوى، ويبلغ انتقاله إىل هـؤالء         يعمل القاضي مبؤازرة مهندس وحبضور املختار     
العالقة، فيستغين عنهم، ويشرع بالعمـل كمـا لـو كـانوا             بواسطة املختارين وإذا تغيب ذوو    
ميكن للقاضي، عدا ذلـك، أن       .حمضر ضبط ينظم وفقاً لألصول     حاضرين، وتثبت هذه العملية يف    

الثامن من املهلة، وتبلغ هذه املذكرة أو تلك   املدعي تقدمي مذكرته أو الئحته قبل اليوميطلب من
يطلع عليهما يف غرفة الكاتـب بـدون أن يـسمح لـه              الالئحة إىل املدعى عليه الذي ميكنه أن      

أن يقدم مذكرته اجلوابية قبل انتهاء مدة اخلمسة عشر  بإخراجها، وله أن يأخذ نسخة عنها وعليه
وعند الشروع يف احملاكمة، تقرأ البيانات املذكورة يف احملاضر،          .املادة اً املنصوص عنها يف هذه    يوم

بنتائج التحقيقات اليت أجراها القاضي يف حمل اخلالف، وكـذلك املـذكرات أو              وعند االقتضاء 
موجـودة   اتيةوحيق هلؤالء، عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة إثب         . اليت قدمها ذوو العالقة    اللوائح

قبـل   مث يسمع ذوو العالقة أو وكالؤهم وكذلك الشهود املـدعوون مـن           . يف إضبارة الدعوى  
العمومية  فيما عدا اإلدارات  . وبعد ذلك يصدر احلكم يف القضية إما فوراً أو بعد املذاكرة           .القاضي

لتأجيل الدعوى،  وكذلك ال يقبل، تربيراً      .ال ميكن أن مينح القاضي أية مهلة كانت لذوي العالقة         
إذا طلب رد القاضي العقاري، فللقاضي       .ثبتت قانونياً  عذر كان، إال ما كان نامجاً عن قوة قاهرة        

رد هذا القاضي األخري فيعني مدير الدوائر العقارية         العقاري املالزم يبت يف هذا الطلب وإذا طلب       
إن عريضة طلب رد  .رد أو طلبات الردقاضياً مالزماً، ليبت يف طلب ال العام قاضياً فرداً عقارياً أو



 األنظمة العقارية -الفصل األول  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٨

فالقاضي ال يعتد هبـا ويقـرر يف        . باطلة القاضي املعني من قبل الدوائر العقارية العام، تعترب الغية        
  .مجيع األحوال عدم قبول الطلب املذكور

 حمـضر   حكمـاً مـن    إذا مل يكن املدعي حاضراً يف اجللسة، فيعترب االعتراض الغياً باطالً، ويرقن           : ٢٤املادة  
 ٣١من أحكـام املـادة       ويف هذا احلال يبقى للمدعي املتغيب حق االستفادة       . التحديد والتحرير 

إن األحكام الغيابية هي غري قابلـة        .وإذا مل حيضر املدعى عليه، فيحكم يف الدعوى غيابياً        . التالية
 تلي تاريخ تبليغ    استئنافها يف مدة اخلمسة عشر يوماً اليت       على أنه ميكن لذوي العالقة    . لالعتراض
  .احلكم

  :إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري حيكم حكماً قطعياً وغري قابل للمراجعة: ٢٥املادة 
االسـتئناف وفقـاً     يف كل دعوى داخلة ضمن صالحية قاضي الصلح، حىت ولو كان القرار قابالً             -١

 .للشرائع املرعية
مثل اجلـدران املـشتركة     (ر  حلدود أو العائدة للجوا   يف الدعاوى اليت تتعلق يف احلقوق اجلارية على ا         -٢

وهو حيكم بداية، إال يف حالة      ..) واملرور اخل  وحقوق االنتفاع واإلرتفاق املتعلقة بالنوافذ وسيالن املاء      
أصول احملاكمات احلقوقية يف مجيع الدعاوى األخـرى املتعلقـة            من قانون  ١٧٢تطبيق أحكام املادة    

دى حق ملكية أو حق عيين على مال غري منقول، وكذلك علـى موقـع               م خبالف ما، على وجود أو    
 .حدود العقار

مفيداً، أن يأخذ    عندما تكون الدعوى من صالحية احملكمة الشرعية، فيمكن للقاضي، إذا رأى ذلك           
إن للقاضي العقاري الصفة الالزمـة       .رأي قاضي الشرع قبل البت يف أساس احلق أو اعتراض الفرع          

االستئناف، يف طلبات العطل والـضرر، عنـدما         النقدية، وللبت مع االحتفاظ حبق     لفرض اجلزاءات 
يف هذه احلال، ميكن احلكم على املعتـرض        . سوء نية  يظهر أن االعتراض هو اعتداء حمض صادر عن       

لبنانية سورية، عدا العطل والضرر املسبب للفريق املتـضرر،          جبزاء نقدي قدره مخس وعشرون لرية     
ويف مجيع  . فهي على نفقة املعترض   ...) مصاريف كشف وانتقال اخل    من(االعتراض  وكذلك نفقات   

التحقيق اإلضافية على نفقة الذي طلب التحقيق إال إذا جـرى التحقيـق              األحوال تكون مصاريف  
 يبت القاضي العقاري يف مسألة النفقات املصروفة، ويعني يف منت القرار مبلغ .القاضي حكماً من قبل

القانونيـة   وجيري حتصيل هذه النفقات وفقاً لألحكـام      . النفقات والفريق املترتبة عليه   املصاريف و 
الدفع تأخري يف تنفيذ     على أنه جيب أن ال يتسبب عن عدم       . املعمول هبا يف حتصيل النفقات القضائية     

 .القرار
الوقت الـذي     يف نفس  إن استئناف األحكام الصادرة يف أثناء املعامالت القضائية، جيب أن يقدم          : ٢٦املادة  

إن استئناف القرارات الصادرة مـن القاضـي الفـرد           .يقدم فيه االستئناف على أساس الدعوى     
 يومـاً  ١٥عدم قبوله، إىل حمكمة استئناف املنطقة، يف مهلة  العقاري، جيب أن يقدم، حتت طائلة

، ويذكر ذلـك يف حمـضر        التالية ٣٢جيري وفقاً للشروط املعينة يف املادة        ابتداًء من التبليغ الذي   
جيب على كاتب حمكمة االستئناف أن يبلغ يف األربع والعشرين ساعة الـيت تلـي              الضبط وعليه، 
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 إيداع العريضة االستئنافية هذا االستئناف إىل القاضي العقاري الـذي أصـدر قـراره يف               تاريخ
ـ              . الدعوى  دا العطـل  كل ذلك حتت طائلة جزاء نقدي قدره مخس لريات لبنانية سورية، مـا ع

يفصل يف االستئناف وفقـاً      .والضرر الذي قد يترتب على الكاتب املذكور دفعه للفريق املتضرر         
تعني مستشاراً مقرراً يكلـف القيـام        على أنه جيب على حمكمة االستئناف أن      . لألصول العادية 

 قلم حمكمة   اخلالف، يعاون املستشار املقرر، كاتب     بالتحقيقات، وعند االقتضاء االنتقال إىل حمل     
طلب رئيس هذه احملكمة، مدير الدوائر العقارية يف الدولة،          االستئناف، ومهندس يعينه، بناًء على    

، ٢٣جيري التحقيق وفقاً لألحكام املنصوص عنها يف املادة         . أعمال املساحة  بناًء على اقتراح ملتزم   
صول العادية على احلكم    على أنه ميكن االعتراض ضمن األ      .حمكمة االستئناف مربماً   ويكون قرار 
االستئناف ال يوقف قيد العقار يف السجل العقاري، فإن هذا القيد جيري وفقـاً           إن. الصادر غيابياً 

 .ويذكر االستئناف يف السجل العقاري يف القسم من الصحيفة املخصص لـذلك           . البدائي للقرار
خاضعاً ألحكـام    يصبح العقار ويف مجيع األحوال، وبدون أن ينتظر قيد العقار يف سجل امللكية،            

البدائي تبليغاً جاريـاً وفقـاً     حاالً بعد تبليغ القرارم١٩٢٦ آذار ١٥ الصادر يف ١٨٨القرار رقم  
  . أدناه٣٢ألحكام املادة 

القرار، مقامـة     من هذا  ٢٥حيكم أيضاً القاضي الفرد العقاري يف كل دعوى منوه عنها يف املادة             : ٢٧املادة  
قد صدر حكم يف أساس       أو احملكمة الشرعية أو قاضي الصلح، عندما ال يكون         لدى حمكمة البداية  

وهلذه الغايـة جيـب      .املنطقة الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد يف         
املتعلق بافتتاح األشغال، على حمكمة      حاالً، بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري         

املرفوعة أمامه الدعوى، أن حيول مجيع أوراق الدعوى         أو احملكمة الشرعية أو قاضي الصلح     البداية  
وهذا يتابع، وفقاً ألحكـام هـذا       . الفرد العقاري ذي الصالحية    إىل قاضي الصلح أو إىل القاضي     

  .جرت سابقاً القرار، املعامالت اليت
 واليت  ٢٥املادة    الصلح يف الدعاوى املنوه عنها يف      إن األحكام الصادرة عن حمكمة البداية أو قاضي       : ٢٨املادة  

املنطقة العقارية، ال ميكن ابتداًء      مل تصبح هنائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد يف          
استئنافها يف مدة ثالثني يوماً ابتداًء من تاريخ تبليغهـا   من هذا التاريخ، االعتراض عليها، بل ميكن      

يبلغ هذه األحكام بناًء على طلـب ذوي العالقـة، بـدون             .إقامته ليه أو حملل  لشخص احملكوم ع  
وهذا القاضي حيـور البيانـات      . القاضي الفرد ذي الصالحية    مصاريف، قلم كتاب احملكمة إىل    

األحكام، وكذلك تبلغ حكماً االستئنافات على هذه األحكام نفسها          الواردة يف احملضر وفقاً لتلك    
  .العقاري وتذكر يف احملضر إىل القاضي الفرد

املرفوعة وفقـاً    ٢٥تفصل حسب األصول العادية، طلبات استئناف الدعاوى املنوه عنها يف املادة            : ٢٩املادة  
تـاريخ افتتـاح عمليـات       ألحكام املادة السابقة، وطلبات االستئناف اليت كانت قد رفعت قبل         

  .التحديد
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الدعوى لدى حاكم     تابعاً لصالحية احملاكم األجنبية، فتبقى     إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقني     : ٣٠املادة  
 ١٨٦يف أحكام القرار رقم      الصلح أو القاضي العقاري الفرد وحيكم فيها وفقاً للمعامالت العينية         

احلكم الصادر من حاكم الصلح أو       ر املذكورين أعاله ويكون   . ل ٤٤املعدل مبوجب القرار رقم     
األحوال املنصوص عليها أعاله، ورغم أحكـام         لالستئناف يف مجيع   القاضي الفرد العقاري قابالً   

 بشأن حتريـر وحتديـد األمـالك        م١٩٢٦آذار   ١٥ الصادر يف    ١٨٦ من القرار رقم     ٢٥املادة  
يقدم االسـتئناف    .م١٩٣٢ نيسان   ٢٠الصادر يف    ر. ل ٤٤والعقارات املعدل مبوجب القرار رقم      

الفرد إىل حمكمـة اسـتئناف       لح أو القاضي العقاري   املرفوع على القرار الصادر عن حاكم الص      
 املعدل مبوجب القرار    ١٨٦القرار رقم     من ٢٦الدعاوى األجنبية، وحيكم فيه وفقاً ألحكام املادة        

يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفـرد يف كـل             .ر املذكورين أعاله  . ل ٤٤رقم  
ر قـد   .ل٤٤ املعدل مبوجب القرار رقم      ١٨٦م   من القرار رق   ٢٥املادة   دعوى منصوص عليها يف   

الصلح يف احملاكم األجنبية، إذا مل يكن قد صدر حكم يف أساسها بتاريخ نشر               أقيمت لدى حاكم  
فعليه جيـب علـى      .القرار، إال إذا كانت هذه الدعوى قيد املذاكرة أو ختمت احملاكمة فيها            هذا

لقاضي الصلح، أو للقاضـي      وراق الدعاوى قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن حيول مجيع أ         
 .وفقاً لألصول املتبعة فيها قبالً وهذا القاضي يتابع النظر فيها. العقاري الفرد ذي الصالحية

  :٣١املادة 
يـصدر بـشأن    بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضني وللمدعني حبق مـا الـذين مل        -أ 

يف حـال   (االستئناف   قبل القضاة العقاريني أو من حماكم     اعتراضهم أو ادعائهم حكم مربم سواء من        
احملاكم العادية وجيب أن يستعمل      حق إقامة أية دعوى كانت أمام     ) استئناف قرارات القضاة العقاريني   

يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار حمكمة          هذا احلق خالل السنتني اللتني تليا التاريخ الذي       
 .االستئناف مربماً

املادة تابعة لالستئناف    كون األحكام اليت تصدرها احملاكم العادية يف الدعاوى املقامة وفق أحكام هذه           ت  -ب 
 .طرق املراجعة ويكون قرار حمكمة االستئناف مربماً غري تابع ألي طريق من

عند وجيب،   جيب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً ملشروحات احملضر            : ٣٢املادة  
وكذلك على تصديق    االقتضاء، أن يشتمل على أسباب التحويرات أو اإلضافات اليت أحدثت فيه          

القاضي، املهندس الكاتب  التصحيحية للحدود اليت ينظمها، بناًء على أمر) كروكي(التصميمات 
ن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري حترر مباشـرة علـى احملـضر،               إ. )السكرتري(

 جيب أن يكون هذا اجلدول دائماً منطبقـاً       . القاضي، مث تنقل إىل جدول حترير العقارات       عهاويوق
العقارية اليت   سيما فيما خيتص بالشروحات املتعلقة بنقل امللكية والعمليات       على حماضر التحديد، ال   

ينقـل هـذه     جيب علـى كاتـب القاضـي أن       . استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار      
والضرر الذي   ت، حتت طائلة جزاء نقدي قدره مخس لريات عن كل سهو، ماعدا العطل            الشروحا

جيري تبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة مخسة عـشر           .قد يتوجب عليه للفريق املتضرر    
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على أنه إذا كان األمر يتعلق بقرار غيـايب،         . الذي جيلس فيه القاضي للقضاء     يوماً على باب احملل   
املتقاضون  وإذا مل خيتر هؤالء. التبليغ حكماً مبعرفة القاضي إىل حمل إقامة املتقاضني املختار فيجري

يف كل حال، جيري التبليـغ       .حمل إقامة، فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة اإللصاق املذكورة أعاله        
أو التبليـغ   مجيع معامالت التبلغ     .فيها لإلدارات العامة يف مراكز هذه اإلدارات وإىل أكرب موظف        

وال يـنجم أي    . جتري على الطريقة اإلدارية    للمتقاضني ذوي الشأن املنصوص عنها يف هذا القرار       
يثبت إجـراء    .بأحكام قانون أصول احملاكمات احلقوقية     بطالن بسبب عدم مراعاة األصول املعينة     

ي معفـاة مـن     أعاله ه  إن التبليغات املنصوص عنها   . هذه املعامالت بذكرها مباشرة على احملضر     
  .الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع

الفـرد   جيري تصحيح احلدود وتنظيم اخلرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الـصلح أو القاضـي             : ٣٣املادة  
اجلهات غـري    العقاري، وجيري عند االقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات يف          

  .املمسوحة
حيوهلـا  ) القـضائية  ما عدا إضبارات املعامالت   (قة بالوثائق اليت قدمها املتقاضون      إن احملاضر املرف  : ٣٤املادة  

القاضي الفرد العقاري أو     حكماً، حاالً بعد انتهاء مدة االستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب          
مـسؤوليتهم، إىل رئـيس املكتـب        عند االقتضاء كاتب حمكمة الصلح للدعاوى األجنبية على       

رئـيس  (إذا استؤنفت فترسل فقط إىل أمني الـسجل          .مسك السجل العقاري  العقاري، املكلف   
نسخة مصدق عليها أهنا طبق األصل عن احملاضر، لتكون          ضمن الشروط نفسها،  ) املكتب العقاري 

أما إضبارات املعامالت العقارية املتعلقة بالدعاوى اليت حكـم          .أساساً للقيد يف السجل العقاري    
اضي الفرد العقاري، فتودع يف مديريـة الـدوائر العقاريـة يف الدولـة       الق فيها قاضي الصلح أو   

 املعامالت القضائية املتعلقة بالدعاوى احملكوم فيها لدى حماكم الـشؤون األجنبيـة أو             وإضبارات
وخرائط املـساحة    .حماكم االستئناف فتحفظ يف قلم احملكمة اليت أصدرت احلكم بداية واستئنافاً          

  .العقاري احمللي وفقاً هلذا القرار يها، يودعها ملتزم أعمال املساحة يف املكتبالنهائية املصادق عل
املنقولة، وابتـداًء   قت للعقارات واألمالك غري   ؤيف كل منطقة عقارية ويف أثناء التحرير والتحديد امل        : ٣٥املادة  

مـر أو القـرار     حىت تاريخ األ   من تاريخ التحرير والتحديد املعني يف قرار القاضي الفرد العقاري         
ومكاتب التسجيل ) الطابو(الدفتر خانة  بالتصديق على حماضر الضبط، يقوم القاضي العقاري مقام

القانون التصرحيات أو االتفاقات اجلارية علـى البيـع أو    جلبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً ألحكام
شاء أو حتوير أو سقوط مجيع      بالرضاء أو التأمني وبصورة عامة على إن       الفراغ أو املبادلة أو القسمة    

حقوق اإلرتفاق واالنتفاع ويقوم كذلك، بناًء على طلب الورثة، وبعد اإلطالع            احلقوق العينية أو  
جيـب أن    .الوثائق املثبتة اليت يقدمها هؤالء الورثة بتعيني احلصص اليت تعود لكل واحد منهم             على

حقوق مثبتة مبوجـب     لعقاري إال بشأن  ال جتري املعامالت أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد ا         
 .التسجيل يف جبل لبنـان     سند طابو أو قيد يف سجالت الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب            

هـؤالء   وإذا كـان . تدون هذه العمليات يف احملضر، ويصدق عليها بتوقيع القاضي واحلاضـرين    
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تـستوجب عمـالً     ل امللكية هذه  وإذا كانت عمليات نق   . جيهلون التوقيع، فيذكر ذلك يف احملضر     
وفقاً لذلك تصميم التحديد     طبوغرافياً مسبقاً، فيقوم بذلك املهندس، بناًء على أمر القاضي، وحيور         

  .العام
الورثة،  ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، يف أية حالة كانت، صالحية الفصل يف حق              : ٣٦املادة  

العتراضه أو الدعائـه، حجـج       ال إذا أبرز الفريق املدعي، تأييداً     فال ميكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إ       
ويف مجيع األحوال اليت يدعي فيها املالك        .الوراثة أو شهادات اإلرث املنصوص عنها يف هذا القانون        

على حقه بطريق اإلرث، فال يؤخذ بعني االعتبار اعتراض          املفترض لعقار قد جرت قسمته، أنه حائز      
إذا أثبت أنه قد أمهل يف القسمة، وإذا مل يتمكن من ذلك فريقـن                وراثته إال  وريث آخر يثبت حق   
 .٣١هذه احلالة، حبق مراجعة احملاكم العادية ضمن الشروط املعينة يف املـادة              االعتراض، وحيتفظ يف  

اءاهتم هؤالء تأييداً الدع   وإذا كان األمر يتعلق بعقار أو مبال غري منقول ميلكه الورثة مشاعاً، ومل يربز             
املال غري املنقول باسم ورثة املتوىف مجيعاً،        مستندات اإلرث اليت ينص عليها القانون، فيقيد العقار أو        

على أنه إذا قدم وفقاً هلذا القرار اعتراض أو ادعاء           .جمهولني وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة      
 مل يتمكنوا من إقامة احلجة على صحة        كان الورثة غائبني أو جمهولني، أو      يتعلق حبقوق املورث، وإذا   

 الشرعي إىل املورث، فيمكن القاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة املعينني يف علـم               انتساهبم
وإذا كان الورثة جمهولني، فيمكن أن يعني، هلذه الغايـة،           .وخرب املختارين، بشرط أن يرضوا بذلك     

 يعرب عن احلصص اإلرثية، وكذلك عـن حـصص          متثيلهم ويف مجيع األحوال    وكيالً خاصاً يكلف  
 . سهم٢٤٠٠مشاع، بسهم أو أكثر من أصل  املالكني يف ملك

الـدفتر خانـة أو      عندما يكون العقار أو املال غري املنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد يف سجالت             : ٣٧املادة  
م احلق منه، جيري    هب احلق أو األشخاص الذين اتصل     مقيد يف سجالت جبل لبنان القدمي، فصاحب      

وإذا ادعى شخص   . القيد القيد بامسهم كأهنم أصحاب ذلك احلق املثبت مبوجب السند أو مبوجب          
التصرف، فيقيد احلق املدعى به      تثبيت وضع يده على عقار أو مال غري منقول حبق امللكية أو حبق            

 :باسم واضع اليد يف األحوال التالية
  ).اخل ....كاألحكام والوقفيات( القيد بامسه إذا أبرز صكوكاً أو وثائق ختوله حق -١
أو األشـخاص    عند عدم إبراز شيء من ذلك، إذا شهد له حبقه صاحب احلق الثابت بسند أو بقيد                -٢

 .الذين اتصل إليهم منه هذا احلق، يف حالة وفاة صاحب احلق
بدون انقطاع، مدة مخس    و إذا كان واضعاً يده على العقار أو على املال غري املنقول بصورة هادئة علنية              -٣

حبق، أو مدة عشر سنوات أو مخسة        سنوات هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر حلسابه          
 .املنقول الشرعي، إذا مل يكن واضعاً يده حبق عشر سنة، حسبما يكون نوع العقار أو املال غري

إحـدى    العقـار بواسـطة    ويفهم باحلق يف هذا القرار السند أو احلادث الذي يثبت احلصول على           
بغري وصية، واهلبة بـني      إشغال األراضي املوات، أو انتقال امللك بالوراثة بوصية أو        : الوسائل التالية 

وإذا . إذا ثبت انقراض الورثة أو إخالء امللـك        .األحياء بدون عوض أو بعوض، أو البيع أو الفراغ        
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قرة الثالثة من هذه املادة، فيكـون القيـد         للشروط املذكورة يف الف    كان واضع اليد احلايل غري متمم     
 .املادة التالية خاضعاً ألحكام

خانـة أو يف     عندما يكون عقار أو مال غري منقول، مهما كان نوعه، غري مقيد أصالً يف الـدفتر               : ٣٨املادة  
امللكيـة أو حـق      سجالت التسجيل يف جبل لبنان القدمي، وكان مملوكاً بدون سند، فيقيد حـق            

هادئة علنيـة وبـدون      ب االقتضاء، باسم واضع اليد احلايل، إذا كان امتلكه بصورة         التصرف، حس 
أو بغري حق، مدة عـشر       انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر حلسابه حبق           

. أمريياً أو ملكاً : املنقول الشرعي  سنوات أو مخس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو املال غري           
الشروط، فيقيد حق امللكية أو حق التـصرف، حـسب            واضع اليد احلايل غري متمم هلذه      وإذا كان 

 أدناه، وإذا رفـض،  ٤٢بدل املثل خممناً، وفقاً ألحكام املادة  االقتضاء، بامسه إذا رضي أن يدفع قيمة    
  .أمالك الدولة فيقيد العقار باسم

. لصاحب السند  درجة يف سند التمليك، تعترب عائدة     املساحة اليت تظهر عند املسح ضمن احلدود املن       : ٣٩املادة  
واحد قياسي آخر كان مـن       على أنه إذا كان العقار متصالً إليه على أساس الذراع أو الدومن أو أي             

اليت تظهر تعترب خاضعة لـدفع بـدل    مقياسات املساحة، مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة       
   .أعاله ٣٨ املادة فيما عدا األحوال املبينة يف. املثل

األرض بواسطة   إذا كان العقار جماوراً ألرض أمريية ومل تكن احلدود املندرجة يف السند مثبتة على             : ٤٠املادة  
التحديد الوجاهي اجلـاري     ختوم وعالمات وإشارات ثابتة أو إذا مل تكن احلدود معينة يف عمليات           

املندرج يف السند، يترك منها عشرون باملائة        املقررحبضور ممثل الدولة، فاملساحة اليت تظهر زيادة عن         
فيكون خاضعاً لدفع بدل املثل، فيما عدا األحـوال          لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك       

  . أعاله٣٨املنصوص عنها يف املادة 
ـ   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨و) الفقرة الثالثة  (٣٧يف مجيع األحوال املذكورة أعاله ويف املواد        : ٤١املادة   دات حتسب م

 الـصادر يف    ٣٣٣٩رقم    من القرار  ٢٦٠ و ٢٥٧مرور الزمن وفقاً للقواعد املعينة يف أحكام املادتني         
 ٢٦١ و ٢٥٩ و ٢٥٨ و ٢٥٦ و ٢٥٥إن القواعد املعينة يف املـواد        .م١٩٣٠ تشرين الثاين سنة     ١٢

حـوال  ويف األ  .نفسه تطبق، ماخال االستثناء املنصوص عنه يف هذا القرار          من القرار  ٢٦٦حىت غاية   
االختيارية وأصحاب امللـك     نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة املختارين وأعضاء جملس         

العقار، تكون هذه الشهادة، ما مل يكـن         اجملاورين واملتدخلني يف الدعوى املوقعني على حمضر حتديد       
عينة يف املواد   تثبت أن االمتالك جامع للشروط امل      هناك برهان خطي خيالف ذلك، كافية وحدها ألن       

  .٤٠ و٣٩ و٣٨و) ٣الفقرة  (٣٧
أخذ رأي هيئة    جيري ختمني قيمة العقارات اخلاضعة لدفع بدل املثل يف كل قرية من قبل اللجنة بعد              : ٤٢املادة  

القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً       ويسري إسقاط العشر من هذه    . االختيارية، وفقاً لألحكام القانونية   
أوجد فيه حتسينات يف ظرف تلـك املـدة،          ليد على العقار، إذا تبني أنه     من تاريخ تصرف واضع ا    

وفضالً عن ذلك يصري إسقاط الثلث مـن         .معارض وتصرف فيه تصرف املالك مبلكه بال منازع أو       
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يشتغل يف العقار بنفسه وحيسنه بذاته أو بواسطة أقاربـه أو   القيمة املطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد     
 .ممثليه الشرعيني

  .ملغاة :٤٣املادة 
  :٤٤املادة 

الرسوم العقارية رقـم     تعفى أعمال التحديد والتحرير من مجيع أنواع الرسوم املنصوص عليها يف قانون             -أ 
العقارية اليت جيريهـا قاضـي        وتعديالته ويستثىن من هذا اإلعفاء العقود      م٢٩/٧/١٩٤٨ تاريخ   ٤٢٩

 . املعدلم١٩٢٦لسنة  ١٨٦ر رقم  من القرا٣٥التحديد والتحرير وفق أحكام املادة 
عـن أعمـال التحديـد       السابقة مجيع الرسوم العقارية اليت جنمت     ) أ(يشمل اإلعفاء الوارد يف الفقرة        -ب 

الشراء ورسـم االنتقـال    والتحرير قبل صدور هذا املرسوم التشريعي كرسم التصرف بال سند ورسم          
اخلزينة قبل صدور هـذا املرسـوم        صندوقوغريها من الرسوم على أن ال ترد الرسوم اليت دفعت إىل            

 .التشريعي
والرسوم املـسح    حماضر الضبط والسجالت والسندات   (يعرب عن املساحة يف مجيع الوثائق الرمسية        : ٤٥املادة  

أيضاً هذه املستندات، بنـاًء   على أنه ميكن أن تشتمل. باهلكتار واآلر والسانيت آر...) واألحكام اخل
قـد   .القدمية وفقاً جلدول التحويل الرمسـي      على تعيني املساحة بالقياسات   على طلب ذوي العالقة،     

  :يعينت معادلة القياسات القدمية مع قياسات األرض املترية كما يل
  .املربع  من املتر٠,٥٧٤٥٦٤ = ٠,٧٥٨ × ٠٧٥٨: يساوي) األرشني(أو )  الذراع املربع( _
  . متر مربع٢٢٩,١٢٥٦ = ١٥,١٦ × ١٥,١٦ ذراع مربع أو ٤٠: يساوي) االفلك املربع( _
 ٩١٩٣٠ = ٣٠,٣٢ × ٣٠,٣٢ ذراع مربـع، أو  ١٦٠٠، أو )مربعة( افلكات ٤: يساوي) الدومن( _

  .متراً مربعاً
، م١٩٢٦  آذار ١٥ الـصادرة يف     ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٦يف املناطق اليت ال تطبق فيها القرارات رقم         : ٤٦املادة  

 أيـار سـنة     ٥يف    الصادر ٢٧٥خلاضعة ألحكام القرار    وفيما خيتص فقط باألموال غري املنقولة غري ا       
القضاء مقـام اجملـالس       بشأن بيع وإدارة أمالك الدولة اخلصوصية، يقوم قاضي الصلح يف          م١٩٢٦

 :الدفتر خانة اإلدارية احمللية، ويفصل يف املسائل التالية اليت هي من صالحية
 .التحقق من عدم وجود ورثة لألرض -١
 . القرار أو مقابل دفع بدل املثلإعطاء األرض بطريقة حق -٢
الدفتر خانة بسبب    تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غري متفقة مع قيود سجالت             -٣

 . بشأن التصرفم١٩٣٢شباط سنة  ٢٨خطأ أو سهو مادي قد حتقق وفقاً ألحكام القانون الصادر يف 
، ٣٧أحكام املواد     يف الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح       أعاله ٤٦يف احلالة املنصوص عنها يف املادة       : ٤٧املادة  

  . من هذا القرار٤٢ و٤٠ و٣٩ و٣٨و
وكذلك  إن قاضي الصلح يف القضاء، عندما يفصل يف دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة،    : ٤٨املادة  

 املعـامالت   يطبق يف الدعاوى املتعلقة بإعطاء األرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل املثل،            
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نه جيب عليه، يف مجيع األحـوال، أن        أغري   . من هذا القرار   ٤١ و ٣٢ و ٢٤ و ٢٣املعينة يف املواد    
يف الـدعاوى   .، ليقوم هنـاك بـالتحقيق  ٢٣ألحكام املادة  ينتقل إىل حمل املال غري املنقول وفقاً

خلة فيها كفريـق يف     الدولة دا  املنصوص عنها يف الفقرة السابقة جيب دائماً أن تكون إدارة أمالك          
 من هذا القرار    ٣٢ و ٢٤ و ٢٣املواد   الدعوى، وجيب أن ترسل إليها التبليغات املنصوص عنها يف        

وإذا كان األمر متعلقاً بتصحيح      .مسؤوليته حتت طائلة بطالهنا، وذلك مبعرفة قاضي الصلح وعلى       
 كانت متبعة سـابقاً دون      فتطبق املعامالت اليت   )الفقرة الثالثة  (٤٦قيد كما هو مذكور يف املادة       

يف  حيق لذوي العالقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة يف الدعاوى املنوه عنـها    .سواها
جيب تقدمي االستئناف حتت طائلة عدم قبوله،        . إىل حمكمة االستئناف ذات االختصاص     ٤٦املادة  

إن حمكمة   .٣٢قاً ألحكام املادة    تاريخ التبليغ الذي جرى وف     يف خالل اخلمسة عشر يوماً اليت تلي      
أنه إذا دعت احلاجة إىل      غري. االستئناف اليت تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة اإلدارية         

 من هـذا  ٢٣بالتحقيق وفقاً ألحكام املادة  إجراء حتقيق، فتعني هذه احملكمة مستشاراً مقرراً ليقوم       
ة االستئناف مهندس، بناًء على طلـب يقدمـه   حمكم القرار، ويوضع عند احلاجة حتت تصرف يف 

وجيب دائماً يف مجيع األحوال أن تكون إدارة أمـالك           .الدولة الرئيس إىل مدير الدوائر العقارية يف     
 من  ٣٢ و ٢٤ و ٢٣ترسل هلا التبليغات الالزمة وفقاً ألحكام املواد         الدولة داخلة يف الدعوى وأن    

ال  . قابالً للتنفيذ وغري قابل ألي طريق من طرق املراجعة         يكون قرار حمكمة االستئناف    .هذا القرار 
على أمانة الـسجل     وميتنع. تنتقل األرض إىل املتصرف مقابل بدل املثل إال بعد وفاء كامل البدل           
الوفاء حيـق إلدارة أمـالك    العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أمالك الدولة تثبت هذا

عن األرض املقرر تفويـضها وفقـاً        املثل، أن تستويف أجرة مقطوعة    حىت متام وفاء بدل      الدولة،
يسري احلكم الوارد يف الفقرتني السابقتني على مجيع األراضي املفوضة           .لألحكام اخلاصة باإلدارة  

 املسجلة منها وغري املسجلة، وحيق إلدارة أمالك الدولة أن تطالب بأجرة األشغال عن             يف املاضي، 
  .املدة السابقة

الدولة، النظـر   ابتداًء من تاريخ إذاعة هذا القرار، حيظر على اجمللس اإلداري أو على جملس شورى :٤٩ ادةامل
إن إضـبارات   .هـذا القـرار    من ٤٦يف كل دعوى أو عريضة تتعلق باملواد املعينة يف أحكام املادة            

ر ما قبل إذاعة هذا القـرار،       فيها قرا  معامالت القضايا املوجودة حالياً أمام اجملالس اإلدارية ومل يلفظ        
وهبمة كاتب اجمللس املذكور، إىل اللجنـة الدائمـة يف           حتول بدون إمهال، بناًء على أمر من الرئيس       

إن القرارات اليت صدرت قبل إذاعة       .املعامالت اليت بدأت هبا سابقاً     القضاء أو احملافظة، وهي تالحق    
تراجع يف أمر هذه القرارات دوائر      . يف القانون  هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط املنصوص عنها       

  .الدولة ضمن الشكل املعتاد االستئناف اإلدارية أو جملس شورى
كـل   يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صالحية قاضي الصلح، العقوبات املعينة يف القانون علـى             : ٥٠املادة  

فيما عـدا    .عد أو مشارك له   مرتكب إحدى املخالفات يف أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مسا         
مرتكيب املخالفات أو اجلنح أو اجلرائم       األمور املنصوص عنها يف املواد التالية، حييل إىل احملاكم العادية         
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إن األحكـام    .العادية واملساعدين هلم أو مشاركيهم فيها      املنصوص عنها يف أحكام القوانني اجلزائية     
قابلة ألي طريق كانت من       أدناه هي غري   ٥٢ و ٥١ملادتني  الصادرة يف املخالفات املنصوص عنها يف ا      

إن التعقيبات جتري حبق املأمورين بدون رخصة سابقة         .طرق املراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال      
  .من اإلدارة اليت يتبعون إليها

ـ  كل من يعارض يف إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو املسح أو خيلق، عن تعمد،    : ٥١املادة   عوبات يف ص
لبنانية سورية، وعنـد     ذلك، يعاقب يف احلال جبزاء نقدي قدره من مخس لريات إىل مخسني لرية            

  .تكرار الفعل يطبق حبقه دائماً احلد األقصى من العقوبة
اختيارية أو   كل خمتار أو عضو جملس    : يعاقب جبزاء نقدي من مخس لريات إىل مخسني لرية سورية          :٥٢املادة  

إذا أحلق أهايل قرية     .هذا القرار   يتهاون يف تأدية واجباته املترتبة عليه وفقاً ألحكام        مهندس أو مأمور  
أثنـاء عمليـات التحديـد       واحدة ضرراً حبقوق شخص آخر، بسبب تصرحيات مدبرة جرت يف         

قت وإعادهتا على نفقـة     ؤالتحديد امل  قت، فيقرر القاضي، عند االقتضاء، إلغاء عمليات      ؤوالتحرير امل 
  .لك التصرحياتأصحاب ت

إذا كـان   من هذا القرار…  اخل٥٥ و٥٤ و٥٢ إىل ٥٠يف مجيع األحوال املنصوص عنها يف املواد      : ٥٣املادة  
أعاله، إىل حمكمـة     األمر متعلقاً باألجانب، فتحول بدون إمهال، احملاضر املنظمة، كما هو مذكور          

  .الدعاوى األجنبية ذات الصالحية
سندات  ل أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه حتت اسم كاذب وثائق أو           كل من سجل أو حاو    : ٥٤املادة  

سنوات وجبزاء   لغريه ملك الغري بامسه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل ثالث              
املطالبة بالتعويضات   وال مينع ذلك حق   . نقدي من مخس وعشرين لرية سورية إىل مائة ومخسني لرية         

  .احلقوقية
تـسهيل   يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقـصد             : ٥٥املادة  

  .تسجيل عقار بال حق باسم شخص آخر
لفظة  م١٩٢٦ آذار سنة    ١٥ الصادر يف    ١٨٦يف مجيع األحوال اليت يستعمل فيها نص القرار رقم          : ٥٦املادة  

  ).ل غري منقولما(و) عقار(تستبدل بلفظة ) قطعة(أو ) غري منقول(
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 العقاري السجل لقانون التنفيذية الالئحة
  م١٩٢٦ لعام ١٨٩الصادرة بالقرار رقم 

املنطقـة   يتألف سجل امللكية يف كل منطقة عقارية من جمموع الصحائف العينية العائدة لعقـارات              :١املادة  
منطقـة   كون لكل وي. وجتمع هذه الصحائف يف شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة           

  .عقارية سجل أو أكثر
ويكـون  . تصنع السجالت، ذات الصحائف الثابتة أو املتحركة، من النموذج الذي تعينـه اإلدارة            : ٢املادة  

إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة يف سجل صحائف متحركة،          .للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها    
 األمالك العامة، أو عن ضم عقارات بعـضها         حذف عقار بإدخاله يف    سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن    

خمتلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه احلقوق              لبعض، أو عن إحداث حقوق    
تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب املالك على ذكر احلقوق العينية  أو عن ضمها أو عن

  أمني السجل إىل وقف الصحيفة امللغاة وسـحبها مـن          العقارية املترتبة على العقار بادر     والتكاليف
العقارية الواقع   اجملموعة املتحركة ليضمها إىل ملف العقار وحيفظ امللف املذكور يف مستودع املنطقة           

 نفة الذكر على الصحائف التكميلية املوضوعة وفقاً للـشروط        وتسري أيضاً األحكام اآل    .فيها العقار 
الـصحائف وعنـدما     دما تبطل أو تندغم أو تضم احلقوق املخصصة هلا هذه         املعينة باملادة اآلتية، عن   

املتوالية الطارئة عليهـا، تـنظم       تصبح خريطة املساحة غري صاحلة لالستعمال، على أثر اإلضافات        
وحتفظ اخلريطـة    .امللكية يوم تنظيمها   خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل       

أيضاً هذه األحكـام علـى       وتطبق. األصول يف مستودعات دائرة املساحة    القدمية، بعد وقفها على     
ويف هـذه   . القدمية بنتيجة إفراز العقارات    اخلرائط اجلديدة اليت تنظم بقياس خمتلف عن قياس اخلرائط        

ويدون يف سجل امللكية ويف نسخ الـصحائف العقاريـة           احلال يعاد قياس مساحة العقارات املفرزة     
ختتلف املساحة اجلديدة عن القدمية مبا يتجاوز الفوارق املتـساهل           وال جيوز أن  . اكلما تقدم أصحاهب  

  ويصدق ملتزم املساحة على صحة اخلرائط اجلديدة املنظمة        ١٨٨املادة الثامنة من القرار      هبا املعينة يف  
  .وفقاً ألحكام هذه الفقرة

وإذا كان للمنطقة عدة سجالت، ، أرقامهاتسجل عقارات كل منطقة يف سجل امللكية وفقاً لتسلسل     :٣املادة  
كل سجل يف ظهره ووجهه،      يذكر على غالف   ترقم هذه السجالت وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك،       

ويف كل قضاء أو حمافظة يدل على كل منطقة عقارية بامسهـا             .رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه     
  . سجالت املنطقة وعلى وجههالبيانات على ظهر غالف كل سجل من وبرقم متسلسل وتدون هذه

ختصص األوىل منها لوصف العقار ولذكر األبنية        :يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات       : ٤املادة  
مساحة أو حق أجارتني أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق االنتفـاع            أو األغراس املترتب عليها حق    

عقـار التخمينيـة املوضـوعة السـتيفاء        على هذه الصفحة األوىل قيمة ال      ، ويذكر أيضاً  واالرتفاق
 الصحيفة العقارية أما الصفحات الثالث الباقية فتخصص لقيد امللكية أو التصرف           الضرائب، ومنشأ 

الـضمان   واحلقوق الوقفية، وحقوق االنتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود         
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أما احلقوق املختلفة، املنصوص عنها يف       .كواإلجيار ولتدوين نسخ الصحيفة املسلمة إىل أصحاب املل       
السجل العقاري يف صحيفة تكميلية تفتتح هلذه الغاية يف سجل            أدناه، فيجري تسجيلها يف    ٢٣املادة  

 الذي تعينه اإلدارة وتوضع يف سجل امللكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة            امللكية من النموذج  
الـصحيفة العينيـة     د املتبعة يف تنظيم تلك الصحيفة، ويـذكر يف        له، ويتبع يف تنظيمها نفس القواع     

  .املفردات والبيانات الفهرسية اخلاصة بالصحيفة التكميلية
  :يشتمل وصف كل عقار على البيانات اآلتية: ٥املادة 
 .اسم املنطقة العقارية ورقمها املتسلسل -١
 .رقم العقار ونوعه الشرعي -٢
عنـدما تنتـهي     م توضع للصحائف املنظمة تباعاً لكل عقـار       سلسلة أرقا (رقم الصحيفة املتسلسل     -٣

 ).الصحائف السابقة
املعروفة أو احلي والـشارع      إشارة الرجوع إىل خريطة املساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وباحمللة          -٤

 .ورقمه
 .وصف العقار -٥
 يان قيمتـها  مع ب  وصف األبنية واألغراس املترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتني أو حق مقاطعة             -٦

 :البيعية األمريية
 .موقعه وحدوده باالستناد إىل خريطة املساحة  -أ 
 .مشتمالته ومساحته  -ب 
 .نوع األبنية واألغراس الشرعي  -ج 
 .واالرتفاقحقوق االنتفاع  -٧
 .قيمة العقار التخمينية املتخذة أساساً لتعيني الرسوم النسبية -٨
 . يف حالة اإلفرازمنشأ الصحيفة أي قرار تثبيت امللكية، أو العقار األساسي -٩
املنظمـة تباعـاً    ويذكر يف الفهرس األرقام املتسلسلة للصحائف(فهرس الصحائف العائدة للعقار  -١٠

  ).العقاري بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمني السجل
نيـة، أو   إنشاء أب  إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو             

املخصص لوصف العقار لدى إمتـام       تدون تباعاً يف احلقل   .. إحداث أغراس أو هدم أو ختريب أبنية اخل       
والطلبات اليت تؤول إىل حتوير يف قـوام العقـار أو يف             املعامالت الطبوغرافية طبقاً للعقود، واالتفاقات    

 احملورة بقيود الحقة، فإهنا تلغى خبـط        البيانات العائدة ملشتمالت العقار    أما. مشتمالته أو يف حمتوياته   
اجلديدة  وعندما يطرأ حتوير على حمتويات العقار تذكر احملتويات    . األمحر يشطر احلقل عرضاً    أفقي باحلرب 

أمـا التحـويرات     .األمحـر  جتاه املعاملة اليت نشأ عنها التحوير، وتشطب احملتويات القدمية خبط باحلرب          
أجارتني وحقوق مقاطعة، وهذه      املترتب عليها حقوق سطحية وحقوق     الطارئة على األبنية واألغراس   
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، ومقدار قيمـة العقـار      واالرتفاقاالنتفاع   احلقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق      
 .هلا يف الصحيفة التخمينية، فإهنا تدون يف احلقول املخصصة

  :اآلتيةإن القسم الثاين من الصحيفة معد لتدوين القيود : ٦املادة 
 .حق امللكية أو التصرف -١
 ).واالرتفاق وميكن تدوين هذه احلقوق يف حقل االنتفاع(حقوق الوقف أو االستغالل  -٢
 .قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، واحلجوز اخل -٣
 .الرهون العقارية -٤

 املعجل  وإيصاالت الدفع  وتدون أيضاً يف القسم الثاين من الصحيفة عقود الضمان أو اإلجيار ملدة طويلة            
النسخ املـسلمة للمـالكني عـن        أو التنازل عن مبلغ معادل إلجيار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك           

أو  جيري تسجيل امللكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم حمضر العقد، أو االتفاقية            .الصحائف العينية 
اليومي وخالصـة     السجل اإلعالم الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه املستندات يف          

  :ولبيان اسم املالك يذكر .العقد أو االتفاقية، وبيان اسم املالك
االقتضاء كل ما يدل  االسم، والكنية، واجلنسية، والصفة أو املهنة وعند: بشأن األشخاص الطبيعيني -١

 .كتاريخ الوالدة والنسب اخل: على اهلوية
واملركز، وكذلك نـوع    جاري أو االسم، واجلنسية   االسم الت : بشأن الشركات واألشخاص املعنويني    -٢

 .الشركة أو الشخص املعنوي
بعـدد   وجيب أن يعني مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعرب عن هذه احلصة               

القيود املدونـة   وإذا كانت امللكية مشتركة جيب أن يضاف إىل "٢٤٠٠" من أصل خمرج أساس قدره
وجيـري  . اليت نشأ عنها االشتراك     احلق وخبالصة العقود، بيان الصلة القانونية      يف احلقل املخصص بنوع   

الرهون العقارية يقتضي    وعند تسجيل . حق التصرف وفقاً للقواعد املتبعة لتسجيل امللكية       تسجيل قصر 
  :اإلشارة إىل املدلوالت اآلتية

 .رقم عقد الرهن وتاريخ قيده يف السجل اليومي   -أ 
 . إىل الوثائق الثبوتيةنوع الرهن واإلشارة  -ب 
 .اسم الدائن  -ج 
 .اسم املدين  -د 
 .العقار أو العقارات اجلاري عليها الرهن  -ه 
 .قيمة الدين واستحقاقه  -و 
 .الفائدة املتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً  -ز 

ضر قيد حم كل تسجيل أو شرح يف الصحيفة جيري بصورة خمتصرة، ويستلزم حتماً تعيني رقم وتاريخ: ٧املادة 
وجيب أن يذكر علـى      .العقد أو االتفاقية أو طلب التسجيل يف السجل اليومي لدى املكتب املعاون           

وجيري  .بواسطة ختم ذي تاريخ    العقود واالتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها يف السجل العقاري        
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ـ    تدوين القيود والشروح يف سجل امللكية باحلرب األسود الثابت، بـدون شـطب أو              ا إضـافة أم
السجل العقاري كل   ويوقع أمني . التصحيحات فتجرى باحلرب األمحر ويصدقها أمني السجل العقاري       

وتسري أيضاً األحكام األنفة     .اخلاص القيود والشروح بعد تدقيقها وتارخيها، مث ميهرها خبامت األمانة        
حلرب األمحر حتتها مع    ترقني القيود بوضع خط با     ويتم. على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود     

أما فيما  . العقد أو الوثيقة القانونية املعتمد عليها يف الترقني        اإلشارة يف ذلك القسم من الصحيفة إىل      
يف  وجيري حتوير القيود وفقاً للقواعد املتبعـة      . العقارية، فإن ترقينها جيري جتاه قيدها      خيتص بالرهون 

ديـن   كل شرح يتعلق بالتنازل عن: اري، وعلى العمومإن حتويل الديون املضمونة برهن عق   .الترقني
قيد الرهن وفقاً    ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغيريات الطارئة على رهن عقاري، جيري تسجيلها جتاه            

مع إشارة الرجـوع إىل احلقـل    للقواعد املقررة للقيود، فإذا مل يتسع احلقل يستعمل هلا حقل جديد  
 .السابق

وحتفظ العقود   العقار مع أوراقه الثبوتية الناجتة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة          حيفظ ملف   : ٨املادة  
بأرقام متسلسلة للسنة اليت نظمـت       الناجتة عن املعامالت العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابري خاصة        

تـسجيل   وميكن إتالف سندات التمليك املربوطة بالعقود املذكورة بعد مرور سنة واحدة على            .فيها
 .العقد يف السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك

اإلدارة  وتضع. إن السجل اليومي خمصص إلثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل يف السجل العقاري           : ٩املادة  
 .أمنوذج هذا السجل

 اسـم : غالفـه يتألف السجل اليومي من مائيت صفحة مرقومة من واحد إىل مائتني ويذكر على              : ١٠املادة  
رئـيس   ب العقاري املعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمني السجل           املكت

حماكم البداية   وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة         . املكتب العقاري 
  .على كل صفحة منه

وجيب أن يذكر    .عاونميسك السجل اليومي نسخة واحدة، وخيتمه يومياً رئيس املكتب العقاري امل          : ١١املادة  
التسجيل، وحمل إقامته، ونوع     يف كل قيد الرقم املتسلسل، ويوم وساعة تقدمي الطلب، واسم طالب          

بالطلب، مع بيان املنطقة العقارية الكائنـة   احلق املطلوب تسجيله، وأرقام العقارات اليت هلا عالقة
  .كتب املعاون كل قيد، ويوقعهويوقف رئيس امل. للطلب فيها، وتعداد الوثائق املربزة تأييداً

أما التـصحيحات    .وميسك السجل اليومي بدون شطب وال إضافة وبدون ترك فراغ بني األسطر           : ١٢املادة  
وعليه أن يـصدق دائمـاً علـى        . فيجريها رئيس املكتب املعاون العقاري باحلرب األمحر ويوقعها       

وحيوله مبوجب الئحـة إىل أمـني        نعند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس املكتب املعاو       .احلواشي
وعلى . مستودع أمانة السجل العقاري    السجل العقاري خالل أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ يف        

نفسه إىل رئيس املكتب املعاون، مع إشعاره عليها         أمني السجل أن يعيد الالئحة املذكورة يف اليوم       
العقاري يف خزائن خمصـصة لكـل       اليومية لدى أمانة السجل      وحتفظ السجالت . باستالم السجل 
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وجيب أن يذكر على غالف كل سجل       . تسلسلها التارخيي  مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب    
  .واختتامه يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه

 :عدا السجل العقاري ميسك يف كل أمانة سجل عقاري: ١٣املادة 
  :لكل منطقة عقارية  -أ 

  . مصنف هجائي بأمساء املالكني-أوالً
 . مصنف هجائي بأمساء أصحاب الرهون العقارية واحلجوز املثبتة-ياًثان

 :جلميع املناطق التابعة ألمانة السجل العقاري   -ب 
  .املعاونة  سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل احملولة من املكاتب العقارية-أوالً
  . سجل يومي تدون فيه االعتراضات املقدمة رأساً إىل أمني السجل-ثانياً
علـى سـجل امللكيـة        دفتر تدون فيه قرارات أمني السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة          -ثاًثال

  .وخريطة املساحة ورد طلبات التسجيل
  . دفتر تدون فيه تبليغات العقود-رابعاً
  .واالتفاقات وغريها  دفتر للطلبات العائدة للمعامالت الطبوغرافية الناشئة عن العقود-خامساً
  .متسلسل للمراسالت سجل -سادساً
  . علبة ترقيم جبرد احملفوظات-سابعاً

 عدا السجل اليومي، ميسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلـسل لتـدوين املعـامالت              : ١٤املادة  
 .التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر حماضر عقود من األمنوذج الذي تقرره اإلدارة

  :١٥املادة 
إنـشاء حقـوق     عامة غري خاضع للتسجيل العقاري على أثر      عندما يطلب تسجيل عقار من األمالك ال        -أ 

طلب مدعي احلق، بعد   علىعينية عليه أو حتويله إىل ملك خاص، جيري قيده يف السجل العقاري بناًء
الصالحية عن القرار القاضي بـإخراج   إبراز نسخة مصادق عليها أهنا طبق األصل من قبل الدائرة ذات

النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه  ة، وجيب أن تكون هذه    هذا العقار من األمالك العام    
ويف هـذه احلـال،     ). أمالك الدولة أو البلدية حسب الظروف      دائرة(من الدائرة اليت تنازلت أو باعته       

 .يباشر بوضع التخوم هبمة أمانة املساحة
يكون مستوفياً الـشروط     ب أن كل ادعاء حبق يتعلق باألمالك العامة غري املقيدة يف السجل العقاري جي             -ب 

ومستنداً إىل وثائق قطعية قانونية     م  ١٩٢٦ آذار   ١٥ املؤرخ يف    ١٨٨ من القرار    ١٨املذكورة يف املادة    
 .كأسناد التمليك وما ماثلها

له املصدق مـن     إذا سهي عن تسجيل عقار ما يف السجل العقاري بسبب فقدان حمضر التحديد العائد               -ج 
 على طلب   السجل العقاري بناءً   وراً يف اخلارطة املساحية، فيجري قيده يف      القاضي العقاري وكان مذك   

املثبتة، نوع احلق املدعى به والعني املترتب عليه         مدعي احلق، الذي جيب عليه أن يرفق طلبه باملستندات        
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 ١٨٩ وما يليها من القرار      ١٦شرائه وذلك ضمن أحكام املواد       هذا احلق ودرجة مشوله وقيمته وسبب     
 .م١٩٢٦ آذار ١٥ؤرخ يف امل

من قـرار    ١٧جيب أن يشمل على التعليمات املعينة يف أحكام املادة          . يقدم طلب التسجيل كتابة   : ١٦املادة  
املالكـني اجملـاورين إذا مل       جيب أن يصدق عليه خمتار وأئمة حملة      . حترير وحتديد األمالك العقارية   

 ١٨٨املنـصوص عليـه يف القـرار         كلحيضر هؤالء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاهتم يف الش        
يقوم رئيس املكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار          .خبصوص إنشاء السجل العقاري   

جترى هذه العلمية حبـضور   ،بواسطة مهندس حملف من املكتب الطبوغرايف ورسم خارطته املؤقتة
 لة إىل خمتاري حملة املالكـني     يطلع رئيس املكتب العقاري بواسطة بالغات مرس       .الطالب أو وكيله  

 .فيهما التحديد  اجملاورين املعينني يف الطلب، وكذلك ذوي العالقة، عن اليوم والساعة اللذين جيري           
جيري التحديد يف اليـوم والـساعة        .يرسل هذا البالغ إىل املختار قبل مثانية أيام من تاريخ العملية          

املواد اليت تليها من قرار حترير وحتديـد األمـالك          و ١١املعينني حسب القواعد املفروضة يف املادة       
 :قت يذكر فيهاؤم العقارية تنظم خارطة وحمضر حتديد

 .يوم وساعة إجراء العملية -١
 .أمساء وألقاب وصفات وحمل إقامة األشخاص الذين حضروا العملية -٢
 .االختالفات املوجودة واالدعاءات واالعتراضات املقدمة -٣
 .عدد التخوم وموقعها -٤
 .ندات اليت يبزرها الفريقاناملست -٥

إذا  .احلقوق خيتم احملضر بتوقيع املهندس واألشخاص الذين حضروا، متداخلني أو مدعني يف حق من            
يعلن احملضر والطلب   . يعرفونه كانوا ال حيسنون التوقيع، فيذكر يف احملضر أهنم جيهلون التوقيع أو أهنم           

اجلريدة الرمسية ويف ثالث جرائد يف املنطقة،        على حساب الطالب بواسطة رئيس املكتب العقاري يف       
جتـدد هـذه   . خارطة التحديد، على باب املكتب املعـاون    وتلصق، عدا ذلك، هذه املستندات مع     

يطلب من مجيـع املعترضـني    .شهرين من تاريخ إيداع الطلب  يوماً مرة وملدة١٥اإلعالنات كل 
تقدم االعتراضـات علـى الـشكل       . اإليداع هذاتقدمي اعتراضاهتم يف الشهرين اللذين يليان تاريخ        

.  من قرار حترير وحتديد األمالك العقاريـة       ٢١و ٢٠ املفروض من قبل األشخاص املعينني يف املادتني      
 وإمـا بواسـطة   إىل رئيس املكتب العقاري إمـا مباشـرةً        جتري االعتراضات كتابة وتوقع وترسل    

  .ندات اليت يبىن عليها الطلبالوثائق أو الس التصرحيات املذكورة أعاله جبميع
. العقاري إىل الطالب تبلغ االعتراضات املقدمة أثناء التحديد املؤقت أو اليت يستلمها رئيس املكتب: ١٧املادة 

وإذا مل يفعل فتحـول     . التبليغ جيب على الطالب أن يدفع االعتراضات يف أثناء شهر من تاريخ يوم           
اللجنة الدائمة يف املنطقة، وهي تفصل فيها وفقـاً          للطالب إىل االعتراضات بعد انتهاء املدة املعطاة      

  .تليها من قرار حترير األمالك العقارية  واملواد اليت٢٣ألحكام املادة 
  .ال يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب: ١٨املادة 
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أو إذا دفع الطالب   املذكورة وإذا مل يقدم أقل اعتراض١٦ بعد انتهاء مدة الشهرين املعينة يف املادة: ١٩املادة 
اخلارطة النهائية للعقـار     االعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس املكتب العقاري بالتحديد ورسم        

  .السجل العقاري بواسطة مهندس حملف من املكتب الطبوغرايف ويسجل العقار يف
 جل العقاري جيب أن يكون كل جزء من أجزائه مـن         كل عقار مسجل يف صحيفة خاصة من الس       : ٢٠املادة  

يف  وكل قسم من عقار خيتلف نوعه القضائي عن بقية األقسام جيب أن يسجل            . نوع قضائي واحد  
  .صحيفة خاصة

يتألف منـها    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية ال ميكن أن يتألف إال من قطعة واحدة أو من قطع                : ٢١املادة  
بنايات وملحقـات    وبصورة استثنائية إن األرض املنشأ عليها     . واحدكتلة واحدة من نوع شرعي      

ولو كان العقـار والبنايـات       يتألف منها عقار واحد حىت    ..) مثل األفنية واحلدائق اخل   (الصقة هبا   
  .املوجودة فيها من نوع شرعي خمتلف

هلم مجيعهم  و عدة أشخاصال تستعمل الصحيفة األساسية الواحدة إال لعقار خيص شخصاً واحداً أ: ٢٢املادة 
وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم ال ميكن           .حقوق مشاعة على مجيع أقسام العقار بال متييز       

تنظيم صحيفة خمتلفة، بل يذكر ذلك احلق يف صحيفة العقـار            فصله من العقار، فال يدعو ذلك إىل      
  .٢٣بأحكام املادة بصفته شريكاً يف العقار مع االحتفاظ  األساسية، ويقيد اسم صاحبه

) كاألجـارتني ( شذوذاً عن أحكام املادة السابقة، إذا وجدت حقوق خمتلفة على جمموع العقـار            : ٢٣املادة  
غرفها، فينظم، عدا عن     أو على طبقات البناية أو على     ) كحقوق السطحية واملقاطعة  (وعلى األرض   

عندما يكون مبنيـاً علـى       .قاحلقو الصحيفة األساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه        
كشقق البيوت وطبقاهتا وغرفهـا  (املختلفة  عقارات متالصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها

تتجاوز حدود العقارات اجملاورة، فتنظم صحيفة واحـدة         اجلاري عليها حقوق ملكية خمتلفة،    ) اخل
 من العقار أو البنايات جـار       األقسام وصحائف تكميلية لكل قسم     جملموع العقارات املغطاة هبذه   
  .عليها حق خمتص به وحده

العقـاري إال    عندما يكون احلق العيين منشأ على قسم معني من العقار، فال ميكن قيده يف السجل              : ٢٤املادة  
إن احلقوق   .احلق عليه  بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة األساسية لقسم العقار املطلوب قيد          

تقيد بعد جتزئتها أو ضمها،       صحيفة العقارات اجملزأة أو املنضمة بعضها إىل بعض،        العينية املقيدة يف  
وإذا كان العقار اجملزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية            .يف مراتبها يف الصحائف اجلديدة    

وكانت قطع األرض املنشأة بعد التجزئة قد أعطيت ملالكني غري متضامنني، فحقوق  مسجلة قانونياً
وفقـاً   أو التكاليف العقارية يوزعها أمني السجل، وتقيد يف الصحائف اجلديدة يف مراتبـها             الرهن

اجلارية عليهـا تلـك      لالتفاق املعقود بني ذوي الشأن وإذا مل يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع            
إىل وإذا ضمت هذه العقارات بعضها       .احلقوق أو التكاليف كما هي خممنة لوضع الضرائب عليها        

يف الصحائف األساسية العائدة للعقارات املنضمة،       بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية املقيدة     
  .يف الصحيفة اجلديدة تقيد بعد الضم، يف مراتبها أو معاً
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جديدة   على طلب مفصل من صاحب امللك، صحيفة       ميكن لرئيس املكتب العقاري أن يؤسس بناءً      : ٢٥املادة  
  .حقيقة علـى العقـار      الباقية واالرتفاقاحلقوق العينية العقارية وحقوق االنتفاع      ال يذكر فيها إال     

حذفها يف الـصحيفة اجلديـدة    جيب أن يذكر يف الطلب املقدم الشروح اليت ال فائدة منها، وجيب 
بكامله أو جبزء منه أو أن يرفضه،        يعرض الطلب على رئيس املكتب العقاري، الذي ميكنه أن يقبله         

  .غرفة املذاكرة ستأنف الطلب أمام حمكمة املنطقة، ملتئمة يفما مل ي
املساحية، ال ميكن  يف مجيع األحوال اليت يستلزم فيها القيد أو الشرح يف الصحيفة حتويراً يف اخلارطة    : ٢٦املادة  

ويف هذه احلال، إذا     .هذه العملية   رئيس املكتب العقاري إجراء القيد إال بعد إجناز        -ألمني السجل   
العقاري املعاون، يعترب كأنـه      مل يكن مثة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن املكتب           

وعند استالم الطلب املذكور يطلـب       .مسبقاً مشتمل على طلب إجناز هذه العملية الطبوغرافية فيه       
افظـة  العملية من قبل املهندس احمللف املكلف احمل       إجناز هذه ) رئيس املكتب العقاري  (أمني السجل   
 قتاً، أما القيد النهائي فيجري فـور اسـتالم        ؤوهو جيري يف السجل العقاري قيد م       .على اخلارطة 

وإذا ظهر للمهندس أثناء إجـراء العمليـة         .النسخة املستخرجة من اخلارطة وحمضر وضع التخوم      
يدها حكمـاً  التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيع الطبوغرافية املسبقة، أن التخوم أو أعالم 

على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه املهندس . املساحية إىل أماكنها وفقاً للخارطة
 امتداد األمالك العامة عن قسم من األمالك اخلصوصية، فاملهندس يذكر حكماً احلـدود             نامجاً عن 

وضع   أسبابه يف حمضر   اجلديدة على اخلارطة، ويضع التخوم الالزمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر          
وفقاً  وشذوذاً عن الفقرة األوىل من هذه املادة، يتلقى أمني السجل القيد املطلوب إجراؤه             .التخوم

ويف هذه احلال جيري     .حلكم يبلغ بواسطة دائرة اإلجراء، بشرط إمتام العمليات الطبوغرافية الواجبة         
األساسية للعقار، ويطلب من مهندس      ةقتاً للحق الواجب تسجيله يف الصحيف     ؤأمني السجل قيداً م   

وإذا اقتضى األمـر تنظـيم الـصحائف أو        - النهائي، أما القيد . املساحة إمتام العملية الطبوغرافية   
التخوم الذي ينظمه املهندس احمللف التابع لـدائرة املـساحة،     فيجري وفقاً حملضر وضع-حذفها

  .راء حيضر العملية ويوقع حمضر وضع التخوماحلال مأمور من دائرة اإلج ويرافق املهندس يف هذه
الـسابق   جيب لكل حق حىت ميكن تسجيله، أن يكون مستحصالً عليه رأساً من صاحب التسجيل             : ٢٧املادة  

جرى عليه تبديالت أو      قد واالرتفاقوعليه يف األحوال اليت يكون فيها احلق العيين أو حق االنتفاع            
قبل تسجيل مجيـع التبـديالت أو        يل األخري أو العقد األخري    عقود متوالية، فال ميكن تسجيل التبد     

  .بكاملها عن كل تبديل أو عقد العقود السابقة، وقبل دفع مجلة احلقوق املستحقة
إجراء  يف مجيع األحوال اليت يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس املكتب العقاري: ٢٨املادة 

املنطقة بإعالم يتخذ  ت اليت أجريت، فتفصل يف األمر حمكمةذلك أو ال يقبل الفريقان بالتخصيصا
  .يف القضية بدون مرافعة
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الصحيفة، ميكن أن  إن القيود والشروح املغايرة لألصول والسهو أو األغالط الكتابية اليت تظهر يف: ٢٩املادة 
لـيت  يصلحها رأساً رئيس املكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق السـيما اخلـرائط ا              

  .استخدمت لتنظيم الصحائف أو مجيع الشروحات األخرى الالحقة
أو  يعترب من األغالط القلمية البسيطة عدم املطابقة بني شروح الـصحائف، وشـروح الـسندات     : ٣٠املادة  

  .الوثائق املقدمة تأييداً للتسجيل
مطابقـة   مي النسخة جلعلها  تبلغ دائماً التصحيحات حلامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقد         : ٣١املادة  

  .للصحيفة
الترقني بوضـع   تسجيل الترقينات والتصحيحات واإللغاءات وإسقاط العقارات يوم حصوهلا، ويتم        : ٣٢املادة  

الـصحيفة، الـصك أو      خط باحلرب األمحر حتت متنه، ويذكر يف الوقت نفسه، يف ذات القسم من            
  .اإللغاء اخل لتصحيح أواملستند القانوين الذي اعتمد إلجراء الترقني أو ا

مثلـها   تنظم نسخ الصحائف العينية املسلمة إىل املالكني، على مطبوعات خاصة، ال ميكن وضـع             : ٣٣املادة  
تظهر كل  عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون باألزرق، بصورة. بوسائل الطباعة العادية

، ١٨٨القـرار    مـن ٣٥ و٣٤ادتني غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط املقررة يف امل          
ومير هذا املوظف، إزاء توقيعـه،       .ويوقعها أمني السجل العقاري ومتهر خبامت أمانة السجل الناشف        

أثناء وظيفته، باخلامت الرمسي املسلم إليه مـن     كل صك أو تصريح أو شهادة أو خالصة صادرة عنه         
  .ومينع استعمال أختام التوقيع. الدولة

تعديلـها أو     أو فراغهـا أو    وارتفاقلوثائق املشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع          إن ا : ٣٤املادة  
حتتوي، عالوة على مـواد      انتهائها املقدمة واملودعة بقصد ذكرها يف السجالت العقارية، جيب أن         

  :اآلتية الصكوك والكونترات اجلوهرية املتعلقة هبا، على األمور
 .ملتعاقدين وصفتهما وأحواهلما الشخصيةاسم ولقب وكنية الفريقني ا -١
وتاريخ العقد وحمـل     اسم الزوج وتاريخ الزواج واالتفاق الذي جرى مبوجبه الزواج        : عند االقتضاء  -٢

 .إقامة املأمور الرمسي الذي تلقاه
فيما إذا كان الفريقان غري  حمل إقامة املتعاقدين وحمل اإلقامة الذي انتخباه يف منطقة املكتب العقاري -٣

 .قيمني يف تلك املنطقةم
 .العقارية أمساء ومراكز العقارات اجلارية عليها الوثائق املذكورة وكذلك منر الصحائف -٤

يف  جيب التصديق على إمضاءات الطرفني املوضوعة يف ذيل الصكوك العادية، كما هـو مفـروض  
يف  لـة أما هوية الطـرفني فهـي مكفو      .  الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري     ١٨٨القرار عدد   

  .الصكوك الرمسية أو العمومية بواسطة القاضي أو املأمور الرمسي حمرر الصك
مصاحل الدول الواقعـة     إن القناصل ووكالء القناصل واملأمورين القنصليني الفرنسيني املكلفني متثيل        : ٣٥املادة  

ب العـدل،    من قانون كتـا    ١٢املادة   حتت االنتداب يف اخلارج، هلم الصفة الالزمة وفقاً ألحكام        
  .لقبول وحترير مجيع الوثائق وإعطائها صفة رمسية
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  خبـصوص  ١٨٨ من القرار عـدد      ٥١إن حمضر ضبط التصرحيات املنصوص عنه يف أحكام املادة          : ٣٦املادة  
الـشروط   إنشاء السجل العقاري، حيرره رئيس املكتب املعاون بناء على تصريح الفريقني ضـمن            

  .ة يف الوثائق الرمسيةنفسها وحسب القواعد ذاهتا املرعي
الـسجل اليـومي     تنظم حماضر العقود على مناذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية يف جمموعة تقابل           : ٣٧املادة  

رئـيس املكتـب    -السجل  العائدة إليه تلك احملاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إىل أمني
تعاد إىل املكتـب املعـاون ذي        حةالعقاري، ليحفظ يف مستودع األمانة ويتم تسليمه مبوجب الئ        

  .فتحفظ يف دائرة املكتب العقاري املعاون أما جمموعة حماضر العقود. العالقة، إشعاراً باالستالم
جـاهلني اللغـة     يف مجيع األحوال اليت يكون فيها الطرفان احلاضران أمام رئيس املكتب املعـاون            : ٣٨املادة  

عدم وجوده فمن   ) حال (املعاون من كاتب العدل، أو يف     املستعملة يف البالد، يطلب رئيس املكتب       
  .الترمجة على حساب املستدعي رئيس احملكمة تعيني ترمجان، تكون نفقات أجرة الترمجان أو أجرة

  :ال ميكن أن يتلقى رئيس املكتب املعاون التصرحيات يف الظروف اآلتية: ٣٩املادة 
أحدمها يف حالة حجر     هما شهود يعرفهم، أو إذا كان     إذا كان ال يعرف املتعاقدين ومل يثبت له هويت         -١

 .شرعي منصوص عنه يف القانون
 .إذا مل يربز الوكيل وكالة قانونية -٢
معاملة تزوير يضبط رئيس     إذا كان االتفاق جارياً على أعمال خمالفة للقانون أو لألخالق أو كانت            -٣

ينظم حمضر ضبط، وحيول الكل إىل املـدعي        املقدمة و  املكتب املعاون يف احلالة األخرية الوثائق املزورة      
 .العام لدى حمكمة املنطقة

اخلرج  إن حتويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إىل املكتب العقاري يف املنطقة، هو خاضع لدفع              : ٤٠املادة  
  .والرسوم القانونية

بياض أو    أو ترك  يكتب رئيس املكتب املعاون بيده حمضر ضبط تصرحيات املتعاقدين بدون اختصار          : ٤١املادة  
شطب إمـا    جيب أن يصدق على كل    . يذكر فيه املبالغ والتواريخ بكامل حروفها     . حك أو حتشية  

حتتـها الـنص     جيب أن جيري الشطب خبطة قلم أفقية يظهر من        . على اهلامش وإما يف ذيل النص     
جيب  رحياً،إذا كان األمر متعلقاً بصك بني فريقني فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقني ص             . املشطوب

جيب عدا ذلك، أن يشتمل على مجيع الشروح  .أن حيدد فيه، بكل وضوح، موضوع االتفاق وسببه     
  . خبصوص إنشاء السجل العقاري١٨٨تليها من القرار عدد   واملواد اليت٥١املفروضة يف املادة 

بتصريح كتايب    يوضحا جيب على الطرفني عند االقتضاء وبناء على طلب رئيس املكتب املعاون، أن           : ٤٢املادة  
وموضوعه وسببه وعن    يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحواهلما الشخصية ونوع االتفاق        

ويف األحوال اليت يكون فيها الطرفان جيهـالن         .مشول احلق املطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه     
 .املكتب املعاون وينظم به حمضراً التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس

  . ملغاة٦٤ حىت ٤٣واد من امل   
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الدفتر خانـة    إن السجالت، أي دفاتر الضبط، وسجالت التأمينات املوجودة اآلن واحملفوظة لدى          : ٦٥املادة  
املناطق العقارية اليت ال يكون  حيتفظ هبا لقيد الفراغ واالنتقال العقاري واالتفاقات الرهونية يف مجيع

  .إنشاء السجل العقاري  خبصوص١٨٨ فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد
التأمينات  كلما نفذت هذه اإلصالحات بكاملها يف كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر            : ٦٦املادة  

الذي تستلم فيـه     يف القضاء وخيتمها رئيس املكتب وترسل لرئيس املكتب العقاري يف نفس اليوم           
منه لـرئيس املكتـب      اً باالستالم ويرسل نسخة   ينظم رئيس املكتب العقاري حمضر    . هذه الدفاتر 

  .املعاون
واإلرادات الـسنية     من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً ال يبقى من مفعول للقوانني             ابتداًء: ٦٧املادة  

بأصول املعامالت املنصوص عنـها      واألنظمة والقرارات العامة أو احمللية وال جلميع األحكام املتعلقة        
  .املسائل اليت هي موضوع هذا القرار لقوانني واإلرادات واألنظمة والقرارات يفيف هذه ا
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 العقاري التحسني عمليات قانون
  م١٩٤٩ لعام ١٥٣الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

 أصحاب حـق  إن القصد من التحسني العقاري هو تقسيم األراضي الزراعية أو تعديل قسمتها بني: ١املادة 
إصالح األرض إصالحاً    التصرف واستبدال القطع املتفرقة الكثرية العدد بقطعة واحدة أو أكثر لتسهيل          

  .يزيد يف إنتاجها
  :جتري العمليات املذكورة يف األراضي اآليت بياهنا: ٢املادة 
ـ      األراضي املشاع وهي األراضي العائدة ملالكني متعددين على أساس احلصة          -أوالً ري الشائعة والـيت جت

 .املذكورة يف دورات معينة قتة ألجل االستثمار مث تعاد القسمةؤقسمتها بينهم قسمة م
من أصحاب حـق      األراضي الصغرية وهي األراضي املتجزئة جتزئة مفرطة حيث يكون لكل واحد           -ثانياً

حتـسني اسـتثمار     التصرف عدد كبري من القطع متفرق يف خمتلف جهات القرية بشكل حيول دون            
  :تستثىن من العمليات املذكورة يف املادة األوىل العقارات اآلتية .ياألراض

 .واحلدائق بيوت السكن وغريها من مسقفات القرية وأماكن العبادة واملقابر والبساتني  -أ 
 .األماكن املستثمرة استثماراً صناعياً أو منجمياً  -ب 
 .أماكن اآلثار القدمية ضمن احلدود اليت تعينها دائرة اآلثار  -ج 
 .احلراج  -د 
ضرورة الستثنائها فإذا    العقارات اليت ترى جلنة التصنيف والتخمني املبحوث عنها يف الفصل الثاين            -ه 

العقارات حكماً يف نـوع األراضـي        كان هذا االستثناء بقصد إحداث بيادر ومراعي تدخل هذه        
 .املتروكة املرفقة

املـشروع وأقـرت جلنـة       الكروم واألراضي املشجرة إال إذا طلب أكثر أهايل القرية إدخاهلا يف            -و 
 .التصنيف والتخمني هذا الطلب

التـصنيف والـتخمني بغيـة       إليها من األراضي مبعرفة جلنة     املراعي والبيادر واألقسام اليت تضاف      -ز 
 .املضاف إليه توسيعها على أن يوحد نوع ما يضاف من األرض مع نوع العقار

وجود النفع العام يف   على قرار من وزير العدلية يعلنجتري عمليات التحسني العقاري يف القرية بناًء: ٤املادة 
للمصاحل العقارية ويعلن من قبله يف القريـة   إجراء هذه العمليات ويصدر بناًء على اقتراح املدير العام

  .أن هذا القرار قطعي وغري قابل للمراجعة. الصحف اليومية نفسها ويف اجلريدة الرمسية ويف إحدى
 لعمليـات  ند افتتاح عمليات التحديد والتحرير يف إحدى القرى أن أراضـيها خاضـعة            إذا تبني ع  : ٥املادة  

إجراء هذه العمليـات     التحسني العقاري فيجب أن يصدر القرار املتضمن إعالن وجود النفع العام يف           
دون تقيد باإلفراز اجلاري بـني       قبل حتديد أراضي القرية وأن ينص على حتديدها على أساس املقسم          

أسناد التمليك أساسـاً لتعـيني حـصة         احلقوق ولو كان مسجالً يف دوائر التمليك وتتخذ       أصحاب  
أيدي املتصرفني هبا إىل أن يعلن ختام عمليات         أصحاهبا من جمموع مساحة القرية وتبقى العقارات يف       

مقاسم يف عقار واحد إذا كانت عائدة جلميع املالكـني يف            التحسني العقاري، وجيوز أن توحد عدة     
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لفريق من املالكني دون اآلخرين فيجب أن يعترب عقاراً مستقالً وحيـدد             أما املقسم الذي يعود   . لقريةا
  .على حدة

تنفذ فيها عمليات التحسني   العقارية برناجماً سنوياً يعني أمساء القرى اليتتضع املديرية العامة للمصاحل: ٦املادة 
 :جالعقاري ويشترط إلدخال قرية ما يف هذا الربنام

قرارات القاضـي    أن تكون عمليات التحديد والتحرير قد متت فيها وفصلت حمكمة االستئناف يف            -١
 .العقاري املستأنفة بصورة هنائية

 .املساحة أن تكون خرائط املساحة النهائية العائدة هلا قد نظمت وصدقت من قبل مديرية -٢
 .العقاري فيهاأن يكون صدر قرار يتضمن وجود نفع عام بإجراء عمليات التحسني  -٣
 :تشتمل عمليات التحسني العقاري على األعمال اآلتية: ٧املادة 

املستعملة فيها وذلك بتعيني     تصنيف أراضي القرية حسب طبيعة تربتها ووسائل الري وطريقة الفالحة           -أ 
إنشاء مقسم مستقل لتنظيم منطقة العمران  عدد أصناف األراضي يف كل من املقاسم وجيوز عند احلاجة         

 .الدائرة املختصة القرية بناًء على طلب ذوي العالقة أويف 
تعطي نفس اإلنتاج الصايف يف  ختمني قيم األراضي املختلفة األنواع حبسب التصنيف وتعيني املساحة اليت         -ب 

 .األراضي كل صنف من األراضي لتكون أساساً للمبادلة عند توزيع
جمموع احلـصص    افظة على مبدأ اعتبار   حساب جمموع احلصص الشائعة لكل شخص أو عائلة مع احمل           -ج 

 .والتخمني سهم وتعيني القيمة اليت تعادل هذه احلصص حبسب التصنيف) ٢٤٠٠(
 .املخمنة تنظيم خمطط يتضمن حدود األراضي الداخلة يف كل صنف وتعيني مساحتها وقيمتها  -د 
علـى  القريـة    توزيع األراضي بني أصحاب احلقوق حسب حصة كل واحد منهم يف جمموع أراضي              -ه 

أو عدة قطـع تعـادل       أساس القيمة املخمنة ملختلف األصناف على أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة           
 .قيمتها جمموع القيم العائدة له مبوجب التخمني املذكور أعاله

 .التوزيع اجلديد تعديل الطرق غري املعبدة وجماري املياه والساحات والبيادر وفقاً ملشروع  -و 
بنتيجة هذه العمليـة بأمسـاء       قارات اليت مشلها املشروع وتسجيل القطع احملدثة      إلغاء القيود القدمية للع     -ز 

 .أصحاهبا وفقاً لنتيجة التوزيع اجلديد
مشلتـها عمليـات     نقل احلقوق العينية وقيود احلجز والدعاوى املسجلة يف صحائف العقارات الـيت             -ح 

 .نهام التحسني العقاري إىل صحائف العقارات اليت أعطيت ألصحاهبا بدالً
من قيمة ما ألصـحاهبا يف       تعيني قيم العقارات املفرزة من األراضي املشاع واليت جيب أن تطرح قيمتها             -ط 

اإلفراز وذلك بالنسبة لقيمة الصنف يف       جمموع األراضي املشاع لقاء ختصيصها هلم عند وضع مشروع        
 .املقسم الذي أفرزت منه هذه العقارات

ويـساعده   ت إشراف قاض عقاري يعني بصورة خاصة هلـذه الغايـة          جتري العمليات املذكورة حت   : ٨املادة  
 .موظفون ومستخدمون يضعهم املدير العام للمصاحل العقارية حتت تصرفه

  :على الوجه اآليت تقوم بتصنيف وختمني أراضي القرية اجلارية فيها عمليات التحسني العقاري جلنة تؤلف: ٩املادة 
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 .راعة يف احملافظة رئيساًموظف زراعي ينتقيه رئيس مصلحة الز -١
 .مهندس حملف من املصاحل العقارية عضواً -٢
 .موظف ينتخبه أمني السجل العقاري يف احملافظة عضواً -٣
العقاري أعضاء علـى أن      املختار األول يف القرية واثنان من أصحاب األمالك فيها يعينهما القاضي           -٤

 عن حضور اجتماعات اللجنة جيـري      ءيكون أحدمها من أهايل القرية ويف حالة امتناع بعض األعضا         
 .احلاضرين التصنيف والتخمني مبعرفة الرئيس وبقية األعضاء

ألحكام قانون املوظفني    يعطى للموظفني لقاء اشتراكهم بأعمال اللجنة املذكورة تعويض االنتقال وفقاً         
 من قبل اللجنـة     اآلخرون فيحدد تعويضهم   ويصرف من اعتمادات املديرية العامة للمصاحل العقارية أما       

 .التشريعي  من هذا املرسوم٤٠ويصرف وفقاً ألحكام املادة 
مساعدة خرباء   جتتمع جلنة التصنيف والتخمني بناًء على دعوة من القاضي العقاري وهلا أن تطلب            : ١٠املادة  

هلؤالء صفة استـشارية وتتخـذ    من املزارعني يف القرية نفسها أو يف القرى اجملاورة على أن تكون        
  .األصوات يرجح الفريق الذي فيه الرئيس رارات اللجنة بأكثرية أصوات احلاضرين وعند تساويق

مبوجـب   تعني التفرعات العائدة لكيفية إجراء عمليات التصنيف والتخمني وتوزيـع األراضـي           : ١١املادة  
  .تعليمات يضعها املدير العام للمصاحل العقارية

 : بالعمليات اآلتيةتقوم جلنة التصنيف والتخمني: ١٢املادة 
واألقسام الواجـب    الكشف احلسي على أراضي القرية وتعيني األقسام الواجب إدخاهلا يف املشروع           -١

 .املوجبة استثناؤها منه وتتخذ قراراً خاصاً بذلك تبني فيه األسباب
بالنظر لنـوع التربـة      تعيني حدود مقاسم األراضي اليت سيجري جتميلها أو إفرازها مستقلة وذلك           -٢

 .وطريقة االستثمار وأحواض الري
 .واحد تعيني حدود كل صنف من أصناف األراضي املتفاوتة اإلنتاج والداخلة يف مقسم -٣
اإلنتاج الصايف يف كل     تعيني وحدة التعادل يف خمتلف الصنوف أي مقدار املساحة الذي يعطي نفس            -٤

 .ألرضإىل ا صنف عند تعادل وسائط اإلنتاج وهي العمل ورأس املال باإلضافة
 .كل صنف ختمني قيمة اعتبارية للهكتار الواحد من -٥
مجع أراضيهم يف قطعـة      بيان الرأي يف شأن الرغبات والطلبات اليت يتقدم هبا األقارب والورثة بشأن            -٦

 .واحدة أو يف قطع متجاورة
 فهاوأصـنا  يقوم املهندس املوضوع حتت تصرف اللجنة بتنظيم خمطط يبني فيه مقاسم األراضـي            : ١٣املادة  

  .املختلفة اإلنتاج وأمساء املواقع املعروفة اليت دخلت يف كل مقسم وأرقام األصناف لألراضي
وتوقع القرارات اليت     تصادق اللجنة على اجلداول واخلرائط     بعد االنتهاء من العمليات املذكورة أنفاً     : ١٤املادة  

  .اختذت بشأهنا
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صـفة    اللجنة حسب أحكام املواد السابقة تكون لـه        إن مشروع التصنيف والتخمني الذي هيأته     : ١٥املادة  
وأصحاب العالقة  قتة وجيب أن يعلن ملدة مخسة عشر يوماً كي يطلع عليه أهايل القرية واملالكون      ؤم

  .ويبدوا مالحظاهتم واعتراضاهتم بشأنه يف غضون املدة املذكورة
 :ه اآليتجيري اإلعالن املنصوص عنه يف املادة السابقة على الوج: ١٦املادة 
ويكلـف   تودع نسخة عن كل من خمطط التصنيف وجداول التخمني يف مكتب القاضي العقـاري              -١

املعلومات الكافية عنـها     املهندس طيلة مدة اإلعالن بإطالع ذوي العالقة على هذه الوثائق وإعطائهم          
 .ليكونوا على بينة من حمتوياهتا

دائرة املساحة وتوزعها    رية وبواسطة نشرات تضعها   يعلم عن إيداع هذه الوثائق بواسطة املناداة يف الق         -٢
الناحية وقائم املقام يف القضاء وأمانـة الـسجل          على رؤساء العائالت وأعضاء اهليئة االختيارية ومدير      

وحتفظ نسخة عن النشرة األصلية يف إضبارة التـصنيف والـتخمني            العقاري ورئاسة املكتب املعاون   
 .حسني العقاريدائرة الت ونسخة ثانية ترسل إىل

) ١(الفقـرة    حيق لكل شخص من املالكني وأصحاب احلقوق أن يطلع على الوثائق املودعة حسب             -٣
 .طيلة مدة اإليداع البالغة مخسة عشر يوماً

 لكل شخص من أصحاب احلقوق يف أراضي القرية أن يقدم خالل مدة اإلعـالن اعتراضـاته أو                : ١٧املادة  
 تخمني وذلك بشكل استدعاء موجه إىل القاضي العقـاري        مالحظاته بشأن مشروع التصنيف وال    

العقاري  يوضح فيه سبب اعتراضه أو مالحظته وأن يعني حمل إقامته يف القرية أو يف مركز القاضي               
االعتراضـات وأن   وعلى كاتب القاضي العقاري الذي يتلقى االعتراض أن يدونه فوراً يف سجل

  .الم االعتراضيعطي للمستدعي وصالً يعني فيه تاريخ است
بـدرس   بعد مضي مدة اإلعالن ينظم القاضي حمضراً يعلن فيه انتهاء مـدة اإلعـالن مث يـشرع                : ١٨املادة  

والتخمني ويعيد   االعتراضات ويستطلع عند احلاجة رأي أعضاء اللجنة اليت قامت بأعمال التصنيف          
االعتراض ويكون هـذا القـرار       النظر يف اجلدول والبيانات اليت أعدهتا اللجنة مث يتخذ قراراً بشأن          

  .قطعياً غري قابل للمراجعة
 يصادق على  بعد أن ينتهي القاضي العقاري من البت يف مجيع االعتراضات وتنفيذ ما قرره بشأهنا             : ١٩املادة  

ينص علـى اختـاذ      جداول التصنيف والتخمني وعلى اخلرائط العائدة هلذه األعمال ويتخذ قراراً         
مـشروع التـصنيف     اً لوضع مشروع التحسني العقاري وال جيوز جتزئـة        الوثائق املذكورة أساس  

  .قابل للتجزئة والتخمني والتصديق على قسم منه دون اآلخر بل يعترب املشروع كالً غري
وإىل رئيس املكتب    تبلغ نسخة عن القرار املبحوث عنه يف املادة السابقة إىل أمانة السجل العقاري            : ٢٠املادة  

بالبيع أو املبادلة أو اهلبة أو املقامسة        ا التبليغ ال جيوز تسجيل أية معاملة عقارية تتعلق        املعاون وبعد هذ  
هنائياً ويتم تسجيل العقارات الناجتة عنه بأمساء أصحاهبا يف     إىل أن يبت يف مشروع اإلفراز والتجميل      

  .السجل العقاري
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املعامالت العقارية   أو مبادلة أو غري ذلك من     يعلن القاضي جلميع األشخاص الذين تعاطوا عقود بيع         :٢١املادة  
التصديق على مشروع التـصنيف      اخلاضعة للتسجيل واليت مل يتم تسجيلها يف السجل العقاري قبل         

االنتقال بأن يقدموا طلباهتم إليه خالل مدة        والتخمني وكذلك إىل الورثة الذين مل يتموا معامالت       
من هذا املرسوم التشريعي، وبعد انقضاء هـذه  ) ٢٢(ادة امل عشرين يوماً للبت فيها وفقاً ألحكام

  .هذا النوع املدة ال يقبل أي طلب كان من
العقاري الصالحيات  خيول القاضي العقاري فيما يتعلق باملنطقة العقارية العائد هلا مشروع التحسني     : ٢٢املادة  

 :اآلتية
أو بعدها حىت انتهاء مدة      لتحديد والتحرير تصفية معامالت اإلرث واالنتقال اليت مل تتم أثناء عمليات ا           -أ 

 الغاية تضع أمانة السجل العقاري حتت تـصرفه        اإلعالن املنصوص عنها يف املادة السابقة، وحتقيقاً هلذه       
ويقوم القاضي العقاري بإجراء التحقيق عـن الورثـة وهويـاهتم        سجالت املنطقة والوثائق املتممة هلا    

مام أو الرئيس الروحي والعرفاء يف هذا الشأن وله أن يطلب أيضاً            املختار واإل  وتنظيم ضبط تصرحيات  
حصر اإلرث   دائرة األحوال املدنية صوراً عن قيود املورث والورثة وأن يطلب من املرجع املختص             من

 .وتعيني أمساء الورثة وحصة كل منهم حبسب نوع العقار
املكتومـة باالسـتناد إىل      رة وقيد الوقوعات  تكليف دائرة األحوال املدنية بتسجيل الورثة املكتومني إدا         -ب 

املعامالت يف سجل األحوال املدنية دون تقيد  التحقيقات اليت قام بإجرائها وجيب أن جيري تدوين هذه
 .األحوال املدنية باملراسم املنصوص عنها يف قانون

 .ية والباقية بدون تسجيلرمس تصديق عقود البيع واهلبة واملقامسة واملبادلة اجلارية مبوجب صكوك عادية أو  -ج 
 .حماضر التحديد والوثائق املتممة تصحيح األخطاء وإكمال النواقص اليت تظهر يف السجل العقاري باالستناد إىل  -د 

السابقة بتطبيق   من املادة ) ج(يقوم القاضي العقاري حني إجراء املعامالت املنصوص عنها يف الفقرة           : ٢٣املادة  
لالستئناف وفقاً للنصوص املذكورة     لتحرير ويكون حكمه فيها تابعاً    النصوص املتعلقة بالتحديد وا   

بصفته قائماً مقام أمني السجل العقاري ويكون        أما املعامالت املتعلقة بالتسجيل فيصدر قراره فيها      
يف غضون عشرة أيام من تاريخ التبليـغ أمـام حمكمـة             قراره يف هذا اخلصوص قابالً لالستئناف     

املذاكرة بدون مرافعة تبت احملكمة يف االسـتئناف بـصورة           فيه يف غرفة  االستئناف حيث تفصل    
جيـري   .تعيد اإلضبارة مع القرار فور صدوره إىل القاضي ذي العالقة          مستعجلة وقطعية وعليها أن   

عنـها يف هـذا      تبليغ األحكام والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريني يف اخلصوصات املبحوث         
  .م١٩٣٢ نيسان٢٠ تاريخ ٤٤ من القرار رقم ٣٢ للمادة املرسوم التشريعي وفقاً

بأرقـام العقـارات     بعد تصفية املعامالت املذكورة يف املواد السابقة ينظم القاضي العقاري دفتراً          : ٢٤املادة  
وحصة كـل واحـد منـهم     اخلاضعة لعمليات التحسني العقاري تبني فيه أمساء املالكني احلاليني

كل عقـار مـن هـذه        لرهن والتأمينات واحلجز املدونة يف صحيفة      وا االرتفاقوكذلك حقوق   
العقاري باعتباره صـورة     العقارات ويصادق على هذا الدفتر الذي يتخذ أساساً ملشروع التحسني         

الوقوعات الطارئة علـى العقـارات       طبق األصل عن السجل العقاري العائد للمنطقة حاوية مجيع        
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وتوزيعها وإذا كانت عملية إحـصاء احلقـوق         سيم األراضي املسجلة حىت تاريخ البدء مبشروع تق     
قانونية فيطلب جدوالً إحصائياً عن هذه احلقوق كي يضاف          املكتسبة يف املياه قد متت من قبل جلنة       

  .إىل اإلضبارة
إضـبارة   بعد التصديق على الدفتر املنصوص عنه يف املادة السابقة يضمه القاضـي العقـاري إىل              : ٢٥املادة  

التقـسيم    والتخمني ويرسل هذه اإلضبارة مع نسخة عن قراره املتضمن البدء مبـشروع            التصنيف
بدراسـة املـشاريع     والتوزيع إىل دائرة املساحة فتستلمها دائرة التحسني العقاري املركزية وتبـدأ          

واخلـرائط املـصدقة مـن       الالزمة على ضوء قرارات جلنة التصنيف والتخمني واجلداول والدفاتر        
 :عقاري وتضع هلذه الغاية املشروعني اآلتينيالقاضي ال

األمالك العامة اليت    مشروع تعديل شبكة الطرق غري املعبدة وجماري املياه العامة وغريها من عقارات            -١
 .العامة يف املنطقة يشملها مشروع التحسني العقاري بعد موافقة مصلحة اإلشعال

املخمنـة   سب عددهم وجمموع القـيم مشروع تقسيم األراضي وتوزيعها بني أصحاب األمالك حب -٢
قتة إىل  ؤهلذا املشروع صفة م    العائدة ملا كان ميلكه كل منهم يف العقارات اخلاضعة هلذه العملية وتكون           

 .ويعترب املشروع وحدة غري قابلة للتجزئة أن يعلن ويصادق عليه القاضي العقاري بصورة هنائية
السكن  مساعدة بقدر اإلمكان لتسهيل املواصالت بني بيوت      جيب أن تكون شبكة الطرق اجلديدة       : ٢٦املادة  

لكل قطعة مـن      عقارية حيث تؤمن   ارتفاقيف القرية وبني األراضي الزراعية دون استعمال حقوق         
اجملاورة وحتقيقـاً هلـذه    األراضي مدخل مباشر من الطريق العام وحتفظ سهولة االتصال مع القرى  

 :قاً للقواعد اآلتيةالغاية حيدد عرض الطرق واملسالك وف
 . م١٢ إىل ٦الطرق واملسالك اليت تربط القرية مع القرى اجملاورة من  -١
احلـدائق وبيـوت    الطرق واملسالك اليت تربط مقاسم األراضي يف القرية مع بعضها أو احملدثة بـني              -٢

 . م٨ إىل ٦من : السكن
 . م٦ إىل ٤من : الطرق واملسالك اخلاصة باالستثمار الزراعي -٣
 . م٤ إىل ١من : ري املياه الذي مل حتدد مساحته بنص القانونحرم جما -٤

الزيادة مـن    وإذا زادت مساحة شبكة الطرق واملسالك اجلديدة عن مساحة الشبكة القدمية فتؤخذ              
مساحة الشبكة القدميـة     جمموع أراضي القرية قبل تقسيمها بني أصحاب احلقوق، أما إذا نقصت عن           

حسب نوع األمـالك العامـة الـيت     تقلة تسجل باسم البلدية أو الدولةفتؤخذ لقاء الفرق مساحة مس   
 .أخذت هذه املساحة بدالً منها

 :جيب أن يبىن مشروع التقسيم على أساس حتقيق األمور اآلتية: ٢٧املادة 
 .أن تقسم أراضي السقي باعتبارها مستقلة عن أراضي البعل -١
املخمنة من قبـل     يل من القطع تعادل قيمتها    أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة إذا أمكن أو عدد قل           -٢

 :للزيادة أو النقص جلنة التصنيف والتخمني جمموع قيم حصصه ضمن احلدود اآلتية املقبولة
 .من القيمة يف احلصص اليت ال تزيد مساحتها عن هكتارين ونصف اهلكتار %٢ •
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 .من القيمة يف احلصص اليت تتراوح بني هكتارين ونصف ومخسة هكتارات %١٣ •
 .من القيمة يف احلصص اليت تتراوح بني مخسة هكتارات وعشرة هكتارات% ١ •
 .من القيمة يف احلصص اليت تزيد على عشرة هكتارات % ٥ •

الـنقص يف    ويشترط أن ال يكون الفرق املسموح به موجوداً بني قطعتني متجاورتني على أسـاس                
إذا كانت إحدى القطعـتني      أما. نهما حتماً أحدامها والزيادة يف األخرى بل جيب تعديل هذه النسبة بي         

هذه احلالة حتميل النقص املـسموح بـه     املتجاورتني ملالك كبري واألخرى ملالك صغري فيقتضي يف مثل        
 .لكبار املالكني دون صغارهم

املفرزة اليت كانت له قبل      أن يكون بعد القطعة املخصصة لكل مالك متناسباً مع متوسط أبعاد القطع            -٣
 .حسني العقاريمشروع الت

األمالك العامة أو  أن جيري توزيع أراضي السقي على أساس إبقاء أصحاب احلقوق املكتسبة يف مياه -٤
الذي كانوا ميارسـونه قبـل وضـع     الينابيع اخلاصة يف أماكن تساعد على استفادهتم من حق الشرب     

حتقيق الغايات اآلتية أثناء    اإلمكان الوصول إىل     املشروع، وفضالً عن ذلك جيب أن حتاول اإلدارة بقدر        
 :درس املشروع املذكور

أعماله الزراعية   أن تشتمل األراضي املخصصة لكل مالك على أصناف يستطيع معها أن ميارس-أوالً
 .السابقة دون أن يضطر لتعديلها

  .السكن  أن تؤمن ألصحاب امللكية الصغرية أراض قريبة بقدر اإلمكان بيوت-ثانياً
يـشار يف املـشروع       املترتبة على بعض العقارات بقدر اإلمكان وأن       االرتفاق حقوق    أن تزال  -ثالثاً

  .اجلديد إىل احلقوق اليت تقضي الضرورة الفنية ببقائها
 .الزراعي  أن يكون توزيع القطع اجلديدة ضمن أشكال هندسية تالئم االستثمار-رابعاً

املترتبـة علـى     لتأمينات واحلجوز وحقوق االنتفـاع    تنتقل مبلء احلق احلقوق العينية كالرهون وا      : ٢٨املادة  
استبدلت هبا ويف حالة تعـدد   العقارات اخلاضعة ملشروع التحسني العقاري إىل قيد العقارات اليت

من عقاراته السابقة إىل قسم ال تقـل         العقارات املخصصة للمالك تنقل احلقوق املترتبة على قسم       
عليها تلك احلقوق وتعترب يف هذا التعادل القـيم    املترتبةقيمته عن قيم احلصص والعقارات القدمية

والتخمني وحتافظ احلقوق املذكورة على درجتها من حيث األولية يف  املخمنة مبعرفة جلنة التصنيف
  .التسجيل

بكامله من  إن مشروع التوزيع الذي تنظمه مصلحة التحسني العقاري حسب التعريف السابق يعلن  : ٢٩املادة  
 :ضي العقاري مدة ثالثني يوماً تتم يف غضوهنا العمليات اآلتيةقبل القا

التقسيم على مقتضاها يف  تطبق خرائط التوزيع على األرض وإيداع نسخة عنها مع اجلداول اليت جرى  -أ 
ساحات القريـة وعلـى بـاب اجلـامع      مكتب القاضي العقاري وتعليق نشرات عن هذا اإليداع يف  

 .ذلك يف جريدتني من اجلرائد اليومية احمللية العامة وينشر إعالن عنوالكنيسة ويف حمالت االجتماع 
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وحـدود ومـساحة     تكليف مهندس من دائرة املساحة ليقوم بداللة كل واحد من املالكني على موقع              -ب 
إعالن املشروع وعن املدة     األرض املخصصة له مبوجب مشروع التوزيع وتفهيم ذوي العالقة عن تاريخ          

 .العتراضاليت يقبل خالهلا ا
خالل  ميكن لكل صاحب حق يف العقارات اليت مشلها التحسني العقاري أن يعترض على املشروع             : ٣٠املادة  

 :مدة الثالثني يوماً املنصوص عنها يف املادة السابقة يف األحوال اآلتية
ت العقارات اليت كان   إذا نقصت قيمة العقار أو العقارات املخصصة له عن جمموع قيم احلصص وقيم             -١

 .من هذا املرسوم التشريعي ٢٧له قبل وضع املشروع مبقدار يتجاوز النسب املبينة يف املادة 
على متوسط أبعـاد     إذا كانت العقارات املخصصة له تبعد عن بيوت القرية مسافة تزيد زيادة كبرية             -٢

 .أراضيه السابقة
 الـيت يقـضي   االرتفاق  سابق ما عدا حقوقارتفاقإذا كان التوزيع اجلديد حيرمه من ممارسة حق  -٣

 .املشروع بزواهلا
مل ينقـل إىل قيـد       إذا كان احلق العيين املترتب له بسبب رهن أو تأمني أو حجز أو دعوى عقارية               -٤

املترتب عليها ذلـك احلـق أو قيمـة          العقارات اجلديدة املعطاة بدالً من العقارات أو احلصص القدمية        
 .السابقة اراتالعقارات املنقول إليها ال تعادل قيمة العق

قيمة  وبصورة عامة يقبل االعتراض من كل صاحب حق يرى نفسه متضرراً بسبب نقص طرأ على
االشتراك واجملـاورة   احلق األصلي الذي كان له قبل مشروع التوزيع أما املراجعات اليت تتعلق بطلب            

ر البت فيها ضمن اختصاص     وال يدخل أم   وما مياثلها فال تعترب اعتراضاً باملعىن املقصود يف هذه املادة         
 .القاضي العقاري

املعترضون  تقدم االعتراضات إىل القاضي العقاري مباشرة وتسجل يف الدفتر املخصص هلا ويعطى           : ٣١املادة  
السابقة يقفل دفتـر االعتراضـات    وصالً بتسلمها وبعد انتهاء مدة الثالثني يوماً املذكورة يف املادة   

املقدمة والرقمان األول واألخري من األرقام       فيه عدد االعتراضات  بشرح من القاضي العقاري يذكر      
مث يشرع بتدقيق االعتراضات املتعلقـة جبـوهر احلـق           املتسلسلة لالعتراضات املسجلة يف الدفتر    

  .املرسوم التشريعي ويبت بكل منها إفرادياً  من هذا٣٠املنصوص عليها يف املادة 
اجلـداول   العتراض أن يكلف دائرة املساحة للتدقيق وإعادة النظـر يف         على القاضي قبل البت يف ا     : ٣٢املادة  

االعتراض بيان   واحلسابات اليت بين عليها املشروع وبيان صحة ما يدعيه املعترض ويف حالة صحة            
الغري وبعد ذلـك يـدقق       االقتراحات اليت تساعد على إيصال املعترض إىل حقه دون اإلضرار حبق          

من دائرة املـساحة مث يـصدر    ارة ويدرس األجوبة واالقتراحات الواردة القاضي العقاري يف اإلضب   
قراره هبذا الشأن قطعياً وغري قابـل        قراره بشأن االعتراض يف غرفة املذاكرة وبدون مرافعة ويكون        

  .املراجعة دون حاجة لتبليغ أو إعالن
فيما يتعلق   القرارات اليت يتخذها  على القاضي العقاري أن ميسك لكل منطقة سجالً يثبت فيه مجيع            : ٣٣املادة  

  .هبذه املنطقة
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القرية من قبل    إذا كان االعتراض يتعلق حبق الشرب وكانت عملية إحصاء هذه احلقوق قد متت يف             : ٣٤املادة  
تعديل طريقة ممارسة حقـوق      جلنة قانونية فيحق للقاضي العقاري أن ينظر يف االعتراض وأن يقرر          

  .املياه وتوزيع األراضي يقضي به الوضع اجلديد جملاريالشرب يف املنطقة تبعاً ملا 
املقتـضية يف    تبلغ القرارات الصادرة عن القاضي العقاري إىل املصلحة الفنية إلجراء التعـديالت           : ٣٥املادة  

التعديل ويرسل هذه    اخلرائط مث يصادق القاضي العقاري على خمططات مشروع التقسيم كلها بعد          
األراضي وتنظيم حماضـرها وفقـاً    فنية لتثبيت حدود العقارات اجلديدة على     الوثائق إىل املصلحة ال   

عقار إىل صاحبه حملياً ويعطى بـه مـذكرة    لألحكام املتعلقة بنظام السجل العقاري مث يسلم كل
دون تكليف املالكني بدفع أي رسم لقـاء هـذه           تسليم موقعة من قبل القاضي العقاري واملهندس      

  .املذكرات
قراراً يعلن مبوجبـه     بعد أن يتم التسليم على الوجه املبني يف املادة السابقة يصدر القاضي العقاري            : ٣٦املادة  

وأمانة السجل واملصرف الزراعـي      اختتام عمليات التحسني العقاري يف املنطقة ويبلغه إىل احملاكم        
  .صاحل العقاريةإىل املديرية العامة للم ودائرة األوقاف ومديرية أمالك الدولة وترسل نسخة عنه

أمانـة الـسجل     تودع الوثائق العائدة ملشروع التحسني العقاري بعد اكتساهبا الدرجة القطعية إىل          : ٣٧املادة  
قيودها القدمية وتصحيح    العقاري لتسجيل العقارات الناجتة عن هذا املشروع بأمساء أصحاهبا وإلغاء         

  .اليت ترسل إليه من دائرة املساحة ياناتأرقام العقارات اليت مل يشملها املشروع بناًء على الب
يف املوسم املقبل  بعد ختام عمليات التحسني العقاري إذا تبني أن أحد املالكني قد هيأ أرضاً للزرع: ٣٨املادة 

نصيب شخص آخر، فيحق له      أو وضع فيها مساد أو ألقى فيها بذاراً مث أصبحت بنتيجة التوزيع من            
وإما بإبقاء األرض يف يده إىل حني         عن األتعاب واملواد املذكورة    مطالبة هذا الشخص إما بتعويض    

يف هذا اخلصوص أمام حاكم الـصلح حيـث          انتهاء املوسم ويف حالة عدم االتفاق ترفع الدعوى       
على القاضي العقاري واملهندس أن ينظما ضـبطاً         يفصل فيها وفقاً ألحكام القوانني العامة وجيب      

  .اجلديدة ألصحاهبا  القطعببيان هذه احلالة عند تسليم
فيجـوز أن    إذا أحلقت أراض جديدة مبنطقة عقارية بعد اختتام عمليات التحسني العقاري فيهـا            : ٣٩املادة  

تلـك املنطقـة     تستأنف هذه األعمال يف األرض املذكورة بغية جعلها متناسقة مع أوضاع أراضي           
هذا املرسوم التـشريعي    الرابعة منويعلن استئناف هذه العمليات بقرار يصدر حسب أحكام املادة   
هلا فيحق للقاضي أن يوزع هـذه        إذا كانت األرض امللحقة تعود لغري أصحاب العقارات اجملاورة        

الذي تقدره جلنة التـصنيف والـتخمني        األرض بني أصحاب العقارات اجملاورة هلا لقاء دفع بدهلا        
ة ويعترب البدل الـذي تقـدره اللجنـة         العالق مضافاً إليها خبري من قبل كل من الفريقني أصحاب        

أحد الفريقني عن انتخاب اخلبري يعينه حينئذ القاضي العقاري          املذكورة بدالً هنائياً، ويف حالة امتناع     
العقارات اجملاورة عن الشراء وتعذر تأمني الفائدة املتوخـاة مـن عمليـة              وإذا استنكف أصحاب  

كانـت   لن افتتاح األعمال املذكورة يف املنطقة اليت      العقاري فتؤجل هذه العملية ريثما يع      التحسني
  .األرض امللحقة تابعة هلا
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العاملـة   جيب على أصحاب األمالك اليت يشملها مشروع التحسني العقاري أن يقـدموا اليـد  : ٤٠املادة 
عمليـة التـصنيف     واألدوات واملواد الالزمة لألعمال اليت يستلزمها تنفيذ املشروع مثل نفقـات          

العقارات كل بنـسبة      وفتح الطرق واجملاري واخلنادق وقلع أو وضع التخوم على حدود          والتخمني
مبعرفة هيئة من املالكني وعرفـاء   قيمة حصصه املثبتة يف جدول التخمني وجتمع النفقات املذكورة

سند احملاسب يف دائرة املساحة احمللية وتصرف بناًء على          القرية يعينها القاضي هلذه الغاية وتسلم إىل      
مصدق عليه من رئيس األعمال وأمر صـرف موقـع مـن القاضـي        منظم من قبل رئيس الفرقة    

  .العقاري
  . ملغاة٤٢-٤١املواد 
 كل شخص يعارض يف إجراء عمليات التحسني العقاري أو خيلق عن قصد بعـض الـصعوبات               : ٤٣املادة  

تـضاعف   حالة التكرار يعاقب بغرامة من مخس وعشرين لرية إىل مائتني ومخسني لرية سورية ويف             
  .العقوبة

املفروضـة   كل خمتار أو موظف أو مستخدم أو عامل أو خبري يظهر منه إمهال يف إمتام الواجبات               : ٤٤املادة  
سورية إىل مائة لرية     عليه مبوجب أحكام هذا املرسوم التشريعي يعاقب جبزاء نقدي من عشر لريات           

  .سورية
اليت  اس له يلزم بدفع مصاريف التحقيق والكشف وسائر األعمالكل شخص يقدم اعتراضاً ال أس: ٤٥املادة 

  .يسببها هذا االعتراض
وإذا كـان    تطبق العقوبات املنصوص عليها يف املواد السابقة من قبل القاضي العقـاري مباشـرة             : ٤٦املادة  

التأديـب ويكـون     املخالف من املوظفني أو املستخدمني فال حتتاج مالحقتهم لقرارات من جلان          
  .املراجعة احلكم الصادر يف هذه اخلصوصات قطعياً غري قابل ألي طريق من طرق

صالحية حاكم  فضالً عن األعمال املنصوص عنها يف املواد السابقة يفرض القاضي العقاري ضمن: ٤٧املادة 
يشتركون فيهـا أثنـاء      الصلح العقوبات القانونية على مجيع األشخاص الذين يرتكبون خمالفة أو         

حاكم الصلح فينظم الضبط     ت التحسني العقاري، وإذا كانت العقوبة خارجة عن اختصاص        عمليا
  .املقتضى وحييل الفاعلني إىل احملاكم اخلاصة

 تـاريخ   ١٥٩٨، والقـرار رقـم      م١٠/٣/١٩٢٦ تـاريخ    ١٧١ألغيت أحكام القـرار رقـم       : ٤٨املادة  
ــاريخ ٣٧والقــرار رقــم م ١٩/١١/١٩٢٩ ــاريخ ٢٧، والقــانون رقــم م٥/٢/١٩٣٤ ت  ت
  .م٢١/٤/١٩٣٨

  .ينشر هذا املرسوم التشريعي ويبلغ ملن يلزم لتنفيذ أحكامه: ٤٩املادة 
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 الزراعي اإلصالح لقانون التنفيذية الالئحة
  م١٩٦٣ لعام ١١٠٩الصادرة باملرسوم رقم 

  :أوالً :١املادة 
تقدم بالبيانات املشار   ي على كل مالك ألرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته هلا أن               -أ 

تـاريخ   /٨٨/  املعـدل بالرسـوم التـشريعي رقـم    م١٩٥٨ لعـام  ١٦١الزراعي رقم االصالح 
 .م٢٣/٦/١٩٦٣

 :حتدد املدد اليت جيب خالهلا تقدمي هذه البيانات كما يلي  -ب 
ن إليها يف املادة األوىل م     شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا املرسوم سواء بالنسبة لألراضي املشار           -١

حتديد مناطقها إىل قرارات من جملـس         اليت ال حتتاج يف    م١٩٦٣ لعام   ٨٨املرسوم التشريعي رقم    
 .سبق حتديدها مبثل هذه القرارات إدارة مؤسسة اإلصالح الزراعي أم األراضي اليت

لألراضي املبينة يف    شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات جملس إدارة مؤسسة اإلصالح الزراعي           -٢
 . واليت مل حتدد مناطقها بعدم١٩٦٣لعام  ٨٨ثانياً من املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم البند 

 :البيانات اليت جيب أن يقدمها املالك هي :ثانياً
تصرف هبـا     واألراضي اليت  م٨/٣/١٩٦٣ و   م٢٧/٩/١٩٥٨بيان باألراضي اليت كان ميلكها بتارخيي         -أ 

 .بت التاريخ بقيد رمسيبني هذين التارخيني إذا كان التصرف ثا
 املعدلة من املادة    )ب( بيان باألراضي اليت تصرف هبا ملصلحة أي من األشخاص املشار إليهم يف الفقرة              -ب 

 م١/١/١٩٥٠مت مـا بـني     إذا كان التصرف املـذكور قـد  م١٩٥٨ لعام ١٦١من القانون رقم ٦
 . سواء أثبت تارخيه بقيد رمسي أم مل يثبتم٢٧/٩/١٩٥٨و

جتـاوزت مـساحتها     إذام٢٧/٩/١٩٥٨ي اليت كان ميلكها املؤرث أو الوصي بتـاريخ    بيان باألراض   -ج 
واألراضي اليت تصرف هبـا     م  ١٩٦٣ لعام   ٨٨احلدود القصوى للملكية احملددة باملرسوم التشريعي رقم        
 .م٨/٣/١٩٦٣التاريخ بقيد رمسي قبل  الوريث إىل الغري بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت

ألزواجه وأوالده طبقـاً   راضي اليت يرغب املالك االحتفاظ هبا وكذلك اليت يود التنازل عنهابيان باأل  -د 
 . املعدلم١٩٥٨ لعام ١٦١ألحكام القانون رقم 

 .بيان باألراضي اليت يرغب املالك بالتنازل عنها لإلصالح الزراعي  -ه 
 .أكانت عائدة له أم لغريه ءبيان باآلالت الزراعية اليت ميتلكها واملنشآت اليت توجد يف أراضيه سوا  -و 

 :اآليت ذكرهم على األشخاص) أوالً وثانياً(تسرى أحكام البندين السابقني  :ثالثاً
مل تكـن مكتـسبة      من ميلك أرضاً زراعية بسندات متليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو             -١

 .الدرجة القطعية
 . مباحة أو مواتمن يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أمريية أو خالية -٢
 .م١٩٥٨  لعام١٦١من القانون رقم ) ٧(األشخاص املعنويني املشار إليهم يف املادة  -٣
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ويقدم كل منـهم أو       أو املوصى إليهم   م٢٧/٩/١٩٥٨ورثة املالك أو املتصرف باألرض املتوىف بعد         -٤
 .ف الذكرآن) ثانياً(البند  أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان املشار إليه يف الفقرة ج من

نقلها على امسه يف     من تلقى امللكية بسبب اإلرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء مت أو مل يتم                -٥
 .السجل العقاري أو يف دفاتر التمليك

  :رابعاً
اإلصالح الزراعي موقعة مـن    حسب النماذج اليت تعدها لذلك وزارةنفاًآتقدم البيانات املشار إليها   -١

إىل فرع اإلصالح الزراعي يف احملافظة حيث توجد     باألرض أو من ميثلهما قانوناً     قبل املالك أو املتصرف   
أيضاً حىت لو مل تكن ملكيته تزيد عن احلدود القصوى للملكية فيما لو              فيها أراضيه، كما يلزم بتقدميها    

قـدم  ويكـون م  . املعدلةم١٩٥٨ لعام  ١٦١ من القانون رقم     ٢وأزواجه تطبيقاً للمادة     تنازل ألوالده 
 . عن صحة كل ما ورد فيها من معلوماتوالًؤالبيانات مس

واملكاتبات الالزمـة    على مقدم البيانات أن يبني احملل الذي توجه إليه مجيع التبليغات واإلخطارات            -٢
 .لتطبيق قانون اإلصالح الزراعي وهذا املرسوم

قبلها مباشرة وذلـك   جه منملؤسسة اإلصالح الزراعي أن تعني احتفاظ املالك وتنازله ألوالده وأزوا          -٣
إذا تقدم هبا واشتملت على معلومات غـري         إذا مل يتقدم بالبيانات املطلوبة منه خالل املدة احملددة له أو          

مؤسسة اإلصالح الزراعي من اعتبار املالـك متنـازالً          صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيني ال مينع        
االستيالء عليها دون تعويض ومالحقته جزائياً سـنداً        ذكرها يف بياناته و    للدولة عن األرض اليت أغفل    

 ).املعدل (م١٩٥٨ لعام ١٦١ من القانون رقم ٢٧ واملادة ٢٣ من املادة ٤الفقرة  ألحكام
تعديلـه باملرسـوم      قبـل  م١٩٥٨ لعام   ١٦١عفى املالك الذين مشلوا بأحكام القانون رقم        ي :خامساً

منهم مبوجب أحكامه من     دموا بالبيانات املطلوبة   وسبق هلم أن تق    م١٩٦٣ لعام   ٨٨التشريعي رقم   
  . من هذا املرسوم١٣عليهم يف املادة   باستثناء املالك املنصوصآنفاًتقدمي البيانات املشار إليها 

وذلك ضمن   حيق للمالك أن يتنازل ألزواجه وأوالده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه هلم القانون            : ٢املادة  
  :األحكام التالية

 .من هذا التاريخ  أو ولد قبل مرور ثالمثائة يومم٢٧/٩/١٩٥٨كون الولد املستفيد حياً بتاريخ أن ي -١
األويل   وقبل تاريخ صـدور قـرار االسـتيالء        م٢٧/٩/١٩٥٨أن يكون والد األحفاد قد تويف بعد         -٢

 .وهلؤالء نصيب والدهم املتوىف أو والدهتم املتوفاة
 .حمضر االستيالء الت األحوال املدنية بتاريخ تنظيمأن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلني يف سج -٣
قبل تعديلـه   م  ١٩٥٨ لعام   ١٦١ختضع التنازالت اليت متت لألوالد والزوجات يف ظل القانون رقم            -٤

بكل ما لـه عالقـة        ألحكام هذا املرسوم األخري    م٢٣/٦/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨باملرسوم التشريعي رقم    
التشريعي املذكور ويتم االستيالء على      من املرسوم ) ٢(باملادة  بالنصيب اجلديد للولد أو الزوجة احملدد       

مل يكن املتنازل له قد تصرف حبصته الـسابقة بعقـد            املساحات الزائدة حسب األصول احملددة فيه ما      
 .م٨/٣/١٩٦٣ ثابت التاريخ بقيد رمسي قبل
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  :٣املادة 
 م١٩٥٨ لعـام    ١٦١رقـم     من القانون  ١حيدد عمر أشجار الزيتون والفستق احلليب املشار إليه يف املادة             -أ  

اليت مل يتم تنظيم حماضر االستيالء        يف األراضي  م٢٣/٦/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨املعدلة باملرسوم التشريعي رقم     
وأما األراضي   .بتاريخ صدور املرسوم التشريعي املذكور     هبا من قبل جلان االستيالء الفرعية حبسب عمرها       

 .بالتاريخ الذي نظم به احملضر  فيتم حتديد عمر أشجارهااليت مت تنظيم حماضر االستيالء هبا
قياس تصرف املياه علـى       ساعة يف اليوم الواحد ويتم     ١٦تعترب املدة اليت تعمل هبا حمركات نضح املياه           -ب 

 .أساس موردها الفعلي
ي الواقعة تعترب األراض ٨٨ مع مراعاة ما ورد يف البند رابعاً من املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم  -ج 

 .ميكن سقايتها على ضفاف األهنر مروية ضمن حدود املساحة الزراعية اليت
 م١٩٥٨ لعـام    ١٦١رقم    من القانون  ٥تعترب الزراعة قائمة واألشجار مثمرة باملعىن املقصود يف املادة            -د 

 .املعدلة مبجرد بذر األرض أو شتلها أو أزهار األشجار
لعـام   ٨٨ املعدل باملرسوم التشريعي رقـم       م١٩٥٨ لعام   ١٦١ون رقم   مع مراعاة ما ورد يف القان     : ٤املادة  

التصرفات التالية غـري    بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غري املعتد هبا تعترب بشكل خاص م١٩٦٣
  :معتد هبا عند تطبيق قانون اإلصالح الزراعي

إال إذا كـان    م  ٨/٣/١٩٦٣ و   م٢٧/٩/١٩٥٨التصرف الذي قام به املالك خالل الفترة الواقعة بني            -أ 
 قبل تعديله   م١٩٥٨لعام   ١٦١ثابت التاريخ بقيد رمسي وضمن حدود املساحة اليت أجاز القانون رقم            

ويسري هذا احلكم أيضاً على املـالك         االحتفاظ هبا لنفسه   م١٩٦٣ تاريخ   ٨٨باملرسوم التشريعي رقم    
 .املذكور الذين مشلوا جمدداً بأحكام املرسوم التشريعي

 م١٩٥٨ لعام   ١٦١رقم    من القانون  ٦ات اليت متت ألحد من األشخاص املشار إليهم يف املادة           التصرف  -ب 
 .م٢٧/٩/١٩٥٨ و م١/١/١٩٥٠املعدلة إذا متت خالل املدة الواقعة بني 

ما مل يكن الوريث     م٢٧/٩/١٩٥٨ التجزئة احلادثة بسبب املرياث أو الوصية إذا كانت الوفاة متت بعد            -ج 
احلد األعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم  ية اليت آلت إليه من مؤرثه ضمنقد تصرف حبصته اإلرث

 .م٨/٣/١٩٦٣بقيد رمسي قبل   بعقد ثابت التاريخم١٩٥٨ لعام ١٦١
 .تارخيه بقيد رمسي  سواء ثبت أم مل يثبتم٨/٣/١٩٦٣التصرف الذي قام به املالك اعتباراً من   -د 

إىل مؤسسة ) املعدلة( م١٩٥٨ لعام ١٦١ من القانون رقم ٨ يف املادة يؤدى بدل االنتفاع املشار إليه: ٥املادة 
 :اإلصالح الزراعي حسب األحكام التالية

 لعام  ١٦١القانون رقم     من ٢ و ١عن املساحة اليت تزيد عن احلدود القصوى للملكية املعينة يف املادتني              -أ 
 وحىت  ١٩٥٩كانون الثاين عام     ١ بدءاً من  ١٩٥٨ لعام   ٨٨ قبل تعديله باملرسوم التشريعي رقم       ١٩٥٨

 .االستيالء بدء املوسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم حمضر
 ١٩٦٣لعـام   )٨٨( عن املساحة اليت تزيد عن احلدود القصوى للملكية املعينة يف املرسوم التـشريعي   -ب 

 واملرسـوم   ١٩٥٨لعام   ١٦١وكذلك عن فروق املساحة بني حدي امللكية القصوى يف القانون رقم            
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وحىت بدء املوسم الزراعي الذي      ١٩٦٤لتشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاين عام           ا
 .يلي تاريخ تنظيم حمضر االستيالء

بقرار مـن وزيـر      جيوز حسم كامل بدل االنتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات املستحقة للمالك              -ج 
عقود اإلجيار أو بدالت أجـر       دالت احملددة يف  اإلصالح الزراعي، وال جتوز عملية احلسم هذه على الب        
 .دامت باقية باستثمار املالك املثل عن األراضي اليت نظمت بشأهنا حماضر استيالء ما

 لعـام  ٨٨رقم  على كل مالك مشمول بقانون اإلصالح الزراعي وتعديله الصادر باملرسوم التشريعي  -د 
خالل موعد ال يتجـاوز       توجد فيها أراضيه    أن خيطر فرع اإلصالح الزراعي يف احملافظة اليت        م١٩٦٣

ميتلكها أو يكون لـه نـصيب يف    غاية شهر كانون الثاين من كل عام مبساحة األراضي الزراعية اليت
املصرح عنها يف البيان السابق يذكر أسباب        منفعتها وذلك يف حال وجود زيادة أو نقصان يف املساحة         

 .منشئها
وزير اإلصالح الزراعي     من قبل جلان تشكل بقرار من      نفاًآملنوه عنها   يقدر بدل االنتفاع عن األراضي ا       -ه 

 .١٩٥٨ لعام ١٦١القانون رقم   من٩وتراعى يف عملية التقدير األسس احملددة يف املادة 
  :٦املادة 

احلد املقرر يف القـانون      يصدر وزير اإلصالح الزراعي قراراً أولياً باالستيالء على األراضي الزائدة عن            -أ 
 .سؤولية مقدم البيان وينشر يف اجلريدة الرمسيةعلى م

الزائدة وحصرها  تشكل بقرار من وزير اإلصالح الزراعي جلان فرعية ختتص باالستيالء على األراضي  -ب 
 .وجتميعها عند االقتضاء وفرزها واملبادلة بشأهنا

 القيام مبهامها كما    على للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية املالك بكافة الوسائل والطرق اليت تساعدها            -ج 
حيق له التنازل عنها ألزواجـه وأوالده إذا         حيق هلا أيضاً أن حتدد أراضي احتفاظ املالك واألراضي اليت         

يف حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم حمـضر            اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو املنتفعني أو      
 .من البند رابعاً من املادة األوىل من هذا املرسومإليها يف الفقرة الثالثة  االستيالء أو يف احلالة املشار

وختطر به صـاحب الـشأن أو    حتدد اللجنة الفرعية موعداً النتقاهلا لألراضي اليت تقرر االستيالء عليها      -د 
 .ممثله القانوين قبل موعد االنتقال بأسبوع على األقل

لالنتفاع باألرض املـستوىل عليهـا       زمةللجنة الفرعية االستيالء على امللحقات الثابتة وغري الثابتة الال          -ه 
وحتدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد واألصول        واألشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغريه      

 .االستيالء على هذه امللحقات الواجب إتباعها يف عمليات
فة جلان االسـتيالء    مبعر إذا كانت األراضي اليت تقرر االستيالء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو مجعت              -و 

األضرار بالشركاء ويبلـغ أصـحاب       الفرعية ويراعى عند تعيني نصيب املؤسسة مصلحة التوزيع دون        
وحتدد القواعد الواجب إتباعها يف عمليات الفـرز         العالقة بالطريق اإلداري عن حماضر الفرز والتجميع      

ة عن املدير العام ملؤسسة اإلصـالح       املبادلة بشأهنا بتعليمات صادر    وجتميع احلصص املستوىل عليها أو    
 .الزراعي
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وجتميع احلصص املستوىل عليها     تراعى عند قيام جلان االستيالء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب واملبادلة           -ز 
 .بكل ما له عالقة بتقدير قيم األراضي م١٩٥٨  لعام١٦١ من القانون رقم ٩األسس احملددة يف املادة 

والتجنيـب والتجميـع     ية حماضر االستيالء وحماضر املبادلة وحماضر الفـرز       تعرض على اللجنة التنفيذ     -ح 
عليها فقط يف اجلريدة الرمسيـة بقـرار         لدارستها والنظر يف اعتمادها ويتم النشر عن األراضي املستوىل        

 .يصدر عن وزير اإلصالح الزراعي
عليها أمام اللجنـة     ستوىللكل ذي شأن أن يتقدم خالل ثالثني يوماً من تاريخ النشر عن األراضي امل               -ط 

مبا قد يكون له    ) املعدلة(م  ١٩٥٨  لعام ١٦١ من قانون اإلصالح الزراعي      ١٩املنصوص عنها يف املادة     
األرض املستوىل عليها أو الرهون أو الديون العقارية         من اعتراضات تتعلق بعمليات االستيالء أو مبلكية      

اضات على حماضر الفرز والتجنيب وجتميع احلـصص        كما تقدم االعتر   أو االمتياز وغريها من احلقوق    
مدة مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق اإلداري ألصحاب العالقـة إىل              املستوىل عليها خالل  

 .نفاًآالقضائية املشار إليها  اللجنة
إلصـالح  إدارة مؤسسة ا    يصدر جملس  آنفاًبعد استكمال حماضر االستيالء لكافة إجراءاهتا املشار إليها           -ي 

االستيالء األول أو تعديله على ضـوء مـا          الزراعي قراراً هنائياً بشأن االستيالء إما باملوافقة على قرار        
 .التدقيق والفحص باملسائل املشار إليها يف املواد السابقة تعرضه عليه مؤسسة اإلصالح الزراعي بعد

إليه يف الفقرة السابقة الختاذ ما       لنهائي املشار ترسل املؤسسة إىل املديرية العامة للمصاحل العقارية القرار ا          -ك 
 .الدولة يلزم بشأن تسجيل األراضي املستوىل عليها باسم

ومل تفتتح فيهـا     إذا كانت األراضي اليت أقر هبا املالك يف بياناته غري مسجلة يف السجالت العقارية             : ٧املادة  
ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن      تقترنأعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو مل          

 املعدل فيتبع بـشأن  ١٩٢٦ لعام ١٨٦من القرار   وما يليها٤٦احملكمة املختصة وفاقاً ألحكام املواد    
 :االستيالء عليها األحكام التالية

هلا إىل ما لديها وما يقدم       تقوم اللجان الفرعية لالستيالء بالتحقيق عن املتصرف الفعلي لألرض استناداً           -أ 
 .من بيانات ووثائق ومعلومات

للجنـة أنـه     ال تكسب عملية االستيالء على تلك األراضي أي حق يف امللكية للشخص الذي ظهـر                -ب 
لألحكام القانونية النافذة عن طريـق       املتصرف الفعلي ما مل جير إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً          

 تلك اللجنة الذي يطلب فيهـا تـسجيل   لدى دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أمالك الدولة
القطعية الصادرة هبذا الشأن يف دفاتر التمليـك وفقـاً           األرض باسم الدولة، مث جيري تسجيل األحكام      

 .قانون اإلصالح الزراعي من) ٢٤(ألحكام املادة 
 تطبيق  املساحة الواردة بنتيجة   تطبق أحكام الفقرتني السابقتني على مساحة األرض اليت تظهر زيادة عن            -ج 

 .احلدود
التصرف جرى   إذا صدر حكم قطعي بتسجيل األرض املشار إليها يف الفقرتني ب وجـ باسم مدعي               -د 

 .األصول نشر حمضر االستيالء على هذه األرض ولكل ذي شأن االعتراض عليه حسب
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  :٨املادة 
لن عنـها يف    الرمسية ويع  تصدر قرارات توزيع األراضي عن وزير اإلصالح الزراعي وتنشر يف اجلريدة            -أ 

املنتفعني ونصيب كـل منـهم مـن         القرية املوزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أمساء         
 :الشروط التالية ويعترب املنتفع مالكاً لألرض املوزعة عليه بدءاً من املوسم الزراعي التايل لتوفر .األراضي

 .اكتساب االستيالء صفته النهائية -١
 .نتفعنيتسليم شهادات التمليك إىل امل -٢
 .صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية -٣

  .تسليمها له ويف حال عدم توفر هذه الشروط يعترب املنتفع مستأجر األرض اعتباراً من تاريخ
يوماً من تـاريخ     لكل ذي مصلحة االعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خالل ثالثني             -ب 

املنصوص عليها يف الباب التاسع       يف شأن هذه االعتراضات اإلجراءات     نشرها يف اجلريدة الرمسية ويتبع    
 .من هذا املرسوم

خالف تعليمات الـوزارة   إذا أخل املنتفع بالواجبات املفروضة عليه مبوجب القانون أو بقرار التوزيع أو        -ج 
الزراعي قراراً  التنفيذية ملؤسسة اإلصالح     أو ختلف عن بذل العناية الواجبة يف زراعة أرضه تصدر اللجنة          

وفسخ تسجيل قيدها على امسه يف السجالت العقارية بنـاء           بإلغاء توزيع األرض عليه واستردادها منه     
تشكل بقرار من وزير اإلصالح الزراعي وحيق للمنتفع االعتـراض   على حتقيقات جتريها جلان خاصة

 .م١٩٥٨ لعام ١٦١قانون رقم  املعدلة من ال٢٠لألصول احملددة يف املادة  على قرار اإللغاء وفاقاً
وتأجريها طبقاً ألحكام    حتدد القواعد الواجب إتباعها يف عمليات توزيع األراضي املستوىل عليها وبيعها            -د 

 .قانون اإلصالح الزراعي بقرار يصدر عن وزير اإلصالح الزراعي
ل العقاري  السج إذا وزعت األرض على املنتفعني بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة يف             -ه 

احلـصص الـشائعة مبعرفتـها،       أو يف دفاتر التمليك حيق ملؤسسة اإلصالح الزراعي عند اللزوم إفراز          
حصته الشائعة دون حاجة ألخـذ       وخيصص كل منتفع جبزء معني من األرض يفرز على حدة بدالً من           

 .رأي أو موافقة املنتفع
  :٩املادة 
اللجنـة   ة حسب األصول القانونية باسـم رئـيس       تقدم اعتراضات ذوي الشأن إىل اللجان القضائي       -١

املعتـرض وحمـل    القضائية لإلصالح الزراعي على أن تكون من مخس نسخ ويضمن االعتراض اسم
 .إقامته وأسباب االعتراض واملستندات املؤيدة له

ة حبـق   العينية والديون املوثق   تقوم اللجنة القضائية يف سبيل أداء عملها بالتحقيق عن امللكية واحلقوق           -٢
لسماع أقواهلم وتكليف املـستوىل لـديهم أو         عيين وهلا تطبيق املستندات ومساع أقوال من ترى لزوماً        

ما تطلبه منـهم مـن بيانـات أو     مالحظاهتم وتقدمي غريهم من ذوي الشأن باحلضور أمامها إلبداء
 .األقـل بالوصول قبل موعد اجللسة بأسـبوعني علـى          مستندات ويكون التكليف خبطاب مع إشعار     

وللجنة االستعانة مبـن    ولذوي الشأن أن حيضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم حمامياً أو أكثر             
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اخلرباء وال تتقيد اللجنة يف عملها بقواعد أصول         ترى االستعانة هبم من املوظفني الفنيني أو اإلداريني أو        
ئها وتصدر قراراهتـا معللـة باألغلبيـة    إال حبضور مجيع أعضا احملاكمات وال تكون جلساهتا صحيحة    

 .املطلقة
القضائية أن يعيداه إليها للنظر يف    جمللس اإلدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة            -٣

مينع ذلك من إصدار احلكم الذي يريانه دون اللجـوء           القضية جمدداً على ضوء مالحظاهتما على أن ال       
 .احلقإىل استعمال مثل هذا 

قبل تاريخ صـدور     تصدق مجيع القرارات الصادرة عن احملاكم القضائية اخلاصة أو اللجان القضائية           -٤
إدارة مؤسـسة اإلصـالح       واليت مل يتم تصديقها من جملس      م١٩٦٣ لعام   ٨٨املرسوم التشريعي رقم    

ـ      الزراعي حىت هذا التاريخ من قبل املرجع املعني يف املرسوم          ا القـرارات   التشريعي آنف الـذكر وأم
 من املرسـوم املـذكور      ١٢من البند أوالً من املادة       الصادرة بشأن الدعاوى املشار إليها يف الفقرة ج       

 من  ١٢دون اإلخالل بأحكام الفقرة ب من البند الثاين من املادة            فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك     
 .١٩٦٣لعام  ٨٨ املرسوم التشريعي رقم

  :١٠املادة 
التوزيـع كمـا جيـوز      ة أرض لصاحل اجلمعية التعاونية على أن يذكر ذلك يف قرار          جيوز ختصيص قطع    -أ 

األسلوب وتعترب أجور الرعي فيها إيراداً       ختصيص مراعي القرية املستوىل عليها للجمعية التعاونية بنفس       
 استيفائها وقواعد إعفاء األعضاء منها بتعليمات تصدر عن        لصندوق اجلمعية وحتدد أجور الرعي وطرق     

 .مؤسسة اإلصالح الزراعي
من قانون  ) املعدلة (١٤املادة   يؤدي املنتفعون أقساط مثن األرض املوزعة عليهم مبوجب الفقرة األوىل من            -ب 

 .الذي تتعامل معه اجلمعية يف حساب خاص اإلصالح الزراعي إىل صندوق اجلمعية وتورد إىل املصرف
املعدلة من قـانون     ٢٨  من املادة  ٢ردة يف الفقرة    حتدد قواعد كفالة املؤسسة للجمعيات وأعضائها الوا        -ج 

 .اإلصالح الزراعي بقرار من وزير اإلصالح الزراعي
التعاونية املشار إليهم    تتحمل مؤسسة اإلصالح الزراعي نفقات املوظفني الذين يشرفون على اجلمعيات           -د 

 التعاوين والزراعـي    التدريب واإلرشاد  كما تتحمل نفقات  .  من قانون اإلصالح الزراعي    ٣٠يف املادة   
 .الذي تقرره املؤسسة

األوىل مـن   الـواردة يف املـادة  ) أو ما يعادل هذه النسب من مجيع األنواع السابقة (يقصد جبملة   : ١١املادة  
من ) أو ما يعادل النسب الواردة يف املادة األوىل       ( : ما يلي  ١٩٦٣ لعام   ٨٨املرسوم التشريعي رقم    

كمـا   .١٩٦٣ لعام   ٨٨ املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم        يف مجيع أنواع األراضي املذكورة   
مبا ورد  ) والرقة  هـ يف حمافظات احلسكة ودير الزور      ٣٠٠وترفع هذه املساحة إىل     (ينحصر حكم   

  . من أوالً من املادة املشار إليها ٣يف الفقرة ج فقط من البند 
واملعتمدة مـن    ١٩٦٣ لعام   ٨٨رسوم التشريعي رقم    تعترب حماضر االستيالء املنظمة قبل صدور امل      : ١٢املادة  

سابقاً خالل املـدة احملـددة       اللجنة التنفيذية دون االعتراض عليها أمام اللجان أو احملاكم القضائية         
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تطبيقاً ألحكام هذا املرسوم وإذا تبني بأن لدى  قانوناً هنائية وال جيوز للمالك طلب إعادة النظر هبا
 فيـتم   ١٩٦٣ لعام   ٨٨بنتيجة تطبيق املرسوم التشريعي رقم       ستيالء جمدداً املالك أراض خاضعة لال   

 .السابق االستيالء عليها من احتفاظه
مبوافقة  ١٩٥٨  لعام ١٦١تعترب األراضي اليت حولت إىل مروية مبياه اآلبار بعد صدور القانون رقم             : ١٣املادة  

البعل واحملددة يف    د العليا لألرض  مسبقة من وزارة اإلصالح الزراعي كأراض بعلية وختضع للحدو        
هذا احلكم إال علـى املـالك         وال يسري  ١٩٦٣ لعام   ٨٨املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم       

  . آنف الذكر١٦١الذين سبق مشوهلم بالقانون رقم 
لجنـة  قبـل ال  تقدر قيمة املنشآت الثابتة وغري الثابتة وامللحقات واألشجار املستوىل عليهـا مـن          : ١٤املادة  

الطعن هبذه التقديرات أمام      املعدلة من قانون اإلصالح الزراعي، وجيوز      ٩املنصوص عليها يف املادة     
، وحتدد األصول والقواعد الـيت      آنفاًإليها   اللجان القضائية حسب األحكام الواردة يف املادة املشار       

رار يـصدر عـن وزيـر       قانون اإلصالح الزراعي بق     من ٩تتبعها اللجان املنصوص عنها يف املادة       
  .اإلصالح الزراعي

القانون أمام  حيق لكل ذي شأن االعتراض على قرارات اللجان املنصوص عليها يف املادة التاسعة من    : ١٥املادة  
  .اللجان القضائية

 ١٦١الزراعي رقم   املعدلة من قانون اإلصالح١١حتدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق املادة : ١٦املادة 
بتعليمات تصدر عـن وزيـر        بشأن حلول الدولة حمل املدينني املشمولني هبذا القانون        ١٩٥٨ لعام

  .اإلصالح الزراعي
له  لكل ذي شأن أن حيجز حتت يد مؤسسة اإلصالح الزراعي وحلني صرف التعويض مبا قد يكون: ١٧املادة 

التعـويض   ن قيمـة  من حقوق أو ديون شخصية قبل املالك املستوىل لديه وللمؤسسة أن تقتطع م            
طبقاً للقانون علـى أن      املستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه احلقوق أو الديون مبستند تنفيذي           

 ١١املدينني طبقاً ألحكام املـادة       تكون األولوية فيها للديون اليت سبق للمؤسسة احللول فيها حمل         
داً للدرجة املمتازة لكل ديـن      الديون استنا  املعدلة من قانون اإلصالح الزراعي مث يتم صرف باقي        

  .حسب ما نص عليه القانون املدين
املعـدل   ١٩٥٨  لعام ١٦١ من القانون رقم     ٩ال تعترب تقديرات اللجان املنصوص عليها يف املادة         : ١٨املادة  

تعديل التقدير على ضـوء مـا        وهلذه اللجنة حق  . هنائية إال بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية       
  . مؤسسة اإلصالح الزراعي من معلوماتتعرضه عليها

  .١٩٥٨لعام  ١٤١٧تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا املرسوم وخاصة قرار رئيس اجلمهورية رقم : ١٩املادة 
إدارة  حتدد األراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عـن جملـس              : ٢٠املادة  

  .اقتراح وزير اإلصالح الزراعيمؤسسة اإلصالح الزراعي بناء على 
 .ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية ويعمل من تاريخ صدوره: ٢١املادة 

  م٢٢/٩/١٩٦٣دمشق يف 
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 الشيوع إزالة قانون
  م١٩٨٦ لعام ٢١رقم 

 :١املادة 
 ١٩٤٩لعـام    /٨٤/من القانون املدين الصادر باملرسوم التشريعي رقـم       / ٧٩٠/خالفاً ألحكام املادة      -أ 

العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة      يالته، إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع يف اقتسام         وتعد
العقارية أو دفاتر التمليك باسم املؤرث، أو الشركاء         بسبب اإلرث أو التملك واملسجلة يف السجالت      

بقرار من وزير العدل    من قبل جلنة أو أكثر تشكل يف كل حمافظة وتؤلف            يف امللكية، فتتم إزالة الشيوع    
 :على الشكل التايل

 .رئيساً                قاض يسميه وزير العدل  -١
 عامل من الفئة األوىل من املديرية العامة للمصاحل العقارية  -٢

 .عضواً              الزراعة واإلصالح الزراعي يسميه وزير
 .اً عضو      ممثل عن االحتاد العام للفالحني يسميه رئيس االحتاد العام للفالحني  -٣
 .عضواً     عامل يسميه احملافظ من محلة اإلجازة يف احلقوق من العاملني يف احملافظة  -٤

رؤية الدعوى واملتعلقة بذات     وختتص هذه اللجنة أيضاً بالنظر يف االدعاءات املتقابلة بامللكية املثارة أثناء          
ن آخر يف احملافظـة تـراه       احملافظة أو يف أي مكا     العقارات حمل الرتاع وتعقد اللجنة جلساهتا يف مركز       

  .اللجنة مناسباً
املبينة والواقعة ضمن املخطط     من هذه املادة العقارات أو أجزاء العقارات      / آ/يستثىن من أحكام الفقرة       -ب 

 .التنظيمي العام للوحدات اإلدارية والبلديات
 .تكون قرارات اللجنة باألكثرية ويف حال التساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئيس  -ج 
  :٢دة املا
 :اليمني التالية أمام رئيس اللجنة ترتبط اللجنة إدارياً باملديرية العامة للمصاحل العقارية ويؤدي أعضاؤها  -أ 

 ".أسرار املذاكرات أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق وأن ال أفشي "
وعها يف احملافظات وكـذلك     وفر للجنة أن تستعني خبربات العاملني يف املديرية العامة للمصاحل العقارية           -ب 

يف احملافظات وذلك بطلب موجه إىل املديرية        خبربات العاملني يف مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي      
 .إجابة الطلب املختصة يف احملافظة واليت يتوجب عليها

م إىل اللجنة مـن     يقد تقادم دعوى إزالة الشيوع وفقاً ألحكام املادة األوىل من هذا القانون باستدعاء           : ٣املادة  
حمل إقامة بقية الورثة أو الشركاء يف        قبل واحد أو أكثر من الورثة أو الشركاء على الشيوع، يبني فيه           

  .عن اجلهة املختصة وبيان قيد عقاري حال معرفته له، مرفقاً به وثيقة حصر إرث صادرة
حال جهالـة    ة يف حمل إقامتهم، ويف    يتم تبليغ الورثة أو الشركاء على الشيوع حلضور جلسات اللجن         : ٤املادة  

وجودهـا يف إحـدى    حمل اإلقامة، فيتم التبليغ باإلعالن يف صحيفة حملية إن وجدت ويف حال عدم         
  .العقارية صحف العاصمة وتقع نفقات اإلعالن على عاتق املديرية العامة للمصاحل
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  :٥املادة 
احملكمة املختصة أصالً للنظر     ليت تتمتع هبا   جبميع الصالحيات ا   - يف سبيل الفصل بالرتاع    -تتمتع اللجنة     -أ 

 .يف هذا الرتاع
احملاكمات على أن ال تتجاوز      حتدد مهل املسافة للتبليغ خارج القطر ضمن املدة املبينة يف قانون أصول             -ب 

 . يف هذه احلالةلإلخطارالثالثني يوماً وال موجب 
وأوراق التبليغ من مجيع     تدعاء الدعوى تعفى قرارات اللجنة من الرسوم والتأمينات القضائية ويعفى اس          -ج 

 .الرسوم
الـدعوى   تقوم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى إىل مديرية السجل العقاري لوضع إشارة            : ٦املادة  

  .على صحيفة العقار أو احلصة موضوع الطلب
القضية الواحدة   موضوععلى اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم بقسمة العقار أو العقارات أو احلصة              : ٧املادة  

  .تاريخ تسجيل الطلب لديها وأن تبت باالدعاءات بامللكية خالل مدة ال تزيد عن سنة واحدة من
  :٨املادة 

واألصول املتبعة يف استئناف     تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام حمكمة استئناف احملافظة وفق امليعاد            -أ 
 .غرفة املذاكرة بالطعن بقرار مربم االستئناف يفقرارات قاضي األمور املستعجلة وتفصل حمكمة 

بالتعويض عن الـضرر     يبقى للمتضرر الذي مل يكن طرفاً بالرتاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر              -ب 
 .الذي أصابه أمام القضاء العادي

القانون إىل  هذا   تنتقل مجيع احلقوق وااللتزامات املترتبة على العقارات أو احلصص اخلاضعة ألحكام          : ٩املادة  
  .العقارات اجلديدة الناجتة عن عملية القسمة

  :١٠املادة 
يوجهه رئيس اللجنـة أو      تنفذ القرارات واألحكام املربمة يف السجل العقاري أو دفاتر التمليك بكتاب            -أ 

مرفقاً بصورة عن القرار الصادر هبـذا        رئيس حمكمة االستئناف إىل أمانة السجل العقاري ذات العالقة        
 .خمططات القسمةالشأن و

 .أية جهة كانت ال ختضع املخططات الناجتة عن قسمة العقارات مبوجب أحكام هذا القانون لتصديق  -ب 
  :١١املادة 

 ٢/٢/١٩٥٢تـاريخ    /١٠١/ سيما أحكام املرسوم التشريعي رقم     لألحكام القانونية النافذة وال    خالفاً  -أ 
العقارية قبل استيفاء رسم االنتقـال علـى         وتعديالته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر       

تسجل على صحائف العقارات الناجتة عن القسمة إشارة  التركات املترتب على الورثة ويف هذه احلالة
الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعالم الدوائر املاليـة املختـصة             لصاحل خزينة )) تأمني جربي ((

 .بواقعة التسجيل
واالختصاص اجلاريـة إزالـة      دة يف الفقرة السابقة على معامالت تسجيل االنتقال       تطبق األحكام الوار    -ب 

 .للشيوع بشكل رضائي بني الورثة
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/ ٢/من املـادة     /ب/مينح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها واخلرباء الوارد ذكرهم يف الفقرة            : ١٢املادة  
من هـذا   / ١٠/املادة   نصوص عليها يف  من هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات امل        

واإلصالح الزراعي باالتفاق مـع      القانون تعويضات حيدد مقدارها بقرار تنظيمي من وزير الزراعة        
العقارية، وذلك ضمن حدود القوانني واألنظمـة        وزير املالية بناًء على اقتراح املدير العام للمصاحل       

  .النافذة
هلذه الغاية    املنصوص عليها يف املادة السابقة من االعتمادات املرصدة        تصرف النفقات والتعويضات  : ١٣املادة  

وسائط النقل ألعمال اللجـان      يف موازنة املديرية العامة للمصاحل العقارية ويقع على عاتقها تأمني         
  .والكشوف اجلارية يف معرض تنفيذ أعماهلا

واليت مل يبت فيها حبكـم   ون واملقامة أمام احملاكمحتال إىل اللجنة مجيع الدعاوى املشمولة هبذا القان     : ١٤املادة  
  .مربم

وتعديالته  م٤/٩/١٩٥٨تاريخ  / ١٣٤/مع االحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العالقات الزراعية رقم         : ١٥املادة  
  .تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون

   .صدورهينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ : ١٦املادة 
  م٣/٨/١٩٨٦ هـ املوافق يف ٢٨/٨/١٤٠٦دمشق يف

  
  رئيس اجلمهورية
  حافظ األسد
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  ٦٥ رقم القانون
   البحريةاألمالكقانون 

  اجلمهورية رئيس
   الدستورحكامأ  علىبناًء

   م٢٠٠١/ ١٠/ ٢٩هـ و ١٢/٨/١٤٢٢  جلسته املنعقدة بتاريخيفجملس الشعب  قره أوعلى ما
  : يليما يصدر

  العامة البحرية األمالك: األول فصلال
  القوانني النافذة فيما ال    يف  املنصوص عليها  أحكامها عليها   ي عامة تسر  أموال العامة البحرية    األمالك :١ املادة

  .القانون هذا أحكامخيالف 
 : العامة البحريةاألمالكتشمل  :٢ املادة

 .بعدأ يهمأ املوج أو املد إليها يصل اليت املسافة إىل  البحرشاطئ  -أ 
 . البحرلشاطئواحلصى احملاذية  شطان الرمل  -ب 
 .والغدران والبحريات املتصلة بالبحر الربك  -ج 
 . البحرية واخللجان والرؤوس البحريةاألمالك يفامللحوظة  األلسن  -د 
 .أرواد جزيرة يفاخلاصة  األمالك وقعرها واجلزر ضمنها ويستثىن من ذلك اإلقليمية املياه  -ه 
 . الردمأو بطريق االلتصاق طئللشااملكتسبة  راضياأل  -و 
 .البحرية السدود  -ز 
 .ت التنوير والعالمات البحريةآاالتصال ومنش حمطات  -ح 
 . البحريةواألحواض ئاملوان  -ط 

 :٣ املادة
عليه نص خاص وهى معدة       ما مل يرد   يف العامة   باألمالك العامة البحرية للقوانني املتعلقة      األمالك ختضع  -أ 

 . احلجز عليهاأو متلكها بالتقادم أوالتصرف هبا  جيوز والللمنفعة العامة واستعمال اجلمهور 
العقارات املتامخة هلـا العائـدة       وأجزاء العامة البحرية العقارات     باألمالك تلحق   أنللمنفعة العامة    جيوز  -ب 

 .للدولة وذلك بقرار من رئيس جملس الوزراء
 لألحكـام  استمالكه وفقاً  ي فيجر  اخلاصة األمالك العامة البحرية من     باألمالكالعقار امللحق     كان إذا  -ج 

 .القانونية النافذة باالستمالك للمنفعة العامة
 .وإشرافها للموانئالعامة البحرية لوالية املديرية العامة  األمالكختضع  :٤ املادة

 العامة البحرية واستثمارها األمالك إشغال: الثاين الفصل
 :٥ املادة

 على ترخيص   القانون بناءً   هذا ألحكام  ملدة حمددة وفقاً   إشغاهلا أو العامة البحرية    األمالكاستثمار   جيوز  -أ 
 .من اجلهات املختصة



 األنظمة العقارية -الفصل األول  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٧٠

 العامة البحريـة    األمالك  من حدود   وضمن عمق مئة ومخسني متراً     الرملي الشاطئ مناطق   يفالبناء   مينع  -ب 
 .وذلك خارج املخططات التنظيمية

 :ها وفق املادة السابقة من قبلاستثمارأو  العامة البحرية األمالك إشغالجيوز  :٦ املادة
 .الوطيناملسلحة لضرورات الدفاع  القوات  -أ 
 . املشتركةأوالعامة  اجلهات  -ب 
 .األفراد أواخلاصة  اجلهات  -ج 

 الترخيص شروط منح: الثالث الفصل
وحيدد بقرار مـن      االقتصادية أواالجتماعية   أوالترفيهية   أو للمشاريع السياحية    اإلشغال متنح رخصة  :٧ املادة

 يف املختصة الشروط الواجـب توفرهـا        األخرى  على اقتراح وزارة السياحة واجلهات     ير النقل بناءً  وز
وقواعد هـذا    إشغاهلا جيوز   اليت واألماكن بالطلب   إرفاقها جيب   اليتترخيصها والوثائق    اجلائز املشاريع
  . وشروطه واجلهة املختصة بالترخيصاإلشغال

 جيـوز   الـيت والسياحة النـسبة      النقل وزيري على اقتراح    الوزراء بناءً رئيس جملس    حيدد بقرار من   :٨ املادة
 املستحق  اإلشغال حساب مقدار بدل     أسسحيدد    كما الشاطئ واستثمارها من طول     بإشغاهلاالترخيص  

  .لطبيعتها وملساحتها ومدهتا على املشاريع املرخصة تبعاً
ـ جيوز   القوانني النافذة وال   يف املنصوص عليها    ختضع املشاريع املرخصة للشروط الفنية والصحية      :٩ املادة  يأب

 والبيئة البحريـة واملرافـق      املائية األحياءثر على سالمة    ؤت أن أو الشاطئ لوحدة    تشكل عائقاً  أنحال  
  .وأماهنا العامة

  :١٠ املادة
رة النقـل   باالتفاق مع وزا    العامة البحرية  األمالك من    تشمل قسماً  اليتاملخططات التنظيمية    يتم اعتماد   -أ 

 .التنظيمية هلا  والصفةاألقسام املمكنة على هذه اإلشغاالتعلى 
  تفقد صفتها هذه وللوحداتأصوالً العامة البحرية الواقعة ضمن املخططات التنظيمية املعتمدة األمالك  -ب 

 هـذا   يف إليهـا  املشار   واألوضاع للشروط   استثمارها وفقاً  أو بإشغاهلا ذات العالقة الترخيص     اإلدارية
 .القانون

فال جيـوز    أمواج مكاسر   أو السنة حبرية    إقامة أو يستلزم ردم جزء من مياه البحر        اإلشغال  كان إذا: ١١ املادة
  .وزارة النقل  على اقتراح بعد موافقة جملس الوزراء بناًءإالالترخيص بذلك 

  :١٢ املادة
 إىل اإلداريـة للوحدات   ميالتنظي العامة البحرية خارج املخطط      األمالك إلشغالالرخصة   يقدم طلب   -أ 

 العامـة   املديرية إىل حتيله   أنالقانونية النافذة وعلى هذه اجلهة       لألحكام اجلهة املختصة بالترخيص وفقاً   
 .الالزمة للترخيص  تبني تفاصيله وتثبت توفر الشروطاليت بالوثائق واملخططات  مرفقاًللموانئ

 لتوفر الشروط الالزمة    تبعاًا   برأيه رة النقل مشفوعاً  ا وز إىل الطلب ومرفقاته    للموانئاملديرية العامة    حتيل  -ب 
 .للترخيص
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 وطبيعتـه ومكانـه   اإلشغال الرخصة عن اجلهة املختصة بعد موافقة وزير النقل وحيدد فيها مدة        تصدر  -ج 
 .اإلشغال يف يتوجب توفرها اليتوالشروط واملواصفات 

املديريـة العامـة      وموافقة أصدرهتا اليتافقة اجلهة    مبو إالجيوز التنازل عنها     وال الرخصة شخصية  :١٣ املادة
  .للموانئ

 .للترخيص اجلديد  املقررةواألوضاعمل جتدد بالشروط   بانتهاء مدهتا ماوتنتهي الرخصة مؤقتة :١٤ املادة
 :١٥ املادة

 :التالية احلاالت يف أصدرهتا اليتالرخصة قبل انتهاء مدهتا بقرار من اجلهة  إلغاءجيوز   -أ 
 .روط الترخيصش خمالفة -١
 . املقرر بالوقت احملددالسنوي اإلشغالبدل  عدم دفع -٢
 . من دون موافقة مسبقةالرخصة فعلياً التنازل عن -٣
  .اإلشغال  مكان يتعارض مع هذايف أو املرخص اإلشغال مكان يفمشاريع للنفع العام  إقامة -٤

مـن  / ١/٢/٣/البنود يف الواردة   األسباب ألحد الرخصة   إلغاءتعويض للمرخص له عن      يأيترتب   ال  -ب 
 .الفقرة السابقة

للمـرخص  / أ/الفقرة   من/ ٢/٣/٤/ البنود يف احملددة   إلغائه أسباب الترخيص عند زوال     أفضلية تعطى  -ج 
 . رغب بذلكإذاالقدمي 

  العامة البحريةاألمالكاملواد من  استثمار: الرابع الفصل
  :١٦ املادة

 علـى   الوزراء بناءً   على رخصة متنح من رئيس جملس      اًء العامة البحرية بن   األمالك يفاستثمار مواد    جيوز  -أ 
للجيولوجيا وموافقة الـوزارات املختـصة واملكتـب         واملؤسسة العامة  للموانئاقتراح املديرية العامة    

 .املختصة  جمللس احملافظةالتنفيذي
وتنظيفهـا   والـشواطئ املالحة   قنيةأ و املوانئالفقرة السابقة من هذه املادة على تعزيل          حكم ييسر ال  -ب 

 .الوطين تستلزمها ضرورات الدفاع اليت األعمال  علىييسر لضمان حسن استعماهلا وسالمتها كما ال
 أو الـشاطئ  جبمـال  أوبالبيئـة   أضرار أي إىل بالفقرة السابقة إليها املشار األعمالدى ؤت أنجيوز   ال  -ج 

 . العامة البحريةاألمالك استجرار الرمال البحرية من  املائية وحيظر ومينع منعا باتاًباألحياء
/ أ/بالفقرة إليها على اقتراح وموافقة اجلهات العامة املشار        رئيس جملس الوزراء بناءً    حيدد بقرار من   :١٧ املادة

 وبدل استثمار املـواد تبعـاً       والشروط الواجب توفرها   وأسسهمن املادة السابقة قواعد الترخيص      
  . ترفق بهأن جيب اليتائق والوث لنوعها وكميتها وقواعد تقدمي الطلب

االستثمار وشروطه ومكانه    مدة الترخيص وكمية املواد املرخص باستثمارها وشكل       حيدد بالرخصة  :١٨ املادة
  .السابقة  للقواعد احملددة باملادةوبدل االستثمار وفقاً

  . مبوافقة اجلهة ماحنة الترخيصإالجيوز التنازل عنها  وال الرخصة شخصية :١٩ املادة
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من هذا  / ١٥/باملادة  الواردة لألحكام اإللغاء مفعوهلا وخيضع    أوالرخصة قبل انتهاء مدهتا      إلغاءجيوز   :٢٠ ادةامل
 .القانون

  القضائية املالحقة: اخلامس الفصل
 :٢١ املادة

 باملخالفات املرتكبة خالفاً    صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق     للموانئالذين يسميهم املدير العام      للعاملني  -أ 
 .ألحكامه تنفيذاً  هذا القانون والقرارات الصادرةألحكام

 الـيت حمكمة البدايـة     أمام الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمني        يف إليهمالعاملون املشار    ييؤد  -ب 
 .وأمانة بشرف أعماهلم  ميارسواأن على املكاين نطاق اختصاصها يفيعملون 

 :٢٢ املادة
 إىل ألحكامـه املنفذة    هذا القانون والقرارات   ألحكام فات املرتكبة خالفاً  الضبوط املنظمة باملخال   حتال  -أ 

 التأكد مـن    وانئمللالعامة   القضائية املختصة وعلى املديرية     اجلهات إيداعها قبل   للموانئاملديرية العامة   
 . للجهات القضائية املختصةإحالتهاعليها قبل   املنطبقةواألحكامصحة املخالفة 

 الدعوى إقامةبالغرامة قبل   حق املصاحلة والتسوية على املخالفات املعاقب عليها      للموانئة  العام للمديرية  -ب 
 على اقتراح وزير النقل     يصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء بناءً       الذي لدليل التسويات    العامة هبا وفقاً  

 للغرامـة   األدىنن احلد   م قلأ تتم التسوية على مبلغ      أنجيوز    وال للموانئ املديرية العامة    يرأ خذأبعد  
 .املقررة على املخالفة املرتكبة

 للموانئللمدير العام  /أ/٢٣/التسوية املنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف املالحقة القضائية املادة إن  -ج 
وله حق متابعة الدعوى      احملكمة املختصة  أمام مباشرةً  مديريته حق االدعاء   يف من يفوضه من العاملني      أو

 .بالتعويض  الصادرةاألحكام ومتابعة تنفيذ املدينواملطالبة بالتعويض  هاوالطعن في
 مل تـتم تـسويتها      اليتباملخالفات    الواردة بالفقرة السابقة حبق النيابة العامة باالدعاء       األحكام ختل ال  -د 

لدولـة   قضايا اإدارة ختل حبق  الصادرة فيها كما ال حكامألباوالطعن   وممارسة الدعوى العامة ومتابعتها   
  . الصادرة فيهااألحكام يفوالطعن   بالدعاوىللموانئ متثيل املديرية العامة يف

 لزامات املدنيةواإل العقوبات: السادس الفصل
  :٢٤ املادة

 املخصصة لذلك خالفـاً    األماكن غري   يف باإلقامة العامة البحرية    األمالكمن يتجاوز على     يعاقب كل   -أ 
 ألحكـام  احملدد بالقرارات املنفذة     اإلشغال بدل   أضعاف مة من ثالثة   املقررة هبذا الشأن بالغرا    لألنظمة
 .أضعافهمخسة  إىلالقانون  هذا

 غري  يف الشاطئ  واملخلفات على  واألتربة األوساخ يقررة بالفقرة السابقة على من يلق     العقوبة امل  تفرض  -ب 
 .للموانئ  والشروط احملددة من املديرية العامةاألماكن

بـاحلبس    ثابتة من دون رخصة    منشآت بإقامة العامة البحرية    األمالكيتجاوز على     من يعاقب كل  :٢٥ املادة
احملدد بـالقرارات    شغالاإل بدل   أضعاف عشرة   إىل أضعاف سنة وبالغرامة من مخسة      إىلمن شهر   
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 العامة بعـد انتـهاء      األمالك شغالإبالعقوبة حبق من يستمر       القانون وتفرض هذه   ألحكاماملنفذة  
العامـة   األمالك طريقة كانت استجرار الرمال من       أيذلك وعلى كل من يقوم وب      غهوإبالرخصته  
  .البحرية

ثالثـة    العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة باحلبس من        األمالكيتجاوز على    يعاقب كل من   :٢٦ املادة
حملـدد  االسـتثمار ا    من بدل   مخسة عشر ضعفاً   إىل أضعاف السنتني وبالغرامة من عشرة      إىل أشهر
العقوبة حبق من يستمر باستثمار مـواد مـن           هذا القانون وتفرض هذه    ألحكامت املنفذة   ابالقرار
  . ذلكوإبالغهانتهاء رخصته  البحرية بعد  العامةاألمالك

 أشـهر   ثالثةإىل باالستثمار باحلبس من شهر أو باإلشغاليتجاوز حدود رخصته  يعاقب كل من :٢٧ املادة
 .حصلها اليت قيمة املنفعة أضعاف مخسة إىل أضعافوبالغرامة من ثالثة 

 :٢٨ املادة
العامـة   بـاألمالك  حدث ضـرراً  أ لرية سورية كل من      آالف مخسة   إىل لرية   ألفبالغرامة من    يعاقب  -أ 

 . قلة احترازأو إمهال أو أالبحرية عن خط
 أوالبحريـة   العامة   باألمالك حدث عن قصد ضرراً   أ ثالث سنوات كل من      إىلباحلبس من سنة     يعاقب  -ب 

 .القانون  هذايف مل حتدد له عقوبة إذات املقامة عليها آاملنش
لعقابه نص    هذا القانون ومل يفرد    ألحكام  الصادرة تنفيذاً  واألنظمةخيالف القرارات    يعاقب كل من   :٢٩ املادة

  . لرية سوريةآالف ثالثة إىلخاص بالغرامة من مخس مئة لرية 
السابقة مـن هـذا       املواد يف إليها العقوبات املشار    يف املخففة التقديرية    سباباألاستعمال   جيوز ال :٣٠ املادة

القوانني النافذة وتطبق العقوبـة      يفشد منصوص عليها    أ عقوبة   بأيختل هذه العقوبات     الفصل وال 
  .األشد

 : باملواد السابقة بإليها اجلرمية املشار األفعالمن  يأيلزم مرتكب  :٣١ة املاد
 قيمة  ضعفييقل عن    مببلغ ال  للموانئ فوهتا على املديرية العامة      اليتلضرر الواقع واملنفعة    ا التعويض عن   -أ 

 . االستثمارأو اإلشغال بدل أواملنفعة 
 .كانت عليه قبل الفعل  ماإىلاحلال  إعادة  -ب 

 :٣٢ة املاد
 العامة  مالكاأل  زيادة عن الرخصة من    أوملصلحة اخلزينة العامة املواد املستثمرة من دون رخصة          تصادر  -أ 

 . االستثمار من دون رخصةيف املستخدمة واآلليات  والوسائلاألدواتالبحرية كما تصادر ملصلحتها 
هـدمها دون    أو من دون رخـصة      لإلشغالت املقامة   آ حق االحتفاظ باملنش   للموانئالعامة   للمديرية  -ب 

 . درجة القطعيةةباإلدان القضائي  على نفقة املتجاوز بعد اكتساب احلكمإزالتهاتعويض وهلا 
وينفـذ هـذا   العامة البحرية  األمالك برتع يد املتجاوز على   قتاًؤ م  يصدر قراراً  أن للموانئالعام   للمدير  -ج 

 . فور صدورهاإلداريالقرار بالطريق 
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 واكتسب درجـة    باإلدانة القضائي صدر احلكم    إذا  بالفقرة السابقة مثبتاً   إليهنزع اليد املشار     يعترب قرار   -د 
 . عدم املسؤوليةأوبالرباءة  القضائي حال صدور احلكم يف ترب الغياًالقطعية ويع

 عامة أحكام: السابع الفصل
العالقـة    على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات ذات       رئيس جملس الوزراء بناءً    جيوز بقرار من   :٣٣ املادة

  .خاصة  دولةأمالك إىل العامة البحرية األمالكحتويل قسم من 
 اإلداريـة للوحدات    دخلت ضمن املخططات التنظيمية    اليت العامة البحرية    األمالك أوضاعتسوى   :٣٤ املادة

  .النافذة خالل مدة سنة من تاريخ نفاذه األخرى هذا القانون والقوانني أحكاموالبلديات وفق 
 العامة البحريـة    األمالك  املقامة على  املنشآت أوضاعالسابقة تسوى   / ٣٤/ املادة أحكام مع مراعاة  :٣٥ املادة

 :يلي ملا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً
 العامـة   األمـالك   على بإقامتهات املرخص   آ املنش إشغال تعديل بدالت    للموانئاملديرية العامة    تتوىل -١

 . هذا القانونأحكامالبحرية وفق 
الل فترة حتـددها     خ بإكماهلا بإقامتها املرخص   املنشآت أصحاب بإنذار للموانئاملديرية العامة    تقوم -٢

 إزالتـها  أو إكماهلا حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية  ويف  هبدمها خالل فترة زمنية حتددها هلم      أوهلم  
ذلك وحتـصل     النامجة عن  األضرارحساهبم مع حتميلهم النفقات والتعويضات عن        حسب احلال على  

 . العامةاألموال قانون جباية ألحكام النفقات وفقاً
 وتـرد   إزالتـها متت   اليتت  آ تعويضات لقاء املنش   بأي هذه املادة املطالبة     بأحكامولني  للمشم حيق ال -٣

 .الشأناملطالبات هبذا 
مناسبة حتددها   خالل مدة  إلزالتهات غري املرخصة    آ املنش أصحاب إنذار للموانئالعامة   املديرية على :٣٦ املادة

 ألحكـام   وفقاً اإلزالةوهلا حتصيل نفقات     قتهم على نف  بإزالتها تقوم املديرية    إزالتهان مل تتم    إهلم ف 
  .اإلدارية بالطرق اإلنذار  العامة ويكوناألموالقانون جباية 

 والسـيما   األخرى واألنظمة القوانني   يف وردت   أينما هذا القانون    ألحكاماملخالفة   تلغى النصوص  :٣٧ املادة
  .وتعديالته١٠/٦/١٩٢٥/س تاريخ/ ١٤٤/ القرار رقميف

  .للموانئاملديرية العامة   على اقتراحوزير النقل التعليمات التنفيذية هلذا القانون بناًء يصدر :٣٨ املادة
 . اجلريدة الرمسيةيفينشر هذا القانون  :٣٩ املادة

                                          م١٢/١١/٢٠٠١  املوافق لـهـ/ ٢٦/٨/١٤٢٢ىف دمشق
  اجلمهورية رئيس
  األسد بشار
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 والتحرير التحديد أعمال فيها تتم مل اليت املناطق يف االختياري تحديدال
  م٢٤/٥/١٩٢٩ تاريخ ٢٥٧٦الصادر بالقرار رقم 

 ٣ -١املواد  - أحكام عمومية :الفصل األول
  ٢٦ – ٤املواد  -يف معامالت التسجيل: الفصل الثاين

  إن املفوض السامي للجمهورية الفرنسية
 أيلول سنة   ٣و   م١٩٢٠ تشرين الثاين سنة   ٢٣مهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ      على مرسومي رئيس اجل    بناًء

  م١٩٢٦
  م١٩٢٦  آذار سنة١٥ الصادرة بتاريخ ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٧ و ١٨٦ على القرارات عدد وبناًء

ال تطبـق إال علـى    ن إنشاء السجل العقاري للعقارات   أ بش ١٨٨وحيث أن الطريقة املوضوعة مبوجب القرار       
 . املذكورين أعاله١٨٧ و ١٨٦ للقرارين عدد ت املسجلة وفقاًالعقارا

العينية العقاريـة املترتبـة علـى        وحيث أن الطريقة القدمية املتعلقة باإلعالن اليت ال تزال جارية على احلقوق           
 نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر اإللغاء على املدة الـسابقة          العقارات غري املسجلة ال حتمي املشترين من خطر       

ذلك أصحاب األمالك يف املدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقاريـة              لصدورها وحترم من جراء   
 .طويلة من احلصول على األموال الالزمة الستثمار واستغالل مورثاهتم بطريقة معقولة ملدة
 : على اقتراح أمني السر العام قرر ما يأيتوبناًء

 أحكام عمومية: الفصل األول
 يفتح يف مركز كل قضاء أو حمافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقـارات الواقعـة يف                 :١ املادة

العقـاري   تقيد العقـارات يف الـسجل     . املناطق املذكورة اليت مل تنفذ فيها طريقة السجل العقاري        
  : للقواعد التاليةاخلصوصي وفقاً

املذكورين  ١٨٩ و   ١٨٨نظام القرارين عدد    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات املسجلة حتت         :٢املادة  
  .هذا القرار أعاله املتعلقني بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ املنصوص عنها يف

 ١٨٩و ١٨٨ جيب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من األمنوذج املعني يف القرارين عدد             : ٣املادة  
قارات يف السجل العقاري اخلـصوصي للمنطقـة        جيري تسجيل كل عقار من الع      .املذكورين أعاله 

  للبيانات املذكورة يف حمضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلـى أسـاس            هذا العقار وفقاً   التابع هلا 
  . الرسم الذي وضعه املهندس

  الفصل الثاين يف معامالت التسجيل
 :األشخاص الذين ميكنهم طلب التسجيل هم األشخاص اآليت ذكرهم: ٤املادة 
 .ب امللكصاح -١
 .باملشاع الشريك يف امللك بشرط االحتفاظ حبق االعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك يف ملك -٢
 . املذكور أعاله١٨٨ من القرار عدد ٩أصحاب احلقوق العينية املذكورة يف املادة  -٣
 .وحلسابه الوصي أو القيم املعني لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز -٤
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جيب أن حيتوي الطلـب علـى        .وضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية احمللي        ي: ٥املادة  
 :التعليمات اآلتية

 ).ملك أو ملك أمريي أو عقارات موقوفة أو وقف(النوع القضائي للعقار  -١
نـة  التقرييب وحـدوده املعي    البنايات واألشجار املوجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه         -٢

املذكور يف السند مع ذكر حـدوده واألمـالك          واألمالك املتصلة به وامسه املعروف والشارع والرقم      
 .املتصلة به

وشـهرهتم وعمـرهم     اسم صاحب امللك واسم املالك السابق والشركاء يف املشاع عند االقتـضاء            -٣
 .وجنسيتهم وحمل إقامتهم

وحقوق االنتفاع   ه وجنسيته وحمل إقامته   نوع احلقوق املسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنت        -٤
تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع   عنالسلبية واإلجيابية ويذكر عالوة على ذلك إذا كان احلق نامجاً

 .احلق ومبلغ العوائد السنوية
 .اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية وحمل إقامة املالكني اجملاورين -٥

  .لكيةيرفق باالستدعاء سندات الطابو أو سندات امل
واألئمة يف   عليه من قبل املختارين من قبل طالب التسجيل ومصدقاًجيب أن يكون االستدعاء موقعاً: ٦املادة 

  .احمللة
 قيمـة   تقريبـاً   يعـادل   على ذلك لدى املأمور املقدم له الطلب مبلغاً        على الطالب أن يودع عالوةً    : ٧املادة  

املصاريف حيدد هذا املبلغ مـأمور        لدفع ة وذلك تأميناً  اجللسات والنفقات اليت قد تتطلبها هذه العملي      
  .الدوائر العقارية احمللي

 منه ويقدمـه    ملخصاً  ساعة من إيداع االستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية احمللي         ٢٤بعد انقضاء    :٨املادة  
ي فيهما وضـع  والساعة اللذين جير لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس حيدد مبوجب قرار منه التاريخ       

يدعى . ووضع التخوم اللذين جيريان وجاهياً      من اللجنة حلضور التحديد    قت ويعني عضواً  ؤاحلدود امل 
 فيه وباإلمجال كل األشخاص أصحاب      من يدعي حقاً    هبذا القرار صاحب امللك وجماوره وكل      أيضاً

لدوائر العقارية احمللـي يف     ينشر مأمور ا  . ادعاءاهتم أو اعتراضاهتم   الشأن حلضور هذه العملية ليقدموا    
 التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة يف جريدة الدولة الرمسية ويف ثالث             مدة اخلمسة أيام  

القـضاء   جرائد حملية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إىل أعلى سلطة إدارية يف              
يلصق هـؤالء املـأمورون هـذا        .اضي املكان ىل حاكم الصلح وق   إأو احملافظة الكائن فيهما العقار و     

دوائر احملكمة أو احملكمة الشرعية ويبقوهنـا        امللخص وهذا القرار كل منهم يف مكتبه يف القضاء ويف         
لوضع التخوم وعند انتهاء هذه املدة يعيد هؤالء املـأمورون           معروضني على اجلمهور حىت اليوم املعني     

تنشر  .مور الدوائر العقارية احمللي مرفقني بشهادة تثبت تعليقهما      املذكورين إىل مأ   هذا امللخص والقرار  
وقرار الرئيس يف احملالت      السلطة اإلدارية يف القضاء أو احملافظة بواسطة املختارين ملخص الطلب          أيضاً

وجيري هذا النشر يف يومي األحد واجلمعة من كل أسبوع حىت تاريخ وضـع               .والساحات العمومية 
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بالتفـصيل مكـان     سلطة اإلدارية إىل مأمور الدوائر العقارية احمللي شهادة تبني فيها         ترسل ال  .التخوم
  .النشر وعدد املرات اليت جرى النشر فيها

الدائمة عمليات التحديـد     يدير مأمور الدوائر العقارية احمللي مبؤازرة العضو املندوب من قبل اللجنة          : ٩املادة  
العقارية وذلك حبضور الطالب أو وكيلـه        ه رئيس الدوائر  ووضع التخوم مبساعدة مهندس حملف يعين     

يدعو املـأمور    . يف امللك املوجودين يف حمل امللك      حقاً واملختارين واألئمة واجملاورين وكل من يدعي     
  :حلضور هذه العملية

 .الطالب -١
 .الشركاء باملشاع وأصحاب احلقوق العينية -٢
 .املالكني اجملاورين -٣
 . الذين تقدموا بطريقة قانونيةاألشخاص املتدخلني يف األمر -٤
  .خمتاري املكان -٥
وضع   أو بواسطة وكيل قانوين حلضور عمليات      تشتمل هذه األوراق على الدعوة للمثول شخصياً      : ١٠املادة  

ويؤخذ وصـل    ترسل هذه الدعوات بالطريقة اإلدارية أو بالربيد أو بواسطة خمتار املكان          . التخوم
  .باستالمها

صـاحب الـشأن      للحدود اليت يعينها باالتفاق املالك     ندس بالتحديد ووضع التخوم وفقاً    يقوم امله : ١١املادة  
. املختارين واألئمة يف احمللة    واملالكون اجملاورون احلاضرون وعند تغيب هؤالء جتري العملية حبضور        

ويضع املهندس احلدود مـن األمنـوذج        يقدم مجيع األشخاص املتدخلني مالحظاهتم واعتراضاهتم     
لتحديد املنطقة اليت ذكرها الطالب إليـضاح         كل تغيري يف اجتاه احلدود وذلك      رأسنوين على   القا

عليها األشخاص اآلخرون بصورة جلية مث ينظم املهنـدس          األجزاء الداخلة يف هذه املنطقة املعترض     
  . عن كل ما ذكر قانونياًرمساً

  :فيه تعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكرينظم مأمور الدوائر العقارية احمللي حمضر ضبط ي: ١٢املادة 
 .تاريخ وساعة العملية -١
 .اسم وشهرة وصفة وجنسية وحمل إقامة احلاضرين -٢
 .االختالفات اليت ظهرت واالدعاءات أو االعتراضات اليت قدمت -٣
 .عدد التخوم وما تشري إليه -٤
  .لضبطا يذكر عند االقتضاء املستندات اليت قدمها اخلصوم وترفق هذه املستندات مبحضر -٥

اللجنة الدائمة واملهندس    يقفل حمضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية احمللي والعضو املنتدب ومن قبل           
. رفضهم إذا رفضوا وضع إمـضاءاهتم      وإذا كان هؤالء جيهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر       . واحلاضرين

تندات اليت قدمها اخلصوم وتـنظم      التخوم واملس  يرفق مبحضر الضبط املذكور أعاله الرسم املتعلق بوضع       
  .قائمة باملستندات املرفقة مبحضر الضبط
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عملية من هـذا     إذا مل حيضر الطالب عملية وضع التخوم أومل حيضر أحد بالنيابة عنه فال جتري أية              : ١٣املادة  
 وعلـى   التسجيل الغيـاً   النوع بل يكتفى بذكر تغيبه يف حمضر الضبط، يعترب يف هذه احلالة طلب            

  .الب أن يدفع أجرة اجللسات واملصاريف اليت أنفقتالط
الدولة الرمسية   ينشر االستدعاء وحمضر الضبط احملرران كما ذكر أعاله على نفقة الطالب يف جريدة            : ١٤املادة  

أو احملكمة احمللية ذات  تودع هذه املستندات مع رسم وضع التخوم يف قلم كتاب احملكمة الصلحية
حيق لكل من املعترضـني      .نفقة ل شخص أن يطلع عليها دون انتقال وال       الصالحية حيث ميكن لك   

تقـدم  . اليت تلي تـاريخ هـذا االدعـاء        أن يقدموا اعتراضاهتم أو ادعاءاهتم يف مدة الثالثني يوماً        
 من القـرار عـدد      ٢١ و   ٢٠املعينني يف املادتني     االعتراضات يف الشكل املقرر من قبل األشخاص      

االعتراضات واالدعاءات إىل حمضر الضبط باهتمام املأمور املقدم         نسخ هذه ت.  املذكور أعاله  ١٨٦
 االدعاء وتعني إذا اقتضى األمر على الرسم بواسطة خط منقط حتدد مبوجبه أجزاء             له االعتراض أو  

  .العقارات اليت يطالب هبا املعترضون
املخـصوص   عقار يف السجل العقـاري    عند انقضاء مدة الثالثني يوما احملددة للمعترضني يسجل ال        : ١٥املادة  

الـواردة يف    يذكر يف السند املعطى للمالـك التعليمـات       .  لتعليمات حمضر الضبط والرسم    ووفقاً
أو االدعـاءات    يرفق القيد بالنسخ األصلية حملضر الضبط ورسم التحديد واالعتراضـات         . السجل

  .واملستندات املقدمة
االعتراضـات    من حمضر الضبط أو من السجل العقاري املخصوص        تشطب يف األحوال اآليت بياهنا    : ١٦املادة  

واملدعني حبق ما وفقاً للمادة       املعينة للمعترضني  أو االدعاءات املقدمة قبل انقضاء مدة الثالثني يوماً       
  :السابقة

 .إذا قدم الطالب تنازال عن االعتراض أو االدعاء -١
 اليت اخلمسة عشر يوماً ملكلف مسك السجل يف مدة إذا مل يقدم املعترض أو املدعي باحلق إىل املأمور ا          -٢

  .الصالحية برفع دعوى يف احملكمة تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب احملكمة ذات
يف املادة الرابعـة      احملددة تقبل وتقيد يف السجل االعتراضات املقدمة بعد انقضاء مدة الثالثني يوماً          : ١٧املادة  

املتعلق بإنشاء الـسجل العقـاري       ١٨٨ للقواعد املعينة يف القرار عدد       فقاًعشرة املذكورة أعاله و   
  .لألمالك

 يف حمضر   قانونياً  للمواد السابقة واملذكورة   تبت احملاكم ذات الصالحية يف االعتراضات املقدمة وفقاً       : ١٨املادة  
 ٢٦ و   ٢٥ و   ٢٤املواد   الضبط أو يف السجل العقاري املخصوص مبوجب القواعد املبينة يف أحكام          

  .م١٩٢٦ آذار سنة ١٥ الصادر يف ١٨٦ من القرار عدد ٤٣ و ٣٥و 
إن  ،١٨٨ مـن القـرار      ١يشتمل السجل العقاري املخصوص على املستندات املذكورة يف املادة          : ١٩املادة  

البـاب    ألحكام الفصل األول والثاين والثالث من      اصطالحات حتوير السجل العقاري تكون وفقاً     
ن إنـشاء الـسجل     أ بـش  ١٨٩ و   ١٨٨تطبق أحكام القرارين عدد      .١٨٩قرار عدد   األول من ال  
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العقارات املسجلة يف السجل العقاري املخصوص وعلى تسجيل احلقـوق           العقاري للعقارات على  
  .ترقينها أو تغيريها املتعلقة هبا أو

العقاري املخـصوص   يف السجلميسك مأمور الدوائر العقارية احمللي املكلف بتنفيذ معامالت القيد          : ٢٠املادة  
ـ     على  املذكورين أعاله ويكلف عالوةً    ١٨٩ و ١٨٨ ألحكام القرارين    وفقاً مني تتمـيم   أذلـك ت

على رئيس املكتب العقـاري      املعامالت األولية ومسك دفتر اليومية والسجالت اإلضافية املتوجب       
  . ألحكام القرارات السابقةاملعاون مسكها وفقاً

صحيفة العقـار     السابقني يف املنطقة العقارية تنسخ قيود      ١٨٧ و   ١٨٦ أحكام القرارين    عند تطبيق : ٢١املادة  
واإلحصاء املنصوص عنه    احلقيقية املذكورة يف السجل العقاري املخصوص إىل حمضر ضبط التحديد         

أثناء أعمال التحديد واإلحصاء   وتذكر فيه االعتراضات املقدمة١٨٦ من القرار عدد ١٩يف املادة 
املذكورين أعـاله تبـت جلنـة التحديـد          ١٨٧ و   ١٨٦صوص عنها يف أحكام القرارين عدد       املن

 ١٨٧ و   ١٨٦للقواعد احملددة يف القـرارين عـدد         واإلحصاء يف االعتراضات أو االدعاءات وفقاً     
 ١٧ و   ١٦ و   ١٥ و   ١٤ و   ١٣ واملـواد    ١٧٦٩القرار عدد    املذكورين مطبقة عند االقتضاء أحكام    

  . املذكور١٨٨من القرار عدد 
 ويدفع وفقـاً    باملائة من العقار السنوي غري الصايف      ١٠خيضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره       : ٢٢املادة  

  . املذكور أعاله١٨٦ من القرار عدد ٤٤ألحكام املادة 
وملـأمور   جيب عالوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات اجللسات املطلوبة للمهندس احمللف            : ٢٣املادة  

  .احملددة يف األحكام النافذة  للتعرفةائر العقارية احمللي وللعضو املندوب عن اللجنة الدائمة وفقاًالدو
املـساحة يف    تعفى العقارات املسجلة ضمن الشروط املذكورة يف هذا القرار من دفع رسوم دائرة            : ٢٤املادة  

  .اله املذكور أع١٨٦ من القرار عدد ٤٤املستقبل، احملددة يف أحكام املادة 
  .تلغى وتبقى ملغاة مجيع األحكام املخالفة هلذا القرار: ٢٥املادة 
املفوضية العليـا     يف نشرة  ه من نشر  أمني السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداءً          : ٢٦املادة  

  .الرمسية
  

  املفوض السامي الفرنسي
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  :الفصل الثاين
  يمالتنظ
  
  
 

  .م٢٠٠٢ لعام ٤١م والقانون ١٩٨٢ لعام ٥املرسـوم التشريعي رقم : الباب األول
 .م٢٠٠٢ لعام ٤١م والقانون١٩٨٢ لعام ٥التعليمات املوحدة للمرسوم :الباب الثاين
  .القـرارات والبالغـات واملراسـالت املتعلقة بالتنظيم العمرانـي: الباب الثالث
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  / ٥/مرسوم تشريعي رقم 
  رئيس اجلمهورية 

  بناًء على أحكام الدستور 
  :يرسم ما يلي 

  : يقصد بالتعابـري التالية يف معرض تطبيق هذا املرسوم التشريعي املعاين املبينة إزاء كل منها-١مادة 
انية وتتضمن  هي املبادىء املوحدة اليت تنظم عملية ختطيط التجمعات السك         :أسس التخطيط العمراين    -أ 

  :ما يلي
 .األسس العلمية اهلندسية العامة للتخطيط العمراين والبناء -
اخلطوات واملراحل الواجب إتباعها يف حتضري الربنامج التخطيطي اخلاص بدراسة املخطط التنظيمـي         -

  . العام والتفصيلي، ونظام البناء ألي جتمع سكاين
االحتياجات اآلنية واملستقبلية لتجمع سكاين وفق أسس        هو الربنامج الذي حيدد      :الربنامج التخطيطي   -ب 

التخطيط العمراين استناداً على واقع هذا التجمع، وحيدد الربنامج عدد السكان والكثافات الـسكانية              
 . ونوع وتعداد اخلدمات واملشيدات العامة الالزمة له

جمع السكاين وتوسـعه ويـتم       هو املخطط الذي يوضح الرؤية املستقبلية للت       :املخطط التنظيمي العام    -ج 
ذلك عن طريق حتديد احلدود العمرانية وشبكة الطريق الرئيسية واستعماالت كافة األراضـي الواقعـة    

 . ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها مبا ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي
تفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية      هو املخطط الذي حيدد كافة ال      :املخطط التنظيمي التفصيلي    -د 

والفرعية وممرات املشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية لألراضي حسب االستعمال املرسوم       
 .هلا كل ذلك مبا ال يتعارض مع املخطط التنظيمي العام ونظام البناء

عتبارية والقرى واملزارع اليت تتبع إحدى       املدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية اال        :التجمع السكاين   -ه 
 .الوحدات اإلدارية

 . املكتب التنفيذي جمللس احملافظة:املكتب  -و 
 . البلدية أو الوحدة اإلدارية:اجلهة اإلدارية  -ز 
  . اجمللس البلدي يف البلدية أو اجمللس احمللي يف الوحدة اإلدارية:اجمللس  -ح 

ط العمراين هبدف تلبية متطلبات التجمعات الـسكانية         تضع وزارة اإلسكان واملرافق أسس التخطي      -٢مادة  
ضمن اإلمكانيات املتوفرة لكل منها يف إطار التخطيط اإلقليمي الشامل للقطـر العـريب الـسوري                

وإىل أن هذا املرسوم يستمر العمل باألسس املعتمدة لدى وزارة اإلسكان واملرافـق             . وتصدر مبرسوم 
  . يويف حدود أحكام هذا املرسوم التشريع

  :-٣مادة 
يف سبيل وضع املخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع اجلهة اإلدارية املختصة لكـل                 -أ 

  . جتمع سكاين برناجماً ختطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراين النافذة
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عليه أو  يعرض الربنامج التخطيطي اخلاص بكل جتمع سكاين على وزارة اإلسكان واملرافق للموافقة               -ب 
 . يوماً من تاريخ تسجيله يف ديوان الوزارة وإال اعترب مقراً/ ٢٠/طلب تعديله خالل 

  . ويعترب هذا الربنامج جزءاً مكمالً لألسس املذكورة يف الفقرة السابقة بالنسبة هلذا التجمع
احلها وكذلك أنظمة البناء     تعد اجلهة اإلدارية مشاريع املخططات التنظيمية العامة والتفصيلية يف مجيع مر           -٤مادة  

  . للتجمعات السكانية مبا ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي لكل جتمع
  )م٢٠٠٢  لعام ٤١عدلت مبوجب القانون (-٥مادة 
يعرض مشروع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على اجمللس للنظر يف                -أ 

 .وافقة على إعالنهإقراره وامل
يعلن مشروع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعـديالهتا يف هبـو                -ب 

اجلهة اإلدارية ويدعى من هلم عالقة باملشروع املعلن لإلطالع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو مبوجب               
ثر انتشاراً لدى اجلهة املعلنة، وجتـوز       بيان ينشر يف صحيفتني حمليتني أو بإحدى صحف العاصمة األك         

 .االستعانة بوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية يف القطر وذلك وفق ما تقدره اجلهة اإلدارية
/ ٣٠/ميكن االعتراض على مشاريع املخططات وأنظمة البناء املشار إليها يف الفقرة السابقة خـالل                 -ج 

 . ض باستدعاء يبني فيه املعترض مالحظاتهثالثني يوماً من تاريخ اإلعالن، ويقدم االعترا
  : تنظر يف االعتراضات جلنة فنية إقليمية يشكلها احملافظ رئيس املكتب برئاسته وعضوية -د 

  .عضو املكتب التنفيذي املختص -١
 .مدير اخلدمات الفنية -٢
 .مدير اآلثار يف احملافظة -٣
 .املسؤول عن الطرق يف مديرية اخلدمات الفنية -٤
 .العمراين يف مديرية اخلدمات الفنيةاملسؤول عن التخطيط  -٥
خبريين من املهندسني ذوي اخلربة يف جمال ختطيط املدن خيتار أحدمها وزير اإلسـكان واملرافـق                 -٦

 .واآلخر خيتاره احملافظ
 .خبري يف الشؤون العقارية من احلقوقيني خيتاره احملافظ -٧

سؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن       حيضر اجتماع اللجنة رئيس اجلهة اإلدارية املختصة واملهندس امل         -ه 
يكون هلا حق التصويت، وال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال حبضور رئيسها أو أكثر مـن نـصف                  
األعضاء، وترسل اللجنة نتائج دراساهتا وتوصياهتا إىل املرجع املختص باقتراح أو إصدار املشروع املعلن              

  . عيمبوجب املادة السادسة من هذا املرسوم التشري
   :لربنامج التخطيطي لكل جتمع سكاين فيما ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراين وا-٦مادة  

تصدر املخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديالهتا ملدن مراكز احملافظات بقـرار مـن وزيـر                  -أ 
  .اإلسكان واملرافق بناء على اقتراح املكتب
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تعديالهتا ملدن مراكز احملافظات ما عدا مدينة دمشق بقرار من          تصدر املخططات التنظيمية التفصيلية و      -ب 
 . املكتب بناء على اقتراح اجمللس

 .تصدر املخططات التنظيمية التفصيلية ملدينة دمشق بقرار من جملس احملافظة بناء على اقتراح املكتب  -ج 
  .بقرار من املكتبتصدر املخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديالهتا يف بقية اجلهات اإلدارية  -د 

  )٢٠٠٢ لعام ٤١ من القانون ٢عدلت مبوجب املادة   ( -٧مادة 
تبلغ وزارة اإلسكان واملرافق صورة عن أي خمطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بنـاء أو تعديلـها                     -أ 

مخسة عشر يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه املكتب أو جملس حمافظة مدينـة دمـشق                / ١٥/خالل  
  . وإال اعترب موقف التنفيذ حكماً منهابإصدار كل

مخسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل القرار يف ديوان لـوزارة           / ٤٥/لوزير اإلسكان واملرافق خالل       -ب 
 . إيقاف تنفيذه يف حال خمالفته ألسس التخطيط العمراين أو الربنامج التخطيطي اخلاص به وإال اعترب مربماً

  .رة السابقة فيعرض اخلالف على رئاسة جملس الوزراء للبت فيهإذا نشأ خالف نتيجة تطبيق الفق  -ج 
 فيما ال يتعارض من أسس التخطيط العمراين، والربنامج التخطيطي جيوز تعديل املخطط التنظيمـي               -٨مادة  

  : العام والتفصيلي وأنظمة البناء املصدقة وفق املواعيد واإلجراءات التالية
  . ور عام واحد على إصداره ألول مرة وتقبل االعتراضات عليهيعلن املخطط أو نظام البناء بعد مر  -أ 
 .يعلن املخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل ثالث سنوات وتقبل االعتراضات عليه  -ب 
يف ظام البناء   أو ن للجهة اإلدارية اقتراح إدخال التعديالت اليت تقتضيها املصلحة العامة على املخطط              -ج 

 .  التشريعياحملددة يف هذا املرسوماملواعيد 
للمحافظ رئيس املكتب أن يستثين اقتراح إدخال التعديالت على أراضي البلدية أو أمالك الدولـة أو                 -د 

 . لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط املدة املقررة يف هذه املادة
  . يبت باالعتراضات واالقتراحات املشار إليها يف هذه املادة وفق أحكام هذا املرسوم التشريعي -ه 

  :-٩مادة 
يتوىل املكتب سلطة اجمللس يف املناطق واألراضي غري التابعة ألية جهة إدارية يف احملافظة كمـا يتـوىل                    -أ 

  .املكتب سلطة رئيس اجمللس
مع مراعاة أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي تصدر املخططات التنظيمية وأنظمـة البنـاء يف       -ب 

  . حملدثة بقرار من وزير اإلسكان واملرافق بناء على اقتراح املكتبالقرى النموذجية والضواحي والتجمعات ا
يصدر اجمللس األعلى للسياحة نظاماً خاصاً إلقامة املنشآت السياحية يف املناطق واألراضي غري التابعة                -ج 

  .للجهات اإلدارية يف احملافظة
   )٢٠٠٢ لعام ٤١ من القانون ٣عدلت مبوجب املادة (  –١٠مادة 
ان واملرافق تكليف العاملني يف الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمـراين             لوزير اإلسك   -أ 

ودراسة وتدقيق الربامج التخطيطية واملخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرمسي وخارجـه             
  . ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير املالية
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ليف العاملني يف الدولة بدراسة املخططات التنظيمية وتنفيذها على         جيوز للمحافظ رئيس املكتب تك      -ب 
 . الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك

جيوز للجهة اإلدارية مبوافقة احملافظ رئيس املكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسـة املخططـات                  -ج 
 . ءالتنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البنا

من هذا املرسوم التشريعي ومقررها تعويـضاً       / ٥/متنح اللجنة الفنية اإلقليمية املنصوص عنها يف املادة          -د 
 .بقرار من احملافظ رئيس املكتب

لعام / ١٦٧/تستثىن املكافآت والتعويضات املشار إليها يف هذه املادة من أحكام املرسوم التشريعي رقم               -ه 
 علـى   سس يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء بنـاءً          وتعديالته ويتم منحها وفق أ     ١٩٦٣

 .ارة احمللية واإلسكان واملرافقاقتراح وزيري اإلد
دات من اعتما )  د   -ج-ب(تصرف املكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها يف الفقرات           -و 

  .اجلهة اإلدارية ذات العالقة
  .مات الالزمة لتنفيذ هذا املرسوم التشريعي يصدر وزير اإلسكان واملرافق التعلي-١١مادة 
  . تلغى كافة األحكام املخالفة هلذا املرسوم التشريعي-١٢مادة 
  .  ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية-١٣مادة 

  م ٢٣/٢/١٩٨٢  لـهـ  املوافق٤/١٤٠٢ /٢٩دمشق يف 
  رئيس اجلمهورية 
  حافظ األسد

------------------------------------------------  
  )٤١(القانون رقم 

  رئيس اجلمهورية 
هــ  ١٧/٣/١٤٢٣ على أحكام الدستور وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلـسته املنعقـدة بتـاريخ                 بناًء
  .م٢٨/٥/٢٠٠٢و

  :يلي يصدر ما
  :يل املعدل وتصبح على الشكل التا١٩٨٢لعام /٥/ تعدل املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم-١مادة 

  -٥مادة 
  :  -أ 

يعرض رئيس اجمللس مشروع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على              -١
  .اجمللس للنظر يف إقراره واملوافقة على إعالنه يف أول جلسة له حكماً

على اجمللس أن يعلن مشروع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البنـاء               -٢
الل مدة شهر من تاريخ عرضه على اجمللس يف أول جلسة له ويف حال عدم موافقته على اإلعالن                  خ
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 املعنيةفعليه خالل هذه املدة أن يضع مالحظاته ليتم عرضها على اللجنة الفنية اإلقليمية يف احملافظة                
  .للبت يف هذه املالحظات وإال اعترب املخطط مقراً حكماً وعلى رئيس اجمللس إعالنه

 تعرض املواضيع اليت أقرهتا اللجنة الفنية اإلقليمية واليت يراها أحد أعضاء اللجنة خمالفـة ألسـس                 -٣
التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي على وزير اإلسكان واملرافق ليبت يف موضـوع اخلـالف              

 املعنيةاجلهات  يوماً من تاريخ تسجيله يف ديوان الوزارة وإال اعترب مقراً وملزماً جلميع             /٣٠/خالل  
   .وعلى رئيس اجمللس إعالنه

يعلن مشروع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديالتـه يف هبـو                 -ب 
اجلهة اإلدارية ويدعى من هلم عالقة باملشروع املعلن لالطالع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو مبوجب               

بإحدى صحف العاصمة األكثر انتشاراً لدى اجلهة املعلنة وجيـوز          إعالن ينشر يف صحيفتني حمليتني أو       
 . االستعانة بوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية الرمسية وذلك وفق ما تقدره اجلهة اإلدارية

 /٣٠/ميكن االعتراض على مشاريع املخططات وأنظمة البناء املشار إليها يف الفقرة السابقة خـالل                 -ج 
 يبني فيه املعترض    املعنيةأو التبليغ ويقدم االعتراض باستدعاء إىل اجلهة اإلدارية         يوماً من تاريخ اإلعالن     

وعلى اجلهة اإلدارية أن جتهز اإلضبارة وحتيلها إىل مديرية اخلدمات الفنية لعرضـها علـى                .مالحظاته
 .إلعالنيوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة ا /٦٠/اللجنة الفنية اإلقليمية خالل مدة ال تزيد عن 

على مديرية اخلدمات الفنية تدقيق وثائق اإلضبارة وعرضها على اللجنة الفنية اإلقليمية بعد التأكد من                -د 
 .جاهزيتها للعرض خالل مدة شهر من تاريخ إحالة اإلضبارة إليها

  : تنظر يف االعتراضات جلنه فنيه إقليمية يشكلها احملافظ رئيس املكتب التنفيذي برئاسة وعضوية  -ه 
 . املكتب التنفيذي املختصعضو -١
 . مدير اخلدمات الفنية -٢
 .مدير اآلثار يف احملافظة -٣
 .املسؤول عن التخطيط العمراين يف مديرية اخلدمات الفنية -٤
 . مهندسني اثنني من ذوي اخلربة يف جمال ختطيط املدن يسميها وزير اإلسكان واملرافق -٥
لشؤون العقارية من احلقوقيني يـسميها      وخبري يف ا  .  ذوي اخلربة يف جمال ختطيط املدن      مهندس من  -٦

 .احملافظ
  .رئيس اجلهة اإلدارية املختصة -٧

  : ويدعو احملافظ ممثالً عن كل اجلهات التالية
االحتاد العام للفالحني واالحتاد العام للتعاون السكين واحتاد احلرفيني ونقابة املهندسـني ووزارة الـدفاع               

سياحة وذلك عندما يكون ألي منها عالقـة باالعتراضـات          ووزارة املواصالت ووزارة الّري ووزارة ال     
  .املقدمة ويعترب ممثل هذه اجلهات عند دعوته عضواً يف اللجنة وله حق التصويت

 حيضر اجتماع اللجنة املسؤول عن الشؤون الفنية يف اجلهة اإلدارية املختصة دوم أن يكون لـه حـق                   -و 
ور  رئيسها ومهندسي وزارة اإلسكان واملرافـق        التصويت وال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال حبض       
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وأكثر من نصف األعضاء ويتخذ القرار بأكثرية األصوات وترسل اللجنة يف هذه احلالة نتائج دراستها               
وتوصياهتا إىل املرجع املختص باقتراح أو إصدار املشروع املعلن مبوجب املادة السادسة مـن املرسـوم                

 . دل املع١٩٨٢لعام  /٥/التشريعي رقم 
 تعرض املواضيع اليت أقرهتا اللجنة الفنية اإلقليمية واليت يراها أحد أعضاء اللجنة خمالفة ألسس التخطيط                -ز 

سكان واملرافق ويبت الوزير يف موضوع اخلـالف خـالل    إلالعمراين والربنامج التخطيطي على وزير ا     
 املعروض على اللجنة ويبلغ قرار      يوماً من تاريخ تسجيل احملضر يف ديوان الوزارة مرفقاً باملخطط          /٣٠/

  . العتمادهاإلقليميةالوزير إىل اللجنة الفنية 
  :  املعدل وتصبح على الشكل التايل١٩٨٢لعام /٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٧/تعدل املادة  -٢مادة 

ملخطط تبلغ وزارة اإلسكان واملرافق صورة عن قرار املكتب أو جملس حمافظة دمشق مرفقاً بـا               -٧املادة  
نظام البناء أو تعديلها الصادر مبوجبـه خـالل          التنظيمي التفصيلي العام أو املخطط التنظيمي التفصيلي أو       

حق االعتراض على أي من التعديالت املقرة مـن          يوم من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة        /١٥/
  .اللجنة الفنية اإلقليمية

   : املعدل ونصها كما يلي١٩٨٢لعام /٥/ التشريعي رقم إىل املرسوم/ ١٠/ تضاف املادة -٣مادة 
   -١٠املادة 

لوزير اإلسكان واملرافق تكليف العاملني يف الوزارة وخارجها بالعمل بوضـع أسـس التخطـيط                 -أ 
العمراين ودراسة وتدقيق الربامج التخطيطية واملخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضـمن الـدوام             

 . ت ومكافآت وفق القوانني واألنظمة النافذةالرمسي وخارجه ومنحهم تعويضا
جيوز للمحافظ رئيس املكتب تكليف العاملني يف الدولة بدراسة املخططات التنظيمية مع أنظمـة               -ب 

  . لقاء ذلك وفق القوانني واألنظمة النافذةتشجيعيةالبناء ومنحهم مكافآت 
أي جهة للقيام بدراسة املخططـات      جيوز للجهة اإلدارية مبوافقة احملافظ رئيس املكتب التعاقد مع           -ج 

 .التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء
 ١٩٨٢لعام  /٥/من املرسوم التشريعي رقم     / ٥/متنح اللجنة الفنية اإلقليمية املنصوص عنها يف املادة          -د 

ألنظمـة  وفقاً للقـوانني وا   املعدل هبذا القانون ومقررها تعويضاً بقرار من احملافظ رئيس املكتب و          
 .النافذة

مـن  ) د -ج-ب(تصرف املكافآت والتعويضات ومجيع النفقات الوارد ذكرهـا يف الفقـرات             -ه 
  .اعتمادات اجلهة اإلدارية ذات العالقة

   .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية -٤مادة 
                  م                                         ٦/٦/٢٠٠٢ املوافق لـهـ  ٢٥/٣/١٤٢٣دمشق يف 

  اجلمهوريةرئيس 
  شار األسدب
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  م١٩٨٢لعام /٥/التعليمات املوحدة للمرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢لعام /٤١/املعدل بالقانون رقم 

 إجراءات وضع   ٢٠٠٢لعام  /٤١/ املعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  /٥/نظم املرسوم التشريعي رقم     : ةمقدمـ
 حتديـد صـالحية كـل مـن     عوإصدار املخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى اجلهات اإلدارية يف القطر م       

عد وزارة اإلسـكان واملرافـق      وجاء يف املادة الثانية من هذا املرسوم التشريعي أن ت          .السلطات املركزية واحمللية  
أسس التخطيط العمراين أن تستصدرها مبرسوم وإىل أن يصدر املرسوم فقد نصت على فترة انتقاليـة جيـري                  
العمل خالهلا باألسس التخطيطية املؤقتة النافذة حالياً وحدها يف إعداد املخططـات التنظيميـة للتجمعـات                

  . من قبل الوزارةالسكانية وفق دفاتر الشروط الفنية املوضوعة 
  :  التالية أينما وردت يف هذه التعليمات املعاين املبينة إزاء كل منهاتعابرييقصد بال -١املادة 

  .الوحدة اإلدارية أو البلدية :اجلهة اإلدارية
  .حدة اإلدارية أو اجمللس البلدي يف البلديةواجمللس احمللي يف ال :اجمللس

  .٢٠٠٢لعام /٤١/رقم   املعدل بالقانون١٩٨٢لعام /٥/ي رقم املرسوم التشريع :املرسوم التشريعي
  .اللجنة الفنية اإلقليمية يف احملافظة :اللجنة

من املرسوم التـشريعي ويف بقيـه       /١/من املادة   ) ج( يقصد بنظام ضابطة البناء املشار إليه يف الفقرة          -٢املادة  
 املناطق حسب الصفة املقررة هلـا يف        مواده شروط البناء اليت تصدر رخص البناء مبوجبها يف خمتلف         

  : املخطط التنظيمي والسيما األمور التالية
حتديد احلد األدىن واحلد األعلى ملساحة املقسم املسموح ببنائه حبيث ال يقل احلد األعلى عن ضـعف                  -

 .احلد األدىن
 .احلد األدىن لطول واجهة املقسم املسموح ببنائه -
 .من كامل مساحة املقسمالنسبة املئوية املسموح ببنائها  -
 .وال تعترب مساحتها من النسبة املئوية املسموح ببنائها، حتديد مساحات املرائب وارتفاعاهتا إن وجدت -
 .الوجائب األمامية واجلانبية واخللفية اليت جيب تركها دون بناء مبا فيها االروقة إن وجدت -
 .تعريف منسوب الترخيص -
 .كل مقسمعدد الطوابق املسموح ببنائها على  -
 .عظمي للبناءاالرتفاع األ -
 .عظمي للبناء إن وجدتعامل االستثمار األ -
 .األحكام املتممة لنظام البناء إن وجدت -
يثبت نظام ضابطة البناء مع األحكام املتممة له حال وجودها على شكل جدول على املخطط التنظيمي          -

 .للداللة عليه باعتباره جزء منه ويعلن معه
ت هذا اجلدول خيصص لكتابة تواريخ وأرقام قرارات املوافقة على املخطط من كل             كما يترك حقل حت    -

  . من اللجنة الفنية اإلقليمية واجمللس احمللي واجلهة املصدرة له
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يعد الربنامج التخطيطي املشار إليه يف املادة الثالثة من املرسوم التشريعي على شكل تقريـر شـامل                  -٣املادة  
لتخطيطية اآلنية واملستقبلية للتجمع السكاين الذي يوضع من أجلـه لفتـرة            حتدد فيه االحتياجات ا   

سنة قادمة وجيب أن يتضمن هذا التقرير عدد السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية املقترحـة              /٢٠/
ن سـكن مبختلـف الفئـات       هلذا التوزيع على خمتلف مناطق التجمع وفق الفعاليات املقترحة هلا م          

ات ومناطق سياحية وغريها حسب احلاجة مع حتديد املـساحة املخصـصة             وصناع ةومشيدات عام 
الالزمة لكل منها من أصل مساحة التجمع الكلية ونسبتها للفرد الواحد من عدد السكان املتوقـع                
للتجمع وكذلك تعداد مواقع وأبنية كل من هذه اخلدمات واملشيدات العامة وشبكة الطرق الرئيسية              

يفها مع االجتاهات املقترحة لتوسع هذا التجمع واملربرات العلمية الختيـار           والفرعية وعروضها وتصن  
هذه االجتاهات وتربز املعطيات الواردة يف الربنامج التخطيطي مع بيان خطوطه الرئيسية بتنــزيل              

أو ١٠٠٠/١هذه املعطيات واخلطوط الرئيسية على املخطط الطبوغرايف ملنطقـة التجمـع مبقيـاس              
 بالنـسبة  حسب املتوفر    ١٠٠٠٠/١ أو   ٥٠٠٠/١ السكانية الصغرية ومبقياس      للتجمعات ٢٠٠٠/١

  .للجمعيات السكانية الكبرية
  : وضع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي للمرة األوىل -٤املادة 

 من املرسوم التشريعي مشاريع املخططـات التنظيميـة العامـة          /٤/تعد اجلهة اإلدارية مبوجب املادة        -أ 
واملخططات التنظيمية التفصيلية اخلاصة هبا مع أنظمة بنائها يف مجيع مراحلها وفق الـربامج الـسنوية                

 هذه املخططات مباشرة بواسطة جهازها الفين حال        إلعداداملقررة يف اخلطة اخلمسية وعليها أن تبادر        
نافذة لديها ووفق تعليمات     القوانني ال  ألحكاموجوده أو عن طريق التعاقد مع اجلهات املختصة استناداً          

رئاسة جملس الوزراء هبذا اخلصوص وكذلك وفق دفاتر الشروط الفنية العامة املوضوعة من قبل الوزارة               
هلذا الغرض بالنسبة ملدن مراكز احملافظات أما بالنسبة للجهات اإلداريـة األخـرى فتراعـى نفـس                 

تبلغ الوزارة صورة عن العقد وعمالً باملـادة        اإلجراءات مع أخذ موافقة احملافظ املسبقة على التعاقد و        
من املرسوم التشريعي فإن اخلطوة األوىل يف إعداد أي خمطط تنظيمي عام ألي جتمع سكاين هـو                  /٣/

يعرض هذا الربنامج التخطيطي     .وضع الربنامج التخطيطي هلذا التجمع وفق األسس التخطيطية النافذة        
يوم من تاريخ  /٢٠/ق للموافقة عليه أو طلب تعديله خالل مدة       بعد إعداده على وزارة اإلسكان واملراف     

تسجيله يف ديوان الوزارة ويرفع الربنامج التخطيطي للوزارة عن طريق الربيد املسجل كما تعيده هـي                
مع املوافقة عليه أو طلب تعديله بذات األسلوب وعلى اجلهة اإلدارية تنفيذ املالحظـات وإجـراءات                

  .من قبل الوزارة يف إعداد مشروع املخطط التنظيمي العامالتعديالت املطلوبة 
من القـانون    /١/ املعدلة مبوجب املادة     ١٩٨٢لعام  /٥/من املرسوم التشريعي رقم      /٥/عمالً باملادة     - ب

مع نظام بنائـه     مير مشروع املخطط التنظيمي العام الذي مت وضعه بصيغته النهائية            ٢٠٠٢لعام   /٤١/
  :باملراحل التالية

 رئيس اجمللس مشروع املخطط التنظيمي العام ونظام البناء على اجمللس للنظـر يف إقـراره                يعرض -
 .واملوافقة على إعالنه يف أول جلسة له حكماً بعد أن تبلغ اجلهة اإلدارية به
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يف حال عدم موافقة اجمللس على مشروع املخطط حالل مدة شهر من تاريخ عرضه على اجمللس يف                  -
 .ن يضع مالحظاته على مشروع املخطط بقرار منهأول جلسة له فعليه أ

يتم تنـزيل هذه املالحظات املقرة يف اجمللس على مشروع املخطط التنظيمي بشكل دقيق وواضح               -
 .وترقيمها وفق ورودها بقرار اجمللس )حرب أو فلوماستر(وبقلم 

وع املخطط املرتلـة    يرسل اجمللس إىل مديرية اخلدمات الفنية إضبارة حتتوي على قرار اجمللس ومشر            -
عليه مالحظات اجمللس اليت تضمنها القرار حيث يتم عرضها على اللجنة اإلقليمية وتعطى األولوية              

 .يف العرض
تتوىل اللجنة الفنية اإلقليمية دراسة املالحظات والبت هبا وتنظم حمضراً بذلك ويتخذ القرار بأكثرية               -

سؤول عن التخطيط العمراين يف مديرية اخلدمات       األصوات ويوقع رئيس اللجنة وخبريا الوزارة وامل      
الفنية على كل تعديل مت املوافقة عليه وترتيله على املخطط هذا باإلضافة إىل توقيع احملضر من رئيس                 

 .وأعضاء ومقرر اللجنة
يف حال عدم موافقة اللجنة على أي من مالحظات اجمللس يعاد مشروع املخطط إىل رئيس اجمللس                 -

يوماً من تاريخ تسجيل اإلضـبارة يف ديـوان اجلهـة       /١٥/ خالل مدة ال تتجاوز      إلعالنه حكماً 
 .اإلدارية

إذا ارتأى أحد أعضاء اللجنة أن موضوعاً أو أكثر من املواضيع اليت أقرهتا اللجنة الفنيـة اإلقليميـة     -
سكان سس التخطيط العمراين أو الربنامج التخطيطي يتم عرض هذه املواضيع على وزير اإل          خمالفة أل 

   :واملرافق بإضبارة حتتوي على الوثائق التالية
 .كتاب اإلرسال يتضمن توضيحاً ملواضيع اخلالف  -أ 
 .حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية  -ب 
  .التعديالت اليت أقرهتا اللجنة اإلقليمية املخطط املعروض على اللجنة اإلقليمية مرتالً عليه -ج 

  الكليـة  ( اخلـالف إمـا املوافقـة        حيق لوزير اإلسكان واملرافـق عنـد البـت يف موضـوع            -
أو عدم املوافقة على رأي اللجنة الفنية اإلقليمية فيما يتعلق بكل موضوع ويكون هـذا               ) أو اجلزئية 

الرأي ملزماً للجميع ويبلغ إىل اللجنة الفنية اإلقليمية العتماده مبوجب حمضر اجتماع موقـع مـن                
 .رئيس وأعضاء اللجنة

عند وجوده مع املخطط املعروض عليهـا        /٥/قليمية املذكور يف الفقرة     حيال حمضر اللجنة الفنية اإل     -
إىل مديرية اخلدمات الفنية ألجراء التعديالت اليت أقرهتا اللجنة الفنية اإلقليمية بشكلها النهائي على              
نسخة الكونتركالك ملشروع املخطط التنظيمي ويراعى يف ذلك الدقة التامة وااللتزام احلـريف مبـا               

اللجنة الفنية اإلقليمية أما بالنسبة ملدن مراكز احملافظات فيحال حمضر اللجنة الفنية اإلقليميـة              قررته  
مع اإلضبارة إىل مديرية الشؤون الفنية كي تتوىل هي ترتيل التعديالت كما هـو مـبني يف هـذه                   

 .الفقرة



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٩٢

ـ             - دمات الفنيـة   يرسل مشروع املخطط املعدل مبوجب الفقرة السابقة موقعاً أصوالً من مديرية اخل
ثالث نسخ إىل رئيس اجلهة اإلدارية بطلب       : مرفقاً مبحضر اللجنة الفنية اإلقليمية إىل اجلهات التالية       

 .إعالن مشروع املخطط املعدل حكماً نسخة إىل وزارة اإلسكان واملرافق للحفظ لديها
أو / ٦/فقـرة   أو مت إرساله مبوجـب ال     / ١/يعلن مشروع املخطط الذي مت إقراره مبوجب الفقرة          -

أعاله ملدة ثالثني يوماً يف مكان بارز يف هبو اجلهة اإلدارية لكي يسهل اطالع النـاس                /١٠/الفقرة  
عليه مع دعوة ذوي العالقة لالطالع عليه وفق ما جاء باملرسوم التشريعي وتقدمي اعتراضاهتم خالل               

حظاته مع كروكي حلدود عقـاره  هذه املدة باستدعاء يقدم إىل اجلهة اإلدارية يبني فيه املعترض مال     
 .وموقعه على املخطط التنظيمي

حتال االعتراضات املقدمة على املخطط مع نظام بنائه املعلنني بكتاب من قبل اجلهة املعلنة للجنـة                 -
  : الفنية اإلقليمية عن طريق مديرية اخلدمات الفنية ضمن إضبارة حتتوي على الوثائق التالية

 .ر املخطط واملوافقة على إعالنهقرار اجمللس املتضمن إقرا •
 .صورة اإلعالن والصحف الناشرة له وكتاب املوافقة على الربنامج التخطيطي ملشروع املخطط •
 .يف هذه التعليمات عند وجوده/١٠/أو الفقرة /٦/ الكتاب الوارد ذكره يف الفقرة  •
عتراضات املقدمة  جدول بأمساء املعترضني مرتباً حسب تواريخ تقدمي االعتراضات مع كافة اال           •

 .من قبلهم
 مشروع املخطط املعلن مبيناً عليه مواقع االعتراضات وأرقامها كما وردت يف جدول أمسـاء               •

  .املعترضني
تتوىل مديرية اخلدمات الفنية تدقيق وثائق اإلضبارة والتأكد من جاهزيتها للعرض علـى اللجنـة                -

 االقتراح من قبلها على السيد احملافظ رئـيس         اإلقليمية ضمن املدة احملددة يف املرسوم التشريعي مع       
 /٥/من املادة    )هـ(اللجنة لدعوة ممثل عن جهة أو أكثر من اجلهات اليت عددها القانون يف الفقرة               

واالعتراضات مع توضيح األسباب املوجبة هلـذه        املذكورة عندما يكون ألي منها عالقة باملخطط      
 .الدعوة

املذكور يف الفقرة    دراسة االعتراضات والبت هبا وفق اجلدول واملخطط      تتوىل اللجنة الفنية اإلقليمية      -
وخبريا الوزارة واملـسؤول عـن    وتنظم حمضراً مستقالً لكل خمطط معلن يوقع رئيس اللجنة       / ١٢/

يف مديرية اخلدمات الفنية على كل تعديل يرتل على املخطط هذا باإلضـافة إىل               التخطيط العمراين 
 . من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنةتوقيع احملضر واملخطط

يف حال ارتأى أحد أعضاء اللجنة أن موضوعاً أو أكثر من املواضيع اليت أقرهتـا اللجنـة الفنيـة                    -
اإلقليمية خمالفة ألسس التخطيط العمراين أو الربنامج التخطيطي يتم عرض هذه املواضيع على وزير              

  : ةاإلسكان واملرافق بإضبارة حتتوي على الوثائق التالي
 .كتاب اإلرسال يتضمن توضيحاً ملواضيع اخلالف •
 .حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية •
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املخطط املعروض أمام اللجنة الفنية اإلقليمية مرتالً عليه التعديالت اليت أقرهتا اللجنـة الفنيـة                •
  .اإلقليمية

أو عدم  ) اجلزئيةالكلية أو   (حيق لوزير اإلسكان واملرافق عند البت يف موضوع اخلالف إما املوافقة             -
املوافقة على رأي اللجنة الفنية اإلقليمية فيما يتعلق مبوضوع اخلالف ويكون هذا الـرأي ملزمـاً                
للجميع ويبلغ إىل اللجنة الفنية اإلقليمية العتماده مبوجب حمضر اجتماع موقع من رئيس وأعـضاء               

 .اللجنة 
عنـد   /١٦/واحملضر املذكور يف الفقرة      /١٤/حيال حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية املذكور يف الفقرة          -

جـراء  وجوده مع املخطط املعروض عليها مع إضبارة  االعتراضات إىل مديرية اخلدمات الفنية إل             
التعديالت اليت أقرهتا اللجنة الفنية اإلقليمية بشكلها النهائي على نسخة الكونتركالـك ملـشروع              

االلتزام احلريف مب أقرته اللجنة الفنية اإلقليمية أمـا         املخطط التنظيمي ويراعى يف ذلك الدقة التامة و       
بالنسبة ملدن مراكز احملافظات فيحال حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية مع اإلضبارة إىل مديرية الشؤون              

 .الفنية كي تتوىل هي ترتيل التعديالت كما هو مبني يف هذه الفقرة
مية إهناء دراسة االعتراضات وإجـراء التعـديالت   على مديرية اخلدمات الفنية واللجنة الفنية اإلقلي      -

على نسخة كونتركالك املخطط التنظيمي املعلن كما يف البنود السابقة خالل مدة أقصاها مخـسة               
 .أشهر من تاريخ إحالة إضبارة االعتراضات للجنة الفنية اإلقليمية

حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية  ترفع مديرية اخلدمات الفنية إضبارة مشروع املخطط التنظيمي العام مع            -
باإلضافة إىل مخس نسخ تيـراج عن املخطط املعدل إىل املكتب التنفيذي لتوقيع املخطط وإصداره              

 يف .بالنسبة لكافة اجلهات اإلدارية يف احملافظة ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكـز احملافظـات             
لتنفيذي املخطط ويقترح إصداره ويرفـع      مدينة دمشق وبقية مدن مراكز احملافظات يوقع املكتب ا        

 .باقتراح اإلصدار مع اإلضبارة إىل وزير اإلسكان واملرافق حيث يصدر بقرار عنه
تتوىل مديرية التخطيط والتنظيم العمراين يف حمافظة دمشق األعمال املسندة إىل مديرية اخلـدمات               -

 . التعليماتمن هذه )١٩-١٨-١٧-١٣-١٢-٩-٤(الفنية الوارد ذكرها يف الفقرات 
املعدلة باملـادة األوىل مـن      / ٥/من املادة   ) هـ(تشكل اللجان اإلقليمية املنصوص عنها يف الفقرة         -

 بقرار يصدر عن احملافظ املختص ويتم انتقاء اخلرباء املهندسـني مـن             ٢٠٠٢لعام   /٤١/القانون  
ن العقارية مـن ذوي     املختصني بتخطيط املدن أو العمارة ذوي اخلربة كما ينتقى اخلبري يف الشؤو           

 .اخلربة يف القوانني واألنظمة العقارية شريطة أن يكون من احلقوقيني
  :أما يف حمافظة دمشق املكونة من مدينة واحدة فقط يراعى يف تشكيل اللجنة الفنية اإلقليمية ما يلي -

احملافظ املتعلق بعضوية رئيس اجلهة اإلدارية يف اللجنة كون         ) هـ  (من الفقرة   / ٧/البند   حيذف  -أ 
  .رئيس اللجنة اإلقليمية هو رئيس اجلهة اإلدارية

يسمى مدير التخطيط والتنظيم العمراين يف دمشق بدالً عـن           )هـ(من الفقرة   / ٤/يف البند     -ب 
املسؤول عن التخطيط العمراين يف مديرية اخلدمات الفنية كما يسمى رئيس قسم الدراسـات              
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راين بدالً عن املسؤول عن الشؤون الفنية يف اجلهـة          التنظيمية يف مديرية التخطيط والتنظيم العم     
  .اإلدارية 

كل توسع عمراين بإضافة أراضي سكنية جديدة إىل خمطط تنظيمـي عـام نافـذ تـستدعيه                  -ج 
احتياجات التجمع السكاين اآلنية واملستقبلية يعترب يف معرض تطبيق أحكام املرسوم مبثابة خمطط             

 وضع برنامج ختطيطي ملنطقة التوسع اجلديد ينسجم        تنظيمي عام يوضع للمرة األوىل يستوجب     
مع املخطط التنظيمي العام ومن مث عرضه على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله وبعد ذلك          
تستكمل اخلطوات األخرى املنصوص عليها يف هذه املادة من عرض على اجمللـس وإعـالن               

  . ودراسة اعتراضات وإصدار
  :-٥املادة 

/ ٣/طات التنظيمية التفصيلية للمخطط التنظيمي العام وفق اإلجراءات املبينة يف املـادة             يتم وضع املخط    -أ 
من هذه التعليمات ومير إعداد املخطط التنظيمي التفصيلي بذات املراحل اليت مير هبا إعـداد املخطـط                 

لـسكاين  التنظيمي العام مبا ال يتعارض مع األسس التخطيطية والربنامج التخطيطي اخلاص بـالتجمع ا             
واملخطط التنظيمي العام هلذا التجمع وتؤخذ موافقة السيد وزير اإلسكان واملرافـق علـى مـشروع                

 .التخطيط
يرفع مشروع املخطط التنظيمي التفصيلي ونظام بنائه مع بقية اإلضبارة املتضمن موافقة الوزارة على                -ب 

 إىل املرجع املختص إلصـداره      ةاإلقليميحمضر اللجنة الفنية     ،االعتراضات ،اإلعالن ،مشروع املخطط 
  : يلي على وفق ما

املكتب التنفيذي جمللس حمافظة دمشق لتوقيع املخطط والقتراح إصداره ومن مث حيـال             ) حمافظة دمشق ( -
 .جمللس احملافظة ليصدر بقرار عنه

فيـذي  جملس املدينة لتوقيع املخطط والقتراح إصداره ومث يرفع إىل املكتب التن          ) مدن مراكز احملافظات  ( -
  .جمللس احملافظة ليصدر بقرار عنه

 .املكتب التنفيذي جمللس احملافظة حيث يصدر بقرار عنه) بقية اجلهات اإلدارية( -
مـن القـانون    /٢/ املعدلة باملـادة     ١٩٨٢لعام  /٥/من املرسوم التشريعي رقم     / ٧/أوجبت املادة    -٦املادة  

عن أي خمطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو         أن تبلغ وزارة اإلسكان واملرافق صورة        ٢٠٠٢لعام  /٤١/
يوماً من تاريخ إصداره وليس للوزارة حق االعتراض على أي من           /١٥/نظام بناء أو تعديالهتا خالل      

التعديالت املقرة يف اللجنة الفنية اإلقليمية بل ترسل للحفظ لديها ويف حال كان القـرار يتـضمن                 
 إلحدى مدن مراكز احملافظات أو نظام بنـاء ألي          اقتراح إصدار املخطط التنظيمي ملدينة دمشق أو      

من املرسوم  /٦/ املادة   ألحكاممنها أو اقتراح تعديله فيتم رفع اإلضبارة إىل الوزارة إلصداره استناداً            
  .التشريعي

  :تعديل املخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها والتنظيمية والتفصيلية وأنظمة بنائها بصورة دورية -٧ادة امل
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من املرسوم التشريعي إعالن املخططات التنظيمية العامة والتفصيلية النافذة بتـاريخ           / ٨/أوجبت املادة     -أ 
  :ذه وفق الفترات الزمنية التاليةصدوره أو اليت يتم إصدارها بعد نفا

 .كامل على إصدار املخطط ألول مرةانقضاء عام  -
تاريخ  أو انقضاء ثالث سنوات على     انقضاء ثالثة سنوات على كل إصدار يعقب اإلصدار السابق،         -

ليـه أو رفـض       لعدم وجـود اعتراضـات ع      اإلعالن السابق يف حال عدم إصدار املخطط جمدداً       
  .االعتراضات املقدمة

 من املرسوم التشريعي وضمن مدة اإلعالن أن تقترح     / ٨/من املادة    /ج/ بالفقرة   للجهة اإلدارية عمالً    -ب 
 ترى أن املصلحة العامة تقتضيها، ترتل تلك التعـديالت علـى            بقرار يتخذ يف اجمللس التعديالت اليت     

حيال قـرار   . طالع واالعتراض على االثنني معاً    نسخة من املخطط املعلن وتعلن مع املخطط ليجري اإل        
 .اجمللس إىل اللجنة الفنية اإلقليمية لدراسته مع بقية  االعتراضات

ة وتقر ما هو مقبول منها فيما ال يتعارض مع أسـس     تبت اللجنة الفنية اإلقليمية باالعتراضات املقدم       -ج 
مـن  / ١٨/التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي اخلاص باملخطط املعلن ضمن املدة احملددة يف البند             

من هذه التعليمات وتقتصر مهمة اللجنة مبوجب أحكام املرسوم على دراسة           / ٣/من املادة   / ب/الفقرة  
 .دمة على املخططات املعلنةاالعتراضات واالقتراحات املق

 مير تعديل املخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء واملخططات التنظيمية التفصيلية ونظام بنائها بذات              -د 
من املادة الثالثة من هذه التعليمات كما تستعمل        / ب/املراحل واإلجراءات اليت ورد ذكرها يف الفقرة        

 اإلعالن ويف القـرار املتخـذ يف        يفيشار   .رفقة هبذه التعليمات  يف إعداد الوثائق والقرارات النماذج امل     
  : املكتب التنفيذي جمللس احملافظة لسبب التعديل وهو

 . مرةألولانقضاء عام على إصدار املخطط  -
مـن  / ٢/انقضاء ثالث سنوات على اإلصدار السابق أو اإلعالن السابق حسب احلال وفق البند               -

 .الفقرة أ من هذه املادة
من املرسوم التشريعي للمحافظ رئيس املكتب التنفيذي أن يستثىن من          / ٨/من املادة   / د/زت الفقرة   أجا -ه 

شرط املدة احملددة بسنة وبثالث سنوات االقتراحات املتعلقة بتعديل املخطط فيما يتعلق بالعقـارات و               
عـام، ويراعـى يف     األراضي العائدة للجهة اإلدارية وأمالك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع             

  :يلي تطبيق هذه الفقرة ما
 .أن يكون طلب التعديل متعلقاً بإحدى احلاالت اليت وردت فيها حصراً -١
يرفع طلب التعديل للمحافظ مبذكرة خطية تعدها مديرية الشؤون الفنية يف مراكز احملافظـات أو                -٢

 اإلدارية يف احملافظة يبني يف      قسم التخطيط العمراين يف مديرية اخلدمات الفنية بالنسبة لبقية اجلهات         
املذكرة أسباب ومربرات طلب التعديل بالصورة االستثنائية مبا ينسجم وأحكام املرسوم التشريعي            

 .وتعليماته ومبا ال يتعارض مع األسس التخطيطية والربنامج التخطيطي املعتمد للتجمع السكاين
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عالن االستثنائي تقوم اجلهة اإلدارية بترتيـل       يف حال موافقة احملافظ على املذكرة املرفوعة إليه باإل         -٣
على إحدى نسخ املخطط التنظيمي ليتم إعالنـه        ) األمحر حرب أو فلوماستر   (التعديل املقترح باللون    

  .ودراسة االعتراضات وإصدار التعديل وفق اإلجراءات املبينة يف هذه املادة من هذه التعليمات
  :-٨ادة امل

لس احملافظة إصدار املخطط التنظيمي ونظام البناء للمناطق املشار إليهـا يف            يقترح املكتب التنفيذي جمل     -أ 
املادة التاسعة من املرسوم التشريعي كما ميارس فيها بقية اختصاصات اجمللس احمللي للجهـة اإلداريـة                
ا ويصدر رئيس املكتب رخص البناء يف هذه املناطق وفق املخططات التنظيمية أو أنظمة البناء املقررة هل               

  .كما ميارس بقية االختصاصات األخرى لرئيس اجلهة اإلدارية
املضافة مبوجـب القـانون      /١٠/من املادة    /ج/تنفذ املخططات التنظيمية على الطبيعة وفق الفقرة          -ب 

 املعدل للمرسوم التشريعي بتثبيت املعلومات الواردة على املخطـط علـى األرض             ٢٠٠٢لعام   /٤١/
وبقية االستعماالت من ساحات وحدائق عامة ومدارس ومراكز صـحية          وذلك ببيان حدود الشوارع     

وثقافية وغريها مما هو خمصص تنظيمياً للمصلحة العامة مع تنـزيل حدود ما ورد على املخطط مـن                 
 املباشر على العقارات الواقعـة      ألثرهااملقاسم وتراعى الدقة التامة يف عملية تنفيذ املخطط على الطبيعة           

 .طط وعلى حقوق الناس وعالقاهتم القانونية مع بعضهم البعض ومع اجلهة اإلداريةضمن حدود املخ
 املعدل  ٢٠٠٢لعام   /٤١/املضافة مبوجب القانون     /١٠/من املادة    /د/مينح التعويض مبوجب الفقرة       -ج 

للمرسوم التشريعي على ما تعقده اللجان الفنية اإلقليمية ومقررها من جلسات وفق النسب اليت حتـدد                
  .لقرار الذي يصدر عن احملافظ رئيس املكتب التنفيذي جمللس احملافظة ووفق القوانني واألنظمة النافذةبا

الوثائق والبيانات اليت ترفق باملخططات اليت ترفع للوزارة إما إلصدارها أو حفظ نسخ عنها بعـد                 -٩ادة  امل
  :إصدارها من اجلهة احمللية

ي جتمع سكاين تتألف اإلضبارة املرسلة إىل الوزارة من الوثائق          ب املوافقة على الربنامج التخطيطي أل     لط  -أ 
  : والبيانات التالية

 /.١/كتاب اإلرسال منوذج رقم  -
 /.٢/برنامج ختطيطي منوذج رقم  -
  /.٣/مصور الربنامج التخطيطي منوذج رقم  -

خ  تـاري  ١٤/١١ص خ /٧٢٦/كافة املعلومات والبيانات واملخططات املطلوبة بتعميم الـوزارة رقـم           
٣٠/١/٢٠٠٢.  

 . مـرة أو تعديلـه     ألولطلب إصدار املخطط التنظيمي العام ملدينة دمشق ومدن مراكز احملافظات             -ب 
  : تتألف اإلضبارة املرسلة إىل الوزارة من الوثائق والبيانات التالية

 /.٤/كتاب اإلرسال منوذج رقم  -
 /.٨/ حمضر اجتماع اللجنة الفنية اإلقليمية منوذج رقم  -
 /.٩/التنفيذي جمللس احملافظة باقتراح إصدار املخطط منوذج رقم قرار املكتب  -
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  ).أربع نسخ موقعه أصوالً(املخطط الذي اقترح إصداره  -
عدا حمافظة دمشق ومـدن     (إبالغ الوزارة بإرسال املخططات التنظيمية العامة لبقية اجلهات اإلدارية            -ج 

  : يلي ديها وفق ماواملخططات التنظيمية التفصيلية للحفظ ل ،)مراكز احملافظات
 /.١٠/كتاب اإلرسال منوذج رقم  -
أو رقم  /١٦/نسختان عن قرار املكتب التنفيذي جمللس احملافظة املتضمن إصدار املخطط منوذج رقم              -

/٢٣./ 
 .نسختان عن املخطط الصادر مبوجب قرار املكتب التنفيذي جمللس احملافظة -
  /.٢٢/أو /١٤ /نسختان عن حمضر اللجنة الفنية اإلقليمية منوذج رقم -

 /٢/ والتعليمـات رقـم      ٥/٤/١٩٨٢ تاريخ   ٩٠/٢٥/٦املعممة برقم    /١/تلغى التعليمات رقم     -١٠ادة  امل
  .٣/٨/١٩٨٤تاريخ / ٢٢٠/٢٥/٦املعممة برقم 

  وزير اإلسكان واملرافق
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٣٣/٢٨/٩:الرقم
  م٢٣/١٠/١٩٨٥: التاريخ

  بالغ
ملا كان السكن الشعيب يف األصل، عمالً ذا طبيعة عمرانية فإن التشريعات األساسية للسكن الـشعيب أناطتـه                  

باعتبارها اجلهة املختصة بالشؤون العمرانية وهلا من احلقوق واالمتيازات يف هذا           ) الوحدات اإلدارية (بالبلديات  
هلذا السبب فإن القوانني واألنظمة اخلاصة اليت أحـدثت           .رونة وسرعة اجملال ما ميكنها من القيام هبذه املهمة مب       

مبوجبها املؤسسة العامة لإلسكان وعهدت إليها بشؤون السكن الشعيب واإلسكان وأعطتها نفـس احلقـوق               
ر رئيس  فقد نصت املادة الثانية من قرا      .واالمتيازات البلدية اليت متكنها من القيام مبهامها بنفس املرونة والسرعة         

 اخلاص باملؤسسة العامة لإلسكان أن تتمتـع املؤسـسة جبميـع            ١٩٦١لعام  ) ١٥٠(اجلمهورية بالقانون رقم    
كما أن الفقـرة    .احلقوق واالمتيازات اليت تتمتع هبا البلديات فيما يتعلق بالعمليات اليت متارسها لتحقيق غايتها            

 ١٩٦٤لعام  ) ١٧٥٩(لإلسكان الصادر باملرسوم رقم     من النظام الداخلي للمؤسسة العامة      ) ٧(من املادة   ) د(
  :اليت حددت صالحيات جملس إدارة املؤسسة نصت على الصالحية التالية

اقتراح املصورات التنظيمية والوجائب العمرانية لألراضي املخصصة لغايات اإلسكان وكذلك إقرار أنظمة               "
على أن تصدر هـذه األنظمـة        .ضي وطريقة التصرف هبا   األبنية املتعلقة هبا وحتديد جهات استعمال هذه األرا       

  ".يف هذا الشأن ملزمة لكافة البلديات ذات العالقةوتكون القرارات اليت يصدرها الوزير بقرار من الوزير 
إال أنه رغم استقاللية املؤسسة العامة لإلسكان واحلقوق واالمتيازات اليت تتمتع هبا لتنفيذ مشاريعها فالبد من                

لـذلك وعمـالً     .النسجام بني هذه املشاريع وبني املخططات واألنظمة النافذة لدى السلطات احمللية          حتقيق ا 
وبناًء على توجيه رئاسة جملـس الـوزراء         .١٩٧٤لعام  ) ٩٦(من املرسوم التشريعي رقم     ) ٣(بأحكام املادة   

ة لإلسـكان بـأي      الذي يطلب أن ال تقوم املؤسسة العام       ١٧/١١/١٩٨٤ تاريخ   ٣١٦٥/١/٣١بكتاهبا رقم   
ختطيط أو بناء مساكن شعبية إال بعد التنسيق مع السلطات احمللية فقد تقرر بناًء على مقترحات اللجنة املشكلة                  

  :من ممثلني عن وزاريت اإلسكان واملرافق واإلدارة احمللية وحمافظة مدينة دمشق العمل مبا يلي
  : ملناطق االستمالك للسكن الشعيبتصديق املخططات التنظيمية التقسيمية التفصيلية: أوالً
) ١٥٥٦(من القـرار التنظيمـي رقـم    ) ٣(من املادة ) ج(يرجع يف كيفية تصديق هذه املخططات للفقرة       

 املتضمن نظام ختصيص املساكن الشعبية حيث بينت هذه الفقرة كيفية هذا التصديق يف              ٣/١٢/١٩٨٤وتاريخ  
مة لإلسكان أو من قبل الوحدات اإلدارية والبلـديات ضـمن           مجيع حاالت االستمالك من قبل املؤسسة العا      

  .احلدود اإلدارية للمدن والبلديات أو خارجها ضمن احملافظة
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 سواء كانت مشادة من قبل املؤسسة العامة لإلسكان أو من           ١٩٨٥املباين اليت بوشر ببنائها قبل عام       : ثانياً
  :الوحدات اإلداريةقبل اجلهات اليت اشترت مقاسم من املؤسسة يف مجيع 

تنقل الصحائف املفتوحة هلذه املباين لدى املؤسسة العامة لإلسكان يف السجل العقاري مباشرة وفق خمططات      
ويعتمد املساس حبق حمافظة مدينة دمشق أو الوحدة اإلدارية املختصة بضبط            .إفراز طابقية مصدقة من املؤسسة    

  .ز معاملة نقل ملكية املباين ألصحاهبا يف السجل العقاريخمالفات البناء وحتصيل الغرامات بعد إجنا
 من قبل املؤسسة العامة لإلسـكان أو مـن قبـل            ١٩٨٥املباين اجلديدة اليت يباشر ببنائها بعد عام        : ثالثاً

  :اجلهات اليت تشتري مقاسم منها يف الوحدات اإلدارية اليت يوجد لديها سجل مؤقت
 املؤسسة العامة لإلسكان مباشرة فترسل املؤسسة العامة لإلسكان خمططاهتـا           إذا كانت املباين تشاد من قبل        

املعتمدة منها إىل الوحدة اإلدارية املختصة لفتح صحائف للمباين املشادة يف السجل املؤقت وجيري ختـصيص                
أو القطاع  أما إذا كانت املباين تشاد من قبل القطاع التعاوين           .املساكن للمستفيدين على أساس هذه الصحائف     

  .اخلاص على هذه املقاسم فتطبق بشأهنا األحكام اخلاصة بالسجل املؤقت عند احلصول على إجازة البناء أصوالً
  :يف الوحدات اإلدارية اليت ال يوجد فيها سجل مؤقت: رابعاً
  .١٩٨٥ قبل عام تطبق اإلجراءات املذكورة يف الفقرة ثانياً من هذا البالغ اخلاص باملباين اليت بوشر ببنائها   

 يف مجيع احلاالت اليت يتعذر فيها فتح صحائف يف السجل املؤقـت             تطبق أيضاً إجراءات الفقرة ثانياً    : خامساً
مبوافقة مسبقة من وزير اإلسكان واملرافق بناء على مذكرة مشتركة من املؤسسة واجلهة اإلدارية املختصة تبني                

شر املؤسسة يف بناء أي مقسم أو بيعه إال بعـد إجنـاز معاملـة               أسباب هذا التعذر ويراعى ما أمكن أن ال تبا        
استمالك األرض اليت أحدث عليها هذا املقسم ونقل ملكيتها إىل اسم املؤسسة ليكون يف ملكيتها وبتـصرفها                 

  .قانوناً حني البناء أو البيع
  .م١٢/١٢/١٩٨٤وتاريخ  ٣٩/٢٨/٢ ويلغى البالغ رقم ذا البالغ املوحدهبيعمل : سادساً

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  ١٤/١١/ص/ ٣٥٤١:الرقم
  م١٩٧٨ /٦ /٦:التاريخ

  إىل وزارة اإلدارة احمللية
 نبني فيما يلي املقصود لكل مـن املخطـط          ٢٦/٢/١٩٧٨د وتاريخ    /٣/ل /٣٧٢ إىل كتابكم رقم     إشارةً   

  .ع العمراينالتنظيمي العام ومنطقة التوس
  : املخطط التنظيمي العام

   يقصد باملخطط التنظيمي العام املصدق املخطط الذي ميثل الوضع الراهن ملدينة أو قريـة والتطـور العمـراين                  
حيدد  .املرسوم ألراضيها مستقبالً ويف مجيع اجملاالت ويكون هذا املخطط مصدقاً بقرار من وزير اإلسكان واملرافق              

 احتياجات البلدة من املناطق السكنية واملراكز اإلدارية والتجارية واملدارس واحلدائق واملنـاطق             املخطط التنظيمي 
الصناعية واحلرفية وكافة اخلدمات الضرورية والالزمة لتطور البلدة خالل اخلمس والعشرين سنة القادمة مع مـا                
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 . املناطق السكنية وكافة اخلدمات األخرى     يرافق هذا التطور من ازدياد عدد السكان وبالتايل ازدياد حاجاهتم إىل          
يكون املخطط التنظيمي العام مقيداً بنظام ضابطة بناء حيث حيدد هذا النظام الوجائب العمرانية ونسبة املـساحة                 

وال تدخل يف مشول املخطط التنظيمي العام املصدق األراضي احمليطة سواء واقعة             .املبنية وعدد الطوابق وغري ذلك    
  .احلماية أو يف األراضي الزراعية واملزارع الوارد ذكرها على املخطط ويف نظام الضابطةيف منطقة 

  :منطقة التوسع العمراين
   نالحظ أحياناً على املخطط التنظيمي العام مناطق حتمل اسم منطقة توسع وهذه املناطق ميكن أن تنشأ عـن                

  :عدة حاالت وهي
ق املخطط التنظيمي وحاجة البلدة امللحة إىل حلظ منـاطق          قرب إكمال بناء كافة املناطق السكنية وف       -١

 .توسع عمراين ريثما تتم دراستها بشكل هنائي وريثما يتم وضع نظام ضابطة هلا
ميكن تقسيم املناطق ضمن املخطط التنظيمي العام إىل أقسام يتم تنفيذها على مراحل زمنية خمتلفـة                 -٢

ية مناطق التوسع على املناطق اليت سيتم تنفيـذها يف          على ضوء حاجة البلدة وميكن عندئٍذ إطالق تسم       
 .املدى البعيد

ميكن حلظ مناطق توسع عمراين عند الضرورة وحسب حاجة البلدة أو املدينة يف الفترة مـا بعـد                   -٣
 .إن ذلك ما حيدث بالنسبة للمدن الكربى واهلامة. اخلمس وعشرين عاماً القادمة

  رجاء االطالع
  افقوزير اإلسكان واملر         

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ع/ث/ ص/٥١٣٠ :الرقم
  م١/٦/٢٠٠٥ :التاريخ

   ..........السيد حمافظ
ميـة وخاصـة   حرصاً على استغالل األراضي بالشكل األمثل واحلد من التوسع األفقي يف املخططات التنظي            

على حساب األراضي الزراعية أو احلراجية وكذلك لترشيد نفقات تأمني الطرق واخلدمات ولكثرة طلبـات               
  .اجلهات احمللية

 يرجى التوجيه للجهات احمللية اليت تعد الربامج التخطيطية واملخططات التنظيميـة ملنـاطق التوسـع أو                 :أوالً
ة مبا يؤمن تلبية متطلبات املواطنني من الفراغات العمرانيـة          بنيالتجمعات اجلديدة أن تدرس ارتفاعات األ     

  : وتستوعب الكثافات السكانية اإلنسانية مأخوذاً باحلسبان
  .الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة -١
  .العادات االجتماعية وتقبل املواطنني -٢
  .حقوق اجلوار -٣
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  .االنسجام العمراين واملعماري -٤
ية والتأكيد على عدم التوسع على حساب هذه املناطق قـدر           احملافظة على املناطق الزراعية واحلراج     -٥

  .اإلمكان
  .حتمل البيئة التحتية والطرق للكثافة السكانية املعتمدة -٦
  .للتجمع السكاين) السيلويت(احملافظة على املنظر العام  -٧
  .محاية املناظر واإلطاللة يف املنطقة -٨
  ).إلنارة والتهويةا_ التشميس والرياح (تأمني النواحي البيئية واملناخية  -٩
  .مواصفات التربة وقدرة حتملها -١٠
  .مراعاة الوجائب و الفراغات العمرانية -١١
  .استغالل األراضي بالشكل األمثل -١٢
ميكن تلبية رغبات اجلهات احمللية بزيادة عدد الطوابق ضمن املخططات التنظيمية املصدقة مبوجب مذكرة              : ثانياً

للجنة الفنية اإلقليمية مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقـم         تربيرية لذلك تدرس جبلسات استثنائية يف ا      
وميكن دراسة املقترحات املتعلقة بزيـادة      ،  حبيث يؤخذ باحلسبان ما ورد أعاله يف أوالً        ١٩٨٢لعام  / ٥/

من مساحة  % ٦٠طابق أو أكثر على كامل املخطط التنظيمي املصدق حبيث يكون الطابق األخري بنسبة              
 علوية حبيث يكون سطح     إشغاالتاجلهات وبدون أية     ت الدرج بتراجع متساو من كافة     البناء املتضمنة بي  

% ٢٠هذا الطابق إما مستو ميكن الوصول إليه بسالمل فقط أو سطح قرميدي مائل ال تقل زاوية ميله عن                   
املطـل   درجة بني كتلة البناء والطرف املقابل من الشارع          ٤٥يف املناطق املناسبة لذلك وأن تتحقق زاوية        

مع التأكيد على حفظ حقوق الشاغلني للبناء واجلوار مـن حيـث امللكيـات واإلطاللـة                ، عليه البناء 
  .والتشميس وحقوق االرتفاق

  .التوجه بأن ال تقل وجائب املقسم الواحد عن أربعة أمتار دون السماح بالربوزات على الوجائب: ثالثاً
  .ققت الشروط الصحية متضمنة اخلدماتميكن إنشاء األقبية للسكن فيما إذا ح: رابعاً
جيب تأمني مواقف للسيارات حبيث ال تقل عن موقف سيارة لكل شقتني وذلك ضمن رقعة املقـسم                 : خامساً

مع احلفاظ على احلد األدىن لعرض الوجائب حصراً كحدائق أو تأمينها ضمن كتلة البناء ضمن األقبية                
  .ملقسم أو يف إحدى الطوابق حسب طبوغرافية األرضالسفلية اليت ميكن أن متتد على كامل حدود ا

تعتمد الشروط والكودات املعمول هبا من قبل نقابة املهندسني يف دراسات األبنية اجلديدة مبا يف ذلك                : سادساً
  .حتقيق مقاومة األبنية على قوى الزالزل والرياح

 يزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابـق وتـأمني         جيب تأمني فراغات مناسبة لتركيب املصاعد يف األبنية اليت        : سابعاً
مضخات التوازن لضغط املياه للطوابق العلوية وتأمني ما تتطلبه السالمة العامة يف األبنية العالية والربجية               

  .مثل سالمل النجاة وجتهيزات مكافحة احلريق
وكـذلك متطلبـات    قنية الفـضائية    جيب أن تتضمن مجيع الدراسات حلظ هوائي موحد الستقبال األ         : ثامناً

  .جتهيزات ومتديدات الطاقة الشمسية
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ميكن أن تلحظ فعاليات جتارية خدمية حملية يف الطابق األرضي الذي ميكن أن يزيد ارتفاعه عن الطوابق                 : تاسعاً
  .السكنية حسب الربنامج الوظيفي للفعالية املطلوبة

قائمة استكمال البناء مبوجب تعميم الـسيد       يسمح يف معرض تطبيق هذه التعليمات بالنسبة لألبنية ال        : عاشراً
  .  واملرفق صورة عنه٢٤/١/٢٠٠٥ تاريخ ٤٢٢/١٥/رئيس جملس الوزراء رقم 

التأكيد على عدم جتاوز األبنية الواقعة حتت الطريق يف مناطق املنحدرات ملنسوب الطريق للمحافظة               :إحدى عشر 
املـذكرة  ( املخططات التنظيمية املـصدقة      على اإلطاللة واملنظر العام ختضع احلاالت الواقعة ضمن       

التربيرية خمطط الوضع الراهن خمطط الوضع الراهن خمطط الوضع املقترح ومنهاج الوجائب ونظـام              
 .للتدقيق من قبل مديرية التخطيط العمراين قبل عرضها على اللجنة اإلقليمية )البناء

   والبيئةوزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ع/ت/ب/٤٨١٦:الرقم 
   ١٢/٩/٢٠٠٥:التاريخ 

  إىل السادة احملافظني
   بناًء على أحكام نظام االستثمار النافذة لدى وزارة الكهرباء املتضمن وجوب تأمني مواقع وأرض ملراكـز                

ونظراً لعدم حلظ هذه املواقع يف املخططـات     ،  ٢م/ ٤٠٠٠/د مساحتها الطابقية عن     ة اليت تزي  التحويل يف األبني  
  :يرجى التعميم على كافة الوحدات اإلدارية ومديريات اخلدمات الفنية باآليت، التنظيمية العامة أو التفصيلية

د مساحاهتا الطابقية عن التقيد بنظام استثمار مؤسسات الكهرباء وإلزام كافة مالكي األبنية اليت تزي -١
 . بتخصيص موقع ملركز حتويل٢ م٤٠٠٠

 .حلظ مواقع مراكز حتويل كهربائية ضمن املخططات التنظيمية التفصيلية -٢
املرافقة ملؤسسات الكهرباء بتنفيذ التحويل املطلوبة واليت مل يلحظ مواقع هلا حالياً ضمن املخططات  -٣

 . أو مناطق خضراءالتفصيلية ضمن املواقع امللحوظة حدائق عامة
شريطة أن ينفذ املركز حتت األرض وأن ال يرتفع سقفه عن منسوب أرض احلديقة مع التقيد بالشروط الفنيـة                   

 التفصيلية باالتفاق مع    ةمع التأكيد على ضرورة حلظ هذه املراكز ضمن املخططات التنظيمي         ،  والسالمة واألمان 
  .مؤسسة الكهرباء املعنية

   والبيئة وزير اإلدارة احمللية
  
  
  
  



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٠٣

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ع/ت/ص/١٢٦٣٢:الرقم 
  م٢٢/١٢/٢٠٠٥: التاريخ 

  تعميم
 – الرقـة  – حلب - إدلب – الالذقية - طرطوس – محاه – محص :السيد رئيس جملس مدينة   ،  السيد حمافظ دمشق  

   . السويداء- درعا– احلسكة–دير الزور
الشحن الربي للبضائع املتداول نقلها ضمن احملافظات السورية أو         (اقع ملراكز الشحن املوحد     يرجى حلظ مو     

 يف مواقع مناسبة حني إعداد املخطط التنظيمي للمدينة وتوسعه، على أن يكون مبساحة كافية علـى                 )خلارجها
ظيمـي وسـهولة الـدخول      ضوء احلاجة الفعلية هلذه اخلدمة مع تأمني الربط الطرقي املناسب مع املخطط التن            

مع العلم أن حلظ هـذه املواقـع         .واخلروج وسهولة ربط البىن التحتية للمنشآت يف املوقع مع الشبكات العامة          
من املادة الثامنة من املرسوم التشريعي رقـم        / د/يعترب من املشاريع احليوية ذات النفع العام وفق أحكام الفقرة           

س املدينة باستمالك املوقع امللحوظ على املخطط التنظيمـي وفـق            وتعديالته، ويكلف جمل   ١٩٨٢لعام  / ٥/
  .أحكام القوانني واألنظمة النافذة

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة الوزراء

  /١٠٦/القرار رقم 
  لس األعلى للسياحة رئيس اجمل–رئيس جملس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 

   ٣٠/٣/٢٠٠٥تاريخ / ١٥٣/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
  :يقرر مايلي 

للجنة اإلقليمية ومصادقة الـسيد وزيـر        االكتفاء مبوافقة املكتب التنفيذي للمحافظة والعرض على ا        -١املادة  
اإلدارة احمللية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء أو دمج العقارات بغيـة إشـادة                 

-٤٠-٣٩منشآت املبيت السياحية حسبما هو وارد يف قرارات اجمللس األعلى للسياحة ذوات األرقام              
  .ن عن هذه التعديالت إىل مدة شهر واحد فقط، وختفيض مدة اإلعال٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٤١

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢-املادة 
  

  للسياحة األعلى اجمللس رئيس          رئيس جملس الوزراء



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٠٤

  اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء

  تعميم 
التنظيمية وغريها و األراضـي الزراعيـة         لوحظ يف اآلونة األخرية التداخل بني التوسع العمراين للمخططات          

  .املستصلحة من قبل وزارة الري
يطلب من مجيع الوزارات واحملافظات والوحدات اإلدارية عدم التوسع باملخططـات التنظيميـة والتوسـع           

العمراين والنشاطات االقتصادية األخرى يف األراضي املستصلحة من قبل وزارة الري وذلك منعاً هلدر املـال                
العام وحفاظاً على األراضي املستصلحة والبحث عن بدائل للتوسع يف أماكن أخرى والتنـسيق الـدائم مـن                
اجلهات التابعة لوزارة الري املتواجدة يف احملافظات كافة ومشاركتها اجتماعات اللجـان اإلقليميـة وذلـك                

د التنفيذ أو قيد الدراسة حتت طائلة       ية اليت هي قي   للمحافظة على األراضي الزراعية املستصلحة واألراضي الزراع      
 وقـانون   ١٩٨٤لعام  / ٣/ونذكر بقانون استصالح األراضي رقم      . تطبيق األنظمة والقوانني يف حال املخالفة     

  . ٢٠٠٥لعام / ٣١/التشريع املائي رقم 
  .للتقيد و العمل مبوجبه

 جملس الوزراءرئيس 
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة السياحة

  /٦٩/القرار رقم 
   رئيس اجمللس األعلى للسياحة-رئيس جملس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 

   ٨/٩/٢٠٠٤تاريخ  / ١٥٠/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
  :يقرر مايلي 

 املوافقة على تغيري الصفة ضمن املخطط التنظيمي املعمول به إىل سياحي حيث ميكن وحسب رغبة -١املادة 
وزارة السياحة وكذلك حلظ مناطق سياحية يف بعض املناطق املميزة ضمن مناطق التوسع وضمن 

قبل وزارة السياحة والوحدة اإلدارية احلدود اإلدارية ملراكز مدن احملافظات واليت يتم حتديدها من 
 على أسباب سياحية موجبة على أن يتم تثبيت هذه املناطق لدى تصديق املخططات التنظيمية بناًء

  .ملناطق التوسع
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 

       م٧/١١/٢٠٠٤ هـ املوافق لـ ٢٤/١٠/١٤٢٥دمشق يف   
  للسياحة األعلى اجمللس ئيسر        رئيس جملس الوزراء



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٠٥

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة الوزراء

  /١٣١/القرار رقم 
   رئيس اجمللس األعلى للسياحة–رئيس جملس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 

   ٢٣/١١/٢٠٠٥تاريخ / ١٥٥/ جبلسته رقم وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة
  :يقرر ما يلي

القـرار    الصادر عن اجمللس األعلى للـسياحة بأحكـام        ٧/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٦٩/ تشميل القرار    -١املادة  
 الصادر عن اجمللس األعلـى للـسياحة ومبـا يتوافـق مـع الـبالغ رقـم                  ٢٠٠٥لعام  / ١٠٦/

 توجيهي ملنطقة املـشروع يراعـي        شريطة وجود خمطط   ٢٠٠٥ لعام   ٤٠٩٥/٤٠١٥/١٥/ب/١٦
  ).شبكة طرقية واستخدامات األراضي(الربط الطرقي 

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 
  م٢٠٠٥/ ٢١/١٢ املوافق لـ هـ١٤٢٦/ ٢٠/١١ دمشق يف

   للسياحةاألعلى  رئيس اجمللس         رئيس جملس الوزراء   
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ق/٣٨٦/قرار رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

   املعدل ١٩٧١لعام / ١٥/ على أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم بناًء
   ٢٠٠٤لعام / ٦٤/واملرسوم التشريعي رقم 

   املعدل١٩٨٥لعام / ٥/تشريعي رقم واملرسوم ال
   ٢٠٠٦لعام / ٥٠/واملرسوم 

  وضرورات املصلحة العامة
  : يلييقرر ما

 شـركات  - شركات التأمني-املصارف(يسمح بترخيص مواقع الفعاليات املالية االقتصادية اخلاصة      –١املادة  
طوابق األرضية وما يعلوها    يف ال ) التوزيع اإلجباري (ضمن املناطق السكنية ومناطق التنظيم      ) األموال

  :واألقبية أو كامل البناء وفق اإلجراءات التالية
حيدد املكتب التنفيذي جمللس الوحدة اإلدارية بقرار منه أمساء الشوارع اليت ميكن ممارسة هذه الفعاليات                 -أ 

 .االقتصادية اخلاصة فيها



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٠٦

لعـام  / ٥/سوم التشريعي رقـم     يعلن قرار املكتب التنفيذي جمللس الوحدة اإلدارية وفق أحكام املر           -ب 
مـن  ) د(، ويعترب من املشاريع احليوية وفق أحكام الفقـرة   ٢٠٠٢لعام  / ٤١/ املعدل بالقانون    ١٩٨٢
  . وإعالنه استثنائيا١٩٨٢ًلعام / ٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٨/املادة 

  :السابقة اآليت/ ٢/ يشترط لتطبيق املادة – ٢املادة 
  . بالشبكة العامة للطرق ونافذاًم وأن يكون مرتبطا١٢ً يقل عرض الشارع عن أن ال  -أ 
 .تأمني موقف سيارات خاص بالفعالية مبا يتناسب واملساحة املراد ترخيصها  -ب 
 .مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمني أو شركات األموال  -ج 
 .دراسة واجهة البناء مبا يتناسب مع الوظيفة وحبدود ملكيته  -د 
 .ة اإلنشائيةتقدمي تقرير فين لضمان السالم  -ه 
 .يسمح بإنشاء األدراج واملمرات الواصلة إىل األمالك العامة مبواد خفيفة  -و 

  .تستويف الوحدات اإلدارية الرسوم املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة – ٣املادة 
  .تلغى مجيع التعليمات املخالفة هلذا القرار – ٤املادة 
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه – ٥املادة 

  م٤/٢/٢٠٠٨دمشق يف 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية و البيئة 

  ع  /ت/ل/١٧٤٩: الرقم
  م ٢٨/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  ................ السيد حمافظ 
 املتـضمن   ١١/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٧٧١٥/٢لدولة لشؤون املشاريع احليوية رقم         إشارةً لكتاب السيد وزير ا    

خبـصوص الطلـب إىل رؤسـاء       / ٢٥/اإلشارة لتوصيات مؤمتر العمران األول يف سورية و خاصة التوصية           
  . الوحدات اإلدارية وجمالس احمللية و ضع برنامج سنوي لتهيئة األراضي بشكل مقاسم معدة للبناء

مالك أ لكم بلحظ مناطق للسكن الشعيب على        ة قبلكم على الوحدات اإلدارية والبلدية التابع      يرجى التعميم من  
 ٥الدولة أو البلدية عند إعداد املخططات التنظيمية أو إصدارها أو تعديلها وفق إحكام املرسوم التشريعي رقم                 

 البـاب الثـاين     ١٩٧٤ لعام   ٩ واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام القانون رقم         ، وتعديالته ١٩٨٢لعام  
وخاصة على مناطق التوسع يف املخططات التنظيمية املصدق أصوالً لتهيئة األراضي بشكل            / التوزيع اإلجباري /

 .   وموافاتنا باإلجراءات املتخذة هبذا اخلصوص بالسرعة املمكنة،مقاسم معدة للبناء
  وزير اإلدارة احمللية و البيئة

 



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٠٧

  ية اجلمهورية العربية السور
  وزارة اإلدارة احمللية و البيئة 

  د /٤/٦٣/١: الرقم 
  م٢٤/١/٢٠٠٨: التاريخ 

  السادة احملافظون 
 املعطوف على كتـاب وزارة الـري رقـم          ٩٢٠٠٧/ ١٧ تاريخ   ١/ت/ ع/ ١٦٢٧   تأكيداً لكتابنا رقم    

  حول وجود تداخالت بني املخططـات التنظيميـة واملخططـات          ٢٣/٨/٢٠٠٧ تاريخ   )ه/ص م / ٥٥٤٥(
  . التنفيذية ملشاريع واستصالح األراضي يف بعض الوحدات اإلدارية والبلديات 

   يرجى االطالع والتعميم على مجيع الوحدات اإلدارية والبلديات ومديرية اخلدمات الفنية واجلهات العامة يف              
ارد املائية يف احملافظـة   احملافظة عدم التوسع يف املخططات التنظيمية على األراضي املستصلحة ودعوة مديرية املو           

  . ات واألراضي املستصلحةلدراسة التوسع يف املخططات التنظيمية وتاليف أية تداخالت بني هذه املخطط
 وزير اإلدارة احمللية و البيئة 

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  زراء رئاسة جملس الو
  )٤٠٩٥/١٥/ب/١٦(بالغ رقم 

حكام الناظمة لترخيص املنـشآت      املتعلق بالضوابط واأل   ١٩/٤/٢٠٠٤تاريخ  /١٠/عطفاً على البالغ رقم        
الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع يـتم تـسوية أوضـاع                

  : املنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البالغ املذكور وفق ما يلي
املنشآت الصناعية املتقاربة ضمن أو خارج املخطط التنظيمي أو أصبحت ضـمنه نتيجـة التوسـع                : أوالً

  :العمراين املصدق
تعترب األراضي اليت تتجمع فيها املنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على املخطط                -أ 

 املنشآت الترخيص اإلداري الـدائم فيهـا     التنظيمي العام إىل صناعة حسب األنظمة املرعية ومتنح هذه        
  :وتضع وزارة اإلدارة احمللية والبيئة املخطط التنظيمي التفصيلي هلا مع مراعاة ما يلي

هكتار وال يقل عددها عن     /١٥/جيب أن ال تقل املساحة اإلمجالية املشغولة باملنشآت الصناعية عن            -١
 ألف نسمة وأن ال     ١٠٠زيد عدد سكاهنا عن     مخسة عشرة منشأة يف مراكز احملافظات واملدن اليت ي        

 . اإلدارية هكتار وعدد املنشآت عن مخسة يف باقي الوحدات٥تقل املساحة عن 
يلحظ يف املخطط التنظيمي إحاطة املناطق الصناعية احملدثة حبزام أخضر ذو عرض مناسب وطريق               -٢

حدوداً خارجية هلـذه املنـاطق      ختدميي يف كافة املواقع اليت تسمح بذلك يعترب هذا الطريق واحلزام            
  .احملدثة وال يسمح بالتوسع خارجه
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يسمح بتوسع املنشآت الصناعية ضمن املناطق الصناعية احملدثة وفق نظام ضابطة البناء املصدق واملعد                -ب 
 . هلذه التجمعات

افـة  تلتزم املنشآت الصناعية القائمة ضمن املناطق الصناعية احملدثة بالتقيد بنظم محايـة البيئـة بك                -ج 
عناصرها وأيضاً بتحقيق اجلودة واجلمال يف االكساءات واأللوان اخلارجية فضالً عن شروط النظافـة              

 .العامة قبل منحهم الترخيص الدائم
تشكل يف كافة املناطق الصناعية احملدثة ومبوجب قرار من احملافظ جلان مشتركة من احملافظة الوحـدة                 -د 

نطقة مهمتها إنشاء اخلدمات العامة والبنيـة التحتيـة والطريـق           اإلدارية والصناعيني املستفيدين من امل    
التخدميي واحلزام األخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه املنشآت ومالكي األراضي احلالية              

  .القائمة فيما بينها
مؤقتـاً  ترخص هذه املنشآت ترخيـصاً       :املنشآت الصناعية املتناثرة القائمة خارج املخطط التنظيمي      : ثانياً

يسمح هلذه املنشآت بالتوسع األفقي يف حال حتقيقهـا ضـوابط           . طة أن حتقق شروط السالمة البيئية     شري
 فيما يتعلق بالوجائب من كافة األطراف واملساحات اخلضراء وبنـسبة بنـاء             ٢٠٠٤لعام  / ١٠/البالغ  

  . من البالغ املذكورمن أوالً/ ٣/إمجالية حسب البند ج من 
ـ    : لشاقويل التوسع ا  :ثالثاً  ٢٠٠٤ لعام ١٠ من البالغ  من أوال٣ً من ج من البند ١خالفاً ملا ورد يف الفقرة ج

جيوز السماح بالتوسع الشاقويل للمنشآت الصناعية القائمة ضمن املناطق الصناعية احملدثة وفق ما ورد يف               
على تصنيف وتوصـيف     البند أوالً من هذا البالغ وللمنشآت املرخصة خارج املخططات التنظيمية بناءً          

يوضع من قبل وزارة الصناعة حيدد الصناعات اليت ميكن أن تقام بشكل طابقي على أن ال يزيد االرتفاع                  
  .عن قبو وأرضي وثالثة طوابق متكررة

  :القائمة داخل املخططات التنظيميةاملنشآت الصناعية املتناثرة : رابعاً
من أوالً من البالغ رقم     / ٣/من البند   /آ/ الفقرة   تعرض كل من هذه املنشآت على اللجنة املدرجة يف         -١

  . وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن حتقق شروط السالمة البيئية٢٠٠٤لعام  /١٠/
يلتزم أصحاب هذه املنشآت الصناعية املتواجدة داخل حدود املخطط التنظيمي ومبوجب تعهد لدى              -٢

ة عند تنفيذ املخطط التنظيمي التفصيلي هلا وتنفيذ        الكاتب بالعدل باالنتقال إىل املدن أو املناطق الصناعي       
البىن التحتية واخلدمات العامة هلا وحتدد الفترة الالزمة لالنتقال مبدة ال تزيد عن سـنتني مـن تـاريخ         

  .قاسم يف املناطق واملدن الصناعيةتبليغهم توفر امل
يدة من الترخيص الـدائم مبوجـب       يفرض على كافة املنشآت الصناعية املستف     : رسم مقابل التحسني  : خامساً

  .أحكام هذا البالغ تسديد رسم مقابل حتسني لصاحل الوحدات اإلدارية
  :فيما خيص غوطة دمشق: سادساً
متنح تراخيص ملنشآت صناعية تعتمد على املنتجات الزراعية وفق أحكام هذا البالغ وحسب شروط               -١

 .٢٠٠٤لعام / ١٠/البالغ رقم 
 .شآت صناعية ضمن غوطة دمشقمينع الترخيص بإقامة أي من -٢
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 للمنشآت الصناعية القائمة واملرخصة إداريـاً       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/يسمح بالتوسع وفق أحكام البالغ       -٣
  .شريطة أن تكون املساحات املعتمدة للتوسع جرداء وغري مستثمرة زراعياً

البلـديات بإقامـة    دارية و  يسمح ضمن مناطق احلماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات اإل         :سابعاً
املدارس واملشايف واملشاريع السياحية واخلدمية مبا ال يتعارض مع  الربنامج التخطيطي للوحدة اإلدارية أو               

  .البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد خمطط توجيهي يراعي التوسع املستقبلي للوحدة اإلدارية
ت ضمن مناطق احلماية نتيجة توسع املخطط التنظيمـي          ترخص املنشآت الصناعية والزراعية اليت أصبح      :ثامناً

/ ٢/بالتوسع االفقي وتسري عليها أحكام البند        للوحدة اإلدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً وال يسمح هلا        
  .من رابعاً من هذا البالغ شريطة أن حتقق شروط السالمة البيئية

 واحد فقط حصراً خارج الغوطتني وخـارج         يسمح بترخيص املستودعات وصاالت العرض من طابق       :تاسعاً
ختزينية ومينع تغيري الصفة اليت أنشأت من        غراضألاملخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع وذلك       

 وعلى مالكي أو مـستثمري      ٢٠٠٤لعام  / ١٠/جلها شريطة حتقيقها شروط هذا البالغ والبالغ رقم         أ
لعـام  / ١٠/اعها وفق أحكام هذا البالغ والبالغ رقم        املستودعات وصاالت العرض القائمة تسوية أوض     

  . خالل مدة عام من تاريخ صدور هذا البالغ٢٠٠٤
، زراعيـة ، صـناعية ( منـشآت    إلقامـة ن تكون أبنية التراخيص املؤقتة اليت ستمنح مستقبالً          جيب أ  :عاشراً

للفك والتركيب  من مواد وعناصر قابلة      وفق أحكام هذا البالغ مشيدة     ..)صاالت عرض ، مستودعات
والنقل وجيوز جتاوز هذا الشرط يف حاالت استثنائية بناء على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض                

  .من رابعاً من هذا البالغ/ ٢/الصناعات مع التزام أصحاب هذه املنشآت مبضمون البند 
شاء املناطق الصناعية امللحوظة على      تكلف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة واحملافظات كافة مبتابعة إن         :حادي عشر 

مـن  / ٤/املخططات التنظيمية اليت مل تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة ج من املادة               
 ٢٨١٠ املعدل بـالقرار  ١٩٨٦لعام  /١٨٥٨رقم    والقرار ١٩٨٣ لعام   ٢٠املرسوم التشريعي رقم    

  .١٩١٩/٢٠٠١ والقرار ١٩٨٩لعام 
 واألفـضلية رف الصناعة بدراسة وجتهيز مناطق صناعية حديثة مع إعطاء األولوية   نوافق على قيام غ    :ثاين عشر 

للمدن املتوسطة والوحدات اإلدارية الصغرية مبا ينسجم  مع املخططـات التنظيميـة املـصدقة               
  . ذات العالقةاإلدارية املرعية لدى السلطات واألنظمة

   م١٩/٦/٢٠٠٥دمشق يف 
  وزراء س الرئيس جمل
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  ية العربية السورية اجلمهور
  وزارة اإلدارة احمللية و البيئة 

  ع /ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م ٢٦/٣/٢٠٠٦:التاريخ

 السادة احملافظون
 ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦ بعض الوحدات اإلدارية عن أسس تنفيذ البند السابع من البالغ رقم             ل   إشارةً لتساؤ 

  :املتضمن
خارجها للوحدات اإلدارية والبلديات بإقامة املـدارس          يسمح ضمن مناطق احلماية للمخططات التنظيمية و      

واملشايف واملشاريع السياحية واخلدمية مبا ال يتعارض مع الربنامج التخطيطي للوحدة اإلدارية أو البلدية وحـرم                
على الوحدات اإلداريـة     الطرق الرئيسية، وبعد إعداد خمطط توجيهي يراعي التوسع املستقبلي للوحدة اإلدارية          

  : يد مبا يليالتق
إعداد خمطط توجيهي ملنطقة املشروع املطلوب ترخيصه مع مراعاة استعماالت األراضي والصفات التنظيمية              -١

للمخطط التنظيمي وتوسعه املستقبلي يف املنطقة اليت يقع ضمنها املشروع مع املناطق اجملاورة حمـدداً عليهـا                 
جائب ومبا ينسجم مع الفعاليات املطلوبـة واألنظمـة         استعماالت األراضي ونظام البناء املسموح ومنهاج الو      

 . أمتار/ ١٠/اخلاصة هبا وحبيث ال تقل الوجائب احمليطية حول الفعالية املراد ترخيصها عن 
ويشمل املخطط التوجيهي الربط الطرقي املخدم للمشروع والعقارات احمليطة واجملاورة ومبا ينسجم مع التوسع 

ار مطالً على طريق عقاري أو حمدث ويلتزم بتأمني ملكية الطرق احملدثة أو املعدلة املستقبلي وحبيث يكون العق
باستقامتها وعرضها وعلى نفقته اخلاصة وكذلك تنفيذها حىت حدود العقار املطلوب تنفيذ الفعالية ضمنه 

  . ويعتمد هذا املخطط التوجيهي بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة
  لية والبيئةوزير اإلدارة احمل

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ق/٢٢٢/قرار رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

  املعدل١٩٧١لعام / ١٥/ على أحكام قانون اإلدارة احمللية رقم بناًء
  ٢٠٠٤لعام / ٦٤/م وعلى أحكام املرسوم التشريعي رق

  ٢٠٠٥ب لعام /١٦ ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/وعلى البالغني  رقم 
  ٤/٢/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ل /٢١٠وعلى التعميم رقم 

  ٢٣/٧/٢٠٠٦ق تاريخ /١٧٥٣وعلى حمضر اللجنة املشكلة بالقرار رقم 
  :وعلى مقتضيات املصلحة العامة



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١١١

  :يقرر ما يلي
 والبند سـابعاً    ٢٠٠٤لعام  / ١٠واردة يف البند ثالثاً من البالغ        ترخص املنشآت السياحية واخلدمية ال     -١مادة

  : واليت مل يصدر خبصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التايل٢٠٠٥ب لعام /١٦من البالغ 
 ١٩٨٧ لعام   ١٩٨ ترخص الفنادق واملنشآت السياحية واملطاعم وفق أحكام اجمللس األعلى للسياحة رقم             :أوالً

  .لنظام العمراين للمشاريع واجملمعات السياحية وشروط إقامتها يف الساحل والداخلوتعديالته اخلاصة با
 ترخص حمطات الوقود على الطرقات املركزية والدولية واحمللية حسب الضوابط املعتمدة لدى اجلهـات               :ثانياً
  .املعنية
جارية واملوالت وصاالت    ترخص املنشآت األخرى اليت مل يصدر خبصوصها قرارات ناظمة كاملراكز الت           :ثالثاً

  :وفق التايل و وفق حاجة الفعاليات املطلوب ترخيصها) العرض واألفراح واملناسبات وما يف حكمها
  ٢م) ٤٠٠٠(       احلد األدىن ملساحة العقار  -
 ٢م)٤٠(       احلد األدىن لواجهة العقار -
 م من كافة اجلهات) ١٠(        تقل عن  الوجائب ال -
 من مساحة العقار %) ٢٥(         نسبة البناء التزيد عن -
 م/٤/وبارتفاع إمجايل %) ٢،٥(       نسبة أبنية اخلدمات التزيد عن -
 من مساحة العقار%) ٢٥(    نسبة املساحات اخلضراء التقل عن -
 من مساحة العقار%) ١٢،٥(     نسبة املساحات املرصوفة التزيد عن -
 من مساحة العقار%) ٣٥(    نسبة مواقف السيارات والطرق -
 واحد فقط) ١(      االستثمار األعلى عامل  -
 .م مبا فيها بيت الدرج والتصوينة احمليطة بالتجهيزات امليكانيكية وغريها/١٤/االرتفاع األعظمي  -
  . أن ال يزيد عدد الطوابق عن طابقني -

ناء يسمح بتعدد األقبية يف البناء الواحد على أن ال يتجاوز حدود القبو حدود الطابق األرضي يف الب                 •
 . مرائب سيارات- مستودعات-د وتستعمل كخدمات للمبىنالواح

يسمح باستعمال القبو األول لكافة الفعاليات فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل وحقق شـروط                •
 . م٣,٥اإلنارة الطبيعية والتهوية وأن ال يقل االرتفاع الضوئي للسقف عن 

 .يفرض على املصمم تأمني كافة متطلبات السالمة العامة •
 ومينـع   ٢ م ٢٠ح بإنشاء بوابة دخول وحمرس واستعالمات على أن ال تتجاوز مساحتها  عن              يسم •

 .استعماهلا لغري ذلك
يتم تأمني وحدة معاجلة للصرف الصحي تكون خملفاهتا السائلة مبواصفات الصرف الصحي املرتيل              •

 .عندما تتطلب طبيعة املشروع ذلك
 مـسيالت   - طرق -خطوط توتر (ا حرم عدم بناء     يراعى عند الترخيص جتنب املناطق املفروضة هل       •

 .وذلك وفق البالغات والتعاميم الصادرة بذلك.) اخل...شتوية
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 .يلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز حتويل ومولدة احتياطية •
يلتزم طالب الترخيص بتقدمي خمطط الربط الطرقي للمشروع وعالقته مع الشوارع اخلارجية حبيث              •

  .اإلنسيابية الكاملة للسالمة املرورية وعوامل األمان للطرق املعمول هباحتقق املداخل واملخارج 
 املنـاطق املـشجرة   - سهل الغـاب واملـروج   -غوطة دمشق :  تستثىن من أحكام هذا القرار مناطق      :٢مادة  

الثكنـات  (منـاطق املنـع واحلرمـات       .  املناطق السياحية احملددة من قبل وزارة السياحة       -واملروية
 - الـسكك احلديديـة    - الطرق العامة  - املطارات - املسطحات املائية  - األهنار -ينابيع ال -العسكرية

  ......) املناطق األثرية-احملميات الطبيعية
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه:٣مادة 

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------  

  سوريةاجلمهورية العربية ال
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  :الرقم
  :التاريخ

  ق/٢٣٩١/القرار رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

   املعدل١٩٧١لعام / ١٥/بناًء على أحكام اإلدارة احمللية الصادرة باملرسوم التشريعي رقم 
  ٢٠٠٤لعام / ٥٧/وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  ٦/١١/٢٠٠٥د تاريخ /٤٦/٦٤ رقم ٣/٤/٢٠٠٥ق تاريخ /٧٤٠ملشكلة بالقرار وعلى حمضر اجتماع اللجنة ا
  :يقرر مايلي

  : تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص املشايف واملراكز الصحية وفق اآليت–١املادة 
  :مناطق التنظيم والتقسيم -١

امة من خـالل    يسمح للوحدات اإلدارة بلحظ مشايف ومراكز طبية خاصة باإلضافة إىل املشايف الع             -أ 
 ختصص للجهة اإلدارة كملكيـة خاصـة وفـق          ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق الباب الثاين من القانون      

احتياجاهتا واملوافقة لطالب التقسيم وفق الباب األول بإقامة مشفى أو مركز طيب خاص على القسم               
 .امللحوظ من عقاره شريطة عدم تعارض ذلك مع خطط وزارة الصحة

و مراكز طبية خاصة من خالل عمليات توسيع املخططات التنظيمية ضـمن            تلحظ مواقع ملشايف أ    -ب 
 .ينمناطق التوسع السك

املوافقة على إقامة املشايف واملراكز الطبية اخلاصة يف منـاطق احلمايـة             :خارج املخططات التنظيمية   -٢
  : شريطة٢٠٠٥ب لعام /١٦وخارج املخططات التنظيمية وفق أحكام البالغ 

 .فنية والصحية النافذة لدى وزارة الصحةحتقيقها للشروط ال -١
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  .أن يتم إقامة البناء وفق خمطط توجيهي للموقع ينسجم مع املخطط التنظيمي العام -٢
  :تعديل صفة العقارات ضمن املخططات التنظيمية -٣

ميكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم واألبنية ذات الصفة السكنية إىل مشايف أو مراكز طبية خاصة                -١
 وتعديالته واعتبـار أن هـذا       ١٩٨٢لعام  / ٥/من املرسوم   / ٨/من املادة   / د/ الفقرة   وفق أحكام 

 .التعديل من املشاريع احليوية اهلامة
 ميكن ترخيص املشايف للقطاع اخلاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة              -٢

 .الصحة النافذة
  :اج الوجائب اآليتيشترط إلقامة املشايف اخلاصة واملراكز التخصصية منه -٣

  خارج املخطط التنظيمي
  مشفى خاص أو مركز طيب  الصفة العمرانية

   ٢ م٤٠٠٠  احلد األدىن ملساحة العقار أو جمموعة عقارات متالصقة
   م٤٠  احلد األدىن للواجهة

  / م١٠خلفية /  م١٠جانبية    م أمامية يضاف إليها حرم الطريق١٠الوجائب 
  من ماسحة العقار% ٤٠   الطابق األرضياحلد األقصى ملساحة بناء

  من مساحة العقار% ٤٥  النسبة الدنيا للمساحات اخلضراء
  من مساحة العقار% ١٥  النسبة اإلجبارية للمساحة املرصوفة 
  ١,٥  عامل االستثمار الطابقي بدون األقبية

مرائـب،  (يسمح بتعدد األقبية ألغراض خدمة املشفى وعلى كامل رقعة البنـاء            
ودعات، تدفئة، وقود، مطبخ، براد جثث، غرف غسيل، تعقيم، عمليـات،           مست

  ).أشعة، إسعاف، مولدة، ثالجة

يشترط ختصيص طابق قبو كامل 
  على األقل/ مرآب/

  داخل املخطط التنظيمي
  حسب نظام املنطقة  وجائب إجبارية

ى كامل رقعة عل/ مرآب/تأمني قبو   مرآب سيارات+ مدخل إسعاف + يشترط تأمني مدخل مستقل 
  األرض

 ١٩٧٤لعـام   / ٩/احلد األدىن للمساحة مبناطق التنظيم اخلاضعة للقانون رقـم          
  )توزيع إجباري(وتعديالته 

 بنسبة بناء ال تزيد عن ٢ م٦٠٠
من مساحة العقار مع تطبيق % ٥٠

  عامل االستثمار املسموحة هلذا العقار

 سـكن   – توسع بلـدة     –ة  البلدة القدمي (احلد األدىن للمساحة مبناطق التخطيط      
  ........)حديث 

 ونسبة بناء التزيد عن ٢ م٦٠٠
من مساحة العقار وال يزيد % ٥٠

  /٣/عامل االستثمار عن 

 م حد أدىن ضمن مناطق التخطيط ١٠  عرض الطريق املطل عليه املقسم
   م ضمن مناطق التنظيم١٢و

    جيب أن حيقق شروط وزارة الصحة والشروط البيئية
دمي تعهد من صاحب الترخيص موثق لدى كاتب العدل بعـدم تغـيري             يشترط تق 

    االختصاص حتت طائلة سحب الترخيص وختم البناء
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 األبنية القدمية واملشغلة كمشايف أو مراكز طبية كلياً أو جزئياً فيمكن الترخيص هلا على وضـعها                 – ٢مادة  
  .خططات التنظيميةالراهن بعد موافقة وزارة الصحة على أن تلحظ الحقاً ضمن امل

                              م١٧/١١/٢٠٠٥     
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان واملرافق 

  ٢/٢٨/٢ :الرقم
 م١٩/١/١٩٩١ :التاريخ

  تعميم
من )٧-٦( خبصوص العمل بأحكام املادتني      ١٤/١٠/١٩٩٠ تاريخ   ١١٤رقم  نبني فيما يلي رأي جملس الدولة       

 فيما يتعلق بإصدار املخططات التنظيمية العامة والتنظيمية التفـصيلية          ١٩٨٢لعام   )٥(املرسوم التشريعي رقم    
ر أو التدقيق   ارة لإلصدا وأنظمة البناء وتعديالهتا يف حمافظة دمشق وبقية املدن والبلدان والباديات وبإبالغها للوز           

  .للعمل به
  :املبدأ
 املعنيـة حيق لوزير اإلسكان واملرافق إيقاف تنفيذ القرار الذي يتخذ املكتب التنفيذي جمللس احملافظة               -١

 يوماً من تاريخ تسجيل القرار      وأربعنياملتعلق بإصدار املخطط أو نظام البناء أو تعديلهما خالل مخسة           
ا استبان له أن ذلك القرار مشوب مبخالفة أسس التخطيط العمراين           املعين يف ديوان الوزارة املذكورة إذ     

أو الربنامج التخطيطي اخلاص به فإذا ثبت أن مثة خلالً يف اإلجراءات اليت اعتمدت يف إصدار القـرار                  
املبحوث فيه وجب إعادة اإلجراءات املعيبة وإال اعتربت تلك اإلجراءات صحيحة وال حاجة للمساس              

من املرسوم التشريعي    /٧/كانت مربأة من العيوب وصحيحة أصالً استهداء بأحكام املادة          هبا طاملا أهنا    
 . املتضمن قانون التخطيط العمراين١٣/١/١٩٨٢الصادر بتاريخ / ٥/ذي الرقم 

إن تأخر اجلهة املعنية بإبالغ الوزارة قرار املكتب التنفيذي جمللس احملافظة اخلاص بإصدار املخطط أو                -٢
مـن املرسـوم    / ٧/ أو تعديلهما مدة نرجو على مخسة عشر يوماً املنصوص عليها يف املادة              نظام البناء 

املار ذكره فإن وزارة اإلسكان واملرافق تظل ملتزمة مبدة اخلمسة واألربعـني            / ٥/التشريعي ذي الرقم    
تسجيل القرار املعين  يوماً املنصوص عليها يف املادة امللمح إليها إال أن بدء هذه املدة إمنا يكون من تاريخ                 

 .يف ديوان الوزارة
إن املكتب التنفيذي ملزم بإصدار قرار جديد بشأن إصدار قرار جديد بشأن إصدار املخطط أو نظام                 -٣

البناء أو تعديلهما غداة استكمال املالحظات اليت قيديها وزارة اإلسكان واملرافق هبذا الـصدد متييـزاً                
مـن   /٧/داة وتسري املدد احملددة يف املـادة        ب به املالحظات امل   للقرار اجلديد عن القرار الذي أحاطت     

 .امللمح إليه على القرار اجلديد شأنه شأن القرار املبتدأ/ ٥/املرسوم التشريعي ذي الرقم 
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إن املخططات وأنظمة البناء وتعديالهتما املرسلة من مدن مراكز احملافظات الصادرة وفـق أحكـام                -٤
  .من املرسوم التشريعي املذكور حبسباهنا /٦/من املادة  /٢/الفقرة 

ال تعدو أن تكون جمرد اقتراح صادر عن املكتب املذكور وأن صدورها رهن القرار الذي يصدر عن وزيـر                     
  . اإلسكان واملرافق يف هذه اخلصوصية

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  السورية اجلمهورية العربية 
 جملس الدولة 

  م١١١٦/٢٠٠٣/رأي اجلمعية العمومية 
  م٣٠/٢٠٠٣/ة ذات الرقم يف القضي

 ٢٤/٤/١٤٢٤إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الثالثـاء الواقـع يف                  
   : مقرها الرمسي مبجلس الدولة باهليئة املشكلة من املستشارين٢٤/٦/٢٠٠٣املوافق 

  رئيساً        السيد عامر املوقع اخلطيب
  عضواً        السيد حممد الغفري

  عضواً      السيد حممد صالح الدين امللقي
  عضواً        السيد توفيق الناشف
  عضواً        السيد حممود بيطار

د /١ص/٢٦١١/بعد االطالع على كتاب السيدين وزير اإلدارة احمللية ووزير اإلسكان واملرافق ذي الرقم    
  :يلي  تبني ما٨/٦/٢٠٠٣رخ يف املؤ

  -القضية  -
مـن املرسـوم    / ٨/من املـادة    ) د(يبدي السيدان وزير اإلدارة احمللية ووزير اإلسكان واملرافق بأن الفقرة              

  : نصت على أن١٩٨٢لعام ) ٥(التشريعي رقم 
أمالك الدولة أو لتنفيذ    للمحافظ رئيس املكتب أن يستثين اقتراح إدخال التعديالت على أراضي البلدية أو             (   

علماً بأن املدة املقررة هي سنة عند تصديق         )مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط املدة املقررة يف هذه املادة           
املخطط ألول مرة وثالث سنوات بعدها ويف ضوء ذلك فإن مثار التساؤل هو ما إذا كان باإلمكـان اعتبـار                    

 يف حّي أو شارع نفذت معظم األبنية فيه بـشكل خمـالف لنظـام    رغبة الوحدة اإلدارية يف تعديل نظام البناء 
   .ضابطة البناء وقامت البلدية بتسوية املخالفات واستيفاء الغرامة أصوالً

من مشاريع النفـع    (ويطلب مالكوها منحهم الترخيص أسوة جبوارهم       ، مل تنب  وملعاجلة وضع بضع عقارات      
  )…ظام ضابطة البناء يعدل حكماً يف ضوء الواقع ن(أو هل ميكن القول بأن  )العام احليوية

عقاراً مـن كـل     ) ٣٠(وتبدي اإلدارة املستفتية أنه كمثال على ذلك شارع يقوم على جانبيه ما يزيد عن                  
جانب مبنية بشكل خمالف بزيادة طابق أو نصاصي وال يزال بضع عقارات غري مبنية يطلب مالكوها ترخيصها                 
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واستيفاء الوحدة اإلدارية أو البلدية لغرامة املخالفـات         نظر العام ومساواهتم بأمثاهلم   كجوارها للحفاظ على امل   
  .مقابل التحسني ورسم

  -الرأي  -
من حيث أن مثار التساؤل يف هذه القضية حول ما إذا كان باإلمكان اعتبار رغبة الوحدة اإلدارية بتعـديل                      

فيه بشكل خمالف لنظام ضابطة البناء النافذ وقامـت البلديـة   نظام البناء يف حّي أو شارع نفذت معظم األبنية  
مل تنب ويطلـب مالكوهـا مـنحهم         بتسوية املخالفات واستيفاء الغرامة أصوالً وملعاجلة وضع بضع عقارات        

  )؟.…من مشاريع النفع العام احليوية ( ،الترخيص أسوة جبوارهم
من املرسوم   )٨(ومن حيث أن املادة      ) يف ضوء الواقع   نظام ضابطة البناء يعدل حكماً    (وهل ميكن القول بأن        

  : يلي  نصت على ما١٩٨٢لسنة / ٥/التشريعي ذي الرقم 
فيما ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي جيوز تعديل املخطـط التنظيمـي العـام                  

  :والتفصيلي وأنظمة البناء املصدقة وفق املواعيد واإلجراءات التالية
 .يعلن املخطط أو أنظمة البناء بعد مرور عام واحد على إصداره ألول مرة وتقبل االعتراضات عليه -١
 .يعلن املخطط أو أنظمة البناء مرة بعد ذلك كل ثالث سنوات وتقبل االعتراضات عليه -٢
اء يف  للجهة اإلدارية اقتراح إدخال التعديالت اليت تقتضيها املصلحة العامة على املخطط أو نظام البن              -٣

 .املواعيد احملددة يف هذا املرسوم التشريعي
للمحافظ رئيس املكتب أن يستثين اقتراح إدخال التعديالت على أراضي البلدية أو أمالك الدولة أو                -٤

 .لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط املدة املقررة يف هذه املادة
  .ة وفق أحكام هذا املرسوم التشريعييبت باالعتراضات واالقتراحات املشار إليها يف هذه املاد -٥

أنه من الواضح من استقراء هذا النص أن األصل يف اقتراح إدخال تعديالت على املخطط أو نظـام       ومن حيث    
 رهني بانقضاء مدد حمددة على إعالهنما وأنه جيوز للمحافظ رئيس املكتب التنفيذ جمللـس               -مثار التساؤل -البناء  

ذا األصل باقتراح إدخال تعديالت دون التقيد بشرط املدة احملـددة مـىت كانـت هـذه             احملافظة االستثناء من ه   
  . أو حىت كانت تستهدف تنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام التعديالت تتعلق بأراضي البلدية أو بأمالك الدولة

 أراضي البلديـة    يف غري (ومن حيث أنه مادام األمر كذلك وأن مناط االستثناء هلذه التعديالت من شرط املدة                  
هو من اجل تنفيذ مشروع حيوي حيقق نفعاً عاماً فإنه يكون هبذه املثابة بوسع احملـافظ رئـيس                  ) وأمالك الدولة 

إذا ما قدرت الوحدة اإلدارية بأن هذا        )املستفىت بشأنه (املكتب أن يستثين من شرط املدة اقتراح تعديل نظام البناء           
دون أن يعين هذا بأن مـن        .نفيذ مشروع حيوي حيقق بالنتيجة النفع العام      التعديل يستوجبه وتقتضيه ضرورات ت    

  .املمكن اعتبار نظام البناء معدالً حكماً يف ضوء هذا الواقع وذلك لعدم وجود سند يف القانون النافذ يف ذلك
  -  فلهذه األسباب-

  :أقرت اجلمعية العمومية إىل الرأي التايل
من  /٨/إمنا هو مقيد باملواعيد احملددة يف املادة        ،  على املخططات وأنظمة البناء     إن اقتراح إدخال تعديالت    :أوالً

  .١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي ذي الرقم 
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إن االستثناء من شرط املدة املمنوح للمحافظ رئيس املكتب التنفيذي جمللس احملافظة مبوجـب أحكـام                : ثانياً
 أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو        ةريعي املذكور مناط  من املرسوم التش   )٨(من املادة   / د/الفقرة  

  .أمالك الدولة أو بتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام
 ومبوافقة احملافظ تقدير ما إذا كان تعديل نظام ضابطة البناء املستفىت بـشأنه              املعنيةيعود للوحدة اإلدارية    : ثالثاً

ستفتية يعترب تنفيذاً ملشروع حيوي ذي نفع عام حسبما ورد يف           لألسباب املشار إليها يف كتاب اإلدارة امل      
  .املذكورة) ٨(من املادة  /د/نص الفقرة 

  .إبالغ هذا الرأي  إىل السيد وزير اإلدارة احمللية والسيد وزير اإلسكان واملرافق أصوالً: رابعاً
  م٢٤/٦/٢٠٠٣ املوافق لـهـ ٢٤/٤/١٤٢٤: دمشق يف

  رئيس جملس الدولة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
    رئاسة جملس الوزراء

  /٢٨٥٥/قرار رقم 
  .إن رئيس جملس الوزراء

/ ب/م والسيما الفقـرة     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/بناًء على أحكام قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم          
  /.٤/من املادة 

  .م١٩٧٤لعام / ٩/ رقم وعلى أحكام القانون
  .وعلى اقتراح وزيري اإلدارة احمللية والبيئة واإلسكان والتعمري
  :يقرر ما يلي

  :م وفق ما يلي١٢/٦/٢٠٠١تاريخ / ١٩٠٩/من القرار / ١/إىل املادة / ج/تضاف الفقرة  -١مادة 
 املناطق الصناعية   على/ ب/و  / أ/إذا تعذر على الوحدة اإلدارية ألي سبب كان تطبيق أحد الفقرتني             -ج

املصدقة قبل تاريخ صدور القرار املذكور أعاله فيجوز هلذه الوحدات أن تلجأ إىل تطبيق أحكـام البـاب                  
م أو تطبيق املصورات التنظيمية التفصيلية التخطيطية وفـق نظـام           ١٩٧٤لعام  / ٩/األول من القانون رقم     

  .البناء املعتمد هلا
  .ن يلزم لتنفيذهينشر هذا القرار ويبلغ م -٢ مادة 

  م٢٥/٥/٢٠٠٤هـ املوافق لـ ١٤٥٢٥/   /دمشق يف   
  رئيس جملس الوزراء
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  اجلمهورية العربية السورية 
   جملس الدولة

  م١٩٩٩لعام / ٣١/رأي اجلمعية العمومية رقم 
 ـه١٦/٣/١٤٢٠   إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الثالثاء الواقع يف             

  :م يف مقرها الرمسي مبجلس الدولة باهليئة املشكلة من املستشارين٢٩/٦/١٩٩٩املوافق لـ 
  رئيساً    السيد حممد علي امليداين 
  عضواً    السيد غازي الرجولة

  عضواً    السيد حممد ممتاز الفواخريي
  عضواً    السيد عامر املوقع اخلطيب

  عضواً     السيد حممد رضوان
  عضواً    ميالدين كرالسيد خري 

  وحضور املقرر املندوب املساعد السيد حممود صاحل،
م ومرفقاته، تبني   ٢٥/٢/١٩٩٩املؤرخ يف   ) ٧٠٠/٣/٢(   بعد االطالع على كتاب حمافظة دمشق ذي الرقم         

  :ما يلي
  - القضية -

ـ / ٦٩/   تبدي حمافظة دمشق بأنه سبق أن صدر رأي اجلمعية العمومية للقسم االستـشاري ذا الـرقم                  ام لع
م أن النصوص القانونية النافـذة      ١٩٩٨لعام  / ٨/توضيحاً للرأي ذي الرقم     : "م الذي انتهى إىل ما يلي     ١٩٩٨

م بشأن تعديل املخططات التنظيمية العامة والتفصيلية       ١٩٨٢لعام  / ٥/والواردة يف املرسوم التشريعي ذي الرقم       
شئة عنها يف السجل العقـاري ومـضى علـى          تطبق على خمططات املناطق التنظيمية اليت سجلت املقاسم النا        

صدورها مدة ال تقل عن عشرين سنة وهي املدة القصوى اليت تراعى فيها الدراسات املستقبلية اليت تبىن عليها                  
  .املخططات التنظيمية واملصورات على أن يتم التعديل ضمن حدود التطور العمراين للمدينة

من منطقة تنظيم شـرقي  / ٣٨/إنشاء مشفى على املقسم ذي الرقم        وقد جاء الرأي املذكور بناًء على طلب        
تنظـيم  / ٨٤/العسكري بعد تعديل صفته من سكين إىل مشفى خاص وكذلك بناًء على طلب مالكي املقسم                

  .كفرسوسة
   وقد تقدم مالكي املقسمني املذكورين بطلبني إىل حمافظة دمشق أكدا فيهما على أن تـصديق املـصورات                 

تنظيم كفرسوسة  ) ٦٠/٢(كان بتاريخ سابق وبفترة طويلة على التوزيع إذ أن مصور كفرسوسة رقم             التنظيمية  
م وطلبا اعتبار تاريخ تصديق هذه املصورات هو املنطلق يف ابتـداء مـدة              ٢٧/٥/١٩٧٦مصدق هنائياً بتاريخ    

سـنة  ) ٢٠و١٥( بني   كما أن حيثيات الرأي أشارت إىل أن املدة تتراوح        . العشرين سنة وليس تاريخ التوزيع    
  .بينما أن منطوق الرأي عاد ليجعل هذه املدة حبدها األقصى

   ومبا أن املصورات هي اليت تلحظ حاجات املنطقة يف املباين العامة واحلدائق واملشايف واملدارس واملرافق وغري                
  .ذلك وأن أعمال التنظيم تأيت الحقةً وتتم بناًء على هذه املصورات وتنفيذاً هلا
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 فقد طلبت حمافظة دمشق عرض املوضوع على اجلمعية العمومية للقسم االستـشاري يف جملـس الدولـة                   
الستبيان رأيها يف اعتبار تاريخ تصديق املصورات يف املناطق التنظيمية هو تاريخ ابتداء العشرين سنة احملددة يف                 

  .م املذكور أعاله١٩٩٨لعام / ٦٩/الرأي ذي الرقم 
  - الرأي -

م الصادر عـن اجلمعيـة العموميـة للقـسم          ١٩٩٨لسنة  / ٦٩/ث أن بعد تعديل الرأي ذا الرقم           من حي 
م أن النـصوص    ١٩٩٨لـسنة   / ٨/توضيحاً للرأي رقـم     : "االستشاري يف جملس الدولة قد انتهى إىل ما يلي        

طات التنظيميـة  م بشأن تعديل املخط ١٩٨٢لعام  / ٥/القانونية النافذة والواردة يف املرسوم التشريعي ذي الرقم         
العامة والتفصيلية تطبق على خمططات مناطق التنظيم اليت سجلت املقاسم الناشئة عنها يف الـسجل العقـاري                 
ومضى على صدورها مدة ال تقل عن عشرين سنة وهي املدة القصوى اليت تراعى يف الدراسات املستقبلية اليت                  

  ".يل ضمن حدود ضرورات التطور العمراين للمدينةتبىن عليها تلك املخططات واملصورات على أن يتم التعد
   ومن حيث أن حمافظة دمشق تطلب إبداء الرأي يف إمكانية اعتبار تاريخ تـصديق املـصورات يف املنـاطق                   
التنظيمية هو املنطلق ملرور مدة العشرين سنة احملددة يف الرأي املذكور بدالً من اعتبار توزيع املقاسم الناشئة عن                  

نظيم هي املنطلق هلذه املدة وذلك تأسيساً على أن املصورات التنظيمية هي اليت تلحظ حاجات املنطقة                أعمال الت 
من املباين العامة واملشايف واملدارس واملرافق وغري ذلك وأن أعمال التنظيم تأيت الحقةً وتتم بناًء علـى هـذه                   

  .املخططات وتنفيذاً هلا
هي أن التنظيم يهدف    : كور تبني بأنه قام على نقطتني أساسيتني األوىل          ومن حيث أنه بالعودة إىل الرأي املذ      

أصالً إىل تأمني السكن واخلدمات األخرى اليت حيتاجها املواطن وطاملا أن هذه احلاجات تتطور بتطور احليـاة                 
 يطرأ عليهـا    االجتماعية ومنوها فإنه ال جيوز القول بأن خمططات التنظيم هي خمططات هنائية ال جيوز إطالقاً أن               

أي تعديل مهما امتد الزمن ولو كان هذا التعديل أمر تتطلبه التبـدالت الطارئـة علـى املواقـع الـسكانية                     
هي أن تعديل املخططات التنظيمية أمر مقرر بالتشريع وبالتايل فإنـه ال جمـال              : واالجتماعية، والنقطة الثانية  

ز التعديل عليه وأوضح الرأي املشار إليه بأن التعديل         للتوقف عند حدود خمطط معني والقول بإغالقه وعدم جوا        
  .جيب أن يتم وفقاً لألحكام القانونية النافذة

   ومن حيث أنه يستفاد ومما تقدم بأن الرأي املذكور ربط جواز التعديل بازدياد عدد الـسكان واخلـدمات                  
ومبـا أن   . اسم الناشئة عن التنظـيم    العامة بعد مرور فترة زمنية على صدور املخططات التنظيمية وتوزيع املق          

املصورات التنظيمية هي اليت تلحظ حاجات املنطقة التنظيمية من حيث استيعاب عدد السكان املقدر توطينهم               
فيها وكذلك حجم بقية املرافق واخلدمات العامة فإنه كان حري بالرأي املذكور أن يعترب بداية منطلق مـدة                  

اريخ تصديق املخططات واملصورات التنظيميـة باعتبـار أن املخططـات           العشرين سنة اليت حددها هي من ت      
املذكورة هي اليت تلحظ حاجات املنطقة ويبدأ تطور احلياة وازدياد عدد السكان وحاجاهتم إىل اخلدمات اليت                

  .أجيز التعديل على أساسها من تاريخ تصديق املخططات واملصورات
 تعديل الرأي املذكور على حنو تبدأ فيه مدة العشرين سنة من تاريخ                ومن حيث أنه بناًء على ذلك فإنه يتعني       

  .تصديق املصورات التنظيمية طبقاً ملا سلف بيانه
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  - فلهذه األسباب -
  :   أقرت اجلمعية العمومية الرأي التايل

ـ    ١٩٨٨لسنة  / ٨/ توضيحاً للرأي ذي الرقم      :أوالً إن م الصادر عن اجلمعية العمومية للقـسم االستـشاري ف
م بـشأن تعـديل   ١٩٨٢لعـام  / ٥/النصوص القانونية النافذة والواردة يف املرسوم التشريعي ذي الرقم      

املخططات التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على خمططات املناطق التنظيميـة واملـصورات التنظيميـة              
 تراعـى فيهـا     املصدقة اليت مضى على تصديقها مدة ال تقل عن عشرين سنة وهي املدة القصوى اليت              

الدراسات املستقبلية اليت تبىن عليها تلك املخططات واملصورات وعلى أن يتم التعديل ضـمن حـدود                
  .ضرورات التطور العمراين للمدينة

  . إبالغ هذا الرأي إىل حمافظة دمشق حسب األصول:ثانياً
  م٢٩/٦/١٩٩٩املوافق لـ  هـ١٦/٣/١٤٢٠صدر يف 

  س جملس الدولةرئي          املقرر املندوب املساعد
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
    رئاسة جملس الوزراء 

  /١٩٠٩/قرار رقم 
  .رئيس جملس الوزراء

/ ب/م والسيما الفقـرة     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/بناًء على أحكام قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم          
  /.٤/من املادة 

  .م١٩٧٤لعام / ٩/وعلى أحكام القانون رقم 
  .م١/٤/٢٠٠١ تاريخ ٨٥٦/١/٣١وعلى كتاب نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات رقم 

  .وعلى اقتراح وزيري اإلدارة احمللية واإلسكان واملرافق
  :يقرر ما يلي

ا لتنفيـذ املنـاطق الـصناعية       جيوز للوحدات اإلدارية والبلديات والوحدات اإلدارية اليت حتل حمله         -١املادة  
امللحوظة على خمططاهتا التنظيمية املصدقة، بقرار من جملسها احمللي يصدق بقـرار مـن املكتـب                

  :التنفيذي جمللس احملافظة ويعتمد بقرار من وزير اإلدارة احمللية، إتباع أحد األسلوبني التاليني
م املعدل بالقرار   ٢١/٦/١٩٨٦تاريخ  / ١٨٥٨ /استمالك املنطقة الصناعية وتطبيق قرار جملس الوزراء رقم       

 .م٢٨/١٠/١٩٨٩تاريخ / ٢٨١٠/رقم 
 .م١٩٧٤لعام / ٩/تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون رقم 

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢املادة 
  م٢٠٠١/  /هـ  املوافق لـ   ١٤٢٢/  / دمشق يف       

  رئيس جملس الوزراء                



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢١

  ية العربية السوريةاجلمهور
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ص/١٢٠٤: الرقم
  م٥/٢/٢٠٠٦: التاريخ

  ......................السيد حمافظ
   حفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى توجيه العاملني يف جمال التخطيط العمراين يف حمافظتكم، مبراعاة احلفاظ               

صبة واملروية منها خاصةً عند إعداد املخططات التنظيمية، أو حني إعـادة           على األشجار واألراضي الزراعية اخل    
لعـام  / ٥/النظر باملخططات التنظيمية من خالل اللجان الفنية اإلقليمية مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقم              

  .م املعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢
م املخططات التنظيمية اليت تتواجد على مساحات من األراضي            وتكليف من يلزم لديكم إلعادة النظر وتقيي      

  .اخلصبة واملشجرة واملروية، ومشاركة يف هذه الدراسات
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة                

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ل/٢٦: الرقم
  م١٢/٦/٢٠٠٦: التاريخ

  ............السيد حمافظ
م حول تأمني مواقف ومرآب للسيارات، نؤكد       ١٩/٤/٢٠٠٦ع تاريخ   /ت/ص/٣٧٥٢   إشارةً لكتابنا رقم    

، لتأمني مواقف سيارات املناطق التجارية      )املواقف اجلماعية حتت أرضية أو طابقية     (على دراسة تأمني املرآب،     
  .املناسبةوذلك يف املواقع 

يف املواقع املناسبة مبا يف ذلك حتت الطرق        "   وفيما يتعلق مبناطق احلدائق، فقد ذكر يف كتابنا املنوه عنه أعاله            
أي أن تكون املناطق املزمع إنشاء مواقف حتت أرضية فيها مناسبة من كافـة النـواحي                " واحلدائق والساحات 

ة على األشجار املزروعة وعدم قطعها أو املساس هبا، أو التسبب           جلهة اإلنشاء واالستثمار، وعليه نؤكد احملافظ     
بتلفها، حيث ينحصر توظيف مناطق احلدائق هلذه الغاية يف املناطق امللحوظ عليها حدائق أو ساحات كـصفة                 
تنظيمية حديثة غري مشغولة باألشجار وتضمن إمكانية زراعة احلدائق مستقبالً، ويف حال اضطراركم لتوظيف              

احلدائق املزروعة، جيب أن تكون مجيع األعمال حتت أرضية ال متس األشجار وال تسيء إليها، مدعمـةً    مناطق  
  .بدراسة فنية يشارك هبا اختصاصيني زراعيني، تضمن احلفاظ على األشجار

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ٥/و/م/ص/٢٦: الرقم
  م١٨/٦/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد حمافظ
م وحفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى العمل       ٥/٢/٢٠٠٦ع تاريخ   /ت/ص/١٢٠٤   تأكيداً على كتابنا رقم     

على مراعاة احلفاظ على األراضي احلراجية واملشجرة واألراضي الزراعية اخلصبة واملروية منها، خاصـةً عنـد                
  .مج التخطيطية، أو حني إعادة النظر باملخططات التنظيميةإعداد الربا

   ونرجو تكليف من يلزم إلعادة النظر وتقييم املخططات التنظيمية املصدقة اليت يوجد ضمنها أراضي حراجية               
أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية، وعرضها على اللجان الفنية اإلقليمية مبوجب أحكـام املرسـوم                 

  .م املعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/م التشريعي رق
  .   واعتبارها من املشاريع احليوية اليت ميكن عرضها على اللجنة الفنية اإلقليمية استثنائياً

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة                
------------------------------------------------  

  ةاجلمهورية العربية السوري
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ل/٨٢٥: الرقم
  م٢٩/١٠/٢٠٠٦: التاريخ

  ..............السيد حمافظ
 تـاريخ   ٥/و/م/ص/٢٦م ورقـم    ٥/٢/٢٠٠٦ع تـاريخ    /ت/ص/١٢٠٤   تأكيداً علـى كتابنـا رقـم        

 يف حمافظتكم،   وحفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى توجيه العاملني يف جمال التخطيط العمراين          ، م١٨/٦/٢٠٠٦
مبراعاة احلفاظ على األشجار واألراضي الزراعية اخلصبة واملروية منها، خاصةً عند إعداد املخططات التنظيمية،              
أو حني إعادة النظر باملخططات التنظيمية من خالل اللجان الفنية اإلقليمية مبوجب أحكام املرسوم التـشريعي                

  .م املعدل له٢٠٠٢ام لع/ ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/رقم 
  .   واعتبارها من املشاريع احليوية اليت ميكن عرضها على اللجنة الفنية اإلقليمية استثنائياً

  .   ملوافاتنا مبذكرة تتضمن اإلجراءات املتخذة هبذا اخلصوص حىت تارخيه، وذلك خالل أسبوع
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

  
  
  



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢٣

  اجلمهورية العربية السورية
  ة اإلدارة احمللية والبيئةوزار
  ع/ت/ل/٩٧٩: الرقم
  م٣/١٢/٢٠٠٦: التاريخ

   تعميم
  إىل حمافظة دمشق

   دير الزور - طرطوس - الالذقية - إدلب - محاه - محص -حلب (إىل مدينة 
  ) السويداء- درعا - الرقة -احلسكة 

 تـاريخ   ٦/٢٨/٦م والتعمـيم رقـم      ٤/٩/٢٠٠٢ص خ تـاريخ     /٥٩٢٨   تأكيداً على التعمـيم رقـم       
  :م يرجى العمل على ما يلي١٩/١/٢٠٠٢
  :أوالً
حصر املناطق اليت ليس هلا خمططات تنظيمية تفصيلية ووضع خمططات تنظيمية تفصيلية لكافة منـاطق                 -أ 

املخطط التنظيمي العام املصدق واليت ال يتوفر هلا مثل هذا املخطط وإصدارها وفق أحكـام املرسـوم                 
م وتطبيق أحكام القانون رقم     ٢٠٠٢لعام  / ٤١/املعدل بالقانون رقم    م  ١٩٨٢لعام  / ٥/التشريعي رقم   

/ ب/الفقرة  (م  ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/م على هذه املناطق وفق املدد احملددة بالقانون رقم          ١٩٧٤لعام  / ٩/
 ).من املادة األوىل منه

/ ٢٦/م  من املادة األوىل من القانون رق     / أ/اإلسراع بلحظ مناطق توسع عمراين وفق أحكام الفقرة           -ب 
 .م للحد من انتشار املخالفات٢٠٠٠لعام 

حتديد مناطق املخالفات اجلماعية بقرار مكتب تنفيذي جمللس احملافظة بناًء على اقتراح جملس الوحدة                -ج 
اإلدارية ليصار إىل وضع حدود مسح طبوغرايف هلا ومسحها وفق األصول املعتمدة هبذا اخلـصوص               

عة إجراءات إصدارها وفق أحكام املرسوم التشريعي رقـم         ومن مث وضع خمططات تنظيمية هلا ومتاب      
مـن  / ٧/م ومن مث تطبيق أحكام املـادة        ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م املعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  / ٥/

 ).مناطق املخالفات اجلماعية(م على هذه املناطق ٢٠٠٠لعام / ٢٦/القانون رقم 
  .م موضع التنفيذ٢٠٠٠لعام / ٢٦/لقانون رقم    ونطلب إليكم اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوضع ا

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
  
  
  
  
  
  



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢٤

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ب/٩١٤: الرقم
  م١٨/٣/٢٠٠٧: التاريخ

  السيد وزير الزراعة
 عمرانيـاً ال حمـدود علـى        م املتضمن أن هناك زحفاً    ١٤/٢/٢٠٠٧و تاريخ   /٤٣   إشارةً إىل كتابكم رقم     

األراضي الزراعية وتوسع كبري ومفاجئ للمخططات التنظيمية على حساب األراضي الزراعية دون أي علم أو               
  .تنسيق مسبق مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  :نبني أنه مت التعميم على مجيع احملافظات بكتبنا ذوات األرقام واملرفق صورة عنها
  م٥/٢/٢٠٠٦خ ع تاري/ت/ص/١٢٠٤
  م١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٥/و/ص م/٢٦
  م٢٩/١٠/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ل/٨٢٥
األراضي احلراجية واملـشجرة    (م وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية       ٢٧/١١/٢٠٠٦ب تاريخ   /ط/ل/١٠٧٩

ات خاصةً عند إعداد الربامج التخطيطية أو حني إعادة النظر باملخطط         ) واألراضي الزراعية اخلصبة واملروية منها    
التنظيمية وتكليف من يلزم إلعادة النظر وتقييم املخططات التنظيمية املصدقة اليت يوجد ضمنها أراضي حراجية               
أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية وعرضها على اللجان الفنية اإلقليمية مبوجـب أحكـام املرسـوم                  

دل له واعتبارها من املشاريع احليويـة       م املع ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م والقانون رقم    ١٩٨٢لعام  / ٥/التشريعي رقم   
  .اليت ميكن عرضها على اللجنة الفنية اإلقليمية استثنائياً وموافاتنا باإلجراءات املتخذة حيال ذلك

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة                                                                                  
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ع/١٦٢٧: الرقم
  م١٧/٩/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد حمافظ 
م خبصوص وجود بعض التداخالت     ٢٣/٨/٢٠٠٧هـ تاريخ   /ص م /٥٥٤٥   إشارةً إىل كتاب وزارة الري رقم       

مية واملخططات التنفيذية ملشاريع الري واستصالح األراضي يف بعض الوحـدات اإلداريـة             بني املخططات التنظي  
يرجى االطالع والتعميم على مديرية اخلدمات الفنية والوحدات اإلدارية والبلديات التابعة حملـافظتكم            . والبلديات

ة املوارد املائية يف احملافظة حني      بعدم التوسع يف املخططات التنظيمية ضمن األراضي املستصلحة والتنسيق مع مديري          
  .إعداد املخططات التنظيمية وإصدارها تالفياً حلدوث التداخل وتدارك اهلدر لألموال العامة

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢٥

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ص/١١٢٣٢: الرقم
  م٢٧/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد حمافظ 
   تأكيداً على كتبنا السابقة خبصوص احملافظة على الثروة الزراعية ومراعاة احلفاظ على األراضـي احلراجيـة                
واملشجرة واألراضي الزراعية اخلصبة واملروية منها خاصةً عند إعداد املخططات التنظيمية أو حني إعادة النظر               

لديكم يف جمال التخطيط واجلهات املكلفة بإعداد املخططـات         باملخططات التنظيمية املصدقة وتوجيه العاملني      
التنظيمية وتكليفهم إلعادة النظر وتقييم املخططات التنظيمية املصدقة اليت يوجد ضمنها أراضـي حراجيـة أو         
  .مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية واعتبارها من املشاريع احليوية وعرضها على اللجنة اإلقليمية استثنائياً

  :  نؤكد على كتبنا ذوات األرقام 
ل ت ع   /٨٢٥م، ورقم   ١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٥ص م و    /٢٦م، ورقم   ٥/٢/٢٠٠٦ص ت ع تاريخ     /١٢٠٤
د تـاريخ   /٧/٦٣/١م، ورقـم    ٢٧/١١/٢٠٠٦ل ط ب تـاريخ      /١٠٧٩م، ورقـم    ٢٩/١٠/٢٠٠٦تاريخ  

  .م١٧/٩/٢٠٠٧ع ت ع تاريخ /١٦٢٧م، ورقم ٢/٨/٢٠٠٧
  :   يرجى

كليفها التحقق من وجود مناطق مشجرة أو زراعية مرويـة وخـصبة ضـمن              تشكيل جمموعات عمل وت   
املخططات التنظيمية املصدقة وحتديدها والعمل على تعديل الصفة التنظيمية هلا وعرضها على اللجنـة              

م املعدل بالقـانون    ١٩٨٢لعام  / ٥/الفنية اإلقليمية بشكل استثنائي وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم          
 .م وتثبيتها كحدائق خاصة أو مناطق زراعية مينع البناء عليها منعاً باتا٢٠٠٢ًم لعا/ ٤١/رقم 

ونؤكد على عدم تقسيم العقارات الواقعة خارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية التابعة هلا إىل مقاسم               
ل على  وعدم منح التراخيص للبناء كسكن زراعي أو ريفي أو فيالت أو ألية فعالية أخرى قبل احلصو               

مجيع املوافقات املطلوبة لتقسيم األرض وإمكانية البناء عليها يف ضوء مواصفاهتا الزراعيـة واإلنتاجيـة               
وخصوبتها وخطط اجلهات املعنية األخرى مبا يتوافق مع األنظمة والتعاميم الصادرة بذلك وكـذلك              

 .إيقاف كافة التراخيص املمنوحة والغري مبنية اليت ختالف ذلك
جى موافاتنا مبذكرة تتضمن اإلجراءات املتخذة من قبلكم هبذا اخلصوص حـىت تارخيـه بالـسرعة                كما ير    

املمكنة، وموافاتنا تباعاً باإلجراءات املتعلقة مبا ورد أعاله مع التأكيد بعدم املساس باملناطق الزراعية املـشجرة                
  .واملروية اخلصبة منها ورجائنا متابعتكم الشخصية ألمهية املوضوع

  ير اإلدارة احمللية والبيئةوز
  
  
  



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢٦

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ل/١٦٢٩: الرقم
  م٨/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد حمافظ 
   انطالقاً من أمهية االستثمار السياحي كمحرك أساسي للتنمية يف التجمعات السكانية ومراكز املدن واملواقع              

  .السياحية
   يرجى توجيه العاملني يف جمال التخطيط العمراين يف حمافظتكم ضرورة تضمني النشاط الـسياحي وحلـظ                
مناطق سياحية ضمن املخططات التنظيمية احلالية والتوسعات املستقبلية هلا وإشراك مدير السياحة يف احملافظـة               

ت التنظيمية العامة والتفـصيلية هبـدف       املعنية كممثل عن وزارة السياحة يف دراسات إعداد مشاريع املخططا         
حتديد مساحة النشاط السياحي الالزمة من مساحة التجمع الكلية ومبا يليب االحتياجات التخطيطيـة اآلنيـة                

  . واملستقبلية لتطوير االستثمار السياحي يف القطر
  شاكرين تعاونكم

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ي/٣٧٧٢: الرقم
  م٦/١١/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد حمافظ 
م املعطوف  ١٧/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٧٧٩٣/٢   إشارةً لكتاب السيد وزير الدولة لشؤون املشاريع احليوية رقم          

م وتأكيداً لكتابنا رقم    ٢/١٠/٢٠٠٧و تاريخ   .م/٣٤٤إلصالح الزراعي رقم    على كتاب السيد وزير الزراعة وا     
  .م٢٤/٥/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ي/١٧٠٥م وكتابنا رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ص/١١٢٣٢

   يرجى توجيه اجلهات اليت تقوم بوضع حدود املسح وإعداد الربامج التخطيطية ودراسة املخططات التنظيمية              
ية الزراعة واإلصالح الزراعي مبحافظتكم لإلقالل ما أمكن مـن إدخـال األراضـي              وتوسعاهتا ملشاركة مدير  
  .الزراعية ضمن التنظيم

وكذلك توجيه مديرية املصاحل العقارية مبحافظتكم بعدم تقسيم األراضي هبدف إنشاء جتمعات سكنية عليها                 
فقات منح رخص البناء اليت     وحصر موا ...)  مزارع متجاورة    – فيالت   –سكين ريفي   (حتت أي عنوان كان     

   .حتقق األهداف الزراعية حصراً ومبوافقة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
كما نؤكد على توجيه الوحدات اإلدارية إللغاء التراخيص املمنوحة للجمعيات التعاونية اليت تقع مشاريعها                 

 من مديرية الزراعة واإلصـالح الزراعـي        يف مناطق األراضي الزراعية واليت مل حتصل على املوافقات وخاصةً         



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٢٧

أما بالنسبة للمشاريع األخرى فيتوجب أخذ املوافقات املسبقة عليها ضمن أحكام            .واملخالفة للتعليمات النافذة  
/ ١٩٨/م الصادر عن السيد رئيس جملس الوزراء،وأحكام القـرار رقـم     ٢٢/٢/٢٠٠٧و تاريخ   .م/١٦القرار  

حبيث يراعى عـدم تـشميل      . على للسياحة وأحكام األنظمة والقوانني النافذة     وتعديالته الصادر عن اجمللس األ    
  .   األراضي الزراعية اخلصبة وخاصة املروية واملشجرة بأية مشاريع غري زراعية حصراً

     برجاء اإلطالع ومتابعتكم الشخصية ألمهية املوضوع
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ب/ط/ل/١٠٧٩: الرقم
  م٢٧/١١/٢٠٠٦: التاريخ

  .........السيد حمافظ 
  :   يرجى توجيه مديرية اخلدمات الفنية إلعداد مذكرة تتضمن اإلجراءات املتخذة تنفيذاً لكتبنا

  م٥/٢/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ص/١٢٠٤
  م١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٥/و/م/ص/٢٦
  م٢٩/١٠/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ل/٨٢٥

   وذلك فيما يتعلق مبراعاة احلفاظ على األشجار واألراضي الزراعية اخلصبة واملروية عند إعداد املخططـات               
التنظيمية املصدقة اليت يوجد ضمنها أراضي حراجية أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مرويـة، وعرضـها                 

ى اللجان اإلقليمية، باعتبارها من املشاريع احليوية، وذلك مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقـم              استثنائياً عل 
  .م املعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/

  . بالسرعة الكلية/ ٠١١ -٤٤٧١٠٥٦/   وموافاتنا هبذه املذكرة على الفاكس رقم 
  مع رجائنا متابعتكم الشخصية

   احمللية والبيئةوزير اإلدارة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  و.م/١٦/قرار رقم 
  جملس الوزراءرئيس 

  م٢٠٠٥لعام / ٤٠/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢لعام / ٤١ / املعّدل بالقانون رقمم١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي رقم و

  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/واملرسوم رقم 
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 ١٢٨

  م٢٤/٩/٢٠٠٦تاريخ / ٤٣٥٠/وعلى اقتراح اللجنة الوزارّية املشكلة بالقرار رقم 
  م٢٠/٢/٢٠٠٧-١٣وعلى ما تقرر يف جلسيت جملس الوزراء املنعقدتني بتاريخ 

  وعلى مقتضيات املصلحة العاّمة،
  :يلي يقرر ما

  :لمات والتعابري املعاين اآلتية يف معرض تطبيق هذا القراريقصد بالك :تعاريف -١املادة 
 األراضي اليت تستهدف اخلطط اخلمسية و ما يتفرع عنها من خطط حملية وقطاعية              :مناطق وحماور التنمية العمرانية   

جذب مناطق   جمتمعات عمرانية جديدة حتقق االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي عن طريق إعداد           حتويلها إىل 
  .التنظيمية ومناطق محايتها مستحدثة خارج احلدود اإلدارية ملدن مراكز احملافظات وخارج املخططات

 واملعتمدة من قبل اجمللس     ياً مناطق وحماور التنمية العمرانية املستهدفة سياح      :مناطق وحماور التنمية السياحية   
  .األعلى للسياحة

 لعـام / ٥/لتجمع السكاين احملدث يف املرسوم التشريعي رقم         مشروع اجملتمع العمراين املسمى با     :املشروع
ترخيـصه   والذي يقام على جمموع العقارات وأجزاء العقارات املبنية أو غري املبنّية، و الذي يـتم              م  ١٩٨٢

  .وتشييده ضمن مناطق وحماور التنمية العمرانية مبوجب أحكام هذا القرار
 الصادر عـن اجمللـس      م١٩٨٧ لعام   /١٩٨/م القرار رقم     املشروع الذي خيضع ألحكا    :املشروع السياحي 

 للسياحة وتعديالته، والذي تغلب عليه صفة االستثمار واالستعمال السياحي مبا فيه تـأمني املبيـت               األعلى
  .واإلطعام واالستجمام والرياضة والتسلية والترفيه واالصطياف

  .ذا القرار للمادة الثامنة من هوفقاً اللجنة املشكلة :اللجنة العليا
  . وزارة اإلدارة احمللّية والبيئة:الوزارة
  . وزير اإلدارة احمللّية والبيئة:الوزير

  . للمادة التاسعة من هذا القراروفقاً اللجنة املشكلة :اللجنة الفنّية
  . مديرية التنمية العمرانية احملدثة مبوجب املادة العاشرة من هذا القرار:املديرية

  .حملافظة اليت يقع املشروع ضمن حدودها اإلدارية ا:احملافظة املختصة
  . الوحدة اإلدارية اليت يقع املشروع ضمن حدودها اإلدارية:الوحدة اإلدارّية املختصة

  . إحدى اجلهات املعددة يف املاّدة الثالثة من هذا القرار:صاحب املشروع
 عمرانية جديدة، أو تطوير وإعـادة        يهدف هذا القرار إىل وضع األسس الناظمة إلحداث جمتمعات         -٢ املادة

العمرانية القائمة، خارج املخططات التنظيمية وتوسعاهتا ومناطق احلماية، وخـارج           تأهيل اجملتمعات 
  .خلطط التنمية املعتمدةاً احلدود اإلدارية ملدن مراكز احملافظات، تنفيذ

  :-٣ املادة
 املشاريع وترخيصها ألحكام هذا القـرار،  مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية النافذة، ختضع إقامة       -١

 :اآلتية من قبل أي من اجلهات
 .الوحدات اإلدارّية  -أ 
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 .اجلهات العامة  -ب 
 .مجعيات قطاع التعاون السكين املشتركة -ج 
 اعتباريني أو طبيعـيني مـن العـرب         األشخاص املتمتعني باألهلية القانونية، سواء أكانوا أشخاصاً       -د 

  .ول العربية واألجنبيةحكمهم أو من الد السوريني ومن يف
تبقى مشاريع املؤسسة العامة لإلسكان خاضعة لألنظمة والتشريعات اخلاصة هبا، علـى أن تؤخـذ                -٢

  . هكتار٥٠٠للمشاريع الكبرية اليت تتجاوز مساحتها  موافقة اللجنة العليا
مـصادقة اللجنـة     حتدث وتسّمى اجملتمعات العمرانية وتعني حدودها بقرار من جملس الوزراء بعد             -٤املادة  

  :اقتراح مشترك من العليا، بناًء على
 . هكتارا٢٥ًوزير اإلدارة احمللية والبيئة ووزير السياحة، للمشاريع السياحية اليت تتجاوز مساحتها   -أ 
  .وزير اإلدارة احمللية والبيئة ووزير اإلسكان والتعمري، لبقية املشاريع -ب 

  :املشاريع السياحية -٥املادة 
ع أسس التخطيط العمراين ميكن حلظ مواقع ومنشآت سياحية يف كافة املشاريع الـيت              يتعارض م  مبا ال   -أ 

 . ملا هو معمول به لدى وزارة السياحةرخص اإلشادة هلا وفقاً ختضع هلذا القرار وتصدر
 لقرارات اجمللس األعلى للسياحة ذات الصلة       تقام املشاريع السياحية وتصدر رخص اإلشادة هلا وفقاً         -ب 

 . وتعديالتهم١٩٨٧ لعام /١٩٨ /ر رقموخاصة القرا
  : ضمن مناطق وحماور التنمية السياحية املعتمدةتتوىل وزارة السياحة، وخاصةً  -ج 

املوافقة على املشاريع السياحية واإلشراف عليها وإجازة استثمارها وإدارهتا والتنازل عنـها بعـد               -١
 .قرارات اجمللس األعلى للسياحة إجنازها، وفق

  .اصة باستعماالت أراضي املشاريع السياحية واستكمال أسباب اعتمادهاإعداد املعايري اخل -٢
يشترط إلقامة املشروع السياحي أال تقل مساحته عن احلدود املنصوص عليها يف قرارات اجمللس األعلى                -د 

  .للسياحة
ـ      اًءختضع املوافقة األولية على املشروع السياحي إىل مصادقة اللجنة العليا بن           -ه  ن  على مقترح مـشترك م

  .اً هكتار٢٥الرابعة من هذا القرار، يف حال جتاوزت مساحة املشروع السياحي  الوزيرين وفق املادة
 للتشريعات واألنظمة اخلاصة هبا، ولقرارات اجمللس       تبقى مشاريع وزارة السياحة على أراضيها، خاضعةً       -و 

  .األعلى للسياحة
  :-٦املادة 

  :ة بالتملك، تؤمن مساحات األراضي الالزمة للمشروع وفق اآليتمع مراعاة القوانني واألنظمة النافذة املتعلق
 .األراضي اجلارية مبلكية صاحب املشروع  -أ 
 .األراضي اليت يقبل مالكوها مشاركة صاحب املشروع فيها  -ب 
من أراضي أمالك الدولة اخلاصة غري املخصصة وغري احلراجية من خالل املؤسسة العامة لإلسكان                -ج 

 .ة الزراعة واإلصالح الزراعيوزار  وباالتفاق معحصراً
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من األراضي اخلاصة اليت تقضي الضرورة واملصلحة العامة استمالكها إذا كان صاحب املـشروع                -د 
اجلهات املشرفة على اإلسكان، ويتم االستمالك يف هذا احلال وفق أحكام           من الوحدات اإلدارية أو   
  .قوانني االستمالك النافذة

  :يشترط إلقامة املشروع
 . هكتار٢٥مساحته عن تقل أال 

أن تكون عقاراته وأجزاء عقاراته متجاورة ومتالصقة، وأن تكون صحائفها العقاريـة خاليـة مـن                
 .اإلشارات املانعة للتصرف

 للتخطيط اإلقليمي إن وجد، وأن يكون يف مجيع األحوال خارج مناطق املنـع              أن يكون موقعه موافقاً    
، مطارات، موانئ، شواطئ، طرق عامة، سكك حديدية،        اآلثار، العسكرّية ( واحملميات واحلرمات 

 ...).شبكات كهرباء وهاتف غابات، أراضي مشّجرة، ينابيع، أهنار، درء سيول،
  .أال يكون فيه تعد على حقوق الغري العامة واخلاصة

ية وفق   بتحديد أسس شراء األراضي للجمعيات التعاونية السكن       يصدر وزير اإلسكان والتعمري قراراً     -٧املادة  
مضمون حمضر اللجنة املصدق من وزيري اإلدارة احمللية والبيئة واإلسكان والتعمري املرفق بكتابه رقم              

  .خيالف أحكام هذا القرار ومبا الم ٢٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٥٨٣/٢٥/٩
  : يصدر عنه تضم يف عضويتها كل منٍر اللجنة العليا برئاسة رئيس جملس الوزراء وبقراتشكل -٨املادة 
 .ر اإلدارة احمللّية والبيئةوزي -
 .وزير املالية -
 .وزير السياحة -
 .وزير الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .وزير اإلسكان والتعمري -
 .وزير الري -
 ).أضيف بقرار الحق(وزير النقل  -
 .وزير الكهرباء -
 .رئيس هيئة ختطيط الدولة -
  .احملافظ املختص -

  :مهمتها
 .لقراراختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذا ا  -أ 
 على تقرير اللجنة الفنية واقتراح الوزيرين وفـق املـادة           النظر يف املوافقة األولية على املشاريع بناءً       -ب 

 .الرابعة من هذا القرار
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تنظر اللجنة يف اعتماد مناطق وحماور التنمية العمرانية األولية إىل حني إجناز واعتمـاد دراسـات                 -ج 
ق على إقامة املشاريع خارج تلك املناطق واحملاور ألسباب         املتوازن، وهلا أن تواف    التخطيط اإلقليمي 

  .مربرة ومبا يتوافق مع أحكام هذا القرار
 بقرار من رئيس جملس الوزراء جلنة فنّية استشارية برئاسة معاون الوزير لشؤون التخطـيط               تشكل -٩املادة  

  :وعضوية والتنمية العمرانية
 .ممثل عن وزارة السياّحة -
 .سكان والتعمريممثل عن وزارة اإل -
 .ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .ممثل عن وزارة الري -
 .ممثل عن وزارة الدفاع -
 .ممثل عن وزارة املالية -
 .ممثل عن وزارة الكهرباء -
 .ممثل عن هيئة ختطيط الدولة -
 .ممثل عن املديرية العامة لآلثار واملتاحف -
 .ممثل عن املؤسسة العاّمة لإلسكان -
 ).أضيف بقرار الحق(ؤسسة العامة للمواصالت الطرقية ممثل عن امل -
 .مدير التخطيط العمراين يف الوزارة -
 .مدير التعاون السكين يف وزارة اإلسكان والتعمري -
 .ممثل عن احملافظة املختصة -
 .ممثل عن املؤسسة العامة للمياه يف احملافظة املختصة -
 .ممثل عن االحتاد العام للتعاون السكين -
  .ية العمرانية يف الوزارة، مقرًرامدير التنم -

  :مهمتها، وللجنة أن تستعني مبن تراه مناسًبا من املختصني     
  :إبداء الرأي يف  -أ 

 .املواقع املقترحة ملناطق وحماور التنمية العمرانية -١
  .املوافقة األولية على املشاريع -٢

  .زيررفع التوصيات باملواضيع املعروضة عليها إىل اللجنة العليا عن طريق الو  -ب 
حتدث يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة مديرية مركزية تسمى مديرية التنمية العمرانية، حتدد مهامها وهيكلها                -١٠املادة  

  :اجلهات العامة واألجهزة احمللية بقرار من الوزير، وتتوىل على وجه اخلصوص التنظيمي وعالقتها مع
نية األولية لتحديد مناطق وحماور التنميـة العمرانيـة         إعداد الدراسات التوجيهية وخرائط التنمية املكا       -أ 

 .إلشادة اجملتمعات العمرانية، بالتنسيق مع وزارة السياحة واجلهات املعنية الالزمة
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التحقق من توفر شروط املوافقة األولية على املشروع ومن عدم وجود ما مينع من إقامته وفق هـذا                    -ب 
 .ورفعها إىل اللجنة الفنية القرار،

  . الرأي يف األضابري املتعلقة بالربامج التخطيطية والدراسات التخطيطية العامة، ورفعها إىل الوزيرإبداء  -ج 
  :إجراءات وشروط املوافقة على املشروع وترخيصه -١١املادة 

  :املوافقة األوليةعلى  إجراءات احلصول – أوالً
 ةًن باإلضبارة األوليـة متـضم     يقدم صاحب املشروع طلب املوافقة على املشروع إىل املديرية مرفقاً          -١

  :الثبوتيات اآلتية
 . فيها موقع املشروع ومساحته واستيعابه والغاية من إحداثهمبيناًمذكرة تربيرية   -أ 
 .مذكرة تربيرية أولية حول الربط اإلقليمي للمشروع وعالقته باجلوار -ب 
العامـة واخلاصـة    يلزم من املشيدات واملرافق والنـشاطات         ما املقترح التخطيطي األويل متضمناً    -ج 

ما ينفذ منها على حساب املشروع، أو من خالل خطط اجلهات العامـة              و والفعاليات السياحية، 
خيضع منها ألنظمة املساكن التعاونية، أو لنظام املـساكن          صاحبة االختصاص وباالتفاق معها، وما    

  :من هذا القرار األكثر شعبية منخفضة التكلفة املذكور يف املادة الرابعة عشر
 رقـم    املعدل بالقـانون   م١٩٧٤لعام  / ٩/أبنية املشيدات العاّمة بأنواعها املعرفة بالقانون رقم         -

 .م٢٠٠٤ لعام /٤٦/
العاّمـة   الطرق واملرافق العاّمة والبىن التحتية وربطها مع الطرق واملرافق وشبكات البىن التحتية            -

 . من هذا القرارة يف املادة الرابعة عشرعنهوفق دفتر الشروط الفنية املنصوص 
 حلظ ما يلزم من مقاسم سكنية إلسكان العاملني يف املشروع املقـيمني خارجـه مـن غـري                  -

ويـتم   .املستفيدين والذين يتطلب استثمار وختدمي اجملتمع العمراين انتقاهلم إليه واإلقامـة فيـه            
 .االتفاق مع الوحدة اإلدارية على تنفيذها واستثمارها

 .لتغطية نفقات صيانة وخدمات اجملتمع العمراين العامةأسلوب متويل ذايت مستدام  -
 .التكلفة التقديرية والطريقة املقترحة الستثمار وإدارة اجملتمع العمراين -د 
  :بيانات صاحب املشروع  -ه 

 .الشخصية وثائق التأسيس أو اإلحداث وصك التفويض بالتوقيع وإثبات: لفعاليات القطاع اخلاص -
بقرارات  اقتراح من قبل االحتاد العام للتعاون السكين مرفقاً       : كةجلمعيات التعاون السكين املشتر    -

  .مسكن تعاوين تأسيسها، وبيان بعدد األعضاء املنتسبني غري املستفيدين أو املخصصني بأي
بيان اعتماد مايل موثق يثبت املالءة املالّية لصاحب املشروع وأسلوب ومـصادر متويـل تنفيـذه                 -و 

 .وبرناجمه الزمين
هو مبني يف املادة السادسة أعاله أو ما يقوم مقامهـا   ة األرض أو املشاركة فيها وفق ما      وثائق ملكيّ  -ز 

مع تعهد من صاحب املشروع بتربئة ذمة العقارات        ). على املوافقة على املشروع    عقد شراء معلق  (
 .التخطيطية العامة  قبل تقدمي إضبارة الدراسةمالياً
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 وتطلع على الثبوتيات املرفقة به، خالل مهلة أقصاها شـهر           تدرس املديرية الطلب واإلضبارة األولية     -٢
 .الطلب، وهلا أن تطلب من صاحب املشروع استكماهلا أو توضيحها خالل هذه املدة من تاريخ تقدمي

 .حتيل املديرية توصياهتا حول املشروع إىل اللجنة الفنية -٣
 . املشروع إليهاترفع اللجنة الفنية تقريرها خالل أسبوعني من تاريخ ورود إضبارة -٤
 الـوزيرين   منعلى اقتراح مشترك     ختضع املوافقة األولية على املشروع إىل مصادقة اللجنة العليا بناءً          -٥

  .من هذا القرار وتقرير اللجنة الفنية وفق املادة الرابعة
ارة يصدق الربنامج التخطيطي و إضب     :املصادقة على الربنامج التخطيطي واملخطط التنظيمي العام       -ثانياً

  .م١٩٨٢  لعام/٥/الدراسة التخطيطية العامة وفق أحكام املادة التاسعة من املرسوم التشريعي رقم 
بعد املصادقة على الربنامج التخطيطي والدراسة التخطيطيـة         : الدراسات التفصيلية والتنفيذية   -ثالثاً

  وفقـاً  فيذية كاملةً اهلندسية التن  العامة، يقوم صاحب املشروع بإعداد وتقدمي إضبارة الدراسات       
 من هذا القرار، ويقـدمها إىل احملافظـة         ةللشروط الفنية املنصوص عليها يف املاّدة الرابعة عشر       

أجل احلصول على التراخيص الالزمة للتنفيذ، وتوقيع عقد يلتزم فيه بأحكام هـذا              املختصة من 
  .القرار وحتدد فيه شروط التنفيذ واالستثمار

  :-١٢املادة 
  : أراضي ومقاسم املشروع إىل الفئات التالية تصنف-أوالً

مراكز اجلهات  :  األراضي واملقاسم املخصصة ملشيدات النفع العام واألمالك العامة مبا فيها          :الفئة األوىل 
 املقـرات   – األماكن املعـدة لآلثـار العامـة       – املراكز الثقافية  – املكتبات العامة  – املدارس –اإلدارّية
 مراكـز   – املالعب – دوائر مالية  – أماكن العبادة  – مراكز اإلطفاء  –وصفاتاملشايف واملست  –الشرطية
  ... احلدائق – الساحات– املرافق– الطرق–االجتماعّية الرعاية

املنـشآت  :  املقاسم املخصصة ملشيدات الفعالّيات اخلاّصة واألهلية بأنواعهـا مبـا فيهـا   :الفئة الثانية 
يمّية والصحّية واحملالت التجارّية ومراكز التسوق واملناطق احلرفّية        واخلدمّية والسياحّية والتعل   االقتصادّية
  .... مكاتب الصريفة – شركات التأمني– املصارف–وحمطات الوقود والسياحّية
  . املقاسم املخصصة ألبنية السكن:الفئة الثالثة

  :عشر من هذا القرار على يتضمن العقد املربم مع الوحدة اإلدارية املشار إليه يف املادة الرابعة -ثانياً
 .تؤول ملكية الفئة األوىل إىل اجلهات العامة املعنية بدون مقابل  -أ 
 . للجهة صاحبة املشروع أو جزءاًكالًتبقى ملكية الفئتني الثانية والثالثة   -ب 
تعترب الطرق والساحات واحلدائق واإلنارة العامة املنفذة من قبل صاحب املشروع من األمالك العامة                -ج 

  .إلداريةللوحدة ا
  :-١٣املادة 

 .توحد وتدمج عقارات املشروع وتفرز لدى املصاحل العقارية وفق إضبارة الدراسات اهلندسية التنفيذية املصدقة  -أ 
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مع مراعاة القوانني واألنظمة النافذة املتعلقة بالتملك، يلتزم صاحب املشروع بعد إجنـاز املنـشآت                 -ب 
  .العقد املربم بينهمالدى السجل العقاري وفق  بتوثيق حقوق املستفيد

  :-١٤املادة 
  :م١٩٨٢ لعام /٥ / إىل املهام املوكلة إليها يف املرسوم التشريعي رقم تتوىل الوزارة، إضافةً-أوالً
إعداد مشروع نظام دعم املشاريع األكثر شعبية منخفضة التكلفة وحتديد معايريها التخطيطية لتـصدر               -

  .رئيس جملس الوزراء بقرار من
ع العقد النموذجي بني الوحدات اإلدارية وأصحاب املشاريع لتتم املصادقة عليه من قبـل    اقتراح مشرو  -

 .اللجنة العليا
 .تسوية األوضاع اإلدارية للمشاريع اليت تقع على أراضي أكثر من وحدة إدارية -
  .تسوية األوضاع العقارية للمشاريع اليت تقع على أراضي أكثر من منطقة عقارية -
  :زير يصدر الو-ثانياً
 .م١٩٧٤ لعام /١٤/قرار إخضاع املشروع ألحكام القانون  -
 .الشروط الفنية ومعايري التخطيط العمراين للمشاريع -
 .إصدار املعايري اخلاصة باستعماالت أراضي املشاريع غري السياحية -
 .اريعدفتر الشروط الفنية إلعداد وتدقيق دراسات التخطيط العمراين العامة والتفصيلية التنفيذية للمش -
األسس الناظمة لالستعانة باخلربات االستشارية املتخصصة من أجل تقدمي الدعم الفين يف جمـال مـنح           -

 .إحداث وإشادة املشاريع املوافقات على
 .قواعد اإلشراف على املشاريع اخلاضعة ألحكام هذا القرار خالل تنفيذها -
عقد منـوذجي يوضـح     (زارة العدل   أسس التعاقد مابني صاحب املشروع واملستفيدين بالتنسيق مع و         -

 ).صاحب املشروع واملستفيدين حقوق وواجبات
  .النظام الداخلي واملايل لإلدارة الذاتية للمجتمعات العمرانية واستثمارها بعد إجنازها، ويصدق من اللجنة العليا -
 املشاريع وإدارهتـا    خيضع اإلشراف على تنفيذ    :اإلشراف على تنفيذ املشاريع وإدارهتا واستثمارها      -١٥املادة  

يتعارض مع األنظمة    ال واستثمارها للنظام املنصوص عليه يف املادة الرابعة عشر من هذا القرار، مبا           
  .اخلاصة باجلهات املشمولة بأحكامه

  :-١٦املادة 
 عنه بالكامل ابتداًء من املصادقة على املخطط التنظيمي العـام وحـىت              صاحب املشروع مسؤوالً   يبقى  -أ 

حيق له بيعه أو التنازل عنه جلهة أخرى قبل إجنازه إال مبوافقـة اللجنـة                 وال كامالً ذ املشروع إجناز تنفي 
/ ٣ /الرابعة من هذا القرار، مع التقيد بأحكام القانون رقـم           على اقتراح الوزيرين وفق املادة     العليا بناءً 

 . على أرض ومقاسم اجملتمع العمراينم١٩٧٦لعام 
من املادة  / د/ من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املذكورين يف الفقرة         يقدم صاحب املشروع احملدد     -ب 

القرار، عند توقيع العقد مع الوحدة اإلدارية كفالة مصرفية قابلة للتجزئة لصاحلها قيمتها              الثالثة من هذا  
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ـ        التقديرية للمشروع، حترر جزئياً    عشرة باملائة من الكلفة    شروع  على مراحل بنسبة تقدم العمل يف امل
 .وحسب الربنامج الزمين املعتمد

تعمل اجلهة اإلدارية وفق األنظمة والقوانني النافذة على تسهيل اإلجراءات الكفيلة بضمان استثمارات               -ج 
 .وحتويالته املصرفية وإجراءات توريد مستلزماته الداخلية واملستوردة صاحب املشروع

  :-١٧املادة 
عليمات الواردة يف حمضر اجتماع اجمللس األعلى للسياحة رقـم          م العمل بالت  ١/١/٢٠٠٧يوقف اعتباراً من    

 .م ذات الصلة باجلمعيات التعاونية للسكن واالصطياف١٩٩٦لعام / ١٣٢/
تدرس احملافظة املختصة مع االحتاد العام للتعاون السكين منح تراخيص البناء على األراضي املشتراة خـارج        

 .ا التاريخ، وتعرض تقريرها على اللجنة العلياحدود املخططات التنظيمية املصدقة قبل هذ
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٨املادة 

  م٢٢/٢/٢٠٠٧هـ املوافق لـ ٥/٢/١٤٢٨دمشق يف   
  رئيس جملس الوزراء

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  ئةوزارة اإلدارة احمللية والبي

  ع/ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م٢٦/٣/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة احملافظون
م ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦إشارةً لتساؤل بعض الوحدات اإلدارية عن أسس تنفيذ البند سابعاً من البالغ رقم                 

يسمح ضمن مناطق احلماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات اإلدارية والبلديات بإقامـة            : املتضمن
شايف واملشاريع السياحية واخلدمية مبا ال يتعارض مع الربنامج التخطيطي للوحدة اإلدارية أو البلدية              املدارس وامل 

وحرم الطرق الرئيسية، وبعد إعداد خمطط توجيهي يراعي التوسع املستقبلي للوحدة اإلدارية على الوحـدات               
  :اإلدارية التقيد مبا يلي

 ترخيصه مع مراعاة اسـتعماالت األراضـي والـصفات          إعداد خمطط توجيهي ملنطقة املشروع املطلوب      -١
التنظيمية للمخطط التنظيمي وتوسعه املستقبلي يف املنطقة اليت يقع ضمنها املشروع مع املنـاطق اجملـاورة          
حمدداً عليها استعماالت األراضي ونظام البناء املسموح ومنهاج الوجائب ومبا ينسجم مـع الفعاليـات               

/ ١٠/ هبا وحبيث ال تقل الوجائب احمليطية حول الفعالية املراد ترخيـصها عـن               املطلوبة واألنظمة اخلاصة  
ويشمل املخطط التوجيهي الربط الطرقي املخدم للمشروع والعقارات احمليطة واجملاورة ومبا ينسجم             .أمتار

طرق مع التوسع املستقبلي وحبيث يكون العقار مطالً على طريق عقاري أو حمدث ويلتزم بتأمني ملكية ال               
احملدثة أو املعدلة باستقامتها وعرضها وعلى نفقته اخلاصة وكذلك تنفيذها حىت حدود العقـار املطلـوب       

  .تنفيذ الفعالية ضمنه ويعتمد هذا املخطط التوجيهي بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة
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تصنيفاهتا وال يشمل هـذا     تعد أبنية خدمية كافة األبنية اليت تقدم خدمات للمواطنني وجبميع أنواعها و            -٢
 .التعريف املشاريع السكنية والصناعية واحلرفية

م للمـشاريع   ٢٠٠٥لعام  ) ب/١٦(م َو   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/تعتمد الشروط املنصوص عليها بالبالغني       -٣
املسموح بإقامتها يف مناطق احلماية إضافة إىل الشروط اخلاصة الصادرة بقـرارات تنظيميـة بالنـسبة              

 .ية والتعليمية والصحيةللمشاريع السياح
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

------------------------------------------------  
   التعليمات واألسس العامة بشأن وضع خمططات املدن

  ١٩٨٢ لعام ٥ واملعدل باملرسوم التشريعي رقم ١٩٦٥ لعام ١٩٨٣ملحق املرسوم امللغى 
  : املخطط اإلقليمي-١

وحتوي الدراسة مجيع املناطق واالسـتعماالت      .  املدينة باإلقليم احمليط هبا وكيفية ارتباطها به       دراسة اتصال 
 .اليت هلا عالقة اقتصادية أو اجتماعية أو عمرانية باملدينة

كما يراعى احملافظة على الغابات واألحراش سواًء كانت من امللكيات املواصالت الربية واخلطوط احلديدية              
 .طارات اليت هلا عالقة باملدينة وباملرافق العامة الرئيسية املرتبطة هباوباملوانئ وامل

  : املوقع وطبوغرافية املدينة-٢
يراعى عدم التعمري يف األراضي املعرضة للفيضانات أو لالهنيارات أو ذات االحندار الشديد أو يف جمـاري                 

 .السيول أو املستنقعات
ى احمليطة هبا وبطرق العامة أو اخلاصة، حمافظةً على املوارد االقتصادية           كما تبني الدراسة ارتباط املدينة بالقر     

كما جيب تطبيق مبدأ عدم طغيان العمران حنو األراضي الزراعية السـيما            . واجلمال الطبيعي للمنطقة  
 .املشجرة منها ويفضل دائماً التوسع حنو األراضي اجلرداء والغري صاحلة للزراعة

 .باملساحة الكافية حول ينابيع مياه الشرب وحتدد كمنطقة مينع البناء فيهاتعمل احلماية الالزمة و
يالحظ إجياد حرم حول البحريات وعلى جانيب األهنر وجماري املياه بعرض مناسبة ختـصص كمنتزهـات                

أو ممرات للمشاة يف تلك املنتزهات كلمـا مسحـت   ) كورنيش(عامة، كما يوصى بعمل طرق للرتهة  
 .ائصه بذلكطبيعة املوقع وخص

يستحسن عند توجيه التوسع للمدينة األخذ بعني االعتبار االجتاهات الطبيعية لـذلك             : اجتاه توسع املدينة   -٣
ويالحظ أن أفضل االجتاهات للتوسع يف      . التوسع وحسبما كان منوها خالل العشر سنوات األخرية مثالً        

الة وجود عوائق متنع االمتـداد بـشكل        الغالب هي اجتاه الغرب واجلنوب ويليهما الشمال وذلك عدا ح         
  .طبيعي كوجود طريق رئيسي أو هنر أو أراضي مشجرة أو هضبة ال ميكن البناء عليها

يقدر عدد السكان حسب إحصاء السكان احلايل للمدينة وتطور زيادته يف املاضـي وتقـدير                : السكان -٤
ب فرق املواليد عن الوفيات أو بـسبب        معدل زيادته يف احلاضر واملستقبل سواًء كانت تلك الزيادة بسب         

اهلجرة إىل املدينة ومن مث حيسب عدد السكان املتوقع الوصول إليه بعد مخس وعشرين سنة مع مالحظـة                  
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أنه من العوامل اليت تؤثر يف حتديد عدد السكان رقعة األرض املزروعة واليت ميكن زراعتها يف املـستقبل                  
توقع خلقها فيها يف املستقبل ومنها استثمار املوارد الطبيعية وكذلك          حول املدينة وفرص العمل وجماالته امل     

  .إمكانيات مصادر مياه الشرب الالزمة للسكان
حتسب كثافة السكان احلالية بالبلدة والكثافة املقترحـة هلـا           : كثافة السكان واملساحة الالزمة للتوسع     -٥

ة املقترحة ميكن تقدير املساحة اليت تتطلبها البلـدة         وملناطق التوسع وبناًء على عدد السكان املتوقع والكثاف       
 شـخص   ٢٠٠-١٢٠وميكن حساب الكثافة السكانية الكلية للبلدة بشكل عام بني          . لنموها يف املستقبل  

 نـسمة يف اهلكتـار      ١٦٠-٩٠يف اهلكتار كما ميكن تقدير الكثافة السكانية ملناطق التوسع اجلديدة بني            
 بتخفيض كثافة منطقة األحياء القدمية من املدينة إىل كثافة قريبة مـن    ويوصى. وذلك حسب نوع املنطقة   

وميكن حتديد تلك الكثافة تبعاً حلالة منطقة األحياء القدمية ومقدار تزامحها           . الكثافة الكلية املقترحة للمدينة   
لكلية هـو   واملقصود بالكثافة السكانية ا   .  نسمة يف اهلكتار   ٣٥٠و٢٠٠كما ميكن أن تتفاوت الكثافة بني       

عدد األشخاص القاطنني يف خلية سكنية مقسوماً على املساحة اليت يشغلها السكن مضافاً إليها املساحات               
  .األخرى الالزمة للمدارس واحلدائق واخلدمات اخلاصة باخللية السكنية املذكورة

  : الطرق الرئيسية-٦
  : اتصال املدينة بالطرق العامة-أوالً

انظر . يدرس إيصاله مع املدينة بطريق واحد أو أكثر تبعاً لكرب البلدة وأمهيتها           : دينةالطريق العام بعيد عن امل    
 /.١/شكل رقم 

 ميد فرع من الطريق العام ليمر حبدود املدينة مع ختصيص املساحة احملصورة             :الطريق العام قريب من املدينة    
 /.٢/انظر شكل رقم . بناء عليهابني الطريق الفرعي والطريق العام كمنطقة مشجرة أو خضراء ممنوع ال

متراً / ٢٥/ مينع البناء على جانبيه وبعمق حوايل        :الطريق العام مير بطرف املدينة خمترقاً بعض املناطق املبنية        
مقاساً من حمور الطريق وختصص املساحة املذكورة والواقعة على جانيب الطريق كمنطقة مشجرة أو خضراء               

 /.٣/انظر شكل رقم . البناء كلياً على اجلانب اآلخر من الطريقكما مينع . مينع البناء عليها
 يعمل طريق عام آخر بدالً منه يتجنب املدينة ومير حوهلا وختـصص املـساحة               :الطريق العام خيترق املدينة   

احملصورة بني هذا الطريق وبني البلد، كمنطقة مشجرة أو خضراء مينع البناء عليها وحبيث ال يقل عمقها عن                  
انظـر  . ني متراً مقاساً من احلد األقرب للطريق وعلى أن مينع البناء كلياً على اجلانب اآلخر من الطريق                ثالث

 /.٤/شكل رقم 
 ويف هـذه    :الطريق العام خيترق املدينة وال ميكن على طريق فرعي بديل له ألسباب ختطيطية أو جغرافية              

لى أال يقل عرض اجلزء املرصوف من الطريق        احلالة ميكن عمل طريقي خدمة على جانيب الطريق الرئيسي ع         
متراً وأال يقل عرض اجلزء املرصوف من كل مـن طريقـي            / ١٥/الرئيسي يف اجلزء املخترق للمدينة عن       

 /.٥/انظر شكل رقم . اخلدمة عن ستة أمتار
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  : ختطيط الطرقات داخل املدينة-ثانياً
ف حول املدينة وذلك لكي يؤمن االتصال بني         يستحسن إجياد طريق رئيسي يلت     :الطريق احمليط باملدينة    -أ 

وتصبح ألسباب ختطيطية تستدعيها طبيعة املدينـة أن        . أطرافها دون احلاجة للمرور مبنطقة وسط املدينة      
 .يقتصر التفاف هذا الطريق حول جزٍء منها فقط وبشرط أن يتصل يف هنايتيه بطريقني رئيسيني

ق رئيسية تربط مناطق املدينة بعضها ببعض على أن         جيب خلق طر  : الطرق الرئيسية داخل املدينة     -ب 
يتراوح البعد بني حماور هذه الطرق بني الكيلومتر، ثالثة أرباع الكيلومتر، وميكن تأمني هذه الغاية               

 .يف األجزاء املبنية من املدينة بوضع خطوط تنظيم يتم تنفيذها مع الزمن
م اختراق منطقة قلب املدينة التجاري أو اجلـزء         قد يستدعي التخطيط عد   : الطريق احمليط بقلب املدينة     -ج 

 .القدمي منها، ويفضل عندئذ عمل طريق رئيسي حييط بقلب املدينة ويتصل به عدد من الطرق الرئيسية
جيب أن يظهر التخطيط املقترح شبكيت الطرق الرئيسية والفرعية         : شبكيت الطرق الرئيسية والفرعية     -د  

صلة ومتمشية مع طبيعة األرض ومستوياهتا إىل أبعـد حـد           وحبيث تكون شبكة الطرق الرئيسية مت     
وتكون شبكة الطرق الفرعية    . وحبيث تسمح منحنياهتا وعروضها ومستوياهتا الستيعاب املرور السريع       

 .وممرات املشاة مكملة للشبكة األوىل بواسطة الشبكتني ميكن خدمة مجيع أجزاء املدينة
تقاطعات الطرق الرئيسية اليت يتقابل فيها أكثر من طريقني      يستحسن عدم اللجوء إىل     : تقاطعات الطرق   -ه 

 لتسهيل +منها على شكل ┴رئيسيني يف نقطة واحدة ويفضل يف أغلب األحيان التقاطعات على شكل 
 .حركة املرور كما يفضل أن تكون التقاطعات متباعدة بقدر اإلمكان مع الطرق الرئيسية

تم حصر الطرق الرئيسية يف املدينة واليت تطل على منـاظر طبيعيـة             ي : الطرق ذات املناظر الطبيعية    -ثالثاً
مجيلة، وكذلك طريق الكورنيش يف أجزائه اليت يشرف فيها على املدينة مث يعمل على محاية تلك املنـاظر                  

نية وحيدد ارتفاع األب  . بتحديد ارتفاع األبنية اليت تقع حائالً بني املار يف الطريق املذكورة وبني تلك املناظر             
حبوايل املتر الواحد أعلى عن سوية الرصيف وذلك يف املناطق اليت تسمح احندارات األراضي فيها بتطبيـق                 

ويف احلاالت اليت ال تسمح فيها احندارات األراضي بتطبيق ذلك ويف احلاالت اليت ال تسمح فيهـا                 . ذلك
شف املناظر الطبيعية وحتـول إىل      احندارات األراضي بالبناء حتت سوية الرصيف فتستملك األجزاء اليت تك         

حدائق ومنتزهات أما إذا تعذر االستمالك فتفرض وجائب جانبية على األبنية اليت تقام بعرض كايف يؤمن                
  .عدم حجب املناظر عن الطريق

يراعى مبدأ تكوين اخلاليا السكنية يف ختطيط املناطق السكنية اخلالية ومناطق التوسـع              : املناطق السكنية  -٧
  . تكون كل خلية سكنية وحدة قائمة بذاهتا حتتوي على اخلدمات واملرافق الالزمة هلاوحبيث

يتحدد عدد سكان اخللية الواحدة بعدد يتراوح بني أربعة آالف وستة آالف نسمة تقريباً ويتوقف                -
حتديد هذا العدد بالضبط على ما إذا كانت املنطقة السكنية قائمة أو مستجدة تغلب فيهـا مبـاين       

 .الت أو العمارات ذات مستوى عايل أو منخفضالفي
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ويتوقف توقيع حدود اخللية السكنية على املسافات اليت ميكن للفرد أن يقطعها راجالً من مـسكنه              -
 .إىل املركز التجاري الفرعي أو املدرسة دون عناء وحتدد هذه املسافة عادةً بنصف كيلومتر

 للخاليا السكنية شكلها وتكوينها فال يصح مثالً أن         وشبكة الطرق الرئيسية من العناصر اليت تعطي       -
خيترق الطريق الرئيسي ذو املرور السريع اخللية السكنية بل من األصوب أن حتاط اخللية الـسكنية                

 .بالطرق الرئيسية حىت ال يضطر الطفل يف ذهابه إىل مدرسته وإيابه منها إىل عبور طريق رئيسي
ساحتها أيضاً جتانسها يف تكوينها قدر اإلمكان من حيث أنواع          وأخرياً فمما حيدد شكل اخللية وم      -

املباين السكنية ومستواها وهذا يعطي مراكز جتارية ومرافق ختدم طبقة من الـسكان متجانـسة يف     
 .العادات واملشارب وبالتايل هلا طلبات مشتركة وأذواق متفقة

  : مشاريع اإلسكان الشعيب-٨
أن تكون املواقع بالقرب من أماكن      : إلسكان الشعيب االعتبارات اآلتية   يالحظ يف انتقاء مواقع مشاريع ا       -أ 

العمل أو على مسافة مقبولة للسري على األقدام أو بالقرب من األحياء اليت يقطنها سكان من حمدودي                 
 .الدخل

ختتار املناطق الرخيصة الثمن كاملناطق اجلرداء والغري مزروعة وكذلك الناطق اليت أرضها صخرية أو                -ب 
 .صلبة ليمكن التأسيس عليها بأقل التكاليف

يفضل انتقاء األراضي ملك البلدية وتدرس األراضي ملك الدولة والواقعة خارج احلـدود اإلداريـة                 -ج 
 .احلالية للبلدة وميكن ضمها إىل أمالك البلدية بعد توسيع تلك احلدود تبعاً لتوصيات التخطيط املقترح

 . وميكن توصيل املرافق العامة إليه بسهولةحيسن أن يكون املوقع على طريق قائم -د 
تقدر املساحة الالزمة ملشاريع اإلسكان تبعاً لعدد الوحدات السكنية املطلوب بناؤها وهذه حتدد بالنسبة      -ه 

 ملشاريع إزالة املناطق السيئة باملدينة وما حيتمل أن يهدم من مبانيها يف             ةللحاجة الفعلية للسكان وبالنسب   
 .قترحةمشاريع التنظيم امل

جيب احملافظة على طابع ومميزات املناطق السياحية واألثرية مع إظهار املبـاين             : املناطق السياحية واألثرية   -٩
األثرية واملساجد ذات القيمة التارخيية أو املعمارية وذلك بإخالء املباين واملساكن اليت ختفيها عن األعني أو               

مليادين أمامها وكشفها للزائرين ووضعها يف إطار جذاب        اليت تشوه منظرها كلما أمكن ذلك، مع خلق ا        
من املنتزهات وقد يستدعي األمر حتديد ارتفاعات األبنية احمليطة باملباين األثرية أو حتديد مـواد البنـاء أو        

  .الطراز املعماري هلا تأميناً لالنسجام والتناسق
عن ستة آالف نسمة يكتفى فيها مبركـز جتـاري         يف البلدة اليت ال يزيد عدد سكاهنا         : املناطق التجارية  -١٠

ويف حال ازدياد عدد السكان عن ذلك فيمكن إجياد مراكز جتارية فرعية            . أساسي واحد يف وسط البلدة    
أما من حيث املوقع فيستحـسن أن       .  نسمة ٦٠٠٠أو٤٠٠٠أخرى أو أسواق حملية مبعدل واحد لكل        

كون جممعة على شكل سوق جتاري ويف حال وقوعها         تتوسط املراكز التجارية املناطق السكنية حبيث ت      
على طريق عام فيستحسن إبقاؤها على جانب واحد من الطريق ويفضل أن ال تطل احملـال التجاريـة                  
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ويف مجيع احلاالت يراعى ختصيص املساحات الالزمة حلركة        . مباشرةً على الطريق العام ذو املرور الثقيل      
  ).٦انظر شكل(ات البائعني واملشترين وملواقف السيار

إن اختيار موقع الصناعات املؤذية يتوقف على اجتاه الرياح السائدة يف البلدة وميكـن       : املناطق الصناعية  -١١
وضع تلك الصناعات يف أطراف البلدة وحبيث تكون مواقعها يف االجتـاه املعـاكس للريـاح الـسائدة                  

ما يتوقف اختيار مواقع الـصناعة علـى     ك. ومفصولة عن املناطق السكنية مبنطقة خضراء بعرض مناسب       
انظر الـشكل   . (توفر املرافق من ماء وكهرباء فضالً عن ضرورة وجود طريق أو طرق حالية تؤدي إليها              

ويدخل يف تعريف الصناعات املؤذية تلك الصناعات املضرة بالصحة واليت تنتج عنها غـازات              ). ٧رقم  
أما احلرف اليدوية فـيمكن     . ج إىل حركة نقل ثقيلة    وروائح ودخان وضجيج يزعج السكان أو اليت حتتا       

  .السماح هبا داخل مساحات حمدودة ضمن املناطق السكنية، والسيما يف املدينة القدمية
جيب ختصيص أرض يف كل مدينة إلقامة ملعب رياضي واحد على            : املالعب الرياضية واحلدائق العامة    -١٢

ر مربع وميكن أن يكون النادي الرياضي مندجماً مع هـذا           ألف مت ٢٠األقل وميكن اعتبار مساحته حوايل      
ولتخفيض التكاليف يستحسن اختيار موقع امللعب يف منطقـة متامخـة حلـدود          . امللعب أو منفصالً عنه   

العمران وحبيث يقع يف اجتاه التوسع العمراين وذلك لكي يتسىن للمالعب يف املستقبل أن تكون يف مركز                 
هذا ويستحسن إجياد حدائق صغرية خلدمة األحيـاء الـسكنية          ). ٨شكل رقم   انظر ال (وسطي من البلدة    

ضمن البلدة احلالية كلما أمكن ذلك على أن تكون مواقعها موزعة توزيعاً عادالً على مجيـع األحيـاء                  
وميكن تنفيذ ذلـك    . متر مربع لكل ألف نسمة تقريباً     ٢٠٠٠وحبيث تكون مساحات تلك احلدائق مبعدل       

أمـا  ). ٩انظر الشكل رقم    . (دائق يف مواقع األبنية املهدومة أو األماكن اخلالية من البناء         بإحداث تلك احل  
يف مناطق التوسع اجلديدة من البلدة فتؤمن احلدائق العامة ومالعب األطفال تبعاً لكثافة السكان املقترحة               

 مربع لكـل     متر ١٥٠٠٠،  ١٠٠٠٠وحبيث تكون مساحات تلك احلدائق واملالعب مبعدل يتراوح بني          
  .ألف نسمة

  : التخطيط املقترح واحلالة الراهنة-١٣
عند اقتراح التخطيط اجلديد ملختلف مناطق املدينة تؤخذ بعني االعتبار بقدر اإلمكان الطرق احلاليـة                 -أ 

وعلى وجه اخلصوص الطرق اليت مدت هبا املرافق العامة من أسيقة ومياه وكهرباء كما يراعـى عنـد                  
قترحة حالة املباين القائمة وارتفاعاهتا واحملافظة بقدر اإلمكان علـى األجـزاء            وضع خطوط التنظيم امل   

 .املعمرة واحلديثة منها على اخلصوص
كما تؤخذ يف االعتبار مجيع اإلفرازات املصدقة واليت مل تقم عليها مباٍن وذلك لدراسة إمكان مشوهلـا                   -ب 

 . التخطيطضمن التخطيط العام النهائي للمدينة ما مل تتعارض مع هذا
يف حالة وجود مقابر يف منطقة وسط البلدة أو ضمن املناطق السكنية فيجب العمل على انتقـاء          : املقابر -١٤

أرض مبساحة كافية خارج البلدة لنقل املقابر إليها وإذا تعذر نقلها يف الوقت احلاضر فيجـب ختـصيص                  
. بني املناطق السكنية احمليطة هبـا     م يفصل بينها و   ٢٠شريط أخضر من األشجار حوهلا بعرض ال يقل عن          

وإذا كانت مساحة البلدة كبرية حبيث يكون من الصعب خدمتها مبوقع واحد للمقابر فـيمكن اختيـار                 
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موقعني أو ثالثة مواقع هلا وحبيث تقع على طرقات عامة يف املناطق املخالفة الجتاه توسـع العمـران أو                   
مسافة كيلو متر واحد عن حدود هناية التوسع املنتظـر          هبوب الرياح السائدة وحبيث ال يقل بعدها عن         

أما املقابر احلالية الواقعة ضمن املدينة فتتخذ االحتياطات الالزمة ملنع الدفن فيها ويعمـل              . للكتلة السكنية 
  .على ختصيصها كحدائق عامة أو الستعماالت أخرى

عليها دار احلكومة والبلدية ومبىن االحتاد القومي       مراعاة إجياد ساحة رئيسية يف املدينة تطل         : املباين العامة  -١٥
مع إجياد ساحات أخرى ثانوية أمام املباين العامة األخرى كلما أمكن ذلك كما حيدد موقع لقصر الضيافة                 

ويالحظ يف التخطيط العام حتديد مواقع ملسرح . بالقرب من حديقة عامة وحبيث يشرف على مناظر مجيلة       
كما حتدد مواقع إقامة احلمامـات      . متحف تعني تبعاً حلجم املدينة وعدد سكاهنا      رئيسي للمدينة ومكتبة و   

  .واملغاسل واملراحيض العامة وغريها
حتدد مواقع األسواق سواء كانت أسواق اخلضر والفواكه أو املواشي حسب حاجة             : األسواق واملسلخ  -١٦

دينة ومتصلة بالطرق الرئيسية الـيت      كل مدينة وتكوينها وحبيث تكون تلك األسواق قريبة من مداخل امل          
تربط املدينة باملناطق الزراعية احمليطة هبا، وحبيث تتصل تلك األسواق أيضاً اتصاالً مباشراً باملراكز التجارية               
باملدينة وحبيث ميكن توفري املرافق العامة هلا، أما من حيث ختطيط موقع أسواق املواشي فيوصـى بعمـل                  

اق والزرائب اخلاصة هبا ومستودعات العلف واملسلخ ويراعى أن يكون مـن            وحدة كاملة من تلك األسو    
. السهل توصيل املرافق العامة إىل املواقع كما ميكن بسهولة تصريف املتخلفات منـه تـصريفاً صـحياً                

ويستحسن أن يكون يف الناحية البعيدة عن هبوب الرياح ومفصوالً عن املدينة بـشريط أخـضر مـن                  
ت السكك احلديدية تستعمل لنقل املاشية فيحسن وضع موقع األسواق والزرائب قريباً            وإذا كان . األشجار

كما يوصى بعمل أسواق سياحية ذات طابع خاص باملدن ذات األمهيـة الـسياحية              . من حمطة البضائع  
  .وبالقرب من األماكن األثرية

واقع حملطات الـسيارات    جيب حلظ م   : حمطات انطالق السيارات ومواقف االنتظار وحمطات اإلطفاء       -١٧
تكون مراكز النطالق الباصات والسيارات اليت تربط املدينة باملواصالت اخلارجية، كما جيب حلظ مراكز              

كما تدرس مواقع السيارات حـسب      . أخرى النطالق خطوط الباصات املتعلقة بالنقل الداخلي باملدينة       
وأخرياً جيـب   . اتصاهلا بشبكة الطرق الرئيسية   حاجة املدينة مع حتديد وإيضاح مداخلها الرئيسية وكيفية         

بيان مواقع حمطات إطفاء احلريق حبيث ختدم املدينة القدمية والكتلة السكنية هبا مع خدمة مناطق التوسـع                 
  .املقترح

كمبدأ عام جيب دمج مواقع الثكنات العسكرية احلالية والواقعة داخل توسع املدينة             : الثكنات العسكرية  -١٨
ط العام على اعتبار أهنا ستنتقل إىل خارج املدينة خالل السنوات القادمة وميكن اسـتعمال               ضمن التخطي 

  .مواقعها لألغراض اليت حتتاج إليها املدينة
تبني كافة املرافق العامة للمدن املقترح ختطيطها بشكل عام، من كهرباء ومياه وجمـاري               : املرافق العامة  -١٩

لتخزين والتصفية، مع األخذ بعني االعتبار الشيكات احلالية من تلـك           مع توضيح مواقع مراكز التوليد وا     
  .املرافق وما نفذ من املنشآت اخلاصة هبا
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حتدد املساحة اليت تشغلها املناطق القدمية يف البلدة كما تعني حدودها، وحتـاط             : املناطق القدمية من البلدة    -٢٠
ة إىل اختراقها باستحداث طرق عريضة فيهـا، مث         بطرق بعرض يناسب حركة املرور يف املدينة بدون احلاج        

يوضع لتلك املناطق ضابطة بناء خاصة هبا حتدد مساحة العقارات الدنيا واملساحة املبنية املسموح هبـا مـع                  
  .تعيني ارتفاع الطوابق وعددها وذلك وفق حالة املدينة واملباين القائمة هبا ومساحة العقارات الكائنة فيها

رس مواقع املدارس ملراحل التعليم الثالث االبتدائي واإلعدادي والثانوي كما تدرس مواقع            تد : املدارس -٢١
وفيما يلي األسس الواجـب إتباعهـا يف        . مدارس  احلضانة يف األحياء ذات املستوى االجتماعي املرتفع        

  :دراسة توزيع املدارس باملدينة سواًء كان ذلك يف األحياء القدمية منها أو احلديثة
 : يالحظ يف اختيار مواقع املدارس املبادئ اآلتية:يار املواقعاخت  -أ 

 .أن تتوسط املدارس االبتدائية ومدارس احلضانة اخللية السكنية -١
 .أن تبعد املدارس عن الطرق الرئيسية وأال حتاط مواقعها بالطرق من كافة أطرافها -٢
 .كلما أمكن ذلكأن ختتار املواقع على األراضي التابعة ألمالك البلدية أو الدولة  -٣
أن يتم جتميع عدة خاليا سكنية يف خلية سكنية وسطى حيث تتوسطها مدرسة إعدادية أو ثانويـة                  -٤

 .ويستحسن أن يكون متامخاً هلا املالعب الرياضية الالزمة جملموعة اخلاليا السكنية املذكورة
 الطالب على األقدام مـن      يالحظ يف اختيار مواقع املدرسة االبتدائية أن تتراوح املسافة اليت يسريها           -٥

 متراً على األكثر ويف اختيار موقع املدرسـة اإلعداديـة أو            ٧٥٠-٥٠٠مسكنه إىل املدرسة بني     
 متراً على األكثر على أال خيترق الطالب لطـرق          ١٢٥٠-٧٥٠الثانوية أن تتراوح تلك املسافة بني       

 .رئيسية يف ذهابه إىل املدرسة
 طالباً  ٥٠٠و٤٠٠ سعة املدارس يف كافة مراحلها التعليمية بني          يقترح أن تتراوح   :عدد طالب املدرسة    -ب 

لكل مدرسة ولتقدير املساحات الالزمة للمدارس فيمكن اعتبار أن املساحة الالزمة للطالب يف مرحلة              
أمتار مربعة، واملساحة الالزمة للطالب يف مرحلة الدراسة اإلعدادية والثانوية          ١٠الدراسة االبتدائية هي    

 . مربعاً مبا يف ذلك الباحاتمترا١٥ًهي 
 نظراً لكون مرحلة التعليم االبتدائي إلزامية فيقترح إعداد مدارس تكفي           :تقدير حاجة املدينة للمدارس     -ج 

من األطفال يف سن الدراسة االبتدائية مأخوذة من نسب توزيع السكان احملـسوبة مـن          % ٩٥حلوايل  
ا لتقدير حاجة املدينة للمـدارس اإلعداديـة        أم. أهرامات السن واجلنس آلخر إحصاء كامل للسكان      

والثانوية واملهنية فإننا نرى أنه من املنتظر يف غضون الثالثني عاماً القادمة أن يكون عدد طالب املدارس                 
اإلعدادية والثانوية للذكور بالنسبة إىل جمموع الذكور يف أعمار الدراسة اإلعدادية والثانويـة بنـسبة               

وذلـك  % ٥٠ النسبة املماثلة لإلناث يف الدراسة اإلعدادية والثانوية هي          كما ينتظر أن تكون   % ٧٥
 .بالنسبة لعدد الطالب الذين هم يف سن الدراسة يف هناية الثالثني عاماً القادمة

يراعى يف التخطيط توزيع اخلدمات الصحية واالجتماعية على املناطق          : اخلدمات الصحية واالجتماعية   -٢٢
كما يوصى بتعميم مكاتـب الـصحة       . يث احلاجة ماسة إىل اخلدمات من ذلك النوع       املختلفة باملدينة ح  

واملستوصفات يف األحياء املختلفة للمدينة مبا حيقق خدمة متكافئة جلميع األحياء وخاصةً الفقرية واملزدمحة              



  التنظيم- الفصل الثاين  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٤٣

يت تعاجل  كما يرى ضرورة توفري العدد الكايف من املستشفيات العامة حبيث تكون أنواع األمراض ال             . منها
فيها العامل األساسي يف اختيار املوقع وخاصة مستشفيات األمراض السارية فتوضع يف عكس اجتاه الرياح               

  .بالنسبة للمناطق السكنية
يالحظ يف ختطيط املدينة أن يتم تقرير خط لنهاية توسع املدينة حيدد             : احلدود اإلدارية ومناطق احلماية    -٢٣

 احلاضر واملستقبل ويدخل فيه أراضي احلدائق العامة واملالعب واملنتزهات          املناطق اليت يسمح بتعمريها يف    
وخط آخر يشكل احلدود اإلدارية للمدينة وحيصر بينه وبني اخلط األول مجيع مناطق احلمايـة احمليطـة                 

  .باملدينة واليت ال يسمح بتعمريها إال لألغراض الزراعية ووفق اشتراطات خاصة
  :تعليمات كيفية تطبيق هذه ال-٢٤

 وضعت هذه التعليمات بقصد التوجيه على أن يراعى يف تطبيقها حالة كل مدينة صغرية أو كبرية أو                  -أوالً
قرية على حدة، وعلى أن تقدم االقتراحات املتعلقة بالتخطيط مقرونة باحلالة الراهنة للمبـاين مـن                

 مقترحات التخطيط كاملناطق الـيت      ارتفاعاهتا واستعماالهتا وحالتها، وذلك يف األجزاء اليت تتناوهلا       
  .تشق فيها الطرق الرئيسية أو تستحدث الساحات واحلدائق العامة

 توضع الربامج املنفصلة لتنفيذ مشروعات التخطيط والتنظيم للمدن مع بيان األسباب اليت استند إليها               -ثانياً
 .يف ترتيب األفضليات املقترحة
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  الفصل الثالث
  التقسيم

  
  
  .م٢٠٠٤ لعام ٤٦م والقانـون رقم ١٩٧٤ لعام ٩ ون رقمــ القان:اب األولالب

  .٢٠٠٢ لعام ٤٦ والقانون١٩٧٤ لعام ٩التعليمات التنفيذية للقانون رقم : الباب الثاين
 . القرارات والبالغات والتعليمات واملر اسالت املتعلقة بالتقسيم واإلفراز:الباب الثالث
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  م٢٧/١/١٩٧٤تاريخ / ٩/قانون رقم 
  بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن

  رئيس اجلمهورية
  بناًء على أحكام الدستور

  م ٣١/١٢/١٩٧٣تاريخ وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة ب
  :يصدر ما يلي

  : املبينة فيما يلي جبانبها يقصد بالتعابري الواردة يف هذا القانون املعاين–١مادة 
 . البلدية أو الوحدة اإلدارية:اجلهة اإلدارية -
 . اجمللس البلدي يف البلدية أو املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية:اجمللس -
 . رئيس البلدية أو رئيس املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية:رئيس اجلهة اإلدارية -
 .كونة لألرض املراد تقسيمها أو تنظيمهاجمموع العقارات وأجزاء العقارات احملددة واحملررة امل: املنطقة -
 . القطع اليت تنتج عن تقسيم األرض:املقاسم -
 . كل جتزئة لقطعة أرض إىل مقاسم يقصد إقامة مبان عليها:التقسيم -
 تشمل مراكز اجلهة اإلدارية واملدارس واملخافر واملستشفيات واملستوصفات ومراكز          :املشيدات العامة  -

واملكتبات العامة واملراكز الثقافية واألماكن املعدة لآلثار العامـة         ) د والكنائس املساج(اإلطفاء واملعابد   
 .واملالعب الرياضية ومراكز الرعاية االجتماعية

 . اجلهة اليت تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصا طبيعياً أو اعتبارياًَ:طالب التقسيم -
راهن ملدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراين         هو املخطط الذي ميثل الوضع ال      :املخطط التنظيمي العام   -

 .املرسوم ألي منها مستقبالً يف مجيع اجملاالت
 هو املخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية الالزمة مبا يتفق مع املخطط            :املخطط التنظيمي التفصيلي   -

 .التنظيمي العام
فصيلي بأحـد األسـلوبني     املخطط التنظيمي الت   تتم هتيئة األرض للبناء وفق املخطط التنظيمي العام و         –٢مادة  

  :التاليني
 .التقسيم بناًء على رغبة املالك  -أ 

  .التنظيم بناًء على رغبة اجلهة اإلدارية  -ب 
 التقسيم: الباب األول

 عندما يرغب املالك تقسيم املنطقة إىل قطع ُمَعدَّة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إىل اجلهـة اإلداريـة                   -٣املادة  
  :بارة حتتوي على الوثائق التاليةى التقسيم مرفقاً بإضللموافقة عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .احمللية م انتقل هذا االختصاص لوزير اإلدارة١٩٧٢ن لعام /٩١والقرار / ٢٩/مبوجب القانون ) ١(
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 :مستندات امللكية وتشمل ما يلي  -أ 
 . عن قيود السجل العقارياملستندات املثبتة للملكية صادرة -١
إقرار من أصحاب احلقوق العينية املدوَّنة على صحائف العقارات اليت تتألف منـها األرض يفيـد                 -٢

موافقتهم على التقسيم وترقني إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من املقاسم اليت               
 .ستنتج عن التقسيم مبا يتناسب وهذه احلقوق

سيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غري مسجلة على صحائف عقارات األرض            تعهد من طاليب التق    -٣
 .ض عنها ألصاحبهاويف حال ظهور مثل هذه احلقوق فإهنم يتحملون تبعة التعوي

 :ت التقسيم وُيراَعى فيها ما يليخمططا  -ب 
كما االنسجام مع املخطط التنظيمي العام واملخططات التنظيمية التفصيلية املتممة له عند وجودها،              -١

يراعي يف حتديد الطرق الواردة يف التقسيم ما حيتمل من ازدياد السكان وحركة املـرور وبـاقي                 
 .االعتبارات املتعلقة بعمران املدن يف األرض واملناطق اجملاورة

خيصص ثلث مساحة املنطقة للطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة ويقتطع جماناً وحيـسم              -٢
 .ف عرض الطرق العامة اليت حتد العقارات املراد تقسيمهامن املساحة اجملانية نص

تزاد النسبة اجملانية املقتطعة املشار إليها يف الفقرة السابقة حىت النصف إذا كـان املخطـط العـام                   -٣
 .واملخطط التفصيلي يقتضيان ذلك

ئدة ويـتم   إذا زادت املساحة املقتطعة على النصف يترتب على اجلهة اإلدارية دفع مثن املساحة الزا              -٤
 .ن وفقاً ألحكام قانون االستمالكتقدير هذا الثم

إيصال بدفع رسم التدقيق وحيدد هذا الرسم من قبل اجمللس البلدي أو التنفيذي على أن ال يزيد عن عشرة                     -ج 
 .ة لرية سورية عن التقسيم الواحدقروش سورية عن كل متر مربع من املنطقة وال يقل عن مائ

  :-٤املادة 
دارية باالشتراك مع مؤسسات املياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات واألعباء الالزمـة         تضع اجلهة اإل    -أ 

إليصال املرافق العامة من طرقات وأرصفة وجمار ومياه وكهرباء إىل املقاسم امللحوظة علـى خمطـط                
 .ن تفصيلي مبا يصيب كل مقسم منهاالتقسيم مع بيا

 مقسم مبثابة دين ممتاز لصاحل اجلهة اإلدارية على هذا املقـسم            تعترب األعباء والنفقات املقدرة على كل       -ب 
 .يف الدوائر العقاريةوتوضع إشارة رهن مبقداره على صحيفته حني تسجيل اإلفراز 

جيوز نقل ملكية املقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات املرافق العامة وفقاً لتقدير اجلهة اإلدارية                   -ج 
تسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية اخلاصة           أو لقاء تعهد من املشتري ب     

أما إفراز البناء أو نقـل       .وال يرخص ببناء املقسم إال بعد تسديد نصف نفقات املرافق العامة           .باملقسم
 أو ما   ملكيته أو ملكية جزء منه يف السجل العقاري فال جتوز إال بعد تسديد مجيع نفقات املرافق العامة                

 .ته وفقاً لتقدير اجلهة اإلداريةيترتب منها على اجلزء املراد نقل ملكي
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إذا زادت املبالغ املستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إىل دافعيها وإذا نقصت عن                  -د 
 .وفق قانون جباية األموال العامةذلك فيستوىف الفرق 

  :-٥املادة 
من املادة الثالثة ومن أحكام املادة الرابعة املناطق اليت تتصل كافة مقامسها      ) ب(رة  تستثىن من أحكام الفق     -أ 

 . مطابقة للتخطيط املصدقالناشئة عن التقسيم بطرق عامة
لرابعة بنـاًء علـى     جيوز لوزير اإلدارة احمللية استثناء بلديات الدرجتني الثالثة والرابعة من أحكام املادة ا              -ب 

 .اقتراح اجمللس
  :-٦ املادة

 .الل ثالثة أشهر من تاريخ تقدميهتبت اجلهة اإلدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة ألصحاب العالقة خ  -أ 
 .بناًء على موافقة اجمللس البلديتتم املوافقة على التقسيم بقرار من املكتب التنفيذي باحملافظة   -ب 

 .الوجه املبني يف املادة السابقةصديق على  ميتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم مل يقترن بالت-٧املادة 
  :-٨املادة 

يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقدمي عقاره خالفاً ألحكام هذا القانون بغرامة تفرضها اجلهة      -أ 
من قيمة ا لعقار وفق التقدير املايل له تستوىف لصاحل اجلهة اإلدارية            %) ٢٥(اإلدارية بقرار مربم تعادل     

 .ن جباية األموال العامةاً لقانووفق
تعترب األبنية املشيدة على العقارات املقسمة خالفاً هلذا القانون واجبة اهلدم إال أنه يف حالة تأجيل هدمها                   -ب 

تفرض اجلهة اإلدارية على شاغليها غرامة مئوية تعادل بدل إجيارها ملدة سنة حمسوباً علـى الـتخمني                 
 .ه مالك العقار إذا كان مستأجراًئاً لذمة الشاغل جتااملايل، ويعترب استيفاء هذه الغرامة مرب

 التنظيم: الباب الثاين
 إحداث املناطق التنظيمية: الفصل األول

 :ق التنظيم يف احلالتني اآلتيتني للجهات اإلدارية تطبي-٩املادة 
ب أو  الدمار نتيجـة احلـرو    على املناطق املصابة بكوارث طبيعية من زالزل وفيضانات أو اليت حلقها              -أ 

 .احلرائق
 .خطط التنظيمي العام املتعلق هباعلى املناطق اليت ترغب اجلهة اإلدارية تنفيذ امل  -ب 

 :اد إىل إضبارة حتتوي على ما يلي حتدث املنطقة مبرسوم وباالستن-١٠املادة 
خمطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة املساحة والتحسني العقاري مبيناً عليه حدود املنطقة وحـدود                 -أ 

 .ملشادة عليها مع جداول مبساحتهاالعقارات الداخلة فيها واألبنية اكل من 
خمطط ُمَعّد من ِقَبِل اجلهة اإلدارية وُمْعَتَمد من ِقَبِل أمانة املساحة والتحسني العقاري ُمَبيَّن عليه حـدود                   -ب 

، حات واحلـدائق  املقاسم احملدثة وحدود الشوارع املنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحـدود الـسا            
 .واملشيدات العامة
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منهاج حتديد الوجائب العمرانية واألثرية والتزيينية، والشروط الناشئة عنها والسيما فيما يتعلق منـها                -ج 
بالفسح الفاصلة بني املباين اليت جيب تركها خالية من البناء وارتفاع البنـاء والتـصميمات املعماريـة                 

 .ف وغريها من متطلبات املنطقةاتوتوزيع شبكات اجملاري، والكهرباء واملياه واهل
 .ر اجمللس باقتراح إحداث املنطقةقرا  -د 

دم  ينشر مرسوم إحداث املنطقة التنظيمية يف اجلريدة الرمسية، ويف إحدى الصحف احمللية، وعند ع              -١١املادة  
  .وجودها ففي إحدى صحف العاصمة

ائعاً مشتركاً بني مجيع أصحاب احلقوق فيها        تؤلف األمالك الداخلة ضمن املنطقة التنظيمية ُملْكَاً ش        -١٢املادة  
 .حلق العيين الذي ميلكهحبصص تعادل كل منها القيمة املقدرة لعقار كل منهم أو ا

  ):٤١/٠٤ يرجى العودة اىل القانون –م ٢٠٠٤ لعام ٤١ من القانون١أضيفت إليها املادة (  -١٣املادة 
 أيِّ جهٍة من اجلهـات      كن إحداثها دفعةً واحدةً يف    جيوز مبرسوم أن حيدد عدد املناطق التنظيمية اليت مي          -أ 

 .اإلدارية
ال جيوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استمالك أو تقسيم يف مناطق تنظيم جديدة                      -ب 

 .إال مبوجب مرسوم خاص بالعقار املراد إعادة تنظيمه بناًء على اقتراح اجلهة اإلدارية صاحبة العالقة
 :طقةناء املعامالت اآلتية على العقارات الداخلة يف املمينع إجر  -ج 

 .اإلفراز -١
 .التوحيد -٢
 . منع الترخيص والبناء -٣
  :-١٤املادة 

تقتطع اجلهة اإلدارية مجيع األراضي الالزمة لتنفيذ الطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة ووفقاً               -أ 
 .من هذا القانون املادة الثالثة من) ب( من البند ٤ و٣ و٢ألحكام الفقرات 

جيوز للمجلس تغيري صفة املشيدات العامة إىل مشيدات عامة أخرى باستثناء املقاسم املخصصة لبنـاء                 -ب 
 . جيوز تغيري صفتهامدارس ومعابد فال

 التقدير البديل: الفصل الثاين
  :-١٥املادة 

ادة التاسعة على اجلهة    من امل ) آ(يف حال إحداث املنطقة التنظيمية لسبب من األسباب الواردة يف الفقرة              -أ 
اإلدارية خالل شهر من صدور مرسوم إحداث املنطقة أن تدعو بإعالن ينشر يف صحيفة حملية واحـدة    
على األقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة مالكي عقارات املنطقة وأصحاب احلقوق              

 املنطقة أصالة أو وصـاية أو       العينية عليها للتصريح حبقوقهم وعلى هؤالء وكل من له عالقة بعقارات          
وكالة، أن يتقدم إىل اجلهة اإلدارية املختصة خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإلعالن املشار إليه بياناً يعني                 
فيه حمل إقامته املختار ضمن املدينة اليت تقع فيها املنطقة، مرفقاً بالوثائق واملستندة املؤيـدة حلقوقـه أو                  
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حال عدم وجودها أن يذكر يف بيانه املواقع واحلدود واحلصص والنـوع     ويف  ) إن وجدت (صوراً عنها   
 .للعقار أو احلقوق اليت يدعي هباالشرعي والقانوين 

جيوز ألقارب أصحاب احلقوق يف املنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبـات وممارسـة                  -ب 
 .فقرة السابقة نيابةً عن أصحاهبااحلقوق املنصوص عليها يف ال

 بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم، تطلب اجلهة اإلدارية من أمانة السجل العقاري إعداد               -١٦املادة  
ـ              ى جدول بأمساء أصحاب العقارات واملتصرفني هبا ومجيع األشخاص الذين هلم حقوق عينية عل

  .العقارات الداخلة ضمن املنطقة
  :-١٧املادة 

ر قيم العقارات الداخلة ضمن املنطقة حبالتها احلاضـرة واإلنـشاءات   تشكل اجلهة اإلدارية جلنة بدائية لتقري     -أ 
 .القائمة عليها واحلقوق العينية واحلقوق املدعى هبا بشكل مستقل، متهيداً لتخصيصها لصاحب احلق النهائي

ُتَؤلَُّف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً، وتصدر اللجنة قراراهتـا حبـضور مجيـع                   -ب 
 .، باإلمجاع أو باألكثريةاألعضاء

ال جيوز أن يكون عضواً يف اللجنة البدائية كل من له بذوي االستحقاق أو بأي من عقارات املنطقة املطبق                     -ج 
 .من قانون أصول احملاكمات) ٦٧٤(عليها هذا القانون عالقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام املادة 

  :-١٨املادة 
عالنات لديها وبالنشر يف صحيفة حملية إن وجـدت أو يف إحـدى             تعلن اجلهة اإلدارية يف لوح اإل      -١

صحف العاصمة إن مل توجد عن انتهاء أعمال اللجنة البدائية املنصوص عليها يف املادة السابقة، وجيب                
 التقريـر   أن يتضمن اإلعالن إشارة صرحية للجهة املختصة اليت جيب مراجعتها لالطالع على جـداول             

 .االبدائي املوجود لديه
من هذا القانون أن يقدموا خالل ثالثني يومـاً         ) ١٥(حيق جلميع األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة         -٢

 :ملشار إليهما يف الفقرة السابقةمن اليوم الذي يلي تاريخ نشر اإلعالن أو التبليغ ا
ترب القيم  اعتراضاهتم على التقدير البدائي مع تطبيق املوطن القانوين ضمن حدود اجلهة اإلدارية، وتع              -أ 

املقدرة غري املعترض عليها خالل املهلة احملددة يف هذه الفترة املربمة ويعترب اعتراض أحد الشركاء يف                
 .ر مبثابة اعتراض بقية الشركاءالعقا

ادعاءهم بامللكية أو بأية حقوق أخرى ُمدََّعى هبا على عقار أو أكثر من عقارات املنطقة التنظيميـة          -ب 
 ).١٩(فات املشكلة مبوجب املادة ضبارة جلنة حل اخلالبطلب مستقل ُيْوَدُع إ

 جلنة حل اخلالفات: الفصل الثالث
الدعاءات بامللكيـة   تشكل لدى اجلهة اإلدارية جلنة ذات اختصاص قضائي ختتص بالنظر يف مجيع ا-١٩املادة  

مجيع الدعاوى املماثلة العينية على العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية وُتَحالُ إليها         أو باملنازعات 
 .اليت مل ُيَبتَّ فيها حبكم مربماملتعلقة باملنطقة، القائمة أمام احملاكم 
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 بناًء على طلب جيب أن تتقدم به اجلهة اإلدارية حني وجود منازعات تدخل يف اختصاص جلنـة                  -٢٠املادة  
 :ماً بتشكيل هذه اللجنة كما يليحل اخلالفات، ويصدر وزير العدل قراراً مرب

 .رئيساً         قاضي ال تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل  -أ 
 .عضواً   ممثل للمديرية العامة للمصاحل العقارية من محلة اإلجازة يف احلقوق يسميه مديرها العام  -ب 
 .عضواً       اإلجازة يف احلقوق يسميه رئيسهاممثل للجهة اإلدارية من محلة  -ج 
أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانـة وصـدق وال           :(يسهايؤدي عضوا اللجنة اليمني التايل أمام رئ        -د 

 ).أفشي أسرار املذاكرة
 تتمتع اللجنة يف سبيل الفصل يف االدعاءات أو املنازعات املقدمة أو احملالة إليها جبميع احلقوق اليت                 -٢١املادة  

  .ملختصة أصالً بالنظر يف النـزاعتتمتع هبا احملكمة ا
ت اللجنة قابلةً للطعن أمام حمكمة استئناف احملافظة وفق امليعاد واألصـول املتبعـة يف                تكون قرارا  -٢٢املادة  

استئناف قرارات قاضي األمور املستعجلة وتفصل حمكمة االستئناف يف غرفة املـذاكرة بـالطعن              
بقرار مربم، ويبقى للمتضرر الذي مل يكن طرفاً يف النـزاع أمام اللجنة، أن يداعي مسبب الضرر                

جيري تنفيذ قرارات اللجنة اليت مل يطعـن        . عويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي       بالت
فيها خالل امليعاد القانوين، وقرار حمكمة االستئناف لدى اجلهات العامة، إما بكتاب يوجهه رئيس              

ـ                  وم اللجنة إىل اجلهة املختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسـم املقـرر يف قـانون الرس
والتأمينات القضائية لتنفيذ األحكام البدائية، وإما بكتاب من رئيس حمكمة االسـتئناف مرفـق              

  .ة بعد استيفاء الرسوم القانونيةبصورة عن قرار احملكم
 ُتْعفَى اللجنة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قوانني األصول، وهلا أن تلجأ إىل التحكيم بناًء                 -٢٣املادة  

على اللجنة أن تبت يف املنازعات املقدمة إليها         .ق اخلصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه      على اتفا 
 .ثر من تاريخ صدور قرار تشكيلهاخالل أربعة أشهر على األك

 التقدير التحكيمي: الفصل الرابع
  :-٢٤املادة 

 :ُتَؤلَُّف اللجنة التحكيمية كما يلي  -أ 
 .رئيساً      قاضي يسميه وزير العدل -١
 .عضوين    )تسميهما اللجنة اإلدارية(بريان خ -٢
 .عضوين      خبريان ميثالن املالكني -٣

يتم انتخاب اخلبريين ممثلني املالكني بدعوة من اجلهة اإلدارية النتخاهبما ويعترب االنتخاب نافذاً بأكثرية                -ب 
 .من هذا القانون) ٨١( من املادة )١(أصوات من لَبَّى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة 

ا مل يطلب املالكون الدعوة املذكورة النتخاب ممثليهم يف اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البـدائي أو               إذ  -ج 
اخلرباء الـصادرة   بتعيني املمثلني من قائمة     ) يف حال عدم وجود قاضي بدائي     (قاضي الصلح يف املنطقة     

 .رة العدلاعن وز
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اجللسات ُيَصاُر إىل تسمية بديل عن املتخلف       إذا استقال أو ختلَّف ممثال املالكني أو أحدمها عن حضور             -د 
ويف حال تكـرار االسـتقالة أو       . أو املستقيل من ِقَبِل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب احلال          

 .تساوي األصوات يرجح جانب الرئيسالتخلف تتم اللجنة أعماهلا باألكثرية وعند 
من املادة  ) ج(قدير البدائي مبوجب الفقرة     يشترط يف رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط يف عضو جلنة الت            -ه 

 .ن كان عضواً يف اللجنة البدائيةوال جيوز أن يكون عضواً يف اللجنة التحكيمية م) ١٧(
 . طريق من طرق املراجعة أو الطعنتكون قرارات اللجنة مربمة ال تقبل أي  -و 

  .  تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس اجلهة اإلدارية-٢٥املادة 
 جتتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما مينع مـن                  -٢٦دة  املا

 .من هذا القانون) ٢٠( يف املادة قيام األعضاء بأداء مهمتهم حيلفهم اليمني املنصوص عليه
 التقسيم: الفصل اخلامس

  :-٢٧املادة 
ملنطقة حتكيماً من ِقَبِل اللجنة التحكيمية السابقة نفسها        ُيَعاُد تقدير قيم العقارات واحلقوق الداخلة يف ا         -أ 

للمنطقة وملرة واحدة فقط بعد انقضاء مخس سنوات على صدور مرسوم إحداث املنطقة إذا مل ُتْنَجـْز                 
فيها أعمال التنظيم، وتعترب األعمال ُمْنَجَزة بتاريخ تسجيل نتائجها يف السجل اليومي لـدى رئـيس                

 .ارياملكتب املعاون العق
عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضواً أو أكثر من أعضائها ألي سبب كان تسمي                  -ب 

 .اجلهة اليت كان ميثلها بديالً عنها
 .ال شهرين من تاريخ مباشرهتا مهمتهعلى اللجنة إجناز عملها خال  -ج 

ليها يف املنطقة بدائياً أو حتكيميـاً،       عند السهول عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيين مترتب ع             -٢٨املادة  
  .تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء األسعار اليت مخنت هبا سائر عقارات املنطقة

مال التوزيع   ال تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم املنطقة والسيما فيما يتعلق بأع              -٢٩املادة  
 .اإلجباري ووضع اليد

 التوزيع اإلجباري: ل السادسالفص
  :-٣٠املادة 

 .وأصحاب احلقوق فيها تعترب املنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية حتل حمل مجيع املالكني  -أ 
متثل اجلهة اإلدارية هذه الشخصية االعتبارية ومتارس الصالحيات اليت تكفل تصفية أمـالك املنطقـة                 -ب 

 .وم وضرائب وغريهاوحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورس
 .تطبق املادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم  -ج 

 :عملية التوزيع اإلجباري على اجلهة اإلدارية تنظيم اجلدولني التاليني ليكونا أساساً ل-٣١املادة 
اسم صاحب االستحقاق،   : جدوالً باستحقاق أصحاب احلقوق لكل عقار من عقارات املنطقة يتضمن           -أ 

 . من قيمة العقار أو احلق العيين العقار، وحصتهوحصته يف
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 .ة كامل حقوق كل منهم يف املنطقةجدوالً هجائياً بأمساء أصحاب احلقوق يتضمن قيم  -ب 
 .أصحاب احلقوق وفقاً حلصصهم فيها تنتهي أعمال التنظيم يف املنطقة بتوزيع أمالكها على -٣٢املادة 
  :-٣٣املادة 

 : جلنة تؤلف على النحو التايليتم التوزيع اإلجباري من ِقَبِل  -أ 
 .رئيساً      قاضي يسميه وزير العدل -١
 .عضوين    )تسميهما اجلهة اإلدارية(خبريان  -٢
 .عضوين      )ميثالن املالكني(خبريان  -٣

 .من هذا القانون) ٢٠( يف املادة يؤدي أعضاء جلنة التوزيع اإلجباري أمام رئيسها اليمني املنصوص عنه  -ب 
 ).٢٤(األحكام الواردة يف املادة  وفق يتم انتقاء خبريي املالكني  -ج 
) ج(يشترط يف رئيس وعضو جلنة التوزيع اإلجباري ما يشترط يف عضو اللجنة البدائية مبوجب الفقرة                  -د 

 ).١٧(ة من املاد
 .يل اللجنة وفق ما هو مبني أعالهيصدر رئيس اجلهة اإلدارية قراره بتشك  -ه 

هتا عملها أن تقوم بتخمني قيمة كل مقسم مـن مقاسـم             على جلنة التوزيع اإلجباري قبل مباشر      -٣٤املادة  
وإذا زاد جمموع قيم املقاسم أو نقص عن جممـوع قـيم            . املنطقة احملددة على مصورها التقسيمي    

كامل عقارات وحقوق املنطقة املختصة تعمد جلنة التوزيع إىل تعديل حق كـل مـن أصـحاب            
 .ق بنسبة هذه الزيادة أو النقصاناحلقو

على جلنة التوزيع اإلجباري أن تسعى ما أمكن إلعطاء كل من أصحاب احلقوق حصته يف موقع                 -٣٥املادة  
عقاره القدمي أو قريباً منه، وهلا أن ختصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حـصته،                  
كما ميكنها أن ختصص لعدد من أصحاب احلقوق مقسماً واحداً ميلكونه على الشيوع علـى أن                

  .حلصة الشائعة لكل منهمد مقدار احيد
 إذا اختلفت قيمة املقسم أو املقاسم املخصصة لذي حق عن مقدار حصته حتدد جلنـة التوزيـع                  -٣٦املادة  

اإلجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته يف حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه              
على أنه إذا أُْعِطَي املدين مهلة مـن        . ويكون هذا التعويض مستحق األداء فوراً     . يف حال النقصان  

ِقَبِل صاحب االستحقاق أو من ِقَبِل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حىت وفاء الذمـة مـع الفائـدة                  
  .القانونية

  :-٣٧املادة 
تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إىل اجلهة اإلدارية اليت تدعو أصحاب احلقـوق لالطـالع عليـه                   -أ 

 .دم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة إحدى الصحف احمللية وعند عمبوجب إعالن ُيْنَشُر يف
لكل ذي عالقة خالل ثالثني يوماً من تاريخ النشر أن ُيْبِدي مالحظاته على مشروع التوزيع بالئحة                  -ب 

 .خطية يقدمها إىل رئيس اللجنة عن طريق اجلهة اإلدارية
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ة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي ملقاسم املنطقة       عند انتهاء املهلة املعينة يف الفقرة السابقة جتتمع اللجن          -ج 
الثـني  وُيْعلَُن هذا القرار يف لوحة إعالنات اجلهة اإلدارية ملدة ث         . على أصحاب احلقوق ويكون مربماً    

 .يوماً لالطالع وأخذ العلم
ائر العقارية إلجراء   بعد اكتساب قرار جلنة التوزيع اإلجباري الصفة املربمة تبلغه اجلهة اإلدارية للدو            -٣٨املادة  

  .معامالت تسجيل امللكية
 إذا وجدت الدوائر العقارية املختصة أثناء التدقيق أخطاء متنع من تسجيل امللكيـة تقـوم اجلهـة              -٣٩املادة  

اإلدارية بإحالة املالحظات الواردة من الدوائر املذكورة إىل جلنة التوزيع اإلجباري لتصحيح هـذه   
) ٢٧(من املادة   ) ب(ماعها ألي سبب من األسباب الواردة يف الفقرة         األخطاء ويف حال تعذر اجت    

وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح األخطاء املشار إليها خالل         . تكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة     
وتكون قرارات اللجنة مربمة    . مدة ستني يوماً من تاريخ دعوهتا لالجتماع من ِقَبِل اجلهة املذكورة          

 .راجعة أو الطعن وواجبة التسجيلق من طرق املوال ختضع ألي طري
 أحكام عامة وختامية: الفصل السابع

 جيوز للجهة اإلدارية وضع اليد على األمالك العامة، واملقاسم احملدثة يف املنطقة املخصصة لألغراض         -٤٠املادة  
راضـي الزراعيـة    بعد إجناز التقدير التحكيمي، باستثناء األ     ) ١٠(من املادة   ) ب(املبينة يف الفقرة    
  .يث ميكن وضع اليد عليها قبل ذلكوالعرصات ح

 إن احلقوق العينية اليت هي من قبيل الرهونات املتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إىل                 -٤١املادة  
  .لَّت حمل العقار أو احلق األصليالعقارات واحلصص واالستحقاقات اليت ح

 لكل من اللجان املنصوص عليها يف هذا القانون مقرراً مهمته تأمني البيانات             ختصص اجلهة اإلدارية   -٤٢املادة  
واملعلومات اليت حتتاج إليها وحترر ضبوط جلساهتا وتنظيم أعماهلا ومتابعتها كما تـضع حتـت               

  .ات ووثائق ومعلومات وخربات فنيةتصرف اللجان مجيع ما حتتاجه من مستند
 إصدار قراراته حلل القضايا الفرعيـة الـيت مل          -بعد استطالع رأي اجمللس    -دارية لرئيس اجلهة اإل   -٤٣املادة  

  .يذه مبا ال يتعارض مع أحكامهينص عليها هذا القانون واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنف
  :-٤٤املادة 

يسمح للجهة اإلدارية بتسليف املنطقة املبالغ اليت حتتاج إليها من أجل إجنازها على أن تـسترد هـذه                    -أ 
 . توفر السيولة يف صندوق املنطقةسلف عندال

ة من حساب   تصرف النفقات اليت حتتاج إليها املنطقة مبا يف ذلك تعويضات اللجان واألعمال اإلضافي              -ب 
 .املنطقة

 جيري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات باملنطقة على أساس ترك األنقاض للمالكني وأن              -٤٥املادة  
وترحيلها على حساب املنطقة التنظيمية بعد انتهاء املهلة الـيت حتـددها اجلهـة              ُيَصاَر إىل هدمها    

  .ة للمالكني ألخذ أنقاض عقاراهتماإلداري
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 تلتزم اجلهة اإلدارية بتسليم أراضي املقاسم خاليةً إىل مالكيها خالل مدٍة أقصاها تسعون يوماً بعد                -٤٦املادة  
 اإلداري   اإلدارية أن تلجأ إىل اإلخالء بـالطريق       تاريخ حصوهلم على رخص البناء عليها وللجهة      

  .بعد انقضاء هذه املهلة
  :-٤٧املادة 

 . رسوم التسجيل يف السجل العقاريُتْعفَى األمالك الداخلة ضمن املنطقة من  -أ 
ُتْعفَى العقارات املنكوبة يف املناطق اليت طُبَِّق عليها التنظيم بسبب إصابتها بـالكوارث الطبيعيـة أو                  -ب 

نتيجة احلروب أو احلرائق باإلضافة إىل اإلعفاءات السابقة من رسوم بناء املقاسـم املخصـصة               الدمار  
 .احدة بعد انتهاء التنظيمألصحاب العقارات املنكوبة ملرة و

 تؤلف اجلهة اإلدارية عند االقتضاء جلنة أو أكثر حلصر العقارات املوجودة يف املنطقـة ووصـفها                 -٤٨املادة  
مبحتوياهتا من بناء وأشجار ومزروعات وغريها لالستناد إليها يف أعمـال           وتنظيم ضبوط مفصلة    

  . اللجان األخرى
  .  حتصل أموال املناطق وفق قانون جباية األموال العامة وتعديالته-٤٩املادة 
  :-٥٠املادة 

ـ                  -أ  م يقتصر حق املخالفني الذين بنوا فوق أراضي األمالك العامة على أخذ أنقاض أبنيتهم وال يعترف هل
 . بأي حق سوى ذلك

تنظر جلنة حل اخلالفات يف القضايا املتفرعة عن خمالفات البناء املرتكبة على العقـارات اخلاصـة يف                   -ب 
املنطقة وُتَصفَّى حقوق أصحاهبا بعد تسوية خمالفاهتم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هـذه املخالفـات                

 . للجهة اإلدارية
 عن املزروعات والثمار اليت جيري إتالفها عند االقتضاء من ِقَبِل جلنة             يقدر التعويض املتوجب دفعه    -٥١املادة  

يؤلفها رئيس اجلهة اإلدارية من ثالث أعضاء أحدهم خبرياً باألمور الزراعية بقرار مربم ال يقبـل                
  . الطعن

اركة أو   إذا مشلت املنطقة التنظيمية أرضاً زراعيةً يترتب عليها حقوق لفـالح أو ملـزارع باملـش                -٥٢املادة  
بالبدل، فيعترب العقد منفسخاً بني الطرفني كليا أو جزئيا حسب مشول التنظـيم لكـل أو جلـزء                  
األرض، ويدفع لصاحب احلق املنوه عنه من حساب املنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات              

  . املنصوص عليها يف قانون العالقات الزراعية بسبب فسخ العقد
  :-٥٣املادة 

 مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون اليت مل توزع مقامسها إجباريـاً أو مل ُتَبـْع                  جيوز يف   -أ 
باملزايدة العلنية، اإلعالن على أصحاب احلقوق لتقدمي ادعاءاهتم بامللكية أو بأية حقوق عينية أخـرى               

 . على عقار أو أكثر من عقارات املنطقة التنظيمية إىل اجلهة اإلدارية
من هذا  ) ١٤-١٣-١٢-١١-١٠(إلعالن وتقدمي االدعاءات والبت هبا وفق أحكام املواد رقم          يتم ا   -ب 

 . القانون
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 جيوز لرئيس اجلهة اإلدارية خالل ستة أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة الـيت قامـت                   -٥٤املادة  
ـ ابالتوزيع اإلجباري يف املناطق احملدثة قبل صدوره واليت مل يتم تسجيلها يف              سجالت العقاريـة   ل

بسبب أخطاء مانعة من التسجيل للنظر يف مالحظات الدوائر العقارية، وتطبق على هذه املنـاطق               
  ). ٣٩(أحكام املادة 

 جيوز لوزير العدل بناًء على اقتراح اجلهة اإلدارية ندب قاٍض أو أكثر يتفرغون ألعمال جلان حل                 -٥٥املادة  
  . لتوزيع اإلجبارياخلالفات واللجان التحكيمية وجلان ا

  :-٥٦املادة 
تستثىن تعويضات العاملني يف اللجان املؤلفة مبوجب أحكام هذا القانون من احلدود القصوى املنصوص                -أ 

حملددة وتعديالته إذا أجنزوا أعماهلم خالل املهل ا      ) ١٩٦٣(لعام  ) ١٦٧(عليها يف املرسوم التشريعي رقم      
 .إلجنازها يف هذا القانون

 . يضات بقرار من وزير اإلدارة احمللية وتدفع من صندوق املنطقة التنظيميةحتدد هذه التعو  -ب 
 :  تطبق أحكام هذا القانون على املناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه باستثناء-٥٧املادة 

من قانون تنظيم   ) ٩ و ٨ و ٧ و ٦( إىل كل من املواد      باإلستادأصول تصديق املصورات حيث يتم ذلك         -أ 
 . م٢٢/١/١٩٣٣ الصادر بتاريخ وعمران املدن

تصفية املناطق املنفذ بيع بعض مقامسها باملزاد العلين حيث يتم ذلك بالتوزيع اإلجباري للمقاسم غري                 -ب 
وُتلَْغى مجيـع   . ٢٣/١/١٩٣٥تاريخ  ) ١٠٢(من املرسوم التشريعي رقم     ) ١٢(املَُباَعة وفقاً لنص املادة     

 واملرسوم التشريعي رقـم     ١٩٥٩لعام  ) ١٧(ار بقانون رقم    األحكام املخالفة هلذا القانون وخاصة القر     
 وتعديالته وكافـة    ٢٢/١/١٩٣٣ وقانون تنظيم وعمران املدن الصادر بتاريخ        م١٩٧٠لعام  ) ١٦٩(

 . األحكام املخالفة هلذا القانون
  . اء يصدر وزير اإلدارة احمللية التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند االقتض-٥٨املادة 
  .  ال تسري أحكام هذا القانون على خمالفات البناء اجلارية قبل تاريخ نفاذه-٥٩املادة 
ت نافذة،  ن يف حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام املخالفات السابقة وفقاً لألنظمة اليت كا               -٦٠املادة  

و تسليمه مسكناً آخر    أتقوم اجلهة اإلدارية بالتعويض على صاحب البيت املقرر هدمه قبل التنفيذ            
  .مساوياً له

 .  ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية-٦١املادة 
 م٢٧/١/١٩٧٤ املوافق لـ هـ٤/١/١٣٩٤دمشق يف 

 رئيس اجلمهورية
 حافظ األســد
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   )٤٦(القانون رقم  
  رئيس اجلمهورية 

   على أحكام الدستوربناًء
  م ٢٢/١١/٢٠٠٤و هـ٩/١٠/١٤٢٥تاريخ وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة ب

  :يصدر ما يلي
  :اآليت/ ٤/ البند م١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ١٣/ إىل هناية املادة يضاف  -١املادة 

/ ٣/أحكام البند  فيها من  مناطق املخالفات اجلماعية اليت صدر صك إحداث مناطق تنظيميةثىنتست-٤
  .من هذا املادة) ج(الفقرة 
  على أن يكون  التقسيمخص البناء على مقاسم املنطقة التنظيمية احملدثة وفقاً ملخططاتحيرر منح ر

جمموع احلصة السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة املقسم املراد ترخيصه مضافاً إليها ما يصيب 
نطقة تقدره املقسم من مساحة املرافق واملشيدات العامة واستيفاء تأمني مايل لقاء نفقات مرافق ختدمي امل

 .اإلدارة
 .يصدر وزير اإلدارة احمللية والبيئة واإلسكان والتعمري التعليمات التنفيذية هلذا القانون -٢ املادة

  .ينشر القانون يف اجلريدة الرمسية  -٣املادة 
  رئيس اجلمهورية

  دـار األسـبش
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  ٦/٢: /الرقم
  م١٤/٧/١٩٧٤: التاريخ

  م١٩٧٤لعام / ٩/تعليمات لتطبيق أحكام القانون رقم 
  :م تطبق التعليمات التالية٢٧/١/١٩٧٤املؤرخ يف / ٩/من القانون رقم / ٥٨/   استناداً إىل أحكام املادة 

  يف التقسيم
 معدة للبنـاء أن يتقـدم       من القانون، على املالك الذي يرغب تقسيم أرضه إىل قطع         / ٣/ أوجبت املادة    :أوالً

باملستندات املثبتة مللكيته والصادرة عن قيود السجل العقاري وعلى هذا فإن أحكام القـانون تطبـق يف       
  .املناطق احملددة واحملررة حصراً

أن يقدم طالب التقسيم املخططات الالزمة منسجمةً مـع املخطـط           / ٣/من املادة   / ب/ أوجبت الفقرة    :ثانياً
 واملخططات التنظيمية التفصيلية املتممة له عند وجودها وأن يراعى يف خمططات التقسيم             التنظيمي العام 

عند حتديد الطرق الواردة فيه ما حيتمل من ازدياد السكان وحركة املرور، وباقي االعتبـارات املتعلقـة                 
ولكي  .دة اخلامسة من املا / آ/ومع االحتفاظ بأحكام الفقرة     . دن يف األراضي واملناطق اجملاورة    بعمران امل 

تكون املخططات منسجمة مع املخطط التنظيمي العام واملخططات التنظيمية التفصيلية املتممة له يف حال         
  :وجودها فال بد من التقيد باإلجراءات التالية

توضع املخططات من قبل مهندس تنظيم مدين أو معماري مسجل يف نقابة املهندسني يف سـورية أو                   -أ 
 . هذه النقابةمصرح له بالعمل من

يقوم املهندس مبراجعة اجلهاز الفين املختص لدى اجلهة اإلدارية صاحبة العالقـة، لإلطـالع علـى                  -ب 
املخطط التنظيمي العام واملخططات التنظيمية التفصيلية عند وجودها، ومقترحات وتوصـيات هـذه             

 :اجلهة اليت جيب أن تراعى عند إعداد املخططات والوثائق التالية
 موقع األرض املراد تقسيمها بالنسبة للمدينة أو البلدة باملقياس املناسب، موضحاً عليها             خمطط يبني  -١

 .الصفة العمرانية واألرض املراد تقسيمها
 : يبني١/١٠٠٠ أو ١/٥٠٠خمطط مساحة لألرض املراد تقسيمها مبقياس  -٢

 .حدود األرض بوضوح والشوارع القائمة واحمليطة هبا واملؤدية إليها -
 .وية ونقاط االرتفاعخطوط التس -
العقارات واألبنية القائمة واجملاورة، وكذلك الشوارع والساحات واحلدائق وباقي االستعماالت        -

 .املعتمدة اليت يتعرض هلا مشروع التقسيم
 :مشروع التقسيم باملقياس املناسب، وجيب أن حيتوي على -٣

 بيان أبعادهـا، وعـرض      ختطيط الطرقات والساحات واملالعب واحلدائق العامة املقترحة مع        -
 .الطرق واألرصفة لكل نوع
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 .األماكن املخصصة للمشيدات العامة -
 .مواقع األبنية املقترحة وارتفاعاهتا، ووجائب احلدائق وغريها -
 .املخططات التنفيذية والدراسة املتعلقة بأشغال املرافق العامة -٤

 .املقاطع الطولية والعرضية إذا اقتضت طبيعة األرض ذلك -
 :تضمن املخططاتجيب أن ت  -ج 

 جدوالً بأرقام ومـساحات القطـع       -التاريخ - جتاه الشمال  - مقياس الرسم  -عنوان املشروع  -
 املساحة اإلمجالية لألرض واملساحة اإلمجالية للقطع واملساحة اإلمجالية املتروكة للطرق           -املفرزة

 .والساحات واحلدائق واملشيدات العامة
 . فيها العقار املراد تقسيمه إن وجدتبيان نوع املنطقة العمرانية اليت يقع -
 .خمطط شبكة املياه والكهرباء واجملاري املقترحة -

 .يقوم اجلهاز الفين املختص يف اجلهة اإلدارية بتدقيق خمططات ووثائق املشروع متهيداً العتماده -د 
  : يف معرض تطبيق املادة الثالثة من القانون يراعى ما يلي:ثالثاً
 يراد تقسيمها ثلث مساحتها للطرق والساحات واحلـدائق واملـشيدات           يقتطع جماناً من كل أرض     -١

 .العامة، حىت ولو كان املخطط العام واملخطط التفصيلي يقتضيان مساحة أقل من ذلك
إذا كانت األرض املراد تقسيمها حيدها طريق عام حتسب مساحة هذا الطريق أو الطـرق وحيـسم                  -٢

وكانـت  / ٢م١٠٠٠/فلو كانت مساحة الثلث اجملانية       .ةنصف هذه املساحة من مساحة الثلث اجملاني      
فإن ما يقتطع جماناً من هـذه األرض        / ٢م٨٠٠/مساحة نصف الطريق العامة اليت حتد األرض املقسمة         

  ٢م٢٠٠ = ٢م٨٠٠ -٢م١٠٠٠: يكون
إن  .لـس على طالب التقسيم أن يدفع رسم تدقيق حيدد بقرار من اجمل/ ٣/من املادة   / ج/أوجبت الفقرة   : رابعاً

 .هذا القرار ال خيضع لتصديق أي مرجع
  :من املادة الرابعة يف القانون/ آ/ تطبيقاً ألحكام الفقرة :خامساً
تقوم كل من مؤسسة الكهرباء ومؤسسة أو مصلحة املياه ذات العالقة، بناًء على طلب من اجلهـة                  -١

 املقاسم مع بيان ما يـصيب       اإلدارية بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء إيصال الكهرباء واملياه إىل         
كٍل منها، كما تقوم اجلهة اإلدارية أو البلدية بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء إيصال الطرقـات                

 .واألرصفة واجملاري مع بيان ما يصيب كٍل منها
تنظم اجلهة اإلدارية جدوالً موحداً هبذه النفقات يكون مبثابة الكشف التقديري لألعباء والنفقـات               -٢

 .ة على كٍل من املقاسم احملدثةاملترتب
 .للجهات املشار إليها يف معرض وضع الكشف أن تستأنس بالدراسة اليت يعدها املهندس واضع املشروع -٣
  : يراعى يف تنفيذ املادة السادسة ما يلي:سادساً
تبدأ مهلة ثالثة األشهر اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب التقسيم يف ديوان اجلهـة اإلداريـة مرفقـاً                   -١

على اجلهة املختصة إجناز دراسة طلب    .باملخططات والوثائق املنصوص عليها يف املادة الثالثة من القانون        
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يصدر اجمللس قراره    .التقسيم ورفعه إىل اجمللس مشفوعاً برأيها خالل شهرين من تاريخ تسجيل الطلب           
ر الالزم ضمن املهلة احملـددة يف       هبذا الشأن، ويرفعه إىل املكتب التنفيذي يف جملس احملافظة الختاذ القرا          

  .املادة السادسة من القانون
إن قرار املكتب التنفيذي يف احملافظة اليت نطاقها مدينة واحدة املتعلق بالتقسيم ال حيتاج للتصديق من                 -٢

 .أي مرجع
  :ليواملادة السابعة من القانون يراعى ما ي/ ٤/من املادة / ج/و / ب/ يف معرض تطبيق الفقرتني :سابعاً
ميتنع على الدوائر العقارية قبول معامالت إفراز وتقسيم العقارات املنظم هبا مشروع التقـسيم إال إذا      -١

كانت مرفقة بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة باملوافقة على التقسيم وذلك يف اجلهة اإلداريـة                
 .م١٩٧٤لعام / ٩/اخلاضعة ألحكام القانون رقم 

 : إيداع الدوائر العقارية املختصة إضبارة تتضمنعلى اجلهة اإلدارية -٢
 .مصور التقسيم  -أ 
 .الكشف بنفقات املرافق العامة  -ب 
 . قرار املكتب التنفيذي بتصديق التقسيم -ج 
تضع الدوائر العقارية املختصة إشارة رهن مقابل أعباء ونفقات املرافق العامة اليت تصيب كل مقسم                -٣

العقاري بناًء على كتاب من رئيس اجلهـة اإلداريـة،          على صحيفته حني تسجيل التقسيم يف السجل        
وعلى الدوائر العقارية أن متتنع عن نقل ملكية املقسم ما مل تبلغها اجلهة اإلدارية خطياً إهنا استوفت ما                  
يترتب عليه من األعباء والنفقات املشار إليها أو أهنا توافق على تعهد املشتري لدى الدوائر املـذكورة                 

 .قاء إشارة الرهنبالتسديد مع ب
ميتنع على الدوائر العقارية إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه ما مل تبلغها اجلهة اإلداريـة                    -٤

 .إشعاراً باستيفاء كامل النفقات املترتبة
  :من املادة الثامنة من القانون/ ب/ تطبيقاً ألحكام الفقرة :ثامناً
 .لقانون العقارات املقسمة بعد نفاذهيقصد بالعقارات املقسمة خالفاً هلذا ا -١
إن حكم هذه الفقرة ال يشمل األراضي اليت تستملك من قبل املؤسسة العامة لإلسكان أو الوحدات                 -٢

 .اإلدارية أو البلديات بغية تقسيمها وتوزيعها وفق األنظمة اخلاصة هبا
 .قرة إىل أن تزال املخالفةتستمر اجلهة اإلدارية على استيفاء الغرامة السنوية احملددة يف هذه الف -٣

  يف التنظيم
 إن الوزارة املختصة بإعداد مشروع مرسوم إحداث منطقة التنظيم هي وزارة اإلسكان واملرافق لعالقـة                :تاسعاً

  .املصور التنظيمي بتنفيذ املصورات العامة للمدن
  .يف اجلهة اإلدارية، اجمللس /١٣/من املادة / ب/ يقصد باجلهة اإلدارية الواردة يف الفقرة :عاشراً

من القانون تشمل مجيع املالكني وأصحاب احلقـوق يف         / ١٨/من املادة   / ٢/ إن أحكام الفقرة     :حادي عشر 
  .املنطقة التنظيمية، سواًء أكان التنظيم بسبب الكوارث أم بناًء على رغبة اجلهة اإلدارية
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  : يقوم رئيس اجلهة اإلدارية مبا يلي:ثاين عشر
 /".١٥/من املادة / آ/الفقرة "ت املنطقة وأصحاب احلقوق بإعالن ينشر دعوة مالكي عقارا -١
الطلب إىل أمانة السجل العقاري إعداد جداول بأمساء أصحاب العقارات، واملتصرفني هبـا ومجيـع                -٢

 ).١٦املادة (األشخاص الذين هلم حقوق عينية على العقارات الداخلة يف منطقة التنظيم 
 ). ١٧ادة امل(تشكيل اللجنة البدائية  -٣
 /.١٨/من املادة / ١/اإلعالن املنصوص عليه يف البند  -٤
 /).٢٤/من املادة / ب/الفقرة (دعوة املالكني النتخاب ممثليهم يف اللجنة التحكيمية  -٥
 ).٢٥املادة (تشكيل اللجنة التحكيمية  -٦
 ).٣٨املادة (تبليغ الدوائر العقارية قرار جلنة التوزيع اإلجباري  -٧
 ).٤٢املادة (ن تسمية مقرري اللجا -٨
 ).٤٥املادة (حتديد املهلة الالزمة لترحيل األنقاض  -٩
 ).٥٥املادة (الطلب من وزير العدل ندب القضاة -١٠

إعادة تقدير قيم العقارات الداخلة يف منطقة التنظيم مبا         / ٢٧/من املادة   / آ/ تقتضي أحكام الفقرة     :ثالث عشر 
حاهبا على ختمينها البدائي، ويكون هذا التقدير       يف ذلك العقارات اليت مخنت بدائياً ومل يعترض أص        

  .باألسعار الرائجة بتاريخ إعادة التقدير دون االلتفات إىل االرتفاع الطارئ بسبب التنظيم
إن إعادة التقدير ال توجب إعادة النظر يف التوزيع اإلجباري الـذي مت      / ٢٩/ تطبيقاً ألحكام املادة     :رابع عشر 

بالدوائر العقارية، بل ينصرف أثره فقط إىل الناحية احلسابية يف ربـح            دون مساع العقد اخلاص به      
كما أن إعادة التقدير ال تشكل سبباً إلعادة النظر يف معامالت صرف تعـويض            .وخسارة املنطقة 

  .إخالء العقارات اليت صرفت تعويضات إخالئها أو أجورها
جلهة اإلدارية تقدير نفقات املرافق العامة وفقـاً        يترتب على ا  / ٣٠/من املادة   / ج/عمالً بالفقرة   : خامس عشر 

من البند خامساً من هذه التعليمات، وتوزيعها على مقاسم املنطقة ووضـع            / ٢/و/١/للفقرتني  
إشارة الرهن اخلاصة هبا على صحائف املقاسم احملدثة عند إيداع جداول التوزيـع اإلجبـاري               

  .السجل العقاري
، فإن إعالن جداول    /٣٧/من املادة   / ج/لتوزيع اإلجباري مربماً حبكم الفقرة       ملا كان قرار جلنة ا     :سادس عشر 

التوزيع اإلجباري ينبغي أن ال حيول دون إيداع هذه اجلداول الدوائر العقارية خالل فترة هـذا                
  .اإلعالن، ألن القصد من اإلعالن إطالع املالكني على نتائج التوزيع

  /:٤٦/ مبوجب املادة :سابع عشر
هة اإلدارية ملزمة بتسليم املقاسم ملالكيها خالية خالل مدة أقصاها تسعون يوماً مـن تـاريخ                إن اجل  -١

 .الترخيص، وعليها يف سبيل ذلك التوفيق بني الترخيص ومدة اإلخالء
إن جلوء اإلدارة إلصدار القرار باإلخالء اجلربي بالطريق اإلداري ال يعفيها من إذن النيابـة العامـة                  -٢

 . لتنفيذ قرار اإلخالءبدخول العقارات
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على اجلهة اإلدارية اإلعالن على أصحاب احلقوق من مناطق التنظيم، اليت مت             /:٣٥/مبقتضى املادة   : ثامن عشر 
ختمينها البدائي ومل تودع نتائجها الدوائر العقارية لإلدعاء بامللكية أو بأية حقوق عينية أخرى علـى                

دعاءات جلنة حل اخلالفات املشكلة وفق أحكـام هـذا          عقارات املنطقة التنظيمية، وإيداع هذه اإل     
  .القانون

  م١٩٧٤/   / دمشق يف    
 وزير اإلدارة احمللية

------------------------------------------------  
  د /٨/٦٢الرقم 

  ١٣/١٢/٢٠٠٤التاريخ 
  م٢٩/١١/٢٠٠٤تاريخ / ٤٦/التعليمات التنفيذية للقانون رقم 

  : على١٩٧٤لعام / ٩/من القانون / ج/الفقرة / ١٣/نصت املادة : أوالً
  .مينع إجراء املعامالت اآلتية على العقارات الداخلة يف املنطقة -ج

 .اإلفراز -
 .التوحيد -
  .منع الترخيص بالبناء -

  :)م٢٠٠٤-١-٢٩: ع التاريخ /ت/غ /٣٨٢٤عدلت مبوجب التعليمات رقم ( :ثانياً
املـشار  / ١٣/ املتضمن تعديل املـادة      ٢٩/١١/٢٠٠٤ريخ  تا/ ٢٦/من القانون رقم    / ١/مبوجب املادة   

 ١٩٧٤لعـام   / ٩/لفات اليت طبق عليها أحكام الباب الثاين من القانون رقم           اجيوز يف مناطق املخ   ، إليها
 على   وصدر صك إحداث منطقة تنظيمية فيها منح رخص بناءً         ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/عمالً بأحكام القانون    

  :ثة وفق الشروط التاليةبعض مقامسها التنظيمية احملد
 .أن يكون املقسم املطلوب ترخيصه مطل على طريق وحمررة إحدى واجهاته على األقل -
يكلف طالبو الترخيص على املقسم بتقدمي الوثائق اليت تثبت أن املقـسم يقـع ضـمن حيـازهتم           -

سم املطلوب  وملكيتهم يف املنطقة التنظيمية أن تساوي احلصة السهمية لطاليب الترخيص مساحة املق           
 .ترخيصه مضافاً إهلا نسبة ما يصيب املقسم من مساحة املرافق واملشيدات العامة

تشكيل جلنة من الوحدة اإلدارية لتقدير ما يصيب املقسم املطلوب ترخيصه من نفقـات ختـدمي                 -
لنفقـات  املنطقة التنظيمية بشكل أول قابل للتعديل وتستويف الوحدة اإلدارية تأميناً مالياً لقاء هذه ا             
 . وفق ما قدرته اللجنة إضافة إىل رسوم رخصة البناء أصوالً أو أية رسوم أخرى مستحقة

تعلن الوحدة اإلدارية يف لوحة اإلعالنات ويف إحدى الصحف احمللية عن طلب الترخيص املقـدم                -
يوم إلتاحة الفرصة لتقدمي اعتراضات إن وجدت مدعمة بالوثـائق والثبوتيـات            / ٣٠/إليها وملدة   
 .الالزمة

 .تدرس الوحدة اإلدارية االعتراضات املقدمة إليها وتتخذ بشأهنا القرار املناسب -
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يف حال إيقاف الترخيص من قبل الوحدة اإلدارية ألي سبب كان أو بسبب حكم قـضائي فـإن            -
الوحدة اإلدارية ال تتحمل أية مسؤولية جتاه طالب الترخيص ويؤخذ تعهد من طالب التـرخيص               

 . الترخيص أصوالًبذلك قبل منح
تعرض إجراءات اجلهة اإلدارية مبا فيها الترخيص املمنوحة مبوجب هذا القانون على جلنة التوزيـع                -

  .  وفق بالغه١٩٧٤لعام / ٩/اإلجباري اعتمادها وفقاً للقانون رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  ٣٧: الرقم
  بالغ

البلدية والقروية أن بعض احملاكم ودوائر أمانة السجل العقاري وشعبة األعمال الفنية               أعلمتنا وزارة الشؤون    
وملا . للمساحة والتحسني العقاري يف بعض البلديات تقوم بتثبيت إفرازات عقارية دون تصديق رئاسة البلديات             

و تنظـيم   م حظرت تقـسيم أو إفـراز أ       ٢٣/١/١٩٥٦تاريخ  / ١٧٢/من القانون رقم    / ١١٦/كانت املادة   
األراضي إىل قطع معدة للبناء دون مصور يصدق عليه مسبقاً رئيس البلدية، وأن كل عقد أو بيـع أو قـسمة                     

لذا نلفت نظركم إىل لزوم التقيد      . يتطلب تقسيم أراضي ال يسجل يف السجل العقاري إال وفق املصور املصدق           
  .بأحكام املادة املذكورة

  م٢٥/١١/١٩٥٨دمشق يف   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  ٤٣: الرقم

  بالغ
إال أن اإلفراز يف بعـض قـضايا إزالـة          . إن األنظمة البلدية حتدد املساحات اليت جيوز الترخيص بالبناء عليها         

لذي الشيوع، يؤدي يف كثري من األحيان إىل تقسيم العقار املشاع إىل حصص تقل مساحتها عن احلد النظامي ا                 
. وال ميكن االستفادة منها بالبناء عليهـا      . يسمح بالبناء عليه، وينتج عن ذلك بقاء هذه احلصص املفرزة معطلة          

م على أنه   ٢٣/١/١٩٥٦الصادر يف   / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/ولتفادي هذه احملاذير نصت املادة      
ناء ضمن حدود البلديات بدون مصور يصدق عليه      ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي إىل قطع معدة للب           

ومبا أن بعض احملاكم يف دعاوى إزالة الشيوع اليت تقام أمامها تتهاون يف تطبيق هـذا                . مسبقاً من رئيس البلدية   
النص القانوين وال تعرض مصور اإلفراز على رئاسة البلدية للتصديق على عدم تعارضه مع أنظمة البناء قبـل                  

لذلك أذعنا هذا البالغ، راجني من السادة القضاة مراعاة اإلجـراء املـبني أعـاله               . لقسمةإصدار حكمها با  
  .م٢٨/١٠/١٩٥٩الصادر يف / ٤٤/مؤكدين بذلك بالغنا السابق رقم 

  م٢٤/١٠/١٩٦٢دمشق يف   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  / ١٤٩/رأي جملس الدولة رقم 

  م٧/٤/١٩٦٣تاريخ 
م هـو   ١٩٥٦لـسنة   / ١٧٢/من القانون رقـم     / ١١٦/إن املقصود بتعبري األراضي الواردة باملادة        -١

األراضي غري املبنية حبيث ال جيوز إفراز وتقسيم هذه األراضي دون تصديق خمطط اإلفراز والتقسيم من                
ز ملدير الـسجل العقـاري   أما العقارات املبنية فال خيضع إفرازها وتقسيمها هلذا التصديق وجيو   . البلدية

 .تسجيل اإلفراز دون حاجة لطلب تصديق املخططات من دوائر البلدية
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يتوجب على البلدية أن تصدق خمططات اإلفراز املستندة إىل حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية               -٢
 إذا ما عرضت عليها هذه املخططات ولو كانت خمالفة ألنظمة البناء ما مل تلجأ إىل طريقـة اعتـراض           

 .من قانون أصول احملاكمات/ ٢٧٠/و/٢٦٨/الغري وفق أحكام املادتني 
------------------------------------------------  

  رأي اجلمعية العمومية جمللس الدولة 
  م١٩٦٤ع لعام .ج٣٥رقم 

دة يف املـادة    م واعتبار أن املقصود بتعبري األراضي الوار      ١٩٦٣لعام  / ١٤٩/   تأييد رأي اللجنة املختصة رقم      
م هو األراضي غري املبنية حبيث ال جيوز إفراز وتقسيم هذه األراضي            ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/من القانون   / ١١٦/

أما العقارات املبنية فال خيضع إفرازها وتقسيمها هلذا التصديق         . دون تصديق خمطط اإلفراز والتقسيم من البلدية      
  .دون حاجة لطلب تصديق املخططات من دوائر البلديةوجيوز ملدير السجل العقاري تسجيل هذا اإلفراز 

 إن إشغال األمالك العامة أو تعاطي املهن عليها ممنوعان بدون رخصة سابقة من رئيس البلديـة                 -١١٧مادة  
  .تعطى الرخصة بعد دفع الرسم املعني يف القانون املايل للبلديات. ذي العالقة

 أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من            إذا وقعت خمالفة يف بناء ملك خاص       -١١٨مادة  
األعمال اليت تتعلق بالصاحل العام فيأمر رئيس البلدية املخالف أو شاغل امللك بإزالـة املخالفـة أو           
القيام بالعمل املطلوب فإذا رفض أو استنكف فيقوم رئيس البلدية بإزالة املخالفة أو بالعمل علـى                

  .غل امللك عدا عن اجلزاء النقدي الذي يرتبه عليه مكتب البلديةنفقة املخالف أو شا
 ال جيوز ألٍي كان أن يشيد أي بناء أو جيري أي عمل من أعمال الترميم أو التغيري أو التمهيد أو                     -١١٩مادة  

اهلدم يف بناء قائم قبل أن حيصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية وجيـب أن تكـون هـذه                    
  .نظمة اليت تضعها البلديةاألعمال موافقة لأل

 ال جيوز قطع أي شجرة يف املناطق املشجرة املوجودة ضمن حدود البلدية قبل احلـصول علـى                  -١٢٠مادة  
رخصة مسبقة من رئيس البلدية ويف وسع رئيس البلدية قبل أن يعطي هذه الرخصة أن يأخذ تعهداً                 

إذا انقضى موسم   . جرة يقطعها من صاحب العالقة بغرس عدد معني من األشجار بدالً عن كل ش           
الغرس ومل يقم صاحب العالقة بتعهده فتغرس األشجار املذكورة مبعرفة البلدية على نفقته عدا عن               

  .اجلزاء الذي يرتبه عليه مكتب البلدية
  :-١٢١مادة 

إذ ال ينجم عن تنفيذ الرخص واإلجازات القانونية اليت مينحها رئيس البلدية أية مسؤولية على البلديـة                   -أ 
أن إعطاء الرخص واإلجازات ال يقصد منها إال الداللة على أن اإلدارة ال متانع يف العمـل املطلـوب                   

 .إجراؤه
ميكن لرئيس البلدية سحب الرخص واإلجازات اليت مينحها بقرار معلل يتخذه بناًء على موافقة مكتب                 -ب 

ة أو اإلجازة تعويضاً عادالً     ويف هذه احلالة يترتب على البلدية أن تعوض على صاحب الرخص          . البلدية
 .عن الضرر احلقيقي الذي يلحق به من جراء ذلك
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تعود البلدية حكماً على املسؤولني الذين منحوا رخص بناء خمالفة للمخطط التنظيمي العمراين أو نظام                 -ج 
 ضابطة لبناء بكافة األضرار اليت حلقت صندوق البلدية أو جزء منها باإلضافة إىل مالحقتهم مـسلكياً               

 .وقضائياً
ميكن إلغاء الرخص واإلجازات بقرار يتخذه رئيس البلدية إذا خالف صاحبها مضموهنا ويف هذه احلالة                 -د 

 .ال يترتب على اإللغاء أي تعويض
قبل موعد انتخاب اجملالس البلديـة األوىل       ) م١٦/١١/١٩٥٧تاريخ  / ٤٦٧/املعدلة بالقانون    (-١٢٢مادة  

راء بناًء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً حيدد          بشهرين على األقل يتخذ جملس الوز     
/ ٣١/فيه الفترة اليت جتري خالهلا االنتخابات املذكورة وحتدد مواعيد هذه االنتخابات وفقاً للمادة     

  .من قانون البلديات
  .ذا القانون الشؤون البلدية والقروية تعاليم وزارية بكيفية تطبيق أحكام ه)١( يضع وزير -١٢٣مادة 
م املتضمن نظام بلديات املدن الكربى والقـرار        ١٠/٦/١٩٢٥مكرر تاريخ   / ١٦٠/ يلغى القرار    -١٢٤مادة  

ر تـاريخ   .ل٦م املتضمن نظـام البلـديات الـصغرى والقـرار           ١٦/٤/١٩٢٦تاريخ  / ٢٢١/
 املتضمن نظام حمافظة مدينة دمشق املمتازة وكافة تعـديالهتا ومجيـع األحكـام              ١٠/١/١٩٣٦
  .خالفة هلذا القانونامل

  . وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون-١٢٥مادة 
  م٢٣/١/١٩٥٦دمشق يف   

------------------------------------------------  
  /٩/من القانون / ٨/تطبيق املادة : املوضوع        وزارة اإلدارة احمللية

  خالفاتم للحد من امل١٩٧٤لعام           ٣/٣/م/٢٦/٦١: الرقم
  وتأمني موارد للوحدات اإلدارية          م١٦/٥/١٩٨٥: التاريخ

  .احمللية والبلديات              
  بالغ

  :م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن على ما يلي٢٧/١/١٩٧٤املؤرخ / ٩/من القانون رقم / ٨/تنص املادة 
  /:٨/املادة 

ألحكام هذا القانون بغرامـة تفرضـها   يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خالفاً        -أ 
من قيمة العقار وفق التقدير املايل له، تستوىف لصاحل اجلهـة           %/ ٢٥/اجلهة اإلدارية بقرار مربم تعادل      

 .اإلدارية وفقاً لقانون جباية األموال العامة
 حـال تأجيـل     تعترب األبنية املشيدة على العقارات املقسمة خالفاً هلذا القانون واجبة اهلدم إال أنه يف               -ب 

هدمها تفرض اجلهة اإلدارية على شاغلها، غرامة سنوية تعادل بدل إجيارها ملدة سنة حمـسوبة علـى                 
 .التخمني املايل، ويعترب استيفاء هذه الغرامة مربئاً لذمة الشاغل جتاه مالك العقار إذا كان مستأجراً
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 املادة املذكورة مما أدى إىل تفشي ارتكـاب         مل تطبق أحكام      وقد لوحظ أن مجيع املدن والبلدان والبلديات،      
املذكورة أعاله يعترب سالحاً رادعاً يف قمع       / ٨/وحيث أن تطبيق املادة      .املخالفات والسيما املخالفات اجلماعية   

املخالفات وتأمني موارد ال بأس هبا لدعم األوضاع املالية يف املدن والبلدان والبلديات وزيادة قدرهتا على تغطية                 
اهتا املختلفة وتوفري الالزم لتحقيق املشاريع واخلدمات اجلديدة وتنفيذ خططها االستثمارية، ومتكينها مـن              نفق

 .القيام باملهام واملسؤوليات امللقاة على عاتقها يف تنظيم منطقتها وجتميلها وتقدمها عمرانياً وصحياً واجتماعياً             
م املتضمنة التعمـيم علـى   ٢٩/٤/١٩٨٥ املؤرخ ١٨٩١/١وبناًء على موافقة السيد رئيس جملس الوزراء رقم     

املذكور أعاله اهلادف احلد من املخالفـات       / ٨/املدن والبلدان والبلديات تطبيق النص القانوين الوارد يف املادة          
نطلب إىل املدن    .وتوفري عائديتها مقابل اخلدمات اليت تقدمها اجلهات املشار إليها للمواطنني يف املناطق املخالفة            

املنوه هبا واختاذ اإلجراءات الالزمة وإعالمنا عن النتائج        / ٨/والبلدان والبلديات املبادرة إىل تطبيق أحكام املادة        
  .اليت تتوصل إليها هبذا الشأن

  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  فق واملرااإلسكانوزارة 
  ٢/٢٨/٦: الرقم
                                 م ٧/١/١٩٨١ املوافق لـ هـ ٢/٣/١٤٠١: التاريخ

  تعميم
 املتضمن تعريف وحتديد املشيدات العامـة       ٥/١١/١٩٨٠وتاريخ  / ١٩٦/نثبت أدناه رأي جملس الدولة رقم        

 املشيدات العامـة قـد وردت يف       وأن هذه    ١٩٧٤لعام  / ٩/املعنية بقانون تقسيم وتنظيم وعمران املدن رقم        
  .القانون حصراً ال ميكن الزيادة فيها وذلك لإلطالع والعمل مبقتضاه

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

    ٢١القانون                                                   
  رئيس اجلمهورية
  الدستوربناًء على أحكام 
  .م١٩٨٦/ ٢٤/٧ق ـوافـهـ امل١٨/١١/١٤٠٦دة بتاريخ ـته املنعقـس الشعب جبلسـوعلى ما أقره جمل

  :يصدر ما يلي
   -١املادة 

 ١٩٤٩لعـام   / ٨٤/من القانون املدين الصادر باملرسوم التشريعي رقـم         / ٧٩٠/خالفاً ألحكام املادة      -أ 
 يف اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة        وتعديالته، إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع       

بسبب اإلرث أو التملك واملسجلة يف السجالت العقارية أو دفاتر التمليك باسم املورث، أو الشركاء               
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يف امللكية، فتتم إزالة الشيوع من قبل جلنة أو أكثر تشكل يف كل حمافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل                   
 :على الشكل التايل
 رئيساً              ميه وزير العدل قاضي يس

 عامل من الفئة األوىل من املديرية العامة للمصاحل 
  اًعضو         )الزراعة واإلصالح الزراعي(العقارية يسميه وزير 

  اًعضو      رئيس االحتاد العام للفالحني ممثل عن االحتاد العام للفالحني يسميه
  اًعضو      يف احملافظةالعاملنييف احلقوق من  عامل يسميه احملافظ من محلة اإلجازة

وختتص هذه اللجنة أيضاً بالنظر يف اإلدعاءات املتقابلة بامللكية املثارة أثناء رؤية الدعوى واملتعلقة بذات               
العقارات حمل الرتاع وتعقد اللجنة جلساهتا يف مركز احملافظة أو يف أي مكان آخر من احملافظـة تـراه                   

  .اللجنة مناسباً
 والواقعة ضمن املخطط    املبينةمن هذه املادة العقارات أو أجزاء العقارات        / آ/ الفقرة   يستثىن من أحكام    -ب 

 .التنظيمي العام للوحدات اإلدارية والبلديات
 .تكون قرارات اللجنة باألكثرية ويف حال التساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئيس  -ج 

  -٢املادة 
 :عقارية ويؤدي أعضاؤها اليمني التايل أمام رئيس اللجنةترتبط اللجنة إدارياً باملديرية العامة للمصاحل ال  -أ 

  ." أفشي أسرار املذكرات وأالأقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق " 
للجنة أن تستعني خبربات العاملني يف املديرية العامة للمصاحل العقارية وفروعها يف احملافظات وكـذلك                 -ب 

ة واإلصالح الزراعي يف احملافظات وذلك بطلب موجه إىل املديرية          خبربات العاملني يف مديريات الزراع    
 .املختصة يف احملافظة واليت يتوجب عليها إجابة الطلب

تقام دعوى إزالة الشيوع وفقاً ألحكام املادة األوىل من هذا القانون باستدعاء يقدم إىل اللجنة مـن                  -٣املادة  
الشيوع، يبني فيه حمل إقامة بقية الورثة أو الشركاء يف          قبل واحد أو أكثر من الورثة أو الشركاء على          

  .حال معرفته له مرفقاً به وثيقة حصر إرث صادرة عن اجلهة املختصة وبيان قيد عقاري
يتم تبليغ الورثة أو الشركاء على الشيوع حلضور جلسات اللجنة يف حمل إقامتهم، ويف حال جهالة                 -٤املادة  

اإلعالن يف صحيفة حملية إن وجدت ويف حال عدم وجودها ففي إحـدى             حمل اإلقامة، فيتم التبليغ ب    
  .صحف العاصمة وتقع نفقات اإلعالن على عاتق املديرية العامة للمصاحل العقارية

  :-٥املادة 
 جبميع الصالحيات اليت تتمتع هبا احملكمة املختـصة أصـالً           – يف سبيل الفصل بالرتاع      -تتمتع اللجنة     -أ 

 .للنظر يف هذا الرتاع
حتدد مهل املسافة للتبليغ خارج القطر ضمن املدة املبينة يف قانون أصول احملاكمات على أن ال تتجاوز                   -ب 

 .الثالثني يوماً وال موجب لإلخطار يف هذه احلالة
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تعفى قرارات اللجنة من الرسوم والتأمينات القضائية ويعفى استدعاء الدعوى وأوراق التبليغ من مجيع                -ج 
 .الرسوم

وم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى إىل مديرية السجل العقاري لوضع إشارة الـدعوى               تق -٦املادة  
  .على صحيفة العقار أو احلصة موضوع الطلب

على اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم بقسمة العقار أو العقارات أو احلـصة موضـوع القـضية                   -٧املادة  
مدة ال تزيد عن سنة واحدة من تـاريخ تـسجيل           الواحدة، وأن تبت باإلدعاءات وبامللكية خالل       

  .الطلب لديها
  :-٨املادة 

 استئناف احملافظة وفق امليعاد واألصول املتبعة يف        استئنافتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام حمكمة          -أ 
 . يف غرفة املذاكرة بالطعن بقرار مربماالستئنافقرارات قاضي األمور املستعجلة وتفصل حمكمة 

تضرر الذي مل يكن طرفاً بالرتاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عـن الـضرر                 يبقى امل   -ب 
 .الذي أصابه أمام القضاء العادي

 املترتبة على العقارات أو احلصص اخلاضعة ألحكام هذا القانون إىل           وااللتزاماتتنتقل مجيع احلقوق     -٩املادة  
  .العقارات اجلديدة الناجتة عن عملية القسمة

  :-١٠املادة 
تنفذ القرارات واألحكام املربمة يف السجل العقاري أو دفاتر التمليك بكتاب يوجهه رئيس اللجنـة أو                  -أ 

 إىل أمانة السجل العقاري ذات العالقة، مرفقاً بصورة عن القرار الصادر هبـذا   االستئنافرئيس حمكمة   
 .الشأن وخمططات القسمة

 .قارات مبوجب أحكام هذا القانون لتصديق أية جهة كانتال ختضع املخططات الناجتة عن قسمة الع  -ب 
  :-١١املادة 

 ٢/٢/١٩٥٢تـاريخ   / ١٠١/خالفاً ألحكام القانون النافذة والسيما أحكام املرسوم التشريعي رقـم             -أ 
وتعديالته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر العقارية قبل استيفاء رسم االنتقـال علـى                

ب على الورثة ويف هذه احلالة تسجل على صحائف العقارات الناجتة عن القسمة إشارة              التركات املترت 
لصاحل خزينة الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعالم الدوائر املالية املختصة بواقعة             " تأمني جربي "

 .التسجيل
ارية إزالـة للـشيوع     تطبق األحكام الواردة يف الفقرة السابقة على معامالت االنتقال واالختصاص اجل            -ب 

 .بشكل رضائي بني الورثة
من / ٢/من املادة   / ب/مينح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها واخلرباء الوارد ذكرهم يف الفقرة             -١٢املادة  

من هذا القانون   / ١٠/هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات املنصوص عليها يف املادة            
 بقرار تنظيمي من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي باالتفاق مع وزير املالية            تعويضات حيدد مقدارها  

  . على اقتراح املدير العام للمصاحل العقارية وذلك ضمن حدود القوانني واألنظمة النافذةبناًء
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 هلـذه   ةاملرصـود تصرف النفقات والتعويضات املنصوص عليها يف املادة السابقة من االعتمادات            -١٣املادة  
لغاية يف موازنة املديرية العامة للمصاحل العقارية ويقع على عاتقها تأمني وسائط النقـل ألعمـال             ا

  .اللجان والكشوف اجلارية يف معرض تنفيذ أعماهلا
  .حتال إىل اللجنة مجيع الدعاوى املشمولة هبذا القانون واملقامة أمام احملاكم واليت مل يبت فيها حبكم مربم -١٤املادة 
 وتعديالته  ٤/٩/١٩٥٨تاريخ  / ١٣٤/مع االحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العالقات الزراعية رقم          -١٥املادة  

  .تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون
  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره -١٦املادة 

  م٣/٨/١٩٨٦ املوافق لـهـ ٢٨/١١/١٤٠٦دمشق يف 
  ةرئيس اجلمهوري
  حافظ األسد

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

   تصديق مشاريع اإلفراز: املوضوع            وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
  املديرية العامة للمصاحل العقارية

   ب/ ١٣٠٨: الرقم
  تعميم

من قانون البلديات وأحكـام البـاب       / ١١٦/ارة احمللية واملادة    من قانون اإلد  / ٢٩/ على أحكام املادة     بناًء   
  . بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن١٩٧٤لعام / ٩/األول من القانون رقم 

م بشأن تصديق مشاريع اإلفراز     ٢٥/٢/١٩٨٤د تاريخ    /١/ى/٤٠٢وعلى كتاب وزارة اإلدارة احمللية رقم          
  :تنفيذاً لألحكام املذكورة يتبع ما يلي

ن مشاريع اإلفراز الطابقية املنظمة على طلب املالكني أو مبوجب أحكام قضائية والواقعة يف املـدن                إ -١
والبلدان احملددة أمساؤها يف اجلدولني الصادرين مـن وزارة اإلدارة احملليـة مبوجـب كتاهبـا رقـم                  

حيـددها  ختضع للتصديق من اجلهة الـيت       . م املرافقني هلذا التعميم   ١٣/٦/١٩٨٢د تاريخ   /ى/١٥٨٧
 .من قانون وزارة اإلدارة احمللية/ ٣٩/املكتب التنفيذي يف املدينة أو البلدة استناداً ألحكام املادة 

إن مشاريع إفراز وتقسيم األراضي والعرصات إىل قطع معدة للبناء والواقعة ضمن حدود املخطـط                -٢
رضائية بناًء علـى طلبـات       كانت هذه املشاريع     التنظيمي أو النطاق التنظيمي للمدن والبلدان سواءً      

املالكني أو مبوجب أحكام قضائية ختضع لتصديق بقرار من اجلهة اليت حيددها املكتـب التنفيـذي يف                 
من قانون  / ٣٩/املدينة أو البلدة وبقرار آخر من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة استناداً ألحكام املادة              

 .م١٩٧٤لعام / ٩/ رقم من القانون/ ٧/اإلدارة احمللية وأحكام املادة 
إن مشاريع إفراز األراضي الواقعة خارج املخططات التنظيمية أو النطاق التنظيمي وداخل احلـدود               -٣

اإلدارية للمدن والبلدان ختضع للتصديق من اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي جمللس احملافظة سـواًء               
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 مبوجب أحكام قضائية وذلك عمالً بأحكـام        كانت هذه املشاريع رضائية بناًء على طلبات املالكني أو        
 .من قانون اإلدارة احمللية/ ٣٩/املادة 

إن مشاريع إفراز األراضي املنظمة بناًء على طلبات املالكني والواقعة ضمن املخطـط التنظيمـي أو                 -٤
/ ١١٦/ التنظيمي يف القرى اليت فيها بلديات ختضع للتصديق من البلدية استناداً ألحكام املـادة                النطاق

من قانون البلديات اليت مازالت سارية املفعول أما املشاريع املنظمة هلذه األراضي مبوجـب أحكـام                
 ٤/٦/١٩٦٣ املعمم بتـاريخ     ١٩٦٣لعام  / ١٤٩/قضائية فيجري تنفيذها وفق رأي جملس الدولة رقم         

ساحة  من القسم الثاين من تعليمات أمانة امل       ٢٥-٢٤-٢٣ واملنشور يف الصفحات     ١٦/٧٣/٧٤ورقم  
يتوجب على البلديـة أن     : (ب الذي جاء فيه ما يلي      /٩٧٣٩/ ورقم   ٢٧/١١/١٩٧٣املذاعة بتاريخ   

ندة إىل حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا مـا عرضـت هـذه              تتصدق خمططات اإلفراز املس   
دتني املخططات ولو كانت خمالفة ألنظمة البناء ما مل تلجأ إىل طريقة اعتراض الغري وفق أحكـام املـا                 

لذلك ومبوجب هذا الرأي ينبغي إخضاع مشاريع اإلفراز        ).  من قانون أصول احملاكمات    ٢٧٠-٢٦٨
املنظمة مبوجب أحكام قضائية لتصديق البلدية ويف حالة امتناع البلدية عن التصديق يصار إىل تنفيـذ                

 .هذه املشاريع وإبالغ النتيجة إىل البلدية لتلجأ إىل اعتراض الغري إذا أرادت ذلك
إن اإلفرازات الطابقية للعقارات الواقعة ضمن املخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي يف القرى الـيت                -٥

/ ٦١١/فيها بلديات ال ختضع ألي تصديق من أية جهة كانت ألهنا ما زالت مشمولة بأحكام املـادة                  
 .من قانون البلديات

ضع ألي تصديق من أية جهة كانت ويف أي موقـع           إن اإلفرازات العادية غري الطابقية للعقارات املبينة ال خت         -٦
ففي هذه احلالة يـصبح املـشروع       ) أرض أو عرصة  (كان إال إذا نتج عن إفرازها مقاسم خالية من البناء           

 .خاضعاً للتصديق من اجلهة التابع هلا حسب موقعه يف مدينة أو بلدة أو قرية على الشكل املبني آنفاً
ة يف القرى واملزارع اليت ال توجد فيها بلديات وكـذلك مـشاريع        إن مشاريع إفراز األراضي الواقع     -٧

إفراز األراضي الزراعية الواقعة خارج املخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي يف القرى اليت فيها بلديات               
ختضع للتصديق من مديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة عمالً ببالغ وزارة الشؤون البلديـة والقرويـة                

ب تاريخ   /٤٩٥٧ املعمم ببالغنا رقم     ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦رقم  ) واملرافق حالياً اإلسكان  (
 ورقـم   ١٥/٦/١٩٧٠ املعمم بتاريخ    ٣٠/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٩٧/٢٨/٦ والحقه رقم    ١٢/٥/١٩٧٠

 :ب الذي جاء فيه ما يلي /٥٩١٣
 باستثناء  ٢م/٤٠٠٠/عن  يعترب اإلفراز زراعياً مىت كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه ال تقل               (

  ).اإلفرازات اليت تتم وفقاً لنظام ضابطة البناء ومصدق أصوالً يف املناطق اخلضراء ومناطق البساتني
إن معامالت تصحيح األوصاف ال ختضع ألي تصديق من أي جهة كانت ألهنـا غـري مـشمولة                   -٨

 .بالنصوص اآلنفة الذكر
 .م القانونك ال ختضع ألي تصديق ألهنا تتم حبكإن معامالت اإلفراز الناجتة عن مراسيم االستمال -٩
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يستثىن من أحكام هذا التعميم مشاريع اإلفراز املقترنة بعقود عقارية صادرة عن املكاتـب العقاريـة       -١٠
 .األحكام النافذة قبل هذا التعميماملعاونة قبل نفاذ هذا التعميم ويطبق عليها 

 .م٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ  /٣٧يلغى التعميم -١١
  ١١/٦/١٩٨٤دمشق يف 

  املدير العام للمصاحل العقارية
------------------------------------------------  

  ٥٦/٢٨/٦: الرقم
  م٣/٥/١٩٧٥: التاريخ

  تعليمات
 مالك العقار الذي يريـد      ١٩٧٤لعام  / ٩/نصت املادة الثالثة من قانون تقسيم وتنظيم وعمران املدن رقم              

 املؤيدة مللكيته صادرة عن السجل العقاري ويستفاد من ذلك أن أحكام هذا             تقسيم عقاره أن يقدم املستندات    
القانون يطبق يف البلديات اليت يوجد فيها حتديد وحترير، وتصدق مشاريع التقسيم يف هذه املناطق من املكتب                 

خرى اليت ال يوجد أما مشاريع التقسيم يف البلديات األ. التنفيذي للبلدية عمالً باملادة السادسة من نفس القانون     
 ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/فيها حتديد وحترير تصدق من رئيس البلدية عمالً باملادة          

  .مع التقيد بالتخطيط املصدق لكال احلالتني
  وزير اإلسكان واملرافق                

------------------------------------------------  
  ١٩٧/٢٨/٦ :الرقم
  م٣٠/٥/١٩٧٠: يخالتار

  بالغ
 حول تصديق خمططات إفراز العقارات إفرازاً زراعيـاً         ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦الحقاً لبالغنا رقم       

ـ                    ٢م/٤٠٠٠ /ننبني بأنه يعترب اإلفراز زراعياً مىت كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه ال تقـل ع
  .ناء مصدق أصوالً يف املناطق اخلضراء أو مناطق البساتنيباستثناء اإلفرازات اليت تتم وفقاً لنظام ضابطة ب

  وزير الشؤون البلدية والقروية                
------------------------------------------------  

  /٢٩٦٢/قرار رقم 
  إن رئيس جملس الوزراء 

  .منه/ ٣٩/م والسيما املادة ١٩٧١لعام / ١٥/بناًء على أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
  م١٩٧٩لعام / ٦٠/على القانون رقم    و

  م٢٠/٨/١٩٨٤زراء املنعقدة بتاريخ    وعلى حمضر جلسة جملس الو
  م٨/٥/١٩٨٤دمات املنعقدة بتاريخ    وعلى حمضر جلسة جلنة اخل
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 ١٧٦

  :يقرر ما يلي
  :١املادة 

راز طابقي ضمن احلدود اإلداريـة للمـدن أو         ميتنع تثبيت تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي أو أي إف            -أ 
وفق أحكـام   . البلدان يف السجل العقاري دون مصور مصدق عليه بصورة مسبقة من املدينة أو البلدة             

 . م١٩٧٩لعام / ١٥/من قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم / ٣٩/املادة 
يما مدن مراكز احملافظات بالنسبة للعقارات اخلاضعة        والس –على اجلهة املختصة يف املدينة أو البلدة          -ب 

م خالل أربعة أشهر من تاريخ وصول معاملة طلب التـسجيل          ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ألحكام القانون رقم    
 .إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة املعاملة بالتصديق أو عدمه حتت طائلة املسؤولية

  .ن يلزم لتنفيذهيبلغ هذا القرار م: ٢املادة 
   م١٨/١١/١٩٨٤دمشق يف 

  رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  واإلفراز حول التقسيم: املوضوع           اإلدارة احملليةةوزار
  د /١١/٦١: الرقم
  م٢٥/٢/١٩٨٤: التاريخ

  بالغ
 م١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/ون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم        من قان / ٣٩/ نصت املادة    :أوالً

  :املعدل يف جمال مهام املكتب التنفيذي يف املدينة أو البلدة على ما يلي
ـ ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود املدينة أو البلـدة                    -١ دون ب

  . اليت حيددها املكتب التنفيذيمصور تصدق عليه مسبقاً اجلهة
ال تسجل العقود واألحكام القضائية املتعلقة هبذه األمور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املـصور                 -٢

 .املصدق املشار إليه يف الفقرة األوىل
إىل مقاسـم    التقسيم املعين مبوجبه بأنه جتزئة أرض        م١٩٧٤لعام  / ٩/عرف قانون تنظيم وعمران املدن رقم        :ثانياً

ومبوجب هذا القانون تتم املوافقة على التقسيم الذي مت استناداً ألحكامه، بقرار من              . عليها بقصد إقامة مبانٍ  
  .املكتب التنفيذي باحملافظة بناًء على موافقة املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية أو اجمللس البلدي يف البلدية

  :ليتأسيساً على ذلك نعلمكم مبا ي: ثالثاً
املشار إليه خيـضع ملوافقـة      / ٩/كل تقسيم أرض إىل مقاسم مسموح ببنائها يتم استناداً للقانون رقم              - أ

د تـاريخ    /١٢/٦٢املكتب التنفيذي جمللس احملافظة وهـذا مـا أشـرنا إليـه يف تعليماتنـا رقـم                  
ظة مبوجـب   ، وكذلك خيضع التقسيم يف البلديات ملوافقة املكتب التنفيذي جمللس احملاف          م١٦/٤/١٩٨٣

  .القانون املذكور
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 ١٧٧

 :ال خيضع لتصديق املكتب التنفيذي ملكتب احملافظة  - ب
 .تقسيم أو إفراز أرض إىل مقاسم زراعية يف املدن والبلدان -١
 .اإلفراز الطابقي يف املدن والبلدان -٢

 بالنسبة للبلديات ميكن للمكتب التنفيذي جمللس احملافظة أن خيضع العتماده التقسيم واإلفـراز املـشار      -ج 
/ ٣/من املـادة    / ١/من البند   / ب/اآلنف استناداً للفقرة    / ب/من البند   / ٢/و  / ١/إليهما يف الفقرتني    

 . وذلك بقرار ينشر يف اجلريدة الرمسيةم١٩٧٢لعام / ٤٨/من قرارنا رقم 
يماته  وتعل م١٩٧٩لعام  / ٦٠/يتم تقسيم األراضي يف مدن مراكز احملافظات باالستناد ألحكام القانون           : رابعاً

  .التنفيذية الصادرة عن وزارة اإلسكان واملرافق
  .م١٩/١/١٩٨٤د تاريخ  /٣/٦١/ينهى العمل ببالغنا رقم : خامساً

  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٣١٢٤ :الرقم
       ١٤/٢٠  
  م٣/٨/١٩٧٨: اريخالت

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق
م املعطوف على كتاب بلدية جرمانا خبصوص إفراز        ٢٧/٥/١٩٧٨ص وتاريخ   /٣٠٣٤  إشارةً لكتابكم رقم    

عقار يف البلدية وما جيب دفع قيمته وفق أحكام قانون االستمالك من أصل كامل املساحة املقتطعة لألمـالك                  
  :مبا يليحنيطكم علماً . العامة
إن التنظيم يدخل تعديالً كبرياً يف أوضاع األراضي ويرفع من أسعارها ويستفيد صاحب العالقة من                -١

 .فرق األسعار ما قبل التنظيم وما بعده
لعـام  / ٩/من قانون تقسيم وتنظيم وعمران املدن       / ٣/من املادة   / ب/من الفقرة   / ٢/ورد يف البند     -٢

 للطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة ويقتطع جماناً،        م بأن خيصص ثلث مساحة املنطقة     ١٩٧٤
 .وحيسم من املساحة اجملانية نصف عرض الطرق العامة اليت حتد العقارات املراد تقسيمها

تزداد املساحة اجملانية املقتطعة املشار إليها يف الفقرة السابقة حىت النصف إذا كان املخطـط العـام                  .١
 .ذلكواملخطط التفصيلي يقضيان 

إذا زادت املساحة املقتطعة على النصف يترتب على اجلهة اإلدارية دفع مثن املساحة الزائدة ويـتم                 .٢
 .تقدير هذا الثمن وفقاً ألحكام قانون االستمالك

 :ويستخلص مما ورد أعاله ما يلي -٣
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 ١٧٨

النافذ إن األساس يف حتديد ما يقتطع لصاحل املشيدات العامة واألمالك العامة هو املخطط التنظيمي                -
 .بتاريخ اإلفراز سواء كانت النسبة يف حدود الثلث أو النصف أو أكثر من ذلك

جيب أال يقل االقتطاع اجملاين عن ثلث العقار أو العقارات املفرزة وجيوز أن يزيـد حـىت نـصف                 -
 .مساحة العقارات املفرزة

طرأ من تعديل عن قانون     ما زاد عن النصف تدفع قيمته وفقاً ألحكام قانون االستمالك مع مراعاة ما               -
 .م١٩٧٦لعام / ٣/االستمالك من حيث أسس تقدير قيم العقارات املستملكة مبوجب القانون رقم 

م املوجه لبلدية محص يف كيفيـة       ٣١/٣/١٩٧٧ وتاريخ   ١٤/٦١/ح/١٢٣٨ونرفق صورة عن كتابنا رقم         
  .حساب قيمة ما زاد عن النصف اجملاين

هي احلد األعلى الذي ال جيوز جتاوزه، وجيوز للجنة أن تقـدر قيمـة              %/ ١٥/هذا مع العلم أن نسبة الـ          
  .من كلفة البناء حسب قناعتها ومصلحة البلدية%/ ١٥/األرض بنسبة أقل من 

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

       ح/١٢٣٨: رقمال
         ١٤/١٦  
  م٣/٣/١٩٧٧: تاريخ

  ىل بلدية محصإ
 خبصوص ما زاد عن نصف مساحة عقار مفـرز          ١٣/٩/١٩٧٦ تاريخ   ٦/ص/٤٣٥٤إشارةً لكتابكم رقم       

  :نفيدكم مبا يلي. ١٩٧٤لعام / ٩/وفق أحكام القانون رقم 
 على اجلهة اإلداريـة أن تـدفع   ١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم ) ٣(من املادة  ) ٤(أوجبت الفقرة    -١

ساحة العقار املفرز املقتطعة من العقار وأن يتم تقدمي هذا الثمن وفقاً ألحكام             قيمة ما زاد عن نصف م     
  .قانون االستمالك

 أصبحت األحكام املتعلقة بتقدير قـيم العقـارات         ١٩٧٦لعام  / ٣/بعد صدور ونفاذ القانون رقم       -٢
ن القـانون   م/ ٦/ معدلة مبا يتفق ومضمون املادة       ١٩٧٤لعام  / ٢٠/املستملكة الواردة يف قانون رقم      

 .املنوه عنه/ ٣/رقم 
 قيمة أي عرصة من العرصات      ١٩٧٦لعام  / ٣/من القانون رقم    / ٦/من املادة   / ب /حددت الفقرة    -٣

من %/ ١٥/ مبا ال يتجاوز نسبة قدرها       ١٩٧٤لعام  / ١٤/املعرفة بأحكام املادة الثانية من القانون رقم        
اً ألحكام نظام البناء جاهزة للسكن أو االسـتعمال         تكاليف بناء املساحة الطابقية املسموح ببنائها وفق      

 .فيما أعدت له
 من العرصات العقارات الواقعة ١٩٧٤لعام / ١٤/من القانون رقم / ٢/من املادة / ج/اعتربت الفقرة  -٤

وفق املخطط التنظيمي العام يف مناطق العمران السكنية والتجارية ومناطق احلرف دون أن نقيد ذلـك                
 .عيننيبوصف أو مساحة م
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 ١٧٩

 : تقدر القيمة على النحو التايل٢٢/١/١٩٧٧تاريخ / ١٠٦/بناًء على ما تقدم وعمالً بقرارنا  -٥
تعترب أرض كامل العقار املفرز معدة للبناء باستثناء ما خصص وفق التخطيط املـصدق لألمـالك                 -

  .العامة من شوارع وساحات وحدائق عامة
كامل العقار وفق نظام البناء النافذ للمنطقة وكلفة        حتتسب املساحة الطابقية اليت ميكن بناؤها على         -

 .١٩٧٦لعام / ٦٨٠/البناء الطابقية وفق القرار 
من تكاليف املساحة   %/ ١٥/تقدر قيمة أرض كامل العقار املفرز بنسبة حتددها اللجنة ال تتجاوز             -

 .الطابقية
ر املربع وبالتايل حساب قيمة     على املساحة الستخراج قيمة املت    ) العرصة(تقسم القيمة املقدرة للعقار      -

 .املساحة الزائدة عن النسبة اجملانية املسموحة قانوناً
  

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٣٣/٢٨/٢: الرقم
  م٩/٦/١٩٨١: التاريخ

  بالغ
وتـاريخ  ) ١٥/٢٨/٢(مـن الـبالغ رقـم    / ثانياً/من املادة / ب/الذي وقع يف طباعة الفقرة     نظراً للخطأ   

  :كما يلي للعمل مبقتضاها/ ب/م فإننا نعيد صياغة الفقرة ١/٣/١٩٨١هـ و٥/٥/١٤٠١
  :-ب
م يعترب عقاراً مقسماً وال خيـضع       ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون رقم    / ٥/من املادة   / أ/عمالً بالفقرة    -١

م، كل عقار متصل بطريق أو بطرق ملحقة باألمالك العامـة           ١٩٧٩لعام  / ٦٠/لقانون رقم   ألحكام ا 
ومطابقة للمخطط التنظيمي املصدق، ولو كان النظام املعمول به ال جييز البناء عليه إال بعد جتزئتـه إىل                  

لطـرق  كل ذلك شريطة أن تكون مجيع القطع الناجتة عن التجزئة واقعة على الطريق أو ا               .قطع أصغر 
  .املشار إليها ودون إحداث أي طرق جديدة

 .ال يعترب التنازل عن جزء من العقار لتوسيع طريق قائمة إحداثاً لطريق جديدة -٢
خيضع ملا ورد أعاله من هذه الفقرة حسب احلال اجلزء املتبقي غري املبين من عقار مبين جزئياً ورخص           -٣

 .م١٢/٧/١٩٧٩جزؤه املبين قبل 
  فقوزير اإلسكان واملرا
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 ١٨٠

  ٣٩٩/٢٨/٦: الرقم
  م١٨/١٢/١٩٧١: التاريخ

  تعميم
حددت أنظمة البناء امللحقة باملخططات التنظيمية احلد األدىن ملساحة املقسم وطول واجهته وترد تساؤالت                 

  .من البلديات حول احلد األقصى املسموح به
ة وحفاظاً على هذه الكثافة ضمن حدود       هذا وملا كان نظام البناء حيدد الكثافة السكانية ملختلف أحناء البلد             

نرى عدم منح رخص البناء للمقاسم اليت تتجاوز مساحتها ضعف احلد األدىن املذكور بالنظام قبل أن                . مقبولة
  .يتم تقسيمها وفق األصول إىل مقاسم صاحلة للبناء وفق القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

   ٤٠ :رقمال
      ٢٨/٢  
  م١٨/١٢/١٩٨٤: تاريخال

  بالغ
تضمنت بعض أنظمة البناء حتديد احلد األدىن واحلد األعظمي للمساحة املسموح بالترخيص والبناء عليها، يف                 

  : هي ثالث فئاتةخر على ذكر احلد األدىن فقط وإن العقارات بالنسبة ملوضوع املساححني اقتصر بعضها اآل
عقارات تعادل احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام البناء أو تزيد عن ذلك دون أن تتجـاوز احلـد                    -١

األعظمي، أو ضعف احلد األدىن عند عدم النص على حد أعظمي وترخص هذه العقارات مباشرة دون                
  .ي إجراء آخراحلاجة أل

عقارات تزيد مساحتها عن احلد األعظمي، أو تزيد عن ضعف احلد األدىن عند عدم النص على حد                  -٢
 .أعظمي يف نظام البناء وتقسم هذه العقارات وفق القوانني واألنظمة قبل الترخيص بالبناء عليها

ل املساحة النظاميـة    عقارات تقل مساحتها عن احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام البناء، وتستكم            -٣
 .هلذه العقارات أصوالً من العقارات اجملاورة قبل الترخيص

  .لإلطالع والعمل مبقتضاه
  وزير اإلسكان واملرافق
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 ١٨١

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ص /٢٥٧٦ :رقم
        ١٤/١٦  
  م٣١/٣/١٩٨٥:تاريخ

  السيد حمافظ دمشق
 املعطوف على كتاب مديرية اخلدمات الفنية رقم        ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ    /٤١٢٢رقم  إشارةً إىل كتابكم       

 الذي أوجب ١٨/١٢/١٩٨٤ تاريخ ٤٠/٢٨/٦ حول بالغ الوزارة رقم ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ     /١٣٨٨
العمل باحلد األعظمي املنصوص عليه يف نظام ضابطة البناء أو بضعف احلد األدىن عند عدم النص على حـد                   

  :د الدراسة نفيدكم مبا يليأعظمي وبع
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦إن ما ورد يف بالغنا املذكور ليس جديداً فلقد سبق للـوزارة أن عممـت وبـرقم                     
 الذي طلبت فيه من البلديات آنذاك ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٤٨/٢٨/٦ وأكدت ببالغها رقم    ١٨/١٢/١٩٧١

األعظمي للمقاسم املسموح بالبناء عليها يف عقـارات        أن حتدد يف أنظمتها بناًء على اقتراح الدوائر الفنية احلد           
 للحد األدىن املقرر مبوجب األنظمة النافذة وعند عدم النص على حد أعظمي يف              ومناطق البلدة أو املدينة إضافةً    

نظام البناء فيعترب ضعف احلد األدىن يف هذه احلالة هو احلد األعظمي ومن هنا جواباً على سؤالكم فـإن أيـة                     
وميكـن   .ت أو رخص بناء جيب أن تأيت منسجمة مع املخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء املعتمـدين               إفرازا

/ آ/للمجلس احمللي يف الوحدات لإلدارية واجمللس البلدي يف البلديات مبوجب أحكام املادتني الرابعة والفقـرة                
م ضابطة البناء للوحـدة اإلداريـة        أن يضع نظا   ١٩٨٢لعام  / ٥/من املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم        

والبلدية وفق اإلجراءات املبينة يف املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي املذكور وتعليماته التنفيذيـة وكـذلك                
  .تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات املادة الثامنة من نفس املرسوم التشريعي

ع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمي فيمكن الرجوع للفقـرة          أما فيما يتعلق باملقاسم الواقعة على شوار         
  .١٩٧٤من قانون تقسيم وتنظيم عمران املدن لعام / ٥/من املادة / آ/

  يرجى اإلطالع
  وزير اإلسكان واملرافق
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 ١٨٢

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ص /٢٥٧٦ :رقم
        ١٤/١٦  
  م٣١/٣/١٩٨٥:تاريخ

  لسيد حمافظ دمشقا
 املعطوف على كتاب مديرية اخلدمات الفنية رقم        ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ    /٤١٢٢إشارةً إىل كتابكم رقم         

 الذي أوجب ١٨/١٢/١٩٨٤ تاريخ ٤٠/٢٨/٦ حول بالغ الوزارة رقم ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ     /١٣٨٨
د األدىن عند عدم النص على حـد        العمل باحلد األعظمي املنصوص عليه يف نظام ضابطة البناء أو بضعف احل           

  :أعظمي وبعد الدراسة نفيدكم مبا يلي
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦إن ما ورد يف بالغنا املذكور ليس جديداً فلقد سبق للـوزارة أن عممـت وبـرقم                     
 الذي طلبت فيه من البلديات آنذاك ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٤٨/٢٨/٦ وأكدت ببالغها رقم    ١٨/١٢/١٩٧١

 بناًء على اقتراح الدوائر الفنية احلد األعظمي للمقاسم املسموح بالبناء عليها يف عقـارات               أن حتدد يف أنظمتها   
 للحد األدىن املقرر مبوجب األنظمة النافذة وعند عدم النص على حد أعظمي يف              ومناطق البلدة أو املدينة إضافةً    

ن هنا جواباً على سؤالكم فـإن أيـة         نظام البناء فيعترب ضعف احلد األدىن يف هذه احلالة هو احلد األعظمي وم            
  .إفرازات أو رخص بناء جيب أن تأيت منسجمة مع املخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء املعتمدين

وميكن للمجلس احمللي يف الوحدات لإلدارية واجمللس البلدي يف البلديات مبوجب أحكام املـادتني الرابعـة                   
 أن يضع نظام ضابطة البناء للوحدة       ١٩٨٢لعام  / ٥/سوم التشريعي رقم    من املادة اخلامسة من املر    / آ/والفقرة  

اإلدارية والبلدية وفق اإلجراءات املبينة يف املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي املذكور وتعليماتـه التنفيذيـة                
  .وكذلك تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات املادة الثامنة من نفس املرسوم التشريعي

أما فيما يتعلق باملقاسم الواقعة على شوارع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمي فيمكن الرجوع للفقـرة                   
  .١٩٧٤من قانون تقسيم وتنظيم عمران املدن لعام / ٥/من املادة / آ/

  يرجى اإلطالع
  وزير اإلسكان واملرافق
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 ١٨٣

  اجلمهورية العربية السورية 
  ئة وزارة اإلدارة احمللية والبي

  ع/ت/غ/٣٨٢٤: الرقم
  م٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ

  إىل السادة احملافظني
 وإشارة إىل كتاب جملس مدينة بصرى الشام رقـم          ١٣/١٢/٢٠٠٤د تاريخ   /٢٠/٦٣الحقاً لتعميمنا رقم      
 ١٣/١٢/٢٠٠٤تـاريخ   / د/٨/٦٢/ خبصوص التعليمات التنفيذية رقم      ٢٨/١٢/٢٠٠٤تاريخ  / ص/١٣٩٤/

 نص على أن تـستثىن      ٢٠٠٤لعام  / ٤٦/ املتضمن أن القانون رقم      ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ/ ٤٦/للقانون رقم   
مـن  / ج/الفقرة  / ٣/مناطق املخالفات اجلماعية اليت صدر صك إحداث مناطق تنظيمية فيها من أحكام البند              

 دون حصر تطبيقه على مدن مراكز احملافظات بينمـا جـاءت            ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون رقم    / ١٣/املادة  
عليمات التنفيذية املشار إليها لتحصر تطبيقه على مدن مراكز احملافظات من خالل إجارة تطبيق القانون على                الت

 عمالً بأحكام   ١٩٧٤لعام  / ٩/مناطق املخالفات اجلماعية اليت تطبق عليها أحكام الباب الثاين من القانون رقم             
  .٢٠٠٤ لعام ٤٦ون  على ذلك وانسجاماً مع القانوبناًء .٢٠٠٠ لعام ٢٦القانون 
 حبيث تصبح ١٣/١٢/٢٠٠٤تاريخ / د/٨/٦٢/تعدل مقدمة الفقرة ثانياً من تعليماتنا التنفيذية رقم  -١

 املتضمن تعديل املادة ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ ٤٦من القانون / ١/وجب املادة  مب:على الشكل التايل
تنظيمية فيها منح رخص بناء  املشار إليها جيوز يف مناطق املخالفات اليت صدر صك إحداث منطقة ١٣

  .على بعض مقامسها التنظيمية احملدثة وفق الشروط التالية
  . كما هي دون تعديل١٣/١٢/٢٠٠٤تاريخ / د/٨/٦٢/تبقى بقية فقرات وبنود التعليمات التنفيذية رقم  -٢

  .يرجى االطالع والتعميم على مجيع الوحدات اإلدارية لإلطالع والتقيد
  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  د /٧/٦٣/١ :الرقم
  م ١٩/٨/٢٠٠٧ :التاريخ

  السادة احملافظون
هتـا  يزال بعض املواطنني أو اجلمعيات التعاونية السكنية أو السكن واالصطياف تعمل على تقسيم عقارا              ال   

الزراعية الواقعة خارج املخططات التنظيمية و احلماية إىل مقاسم وترخيصها للبناء كسكن ريفـي أو فـيالت        
وترخص من قبل الوحدات اإلدارية قبل احلصول على مجيع املوافقات املطلوبة لتقسيم األرض وإمكانية البنـاء                

  : بناًء علىو. جلهات املعنية األخرىا وخطط اخصوبتهنتاجية وعليها يف ضوء مواصفاهتا الزراعية واإل



  التقسيم- الفصل الثالث  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ١٨٤

ة احلبس من ثالثـة      بفرض عقوب  ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٣/ما نص عليه البند ثالثاً من املادة         -١
ـ           مة من مخسة و   بالغراإىل ستة أشهر و    ن يقـوم   عشرين ألف لرية سورية إىل مائة ألف لرية سورية لكل م

ء من أرضه بشكل حـصص      أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جز     يتصرف هبا كالً    بتقسيم ما ميلكه من أرض و     
  .الفة وحتت أي مسمى بقيد البيعتسليط يد املشتري على هذا اجلزء هبدف إشادة أبنية خمعلى الشيوع و

 املتضمن نظام إحداث    ٢٠٠٧لعام  و و .م/١٦ قرار جملس الوزراء رقم      أحكام املادة السابعة عشر من     -٢
 ٢٠٠٧/ ١/١سة واقع اجلمعيات التعاونية اليت اشترت أرضـاً قبـل           اجملتمعات العمرانية املتضمنة درا   

لعمرانية رفع الدراسة عن طريق الوزارة اىل اللجنة العليا للجمعيات ا         شاركة االحتاد التعاوين السكين و    مب
 .إلقرار ما يلزم بشأننا

يص للجمعيـات التعاونيـة      بعدم منح التـراخ    ٢٤/٥/٢٠٠٧ع تاريخ   .ت/ ي/١٧٠٥كتابنا رقم    -٣
راعية خارج املخططات التنظيميـة     االصطياف اليت قامت بشراء أراضي ز     لسكنية ومجعيات السكن و   ا
 .اليت مل حتصل على املوافقات املطلوبةو
 خبصوص عدم منح التراخيص بالبناء ألرض مملوكة على         ٢٠٠٣لعام  / ١/ القانون   ةالتعليمات التنفيذي  -٤

 وعـام التـراخيص   ٢٠٠٣لعـام  / ١/ القانون رقم الشيوع ما مل تكن مثبته امللكية قبل تاريخ صدور      
 . للسكن يف امللكية على الشيوع خارج املخططات التنظيمية ومناطق التوسع و احلماية

صوص عدم منح أي ترخيص بالبناء  خب١٨/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٣/١/ ٧البند سابعاً من التعميم رقم       -٥
 . ة أو املرويةألي غاية يف األرض الزراعية و األرض املنتجة أو املشجرو

   يرجى االطالع والتعميم على كافة الوحدات اإلدارية و البلديات ومديرية اخلدمات الفنية للتقيد وعدم إجازة أي                
تقسيم لألرض الزراعية هبدف استثمارها للبناء أو منح أي ترخيص بالبناء وقمع أيه خمالفـة واختـاذ اإلجـراءات                   

  .  واملساءلة اجلزائية واملسلكية يف حال التقصري واإلمهال٢٠٠٣ام لع/ ١/املنصوص عليها يف القانون رقم 
  وزير اإلدارة احمللية و البيئة
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
        جملس الدولة

  /٥٠٠/يف القضية ذات الرقم  م١٠٠/٢٠٠٦/رأي اجلمعية العمومية 
هـ ١٠/٦/١٤٢٧ة العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الثالثاء الواقع يف               إن اجلمعي 
  :م يف مقرها الرمسي مبجلس الدولة باهليئة املشكلة من املستشارين٤/٧/٢٠٠٦املوافق لـ 

  رئيساً        السيد توفيق عمر بابا
  عضواً        السيد حممد هيثم ديار بكريل

  عضواً        السيد توفيق الناشف
  عضواً             السيد حممود بيطار

  عضواً        السيد صالح الدين معراوي
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 ١٨٥

  حبضور املقرر القاضي ميزر يونس
  .م ومرفقاته٢٩/٣/٢٠٠٤املؤرخ يف ) ٢-١٨٤٤٢/٣(   بعد االطالع على كتاب حمافظة دمشق ذي الرقم 
  - القضية -

يني املغتربني املالكون للمركز الطيب التخصصي املشاد على    تبدي اإلدارة املستفتية بأنه تقدم عدد من األطباء السور     
تنظيم كفرسوسة بطلب إضافة طابق إضايف للمشفى املقام على العقار املذكور وفق أحكـام املـادة                / ٨٤/املقسم  

يـسمح بزيـادة    "م اليت تتضمن    ١٩٩٧ت لعام   .م/٤٩٢من نظام ضابطة البناء النافذ الصادر بالقرار رقم         / ١٩٣/
البناء إذا اقتضت الضرورة التخدميية للمشفى بذلك يف املشايف اليت تنشأ على مقاسم خمصـصة بإشـادة                 مساحات  

  ...".مستشفيات حصراً شريطة عدم اإلخالل بالنواحي والشروط الواجب توفرها مبا ال يزيد عن طابق  واحد 
ية من سكين إىل مشفى مبوجب      تنظم كفرسوسة قد مت تغيري صفته العمران      / ٨٤/   وحيث أن املقسم التنظيمي     

لعـام  / ٢٢٩/م والرأي رقم    ١٩٦٨لعام  / ٦٩/وذلك بناًء على رأي اجلمعية العمومية رقم        / ٦ -٦٠/املصور  
م واملتضمن عدم زيادة املساحة الطابقية والتقيد باملساحة الواردة علـى           ١٩٩٨لعام  / ٨/م والرأي رقم    ١٩٩٩

وحيث أن مديرية التنظيم والتخطيط العمراين لدى حمافظة دمشق          .املصور املصدق من وزارة اإلسكان واملرافق     
قد بينت أن متسك األطباء املغتربني مالكي املركز الطيب التخصصي بوجود حاالت مماثلة غري مقبول ألن تلك                 
احلاالت قد متت دون ورود وجوب التقيد باملساحات الطابقية املوزعة أصوالً على هذه املصورات وبالتايل فإن                

تنظيم كفرسوسة يشكل خمالفة ملنهاج الوجائب العمـراين يف املنطقـة           / ٨٤/زيادة املساحة الطابقية للمقسم     
م الصادرين  ١٩٩٨لعام  / ٦٩/م والرأي رقم    ١٩٩٩لعام  / ٢٢٩/م والرأي رقم    ١٩٩٨لعام  / ٨/وللرأي رقم   

م عن اجلمعية ١٩٩٨لعام / ٨/ومن حيث أنه سبق وأن صدر الرأي رقم  .عن اجلمعية العمومية يف جملس الدولة     
  :العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع والذي انتهى إىل ما يلي

إن كون العقار إن موضوع القضية ناشئ عن منطقة متت وسجلت نتائج توزيعها يف السجل العقـاري ال                     "
بيـق عامـل االسـتثمار     مينع حمافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية هبذه العقارات من حيـث تط             

واالستعمال التجاري يف الطوابق على أن ال يؤدي ذلك إىل املساس باحلقوق وامللكيات يف املنطقة التنظيميـة                 
وأن يتماشى مع األسس التنظيمية ودواعيه املختلفة وعلى أن ال يؤدي ذلك أيضاً إىل منح أصـحاب العالقـة                   

 أو املقررة مبوجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام البناء         مساحات طابقية تزيد عن تلك املساحات املسموحة      
م ١٩٨٢لـسنة   / ٥/النافذ قبل التعديل وشريطة إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي رقـم              

تاريخ / ٦٩/وكذلك رأي اجلمعية العمومية رقم       ".م١٩٦٥لعام  / ٩٨/وتطبيق أحكام املرسوم التشريعي رقم      
  :م والذي تضمن١٩٩٨لعام / ٨/الذي جاء توضيحاً للرأي رقم م ٣١/١١/١٩٩٨
م بشأن تعـديل املخططـات      ١٩٨٢لعام  / ٥/أن النصوص القانونية النافذة والواردة يف املرسوم التشريعي رقم             "

التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على خمططات املناطق التنظيمية اليت سجلت املقاسم الناشـئة عنـها يف الـسجل                  
العقاري ومضى على صدورها مدة ال تقل عن عشرين سنة وهي املدة القصوى اليت تراعى يف الدراسات املستقبلية                  

  ".اليت تبىن عليها تلك املخططات واملصورات على أن يتم التعديل ضمن احلدود ضرورات التطور العمراين للمدينة
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 ١٨٦

م تضمن  ٢٨/١٢/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢٩/ري رقم      كما أنه صدر أيضاً رأي اجلمعية العمومية للقسم االستشا        
م واملتضمن أنـه    ١٩٩٩لعام  / ٣١/م واملعدل بالرأي رقم     ١٩٩٨لعام  / ٦٩/تأييد رأي اجلمعية العمومية رقم      

اخل وانتهت اإلدارة املستفتية يف كتاهبا الطلب من اجلمعية العمومية          ... م  ١٩٩٨لعام  / ٨/توضيحاً للرأي رقم    
م الصادر عنها وذلك بالسماح بزيادة طابق إضايف على كامـل مـساحة             ١٩٩٨ام  لع/ ٨/بتعديل الرأي رقم    

من نظام البناء اخلاص مبدينة دمشق      / ١٩٢/تنظيم كفرسوسة وذلك استناداً للمادة      / ٨٤/العقار فقط للمقسم    
 مت إعطائها طوابـق   ) مشايف(م حمكماً بوجود حاالت مماثلة كثرية       ٣/٥/١٩٩٧م ت تاريخ    /٤٩٢الصادر برقم   

غريب أبو رمانة   / ٤٣/إضافية عن طريق جملس الدولة أو قرارات املكتب التنفيذي يف حمافظة دمشق مثل املقسم               
  ).مشفى دار الشفاء/ (١٢٤/مشفى جامع احلمزة والعباس واملقسم / ٣٩٤٩/والعقار / الشامي/

  - الرأي -
ائز منح الترخيص ببناء طابق إضـايف          من حيث أن السؤال املطروح يف هذه القضية يدور ما إذا كان من اجل             

لعقار ناتج عن تنظيم سكين عدلت إىل مشفى وذلك يف ضوء رأي اجلمعية العموميـة للقـسم االستـشاري                   
  .م١٩٩٨لعام / ٨/للفتوى والتشريع يف جملس الدولة ذي الرقم 

لسنة / ٨/ولة الرقم      ومن حيث أن رأي اجلمعية العمومية للقسم االستشاري يف الفتوى والتشريع مبجلس الد            
إن كون العقارات موضوع القضية ناشئة عن منطقة تنظيمية متت وسجلت نتـائج              :م انتهى إىل ما يلي    ١٩٩٨

توزيعها يف السجل العقاري ال مينع حمافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية هلذه العقارات من حيث                 
وابق على أن ال يؤدي ذلك إىل املساس باحلقوق وامللكيات          تطبيق عامل االستثمار واالستعمال التجاري يف الط      

يف املنطقة التنظيمية وأن يتماشى مع أسس التنظيم ودواعيه املختلفة وعلى أن ال يؤدي ذلك إىل منح أصحاب                  
العالقة مساحات طابقية تزيد عن تلك املساحات املسموحة أو املقررة مبوجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام       

لـسنة  / ٥/ النافذ قبل التعديل وشريطة إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف املرسوم التـشريعي رقـم                البناء
  .م١٩٦٥لعام / ٩٨/م وتطبق أحكام املرسوم التشريعي رقم ١٩٨٢

يـسمح بزيـادة    "م نصت على    ١٩٩٧لعام  / ٤٩٢/من نظام البناء النافذ رقم      / ١٩٢/   ومن حيث أن املادة     
قتضت الضرورة التخدميية للمشفى بذلك يف املشايف اليت تنشأ على مقاسم خمصصة بإشادة             مساحات البناء إذا ا   

مستشفيات حصراً شريطة عدم اإلخالل بالنواحي والشروط الفنية الواجب توفرها مبا ال يزد عن طابق واحـد           
ن التجاوز على   باالرتفاع وقبو واحد إضايف على كامل مساحة املقسم كما هو حمدد بالوجائب العمرانية ودو             

  .الوجائب املفروضة يف األراضي
املشار إليه قد عاجل موضوع عقـاران يـراد         / ٨/   ومن حيث أنه من الواضح أن رأي اجلمعية العمومية رقم           

تعديل وجائبها العمرانية جلهة تطبيق عامل االستثمار التجاري يف الطوابق يتعلق بعقارات إلقامة منشأة جتاريـة         
  .قنوات بساتني) ١٨٣٤ -١٨٣٣ -١٨٣٢(على العقارات 

مدار البحث وكما هو موضح يف كتاب االستفتاء نـاتج عـن تنظـيم              / ٨٤/   ومن حيث أن املقسم رقم      
وبالتايل فهو / ٦ -٦٠/م باملصور رقم ٢٠٠٢كفرسوسة وعدلت صفته العمرانية من سكين إىل مشفى يف العام   

  . عنه أعالهم املنوه١٩٩٨لعام / ٨/خيرج من تطبيق الرأي رقم 
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 ١٨٧

م الـذي   ٢٠٠٣لـسنة   / ٤٨٣/م بالقضية رقم    ٢٠٠٣لسنة  / ٨٤/   وحيث أنه سبق وأن صدر الرأي رقم        
  .م١٩٩٨لعام / ٨/تنظيم ركن الدين من الرأي رقم / ٧٥/تضمن استثناء املشفى املشاد على العقار رقم 

ر قرار حمكمة القضاء اإلداري رقم         وحيث أنه جيب إعمال مبدأ املساواة بني املواطنني كما أنه سبق وأن صد            
م حبالة مماثلة وكذلك    ٢٦/٥/٢٠٠٣تاريخ  / ٥٠٥/م املصدق بقرار فحص الطعون رقم       ٢٠٠٢لعام  / ١١٨٩/

  /.مشفى الشامي/غريب أبو رمانة / ٤٣/مت إعطائها طابق إضايف مثل املقسم / مشايف/وجود حاالت مماثلة 
م يتعلق بعقارات إلقامة منشأة جتاريـة علـى         ١٩٩٨لعام  / ٨/م     ومن حيث أنه كما ذكر سابقاً بأن الرأي رق        

ناتج عن تنظـيم كفرسوسـة      / ٨٤/قنوات بساتني يف حني أن املقسم       ) ١٨٣٤ -١٨٣٣ -١٨٣٢(العقارات  
  .م١٩٩٨لعام / ٨/وعدلت صفته العمرانية من سكين إىل مشفى وبالتايل فهو خيرج عن نطاق تطبيق الرأي رقم 

داً على ما تقدم بيانه وما دام العقار املستفىت بشأنه قد عدلت صفته العمرانية من سكين إىل                    ومن حيث أنه استنا   
  .م فهو خيضع يف صدد منحه رخصة ببناء طابق إضايف إىل أحكام نظام ضابطة البناء النافذ٢٠٠٢مشفى يف العام 

  - هلذه األسباب -
  :   أقرت اجلمعية العمومية الرأي التايل

ار املستفىت بشأنه يف معرض منحه رخصة لبناء طابق إضايف ال خيضع ملا ورد يف رأي اجلمعيـة                  إن العق  -أوالً
م وتطبق بشأنه   ١٩٩٨لسنة  / ٨/العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع مبجلس الدولة ذي الرقم          

  .أحكام نظام ضابطة البناء النافذ هبذا الصدد
  . حسب األصولإبالغ هذا الرأي إىل حمافظة دمشق -ثانياً

  .م٤/٧/٢٠٠٦املوافق لـ  هـ ١٠/٦/١٤٢٧صدر وتلي علناً يف 
 املستشار      املستشار    املقرر   

  رئيس جملس الدولة                                                            
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  جملس الدولة       

  م٢٠٠٦لسنة / ١٨٥/الرأي رقم 
  م٢٠٠٦لسنة ) ف/٥٥٥(يف القضية رقم 

مـن  ) ٤٦-٤١(   إن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع يف جملس الدولة املؤلفة وفق أحكام املـادتني               
  :م وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  رئيساً       الدولةرئيس جملس    السيد توفيق عمر بابا
  عضواً    نائب رئيس جملس الدولة    السيد حممد هيثم ديار بكريل

  عضواً            السيد توفيق الناشف
م ومرفقاته،  ١٥/٦/٢٠٠٦ص ق تاريخ    /١٥٩١   بعد االطالع على كتاب اللجنة احمللية ملخيم الريموك رقم          

  :تبني ما يلي
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 ١٨٨

  - القضية -
 -١٦٣٨/بان من األوراق يف أن مـالكي العقـارات ذوات األرقـام                تتلخص وقائع هذه القضية حسبما است     

لعـام  / ٢٩٨/شاغور بساتني وامللحوظة على املخطط التنظيمي املصدق ملنطقة خميم الريمـوك رقـم              / ١٦٣٩
م يف جزء منها روضة كانوا قد تقدموا بكتاب إىل اللجنة احمللية ملخيم الريموك للحصول على موافقة على                  ٢٠٠٤
ساحة املخصصة كروضة أطفال وامللحوظة على املخطط التنظيمي املذكور خارجة عن نطـاق تعريـف               اعتبار امل 

م وأيضاً استناداً للرأي الصادر عـن اجلمعيـة         ١٩٧٤لعام  / ٩/املشيدات العامة وذلك مبوجب نص القانون رقم        
  .م٢٠٠٣لعام / ٨٩١/م الصادر يف القضية ذات الرقم ٢٠٠٣لعام / ١٠٢٠/العمومية يف جملس الدولة رقم 

ولدى عرض املوضوع على رئاسة اللجنة احمللية ملخيم الريموك قررت إحالة األوراق إىل اللجنة  املختصة يف                    
املتقدم على معاملة أصـحاب     / ١٠٢٠/جملس الدولة لالطالع وبيان الرأي يف إمكانية تطبيق هذا الرأي رقم            

ظ ذلك على خمططات التقسيم املعدة للعقارين آنفـي         شاغور بساتني حىت يتم حل    / ١٦٣٨ -١٦٣٩/العقارين  
الذكر وعدم حساب مساحتها ضمن النسبة املتنازل عنها لألمالك العامة علماً بأن اللجنة احمللية متلك روضـة                 

  .عائدة هلا يف نطاق خميم الريموك
  - الرأي -

م واملتـضمن تقـسيم وتنظـيم       ٢٧/١/١٩٧٤الصادر بتاريخ   / ٩/ من حيث أن املادة األوىل من القانون رقم           
وعمران املدن قد عددت املشيدات العامة على سبيل احلصر بأهنا تشمل مراكز اجلهة اإلدارية واملدارس واملخـافر                 

واملكتبات العامة واملراكـز الثقافيـة      ) املساجد والكنائس (واملستشفيات واملستوصفات ومراكز اإلطفاء واملعابد      
مة واملالعب الرياضية ومراكز الرعاية االجتماعية وقد عرفت أيضاً املقاسم بأهنا القطـع             واألماكن املعدة لآلثار اهلا   

  .اليت تنتج عن تقسيم األرض والتقسيم بأنه كل جتزئة لقطعة أرض إىل مقاسم بقصد إقامة مباٍن ومنشآت
عيـة  م عـن اجلم   ٢٠٠٣لعام  / ٨٩١/م الصادر يف القضية رقم      ١٠٢٠/٢٠٠٣/   ومن حيث أن الرأي رقم      

العمومية للقسم االستشاري يف جملس الدولة قد انتهى إىل اعتبار رياض األطفال ودور احلضانة بأهنا ليست من                 
م وأقرت بأنه جيوز ملالكي العقـارات امللحوظـة علـى           ١٩٧٤لعام  / ٩/املشيدات العامة تطبيقاً للقانون رقم      

الستثمارها وترخيصها من قبل أصحاهبا     املخطط التنظيمي دور حضانة ورياض أطفال احلصول على تراخيص          
  .ألهنا ال تعترب مشيدات عامة بطبيعتها

شاغور بـساتني باعتبـار     ) ١٦٣٩ -١٦٣٨أجزاء العقارين   (   ومن حيث أن ما يطلبه أصحاب العقارات        
م منطقـة   ٢٠٠٤لعام  / ٢٩٨/املساحة املخصصة منهما كروضة أطفال وامللحوظة على املصور التنظيمي رقم           

بساتني كذلك خارجة عن نطاق تعريف املشيدات العامة ال خيرج عن مضمون ما انتـهى إليـه رأي                  شاغور  
وعلى هذا ميكن لإلدارة املستفتية تطبيق رأي اجلمعية العمومية         . م٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/اجلمعية العمومية رقم    

باعتبار روضة  شاغور بساتني   / ١٦٣٨ -١٦٣٩/م على معاملة أصحاب العقارين      ٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/رقم  
  .األطفال ال تعترب من املشيدات العامة
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 ١٨٩

  - هلذه األسباب -
  : أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

م الصادر يف القضية رقم     ٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/جيوز لإلدارة املستفتية تطبيق رأي اجلمعية العمومية رقم          -أوالً
شاغور بساتني حبيـث جيـوز      / ١٦٣٨ -١٦٣٩/م يف معاملة أصحاب العقارين      ٢٠٠٣لعام  / ٨٩١/

 اليت حلظت على املخطط التنظيمي يف جزء منـها          – موضوع كتاب االستفتاء     -ملالكي هذين العقارين    
روضة، احلصول على تراخيص الستثمارها وترخيصها من قبلهم ألهنا ال تعترب مشيدات عامة بطبيعتـها               

  .م٢٧/١/١٩٧٤خ الصادر بتاري/ ٩/١/حبسب ما قصده املشرع يف القانون رقم 
  .إبالغ هذا الرأي إىل اللجنة احمللية ملخيم الريموك أصوالً -ثانياً

  .م٢١/٩/٢٠٠٦هـ املوافق لـ ٢٩/٨/١٤٢٧دمشق يف 
  املستشار      املستشار      املستشار    املقرر القاضي

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

   احملليةوزارة اإلدارة
  د/٢/٦٣/١: الرقم
  م٢٧/١/٢٠٠٠: التاريخ

  إىل السادة احملافظني "تعميم "
م املرفق ببالغ السيد وزير العـدل رقـم         ١١/٧/١٩٩٩د تاريخ   /٦١/١/ب/٢٤٠٢عطفاً على كتابنا رقم        
لعـام  / ١٧٢/من قانون البلـديات رقـم       / ١١٦/م حول أحكام كل من املادتني       ٧/٦/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢/

م املتـضمن   ١٩٧١لعام  / ١٥/من قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم         / ٣٩/املادة  م و ١٩٥٦
عدم جواز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي أو اإلفرازات الطابقية بدون مصور يصدق عليه من قبل رئـيس                   

دينة أو البلدة أو القرية، وعدم تسجيل       البلدية بالنسبة للبلديات أو اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي جمللس امل          
العقود أو األحكام القضائية املتعلقة هبذه األمور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور املصدق املـشار                 
إليه، وعلى أمانات السجل العقاري عدم تسجيل أي حكم قضائي يقضي بالقـسمة أو اإلفـراز أو تنظـيم                   

أو اإلفرازات الطابقية دون املخطط املطلوب واملصدق من اجلهة املختـصة يف            / هاأو إزالة الشيوع في   /األراضي  
الوحدات اإلدارية أو البلديات وعلى الدوائر العقارية إحالة مجيع األحكام إىل الوحـدة اإلداريـة أو البلديـة                  

 اعتراض الغـري يف     املختصة لبيان رأيها فيه، بتصديقه إن كان منسجماً مع خمططها التنظيمي أو التقدم بدعوى             
ع /١٩٦٥وقد أعلمتنا املديرية العامة للمصاحل العقارية بكتاهبـا رقـم            .حالة خمالفته ألنظمتها وخمططها النافذ    

م بأن وحدات إدارية وبلديات تتأخر يف الرد وبيان الرأي بالنسبة لألحكام احملالة إليها              ١٥/١٢/١٩٩٩تاريخ  
 حتديد مدة زمنية للرد على املعامالت احملالة من قبلها واعتبار عدم الرد             من الدائرة العقارية دون مربر واقتراحها     

  .ضمن هذه املدة موافقة ضمنية على التنفيذ وال اعتراض للوحدة اإلدارية أو البلدية عليها
  :وإزاء ما تقدم وموافقتنا على اقتراح املديرية العامة للمصاحل العقارية نطلب إليكم ما يلي
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والبلدان والقرى ذات الشخصية االعتبارية والبلديات اإلجابة والرد علـى مجيـع            على مجيع املدن     -١
املعامالت الواردة إليها من الدائرة العقارية خالل أربعة أشهر من تاريخ تسجيل املعاملة يف ديواهنا سواء                

لدى القضاء  باملوافقة أصوالً على التنفيذ أو بصورة عن اإلجراءات املتخذة لتقدمي دعوى اعتراض الغري              
 .املختص ووضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية

اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبق املسؤول يف الوحدات اإلدارية أو البلديات يف عدم اإلجياب أو                -٢
 .التأخري يف اإلجراءات وإعالمنا بكل واقعة فور حدوثها

معاملة أحيلت إىل أية وحدة إدارية أو بلديـة ومل          تكليف الدائرة العقارية يف احملافظة بإعالمكم عن كل          -٣
 .يتم الرد عليها خالل مدة أربعة أشهر والنتائج املترتبة بسبب عدم الرد الختاذ اإلجراءات الالزمة وإعالمنا

  .يرجى االطالع والتعميم على مجيع الوحدات اإلدارية والبلديات واجلهات املعنية إلجراء املقتضى
  يةوزير اإلدارة احملل

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  تصديق مشاريع اإلفراز: املوضوع        وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
  املديرية العامة للمصاحل العقارية

  تعميم
قانون البلديات وعلى أحكام الباب     من  / ١١٦/من قانون اإلدارة احمللية واملادة      / ٣٩/   بناًء على أحكام املادة     

  .م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن١٩٧٤لعام / ٩/األول من القانون رقم 
 تصديق مشاريع   بشأنم يتبع ما يلي     ٢٥/٢/١٩٨٤د تاريخ   /١/ى/٤٠٢وعلى كتاب وزارة اإلدارة احمللية رقم       

  :اإلفراز تنفيذاً لألحكام املذكورة
نظمة بناًء على طلب املالكني أو مبوجب أحكام قضائية والواقعة يف املدن والبلدان             إن مشاريع اإلفراز الطابقية امل    

د تـاريخ   /١/ى/١٥٨٧احملددة أمساؤها يف اجلدولني الصادرين عن وزارة اإلدارة احمللية مبوجب كتاهبا رقـم              
يذي يف املدينـة أو     م واملرافقني هلذا التعميم، ختضع للتصديق من اجلهة اليت حيددها املكتب التنف           ١٣/٦/١٩٨٣

  .من قانون اإلدارة احمللية/ ٣٩/البلدة استناداً ألحكام املادة 
إن مشاريع إفراز وتقسيم األراضي والعرصات إىل قطع معدة للبناء والواقعة ضمن حدود املخطط التنظيمي أو                

ملـالكني أو مبوجـب      سواًء كانت هذه املشاريع رضائية بناًء على طلبات ا         -النطاق التنظيمي للمدن والبلدان   
أحكام قضائية ختضع للتصديق بقرار من اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي يف املدينة أو البلدة وبقرار آخر من                  

 لعـام   ١٥ الصادر باملرسوم التشريعي رقم      قانون اإلدارة احمللية  حملافظة استناداً ألحكام    املكتب التنفيذي جمللس ا   
  .م١٩٧٤لعام / ٩/قانون رقم من ال/ ٧/ وأحكام املادة م١٩٧١

إن مشاريع إفراز األراضي الواقعة خارج املخططات التنظيمية أو النطاق التنظيمي وداخل احلـدود اإلداريـة                
للمدن والبلدان ختضع للتصديق من اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي سواًء كانت املشاريع رضائية بناًء على                

  .ضائية وذلك عمالً بأحكام قانون اإلدارة احملليةطلبات املالكني أو مبوجب أحكام ق
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إن مشاريع إفراز األراضي املنظمة بناًء على طلبات املالكني والواقعة ضمن املخطـط التنظيمـي أو النطـاق                  
مـن قـانون    / ١١٦/التنظيمي يف القرى اليت فيها بلديات ختضع للتصديق من البلدية استناداً ألحكام املـادة               

 زالت سارية املفعول أما املشاريع املنظمة هلذه األراضي مبوجب أحكام قضائية فيجري تنفيذها              البلديات اليت ما  
ــة رقــم  ــاريخ / ١٤٩/وفــق رأي جملــس الدول   :م والــذي يــنص علــى مــا يلــي٤/٦/١٩٦٣ت

على البلدية أن تصدق خمططات اإلفراز املستندة إىل حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا ما عرضـت                 (
طات ولو كانت خمالفة ألنظمة البناء ما مل تلجأ إىل طريقة االعتـراض وفـق أحكـام املـادتني                   هذه املخط 

  ). من قانون أصول احملاكمات٢٦٨/٢٧٠
لذلك ومبوجب هذا الرأي ينبغي إخضاع مشاريع اإلفراز املنظمة مبوجب أحكام قضائية لتصديق البلديـة، ويف   

يذ هذه املشاريع وإبالغ النتيجة إىل البلدية لتلجـأ إىل اعتـراض            حالة امتناع البلدية عن التصديق يصار إىل تنف       
  .الغري إذا أرادت ذلك

إن اإلفرازات الطابقية للعقارات الواقعة ضمن املخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي يف القرى اليت فيها بلديات                
  .من قانون البلديات/ ١١٦/ال ختضع ألي تصديق من أية جهة كانت، ألهنا ما زالت مشمولة بأحكام املادة 

إن اإلفرازات العادية غري الطابقية للعقارات املبنية ال ختضع ألي تصديق من أية جهة كانـت ويف أي موقـع                    
ويف هذه احلالة يصبح املشروع خاضعاً      ) أرض أو عرصة  (كان، إال إذا نتج عن إفرازها مقاسم خالية من البناء           

  .ه يف مدينة أو بلدة أو قرية على الشكل املبني آنفاًللتصديق من اجلهة التابع هلا حسب موقع
إن مشاريع إفراز األراضي الواقعة يف القرى واملزارع اليت ال توجد فيها بلديات وكذلك مـشاريع إفـراز                     

األراضي الزراعية الواقعة خارج املخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي يف القرى اليت فيهـا بلـديات ختـضع                  
اإلسكان واملرافق  (ديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة عمالً ببالغ وزارة الشؤون البلدية والقروية            للتصديق من م  

م والحقه  ١٢/٥/١٩٧٠ب تاريخ   /٤٩٥٧م املعمم ببالغنا رقم     ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦رقم  ) حالياً
فيه مـا   ب الذي جاء    /٥٩١٣م ورقم   ١٥/٦/١٩٧٠م املعمم بتاريخ    ٣٠/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٩٧/٢٨/٦رقم  
 باستثناء  ٢م/٤٠٠٠/يعترب اإلفراز زراعياً مىت كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه ال تقل عن                : (يلي

 ).اإلفرازات اليت تتم وفقاً لنظام ضابطة البناء ومصدق أصوالً يف املناطق اخلضراء ومناطق البساتني
ة كانت ألهنا غري مـشمولة بالنـصوص        إن معامالت تصحيح األوصاف ال ختضع ألي تصديق من أية جه             

 .اآلنفة الذكر
 .إن معامالت اإلفراز الناجتة عن مراسيم االستمالك ال ختضع ألي تصديق ألهنا تتم حبكم القانون   
يستثىن من أحكام هذا التعميم مشاريع اإلفراز املقترنة بعقود عقارية صادرة عن املكاتب العقارية املعاونة قبل                

 .تعميم ويطبق عليها األحكام النافذة قبل هذا التعميمنفاذ هذا ال
 .م٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ /٣٧يلغى التعميم    

  م١١/٦/١٩٨٤هـ املوافق لـ ١١/٩/١٤٠٤دمشق يف 
  املدير العام للمصاحل العقارية
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  د/٦١/١/ب/٢٤٠٢: الرقم
  م١١/٧/١٩٩٩: التاريخ

  ........افظة إىل حم
م املتعلق بأحكام كل من املادتني      ٧/٦/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢/   نودعكم صورة عن بالغ السيد وزير العدل رقم         

من قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم      / ٣٩/م واملادة   ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/
أو اإلفـرازات   /م أو إفراز أو تنظـيم األراضـي         م، حول عدم جواز تقسي    ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   

 أو اجلهة الـيت حيـددها       -بالنسبة للبلديات -بدون مصور يصدق عليه مسبقاً من قبل رئيس البلدية          / الطابقية
 وعدم تسجيل العقود واألحكام القـضائية       -بالنسبة للمدن والبلدان  -املكتب التنفيذي جمللس املدينة أو البلدة       

  .مور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور املصدق املشار إليهاملتعلقة هبذه األ
أو /   وقد وجه السيد وزير العدل يف بالغه بأن احلكم الذي يقضي بالقسمة أو اإلفراز أو تنظـيم األراضـي      

 عنـد   أو اإلفرازات الطابقية دون املخطط املطلوب ال يسجل، وعلى أمني السجل العقاري           / إزالة الشيوع فيها  
عرضه عليه للتنفيذ إحالة إىل اجلهة اإلدارية لبيان رأيها فيه، فإن اقترن بتصديقها نفذه وإال فعلى اجلهة اإلدارية                  

وإبالغ وزارة العدل باحلكم ليـصار      . أن تبادر للتقدم بدعوى اعتراض الغري     / يف حال خمالفة احلكم ألنظمتها    /
  .املشار إليها واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأنهإىل التحقيق يف سبب خمالفة النصوص القانونية 

  .يرجى االطالع والتعميم على مجيع جمالس املدن والبلدان والقرى ذات الشخصية االعتبارية والبلديات للتقيد
  وزير اإلدارة احمللية 

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة العدل
  ت/٨٨٤١/١٥٨٥: لرقما

  /٢٢/البالغ رقم 
  :م وتعديالته٢٣/١/١٩٥٦تاريخ / ١٧٢/من قانون البلديات رقم / ١١٦/ املادة  على أحكامناًءب   
  

ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي إىل قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية بـدون مـصور                   -١
 .عليه مسبقاً رئيس البلدية يصدق

سمة يتطلب تقسيم أراضي ال يسجل يف السجل العقاري إال اسـتناداً للمـصور              كل عقد بيع أو ق     -٢
  . يف الفقرة األوىل من هذه املادةإليهاملشار 
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الواضح من هذا النص األمر أنه ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي إىل قطع ضمن حدود البلديـة إال                     
وثانيهما أن يكون   ) خمطط(لتقسيم أو اإلفراز أو التنظيم      عند توفر شرطني متالزمني أوهلما وجود مصور هلذا ا        

  .هذا املصور مصدقاً من رئيس البلدية وال يغين توفر أحد هذين الشرطني عن اآلخر
إن تصديق رئيس البلدية على املصور ال يعين القول مبطابقته لألصل فحسب وإمنا يعين إقراره بأن هذا املـصور                   

  .أي أنه مصدق بعدم خمالفته األنظمة البلدية) العمرانية والتنظيمية( البلدية موافق يف حال تنفيذه للمخططات
م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن ونص يف مادته الثالثة على             ٢٧/١/١٩٧٤تاريخ  / ٩/مث صدر القانون رقم     

 يراعـى فيهـا     الوثائق اليت جيب تقدميها للجهة اإلدارية لتقسيم أرضه ومنها خمططات التقسيم اليت جيـب أن              
  :منه على/ ٧/اخل، ونصت املادة ...االنسجام مع املخطط التنظيمي العام واملخططات التنظيمية التفصيلية 

 إنميتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم مل يقترن بالتصديق على الوجه املبني يف املـادة الـسابقة                      
 مـع  وافقة على التقسيم تبعاً لتوفر شروطه ومنها االنـسجام        التصديق هو القرار من اجلهة اإلدارية القاضي بامل       

املخططات التنظيمية على ما أسلفنا بيانه وغين عن البيان أن امتناع التسجيل يف السجل العقاري قبل التصديق                 
ينصرف إىل منع صدور ما يلزم به طاملا أنه غري قابل للتنفيذ وخيالف للنظام ويف ظل هذه النصوص الواضـحة                    

قرار نص  (قر اجتهاد حمكمة النقض على وجوب أخذ موافقة البلدية على مشاريع القسمة الرضائية واجلربية               است
م ١٦/٤/١٩٧٢مدنية ثالثة تاريخ    / ١١٩/والقرار  / ١١٠٩/م مدينة أساس    ١٠/٦/١٩٧٨تاريخ  / ٨٩٦/رقم  

لسنة / ١٤٩/س الدولة رقم     القضائي برأي جمل   دم كما تأيد هذا االجتها    ٥/٣/١٩٧٢مدنية ثالثة   / ٣٣/والقرار  
م بوجوب عرض خمططات إفراز األراضي على البلدية لتصديقها قبل احلكم ويف حال السهو عن ذلك                ١٩٦٣

وعرضها من السجل العقاري على البلدية فعلى البلدية إما تصديقها وإعادهتا للتسجيل وإما االعتراض عليهـا                
من قانون أصول احملاكمات املدنية كما تأيد       / ٢٧٠-٢٦٩/  وفق أحكام اعتراض الغري املنصوص عليها باملادتني      

  .م وتأيد ببالغات وزارة العدل١٩٦٤لسنة / ٣٥/ذلك برأي جملس الدولة رقم 
/ ٣٩/م نصت املـادة     ١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/عندما صدر قانون اإلدارة احمللية باملرسوم التشريعي رقم            

األراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود املدينة أو البلـدة بـدون             على أنه ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم          
  تصدق عليه مسبقاً اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي وال تسجل العقود واألحكام القضائية املتعلقـة               مصور
  . األمور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور املصدق املشار إليههبذه
احلكم السابق وأضاف عليه اإلفراز الطابقي فأصبحت األراضي والبناء مـشمولة           أكد هذا القانون     وبذلك   

  .باألحكام املبينة آنفاً مبوجب نص تشريعي أمر ال جيوز االلتفات عنه
م وعنـدما   ٢٧/٩/١٩٨٦تاريخ  / ٣٩/م ورقم   ٢٢/١١/١٩٧٨تاريخ  / ٣٣/وهو ما أشار إليه بالغنا رقم          

اجلت تعليماته التنفيذية والقرارات املنفذة ألحكامه وبالغـات وزارة         م ع ١٩٧٩لعام  / ٦٠/صدر القانون رقم    
العدل اإللزامات القانونية الواردة فيه اليت تشترط إبراز ببيان من اجلهة اإلدارية يشعر بتصديقها مصور اإلفـراز                 

/ ٣٣ /م والبالغ ٣/١٢/١٩٩٨تاريخ  / ٤٩/البالغ رقم   / (٦٠/مشمول بأحكام القانون رقم      غريوأن العقار   
  ).م٤/٥/١٩٩٤تاريخ / ٦/م والبالغ رقم ٢٢/١١/١٩٧٨تاريخ 
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 ١٩٤

وعليه فإن النصوص الصرحية اآلمرة يف القانون النافذ يف اجتهاد حمكمة النقض وجملس الدولـة وبالغـات                    
م وبالغات وزارة العدل املشار إليها وتعميمهـا        ٢٦/٢/١٩٩٥ تاريخ   ١٠٧٦/١٥/ب/٣رئاسة جملس الوزراء    

م أوجبت عدم تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي أو إزالة الـشيوع فيهـا أو                ١٧/١١/١٩٩٥  تاريخ ٢٥رقم  
  .اإلفراز الطابقي إال بناًء على خمطط مقترن مبوافقة اجلهة اإلدارية لعدم خمالفته لألنظمة البلدية والعمرانية

ا املخطط ال يسجل وعلى أمني      واحلكم الذي يقضي بالقسمة أو اإلفراز أو التنظيم لألراضي والبناء دون هذ              
السجل العقاري عند عرضه عليه للتنفيذ إحالته للجهة اإلدارية لبيان رأيها فيه فإن اقترن بتصديقها نفـذه وإال                  

من السجل العقاري ورأت خمالفته ألنظمتها أن تبادر للتقدم بدعوى اعتـراض             وردهافعلى اجلهة اإلدارية اليت     
الً إللغائه وإبالغ وزارة العدل باحلكم ليصار التحقيق يف سبب خمالفة النصوص            الغري على احلكم القضائي وصو    

القانونية املشار إليها وإن التفات بعض احملاكم عن تطبيق هذه النصوص األمر املؤيـدة باالجتـهاد القـضائي                  
قيق فيه وبيـان    وبالبالغات املتكررة يتم عن تقصري يف مالحظة حكم القانون على إدارة التفتيش القضائي التح             

رأيها ومقترحها وما يلزم بصدده، لذلك أذعنا هذا البالغ ملالحظة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القـضائي                  
  .إعالمنا بأية خمالفة

  م٧/٦/١٩٩٩هـ املوافق لـ ٢٢/٢/١٤٢٠دمشق يف   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  د/١/ى/٤٠٢: الرقم
  حول تصديق مشاريع اإلفراز: املوضوع                 م٢٥/٢/١٩٨٤: اريخالت

  إىل املديرية العامة للمصاحل العقارية
  :م حول تصديق مشاريع اإلفراز نعلمكم مبا يلي٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ /٣٧بعد اطالعنا على تعميميكم رقم 

من قانون  / ٣٩/ديات، وردت يف املادة     إن النصوص اليت حتكم ذلك فيما يتعلق بالوحدات اإلدارية والبل          -أوالً
م ١٩٧٤لعـام  / ٩/من قانون البلديات ويف الباب األول من القانون رقم   / ١١٦/اإلدارة احمللية ويف املادة     

  .بشأن تقسيم وتنظيم وعمران املدن
  :من قانون اإلدارة احمللية على ما يلي/ ٣٩/ وقد نصت املادة 

راضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود املدينة أو البلدة بـدون            ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األ        -١
 .مصور تصدق عليه مسبقاً اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي

ال تسجل العقود واألحكام القضائية املتعلقة هبذه األمور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور                -٢
 .املصدق املشار إليه يف الفقرة األوىل

ة وردت يف الفصل السادس من قانون اإلدارة احمللية الذي حبث يف اختصاص املكتب التنفيذي جمللس              وهذه املاد 
تعين املكتب التنفيذي جمللس املدينـة أو       / ٣٩/أي أن عبارة املكتب التنفيذي الواردة يف املادة         . املدينة أو البلدة  

  : إليه يقتضي التصحيح وإحالل عبارةمن تعميمكم املشار ) ١(وعلى ذلك فإن ما ورد يف البند  .البلدة
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 ١٩٥

من اجلهة اليت حيـددها املكتـب   (حمل عبارة ) من اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذي يف املدينة أو البلدة      (
، أما إذا كان إفراز األراضي ملقاسم معدة للبناء، قد مت بناًء على أحكام القـانون                )التنفيذي جمللس احملافظة  

  .املكتب التنفيذي جمللس احملافظةفال بد من موافقة / ٩/
  :من قانون البلديات على ما يلي/ ١١٦/نصت املادة  -ثانياًً
ال جيوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي إىل قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية بـدون مـصور                   -١

 .يصدق عليه مسبقاً رئيس البلدية
ل العقاري إال استناداً للمصور املشار      كل عقد بيع أو قسمة يتطلب تقسيم أرض ال يسجل يف السج            -٢

 .إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة
يكون داخل النطاق العمراين، أما التقسيم يف املـادة         / ١١٦/وهنا جتدر اإلشارة إىل أن التقسيم يف املادة         

جاء يف البند   مما يتوضح معه أن ما       .فيكون داخل حدود املدينة أو البلدة أي داخل احلدود اإلدارية         / ٣٩/
إخضاع مشاريع إفراز األراضي الزراعيـة       :من تعميمكم يقتضي التعديل ونقترح أن يكون كما يلي        / ٣/

الواقعة خارج احلدود اإلدارية للمدن والبلدان وخارج حدود املخططات التنظيمية، أو خمططات النطـاق              
 املكتـب    بلدية، للتصديق من قبـل     التنظيمي للبلديات، وكذلك األراضي الكائنة يف القرى اليت ال تتبع         

  .من التعميم املذكور/ ٥/وعلى هذا األساس حيذف البند . التنفيذي جمللس احملافظة
وهو كل جتزئة لقطعة أرض إىل مقاسم بقـصد  / ٩/مل يتعرض تعميمكم للتقسيم الوارد يف القانون رقم          -ثالثاًً

  :من هذا القانون/ ٦/ومبوجب املادة  .الكإقامة مباٍن عليها ويتم هذا التقسيم بناًء على رغبة امل
يبت رئيس املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية أو رئيس البلدية بطلـب التقـسيم وتبلـغ النتيجـة                    -أ 

 .ألصحاب العالقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقدميه
كتب التنفيذي يف   تتم املوافقة على التقسيم بقرار من املكتب التنفيذي يف احملافظة بناًء على موافقة امل               -ب 

 .املدينة أو البلدة أو اجمللس البلدي
من هذا القانون ميتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم مل يقترن بالتصديق على              / ٧/ومبوجب املادة   

  .الوجه املبني يف املادة السابقة
  وزير اإلدارة احمللية 
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 ١٩٦

  اجلمهورية العربية السورية
  ليةوزارة اإلدارة احمل

  د/١١/٦١: الرقم
  حول التقسيم واإلفراز: املوضوع          م٢٥/٢/١٩٨٤: التاريخ

  بالغ
م ١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/من قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم         / ٢٩/نصت املادة   : أوالً

  :جمال مهام املكتب التنفيذي يف املدينة أو البلدة على ما يلياملعدل يف 
وز تقسيم أو إفراز أو تنظيم األراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود املدينة أو البلدة بـدون                  ال جي  -١

 . عليه مسبقاً اجلهة اليت حيددها املكتب التنفيذيمصور تصدق
ال تسجل العقود واألحكام القضائية املتعلقة هبذه األمور يف السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور                -٢

 . يف الفقرة األوىلاملصدق املشار إليه
بأنه جتزئة أرض إىل مقاسم بقصد إقامة       م التقسيم   ١٩٧٤لعام  / ٩/وعمران املدن رقم    عرف قانون تنظيم    : ثانياً

  . مباٍن عليها
 بقرار املكتب التنفيـذي     القانونومبوجب هذا القانون تتم املوافقة على التقسيم الذي مت استناداً ألحكام            

  .بناًء على موافقة املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية أو اجمللس البلدي أو يف البلديةباحملافظة 
  :تأسيساً على ذلك نعلمكم مبا يلي: ثالثاً
املشار إليه خيـضع ملوافقـة      / ٩/كل تقسيم أرض إىل مقاسم مسموح ببنائها يتم استناداً للقانون رقم              -أ 

م ١٩/٤/١٩٨٣د تاريخ   /١٢/٦٢رنا إليه يف تعليماتنا رقم      املكتب التنفيذي جمللس احملافظة وهذا ما أش      
 .وكذلك خيضع التقسيم يف البلديات ملوافقة املكتب التنفيذي جمللس احملافظة مبوجب القانون املذكور

 .ال خيضع لتصديق املكتب التنفيذي جمللس احملافظة  -ب 
 .تقسيم أو إفراز أرض إىل مقاسم زراعية يف املدن والبلدان -١
 .طابقي يف املدن والبلداناإلفراز ال -٢

بالنسبة للبلديات ميكن للمكتب التنفيذي جمللس احملافظة أن خيضع العتماده التقسيم واإلفراز املـشار                -ج 
من / ٣/من املادة / ١/من البند / ب/اآلنف استناداً للفقرة / ب/من البند  / ٢/و/ ١/إليهما يف الفقرتني    

 .شر يف اجلريدة الرمسيةم وذلك بقرار ين١٩٧٢لعام / ٤٨/قرارنا رقم 
م وتعليماته  ١٩٧٩لعام  / ٦٠/يتم تقسيم األراضي يف مدن مراكز احملافظات باالستناد ألحكام القانون           : رابعاً

  .التنفيذية الصادرة عن وزارة اإلسكان واملرافق
  م١٩/١/١٩٨٤د تاريخ /٦١/ينهى العمل ببالغنا رقم : خامساً

  وزير اإلدارة احمللية
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  بعالفصل الرا
  االستمالك

  
  .١٩٨٣ لعام ٤٣٧واملرسوم  ١٩٨٣لعام  ٢٠ وم التشـريعيـاملرس :الباب األول
  .١٩٨٣ لعام ٢٠خبصوص املرسوم ات ــتعليمالكتب و البالغات وال:الباب الثاين
  .٢٠٠٠ لعــام ٢٦  رقمونـوالقان ١٩٧٩لعام  ٦٠  رقمالقانون: الباب الثالث
  .١٩٧٤ وتعديالته لعام ١٤  رقموالقانون ١٩٧٦لعام  ٣القانون رقم : الباب الرابع
  .م١٩٥٦ لعــام ٢٣٢اإلخــالء رقـــــم ون ــقان :الباب اخلامس
 . واجلمعيـة العمـومية خبصوص االســتمالك جملس الدولةآراء:الباب السادس
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 ١٩٩

  م١٩٨٣لعام / ٢٠/املرسوم التشريعي رقم 
كستمالاملتضمن قانون اال  

  رئيس اجلمهورية
   على أحكام الدستور بناًء

  :يرسم ما يلي
  :ملعاين املبينة جبانبها فيما يلييقصد بالتعابري الواردة يف هذا املرسوم التشريعي ا -١مادة 
 . البلديةالوحدة اإلدارية أو: اجلهة اإلدارية -
 .لبلديدارية واجمللس البلدي يف ا املكتب التنفيذي يف الوحدة اإل:اجمللس -
  .الوحدة اإلدارية أو رئيس البلدية رئيس املكتب التنفيذي يف :رئيس اجلهة اإلدارية -

  األحوال اليت جيوز فيها االستمالك: الفصل األول
جيوز للوزارات ولإلدارات واملؤسسات العامة واجلهات اإلدارية وجلهات القطاع العام أن تستملك             -٢مادة  

، أو مثقلة حبق وقفـي وذلـك        كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف      سواء   العقارات املبينة وغري املبينة   
  . عليها يف هذا املرسوم التشريعيلتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام املنصوص

  :  يتعلق باألعمال اآلتية يقصد باملشاريع ذات النفع العام كل ما-٣مادة 
نشآت التابعة هلا وإنشاء الساحات     فتح الطرق اجلديدة وتوسيع الطرق املوجودة أو تقوميها وامل          -ب 

 . العامة والبحريات وجماري املياهواملالعب واألسواق واحلدائق
إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية واملطارات واملرافئ والسكك احلديدية واملخـافر واملستـشفيات               -ج 

 العجزة وأبنية املراكز الثقافية     واملراكز الصحية واملدارس واملعاهد واجلامعات واملذابح ودور األيتام ومالجئ        
واألندية الرياضية، واملنشآت اخلاصة حبزب البعث العريب االشتراكي واملنظمات الشعبية اليت يتطلبها حتقيق             

 .مهام هذه اجلهات وبشكل عام مجيع املباين واإلنشاءات اليت ختصص لألعمال العامة أو املنافع العامة
 .وعات الري والشرب والسدودية ومشراألعمال واملنشآت الزراع -د 
 .ثروة املعدنية واملناطق الصناعيةمشاريع النفط والغاز والكهرباء وال -ه 
 . تقتضيها متطلبات األمن والدفاعإنشاء املالجئ واخلنادق واملنافذ واملشاريع اليت -و 
سـتثمارية  ئيـة واال  اإلنشاءات السياحية والتموينية واإلنشاءات واملشاريع املتعلقة بتنفيذ اخلطط اإلمنا         -ز 

 .املقررة أصوالً
مجيع املشاريع اليت تدخل يف نطاق اختصاص اجلهات العامة والقطاع العـام ومهماهتـا احملـددة يف              -ح 

  .ة وفق خطط الدولة املقررة أصوالًالقوانني واألنظمة النافذ
  :-٤مادة 

ة وللجهـات   ، جيوز للجهات اإلداري   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون رقم    / ٢/مع مراعاة أحكام املادة       -أ 
غيـة  املشرفة على اإلسكان أو املختصة به استمالك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إىل كقاسم معدة ب             

، كما جيوز لـوزارة الـدفاع       ا للراغبني يف إنشاء تلك املساكن     ، أو بيعه  إنشاء املساكن الشعبية عليها   
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 ٢٠٠

ن لبيعها العـسكريني وألسـر      استمالك العقارات إلقامة التجمعات السكنية العسكرية أو لبناء املساك        
 .لدفاع أو جلهات أخرى حتدد مبرسومالشهداء وللعاملني يف وزارة ا

جيوز للجهات اإلدارية استمالك العقارات بغية إنشاء املناطق الصناعية وختطيطها وتقسيمها واسـتثمار               -ب 
قتراح من وزيـري    ، وحتدد بقرار يصدر عن رئيس جملس الوزراء بناء على ا          سم الناجتة عنها  أو بيع املقا  

اإلسكان واملرافق واإلدارة احمللية األسس اليت يتم مبوجبها االستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع               
 . قبل مضي مخس عشر عام على الشراءهذه املقاسم وما يشاد عليها من بناء

 على الكلفـة  الكلفة بناًء، وحتدد هذه  الفقرتني السابقتني بسعر الكلفة    جيري بيع املقاسم املشار إليها يف       -ج 
  : لمنطقة وعلى أسس النفقات التاليةاإلمجالية ل

 . الك لكامل املنطقة املستملكةبدالت االستم -١
تعويضات اإلخالء وإتالف املزروعات ونفقات الدراسـة واألعمـال الطبوغرافيـة واملـساحية              -٢

 . االستمالك وسائر النفقات األخرىوتعويضات جلان
 . اليت تتحملها املنطقةافق العامةنفقات املر -٣
 .يف البنود السابقة من هذه الفترةنفقات إدارة وقدرها مخسة باملائة من جمموع املبالغ املشار إليها  -٤
ويف حـال   / ٣،٢،١/الفوائد اليت تتحملها اجلهة املستملكة عن أي من املبالغ املذكورة يف البنـود               -٥

هبا علـى   ستملكة أن تعتمد يف إجراء حسا     للجهة امل د إحدى النفقات اليت سبق ذكرها ف      تعذر حتدي 
  .تقديرات يقرها آمر الصرف

  :-٥مادة 
جيوز للجهة اإلدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات اليت تكون غري صاحلة للبناء مبوجـب                 -١

نظام البناء النافذ، أو ألسباب فنية أخرى كاملساحة أو الشكل اهلندسي وذلك بقصد دجمها أو توحيدها                
 .قتضى األنظمة واالعتبارات الفنيةبشكل تصبح معه قابلة للبناء مب)  فرزهاأو(
ال جيوز اللجوء لالستمالك املنصوص عليه يف الفقرة السابقة إال إذا تعذر اتفاق أصحاب املنطقة على                 -٢

 .، ويعود تقدير ذلك للجهة املستملكة     رزها بشكل تكون معه قابلة للبناء     توحيد عقاراهتم أو دجمها أو ف     
، ذا الغرض بعد دعوة أصـحاب العالقـة       ويثبت تعذر االتفاق مبوجب حمضر تنظمه اجلهة اإلدارية هل        

 .ون هذا احملضر مستنداً لالستمالكويك
على اجلهة اإلدارية أن تتبع العقارات أو أجزاء العقارات املستملكة طبقاً هلذه املادة بطريقة املزايـدة                 -٣

 لـصاحل اجلهـة    % ١٥دة بنسبة قدرها    ية اليت ترسو عليها املزا    ىل القيم العلنية بني مالكيها وتضاف إ    
، وإذا مل يبلغ بدل املبيع الذي ترسو عليه املزايدة العلنية وفـق أحكـام               اإلدارية لقاء النفقات اإلدارية   

  .١٩٦٩لعام / ٢٢٨/ريعي رقم املرسوم التش
ح الطرق اجلديدة وتوسيع الطرق املوجودة أو       حيق للجهة اإلدارية عندما تقوم بتطبيق االستمالك لتنفيذ فت         -٦مادة  

تقوميها واملنشآت التابعة هلا وإنشاء الساحات واملالعب واألسواق واحلدائق العامة والبحريات وجمـاري             
املياه أن تستملك عدا ما يلزم لتنفيذ املشروع من العقارات وأجزاء العقارات مساحات لغاية عمق أربعني                
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 واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعترب استمالك هذه األقسام اإلضافية          مترا من كل طرف أو من طرف      
من األعمال ذات النفع العام وتتصرف اجلهة اإلدارية هبا تصرف املالك مبلكه مبا يف ذلك البيـع وجيـوز    
للجهة اإلدارية أن تتصرف هبا وفق األحكام املبينة يف املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي و يكـون                  

  . بلديات الدرجة الرابعة والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها مثل هذه احلقل
إجراءات االستمالك: الفصل الثاين  

، يتضمن التصريح عن وجـود النفـع   ر بناء على اقتراح الوزير املختص    يتم االستمالك مبرسوم يصد    -٧مادة  
  :  االستمالك يف إصداره إىل ما يليالعام، ويستند مرسوم

 .أجزاء العقارات املراد استمالكها العقارات وخمطط يبني -١
 . القيمة التقديرية لتلك العقاراتبيان يتضمن -٢
رأي اجلهة اإلدارية اليت يقع االستمالك ضمن حدودها اإلدارية، أو رأي املكتب التنفيذي للمحافظة               -٣

 .ات العالقة خارج احلدود املذكورةذ
افظة فيما يتعلق بالعقارات املراد استمالكها والواقعـة        رأي املكتب التنفيذي الحتاد الفالحني يف احمل       -٤

يكون مرسوم االستمالك مربماً ال يقبل أي       . خارج املخططات التنظيمية للوحدات اإلدارية والبلديات     
  .طريق من طرق الطعن أو املراجعة

وجودها ففـين   دم  ، ويف إحدى الصحف احمللية، وعند ع      وم االستمالك يف اجلريدة الرمسية    ينشر مرس  -٨ة  ماد
  .إحدى صحف العاصمة

  :-٩مادة 
تقوم اجلهة املستملكة بإبالغ صورة عن مرسوم االستمالك إىل اجلهة اإلدارية والدوائر العقارية املختصة                -أ 

لوضع اإلشارة يف صحائف العقارات تشعر خبضوعها لالستمالك وتسري على من العقـارات تـشعر         
نية اليت طبقت علـى     يه ملكية العقار اإلجراءات القانو    خبضوعها لالستمالك وتسري على من تنتقل إل      

 .املالك السابق
ميتنع على اجلهة اإلدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم االستمالك املوافقة علـى                 -ب 

اإلفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء يف العقارات املستملكة كما ميتنع على املالكني من تاريخ                
يري يف أوصاف   ضع اإلشارة تغيري معاملها وال يعتد بعد ذلك يف معرض حساب بدل االستمالك بأي تغ              و

  .العقارات املستملكة
 مع عدم اإلخالل بقانون اإلصالح الزراعي، إذا وقع االستمالك يف مناطق غري حمددة وحمررة فيتم                -١٠مادة  

 حتديـد  ١٩٦٦لعـام  / ١٤٥/يعي رقـم    ودون تقيد حبكم املادة الرابعة عشرة من املرسوم التشر        
وحترير املساحات اليت مشلها االستمالك فقط وفق أصول وإجراءات خمتصرة يصدر بتحديدها قرار             

، وال حيول عدم البدء يف عمليات مة للمصاحل العقارية   على اقتراح املديرية العا    من وزير الزراعة بناءً   
بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها       عليهاحتديد وحترير املساحات املستملكة دون وضع اليد        

  .ية من قبل جلنة التقدير البدائيالبدائ
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 من عقار وكان اجلزء الباقي منه غري قابل لالنتفاع بـه فعلـى اجلهـة                 إذا مشل االستمالك جزء    -١١مادة  
 املستملكة أن تستملكه إذا طلب املالك منها ذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ وضع يدها على               

وال حاجة يف هذه    . نتفاع به اجلزء املستملكة يف املناطق اليت ال يوجد فيها جملس أنه غري صاحل لال            
ا احلالة إىل صدور مرسوم باستمالك اجلزء املذكور ويصدر قرار اجمللس أو اجلهة املـستملكة هبـذ         

  .الشأن مربماً يف مجيع األحوال
  اضتقدير القيمة البدائية وحق االعتر: الفصل الثالث

  :-١٢مادة 
ن ثالثة أعضاء يكون تشكل اجلهة املستملكة بقرار مربم جلنة بدائية لتقدير قيمة العقارات املستملكة م       -١

 .أحدهم مهندساً
 .ال تصح قرارات اللجنة إال إذا اختذت حبضور مجيع أعضائها وجيوز إصدارها باألكثرية -٢
حلقوق يف العقـارات املـستملكة      ال جيوز أن يكون عضوا يف اللجنة كل من له بأي من أصحاب ا              -٣

  .من قانون أصول احملاكمات/ ١٧٤/ة عالقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام املاد
 على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم االستمالك مباشـرة وأن     -١٣مادة  

سـتمالك أو املـضاربات     االتسقط من احلساب كل ارتفاع يطرأ على األسعار بنتيجة مشروع           
  . املناطق اجملاورة، إذا كان هذا االرتفاع بالقيمة ال يربره ارتفاع مماثل يفالتجارية

  :-١٤مادة 
جيري تقدير قيمة العقار املستملك على أساس قيمة األرض والبناء واإلنشاءات األخرى ويتم تقـدير              -١

 . وتعديالته١٩٧٦لعام / ٣/نون رقم قيم األرض وفق األسس الواردة يف القا
إذا اختار املالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خالل املدة اليت حتددها له اجلهة املستملكة فله أن يأخذ األنقـاض                    -٢

 .أما إذا مل ينفذ اهلدم خالل املدة املذكورة فتتوىل اجلهة املستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.مقابل ذلك
توىل تلك اجلهـة هدمـه      ، ت ا له اجلهة املستملكة هدم البناء     ه، خالل املدة اليت حتدد    كإذا مل خيتر املال    -٣

  .وأخذ أنقاضه
  :-١٥مادة 
إذا كان العقار املستملك أرضاً جمرة فيجري التقدير على أساس قيمة األرض واألشجار وتقدر قيمة                -١

 .عةحد أعضائها خبرياً بأمور الزرااألشجار حبسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل جلنة بدائية يكون أ
ما الزروع ومثار األشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتالفها من قبل جلنة خاصة تشكل هلذا الغرض يكون                أ -٢

 .ور الزراعة ويكون تقديرها مربماًاحد أعضائها خبرياً بأم
إذا مشل االستمالك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق املزارع باملشاركة  أو بالبدل فيعترب العقد منفسخاً بني                  -٣

فني كلياً أو جزئياً حسب مشول االستمالك لكل أو جلزء األرض وتدفع اجلهة املستملكة يف هذه احلالة                 الطر
  .للمزارع بالبدل أو املشاركة % ٣٠ملالك عني العقار و  % ٧٠بدل االستمالك موزعاً بنسبة 
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العقـارات املقـرر    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب اجلهة املستملكة قائمة بأمسـاء مـالكي    -١٦مادة  
استمالكها وأصحاب احلقوق املسجلة على أصحاهبا ومقدار حصة كل منهم مع بيان مـساحاهتا              

  .واألنواع الشرعية واحلقوق العينية واالرتفاقية املترتبة على هذه العقارات 
  :-١٧مادة 
 وحقوقهم املستملكة مبا يف تقوم اجلهة املستملكة بتبليغ املالكني وأصحاب االستحقاق القيم املقدرة لعقاراهتم -١

 يف هبو اجلهة املستملكة ويف املنقطة الـيت جيـري فيهـا       -ذلك تعويضات األشجار وتعلن يف نفس الوقت      
االستمالك ويف صحيفة حملية إن وجدت ويف حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال         

 للحضور إىل املكان الـذي حتـدده اجلهـة          التقدير البدائي ودعوة جلميع املالكني وأصحاب االستحقاق      
 واملخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه األعمال خالل مخسة عشر يوماً           اإلضبارةاملستملكة لإلطالع على    

ويقوم هذا اإلعالن مقام التبليغ ملن تعذر تبليغهم ، ويقصد باألشخاص الذين تعذر تبلغهم كـل شـخص                  
ك أو مقيم خارج حدود املدينة اليت جيري فيها االسـتمالك، أو            جمهول حمل اإلقامة من خمتار حمل االستمال      

 .احد ورثة صاحب عقار متوف مل يقم بإجراء حصر اإلرث القانوين ومعاملة االنتقال يف الدوائر العقارية
حيق جلميع األشخاص الوارد ذكرهم يف الفقرة السابقة أن يقدموا خالل ثالثني يوما من اليوم الذي                 -٢

  : يف الفقرة املذكورةإليهمان أو التبليغ املشار يلي نشر اإلعال
، وتعترب القـيم    داريةاعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيني املواطن املختار ضمن حدود اجلهة اإل             -أ 

، ويعترب اعتراض أحد الـشركاء      هلة احملددة يف هذه الفترة مربمة     املقدرة غري املعترض عليها خالل امل     
 .بقية الشركاءعقار مبثابة اعتراض يف ال

 بامللكية أو بأية حقوق أخرى مدعى هبا على عقار أو أكثر مـن عقـارات منطقـة                  ادعاءهم  -ب 
  . /١٨/الفات املشكلة مبوجب املادة  جلنة حل اخلإضبارةاالستمالك بطلب مستقل يودع 

  اتجلنة حل اخلالف: عالفصل الراب
 ختتص بالنظر يف مجيـع االدعـاءات        تشكل لدى اجلهة املستملكـة جلنة ذات اختصاص قضائي        -١٨مادة  

، وحتال إليهـا مجيـع      ستمالكية الداخلة يف املنطقة اال    باملنازعات العينية على العقارات   بامللكية أو   
  . اكم اليت مل يبت فيها حبكم مربم، القائمة أمام احملعاوى املماثلة املتعلقة باملنطقةالد

  :-١٩مادة 
تدخل يف اختصاص جلنة     املستملكة حني وجود منازعات       على طلب جيب أن تتقدم به اجلهات       بناًء -١

  : ربماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي، يصدر وزير العدل قرارا محل اخلالفات
 رئيساً              قاض يسميه وزير العدل  -أ 
  عضواً  لعاماإلجازة يف احلقوق يسميه مديرها ا ممثل للمديرية العامة للمصاحل العقارية من محلة -ب 
  عضواً      يسميه رئيسها تملكة من محلة اإلجازة يف احلقوقممثل للجهة املس -ج 
  :لجنة اليمني التالية أمام رئيسهايؤدي عضوا ال -٢

  "أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق وأن ال أفشي أسرار املذاكرات " 
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إليها جبميع احلقوق اليت    تتمتع اللجنة يف سبيل الفصل يف االدعاءات أو املنازعات املقدمة أو احملالة              -٢٠مادة  
  .املختصة أصالً بالنظر يف النـزاعتتمتع هبا احملكمة 

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام حمكمة استئناف احملافظة وفق امليعـاد واألصـول املتبعـة يف                  -٢١مادة  
 بقـرار  استئناف قرارات قاضي األمور املستعجلة وتفصل حمكمة االستئناف يف غرفة املذاكرة بالطعن 

مربم ويبقى للمتضرر الذي مل يكن طرفاً يف النـزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض                
جيري تنفيذ قرارات اللجنة اليت مل يطعن فيها خـالل امليعـاد             .عن الذي أصابه أمام القضاء العادي     

 رئـيس اللجنـة إىل   القانوين وقرار حمكمة االستئناف لدى أي من اجلهات العامة أما بكتاب يوجهه        
اجلهة املختصة مرفقاً بصورة القرار يف قانون الرسوم والتأمينات لتنفيذ األحكام البدائية وإما بكتـاب               

  .من رئيس حمكمة االستئناف مرفق بصورة عن قرار احملكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية
 األصول وجيوز هلا أن تكون حمكما بنـاء         تعفى اللجنة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قوانني         -٢٢مادة  

على اللجنة أن تبت يف املنازعات املقدمة إليها         :صوم مع التفويض بالصلح أو بدونه     على اتفاق اخل  
  .كثر من تاريخ صدور قرار تشكيلهاخالل أربعة أشهر على األ

  االعتراض على التقدير البدائي: الفصل اخلامس
  :-٢٣مادة 
 التقدير البدائي جلنة إعادة النظر تشكل بقرار مربم مـن رئـيس املكتـب               تنظر باالعتراضات على   -١

  :املستملكة وذلك على النحو التايلالتنفيذي جمللس احملافظة اليت تقع يف حدودها العقارات 
 رئيساً            قاض يسميه وزير العدل -
 عضواً        ممثل عن اجلهة املستملكة يسميه الوزير املختص -
 عضواً         ات املستملكةممثل عن أصحاب العقار -
  عضواً   ممثل عن احتاد الفالحني يسميه املكتب التنفيذي الحتاد الفالحني يف احملافظة -
  عضواً          ممثل عن احملافظة خيتاره احملافظ -
يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات املستملكة لألشخاص الذين حددوا موطنهم املختار النتخابـه              -٢

 .يف الدعوة مكان وزمان االنتخابرية أصوات من لىب الدعوة، حيدد يعترب االنتخاب صححياً بأكث
إذا مل يلب أصحاب العقارات املستملكة الدعوة النتخاب ممثلهم يف جلنة إعادة النظر يقوم القاضـي                 -٣

 .ني املمثل املشار إليهالبدائي أو قاضي الصلح يف حال عدم وجود القاضي البدائي بتع
مـن  / ٣/ة ما يشترط يف عضو جلنة التقدير البدائي مبوجب الفقـرة            يشترط يف رئيس وأعضاء اللجن     -٤

من كـان   من هذا املرسوم التشريعي ، كما ال جيوز أن يكون عضواً يف جلنة إعادة النظر                / ١٢/املادة  
  .عضواً يف اللجنة البدائية

  :-٢٤مادة 
د ما مينع من قيـام      جتتمع جلنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجو              -١

  : ء مهمتهم  حيلفهم اليمني التاليةاألعضاء من أدا
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  "أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق وأن ال أفشي أسرار املذاكرات " 
  .ضات الواردة على التقدير البدائيمث تباشر عملها بالنظر يف االعترا

 باإلمجاع أو باألكثرية وتكون قراراهتا مربمة ال        صدر جلنة إعادة النظر حبضور مجيع األعضاء قراراهتا        -٢
 .طريقاً من طرق الطعن أو املراجعةتقبل 

إذا تعذر اجتماع جلنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتوىل اجلهة املختصة                  -٣
ام الفقرة  أحكتسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات املستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق              

  .من املادة السابقة/ ٣/
  :-٢٥مادة 
يف تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق األسس املتبعة يف التقدير البدائي وجيب التـصريح بـذلك                  -١

، وجيري تسديد القيم ألصحاب االستحقاق أو إيداعها ملصلحتهم يف املصرف خـالل             الضبط النهائي 
 . سنوات من تاريخ مرسوم االستمالكمخس

جيوز للجهة املستملكة أن تضع يدها على العقارات املستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمها مربمـاً ال                  -٢
يقبل طريقاً من طرق الطعن أو املراجعة أما إذا كان العقار املستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضـافية    

 .املهملة احملددة باإلخالءانتهاء مدهتا ثالثة أشهر على األقل إلخالئه، وتقوم اجلهة املستملكة بعد 
من هذه املادة ال يعاد تقـدير       / ١/ تأخر الدفع أو اإليداع يف املصرف عن املدة احملددة يف الفقرة             إذا -٣

، من القيمة سنوياً عن مدة التـأخري       % ٦وإمنا يدفع لصاحب االستحقاق فائدة قانونية بسيطة مبعدل         
لى صدور مرسوم االستمالك أو مـن تـاريخ         وتسرى هذه الفائدة من تاريخ انقضاء مخس سنوات ع        

سنوياً بالنسبة للعقارات اليت وضعت عليهـا       % ٨، وتزاد الفائدة إىل     سبقأ أيهماوضع اليد على العقار     
 .بعد مخس سنوات من تاريخ وضع اليداليد، 

ع يف  يستحق أصحاب االستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخري إذا كان التأخري يف الدفع و اإليدا               -٤
 .املصرف أو تبليغ اإليداع يف املصرف إىل املالكني حاصالً بسببهم

تدفع اجلهة املستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخري ألصحاب االستحقاق سنوياً وتعترب كـسور               -٥
 .حساب الفائدة القانونية املستحقةالسنة مبا يزيد على ستة أشهر سنة كاملة يف معرض 

ية املنصوص عليها يف هذه املادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشـئ عـن               تكون الفائدة القانون   -٦
صدور مرسوم االستمالك أو عن وضع إشارة االستمالك أو عن وضع اليد مبا يف ذلك اجر املثـل أو                   

 .التأخر بدفع القيمة
 لإلدارة يف حال عدم وجود أسباب مربة للتأخري يقبل هبا الوزير املختص أن تعود علـى املـوظفني                  -٧

 .نونية متضامنني فيما بينهماملسببني بدفع الفائدة القا
من هذا املرسـوم    / ١٧/دة  يعترب كل من التقدير البدائي غري املعترض عليه خالل املهلة احملددة يف املا             -٨

 هذا التقرير ألي سبب     ، وكذلك التقدير الصادر عن جلنة إعادة النظر هنائياً وال جيوز أن يعاد            التشريعي
  .من األسباب
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من هذا املرسوم التشريعي ال يستدعي جتديد مرسوم االستمالك / ٢٥/ مع مراعاة أحكام املادة -٢٦مادة 
  :ة التقدير يف احلالتني التاليتنيإعاد

م قضائي بإلغاء االستمالك إذا صدر مرسوم االستمالك تالفياً لنقص يف الشكل لنتج عن صدور حك -١
 .السابق

ملستملك إذا جرى هذا التغيري وفق األنظمة املرعية ولغرض آخر مـن            تغيري الصفة التنظيمية للعقار ا     -٢
  .الواردة يف هذا املرسوم التشريعيأغراض النفع العام 

  :-٢٧مادة 
جيوز للجهة اإلدارية أن تستملك حلساب اجلهات العامة األخرى اليت هلا حق االسـتمالك وكـذلك                  -أ 

 الـشعبية أن تتـابع عنـها عمليـات          حلساب مؤسسات حزب البعث العريب االشتراكي واملنظمات      
 .يتم كل ذلك بناء على طلبها اخلطياالستمالك و

اجلهة اليت مت االستمالك    تستويف اجلهة اإلدارية بدالت االستمالك ومجيع ما تنفقه يف هذا السبيل من               -ب 
  .لصاحلها

  االستمالك يف احلاالت املستعجلة : الفصل السادس
لصفة املستعجلة شريطة النص على صفة االستعجال يف احملضر الـصادر           جيوز أن يتم االستمالك با     -٢٨مادة  

  : ك ويكون ذلك يف احلاالت التاليةباالستمال
 .األشغالحدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة   -أ 
 .توسيع أو تكميل مشروع قائم  -ب 
 .اريع اليت تقتضيها متطلبات األمنإنشاء املالجئ واخلنادق واملنفذ واملش  -ج 
 .قاسم الصاحلة للبناء هلذا الغرضبية وإجياد املإنشاء املساكن الشع -د 
 .مني العقارات الصاحلة هلذا الغرضإنشاء أبنية التعليم وتأ -ه 
  . والطرق مبا فيها السكك احلديديةإقامة السدود وشبكات الري -و 

ملبينـة  حيق للجهة املستملكة يف احلاالت املذكورة يف املادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غري ا                -٢٩مادة  
فور نشر مرسوم االستمالك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات املذكورة حتتوي علـى                

 أساس يف تقـدير     دأشجار أو مزروعات فتنظم حماضر جرد هلا قبل وضع اليد عليها ليكون هذا اجلر             
  .لقيام باملعامالتأما العقارات املبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم االستمالك وا .قيمتها

 /.١٢/تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة املنصوص عليها يف املادة   -أ 
تشكل اجلهة املستملكة جلنة من مهندس وخبري وموظف مهمتها تنظيم حمضر بأوصاف البناء حبضور                -ب 

املالك أو ممثله، ويرفق باحملضر ما يلزم من الصور الشمسية أو املخطوطات اليت تساعد علـى معرفـة                  
ضعية وشكل البناء وجيب أن يبلغ املالك مسبقاً للحضور عند تنظـيم احملـضر املـذكور وإلبـداء                  و

  .مالحظات على أن عدم حضوره يف املوعد احملدد يف كتاب التبليغ ال يؤخر عمل اللجنة
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  :-٣٠مادة 
يذ اهلدم   بتنف يعطى شاغل العقار مهلة شهر على األقل إلخالء البناء املقرر هدمه وتقرر اجلهة املستملكة               -أ 

 . فور انتهاء مدة اإلخالء
ت منـها علـى االسـتمالك يف احلـاال        / ٢/من هذا املرسوم عدا الفقرة      / ٢٥/تطبق أحكام املادة      -ب 

  .املستعجلة
  دفع القيمة والتسجيل يف السجل العقاري : الفصل السابع

  :-٣١مادة 
ئر دوائر والدولة واملؤسـسة العامـة       تقتطع اجلهات اإلدارية والوحدات اإلدارية احمللية والبلديات وسا        -١

للخطوط احلديدية السورية واملديرية العامة للطريان املدين واملديرية العامة للطريان املدين واملديرية العامـة              
للموانئ جماناً وملرة واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لـشق الطـرق        

وتوسيع البحريات واملطارات واملرافـئ والـساحات واحلـدائق العامـة           والشوارع أو توسيعها وإنشاء     
واألسواق وتنفيذ مشاريع اخلطوط احلديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء مىت كـان              
القسم املتبقي من العقار قابال لالنتفاع به، ويدفع كامل بدل االستمالك يف حال استمالك كامل العقار،                

ساحة املسجلة يف السجل العقار بتاريخ صدور مرسوم االستمالك أساساً حلساب البـدل، أمـا               وتعترب امل 
البناء الذي يهدم بسبب االستمالك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبـل                  

 .من هذا املرسوم التشريعي وتدفع إىل ذوي االستحقاق/ ١٢/اللجنة املنصوص عليها يف املادة 
يطبق اقتطاع الربع اجملاين على العقار املستملك مرة واحدة فقط ولو تناول االستمالك اجلزئي أكثـر                 -٢

 .من مرة
 وتعديالته، ومع مراعاة األحكـام القـضائية        ١٩٤٦لعام  / ٢٧٢/على الرغم من إلغاء القانون رقم        -٣

ون املذكور وتعديالته على    القطعية تسرى وملرة واحدة أحكام االقتطاع اجملاين املنصوص عليها يف القان          
ما سبق واستملك مبوجبه من عقارات مل تسدد قيمتها أو تودعه يف املصرف باسم صاحب االستحقاق                
حىت تاريخ نفاذ هذا املرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استمالكه مع عقـارات مبوجـب                

يمـة  وتعفى هذه املؤسسة من دفع ق     ،  ة العامة خلطوط احلديدية السورية    القانون املذكور لصاحل املؤسس   
  .الربع اجملاين هلذه العقارات

  :-٣٢مادة 
عندما يتم دفع االستمالك الذي اكتسب الدرجة القطعية إىل املالكني أو إىل أصحاب االستحقاق أو إيداعه                  -أ 

ـ    .ملصلحتهم يف املصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة املستملكة أو األمالك العامة            دل يف  يبلغ إيـداع الب
املصرف إىل املالك أو أحد الشركاء يف ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إىل املواطن املختار من قبله يف                  
كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بامللكية، ويتم التبليغ إىل املالك أو الشريك بالذات أو إىل وكيله 

ل أو الفروع أو الزوج أو األخوة أو األخوات من يـدل            أو مستخدمه أو ملن يكون ساكناً معه من األصو        
 الثامنة عشرة من العمر، وإذا مل جيد املأمور املكلف بـالتبليغ يف مـوطن               اأمتوظاهر على حاهلم على أهنم      
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املطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم البطاقة الربيدية، وجب أن يسلمها إىل املختار                  
ويف هذه احلالة جيب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب  .موطن املطلوب تبليغه يف دائرتهوالذي يقع 

موطن املطلوب تبلغيه خيربه فيه بأن البطاقة سلمت إىل املختار، وجتري هذه املعاملة حبضور املختار أو اثنني                 
أما  .يدي من قبل املأمور املكلف بالتبليغ     من اجلوار أو أفراد الشرطة ، وتذكر كيفية التبليغ على اإليصال الرب           

تبليغ املالك الذي مل يعترض على القيمة البدائية أو مل حيدد موطنه املختار فيتم بـإعالن ينـشر بإحـدى                    
 .من هذا املرسوم التشريعي/ ١٧/الصحف وفقاً ألحكام املادة 

 يف حدود الربع اجملاين لألغـراض  تنظم اجلهة املستملكة بياناً بأرقام العقارات اليت استملك قسم منها        -ب 
من هذا املرسوم التشريعي، مع بيان مساحتها اإلمجالية ومساحات         / ٣١/من املادة   / ١/املبينة يف الفقرة    

األجزاء املستملكة منها ويودع لدى املكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حاال بتسجيل هـذه                
  .ستملكة حسب احلال، أو اجلهة املاألقسام باسم األمالك العامة

تصرف األموال املودعة يف املصرف بعد قيام ذوي االستحقاق باملعامالت القانونية وموافقة اجلهة  -٣٣مادة
املستملكة ويسقط حق أصحاهبا بقبضها من املصرف بعد انقضاء مخسة عشر عاماً على إيداعها فيه 

  . طبقاً حلكام القانونمل ينقطع التقادم حبيث تعاد إىل صندوق اجلهة املستملكة ما
  االستمالك ألغراض السكن : الفصل الثامن 

  :-٣٤مادة 
يسمح للجهات اإلدارية أو اجلهات العامة املشرفة على اإلسكان أو املختصة به يف حـال االسـتمالك                   -أ  

 ألغراض السكن الشعيب طبقاً للمادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات املـستملكة         
اليت تغلب عليها صفة األراضي اخلالية من البناء مقسطة ملدة أقصاها مخس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع                 
اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي مخس سنوات على صدور االستمالك أيهما أسبق، وذلـك                 

ائب ويتم إقـرار    سنوياً معفاة من الضر    % ٥مبوجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها         
التقسيط وحتديد مقاديره بقرار من املكتب التنفيذي يف احملافظة بناء على طلب اجلهة املـستملكة ويقـوم        

 .تسليم السندات للمالك هبذه الطريقة مقام الدفع املنصوص عليه يف هذا املرسوم التشريعي
ـ     حتديد مبرسوم طريقة إصدار السندات وتداوهلا وإطفائها وحسمها ورهنه          -ب  ة ا وتسديد ديـون اجله

 .اإلدارية هبا
إذا تعذر حتديد املساحة املستملكة ألي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبـل اجلهـة                  -ج 

ات املذكورة  املستملكة وجيري تصحيح اإلسناد األخرية طبقاً لالستحقاقات النهائية بعد حتديد املساح          
 .من قبل دوائر املساح

 .عقارات املستملكة واليت تزيد قيمتها النهائية عن مخسة عشرة ألف لرية سوريةتستثىن من حكم التقسيط ال -د 
يصدر وزير اإلسكان واملرافق قرارات تنظيمية حيدد فيها مواصفات املساكن الشعبية ومن حيـق هلـم                 -ه 

لكة االستفادة من املقاسم واملساكن ويبني طريقة بيعها هلم وتسديد قيمتها والتزاماهتم جتاه اجلهة املستم             
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وشروط نقل ملكيتها للمشترين ويراعى يف هذه القرارات أولوية أصحاب العقـارات املـستملكة يف               
  .لوية اجلمعيات التعاونية السكنيةاستحقاق مقسم أو مسكن وأكثر وفقاً ملقدار حاجتهم مث أو

  ة امة وختاميام عأحك: الفصل التاسع
  :-٣٥مادة 
 الواقع لذلك مث زالت صفة النفع العام عن العقارات          إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت يف       -١

املستملكة، فتعترب تلك العقارات من األمالك اخلاصة للدولة وجيري تسجيلها يف قيود السجل العقاري              
باسم اجلهة العامة املستملكة بناء على قرار من اجلهة اليت كانت قد استملكت العقار والعقارات للنفع                

 .ف هبذه العقارات بكل وجوه التصرفهة التصرالعام، وحيق هلذه اجل
 زراعية باألصل وتـبني حـني       إذا كانت العقارات املستملكة اليت زالت عنها صفة النفع العام أرضاً           -٢

صدور قرار اجلهة املستملكة بالتصرف هبا بيعاً وفقاً ملا ورد يف الفقرة األوىل من هذه املادة أهنا ما زالت                   
تثمار فيكون ملالكيها السابقني الذين استملكت منهم أولوية يف شـرائها إذا            أرضاً زراعية صاحلة لالس   

  .لثمن الذي حتدده اجلهة املستملكة بااقبلو
  :-٣٦مادة 
 تسجل نتائجهـا يف      املرسوم التشريعي اليت مل    حيوز يف مناطق االستمالك القائمة بتاريخ صدور هذا        -١

الن على أصحاب احلقوق لتقدمي ادعاءاهتم بامللكيـة        السجل العقاري وانتهى التخمني البدائي فيها اإلع      
 .االستمالكية إىل اجلهة املستملكةأو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات املنطقة 

-١٨-١٧(يتم اإلعالن وتقدمي ادعاءات والبت هبا من قبل جلنة حل اخلالفات وفق أحكام املـواد                 -٢
  .ريعيمن هذا املرسوم التش) ٢٢-٢١-٢٠-١٩

 حيق للجهات الوارد ذكرها يف املادتني الثانية والرابعة من هذا املرسوم التشريعي أن حتدث حقوق                -٣٧مادة  
يتم إحداث هذا احلق مبرسوم بنـاء        . جيوز استمالكها لتنفيذ مشاريعها    ارتفاق على العقارات اليت   

  .يعي وفق أحكام هذا املرسوم التشرعلى اقتراح الوزير املختص لقاء تعويض
 مينح العاملون يف اللجان املنصوص عليها يف هذا املرسوم التشريعي تعويضاً حتدد بقـرار تنظيمـي                 -٣٨مادة  

يصدر عن الوزير املختص وتستثىن هذه التعويضات املشار إليها من أحكام املرسوم التشريعي رقم              
إلجنازها يف هذا املرسوم     وتعديالته إذا مت إجناز األعمال خالل املهمل احملددة          ١٩٦٣لعام  / ١٦٧/

  .ن اعتمادات املشاريع االستمالكيةالتشريعي وتصرف م
إلخالء وإتالف املزروعات  تتحمل اجلهة املستملكة كافة نفقات االستمالك مبا يف ذلك تعويضات ا   -٣٩مادة  

  .والثمار
جيل يف  ، وكذلك كافـة عمليـات التـس        االستمالك على الصحائف العقارية     يعفى وضع إشارة   -٤٠مادة  

السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا املرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير مـن              
  .رسوم والتكاليف العقارية والفنيةالنفقات وامل
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ن  جيوز لوزير العدل بناء على اقتراح اجلهة املستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون ألعمال جلـا                -٤١مادة  
  .ة النظرحل اخلالفات وجلان إعاد

، تسري اعتباراً من تاريخ      اليت صدرت يف منازعات االستمالك      فيما خال األحكام القضائية القطعية     -٤٢مادة  
منه على العقارات املستملكة    / ٢٥/صدور هذا املرسوم التشريعي أحكام الفائدة املقررة يف املادة          

 وتقوم هذه الفائدة حمل املطالبة      قبل صدوره إذا توفرت الشروط املنصوص عليها يف املادة املذكورة         
  . بأي حق يف أجر املثل أو طلب إعادة التقدير

من هذا املرسوم التشريعي على العقارات املـستملكة قبـل          / ٢٥-٢٤-٢٣/ تسوى أحكام املواد     -٤٣مادة  
  .تسب تقدير قيمتها الدرجة القطعيةتاريخ صدوره واليت مل يك

ريعي على مجيع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وتردد دعـاوى           تسري أحكام هذا املرسوم التش     -٤٤مادة  
  . القيمة اليت مل تقترن حبكم قطعيأجر املثل ودعاوى إعادة تقدير

 رقـم   تعديالته مبوجب املرسوم التشريعي    و ٢٨/٦/١٩٧١تاريخ  / ١٨/ تبقى أحكام القانون رقم      -٤٥مادة  
  . نافذة املفعول٧/٧/١٩٨٣ريخ تا/ ١٥/ واملرسوم التشريعي رقم ٥/٧/١٩٧٦تاريخ / ١٨/

  . وتعديالته٢٠/٤/١٩٧٤تاريخ / ٢٠ /يلغى القانون رقم -٤٦مادة 
  .رهينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً من تاريخ صدو -٤٧مادة 

   ٢٤/٨/١٩٨٣ هـ و ١٦/١١/١٤٠٣دمشق 
  رئيس اجلمهورية
  حافظ األسد

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

   ٣٥/٢٨/٦: الرقم
  م١٧/٥/١٩٩٥: التاريخ

  بالغ
م يوجب استمالك عقـارات     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ملا كان قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم            

م قضى باستمالك عقارات للغاية املبينة فيـه  ١٩٧٩م لعا/ ٦٠/لتنفيذ مشاريع ذات النفع العام كما أن القانون    
مما يقتضي ذلك أحياناً هدم بعض العقارات أو أجزاء منها للصاحل العام مما حدا بوزارة اإلسكان واملرافـق أن                   

تـاريخ  / ١٥٧٠/تصدر قرارات تنظيمية إلعطاء أصحاب هذه املساكن بديالً عنها وعليه صدر القرار رقـم               
تاريخ / ١١٥٤/م واملعدل بالقرار رقم     ٦/١/١٩٨٨تاريخ  / ٦٠/ بالقرار التنظيمي رقم     م املعدل ٣/١٢/١٩٨٤
م املذكور حيـث  ١٩٨٣لعام / ٢٠/من القانون   / ٣٤/من املادة   / هـ/م تنفيذاً ألحكام الفقرة     ١٦/٥/١٩٩٥

ا هلم وتسديد   مت مبوجب هذا القرار حتديد مواصفات املساكن الشعبية ومن حيق هلم االستفادة منها وطريقة بيعه              
  .قيمتها والتزاماهتم جتاه اجلهات املستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين وحتديد األولويات للمستحقني هلا
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   لذلك نرغب إىل اجلهات العامة اليت تقوم باستمالك عقارات سكنية أن تعمل بالتنسيق مع اجلهات املعنيـة                 
ر اليت ستهدم يف سبيل تنفيذ املشروع وفـق األصـول           والوحدات اإلدارية لتأمني سكن بديل ألصحاب الدو      

  .النافذة املبينة أعاله وال تستفيد من املسكن البديل املساكن املخالفة
 ٤٠/٢٨/٢   لالطالع والتقيد مبضمونه وتلغى كافة البالغات السابقة املتعلقة باملوضوع وخاصةً بالغينا رقم             

  .م٥/١٠/١٩٨٧ تاريخ ٣٦/٢٨/٢م ورقم ٢٠/٣/١٩٧٩تاريخ 
  وزير اإلسكان واملرافق

------------------------------------------------  
  /٤٣٧ /رقم ملرسوما

  
  اجلمهورية رئيس
 رقم التشريعي املرسوم أحكام مبوجب املعدلة ٢٥/٢/١٩٧٦ تاريخ/٣ /القانون من/ ٦ /املادة أحكام على بناًء

  م١٩٨٣ لعام/ ١١/
  . م٢١/٧/١٩٨٥ تاريخ ٢٤٠٥ رقم التشريعي ماملرسو من/ ٣ /املادة أحكام وعلى

  :يلي ما يرسم
 واملعدل منه األوىل باملادة املعرفة ٢١/٧/١٩٨٥ تاريخ/ ٢٤٠٥ رقم للمرسوم املرافقة اجلداول تعدل -١ املادة

 واحملـددة  املرسوم هلذا املرافقة باجلداول وارد هو ملا وفقاً ١/١٠/١٩٩١ تاريخ ٣٠١ رقم باملرسوم
  : يلي فيما

 .السليخ املروية األراضي قيم تقدير/ ١ /رقم دولج -١
 .سليخ البعلية األراضي قيم تقدير/ ٢ /رقم جدول -٢
 .املثمرة وغري املثمرة األشجار قيم تقدير/ ٣ /رقم جدول -٣
 .الواحد اهلكتار يف األشجار عدد تقدير/ ٤ /رقم جدول -٤
 تاريخ ٢٤٠٥ رقم التشريعي باملرسوم وىلاأل املادة يف الواردتني" ط "و" ح "الفقرتني عن يستعاض -٢ املادة

  : التاليتني" ط "و" ح "بالفقرتني ٢١/٧/١٩٨٥
 وعمرهـا  لنوعهـا  وفقاً الواحدة الشجرة قيمة يبني الذي اجلدول وهو: األشجار قيم تقدير جدول  -ح 

 مروية (املشجرة األرض واقع حسب الربح وفوات وتربيتها األشجار وزراعة األرض حتضري وتكاليف
 .)االستقرار منطقة بعلية

 حمدد هو حسبما فيه املغروسة األشجار قيمة بإضافة املشجرة األراضي من الواحد اهلكتار قيمة تقدير  -ط 
 احلال سب املروية أو البعلية األراضي من واحد هكتار قيمة إىل املرسوم هلذا املرافق/ ٣ /رقم باجلدول
  .املرسوم هلذا املرافقني/  ٢-١ /باجلدولني حمدد هو ملا وفقاً

 القطعيـة  الدرجـة  قيمتها تقدير يكتسب مل اليت مجيعها االستمالكات على املرسوم أحكام تطبق -٣ املادة
  .املرسوم هذا نفاذ بتاريخ
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  .الرمسية اجلريدة يف املرسوم هذا ينشر -٤ املادة
  م٣/١٠/٢٠٠٠ لـ املوافق هـ٥/٧/١٤٢١ يف دمشق

  اجلمهورية رئيس
  األسد اربش

------------------------------------------------  
  تقدير قيمة األراضي املروية

  )١(جدول رقم 
  هـ/س .الوحدة ألف ل

العائد لعشر 
  سنوات

العائد 
  السنوي

نسبة  
  احملافظـة  منط االستثمار  التكثيف

  مروي آبار متوسطة     %١١٦  ١١٧  ١١٧٠
)٣-٢-١(  

  )٥-٤(مروي آبار    %١٠٠  ٨٢  ٨٢٠

 األهنارمروي بالضخ من     %١٠٨  ١١٠  ١١٠٠
  والينابيع

 األهنارمروي بالرحة من     %١٠٨  ١١٢  ١١٢٠
  والينابيع

  مروي من السدود    %١١٢  ١٢٢  ١٢٢٠

ري ( األعلىالريموك     %١٠٥  ١١٠  ١١٠٠
  )تكميلي

 )باكورية (األسفلالريموك     %١٠٠  ١٦٨  ١٦٨٠

  درعــا

  سدود سطحية    %١٠٠  ١١٠  ١١٠٠
  السويداء  آبار    %١٠٠  ١١٠  ١١٠

  مروي من آبار    %١٦٠  ١٣٢  ١٣٢٠
  مروي من السدود    %١١٢  ١٢٠  ١٢٠٠
  مروي من الينابيع    %١٥٠  ١٣٠  ١٣٠٠

  القنيطرة

  أهنار+ مروي آبار     %١٥٧  ٢٤٠  ٢٤٠٠
  ينابيع+ مروي آبار     %١٠٣  ١١١  ١١١٠
  مروي من اآلبار   %١٢٠  ١٢٠  ١٢٠٠

  ريف دمشق

  مدينة مشق   مصادر الريخمتلف    %٢٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠٠
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 تابع جدول تقدير قيمة األراضي املروية
  هـ/س .ألف ل: الوحدة

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
 السنوي

نسبة  
 احملافظـة منط االستثمار التكثيف

 مروي من السدود الكبرية   %١٢٠ ١١٠ ١١٠٠
 مروي من السدود املتوسطة  %١٣٨ ١٢٢ ١٢٢٠
ي من السدود الصغريةمرو   %١٣٨ ١٢٢ ١٢٢٠  
)٣-٢-١(مروي من اآلبار    %١٢٨ ١٥٦ ١٥٦٠  
 مروي من األهنار والينابيع بالضخ   %١٦٨ ١٣٥ ١٣٥٠
 مروي من األهنار والينابيع بالراحة   %١٥٠ ١٢٠ ١٢٠٠
)٥-٤(مروي من اآلبار    %١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠  

 محـص

 مروي من اآلبار االرتوازية  %١٠٨ ١٠٠ ١٠٠٠
)٣-٢-١(  

 مروي من اآلبار االرتوازية   %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠
)٥-٤(  

 مروي من شبكة محص محاه   %١١١ ٩٠ ٩٠٠
 مروي من هنر العاصي   %١٥٨ ١٢٥ ١٢٥٠
 مروي من العيون الطبيعية   %١٠٠ ٩٣ ٩٣٠
 مروي من شبكة الغاب   %١١٤ ١١٠ ١١٠٠
 مروي من شبكة الطار   %١١٦ ١٢٠ ١٢٠٠
  خارج شبكة الغاباآلبارمروي من   %١٠٧ ١٠٠ ١٠٠٠
١٠٨ ١٠٥ ١٠٥٠%   خارج شبكة الطاراآلبارمروي من  

اهمحـ  

١٠٠ ٨٨ ٨٨٠%  مروي من مشاريع الري احلكومية 
١٦٧ ١٤٠ ١٤٠٠%  مروي من األهنار والينابيع 
١٤٠ ١٢٠ ١٢٠٠%  مروي من اآلبار االرتوازية 
 مروي من اآلبار السطحية  %١٠٠ ٨٠ ٨٠٠

دلبإ  
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  دول تقدير قيمة األراضي املرويةتابع ج
  هـ/س .الوحدة ألف ل

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
نسبة  التكثيف السنوي  احملافظـة منط االستثمار

)ري دائم( اآلبارمروي من     %٢٢٠ ٢٤٠ ٢٤٠٠  
 مروي من آبار جتف صيفاً  %١٠٠ ١١٠ ١١٠٠

٢٢٠ ٢٤٠ ٢٤٠٠%  
مروي من سد حايلة ومشروع 

اجلوفية وسد الشهيد باسل املياه 
  وسد سوربتاألسد

 طرطوس

مروي من مشاريع الري   %١٧٦ ٢٣٠ ٢٣٠٠
 احلكومية

١٣٩ ٢٢٠ ٢٢٠٠% اآلبارمروي من    
األهنارمروي بالضخ من    %١٣٠ ٢٢٠ ٢٢٠٠  

 األهنارمروي بالراحة من    %١٢٥ ٢٤٠ ٢٤٠٠
 والينابيع

الذقيةلا  

  الدائمةاآلبارمروي من    %١١٥ ١٠٠ ١٠٠
)٣-٢-١(  

)٥-٤( الدائمة اآلبارمروي من    %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠  
 آبار جتف صيفاً   %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠
 مروي من هنر قويق السدود   %١٠٠ ٩٢ ٩٢٠
 مروي من هنر عارين  %١١١ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من هنر الفرات   %١٤٩ ١١٠ ١١٠٠
 مروي على سد الفرات   %١٢٧ ١١٠ ١١٠٠

 حلب
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 ٢١٥

   قيمة األراضي املرويةتابع جدول تقدير
  هـ/س .ألف ل: الوحدة

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
 السنوي

نسبة 
االستثمارمنــط  التكثيف  احملافظة 

 مروي من اآلبار  %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠
 مروي من مرير هنر الفرات  %١٦٧ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من مشروع البايخ  %١٦٥ ٩٥ ٩٥٠
سدمروي من حبرية األ  %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠  
 مروي من آبار البادية  %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠

 الرقـة

 املشروع الرالد  %١٠٠ ٨٠ ٨٠٠
 الفرات األوسط  %١٦٧ ١٠٠ ١٠٠٠

حوض 
 الفرات

 مروي من هنر اخلابور  %١٢٠ ٩٢ ٩٢٠
 مروي من هنر الفرات  %١٦٢ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من اآلبار  %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠

ديــر 
 الــزور

إلرتوازية مروي على اآلبار ا  %١٠٨ ٩٥ ٩٥٠
)٣-٢-١(  

مروي على اآلبار اإلرتوازية   %١٠٧ ٨٢ ٨٢٠
)٥-٤(  

 مروي على مهر اخلابور  %١٠٤ ٨٥ ٨٥٠

مروي على السدود   %١٤٤ ٩٥ ٩٥٠
 السطحية

 مروي على هنر دجلة  %١٣٠ ٩٠ ٩٠٠

مروي من البحريات   %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠
 والينابيع

 احلسـكة
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 ٢١٦

  ملشجرةقيم األراضي البعلية غري ا
  االستقرارحسب مناطق 

  )٢(جدول رقم 
  هكتار/س .الوحدة ألف ل
 

العائد لعشر سنوات 
)قيمة اهلكتار (  

منطقة  العائد السنوي
 االستقرار

 األوىل ٦٠ ٦٠٠
 الثانية ٣٥ ٣٥٠
 الثالثة ١٠ ١٠٠
 الرابع ٤ ٤٠

 
 إىل قـيم األراضـي    / ٣/ رقم   باجلدولحتدد قيم األراضي البعلية املشجرة بإضافة قيم األشجار احملددة           •

 .املبينة يف اجلدول أعاله
وعند وجود أكثر من نوع     / ٤/حيدد عدد األشجار يف وحدة املساحة طبقاً ملا هو مبني يف اجلدول رقم               •

من األشجار يف وحدة املساحة أو غري مشجرة بالكامل يتم حتديد نسبة ما يشغله كـل نـوع مـن                    
 املساحة ما ميكن أن حتتوي من األشجار وفق احملدد يف اجلدول            األشجار ، وتطبق على هذه النسبة من      

 /.٤/رقم 
مـن   % ٥٥حتدد قيم األراضي غري القابلة للزراعة ما يف ذلك أراضي منطقة االستقرار اخلامسة بنسبة                •

  .قيم األراضي الواقعة يف منطقة االستقرار الرابعة
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 ٢١٧

  قيم األراضي البعلية غري املشجرة
  قراراالستحسب مناطق 

  )٢(جدول رقم 
  هكتار/س .الوحدة ألف ل

)قيمة اهلكتار (العائد لعشر سنوات  االستقرارمنطقة  العائد السنوي  
 األوىل ٦٠ ٦٠٠
 الثانية ٣٥ ٣٥٠
 الثالثة ١٠ ١٠٠
 الرابع ٤ ٤٠

 
ي إىل قيم األراض/ ٣/حتدد قيم األراضي البعلية املشجرة بإضافة قيم األشجار احملددة باجلدول رقم  •

 .املبينة يف اجلدول أعاله
وعند وجود أكثر من نوع / ٤/حيدد عدد األشجار يف وحدة املساحة طبقاً ملا هو مبني يف اجلدول رقم  •

من األشجار يف وحدة املساحة أو غري مشجرة بالكامل يتم حتديد نسبة ما يشغله كل نوع من 
ي من األشجار وفق احملدد يف اجلدول األشجار، وتطبق على هذه النسبة من املساحة ما ميكن أن حتتو

 /.٤/رقم 
من قيم  % ٥٥حتدد قيم األراضي غري القابلة للزراعة ما يف ذلك أراضي منطقة االستقرار اخلامسة بنسبة  •

  .األراضي الواقعة يف منطقة االستقرار الرابعة
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 ٢١٨

  جارتقدير قيم األش
  )٣(جدول رقم 

  شجرة/س .ل: الوحدة
 

تالتفاحيا اللوزيات اجلوز  الزيتون العنب 
بعل سقي بعل سقي بعل سقي بعل سقي  سقي بعل

البيان       
  

  السنوات
١٤٣٥ ٦٣٠ ٧٠٠ ٢١٠٠ ١٩٣٥ ٢٨٠ ٩٨٠ ١٤٠  سنة أوىل ١٤٧٠ ١٤٠٠
١٨٤٥ ٩٠٠ ١٠٠٠ ٢٧٠٠ ٢٤٧٥ ١٢٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠  سنة ثانية ١٨٩٠ ١٨٠٠
٢٢٥٥ ١١٧٠ ١٣٠٠ ٣٣٠٠ ٣٠٢٥ ١٥٤٠ ٥٢٠ ٢٦٠  سنة ثالثة ٢٣١٠ ٢٢٠٠
٢٦٦٥ ١٤٤٠ ١٦٠٠ ٣٩٠٠ ٣٥٧٥ ١٨٢٠ ٦٤٠ ٣٢٠  سنة رابعة ٢٧٣٠ ٢٦٠٠
٣٠٧٥ ١٦٢٠ ١٨٠٠ ٤٥٠٠ ٤١٢٥ ٢١٠٠ ٧٢٠ ٣٦٠ سنة خامسة ٣١٥٠ ٣٠٠٠
٣٤٨٥ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٨٠٠ ٤٤٠٠ ٢٣٨٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة سادسة ٣٣٦٠ ٣٢٠٠
٣٨٩٥ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٥١٠٠ ٤٦٧٥ ٢٦٦٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة سابعة ٣٥٧٠ ٣٤٠٠
٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٥٠٠ ٤٩٥٠ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠  سنة ثامنة ٣٧٨٠ ٣٦٠٠
٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٥٧٠٠ ٥٢٢٥ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة تاسعة ٣٩٩٠ ٣٨٠٠

٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٥٠٠ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة عاشرة ٤٢٠٠ ٤٠٠٠
 وما بعد
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 ٢١٩

  تقدير قيمة األشجار
 )٣( جدول رقم تابع

  شجرة/س .الوحدة ل
 

رىالتني والتوت واألخ األخشاب املختلفة احلمضيات لبيانا             الفستق احلليب
السنوات

١٧٨٥ ١٠٥٠ ٨٧٥ ٨٩٢,٥ ١٠٥ ٨٧,٥  سنة أوىل ١١٢٠
١٢٥٠ ١٢٧٥ ١٣٥ ١١٢,٥ ٢٢٩٥ ١٥٠٠  سنة ثانية ١٤٤٠
١٦٢٥ ١٦٥٧,٥ ١٦٥ ١٣٧,٥ ٢٨٠٥ ١٩٥٠  سنة ثالثة ١٧٦٠
٢٠٠٠ ٢٠٤٠ ١٩٥ ١٦٢,٥ ٣٣١٥ ٢٤٠٠  سنة رابعة ٢٠٨٠
٢٢٥٠ ٢٢٩٥ ٢٢٥ ١٨٧,٥ ٣٨٢٥ ٢٧٠٠  سنة خامسة ٢٤٠٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٢٥٥ ٢١٢,٥ ٤٠٨٠ ٣٠٠٠  سنة سادسة ٢٥٦٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٢٨٥ ٢٣٧,٥ ٤٣٣٥ ٣٠٠٠  سنة سابعة ٢٧٦٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٤٥٩٠ ٣٠٠٠  سنة ثامنة ٢٨٨٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٤٨٤٥ ٣٠٠٠  سنة تاسعة ٣٠٤٠

٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٥١٠٠ ٣٠٠٠  سنة عاشرة ٣٢٠٠
عدوما ب  
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 ٢٢٠

  جدول بأعداد الغراس يف اهلكتار الواحد
)٤(جدول رقم   

 
االستقرار الثالث 

دوما بع  
االستقرار 
٢ 

االستقرار  
مروي ١  نوع الغراس

٢٠٠ ١٥٠ ١٣٠ ١٠٠  الزيتون

٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠  التفاحيات
) سفرجل - أجاص -تفاح (  

 اللوزيات  ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠
)رمان-جانرك-خوخ-كرز-مشمش(

١٥٠٠ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠  الكرمة
٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠  فستق حليب
١٠٠ ٨٠ ٠ ٠  اجلوز
٣٠٠ ٠ ٠ ٠  احلمضيات
٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ واألخرىالتني والتوت   
٢٠٠٠ ١٥٠٠ ٠ ٠   خمتلفةأخشاب
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 ٢٢١

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

    ٢٠: الرقم
      ٢٨/٦   
  م٢/٦/١٩٨٤وافق لـ  املهـ٢/٩/١٤٠٤: التاريخ

  تعميم
م صدر عـن    ٢٤/٨/١٩٨٣وتاريخ  / ٢٠/   يف ضوء قانون االستمالك اجلديد الصادر باملسوم التشريعي رقم          

م الذي يبني كيفية تنظيم ملف      ١٥/٥/١٩٨٤وتاريخ  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(رئاسة جملس الوزراء البالغ رقم      
س الوزراء الستصداره والوثائق الـيت جيـب أن         مشروع مرسوم االستمالك الذي يرفع لرئاسة جمل      ) إضبارة(

  .ونثبت فيما يلي البالغ املذكور للتقيد به والعمل مبقتضاه .يتضمنها كل ملف
  وزير اإلسكان واملرافق                

------------------------------------------------  
  م١٥/٥/١٩٨٤ وتاريخ ب /٤٨: البالغ رقم                                     

               ٢٦٥٢/١٥  
م ٢٤/٨/١٩٨٣تـاريخ   / ٢٠/   يف ضوء أحكام قانون االستمالك اجلديد الصادر باملرسوم التشريعي رقـم            

  .واألحكام والتعليمات السابقة له واليت ال زالت نافذة
ا إىل رئاسة      نطلب إىل مجيع اجلهات العامة التقيد بأن يكون ملف مشروع مرسوم االستمالك الذي يرفع منه              

جملس الوزراء مستكمالً الوثائق والبيانات األساسية املبينة فيما يلي وذلك لتسهيل دراسته والتحقق من موافقته               
  :ألحكام القانون وهي

 ).١(منوذج           .كتاب اإلرسال -١
 ).٢(منوذج         .مشروع مرسوم االستمالك -٢
 ).٣(منوذج         .الئحة األسباب املوجبة -٣
  .رات املراد استمالكها ومناطقها العقاريةجدول بأرقام العقا -٤
 ).ب٤-أ٤(منوذج      .صورة عن مصوري االستمالك واملوقع -٥
 ).٦(وحالة االعتماد منوذج ) ٥(منوذج     . بيان القيمة التقديرية للعقارات املراد استمالكها -٦
ذي يف احملافظة   رأي اجلهة اإلدارية اليت يقع االستمالك ضمن حدودها اإلدارية أو رأي املكتب التنفي             -٧

 ).٧(منوذج       .لعالقة خارج احلدود املذكورةذات ا
رأي املكتب التنفيذي الحتاد الفالحني يف احملافظة فيما يتعلق بالعقارات املراد استمالكها والواقعـة               -٨

 .خارج املخططات التنظيمية للوحدات اإلدارية والبلديات
 . ما كان جاٍر لصاحل وزارة الدفاعرأي فرع احلزب املختص يف احملافظة باالستمالك عدا -٩
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 ٢٢٢

تقرير بالوضع اإلنتاجي للعقار املنوي استمالكه صادر عن اللجنة املشكلة مبوجـب كتابنـا رقـم                 -١٠
م وعلى أن يشترك ممثل عن كل من مكتب الفالحـني القطـري             ١٣/١١/١٩٧٦تاريخ  ) ٣٨٥٦/١(

تمالك وحتديد العقـارات املطلـوب      واملكتب التنفيذي لالحتاد العام للفالحني يف إجراءات تقرير االس        
استمالكها بالنسبة لألراضي الزراعية الواقعة خارج حدود املـدن والقـرى عمـالً ببالغنـا رقـم                 

 .م١٤/٣/١٩٨٢املؤرخ يف ) ٢١٤٧/١٥/ب/٤٢(
بيان من اجلهة العامة املستملكة بأهنا استكملت دراسة املشروع بصورة موضوعية ودقيقة تتوافـق               -١١

م مع اإلشارة يف البيان إىل   ٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ  ) ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧( ببالغنا رقم    والصاحل العام عمالً  
استكمال الدراسات التخطيطية والتنظيمية وفق املخطط اهليكلي للمدينة ومعاجلة مجيع القضايا الفنيـة             

مبا ينسجم مع نظام ضابطة البناء العام أو اخلاص         )  هواتف - مياه   - جماري - كهرباء   -طرق  (األخرى  
لمدينة أو املشروع وذلك بالنسبة لالستمالكات ضمن املخططات التنظيمية العامة النافذة وذلك عمالً             ل

م وإىل استكمال دراسـة املـشروع       ٤/١١/١٩٧٨الصادر يف   ) ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦(بالبالغ رقم   
و موضوعياً وبصورة دقيقة ال تضطر بعدها إىل التعديل يف املصور االستمالكي بإخراج عقارات منـه أ               

إدخال عقارات إليه إال أن يكون هذا التعديل تصحيحاً خطأ مادي وقع يف أرقام العقارات املستملكة                
 .م٢٠/٢/١٩٨٢الصادر يف ) ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧(عمالً ببالغنا رقم 

بيان من اجلهة العامة املستملكة بأهنا حتققت من أن األراضي أو العقارات املراد استمالكها ليـست                 -١٢
لدولة العامة أو اخلاصة، أو أن للدولة حقاً عليها وتأييد هذا البيان بـإخراج قيـد                من أراضي أمالك ا   

العقارات املراد استمالكها أو بشرح صادر عن الدوائر العقارية املختصة يرفق مع امللف، مع بيان الغاية                
 .م١٣/١/١٩٧٩املؤرخ يف ) ١١٢/١٥/ب/٩(من االستمالك يف منت املرسوم، عمالً ببالغنا رقم 

بيان من اجلهة اإلدارية املختصة يوضح ما إذا كانت العقارات املراد استمالكها يف مـدن مراكـز                  -١٣
لعام / ٦٠/احملافظات تقع ضمن مناطق التوسع العمراين املشمولة بأحكام املادة الثانية من القانون رقم              

م يف فقرة ١٩٧٩لعام  / ٦٠/م أم خارجة عنه وختصيص العقارات اخلاضعة ألحكام القانون رقم           ١٩٧٩
تـاريخ  ) ٣٩٩١/١٥/ب/٧٥(مستقلة ضمن مشروع مرسوم االسـتمالك عمـالً ببالغنـا رقـم             

 .م٢٢/٦/١٩٨٠
بيان من اجلهة العامة املستملكة بأهنا حتققت من أن العقارات وأجزاء العقارات املراد استمالكها مل                -١٤

 .يسبق استمالكها لصاحل جهة عامة أخرى
للمديريات املختصة يف رئاسة جملس الوزراء إلعادة أي مشروع استمالك غـري               هذا وقد أعطيت التعليمات     
  .مستكمل الوثائق املشار إليها

  م١٥/٥/١٩٨٤دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء                
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 ٢٢٣

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ١٨/٢٨/٦: الرقم
  م٧/١٥/١٩٨٦: التاريخ

  تعميم
 تـاريخ   ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨ثائق اليت أوجب بالغ رئاسة جملـس الـوزراء رقـم             نرفق لكم جدوالً بالو    

م إرفاقها ضمن ملف مشروع االستمالك للنفع العام مع مناذج تطبيقية هلذه الوثائق متوخني من               ١٥/٥/١٩٨٤
 االستمالك مع السرعة يف إصدار قرار النفع العام آملني التقيد به كي           ) إضبارة(ذلك تسهيل عملية إعداد ملف      

  .يؤدي الغاية املرجوة منه
  وزير اإلسكان واملرافق                

------------------------------------------------  
  الوثائق الالزمة الستصدار قرار االستمالك وفق بالغ رئاسة جملس الوزراء                  

  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(رقم 
  م ١٥/٥/١٩٨٤وتاريخ 

  منوذج رقم                  
 ١                    رسال كتاب اإل -١
 ٢                    مشروع قرار االستمالك -٢
 ٣        جدول بأرقام العقارات وأجزاء العقارات املراد استمالكها ومناطقها العقارية -٣
 ٤                / ١/ عدد ١/٢٠٠٠مصور املوقع  -٤
 ٥        مثبت عليها جداول استمالكية/ ٣/ عدد ١/٥٠٠خمططات استمالكية  -٥
 ٦                 يرية لالستمالك بيان بالقيمة التقد -٦
 ٧              طلب بيان رأي اجلهة اإلدارية لالستمالك  -٧
 ٨          قرار املوافقة على االستمالك ممكن مرفق على نفس النموذج السابق -٨
 عند استمالك العقارات (طلب بيان رأي املكتب التنفيذي الحتاد الفالحني يف احملافظة  -٩

    ٩        ) خارج حدود املخططات التنظيمية للوحدات اإلدارية      وأجزاء العقارات الواقعة 
 ١٠    )عدا االستمالك لصاحل وزارة الدفاع(طلب بيان رأي فرع احلزب يف احملافظة باالستمالك -١٠
 ١٠) ميكن أن تكون اإلجابة حباشية على نفس الطلب(قرار أمني فرع احلزب باملوافقة أو عدمها -١١
 ١١     "اللجنة الفرعية"رات وأجزاء العقارات املراد استمالكها تقرير بالوضع اإلنتاجي للعقا-١٢
 ١٢            بيان من اجلهة اإلدارية باستكمال دراسة املشروع -١٣
 بيان بأن األراضي املراد استمالكها ليست من أمالك الدولة العامة أو اخلاصة -١٤

 ١٣                        وليس حق عليها 
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 ٢٢٤

 ١٤     قارات املراد استمالكها إلرفاقها بالنموذج السابقطلب إخراج قيد العقارات وأجزاء الع-١٥
 ١٥     إخراج قيد العقارات وأجزائها املراد استمالكها أو شرح بعدم وجود حتديد وحترير-١٦
 بيان من اجلهة اإلدارية أن العقارات أو أجزائها املراد استمالكها غري مشمولة -١٧

  ١٦             م١٩٧٩لعام / ٦٠/      أو مشمولة بأحكام القانون 
 ١٧     بيان أن العقارات وأجزائها املراد استمالكها مل يسبق استمالكها لصاحل جهة أخرى-١٨
 ١٨                   بيان حبالة االعتماد-١٩
 ١٩           تعهد بتأمني البديل أو وثيقة تثبت عدم وجود أبنية متضررة-٢٠
 م٢١/٢/١٩٧٩تاريخ ) ٨٢١/ب/٢٩(التقيد بأحكام البالغ -٢١

  :املتضمن  
م بشأن كيفية تنظـيم اإلضـبارة       ٢٢/٦/١٩٧٦بتاريخ  ) ١٨٦٦/١٥/ب/٤٧( على بالغنا رقم        عطفاً

  .النموذجية لالستمالك نطلب أن يقتصر االستمالك على املساحات الالزمة لتنفيذ املشروع
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 ٢٢٥

  )١(منوذج رقم     إىل وزارة اإلسكان واملرافق
    

  
 )٢(يف  ............... )١(   نرسل لكم طياً إضبارة مشروع قرار استمالك العقارات الالزمة لتنفيذ مـشروع             

اب س رجاء املوافقة عليه واستكمال أسـب      .ل(       ) وتبلغ الكلفة التقديرية هلذا املشروع      ............... 
  .صدوره

  )٣(: التوقيع                                                                                             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).تنفيذ أو توسيع إحداث حديقة فتح منفذ(يذكر اسم املشروع املراد تنفيذه  - ١
 .دة أو البلدية اليت يقع فيها املشروعيذكر اسم املدينة أو البل - ٢
يوقع كتاب إرسال من رئيس جملس املدينة يف مدن مراكز احملافظات أو من احملافظ أو من ينيبه عنه بالنسبة لبقية املـدن                       - ٣

  .م١٩/٤/١٩٨٣د تاريخ /١١/٦٢والبلدان والبلديات عمالً بتعليمات وزارة اإلدارة احمللية رقم 
------------------------------------------------  

  )٢(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء

  /      /قرار رقم 
  إن رئيس جملس الوزراء 

  م١٩٨٣لعام / ٢٠/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  م٢٦/٢/١٩٨٦تاريخ / ١١/وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  :يقرر ما يلي
وأجـزاء العقـارات ذوات    ................  استمالك العقارات ذوات األرقام      )١(يعد ذا نفع عام      -١ة  املاد

الالزمة لتنفيـذ مـشروع     ............ يف  ................. من املنطقة العقارية    ........ األرقام  
 كل مـن رئاسـة      احملفوظة صورة عنه لدى   /         / وفق املصور االستمالكي رقم     ............ 

  .)٢(جملس الوزراء ووزارة اإلسكان واملرافق و 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢املادة 

  رئيس جملس الوزراء              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جال وفق أحكـام املـادة      إذا كان للمرسوم صفة االستع    ) يعد ذا نفع عام   (بعد عبارة   ) وصفة مستعجلة (تضاف عبارة    - ١
 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم / ٢٨/
 .يذكر اسم اجلهة املستملكة - ٢
م فيذكر يف   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/إذا كان االستمالك يف مدن مراكز احملافظات والعقارات ختضع ألحكام القانون            : مالحظة - ٣

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/رقم م عوضاً عن املرسوم التشريعي ١٩٧٩لعام / ٦٠/احليثيات القانون 
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 ٢٢٦

  )٣(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  اسم اجلهة املستملكة 

  ......حمافظة 
  ......مدينة 
  ......بلدة 
  ......بلدية 

  جدول بأرقام العقارات املستملكة ومناطقها العقارية
  مالحظات املساحة املراد استمالكها  املنطقة العقارية  رقم العقار

        

  م١٩/   /   هـ املوافق    ١٤/    /    دمشق   : لتاريخا
  توقيع اجلهة اإلدارية طالبة االستمالك        

  املكتب التنفيذي يف احملافظة      
  رئيس جملس املدينة     
  رئيس جملس البلدة    
  رئيس جملس البلدية    
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 ٢٢٧

  )٤(منوذج رقم              ١/٢٠٠٠املصور قياس 
  :يثبت على املصور

  رقم قرار التصديق وتارخيه
  تلوين املنطقة املراد استمالكها

  كتابة مقياس املخطط وإشارة الشمال
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 ٢٢٨

  )٥(منوذج رقم              ١/٥٠٠املصور قياس 
  تثبت املالحظات التالية جبزء من املصور

 .يلون الشارع أو املنطقة املراد استمالكها مع توضيح حدود االستمالك -١
 .لداخلة يف االستمالك وكذلك حدود العقارات اجملاورة هلاتوضح حدود العقارات ا -٢
توقيع املخططات أصوالً مع وضع إشارة الشمال ووضع التنظـيم اجملـاور للمنطقـة املـراد                 -٣

 .استمالكها
 .بيان نظام ضابطة البناء يف املنطقة اليت يقع فيها االستمالك -٤
احة العقارات املستملكة وفق النمـوذج      تفرد صفحة كاملة للجدول االستمالكي الذي يبني مس       : مالحظة

  .ويثبت على نفس املصور االستمالكي/ ٦/رقم 
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 ٢٢٩

  )٦(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
     اسم اجلهة املستملكة

  ....بيان القيمة التقديرية لتنفيذ مشروع استمالك 
  ........................يف 

  
جمموع 
مساحة 

ألراضي ا
املستملكة 

  ٢م

جمموع 
األراضي 
واملستحق 

دفع 
 ٢قيمتها م

قيمة 
 ٢امل

أرض 
  س.ل

قيمة 
األراضي 

  س.ل

قيمة 
 ٢امل

بناء 
  س.ل

قيمة 
البناء 
  س.ل

قيمة 
األشجار 

  س.ل

قيمة 
إنشاءات 

  س.ل

 اجملموع

                  

  
  آمر الصرف            رئيس الدائر املختصة

  هـ١٤:    /    /   تاريخ
  م١٩/    /     

  
  .راعى يف تقدير العقارات املبنية األسعار الرائجة ملختلف مشتمالت العقاري

  .م١٩٨٣لعام / ١١/يراعى من العقارات غري املبنية املرسوم التشريعي رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  



  االستمالك–الفصل الرابع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٣٠

  )٧(منوذج رقم              اجلمهورية العربية السورية
  تمالكطلب بيان رأي اجلهة اإلدارية باالس: املوضوع      اسم اجلهة املستملكة

  :تاريخ
  مدينة(          
  بلدة(  إىل        
  بلدية(          

  
كما هو مبني يف املصور     .... يف  ...... من املنطقة العقارية    .....    نرغب استمالك العقارات ذوات األرقام      

  .)٢(املرافق
لعـام  / ٢٠/من املادة السابعة من املرسوم التـشريعي        / ٣/   يرجى بيان الرأي هبذا االستمالك عمالً بالفقرة        

  هـ١٤/   /    تاريخ        .م١٩٨٣
  م١٩/   /          

  التوقيع            
  )اجلهة طالبة االستمالك(            

  :إىل اجلهة طالبة االستمالك
  .على االستمالك ............... )٣(نعيد إليكم املصور املرافق مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت املراد استمالكها تقع ضمن احلدود اإلدارية إلحدى املدن أو البلدان أو البلديات فيوجه الكتاب                إذا كانت العقارا   - )١(

إليها وتشطب الكلمتان الزائدتان وإذا كانت خارج احلدود اإلدارية ألي منها فيوجه الكتاب إىل املكتـب التنفيـذي                  
 .جمللس احملافظة املعنية

 .س مناسب ملعرفة موقع العقارات يرفق مصور االستمالك ومصور موقع بقيا- )٢(
 .وعند عدم املوافقة يبني السبب.  تضاف عبارة املوافقة أو عدم املوافقة- )٣(

--------------------------------------------------   
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 ٢٣١

  )٨(منوذج رقم                                                                                      
  /    /القرار رقم 

  /    /تاريخ 
  

 ........ )١(م اجتمع املكتب التنفيـذي جمللـس        ١٩/    /   الواقع يف       ...... من يوم   ......    يف الساعة   
  ................وحضور كل من السادة األعضاء ......... برئاسة رئيس املكتب السيد 

  ...................وتغيب األعضاء السادة 
املتضمن أنه  .............. وتاريخ  .........  وبعد االطالع على كتاب السيد رئيس املكتب التنفيذي رقم            

  .مع طلب املوافقة عليه............ قد مت إعداد اإلضبارة االستمالكية الالزمة لتنفيذ مشروع 
  املعد هلذه الغاية،/     /    وبعد تدقيق املصور االستمالكي رقم 

  .اًء على الصالحيات اليت ميارسها مبوجب القانون املذكور   وبن
  :قرر ما يلي

.......... وأجزاء العقارات ذوات األرقام     ........ املوافقة على استمالك العقارات ذوات األرقام        -١املادة
 االستمالك صفة االستعجال عمالً    ............ )٢(مع إعطاء مشروع    ......... من املنطقة العقارية    

وذلك لتنفيذ مـشروع  . م١٩٨٣لعام ) ٢٠(من املرسوم التشريعي رقم ) ٢٨(من املادة (   ) بالفقرة  
)٣(.........   

  .رفع هذا القرار إىل وزارة اإلسكان واملرافق الستصدار مرسوم النفع العام -٢املادة 
  رئيس املكتب التنفيذي        عضو    عضو    عضو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع املكتب التنفيـذي يف     (يذكر اسم املدينة أو البلدة املستملكة وعندما تكون اجلهة املستملكة بلدية تصبح العبارة               )١(

أينمـا  ) رئيس املكتب التنفيذي  (حمل عبارة   ) رئيس البلدية (وحتل عبارة   .......) برئاسة رئيس البلدية السيد     .... بلدية  
 .وردت يف القرار

قم الفقرة اليت جتيز إعطاء االستمالك الصفة املستعجلة، وعندما يكون لالستمالك الصفة العادية تشطب العبـارة           يذكر ر  )٢(
 .اليت حتتها خط بتمامها

 .اليت عددت مشاريع ذات النفع العام(   ) يذكر اسم مشروع االستمالك حسب املادة رقم  )٣(
------------------------------------------------  
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 ٢٣٢

  ) ٩(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  طلب بيان رأي املكتب التنفيذي : املوضوع        اسم اجلهة املستملكة

  الحتاد الفالحني يف احملافظة حول العقارات            :التاريخ
  املراد استمالكها والواقعة خارج املخططات            
  .التنظيمية للوحدات اإلدارية والبلديات            

  ...........السيد رئيس املكتب التنفيذي الحتاد الفالحني يف حمافظة 
  

من املنطقة العقاريـة    ...... وأجزاء العقارات ذوات األرقام     .....    نرغب استمالك العقارات ذوات األرقام      
  .الكائنة خارج حدود أي خمطط تنظيمي عام مصدق ملدن وبلدان وبلديات احملافظة...... 

لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم     / ٧/من املادة   / ٤/ن الرأي يف هذا االستمالك عمالً بالفقرة           يرجى بيا 
  .م١٩٨٣

  هـ١٤/   /   تاريخ      
  م١٩/   /       

  التوقيع           
  اجلهة طالبة االستمالك          

  )١(إىل 
  .على االستمالك ................ )٢(نعيد إليكم املصور املرفق مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يذكر اسم اجلهة طالبة بيان الرأي )١(
 .وعند عدم املوافقة يبني السبب. تضاف عبارة املوافقة أو عدم املوافقة )٢(

------------------------------------------------  
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 ٢٣٣

  )١٠(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  طلب بيان رأي فرع احلزب: املوضوع          ستملكةاسم اجلهة امل

  عدا ما كان جار(املختص يف احملافظة               :الرقم
  ).استمالكه لصاحل وزارة الدفاع              :التاريخ

  ...................السيد رئيس فرع احلزب يف حمافظة 
  

مـن املنطقـة    ...... األرقـام   وأجزاء العقارات ذوات    .....    نرغب يف استمالك العقارات ذوات األرقام       
  .................العقارية كما هو مبني يف املصور املرافق وذلك لتنفيذ مشروع 

مـن بـالغ رئاسـة جملـس الـوزراء رقـم            / ٩/   يرجى بيان الرأي يف هذا االستمالك عمالً بـالفقرة          
  .م استصدار مرسوم االستمالك١٥/٥/١٩٨٤تاريخ ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(

  توقيع             
  اجلهة طالبة االستمالك            

  
  )١(إىل 

  ...........نعيد إليكم املصور املرافق اخلاص باستمالك العقارات الالزمة لتنفيذ املشروع 
)٢(  

  .مع املوافقة أو عدم املوافقة على االستمالك
  التوقيع

  رئيس فرع حزب البعث العريب االشتراكي            
  ........يف حمافظة               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يذكر اسم اجلهة طالبة الرأي باالستمالك )١(
 .عند عدم املوافقة على املشروع يبني السبب )٢(

------------------------------------------------  
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 ٢٣٤

  )١١(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  .للعقارات املراد استمالكها لوضع اإلنتاجيتقرير با: املوضوع    اجلهة طالبة االستمالك

  تقرير اللجنة الفرعية
مهمتها الكـشف   .............. املتضمن تشكيل جلنة فرعية يف حمافظة       .....    بناًء على قرار السيد حمافظ      

على العقارات وأجزاء العقارات املطلوب استمالكها ورفع تقرير مفصل عن وضع العقارات وأجزاء العقارات              
م فقد اجتمعت اللجنة ١٣/١٠/١٩٧٦ وتاريخ ٣٨٥٦/١اإلنتاجي وفق كتاب السيد رئيس جملس الوزراء رقم  

  .)١(املذكورة حبضور أعضائها 
 رئيساً            السيد  -١
 عضواً            السيد -٢
  عضواً            السيد -٣
 عضواً      السيد ممثل مكتب الفالحني القطري -٤
 عضواً   حنيالسيد ممثل املكتب التنفيذي لالحتاد العام للفال -٥

   درست اللجنة يف اجتماعاهتا مكتبياً وعلى الطبيعة إضبارة ومصور مشروع االسـتمالك املعـدين لتنفيـذ                
  :وهي تبني رأيها باستمالك هذه العقارات من حيث وضعها اإلنتاجي على النحو التايل...... مشروع 
 :اسم اجلهة طالبة االستمالك -١
 :أرقام العقارات املراد استمالكها -٢
 :أرقام أجزاء العقارات املراد استمالكها -٣
 ............موقع العقارات ومدى مشوهلا مبخطط التوسع السكين وموقع أجزاء العقارات -٤
 .الوصف العقاري للعقارات وأجزاء العقارات املراد استمالكها -٥
 :الوصف الزراعي من حيث -٦

 .....صاحلة للزراعة........غري..........جيدة.......التربة   -أ 
 .حملاصيلا -ب 
 . أعدادها-نوع األشجار وأعمارها   -ج 
 .متوسط اخلصوبة -د 
 .مدى تأثري مشروع االستمالك على البيئة الزراعية يف املنطقة -٧
 .مدى احلاجة إىل مجيع العقارات وأجزاء العقارات املراد استمالكها -٨
 .مدى وجود أراضي بائرة وأقل إنتاجية تفي بالغرض االستمالكي -٩
 .الك من األراضي الزراعية مستقبالًاحتياجات مشروع االستم-١٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رأي اللجنة الدائمة لالستمالك) ١(
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 ٢٣٥

......... يف حال وجود أبنية يكتب وصف األبنية وهل هي آهلة بالـسكان وحالتـها البنائيـة                 -١١
 ..........صاحلة للسكن................ مهلهلة .......... متروكة
  رئيس اللجنة    عضو    عضو    عضو    عضو

------------------------------------------------  
  )١٢(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية

  تصريح اجلهة املستملكة بأنه قد: املوضوع               اجلهة اإلدارية
  متت دراسة املشروع وفق املخطط التنظيمي                     مدينة

  ونظام البناء النافذين بالنسبة ملشاريع االستمالك          :.........رقم
  .ضمن املدن          :........تاريخ

  
م املعمـم   ١٤/١١/١٩٧٨تاريخ  ) ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦(   بناًء على أحكام بالغ رئاسة جملس الوزراء رقم         

دم رفـع مـشروع     م واملتعلق بع  ٦/١٢/١٩٧٨تاريخ  ) ١٢٧/٢٨/٦(من قبل وزارة اإلسكان واملرافق برقم       
االستمالك إال بعد استكمال الدراسات التخطيطية والتنظيمية وفق املخطط اهليكلي للمدينة ومعاجلـة كافـة               

 هواتف، مبا يف ذلك دراسة التوسع وبعد إقـرار          - مياه   - جماري   - كهرباء   - طرق   -القضايا الفنية األخرى    
ترم وال جيوز تعديل ذلك أثناء التطبيق وإن عرض أي          ذلك من اجلهات املختصة فإن القرار النهائي ال بد أن حي          

مشروع جيب أن يكون بعد استيفائه لكامل دراسته ومبا ينسجم مع نظام ضابطة البناء العام أو اخلاص للمدينة                  
  .أو للمشروع

م املتعلق بعدم رفع أضابري إلغاء اسـتمالك إال         ٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ  ) ١٩٣٥/ب/٢٧(   وعمالً بالبالغ رقم    
  .ود خطأ مادي بأرقام العقاراتلوج

   لقد مت دراسة املشروع موضوعياً وبصورة دقيقة وسوف ال يضطر بعدها إىل التعديل يف املصور االستمالكي                
  .مع تطبيق أحكام البالغني املذكورين أعاله

ـ                 .......... ة   لقد متت دراسة املشروع املراد تنفيذه وفق املخطط التنظيمي ونظام البناء النافـذين يف مدين
وضمن االحتياجات احلقيقية للمشروع بصورة لن تضطر بعدها إىل التعديل يف املصور االستمالكي أو مرسوم               

  .االستمالك إال ألخطاء مادية
  التوقيع              

  اجلهة صاحبة االستمالك              
------------------------------------------------  
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 ٢٣٦

  )١٣(منوذج رقم             ةاجلمهورية العربية السوري
  حمافظة

  تصريح اجلهة املستملكة بأن األراضي: املوضوع        جملس مدينة
  والعقارات املراد استمالكها ليست من           ......بلدة
  .أراضي الدولة اخلاصة أو العامة          .......بلدية
  :الرقم
  :التاريخ

كما ........ لتنفيذ مشروع   .......... طقة العقارية      إن العقارات وأجزاء العقارات املراد استمالكها يف املن       
هي مبينة يف املصور االستمالكي ومشروع مرسوم االستمالك ليست من أراضي الدولة العامة أو اخلاصة وليس               

  .للدولة حق عليها
عقاريـة   إخراج قيد العقارات وأجزاء العقارات املذكورة أو شرح الدوائر ال         )١(   ونرفق لكم مع هذا التصريح      

  .املختصة هبذا الشأن
  

  التوقيع              
  اجلهة صاحبة االستمالك              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يكتفي بذكر إخراج القيد العقاري أو بشرح الدوائر العقارية وتشطب العبارة الزائدة حسب احلال )١(

------------------------------------------------  
  )١٤(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية

  طلب بيان قيد عقاري للعقارات : املوضوع        وزارة اإلدارة احمللية
  وأجزاء العقارات املراد استمالكها           ............حمافظة
  ..........بلدة

  إىل أمانة السجل العقاري
............ من املنطقـة العقاريـة      ............. ..   يرجى تزويدنا بإخراج قيد العقارات ذوات األرقام        

  ...............الستكمال مراحل االستمالك لتنفيذ مشروع 
  رئيس اجلهة طالبة االستمالك          

  :املبلغ إليهم
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 ٢٣٧

  )١٥(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  مديرية السجل العقاري يف 

  ...........حمافظة
  ............مدينة
  إخراج قيد عقاري: املوضوع            .............بلدة

  ................أجزاء العقارات    ...............رقم العقار
  ...................املنطقة

  ...............نوع العقار
  تاريخ اإلفراز.................الوصف
  ..................املساحة

  ...............اسم املالك
  /    /خ    التاري  

  مدير السجل العقاري            
------------------------------------------------  

  )١٦(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  تصريح خبضوع أو عدم خضوع العقارات: املوضوع      .................حمافظة
  كها ألحكاموأجزاء العقارات املراد استمال        ..................مدينة

  م يف مدن مراكز١٩٧٩لعام / ٦٠/القانون             
  احملافظات            

......... من املنطقة العقارية    ....... وأجزاء العقارات ذوات األرقام     ........    إن العقارات ذوات األرقام     
املـشمولة بأحكـام    هي من العقارات    ........... املراد استمالكها لتنفيذ مشروع     ............. يف املدينة   

  .م١٩٧٩لعام / ٦٠/م، أو غري مشمولة بأحكام القانون رقم ١٩٧٩لعام / ٦٠/القانون رقم 
  .يرجى اإلطالع  
  /    /التاريخ      

          )١(  
  .........رئيس جملس مدينة          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ن رؤساء الدوائر املختصة من املدينةيوقع الكتاب رئيس جملس املدينة بعد تأشريه م )١(

------------------------------------------------  
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 ٢٣٨

  )١٧(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
  تصريح أن العقارات و أجزاء : املوضوع        اجلهة صاحبة العالقة

  العقارات املراد استمالكها مل               
   جهةيسبق استمالكها لصاحل              
  .عامة أخرى              

من املنطقـة العقاريـة     .......... وأجزاء العقارات ذوات األرقام     ...........    إن العقارات ذوات األرقام     
.......... بلديـة ............. بلـدة ............. املراد استمالكها يف مدينة     ............ يف  .......... 

  ......... لتنفيذ مشروع 
  . أرقامها يف مشروع القرار والوثائق املرفقة باإلضبارة االستمالكيةوالواردة

  .   مل يسبق استمالكها لصاحل جهة عامة أخرى
  /    /التاريخ       

  التوقيع              
  اجلهة املستملكة              

  اجلهة اإلدارية              
------------------------------------------------  

  )١٨(منوذج رقم             سوريةاجلمهورية العربية ال
  اجلهة املستملكة 

  بيان حبالة االعتماد
  *  ):م١٩(  موازنة عام 

 :الباب -
 :البند -
 :الفقرة -
 :االعتماد الوارد يف املوازنة املخصص لالستمالك -١
 :املعقود عليه من أصل االعتماد الواردة يف املوازنة -٢
 :النفقة املخصصة للمشروع -٣
 .س.ل......... ) = ٣+٢( جمموع -) ١: (الباقي -٤

  .إن املبلغ الالزم لتنفيذ االستمالك جاهز للصرف وفق ما هو مبني أعاله
  آمر الصرف            احملاسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تذكر السنة اليت يتم فيها االستمالك *: 
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 ٢٣٩

  )١٩(منوذج رقم             اجلمهورية العربية السورية
     بة العالقةاجلهة اإلدارية صاح

عمالً بـبالغ   ........... اجلهة اإلدارية تتعهد بتأمني بديل للمتضررين من جراء االستمالك        ..........    إن  
  .م٢٠/٣/١٩٧٩تاريخ ) ٤٠/٢٨/٢(الوزارة 

  م١٩:   /   /   التاريخ  
  توقيع اجلهة اإلدارية صاحبة العالقة          

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٧٦/٢٨/٦: الرقم
  م٤/١١/١٩٩١: التاريخ

  تعميم
املرفق هبذا التعميم بعنوان جدول استمالكي يبني مساحة العقارات املـستملكة حمـل             / ٦/حيل النموذج رقم     

تمالك الصادرة ببالغ رئاسـة جملـس       النموذج الذي حيمل نفس الرقم والعنوان يف اإلضبارة النموذجية لالس         
تـاريخ  ) ١٨/٢٨/٦(م املعممة من قبلنـا بـرقم        ١٥/٥/١٩٨٤تاريخ  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(الوزراء رقم   

م وذلك للعمل هبذا النموذج املتفق عليه مع رئاسة جملس الوزراء يف بيـان املعلومـات املتعلقـة                  ٧/٥/١٩٨٦
ر، يف كافة مشاريع االستمالك للنفع العام الـيت ترفـع           بالعقارات املستملكة واملساحة املستملكة من كل عقا      

للوزارة ملتابعة إجراءات إصدارها مع استمرارية العمل ببقية مناذج ووثائق اإلضبارة املذكورة يف إيراد املعلومات               
  .األخرى املطلوبة وفق ما هي معممة عليكم سابقاً

  وزير اإلسكان واملرافق            
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 ٢٤٠

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩  

مالحظات
 

    
٨  

ا
ملساحة املستملكة 

املتوجب دفع 
قيمتها م
٢      

٧  

قابلية االنتفاع 
للجزء املتبقي 
من العقار مع 
بيان السبب 

)٢
(      

جمموع   ٦
املستملك 
من هذا 
العقار م
٢      

٢ماجملموع 
  

  

٢مبناء 
  

  ٥  

املساحة املراد استمالكها 
حالياً

  

٢معرصة 
  

  

املستاملساحة 
مبوجبهملكة 
  

  

تارخيه
  

  ٤  

املستملك سابقاً من العقار
  

    

رقم 
املرسوم 
أو القرار

  

  

٣  

مساحة ربع 
كامل العقار 

٢م
      

٢  

مساحة كامل 
العقار

      

١  

رقم العقار 
واملنطقة العقارية

  

    

جدول استمالكي يبني مساحة العقارات املستملكة
)١

(
 

منوذج رقم 
)٦

(
 

مالحظة 
)١

:(
 يثبت هذا اجلدول على امل

صور االستمالكي
.  

مالحظة 
)٢

 :(
يثبت نظام البناء النافذ يف موقع العقارات املستملكة على املصور االستمالكي

  
ص بالبناء عليه بصورة مستقلة وفق هذا النظام ويف هذه احلالة يقتطع الربع اجملاين من املساح

ويكون القسم املتبقي من العقار قابالً لالنتفاع مىت كان قابالً للترخي
ة املستملكة

.  
-

 أما إذا كان اجلزء املتبقي غري قابالً لالنتفاع مبوجب شروط نظام البناء فتدفع قيمة كامل املساحة املستملكة وكذلك عند استمالك العقار كلياً فتدفع قيمة كامل مساحة 
العقار املستملك
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  البالغات املتعلقة بإجراءات االستمالك
  :يرجى مراعاهتا عند تنظيم إضبارة االستمالك

م املتضمن عدم اللجوء إىل استمالك األمالك اخلاصة باملواطنني       ٢٢/٢/١٩٧٢تاريخ     ب/١٩/رقم البالغ 
إذا أمكن تأمني حاجات اجلهات املستملكة عن طريق األمالك العائدة للوحـدات            

  .اإلدارية والدوائر الوقفية
  .عمليات االستمالك م بشأن تكليف اجلهات املستملكة مبتابعة١٢/٩/١٩٧٢تاريخ          ب/١٤٨/البالغ 
م بشأن اإلسراع بتسديد بدالت االستمالك ونقـل ملكيـة          ٢٨/١٠/١٩٧٢تاريخ    ب /١٧٠/البالغ 

  .العقارات املستملكة إىل اجلهات املختصة
يدها على العقـارات     م املتضمن عدم وضع اجلهات املستملكة     ١٤/٦/١٩٧٣تاريخ    ب/٦٦/البالغ 

  .قبل صدور مراسيم االستمالك
م بشأن عدم جواز التصرف بالعقارات املـستملكة أو تغـيري           ٢٦/٥/١٩٨٤تاريخ    ب/٨٢/البالغ 

النظر عن هذا االستمالك دون صدور       الغاية اليت مت االستمالك من أجلها أو صرف       
  .مرسوم جييز ذلك

م بشأن عدم قطع وإزالة األشجار اخلـضراء احملرجـة قبـل            ٢٩/٥/١٩٧٥تاريخ    ب /٤٦/البالغ 
  .زارة الزراعة املسبقةاحلصول على موافقة و

  .م بشأن عدم إقامة منشآت يف أراضي الغوطة١٦/٩/١٩٧٥تاريخ          ب /٩٩/البالغ 
م بـشأن   ٢١/٣/١٩٧٩تاريخ  ) ٤١/٢٨/٦(م املعمم برقم    ٢١/٢/١٩٧٩  تاريخ    ٨٢٠/١٥ب  /٢٩/البالغ  

التقيد حني االستمالك أن يقتصر فقط على املساحات الالزمة لتنفيذ املـشروع            
  . تنفيذه دون أي زيادةاملنوي

  :م ويتضمن ما يلي٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ   ١٩٣٥/١٥ب /٢٧/البالغ 
  ):يطلب من الوزارة واإلدارات(      
   عدم رفع مشاريع استمالك ما مل تتم دراستها موضوعياً-١      
  .وبصورة دقيقة تتوافق والصاحل العام      
   عدم رفع مراسيم إلغاء استمالك إال لوجود خطأ مادي -٢      
  .بأرقام العقارات      

م املتعلق بوجوب التقيد باملخططات التنظيمية املـصدقة يف         ٤/٣/١٩٧٨ تاريخ   ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦/البالغ  
تنفيذ املشاريع العائدة للجهات العامة مع حتقيق االنسجام واملطابقة ما بـني            
الصفة التنظيمية للعقارات املستملكة كما وردت باملخطط التنظيمي واملشاريع         

راد تنفيذها عليها وأخذ هذه الصفة بعني االعتبار يف تقدير قيم العقـارات             امل
م وإىل استكمال   ١٩٧٦لعام  / ٣/وفق أحكام قانون االستمالك والقانون رقم       

دراسة املشروع موضوعياً وبصورة دقيقة ال يضطر بعـدها إىل التعـديل يف             
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ه إال لتصحيح   املصور االستمالكي بإخراج عقارات منه أو إدخال عقارات إلي        
  .خطأ مادي بأرقام العقارات

  ..... ).الطلب من مجيع اجلهات اإلدارية(م والذي نص ١٣/١/١٩٧٩تاريخ   ١١٢/١٥/ب/٩البالغ 
 التوقف عند االستمالك أن األراضي املراد استمالكها ليست من أمـالك            -١

  .الدولة العامة أو اخلاصة
  .رسوم قبل رفعه لإلصدار ذكر الغاية من االستمالك يف منت مشروع امل-٢

  :الرجاء التقيد هبذه املالحظات من أجل حسن سري العمل
إرسال كافة الوثائق املطلوبة من اإلضبارة النموذجية دون أن يكون نقص يف أي وثيقة وأن أي نقص                  -١

 .يف هذه الوثائق يكون سبباً يف إعادة اإلضبارة إىل اجلهة املرسلة
 .والً باإلضافة إىل طي هذه املخططات بشكل صحيح ومرتبأن تكون كافة املخططات موقعة أص -٢
 .أن تكون كافة الوثائق املرسلة موقعة أصوالً مع كتابة األمساء الصرحية -٣
 .إعطاء املصور االستمالكي رقم وذكر هذا الرقم يف حرير املرسوم -٤
 .لتنظيم املصدقحبيث أن تكون واردة باخلطة اخلمسية وأن تكون مطابقة ل: املنطقة املراد استمالكها -٥
يف حال استمالك أرض لصفة معينة وكانت هذه األرض هلا صفة أخرى باملخطط التنظيمي، يف هذه                 -٦

احلالة جيب عقد اجتماع جلنة إقليمية لتغيري صفة األرض إىل احلالة املراد استمالكها مثالً تغيري صـفة                 
 .األرض من زراعية إىل سكن

يث جيب أن تكون متطابقة ملا حتتويه مـن معلومـات أو أرقـام              االنتباه إىل كافة الوثائق املرفقة حب      -٧
 .عقارات

م للتأكد من نوع االستمالك الذي يطبق عليـه الربـع           ١٩٨٣لعام  / ٢٠/الرجوع إىل املرسوم رقم      -٨
 .اجملاين والذي ال يطبق عليه الربع اجملاين

لربع اجملاين ومـا    حساب اجلداول االستمالكية بصورة صحيحة حبيث تكون املساحات املستملكة وا          -٩
 .زاد عن الربع مطبقة بصورة صحيحة دون أي خطأ حسايب

   علماً بأن كافة املالحظات الواردة أعاله تكون كل واحدة منها سبباً يف إعادة املعاملة إىل اجلهة املرسلة                 
دم التقيـد   لتصحيحها وعدم رفعها إىل رئاسة جملس الوزراء ألن الرئاسة حبد ذاهتا ستعيدها إلينا يف حال ع               

  .هبذه املالحظات
  :مالحظة

   كافة األوراق األخرى القدمية والغري مطلوبة من اإلضبارة النموذجية رجاء عدم إرساهلا مع اإلضـبارة مـع      
  .مراعاة التسلسل والتريث يف وضع اإلضبارة االستمالكية
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

    ص/٥١٣٠: الرقم
          ١٤/١             

  هـ١٦/١٠/١٤٠٤: التاريخ
        م١٤/٧/١٩٨٤          

  السادة مدراء اخلدمات الفنية يف احملافظات
م املتضمن كيفية حتضري اخلطة االستمالكية للخمس سنوات ٦/٩/١٩٧٥تاريخ  / ١٠٤/   الحقاً لتعميمنا رقم    

  .من قبل اجلهات اإلدارية) م١٩٨١ –م ١٩٧٦(القادمة 
نبني لكم فيما يلي األسس الواجب إتباعها عند حتضري اخلطة اخلمسية االستمالكية للوحـدات اإلداريـة                   

  .والبلديات، وطريقة إعداد وتقدمي هذه اخلطة
  :أسس إعداد اخلطة اخلمسية االستمالكية -١
لسكاين حتدد أفضلية املشاريع وفق أمهية الشارع بالنسبة للتجمع ا        . بالنسبة للطرقات وممرات املشاة     -أ 

 طريق رئيسي يربط أطراف التجمع ومراكز اخلـدمات مـع           -مدخل التجمع (ومقطعه العرضي   
 ). طريق يربط التجمع مع جتمعات جماورة- طريق حملق حول املخطط-بعضها

      كما وجيب مراعاة تنفيذ الشوارع يف منطقة البلدة القدمية أي االنطالق من املركز أوالً مث حنـو                 
  .اً وباجتاه املناطق األكثر كثافة بالعمراناألطراف تدرجيي

م واليت يقع   ١٩٧٣لعام  / ٩/بالنسبة ملواقع املشيدات العامة وفق ما هو وارد يف أحكام القانون رقم               -ب 
 ).اخل ..... - مالعب – حدائق –مشيدات عامة (على الوحدات اإلدارية أو البلدية تنفيذها 

نسبة للتجمع السكاين كما جيب مراعاة تنفيذ هذه املشاريع            حتدد أفضلية املشاريع وفق أمهيتها بال     
  .انطالقاً من املركز حنو األطراف ذات الكثافة العمرانية العالية

  :كيفية إعداد وإخراج خمطط اخلطة االستمالكية اخلمسية -٢
 ورقم وتاريخ مرسـوم     يتم تلوين الطرق املستملكة واملنفذة باللون األصفر مع كتابة اسم الشارع            -أ 

 .ستمالك الصادر هبذا اخلصوصاال
 :تلوين الطرق موضوع اخلطة اخلمسية كاآليت  -ب 

 مع كتابة أمساء الشوارع وأطواهلا باألمتار مـا أمكـن      -طرق السنة األوىل من اخلطة باللون األمحر         -
  .ذلك

 . مع كتابة أمساء الشوارع وأطواهلا باألمتار–طرق السنة الثانية من اخلطة باللون األخضر  -
 . مع كتابة أمساء الشوارع وأطواهلا باألمتار–نة الثالثة من اخلطة باللون األزرق طرق الس -
 .  مع كتابة أمساء الشوارع وأطواهلا باألمتار–طرق السنة الرابعة من اخلطة اخلمسية باللون الربتقايل  -
 .ر مع كتابة أمساء الشوارع وأطواهلا باألمتا–طرق السنة اخلامسة من اخلطة باللون البين  -
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 :الوثائق املطلوبة -٣
متطابقة مع بعضها حتفظ على / ٢من م/ ب/نسخ ترياج من املخطط املصدق ملونة وفق الفقرة     / ٤/  -أ 

 :الشكل التايل
 .نسخة لوزارة اإلسكان واملرافق -
 .نسختني ملديرية اخلدمات الفنية -
 .نسخة للجهة اإلدارية أو البلدية -

 . قرار جملس الوحدة اإلدارية أو البلدية  -ب 
 . اإلرسالكتاب  -ج 
 .موافاتنا باخلطة اخلمسية االستمالكية اجلديدة خالل شهرين من تارخيه -٤
كافة األضابري االستمالكية املرفوعة إلينا قبل هذا التعميم سوف يتم تسيريها مبوجب اخلطة القدميـة                -٥

 .احملفوظة لدينا
  

 وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  حمافظة دمشق

  ص/١٥٢٥: الرقم
  م٦/٧/١٩٨٦: التاريخ

  : .....................إىل: تعميم
  :م املتضمن قانون االستمالك على ما يلي١٩٨٣لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم / ٣١/ نصت املادة  

 والبلديات وسائر دوائر الدولة واملؤسسة العامـة        تقتطع اجلهات اإلدارية والوحدات اإلدارية احمللية      -٣١مادة  
للخطوط احلديدية السورية واملديرية العامة للطريان املدين واملديرية العامة للمواين جماناً وملرة واحدة             
ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها               

طارات واملرافئ والنفط والغاز والكهرباء مىت كان القسم املتبقي من          وإنشاء وتوسيع البحريات وامل   
  ....العقار قابالً لالنتفاع به اخل

وملا كانت معظم مشاريع البلديات تقع ضمن هذا اجملال وبإمكاهنا االستفادة من ربع مساحة كامـل األرض                 
بارة الالزمة الستمالك كامـل مـشاريعها       لذا نطلب إىل كافة الوحدات اإلدارية والبلديات إعداد اإلض         .جماناً

ضمن خدماهتا اخلمسية املصدقة ويف حال عدم وجود خطة مخسية العمل على إصدار خطة وفـق تعليمـات                  
  .الوزارة وإرساهلا إلينا فوراً الستكمال أسباب التصديق

  .لإلطالع والعمل على تنفيذ ما تقدم   
  حمافظ دمشق              
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  ن/٨٠: /قرار رقم
  إن وزير اإلدارة احمللية 
  .م٨/٤/١٩٨٥تاريخ / ١٠٤٤/بناًء على املرسوم رقم 

  .من مادته الثانية/ ٢/من البند / د/م والسيما الفقرة ٢١/٧/١٩٨٥تاريخ / ٢٤٠٥/وعلى أحكام املرسوم رقم 
  .م١٢/٥/١٩٨٦وعلى موافقة اخلدمات يف جلستها املنعقدة بتاريخ 

  :يقرر ما يلي
 حتدد فيما يلي الصيغة املوحدة لقرارات املكاتب التنفيذية جملالس احملافظات املتضمنة حتديد النـسب               -١املادة  

من كلفة البناء على اهليكل للمساحة الطابقية املسموح ببنائها وفقاً ألحكـام            %/ ٣٠/املئوية من   
بنية اليت تشيدها اجلهات العامة املشرفة على اإلسكان        نظام البناء النافذ حمسوبة على أساس كلفة األ       

  .يف احملافظة وذلك يف جمال حساب بدل استمالك العرصات
  :-٢املادة 

إن اجلدول التايل يوضح أسس تقدير قيم العرصات وفق شرائح التجمعات السكانية مبيناً فيها احلدان األدىن                  -أ 
اآلنفة وتوزيع هذين احلدين بعد األخذ بعني االعتبـار         %/ ٣٠/واألعلى للنسبة املئوية املستحقة من أصل       

 .موقع العرصة يف التجمع السكاين وقرهبا من املركز واتصاهلا مبناطق العمران وتوافر مرافقها العامة
 :حلساب عالمات قرب العرصة من املركز يتبع ما يلي  -ب 

نسمة إىل مراكز، وحيـدد  تقسم مدن مراكز احملافظات واملدن اليت يزيد عدد سكاهنا على مئة ألف              -١
 .نطاق كل مركز بشوارع وطرق مميزة، ومييز يف كل نطاق بني موقع وآخر إذا اقتضى الواقع ذلك

حيدد يف التجمعات السكانية األخرى، مركز واحد ونطاقات، تتدرج أمهيتها حسب بعدها عـن               -٢
 .املركز وحتدد عالمة لكل نطاق ميكن جتزئة العالمة داخل النطاق الواحد

بت املراكز والنطاقات على املخططات التنظيمية بقرار من املكتب التنفيذي للوحدة اإلداريـة أو              تث -٣
 .من قبل اجمللس البلدي يصدق من املكتب التنفيذي، جمللس احملافظة

 :إن املعلومات الالزمة حلساب بدل استمالك العرصة هي  -ج 
 .مساحة العرصة باملتر املربع -١
 .ائها وفق نظام البناء النافذاملساحة الطابقية املسموح ببن -٢
كلفة املتر املربع من البناء على اهليكل، على أساس كلفة األبنية اليت تشيدها اجلهات العامة املشرفة                 -٣

 .على اإلسكان يف احملافظة
من كلفة البناء على اهليكل واليت تؤخذ من اجلدول التايل          %/ ٣٠/النسبة املئوية املستحقة من أصل       -٤

 :ر املربع من العرصة كما يليوحتسب قيمة املت
  .النسبة املئوية املستحقة× املساحة الطابقية × كلفة املتر املربع للبناء على اهليكل = قيمة املتر املربع 

  مساحة العرصة          
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٢  
قرب العرصة من 

  املركز 

٣  
اتصال العرصة 
  مبناطق العمران

٤  
 املرافق توافر

  العامة 

٥  
  
  اجملموع

  التجمعات السكانية

١  
  

املوقع 
عالمته 
 ثابتة وهي

  
  

احلد 
األدىن 
 للعالمة

احلد 
األعلى 
  للعالمة

احلد 
األدىن 
 للعالمة

احلد 
األعلى 
  للعالمة

احلد 
األدىن 
 للعالمة

احلد 
األعلى 
  للعالمة

احلد 
األدىن 
 للعالمة

احلد 
األعلى 
  للعالمة

مدينة مركز احملافظة اليت 
يزيد عدد سكاهنا على 
  مخسمائة ألف نسمة

٣٠  ٢٣  ٦  ٣  ٢  ١  ١٢  ٩  ١٠  

مدن مراكز احملافظات 
األخرى واملدن اليت يزيد 
عدد سكاهنا على مائة 

  نسمة 

٢٨  ٢١  ٦  ٣  ٢  ١  ١٢  ٨  ٩  

مراكز املناطق واملدن اليت 
يقل عدد سكاهنا عن مائة 

  نسمة
٢٤  ١٦  ٥  ٢  ٢  ١  ١٠  ٦  ٧  

  ٢٠  ١٣  ٤  ٢  ٢  ١  ٩  ٥  ٥  مراكز النواحي
  ١٦  ١٠  ٤  ٢  ٢  ١  ٦  ٣  ٤  البلدان

لديات اليت هلا خمططات الب
  ١٣  ٧  ٣  ١  ٢  ١  ٥  ٢  ٣  تنظيمية

القرى اليت هلا خمططات 
  ١٠  ٥  ٣  ١  ٢  ١  ٤  ٢  ١  تنظيمية

تعترب اجلهات العامة املشرفة على اإلسكان هي املؤسسة العامة لإلسكان وجملـس مدينـة مركـز                 -٣املادة  
  .احملافظة

  . لتحديد عدد سكان املدنتعتمد إحصائيات املكتب املركزي لإلحصاء أساساً -٤املادة 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٥املادة 

  م١٨/٥/١٩٨١   دمشق يف 
  وزير اإلدارة احمللية                
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  اجلمهورية العربية السورية 
 وزارة اإلسكان واملرافق

    ١٦  : الرقم
        ٢٨/٦  

  هـ٧/٥/١٤٠٢: التاريخ
  م٢/٣/١٩٨٢           

  تعميم
م الذي عممنـاه    ١٢/٧/١٩٨١تاريخ  ) ع/٢٤٦( رقم   ي الحقاً لقرار السيد وزير الزراعة واإلصالح الزراع        

م املتضمن األصول واإلجراءات املختـصرة      ٤/٨/١٩٨١هـ و   ٤/١٠/١٤٠١تاريخ  ) ٤٤/٢٥/٦(حتت رقم   
  .ألعمال التحديد والتحرير للعقارات املستملكة يف املناطق غري احملددة واحملررة

هــ و   ٢٦/٣/١٤٠٢ تـاريخ    ٤٤٥/١٥) ب/١٣(ثبت فيما يلي بالغ السيد رئيس جملس الوزراء رقم             ن
م املتضمن كيفية العمل بالقرار املذكور وذلك لتوحيد هذا البالغ مع القرار موضوع البحـث               ٢١/١/١٩٨٢

  .والعمل هبما
  وزير اإلسكان واملرافق 

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء
  )٤٤٥/١٥(ب /١٣: الرقم

  بالغ
م فقد أصدر السيد وزير     ١١/٧/١٩٧٤تاريخ  / ٢٠/ تنفيذاً ألحكام املادة العاشرة من قانون االستمالك رقم          

 عـدل ) ع/٢٤٦(م ورقـم   ١/٧/١٩٨١هـ واملوافق   ١٠/٩/١٤٠١الزراعة واإلصالح الزراعي قراراً بتاريخ      
م وضمنه أصول وإجراءات خمتصرة لتحديد وحترير العقـارات         ١٧/١/١٩٧٧تاريخ  ) ٢٦(مبوجبه القرار رقم    

  .املشمولة مبراسيم االستمالك
  :   وبناء على توصية جلنة اخلدمات يطلب إىل اجلهات املعنية بالقرار املذكور التقيد بأحكامه والعمل مبا يلي

  :طلب إليها العمل مبا يليي : بالنسبة للجهات املستملكة-أوالً
القيام بإعالن االستمالك يف هبوها ويف الساحة العامة للقرية الواقعة فيها العقارات املستملكة وذلك فور صدور                 -١

 .من قرار وزير الزراعة واإلصالح الزراعي املشار إليه آنفاً/ ٣/تنفيذاً ألحكام املادة . مرسوم االستمالك
 عن مرسوم االستمالك ونسخة عن املخطط املرافق له بكتاب خطـي            إبالغ الدوائر العقارية نسخة    -٢

يتضمن طلب املباشرة بأعمال التحديد والتحرير يف العقارات املستملكة علماً بأن مرسوم االسـتمالك              
جرى إعالنه يف ساحة القرية مبوجب ضبط الشرطة الذي ينبغي أن يرفق بالكتاب وكـذلك جـرى                 

 .من القرار املذكور/ ٤/ليه املادة إعالنه يف هبوها وفق ما نصت ع
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 ٢٤٨

حتت تصرف كل فرقة مساحية تكلف بأعمال التحديد والتحرير يف كل           ) سيارة(وضع واسطة نقل     -٣
منطقة عقارية مشمولة باالستمالك ويتم طلب وضع تلك السيارات من قبل رئاسة األعمـال الفنيـة                

 .للمساحة يف احملافظة
بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعـة يف املنـاطق العقاريـة           تسليم أفراد الفرق املساحية املكلفة       -٤

املشمولة مبراسيم االستمالك، أذونات سفر، وجتديد هذه األذونات بعد انقضاء مخسة عشر يوماً عليها،              
 . وتكرار ذلك حىت االنتهاء من هذه العمليات على الطبيعة وصرف تعويضاهتا من قبل اجلهة املستملكة

ت العقارات املستملكة وإىل أن يبت القاضي العقاري مبلكيتها، ميكـن للجهـات             فيما يتعلق ببدال   -٥
 :املستملكة إيداع هذه البدالت أمانة لدى املصرف وفق ما يلي

إذا كان حمضر التحديد اخلاص بالعقار املستملك خاٍل من أي اعتراض فيودع بدل االستمالك أمانة                 -أ 
 .يف احملضريف املصرف على اسم املالك املفترض الوارد 

أما إذا كان حمضر العقار معترض عليه من جهة ما فيودع بدل االستمالك أمانة يف املصرف علـى                    -ب 
 .اسم املالك املفترض أو من حيل حمله قضائياً

ميكن للجهات املستملكة أن تطلب من رئاسات األعمال الفنية مساحات العقارات املستملكة عـن               -٦
معامالت االستمالك قد أجنزت قبـل االنتـهاء مـن تنظـيم            خمططات التحديد والتحرير إذا كانت      

املخططات النهائية هلذه العقارات وتكون املساحة يف هذه احلالة تقريبية ضمن حدود حتددها رئاسات              
األعمال بالزيادة أو النقصان، على أن توافق اجلهة املستملكة باملساحات النهائية فيما بعد االنتهاء مـن    

 .هائيةتنظيم املخططات الن
  :يطلب إليها العمل مبا يلي : بالنسبة لرئاسات األعمال الفنية يف احملافظات-ثانياً
واعتبار أعمال التحديـد    . إعطاء حق األفضلية للقضايا االستمالكية على غريها من أعمال الرئاسة          -١

عليـه  والتحرير مفتتحة حكماً يف العقارات املستملكة مبجرد صدور مرسوم االستمالك وفق ما نصت              
 .من القرار املذكور/ ٣/املادة 

ختصيص فرقة مساحية أو أكثر وتأمني لوازمها حبيث تكون جاهزة للعمـل يف املنـاطق العقاريـة                  -٢
/ ٤/املشمولة باالستمالك واملطلوب املباشرة فيها وأن تتم املباشرة ضمن مدة األسبوع احملددة يف املادة               

ساحية على أساس مزدوج إلجراء التحديد واملسح الفين        من القرار وعلى أن تكون تشكيالت الفرق امل       
 .بآن واحد

 :تكليف مكتب التحديد والتحرير لديها باألعمال التالية -٣
مسك سجل خاص باملناطق العقارية املشمولة باالستمالك على قرار سجل تقدم األعمال املـستعمل         -أ 

ل التحديـد والتحريـر وحـىت       يف الرئاسة تدون فيه مراحل العمل ابتداء من طلب املباشرة بأعما          
 .االنتهاء منها وإيداع املخططات النهائية وسجالت املساحة النهائية لدى أمانة السجل العقاري

املبادرة فوراً إىل تنظيم أمر املباشرة بعمليات التحديد والتحرير باملنطقة العقارية اليت تتـألف منـها                  -ب 
 املساحية دون اللجوء الستصدار قرار بتقـسيم        العقارات املستملكة وإعطائها رمزاً وفق املصطلحات     
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 ٢٤٩

املنطقة العقارية الواقع فيها االستمالك وتوقيع أمر املباشرة من القاضي العقاري أو قاضي صلح املنطقة               
من القرار وإبالغ أمر املباشرة املذكور      ) ٤(حسب احلال وضمن مدة أسبوع وفق ما نصت عليه املادة           

تـاريخ  / ٢٥٨/اللجنة املشتركة يف املديرية العامة للمصاحل العقارية رقـم          إىل  اجلهات املعنية بتقرير      
 .من القرار/ ٥/م وفق ما نصت عليه املادة ١٩/٣/١٩٧٠

استالم إضبارة التحديد والتحرير بعد انتهاء الفرق املساحية من عملها على الطبيعة واملبادرة فوراً إىل                -ج 
ع القاضي العقاري عند احلاجة على النواقص الواجـب         تدقيقها من الوجهتني الفنية واحلقوقية واطال     

استكماهلا قبل إعالن ختام عمليات التحديد املؤقت على أن يتم ذلك خالل مدة األسبوع املنصوص               
من القرار ومن مث تنظيم حمضر ختام عمليات التحديد والتحرير املؤقت وتوقيعه من             / ٧/عليه يف املادة    

ح حسب احلال وتسليمه إضبارة حتديد املنطقة العقارية مبوجب حمضر          القاضي العقاري أو قاضي الصل    
من القرار وبعد تأمني نسخة من خمطط التحديد وإيـداعها مـع            / ٨/ضبط وفق ما نصت عليه املادة       

 .اإلضبارة لدى القاضي حسب األصول
الرسم القلمي  إيداع اإلضبارة للمنطقة العقارية املشمولة باالستمالك إىل مكاتب حساب املضلعات و       -د 

للمباشرة حبساب اإلحداثيات وأعمال الرسم القلمي هلا ومالحقة هذا املوضـوع لـدى املكاتـب               
املذكورة وذلك عن طريق رئيس األعمال حىت االنتهاء منها وإيداعها لدى اإلدارة املركزيـة للقيـام                

 .بتحبري املخططات النهائية وحساب السطوح هلا
يطلب إليها إعطاء حق األفضلية هلذه األعمال واإليعاز إىل          :احة والتحسني العقاري   بالنسبة ملديرية املس   -ثالثاً

مكاتبها باملبادرة فوراً إىل حتبري املخططات الواردة إليها وتدقيقها والقيام حبساب مساحاهتا وإيـداعها              
  .هنائياً لدى أمانة السجل العقاري وأمانة املساحة يف احملافظة

يطلب إليها العمل مبوجب أحكام      :يات أمالك الدولة واإلصالح الزراعي يف احملافظات       بالنسبة ملدير  -رابعاً
من القرار املذكور وتكليف من ميثلها وتزويدها بالوثائق الالزمة لكل منطقة عقارية جيـري              / ٦/املادة  

براز املـستندات   فيها التحديد ملرافقة الفرقة املساحية وتفريغه هلذه املهمة من أجل اإلدالء باملعلومات وإ            
املتعلقة حبقوق اإلصالح الزراعي وأمالك الدولة للمحافظة على العقارات اخلاصة بأمالك الدولة واليت مت              
االستيالء عليها مبوجب قانون اإلصالح الزراعي وتدوين االعتراضات املتعلقة هبذه احلقوق خـصوصاً             

ليت مل يبت بشأهنا جلهة عمليات االسـتيالء        فيما يتعلق بالعقارات املشمولة بقانون اإلصالح الزراعي ا       
واالحتفاظ والتنازل والفراغ والتجنيب وعلى مديرية الزراعة إعطاء حق األفضلية بعمليات االسـتيالء             

  . هذه وموافاة القاضي بالنتيجة بأقصى سرعة ممكنة
يطلب إلـيهم    :الستمالك فيما يتعلق بالقضاة العقاريني أو قضاة الصلح املكلفني بالنظر يف قضايا ا            -خامساً

إعارة قضايا االستمالك االهتمام الالزم هبا وإعطائها حق األفضلية على غريها من أعماهلم والبت هبا               
  . من القرار املذكور/ ١١/و / ١٠/و / ٩/بصفة مستعجلة وفق ما نصت عليه املواد 

  م٢١/١/١٩٨٢هـ املوافق ٢٦/٣/١٤٠٢دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء                                                                                        
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  حصر التكليف باالستمالك           اجلمهورية العربية السورية
  أو متابعة إجراءاته العامة باجلهات          وزارة اإلسكان واملرافق

  ) بلديات- بلدان -مدن (اإلدارية            ص/٨٢٢٤: الرقم
  ٣٥/٢            

  م٢٢/٩/١٩٨٧: لتاريخا
  السيد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء

تـاريخ  / ٤٠١٧/   كلفنا أن نتابع إجراءات استمالك العقارات املستملكة مبوجب قرار النفع العـام رقـم               
وذلك استناداً  ) ٥٩/٥ أشرفية الوادي رقم     - ٩٠/١ جديدة الوادي رقم     -مجرايا  (م يف مناطق    ٨/١٢/١٩٨٦

م، إذ أنه بعد أن     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم        / ٢٧/ألحكام املادة   
أن تقوم  / ٢٧/من القانون اجلهات العامة اليت حيق هلا أن تستملك للنفع العام، أجازت املادة              / ٢/حددت املادة   

األخرى اليت هلا حق االستمالك باالستمالك حلساب اجلهات العامة )  بلديات- بلدان -مدن  (اجلهات اإلدارية   
من هذه املادة أن تـستويف      / ب/أو أن تتابع عنها عمليات االستمالك بناًء على طلبها اخلطي وأضافت الفقرة             

  .اجلهة اإلدارية بدالت االستمالك ومجيع ما تنفقه يف هذا السبيل من اجلهة اليت مت االستمالك لصاحلها
 إجراءات االستمالك فقد توجهتم لسؤال جملس الدولة مبوجب كتابكم رقـم               رغبةً يف إتباع البيع السليم يف     

م من اجلهة اليت تعمل قانوناً على تشكيل اللجان املنصوص عنها يف القانون اليت              ٧/٨/١٩٨٧ تاريخ   ٩١٠٠/١
هة اإلدارية  تتوىل تقدير قيم العقارات املستملكة وقيم الزروع والثمار هل هي اجلهة العامة املستملكة منها أم اجل               

  .املكلفة مبتابعة إجراءات االستمالك
  :م واملتضمن املبدأ التايل٢٨/٧/١٩٨٧تاريخ / ٨٥/   صدر عن جملس الدولة هبذا اخلصوص الرأي رقم 

 عندما تقوم إحدى اجلهات اإلدارية باالستمالك أو مبتابعة عملياته نيابةً عن إحدى اجلهات العامة ألحكام   :أوالً
 قانون االستمالك فإنه ينعقد هلذه اجلهة اإلدارية صالحية تشكيل اللجنة البدائية لتقـدير              من/ ٢٧/املادة  

مـن  / ١٥-١٢/قيمة العقارات املستملكة وجلنة تقدير األشجار والزروع املنصوص عليها يف املـادتني             
  .قانون االستمالك

ستمالك هي إحدى الوحدات اإلداريـة أو       من قانون اال  / ٢٧/ إن اجلهة اإلدارية املقصودة بأحكام املادة        :ثانياً
البلدية وال تشمل هذه املادة إمكان العهدة إىل غري هذه الوحدات باالستمالك أو مبتابعة عملياته نيابةً عن                 

  .إحدى اجلهات العامة
ي  يبلغ هذا الرأي إىل السيد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء أصوالً أن احلواشي اخلطية املرفقـة بـرأ                  :ثالثاً

جملس الدولة املتبادلة بني السيد مدير مكتب جملس الوزراء والسيد ممتاز فواخريي املستشار القانوين لدى               
رئاسة جملس الوزراء تؤيد كما نرى أن اجلهة املكلفة مبتابعة إجراءات االستمالك هي اجلهة اليت جيب أن                 

الغرض من هذه الدعاوي هـو تثبيـت        تتوىل الرد على الدعاوي املتعلقة بوصف احلالة الراهنة إذا كان           
الوضع الراهن للعقار ألخذه بعني االعتبار يف تقدير قيمتها وقيام نفس جهاز اجلهة اإلداريـة املخـتص                 
كمحافظة دمشق أو إحدى وحدات حمافظة ريف دمشق يف الرد على دعاوى وصف احلالـة الراهنـة                 
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اقعية وقيام الوزارة هبذه اإلجراءات بدالً عـن        وتقدير قيمة العقارات املستملكة جيعل عملها أكثر دقة وو        
  .اجلهات اإلدارية املخولة ذلك قانونياً ال يسلم من الطعن

  .رجاء اإلطالع وإعالمنا ما يلزم    
  وزير اإلسكان واملرافق                  

------------------------------------------------  
  املديرية العامة للمصاحل العقارية 

  ع/٢٣٥٥:   الرقم
  سكان املرافقإىل وزارة اإل                   ٢٠٠٣/ ٢٨/٥: التاريخ

 واملتضمن بيان الرأي حول استمالك عقارات مسجلة ٢٧/٥/٢٠٠٣ تاريخ ٣١١٦ إىل كتابكم رقم إشارةً 
كها  ال جيوز استمالبأنهيف السجل العقاري باسم خزينة اجلمهورية العربية السورية للنفع العام حيث نبني لكم 

  :  والذي يتضمن٢/٢/١٩٨٦ تاريخ ٤١١/١٥ –ب /١٨استناداً إىل تعميم رئاسة جملس الوزراء رقم 
على مجيع الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة وجهات القطاع كافة عند رغبتها استمالك أرض ما    

 تبني أهنا عائدة للدولة إذاوالتأكد من عائدية األرض اليت ترغب باستمالكها قبل استصدار الصك الالزم لذلك 
  . الزراعي لتقوم بتخصيصها للجهة الراغبة حسب األصولواإلصالحفيكتب بذلك إىل وزارة الزراعة 

  طالع يرجى اإل   
   م٢٠٠٣ /  ٥ / ٢٨ املوافق لـ هـ ١٤٢٤ / ٣  / ٢٧: دمشق يف

  ة        العقارياملدير العام للمصاحل                     
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء

  إىل حمافظة مدينة دمشق
د املـؤرخ يف    .ص/٤٨٩٠   اطلع السيد نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات على كتابكم ذي الرقم             

/ ٢٠/التشريعي ذي الرقم    م حول مالحظاتكم على قانون االستمالك اجلديد الصادر باملرسوم          ٤/١٠/١٩٨٣
  :م ووجه يف ضوء الدراسة احملفوظة لدينا إىل ما يلي١٩٨٣لعام 
وتتصرف اجلهة اإلدارية هبا    (... جاء يف املادة السادسة من القانون املوما إليه         :عن مالحظتكم األوىل   -١

م املبينـة يف    تصرف املالك مبلكه مبا يف ذلك البيع، وجيوز للجهة اإلدارية أن تتصرف هبا وفق األحكـا               
ويبني من الصيغة اجلوازية اليت جاء هبا الشق الثاين من هـذه             ).املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي     

املادة أن جهة اإلدارة ليست مقيدة حتماً باألحكام الواردة يف املادة الرابعة إذ بإمكاهنـا أن تتـصرف                  
 استعارة أحكام املادة الرابعـة املتعلقـة ببيـع          باألقسام املذكورة تصرف املالك مبلكه دون اللجوء إىل       

املقاسم السكنية والصناعية بسعر الكلفة، ومبعىن آخر فإن التصرف الذي يتم إلنشاء مساكن شعبية ما               
أو مناطق صناعية، وفق أحكام املادة الرابعة من القانون، فيكون سعر البيع وفق ما هو حمدد يف املـادة                   
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فيتم وفق  / تصرف املالك مبلكه  / هذه الغاية، والذي يدخل يف نطاق عبارة         املذكورة، أما التصرف لغري   
  .القوانني واألنظمة النافذة

حبث قانون االستمالك يف حتديد بدل العقار املستملك، ومل يبحث يف حق             :وعن مالحظتكم الثانية   -٢
ارات ال يعتربان حـق     شاغل العقار سوى ما يتعلق بالعقارات الزراعية، ألن القانون املدين وقانون اإلجي           

االستئجار لوحده حقاً متقوماً جيوز للمستأجر أن يتنازل عنه بدون موافقة املالك، فيما خـال العقـار                 
املستأجر كمصانع أو متاجر إذا باعه املستأجر بكامل عناصره وهي حالة ال تتوفر يف االستمالك الذي                

جري املسكن أو احملالت التجاريـة أو       لذلك فال جمال إلعطاء مستأ     .ينصب على عني العقار فحسب    
الصناعية املستملكة جزءاً من بدل استمالكها، ألن التعويض على الشاغل إمنا حيكمه القـانون رقـم                

  .م وتعديله١٩٥٦لعام / ٢٣٢/
من القانون املذكور يـبني أن      / ٤٤ -٤٣ -٤٢/من دراسة نصوص املواد      :وعن مالحظتكم الثالثة   -٣

تتعلق بالعقارات اليت توفرت فيها شروط استحقاق       / ٤٢/فاملادة  .  واضحاً كل واحدة منها تبحث أمراً    
 أن ال   -وقد استحدث حكم الفائدة   -من القانون إال أن املشروع رأى       / ٢٥/الفائدة كما رمستها املادة     

م وإمنا يبدأ سـريان هـذه       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/مينحها بأثر رجعي سابق لصدور املرسوم التشريعي رقم         
فقد تناولت األحكام اليت    / ٤٣/أما املادة    .نسبة للعقارات املذكورة من تاريخ صدوره فقط      الفائدة بال 

من القانون الناظمة لالعتراض على التقـدير البـدائي         / ٢٥-٢٤-٢٣/استحدثها املشروع يف املواد     
مؤيدة وتشكيل جلنة إعادة النظر واإلجراءات أمام هذه اللجنة وما يلي ذلك من حتديد مدة لدفع البدل                 

هذه األحكام تطبق على كل االستمالكات اليت مل تكتـسب قيمتـها الدرجـة              . باستحقاق الفائدة 
املذكورة قد حجب الفائدة عن أصـحاب العقـارات         / ٤٣/وال جمال للقول بأن نص املادة       . القطعية

 املـادة   املستملكة قبل صدور القانون اجلديد اليت اكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية، ما دام نـص              
يقرر سريان الفائدة بأحكامها وشروطها على البدالت القطعية اليت مل تدفع قبل صدوره، كمـا               / ٤٣/

  .يقرر رد دعاوى طلبات إعادة التخمني، وأجر املثل، القائمة عند صدوره/ ٤٤/أن نص املادة 
 أن األحكام الـيت تـضمنتها          يف ضوء ما تقدم فإنه ال جمال لتعديل أو إلغاء أي من هذه املواد، بعد إذ تبني                

  .أحكام تقوم على ما يربرها
  م٢٤/١/١٩٨٤املوافق  هـ ٢١/٤/١٤٠٤دمشق يف 

  وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء  
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  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  ب/١٨ :الرقم
      ٤١١/١٥  

  تعميم
ع العام كافة عند رغبتها باستمالك أرض ما التأكـد             على مجيع الوزارات واملؤسسات العامة وجهات القطا      

من عائدية األرض اليت ترغب باستمالكها قبل استصدار الصك الالزم لذلك وإذا تبني أهنـا عائـدة للدولـة                   
  .فيكتب بذلك إىل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لتقوم بتخصيصها للجهة الراغبة حسب األصول

                                                     .م٢/٢/١٩٨٦ املوافق هـ ٢٣/٥/١٤٠٦دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء                

------------------------------------------------  
  وزارة اإلسكان واملرافق

  )١٠٦(القرار رقم 
  إن وزير اإلسكان واملرافق

  م١٩٧٦لعام / ٣/ على أحكام القانون رقم بناًء
  ييقرر ما يل

  :املادة األوىل
م ١٩٧٦لعام  / ٢/تتوىل تقدير قيم األراضي املستملكة الوارد ذكرها يف املادة السادسة من القانون رقم                -أ 

  .م١٩٧٤لعام / ٣/جلان التقدير املنصوص عنها يف قانون االستمالك رقم 
الطابقيـة  من تكاليف بنـاء املـساحة       %/ ١٥/إن احلد األعلى لقيمة أية عرصة ال جيوز أن يزيد عن              -ب 

املسموح هبا وفق نظام ضابطة البناء جاهزة للسكن أو لالستعمال فيما أعدت له، وللجان املختصة أن                
 :تقدر قيماً أقل من ذلك ختتلف باختالف

 . موقع العرصة ومميزاهتا–املدن  -
 .املساحة الطابقية املسموح ببنائها -
ناد إىل املادة التاسعة من قرار وزير اإلسكان        تكاليف بناء املتر املربع الطابقي يف موقع العرصة باالست         -

 .م١٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/واملرافق رقم 
  :املادة الثانية

تعترب عرصات يف معرض تقدير قيمها األراضي املستملكة املخصـصة ضـمن منـاطق العمـران يف                   -أ 
 :املخططات التنظيمية املصدقة لالستعماالت التالية

 .احلدائق العامةالشوارع والطرق، الساحات العامة،  -١
 .األراضي املخصصة للمشيدات العامة ولتأمني اخلدمات العامة -٢
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، )مساجد وكنـائس (   وتشمل املدارس، املخافر، املستشفيات، املستوصفات، مراكز اإلطفاء، املعابد     
يـة  املكتبات العامة، املراكز الثقافية، األماكن املعدة لآلثار العامة، املالعب الرياضـية، مراكـز الرعا             

  .االجتماعية
 تقدر قيم العرصات الوارد ذكرها يف املادة السابقة وفق املساحة الطابقية املسموح هبا يف نظـام                 :املادة الثالثة 

وإذا كانت للعقارات اجملاورة هلـذه األراضـي    .البناء النافذ للعقارات املطلة عليها أو اجملاورة هلا  
لفة فيؤخذ وسطي ارتفاعات ونسب البناء وحتسب     مبوجب نظام البناء ارتفاعات أو نسب بناء خمت       

  .القيمة على أساس الكلفة الطابقية للمساحة الوسطية الناجتة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه:املادة الرابعة

                                         م٢٢/١/١٩٧٧دمشق يف   
  وزير اإلسكان واملرافق

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
  حول استمالك بعض العقارات: املوضوع                                 ١د.م٣٧٢١: الرقم
                     م١٨/٦/١٩٩١: التاريخ

  إىل وزارة اإلسكان واملرافق
م ومرفقاته املتضمن طلب بيان كيفية معاجلـة        ١٩/٥/١٩٩١ص تاريخ   /٤٣٩٦/١٤/١٦   نعيد كتابكم رقم    

وضع عقارات أمالك الدولة املبنية أو املخصصة الواقعة داخل املخطط التنظيمي يف حال وجـود نفـع عـام                   
  :الستمالكها مع بيان ما يلي

ري مشمولة بأحكام القـانون        حدث أن عقارات الدولة املبنية أو املخصصة الواقعة داخل املخطط التنظيمي غ           
  .م١٩٥٦لعام / ٢٧٣/رقم 
ونظراً لوجود ضرورة عامة ونفع عام لنقل ملكية هذه العقارات إىل جملس املدينة كمـا هـو احلـال                    -

 .بالقضية القائمة اليت تتعلق حباجة جملس مدينة حلب الستمالك مواقع معينة لكشف سور املدينة القدمي
 .قارات العائدة للدولة من قبل جهات عامة أخرىوحيث أنه ال جيوز استمالك الع -
 .وحيث أن جملس املدينة جهة عامة هلا استقالهلا املايل وميكنها تسجيل عقارات بامسها -

  :لذا فإنه ميكن معاجلة هذا املوضوع وفقاً ملا يلي
  :بالنسبة لعقارات الدولة املبنية -١

در سعرها حسب األنظمة النافـذة إذا كانـت         جيوز بيع عقارات الدولة املبنية إىل جملس املدينة ويق        
األبنية ستهدم أما إذا كانت األبنية ستبقى على حاهلا فأنه ميكن ختصيصها جمللس املدينـة حـسب                 

  .األصول اخلاصة بذلك
  :بالنسبة للعقارات املخصصة -٢
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دينة فيما  جيري إلغاء ختصيصها أوالً بناًء على موافقة اجلهة املخصصة مث جيري ختصيصها إىل جملس امل              
أما إذا كانت هذه العقارات ستهدم فإنه يقتضي         .إذا كان العقار مبنياً وسيبقى على حاله دون هدم        

  .بيعها إىل جملس املدينة كما سبق وذكرنا بالفقرة السابقة
إن املعاجلة القانونية املبينة أعاله يف حاليت البيع أو التخصيص تكون كافية إذا كانت العقارات غـري                  -٣

 أما إذا كانت مشغولة على وجه قانوين فإن األمر يستدعي تسوية وضعها وفقاً ملا يتطلبه واقع                 مشغولة
 . احلال القانوين واملادي

  .يرجى االطالع وأخذ العلم  
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

------------------------------------------------  
  بالغ رئاسة جملس الوزراء                                         

  ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧رقم 
   ترفع إلينا أحياناً مشاريع مراسيم بطلب إلغاء االستمالك جزئياً أو كلياً عن عقارات استملكت سابقاً، وملا                
كانت مراسيم االستمالك ترفق بأسباب موجبة تشري إىل دواعي االستمالك وكانت هذه الدواعي جتعل طلبات               

 وضرورات املصلحة العامة فضالً عن أهنا تتسبب يف إلزامات مالية من دون مـربر وتـؤدي إىل                  اإللغاء متنافية 
  .منعكسات ال مسوغ هلا

  :   لذلك يطلب إىل مجيع وزارات الدولة وسائر جهات القطاع العام االلتزام باآليت
 .عدم رفع مشاريع ما مل تتم دراستها موضوعياً وبصورة دقيقة تتوافق والصاحل العام -١
عدم رفع مراسيم بإلغاء أي استمالك كلياً أو جزئياً عن عقارات مستملكة إال إذا كان ذلك متعلقـاً          -٢

 .بوقوع خطأ مادي بأرقامها
  م١٠/٢/١٩٨٢املوافق لـ  هـ٢٦/٤/١٤٠٢دمشق يف     

  رئيس جملس الوزراء              
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  /٦٠/القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية

   على أحكام الدستور بناًء
 هجريـة املوافـق     ١٣٩٩ مـن شـعبان      ى ما أقره جملس الشعب جبلسته املنعقـدة بتـاريخ اخلـامس           وعل
  . م٣٠/٦/١٩٧٩لـ

  :يلي يصدر ما
  :-١املادة 

يقصد مبناطق التوسع العمراين يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون مجيع العقارات وأجزاء العقـارات                 -أ 
 .ظيمي العام املصدقن املخطط التنغري املنظمة وغري املقسمة الواقعة ضم

تعترب مناطق توسع عمراين حملافظة مدينة دمشق يف معرض تطبيق أحكام هـذا القـانون العقـارات                   -ب 
وأجزاء العقارات غري املنظمة وغري املقسمة الواقعة ضمن خمططها التنظيمي العام واملصدق ولو كانـت        

  . ةالراداريخارج حدودها 
نة دمشق ويف مدن  على مناطق التوسع العمراين يف حمافظة مدي   ١٩٧٤م  لعا/ ٩/ال يطبق القانون رقم      -٢املادة  

  املختصة حصراً  اإلدارية، ويتم استمالك وتنظيم وتقسيم هذه املناطق من قبل اجلهة           مراكز احملافظات 
 اليت عددهتا املادة الثانية من قانون االستمالك رقم         األخرىوذلك ملصلحتها وملصلحة اجلهات العامة      

 صـفة   إعطـاؤه  ويعترب هذا االستمالك من املشاريع ذات النفع العـام وجيـوز             ١٩٧٤لعام  /٢٠/
 ١٩٧٤لعلم  / ٢٠/وال جيوز ألي من اجلهات املذكورة يف املادة الثانية من القانون رقم              .االستعجال

  .ا بشكل مباشراالستمالك ملصلحته
طق التوسع العمراين يف معـرض تقـدير         تعترب العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود منا        – ٣املادة  

قيمتها حني استمالكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو مل تكن كذلك وتقدر               
  .  السنويإنتاجهاقيمتها حني استمالكها مبا ال يتجاوز عشرة أمثال قيمة 

  :-٤املادة 
 يف املـواد    إليهاعد استمالك العقارات املشار      والبلديات يف مدن مراكز احملافظات ب      اإلداريةتتوىل الوحدات     -أ 

السابقة ختطيطها وتقسيمها إىل مقاسم جاهزة للبناء وتأمني املرفق العامة هلا وبيعها بسعر الكلفة للراغبني يف                
بنائها من جهات القطاع العام واملشترك واجلمعيات التعاونية السكنية واألفراد الذين استملكت عقـاراهتم              

 . االستمالك خالل مدة مخس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم االستمالكويتم دفع بدل
 ألحكام هذا القانون أن يبيعه أو يتصرف بـه          ميتنع على من بشتري مقسما من املقاسم املباعة تنفيذاً          -ب 

وتثبيت جاهزية البنـاء مبوجـب       ،ل املساحة الطابقية فيما أعدت له     جناز بناء كام  إ بعد   إالبأي شكل   
  ألحكام هذه املادة ويعترب بـاطالً       تصدرها اجلهة املستملكة وال يعتد بأي تصرف جيري خالفاً         شهادة
 تقرر بيـع    وإذا. من القانون املدين  / ١٤٣/ بتطبيق أحكام املادة     اإلخالل وذلك مع عدم      مطلقاً بطالناً

 دوائر التنفيذ أو الدوائر     أحد هذه املقاسم باملزاد العلين املنصوص عليه يف القوانني واألنظمة النافذة لدى           
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 ويف هذه احلالة تـرد      اإلدارية فيستعاض عن هذا البيع بإعادة املقسم إىل اجلهة          أخرىاملالية أو أية جهة     
  . إىل املشتري مدفوعاته

  : تصنف املقاسم الناجتة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية -٥املادة 
لسكىن وتباع جلهات القطاع العام واملشترك واجلمعيـات التعاونيـة          املقاسم املخصصة ل  : الفئة األوىل 

  .  واملرافقاإلسكانالسكنية واألفراد الذين استملكت عقاراهتم وفق ضوابط يصدر هبا قرار من وزير 
لعـام  / ٩/ املقاسم املخصصة للمشيدات العامة احملددة يف املادة األوىل من القانون رقـم              :الفئة الثانية 
  . م إىل اجلهات املختصة بدون بدل وتسل١٩٧٤

 املقاسم املخصصة كليا أو جزئيا لألبنية احلديثة كاألسواق واحملالت واملكاتب التجاريـة             :الفئة الثالثة 
  . واملهن احلرة وغريها وجيوز بيعها وفق األحكام القانونية النافذة لدى اجلهة املستملكة

جلهات العامة دراسة فنية ومالية وخلة تنفيذية لتـأمني املرافـق            تضع اجلهة املستملكة باالتفاق مع ا      -٦املادة  
 واحلدائق العامة واألرصفة    واإلنارةالعامة للمنطقة وهي املاء والكهرباء واألسيقة والطرق واألرصفة         

 بتنفيذ املرفق العام املختصة بـه       إليهاإىل الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من اجلهات العامة املشار           
  . ملدة احملددة يف هذه اخلطةخالل ا

للجهة املستملكة استيفاء سلف من مشترى املقاسم حلساب اجلهات العامة املختصة على نفقـات               -٧املادة  
  . تأمني املاء والكهرباء واهلاتف

  :-٨املادة 
  :  للمنطقة على أساس النفقات التاليةاإلمجاليةتتوىل اجلهة املستملكة حتديد الكلفة   -أ 

 . الك لكامل املنطقة املستملكةبدالت االستم -١
 املزروعات ونفقات الدراسـة واألعمـال الطبوغرافيـة واملـساحية           وإتالف اإلخالءتعويضات   -٢

 .وتعويضات جلان االستمالك وسائر النفقات األخرى
 .نفقات املرافق العامة اليت تتحملها املنطقة -٣
 .الفقرات السابقة من هذه املادة يف إليهامن جمموع املبالغ املشار %) ٥(ة وقدرها يرادإنفقات  -٤
ويف ) ٣-٢-١( الفوائد اليت تتحملها اجلهة املستملكة عن أي من املبالغ املـذكورة يف الفقـرات                -٥

 حـساهبا   إجراءحال تعذر حتديد إحدى النفقات اليت سبق ذكرها فللجهة املستملكة أن تعتمد يف              
  . على تقديرات يقرها آمر الصرف

 لكل مقسم من    األساسية يف اجلهة املستملكة جلنة خاصة لتحديد القيم         تؤلف بقرار من آمر الصرف      -ب 
مقاسم الفئتني األوىل والثالثة املذكورة املشار إليها يف املادة اخلامسة من هذا القانون تبعـاً ملختلـف                 

اتج  هلذه املقاسم املقدار الن    األساسيةالعوامل اليت متيز مقسماً عن آخر على أن ال يتجاوز جمموع القيم             
لس البلدي  عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية واجمل              

 .يف البلدية حسب احلال
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 أن تصفي حساب املنطقة خالل مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ اإلعالن عن بيـع                اإلدارةعلى    -ج 
النسبة لألعمال املنجزة ومبوجـب كـشوف        التصفية حسب التكاليف الفعلية ب     ونمقاسم املنطقة وتك  

  .صرف بالنسبة لألعمال غري املنجزةتقديرية مصدقة من آمر ال
  :-٩املادة 

على مشتري املقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من اجلهة املـستملكة مـستملكاً الـشروط                   -أ 
جناز كامـل البنـاء     إيه  املصدقة املعلنة خالل مدة ستة أشهر من تاريخ استالمه املقسم كما يترتب عل            

  : جاهزاً للسكن والستعماله فيما أعد له وفقاً ملا يلي
  .طوابق فأقل البناء بالنسبة لألبنية املؤلفة من ستة إجازةخالل مدة ثالث سنوات من تاريخ 

  .ية املؤلفة من أكثر من ستة طوابق سنوات بالنسبة لألبنأربعخالل 
توفر املاء  بعد اجناز التسوية الترابية للطريق املوصلة إىل املقسم و        ال يتم تسليم املقسم إىل املشتري إال          -ب 

  .والكهرباء يف املنطقة
تكلف اجلهة املستملكة باالتفاق مع املديرية العامة للمصاحل العقارية العاملني لدى هذه املديريـة               -١٠املادة  

لعقاريـة الالزمـة لقـاء       املساحية وا  األعمال خارج أوقات الدوام الرمسي الجناز       اإلضايفبالعمل  
  .باالتفاق بني اجلهتني املذكورتنيتعويضات حتدد 

تستثىن التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من احلدود القصوى للتعويضات احملددة              -١١املادة  
  . وغريه من القوانني النافذة١٩٦٣ لعام) ١٦٧(يف املرسوم التشريعي 

م الذين ال يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية احلـصول علـى            يكلف مشترو املقاس   -١٢املادة  
جناز بنـاء  إ ببنائها خالل املدة احملددة يف هذا القانون وكذلك املشترون الذين ال يقومون ب   إجازات

من % ) ٢٠( هذا القانون وضمن املهل احملددة فيه برسم سنوي قدره           ألحكامهذه املقاسم وفقاً    
اء من تاريخ حتقق املخالفة ويعترب جزء السنة كالسنة يف معرض التكليف بالرسـم         قيمة املقسم ابتد  

  .املشار إليه يف هذه املادة
مل يرد عليه نـص يف       عمار العرصات النافذين يف كل ما     إتطبق أحكام قانون االستمالك وقانون       -١٣املادة  

  .هذا القانون
سس وضوابط االستفادة من املقاسـم وطريقـة بيعهـا           واملرافق أ  اإلسكانحتدد بقرار من وزير      -١٤املادة  

  .وتسديد قيمتها والتزامات املشترين جتاه اجلهة اإلدارية وشروط نقل ملكية املقاسم للمشترين
  . واملرافق التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانوناإلسكانيصدر وزير  -١٥املادة 
  .ية ويعمل به من تاريخ صدورهينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمس -١٦املادة 

   م٢٢/٧/١٩٧٩املوافق لـ ٢٧/٨/١٣٩٩دمشق يف 
  ةرئيس اجلمهوري
  حافظ األسد
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  )٢٦(القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية 

   على أحكام الدستور بناًء
  . م٦/١٢/٢٠٠٠هـ و١٠/٩/١٤٢١وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  : على النحو التايل١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ١( املادة  تعدل-١املادة 

  :يقصد مبناطق التوسع العمراين يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون
مناطق التوسع السكين ومستلزماته من العقارات امللحوظة لألمالك العامة واملشيدات العامـة الـوارد                -أ 

واألبنية اخلدمية شاملة األسواق واحملالت واملكاتب  ١٩٧٤لعام / ٩/ذكرها يف املادة األوىل من القانون  
التجارية واملهن احلرة واليت ستحدد وتلحق باملخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون رفق أحكام               

 .١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي رقم 
ن واليت هلـا خمطـط      املناطق السكنية الواقعة ضمن املخططات التنظيمية املصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانو            -ب 

  :تنظيمي تفصيلي مصدق أو اليت سيتم وضع خمطط تنظيمي تفصيلي هلا حيث تطبق عليها اإلجراءات التالية
حيق للجهة اإلدارية خالل ستة أشهر من تاريخ تصديق املخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفـاذ                 

 علـى هـذه     ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون   هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاين           
، ل املدة احملـددة   املناطق وإذا مل تقرر اجلهة اإلدارية تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون املذكور خال             

) ٩(حيق للمالكني يف هذه املنطقة السكنية تقسيم عقاراهتم وفق أحكام البـاب األول مـن القـانون                  
يف حال انقـضاء     .يخ انقضاء مهلة ستة األشهر املبينة أعاله      املذكور خالل مهلة ثالث سنوات من تار      

أعاله فإن العقارات اليت مل تبـادر اإلدارة إىل تنظيمهـا ومل يبـادر              ) ١-ب(املدة املذكورة يف احلالة     
تعتـرب   .املالكون إىل تقسيمها تعترب مناطق توسع عمراين خاضعة ألحكام املادة الثانية من هذا القانون             

ة دمشق يف معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكين الواقعة داخل خمططها التنظيمي          تابعة حملافظ 
  .العام املصدق ولو كانت خارج حدودها اإلدارية

يـتم اسـتمالك وتنظـيم       : وتصبح على النحو التايل    ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون   ) ٢(تعدل املادة    -٢املادة  
نة دمشق مدن مراكز احملافظات من قبل اجلهة اإلدارية حـصراً           وتقسيم مناطق التوسع العمراين يف مدي     

وذلك ملصلحتها ومصلحة اجلهات العامة األخرى اليت عددهتا املادة الثانية من قانون االستمالك الصادر              
 ويعترب هذا االستمالك من املشاريع ذات النفع العام وجيـوز        ١٩٨٣لعام  / ٢٠/باملرسوم التشريعي رقم    

لعـام  / ٢٠/ستعجال وال جيوز ألي من اجلهات املذكورة يف املادة الثانية من القانون              صفة اال  إعطاؤه
ال ختضع العقارات الوقفية العائـدة ملختلـف الطوائـف        . االستمالك ملصلحتها بشكل مباشر    ١٩٨٣

  .لالستمالك وفق أحكام هذا القانون
ميتنع علـى مـن      : على النحو التايل   ١٩٧٩ لعام/ ٦٠/من القانون   / ٤/من املادة   ) ب( تعدل الفقرة    -٣املادة  

باسـتثناء األفـراد واجلهـات الـذين        (يشتري مقسماً من املقاسم املباعة تنفيذاً ألحكام هذا القانون          
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 أن يبيعه أو أن يتصرف بـه        ١٩٧٦لعام  / ٣/ومبا ال يتعارض مع أحكام القانون       ) استملكت عقاراهتم 
 املسموح ببنائها على املقسم مبوجب نظـام املنطقـة جـاهز            إال بعد إجناز بناء كامل املساحة الطابقية      

وتثبت جاهزية البناء مبوجب شهادة تصدرها اجلهة املـستملكة          .للسكن أو الستعماهلا فيما أعدت له     
وال يعتد بأي تصرف جيري خالفاً ألحكام هذه املادة ، ويعترب باطالً بطالناً مطلقاً ، وذلك مع عـدم                   

وإذا تقرر بيع أحد هذه املقاسم باملزاد العلـين         . من القانون املدين  / ١٤٣/ملادة  اإلخالل بتطبيق أحكام ا   
املنصوص عليه يف القوانني واألنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر املالية أو أي جهـة أخـرى                  

  .دفوعاتهفيستعاض عن هذا البيع بإعادة املقسم إىل اجلهة اإلدارية ويف هذه احلالة ترد إىل املشتري م
  :وتصبح على الشكل التايل/ ٦٠/من القانون ) ٥( تعدل الفئة األوىل من املادة -٤املادة 

  : املقاسم املخصصة للسكن ويتم التصرف هبا وفق ما يلي:الفئة األوىل
من القيم التخمينية ملقاسم كامـل املنطقـة         % ٦٠تباع جمموعة املقاسم اليت تشكل قيمتها التخمينية          -أ 

 .واجلمعيات التعاونية السكنية حصراً) لغايات السكن(اع العام جلهات القط

تباع باقي مقاسم املنطقة لألفراد الذين استملكت عقاراهتم كل بنسبة قيمة عقاره املستملك على أن                 -ب 
  .يدفع كامل تكاليف ما خصص له

  : وتصبح كما يلي١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ٧( تعدل املادة -٥املادة 
 ملكة استيفاء سلف من مشتري املقاسم على حساب قيمتها ختصص حصراً لإلنفاق منـها             للجهة املست   -أ 

 املزروعـات  وإتـالف على األعمال الطبوغرافية والتنظيمية واملساحية والعقارية وتعويضات اللجـان       
وإخالء الشاغلني وعلى تأمني املياه والكهرباء واهلاتف والصرف الصحي واإلنـارة وإنـشاء الطـرق               

 .ت واألرصفة واحلدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة املنطقة للبناءوالساحا

حيق للجهة املستملكة من أجل األعمال املشار إليها يف الفقرة السابقة اقتراض املبالغ الالزمة لـذلك                  -ب 
  .من اجلهات املختصة

  :  وتصبح على النحو التايل١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ١١( تعدل املادة -٦املادة 
تثىن التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون األساسي للعـاملني يف               تس

  .١٩٨٥لعام / ١/الدولة رقم 
قائمة فيحـق    إذا وجد يف مناطق التوسع العمراين أو ضمن املخططات املصدقة خمالفات بناء مجاعية               -٧املادة  

  :ملدن مراكز احملافظات
 . يف بابيه األول والثاين١٩٧٤لعام / ٩ /تطبيق أحكام القانون رقم -
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استمالك ما يلزم إلحداث الطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة واملقاسم السكنية أو توسـيع               -
 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليهـا إذا مـا           ١٩٨٣لعام  / ٢٠/القائم منها وفق أحكام القانون رقم       

  ).آ(وىل اعتربت منطقة توسع وفق أحكام املادة األ
  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره-٨املادة 

  م  ٢٠٠٠ /١٢ / ١١  املوافق لـهـ١٤٢٦ / ٩/ ١٥دمشق يف  
  رئيس اجلمهورية
  بشـار األسـد

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

   والبيئةوزارة اإلدارة احمللية
  ع.ت/١/٦٢:الرقم
  م٢٨/٤/٢٠٠٧: التاريخ

  تعليمات
  .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/م املعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون رقم / ١٥/بناًء على أحكام املادة 

  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/واملرسوم التشريعي رقم 
  :م إتباع اآليت٢٠٠٠لعام / ٢٦ /من القانون/ ٧و١/على مدن مراكز احملافظات يف جمال تطبيق أحكام املادتني 

  /:الفقرة آ / تطبيق أحكام املادة األوىل _ أوالً
  :على تعريف مناطق التوسع العمراين باآليت/ ٢٦/من املادة األوىل من القانون / آ/نصت الفقرة 

رد ذكرها يف   مناطق التوسع العمراين ومستلزماته من العقارات امللحوظة لألمالك العامة واملشيدات العامة الوا           "
م واألبنية اخلدمية شاملةً األسواق واحملالت واملكاتب التجاريـة         ١٩٧٤لعام  / ٩/املادة األوىل من القانون رقم      

واملهن احلرة واليت ستحدد وتلحق باملخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام املرسوم التشريعي                
ه على أن يتم استمالك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراين          من/ ٢/وقضت املادة   ". م١٩٨٢لعام  / ٥/رقم  

يف مدينة دمشق ومدن مراكز احملافظات من قبل الوحدة اإلدارية حصراً ملصلحتها ومصلحة اجلهات العامـة                
م ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/األخرى اليت حددهتا املادة الثانية من قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم             

منه املتعلقة / ٤/وقضت املادة .  االستمالك من املشاريع ذات النفع العام وجيوز إعطاؤه صفة االستعجالواعتبار
  :بالتصرف مبقاسم الفئة األوىل من املقاسم وهي املقاسم املخصصة للسكن باآليت

نطقـة  من القيم التخمينية ملقاسم كامل امل     %/ ٦٠/تباع جمموعة املقاسم اليت تشكل قيمتها التخمينية          -أ 
 .واجلمعيات التعاونية السكنية حصراً) لغايات السكن(جلهات القطاع العام 

تباع باقي مقاسم املنطقة لألفراد الذين استملكت عقاراهتم كل بنسبة قيمة عقاره املستملك علـى أن                  -ب 
 .يدفع كامل تكاليف ما خصص له
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رات وأجزاء العقارات الكائنـة داخـل       تعترب العقا : م على ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون رقم    / ٣/ونصت املادة   
حدود مناطق التوسع العمراين يف معرض تقدير قيمتها حني استمالكها زراعية سواًء كانت مـستثمرة للزراعـة                 

  .بصورة فعلية أومل تكن كذلك وتقدر قيمتها حني استمالكها مبا ال يتجاوز عشرة أمثال قيمة إنتاجها السنوي
  :حملافظات اآليتوعلى ما تقدم على مدن مراكز ا

إعداد كتاب إىل مديرية املصاحل العقارية يتضمن أرقام العقارات اليت أدخلت إىل املخطط التنظيمـي                -١
العام بعد صدور القانون ليتم وضع إشارات على صحائف هذه العقارات تتضمن خضوعها ألحكـام               

 ......ج أو إزالة الشيوعم وعدم التصرف سواًء بالبيع أو التقسيم أو الدم٢٠٠٠لعام / ٢٦/القانون 
يف حال وجود مناطق خدمات خمتلفة عدا املناطق الصناعية أو احلرفية على جمالس مدن مراكز احملافظـات                  -٢

ضم هذه املناطق إىل مناطق التوسع السكين اجملاورة هلا واعتبارها منطقة ختدمي ملناطق التوسع السكين وتدرس 
 .دمات مبا يتوافق مع الربنامج التخطيطي املصدقمنطقة التوسع السكين مع جزء من منطقة اخل

إعداد اإلضبارة أو األضابري االستمالكية ملنطقة التوسع واجلزء اخلدمي الذي متت دراسته مع هـذه                -٣
 .املنطقة بالصفة املستعجلة ورفعها أصوالً استكماالً إلصدار قرار النفع العام

ستمالك وقبل تقدير القيمة ويف حـال وجـود         ويتم وضع اليد على كامل املنطقة فور نشر قرار اال          -٤
أشجار أو مزروعات أو أبنية فتنظم حماضر جرد هلا قبل وضع اليد عليها ليكون هذا اجلزء أساسـاً يف                   
تقدير قيمة األشجار واملزروعات وتنظيم حماضر توصيف لألبنية حبضور املالك أو من ميثلـه مرفقـة                

ريخ البناء ووصل الترخيص ووضـعية البنـاء واسـتكمال          املخططات والوثائق اليت تبني تا    /بالصور  
 .م١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون / ٣/إجراءات تقدير بدالت االستمالك أصوالً ومراعاة نص املادة 

إعداد الدراسة التنظيمية التفصيلية ملنطقة التوسع السكين مع منطقة أو جزء منطقة اخلـدمات الـيت                 -٥
 . التخطيطي وتصديقها أصوالًضمت إليها مبا يتوافق مع الربنامج

على جملس مدينة مركز احملافظة بعد تصديق املخطط التنظيمي التفصيلي ملنطقة التوسـع املـستملكة     -٦
 :والذي حدد املقاسم السكنية

من القيم التخمينيـة ملقاسـم      %/ ٦٠/حتديد منطقة جملموعة املقاسم اليت تشكل قيمتها التخمينية           -أ 
 املؤسـسة العامـة     -الوحدة اإلداريـة  (قطاع العام لغايات السكن     كامل املنطقة وتباع جلهات ال    

 -لإلسكان أو أية جهة عامة ترغب بإنشاء مساكن حسب أنظمة إحداثها أو للـسكن الـوظيفي               
 .حسب حاجة كل منها) القطاع التعاوين السكين

ملقاسم كامل  من القيم التخمينية    %/ ٤٠/حتديد منطقة لباقي املقاسم واليت تشكل قيمتها التخمينية           -ب 
املنطقة وتباع لألفراد الذين استملكت عقاراهتم كٍل بنسبة قيمة عقاره املستملك علـى أن يـدفع                

 .كامل تكاليف ما خصص له
من املقاسم السكنية بشكل تقرييب واليت ستباع للمالكني على         %/ ٤٠/جمللس املدينة أن حيدد نسبة        -ج 

ملقاسم السكنية جلهات القطاع العـام املـذكورة يف         وتسليم باقي ا   .أن تتم التصفية النهائية الحقاً    
  .السابقة حسب حاجتها/ أ/الفقرة 
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 جمللس املدينة يف حالة وجود أبنية قائمة حتقق السالمة اإلنشائية ويتوافق وضع مقامسها مع الربنامج                 -د 
التخطيطي واملخطط التنظيمي العام ومنهاج الوجائب واملخطط التنظيمـي التفـصيلي للمنطقـة             

%/ ٤٠/ستملكة عدم استمالك البناء وختصيص املالك باملقسم القائم عليه البناء من ضمن نسبة              امل
 .املخصصة ملالكي العقارات املستملكة على أن يدفع كامل قيمة وتكاليف ما خيصص به

م وتسلم إىل   ١٩٧٤لعام  / ٩/ختصص مقاسم املشيدات العامة احملددة يف املادة األوىل من القانون رقم             -٧
 .هات املختصة بدون بدلاجل

تباع املقاسم املخصصة كلياً أو جزئياً لألبنية اخلدمية كاألسواق واحملالت واملكاتـب التجاريـة واملهـن                 -٨
 .وغريها وفق األحكام القانونية النافذة لدى جملس املدينة املتعلقة ببيع أمالكها ونظام العقود النافذ..... احلرة

جلهات العامة املعنية وضع دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتـأمني           على جملس املدينة باالتفاق مع ا      -٩
 .املرافق العامة للمنطقة وتضاف إىل الكلفة العامة للمنطقة

فتح حساب خاص خارج موازنتها كصندوق للمنطقة واستيفاء سلف من مشتري املقاسم لتغطيـة               -١٠
 وتعترب بدالت االستمالك املقدرة بشكل      نفقات تنفيذ شبكات املاء والكهرباء واهلاتف ومرافقها العامة       

 .أويل سلف لصاحل املالكني
لعـام  / ٦٠/من القانون   / ٨/على املدينة حتديد الكلفة النهائية اإلمجالية للمنطقة وفق أحكام املادة            -١١

 :م املعدل وفق اآليت١٩٧٩
 :يةتتوىل اجلهة املستملكة حتديد الكلفة اإلمجالية للمنطقة على أساس النفقات التال  -أ 

 .بدالت االستمالك لكامل املنطقة املستملكة -١
تعويضات اإلخالء وإتالف املزروعات ونفقات الدراسة واألعمال الطبوغرافيـة واملـساحية            -٢

 .وتعويضات جلان االستمالك وسائر النفقات األخرى
 .نفقات املرافق العامة اليت تتحملها املنطقة -٣
 .ملشار إليها يف الفقرات السابقة من هذه املادةمن جمموع املبالغ ا%/ ٥/نفقات إدارية وقدرها  -٤
ويف ) ٣و  ٢و  ١(الفوائد اليت تتحملها اجلهة املستملكة عن أي من املبالغ املذكورة يف الفقرات              -٥

حال تعذر حتديد إحدى النفقات اليت سبق ذكرها فللجهة املـستملكة أن تعتمـد يف إجـراء                
 .حساهبا على تقديرات يقرها آمر الصرف

ار من آمر الصرف يف اجلهة املستملكة جلنة خاصة لتحديد القيم األساسية لكل مقسم مـن                تؤلف بقر   -ب 
مقاسم الفئتني األوىل والثالثة املذكورة املشار إليها يف املادة اخلامسة من هذا القانون تبعـاً ملختلـف                 

اسم املقدار الناتج   العوامل اليت متيز مقسماً عن آخر على أن ال يتجاوز جمموع القيم األساسية هلذه املق              
 .عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية

على اإلدارة أن تصفي حساب املنطقة خالل مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ اإلعالن عن بيع                  -ج 
ة ومبوجب كشوف   مقاسم املنطقة وتكون التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة لألعمال املنجز         

 .تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة لألعمال غري املنجزة
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لعـام  / ٥٩/م املعدل بالقـانون     ١٩٧٤لعام  / ١٤/على مدينة مركز احملافظة تطبيق أحكام القانون         -١٢
 .م وتعليماته التنفيذية على مناطق التوسع اليت مت بيع مقامسها١٩٧٩

الواقعة ضمن املخطط التنظيمي العام واليت تعترب مناطق توسع   تسري األحكام السابقة على العقارات       -١٣
 .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/من املادة األوىل من القانون / ب/مبوجب أحكام الفقرة 

  :مناطق املخالفات اجلماعية_ ثانياً
  :م اآليت٢٠٠٠لعام / ٢٦/من القانون / ٧/نصت املادة 

ت التنظيمية املصدقة، خمالفات بناء مجاعية قائمـة        إذا وجد يف مناطق التوسع العمراين أو ضمن املخططا        "
  ":فيحق ملدن مراكز احملافظات

 .م يف بابيه األول والثاين١٩٧٤لعام / ٩/تطبيق أحكام القانون رقم  -١
استمالك ما يلزم إلحداث الطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة واملقاسم السكنية أو توسيع              -٢

م أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتربت          ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ن  القائم منها وفق أحكام القانو    
 ).آ(منطقة توسع وفق أحكام املادة األوىل 

  :وتنفيذاً لذلك على مدن مراكز احملافظات ملعاجلة وضع مناطق املخالفات اجلماعية اآليت
 ).علـى رغبـة املالـك     التقسيم بناًء   (م  ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق أحكام الباب األول من القانون رقم         -١

وحيث أن هذا التقسيم يستوجب موافقة مجيع املالكني لعقارات املنطقة وصعوبة إمجاعهم على التقسيم              
جيوز للمكتب التنفيـذي     .والتنازل عن األمالك واملشيدات العامة اليت يلحظها املخطط التنظيمي العام         

ملناطق أو توكيلهم من املالكني توحيد عقارات       جمللس املدينة املوافقة للمستثمرين يف حال متلكهم هلذه ا        
م ١٩٧٤لعام  / ٩/املنطقة ومن مث تقسيمها إىل مقاسم معدة للبناء وفق أحكام الباب األول من القانون               

ووفق املخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء املصدقني أو وضع برنامج ختطيطي وخمطط تنظيمـي               
لعام / ٥/قبلهم يعتمد ويصدق وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم         عام ونظام بناء وخمطط تفصيلي من       

  : م على أن٢٠٠٢لعام / ٤١/م املعدل بالقانون ١٩٨٢
يلتزم املستثمرون بتأمني السكن البديل للشاغلني داخل املنطقة ذاهتا أو خارجها أو دفـع البـدل                  -أ 

 .النقدي للشاغل بناًء على رغبته
 .امة من قبل املستثمرتنفيذ البىن التحتية واملرافق الع  -ب 
 . تنفيذ الربط اإلقليمي والطرقي للمنطقة من قبل املستثمر  -ج 
التوزيع ) (التنظيم من قبل جملس املدينة    (م  ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون رقم         -٢

 .م على هذه املناطق٢٠٠٤لعام / ٤٦/ومراعاة تطبيق أحكام القانون رقم ) اإلجباري
يلزم إلحداث الطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة واملقاسم السكنية أو توسيع           استمالك ما    -٣

 :م يف حال أثبتت التقارير الفنية اآليت١٩٨٣لعام /٢٠/القائم منها وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم 
 ......السالمة اإلنشائية لألبنية سواًء كانت سكنية أو خدمية أو  -أ 
 .تحتية وقبوهلا فنياً وإمكانية استخدامها أو تطويرهاتوفر الشبكات والبىن ال  -ب 
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 .وجود شبكة طرقية مقبولة من املمكن تطويرها أو ختدميها  -ج 
 .إمكانية ربط املنطقة بعد تطويرها باملناطق املنظمة اجملاورة  -د 
/ ٢٦/ون  من القان / ١/من املادة   ) آ(استمالك كامل املنطقة باعتبارها منطقة توسع عمراين وفق أحكام الفقرة             -٤

 .م وإعداد الدراسات التنظيمية العامة والتنظيمية التفصيلية هلا مبا يتوافق مع الربنامج التخطيطي٢٠٠٠لعام 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة    

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

  رئاسة جملس الوزراء
  و.م/٨القرار رقم 

   جملس الوزراء رئيس
   ٢٠٠٠ لعام ٢٦ على أحكام القانون بناًء

 املتضمن موافقة جملس الوزراء على اإللغـاء        ١٠/٧/٢٠٠١وعلى حمضر جلسة جملس الوزراء املنعقدة بتاريخ        
   ٢٥/٦/٢٠٠١ تاريخ ١٤/١١/ص د/٤٤٩٩وعلى كتاب السيد وزير اإلسكان واملرافق رقم 

  :يقرر ما يلي
 القاضي خبضوع األراضي الواقعة بـني حـدود املخططـات    ١٩٨٤ لعام  ٢٩٦١رقم   يلغى قرارنا    -١املادة  

  .١٩٧٩ لعام ٦٠التنظيمية احلدود اإلدارية ألحكام القانون 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 

   م ١١/٧/٢٠٠١هـ املوافق ٢٠/٤/١٤٢٢دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق

  /١/إلغاء التعليمات املوحدة رقم : املوضوع              ٣٥/٢٨/٦: الرقم
  م١٩٧٩لعام / ٦٠/م املتعلقة بالقانون ١٩٨٤لعام               م٢٥/٦/٢٠٠١: التاريخ

  تعميم
م ٢٣/٦/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٦/٢٥/٦إشارةً إىل حمضر االجتماع رقم      م، و ٢٠٠٠لعام  /٢٦/نظراً لصدور القانون    

تلغى التعليمات املوحـدة    .املنعقد برئاسة السيد نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات يف مبىن حمافظة دمشق            
م اعتباراً  ١٩٧٩لعام  / ٦٠/م للقانون   ٣/١٢/١٩٨٤ تاريخ   ٣٧٩/٢٥/١/٣م الصادرة برقم    ١٩٨٤لعام  / ١/رقم  

  .م، وتطبق القوانني واألنظمة النافذة حسب األصول٢٠٠٠لعام / ٢٦/خ صدور القانون من تاري
  وزير اإلسكان واملرافق

  قانون منع االجتار باألراضي



  االستمالك–الفصل الرابع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٦٦

  م٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/القانون رقم
  رئيس اجلمهورية

  .بناًء على أحكام الدستور
  .م٢٥/١/١٩٧٦وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  :-١املادة 

ميتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري شيئاً من األراضي الكائنة ضمن حدود أي خمطط تنظيمـي      -أ 
عام مصدق وضمن مناطق االصطياف بيعها كالً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا املنع اهلبة مـا     

 .عوض وكل عقد صوري خيفي بيعاًمل تكن إلحدى اجلهات العامة واجلمعيات اخلريية وبدون 
 .حتدد مناطق االصطياف يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون وتعني حدودها مبرسوم  -ب 
لعـام  / ٢٠/إذا كانت األراضي مما هو مشمول بأحكام املادة اخلامسة من قانون االستمالك رقـم                 -ج 

م تلك املادة وختضع هذه   م أيضاً فتلتزم الدولة بناًء على طلب أحد أصحاب العالقة بتطبيق أحكا           ١٩٧٤
األراضي إىل أحكام هذا القانون بعد بيعها وأيلولتها إىل املشتري وفق أحكام الفقرة الثالثة من املـادة                 

 .اخلامسة من قانون االستمالك املذكور
قـاً  ال يعتد بأي تصرف جيري خالفاً ألحكام املادة األوىل من هذا القانون ويعترب باطالً بطالناً مطل                -٢املادة  

  .من القانون املدين/ ١٤٣/وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق أحكام املادة 
ميتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل ومجيع اجلهات اإلدارية والعامة األخرى تسجيل أو توثيـق                -٣املادة  

  .نونأي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه األراضي خالفاً ألحكام املادة األوىل من هذا القا
  :استثناء من أحكام املادة األوىل من هذا القانون -٤املادة 

 .حيق للورثة املالكني أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة  -أ 
 على أن ال جيوز للدولة وللقطاع العام بيع األراضي املشتراة وفقاً حلكم املادة اخلامسة من هذا القانون           -ب 

تعطى األفضلية يف    .منه كنفقات إدارية  %) ٥(يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافاً إليه نسبة قدرها          
حتـدد   .شراء هذه األراضي للقطاع العام والتعاوين واملشترك واملنظمات الشعبية وذوي الدخل احملدود           

  .أسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير اإلسكان واملرافق
  :-٥املادة 

يستعاض بالنسبة لألراضي املشتراة بعد نفاذ هذا القانون واملشمولة بأحكام املادة األوىل منه عن البيـع                  -أ 
باملزاد العلين املنصوص عليه يف القوانني واألنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر املالية أو أية جهة                 

 .أخرى بيعها للدولة أو القطاع العام
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 :  -ب 
دد مثن هذه األراضي جلنة أو أكثر يف كل حمافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاٍض يسميه وزير                   حت -١

العدل وعضوية أربعة مندوبني أحدهم تسميه وزارة املالية والثاين تسميه وزارة اإلسكان واملرافق والثالـث               
 .ة اليت توجد فيها األرض املباعة احمللية والرابع يسميه املكتب التنفيذي للمحافظةتسميه وزارة اإلدار

 : حيلف أعضاء اللجنة قبل مباشرهتم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمني التالية -٢
 )أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بصدق وأمانة(

من هذه املادة وحيدد    ) أ(تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء األراضي املنصوص عليها يف الفقرة              -ج 
لوزراء بقرار منه اجلهة اليت يترتب عليها القيام هبذا الشراء بعـد اسـتطالع رأي وزارة                رئيس جملس ا  

 .اإلسكان واملرافق يف ضوء املخطط التنظيمي املصدق
من هذه املادة حني حتديدها للثمن باملقـادير املنـصوص          ) ب(تتقيد اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة        -د 

 .باخلربةعليها يف هذا القانون وهلا أن تستعني 
من هذه املادة الطعن باإللغاء أمـام  ) ب(تقبل القرارات اليت تصدرها اللجان املنصوص عليها يف الفقرة     -ه 

حمكمة االستئناف يف املنطقة مىت كان مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيـب يف الـشكل أو                  
 .خمالفة القانون أو اخلطأ بتطبيقه أو تأويله

 أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعـن وإذا               إذا وجدت حمكمة االستئناف    -و 
 .قبلته أعادت القضية إىل اللجنة املختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون

خيضع االستئناف للميعاد واألصول املتبعة يف قضايا األمور املستعجلة وتفصل حمكمـة االسـتئناف يف                -ز 
 .اخلصوم بقرار له قوة القضية املقضيةغرفة املذاكرة بالطعن ودون دعوة 

القانون ومثن مـا     من هذا  حيدد مثن األراضي املشمولة حبكم املادة األوىل       خالفاً ألي نص أو اتفاق     -٦املادة  
  :يستملك من األراضي من ما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي

م مقدراً بنـسبة    ١٩٧٤لعام  / ١٤/ من القانون رقم     )١(ة  يعترب مثن العرصات املعرفة بأحكام املادة الثاني        -أ 
من كلفة البناء على اهليكل للمساحة الطابقيـة        %) ٣٠(حيددها املكتب التنفيذي للمحافظة ال جتاوز       

 .املسموح هبا وفق أحكام نظام البناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :م١٩٧٤عام ل/ ١٤/من القانون رقم / ٢/نص املادة  )١(
 يقصد بالعرصات هبذا القانون كل ارض معدة للبناء أو ما هو يف حكمها غري جارية مبلكية اجلهات العامة أو جهـات           -٢املادة  

  :القطاع العام تقع ضمن حدود العمران يف اجلهات اإلدارية وهي اآلتية
 .املقاسم الناجتة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران املدن  -أ 
 .م١٥/٦/١٩٥٨تاريخ / ٦٥/لناجتة عن تطبيق القانون رقم املقاسم ا  -ب 
 .املقاسم والعقارات األخرى الواقعة وفق املخطط التنظيمي العام يف مناطق العمران السكنية والتجارية ومناطق احلرف -ج 
عقارات مـستقلة   أجزاء العقارات اليت تتوفر فيها الشروط الواردة يف الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح جبعلها                   -د 

 .قابلة للبناء بنفس الشروط املطبقة على العقارات األصلية
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حتسب الكلفة املذكورة باالستناد إىل كلفة األبنية اليت تشيدها اجلهات العامة املشرفة علـى اإلسـكان يف                   -ب 
 .احملافظة

ن هذه املادة   م) أ(يصدر املكتب التنفيذي يف كل حمافظة قراراً حيدد النسب املبحوث عنها يف الفقرة                -ج 
من هذه املادة وتسري أحكـام      ) هـ(مراعياً األسس اليت حيددها املرسوم الصادر وفقاً ألحكام الفقرة          

 .  هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير اإلدارة احمللية
 يعترب مثن بقية األراضي مقدراً بنسبة ال تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي وتعترب هذه األراضـي يف                 -د 

معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء أكانت مستثمرة زراعياً أو غري مستثمرة مع عـدم اإلخـالل                 
باألحكام الواردة يف القانون املدين وقانون أمالك الدولة وغريمها من القوانني واألنظمة النافذة املتعلقـة               

 .باستثمار األرض الزراعية واستعماهلا
ديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف األراضي وموقع العقار          تصدر مبرسوم األسس املعتمدة يف حت      -ه 

 .)١(ونوع األرض الزراعية والزراعة القائمة هبا وغري ذلك 
  :-٧املادة 

حيق للمشتري اإلدعاء بالغنب إذا جتاوز مثن أي من األراضي املذكورة يف املادة السابقة احلـد األعلـى                    -أ 
 .املعني هلا فيها مبا يزيد على اخلمس

 .قط بالتقادم اإلدعاء بالغنب إذا انقضت سنة على تاريخ العقديس  -ب 
 .تكون العربة يف تقدير الغنب لتاريخ العقد  -ج 
  . إذا ثبت الغنب قضي بتخفيض الثمن  -د 

  .ينعقد االختصاص للنظر يف دعاوي الغنب املنصوص عليها يف املادة السابقة حملكمة البداية -٨املادة 
  :-٩املادة 

 على مجيع االستمالكات    )٢(تسري أحكام املادة األوىل من هذا املرسوم التشريعي         خالفاً ألي نص نافذ       -أ 
 .اليت مل يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا املرسوم التشريعي

  .)٣(تعترب قرارات اللجان اليت تفصل باالعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية   -ب 
 مـن األراضـي    ي أ النافذة لغرض تقدير قيمة    ان املشكلة وفقاً ألحكام القوانني    على خمتلف اللج   -١٠املادة  

عدم جتاوز احلدود املبينـة يف املـادة الـسادسة           املشمولة بأحكام املادة السادسة من هذا القانون      
  .املذكورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ٣٠/٤/١٩٨٣تـاريخ   / ١١/نص أعاله وذلك مبوجب املرسوم التشريعي رقـم         واستعيض عنها بال  / ٦/ألغيت املادة    )١(

  ).٣٧٥راجع نص املرسوم التشريعي يف الصفحة (
 .من هذا القانون/ ٦/أي املادة  )٢(
م ٣٠/٤/١٩٨٣تـاريخ   / ١١/واستعيض عنها بالنص أعاله وذلك مبوجب املرسوم التشريعي رقـم           / ٩/ألغيت املادة    )٣(

  .املنشور بعد هذا القانون
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 يعترب كل تصرف بأي من األراضي املشمولة بأحكام املادة األوىل من هذا القانون إذا مت خالفـاً                  -١١املادة  
ألحكامها احتياالً يعاقب عليه البائع واملشتري أصيالً كان أم وكيالً بالعقوبة املنصوص عليهـا يف               

  .من قانون العقوبات/ ٦٤١/املادة 
  .رافق القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزير اإلسكان وامل -١٢املادة 
 حتدد تعويضات اللجان املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذا القانون بقرار من وزير العـدل                 -١٣املادة  

من املادة املذكورة وتستثىن هذه التعويضات من أحكام        ) ب(وتصرف من اجلهات احملددة يف الفقرة       
  .م١٩٦٣لعام ) ١٦٧(املرسوم التشريعي رقم 

  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً من تاريخ صدوره-١٤املادة 
  م٢٥/٢/١٩٧٦ املوافق لـ هـ٢٤/٢/١٣٩٦دمشق يف   

  رئيس اجلمهورية
  حافظ األسد

------------------------------------------------  
  /١١/مرسوم تشريعي رقم                                            

  م٣٠/٤/١٩٨٣تاريخ 
  )١(م املتضمن منع بيع األراضي ١٩٧٩لعام / ٣/تعديل القانون رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بناًء على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي
  :م ويستعاض عنه بالنص التايل٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/من القانون رقم / ٦/يلغى نص املادة  -١مادة 

و اتفاق، حيدد مثن األراضي املشمولة حبكم املادة األوىل من هذا القانون، ومثن مـا               خالفاً ألي نص أ   
  :يستملك من األراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات وخارجها وفق ما يلي

م مقـدراً بنـسبة     ١٩٧٤لعام  / ١٤/يعترب مثن العرصات املعرفة بأحكام املادة الثانية من القانون رقم             -أ 
من كلفة البناء على اهليكل للمساحة الطابقيـة        %) ٣٠(نفيذي للمحافظة ال جتاوز     حيددها املكتب الت  

 .املسموح هبا وفق أحكام نظام البناء
 .حتسب الكلفة املذكورة باالستناد إىل كلفة األبنية اليت تشيدها اجلهات العامة املشرفة على اإلسكان يف احملافظة  -ب 
من هذه املـادة    ) أ(دد النسب املبحوث عنها يف الفقرة       يصدر املكتب التنفيذي يف كل حمافظة قرار حي         -ج 

من هذه املادة، وتسري أحكام     ) هـ(مراعياً األسس اليت حيددها املرسوم الصادر وفقاً ألحكام الفقرة          
 .هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير اإلدارة احمللية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . م١٩٨٣لسنة / ٢٠/اجلريدة الرمسية اجلزء األول العدد نشر يف ) ١(
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يعترب مثن بقية األراضي مقدراً بنسبة ال تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي، وتعترب هذه األراضـي يف                  -د 
معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواًء أكانت مستثمرة زراعياً أم غري مستثمرة مع عـدم اإلخـالل                 

قانون املدين وقانون أمالك الدولة وغريمها من القوانني واألنظمة النافذة املتعلقـة            باألحكام الواردة يف ال   
 .باستثمار األرض الزراعية واستعماهلا

تصدر مبرسوم األسس املعتمدة يف حتديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف األراضي، وموقع العقار                 -ه 
 .كونوع األراضي الزراعية والزراعة القائمة هبا وغري ذل

  :م ويستعاض عنها بالنص التايل٢٥/٦/١٩٧٦تاريخ / ٣/من القانون رقم / ٩/ يلغى نص املادة -٢مادة 
خالفاً ألي نص نافذ، تسري أحكام املادة األوىل من هذا املرسوم التشريعي على مجيع االسـتمالكات                  -أ 

 .اليت مل يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا املرسوم التشريعي
 .تعترب قرارات اللجان اليت تفصل باالعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية  -ب 

  . ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية-٣مادة 
  .م٣٠/٤/١٩٨٣املوافق  هـ١٨/٧/١٤٠٣دمشق يف   

  رئيس اجلمهورية
 حافظ األسد

------------------------------------------------  
  م٢٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/م قرار رق

  قإن وزير اإلسكان واملراف
  منه/ ١٢/م والسيما املادة ٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/بناًء على أحكام قانون منع االجتار باألراضي رقم 

  :يقرر ما يلي
م ٢٥/٢/١٩٧٦الصادر بتاريخ   / ٣/يقصد بكلمة القانون حيثما وردت يف هذا القرار القانون رقم            -١املادة  

  .الجتار باألراضيملنع ا
   :-٢املادة 
 :تشمل أحكام املادة األوىل من القانون األراضي التالية -١

 .م٢٥/٢/١٩٧٦األراضي اليت تقع ضمن حدود أي خمطط تنظيمي عام مصدق وذلك اعتباراً من   -أ 
األراضي اليت تقع ضمن مناطق االصطياف وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ املرسوم الذي حيدد هذه                 -ب 

 .يعني حدودهااملناطق و
األراضي اليت يوضع هلا خمطط تنظيمي أو تدخل جمدداً ضمن حدود التنظيم وذلك اعتباراً من تاريخ                  -ج 

 .تصديق خمططها التنظيمي العام أو اعتباراً من تاريخ تصديق إدخاهلا يف املخطط التنظيمي العام
/ ٢٠/ االستمالك رقـم     من املادة اخلامسة من قانون    / ٣/األراضي اليت تباع وفق أحكام الفقرة         -د 

 .م، وذلك اعتباراً من تاريخ أيلولتها إىل املشتري١٩٧٤لعام 
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من املادة األوىل من القانون على أي أرض من         ) أ(تسري أحكام منع البيع املنصوص عليها يف الفقرة          -٢
 من هذه املادة إذا كان صاحبها قد متلكها عن طريق الـشراء بعـد             ) ١(األراضي املذكورة يف الفقرة     

 .تاريخ مشوهلا بأحكام املادة األوىل من القانون
من هذه املادة قبل تـاريخ      ) ١(كل من اكتسب حقاً مبلكية أرض من األراضي املذكورة يف الفقرة             -٣

مشوهلا بأحكام املادة األوىل من القانون، سواًء من إحدى اجلهات العامة، أو نتيجة حكم قضائي أو عن                 
لة غري القابلة للعزل، أو بعقد ثابت التاريخ أو بـاإلرث ومل تـسجل              طريق الكاتب بالعدل، أو بالوكا    

 .بامسه قبل تاريخ مشوهلا باملادة األوىل، فله احلق بتسجيلها بامسه يف السجل العقاري وبيعها
إذا سرت أحكام منع البيع على جزء من أرض يف حني بقي اجلزء اآلخر منها غـري خاضـع هلـذه                      -٤

زء منها ضمن املخطط التنظيمي ومناطق االصطياف واجلـزء اآلخـر           األحكام وذلك نتيجة وقوع ج    
 .خارجها، فال جيوز بيع أي حصة من هذه األرض إال بعد إفراز هذين اجلزئني عن بعضهما

مـن هـذه    ) ٣(إن األراضي اليت مل تسر عليها أحكام منع البيع وكذلك األراضي احملددة يف الفقرة                -٥
 لدى دوائر التنفيذ والدوائر املالية وأية جهة أخرى وفق األحكام النافذة            املادة، جيوز بيعها باملزاد العلين    

 .م٢٥/٢/١٩٧٦قبل 
  :-٣املادة 
املخطط الذي ميثل الوضع الراهن ملدينة أو قريـة والتطـور           (يقصد باملخطط التنظيمي العام املصدق       -١

مصدقاً بقرار مـن وزيـر      العمراين املرسوم ألراضيها مستقبالً يف مجيع اجملاالت ويكون هذا املخطط           
وال تدخل يف مشول املخطط التنظيمي العام املصدق األراضي احمليطة به الواقعـة يف              ) اإلسكان واملرافق 

منطقة احلماية واألراضي الزراعية واملزارع الوارد ذكرها على املخططات ويف أنظمة البناء سواء كانت              
 .داخل احلدود اإلدارية أو خارجها

لنطاق التنظيمي ال يعترب خمططاً تنظيمياً عاماً مصدقاً يف القرى اليت ليس هلا خمطـط               إن خمطط حتديد ا    -٢
 .التنظيمي مصدق يف جمال تطبيق هذا القانون

  :-٤املادة 
 :تقسم األراضي اخلاضعة ألحكام القانون إىل فئتني -١

 أرض معدة للبناء    من القانون، وهي كل   ) ١(من املادة   ) أ(العرصات املذكورة يف الفقرة      :الفئة األوىل 
أو ما يف حكمها غري جارية مبلكية اجلهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود أي خمطط                  

  :تنظيمي عام مصدق أو ضمن مناطق االصطياف وهي اآلتية
 .م١٩٧٤لعام ) ٩(املقاسم الناجتة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران املدن والقانون رقم   -أ 
 .م وقانون االستمالك١٥/٦/١٩٥٨تاريخ ) ٦٥(يق القانون رقم املقاسم الناجتة عن تطب  -ب 
املقاسم والعقارات األخرى الواقعة وفق املخطط التنظيمي العام يف منـاطق العمـران الـسكنية                -ج 

 .والتجارية ومناطق احلرف
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أجزاء العقارات اليت تتوفر فيها الشروط الواردة يف الفقرات السابقة إذا كان نظام البنـاء يـسمح                  -د 
 .لها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط املطبقة على العقارات األصليةجبع

  :الفئة الثانية
من القانون وهي كل أرض ليست عرصة تقع        ) ٦(من املادة   ) ب(بقية األراضي املذكورة يف الفقرة       -١

ضمن حدود أي خمطط تنظيمي عام مصدق أو ضمن مناطق االصطياف، وتعترب هذه األراضي زراعية               
 .سواًء كانت مستعملة للزراعة بصورة فعلية أم مل تكن كذلك

ال تعترب عرصات باملعىن املقصود يف القانون، العقارات املبنية قبل مشوهلا بأحكام املادة األوىل من القانون ولو                  -٢
 .افذكانت املساحة الطابقية املبنية فعالً أقل من نصف املساحة الطابقية املسموح هبا يف نظام البناء الن

من هذا القرار إىل    ) ٢(من املادة   ) ٢( تبقى أحكام منع البيع سارية على األراضي وفق أحكام الفقرة            -٥املادة  
  :أن يتم بناؤها كما يلي

بتقسيمها إىل مقاسم وفـق     : بالنسبة لألراضي الواقعة ضمن حدود املخطط التنظيمي العام املصدق         -١
 .الطابقية املسموح هبا مبوجب نظام البناءوبناء نصف كامل املساحة . األنظمة النافذة

يوضع هلا خمطط تنظيمي وخمطط تقـسيمي ومنـهاج         : بالنسبة لألراضي الواقعة ضمن مناطق االصطياف      -٢
  .وبناء نصف املساحة الطابقية املقررة مبوجب املخطط املذكور. وجائب يصدق من وزير اإلسكان واملرافق

ا مورثهم بعد تاريخ مشوهلا بأحكام املادة األوىل من القانون بيعهـا            حيق لورثة أرض كان قد اشتراه      -٦املادة  
ويتم البيع للجهة العامة بعقد بالتراضـي       . فيما بينهم أو للجهة العامة اليت حيددها رئيس جملس الوزراء         

  .وبثمن ال يتجاوز احلد األعلى املبني يف املادة السادسة من القانون
من هذا القرار باملزاد العلين لـدى    ) ٢(من املادة   ) ١(اخلاضعة ألحكام الفقرة    إذا تقرر بيع األراضي      -٧املادة  

دوائر التنفيذ والدوائر املالية، أو أية جهة أخرى فيستعاض عن البيع باملزاد العلين ببيعها للدولة وجهات              
  .رافقالقطاع العام اليت حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء بعد استطالع رأي وزير اإلسكان وامل

  :-٨املادة 
تسري أحكام املادة السادسة من القانون املتعلقة باحلدود القصوى للقيمة على األراضـي الداخلـة                -١

ضمن حدود أي خمطط تنظيمي عام مصدق، وضمن مناطق االصطياف يف حالة شراء هذه األراضي أو             
تمالك، فإن مجيع أراضي القطر     أما يف حالة االس    .بيعها باالتفاق بني األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني      

وختـضع ألحكـام املـادة       .العريب السوري اليت تستملك بعد نفاذ القانون ختضع ألحكام هذه املادة          
السادسة من القانون أيضاً األراضي املستملكة قبل نفاذه واليت مل تكتسب قيمتها الدرجة القطعية حىت               

ليت ال تزال قيمها قيد النظر بدائياً أو حتكيمياً إال إذا           األراضي ا : تاريخ هذا النفاذ، ويقصد هبذه األراضي     
  .جلأ صاحب العالقة إىل سحب اعتراضه قبل البت فيه

يتوجب على اللجان املشكلة أو اليت تشكل يف أي من اجلهات العامة أو جهات القطاع العام لتقدير                  -٢
ددة يف املادة السادسة منـه عنـد        قيمة أي من األراضي املشمولة بأحكام القانون أن تتقيد باملقادير احمل          

قيامها مبهامها ويستثىن من ذلك جلان التقدير البدائي والتحكيمي يف مناطق التنظيم املطبق عليها قانون               
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م اليت تتوىل التقدير يف مناطق تشتمل على أراضـي          ١٩٧٤لعام  ) ٩(تقسيم وتنظيم عمران املدن رقم      
لعام ) ٣( املقاسم الناجتة عن التنظيم وفق أحكام القانون رقم          مبنية وغري مبنية شريطة أن يتم تقدير قيم       

 .م متهيداً للتوزيع اإلجباري١٩٧٦
  :-٩املادة 
من املادة الرابعة من هذا القرار مبـا ال         ) أ(حيدد مثن أو قيمة أي من العرصات احملددة يف الفئة األوىل من الفقرة               -١

 الطابقية املسموح ببنائها وفقاً لنظام البناء جاهزة للسكن         من تكاليف بناء املساحة   %/ ١٥/يتجاوز نسبة قدرها    
 :أو االستعمال فيما أعدت له حسب املناطق اليت أقيمت فيها هذه األبنية وتشمل هذه التكاليف ما يلي

 .اهليكل ويدخل يف تنفيذه كل أو بعض البنود التالية حسب املنطقة اليت تقع فيها العرصة  -أ 
 .ياتالتسوية واحلفريات والردم -
 ). تسوية بالبيتون العادي-لضخ املياه(جتهيز احلفريات لصب األساسات  -
 .بيتون مسلح لألساسات واجلدران االستنادية واألعمدة واألسقف مبا فيها الربوزات واألدراج والنصاصي -
 .جدران داخلية وخارجية -
 :رصةاإلكماالت وتشمل كل أو بعض البنود التالية حسب املنطقة اليت تقع فيها الع -ب 

 .التمديدات الصحية والكهربائية -
 .إيصال املياه املاحلة للمجرور العام -
 .الورقة اإلمسنتية -
 .إيصال املياه والكهرباء من الشبكة العامة إىل العقار -
 .املنجور اخلشيب واملعدين واحلديد الربوفيلية -
 .األدوات الصحية، واألدوات الكهربائية -
 . تسوية احلديقة وتنظيمهاالبالط، الدهان، التصوينة اخلارجية، -
 .معاجلة السطح األخري من حيث الرطوبة واحلرارة وتبليطه -
 .املصاعد يف األراضي اليت يسمح النظام فيها ببناء أكثر من ثالث طوابق فوق الطابق األرضي -
 .التدفئة املركزية أو التهوية -

 :الرسوم البلدية أو رسوم الوحدة اإلدارية  -ج 
 .فة واألطاريفالتعبيد والتزفيت واألرص -
 .مقابل التحسني -
 .إجازة البناء -

 .نفقات الدراسات اهلندسية وإعداد املخططات ورسوم النقابة -د 
املشار إليها يف الفقرة األوىل السابقة يف حال عدم تأديته شـيئاً مـن              %/ ١٥/يستحق املالك نسبة     -٢

لرسوم فتدخل بكاملـها يف     التكاليف والرسوم املذكورة منها، أما ما دفعه املالك من تلك التكاليف وا           
 .تقدير القيمة باإلضافة إىل النسبة املنوه عنها
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احلد األقصى للمساحة املـسقوفة يف مجيـع        (يقصد باملساحة الطابقية يف معرض تطبيق هذا القرار،          -٣
الطوابق اليت يسمح ببنائها مبوجب نظام البناء النافذ يف البلدية أو الوحدة اإلدارية، وتـشمل بيـوت                 

 والربوزات املكشوفة واملستورة، غرف املصاعد، األقبية، املرائب، غرف الغسيل، مبا يف ذلـك              األدراج
 ).املساحات اليت يسمح النظام ببنائها لقاء استيفاء رسم مقابل التحسني

 على  من املادة الرابعة من هذا القرار     ) ١(تقدر قيمة األراضي املشار إليها يف الفئة الثانية من الفقرة            -١٠املادة  
أساس قيمة إنتاج األراضي يف السنة الواحدة مث لتحديد قيمة األرض مبثل أو أمثال هـذه القيمـة،                  

  .أمثال قيمة إنتاجها يف السنة الواحدة) ١٠(شريطة أن ال تتجاوز قيمة األرض يف كل األحوال 
يها ومـصادر      ويؤخذ بعني االعتبار يف تقدير قيمة إنتاج األرض ونوعية املزروعات اليت تزرع ف            

  .مياه الري، وغري ذلك من األمور األخرى اليت جتعل التقدير واقعياً
 . تصدر بقرار مستقل أسس وقواعد وطريقة البيع املنصوص عليها يف املادة الرابعة من القانون-١١املادة 
 للمـواد    تقترح اجلهات املختصة القرارات والتعليمات اليت يقتضيها تنفيذ األحكـام األخـرى            -١٢املادة  

  .من القانون) ١٣،١١،٧،٥،٣،٢(
  :ترفق كل معاملة تسجيل بيع لدى السجل العقاري بوثيقة صادرة عن البلدية املختصة يبني فيها ما يلي -١٣املادة 

 .موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي املصدق أو خمطط منطقة االصطياف  -أ 
 . املادة اخلامسة من هذا القرارإذا كان العقار عرصة وزالت عنه هذه الصفة وفق أحكام  -ب 
رقم وتاريخ القرار الذي صدق مبوجبه املخطط التنظيمي، أو رقم وتاريخ املرسوم الـذي حـددت                  -ج 

 .مبوجبه منطقة االصطياف واعتمدت حدودها
 . ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية-١٤املادة 

  .م٢٢/٤/١٩٧٦      دمشق يف   
  وزير اإلسكان واملرافق

------------------------------------------------  
  /١٠٦/قرار رقم 

  إن وزير اإلسكان واملرافق
  م١٩٧٦لعام / ٣/حكام القانون رقم بناًء على أ

  :يقرر ما يلي
  :-املادة األوىل

م ١٩٧٦لعام  / ٣/تتوىل تقدير قيم األراضي املستملكة الوارد ذكرها يف املادة السادسة من القانون رقم                -أ 
 .م١٩٧٤لعام / ٢٠/قدير املنصوص عنها يف قانون االستمالك رقم جلان الت

من تكاليف بناء املـساحة الطابقيـة       %/ ١٥/إن احلد األعلى لقيمة أية عرصة ال جيوز أن يزيد عن              -ب 
املسموح هبا وفق نظام ضابطة البناء، جاهزة للسكن أو االستعمال فيما أعدت له، وللجان املختصة أن                

 :ك وختتلف باختالفتقدر فيما أقل من ذل
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 .املدن -
 .موقع العرصة ومميزاهتا -
 .املساحة الطابقية املسموح ببنائها -
تكاليف بناء املتر املربع الطابقي يف موقع العرصة باالستناد إىل املادة التاسعة من قرار وزير اإلسكان                 -

 .م٢٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/واملرافق رقم 
  :-املادة الثانية

دير قيمها األراضي املستملكة املخصـصة ضـمن منـاطق العمـران يف             تعترب عرصات يف معرض تق      -أ 
 :املخططات التنظيمية املصدقة لالستعماالت التالية

 .الشوارع والطرق، الساحات العامة، احلدائق العامة -١
املـدارس، املخـافر،    : وتـشمل . األراضي املخصصة للمشيدات العامة ولتأمني اخلدمات العامة       -٢

، املكتبات العامة، املراكـز     )مساجد وكنائس (املعابد   مراكز اإلطفاء،    ،املستشفيات، املستوصفات 
 .الثقافية، األماكن املعدة لآلثار العامة، املالعب الرياضية، مراكز الرعاية االجتماعية

تقدر قيم العرصات الوارد ذكرها يف املادة السابقة وفق املساحة الطابقية املسموح هبا يف نظـام                 -املادة الثالثة 
وإذا كانت العقارات اجملاورة هلذه األراضي مبوجـب نظـام           .لبناء النافذ للعقارات املطلة عليها أو اجملاورة هلا       ا

البناء ارتفاعات أو نسب بناء خمتلفة فيؤخذ وسطي ارتفاعات ونسب البناء وحتسب القيمة على أساس الكلفة                
  .الطابقية للمساحة الوسطية الناجتة

  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -املادة الرابعة
  م٢٢/١/١٩٧٧دمشق يف     

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  قانون إعمار العرصات                                              
  م٢٣/٣/١٩٧٤تاريخ / ١٤/القانون رقم 

  )١(م ٢٢/٧/١٩٧٩تاريخ / ٥٩/املعدل بالقانون رقم 
  رئيس اجلمهورية
  دستوربناًء على أحكام ال

  م١٨/٣/١٩٧٤لسته املنعقدة بتاريخ وعلى ما أقره جملس الشعب يف ج
  :يصدر ما يلي

  قانون إعمار العرصات
  :يقصد بالتعابري الواردة يف هذا القانون املعاين املبنية جبانبها فيما يلي -١املادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١/٨/١٩٧٩تاريخ / ٣١/نشر يف اجلريدة الرمسية العدد  )١(
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  . البلدية أو الوحدة اإلدارية:اجلهة اإلدارية
  .اجمللس البلدي يف البلدية أو املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية :اجمللس

  .دارية رئيس البلدية أو رئيس املكتب التنفيذي يف الوحدة اإل:رئيس اجلهة اإلدارية
  .مستقلالبناء ميكن التعاقد عليه بشكل الطبقة أو الشقة أو كل جزء من  :القسم
يقصد بالعرصات هبذا القانون كل أرض معدة للبناء أو ما هو يف حكمها غري جارية مبلكية اجلهات                  -٢املادة  

  :العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران يف اجلهات اإلدارية وهي اآلتية
 .املقاسم الناجتة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران املدن  -أ 
 .م١٥/٦/١٩٥٨تاريخ / ٦٥/املقاسم الناجتة عن تطبيق القانون رقم   -ب 
املقاسم والعقارات األخرى الواقعة وفق املخطط التنظيمي العام يف مناطق العمران السكنية والتجارية               -ج 

 .ومناطق احلرف
ها الشروط الواردة يف الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح جبعلـها    أجزاء العقارات اليت تتوفر في     -د 

 .عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط املطبقة على العقارات األصلية
  :يتم الترخيص بالبناء على املقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية -٣املادة 

 .طلوب ترخيصها خالية من اإلشارات املانعة من التصرفأن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات امل  -أ 
مينح الترخيص بالبناء ملالكي العقار أو مالكي نصف سهامه على األقل وفق قيود السجل العقاري أو القيود                   -ب 

 .اليت ختول القوانني تسجيلها لدى بعض اإلدارات واملؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري
 الترخيص بالبناء مالكو نصف سهام العقار أو أكثر، جيـب أن يرفـق بطلـب                عندما يتقدم بطلب    -ج 

الترخيص بالبناء طلب آخر إلزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه جلنة يؤلفها رئيس اجلهة اإلدارية برئاسـة                 
قاٍض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن اجلهة اإلدارية وممثل عن املصاحل العقارية وحيلف العـضوان                

 : مباشرهتم العمل اليمني التاليةقبل 
  ).أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بشرف وأمانة وأال أفشي أسرار املذكرات(

تدعو هذه اللجنة املالكني وفق اإلجراءات املبينة يف قانون االستمالك وقـضايا األمـور املـستعجلة                    
ا يباع العقار باملزاد العلين جبلـسة يـدعى   وتكلفهم لالتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم، فإذا مل يتفقو         

إليها الشركاء الذين حضروا اجللسة األخرية اليت تقرر فيها البيع باملزاد العلين ويدعى إليها الغري بإحـدى                 
تعفـى  . الصحف احمللية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعني على األقل من جلسة املزايدة 

ل واملواعيد املتبعة أمام احملاكم كما جيوز هلا أن تكون حمكماً يفوض بالصلح             هذه اللجنة من التقيد باألصو    
تكون قرارات هذه اللجنة مربمة ال تقبل طريقاً من طـرق الطعـن أو               .أو بدونه بناًء على اتفاق األطراف     

مرفقـاً  املراجعة وجيري تنفيذها لدى أي من اجلهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إىل اجلهة املختصة       
بصورة القرار بعد استيفاء الرسم املقرر يف قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ األحكام البدائية لصاحل               

يترتب على من رسا املزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقـاً بكافـة الوثـائق                  .اجلهة اإلدارية 
ة أشهر من تاريخ رسو املزاد عليه وأن يؤدي الرسـوم           واملخططات القانونية والفنية الالزمة خالل مدة ثالث      
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القانونية خالل شهر من تاريخ تبليغه ألدائها حتت طائلة بيع العقار ثانيةً باملزاد العلين وحسم ربـع قيمتـه                  
  .لصاحل اجلهة اإلدارية

  :-٤املادة 
تعاقد على متليك األقسام    جيوز لألشخاص املرخص هلم بالبناء وفق أحكام املادة الثالثة من هذا القانون ال              -أ 

قبل املباشرة بإشادة البناء فعالً أو قبل إجنازه وعليهم يف هذه احلالة أن يسلموا األقسام املتعاقد عليهـا                  
 وفقاً لشروط العقد وأن يقوموا قبل هنايـة         )١(للمشترين جاهزة للسكن أو لالستعمال فيما أعدت له         

األقسام بتأمني مجيع املرافق املشتركة بني الطوابق بصورة        املدة احملددة ألول موعد لتسليم أي من تلك         
 .كاملة مبا يف ذلك إكمال الواجهة اخلارجية املوحدة للبناء وفق شروط الترخيص

تطبق على البيوع اجلارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه املادة األحكام املتعلقة مبلكية الطبقـات         -ب 
 . هذا القانونيف القانون املدين مع مراعاة أحكام

  :-٥املادة 
 :يفتح سجل مؤقت لدى اجلهة اإلدارية يسجل فيه ما يلي  -أ 

 .أمساء طاليب الترخيص مع أوصاف العقار -١
 .مصور األقسام مبيناً عليه الرقم االصطالحي لكل منها -٢
 .عقود بيوع األقسام وكذلك البيوع الالحقة للبيع األول -٣

السابقة ويعترب باطالً بطالناً مطلقـاً،      / أ/يه يف الفقرة    ال يعتد بأي بيع جيري خارج السجل املشار إل          -ب 
 .من القانون املدين/ ١٤٣/وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق املادة 

يعترب كل بيع للعقار املرخص أو ألحد أقسامه عن غري طريق السجل احتياالً يعاقب عليه البائع أصيالً                   -ج 
 . من قانون العقوبات/٦٤١/أو وكيالً بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 

واحد باأللف عن كل بيع يسجل لـدى اجلهـة          / ٠,٠٠١/يستوىف من املشتري رسم تسجيل بنسبة        -د 
 .اإلدارية

تتوقف الدوائر العقارية بناًء على طلب اجلهة اإلدارية عن نقل ملكية العقار املرخص أو وضع أي إشارة                 -ه 
  .عليه إال بإشعار الحق منها

البناء عن العقار للغري موافقة اجلهة اإلدارية ونقل ملكية العقار يف الـسجل             يشترط لتنازل املرخص له ب     -و 
العقاري باسم املشتري ويعترب طالب الترخيص ومن اشترى العقار املرخص ملتزمني بالتكافل والتضامن             

 .بكامل االلتزامات املترتبة على املرخص له جتاه مشتري األقسام واجلهة اإلدارية
شتري القسم على الوجه املبني أعاله حق مكتسب عليه وال جيوز ألٍي كان املساس هبـذا                يكون مل  -٦املادة  

  .احلق أو احلجز عليه إال يف حدود حقوقه املباشرة جتاه املشتري نفسه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/من القانون / ٢/ معدلة مبوجب املادة )١ (



  االستمالك–الفصل الرابع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٧٨

  :-٧املادة 
 حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته املتوجبة عليه جتاه املشتري تنفيذاً لعقد الشراء أو ألحكام هـذا             يف  -أ 

القانون فعلى اجلهة اإلدارية تلقائياً أو بناًء على طلب املشتري أن تنذر البائع لتنفيذ العقد أو استكمال                 
 .ه بالطريقة اإلداريةالنواقص مبدة حتدد بدايتها وهنايتها وذلك بإنذار يبلغ إلي

للجهة اإلدارية أن تنذر صاحب الترخيص بالطريقة اإلدارية الستكمال النواقص اليت تشوه منظر البناء           -ب 
اخلارجي أو تقتضيها املتطلبات الفنية أو الصحية وهلا عند تقاعسه عن تنفيذ ذلك القيـام باألعمـال                 

 .منها كنفقات إدارية%/ ١٥/الالزمة على حسابه وحتصيل الكلفة منه مضافاً إليها 
السابقة بعد تسجيل األقسام بأمساء مالكيها      / ب/إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة ملا ورد يف الفقرة             -ج 

يف السجل العقاري فيطبق على هؤالء حكم الفقرة املذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقاً لتقدير اجلهة               
 .ريةمنها كنفقات إدا%/ ١٥/اإلدارية مضافاً إليها 

  :يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها يف املادة الثانية من هذا القانون ما يلي -٨املادة 
احلصول على رخص بناء كامل املساحة الطابقية اليت يسمح نظام البناء هبا يف املنطقة خالل سنة تبـدأ                    -أ 

 :من تاريخ إعالن توفر الشرطني التاليني
 .وقوع هذه العقارات مبناطق العمران -١
إجناز التسوية الترابية للطرق املوصلة إىل املقسم والشبكة الرئيسية للكهرباء واملاء يف املنطقة ويبلـغ                -٢

اإلعالن بإلصاقه يف لوحة إعالنات اجلهة اإلدارية ونشره يف إحدى الصحف احمللية ويف حال عـدم        
 .)١(وجودها ففي إحدى صحف العاصمة 

اليت يسمح هبا نظام البنـاء يف املنطقـة جـاهزاً للـسكن أو              القيام بإشادة كامل املساحة الطابقية        -ب 
 :لالستعمال فيما أعدت له وفقاً ملا يلي

  :-٩املادة 
تكلف العرصات اليت مل يستحصل مالكوها على رخص ببنائها مبا فيها العرصات اليت ال يرخص بنائها                  -أ 

اًء من تاريخ انقضاء مدة السنة      بسبب اإلشارة املانعة من التصرف املوجودة على صحائفها العقارية ابتد         
وجيري تقـدير   . من قيمة العرصة  %/ ١٠/من املادة السابقة برسم سنوي قدره       ) أ(املشار إليها بالفقرة    

 .قيمة العرصة كل مخس سنوات
من املادة السابقة   / ب/يعترب املالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ومل يتمموا البناء وفقاً للفقرة               -ب 

 . يستحصل على رخصة البناءحبكم من مل
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/ معدلة بالقانون )١(

 .خالل مدة ثالث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة لألبنية اليت ال يزيد عدد طوابقها عن الستة -١
 .نسبة لألبنية اليت يزيد عدد طوابقها عن الستةخالل مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بال -٢
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يوقف حتصيل الرسم عن املالك الذي حيصل على الترخيص بعد انقضاء السنة احملددة يف املادة السابقة                  -ج 
ويسقط التكليف عنه إذا أجنز كامل املساحة الطابقية على األقل خالل جمموع املدتني املشار إليهما يف                

 .)١( التكليف إىل أن ينجز ذلكاملادة املتقدمة، ويستمر
ال يعترب القسم جاهزاً إال إذا استكمل باإلضافة إىل مستلزمات السكن أو االستعمال داخل القسم إعـداد                  -د 

إذا (مجيع أجزاء البناء لتكون صاحلة لالستعمال املشترك لكل قسم مبا يف ذلك املداخل والسالمل واملصاعد                
دهاليز واألقنية وكل أنواع األنابيب والواجهة اخلارجية املوحدة للبنـاء          واملمرات وال ) ألزم هبا نظام البناء   

وتبليط السطح وإعداد املالجئ وغري ذلك من املرافق املشتركة له وكل ما هو ضروري ألغراض السكن                
 .)١(واالستعمال وتثبيت جاهزية البناء للسكن مبوجب إجازة سكن متنحها اجلهة اإلدارية 

ير قيمة العرصات بدائياً وحتكيمياً يف معرض طرح الرسم السنوي املقرر يف هذا القـانون               يتم تقد  -١٠املادة  
ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول االعتراضات عليها وفق القواعد املقررة يف قانون االسـتمالك               

وتعترب املنطقة العقارية حبكم املنطقة االستمالكية الواحـدة يف جمـال تـشكيل جلـان التقـدير                 (
  ).واختصاصاهتا

  .تقوم اجلهة اإلدارية بتحقيق هذا الرسم وجبايته لصاحلها وفق قانون جباية األموال العامة -١١املادة 
تستثىن من الرسم املبني يف هذا القانون العرصات املخصـصة للجمعيـات التعاونيـة الـسكنية                 -١٢املادة  

  .واجلمعيات اخلريية
لعرصات املشار إليها يف املواد السابقة على حساب أصحاهبا بـاملزاد            حيق للمجلس أن يقرر بيع ا      -١٣املادة  

العلين واقتطاع ربع قيمتها إضافةً إىل الرسم املترتب عليها لصاحل اجلهة اإلدارية إذا مـرت أربـع                 
سنوات على اإلعالن عن اتصاهلا باملرافق العامة وفقاً ألحكام املادة الثامنة من هـذا القـانون ومل                 

  .كوها على رخص ببنائها أو مت احلصول على هذه الرخص دون استكمال البناءيستحصل مال
على اجمللس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت مخس سنوات دون احلصول علـى تـرخيص                 -١٤املادة  

  .ببنائها أو دون إمتام بنائها مع اقتطاع النسبة املقررة باملادة السابقة
اً للمادتني السابقتني بناؤها خالل مهلة سنتني معفاة من التكليف برسم           على مشتري العرصة وفق    -١٥املادة  

العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة اليت يـتم                
فيها البيع األول ويستوىف من مالك العرصة املمتنع عن البناء حني بيعها الرسم الذي كان قد أعفي                 

  .افةً إىل اقتطاع ربع قيمتها لصاحل اجلهة اإلداريةمنه إض
  :تتقاضى اجلهة اإلدارية يف سبيل تنفيذ هذا القانون -١٦املادة 
مـن املـادة    / ج/عمولة عن متليك العقارات أو حصص العقارات باملزاد العلين املنصوص عنها بالفقرة              -١

 .ترون احملكوم هلم باإلضافة إىل نفقات اإلعالنواحد باملائة من بدل املبيع يدفعها املش%/ ١/الثالثة بنسبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/ معدلة بالقانون )١(
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رسم تسجيل بيع األقسام بالسجالت اخلاصة لدى اجلهات اإلدارية املنصوص عنها باملادة اخلامـسة               -٢
 .توىف هذا الرسم من املشتريواحد باأللف من بدل البيع ويس/ ٠,٠٠١/قدره 

  أحكام عامة وانتقالية
 يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف لرية سورية وال تزيد على ثالثـة                    -١٧املادة  

آالف لرية سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن إنذار اجلهة اإلدارية دون عذر مشروع، عـن     
 يف املوعد املتفـق     )١(لبناء جاهز للسكن أو لالستعمال فيما أعد له         إجناز وتسليم القسم املبيع من ا     

عليه وفقاً لشروط العقد الذي أبرمه مع املشتري أو عن تأمني املرافق املشتركة وما هو يف حكمهـا               
من املادة الرابعة أو الذي يتقاعس عن تنفيذ إنـذار اإلدارة السـتكمال             / أ/وفقاً ملا ورد يف الفقرة      

اء املشار إليها يف املادة السابعة من هذا القانون ويعترب صاحب الترخيص املمتنع عن نقل               نواقص البن 
املقسم املبيع السم املشتري لدى السجل العقاري بعد قيام هذا األخري بتنفيذ التزاماته العقدية               ملكية

ملخففة أو أن تأمر    ال جيوز للمحكمة أن متنح األسباب ا       .إجناز وتسليم القسم املبيع    حبكم املتأخر عن  
  .بوقف التنفيذ حني فرض العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون

جيوز للمكلف بالرسم خالل ثالثني يوماً من تبليغه االعتراض على التكليف املشار إليـه يف أٍي مـن                   -١٨املادة
يص أو إجناز البناء    من املادة التاسعة من هذا القانون لتأخره يف احلصول على الترخ          / ب/و  / أ/الفقرتني  

من الرسم السنوي، وتنظـر يف  %/ ١٠/ألسباب اضطرارية ال يد له فيها يرفق االعتراض بتأمني قدره      
االعتراض جلنة تشكل يف كل حمافظة برئاسة ممثل عن وزارة اإلدارة احمللية، وعضوية ممثل عن كل من                 

إذا ردت  . ة يسميهم الوزراء املختـصون    وزرة االقتصاد ووزارة املالية ووزارة الشؤون البلدية والقروي       
اللجنة االعتراض يصادر التأمني لصاحل اجلهة اإلدارية وإذا قبلت االعتراض فعليها أن حتدد يف قرارهـا                

. املدة اليت أسقطت فيها التكليف عن املعترض وتضاف عند ذلك مدة اإلسقاط إىل املدد اليت جتيز البيع                
  . مربماً ال يقبل طريقاً من طرق الطعن أو املراجعةيكون قرار اللجنة يف مجيع احلاالت

  :تطبق أحكام تسجيل بيع األقسام الواردة يف املادة اخلامسة من هذا القانون على احلاالت التالية -١٩املادة 
 .بيوع األقسام اجلارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذها  -أ 
  .نفاذ هذا القانون إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقاً ألحكام املادة املذكورةالبيوع اجلارية قبل   -ب 

حتدد تعويضات العاملني يف اللجان املنصوص عليها يف هذا القانون بقرار من وزير اإلدارة احملليـة                 -٢٠املادة  
 إذا  م وتعديالتـه  ١٩٦٣لعام  / ١٦٧/وتستثىن هذه التعويضات من أحكام املرسوم التشريعي رقم         

  .أجنزوا أعماهلم خالل املهل احملددة إلجنازها
  :-٢١املادة 

يطبق هذا القانون يف كل من حمافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة األوىل وجيوز بقرار مـن وزيـر                    -أ 
 .اإلدارة احمللية تطبيقه لدى اجلهات اإلدارية األخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/لقانون  معدلة با)١(
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 .يصدر وزير اإلدارة احمللية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون  -ب 
ال متنح اإلشارات املانعة من التصرف اليت جيري تسجيلها يف السجل العقاري بعد صـدور هـذا              -٢٢املادة  

م من أٍي مـن     كما أهنا ال تعفيه   . القانون أي حق مكتسب ملن يكلفون بالرسم املنصوص عليه فيه         
االلتزامات الواردة فيه سواًء مشل تطبيق القانون عرصاهتم بتاريخ صدوره أم مشلها تطبيقه فيما بعـد          

  .ذلك، بقرارات من وزير اإلدارة احمللية
ال تطبق أحكام هذا القانون على األبنية القائمة بتاريخ نفاذه اليت مل يـستكمل بناؤهـا نـصف                   -٢٣املادة  

  .مساحته الطابقية
م ٢٦/٢/١٩٦٦تـاريخ   / ٩/تلغى األحكام املخالفة هلذا القانون وخاصةً املرسوم التشريعي رقم           -٢٤املادة  

  .م١٩٦٦لعام / ٣٩/واملرسوم التشريعي رقم 
  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً من تاريخ صدوره-٢٥املادة 

  م٢٣/٣/١٩٧٤ املوافق لـ هـ٢٩/٢/١٣٩٤دمشق يف 
  س اجلمهوريةرئي

  حافظ األسد
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  /٢٣٢/قانون تعويض اإلخالء رقم 
  م١٨/١/١٩٥٦تاريخ 

  :أقر جملس النواب وأصدر رئيس اجلمهورية القانون التايل
تؤدى إىل شاغلي العقارات املبنية اليت تستملك للنفع العام وفاقاً لألحكام القانونية تعويـضاً حيـدد                 -١املادة

  :بالنسبة التالية
عـشرة  .    مخسة باملائة من القيمة املخمنة حتكيمياً لدور السكن واحملالت املشغولة ملزاولة مهنة حرة            

وميكن زيادة تعويض إخالء العقارات     (باملائة من القيمة املخمنة حتكيمياً للمحالت التجارية والصناعية         
قرار اجمللس البلدي بالنسبة    من القيمة ب  % ٢٥الداخلة ضمن مناطق التنظيم حىت نسبة ال تتجاوز الـ          

للمحال املعدة لالستثمار التجاري يف بلديات الدرجة األوىل والثانية شريطة أن تكون هـذه احملـال                
التجارية يف الطابق األرضي وواقعة يف شوارع ذات صفة جتارية مميزة ومتنح هذه الصفة بقـرار مـن                  

  .)١() اجمللس البلدي
   -٢املادة
 واحملالت املشغولة ملزاولة مهنة حرة واحملالت التجارية والـصناعية املقـرر            يدفع لشاغلي دور السكن     -أ 

 .هدمها نتيجة تطبيق قانون تنظيم عمران املدن عليها التعويضات املشار إليها يف املادة األوىل
تدفع هذه التعويضات من حساب منطقة التنظيم إىل شاغل العقار سواًء كان مستأجراً أو مالكاً على                  -ب 

 .يضاف التعويض املذكور إىل حساب املالك يف منطقة التنظيمأن ال 
تدفع التعويضات املنصوص عليها يف املادتني السابقتني كاملة إىل املستحقني الذين خيلون عقـاراهتم               -٣املادة

خالل املهلة اليت حتددها هلم البلدية على أن ال تقل عن شهر واحد أما الذين يتأخرون عن اإلخالء يف                   
املدة احملددة فيخفض من التعويضات املخصصة إليهم مخسة وعشرون باملائة عن كل شهر ويعترب              هناية  

  .جزء الشهر كالشهر الواحد
  .م٩/٨/١٩٥٥ يعمل هبذا القانون اعتباراً من تاريخ -٤املادة
  .وزراء الدولة ملزمون بتنفيذ أحكام هذا القانون -٥املادة

  م١٨/٤/١٩٥٦دمشق يف     
            

  هوريةرئيس اجلم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاريخ  / ٢٨٥/مبوجـب املرسـوم التـشريعي رقـم         (...........) احملصورة بني   / ١/أضيفت الفقرة األخرية من املادة      ) ١(
  .م٢٢/١٢/١٩٦٣
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  اجلمهورية العربية السورية
  جملس الدولة

  القسم االستشاري
  م١٩٨٣ لسنة ١٠٦: الرأي

مـن  / ٤٦و٤١/نة املختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة جملس الدولة املؤلفة وفق أحكام املادتني               إن اللج 
  :م وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  السيد مظهر العجالين                   رئيساً
  السيد رشدي احلالق                   عضواً

  خري            عضواًالسيد حممد ممتاز الفوا
  .م٨/١٠/١٩٨٣وتاريخ / بال/طالع على كتاب السيد رئيس جملس الدولة رقم بعد اإل

  - القضية - :تبني ما يلي
  :يطلب السيد رئيس جملس الدولة دراسة املوضوعني التاليني وبيان الرأي بشأهنما

ر، ونتج عن هذا االستمالك تغيري       إذا استملكت عدة عقارات لتنفيذ مشروع إسكاين أو أي مشروع آخ           -أوالً
  .يف أوضاع العقارات املستملكة وأوصافها، هل يعتمد بالوضع اجلديد للعقارات عند ختمينها

م للوزير املختص حتديد العقارات املستثمرة اليت تقوم خبدمة ذات          ١٩٥٨لعام  / ١٠٦/ أجاز القانون رقم     -ثانياً
  .ى خضوع هذه القرارات للرقابة القضائيةنفع عام وإصدار القرار بإخالئها، فما هو مد

  "الرأي"
  :بالنسبة للنقطة األوىل

/ ٢٠/من املادة التاسعة من قانون االستمالك الصادر بالرسوم التـشريعي رقـم             / ب/من حيث أن الفقرة        
  :م تنص على ما يلي٢٤/٨/١٩٨٣تاريخ 

ها صورة مرسوم االستمالك املوافقة على اإلفراز أو        ميتنع على اجلهة اإلدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغ           "
دمج العقارات أو الترخيص بالبناء يف العقارات املستملكة كما ميتنع على املالكني من تاريخ وضع اإلشارة تغيري          

  ".معاملها وال يعتد بعد ذلك يف معرض حساب بدل االستمالك بأي تغيري يف أوصاف العقارات املستملكة
  :من القانون املذكور تنص على ما يلي/ ١٣/ن املادة ومن حيث أ   

على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم االستمالك مباشرة وأن تسقط من       "
احلساب كل ارتفاع طرأ على األسعار بنتيجة مشروع االستمالك أو املضاربات التجارية إذا كان هذا االرتفاع 

  ". يربره ارتفاع مماثل يف املناطق اجملاورةبالقيمة ال
  :منه تنص على ما يلي/ ٢٥/من املادة ) أ(ومن حيث أن الفقرة 

  ".وجيب التصريح بذلك يف الضبط النهائي، يتم التقدير التحكيمي وفق األسس املتبعة يف التقدير البدائي   "
هتا الواردة يف قانون االستمالك الـسابق ذي        ومن حيث أن النصوص اآلنفة الذكر قد نقلت حرفياً من مثيال             

   .م واليت حتمل أرقام املواد نفسها١٩٧٤لعام / ٢٠/الرقم 
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ومن حيث أن الواضح من النصوص املتقدمة أن تقدير قيم العقارات املستملكة سـواء منـه البـدائي أو                      
عليه من تغيري يف أوصافه مهمـا       التحكيمي إمنا يتم حسب وضع العقار بتاريخ استمالكه دون اعتداد مبا يطرأ             

. كانت األسباب وسواء أكانت راجعة لفعل املالك أم لفعل اجلهات العامة أو نتيجة تنفيذ مشروع االستمالك               
وأن هذه القاعدة مل يستحدثها قانون االستمالك اجلديد وإمنا هي قاعدة أصيلة رددهتا النـصوص الـواردة يف                  

  .م١٩٧٤لعام / ٢٠/قانون االستمالك السابق ذي الرقم 
  :بالنسبة للنقطة الثانية

  :م تنص على ما يلي١٩٥٨لسنة / ١٠٦/من حيث أن املادة األوىل من القانون ذي الرقم    
تعترب عقود استثمار العقارات اململوكة للدولة والبلديات واملؤسسات العامة اليت أنشئت للقيام خبدمة هلـا                  "

  ".اجلهات اإلدارية وال ختضع ألحكام اإلجيار النافذةصفة النفع العام، تراخيص صادرة من 
حيدد الوزير املختص للعقارات اليت تقوم خبدمة هلا صـفة  : "ومن حيث أن املادة الثانية منه تنص على ما يلي       

   ".النفع العام، بقرار منه ال خيضع ألي طريق من طرق املراجعة
جيوز بقرار من الوزير املختص إخالء العقارات املستثمرة        : "ليومن حيث أن املادة الثالثة منه تنص على ما ي            

   ".اليت تعترب قائمة خبدمة هلا صفة النفع العام وال خيضع قرار اإلخالء ألي طريق من طرق املراجعة
   ومن حيث أن الواضح من النصوص املتقدمة أن املشروع حجب عن اختصاص القـضاء صـالحية النظـر                  

يت تصدر بتحديد العقارات اليت تقوم خبدمة هلا صفة النفع العام وبـإخالء املـستثمر منـها                 مبشروعية القرارات ال  
وأضفى عليها نوعاً من احلصانة متنع الطعن فيها وجتعلها بعيداً من الرقابة القضائية ما دامت هذه العقارات قائمـة                   

ضائية سالفة الذكر، ويتبعها بطبيعـة      ومن حيث أنه يدخل يف مفهوم احلصانة من الرقابة الق         . خبدمة ذات نفع عام   
احلال، وقف تنفيذ تلك القرارات، حبسبان أن سلطة وقف التنفيذ، مشتقة من سلطة اإللغاء وفرع منها، فكالمهـا           

  .مرده إىل الرقابة القانونية اليت يسلطها القضاء اإلداري على القرار حمل الطعن أن كان حقاً وفعالً خاضعاً للرقابة
  - بابفلهذه األس -

  :أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل
 إن تقدير قيم العقارات املستملكة يتم على أساس وضعها بتاريخ االستمالك دون اعتداء مبا يطرأ عليها                 -أوالً

بعد االستمالك من تغيري يف األوصاف سواء أكان ذلك راجعاً للمالكني أم للجهات العامـة أم نتيجـة                  
  .تنفيذ مشروع االستمالك

 ال اختصاص للقضاء، بنظر مشروعية القرارات اليت تصدر بتحديد العقارات اليت تقوم خبدمة هلا صـفة                 -نياًثا
النفع وبإخالء املستثمر منها بعد أن أضفى عليها نوعاً من احلصانة جتعلها بعيداً عن الرقابة القضائية مىت                 

 تقتصر على حجب النظر بطلـب       كانت تلك العقارات تقوم خبدمة ذات نفع عام وأن هذه احلصانة ال           
  .إلغائها بل تشمل كذلك عدم تعرض القضاء لوقف تنفيذها

  . يبلغ هذا الرأي إىل السيد رئيس جملس الدولة حسب األصول-ثالثاً
  .م١٠/١٠/١٩٨٣       صدر يف 

  املستشار      املستشار      املستشار
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 ٢٨٥

  اجلمهورية العربية السورية
  الدولةجملس 

  ٢٠٠١لعام / ٢٥٠/رقم رأي اجلمعية العمومية 
 هـ ١٤٢٢/ ١١/٥إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الثالثاء الواقع يف  

  : باهليئة املشكلة من املستشارين ميالدية يف مقرها الرمسي مبجلس الدولة٣١/٧/٢٠٠١املوافق 
  رئيساً      السيد حممد علي امليداين

  عضواً      الرجولةالسيد غازي 
  عضواً      السيد حممد ممتاز الفواخريي
  عضواً      السيد عامر املوقع اخلطيب

  عضواً       السيد حممد رضوان
  .حبضور املقرر النائب السيد حممود صاحل

املـؤرخ يف   / ١٢٣٠/طالع على كتاب السيد وزير الدولة لـشؤون جملـس الـوزراء ذي الـرقم                بعد اإل   
  . م ومرفقاته٨/٢/٢٠٠١

  - القضية - :يليتبني ما 
 ٢٠٠٠لعام  / ٤٧١٢/نه يف الدعوى رقم     أ أعالهيبدي السيد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء املشار إليه             

 من السادة حممد هبيج احلكيم ورفاقه بطلب احلكم بإلغاء القرار االستمالكي            اإلداري حمكمة القضاء    أماماملقامة  
/ ٨٩٩/تضمنه من استمالك حصة اجلهة املدعية من العقار رقم           فيما   ٣/٢/١٩٩٠الصادر بتاريخ   / ٤٢٣/رقم  

جل تقسيمها وتوزيعها واستعماهلا وفـق      أ من   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون   أحكام حلب باالستناد إىل     أنصاري
تـاريخ  ) ٤١٢/٢( احملكمة املذكورة احلكم ذا الرقم أصدرت . لبناء مساكن يف ضاحية األسد السكنية    أحكامه
 لدى دائرة فحـص الطعـون وقـضى بانعـدام القـرار             بتصديقهكتسب الدرجة القطعية     امل ١٦/٤/٢٠٠١

من املنطقة العقارية   / ٨٩٩/االستمالكي املذكور فيما تضمنه من استمالك حصة اجلهة املدعية من العقار رقم             
احلكـم   .١٩٨٣لعام  / ٢٠/ املرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكام قائماً باالستناد إىل     إبقائهانصاري حبلب مع    

 استمالكية على اعتبار أن االستمالك املذكور مت لصاحل         إضبارة العسكرية إلعداد    اإلسكاناملذكور إىل مؤسسة    
 أحكـام  بقي جملس املدينة ملركز احملافظة هو اجلهة املعنية يف االستمالك وتنفيذه وفق  إذانه  أاملؤسسة املذكورة و  

أي يف حال أن كان مشروع النفع العام موضوع االسـتمالك            ١٩٨٢لعام  / ٢٠/املرسوم التشريعي ذي الرقم     
  . استمالكية جديدةإضبارة إلعدادعائداً جمللس مدينة مركز احملافظة فال حاجة عندئذ 

 ما تقدم يطلب السيد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء بيان الرأي القانوين حول مـدى ضـرورة                  وإزاء   
  .الة املعروضة واحلاالت املماثلة األخرىاستصدار قرار استمالكي جديد يف احل

  - الرأي -
 مـا  إذامن حيث أن السؤال يدور حول مدى احلاجة إىل ضرورة استصدار قرار استمالكي جديد لعقار ما               

/ ٦٠/ انعدام استمالكه وفقاً ألحكام القانون ذي الـرقم          بإعالنقضي حبكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية       
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 ٢٨٦

املتضمن / ٢٠/ املرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكام على االستمالك قائماً باالستناد إىل       اإلبقاء مع   ١٩٧٩لعام  
  .قانون االستمالك النافذ

 انعدام استمالك عقار ما وفقـاً       بإعالنومن حيث أن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي              
 املرسوم التشريعي ذي الرقم     أحكامتناد إىل    استمالكه قائماً باالس   إبقاء مع   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون   ألحكام

يفيد بوجوب بقاء حالة االستمالك قائمة على العقار املذكور على أن تطبق مفاعيل النصوص القانونيـة               / ٢٠/
 االستمالكية بالنسبة للعقار املذكور سـواء جلهـة     اإلجراءاتالواردة يف املرسوم التشريعي املذكور على كافة        

 املوضوعة هبذا الصدد أو جلهة حتديد اجلهة اليت يتوجب عليها دفع القيمة ونقل              واألسسقار  تقدير بدل قيمة الع   
  . الواردة يف املرسوم املذكوراإلجراءاتملكية العقار إىل امسها يف السجل العقاري وغريها من 

 تطبق  وإمنانه على موجب ما تقدم فانه ال حاجة إلعادة استصدار صك يقضي باستمالك العقار               أومن حيث      
 كمـا لـو أن      ١٩٨٢لعام  / ٢٠/على بقاء استمالكه قائماً النصوص الواردة يف املرسوم التشريعي ذي الرقم            

  .  استمالكه مت ابتداء طبقاً ألحكام املرسوم التشريعي املذكور
 – مـدار البحـث    – الذي عاجل املوضوع     ١٩٩٨لعام  / ١٣/ومن حيث أن رأي اللجنة املختصة ذا الرقم            
 استمالكية جديدة ليكون قرار االستمالك هو املستند يف نقل ملكية العقـار             إضبارة إعدادهب إىل ضرورة    وذ

مـن  / ٢/ مشاريع النفع العام احملددة يف املـادة         ألحدإىل اسم اجلهة صاحبة املشروع عندما يكون االستمالك         
 االستمالك قائماً   بإبقاءائية اليت قضت     القض األحكامقانون االستمالك النافذ ال يستقيم وال ينسجم مع منطوق          

  .إلغائهاألمر الذي يستوجب / ٢٠/ املرسوم التشريعي ذي الرقم أحكامباالستناد إىل 
  - هلذه األسباب -

  : أقرت اجلمعية العمومية الرأي التايل
 املرسـوم   كامأح االستمالك قائماً باالستناد إىل      إبقاء مع   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/حكام القانون ذي الرقم      أ –أوالً

 وإمنا ال يقتضي استصدار قرار استمالكي جديد للعقار املذكور          ١٩٨٢لعام  / ٢٠/التشريعي ذي الرقم    
جله أن تبادر إىل تطبيـق      أيتوجب على اجلهة صاحبة مشروع النفع العام الذي مت استمالك العقار من             

 علـى العقـار     ١٩٨٢لعام  / ٢٠/مفاعيل النصوص القانونية الواردة يف املرسوم التشريعي ذي الرقم          
  .املستملك ودون حاجة إىل استصدار صك استمالكي جديد هبذا الشأن

  .١٩٩٨لعام / ١٣/يلغى رأي اللجنة املختصة ذو الرقم  –ثانياً
  . هذا الرأي إىل السيد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء حسب األصولإبالغ –ثالثاً

   م٣١/٧/٢٠٠١املوافق لـ   هـ١١/٥/١٤٢٢صدر يف 
  رئيس جملس الدولة          املقرر النائب 
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 ٢٨٧

  اجلمهورية العربية السورية 
  جملس الدولة 

  م٢٠٠١لسنة / ٩٦/الرأي رقم 
من القانون ) ٤١/٤٦( املادتني أحكامإن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع يف جملس الدولة املؤلفة وفق   

  :ين وتعديالته من املستشار١٩٥٩ة لسن/ ٥٥/ذي الرقم 
  رئيساً      رئيس جملس الدولة - السيد حممد علي امليداين

  عضواً    نائب رئيس جملس الدولة - السيد حممد ممتاز الفواخريي
  عضواً    نائب رئيس جملس الدولة - السيد عامر املوقع اخلطيب

  .  م ومرفقاته٢٦/٧/٢٠٠١املؤرخ يف / ٣٩٦٠٤/طالع على كتاب جملس مدينة حلب ذي الرقم إلبعد ا   
  - القضية - :تبني ما يلي

كمة نظراً لصدور العديد من األحكام القضائية عن احمل       :  ما يلي  إليهجاء يف كتاب جملس مدينة حلب املشار           
  :اإلدارية العليا اليت قضت

 وجيري العمـل    ١٩٧٩لعام  / ٦٠/بانعدام االستمالك لبعض العقارات املستملكة وفق أحكام القانون           -أ 
 .١٩٨٣لعام / ٢٠/ق أحكام املرسوم على استمالكها وف

 مـع بقـاء   ١٩٧٩لعـام  / ٦٠/بانعدام االستمالك لبعض العقارات املستملكة وفق أحكام القانون         -ب 
  .١٩٨٣لعام / ٢٠/االستمالك قائماً وفق أحكام املرسوم 

ك وقانون  ستمالالتطبيق أحكام قانونا ل   ( قد نص يف مادته الثالثة عشر        ١٩٧٩لعام  / ٦٠/وباعتبار أن القانون    
مـن قـانون    / ٢٦/فقد نصت املـادة      ). يرد عليه نص يف هذا القانون      عمار العرصات النافذين يف كل ما مل      إ

من / ٢٥/مع مراعاة أحكام املادة      : على ما يلي   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم      
  : يف احلالتني التاليتني التقديرإعادةهذا املرسوم ال يستدعي جتديد مرسوم االستمالك 

 . االستمالك السابقبإلغاء صدر مرسوم االستمالك تالفياً لنقص يف الشكل نتج عن حكم قضائي إذا -١
 جرى هذا التغيري وفق األنظمة املرعية ولغرض آخر مـن           إذاتغيري الصفة التنظيمية للعقار املستملك       -٢

  . النفع العام الواردة يف هذا املرسومأغراض
من املرسـوم   / ٢٦/طالع وبيان الرأي يف مشول األحكام القضائية املنوه عنها أعاله بأحكام املادة             يرجى اإل    

  . تقدير جديدإجراء وبالتايل احملافظة على التقدير السابق وعدم ١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي 
  - الرأي -

 تقـدير قيمـة     إعـادة  ومن حيث أن املوضوع املطروح يف هذه القضية يدور حول بيان مدى احلاجة إىل                
 وصدرت أحكام قضائية عن احملكمة      ١٩٧٩لعام  / ٦٠/العقارات اليت كانت مستملكة وفقاً ألحكام القانون        

 أحكـام  قائمـاً باالسـتناد إىل       إبقاء استمالكها وفقاً ألحكام القانون املذكور مع        بإلغاءاإلدارية العليا قضت    
لعـام  / ٦٠/ استمالكها وفقاً ألحكام القانون      بإلغاء قضت   أو ١٩٨٣لعام  / ٢٠/املرسوم التشريعي ذي الرقم     

  .١٩٨٣لعام / ٢٠/ وجيري العمل على استمالكها جمدداً وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي ١٩٧٩
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 ٢٨٨

لعـام  / ٢٠/من قانون االستمالك النافذ الصادر باملرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٢٦/ومن حيث أن املادة        
  : تنص على أنه١٩٨٣

 التقـدير يف    إعـادة من هذا املرسوم ال يستدعي جتديد مرسوم االستمالك         / ٢٥/ع مراعاة أحكام املادة     م (  
  : احلالتني التاليتني

  . االستمالك السابقبإلغاء صدر مرسوم االستمالك تالفياً لنقص يف الشكل نتج عن حكم قضائي إذا -١
 النفع العام أغراضمة املرعية ولغرض من  جرى وفق األنظإذاتغيري الصفة التنظيمية للعقار املستملك  -٢

  )...الواردة يف هذا املرسوم
 االستمالك حبكم قضائي لنقص     إلغاء كان   إذاومن حيث أنه ال بد للبحث يف هذه القضية من التفريق بني ما                 

 إذاذكر أمـا    املارة ال / ٢٦/يف الشكل ويف هذه احلالة ال ضرورة إلعادة تقدير قيمة العقار استناداً لنص املادة               
 االستمالك حبكم قضائي نتج عن عيب جسيم حلق بصك االستمالك كأن يتفيا صك االسـتمالك                إلغاءكان  

 غرضاً أوسع من أغراض القانون املذكور فال بد يف          ١٩٧٩لعام  / ٦٠/الصادر وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي      
العمل استمالكها جمدداً وفقاً ألحكام املرسـوم        ما جرى    إذاهذه احلالة من إعادة تقدير قيمة العقارات جمدداً         

  .أحكامه استمالكها قائماً باالستناد إىل بإبقاء أو قضى احلكم القضائي ١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي 
 استمالكها وفقاً ألحكـام     بإلغاء قضى   إذاومن حيث أن مثة عقارات ال ضرورة إلعادة تقدير قيمتها جمدداً فيما                

لعام / ٢٠/ استمالكها قائماً باالستناد إىل أحكام املرسوم التشريعي ذي الرقم           إبقاء مع   ١٩٧٩ لعام/ ٦٠/القانون  
لعام / ٦٠/ القانون   أحكام أن هذه العقارات تقدر قيمتها سواء مت استمالكها إىل           إذ وهي العقارات الزراعية     ١٩٨٣
  . السنويإنتاجها بعشرة أمثال ١٩٨٣لعام / ٢٠/ أو استناداً إىل أحكام املرسوم التشريعي ذي الرقم ١٩٧٩

  - هلذه األسباب -
  : أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

 ١٩٧٩لعـام   / ٦٠/ليت كانت مستملكة وفقاً ألحكـام القـانون         ا تقدير قيمة العقارات     إعادةيتعني   –أوالً  
 املرسوم  أحكامإىل  وصدرت أحكام قضائية عن احملكمة اإلدارية العليا جبعل استمالكها قائماً باالستناد            

 املرسوم التشريعي املذكور    أحكام أو جرى استمالكها باالستناد إىل       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/التشريعي رقم   
  .١٩٧٩لعام / ٦٠/بعد أن ألغي استمالكها استناداً إىل أحكام القانون 

ال ختتلف إن كانـت      كانت العقارات املستملكة زراعية فال حاجة إعادة تقدير قيمتها ألن قيمتها             إذا –ثانياً  
 وعلى موجب أحكام قانون االسـتمالك النافـذ         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/مستملكة على موجب القانون     

  .١٩٨٣لعام / ٢٠/الصادر باملرسوم التشريعي 
  . حلب حسب األصولة هذا الرأي إىل جملس مدينإبالغ –ثالثاً 

   م٣٠/٨/٢٠٠١ املوافق لـ هـ ١١/٦/١٤٢٢صدر يف 
   املستشار    املستشار    املستشار      املستشاراملقرر النائب       
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  اجلمهورية العربية السورية
  جملس الدولة

 )٢٥٤/٢٠٠٣(رأي اجلمعية العمومية 
  )٣٩٩/٢٠٠٣(يف القضية ذات رقم 
  

 يف  ٢٠٠٣/ ٢٥/٩إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الثالثاء الواقع يف                
  : مسي مبجلس الدولة باهليئة املشكلة من املستشارينمقرها الر

  رئيسـاً      االسيد توفيق عمر باب
  عضـواً     السيد حممد هيثم ديار بكر يل

  عضـواً      السيد توفيق الناشف
  عضـواً        السيد حممود بيطار

  عضـواً      السيد صالح الدين معراوي
  .حبضور املقرر املستشار املساعد رجب أمحد

تـاريخ  ) ٥٧٨٣/١(الـرقم   طالع على كتاب السيد وزير الدولة لـشؤون جملـس الـوزراء ذي              بعد اإل    
لـسنة   /ع.  ج ٩٣٣/الـصادر يف القـضية ذات الـرقم         / ١/وعلى الـرأي ذي الـرقم       . م١٨/٨/٢٠٠٣
  : تبني اآليت٢٠/٤/٢٠٠٣

  - القضية -
لة قد أصدرت الرأي ذا الـرقم       كانت اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع يف جملس الدو            
 على التساؤل الوارد من رئاسة جملس الوزراء بشأن أنه قد صدر عن جملـس الدولـة                  بناءً ٢٠٠٣لسنة  / ١/

لعـام  / ٦٠/ القانون رقـم     أحكامأحكاما قضائية قضت بإعالن انعدام صك استمالك عقارات استندت إىل           
 وذلك جلهـة    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ املرسوم التشريعي رقم     مأحكا واعتبار االستمالك قائماً باالستناد إىل       ١٩٧٩
 يف معرض تنفيذ األحكام القضائية وما       إليهاقارات املشار   ع الواجب اعتمادها يف تقدير بدل استمالك ال       األسس

 النافذة بتاريخ صـدور صـك       األسس النافذة بتاريخ صدور احلكم أم وفق        األسس كان تقديرها يتم وفق      إذا
 األحكـام تهى الرأي املذكور باألكثرية إىل أن تقدير بدل استمالك العقارات اليت قـضت              االستمالك وقد ان  

 أحكـام  يف جملس الدولة باعتبار استمالكها قائماً باالسـتناد إىل           اإلداريالقضائية املربمة الصادرة عن القضاء      
 النافـذة   األسسيتم وفق    املتضمن قانون االستمالك ينبغي أن       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/املرسوم التشريعي ذي الرقم     

 أيضاً يف هذه الـصدد      األحكام االستمالك مجيع    إجراءات املربمة وأن تطبق بشأن      األحكامبتاريخ صدور تلك    
 صك باالستمالك بعد أن حتققت الغاية املرجوة يف هذه احلـال نتيجـة لـصدور                إصدارباستثناء احلاجة إىل    

عرض الرأي على السيد وزير الدولة لشؤون جملس الـوزراء          فلدى  .  مجيع ما خيالف هذا الرأي     وإلغاء األحكام
كتب إىل السيد رئيس جملس الدولة مبوجب كتابه املشار إليه أعاله أن هناك رأي يقول انه ال جمـل لتفـسري                     

 أن تزيـل الغمـوض يف     األحكـام  تلك   أصدرت يعود للمحكمة اليت     وإمنااألحكام القضائية برأي استشاري     
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 قد طالت   إليها القضائية املشار    األحكام حال وجودها كما أن هناك رأي يقول بأن           يف األحكاممنطوق تلك   
 التقدير املعتمدة بتاريخ    أسس االستمالك قائماً وهذا يعين أن يتم دفع قيم االستمالك وفق            إبقاءركن السند مع    

ة لـشؤون جملـس      لتشعب اآلراء يف هذا املوضوع فقد طلب السيد وزير الدول          نظراً .صدور صك االستمالك  
  .الوزراء عرض املوضوع على اجلمعية العمومية إلعادة النظر يف ضوء اآلراء املتقدمة

  - الرأي -
 املعترض عليه قد انتهى إىل نتيجـة مفادهـا أن           ٢٠٠٣لسنة  / ١/من حيث أن رأي اجلمعية العمومية رقم           

الصادرة عن القـضاء اإلداري يف جملـس         القضائية املربمة    األحكامتقدير بدل استمالك العقارات اليت قضت       
 املتـضمن   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ املرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكامالدولة باعتبار استمالكها قائما باالستناد إىل       

 املربمـة وأن تطبـق بـشأن        األحكام النافذة بتاريخ صدور تلك      األسسقانون االستمالك ينبغي أن يتم وفق       
 املنصوص عليها يف القانون وتلك اليت قضت أحكامها بتطبيقها أيـضاً يف             ماألحكا االستمالك مجيع    إجراءات

 صك باالستمالك بعد أن حتققت الغاية املرجوة يف هذا اجملـال نتيجـة              إصدارهذا الصدد باستثناء احلاجة إىل      
  . املذكورةاألحكاملصدور 

قضائية قـد اعتـربت أن صـك         ال األحكامومن حيث أن الرأي املعترض عليه قد ذهب يف أسبابه إىل أن                
ن أ معـدوماً و   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون ذي الرقم     ألحكاماالستمالك املتضمن استمالك العقار املعين استناداً       

انعدام الصك من شأنه أن يهوي به إىل درك العدم ويغدو يف غياب النسيان وان ينتهي وجوده بكـل آثـاره                     
القضائي املعين قد صحح املستند الذي اعتمده صـك االسـتمالك   نه ال ميكن القول بأن احلكم أونتائجه كما  

  . الصك بعد انعدامه وبعثه من جديدإحياءاملعدوم ألن التصحيح املقبول قانوناُ ال يعين البتة 
 االعتراض على الرأي تذهب يف حمورين أحدمها يقول أنه ال جمال لتفـسري األحكـام                أسبابومن حيث أن       

 األحكـام  أن تزيل الغموض يف منطوق تلك   األحكام أصدرت يعود للمحكمة اليت     وإمناي  القضائية برأي استشار  
 االستمالك قائمـاً    وإبقاء قد طالت ركن السند      إليها القضائية املشار    األحكاميف حال وجودها وآخر يقول بأن       

مالك ويطلب الـسيد     التقدير املعتمدة بتاريخ صدور صك االست      أسسوهذا يعين أن يتم دفع قيم االستمالك وفق         
  .وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء إعادة النظر يف الرأي املذكور يف ضوء اآلراء املتقدمة

 تنص  ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من القانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم        / ١٣/ومن حيث أن املادة        
ا قبل تاريخ مرسوم االستمالك مباشرة وأن        قيمته أساسعلى اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على         (:على ما يلي  

  )… بنتيجة مشروع االستمالك األسعارتسقط من احلساب كل ارتفاع طرأ على 
ومن حيث أن صدور أحكام قضائية مربمة عن جملس الدولة تقضي بإعالن انعدام صك االستمالك وفقـاً                    

 ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/ ألحكام القانون رقم      مع إبقاء االستمالك قائماً وفق     ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ألحكام القانون   
 يستهدف حتقيق أغـراض أوسـع مـن         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/باعتبار أن االستمالك وفقاً ألحكام القانون رقم        

 يعين أن هذه األحكام قد صححت ركن السند الـذي مت            ١٩٧٩لعام  / ٦٠/االستمالك وفقاً ألحكام القانون     
 تقدير القيمة االستمالكية للعقارات املستملكة بتاريخ صدور هذه          إعادة إىلمبوجبه االستمالك فقط وال يتعداه      

األحكام وإمنا تبقى هذه القيمة االستمالكية خاضعة يف تقديرها لتاريخ صدور صك االستمالك وفقاً ألحكام               
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 وذلك دون املساس باألحكام القضائية املربمة الـيت         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم     / ١٣/املادة  
حددت تارخياً معيناً لتقدير قيم العقارات املستملكة ومع اآلخذ باالعتبار الفوائد اليت تترتب ألصحاب تلـك                

ومن حيث أنه ال ميكن القول بأن تصحيح        . من املرسوم التشريعي آنف الذكر    ) ٢٥/٣(العقارات مبقتضى املادة    
من حيث أن الرأي و.استناداً لقانون جديداملستند القانوين لصك االستمالك يعين والدة صك استمالكي جديد          

 املعترض عليه مل يأخذ هذه األسس بعني االعتبار فحق عليه اإللغاء متهيداً للقول بأن العقارات                ٢٠٠٣لعام  / ١/
 وصدرت هبا أحكام قضائية طالت ركن الـسند         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/اليت كانت مستملكة مبوجب القانون رقم       

 فإنه يقتضي تقدير قيمتها     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم       وأبقت على االستمالك قائماً   
من املرسوم التشريعي آنف الذكر مع عدم املساس حبجية األحكـام           / ١٣/بتاريخ استمالكها وفقاً لنص املادة      

  .املكتسبة الدرجة القطعية واليت تضمنت تارخياً حمدداً لتقدير قيم العقارات املستملكة
  -ذه األسبابهل -
  :أقرت اجلمعية العمومية الرأي التايل باألكثرية

 فإن العقـارات الـيت كانـت    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم     / ١٣/عمالً بأحكام املادة    : أوالً
 وصدرت هبا أحكام قضائية طالت ركن السند وأبقت         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/مستملكة مبوجب القانون رقم     

 فإنه يقتضي تقدير قيمتـها      ١٩٨٣لعام  / ٢٠/اً وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم       على االستمالك قائم  
بتاريخ استمالكها وذلك مع عدم املساس حبجية األحكام القضائية املكتسبة الدرجـة القطعيـة والـيت                

صـحاب  تضمنت تارخياً حمدداً لتقدير قيم العقارات املستملكة ومع اآلخذ باالعتبار الفوائد اليت تترتب أل             
  .من املرسوم التشريعي آنف الذكر) ٢٥/٣(تلك العقارات مبقتضى املادة 

  . فيما قام عليه من أسباب وفيما انتهى إليه من نتيجة٢٠٠٣لعام / ١/يلغى رأي اجلمعية العمومية رقم : ثانياً
  .إبالغ هذا الرأي إىل السيد رئيس جملس الوزراء حسب األصول: ثالثاً

   م١٣/١٢/٢٠٠٣صدر يف 
  رئيس جملس الدولة      املستشار املساعد      املقرر

------------------------------------------------  
 اجلمهورية العربية السورية 

  جملس الدولة
  م٢٠٠٣لسنة / ٥٢/الرأي رقم 

  م٢٠٠٢لسنة / ٣٩٦/يف القضية رقم 
مـن  ) ٤١/٤٦( املـادتني    أحكـام وفق  إن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع يف جملس الدولة املؤلفة              

  : وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 
  رئيساً    رئيس جملس الدولة    السيد عامر املوقع اخلطيب

  عضواً  نائب رئيس جملس الدولة     السيد حممد رضوان
  عضواً  نائب رئيس جملس الدولة     السيد حممد الغفري
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 م  ١٨/١٠/٢٠٠٢ يف   املؤرخ/ ٩٩٨٠/١٤/١١/ واملرافق ذي الرقم     اإلسكانارة  طالع على كتاب وز   بعد اإل 
  :  تبني ما يليومرفقاته

  - القضية -
 إنه مبوجب قرار االستمالك رقـم       –حسبما يبني من كتاب االستفتاء ومرفقاته     –تتحمل وقائع هذه القضية        
ك مجلة من العقارات لـصاحل       جرى استمال  ٢٩/٧/١٩٨٩الصادر عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ       / ٤٨٥٨/

مشروع إرواء حمافظيت محص ومحاه من أعايل العاصي معليه قامت حمافظة محص بتشكيل جلنة بدائية لتقـدير                 
 ،ضات املقدمة على التقدير البدائي    بدل استمالك العقارات املستملكة وكذلك جلنة إعادة النظر للبت يف االعترا          

رها بتحديد بدل االستمالك للمتر املربع الواحد من العقارات املستملكة          وبعد أن أصدرت جلنة إعادة النظر قرا      
تبني وجود اختالف يف املساحة الفعلية املستملكة عن املساحة املبنية يف قرارا اللجنة نتيجة اعتماد جلنة إعـادة                  

الك يف حني أنـه     احملفوظ يف إضبارة االستم   ) التقرييب(النظر على املساحات املوجودة يف اجلدول االستمالكي        
وبعد أن أهنت اللجنة أعماهلا صدرت نتائج التكليف املساحي ألعمال املشروع فتـبني وجـود اخـتالف يف                  

  .املساحات املستملكة بني املساحة الفعلية واملساحة املقدرة واليت اعتمدهتا جلنة إعادة النظر
يها من بعض املالكني ضمن املدة احملددة       كما سهت اللجنة املذكورة عن دراسة بعض االعتراضات املقدمة إل            

وترجو اإلدارة املستفتية بيان الرأي يف إمكانية إصدار قرار من حمافظة محـص              .لالعتراض على التقدير البدائي   
  .  يتضمن تكليف جلنة إعادة النظر املشار إليها بإعادة النظر بقرارها وفق ما ورد أعاله

  - الرأي -
يدور حول بيان الرأي يف مسألتني، األوىل تتعلق بإمكانية تكليف جلنة إعادة النظر يف              من حيث أن مدار البحث         

قرارها جلهة تقدير املساحات للعقارات املستملكة حبيث تلحظ املساحات الفعلية هلذه العقارات يف ضـوء نتـائج                 
ن كانت جلنة إعادة النظر قد      التكليف املساحي ألعمال املشروع االستمالكي واليت أظهرت املساحات الفعلية بعد أ          

اعتمدت املساحات التقديرية يف قرارها، الثانية تتعلق بإمكانية تكليف جلنة إعادة النظر يف النظر بدراسة االعتراضات                
  .املقدمة إليها ضمن املدة القانونية على التقدير البدائي واليت كانت قد سهت عن دراستها يف قرارها

 /٢٠/من قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي ذي الرقم         / ٢٤/من املادة   / ٢/ومن حيث أن الفقرة        
 قراراهتـا باإلمجـاع أو      تصدر جلنة إعادة النظر حبضور مجيع األعضاء      (:  وقد نصت على ما يلي     ١٩٨٣لعام  

  ).، وتكون قراراهتا مربمة ال تقبل طريقاً من طرق الطعن أو املراجعةباألكثرية
، الصادر بنتيجة   جلنة إعادة النظر   املتقدم أن املشروع قد أسبغ على قرارات         جواضح من النه  ومن حيث أن ال      

ضات املقدمة على التقدير البدائي، صفة القطعية واالنربام، وذلـك فيمـا اسـتكملت              قيامها بدراسة االعترا  
، ومؤدى الـصفة    تمالكملنصوص عليها يف قانون االس     القانونية ا  األحكام وراعت   األساسيةاهتا  بشروطها وموج 

  .القطعية لقرارات جلنة إعادة النظر عدم جواز تعديل أو إلغاء ما جاء فيها من حيث األسباب والنتائج
درك االنعدام فإن    ومن حيث أنه ويف حال انطواء قرار جلنة إعادة النظر على خمالفة قانونية فاحشة تنحدر به إىل                   

ة عن القرار املذكور هو القضاء اإلداري الذي يعود له وحده حق الرقابة على املرجع املختص يف تقرير احنسار القطعي
  . هذه القرارات يف معرض الطعن هبا من قبل األطراف من املستحقني لبدالت االستمالك أو اإلدارة املعنية
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 إعادة النظر إمنـا      إىل ما سبق بيانه فإن إعادة النظر باملساحات الواردة يف قرار جلنة            ومن حيث أنه واستناداً      
 املشرع على قرارات هذه اللجنة ويبقى لألطراف حق مراجعة القضاء للطعن            أضفاها اليت   واإلبرامميس القطعية   

أما فيمـا    نه من انطوائه على خمالفة قانونية تنحدر به إىل درجة االنعدام،          أيف قرار جلنة إعادة النظر فيما يعتقد        
املهلة القانونية على التقدير البدائي وسهت جلنة إعادة النظر عن دراستها            اليت قدمت ضمن     تباالعتراضايتعلق  

فإنه من اجلائز لإلدارة تكليف جلنة إعادة النظر بالبت هبا على اعتبار أن النظر هبذه االعتراضات ال ميس القطعية                   
  . هلذه االعتراضات أساساًاملضفاة على قرارات جلنة إعادة النظر ألن قرار اللجنة املذكورة مل ينطو على التعرض

  - فلهذه األسباب -
  : أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

من غري اجلائزة لإلدارة جلنة إعادة النظر بإعادة النظر يف قرارها جلهة اخـتالف مـساحات األرضـي                   -أوالً
 املذكورة ويبقـى  املستملكة بني املساحة التقريبية واملساحة الفعلية اليت ظهرت بعد انتهاء أعمال اللجنة         

 مراجعة القضاء املختص للطعـن يف       اإلدارةمن حق كل من أصحاب استحقاق بدالت االستمالك أو          
  .قرار جلنة إعادة النظر فيما يعتقد أنه قد انطوى على خمالفة قانونية جسيمة تنحدر به إىل درجة االنعدام

ات اليت قدمت إليها على التقدير البدائي وسهت جلنة         جيوز لإلدارة تكليف جلنة إعادة النظر بالت باالعتراض        -ثانياً
  .إعادة النظر عن دراستها شريطة أن تكون هذه االعتراضات قد قدمت ضمن املهلة القانونية لتقدميها

 . هذا الرأي إىل وزارة اإلسكان واملرافق حسب األصولإبالغ -ثالثاً 
  م٢٨/٤/٢٠٠٣املوافق لـ  هـ٢٦/٢/١٤٢٤دمشق يف 

  املستشار    املستشار    املستشار    املستشار    ستشارامل    املقرر
------------------------------------------------  

 اجلمهورية العربية السورية
 جملس الدولة 

  )٩٣٥/٢٠٠٣(يف القضية ذات رقم ) ٢٤٢(رأي اجلمعية العمومية 
 هـ  ١٤٢٤/ ٨/٩وم الثالثاء الواقع يف     إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة ي           

  : باهليئة املشكلة من املستشارين يف مقرها الرمسي مبجلس الدولة٤/١١/٢٠٠٣املوافق 
  اًرئيس    االسيد توفيق عمر باب

  واًعض    السيد حممد هيثم ديار بكريل
  واًعض    السيد توفيق الناشف
  واًعض      السيد حممود بيطار

  اًوعض    السيد صالح الدين معراوي
  .حبضور املقرر املستشار املساعد رجب أمحد

 املـؤرخ يف    ١٦/٥/٥/لـرقم   طالع على كتاب املؤسسة العامة للمعارض واألسـواق الدوليـة ذي ا           بعد اإل 
  .م٩/٢/٢٠٠٣
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  .٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ ٣١/٥/٥/وعلى كتاب املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية ذي الرقم 
  .لقضيةوعلى تقرير اخلربة الصادر هبذه ا

  : تبني اآليت٦/٣/٢٠٠٣املؤرخ / ٩٢٥/وعلى كتاب حمافظة ريف دمشق ذي الرقم 
  - القضية -

الـصادر بتـاريخ    / ٣٥٤/تبدي املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية أنه مبوجب القرار ذي الرقم               
-٦٠-٥٩(األرقام   عن السيد رئيس جملس الوزراء فقد مت استمالك جمموعة من العقارات ذوات              ٩/٢/١٩٨٦
ا بغية إنشاء املدينة اجلديدة ملعـرض       همن منطقة حوش السلطان لصاحل    ) ٧٤-٧١-٣٨-٣٧-٣٦-٧٠-٦١

 فقـد   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون االستمالك ذي الرقم      / ١٢/من املادة   / ١/دمشق الدويل ومبوجب الفقرة     
تكمال إجراءات االستمالك لصاحلها هذا     شكلت جلنة للتقدير البدائي للعقارات املستملكة جلنة إعادة النظر الس         

مع التنويه عن املؤسسة املستفتية كانت قد أقامت دعوى بنفس املوضوع أمام حمكمة القضاء اإلداري سجلت                
 مبواجهة كل من حمافظة ريف دمشق واملالكني مث تنازلت عن الدعوى مبوجـب              ٢٠٠٢لسنة  / ٨٤٩٤/برقم  

 نظراً حلاجتها املاسة الستالم العقارات املستملكة بغية افتتـاح          ٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ   ٣١/٥/٥كتاهبا ذي الرقم    
الدورة اخلمسني ملعرض دمشق الدويل يف موعدها وحصرت خالفها مع حمافظـة ريـف دمـشق فأصـبح                  
االختصاص معقوداً للجمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع يف جملس الدولة عمـالً بأحكـام               

  .من قانون جملس الدولة وتعديالته/ ٤٧ /من املادة/ ج/الفقرة 
ومن حيث أن حمافظة ريف دمشق ردت على االدعاء طالبة إخراجها من القضية تأسيساً على أن دورهـا                     

ينحصر فقط بتشكيل جلنة إعادة النظر استناداً ألحكام قانون االستمالك مشرية إىل أن قـانون االسـتمالك مل         
د مدة عمل جلنة إعادة النظر كان بغية احلض على اإلسـراع يف العمـل وأن                ن حتدي أحيدد مدة لعمل اللجنة و    

  .ريقاً من طرق الطعن أو املراجعةقرارات جلنة إعادة النظر تصدر مربمة ال تقبل ط
  - الرأي -

من حيث أن املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية تطلب احلكم بإعالن انعدام قرار جلنة النظر الصادر                  
 حوش السلطان   - بشأن إعادة تقدير قيمة العقارات املستملكة لصاحلها من منطقة شبعا          ٢٢/٢/٢٠٠٠ريخ  بتا

 عن السيد رئيس جملس الوزراء      ٩/٢/١٩٨٦الصادر بتاريخ   / ٣٥٤/مبحافظة ريف دمشق مبوجب القرار رقم       
ر الصادر باألكثرية قد خالف     إلنشاء املدينة اجلديدة ملعرض دمشق الدويل تأسيساً على أن قرار جلنة إعادة النظ            

 الذي حدد احلد األقصى لبدل استمالك الدومن الواحـد يف حمافظـة             ١٩٩١لعام  / ٣٠١/أحكام املرسوم رقم    
لرية سورية يف حني أن جلنة إعادة النظر حددت قيمة الـدومن الواحـد مببلـغ                / ٨٦٠٠٠/ريف دمشق مببلغ    

 قـد   ٤/٥/١٩٩٩تـاريخ   / ٤٥/افظ ريف دمشق رقم     لرية سورية إضافة إىل أن قرار السيد حم       / ٢٥٠,٠٠٠/
حدد للجنة مدة ثالثة أشهر إلهناء أعماهلا وهذه املدة تسري من تاريخ صدوره يف أن اللجنة استغرقت مـدة                   
تسعة أشهر ويكون قرارها قد صدر ومهما كانت مهمة اللجنة منتهية وبالتايل فإن قرارها يكون قد صدر من                  

  . مل يصدر باسم الشعب العريب السوريأيضاًللجنة ن قرار اإجهة غري خمتصة و
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ومن حيث أن حمافظة ريف دمشق أجابت على املطالبة ملتمسة إخراجها من القضية كون دورها يقتـصر                    
على تشكيل جلنة إعادة النظر استناداً إىل أحكام قانون االستمالك موضحة أن قرارات جلنة إعادة النظر مربمـة   

  . طرق الطعن أو املرافعةال تقبل أي طريق من 
ومن حيث أن االجتهاد يف جملس الدولة بقسميه القضائي واالستشاري قد استقر على أن القطعية اليت تلحق                    

بقرارات إعادة النظر إمنا يقصد هبا تلك القرارات اليت ال يشوهبا عيب جسيم ينحدر هبا إىل درك االنعدام إذ أنه                    
  .ابة القضائية شأهنا يف ذلك شأن قرار إداري معيبيف هذه احلالة تبسط عليها الرق

 الصادر وفقاً ألحكام قانون االستمالك وتطبيقاً       ١٩٩١لعام  / ٣٠١/ومن حيث أن املرسوم التشريعي رقم          
 قد حدد قيمة الدومن الواحد من أراضي حمافظة ريف دمـشق مببلـغ              ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/ألحكام املرسوم   

  .لرية سورية/ ٨٦٠٠٣/
 حمافظة ريـف  أراضي النظر قد حددت قيمة الدومن الواحد من         إعادةمن حيث أن الثابت يف األوراق أن جلنة         و   

  .م١٩٩١لعام / ٣٠١/لرية سورية بشكل خمالف ألحكام املرسوم التشريعي رقم / ٢٥٠,٠٠٠/دمشق مببلغ 
تب على خمالفة األسـس     نه يتر أ تنص على    ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/من املرسوم رقم    / ٤/ومن حيث أن املادة        

  .إجراءات التقدير بطالناً مطلقاً بطالن ألحكامهاملبينة يف هذا املرسوم والقرارات الصادرة تطبيقياً 
لعـام  / ٣٠١/ النظر ألسس  التقدير احملددة يف املرسـوم رقـم            إعادةومن حيث أن عدم مراعاة قرار جلنة           

 إىل درجة االنعدام وان البحـث يف هـذه املخالفـة             من شأنه أن يوشم قرارها بعيب جسيم يرتل به         ١٩٩١
 أكدتـه  املسندة لقرارها وهذا ما      األخرى النظر يغين عن البحث يف العيوب        إعادةاجلسيمة املسندة لقرار جلنة     

 النظر الـصادر    إعادة انعدام قرار جلنة     إعالن معه واحلالة هذه من      معدياخلربة الفنية الصادرة هبذه القضية فال       
 فيما تضمنه من حتديد قيمة العقارات املستملكة لصاحل املؤسـسة العامـة للمعـارض               ٢٢/٢/٢٠٠٠بتاريخ  

  .واألسواق الدولية من املنطقة العقارية
 احملددة يف املرسوم رقـم      األسسلرية سورية وذلك وفق     /٨٦٠٠٠/حيث حددت قيمة الدومن الواحد مببلغ          
 علة القيمة املقدرة من قبل جلنة التقدير البدائي فـشكلت            وبنتيجة اعتراض بعض املالكني    ١٩٩١لعام  / ٣٠١/

من قانون االستمالك فقـدرت     / ٢٣/من املادة   / ١/ النظر يف القيمة املقدرة عمالً بأحكام الفقرة         إلعادةجلنة  
لرية سورية وذلك باألكثرية حيث خالف رئيس اللجنة وممثل املؤسسة          / ٢٥٠,٠٠٠/قيمة الدومن الواحد مببلغ     

 املستملكة متهيـداً لـصرفها      األراضي حتديد بدالت قيمة     إجراءاتبني للمؤسسة املستفتية  أثناء متابعة       وقد ت 
  :نة إعادة النظر لألسباب التاليةبطالن إجراءات وقرار جل

 قانون االستمالك إن احلـد األقـصى لبـدل          ألحكام الصادر وفقاً    ١٩٩١لعام  / ٣٠١/قضى املرسوم رقم     -١
لرية سورية وعلى هذا تكون قيمة الدومن       / ٨٦٠,٠٠٠/احد يف منطقة ريف دمشق يبلغ       استمالك  اهلكتار الو   

لرية سورية حيث أن اهلكتار يعادل عشرة دومنات وتكون جلنة إعـادة النظـر قـد             / ٨٦٠٠٠/الواحد مببلغ   
كما لرية سورية   / ٢٥٠,٠٠٠/ املرسوم املذكور أعاله عندما حددت قيمة الدومن الواحد مببلغ           أحكامخالفت  
نـه  أ قانون االستمالك نصت على      ألحكام الصادر وفقاً    ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/من املرسوم رقم    / ٤/أن املادة   

 املبينة يف هذا املرسوم والقرارات الصادرة تطبيقياً ألحكامه بطالن إجراءات التقدير            األسسيترتب على خمالفة    



  االستمالك–الفصل الرابع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٢٩٦

 غري خمتصة   أصبحت معدوماً بسبب صدوره عن جهة        النظر جاء  إعادةبطالناً مطلقاً إضافة لذلك فإن قرار جلنة        
 النظر قد   إعادة املتضمن تشكيل جلنة     ٤/٥/١٩٩٩تاريخ  / ٤٥/حبسبان أن قرار السيد حمافظ ريف دمشق رقم         

 إلهناء أعماهلا وان هذه املدة تسري من تاريخ صدور هذا القرار يف حني أن اللجنة                أشهرحدد للجنة مدة ثالثة     
شهر الجناز عملها أي أن قرار جلنة النظر قد صدر وكانت مهمة اللجنة منتهية وبالتـايل                استغرقت مدة تسعة أ   

غدا قراراها قد صدر عن جهة غري خمتصة واستطراداً فإن جلنة إعادة النظر عي جلنة قضائية يرئـسها قـاض                    
 هبـذه الـصيغة     ويفترض أن تصدر قراراهتا باسم الشعب العريب السوري لكن قرار جلنة إعادة النظر مل يصدر              

بكافـة آثـاره     ٢٢/٢/٢٠٠٠والتمست إعطاء الرأي امللزم يف إعالن انعدام قرار جلنة إعادة النظر املؤرخ يف              
 – السيد حمافظ ريف دمشق بتشكيل شبعا        وإلزام القانونية اليت مت عرضها آنفاً       لألسسومفاعيله لصدوره خمالفاً    

د حمافظ ريف دمشق بإعادة بتشكيل جلنة إعادة النظر للبت يف            السي وإلزامحوش السلطان بكافة آثاره ومفاعيله      
االعتراضات املقدمة من ذوي الشأن على التقدير البدائي للعقارات املستملكة موضوع القضية لتقدير القيمة يف               

  . الذي كان سارياً عند قيام جلنة إعادة النظر بعملها١٩٩١لعام /٣٠١/ضوء املرسوم 
  -فلهذه األسباب  -

  : اجلمعية العمومية الرأي التايلأقرت
 بشأن إعـادة تقـدير قيمـة العقـارات          ٢٢/٢/٢٠٠٠يعترب قرار جلنة إعادة النظر الصادر بتاريخ         -١

 حـوش   –املستملكة لصاحل املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية من املنطقة العقاريـة شـبعا              
قدير الواجب مراعاهتا هبـذا الـشأن وفقـاً         السلطان معدوماً بكافة آثاره ومفاعيله ملخالفته ألسس الت       

 .١٩٨٥لعام / ٢٤٠٥/ام املرسوم رقم  الصادر تطبيقياً ألحك١٩٩١لعام / ٣٠١/ألحكام املرسوم رقم 
املقدمـة مـن     يلتزم السيد حمافظ ريف دمشق بإعادة تشكيل جلنة إعادة النظر للبت يف االعتراضات             -٢

األنظمة والقوانني الـيت     تملكة موضوع القضية يف ضوء    ذوي الشأن على التقدير البدائي للعقارات املس      
  .كانت سارية عند قيام جلنة إعادة النظر بتقدير القيمة للعقارات املستملكة

 حمافظة ريـف دمـشق      –إبالغ هذا الرأي إىل كل من املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية             -٣
  .لتنفيذه أصوالً

   م٤/١١/٢٠٠٣ يف  املوافق لـ هـ٨/٩/١٤٢٤صدر يف 
  املستشار          املقرر 

  رئيس جملس الدولة        عداملستشار املسا
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  اجلمهورية العربية السورية 
  جملس الدولة 

 م٢٠٠٤لسنة ) ٤٣(الرأي رقم 
  م٢٠٠٤لسنة ) ٢١٠(يف القضية رقم 

مـن   ) ٤٦-٤١(إن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع يف جملس الدولة املؤلفة وفق أحكام املـادتني                  
  : وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  رئيساً    رئيس جملس الدولة - السيد توفيق عمر البابا
  عضواَ        بكريلالسيد هيثم ديار 

  عضواَ        الناشفالسيد توفيق 
 ومرفقاته  ٦/١/٢٠٠٤تاريخ  ) ص د   ١٠٠/١٨/١(بعد اإلطالع على كتاب وزارة اإلسكان والتعمري رقم            

  :تبني ما يلي
  -القضية -

تطلب وزارة اإلنشاء والتعمري يف كتاهبا املشار يف كتاهبا املشار إليه أعاله بيان الرأي حول ما إذا كان جيوز                      
من قانون اإلستمالك النافذ من العقارات املستملكة لتنفيـذ         / ٣١/اقتطاع الربع اجملاين املنصوص عنه يف املادة        

  .ات الرئيسية ملياه اجملاري العائدة للوحدات اإلداريمشاريع املصب
  -الرأي-

لعـام  / ٢٠/من قانون اإلستمالك النافذ الصادر باملرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٣١/من حيث أن املادة        
 تنص على أن تقتطع اجلهات اإلدارية والوحدات اإلدارية احمللية والبلديات وسـائر دوائـر الدولـة                 ١٩٨٣

العامة للخطوط احلديدية السورية واملديرية العامة للطريان املدين واملديرية العامة للموانئ  جماناً وملرة              واملؤسسة  
واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والـشوارع أو توسـيعها                  

مة واألسواق وتنفيذ مشاريع اخلطـوط      وإنشاء وتوسيع البحريات واملطارات واملرافئ والساحات واحلدائق العا       
  . احلديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء مىت كان القسم املتبقي من العقار قابالً لالنتفاع به

ن يـستملك العقـار     أومن حيث أن الواضح مما تقدم أن اقتطاع الربع  اجملاين من العقار املستملك رهني ب                  
من قانون االستمالك وما دام املشرع ذاته قد حدد هذه املشاريع           / ٣١/ددة صراحة يف املادة     لتنفيذ املشاريع احمل  

   .فال جمال لتفسريه النص وحتميله أكثر مما احتمل صراحة
ومن حيث أنه غين عن البيان بأن الغاية من اقتطاع الربع اجملاين من العقار إمنا يكون مقابل التحسني الطارئ                      

ء الباقي من العقار املستملك على النحو يصح القول معه بأن االقتطاع مل يكن يف حقيقتـه                 الذي يصيب اجلز  
   .جماناً
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  - هلذه األسباب -
  :أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

/ ٢٠/من قانون االستمالك النافذ الصادر باملرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٣١/عمالً بصراحة املادة     -١
طاع الربع اجملاين يف العقارات اليت تستملك من قبل الوحدات اإلدارية لتنفيـذ              ال جيوز اقت   ١٩٨٣لعام  

  .مشاريع املصبات الرئيسية ملياه اجملاري
  . إبالغ هذا الرأي إىل وزارة اإلسكان والتعمري حسب األصول -٢

   م١٨/٢/٢٠٠٤هـ املوافق يف ٢٧/١٢/١٤٢٤صدر يف 
  عداملسا املستشار        املقرر                 

  املستشار                  ملستشارا
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  جملس الدولة

  م١٩٨٦لعام / ١٦٤١/يف القضية رقم  م١٩٨٨لعام /١٢/رأي اجلمعية العمومية 
هـ ٢٨/٦/١٤٠٨الثاء الواقع يف       إن اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع املنعقدة يوم الث         

  :م يف مقرها الرمسي مبجلس الدولة بدمشق باهليئة املشكلة من املستشارين١٦/٢/١٩٨٨املوافق لـ 
  رئيساً    السيد مظهر العجالين  
  عضواً      السيد سهيل العجة  
  عضواً    السيد رشدي احلالق  
  عضواً      السيد حممد اخلاين  
  عضواً     السيد أكرم القدسي  

  :م، تبني ما يلي١٥/١٢/١٩٨٥ى د املؤرخ يف /٢٧٥طالع على كتاب حمافظة مدينة دمشق ذي الرقم إلبعد ا
  - القضية -

م، تنص علـى أن     ١٩٨٣لسنة  / ٢٠/من قانون االستمالك ذي الرقم      / ١٣/   جاء يف كتاب اإلدارة بأن املادة       
منه على أن   / ١٤/الك، كما تنص املادة     جيري تقدير قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم االستم          

جيري تقدير قيمة العقار املستملك على أساس قيمة األرض والبناء واإلنشاءات األخرى وفق األسس الـواردة يف                 
م علـى أن    ١٩٧٦لـسنة   / ٣/من القانون ذي الرقم     / ١٢/وتنص املادة   . م١٩٧٦لسنة  / ٣/القانون ذي الرقم    

وجاء قرار وزارة اإلسكان واملرافق ذو      . قرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون     يصدر وزير اإلسكان واملرافق ال    
م يف الفئة األوىل من املادة الرابعة منه متضمناً النص على أن تشمل األراضي اخلاضـعة                ١٩٧٦لسنة  / ٦٨٠/الرقم  

ىل من القانون، وهي كـل      من املادة األو  / آ/م العرصات املذكورة يف الفقرة      ١٩٧٦لسنة  / ٣/للقانون ذي الرقم    
أرض معدة للبناء أو ما يف حكمها غري جارية مبلكية اجلهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود أي                    
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خمطط تنظيمي مصدق أو ضمن مناطق اصطياف، وأن الفئة الثانية من املادة الرابعة املشار إليها تنص على أنـه ال                    
انون العقارات املبنية قبل مشوهلا بأحكام املادة األوىل من القانون ولو كانـت             تعترب عرصات، باملعىن املقصود بالق    

  .املساحة الطابقية املبنية فعالً أقل من نصف املساحة الطابقية املسموح هبا يف نظام البناء النافذ
 خاضعاً ألحكام املـادة     وتطلب اإلدارة بيان الرأي فيما إذا كان تقدير قيمة أرض العقارات املبنية املستملكة يعترب         

لسنة / ٣/م املعدلة للمادة السادسة من القانون ذي الرقم         ١٩٨٣لسنة  / ١١/األوىل من املرسوم التشريعي ذي الرقم       
م ١٩٧٦لسنة  / ٣/م حول كيفية تقدير قيمة األراضي املشمولة بأحكام املادة األوىل من القانون ذي الرقم               ١٩٧٦

هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها إذا مل تكن أحكام املادة السادسة من              ومثن ما يستملك من األراضي مما       
  .القانون املشار إليه امللغاة تشمل أرض العقارات املبنية مبوجب التفسري الصادر عن وزارة اإلسكان واملرافق

  - الرأي -
املرسوم التشريعي ذي الـرقم     م املعدلة ب  ١٩٧٦لسنة  / ٣/   من حيث أن املادة السادسة من القانون ذي الرقم          

خالفاً ألي نص أو اتفاق، حيدد مثن األراضي املشمولة حبكم املادة األوىل            (م، تنص على أنه     ١٩٨٣لسنة  / ١١/
  :من هذا القانون ومثن ما يستملك من األراضي مما هو واقع ضمن حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي

م مقـدراً   ١٩٧٤لـسنة   / ١٤/ة الثانية من القانون ذي الرقم       يعترب مثن العرصات املعرفة بأحكام املاد       -أ 
من كلفة البناء على اهليكل للمـساحة       %/ ٣٠/بنسبة حيددها املكتب التنفيذي للمحافظة ال تتجاوز        

 .الطابقية املسموح هبا وفق أحكام نظام البناء
مة املشرفة على اإلسكان    حتسب الكلفة املذكورة باالستناد إىل كلفة األبنية اليت تشيدها اجلهات العا            -ب 

 .يف احملافظة
من هذه املادة   / أ/يصدر املكتب التنفيذي يف كل حمافظة قراراً حيدد النسب املبحوث عنها يف الفقرة                -ج 

من هذه املادة وتسري أحكـام      / هـ/مراعياً األسس اليت حيددها املرسوم الصادر وفقاً ألحكام الفقرة          
 .زارة اإلدارة احملليةهذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل و

يعترب مثن بقية األراضي مقدراً بنسبة ال تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي وتعترب هذه األراضـي يف                  -د 
معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواًء كانت مستثمرة زراعياً أو غري مستثمرة مع عـدم اإلخـالل                 

 وغريمها من القوانني واألنظمة النافذة املتعلقـة        باألحكام الواردة يف القانون املدين وقانون أمالك الدولة       
 .)باستثمار األرض الزراعية واستعماهلا

   ومن حيث أنه يتضح من األحكام املتقدمة، أهنا تتعلق بكيفية تقدير قيمة العرصات املعدة للبناء، واألراضي                 
ن األراضي املـشمولة حبكـم      األخرى اليت اعتربت زراعية يف معرض تقدير قيمتها، ويطبق ذلك على حتديد مث            

  .املادة األوىل من هذا القانون ومثن ما يستملك من األراضي
   ومن حيث أنه ما دامت األحكام املتقدمة تتعلق بكيفية تقدير قيمة األراضي الداخلة يف مفهوم العرصات أو                 

سبان أن العقارات املبنية ال تعترب      األراضي الزراعية، فإهنا ال تطبق على تقدير قيمة العقارات املبنية املستملكة حب           
  .داخلة يف مفهوم العرصات أو يف مفهوم األراضي الزراعية
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/ ٢٠/   ومن حيث أنه ال ينال من النظر املتقدم ما جاء يف نص املادة األوىل من قانون االستمالك ذي الـرقم                     
ملادة األوىل املشار إليها، إذ نصت      منه بشأن تقدير قيمة العقار املستملك، فا      / ١٤/م، أو يف املادة     ١٩٨٣لسنة  

على جواز استمالك العقارات املبنية وغري املبنية إمنا يقصد هبا إعالن جواز هذا االستمالك دون أن ميتد هـذا                   
املشار إليها أيضاً إذ نصت على تقدير قيمـة         / ١٤/القصد إىل كيفية تقدير قيمة العقار املستملك، وأن املادة          

 أساس قيمة األرض والبناء واإلنشاءات األخرى فإمنا يقصد هبا يف ضوء أحكام القـانون               العقار املستملك على  
م املتعلق مبنع االجتار األراضي، تقدير قيمة العرصات واألراضي الزراعية وال يدخل            ١٩٧٦لسنة  / ٣/ذي الرقم   

تطبيق القواعد اخلاصة بتقـدير     يف هذا املفهوم تقدير قيمة العقارات املبنية اليت يكون تقدير قيمتها يف منأى عن               
قيمة العرصات واألراضي الزراعية مبوجب نص املادة السادسة من القانون املشار إليه، إذ يعود هـذا التقـدير                  

  .للجان التقدير البدائية ومن بعدها إىل جلنة إعادة النظر طبقاً لألصول املقررة
م إذ انتهى إىل نتيجة مغايرة للنظر املتقدم        ١٩٨٥لسنة  / ١٥٥/   ومن حيث أن رأي اللجنة املختصة ذا الرقم         

فتقدر قيمة  " أرض وبناء "عندما قرر يف نتيجته بأن تقدير قيم العقارات املستملكة املبنية إمنا يتم على أساس أهنا                
أرض العقار على حدة وقيمة اإلنشاءات القائمة عليه على حدة، وهلذا فإن الرأي املشار إليه قد غدا مـستحقاً                   

إن العقارات املبنية ال تعترب يف      "م الذي نص على     ١٩٨٥لسنة  / ٦٠/لغاء، أما رأي اللجنة املختصة ذو الرقم        اإل
لسنة / ٣/معرض تقدير قيمتها االستمالكية من قبيل العرصات أو األراضي املشمولة بأحكام القانون ذي الرقم               

  . بالتأييد يف النتيجة اليت انتهى إليهاإمنا يعترب جديراً" م وبالتايل فإهنا غري مشمولة بأحكامه١٩٧٦
  -  األسبابههلذ -

  :أقرت اجلمعية العمومية للقسم االستشاري باألكثرية الرأي التايل
إن أسس تقدير قيمة العرصات واألراضي الزراعية املستملكة املنصوص عليها يف املادة السادسة مـن                -١

لـسنة  / ١١/رسـوم التـشريعي ذي الـرقم        م املعدلة مبوجب امل   ١٩٧٦لسنة  / ٣/القانون ذي الرقم    
 .م، ال تسري يف شأن تقدير قيمة العقارات املبنية املستملكة١٩٨٣

 .م١٩٨٥لسنة / ١٥٥/يلغى رأي اللجنة املختصة ذو الرقم  -٢
 .إبالغ هذا الرأي إىل حمافظة دمشق حسب األصول -٣

  م٢١/٢/١٩٨٨صدر يف     
  رئيس جملس الدولة                                                                                             

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

        جملس الدولة
  م٢٠٠٦لسنة ) ف/٤٩٩(يف القضية رقم  م٢٠٠٦لسنة / ٢١١/الرأي رقم 

من القانون  ) ٤٦-٤١( يف جملس الدولة املؤلفة وفق أحكام املادتني           إن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع     
  :م وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/ذي الرقم 

  رئيساً      رئيس جملس الدولة    السيد توفيق عمر بابا
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  عضواً    نائب رئيس جملس الدولة    السيد حممد هيثم ديار بكريل
  عضواً            السيد توفيق الناشف

م ومرفقاتـه،   ١٢/٣/٢٠٠٦د تاريخ   /١١/ل/٥٧٥٦ع على كتاب وزارة اإلدارة احمللية ذي الرقم         طالبعد اإل 
  :تبني ما يلي

  - القضية -
مـن  / ب/من الفقرة   / ١/   تفيد وزارة اإلدارة احمللية بكتاهبا املنوه عنه أعاله بأنه يف معرض تطبيق نص البند               

  : التقسيم واإلفراز من قبل املالك يف احلالتني التاليتنيم تعترض٢٠٠٠لعام / ٢٦/املادة األوىل من القانون 
وجود إشارات حجز أو استمالك أو دعاوى قضائية على صحيفة العقار املراد تقسيمه جتعل إمتـام                 :احلالة األوىل 

. هذه العملية صعبة جداً، وقد تستغرق أكثر من الثالث سنوات املتاحة للمواطنني لتقسيم عقـاراهتم              
حلالة يطلب أصحاب العقار إما متديد هذه الفترة أو اعتبار مثل هذه اإلشـارات موقفـة                وأمام هذه ا  

  .لسريان املدة تنتهي باالنتهاء من رفع هذه اإلشارات، أو السماح هلم بتقسيم عقاراهتم وهي مثقلة هبا
 بتقسيم املنطقة إىل    عندما يرغب املالك  (م على أنه    ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون   / ٣/ نصت املادة    :احلالة الثانية 

  :قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إىل اجلهة اإلدارية مرفقاً بإضبارة حتتوي على الوثائق التالية
 .املستندات املبينة للملكية  -أ 
إقرار من أصحاب احلقوق العينية املدونة على صحائف العقار اليت تتألف منها األرض يفيد موافقتهم                 -ب 

 .رات حقوقهم أو نقلها لصحيفة أو مقسمعلى التقسيم وترقني إشا
   وأمام هذه احلالة جيد املواطن صعوبة كبرية يف احلصول على إمجاع أصحاب العالقة على التقـسيم                
وأسباب منها كيدية، ومنها عدم تواجد مجيع أصحاب احلقوق املدونة علـى الـصحائف العقاريـة،                

مـن القـانون    / ٣/سيم وفق أحكام املـادة      ويطلب أصحاب العالقة يف حال عدم إمجاعهم على التق        
من القانون املدين وذلك بتوفر ثالثة أرباع املالكني على الـشيوع           / ٧٨٤/املذكور تطبيق أحكام املادة     
  .إلمتام عملية اإلفراز والتقسيم

  - الرأي -
ات املنصوص عنها      من حيث أن جهة اإلدارة املستفتية تطلب بيان الرأي حول مدى جواز متديد فترة الثالث سنو               

م واحملددة للمالكني لتقسيم عقاراهتم     ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/من املادة األوىل من القانون      / ب/يف البند األول من الفقرة      
م، وذلك يف حال وجود إشارات حجز أو استمالك أو          ١٩٧٤لعام  / ٩/وفق أحكام الباب األول من القانون رقم        
قسيمه، أو اعتبار مثل تلك اإلشارات موقفة لسريان املدة املذكورة تنتهي           دعاوى قضائية على صحيفة العقار املراد ت      

باالنتهاء من رفع هذه اإلشارات أو السماح هلم بتقسيم عقاراهتم وهي مثقلة هبا، كما تطلب أيضاً بيان الرأي حول                   
 على الشيوع إلمتام عملية من القانون املدين وذلك بتوفر ثالثة أرباع املالكني/ ٧٨٤/مدى جواز تطبيق أحكام املادة 

  .اإلفراز والتقسيم يف حال تعذر احلصول على إمجاع أصحاب العالقة على عملية التقسيم واإلفراز
) منـها / ب/من الفقرة   / ١/البند  (م  ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/   ومن حيث أنه مبقتضى أحكام املادة األوىل من القانون          

صديق املخطط التنظيمي التفصيلي من تاريخ نفاذ هذا القـانون          حيق للجهة اإلدارية خالل ستة أشهر من تاريخ ت        
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م على هذه املناطق، وإذا مل تقرر اجلهة        ١٩٧٤لعام  / ٩/أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون           
شائع فعلى مـن    إذا اختلف الشركاء يف اقتسام املال ال      (اإلدارية تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون املذكور إنه          

وتعترب الدعوى املقامة بإزالة الشيوع يف هذه احلالة        ) يريد اخلروج من الشيوع أن يقيم الدعوى أمام قاضي الصلح         
م حبسباهنا تعترب مانعاً قانونياً من شأهنا أن        ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/موقفة لسريان مدة الثالث سنوات احملددة يف القانون         

املذكور، وحينئٍذ تنتقل مجيع احلقـوق      / ٢٦/عقار وإفرازه وفقاً ألحكام القانون      حتول دون القيام بأعمال تقسيم ال     
  .وااللتزامات املترتبة على العقارات واحلصص اخلاضعة للتقسيم إىل املقاسم اجلديدة الناجتة عن عملية القسمة

قار الشائع فإنـه       ومن حيث أنه فيما يتعلق بإشارة الدعوى واحلجز واالستمالك املوضوعة على صحيفة الع            
ليس مثة ما مينع قانوناً من انتقال تلك اإلشارة إىل صحيفة مقسم أو أكثر من املقاسم الناجتة عن عملية التقسيم                    
حبيث يبقى مثقالً هبا، على أنه يستثىن من ذلك إشارة الدعوى املقامة بصدد استمالك العقار املـراد تقـسيمه                   

م ما بني اإلدارة املستملكة وبني أحد املالكني للعقار املـذكور إذا            ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/استناداً ألحكام القانون    
/ ٢٦/من املادة األوىل من القانون      / ب/تعترب إشارة الدعوى يف مثل هذه احلالة موقفة للمدة احملددة يف الفقرة             

 شأهنا أن حتول دون     املذكور بالنسبة للمالكني من أصحاب احلقوق العينية فقط حبسباهنا تعترب مانعاً قانونياً من            
  .م١٩٧٤لعام / ٩/تقسيم العقار على النحو احملدد يف القانون 

  - هلذه األسباب -
  :أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

لعام / ٩/يف حال تعذر حصول املالك الراغب يف تقسيم عقاره استناداً ألحكام الباب األول من القانون                : أوالً
ء من أصحاب احلقوق العينية يف العقار املراد تقسيمه فإنـه ال جمـال              م على موافقة مجيع الشركا    ١٩٧٤

من القانون املدين ويتعني يف هذه احلالة على املالك الراغـب يف التقـسيم              / ٧٨٤/لتطبيق أحكام املادة    
/ ٧٩٠/اللجوء إىل القضاء املختص إلزالة شيوع العقار املراد تقسيمه وإفرازه استناداً إىل أحكام املـادة                

ن القانون املدين، وتعترب الدعوى املقامة بإزالة الشيوع على النحو املذكور موقفة السريان مدة الثالث               م
  .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/سنوات احملددة يف القانون 

تنتقل مجيع احلقوق وااللتزامات املترتبة عن إزالة الشيوع والتقسيم وفقاً ملا تقدم إىل املقاسم اجلديـدة أو                 : ثانياً
لناجتة عن عملية القسمة حبيث تبقى مثقلة هبا، على أنه يستثىن من ذلك إشارة الدعوى املقامـة                 بعضها ا 

م مـا بـني اإلدارة      ٢٠٠٠لعـام   / ٢٦/بصدد استمالك العقار املراد تقسيمه استناداً ألحكام القانون         
 موقفـة للمـدة     العقار املذكور، إذ تعترب إشارة الدعوى يف مثل هذه احلالة         املستملكة وبني أحد مالكي     

  .املذكورة وبالنسبة للمالكني فقط/ ٢٦/من املادة األوىل من القانون / ب/ الفقرة احملددة يف
  .إبالغ هذا الرأي إىل وزارة اإلدارة احمللية والبيئة أصوالً: ثالثاً

  م٢٥/٩/٢٠٠٦املوافق لـ  هـ٢/٩/١٤٢٧دمشق يف 
  املستشار      املستشار      املستشار      املقرر
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  خلامسالفصل ا
 رسوم مقابل التحسني
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  ٩٨مرسوم تشريعي رقم 
 بسبب أعمال املنفعة العامة بشأن فرض مقابل التحسني على العقارات اليت يطرأ عليها حتسني

 جملس الرئاسة
 طالع على الدستور املؤقتبعد اإل

 :يرسم ما يلي
على العقارات املبنية أو غري املبنية والسطوح ذات امللكية         ) لتحسنيمقابل ا (يفرض يف نطاق البلديات      -١مادة  

وتتوىل كل بلديـة يف نطاقهـا       . املستقلة واألراضي اليت يطرأ عليها حتسني بسبب أعمال املنفعة العامة         
 . اإلداري حتصيل هذا املقابل ويكون مورداً من مواردها

هذا املرسوم التشريعي األعمال التالية اليت تقوم هبا الدولة أو          تعترب من أعمال املنفعة العامة يف تطبيق         -٢مادة  
 . البلديات أو أية جهة عامة أو خاصة بإذن الدولة أو البلدية

  .فتح الطرق وإنشاء األسواق والساحات واحلدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها -أوالً
 . إنشاء اجلسور وجماري املياه والسيول وتغطية األهنر -ثانياً
 .  قانون تنظيم وعمران املدن وقانون التقسيمقتطبي -ثالثاً
  .مشروعات السياحة واالصطياف واالشتاء -رابعاً
تعديل أوجه االنتفاع واالستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود املفروضة عليها وجيـوز              -خامساً

لس البلدي املختص إضافة أعمال أخرى ذات       بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناًء على اقتراح اجمل         
 . منفعة عامة إىل األعمال املذكورة ويكون قراره يف ذلك مربماً غري خاضع ألي طريق من طرق املراجعة

حتدد املناطق اليت يطرأ عليها حتسني بسبب األعمال املنصوص عليها يف املادة الثانية وفق خمطط يقـرره                  -٣مادة  
 ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القـرار يف اجلريـدة               اجمللس البلدي املختص  

يشمل مقابل التحـسني حـني       .الرمسية وإحدى الصحف اليومية ويف لوحة اإلعالنات بالبلدية املختصة        
  .تطبيق قانون تنظيم عمران املدن أو التقسيم العقارات اليت يصيبها التحسني داخل هذه املناطق وخارجها

 العامة املنصوص عليه باملادة السابقة تبلغ البلدية املختصة الدوائر العقارية الئحـة             املنفعةعند صدور قرار     -٤مادة  
بالعقارات الواقعة يف منطقة التحسني لوضع اإلشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها مبقابل              

 .لالئحة وُيْعفَى هذا اإلجراء من التكاليف العقاريةالتحسني وذلك خالل أسبوع على األكثر من تاريخ تبلغ ا
يقوم النشر بالطريقة الواردة يف الفقرة األوىل من املادة الثالثة مقام وضع اإلشارة على صحيفة العقار يف                 

 . حال طرح التحسني وفقاً ألحكام الفقرتني الرابعة واخلامسة من املادة الثانية من هذا القانون
ة اليت تقوم بعمل من األعمال املنصوص عليها يف املادة الثانية أن ختطر البلدية املختصة عند                على اجله  -٥مادة  

إقرار املشروع ببيان واٍف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير االبتدائي للتكاليف وأن ترفق هبذا البيـان                
 . اتاملصورات الالزمة كما عليها أن ختطر البلدية بكل تعديل يطرأ على هذه البيان

ال جيوز أن يشترك يف عضوية       .تقدر قيمة التحسني من قبل جلنة تؤلف من ثالثة خرباء يعينهم رئيس البلدية             -٦مادة  
تصدر اللجنة قراراهتـا     .اللجنة من له أو ألزواجه أو أصوله أو فروعه عالقة أو مصلحة يف تقدير التحسني              
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القرار إىل اجمللس البلدي يف موعد ال يتجاوز مخسة عشر          بالتقدير خالل املدة اليت حيددها رئيس البلية ويبلغ         
يوماً من تاريخ صدوره وعلى اجمللس أن يعتمد هذا القرار خالل مدة شهر من تاريخ التبليغ أو يعيده ضمن                   
هذه املدة إىل اللجنة مشفوعاً بأسباب اعتراضه لتعيد النظر فيه يف موعد ال يتجاوز مخسة عـشر يومـاً وال                    

يبلغ رئيس البلدية ذوي الشأن قرار اللجنة بالطريقة املنـصوص   . اجلديد العتماد اجمللس البلدي خيضع قرارها 
 .  وما يطرأ عليها من تعديل٦/٦/١٩٤٦ املؤرخ يف ٢٧٢عنها يف املادة العاشرة من القانون 

من ) ٣-٢-١( يف الفقرات    يقدر مقابل التحسني وفقاً للمادة السابقة بالنسبة ألعمال املنفعة العامة املبنية           -٧مادة  
ميكن أن يؤجل التقدير فيما يتعلق بأعمال املنفعة         .املادة الثانية بعد انتهاء األعمال اليت ينتج عنها التحسني        

العامة املبينة يف الفقرة اخلامسة من املادة الثانية إىل حني االستفادة من التعديل بتقدمي طلب الترخيص بالبناء 
عند ذلك وبعد أن يصبح التقدير هنائياً كما ميكن أن يؤجل التقدير فيما يتعلق              ويستحق مقابل التحسني    

بأعمال املنفعة العامة املبينة يف الفقرة الرابعة من املادة املذكورة إىل حني االستفادة من التحسني بالبيع أو                  
حيق للبلدية أن  .هنائياًبتقدمي طلب الترخيص بالبناء ويستحق املقابل عند ذلك أيضاً وبعد أن يصبح التقدير  

تطلب إىل املكلف أن يودع تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية مبا يعادل التقدير البدائي مقابل التحسني قبـل                  
  .الترخيص له بالبناء أو البيع وتسوى حقوق كل من الطرفني بعد انتهاء التخمني البدائي

 مخسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ على أن يبينوا          لذوي الشأن االعتراض على تقديرات اللجنة خالل       -٨مادة  
ه ضمن نطاق البلدية ويقوم اعتراض أحد الشركاء يف أي عقار           رواتراضهم املوطن القانوين الذي اخت    باع

 . مقام اعتراض الشركاء اآلخرين
 :تنظر يف هذا االعتراض جلنة حتكيمية تؤلف على الوجه التايل من -٩مادة 

 .رئيساً    دل قاضي يعينه وزير الع
 .عضوين خيتارمها رئيس البلدية
 .عضوين خيتارمها املعترضون

 مـن قـانون أصـول       ١٧٤وال جيوز أن يشترك يف عضوية هذه اللجنة من تنطبق عليها أحكام املادة              
 . احملاكمات احلقوقية وال من كان مشتركاً يف أعمال جلنة التقدير األولية

ن عني منهم قانونياً النتخاب العضوين الذين ميثالهنم ويـبني يف هـذه             عند تعدد املعترضني يدعى م     -١٠مادة  
الدعوة مكان االنتخاب وزمانه ويشرف على عملية االنتخاب جلنة مؤلفة من رئيس البلديـة أو مـن                 

يعتـرب االنتخـاب صـحيحاً       .يندبه وعضوين من املعترضني احلاضرين يوم االنتخاب يعينهما الرئيس        
 الدعوة وعند تساوي عدد األصوات يعمد إىل إجراء القرعة النتخاب العضوين            بأكثرية أصوات من لىب   

أو إذا قل عدد احلاضرين عن اثنني يقوم        . أو أحدمها ويف حالة عدم حضور أحد من املعترضني املدعوين         
ن وإذا استقال أو تويف العضوان املمثال      .قاضي الصلح املدين يف منطقة العقار بتعيني العضوين املذكورين        

للمعترضني أو أحدمها أو ختلف عن حضور جلستني متتاليتني أو أربع جلسات متقطعة بـدون عـذر                 
يقبله رئيس اجللسة قام رئيس حمكمة البداية بتعيني اخللف ويف حال التكرار تقوم اللجنة بعملها بأكثرية                

 . خللفأعضائها املتبقني ويف حالة ختلف ممثلي البلدية أو أحدمها يعني رئيس البلدية ا
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جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت يف أول اجتماع يف صحة تـشكيلها ويقـسم                   -١١مادة  
واهللا أين أقوم مبهميت بأمانة وصدق وأتعهد بأين ال أفشي أسـرار            (: الرئيس واألعضاء اليمني التالية   

صدرها مربمة غري قابلة    تفصل اللجنة بعد ذلك يف االعتراضات وتكون القرارات اليت ت         . )املذكرات
 . ألي طريق من طرق الطعن وتبلغ هذه القرارات للمالكني الذين اختاروا موطنهم القانوين

تكون اجتماعات اللجنة سرية غري أن للمعترض أو وكيله أن يقدم هلا مذكرات تبني وجهة نظره كما أن                   -١٢مادة  
 . اليت حتتاجها أو أن تستمع ألي شخص كانللجنة أن تطلب من املعترض أو من أية جهة كانت البيانات

حيسم من التحسني قيمة ما سبق االستيالء عليـه          .يكون مقابل التحسني مساوياً لنص التحسني املقدر       -١٣مادة  
جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البناء على أن يقدر حتسني العقار على أسـاس املـساحة                  

املذكور وال يدخل باالعتبار ما فات املالك من قيمة املساحة املقتطعة جانبـاً             املتبقية بعد تطبيق القانون     
ويكون مـن حـق      .بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البناء عند تقدير التحسني يف هذه احلالة            

  .كيمياًاللجنتني البدائية والتحكيمية تقدير قيمة األجزاء املقتطعة جماناً إذا مل يسبق أن مخنت هنائياً أو حت
وميكن للمجلس البلدي أن يوافق على       يكون مقابل التحسني بعد تقريره هنائياً قابالً للتحصيل فوراً         -١٤مادة  

التقسيط بناًء على طلب املكلف بعد حترٍّ دقيق عن أوضاعه املالية وظروف استثمار العقار موضـوع                
عنـد   .ستحقاقها إىل أية فائدة أو غرامـة      البحث وال ختضع املبالغ املقسطة يف حالة تأديتها مبواعيد ا         

تطبيق قانون تنظيم عمران املدن يقدر التحسني على العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيميـة علـى                
أساس القيمة التقديرية للعقارات املخمنة هنائياً من قبل اللجنة التحكيمية ونفقات التنظيم املقدرة من              

 . نة هنائياً من قبل جلنة التوزيعاجمللس البلدي وقيمة املقاسم املخم
 :تستحق فوراً أقساط مقابل التحسني املؤجلة يف احلالتني التاليتني -١٥مادة 

 .يف حال نقل ملكية العقار -
 .يف حالة بناء العقار أو تعديله تعديالً يزيد يف إيراده -

 مبقابل التحـسني    على الدوائر العقارية عدم نقل ملكية أي عقار سجلت عليه إشارة احتمال تكليفه            
 . قبل التثبت من سداد املقابل املستحق هنائياً عليه

لرئيس البلدية يف مجيع األحوال أن حيصل كامل مقابل التحسني عن طريق اقتطاعه مما يستحق يف                 -١٦مادة  
ذمة البلدية لذوي الشأن من بدل االستمالك للمنفعة العامة وحيق له عند اإلمكان أن يؤجل صـرف                 

تمالك يف حدود مقابل التحسني إذا كان للمالك عقار يدخل يف منطقة مشلها التحسني ولو               بدل االس 
 . مل يصدر مقابل التحسني بعد

 :تعفى من مقابل التحسني على وجه احلصر العقارات التالية -١٧مادة 
 .املساجد -
 .الكنائس واألديرة -
 .املقابر غري املندرسة -
 .ة ومؤسساهتا العامة إذا كانت غري مهيأة لالستثمارالعقارات اململوكة من قبل دوائر الدول -
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 .عقارات اجلمعيات اخلريية املخصصة لغايات هذه اجلمعيات وغري املستثمرة -
ختضع هذه العقارات ملقابل التحسني عند العدول عن ختصيصها لألغراض املذكورة قبل مرور مخس              

 . سنوات على انتهاء األعمال اليت ينتج عنها التخمني
يكون ملندويب الدوائر العقارية والبلدية املختصة وألعضاء اللجان املنصوص عليها يف هذا القـانون               -١٨ مادة

احلق يف دخول العقارات واألراضي الواقعة مبناطق التحسني إلجراء العمليـات الفنيـة واملـساحة               
 . واحلصول على البيانات الالزمة على تلك العقارات

بالنسبة للعقارات اليت بوشر بإجراءات طـرح       ) بالشرفية(كام السابقة املتعلقة    يستمر العمل باألح   -١٩مادة  
 . رسم الشرفية عليها على أن يتم التحصيل وفقاً ألحكام هذا املرسوم التشريعي

 ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨تلغى األحكام املخالفة هلذا املرسوم التشريعي وبصورة خاصة املـواد            -٢٠مادة  
 ٣٥ و ٣٤ وما يتعلق برسم الشرفية باملادتني       ١٩٣٨ لعام   ١٥١ للبلديات رقم     من القانون املايل   ٣٣و

 . ١١/٤/١٩٥٦ تاريخ ٢٢٨من هذا القانون كما يلغى القانون رقم 
 . ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية -٢١مادة 

                   ١٦/٥/١٩٦٥ و١٥/١/٣٨٥دمشق يف 
  صدر عن جملس الرئاسة

 س الرئاسةرئيس جمل
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١٧١/٢٨/٥: الرقم
  م٢٦/٦/١٩٦٥: التاريخ

  )١(تعليمات رقم 
  م بشأن مقابل التحسني١٦/٥/١٩٦٥ تاريخ ٩٨للمرسوم التشريعي رقم 

وص القانونية النافذة اليت كانت حتكم رسـم        م بإلغاء كافة النص   ١٩٦٥لسنة  / ٩٨/قضى املرسوم التشريعي     
من القانون املايل للبلديات وما يتعلق هبـذا        / ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨/الشرفية وبصورة خاصة املواد     

  .م١٩٥٦لسنة / ٢٢٨/من هذا القانون كما ألغى القانون / ٣٥ و٣٤/الرسم باملادتني 
  :كام مقابل التحسني رأينا ضرورة لفت النظر إىل ما يليومبا أن املرسوم التشريعي أصبح املرجع الوحيد ألح

  : إشارة احتمال رسم الشرفية السابقة-أوالً
م ١٩٦٥لـسنة   / ٩٨/إن العقارات اليت بوشر بإجراءات طرح رسم الشرفية عليها قبل نفاذ املرسوم التشريعي              

وقد  .ألحكام هذا املرسوم التشريعي   ختضع لألحكام السابقة املتعلقة برسم الشرفية على أن يتم التحصيل وفقاً            
م إن العقـارات الـيت      ١٤/٦/١٩٦٥ تـاريخ    ٩٦٦٠/٦٢رأت املديرية العامة للدوائر العقارية يف كتاهبا رقم         

من املرسوم  ) ١٥(من املادة   ) ب(وضعت عليها إشارة احتمال تكليفها برسم الشرفية ال ختضع ألحكام الفقرة            
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وقد وافقت الوزارة على هذا الرأي بكتاهبا        .من سداد الرسم املفروض عليه    التشريعي املذكور فيما قبل التثبت      
  .م٣٠/٦/١٩٦٥ تاريخ ٢٠/١٥/ص/٦٠٣٩رقم 
  :  إشارة احتمال طرح مقابل التحسني مبوجب التشريع اجلديد-ثانياً

م ١٩٦٥لسنة  / ٩٨/إن تسجيل إشارة احتمال تكليف عقار ما مبقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي              
ال متنع الدوائر العقارية من نقل ملكية العقار اليت سجلت عليه هذه اإلشارة إال عندما يصبح مقابل التحـسني                   

  :هنائياً، ومن مقتضيات ذلك
 .أن يكون املشروع الذي يفرض بسببه مقابل التحسني قد أجنز فعالً -١
أو بتقدمي طلب الترخيص بالبناء     أن نتحقق فضالً عن إجناز املشروع استفادة املكلف مباشرة منه بالبيع             -٢

وذلك يف املشروعات احملددة يف الفقرة اخلامسة من املادة الثانية من املرسوم التشريعي املذكور أي عندما يفرض                 
 .من الوجائب والقيود املفروضة عليها) ج(مقابل التحسني قطعياً، إال أنه حيق للبلدية وفقاً ألحكام الفقرة 

 البدائي والتحكيمي للتحسني وأصبح مقابل التحسني قطعياً، إال أنه للبلديـة            أن يكون قد مت التخمني     -٣
من املادة السابعة من هذا املرسوم التشريعي أن تطلب من املكلف أن يودع تأمينـاً               ) ج(وفقاً ألحكام الفقرة    

مصرفية مبـا    أو كفالة  ءنقدياً أو كفالة مصرفية مبا يعادل التقدير البدائي ملقابل التحسني قبل الترخيص له بالبنا             
يعادل التقدير البدائي ملقابل التحسني قبل الترخيص له بالبناء أو البيع وتسوى حقوق كل من الطـرفني بعـد                   

 .انتهاء التخمني البدائي
هذا وستضع الوزارة تعليمات الحقة تتضمن الطريقة اليت يتم فيها تثبت الدوائر العقارية من حتديـد مقابـل                  

  .التحسني هنائياً
  :   تقسيط مقابل التحسني-ثالثاً

ملزماً بأدائه فـور حتققـه      إن التشريع السابق مل جيز تقسيط رسم الشرفية إذ كان املكلف من الناحية القانونية               
إال أن التشريع اجلديد جاء مقدراً أوضاع املالكني الذين تتحسن عقاراهتم من جراء تنفيذ بعض املشاريع،        . هنائياً

ني نظرياً بسبب ظروف استثمار العقار، فأقر التقسيط بالطريقة اليت يراها اجمللـس البلـدي           ويكون هذا التحس  
وتنفيذاً ألحكام املـادة     .دون إخضاع املبالغ املقسطة يف حالة تأديتها مبواعيد استحقاقها إىل أية فائدة أو غرامة             

  :التني التاليتنيمن هذا املرسوم التشريعي فإن األقساط املؤجلة تستحق فوراً يف احل/ ١٥/
 .حالة نقل امللكية -١
 .حالة بناء العقار أو تعديله يزيد يف إيراده -٢

  .وذلك ألن املكلف يف هاتني احلالتني قد حقق النفع املباشر من التحسني
على أن الوزارة يف سبيل تشجيع قطاع البناء وانطالقاً من األحكام املتعلقة بوقف التدابري اإلجرائية، توافق على                 

  :ل رسم الشرفية أو مقابل التحسني يف حالة طلب رخصة البناء على العقارات ضمن القواعد التاليةحتصي
 .من الرسم أو املقابل املتحقق هنائياً%/ ٢٥/أن يدفع املكلف سلفاً جزءاً ال يقل عن  -١
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أن يتم دفع الباقي خالل عام واحد يلي مرور عام كامل على احلصول على إجازة البنـاء ومبعـدل                    -٢
ط واحد كل شهر وقد أخذ بعني االعتبار إتاحة الفرصة لصاحب اإلجازة ببناء عقاره خالل عـام                 قس

 .كامل وبيعه خالل عام بعد ذلك
 .تستحق فوراً كامل األقساط إذا مل يباشر صاحب اإلجازة بالبناء بعد مرور ستة أشهر على حصوله عليها -٣
 .قار إىل الغريتستحق فوراً كامل األقساط إذا نقل املكلف ملكية الع -٤
 .أما إذا نقل جزءاً من ملكية هذا العقار فيستحق من األقساط جزء يتناسب مع قيمة اجلزء الذي مت نقل ملكيته -٥
 .    م١٩٦٤لعام / ١٤٦/يترتب يف هذه احلالة دفع غرامات التأجري وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم  -٦

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  ٢٨/٥-٢٢٨: الرقم
  م١٧/٨/١٩٦٥: التاريخ

  )٢(تعليمات رقم 
  مقابل التحسني م بشأن١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 

بـشأن مقابـل التحـسني املؤرخـة يف         / ١/من البند ثانياً من التعليمات رقـم        / ٢/ توضيحاً للفقرة    -أوالً
  :م نبني ما يلي٢٦/٦/١٩٦٥ تاريخ ١٧١/٢٨/٥م برقم ٢٦/٦/١٩٦٥

أن تتحقق فضالً عن إجناز املشروع استفادة املكلف مباشرة منه بالبيع أو بتقـدمي              : "تنص الفقرة املذكورة على   
طلب الترخيص بالبناء وذلك يف املشروعات احملددة يف الفقرة اخلامسة من املادة الثانية من املرسوم التـشريعي                 

يفرض مقابل التحسني بسبب تعديل أوجه االنتفاع واالسـتعمال للعقـارات أو تعـديل              املذكور أي عندما    
إن استفادة املكلف مباشرة من التحسني بالبيع أو بتقدمي طلب البناء جيـب    ".الوجائب والقيود املفروضة عليها   

  :التمييز فيها بني حالتني
طابق معني من البناء كالسماح ببناء طابق إضايف أو          هي احلالة اليت يكون فيها التحسني حمصوراً ب        :احلالة األوىل 

تعديل وجائب بناء مبين سابقاً عدا طابق معني منه مما جيعل االستفادة حمصورة هبذا الطـابق ويف                 
  .هذه احلالة ال حيقق الرسم إال عند بيع العقار أو عند بناء الطابق املستفيد نفسه

سني فيها شامالً لكل طوابق العقار كزيادة رقعـة البنـاء أو ترتيـل              هي احلالة اليت يكون التح     :واحلالة الثانية 
الوجائب فيتم حتقيق الرسم عند طلب رخصة البناء ألي طابق على الطابق الذي طلبت رخـصة                

  .البناء عليه ويتم حتقيق الرسم على الطوابق كاملة عند بيع العقار
  :ذكور على ما يليامل/ ٩٨/من املرسوم التشريعي / ١٩/نصت املادة  -ثانياً
بالنسبة للعقارات اليت بوشر بإجراءات طـرح رسـم         ) بالشرفية(يستمر العمل باألحكام السابقة املتعلقة         "

  ".الشرفية عليها على أن يتم التحصيل وفقاً ألحكام هذا املرسوم التشريعي
ه هنائياً قابالً للتحصيل فوراً،     نصت على أن مقابل التحسني يصبح بعد تقدير       / ١٤/من املادة   / آ/ومبا أن الفقرة    

فقد وقع التباس لدى بعض البلديات ذهبت معه إىل أن رسوم الشرفية عن تعديل الوجائب اليت حققت هنائيـاً                   
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تـاريخ  / ٢٢٨/والواقع أن رسم الشرفية مبوجـب أحكـام القـانون رقـم              .أصبحت قابلة للتحصيل فوراً   
ؤه من مالكي العقارات اليت تدخل يف مناطق العمـران ومـن            م ولو أصبح هنائياً ال جيوز استيفا      ١٦/٤/١٩٥٦

مالكي األراضي غري املبنية ومن مالكي الطوابق العليا أو سطوحها الذين يسمح هلم بإمتام بنائها أو بالبناء عليها                  
ىل يؤجل حتقيقه إ/ ٩٨/كما أن هذا الرسم مبوجب املرسوم التشريعي         .إال حلني بيعها أو طلب الترخيص ببنائها      

حني االستفادة من مطرح مقابل التحسني بالبيع أو بتقدمي طلب الترخيص بالبناء ويف كـال احلـالني ال يـتم                    
التحصيل إال عند االستفادة من التحسني وعلى ذلك فإن حتصيل رسوم الشرفية احملققة يف هذه احلالة ال يكون                  

حالة احلصول على رخصة بناء على طـابق        ويف  . إال عند نقل ملكية العقار أو عند احلصول على رخصة بناء          
واحد يكون التحصيل على نسبة معينة من الرسم عن هذا الطابق فقط وفق النسبة اليت يقررها اجمللس البلـدي                   

  .  من جمموع الرسم مبا يتالءم مع عدد الطوابق
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١١٩/٢٨/٥: لرقما

  تعليمات بشأن مقابل التحسني: املوضوع  م١٠/٧/١٩٦٦: التاريخ
  )٣(تعليمات رقم 

  م بشأن مقابل التحسني١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 
  :م على ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/من املادة الثالثة من املرسوم التشريعي رقم / ١/ نصت الفقرة -أوالً

اليت يطرأ عليها حتسني بسبب األعمال املنصوص عليها يف املادة الثانية وفق خمطط يقـرره               حتدد املناطق    (
اجمللس البلدي املختص ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القـرار يف اجلريـدة                 

تتساءل بعض  حيال هذا النص    ).الرمسية وإحدى الصحف اليومية ويف لوحة اإلعالنات يف البلدية املختصة         
البلديات عما إذا كان القرار الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بوجود نفع عام تنفيـذاً للمـادة                  

من / أ/ يغين عن القرار املنصوص عليه يف الفقرة         )١(م١٩٤٦لعام  / ٢٧٢/األوىل من قانون االستمالك رقم      
ال رأينا وجوب لفت النظر إىل أن قرار النفع العـام  ودفعاً ألي التباس يف هذا اجمل    .اآلنفة الذكر / ٣/املادة  

  .ال يغين عن هذا القرار الختالف موضوع كل من هذين القرارين عن اآلخر
  : م على ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/من املادة السابعة من املرسوم التشريعي / أ/نصت الفقرة  -ثانياً

/ ٣ -٢ -١/مال املنفعة العامة املبينة يف الفقـرات        يقدر مقابل التحسني وفقاً للمادة السابقة بالنسبة ألع       (
وملا كان النص السابق الذي يتعلق برسـم         ).من املادة الثانية بعد انتهاء األعمال اليت ينتج عنها التحسني         

الشرفية يتضمن تقدير قيمة العقارات قبل التحسني مث العودة لتقديرها ثانية بعده ليكـون الفـرق بـني                  
حلساب الرسم فال بد من لفت النظر إىل أن النص اجلديد يوجب تقدير مقابل التحسني               التقديرين أساساً   

بعد انتهاء األعمال اليت ينتج عنها التحسني واللجنة املوكول إليها هذا التقدير تأخذ كافة التدابري يف سبيل                 
خر الحق و ميكن    هذا املقابل وباألسلوب الذي تراه يؤدي هلذا الغرض دون حاجة لتقدير سابق وآ             تقدير

  .االعتماد يف ذلك على املخططات اليت تبني حالة العقار قبل انتهاء األعمال اليت ينتج عنها التحسني
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 ٣١٢

  :م ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/ من املرسوم التشريعي/ ١٣/ تضمنت املادة -ثالثاً
 .يكون مقابل التحسني مساوياً لنصف التحسني املقدر  -أ 
الستيالء عليه جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البناء على           حيسم من التحسني قيمة ما سبق ا        -ب 

أن يقدر حتسني العقار على أساس املساحة املتبقية بعد تطبيق القانون املذكور، وال يدخل يف االعتبار ما                 
ـ                 دير فات املالك من قيمة املساحة املقتطعة جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البناء عند تق

 .التحسني يف هذه احلالة
ويكون من حق اللجنتني البدائية والتحكيمية تقدير قيمة األجزاء املقتطعة جماناً إذا مل يسبق أن مخنـت                   -ج 

 .بدائياً أو حتكيمياً
ويف جمال تطبيق هذه األحكام سألت بعض البلديات عن كيفية تقدير قيمة ما سبق االستيالء عليـه جمانـاً                      

  :ن االستمالك لتحسم من التحسني يف احلالتني التاليتنيبسبب تطبيق قانو
 .إذا جرى التخمني البدائي من قبل اللجنة املنصوص عنها يف قانون االستمالك ومل جير اعتراض بشأهنا -١
 .من قانون االستمالك/ ١٣/إذا عدل التخمني من قبل اللجنة التحكيمية وفقاً للمادة  -٢

 جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البناء ال بد من تقديرها فإذا              وتوضيحاً لذلك إن األجزاء املقتطعة    
سبق أن حسبت أثناء االستمالك وأصبح التخمني قطعياً سواء بعدم االعتراض على أعمال اللجنة البدائيـة أو                 

  .بصدور قطعي من اللجنة التحكيمية فال جيوز العودة إىل ختمينها ثانيةً
  :اآلنفة فيتجلى يف املثال التايل/ ب/ح الفقرة أما فيما يتعلق بتوضي

س .ل/١٨٠٠٠/إذا سبق لبلدية أن استولت مبوجب قانون االستمالك على جزء من عقار تبلغ قيمته اإلمجالية                
س مبوجـب الـتخمني     .ل/٢٠٠٠/واقتطعت منه جماناً يف حدود ربع مساحة أرض كامل العقار ما بلغ قيمته              

فإن التحسني الطارئ على  .مث قامت بعمل يوجب فرض مقابل التحسني .قطعيةاجلاري الذي اكتسب الصفة ال    
فإن كان هـذا اجلـزء      . العقار يقدر على أساس التحسني الذي أصاب اجلزء الباقي من العقار بعد االستمالك            

س فإن التحسني الطـارئ علـى العقـار هـو           .ل/٢٠٠٠٠/س وبعده   .ل/١٠٠٠٠/يساوي قبل التحسني    
س فيصبح التحسني   .ل/٢٠٠٠/م منه ما اقتطع جماناً عند االستمالك وهو يف مثالنا هذا            س وحيس .ل/١٠٠٠٠/

  .س فقط.ل/٤٠٠٠/س ويكون مقابل التحسني نصف التخمني أي .ل/٨٠٠٠/احلقيقي 
 وزير الشؤون البلدية والقروية
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 ٣١٣

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١١٥/٢٨/٥: الرقم
  إيضاحات حول كيفية حتقيق مقابل التحسني: وعاملوض       م٢٨/٤/١٩٦٨: التاريخ

  )٤(تعليمات رقم 
  م بشأن مقابل التحسني١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 

تستوضح بعض البلديات عن كيفية حتقيق مقابل التحسني وخاصةً على العقارات الداخلة يف منـاطق التنظـيم أو                  
  :ا حتسني من جراء التقسيم وقد رأينا يف هذا اجملال ضرورة العمل مبا يليالواقعة خارجها وعلى العقارات اليت أصاهب

  :رسم الشرفية يف مناطق التنظيم احملدثة: أوالً
/ ٢٢٨/م والـوارد يف القـانون       ١٩٦٥لعام  / ٩٨/إن نص القانون السابق لصدور املرسوم التشريعي          -أ 

قارات الداخلة ضمن مناطق    م طبق على أساس عدم طرح رسم الشرفية على الع         ١٦/٤/١٩٥٦تاريخ  
وملا صدر هـذا املرسـوم      / ٩٨/التنظيم واليت جرى توزيعها اإلجباري قبل صدور املرسوم التشريعي          

 .التشريعي نص صراحةً على استيفاء حتسني عن العقارات الداخلة يف مناطق التنظيم
  :احلاالت اليت تستلزم طرح مقابل التحسني: ثانياً

يقـصد باملنطقـة     : يف تفسري املصطلحات املستعملة رأينا توضيح مدلوهلا وفق ما يلي          منعاً لكل التباس قد يقع    
كل منطقة داخلة ضمن احلدود اإلدارية وتتمتع بشرائط عمرانية خاصة متيزها عن سواها من املناطق               : العمرانية

  :العمرانية األخرى ومنها املناطق التالية
 .مناطق البساتني  -أ 
 ).اخل... سكن ثانية – سكن أوىل –قصور (ا مناطق السكن مبختلف درجاهت  -ب 
 .املناطق السكنية  -ج 
 .املناطق التجارية -د 
 ....اخل -ه 
 :يقتضي تكليف العقار مبقابل التحسني يف احلاالت التالية -١

 .كل تغيري يف املنطقة العمرانية بعقار ما من شأنه أن يزيد بقيمته  -أ 
املفروضة على العقار من شأنه أن يزيـد   كل تغيري يف أوجه االنتفاع واالستعمال والوجائب والقيود      -ب 

ويقصد بالوجائب جمموعة الشروط املفروضة مبوجب نظام البناء أو املخططات العامـة أو              .يف قيمته 
  ).اخل.... وجائب عدم البناء – الوجائب األثرية –الوجائب الصحية (التفصيلية أو األنظمة األخرى 

نة يكلف مبقابل التحـسني املنـصوص عنـه يف          كل عقار جيري تقسيمه ضمن منطقة عمرانية معي        -ج 
م على اعتبار قيمة العقار قبل التقسيم وقيمـة املقاسـم           ١٩٦٥لعام  / ٩٨/املرسوم التشريعي رقم    
 .الناجتة عنه والفرق بينهما

العقارات اليت تدخل يف إحدى املناطق التنظيمية يفرض عليها مقابل التحسني املنـصوص عنـه يف                 -د 
م وال يفرض عليها مقابـل      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/ادة الثانية من املرسوم التشريعي      الفقرة الثالثة من امل   
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 ٣١٤

ويفرض مقابل التحسني على العقارات النامجة عن     ).ب(و  ) أ(حتسني عن التغيريات املشار إليها يف       
التنظيم عندما تزداد قيمتها بسبب من أسباب التحسني الواردة يف املرسوم التشريعي املـذكور يف               

  .لي صدور القرار النهائي للجنة التوزيع اإلجباريكل مرة ت
وزاد بقيمته مث أخضع للتنظيم أو التقسيم       ) ب(و  ) أ(كل عقار طرأ عليه التغيري املشار إليه يف الفقرتني            -ه 

جيري التخمني البـدائي     .ومن املفروض أن جيري ختمينه حبسب القوانني النافذة مشموالً بذلك التغيري          
حسني يف هذه احلالة ويؤجل التحصيل إىل حني إهناء التوزيع اإلجباري إذ يعترب ذلك              والنهائي ملقابل الت  

  .مبثابة نقل مللكية العقار ويلفت نظر جلان ختمني املنطقة التنظيمية لذلك جيري ختمني العقار متحسناً
 :ال يكلف العقار مبقابل التحسني يف احلاالت التالية -٢

 ظل نظام بناء معدل ال يكلف مبقابل التحسني عن هذا التعديل            كل عقار تتغري منطقته العمرانية يف       -أ 
من البنـد   ) أ(وإمنا يكتفى مبقابل التحسني عن انتقاله من منطقة ملنطقة وفق ما هو مبني يف الفقرة                

 .مع أخذ التعديالت الطارئة على نظام البناء يف هذه املنطقة بعني االعتبار/ ١/
يشمل عقارات سـبق أن أدخلـت يف منطقـة    / ١/ البند من) ب(كل تغيري ينطبق على الفقرة     -ب 

تنظيمية ومت ختمينها حتكيمياً قبل تاريخ التغيري مث جرى توزيعها اإلجباري يف ظل التغيري املذكور ال                
ويف حال استيفاء أمانات خالف ذلك فيبت هبـا          .يستوىف عنها مقابل التحسني بسبب هذا التغيري      

  .يةمن قبل اجلهات املختصة يف البلد
م فيما يتعلق بالترتيبـات     ٢١/١٠/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨٠/٢٨/٥تبقى التعليمات املبينة يف بالغنا رقم        -٣

 .العادية سارية املفعول
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٣٧/١٨/٥: الرقم
  م١٦/١/١٩٦٩: التاريخ

  )٥(تعليمات رقم 
  م بشأن مقابل التحسني١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/يعي رقم للمرسوم التشر

م عند صدور قرار وزير الـشؤون البلديـة         ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/أوجب املرسوم التشريعي رقم      -١
والقروية بتحديد املناطق اليت يطرأ عليها حتسني بسبب املنفعة العامة احملددة يف مادته الثانية وفـق خمطـط            

تص، أن تقوم البلدية املختصة بتبليغ الدوائر العقارية الئحة بالعقارات الواقعة يف            يقرره اجمللس البلدي واملخ   
منطقة التحسني لوضع اإلشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها مبقابل التحـسني وذلـك               

ب كما أوج  .خالل أسبوع على األكثر من تاريخ تبليغ الالئحة ويعد هذا اإلجراء من التكاليف العقارية             
من مادته اخلامسة عشرة على الدوائر العقارية عدم نقل ملكيـة أي       ) ب(هذا املرسوم التشريعي يف الفقرة      

  .عقار سجلت عليه إشارة احتمال تكليفه مبقابل التحسني قبل التثبت من سداد املقابل املستحق هنائياً
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 ٣١٥

 حتول دون نقل ملكيته     ومقتضى هذه األحكام أن وضع اإلشارة اآلنفة الذكر على صحيفة العقار ال            -٢
ما مل تبلغ البلدية الدائرة العقارية املختصة أن مقابل التحسني أصبح هنائياً ويف هذه احلالة مينع على هذه                  

 .الدائرة نقل امللكية ما مل تثبت من قيام صاحب العالقة بتسديد مقابل التحسني إىل البلدية
 املناطق اليت يطرأ عليها التحسني أال تتواىن حتـت    لذا على البلدية فور صدور القرار الوزاري بتحديد        -٣

طائلة املسؤولية عن إعداد الئحة بأمساء العقارات الواقعة يف هذه املناطق وإرساهلا فـور إعـدادها إىل                 
 .الدوائر العقارية املختصة

ه كما على البلدية اإلسراع يف تنفيذ إجراءات حتديد املقابل فور إجناز املشروع الذي يفـرض بـسبب          -٤
مقابل التحسني وعند صريورته هنائياً عليها أن تبلغ الدائرة العقارية بذلك لتتوقف هذه عن نقل امللكية                

 .حىت تتثبت من سداد املقابل للبلدية صاحبة العالقة
أما ما يتعلق بتحديد املقابل يف حالة تعديل الوجائب العمرانية فنرى أن يتم هـذا التحديـد وفـق                    -٥

 .العالقة ويتحتم حتديده واستيفاؤه عند طلب الترخيص بالبناءإمكانات البلدية ذات 
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  وزارة الشؤون البلدية والقروية

  ٢٧٧/٢٨/٥: الرقم
  م٢٥/٨/١٩٧١: التاريخ

  )٦(تعليمات رقم 
  م بشأن مقابل التحسني١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 

/ ٥/م وتعليماتنـا رقـم      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من املرسوم التشريعي رقم     / ١٥/من املادة   ) ب(رغم وضوح نص الفقرة     
من هذه التعليمات، فقد الحظ بعض املفتشني أن عدداً كبرياً مـن            / ٤/و/٢/م وخاصةً الفقرتني    ١٦/١/١٩٦٩تاريخ  

مقابل التحسني متوقف لدى الدوائر العقارية على أخذ موافقـة البلـديات ذات             معامالت بيع العقارات املثقلة بإشارة      
لذلك وحرصاً على عدم تعطيل معامالت البيع والشراء لدى الدوائر العقاريـة            . العالقة بسبب وجود اإلشارة املذكورة    

ص والتعليمات املشار إليهـا     وعدم تأخري استيفاء صندوق اخلزينة لرسوم تلك املعامالت، فقد رأينا االستناد إىل النصو            
  : ضرورة حتديد العالقة بني البلديات والدوائر العقارية هبذا الشأن وذلك وفق احلدود املبينة فيما يلي–وتوضيحاً هلا 

 :تعترب الدوائر العقارية مسؤولة عن اإلجراءات التالية -١
حكـام املرسـوم    وضع اإلشارة على صحائف العقارات باحتمال تكليفها مبقابل التحسني وفق أ            -أ 

 ويف هذه احلالة ال متتنع تلك الدوائر عن نقل ملكية العقار            .التشريعي املذكور وتعليماتنا املشار إليها    
 .فقط) باإلشارة(طاملا أنه مقيد لديها 

ويف هذه احلالة متتنع تلك     . مقابل التحسني املستحق يف حال تبلغها صريورته هنائياً       ) سداد(التثبت من     -ب 
وبالتـايل فـإن     .للبلدية) سدد(ل امللكية إىل أن تتأكد من البلدية املختصة أن املقابل قد            الدوائر عن نق  

  ).اإلشارة(الدوائر العقارية ليست مسؤولة عن سؤال البلدية املختصة إذا مل يكن لديها معلومات سوى 
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 ٣١٦

 :تعترب البلدية مسؤولة عن اإلجراءات التالية -٢
يف منطقة التحسني من أجل وضع اإلشارة علـى صـحائف           وجوب تبليغ الدوائر العقارية الواقعة        -أ 

 .العقارات احملتمل تكليفها باملقابل
مقابل التحسني بشكله النهائي حىت تبدأ مسؤولية تلـك         ) صريورة(وجوب تبليغ الدوائر العقارية      -ب 

 .املقابل) سداد(الدوائر باالمتناع عن نقل ملكية العقار ما مل تتأكد من 
يات األضرار اليت قد تلحقها من جراء تأخرها يف إجراءات حتديد املقابـل فـور إجنـاز                 هذا وإننا حنمل البلد   

  .املشروع الذي كان سبباً له وتأخرها يف تبليغ املقابل النهائي إىل الدوائر العقارية
  وزير الشؤون البلدية والقروية              

------------------------------------------------ 
  البلدية والقروية وزارة الشؤون 

  ٣٥٤/٢٨/٥: الرقم
  م١٤/١٠/١٩٧٢: التاريخ

  /٧/تعليمات رقم 
م من حيث توجب تأدية     ١٧/٨/١٩٦٥ تاريخ   ٢٢٨/٢٨/٥الصادرة برقم   / ٢/تعدل تعليماتنا رقم     -١

مقابل التحسني حني بيع العقار أو طلب الترخيص بالبناء عليه، ويقتصر حتقيق الرسم وحتـصيله عنـد                
 .ناء فقط دون حال البيع وفق ما ورد يف نص املرسوم التشريعي املذكورطلب الترخيص بالب

م على أنه ميكـن أن يؤجـل   ١٩٦٥لعام / ٩٨/من املرسوم التشريعي  / ٧/من املادة   / ب/تنص الفقرة    -٢
 التقدير فيما يتعلق بأعمال املنفعة العامة املبينة يف الفقرة اخلامسة من املادة الثانية إىل حني االستفادة مـن                 

هذا ونرى ضرورة اللجوء إىل تأجيل التقدير دائماً وعدم تقدير مقابـل            .. التعديل بطلب الترخيص بالبناء   
التحسني وحتصيله إال عند االستفادة الفعلية من أعمال املنفعة العامة املنوه هبا وذلك حرصاً على مـصلحة                 

 ويرتفع مبلغ التقدير خالهلا مما يـؤدي إىل         البلديات ألنه قد مير فترة طويلة بني التقدير واالستفادة الفعلية         
إحلاق الضرر بوارد البلدية باإلضافة إىل تقدير مقابل التحسني وتسجيله يف القيود املالية وتدويره من سـنة    

 .إىل سنة دون حتصيله يؤدي إىل زيادة أعمال الدوائر املالية وتدوير القيود بدون جدوى
  .يرجى االطالع والتقيد بذلك     

 ر الشؤون البلدية والقرويةوزي
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 ٣١٧

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٢٠/١/ر/٢٥٧٧: الرقم
  مقابل التحسني على األراضي املنظمة أو املقسمة        م٩/٤/١٩٦٧: التاريخ

  إىل رئاسة بلدية الالذقية
  :م١٩/٢/١٩٦٧ تاريخ ٤/و/٢٤٣إشارةً لكتابكم رقم 

/ ٩٨/مقابل التحسني الصادر باملرسوم التشريعي رقـم        من قانون   / ٤/من املادة   / ب/تنص الفقرة    -١
 :م على ما يلي١٩٦٥لسنة 

عند تطبيق قانون تنظيم وعمران املدن يقدر التعيني على العقارات الداخلة يف املنطقة التنظيمية على                .ب 
رة أساس القيمة التقديرية للعقارات املخمنة هنائياً من قبل اللجنة التحكيمية ونفقات التنظيم املقـد             

 .من اجمللس البلدي وقيمة املقاسم املخمنة هنائياً من قبل جلنة التوزيع
/ ١٢ إىل   ٦/ومنه يتضح أن ال حاجة لتأليف اللجان أو القيام باإلجراءات املنصوص عليها باملواد مـن                

م من املرسوم التشريعي املذكور من أجل تقدير مقابل التحسني، ألن هذا املقابل بالنسبة ملناطق التنظـي               
املذكورة أعاله بصورة واضحة وهو عبارة عن نصف الفرق بـني القيمـة             / ب/حمدد مبوجب الفقرة    

التقديرية للعقارات املخمنة هنائياً من قبل اللجنة التحكيمية مع نفقات التنظيم وبني قيمة املقاسم النامجة               
تحسني من حـساب املنطقـة      وعليه يقتطع مقابل ال    .عن التنظيم واملخمنة هنائياً من قبل جلنة التوزيع       

  .ويدخل إيراداً يف خزينة البلدية ويوزع املقابل املذكور على أصحاب املقاسم كل بنسبة قيمة مقسمه
أما تقدير مقابل التحسني بالنسبة لألراضي املطبق عليها قانون التقسيم فيتم عن طريق اللجان وضمن                -٢

 .ملنوه به أعالها/ ٩٨/اإلجراءات املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي 
وتباشر البلدية بتأليف اللجان والقيام باإلجراءات املذكورة فور صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتثبيـت                

وأما قيمة املساحات املتنازل عنها للطرق وامليادين واحلدائق املنتزهات من العقارات املطبـق             . املوافقة على التقسيم  
حتسم من مقابل التحسني لعدم وجود النص على ذلك وألن مقابل التحسني قـد جـرى             عليها قانون التقسيم فال     

  .تقديره على أساس نصف التحسني الفعلي الذي طرأ على العقارات املذكورة مبا فيه املساحات املتنازل عنها
  .يرجى اإلطالع

  وزير الشؤون البلدية والقروية
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 ٣١٨

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٣/١/م/ل/٥٦٢٤: الرقم
  م١٢/١١/١٩٧٥: التاريخ

  إىل بلدية حلب
م حول معاجلة موضوع إعفـاء العقـارات        ١٩/١٠/١٩٧٥ تاريخ   ٣١٣٢٦/٢٨/٣ إشارةً إىل كتابكم رقم     

   .الوقفية يف حلب من رسوم مقابل التحسني
ملستفيدة من  م قد حددت اجلهات ا    ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من املرسوم التشريعي رقم     / ١٧/ننهي إليكم أن املادة        

لذا نطالب هذه اجلهات أصوالً      .اإلعفاء حصراً مما يستنتج معه أن عقارات األوقاف غري معفاة من هذا الرسم            
  .علماً أننا حلظنا نسخة من كتابنا هذا إىل وزارة األوقاف لنقوم بإجراء املقتضى مع مديرية أوقاف حلب

  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٣/١/م/ل/١٣٤٣: الرقم
  م٢٥/٣/١٩٧٦: التاريخ

  إىل بلدية الالذقية
م حول حتقق رسم مقابل التحسني على املبىن العائـد          ٤/٣/١٩٧٦ص تاريخ   /٨٧٩إشارةً إىل كتابكم رقم       

الصادر / ٩٨/ننهي إليكم أن املرسوم التشريعي رقم        .ملؤسسة تقاعد املهندسني يف الالذقية وطلبها إعفاءها منه       
منه قد حددت العقارات اليت يشملها اإلعفاء من مقابل التحسني          / ١٧/م وخاصةً املادة    ١٦/٥/١٩٦٥بتاريخ  

  :على وجه احلصر وهي
ولـة   العقارات اململوكة من قبل دوائر الد      -٤ املقابر غري املندرسة،     -٣ الكنائس واألديرة،    -٢ املساجد،   -١

 عقارات اجلمعيات اخلريية املخصصة لغايـات هـذه         -٥ومؤسساهتا العامة إذا كانت غري مهيأة لالستثمار،        
  .اجلمعيات وغري املستثمرة

  .منه قد ألغت األحكام املخالفة للمرسوم التشريعي املنوه به/ ٢٠/كما أن املادة 
  .لإلطالع وإجراء املقتضى يف ضوئه

  وزير اإلدارة احمللية
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 ٣١٩

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  ١٨٥٣/١٥/ب/٨١: الرقم
  تعميم

   مبا أن الرسم يف مقابل التحسني هو من حق البلديات، وإن قيام اجلهات العامة بتنفيذ مـشاريعها داخـل                   
متر مـن   حدود البلديات يوجب استيفاء رسم التحسني، كالطرق الدولية اليت حتدثها وزارة املواصالت واليت              

  .اخل.…املدن
لذا نطلب إىل مجيع الوزارات واإلدارات واجلهات العامة موافاة البلديات ذات العالقة بلوائح تتـضمن مـا           

م وحىت اآلن وما ستقوم بتنفيذه مستقبالً لتنظر هذه البلديات فيما إذا كان             ١٩٦٠تقدمه من مشاريع منذ عام      
  . هذه املشاريعيترتب استيفاء رسم التحسني من جراء تنفيذ

  رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------ 

  وزارة اإلدارة احمللية
  ١/م/ل/٣٠٦٣: الرقم
  م١١/٧/١٩٧٤: التاريخ

  إىل بلدية حلب
م املتضمن طلبكم بيان فيما إذا كنا نعتمد رأي         ١٤/٦/١٩٧٤ تاريخ   ١٨٣٤٧/١٤/٣٠  إشارةً لكتابكم رقم    

  :م مفاده١٦/١١/١٩٧٣تاريخ / ٣٥١/ولة رقم جملس الد
م على العقـارات    ١٩٦٥لعام  / ٩٨/ال يفرض رسم مقابل التحسني املنصوص عليه يف املرسوم التشريعي رقم            

غري املبنية اليت متنع األنظمة البلدية البناء عليها، وعلى العقارات املبنية اليت تلحظ يف خمططات البلديات التنظيمية                 
  . أو حدائق ومساحات أو أمكنة ملشيدات عامةعلى أهنا طرق

م متضمناً الطلـب إلـيكم      ٤/١٢/١٩٧٣ تاريخ   ٥٦/ص/٥٣١ننهي إليكم أنه كان قد صدر تعميمنا رقم            
  .التقيد مبضمون الرأي

  .إلجراء املقتضى يف ضوئه والبت باالعتراضات املقدمة من املكلفني املعترضني
  وزير اإلدارة احمللية
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 ٣٢٠

  دارة احملليةوزارة اإل
  ٣/١/م/ي/٣٥١٤: الرقم
  م٣/٩/١٩٧٤: التاريخ

  إىل حمافظة حلب: إىل حمافظة محاة: إىل حمافظة محص: إىل حمافظة دمشق: إىل حمافظة مدينة دمشق
مقابل (م يف مادته األوىل بأن يفرض يف نطاق البلديات          ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/ قضى املرسوم التشريعي رقم     

ات املبنية أو غري املبنية والسطوح ذات امللكية املستقلة واألراضي اليت يطرأ عليهـا حتـسني                على العقار ) التحسني
. وتتوىل كل بلدية يف نطاقها اإلداري حتصيل هذا املقابل ويكون موارد من مواردهـا             . بسبب أعمال املنفعة العامة   

 التشريعي األعمال اليت تقوم هبا الدولـة أو         منه على أنه تعترب من أعمال املنفعة يف هذا املرسوم         / ٢/ونص يف املادة    
وقـد مت يف     .فتح الطرق أو توسيعها وتعديلها    : البلديات أو أية جهة عامة أو خاصة بإذن الدولة أو البلدية ومنها           

 حلب الذي ما يزال     – مطار دمشق الدويل، كما مت تنفيذ طريق دمشق          –دمشق  : األعوام األخرية تنفيذ طريق   
  .عض أجزائهالعمل جاٍر يف ب

لذا نطلب إليكم إبالغ مضمونه البلديات اليت تقع هذه الطرق يف نطاق حدودها اإلدارية ومتابعة إجـراءات                 
  .فرص وحتقيق وحتصيل هذا الرسم وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة أصوالً

  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------ 

  ٣/١/م/ع/٥٣٨٦: الرقم
  م ٤/١١/١٩٧٤: التاريخ

  إىل حمافظة السويداء
م حول قيام بلدية شهبا منذ مخس سنوات        ٢٢/٩/١٩٧٤ تاريخ   ١٤٢٢٢٧/١/١٠   إشارةً إىل كتابكم رقم     

  .بشق وتعبيد بعض الشوارع امللحوظة على املخطط التنظيمي دون استمالك قانوين
فرض رسم مقابل التحسني على العقارات اجملـاورة اسـتناداً          نفيدكم بأن ال عالقة بني املخالفة الواقعة وبني         

  .م إذ جيب أن حتقق وحتصل أصوال١٩٦٥ًلعام / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 
  وزير اإلدارة احمللية
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 ٣٢١

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  ٣/١/م/ط/٥٨٩٢: الرقم
  م١٠/١١/١٩٧٤: التاريخ

  إىل حمافظة دمشق
ص /١٧٤م املعطوف على كتاب بلدية عربني رقم        ٢/١١/١٩٧٤و تاريخ   /٢٣٩٩٦شارةً إىل كتابكم رقم        إ

  .م حول قيامها بتغطية وسقف األهنر اليت ختترق البلدية حفاظاً على الصحة العامة٢٧/١٠/١٩٧٤تاريخ 
و /٥٩١٢لديات برقم م املبلغ إىل الب  ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/ننهي إليكم أنه يف ضوء املرسوم التشريعي رقم         

م وكذا التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدده يفـرض مقابـل              ٢٩/٥/١٩٦٥تاريخ  
التحسني على العقارات املبنية أو غري املبنية والسطوح ذات امللكية املستقلة واألراضي اليت يطرأ عليها حتـسني                 

منه ثانياً اعترب تغطية األهنر مـن       / ٢/ املرسوم املذكور يف املادة      بسبب أعمال املنفعة العامة، مع اإلشارة إىل أن       
  .أعمال املنفعة العامة

م والتعليمـات الـصادرة عـن وزارة    ١٩٦٥لعام / ٩٨/لذا نطلب إليكم الرجوع إىل املرسوم التشريعي رقم    
 والعمل  م٢٨/٤/١٩٦٨م َو   ١٠/٧/١٩٦٦م َو   ١٧/٨/١٩٦٥م َو   ٢٦/٦/١٩٦٥الشؤون البلدية والقروية لـ     

  .على تطبيقها أصوالً يف موضوع كتابكم
  وزير اإلدارة احمللية

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة اإلدارة احمللية
  ٣/١/م/ع/٢٠٩٦: الرقم
  م٢٩/٤/١٩٧٥: التاريخ

  إىل بلدية محص
م حول موضوع فرض رسم الشرفية على العقار        ١٢/٤/١٩٧٥ تاريخ   ٦/ص/١٦١٨ إشارةً إىل كتابكم رقم     

  /.١٩٥٩/وما أفرز عنه بسبب تطبيق قانون التقسيم العام / ١٣٠٠/رقم 
تبني لنا أن احلاالت املعروضة يف كتابكم ال عالقة لكل منها باألخرى ولكل منها حكم خاص، وكل مـا يف                    

 التقسيم وتعديل الوجائب مث صدر قرار عـن         األمر أن هناك عقارات فرض عليها رسم مقابل التحسني لسبب         
الوزارة املختصة جعل هذه العقارات ساحة عامة وحديقة عامة ومناطق خضراء أي أن البناء أصـبح ممنوعـاً                  
عليها وأصبحت الفائدة من التقسيم أو التحسني معدومة ولذلك ال ختضع للرسم عمالً برأي جملـس الدولـة                  

  .املشار إليها يف كتاب البلدية
  وزير اإلدارة احمللية                                                                                        
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  يفرض على رسم مقابل التحسني: املوضوع        اجلمهورية العربية السورية 
  تقسيمه  ما يبقى من العقار بعد          وزارة اإلدارة احمللية

  .العامة مساحة املرافق قتطاعوا          ٣/٣/ع/٣١١١: الرقم
  م٢/٦/١٩٨٢: التاريخ

  السيد حمافظ دمشق
ص تاريخ  /١٤٠م املعطوف على كتاب بلدية التل رقم        ٨/٥/١٩٨٢و تاريخ   /٢٥٢٦  إشارةً إىل كتابكم رقم     

م طلب بيان الرأي بشأن عقار مت إدخاله يف املخطط التنظيمي ومت تقسيمه إىل مقاسم جديـدة                 ١١/٣/١٩٨٢
  .مة حسب األصولومرافق عا

  :م على التايل١٩٦٥لعام / ٩٨/من املرسوم التشريعي رقم / ١٣/من املادة / ب/نصت الفقرة 
حيسم من التحسني ما سبق االستيالء عليه جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك أو نظام البنـاء علـى أن                      " 

ن املذكور وال يدخل باالعتبار ما فات املالـك       يقدر حتسني العقار على أساس املساحة املتبقية بعد تطبيق القانو         
  ".من قيمة املساحة املقتطعة جماناً بسبب تطبيق قانون االستمالك ونظام البناء عند تقدير التحسني يف احلالة هذه

ومنه يتضح أن رسم مقابل التحسني يف احلالة املعروضة يستوىف من أصحاب املقاسم بعد اقتطاع مساحة املرافق                 
  .ملتنازل عنها أصوالًالعامة ا

  وزير اإلدارة احمللية بالوكالة       وزير شؤون رئاسة اجلمهورية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  د/٥٥/٦١/١: الرقم
  حول مقابل التحسني: املوضوع          م١٩/٨/١٩٨٤: التاريخ

  بالغ
  :أوالً
حتدد املنـاطق الـيت      :م على ما يلي   ١٩٥٦لعام  / ٩٨/نصت املادة الثالثة من املرسوم التشريعي رقم         -١

يطرأ عليها حتسني، بسبب األعمال املنصوص عليها يف املادة الثانية وفق خمطط يقره اجمللـس البلـدي                 
يدة الرمسية وإحدى   املختص ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القرار يف اجلر            

  .الصحف اليومية ويف لوحة إعالنات البلدية املختصة
 :إن األعمال املشار إليها يف املادة الثانية هي -٢

 .فتح الطرق وإنشاء األسواق والساحات واحلدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها  -أ 
 .إنشاء اجلسور وجماري املياه والسيول وتغطية األهنر -ب 
 .مران املدن وقانون التقسيمتطبيق قانون تنظيم وع  -ج 
 .مشروعات السياحة واالصطياف واإلشتاء -د 
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 ٣٢٣

 .تعديل أوجه االنتفاع واالستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود املفروضة عليها  -ه 
 .األعمال األخرى املضافة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناًء على اقتراح اجمللس البلدي املختص -و 
تطبيق قانون اإلدارة احمللية والئحته التنفيذية على املدن والبلدان يف جمال اخلدمات واملرافق البلديـة               بعد  : ثانياً

  :رأينا ضرورة توضيح ما يلي
م حلـت املـدن     ٢٣/٢/١٩٨٣ تـاريخ    ١٢٦٢/١مبوجب كتاب السيد رئيس جملس الوزراء رقم         -١

آنـف  / ٩٨/ة يف املرسوم التشريعي     والبلدان حمل البلديات اليت كانت قائمة فيها وأصبحت كلمة بلدي         
 .الذكر تشمل على املدينة والبلدة والبلدية

من الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة احملليـة       / ١٦/من الفقرة الثانية عشر من املادة       / ٣/مبوجب البند    -٢
املادة الثالثة  نقلت إىل املكتب التنفيذي جمللس احملافظة صالحية وزير الشؤون البلدية والقروية الواردة يف              

م أي أن هذا املكتب هو املرجع املختص بتصديق قـرار           ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من املرسوم التشريعي رقم     
 .جملس البلدية أو البلدة للمخطط احملدد للمنطقة اليت يطرأ عليها حتسني

ديـة  الوارد يف اختصاصات جملس املدينة أو البلدة يف جمال اخلدمات واملرافـق البل            / ٥/مبوجب البند    -٣
نقلت إىل هذا اجمللس صالحية وزير الشؤون البلدية والقروية بإضافة أعمال جديدة ذات منفعة عامـة                

م وذلك بنـاًء علـى      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/إىل األعمال الواردة يف املادة الثانية من املرسوم التشريعي رقم           
مـن  / ٢٤/لبلدية من املادة    يف جمال اخلدمات واملرافق ا    / ٩/اقتراح مكتبه التنفيذي ألنه مبوجب البند       

الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة احمللية نقلت للمكتب التنفيذي جمللس املدينة أو البلدة صالحيات اجمللس              
 .املشار إليه/ ٩٨/البلدي املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي 

  :يقتضي اإلجراءات التالية) رفيةرسم الش(تأسيساً على ما سبق بيانه فإن إجراءات طرح مقابل التحسني  :ثالثاً
أن يكون هناك عمل من أعمال املنفعة العامة املنصوص عليها يف املادة الثانية من املرسوم التـشريعي                  -١

 .أو أية جهة عامة أو خاصة) املدينة أو البلدة(قامت به / ٩٨/رقم 
 .املنطقة اليت طرأ عليها حتسنيصدور قرار عن املكتب التنفيذي جمللس املدينة أو البلدة بإقرار خمطط حيدد  -٢
 :تصديق هذا القرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة مث -٣

 .نشره يف اجلريدة الرمسية  -أ 
 .نشره يف إحدى الصحف اليومية -ب 
 .نشره يف لوحة إعالنات املدينة أو البلدة -ج 
التحـسني لوضـع    يبلغ رئيس املدينة أو البلدة الدوائر العقارية الئحة بالعقارات الواقعة يف منطقـة               -٤

اإلشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها مبقابل التحسني وذلك خالل أسـبوع علـى               
 .األكثر من تاريخ تبلغ الالئحة ويعفى هذا اإلجراء من التكاليف العقارية

ا إذا مل   مث تقوم املدينة أو البلدية بتقدير قيمة التحسني من قبل اللجنتني البدائية والتحكيمية أو إحدامه               -٥
 .اخل....يعترض على التقدير البدائي

  وزير اإلدارة احمللية
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  وزارة اإلدارة احمللية 
  ٣/٣٠/م/٢٧/٦١: الرقم
  م٢١/٩/١٩٨٨: التاريخ

  بالغ
   الحظنا أن بعض جمالس املدن والبلدان والبلديات تلجأ أحياناً إىل إعفاء بعض أصحاب العقارات من رسوم                

عليهم، مقابل تنازل هؤالء عن قيمة عقاراهتم أو أجزاء عقاراهتم نتيجة شق شوارع أو              التعبيد والتزفيت املترتبة    
األمر الذي يؤدي إىل إرباكات وخمالفات قانونية       . طرقات أو توسيعها دون صدور صكوك االستمالك الالزمة       

  :لذا نطلب إليكم إتباع ما يلي .ومالية للوحدة اإلدارية واملواطن على حد سواء
ارع أو طريق أو توسيعهما داخل املخطط التنظيمي أو خارجه قبـل صـدور صـك                عدم فتح ش   -١

 .استمالك للعقارات اليت تقع على مسارها
م اليت أجـازت للوحـدات      ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون االستمالك رقم     / ٣١/تطبيق أحكام املادة     -٢

امل العقار الذي يـستملك     اإلدارية احمللية والبلديات أو أن تقتطع جماناً ما يعادل ربع مساحة أرض ك            
 .جزئياً لشق الطرق أو الشوارع أو توسيعها

تصفية العالقة املالية حيث تستويف اإلدارة من املالك رسوم التعبيد والتزفيت، وتدفع له قيمة مـا زاد                  -٣
 .عن ربع مساحة العقار املستملك

هبة علـى أن تـسجل يف       ميكن للوحدة اإلدارية أو البلدية أن تقبل التنازل عن عقار ما لصاحلها ك             -٤
د /١٠/٦١/١السجل العقاري، ودون اشتراط أي إعفاء من أي رسم مع مراعاة أحكام بالغنا رقـم                

 .م املتعلق بقبول اهلبات والوصايا٢/٥/١٩٨٨تاريخ 
هذا مع اإلشارة إىل أن أي إجراء خيالف ما ذكر أعاله ال يعد وكونه تدبرياً إدارياً تقع مسؤوليته على رئـيس                     

  . اإلدارية أو البلديةالوحدة
  وزير اإلدارة احمللية

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  د/٦/٦٢:   الرقم
  ١/٨/٢٠٠٥: التاريخ

  تعليمات
التحسني ولتقدير وحتقيق رسم مقابل  املتعلق مبقابل ١٩٦٥لعام / ٩٨/تنفيذاً ألحكام املرسوم التشريعي    

التحسني على العقارات نتيجة تعديل أوجه االنتفاع واالستعمال ومنهاج وجائبها ولتسهيل وتبسيط إجراءات 
  :  بطلب اآليت.منح الترخيص ملالكي هذه العقارات واستيفاء رسم مقابل التحسني من قبل جمالس املدن
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 ٣٢٥

ة تعديل أوجه االنتفاع واالستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب يتم حتديد أعمال املنفعة العامة نتيج -١
  .والقيود املفروضة عليها بشكل تقديري للمساحات الناجتة عن فرق النظامني وأوجه االستعماالت

 يشكل رئيس جملس املدينة جلنة بدائية أو أكثر مهمتها تقدير قيمة التحسني على أن تأخذ بعني  -٢
ة العقارات ودرجة أمهية املوقع وحتدد هذه القيم على جداول يراعى فيها االعتبار الشوارع وإطالل

القيمة الرائجة اليت يعاد النظر فيها سنوياً على أن تعتمد من املكتب التنفيذي جمللس املدينة مع عدم 
 .اإلخالل حبق املواطن يف االعتراض أمام اللجنة التحكيمية

 للعقارات امللحوظة مرافق عامة أو مشيدات عامة وعدلت  يف معرض التقدير البدائي ملقابل التحسني -٣
أوجه االنتفاع هبا فتحدد أعمال املنفعة على أساس الفارق بني منهاج الوجائب العمراين باحلد األدىن 

 . للعقارات املطلة أو احمليطة هبا وبني النظام األخري املعدل ملنهاجها
  .لإلطالع والتقيد

   يئةوزير اإلدارة احمللية والب
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  الفصل السادس
  ضمن املخططات التنظيمية وخارجهاالترخيص

  .إضبارة الرخصة النموذجية وعالقتها باملخطط التنظيمي :الباب األول
  . الزراعي وأمالك الدولةة وأراضي اإلصالحــالرخص: الباب الثاين
  .والتحريرالرخصة والتحديد : الباب الثالث
  .وعــة والشيــالرخص: الباب الرابع
  .اقــة واالرتفـالرخص :الباب اخلامس
 .ةـــالرخص الصناعي:الباب السادس
 .ارـــة واآلثـــرخصـــال /١/:الباب السابع

  .م١٩٦٣لعام / ٢٢٢/ر رقم قانون اآلثا /٢                 /
 .ةــــرق العامــة والطـالرخص /١/ :الباب الثامن

  .م٢٠٠٦ام ـ لع٢٦  رقـمونــالقان /٢                /
 .واألقبية ومواقف السيارات أـالرخصة وامللج: الباب التاسع
  .م٢٠٠٥ لعام ٣١التشريع املائي القانون /١/الكهرباءخطوط ياه وملاجماري الرخصة و:الباب العاشر

 .اءـــوط الكهربــالرخصة وخط/٢ /                                                          
 .ارــعقــة الــة وطبيعــرخصــال :الباب احلادي عشر
  .اـحبهــوم وســة والرســرخصــال :الباب الثاين عشر
  .ةــــاحيـيــص الســـرخــال: الباب الثالث عشر
  .ةــــــي الزراعيـة يف األراضـالرخص :الباب الرابع عشر
       . واملستشفيات واملصارفبنية التعليميةرخص األ :الباب اخلامس عشر
  .قـالرخصة ونظام احلري :الباب السادس عشر
  .الرخصة واملداجن واملباقر: الباب  السابع عشر
  .التــ الرخصة والفض:الباب الثامن عشر
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  ٩/٢٥/١٣: الرقم
  م ٢١/٤/١٩٦٥: التاريخ

  أمر إداري
  : النموذجية لرخص البناء احملتوية على الوثائق واالستمارات واملصورات التالية   تعتمد اإلضبارة

 ).١(طلب رخصة بناء استمارة رقم  -١
 .مصور الوجائب وكروكي التخطيط -٢
 .سند التمليك أو قيد عقاري -٣
 .مصور العقار من أمانة املساحة -٤
 ).٢(بيان بتفاصيل ومساحات البناء املطلوب، استمارة رقم  -٥
 : مرقمة على هامشها بشكل واضح وفق الترتيب التايل١/١٠٠قياس املصورات مب -٦
  : املصورات املعمارية-أوالً
 خـط الـشرفات     - خط رقعة البناء وأبعادها    -حدود املقسم وأبعاده  : مصور موقع البناء مبيناً عليه     -١

  منـسوب  - أبعاد الوجائـب   - موقع البناء وأبعاده اخلارجية    - خط الشرفات املستورة   -)الفريندات(
 . اجتاه الشمال- مناسيب احلدائق احمليطة بالبناء-الترخيص

 أبعـاد البنـاء اخلارجيـة       -حدود املقسم وأبعاد الوجائب احمليطة بالبنـاء      : مصور القبو مبيناً عليه    -٢
:  اجتاه الشمال، ويذكر جبدول على هامش املصور       - مناسيب أرض القبو واحلدائق واملرآب     -والداخلية

 .طلوبة للبناء لكل من القبو واملرآباملساحات املسموحة وامل
 أبعاد البناء اخلارجية    -حدود املقسم وأبعاد الوجائب احمليطة بالبناء     : مصور الطابق األرضي مبيناً عليه     -٣

 اجتاه الشمال، ويذكر    - مناسيب املدخل وأرض الطابق    - أبعاد الربوزات املكشوفة واملغلقة    -والداخلية
 .ت املسموحة واملطلوبة للبناء وللفريندات واألبراج املساحا-جبدول على هامش املصور

مصورات بقية الطوابق العلوية مبيناً عليها كافة املالحظات الواردة على مصور الطابق األرضي مـا                -٤
 .عدا حدود املقسم وأبعاد الوجائب احمليطة بالبناء

 . وجدت التعاريش التزيينية إذا- ميول السطح-بيت الدرج: مصور السطح مبيناً عليه -٥
 االرتفاعات الفرعيـة    -منسوب الترخيص ومناسيب الطوابق   : مصور مقطع طوالين للبناء مبيناً عليه      -٦

 .واإلمجالية للبناء
جيب أن  : مالحظة .مصور مقطع عرضاين للبناء وفق املالحظات الواردة على مصور املقطع الطوالين           -٧

  .  مير أحد املقطعني يف الدرج
مناسيب مدخل وأرضية غرفة التدفئـة إذا       :  حىت الرصيف مبيناً عليه    مصور املقطع الطوالين للمرآب    -٨

 ارتفـاع   - ارتفاع تصوينة املرآب   - ارتفاع املرآب  - مناسيب مدخل وأرضية وسقف املرآب     -وجدت
 .العريشة التزيينية ومسقطها إن وجدت

 .مصور للتصاوين األمامية واخللفية واجلانبية مبيناً عليها ارتفاعات املباين -٩
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 ٣٣٠

 .مبيناً عليه مساقط ومقاطع األدراج مع بيان األبعاد واالرتفاعات) ١/٥٠مبقياس (تفصيلي لألدراج مصور  -١٠
 .مصور للواجهة الرئيسية والواجهة اخللفية على أن يكون هذا املصور كامالً من الناحية املعمارية-١١
 .يةمصور للواجهتني اجلانبيتني على أن يكون هذا املصور كامالً من الناحية املعمار-١٢
 ).يف حال الطلب(مصور املنظور العام -١٣
 مـصور  التمديـدات الـصحية        -بيان مواقع النوازل وامليازيب الصحية والواقعة على املصورات       -١٤

 . مصور التصريف األرضي للمياه املاحلة-الطابقية
  : املصورات اإلنشائية-ثانياً

ذكر جبدول على هامش املـصور      أبعاد حماور األساسات، وي   : مصور األساسات اإلنشائية مبيناً عليه    -١٥
 .وقياسات األساسات والعضائد وتسليحها

مساكات السقف وتسليحه، ويذكر جبدول على  : مصور تسليح سقف القبو وسقف املرآب مبيناً عليه       -١٦
 .هامش املصور قياسات كافة اجلسور وتسليحها السفلي والعلوي

 مساكـات الـشرفات     - وتـسليحه  مساكات السقف : مصور تسليح بقية أسقف الطوابق مبيناً عليه      -١٧
 .ويذكر جبدول على هامش املصور قياسات كافة اجلسور وتسليحها. وتسليحها

 - مساكات الشرفات وتسليحها   -مساكات السقف وتسليحه  : مصور تسليح سقف الطابق األخري مبيناً عليه       -١٨
 .ر وتسليحهاالتفاصيل اإلنشائية التعريشية، ويذكر جبدول على هامش املصور قياسات كافة اجلسو

 .مصور تسليح جدران وأساسات وسقف امللجأ مبيناً عليه مساكات اجلدران والسقف وتسليحها-١٩
 .املذكرة احلسابية-٢٠
  : املصورات املتعلقة باملصعد والتدفئة املركزية وخزانات املياه إن وجدت-ثالثاً
 احلسابية املتعلقـة هبـا      مصورات غرفة املصعد وغرفة ماكينات املصعد املعمارية واإلنشائية واملذكرة         -١

 ).كالتأمني وغريه(واستكمال املعامالت املتعلقة برخصة املصعد 
 .مصورات غرفة اآلالت واخلزانات للتدفئة املركزية املعمارية واإلنشائية واملذكرة احلسابية املتعلقة هبا -٢
 بيـان املـواد املانعـة    مصورات اخلزان وموقعه املعمارية واإلنشائية واملذكرة احلسابية املتعلقة هبا مع    -٣

 .للرشح املستعملة على مقطع اخلزان
 .مصور التمديدات الكهربائية واهلاتفية إذا تطلبها النظام -٤
 .إيصال بقيمة التأمينات احملددة بالتعليمات املرفقة هبذا األمر -٥
املتعلقة باستكمال إجراءات الترخيص وأيـة      / ١٠ -٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣/االستمارات رقم    -٦

 .أو استمارة أخرى قد تطلب عند االقتضاءوثيقة 
  وزير الشؤون البلدية والقروية             
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 ٣٣١

  )١(استمارة رقم                   اجلمهورية العربية السورية
  ............بلدية 

   مكتب مراقبة البناء-مديرية الشؤون الفنية
  طلب رخصة بناء

  ..................................رقم الطلب 
   ...................................تارخيه

  .......................منطقة ................. رقم العقار أو املقسم 
  .......................................اسم طالب الترخيص وشهرته 

  ) .................................مركز اإلقامة املعني للتبليغ(العنوان 
  ............................................لتصميم املهندس واضع ا

  .....) مرآب اخل- طابق أول- طابق أرضي-قبو(أجزاء البناء املراد إنشاؤها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضبارة   حمتويات اإل
     ١  

  ٢  
  ٣  
  ٤  
  ٥  
  ٦  
  ٧  
  ٨  
  ٩  
  ١٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الطابع والتاريخ        ب الطلب   توقيع صاح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
     إىل مكتب مراقبة البناء

  توقيع املوظف املسؤول عن استالم الرخص    
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 ٣٣٢

    )٢(استمارة رقم                   ............بلدية 
  من قبل املهندس املصمم          مديرية الشؤون الفنية
  مكتب مراقبة البناء

  .....................املنطقة ..................... رقم العقار  ..................   اسم املالك

املساحة املسموحة   الطوابق
  للبناء

املساحة 
  املطلوبة للبناء

ارتفاع الطوابق 
بالنسبة ملنسوب 
  الترخيص

  مالحظات

   القبو السفلي-١
   القبو العلوي-٢
   طابق أرضي-٣
   طابق أول -٤
   طابق ثاين-٥
   طابق ثالث-٦
   طابق رابع-٧
  طابق خامس-٨
   طابق سادس-٩
   طابق سابع-١٠
   طابق ثامن-١١
   طابق تاسع-١٢
   طابق عاشر-١٣
   طابق حادي عشر-١٤
   طابق ثاين عشر-١٥

        

        اجملموع  
  
  املرآب

  غرفة امللجأ
  غرفة التدفئة املركزية

  املصعد 
  الغسيل

        

  م البناء.ر          مهندس الدراسة
   التوقيع            تواقيع  ال
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 ٣٣٣

  )٣(استمارة رقم                   ................بلدية 
  مديرية الشؤون الفنية
  مكتب مراقبة البناء

  .............................................طلب الترخيص رقم 
  .................................................طالب الترخيص 

  ........................املنطقة .......................رقم العقار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بعد تدقيق إضبارة الترخيص
 .نوافق مبدئياً على منح الترخيص وفق الوثائق واملخططات املرفقة -١
 :ال نوافق على منح الترخيص إال بعد تأمني املخططات التالية -٢

  مدير الشؤون الفنية    تب مراقبة البناءرئيس مك    املهندس املسؤول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املوظف املسؤول           إىل صاحب العالقة
------------------------------------------------ 

  )٤(استمارة رقم                     إىل الدائرة املالية 
  العقارلتخمني قيمة املتر املربع من العقار وتربئة ذمة 

                          رئيس مكتب مراقبة البناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إىل اللجنة املختصة بتخمني قيمة املتر املربع من العقار
                            مدير املالية أو املوظف املفوض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لرية سورية.......................  هذا العقار تساوي إن قيمة املتر املربع من

                          عضو        عضو        عضو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجلباية..................................................... أبرئت ذمة العقار 
  ..................... رقم بعد استيفاء الرسوم والذمة مبوجب الوصوالت

                        مدير املالية أو املوظف املفوض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إىل املوظف املختص حبساب رسوم البناء
  ................................التاريخ 

                رئيس مكتب مراقبة البناء
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 ٣٣٤

  )٥(استمارة رقم                 ..........................بلدية 
  مديرية الشؤون الفنية
  مكتب مراقبة البناء

  حساب املساحة والرسوم
  

  
  
  
  
  

  

  : إن مبلغ رسوم البناء هو
  :إن مبلغ تأمينات الشارع والرصيف هو

  إىل رئيس مراقبة البناء
  بعد استيفاء الرسوم والتأمينات مبوجب الوصوالت

  .........رقم 
  .......................التاريخ 

                     املوظف املسؤول

  خامت نقابة املهندسني
  .املتضمن تسجيل الورشة على اسم املهندس املصمم
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 ٣٣٥

  )٦(استمارة رقم 
  إىل رئاسة مكتب االستمالك

مع العلم   .......... منطقة........... من  .........   أبعث إليكم بإضبارة طلب الرخصة العائد للعقار رقم         
قضى بتعديل الوجائب العمرانية املتعلقة هبذا العقار على الوجه املبني          ............وتاريخ  .......... أن القرار   

وتـاريخ  / ٩٨/أدناه مما جيعله خاضعاً لرسم مقابل التحسني الذي نص عليـه املرسـوم التـشريعي رقـم                  
 اخلاصة لتقدير التأمني والعمل على استيفاء الرسم املذكور         م فأرجو عرض اإلضبارة على اللجنة     ١٦/٥/١٩٦٥

  .واإلعادة
  م١٩٧/  /  دمشق يف   

                                                                 رئيس مكتب مراقبة البناء
  :الوجائب السابقة

  :الوجائب بعد التعديل
  :الفوائد النامجة عن التعديل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إىل اللجنة اخلاصة

  راجياً تقدير التأمني الواجب استيفاؤه
  م١٩٧/  /         يف   

                                                    رئيس مكتب االستمالك والتوزيع
  .س.ل(            )نرى أن يستوىف مبلغ قدره 

  .قار تأميناً لرسم مقابل التحسني املبحوث عنهعن كل متر مربع من أرض هذا الع
  م١٩٧/  /         يف   

                                                عضو          عضو        عضو
  :إىل مكتب مراقبة البناء

  :         مبوجبوقد جرى استيفاؤه ......................... إن مبلغ مقابل التحسني املترتب على هذا البناء هو 
  ...........الوصل املايل رقم 

  أو الكفالة
  رئيس مكتب االستمالك والتوزيع
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  )٧(استمارة رقم 
  تقرير فين 

ــاه املهنــدس  ــا املوقــع أدن ــاء األساســي املؤلــف مــن .....................    أن أقــر بــأن البن
اإلضافية الناجتة عن البناء املطلوب والذي هـو        سليم وقابل لتحمل األثقال     ...............................

  .وأن البناء اإلضايف سيتم حتت إشرايف وعلى مسؤولييت...................عبارة عن 
  م١٩٧/  /     التاريخ    

                       املهندس املصمم              املهندس املشرف على التنفيذ
  

  تقرير فين
  .وصاحب العقار أو من يقوم بالعمل................................ املهندس    حنن املوقعني أدناه 

نقر بأن أعمال احلفر واهلدم ستتم حتت إشرافنا وعلى مسؤوليتنا بالتكامل والتضامن وأننا سنتخذ اإلجـراءات                
صخرية لعدم اإلضرار   الكفيلة بسالمة األبنية اجملاورة ونتعهد بعدم استعمال مواد متفجرة يف أعمال احلفريات ال            

  .باألبنية القائمة اجملاورة
  م١٩٧/  /       التاريخ    

                       املهندس املصمم              املهندس املشرف على التنفيذ
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  تعهد املهندس املصمم

 عنها وعن كافـة املـصورات       أقر بصحة هذه البيانات وأعترب نفسي مسؤوالً      ............    أنا املوقع بذيله    
  املهندس      .  واحلسابات املرفقة هبذا البيان
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  )-٨-تابع استمارة رقم (
  تعهد املهندس املشرف على التنفيذ وأصحاب الرخصة

نتعهد بتنفيذ البناء وفقاً للبيانات املدرجة أعاله واملـصدقة مـن الـدائرة             ............    حنن املوقعني بذيله    
لى اطالع أن كل خمالفة هلا تعترب مبثابة خمالفة بشروط الترخيص ويترتب عليها ما يترتب علـى              املختصة وأننا ع  
    أصحاب العالقة    املهندس      .املخالفة املذكورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يقدم البيان على نسختني )١(
 .إذا كان البناء سكين وجتاري توضع إشارة يف احلقلني )٢(
 . الكلفة التقديرية للمتر املربع تكاليف التدفئة واملصعد واملرائب يف حال وجودهاتتضمن )٣(
 :املساحة الوسطية للغرفة حتسب على أساس )٤(

  )الصوفا(جمموع مساحة الغرف مع الصالة 
  )الصوفا(     عدد الغرف مع الصالة 

 .ميأل هذا احلقل من قبل اإلدارة املختصة )٥(
------------------------------------------------ 

  .................................بيان عن مراحل التنفيذ لرخصة البناء يف بلدية 
  

  م١٩٧ /    /  ١٥وضع البناء حىت تاريخ   م١٩٧ /    /  ١٥وضع البناء حىت تاريخ   
  اجلاهز لالستثمار  املنفذ  اجلاهز لالستثمار  املنفذ  

النسبة   هيكل البناء
  املئوية

النسبة   النسبة املئوية  ةالكلف
  املئوية

  النسبة املئوية  الكلفة

التأسيسات 
  الصحية

            

التأسيسات 
  الكهربائية

            

التدفئة املركزية 
  وتكييف اهلواء

            

املنجور اخلشيب 
  واملعدين

            

              الكلسة والدهان
              التبليطات
              املصاعد
              اإلمجال
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 ٣٣٩

  )٩(استمارة رقم                :ذ االحتياطات لوقاية العمال أخ-أوالً
 .تركيب سقاالت بعرض كاٍف يسمح مبرور العمال عليه بأمان دون التعرض للسقوط -١
 .إحاطة املمرات العليا حبواجز جانبية -٢
 .إحاطة املنور يف السقوف املكشوفة حبواجز جانبية متنع سقوط األشخاص أو مواد البناء فيها -٣
ل البياض وعمال تركيب املواسري باألحزمة الواقية اليت متنعهم من السقوط عند اخـتالل              جتهيز عما  -٤

 .توازهنم على السقاالت
  : لوقاية العمال واملارة الذين ال صلة هلم بالعمل-ثانياً
 .وضع مظالت حول املبىن فوق املمرات -١

  ــــــــــــــــــــــــــــ
    حنن املوقعني أدناه 

ذ التعليمات والبنود الواردة أعاله كما نعلن بأننا أخذنا علماً بوجوب االشـتراك يف مؤسـسة                   نتعهد بتنفي 
  .التأمينات االجتماعية عن العمال الذين سنستخدمهم

  :مقاول    :صاحب رخصة البناء    :صفة صاحب التوقيع
.............. من منطقة . ..........رقم.................... على العقار ............... نوع العمار بناء     

  ................الكائن يف شارع
  .   نسخة حتفظ يف إضبارة الرخصة أو إضبارة املقاولة

------------------------------------------------ 
  )١٠(استمارة رقم 

رقم 
  توقيعه  اسم املهندس املسؤول عن الورشة املقسم

      

  
رقم 
  توقيعه   عن الورشةاسم املهندس املسؤول املقسم
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 ٣٤٠

  الرقم املتسلسل
  ...............بلدية

  مديرية الشؤون الفنية 
  مكتب الطبوغراف

  مصور الوجائب
  :اسم املالك

  :رقم املقسم أو العقار
  :املنطقة العقارية والتنظيمية

  :املساحة املسموح ببنائها يف كل طابق
  :الزوايا بامللغراد
  ).الكداسترو(بعاد غري هنائية خاضعة لتدقيق مديرية األعمال الفنية إن الزوايا واأل: مالحظة هامة

  
  

  صدق من قبل مديرية الشؤون الفنية   دقق من قبل املهندس   نظم من قبل الرسام
  

  استلمت النسخة املماثلة
  مقدم الطلب

------------------------------------------------ 
  ١٠١/٢٨/٦ :الرقم
  م٢١/٤/١٩٦٥:التاريخ

  تعليمات
  :لتنظيم إجراءات الترخيص بالبناء يف مراحلها املختلفة تتبع التعليمات التالية

  : مرحلة استكمال الوثائق وتنظيم إضبارة طلب رخصة البناء-أوالً
م ٢/٤/١٩٦٥  تـاريخ  ٩/٢٥/١٣   تعد الوثائق اليت يتألف منها طلب رخصة البناء وفقاً لألمر اإلداري رقم             

  :املتضمن اعتماد اإلضبارة النموذجية لرخص البناء واملؤلفة من

 املقسم والوجائبخمطط 



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٣٤١

 ).١(استمارة رقم . طلب رخصة البناء -١
 ).نسختني لكل منهما(مصور الوجائب وكروكي التخطيط  -٢
سند التمليك وقيد عقاري بتاريخ ال يتعدى شهراً من تاريخ تقدمي الطلب يتضمن كافة الوقوعـات                 -٣

 .ة العقاريةالواردة على الصحيف
 .مصور العقار من أمانة املساحة -٤
 ).نسختني(متأل وتوقع من قبل املهندس املصمم للبناء ) ٢(استمارة رقم . تفاصيل ومساحات البناء املطلوب -٥
 .مصورات البناء مرقمة بالتسلسل وفق ما هو وارد تفصيالً باجلدول املرفق باألمر اإلداري -٦
 :يإيصال بقيمة التأمينات وحتدد كما يل -٧

س مائيت لرية سورية ملناطق القصور والسكن األول والثاين واملناطق التجارية والـصناعية يف              . ل ٢٠٠
  . الالذقية- محاه- محص- حلب-دمشق:مدن
س مائة لرية سورية ملناطق السكن الثالثة من البلديات املذكورة يف الفقرة السابقة ويف خمتلف               . ل ١٠٠

  .طق التجارية والصناعية يف بلديات الدرجة الثانية األخرىمناطق السكن األول والثاين واملنا
س مخس وعشرون لرية سورية ملناطق السكن الثالثة يف بلديات الدرجة الثانية املذكورة بالفقرة              . ل ٢٥

  .السابقة ويف مناطق السكن يف األحياء القدمية لكافة البلديات
 استكمال إجراءات الترخيص أو يف حالـة           وال ترد هذه التأمينات يف حال عدول مقدم الطلب عن         

عدم استكمال هذه اإلجراءات خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ املوافقة املبدئية على منح التـرخيص                
  . وتعترب مبثابة مقابل عن النفقات اإلدارية

  :إيضاحات
 تقوم البلديات املختصة بطبع االستمارات وحتدد أسعارها على أساس سعر الكلفـة وتعتـرب مـن      -أ 

وميكن لنقابات املهندسني أو غريها     . األوراق ذات القيمة ويطبق بشأهنا ما يطبق على هذه األوراق         
 .من اهليئات العامة أو اخلاصة تويل طباعة هذه االستمارة وفقاً للنموذج املقرر

للحصول على مصور الوجائب وكروكي التخطيط يقدم طلب إىل اجلهـة املختـصة يف البلـدة                 -ب 
وميكن ألٍي كان احلصول عليها مباشرةً لقاء الرسم املقرر لكل منـها            ) اف مثالً مكتب الطوبوغر (

وتكلف البلديات بوضع تعليمات خاصة لتنظيم هذه العملية حبيث ال يتعدى تاريخ احلصول علـى          
أي منها أسبوعاً واحداً من تاريخ دفع الرسم وتسجيل الطلب وأن جيري استالم الطلبات بالتسلسل       

اً لتسلسل أرقامها وأن يكون هناك مسؤول عن تدوين البيانات فيها نقالً عن وثائقهـا        وإجنازها تبع 
 .األصلية وآخر مسؤول عن التدقيق وكالمها مسؤوالن بالتضامن عن صحة هذه البيانات

 . إن سند التمليك أو القيد العقاري ومصور العقار حيصل عليها من السجل العقاري وأمانة املساحة -ج 
صورات موقعة من قبل املهندس املصمم وال يشترط يف هذه املرحلة تسجيل الورشة             تكون كافة امل   -د 

 .يف نقابة املهندسني
 .ويوقع من قبل املهندس املصمم) ٢استمارة رقم (ينظم جدول تفاصيل ومساحات البناء املطلوب   -ه 
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 ٣٤٢

 .تنظم إرسالية التأمينات من قبل املوظف املختص باستالم رخص البناء -و 
أو ما مياثلها   (          ) ئق واالستمارات واملصورات يف مصنف سحاب ماركة        توضع هذه الوثا   -ز 

من نفس املقياس ويكتب على الغالف اخلارجي لإلضبارة اسم املالك ورقم العقار واملنطقة العقارية              
 .واسم املهندس املصمم

  : مرحلة تقدمي وتسجيل إضبارة طلب رخصة البناء-ثانياً 
  :ظف مكلف باستالم طلبات الرخص يتوىل القيام باملهام التالية   يكون لدى البلدية مو

تدقيق اإلضبارة من حيث الشكل ولفت نظر مقدم الطلب الستكمال نواقصها وعدم قبوهلـا إذا مل                 -١
 .تكن مطابقة للنموذج املقرر إال إذا أصر مقدم الطلب خطياً وعلى مسؤوليته بتقدميها

 .من أوالً/ ٧/قرة قطع إرسالية مببلغ التأمني وفقاً للف -٢
تسجيل اإلضبارة أو إعطاء الطالب رقم متسلسل وتاريخ التسجيل إعطاء مقـدم الطلـب إشـعاراً                 -٣

 .يتضمن رقم الطلب وتاريخ التسجيل وموعد املراجعة
 .إحالة الطلب إىل املهندس املختص بدراسة الطلبات مبكتب مراقبة البناء -٤
املتعلقة بطلب الرخصة ومينع منعاً باتاً مراجعة املهندس        يكون هذا املوظف مسؤوالً عن كافة املراجعات         -٥

 .املختص أو رئيس مكتب مراقبة البناء إال بناًء على طلب أحدمها ويف حال الضرورة الفنية فقط
  : مرحلة دراسة الطلب واملوافقة على منح الترخيص بالبناء-ثالثاً
حظاته وتوقيعه يف احلقل املخصص لذلك يف       يدقق املهندس املختص بدراسة الطلبات، طلب الرخصة ويضع مال         -١

 .وحييل الطلب إىل رئيس مكتب البناء الذي يدقق الدراسة والطلب ويضع مالحظاته وتوقيعه) ٢(استمارة رقم 
يبني كل من مهندس الدراسة ورئيس املكتب رأيه باملوافقة املبدئية على منح التـرخيص أو بـرفض                  -٢

وافقة إال بعد تأمني املالحظات مع ذكرها وذلـك يف احلقـل            الترخيص مع ذكر األسباب أو بعدم امل      
مع التوقيع على هذا الرأي وحيال الطلب إىل مـدير الـشؤون            ) ٣(املخصص لذلك يف االستمارة رقم      

حيال . وذلك  على نسختني   ) ٣(الفنية أو من ينوب عنه للتوقيع على هذه املوافقة على االستمارة رقم             
  :كلف باستالم الطلبات للقيام مبا يليالطلب بعدها إىل املوظف امل

يف حال املوافقة املبدئية على منح الترخيص يسلم املوظف إىل مقـدم الطلـب النـسخة الثانيـة                    -أ 
. بعد أخذ توقيعه على النسخة األخرى لالستمارة إشعاراً بتسلمه هلذه النسخة          ) ٣(لالستمارة رقم   

 . كما هو موضح يف املرحلة التاليةالستكمال بقية االستمارات وإجراءات عملية الترخيص
بعـد  ) ٣(يف حال رفض الترخيص يسلم املوظف إىل مقدم الطلب النسخة الثانية لالستمارة رقم               -ب 

 .أخذ توقيعه على النسخة األخرى لالستمارة واملتضمنة رد الطلب
ظـف إىل   يسلم املو ) ٣(يف حال عدم املوافقة إال بعد تأمني املالحظات املذكورة باالستمارة رقم             -ج 

مقدم الطلب النسخة الثانية لالستمارة وفق ما هو مبني أعاله لتأمني املالحظات املطلوبـة وحـني                
تأمني هذه املالحظات يعاد تسجيل الطلب من قبل املوظف املسؤول ويعطى تارخياً جمـدداً ومتـر                
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 ٣٤٣

لك حـىت   دراسة هذا الطلب وفق ما هو مبني باملراحل السابقة وحبسب تسلسل تقدمي الطلبات وذ             
 .احلصول على املوافقة املبدئية للترخيص

جيب أن ال تتجاوز مدة الدراسة ومنح املوافقة املبدئية أو الرفض على الشهر الواحـد مـن تـاريخ                    -٣
 .تسجيل أو إعادة تسجيل الطلب وتتم دراسة الطلبات حبسب تسلسل تقدميها حتت طائلة املسؤولية

  : اإلضبارة مرحلة استكمال استمارات ووثائق-رابعاًً
   يكلف مقدم طلب الترخيص باستكمال البيانات الواردة يف الوثائق واالستمارات احملددة باألمر اإلداري رقم              

  :م واملبينة فيما يلي٢١/٤/١٩٦٥ وتاريخ ٩/٢٥/١٣
 املتضمنة ختمني قيمة املتر املربع من العقار بتربئة ذمة العقار من الديون املالية، مث             ) ٤(االستمارة رقم    -١

 .إحالة الطلب إىل املوظف املسؤول عن حساب رسوم البناء
املتضمنة حساب رسوم البناء، تدقيق هذا احلساب إشعاراً بدفع الرسوم وتأمينـات            ) ٥(االستمارة رقم    -٢

 .الرصيف، خامت نقابة املهندسني املتضمن تسجيل الورشة على اسم املهندس املصمم واملشرف على التنفيذ
 . املتضمنة حساب رسوم الشرفية املترتبة على العقار إذا وجد مع إشعار بدفع هذه الرسوم)٦(االستمارة رقم  -٣
 ).إذا اقتضى ذلك(املتضمنة تقرير فين من املهندس املصمم واملشرف على التنفيذ ) ٧(االستمارة رقم  -٤
 .املتضمنة إمالء البيانات اإلحصائية املطلوبة هبذه االستمارة) ٨(االستمارة رقم  -٥
 .املتعلقة باالحتياطات الالزمة لوقاية العمال وضمانتهم) ٩(مارة رقم االست -٦
 .املتضمنة تسجيل اسم املهندس املشرف على التنفيذ مع أخذ صورة عن توقيعه) ١٠(االستمارة رقم  -٧
  : مرحلة منح رخصة البناء-خامساًً
بقة يسلم مقدم الطلب هذه     لدى استكمال كافة الوثائق واالستمارات املطلوبة واملبينة يف املرحلة السا          -١

االستمارات مع نسختني كاملتني إضافيتني عن املصورات اليت مت اعتمادها إىل املوظف املسؤول عـن               
 .قبول الطلبات وتسجيل اإلضبارة عندها يف سجل آخر وتعطى رقماً وتارخياً جديدين

مراقبة البناء الذي يتوىل    حييل املوظف اإلضبارة بعد ضم هذه االستمارات واملصورات إليها إىل رئيس             -٢
 .التدقيق إحالتها إىل املوظف املكلف بإمالء رخصة البناء

يقوم املوظف املكلف بإمالء الرخصة بتدقيق كافة الوثائق واالستمارات والبيانات وينظم الرخصة مث              -٣
 حييل اإلضبارة إىل مهندس الدراسة الذي يصادق على النسختني اإلضافيتني من املـصورات مث حييـل               

اإلضبارة إىل رئيس املكتب للتوقيع على كامل الرخصة واملصورات مث إىل مدير الشؤون الفنية لتوقيـع                
الرخصة مث إىل رئيس البلدية للتوقيع حيث تعاد إىل املوظف املكلف بإمالء الرخص لتسجيلها وإعطائها               

 . الطلباترقماً متسلسالً وتاريخ منح الترخيص مث حييلها إىل املوظف املسؤول عن قبول
حتدد املدة الالزمة هلذه املرحلة بأسبوع واحد على األكثر من تاريخ تسليم مقـدم الطلـب لكافـة      -٤

 .االستمارات والوثائق واملصورات املطلوبة للموظف املكلف بقبول الطلبات
ونسخة عن كل من مصور الوجائب      ) ٢(يسلم املوظف املسؤول رخصة البناء مع نسخة عن االستمارة رقم            -٥

 .روكي التخطيط ونسخة كاملة عن املصورات إىل مقدم الطلب بعد أخذ توقيعه إشعاراً بتسلمهاوك
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 ٣٤٤

حييل املوظف املسؤول إضبارة الرخصة املتضمنة كافة الوثائق واالستمارات واملصورات إىل كاتـب              -٦
 .احملفوظات حلفظ اإلضبارة

كاملة عن املصورات املعتمـدة     حييل املوظف املسؤول عن مراقبة تنفيذ الرخصة إضبارة حتوي نسخة            -٧
إىل قسم التنفيذ مبكتب مراقبة البناء مع نسخة كاملة عن االستمارات والرخصة ويضع عليها خامت كما                

  .ويوقع على كل منها) صورة طبق األصل: (يلي
  .   إن وزارة الشؤون البلدية والقروية إذ تضع هذه التعليمات إمنا ترمي إىل هدفني

 موحد تسري مبوجبه معامالت الترخيص يف خمتلف البلديات مع إتباع مبدأ املساواة             إقرار بنسق  :أحدمها
  .بني مجيع املواطنني

صيانة مسعة البلديات وموظفيها وعدم فسح اجملال لكل اإلشاعات والتقوالت اليت تثار حـىت               :والثاين
  .اآلن حول منح رخص البناء

  .ستعامل املخالفني على أساس تعمد اإلخالل باهلدفني املذكورينولذا فهي حريصة على إتباع هذا األسلوب اجلديد و
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  ١٤/٢٥/١٣: الرقم
  م٢٨/٥/١٩٦٦:التاريخ

  ٤ و ٣اإلضبارة النموذجية لبلديات الدرجة 
  أمر إداري

ة لرخص البناء يف البلديات من الدرجتني الثالثة والرابعـة احملتويـة علـى       تعتمد اإلضبارة النموذجية املبسط  
  :الوثائق واالستمارات واملصورات التالية

 .٣و ٢و ١طلب رخصة بناء االستمارات رقم  -١
 ).٤استمارة رقم (تقرير فين يف حال بناء طوابق علوية  -٢
هادة اهليئة االختيارية يف حال     سند التمليك أو إخراج قيد عقاري يف حال وجود حتديد وحترير أو ش             -٣

 .عدم وجوده
 .مصور مساحي للعقار وما حييط به يف حال عدم العثور عليه يف خمططات املساحة لدى املساعد الفين -٤
 :املصورات بالنسبة للبناء من االمسنت املسلح وهي -٥

 :املصورات املعمارية  -أ 
 خـط   -ء وأبعـاده للـشارع     خط رقعة البنـا    -توضع عليها كافة القياسات الداخلية واخلارجية     

 مناسيب احلدائق احمليطة بالبنـاء      - منسوب رقعة البناء بالنسبة للشارع     - أبعاد الوجائب  -الشرفات
  .١/٥٠٠ مبقياس - اجتاه الشمال-بالنسبة للشارع

  أبعاد - أبعاد البناء اخلارجية والداخلية    - أبعاد الوجائب احمليطة بالبناء    :مصور الطابق األرضي مبيناً عليه      -٢
 .١/١٠٠ اجتاه الشمال مبقياس -الربوزات املكشوفة واملغلقة، منسوب أرض الطابق بالنسبة للشارع
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 ٣٤٥

 املسموحة مبيناً عليها أبعاد البناء اخلارجية والداخلية وأبعـاد الـربوزات            :مصورات بقية الطوابق    -٣
 . اجتاه الشمال-املكشوفة واملغلقة

 . االرتفاعات الفرعية واإلمجالية للبناء-طوابق بالنسبة للشارع مناسيب ال:مقطع طوالين للبناء مبيناً عليه  -٤
 .وفق املالحظات الواردة على مصور املقطع الطوالين: مقطع عرضاين للبناء  -٥
منسوب أرضية وسـقف املـرآب بالنـسبة         مصور املقطع الطوالين للمرآب حىت الرصيف مبيناً        -٦

 . ارتفاع املرآب-للشارع
 .ى الشوارع على أن يكون كامالً من الناحية املعماريةاملطلة عل :مصور الواجهات  -٧
 :املصورات اإلنشائية  -ب 

 .مصور األساسات اإلنشائية مبيناً عليها األبعاد والتسليح -١
مصور تسليح سقف الطوابق املطلوبة مع مساكات السقف ويذكر جبـدول قياسـات كافـة                -٢

 .اجلسور وتسليحاهتا
 وبناًء على طلب رئيس قسم      -٢م١٠٠اء أكثر من    مذكرة حسابية كاملة إذا كانت مساحة البن       -٣

 .٢م١٠٠الرخص يف بعض احلاالت الضرورية إذا كانت املساحة أقل من 
   وتستثىن من ذلك كله الرخص املطلوبة وفقاً لنماذج البيت الريفي املعمم بتعليماتنا وبالكتيِّب املتضمن هذه               

  .ةالنماذج، إذ يكتفى عندئٍذ بتطبيق التعليمات املذكور
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  إيضاحات

  :-أوالً
 .إن سند التمليك أو إخراج القيد العقاري حيصل عليهما من السجل العقاري وأمانة املساحة  -أ 
جيب أن تصدق   شهادة اهليئة االختيارية يف حال عدم وجود حتديد وحترير حيصل عليها من املختار و               -ب 

 .س.ق) ٣٦٥(من مدير املنطقة أو الناحية ملصقاً عليها الطوابع القانونية 
تكون كافة املصورات موقعة من املهندس املصمم وال يشترط عند تقدمي الطلب تسجيل الورشـة يف                  -ج 

 .نقابة املهندسني
 .توضع الوثائق واالستمارات واملصورات يف مصنف عادي -د 

  :سجيل إضبارة طلب رخصة البناءمرحلة تقدمي وت -ثانياً  
 :يكون لدى البلدية موظف مكلف باستالم طلبات الرخص يتوىل القيام باملهام التالية -١

 .كاملة وحفظ نسخة منها لدى البلدية) ١(إمالء االستمارة رقم   -أ 
تسجيل اإلضبارة وإعطاء الطلب رقماً متسلسالً وتاريخ التسجيل وإعطاء مقدم الطلب إشـعاراً              -ب 

 .م الطلب وتاريخ التسجيل وموعد املراجعة يف البلديةيتضمن رق
 .إحالة اإلضبارة إىل املوظف الفين املختص يف البلدية أو يف مديرية الشؤون البلدية والقروية -ج 
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 ٣٤٦

يكون هذا املوظف مسؤوالً عن كافة املراجعات املتعلقة بطلب الرخصة ومينع منعاً باتـاً مراجعـة                 -٢
 . إال بناًء على طلب أحدمها ويف حال الضرورة الفنية فقطاملوظف الفين أو رئيس قسم الرخص

  :مرحلة دراسة الطلب -ثالثاً
ويطبع امسه وتوقيعه يف احلقل املخصص وحييل الطلـب إىل          ) ٢(ينظم املوظف الفين االستمارة رقم       -١

قسم التخطيط يف املديرية أو إىل املهندس املختص حيث يدقق الكروكي ويضع مالحظاته وتوقيعـه يف                
 .احلقل املخصص له

 .من قبل املوظف الفين املختص) ٣(متأل االستمارة رقم  -٢
يف حال وجود مثـل هـذه       ) ٣(يكلف صاحب العالقة بتأمني الطلبات الواردة يف االستمارة رقم           -٣

  .ويوقع يف هذه املرحلة) ٣(ميأل سند التعهد املوجود على االستمارة رقم . املالحظات
  :عطاء الرخصةاملرحلة النهائية وإ -رابعاً
تعطى اإلضبارة إىل املوظف الفين لتنظيم الرخصة حسب املوافقة املبدئية يف حـال عـدم وجـود                  -١

 ).٣(مالحظات أو يف حال تأمني الطلبات الواردة على االستمارة رقم 
بعد تنظيم الرخصة يدققها رئيس قسم الرخص أو املوظف الفين املختص ويشاهدها مدير الـشؤون                -٢

 .ية أو مهندس البلدية املختص خالل أربعة أيام على األكثرالبلدية والقرو
 .تعطى النسخة اخلاصة بصاحب العالقة إىل صاحبها بالذات يف البلدية بعد دفع الرسوم املفروضة -٣
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 ٣٤٧

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق
  مديرية اإلسكان واملرافق

  ......يف حمافظة
  ناءطلب رخصة ب

  :رقم الطلب:                      منطقة
  :تاريخ:                        بلدية

  ـــــــــــــــــــ
  :اسم صاحب العقار وشهرته

عريب سوري أو غري سوري مبوجب موافقة       : (اجلنسية
  )١() من الرئاسة
  :العنوان

حسب سندات التملك أو إخراج قيـد       : (رقم العقار 
عدم وجود حتديد وحترير شهادة     ويف حال   ) (عقاري
  .)١() املختار

  :املنطقة العقارية
  :اسم املهندس واضع التصميم

  :تفصيل البناء املراد تشييده
  .....)أول(طابق أرضي 

  :نوع مواد البناء
  )١() مواد حملية أو امسنت مسلح(

  يف حال وجود بناء على العقار
  :رقم الرخصة املعطاة سابقاً

  :تاريخ تنظيمها
بناء قدمي قبل إحـداث البلديـة أو        : (حظاتمال

سويت املخالفة بالغرامة مبوجب اإليصال املرفـق       
  )١(...........)تاريخ........رقم 

  .براءة ذمة عن العقار املطلوب ترخيصه من طالب الرخصة: مالية البلدية
  )١(.........تاريخ........... مبوجب الوصل املايل رقم.......... استويف رسم الكشف ومقداره

  رئيس البلدية      توقيع حماسب البلدية
  :ضبارةحمتويات اإل

 -٥  .)١(سند متليك أو إخراج قيد عقاري أو شهادة هيئة اختيارية  -١
 -٦            .وصل مايل -٢
 -٧            .رخصة سابقة -٣
 -٨            .مصورات -٤

٩-  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لتاريخالطابع وا          :توقيع صاحب الطلب
  جمهود حريب% ١٠+ س . ق٥٠            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ورد الشرح يف االستمارة على سبيل اإليضاح) ١ (
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 ٣٤٨

  :إىل املساعد الفين السيد
  )رئيس البلدية(توقيع           .البلدية أو املديرية: يف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الصفحة يف البلدية من قبل املوظف املسؤول عن استالم الرخصتنظم هذه

   . ترسل النسخة األوىل إىل املديرية وحتفظ الثانية يف البلدية
------------------------------------------------  

  :املنطقة العقارية:                                                    رقم العقار
  :لكاسم املا

  :املنطقة التنظيمية
  :مساحة العقار

  :املساحة املسموحة للبناء
  املبين سابقاً:        املساحة املطلوبة

  حالياً                         املطلوب 
                             اجملموع

  :الوجائب املفروضة
  خلفية  جانبية  أمامية

      

  
  

  :احلد األدىن لواجهة العقار
  :ع املسموح بهاالرتفا

  :االرتفاع املطلوب
  :مساحة الواجهات
  :مساحة الربوزات

  :مواد البناء املستعملة
  

  
  إشارة الشمال       كروكي املوقع العام مع التخطيط     :مصور مبقياس

  :توقيع املساعد الفين      :تنظيم وختطيط املساعد الفين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )املهندس املختص( رأي قسم التخطيط
  رئيس قسم التخطيط        
  أو املهندس املختص        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   تنظم هذه الصفحة من قبل املساعد الفين يف البلدية أو يف مديرية اإلسكان واملرافق
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 ٣٤٩

  املنطقة العقارية      :رقم العقار
  :اسم املالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رئيس قسم الرخص يف مديرية اإلسكان واملرافق بعد تدقيق إضبارة الرخص

  :ال نوافق على منح الترخيص إال بعد تأمني ما يلي
٦ -١-  
٧ -٢- 
٨ -٣- 
٩ -٤- 
١٠ -٥- 

  : نوافق مبدئياً على منح الترخيص وفق الوثائق واملخططات املرفقة-د
  رئيس قسم الرخص:     تدقيق

  )اإلسكان واملرافقمدير (:شوهد      أو املوظف الفين املختص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مالحظات صاحب العالقة أو املهندس واضع املشروع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إىل املساعد الفين السيد
  رئيس قسم الرخص      :يف

  لتنظيم رخصة حسب املوافقة املبدئية
------------------------------------------------ 

  تعهد
نقر بأن أعمال احلفر واهلدم     .................. واملهندس...............    حنن املوقعني أدناه صاحب العقار    

والبناء ستتم حتت إشرافنا وعلى مسؤوليتنا وأننا سنتخذ اإلجراءات الكفيلة بسالمة األبنية اجملاورة ونتعهد بعدم               
 أعمال احلفريات الصخرية لعدم اإلضرار باألبنية القائمة اجملاورة وأن األعمال سـتتم             استعمال مواد متفجرة يف   

  .ضمن حدود الترخيص املمنوح لنا وأي خمالفة أو تعديل سنكون مسؤولني عنه يف املستقبل
  م١٩٧/   /    التاريخ     

  طالب الترخيص  )١(املهندس 
  س. ق٣٦٥طابع 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يوقع هذا التعهد من قبل املهندس واضع املشروع يف حال البناء باالمسنت املسلح) ١(
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 ٣٥٠

  :رقم الطلب      منطقة
  :تارخيه      :بلدية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :رقم الرخصة      :رقم العقار

  :تارخيها      :املنطقة العقارية
  :اسم املالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تقرير فين

  :أنا املوقع أدناه املهندس
  :أقر بأن البناء األساسي املؤلف من

  :سليم وقابل لتحمل األثقال اإلضافية النامجة عن البناء املطلوب والذي هو عبارة عن
  :وأن البناء اإلضايف سيتم حتت إشرايف وعلى مسؤولييت

  ساملهند      :تصديق نقابة املهندسني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تنظم هذه االستمارة يف حالة بناء طوابق علوية
------------------------------------------------  

   ٨٦٨/٢٨/٥:الرقم
  م١٩/١٠/١٩٦٣: التاريخ

  بالغ
ذ رخص البناء وفقـاً للـشروط          رغبةً يف تنظيم شؤون مراقبة البناء وحتقيق املراقبة الفعالة على مراحل تنفي           

واألصول املمنوحة مبوجبها وقطعاً لدابر ارتكاب املخالفات رأينا أن تقوم بلديات الـدرجتني األوىل والثانيـة                
ومديريات الشؤون البلدية والقروية يف احملافظات بالنسبة للبلديات اليت تقوم مبمارسة شـؤوهنا الفنيـة بطبـع                

 متنح من اآلن فصاعداً صفحتان متقابلتان تكون اليمىن وفق النمـوذج            سجالت خيصص فيها لكل رخصة بناء     
املرفقني طياً ويذكر يف األوىل رقم الرخصة وتارخيها ورقم العقـار           ) ٢(واليسرى وفق النموذج رقم     ) ١(رقم  

لـصب  واملنطقة الواقع فيها ونوع البناء واسم املهندس املصمم الذي قدم املشروع بامسه ورقم وتاريخ أوراق ا               
وتعديالت الرخصة وكروكي املوقع ورقم وتاريخ الضبوط املنظمة يف حالة ارتكاب خمالفات من قبل صاحب               
الرخصة والصكوك الصادرة بشأهنا وتاريخ تنفيذها كما يذكر يف الصفحة الثانية مشاهدات مهندس البلدية أو               

وخيصص لكل منطقة مـن منـاطق       . البناء مديرية اإلسكان واملرافق يف احملافظة الذي يقوم مبراقبة تنفيذ رخص         
بلديات الدرجتني األوىل والثانية سجل خاص يسلم إىل املكلف مبراقبة رخص البناء يف منطقته ليـدون فيـه                  
مشاهداته اخلاصة لكل بناء أثناء جوالته اليومية ويقدمه إىل مهندس مراقبة التنفيذ ليبني مالحظاته بنتيجة زيارته                
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 ٣٥١

لة تبديل املراقب بآخر يتم تسليم السجل املذكور من السلف إىل اخللف مبوجب ضبط              ويف حا  .للمنطقة أيضاً 
  .يصادق عليه رئيس املصلحة وحيفظ يف إضبارة خاصة لديها

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  

  )١منوذج رقم  (
  ..........................بناء السيد

  رقم الرخصة      التاريخ      رقم العقار      املنطقة      نوع البناء      املهندس
  

  أوراق الصب  الرقم
  كروكي املوقع تعديالت الرخصة  الطابق  التاريخ

          
          
          
          
          
          

  

رقم   املخالفة  التاريخ  رقم الضبط
 تاريخ التنفيذ  التاريخ  العقار
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 ٣٥٢

  )٢منوذج رقم (  
  مشاهدات املهندس

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يذكر اسم املهندس القائم مبراقبة تنفيذ رخص البناء يف البلدية أو يف مديرية اإلسكان واملرافق يف احملافظة) ١ (

------------------------------------------------  
  حول الطوابع املالية الواجب إلصاقها: املوضوع        ٣٧٦/٢٨/٦: الرقم

  .على استمارات رخصة البناء        م٢٣/١١/١٩٧١: التاريخ
  بالغ

م املتضمن اإلضبارة النموذجية لـرخص      ٢١/٤/١٩٦٥ وتاريخ   ٩/٢٥/١٣      بناًء على األمر اإلداري رقم      
م ٧/٦/١٩٧١ وتـاريخ    ١٠٢٥٩/٨/٣٠ى كتب وزارة املالية املوجهة إىل مديرية مالية الالذقية رقم           البناء وعل 
م فــإن ٧/١٠/١٩٧١ وتــاريخ ١٩٩٣٥/٨/٣٠م ورقــم ٦/٧/١٩٧١ وتــاريخ ١٢٥٦٧/٨/٣٠ورقــم 

  :االستمارات امللحقة باألمر اإلداري املنوه به ختضع الستيفاء رسم الطابع على الشكل التايل
 ٥٧وهي عبارة عن تقدمي طلب الترخيص وختضع إللصاق الطابع املنصوص عليه يف الفقـرة               :١ماالستمارة رق 

وتـاريخ  / ٣/من نظام رسوم الطوابع الصادر باملرسوم التـشريعي رقـم           / ١٠/من املادة   
  .من الرسم% ١٠اجملهود احلريب بنسبة + س . ق٥٠م وهو ٢٦/١٢/١٩٣٣

طوابق موضوع الترخيص وارتفاعاهتا ومتمماهتا ويلصق عليها طابع        وهي حتتوي بياناً بعدد ال     :٢االستمارة رقم 
  .٨٥اجملهود احلريب عمالً باملادة العاشرة من نظام رسم الطابع فقرة + س . ق٧٥مايل بقيمة 
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 وتتضمن بيانات وإحاالت ضمن دوائر البلدية وهي معفاة من الرسم مبوجب املادة       :٦ -٤ -٣االستمارة رقم 
  . من نظام رسم الطابع١٨٠العاشرة الفقرة 

وهي بيان موقع من نقابة املهندسني خيضع عند تقدميه للبلدية الستيفاء الرسم املنصوص عليه               :٥االستمارة رقم 
اجملهـود احلـريب   + س . ق٧٥ من املادة العاشرة من نظام رسم الطابع وقدره      ٨٥يف الفقرة   

  .من الرسم% ١٠بنسبة 
ين منفصلني عن بعضهما يوقع األول املهندس املصمم وذلك حـني           وهي حتتوي على تعهد    :٧االستمارة رقم 

ويوقع الثاين املهندس املـصمم     . يكون موضوع الرخصة إشادة طوابق جديدة فوق بناء قائم        
وصاحب العقار ويتعهدان فيه باحلفر حتت إشرافهما وحتمل نتائج األضرار اليت تصيب الغري،             

 موضوع الرخصة البناء فوق بناء قائم باإلضافة إىل         وقد يقدم هذان التعهدان معاً عندما يكون      
بناء قبو وطابق أرضي وخيضع تقدمي كل تعهد من هذين التعهدين للرسم الوارد يف الفقـرة                

اجملهود احلـريب بنـسبة     + س  . ق ٤٠٠ من املادة العاشرة من نظام رسم الطابع وهو          ١١٦
  .تقدمي هذا الرسم بشكل مستقلمن الرسم وعند تقدمي التعهدين معاً خيضع كل منها ل% ١٠

وهي تتضمن أرقام املقاسم ومنوذج تواقيع املهندسني وهي معفاة ألهنا تكرار لالستمارات             :١٠االستمارة رقم 
  .السابقة اليت استويف عنها الرسم

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  

١٢٤٣٩/٨/٣٠  
   اإلدارة احملليةإىل وزارة

م حول موضوع رسم الطابع على استمارات       ٢٨/٦/١٩٧٣ تاريخ   ١/١/ب/٣٥٣٦   إشارةً إىل كتابكم رقم     
  .رخص البناء

   إن هذه الوزارة هي اجلهة املختصة بإبداء الرأي فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومنها رسم الطـابع علـى                  
. ن بينت رأيها هبذا الشأن يف ضوء النماذج املعروضة عليهـا          استمارات رخص البناء، وقد سبق هلذه الوزارة أ       

  .وإذا كان مثة تعليمات صادرة عن جهة غري خمتصة فينبغي تعديلها مبا يتفق مع تعليمات هذه الوزارة
  م٩/٧/١٩٧٣   دمشق 

  وزير املالية
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  ١٥/٢٨/٦: الرقم
  م٨/١/١٩٧٠: التاريخ

  بالغ
  د املخطط التنظيميحول الترخيص لألبنية يف مرحلة إعدا

   تتساءل بعض البلديات واملديريات حول اخلطوات الواجب اختاذها حيال طلبات رخص األبنية حيث تقوم              
  .البلديات بوضع خمططات تنظيمية جديدة وصلت الدراسة هبا ملراحلها النهائية وقبل اقتراهنا بالتصديق

 من إعالن املخططات وتصديقها من كٍل من اجمللـس             ونظراً ملا تتخذه اإلجراءات القانونية من زمن وذلك       
البلدي والوزارة بعد بيان الرأي هبا من اللجان اإلقليمية املختصة وحرصاً على تأمني حتقيق املخطط التنظيمـي                 

  :وعدم ترك اجملال للتناقض بني الترخيص واملخططات التنظيمية تقرر ما يلي
  :ت تنظيمية مصدقة قدمياًالبلدان أو املناطق اليت هلا خمططا: أوالً

   يسمح بالبناء فيما ال يتعارض مع كٍل من املخطط التنظيمي القدمي املصدق واحلديث غـري املـصدق                 
 .من قانون البلديات  / ١٠٨/وذلك اعتباراً من تاريخ إعالن املخطط احلديث على اآلهلني مبوجب املادة            

  . ملغى حكماًبعد تصديق املخطط احلديث أصوالً يعترب املخطط القدمي
  :البلدان أو املناطق اليت ليس هلا خمططات مصدقة سابقاً: ثانياً

   متنح رخص البناء فيها وفق األسس املتبعة سابقاً حىت إعالن املخطط التنظيمي على اآلهلـني، حيـث                 
  .جيب أال تتعارض الرخص اليت تعطى بعد هذا التاريخ مع املخطط املذكور

  قرويةوزير الشؤون البلدية وال
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة االدارة احمللية والبيئة

  د/ ١٢٤/٥٥: الرقم
  م١٢/٩/١٩٧٣: التاريخ

  بالغ
   علمنا أن بعض البلديات تشاد فيها أبنية باالعتماد على مشروع تعديل املخطط التنظيمي، وملا كـان هـذا             

ء يشكل خمالفة صرحية للتخطيط التنظيمي النافذ باإلضافة إىل أن مشروع التعديل ليس له أي أثر قانوين                 اإلجرا
قبل تصديقه من املراجع املختصة فقد رأينا ضرورة لفت النظر إىل وجوب التقيد باآليت حتت طائلة مـسؤولية                  

  .املوظفني أصحاب العالقة
  .وفق األصولعدم السماح بالبناء دون احلصول على ترخيص  -١
 .عدم الترخيص بالبناء استناداً ملشروع تعديل املخطط التنظيمي -٢
 .مالحقة املهندس الذي يقوم باإلشراف على تنفيذ بناء غري مرخص من الناحية املسلكية -٣
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عدم السماح باملباشرة بالبناء قبل انتهاء إجراءات الترخيص، وإن كل مباشرة دون احلـصول علـى            -٤
 ب اهلدم وفق األحكام النافذةالترخيص الالزم تستوج
  .لإلطالع والعمل مبقتضاه

 وزير اإلدارة احمللية                                                                                       
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  قوزارة اإلسكان واملراف

  ح/٤٦٦٢: الرقم
         ١٤/١١  
  م٢١/١١/١٩٧٨: التاريخ

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق
  .م٨/١١/١٩٧٨ص تاريخ /٦٧١٥  بناًء على كتابكم رقم 

   نفيدكم أنه ال ميكن البناء أو الترخيص يف منطقة خمطط قيد الدراسة حىت تنتهي مجيع اإلجراءات القانونيـة                  
  .لنهائية وبعدها ميكن الترخيص والبناءويصدق املخطط بصيغته ا

  .   لإلطالع والعمل على إيقاف كافة التراخيص املمنوحة واجلديدة والبناء ريثما يتم التصديق أصوالً
  وزير اإلسكان واملرافق                                                                                      

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ص/٣٨٥٥: الرقم
          ٣٥/٢  
  م٢٦/٤/١٩٨٧: التاريخ

  إىل مديرية اخلدمات الفنية يف حمافظة ريف دمشق
بيان إمكانية  م املعطوف على سؤال بلدية العتبية حول        ٢٣/٢/١٩٨٧ص وتاريخ   /٨٩٤إشارةً إىل كتابكم رقم     

  .منح رخص البناء بعد إعالن املصور التنظيمي للقرية
م الذي نثبت مضمونه جمدداً     ٨/١/١٩٧٠ تاريخ   ١٥/٢٨/٦   دقق وعوجل هذا املوضوع يف بالغ الوزارة رقم         

  .م١٩٨٢لعام / ٥/بعد تعديل صيغته مبا ينسجم مع أحكام املرسوم التشريعي رقم 
يسمح بالبناء فيما ال يتعارض مـع        :ات اليت هلا خمططات تنظيمية مصدقة قدمياً      املدن والبلدان والبلدي  : أوالً

كٍل من املخطط التنظيمي القدمي املصدق واحلديث غري املصدق وذلك اعتباراً من تاريخ إعالن املخطـط                
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 ٣٥٦

لعـام  / ٥/من املرسوم التشريعي رقـم      / ٥/من املادة   / ب/احلديث على اآلهلني مبوجب أحكام الفقرة       
  .بعد إصدار املخطط احلديث أصوالً يعترب املخطط القدمي ملغى حكماً .م١٩٨٢

متنح رخص البناء فيها وفـق      :املدن والبلدان والبلديات اليت ليس هلا خمططات تنظيمية مصدقة سابقاً         : ثانياً
األسس املتبعة سابقاً حىت إعالن املخطط التنظيمي على اآلهلني، حيث جيب أال تتعارض الـرخص الـيت               

  .تعطى بعد هذا التاريخ مع املخطط املذكور
  .لإلطالع والعمل مبقتضاه

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  ٦٣/٢٨/٦: الرقم
  م١١/٢/١٩٦٩: التاريخ

  بالغ
لقيام بتشييد قسم مـن       ترد إىل الوزارة بني احلني واآلخر استفسارات عن كيفية معاجلة احلاالت الناشئة عن ا             

البناء وفق رخصة نظامية، أو إعطاء رخص بالبناء، مث صدور نظام بناء جديد يعدل النظام القدمي، من حيـث                   
مساحات العقارات، أو املساحات املبنية املسموحة، أو وجائب الرجوع، أو االرتفاعات، زيادةً أو نقصاً األمر               

  .د الذين بنوا أو رخص هلم بالبناء مبوجب النظام القدميالذي ال بد أن تتأثر مبوجبه مصاحل األفرا
   ورغبةً منا يف توحيد طرق معاجلة هذه احلاالت، فإننا نستعرض يف هذا البالغ احلاالت العامة املـشتركة يف                  
معظم البلديات وأسلوب معاجلتها، وذلك الختاذ قرار يف اجمللس البلدي لديكم بتطبيقها، أما احلاالت اخلاصـة                

خرى اليت تعترضكم ومل يتطرق إليها بالغنا هذا فتعاجل بشكل إفرادي من قـبلكم وترسـل إىل الـوزارة                   األ
  :ونبني فيما يلي احلاالت العامة املشتركة بني البلديات.لدراستها وإقرارها

تعفى من شرطي املساحة وطول الواجهة الواردين يف النظام اجلديد القطع النامجة عن تقسيم مصدق                -١
ور هذا النظام إذا تضمن النظام اجلديد زيادة يف املساحة وطول الواجهة على أن تبقى هـذه                 قبل صد 

  .القطع خاضعة لبقية الشروط
يسمح بالبناء زيادة عن النسبة املئوية العظمى للمساحة املبنية فوق بناء قائم وفق رخصة نظامية قبل                 -٢

اخلاصة بالوجائب العمرانية ويـستوىف يف هـذه        صدور نظام البناء اجلديد شريطة التقيد بالفقرة التالية         
 .احلالة رسم الشرفية وفقاً لألصول املقررة قانوناً

تعفى من شرط الوجائب العمرانية مجيع األبنية املراد إشادهتا فوق بناء قائم وفق رخصة نظامية قبـل                  -٣
ث أقل مـن ثالثـة      صدور النظام اجلديد إذا كان فرق الوجائب املفروضة بني النظامني القدمي واحلدي           

 .أمتار، أما إذا كان الفرق ثالثة أمتار أو أكثر فيتبع النظام اجلديد
يسمح بالبناء فوق األبنية القائمة وفق رخص نظامية قبل صدور نظام البناء اجلديد إذا كـان طـول                 -٤

 .واجهة العقار أقل من احلد األدىن املسموح بالنظام
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 ٣٥٧

الطابق األخري املراد إشادته فوق بناء قائم قبل صـدور          يفرض رجوع إجباري قدره ثالثة أمتار على         -٥
 .سم/١٥٠/النظام اجلديد إذا كان االرتفاع العام املسموح به بالنظام مبا ال يزيد عن 

تطبق هذه التعليمات يف البلديات اليت ال يعاجل نظامها احلاالت املذكورة أعاله وميكن تطبيقها يف البلديات                 -٦
  .صدق بعد اختاذ قرار من اجمللس البلدي ورفعه للتصديق حسب األصولاألخرى خالفاً لنظامها امل

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                              
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
  الوزراءرئاسة جملس 

  ١٩٦٣/١: الرقم
  إىل السيد وزير الشؤون االجتماعية والعمل

م املتعلقني  ٤/٤/١٩٨٧تاريخ  / ٢٧١٧/م ورقم   ٢٧/١١/١٩٨٦ تاريخ   ٢/١/٣٢٦٧   إشارةً لكتابيكم رقم    
بوجود جتاوزات وخمالفات على نظام البناء واألراضي احمليطة مبخيم الريموك وقيام جتار البناء باستغالل أكـرب                

طالعنا على تقرير اللجنة املشكلة برئاسة السيد وزير اإلدارة احمللية مبوجب القـرار             إوبعد   . من األراضي  كمية
  :نعلمكم بأننا نوافق على املقترحات املبينة أدناه .م٨/١٢/١٩٨٦تاريخ / ٧٥/رقم 
لك اعتبار خميم الريموك جزءاً من مدينة دمشق وحصر شؤون التقسيم واإلفراز مبحافظة دمشق وكذ              -١

حتديد احملافظة إلجراءات منح تراخيص البناء يف املخيم ومراقبة املخالفات وهدمها وتسويتها وسـائر              
  .األمور البلدية والتنظيمية األخرى وخاصة ما يرخص منها باسم السوريني

حصر مهمة جلنة الريموك بتقدمي اخلدمات للفلسطينيني وإدارة العقارات التابعة للمؤسـسة ومبـا ال                -٢
ض مع أنظمة البناء النافذة يف احملافظة والشروط العمرانية املقررة فيها ومنع التصرف بالعقـارات               يتعار

 .املخصصة إليواء الالجئني
 .تكليف حمافظ دمشق القيام حبصر املخالفات وإجراء التحقيقات الالزمة وإحالة املخالفني إىل اجلهات املختصة -٣
حلصول على تراخيص بناء يف املخيم بغيـة احلفـاظ علـى            إجياد صيغة متنع املواطنني السوريني من ا       -٤

 .الشخصية الفلسطينية
ممارسة دور اإلشراف على كيفية إنفاق املساعدات املالية والعينية اليت ترد إىل الفلسطينيني وفق أسس                -٥

صحيحة وسليمة مع متابعة وكالة اإلغاثة الدولية يف حتميل األمم املتحدة ما أمكن من األعبـاء جتـاه                  
 .لالجئني ومراقبة وجوب صرف املساعدات النقدية واملقدمة كاملةً باملصارف السوريةا
 .م على األراضي احمليطة باملخيم١٩٧٩لعام / ٦٠/يف حالة توفر اإلمكانات املادية تطبيق أحكام القانون  -٦

  .رجاء اإلطالع وإجراء الالزم باالتفاق مع اجلهات املختصة
  م٣/٥/١٩٨٧ـهـ املوافق ل٥/٩/١٤٠٧دمشق يف 

 رئيس جملس الوزراء
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  ص/٨٨٨: الرقم            اجلمهورية العربية السورية 
  م٢/٧/١٩٨٨: التاريخ                    حمافظ ريف دمشق 

    تعميم                                                 
  :إىل رئيس بلدية  :إىل رئيس جملس بلدية   :إىل رئيس جملس مدينة  
تحقيقات الفنية اجلارية يف الوحدات اإلدارية والبلديات وتدقيق بعض رخص البناء تبني أنكـم              من خالل ال     

تقومون مبنح رخص البناء يف مناطق تنظيمية مت تعديل أجزاء منها على املخطط التنظيمي مبوجب اقتراحـات                 
/ ٥/مالً بأحكام املرسوم    جلان إقليمية فقط دون أن تستكمل إجراءاهتا القانونية من حيث التصديق واإلصدار ع            

  .م وملا كان هذا العمل منافياً لألصول والقوانني واألنظمة١٩٨٢لعام 
  .   فيحظر قطعياً منح أي ترخيص من هذا القبيل حتت طائلة اختاذ أشد العقوبات املسلكية واجلزائية

  .لإلطالع وأخذ تواقيع الفنيني لديكم على هذا التعميم
  حمافظ ريف دمشق                                                                                      

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة اإلدارة احمللية
  ١/هـ/٧/٦٢: الرقم
  م٢١/٩/١٩٨٨: التاريخ

  تعليمات
قرى التابعة هلا تفتقر إىل املخططات التنظيميـة املـصدقة أصـوالً              ما زال بعض البلدان ومعظم البلديات وال      

ونظراً لتعذر إجناز هذه املخططات بالسرعة املتوخاة، وحرصاً على وضع أسس متنح،             .وبالتايل، إىل أنظمة البناء   
ـ                 شاريع مبقتضاه، رخص البناء يف تلك البلديات منعاً للبناء العشوائي وانعكاساته السلبية علـى العمـران وامل

  .اخلدمية، وعلى األراضي الزراعية بوجه خاص
  :رأينا إتباع اإلجراءات التالية

  :يف وضع األسس والضوابط: أوالً
يوضع خمطط توجيهي لكل من البلدان والبلديات والقرى التابعة واليت ليس هلا خمططات تنظيمية عامة                 - أ

  :مصدقة استناداً إىل املتوافر من املخططات اآلتية
 .املساحية العائدة للدوائر العقاريةاملخططات  .١
 .وما دون) أساس (١/٥٠٠٠املخططات الطبوغرافية مبقياس ال يقل عن  .٢
 . وما دون١/٥٠٠٠أي خمطط مساحي أو طبوغرايف مناسب ومعتمد مبقياس  .٣

 .من مديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة بعد حتديثها) ٣و٢و١(تعتمد املخططات املشار إليها يف الفقرات   -ب 
 :دد على تلك املخططات املعامل التاليةحت  -ج 

 .حماور الشوارع الرئيسية والفرعية القائمة والدخالت غري النافذة .١
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أمالك الدولة والساحات العامة مبجاري السيول والوديان واألهنر والربك وخطوط التوتر والـنفط              .٢
 .واملياه والثكنات العسكرية والطرق وخطوط السكك احلديدية

 ).إخل.... صرف صحي – ماء –كهرباء ( إن وجدت املرافق العامة .٣
 .املباين احلكومية القائمة .٤
 .حدود العمران على املخطط حبيث ال تتجاوز حدود النطاق التنظيمي للتجمع إن وجد .٥
 .حلظ املشيدات العامة املستقبلية الالزمة للتجمع السكاين على أراضي أمالك الدولة .٦

 .الزراعية املروية واألراضي املشجرة ومينع البناء عليهاتستبعد من املخطط التوجيهي األراضي  -د 
  :يف منح رخص البناء: ثانياً
  :متنح رخص البناء وفق املخطط املنوه عنه من قبل البلدة أو البلديات وفق األسس التالية  - أ

 ).للطريق والوجيبة األمامية(أال يقل بعد البناء عن حمور الشارع الرئيسي عن عشرة أمتار  .١
 .بعد البناء عن حمور الشارع الفرعي عن سبعة أمتارأال يقل  .٢
 .أال يقل بعد البناء عن الدخالت غرب النافذة عن أربعة أمتار .٣
 مهما كانت مساحة العقار وبارتفاع ال يزيد        ٢م/١٥٠/جيب أال تزيد املساحة املبنية من العقار عن          .٤

 .أمتار/ ٣/عن طابقني مع ترك وجائب جانبية وخلفية ال تقل عن 
 . تقل مساحة املدرسة عن املساحة املعتمدة لدى األبنية املدرسيةأال .٥

مينع البناء ضمن حرم الطرق وخطوط التوتر والنفط وخطوط املياه الرئيسية والثكنـات العـسكرية                 -ب 
 .واألهنر والوديان والينابيع وفق القوانني واألنظمة املرعية لدى اجلهات املختصة

  :اعتمادهإعداد املخطط التوجيهي و: ثالثاً
يعد هذا املخطط من قبل البلدة أو البلدية ذات العالقة حتت إشراف مديرية اخلدمات الفنية املختصة                 -١

  .ومبؤازرهتا عند االقتضاء
يعمل باملخطط املشار إليه بعد اعتماده من جملس البلدة أو البلدية ذات العالقة وتصديقه مـن قبـل                   -٢

 .املكتب التنفيذي جمللس احملافظة
 املكتب التنفيذي املختص يف احملافظة متابعة إجناز املخططات التوجيهية بكل الوسـائل             يكلف عضو  -٣

 .املمكنة ويعرض النتائج على املكتب التنفيذي مرة كل شهر ملناقشتها وإبداء التوجيهات الالزمة بشأهنا
 . مرة كل شهرينتواىف كل من وزارة اإلدارة احمللية ووزارة اإلسكان واملرافق بتقارير عن هذه النتائج -٤

  وزير اإلدارة احمللية        وزير اإلسكان واملرافق 
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية 

  د/١١/٦٣/١ :الرقم
   ٢٨/١٠/٢٠٠٣: التاريخ

  تعميم
اليت تساءلت بعض احملافظات عن منح رخص البناء يف القرى والبلديات والقرى واملزارع غري املرتبطة ببلدية                  

 ٢٠٠٣لعام  / ١/وعمالً بأحكام البند الثاين عشر من التعليمات التنفيذية للقانون رقم           . هلا خمطط تنظيمي عام   
املتضمن عرض احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف التعليمات على وزاريت اإلدارة احملليـة والبيئـة واإلسـكان                   

  :ني التايلإلقرار ما يلزم بشأهنا نب) اإلسكان والتعمري(واملرافق 
 ٣١/١٠/١٩٦٩تاريخ  / ٢٥٤/ واملرسوم التشريعي    ٢٦/٣/٢٠٠١تاريخ  / ٢٧/عمالً بأحكام القانون     -١

 . وتعديالته١٨/٥/١٩٤٩تاريخ / ٨٤/من القانون املدين الصادر باملرسوم التشريعي رقم / ٨٦/واملادة 
 الـسكانية غـري     يشكل احملافظ جلنة مهمتها وضع النطاق العمراين للقرى والبلديات والتجمعات           -أ 

املرتبط ببلدية اليت ليس هلا خمطط تنظيمي عام مصدق أصوالً ويصدق خمطط النطاق من املكتـب                
 .التنفيذي جمللس احملافظة

وضع خمطط توجيهي يكون أساساً للمخطط التنظيمي هلذه القرى والبلديات يلحظ فيـه الطـرق                 -ب 
س حملافظة وتواىف وزارة اإلسكان والتعمري      الرئيسية واملرافق العامة يصدق من املكتب التنفيذي جملل       

  .بصورة عن املخطط وقرار التصديق
 فيها من قبل البلدية     االختياريةة  يئمتنح رخص البناء يف هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إىل شهادة اهل            -٢

 . على الشيوعأو احملافظة حسب احلال وذلك عندما تكون العقارات غري حمددة وحمررة أو امللكية فيها
  يرجى اإلطالع والتقيد

 ئةوزير اإلدارة احمللية والبي      وزير اإلسكان والتعمري
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة الشؤون البلدية والقروية

  ٢٤٣/٢٨/٥: الرقم
  م٨/١١/١٩٦٦: التاريخ

  بالغ
لة باإلصالح الزراعي، وملـا كانـت          يوجد داخل حدود البلديات يف كثري من املناطق بعض األراضي املشمو          

البلديات ال تستطيع منح الترخيص بالبناء إال ملالكي األرض املراد اإلنشاء عليها وكان طالبو الترخيص ال ميلكون                 
هذه األراضي بسبب عدم انتهاء عمليات التوزيع وعدم حصوهلم على سندات متليك متنح هلم مـن اإلصـالح                  

 وتشويه القـرى بـآن      ء ترخيص األمر الذي أدى إىل اإلكثار من خمالفات البنا         راح هؤالء يبنون دون   . الزراعي
واحد، وللحيلولة دون ذلك رأينا ضرورة اإليعاز للبلديات صاحبة العالقة أن توافق على منح تراخيص بالبنـاء إذا            

  :عيكان طالب الترخيص حيمل إحدى الوثيقتني التاليتني املمنوحتني من قبل وزارة اإلصالح الزرا
  ) .ومتنح للمنتفع الذي توزع عليه األرض ريثما يصدر هبا سند متليك(شهادة انتفاع باألرض  -١
 ) .على أرض أمالك الدولة أو أراضي االستيالء ومتنح لشاغل هذين النوعني من األرض(رخصة بناء  -٢

البناء املمنوحة مـن       وجتدر اإلشارة إىل أن رخصة البناء املمنوحة من اإلصالح الزراعي ال حتل حمل رخصة               
من القانون املايل للبلديات أي ال جيوز ألي كان أن يبين ما مل حيـصل مـن                 / ٢٢/البلدية وفق أحكام املادة     

  .البلدية على هذه الرخصة األخرية ويسدد رسومها حسب األصول
   الشؤون البلدية والقرويةوزير                                                                               

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
  مديرية زراعة دمشق

  ص/٥٧٦٨: الرقم
  السيد حمافظ دمشق                    م١١/٨/١٩٨٣: التاريخ

م تـاريخ   /٤١٥م والتعمـيم رقـم      ١٧/٥/١٩٦٩م تـاريخ    .و/ ٣/ عمالً بأحكام البالغ الوزاري رقـم       
  .م٤/٣/١٩٨٣

   يرجى التعميم على كافة البلديات بعدم منح رخص البناء على األراضي املستوىل عليها إال بعد أخـذ رأي                  
  .مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بدمشق وقمع كل جتاوز حيصل عليها

  مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بدمشق                                                                  
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  رأي جملس الدولة                                               
  م٣١/٥/١٩٦٢تاريخ / ٩/رقم 

  تسري نصوص أنظمة البناء النافذة واملعمول هبا حبق العقارات التابعة لوزارة األوقاف كملك خاص هلا وهي                
/ ٩٧/مـن القـرار رقـم       / ١١/ملزمة بتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف تلك األنظمة والسيما حكم املادة            

  .م بشأن نظام البناء يف مدينة دمشق١٨/٢/١٩٤٨الصادر بتاريخ 
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

   املتضمن معاجلة خمالفات البناءم٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
  )اجلزء املتعلق بالترخيص على أراضي اإلصالح (

 .البناء يف أراضي الدولة املوزعة على املنتفعني واليت دخلت املخطط التنظيمي أو النطـاق التنظيمـي               : عاشراً
  :لي يرخص بالبناء عليها وفق ما ي

  .أن تكون أرض املنتفع املطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية مبوجب املخطط التنظيمي العام -١
أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي املختصة يثبت حق طالب الترخيص باالنتفاع  -٢

 .باألرض املطلوب الترخيص عليها
ملخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو املخطط أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع ا -٣

 .التوجيهي للوحدة اإلدارية أو البلدية
  : متنح رخصة البناء لكل من  -٤
  .املنتفع األساسي  -أ 
 .أوالد املنتفع األساسي املتزوجني مبوافقة املنتفع األساسي  -ب 
 .ورثة املنتفع حبدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم  -ج 
 .ملنتفع من غري أفراد أسرته حبدود حصة كل منهم باالنتفاعاملبحوثني مع ا  -د 
السابق بشكل مشترك بني / ٤/من البند ) د -ج-ب( جيوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات   -ه 

 .اثنني أو أكثر يف حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
السابق بشكل مشترك بني / ٤/من البند ) د -ج-ب( جيوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات   -و 

  .اثنني أو أكثر يف حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
يعاجل وضعها ):  األراضي املستبعدة من التوزيع –أمالك الدولة اخلاصة ( البناء يف أراضي الدولة     :  عشر احلادي

  : ووفق ما يلي٢/٤/١٩٨٨ تاريخ ٢٢٨٥/١وفق كتاب رئاسة جملس الوزراء رقم 
 : أراضي أمالك الدولة اخلاصة -١
من املادة  / أ/يتم نقل أمالك الدولة اخلاصة إىل ملكية الوحدات اإلدارية أو البلديات مبوجب الفقرة                -أ 

 من قبل جلان حملية     ١٩٥٩لعام  / ١٢٢/ املعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦لعام  / ٢٧٣/من القانون   / ١/
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 الوحدة اإلداريـة أو     - مديرية املصاحل العقارية     – مديرية أمالك الدولة     : ( كالً من  يف احملافظة متثل  
  :شريطة ما يلي، )البلدية املعنية

أن تكون األراضي غري مبنية وال يدخل يف حكم املبين أراضي الدولة اليت يشيد عليها األفراد  -١
غال بدون ترخيص مسبق بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رمسي أو االستيالء أو األش

  .أبنية من أي نوع كانت
 .التنظيمي أن تكون داخل حدود املخطط التنظيمي أو النطاق -٢
 .أن ال تكون خمصصة ألي جهة من اجلهات العامة األخرى قبل النقل -٣
 .غري مرفقة حبق من حقوق االرتفاق ويزال حق االرتفاق أصوالً -٤
 .أن تكون يف منطقة ال مينع فيها البناء -٥

ة اإلدارية أو البلدية أن متلك األرض املبينة كالً أو جزءاً ملن بىن عليها قبل انتقاهلا للوحد  -ب 
السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر حيدد بالتراضي / آ/من الفقرة / ١/للمذكورين يف البند 

  .وختضع أية إضافات على البناء للترخيص أصوالً
ليها أراضي أمالك الدولة اخلاصة وال تشملها أحكام على الوحدة اإلدارية أو البلدية اليت نقلت إ  -ج 

السابقة وضع خمطط تنظيمي تفصيلي لألرض لتكون مقاسم شعبية وختصص وفق / ب/الفقرة 
 وتعديالته للجمعيات التعاونية ١٩٨٤لعام / ١٥٥٦/أحكام قرار وزارة اإلسكان واملرافق رقم 

 .السكنية واملواطنني
ه على املخالفات األبنية اليت تقام على أراضي أمالك الدولة ال تسري األحكام املذكورة أعال  -د 

  . وهتدم فورا٢٠٠٣ًلعام / ١/اخلاصة بعد صدور القانون رقم 
  :  االستيالءأراضي -٢
بعد ١٩٥٦ لعام ٢٧٣ال ختضع أراضي االستيالء اليت مت توزيعها على املنتفعني ألحكام القانون   -أ 

 .صوالًدخوهلا املخطط التنظيمي إال باالستمالك أ
اإلدارية أو يعاجل وضع األراضي املستبعدة من التوزيع واليت دخلت املخطط التنظيمي للوحدة   -ب 

  :البلدية وفق ما يلي
 .ختصيص األرض الالزمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -١
 . الـشعيب أصـوالً    شراء الوحدة اإلدارية أو البلدية لألرض للتصرف هبا وختصيصها للـسكن           -٢

   .وللمعترض تقدمي اعتراضه خالهلا
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 ٣٦٤

   العربية السوريةاجلمهورية
  ة احمللية والبيئة وزار
  د/١٣/٦٣/١ :الرقم
  ٢/١١/٢٠٠٣ :التاريخ

  إىل السادة احملافظني
 موضوع منح رخص البنـاء إلقامـة        ٥/٧/٢٠٠٣ح تاريخ   /٤٧٧٥طرحت حمافظة احلسكة بكتاهبا رقم         

وقـد   .لى أراضي الدولة يف القرى واملزارع اليت ال يوجد فيها بلدية أو تتبع ألي وحدة إدارية               مساكن ريفية ع  
 عطفاً على كتابنا رقم     ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣أجابت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بكتاهبا رقم        

ة يف هـذه القـرى       مبعاجلة املوضوع من خالل حتديد إطار األماكن املبين        ٤/٨/٢٠٠٣د تاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣
  :واملزارع والعمل وفق أحد احللني التاليني

ختصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراين للمحافظة املختصة ومنح رخص البنـاء علـى         -١
هذه األراضي من قبل اخلدمات الفنية وال تسجل األبنية يف السجالت العقارية إىل أن حتـدث بلديـة                  

  .وتنقل ملكية األرض هلا
  . األرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إىل مقاسم وبيعها للمستحقني من األهايل والترخيص هلم بالبناءبيع -٢
  : على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبناًء

 .اختاذ اإلجراءات العاجلة لتنفيذ احلل األول الوارد يف كتاب وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -
) حسب احلال(أو الوحدة اإلدارية أو البلدية لمحافظة موافاتنا بالكتب الالزمة لتخصيص األرض ل -

 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عمالً بأحكام القانون رقم 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٣د تاريخ /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم / ١/تشكيل اللجان املختصة وفق البند رقم  -

  :لوضع
  .النطاق العمراين هلذه التجمعات -آ
  . املخطط التوجيهي-ب

 جتمع عدداً من القرى واملزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي العمل على إحداث بلديات -
 .١٩٥٦لعام / ٢٧٣/واملخطط التوجيهي هلا ومن مث نقل أمالك الدولة إليها وفق أحكام القانون 
  .يرجى اإلطالع واإليعاز باملقتضى بالسرعة الكلية

  
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة      وزير اإلسكان والتعمري 
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 ٣٦٥

  مهورية العربية السوريةاجل
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٩٤/٢٨/٥: الرقم
  م٢/٢/١٩٦٣: التاريخ

  بالغ
   ميكن للبلديات اليت مل جتر يف منطقتها عمليات التحديد والتحرير أن تطلب إىل طاليب رخص البناء تقـدمي                  

  .ن للمالك احلصول عليه يف تلك املناطقشهادة وفق النموذج التايل لتكون بديالً عن سند التمليك الذي ال ميك
  وزير الشؤون البلدية والقروية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).شهادة البناء واهليئة االختيارية حول امللكية(
   املالك   املساحة    احلدود    املنطقة    رقم العقار

  ...      السيد٢     الشرق      م      
  لغرب     ا       

  الشمال     
  اجلنوب    

  :تعهد املالك
ومتمتـع بكامـل األهليـة      .......... التابعة ملنطقة .......... من بلدية ..........    أتعهد أنا املوقع أدناه   

أصرح بأن األرض املوصوفة أعاله هي ملكي وأتعهد بتحمل كافة احلقوق واألضرار اليت تترتب للغري               .القانونية
 ملكييت لألرض املذكورة أو جزء منها ألي سبب من األسباب من هذه امللكية، كما أكون                يف حال عدم ثبوت   

  .مسؤوالً على هذه امللكية أو ظهور حق ارتفاق لدى الغري عليها
  توقيع املالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصرح أن األرض املوصـوفة واحملـددة       .... .......التابعة ملنطقة ...........    حنن خمتار وهيئة اختيارية بلدة    

كما أن التعهد من قبل املالك أعاله جرى حبـضورنا          .......... من بلدة ........... أعاله هي ملك للسيد     
  .وبناًء على طلبه أعطيت له هذه الشهادة

  املدير: صدق      عضو                   عضو                
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 ٣٦٦

  عدم منح رخص البناء على            : املوضوع        ريةاجلمهورية العربية السو
  العرصات واألراضي إال بعد تثبيت احلدود        وزارة اإلدارة احمللية

  ج/٣/٦٣: الرقم
  م٢/٢/١٩٨٣: التاريخ

  تعميم
م املتـضمن   ٢/٣/١٩٨٢ تـاريخ    ٢٠/٢٩١/٣٦ إىل كتاب رئاسة اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش رقم          إشارةً

  .م٣١/١٢/١٩٨١وع تاريخ / ٤٤/ير رئاسة جمموعة املصاحل العقارية رقم اعتماد تقر
   نرغب إىل السادة احملافظني التعميم إىل البلديات عدم منح رخص البناء يف املناطق غري احملددة واحملررة علـى                  

 بركائز  العرصات واألراضي الزراعية، إال بعد تثبيت حدود األرض املطلوب ترخيصها من قبل صاحب العالقة             
ثابتة إذا مل تكن حماطة جبدران وأبنية حبيث جيري قياس أبعادها على الطبيعة من قبل املساعد الفين عند قيامـه                    
بتنظيم خمطط املوقع وتثبيت هذه القياسات كتابة على املخطط املذكور، واإليعاز باإلشراف على حسن تطبيق               

                                                   .ذلك
  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية                             
  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
  يف دمشق مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي

  ص/٢١٩٦: الرقم
  م١٦/٣/١٩٨٦: التاريخ

  إىل حمافظة دمشق
وحظ أن بعض البلديات تقوم مبنح رخص بناء لصاحل األفراد على أراضي جبلية يف املناطق غـري احملـددة                      ل

واحملررة وحيث أن األراضي الصخرية واجلبلية تعترب من أراضي أمالك الدولة وأن منح رخص البناء من قبـل                  
  . لإلدعاء مبلكيتها مستقبالًالبلدية يؤدي إىل ضياع حق الدولة يف هذه األراضي ويكون حجة لدى األفراد

   يرجى اإلطالع والتكرم بالتعميم على البلديات عدم منح رخص بناء يف املناطق غري احملددة واحملررة إال بعد                 
أخذ رأي ممثل أمالك الدولة يف املنطقة حول عائدية هذه األراضي وعالقة الدولة هبا حرصاً على حقوق أمالك                  

  .الدولة من الضياع
  مدير الزراعة واإلصالح الزراعي بدمشق                                                                   
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 ٣٦٧

  اجلمهورية العربية السورية                             
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ح/٥٦٣٩: الرقم
         ١٤/٢١  
  م٢٧/١١/١٩٧٩: التاريخ

  إىل حمافظة دمشق
م حول منح رخص البناء يف املناطق       ٤/١١/١٩٧٩هـ  ١٤/١٢/١٣٩٩و تاريخ   /٨٥٣٢ رقم   إشارةً لكتابكم 

احملددة واحملررة وصدور قرار عن قاضي التحديد والتحرير بتحديد املالك للعقار مع وجود معترض  على هذه                 
ى ملكيته مالك   امللكية، نفيدكم بأن أعمال التحديد والتحرير نوع من أنواع القضاء ويعترب املالك املعترض عل             

مفترض قد تثبت له هذه امللكية وقد تؤول لغريه ويستحسن أال تتدخل البلديات يف شؤون القضاء وتتريث يف                  
  .منح رخص البناء حلني ثبوت امللكية بشكل هنائي

  قوزير اإلسكان واملراف                                                                                 
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  مديرية اخلدمات الفنية يف ريف دمشق

  ط د /١٣٨٩: الرقم
  إىل رئاسة بلودان

  ط حمافظة ريف دمشق/ع
م املتعلق بطلبكم بيان الرأي حول منح التـرخيص يف          ٣١/١٢/١٩٨٨ص تاريخ   /٨٠٨  جواباً لكتابكم رقم    

  :ملناطق احملددة واحملررة واملعترض عليها نفيدكم ما يليا
العقار الذي يقع عليه اعتراض عند انتهاء أعمال التحديد والتحرير ال يسجل رمسياً إال بعد انتـهاء                  -١

 .الرتاع على ملكيته لدى القاضي العقاري، وحيث أنه يوجد نزاع على امللكية فال ميكن الترخيص عليه
لى ملكيتها يف القضاء أثناء إجراءات الترخيص وهي حمددة وحمـررة يتوجـب             العقارات املعترض ع   -٢

/ ج/جتميد معامالت ترخيصها حىت انتهاء الرتاع القائم على ملكيتها لدى القاضي العقاري ألن الفقرة               
من نظام ضابطة البناء املطبق يف حمافظة ريف دمشق حددت وجوب تقدمي صورة عن              / ١١/من املادة   

 .ري للعقار املراد البناء عليه يف املناطق احملددة واحملررةالسجل العقا
  م٥/٤/١٩٨٨املوافق يف  هـ١٤٠٨/   /دمشق يف   

  
  مدير اخلدمات الفنية يف حمافظة ريف دمشق
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 ٣٦٨

  قرار حمكمة النقض
  م١٧/١/١٩٦١تاريخ / ١٤/رقم 

ئه، جتري قسمة العقار، عنـد         إذا شيد أحد الشركاء يف امللك بناء على العقار املشترك، بدون رخصة شركا            
  .مدين وال جيوز احلكم هبدم البناء/ ٨٩٢/االقتضاء وفقاً ألحكام املادة 

------------------------------------------------ 
  قرار حمكمة النقض

  م٢١/٥/١٩٦٢املؤرخ يف 
 .سري حبق الغريإن القسمة الرضائية اجلارية بني الشركاء يف العقار، اليت مل يتم تسجيلها، ال ت -١
فإذا بىن دون موافقة الشركاء، جـرت       . إن الشريك الذي يبين يف األرض املشتركة يعترب حسن النية          -٢

قسمة العقار حىت إذا ما خرج البناء يف حصته، اعترب أنه بىن يف ملك نفسه، وإال اعترب حسن النية وحق                    
 .له متلك األرض بااللتصاق

------------------------------------------------ 
  القانون املدين                                                 

  /٧٨٤/املادة 
للشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع، أن يقرروا يف سبيل حتسني االنتفاع هبذا املـال                      

ج عن حدود اإلدارة املعتادة، على أن يبلغـوا         من التغيريات األساسية والتعديل يف الغرض الذي أعد له ما خير          
وملن خالف من هؤالء حق الرجـوع إىل        . قراراهتم إىل باقي الشركاء بكتاب مضمون أو بطريقة رمسية أخرى         

 .احملكمة خالل شهرين من تاريخ التبليغ
ناسـباً مـن    وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك األغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه م                  -١

 .التدابري، وهلا بوجه خاص إعطاء املخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء مبا قد يستحق من التعويضات
------------------------------------------------ 

  /٧٨٧/املادة 
ا يف ذلـك إىل    للشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندو            

وملن خالف من هؤالء حق     / ٧٨٤/أسباب قوية، على أن يبلغوا قراراهتم إىل باقي الشركاء كما ورد يف املادة              
وللمحكمة عندما تكون قسمة املال الشائع ضارة مبصاحل        . الرجوع إىل احملكمة خالل شهرين من تاريخ التبليغ       
  . واجباًالشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف
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 ٣٦٩

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

   املتضمن معاجلة خمالفات البناء٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
  )اجلزء املتعلق بالترخيص على الشيوع(

الس الوحدات املخططات التنظيمية جملالترخيص بالبناء يف األراضي اململوكة على الشيوع داخل : الثاين عشر
 ٢٠٠٣لعام / ١/من القانون رقم / ٣/مع مراعاة أحكام البند ثانياً من املادة  :اإلدارية والبلديات

  :١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ٨/واملادة 
  :  األراضي اململوكة على الشيوع يفال جيوز الترخيص بالبناء يف -١

  .افظاتجمالس املدن عدا مدن مراكز احمل  -أ 
 .جمالس البلدان والقرى ذات الشخصية االعتبارية والبلديات -ب 
  : الوثائق التالية ملنحه الترخيصعلى طالب الترخيص تقدمي -٢

بيان قيد عقاري يثبت ملكيته ألسهم يف العقار املطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة عن عقد                  -أ 
م لتملكه جزء من العقار شريطة أن تكون        البيع املوثق لدى الكاتب بالعدل أو احلكم القضائي املرب        

  .هذه امللكية ال تتعارض مع أحكام القوانني واألنظمة النافذة
خمطط كروكي ملوقع قطعة األرض املطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من                -ب 

ود خمطط  نقابة املهندسني تبني حدودها والطرق واملشيدات العامة يف حميطها وداخلها يف حال وج            
 .تنظيمي أو املخطط التوجيهي

 .شهادة من اهليئة االختيارية تشهد بتصرفه هلذه املساحة من األرض -ج 
 .وثيقة موقعة من قبل املالكني الشركاء اجملاورين لقطعة أرضه تشهد حبقه وختصصه بقطعة األرض -د 
لدي مع الـرأي يف     من قبل املكتب التنفيذي أو الب     ) ب،ج،د  ( تصديق الوثائق الواردة يف الفقرات        -ه 

 .االعتراضات إن وجدت
اإلعالن عن طلب الترخيص بالنشر يف أحدى الصحف احمللية يف حال وجودها واإلعالن يف لوحة                -و 

 .يوماً/ ١٥/ واألماكن العامة ملدة إعالنات الوحدة اإلدارية
 ضرر  يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو               -ز 

 .أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب املنازعات والدعاوي املتعلقة باحلقوق العينية
 واملعمـم   ١٦/٨/٢٠٠٥م تاريخ   /٦٩العمل وفق كتاب السيد املدير العام للمصاحل العقارية رقم           -ح 

ضع  املتضمن آلية و   ١٨/٨/٢٠٠٥د تاريخ   /٣/ص/٨١٠٠بكتاب وزارة اإلدارة احمللية والبيئة رقم       
  .إشارات التنازل لصاحل األمالك العامة

تقدم مجيع املخططات اهلندسية املصدقة والوثائق الالزمة ملنح رخصة البناء وفق املخطط التنظيمـي               -٣
 /.حسب احلال/بطة البناء أو املخطط التوجيهي ونظام ضا
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 ٣٧٠

)  ز - و-ـ   ه - ج - ب -آ( أن ال يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها املشار إليها بالفقرات              -٤
 .أكثر من ثالثة أشهر

التقيد بنظام ضابطة البناء واملخطط التنظيمي املصدق أو املخطط التوجيهي حسب احلال للتـرخيص     -٥
 .مبا ينسجم مع املساحة املقابلة ألسهمه يف العقار املراد الترخيص عليه

لترخيص بطـابق   من كان يقيم يف بناء مبين على الشيوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلين جيوز له ا               -٦
  .ثاين ووفق نظام ضابطة البناء النافذ
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 ٣٧١

  الفصل الثاين
  يف حقوق االرتفاق

  /٩٦٠/املادة 
هو تكليف مفروض على عقار معني ملنفعة عقار معني جار يف ملكية شخص غري مالـك                : االرتفاق -١

 .للعقار األول
عمال تصرفية يف العقار املفروض عليـه       ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أ          -٢

 .التكليف وإما حبرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه
------------------------------------------------ 

  /٩٦٥/املادة 
  .ورلكل مالك عقار أن يسور ملكه، إال إذا كان هذا التسوير حيول دون استعمال االرتفاق املترتب ملنفعة عقار جما
------------------------------------------------ 

  /٩٦٨/املادة 
   على كل مالك عقار أن يبين سطوحه بصورة تسيل معها مياه األمطار يف أرضه أو يف الطريق العمومية مـع                    

  .مراعاة األنظمة اخلاصة املتعلقة بالطرقات، وال جيوز له إسالة هذه املياه يف األرض اجملاورة
------------------------------------------------ 

  /٩٦٩/املادة 
   يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر يف أرض أعماالً من شأهنا أن تلحق ضرراً باألراضـي اجملـاورة                    
كالنقب والسرب واحلفر، وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد باألنظمة احمللية اليت                

  . احلواجز الواجب إقامتها بينهما املسافة الواجب حفظها بينه وبني تلك األراضي أو تعينيحتدد
------------------------------------------------ 

  /٩٧٠/املادة 
ال جيوز ملالك عقار أن يكون له مطل مستقيل أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على                    -١

لمالك اجملاور ما مل يكن بني احلائط الذي حيدث فيه هذا املطل أو هـذه               أرض مسورة أو غري مسورة ل     
  .الشرفات وبني تلك األرض مسافة مترين

وإذا مل تكن هذه املسافة موجودة فال جيوز فتح النوافذ أو الشبابيك إال على علو مترين ونصف من                   -٢
تسعني سنتيمتراً من أرض الغرفة إذا      أرض الغرفة املراد إضاءهتا، إذا كان الطابق أرضياً، وعلى علو متر و           

  .كان الطابق علوياً
------------------------------------------------ 

  /٩٧١/املادة 
   ال جيوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانيب أو منحرف على أرض مسورة أو غري مـسورة للمالـك                    

  .رض املذكورة مسافة نصف متراجملاور، ما مل يكن بني احلائط احملدث فيه املطل وبني األ
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 ٣٧٢

  /٩٧٢/املادة 
على األسطحة وعلى النوافذ املفتوحة علـى الطرقـات         / ٩٧١/و/٩٧٠/   ال يسري املنع الوارد يف املادتني       

  .العامة
------------------------------------------------ 

  /٩٧٣/املادة 
أما بشأن  . ظاهر احلائط اخلارجي حيث تكون النوافذ     ابتداًء من   / ٩٧١/و/٩٧٠/   حتسب املسافة بني املادتني     

  .الشرفات وما سواها من نتوءات فابتداًء من خطها اخلارجي حىت اخلط الفاصل بني العقارين
------------------------------------------------ 

  /٩٧٤/املادة 
  .ة فيهال جيوز ملالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبين عليه بدون رخصة شريك -١
إمنا جيوز له أن يضع من جهة عقاره، على احلائط املشترك أو أن يسند إليه جسوراً أو منـشآت أو                     -٢

 .سوى ذلك من األبنية حىت غاية نصف الثقل الذي يتحمله احلائط
------------------------------------------------ 

  /٩٧٥/املادة 
  . يف احلائطال يلزم أحد بالتنازل جلاره عن حقه املشترك -١
إمنا إذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط، وذلك برضاء الشريك اآلخر، فيحق للشريك اآلخـر           -٢

إذا مل يكن قد حتمل شيئاً من النفقة، أن يكتسب حق الشركة يف القسم املنشأ حديثاً يف احلائط املشترك         
صف قيمـة األرض املـستعملة      بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضاً، إذا اقتضى األمر، ن            

  .لزيادة كثافة احلائط
------------------------------------------------ 

  /٩٧٦/املادة 
جيوز أن يكون ملالك أرض أشجار كبرية وصغرية قريباً من حدود األرض اجملاورة، إمنا حيق ملالـك                  -١

  .هذه األرض اجملاورة أن يقطع األغصان اليت تعلو أرضه
أشجار كبرية وصغرية من مجيع األنواع مالصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهتيه،              وميكن غرس    -٢

 .دون ترك أي مسافة كانت بني احلائط والغروسات، غري أنه ال جيوز أن تتجاوز هذه األغراس قمة احلائط
  .وإذا مل يكن احلائط مشتركاً فلمالكه فقط احلق يف إسناد أغراسه إليه -٣

------------------------------------------------ 
  /٩٧٧/املادة 

ملالك العقار احملاط من كل جانب والذي ال منفذ له إىل الطريق العام أن يطلب ممـراً يف األراضـي                     -١
  .اجملاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه

 .استثماراً زراعياً أو صناعياًويعطى نفس احلق مالك العقار الذي ليس له إال منفذ غري كايف الستثماره  -٢
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  /٩٧٨/املادة 
 .يؤخذ املمر من اجلهة اليت تكون فيها مسافته من األرض احملاطة إىل الطريق العام أقصر ما ميكن -١
  .إمنا جيب أن يعني املمر يف النقطة اليت يسبب فتحه فيها أقل ضرر ملالك األرض اليت مينح املمر فيها -٢

------------------------------------------------ 
  /٩٧٩/املادة 

إذا أصبحت األرض حماطة من كل جانب بسبب جتزئتها إثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقـد                    -١
  .آخر، فال جيوز طلب ممر إال يف األراضي اليت تكون هذه املعامالت قد جرت عليها

  /.٩٧٧/ة ولكن إذا تعذر فتح ممر كاٍف يف األراضي املقسومة فتطبق عندئٍذ املاد -٢
------------------------------------------------ 

  /٩٨٧/املادة 
جيوز ملالكي العقارات أن حيدثوا عليها أو ملنفعتها ما شاؤوا من االرتفاقات بشرط أال تفرض علـى                  -١

  .شخص أو ملنفعة شخص بل على أرض، وال ختالف النظام العام
د الذي حيدثها، وإذا مل يكن هناك سـند فبالقواعـد           وحيدد استعمال هذه االرتفاقات ومداها بالسن      -٢

 :التالية
  يف شروط استعمال االرتفاقات -٤

  /٩٨٨/املادة
  .من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو الزم الستعماله -١
  .فحق االستقاء من عني يتضمن حتماً حق املرور يف األرض اليت تقع فيها العني -٢

------------------------------------------------ 
  /٩٨٩/املادة 

  .ملالك العقار املرتفق احلق يف أن يقيم يف العقار املرتفق به كل املنشآت الالزمة الستعمال هذا االرتفاق ولصيانته
------------------------------------------------ 

  /١٤٤٥/قرار حمكمة النقد رقم 
  م٢٠/٦/١٩٦٥تاريخ 

  :موضوع الدعوى
تطـل  ) فرندات(ذه الدعوى تتلخص بأن املدعى عليه شيد بناء يف عقاره وأقام فيه شرفات                 من حيث أن ه   

من القانون املدين   / ٩٧٠/على عقار املدعي الطاعن تبعد أقل من املسافة القانونية ودون أن يتقيد بأحكام املادة               
  .فيطلب إلزام املدعى عليه هبدم القسم املتجاوز فيه على حق االرتفاق القانوين

  :لذلك حكمت احملكمة مبا يلي: املبدأ
   إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق االرتفاق يدخل يف اختصاص قاضي الصلح ولو أدى إىل هـدم القـسم                   

  .املطل على العقار، ما دام اهلدم يعترب أثراً من استعمال هذا احلق
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  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةةروزا
  ١٤/٢١/د/٧٣١٥: الرقم
  م١٦/٧/١٩٦٩: التاريخ

  إىل مديرية الشؤون البلدية والقروية بدمشق
م املعطوف على عريضة السيد حبيب منـصور مـن          ١٤/٦/١٩٦٩ص تاريخ   /٣٢١٦ إشارةً لكتابكم رقم     

من القانون املـدين    / ٩٧٢/و/٩٧٠/صيدنايا خبصوص فتح نوافذ وشبابيك على اجلوار وعمالً بأحكام املادتني           
  : مبا يلينفيدكم
  .جيب أال تقل املسافة عن مترين بني اجلدار الذي حتدث فيه النافذة أو املطل وبني األرض اجملاورة -١
 .ال يسري شرط املسافة املشار إليه يف املادة األوىل على النوافذ املفتوحة على الطرقات العامة -٢
 :وافذ على الشكل التايلإذا نقصت املسافة بني العقارين املتجاورين عن املترين جيوز فتح الن -٣

 .على ارتفاع مترين ونصف من أرض الغرفة املراد إضاءهتا إذا كان الطابق أرضياً  .أ 
 .سنتيمتراً إذا كان الطابق علوياً/ ١٩٠/على ارتفاع  .ب 
إذا كان ألحد العقارين املتجاورين نوافذ أو مطالت على الطريق العام تؤمن وصل اهلواء والنور إىل                 -٤

فة إىل ذلك فتح نوافذ أخرى من جهة اجلوار إذا زادت املسافة عـن متـرين دون                 الغرف جيوز باإلضا  
من املادة الثالثة من هذا الكتاب كما جيوز فتح هذه النوافـذ            / ب/و/أ/التقيد باالرتفاع احملدد للفقرتني     

لفاصلة بني  من املادة املذكورة إذا نقصت املسافة ا      / ب/و/أ/مع التقيد باالرتفاع املنوه عنه يف الفقرتني        
 .العقارين املتجاورين عن مترين

  .لإلطالع والعمل مبوجبه
  وزير الشؤون البلدية والقروية

  األمني العام املساعد للشؤون الفنية
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  اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق

  ١٤/١٦/ح/٢٦٣٠: الرقم
  م٢٢/٦/١٩٧٨: التاريخ

  دمشقإىل مديرية اإلسكان واملرافق ب
م املعطوف على كتـاب بلديـة جرمانـا رقـم           ٢٩/١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦١١   إشارةً إىل كتابكم رقم     

نفيدكم بأنه إذا كان    . م خبصوص إشادة مدخل مسقوف يف إحدى العقارات       ١٤/١/١٩٧٧ص وتاريخ   /٤١٠
 عـن طريـق     املقصود إمرار بعض التمديدات يف العقار دون استمالكه وإبقائه يف ملكية صاحبه فذلك ممكن             

إحداث حق ارتفاق عليه لقاء تعويض متنحه البلدية له وتتبع فيه نفس إجراءات االستمالك شريطة أن يكـون                  
م وتعـد   ١٩٧٤لعام  / ٢٠/من قانون االستمالك رقم     / ٣٧/العقار قابالً هلذا التمديد وذلك وفق أحكام املادة         

ها كما يقدر تعويض مناسب لصاحب العالقة بعـد         إضبارة تبني يف املصور فيها مسار التمديدات املراد تنفيذ        
  .صدور املرسوم وفق إجراءات تقدير قيمة العقارات املستملكة

  وزير اإلسكان واملرافق/ ع
  للشؤون الفنيةمعاون الوزير 
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  اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء 

  /١٩٠٩/قرار رقم 
  رئيس جملس الوزراء 

  /٤/من املادة /ب/ والسيما الفقرة ١٩٨٣لعام /٢٠أحكام قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم  على بناًء
   ١٩٧٤لعام /٩/وعلى أحكام القانون رقم 

   ١/٤/٢٠٠١ تاريخ ٨٥٦/١/٣١/وعلى كتاب نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات رقم 
  رافق  واملواإلسكان احمللية اإلدارةوعلى اقتراح وزيري 

  :يلي يقرر ما
جيوز للوحدات اإلدارية والبلديات والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها لتنفيـذ املنـاطق الـصناعية                -١ املادة

امللحوظة على خمططاهتا التنظيمية املصدقة بقرار من جملسها احمللي يصدق بقرار من املكتب التنفيذي              
  : أحد األسلوبني التالينيإتباعاحمللية جمللس احملافظة ويعتمه بقرار من وزير اإلدارة 

 املعدل بالقرار ٢١/٦/١٩٨٦تاريخ /١٨٥٨/استمالك املنطقة الصناعية وتطبيق قرار جملس الوزراء رقم  -
 .٢٨/١٠/١٩٨٩ تاريخ ٢٨١٠

  .١٩٧٤لعام /٩/تطبيق أحكام الباب الثاين من القانون  -
  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -٢ املادة 

  م٢٠/٥/٢٠٠١املوافق لـ هـ٢٧/٢/١٤٢٢ يف دمشق
  رئيس جملس الوزراء

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء 
  /٥٢٨١/القرار رقم 

  املتضمن نظام إحداث واستثمار املدن الصناعية يف القطر
  رئيس جملس الوزراء 

   وتعديالته ١٩٦٧لعام /١٤٧/املرسوم التشريعي رقم  على أحكام بناًء
   ٢٠٠١لعام /٦٢٢/وعلى املرسوم رقم 

  منه /٩/ سيما املادة ٢٠٠٣م و لعام /٣/وعلى أحكام القرار رقم 
   احمللية اإلدارةوعلى اقتراح وزير 

  :يلي يقرر ما
  إحداث املدينة الصناعية ووضع خمططها التنظيمي التفصيلي: الفصل األول

  :يلي حتدث يف كل من احملافظات السورية مدن صناعية الستيعاب ما -١دة املا
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لعام / ١٠/القانون رقم  املشاريع الصناعية املوافق عليها من قبل اجمللس األعلى لالستثمار تنفيذاً ألحكام -
 .وتعديالتهم ١٩٩١

لعام /٢٦٨٠ رقم  والثاين املرخصة مبوجب املرسوم التنظيمياألولاملشاريع الصناعية من الصنفني  -
 واملشاريع الصناعية املستثمرة من الصنفني األول والثاين القائمة غري املرخصة اخلاضعة للترخيص ١٩٧٧
 .٢٦٨٠/١٩٧٧ام املرسوم وفق أحك

 ٢٦٨٠/١٩٧٧ من الصنف الثالث املرخصة مبوجب املرسوم التنظيمي رقم األخرىالصناعات واملهن  -
 إمكانيةاخلدمات امللحقة الالزمة للمدينة الصناعية ويعود تقدير ويقتصر على املهن الضرورية لتأمني 

 وفق األدىناستيعاهبا إىل جلنة املدينة الصناعية يف ضوء احلاجة الفعلية املاسة للمدينة الصناعية وباحلد 
  .خمططها التنظيمي املصدق

 ذلك وإال فتستملك األراضي  أمالك  الدولة اخلاصة كلما أمكنأراضي تقام املدن الصناعية على - ٢املادة 
  . املتضمن قانون االستمالك١٩٨٣لعام /٢٠/ وفق أحكام املرسوم التشريعي إلقامتهاالالزمة 

  : يلي  املدن الصناعية وانتقاء موقعها مراعاة ماإحداث ينبغي -٣املادة 
 .قبلي حلجم ونوع الصناعات الالزمةالقيام بدراسة الوضع الراهن واملست  -أ 
 .من الطرق الرئيسية  بعيداً عن التجمعات السكانية وبعكس اجتاه التوسع العمراين وقريباًانتقاء املوقع  -ب 
 .)وتوفر اليد العاملة الالزمة للصناعة كلما أمكن ذلك( املدن الصناعية إلقامةتوفر املياه   -ج 
 .إمكانية تصريف املياه وخملفات الصناعة بشكل اقتصادي ومقبول -د 
 .والضجيج حفاظاً على الصحة العامةلسكاين الدخان والروائح املؤذية  لتجنيب التجمع االرياحاجتاه  -ه 
  .استبعاد األراضي الزراعية -و 

  . احملليةاإلدارةحتدث املدن الصناعية بقرار من رئيس جملس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير  -٤املادة 
  :-٥املادة 

 عام وخمطط تنظيمي تفصيلي للمدينة      تقوم جلنة املدينة الصناعية بتكليف من يلزم لوضع خمطط تنظيمي           -أ 
الصناعية يوضح الطرقات والساحات واحلدائق العامة ومراكز اخلدمات العامة مبا يف ذلـك حمطـات               

ن ا للبناء ووجائبها العمرانيـة ويـصدق هـذ        املعدةومراكز حتويل الكهرباء وخزانات املياه واملقاسم       
 .م٢٠٠٢لعام /٤١ املعدل بالقانون ١٩٨٢م لعا/ ٥/املخططان وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  : يلي يراعى عند وضع املخطط التنظيمي العام واملخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية ما  -ب 
مبـا   )... كهربائية –كيميائية- غذائية – نسيجية –هندسية(املساحة الالزمة لكل صناعة حسب نوعها        -

 . ماهلا وتطورهاورأس مع واقع الصناعة يتالءم
عدد ومساحات املقاسم من كل نوع من أنواع الصناعات على أساس فئات تتناسـب مـع نوعيـة                   -

  .الصناعة واحتياجاهتا
  :  للبناء يف املدينة الصناعية احملدثة يف الفئات الثالث التاليةاملعدةتصنف املقاسم  -٦املادة 

  .ن هذا القرار املقاسم املخصصة للمشاريع املبينة يف املادة األوىل م:الفئة األوىل
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لعـام   /٩/ املقاسم املخصصة لبناء املشيدات العامة احملددة يف املادة األوىل من القـانون رقـم             :الفئة الثانية 
حسب حاجة املدينة مبا يف ذلك حمطات ومراكز حتويل الكهرباء وخزانات املياه وتسلم اجلهات ذات               ١٩٧٤

  .العالقة دون بدل
 حسب حاجة املدينة الـصناعية كاألبنيـة         أو جزئياً  لالستعماالت اخلاصة كلياً   املقاسم املخصصة    :الفئة الثالثة 

اخلدمية واحملالت التجارية وتباع أو تستثمر من قبل جلنة املدينة الصناعية وفق أحكام نظام عقود هيئات القطاع                 
  .١٩٥٨ لعام ١٠٦م  وتعديالته والقرار بالقانون رق١٩٦٩لعام  /٢٢٨/ الصادر باملرسوم التشريعي رقم اإلداري

  ت املدن الصناعية والصرف عليهامتويل إنشاءا: الفصل الثاين
  :-٧املادة 
يكون لكل مدينة صناعية موازنة مستقلة تضعها جلنة املدينة الصناعية وفقاً ألحكام النظام املايل الذي                -١

من النظام املـايل    /١٣/ ادةامل ألحكام احمللية استناداً    اإلدارةيصدر عن وزير املالية بناء على اقتراح وزير         
  : يلي  وحتدد فيها وارداهتا ونفقاهتا حبيث يسجل يف قسم الواردات ماداريةاإلللوحدات 

 . املخصصة من اعتمادات املوازنة العامة للدولةعاناتاإل -
 .دخار من املصارف املتخصصة وصناديق االالقروض اليت حتصل عليها املدينة الصناعية -
 . املستفيدون من التخصيص وفوائد التأخري يف حال وجودها اليت يسددهااألقساط -
عائدات بيع واستثمار مقاسم املدينة والرسوم والغرامات املفروضة يف نطاق املدينة الـصناعية ومجيـع                -

 .الواردات النامجة عن نشاطاهتا املختلفة واهلبات والتربعات
 .من هذا القرار/ ١٠/ادة مخسة باملائة حمسوبة وفق أحكام امل% ٥نفقات ادارة وقدرها  -
من املادة الرابعـة مـن      /ج/ الفقرة   ألحكام احملسوبة وفقاً    اإلمجاليةمخسة باملائة من التكلفة      % ٥نسبة   -

  .األخرىقانون االستمالك لقاء سائر النفقات 
  .املترتبة هذه املدن والفوائد إنشاءيسجل يف جانب النفقات كل ما ينفق على  -٢
على هذه املدن وفق النظام املايل الذي يصدر بقرار من وزير املالية بناء على اقتراح وزير                 اإلنفاقيتم   -٨املادة  

  .من النظام املايل للوحدات اإلدارية احمللية/١٣/ املادة ألحكام احمللية استناداً اإلدارة
  : يلي يتم متويل إنشاء املدن الصناعية وفق ما -٩املادة 
 .وازنة العامة للدولة من اعتمادات املة املخصصاإلعانات -
 .القروض من املصارف املتخصصة وصناديق االدخار اليت حتصل عليها املدينة الصناعية -
  . اليت يسددها املستفيدون من التخصص وفوائد التأخري يف حال وجودهااألقساط -

  نطقة املشروع وحتديد قيم املقاسمحتديد التكلفة العامة ألرض م: الفصل الثالث
  :-١٠املادة 

مراحل إجناز املدينة علـى   ن  تم حساب التكلفة العامة التقديرية ألرض املدينة الصناعية ولكل مرحلة م          ي  -أ 
من  )٤(من املادة    )ج(حده من قبل جلنة املدينة الصناعية على أساس النفقات الوارد ذكرها يف الفقرة              

  : وهي١٩٨٣لعام /٢٠/قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
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 . االستمالك لكامل املدينة املستملكةبدالت -
 املزروعات ونفقات الدراسة واألعمال الطبوغرافية واملساحية وتعويـضات         وإتالف اإلخالءتعويضات   -

 .جلان االستمالك
مـن قـانون    / ٤/من املـادة    / ج/من الفقرة   / ٢/ املنصوص عليها بنهاية البند      األخرىسائر النفقات    -

 .١٩٨٣ لعام ٢٠شريعي رقم االستمالك الصادر باملسوم الت
 .ن جمموع تكاليف املدينة الصناعيةمخسة باملائة م% ٥وتعادل بنسبة  -
 .من هذه املادة/٤-٢-١/مخسة باملائة من جمموع املبالغ املشار إليها يف البنود % ٥ وقدرها إدارةنفقات  -
الغ املذكورة بـالبنود    فوائد القروض إن وجدت والفوائد اليت تتحملها اجلهة املستملكة عن أي من املب             -

من هذه الفقرة ويف حال تعذر حتديد إحدى النفقات الين سـبق ذكرهـا فللجهـة                / ٤-٣-٢-١/
  .هبا على تقديرات يقرها آمر الصرف حساإجراءاملستملكة أن تعتمد يف 

مني نة من خرباء متخصصني يف خت     جل )نة الصناعية يف احملافظة املعنية    رئيس جلنة املدي  (بقرار من احملافظ      -ب 
األراضي لتحديد قيمة كل مقسم من املقاسم املنجزة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ املدينة تبعاً للعوامل                

 قيم املقاسم التكلفة العامة ألرض املدينة الصناعية احملـسوبة وفـق            جمموعاليت متيزه على أن ال جتاوز       
التنفيـذي  ديق من املكتـب     من هذه املادة وختضع قرارات هذه اللجنة للتص        )ب-آ(أحكام الفقرتني   

  .جمللس احملافظة املعنية
  ون املستفيدون من املدن الصناعيةالصناعي: الفصل الرابع

  :-١١املادة
 /٤/من املادة   /ج  -ب/يتم بيع مقاسم املدن الصناعية إىل الصناعيني بالتراضي وفق أحكام الفقرتني             -١

 .٢٠/١٩٨٣ر باملرسوم التشريعي رقم من قانون االستمالك الصاد
  :فضليات يف التخصص والبيع كما يليحتدد األ -٢

 لالستثمار تنفيذاً ألحكام القانون رقـم       األعلىأصحاب املشاريع الصناعية املوافق عليها من اجمللس          -أ 
 .األصولية وتعديالته وحصلوا على التراخيص ١٩٩١لعام / ١٠/

 لعام  ٢٦٨٠رسوم رقم   أصحاب املشاريع الصناعية من الصنفني األول والثاين املرخصة مبوجب امل          -ب 
 . املنذرون هبدم حمالهتم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام١٩٧٧

املنشآت الصناعية العائدة للقطاع العام وتقتصر استفادة هذه الزمرة على املقاسم املتـوفرة لـدى                -ج 
 .املدينة الصناعية

 ومستثمرو املـشاريع  ١٩٩١لعام /١٠/مستثمرو املنشآت الصناعية املرخصة وفقاً ألحكام القانون         -د 
الراغبـون   ١٩٧٧لعـام   / ٢٦٨٠ /ثاين املرخصة مبوجب املرسوم   الصناعية من الصنفني األول وال    

 .باالنتقال إىل املدينة الصناعية واملنقولون حكماً إليها ألسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية
 .الصناعيون احلاصلون على تراخيص مشمولة بأحكام هذا القرار  -ه 
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نشآت الصناعية من الصنفني األول والثاين غري املرخصة اخلاضعة للتـرخيص مبوجـب             مستثمرو امل  -و 
 .٢٦٨٠/١٩٧٧املرسوم رقم 

 ١٩٧٧لعـام   ٢٦٨٠ من الصنف الثالث احملددة باملرسـوم          األخرىأصحاب الصناعات واملهن     -ز 
دهـا  املرخصة بصفة مؤقتة واملشترط عليهم االنتقال إىل املنطقة أو املدينة الـصناعية حـال وجو              

مكانية استيعاهبا إىل جلنة املدينة الصناعية      إوالصناعات واملهن غري املرخصة امللوثة للبيئة ويعود تقدير         
  .ووفق املخطط التنظيمي التفصيلي املصدق أصوالً

يتم التخصيص للمستثمر مبساحات تتالءم مع حجم وطبيعة عمل املشروع حبيث ال تزيد عما حتتاجه  -٣
فق الترخيص الصناعي مبقتضى قرارات الترخيص الصادرة أصوالً وانسجاماً طبيعة العمل للمشروع و

  .من هذا القرار)٥(من املادة / ١/البند /ب/مع أحكام الفقرة 
  بيع املقاسم والبت بطلبات الشراءاإلعالن عن : الفصل اخلامس

  :  التاليةباإلجراءاتتقوم جلنة املدينة الصناعية  :أوالً -١٢املادة 
ترتيب الفضليات حسب    من األ  أفضلية مستقلة لكل    وبصورة املقاسم اجلاهزة للبيع لكل مرحلة       اإلعالن عن   -أ 

من هذا القرار ذلك يف هبو املدينة الصناعية ويف إحدى الصحف احمللية            / ١١/من املادة   /٢/الوارد يف الفقرة    
 وتبلغ نسخة عـن      املرئية واالنترنت  اإلعالمأو صحف العاصمة عند عدم وجود صحف حملية أو بوسائل           

 .اإلعالن إىل احملافظة أو جملس املدينة املعنية ونسخة إىل كل من غرفيت الصناعة والتجارة يف احملافظة املعنية
يتضمن اإلعالن عدد املقاسم ومساحتها ونوع الصناعة ومثن اإلضبارة ومبلغ التامني ومكان تقدمي الطلب                -ب 

  :لشروط ويتضمن طلب شراء املقسم املعلومات التالية يف دفتر ااألخرىوتذكر التفاصيل واملعلومات 
 .اسم وشهرة الصناعي حسب هويته الشخصية -١
 .موطنه املختار -٢
 .شرحاً يفيد أنه اطلع على املخططات والوجائب العمرانية واألنظمة اليت ختضع هلا منشأته الصناعية -٣
 مبزاولة صناعته طبقاً    صورة الترخيص النظامي الصادر عن اجلهة املختصة بالسماح لصاحب الطلب          -٤

 .ألحكام هذا القرار
 رمسي من املدينة الصناعية بتسديد مبلغ التأمني لصندوقها وقدره عشرة آالف لرية سـورية               إيصال -٥

 .ويستوىف هذا التأمني من كافة الصناعيني الراغبني بشراء مقاسم يف املدينة الصناعية
بل املدينة الصناعية تتضمن كـل املعلومـات        أن يقدم طلباً منظماً على استمارة معدة سلفاً من ق          -٦

املطلوبة ويذيل بشرح من مقدم الطلب أو من ميثله قانونياً يثبت فيه اطالعه على خمطـط املدينـة                  
الصناعية وعلى استعماالهتا ووجائبها وفق الصفة العمرانية ونظام البناء املقررين هلا وعـن قبولـه               

 . يف الطلب أو املرفقة به ومسئوليته عن البيانات الواردةألحكامها
إذا كان طلب الشراء مقدماً باسم شركة أو تعاونية إنتاجية فعلى موقع الطلب أن يـبني صـفته                   -٧

 .القانونية يف التوقيع والتعاقد باسم الشركة أو التعاونية ويرفق بالطلب الوثائق املؤيدة لذلك
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/ ١١/من املادة   / ز-و-ب/قرات  فضليات املشار إليهم بالف    األ أصحابيعد مستنكفاً كل منذر من       -٨
مـن  /ب/ بطلب الشراء وفق ما جاء بالفقرة       باإلنذارمن هذا القرار ال يتقدم ضمن املهلة احملددة له          

  . ترخيصه من املرجع املختصبإلغاء متهيداً الختاذ قرار األمحرهذه  املادة وخيتم حمله بالشمع 
 الصناعيني املشار إليهم بـالفقرات      إعالم : التالية إلجراءاتبا املعنيةتقوم احملافظة أو جملس املدينة      : ثانياً

من هذا القرار عما هو جاهز للبيع من املقاسم الصناعية          / ١١/من املادة   / ٢/من البند    )ز-و-ب(
حسب إعالن املدينة الصناعية وذلك عن طريق التبليغ بكتب خطية توجه إليهم بصورة مباشـرة               

 يف هبو احملافظـة أو      اإلعالنيتم التبليغ املباشرة يتم التبليغ عن طريق        ويف حال تعذر التبليغ املباشر        
  .  ويف إحدى الصحف احمللية أو صحف العاصمة عند عدم وجود صحف حمليةاملعنيةاملدينة 

 احمللية جلنة من كل مدينة صناعية وتسمى جلنة املدينة الصناعية على            اإلدارةتشكل بقرار من وزير      -١٣املادة  
   :لتايلالشكل ا

  رئيساً                احملافظ
  عضواً        عضو املكتب التنفيذي املختص مبجلس احملافظة

  عضواً    رئيس جملس املدينة املعنية أو مدير اخلدمات الفنية باحملافظة حسب احلال
  عضواً              مدير املدينة الصناعية
  عضواً              مدير الصناعة باحملافظة

  عضواً          ملدينة الصناعيةرئيس الدائرة املالية مبديرية ا
  عضواً            رئيس غرفة الصناعة احملافظة
  عضواً            رئيس غرفة التجارة احملافظة
  عضواً            مدير التخطيط يف احملافظة
  عضواً              مدير البيئة  يف احملافظة

  :  حتدد مهام جلان املدن الصناعية مبا يلي-١٤املادة 
ندسية والفنية وغريها من الدراسات ذات الـصلة بالتنـسيق مـع             على إعداد الدراسات اهل    اإلشراف  -أ 

 .الوزارات املختصة
 على إعداد التكاليف التقديرية املالية لتنفيذ مشاريع املدن الصناعية يف ضـوء الدراسـات               اإلشراف  -ب 

ديريـة   واملدققة من قبل اجلهات املختصة ومبوافقة الوحدة اإلدارية أو م          أصوالًاهلندسية التنفيذية املعدة    
 .اخلدمات الفنية يف احملافظة

جناز مشروع املدينة الصناعية يف      على إعداد الربنامج الشبكي املادي والزمين واملايل املالئم إل         اإلشراف  -ج 
 .أصوالً احمللية العتماده اإلدارةكل حمافظة ورفعه إىل وزارة 

نفيذها يف إطـار املخطـط       املنوي ت  باألعمال على إعداد دفاتر الشروط اخلاصة ذات الصلة         اإلشراف -د 
 .التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية وعرضها على اجلهات املعنية العتمادها

 .تشكيل جلان دراسة العروض واللجان الفنية واملالية وحتديد مسؤولياهتا ومهامها -ه 
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 .طالعلإلرفع نتائج دراسة العروض احملالة من قبل اللجان إىل وزارة اإلدارة احمللية  -و 
 احمللية مبنح املكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء جلان دراسة العـروض           اإلدارة وزارة   إىلرفع االقتراح    -ز 

 .وغريها من اللجان اليت تشكلها أو الفنيني الذين تستعني هبم
 .جناز مهامهاللجنة أن تستعني مبن تراه من العاملني بالدولة وغريهم إل  -ح 
 .  أمام وزارة اإلدارة احملليةإعماهلاسؤولة عن تعترب جلان املدن الصناعية م  -ط 
 .جتتمع جلنة املدينة الصناعية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسها  -ي 
  . يعترب صوت الرئيس مرجحاًاألصواتتتخذ قرارات اللجنة مبوافقة أغلبية األعضاء املطلقة ويف حال تساوت  -ك 

  :-١٥املادة 
ة الصناعية إضافة ملهامها دراسة طلبات شراء املقاسم وقبول الطلبات الـيت تتـوافر يف               تتوىل جلنة املدين    -أ 

أصحاهبا صفة الصناعيني وتنظيم جدول بالطلبات املقبولة يبلغ أصوالً إىل مجيع  األشـخاص الـذين                
 .تقدموا بطلبات الشراء

مديريـة املـدن واملنـاطق      (حيق ملن رفض طلبه االعتراض لدى اجلهة املختصة بوزارة اإلدارة احمللية              -ب 
مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول املقبولة طلباهتم حسب الفقـرة            / ١٥/خطياً خالل    )الصناعية

 .من هذه املادة )آ(
يف الوزارة باالعتراضات خالل مدة أسبوع من        )مديرية املدن واملناطق الصناعية   (تنظر اجلهة املختصة      -ج 

قريراً بأوضاع املعترضني وتنظم جدوالً امسيـاً بأمسـاء املقبولـة           تاريخ ورود االعتراض عليها وتعد ت     
 املربرة ويتم عرض التقرير مع اجلدول أما السيد وزير اإلدارة احملليـة للنظـر               األسباباعتراضاهتم مع   

باعتمادها وبعدها يبلغ اجلدول املصدق من قبل السيد الوزير إىل املكتب التنفيذي جمللس احملافظة املعنية                
 .من هذه املادة)آ( يصار إىل ضمه جلدول املستفيدين وفق الفقرة حىت

يقر املكتب التنفيذي جمللس احملافظة اجلدول النهائي للمستفيدين مشتمالً أمساء املقبولـة اعتراضـاهتن               -د 
آنفاً ويتم تبليغ جدول املستفيدين النهائي إىل ذوي العالقة أصوالً وخـالل مـدة               /ج/حسب الفقرة   
 .إقرارهن تاريخ عشرة أيام م

  : يلي تتوىل اللجنة بيع املقاسم املعلن عنها على الصناعيني الذين وردت أمساؤهم يف جدول املستفيدين وفق ما -ه 
حتديد أفضلية كل شخص باالنتقاء وفق تسلسل طلبات املرخص هلم أصوالً املسجلة يف سجل خاص                -١

صناعات يف الفئة الواحدة وفق ما جـاء يف         يفتح هلذا الغرض لدى املدينة  الصناعية املعنية ألصحاب ال         
 .من هذا القرار/ ٦/املادة 

  .ينتقي كل صناعي وحسب أفضليته املقسم ضمن زمرته -٢
يعترب املخصص باجلدول أعاله مستنكفاً يف حال عدم مراجعته أو مراجعة وكيله القانوين ملديرية املدينة                -و 

تاريخ تبلغه جدول املستفيدين وتطبـق حبقـه        الصناعية من اجل استالم مقسمه خالل ثالثني يوماً من          
  .من هذا القرار/ ٢٢/أحكام املادة 
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بعد صدور املخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية يف احملافظة املعنية وتنفيذ مرافقها باحلـد              -١٦املادة  
ال يسمح   )صرف صحي  - مياه – كهرباء صناعية  –طرق معبدة بطبقة أساس دون أرصفة     (األدىن  
 إليهـا مة املنشآت الصناعية املشمولة بأحكام هذا القرار عدا صناعات الصنف الثالث املشار             بإقا

  .من هذا القرار إال بتلك املدينة ولو مل تستكمل مرافقها بعد )١(من املادة / ج/بالفقرة 
لـى قيمـة    للجنة املدينة الصناعية استيفاء سلف من الصناعيني املشمولني بأحكام هذه القـرار ع             -١٧املادة  

املقاسم املراد شراؤها ويعطى املكتتب دافع السلفة األفضلية بانتقاء املقسم الصناعي ضمن زمرتـه              
من / آ/على سائر الصناعيني وذلك يف ضوء مقدار السلفة وتاريخ تسديدها ومبراعاة أحكام الفقرة            

  . من هذا القرار١٥املادة  
  :-١٨املادة 

  : يلي وفق مايتم تسديد قيمة املقاسم الصناعية   -أ 
:  بـاملرافق التاليـة    األقل على   األدىنخمدماً باحلد    /بعد التخصيص /ثلث قيمة املقسم عند استالمه       -١

 ). صرف صحي–مياه - كهرباء صناعية–طرق معبدة بطبقة أساس دون أرصفة(
تسدد باقي القيمة على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ من تاريخ استالم املقسم وبفائدة                -٢

 .مخسة باملائة%٥ية بسيطة نسبتها سنو
  .يف حال التخلف عن تسديد القسط تصبح الفائدة مركبة -٣

يف حال التأخري بتسديد املستفيد لقسطني متتاليني عن املواعيد احملددة ينذر بإلغاء التخصيص خـالل                 -ب 
صص املبالغ  ويعاد للمخ  .القسط الثاين املتأخر يف تسديده    مدة ثالثة أشهر من تاريخ التأخري يف تسديد         

املدفوعة من قيمة املقسم بعد حسم التأمني املشار إليه هبذا القرار وال يعوض عليه من قيمة وتكـاليف                  
القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إىل جلنة املدينة          إال يف حال الظروف    األخرى والنفقات   اإلنشاءات

 .الصناعية املعنية وعلى أال يزيد التعويض عن الكلفة الفعلية
  ومالحقه املتضمن    ١٩٧٢لعام  /١٠٣ احمللية رقم    اإلدارة وفق أحكام قرار وزير      األقساطتم حتصيل   ي  -ج 

النهائية لتكـاليف املدينـة      نظام التحقق واجلباية يف الوحدات اإلدارية والبلديات وتبعاً لنتائج التصفية         
  .اية ضمن املبالغ اليت توزع عليها عائدات اجلباألقساطالصناعية وال حتتسب هذه 

  :-١٩املادة 
لعـام  /١٠/تقوم جلنة املدينة الصناعية مبنح التراخيص اإلدارية للصناعات املشملة بأحكام القانون رقم               -أ 

 ٢٦٨٠وللصناعات من الصنفني األول والثاين وفق أحكام املرسوم التنظيمي رقـم             . وتعديالته ١٩٩١
 .وقها واستيفاء الرسوم والتكاليف املترتبة على ذلك لصند١٩٧٧لعام 

تقوم مديرية املدينة الصناعية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء املقدمة إليها من قبل الصناعيني وتـنظم                 -ب 
األضابري الالزمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدأ النافذة الواحدة وتعرضها على جلنة املدينة الـصناعية               

لترخيص لدى ديوان املديرية ومن مث      يوما من تاريخ تسجيل طلب ا      /١٥/لتدقيقها واعتمادها خالل مدة     
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 منح رخص البناء خالل مـدة       وإقرار املعتمدة إىل املكتب التنفيذي جمللس احملافظة لتصديقها         األضابريترفع  
 . إىل احملافظة وإال اعترب الترخيص نافذاً بعد انقضاء هذه املدة حكماًاإلضبارةأسبوع من تاريخ ورود 

مـن   )٢٦(رية اليت ستحل حمل املدينة الصناعية مبوجب أحكام املادة  الوحدة اإلدا إحداثإىل أن يتم      -ج 
 النافذة متارس جلنـة املدينـة الـصناعية صـالحيات           واألنظمةومبا ال تعارض مع القوانني       هذا القرار 

 والئحته التنفيذية   ١٩٧١لعام  /١٥واختصاصات الوحدة اإلدارية وفق أحكام قانون اإلدارة احمللية رقم          
  . حدود املدينة الصناعية حصراًإطار وذلك يف وتعديالهتما

  أحكام عامة: الفصل السادس
 من هذا القرار جزء من قيمـة        ١٢ من الفقرة ج من املادة       ٢ يعترب التأمني املنصوص عليه يف البند        -٢٠املادة  

املقسم حال اقتران طلب الشراء باملوافقة ويرد إىل صاحبه خالل مدة شهر يف حال عدم اقتـران                 
ه باملوافقة ويصادر هذا التأمني لصاحل املدينة الصناعية إذا أخل طالب الشراء مبا أوجبـه هـذا                 طلب

  .القرار بعد اقتران طلبه باملوافقة
تسلم جلنة املدينة الصناعية املقسم إىل الشاري مبوجب ضبط أصويل تنظمه هـي ويوقـع عليـه                  -٢١املادة  

 أو من يفوضه ويعترب هذا التوقيع مبثابة معاينة شـاملة           الشاري واحملافظ رئيس جلنة املدينة الصناعية     
  .نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن

  : جيب أن يتضمن عقد بيع املقسم ما يلي -٢٢املادة 
 .التزام الشاري باالنتقال إىل املدينة الصناعية خالل املدة اليت حتددها جلنة املدينة الصناعية -
 .عمال املقسم إال فيما أعد لهعدم است -
 .واألنظمة ضمن املدة احملددة يف القوانني وإهنائهاحلصول على رخصة البناء  -
 .التقيد عند البناء بالشروط الفنية احملددة يف رخصة البناء -
  . وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها وشروط والتزامات فسخ العقداألقساطمواعيد وآجال تسديد  -
من هذا القرار تعطي احلق للجنة املدينة الصناعية ومـن خـالل            /٢٢/ املادة   ألحكام كل خمالفة    – ٢٣ املادة

   :يلي  ماإجراء املخالف إنذارالوحدات اإلدارية املعنية بعد 
 .منعه من ممارسة العمل يف حمله السابق خارج املدينة الصناعية -
  .فسخ العقد املربم معه -
  عقد الـشراء  إبراماملستثمر مجيع الضرائب والرسوم والنفقات اليت تترتب على        يتحمل الشاري أو     -٢٤املادة  

  .أو االستثمار
 لرئيس جملس الوزراء صرف املكافآت التشجيعية للعاملني واملسامهني يف أعمال ومشاريع املـدن              -٢٥املادة  

ر منه بناء على  وتصدر هذه املكافآت بقرا من هذا القرار١٤من املادة  )ز(الصناعية حسب الفقرة    
اقتراح من وزير اإلدارة احمللية وتصرف من املبالغ املخصصة للمدن الـصناعية وفـق القـوانني                

  . النافذةواألنظمة
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 واستثمار املدينة الصناعية وحتل حملها كالً أو جزءاً         إنشاء إكمال مستقلة عند    إدارية حتدث وحدة    -٢٦املادة  
  .وفق قانون اإلدارة احمللية وتعديالته

  . يصدر وزير اإلدارة احمللية التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار-٢٧املادة 
  . ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢٨املادة 

   ٥/٧/٢٠٠٣املوافق لـ هـ٦/٥/١٤٢٤دمشق يف 
  وزراءرئيس جملس ال                                                                                   

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء 
  /١٠/بالغ رقم 

  الضوابط واألحكام الناظمة لترخيص املنشآت بأنواعها كافة 
  .خارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع

  : اآليتاضعة ألحكام هذا البالغ حسبتصنف املنشآت اخل
  .املنشآت الصناعية -
  .املنشآت الزراعية واملنشآت الصناعية اليت تعتمد على املنتجات الزراعية -
 .املنشآت اخلدمة -
  : املنشآت الصناعية: أوالً
 ١٩٧٧لعـام  / ٢٦٨٠/ترخص صناعات الصنفني األول والثاين املدرجة يف اجلدول امللحق باملرسوم    -١

اطق الصناعية املخصصة هلذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية خمصصة لذلك              ضمن املن 
مينح الترخيص املؤقت خارج منطقة التوسع وخارج األراضي املشجرة، يف كافة الوحدات اإلدارية يف              

  :إحدى احلاالت التالية
 .عدم وجود خمطط تنظيمي مصدق  -أ 
 .ة صناعية إلقامة الصناعة املطلوب ترخيصهاوجود خمطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطق -ب 
وجود منطقة خمصصة إلقامة الصناعة املطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعـدم اسـتكمال                -ج 

  .مرافقها األساسية أو لعم استيعاهبا
عدم ترخيص املنشآت الصناعية ضمن األراضي املشجرة واملروية من مشاريع الري احلكومية ومناطق              -٢

خططات التنظيمية وحرم كل من الثكنات العـسكرية والينـابيع واألهنـار والـبحريات              احلماية للم 
واملسطحات املائية والطرق العامة واملطارات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعيـة واملنـاطق             

 .املمنوع البناء عليها واملناطق األثرية والسياحية وضمن غوطيت دمشق، ومنطقة الزبداين
ظام العمراين ونظام البناء املبني فيما يلي إلقامة املنشات الصناعية اخلاضعة ألحكام املرسوم التنظيمـي               التقيد بالن  -٣

  : املطلوب ترخيصها خارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع السكين١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
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كثر حسب احلاجـة    تشكل بقرار من رئيس املكتب التنفيذي مبجلس احملافظة جلنة فنية قانونية أو أ              -أ 
  :برئاسة عضو املكتب التنفيذي املختص وعضوية ممثل من الفئة األوىل عن كل من

  .مديرية اخلدمات الفنية -
 .مديرية الصناعة -
 .مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .مديرية البيئة -
 .مديرية الري -
 .مدير الشؤون الفنية يف الوحدة اإلدارية اليت تقع ضمنها املنشأة -
 . غرفة الصناعةممثل عن -
 من الفئة من     مقرراً وعضواً، يضاف إىل عضويتها ممثل عن اجلهة العامة للمشروع املطلوب ترخيصه         و

  :مهمتها، العاملني يف األجهزة احمللية
 .حتديد صالحية املوقع -
 .حتديد املساحة اليت حيتاجها املشروع بشكل فعلي -
وع فيما إذا كانت املنشأة املزمـع       صاحب املشر النظر بدراسة تقييم األثر البيئي امللزم بتقدميها         -

 .ترخيصها من املنشآت اليت حتتاج إىل هذه الدراسة املعتمد لدى وزارة اإلدارة احمللية والبيئة
  .على اللجنة البت بالطلب املقدم إليها حالل شهر كحد أقصى من تسلمها وثائق املشروع

 واحلد األعلـى حـسب      ٢م٤٠٠٠اء عليها   طلوب منح رخصة البن   احلد األدىن ملساحة األرض امل     -ب 
 .م٤٠احلاجة وأن ال تقل واجهة العقار عن 

  :وتشمل، من املساحة اليت حيتاجها املشروع% ٣٥احلد األعلى لنسبة البناء املسموح ترخيصها  -ج 
 : بناء مكون من-١-جـ

 سم عن مستوى الترخيص وال يزيـد      ٧٥قبو على كامل البناء على أال يزيد ارتفاع سقفه على            -
سم ويستخدم كمراب وخدمات مشتركة وملجأ ومستودع وال جيوز         ٣٢٠ارتفاعه الكلي على    
 .استخدامه للصناعة

 .طابق أرضي يستخدم للصناعة ومستودع -
 .م٤طابق أول خيصص لألعمال اإلدارية وصاالت العرض بارتفاع ال يزيد عن  -

  . هنغار يستخدم للصناعة ومستودع-٢-جـ
، وجيب أن تكون الواجهة األمامية للسور       نأة بارتفاع ال يزيد على متري     االلتزام بتسوير أرض املنش    -د 

سم والباقي من حديد املشغول أو الـشبك        / ١٢٠/منفذة من جزء مصمت بارتفاع ال يزيد على         
م من اجلهات الثالث وال     /١٠/املعدين مع حتقيق وجائب خضراء داخل حدود املنشأة ال تقل عن            

 .ألمامية ، ومينع البناء يف هذه الوجائبم يف الواجهة ا/ ٢٠/تقل عن 
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 وبارتفـاع ال    ٢ م ٢٠عند املدخل الرئيسي للمنشأة يسمح ببناء غرفة حارس مبساحة ال تزيد على               -ه 
م باإلضافة لغرفة مولدة كهربائية يف      / ٦/م مع مظلة للمدخل بارتفاع ال يزيد على         / ٣/يزيد على   

  .الوجيبة اخللفية للبناء
 بأحكام املرسوم   اعية املمنوحة مبوجب أحكام هذا البالغ تراخيصاً مؤقتة عمالً        تعترب التراخيص الصن   -٤

 .م١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
بالنسبة للمنشآت الصناعية اليت يتعذر إقامتها يف املدن الصناعية وتعتمد يف عملها على مواد أوليـة                 -٥

ألسس املطبقـة يف    منتجة أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص هلا يف مواقع اإلنتاج وفق ا             
 /.أوالً/من / ٣/البند 

 حظـائر  -مدجنـة  -مبقرة (املنشآت الزراعية واملنشآت الصناعية اليت تعتمد على املنتجات الزراعية  : ثانياً
 - قمر الـدين   - جتفيف فواكه  - كونسروة - معصرة زيتون  -وحدة تربيد  - مسمكة - مفرسة -تسمني األغنام 

  ) اخل. … صناعة احلليب ومشتقاته -عصائر
أن تكون مساحة املنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب األنظمة النافذة لدى اجلهات املختـصة دون                -١

  .التقيد مبساحة حمددة للعقار
 أال تكون رقعة البناء املخصصة إلقامة املنشأة مشجرة وأن يتم اختيار املوقع يف املكان األقل خصوبة                 -٢

  .من أرض العقار
م /٧/من املساحة اليت حتتاجها املنشأة مع حتقيق وجائب وال تقل عن             % ٣٥ أال تتجاوز رقعة البناء      -٣

  .م يف الواجهة األمامية/ ١٥/من اجلهات الثالث وال تقل عن 
الينابيع واألهنـار والـبحريات     ( أال تقع األرض املطلوب إقامة املنشأة عليها داخل احلرم املباشر لكل من              -٤

  ).ات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعية واملواقع األثريةواملسطحات املائية والطرق العامة واملطار
  ):اخل.. . كازية-مطعم - فندق-مشفى(تراخيص املنشآت السياحية واخلدمية : ثالثاً
  .أن تكون مساحة املنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب األنظمة النافذة لدى اجلهات املختصة -١
من مساحة األرض املخصصة للمنشآت      % ٢٠ات كافة على     أال تزيد نسبة البناء مبا يف ذلك اخلدم        -٢

  .والباقي مساحة خضراء
الينابيع واألهنـار والـبحريات     (أال تقع األرض املطلوب إقامة املنشأة عليها داخل احلرم املباشر لكل من               -٣

  .) األثريةواملسطحات املائية والطرق العامة واملطارات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعية واملواقع
 ١٩٨ خيضع ترخيص الفنادق واملنشآت السياحية واملطاعم ألحكام قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم       -٤

 وتعديالته اخلاص بالنظام العمراين للمشاريع واجملمعات واملنشآت الـسياحية وشـروط            ١٩٨٧لعام  
  .إقامتها يف الساحل والداخل

ة والدولية واحمللية حسب الضوابط املعتمدة لـدى         يتم ترخيص حمطات الوقود على الطرقات املركزي       -٥
 .اجلهات املعنية
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  :املنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا البالغ: رابعاً
  :املنشآت غري املرخصة  -أ 

تكلف احملافظات وجمالس الوحدات اإلدارية باإلعالن عن تكليف أصـحاب ومـستثمري هـذه               -١
 أشهر  ٣مي تصريح خطي عن منشآهتم خالل مدة        املنشآت القائمة فعالً قبل صدور هذا البالغ بتقد       

  .من تاريخ اإلعالن
من هذا  / أوالً/من  / ٣/من البند   / أ/عرض واقع املنشأة املصرح عنها على اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة             -٢

  .البالغ لدراسة وضع كل منشأة على حدة ورفع تقريرها إىل املكتب التنفيذي مشفوعاً بالرأي واملقترح
  .كتب التنفيذي تقرير اللجنة اخلاص بكل منشأة إلقرار ما يراه مناسباً يدرس امل -٣
  .من هذا البند تغلق منشأته/ ١/ كل من مل يتقدم بالتصريح املشار إليه بالفقرة رقم  -٤

من هذا الـبالغ    / أوالً/من  / ٥/جيوز لكل من املنشآت الصناعية املشمولة بالبند        : املنشآت املرخصة   -ب 
ية املرخصة، بالتوسع بالبناء مع التقيد مبا ورد يف أحكام الفقرات ب،ج،د مـن              ومنشآت صناعية األدو  

  .من األحكام العامة/ ٥/وال مينح الترخيص بالتوسع بالبناء إال بعد حتقيق البند / أوالً/من / ٣/البند 
 القائمة واملرخصة التوسع مبوجب ترخيص مؤقت مع التقيـد مبـا ورد يف              ةميكن للمنشآت الصناعي    -ج 

، على أن يكون هذا التوسع حصراً لصاحل نفـس          /أوالً/من  / ٣/ام الفقرات ب،جـ،د من البند      أحك
 .الصناعة املرخص هلا

  : أحكام عامة: خامساً
يلتزم طالب الترخيص بتأمني املساحة الكافية ملواقف السيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصـيف               -١

  .أو الطرقات اجملاورة
طريـق  (أمام الكاتب بالعدل يلتزم مبوجبه بتأمني املرافق العامة للمنشأة           يقدم طالب الترخيص تعهداً      -٢

على نفقته اخلاصـة حـسب      ) اخل..  حمطة معاجلة  - كهرباء - هاتف - مياه - جمرور - رصيف -ختدميي
  .تعليمات املكتب الفين لدى السلطات احمللية ملختص

  .خالفاً ألحكام هذا البالغ بعد صدوره ال ختضع للتسوية بالغرامة وهتدم األبنية واملنشآت اليت تشيد  -٣
  .هو مطلوب يف البندين السابقني  ال مينح الترخيص اإلداري للمنشأة إال بعد استكمال تنفيذ ما -٤
يلزم أصحاب املنشآت اليت تستخدم مواد كيماوية وتكون خمرجاهتا مضرة بالبيئـة بتنفيـذ حمطـة                 -٥

  .ملنصرفات هذه املنشأة قبل صرفها خارج حدودها
وز تبديل أو تعديل صفة الترخيص املمنوحة للمنشأة إال إذا كانت صفة التـرخيص اجلديـدة                ال جي  -٦

  .مسموح هبا مبوجب أحكام هذا البالغ واألنظمة النافذة لدى اجلهة املختصة
 ٢٣/٣/٢٠٠٣ب تـاريخ    /٥ والبالغ رقـم     ٩/٥/٢٠٠١ب تاريخ   /١٦ ينهى العمل بالبالغ رقم      -٧

 .ات املخالفة ألحكام هذا البالغوغريمها من البالغات أو التعليم
  م ١٩/٤/٢٠٠٤دمشق يف 

  رئيس جملس الوزراء
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  /٢٦/مرسوم تشريعي رقم 
  رئيس اجلمهورية 

   على أحكام الدستوربناًء
  :يلي يرسم ما

 جيوز ملالكي املقاسم الصناعية يف املدن الصناعية بيع هذه املقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها :١مادة 
  .ها رخصت لصناعياً فيم

  .سوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية ينشر هذا املر:٢مادة 
  م٣/٧/٢٠٠٣ املوافق لـهـ ٤/٥/٢٤١٤ دمشق يف

  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء 
  /٢٨٥٥/قرار رقم 

  الوزراء إن رئيس جملس 
  /٤/من املادة /ب/والسيما الفقرة١٩٨٣لعام /٢٠/ على أحكام قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقمبناًء

  م١٩٧٤ لعام /٩/وعلى أحكام القانون رقم 
   والتعمري واإلسكان احمللية والبيئة اإلدارةوعلى اقتراح وزيري 

  :يلي يقرر ما
  : يلي  وفق ما١٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ١٩٠٩ من القرار ١ة  تضاف الفقرة ج إىل املاد-١مادة 

 على املناطق الصناعية املصدقة /ب-أ/إذا تعذر على الوحدة اإلدارية ألي سبب كان تطبيق أحد الفقرتني     . ج
قبل تاريخ صدور القرار املذكور أعاله فيجوز هلذه الوحدات أن تلجأ إىل تطبيق أحكام البـاب األول مـن                   

  . أو تطبيق املصورات التنظيمية التفصيلية التخطيطية وفق نظام البناء املعتمد هلا١٩٧٤  لعام/٩/القانون 
  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -٢مادة 

  م٢٥/٥/٢٠٠٤/دمشق يف  
  وزراءرئيس جملس ال
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  اجلمهورية العربية السورية 
   رئاسة جملس الوزراء

  السيد وزير اإلدارة احمللية والبيئة
ص /٨٠٦٣ املعطوف على كتايب حمافظ حلـب رقـم          ١/٩/٢٠٠٤د تاريخ   ٢/ك/٣٩٩ لكتابكم رقم    إشارةً 

 نتيجة اإلعـالن    ٢٠٠٤ لعام   ١٠ص اليت تتضمن بعض االقتراحات بصدد تطبيق أحكام البالغ          /٨٠٦٤ورقم  
، نطقة احلمايـة  على املواطنني لتقدمي تصاريح عن منشآهتم غري املرخصة ودراسة املخطط التنظيمي اجلديد أو م             

 على موافقتنا بدعوة اللجنة اليت وضـعت مـشروع          وإمكانية منح الترخيص املؤقت وفق الوضع الراهن وبناءً       
البالغ ملناقشة تلك االقتراحات حبضور ممثلني عن اجلهات ذات الصلة فقد مت عقد االجتماع املوسع املطلـوب                 

  : يلي جناز ماإ تلك املنشآت نرغب إليكم ضرورة وبعد املداولة وهبدف دراسة تلك الطلبات وتسوية أوضاع
لكافة املنشآت الواقعة ضمن منـاطق       )الفيزيائي واملهين (تكليف جمالس املدن جبرد ووصف الوضع الراهن         -١

 ).اآلثار البيئية -عدد العمال -عدد وعمر اآلالت ومدى كفائتها -عمر املبىن(التنظيم واحلماية والتوسع 
ترخيص مؤقت اليت طاهلا التنظيم وبيان وضعها الفيزيائي واملهـين وحتديـد            جرد املنشآت املرخصة ب    -٢

 .القسم الذي يطلب التوسع
  .جرد املنشآت غري املرخصة اليت طاهلا التنظيم وبيان وضعها الفيزيائي -٣

 تـشكل  .تقدم مديرية الصناعة يف كل حمافظة استمارة ببيانات تعمم على املنشآت بالتنسيق مع اجملالس البلدية              
اللجان املكلفة هبذه املهمة بوجود ممثل عن مديرية الصناعة من قبل السادة احملافظني ومتنح تعويضات مناسـبة                 

  . أشهر من تارخيه وإعالمنا النتائجأربعةعلى أن تنجز عملها خالل 
  رئيس جملس الوزراء
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  اجلمهورية العربية السورية 
                              رئاسة جملس الوزراء

  )٤٠٩٥/١٥/ب/١٦(بالغ رقم 
 الناظمة لترخيص املنـشآت     واألحكام املتعلق بالضوابط    ١٩/٤/٢٠٠٤تاريخ  /١٠/عطفاً على البالغ رقم        

الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع يـتم تـسوية أوضـاع                
  : لبالغ املذكور وفق ما يلياملنشآت الصناعية القائمة قبل صدور ا

نه نتيجـة التوسـع     املنشآت الصناعية املتقاربة ضمن أو خارج املخطط التنظيمي أو أصبحت ضـم           : أوالً
  :العمراين املصدق

تعترب األراضي اليت تتجمع فيها املنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على املخطط                -أ 
 الـدائم فيهـا   اإلداري املرعية ومتنح هذه املنشآت الترخيص      ألنظمةاالتنظيمي العام إىل صناعة حسب      

  :يلي وتضع وزارة اإلدارة احمللية والبيئة املخطط التنظيمي التفصيلي هلا مع مراعاة ما
هكتار وال يقل عددها عن    /١٥/ املشغولة باملنشآت الصناعية عن      اإلمجاليةجيب أن ال تقل املساحة       -١

 ألف نسمة وأن ال     ١٠٠ز احملافظات واملدن اليت يزيد عدد سكاهنا عن         مخسة عشرة منشأة يف مراك    
 .ن مخسة يف باقي الوحدات اإلداريةهكتار وعدد املنشآت ع٥تقل املساحة عن 

يلحظ يف املخطط التنظيمي إحاطة املناطق الصناعية احملدثة حبزام أخضر ذو عرض مناسب وطريق               -٢
عترب هذا الطريق واحلزام حدوداً خارجية هلـذه املنـاطق          ختدميي يف كافة املواقع اليت تسمح بذلك ي       

  .احملدثة وال يسمح بالتوسع خارجه
اء املصدق واملعد   يسمح بتوسع املنشآت الصناعية ضمن املناطق الصناعية احملدثة وفق نظام ضابطة البن             -ب 

 .هلذه التجمعات
يد بنظم محاية البيئة بكافة عناصرها      تلتزم املنشآت الصناعية القائمة ضمن املناطق الصناعية احملدثة بالتق          -ج 

 اخلارجية فضالً عن شروط النظافة العامة قبـل         واأللوانوأيضاً بتحقيق اجلودة واجلمال يف االكساءات       
 .منحهم الترخيص الدائم

تشكل يف كافة املناطق الصناعية احملدثة ومبوجب قرار من احملافظ جلان مشتركة من احملافظة الوحدة اإلدارية                 -د 
 اخلدمات العامة والبنية التحتية والطريق التخدميي واحلـزام         إنشاءاعيني املستفيدين من املنطقة مهمتها      والصن
  . على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه املنشآت ومالكي األراضي احلالية القائمة فيما بينهااألخضر

خص هذه املنشآت ترخيـصاً مؤقتـاً       تر :املنشآت الصناعية املتناثرة القائمة خارج املخطط التنظيمي      : ثانياً
 يف حال حتقيقهـا ضـوابط       األفقييسمح هلذه املنشآت بالتوسع     . البيئيةشريطة أن حتقق شروط السالمة      

 واملساحات اخلضراء وبنـسبة بنـاء       األطراف فيما يتعلق بالوجائب من كافة       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/البالغ  
  .ذكور من البالغ املأوالمن / ٣/إمجالية حسب البند ج من 

ـ     : التوسع الشاقويل : ثالثاً  ٢٠٠٤ لعام ١٠ من البالغ أوال من ٣ من ج من البند ١خالفاً ملا ورد يف الفقرة ج
جيوز السماح بالتوسع الشاقويل للمنشآت الصناعية القائمة ضمن املناطق الصناعية احملدثة وفق ما ورد يف               
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ططات التنظيمية بناء على تصنيف وتوصـيف       البند أوالً من هذا البالغ وللمنشآت املرخصة خارج املخ        
يوضع من قبل وزارة الصناعة حيدد الصناعات اليت ميكن أن تقام بشكل طابقي على أن ال يزيد االرتفاع                  

  .عن قبو وأرضي وثالثة طوابق متكررة
  :القائمة داخل املخططات التنظيميةاملنشآت الصناعية املتناثرة : رابعاً
من أوالً من البالغ رقم     / ٣/من البند   /آ/لى اللجنة املدرجة يف الفقرة      تعرض كل من هذه املنشآت ع      -١

 . وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن حتقق شروط السالمة البيئية٢٠٠٤لعام  /١٠/
الصناعية املتواجدة داخل حدود املخطط التنظيمي ومبوجب تعهد لدى          يلتزم أصحاب هذه املنشآت    -٢

ن أو املناطق الصناعية عند تنفيذ املخطط التنظيمي التفصيلي هلا وتنفيذ           الكاتب بالعدل باالنتقال إىل املد    
البىن التحتية واخلدمات العامة هلا وحتدد الفترة الالزمة لالنتقال مبدة ال تزيد عن سـنتني مـن تـاريخ         

  .تبليغهم توفر املقاسم يف املناطق واملدن الصناعية
نشآت الصناعية املستفيدة من الترخيص الـدائم مبوجـب         يفرض على كافة امل   : رسم مقابل التحسني  : خامساً

  .بل حتسني لصاحل الوحدات اإلداريةأحكام هذا البالغ تسديد رسم مقا
  :فيما خيص غوطة دمشق: سادساً
متنح تراخيص ملنشآت صناعية تعتمد على املنتجات الزراعية وفق أحكام هذا البالغ وحسب شروط               -١

 .م٢٠٠٤لعام / ١٠/البالغ رقم 
 . الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشقمينع -٢
 للمنشآت الصناعية القائمة واملرخصة إداريـاً       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/يسمح بالتوسع وفق أحكام البالغ       -٣

  .شريطة أن تكون املساحات املعتمدة للتوسع جرداء وغري مستثمرة زراعياً
 والبلـديات بإقامـة     اإلداريةها للوحدات   يسمح ضمن مناطق احلماية للمخططات التنظيمية وخارج      : سابعاً

املدارس واملشايف واملشاريع السياحية واخلدمية مبا ال يتعارض مع  الربنامج التخطيطي للوحدة اإلداريـة               
  .أو البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد خمطط توجيهي يراعي التوسع املستقبلي للوحدة اإلدارية

ة والزراعية اليت أصبحت ضمن مناطق احلماية نتيجة توسع املخطط التنظيمـي            ترخص املنشآت الصناعي  : ثامناً
/ ٢/ وتسري عليها أحكام البند      األفقيبالتوسع   للوحدة اإلدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً وال يسمح هلا        

  .من رابعاً من هذا البالغ شريطة أن حتقق شروط السالمة البيئية
 وصاالت العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الغوطتني وخـارج            يسمح بترخيص املستودعات  : تاسعاً

ختزينية ومينع تغيري الصفة اليت أنشأت من        ألغراضاملخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع وذلك       
 وعلى مالكي أو مـستثمري      ٢٠٠٤لعام  / ١٠/جلها شريطة حتقيقها شروط هذا البالغ والبالغ رقم         أ

لعام / ١٠/عرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البالغ والبالغ رقم           املستودعات وصاالت ال  
  . خالل مدة عام من تاريخ صدور هذا البالغ٢٠٠٤

، زراعيـة ، صـناعية ( منـشآت  إلقامـة جيب أغن تكون أبنية التراخيص املؤقتة اليت ستمنح مستقبالً      : عاشراً
من مـواد وعناصـر قابلـة للفـك          .وفق أحكام هذا البالغ مشيدة     ..)صاالت عرض ، مستودعات
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 على توصيف دقيق تـضعه وزارة       والتركيب والنقل وجيوز جتاوز هذا الشرط يف حاالت استثنائية بناءً         
  .من رابعاً من هذا البالغ/ ٢/الصناعة لبعض الصناعات مع التزام أصحاب هذه املنشآت مبضمون البند 

حملافظات كافة مبتابعة إنشاء املناطق الصناعية امللحوظة على        تكلف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة وا     : حادي عشر 
مـن  / ٤/املخططات التنظيمية اليت مل تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة ج من املادة               

 ٢٨١٠ املعدل بالقرار    ١٩٨٦لعام  /١٨٥٨/رقم  والقرار ١٩٨٣ لعام   ٢٠املرسوم التشريعي رقم    
  .١٩١٩/٢٠٠١ والقرار ١٩٨٩لعام 

 واألفـضلية نوافق على قيام غرف الصناعة بدراسة وجتهيز مناطق صناعية حديثة مع إعطاء األولوية      : ين عشر ثا
 واألنظمةالتنظيمية املصدقة     مع املخططات  حدات اإلدارية الصغرية مبا ينسجم    للمدن املتوسطة والو  

  . ذات العالقةاإلداريةاملرعية لدى السلطات 
   م١٩/٦/٢٠٠٥دمشق يف 

  س الوزراءرئيس جمل
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  م١٩٦٣لعام / ٢٢٢/ر اآلثا قانون
  :يرسم ما يلي
: الفصل األول

 املمتلكات الثابتة واملنقولة اليت بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رمسها اإلنسان قبـل                 تعترب آثار : ١مادة  
 أن تعترب من اآلثار أيـضاً     مائيت سنة ميالدية أو مائتني وست سنوات هجرية وجيوز للسلطات األثرية            

 إذا رأت أن هلا خصائص تارخيية أو فنيـة أو           حدثأاملمتلكات الثابتة أو املنقولة اليت ترجع إىل عهد         
  .، ويصدر بذلك قرار وزاريقومية

تتوىل السلطات األثرية يف اجلمهورية العربية السورية احملافظة على اآلثار كما تتوىل وحـدها تقريـر                : ٢مادة  
ويعىن تسجيل أثر ما إقرار     .  األثرية وما جيب تسجيله من آثار      ألشياء واملباين التارخيية واملواقع   أثرية ا 

تفاع بـه   الدولة مبا ميثله من أمهية تارخيية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته ومحايته ودراسته واالن               
  . ألحكام هذا القانونوفقاً

  :نقولةآثار ثابتة وآثار م :اآلثار نوعان: ٣مادة 
اآلثار الثابتة هي اآلثار املتصلة باألرض مثل الكهوف الطبيعية أو احملفورة اليت كانت خمصـصة حلاجـات                   -أ 

 أو كتابات وكذلك أطالل  أو نقوشاًاإلنسان القدمي والصخور اليت رسم أو حفر عليها اإلنسان القدمي صوراً
ة التارخيية املنشأة لغايـات خمتلفـة كاملـساجد         املدن واملنشآت املطمورة يف بطون التالل املتراكمة واألبني       

والكنائس واملعابد والقصور والبيوت واملشايف واملدارس والقالع واحلصون واألسوار واملالعب واملـسارح            
واخلانات واحلمامات واملدافن والقنوات املشيدة والسدود وأطالل تلك املباين وما اتصل هبـا كـاألبواب               

.ات واألدراج والسقوف واألفاريز والتيجان واألنصاب واملذابح وشواهد القبوروالنوافذ واألعمدة والشرف
اآلثار املنقولة هي اليت صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن األرض أو عن املباين التارخيية واليت ميكن                  -ب 

تغيري مكاهنا باملنحوتات واملسكوكات والصور والنقوش واملخطوطات واملنسوجات واملصنوعات مهما          
.والغرض من صنعها ووجوه استعماهلاانت مادهتا ك

 ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف هلا ويعود تقدير ذلك              تعترب بعض اآلثار املنقولة آثاراً      -ج 
  .للسلطات األثرية

 من أمـالك    تعترب مجيع اآلثار الثابتة واملنقولة واملناطق األثرية املوجودة يف اجلمهورية العربية السورية           : ٤مادة  
  :الدولة العامة ويستثىن من ذلك

.اآلثار الثابتة اليت يثبت أصحاهبا ملكيتهم هلا أو تصرفهم هبا بوثائق رمسية  -أ 
.اآلثار املنقولة اليت سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات األثرية  -ب 
  .اآلثار املنقولة اليت ال ترى السلطات األثرية ضرورة لتسجيلها  -ج 
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ية إجالء األفراد واهليئات الذين يشغلون أبنية تارخيية أو مناطق أثرية متلكها الدولة وهلـا يف          للسلطات األثر : ٥مادة  
 حاالت استثنائية يقدرها جملس اآلثار أن متنح الذين شغلوا هذه األماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً               

  .رسوم مجهوريعن إجالئهم أو عن منشآهتم املستحدثة وتقدر هذا التعويض جلنة خاصة تؤلف مب
أن ملكية األرض ال تكسب صاحبها حق التصرف باآلثار الثابتة أو املنقولة اليت قـد توجـد علـى                   : ٦مادة  

  .سطحها أو يف باطنها كما ال ختوله حق التنقيب عن اآلثار فيها
تابـة أو احلفـر     تالف اآلثار املنقولة أو الثابتة أو حتويرها أو إحلاق الضرر هبا أو تشويهها بالك             إحيظر  : ٧مادة  

كما حيظر إلصاق اإلعالنات أو وضع الالفتات يف املناطق          عليها أو تغيري معاملها أو فصل جزء منها،       
  .األثرية وعلى األبنية التارخيية املسجلة

يتعني عند وضع مشروعات ختطيط املدن والقرى أو توسيعها أو جتميلها وما شابه ذلك احملافظة على                : ٨مادة  
ية واألبنية التارخيية املوجودة فيها، وال جيوز إقرار هذه املشروعات إال بعد أخذ موافقـة               املناطق األثر 

  .السلطات األثرية عليها، كما ال جيوز تعديلها بعد إقرارها إال بعد موافقة هذه السلطات
طق أثريـة أو    على الوزارات واإلدارات واللجان املختصة عند تنظيم املدن والقرى اليت توجد فيها منا            : ٩مادة  

أبنية تارخيية أو حتسينها أو جتميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق االرتفـاق الـيت تـضعها                  
 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها         ١٤ و   ١٣السلطات األثرية املنصوص عليها يف املادتني     

  .يف قرارات التنظيم
ترميم يف األماكن القريبة من املواقـع األثريـة واألبنيـة           ال جيوز للبلديات أن متنح رخص البناء وال       : ١٠مادة  

التارخيية إال بعد احلصول على موافقة السلطات األثرية لتضمن إقامة املباين احلديثة على النسق الذي             
   .األثري للطابع تراه مالئماً

ها وحتريرها أن حتدد    على السلطات األثرية باالتفاق مع اإلدارات املختصة مبسح األراضي أو حتديد          : ١١مادة  
  .املناطق واملباين والتالل األثرية على اخلرائط واملستندات املساحية

على السلطات األثرية أن تعمل يف حدود ما ترمسه االتفاقات واملعاهدات وتوصـيات املؤسـسات               :١٢مادة  
 كذلك علـى    الدولية على استعادة اآلثار املهربة إىل خارج اجلمهورية العربية السورية وأن تساعد           

  .ية املهربة بشرط املعاملة باملثلإعادة اآلثار األجنب
   اآلثار الثابتة:الفصل الثاين

للسلطات األثرية أن تعني ما جيب أن حيافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تارخيية أو أحياء قدميـة                   : ١٣مادة  
و داللتها على عصر مـا   وذلك حلمايتها وتأمني صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أ          

وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها يف سجل املناطق           .أو القتراهنا بذكريات تارخيية هامة    
األثرية واألبنية التارخيية وذلك بعد موافقة جملس اآلثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل وميكـن أن               

 منهما وينص يف قرار التسجيل       جزءاً  أو  أو مبىن واحداً   يشمل القرار جمموعة أحياء أو مبان أو حياً       
على حقوق االرتفاق اليت تترتب على العقارات اجملاورة فإذا كان قد سبق تسجيل األثر ومل تكـن                 
حقوق االرتفاق على العقارات اجملاورة قد عينت فيصدر هبا قرار وزاري الحـق وتبلـغ هـذه                 
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ىل الـدوائر   إة والبلديـة ذات العالقـة و      القرارات إىل املالكني أو املتصرفني واىل السلطات اإلداري       
  .ما تسجلها يف السجل العقاريفالعقارية كي

تتضمن حقوق االرتفاق إجياد حرم غري مبين حول املناطق األثرية واملباين التارخيية وحتديـد طـراز                : ١٤مادة  
ة منـسجمة مـع     األبنية اجلديدة أو اجملددة وارتفاعاهتا ومواد بنائها وألواهنا لتكون املنشآت اجلديد          

املنشآت القدمية ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على املباين التارخيية أو املناطق األثرية إال                
  .بترخيص من السلطات األثرية

  . هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحاًاملناطق األثرية واألبنية التارخيية اليت سجلت قبل نفاذ: ١٦مادة 
 على اقتراح جملس اآلثار شطب تسجيل منطقـة          الثقافة واإلرشاد القومي بناءً    جيوز بقرار من وزير   : ١٧مادة  

  .أثرية أو بناء تارخيي، وينشر القرار يف اجلريدة الرمسية ويثبت يف سجل اآلثار
تبقى املباين التارخيية املسجلة اليت ال متلكها الدولة حتت يد مالكيها واملتصرفني هبا، على أنه ال جيوز                 : ١٨مادة  

م استخدامها يف غري الغاية اليت أنشئت من أجلها وللسلطات األثرية أن تسمح باستعماهلا لغايات               هل
  .إنسانية أو ثقافية

للبلديات ولوزارة األوقاف وغريها من الوزارات وللطوائف واجلمعيات ولألشـخاص الطبيعـيني            : ١٩مادة  
ية إىل السلطات األثرية بطريق اهلبة أو البيع        واملعنويني أن يتنازلوا عن ملكية عقاراهتم األثرية والتارخي       

  .أو االستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها حتت تصرف هذه السلطات ألجل طويل
  ألحكـام قـانون    للسلطات األثرية حق استمالك أي مبىن تارخيي أو منطقة أثرية وذلـك وفقـاً             : ٢٠مادة  

القيمة األثرية والفنية والتارخيية لألبنية     االستمالك ويقرر التعويض عن االستمالك بصرف النظر عن         
واملناطق املستملكة وهلذه السلطات أن تستملك املباين أو األراضي اجملاورة أو املضافة لآلثار الثابتة              

  .املسجلة بقصد حترير هذه اآلثار وإظهار معاملها
 ال تبـاع وال  يدولة للسلطات األثرية وه  تتبع املناطق األثرية واألبنية التارخيية املسجلة اليت متلكها ال        : ٢١مادة  

  .هتدى وللسلطات األثرية حق استثمارها
السلطات األثرية وحدها هي اليت تقوم بصيانة وترميم اآلثار الثابتة املسجلة للمحافظة عليها واإلبقاء     : ٢٢مادة  

 أمـا اإلصـالحات    .على معاملها وزخارفها وال حيق للمالك أو املتصرف االعتراض على ذلـك           
والترميمات الناشئة عن األشغال واالستثمار فيقوم هبا املالك أو املتصرف مبوافقة السلطات األثرية             
وحتت إشرافها على أن يتحمل نفقاهتا وتنفق السلطات األثرية من ميزانيتها على ترميم وإصـالح               

يئات الدينية نـصف    املناطق األثرية واملباين التارخيية املسجلة على أن تتحمل وزارة األوقاف أو اهل           
تكاليف ترميم وإصالح األبنية األثرية املسجلة العائدة هلا، كما جيوز للسلطات األثرية أن تـسهم               

  .جبزء من نفقات إصالح املباين التارخيية اليت ميلكها األفراد وعلى هؤالء حتمل باقي النفقات
 هذا القانون أن يقوم هبدمه أو نقله كلـه أو           ال جيوز ملالك أحد اآلثار الثابتة املسجلة وفقا ألحكام        : ٢٣مادة  

بعضه أو ترميمه أو جتديده أو تغيريه على أي وجه بغري ترخيص سابق من السلطات األثرية ويكون                 
أجراء األعمال اليت يرخص هبا حتت أشراف السلطات األثرية وعند خمالفة ذلك تقوم الـسلطات               
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 عن العقوبـة    يه وتستوىف من املخالف نفقة ذلك فضالً      األثرية بإعادة البناء التارخيي إىل ما كان عل       
  .املنصوص عليها يف هذا القانون

ال جيوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على املمتلكات األثرية والتارخيية الثابتة املسجلة بعد تسجيلها،              : ٢٤مادة  
اسـتحدث  كما ال جيوز إسناد أي بناء جديد إىل هذه املمتلكات، وجيرب املخالف على إزالة مـا                 

وإعادة املكان إىل ما كان عليه على نفقته وحتت أشراف السلطات األثرية أو تقوم هذه السلطات                
  .بذلك بنفسها وتستوىف النفقات الالزمة عالوة على العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون

ال جيوز أن يقام فيهـا    ال جيوز أن تكون األرض األثرية املسجلة مستودعا لألنقاض أو لألقذار كما             : ٢٥مادة  
بناء أو مقربة أو وسائل للري أو أن حيفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غـري ذلـك مـن                       

شرافها إاألعمال اليت يترتب عليها تغري يف معامل تلك األرض بدون ترخيص من السلطات األثرية و              
أو أخذ أتربة أو أحجـار مـن        وحيظر استعمال أنقاض األبنية التارخيية املتهدمة واخلرائب األثرية         

  .املناطق األثرية دون ترخيص رمسي من هذه السلطات
متنع إقامة الصناعات الثقيلة واخلطرة واملنشآت احلربية يف حدود نصف كيلو متر من املمتلكـات                :٢٦مادة  

  .األثرية والتارخيية الثابتة املسجلة
 االكتشاف أن يبلغ يف خالل أربع وعشرين ساعة          أو اتصل به خرب     ثابتاً كتشف أثراً اعلى كل من    : ٢٧مادة  

من حدوث االكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن حتيط السلطات األثريـة               
، وإذا رأت السلطات األثرية االحتفاظ باألثر الثابت املكتشف فعليها أن تـسجله             علما بذلك فوراً  

 مث تعيد األرض إىل صاحبها، وىف كـال احلـالتني           وإال فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إىل متاحفها         
 يستحق املكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات األثرية بناء على تقرير جلنة املبايعات األثريـة،             

  .وإذا زادت املكافأة على ألف لرية سورية تؤخذ موافقة جملس اآلثار
نطقة أثرية أن يسمح ملـوظفي اآلثـار         أو م   تارخيياً على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً       : ٢٨مادة  

  .بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورمسه وتصويره
إذا أراد مالك أحد اآلثار الثابتة املسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص يف العقد على أن عقاره مسجل                  : ٢٩مادة  

يعاقب املخـالف   وأن خيرب السلطات األثرية بذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي و             
  .مبقتضى أحكام هذا القانون

  اآلثار املنقولة: الفصل الثالث
ال جيوز بيع وال إهداء اآلثار املنقولة اليت متلكها الدولة وحتفظها يف متاحفها وجيوز بيع ما ميكن االستغناء                  : ٣٠مادة  

  .ة جملس اآلثارعنه من اآلثار املنقولة لكثرة وجود ما مياثلها وذلك مبرسوم مجهوري بعد موافق
  :٣١مادة 
ـ                    -أ  ها جيوز تبادل بعض اآلثار املنقولة أو ما يتصل باآلثار الثابتة اليت هلا ما مياثلها واليت ميكن االستغناء عن

، كما جيوز إعارة هذه اآلثار إىل املتاحف واملؤسسات املنوه عنها ملدة            مع املتاحف واملؤسسات العلمية   
.بادلة أو اإلعارةاك فائدة من املحمدودة إذا كانت هن
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  .وتكون اإلعارة ملدة معنية حتدد يف مرسوم اإلعارة. تتم املبادلة أو اإلعارة مبرسوم بعد موافق جملس اآلثار  -ب 
للهيئات واألشخاص حق اقتناء اآلثار املنقولة واالحتفاظ هبا على أن تعرض على السلطات األثرية              : ٣٢مادة  

 عن احملافظة عليه وعدم أحداث أي تغيري فيـه          سجل مسؤوالً لتسجيل اهلام منها، ويعد حائز األثر امل      
فإذا تعرض األثر للضياع أو التلف وجب على املقتىن أخطار السلطات األثرية يف احلال، أما األثر غري              
اهلام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه مبوجب تصريح خاص تعطيه السلطات األثرية علـى أن تـنظم                

  .اريقواعد التسجيل وعدمه بقرار وز
على إدارة اجلمارك عرض اآلثار املستوردة من اخلارج على السلطات األثرية بغية تسجيل اهلام منها               : ٣٣مادة  

  .وتصبح كاآلثار املنقولة وختضع ألحكام هذا القانون
جيوز انتقال ملكية اآلثار املنقولة املسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات األثرية و جيب على                : ٣٤مادة  

البائع إبالغ السلطات األثرية اسم املالك اجلديد وحمل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خالل               
 وكان يرغب يف تصدير األثـر إىل        ثالثة أيام من تاريخ انتقال امللكية وإذا كان املالك اجلديد أجنبياً          
  .اخلارج فال يتم عقد التنازل إال بعد حصوله على ترخيص التصدير

 سـاعة،   ٢٤قرب سلطة إدارية إليه خالل      ألى كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن خيرب بذلك            ع: ٣٥مادة  
 السلطات  وعليه أن حيافظ على األثر حىت تتسلمه السلطات األثرية، وعلى السلطة اإلدارية أن خترب فوراً              

 اجملموعات األثرية يف    األثرية بالعثور على األثر، وهلذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة األثر إىل             
  .متاحفها أو تركه يف حيازة من عثر عليه وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ األخبار

فإذا قررت السلطات األثرية االحتفاظ باألثر فعليها أن تدفع إىل من عثر عليه مكافأة نقدية مالئمـة ال      -أ 
ة بصرف النظر عن قدمه وصـنعته       تقل عن جوهر األثر إذا كان من املعادن الثمينة أو األحجار الكرمي           

 على اقتراح جلنة املبايعات األثريـة وموافقـة       وقيمته األثرية، وتقدر السلطات األثرية هذه املكافأة بناءً       
.ة سورية تؤخذ موافقة جملس اآلثارمديرية التفتيش وإذا زادت املكافأة على ألف لري

  عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مـع         أما إذا قررت السلطات األثرية ترك األثر يف حيازة من           -ب 
  .بيان كتايب حيتوى على رقم السجل

على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر مل يسجله صاحبه أن خيرب السلطات األثريـة                   :٣٦مادة  
  .بةبذلك وهلذه السلطات أن متنح املخرب مكافأة مناس

منقول من اآلثار املسجلة اليت تكون يف حيازة األشخاص وما          ثر  أللسلطات األثرية أن تشترى أي      : ٣٧مادة  
  أثريـاً   أو موقعـاً   تعتربه يف عداد اآلثار املنقولة من أجزاء اآلثار الثابتة اليت مل تعد ختص بناء تارخيياً              

شريطة أن يثبت من تكون يف حيازته أهنا غري منتزعة من أي بناء تارخيي أو موقع أثرى مـسجل،                   
ية أن تستملك هذه اآلثار إذا كان للدولة مصلحة يف اقتنائها وذلك بقـرار مـن                وللسلطات األثر 

ووزير الثقافة واإلرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات األثرية، وهلذه السلطات أن تقترح قيمة              
 إذا مل يعتـرض     التعويض الذي مينح ملالك األثر على أن يقرر ذلك جملس اآلثار ويصبح قراره هنائياً             
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 من تاريخ إبالغه القرار بكتاب مسجل، ويكون االعتراض أمام          ه مالك األثر خالل ثالثني يوماً     علي
  .ى وجه السرعة ويكون قرارها قطعياًاحملكمة البدائية املختصة اليت تنظر فيه عل

أو ثر كان بقصد دراسته أو رمسه       أللسلطات األثرية أن تطلب من احلائزين على اآلثار املسجلة أي           : ٣٨مادة  
 فـور   على أن تعيده لصاحبه ساملاً     خذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة يف أحد املعارض،         أتصويره أو   

  . من أجلهاالنتهاء من العمل الذي طلب
ال جيوز إصالح أو ترميم اآلثار املنقولة املسجلة املوجودة يف حيازة اهليئات أو األفراد إال بترخيص                : ٣٩مادة  

رافها وجيوز هلذه السلطات أن تقوم بأعمال اإلصالح والترميم لقاء          من السلطات األثرية وحتت أش    
  .ا األجر أو من بعضهأجر وحيق جمللس اآلثار أين يعفى مالك األثر من كل هذ

ال جيوز نسخ أو تقليد اآلثار القدمية وميكن ملن يرغب يف صنع قوالب ومناذج لبعض اآلثار                ،   مكرر :٣٩مادة  
 حلصول على موافقة السلطات األثرية وحتدد هذه السلطات يف موافقتها         القدمية أن يقوم بذلك بعد ا     

  .الشروط الالزمة لكل عمل على حدة
ال جيوز نقل اآلثار من مكان إىل آخر دون تصريح من السلطات األثرية وعلى هذه الـسلطات أن                  : ٤٠مادة  

نقلها يف النطاق اجلمركي    تقدم خربهتا لنقل هذه اآلثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة اآلثار و           
 تنظيم املستندات اجلمركية اليت تقضي هبا النصوص النافذة وخيضع نقل اآلثـار عـرب               احملدد أصوالً 

  .القطر العريب السوري إىل موافقة مسبقة من السلطات األثرية
   التنقيب عن اآلثار:الفصل الرابع

رب والتحري اليت تستهدف العثور على آثار منقولة يقصد بالتنقيب عن اآلثار مجيع أعمال احلفر والس: ٤١مادة 
  . املياه اإلقليميةيف جمارى املياه أو البحريات أويفأو غري منقولة يف باطن األرض أو على سطحها أو 

السلطات األثرية وحدها صاحبة احلق يف القيام بأعمال احلفر أو السرب أو التحري يف اجلمهوريـة                : ٤٢مادة  
ا أن جتيز للهيئات واجلمعيات العلمية والبعثات األثرية التنقيـب عـن اآلثـار              العربية السورية وهل  

ثـار يف أي   ألحكام هذا القانون، وال جيوز ألي فرد أن يقوم بالتنقيب عن اآل  بترخيص خاص وفقاً  
  . لهمكان ولو كان ملكاً

نقيب أن تنقب يف أمالك الدولـة       للسلطات األثرية أو للهيئة أو اجلمعية أو البعثة اليت يرخص هلا بالت           : ٤٣مادة  
وأمالك األفراد أو اهليئات على أن تعاد األمالك اليت ال ختص الدولة إىل حالتها اليت كانت عليها إذا                  
مل تشأ السلطات األثرية امتالكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحاهبا عما يلحقهم من أضـرار،               

 يب بقرار من وزير الثقافة واإلرشاد القومي بناءً       د هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنق      ي حتد يوجير
  .على اقتراح جلنة يشكلها هلذا الغرض

ال متنح تراخيص احلفر للهيئات العلمية واجلمعيات والبعثات إال بعد التأكد من مقدرهتا وكفاءهتـا               : ٤٤مادة  
  . على أن تعامل كلها معاملة واحدةمن الوجهتني العلمية واملالية

  : ترخيص التنقيب البيانات التاليةأن يتضمنجيب : ٤٥مادة 
. السابقة وعدد أفرادها ومؤهالهتمصفة اهليئة أو اجلمعية العلمية أو البعثة وخربهتا  -أ 
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. خبريطة تبني حدود منطقة التنقيب املراد التنقيب فيه مصحوبااألثرياملوقع   -ب 
  .برنامج التنقيب وتوقيته  -ج 

خيص التنقيب وزير الثقافة واإلرشاد القومي واملـدير         أخرى ويوقع على تر    وميكن أن تتضمن شروطاً   
  .العام لآلثار واملتاحف

  :ات والبعثات املصرح هلا بالتنقيبعلى اهليئات واجلمعي: ٤٦مادة 
 وكل ما يكشف عنه من آثار حسب املقاييس املتعـارف عليهـا             األثريالعناية بتصوير ورسم املوقع       -أ 

تنقيب اهلامة واآلثار املكتشفة على نفقة السلطات األثريـة         وإعداد جمموعة من السلبيات عن أعمال ال      
.ائيةوهلذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينم

العناية بتسجيل اآلثار املكتشفة يوما بعد يوم يف سجل خاص تقدمه السلطات األثرية ويعاد السجل                 -ب 
.سملسلطات املذكورة يف هناية املوإىل ا

. إال بعد موافقة السلطات األثريةعدم إزالة أي جزء من املباين األثرية  -ج 
.ار املكتشفة من حفظ وعناية أوليةالقيام مبا حتتاجه اآلث -د 
 وهلـذه   تزويد السلطات األثرية بأنباء أعمال التنقيب يف فترات متقاربة ال تتجاوز مخسة عشر يومـاً               -ه 

 من أخبـار    بعثة أو اجلمعية أو اهليئة املرخصة أن تذيع شيئاً        السلطات حق نشر هذه األنباء وال جيوز لل       
.تنقيب قبل إبالغ السلطات األثريةال

 جلميـع مـا      حبافظة صور على نسختني تتضمن صوراً      تقدمي تقرير موجز يف هناية كل موسم مصحوباً        -و 
.شف من آثار مع شرح موجز لكل صورةك

.ال جتاوز السنة من هناية كل موسمنقيب يف مدة تقدمي تقرير علمي مفصل صاحل للنشر عن نتائج الت -ز 
قبول ممثل عن السلطات األثرية ومتكينه من التعاون واإلشراف التام على أعمال التنقيب وعلى مـا                  -ح 

طالعه كذلك على سجل اآلثار، ودفع ما يستحقه هذا املمثل من تعويـضات             إيكشف عنه من آثار و    
.إضافية مبوجب القوانني املرعية

 احلراس الذين تعينهم السلطات األثرية حلراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص وميكن             دفع أجور   -ط 
.ت يرجع تقديرها للسلطات األثريةأن تعفى البعثات من هذه النفقة يف حاال

تسليم مجيع ما يكشف عنه من آثار منقولة يف هناية كل موسم إىل السلطات األثرية وحتمـل نفقـة                     -ي 
ـ          تغليفها ونقلها إىل ا    صول ملكان الذي تعينه هذه السلطات على أال تنقل من منطقة التنقيب إال بعد احل

  .على موافقة السلطات األثرية
على اهليئات واجلمعيات العلمية والبعثات املرخص هلا بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي الـسلطات              : ٤٧مادة  

ثار بشرط أن حيافظوا على حقـوق       األثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء اآل          
  .امللكية العلمية للمنقبني
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إذا خالفت اهليئة أو اجلمعية أو البعثة املرخص هلا بالتنقيب أي شرط من الشروط املنصوص عليهـا                 : ٤٨مادة  
 حىت تـزال املخالفـة وإذا رأت هـذه           فللسلطات األثرية وقف أعمال التنقيب فوراً      ٤٦يف املادة 

  .ة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاريالسلطات أن املخالف
إذا توقفت اهليئة أو اجلمعية أو البعثة عن التنقيب خالل مومسني يف سنتني متتاليتني دون عذر تقبله                  :٤٩مادة  

السلطات األثرية فلوزير الثقافة واإلرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن ميـنح التـرخيص                
  .رىخ ألية هيئة أو مجعية أو بعثة أبالتنقيب يف املنطقة نفسها

للسلطات األثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سالمة البعثة على أن يصدر بذلك                : ٥٠مادة  
  .قرار وزاري

على اهليئة أو اجلمعية أو البعثة املنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباهتا خالل مخس سنوات مـن تـاريخ        :٥١مادة  
أعماهلا وإال جاز للسلطات األثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه ألي فرد أو هيئة                  انتهاء  
  .وال يكون للجهة املنقبة حق االعتراض على السلطات األثرية أو املكلف من قبلها بالنشر أخرى،

بة هي ملك للدولة وال جيوز التنازل       مجيع اآلثار املكتشفة اليت تعثر عليها اهليئة أو اجلمعية أو البعثة املنق           : ٥٢مادة  
عنها للبعثة أو اجلمعية أو اهليئة املنقبة وخاصة ما ميكن أن يؤلف منها جمموعات تامة مثل حـضارات                  
البالد وتارخيها وفنوهنا وصناعاهتا، ومع هذا جيوز للسلطات األثرية أن متنح اهليئة أو اجلمعية أو البعثـة          

يت هلا ما مياثلها فيما كشف عنه يف نفس منطقة التنقيب وذلك للدعايـة              املنقبة بعض اآلثار املنقولة ال    
خارج البالد للحضارات اليت ازدهرت يف أراضي اجلمهورية العربية الـسورية ورغبـة يف تـشجيع                
الباحثني األجانب على الدراسات األثرية وتيسريها هلم، على أن يكون هذا املنح بعد تقدمي التقريـر                

 وعلى اهليئة أو اجلمعيـة أو البعثـة املنقبـة أن      ٤٦من املادة   ) ز(شار إليه يف الفقرة     العلمي املفصل امل  
  .تعرض اآلثار املمنوحة هلا خالل سنة على األكثر يف أحد املتاحف العامة أو امللحقة باملعاهد العملية

عض التنقيبات األثرية على أن     للسلطات األثرية أن تتعاون مع اهليئات العلمية وبعثات التنقيب يف إجراء ب           : ٥٣مادة  
  .حتدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية واملالية يف تراخيص التنقيب أو يف اتفاقات خاصة

 على طلب بعض األفراد يف املناطق األثرية غري املسجلة اليت           جيوز للسلطات األثرية أن تقوم بالتنقيب بناءً       :٥٤مادة  
ون ذلك على نفقتهم اخلاصة دون أن يكون هلم أي تدخل يف أعمال التنقيب              خيتارها هؤالء على أن يك    

  .وعلى هذه السلطات أن متنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إىل الكشف عن آثار هامة
جيوز للسلطات األثرية أن تقوم مبفردها أو باالشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية يف بعض                : ٥٥مادة  

  .بالد العربية واألجنبيةال
   العقوبات:الفصل اخلامس

يعاقب باالعتقال من مخس عشرة سنة إىل مخس وعشرين سنة وبالغرامة من مخسمائة ألـف لـرية          : ٥٦مادة  
  . و شرع يف هتريبهاسورية إىل مليون لرية كل من هرب اآلثار أ

ـ       يعاقب باالعتقال من عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة وبالغر         : ٥٧مادة   ورية إىل  امة من مائة ألف لـرية س
  :مخسمائة ألف لرية كل من
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.سرق أثراً ثابتاً أو منقوالً  -أ 
تنقيب أجرى التنقيب عن اآلثار خالفاً ألحكام هذا القانون ويعاقب باحلد األقصى للعقوبة إذا أدى ال                -ب 

.إىل إحلاق ضرر جسيم باألثر
  .أجتر باآلثار  -ج 

 إىل عشر سنوات وبالغرامة من مخـس وعـشرين ألـف إىل           يعاقب باالعتقال من مخس سنوات      : ٥٨مادة  
  :مخسمائة ألف لرية سورية كل من

وبة إذا وقع الفعـل يف      خّرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقوالً ويعاقب باحلد األقصى للعق                -أ 
.ملك الدولة

 جتـار االعاقب بعقوبـة    ، وي ية أو أسبغ عليها الصفة األثرية     صنع قطعة أو قطعاً تشوه احلقائق التارخي        -ب 
باآلثار من قام ببيعها على أهنا أثرية وتصادر القطع املصّنعة أو املباعة واألدوات واآلالت املـستعملة يف                 

  .  السلطات األثريةالتصنيع وتسلّم إىل
  : ف لرية إىل عشرة آالف لرية كل منيعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من أل: ٥٩مادة 
.من هذا القانون" ٢٦ -٢٥ -٢٤"حكام املواد خالف أ  -أ 
. مسّجلكل من عّدل يف بناء عقار أثري دون موافقة السلطات األثرية أو بىن على موقع أثري   -ب 
بـاين التارخييـة    خالف الشروط وحقوق االرتفاق املفروضة على العقارات واألراضي اجملـاورة للم            -ج 

  .واملناطق األثرية
من هذا القانون يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سـنوات            " ٥٨"ادة  مع مراعاة أحكام امل   : ٦٠مادة  

غـري إذن  وبالغرامة من ألف لرية سورية إىل عشرة آالف لرية سورية كل من أضر أو حّور أو رسم ب              
  . أثراً ثابتاً أو منقوالً

سة آالف لرية كل من     يعاقب باحلبس من شهر إىل سنتني وبالغرامة من مخسمائة لرية سورية إىل مخ            : ٦١مادة  
  . "٣٥ -٢٩ -٢٧"خالف أحكام املواد 

  :  سورية إىل مخسة آالف لرية كل منيعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبالغرامة من ألف لرية: ٦٢مادة 
. بالدهان أو بغري ذلك من الوسائلشّوه أثراً باحلفر أو بالكتابة أو  -أ 
 ."٣٨ -٣٤ -٢٨"ف أحكام املواد خال  -ب 
. اراً غري مسجلة يتوجب تسجيلها آثاقتىن  -ج 
. نقل آثاراً من مكان إىل آخر دون ترخيص -د 
.أو أتربة من مكان أثري دون ترخيصأخذ أنقاضاً أو أحجاراً  -ه 
.ة اليت أنشئت من أجلها دون ترخيصاستخدم املباين التارخيية املسجلة يف غري الغاي -و 
  . أي حكم آخر من أحكام هذا القانونخالف  -ز 
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ب بعقوبة الفاعل كل من يدخل يف اختصاصهم القانوين محاية اآلثار أو ضبط اجلرائم الـواردة يف                 يعاق: ٦٣مادة  
  .هذا القانون إذا اطّلعوا أو أخربوا بوقوع إحدى هذه اجلرائم ومل يتخذوا اإلجراءات الالزمة لضبطها

ي قانون آخر مضافاً إليها     ال ختل األحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أ            : ٦٤مادة  
  .يف هذا القانونالغرامات املنصوص عليها 

الشيء إىل أصله يف مـدة  تقضي احملكمة على املخالف يف مجيع األحوال بإزالة أسباب املخالفة ورد     : ٦٥مادة  
  .  بذلك السلطات األثرية على نفقته، فإن مل يفعل قامتتعينها له

  ."٤٢، ٤٠، ٣٥، ٣٢"صاحبه أحكام املواد يصادر كل أثر منقول خالف : ٦٦مادة 
  . إىل السلطات األثريةكل أثر يصادر أو يضبط مبقتضى أحكام هذا القانون يسلم فوراً: ٦٧مادة 
عند تعذر مصادرة أو ضبط اآلثار املهربة أو املسروقة أو اليت عثر عليها نتيجة التنقيب غري املرخص                 : ٦٨مادة  

قيمة هذه اآلثار يف ضوء تقدير السلطات األثريـة وذلـك إضـافة             به أو عند إتالفها يغرم الفاعل       
  .للعقوبات املنصوص عنها يف هذا القانون

   أحكام متفرقة:الفصل السادس
  : عطي إجازة تصدير لألشياء التاليةيترتب على السلطات األثرية أن ت: ٦٩مادة 
. هورية العربية السورية خارج اجلماآلثار اليت تقرر تبادهلا مع املتاحف واهليئات العلمية  -أ 
  . هبااآلثار اليت ختصص هليئة أو مجعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رمسية قامت   -ب 

  . قرتني السابقتني من رسوم التصديروتعفى اآلثار املبّينة يف الف
  :ملنوي تصديرها لإلجراءات التاليةختضع اآلثار ا: ٧٠  مادة 

 تصديرها مخسمائة لرية سورية وجب احلصول علـى موافقـة   إذا جاوزت قيمة األثر أو اآلثار املقترح    -أ 
.دير العام لآلثار واملتاحف على اقتراح املجملس اآلثار بناًء

إذا جاوزت قيمة األثر أو اآلثار املقترح تصديرها مخسة آالف لرية سورية وجب احلـصول علـى                   -ب 
   . على اقتراح جملس اآلثارومي بناًءموافقة وزير الثقافة واإلرشاد الق

  . احلقيقيةويف كلتا احلالتني تعرض اآلثار على جلنة املبايعات األثرية لتقدير قيمتها 
ع رسم تـصدير   إذا وافقت السلطات األثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدف             : ٧١مادة  

  :حيدد مقداره كما يلي
.  سورية قيمته املقدرة مائيت لريةمن قيمة األثر الذي ال تتجاوز % ١٠ -
.  لرية سورية٢٠٠٠ة سورية حىت من قيمة األثر الذي تتجاوز قيمته املقدرة فوق مائيت لري % ٢٠ -
  . لرية سورية٢٠٠٠ز قيمته املقدرة من قيمة األثر الذي تتجاو % ٤٠ -

د تعترب القيمة اليت يعينها املصّدر يف طلبه أساساً يف استيفاء الرسم إال إذا تبني للسلطات األثرية وجو                
يمة ، ويف هذه احلالة يستوىف الرسم بنسبة الق       املذكورة والقيمة احلقيقية لألثر   تفاوت ظاهر بني القيمة     

  . اليت تقدرها السلطات األثرية
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  .  من هذا القانون٦٩من املادة " ٣-٢"تعفى من رسوم التصدير اآلثار املعينة يف الفقرتني : ٧٢مادة 
يقوم على نفقته بتغليف اآلثار املرخص بتصديرها وعلى الـسلطات          على طالب إجازة التصدير أن      : ٧٣مادة  

  .  فيه رقم إجازة التصدير وتارخيهااألثرية أن ختتمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رمسياً يبّين
على مصدر اآلثار أن يربز رخصة التصدير إىل موظفي اجلمارك والربيد واألمـن وغريهـم مـن                 : ٧٤مادة  

ب وعلى هؤالء املوظفني مصادرة كل أثر ال حيمل صاحبه إجـازة تـصدير              املسؤولني لدى كل طل   
  . م املصادرات إىل السلطات األثريةمبوجب ضبط رمسي وتسلي

  ٢٨/٢/١٩٩٩ تاريخ ١ مكرر ملغاة بالقانون رقم ٨٣ وحىت مادة ٧٥مادة 
 له املدير العام    صادرة تنفيذاً يعترب من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات ال          : ٨٤مادة  

لآلثار واملتاحف ومديرو اإلدارات واملفتشون ومساعدوهم وحمافظو املتاحف ومساعدوهم ومراقبوا          
  .اآلثار وحلراس اآلثار ورؤسائهم نفس السلطات اليت ألفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباهتم

" ٢٦ -٢٥ -٢٤ -٢٣ -١٨ -٤"يف املـواد    للسلطات األثرية احلق يف حاالت التعديات الواردة        : ٨٥مادة  
ة هذه التعـديات    من هذا القانون على املناطق األثرية واملباين التارخيية أن تقوم بالطرق اإلدارية بإزال            

 عـن   فضالً ، مبجرد إثباهتا يف حماضر رمسية حيررها موظفو اآلثار ورجال اإلدارة،          على نفقة املخالف  
  .العقوبات األخرى املنصوص عليها

 أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة واجلمـارك          للسلطات األثرية أن متنح من يصادر أثراً      : ٨٦دة  ما
  .من مثنه % ٢٠واآلثار مكافأة مناسبة ال تتجاوز 

  :حكام القضائية على الشكل التايل توزع الغرامات الناجتة عن األ:٨٧مادة 
.للخزينة% ٥٠  -أ 
.للمخربين% ٢٠  -ب 
.للمصادرين% ٢٠  -ج 
  . يف تنفيذ أحكام املصادراتأسهمواوظفني الذين للم% ١٠ -د 

  .د خمربين تعود حصصهم إىل اخلزينة حالة عدم وجوويف
  املتعلق باآلثار القدمية ومجيع األحكـام      ٣٠/٦/١٩٤٧ املؤرخ يف    ٨٩يلغى املرسوم التشريعي رقم     : ٨٨مادة  

  .املخالفة هلذا املرسوم التشريعي
  . يف اجلريدة الرمسيةسوم التشريعيينشر هذا املر: ٨٩مادة 

    م٢٦/١٠/١٩٦٣املوافق لـ  هـ ١٣٨٣ / ٦ /٩دمشق  
  رئيس اجمللس الوطين لقيادة الثورة
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 ٤٠٥

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةارةوز

  ١٠٢٦/٢٨/٥: الرقم
  م٤/١٢/١٩٦٣: التاريخ

  تعميم
م ٢٦/١٠/١٩٦٣تـاريخ   / ٢٢٢/ التـشريعي رقـم        نثبت لكم ذيالً نص املواد التالية اليت تضمنها املرسوم        

املتضمن قانون اآلثار لإلطالع وتنفيذ األحكام املتعلقة بالبلديات وباألخص عند تنظيم املدن والقرى أو عنـد                
  .منح رخص البناء والترميم يف األماكن األثرية أو القريبة منها

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

 تعترب مجيع اآلثار الثابتة واملنقولة واملناطق األثرية املوجودة يف اجلمهورية العربية السورية من أمـالك                -٤مادة  
  :الدولة العامة ويستثىن من ذلك

  .اآلثار الثابتة اليت يثبت أصحاهبا ملكيتهم هلا أو تصرفهم هبا بوثائق رمسية  -أ 
 .ت من قبل مالكيها لدى السلطات األثريةاآلثار املنقولة اليت سجل  -ب 
 .اآلثار املنقولة اليت ال ترى السلطات األثرية ضرورة لتسجيلها  -ج 

 إن ملكية األرض ال تكسب صاحبها حق التصرف باآلثار الثابتة أو املنقولة اليت قد توجـد علـى                   -٦مادة  
  .سطحها أو يف باطنها كما ال ختوله حق التنقيب عن اآلثار فيها

 على الوزارات واإلدارات واللجان املختصة عند تنظيم املدن والقرى اليت توجد فيها مناطق أثرية أو                -٩مادة  
أبنية تارخيية أو حتسينها أو جتميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق االرتفـاق الـيت تـضعها                  

كذلك أن تـنص    من هذا القانون وعليها     / ١٤و١٣/السلطات األثرية واملنصوص عليها يف املادتني       
  .عنها يف قرارات التنظيم

 ال جيوز للبلديات أن متنح رخص البناء والترميم يف األماكن القريبة من املواقع األثريـة واألبنيـة                  -١٠مادة  
التارخيية إال بعد احلصول على موافقة السلطات األثرية لتضمن إقامة املباين احلديثة على النسق الذي             

  .ريتراه مالئماً للطابع األث
 على السلطات األثرية باالتفاق مع اإلدارات املختصة مبسح األراضي أو حتديدها وحتريرها أن حتدد               -١١مادة  

  .املناطق واملباين والتالل األثرية على اخلرائط واملستندات املساحية
و أحياء قدميـة     للسلطات األثرية أن تعني ما جيب أن حيافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تارخيية أ                -١٣مادة  

وذلك حلمايتها وتأمني صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو داللتها على عصر مـا             
وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها يف سجل املنـاطق    .أو القتراهنا بذكريات تارخيية هامة    

 بالتسجيل وميكـن أن     األثرية واألبنية التارخيية وذلك بعد موافقة جملس اآلثار وصدور قرار وزاري          
يشمل القرار جمموعة أحياء أو مباٍن أو حياً أو مبىن واحداً أو جزءاً منهما وينص يف قرار التسجيل                  
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 ٤٠٦

على حقوق االرتفاق اليت يترتب على العقارات اجملاورة فإذا كان قد سبق تسجيل األثر ومل تكـن                 
ر وزاري الحـق وتبلـغ هـذه        حقوق االرتفاق على العقارات اجملاورة قد عينت فيصدر هبا قرا         
  .العقارات إىل املالكني أو املتصرفني وإىل السلطات اإلدارية والبلدية

 تتضمن حقوق االرتفاق إجياد حرم غري مبين حول املناطق األثرية واملباين التارخيية وحتديد طـراز                -١٤مادة  
نشآت اجلديدة منـسجمة مـع      األبنية اجلديدة أو اجملددة وارتفاعها ومواد بنائها وألواهنا لتكون امل         

املنشآت القدمية، ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على املباين التارخيية أو املناطق األثرية إال                
  .بترخيص من السلطات األثرية

 للسلطات األثرية أن جتيز بإذن خطي التصرف يف املنطقة األثرية واألبنية التارخيية الـيت ال تـرى                  -١٥مادة  
  .هاضرورة تسجيل

 تبقى املباين التارخيية املسجلة اليت ال متلكها الدولة حتت يد مالكيها واملتصرفني هبا على أنه ال جيوز                  -١٨مادة  
هلم استخدامها يف غري الغاية اليت أنشئت من أجلها وللسلطات األثرية أن تسمح باستعماهلا لغايات               

  .إنشائية أو ثقافية
وغريها من الوزارات وللطوائف واجلمعيات ولألشـخاص الطبيعـيني    للبلديات ولوزارة األوقاف   -١٩مادة  

واملعنويني أن يتنازلوا عن ملكية عقاراهتم األثرية والتارخيية إىل السلطات األثرية بطريـق اهلبـة أو                
  .االستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها حتت تصرف هذه السلطات ألجل طويل

أي مبىن تارخيي أو منطقة أثرية وذلك وفقـاً ألحكـام قـانون              للسلطات األثرية حق استمالك      -٢٠مادة  
االستمالك ويقرر التعويض عن االستمالك بصرف النظر عن القيمة األثريـة والتارخييـة لألبنيـة               
واملناطق املستملكة وهلذه السلطات أن تستملك املباين أو األراضي اجملاورة أو املضافة لآلثار الثابتة              

  .ذه اآلثار وإظهار معاملهااملسجلة بقصد حترير ه
 تتبع املناطق األثرية واألبنية التارخيية املسجلة اليت متلكها الدولة للسلطات األثرية وهي ال تباع وال                -٢١مادة  

  .هتدى وللسلطات األثرية حق استثمارها
مه أو نقله كلـه أو       ال جيوز ملالك أحد اآلثار الثابتة املسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون أن يقوم هبد              -٢٣مادة  

بعضه أو ترميمه أو جتديده أو تغيريه على أ ي وجه بغري ترخيص سابق مـن الـسلطات األثريـة                 
ويكون إجراء األعمال اليت يرخص هبا حتت إشراف السلطات األثرية وعند خمالفة ذلـك تقـوم                

فقة ذلك فضالً عن    السلطات األثرية بإعادة البناء التارخيي إىل ما كان عليه وتستوىف من املخالف ن            
  .العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون

 ال جيوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على املمتلكات األثرية والتارخيية الثابتة املسجلة بعد تسجيلها               -٢٤مادة  
وجيرب املخالف على إزالة مـا اسـتحدث        . كما ال جيوز إسناد أي بناء جديد إىل هذه املمتلكات         

 ما كان عليه على نفقته وحتت إشراف السلطات األثرية أو تقوم هذه السلطات              وإعادة املكان إىل  
  .بذلك بنفسها وتستويف النفقات الالزمة عالوةً على العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون
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 ال جيوز أن تكون األرض األثرية املسجلة مستودعاً لألنقاض ولألقذار كما ال جيوز أن يقام فيهـا                  -٢٥مادة  
ء أو مقربة أو وسائل للري أو أن حيفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غـري ذلـك مـن                       بنا

األعمال اليت يترتب عليها تغيري يف معامل تلك األرض بدون ترخيص السلطات األثرية وإشـرافها               
وحيظر استعمال أنقاض األبنية التارخيية املتهدمة واخلرائب األثرية أو أخذ أتربة أو أحجـار مـن                

  .ملناطق األثرية دون ترخيص رمسي من هذه السلطاتا
 مينع إقامة الصناعات الثقيلة واخلطرة واملنشآت احلربية يف حدود نصف كيلو من املمتلكات األثرية               -٢٦مادة  

  .والتارخيية الثابتة املسجلة
قد علـى أن عقـاره       إذا أراد مالك أحد اآلثار الثابتة املسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص يف الع               -٢٩مادة  

مسجل وأن خيرب السلطات األثرية بذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقـب                
  .املخالف مبقتضى أحكام هذا القانون

 السلطات األثرية أو للهيئة أو اجلمعية أو البعثة اليت يرخص هلا بالتنقيب يف أمالك الدولة وأمـالك                  -٤٣مادة  
ت على أن تعاد األمالك اليت ال ختص الدولة إىل حالتها اليت كانت عليها إذا مل تشأ                 األفراد أو اهليئا  

السلطات األثرية امتالكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحاهبا عما يلحقهم من أضـرار وجيـري     
حتديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة واإلرشاد القومي بناًء علـى                

  .راح جلنة يشكلها هلذا الغرضاقت
مائتني ومخسني إىل عشرة آالف لـرية  / ٢٥٠/ يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالث سنوات وبغرامة    -٧٥مادة  

سورية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أضر أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رمم بغـري                    
سلطات األثرية بالتصرف به سواًء أكان يف ملك        إذن أثراً ثابتاً أو جزءاً منه وأثراً منقوالً مل تسمح ال          

  .الدولة أم يف حيازة األفراد
يوماً إىل ستة أشهر وبغرامة مخسني إىل مخسمائة لرية سورية أو بإحدى            / ١٥/ يعاقب باحلبس من     -٧٨مادة  

  :العقوبتني كٍل من
  .اقتىن آثاراً غري مسجلة  -أ 
 .نقل آثاراً من مكان إىل آخر بدون ترخيص  -ب 
 .اً أثرية أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري بدون ترخيصأخذ أنقاض  -ج 
  .استخدم املباين التارخيية املسجلة يف غري الغاية اليت أنشأت من أجلها -د 
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 ٤٠٨

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٢/٢٨/٦: الرقم
  م٤/١٢/١٩٦٥: التاريخ

  تعميم
ملتاحف من أن هناك بعض املخالفات والتعديالت تقع على األمكنة األثريـة يف  شكت املديرية العامة لآلثار وا  

بعض املناطق مبعرفة البلديات وموافقتها، ومنعاً لذلك نذكر كافة البلديات بوجوب مراعاة املـواد القانونيـة                
نون اآلثـار  م املتضمن قا٢٦/١٠/١٩٦٣وتاريخ / ٢٢٢/املتعلقة بالتخطيط والتنظيم يف املرسوم التشريعي رقم   

والسيما املادتني العاشرة والثالثة والعشرين منه وعدم منح رخص البناء والترميم يف األماكن األثريـة واألبنيـة        
التارخيية إال بعد احلصول على موافقة السلطات األثرية لتضمن إقامة املباين احلديثة على النسق الذي تراه مالئماً                 

  .كبها للمسؤوليةللطابع األثري وكل خمالفة تعرض مرت
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  ٧٤٤٦/١:           الرقم        اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء
  :السيد حمافظ
  ط وزارة اإلدارة احمللية/ع

 واملناطق غري املسجلة أثرياً واليت متتـاز بطابعهـا التـارخيي            حفاظاً على الطابع املعماري التقليدي ومحايةً للمباين      
 يطلب إىل اجلهات املعنية عدم الترخيص باهلدم إال بعد موافقة جلنة التوهن كما يطلب أن يـضاف                  .والتقليدي

  .ألعضاء هذه اللجنة ممثل عن املديرية العامة لآلثار واملتاحف يف كل حمافظة يف حال عدم وجوده
  م٣١/١٢/١٩٨٧  املوافق لـهـ١١/٥/١٤٠٨دمشق 

  رئيس جملس الوزراء
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 ٤٠٩

  اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء

  ٧٤٤٧/١: الرقم
  السيد حمافظ ريف دمشق

  ط وزارة اإلدارة احمللية/ع
  :ما يليم اليت تتضمن ١٩٦٣لعام / ٢٢٢/نذكر اجلهات العامة بأحكام املادة الثامنة من املرسوم التشريعي رقم 

   يتعني عند وضع مشروعات ختطيط املدن والقرى أو توسيعها أو جتميلها وما شابه ذلك احملافظة على املناطق                 
األثرية أو األبنية التارخيية املوجودة فيها وال جيوز إقرار هذه املشروعات إال بعد أخذ موافقة السلطات األثريـة                  

  . بعد موافقة هذه السلطات األثريةعليها كما ال جيوز تعديلها بعد إقرارها إال
   ونؤكد على ضرورة التقيد بقانون اآلثار عند وضع أي مشروع ختطيطي أو توسيعي أو جتميلـي يف مجيـع                

  .أحناء القطر سواًء يف املدن أو القرى
  م٣١/١٢/١٩٨٧  املوافق لـهـ١١/٥/١٤٠٨دمشق 

 رئيس جملس الوزراء
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 ٤١٠

  ٥٩٠/١٤/٢٢: الرقم
  م٧/٣/١٩٦٣: يخالتار

  إىل مديريات الشؤون البلدية والقروية
لفتت وزارة املواصالت نظرنا إىل أن هناك عدداً من أصحاب العقارات الواقعة على جوانـب الطرقـات يف                  
القرى والنواحي وخاصة اليت ال توجد فيها بلديات يعمدون إىل إشادة أبنية بشكل غري نظـامي ومتجـاوزين                  

م قد صنف   ١٦/١٢/١٩٥٧الصادر بتاريخ   / ٤٩٥/وملا كان القانون ذو الرقم       .العامبذلك على حرم الطريق     
  .خمتلف فئات الطرق العامة ومقدار رجوع واجهات األبنية اليت تشاد على حافة الطرق خارج حدود البلديات

تجـاوز     لذلك نطلب إليكم لزوم تطبيق أحكام القانون املذكور حسب اجلدول املرفق وعدم التساهل يف ال              
  .على حرم الطرق العامة والوجائب املفروضة على هذه الطرق

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٦٧٩٤/٣/١٦: الرقم

  إىل وزارة الشؤون البلدية والقروية
م بشأن استثمار بناء قائم ومتجاوز على       ١٤/٧/١٩٦٨ تاريخ   ١٣/٩/ص/٨٦٠٩ إىل كتابكم رقم     باإلشارة   

  :الناصرة نبني ما يلي_ حرم الطريق العام محص 
م بأنه ال يسمح ألصحاب األراضـي اجملـاورة         ١٩٥٧لعام  / ٤٩٥/   جاء يف املادة السادسة من القانون رقم        

 على حدود مقدار الرجوع املنصوص عنه يف املادة الرابعة من القـانون             ألقسام وفئات الطرق احملددة فيه بالبناء     
هي (املذكور قبل احلصول على رخصة خاصة متنحها جماناً مديرية األشغال العامة واملواصالت يف كل حمافظة                

  ).حالياً مديرية املواصالت
تنذر مصلحة األشغال العامـة     م تنص على أنه     ١٩٣٣لعام  / ٩٣١/   كما أن املادة السابعة من املرسوم رقم        

كل صاحب بناء ينشأ خالفاً ملا هو مبني فيه بضرورة هدمه مبدة أسبوع فإن مل يفعـل هتدمـه                   ) املواصالت(
اإلدارة على نفقة صاحبه وتستويف أجرة اهلدم من أمثان قسم من األنقاض اليت سلمت إليها، وقد تأيـد ذلـك       

م الذي بني حق اإلدارة بتحريـر حماضـر ضـد           ١٩/١٢/١٩٦٣ق تاريخ   /ف/٣١٠برأي جملس الدولة رقم     
املخالف يفصل فيها القضاء اجلنائي وأعطى اإلدارة يف حاالت الضرورة صالحية إزالة أسباب املخالفة بـدون                

 املؤرخني يف   ٩٥٠٥/٢٤/١٦ والبالغ رقم    ٣٨٣١/٨/١٦وقد صدر عن الوزارة البالغ رقم       . إذن من القضاء  
ت فيهما مديريات املواصالت على ضرورة مالحقة أصحاب األبنيـة          م حث ١١/١٢/١٩٦٦م و   ٦/٧/١٩٦٣

املخالفة يف املرحلة األوىل من البناء لتوجيه اإلنذار باهلدم حرصاً على إزالة املخالفة بأسرع وقت ودون حتميـل         
  .املخالف نفقات إمتام البناء الذي سيهدم
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 ٤١١

الفة إذا اقتضت املصلحة العامة والضرورة الفنية ذلك،           إال أن ذلك ال مينع من إزالة األبنية القائمة بصورة خم          
وقد درجت الوزارة بالنسبة لألبنية املنتهية والقائمة على حرم الطريق الزراعية واليت ال يـؤدي وجودهـا إىل                  
حماذير فنية تتعلق بالسري إىل أخذ سند تعهد أصويل من أصحاهبا يسجل يف الصحيفة العقارية للعقـار بعـدم                   

  .دارة يف املستقبل بأي تعويض عن األضرار الالحقة به عند قيامها هبدم العقار إذا اقتضى األمرمطالبة اإل
   ومنه يتضح أن صالحية مديريات املواصالت مبالحقة أصحاب األبنية املخالفة تتناول األبنية املخالفة املشادة              

مة النافـذة وبالتـايل فـإن مـديريات         منها أو اليت ستشاد على جوانب الطرقات العامة بصورة خمالفة لألنظ          
املواصالت لدينا تعترب ذات عالقة وعليها أن تبدي رأيها باملوافقة أو عدمها بشأن السماح ألصحاب األبنيـة                 
الذين يطلبون إليكم منحهم تراخيص الستثمار أبنيتهم القائمة على جوانب الطرقات العامة حىت إذا تـبني أن                 

ائمة يف حرم الطريق، وكان قيامها ال يؤدي إىل حماذير فنية تؤثر علـى سـالمة                املنشآت املطلوب استثمارها ق   
السري، طلبت من أصحاهبا كشرط ملوافقتها على منحهم رخصة االستثمار، تقدمي سند تعهد يسجل يف صحيفة                

ـ                      ر العقار بعدم مطالبة الدولة يف املستقبل بأي تعويض عن أي ضرر ميكن أن يدعوا به يف حـال إقـدام دوائ
  .املواصالت على هدم املنشآت املذكورة ملصلحة الطريق

  .   وقد أوعزنا من جهتنا ملديريات املواصالت يف احملافظات للتقيد مبضمون هذا الكتاب
  م٥/٥/١٩٦٩دمشق يف 

  وزير املواصالت
------------------------------------------------ 

  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
  صاحل العقاريةمديرية امل
  ب/١٠١٩٠:الرقم

  بالغ
م مقدار رجوع واجهـات  ١٦/١٢/١٩٥٧تاريخ / ٤٩٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٤/  لقد حددت املادة    

  .األبنية اليت تشاد يف العقارات الواقعة على جوانب الطرق عن حدود حرم تلك الطرق
جملاورة للطرق املذكورة فيه بالبناء على حدود       منه على عدم السماح ألصحاب العقارات ا      / ٦/   كما نصت املادة    

  .مقدار الرجوع املشار إليه قبل احلصول على رخصة متنحها جماناً مديرية األشغال العامة واملواصالت يف احملافظات
م أنه توجـد أبنيـة أقامهـا        ١٦/٨/١٩٦٩ تاريخ   ٩٧٠٧/٣٦   وقد أعلمتنا وزارة املواصالت بكتاهبا رقم       

املذكورتني أعاله وأهنا حتصل من أصحاب هذه       / ٦و٤/اهتم بصورة خمالفة ألحكام املادتني      أصحاهبا على عقار  
األبنية على تعهد بعدم مطالبتهم للوزارة يف املستقبل بأي تعويض حني قيام الوزارة هبدم البناء عند الـضرورة                  

  .وطلبت أن جيري تسجيل هذا التعهد على صحيفة العقار يف السجل العقاري
 وحرصاً على مصلحة الدولة يف هذا الشأن وعلى مصلحة األفراد الذين قد يقدمون على شراء تلـك                     لذلك

األبنية فإنه ميكن تسجيل مضمون إشارة التعهد املشار إليه على صحيفة العقار بناء على طلـب دوائـر وزارة                   
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 ٤١٢

مـن  / ٩/نصوص عليها يف املادة     املواصالت على اعتبار أن هذه اإلشارة ميكن اعتبارها من التغريات العقارية امل           
  .م املعدل واليت جيب إعالهنا بتسجيلها على صحيفة العقار١٩٢٦لسنة / ١٨٨/القرار رقم 

  م٩/٩/١٩٦٩دمشق يف 
  املدير العام للمصاحل العقارية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  قروية الشؤون البلدية والوزارة
  ١١٢٩٨/٤١: الرقم

   وزارة الشؤون البلدية والقرويةإىل
م بشأن املنشآت القائمـة يف حـرم        ١٢/٨/١٩٧٠ تاريخ   ١٣/١_ص  /٨١٧٤  باإلشارة إىل كتابكم رقم      

  :م نبني ما يلي١٩٥٧لعام / ٥٩٤/الطرقات خالفاً ألحكام القانون رقم 
لنسبة لألبنية املنتهية والقائمة على حرم م بأنه با٥/٨/١٩٦٨ تاريخ ٦٧٩٤/٣١/٦جاء يف كتابنا رقم      -١

الطرق الزراعية واليت يؤدي وجودها إىل حماذير فنية تتعلق بالسري ميكن أخذ سند تعهد أصـويل مـن                  
أصحاهبا يسجل يف الصحيفة العقارية بعدم مطالبة اإلدارة يف املستقبل بأي تعويض عن أي ضرر ميكن                

 .ت على هدم املنشآت املذكورة ملصلحة الطريقأن يدعو به يف حال إقدام دوائر املواصال
لعـام  / ١٨٨/من القرار رقـم     / ٩/إن تسجيل التعهد يف السجل العقاري يتم باالستناد إىل أحكام املادة             -٢

م على اعتبار التعهد املذكور مبثابة اتفاق بني مالك البناء والوزارة ينصب على العقار املشاد عليه البناء ١٩٢٦
 ).م٩/٩/١٩٦٩ب تاريخ /١٠١٩٠نسخة عن بالغ املدير العام للمصاحل العقارية رقم _ ربطاً (املخالف 

   لذا فإنه ال ميكن تقدمي سند التعهد إال من مالك البناء دون املستأجر علماً بأن املوافقة على قبول سـندات                    
  ).اإلدارة املركزية(التعهد املبحوث عنها تعود إىل وزارة املواصالت حصراً 

  م٩/٩/١٩٧٠ دمشق يف
  وزير املواصالت
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٠/٢٨/٦: الرقم
   م٢/١٠/١٩٧١:التاريخ

  تعميم
 يف  م الذي يصنف الطرقات   ١٦/١٢/١٩٥٧تاريخ  / ٤٩٥/كثرت التساؤالت عن مدى تطبيق القانون رقم          

  .القطر وهل يطبق ضمن حدود البلديات أم خارجها وجنيب فيما يلي حول النقاط اليت تثار بصورة مستمرة
 .األصل يف القانون أن يطبق خارج حدود البلديات -١
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 ٤١٣

 .البلديات اليت يوجد هلا خمطط تنظيمي مصدق، يرخص بالبناء وفق التخطيط املصدق للشارع -٢
ويف حـال   / ٤٩٥/طات تنظيمية مصدقة تطبق أحكام القـانون        بالنسبة للبلديات اليت ليس هلا خمط      -٣

استحالة تطبيق العرض والوجائب املفروضة مبوجب القانون املذكور يصار إىل وضع ختطيط للشارع ال              
يقل عرضه عن العرض املقرر له مبوجب القانون املذكور، وميكن ختفيض الوجائب املفروضـة علـى                

رايف يف القرية أو البلدة ووضع األبنية على طرفيه وحالتها وعلـى أن             جانبيه مبا يتالءم والوضع الطوبوغ    
 .يوضع خمطط للشارع والوجائب ويصدق أصوالً وفق إجراءات تصديق املخطط التنظيمي

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  زراءرئاسة جملس الو

  ٣٩٩٢/١: الرقم
  حمافظ ريف دمشق، وزير اإلسكان واملرافق، وزير املواصالت، وزير اإلدارة احمللية، وزير الداخلية:السادة

م املنعقد برئاسة السيد رئيس جملس الـوزراء        ٢٩/٥/١٩٨٩إشارةً إىل ما مت يف اجتماع يوم االثنني الواقع يف             
  :وحضور السادة

وزير اإلسـكان   _ وزير املواصالت   _ وزير اإلدارة احمللية    _ ء لشؤون اخلدمات       نائب رئيس جملس الوزرا   
رئيس اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش، من دراسة نتائج اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس              _ واملرافق  

تـاريخ  ) م/٥ (١٤١/١/٣١م واملدونة باحملـضر رقـم       ٩/١/١٩٨٩جملس الوزراء لشؤون اخلدمات بتاريخ      
ـ          _ م  ١٥/١/١٩٨٩ وزارة املواصـالت   : وتقرير اللجنة الفنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية آنفة الذكر واملمثلة ل
  :م وقد تقرر ما يلي٢٠/٢/١٩٨٩ تاريخ ٤٩٨/١/٣١ حمافظة ريف دمشق، ذي الرقم - اإلسكان واملرافق -

 عقربـا، مائـة     - حي القزاز  -جرمانا: يصبح حرم طريق املطار ضمن املخططات التنظيمية لبلدان        -١
 .لكل طرف اعتباراً من حمور الطريق) ١٥٠(ومخسون متراً 

مخسمائة ومخسون متراً لكل طرف واعتباراً مـن  ) ٥٥٠( يبقى حرم طريق املطار يف املناطق األخرى  -٢
 .حمور الطريق

) واصـالت عدا األجزاء املستملكة منه واملسجلة باسم وزارة امل       (يسمح باستثمار حرم طريق املطار       -٣
 .استثماراً زراعياً وحيرم البناء فيه ألي غرض كان

م من كل طرف من أطراف طريق       )٥٥٠(تكلف حمافظة ريف دمشق بتحديد خط احلرم املقدر بـ           -٤
 .املطار اعتباراً من منتصفه

تكلف اجلهات اإلدارية ذات العالقة بتعديل املخططات التنظيمية املنوه عنها وفق أحكـام املرسـوم                -٥
 .م ومبا حيقق التوصيات١٩٨٢لعام / ٥/يعي رقم التشر
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 ٤١٤

 تـاريخ   ١٧٠/٩/٢م وتعديله باألمر العريف رقم      ٦/٧/١٩٧٥ تاريخ   ١٢٢/٩/٢يبقى األمر العريف رقم      -٦
م وخارجهـا   )١٥٠(م ساري املفعول ضمن احلرم اجلديد داخل املخططات التنظيميـة           ٢٤/٦/١٩٧٦

 .م)٥٥٠(
  .يرجى املتابعة

    م١٩/٦/١٩٨٩دمشق يف 
  س جملس الوزراءرئي

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٢٥٦/٢٨/٦: الرقم
  م٢٨/١١/١٩٦٦: التاريخ

  تعميم
خر يف مـنح     الحظت الوزارة  بأن كثرياً من البلديات يف احملافظات تعمد يف بعض مشاريعها االستمالكية إىل التأ               

رخص البناء للعقارات اليت هدمت بسبب تنفيذ وتوسيع بعض الشوارع، انتظاراً النتهاء عمليات اهلـدم الكاملـة                 
  .للشارع، ليسهل بعدها توقيع حمور الطريق ومن مث إعطاء االستقامات الالزمة إلشادة األبنية على جانبيه

  :ملية البناء والعمران لذا نرغب إليكم التقيد مبا يلي   وملا كان هذا التأخري يضر مبصاحل اآلهلني ويؤخر ع
بعد صدور مرسوم االستمالك لشارع ما، جيب على البلدية قبل املباشرة باهلدم أن تضع حاالً حمـور                  -١

وذلك بغرس أوتاد حديدية غليظة ومتقاربة بقدر اإلمكان        ) أي اخلط الوسطي لنصف الشارع    (الطريق  
 .مدعومة باإلمسنت

 .كلياً أو جزئياً مث تعطى االستقامات الصحيحة للشارع استناداً للمحاور املشار إليها أعالهينفذ اهلدم  -٢
 .متنح الرخص لآلهلني حسب ختطيط الشارع املوضوع بالسرعة املمكنة -٣

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةةوزار
  ١٦٥/٢٨/٦: الرقم
  م١١/٦/١٩٦٨: التاريخ

  تعميم حول الترخيص على الدخالت
   تساءلت بعض البلديات عن كيفية الترخيص على العقارات املطلة على الدخالت اليت ليس هلا ختطيط مـصدق                 

  .كانت مزفتة ومعبدة وغري ذلكواجلارية مبلكية األفراد سواء أكانت مبلكية شخص واحد أو على الشيوع أو 
  :نفيد إليكم التقيد يف احلاالت املماثلة لديكم مبا يلي
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 ٤١٥

 .وضع ختطيط تفصيلي للدخلة وتصديقه حسب األصول -١
قبل أن يتم   . عدم القيام بأي عمل من التعبيد والتزفيت هلذه الدخالت إن مل تكن مزفتة ومعبدة سابقاً               -٢

 .يط التفصيلي املصدقتنازل املالكني النهائي عنها وفق التخط
متنح التراخيص على العقارات املطلة على هذه الدخالت بعد تصديق خمططها التفصيلي على أن يتم                -٣

 .  التنازل عن األجزاء اليت جيب أن تدخل يف األمالك العامة
جيب السعي ما أمكن ليتم تنازل املالكني جماناً عن كل األجزاء الواقعة يف الدخالت وذلك بالنـسبة                  -٤

  .لدخالت املنفذة سابقاً أو اليت ستنفذ فيما بعدل
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  د/١٠٧١٩: الرقم

         ١٤/١١  
  م٢٧/١١/١٩٧١: التاريخ

   والقرويةإىل مديرية الشؤون البلدية
م حول طلب معاجلـة     ٤/١٠/١٩٧١تاريخ  / ١٧١٢٨/باإلشارة إىل كتاب اإلدارة العامة للبلديات بالوزارة رقم         

م واملتضمن تدعيم إمكانيات قسم التخطـيط يف        ١٠/١/١٩٧١الوارد يف تقرير التفتيش بتاريخ      ) ١(االقتراح رقم   
  :ت اليت ال يوجد هلا ختطيط عام ونظام ضابطة بناءاملديرية ووضع تعليمات بكيفية منح رخص البناء على الدخال

نرى إتباع ما جاء يف قانون األبنية العثماين خبصوص منح رخص البناء على الدخالت اليت ال يوجد                  -١
 :هلا ختطيط والذي ينص على اآليت

  ).م٦(أذرع / ٨/الدروب النافذة تكون سعتها ال أقل من 
  .م)٦(متر وال أكثر من مثانية أذرع ) ٤,٥(أذرع / ٦/من الدروب غري النافذة يكون سعتها ال أقل 

مث تدعيم قسم التخطيط لديكم مبا يسمح بتكليف وبتفريغ أحد مهندسي ختطـيط املـدن لوضـع                  -٢
 وتصديقه حـسب    ١/٢٠٠٠ لكافة البلدان اليت هلا ختطيط مصدق        ١/٥٠٠مصورات تفصيلية مبقياس    

  .األصول وأن يتم وضع برنامج عمل لذلك وإعالمنا
 وزير الشؤون البلدية والقروية
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  /٢٦/القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية

   على أحكام الدستوربناًء
  م١٦/٥/٢٠٠٦ و ـ ه١٨/٤/١٤٢٧وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  . يعمل باألحكام املرافقة فيما يتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة ومحايتها:١املادة 
  . ومجيع األحكام املخالفة هلذا القانون١٩٥٧ لعام ٤٩٥ ينهى العمل بأحكام القانون رقم :٢املادة 
  .ويعد نافذاً من تاريخ نشره ، هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ينشر:٣املادة 

  .م٢٢/٥/٢٠٠٦ ـ املوافق لـه٢٤/٤/١٤٢٧دمشق يف 
   العامة ومحايتهانون تصنيف الطرقوفيما يلي النص الكامل للقانون قا
  تعاريف :الباب األول

  :املعاين املبينة جبانبها لقانون، يقصد بالتعابري الواردة يف هذا ا:١املادة 
  . وزارة النقل:الوزارة
  . وزير النقل:الوزير
  .ملؤسسة العامة للمواصالت الطرقية ا:املؤسسة

  .ة املدير العام للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقي:املدير العام
وتشمل مجيع ما يرتبط     ،انت مزفتة أو معبدة أو غري معبدة       ك  هي األرض املخصصة للمرور العام سواءً      :طريقال

اليت متر منها   هبا من األكتاف واخلنادق ومواقع األعمال الصناعية والعقد املرورية املقامة عليها واألنفاق             
  .ووسائل ضبط املرور

واملعدة  ة لصاحل الطريق املسجلة أو اليت ستسجل بفئة األمالك العامة،عرض شريط األراضي املستملك    :حرم الطريق 
  .واملخصصة حصراً للطريق وللتوسع والتخدمي واملناطق اخلضراء واملناطق املقررة لغايات املنفعة العامة

ب ، اليت تبقى مبلكية أصحاهبا احملددة من كل جانب منـه حـس         األراضي املتامخة حلرم الطريق    :شريط احلماية 
، وذلك يف املناطق الواقعـة خـارج املخططـات          ءاً من احلد اخلارجي حلرم الطريق     تصنيفه بد 

  .املدن والبلدان والبلديات والقرىالتنظيمية العامة ملراكز احملافظات و
  تصنيف الطرق :الباب الثاين

  :٢املادة 
  : قاً ملا يلية أصناف وفتصنف الطرق العامة حسب وظيفتها واجلهات املسؤولة عنها إىل أربع  -أ 

  :شبكة الطرق املركزية وتشمل -١
 . اليت تصل القطر بالدول اجملاورةوهي: الطرق الدولية  -أ 
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وهي الطرق اليت تصل بني مراكز احملافظات اتصاالً رئيـسياً والطـرق ذات             : الطرق الرئيسية   -ب 
 . مع الدول اجملاورةاألمهية اخلاصة والطرق احلدودية

  ). ب-أ( الطرق الدولية والرئيسية الواردة يف الفقرتني وهي الطرق اليت ختدم :طرق التخدمي  -ج 
  :شبكة الطرق احمللية وتشمل -٢
 .راكز املدن واملناطق التابعة هلاالطرق اليت تصل مراكز احملافظات مب  -أ 
  . املدن باملناطق والنواحي والقرىالطرق اليت تصل مراكز  -ب 
 .ليت ختدم األراضي الزراعية واملنشآت املائيةوهي الطرق املزفتة أو الترابية ا: شبكة الطرق الزراعية والري -٣
  .ناطق السياحية واملواقع األثريةوهي الطرق اليت ختدم امل: شبكة الطرق السياحية -٤

 على اقتراح الوزير حيدد فيه توزع الطرق املركزيـة يف القطـر   يصدر رئيس جملس الوزراء قراراً بناءً   -ب 
نسبة للطرق احمللية فيصدر قرار رئيس جملس الـوزراء         ، وأما بال  ها واجلهات املسؤولة عنها   حبسب وظيفت 
  . على اقتراح الوزير املختصهبذا الشأن بناًء

   :٣املادة 
  :لطرق العامة فنياً وفقاً ملا يليتصنف شبكة ا  -أ 

دويل وطريق قصر األمويني املتفرع     من هذه املادة طريق مطار دمشق ال      ) أ(يستثىن من أحكام الفقرة       -ب 
  :عنه، وحيدد حرم الطريق وعرض شريط احلماية من كل جانب لكل منهما وفقاً ملا يلي

 تعريف الطريق صنف الطريق
عرض حرم

الطريق ال يقل 
 عن

عرض شريط 
احلماية من كل 

 جانب
ة وسطية أو منصف إمسنيت أو طرق مزدوجة مقسمة جبزير

 :معدين وهي نوعان
مجيع التقاطعات عليها يف مستويات :طرق سريعة حرة 

وميكن النفاذ إليها يف نقاط حمددة مهيأة لذلك ) حرة(خمتلفة 
 .وميكن تقييدها على بعض أصناف املركبات

 طرق سريعة

حتوي تقاطعات سطحية عالية :طرق سريعة غري حرة
 .قاطعات على مستويات خمتلفةالكفاءة وت

  م٣٠  م٥٠

طرق درجة 
 أوىل

طرق تتكون من حارتني لالجتاهني حبيث ال يقل عرض 
  م٢٠  م٢٥ .م ، وتقاطعاهتا سطحية عالية الكفاءة٧القارعة املزفتة عن 

طرق درجة 
 ثانية

طرق تتكون من حارتني لالجتاهني حبيث ال يقل عرض 
وتقاطعاهتا م ،وهي غري مقسمة ٦القارعة املزفتة عن 

 .سطحية
  م١٠  م٢٠

طرق درجة 
 ثالثة

تعترب مجيع (م، ٥طرق عرض قارعتها املعبدة ال يقل عن 
  م٧  م١٦ ).الطرق التخدميية طرق درجة ثالثة

طرق درجة 
  م٥  م١٣ . م٥طرق يقل عرض قارعتها املعبدة عن  رابعة
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  :طريق مطار دمشق الدويل -١

 حرم الطريق أقسام الطريق 
عرض شريط 

احلماية من كل 
 جانب

١ 

  "١٠"وحىت الكم " ٠"القسم األول من الكم 
  .املخططات التنظيمية ضمن حدود -أ
  . يف املخططات التنظيمية مستقبالًالتوسعات -ب

 . خارج حدود املخططات التنظيمية– ج

  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠ 

  
   م٥٠
   م٧٥
  م٢٠٠

" ٢٠"وحىت الكم " ١٠"القسم الثاين من الكم  ٢
  م٢٠٠  م١٥٠ .حدود املخططات التنظيمية وخارجهاضمن 

" ٢٢"وحىت الكم  " ٢٠"القسم الثالث من الكم  ٣
  م٤٠٠  م٢٠٠ . املخططات التنظيمية وخارجهاحدودضمن 

م من  ٧٥ ـض شريط محايته ب   م وحيدد عر  ١٠٠ ـحيدد عرض حرم الطريق ب    : طريق قصر األمويني   -٢
  .كل جانب

  .م٢٠٠امة أياً كان نوعها بعرض حيدد حرم الطريق يف أراضي األمالك الع  -ج 
  . العربية السوريةمة يف اجلمهورية يصدر الوزير قرارات ترقيم الطرق العا:٤ة املاد

  واملنشآت اجملاورة للطرق العامةأحكام ضبط األبنية  :الباب الثالث
  :٥املادة 

 . ألحكام قانون االستمالك النافذتستملك األراضي الالزمة حلرم الطريق املراد إنشاؤه أو حتسينه وفقاً  -أ 
لطرقية واألعمال الـصناعية    جيوز زيادة املساحة املستملكة حبيث تشمل املواقع الالزمة إلنشاء العقد ا            -ب 

واملرافق العامة وحفر االستعارة ملواد الطريق ومواقف السيارات ومنشآت ختدمي الطريق ومراكز شرطة             
ه تنفيـذ   وذلك حسب مقتضيات التصميم وكل ما يتطلب       ،لعامة وأماكن احلفريات والردميات   الطرق ا 

  .اإلضبارة الفنية للمشروع
   :٦املادة 

ألمالك العامة مبثابـة    مية احملددة أبعادها على املخططات العقارية واملسجلة باسم ا        يعد حرم الطرق القد     -أ 
 .حرم الطريق

حـسب الواقـع     ، حمددة وحمررة واجلاري استخدامها    يعد حرم الطرق القدمية الواقعة يف مناطق غري         -ب 
 .ي على الطبيعة مبثابة حرم الطريقالفعل



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٤١٩

 ،افاً إليه األكتاف وخندق التصريف    قسم املعبد منه مض   هو ال  ،لطرق القدمية غري املستملكة   يعد حرم ا    -ج 
  .تراً بالنسبة لطرق الدرجة األوىل م٢٤على أال يقل عن 

  :٧املادة 
 .شريط احلماية لغري أغراض الزراعةمينع استعمال األراضي الواقعة ضمن   -أ 
 حيصل على   على كل مالك يريد إنشاء بناء حماذ للطريق خارج شريط احلماية وله اتصال بالطريق إن                -ب 

 ، املؤسسة بالنسبة للطرق املركزيـة     من فروع  )وطبقاً ملقتضيات شريط احلماية املذكور    (موافقة مسبقة   
واحلصول على هذه املوافقة ال تقوم يف أي حال من           ، فهي من اختصاص احملافظة املعنية     أما باقي الطرق  

 .البناء وال يعفى من طلبهااألحوال مقام رخصة 
ـ     ) ب( منح املوافقة املذكورة يف الفقرة       يراعى ما أمكن حني     -ج  راد إقامتـها   السابقة أن تكون األبنية امل

  .ث توجد الطرق التخدميية والفرعيةوحي ،جبوار العقد الطرقية
  :٨املادة 

 .جيوز التوسع هبا باً ألصحاهبا وال املنشآت واألبنية املرخصة قبل حتديد شريط احلماية حقاً مكتستعترب  -أ 
 ختضع للقـوانني     القائمة يف شريط احلماية غري املرخصة قبل صدور هذا القانون          يةاإلشغاالت واألبن   -ب 

 .واألنظمة النافذة
عندما تقتضي احلاجة إجناز أشغال يف شريط محاية الطرق جيب أن ينص قرار التـرخيص يف تنفيـذ                    -ج 

 .ات الالزم لتسهيل املرور وسالمتهاألشغال على مجيع اإلجراء
شآت اجملاورة للطريق السريع احلر مباشرة به وإمنا يتم الربط من خالل طـرق              حيظر ربط امللكيات واملن    -د 

  .ة بعد احلصول على موافقة املؤسسةالتخدمي والطرق الفرعية الواصلة إىل العقد التبادلي
  .مةيصدر الوزير قراراً يتضمن التعليمات اخلاصة إلشادة األبنية خارج شريط احلماية اجملاورة للطرق العا :٩املادة 

  احملافظة على الطرق :الباب الرابع
وتوقف استخدام أي جزء منه أو حتول        حيقق للمؤسسة أن متنع السري على أي طريق من الطرق املركزية،           :١٠املادة  

السري أو املرور عنه إىل أي طريق آخر، وذلك للمدة اليت تراها كافية إلجناز أي أعمال على الطريق، مبـا يف           
  .ويعطى احلق للمحافظة املعنية فيما يتعلق بالطرق األخرى  والصيانة والتوسيع،ذلك أعمال اإلصالح

  :١١املادة 
ال جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق مبا يف ذلك إقامة إنشاءات أو                     -أ 

ي مسبق مـن    متديد مواسري وأسالك أو وضع مواد أخرى سواء على حرم الطريق أو حتته إال بتصريح خط               
 على طلب يتعهد مبوجبه بإعادة الطريق إىل حالته األصلية قبل تنفيـذ             املؤسسة بالنسبة للطرق املركزية بناءً    

ويشترط ملنح التصريح أن يقدم الشخص الذي طلب احلصول عليه تأميناً نقدياً أو كفالـة                تلك األعمال، 
حالته بعد تنفيذ األعمال اليت سيصرح بالقيام من كلفة إعادة الطريق إىل  % ١٥٠مصرفية مصدقة مبا يعادل 

من تلك الكلفة إذا تبني هلا أن هناك ظروفاً وأسـباباً            % ٢٠٠وللمؤسسة طلب رفع قيمة التأمني إىل        هبا،
 .  ويصدر التصريح فيما يتعلق بالطرق األخرى من احملافظة املعنية خاصة تربر ذلك،
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من هذه املادة أن حتدد     ) أ(التصريح املنصوص عليه يف الفقرة      حيق للمؤسسة أو للمحافظة املعنية عند منح          -ب 
فيه الشروط واملواصفات والتعليمات اليت تراها مناسبة إلجناز األعمال املصرح القيام هبا مبا يوفر احملافظة على      

ة وإمتام تلك األعمال وإعادة الطريق إىل حالتـه األصـلي      صالحية الطريق وكفاءته وضمان السالمة العامة،     
 .وهلا أن تشرف على تنفيذ تلك األعمال بالصورة اليت تراها مالئمة خالل مدة حمددة يف التصريح،

تسري أحكام هذه املادة على الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية على أن تعفى مـن تقـدمي                  -ج 
 إعـادة   ويف حال ختلفت هذه اجلهات مـن       التأمني ملنح التصريح هلا للقيام بأي أعمال على الطريق،        

الطريق إىل حالته األصلية فللمؤسسة احلق مبطالبة هذه اجلهة بكلفة إعادة الطريق إىل حالته مضافاً إليها                
  .من قيمة تلك الكلفة % ٢٥

خمططاً للموقع وركـائز املنـشأة ومـذكرة        : فق مع طلب التصريح ملف فين يتضمن       جيب أن ير   :١٢املادة  
 ومدته ووسائل إرجاع الطريق وتوابعه إىل حالته األصـلية          لألعمال ونوعية املواد وطريقة التنفيذ    

، إضافة إىل مقاطع عرضية توضـح       ريقوكشفاً يبني صالبة املنشأة ومتانتها اليت تضمن سالمة الط        
  .نابيب وخمطط اإلشارات التحذيريةالشبكات احملتمل وجودها وطريقة متديد األ

  : من هذا القانون فعلى املؤسسة١١ ا مبقتضى أحكام املادة بعد إجناز األعمال املصرف بالقيام هب:١٣املادة 
أن تتحقق من أن تلك األعمال قد متت وأعيد الطريق إىل حالته اليت كان عليها من قبل وفقاً للشروط                     -أ 

واملواصفات والتعليمات املقررة يف التصريح استناداً إىل تقرير تقدمه جلنة تعينها من املختصني يف الطريق               
 . أعضائها عن ثالثة أعضاء يقل عددال

، وتكون  ن تاريخ تقدمي ذلك التقرير إليها     أن تعيد التأمني إىل اجلهة صاحبة العالقة بعد ثالثة أشهر م            -ب 
 اليت قامت   تلك اجلهة خالهلا ضامنة للتعويض عن أي ضرر أو خلل يظهر على الطريق بسبب األعمال              

ملهندسني يعينها املـدير  عويض عنه من قبل جلنة من ا، ويتم تقدير الضرر وتقدير الت     هبا عليه أو جنم عنها    
 . ال يقل عدد أعضائها عن ثالثةالعام

  :١٤املادة 
 من هذا القانون ملغى حكمـاً إذا مل تـتم املباشـرة             ١١يعترب التصريح املمنوح مبقتضى أحكام املادة         -أ 

 .الل املدة احملددة يف التصريحباألعمال املصرح القيام هبا على الطريق خ
وجب على املؤسسة إلغاء التصريح إذا تبني هلا يف أي وقت أن األعمال املصرح بالقيام هبـا علـى                   يت  -ب 

، على أن توجه قبل إلغاء التصريح       ط واملواصفات والتعليمات املقررة   الطريق تنفذ بصورة ختالف الشرو    
روط واملواصـفات   إنذاراً خطياً إىل اجلهة املصرح هلا بالقيام بتلك األعمال يطلب منها التقيـد بالـش              

  .ل املدة اليت حتددها يف اإلنذاروذلك خال والتعليمات املقررة لتلك العمال،
  :١٥املادة 

 من  ١٤يها يف املادة    يتوجب على املؤسسة يف حال إلغاء التصريح ألي سبب من األسباب املنصوص عل              -أ 
ات الـيت يراهـا ضـرورية       ، إصدار قرار مبصادرة التأمني والقيام جبميع األعمال واإلجراء        هذا القانون 

د أو أنقاض ورفعها وضعت علـى       مبا يف ذلك إزالة أي موا      إلصالح الطريق وإعادته إىل حاله األصلية،     
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وتسديد مجيع النفقات النامجة عن تلك األعمال واإلجراءات من مبلغ التأمني ويقيد أي رصيد               ،حرمه
 .ك النفقات إيراداً خلزينة الدولةيتبقى منه بعد تل

وتقيـد   ،املقدم بكفالة لدى املصرف الكفيل     ألحكام هذه املادة تصادر املؤسسة قيمة التامني         تنفيذاً  -ب 
  . الكفيل اعتباراً من ذلك التاريخباسم املؤسسة لدى املصرف

  :١٦املادة 
يف حال تبني يف أي وقت من األوقات أن األعمال اليت مت إجنازها يف الطريق مبقتضى أحكـام املـواد                      -أ 

 أثرت على صالحية الطريق أو على كفاءته أو أهنا تعرض السالمة العامة للخطر              قد) ١٤-١٣-١١(
، فللمؤسسة أن تطلب من اجلهة اليت قامت بتلـك          أعمال الصيانة أو التوسيع للطريق    أو تعرقل أو متنع     

ـ      األعمال إزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأي أعمال أخرى تتعلق هبا وترى             ك  أهنا ضرورية لـتاليف تل
 . حتددها هلا وعلى نفقتها اخلاصةوذلك خالل املدة اليت ،األسباب

) أ(مبقتضى الفقـرة    يف حال ختلفت أي جهة عن القيام باألعمال اليت طلبت املؤسسة منها القيام هبا                 -ب 
ل نفقاهتا منـها    وحتص ،املؤسسة بالنيابة عن تلك اجلهة    فيتم إجراؤها وتنفيذها من قبل       ،من هذه املادة  

ينة رمسية قاطعة علـى تلـك       ، وتعترب قوائم احلساب وكشوفه اليت تنظمها املؤسسة ب        لقانونيةبالطرق ا 
  .الفها بأي طريقة من طرق اإلثباتوال جيوز إثبات ما خي ،النفقات

  :١٧املادة 
  :روريةللمحافظ أن يتخذ اإلجراءات اليت يراها ض  -أ 

ك إقامة اإلنشاءات للمرافق واحملـالت      إليقاف أية أعمال خمالفة هلذا القانون على الطريق مبا يف ذل           -١
ى تصريح خطـي    العامة على جوانب الطريق وداخل شريط احلماية وحرم الطريق قبل احلصول عل           

 .من املؤسسة بإقامتها
لرفع أي تعد أو اعتداء مهما كان نوعه على حرم الطريق مبا يف ذلك الرفع واإلزالة ألية مـواد أو                     -٢

اخصات أو إعالنات وضعت على الطريق أو على جوانبه قبل          أنقاض أو إشارات أو عالمات أو ش      
 .تمدة مع املؤسسة العربية لإلعالناحلصول على تصريح من املؤسسة وفقاً لآللية املع

ورفع مجيع األعمال واملواد واألنقاض واإلشـارات والعالمـات والشاخـصات     تتم إزالة األضرار،   -ب 
ا من قبل اجلهة اليت قامت هبا لعدم التزامها باألسس املعتمدة        واإلعالنات اليت يأمر احملافظ بإزالتها ورفعه     

أمـا إذا    ،وخالل املدة اليت حيددها احملافظ    بني املؤسسة واملؤسسة العربية لإلعالن على نفقتها اخلاصة         
ختلفت أية جهة عن القيام باألعمال اليت طلب احملافظ منها القيام هبا تطبق على تلك اجلهـة يف هـذه                    

  .ون فيما يتعلق بالنفقات وحتصيلها من هذا القان١٦من املادة ) ب(كام الفقرة احلالة أح
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  إشارات املرور واإلعالنات: الباب اخلامس
  :١٨املادة 

تقوم املؤسسة واجلهات املسؤولة عن الطرق بوضع الشاخصات واإلشـارات والعالمـات املروريـة                -أ 
ي وال جيوز أل   ، شأهنا تأمني السالمة املرورية    منوالشاخصات السياحية وكل وسائط ضبط املرور اليت        

 .كان نزعها أو إتالفها أو نقلها
  .اللوحات املرورية أو على ركائزهامينع تعليق اللوحات واإلعالنات على   -ب 

  :١٩املادة 
يصدر الوزير قراراً حيدد فيه التعليمات اخلاصة بشروط وضع اإلعالنات على الطريق وحيدد مواصفاهتا                -أ 

وله أن يعدل تلك التعليمات كلمـا        ، العربية لإلعالن  قتراح مشترك من املؤسسة واملؤسسة     على ا  بناًء
 .رأى ذلك ضرورياً لضمان السالمة واحملافظة على كفاءة استخدام الطريق

ال جيوز ألي شخص أو أية جهة تثبيت أو وضع أي إعالن على حرم الطريق إال مبوافقة خطية مـن                      -ب 
ل مقام الرخصة   واحلصول على هذه املوافقة ال يقوم يف أي حال من األحوا           اجلهة املسؤولة عن الطريق،   

  .وال يعفى من طلبها
  :٢٠املادة 

حيق للمؤسسة واجلهة املسؤولة عن الطريق أن تطلب يف أي وقت من أي شخص أو أية جهة أن يرفع                     -أ 
ل املـدة الـيت     أو يزيل أي إعالن ثبته أو وضعه على حرم الطريق أو ينقله إىل مكان آخر وذلك خال                

حتددها إذا تبني أن وجوده يف ذلك املكان يعرض السالمة العامة للخطر أو يؤثر على كفاءة اسـتخدام        
 .أو توسيعه أو أية أعمال أخرى فيهالطريق أو يعرقل أو مينع صيانته 

نفقته اخلاصة من   يف حال ختلف أي شخص أو جهة عن تنفيذ الطلب السابق تتم إزالة اإلعالن على                  -ب 
، وتطبق على ذلك الشخص أو اجلهة أحكام مادة إزالة األشغال عن الطـرق املنـصوص                ل املؤسسة قب

  .ون فيما يتعلق بالنفقات وحتصيلها من هذا القان١٦عنها باملادة 
  :٢١املادة 

  :ليةخيضع تركيب لوحات اإلعالنات على الطرق العامة إىل القواعد واألسس واخلصوصيات التا  -أ 
، الـيت تقـوم     ق املؤسسة العربية لإلعالن حصراً    رخيص لإلعالنات عن طري   تقدم مجيع طلبات الت    -١

بدراستها وفقاً ألنظمتها وحتيلها إىل املؤسسة الستكمال دراستها وتدقيقها مبا يتوافـق وأنظمتـها              
 .تمدة مع املؤسسة العربية لإلعالنواألسس املع

ل املسافة الدنيا الفاصلة بني الفتة      على أال تق   ،ى اجلانب اليمن للطريق   ال يرخص يف اإلعالن إال عل      -٢
 .م١٥٠ية والفتة إشارة مرورية عن إعالن

 :فق مع طلب الترخيص ملف فين يتضمنجيب أن ير -٣
 .ليت ستقام عليها لوحات اإلعالناتخمطط ملوقع األماكن ا  .أ 
 .مهمذكرة لطبيعة اإلعالن وتركيبته وأشكاله وأحجا .ب 
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وميكن للمؤسـسة أو   .للوحة اإلعالنية ومتانتهاعناصر امذكرة حسابية فنية تبني صالبة خمتلف   .ج 
  .ة وثيقة أخرى الزمة لدراسة امللفاملؤسسة العربية لإلعالن املطالبة بأي

تتم إزالة اللوحات اإلعالنية املخالفة لألسس الواردة يف الفقرات أعاله بغض النظر عن تسوية وضـعها                  -ب 
 .ية املالية بديالً عن الترخيص القانوين يف مجيع األحوالاملايل لدى املؤسسة العربية لإلعالن، وال تعترب التسو

 خـالل   ويصبح الغياً إذا مل يستعمل     ،هر ابتداًء من تاريخ تقدمي امللف     يصدر قرار الترخيص خالل ش      -ج 
  .سنة من تاريخ إصدار القرار

جب استيفاؤها على    يصدر رئيس جملس الوزراء قراراً بناًء على اقتراح الوزير حتدد فيه األجور الوا             :٢٢املادة  
  .لطريق بالتنسيق مع وزارة اإلعالماإلعالنات اليت يتم عرضها أو تثبيتها على ا
  املخالفات والعقوبات :الباب السادس

 مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف مجيع األحكام التشريعية النافـذة يعاقـب                :٢٣املادة  
  :خالفات املدرجة يف اجلدول التايلخمالفة من املاملخالف بالعقوبات املبينة جبانب كل 

 العقوبة نوع املخالفة

 من ١١ القيام بأي عمل على الطريق من دون تصريح قانوين من األعمال احملددة يف املادة -١
 .القانون أو أي عمل من شأنه عرقلة استعمال الطريق بصورة آمنة أو عرقلة املرور فيه

 . استغالل األراضي الواقعة ضمن شريط احلماية ألغراض غري متماشية مع ختصصها-٢

 . تثبيت أو وضع أية عالمات وإشارات وإعالنات على جوانب الطريق بصورة غري قانونية-٣

 . التعدي على األشجار يف حرم الطريق-٤

 .مال توسع يف املنشآت واألبنية املرخصة قبل حتديد شريط احلماية القيام بأية أع-٥

احلبس ملدة ال 
 أو تزيد عن شهر

بغرامة ال تزيد عن 
 ألف لرية ٢٥

 .سورية

 . االستيالء على أي جزء من حرم الطريق أو إقامة منشأة عليه-٦

لطريق أو على جوانبه  التثبيت أو الوضع ألية عالمات وإشارات مضللة أو غري صحيحة على ا-٧
 .من شأهنا أن تؤدي إىل منع استخدام الطريق أو إىل أية عرقلة يف استخدامه

احلبس ملدة ال 
تزيد عن شهرين 
أو بغرامة ال تزيد 

 ألف ٣٥على 
 .لرية سورية

 . إحلاق أي إتالف أو ضرر يف الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل-٨

الف ألية عالمات أو إشارات مرورية أو إعالنات موجودة على جوانب الطريق الرتع أو اإلت-٩
 .أو نقلها من مكاهنا دون تصريح قانوين

احلبس ملدة ال 
 أشهر ٣تزيد عن 

أو بغرامة ال تزيد 
 ألف ٥٠على 

 .لرية سورية
  

 مبا ال يتعارض  ومهام املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية واختصاصها تقوم وزارة الداخلية بضبط               :٢٤املادة  
  .ة يف هذا القانونق العامة الواردوتنظيم املخالفات الواقعة على الطر
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  أحكام ختامية: الباب السابع
  :٢٥املادة 

بكامل الصالحيات يف اختاذ اإلجراءات الـضرورية        ،واحملافظ يف حدود حمافظته    ،يتمتع كل من الوزير     -أ 
 .والعاجلة إليقاف أي عمل أو اعتداء على الطريق أو إزالة اآلثار النامجة عنه مبقتضى هذا القانون

يـام مـن     أ ١٠ة املخالفة ورفع الضرر وإعادة احلال إىل ما كان عليه خالل مدة             يلزم املخالف بإزال    -ب 
ويالحق  وتقوم اجلهة املختصة بإزالة املخالفة أو الضرر على نفقة املخالف،          ،تاريخ تنظيم ضبط املخالفة   

نـع  ومي ،حكام النافذة من قيمتها وفق األ    % ١٥بالتكاليف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع        
  .فات املنصوص عليها يف هذه املادةإجراء أية تسوية للمخال

  :٢٦املادة 
تقع على املخالف تبعة املسؤوليات املدنية واجلزائية املترتبة نتيجة حلوادث الطرق اليت تسببها األعمـال                 -أ 

شروعة على  ملويتم رفع املودعات واألشغال واملنشآت غري ا       ،ينة يف هذا القانون   واملخالفات املرتكبة واملب  
 .حساب مرتكب املخالفة

 األشـغال   حيق للمؤسسة ويف كل وقت أن تأمر باختاذ كل إجراء أو أن تقوم من تلقاء نفسها بكل                  -ب 
، وتسترجع هذه   الفعلى أن حتمل املصاريف النامجة عن ذلك على كاهل املخ          ،الالزمة إلزالة األضرار  

  .وساطة قائمة تصفية نافذة املفعولاملصاريف ب
  .ء على اقتراح جملس إدارة املؤسسة يصدر الوزير التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بنا :٢٧املادة 

  
  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد
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  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٨١٩/٢٨/٥: الرقم
  م٣/١٠/١٩٦٣: التاريخ

  تعميم
 الصادر عـن    )١( ١٢٣م الذي عمم مبوجبها القرار رقم       ١٧/٢/١٩٦٢و تاريخ   /٣٠٣١   إحلاقاً حباشيتنا رقم    

م املتعلق باملالجئ اخلاصة ونظراً لتوحيد العمل بني مجيع البلـديات الـيت   ٥/٢/١٩٦٢وزارة  الداخلية بتاريخ    
ينـها  تشرف على تطبيق القرار املذكور نبني لكم أدناه نوع املصورات املطلوبة هبذا الشأن للعمـل علـى تأم                 

  .بالسرعة الالزمة ملا هلا من أمهية قصوى بذلك
  .كروكي مبوقع العقار الذي حيوي امللجأ اخلاص -١
 .املصور املعماري لكامل القبو مبيناً عليه امللجأ اخلاص -٢
املصور اإلنشائي لسقف القبو مبيناً عليه تسليح سقف امللجأ اخلاص ومساكة هذا السقف واجلـسور                -٣

 .اخلرسانية يف حال وجودها
  .املصور اإلنشائي جلدران امللجأ مبيناً فيه مساكاهتا وتسليحاهتا -٤

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٦٥٢/٢٨/٥: الرقم
  م٢٦/٨/١٩٦٤: التاريخ

  بالغ
 )١(١٢٣و قرار وزير الداخلية رقم      /٣٠٣١م عممنا على البلديات صاحبة العالقة برقم        ١٧/٢/١٩٦٢بتاريخ    

  .م بشأن وجوب إنشاء ملجأ خاص يف األبنية اليت تشاد يف بلديات الدرجتني األوىل والثانية٥/٢/١٩٦٢تاريخ 
 بناء دون اشتراط       ونعود فنؤكد على وجوب التقيد بتنفيذ أحكام القرار اآلنف الذكر وعدم منح أية رخصة             

وجوب إنشاء ملجأ خاص وفق املواصفات احملددة فيه ويف حال عدم إنشائه خالفاً هلذه املواصـفات جيـب                  
توقيف صاحب العالقة عن العمل سيما وأن مجيع مراحل البناء تكون حتت رقابة موظفي البلدية باإلضافة إىل                 

بل موافقة اجلهة املختصة يف البلدية عمالً بالصالحية املخولة   أنه ال جيوز إمتام أية مرحلة منها دون هذه الرقابة وق          
  .هلا مبوجب نظام ضابطة البناء النافذ فيها

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /١٢٣/م حمل القرار ١٩٦٧لعام / ١٠٣٨/ل القرار رقم  ح)١(
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 ٤٢٦

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣١٢/٢٨/٦: الرقم
  م١٧/١٢/١٩٦٧: التاريخ

  تعميم
وتـاريخ  / ١٠٣٨/نرسل إليكم طياً صورة عن نظام املالجئ اخلاصة الصادر بقـرار وزارة الـدفاع رقـم                  
 أنه تقرر يف اللجنة العليا للدفاع املدين بأنه ال تعطى أية رخـصة، إال إذا تـوفرت                  م مع اإلشارة  ٣/٨/١٩٦٧

  .شروط إنشاء املالجئ وفق القرار املذكور يف املخططات املقدمة وذلك يف كل املدن والقرى دون استثناء
  .   ونرغب إليكم التقيد بذلك تقيداً كامالً حتت طائلة املسؤولية

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                            
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة الدفاع

  )١٠٣٨(قرار وزاري رقم 
  م٢/٤/١٩٦٨تاريخ / ٩٨٣/املعدل بالقرار رقم 

  إن وزير الدفاع
  م بشأن الدفاع املدين١٩٥٩لسنة / ١٤٨/على أحكام القانون بناًء 

م بشأن ربط املديرية العامة للـدفاع املـدين         ٢٨/٧/١٩٦٢تاريخ  / ٧٩/وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم      
  .بوزارة الدفاع

زير الشؤون  وعلى حمضر اجتماع اللجنة الفرعية املنبثقة عن اجمللس األعلى للدفاع املدين املنعقد برئاسة السيد و              
  .م٢٥/١/١٩٦٥ تاريخ ٥٦/٢٥/٣البلدية والقروية رقم 

  .وبعد استطالع رأي شعبة العمليات فيما خيتصها على اقتراح املدير العام للدفاع املدين
  :يقرر ما يلي

وجـوب  ) مجيع جهات اجلمهورية العربية السورية    ( يشترط عند إعطاء رخص األبنية اليت تشيد يف          -١مادة  
  .خاص خاضع للمواصفات الواردة يف أحكام هذا القرارإنشاء ملجأ 

  : جيب أن تتوافر يف كل ملجأ املواصفات املعمارية التالية-٢مادة 
من جمموع املساحات الطابقية املسموح ببنائها بعد ترك الوجائب         % ٢,٥أال تقل مساحة امللجأ عن       -١

  .العمرانية النظامية مبا فيها القبو
ص مدخل على األقل قريب من الباب الرئيسي وغري مواجه لبيـت الـدرج وأن               جيب أن يكون للملجأ اخلا     -٢

 .تقتصر فتحات امللجأ على الدخول واخلروج والتهوية واحلماية وأن يكون عددها ومساحتها أدىن ما ميكن فنياً
 .أن يكون يف كل ملجأ أو بالقرب منه مرحاض واحد على األقل -٣
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 ٤٢٧

 .املتر عن مترين ونصف أأال يقل ارتفاع امللج -٤
أن يستعمل املنجور احلديدي يف مجيع األبواب والنوافذ قابلة للفتح والرتع وجيب استعمال الزجاج املسلح                -٥

 .يف حال توفره يف األسواق وخيضع لنظام تقييد اإلضاءة وإطفاء األنوار عند فرضه من السلطة املختصة
ال عدم إمكان فتح نافذة جيـب       أن حيوي امللجأ على نافذة واحدة على األقل ألجل التهوية ويف ح            -٦

 .تأمني التهوية بطريقة أخرى
أعاله ميكن إنشاء امللجأ اخلاص حتت املرآب أو حتت مدخل البناء الواقعني            / ٢/خالفاً ألحكام الفقرة     -٧

عن املواصفات اإلنشائية املنصوص عليها يف هذا القرار        % ٥ضمن وجائب العقار على أن تزاد احلمولة        
حلالة بتأجيل إنشاء امللجأ اخلاص إىل فترة أقصاها صب السقف الثاين للبناء شريطة             كما يسمح يف هذه ا    

 .أال يبىن فوق املكان املخصص للملجأ إال بعد إنشاء هذا امللجأ
إذا كان مدخل امللجأ مطالً على وجيبة أي خارجياً فيتوجب عندئٍذ استعمال اجلدران الواقية أمامـه                 -٨

دران امللجأ وتربط هذه اجلدران الواقية بسقف امللجأ ومتتـد بعـد            وتكون هلا نفس مساكة وتسليح ج     
 .حدود املدخل يقدر بعدها عنه

 .عندما يتعذر إنشاء امللجأ اخلاص يف القبو ألسباب إنشائية فيبىن يف الطابق األرضي -٩
نـاء  تترك احلرية للمهندس واضع املشروع مبوافقة البلدية املختصة يف حتديد موقع امللجأ بالنسبة للب              -١٠

 .شريطة أن تؤمن يف امللجأ أفضل محاية ممكنة
يف األبنية احلكومية أو التابعة للدولة ما عدا املدارس ويف أبنية احملال العامة، جيب أال تقل مـساحة                   -١١

من جمموع املساحات الطابقية املراد بناؤها واحملتمل بناؤها مستقبالً وتزاد هذه           % ٥امللجأ اخلاص عن    
 :أبنية اجلهات التاليةمن % ١٠املساحة إىل 

وزارة الدفاع جبميع دوائرها ووزارة الداخلية جبميع دوائرها وعلى األخص قيـادة قـوى األمـن                   
الداخلي وممثليها يف احملافظات والبلديات ووزارة الصحة ودوائرها واإلطفـاء ومـديريات اخلطـوط              

هور مثل دور العبادة واملطاعم املنشأة هلـذا        احلديدية ويقصد باحملال العامة مجيع األبنية اليت يرتادها اجلم        
أما مساحة املالجئ اخلاصة يف املدارس احلكوميـة أو         . الغرض والسينمات واملسارح واملقاهي املسقوفة    

من هذه املادة ويستحسن أن يستعمل امللجأ اخلاص يف املدارس          / آ/وفقاً للفقرة   % ٢,٥اخلاصة فتبقى   
  . عند عدم احلاجة إليه كملجأقاعة للمحاضرات أو ملعباً شتوياً

 جيب أن تتوافر يف كل ملجأ املواصفات اإلنشائية التاليـة وأن يـصمم بـشكل               : املواصفات الفنية  -٣مادة  
  .صندوق مغلق أي ينفصل إنشائياً على هيكل البناء وعضائده

  :تصمم جدران امللجأ وفقاً للشروط التالية:  اجلدران-١   
  .سم٢٠ عن ة بسماكة ال تقلأن يكون من اخلرسانة املسلح  -أ 
 :أن يتحمل أثقاالً إضافية منتظمة التوزيع قدرها كما يلي  -ب 

ألف كغ على املتر املربع إذا كان يعلو القبو سقف أو سقفان عدا سقف امللجأ ألف ومخـسمائة                   -
  .كغ على املتر املربع إذا كان يعلو القبو ثالثة أو أربعة سقوف عدا سقف امللجأ
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 ٤٢٨

  .تر املربع إذا كان يعلو القبو أكثر من أربعة سقوف عدا سقف امللجأألفا كغ على امل -
ويف حالة املباين اهليكلية اليت ال حتوي على أي جدار حامل يكتفي بألف كيلو غرام على املتر املربـع                   

  .مهما تعددت السقوف
  : مواصفات عامة-٤مادة 
ياه املخصصة للملجأ أو يف أي مكان       جيب أن يزود كل ملجأ بربميلي ماء يوضعان فوق سقيفة دورة امل             -أ 

  .مناسب قريب منه
مينع خزن أي مواد قابلة لالشتعال يف امللجأ أو بالقرب منه واليت حتدد بتعليمـات املديريـة العامـة              -ب 

 .للدفاع املدين أو مصلحة اإلطفاء وذلك أثناء الطوارئ
لطوارئ مبوجب تعليمات تصدر عن     جيهز امللجأ جبميع األدوات واملعدات وأكياس الرمل الالزمة أثناء ا           -ج 

 .املديرية العامة للدفاع املدين وتقع تكاليف هذه املعدات على عاتق مالكي البناء وتسلم إىل ساكن امللجأ
يكلف باين العقار بوضع إشارة بارزة على مكان امللجأ اخلاص ويف حال تقصريه تقوم املديرية العامـة                  -د 

لعقار وحتصل التكاليف مع إضافة النسبة القانونية عن طريـق          للدفاع املدين بوضعها على نفقة مالك ا      
 .دوائر اجلباية يف البلديات املختصة

عند إنشاء القبو أو الطابق األرضي يف البناء على عدة مراحل وكان أحدمها شامالً امللجأ اخلاص يسمح                  -ه 
 الوضع احلايل علـى أن      بتأجيل إنشاء هذا امللجأ إىل املرحلة األخرية من بناء القبو أو األراضي حسب            

 .حيدد موقعه سلفاً على املصورات املصدقة وأن تقيد هبذا الوضع
م، تنفيذاً لتوصية وزارة الشؤون     ٢٥/١/١٩٦٥يف املناطق التجارية اليت زيد فيها طابق إضايف بعد تاريخ            -و 

 .البلدية والقروية خيصص القبو بكامله ليستخدم كملجأ
  .ألبنية احلكومية مسؤولة عن حسن تطبيق هذا القرار على هذه األبنيةتعترب اجلهات اليت تقوم بدراسة ا

  :تعفى األبنية التالية من شرط إجياد ملجأ فيها -٥مادة 
 ٢ م ٢٥٠ ويقل جمموع مساحة الطوابق عن       ٢ م ١٧٥األبنية السكنية اليت تقل مساحة الطابق فيها عن           -أ 

  .املسموح هبا حسب نظام ضابطة البناء املعمول به
 .ية اليت شيد فيها الطابق األرضي بكاملهاألبن  -ب 
 .األبنية السكنية اليت تنشأ يف مناطق البساتني وأبنية املعامل الواقعة على األطراف اخلارجية للبلديات  -ج 
 .األبنية ذات السقوف اخلشبية أو اجلدران املنشأة من اخلشب أو اللنب الطيين -د 

 للمالجئ اخلاصة بأبنية املواطنني وتسري على هذا املالجئ         تعترب البلدية املختصة هي املرجع بالنسبة      -٦مادة  
  :األحكام التالية

يقدم املهندس املنفذ وثيقة إىل البلدية املختصة تشعر بأن عملية صب جدران سقف وأساسات امللجـأ                  -أ 
متت بإشرافه ووفق التصميم املصدق املرفق بالرخصة وأنه يتحمل شخصياً تبعة ما ينجم عن ثبوت مـا                 

 .ذلكخيالف 



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٤٢٩

إذا امتنع املهندس املنفذ عن تقدمي الوثيقة املشار إليها، يعترب بناء امللجأ خمالفاً ألحكام القانون وتتخذ                  -ب 
بشأنه اإلجراءات الالزمة إال إذا أثبت صاحب البناء أن امللجأ تتوافر فيه الشروط النظاميـة بـشهادة                 

 .موقعة من ثالثة مهندسني
ص شخصياً من أن الصب مت وفق التصميم املصدق ويثبت ذلك بتصريح            جيب أن يثبت مهندس البلدية املخت       -ج 

 .يضم إىل إضبارة الترخيص ويف البلديات اليت ال يوجد فيها مهندس يصدر هذا التصريح عن مراقبة البلدية
 .تعلم البلدية املختصة دوائر الدفاع املدين بكتب مستقلة بأن امللجأ اخلاص شيد وفقاً إلضبارة الترخيص -د 
  :تزيل البلدية خمالفات املالجئ اخلاصة بالطرق القانونية النافذة وكما يلي -٧ مادة
ينذر صاحب امللجأ اخلاص بإزالة خمالفته خالل فترة حتددها البلدية حسب أمهية العمل الذي يكلف به                  -أ 

 .صاحب امللجأ
هبذا العمل علـى    يف حالة استنكاف صاحب امللجأ عن إزالة املخالفة أو تصليحها حيق للبلدية القيام                -ب 

 .حسابه مع إضافة النسبة القانونية الواردة يف القانون املايل للبلديات
 .توزع كلفة إزالة املخالفات أو إصالحها مع اإلضافة القانونية على مجيع أصحاب الطوابق بالتساوي  -ج 
 .ال تقبل خمالفة املالجئ اخلاصة التسوية وإمنا يترتب رفع املخالفة يف مجيع احلاالت -د 
  .ألغيت بعد أن عمم على مجيع أحناء القطر -٨دة ما

  .م وتعديالته٥/٢/١٩٦٢تاريخ / ١٢٣/يلغى قرار وزارة الداخلية رقم  -٩مادة 
  .ينشر هذا القرار باجلريدة الرمسية ويبلغ من يلزم لتنفيذه -١٠مادة 

  م٣١/٥/١٩٦٧دمشق يف   
  وزير الدفاع

------------------------------------------------ 
  عدم تسوية خمالفة البناء الناشئة بعد: املوضوع      اجلمهورية العربية السورية

  م ما مل تكن١٩٦٧لعام / ١٠٣٨/القرار        الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  .الشروط إنشاء املالجئ مستوفية        ٢٥٠/٢٨/٦: الرقم
  م٢٦/٨/١٩٦٨: التاريخ

  تعميم
 ١٢١/٢٨/٦م املعمم حتت رقم     ٢/٤/١٩٦٨وتاريخ  / ٩٨٣/لدفاع رقم   أوجبت املادة األوىل من قرار وزارة ا       

م املعمم حتت رقم    ٣/٥/١٩٦٧وتاريخ  / ١٠٣٨/م املعدل للمادة األوىل من قرارها رقم        ٢٩/٤/١٩٦٨وتاريخ  
م أوجبت عند إعطاء رخص األبنية اليت تشيد يف مجيع جهات اجلمهورية            ١٧/٢/١٩٦٧ وتاريخ   ٣١٢/٢٨/٦

م ١٩٦٧لعام  / ١٠٣٨/ب إنشاء ملجأ خاص خاضع للمواصفات الواردة يف القرار رقم           العربية السورية وجو  
وقد عمد البعض إىل إنشاء أبنية خمالفة خالية من املالجئ بعد صدور القرار املذكور وقامت                .املشار إليه أعاله  

  .البلدية املختصة بتسوية هذه املخالفات قبل تنفيذ امللجأ
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 ٤٣٠

زارة الدفاع اآلنف الذكر حتظر على كافة البلديات تسوية خمالفات البناء الناشـئة                ومتشياً مع أحكام قرار و    
  .بعد صدوره واخلالية من املالجئ قبل تنفيذ هذه املالجئ وفقاً للشروط املقررة

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                        
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٢٦٩/٢٨/٦: الرقم
  م٢٩/٩/١٩٦٩: التاريخ

  بالغ
لعـام  / ١٠٣٨/   نظراً إلمهال بعض املكلفني تنفيذ بناء املالجئ اخلاصة اليت نص عليها قرار وزير الدفاع رقم      

ونظراً للظروف العصيبة اليت متر هبا البالد واحلـرب   .م٢/٤/١٩٦٨تاريخ / ٩٨٣/بقراره رقم م املعدل  ١٩٦٧
النفسية اليت يشنها العدو إلشاعة الذعر واخلوف بالضرب دون متييز بني أهداف مدنية وعسكرية، مما يستوجب               

خمالفات بناء املالجئ اخلاصـة     وملا كانت    .بذل عناية خاصة حلماية أرواح املدنيني وتوفري املالجئ الكافية هلم         
من املادة السابعة من قرار وزير الدفاع اآلنف الذكر ال تقبـل التـسوية، وكـان اختـاذ                  / د/عمالً بالفقرة   

االحتياطات املسبقة ملنع ارتكاب املخالفات أجدى من اللجوء إىل اهلدم بعد نشؤها، فإننا حنظر حتـت طائلـة       
ت واملديريات السماح بصب السقف يف الطابق األرضي يف األبنية اخلاضعة           املسؤولية على املسؤولني يف البلديا    

إلنشاء املالجئ اخلاصة قبل التأكد من تنفيذ امللجأ وفق الشروط واملواصفات الواردة يف قرار وزير الدفاع املنوه              
 .إضبارة التعهد عنه مع وضع تقرير بذلك من قبل مهندس البلدية أو املديرية املختص وعلى مسؤوليته حيفظ يف                 

أما خمالفات بناء املالجئ اخلاصة القائمة بتاريخ صدور هذا البالغ فتزال وفقاً ألحكام املادة السابعة من القرار                 
  .م١٧/١٢/١٩٦٧ تاريخ ٣١٢/٢٨/٦املذكور املعمم حتت رقم 

  ن البلدية والقرويةوزير الشؤو                                                                         
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ص/٣٧٥٢: الرقم
  م١٩/٤/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد حمافظ 
ى تكليف من ترونه مناسباً لدراسة         حفاظاً على تأمني احلركة املرورية وسالمتها يف التجمعات السكنية، يرج         

تأمني مواقف السيارات يف مجيع أنواع األبنية، وعدم منح التراخيص إال بعد التحقق من حلظها، ومبعدل موقف                 
 السـتيعاب    بناء للفعاليات األخـرى،    ٢م١٠٠سيارة لكل شقة سكنية أو ما ال يقل عن موقف سيارة لكل             

 البناء، حتت أرضية مع إمكانية تفريغ الوجائب، أو يف الطـابق            وذلك ضمن رقعة  مواقف سيارات الشاغلني،    
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األرضي أو املتكرر، ومبا يتناسب مع طبيعة األبنية ومواقعها، وكذلك تأمني مواقف مجاعية حتـت أرضـية أو                  
 طابقية، لتأمني مواقف سيارات املناطق التجارية أو ذوات االزدحام املروري، وذلك يف املواقع املناسبة مبـا يف                

ذلك حتت الطرق واحلدائق والساحات، أو الواقعة باألمالك العامة، حبيث يتضمن ذلك بنظام البناء ومنـهاج                
  .الوجائب العمراين مع إمكانية زيادة ارتفاعات املباين لتأمني ذلك

  .م وتعديالته١٩٨٢لعام / ٥/   وذلك وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

------------------------------------------------ 
  فاكس فوري              اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/٦٣/ص/٤٠٨٩: الرقم
  م٧/٥/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة احملافظون
معيـات التعاونيـة     نؤكد على عدم ترخيص أية فعالية على أجزاء العقارات املنشأ عليها أبنية من خـالل اجل               

الذي يبقى ملكية مشتركة جلميع مقاسم       السكنية واليت تعترب فيها امللكية مشتركة وعلى األخص السطح األخري         
البناء ولالستخدامات العامة والوجائب األرضية اليت تبقى ملكية مشتركة لالستخدامات العامة جلميع مقاسـم              

 ارتفاق الطابق األرضي    قستخدامات الطابق األرضي فتعترب ح    البناء كحدائق ومرائب أما األقسام املخصصة ال      
عليها كوجائب حدائق دون إقامة أية منشآت أو إشغاالت عليها ما مل تكن الوجائب األرضية مبلكية أقـسام                  
الطابق األرضي حسب األنظمة املرعية لدى اجلمعيات التعاونية السكنية وقرارات اهليئـة العامـة للجمعيـة                

املوافقات والرخص املمنوحة حىت تارخيه إلنشاء مرائب يف الوجيبة األرضـية مـن اسـتخدامها               والتحقق من   
كمرائب وليس لفعالية أخرى ويف حال املخالفة العمل على إلغاء الرخصة والتوجه لعدم ترخيص أي فعالية يف                 

  .دد وعدم إصدار أية قراراتوالتحقق من قانونية القرارات املتخذة هبذا الص.املرائب األرضية العائدة للجمعيات
  .يرجى اإلطالع والتعميم على الوحدات اإلدارية والبلديات للتقيد

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/ل/١٩٤: الرقم
  م٩/٧/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد حمافظ 
لبات عديدة من اجلهات اإلدارية واملواطنني يطلبون فيها منحهم أقبية يف رخص البناء املمنوحة                نظراً لورود ط  

  .أو اليت ستمنح مستقبالً
   يرجى االطالع والتعميم على الوحدات اإلدارية والبلديات التابعة لكم لدراسة هذا املوضوع وتعديل أنظمة              

 فيها املوافقة على األقبية وخاصةً تلك اليت تستدعي حفـر التربـة              لديها مبا يتوافق مع احلاالت اليت ميكن       ءالبنا
للوصول إىل منسوب التأسيس وذلك بغاية االستفادة من الفراغ الناتج وعدم ردمه، أو حباالت ميـول األرض                 
الطبيعية اليت ينطبق عليها حالة أقبية التسوية، وحصر استخدامها للخدمات املشتركة كامللجـأ واملـستودعات    

وال جيوز استخدامها للسكن إال إذا حتققت الشروط املنصوص عنها يف التعميم رقم             ... لتدفئة والتكييف اخل    وا
  .م املرفق صورة عنه٢٠/١٠/١٩٩٤ تاريخ ١٤/١١/ ص خ ٤٨٤٠

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  /٣١/القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية

  بناًء على أحكام الدستور
  .م٢٠/١٠/٢٠٠٥هـ و١٧/٩/١٤٢٦أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ وعلى ما 

  :يصدر ما يلي
  التشريع املائي

  تعاريف : الفصل األول
  :يقصد بالتعابري التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املبينة جبانب كٍل منها -١-املادة 
ياسة املائية للدولة على املدى القريب واملتوسـط        هيئة وطنية عليا تقوم بوضع الس     : اللجنة العليا للمياه   -

 .والبعيد واعتماد اإلستراتيجية املائية اليت حتقق هذه السياسة
 . رئيس جملس الوزراء أو من يفوضه:رئيس اللجنة العليا للمياه -
طـار   جلنة تقوم بتنفيذ السياسة املائية املقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضـمن إ              :جلنة إدارة احلوض   -

 .احلوض املعين للحفاظ على املوارد املائية من االسترتاف والتلوث وحتقيق مبدأ االستدامة
 . وزارة الري:الوزارة -
 . وزير الري:الوزير -
 . هي املؤسسات العامة ومديريات الري العامة لألحواض املائية:اجلهة العامة التابعة للوزارة -
ب والصرف الصحي، ويقصد هبا املؤسسة العامـة مليـاه           اجلهة املختصة باستثمار مياه الشر     :املؤسسة -

 .الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة هلا يف احملافظات
 هي جتمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعني أو املستفيدين من املياه            :مجعية مستخدمي املياه   -

مة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات       يف وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظو         
 .طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غري رحبي

 . هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم حتديدها من قبل الوزارة:منطقة عمل اجلمعية -
 .هو احلوض الصباب احملدد خبطوط تقسيم املياه السطحية: احلوض اهليدرولوجي -
 : ه التقليدية واملياه غري التقليدية امليا:املصدر املائي -
 :املياه السطحية واجلوفية: املياه التقليدية -١
مياه األهنار والبحريات الداخلية واجلداول واملسيالت واملـستنقعات واملالحـات          : املياه السطحية   -أ 

 .والربك واحلفر
 .مياه الينابيع وحوامل املياه: املياه اجلوفية  -ب 
لصرف الصحي والصناعي املعاجلة ومياه الصرف الزراعي باإلضافة إىل املياه          مياه ا : املياه غري التقليدية   -٢

 .الناجتة عن التحلية اليت حتقق املواصفات القياسية املطلوبة
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 . هنر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل:اجملرى املائي -
 .ام ألي غرٍض كان أي مصدر مائي أو أي مياه هلا صفة االستعمال الع:املياه العامة -
 . معايري املياه القياسية املعتمدة الصادرة عن اجلهة املختصة:املواصفات القياسية -
 هو وجود مواد أو مسببات ملوثة يف املياه تؤدي بطريق مباشر أو غري مباشـر إىل تغـيري                 :تلوث املياه  -

 .يري املعتمدة يف املواصفات القياسيةصفات املياه الفيزيائية أو الكيميائية أو احليوية أو اجلرثومية عن املعا
 الشخص الطبيعي أو االعتباري سواًء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب يف تلويـث               :مسبب التلوث  -

 .مصادر املياه بأي أسلوب كان مباشر أو غري مباشر
مة املصدر   املنطقة احملددة الالزمة حلماية املصدر املائي وتوضع هلا شروط معينة بغية احلفاظ على سال              :احلرم -

 :املائي ومحايته من كافة أشكال االسترتاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة واملراقبة ويقسم إىل
األرض الواقعة حول املصدر املائي اليت تتيح الوصول إليه لصيانته واحلفاظ على سالمته             : احلرم املباشر  -١

 .ومنع تلوثه
 املباشر للمصادر املائية اليت مينع فيها تنفيذ بعض األعمال أو           األراضي احمليطة باحلرم  : احلرم غري املباشر   -٢

 .يقيد استثمارها لضرورات املصلحة العامة
 - الـري  - هو احلاجز االصطناعي الذي حيجز املياه هبدف االستفادة منها ألغـراض الـشرب             :السد -

 تربيـة   - املواشـي   سـقاية  - الترشيح - تنظيم اجملرى املائي   - درء الفيضانات  - توليد الطاقة  -الصناعة
  .، تلطيف املناخ السياحة–)  األمساك-احليوان(

  املياه العامة : الفصل الثاين
  :تعد من األمالك املائية العامة -٢-املادة 
 :املياه الداخلية وتشمل -١
اجملاري املائية من أي نوع كانت ضمن حدودها املعينة خبط ارتفاع مياهها اجلارية يف حال امتالئها                  -أ 

 .اقبل فيضاهن
البحريات واملالحات الداخلية والغدران والربك واملستنقعات ضمن حدودها املعينة مبوجب مستوى             -ب 

 .أعلى منسوب تصل إليه املياه قبل فيضاهنا
 .الشالالت املائية  -ج 
 .املياه اجلوفية املمكن استجرارها من اآلبار ومن احلوامل املائية كافة  -د 
 .الينابيع من أي نوٍع كانت  -ه 
 .سدود واملنشآت املائية املقامة حىت أعلى منسوب ختزيين أعظمي هلامياه حبريات ال  -و 
 .مياه شبكات الري والصرف والشرب  -ز 
 .املياه غري التقليدية  -ح 
 :املياه البحرية وتشمل -٢
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مياه البحر ضمن احلدود اإلقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من حبريات وبـرك                 -أ 
ملرافئ واألحواض البحرية واخللجان وأقنية املالحة، وطرقاهتا       ومستنقعات وغدران ماحلة وكذلك ا    

 .وكامل ضفافها
املياه الناشئة عن اختالط املياه الداخلية مبياه البحر عند مصبات األهنر والشواطئ واجلداول وامليـاه                 -ب 

 .حتت البحرية
 .املعتمدة لدى وزارة النقلشاطئ البحر حىت أبعد مسافة يصل فيها املوج إىل اليابسة وفق ما حيدد باملخططات  -٣
 .حصة سورية من اجملاري املائية الدولية املشتركة داخل حدود اجلمهورية العربية السورية -٤
 .احلرم املباشر للمصادر املائية ومنشآت املياه العامة الرئيسية، على أال يقل عن ستة أمتار -٥
 :-٣-املادة 
 .يشكل الوزير جلنة حتديد حرم املصادر املائية من اجلهات املعنية -١
م يصدر بقرار من الوزير بناًء على اقتـراح جلنـة           ١٩٨٩لعام  / ١٠/مع مراعاة أحكام القانون رقم       -٢

 : يليحتديد حرم املصادر املائية ما
حتديد احلرم املباشر لألمالك املائية العامة املبينة يف املادة الثانية، ومينع إشادة أي بناء وإقامة أي منشآت                   -أ  

 .وأي إشغاالت يف احلرم املباشر، باستثناء املنشآت واألبنية واإلشغاالت اخلاصة باملياه العامة
 .حتديد احلرم غري املباشر للمصادر املائية  -ب 
ت االقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية يف احلرم غري املباشر، والشروط الواجب      حتديد النشاطا   -ج 

 .توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانني واألنظمة النافذة، واملواصفات القياسية املعتمدة
  قوق املكتسبة على املياه العامة تثبيت احل: الفصل الثالث

واملثبتة سابقاً على املياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، جيـري تثبيـت              مع مراعاة احلقوق املكتسبة      -٤-املادة  
حقوق األشخاص الذين هلم على املياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً حبكم العرف أو                

ولغاية املادة  / ٥/مبوجب سندات قانونية وغري مثبتة وفقاً لألحكام املدرجة يف هذا الفصل من املادة              
  .وخيضع استثمارها ألحكام هذا القانون/ ١٣/

  :بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي/ ٤/تفتتح أعمال تثبيت احلقوق املذكورة يف املادة  -٥-املادة 
 .املياه العامة اليت تتناوهلا عمليات التثبيت -١
عن ستني يوماً   مكان قبول طلبات أصحاب احلقوق املدعى هبا، واملدة احملددة لتقدميها، على أال تقل               -٢

 .من تاريخ نشر القرار
ينشر القرار املذكور يف املادة السابقة يف إحدى الصحف احمللية، ويف إحدى صحف العاصـمة،                -٦-املادة  

كما يعرض يف لوحات اإلعالن يف مركز احملافظة، واملنطقة، والناحية، ولدى اجلمعيات الفالحيـة              
  .تري القرى اليت تتناوهلا عمليات التثبيتومجعيات مستخدمي املياه، كما يعمم على خما
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  :-٧-املادة 
تقوم بعملية تثبيت احلقوق املكتسبة غري املثبتة على املياه العامة جلنة تشكل يف كٍل من اجلهات العامة التابعة                   -١

 .نيةللوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاٍض مبرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلني عن اجلهات املع
 ."أقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق" :يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمني التالية -٢
 .مينح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح من الوزير -٣
حددها القرار املنصوص عليه يف املـادة        على كل شخص يدعي حقاً يف املياه العامة يف املنطقة اليت             -٨-املادة  

من هذا القانون، أن يقدم طلباً خالل املدة احملددة فيه، إىل اجلهة العامة التابعة للوزارة مؤيـداً                 / ٥/
  .بالوثائق واملستندات، وإال فلن ينظر إىل طلبه

 وتقوم بتدقيق املستندات، وهلا     تستلم اللجنة الطلبات واملستندات املقدمة من أصحاب احلقوق املدعى هبا          -٩-املادة  
أن تستعني بآراء ومالحظات األشخاص واجلهات اليت ترى أن باستطاعتهم تقدمي اإليضاحات الالزمـة،              

  .وتنظم اللجنة حمضراً أولياً يرفق جبدول يتضمن أمساء أصحاب احلقوق، وطبيعة مقدار هذه احلقوق
ة يف هبو اجلهة العامة التابعة للوزارة ملدة شهرين، وينشر يف           يعلن اجلدول املذكور يف املادة السابق      -١٠-املادة  

صحيفة حملية إن وجدت، ويف إحدى صحف العاصمة، ويعترب اإلعالن مبثابة تبليغ شخصي لكل              
  .أصحاب احلقوق على املياه العامة يف منطقة عملية التثبيت

  :-١١-املادة 
ة احملددة، تقدمي مالحظاهتم على اجلدول خالل       حيق لألشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خالل املد         -أ 

يوماً من تاريخ   / ٣٠/مدة ستني يوماً تلي انتهاء مدة عرض اجلدول لإلطالع، وعلى اللجنة خالل مدة              
انتهاء املدة املذكورة أن تدرس هذه املالحظات، وتتخذ بشأهنا قراراً يتضمن اجلدول النهائي للحقـوق         

 .املكتسبة املعترض عليها
/ أ/ب احلقوق الطعن أمام حمكمة االستئناف املدنية يف احملافظة بالقرار املشار إليه يف الفقـرة                ألصحا  -ب 

 .يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار حمكمة االستئناف مربماً/ ١٥/السابقة وذلك خالل 
  .ختصة التابعة للوزارةتسجل قرارات جلنة التثبيت النهائية يف سجل خاص لدى اجلهة العامة امل -١٢-املادة 
عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت احلقوق املكتسبة على املياه العامة يف الصحائف               -١٣-املادة  

  .العقارية، وفقاً ألحكام هذا القانون
  قوق املكتسبة على املياه العامةتصفية احل: الفصل الرابع

عامة تصفية احلقوق املكتسبة على املياه العامة، يصدر بذلك          عندما تستدعي ضرورات املصلحة ال     -١٤-املادة  
قرار عن رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناًء                
على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مربماً وغري قابل ألي طريق من طرق الطعن أو املراجعة                

  .ط يبني املصدر املائي واملنطقة العقارية اليت تتناوهلا عملية التصفيةويستند يف إصداره إىل خمط
 تعلن الوزارة بدء تصفية احلقوق املكتسبة يف هبو احملافظة واملنطقة والناحية اليت تتناوهلـا عمليـة          -١٥-املادة  

  .التصفية، ويف إحدى الصحف احمللية، ويف إحدى صحف العاصمة
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  :-١٦-املادة 
ة تتوىل تقدير قيم احلقوق املكتسبة احملددة يف الفصل الثالث من هذا القانون باالستناد              يشكل الوزير جلن    -أ 

 .إىل األسس اليت تضعها الوزارة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
تقوم الوزارة بتبليغ القيم املقدرة من قبل اللجنة لكٍل من أصحاب احلقوق وفقـاً ألحكـام التبليـغ                -ب 

 احملاكمات املدنية، وتعلن يف الوقت نفسه دعوة عامة لإلطالع علـى حماضـر              الواردة يف قانون أصول   
 .من هذا القانون/ ١٥/التقدير البدائي خالل مدة ثالثني يوماً، ويتم هذا اإلعالن وفق أحكام املادة 

مـن هـذا القـانون أن       / ١٦/حيق جلميع األشخاص الذين تقدموا بطلباهتم وفق أحكام املادة           -١٧-املادة  
قدموا باعتراضاهتم على التقدير البدائي خالل ثالثني يوماً من اليوم الذي يلـي تـاريخ نـشر                 يت

اإلعالن أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم املقدرة غري املعترض عليها خالل املدة احملددة مربمة،               
  .ويكون اعتراض أحد الشركاء يف احلق مبثابة اعتراض بقية الشركاء

  :-١٨-املادة 
ل الوزير جلنة للبت باالعتراضات اليت تقدم من أصحاب احلقوق املكتسبة برئاسة قاٍض برتبـة               يشك -١

 .مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلني عن اجلهات املعنية وممثلني عن أصحاب احلقوق املكتسبة
 .ن الوزيرمينح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح م -٢
 .من هذا القانون/ ٧/من املادة / ٢/يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمني املنصوص عليها يف الفقرة  -٣
من قـانون االسـتمالك     / ٢٥/جيري تسديد قيم احلقوق املكتسبة ألصحاهبا وفق أحكام املادة           -١٩-املادة  

  .م وتعديالته١٩٨٣لعام / ٢٠/الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
  شبكات املياه احلكومية: فصل اخلامسال

اجملاري واخلطوط املعدة لنقل وتوزيـع امليـاه وصـرفها          : تتكون شبكات املياه احلكومية من     -٢٠-املادة  
وكذلك املنشآت التابعة هلا واليت تقيمها الدولة، وتشرف علـى تـشغيلها            ) مكشوفة أو مغطاة  (

عيات مستخدمي املياه حسب الفصل العاشر      وصيانتها مع األخذ بعني االعتبار واجبات ومهام مج       
  .من هذا القانون

يتم استثمار وصيانة املصادر املائية وشبكات املياه واجملاري املائية والسدود وفقـاً لتعليمـات               -٢١-املادة  
  .تصدرها الوزارة أو الوزارة املختصة

  :-٢٢-املادة 
 وفق جداول التوزيع واملقـنن املـائي،        لألراضي املستفيدة من شبكات الري االنتفاع مبياه الشبكة        -١

 .والتعليمات اليت تصدرها الوزارة
مينع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي يف الري إال بعد احلصول على رخصة مـسبقة مـن                  -٢

 .الوزارة تعتمد على كمية املياه ونوعيتها يف املصرف
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  رخص حفر اآلبار وأجهزة الضخ: الفصل السادس
 استثمار املياه العامة من قبل اجلهات العامة واخلاصة وألي غـرٍض كـان، إىل رخـصة               خيضع -٢٣-املادة  

مسبقة، باستثناء احلاالت الطارئة لآلبار املستثمرة ملياه الشرب، على أن يتم إعالم الوزارة أثنـاء               
  .احلفر، وحتدد هذه احلاالت يف التعليمات التنفيذية

  :-٢٤-املادة 
اظمة ملنح رخص استثمار املياه العامة، وحفر اآلبـار لألغـراض املختلفـة      يصدر الوزير التعليمات الن     -أ 

بالتنسيق مع وزاريت اإلسكان والتعمري والزراعة واإلصالح الزراعي وأن تكون األولوية يف منح الرخص              
 .ملياه الشرب واالستخدامات العامة

الشرب، على أن تستكمل إجـراءات      تعترب موافقة الوزير األولية مبثابة أمر مباشرة باحلفر آلبار مياه             -ب 
 .الترخيص الحقاً

تقوم الوزارة، بناًء على طلب اجلهة طالبة الترخيص، مبنح رخصة حفر بئر أو أكثـر، وتقـدمي                  -٢٥-املادة  
املساعدة الفنية هلا، كل ذلك ضمن كميات املوارد املائية املتاحة يف كل حوض، بشرط استخدام               

  .زراعية وترشيد استخدام املياه يف األغراض األخرىطرق الري احلديثة يف األغراض ال
  :-٢٦-املادة 
يسري مفعول رخص حفر اآلبار ملدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء اآلبار العامة املخصصة                -١

 .ملياه الشرب التابعة للمؤسسة
 .ة حفر البئرعلى طالب الترخيص الستثمار مياه البئر أن يتقدم بطلب الترخيص خالل فترة سريان رخص -٢
حتدد شروط منح الرخص واستثمارها ومناذج تقدمي طلبات الترخيص والبيانـات الـالزم إرفاقهـا                -٣

 .وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه
يتوجب على كافة األشخاص واهليئات واإلدارات واملؤسسات اليت حتصل على معلومات ذات فائدة              -٤

ائية أثناء أعمال التنقيب واملسح اجليولوجي أو اهليدرولوجي أو اجليوفيزيائي وغريها           يف دراسة املوارد امل   
من األعمال، أن تودع نسخة منها يف الوزارة لالستفادة مها حني احلاجة، وعلى الوزارة، إعداد بنـك                 

استخدامها يسمح ب : يسمح بتداوهلا مبوافقة الوزير، والثانية    : األوىل :معلومات يتم تقسيمه إىل سويتني    
  .للمهتمني، وكافة العاملني يف جمال املياه العامة

يشترط يف اجلهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفـى                  -٢٧-املادة  
بأكثرية األسهم مالكني كانوا، أو منتفعني، أو متصرفني، أو وكالء املـذكورين أو مفوضـيهم               

  .لك املؤسسةبذلك وتعفى من ذ
  : حيدد بقرار من الوزير-٢٨-املادة 
املقنن املائي الذي ميكن الترخيص به استناداً إىل اإلمكانيات املائية املتاحة يف كل حوض وحويـضة                 -١

وحتدد كميات املياه املسموح بضخها من املصدر املائي مبوجب عدادات تركب على مجيـع أجهـزة                
 .الضخ ألغراض الزراعة والري



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٤٣٩

ية املياه احملددة يف الرخصة من املصدر املائي زيادةً أو نقصاناً مبا يتناسب مع املوارد املائيـة                 تعديل كم  -٢
 .املتاحة يف كل حوض

الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إىل املياه العامة وبشروط اسـتثمارها ومحايتـها مـن         -٣
 .االسترتاف والتلوث

سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناًء علـى طلـب            متنح رخص أجهزة الضخ ملدة عشر        -٢٩-املادة  
صاحب العالقة ويف ضوء املوارد املائية املتاحة، وتعد الرخصة سارية املفعول اعتباراً من تـاريخ               

  .صدورها، وتستثىن من ذلك الرخص اخلاصة مبياه الشرب واالستخدامات العامة
  :االت التاليةتعترب الرخصة ملغاة حكماً يف إحدى احل -٣٠-املادة 
إذا مل يقم صاحبها بنصب اجلهاز املرخص مبوجبها خالل سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة احلاالت                 -١

 .اليت تقدرها الوزارة، ويتم حتديدها يف التعليمات التنفيذية
 .إذا مل يؤد صاحب الرخصة الرسوم املترتبة يف مواعيدها -٢
  :ون تعويض بقرار من الوزير يف احلاالت التاليةتلغى الرخص على اختالف أنواعها د -٣١-املادة 
 .إحلاق الضرر باملياه العامة كماً أو نوعاً -١
 .إحلاق الضرر بالغري شريطة أن يثبت ذلك قضائياً -٢
 .خمالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية -٣
 .فقة مسبقة من الوزيرحتويل رخصة املياه املرخص باستعماهلا إىل غري الغاية املرخص هبا دون موا -٤
 .مشول األرض املرخص بإروائها بأحد مشاريع الري احلكومية -٥
 .خمالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانني واألنظمة النافذة اخلاصة باستثمار املياه -٦
 .صدور الرخصة بناًء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويالحق املسؤول عن ذلك قضائياً -٧
الرخصة املمنوحة باسم املالك أو املستأجر، الستخدام املياه العامة يف املـشاريع الزراعيـة              تظل   -٣٢-املادة  

  .نافذة ملصلحة العقارات العائدة هلا أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها
  : جيب جتديد الرخصة يف احلاالت التالية-٣٣-املادة 
  .عند انتهاء مدة الرخصة السابقة -
 .ند استبدال جهاز الضخ جبهاز ذي استطاعة أكربع -
 .عند إضافة مساحات جديدة زيادةً عن املساحة احملددة يف رخصة البئر -
يفرض على أصحاب رخص حفر اآلبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند املنح ولكل رخـصة                -٣٤-املادة  

سم إىل النصف   مخسة آالف لرية سورية وخيفض هذا الر      / ٥٠٠٠/على حدة رسم مقطوع قدره      
عند التجديد ويضاعف الرسم عند خمالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار مـن               

  .رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة
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  العقوبات العامة: الفصل السابع
آخـر،  مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو أي قـانون                -٣٥-املادة  

  :يعاقب مرتكبو األعمال املدرجة أدناه بالعقوبات احملددة يف هذه الفقرات
١- : 
س إىل  .مخـسني ألـف ل    ) ٥٠٠٠٠(يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة مـن             -أ 

س، كل من أقدم قصداً على هدم أو ختريب كلي أو جزئي إلحـدى              .مائيت ألف ل  ) ٢٠٠٠٠٠(
 . وحمطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر املياهكالسدود: املنشآت الري الرئيسية

س إىل  .عـشرة آالف ل   ) ١٠٠٠٠(يعاقب باحلبس من ستة أشـهر إىل سـنة وبالغرامـة مـن                -ب 
س، كل من أقدم قصداً على هدم أو ختريب كلي أو جزئي إلحـدى              .مائة ألف ل  ) ١٠٠٠٠٠(

 .ي والصرف الرئيسيةمنشآت االنتفاع باملياه وملحقاهتا، كالعبارات وأقنية الشرب والر
) ١٠٠٠٠(س إىل   .ثالثة آالف ل  ) ٣٠٠٠(يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبالغرامة من            -ج 

س، كل من أقدم قصداً على هدم أو ختريب كلي أو جزئـي لـشبكات الـري                 .عشرة آالف ل  
 .والصرف والشرب الفرعية والثانوية

  .مة األضرار الناجتة عن فعلهاملذكورة أعاله بقي) ج-ب-أ(يلزم الفاعل يف الفقرات   -د 
) ١٠٠٠٠٠(س إىل   .مخسني ألف ل  ) ٥٠٠٠٠(يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من           -٢

س، كل من أقدم بشكل مباشر أو غري مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضـخ، أو                  .مائة ألف ل  
كـيالً أو مـستثمراً أو      استثمار بئر، قبل احلصول على رخصة مسبقة، سواًء أكان مالكاً لألرض أو و            

مستأجراً للبئر، وتزال املخالفة على نفقة من مت احلفر لصاحله، كما تصادر لـصاحل الـوزارة، مجيـع                  
 .األجهزة واآلالت واألدوات واملعدات املستخدمة يف ارتكاب املخالفة

) ٤٠٠٠٠(س إىل   .عشرين ألف ل  ) ٢٠٠٠٠(يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من           -٣
س، كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة اخلاصة ضمن حـدود               .ربعني ألف ل  أ

وحرم اجملاري واملنشآت العامة املائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال املخالفة على نفقتـه وتـصادر                
 .لصاحل الوزارة مجيع األجهزة واآلالت واألدوات واملعدات املستخدمة يف ارتكاب املخالفة

٤- : 
) ٣٠٠٠٠(س إىل   .عشرين ألف ل  ) ٢٠٠٠٠(اقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من          يع  -أ 

 .س، كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.ثالثني ألف ل
) ١٠٠٠٠(س إىل   .ثالثة آالف ل  ) ٣٠٠٠(يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر و بالغرامة من             -ب 

املياه من الشبكة العامة ملياه الشرب أو العبث هبا بأي          س، كل من أقدم على سرقة       .عشرة آالف ل  
 .واسطة كانت

، إذا كان مستفيداً منها أو على علم        -ب–شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند           -ج 
 .هبا ومل يعلم بذلك املؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة
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 ٤٤١

مياه الشرب، حيكم علـى الفـاعلني    إضافةً للعقوبات املقررة أعاله اخلاصة باالعتداء على مشاريع           -د 
املشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما               

 .تقدره املؤسسة، مضافاً إليها قيمة األضرار الالحقة هبا
تقوم املؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات املرتكبة، قبل نفاذ هذا القـانون، والواقعـة علـى                  -ه 

الشبكات العامة ملياه الشرب، وذلك خالل ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتـرب                
كافة التعديات الواقعة، قبل نفاذ هذا القانون، مصاحلاً عليها حكماً مما يوجب وقـف املالحقـة                

 .انية إبقاءهااجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وحيق للمؤسسة إزالة املخالفة يف حال عدم إمك
س إىل  .مخسة وعـشرين ألـف ل     ) ٢٥٠٠٠(يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة أو بغرامة من            -٥

 .س، كل من قام باستعمال املياه امللوثة ألغراض الري.مخسني ألف ل) ٥٠٠٠٠(
حتدد حاالت التصرف باألجهزة واآلالت واألدوات واملعدات املستخدمة يف ارتكـاب املخالفـات              -٦

 .أعاله بقرار من الوزير) ٣و٢( البندين الواردة يف
٧- : 
يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف إحدى الفقرات املذكورة أعاله، أي من عناصر الضابطة املائية                 -أ 

 .الذي يسهل ارتكاب إحدى املخالفات املذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها
حدى الفقرات املذكورة أعاله، العاملون يف سائر اجلهات العامة         يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف إ        -ب 

 .يف الدولة الذين يصدرون أوامر، أو تعليمات ال مستند قانوين هلا، وتؤدي إىل اإلضرار باملياه العامة
  :-٣٦-املادة 

وح يلزم كل من قام باستجرار املياه املخصصة لشبكات الري احلكومية زيادةً عن كميات املياه املـسم                 -أ 
هبا، بدفع غرامة تعادل مخس لريات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادةً عـن الكميـة                  

 .م١٩٩٦لعام / ٨/املسموح باستجرارها، إضافةً إىل الرسم السنوي الوارد يف املرسوم التشريعي رقم 
ن كمية املياه الواردة    كل من قام متجاوزاً املساحة املخططة باستجرار املياه اجلوفية من اآلبار زيادةً ع              -ب 

يف الرخصة املمنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها مخس لريات سورية مقابل كل متر مكعـب واحـد        
يستجره زيادةً عن الكمية احملددة وتضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة للمرة الثانية، ويتم إيقـاف                

 .ل تكرار املخالفة للمرة الثالثةالرخصة ملدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة املخالف يف حا
إذا امتنع املخالف عن إزالة جهاز الضخ املنصوب على املياه العامة خالل شهر من تبلغه قرار إلغـاء                    -ج 

الرخصة تتوىل الوزارة إزالة اجلهاز وينفذ ذلك على نفقة املمتنع ومسؤوليته وحيجز جهاز الضخ حـىت                
 .تسديد ضعف نفقات إزالة اجلهاز

س .ل/٥٠٠٠/ عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد االستثمار يغرم مببلغ قـدره               كل من امتنع   -د 
مخسة آالف لرية سورية وتلغى رخصة االستثمار يف حال عدم تركيبه خالل ثالثة أشهر مـن تـاريخ           

 .ضبط املخالفة
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 ٤٤٢

  الضابطة املائية: الفصل الثامن
 يف جمال املوارد املائية واستثمارها املكلفـني بـضبط           يكون للعاملني من الفئتني األوىل والثانية      -٣٧-املادة  

  .املخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون صفة الضابطة املائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير
من املادة  / ٢/ يؤدي العاملون املذكورين يف الفقرة السابقة اليمني املنصوص عليها يف الفقرة رقم              -٣٨-املادة  

  .انون أمام رئيس حمكمة البداية املدنية يف احملافظة قبل مباشرهتم العملمن هذا الق/ ٧/
  .جيوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن اجلهة العامة التابعة للوزارة حسبما تقتضيه الضرورة -٣٩-املادة 
  .يكون للضبوط املنظمة من قبل الضابطة املائية صفة الضبوط العدلية -٤٠-املادة 
كل يف كل من املؤسسات والوحدات التابعة هلا ضابطة مائية أو أكثر لقمع املخالفات وإزالة                تش -٤١-املادة  

التعديالت الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرار من الوزير املخـتص بنـاًء     
على اقتراح من املدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمني املنصوص عليها يف الفقـرة         

من هذا القانون أمام رئيس حمكمة البداية املدنية يف احملافظة قبـل مباشـرهتم              / ٧/من املادة   / ٢/
  .العمل ويكون للضبوط املنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية

  . ترسل الضبوط إىل النيابة العامة إلجراء ما يلزم بشأهنا-٤٢-املادة 
  التنقيب : الفصل التاسع

لعامة إجراء التنقيب يف أرض الغري مبوجب موافقة من الـوزير حـصراً يف حـاالت                ميكن للجهات ا   -٤٣-املادة  
الضرورة اليت يقدرها باالستناد إىل اإلرشادات املتعلقة بنوعية األرض والطبقات املائية وعلى أن تكـون               

  .وناألولوية ملياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر اآلبار الواردة يف الفصل السادس من هذا القان
  :تلتزم اجلهة اليت قامت بالتنقيب مبا يلي -٤٤-املادة 

 .إزالة املخالفات عن األرض مكان التنقيب وأرض اجلوار والتعويض عن األضرار الناجتة عن التنقيب  -أ 
تعويض عن احلرمان من االستثمار عن املساحة واملدة الزمنية اللتني توقف فيهما االستثمار بـسبب                 -ب 

 .أعمال التنقيب
 :جلنة بقرار من آمر الصرف املختص مؤلفة من ثالثة أعضاء على األقل مهمتهاتشكيل   -ج 

   النظر يف التعويض عن األضرار النامجة عن التنقيب وتقدير تعويض احلرمان من االسـتثمار وتعتـرب                
 .قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها 

 .إعادة احلال إىل ما كان عليه يف حال عدم اكتشاف املياه -د 
 . املساحة الالزمة لالستخدام العام للمصدر املائي إذا نتج عن التنقيب كمية املياه املطلوبةاستمالك -ه 

  مجعيات مستخدمي املياه: الفصل العاشر
  .حتدث يف اجلمهورية العربية السورية بقرار من الوزير مجعيات باسم مجعيات مستخدمي املياه -٤٥-املادة 
من املصادر املائية ذات االستخدام اجلماعي إىل اجلمعيـات إلزاميـاً           يكون انضمام املستفيدين     -٤٦-املادة  

  .وذلك ضمن منطقة عمل اجلمعية
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 ٤٤٣

تعطى جلمعيات مستخدمي املياه قروض ميسرة من أحد املصارف العامة ومتنح ملرة واحدة عند               -٤٧-املادة  
  .دادهاالتأسيس ويصدر وزير املالية التعليمات اخلاصة مبنح هذه القروض وطريقة استر

يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام األساسي النموذجي للجمعيـات ووثيقـة نقـل               -٤٨-املادة  
  .املسؤوليات من الوزارة إىل اجلمعية

  أحكام عامة: الفصل احلادي عشر
  :خيضع استثمار املياه العامة إىل -٤٩-املادة 

ات الصادرة عن رئيس اللجنة العليـا للميـاه         م والقرار ١٩٩٦لعام  / ٨/أحكام املرسوم التشريعي رقم       -أ 
 .بالنسبة ملياه الري

قرارات تصدر عن الوزير املختص تتضمن نظام االستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة مليـاه الـشرب                 -ب 
 .والصرف الصحي

خـرى  تتم احملافظة على املياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بني الوزارة والـوزارات األ              -٥٠-املادة  
  .واجلهات العامة وفق القوانني واألنظمة النافذة

 تكون الوالية على األمالك املائية العامة وصالحية إدارهتا ومتثيلها من اختصاص الوزارة باستثناء             -٥١-املادة  
  .ما خيضع منها لوالية جهة عامة أخرى مبوجب قوانني خاصة

ري املتطورة وفق األسس اليت حتدد والقرارات اليت تصدر         يلتزم مالكو اآلبار باستخدام تقنيات ال      -٥٢-املادة  
  .عن اللجنة العليا للمياه

يصدر الوزير أو الوزير املختص القرارات الالزمة لترشيد استعمال املياه العامة لألغراض املختلفة              -٥٣-املادة  
بل املستفيد أو   وعلى املستفيدين من هذه املياه التقيد هبذه القرارات، ويف حال ثبوت هدرها من ق             

خمالفة القرارات الصادرة حيق للوزير أو للوزير املختص حجب املياه عن املستفيد املخالف إىل أن               
  .يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة املختصة

  .نة إدارة احلوضيصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكٍل من اللجنة العليا للمياه وجل -٥٤-املادة 
يصدر الوزير بالتنسيق مـع اجلهـات املختـصة     / ٥٤/مبا ال يتعارض مع أحكام املادة السابقة         -٥٥-املادة  

  .التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون
  .تلغى مجيع األحكام املخالفة ألحكام هذا القانون أينما وردت يف القوانني واألنظمة النافذة -٥٦-املادة 
  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره -٥٧- املادة

  م١٦/١١/٢٠٠٥املوافق لـ  هـ١٥/١٠/١٤٢٦دمشق يف    
  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد
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 ٤٤٤

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة

  ٣٥٠/٢٨/٥: لرقما
  بالغ                        م١٩/٤/١٩٦١: التاريخ

  .........إىل رئاسة بلدية
م على حتديد   ٢٦/٥/١٩٢٧الصادر بتاريخ   / ٢٢٠/من املادة األوىل من القرار رقم       / ٦/  نصت أحكام الفقرة    

  .ثالثة أمتار كحد أدىن حلرم جماري املياه وقناطر وترع املالحة والري والتجفيف والتصريف
). أي بالعدان (أقنية ري فرعية إلروائها مرة كل ثالثة أو أربعة أسابيع              وملا كانت األراضي الزراعية ختترقها      

  .املشار إليها/ ٦/وكانت بعض هذه األقنية مسجلة باسم األمالك العامة هلذا فهي مشمولة حبكم الفقرة 
عون هبا من      أما أقنية الري املسجلة أمالكاً خاصة فيستحسن أن يترك هلا حرم مبقدار ثالثة أمتار ليتمكن املنتف               

  .املرور والسهر على نظافة األقنية وجر مياهها
  .   أرغب إليكم مراعاة ذلك حني الترخيص بإشادة األبنية

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  البناء فوق جماري مياه األمالك العامة                                  
  /٢٥/الرأي 

إن السماح بالبناء فوق جماري مياه األمالك العامة اليت ختترق ملكاً خاصاً طبقاً للمادة الثانية من القانون ذي الرقم                   
م إمنا يقصد به العقار الواحد الذي خيترقه جمرى ماء فيشطره إىل شطرين ابتداًء أو أن خيتـرق              ١٩٥٩لعام  / ١٢٥/

  .الصقني جملراه، من بعد توحيدمها أو دغمهما يف كتلة عقارية واحدة انتهاًءجمرى املاء عقارين جماورين أو م
------------------------------------------------ 

  بناء فوق جماري مياه األمالك العامة
  ع. ج١١٩الرأي 

حكـام القـرار     إن جواز الترخيص بالبناء فوق جماري مياه األمالك العامة اليت ختترق ملكاً خاصاً طبقـاً أل                
م إمنا يقصد به إشادة البناء على العقار الواحد الذي خيترقه جمرى ماء             ١٩٥٩لسنة  / ١٢٥/بالقانون ذي الرقم    

عام فيشطره شطرين ابتداًء أو بعد توحيد عقارين أو أكثر واقعني على ضفتني متقابلتني هلذا اجملرى ما دام من                   
  . واحد أو كتلة عقارية واحدةاجلائز حبسب األنظمة النافذة توحيدمها بعقاٍر
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 ٤٤٥

  اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق

  جماري املياه اخلاصة: املوضوع          ١٤/١٢/ح/٥٣٥٩: الرقم
  م٢٧/٧/١٩٨٠: تاريخ

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق
 مع التنويه بأن املادة الثانية من القانون رقم           نعيد إليكم املعاملة بشأن الترخيص بالبناء على عقار ختترقه ساقية ماء          

م أجازت البناء فوق جماري املياه العائدة لألمالك العامة اليت ختترق ملكاً خاصـاً برخـصة                ١٩٥٩لسنة  / ١٢٥/
حتدد فيها الشروط املتعلقة باحملافظة على هذه اجملـاري         ) األشغال العامة والبلديات  (تعطى من قبل الدوائر املختصة      

يث املبدأ إجازة القانون البناء فوق اجملرى دون التقيد بشرط احلي مع وضع شروط خاصة باالشتراك مـع                  من ح 
  .وزارة األشغال للمحافظة على جريان هذه املياه وصيانة اجملرى وميكن العمل بأحكام القانون املنوه عنه

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  د/٦٣/١/ب/٢٩٥٨: الرقم
  م١٣/٩/١٩٨٨: التاريخ

  تعميم
م أن بعض املواطنون ما زالوا يشيدون       ٢٣/٨/١٩٨٨ تاريخ   ٧/ب/٣٣٠٩أعلمتنا وزارة الكهرباء بكتاهبا رقم         

 تـاريخ   ٣٢٤٨/١٥/ب/٦٩لس الوزراء رقـم     أبنية حتت خطوط التوتر العايل واملتوسط خالفاً لبالغ رئاسة جم         
م واملتضمن الطلـب إىل مجيـع       ٩/٧/١٩٨٣د تاريخ   /٦١/٢/ى/١٦٥٣م املعمم من قبلنا بالرقم      ١٥/٦/١٩٨٣

السلطات احمللية يف املدن والبلديات والقرى جتنب إدخال املناطق اليت متر هبا خطوط التوتر العايل يف املخططـات                  
. ية جتنباً لألخطار املمكنة احلدوث، وتسهيالً ألعمال صيانة اخلطـوط املـذكورة           التنظيمية وإبقاءها مناطق زراع   

ونظراً لوقوع عدة حوادث من جراء عدم التقيد مبا جيب حيال ذلك، وحرصاً على أرواح املواطنني نؤكد علـى                   
ـ                ة حتـت مـسار     وجوب التقيد بالبالغ املشار إليه إضافةً إىل االمتناع عن منح رخص بناء على العقارات الواقع

  .الشبكة الكهربائية العامة ما مل تتم تسوية وضعها بالتنسيق مع مديريات الكهرباء املختصة حسب األصول
   آملني إيالء هذا املوضوع االهتمام الالزم وعدم التهاون أو التغاضي عن أي إجراء خمالف وتكليف عـضو                 

  .ن حسن التنفيذاجمللس التنفيذي املختص القيام باملراقبة املتوجبة لضما
  وزير اإلدارة احمللية                                                                                   
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 ٤٤٦

  اجلمهورية العربية السورية
     وزارة اإلدارة احمللية

  ١/ت/ص/١٨١٦: الرقم
  م٦/٦/١٩٩٨: التاريخ

  باءالسيد وزير الكهر - السيد وزير اإلسكان واملرافق
 ربطاً حمضر االجتماع اخلاص بتطبيق حرم خطوط التوتر املتوسط ضمن التجمعات السكانية والذي مت االتفاق               

وقد عممنا هذا احملضر علـى احملافظـات         .عليه بني وزارة اإلدارة احمللية ووزاريت اإلسكان واملرافق والكهرباء        
  .لتعميمه على الوحدات اإلدارية والبلديات للعمل مبوجبه

  .   يرجى التوجيه للعمل مبضمونه من قبل اجلهات ذات العالقة التابعة لكم
  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------ 

 اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  ١/ت/١٩/٦٤: الرقم
  م٦/٦/١٩٩٨: التاريخ

  حمضر اجتماع
م املعطوف على كتاب    ١٣/٥/١٩٩٨ص تاريخ   /٢٢٩١د وزير اإلسكان واملرافق رقم        بناًء على كتاب السي   
والدعوة املوجهة مـن وزارة اإلدارة احملليـة بـرقم           .م٣٠/٤/١٩٩٨ع تاريخ   /١٦١٤وزارة الكهرباء رقم    

  .م١٩/٥/١٩٩٨ تاريخ ١/ت/ص/١٥٦٧
الوزير املهندس حممد األمحد    م اجتماع مبكتب معاون     ٢٤/٥/١٩٩٨   عقد يف الساعة العاشرة من يوم األحد        

  :حضره السادة
  .مدير اخلدمات الفنية بطرطوس   املهندس أمحد معال-
  .مدير التخطيط واإلحصاء يف وزارة اإلدارة احمللية   السيد حممد البكري -
  .وزارة الكهرباء   املهندس حنا عوض-
  .وزارة الكهرباء   املهندس غسان نصري-
  .راسات واإلنشاءات يف الشركة العامة لكهرباء حمافظة طرطوسمدير الد   املهندس مالك معيطة-
  .وزارة اإلسكان واملرافق   املهندس حممد الشليب-

مت خالل االجتماع دراسة موضوع معاناة الوحدات اإلدارية والبلديات من جراء تطبيق حرم خطوط التوتر املتوسط                
  :ف تبني.ك٢٠ملقدمة حول احلرم األفقي خلط ومن مناقشة الدراسات والبدائل ا. ضمن التجمعات السكانية

  :   إن مسافة األمان أو حرم اخلط حسب النظم العاملية هي
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 ٤٤٧

السهم عند التديل األعظمي بدرجـة حـرارة   +طول سلسلة التعليق +املسافة الدنيا الالزم تأمينها   =مسافة األمان 
ل لطريف اخلط أي أن مسافة      نصف طول حاملة العواز   +درجة٤٥درجة مئوية وتأرجح اخلط بزاوية      ٥٠عظمى  

  .األمان للخطوط اهلوائية تعتمد على تصميم اخلط اهلوائي
  : ميكن تصنيف اخلطوط اهلوائية كما يلي-

 .م باستخدام عوازل تعليق١٠٠ فتحة تصميمية ٢مم١٢٠/٢١ف هوائي مقطع .ك٢٠خط  -
بعاد من  م ومدعم باستخدام حامالت أ    ٤٥ فتحة تصميمية    ٢مم١٢٠/١٢ف هوائي مقطع    .ك٢٠خط   -

 .ف.ك٢٠جانب واحد للخط وعوازل ثابتة 
 .ف.ك٢٠/٠,٤مركز حتويل هوائي  -

  :نتيجةً لالتفاق نبني ما يلي
املعتمدة بقرار جملـس    ) ف واألبنية .ك٢٠املسافة األفقية بني خط     (ف  .ك٢٠تعديل مسافة األمان خلطوط      -

يم املؤسسة العامة للكهربـاء     م وتعم ١٣/٩/١٩٧٨ تاريخ   ٥٥/٢٤اإلدارة يف املؤسسة العامة للكهرباء رقم       
 :عن حمور اخلط كالتايل) احلرم األفقي(م حبيث تصبح مسافة األمان ١/١١/١٩٨٨ص تاريخ /١٧٦رقم 
 .إذا كان خط التوتر املتوسط خارج التنظيم) م٦(احلرم األفقي من جانيب اخلط  -١
م ومصمم بفتحـة    إذا كان خط التوتر املتوسط ضمن التنظي      ) م٣,٥(احلرم األفقي من جانيب اخلط       -٢

ف على حامالت أبعاد من جانب واحد للعمـود أو          .ك٢٠ومدعم باستخدام عوازل ثابتة     ) م٤٥(
 التربيط املـأمون    - العوازل املزدوجة  -زيادة قوة العامود أو الربج    (الربج مع زيادة الوثوقية للخط      

مـل شـبكة التـوتر      مع إمكانية استخدام األعمدة واألبراج حل     .....)  القواعد البيتونية  -لألمراس
يف ) م٣,٥(املنخفض ومصابيح اإلنارة العامة والكابالت اهلاتفية ويف حال عدم حتقيق مسافة األمان             

مثالً عرض الرصيف ال يكفي إلنشاء اخلط اهلوائي املدعم باسـتخدام حـامالت             (املناطق املنظمة   
للجـوء إىل اسـتخدام     يـتم ا  ) األبعاد مع عوازل ثابتة أو عدم التمكن من تنفيذ كابالت أرضية          

 .ف.ك٢٠الكابالت التورسادية اهلوائية املعزولة 
يف حال كون خط التوتر املتوسط قائم ويتعذر تعديله إىل خط هوائي مدعم باستخدام حامالت األبعاد                 -٣

 ).م٦(من جانب واحد مع عوازل ثابتة ومير اخلط ضمن منطقة منظمة فإن مسافة األمان األفقية هي 
 ).م٤,٣( مراكز التحويل اهلوائي مسافة األمان عن -٤
يف حال تطبيق حرم التوتر ضمن املخططات التنظيمية يعترب حرم التوتر ضمن الوجيبة املقررة وفـق       -٥

نظام ضابطة البناء حبيث يكون البعد بني حمور خط التوتر وهناية الربوزات يف البناء ال يقـل عـن                   
 .احلرم املقرر للخط والوارد كمسافة أمان

دال الشبكات القائمة من أمراس هوائي عارية إىل كابالت هوائية معزولة بناًء على طلب              ميكن استب  -٦
الوحدة اإلدارية أو البلدية وتتحمل اجلهة الطالبة النفقات املترتبة على ذلك وفق نظام االسـتثمار               

 .املعمول به يف املؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية
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 ٤٤٨

٧- : 
 :ةيف املناطق املنظم  -أ 

   يف حال خمالفة البناء للمخططات املمنوحة الرخصة مبوجبها أصوالً أو وجود بناء غري مـرخص               
وهناك جتاوز على حرم خطوط التوتر يف البناء أو الشرفات أو أي منشآت أخرى فتتحمل اجلهـة                 

رية نفقات  اإلدارية ذات العالقة إزالة هذه املخالفات وفق األصول القانونية وإال تتحمل اجلهة اإلدا            
  .تغيري مسار هذه اخلطوط أو احللول الفنية البديلة املقترحة من قبل وزارة الكهرباء

 :يف املناطق غري املنظمة  -ب 
   تقوم السلطات احمللية يف حال إنشاء بناء ضمن حرم التوتر املتوسط بإزالـة هـذه املخالفـة أو           

  .تتحمل نفقات حتويل هذه اخلطوط إىل مسارات أخرى
      املهندس    املهندس    املهندس    املهندس    املهندس

  معاون وزير اإلدارة احمللية
  وزير اإلدارة احمللية       وزير اإلسكان واملرافق    وزير الكهرباء          

------------------------------------------------ 
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 ٤٤٩

  
  
  
  

                  
  اخلطتصميم                           

  
  
  
  

  )م(مسافات األمان

خط 
ف .ك٢٠

هوائي فتحة 
تصميمية 
م ١٠٠

باستخدام 
 عوازل تعليق

خط 
ف .ك٢٠

هوائي 
فتحة 

تصميمية 
م ٥٠

باستخدام 
عوازل 
  تغليف

خط 
ف .ك٢٠

هوائي فتحة 
تصميمية 
م ٤٥

باستخدام 
عوازل ثابتة 

على حامالت 
أبعاد من 

جانب واحد 
للعمود أو 
  الربج

ف .ك٢٠خط 
هوائي فتحة 

م ٤٥مية تصمي
باستخدام عوازل 
ثابتة على حاملة 

خشبية أفقية 
عازل أوسط (

وعازلني على 
  )طريف احلامل

  مراكز التحويل اهلوائية
  م٤,٣  م٤,٣  م٤,٣  م٤,٣  ف.ك٢٠/٠,٤

  م٤,٥  م٣,٥  م٥  م٦  ف اهلوائية.ك/٢٠مسافة األمان لألبنية عن خطوط 
  ف.ك/٢٠مسافة األمان لألشجار عن خطوط 

  . حاجة الستخدام السالمل عندما ال توجد- ١
  . عندما توجد حاجة الستخدام السالمل- ٢
 عند سقوط شجرة باجتاه اخلط عندما تكون - ٣

  عوازل التعليق يف الوضع الشاقويل فقط

  م٤
  م٦
  م٤

  م٢,٥
  م٥
  م٢,٥

  م١,٢
  م٣,٤
  م١,٢

  م٢,٢
  م٤,٥
  م٢,٢

مسافة األمان ألعمدة اإلنارة العامة عن خطوط 
  ف .ك/٢٠

لعمود اإلنارة عن اخلط يف حال مسافة األمان - ١
  درجة٤٥التأرجح بزاوية 

 مسافة األمان لسقوط عمود اإلنارة باجتاه اخلط - ٢
  .عندما يكون الناقل يف الوضع الشاقويل

 مسافة األمان عند سقوط عمود اإلنارة على اخلط - ٣
  يف حال التأرجح

  
  م٥

  
  م٥

  
  م٣,٥

  
  م٣,٢
  
  م٣,٢
  
  م٢,٢

  
  م٢

  
  م٢

  
  م١

  
  م٣

  
  م٣

  
  م٢
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 ٤٥٠

  اجلمهورية العربية السورية
  مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق

  ص/٦٧٢٣: الرقم
  م٢٤/١١/١٩٧٤: التاريخ

  تعميم
  )املكتب الفين:................ (إىل رئاسة بلدية

استناداً حملضر اجتماع اللجنة اإلقليمية لتخطيط املدن والقرى حملافظة دمشق والقرى احمليطة هبا باجللسة رقـم                
إىل نظام ضابطة البناء جلميع القـرى املـصدقة         : نرغب إليكم إضافة ما يلي     .م٢/١١/١٩٧٤ريخ   تا ٣١/٧٤

تعطى ارتفاعات األبنية الواقعة على أي ساحة مقدار ارتفاعات األبنية الواقعة           (خمططاهتا أصوالً والتقيد مبوجبها     
  . واإلعادة للتصديقواختاذ قرار من اجمللس البلدي ).على عرض الشارع املؤدي إىل هذه الساحة

  مدير اإلسكان واملرافق بدمشق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٩٩/٢٨/٦: الرقم
  م١٨/١٢/١٩٧١: التاريخ

  تعميم
ساحة املقسم وطول واجهته وترد تساؤالت        حددت أنظمة البناء امللحقة باملخططات التنظيمية احلد األدىن مل        

هذا وملا كان نظام البناء حيدد الكثافة السكانية مبختلف أحنـاء            .من البلديات حول احلد األقصى املسموح به      
البلدة وحفاظاً على هذه الكثافة ضمن حدود مقبولة، نرى عدم منح رخص البناء للمقاسـم الـيت تتجـاوز                   

ذكور بالنظام قبل أن يتم تقسيمها وفق األصول إىل مقاسم صاحلة للبناء وفـق              مساحتها ضعف احلد األدىن امل    
  .القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء

  وزير الشؤون البلدية والقروية
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 ٤٥١

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٤٠/٢٨/٢: الرقم
  م١٨/١٢/١٩٨٤: التاريخ

  بالغ
 حتديد احلد األدىن واحلد األعظمي للمساحة املسموح بالترخيص والبناء عليهـا، يف                تضمنت بعض أنظمة البناء   

  :حني اقتصر بعضها اآلخر على ذكر احلد األدىن فقط وأن العقارات بالنسبة ملوضوع املساحة هي ثالث فئات
تجاوز عقارات تعادل مساحتها احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام البناء أو تزيد عن ذلك دون أن ت                 -١

احلد األعظمي، أو ضعف احلد األدىن عند عدم النص على حد أعظمي وترخص هذه العقارات مباشرة                
 .دون احلاجة ألي إجراء آخر

عقارات تزيد مساحتها عن احلد األعظمي، أو تزيد عن ضعف احلد األدىن عند عدم النص على حد                  -٢
 .ألنظمة قبل الترخيص بالبناء عليهاأعظمي يف نظام البناء وتقسم هذه العقارات وفق القوانني وا

عقارات تقل مساحتها عن احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام البناء، وتستكمل املساحة النظاميـة                -٣
 .هلذه العقارات أصوالً من العقارات اجملاورة قبل الترخيص لإلطالع والعمل مبقتضاه

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ص/٢٥٧٦/١٤/١٦: الرقم
  م٢١/٣/١٩٨٥: التاريخ

  السيد حمافظ دمشق
م املعطوف على كتاب مديرية اخلـدمات الفنيـة         ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ   /٤١٢٢   إشارة إىل كتابكم رقم     

م الـذي   ١٨/١٢/١٩٨٤ تـاريخ    ٤٠/٢٨/٦م حول بالغ الوزارة رقم      ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ    /١٣٨٨
أوجب العمل باحلد األعظمي املنصوص عليه يف نظام ضابطة البناء أو بضعف احلد األدىن عند عدم النص على                  

  :حد أعظمي وبعد الدراسة نفيدكم مبا يلي
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦   إن ما ورد يف بالغنا املذكور ليس جديداً فلقد سبق للوزارة أن عممـت بـرقم                 

م الذي طلبت فيه من البلديات      ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٨/٢٨/٦م وأكدت ببالغها رقم     ١٨/١٢/١٩٧١
آنذاك أن حتدد يف أنظمتها بناء على اقتراح الدوائر الفنية احلد األعظمي للمقاسم املسموح بالبناء عليها يف                 

ة وعند عدم النص علـى      عقارات ومناطق البلدة أو املدينة إضافة للحد األدىن املقرر مبوجب األنظمة النافذ           
حد أعظمي يف نظام البناء فيعترب ضعف احلد األدىن يف هذه احلالة هو احلد األعظمي ومن هنا جواباً علـى                    
سؤالكم فإن أية إفرازات أو رخص بناء جيب أن تأيت منسجمة مع املخطط التنظيمي ونظام ضابطة البنـاء                  
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ية واجمللس البلدي يف البلديات مبوجب أحكام املادتني        وميكن للمجلس احمللي يف الوحدات اإلدار      .املعتمدين
م أن يضع نظام ضـابطة      ١٩٨٢لعام  / ٥/من املادة اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم        / آ/الرابعة والفقرة   

البناء للوحدة اإلدارية والبلدية وفق اإلجراءات املبينة يف املادة اخلامسة من املرسـوم التـشريعي املـذكور                 
التنفيذية وكذلك تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات املادة الثامنة مـن نفـس املرسـوم                وتعليماته  
أما فيما يتعلق باملقاسم الواقعة على شوارع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمـي فـيمكن                .التشريعي

  .م١٩٧٤من قانون تنظيم عمران املدن لعام / ٥/من املادة / آ/الرجوع إىل الفقرة 
   اإلطالعيرجى

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٦/٢٨/٦: الرقم
  م٩/١٠/١٩٧١: التاريخ

  بالغ
مساحتها عن احلد    ترد تساؤالت من البلديات وشكاوى من املواطنني حول السماح بالبناء على عقارات تقل              

  .األدىن املسموح به يف أنظمة البناء املصدقة وذلك للعقارات احملصورة بني أبنية قائمة
   ورغبةً يف إزالة أسباب الشكوى وإسهاماً يف اعمار املدن والقرى نرى إمكانية السماح ملثل هذه العقـارات                 

  :بالبناء يف حال توفر الشروط التالية
 . بني أبنية حديثة قائمة أو بني بناء حديث قائم وطريق أو أكثرأن يكون العقار حمصوراً -١
 .من املساحة الدنيا احملددة مبوجب النظام املصدق% ٧٥أن ال تقل مساحة العقار عن  -٢
 .أن تطبق باقي شروط النظام دون استثناء -٣
ائها بعد  أن يكون شكل العقار اهلندسي صاحلاً للبناء وحبيث ميكن أن تستوعب املساحة املسموح ببن              -٤

 ).م٧×م٧(أو مربع ) م٨×م٦(فرض وجائب احلدائق يف حال وجودها مستطيل أبعاده 
   على البلديات أن تتخذ القرار املناسب يف اجمللس البلدي وترفعه إىل هذه الوزارة للتصديق عليه أصوالً قبـل                  

  .إعطاء الرخص مبوجبه
  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  منح ترخيص بالبناء على عقار : املوضوع         ص/٩٨١١:  الرقم
  مفرز أصوالً وغري قابل إلفراز جديد            ٢-٣٥          
  م٢٠/١١/١٩٨٥: التاريخ

  السيد حمافظ دمشق
م خبصوص العقارات املفرزة سابقاً يف ببيال والـيت         ١٠/٨/١٩٨٥تاريخ  ) و/١٠٩٥٩(كم رقم      إشارة لكتاب 

  .تتجاوز مساحة بعض مقامسها ضعف احلد األدىن املنصوص عليه يف نظام ضابطة البناء
م املوضوع بشكل سـليم فهـذه       ٢٧/٧/١٩٨٥و تاريخ   /٣٧٤١   عاجل كتاب مديرية اخلدمات الفنية رقم       

د يف الكتاب مفرزة بشكل أصويل ومصدقة من اجلهات املختصة وفق املخطط العام ونظـام               العقارات كما ور  
) ٢٨/٥-٤٠(البناء النافذين حني اإلفراز وغري قابلة إلفرازات جديدة وبذلك فهي ليست معنية بالبالغ رقـم                

  . م وليس هناك ما حيول دون الترخيص بالبناء عليها١٨/١٢/١٩٨٤وتاريخ 
  رافقوزير اإلسكان وامل

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  حمافظة دمشق
  و/١٣٣٢١: الرقم
  م٩/١١/١٩٨١: التاريخ

  إىل رئاسة املكتب الفين يف عربني
 م الذي تستفسرون فيه حول إمكانية منح رخصة بناءً        ٢٧/٩/١٩٨١ص تاريخ   /١٦ إىل كتابكم رقم        إشارةً
 أو عدة رخص تشكل كتلة واحدة على العقارات الواقعة ضمن املخطط التنظيمي املصدق يف مـنطقيت                 واحدة

تـاريخ  / ٣٨٤/البلدة القدمية وتوسع البلدة بدون تقدمي خمطط إفراز استناداً لقرار املكتـب التنفيـذي رقـم     
 املتضمن بيـان  م٣/١٢/١٩٨١ص د تاريخ /٥٠٧٩وإىل كتاب مديرية اخلدمات الفنية رقم   .م٢٧/٧/١٩٨١

  .م٢٧/٧/١٩٨١تاريخ / ٣٨٤/الرأي يف كتابكم املشار إليه أعاله وإىل ما تضمنه قرار املكتب التنفيذي رقم 
   نعلمكم بأن ال جيوز منح أكثر من رخصة واحدة على العقارات استناداً ملا ورد يف قرار املكتب التنفيـذي                   

ط الواجب توفرها يف نظام البناء النافذ واملخطـط         م شرط توفر مجيع الشرو    ٣/١١/١٩٨١تاريخ  / ٣٨٤/رقم  
  :التنظيمي املصدق مع مراعاة توفر الشروط التالية

أن يكون العقار واقعاً ضمن املخطط التنظيمي املصدق ويف املنطقتني التنظيميتني البلدة القدمية وتوسع               -١
 .البلدة القدمية

دق وغري خاضع من حيث االقتطاع لصاحل       أن يكون العقار متصالً بطرق عامة مطابقة للتخطيط املص         -٢
 .م١٩٧٤لعام / ٩/األمالك العامة ودفع نفقات املرافق العامة إىل القانون رقم 
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أن يتم الترخيص برخصة واحدة للبناء بكتلة واحدة على كامل العقار إذا مل ينص نظام ضابطة البناء                  -٣
 .لوب الترخيص عليهعلى حتديد حد أعظمي مسموح بترخيصه يقل عن مساحة العقار املط

أال يؤدي السماح بالترخيص إىل زيادة يف النسب املئوية املسموح هبا أو إىل تشويه يف املنظر العـام                   -٤
 .الكتلي يف املنطقة

   ويف حال عدم توفر هذه الشروط أو إحداها يعمد إىل إفراز العقار حسب القوانني واألنظمة النافـذة قبـل                   
  .إعطاء الترخيص بالبناء

  ع والتقيدلإلطال
  حمافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  حمافظة ريف دمشق

  س ب/١٠٢: الرقم
   م٢٢/٣/١٩٨٩: التاريخ

  :إىل رئاسة بلدية :إىل رئاسة بلدة :إىل رئاسة مدينة
م حول  ٢٣/٢/١٩٨٩ تاريخ   ١/٨٥٨/٨/٤كتاهبا رقم    لتقرير اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش املعتمد ب       إشارةً  

 .مالبسات  منح رخص لبناء على عقارين مقسمني يف بلدية الغزالنية
نطلب إليكم عدم منح أي رخصة بناء أو تسوية أية خمالفة على املقاسم الناجتة عن التقسيم الرضـائي قبـل          

 . يف السجل العقاريتصديق مشروع التقسيم وتسجيل املقاسم بأمساء مالكيها أصوالً
  .لإلطالع والتقيد

  حمافظ ريف دمشق
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٤٥٥

  رأي اجلمعية العمومية
  م١٩/١٠/١٩٦١ع  تاريخ .ج/٢٣رقم 

   إن عدم تنفيذ املرافق العامة يف منطقة معينة ال يعترب مانعاً قانونياً أو نظامياً حيول دون البناء عليها ومـن مث                     
  .م١٩٤٥لعام / ١٧٨/ بالقانون رقم فإهنا ختضع لضريبة العرصات املقررة

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٥٥٩/٢٨/٥:الرقم
  م٢٦/٧/١٩٦٤:التاريخ

  تعميم
 أمانة العاصمة   م املتضمن أن ما درجت عليه     ١٦/٦/١٩٦٤تاريخ  / ٢٢٨/  نثبت ذيالً رأي جملس الدولة رقم       

  .من استيفاء رسم رخص البناء يف كل مرة جتدد فيه الرخصة املنتهية مدهتا يتفق وأحكام القانون
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق

م حول جتديد رخصة بناء وقبول املخطط القـدمي         ٢٣/١١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦٦٢٨   إشارةً لكتابكم رقم    
  .دون طلب خمطط جديد بدالً عنه

   نفيدكم بأنه ملا كانت مدة الرخصة قد انتهت فال بد من صدور رخصة جديدة وبرقم وتارخيني مع استيفاء                  
  .الرسوم القانونية عنها وفقاً ألحكام القانون املايل للبلديات

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  حمافظة دمشق

  و/٢٠٠٢: الرقم
  م٢٣/٤/١٩٨٢: التاريخ

  إىل رئاسة بلدية صحنايا
مـن  / ٢٢/م الذي تستوضحون فيه بعض أحكام املادة        ٢٣/٢/١٩٨٢ص تاريخ   /٧٢   إشارةً لكتابكم رقم    
  :ني ما يليالقانون املايل للبلديات، نب

نصت الفقرة الثالثة من هذه املادة تستوىف عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريـق                    -١
عن كل متر مربع من مساحة الواجهة واجلدار ويضاف هذا الرسم           . ق/١٥/العام رسم حده األقصى     
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مساحة األرض  :  مساحتني وعليه فإن التصوينة جتري عليها    . إىل الرسم املنصوص عليه يف الفقرة السابقة      
عرضه وتضم هذه املساحة إىل مساحة البناء ويـستوىف         × اليت يشغلها جدار التصوينة أي طول اجلدار        

× طول جـدار التـصوينة      : وهي النسبة املقررة يف الفقرة األوىل، واملساحة الثانية       %/ ٢/عنها نسبة   
 ما درجت عليه البلدية مـن االكتفـاء         إذاً .ق/١٥/ارتفاعه وهذه املساحة يستوىف عنها كل متر منها         

حسب نص الفقرة األوىل يشكل من الرسم ويضيع الرسم املقرر يف الفقرة الثانية             %/ ٢/باستيفاء نسبة   
ويضاف هذا  : ويؤيد ذلك قول املشروع    .وهذا يستوجب العودة إىل الرخص السابقة لتحقيقه وحتصيله       

  .بقةالرسم إىل الرسم املنصوص عليه يف الفقرة السا
يستوىف لقاء أشغال الرصـيف أو اجلـادة رسـم    : النص الواضح / ٢٢/يف الفقرة اخلامسة من املادة       -٢

ومل يفرق القانون بني املعبد وغري املعبـد مث         : مبا حتقق يف الفقرتني الثانية والثالثة     %/ ٤٠/مقطوع قدره   
 .أليس الطريق الترايب من األمالك العامة اخلاضعة لرسم األشغال

  . حيق للمجلس البلدي أن يقرر شيئاً يتعارض وأحكام القانون ووجهة نظره املشار إليها يف كتابكم غري قانونيةإذاً ال
  .لإلطالع والتنفيذ

  حمافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية 

  حمافظة دمشق
  ص/٥٩٧٩: الرقم

  م٨/٦/١٩٨٢: لتاريخا
  إىل مديرية اخلدمات الفنية

م الذي تستوضحون فيه عن الرسوم املترتبة يف        ٢٩/٥/١٩٨٢تاريخ  /  ص د  ٢٧٣١/   إشارةً إىل كتابكم رقم     
  :حال متديد رخصة البناء سنة ثالثة، نبني ما يلي

م إذا مل يـشرع     ١٩٦٣لعام  / ٢٠٦/ورد يف التعميم املشار إليه يف كتابكم ويف كتاب الوزارة رقم             -١
وجـاء   .بالبناء خالل سنة اعتربت الرخصة ملغاة وال جيوز له أن يبين إال بترخيص جديد ورسم جديد               

إذا باشر بالبناء خالل السنة األوىل ومل ينته رغم انقضائها فال تلغى إجازته طاملا أنـه                : يف الفقرة الثانية  
  .الرسم من جديد وعدم إلغاء اإلجازة حيول دون حتقيق ،يبين بشكل مستمر

م كل بناء بوشر بـه      ١/٩/١٩٣٠مكرر الصادر بتاريخ    / ٢٣٩٠/وجاء يف املادة اخلامسة من القرار        -٢
ضمن الستة أشهر األوىل ومل ينته ضمن املدة احملددة إلجنازه ميكن متابعة العمل فيه بدون حاجـة إىل                  

طلق مفهوم التمديد الرامي إىل     رخصة جديدة إال أنه يشترط تعيني أجل جديد لنهاية العمل ومن هنا ين            
 .حتديد مدة جديدة إلهناء العمل
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. وعليه فإنه يف كل مرة يتقرر فيها متديد الرخصة للمرة الثانية والثالثة أو أكثر ال يترتب على ذلك أي رسـم                    
ألن استحقاق الرسم مقرون بتحديد الرخصة ال بتمديدها والتجديد يعين اعتبار الرخصة ملغاة وتنظيم رخصة               

  .جديدة بدالً عنها
  لإلطالع وإجراء املقتضى

  حمافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٣٥/٢/ص/٤٧٩٠: الرقم
  م٣/٦/١٩٨٧: التاريخ

  إىل وزارة اإلدارة احمللية
م املعطوف علـى كتـاب حمافظـة محـص رقـم            ١٠/٤/١٩٨٦و تاريخ   /م/ع/٢٣٣٥   إشارةً لكتابكم رقم    

إن املقصود بالسؤال   . م الذي تسألكم فيه عن إمكان جتديد الرخصة سنة ثالثة         ٣١/٣/١٩٨٦ تاريخ   ٦٠٩٧/١٠/٥
هو إمكان متديد الرخصة سنة ثالثة ألن التجديد مع استيفاء الرسم ممكن يف كل وقت وال حيتاج لسؤال وبالنـسبة                    

 فإننا نوافق على الشروط اليت وضعتها اللجنة املشتركة من الوزارتني يف جلسة يوم الـسبت                لتمديد وجتديد الرخصة  
م برئاسة العميد مصطفى النابلسي معاون وزير اإلدارة احمللية، وعضوية السيد حسن منعم عن وزارة               ١٨/٤/١٩٨٧

  :تنا على النحو التايلاإلدارة احمللية، والسيدين عبد العزيز بيطار واملهندس إمساعيل العلوه عن وزار
  :أوالً
  :متدد رخصة البناء سنة أخرى دون دفع رسوم جديدة ضمن الشروط التالية  -أ 

 .تقدمي املرخص هلا طلب التمديد قبل انتهاء مدة الرخصة -١
أن يثبت الكشف احلسي الذي تقوم به الوحدة اإلدارية والبلدية املختصة على املوقع أن املرخص                -٢

 . وأنه مستمراً فيه بشكل متقطع غري منقطعله قد باشر البناء فعالً
أن يثبت املرخص له مبا يقدمه من وثائق أن عدم إجناز البناء املرخص ضـمن املـدة القانونيـة                    -٣

 .للرخصة يعود ألسباب خارجة عن إرادته
جيوز للوحدة اإلدارية أو البلدية وعلى مسؤوليتها أن متدد الرخصة أكثر من مرة يف حال استمرار                 -٤

 . اليت أدت للتمديد السابقاألسباب
لعـام  / ١٤/ محص مبوجب أحكام القانون رقم       – حلب   –إن مدة الرخصة يف كل من مدن دمشق           -ب 

 :م وهي١٩٧٤
  .ثالث سنوات لألبنية الطابقية اليت ال تزيد عن ستة طوابق -
 .أربع سنوات لألبنية الطابقية اليت تزيد عن ستة طوابق -
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 ٤٥٨

ديات أن تعدل أنظمة البناء النافذة لديها وفق األصول املرعيـة           وجيوز لبقية الوحدات اإلدارية والبل     -
 .جلعل مدة الرخصة على غرار ما هو نافذ يف املدن الثالث

  :ثانياً
من املـادة   / أ/جتدد الرخصة مع استيفاء الرسم عند عدم توفر شروط التمديد كما وردت يف الفقرة                 -ج 

 .األوىل السابقة
   وإعالمنارجاء اإلطالع وإجراء الالزم أصوالً

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------ 

  م٢٩/٢/١٩٩٦تاريخ  /٣٣١/قرار حمكمة النقض رقم 
  رخصة البناء

إن القضاء العادي غري خمتص بالبحث يف عدم قانونية القرارات اإلدارية ما مل تشكل اعتداًء مادياً على احلريات                  
  .وعليه فإن الرخصة الصادرة بإقامة بناء جديد ال تنطوي على شيء من ذلك .على حق امللكيةالعامة وجتاوز 

------------------------------------------------  
  م١٠/٣/١٩٦٤تاريخ  /٤٦٨/قرار حمكمة النقض رقم 

لترخيص صـادراً عـن        إن القضاء العادي ال خيتص بالفصل يف عدم قانونية رخصة البناء إال إذا كان قرار ا               
   .سلطة غري خمتصة، حبيث تشكل اعتداًء مادياً على احلريات العامة أو جتاوزاً على حق امللكية

------------------------------------------------  
  م٩/٤/١٩٦٤تاريخ  /١٢١٧/قرار حمكمة النقض رقم 

  .ق املالك سواًء أكانت من األفراد أو من الدولةإن إثبات تاريخ إنشاء البناء واحلصول على الرخصة يقع على عات
------------------------------------------------ 

  م١٩٦٣لعام  /٩١/رأي جملس الدولة رقم 
   إن حق اإلدارة بتصحيح األخطاء املادية اليت تتضمنها قراراهتا اإلدارية غري مقيدة مبدة معينة، وخاصة حني ال                 

  .زاً قانونياً أحدثه القرارميس هذا التصحيح مرك
------------------------------------------------  

  م٢٩/١/١٩٦٢تاريخ  /٦٦/قرار حمكمة النقض رقم 
   إن عدم إبطال القرار اإلداري الذي ينطوي على جتاوز للسلطة، ال مينع األفراد من املطالبة بالتعويض الناشئ                 

 جيعله باطالً وينطوي التصرف املادي اجلاري باالسـتناد إليـه علـى             عنه إذ أن صدوره من سلطة غري خمتصة       
التعسف يف استعمال احلق وجييز للمتضرر اللجوء إىل القضاء العادي ال بقصد إبطال القرار وإمنا بقصد إزالـة                  

  .األثر الناجم عنه أو التعويض عن الضرر
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 ٤٥٩

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  دمشقحمافظة 
  و/١٠٠٦٠: الرقم
  م٢٤/٦/١٩٧٨: التاريخ

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق
م املتعلق بطلب إمكانية سحب الرخصة املمنوحة سابقاً        ١٨/٦/١٩٧٨ص تاريخ   /٣٥٧٨   نعيد كتابكم رقم    
لعـام  / ١٧١/من قانون البلـديات رقـم       / ١٢١/من املادة   / ب/نعلمكم بأن الفقرة     .من قبل بلدية الزبداين   

م أجازت لرئيس البلدية سحب الرخص واإلجازات اليت متنحها بقرار معلل يتخذه بناًء علـى موافقـة          ١٩٥٦
مكتب البلدية ويف هذه احلالة يترتب على البلدية أن تعوض على صاحب الرخصة أو اإلجازة تعويضاً عـادالً                  

  .عن الضرر احلقيقي الذي يلحق به من جراء ذلك
ولني الذين منحوا رخص بناء خمالفة للمخطط التنظيمي العمـراين أو           تعود البلدية حكماً على املسؤ      -ج 

نظام ضابطة البناء بكافة األضرار اليت حلقت صندوق البلدية أو جزءاً منها باإلضـافة إىل مالحقتـهم                 
 :من نفس املادة ما يلي/ د/مسلكياً وقضائياً وأجازت الفقرة 

بلدية إذا خالف صاحبها مضموهنا ويف هذه احلالة        ميكن إلغاء الرخص واإلجازات بقرار يتخذه رئيس ال        -د 
 .ال يترتب على اإللغاء أي تعويض

  يرجى اإلطالع
  حمافظ دمشق

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ٤٧/٢٨/٢: الرقم
  م١٨/٧/١٩٨٨: التاريخ

  تعميم
 ١١٤١/٤/٦وزارة األوقاف املوجه لنا ولوزارة اإلدارة احمللية بصورة مشتركة بالكتاب رقم               بناًء على طلب    

م ١٢/٤/١٩٨٨د تـاريخ    /٣/ب/١٠٥٨م وطلب وزارة اإلدارة احمللية بالكتاب رقـم         ٢٣/٣/١٩٨٨تاريخ  
  .مبعاجلة طلب وزارة األوقاف من قبلنا

م املرفـوع   ٢٧/٢/١٩٨٨ تـاريخ    ٥٩١/٨٥ رقم      نثبت لكم فيما يلي كتاب السيد وزير اإلنشاء والتعمري        
لرئاسة جملس الوزراء املتضمن عدم خضوع الدراسات اهلندسية اليت جتريها اجلهات العامة مبا يف ذلك األوقاف                

  .إىل تصديق نقابة املهندسني كشرط إلصدار رخصة البناء للعمل مبوجبه
  وزير اإلسكان املرافق
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 ٤٦٠

  اجلمهورية العربية السورية 
  إلنشاء والتعمريوزارة ا

  مديرية الشؤون املالية واحلقوقية
  ٥٩١/٨٥: الرقم

  إىل رئاسة جملس الوزراء
م املسطرة على كتاب اجمللس األعلى لـشركات        ٢/٢/١٩٨٨ تاريخ   ٤٥٣/م/١٢٩١   إشارةً حلاشيتكم رقم    

ن بيان الـرأي   م املعادة طياً مع كامل مربوطاهتا واملتضم      ١/٢/١٩٨٨ تاريخ   ٦/ش/٤٥٣اإلنشاءات العامة رقم    
م املرافق حول وجوب تصديق نقابة      ١/١٢/١٩٨٧ تاريخ   ٤٤٣٧/٤/٦مبا ورد يف كتاب وزارة األوقاف رقم        

  .املهندسني على الدراسات اهلندسية اليت جتريها املكاتب الفنية يف اإلدارات واملؤسسات الرمسية
ال ختضع إىل تـصديق نقابـة املهندسـني            نبني لكم أن مجيع الدراسات اهلندسية اليت جتريها اجلهات العامة           

كشرط إلصدار الترخيص النظامي مع اإلشارة إىل أن تصديق النقابة يقتصر على الدراسات اليت تعدها املكاتب                
اهلندسية اخلاصة لقاء رسوم نقابية ورسوم خزانة تعاقد املهندسني تفرض على املهندس الدارس وذلـك عمـالً             

 املتضمن تنظيم مهنة اهلندسة يف اجلمهورية العربية السورية والنظام الداخلي           م١٩٨١لعام  / ٢٦/بالقانون رقم   
  .م٢١/٤/١٩٨٢تاريخ / ٤١١/لنقابة املهندسني الصادر بقرار وزير األشغال العامة والثروة املائية رقم 

  يرجى اإلطالع
  وزير اإلنشاء والتعمري

------------------------------------------------  
  ١٤/٢١/ح/٨٤:الرقم
  م٩/١/١٩٧٩: التاريخ

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق
م حول جتديد رخصة بناء وقبول املخطط القـدمي         ٢٣/١١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦٩٢٨   إشارةً لكتابكم رقم    

نفيدكم بأنه ملا كانت مدة الرخصة قد انتهت فال بد من صدور رخـصة              . دون طلب خمطط جديد بدالً عنه     
  .تارخيني مع استيفاء الرسوم القانونية عنها وفقاً ألحكام القانون املايل للبلدياتجديدة وبرقم و

   وأما بالنسبة للمصورات املطلوب اإلعفاء من تقدميها فإذا كان التخطيط ونظام البناء مل يطرأ عليهمـا أي                 
فليس هناك ما مينع  تعديل، وهذه املصورات لو نظمت جمدداً ستكون صورة طبق األصل عن املصورات السابقة              

  .من قبول املصورات القدمية ألهنا استوفيت شكلها وإجراءاهتا القانونية يف حينه
  وزير اإلسكان واملرافق              
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 ٤٦١

  اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق

  ص/٣٩٨٣: الرقم
  ٣٥/٢  
  م٧/٥/١٩٨٨: التاريخ

  إىل حمافظة ريف دمشق
م بشأن طلبات بيان الرأي اليت تردكم من الوحـدات          ٢٤/٤/١٩٨٨ص تاريخ   /٥٤٩    إشارةً لكتابكم رقم  

اإلدارية والبلديات حول إمكانية منح رخص بناء على العقارات اليت توجد على صحائفها العقارية إشارة حجز         
قـانون  مـن ال  / ٢١/أو دعاوي قضائية منظورة أمام احملاكم املختصة وطلب بيان الرأي يف ضوء أحكام املادة               

  .م١٩٧٤لعام / ١٤/
م غري ساري املفعول لديكم كما أن ذكر اإلشارات بشكل جمرد مبعـزل             ١٩٧٤لعام  / ١٤/   إن القانون رقم    

عن املواضيع املتعلقة هبا جيعل دراستها أقرب إىل األسلوب النظري يف حني ندرس حنن املواضيع ذات العالقـة                  
ثر من حيث عالقة هذه املواضيع بالوحدات اإلدارية والقوانني النافذة          القانونية احملددة القائمة بني طرفني أو أك      

لديها وإثر هذه اإلشارات يف تطبيق القوانني واألنظمة البلدية قد خيتلف إثر اإلشارة الواحدة بني حالة وأخرى                 
حسب طبيعة اخلالف وأطراف الرتاع وصفة الشخص الذي وضعت اإلشارة ملصلحته، ومن هنـا ميكننـا أن                 

عطي رأياً عاماً ال يغين عن متحيص وتدقيق كل حالة على حدة وهو أنه ميكن الترخيص بالبناء مـع وجـود                     ن
  .اإلشارة إذا كان بناء العقار يزيد يف الضمانة اليت يوفرها العقار ملن وضعت اإلشارة ملصلحته يف استيفاء حقه

  وزير اإلسكان واملرافق
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق

  ٩/١/ص/١٩٤٨: الرقم
  إىل مديرية اخلدمات الفنية يف حمافظة دمشق

م املعطوف على كتاب مجعية رىب الشام التعاونيـة         ١٧/٢/١٩٨٨ص تاريخ   /٤٨٤   إشارةً إىل كتابكم رقم     
ان الرأي حول الطابق اإلضايف وبيان فيمـا إذا كـان           م املتضمن بي  ١١/٢/١٩٨٨تاريخ  / ١١/السكنية رقم   

  .الطابق املذكور يعامل معاملة الطوابق من حيث اإلعفاء من الرسوم والطوابع
   نفيدكم بأن الطابق اإلضايف مشمول باإلعفاء حسب األصول النافذة ويعامل معاملة بقية الطوابق إذا مل يكن                

  .هناك ما حيول دون ذلك
  علملإلطالع وأخذ ال

  وزير اإلسكان واملرافق                
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 ٤٦٢

  اجلمهورية العربية السورية
        وزارة املالية

  ب ع/٢٦: الرقم
   ١٥  

  بالغ عام
   تساءلت العديد من مديريات املالية حول ما إذا كان يكتفي باستيفاء الرسم املنصوص عنه يف املادة اخلامسة                 

د تسجيل البيوع العقارية اجلارية يف السجل املؤقت أم         م عن ١٩٧٤لعام  / ١٤/من قانون إعمار العرصات رقم      
ولدى عرض املوضوع على جملس الدولة      . البد من استيفاء رسم التسجيل العقاري باإلضافة إىل الرسم املذكور         

املؤرخ / ١٩٢/ القسم االستشاري للفتوى والتشريع يف اجمللس املذكور الرأي رقم           –أصدرت اللجنة العمومية    
  :م والتايل نصه٢٦/٦/١٩٩٠يف 

  - الرأي -
   من حيث أن املوضوع املعروض يف هذه القضية يدور يف حقيقته حول الرسوم العقارية وهل تستويف عـن                  

  ..عقود بيع أقسام العقار الالحقة للبيع األول عند مساعها يف السجل املؤقت
وعة يف السجل املؤقت هنائيـة فيجـرى           مث هل تعترب الرسوم العقارية املتوجبة على عقود أقسام العقار املسم          

حساهبا وحيدد مقدارها بشكل هنائي وفقاً للنصوص الناظمة هلا النافذة بشأهنا بتاريخ التـسجيل يف الـسجل                 
  .املؤقت أو أهنا ال تعترب كذلك فيتم تصنيفها وفقاً للنصوص النافذة بشأهنا بتاريخ التسجيل يف السجل العقاري

م الذي انتهت فيـه     ١٩٨٢لسنة  / ٢٤٠/ختصة كانت قد أصدرت الرأي ذو الرقم           ومن حيث أن اللجنة امل    
إىل أن السجل املؤقت قد حل حمل السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل وتوثيق كافة املعامالت العقارية املتعلقة                 

يف الـسجل   بأقسام العقار منذ حصول أصحابه على رخصة ببنائه وحىت متام هذا البناء وتنفيذ معاملة إفـرازه                 
العقاري وأن هذه احللول يستوجب استيفاء الرسوم العقارية املتوجبة على هذه املعامالت بتاريخ إجرائها على               
أن ختضع هذه الرسوم فيما يتعلق حبساهبا وحتديد مقدارها النصوص النافذة بتاريخ التسجيل يف السجل املؤقت                

ئها وأن قيود السجل املؤقت تنقل إىل السجل العقـاري          ودومنا اعتداد مبا حصل أو حيصل من تأخري يف استيفا         
بعد تنفيذ معاملة اإلفراز طاملا استوفيت الرسوم املتوجبة عنها يف حينه وقد أقامت اللجنة رأيها املذكور علـى                  

م التسجيل يف السجل املؤقت إلزامياً      ١٩٧٤سنة  / ١٤/أساس أن املشروع إذا جعل مبوجب القانون ذي الرقم          
مـن قـانون الـسجل      / ١١و٩/ع واملشتري إمنا يكون قد أدخل تعديالً ضمنياً على أحكام املادتني            على البائ 

م وانتزع صالحية التـصرف باألقـسام       ١٥/٢/١٩٣٦املؤرخ يف   / ١٨٨/العقاري الصادر بالقرار ذي الرقم      
/ ٢٠٢/ذي الرقم   كما أن أحكام القرار التنظيمي      . واملقاسم املذكورة من السجل العقاري إىل السجل املؤقت       

م جـاءت مقـررة إتبـاع       ٨/٧/١٩٧٤املؤرخ يف   / ٣٩٢/م املعدل بالقرار ذي رقم      ٤/٥/١٩٧٤املؤرخ يف   
األسلوب ذاته املتبع يف السجل العقاري لتسجيل العقود يف السجل املؤقت وإن التسجيل يف السجل العقـاري                 

ن وجهة النظر اليت هدفت وزارة املاليـة        ومن حيث أ  . فيما بعد ليس سوى نقالً لقيود السجل املؤقت بآثارها        
إعادة حبث القضية يف ضوئها تدور حول التأكيد على القول بأن الرسوم العقارية املتوجبة على العقـود بيـع                   
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أقسام العقار املسموعة يف السجل املؤقت إمنا تتم تصفيتها بشكل هنائي وفقاً للنصوص النافذة بشأهنا بتـاريخ                 
اري ذلك أن السجل املؤقت مل حيل حمل السجل العقاري فيما يتعلق جبميع املعامالت              التسجيل يف السجل العق   

العقارية بأقسام العقار فيما سوى تسجيل عقد الشراء بني مالك العقار ومشتري املقسم فضالً عن أن التسجيل                 
 إذا ال زال يـشترط      يف السجل املؤقت ال يعطي املسجل له حق امللكية بل يعطيه حقاً مكتسباً على قسم العقار               

م ١٩٧٤لـسنة   / ٢٠٢/لنقل امللكية أن يتم النقل يف السجل العقاري، أما ما تضمنه القرار التنظيمي ذو الرقم                
م ١٩٧٤لـسنة   /١٤/املعدل من أحكام تفيد خالف ذلك فهي إمنا خترج عن نطاق تفسري القانون ذي الرقم                

ا أن ما جاء يف اعتراضات وزارة املالية إمنا ينبع من اختالف            ومب. وهي الغاية املقصودة قانوناً يف القرار املذكور      
وجهة نظرها عما ورد يف رأي اللجنة مدار البحث من اعتبار السجل املؤقت قد حل حمل الـسجل العقـاري             
ضمن احلدود واألسس والشروط املوضحة يف منت الرأي نفسه وأنه ما دام مبدأ احللول املذكور على النحـو                  

قد بدأ سليماً وقائماً على أساس صحيح من النصوص القانونية اليت حتكم هذا املوضوع فـإن مـا                  امللمح إليه   
أوردته الوزارة املذكورة من أسباب االعتراض املتفرعة عن رفض مبدأ احللول يف هذا الصدد يغـدو مـتعني                  

  . االستبعاد بعد أن ثبت وجاهة مبدأ احللول من الناحية القانونية كما سلف البيان
م مدار البحث قد عاجل املوضوع املعـروض يف هـذه           ١٩٨٣لسنة  / ٢٤٠/   ومن حيث أن الرأي ذي الرقم       
 مبدأ حلول السجل املؤقت حمل السجل العقاري فيمـا          – بشكل خاص    –القضية من جوانبه املختلفة وناقش      

 مناقـشة   –اعيـل وآثـار     يتعلق جبميع املعامالت العقارية املتعلقة بأقسام العقار وما يترتب على ذلك من مف            
 وخلص إىل النتيجة اليت انتهى إليها مبا يتفق مع التفسري الصحيح لألحكام الناظمة للموضوع ممـا                 -مستقضية  

  .جيعله جديراً بتأييد اجلمعية العمومية
  - هلذه األسباب -
  :   أقرت اجلمعية العمومية باألكثرية الرأي التايل

  .م فيما قام عليه من أسباب وما انتهى إليه من نتيجة١٩٨٣سنة / ٣٤٠/ي الرقم تأييد رأي اللجنة املختصة ذ :أوالً
  .إبالغ هذا القرار إىل وزارة املالية أصوالً: ثانياً
لذا يرجى االطالع والعمل على استيفاء الرسوم العقارية أصوالً عند كل تسجيل عقاري يتم يف السجل العقاري                    

  . الرسم املنصوص عنه يف املادة املذكورة أعاله باإلضافة إىل الرسم العقارياملؤقت ويستويف باإلضافة إىل ذلك
  م٥/١٢/١٩٩٢دمشق يف   

  وزير املالية
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  /١٩٨/القرار رقم 

  رئيس اجمللس األعلى للسياحة ، رئيس جملس الوزراء
  م١٩٧٢لسنة  ٤١ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء

  ٣٠/٩/١٩٨٧تاريخ / ٩/ة املتخذ يف جلسته رقم وعلى قرار اجمللس األعلى للسياح
  :يقرر ما يلي
   تعاريف:الفصل األول

  : يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق هذا القرار املعىن الوارد جبانب كل منها-١املادة 
  . اجمللس األعلى للسياحة:اجمللس
  .وزارة السياحة: الوزارة

ية اإلفرادية ذات الصفة االستثمارية اليت تـؤمن املبيـت أو            أي من املشاريع السياح    :املنشأة السياحية 
  خمـيم  - مطعـم  - موتيل - فندق :الطعام أو الترفيه والتسلية والرياضة وهي على سبيل املثال ال احلصر          

  . استراحة على الطريق الدولية ومن الدرجة األوىل- سيارات- سينما- نادي ليلي-مدينة مالهي
شآت السياحية اليت يتم فيها تأمني املبيت واإلطعـام والترفيـه والرياضـة             جممع املن : املنتجع السياحي 

هـا  ي يف اجملمعات السياحية وال تقـل ف       والتسويق واخلدمات اإلدارية وغري ذلك من مستلزمات اخلدمة       
  .نسبة تكاليف منشآت اإلقامة عن سبعني باملائة من إمجايل التكاليف االستثمارية

  .ض اليت ختصص إلقامة جممع سياحي والغري قابلة لإلفرازهو األر: االستثماريالقسم 
ات  وحد وإقامة اجملمع السياحي هبدف تنظيمها وتنسيقها       إقامةهو األرض املتبقية بعد     : القسم التنظيمي 

  .والقابلة لإلفراز ،مبيت لالصطياف واإلشتاء عليها
حـال وجـود عـدة      هو منسوب األرض األفقية عن تسوية أرض العقـار ويف           : الترخيصمنسوب  

  .مستويات أو ميل يف األرض يغاير منسوب الترخيص املنسوب الوسطي للمساحة املبينة
  .جمموع مساحة األسقف يف مجيع الطوابق: املساحة الطابقية
  . مساحة السقف يف الطابق األرضي:املساحة املبنية

يمية املعدة وضمن عمق    مجيع األراضي الواقعة على الساحل السوري خارج املخططات التنظ        : الساحل
  . ثالثة آالف متر عن شاطىء البحر باستثناء املناطق املستملكة لصاحل الوزارة

  .والذي حتدده وزارة النقل والسياحة، هو احلد الذي يصل إليه البحر يف املد املرتفع : الشاطىء
  :معاًهو جمموع األعمال اليت هتدف إىل إقامة منشأة أو منشآت سياحية أو جم: املشروع

  شروط إقامة اجملمعات واملنشآت السياحية: الفصل الثاين
قامة جممع سياحي ذا صفة استثمارية خارج املخططات التنظيمية احلادة وعلى األراضي اليت           إ يسمح ب  -٢املادة  

  ف من عقار واحد أو جمموعـة عقـارات        ال تقل مساحتها اإلمجالية عن ثالثني ألف متر مربع وتتأل         
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ناء ما يقع منها على الساحل فيكتفي مبساحة إمجالية قدرها مخسة عشر ألف متر مربع               متالصقة باستث 
ـ           :ويتم ذلك مبوافقة الوزارة وضمن الشروط التالية        نأن يقيم املالك على جزء ال تقل مـساحته ع

أربعني باملائة من املساحة اإلمجالية لألرض  مشروط سياحياً عبارة عن جممـع سـياحي ذا                %  ٤٠
 .ماريةصفة استث

 .يسمح بتنظيم اجلزء الباقي من األرض هبدف بناء وحدات مبيت لالصطياف واإلشتاء معدة لإلفراز -١
يلتزم مالك األرض بتأمني املرافق العامة لكامل القسم التنظيمي وهي الطرق واألرضية واجملاري والكهربـاء                -٢

 . كما يلتزم بتنفيذ املباين التجارية واخلدميةواملياه واإلنارة العامة وحمطة معاجلة املياه املاحلة وشبكة اهلاتف
/ ١/جيب أن ال تقل نسبة االستيعاب يف اهلكتار ضمن حدود القسم االستثماري احملـددة يف الفقـرة                   -٣

 .السابقة عن مخسني سرير يف اهلكتار وال تزيد عن املائة
لكـل هكتـار    أن ال تزيد عدد وحدات املبيت يف القسم التنظيمي عن مخس وعشرون وحدة مبيت                -٤

 .حسب كل وحدة أربعة أسرة
أن يضمن نسبة ثلث مساحة القسم التنظيمي للطرق والساحات واحلدائق واملشيدات العامة وأن يـتم                -٥

 .التنازل عنها جماناً لألمالك العامة وللجهات املختصة
 . هذا القسمأن ال تزيد املساحة املبنية يف القسم التنظيمي عن نسبة مخس عشرة باملائة من صايف مساحة -٦
 %. ٢٥ نسبة املساحة الطابقية إىل صايف مساحة القسم التنظيمي بنسبة واحد إىل أربعة دحتد -٧
  . حتدد وجائب الرجوع عن احلدود اخلارجية ألرض املشروع بعشرة أمتار -٨
عن ألف  يسمح بإقامة املنشآت السياحية ذات الصفة االستثمارية على أراضي ال تقل مساحتها اإلمجالية               -٣املادة  

  .متر مربع ويتم ذلك مبوافقة الوزارة وضمن الشروط الواردة يف املادة الرابعة واخلامسة من هذا القرار
  الشروط الواجب توفرها يف موقع املنشأة: الفصل الثالث                                

 : موقع املنشأة السياحية مبا يلي الشروط الواجب توفرها يفد حتد-٤املادة 
  : أن ال يكون موقع املنشأة ضمن حدود  -أ 

 .حرم املطارات واملوانئ -١
 .حرم املواقع العسكرية -٢
 .هة املعنية بذلكمسافة احلماية من املنشآت املسببة للتلوث واحملددة من قبل اجل -٣
  .منطقة منع بناء ألي جهة كانت -٤

  : تقع فيها املنشأة ضمن حدودأن تؤخذ موافقة اجلهات املختصة يف الدولة على موقع املنشأة يف احلاالت اليت  -ب 
  . حرم الينابيع والبحريات الطبيعية واالصطناعية -١
  . مسافة احلماية للطرق جبميع درجاهتا -٢
  . مسافة احلماية واحلرم للمناطق واملواقع األثرية -٣

  :  -ج 
  .تأمني ربط املنشأة مع شبكة الطرق املعتمدة -١
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  .اءية األشجار واملناطق اخلضر الشرب وسقاالستعماالتتأمني املصدر املائي بصورة كافية  -٢
 .تأمني معاجلة املياه بصورة مناسبة منعاً للتلوث -٣

   منهاج الوجائب العمرانية املفروضة على املنشآت واجملمعات السياحية:الفصل الرابع
 حيدد منهاج الوجائب العمرانية املفروضة على املنشآت السياحية املشادة على القسم االسـتثماري              – ٥املادة  

  : كما يليةنشآت السياحية احملددة باملادة الثالثوامل
  .احلد األدىن لوجائب الرجوع عن اجلوار مخسة أمتار وعن حدود األمالك العامة عشرة أمتار -
  .من مساحته % ١٥أن ال تزيد املساحة املبنية يف القسم االستثماري عن  -
  .أربعني باملائة% ٤٠ حتدد نسبة املساحة الطابقية إىل مساحة القسم االستثماري بنسبة -
مخسة عشر متراً من منسوب الترخيص على أن ال يزيد عـن            / ١٥ /ـحيدد االرتفاع األمامي للبناء ب     -

  .أربعة طوابق
مخسة وعشرون  / ٢٥/ قدره   أعظمييسمح باملنشآت السياحية من الدرجتني الدولية واملمتازة بارتفاع          -

  .سبعة طوابقمتراً عن منسوب الترخيص على أن ال يزيد عن نسبة 
اء قبو على كامل مساحة القسم املبين وال تدخل يف حساب املساحات الطابقية املـساحات               نيسمح بب  -

  .  املخصصة للمستودعات والتجهيزات الفنية واملطابخ ومواقف السيارات
يفرض بناء السطح األخري بشكل مائل وحبد أدىن للميل قدره عشرين باملائة على أن ال يؤدي ذلك إىل                   -

ابقة من منسوب الترخيص إىل منتـصف       سس االرتفاع احملدد يف الفقرات ال     يادة يف عدد الطوابق ويقا    ز
  . السطح املائل

   .من كامل مساحة املشروع% ١٠تأمني مواقف للسيارات على أن ال تقل عن  -
ـ   :  حيدد منهاج الوجائب العمرانية املفروضة على القسم التنظيمي كما يلي          -٦املادة   ار أحـد   للمالـك اختي

  :األسلوبني التاليني
  :وط التاليةر مبيت منفصلة ضمن الشت لبناء وحدااعد كل منهيتقسيم القسم التنظيمي إىل مقاسم  -

من أمجايل مساحة القسم التنظيمي للمباين التجارية واخلدمية وأن ال تزيد املساحة % ٢أن خيصص نسبة  -١
  . أربعة أمتار ونصفأعظميوارتفاع مخسني باملائة وعلى طابق واحد % ٥٠املبنية فيه على 

  . أن ال تقل مساحة املقسم الواحد عن أربعمائة متر مربع -٢
 يفرض على كل مقسم ترك وجائب أمامية وخلفية وجانبية ال تقل كل منها عن أربعة أمتار عـن              -٣

  .حدود اجلوار ومخسة أمتار عن حدود األمالك العامة باستثناء املقسم التجاري
  .بنية على كل مقسم مبا ال يزيد على مخسة عشر باملائة من مساحته حتدد املساحة امل -٤
   %.٢٥ حتدد املساحة الطابقية إىل مساحة املقسم بنسبة واحد إىل أربعة  -٥
  .عظمي للبناء بسبعة أمتار ونصف عن منسوب الترخيص على أن ال يزيد عن طابقنيحيدد االرتفاع األ  -٦
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ل ال يقل عن عشرين باملائة على أن ال يؤدي ذلـك إىل              يفرض بناء السطح األخري بشكل مائل مبي       -٧
 احملدد يف الفقرة السابقة من منسوب الترخيص إىل منتصف          االرتفاعزيادة يف عدد الطوابق ويقاس      

  .ارتفاع السطح املائل
  :بناء القسم التنظيمي على شكل جتمع أو جتمعات طابقية متصلة معدة للمدن ضمن الشروط التالية -

  .املساحة الطابقية املسموح ببنائها ألغراض التجارة واخلدماتمن % ٤خيصص  -١
أن ال جياوز االرتفاع األعظمي للبناء عشرة أمتار ونصف املتر عن منسوب الترخيص وال يزيد على                 -٢

  .ثالثة طوابق
  .يضاف متراً واحداً هلذا االرتفاع يف حال توظيف اجلزء من الطابق األرضي توظيفاً جتارياً -٣
  .سطح األخري كما ورد يف الفقرة السابقة من املادة اخلامسةيفرض بناء ال -٤

  الشروط اخلاصة املفروضة على املشاريع املقامة على الساحل: الفصل اخلامس
  : باإلضافة إىل ما نصت عليه املواد السابقة تفرض على املشاريع املقامة على الساحل الشروط التالية-٧املادة 

متر عن حدود الشاطىء    / ١٥٠/األمالك العامة البحرية وضمن مسافة      مينع إقامة أي بناء ضمن حدود         -أ 
  :للشواطىء الرملية وشواطىء الزلط باستثناء ما يلي

  .املنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت والغطس والتزجل املائي -
هما وبني الـشاطىء    على أن ال تقل املسافة بين     ) مالعب -دواشأ -مظالت(مراكز خدمات الشاطىء     -

  .مخسني متراًعن 
  .ال يسري شرط املسافة املبني يف الفترة السابقة بالنسبة للشواطىء الصخرية -
  :حتدد ارتفاعات األبنية من أي نوع كانت كما يلي  -ب 

  .طابق واحد بارتفاع أربعة أمتار لألبنية الواقعة ضمن مسافة تقل عن مائتني ومخسني متراً عن حدود الشاطىء -
متـراً وال يزيـد عـن       / ٢٥/ونصف املتر لألبنية الواقعة على بعد يزيد عن         طابقني بارتفاع سبعة أمتار      -

  . عن حدود الشاطىءمتراً/ ٣٥٠/
متـراً عـن    / ٣٥٠/ عشرة أمتار ونصف املتر لألبنية اليت يزيد بعدها عن           أعظميثالث طوابق بارتفاع     -

  .حدود الشاطىء
  . يف حال كونه خمصصاً للتجارة/٤,٥/يزاد ارتفاع الطابق األرضي حىت أربعة أمتار ونصف املتر  -
متراَ عن الـشاطىء مـن      / ٣٥٠/ختضع املنشآت السياحية ذات الصفة االستثمارية اليت يزيد بعدها عن            -

  .حيث االرتفاع للشروط املنصوص عنها يف املادة اخلامسة من هذا القرار
  قامة مشاريع سياحية والترخيص هلاإجراءات طلب إ: الفصل السادس

  :-٨املادة 
ل مالك أرض صاحلة لالستفادة من أحكام هذا القرار ولديه الرغبة بتحقيق الغاية احملـددة منـه أن                  لك  -أ 

  :يتقدم بطلب إىل الوزارة مرفقاً بالوثائق واملستندات واملخططات التالية
  .وثيقة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار -
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حـسب  ) ٢٠٠٠/١(أو  ) ٥٠٠٠/١(أو  ) ١٠٠٠٠/١(أو  ) ٢٥٠٠٠/١(خمطط موقع مبقيـاس      -
  . )اخل…  منشآت جماورة ،ريع طرقي( املتوفر مبني عليه حدود العقار وعالقته مع اجلوار 

وخمطط عقاري باملقياس املتـوفر      ) ٢٠٠٠/١ أو   ١٠٠٠/١( مبقياس  ) طبوغرايف  ( خمطط جغرايف    -
  ). زراعي –شجر( وبيان استعمال العقار احلايل 

الكتل واستعماالهتا وكافة التفاصـيل الالزمـة        يبني توزيع    ١٠٠٠/١خمطط تنظيمي أويل مبقياس      -
  ).مقاطع يف األرض الشديدة امليول(لتوضيح الفكرة 

  .برنامج زمين يعني مراحل تنفيذ املشروع -
 لفترة زمنية ال تقـل      االستثماريةتعهد من صاحب املشروع باستثمار املنشأة أو املنشآت السياحية           -

 ومتنع تـسوية    االستعمال الفعلي يف حال تغيري صفة       عن مخسة عشر عاماً من تاريخ بدء االستثمار       
  .خمالفة تغيري االستعمال من أية جهة كانت

تعهد من صاحب املنشأة بتأمني كافة املرافق واخلدمات الالزمة للمنشأة على نفقته اخلاصـة دون                -
  .مطالبة اجلهة املرخصة بذلك

احي االستثماري ويكلف بتقـدمي      اجلزء املخصص للمشروع السي    إفرازيتعهد صاحب املشروع بعدم      -
وثيقة تشعر بوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار قبل منحه الترخيص كما يتعهد بعدم نقل ملكيته إال 
لغاية استثماره لنفس الغاية املرخص ألجلها وبعد موافقة الوزارة وتوضع إشارة بذلك علـى صـحيفة                

يقدم تعهد من صاحب املنشأة بذلك ويف حال املخالفة         أما يف املناطق غري احملددة وغري احملررة ف       ، العقار
  . املخالفة من أية جهة كانتتسويةيلغى الترخيص ويلغى وخيتم املكان حلني إزالة املخالفة ومتنع 

 املنشآت السياحية  واجملمعات الـسياحية وفـق         إلقامة تتم املوافقة والترخيص     :إجراءات الترخيص   -ب 
  :اإلجراءات التالية

 حتتوي على كافة والوثائق املطلوبة آنفاً إىل مديرية أو دائـرة أو شـعبة               بإضبارةمرفقاً  يقدم الطالب    -
  .السياحة يف احملافظة

 :ائمة لدراسة الطلبات وفق ما يليتشكل يف كل حمافظة جلنة د -
  رئيساً          عضو املكتب التنفيذي املختص

  ومقرراً اًعضو      مدير السياحة يف احملافظة أو من تكلفه الوزارة بتمثيلها
  مدير اخلدمات الفنية يف احملافظة أو ممثل عن املديرية من املهندسني

  عضواً      املختصني بتخطيط املدن ممن تتوافر  لديهم اخلربة الالزمة
  مدير الشؤون الفنية يف حمافظة دمشق أو يف مراكز احملافظات 

  عضواً      بالنسبة للمشاريع اليت تقام ضمن حدودها اإلدارية
  العاملني لدى  العمارة من أو خبري يف ختطيط املدن مهندس

 عضواً          القطاع العام يسمى من قبل احملافظ
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 إقامة  إمكانيةتدقق اللجنة يف األوراق والوثائق والبيانات املقدمة من طالب الترخيص وتدرس بالتحديد              -
ا ومقترحاهتا وذلك خالل مدة      مبالحظاهت الًوماملشروع على املوقع املقترح وترفع تقريرها إىل احملافظ مش        

  . الطلب يف ديوان مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة يف احملافظةإيداعثالثون يوماً من تاريخ / ٣٠/
برأيه إىل الوزارة اليت تبت بطلبات الترخيص وفقاً ألحكام هـذا           مول  يرفع احملافظ تقرير اللجنة مش     -

  .ير اللجنة إىل الوزارةالقرار وذلك خالل مدة شهرين من تاريخ ورود تقر
بعد الترخيص للمنشأة السياحية من قبل الوزارة حتال اإلضبارة إىل حمافظة دمشق أو جملس املدينـة                 -

أو البلدية أو الوحدة اإلدارية ذات العالقة بالنسبة للمنشآت الواقعة ضمن حدودها اإلداريـة وإىل               
ج احلدود اإلدارية للوحدات اإلدارية ملنح      املكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبة للمنشآت الواقعة خار      

  .الترخيص بالبناء وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ ورود اإلضبارة
  : تصديق املخططات-٩املادة 

تعترب الوزارة اجلهة املختصة املشرفة على تدقيق وتصديق املخططات التطبيقية والتفـصيلية ألراضـي                -أ 
كذلك املخططات املعمارية والتنفيذية ملبانيه وتـصديق هـذه         املشاريع املنصوص عنها يف هذا القرار و      

املخططات بقرار من وزير السياحة دون الرجوع إىل أية جهة أخرى وتكون بعـد تـصديقه نافـذة                  
ومقبولة إلجناز املعامالت الرمسية مبا يف ذلك معاملة احلصول على إجازة البناء من وحـدات اإلداريـة            

  .السجل العقارياحمللية ومعاملة التسجيل يف 
  :يتم تصديق املخططات على مرحلتني  -ب 

 وتشمل املخطط التنظيمي األويل لكامل املشروع واملخطط التنظيمـي التفـصيلي            :املرحلة األوىل 
  .نشأة السياحية أو املاالستثماريواملخططات املعمارية والتنفيذية للقسم 

م التنظيمـي واملخططـات املعماريـة       تشمل املخططات التنظيمية التفصيلية للقس    : املرحلة الثانية 
  .والتنفيذية لوحدات املبيت

 . بعد تنفيذ كامل أعمال اهليكل للمرحلة األوىلإالال تصدق خمططات املرحلة الثانية أو أي جزء منها   -ج 
 بعد تصديق املرحلة الثانية مبوجب كتـاب        إالال جيوز تسجيل التقسيم يف السجل العقاري للمشروع          -د 

 .يصدر عن الوزارة
  أحكام واشترطات عامة: الفصل السابع

  :-١٠املادة 
 للجمعيات التعاونية السياحية اخلاضعة ألشراف الوزارة بتنفيذ املشاريع املنصوص عليها يف هذا             حيسم  -أ 

القرار ومتليك وحدات املبيت ألعضائها على أن تبقى املنشأة السياحية االستثمارية واملباين التجاريـة              
الستثمارية مبلكية اجلمعية اليت تتوىل أيضاً تقدمي اخلدمات العامة مـن صـيانة             الواقعة خارج املنشآت ا   
 .وإدارة لكامل املشروع

  .زماً حتماً بعضوية اجلمعية وتنتهي عضويته فيها بزوال ملكيتهليعترب مالك وحدة املبيت م  -ب 
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  :-١١املادة 
 لوزارة السياحة علـى     رهناً يميتعترب نفقات املرافق العامة اليت تصيب كل وحدة مبيت يف القسم التنظ             -أ 

 على كتاب   ن بناءً ة كل مقسم يف السجل العقاري وترق      ضع إشارة رهن على صحيف    تو األرض و  كمال
 .مني سائر املرافق العامة ويعفى وضع اإلشارة وترقينها من أي رسمأمن وزارة السياحة بعد ت

ستة أشهر من تـاريخ تـصديق       يتوجب على صاحب املشروع املباشرة بتنفيذ املرافق العامة خالل            -ب 
  .املخططات التنظيمية من قبل الوزارة ويلتزم بإجناز تنفيذه هذه املرافق خالل سنتني

عند عدم وجود جهة عامة أو شركة أو مجعية تعاونية سياحية تقـوم بأعمـال املعاينـة وإدارة                   -١٢املادة  
لوزارة قبل تصديق املخططـات     املشروع وتقدمي اخلدمات العامة املشتركة وفق نظام توافق عليه ا         

التنظيمية للمشروع يعترب مالك وحدات املبيت أعضاء يف مجعية تعاونية خدمية مشكلة حكماً هلذه              
  .الغاية عند تصديق املشروع حتمل وفقاً لنظام موحد يصدره وزير السياحة

  أحكام ختامية: الفصل الثامن
عامة البحرية الواقعة على الساحل مبوجـب خمططـات    من الشاطىء واألمالك ال  حتدد حدود كالً   -١٣املادة  

  .تنظيم باملشاركة بني كل من وزارة السياحة ووزارة النقل يف حال عدم توفرها
تستفيد املشاريع للمنصوص عنها يف هذا القرار من أحكام اإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة بقرار اجمللس               -١٤املادة  

  . وفق أحكام هذا القرارلإلفرازت املبيت احملدثة واحملددة  باستثناء وحدا١٩٨٥لعام / ١٨٦/رقم 
  .١٩٨٢ب لعام /١٧٣/ وقراره رقم ١٩٧٥ لعام ٦٣ وقراره رقم ٩٧٤ لعام ٤٣يلغى قرار اجمللس رقم  -١٥املادة 
  . تلغى كافة األحكام املخالفة هلذا القرار أينما وردت-١٦املادة 
  . لتنفيذه ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم -١٧املادة 

  م ٣٠/٩/١٩٨٧هـ املوافق يف ٧/٢/١٤٠٨دمشق يف 
                              رئيس اجمللس األعلى للسياحة رئيس جملس الوزراء            

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان واملرافق

  /١٤٧٠/قرار رقم 
  زير اإلسكان واملرافق  وإن
  م١٩٧٤لعام / ٩٦/وأحكام املرسوم التشريعي رقم م، ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء

   تعديالته م١٩٨٢لعام / ٥/وعلى املرسوم التشريعي رقم م، ١٩٨١لعام / ١٣/حكام القانون رقم وعلى أ
 وعلـى املرسـوم     م٢٩/٩/١٩٩٦تاريخ  / ١٣٢/ته رقم   وعلى حمضر اجتماع اجمللس األعلى للسياحة يف جلس       

  .م٢٠٠١لعام / ٦٢٢/
 ٢٩٣/٢٥/٩رقم   ١٩/٥/٢٠٠٢ تاريخ   ٢٢٤/٢٥/٩وعلى حمضر اجتماع اللجنة املشكلة باألمر اإلداري رقم         

    ١٩/٦/٢٠٠٢تاريخ 
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   وعلى مقتضيات املصلحة العامة
  :يقرر ما يلي

واالصطياف عن اجلهة اإلدارية أو املكتب التنفيـذي        تصدر رخص بناء مشاريع مجعيات السياحة        -١املادة  
 على طلب أي    جمللس احملافظة بالنسبة للمناطق واألراضي غري التابعة ألي جهة إدارية يف احملافظة بناءً            

 املطبق بالقانون رقـم     م١٩٥٦لعام  / ٣١٧/من اجلمعيات املشهرة وفقاً ألحكام قانون التعاون رقم         
  : وفق األسباب التاليةم١٩٨١لعام / ١٣/تعاون السكين رقم  وقانون الم١٩٥٨لعام / ٩١/

/ م ن/٦٠تقام املشاريع التعاونية للجمعيات االصطيافية ضمن املواقع احملددة بقرار وزير الداخلية رقـم               -أ 
ناطق م وتعديالته بعد موافقة وزارة الزراعة وخارج املخططات التنظيمية وخارج           ١٠/١/٢٠٠٢تاريخ  

عيداً عن التجمعات السكانية واملواقع العسكرية وحرم املطارات واملوانئ والطرقات          التوسع العمراين وب  
والينابيع والغابات واملناطق األثرية ومسافة احلماية واملنشآت املسببة للتلوث واحملددة من قبل اجلهـات              

 .املعنية حيث مينح البناء ألي جهة كانت
ا أعاله عن مخسة هكتارات وتـشمل اخلـدمات         ال تقل مساحة أرض كل من املشاريع املشار إليه          -ب 

األساسية واملرافق العامة وميكن معاملة مشاريع اجلمعيات املتجاورة أو املتقاربة معاملة املشروع الواحد             
 .وتدرس احلاالت اخلاصة من قبل احملافظة املختصة وتصادق عليها وزارة اإلسكان واملرافق

ثالثني باملائة من مساحة املشروع وال       % ٣٠ساسية فيها عن    ال تقل نسبة املرافق وأبنية اخلدمات األ        -ج 
ثالثـني   % ٣٠مخسة باملائة عن نسبة الــ        % ٥تزيد املساحة املبينة املخصصة منها لالستثمار عن        

 .باملائة املخصصة للمرافق
ابقني مخسني مسكناً يف كل مشروع ويكون املسكن الواحد بط/ ٥٠/ال يقل احلد األدىن لعدد املساكن عن  -د 

 مربعاً باستثناء الربوزات النظامية      مائة وعشرون متراً   ٢م/ ١٢٠/وحبيث ال تزيد مساحة الطابق الواحد عن        
يف الطابق العلوي والسطح األخري قرميدي حفاظاً على اجلمالية ومنعاً للمخالفات واحلـد األدىن ملـساحة                

 .متار من مجيع اجلهاتم مخسة أ/ ٥/ ستمائة متراً مربعاً والوجائب ٢م/ ٦٠٠/املقسم 
 ربطها  إمكانيةتلتزم اجلهة صاحبة املشروع بتأمني املرافق العامة على حساب املشروع مع األخذ بعني االعتبار                -ه 

  .بالشبكة العامة للطرقات واملرافق األساسية من مياه وكهرباء وغريمها وجيرى تنفيذها مع تنفيذ املشروع
ضي ال تتوافر فيها الشروط املذكورة يف املادة السابقة توزيـع هـذه             يسمح للجمعيات املالكة ألرا    -٢املادة  

األراضي على املكتتبني على املشروع واستعماهلا فيها هي املخصصة له أو بيع أراضيها وفقاً لنظـام                
  .العقود وتوزيع القيمة على املكتتبني

  .ل تارخيهيطبق هذا القرار على أراضي اجلمعيات اإلصطيافية املشتراة قب -٣املادة 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٤املادة 

  م٢٥/٦/٢٠٠٢دمشق يف 
  وزير اإلسكان واملرافق                                                                             
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة 

  /١٩/قرار رقم 
   اجمللس األعلى للسياحة  رئيس–رئيس جملس الوزراء 

  .١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام املرسوم التشريعي قم بناًء
  .٢٠٠١لعام / ٦٢/وعلى أحكام املرسوم رقم 

  .٢١/٨/٢٠٠٢تاريخ / ١٤٦/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
  :ييقرر ما يل

ها جلهات القطاع العام يف الدولة واملؤسسات       تطبق أحكام هذا القرار على األراضي اليت تعود ملكيت         -١املادة  
  .العامة وكذلك املنظمات الشعبية والنقابات املهنية يف حال رغبتها باستثمار هذه األراضي سياحياً

  :حتدد مواقع املشاريع التنموية السياحية يف القطر كما يلي -٢املادة 
  .مشاريع املنتجعات والقرى السياحية يف اجلبال الساحلية  -أ 
ريع املنتجعات والقرى السياحية اليت تشاد يف اجلبال الداخلية أو قرب مصادر املياه املعدنية مشا  -ب 

  .والبحريات واملسطحات املائية
  .املشاريع القائمة يف البادية أو يف مناطق األرياف يف احملافظات  -ج 

ة هلذه املشاريع هبـدف     تفوض وزارة السياحة بالتفاوض املباشر مع العارض ومبشاركة اجلهة املالك          -٣املادة  
التوصل إىل شروط مقبولة ويعد توقيع العقد من قبل جلهة املالكة يقوم وزير السياحة بتأشري العقـد                 

  . رئيس اجمللس األعلى للسياحة–لتصديقه من قبل رئيس جملس الوزراء 
  :ختضع إقامة املشاريع املذكورة أعاله للشروط التالية -٤املادة 
  /.٢/ت املشروع املقدم على شروط املشاريع التنموية يف املادة انطباق تعاريف ومدلوال -
    : يف عرضه تعهداً بالتزامه بالشروط اآلتية) املستثمر(عارض لتقدمي ا -

  .أربعني مليون دوالراً أمريكياً/ ٤٠/ال تقل كلفة املشروع اإلمجالية دون قيمة األرض عن  -١
من جمموع العمال وأن يكون  % ٩٥تشغيل ما نسبته حتقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ وأثناء ال -٢

  .عدد العمال أثناء التشغيل أعلى من حد أدىن حيدد بقرار من وزير السياحة
  .تقدمي عقد موثق مع شركة إدارة فندقية ترافق الدراسة والتصميم والتنفيذ للمشروع وتقوم بإدارة املنشأة -٣
إشراف وزارة السياحة وخيصص املستثمر هلذه تقدمي عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل حتت  -٤

  .من كلفة املشروع% ١الشركة ميزانية تعادل 
  .إجناز التنفيذ مع الدراسات خالل أربع سنوات من تاريخ منحه الترخيص -٥
  .كم/ ٨٠/للمشاريع البعيدة عن املراكز السكانية مسافة  % ٥٠تأمني السكن العمايل بنسبة  -٦
عرب التعاقد مع شركة سياحية عاملية لتصدير السواح بنسبة ال تقل عن االلتزام بنسبة إشغال فندقي  -٧

  .من املالءة العظمى وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل % ٦٠
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    .ضمان التمويل الالزم وعلى مسؤولية املستثمر -٨
  .وتطبق يف هذه احلالة اآللية املرتبطة بامللكية املقيدة واملعتمدة من قبل اجمللس األعلى للسياحة

 - مدن تارخيية  أو أثرية     -حصون -قالع(تعترب املشاريع السياحية للمباين التارخيية واألثرية بنوعيها         -٥املادة  
من ضمن املشاريع التنموية    )  مغاور - كهوف - محامات - خانات - مبان تارخيية أو أثرية    -مدرجات

  :اليت تطبق عليها معاملة املشاريع التنموية ضمن األسس والشروط التالية
بالتفاوض مع ) بالنسبة للمشاريع التارخيية واألثرية ذات التدفق النقدي الكبري(تفوض وزارة السياحة   -أ 

  .اجلهة العارضة عرب جلنة مشتركة تضم الوزارة واجلهة املالكة واملديرية العامة لآلثار واملتاحف
شروط عامة ودفتر شروط  ختضع املشاريع التارخيية واألثرية العادية ذات الكلفة القليلة إىل دفتر   -ب 

  .املواقع األثرية املعد من قبل وزارة السياحة واملديرية العامة لآلثار واملتاحف ويتم اإلعالن عنها أصوالً
 ئيس اجمللس األعلى للـسياحة إذا      ر –ويف كال احلالتني يصدق العقد من السيد رئيس جملس الوزراء           

  :حتقق اآليت
  ./٤/ واألثرية املبينة يف املادة قدم على شروط املشاريع التارخييةانطباق تعاريف ومدلوالت املشروع امل -
  :يف عرض تعهداً بالتزامه بالشروط اآلتية) املستثمر ( تقدمي املعارض  -

ال تقل كلفة املتر املربع الطابقي عن بالنسبة للمشاريع التارخيية ذات الكثافة املاليـة العاليـة عـن                   -١
 بالنسبة للمشاريع التارخيية الصغرية     ٢م/ دوالر أمريكي    /٢٥٠٠/ و ٢م/دوالر أمريكي   / ٥٠٠٠/

  .واملتوسطة ككلفة إنفاق دون النظر لقيمة ملكية املبىن التارخيي
من جمموع لعمال وأن يكون عدد       % ٩٥حتقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ والتشغيل ما نسبته           -٢

  .لسيد وزير السياحةالعمال يف فترة التشغيل أعلى من حد أدىن حيدد بقرار من ا
أن حيافظ على املبىن األثري وفق تعليمات املديرية العامة لآلثار بالنسبة للترميم والتجديد والفرش مبا حيقق                 -٣

  .خدمات ومواصفات عالية املستوى للوصول ملنشآت فندقية فاخرة توازي القيمة األثرية والتارخيية للمبىن
  .افق الدراسة والتصميم والتنفيذ وتقوم بإدارة املنشأةتقدمي عقد موثق مع شركة إدارة فندقية تر -٤
تقدمي عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل حتت إشراف وزارة السياحة وخيصص املستثمر هلذه                -٥

  .من كلفة املشروع % ١الشركة ميزانية تعادل 
  .مدة التنفيذ والدراسات ثالث سنوات من تاريخ منحه الترخيص -٦
% ٦٠ سياحية عاملية لتصدير السواح وضمان نسبة إشغال ال تقل عن            تقدمي عقد موثق مع شركة     -٧

  .وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل
  .ضمان التمويل اخلارجي الالزم وعلى مسؤولية املستثمر -٨
يف حال كون املبىن التارخيي واقعاً ضمن أرض تسمح ببناء كتل إضافية يتم مراعاة النسيج العمراين                 -٩

  .ي يف األبنية املضافةوالشكل املعماري التارخي
من الكلفة اإلمجالية للمشروع لتدريب كوادر متخصصة بـإدارة املواقـع            % ١ختصيص مبلغ    -١٠

  .األثرية والتارخيية
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وال يطبق يف هذه احلالة مبدأ امللكية املقيدة وال الدائمة نظراً لعدم إمكانية التملك للمباين األثريـة                 
  .اململوكة من قبل اجلهات العامة

تبقى املشاريع السياحية والفندقية الكربى خاضعة ملبدأ اإلعالن والتنافس بني العارضني وتـشميلها              -٦ املادة
 وتعديالته وتعليماته التنفيذية وتطبيق األنظمة والقوانني النافـذ فيمـا           م١٩٨٥لعام  / ١٨٦/بالقرار  

  .خيص الفعاليات التجارية املرافقة
  .لزم لتنفيذهينشر هذا القرار ويبلغ من ي -٧املادة 

   م ٤/٩/٢٠٠٢املوافق لـ  هـ٢٧/٦/١٤٢٣دمشق يف 
  رئيس اجمللس األعلى للسياحة        رئيس جملس الوزراء

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  رئاسة جملس الوزراء 
  /١٠/بالغ رقم 

  نواعها كافة الضوابط واألحكام الناظمة لترخيص املنشآت بأ
  .خارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع

  : اآليتتصنف املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا البالغ حسب
  .املنشآت الصناعية -
  .املنشآت الزراعية واملنشآت الصناعية اليت تعتمد على املنتجات الزراعية -
 .املنشآت اخلدمة -
  : املنشآت الصناعية: أوالً
 ١٩٧٧لعـام  / ٢٦٨٠/فني األول والثاين املدرجة يف اجلدول امللحق باملرسوم ترخص صناعات الصن   -١

ضمن املناطق الصناعية املخصصة هلذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية خمصصة لذلك               
مينح الترخيص املؤقت خارج منطقة التوسع وخارج األراضي املشجرة، يف كافة الوحدات اإلدارية يف              

  :ت التاليةإحدى احلاال
 .عدم وجود خمطط تنظيمي مصدق  -أ 
 .وجود خمطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية إلقامة الصناعة املطلوب ترخيصها -ب 
وجود منطقة خمصصة إلقامة الصناعة املطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعـدم اسـتكمال                -ج 

  .مرافقها األساسية أو لعم استيعاهبا
ناعية ضمن األراضي املشجرة واملروية من مشاريع الري احلكومية ومناطق          عدم ترخيص املنشآت الص    -٢

احلماية للمخططات التنظيمية وحرم كل من الثكنات العـسكرية والينـابيع واألهنـار والـبحريات               
واملسطحات املائية والطرق العامة واملطارات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعيـة واملنـاطق             

 .ليها واملناطق األثرية والسياحية وضمن غوطيت دمشق، ومنطقة الزبدايناملمنوع البناء ع
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التقيد بالنظام العمراين ونظام البناء املبني فيما يلي إلقامة املنشات الصناعية اخلاضعة ألحكام املرسوم التنظيمـي                 -٣
  :كين املطلوب ترخيصها خارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسع الس١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠

تشكل بقرار من رئيس املكتب التنفيذي مبجلس احملافظة جلنة فنية قانونية أو أكثر حسب احلاجـة                  -أ 
  :برئاسة عضو املكتب التنفيذي املختص وعضوية ممثل من الفئة األوىل عن كل من

  .مديرية اخلدمات الفنية -
 .مديرية الصناعة -
 .مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .مديرية البيئة -
 .ة الريمديري -
 .مدير الشؤون الفنية يف الوحدة اإلدارية اليت تقع ضمنها املنشأة -
 .ممثل عن غرفة الصناعة -
 من الفئة من     مقرراً وعضواً، يضاف إىل عضويتها ممثل عن اجلهة العامة للمشروع املطلوب ترخيصه         و

  :مهمتها، العاملني يف األجهزة احمللية
 .حتديد صالحية املوقع -
 . حيتاجها املشروع بشكل فعليحتديد املساحة اليت -
وع فيما إذا كانت املنشأة املزمـع       النظر بدراسة تقييم األثر البيئي امللزم بتقدميها صاحب املشر         -

 .ترخيصها من املنشآت اليت حتتاج إىل هذه الدراسة املعتمد لدى وزارة اإلدارة احمللية والبيئة
  . أقصى من تسلمها وثائق املشروععلى اللجنة البت بالطلب املقدم إليها حالل شهر كحد

 واحلد األعلى حـسب     ٢ م ٤٠٠٠احلد األدىن ملساحة األرض املطلوب منح رخصة البناء عليها           -ب 
 .م٤٠احلاجة وأن ال تقل واجهة العقار عن 

  :وتشمل، من املساحة اليت حيتاجها املشروع% ٣٥احلد األعلى لنسبة البناء املسموح ترخيصها  -ج 
 : بناء مكون من-١-جـ

سم عن مستوى الترخيص وال يزيـد       ٧٥بو على كامل البناء على أال يزيد ارتفاع سقفه على           ق -
سم ويستخدم كمراب وخدمات مشتركة وملجأ ومستودع وال جيوز         ٣٢٠ارتفاعه الكلي على    
 .استخدامه للصناعة

 .طابق أرضي يستخدم للصناعة ومستودع -
 .م٤ع ال يزيد عن طابق أول خيصص لألعمال اإلدارية وصاالت العرض بارتفا -

  . هنغار يستخدم للصناعة ومستودع-٢-جـ
، وجيب أن تكون الواجهة األمامية للسور       نااللتزام بتسوير أرض املنشأة بارتفاع ال يزيد على متري         -د 

سم والباقي من حديد املشغول أو الـشبك        / ١٢٠/منفذة من جزء مصمت بارتفاع ال يزيد على         
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م من اجلهات الثالث وال     /١٠/ل حدود املنشأة ال تقل عن       املعدين مع حتقيق وجائب خضراء داخ     
 .م يف الواجهة األمامية ، ومينع البناء يف هذه الوجائب/ ٢٠/تقل عن 

 وبارتفـاع ال    ٢ م ٢٠عند املدخل الرئيسي للمنشأة يسمح ببناء غرفة حارس مبساحة ال تزيد على               -ه 
م باإلضافة لغرفة مولدة كهربائية يف      / ٦/م مع مظلة للمدخل بارتفاع ال يزيد على         / ٣/يزيد على   

  .الوجيبة اخللفية للبناء
 بأحكام املرسوم   تعترب التراخيص الصناعية املمنوحة مبوجب أحكام هذا البالغ تراخيصاً مؤقتة عمالً           -٤

 .م١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
وليـة  بالنسبة للمنشآت الصناعية اليت يتعذر إقامتها يف املدن الصناعية وتعتمد يف عملها على مواد أ               -٥

منتجة أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص هلا يف مواقع اإلنتاج وفق األسس املطبقـة يف                 
 /.أوالً/من / ٣/البند 

 حظـائر  -مدجنـة  -مبقرة (املنشآت الزراعية واملنشآت الصناعية اليت تعتمد على املنتجات الزراعية  : ثانياً
 قمـر   - جتفيف فواكـه   - كونسروة -صرة زيتون  مع -وحدة تربيد  - مسمكة - مفرسة -تسمني األغنام 

  ) -اخل. … صناعة احلليب ومشتقاته -عصائر -الدين
أن تكون مساحة املنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب األنظمة النافذة لدى اجلهات املختـصة دون                -١

  .التقيد مبساحة حمددة للعقار
ختيار املوقع يف املكان األقل خصوبة       أال تكون رقعة البناء املخصصة إلقامة املنشأة مشجرة وأن يتم ا           -٢

  .من أرض العقار
م /٧/من املساحة اليت حتتاجها املنشأة مع حتقيق وجائب وال تقل عن             % ٣٥ أال تتجاوز رقعة البناء      -٣

  .م يف الواجهة األمامية/ ١٥/من اجلهات الثالث وال تقل عن 
الينابيع واألهنـار والـبحريات     (اشر لكل من     أال تقع األرض املطلوب إقامة املنشأة عليها داخل احلرم املب          -٤

  ).واملسطحات املائية والطرق العامة واملطارات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعية واملواقع األثرية
  ):اخل.. . كازية-مطعم - فندق-مشفى(تراخيص املنشآت السياحية واخلدمية : ثالثاً
  . حسب األنظمة النافذة لدى اجلهات املختصةأن تكون مساحة املنشأة بقدر حاجتها الفعلية -١
من مساحة األرض املخصصة للمنشآت      % ٢٠ أال تزيد نسبة البناء مبا يف ذلك اخلدمات كافة على            -٢

  .والباقي مساحة خضراء
الينابيع واألهنـار والـبحريات     (أال تقع األرض املطلوب إقامة املنشأة عليها داخل احلرم املباشر لكل من               -٣

  .)املائية والطرق العامة واملطارات والسكك احلديدية وضمن احملميات الطبيعية واملواقع األثريةواملسطحات 
 ١٩٨ خيضع ترخيص الفنادق واملنشآت السياحية واملطاعم ألحكام قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم       -٤

ية وشـروط    وتعديالته اخلاص بالنظام العمراين للمشاريع واجملمعات واملنشآت الـسياح         ١٩٨٧لعام  
  .إقامتها يف الساحل والداخل
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 ٤٧٧

 يتم ترخيص حمطات الوقود على الطرقات املركزية والدولية واحمللية حسب الضوابط املعتمدة لـدى               -٥
 .اجلهات املعنية

  :املنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا البالغ: رابعاً
  :املنشآت غري املرخصة  -أ 

الن عن تكليف أصـحاب ومـستثمري هـذه         تكلف احملافظات وجمالس الوحدات اإلدارية باإلع      -١
 أشهر  ٣املنشآت القائمة فعالً قبل صدور هذا البالغ بتقدمي تصريح خطي عن منشآهتم خالل مدة               

  .من تاريخ اإلعالن
/ أوالً/مـن  / ٣/من البند / أ/ عرض واقع املنشأة املصرح عنها على اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة          -٢

شأة على حدة ورفع تقريرها إىل املكتب التنفيـذي مـشفوعاً   من هذا البالغ لدراسة وضع كل من 
  .بالرأي واملقترح

  . يدرس املكتب التنفيذي تقرير اللجنة اخلاص بكل منشأة إلقرار ما يراه مناسباً -٣
  .من هذا البند تغلق منشأته/ ١/ كل من مل يتقدم بالتصريح املشار إليه بالفقرة رقم  -٤

 : املنشآت املرخصة  -ب 
من هذا البالغ ومنشآت صناعية األدوية      / أوالً/من  / ٥/ املنشآت الصناعية املشمولة بالبند      جيوز لكل من     

وال ميـنح  / أوالً/من / ٣/املرخصة، بالتوسع بالبناء مع التقيد مبا ورد يف أحكام الفقرات ب،ج،د من البند       
  .من األحكام العامة/ ٥/الترخيص بالتوسع بالبناء إال بعد حتقيق البند 

 القائمة واملرخصة التوسع مبوجب ترخيص مؤقت مع التقيـد مبـا ورد يف              ةللمنشآت الصناعي ميكن    -ج 
، على أن يكون هذا التوسع حصراً لصاحل نفـس          / أوالً/من  / ٣/أحكام الفقرات ب،جـ،د من البند      

 .الصناعة املرخص هلا
  : أحكام عامة: خامساً
لسيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصـيف       يلتزم طالب الترخيص بتأمني املساحة الكافية ملواقف ا        -١

  .أو الطرقات اجملاورة
طريـق  ( يقدم طالب الترخيص تعهداً أمام الكاتب بالعدل يلتزم مبوجبه بتأمني املرافق العامة للمنشأة               -٢

على نفقته اخلاصـة حـسب      ) اخل..  حمطة معاجلة  - كهرباء - هاتف - مياه - جمرور - رصيف -ختدميي
  . السلطات احمللية ملختصتعليمات املكتب الفين لدى

  . ال ختضع للتسوية بالغرامة وهتدم األبنية واملنشآت اليت تشيد خالفاً ألحكام هذا البالغ بعد صدوره -٣
  .هو مطلوب يف البندين السابقني  ال مينح الترخيص اإلداري للمنشأة إال بعد استكمال تنفيذ ما -٤
 خمرجاهتا مضرة بالبيئـة بتنفيـذ حمطـة         يلزم أصحاب املنشآت اليت تستخدم مواد كيماوية وتكون        -٥

  .ملنصرفات هذه املنشأة قبل صرفها خارج حدودها
 ال جيوز تبديل أو تعديل صفة الترخيص املمنوحة للمنشأة إال إذا كانت صفة التـرخيص اجلديـدة                  -٦

  .مسموح هبا مبوجب أحكام هذا البالغ واألنظمة النافذة لدى اجلهة املختصة
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 ٤٧٨

 ٢٣/٣/٢٠٠٣ب تـاريخ    /٥ والبالغ رقـم     ٩/٥/٢٠٠١ب تاريخ   /١٦م   ينهى العمل بالبالغ رق    -٧
 .وغريمها من البالغات أو التعليمات املخالفة ألحكام هذا البالغ

  م١٩/٤/٢٠٠٤دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
   )٣٩(م  القرار رق

   رئيس اجمللس األعلى للسياحة –رئيس جملس الوزراء 
  م١٩٧٢ لعام ٤١ على أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء

  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 
  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 

  :يقرر ما يلي
دمج العقارات بناء على طلب املالك لغاية إشادة منشأ فندقيـة شـريطة أن               املوافقة على السماح ب    -١املادة  

  .يكون املالك شخصية طبيعية أو اعتبارية واحدة مع استيفاء رسم مقابل التحسني
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 

   م ٢٤/١٠/٢٠٠٤املوافق لـ  هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق يف 
  رئيس اجمللس األعلى للسياحة           رئيس جملس الوزراء 

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة
  )٤٠(القرار رقم 

   رئيس اجمللس األعلى للسياحة –رئيس جملس الوزراء 
  م١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 
  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 

  :يقرر ما يلي
) عـدا الفـيالت   ( املوافقة على تعديل نظام ضابطة البناء لألبنية ضمن املناطق ذات الصفة السكنية              -١املادة  

ة، بغيـة حتقيـق اجلـدوى الفنيـة         الواقعة خارج حدود املدن القدمية احملددة من قبل وزارة الثقاف         
 لدى استثمارها كمنشآت مبيت، وتكلف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة باختاذ اإلجراءات            واالقتصادية

  .التنفيذية لتحقيق ذلك مع استيفاء رسم مقابل التحسني
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 ٤٧٩

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 
   م٢٤/١٠/٢٠٠٤املوافق   هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق يف 

  ةرئيس اجمللس األعلى للسياح      رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة

  )٤١(القرار رقم 
   رئيس اجمللس األعلى للسياحة –رئيس جملس الوزراء 

  م١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 

  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
  :يقرر ما يلي

عـدا  ( املوافقة على تعديل الصفة العمرانية، من الصفة السكنية إىل الصفة السياحية، لألبنية السكنية               -١املادة  
ناء، ضمن املخططات التنظيمية، مبا يف ذلك ما يقع منها ضمن املـدن             أو املقاسم املعدة للب   ) الفيالت

القدمية، شريطة موافقة جلنة محاية املدينة القدمية، وذلك يف حال رغب مالكو تلك األبنية أو املقاسم                
باستثمارها كمنشآت مبيت، وتكلف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة باختاذ اإلجراءات التنفيذية لـذلك             

  .فاء رسم مقابل التحسنيمع استي
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم تنفيذه-٢املادة 

   م٢٤/١٠/٢٠٠٤املوافق   هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق يف 
  رئيس اجمللس األعلى للسياحة       رئيس جملس الوزراء

--------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 

  لية والبيئة وزارة اإلدارة احمل
  ٢/و/م/٧/٦٢الرقم 

      ٢٥/١١/٢٠٠٤التاريخ 
  الشروط الفنية لتنفيذ قرارات اجمللس األعلى للسياحة

  ٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٣٩/٤٠/٤١ذوات األرقام 
  :يسمح بدمج املقاسم املعدة للبناء لغاية إشادة منشأة فندقية شريطة ما يلي: دمج العقارات -١

  .أو اعتباريةأن يكون املالك شخصية طبيعية   -أ 
  . يسمح بتجاوز احلد األعلى للمساحة الواردة يف نظام بناء املنطقة -ب 
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 ٤٨٠

  . أن ال تكون املقاسم كالً أو جزءاً ملحوظة لغاية النفع العام أو املشيدات العامة -ج 
  . يسمح بدمج املقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية هلا شريطة أن حيقق ناتج الدمج عقاراً واحداً -د 
 املعدل بالقـانون رقـم      ١٩٨٢لعام  / ٥/ات الدمج ألحكام املرسوم التشريعي رقم        ختضع إجراء   -ه 

مـن  / ٨/من املادة   ) د  ( واعتبارها من املشاريع احليوية وتطبيق أحكام الفقرة         ٢٠٠٢لعام  / ٤١/
  .١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي 

 .١٩٦٥م لعا/ ٩٨/ استيفاء رسم مقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم  -و 
جيوز تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة خارج حـدود          :تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة     -٢

املدن القدمية احملددة من وزارة الثقافة من سكنية إىل منشآت مبيت دون التقيد مبساحة البناء اإلمجالية                
  :ووفق ما يلي

  .أن يكون طلب التعديل لكامل أقسام املبىن  -أ 
م الوصول إىل املبىن من شوارع رئيسية وله مدخل مستقل رئيسي وإطاللة علـى شـارع                أن يت  -ب 

  .رئيسي على األقل
أن يكون منفذاً بترخيص نظامي ووفق نظام ضابطة البناء ويف حال وجود خمالفة بناء أن تكـون مـن                    -ج 

ذية وتعترب األبنيـة     وتعليماته التنفي  ٢٠٠٣لعام  / ١/املخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام القانون رقم        
  . القائمة واملسجلة يف مديريات املصاحل العقارية واملطابقة للواقع حبكم األبنية النظامية بعد تسويتها أصوالً

يف حال حتقق الشروط املذكورة أعاله على صاحب الطلب تقدمي إضبارة فنية معتمدة من مكتـب               -د 
اسات الواجهات واليت ال حتتاج إىل تعديل       هندسي أصوالً تتضمن خمططات تأهيل املبىن مبا فيها در        

يف نظام ضابطة البناء فتعرض هذه اإلضبارة بعد دراستها من الوحدة اإلدارية على املكتب التنفيذي               
  .جمللس احملافظة إلقرارها واملوافقة عليها

/ د /يف حال وجود ضرورة للتعديل يف نظام ضابطة البناء وفق اإلضبارة الفنية املذكورة يف الفقـرة                 -ه 
لعام / ٥/رقم   فتعرض اإلضبارة على اللجنة الفنية اإلقليمية للبت هبا وفق أحكام املرسوم التشريعي           

  . املعدل باستثناء املدة١٩٨٢
 .املبيت أن حيقق املبىن كافة االشتراطات املوضوعة من قبل وزارة السياحة ملنشآت -و 
 .ه اإلدارة ضرورياًتأمني اشترطات احلماية اخلاصة باملنشآت العامة وفق ما ترا -ز 
 .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسني وفق املرسوم التشريعي رقم  -ح 
يشترط يف طلب تعـديل     م،  ١٩٨٣لعام  / ٥/مرسوم  لال حتتاج ل  : األبنية الواقعة ضمن املدن القدمية     -٣

 حدود املـدن  الصفة التنظيمية ألحد املباين أو جمموعة أبنية مدجمة أو مقسم أو جمموعة مقاسم واقعة يف            
  :اآليت) منشآت مبيت(القدمية احملددة من قبل وزارة الثقافة من صفة سكنية إىل 

  .موافقة جلنة محاية املدينة القدمية  -أ 
  .موافقة املديرية العامة لآلثار واملتاحف -ب 
  .)تأهيل املبىن(اجلديدة للمبىن تقدمي إضبارة هندسية فنية بالوظائف  -ج 
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 ٤٨١

  .اء على املوافقات املذكورة من قبل املكتب التنفيذي جمللس احملافظةإقرار تعديل الصفة التنظيمية بن -د 
  .م١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم   -ه 
خيضع طلب تعديل الصفة العمرانية من الصفة السكنية إىل الـصفة الـسياحية              :املقاسم املعدة للبناء   -٤

  :إىل الشروط التالية) ت مبيتمنشآ(للمقاسم املعدة للبناء 
  .أن ال تقل مساحة املقسم عن احلد األدىن لنظام بناء املنطقة الواقع هبا  -أ 
  .التقيد بنظام البناء من حيث الوجائب املفروضة -ب 
يسمح بإنشاء طابق تقين لألبنية اليت ارتفاعها مخس طوابق فأكثر حبيث ال يزيد ارتفاع هذا الطابق                 -ج 

اختيار موقع هذا الطابق للمصمم وال تدخل مساحة هـذا الطـابق            سم ويترك حرية    / ٢٥٠/عن  
  .ضمن املساحة الطابقية املسموحة وعلى أن يستخدم حصراً لألغراض التقنية للمبىن

  . حيقق استخدامات املبىن الوظيفيةيسمح بضم الربوزات مبا -د 
الية املسموحة على   يسمح بتطبيق عامل االستثمار على املقسم وذلك بتوزيع املساحة الطابقية اإلمج            -ه 

 الطـابق   جعلعدد من الطوابق أكرب مما هو مسموح بنظام ضابطة البناء مبا ال يقل عن طابقني مع                 
  .األرضي على أعمدة

 . املوضوعة من قبل وزارة السياحةاالشتراطاتأن حيقق املبىن كافة  -و 
  .يسمح يف الوجائب بإنشاء أحواض السباحة وخدماهتا -ز 
  .ا تقرره اإلدارة ضرورياًمماية اخلاصة باملنشآت العامة ووفق يتوجب تأمني اشترطات احل -ح 
يتوجب تأمني موافق مبيت للسيارات مبرآب واحد على األقل وعلى كامل مساحة املقـسم مـع        -ط 

  .تأمني دخول وخروج نظامي وآمن
  .ال يسمح بتخصيص الفراغات ضمن الطابق األرضي واألقبية حىت الناجتة عن فرق املنسوب للمبيت -ي 
  .جب إبقاء كتلة البناء مقسماً واحداً ومينع إفرازه أو تقسيمه بأي حال من األحواليتو -ك 
  .م١٩٨٢لعام / ٥/خيضع تعديل الصفة العمرانية للمقاسم ألحكام املرسوم التشريعي رقم  -ل 
 .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم  -م 
 كان شخصاً طبيعياً أو اعتباراً الستخدام أو استثمار املبىن أو جزء            يف حال خمالفة الترخيص سواء     -٥

من هذه التعليمات فيـتم اختـاذ        ) ٤و٣و٢و١(منه املعدلة صفتها التنظيمية والعمرانية يف البنود        
  :اإلجراءات التالية

  .خيتم البناء كامالً بالشمع األمحر إىل أن يعاد إىل وضعه األساسي -١
  .صرف على صحيفة العقار والبناء كامالَ وضع إشارة حجز ومنع ت -٢
 يف حال إصرار صاحب العالقة على املخالفة فلإلدارة استمالك البناء أو جمموعة املباين للنفع العام                -٣

  .بصفتها السياحية
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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 ٤٨٢

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ٢/و/م /٧/٦٢: الرقم 
  ٢٥/١١/٢٠٠٤: التاريخ 

  الشروط الفنية لتنفيذ قرارات اجمللس األعلى للسياحة
  ٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٣٩/٤٠/٤١ذوات األرقام 

  :إشادة منشأة فندقية شريطة ما يلييسمح بدمج املقاسم املعدة للبناء لغاية : دمج العقارات -١
  .أن يكون املالك شخصية طبيعية أو اعتبارية  -أ 
 .د الشروط العمرانية لإلطاللة على الشوارع أو الساحاتأن حيقق العقار اجلدي -ب 
  .يسمح بتجاوز احلد األعلى للمساحة الواردة يف نظام بناء املنطقة -ج 
  .أن ال تكون املقاسم كالً أو جزءاً ملحوظة لغاية النفع العام أو املشيدات العامة -د 
  .اتج الدمج عقاراً واحداًيسمح بدمج املقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية هلا شريطة أن حيقق ن  -ه 
/ ٤١/ املعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  / ٥/ختضع إجراءات الدمج ألحكام املرسوم التشريعي رقم         -و 

من املرسـوم   / ٨/من املادة   ) د( واعتبارها من املشاريع احليوية وتطبيق أحكام الفقرة         ٢٠٠٢لعام  
  .١٩٨٢لعام / ٥/التشريعي 

  .١٩٦٥لعام / ٩٨/كام املرسوم التشريعي رقم استيفاء رسم مقابل التحسني وفق أح -ز 
جيوز تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة خـارج حـدود       : تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة     -٢

 اإلمجاليـة   املدن القدمية احملددة من وزارة الثقافة من سكنية إىل منشآت مبيت دون التقيد مبساحة البناء              
  :ووفق ما يلي

  .التعديل لكامل أقسام املبىنأن يكون طلب   -أ 
 رئيسية وله مدخل مستقل رئيسي وإطاللة علـى شـارع           شوارعأن يتم الوصول إىل املبىن من        -ب 

 .رئيسي على األقل
أن يكون منفذاً بترخيص نظامي ووفق نظام ضابطة البناء ويف حال وجود خمالفة بنـاء أن تكـون مـن                     -ج 

وتعترب األبنية القائمة   . وتعليماته التنفيذية  ٢٠٠٣لعام  / ١/قم  املخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام القانون ر      
  .واملسجلة يف مديريات املصاحل العقارية واملطابقة للواقع حبكم األبنية النظامية بعد تسويتها أصوالً

يف حال حتقق الشروط املذكورة أعاله على صاحب الطلب تقدمي إضبارة فنية معتمدة من مكتـب               -د 
خمططات تأهيل املبىن مبا فيها دراسات الواجهات واليت ال حتتاج إىل تعديل             :هندسي أصوالً تتضمن  

يف نظام ضابطة البناء فتعرض هذه اإلضبارة بعد دراستها من الوحدة اإلدارية على املكتب التنفيذي               
  .جمللس احملافظة إلقرارها واملوافقة عليها

فتعرض / د/إلضبارة الفنية املذكورة يف الفقرة      يف حال وجود ضرورة للتعديل يف نظام ضابطة البناء وفق ا            -ه 
  . املعدل١٩٨٢لعام / ٥/اإلضبارة على اللجنة الفنية اإلقليمية لبت هبا وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم 
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 ٤٨٣

  .ة السياحة ملنشآت املبيتراأن حيقق املبىن كافة االشتراطات املوضوعة من قبل وز -و 
  . العامة وفق ما تراه اإلدارة ضرورياًتأمني اشتراطات احلماية اخلاصة باملنشآت -ز 
  .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسني وفق املرسوم التشريعي رقم  -ح 
يشترط يف طلب تعديل الصفة التنظيمية ألحد املباين أو جمموعة           :األبنية الواقعة ضمن املدن القدمية     -٣

دمية احملددة من قبل وزارة الثقافة مـن        أبنية مدجمة أو مقسم أو جمموعة مقاسم واقعة يف حدود املدن الق           
  :اآليت) منشآت مبيت(صفة سكنية إىل 

  .موافقة جلنة محاية املدينة القدمية  -أ 
 .موافقة املديرية العامة لآلثار واملتاحف -ب 
  ).تأهيل املبىن( تقدمي إضبارة هندسية فنية بالوظائف اجلديدة للمبىن  -ج 
  .ات املذكورة من قبل املكتب التنفيذي جمللس احملافظةإقرار تعديل الصفة التنظيمية بناء على املوافق -د 
  .١٩٦٥لعام /٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم   -ه 
خيضع طلب تعديل الصفة العمرانية من الصفة السكنية إىل الـصفة الـسياحية              :املقاسم املعدة للبناء   -٤

 اإلجبـاري  كافة املخططات التنظيمية ومناطق التوزيع       يف) عدا مقاسم الفيالت  (للمقاسم املعدة للبناء    
  :إىل الشروط التالية) منشآت املبيت(
  .أن ال تقل مساحة املقسم عن احلد األدىن لنظام بناء املنطقة الواقع هبا  -أ 
 .التقيد بنظام البناء من حيث الوجائب املفروضة -ب 
ثر حبيث ال يزيد ارتفاع هذا الطابق        مخس طوابق فأك   اارتفاعه اليت   لألبنيةيسمح بإنشاء طابق تقين      -ج 

سم ويترك حرية اختيار موقع هذا الطابق للمصمم وال تدخل مساحة هذا الطابق ضمن              /٢٥٠/عن  
  .املساحة الطابقية املسموحة وعلى أن يستخدم حصراً لألغراض التقنية للمبىن

  .يسمح بضم الربوزات مبا حيقق استخدامات املبىن الوظيفية -د 
ل االستثمار على املقسم وذلك بتوزيع املساحة الطابقية اإلمجالية املسموحة على           يسمح بتطبيق عام    -ه 

عدد من الطوابق أكرب مما هو مسموح بنظام ضابطة البناء مبا ال يقل عن طابقني مع جعل الطـابق                   
  .األرضي على أعمدة

  .أن حيقق املبىن كافة االشتراطات املوضوعة من قبل وزارة السياحة -و 
  .ب بإنشاء أحواض السباحة وخدماهتايسمح يف الوجائ -ز 
  .يتوجب تأمني اشتراطات احلماية اخلاصة باملنشآت العامة ووفق ما تقرره اإلدارة ضرورياً -ح 
احد على األقل وعلى كامل مساحة املقسم مـع         مني مواقف مبيت للسيارات مبرآب و     يتوجب تأ  -ط 

  .تأمني دخول وخروج نظامي وآمن
  .بق األرضي واألقبية حىت الناجتة عن فرق املنسوب للمبيتال يسمح بتخصيص الفراغات ضمن الطا -ي 
  .يتوجب إبقاء كتلة البناء مقسماً واحداً ومينع إفرازه أو تقسيمه بأي حال من األحوال -ك 
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 ٤٨٤

 والقـانون  ١٩٨٢لعـام  / ٥/خيضع تعديل الصفة العمرانية ملقاسم ألحكام املرسوم التشريعي رقم   -ل 
  .٢٠٠٢املعدل له لعام / ٤١/

  .١٩٦٥لعام / ٩٨/م مقابل التحسني وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم استيفاء رس -م 
يف حال خمالفة طالب الترخيص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباراً الستخدام أو استثمار املبىن أو جزء منه            -ن 

  :التالية اإلجراءاتمن هذه التعليمات فيتم اختاذ ) ٤و٣و٢و١(املعدلة صفتها التنظيمية والعمراتية يف البنود 
  .خيتم البناء كامالً بالشمع األمحر إىل أن يعاد إىل وضعه األساسي -١
  .وضع إشارة حجز ومنع تصرف على صحيفة العقار والبناء كامالً -٢
يف حال إصرار صاحب العالقة على املخالفة فلإلدارة استمالك البناء أو جمموعة املباين للنفـع                -٣

  .العام بصفتها السياحية
  إلدارة احمللية والبيئةاوزير                                                                                  

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ة/ت/ص/٨٣٥٤: الرقم 
   ٣/٢/٢٠٠٥: التاريخ 

  ظنيإىل السادة احملاف
د تاريخ  /٦٣/١/ب/٦٤٧٥ املعممة بكتابنا رقم     ٢٥/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٢/و/م/٧/٦٢الحقاً لتعليماتنا رقم       
واعتبارها من  : "املقاسم املعدة للبناء العبارة التالية      / ٤/من البند   / ل/ يضاف إىل هناية الفقرة      ٢٥/١١/٢٠٠٤

                     " ١٩٨٢لعام / ٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٨/من املادة / د/املشاريع احليوية وتطبيق أحكام الفقرة 
  طالعيرجى اإل

   احمللية والبيئة اإلدارةوزير                                                                               
------------------------------------------------ 

  ورية اجلمهورية العربية الس
   احمللية اإلدارةوزارة 
  د/٨٢/٢/ب/٣٥٩٨: الرقم 

  ١٦/٦/٢٠٠٥: التاريخ 
   ..........السيد حمافظ

 مع نسخة عن حمضر االجتماع رقـم  ١٥/٦/٢٠٠٥تاريخ / ٥٢٥٩/نرفق ربطاً كتاب وزارة السياحة رقم     
/ ٤١-٤٠-٣٩/ت األرقـام    اخلاص بآلية العمل املعتمدة لتنفيذ قرارات اجمللس األعلى للسياحة ذوا         / ٥٢١٩/

واملتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكين إىل سياحي وتعديل نظام ضابطة البناء ودمج العقـارات                
اخلاص بتحديد مهام واختصاص كل من وزارة السياحة والوحدات اإلدارية          / ٥٢٢٠/وحمضر االجتماع رقم    
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 ٤٨٥

 والقرارات الـصادرة   ٢٠٠٣لعام  / ١/ياً يف ظل القانون رقم      املرتبطة بترخيص املنشآت السياحية إدارياً وسياح     
  .٢٠٠٤لعام / ٩٧/ و١٩٨٧ لعام ١٩٨عن اجمللس األعلى للسياحة رقمي 

   إل اجلهات التابعة لكم للتقيد مبضمون احملضرين املذكورينواإليعازيرجى االطالع 
   احمللية والبيئة اإلدارةوزير 

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
  :مديرية 
  ٥٢٥٩: الرقم 

  ١٥/٦/٢٠٠٥:التاريخ 
   احمللية والبيئةاإلدارةالسيد وزير 

اخلاص بآلية العمل املعتمدة لتنفيذ قرارات اجمللـس األعلـى          / ٥٢١٩/نرفق ربطاً نسخة عن حمضر االجتماع رقم        
واملتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكين إىل سياحي وتعديل          / ٤١-٤٠-٣٩/للسياحة ذوات األرقام    

اخلاص بتحديد مهام واختصاص كل من وزارة / ٥٢٢٠/نظام ضابطة البناء ودمج العقارات، وحمضر االجتماع رقم 
لعـام  / ١/قانون رقـم     املرتبطة بترخيص املنشآت السياحية إدارياً وسياحياً يف ظل ال         اإلداريةالسياحة والوحدات   

  .م٢٠٠٤لعام / ٩٧/ و١٩٨٧لعام / ١٩٨/ والقرارات الصادرة عن اجمللس األعلى للسياحة رقمي ٢٠٠٣
  .طالع وتعميم حمضري االجتماع على احملافظات واجلهات املختصة لديكم للعمل مبوجبهايرجى اإل

  شاكرين تعاونكم
   وزير السياحة

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
  مديرية الترخيص ومتابعة التشييد 

  ٥٢١٩: الرقم 
   ١٤/٦/٢٠٠٥: التاريخ 

  حمضر اجتماع
حول موضوع آلية العمل املقترحة لتنفيذ الشروط الفنية لقرارات اجمللس األعلى للـسياحة ذوات األرقـام                   
د تـاريخ   /و/٧/٦٢ احمللية رقم    اإلدارة واملنوه عنها يف كتاب وزارة       ٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ  / ٤١-٤٠-٣٩/

ي مـشروع   نورد فيما يل   . واملتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكين إىل سياحي         ٢٤/١٠/٢٠٠٤
  :اآللية التالية املقترحة
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 ٤٨٦

  :ةالية إىل مديرية السياحة املعني يقوم أصحاب العالقة بتقدمي الوثائق الت:أوالً
 مشروع سياحي على العقارات الـيت ميلكهـا وأن          بإشادةطلب يسجل لدى ديوان املديرية يتضمن رغبته         -١

  ).تعديل الصفة العمرانية أو دمج العقارات أو تعديل نظام ضابطة البناء( هذا املشروع يتطلب إشادة
 يتطلـب   اراتإشإخراج قيد عقاري خايل من اإلشارات اليت تؤثر على عني العقار ويف حال وجود                -٢

 . على إقامة املشروع السياحياإلشاراتأخذ موافقة اجلهات الواضعة هلذه 
 . البطاقة الشخصية ملالك العقار مع عنوانه املختارنصورة ضوئية ع -٣
 تقوم مديرية السياحة املعنية مبخاطبة مديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة املعنية وفقاً إلحـدى احلـاالت                 :ثانياً

 املذكورة آنفاً ومبا يتناسـب مـع        ٢٥/١١/٢٠٠٤د تاريخ   /و/٧/٦٢نوه عنها يف الكتاب رقم      األربعة امل 
  .رغبة أصحاب العالقة وواقع املشروع السياحي املقترح

  :حالة تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة خارج حدود املدينة القدمية -١
 مديريـة   يقدم صاحب العالقـة إىل     :ية بدون تعديل نظام ضابطة البناء     حالة تعديل الصفة العمران     -أ 

 :السياحة املعنية ما يلي
  . املختصةاإلداريةنسخة عن خمططات رخصة البناء مصدقة أصوالً من احملافظة املعنية أو الوحدة  -١-أ
 حتدد اجلهة اهلندسية االستشارية املكلفة من قبل أصحاب العالقة على املخططات اآلنفـة              -٢-أ

  .قترحة للمشروع السياحيالذكر كافة الفعاليات امل
تقوم مديرية السياحة املعنية بدراسة املخططات اآلنفة الذكر وإعداد تقرير فين يتضمن مـدى               -٣-أ

  .امها وتوافقها مع القرارات الناظمة لالستثمار السياحي وفقاً لرغبة أصحاب العالقةجانس
قة واليت تضم علـى األقـل        تقوم اجلهة االستشارية اهلندسية املكلفة من قبل صاحب العال         -٤-أ

من مرتبة ال تقل عن رأي بتقدمي تقرير فـين مـصدق            ) إنشائيمهندس  +مهندس معماري (
بـسبب  (أصوالً من قبل النقابة يتضمن الرأي الفين نتيجة حتويل الصفة العمرانية إىل سياحي              

  )تغيري احلموالت احلية للمنشأة من سكين لسياحي
إىل احملافظة  ) الوثائق املنوه عنها يف هذه الفقرة     +ثائق املنوه عنها يف الفقرة أوالً     الو( اآلنفة الذكر    اإلضبارةحتال  

  .املعنية الستكمال إجراءات تعديل الصفة العمرانية وتصديق املخططات املعتمدة من قبلها أصوالً
  :انية مع تعديل نظام ضابطة البناءحالة تعديل الصفة العمر -ب 

  : أولية مقترحة معدة استناداً إىلططات توظيف سياحي خمبإعداد يقوم صاحب العالقة -١-ب
  . نظام ضابطة البناء املقترح منم قبله-١-١-ب
  . متطلبات وحاجة املشروع السياحي-٢-١-ب
  . مربرات اجلدوى االقتصادية هلذا التعديل-٣-١-ب
 تقريـر  وإعداد تقوم مديرية السياحة املختصة بدراسة خمططات التوظيف السياحي املنوه عنها آنفاً   -٢-ب

  .يتضمن مدى انسجامها مع القرارات الناظمة لالستثمار السياحي ووفقاً لرغبة صاحب العالقة
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 تقوم اجلهة االستشارية اهلندسية املكلفة من قبل صاحب العالقة واليت تضم علـى األقـل                -٣-ب
من مرتبة ال تقل عن رأي بتقدمي تقرير فين مـصدق           ) إنشائيمهندس  +مهندس معماري (

  .أصوالً من قبل النقابة يتضمن الرأي الفين نتيجة حتويل الصفة العمرانية إىل سياحي
إىل ) الوثائق املتعلقة هبـذه الفقـرة       + الوثائق املنوه عنها يف الفقرة أوالً       (  اآلنفة الذكر    اإلضبارةحتال  

إىل سياحي وتعديل نظام     تعديل الصفة العمرانية التنظيمية      إجراءاتاحملافظة املعنية للدراسة والستكمال     
  .ضابطة البناء وتصديق املخططات املعتمدة من قبلها أصوالً

  :لقائمة ضمن حدود املدينة القدميةحالة تعديل الصفة العمرانية لألبنية ا -٢
  . املختصةاإلداريةيقوم صاحب العالقة بتقدمي خمططات وضع راهن مصدقة من الوحدة   -أ 
لفة من قبل صاحب العالقة بتقدمي خمططات توظيف للمشروع تقوم اجلهة االستشارية اهلندسية املك    -ب 

 /.أ/السياحي مطابقة للمخططات املنوه عنها يف البند 
 تقرير فين يبني مدى انسجامها      وإعدادتقوم مديرية السياحة املعنية بدراسة املخططات اآلنفة الذكر          -ج 

 .العالقة السياحي ومع رغبة أصحاب وتوافقها مع القرارات الناظمة لالستثمار
رية املدينة القدمية على التوظيف السياحي املقترح واحملـدد         يموافقة جلنة محاية املدينة القدمية أو مد       -د 

  /.ب/على املخططات املنوه عنها يف البند 
موافقة املديرية العامة لآلثار واملتاحف على التوظيف السياحي املقترح واحملدد علـى املخططـات                -ه 

  ./ب/املنوه عنها يف البند 
) الوثائق املنوه عنها يف هذه الفقـرة      +الوثائق املنوه عنها يف الفقرة أوالً     ( اآلنفة الذكر    اإلضبارةحتال   -و 

 تعديل الصفة التنظيمية إىل سياحي وتـصديق املخططـات          إجراءاتإىل احملافظة املعنية الستكمال     
  .املعتمدة من قبلها أصوالً

  :املقاسم املعدة للبناء -٣
  :ة التنظيمية للعقار فقطعديل الصفحالة ت -١-٣

عه السياحي املقترح    خمططات توظيف سياحي أولية ملشرو     بإعداد يقوم صاحب العالقة     -١-١-٣
  . حاجة ومتطلبات املشروع السياحي هلذا التعديل-١:استناداً إىل
  . مربرات اجلدوى االقتصادية هلذا التعديل-٢

التوظيف السياحي املقترحة واملعدة مـن      تقوم مديرية السياحة املختصة بدراسة خمططات        -٢-١-٣
 تقرير يتضمن مـدى انـسجامها       إعدادقبل صاحب العالقة وفق البند اآلنف الذكر ويتم         

  .وتوافقها مع القرارات الناظمة لالستثمار السياحي ومع رغبة أصحاب العالقة
إىل احملافظة املعنيـة    ) تعلقة هبذه الفقرة  الوثائق امل +الوثائق املنوه عنها يف الفقرة أوالً     ( اآلنفة الذكر    اإلضبارةحتال  

  . تعديل الصفة التنظيمية إىل سياحي وتصديق املخططات املعتمدة من قبلها أصوالًإجراءاتالستكمال 
  :ع ضرورة تعديل نظام ضابطة البناءحالة تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم م -٢-٣

  : أولية مقترحة استناداً إىل  يقوم صاحب العالقة باعداد خمططات توظيف سياحي-١-٢-٣
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  . نظام ضابطة البناء املقترح من قبله-١
  . متطلبات وحاجة املشروع السياحي-٢
  . مربرات اجلدوى االقتصادية هلذا التعديل-٣

 تقوم مديرية السياحة املختصة بدراسة خمططات التوظيف السياحي األولية املقترحـة            -٢-٢-٣
 وتوافقها مع القرارات الناظمة لالستثمار السياحي        تقرير يتضمن مدى انسجامها    وإعداد

  .ومع رغبة أصحاب العالقة
إىل احملافظة  ) الوثائق املتعلقة هبذه الفقرة     + الوثائق املنوه عنها يف الفقرة أوالً       (  اآلنفة الذكر    اإلضبارةحتال  

نظـام ضـابطة البنـاء       تعديل الصفة التنظيمية إىل سياحي وتعديل        إجراءاتاملعنية للدراسة والستكمال    
  .وتصديق املخططات املعتمدة من قبلها أصوالً

  :لة دمج العقاراتحا -٤
يقوم أصحاب العالقة بتقدمي خمططات أولية مقترحة إىل مديرية السياحة املعنية مطابقة لنظـام               -١-٤

  :لتاليةخذ بعني االعتبار النقاط اضابطة البناء املقترح للعقار الناجم بعد الدمج املقترح واليت تأ
  . أن يكون املالك شخصية طبيعية أو اعتبارية-أ
  . أو الساحاتعالشوار أن حيقق العقار اجلديد الشروط العمرانية لإلطالة على -ب
  .حوظة لغاية النفع العام أو املشيدات العامةلأن ال تكون املقاسم كالً أو جزءاً م -ج

  :يلي  يسمح أن تعتمد املخططات األولية املقترحة مبا -٢-٤
  . املنطقةبناء للمساحة الواردة يف نظام ضابطة األعلى جتاوز احلد -١-٢-٤
  . دمج املقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية هلا شريطة أن حيقق ناتج الدمج عقاراً واحداً-٢-٢-٤
 تقرير فين يبني مدى     وإعداد تقوم مديرية السياحة املعنية بتشكيل جلنة لدراسة هذه املخططات           -٣-٤

  . السياحيلالستثمار القرارات الناظمة أحكامانسجامه مع 
الوثائق املنوه عنـها يف هـذه       + الوثائق املنوه عنا يف الفقرة أوالً       ( حتال اإلضبارة اآلنفة الذكر      -٤-٤

 إجراءات تعديل الصفة العمرانية وحتديد نظـام        والستكمالإىل احملافظة املعنية للدراسة     ) الفقرة
  /.٢-٤/+/١-٤/رورة تدقيق الشروط املنوه عنها يف البندين ضابطة البناء مع ض

ويراعى أن يتم الدمج وتغيري الصفة ووضع نظام ضابطة البناء يف وقت واحد وفقاً لألصول املرعيـة واآلليـة                   
  .من هذه املذكرة/ ٢-٣/املقترحة يف البند 
   مدير التخطيط العمراين      مدير الشؤون القانونية       مدير الترخيص

            معاون وزير السياحة                   ستشار وزير اإلدارة احملليةم
  

  صدق                                            صدق
  وزير السياحة                   وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة 

  مديرية الترخيص ومتابعة التشييد 
  ٥٢٢٠: الرقم 

   ١٤/٦/٢٠٠٥: التاريخ 
  حمضر اجتماع

 ١٩٨٧لعـام   / ١٩٨/ وتعليماته التنفيذية وإىل أحكام القرار       ٢٠٠٣لعام  / ١/ أحكام القانون رقم     إىلاستناداً   
 الصادر عن السيد رئـيس      ٢٤/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٩٧/الصادر عن اجمللس األعلى للسياحة وإىل القرار رقم         

  :  وزارة السياحة إىل كل من السادةمت توجيه دعوة من قبل .على للسياحة رئيس اجمللس األ–جملس الوزراء 
  .مستشار وزارة اإلدارة احمللية للشؤون القانونية -
 . ةوالبيئ مدير التخطيط العمراين يف وزارة اإلدارة احمللية  -

 عقـد    الصادر عن اجمللس األعلى للـسياحة حيـث مت         ٤/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٩٧/لدارسة مضمون القرار رقم     
: من الـسادة  ال   يف مكتب السيد معاون الوزير املهندس وليد جوجة وضم أيضاً ك           ٧/٥/٢٠٠٥ بتاريخ   االجتماع

  .مدير الشؤون القانونيةومدير الترخيص ومتابعة التشييد ومستشار وزارة اإلدارة احمللية للشؤون القانونية
 أعاله ومن خـالل النقـاش مت التوصـل إىل           رات املذكورة اواستعرض السيد معاون الوزير القوانني والقر        

مشروع اآللية املقترحة اليت تبني مهام واختصاص كل من وزارة السياحة والوحدات اإلدارية املعنيـة يف ظـل                  
  /.٩٧/و/ ١٩٨/والقرارات الصادرة عن اجمللس العلى للسياحة رقمي / ١/القانون رقم 

  : ) امليدانية–الفنية ( تقارير الكشوف -أوالً 
معد من قبل الوحدة اإلدارية املختصة ساري املفعول ملدة ثالثة )  ميداين-فين(عترب كل تقرير كشف ي -١

  . أشهر من تاريخ إجراء الكشف
 : فيما يتعلق)  امليدانية-الفنية( تقارير الكشوف إعدادهاتنحصر مسؤولية الوحدات اإلدارية املختصة أثناء   -٢

  ).داخل املخطط التنظيمي(نظام ضابطة البناء مدى توافق أو تعارض الواقع املنفذ مع   -أ 
 الصادر عن ١٩٨٧لعام / ١٩٨/مدى تعارض أو توافق الواقع املنفذ مع أحكام واشتراطات القرار  -ب 

 ).خارج املخطط التنظيمي ومنطقة احلماية والتوسع(اجمللس األعلى للسياحة 
 امليدانية الصادرة عنها فقط مبدى       الكشوف الفنية  إعدادتنحصر مسؤولية مديرية السياحة املعنية حني        -٣

  .توافق أو تعارض الواقع املنفذ مع املوصفات والشروط السياحية
 تقوم كل من الوحدة اإلدارية املختصة ومديرية السياحة بإجراء كشوف دورية ملدة زمنية ال تزيـد                 -٤

 ميداين منفـصل    عن ثالثة أشهر على املشاريع السياحية حبيث تقوم كل منهما بتقدمي تقرير كشف فين             
 .  يتعلق باختصاصه وحسب العائديةاآلخرعن 

املعد من قبل الوحدة اإلدارية املختصة بأن الواقـع         )  امليداين -الفين( يف حال تضمني تقرير الكشف       -٥
 :كل مناملنفذ يتعارض مع 
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حـدة  الو(تعاجل املخالفات من قبله     ) داخل املخطط التنظيمي  (نظام ضابطة البناء املعمول به لديها         -أ 
  .أصوالً) اإلدارية

 جلنة القرار   إىل للسياحة حتال اإلضبارة     األعلى الصادر عن اجمللس     ١٩٨٧ لعام   ١٩٨أحكام القرار    -ب 
 . للمعاجلة من قبلها أصوال١٩٨ً

  :لتصنيف والترخيص للمنشآت القائمة مراحل التأهيل السياحي وا- ثانياً
  : وهنا منيز حالتني: التأهيل السياحي  -أ 

  :غري حاصلة على رخصة إشادة سياحيةمنشآت : أوالً
يكتفى لدى وزارة السياحة مبخططات مطابقة للواقع الراهن ومطابقة مع          : داخل املخطط التنظيمي    -أ 

نظام ضابطة البناء لدى الوحدة اإلدارية املختصة واملخالفات إن وجدت تكون مسواة أصـوالً أو               
  . ةأملنشترخيص إداري مؤقت مصدق من الوحدة اإلدارية حول واقع ا

يكتفى لدى وزارة السياحة خمططات مطابقة للوضع الراهن مـصدقة مـن            : خارج املخطط التنظيمي    -ب 
 وال تتعارض مع أحكام القانون      ةالسياحي مطابقة للوضع الراهن للمنشأة      أهناالوحدة اإلدارية املختصة على     

تصة يكون سريان هـذا      أو ترخيص إداري مؤقت مصدق من الوحدة اإلدارية املخ         ٢٠٠٣لعام  / ١/رقم  
 . التصديق ملدة ثالثة أشهر وبعد تلك املدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة اإلدارية حول واقع املنشأة

  . يكون التأهيل السياحي مدة صالحيته نافذة طيلة مدة الترخيص اإلداري املؤقت) ب+آ(ويف كلتا احلالتني 
 حال كان الواقع املنفذ يتعارض مع خمططات يف :منشآت حاصلة على رخصة إشادة سياحية: ثانياً

  : شادة السياحية وهنا منيز حالتنيرخصة اإل
تقدم خمططات مصدقة من مديرية اخلـدمات الفنيـة باحملافظـة           : يخطط التنظيم  خارج امل  :احلالة األوىل 

ت تكـون   واملخالفات إن وجـد   ١٩٨املختصة على أهنا مطابقة للواقع املنفذ ومتوافقة مع أحكام القرار           
مسواة أصوالً ويكون مدة سريان هذا التصديق ثالثة أشهر وبعد تلك املدة يعتمد الكشف الدوري مـن                 

  .الوحدة اإلدارية حول واقع املنشأة
 املختصة علـى أهنـا      خمططات مصدقة من الوحدة اإلدارية    تقدم  :  داخل املخطط التنظيمي   :احلالة الثانية 

ظام ضابطة البناء لدى هذه الوحدة واملخالفات أن وجـدت تكـون            مطابقة للواقع املنفذ ومتطابقة مع ن     
  . مسواة أصوالً وبعد تلك املدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة اإلدارية حول واقع املنشأة

يصدر التصنيف السياحي اسـتناداً إىل التأهيـل الـسياحي          : باالستثمارالتصنيف والترخيص السياحي    
صدق أصوالً ويكون مدة التصديق ساري املفعول ملدة ستة أشهر من تاريخ            والترخيص اإلداري الدائم وامل   

  .  بعد منح التصنيف أصوالًباالستثمارالتصديق ويتم منح الترخيص السياحي 
مـع خمططـات رخـصة       يف حال تعديل رخصة اإلشادة السياحية نتيجة عدم تطابق الواقع املنفذ             - ثالثاً

  : اإلشادة السياحية
حتال اإلضبارة إىل احملافظة ) داخل املخطط ( اقع املنفذ يتعارض مع نظام ضابطة البناء يف حال كان الو  -أ 

  . املعنية للمعاجلة أصوالً
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خارج  ( ١٩٨٧لعام / ١٩٨/يف حال كان الواقع املنفذ يتعارض مع أحكام واشترطات القرار   -ب 
للمعاجلة أصوالً ويف / ١٩٨/ار  القرجلنةحتال اإلضبارة إىل ) املخطط التنظيمي ومنطقة احلماية والتوسع 

 اقترح اجملتمعون تصديق احملضر من قبل السيدين وزير السياحة ووزير اإلدارة احمللية االجتماعهناية 
  . والبيئة وأن تقوم وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تعميم هذه اآللية لكافة اجلهات املعنية لديها

  ير التخطيط العمراينمد    مدير الشؤون القانونية      مدير الترخيص
  معاون وزير السياحة            مستشار وزير اإلدارة احمللية

             
  صدق                صدق            

  وزير السياحة                   وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
  حمللية والبيئة وزارة اإلدارة ا

  ع/ت/ص/٨٩٥٧: الرقم
  ٢٠٠٤-١٢-٢٦:التاريخ

  ادة احملافظنيإىل الس
د تاريخ  /٦٣/١/ب/٦٤٧٥ املعممة بكتابنا رقم     ٢٥/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٢/و/م/٧/٦٢الحقاً لتعليماتنا رقم       
 موضوع قرارات السيد رئيس جملس الوزراء رئيس اجمللس األعلى للـسياحة ذوات األرقـام               ٢٥/١١/٢٠٠٤

  : نبني التايل٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ / ٤١-٤٠-٣٦/
  :ختضع التعديالت املنصوص عليها يف البنود التالية من التعليمات املذكورة  -أ 

  .دمج العقارات -١
  ).هـ(تعديل الصفة العمرانية لألبنية القائمة وفق الفقرة  -٢
  . املقاسم املعدة للبناء -٣

 وتعترب مـن    ٢٠٠٢لعام  / ٤١/انون رقم    املعدل بالق  ١٩٨٢بعام  / ٥/ألحكام املرسوم التشريعي رقم     
 ١٩٨٢لعام  / ٥/من املرسوم التشريعي    / ٨/من املادة   ) د(املشاريع احليوية ويطبق عليها أحكام الفقرة       

  .باإلعالن االستثنائي للمخطط التنظيمي الواقعة ضمنه هذه املقاسم واألبنية
/ ٥/لقدمية ألحكام املرسوم التـشريعي      ال ختضع تعديل الصفة العمرانية لألبنية الواقعة ضمن املدن ا           -ب 

 املعدل ويكتفي مبوافقة جلنة محاية املدينة القدمية واملديرية العامة لآلثار واملتاحف والوحدة             ١٩٨٢لعام  
  .اإلدارية املعنية

  يرجى اإلطالع والتعميم على الوحدات اإلدارية والبلديات ومديرية اخلدمات الفنية إلجراء املقتضى
  ارة احمللية والبيئة  وزير اإلد   
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  اجلمهورية العربية السورية 
  رئاسة جملس الوزراء 

  /١٠٦/القرار رقم 
   رئيس اجمللس األعلى للسياحة–رئيس جملس الوزراء 

   ١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام املرسوم رقم 

   ٣٠/٣/٢٠٠٥تاريخ  حة جبلستهوعلى ما أقره اجمللس األعلى للسيا
  :يقرر ما يلي

 االكتفاء مبوافقة املكتب التنفيذي للمحافظ والعرض على اللجنة اإلقليمية و الـسيد وزيـر اإلدارة                -١املادة  
احمللية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء أو دمج العقارات بغية إشادة منـشآت                

 ٣٩/٤٠/٤١هو وارد يف قرارات اجمللس األعلى للـسياحة ذوات األرقـام            املبيت السياحية حسبما    
  . ، وختفيض مدة اإلعالن عن هذه التعديالت إىل مدة شهر واحد فقط٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ 

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢املادة 
  م٢٠٠٥/ ٤/١٢دمشق يف 

  رئيس اجمللس األعلى للسياحة        رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------  

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  ع/ت/٩٢٧/٣:الرقم
  ٢٠/٤/٢٠٠٥:التاريخ

  إىل السادة احملافظني
 خبـصوص بعـض     ١٥/٢/٢٠٠٥تاريخ  / ١٠٤٥/نرفق لكم صورة عن كتاب السيد وزير السياحة رقم             

  . تعترض الترخيص بالبناء للمنشآت السياحية املرخصة سياحياًالصعوبات اليت
  :يرجى اإلطالع والتعميم على الوحدات اإلدارية والبلديات التابعة لكم بضرورة التقيد مبا يلي

إن رخص البناء ضمن املخططات التنظيمية  جيب أن ال تتعارض مع املخطط التنظيمي ونظـام                 -١
  .بنائه املصدقني أصوالً

طلب املشروع تعديل صفة تنظيمية ملوقع املنشأة معاجلة هذا املوضوع وفـق أحكـام              يف حال ت   -٢
  .٢٠٠٢ لعام ٤١ املعدل بالقانون ١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي رقم 

 التأكد من كافة الشروط واملعطيات املتعلقة مبوقع املشروع قبل إعطـاء مـوافقتكم اسـتناداً                -٣
 .ار املوافقة الصادرة عنكم ملزمة لكمألحكام الفقرة املذكورة أعاله واعتب

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة                                                                     
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  اجلمهورية العربية السورية 
     رئاسة جملس الوزراء

  /١٦٢/القرار رقم 
  . رئيس اجمللس األعلى للسياحة–رئيس جملس الوزراء 

  .م١٩٧٢لعام / ٤١/أحكام املرسوم التشريعي رقم بناًء على 
  .م٢٠٠٦لعام / ٥٠/وعلى أحكام املرسوم رقم 

  .م١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ / ١٥٨/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
  :يقرر ما يلي

  :تكلف وزارة السياحة بتشكيل جلنة تضم يف عضويتها مندوبني عن الوزارات التالية -١املادة 
، مهمة هذه اللجنة اعتماد حدود املناطق       / اإلسكان والتعمري  - اإلدارة احمللية والبيئة   -النقل -سياحةال/

واحملاور السياحية املقترحة من قبل وزارة السياحة والواقعة خارج املخططـات التنظيميـة وحتديـد               
  .توضعها على املخططات الطبوغرافية مبا يكفل حتديد تلك احلدود

قرار حدود تلك املناطق واحملاور السياحية يكون الترخيص ضمنها للمشاريع السياحية فقـط             لدى إ  -٢املادة  
م الصادر عن اجمللس األعلى للسياحة وتعديالته واملتضمن        ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/وحسب أحكام القرار    

إمكانية ترخيص مشاريع سياحية استثمارية وجممعات سياحية مؤلفة من أقسام استثمارية وتنظيميـة،             
يما يتم إصدار نظام خاص بالضواحي السكنية خارج املخططات التنظيمية واملناطق واحملاور السياحية             ف

م وتعديالته علـى الفعاليـات      ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/من قبل اجلهات املعنية ويستمر تطبيق القرار رقم         
  .السياحية يف حال وجودها ضمن الضواحي السكنية وخارج املخططات التنظيمية

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -٣املادة 
  م٢٧/١٢/٢٠٠٦املوافق لـ  هـ٧/١٢/١٤٢٧دمشق يف            

  رئيس اجمللس األعلى للسياحة        رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
     رئاسة جملس الوزراء

  /١٦٣/القرار رقم 
  . رئيس اجمللس األعلى للسياحة–جملس الوزراء رئيس 

  .م١٩٧٢لعام / ٤١/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .م٢٠٠٦لعام / ٥٠/وعلى أحكام املرسوم رقم 

  .م١٩٨٧لعام / ١٩٨/وعلى أحكام قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم 
  .م١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ / ١٥٨/وعلى ما أقره اجمللس األعلى للسياحة جبلسته رقم 
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  :يقرر ما يلي
م اخلاص بالنظام العمراين للمشاريع واجملمعات      ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/يعدل قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم        -١املادة  

  :وفق البنود التالية) خارج املخططات التنظيمية(واملنشآت السياحية وشروط إقامتها يف الساحل والداخل 
  :نشآت االستثمار السياحيمنهاج الوجائب اخلاص مب: أوالً

 .من مساحة القسم االستثماري%/ ٢٥/أال تزيد نسبة البناء عن  -
 .من مساحة القسم االستثماري%/ ٧٥/أال يزيد عامل االستثمار عن  -
من مـساحة القـسم     %/ ٤٠/نسبة املساحات اخلضراء مبا فيها الوجائب احمليطة اخلضراء ال تقل عن             -

 . االستثماري
ساحات املرصوفة والفعاليات املفتوحة مساوياً ومواقف الـسيارات املكـشوفة وكافـة            نسبة املمرات وال   -

 .مواقف سيارات%/ ١٥/من مساحة القسم االستثماري منها %/ ٣٥/االستعماالت املختلفة ال تزيد عن 
ميكن إنشاء عدة أقبية مع التقيد حبدود الوجائب وعلى أال تزيد نسبة مساحة البنـاء يف األقبيـة عـن             -

 .من مساحة أرض املشروع وال حتسب هذه األقبية ضمن عامل االستثمار%/ ٢٥/
ـ        حيدد االرتفاع األعظمي للبناء يف املنشآت السيا       - م مـن   ١٩ حية من سوية ثالث جنوم فما دون بـ

 .منسوب الترخيص على أال يزيد عن مخسة طوابق
م عن منـسوب   ٢٩ قدره   يسمح للمنشآت السياحية من سوية أربع جنوم ومخس جنوم بارتفاع أعظمي           -

 .الترخيص على أال يزيد عن مثانية طوابق
  :منهاج الوجائب اخلاص بالقسم التنظيمي يف اجملمعات السياحية: ثانياًً
 :حالة تقسيم القسم التنظيمي إىل مقاسم يعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة  -أ 

 .املقسممن مساحة %/ ٢٥/حتدد نسبة البناء على كل مقسم مبا ال يزيد عن  -
 .من مساحة املقسم%/ ٧٥/حيدد عامل االستثمار لكل مقسم مبا ال يزيد عن  -
 .م عن منسوب الترخيص على أال يزيد عن ثالثة طوابق١٠,٥حيدد االرتفاع األعظمي للبناء بـ  -

 :حالة بناء القسم التنظيمي على شكل جتمع أو جتمعات طابقية متصلة  -ب 
 .من مساحة املقسم%/ ٢٥/ يزيد عن حتدد نسبة البناء على كل مقسم مبا ال -
 .من مساحة املقسم%/ ٧٥/حيدد عامل االستثمار لكل مقسم مبا ال يزيد عن  -
 .م عن منسوب الترخيص على أال يزيد عن أربعة طوابق١٣,٥حيدد االرتفاع األعظمي للبناء بـ  -

بيت واحـدة   مبعدل وحدة م  ) على اهليكل فقط  (يسمح ببناء مناذج لوحدات مبيت القسم التنظيمي          -ج 
من كل منوذج وذلك هبدف تشجيع املستثمرين بالتسويق هلذا القسم بـالتزامن مـع تنفيـذ القـسم                  

 :االستثماري من املشروع شريطة حتقيق ما يلي
 .من هيكل القسم االستثماري%/ ٥٠/االنتهاء من تنفيذ نسبة ال تقل عن  -١
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عاله إال بعد صدور رخصة القسم      عدم إفراز املقاسم املخصصة لنماذج وحدات املبيت املذكورة أ         -٢
التنظيمي أصوالً ومبوجب كتاب موجه من وزارة السياحة إىل مديرية املصاحل العقارية وفق ما نص               

 .م١٩٨٧لعام / ١٩٨/عليه قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم 
 :نظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيمي  -د 

 .ة املقسم التجاريمن مساح%/ ٥٠/أال تزيد نسبة البناء عن  -
 .من مساحة املقسم التجاري/ ١/أال يزيد عامل االستثمار عن  -
 .عدد الطوابق ثالثة طوابق كحد أعظمي -

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢املادة 
  م ٢٧/١٢/٢٠٠٦املوافق لـ  هـ٧/١٢/١٤٢٧            دمشق يف 

  سياحةرئيس اجمللس األعلى لل        رئيس جملس الوزراء
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  )ق/٢٢٢(قرار رقم 
  .وزير اإلدارة احمللية والبيئة

  .م املعدل١٩٧١لعام / ١٥/بناًء على أحكام اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/ملرسوم التشريعي رقم وعلى أحكام ا

  .م٢٠٠٥ب لعام /١٦م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/وعلى البالغني رقم 
  .م٤/٢/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ل/٢١٠وعلى التعميم رقم 

  .وعلى مقتضيات املصلحة العامة .م٢٣/٧/٢٠٠٦ق تاريخ /١٧٥٣وعلى حمضر اللجنة املشكلة بالقرار رقم 
  :يقرر ما يلي

م والبند سابعاً   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/نشآت السياحية واخلدمية الواردة يف البند ثالثاً من البالغ رقم           ترخص امل  -١مادة  
  :م واليت مل يصدر خبصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التايل٢٠٠٥ب لعام /١٦من البالغ رقم 

لعـام  / ١٩٨/رقـم   ترخص الفنادق واملنشآت السياحية واملطاعم وفق أحكام اجمللس األعلى للـسياحة            : أوالً
  .م وتعديالته اخلاص بالنظام العمراين للمشاريع واجملمعات السياحية وشروط إقامتها يف الساحل والداخل١٩٨٧
ترخص حمطات الوقود على الطرقات املركزية والدولية واحمللية حسب الضوابط املعتمـدة لـدى              : ثانياً

  .اجلهات املعنية
كاملراكز التجارية واملوالت وصاالت    ( يصدر خبصوصها قرارات ناظمة      ترخص املنشآت األخرى اليت مل    : ثالثاً

  :وفق التايل ووفق حاجة الفعاليات املطلوب ترخيصها). العرض واألفراح واملناسبات وما يف حكمها
 .٢م٤٠٠٠      احلد األدىن ملساحة العقار -
 .م٤٠      احلد األدىن لواجهة العقار -
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 .هاتم من كافة اجل١٠        الوجائب ال تقل عن  -
 .من مساحة العقار% ٢٥       نسبة البناء ال تزيد عن -
 .م٤من مساحة العقار وبارتفاع إمجايل % ٢,٥     نسبة أبنية اخلدمات ال تزيد عن  -
 .من مساحة العقار% ٢٥    نسبة املساحات اخلضراء ال تقل عن -
 .من مساحة العقار% ١٢,٥    نسبة املساحات املرصوفة ال تزيد عن -
 .من مساحة العقار% ٣٥      ات والطرقنسبة مواقف السيار -
 .واحد فقط      عامل االستثمار األعلى -
م مبا فيها بيت الدرج والتصوينة احمليطة بالتجهيزات امليكانيكية وغريهـا علـى          ١٤االرتفاع األعظمي    -

 .السطح األخري
 .أن ال يزيد عدد الطوابق عن طابقني -

اوز حدود القبو حدود الطابق األرضي يف البناء        يسمح بتعدد األقبية يف البناء الواحد على أن ال يتج          •
 . مرائب سيارات- مستودعات -الواحد وتستعمل كخدمات للمبىن 

يسمح باستعمال القبو األول لكافة الفعاليات فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل وحقق شـروط                •
 .م٣,٥اإلنارة الطبيعية والتهوية وأن ال يقل االرتفاع الضوئي للسقف عن 

 . على املصمم تأمني كافة متطلبات السالمة العامةيفرض •
 ومينـع   ٢م٢٠يسمح بإنشاء بوابة دخول وحمرس واستعالمات على أن ال تتجاوز مساحتها عـن               •

 .استعماهلا لغري ذلك
يتم تأمني وحدة معاجلة للصرف الصحي تكون خملفاهتا السائلة مبواصفات الصرف الصحي املرتيل              •

 . ذلكعندما تتطلب طبيعة املشروع
 مـسيالت   - طرق –خطوط توتر (يراعى عند الترخيص جتنب املناطق املفروضة هلا حرم عدم بناء            •

 .وذلك وفق البالغات والتعاميم الصادرة بذلك) اخل....شتوية 
 .يلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز حتويل ومولدة احتياطية •
ه مع الشوارع اخلارجية حبيث     يلتزم طالب الترخيص بتقدمي خمطط الربط الطرقي للمشروع وعالقت         •

 .  حتقق املداخل واملخارج االنسيابية الكاملة للسالمة املرورية وعوامل األمان للطرق املعمول هبا
 املنـاطق املـشجرة     – سهل الغاب والـروج    –غوطيت دمشق : تستثىن من أحكام هذا القرار مناطق      -٢مادة  

الثكنـات  (مناطق املنـع واحلرمـات      . السياحة املناطق السياحية احملددة من قبل وزارة        –واملروية
 – السكك احلديديـة   – الطرق العامة  – املطارات – املسطحات املائية  – األهنار – الينابيع –العسكرية

  ).اخل..... املناطق األثرية–احملميات الطبيعية
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه-٣مادة 

                            م٧/٢/٢٠٠٧دمشق يف 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٤٩٧

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  )ق/٢٠٢٨(قرار رقم 
  .وزير اإلدارة احمللية والبيئة   

  .م والئحته التنفيذية وتعديالهتما١٩٧١لعام / ١٥/   بناًء على أحكام قانون اإلدارة احمللية رقم 
  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/يعي رقم    وعلى أحكام املرسوم التشر

  .م٢٠٠٥ب لعام /١٦م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/   وبالغي رئاسة جملس الوزراء رقم 
  .م٧/٢/٢٠٠٧ق تاريخ /٢٢٢   والقرار رقم 

  :   وعلى مقتضيات املصلحة العامة
  :يقرر ما يلي

م ٧/٢/٢٠٠٧ تـاريخ    ق/٢٢٢من القرار   / ١/تعدل النسب املنصوص عنها يف البند ثالثاً من املادة           -١مادة  
  :لتصبح كما يلي

 .٢م)٤٠٠٠(      احلد األدىن ملساحة العقار -
 .م)٤٠(      احلد األدىن لواجهة العقار -
 .م من كافة اجلهات)١٠(        الوجائب ال تقل عن  -
 .من مساحة العقار%) ٣٥(    نسبة البناء مبا فيها أبنية اخلدمات -
 .م/٤/ يزيد عن وبارتفاع ال%) ٢(      ال تزيد نسبة أبنية اخلدمات عن -
 .من مساحة العقار%) ٢٥(    نسبة املساحات اخلضراء ال تقل عن -
 .من مساحة العقار%) ١٠(    نسبة املساحات املرصوفة ال تزيد عن -
 .من مساحة العقار%) ٣٠(      نسبة مواقف السيارات والطرق -
 .واحد فقط) ١(      عامل االستثمار األعلى -
 .لدرج والتصوينة احمليطة بالتجهيزات امليكانيكية وغريهام مبا فيها بيت ا/١٨/االرتفاع األعظمي  -
 .ثالثة طوابق/ ٣/ال يزيد عدد الطوابق عن  -
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -٢مادة 

  م٧/١٠/٢٠٠٧دمشق يف 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ع/ت/١٤/٦١: الرقم
  م٢٦/١٢/٢٠٠٤: التاريخ

  بالغ 
  ...........السيد حمافظ 

 تـاريخ   ٣٢/٢٨/٦م والـبالغ رقـم      ٢٦/٨/١٩٦٤ تـاريخ    ٦٥١/٢٨/٦   تأكيداً على الـبالغ رقـم       
م بأنه كثرياً ما تعرض على الترخيص مقاسم يف أكثر من منطقة عمرانية األمر الذي يـؤدي إىل                  ١٨/٥/١٩٨٢

  .ذ املخطط التنظيميمواجهة بعض الصعوبات يف تنفي
  :   وحالً لألشكال نرى يف مثل هذه احلاالت إتباع ما يلي

   عندما يتعذر بناء كل قسم من أقسام العقار وفقاً للصفة العمرانية اليت خصصت هبا يف املخطط التنظيمـي                  
 ناحية املساحة   املصدق وال ميكن إجياد حل معماري للبناء وفق شروط كل من املناطق اليت يقع هبما العقار من                

والشكل تعترب يف هذه احلالة الصفة العمرانية للعقار بكامله ما هو ملحوظ على املخطط للجزء األكرب منـه أي              
من مساحة العقار ويبىن هذا العقار كتلة واحدة للخروج بكتلة معمارية جيدة وحفاظاً    %/ ٥٠/الذي يزيد عن    

لحوظة من العقار لألمالك العامة واملشيدات العامـة مبوجـب          على التناسق العام وذلك بعد اقتطاع األجزاء امل       
  .املخطط التنظيمي املصدق

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ف/ش/ب/٦٢: الرقم
  م٢٢/١/٢٠٠٧: التاريخ

  ...........حمافظ السيد 
م املرفق مبحضري اجتماع اجمللس األعلى      ٨/١/٢٠٠٦تاريخ  / ٢٧/   إشارةً لكتاب السيد وزير السياحة رقم       

م والقرارات الصادرة عن    ٢٦/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٥٩/م ورقم   ١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٥٨/للسياحة رقم   
  :ا رئيس اجمللس األعلى للسياحة ومنه–السيد رئيس جملس الوزراء 

 املتضمن تكليف وزارة السياحة بتشكيل جلنـة تـضم يف           :م٢٧/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٦٢/القرار رقم      
عضويتها ممثلني عن وزارات السياحة والنقل واإلدارة احمللية والبيئة واإلسكان والتعمري مهمتها اعتماد حـدود               

خارج املخططات التنظيمية وحتديد توضعها     املناطق واحملاور السياحية املقترحة من قبل وزارة السياحة والواقعة          
على املخططات الطبوغرافية حبيث يصبح الترخيص ضمن حدود تلك املناطق واحملاور للمشاريع السياحية فقط              

  . م وتعديالته١٩٨٧لعام / ١٩٨/حسب القرار 
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لعام / ١٩٨ /املتضمن تعديل قرار اجمللس األعلى للسياحة رقم      : م٢٧/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٦٣/القرار رقم      
م اخلاص بالنظام العمراين للمشاريع واجملمعات واملنشآت السياحية وشروط إقامتها يف الـساحل والـداخل    ١٩٨٧

وذلك فيما يتعلق مبنهاج الوجائب اخلاص مبنشآت االستثمار الـسياحي ومنـهاج            ) خارج املخططات التنظيمية  (
  .ونظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيميالوجائب اخلاص بالقسم التنظيمي يف اجملمعات السياحية 

يرجى االطالع واإليعاز ملن يلزم باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مضمون القرارين الصادرين عن اجمللس األعلى 
  .للسياحة املشار إليهما آنفاً واملتابعة الدورية لذلك وإعالمنا

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  )١١٦٩/١(أمر رقم 
مينع اعتباراً من تاريخ هذا األمر إعطاء أي ترخيص صناعي أو سكين يف األراضي الزراعيـة واملنـاطق          -

املشجرة، سواًء تلك الواقعة ضمن املخططات التنظيمية أو خارجها، كما مينع قطع أي شـجرة ألي                
 مجيع التراخيص املمنوحة قبل تاريخ هذا األمر، يف األراضي الزراعية واملناطق املـشجرة              سبب، وتلغى 

 .ضمن املخططات التنظيمية أو خارجها
على احملافظني موافاة رئاسة جملس الوزراء خالل مدة أقصاها ثالثني يوماً بدءاً من تاريخ هـذا األمـر                   -

 .باملخططات التنظيمية لسائر بلديات املدن والقرى
على وزارة اإلدارة احمللية ووزارة اإلسكان وخالل مهلة أقصاها تسعون يوماً إعادة النظر يف املخططات                -

التنظيمية، مبا يضمن احلفاظ على األراضي الزراعية والثروة احلراجية وعلى الوزارتني املذكورتني معـاً،       
 .إعادة النظر جبميع أنظمة تسوية املخالفات

زارات واهليئات واملؤسسات العامة كافةً وعلى القطاعات العامة واملـشتركة          يطبق هذا األمر على الو     -
 .واخلاصة واألفراد

 .يوقف عرفياً كل من خيالف هذا األمر -
 .احملافظون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تنفيذ أحكام هذا األمر -

  م١٩/٢/١٩٧٧دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء                

------------------------------------------------ 
  )٢٤٩٨/١(أمر رقم 

م املتضمن منع قطع األشجار اخلضراء، حيث أن هناك         ١٩/٢/١٩٧٧ تاريخ   ١١٦٩/١   توضيحاً ألمرنا رقم    
بعض احلاالت اليت ال بد فيها من إجراء عملية القطع ألشجار يعترب بقاؤها غري منتج بالنسبة للدولة واملـواطن                   

  :بآٍن واحد فقد رأينا ما يلي
يسمح بقطع األشجار املثمرة واخلشبية اهلرمة واملريضة أو املقلوعة بسبب األحوال اجلوية واليت مل يعد        -١

استثمارها اقتصادياً، شريطة أن يتعهد صاحب العقار بتجديدها خالل مدة سنة من تاريخ تقدمي الطلب               
 .ومبوجب سند تعهد

 .وقفما ف) سم٣٠(يسمح بقطع أشجار احلور اليت يبلغ حميطها  -٢
 .م وتعليماته١٩٥٢لعام / ٢٤٤/بالنسبة ألشجار اجلوز يطبق أحكام املرسوم التشريعي رقم  -٣
 .م وتعليماته على األراضي احلراجية وأشجارها١٩٥٣لعام / ٦٦/يطبق قانون احلراج رقم  -٤
 .شباط من كل عام/ ١٥/تشرين الثاين ولغاية / ١٥/حتدد مدة القطع بثالثة أشهر اعتباراً من  -٥
 :اءات عملية القطع وفقاً ملا يليتتم إجر -٦
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يتقدم مالك العقار بطلب إىل مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف احملافظة يبني فيه عدد ونـوع                  -أ 
 .األشجار غري احلراجية املراد قطعها واألسباب الداعية للقطع

ة أعضاء فنيني   يقوم مدير الزراعة واإلصالح الزراعي يف احملافظة بتشكيل جلنة فنية مؤلفة من ثالث              -ب 
إلجراء الكشف احلسي على مواقع األشجار املراد قطعها، وجيري الكشف جماناً على أن يتم تأمني               

 :واسطة النقل من قبل صاحب العالقة ويتناول الكشف املذكور
 .التثبت من صحة امللكية لصاحب الطلب -
 .نوع األشجار املراد قطعها وعددها -
 .حتديد كمية القطع -

 والنقل من مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف احملافظة على ضوء مـا حـدد      متنح رخص القطع   -ج 
 .بالكشف بعد تسجيلها حسب األصول واألنظمة املرعية

 .نؤكد على مسؤولية احملافظني مسؤولية مباشرة عن تنفيذ أحكام هذا األمر -٧
    م١٤/٤/١٩٧٧دمشق يف 

  رئيس جملس الوزراء                
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان واملرافق

  ح/٢٤٤٠ :الرقم
        ١٤/٢١  
  م٢٧/٥/١٩٨٠: التاريخ

  إىل مديرية اإلسكان واملرافق بدمشق
م املوجه إىل بلدية أشرفية صـحنايا حـول         ١٩/١٢/١٩٧٩ص تاريخ   /٩٦٧٢   باإلشارة إىل كتابكم رقم     

   .نة ليلى إبراهيم حول إشادة بيوت بالستيكيةترخيص املواط
حنيل إليكم املعاملة ونرى عدم إلزام املساكن البالستيكية املعدة للزراعة بالترخيص، سـوى موافقـة وزارة                   

  .الزراعة
  .لإلطالع وإجراء املقتضى

  وزير اإلسكان واملرافق
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  اجلمهورية العربية السورية
  يةوزارة الشؤون البلدية والقرو

  ١٥٨/٢٨/٥:الرقم
  م٢/٦/١٩٨٦: التاريخ

  تعميم
الصادر عن اللجنة املختصة للقسم االستشاري للفتوى والتشريع يف         / ١٨٢/ نثبت لكم فيما يلي الرأي رقم         

م املتضمن أن املظلة النباتية ال ختضع للحصول على رخصة من البلدية وبالتايل        ٨/٥/١٩٦٨جملس الدولة بتاريخ    
  .من القانون املايل للبلديات/ ٣٧/فروض على املظالت املنوه عنه يف املادة ال ختضع للرسم امل

  .يرجى اإلطالع والتقيد بتنفيذ ذلك
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  جملس الدولة

  م١٩٦٨لسنة / ١٨٣: /الرأي
  م٨/٥/١٩٦٨: التاريخ

  جملس الدولة
  إن املظلة النباتية ال ختضع للحصول على رخصة :املبدأ                                           

  من البلدية وبالتايل ال ختضع للرسم املفروض على                                                     
  من القـانون/ ٣٧/املظالت املنـوه عنه يف املادة                                           

  م١٩٣٨لسنـة / ١٥١/املايل للبلديات ذي الرقم                                                     
  .وتعديالته                                                      
ا املظلة النباتية   املذكور قد ورد عاماً شامالً جلميع املظالت ومنه       / ٣٧/   ومن حيث أن القول بأن نص املادة        

جيد حده الطبيعي فيما درجت عليه البلديات يف تعاملها السابق بيانه وهو عدم تكليف هذا النوع من املظالت                  
باحلصول على ترخيص به أو تكليفه بالرسم موضوع البحث فإنه يغدو قوالً شامالً مجيع املظالت النباتية منها                 

م مـن أن سـري      ١٩٦٣لسنة  / ٦١/ة العمومية يف رأيها ذي الرقم       يؤيد ذلك مبدأ التعامل الذي أقرته اجلمعي      
اإلدارة وفق خطة معينة باستمرار حبيث اعتربت هذه اخلطة سنة هلا ومنهاجاً فإن هذه اخلطة تـشكل قاعـدة                   

  .قانونية ملزمة ال جيوز خمالفتها ما مل يرد نص صريح بذلك
م املنشور يف جمموعة خالصة اآلراء الصادرة عن        ١٩٦٣لسنة  / ٦١/يراجع رأي اجلمعية العمومية ذو الرقم          (

  /).٦٠/م صفحة رقم ١٩٦٣القسم االستشاري يف جملس الدولة عام 
   ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه جيب االستمرار على استثناء املظلة النباتية مـن احلـصول علـى                    

املـذكور مـا مل     / ٣٧/نصوص عليه يف املادة     ترخيص هبا من البلدية ومن فرض الرسم املقرر على املظالت امل          
  .يقض نص قانوين مبا خيالف ذلك
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  هلذه األسباب                                              
  :فقد اجتمعت آراء اللجنة املختصة على ما يلي

ـ                 -١ روض علـى   إن املظلة النباتية ال ختضع للحصول على رخصة من البلدية وبالتايل ال ختضع إىل الرسم املف
  .م وتعديالته١٩٣٨لسنة / ١٥١/من القانون املايل للبلديات ذي الرقم / ٣٧/املظالت املنوه عنه يف املادة 

  .إبالغ وزارة الشؤون البلدية والقروية ذلك أصوالً -٢
  م٨/٥/١٩٦٨صدر يف 
  املستشار      املستشار      املستشار      املقرر

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  مديرية الشؤون البلدية والقروية 
  حمافظة دمشق

  ص/٢٧٣٤:الرقم
  م١٨/٥/١٩٧١:التاريخ

  :إىل رئاسة بلدية
 تـاريخ   ٥/٧١   تنفيذاً حملضر اجتماع اللجنة اإلقليمية لتخطيط املدن والقـرى مبحافظـة دمـشق رقـم                

  : جلسة استثنائية يتضمن ما يليم نرجو اختاذ قرار من اجمللس البلدي يف١/٢/١٩٧١
  :يسمح بإقامة مداجن يف املنطقة الزراعية ضمن الشروط التالية -

 .أال تتجاوز نسبة البناء عشرة باملائة عن مساحة العقار مهما بلغت  -أ 
 .أال يزيد ارتفاع البناء عن طابق واحد يبلغ أربعة أمتار ونصف  -ب 
متر مربع بالوجائب اإلجبارية للمنطقة الزراعيـة       /٤٠٠٠/التقيد باحلد األدىن ملساحة العقار البالغة        -ج 

 .البالغة عشرة أمتار من مجيع أطراف العقار
تعرض املصورات التفصيلية للبناء على اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة اإلقليمية قبـل التـرخيص                -د 

  .وموافاتنا بإقرار إلمتام تصديقه حسب األصولها، لدراستها واملوافقة علي
  شؤون البلدية والقرويةمدير ال

------------------------------------------------ 
 اجلمهورية العربية السورية     

  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 
   املتضمن معاجلة خمالفات البناءم٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 

ة لبعض التعـاميم     إضاف ٢و١، صدرت التعليمات التنفيذية رقم      ٢٠٠٣لعام  / ١/ على أحكام القانون رقم      بناًء
ونتيجة دراسة ومناقشة احملافظني إلجراءات التطبيق والتنفيذ خالل الفترة الـسابقة وهبـدف      . املوضحة لتنفيذه 
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تبسيط اإلجراءات ووضوحها للمواطنني والتزامهم مبا نص عليه القانون والعقوبـات الزجريـة للمخـالفني               
   :ني على العملوالقائم

  : الترخيص بالبناء على األراضي الزراعية-اخلامس عشر
مينع الترخيص بالبناء أو السماح به على األراضي الزراعية اليت متنع القوانني واألنظمة النافذة بالبنـاء                 -١

  . اخلاص بغوطيت دمشق١٩٧٧ لعام ٣١٣عليها والتقيد بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 
 :ناء يف األراضي الزراعية لبناء واحد ألغراض السكن وفق الشروط التاليةمينح الترخيص بالب -٢

  .أن ال تقل مساحة العقار عن أربعة آالف متر مربع  -أ 
 .أن ال تقل وجائب الرجوع األمامية واخللفية واجلانبية عن عشرة أمتار -ب 
 .قرميديمن مساحة األرض لطابقني بسقف  % ٦ال تزيد نسبة إشغال األرض بالبناء الواحد عن   -ج 
 وتعديالتـه   ١٩٥٧ لعام   ٤٩٥التقيد بالبعد عن حماور وحرمات الطرق باملساحات احملددة بالقانون           -د 

  . الصادر عن السيد وزير النقل١٣/٩/٢٠٠٥تاريخ / ١٢٣٢/والقرار رقم 
مينح الترخيص بالبناء خارج املخططات التنظيمية ومناطق التوسع واحلماية لألغراض الصناعية وفـق              -٣

 وبالغ رئاسة جملس الوزراء رقـم       ١٩٧٧ لعام   ٢٦٨٠من املرسوم التنظيمي رقم     / ١١/ادة  أحكام امل 
 . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٥ب لعام /١٦

  ) الصادر عن رئيس جملس الوزراء٢٠٠٥ب لعام /١٦ألغي مبوجب القرار ... (ترخيص املداجن   -٤
  :  أحكام عامة-السادس عشر

لف وبدون ترخيص بعدادات املياه والكهرباء اعتبـاراً مـن          عدم تزويد األبنية اليت تشاد بشكل خما       -٦
تارخيه وعلى املؤسسة العامة ملياه الشرب والشركة العامة للكهرباء يف احملافظات عدم قبول أي طلـب                
تركيب عداد إال مبوجب وثيقة من الوحدة اإلدارية املعنية تبني بأن البناء مرخص أو مت تسويته علـى                  

 .إجازة سكن أو استخدام
لعام / ١/ثالثاً من القانون رقم     / ٣/أوالً وثانياً واملادة    / ٢/ يف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة         -٧

وملدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكـل مـن يثبـت        %) ٥( يعاقب عقوبة حسم من الراتب       م٢٠٠٣
لبنـاء يف حـال     تقصريه وإمهاله يف قمع املخالفات يف مهدها ويسمح ملرتكبيها االستمرار يف أعمال ا            

 .كانت املخالفة قابلة للتسوية
 وكافة التعـاميم والكتـب      م٢٠٠٣لعام  / ١/للقانون رقم   / ٢و١/ تلغى التعليمات التنفيذية رقم      -٨

                .وتعترب هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية
  ة احمللية والبيئةوزارة اإلدار

  ع/ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م٢٦/٣/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة احملافظون
م ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦إشارةً لتساؤل بعض الوحدات اإلدارية عن أسس تنفيذ البند سابعاً من البالغ رقم                 

امـة  يسمح ضمن مناطق احلماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات اإلدارية والبلديات بإق          : املتضمن
املدارس واملشايف واملشاريع السياحية واخلدمية مبا ال يتعارض مع الربنامج التخطيطي للوحدة اإلدارية أو البلدية               
وحرم الطرق الرئيسية، وبعد إعداد خمطط توجيهي يراعي التوسع املستقبلي للوحدة اإلدارية على الوحـدات               

  :اإلدارية التقيد مبا يلي
املشروع املطلوب ترخيصه مع مراعاة اسـتعماالت األراضـي والـصفات           إعداد خمطط توجيهي ملنطقة      -٤

التنظيمية للمخطط التنظيمي وتوسعه املستقبلي يف املنطقة اليت يقع ضمنها املشروع مع املنـاطق اجملـاورة          
حمدداً عليها استعماالت األراضي ونظام البناء املسموح ومنهاج الوجائب ومبا ينسجم مـع الفعاليـات               

/ ١٠/واألنظمة اخلاصة هبا وحبيث ال تقل الوجائب احمليطية حول الفعالية املراد ترخيـصها عـن                املطلوبة  
ويشمل املخطط التوجيهي الربط الطرقي املخدم للمشروع والعقارات احمليطة واجملاورة ومبا ينسجم             .أمتار

بتأمني ملكية الطرق   مع التوسع املستقبلي وحبيث يكون العقار مطالً على طريق عقاري أو حمدث ويلتزم              
احملدثة أو املعدلة باستقامتها وعرضها وعلى نفقته اخلاصة وكذلك تنفيذها حىت حدود العقـار املطلـوب       

  .تنفيذ الفعالية ضمنه ويعتمد هذا املخطط التوجيهي بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة
جبميع أنواعها وتصنيفاهتا وال يشمل هـذا       تعد أبنية خدمية كافة األبنية اليت تقدم خدمات للمواطنني و          -٥

 .التعريف املشاريع السكنية والصناعية واحلرفية
م للمـشاريع   ٢٠٠٥لعام  ) ب/١٦(م َو   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/تعتمد الشروط املنصوص عليها بالبالغني       -٦

املسموح بإقامتها يف مناطق احلماية إضافة إىل الشروط اخلاصة الصادرة بقـرارات تنظيميـة بالنـسبة              
 .للمشاريع السياحية والتعليمية والصحية

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ق/٩٦٠قرار رقم 
  .   إن وزير اإلدارة احمللية والبيئة

  .م املعدل١٩٧١لعام / ١٥/ رقم    بناًء على أحكام قانون اإلدارة احمللية والبيئة الصادرة باملرسوم التشريعي
  . م٢٠٠٤لعام / ٦٤/   وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .م وتعليماته التنفيذية٢٠٠٤لعام / ٥٥/   وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  .م٢٥/١٠/٢٠٠٥ق تاريخ /٢٢٣٣م والقرار رقم ٢٠٠٦لعام / ٥٠/   واملرسوم رقم 
  :يقرر مايلي

  : الفنية والتنظيمية لترخيص املنشآت التعليمية اخلاصة وفق اآليتتعتمد الشروط -١مادة 
  

  خارج املخطط التنظيمي ومناطق محايتها-أ
 ٢م٤٠٠٠ احلد األدىن ملساحة العقار
 م٤٠ احلد األدىن لواجهة العقار

 -م جانبية/١٠/ أمامية تضاف إليها حرم الطريق ١٠ احلد األدىن للوجائب
 م خلفية/١٠/

 من مساحة العقار% ٢٥ صى ملساحة بناء الطابق األرضياحلد األق
 من مساحة العقار% ٢٠ النسبة الدنيا للمساحات اخلضراء
 من مساحة العقار% ٥٥ النسبة الدنيا للمساحات املرصوفة
 على كامل مساحة البناء مع تأمني مواقف سيارات يسمح بناء قبو خدمات مع مرائب

  طابقني: ملرحلة األوىلا عدد طوابق التعليم األساسي
 ثالث طوابق: املرحلة الثانية

 طوابق/ ٣/ عدد طوابق التعليم الثانوي
 طابق واحد عدد طوابق لرياض األطفال

 م مع تأمني حركة دخول وخروج الباصات/١٢/ عرض الطريق املطل عليه العقار
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  داخل املخططات التنظيمية ومناطق محايتها-ب
 ٢م٢٠٠٠ حة العقاراحلد األدىن ملسا

 م٣٠ احلد األدىن لواجهة العقار
 م من كافة اجلهات٥ احلد األدىن للوجائب

 من مساحة العقار% ٢٥ احلد األقصى ملساحة بناء الطابق األرضي
 من مساحة العقار% ٢٠ النسبة الدنيا للمساحات اخلضراء
 من مساحة العقار% ٥٥ النسبة الدنيا للمساحات املرصوفة

 على كامل مساحة البناء مع تأمني مواقف سيارات  بناء قبو خدمات مع مرائبيسمح

  طابقني: املرحلة األوىل عدد طوابق التعليم األساسي
 ثالث طوابق: املرحلة الثانية

 طوابق/ ٣/ عدد طوابق التعليم الثانوي
 طابق واحد عدد طوابق لرياض األطفال

 ع تأمني حركة دخول وخروج الباصاتم م/١٢/ عرض الطريق املطل عليه العقار
   جيب أن حيقق شروط وزارة التربية-ج

 م وتعليماته التنفيذية والشروط البيئية٢٠٠٤لعام / ٥٥/الواردة باملرسوم التشريعي رقم 
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه-٢املادة 

  م٥/٤/٢٠٠٦ دمشق يف                  
  ةوزير اإلدارة احمللية والبيئ

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ق/١١٤٠/القرار رقم 
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

  وتعديالهتام والئحته التنفيذية ١٩٧١لعام / ١٥/بناًء على أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٦٤/وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم 

  م٢٠٠٢لعام / ٤١/م املعدل بالقانون ١٩٨٢لعام / ٥/واملرسوم التشريعي رقم 
  وضرورات املصلحة العامة

  :يقرر ما يلي
يـسمح بتـرخيص   :  لتصبح كما يلي٤/٢/٢٠٠٨ق تاريخ /٣٨٦من القرار رقم / ١/تعدل املادة   -١املادة  

ضمن )  شركات األموال  – شركات التأمني    –املصارف  (ع الفعاليات املالية االقتصادية اخلاصة      مواق
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يف الطوابق األرضية وما يعلوهـا واألقبيـة أو         / التوزيع اإلجباري /املناطق السكنية ومناطق التنظيم     
  :كامل البناء وفق اإلجراءات التالية

رار منه أمساء الشوارع اليت ميكن ممارسة هذه الفعاليات         حيدد املكتب التنفيذي جمللس الوحدة اإلدارية بق        -أ 
 .االقتصادية اخلاصة يف الطوابق األرضية وما يعلوها واألقبية

يسمح بتعديل الصفة العمرانية لكامل البناء والذي يرغب أصحاب العالقة ترخيصه ملمارسة إحـدى                -ب 
 .الفعاليات املالية أو االقتصادية اخلاصة املذكورة

السابقة كما يعلن تعـديل     ) أ(املكتب التنفيذي جمللس الوحدة اإلدارية املشار إليه يف الفقرة          يعلن قرار     -ج 
/ ٥/السابقة وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم       ) ب(الصفة العمرانية لكامل البناء املشار إليه يف الفقرة         

ية وفق أحكام الفقـرة  م ويعترب من املشاريع احليو  ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م املعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  
 .م وإعالنه استثنائيا١٩٨٢ًلعام / ٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٨/من املادة / د/

  :لتصبح كما يلي/ ٢/يصحح اخلطأ الطباعي الوارد يف مقدمة املادة  -٢املادة 
  :"السابقة اآليت/ ١/يشترط لتطبيق املادة "           

  .نفيذهيبلغ هذا القرار من يلزم لت -٣املادة 
  .م٨/٥/٢٠٠٨دمشق يف 

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة التربية

  )٤/٨ (١٠٨٩/٨٤٣: الرقم
  وزير التربية

م حـول تنظـيم     ٢/٩/٢٠٠٤تاريخ  / ٥٥/من املرسوم التشريعي ذي الرقم      / ٦١/بناًء على أحكام املادة        
  .خلاصة للتعليم ما قبل اجلامعياملؤسسات التعليمية ا

م الـصادرة بـرقم     ٢/٩/٢٠٠٤تـاريخ   / ٥٥/تعدل التعليمات التنفيذية للمرسوم التـشريعي ذي الـرقم          
م حول تنظيم املؤسسات التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلامعي وتعتمـد            ٣/١/٢٠٠٥تاريخ  ) ٤/٨(٩/٨٤٣

  : وفق النصوص اآلتية
  تعريفات:  الفصل األول

  :يقصد بالتعابري اآلتية يف معرض تطبيق هذه التعليمات ما هو مبني جبانب كل منها -١ املادة
  .م٢/٩/٢٠٠٤تاريخ / ٥٥/املرسوم التشريعي ذو الرقم : املرسوم

التعليمات التنفيذية ملرسوم تنظيم املؤسسات التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلـامعي ذي             : التعليمات
  .م٢/٩/٢٠٠٤تاريخ / ٥٥/الرقم 
  .وزارة التربية: الوزارة
  .وزير التربية: الوزير
  .مديرية التربية: املديرية

  .جلنة شؤون التعليم اخلاص يف وزارة التربية: اللجنة الرئيسية
جلان متخصصة ضمن اهليكلية القائمة للوزارة، يعينها الوزير، لدراسة وتقييم          : اللجان الفنية املتخصصة  

  .اص، مثل املناهج، الشؤون املالية، الشؤون اإلدارية، واملوارد البشريةموضوعات تتعلق بالتعليم اخل
  .جلنة شؤون التعليم اخلاص يف مديرية التربية: اللجنة الفرعية

رياض األطفال،  : وتشمل) قطاع خاص (كل مؤسسة تعليمية غري حكومية      : املؤسسة التعليمية اخلاصة  
تعليم الثانوي الشرعي، املخـابر اللغويـة، ومـدارس ذوي          التعليم األساسي، التعليم الثانوي العام، ال     

  .االحتياجات اخلاصة
كل مؤسسة تعليمية خاصة، تقام مبشاركة الدولة بنسبة ال تقل          ): قطاع مشترك (املؤسسات التعليمية   

من رأس املال، وتتخذ شكل شركة مسامهة مغفلة أو حمدودة املسؤولية، وتعامـل معاملـة               % ٥١عن  
  .يمية اخلاصةاملؤسسات التعل
املؤسسة التعليمية اخلاصة اليت تقيم دورات لتعليم اللغات األجنبية غري احمللية، أو املـواد    : املخرب اللغوي 

من خالل دورات ال تتجاوز مدة كل منها ستة         ) التعليم األساسي والثانوي حصراً   (التعليمية للشهادتني   
  . الرمسي للمدارسأشهر شريطة أن تكون هذه الدورات خارج أوقات الدوام
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كل مؤسسة تعليمية خاصة تقوم برعاية املتفوقني واملوهوبني، ورعاية         : مدارس ذوي احلاجات اخلاصة   
/ ٣٤/من قانون املعوقني ذي الـرقم  / ١٥/املعوقني الذين تقل إعاقتهم عن املستوى الذي حددته املادة   

  .م١٨/٧/٢٠٠٤تاريخ 
ي الذي صدر صك تـرخيص املؤسـسة التعليميـة          الشخص الطبيعي أو االعتبار   : صاحب الترخيص 

  .اخلاصة بامسه
الشخص احلائز على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله، أو إجازة تعليمية يف التربية       : املؤّهل تربوياً 

دي، أو  أو إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعـدا         ) كل اإلجازات التعليمية اليت متنحها كليات التربية      (
  .إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعدادي، أو إجازة جامعية ومارس التعليم ملدة ال تقل عن سنتني

من يكلفه الوزير اإلشراف على تطبيق أحكام املرسوم والتعليمات التنفيذيـة لـه يف              : املدير املشرف 
  .ليمات ويكون مقره املؤسسة التعليميةاملؤسسة التعليمية اخلاصة وفق املهام املوكلة إليه يف هذه التع

  .من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية، شريطة أن يكون مؤهالً تربوياً ومتفرغاً: املدير
  .جملس إدارة املؤسسة التعليمية اخلاصة: جملس اإلدارة
  .جملس أولياء الطلبة يف املؤسسة التعليمية اخلاصة: جملس األهل
  .املناهج اليت تضعها الوزارة للمدارس احلكومية الرمسية، مبراحلها وفروعها كافة: يةاملناهج الرمس

املناهج املعترف هبا من دوهلا وتدرسها هذه الدول، أو املناهج املعترف هبا دوليـاً،  : املناهج غري الرمسية  
  .وتدرسها منظمات دولية معترف هبا

  الشروط اخلاصة بطالب الترخيص:  الفصل الثاين 
يشترط يف طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً، أن يكون عربياً سـورياً، أو مـن يف حكمـه                 -٢املادة  

  :أن يكون: ومستوفياً الشروط اآلتية
 .حائزاً إجازة جامعية معترفاً هبا يف اجلمهورية العربية السورية -١
 .غري حمكوم جبناية أو جنحة شائنة -٢
 .خالياً من األمراض السارية واملعدية -٣
 .غري مرتبط بوظيفة يف إحدى اجلهات العامة أو اخلاصة -٤
 .قادراً على الوفاء بااللتزامات املالية الالزمة للمؤسسة -٥
ويف حال عدم تفرغ طالب     . متفرغاً تفرغاً تاماً لشؤون مؤسسته التعليمية ومؤهالً تربوياً إذا كان مديراً           -٦

 يكلف مديراً عربياً سورياً، أو من يف حكمه         الترخيص بشكل تام، وعدم حيازته املؤهل التربوي، عليه أن        
من هذه املادة شريطة أن يكون مـؤهالً تربويـاً          ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(ومستوفياً الشروط الواردة يف الفقرات      

 .وحاصالً على موافقة الوزارة إلدارة مؤسسة تعليمية خاصة وفق أحكام املرسوم والتعليمات. ومتفرغاً
  ):سورياً أو غري سوري(ص شخصاً  اعتبارياً إذا كان طالب الترخي -٣املادة 
يشترط أن يسمي نائباً عنه من املواطنني العرب السوريني أو من يف حكمهم، مستوفياً الشروط الواردة                 -١

 .من هذه التعليمات، بعد احلصول على موافقة الوزارة/ ٢/من املادة ) ٤، ٣، ٢، ١(يف الفقرات 
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نائب الشخص االعتباري، يسمي مديراً للمؤسـسة عربيـاً         يف حال عدم توفر املؤهل التربوي لدى         -٢
، ٣،  ٢،  ١(سورياً أو من يف حكمه، متفرغاً، ومؤهالً تربوياً وتنطبق عليه الشروط الواردة يف الفقرات               

 .من هذه التعليمات، بعد احلصول على موافقة الوزارة/ ٢/من املادة ) ٤
  . عنه يف األمور املتعلقة باملؤسسة التعليمية اخلاصةال جيوز لصاحب الترخيص أن يكلف وكيالً -٤املادة 

  إجراءات الترخيص:  الفصل الثالث 
على من يرغب يف تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة، أن يقدم إىل املديرية املعنية االستمارة املعتمـدة                 -٥املادة  

طاع شخص طبيعي، شخص اعتباري، شخص طبيعي مع شركاء، ق        (بعد ملئها مبا ينسجم مع وضعه       
  :ملصقاً عليها الطوابع الالزمة، ومرافقة بالثبوتيات اآلتية) مشترك

إذا كان البنـاء غـري      (أو خمططات هندسية مبدئية     ) إذا كان البناء جاهزاً   (خمططات البناء التفصيلي     -١
 .وفقاً للمعايري احملددة يف شروط البناء الواردة يف الفصل الرابع من هذه التعليمات) جاهز

الوضع التنظيمي للعقار، صادرة عن الوحدة اإلدارية املعنية، يوضح فيها عدم وجود مـا              وثيقة تبني    -٢
 .مينع من ترخيص بناء املؤسسة التعليمية اخلاصة على هذا العقار

، أو وثيقة   )ملدة ال تقل عن مخسة أعوام     (وثيقة تثبت ملكية العقار، أو صورة مصدقة من عقد اإلجيار            -٣
 .تثبت حيازة البناء حيازة مشروعةمصدقة من اجلهات املعنية، 

صورة مصدقة عن اإلجازة اجلامعية لطالب الترخيص، والدرجات العلمية األعلى، واملؤهل التربـوي            -٤
 ).إن وجدت(
من هذه املادة إىل املديرية، إذا مل يكـن البنـاء           ) ٣،  ٢،  ١(تعهد بتقدمي الوثائق احملددة يف الفقرات        -٥

 .ى ثالثة أشهر من تاريخ قبول طلبهجاهزاً، يف خالل فترة ال تزيد عل
صورة مصدقة أصوالً من عقد الشركة حتدد فيه حصص الشركاء، أو نسبة إسهامهم يف حال وجود                 -٦

 .شركاء
كتاب رمسي صادر عن ممثل الشخصية االعتبارية، يسمى فيه نائباً عن الشخصية االعتبارية، تتوافر فيه         -٧

 .صاً اعتبارياً مع وثيقة تثبت قانونيتهشروط صاحب الترخيص إذا كان طالب الترخيص شخ
إذا كان طالب الترخيص قطاعاً مشتركاً، يعد هذا القطاع شركة ذات شخصية اعتبارية، ويعامـل                -٦املادة  

  .وفق أحكام الفقرة السابعة من املادة السابقة
خلاص بعـد احلـصول    تقوم املديرية بعرض الطلب مع ملحقاته على اللجنة الفرعية لشؤون التعليم ا         -٧املادة  

على موافقة اجلهات املختصة للنظر يف منح املوافقة األولية وال تعد هذه املوافقة ملزمة ملنح الترخيص                
  .النهائي أو الفتتاح املؤسسة قبل صدور قرار الترخيص أصوالً

مـن هـذه    / ٢٢/ة  يف حال منح املوافقة األولية، تكلف املديرية جلنة البناء املدرسي املؤلفة باملـاد             -٨املادة  
التعليمات، بالكشف على البناء إذا كان جاهزاً، للتأكد من حتقق الشروط املطلوبـة فيـه، ويعلـم                 

أما إذا كان البناء غري جاهز فعلى طالب الترخيص إجناز البنـاء يف             . صاحب الطلب مبوعد الكشف   
  .خالل فترة ال تتجاوز ثالث سنوات حتت طائلة إلغاء املوافقة



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥١٢

وم جلنة البناء املدرسي بالكشف على البناء، وتعلم طالب الترخيص بإجراء التعديالت املطلوبة يف              تق -٩املادة  
حال وجودها، وباعتماد الرسوم اهلندسية التفصيلية النهائية املطابقة للواقع، واملصادق عليها من نقابة             

  . مؤسسة تعليميةاملهندسني، مع تقرير فين يبني سالمة احلالة اإلنشائية للبناء، الستخدامه
يتم إعالم طالب الترخيص باملوافقة على البناء، والعمل على تأثيث املبىن باملطلوب حسب املـواد                -١٠املادة  

  .من هذه التعليمات) ٣٢، ٣١(
عندما يتم جتهيز البناء، وتأمني مستلزمات العملية التربوية كافة، للمراحل املطلوب ترخيصها، يعلـم               -١١املادة  

خيص املديرية بذلك، وحتدد املديرية موعد الكشف الذي تقوم به جلنة البناء املدرسي، ويبلغ              طالب التر 
ويف حـال   . النتيجة باملوافقة أو استكمال النواقص يف خالل شهر على األكثر من تاريخ إعالم املديرية             

  .ضرورة استكمال النواقص يعطى مهلة ال تزيد عن سنة من تاريخ تبليغه الستكماهلا
 تطلب املديرية إىل طالب الترخيص تسديد الضمان املايل، لدى أحد املصارف املعتمـدة باسـم                -١٢ادة  امل

املؤسسة التعليمية ملدة سـتة     / مصروفات/املديرية لصاحل املؤسسة التعليمية اخلاصة يوازي التزامات        
، ويقـدم للمديريـة     أشهر نقداً، أو كفالة مصرفية، أو كفالة عقارية، ماعدا عقار املؤسسة التعليمية           

إشعاراً بذلك وال يعد تسديد الضمان موافقة على افتتاح املؤسسة التعليمية اخلاصة قبل صدور قـرار     
  .الترخيص أصوالً

ترفع املديرية طلب الترخيص إىل الوزارة مشفوعاً برأي اللجنة الفرعية، لعرضـه علـى اللجنـة                 -١٣املادة  
 لألنظمة النافذة، مث ترفعه اللجنة للوزير للنظر باملوافقة علـى     الرئيسية، لدراسته، والتأكد من مطابقته    

افتتاح املؤسسة، ويف حال املوافقة عليها حتال املوافقة إىل املكتب التنفيذي يف احملافظة، الستـصدار               
الترخيص اإلداري الالزم يف خالل شهر على األكثر من تاريخ اإلحالة، بناًء على املوافقـة املـسبقة                 

  .، والستيفاء الرسوم وفق القوانني واألنظمة النافذة/٥/من املادة / ٢/استناداً إىل الفقرة املمنوحة 
. جيوز نقل مقر املؤسسة التعليمية اخلاصة من مكان إىل آخر، بعد احلصول على موافقة الـوزارة                -١٤املادة  

ملحقـاً بالثبوتيـات   وعلى من يرغب يف نقل مؤسسته، أن يقدم طلباً للمديرية، مبيناً أسباب النقل،             
وتقوم جلنة البناء املدرسي مبعاينة     . من هذه التعليمات  / ٥/من املادة   ) ٣،  ٢،  ١(احملددة يف الفقرات    

  .املقر اجلديد للتأكد من مطابقته املواصفات املطلوبة يف هذه التعليمات
مح بنقل مقر املؤسـسة     جيوز للوزارة يف حالة الضرورة القصوى اليت تنذر بوقف الدراسة أن تس            -١٥املادة  

فوراً إىل بناء جديد غري مستكمل للشروط املطلوبة، على أن تعطى لصاحب الترخيص مهلة إىل هناية                
العطلة الصيفية الستكمال النواقص يف البناء والتجهيزات، أو بالنقل إىل مكان آخر وفقـاً ألحكـام                

  .من هذه التعليمات/ ١٤/املادة 
 - تعليم أساسي  -روضة(ة تعليمية خاصة، ملرحلة تعليمية واحدة أو أكثر          يسمح بترخيص مؤسس   -١٦املادة  

، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذه التعليمات وعند الترخيص بافتتـاح مؤسـسة              )تعليم ثانوي 
تعليمية خاصة ألكثر من مرحلة، يراعى التسلسل يف املستويات وال جيوز اجلمـع بـني تـرخيص                 

  .واملخرب اللغوي)  الثانوي- التعليم األساسي-الروضة(
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  :١٧املادة 
جيوز التوسع يف أبنية املؤسسات التعليمية اخلاصة يف احملافظة الواحدة، من حيث عدد الشعب الصفية                -١

 .للمرحلة املرخص هلا يف البناء نفسه أو يف بناء مالصق إذا توفرت فيه الشروط املطلوبة
ة أخرى جديدة إلتاحة الفصل بني املراحل أو إضافة      يسمح للمؤسسة التعليمية اخلاصة بالتوسع يف أبني       -٢

مرحلة أخرى إىل ترخيصها ويف حال كون البناء امللحق يف موقع آخر يشترط تعيني معـاون مـدير                  
 .لإلشراف عليه

يسمح للمؤسسة التعليمية اخلاصة املرخصة، بافتتاح فروع هلا يف كل حمافظة، وفقـاً للتـرخيص                -١٨املادة  
ا، ويف هذه احلال، يقدم صاحب الترخيص طلباً إىل املديرية اليت يرغب يف افتتـاح               األصلي املمنوح هل  

  :الفرع لديها ملحقاً بالثبوتيات اآلتية
صورة مصدقة من قرار الترخيص األصلي، وتقوم املديرية باختاذ إجراءات الترخيص وفقاً ألحكـام               -١

 .املواد الواردة يف هذا الفصل
، ٤، ٣، ٢، ١(ي، تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف الفقـرات  تسمية مدير للفرع، بكتاب رمس   -٢

 .من هذه التعليمات، بعد موافقة الوزارة على إدارته لفرع املؤسسة/ ٢/من املادة ) ٦
 .يصدر قرار الترخيص لفرع املؤسسة التعليمية اخلاصة، من املكتب التنفيذي للمحافظة، بعد موافقة الوزارة -٣
اح مؤسسات تعليمية خاصة تدرس املناهج الرمسية السورية يف بلدان االغتراب، بإشراف            جيوز افتت  -١٩املادة  

  :الوزارة وفقاً لإلجراءات اآلتية
 .حصول طالب الترخيص على موافقة الدولة اليت ستقام على أرضها هذه املؤسسة التعليمية -١
مـن  ) ٥،٦،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(لبنود  يتقدم طالب الترخيص بالثبوتيات املطلوبة املتعلقة بصاحب الترخيص يف ا          -٢

 .من هذه التعليمات، إىل سفارة اجلمهورية العربية السورية، أو أقرب سفارة سورية/ ٢/املادة 
يتم التحقق من توافر الشروط يف البناء، املنصوص عليها يف الفصل الرابع من هذه التعليمات، املتعلقة                 -٣

 يؤلفها رئيس البعثة الدبلوماسية، أو من ينوب عنه         باعتماد أبنية مؤسسات التعليم اخلاص، من قبل جلنة       
 .بالتنسيق مع الوزارة، تضم بني أعضائها مهندساً خمتصاً، وطبيباً من ذوي اخلربة والكفاءة

، مشفوعة برأي البعثة الدبلوماسـية لدراسـتها،        )اللجنة الرئيسية (حتال اإلضبارة كاملة إىل الوزارة       -٤
 .رخيصورفعها للوزير الستصدار قرار الت

 .يتم متويل املؤسسة ذاتياً -٥
تقوم البعثة الدبلوماسية باإلشراف التربوي على املؤسسات التعليمية اخلاصة، اليت تـدرس املنـهاج               -٦

 ).ورفع تقرير فصلي عن واقعها(الرمسي يف بلدان االغتراب 
) الوزارة(لدولة  ، حيدد االتفاق ما تقدمه ا     )قطاعاً مشتركاً (إذا كانت املؤسسة التعليمية اخلاصة شركة        -٧

 ). نقد- جتهيزات-عاملني(من إسهام نقدي أو عيين 
  
  



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥١٤

  :جترى االمتحانات يف املؤسسات التعليمية اخلاصة يف بلدان االغتراب، وفق الشروط اآلتية -٢٠املادة 
يتم تطبيقها بإشراف البعثة الدبلوماسية وفق األنظمة الداخليـة للمؤسـسات           : االمتحانات االنتقالية  -١

 .ية الرمسيةالتعليم
 ): الثانوية-التعليم األساسي(امتحانات الشهادات العامة  -٢

 .جترى هذه االمتحانات يف املراكز االمتحانية املعتمدة، داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية  -أ 
 ميكن إجراء هذه االمتحانات العامة يف بلدان االغتراب، يف حال وجود مدرسة رمسيـة سـورية                 -ب 

ذه املدرسة مركزاً لالمتحان، وحيدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة يف ضوء           فيها، حبيث تكون ه   
 .اإلمكانات

يف حال عدم وجود مدرسة رمسية سورية يف بلدان االغتراب، ميكـن للـوزارة حتديـد مراكـز                   -ج 
االمتحانات العامة، للطلبة النظاميني الدارسني يف مؤسسات تعليمية خاصة، مرخـصة يف بلـدان              

أحكام املرسوم والتعليمات التنفيذية، على أال يقل عدد املتقدمني المتحـان كـل             االغتراب، وفق   
+ التعليم األساسي (مئيت طالب جملموع طالب الشهادتني      ) ٢٠٠(مئة طالب أو    ) ١٠٠(شهادة عن   

 .، ويتم حتديد هذه املراكز بتعليمات وزارية، ويف ضوء توافر اإلمكانات)الثانوية
 . املتقدمني المتحانات الشهادات، وإعالن نتائجهم، يف الوزارةجيري تصحيح إجابات الطلبة -د 

تابعة هلا، وتصدر أسس افتتاح هذه      ) رياض األطفال (للوزارة أن حتدث مؤسسات تعليمية خاصة        -٢١املادة  
  .الرياض بتعليمات وزارية

  :٢٢املادة 
 :افظة على النحو اآليتتؤلف جلنة البناء املدرسي للتعليم اخلاص، بقرار من مدير التربية يف احمل  -أ 

 رئيساً        معاون مدير التربية املختص -
 عضواً        رئيس دائرة التعليم اخلاص -
 عضواً        مهندس من دائرة األبنية املدرسية -
 عضواً        طبيب من الصحة املدرسية -
 عضواً          موجه اختصاصي -
 عضواً            موجه تربوي -
 ضواًع      مهندس ممثل عن املكتب التنفيذي يف احملافظة -
 عضواً     ممثل عن أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة -

  .وللجنة االستعانة مبن تراه مناسباً
 .جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وكلما دعت احلاجة إىل ذلك  -ب 
 :الكشف على أبنية املؤسسات التعليمية اخلاصة وملحقاهتا للوقوف على: مهام اللجنة  -ج 

وحتديد الغرف الصفية وغرف    (ددة يف هذه التعليمات     مطابقة البناء للمخططات والشروط احمل     -١
 ).األنشطة والغرف اإلدارية وغريها على املخططات
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 .الطلب إىل طالب الترخيص تدارك املالحظات إن وجدت -٢
 .مالءمة التجهيزات لكل مرحلة وفق التعليمات، وطلب استكمال النواقص إن وجدت -٣
 .حتديد القدرة االستيعابية للمؤسسة كلها -٤
 .ا تكلفها به اللجنة الرئيسية أو الفرعية من مهامكل م -٥

 .ترفع جلنة البناء املدرسي تقريرها ومقترحاهتا إىل اللجنة الفرعية، الستكمال اإلجراءات -د 
يصدر قرار الترخيص اإلداري للمؤسسات التعليمية اخلاصة، للمراحل كافة من املكاتب التنفيذيـة يف               -ه 

 .احملافظات بعد موافقة الوزارة
افتتاح املؤسسات التعليمية اخلاصة ومباشرة العمل فيها بدءاً من العام الدراسي الذي يلـي تـاريخ    يتم   -و 

قرار ترخيصها وتغلق إدارياً يف حال افتتاحها قبل صدور قرار الترخيص وتلغى املوافقات الـسابقة وال                
 .لجنة الفرعيةسنوات بناًء على اقتراح ال) ٤، ٢(مينح موافقة جديدة إال بعد مدة تتراوح بني 

 :إجراءات الترخيص للمؤسسة التعليمية اخلاصة اليت تدرس املناهج غري الرمسية -٢٣املادة 
يقدم طلب ترخيص املؤسسة التعليمية اخلاصة لتدريس املناهج غري الرمسية من قبل القطاع املشترك حصراً إىل  -١

ماد املصدقة أصوالً، حيال الطلـب إىل       الوزارة مع نسخة عن املناهج اليت يرغب يف تدريسها،ووثائق االعت         
 :اللجان املختصة لدراسته ويرفع إىل جملس الوزراء مشفوعاً برأي الوزير ويراعى يف املناهج اآليت

   : احملتوى-أوالً
 .أال يتعارض مع السياسة التربوية يف اجلمهورية العربية السورية  -أ 
 .يد يف اجملتمعأال يتعارض احملتوى مع القيم العربية واألعراف والتقال -ب 
 .أال يسيء احملتوى إىل األديان السماوية -ج 
 .أال يسيء احملتوى إىل التاريخ العريب -د 
 .أال يتضمن أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية، أو الدينية، أو الطائفية واملذهبية  -ه 

  : الصور واألشكال والتقنيات املصاحبة-ثانياً
 .أال ختل الصور واألشكال باآلداب العامة  -أ 
، خرائط، أشكال أخرى مع الـسياسة التربويـة         )C.D(تتعارض التقنيات التربوية املصاحبة     أال   -ب 

 .للجمهورية العربية السورية
بعد موافقة جملس الوزراء على اإلحداث، يبلغ صاحب الطلب بالنتيجـة، السـتكمال إجـراءات                -٢

در الـوزير قـرار     وبعد استكماهلا يـص   . الترخيص املنصوص عليها يف هذا الفصل من هذه التعليمات        
 .الترخيص بافتتاح املؤسسة

يصدر قرار الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري، أو من يف حكمه، يف حال وجود شريك                -٢٤املادة  
  :أو شركاء غري سوريني بعد تقدمي الوثائق اإلضافية اآلتية

ي يف الشركة   صورة مصدقة أصوالً من عقد املشاركة، موضحاً فيها أن نسبة إسهام الشريك السور             -١
 .من قيمة رأس املال% ٥١ال تقل عن 
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 .احلصول على موافقة اجلهات املختصة للشركاء عن طريق مديرية التربية -٢
  البناء وشروطه وجتهيزاته:  الفصل الرابع

  :جيب أن تتوافر يف موقع البناء الشروط اآلتية -٢٥املادة 
يف الرسالة التربوية، من مصادر ضوضـاء،       أن يكون موقع املؤسسة التعليمية بعيداً عن كل ما يؤثر            -١

 :وعن كل ما يعرض صحة الطلبة والعاملني للخطر
 .املقاهي واملالهي ودور السينما وصاالت األفراح واألماكن املماثلة لألخرى -
 - أبراج التوتر املتوسط والعـايل     - حمطات حتويل الطاقة الكهربائية    - حمطات توليد الكهرباء   -املصانع -

 حمطات ضغط الغـاز واملـواد       - مصايف البترول  -ع املواد الكيميائية ومستودعاهتا    مصان -املطاحن
 - املقابر العامة  - مكبات القمامة ومصانع معاجلتها    - املقالع والكسارات وجمابل اإلسفلت    -املشعة

 .حمطات تنقية مياه الصرف الصحي، وما شابه ذلك
 شارع ذي حركة كثيفة للسيارات، فيجب       عند ظهور حاالت اضطرارية، تستدعي بناء مدرسة قريبة من         -٢

ملدارس ) م٢٥(لرياض األطفال، وعن    ) م١٠(أال تقل املسافة الفاصلة بني موقع املدرسة وحرم الشارع عن           
 .التعليم األساسي والثانوي، وأال يكون مدخل املدرسة اخلاص بالطلبة على الشارع الرئيسي مباشرة

 .عية سياسية أو دينية أو خريية أو دور العبادة، أو جزءاً منهاأال يكون البناء مشتركاً مع مؤسسة أو مج -٣
% ٧٠إذا كان موقع املؤسسة ضمن بناء طابقي سكين، يشترط للترخيص احلصول على عدم ممانعة                -٤

 .من القاطنني يف البناء مبوجب وثيقة مصدقة صادرة عن الوحدة اإلدارية املختصة يف احملافظة
  : الضرورية ألبنية رياض األطفالالشروط واملعايري -٢٦املادة 
يتألف بناء الروضة من منسوب واحد أو منسوبني، إذا خصص املنسوب الثاين لإلدارة واخلـدمات                -١

، لالنتقال الشاقويل املريح واآلمن،     %٦امللحقة، أو أن يتم جتهيزه مبنحدرات مناسبة ال يزيد ميلها على            
 اعتماد العقار يف حال وجود درجـات عنـد املـدخل            إضافة إىل األدراج الالزمة وجيوز للجنة البناء      

 .تتناسب مع أعمار األطفال ال يزيد عددها عن ست درجات
 .تستقل الروضة وفناؤها وباحاهتا ومرافقها حبيزها اخلاص، يف حال وجود مراحل أخرى يف املدرسة -٢
 .حيتوي بناء الروضة أقساماً تتوافق مع فئات أعمار األطفال املقبولة فيها -٣
ي البناء دورات املياه ومناهل الشرب اخلاصة باألطفال، ذات الوصول واالسـتخدام املناسـب              حيو -٤

 .دورة مياه على األقل) ١٢(مشارب و) ٤(طفالً ) ١٨٠(واملريح حبيث خيصص لكل 
يضم بناء الروضة غرفة خاصة باإلدارة إذا كان عدد الشعب أقل من ست، أما يف حال زيادة العدد                   -٥

 .ختصيص غرفة أو أكثر للمعلمني، إضافة للمرافق الصحية اخلاصة هبمعلى ذلك، فيشترط 
 ).٢م٢(من مساحتها، حبيث ال تقل حصة الطفل من املساحة عن % ٢٠حتوي الروضة باحة مرصوفة يظلل  -٦
 .حييط البناء بكل مرافقه سور آمن، ويتم جتنب تشكيل السطوح اخلشنة من وجهه الداخلي -٧
ن األلعاب الثابتة اآلمنة شكالً ومادة واملناسبة ألعمار األطفال مـن           تزود الروضة بنماذج متعددة م     -٨

 .األراجيح، الزالقات، أجهزة التوازن: حيث احلجم ونوع األنشطة، مثل
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أجهزة اإلنذار باحلريق، وأجهزة اإلطفـاء،      : يزود بناء الروضة بأجهزة اإلنذار واحلماية الالزمة، مثل        -٩
 .اخل......ربائي، وسالمل النجاةوأجهزة احلماية من خطر التيار الكه

 .توافر اإلضاءة املباشرة والتهوية الطبيعية يف الشعب والقاعات امللحقة هبا -١٠
 ).م٣(ال يقل االرتفاع الصايف للسقف عن  -١١
 ). ٢م١(ال تقل املساحة املخصصة للطفل الواحد يف الشعبة عن  -١٢
 .طفالً) ٣٠(ال يزيد عدد األطفال يف القاعة الصفية الواحدة على  -١٣
 ميكن لصاحب املؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كاملسابح والقاعات متعددة األغراض واملطـاعم             :مالحظة

  .اخل، املبينة مواصفاهتا باجلداول امللحقة.......واملسرح واملالعب واملساحات اخلضر
  :يشترط أن حتوي أبنية مرحليت التعليم األساسي والثانوي ما يأيت -٢٧املادة 
ر إذا كان عدد الشعب أقل من سٍت، ويف حال زيادة عدد الشعب على سٍت، يـشترط                 غرفة للمدي  -١

ختصيص غرفة ألمني السر، وقاعة مناسبة للمدرسني، واملرافق الصحية اخلاصة هبم بالعـدد املناسـب               
 .وغرفة طبابة ومستودع

بالنسبة ) ٢م٤٠(ن  خمتربات للعلوم وللحاسوب مناسبة للمراحل الدراسية، حبيث ال تقل مساحة كل منها ع             -٢
للحلقة الثانية واملرحلة الثانوية، أما للحلقة األوىل فيجوز أن يستعاض عن املخابر بقاعـة صـفية متعـددة              

 .األغراض على أن حتتوي الوسائل التعليمية الالزمة مبا فيها احلاسوب وميكن استخدامها قاعةً صفية
 ).٢م٤٠(مكتبة ال تقل مساحتها عن  -٣
 ).٢م٢(من مساحتها، وخيصص لكل طالب من طلبة املدرسة مساحة ال تقل عن % ٢٠باحة مرصوفة يظلل  -٤
حياط بناء املدرسة وباحاهتا ومالعبها وكافة ملحقاهتا بسور آمن، ويتم جتنب تشكيل السطوح اخلشنة       -٥

 .والنتوءات احلادة من وجهه الداخلي
اإلنذار باحلريق، وأجهزة اإلطفـاء،     أجهزة  : أجهزة اإلنذار واحلماية الالزمة لنظم السالمة العامة مثل        -٦

 .اخل...وأجهزة احلماية من خطر التيار الكهربائي، وسالمل النجاة
 .توافر إضاءة مباشرة وهتوية طبيعية يف القاعات الصفية والقاعات امللحقة هبا -٧
دورات املياه ومناهل الشرب اخلاصة بالطلبة، ذات الوصول واالستخدام املناسب واملـريح، حبيـث               -٨

ويف مرحلة  ) منهل ماء، مغسلة، مرحاض، مبولة    (طالباً  ) ٣٠(ص يف مرحلة التعليم األساسي لكل       خيص
مع وجوب  ) مرحاض، مبولة (طالباً  ) ٤٥(، ولكل   )منهل ماء، مغسلة  (طالباً  ) ٣٠(التعليم الثانوي لكل    

 .فصل وحدات البنني عن وحدات البنات
 إذا كانت الصفوف على طرف واحـد، وال         )م١,٨(ممرات أمام الغرف الصفية ال يقل عرضها عن          -٩

 .إذا كانت الصفوف على الطرفني) م٣(يقل عن 
 .م٣ال يقل االرتفاع الصايف للسقف عن  -١٠
 .للتعليم األساسي والتعليم الثانوي) ٢م١,٢(مساحة خمصصة للطالب الواحد يف القاعة الصفية ال تقل عن  -١١
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طالباً يف مرحلـة التعلـيم األساسـي    ) ٣٥(عدد الطالب يف القاعة الصفية الواحدة ال يزيد على     -١٢
 .ومرحلة التعليم الثانوي وجيوز للوزارة إعادة النظر يف هذه األعداد عند اللزوم بتعليمات وزارية

 .تراعى التسهيالت الضرورية الستقبال ذوي احلاجات اخلاصة يف العناصر املعمارية يف املدرسة مجيعها -١٣
ستقل كل مرحلة بفنائها وباحاهتا ومرافقهـا حبيزهـا         يف حال وجود أكثر من مرحلة دراسية، ت        -١٤

وجيوز ترخيص مؤسسات للتعليم األساسي من الصف األول ولغاية الصف السادس ضـمن             . (اخلاص
 ).بناٍء واحٍد وباحٍة واحدٍة

ميكن لصاحب املؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كاملسابح وقاعات متعددة األغراض واملطـاعم            : مالحظة
  .اخل املبينة مواصفاهتا باجلداول امللحقة....العب واملساحات اخلضرواملسرح وامل

يف حال اقتضت طبيعة البنـاء      % ١٠ميكن أن يكون ارتفاع السقف وعرض املمرات أقل بنسبة           -٢٨املادة  
  .اجلاهز ذلك

 مخـس عنـد     جيوز مبوافقة الوزارة جتاوز أعداد الطلبة يف القاعة الصفية الواحدة مبا ال يزيد عـن               -٢٩املادة  
) ٢م٤٠(يف مرحلة رياض األطفـال و     ) ٢م٣٥(الضرورة إذا كانت مساحة القاعة الصفية ال تقل عن          

يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي وال تدخل هذه الزيادة ضمن القدرة االسـتيعابية للمؤسـسة               
  .التعليمية اخلاصة

  :افة ألبنية التعليم ما يأيتإذا كان يف املؤسسة قسم داخلي، فيجب أن تضم باإلض -٣٠املادة 
 .جزءاً مستقالً لنوم الطلبة يتناسب مع عددهم، وال يستعمل ألي غرض آخر -
 .قاعة مطعم -
 .املرافق الصحية املتناسبة مع عدد الطلبة -
 .حجرات للمشرفني مع مرافقها الصحية -
 .غرفة لعزل املرضى مع دورة مياه خاصة هبا -
  :جيهز البناء مبا يأيت: ياض األطفالأثاث وجتهيزات البناء يف ر -٣١املادة 
 ).طاوالت وكراٍس(أثاث مناسب لكل فئة عمرية، وألعداد األطفال  -
 .سبورات مناسبة -
 .ألعاب ووسائل تسلية تتناسب مع كل فئة عمرية، وتتوفر فيها السالمة واألمان -
 .جتهيزات حلفظ امللفات أو السجالت والبطاقات -
 .خدمات النظافة واحلراسة -
 .رسي للمعلم يف كل شعبةطاولة وك -
 .أجهزة حاسوب خمصصة لألطفال، وتلفزيون -
  :جتهيزات البناء يف أبنية مرحليت التعليم األساسي والثانوي -٣٢املادة 
 .مقاعد دراسية مالئمة تتناسب مع املرحلة الدراسية -
 .جتهيزات حلفظ امللفات أو السجالت والبطاقات -
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 .خزانات وبرادات مياه -
 .حلراسةخدمات النظافة وا -
 .كتب ومصادر تعلم مناسبة وجتهيزاهتا يف املكتبة -
 .األجهزة واملواد واألدوات الالزمة ملختربات العلوم واحلاسوب -
 .السبورات املناسبة للصفوف -
 .طاولة وكرسي للمدرس يف كل صف -
 املؤسسة ومـصدر    تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة تأمني وسائل التدفئة والتهوية املناسبتني ملباين          -٣٣املادة  

  .احتياطي لإلنارة
مماثلة لغرفـة   (تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة تأمني غرفة إدارة للمدير املشرف يف حال وجوده              -٣٤املادة  

  .متكنه من أداء مهامه) املدير
  :شروط ومعايري أبنية املخابر اللغوية وجتهيزاهتا -٣٥املادة 
باإلضافة إىل  ) ٢م٢٠( ال تقل مساحة الغرفة الصفية عن        وجود ثالث قاعات صفية على األقل حبيث       -١

 .غرفتني إداريتني مناسبتني
 ).٢م٠,٥(خيصص للدارس فيها مساحة ال تقل عن ) فناء خارجي أو وجيبة(ضرورة توفر فسحة مساوية  -٢
 ).٢م١,٢(املساحة احملددة للدارس يف القاعة الدراسية ال تقل عن  -٣
 ).٢م٠,٥(ء الداخلي ال تقل عن املساحة احملددة للدارس يف الفنا -٤
 .إذا كان املخرب ضمن بناء سكين، وجب أن يكون له مدخل خاص مستقل عن املدخل الرئيسي للبناء السكين -٥
 .جتهيز املخرب بالوسائل والتقانات املتطورة واحلديثة -٦
 .توافر اإلضاءة املباشرة والتهوية الطبيعية يف القاعات الدراسية -٧
 .احلمايةتوافر أنظمة السالمة و -٨
 .توافر دورات مياه خاصة للطلبة مع مراعاة فصل دورات اإلناث عن الذكور -٩
 .توافر دورة مياه خاصة باإلداريني واملدرسني -١٠

يتم ترخيص املؤسسات التعليمية اخلاصة وفقاً للمعايري احملددة يف الفصل الرابع مـن التعليمـات                -٣٦املادة   
فتعتمد أساسـاً يف    ) ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(يمات ذوات األرقام    أما اجلداول امللحقة بالتعل    .التنفيذية

  .تصنيف األبنية وجتهيزاهتا
  :-٣٧املادة 
تلتزم املؤسسة التعليمية اخلاصة قبل بداية تسجيل الطالب يف كل عام واعتباراً من العـام الدراسـي                  -١

بلها لكـل مرحلـة     م بإعالم مديرية التربية باألقساط املدرسية السنوية واحملددة من ق         ٢٠٠٧ -٢٠٠٦
 -الرعاية الـصحية  (وإعالهنا بشكل بارز يف لوحة اإلعالنات اخلاصة باملؤسسة على أن يشمل القسط             

 ).اخلدمات التعليمية ومثن القرطاسية اخلاصة باملؤسسة التعليمية
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أما بالنسبة ألجور اخلدمات األخرى وامليزات اإلضافية، مبا فيها أجور نقل الطلبة فعلـى املؤسـسة                 -٢
الم املديرية وأولياء األمور هبا قبل التسجيل أيضاً ويعد حجب هذه املعلومات عند طلب التـسجيل                إع

 .خمالفة صرحية توجب املساءلة يف ضوء املواد ذات الصلة
 .متنح املؤسسة أولياء األمور إيصاالً باملبالغ املسددة من قبلهم وبشكل مفصل -٣
لبند األول من هذه املادة قبل مرور سنتني وميكن زيادهتا          ال جيوز إعادة النظر باألقساط املذكورة يف ا        -٤

 .كل ثالثة سنوات مبوافقة الوزارة للعام الدراسي التايل%/ ٣/سنوياً أو %/ ١/بنسبة 
 .للوزارة احلق يف إعادة النظر يف أحكام هذه املادة عند اللزوم -٥
العقوبات املنصوص عليها يف املادة     إذا جتاوزت املؤسسة التعليمية اخلاصة األقساط املعلنة تتخذ حبقها           -٦

 .من هذه التعليمات/ ١٠١/
  حاالت نقل الترخيص أو إلغائه: الفصل اخلامس

من املرسوم، جيوز لصاحب الترخيص نقل ترخيصه إىل شخص آخر             / ١٤/بناًء على أحكام املادة      -٣٨املادة  
  : وفقاً لإلجراءات اآلتيةمستوٍف الشروط املنصوص عليها يف الفصل الثاين من هذه التعليمات،

يقدم صك تنازل أصويل، يتضمن تنازل صاحب املؤسسة التعليمية اخلاصة عن تـرخيص املؤسـسة                -١
وعن كافة ملحقاهتا ومشتمالهتا املادية واملعنوية،إىل شخص آخر مستوٍف الشروط املنصوص عليها يف             

 .لفصل الثالث من هذه التعليماتملحقاً بالثبوتيات املطلوبة حسب احلالة الواردة يف ا/ ٢/املادة 
 .تقوم املديرية باحلصول على موافقة اجلهات املختصة للصاحب اجلديد -٢
 .حتال الثبوتيات املطلوبة إىل الوزارة، العتمادها أصوالً من قبل الوزير -٣
 .بعد موافقة الوزارة، تعد املديرية مشروع قرار نقل الترخيص، إلصداره من املكتب التنفيذي للمحافظة -٤
إذا تويف املرخص له، جاز نقل الترخيص إىل أحد الورثة، يف حال استيفائه الـشروط املنـصوص                  -٣٩املادة  

عليها يف الفصل الثاين من هذه التعليمات، بعد موافقة الورثة أو األوصياء عليهم يف خالل ستة أشهر                 
  .من تاريخ الوفاة، وفق اإلجراءات الواردة يف املادة السابقة

إذا تويف املرخص له ومل تتوافر يف أحد الورثة األهلية القانونية بتاريخ الوفاة، يستمر الترخيص ملدة                 -٤٠املادة  
ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وعلى الورثة يف خالل املدة املذكورة تعيني نائب عنهم، تتـوافر فيـه                  

  :شروط صاحب الترخيص وفق اإلجراءات اآلتية
 .ثة كافة مصدقة أصوالًتقدمي وثيقة حصر إرث بأمساء الور -١
تقدمي وكالة من الورثة واألوصياء عليهم، بتسمية الشخص املعني من قبلهم نائباً عنهم يف اإلشـراف                 -٢

على املؤسسة التعليمية اخلاصة وإدارهتا، أو نقل الترخيص إىل آخر مستوٍف الشروط املنصوص عليها يف               
وصياء عليهم، وبعـد موافقـة الـوزارة وفقـاً          الفصل الثاين من هذه التعليمات، ومبوافقة الورثة واأل       

 .من هذه التعليمات/ ٣٩، ٣٨/لإلجراءات الواردة يف املادتني 
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إذا انتهت مهلة األشهر الستة من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، ومل يتوصل الورثة واألوصياء عليهم                -٤١املادة  
بعرض املوضوع على الـوزارة الختـاذ       إىل تسمية نائب عنهم، أو نقل الترخيص إىل آخر، تقوم املديرية            

  .من املرسوم، بوضعها حتت اإلشراف املؤقت/ ٤٢/من املادة / ج/اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 
  ).الكتب أو مفرداهتا(تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة بتدريس املناهج الرمسية  -٤٦املادة 
  :-٤٧املادة 
طبيق املناهج الرمسية واخلطط الدرسية املعتمدة يف املدارس الرمسية         تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة ت     -١

 .املناظرة هلا ويكون تدريسها ومذاكراهتا وامتحاناهتا باللغة العربية ما عدا مادة اللغة األجنبية
إضافة إىل اخلطة الدرسية املعتمدة جيوز تدريس كتب إضافية أو مقررات باللغة األجنبية على سـبيل                 -٢

 .قط بعد موافقة الوزارةاإلثراء ف
 .جيوز للمؤسسة التعليمية اخلاصة تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها بعد موافقة الوزارة -٣
تطبق املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تقوم بتعليم املنهاج الرمسي نظـم االمتحانـات االنتقاليـة                -٤٨املادة  

  .س الرمسية املماثلة هلاوالعامة واألنظمة الداخلية املطبقة يف املدار
يتقدم طلبة املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تدرس املنهاج الرمسي، المتحانات الشهادات العامة الـيت               -٤٩املادة  

  .تقيمها الوزارة، باللغة العربية للمواد مجيعها ما عدا اللغة األجنبية وفقاً ألنظمة االمتحانات العامة
ة على سري العملية التربوية يف املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تدرس املنـهاج             تشرف وزارة التربي   -٥٠املادة  

الرمسي، وتعامل معاملة املدارس الرمسية هبذا الشأن، وذلك من خالل قيـام املـوجهني التربـويني                
واالختصاصيني وغريهم من العاملني الذين تكلفهم الوزارة اإلشراف على سري العملية التربويـة يف              

ات التعليمية اخلاصة جبوانبها كافة وعلى هذه املؤسسات التعاون دون أي شرط مع هـؤالء               املؤسس
  .املكلفني أصوالً وفق مهماهتم

 السفارات أو   -القطاع املشترك (تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تدرس املناهج غري الرمسية           -٥١املادة  
املعتمدة ) التاريخ واجلغرافية والتربية املدنية   (االجتماعية  تدريس اللغة العربية والعلوم     ) اهليئات الدولية 

باللغة العربية للطلبة السوريني أو من يف حكمهم، وتدريس         ) الكتب أو املفردات  (يف املناهج الرمسية    
وخيضع طلبة هـذه    . اللغة العربية لطلبتها من غري السوريني مبا ال يقل عن حصتني دراسيتني أسبوعياً            

حان يف املواد املذكورة مع طلبة الشهادات العامة يف الدورات االمتحانيـة النظاميـة              املدارس لالمت 
الرمسية، أو دورات تعلن عنها الوزارة، على أن تكون أسئلة االمتحان مكافئة للدورات االمتحانيـة               

  .األسئلة) بنك(العامة من خالل 
 مقررات املناهج غري الرمسيـة واإلثرائيـة يف         جيوز مبوافقة الوزير السماح لغري السوريني بتدريس       -٥٢املادة  

  :املؤسسات التعليمية اخلاصة وفق اآليت
أن حيمل إجازة جامعية، وحاصالً على موافقة الوزارة، ومستوفياً الـشروط املطلوبـة للعمـل يف                 -١

 .املؤسسات التربوية املماثلة
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من جمموع العاملني   %) ٢٥(لى  أال تزيد نسبة العاملني لكل من املدرسني واإلداريني غري السوريني ع           -٢
 .يف املؤسسة

للوزارة وحدها حق منح الشهادات العامة الرمسية، وحيق للمؤسسات التعليمية اخلاصة أن متـنح               -٥٣املادة  
طالهبا وثائق مدرسية وفق النماذج املعتمدة تبني الصفوف اليت درسوا فيها، أما الشهادات اليت متنح                

املؤسسات التعليمية اخلاصة التابعة  (اصة اليت تدرس املناهج غري الرمسية       خلرجيي املؤسسات التعليمية اخل   
  .فتخضع لنظام املعادلة وفق األنظمة املرعية) للسفارات واهليئات الدولية والقطاع املشترك

تتم معادلة الشهادات غري السورية املمنوحة بنتيجة الدراسة يف مؤسسات تعليمية خاصـة تـدرس               
  :ية إذا توافرت الشروط اآلتيةاملناهج غري الرمس

أن تكون املؤسسة التعليمية اخلاصة اليت درس فيها الطالب مرخصة أصوالً لتدريس املنـاهج غـري                 -١
 .الرمسية وسّوت أوضاعها وفقاً للمرسوم وتعليماته التنفيذية

دية ومن  أن تكون الشهادة اليت متنحها مصدقة أصوالً من اجلهة التربوية اليت منحت مناهجها االعتما              -٢
 .السلطات املعنية وفق أحكام نظام تعادل الشهادات

 .من هذه التعليمات/ ٥١/أن يكون الطالب ناجحاً يف املقررات الدراسية املنصوص عنها يف املادة  -٣
  املؤسسات التعليمية الثانوية الشرعية اخلاصة: الفصل السابع

ة الثانوية حصراً، ولألشخاص الطبيعيني     يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للمرحل       -٥٤املادة  
  .فحسب

  :يتم احلصول على الترخيص وفق اإلجراءات اآلتية -٥٥املادة 
 .يقدم طلب الترخيص إىل وزارة األوقاف مرفقاً باالستمارة املطلوبة -١
 .بعد دراسة الطلب يف وزارة األوقاف، حيال إىل الوزارة مشفوعاً برأي وزير األوقاف -٢
 .ديرية املعنية ملتابعة إجراءات الترخيص وفق هذه التعليماتتوجه الوزارة امل -٣
ترفع املديرية الطلب إىل الوزارة، بعد استكمال اإلجراءات املطلوبة املنصوص عليها يف مواد الفـصل                -٤

 .الثالث من هذه التعليمات، للحصول على موافقة الوزير على االفتتاح
  .داري عن املكتب التنفيذي يف احملافظةيف ضوء موافقة الوزير، يصدر قرار الترخيص اإل -٥
تلتزم املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة، املناهج وأنظمة االمتحانات واألنظمة الداخلية املطبقة            -٥٦املادة  

يف الثانويات الشرعية الرمسية، والكتب املعتمدة اليت يتم تدريسها يف الثانويات الشرعية الرمسية وفقـاً      
  .عتمدة لديها، وجيوز تدريس بعض الكتب اإلثرائية بعد موافقة الوزارةللخطة الدراسية امل

، ألنظمـة االمتحانـات     )الثانوية حـصراً  (خيضع الطلبة يف املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة         -٥٧املادة  
  .االنتقالية والعامة، وللنظام الداخلي الذي ختضع له الثانويات الشرعية الرمسية

يكون لكل مؤسسة تعليمية شرعية خاصة، هيئة إدارية وهيئة تعليمية، يتناسب عددها مع             جيب أن    -٥٨املادة  
  .الصفوف والشعب القائمة والنصاب التدريسي، وفق النظام الداخلي للمدارس الشرعية الرمسية
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 أو  مـن مـديرين أو إداريـني      (يتم التعاقد مع العاملني يف املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة،           -٥٩املادة  
/ ٧٩/و  /٧٨/وفقاً للمؤهالت العلمية والتربوية الواردة يف املادتني        ) مدرسني أو غريهم من العاملني    

من هذه التعليمات، واملطلوبة لشغل الوظائف املناظرة هلا يف املدارس الشرعية الرمسية أو ما يعادهلـا،                
  .بعد احلصول على موافقة الوزير أو من يفوضه

ب التدريسي للهيئة التعليمية يف املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة، مناظراً للنصاب           يكون النصا  -٦٠املادة  
  .التدريسي ألمثاهلم يف املدارس الشرعية الرمسية املماثلة

 تقوم املكاتب التنفيذية يف احملافظات، مبتابعة املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة غري املرخـصة،              -٦١املادة  
  .من املرسوم/ ٣٠/املطلوبة وفق أحكام املادة واختاذ اإلجراءات 

 تقوم الوزارة باإلشراف على سري التعليم يف املؤسسات التعليمية الشرعية اخلاصة، مـن خـالل                -٦٢املادة  
وتغلق أية مؤسسة   . من املرسوم / ٤٧/زيارات املختصني الذين تكلفهم الوزارة، وفق أحكام املادة         

ق الوطين، أو منحى طائفياً أو مذهبياً أو يف حال تكرار املخالفات أو             إذا تبني أن فيها تروجياً للشقا     
  .من املرسوم/ ٤٤/عدم االلتزام بالبالغات الوزارية وفقاً ألحكام املادة 

  املؤسسات التعليمية اخلاصة بالسفارات أو اهليئات الدولية: الفصل الثامن
و اهليئات الدولية املعتمدة، باالتفـاق بـني         جيوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات أ       -٦٣املادة  

  .اجلمهورية العربية السورية والدولة أو اهليئة طالبة الترخيص
تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة املرخصة العائدة للسفارات واجلاليات أو اهليئات الدولية القائمة بعد              -٦٤املادة  

  :ةعليمات بإشراف الوزارة والسيما البنود اآلتينفاذ املرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه وهذه الت
 .تدريس املناهج الرمسية املعتمدة يف دوهلا، أو املناهج املعترف هبا دولياً -١
 .انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية -٢
 .املراجع املعتمدةاحلصول على املوافقة املسبقة من الوزارة على املناهج والكتب اليت يتم تدريسها، و -٣
 .تشكيل جملس إدارة وحتديد مهامه وفقاً للنظام الداخلي هلذه املؤسسة -٤
املقررة يف مناهج   )  تربية وطنية أو مدنية    - اجلغرافية -التاريخ(تدريس اللغة العربية واملواد االجتماعية       -٥

عتمدة وُتعـدُّ شـرطاً     الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريني ومن يف حكمهم وفق اخلطة الدرسية امل           
 .حصرياً للتقدم إىل امتحان معادلة الشهادة

 .تدريس اللغة العربية لطلبتها من غرب السوريني، مبا ال يقل عن حصتني دراسيتني أسبوعياً -٦
 .احلصول على موافقة الوزارة املسبقة للعاملني يف هذه املؤسسات -٧
 :قبول الطلبة يف هذه املؤسسات وفق ما يأيت -٨

  .جانب وأبناء السلك الدبلوماسياأل: أوالً
الطلبة السوريني بعد احلصول على موافقة الوزارة، ويدّون هذا الشرط يف طلبات التسجيل،             : ثانياً

  :وفق ما يأيت
 .أبناء السوريني املغتربني الذين حيملون جنسية إحدى الدول األجنبية  -أ 
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 .ارس أجنبية وعادوا إىل الوطنأبناء الدبلوماسيني، واملغتربني السوريني، الذين درسوا يف مد -ب 
 .أبناء العاملني السوريني يف هذه املؤسسات أو اجلهة اليت تتبع هلا املؤسسة -ج 
 .السوريني الذين حيملون جنسية أخرى -د 
 .أخوة وأخوات الطلبة املسجلني يف املؤسسة التعليمية اخلاصة  -ه 
ذه التعليمات، ووفق البالغات    التعهد بتسهيل ممارسة املدير املشرف ملسؤولياته املنصوص عليها يف ه          -٩

 .الوزارية ذات الصلة وتأمني غرفة إدارة مماثلة لغرفة املدير متكنه من أداء مهمته
لعـام  / ٥٥/تتبع هذه املؤسسات التعليمية اخلاصة لوزارة التربية وفق مواد املرسوم التشريعي رقـم              -١٠

اشرةً أو عن طريق املديرية املعنية من       م وتعليماته التنفيذية وتكون مراسالهتا عن طريق الوزارة مب        ٢٠٠٤
 .خالل املدير املشرف

إشراف الوزارة على سري التدريس يف هذه املؤسسات، وفق األحكام الواردة يف املرسوم والسـيما               -١١
 .منه وهذه التعليمات ومتكني الوزارة من حتقيق ذلك يف الوقت الذي تراه مناسباً/ ٤٧/املادة 

من املرسوم املتعلقة باملؤسسات التعليمية اخلاصة املخالفـة،        / ٤٤-٤٣-٤٢/اد   تطبق أحكام املو   -٦٥املادة  
/ ٦٤/على املؤسسات التعليمية اخلاصة التابعة للسفارات واهليئات الدولية املخالفة ملضمون املـادة      

  .من هذه التعليمات
  :تعليمات اإلجراءات اآلتيةمن هذه ال/ ٦٤/من املادة / ٨/ تطبق حبق الطالب املخالفني للبند رقم -٦٦املادة 
عدم قبول نقل الطلبة السوريني ومن يف حكمهم املسجلني يف هذه املؤسسات دون موافقة مسبقة من           -١

 .الوزارة إىل املؤسسات التعليمية الرمسية أو اخلاصة املماثلة
 .عدم معادلة الوزارة الشهادات أو الوثائق املمنوحة هلؤالء الطلبة املخالفني -٢
  :تعفى املؤسسات التعليمية اخلاصة العائدة إىل السفارات أو اهليئات الدولية من -٦٧املادة 
من هذه التعليمات اليت توجب أن يكون نائب الصاحب ومدير املؤسسة التعليمية             /٣/أحكام املادة    -١

 .اخلاصة من مواطين اجلمهورية العربية السورية
 .ت املتعلقة بتحديد نسبة العاملني األجانب فيهامن هذه التعليما/ ٥٢/أحكام البند الثاين من املادة  -٢
 .ومن إشراف املديرية على امتحانات هذه املؤسسة -٣

  جلنة شؤون التعليم اخلاص الرئيسية: الفصل التاسع
  : تؤلف جلنة شؤون التعليم اخلاص الرئيسية بقرار من الوزير من-٦٨املادة 
 .رئيساً            معاون وزير التربية املختص •
 .عضواً          ألبنية املدرسية أو من ميثلهمدير عام ا •
 .عضواً              مدير التعليم اخلاص •
 .عضواً             مدير الشؤون القانونية •
 .عضواً              مدير احملاسبة •
 .عضواً              مدير التعليم الثانوي •
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 .عضواً             مدير التعليم األساسي •
 .عضواً              مدير رياض األطفال •
 .واًعض              مدير االمتحانات •
 .عضواً             مدير املناهج والتوجيه •
 .أعضاء  ممثل عن أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة لكل مرحلة دراسية يسميه الوزير •
 .عضواً          ممثل عن املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني  •
 .عضواً        ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل •
  احلقوق،-كليات التربية( من جامعة دمشق ثالثة خرباء من أعضاء اهليئة التدريسية، •

  .أعضاء         يسميهم رئيس اجلامعة ) اهلندسة املعمارية
 .تستعني اللجنة مبن تراه مناسباً -
 .جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها -
 .يقوم رئيس شعبة التراخيص يف مديرية التعليم اخلاص مبهام أمانة سر اللجنة، وحفظ حماضر جلساهتا وملفاهتا -
 للجنة سجل خاص بأرقام مسلسلة، لقيد التظلُّمات والطلبات اليت تقدم إىل اللجنة، وتعرض فور               يكون -

 .وصوهلا على رئيس اللجنة ليحّدد موعد اجللسة
إذا حدد رئيس اللجنة تاريخ انعقاد اجللسة، تبلغ املديرية بذلك لتعلم أصحاب املؤسـسات املطلـوب                 -

فات والطلبات قبل تاريخ انعقاد اجللسة بأسـبوعني علـى          عرض أمرها على اللجنة، بصورة من املخال      
 .األقل، ملوافاة اللجنة بدفاعهم بشأن املخالفات كتابةً، قبل موعد اجللسة بأسبوع على األقل

 .جيوز يف األحوال العاجلة دعوة اللجنة لالنعقاد دون التقيد باملواعيد السابقة -
بناًء على دعوة من رئيسها، وألمر يتعلق باملوضـوع         ال جيوز لغري أعضاء اللجنة حضور جلساهتا، إال          -

 .ويعد االجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية األعضاء. املعروض عليها
يدون أمني السر حماضر جلسات اللجنة، وتوقع من رئيس اللجنة واألعضاء احلاضرين يف هنايـة كـل                  -

 .ختصة بعد موافقة الوزيرجلسة، وعلى أمني السر أن يبلغ قرارات اللجنة إىل املديريات امل
  : مهام جلنة شؤون التعليم اخلاص الرئيسية-٦٩املادة 
اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم اخلاص يف اجلمهورية العربية السورية مبراحله وأنواعه كافةً، ومبـا    -١

 .خيدم املصلحة الوطنية والقومية
 .قترحات اللجان الفرعيةاقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية اخلاصة يف ضوء م -٢
دراسة طلبات االعتراض املقدمة، وطلبات إلغاء التراخيص، وطلبات عدم السماح بنقل امللكيـة، أو               -٣

 .طلبات نقل مكان املؤسسات التعليمية اخلاصة
دراسة االعتراضات املقدمة من أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة، أو املخابر اللغويـة، بـشأن               -٤

 .بوضعها حتت اإلشراف املؤقت أو بإغالقهاالقرارات الصادرة 
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دراسة االعتراضات على العقوبات املفروضة من اللجان الفرعية، بشأن املخالفـات املرتكبـة مـن                -٥
 .املؤسسات التعليمية اخلاصة ألي حكم من أحكام املرسوم وتعليماته التنفيذية، أو أية تعليمات وزارية

  .اخلاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير تعد اقتراحات جلنة التعليم -٧٠املادة 
 تؤلف عند احلاجة جلان فنية متخصصة لشؤون املناهج والتعليم الشرعي والشؤون اإلدارية واملالية              -٧١املادة  

  .واملوارد البشرية املتعلقة بالتعليم اخلاص بتعليمات وزارية حتدد املهام املوكلة إليها
ية بقرار من الوزير أو من يفوضه جلنة فرعية لشؤون التعليم اخلاص علـى               تؤلف يف مديريات الترب    -٧٢املادة  

  :النحو اآليت
 .رئيساً            معاون مدير التربية املختص •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم اخلاص •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم األساسي •
 .عضواً            رئيس دائرة رياض األطفال •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم الثانوي •
 .عضواً              رئيس دائرة احملاسبة •
 .عضواً            رئيس دائرة الشؤون القانونية •
 .عضواً          ممثل عن املكتب الفرعي لنقابة املعلمني  •
 .أعضاء  ممثل عن أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة لكل مرحلة من املراحل الدراسية •
 .االجتماع قانونياً إذا حضرته أغلبية األعضاءجتتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئيسها، ويعد  -
يكون للجنة الفرعية أمني للسر من شعبة التراخيص يف دائرة التعليم اخلاص، يقـوم حبفـظ حماضـر                   -

 .جلساهتا، واملعامالت وامللفات اخلاصة هبا
  : مهام جلنة شؤون التعليم اخلاص الفرعية-٧٣املادة 
 .ت التعليمية اخلاصةاقتراح منح املوافقات األولية للمؤسسا -١
 .النظر يف طلبات االعتراض املقدمة، حول عدم املوافقة على التراخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة -٢
 .النظر يف طلبات إلغاء التراخيص، وطلبات نقل امللكية، وطلبات نقل مكان املؤسسات التعليمية اخلاصة -٣
 .ؤسسة التعليمية اخلاصةالنظر يف طلبات استكمال أوجه النقص اليت يكلفها صاحب امل -٤
دراسة االعتراضات املقدمة من أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة أو املخـابر اللغويـة، بـشأن                -٥

 .القرارات الصادرة بوضعها حتت اإلشراف املؤقت، أو بإغالقها
ميكن ألصحاب   تعتمد اقتراحات اللجنة الفرعية املتعلقة مبهامها، بعد موافقة مدير التربية عليها، و            -٧٤املادة  

  .العالقة االعتراض عليها أصوالً
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  العاملون يف املؤسسات التعليمية اخلاصة: الفصل العاشر
  : يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة جملس إدارة مؤلف من-٧٥املادة 
 .رئيساً  صاحب املؤسسة، أو نائبه، إذا كان صاحب املؤسسة شخصية اعتبارية -١
 .لسنائباً لرئيس اجمل                املدير -٢
 .عضواً        ممثل عن البعثة الدبلوماسية يف بلدان االغتراب -٣
 .عضواً        املوجه املختص املشرف على املنطقة التعليمية -٤
 .عضوين          ممثلني اثنني منتخبني من اهليئة التدريسية -٥
 .عضوين      ممثلني اثنني منتخبني عن أهايل الطلبة يف كل مرحلة -٦
 .عضواً         ويةممثل منتخب عن الطلبة للمرحلة الثان -٧
 .عضواً            ممثل عن الوحدة النقابية -٨
 .عضواً           املدير املشرف يف حال وجوده -٩
 .عضواً      ممثل عن املسامهني يف املؤسسة يف حال وجود عدة شركاء-١٠

  : مهام جملس اإلدارة-٧٦املادة 
 .اتكون مهامه استشارية تصب يف مصلحة املؤسسة ومبا حيّسن سري العملية التربوية فيه -
جيتمع اجمللس مرة على األقل يف كل فصل دراسي وتدون حماضر جلساته يف سجل خـاص بإشـراف                   -

 .رئيس اجمللس وتبلغ مديرية التربية بنسخة عن حماضر اجللسات العتمادها أصوالً
  : جيب أن يكون للمؤسسة التعليمية اخلاصة-٧٧املادة 
 مرشـد   - مرشد نفسي تربوي   - موجه - سر  أمني -مدير: هيئة إدارية تضم الوظائف اإلدارية اآلتية      -١

حبيث يتناسب عدد أعـضاء اهليئـة       ) متفرغ أو غري متفرغ   ( طبيب   - مسؤول عن احملاسبة   -اجتماعي
اإلدارية مع عدد الصفوف والشعب لألقسام واملراحل الدراسية، مبا يؤمن حسن سري العملية التربويـة،     

 .ووفق التعليمات الوزارية يف املدارس الرمسية
ة تدريسية يتناسب عدد أعضائها مع عدد الصفوف والشعب القائمة، طبقاً للنصاب التدريسي مبا              هيئ -٢

 .ال يتجاوز النصاب احملدد يف املدارس الرمسية املناظرة
  : يشترط فيمن يقوم بالتدريس يف املؤسسات التعليمية اخلاصة أن يكون-٧٨املادة 
 .ن تتوافر فيه شروط التعيني يف املدارس الرمسيةحاصالً على إجازة جامعية، ومؤهالً تربوياً، وأ -١
جيوز أن يكون معلم الروضة حاصالً على أهلية التعليم االبتدائي أو اإلعدادي، أو من محلة الـشهادة       -٢

يوم، ويسمح للمربية املساعدة يف الروضـة أن        / ٥٠٠/الثانوية العامة ومارس التعليم مدة ال تقل عن         
 .يةتكون من محلة الشهادة الثانو

  : يشترط فيمن يكلف أعماالً إدارية يف املؤسسات التعليمية اخلاصة أن يكون-٧٩املادة 
 .حائزاً على املؤهل املطلوب لشغل هذه الوظيفة املناظرة يف املدارس الرمسية -١
 .أن تتوافر فيه شروط التعيني يف املدارس الرمسية -٢
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ائبه ممثالً للمؤسسة التعليمية اخلاصة ومسؤوالً       يعد رئيس جملس اإلدارة أو صاحب الترخيص أو ن         -٨٠املادة  
أمام الوزارة واجلهات املعنية األخرى، ويتحمل مسؤولية املخالفات املرتكبة املتعلقة بتنفيذ أحكام            

  .املرسوم وهذه التعليمات واألنظمة النافذة األخرى
  : حتدد مهام مدير املؤسسة التعليمية اخلاصة على النحو اآليت-٨١املادة 
 .طبيق أحكام القوانني واألنظمة النافذة املتعلقة باملؤسسات التعليمية اخلاصة والعاملني فيهات -١
 .يشرف على تنظيم سجالت املدرسة وملفات الطالب -٢
 .يسهم يف تأليف اللجان يف املؤسسة -٣
 يشرف على تنظيم عقود العمل املربمة وجتديدها، بني صاحب املؤسسة والعاملني فيها، مبا ال يتعارض         -٤

 .مع أحكام القوانني واألنظمة املرعية، بالنسبة لألجور والترفيع
 .يتابع التزام املؤسسة اخلطة الدرسية املعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب اإلثرائية -٥
 .يشرف على استيفاء األقساط والرسوم املدرسية، وفقاً لألنظمة املرعية -٦
 .يةيشرف على االمتحانات االنتقالية واألنشطة الالصف -٧
 .يشرف على مراسالت املؤسسة مع املديرية واجلهات املعنية األخرى -٨
 .مينح الوثائق املدرسية متهيداً لتصديقها من قبل املديرية -٩
يتابع حسن سري العملية التربوية مـع املعلمـني واملدرسـني، واملرشـدين التربـويني النفـسيني،                 -١٠

 .واالجتماعيني، وأولياء األمور واجملمعات التربوية
 .ترح توزيع العمل على العاملني يف املؤسسة التعليمية اخلاصةيق-١١

 تقوم املؤسسة التعليمية اخلاصة بتنظيم عقد عمل وفق النموذج املعتمد من الوزارة، مـع مراعـاة                 -٨٢املادة  
  .قانون العمل النافذ، أو قوانني العمل النافذة يف بلدان االغتراب

ة اخلاصة أو مديرها، برفع الثبوتيات اآلتية ألعضاء اهليئة التعليميـة            يقوم صاحب املؤسسة التعليمي    -٨٣املادة  
  :إىل املديرية الستكمال املوافقات املطلوبة

 .طلب التعاقد ملصقاً عليه الطوابع القانونية -١
 .صورة مصدقة من اإلجازة اجلامعية -٢
 ).بيان خدمة(صورة مصدقة من املؤهل التربوي أو وثيقة اخلربة  -٣
 .مل ميض على صدورها أكثر من ثالثة أشهر) ال حكم عليه(خالصة سجل عديل  -٤
 .خالصة سجل مدين -٥
 .شهادة صحية مصدقة تثبت خلوه من األمراض السارية واملعدية، وصالحيته للعمل يف الوظائف التعليمية -٦
 .نشرات االستعالمات املطلوبة -٧
  :أيت يشترط يف العقود املربمة مع املؤسسة التعليمية اخلاصة ما ي-٨٤املادة 
أن تكون ثابتة بالكتابة، ولسنة ميالدية كاملة، على أن تبدأ مع مطلع العام الدراسي، وتنتهي بنهايـة          -١

 .العطلة الصيفية
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إذا بدأ العقد ألسباب طارئة بعد مطلع السنة امليالدية، فإنه ينتهي بانتهاء الدراسة حكماً، مـا مل يرغـب                    -٢
 .الة يعدُّ العقد ممداً حكماً مع مراعاة قانون العمل النافذالطرفان بتجديد العقد لسنة أخرى، ويف هذه احل

جيوز تنظيم عقود مؤقتة مبوافقة املديرية، ال تتجاوز مدة الدراسة يف املؤسسة التعليميـة يف إحـدى                  -٣
 :احلاالت اآلتية

 .بديل من إجازات األمومة  -أ 
 .بديل من اإلجازات الصحية اليت تتجاوز مدهتا الشهر -ب 
 .عملبديل من وقف عقد ال -ج 

 للمتعاقد يف وظيفة تعليمية يف املؤسسات التعليمية اخلاصة أن يتقدم بطلب إهنـاء عقـده وفـق                  -٨٥املادة  
  .الشروط احملددة فيه، كما حيق للمؤسسة أن تنهي عقد املتعاقد وفق أحكام العقد وشروطه

  :ة تتم مساءلة العاملني يف املؤسسات التعليمية اخلاصة وفق األسس اآلتي-٨٦املادة 
  : العقوبات اخلفيفة-أوالً  
 .ويفرض كالً منهما من مدير املؤسسة: التنبيه واإلنذار -١
 :ويفرض وفق ما يأيت: احلسم من األجر الشهري -٢

 .من األجر، من مدير املؤسسة، ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر% ٣-%١من   -أ 
 نتائج  من األجر يفرضها مدير التربية وملدة ال تزيد على ستة أشهر وفق           % ٥-%٤من    -ب 

 .التحقيقات
 .تأخري الترفيع أو حجبه، يفرضهما وزير التربية أو من يفوضه -٣

ال تفرض عقوبات احلسم من األجر، وتأخري الترفيع أو حجبه، إال بعد التحقيق مع العامل، واالستماع                 -
  .إىل دفوعه من قبل اجلهة الرقابية املختصة

  :يف احملافظة وهييفرضها اجمللس املسلكي : العقوبات الشديدة-ثانياً  
 .التسريح التأدييب -١
 .احلرمان من العمل يف الوظائف التعليمية ملدة حمددة -٢
احلرمان النهائي من العمل يف الوظائف التعليمية، وال تفرض هذه العقوبة إال يف األمـور املخلـة                  -٣

 .باألخالق والشرف واألمانة، وجيوز رد اعتباره بعد مرور سبع سنوات على تنفيذ العقوبة
 يؤلف اجمللس املسلكي يف احملافظة ملساءلة العاملني يف املؤسسات التعليمية اخلاصة بقرار من مـدير                -٨٧ملادة  ا

  :التربية على النحو اآليت
 .رئيساً        قاٍض يسميه وزير العدل -
 .عضواً          ممثل مديرية التربية -
 .عضواً      ممثل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل -
 .عضواً  يسميه رئيس الفرع/ نقابة املعلمنيممثل املكتب الفرعي ل -
 .عضواً      ممثل أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة -
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 جيوز للعامل الذي فرضت حبقه إحدى العقوبات املسلكية اخلفيفة التظلم منـها لـدى اجمللـس                 -٨٨املادة  
تـاريخ  املسلكي، على أن يتضمن التظلم أسبابه ومؤيداته، وحيق له التظلم يف خالل أسبوع مـن                

تبليغه العقوبة، كما جيوز للعامل الذي فرضت حبقه إحدى العقوبات املسلكية الشديدة التظلم منها              
  .أمام اجمللس املسلكي االستئنايف يف خالل ثالتني يوماً من تاريخ تبليغه العقوبة

  :يؤلف اجمللس املسلكي االستئنايف بقرار من الوزير على النحو اآليت -٨٩املادة 
 .رئيساً      تبة مستشار، يسميه وزير العدلقاٍض مبر -
 .عضواً          مدير التعليم اخلاص -
 .عضواً      ممثل املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني -
 .عضواً      ممثل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل -
 .عضواً      ممثل أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة -
  .ية تعد قرارات اجمللس املسلكي االسئنايف قطع-٩٠املادة 
 تصدر قرارات حتديد احلد األدىن ألجور العاملني املتعاقد معهم يف املؤسسات التعليميـة اخلاصـة                -٩١املادة  

وترفيعاهتم، عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، بالتنسيق مع وزاريت املالية والتربية، ومبا ال يقل              
  .عن أمثاهلم يف التعليم الرمسي

 املؤسسات التعليمية اخلاصة كل عامني، ومبا ال يقل عن النسب املعمول هبـا يف                يرفّع العاملون يف   -٩٢املادة  
  .التعليم الرمسي، وفق جداول حتديد درجة الكفاية لكل عامل

 ترفع املؤسسات التعليمية اخلاصة قوائم بأمساء العاملني املرفّعني ونسب ترفيعهم إىل مديرية التربية،              -٩٣املادة  
  . االجتماعية أو فروعها يف احملافظاتوإىل مؤسسة التأمينات

 حتدد حقوق العاملني وواجباهتم يف املؤسسات التعليمية اخلاصة بقرار من وزير الشؤون االجتماعية              -٩٤املادة  
: اإلجازات املختلفـة (والعمل، وباالتفاق مع وزاريت التربية واملالية، وتشمل احلقوق على األخص    

 والقيام باملهـام    -التزام الدوام (شمل الواجبات على األخص     وت...)  وفاة - زواج - صحية -أمومة
مـع  ...)  والتقيد بالتعليمات الصادرة عن املؤسسة التعليمية اخلاصة اليت يعمل لديها          -املكلف هبا 

  .مراعاة أحكام قانون العمل النافذ وتعديالته
  اليةتنظيم مالية املؤسسة التعليمية اخلاصة، وسجالهتا امل: الفصل احلادي عشر

  :-٩٥املادة 
على صاحب املؤسسة التعليمية اخلاصة أن يودع يف أحد املصارف املعتمدة ضـماناً ماليـاً لـصاحل                  -١

 .املديرية عن الشعب الصفية املعتمدة، وفق البالغات الوزارية النافذة هبذا الشأن
جلمعيات اخلريية من   تعفى املؤسسات التعليمية اخلاصة التابعة للمنظمات الشعبية والنقابات املهنية وا          -٢

 .دفع الضمان املايل
 تقوم املديرية بتأمني حاجات املؤسسة، وتأمني مستلزماهتا ضمن حدود الضمان املـايل يف حـال                -٩٦املادة  

وقوع املؤسسة التعليمية اخلاصة يف عجز مايل، أو يف حال وضعها حتت اإلشراف، حـىت هنايـة                 
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ويطبق قانون جبايـة األمـوال العامـة لتـسديد          الفصل الدراسي األول أو الثاين حسب احلالة        
  .االلتزامات املترتبة أو بأية طريقة أخرى تراها الوزارة

 على املؤسسة التعليمية اخلاصة وضع ميزانية تقديرية سنوية تبدأ من مطلع العام الدراسي تـشمل                -٩٧املادة  
  .ت الناظمةمجيع إيراداهتا ومصروفاهتا، ويتم اإلنفاق بناًء عليها وفق التعليما

  : اإليرادات، وهي-أوالً
 .جمموع ما ُيحّصل من أقساط من الطلبة -١
 .أية رسوم إضافية على أن حتدد ماهيتها يف الالئحة الداخلية للمؤسسة -٢
 .تربعات مالية أو عينية من أي جهة يف حال منحها، بعد موافقة الوزارة أصوالً -٣
 .اشتراكات الطلبة برسوم النقل -٤
  .جمة مع أهدافهاأنشطة املؤسسة املنس -٥
  : املصروفات، وهي-ثانياً
فنيني وإداريني ومعلمني ومدرسني ومـستخدمني وحراسـاً        (أجور العاملني ورواتبهم يف املؤسسة       -١

 .مقابل عملهم، ونفقات تدريبهم وفقاً للسجالت الرمسية) وعمال خدمات وغريهم
 .مسيةاملكافآت واملنح واحلوافز اليت تصرف للعاملني وفقاً للسجالت الر -٢
 .حصة مؤسسة التأمينات االجتماعية وفق املستندات الرمسية -٣
ونفقات ) من قيمة البناء  % ٨(بدل إجيار املبىن، أو بدل القيمة اإلجيارية املقدرة للمبىن إن كان مملوكاً              -٤

من قيمة اإلجيار، طبقاً للتكلفة الفعلية على       % ١٠صيانة البناء وإصالحه وترميمه، حبيث ال تزيد على         
 .سنوات يف حاالت اإلصالح اجلسيم/ ٣/توزع نفقات الترميم واإلصالح على أن 

 - النفقات االسـتهالكية   - أدوات ومواد التنظيف   - احملروقات - املاء - الكهرباء -اشتراكات اهلاتف  -٥
...) قرطاسية، ورق، أحبار طابعات وآالت تصوير مستندات واملطبوعات املختلفة          (مستلزمات التعليم   

 .نظاميةوفق إيصاالت 
 .من مثن شراء األثاث واألدوات واألجهزة واملعدات مقابل استهالك% ٢٠قيمة  -٦
 .أجور نقل الطالب والعاملني يف املؤسسة ومصروفاهتم -٧
 .أية زيادات ناجتة عن قوانني، أو قرارات وزارية -٨
سعافات نفقات الربيد واألختام والتنقالت واإلعالنات ومصاريف اإل      : املصروفات النثرية اليت تتضمن    -٩

 .الطارئة، واحلفالت املختلفة وغريها
 .أية نفقات أخرى يتطلبها القيام بالعملية التربوية التعليمية يف املؤسسة على أن ترفق مبستنداهتا الرمسية-١٠
 .اإلعفاءات والتخفيضات اليت يقترحها جملس األهل ضمن التعليمات الوزارية-١١
كراساهتم إال إذا ورد نص يف الالئحة الداخليـة         ال يدخل يف تقدير املصروفات مثن كتب الطالب و        -١٢

 .للمؤسسة يوضح أن األقساط اليت يسددها الطلبة تتضمن مثن الكراسات والكتب
 .ال يدخل ضمن مصروفات املؤسسة فوائد القروض املستحقة على صاحب املؤسسة -
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عليها يف ضوء القوانني النافذة      تلزم املؤسسات التعليمية اخلاصة بتأدية الضرائب والرسوم املستحقة          -٩٨املادة  
م املتعلقني بفرض ضـريبة     ٢٠٠٥لعام  / ٤١/م والقانون   ٢٠٠٣لعام  / ٢٤/والسيما القانون رقم    

  .الدخل وتعليمات وزارة املالية هبذا الشأن
 إذا كانت املؤسسة تابعة لشخصية اعتبارية وجب أن يكون هلا ميزانية مـستقلة عـن ميزانيـة                  -٩٩املادة  

  .عتباريةالشخصية اال
علـى أن تكـون هـذه       ( تقوم املؤسسة التعليمية اخلاصة باالحتفاظ بالسجالت املالية اآلتيـة           -١٠٠املادة  

حسب أنظمة وزارة املالية    ) حاسوبية/أم غري مادية    / ورقية/السجالت معتمدة سواًء أكانت مادية      
  .):وتعليماهتا

 .سجل إيرادات املؤسسة ونفقاهتا -١
 .ية وامليزانيات اخلتامية لكل عام دراسيسجل امليزانيات التقدير -٢
 .دفاتر إيصاالت معتمدة يدون عليها اسم الطالب واملبالغ اليت دفعها -٣
 .ملف خاص يتضمن مستندات الصرف مصنفة ومرتبة حسب توارخيها -٤
 .سجل األثاث واللوازم والتجهيزات واألجهزة املختلفة والسيما تقنيات التعليم -٥

  ات والتدابري املتخذة بشأهنااملخالف: الفصل الثاين عشر
 إذا تبني وقوع خمالفات يتم إثباهتا يف حمضر، وحيق ملن يتوىل أعمال اإلشراف واملتابعة سؤال من                 -١٠١املادة  

يلزم من العاملني يف املؤسسة وتدقيق السجالت وامللفات، والـدخول إىل القاعـات الدرسـية               
 تتخذ حبقها التدابري املناسبة بناًء على اقتـراح         والتربوية والصحية، ويف حال ثبوت هذه املخالفات      
  :اللجان املختصة، وحبسب طبيعة املخالفة وفق اآليت

 ُينذر أصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة خطياً من قبل املديريـة، بإزالـة املخالفـات               : اإلنذار -أوالً
 حال عدم التجـاوب أو      وتداركها يف خالل شهرين من تاريخ تبليغهم حتت طائلة فرض عقوبات أشد يف            

  :تكرار املخالفات، وذلك يف احلاالت اآلتية
 .وجود نقص يف البناء -١
 .عدم استكمال التجهيزات والتقنيات املطلوبة وجتديدها -٢
 .عدم تنظيم عقود عمل للعاملني واستكمال سجالهتم -٣
 .عدم التقيد بتعليمات القيد والقبول وعدم استكمال مسوِّغات القبول -٤
 . صفة رمسيةوجود أشخاص دون -٥
 .عدم استكمال السجالت وامللفات املطلوبة -٦
 .عدم إعالم أولياء األمور باألقساط املدرسية وأجور اخلدمات اإلضافية قبل بدء التسجيل -٧
 .ويف احلاالت األخرى اليت تقدرها جلان التحقيق واللجان الفرعية واللجنة الرئيسية -٨
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  : التعويض مقابل الضرر-ثانياً
 املؤسسات التعليمية اخلاصة تعويضات مالية مقابل األضرار يف حـال تكـرار             تفرض حبق أصحاب   -١

 :املخالفات بعد اإلنذار، ويف احلاالت اآلتية
 .زيادة أعداد الطلبة عن القدرة االستيعابية احملددة للمؤسسة  -أ 
 .عدم منح العاملني فيها التعويضات املستحقة هلم، وفق األنظمة النافذة -ب 
 .حلد األدىن لألجورعدم التقيد بقرارات ا -ج 
 .افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة من الوزارة  -د 
 .من هذه التعليمات/ ٣٧/زيادة األقساط عما هو حمدد للمؤسسة وفق التصنيف يف ضوء املادة   -ه 
 .استخدام العاملني يف الدولة أثناء دوامهم الرمسي أو قبل احلصول على موافقة مسبقة من مرجعهم  -و 
 .ضه جلنة شؤون التعليم اخلاص الرئيسية أو الفرعية يف املخالفات اليت مل ترد أعالهكل ما تفر  -ز 
 :حيدد مقدار التعويضات املالية مقابل األضرار ذات األثر املادي، واجلهة اليت تفرضها على الشكل اآليت -٢

علـيم  من مخسة وعشرين ألف لرية سورية إىل مئة ألف لرية سورية تفرض بقرار من جلنة شؤون الت               -أ 
 .اخلاص الفرعية

 .أكثر من مئة ألف لرية سورية بقرار من جلنة شؤون التعليم اخلاص الرئيسية -ب 
يتم تسديد املبالغ املفروضة حبق املخالفني يف خالل ثالثة أشهر من تاريخ قرار اللجنـة الرئيـسية أو                   -٣

رة املالية وتضاف إليهـا     الفرعية على أن تستوىف بعدها وفقاً لقانون جباية األموال العامة عن طريق وزا            
 .الفوائد عن مدة التأخري وتصدر أسس فرض هذه العقوبة ببالغ وزاري

السابق من ثانياً، يف حساب خاص، لدى       / ١/توضع التعويضات املالية املستوفاة مبوجب أحكام البند         -٤
ويراعى توزيع  مديرية احملاسبة يف الوزارة، لصاحل التعليم اخلاص وحتدد أوجه الصرف بتعليمات وزارية             

 .نسبة منها على املشرفني والعاملني يف التعليم اخلاص يف الوزارة واملديرية
ويعين رفع يد صاحب الترخيص عن إدارة املؤسسة ويتوىل املدير املشرف تـسيري             : اإلشراف املؤقت  -ثالثاً

ئمة وفقاً لألنظمة، وجيوز    أمور املؤسسة كافةً وفق التعليمات حىت هناية العام الدراسي لتسوية املخالفات القا           
وتوضع املؤسسة حتـت اإلشـراف   . جتديد الوضع حتت اإلشراف لعاٍم آخر حىت زوال املخالفات وأسباهبا       

  :املؤقت يف احلاالت اآلتية
 .خمالفة اخلطة الدرسية أو املناهج املعتمدة -١
 .تداول أو تدريس كتب دون موافقة مسبقة من الوزارة -٢
دون موافقة مـسبقة    )  مصورات - أشرطة تسجيل  -أفالم/ CD /-ةأقراص مدجم (استخدام تقنيات    -٣

 .على استخدامها
 .القيام بأنشطة أو مهمات خمالفة للخطة الدرسية املعتمدة -٤
 .من املرسوم/ ١٥/من املادة / أ/والفقرة / ١٤/من املادة / د/احلاالت احملددة يف الفقرة  -٥
 .من املرسوم/ ٥٣-٤٤-٤٣/احلاالت املبينة يف املواد  -٦
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 وهو إغالق املؤسسة التعليمية اخلاصة كلياً، وإلغاء الترخيص املمنـوح عقوبـةً       : اإلغالق اإلداري  -ابعاًر
  :بسبب املخالفات املرتكبة، ويفرض يف احلاالت اآلتية

 .تكرار املخالفات وعدم إزالتها بعد إنذارها، واستنفاد العقوبات األدىن معها -١
 .صول على موافقة مسبقة من الوزارةتغيري مرحلة التعليم يف املؤسسة دون احل -٢
 .نقل مقر املؤسسة دون احلصول على موافقة مسبقة من الوزارة -٣
 .اختالل احلالة املادية يف املؤسسة التعليمية اخلاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق -٤
 .تدين مستوى التعليم يف املؤسسة التعليمية اخلاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق -٥
 .و الترويج للشقاق الوطين يف املؤسسة التعليمية اخلاصةثبوت انتشار الفساد اخللقي أ -٦
 .ثبوت نشر الشقاق الديين أو املذهيب أو الطائفي يف املؤسسة التعليمية اخلاصة -٧

السابقة حبـق   / رابعاً/إذا ثبت بالتحقيق الذي جتريه الوزارة حصول أي خمالفة مذكورة يف الفقرة              -خامساً
ار اإلغالق، وتوضع املؤسسة حتت اإلشراف حىت هناية العام الدراسـي،  املؤسسة التعليمية اخلاصة يصدر قر   

ويعني هلا مدير مشرف، متهيداً لتصفية التزاماهتا جتاه الطلبة والعاملني وبالتنسيق مـع اجلهـات املعنيـة يف                  
  .املديرية، وال مينح صاحب املؤسسة املغلقة أي ترخيص جديد

 حبق الشُّعب أو الصفوف أو املراحل املفتتحـة يف املؤسـسات             هو تدبري ُيتخذ   :اإلغالق اجلزئي  -سادساً
  .التعليمية اخلاصة دون موافقة مسبقة بقرار من مدير التربية

 تؤلف املديرية يف حالة اإلغالق اإلداري جلنة حلصر موجودات املؤسـسة التعليميـة اخلاصـة                -١٠٢املادة  
  .ضر أصولية بذلكوتسلمها، وتسليمها إىل املدير املشرف، ويتم تنظيم حما

يؤلف مدير التربية جلنة التسلم والتسليم من ممثلني عن دوائر احملاسبة والشؤون القانونية والتعليم اخلاص                -
 .والتوجيه

 .بعد زوال أسباب الوضع حتت اإلشراف، يتم تسليم املؤسسة إىل صاحبها عن طريق اللجنة -
من / ٥٥-٥٤/ية املنصوص عليها يف املادتني      حيدد مآل موجوداهتا اليت استفادت من اإلعفاءات اجلمرك        -

 .املرسوم بتعليمات وزارية تصدر هلذا الغرض وفق األصول
  أحكام عامة: الفصل الثالث عشر

 جيب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة الئحة تنظيمية داخلية وفق النمـوذج املعتمـد يف                 -١٠٣املادة  
حي اإلدارية والتربوية واملالية، ويتم اعتمادها مـن        تنظم فيها النوا  / وتصدر بقرار وزاري  /الوزارة،  

الوزير أو من يفوضه، وال جيوز للمؤسسة إجراء أي تعديل على الئحتها التنظيمية الداخلية قبـل                
  .احلصول على املوافقة املسبقة

 مـن    يتوىل أعمال اإلشراف والتوجيه والتدقيق والتحقيق يف املؤسسات التعليمية اخلاصة، كـلُّ            -١٠٤املادة  
يكلفه الوزير أو مدير التربية خطياً لالطالع على السجالت وامللفات والتأكد من تنفيذ أحكـام               

  .املرسوم وتعليماته التنفيذية والبالغات الوزارية، وإثبات ما يقع من خمالفات ألحكامه
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ملؤسسة التعليميـة    بناًء على اقتراحات اللجان املختصة، للوزير احلق بتعيني مدير مشرف على ا            -١٠٥املادة  
اخلاصة، ينتقى من العاملني يف الوزارة، ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة، ويتقاضـى               
تعويض إدارة من ميزانية املؤسسة التعليمية اخلاصة، وفق األسس املعتمدة، وحتدد مهـام املـدير               

  :املشرف للمؤسسة التعليمية اخلاصة على النحو اآليت
 .ملؤسسة التعليمية اخلاصة اخلطة الدرسية املعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب اإلثرائيةيتابع التزام ا -١
يقدم تقريراً فصلياً عن سري العملية التربوية يف املؤسسة التعليمية إىل مديريـة التربيـة ويبلـغ عـن                    -٢

 .املخالفات يف حينها
 .يطّلع على األنشطة الالصفية -٣
نني واألنظمة النافذة املتعلقة باملؤسسات التعليمية اخلاصة، ومبـا         يتأكد من حسن تطبيق أحكام القوا      -٤

 .يتعلق بالعاملني فيها
 .يعد صلة الوصل بني املؤسسة التعليمية اخلاصة ومديرية التربية وتتم املراسالت عن طريقه -٥
 .ةحيق له بالتنسيق مع مدير املؤسسة االطالع على سري العملية التربوية يف أقسام ومنشآت املؤسس -٦
 ينتقى املدير املشرف من العاملني األصالء يف وزارة التربية احلائزين على اإلجازة اجلامعية، مـع                -١٠٦املادة  

مؤهل تربوي، ولديه خربة يف استخدام احلاسوب، ومل تفرض حبقه عقوبة مسلكية تتجاوز احلسم              
  .من األجر% ٣

ثل من حيث تكوينه واجتماعاتـه جملـس         يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة جملس لألهل ميا        -١٠٧املادة  
  .األولياء يف املدارس الرمسية

  :اإلعانات املقدمة للمؤسسة -١٠٨املادة 
للوزارة حق منح املؤسسات التعليمية اخلاصة، حسب مراحلها، إعانات يف حال إغـالق املؤسـسة                -١

 .ام الدراسيلظروف قاهرة، وفق اإلمكانات املتاحة ووضعها حتت إشراف الوزارة حىت هناية الع
جيوز للمؤسسات التعليمية اخلاصة قبول إعانات مالية أو عينية لصاحل املؤسسة، ومبا حيقق حسن سري                -٢

 .العملية التربوية والتعليمية فيها، بعد احلصول على املوافقة املسبقة من اجلهات املعنية أصوالً
ليمية اخلاصة، أو توسعها من حيث       للوزارة احلق يف ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التع         -١٠٩املادة  

وإيقافها يف ضوء مقتضيات املصلحة الوطنية والتنمية البشرية، وتـصدر          . عدد الشعب والطالب  
  .الوزارة التعليمات هبذا اخلصوص

 ال جيوز حل املؤسسة التعليمية اخلاصة أو إيقافها أو تصفيتها إال مبوافقة الوزير، وبعـد وفائهـا                  -١١٠املادة  
ا جتاه العاملني والطلبة املسجلني فيها، حيث توضع املؤسسة يف هذه احلالة حتت اإلشراف،              بالتزاماهت

  .إىل أن يتم تصفيها أصوالً مع مراعاة األحكام الواردة يف هذه التعليمات
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 على املؤسسات التعليمية اخلاصة املرخصة اليت ترغب باسترياد احتياجاهتا وفق أحكـام املـادة               -١١١املادة  
 من املرسوم أن تتقدم بطلب إىل املديرية حتدد فيه هذه االحتياجات، ويدرس الطلب، ويرفع               /٥٤/

  .إىل الوزارة متهيداً الستكمال اإلجراءات من اجلهات املعنية
من املرسوم ال تستخدم إال     / ٥٥-٥٤/ إن املستوردات املعفاة من الرسوم اجلمركية وفق املادتني          -١١٢املادة  

تعليمية اخلاصة اليت استوردهتا، ويف حال التنازل عنها، ال يتم ذلك إال إىل جهـة               لصاحل املؤسسة ال  
  .حكومية وبناًء على طلب صاحب الترخيص، وموافقة الوزارة وفق األنظمة النافذة

من املرسوم، من الرسوم اجلمركيـة، وفقـاً        / ٥٤/ تعفى املستوردات املنصوص عليها يف املادة        -١١٣املادة  
م وتعديالته، إذا مل يكن هناك إنتـاج        ١٩٧٧لعام  / ١٦٨٧/صوص عليها يف املرسوم     لألحكام املن 

حملي مماثل من تلك املستوردات، شريطة استخدامها حصراً لصاحل املؤسسة، وال جيوز التنازل عنها              
  .إال جلهة حكومية

 جزءاً مـن عائـداهتا    جيوز للمؤسسة التعليمية اخلاصة املرخص هلا وفق أحكام املرسوم أن حتول    -١١٤املادة  
  .بالقطع األجنيب إىل اخلارج وفق أنظمة القطع املعتمدة

 ال جيوز أن يطلق على املؤسسة التعليمية اخلاصة اسم يدل على أي انتماء ديين أو طـائفي، أو                   -١١٥املادة  
مذهيب، أو عرقي، ويشترط تسجيل اسم املؤسسة التعليمية لدى مديرية محاية امللكية الـصناعية،              

  .لتجارية التابعة لوزارة االقتصاد والتجارةوا
 ال جيوز للمؤسسات التعليمية اخلاصة أن تكون جزءاً من مؤسسة أو مجعية سياسية، أو دينية، أو                 -١١٦املادة  

  .تابعة هلا
  :جيوز للمؤسسات التعليمية اخلاصة افتتاح دورات صيفية مبوافقة مديرية التربية ضمن الشروط اآلتية -١١٧املادة 
 .أن تكون الدورة الصيفية من درجة ترخيص املؤسسة التعليمية اخلاصة -١
 .أن تتبع توقيت الدوام الصيفي وال يتجاوز الساعة اخلامسة عشرة -٢
 .أن تلتزم املؤسسة مبنح العاملني فيها تعويضات لقاء تكليفهم العمل فيها إضافةً إىل أجورهم -٣
 .عاملني ورسم العمل الشعيبأن تكون املدرسة مسددة للضرائب والرسوم وأجور ال -٤
 .أال تكون املدرسة منذرة يف العام الذي تتقدم به بطلب افتتاح الدورة الصيفية -٥
حيدد يف املوافقة عدد الصفوف ومراحلها واملناهج اليت ستدرس فيها ومدهتا واألنشطة اليت ستقام فيها                -٦

  .وأمساء العاملني والربنامج األسبوعي
  : املخابر اللغوية تنظيم العمل يف-١١٨املادة 
تتبع املخابر يف ترخيصها إجراءات الترخيص املتبعة نفسها يف املؤسسة التعليمية اخلاصة على أن يكون              -١

 .الدوام فيها مسائياً حصراً
على صاحب املخرب أن يقدم الضمان املايل، وفق ما هو مطبق على املؤسسات التعليميـة اخلاصـة                  -٢

 .األخرى
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جتهيزات مسعية بصرية   (زمات الدراسة وجتهيزاهتا ووسائلها التعليمية احلديثة       أن تتوافر يف املخابر مستل     -٣
 ).وأجهزة تواصل مع الدارسني إضافةً إىل أجهزة احلاسوب لتعليم اللغات

 .على صاحب املخرب وضع الئحة تنظيمية داخلية وفق النموذج املعتمد للمؤسسات التعليمية اخلاصة -٤
مبـا  ) املالية واإلدارية (املطلوبة من املؤسسات التعليمية اخلاصة      على صاحب املخرب تنظيم السجالت       -٥

 .ينسجم وهذه التعليمات
مع مراعاة أحكام املرسوم يتم استخدام العاملني كافةً يف املخابر، بعد احلـصول علـى املوافقـات                  -٦

ب عقود  املطلوبة من اجلهات املختصة، وذلك وفق أحكام قانوين العمل، والتأمينات االجتماعية، مبوج           
 .عمل وفق النموذج املعتمد

جيوز استخدام العاملني يف الدولة بعد احلصول على موافقة مسبقة من مرجعهم الرمسـي، وضـمن                 -٧
 .حدود التعليمات الوزارية

جيوز استخدام العاملني غري السوريني بعد احلصول على موافقة الوزارة واجلهات املختـصة مبـا ال                 -٨
 .من هذه التعليمات/ ٥٢/من املادة / ٢/قرة يتجاوز النسبة احملددة يف الف

 .ال جيوز تدريس أي كتاب، إال بعد أخذ موافقة الوزارة، وفقاً ألحكام املرسوم، وهذه التعليمات -٩
تشرف الوزارة على النواحي التربوية، والتعليمية، واإلدارية، يف املخابر اللغوية وذلك عـن طريـق               -١٠

إلطالع املديرية على حسن سري العملية التربوية فيهـا مـع           تكليف املوجهني االختصاصيني زيارهتا،     
 .من هذه التعليمات/ ١٠٤/مراعاة أحكام املادة 

جيوز للمخابر اللغوية أن متنح الدارسني فيها وثائق تبني الدورات اليت اتبعوها ومستواها، وال حيق هلا                -١١
 .أن متنح شهادات رمسية

اصة مبسك السجالت اإلدارية املعتمدة اآلتية باللغة العربيـة سـواًء            ُتلَزم املؤسسة التعليمية اخل    -١١٩املادة  
  :أكانت ورقية أم حاسوبية

 :، ويشتمل على)مصنف(ملف خاص لكل طالب  -١
 .طلب االنتساب إىل املؤسسة، وعليه طابع نقابة املعلمني  -أ 
 مـن  صورة من شهادة امليالد أو صورة من سجل القيد املدين، أو شهادة ميالد خاصة بالدراسـة       -ب 

 ).إذا كان الطالب غري سوري(سفارة دولته 
 .تقرير طيب مصدق -ج 
 .الشهادات الدراسية احلاصل عليها، وصحيفته املدرسية  -د 
 ).مذكورة يف الئحتها الداخلية(ما تطلبه إدارة املؤسسة من ثبوتيات إضافية   -ه 

  .وحتفظ هذه امللفات مرتبة يف مكان خاص
 :اته اآلتيةملف خاص بكل عامل يف املؤسسة، حيوي ثبوتي -٢

 .عقد عمله املصدق أصوالً  -أ 
 .صورة من هويته الشخصية أو من سجل القيد املدين -ب 
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 .صورة مصدقة من املؤهل العلمي -ج 
 .صورة مصدقة من املؤهل التربوي  -د 
 .صورة من خالصة السجل العديل  -ه 
 .صورة من التقرير الطيب املصدق، الذي مت رفعه إىل املديرية  -و 
 .التربية وبالغاهتا وتعميماهتا وتعليماهتا مصنفة ومفهرسةملف خاص حتفظ فيه قرارات وزارة  -٣
 .ملف حتفظ فيه أسئلة امتحانات األعوام السابقة -٤
 .سجالت لزيارات الطبيب واملوجهني واملعنيني بالرقابة تدون فيه مالحظاهتم وتاريخ الزيارات -٥
 .سجالت للربيد الوارد والصادر -٦
 .سجالت أحوال العاملني ودوامهم -٧
 ).اإلدارة، املدرسني، األهل( اجتماعات اجملالس سجالت حماضر -٨
 ).تفقدات(وسجالت صفية لتثبيت دوام الطلبة وغياهبم، ) السجل العام(سجل الطالب  -٩
 .ملف خاص يتضمن قرار ترخيص املؤسسة، وقدرهتا االستيعابية احملددة وخمططات البناء-١٠
 .اعتمادها وتوارخيهاسجل خاص بالكتب اإلثرائية املعتمدة يف املؤسسة، وأرقام كتب -١١
سجل نتائج امتحانات انتقال الطالب تسجل فيه أمساؤهم وأعمارهم والدرجات اليت حيصلون عليها،             -١٢

 .ومدة بقاء الطالب يف كل صف
 تبقى الرخص املمنوحة أصوالً للمؤسسات التعليمية اخلاصة مجيعها سارية املفعـول، شـريطة              -١٢٠املادة  

  .من هذه التعليمات:  يف الفصول املذكورة أدناهالتزامها أحكام املواد الواردة
ويلزم أصحاب املؤسـسات التعليميـة اخلاصـة        ) املتعلق بشروط صاحب الترخيص   (الفصل الثاين    -١

املرخصة قبل صدور املرسوم التشريعي الذين ال حيملون املؤهل اجلامعي بتعيني مدير تتوفر فيه الشروط               
 .مات التنفيذيةمن التعلي/ ٢/املنصوص عليها يف املادة 

 ).املتعلق بسري الدراسة يف املؤسسات التعليمية اخلاصة ومناهجها(الفصل السادس  -٢
 ).املتعلق بالعاملني، وشروط تعيينهم(الفصل العاشر  -٣

بالنسبة ألصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة القائمة وأعضاء اهليئة التدريسية املتعاقدين قبل صدور             -
اصلني على املؤهل التربوي تعد اخلدمة الفعلية يف التعليم ملدة سنتني على            املرسوم التشريعي غري احل   

 .األقل بديالً من املؤهل التربوي
تلزم املؤسسات التعليمية القائمة تدرجيياً بأعداد األطفال والتالميذ والطالب احملددة يف التعليمـات              -

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦ العام الدراسي التنفيذية بدءاً من الصف األول لكل مرحلة تعليمية اعتباراً من
ملرحلة احللقة الثانية من التعليم األساسي واملرحلـة        (كما تلتزم املؤسسات التعليمية اخلاصة القائمة        -

 .بتوفري املخابر الالزمة للعلوم واحلاسوب لتحسني العملية التربوية) الثانوية
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لتنفيذية العائدة للجمعيـات أو     جيوز للمؤسسات التعليمية املرخصة قبل صدور املرسوم وتعليماته ا         -
الشخصيات االعتبارية األخرى استكمال املراحل التعليمية لتحقيق التسلسل يف مستوياهتا يف بنائها            

 .أو يف أبنية مستقلة تتوافر فيها الشروط املطلوبة املنصوص عنها يف هذه التعليمات
) ٤/٨(٩/٨٤٣التعليمات رقـم    تعد اإلخطارات املوجهة إىل املؤسسات التعليمية اخلاصة مبوجب          -

 .م سارية املفعول وهي مبثابة إخطارات هنائية٣/١/٢٠٠٥تاريخ 
  . تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها-١٢١املادة 

  م٢/٥/٢٠٠٦املوافق لـ  هـ٥/٤/١٤٢٧دمشق يف   
  وزير التربية
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلسكان املرافق 

  ١٩/٢٨/٦: لرقما
  م٢٩/٥/١٩٨٤  املوافق لـهـ٢٩/٨/١٤٠٤: التاريخ

  :...........إىل حمافظة: تعميم
   نرفق لكم صورة نظام الوقاية من احلريق لألبنية العالية اليت يبلغ عدد طوابقها الستة فأكثر وذلك العتمـاده                  

امه وتوفيق النظام النافذ لـديكم مـا        م والعمل به بتم   ١٩٨٢لعام  / ٥/استناداً ألحكام املرسوم التشريعي رقم      
أما بالنسبة لألبنية العالية القائمة حالياً املنفذة أو املرخصة أو قيد التنفيـذ جيـب               .ينسجم مع شروطه وأحكامه   

  :تطبيق هذا النظام عليها من قبل جلنة يشكلها السيد احملافظ بقرار منه على النحو التايل
  :أعضاء اللجنة  -أ 

  .يذي جمللس احملافظةممثل عن املكتب التنف -
 .ممثل عن الدفاع املدين -
 .ممثل عن فوج اإلطفاء لبلدية مركز احملافظة -
 .ممثل عن مديريات اخلدمات الفنية -
 .ممثل عن مديرية الشؤون الفنية يف مدينة مركز احملافظة أو حمافظة مدينة دمشق -

 :مهمة اللجنة  -ب 
اليت تنطبق عليها أحكام وشروط هذا النظـام        إجراء مسح ميداين لكافة املباين املرتفعة يف احملافظة          -

وهبدف الكشف على كافة التجهيزات واالحتياجات املضادة للحريق واملتوفرة يف البناء ودراسـة             
  .مدى مطابقتها للنظام وتسجيل النواقص

تقدمي املقترحات العملية لكافة املباين جمتمعة أو منفصلة من خالل املالحظات اليت حتددها اللجنـة                -
 .وضع جدول بالتجهيزات اإلضافية املطلوبة أو التعديالت املعمارية املمكنةمع 

تقدمي املقترحات العملية حول أسلوب تنفيذ هذه التعديالت والتجهيزات وكيفية إلـزام مـالكي               -
 .األبنية بتنفيذها وكيفية توزيع النفقات

 .اتإصدار شهادة مطابقة بعد التأكد من تنفيذ التعديالت وتركيب التجهيز -
ترفع اللجنة تقاريرها الشهرية عن عملها إىل احملافظ العتمادها وإبالغ أصـحاب املبـاين تنفيـذ                 -

 .املطلوب ضمن مهل زمنية معقولة تتم املوافقة عليها من قبل احملافظ
يف حال عدم قيام أصحاب األبنية تنفيذ املطلوب منهم تقوم الوحدة اإلدارية أو البلدية املختـصة                 -

 .لتنفيذ على حساب أصحاب األبنية وحتصيل هذه املبالغ منهم بالطرق القانونيةحسب احلال با
  

  وزير اإلسكان واملرافق
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  نظام احلماية من احلريق يف املباين املرتفعة
  :األسباب املوجبة

فعة    مسح التقدم العمراين وبشكل خاص ازدهار الصناعة السياحية يف القطر العريب السوري بإشادة األبنية املرت              
واملخصصة ألغراض السكن والنفع العام األمر الذي يربز أمهية معاجلة أخطار احلريق واإلنقـاذ وهـي علـى                  
اإلطالق من أشد األخطار وأوسعها انتشاراً وقد سببت احلرائق وقوع الكثري من الوفيات يف كل عام باإلضافة                 

 فيما إذا وقعت حوادث احلريق يف بناء مرتفع         إىل اخلسائر املادية وإن حجم هذه اخلسائر ميكن أن يزداد بسرعة          
  :ومن أسباب هذه الظاهرة ميكننا أن نعدد

  .االزدياد الكبري يف عدد وأبعاد املباين املرتفعة واالزدياد املتوازي يف قيمة هذه األبنية -
 .طفاء واإلنقاذتصميم هذه األبنية املرتفعة الذي يسهل انتشار الكوارث أفقياً وعامودياً ويعقد تنظيم وسائل اإل -
االستعمال املتزايد للمواد البيتروكيميائية ذات اخلطر الكبري بسبب ما تولده من حرارة مرتفعة وبسبب               -

 .الدخان والغازات السامة والفتاكة اليت تصدر عن االحتراق
ء الصعوبات اليت يالقيها رجال اإلطفاء للتدخل يف أعمال اإلنقاذ واإلطفاء بالسرعة الالزمة من جـرا               -

 .سوء نظام السري باإلضافة إىل كثافة وعقد املرور
 .عدم توفر اخلدمات العامة وخاصةً خدمات احلماية من احلريق ضمن حدودها الدنيا يف األبنية املذكورة -

   إن عملية محاية املباين املرتفعة من احلريق هي عملية عسرية وإن النتائج اليت تترتب على وقوع احلرائق فيها تترك                   
الغالب عند املستثمرين شعوراً بالذنب يف حني يشعر املهندس الذي قام بالتصميم والتنفيذ بأنه مل يـتمكن مـن                   يف  

جتاه هذا الوضع القلق وما ميكن أن يرتبه مـن          . إعطاء املواد اليت استخدمت يف البناء املردود الذي كان ينتظره منها          
كلفة بالدراسة باالستئناس أثناء وضع مشروع النظام املرفـق        مسؤوليات على خمتلف املستويات فقد قامت اللجنة امل       

باألنظمة املماثلة املطبقة يف بعض الدول املتطورة وخاصةً مجهورية أملانيا الدميقراطية وفرنسا ومجهورية مصر العربية               
مار أنظمة البنـاء    وبنتيجة الدراسة املقارنة أمكن التوصل إىل معلومات واسعة يف مض         . باإلضافة إىل اخلربات احمللية   

والظواهر الفيزيائية واألخطار املترتبة وطرق الوقاية منها األمر الذي يتعلق بأبسط طرق األمن والسالمة الواجبة اليت                
  .تضمنها املشروع املرفق لتوفري احلماية من احلريق يف األبنية املرتفعة بشكل عام

 :تصنيف األبنية املرتفعة -١
  ):حسب ارتفاعها: (لزمر التاليةتقسم األبنية املرتفعة إىل ا

  عدد الطوابق التقرييب    ارتفاع البناء باملتر    الزمرة
  ٩-٦      ٢٨ لغاية ١٧    ١
  ١٦-١٠      ٥٠ لغاية ٢٨فوق     ٢
  ٢٦-١٧      ٨٠ لغاية ٥٠فوق     ٣
   وما فوق٢٧        ٨٠فوق     ٤

عن منـسوب   ) لرواجعمبا فيه املالحق وا   (يعرف ارتفاع البناء بارتفاع أرضية أعلى بالطة قابلة للسكن          
  .الرصيف اجملاور للمبىن
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 :شروط الوقاية من احلريق -٢
  :مبدأ التقطيع -١

   تستند احلماية من احلريق يف األبنية املرتفعة على مبدأ التقطيع أي تقسيم املبىن إىل خاليا وحصر                
  .النار ما أمكن ضمن خلية واحدة جدراهنا قاطعة للنار ملدة ال تقل عن ساعتني

 ٢م/٦٠٠/ يف األبنية خمتلفة االستعمال و       ٢م/٤٠٠/ة العظمى للخلية الواحدة بـ      حتدد املساح  -
 .يف األبنية السكنية على أن تكون اخللية ممتدة على طابق واحد ال غري

بني اخلاليا وبيـوت األدراج الداخليـة       /  ساعة ٢/يفرض وجود حجريات مهواة قاطعة للنار        -
احلجريات األخرية بأبواب إغالق آلية عنـد ارتفـاع       وتزود هذه   ) احلاوية على املصاعد أيضاً   (

 .سنتغراد/ ٧٠/احلرارة إىل درجة 
 :مواد البناء -٢

  .   كافة التمديدات الواصلة بني الطوابق جيب أن تكون غري قابلة لالشتعال
  :حسب اجلدول التايل) ح.م(   حتدد مقاومتها للحريق 

  نات البناء احلدود الزمنية الدنيا لقابلية مكو
  لالشتعال ومقاومتها للحريق

  بناء مرتفع
  ١زمرة 

  بناء مرتفع
 ٤-٣-٢زمرة

بناء مرتفع 
  ١زمرة 

  بناء مرتفع
  مكونات البناء ٤-٣-٢زمرة

  محولة احلريق
  ٢م/ ميغا حريرة١٢٥حىت 

  محولة احلريق 
  ٢م/ ميغا حريرة١٢٥حىت 

 – جدران بيت الدرج –جدران حاملة   غري قابلة لالشتعال  لغري قابلة لالشتعا
  ٣,٠     ٢,٥  ٢,٥  ٢,٠   أعمدة-دعمات 

  ١,٠  ١,٠  سقوف األبنية  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال
  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٥  أسقف  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال
  ٠,٥  ٠,٥  أجزاء البناء احلاملة لألسقف  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال
  ١,٥  ١,٥  )الفاصلة بني بنائني(لية اجلدران الداخ  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال

القواطع ضمن البناء (اجلدران الداخلية 
  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال  )الواحد

  ٠,٢٥  ٠,٢٥    اجلدران اخلارجية للبناء  غري قابلة لالشتعال  غري قابلة لالشتعال
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يف ..)  سياحية اخل  – صناعية – خدمات – جتارية –سكنية: (ق لكافة أنواع املباين   سيتم حتديد محولة احلري    -
 .جدول الحق يصدر عن اجلهة املسؤولة، ويعمل هبذا اجلدول حىت تاريخ صدور اجلدول الالحق

سيتم حتديد مقاومة املواد للحريق على اختالف أنواعها وحسب استعماهلا يف جدول الحق يصدر               -
 .عن اجلهة املسؤولة

 :الواجهات -٣
  ).أكرب أو يعادل( C+O <١)متر واحد:(التقليدية من مواد إمسنتية وجيب تأمني العالقة التالية  -أ 

  : مالحظة
  .يقصد به البعد الشاقويل بني أسفل النافذة يف الطابق األعلى وأعلى النافذة يف الطابق األدىن(C)إن حرف

  . بقصد به بروز الشرفة عن واجهة الغرفة(O)إن حرف 
  

  
  
  
  
  
  

) ٢/٣/٤( بانتظار صدور تعليمات خاصة هبا ختضع أبنية الزمـرة           ،اخل. ..زجاج  : املتطورة  -ب 
ملوافقة خاصة متنح من قبل جلنة فنية يؤلفها السيد احملافظ حبيث تتضمن ممثالً عن كـل مـن                  

 الدائرة الفنيـة يف بلديـة       – مديرية اخلدمات الفنية   – الدفاع املدين  –اإلطفاء ( :اجلهات التالية 
 ). املكتب التنفيذي جمللس احملافظة–ز احملافظة أو حمافظة مدينة دمشقمرك

 :ممرات دخول عربات اإلطفاء -٤
   جيب أن تتوفر يف وجائب األبنية املرتفعة بكافة زمرها ممرات دخول صاحلة ملرور عربات اإلطفاء               

ا جيب أال تقل    طن كم / ١٨/وأن تكون هذه املمرات ذات مقاومة ملرور مركبة ال يقل وزهنا عن             
  :أبعاد هذه املمرات عن القياسات التالية

  .م)٤/ (املنصة/عرض املمر يف منطقة االستعمال  -
 .م)٣(عرض املمر  -
 .م)٤(االرتفاع احلر ألقسام املرور يف املمرات املسقوفة  -
 .م)١١(نصف قطر الدوران األدىن  -

يف أقـسام   %/ ١٠/يف أقـسام الـدخول وعـن        %/ ١٥/كما جيب أال يزيد ميل املمرات عن        
أما من حيث االقتراب فيجـب أن        .االستعمال وأال يكون هناك فرق بني مستوى املمر واملنصة        

  :تتوافر الشروط التالية

 باب بلكون

O

 واجهة الغرفة
 السقف

 زجاج

 بالطة
 نافذة

C 

 نافذة
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يف حالة املمر املوازي للبناء جيب أال تزيد املسافة بني طرف املنصة األقرب من البناء وواجهـة                  -
  .م وعلى طول واجهة البناء/٨/البناء عن 

مر العامودي على البناء جيب أال تزيد املسافة بني طرف املنصة األقرب مـن البنـاء                يف حالة امل   -
وواجهة البناء عن متر واحد كما جيب أال تزيد املسافة األفقية بني أبعد نافذة من واجهة البناء                 

 ):انظر الشكل التايل(م /٥/واملمر عن 
 .طفاء بكامل محولتها عليهاتعرف املنصة بالساحة األفقية اليت تسمح بوقوف سيارة اإل -
    

    
  
  
  
  
  

  
 
  )املمرات الواصلة إىل الشقق من بيت الدرج( :ممرات الدخول األفقية ضمن املباين -٥

سهلة احلركة كذلك جيب تأمني سهولة إزالة احلـواجز بـني           ): ممر موزع خارجي  (اخلارجية    -أ 
  .الشرفات املتجاورة حبيث تسمح بكسرها لتأمني هروب اجلمهور

 :بدون نوافذ خارجية وجيب توفر الشروط التالية): ممر موزع داخلي(الداخلية   -ب 
  .م/١٥/جيب أال تزيد املسافة بني أبعد باب شقة وبيت الدرج عن  -
 :جيب تأمني فتحات هتوية يف املمر على النحو التايل -

  :التهوية الطبيعية -١
 يف املمرات وعلى    ٢م/١٥/متر مربع بالقرب من بيت الدرج لكل        / ٢/فتحة علوية يف اجلدار    -١

 .م/٠,٧٥/ وبعده األصغر ال يقل عن ٢م/٢/منور ال يقل مساحته عن 
 من املمرات على منور ال      ٢م/١٥/فتحة سفلية يف اجلدار متر مربع أبعد ما ميكن من الدرج لكل              -٢

  .ساعة) ٢/١(جيب أن تكون اجلدران وإكساؤها صعبة االلتهاب  .٢م/١/تقل مساحته عن 
 :صطناعيةالتهوية اال -٢

 بالساعة وتغيري حجم هواء     ٢م)٣,٥(إذا كانت التهوية آلية فيجب تأمني هتوية اصطناعية مبعدل          
  .املكان مبعدل مرة ونصف يف الساعة وأن تكون هناك جتهيزات احتياطية تضمن استمرار عملها

 :األدراج -٦
  : ويشترط فيها ما يلي:اخلارجية  - أ

 عرض للمر

 ممر موازي للبناء
>  ١١Rم

 واجهة البناء

 أبعد نافذة نافذة

 ممر عمودي على املبىن

 ٥م <  ١م < 
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قل عن واجهة البناء املالصقة  وأال يتصل بشرفات         م على األ  )١,٤٠(أن يربز بيت الدرج مسافة       -
  .مع تأمني نوافذ هتوية يف بيت الدرج

 .ال يسمح بوجود أية متديدات ضمنه باستثناء متديدات اإلطفاء -
ملدة ساعة كذلك جيب    ) مبا فيها أبواب بيت الدرج    (جيب أن تكون جدرانه املالصقة قاطعة للنار         -

 .اقأن تكون مواد اإلكساء صعبة االحتر
م على األقل وذو إغالق آيل وأال يقـل         ) ٠,٨٠(جيب أن يكون عرض الباب املؤدي إىل الدرج          -

 .م )١,٢٠(عرض الدرج عن 
 :ويشترط فيها ما يلي) مبعزل عن الدخان (:الداخلية  -ب 

  .ال يسمح بوجود أية متديدات ضمنه باستثناء متديدات اإلطفاء -
 .ة للنار ملدة ساعةجيب أن تكون جدرانه واألبواب املؤدية له قاطع -
 مع ضمان عدم إغالقها أو إمكانية فتحها يدوياً من          ٢م/١/جيب تأمني فتحة هتوية علوية مبقدار        -

 .مستوى دخول عناصر اإلطفاء
م على األقل وذو إغالق آيل وأال يقـل         ) ٠,٨٠(جيب أن يكون عرض الباب املؤدي إىل الدرج          -

 .م )١,٢٠(عرض الدرج عن 
 :املصاعد الكهربائية -٧

جيب أن تزود األبنية العالية مبصاعد كهربائية يتناسب عددها واستيعاهبا مع الغاية من اسـتخدام                -
  .البناء وعدد العاملني فيه أو القاطنني وجيب أال يقل عدد املصاعد بكافة األحوال عن اثنني

غـذى  مبصعد خاص للخدمة وللصيانة واإلطفاء يت/ ٤-٣-٢/جتهيز بعض املباين العالية يف الزمرة        -
 .بشبكة كهربائية مستقلة

 :شبكة التمديدات الكهربائية -٨
جيب تأمني التغذية من مصدرين خمتلفني بالنسبة للتجهيزات األساسية يف البناء وهي شبكة إنارة               -

مسالك اهلروب وشبكة التنبيه ومقسم اهلاتف وأجهزة تقوية ضغط امليـاه وأجهـزة سـحب               
تقال من املصدر األول إىل الثاين آلياً يف حالة الطوارئ          الدخان واملصاعد الكهربائية وأن يتم االن     

  .وغالباً ما يكون املصدر الثاين هو عبارة عن مولدات احتياطية
جيب إنارة مسالك اهلروب وخمارج النجاة واألدراج واملصاعد بشكل مناسب علـى أن يكـون      -

 .موضع أزرار اإلنارة يف موضع بارز
 :شبكة التمديدات املائية -٩

  :باملياه خارج البناءالتزويد   -أ 
ساعة عند استخدامها إلطفاء احلريـق      / ٣/جيب أن تتوفر املياه خارج البناء ملدة ال تقل عن              

  :داخل البناء وذلك حسب اجلدول التايل
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  ضمن احلدود   ومحل احلريق٣حجم البناء بامل
  ١٢٥احلمل حىت 

  ٢ميغاكالوري م
  ١٢٥مل ك فوق احل

  ٢م/ميغاكالوري

أدىن غزارة كمية مياه اإلطفاء 
  ثانية/ليتر

  ١٥  ٥,٠٠٠حىت   ٢٠,٠٠٠حىت 
  ٢٠,٠٠٠فوق 
  ٥٠,٠٠٠وحىت 

  ٥,٠٠٠فوق 
  ٢٠  ٢٠,٠٠٠وحىت 

  ٢٠,٠٠٠فوق   ٥٠,٠٠٠فوق 
  ٢٥  ٥٠,٠٠٠وحىت 

  ٣٠  ٥٠,٠٠٠فوق   ــ
  .تركب مآخذ مياه احلريق على جانب البناء الواقع على الطريق املهيأ لوقوف سيارات اإلطفاء -
كفاية شبكة املياه اخلارجية جيب تأمني مستودعات مائية ال تقل سعة الواحد منها             يف حال عدم     -

 .٣م/٥٠/عن 
 :التزويد باملياه داخل البناء  -ب 

ساعة عند استخدامها إلطفـاء احلريـق       / ٣/   جيب أن تتوفر املياه داخل البناء ملدة ال تقل عن             
  : فوج اإلطفاء وفق اجلدول التايلوذلك عدا التجهيزات األخرى امللحوظة واملوصى هبا من قبل

  البناء
  الغاية منه  الطراز والنوع

متديدات مياه 
 اإلطفاء الالزمة

أدىن حد لتدفق املياه يف 
  ثا/التمديدات الرطبة ل

أدىن حد مطلوب 
  ثا/بشكل عام ل

  بناء مرتفع  غري مطلوب  للسكن
  ١٠  ٥  متديدات رطبة  لغري السكن  )١(زمرة

  بناء مرتفع  ـ  ـ  متديدات جافة  للسكن
  ١٠  ٥  متديدات رطبة  لغري السكن  )٢(زمرة

  بناء مرتفع
  ١٠  ٥  متديدات رطبة  شىت  )٣(زمرة

  بناء مرتفع
  ٢٠  ١٠  متديدات رطبة  شىت  )٤(زمرة

 :أنواع التمديدات  -ج 
هي التمديدات اليت تتصل مباشرة مبصدر مائي حتت ضغط معني وهو           : التمديدات الرطبة  -١

 :ات مكافحة احلريق وجيب أن تتوفر الشروط التاليةمعد يف أية حلظة لعملي
  .أن تكون مبطنة وعميقة لتكون يف محاية من خطر الصقيع -
 .٢سم/كغ/٢وضغطه ال يقل عن ) ثا/ل/٢,٥(جيب أن يكون تدفق ماء القذف ال يقل عن  -
جيب أن تكون التمديدات الرطبة ومآخذ املياه موزعة حبيث يتأمن معها وصول املياه مـن                -

 .واحد على األقل إىل كل غرفة من البناءقاذف 
 .جيب أن تشمل التمديدات الرطبة بيوت األدراج -
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/ ١,٥/ومأخذين بقياس   / ٢,٥/أن يكون يف كل طابق مأخذ واحد على األقل من قياس             -
 .إنش من نوع جون موريس جمهزين بسكر فتح وإغالق

ا تدعو احلاجة إىل ذلك فقط      هي التمديدات اليت تدفع فيها املياه عندم      : التمديدات اجلافة  -٢
ويتم ذلك عادةً باستخدام مضخات سيارات اإلطفاء وذلك جيب تزويده بوصلة دخول مناسبة             

 .سم/٨٠-٢٠/هلذا الغرض أسفل املبىن ومرتفعة عن سطح أرض الشارع مسافة 
  :وجيب أن تتوفر فيها الشروط التالية

  .إنش/٤/أال يقل قطر التمديدات اجلافة عن  -
إنـش وأكـرتني بقيـاس      /٢,٥/راً من الطابق الثاين صعوداً باكرة وصل قياس         جتهز اعتبا  -
 .إنش يف كل طابق/١,٥/
ملـدة  ) ٢سم/كغ/١٦(جيب أن تتحمل شبكة التمديدات اجلافة ضغط جترييب ال يقل عن             -

 .مخس دقائق يف أبعد نقطة من الشبكة
 .جيب أن تشمل التمديدات اجلافة بيوت األدراج -
ار طرق صيانة املواسري عند التركيب كما جيب عمل وصلة أرضـية            جيب األخذ يف االعتب    -

 ).التفريغ الكهربائي(للمواسري 
مـع  (جيب تزويد املداد اجلاف بولف لتصريف اهلواء يف أعاله وبولف تصريف يف أسفله               -

 ).بالوعة صرف للتخلص من املياه بالتمديدات بعد االستعمال
 : التمديدات والشروط اإلضافية -٣

مت طبيعة البناء شبكات إطفاء خاصة مثل الرشاشات الذاتية وغريها، فيجب أن            إذا استلز  -
 من مساحة البناء حىت     ٢لكل م ) د/ل/٢(يلحظ توفري املياه اإلضافية الالزمة هلا، وذلك مبعدل         

  .لالرتفاعات األعلى) د/ل/٣(متر ويزاد املعدل إىل / ٨/ارتفاع 
 أبعد نقطة يف الشبكة أو إىل مأخذ املياه يف املواقع           يف حالة عدم تأمني معدالت الضغط الالزمة إىل        -

حمطة تقوية تعمل   (غري املناسبة، ففي هذه احلالة جيب أن يلحظ وجود جتهيزات خاصة بزيادة الضغط              
مـن بـدء    ) على أبعد حد  (، حبيث تؤمن التدفق والضغط الالزمني خالل دقيقة واحدة          )بشكل آيل 

 الضغط جاهزة باستمرار للقيام باملهمة السابقة وجيب أن تؤمن تشغيلها، وجيب أن تكون جتهيزات رفع     
 .خزانات املياه العالية وامللحوظ استخدامها ألغراض اإلطفاء الضغط والتدفق الالزمني

ميكن السماح بإنشاء حمطة واحدة لتقوية ضغط شبكة املياه جملموعة أبنية مرتفعة متجاورة              -
 .و خارجياًسواء كان مكان حمطة التقوية داخلياً أ

 :شبكة إنذار حريق -١٠
   جيب جتهيز األبنية املرتفعة بأجهزة خماطبة الستعماهلا من قبل سكان املبىن يف حاالت الطـوارئ،     

جيب جتهيز األبنية املرتفعـة يف       .حبيث تؤمن االتصال املباشر يف كافة الطوابق وغرف حارس املبىن         
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 جهاز إنـذار    –هاتف(إلخبار فوج اإلطفاء    ة آلية   بأجهزة خماطبة مزودة بأجهز   ) ٤-٣-٢(الزمر  
  .يف حاالت الطوارئ) اخل..

  :تعداد األدراج واملصاعد الواجب توافرها: ثالثاً
  :يف األبنية السكنية  - أ

جيب تأمني درج واحد ومصعدين على األقل لكل خلية من خاليا املبىن مع تأمني              : يف الزمرة األوىل   -
 . بني الطوابقتقلألقل لكل خلية سالمل جناة معدنية مبعدل سلم واحد على ا

جيب تأمني درجني ومصعدين على األقل لكل خلية من خاليا املبىن على أن             ): ٤-٣-٢(يف الزمر    -
  .تكون األدراج متصلة ببعضها يف كافة الطوابق

 ):اخل.... مستشفيات – فنادق –مكاتب (يف األبنية املختلفة االستعمال   - ب
واحد ومصعدين على األقل لكل خلية من خاليا طوابق املـبىن           جيب تأمني درج    : يف الزمرة األوىل   -

 .مع تأمني سالمل جناة معدنية مبعدل سلم واحد لكل خلية
جيب تأمني درجني ومصعدين على األقل لكل خلية من خاليا طوابق املـبىن             ): ٤-٣-٢(يف الزمر    -

 .قمع تأمني مصعد إضايف على أن تكون األدراج متصلة ببعضها يف كافة الطواب
  :تأمني مهابط للحوامات يف عمليات اإلنقاذ: رابعاً

  .جيب تزويدها مبهابط خاصة للحوامات ستوضع مواصفاهتا الحقاً) ٤-٣الزمر (   بالنسبة للمباين الشاهقة 
  :تشييد األبنية: خامساًً
 ما أمكن   جيب أن جتهز األبنية املرتفعة يف كافة زمرها بأجهزة تدفئة مركزية وأن تكون املراجل بعيدة               -١

  .عن العناصر احلاملة للبناء
 :إن حتديد مواد الوقود املسموح استعماهلا يف األبنية املرتفعة إمنا تتعلق بنوع هذه األبنية حسب اجلدول التايل -٢

  
  حدود النوعية

  مواد الوقود  األبنية املرتفعة  األبنية املرتفعة
  /٤/زمرة  /٣/زمرة  /٢/زمرة  /١/زمرة

    الطاقة الكهربائية
فحم (الوقود الصلب ختزينه يف األقبية 

  غري مسموح  ) حطب–

) الفحم- تقطري-طبيعي(شبكة الغاز 
  غري مسموح  مسموح  )١(

  غري مسموح  )إفرادياً(الوقود الصلب 
  مسموح  إفرادياً) مازوت(الوقود السائل 
مجاعياً يف ) مازوت(الوقود السائل 

  غري مسموح  مسموح  األقبية حتت الوجيبة

بشرط ) اسطوانة الغاز(از السائل الغ
  غري مسموح  مسموح  ضمان عدم تسرب الغاز
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جيب أن حتتوي األبنية املرتفعة بكافة زمرها على جتهيزات خاصة لتجميع القمامة حتسب شـروطها                -٣
 .بقرار يصدر عن وزير اإلسكان واملرافق

بعيدة عن تعريض القـائمني  جيب أن تكون عمليات تنظيف النوافذ وواجهة البناء ممكنة عند اللزوم و            -٤
 .هبا لألخطار، كأن يكون هناك جتهيزات خاصة بذلك مثل مصاعد الواجهات أو الروافع

طوابق من أجل استخدامها يف أعمال نظافـة األدراج         / ٣/يتوجب أن يكون هناك مأخذ مياه كل         -٥
 .واألرضيات وغريها

واملوجودة يف املباين املرتفعة بكافة     جيب أن يكون املرآب املخصص للسيارات ذات احملرك االنفجاري           -٦
ساعة وجمهزة  / ٣/زمرها غري متصلة بالبناء بأية فتحة داخلية وجدراهنا مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن               

 .بأجهزة لتنقية اهلواء
 جيب أن جتهز األبنية املرتفعة بكافة زمرها بشبكة مانعة الصواعق جلذب الشحنات اجلوية              :مانعات الصواعق  -٧

بر الواقعة يف أعلى مكان يف البناء وتثبت النوازل على الواجهات اخلارجية بواسطة مثبتـات عازلـة                 حنو اإل 
 .م بواسطة قسطل فوالذي/٢/ومغلفة وحتمي هذه النوازل عند اقتراهبا من سطح األرض وعلى ارتفاع 

 ): تعيني حارس (:املراقبة يف املباين -٨
 املرتفعة بكافة زمرها ليالً هناراً ويعني للقيام هبا مسؤول          جيب توفر مركز للمراقبة الدائمة يف األبنية       -

  :عليه القيام مبا يلي
 .التأكد الدوري من حسن عمل املصعد -
 .التأكد من حسن سالمة شبكة احلماية من الصواعق -
 .الكشف الدوري عن مسببات احلريق ونظافة البناء -
 .استدعاء ومساندة رجال اإلطفاء -
 .املختلفةالتحقق من أعمال الصيانة  -

  :رخصة البناء وشهادة املطابقة: سادساً
 زمرها وكذلك طاليب ترخيص بناء هذه األبنية عنـد تقـدمي طلبـات              جيب على مستثمري األبنية بكافة      - أ

  .الترخيص أن يتعهدوا خطياً بتنفيذ الشروط الواردة يف هذا النظام حتت طائلة املسؤولية واملالحقة القانونية
ق ورؤساء البلديات اليت فيها أبنية عالية ينطبق عليها هذا النظام جلنة فنيـة              يشكل حمافظ مدينة دمش     - ب

 :مؤلفة من ممثل عن كل من البلدية وفوج اإلطفاء والدفاع املدين مهمتهما
دراسة املخططات املطلوبة يف رخصة البناء ومدى مطابقتها هلذا النظام وذلك قبل منح رخصة البناء             -١

  .بل حتقيق كامل الشروط الواردة فيهومينع منح أية رخصة بناء ق
إجراء كشف على املبىن بعد تنفيذه هبدف إصدار شهادة املطابقة مع الرخصة وشروط الوقاية مـن                 -٢

 .احلريق ومينع استثمار أي مبىن قبل صدور شهادة املطابقة اليت تسمح بسكن املبىن
 .ملبىن ضد احلريقالكشف الدوري على املباين العالية مرة كل سنتني وتسجيل جاهزية ا -٣
 .حيظر على أية جهة كانت تسوية املخالفات اليت تتعارض مع أحكام هذا النظام بالغرامة  - ج
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  ت/٩/القرار رقم 
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

  م١٩٦٧لعام / ١٦٣/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  منه/ ٤٧/م والسيما املادة ١٩٦٨لعام / ٢٥٩٠/لى أحكام املرسوم التنظيمي رقم وع

  م وتعديالته١٩٧٥لعام / ١٤/وعلى أحكام القانون رقم 
م واملـؤرخ يف    ٢٣/١١/٢٠٠٢تـاريخ    وال/١٧١٤وعلى حمضر اجتماع اللجنة املـشكلة بـالقرار رقـم           

  م وعلى مقتضيات املصلحة العامة٧/١/٢٠٠٣
  :يقرر ما يلي

متنح وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تراخيص إقامة مزارع وجممعات تربية وتسمني الدواجن وملحقاهتا  -١ادة امل
خارج حدود املخططات التنظيمية ومناطق احلماية ومناطق التوسع العمراين للمدن والبلدان والبلـديات             

  :ووفقاً للترتيب التايل) ية الرمسيةوفقاً للتقسيمات اإلدار(والقرى ذات الشخصية االعتبارية واملزارع 
 رخصة بناء بإقامة احلظائر واإلنشاءات وامللحقات اخلاصة هبذه املزارع أو اجملمعات متنح من              :البند األول 

قبل مديريات اخلدمات الفنية أو جمالس املدن أو البلدان أو القرى االعتباريـة أو البلـديات                
  : أدناهوبعد توفر الشروط املبينة) حبسب احلال(

  :-١فقرة 
مسافة ال تقل   ) باستثناء مزارع وجممعات اجلدات   (أن يبعد املوقع املقترح إلقامة هذه املزارع أو اجملمعات            -أ  

كم من حدود املخططات التنظيمية ومناطق احلماية ومناطق التوسع العمـراين ملـدن مراكـز               /٢/عن  
يمية ومناطق احلماية ومناطق التوسـع      كم من حدود املخططات التنظ    /١/احملافظات ومسافة ال تقل عن      

م من حدود املخططات التنظيمية ومناطق احلماية ومناطق        /٥٠٠/العمراين لبقية املدن ومسافة ال تقل عن        
التوسع العمراين بالنسبة للبلدان والبلديات والقرى ذات الشخصية االعتبارية واملـزارع وغريهـا مـن               

قسيمات اإلدارية، وال تعترب حبكم التجمعات السكانية البيـوت         التجمعات السكانية الواردة يف نشرة الت     
أما البعد عن التجمعات السكانية     . املرخصة لألغراض الزراعية وال املخالفة املشادة على األراضي الزراعية        

 .م/٥٠٠/نسمة فيجب أن ال يقل عن مسافة / ١٠٠٠/األخرى املخالفة اليت يتجاوز عدد سكاهنا 
كـم مـن حـدود      /٢/قترح إلقامة مزارع وجممعات اجلدات مسافة ال تقل عن          أن يبعد املوقع امل     -ب 

املخططات التنظيمية ومناطق احلماية ومناطق التوسع العمراين يف املدن والبلدان والبلديات والقرى ذات         
الشخصية االعتبارية واملزارع وغريها من التجمعات السكانية الواردة يف نشرة التقسيمات اإلداريـة،             

 .نسمة/ ١٠٠٠/التجمعات السكانية املخالفة اليت يتجاوز عدد سكاهنا ومن 
) حسب االختـصاص  (تعترب مديريات اخلدمات الفنية يف احملافظات والبلديات والوحدات اإلدارية           -٢فقرة  

مسؤولة عن تطبيق الفقرة األوىل من البند األول من املادة األوىل، وعليها أن تقوم بإجراء الكشف                
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ى املوقع املقترح إلنشاء املزرعة أو اجملمع عليه وحتديده بالضبط والدقة وذلك باعتمـاد              الفعلي عل 
خمطط العقار وتعيني املوقع عليه بعد بيان األبعاد واحلدود ومساحة األبنية املقترحة ملعرفـة مـدى                

  .جملمعاتمطابقة ذلك املوقع لألحكام الواردة أعاله بغية السماح أو عدمه بإقامة هذه املزارع أو ا
 تصدق خمططات أبنية مزارع وجممعات الدواجن وملحقاهتا من نقابة املهندسني أو فروعهـا يف               -٣فقرة  

  .احملافظات
 موافقة مبدئية لطالب الترخيص متنح من قبل مـديريات الزراعـة واإلصـالح الزراعـي يف                 :البند الثاين 

  :احملافظات وبعد توفر الشروط التالية ضمن إضبارة الترخيص
 رخصة بناء بإقامة احلظائر واملنوه عنها حتت البند األول من املادة األوىل موقعـة أصـوالً مـن                   -١قرة  ف

  .اجلهات املسؤولة مبيناً فيها نوعية التربية وطاقة املشروع وأماكن هذه املزارع أو اجملمعات
ليه أو مـا مياثلـه بـذلك         إخراج قيد عقاري يبني ملكية العقار املراد إقامة املزرعة أو اجملمع ع            -٢فقرة  

كشهادة تصرف أو شهادة انتفاع من اإلصالح الزراعي أو عقد إجيار أو مشاركة موقعة أصوالً               
  .من اجلهات املسؤولة ذات العالقة

م من حدود أية    /٣٠٠/ أن يبعد املوقع املقترح إلقامة هذه املزارع أو اجملمعات مسافة ال تقل عن               -٣فقرة  
ويعتمد البعد لشعاعي أثناء القيـاس      (يص مبدئي أو هنائي باملنطقة      مدجنة أو جممع مرخص ترخ    

ويف حال وجود حاجز طبيعي بني مدجنتني فيعود تقدير ذلك إىل جلنة فنية تشكل يف               ) باألمتار
مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي، أما البعد عن مداجن األمات فيجب أن ال يقل عن مـسافة                

  .كم/٢/ة املداجن التابعة للقطاع العام مسافة ال تقل عن م وعن مداجن اجلدات وكاف/٥٠٠/
م من املنشآت الزراعية    /٣٠٠/أن يبعد املوقع املقترح إلقامة هذه املزارع أو اجملمعات مسافة ال تقل عن               -٤فقرة  

 التابعة للقطاع العام أو املشترك املتخصصة باإلنتاج احليواين كمنشآت تربية األبقار واألغنام واملـاعز،             
  .م من مزارع وجممعات األبقار واألغنام واملاعز التابعة للقطاع اخلاص/٥٠/ومسافة ال تقل عن 

  : -٥فقرة 
كم من حرم الثكنات العسكرية الدائمة وحدود املنـاطق         /١/أن يبعد املوقع املقترح مسافة ال تقل عن           -أ 

 - سـدود سـطحية    - أهنـار  -عينابي(السياحية املعمول هبا لدى اجلهات الرمسية ومصادر املياه العامة          
 ).اخل.... شواطئ البحر

 - مستوصفات - مشايف -مدارس(م من املنشآت العامة     /٥٠٠/أن يبعد املوقع املقترح مسافة ال تقل عن           -ب 
 .ومن معامل األعالف واألغذية واألدوية وإنتاج اللقاحات املختلفة) اخل..  معامل-مراكز صحية

 عن مصادر الرطوبة ومياه الفيضانات ومياه الـسيول واألمـاكن            أن يكون املوقع املقترح بعيداً     -٦فقرة  
  .املزعجة وخملفات املدن وحمققاً إلمكانية التربية املثلى

  . ٢م١٥٠ أن ال تقل املساحة الفعلية ألبنية احلظائر عن -٧فقرة 
  تعهد خطي من طالب الترخيص مصدق من الكاتب بالعدل يتضمن عدم املطالبة بأي عطـل أو       -٨فقرة  

  .ضرر ينجم عن إغالق املدجنة يف حال ثبت أهنا مصدر إزعاج أو ضرر صحي للغري
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  . موافقة مصلحة احلراج يف مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي على إقامة املدجنة-٩فقرة 
 رخصة هنائية لطالب الترخيص متنح من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وبعد تـوفر               :البند الثالث 

  :تالية يف إضبارة الترخيصالشروط ال
 /.املادة األوىل البند األول/رخصة بناء بإقامة احلظائر  -١
 /.٢املادة األوىل البند الثاين الفقرة/إخراج قيد عقاري  -٢
 /.املادة األوىل البند الثاين/موافقة مبدئية  -٣
 الزراعي يف   مديريات الزراعة واإلصالح  /تعهد إشراف فين موقع أصوالً ومعتمداً من اجلهة املسؤولة           -٤

 .إن تطلب حجم التربية ذلك وفقاً لنصوص هذا القرار/ احملافظات
عقد مشاركة بني األشخاص املنتفعني يف الرخصة النهائية موقع أصوالً وموثق من اجلهات املـسؤولة                -٥

 .صاحبة االختصاص
 ).اخل.....  حفرة-برميل(أن جتهز تلك املداجن مبا يضمن حرق خملفات الطيور النافقة  -٦
م /١٠/ن ال تقل املسافة بني حظائر أو جممعات التربية أو التسمني عن بعضها ويف نفس املزرعة عن                  أ -٧

 .م كحد أقصى/٥٠/كحد أدىن وال تزيد عن 
 .وثيقة انتساب للغرفة الزراعية باحملافظة بالنسبة للقطاع اخلاص -٨

مـصلحة  / واإلصالح الزراعـي     تشكل جلنة فنية يف كل حمافظة تضم مندوبني من مديرية الزراعة           -٢املادة   
 احتاد الفالحني باحملافظة، مهمتها إجراء كشوف حـسية         - مديرية اخلدمات الفنية   -/اإلنتاج احليواين 

على املواقع املقترح إقامة مزارع أو جممعات تربية وتسمني الدواجن ملعرفة مدى مطابقـة املواقـع                
  .مة تلك املزارع أو اجملمعاتاملقترحة ألحكام هذا القرار بغية السماح أو عدمه بإقا

  .ميكن تصديق صور الرخص النهائية من قبل مدراء الزراعة واإلصالح الزراعي يف احملافظات -٣املادة 
  :-٤املادة 

 يقصد مبهنة تربية وتسمني الدواجن وملحقاهتا الواردة يف املادة األوىل من هذا القـرار أقـسام                 :الفقرة أ 
  :تاليةالتربية والتسمني واإلكثار ال

جممعات أو حظائر تربية اآلمات أو اجلدات بأنواعها واخلاصة بإنتاج بيض التفريخ أو اخلاصة بإنتاج                -١
 ). صيصان اللحم- صيصان الدجاج البياض-صيصان األمات(
 .جممعات أو مراكز تفريخ البيض املخصب -٢
 .جممعات وحظائر تربية وتسمني الفروج -٣
 . لغرض إنتاج بيض املائدة وملحقاهتاجممعات وحظائر تربية فراخ ودجاج البيض -٤

 ال جيوز اجلمع يف مزرعة واحدة بنفس املوقع ولرخصة واحدة بني حظائر أو جممعـات ذات                 :الفقرة ب 
  .أهداف تربية مغايرة

  .ميكن أن تقام مزارع أو جممعات الدواجن من طابق واحد أو من عدة طوابق -٥املادة 
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ملربع الواحد من مساحة حظائر التربية اخلاصة بإنتاج بيض املائدة بـسبعة       حيدد عدد الطيور يف املتر ا      -٦املادة  
طيور ويف طيور اللحم بأربعة عشر طرياً أما يف حال أمات وجدات فروج اللحم فتحدد خبمسة طيور       

  .باملتر املربع ويف طيور أمات وجدات البياض فتحدد بستة طيور باملتر املربع
ملبدئية أو الترخيص النهائي لشريكني أو ألكثر على جممع واحـد ويف رخـصة              جيوز منح املوافقة ا    -٧املادة  

  .واحدة وال جيوز تقسيم الترخيص بني الشركاء وبعد احلصول عليه إال إذا توفرت شروط هذا القرار
ر تعترب املوافقة املبدئية ملغاة حكماً إذا مل يقم صاحب الرخصة بإمتام جتهيـز اجملمعـات أو احلظـائ            -٨املادة  

املرخصة خالل ستة أشهر من تاريخ صدورها على أن يبدأ صاحب الترخيص بالبناء حتماً خـالل                
  .ثالثة أشهر من تاريخ منحه املوافقة املبدئية

متنح تراخيص إقامة مزارع وجممعات الدواجن وملحقاهتا للجمعيات التعاونية املتخصـصة بتربيـة              -٩املادة  
 هذه املزارع أو اجملمعات أو حظائر التربية خارج حـدود           الدواجن بشكل مجاعي إذا كانت أماكن     

املخططات التنظيمية ومناطق احلماية ومناطق التوسع العمراين، وتعترب جمموع حظائر األعضاء عبارة            
عن جممع واحد، ويف حال انتساب أحد األعضاء أو فصله عن اجلمعية املرخصة فـال يعطـى لـه                   

  .ذا توفرت كافة الشروط الواردة يف هذا القرارالترخيص املبدئي وال النهائي إال إ
 مديرية الـصحة    -مديرية اإلنتاج احليواين  (حيق للجهات الفنية بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي         -١٠املادة  

واملصاحل التابعة هلما يف احملافظات الدخول ألية مدجنة وذلك لالطالع على سـري العمـل           ) احليوانية
كن من النصائح واإلرشادات الفنية التربوية والصحية البيطرية مبا يؤمن تنفيـذ            واإلنتاج وتقدمي ما أم   

  .قانون محاية الثروة احليوانية يف القطر
  :توقف أو تغلق املزارع أو اجملمعات ويلغى الترخيص املمنوح هلا إذا ثبت أهنا -١١املادة 
 .مصدر ضرر صحي للسكان يف مكان وجودها -١
 . للغريمصدر عدوى أو إصابة مرضية -٢

ويعود تقدير احلاالت املذكورة أعاله إىل جلنة فنية تشكل هلذا الغرض من قبل مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي                 
 الوحدة  - احتاد فالحي احملافظة   - مصلحة الصحة احليوانية   -مصلحة اإلنتاج احليواين  (وبعضوية ممثل عن كل من      

ويكون قرار اللجنة املذكورة قطعيـاً بعـد        ) مديرية الصحة باحملافظة   - غرفة الزراعة باحملافظة   -اإلدارية أو البلدية  
  .تصديقه من وزير الزراعة واإلصالح الزراعي وللجنة احلق باالستعانة مبن تراه ضرورياً لذلك

ال يسمح باسترياد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن املختلفة أو حلومهـا                -١٢املادة  
ئدة أو كافة جتهيزات الدواجن ومستلزماهتا املختلفة، إال بعد احلصول على املوافقة الفنية املسبقة              وبيض املا 

من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وشريطة أن يكون طاليب االسترياد أو التصدير قد حـصلوا علـى                 
تسمني الدواجن، كما جيوز    موافقة مبدئية أو هنائية أو أهنم أعضاًء يف مجعيات تعاونية متخصصة بتربية أو              

  .منح املوافقة على االسترياد والتصدير ألصحاب املكاتب املرخصة هلذا الغرض وفقاً حلاجة القطر
تلغى املوافقة املبدئية أو الرخصة النهائية من قبل وزير الزراعة واإلصـالح الزراعـي يف إحـدى                  -١٣املادة  

  :احلاالت التالية
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 .مع أحد بنود أو أحكام هذا القرارإذا خالف صاحب املزرعة أو اجمل  -أ 
 .إذا تنازل صاحب الترخيص عن ملكية مدجنته للغري وبدون موافقة مسبقة من اجلهة صاحبة الترخيص  -ب 
 .إذا انتسب صاحب الترخيص إىل مجعية تعاونية متخصصة بتربية الدواجن  -ج 
 .إذا أسيء عمداً ملشاريع تربية احليوان من قبل صاحب الترخيص -د 
 . االستثمار بشكل مستمر ملدة تزيد عن سنة واحدةإذا توقفت عن -ه 

  :ختضع املزارع املرخصة لوجوب اإلشراف الفين يف احلاالت التالية -١٤املادة 
 .دورة/طري/٥٠٠٠/كل مزرعة متخصصة بإنتاج بيض التفريخ أو بيض املائدة وتزيد طاقتها عن  -١
 .دورة/طري/٦٠٠٠/كل مزرعة متخصصة بتسمني الفروج وتزيد طاقتها اإلنتاجية عن  -٢
كل مركز تفريخ مرخص ال تقل طاقته اإلنتاجية عن مائة وعشرون ألف بيضة تفريخ بالسنة وحتسب                 -٣

مدة التفريخ لكل دفعة بثالثني يوماً كما ال جيوز ترخيص أي مركز تفريخ تقل طاقته اإلنتاجيـة عـن               
 .العدد املذكور أعاله

 .يض املعد للتفريخكل مكتب متخصص باسترياد وتصدير الصيصان أو الب -٤
  :يف جمال اإلشراف الفين -١٥املادة 

يشترط يف قبول اإلشراف الفين يف منطقة عمل املشرف أن يكون مهندساً زراعياً أو طبيباً بيطرياً وحيق                   -أ 
 .له اإلشراف على مدجنتني فقط

ة العامة  ال يقبل اإلشراف الفين لكل من املتفرغني لدى أي جهة كانت أو الذين يعملون لدى املؤسس                 -ب 
 .للدواجن ومنشآهتا ومراكز أمراض الدواجن وإنتاج اللقاحات

أن يقدم املشرف الفين تعهداً إىل مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بتقدمي تقريراً شهرياً عن حالة القطيع                  -ج 
 .نييف املدجنة، على أن يلغى إشرافه الفين هنائياً يف حال عدم تقدمي التقرير املطلوب لشهرين متتالي

 .يستثىن الترخيص الصادر باسم شخص تتوفر فيه مؤهالت املشرف الفين من شرط اإلشراف الفين -د 
ال تعفي املوافقة املبدئية وال الرخصة النهائية صاحبها من االلتزامات لشروط اجلهـات الرمسيـة                -١٦املادة  

  .األخرى إن وجدت
و اجملمعات املرخصة مبوجب هذا القرار إىل نفس        خيضع أي توسع جديد يف أبنية وحظائر املزارع أ         -١٧املادة  

  .الشروط الواردة فيه
حيق لصاحب الترخيص تعديل الرخصة النهائية املمنوحة له من حيث الطاقة ونوع التربيـة بعـد                 -١٨املادة  

ويف حال التعديل بسبب نقـل امللكيـة        .  العمل من قبل اجلهة املاحنة للترخيص      ةالتأكد من ممارس  
  . على براءة ذمة صاحب الترخيص األول من فرع املصرف الزراعي باملنطقةيشترط احلصول

يلتزم أصحاب املداجن املرخصة واملشرفون عليها مبسك السجالت األساسية الصادرة عن وزارة الزراعة              -١٩املادة  
  .تاجواإلصالح الزراعي وتنفيذ كافة التعليمات والنصائح اليت تصدر عنها خلدمة أغراض التربية واإلن

  .تعترب كافة املوافقات املبدئية والرخص النهائية املمنوحة قبل صدور هذا القرار سارية املفعول -٢٠املادة 
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تسوى أوضاع املداجن غري املرخصة والقائمة بتاريخ نفاذ هذا القرار وفقاً ألحكامـه، وتـسوى                -٢١املادة  
ية والبلديات والوحـدات اإلداريـة      خمالفات البناء لتلك املداجن من قبل مديريات اخلدمات الفن        

  .وبعد تصديق خمططات أبنيتها من نقابة املهندسني أو فروعها يف احملافظات) حبسب احلال(
يف حال خمالفة صاحب الترخيص أحد البنود الواردة يف هذا القرار حيال مرتكب املخالفة من اجلهة        -٢٢املادة  

  .م وتعديالته١٩٧٥لعام / ١٤/ القانون رقم صاحبة الترخيص إىل القضاء وحياكم مبوجب أحكام
  .تلغى كافة األحكام املخالفة هلذا القرار -٢٣املادة 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢٤املادة 

  .م٦/٢/٢٠٠٣دمشق يف 
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
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  ١٢٠٢/٢٨/٥: الرقم
  م٢٣/١٢/١٩٦١: التاريخ

  ............ رئاسة بلدية إىل: تعميم
لوحظ أن بعض البلديات واملراقبات اإلقليمية يف احملافظات ما زالت جتهل اإلجراءات الواجب إتباعها عند بيع                   

ت /ب/١٣٦٤/عقار أو فضلة طريق من أمالك البلدية وتفادياً لذلك نعلمكم أن بالغ وزارة الداخليـة رقـم د                 
اجب توافرها يف إضبارة قرار بيع فضالت األسواق والطرق واملسالك          م تضمن الشروط الو   ٤/١١/١٩٥٣تاريخ  

بني إجراءات البيـع    . م٣٠/١١/١٩٥٩ تاريخ   ٩/٢/ب/٣٩٥امللغاة إىل أصحاب العقارات اجملاورة، وبالغنا رقم        
  :باملزايدة بشكٍل واضح، ودفعاً لكل التباس يف هذا املوضوع نرى التقيد باختاذ التدابري التالية

 :فاق املعلومات التالية بإضبارة البيعينبغي إر -١
مصور على نسختني يبني موقع الفضلة املراد بيعها وحدودها ومساحتها واملنطقة احمليطة هبا ونوع                -أ 

 .األبنية اجملاورة وحالتها وارتفاعها مع بيان مساحة العقار املراد ضمها إليه
 أم للتجارة مع حتديـد عـدد        بيان يتضمن نوع البناء الذي سيشاد على هذه األرض أهو للسكن            -ب 

 .الطوابق واالرتفاع اإلمجايل للبناء
 .بيان بالقيمة التقريبية لكل متر من العقار املراد ضم الفضلة إليه وقيمة كل متر منه بعد الضم  -ج 
 :إن بيع الفضالت ميكن أن جيري بإحدى الطريقتني -٢
املشار إليه أعاله بالنسبة    / ٣٩٥/رقم  إذا جلأت البلدية لبيعها يف املزايدة ينبغي تطبيق أحكام بالغنا             -أ 

 .إلجراءات البيع
 : نرى التقيد باإلجراءات التاليةرأما إذا رأت البلدية بيع الفضلة ضميمةً للعقار اجملاو  -ب 

 .يؤلف رئيس البلدية جلنة لتقدير قيمة الفضلة املراد بيعها على ضوء أسعار العقارات اجملاورة -١
اور للفضلة املراد بيعها ينبغي إما بيعها إليهم معـاً بنـسبة            يف حال وجود شركاء يف العقار اجمل       -٢

 .حصصهم يف ملكية العقار أو ربط صك تنازل الشركاء ألحدهم عن حق الشراء
ويف حال امتداد الفضلة أمام عقارين متجاورين أو أكثر ينبغي تقسيم الفضلة بشكل ال يتجاوز                -٣

 .فيه امتداد العقار املراد ضمها إليه
البيع سواًء أكان باملزايدة أو بالتراضي فيجب أن ترفقوا بإضبارة البيع املعلومات املذكورة يف املادة                  هذا وإن   

  .األوىل من هذا التعميم وإننا بعد اآلن سنرفض كل معاملة بيع مل ترفق بذلك
  وزير الشؤون البلدية والقروية
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  ٢٨٦/٢٨/٥: الرقم
  .ية بيع فضالت الطرقكيف: املوضوع          م١٦/١٠/١٩٦٥: التاريخ

  بالغ
م أوضحنا كيفية بيع فضالت الطرق إىل أصـحاب         ٢٣/١٢/١٩٦١ تاريخ   ١٢٠٣/٢٨/٥   يف تعميمنا رقم    

  :العقارات اجملاورة وقد عددنا اإلجراءات اليت يستلزمها هذا البيع وهي
 .جملاورةيؤلف رئيس البلدية جلنة لتقدير قيمة الفضلة املراد بيعها على ضوء أسعار العقارات ا -١
يف حال وجود شركاء يف العقار اجملاور للفضلة ينبغي إما بيعها إليهم معاً بنسبة حصصهم يف ملكيـة              -٢

 .العقار أو ربط صك تنازل الشركاء ألحدهم عن حق الشراء
يف حال امتداد  الفضلة أمام عقارين متجاورين أو أكثر ينبغي تقسيم الفضلة بشكل ال يتجاوز فيـه                   -٣

 .ملراد ضمها إليهامتداد العقار ا
جيب أن حتوي إضبارة البيع مصوراً على نسختني يبني موقع الفضلة املراد بيعها وحدودها ومساحتها                -٤

 .واملنطقة احمليطة هبا ونوع األبنية اجملاورة وحالتها وارتفاعها مع بيع مساحة العقار املراد ضمها إليه
يد ببعض أحكامه وعلى األخص ما يتعلق بتخمني قيمة            ورغم هذا التعميم ما زالت بعض البلديات هتمل التق        

الفضلة املباعة إذ أن بيعها بقيمة دون قيمتها احلقيقية يضعف موارد البلدية لذا نلفت النظر إىل وجوب التقيـد                   
  .التام مبضمون التعميم املذكور وكل خمالفة ترتب املسؤولية املسلكية واملادية على املوظف املخالف

  لبلدية والقرويةوزير الشؤون ا
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  د/٦٣/١/ص/٦٨٧٦: الرقم
  م١٦/٧/٢٠٠٦: التاريخ

  ..............إىل حمافظة 
خلاصة واليت يلزم منهاج الوجائب        إشارةً ملا طرحته بعض الوحدات اإلدارية موضوع الفضالت ذات امللكية ا          

ونظام ضابطة البناء فيها ضمها إىل العقار املتاخم هلا وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودجمها بعقاره قبل منحه                  
  .وما هو دور الوحدة اإلدارية يف حالة عدم اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة. الترخيص بالبناء

  :نبني اآليت
 :تنشأ الفضالت نتيجة -١
 .تنفيذ املخطط التنظيمي العام أو التفصيلي للوحدة اإلدارية  -أ 
 .االستمالك اجلزئي للعقار لتنفيذ مشروع ذي نفع عام  -ب 
لعام / ٩/قيام املالك بتقسيم عقاره إىل مقاسم معدة للبناء وفق أحكام الباب األول من القانون رقم                  -ج 

 .م املعدل١٩٧٤
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 .هته ال حتقق الشروط الفنية ملنح رخصة البناءأن يكون الشكل اهلندسي لعقار أو مساحته وواج  -د 
 :ملعاجلة األوضاع املذكورة على الوحدات اإلدارية اآليت -٢
يف حالة أن عقار طالب الترخيص حيقق مجيع الشروط اخلاصة مبنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء وعدم                  -أ 

ستمالك الفضلة وفق أحكام قانون     اتفاق املالكني خالل مدة حتددها الوحدة اإلدارية على البيع أو الدمج ا           
 .االستمالك وبيعها إىل مالك العقار الذي حيقق كافة الشروط ملنحه الترخيص بشكل مستقل

يف حال أن العقارات أو أجزاء العقارات اليت ال حتقق منفردةً الشروط الالزمة ملنحها رخصة بنـاء                   -ب 
نحها رخصة البنـاء فـإن علـى        ويوجب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دجمها وتوحيدها مل        

الوحدة اإلدارية يف حالة عدم اتفاق مالكها خالل مدة حتددها الوحدة اإلداريـة علـى الـدمج                 
من قانون االستمالك الصادر باملرسـوم      / ٥/استمالكها وبيعها باملزاد العلين استناداً ألحكام املادة        

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي رقم 
  يرجى االطالع والتعميم

  زير اإلدارة احمللية والبيئةو
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  بيع فضالت ال تصلح إلقامة: املوضوع          د/٢/٦٢: الرقم
  .بناء مستقل عليها          م٢٨/٣/١٩٩٠: التاريخ

  تعليمات
م أن تباع بالتراضي العقارات أو أجزاء العقارات اليت ال تـصلح            ٨/٦/١٩٧١اريخ  ت/ ٨/أجاز القانون رقم     :أوالً

إلقامة بناء مستقل عليها مبوجب القوانني واألنظمة النافذة، سواًء كانت ناجتة عن تطبيق املخططات التنظيمية               
تـاريخ  / ٢٩٠٧/وأوجـب املرسـوم     . أو عن االستمالك أو عن أي سبب آخر مـن أسـباب امللكيـة             

  :املذكور أن تتبع يف هذا البيع اإلجراءات التالية/ ٨/م الصادر استناداً للقانون رقم ٢٩/١٢/١٩٧١
يؤلف رئيس الوحدة اإلدارية أو رئيس البلدية جلنة لتقدير قيمة العقار أو جزء العقار أو الفضلة املراد                  -١

 .بيعها على ضوء أمهية املبيع واملنفعة اليت جينيها الشاري
جزء العقار أو الفضلة كالً أو جزءاً إىل مالكي العقارات اجملاورة اليت تتممهـا وفـق                يباع العقار أو     -٢

املقتضيات التنظيمية واملعمارية، ويف حال وجود شركاء يف العقار اجملاور ينبغي بيعهم مجيعـاً بنـسبة                
 .حصصهم يف ملكية العقار

ع وحدوده ومـساحته مـع بيـان    ينبغي أن حتوي إضبارة البيع مصوراً على نسختني يبني موقع املبي     -٣
 .مساحة العقار املراد ضمه إليه

ظهرت يف بعض الوحدات اإلدارية ووفق نظام البناء النافذ فيها، حاالت كون الفضلة املراد بيعها تزيـد                  :ثانياً
مساحتها على مساحة العقار املراد ضمها إليه، وأن احلد األدىن للمساحة املسموح بالبناء عليها يف منطقة                
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جيب التقيد مبا   . لفضلة، يفوق مساحة الفضلة املراد بيعها وحرصاً على مصلحة اإلدارة يف مثل هذه احلالة             ا
  :يلي
اشتراك اإلدارة وصاحب العالقة يف إقامة البناء وفق النظام النافذ، وتوزع تكاليفه بنـسبة مـساحة                 -١

 .األرض وميكن إفرازه فيما بعد وفق األحكام النافذة
عالقة إقامة بناء مشترك تعمد اإلدارة الستمالك املساحة اليت ميلكها ملشروع ذي نفـع              إذا رفض صاحب ال    -٢

 .م املتضمن قانون االستمالك١٩٨٣لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم / ٣/عام وفق أحكام املادة 
  وزير اإلدارة احمللية
------------------------------------------------ 

   السوريةاجلمهورية العربية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  د/٦٣/١/ي/٧١٢: الرقم
  م١٥/٥/٢٠٠٧: التاريخ

  ..............إىل حمافظة 
م املتعلق بكيفية التعامل مبوضـوع وجـود        ١٢/٢/٢٠٠٧تاريخ  / ٥٩/   نرفق لكم رأي جملس الدولة رقم       

 ووجود مقاسم جماورة هلـذه الفـضالت        فضالت ال ميكن البناء عليها لعدم حتقيقها شروط نظام ضابطة البناء          
  :حيث أقرت اللجنة املختصة يف جملس الدولة الرأي التايل. حتقق اشتراطات نظام البناء

يف حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غري صاحلة للبناء مبفردها وال ميكن منح كٍل منها مبفـرده                   -١
 فنية وتعذر االتفاق بني املالكني على توحيد أو         رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البناء النافذ أو العتبارات        

دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات بشكل تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان اجلهة اإلدارية       
استمالكها بقصد دجمها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء مبقتضى األنظمة واالعتبارات الفنية             

الكيها بطريقة املزايدة العلنية على أن تضاف إىل القيمة اليت ترسو عليها املزايدة نسبة      ومن مث بيعها بني م    
لصاحل اجلهة اإلدارية لقاء النفقات اإلدارية وإذا مل يبلغ بدل املبيع الذي ترسـو عليـه                %/ ١٥/قدرها  

 .املزايدة بدل االستمالك يصار إىل البيع بطريقة املزايدة العلنية وفق نظام العقود
يف حال وجود فضلة غري صاحلة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو العتبارات فنية ووجود عقار جماور                  -٢

هلا حمقق لكافة الشروط املطلوبة للبناء فإنه بوسع اجلهة اإلدارية استمالك هذه الفضلة وبيعها إىل مالك                
ال تعذر االتفاق بني مالك العقـار       العقار اجملاور احملقق للشروط املطلوبة للبناء والترخيص وذلك يف ح         

ومالك الفضلة على توحيد أو دمج العقارات مع الفضلة بشكل يكونان معه قابلني للبناء دون أن يكون    
للجهة اإلدارية احلق يف حال تعذر االتفاق على استمالك العقار والفضلة معاً ما دام العقـار اجملـاور                  

 .اء مبقتضى نظام ضابطة البناء واالعتبارات الفنية املطلوبةللفضلة حمقق مبفرده الشروط املطلوبة للبن
  .يرجى اإلطالع واإليعاز إىل مجيع الوحدات اإلدارية التابعة لكم للتقيد وإجراء املقتضى
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة



 ترخيص يف البناء ال–الفصل السادس   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٦٠

  اجلمهورية العربية السورية
  جملس الدولة

  م٢٠٠٧سنة ل) ف/٣٨٣(يف القضية رقم  م٢٠٠٧لسنة / ٥٩/الرأي رقم 
مـن  ) ٤١/٤٦(   إن اللجنة املختصة بقسم الفتوى والتشريع يف جملس الدولة املؤلفة وفق أحكـام املـادتني                

  :م وتعديالته من املستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 
  .رئيساً      رئيس جملس الدولة    السيد توفيق عمر بابا

  .عضواً    لدولةنائب رئيس جملس ا    السيد حممد هيثم ديار بكريل
  .عضواً            السيد توفيق الناشف

م ١٩/٦/٢٠٠٦املـؤرخ يف    ) ع/ن/ك/٢٣٢٠(   بعد اإلطالع على كتاب وزارة اإلدارة احمللية ذي الـرقم           
م ومرفقاهتما وبعد اإلطالع على التعميم رقم       ٥/١٢/٢٠٠٦املؤرخ يف   ) ١/ع.ن/ي/٣٧٧٤(وكتاهبا ذي الرقم    

  :م الصادر عن السيد وزير اإلدارة احمللية والبيئة، تبني ما يلي١٦/٧/٢٠٠٦تاريخ ) د/٦٨٧٦/٦٣/١(
  - القضية -

  :م أنه١٩٨٣لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم / ٥/   تبدي اإلدارة املستفتية أنه نصت املادة 
جيوز للجهة اإلدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات اليت تكون غري صاحلة للبناء مبوجـب                 -١

 البناء النافذ أو ألسباب فنية أخرى كمساحة أو الشكل اهلندسي وذلك بقصد دجمها أو توحيدها                نظام
 .بشكل تصبح معه قابلة للبناء مبقتضى األنظمة واالعتبارات الفنية) أو إفرازها(
ال جيوز اللجوء لالستمالك املنصوص عليه يف الفقرة السابقة إال إذا تعذر اتفاق أصحاب العالقة على                 -٢

حيد عقاراهتم أو دجمها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ويعود تقدير ذلك للجهة املستملكة                تو
ويثبت تعذر االتفاق مبوجب حمضر تنظمه اجلهة اإلدارية هلذا الغرض بعد دعوة أصحاب العالقة ويكون              

 .هذا احملضر مستنداً لالستمالك
ء العقارات املستملكة طبقاً هلذه املادة بطريقة املزايـدة         على اجلهة اإلدارية أن تبيع العقارات أو أجزا        -٣

لـصاحل اجلهـة    %) ١٥(العلنية بني مالكيها وتضاف إىل القيمة اليت ترسو عليها املزايدة نسبة قدرها             
اإلدارية لقاء النفقات اإلدارية وإذا مل يبلغ بدل املبيع الذي ترسو عليه املزايدة بدل االستمالك يصار إىل                 

 .م١٩٦٩لعام / ٢٢٨/ريقة املزايدة العلنية وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم البيع بط
   وتقول اإلدارة املستفتية أنه ورد إليها إحدى احلاالت من جملس مدينة طرطوس تتضمن وجود عدد من املقاسم                 

هـي مقاسـم    م و ١٩٧٤لعام  / ٩/الناجتة عن مشاريع إفرازية مصدقة وفق أحكام الباب األول من القانون رقم             
حسب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء ملدينة طرطوس قابلة للترخيص بالبناء فيما مل يلزم املقـسم اجملـاور                  
لفضلة بدجمها ملنحه الترخيص وهي فضلة نامجة عن تقسيم عقار جماور وملكية خاصة وعلى سبيل املثال العقـار                  

وفق / ٦٩٤٠/جيب دجمه وتسويته مع العقار      / ٢٧٨ /من منطقة طرطوس العقارية وجزء من العقار      / ٦٩٤٠/رقم  
م وأن العقـار    ٣/٥/٢٠٠٦تـاريخ   / ٢٠١٥٤/ما ورد يف مصور الوجائب الصادر عن شعبة التخطيط بـرقم            

 الشكل اهلندسي ولكنـه     – الواجهة   –قابل للبناء لوحده حسب نظام ضابطة البناء من حيث املساحة           / ٦٩٤٠/
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وبناًء على هذه احلالة تطلـب اإلدارة املـستفتية بيـان الـرأي             . عقار اجملاور ملزم بضم فضلة ناجتة عن تقسيم ال      
يف حال عدم االتفاق بني املالكني أو اسـتمالك         / ٦٩٤٠/وبيعها إىل مالك العقار     / ٢٧٨/باستمالك فضلة العقار    

 وفق منطوق املـادة     وبيعها باملزاد العلين بني املالكني يف حال عدم اتفاقهم        / ٢٧٨/وفضلة العقار   / ٦٩٤٠/العقار  
ومن حيث أنه   /.٦٩٤٠/م وهو إلزام خارج عن إرادة مالك العقار         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من املرسوم التشريعي    / ٥/

حول ما طرحته   ) د/٦٣/١/ص/٦٨٧٦(م التعميم رقم    ١٦/٧/٢٠٠٦تبني أن اإلدارة املستفتية أصدرت بتاريخ       
صة واليت يلزم منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء        بعض الوحدات اإلدارية ملوضوع الفضالت ذات امللكية اخلا       

فيها ضمها إىل العقار املتاخم هلا وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودجمها بعقاره قبل منحه الترخيص بالبناء وما                  
  :هو دور الوحدة اإلدارية يف حالة عدم اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة وقد خلصت اإلدارة بتعميمها إىل أنه

 حالة أن عقار طالب الترخيص حيقق مجيع الشروط اخلاصة مبنهاج الوجائب ونظام ضـابطة البنـاء                 يف -١
وعدم اتفاق املالكني خالل مدة حتددها الوحدة اإلدارية على البيع أو الدمج استمالك الفضلة وفق أحكام                

 . بشكل مستقلقانون االستمالك وبيعها إىل مالك العقار الذي حيقق كافة الشروط ملنحه الترخيص
يف حال أن العقارات أو أجزاء العقارات اليت ال حتقق منفردةً الشروط الالزمة ملنحها رخصة بناء ويوجـب           -٢

منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دجمها وتوحيدها ملنحها رخصة البناء فإن على الوحدة اإلدارية يف حالة                
 على الدمج استمالكها وبيعها باملزاد العلين اسـتناداً         عدم اتفاق مالكها خالل مدة حتددها الوحدة اإلدارية       

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم / ٥/ألحكام املادة 
م بيان الرأي يف املوضوع يف ضـوء القـوانني          ٥/١٢/٢٠٠٦   وقد طلبت اإلدارة املستفتية بكتاهبا املؤرخ يف        

  .عميم املذكور الذي صدر ملعاجلة الطلبات املتكررة ملثل هذه األوضاعالنافذة وفيما ورد يف الت
  - الرأي -

   من حيث أن جوهر تساؤل اإلدارة املستفتية يف هذه القضية يرتكز حول طلب بيان الرأي القـانوين بكيفيـة                   
طـول  /ن ناحيـة    التعامل مبوضوع وجود فضالت ال ميكن البناء عليها لعدم حتقيقها شروط نظام ضابطة البناء م              

ووجود مقاسم جماورة هلذه الفضالت حتقق اشتراطات نظام ضابطة البناء          /  الشكل اهلندسي  – املساحة   –الواجهة  
أي ميكن البناء عليها حبد ذاهتا وهل ميكن ذلك باستمالك فضلة العقار وبيعها إىل مالك العقار اجملـاور يف حـال                     

وحيد أم استمالك العقار والفضلة وبيعها باملزاد العلين بني املـالكني يف            عدم االتفاق بني املالكني على الدمج أو الت       
م وبيان كيفية معاجلة املوضوع     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من املرسوم التشريعي    / ٥/حال عدم اتفاقهم وفق منطوق املادة       

  .ألسباب فنيةيف حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غري صاحلة للبناء مبوجب نظام ضابطة البناء النافذة أو 
م املتـضمن قـانون     ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/   ومن حيث أنه ووفقاً للمادة اخلامسة من املرسوم التشريعي رقم           

االستمالك فإن املشرع أعطى للجهة اإلدارية احلق باستمالك العقارات وأجزاء العقارات اليت تكون غري صاحلة               
املساحة أو الشكل اهلندسي ويكون اهلـدف مـن         للبناء مبوجب نظام ضابطة البناء أو ألسباب فنية أخرى ك         

االستمالك هو دمج هذه العقارات وأجزاء العقارات أو توحيدها أو إفرازها لتصبح قابلة للبناء وفقاً لألنظمـة                 
واالعتبارات الفنية، إال أن جلوء اإلدارة لالستمالك يف هذه احلالة رهني بتعذر اتفاق املالكني أصحاب العالقـة                 

قاراهتم أو دجمها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء وفقاً ملا تقدره اجلهة املستملكة وأنه يف                 على توحيد ع  
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حال تعذر االتفاق تقوم اإلدارة باستمالك هذه العقارات وأجزاء العقارات غري الصاحلة للبنـاء وبيعهـا بـني         
 االستمالك يتم البيع بطريقة املزايدة العلنيـة        مالكيها بطريقة املزايدة العلنية ويف حال عدم بلوغ بدل املبيع بدل          

  .م١٩٦٩لعام / ٢٢٨/وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم 
   ومن حيث أنه وبناًء على ذلك فإنه يف حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غري صاحلة للبناء مبوجب نظـام                    

املطلوبة للبناء ومنح الترخيص بالبناء وتعذر      ضابطة البناء أو ألسباب فنية أخرى ال حيقق كٍل منها مبفرده الشروط             
االتفاق بني املالكني على توحيد أو دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات فإنه بإمكان اجلهـة اإلداريـة    
املبادرة الستمالكها بقصد دجمها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء مبقتضى األنظمة النافذة واالعتبـارات               

م، أما  ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم     / ٣/البند  / ٥/نية املطلوبة ومن مث بيعها وفقاً ألحكام املادة         الف
غري ممكن البناء عليه وفقاً لنظام ضابطة البناء أو العتبارات فنيـة ووجـود              ) جزء من عقار  (يف حال وجود فضلة     

نه بوسع اإلدارة استمالك هذه الفضلة وبيعها إىل مالك العقار          عقار جماور هلا حيقق كافة الشروط املطلوبة للبناء فإ        
اجملاور احملقق للشروط املطلوبة للبناء والترخيص وذلك يف حال تعذر االتفاق بني مالك العقار ومالك الفضلة على                 

ق باستمالك  توحيد أو دمج العقار والفضلة ليصبحا صاحلني للبناء دون أن يكون لإلدارة احلق يف حالة تعذر االتفا                
  .العقار احملقق للشروط املطلوبة للبناء مع الفضلة غري احملققة هلذه الشروط

  - فلهذه األسباب -
  :أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل

يف حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غري صاحلة للبناء مبفردها وال ميكن منح كٍل منها مبفـرده                   -١
اء النافذ أو العتبارات فنية وتعذر االتفاق بني املالكني على توحيد أو            رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البن     

دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات بشكل تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان اجلهة اإلدارية       
نية استمالكها بقصد دجمها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء مبقتضى األنظمة واالعتبارات الف            

ومن مث بيعها بني مالكيها بطريقة املزايدة العلنية على أن تضاف إىل القيمة اليت ترسو عليها املزايدة نسبة          
لصاحل اجلهة اإلدارية لقاء النفقات اإلدارية وإذا مل يبلغ بدل املبيع الذي ترسـو عليـه                %) ١٥(قدرها  

 .علنية وفق نظام العقوداملزايدة بدل االستمالك يصار إىل البيع بطريقة املزايدة ال
يف حال وجود فضلة غري صاحلة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو العتبارات فنية ووجود عقار جماور                  -٢

هلا حمقق لكافة الشروط املطلوبة للبناء فإنه بوسع اجلهة اإلدارية استمالك هذه الفضلة وبيعها إىل مالك                
ناء والترخيص، وذلك يف حال تعذر االتفاق بني مالك العقـار  العقار اجملاور احملقق للشروط املطلوبة للب  

ومالك الفضلة على توحيد أو دمج العقار مع فضلة بشكل يكونا معه قابلني للبنـاء دون أن يكـون                   
ما دام العقـار اجملـاور       للجهة اإلدارية احلق يف حال تعذر االتفاق على استمالك العقار والفضلة معاً           

 .شروط املطلوبة للبناء مبقتضى نظام ضابطة البناء واالعتبارات الفنية املطلوبةللفضلة حمقق مبفرده ال
 .إبالغ هذا الرأي إىل وزارة اإلدارة احمللية والبيئة حسب األصول -٣

  م١٢/٢/٢٠٠٧املوافق لـ  هـ١٤٢٨/    /صدر يف   
املستشار      املستشار      املستشار     املقرر القاضي
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 الفصل السابع
  خمالفات البناء

  
  

  .ة وتعليماته التنفيذيــ٢٠٠٣ لعام ١ القانون رقم: الباب األول
  .قرارات وتعليمات خبصوص أنظمة تسوية املخالفات: الباب الثاين
 .م وتعليماته التنفيذيـة٢٠٠٨ لعام ٥٩القانون رقم : الباب الثالث

  



  خمالفات البناء– الفصل السابع  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خمالفات البناء– الفصل السابع  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٦٥

  )١(القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية 
  ام الدستور بناًء على أحك

  .م٢٩/٣/٢٠٠٣هـ و٢٦/١/١٤٢٤وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
  :يصدر ما يلي

  :يقصد بالتعابري التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املبينة جبانب كل منها -١املادة 
 .عد نفاذ هذا القانونالبناء الذي يشاد بدون ترخيص أو خيالف للترخيص املمنوح ب: البناء املخالف -١
 .الوحدة اإلدارية ذات الشخصية االعتبارية أو البلدية حبسب احلال:  اجلهة اإلدارية -٢
 .جملس الوحدة اإلدارية أو البلدية:  اجمللس احمللي -٣
  .املكتب التنفيذي يف الوحدة اإلدارية أو اجمللس البلدي يف البلدية:  املكتب -٤
  : ٢املادة 

من قانون اإلدارة احمللية لـصادر باملرسـوم        / ٤٠/بنية باهلدم وفقاً ألحكام املادة      تزال خمالفات األ  : أوالً
 ١٩٥٦لعـام   / ١٧٢/من قـانون البلـديات رقـم        / ١١٨/ واملادة   ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   

  :وتعديالهتما عندما يكون البناء املخالف
 .متجاوزاً على التخطيط املصدق  -أ 
 .عليها الك الدولة اخلاصة ضمن احلدود اإلدارية أو متجاوزاًواقعاً ضمن األمالك العامة أو أم  -ب 
مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثالثة أعضاء تشكل بقرار من احملافظ يكـون                    -ج 

 .أحدهم ممثالً عن وزارة اإلسكان واملرافق وآخر عن احملافظة املعنية وعضواً عن اجلهة اإلدارية
 . الصادر هبا صك استمالك أو ضمن مناطق التنظيم أو املمنوع عليها البناءواقعاً ضمن املناطق  -د 
 .غري حائز على املتانة الكافية حبالة قد يتعرض معها البناء لالهنيار وذلك باالستناد إىل تقدير الدائرة الفنية -ه 
 نظام البنـاء    متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غري مسموح ببنائها وفق                 -و 

 يف اجلملة اإلنشائية ويف هذه احلالة       النافذ أو تفريغ األرض كلياً أو جزئياً أسفل األبنية القائمة أو تعديل           
  .يعاد الوضع إىل ما كان عليه حسب الترخيص املمنوح

  :ثانياً
ألف / ٢٠٠/يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر وبالغرامة من مخسني ألف لرية سورية إىل                 -١

من / أوالً/من البند  ) د -ب -أ(لرية سورية كل من تثبت مسؤوليته عن خمالفة أي من أحكام الفقرات             
هذه املادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغالً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقـب بـذات                  

 .مع املخالفةالعقوبة العاملون يف اجلهة اإلدارية املقصرون يف أداء واجبهم يف ق
٢- : 

يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من مئة ألف لرية سورية إىل مخسمائة ألف لرية                   -أ 
من هذه املادة / أوالً/من البند ) و -هـ(سورية كل من يثبت مسؤوليته عن خمالفة أحكام الفقرتني        
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رساً للبناء ويعاقب بذات العقوبـة      سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغالً أو متعهداً أو مشرفاً أو دا            
 .العاملون يف اجلهة اإلدارية املقصرون يف أداء واجبهم يف الرقابة أو قمع املخالفة

وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة والغرامة احملددة يف الفقرة السابقة إذا حصل اهنيار كلـي أو                 -ب 
الهنيار عن اإلضافة أو التفريغ أو التعـديل        أو جنم ا  / هـ/جزئي يف البناء للسبب الوارد يف الفقرة        

 /.و/املنصوص عنه يف الفقرة 
  .وال تقل العقوبة عن مخس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى االهنيار إىل وفاة شخص أو أكثر  -ج 

  :٣املادة 
 والئحته التنفيذية   ١٩٧١لعام  / ١٥/مع مراعاة أحكام قانون اإلدارة احمللية الصادر باملرسوم التشريعي رقم           :  أوالً

  . املعدل١٩٥٦لعام / ١٧٢/ املعدلني وقانون البلديات رقم ١٩٧١لعام / ٢٢٩٧/الصادرة باملرسوم رقم 
حيق للمجالس احمللية يف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة السابقة أن تستعيض عن هـدم البنـاء                    -أ 

املخالفة على أن تعادل الغرامـة املفروضـة        وإزالته أو جزء البناء املخالف بفرض غرامة على مرتكب          
املخالف أو كان يف استطاعته جنيها، وحتدد هذه املنفعة بالزيادة اليت طـرأت              ضعف املنفعة اليت جناها   

 .على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب املخالفة
 املكتب ويعفـى    من هذه املادة على املخالف بقرار يصدر عن       / ١/تفرض الغرامة املنصوص عنها يف الفقرة          -ب 

  .منها يف حال قيامه بإزالة املخالفة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه اإلشعار املتضمن فرضها
 إىل إجراءات التسوية املسموح باختاذها وفق أحكام هذه املادة يعاقب بالغرامة مـن مخـس                إضافةً: ثانياً

  :ة كل منإىل مخسني ألف لرية سوريوعشرين ألف لرية سورية 
مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديالت فيه دون احلـصول علـى                   -١

 .رخصة بناء نظامية أو خمالفة للترخيص املمنوح
املتعهد أو املهندس أو الدارس أو املشرف عند القيام بإنشاءات دون احلصول على رخصة بناء نظامية                 -٢

  .أو خمالفة للترخيص املمنوح
يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر وبالغرامة من مخس وعشرين ألف لرية سورية إىل مئة                 : ثالثاً

  :ألف لرية سورية
كل من يقوم بتقسيم ما ميلكه من أراض ضمن احلدود اإلدارية مبا خيالف القوانني واألنظمة النافـذة                  -١

شكل حصص على الشيوع وتسليط يد      ويتصرف هبا كالً أو جزءاً، بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه ب           
 .املشتري على هذا اجلزء هبدف إشادة أبنية خمالفة، وحتت أي مسمى يفيد البيع

 العاملني يف اجلهة اإلدارية يف إجراءات منح الرخصة خالل املدة احملـددة             منكل من يهمل أو يقصر       -٢
  .يف األنظمة النافذة

كن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع امللكيات القائمة        تسوى املخالفات القائمة يف مناطق الس      -٤املادة  
عليها وإدخاهلا يف املخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم املقررة يف القوانني واألنظمـة النافـذة يف                

  .ا كان عليه حسب الترخيص املمنوحاجلملة اإلنشائية ويف هذه احلالة يعاد الوضع إىل م
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  :-٥املادة 
خالفة وفق أحكام هذا القانون يف حقوق الغري وحيق هلؤالء أن يلجؤوا إىل احملـاكم               ال تأثري لتسوية امل    -١

 .ملطالبة املخالف بالتعويض عن األضرار اليت أصابتهم من جراء املخالفة أو بإزالتها
يف حال احلكم بإزالة املخالفة اليت متت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن احلكم بالتنفيذ تعـاد إىل                  -٢

  .خالف الرسوم املستوفاة منهامل
إذا وقعت املخالفة يف القرى واملزارع اليت ليس فيها جهات إدارية حملية يتوىل املكتـب التنفيـذي                  -٦املادة  

  .جمللس احملافظة صالحيات اجلهة اإلدارية احمللية ورئيس اجلهة اإلدارية املنصوص عليها يف هذا القانون
حمللية يف اجلهات اإلدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون هنائية بتـصديقها            تصبح قرارات اجملالس ا    -٧املادة  

  .بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة
  .لالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزيرا اإلدارية احمللية واإلسكان واملرافق التعليمات ا -٨املادة 
 هذا القانون تبقى املخالفات القائمة واملرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا           مع مراعاة أحكام املادة الرابعة من      -٩املادة  

  .م١٦/٢/١٩٦٠تاريخ / ٤٤/القانون خاضعة ألحكام القرار بالقانون رقم 
  .تلغى مجيع النصوص واألنظمة املخالفة ، مع مراعاة املادة التاسعة من هذا القانون -١٠املادة 
  . الرمسية ويعترب نافذاً من تاريخ صدروهينشر هذا القانون يف اجلريدة -١١املادة 

  م٥/٤/٢٠٠٣ املوافق لـ   هـ١٤٢٤ /٣/٢دمشق يف  
  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد 

------------------------------------------------  
  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

   املتضمن معاجلة خمالفات البناء٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
 إضـافة لـبعض     ٢و١ ، صدرت التعليمات التنفيذية رقـم        ٢٠٠٣لعام  / ١/ على أحكام القانون رقم      بناًء   

ونتيجة دراسة ومناقشة احملافظني إلجراءات التطبيق والتنفيذ خالل الفترة الـسابقة            .التعاميم املوضحة لتنفيذه  
ءات ووضوحها للمواطنني والتزامهم مبا نص عليه القانون والعقوبات الزجرية للمخالفني           وهبدف تبسيط اإلجرا  

فقد مت إعداد التعليمات التنفيذية للقانون واليت اقتـصرت علـى           . والقائمني على العمل املسؤولني عن تطبيقه     
وإلغاء كافة القـرارات    . تطبيق العقوبات الرادعة بالسجن يف ست حاالت تصل فيها املخالفة إىل مرتبة اجلرم            

  :تاريخ هذه التعليمات ووفق ما يليوالتعليمات الصادرة قبل 
مـن  ) أوالً(تقوم كل وحدة إدارية بإعداد سجل خاص لرصد وتتبع املخالفات الواردة يف املـادة الثانيـة                 : أوالً

دة مـن قبـل      ضمن حدودها اإلدارية من تاريخ صدوره، ويعترب وثيقة معتم         ٢٠٠٣لعام  / ١/القانون رقم   
الوحدة اإلدارية ويف حال إشراف الوحدة اإلدارية ويف حال إشراف الوحدة اإلدارية على أكثر من خمطـط                 
تنظيمي ينظم سجل خاص لكل خمطط تنظيمي ويف حال اتساع املخطط التنظيمي للوحدة اإلدارية ميكـن                
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حسب النمـوذج املوضـح يف      تقسيم املخطط للوحدة اإلدارية إىل مناطق وقطاعات وينظم جدوالً خاصاً           
لكل منطقة وقطاع، ويرفع بشكل شهري إىل رئيس الوحدة اإلدارية وينظم بعدها جدول             / ١/اجلدول رقم   

  .ويرفع دورياً كل ستة أشهر إىل احملافظة/ ٢/عام للوحدة اإلدارية وفق النموذج املوضح يف اجلدول رقم 
  :املخالفاتقبة اإلجراءات الواجب اختاذها يف ضبط ومرا: ثانياً
تنظيم ضبط باملخالفة من قبل شرطة الوحدة اإلدارية أو البلدية أو شرطة املساندة واملرافقة للعاملني املختصني  -١

النموذج مبراقبة البناء واملخالفات ويتم مبوجبه توصيف املخالفة بشكل دقيق وحتديد كامل املعلومات وفق              
 العاملني يف الوحدة اإلدارية أو البلدية املكلفني مبراقبـة          ، كما ميكن تنظيم ضبط باملخالفة من قبل       /١/رقم  

  .وضبط املخالفات بعد قسمهم اليمني القانونية أمام قاضي حمكمة البداية يف منطقة الوحدة اإلدارية
إصدار قرار فوري باهلدم خالل الدوام الرمسي من يوم تاريخ ضبط املخالفة أو يف اليوم التايل يف حال                   -٢

 ويـصدر   ٢٠٠٣لعام  / ١/مساًء للمخالفات اليت تستوجب اهلدم وفق أحكام  القانون          ضبط املخالفة   
مدير الشؤون  (القرار من قبل رئيس الوحدة اإلدارية أو من اجلهة اليت تنوب عنه أو اجلهة اليت يفوضها                 

 /.٢منوذج رقم /)  رئيس املكتب التنفيذي–الفنية
ول أو الفين املختص بتنفيذ اهلدم، إضافة إىل شـرطة          حمضر تنفيذ اهلدم وينظم من قبل املهندس املسؤ        -٣

 /.٣منوذج رقم /الوحدة اإلدارية أو شرطة املؤازرة 
يف حال أن تنظيم الضبط من قبل الشرطة جيب أن يتضمن أمساء املخالفني من املـالكني واملتعهـد                   -٤

 ٢٠٠٣ لعـام / ١/والدارس واملشرف وكل من هو مسؤول عن املخالفة وفق أحكام القانون رقـم              
منـوذج  / وتوصيف املخالفة وإرفاق كافة الوثائق وتقدمي الضبط مع املخالفني املتواجدين إىل القضاء             

 /.٤رقم 
ويف حال تنظيم الضبط من العامل الفين املختص بالرقابة وضبط املخالفات وعدم وجود مرافقـة مـن                 

ة املؤازرة يبني أمساء املخـالفني      الشرطة ، يتم تنظيم ضبط منه قبل الشرطة يف الوحدة اإلدارية أو شرط            
وتوصيف املخالفة وإرفاق كافة الوثائق باملخالفة وضبطها وقرار هدمها وحمضر اهلدم وغريها وتقدميـه              

 ٢٠٠٣لعام  / ١/إىل القضاء مع املخالفني املتواجدين واملسؤولني عن املخالفة وفق أحكام القانون رقم             
  /.٤منوذج رقم / 
خالل يومني على األكثر من تاريخ إحالة ضبط املخالفة إىل القـضاء مـع              على الوحدات اإلدارية و    -٥

إعداد كتاب إىل إدارة قضايا الدولة      / ٥/وفق النموذج رقم    طلب حتريك الدعوى العامة حبق املخالفني       
مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقدمي اإلدعاء الشخصي باسم الوحـدة               

  . املخالفني واملسؤولني عن املخالفة واملطالبة بالتعويض والغراماتاإلدارية حبق
  :/١/من القانون رقم / ٢/ املادة التعليمات التنفيذية آللية هدم املخالفات الواردة يف: ثالثاً
املخالفات اخلاضعة للهدم هتدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة اإلدارية باآلليات وبكافة الوسائل              -١

وترحل خمالفـات اهلـدم إىل      /  القطاعني اخلاص والعام   –اخلدمات الفنية /وميكن االستعانة بـ    املتاحة  
 .املطامر املعتمدة من قبل الوحدة اإلدارية
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تقوم الوحدة اإلدارية بإصدار قرار حتدد مبوجبه أجور اهلدم والترحيل للمتر املربع الواحد من املخالفة                -٢
 ).حباجة إىل تقرير فين أو بدونه(خالفة حسب نوع البناء وآلية اهلدم ووضع امل

/ ٢/بعد هدم املخالفة تقوم الوحدة اإلدارية بتكليف مرتكيب املخالفة بأجور اهلدم املذكورة يف البند                -٣
 .مع إضافة كافة النفقات اإلدارية وحتصل وفق نظام اجلباية يف الوحدات اإلدارية والبلديات

 .ت تشجيعية حتدد مبوجب قرار من وزير اإلدارية احمللية والبيئةيتقاضى العاملون يف قطاع املراقبة مكافآ -٤
أوالً من القانون رقـم     / ٢/حيال املخالفون واملسؤولون عن ارتكاب املخالفات املشار إليها يف املادة            -٥

 . املوقوفون لدى الشرطة مباشرة إىل القضاء٢٠٠٣لعام / ١/
حلساب نفسه مسؤولني عن املخالفة عنـها وتطبـق         يعترب متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل         -٦

 .من القانون/ ١/عليهم نفس العقوبات احملددة يف املادة الثانية البند ثانياً 
اخل املـستخدمة يف    ..تقوم الوحدة اإلدارية بضبط كافة األدوات والعدد ومواد البناء واجلباالت واملقطورات           -٧

 .لتها إىل القضاء مع الضبط املخالفة املنظم وفق ما سبقتنفيذ املخالفة بعد إعداد الضبط الالزم وإحا
يف حال مت ختم أية خمالفة يتم توصيفها بشكل دقيق وتعترب إشادة أو إزالة أي أعمال مبثابـة نـزع                     -٨

 .للختم وتطبق عليه نفس العقوبات املتعلقة برتع األختام وحيال املخالف إىل القضاء املختص أصوالً
لى سطح أخري مسجل ملكية مشتركة يعترب كافة املالكني واملستفيدين من           يف حال ارتكاب خمالفة ع     -٩

امللكية املشتركة مسؤولني عن املخالفة، وال يعفى منهم إال من يقوم باإلخبار خطياً عـن املخالفـة أو          
 .يقدم إثباتات مربرة بأن املخالفة متت دون علمه

  .لذي حيدد مهامها وآلية عملهاللدعم من قبل احملافظ ا هدم مركزية جلنة تشكل: رابعاً
 هـدم   ح للمجالس احمللية باالستعاضة عن     على السما  ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٣/نصت املادة   : خامساً

  :املخالفة بغرامة مالية وملا كانت هذه اجملالس هي إحدى اجلهات املسؤولة عن الطابع العمراين فعليها
ذة بتاريخ صدور القانون هي املخالفات املرتكبة قبـل صـدور         اعتبار قرارات تسوية املخالفات الناف     -١

 جـرد   –تصريح عن خمالفة  ( ويتم حتديد الوثائق اليت تثبت قدم املخالفة         ٢٠٠٣لعام  / ١/القانون رقم   
أية وثائق رمسية أخرى حتدد من قبل املكاتب        )  بيان مايل  – خمطط مساحي  – تصوير جوي  –املخالفات

  .وتتابع الوحدات اإلدارية تسوية هذه املخالفات حسب هذه القراراتالتنفيذية للمجالس احمللية 
إصدار قرار تسوية لبعض املخالفات مع تضمني هذا القرار حاالت أخرى ال تقبل التـسوية غـري                  -٢

احلاالت الست الواردة يف القانون وحسب نظام البناء النافذ لكل وحدة إدارية وفق النموذج املرفق مع                
ى أن تكون هذه املخالفات اخلاضعة للتسوية باحلد األدىن حبيث ال تؤثر على تطبيق              هذه التعليمات وعل  

نظام البناء النافذ بكل وحدة إدارية وللمخالفات اليت تراها الوحدة اإلدارية مناسبة ومتوافقة مع نظـام                
 مكـشوف إىل    حتويل بروز : مثال(البناء حبيث ال يؤدي ذلك إىل تشويه املناطق العمرانية وأنظمة البناء            

 ). إحداث ربط داخلي بني الطوابق– تعديل تقطيعات داخلية– حتويل من جتاري إىل سكين–مركوب
خصوص املخالفات اليت ترى فيها اجملالس احمللية االستعاضة عن اهلدم بفرض الغرامة تعادل ضعف املنفعة               ب -٣

 وهذه التعليمات وتقدير    ٢٠٠٣لعام  / ١ /على اجملالس احمللية إعداد القرارات الالزمة تنفيذاً ألحكام القانون        



  خمالفات البناء– الفصل السابع  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٧٠

قيمة املنفعة حسب كل ومنطقة وتاريخ ارتكاب املخالفة وتقدر املنفعة مبا يعادل ما جناه املخالف أو يتوقع                 
وللمجالس تقدير هذه القيم من قبل جلان تـشكل هلـذه        )  ب -آ/ أوالً/٣(أن جينيه وحسب أحكام املادة      

حدة اإلدارية ومن الدائرة الفنية وممثل عن فرع نقابة املهندسني يف مدن املراكز             ممثل عن الو  (الغاية وميثل فيها    
ويـشترط تقـدمي   ) واملدن اليت يتوفر فيها مكاتب نقابة املهندسني وآخر من ذوي اخلربة يف القطاع اخلاص     

 .سنيتقرير فين قبل تسوية املخالفة عندما ترى الوحدة اإلدارية لزوم ذلك مصدقاً من نقابة املهند
ختضع قرارات التسوية اليت ترى فيها اجملالس احمللية االستعاضة عن اهلدم بغرامـة ضـعف املنفعـة                  -٤

للتصديق من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة ويف حال عدم التصديق من املكتب التنفيـذي وإصـرار                
فاق منوذج لقرار معاجلة    وقد مت إر  ( اجمللس على قراره تعرض على وزير اإلدارة احمللية والبيئة للبت فيها          

 ).٢٠٠٣لعام / ١/خمالفات البناء حسب أحكام القانون 
على الوحدة اإلدارية يف هذه احلاالت وضع إشارة حجز على العقار أو املقسم املشاد عليه املخالفـة                  -٥

 .تفيد بعدم جواز نقل ملكيته أو وضعه موضع التأمني أو الرهن
 بعقوبات جزائية أو مادية لكل من يقوم بتقسيم ما ميلكه           ٢٠٠٣لعام  / ١/ من القانون    ٣نصت املادة   : سادساً

من أراض ضمن احلدود اإلدارية مبا خيالف القوانني واألنظمة النافذة ويتصرف هبا كالً و جزءاً بقـصد                 
على الوحدات اإلدارية تنظـيم وتنفـذ       . تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع إلشادة أبنية خمالفة        

كما عليها إحالة هذه احلاالت مع كامـل الثبوتيـات إىل           / ١/وفق أحكام القانون    ضبوط املخالفات   
القضاء املختص ومتابعتها ووضع إشارة منع التصرف الالزمة حلني البت فيها من قبل القضاء وتعتـرب                

  .الوحدة اإلدارية مسؤولية عن عدم اإلعالم يف حال توفر املعلومات لديها عن مثل هذه احلاالت
منح التراخيص خالل املدة احملددة يف قراري       ) رئيساً ومكتباً وجملساً ومكتباً فنياً    (على الوحدات اإلدارية     :سابعاً

، ويف  ٢٠/٨/٢٠٠٥ق تاريخ   /١٦٦٩ ورقم   ١٦/٨/٢٠٠٥ق تاريخ   /١٦٣٨وزارة اإلدارة احمللية رقم     
  .نح الترخيصحال عدم إمكانية الترخيص إعالم صاحب العالقة خطياً على طلبه عن أسباب عدم م

ال جيوز تسوية خمالفة من املخالفات القابلة للتسوية إال بعد تقدمي مصورات وخمططات وتقـارير فنيـة                 : ثامناً
مصدقة من نقابة املهندسني تثبت السالمة اإلنشائية للمخالفة املراد تسويتها يف احلاالت اليت تـستوجب               

 يف الوحـدات    ٢م/٥٠/يت ال تزيد مساحتها عـن       وتستثىن املخالفات ال  . ذلك وتقررها الوحدة اإلدارية   
فيمكن تسويتها بتقدمي تقرير سالمة إنشائية ودون احلاجة للمصادقة         ) عدا مدن مراكز احملافظات   (اإلدارية  

  .من نقابة املهندسني وملرة واحدة شريطة عدم تعارضها مع نظام ضبط البناء
هـي التجمعـات    ) مناطق املخالفات اجلماعيـة    (مناطق السكن العشوائي   :مناطق السكن العشوائي  : تاسعاً

السكانية املبنية على أرض غري منظمة وال يوجد هلا خمطط تنظيمي أو نظام بناء أو خمالفـة للمخططـات              
التنظيمية املصدقة وامللكية فيها على الشيوع سواء يف السجالت العقارية أو بوثائق خمتلفـة كاألحكـام                

  الكاتب بالعدل أو عقود بيع عادية أو أمالك الدولة والوحدات اإلدارية           القضائية أو عقود بيع موثقة لدى     
  :من القانون وتنص على/ ٤/وتنفيذاً ألحكام املادة 



  خمالفات البناء– الفصل السابع  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٧١

تسوى املخالفات القائمة يف مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع امللكيات القائمـة              "
  ".م املقررة يف القوانني واألنظمة النافذةعليها وإدخاهلا يف املخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسو

  :وعلى املخططات والوحدات اإلدارية ما يلي
 –وتوصيفها من حيث املساحة   ) املخالفات اجلماعية (إجراء عمليات حصر ملناطق السكن العشوائي        -١

 –اً إمكانات ختدميها فني   – الطبيعة اجلغرافية  – عدد السكان  – عدد األسر الشاغلة   –عدد املساكن القائمة  
  .وتعتمد النتائج بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة... صالحيتها  للسكن

 :تستبعد التجمعات اليت ال تصلح للسكن بسبب وجودها -٢
 .جمرى سيل أو واد -
 .يف منطقة منخفضة -
 .حتت خط توتر عايل -
 .أماكن ال جيوز البناء فيها -
 .مصادر تلوث للبيئة -
ة والبيئة الجناز اإلجراءات الالزمة الجناز أعمال املـسح الطبـوغرايف           التنسيق مع وزارة اإلدارة احمللي     -٣

  .لتلك التجمعات
العمل على اجناز املخططات التنظيمية هلذه التجمعات يف أسرع وقت ممكن ويراعى فيها واقع األبنية                -٤

 .القائمة وصفتها العمرانية
 .رت شروط إحداثهاتضم هذه التجمعات إىل أقرب وحدة إدارية أو بلدية فيها إذا توف -٥
 على هذه املناطق اليت تقع ضـمن منـاطق          ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/من القانون   / ٧/تطبيق أحكام املادة     -٦

 ٣التوسع العمراين أو ضمن املخططات التنظيمية املصدقة ملدن مراكز احملافظات خالل مدة ال تتجاوز               
 .سنوات من تاريخ تصديق املخططات التنظيمية

 وقراري وزير البلدية والقروية املشار إليهـا يف         ١٩٦٠لعام  / ٤٤/قانون رقم   تطبيق أحكام القرار بال    -٧
من البند عاشراً من هذه التعليمات على أبنية مناطق السكن العشوائي املشادة قبـل نفـاذ                / ٢/الفقرة  

 . بعد تأهيلها٢٠٠٣لعام / ١/القانون 
 .دخلت املخطط التنظيمي أو النطـاق التنظيمـي       البناء يف أراضي الدولة املوزعة على املنتفعني واليت         : عاشراً

  :يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي
  .أن تكون أرض املنتفع املطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية مبوجب املخطط التنظيمي العام -١
أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي املختصة يثبت حق طالب الترخيص باالنتفاع               -٢

 .ض املطلوب الترخيص عليهاباألر
أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع املخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو املخطـط                 -٣

 .التوجيهي للوحدة اإلدارية أو البلدية
  :متنح رخصة البناء لكل من -٤
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 .املنتفع األساسي  -أ 
 .أوالد املنتفع األساسي املتزوجني مبوافقة املنتفع األساسي  -ب 
 .ثة املنتفع حبدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم ور  -ج 
 .املبحوثني مع املنتفع من غري أفراد أسرته حبدود حصة كل منهم باالنتفاع  -د 
السابق بشكل مشترك بني    / ٤/من البند   ) د -ج -ب( جيوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات        -ه 

  .ق شروط نظام ضابطة البناءاثنني أو أكثر يف حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقي
يعـاجل  : ) األراضي املستبعدة من التوزيـع     –أمالك الدولة اخلاصة  (البناء يف أراضي الدولة     : احلادي عشر 

  : ووفق ما يلي٢/٤/١٩٨٨اريخ  ت٢٢٨٥/١وضعها وفق كتاب رئاسة جملس الوزراء رقم 
  : أراضي أمالك الدولة اخلاصة -١

من املادة  / أ/ية الوحدات اإلدارية أو البلديات مبوجب الفقرة        يتم نقل أمالك الدولة اخلاصة إىل ملك        -أ 
 من قبل جلان حملية     ١٩٥٩لعام  / ١٢٢/ املعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦لعام  / ٢٧٣/من القانون   / ١/

  :يف احملافظة متثل كالً من
 . مديرية املصاحل العقارية–مديرية أمالك الدولة -
  .الوحدة اإلدارية أو البلدية املعنية -

  : يطة ما يليوشر  
أن تكون األراضي غري مبنية وال يدخل يف حكم املبين أراضي الدولة اليت يشيد عليها األفـراد                  -١

بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رمسي أو االستيالء أو األشغال بدون ترخيص مـسبق                
 .أبنية من أي نوع كانت

 .التنظيمي أن تكون داخل حدود املخطط التنظيمي أو النطاق -٢
 . ال تكون خمصصة ألي جهة من اجلهات العامة األخرى قبل النقلأن -٣
 .غري مرفقة حبق من حقوق االرتفاق ويزال حق االرتفاق أصوالً -٤
 .أن تكون يف منطقة ال مينع فيها البناء -٥

للوحدة اإلدارية أو البلدية أن متلك األرض املبينة كالً أو جزءاً ملن بىن عليها قبل انتقاهلا للمذكورين           -أ 
السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر حيدد بالتراضي وختضع أية إضافات           / آ/من الفقرة   / ١/البند  يف  

 .على البناء للترخيص أصوالً
على الوحدة اإلدارية أو البلدية اليت نقلت إليها أراضي أمالك الدولة اخلاصة وال تشملها أحكام الفقرة                  -ب 

تكون مقاسم شعبية وختصص وفق أحكام قـرار        السابقة وضع خمطط تنظيمي تفصيلي لألرض ل      / ب/
 . وتعديالته للجمعيات التعاونية السكنية واملواطنني١٩٨٤لعام / ١٥٥٦/وزارة اإلسكان واملرافق رقم 

ال تسري األحكام املذكورة أعاله على املخالفات األبنية اليت تقام على أراضي أمـالك الدولـة                  -ج 
 . وهتدم فورا٢٠٠٣ًلعام / ١/اخلاصة بعد صدور القانون رقم 
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  : أراضي االستيالء -٢
 بعـد   ١٩٥٦ لعام   ٢٧٣ال ختضع أراضي االستيالء اليت مت توزيعها على املنتفعني ألحكام القانون              -أ 

 .دخوهلا املخطط التنظيمي إال باالستمالك أصوالً
يعاجل وضع األراضي املستبعدة من التوزيع واليت دخلت املخطط التنظيمي للوحدة اإلداريـة أو                -ب 

  :لبلدية وفق ما يليا
 .ختصيص األرض الالزمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  -١
  .شراء الوحدة اإلدارية أو البلدية لألرض للتصرف هبا وختصيصها للسكن الشعيب أصوالً  -٢

ـ   الترخيص بالبناء يف األراضي اململوكة على الشيوع داخل املخططـات ال          : الثاين عشر  الس تنظيميـة جمل
/ ١/من القانون رقـم     / ٣/مع مراعاة أحكام البند ثانياً من املادة        : الوحدات اإلدارية والبلديات  

  .١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ٨/ واملادة ٢٠٠٣لعام 
  : ضي اململوكة على الشيوع يفال جيوز الترخيص بالبناء يف األرا -١

 .جمالس املدن عدا مدن مراكز احملافظات  -أ 
 .الس البلدان والقرى ذات الشخصية االعتبارية والبلدياتجم  -ب 
  : الوثائق التالية ملنحه الترخيصعلى طالب الترخيص تقدمي -٢

بيان قيد عقاري يثبت ملكيته ألسهم يف العقار املطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة عن عقد                  -أ 
زء من العقار شريطة أن تكون      البيع املوثق لدى الكاتب بالعدل أو احلكم القضائي املربم لتملكه ج          

 .هذه امللكية ال تتعارض مع أحكام القوانني واألنظمة النافذة
خمطط كروكي ملوقع قطعة األرض املطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من                 -ب 

نقابة املهندسني تبني حدودها والطرق واملشيدات العامة يف حميطها وداخلها يف حال وجود خمطط              
 .نظيمي أو املخطط التوجيهيت

 .شهادة من اهليئة االختيارية تشهد بتصرفه هلذه املساحة من األرض  -ج 
 .وثيقة موقعة من قبل املالكني الشركاء اجملاورين لقطعة أرضه تشهد حبقه وختصصه بقطعة األرض -د 
لـرأي يف   من قبل املكتب التنفيذي أو البلدي مع ا       ) د ج، ب،(تصديق الوثائق الواردة يف الفقرات        -ه 

 .االعتراضات إن وجدت
اإلعالن عن طلب الترخيص بالنشر يف أحدى الصحف احمللية يف حال وجودها واإلعالن يف لوحة                -و 

 .يوماً وللمعترض تقدمي اعتراضه خالهلا/ ١٥/إعالنات الوحدة اإلدارية واألماكن العامة ملدة 
 عدم مطالبته بأي عطل أو ضـرر        يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على           -ز 

 .أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب املنازعات والدعاوي املتعلقة باحلقوق العينية
 واملعمـم   ١٦/٨/٢٠٠٥م تاريخ   /٦٩العمل وفق كتاب السيد املدير العام للمصاحل العقارية رقم            -ح 

 املتضمن آلية وضع    ١٨/٨/٢٠٠٥د تاريخ   /٣/ص/٨١٠٠بكتاب وزارة اإلدارة احمللية والبيئة رقم       
  .إشارات التنازل لصاحل األمالك العامة
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تقدم مجيع املخططات اهلندسية املصدقة والوثائق الالزمة ملنح رخصة البناء وفق املخطط التنظيمـي               -٣
 /.حسب احلال/ونظام ضابطة البناء أو املخطط التوجيهي 

)  ز - و - هـ   - ج - ب -آ(ها بالفقرات   أن ال يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها املشار إلي           -٤
  .أكثر من ثالثة أشهر

التقيد بنظام ضابطة البناء واملخطط التنظيمي املصدق أو املخطط التوجيهي حسب احلال للتـرخيص     -٥
 .مبا ينسجم مع املساحة املقابلة ألسهمه يف العقار املراد الترخيص عليه

كل هادئ وعلين جيوز له الترخيص بطـابق        من كان يقيم يف بناء مبين على الشيوع ويستخدمه بش          -٦
  .ثاين ووفق نظام ضابطة البناء النافذ

  : يف األراضي يف التجمعات السكنيةالتراخيص: الثالث عشر
 تـاريخ   ٢٥٤ واملرسـوم التـشريعي      ٢٦/٣/٢٠٠١تـاريخ   / ١٧/عمالً بأحكـام القـانون       -١

ـ       / ٨٦/ واملادة   ٣١/١٠/١٩٦٩ تـاريخ  / ٨٤ /شريعي رقـم  من القانون املدين الصادر باملرسـوم الت
  : وتعديالته١٨/٥/١٩٤٩

يشكل احملافظ جلنة مهمتها وضع النطاق العمراين للقرى والبلديات والتجمعات الـسكانية غـري                -أ 
املرتبط بالبلدية اليت ليس هلا خمطط تنظيمي عام مصدق أصوالً ويصدق خمطط النطاق من املكتـب                

  .التنفيذي جمللس احملافظة
ن أساساً للمخطط التنظيمي هلذه القرى والبلديات يلحظ فيه الطـرق           وضع خمطط توجيهي يكو    -ب 

الرئيسية واملرافق العامة يصدق من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة وتواىف وزارة اإلسكان والتعمري             
 .بصورة عن املخطط وقرار التصديق

يئة االختيارية فيها من قبل البلدية      متنح رخص البناء يف هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إىل شهادة اهل            -٢
  .أو احملافظة حسب احلال وذلك عندما تكون العقارات غري حمددة وحمررة أو امللكية فيها على الشيوع

منح رخص البناء إلقامة مساكن ريفية على أراضي أمالك الدولة يف القرى واملزارع الـيت ال                : الرابع عشر 
وبناًء على كتاب وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي       : إداريةا بلدية أو تتبع ألي وحدة       يوجد فيه 

د تـاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣ املعطـوف مـع كتابنـا رقـم          ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣رقم  
  مبعاجلة املوضوع من خالل حتديد إطار األماكن املبنية يف هـذه القـرى واملـزارع       ٤/٨/٢٠٠٣

  :والعمل وفق أحد احللني التاليني
لواقعة داخل النطاق العمراين للمحافظة املختصة ومنح رخص البناء علـى           ختصيص أراضي الدولة ا    -١

هذه األراضي من قبل اخلدمات الفنية وال تسجل األبنية يف السجالت العقارية إىل أن حتـدث بلديـة                  
  .وتنقل ملكية األرض هلا

 .ص هلم بالبناءبيع األرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إىل مقاسم وبيعها للمستحقني من األهايل والترخي -٢
  :ًء على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبنا
 .اختاذ اإلجراءات العاجلة لتنفيذ احلل األول الوارد يف كتاب وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -١
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) حسب احلال (أو الوحدة اإلدارية أو البلدية      موافاتنا بالكتب الالزمة لتخصيص األرض للمحافظة        -٢
 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عمالً بأحكام القانون رقم 

 : لوضع٢٨/١٠/٢٠٠٣د تاريخ /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم / ١/تشكيل اللجان املختصة وفق البند رقم  -٣
 .النطاق العمراين هلذه التجمعات  -أ 
 .املخطط التوجيهي  -ب 
العمل على إحداث بلديات جتمع عدداً من القرى واملزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي               -٤

  .١٩٥٦لعام / ٢٧٣/ ومن مث نقل أمالك الدولة إليها وفق أحكام القانون واملخطط التوجيهي هلا
  :يص بالبناء على األراضي الزراعيةالترخ: اخلامس عشر

مينع الترخيص بالبناء أو السماح به على األراضي الزراعية اليت متنع القوانني واألنظمة النافذة بالبنـاء                 -١
 . اخلاص بغوطيت دمشق١٩٧٧ لعام ٣١٣ عليها والتقيد بقرار رئيس جملس الوزراء رقم

 :مينح الترخيص بالبناء يف األراضي الزراعية لبناء واحد ألغراض السكن وفق الشروط التالية -٢
 .أن ال تقل مساحة العقار عن أربعة آالف متر مربع  -أ 
 .أن ال تقل وجائب الرجوع األمامية واخللفية واجلانبية عن عشرة أمتار -ب 
 .من مساحة األرض لطابقني بسقف قرميدي % ٦ض بالبناء الواحد عن  ال تزيد نسبة إشغال األر -ج 
 وتعديالته  ١٩٥٧ لعام   ٤٩٥التقيد بالبعد عن حماور وحرمات الطرق باملساحات احملددة بالقانون           -د 

  . الصادر عن السيد وزير النقل١٣/٩/٢٠٠٥تاريخ / ١٢٣٢/والقرار رقم 
مناطق التوسع واحلماية لألغراض الصناعية وفـق       مينح الترخيص بالبناء خارج املخططات التنظيمية و       -٣

 وبالغ رئاسة جملس الوزراء رقـم       ١٩٧٧ لعام   ٢٦٨٠من املرسوم التنظيمي رقم     / ١١/أحكام املادة   
 . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٥ب لعام /١٦

  : وفق ما يلي...)  دواجن– أغنام–تربية أبقار( مينح الترخيص ببناء حظائر ألغراض االستثمار الزراعي احليواين  -٤
 .٢م٤٠٠٠ لألبقار واألغنام والدواجن عن ٢م١٠٠٠أن ال تقل مساحة األرض عن   -أ 
 .من مساحة األرض % ٢٠ أن ال تزيد مساحة احلظرية عن  -ب 
 .م٤ تامني وجائب من مجيع اجلهات ال تقل عن  -ج 
 . التقيد باألبعاد احملددة عن حماور وحرم الطرقات العامة أصوالً -د 
  .ملخططات التنظيمية ومناطق احلماية للوحدات اإلدارية أن تكون خارج حدود ا  -ه 

  :أحكام عامة: السادس عشر
/ ٨/إن اقتراح إدخال تعديالت على املخططات وأنظمة البناء إمنا هو مقيد باملواعيد احملددة يف املادة                 -١

 .١٩٨٢لعام / ٥/من املرسوم التشريعي رقم 
س املكتب التنفيذي جمللس احملافظة مبوجب أحكام        إن االستثناء من شرط املدة املمنوح للمحافظ رئي        -٢

 من املرسوم التشريعي املذكور مناطه أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو             ٨من املادة   / د/الفقرة  
 .أمالك الدولة أو تنفيذ مشروع حيوي ذو نفع عام
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ابطة البناء يعترب تنفيذاً ملشروع      يعود للوحدة املعنية ومبوافقة احملافظ تقدير ما إذا كان تعجيل نظام ض            -٣
 .املذكورة/ ٨/من املادة / د/حيوي ذو نفع عام حسبما ورد يف نص الفقرة 

 ختضع قرارات اجملالس احمللية املتخذة تنفيذاً ألحكام هذا القانون وهذه التعليمات للتصديق بقرار مـن                -٤
ذا التصديق ويف حال عدم التـصديق تعـرض         املكتب التنفيذي جمللس احملافظة وتعترب هنائية بعد اقتراهنا هب        

 .القرارات املذكورة على وزير اإلدارة احمللية للبت فيها وفق أحكام قانون اإلدارة احمللية والئحته التنفيذية
   وقراري وزير الـشؤون البلديـة والقرويـة         ١٩٦٠لعام  / ٤٤/ تطبق أحكام القرار بالقانون رقم       -٥

 وتعديالهتما على مجيع املخالفات املنفذة قبل تاريخ        ١٩٦٢ لعام/ ١٧٧٦/ و ١٩٦٠لعام  / ١٠٦/رقم  
٥/٤/٢٠٠٣.  

وعلى املخالف إثبات ذلك بالوثائق الرمسية كاألحكام القضائية أو اإليصاالت املالية وتاريخ دفعها قبل التاريخ املذكور                
  . تصدر عن اجلهات العامةأو بضبط خمالفة سابقة أو املخططات املساحية أو الطبوغرافية وغريها من الوثائق اليت

حتقق الغرامات املالية املنصوص عليها يف هذا القانون وجتىن لصاحل الوحدة اإلدارية والبلدية وفق نظام                -٦
 .جباية أموال الوحدات اإلدارية والبلديات

انني مع مراعاة أحكام املادة التاسعة من القانون املتعلقة باملخالفات املرتكبة قبل نفاذه تلغى مجيع القو               -٧
 .واألنظمة املخالفة ألحكامه

يقسم العاملون الذين يكلفون باملراقبة وتنظيم ضبط املخالفة اليمني القانوين أمام قاضي حمكمة البداية               -٨
 .يف منطقة الوحدة اإلدارية أصوالً

 .يلزم بشأهناتعرض احلاالت اليت مل يرد نص عليها يف هذه التعليمات مع وزارة اإلدارة احمللية والبيئة إلقرار ما  -٩
إرسال صورة عن األوراق وضبط املخالفة والثبوتيات من قبل الوحدة اإلدارية إىل إدارة قضايا الدولة                -١٠

 .ملتابعة حمامي الدولة دعاوى خمالفات البناء
عدم تزويد األبنية اليت تشاد بشكل خمالف وبدون ترخيص بعدادات املياه والكهرباء اعتباراً من تارخيه وعلى                 -١١

ة العامة ملياه الشرب والشركة العامة للكهرباء يف احملافظات عدم قبول أي طلب تركيـب عـداد إال                  املؤسس
 .مبوجب وثيقة من الوحدة اإلدارية املعنية تبني بأن البناء مرخص أو مت تسويته على إجازة سكن أو استخدام

لعام / ١/ثالثاً من القانون رقم     / ٣/أوالً وثانياً واملادة    / ٢/ يف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة         -١٢
وملدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكل مـن يثبـت           % ) ٥(  يعاقب عقوبة حسم من الراتب       ٢٠٠٣

تقصريه وإمهاله يف قمع املخالفات يف مهدها ويسمح ملرتكبيها االستمرار يف أعمال البنـاء يف حـال                 
 .كانت املخالفة قابلة للتسوية

 وكافة التعاميم والكتب وتعترب     ٢٠٠٣لعام  / ١/للقانون رقم   / ٢و١/قم   تلغى التعليمات التنفيذية ر    -١٣
  .هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة                                                                             
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 ٥٧٧

  -١-جدول 
  ...........................جدول الوحدة اإلدارية يف

  ........................................باملنطقة رقم
  ........................................القطاع رقم

  
توصيف املخالفة وفق 

إحدى احلاالت 
الست فقط والواردة 

 الثانية من يف املادة
  /١/القانون 

  أ ب ج د هـ و

تاريخ إشادة 
  املخالفة

اإلجراءات املتخذة 
 أحكام املادة وفق

 بالتفصيل/١/ثانياً /٢/

اإلجراءات املتخذة وفق 
  ثانياً/٢/أحكام املادة 

  بالتفصيل)ب ،أ-٢(

  
 مـالحـظات
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 ٥٧٨

  -٢-جدول 
  ................اجلدول العام للوحدة اإلدارية

        

طقة  رقم
 املن

  

        
قم 
ر

طاع  
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دء 
خ ب
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انته
و

  
  

        

ف 
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إ
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 ٥٧٩

  -١-منوذج 
  ..........دائرة خدمات

  ..................الرقم
  ................التاريخ

  ضبط خمالفة
  ..........الساعة.......... الواقع يف.......... ليوم..........  يف منطقةأثناء اجلولة   

  :مت ضبط خمالفة بناء موضحة بناء موضحة يف اجلدول التايل
رقم   اجلادة  الشارع  احلي

رقم  رقم البناء  العقار
  املقسم

تفاصيل 
  أخرى

                العنوان

 
  كروكي يوضح موقع املخالفة  اسم صاحب املخالفة

    الك يف السجل العقاريامل
    احلائز
    الشاغل
    املتعهد
    الدارس

    معلومات أخرى

  

  :أوصاف املخالفة
 ..........ومواد البناء املستعملة.......... مبساحة.......... املخالفة عبارة عن طابق •
 ..........وضع األرض الواقعة عليها املخالفة •
 وتعليماته التنفيذية والقوانني واألنظمة ٢٠٠٣ لعام /١/م القانون رقم استنادا إىل أحكا: معاجلة املخالفة •

  :النافذة فإن املخالفة تعاجل بـ
  ..........اهلدم استنادا ألحكام : أوالً
  ..........التسوية استنادا ألحكام: ثانياً
  ..........اماستنادا ألحك) حىت إعادة الوضع إىل ما كان عليه أو تسوية املخالفة(اخلتم : ثالثاً
  .نتحمل مسؤولية إزالة املخالفة خالل أسبوع من تارخيه: رابعاً

  مهندس القطاع          مراقب القطاع
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 ٥٨٠

  قرار هدم
  ...........الرقم 
  ..........التاريخ

  إن رئيس جملس مدينة محص 
عليماته التنفيذية  وت٢٠٠٣لعام / ١/ وتعديالته بالقانون رقم ١٩٦٠لعام /٤٤/ على أحكام القانون رقم بناًء

  وعلى نظام ضابطة البناء 
  /     /          /تاريخ         /     /وعلى ضبط املخالفة رقم 

  :يقرر ما يلي 
مـن  .......... هتدم املخالفة املوصوفة بالضبط املذكور أعاله سنداً ألحكام املادة الثانية الفقـرة            : )١(مادة  

   ٢٠٠٣لعام / ١/القانون رقم
  .القرار من يلزم لتنفيذهبلغ هذا ي : )٢(مادة 

  رئيس الوحدة اإلدارية بالتفويض عن
  مهندس القطاع

------------------------------------------------ 
  -٣-منوذج 

  .....................الرقم
  ....................التاريخ

  حمضر ضبط هدم
       وبالساعة          /         /          بتاريخ      

  :توجهت محلة اهلدم املؤلفة من السادة 
  /      / تاريخ        /          /إىل موقع املخالفة املوصوفة بضبط املخالفة رقم 

  )) : توصيف عملية اهلدم بالكامل (( وقامت هبدم املخالفة 
  /.١/انون رقم وعليه تقرر رفع هذا احملضر ملن يلزم ملتابعة اإلجراءات حسب التعليمات التنفيذية للق

  
  مهندس القطاع      مراقب القطاع    رئيس جمموعة املؤازرة من القسم املختص

  
  
  
  
  
  



  خمالفات البناء– الفصل السابع  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
 

 ٥٨١

  -٤-منوذج 
  اجلمهورية العربية السورية 

  وزارة الداخلية 
  قوى األمن الداخلي 
  ......................: قيادة شرطة حمافظة

  ............................: قسم شرطة
  ..............الرقم
  ............التاريخ

  حمضر ضبط شرطة
  .......................الساعة................الواقع يف................... يف هذا اليوم   

  )............................................االسم مع مفصل اهلوية(حنن املوقعون أدناه 
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  

  ...............................التابع................................. من مرتب قسم
  /      /  وقرار اهلدم رقم /      /         تاريخ      /      /   وبناًء على الضبط الفين رقم 

..........  بنـاء يف حـي     الصادر عن الوحدة اإلدارية واملتـضمنني ضـبط خمالفـة         /     /        تاريخ        
  /      /على العقار رقم .......... جادة.......... شارع

  /      /.واملقسم   رقم /      /  والبناء رقم 
  ):.................................االسم مع مفصل اهلوية ( مت مؤازرة محلة اهلدم برفقة 

......................................................................................................
..................................................................  

وهـي  .......... ومبنية من املـواد  .......... مبساحة.......... إىل موقع املخالفة وتبني أهنا عبارة عن طابق       
  ..........فة بواسطةومت هدم املخال..........  مؤلفة من

ــم  ــالفني ه ــاً أن املخ ــصل   (علم ــه املف ــه وعنوان ــصل هويت ــع مف ــالف م ــم املخ ــذكر اس ي
)..............................................................................................وإفادته

...................................................................  
  ) :.....................................مع ذكر أسباب التوقيف ( ومت توقيف كال من 

......................................................................................................  
  : حرر بتاريخ أعاله وختم مبركز القسم املختص 
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 ٥٨٢

  -٥-منوذج 
  ……عامة إىل النيابة ال

  . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٣ لعام ١ على أحكام القانون رقم بناًء   
  :يرجى التفضل باإلطالع وحتريك الدعوى العامة مبواجهة السادة الواردة أمساؤهم وعناوينهم أدناه وهم

.......... شـارع .......... وذلك حملالفتهم أحكام القانون املـذكور بإشـادة بنـاء خمـالف يف حـي              
ومت تنظيم الـضبط الفـين      .......... رقم املقسم .......... رقم البناء .......... رقم العقار .......... جادة

ـ /      / تاريخ  /      /باملخالفة رقم  .......... من هـدم املخالفـة اسـتنادا ألحكـام املـادة     ض واملت
  .من القانون.......... الفقرة

  . املتضمن إزالة املخالفة املذكورة أعاله/      /خ  تاري/      /ومت تنظيم قرار اهلدم رقم 
  :و ينطبق على هذه املخالفة أعاله أحكام املادة

  
  .لرية سورية........... س.ل..........  أن الغرامات املترتبة وكلفة اهلدم تبلغعلماً

  :وفق أحكام
  .سرعة املمكنة وإعالمناراجني اختاذ ما يلزم لتحريك الدعوى العامة مبواجهة املذكورين أعاله بال

  .شاكرين تعاونكم
  رئيس الوحدة اإلدارية

------------------------------------------------ 
  كيفية تسديد املخالفات يف البلديات :  املوضوع                     ٢٠٤/٢٨/٥: الرقم
  .ومناذج القرارات املختلفة املتعلقة هبا        م٣٠/٨/١٩٦٧: التاريخ

  تتعليما
م وكيفية ١٩٣٨لعام / ١٥١/رأينا من الضروري أن نبني فيما يلي كيفية تسوية خمالفات القانون املايل للبلديات رقم 

لعـام  / ٤٤/م وتعديالته وخمالفات األبنيـة يف القـانون         ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/تسوية خمالفات قانون البلديات رقم      
  .وما يليها من قانون البلديات/ ١١٣/ايل للبلديات واملادة من القانون امل/ ٥٨/م وكيفية تطبيق أحكام املادة ١٩٦٠
  :إن خمالفات القانون املايل للبلديات تقسم إىل القسمني التاليني:  خمالفات أحكام القانون املايل للبلديات-أوالً
خمالفات حدد القانون على سبيل احلصر غراماهتا وال جيوز للمجلس البلدي إنقاصـها أو زيادهتـا                 -١

 ).لفات احملركات واإلعالنات واللوحات والرفاريف واملظالتكمخا(
وتـرك  / ٥٨/خمالفات مل حيدد القانون غراماهتا على سبيل احلصر وإمنا عني حدها األقصى يف املادة                -٢

كمخالفـات رسـوم    (للمجلس البلدي أن جيعل غرامة كل منها تتراوح بني لرية ومائة لرية سـورية               
م املسكرات، رسوم املالهي، وحمالت االجتمـاع، رسـم األوزان          وسائط النقل، رسم الكالب، رس    

وال بـد مـن     ).واملكاييل واملقاييس، رسم الذبح والنفخ والنقل، رسم إجازات البناء، رسم األشغال          
  .املرافق حتدد فيه غرامة كل من هذه املخالفات) ١(صدور قرار عن اجمللس البلدي وفق منوذج رقم
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 ٥٨٣

ينبغي التفريق بني نـوعني مـن هـذه         : م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/ون البلديات رقم     خمالفات أحكام قان   -ثانياً
  :املخالفات مها

خمالفات األنظمة اليت يصدرها رئيس البلدية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية يف البلدية واملتعلقة بالشؤون               -١
مة والصحة العامـة،    احملافظة على الراحة والسال   ). "م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/من القانون   / ٥٨/املادة  : (املالية

السري وتسهيل التجول، ضابطة األماكن املضرة واملقلقة للراحة العامة كإعطاء الرخص هبـا ومراقبتـها               
وحتدد الغرامات أو اإلجـراءات     ". اخل.. وسحب الرخص وإقفال احملال وتوقيف العمل ومعاقبة أصحاهبا       

ويصدر  .املرافق) ٢(دية وفق النموذج رقم     الواجب اختاذها حبق املخالفني بقرارات صادرة عن رئيس البل        
اجمللس البلدي قراراً بتحديد مبلغ الغرامات اليت ميكن تسوية املخالفة على أساسها وفق النموذج رقـم                

من قانون البلديات املضافة مبوجب املرسوم      / ١١٤/من املادة   ) ج(املرافق استناداً ألحكام الفقرة     ) ٣(
م واليت جتيز تسوية املخالفة خالل مثانية أيام من تـاريخ           ٣١/١٠/١٩٦٣تاريخ  / ٢٤٥/التشريعي رقم   

 يقبل صاحب العالقة بقرار اجمللس البلدي املتعلق هبذه التسوية أو مل يتقدم لدفع              تبليغها ملرتكبها، فإذا مل   
  .املذكورة/ ١١٤/الغرامة احملددة فيه حيال ضبط املخالفة إىل القضاء حسب األصول املبينة يف املادة 

خمالفات قرارات املكاتب البلدية الصادرة بتنظيم ممارسة مجيع احلرف واملهن وفتح احملـالت وسـري                -٢
من / ١١١/املادة  (العمل فيها وإخضاعها لشروط خاصة تتعلق بالنظام واألمن والصحة والراحة العامة            

حبق املخـالفني   وهذه القرارات تتضمن عادة العقوبات املمكن تطبيقها        ) م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/القانون  
باإلضافة إىل إمكانيـة إيقـاف      / ١٧٢/وما يليها من قانون البلديات رقم       / ١١٣/وفق أحكام املادة    

املرافق، ويـصدر   ) ٤(استثمار أو إقفال حمل مرتكب املخالفة وتنظم هذه القرارات وفق النموذج رقم             
) ٥( أساسها وفق النمـوذج رقـم   اجمللس البلدي قراراً بتحديد مبلغ الغرامات اليت ميكن املصاحلة على  

 .من هذا القانون/ ١١٤/من املادة ) ج(املرافق استناداً ألحكام الفقرة 
  : خمالفات البناء-ثالثاً
 :البناء بدون رخصة مبا ال يتعارض مع املخطط التنظيمي ونظام البناء -١

  :هذه املخالفة تنطبق عليها النصوص التالية
م اليت تنص على أنه ال جيوز ألي كان         ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/قم  من قانون البلديات ر   / ١١٩/املادة    -أ 

أن يشيد بناء أو أن جيري أي عمل من أعمال الترميم أو التغيري أو التمهيد أو اهلدم يف بناء قائم قبل                     
أن حيصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية وليس ملخالفة هذه املادة أي مؤيد سوى منع البناء                 

 .نونباعتباره خمالفاً للقا
من القانون املايل للبلديات اليت قضت بأن تستويف البلديات لقاء الـرخص املمنوحـة              / ٣٢/املادة    -ب 

من القانون املايل للبلديات    / ٥٨/ومؤيد هذا النص املادة      .إلنشاء األبنية الرسوم احملددة يف القانون     
ها األقصى مائة لرية    اليت نصت على أن كل خمالف ألحكام مواد هذا القانون تطرح عليه غرامة حد             

وقـد  . من نظام حماسبة البلـديات    / ١٩/سورية وهذه الغرامة تستوىف مباشرة وفقاً ألحكام املادة         
 شـوال   ٥من قانون األبنية العثمـاين الـصادر يف         / ٩٢/املذكورة حمل املادة    / ٥٨/حلت املادة   
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م من قبل الـوزارة     م املعم ١٩٦٣لسنة  / ٤٢/هـ وفقاً ملا ورد يف رأي جملس الدولة رقم          ١٢٩٨
  .م٢٨/٢/١٩٦٣ تاريخ ١٦٢/٢٨/٥برقم 

نظام البناء يف البلدية الذي يقضي باالستحصال على رخصة قبل إشادة أي بناء وكذلك األنظمـة                  -ج 
اليت تصدر عن رئيس البلدية يف جمال تطبيق هذا النظام حسب األصول وكل خمالفة تقع حتت نص                 

اليت تنص على معاقبة كل من خيالف األنظمة الـيت          / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٣/املادة  
إال أن الـضبوط     .تصدرها البلدية ضمن صالحياهتا بغرامة تتراوح بني لرية ومخسمائة لرية سورية          

اليت توضع باالستناد إىل هذه املادة حتال إىل القضاء للنظر فيها إذا مل يتقدم املخالف بطلب تـسوية          
) ٥(ورقم  ) ٤(هذا وأن القرارين وفق النموذجني رقم        .ن تاريخ تبلغها  املخالفة خالل مثانية أيام م    

وال تدخل يف ذلك خمالفات البناء اليت تطبـق         . املرافقني جيب إصدارمها يف جمال تطبيق هذه الفقرة       
  .م والقرارات املنفذة هلذا القانون١٩٦٠لسنة / ٤٤/عليها أحكام القانون 

فإن التدابري اليت ميكن أن تتخذها البلدية إزاء هذه         )  د - ج - ب -أ(وباالستناد إىل ما جاء يف الفقرات       
  :املخالفات هي

 .وقف البناء املخالف لدى ضبط املخالفة  -١
فرض غرامة ال تتجاوز مائة لرية سورية وحتصيلها وفق قانون جباية األموال العامة أو إحالـة                  -٢

قانون البلديات كما أوضـحنا     من  / ١١٤/و  / ١١٣/الضبط إىل القضاء وفقاً ألحكام املادتني       
 .آنفاً وذلك باإلضافة إىل حتصيل رسم الرخصة مباشرةً

ونلفت النظر يف هذه املناسبة إىل اإلجراءات املتخذة هبذا الشأن اليت تقضي بالعمل على وقف البنـاء فـور           
ملهندسني، إال أنه يف    اإلقدام على املخالفة وتبقى املخالفة قائمة إذا مل تقدم املخططات مصدقة من قبل نقابة ا              

حال امتناع املخالف عن تقدمي املخططات ميكن للبلدية أن تكلف من تراه بتقدميها على حساب صـاحب                 
  .من القانون املايل/ ٤٩/من املخالفات وفقاً ألحكام املادة %/ ١٥/العالقة وحتصل كلفها مع إضافة 

 :ي أو نظام البناءالبناء برخصة أو بدون رخصة مبا يتعارض مع املخطط التنظيم -٢
من قانون البلديات اليت تتيح لرئيس البلديـة        / ١١٨/إن هذه املخالفات تقع يف األصل حتت حكم املادة          

األمر بإزالة املخالفة أو إزالتها فعالً على نفقة املخالف عدا عن اجلزاء النقدي الذي يرتبه عليـه اجمللـس                   
اآلنف الـذكر يف صـدد مـن ال         / ١/قة املبينة يف البند     البلدي وهذا اجلزاء يرجع فيه إىل األحكام الساب       
م أجاز يف املادة الثانية منه االستعاضـة        ١٩٦٠لسنة  / ٤٤/حيصلون على إجازة بناء على أن القانون رقم         

  :عن اهلدم بالغرامة يف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة األوىل من القانون نفسه اليت تزال باهلدم وهي
 .ى التخطيط املصدقالتجاوز عل  -١
 .إذا كان البناء ضمن األمالك العامة أو متجاوزاً عليها  -٢
إذا كان البناء مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثالثة أعضاء يكون أحـدهم                   -٣

 .ممثالً للوزارة والعضوان اآلخران ممثلني للبلدية املختصة
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كافية حبالة قد يتعرض معها لالهنيار وقد صدر القراران رقـم  إذا كان البناء غري حائز على املتانة ال       -٤
م باالستناد إىل املادة الثانية املذكورة مـن هـذا          ١٩٦٢لعام  / ١٧٧٦/م و ١٩٦٠لعام  / ١٠٦٠/

القانون لبيان احلاالت اليت ميكن فيها االستعاضة عن اهلدم بالغرامة ومقدار غرامة كل نـوع مـن                 
أصدرت بعض اجملالس البلدية قرارات يف هـذا الـصدد اقترنـت            كما  . أنواع املخالفات املرتكبة  

 :تكون القرارات الصادرة عن البلدية هي/ ٤٤/ويف جمال تنفيذ أحكام القانون . بتصديق الوزارة
 .املرافق) ٦(قرار اجمللس البلدي بتحديد نوع املخالفات ومقدار املنفعة النموذج رقم  .١
 .املرافق) ٧(نموذج رقم قرار رئيس البلدية بتسوية املخالفة ال .٢
 .املرافق) ٨(قرار رئيس البلدية هبدم املخالفة النموذج رقم  .٣

  : االعتراضات على الغرامات وحتصيلها-رابعاً
إن االعتراض على الغرامات بكافة أنواعها جائز من الوجهة القانونية وعلى البلدية صاحبة العالقـة                -١

 .لغرامة أو يف حساهبا أو يف طرحها على غري مكلف هباقبوله لتدارك السهو أو اخلطأ املادي يف طرح ا
  .   وال بد من اإلشارة هنا إىل أن تقدمي االعتراض أو طلب إعادة النظر ال عالقة له بوقف التنفيذ

 :من القانون املايل للبلديات اليت تنص على ما يلي/ ٧٢/ال بد من التذكري حبكم املادة  -٢
وم فوراً وبدون حاجة إىل حكم حمكمة باسـتيفاء كافـة املبـالغ             تؤذن بلديات املدن السورية أن تق     "

املستحقة هلا على األشخاص عن مجيع الرسوم املنصوص عليها يف هـذا القـانون وعـن اجلـزاءات                  
والغرامات الناجتة عن خمالفة األنظمة ومقررات البلدية وعن إجيار عقاراهتا وحمالهتا العامة وقيمة أمالكها              

من نظام حماسبة البلديات الصادر باملرسـوم       / ١٩/وقد أوجبت املادة     ".عامة املبيعة وأقسام األمالك ال  
ويتم اختاذ القرارات    .م أن يتم التحصيل وفق قانون جباية األموال العامة        ١١/٨/١٩٦٤تاريخ  / ٥٣٠/

 لألصول  حبجز وبيع األموال املنقولة وغري املنقولة العائدة لألشخاص املتمنعني عن دفع ما بذمتهم وفقاً             
وهنا جتدر اإلشـارة إىل أن خمالفـات        . من نظام حماسبة البلديات السالف الذكر     / ٢٢/املبينة يف املادة    

مـن القـانون املـايل      / ٧٢/م غري مشمولة حبكم املادة      ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/أحكام قانون البلديات    
  .املذكور/ ١٧٢/من القانون / ١١٥/و/ ١١٤/و/ ١١٣/للبلديات وإمنا مشمولة بأحكام املواد 

على أن الغرامات اليت حيكـم      / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٤/من املادة   ) ب(نصت الفقرة    -٣
مـن هـذا    / ١١٥/هبا القضاء عن املخالفات البلدية تستوىف لصاحل خزينة البلديات، كما نصت املادة             

رجوع ألحكـام املـادة     القانون على أنه يف حال متنع املخالف عن دفع الغرامة فتبدل باحلبس ومن ال             
م املتضمن أصول احملاكمات اجلزائية يتضح أن       ١٩٥٠لسنة  / ١١٢/من املرسوم التشريعي رقم     / ٤٤٤/

احلكم اجلزائي حينما يكتسب قوة القضية املربمة يصبح واجب التنفيذ من قبل النائـب العـام لـدى                  
النيابة العامة قانوناً حيـث ال يوجـد        احملكمة اليت أصدرته أو من قبل املراجع القضائية اليت تقوم مبهام            

نيابات عامة فعلى كافة البلديات متابعة إجراءات هذا التنفيذ فيما يتعلق بالغرامات الـيت حيكـم هبـا       
وعمالً بأحكام املـادة    (من قانون العقوبات    / ٥٤/لصاحلها من جراء خمالفة األنظمة البلدية ألن املادة         

نصت على استبدال الغرامة باحلبس إذا مل تؤد يف مهلـة           ) زائيةمن قانون أصول احملاكمات اجل    / ٤٤٦/
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وميكن تكليف عناصر من البلديـة ملتابعـة      .ثالثني يوماً تبتدئ من تاريخ انربام احلكم دون تنبيه سابق         
  .تنفيذ األحكام القضائية اليت تصدر لصاحل البلديات يف هذا اجملال مبعرفة النيابة العامة

 . م٢٧/٤/١٩٦٤ تاريخ ٢٨٥/٢٨/٥م وبالغنا رقم ١١/٢/١٩٦٤ تاريخ ١١١/٢٨/٥تلغى تعليماتنا رقم  -٤
  .يرجى التقيد هبذه التعليمات وتنفيذها بدقة تامة

  عن وزير الشؤون البلدية والقروية
  األمني العام

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية 

  البيئةوزارة اإلدارة احمللية و
  د/١٣/٦٣/١:الرقم
  م٢/١١/٢٠٠٣: التاريخ

  إىل السادة احملافظني
  :أثارت بعض احملافظات وجمالس الوحدات اإلدارية والبلديات املوضوعني التاليني   
ومن  . خمالفة لنظام ضابطة البناء النافذ     ٥/٤/٢٠٠٣تاريخ  / ١/قيام أبنية غري كاملة قبل صدور القانون رقم            

ا هو مرخص وانتهت مدة الترخيص ومل يكمل املالك البناء ومل ميدد رخصته ويطلب جتديـدها                هذه األبنية م  
مينح أصحاب العالقة   .ومنها ما هو قائم دون ترخيص ويطلب املالك الترخيص له إلكمال بنائه        .إلكمال بنائه 

 أو القرارات التنظيمية جملالس     الترخيص الالزم بعد ضبط املخالفة وتسويتها أصوالً يف حال أن نظام البناء النافذ            
  .الوحدات اإلدارية والبلديات كان يسمح بتسويتها

لعام / ١/تصديق بعض اجلمعيات التعاونية واملواطنني خمططات من نقابة املهندسني قبل صدور القانون رقم                 
تسمح بتنفيذ خمالفات    وقد كانت األنظمة والقرارات التنظيمية النافذة لدى الوحدة اإلدارية أو البلدية             ٢٠٠٣

مينح أصحاب العالقة الترخيص الالزم بعد تقدمي خمططات تنفيذية تتضمن املخالفـات القابلـة               .قابلة للتسوية 
  .للتسوية وفق األنظمة والقرارات التنظيمية النافذة قبل صدور القانون
  يرجى االطالع والتعميم

  
  يئة والبوزير اإلدارة احمللية      لتعمريوزير اإلسكان وا
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 

  د/١٣/٦٣/١ : الرقم
  م٢/١١/٢٠٠٣ :التاريخ

  إىل السادة احملافظني
 موضوع منح رخص البنـاء إلقامـة        ٥/٧/٢٠٠٣ح تاريخ   /٤٧٧٥طرحت حمافظة احلسكة بكتاهبا رقم         

 .املزارع اليت ال يوجد فيها بلدية أو تتبع ألي وحدة إدارية          مساكن ريفية على أراضي أمالك الدولة يف القرى و        
 عطفاً على كتابنا    ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣وقد أجابت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بكتاهبا رقم         

 مبعاجلة املوضوع من خالل حتديد إطار األماكن املبينة يف هذه القرى            ٤/٨/٢٠٠٣د تاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣رقم  
  :لعمل وفق أحد احللني التالينيواملزارع وا

ختصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراين للمحافظة املختصة ومنح رخص البناء على هذه األراضي                -
 .من قبل اخلدمات الفنية وال تسجل األبنية يف السجالت العقارية إىل أن حتدث بلدية وتنقل ملكية األرض هلا

  .يمها إىل مقاسم وبيعها للمستحقني من األهايل والترخيص هلم بالبناءبيع األرض للمحافظة لتقوم بتقس -
  : على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبناًء

  .اختاذ اإلجراءات العاجلة لتنفيذ احلل األول لوارد يف كتاب وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي •
) حسب احلال ( أو البلدية    موافاتنا بالكتب الالزمة لتخصيص األرض للمحافظة أو الوحدة اإلدارية         •

 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عمالً بأحكام القانون رقم 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٣ د تـاريخ  /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم    / ١/تشكيل اللجان املختصة وفق البند رقم        •

  :لوضع
  .النطاق العمراين هلذه التجمعات -
  .املخطط التوجيهي -
وع البحث ووضع النطـاق     العمل على إحداث بلديات جتمع عدداً من القرى واملزارع موض          -

/ ٢٧٣/التنظيمي واملخطط التوجيهي هلا ومن مث نقل أمالك الدولة إليها وفق أحكام القـانون               
  .١٩٥٦لعام 

  يرجى اإلطالع واإليعاز باملقتضى بالسرعة الكلية
  

   والبيئةوزير اإلدارة احمللية      لتعمريوزير اإلسكان وا
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  اجلمهورية العربية السورية
  ارة احمللية و البيئةوزارة اإلد

  غ.ت/٦٣/١/ص/٩٩٧: الرقم 
  م١/٢٠٠٧ /٣٠: التاريخ 

  السادة احملافظون 
اإلجـراءات  اجلة مناطق املخالفات اجلماعية و     ملا طرحته بعض جمالس الوحدات اإلدارية خبصوص مع        إشارةً   

  : نبني اآليت لبىن التحتيةاها باملشيدات واملرافق العامة وختدميلتنفيذ املخططات التنظيمية هلا واملناسبة 
مناطق املخالفات اجلماعية الواقعة داخل املخططات التنظيمية جملالس مدن مراكز احملافظات أو يف              -١

  :  اآليت٢٠٠٠لعام / ٢٦/من القانون ) ٧(نصت املادة  :مناطق توسعها
بنـاء مجاعيـة    إذا وجدت يف مناطق التوسع العمراين أو ضمن املخططات التنظيمية املصدقة خمالفات             "

  ":قائمة فيحق ملدن احملافظات
  . الثاين يف بابيه األول و١٩٧٤لعام / ٩ /تطبيق أحكام القانون رقم  -١
املشيدات العامة واملقاسـم الـسكنية أو       داث الطرق والساحات واحلدائق و    استمالك ما يلزم إلح     -٢

القـانون  (ذا القانون    أو تطبيق أحكام ه    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/توسيع القائم منها وفق أحكام القانون       
  ).  أ(عليها إذا ما اعتربت منطقة توسع وفق أحكام املادة األوىل /) ٢٦/

 املذكور استناداً لدراسة فنية     وبناًء على ذلك جمللس مدينة مراكز احملافظة اختاذ القرار الالزم لتطبيق أحكام النص            
  . بإشراف املكتب التنفيذينة ودارات املعنية يف جملس املدياجتماعية يتم إعدادها من قبل اإلو

البلـديات  مناطق املخالفات اجلماعية داخل املخططات التنظيمية جملالس الوحدات اإلداريـة و           -٢
  : البلدياتجملالس الوحدات اإلدارية و :)عدا مدن مراكز احملافظات(سعها منطقة توو
العام ووضـع خمطـط     إدخال منطقة املخالفات الواقعة ضمن منطقة التوسع إىل املخطط التنظيمي             -أ 

 . إمكانيات تنفيذه بأقل ما ميكن من الضرريمي هلا يتناسب وواقعها وتنظ
 . الثاين ببابيه األول و١٩٧٤لعام / ٩/قم تطبيق أحكام القانون ر  -ب 
أو استمالك ما يلزم لتنفيذ املخطط التنظيمي العام للمنطقة وإحداث الطرق والساحات واحلدائق               -ج 

/ ٢٠/سم السكنية أو توسع القائم منها وفق أحكام قانون االستمالك رقم            واملشيدات العامة واملقا  
  . ١٩٨٣لعام 

  :واقعة خارج املخططات التنظيمية ومنطقة التوسع للوحدات اإلداريةمناطق املخالفات ال -٣
قريبـة مـن    املخالفات ضمن حدودها اإلدارية و    على جمالس الوحدات اإلدارية يف حال أن منطقة           -أ 

لتنظيمي لتكون حياً من    إدخال هذه املناطق إىل خمططها ا     ا التنظيمي و  سيع خمططه حدود التنظيم تو  
  .  السابق/ ٢/معاجلتها وفق البند إحيائها و

السابق ) أ(على املكتب التنفيذي جمللس احملافظة يف حال أن منطقة املخالفات ال حتقق شروط البند                -ب 
 :أن تعمل على
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 مجاعية إىل أقرب بلدية، ووضع نطاق عمراين هلا مـع          ضم املنطقة بعد اعتبارها منطقة خمالفات      -
 . خمطط توجيهي يكون أساساً ملخطط تنظيمي

املباشـرة  البلديات ووضع خمطط تنظيمي هلا و     أو إحداث بلدية يف حال حتقق شروط إحداث          -
  . السابق/ ٢/بتنفيذه وفق اإلجراءات الواردة يف البند 

  تمامكم اخلاصيرجى اإلطالع والتعميم وإيالء املوضوع اه
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ٧/٦٣/١: الرقم
  م١٨/١٠/٢٠٠٦: التاريخ

  إىل السادة احملافظني: تعميم
د /١/٦٣/١م املعممة عليكم بكتابنـا رقـم        ٢٠٠٣لعام  / ١/بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم          

م أثارت بعض احملافظات وجمالس الوحدات اإلدارية والبلديات العديد من التـساؤالت            ٢٢/٨/٢٠٠٦تاريخ  
  :واالستفسارات على الشكل التايل

م وطلـب  ٢٠٠٣لعـام  / ١/خمالفة جتاوز على الوجائب يف الطوابق املبنية واملشادة قبل صدور القانون          -أوالً
جيوز للمجالس احملليـة     :املالكني استكمال إنشاء األبنية وفق االرتفاع املسموح به يف نظام ضابطة البناء           

املوافقة على ترخيص استكمال إنشاء األبنية ومبا يتوافق مع تعميم السيد رئيس جملـس الـوزراء رقـم                  
  :م وفق اآليت٢٠٠٥ لعام ٤٢٢/١٥

 .منظر العام وفقاً لتقرير من جلنة الواجهاتأن ال تكون املخالفة مشوهة لل -١
 .أن ال تكون املخالفة متجاوزة على األمالك العامة -٢
م بإحدى الوثائق احملددة يف التعليمـات التنفيذيـة         ٢٠٠٣لعام  / ١/إثبات قدم املخالفة قبل صدور القانون        -٣

 . التنفيذية للمجالس احملليةم أو أية وثائق رمسية أخرى حتدد من قبل املكاتب٢٠٠٣لعام / ١/للقانون رقم 
عن بقية الوجائب ومبا ال يزيد      %) ٥٠(عن الوجيبة األمامية و   %) ٣٠(أن ال يزيد عمق املخالفة عن        -٤

 .عن ثالثة أمتار يف مجيع األحوال
تسوية املخالفة يف الطوابق املبنية قبل أن يصار إىل املوافقة على ترخيص استكمال إنشاء األبنية وذلك                 -٥

 .م٢٠٠٣لعام / ١/املنفعة املنصوص عنها يف القانون رقم بغرامة ضعف 
 .االلتزام مبنهاج الوجائب ونظام البناء للطوابق املطلوب استكمال بناؤها -٦
 .أن يكون السطح املراد البناء عليه مفرزاً -٧
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جيوز استكمال البناء على كامل املساحة املبنية يف حال كان عمق التجاوز على الوجائب ال يزيد عن                  -٨
من عمق الوجيبة لكافة االجتاهات ويف حال جتاوز العمق عن ذلك ُيلزم طالـب التـرخيص                %) ١٠(

 .بتأمني الوجائب وفق نظام ضابطة البناء
 .املخالفات الواقعة على بيت الدرج/ ٤/ُتستثىن من نسبة العمق املنصوص عنها يف البند  -٩
 .خري ملكية مشتركةبعد استكمال البناء حسب نظام ضابطة البناء ُيعترب السطح األ-١٠
م اليت تقضي هبـدم     ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٢/من املادة   / آ/يف معرض تطبيق أحكام الفقرة      : ثانياً

ما هو املقصود بالتخطيط املصدق؟ هل هو        :مت طرح السؤال اآليت    :خمالفة التجاوز على التخطيط املصدق    
طيط املصدق هو املخطط التنظيمي وال عالقة لنظـام         نظام ضابطة البناء، أم أن التخ     + املخطط التنظيمي   
هـو  " :م املخطط التنظيمي العام مبا يلي     ١٩٨٢لعام  / ٥/عّرف املرسوم التشريعي رقم      ضابطة البناء به؟  

  :املخطط الذي يوضح الرؤية املستقبلية للتجمع السكاين وتوسعه ويتم ذلك عن طريق
 .ة واستعماالت كافة األراضي الواقعة ضمنهحتديد احلدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسي -١
 ".منهاج نظام ضابطة البناء كٍل منهما مبا ال يتعارض مع أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي -٢

وبالتايل فالتعريف فرق بني مفهوم احلدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعماالت كافة األراضي من               
ء من جهة أخرى، فشبكة الطرق هي احلدود املرسومة للطـرق والتقاطعـات             جهة وبني منهاج ونظام البنا    

والساحات واملواقف وكل ما يتفّرع عنها سواًء كانت مستملكة أو ذات ملكية خاصة، أمـا اسـتعماالت                 
األراضي فهو كل استعمال أو صفة ترد على املخطط التنظيمي سواًء كانت لالستخدام العام كاملـشيدات                

  .ستخدام اخلاص كالسكن وسواًء كانت مبلكية عامة أو ملكية خاصة مل تستملك بعدالعامة أو لال
  :ويتبني من خالل التعريف السابق أن املخطط التنظيمي جيمع حالتني

  .الشكل ويعين شبكة الطرق واحلدود العمرانية واستعماالت كافة األراضي ضمنه: األوىل
  .دا كيفية استعمال األراضياملضمون وهو منهاج ونظام بناء حيد: والثانية

بني التجاوز على التخطـيط     / أوالً-٢/م إذ فرقت املادة     ٢٠٠٣لعام  / ١/وقد تأيد ذلك يف القانون رقم       
وحالت دون تسوية مجيـع املخالفـات       )  و -الفقرة(وبني التعارض مع نظام البناء      )  آ -الفقرة(املصدق  

  .ز على نظام البناءاملتجاوزة على التخطيط املصدق وخمالفة وحيدة تتجاو
من القـانون   /  أوالً -٢/وملا مل يأت ذكر املخطط التنظيمي والذي يتضمن منهاج ونظام البناء يف املادة              

أجـازت  / ١/من القانون   /  أوالً -٣/م واكتفي بذكر التخطيط املصدق، كما أن املادة         ٢٠٠٣لعام  / ١/
يعين أن التخطيط املصدق ونظام البناء مها       تسوية بعض املخالفات يف غري حاالت التخطيط املصدق فهذا          

على / ١/حالتان منفصلتان جيمعهما املخطط التنظيمي واقتصرت على عدم تسوية املخالفات يف القانون             
  .التجاوز على التخطيط املصدق

وشبكة الطرق واستعماالت كافـة األراضـي       من هنا يستدل أن التخطيط املصدق هو احلدود العمرانية          
ن املخطط التنظيمي املصدق مبا فيها العرصات واألراضي اخلاضعة للتقسيم وفق أحكام القانون       الواقعة ضم 

م وكذلك املشيدات العامة اخلاضعة للتنازل أو االستمالك حسب أحكام املرسـوم            ١٩٧٤لعام  / ٩/رقم  
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نـاء وال   وبالتايل تقتصر التسوية على خمالفات تتجاوز على نظـام الب          م١٩٨٣لعام  / ٢٠/التشريعي رقم   
تتعارض مع أسس التخطيط العمراين والربنامج التخطيطي ويرى جملس الوحدة اإلدارية عدم التعارض مع              

  .املصلحة العامة وهناك ضرورة ومصلحة بتسويتها
الترخيص بالبناء يف األراضي اململوكة على الشيوع داخل املخططات التنظيمية جملالس الوحدات اإلدارية             : ثالثاً

  :والبلديات
جيوز للمجالس احملليـة تـسوية       :م٢٠٠٣لعام  / ١/خمالفة بناء قائم على الشيوع قبل صدور القانون رقم           -١

/ ١/املخالفة شريطة أن تكون امللكية خاصة ويكون البناء قائم ومشغول من قبله قبل صدور القانون رقـم                  
يف البند الثاين عشر من     م أما خبصوص الترخيص على الشيوع فهو خيضع للمادة املنصوص عنها            ٢٠٠٣لعام  

  .مع التأكيد على عدم جواز هذا الترخيص يف مدن مراكز احملافظات/ ١/التعليمات التنفيذية للقانون رقم 
الترخيص بالبناء على الشيوع للمنشآت اإلدارية والصناعية احلاصلة على املوافقة املبدأية للتـرخيص              -٢

جيوز للمجالس احملليـة املوافقـة علـى         :م٠٠٣٢لعام  / ١/وكانت امللكية بعد صدور القانون رقم       
الترخيص بالبناء شريطة أن تتحقق شروط الترخيص على الشيوع املنصوص عليها يف البند الثاين عشر               

د تاريخ  /١/٦٣/١م واملعمم عليكم بالكتاب رقم      ٢٠٠٣لعام  / ١/من التعليمات التنفيذية للقانون رقم      
صناعية والشروط املنصوص عليها يف بالغي السيد رئيس     م وعدم وجود مدينة أو منطقة       ٢٣/١/٢٠٠٦

  .م٢٠٠٥لعام / ١٦/م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/جملس الوزراء رقم 
التنازل عن األمالك العامة يف حالة الترخيص على الشيوع هل يصيب احلصة املطلوب التـرخيص عليهـا أم                   -٣

ة التنازل عن األمالك العامة مبقدار مـا         يتم الترخيص شريط   :يصيب كامل املساحة امللحوظة على كامل العقار      
  .هو ملحوظ للمشيدات واملرافق العامة على قطعة األرض املطلوب ترخيصها دون النظر إىل النسبة املئوية

ال جيوز للمجالس احمللية تسوية هذه املخالفة ألهنا ملكيـة           :استخدام املالجئ ألغراض السكن التجاري    : رابعاً
اكنني يف البناء وعلى الوحدة اإلدارية التنـسيق مـع وزارة الـدفاع ملعاجلـة               مشتركة ولصاحل كافة الس   

  .املخالفات القائمة يف املالجئ
جيـوز للمجـالس    :م٢٠٠٣لعام /١/وجود خمالفات بناء لزيادة عدد الطوابق قبل صدور القانون رقم    : خامساً

تاريخ صدور القـانون شـريطة      احمللية تسوية هذه املخالفات يف حال كانت قائمة ومشغولة فعالً قبل            
التأكد من البنية اإلنشائية للبناء بناًء على تقرير فين معتمد من نقابة املهندسني، وبناًء على تقرير فـين                  
إنشائي مصدق من نقابة املهندسني ويتم استيفاء غرامة ضعف املنفعة املنـصوص عنـها يف القـانون                 

لس احمللية تعديل نظام ضابطة البناء بزيـادة عـدد          كما ميكن للمجا  .م لقاء التسوية  ٢٠٠٣لعام  /١/رقم
م وتعمـيم   ٢٠٠٢لعام  /٤١/م والقانون رقم  ١٩٨٢لعام  /٥/الطوابق وفق أحكام املرسوم التشريعي رقم     

  .م٢٠٠٥لعام /٥١٣٠/الوزارة رقم
ة وجود خمالفات بناء بدون ترخيص ضمن املخطط التنظيمي ومتوافقة مع املخطط التنظيمي ونظام ضـابط              : سادساً

جيوز للمجالس احمللية تسوية مثل هذه       :م٢٠٠٣لعام  / ١/البناء املصدقني ومشادة بعد صدور القانون رقم        
املخالفات بناًء على إضبارة ترخيص أصولية كاملة واستيفاء غرامة خمالفة بناء تعادل ضعف املنفعـة مـع                 
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ى تطبيق العقوبات األشد على من م مع التأكيد عل ٢٠٠٣لعام  / ١/الغرامات املنصوص عنها يف القانون رقم       
  .يثبت تقصريه وإمهاله من العاملني يف الوحدة اإلدارية يف قمع املخالفات يف مهدها

يـتم   :للبناء يف األراضي الزراعية خارج املخطط التنظيمي وخارج منطقة التوسـع واحلمايـة             بالنسبة: سابعاً
ـ           م وكتابنـا رقـم     ٢٠٠٣لعـام   / ١/م  الترخيص استناداً إىل التعليمـات التنفيذيـة للقـانون رق

م املتضمن يف الفقرة الثانية منه السماح بالبناء خارج املخطط          ٦/٤/٢٠٠٦د تاريخ   /٦٣/١/ص/٣٥١٠
التنظيمي ومنطقة التوسع واحلماية يف األراضي غري الزراعية وغري املنتجة أو املشجرة أو املروية على أن                

من مساحة العقار لطابق أرضـي وطـابق أول         / %٦/ وبنسبة   ٢م/٤٠٠٠/ال تقل مساحة العقار عن      
قرميدي ووجائب عشرة أمتار من كافة اجلهات على أن ال تزيد مساحة البناء يف مجيع احلاالت عـن                  

  . للطابق الواحد ومهما كانت مساحة العقار املطلوب الترخيص عليه٢م/٢٤٠/
املوزعة علـى املنـتفعني     / إصالح زراعي /ء  الترخيص بالبناء لغاية السكن الزراعي على أراضي االستيال       : ثامناً

  :جيوز للمجالس احمللية الترخيص بالبناء يف هذه احلالة وفق ما يلي :خارج املخططات التنظيمية
 .أن حتقق أرض املنتفع املطلوب إشادة البناء عليها الشروط الواردة يف البند سابعاً السابق -١
زراعي املختصة يثبت حق طالب الترخيص باالنتفاع       أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة واإلصالح ال        -٢

 .باألرض املطلوب الترخيص هلا
 :متنح رخصة البناء لكٍل من -٣

 .املنتفع األساسي  -أ 
 .أوالد املنتفع األساسي املتزوجني مبوافقة من املنتفع األساسي  -ب 
 .ورثة املنتفع حبدود نصيب كٍل منهم من أرض انتفاع مورثهم  -ج 
 . غري أفراد أسرته حبدود حصته لكٍل منهم باالنتفاعاملبحوثني مع املنتفع من -د 
السابق بشكل مشترك بني    / ٤/من البند   )  د - ج   -ب  (جيوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات       -٤

 .اثنني أو أكثر يف حال عدم كفاية مساحة انتفاع كٍل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
م يف  ٢٠٠٣لعـام   / ١/إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم       :نفعةتساءلت بعض احملافظات عن عامل امل     : تاسعاً

أوضحت أن تقدير قيمة املنفعة يكون حسب حالة ومنطقة وتـاريخ ارتكـاب   / ٥/من البند / ٣/الفقرة  
املخالفة ومبا يعادل ما جناه املخالف أو يتوقع أن جينيه من خمالفته ويعود تقدير ذلك إىل تطبيق املعادلـة                    

  :م التالية١٩٦٢لعام / ١٧٧٦/يها بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم املنصوص عل
 سعر املتر املربع من األرض احملدد الستيفاء رسم البناء×مساحة األرض×املساحة املبنية املخالفة= عامل املنفعة

  جمموع املساحات املسموح ببنائها
  .ليف املتر املربع من البناء املخالفويضاف للناتج حاصل ضرب املساحة املبنية املخالفة بتكا

  . ختضع كافة قرارات التسوية اليت تصدرها اجملالس احمللية للتصديق من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة:عاشراً
  .يرجى اإلطالع وإجراء املقتضى

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  ن/٦٦/ار رقم قر
  وزير اإلدارة احمللية والبيئة

/ ٢٢٩٧/م وتعديالته والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم       ١٩٧١لعام  / ١٥/بناًء على قانون اإلدارة احمللية رقم       
  م وتعديالهتا١٩٧١لعام 

  م وتعديالته١٩٥٦لعام / ١٧٢/وقانون البلديات رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٦٤/واملرسوم التشريعي رقم 

  م والسيما املادة الثالثة منه٢٠٠٣لعام / ١/قانون رقم وال
  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/واملرسوم رقم 

  م٣١/١/٢٠٠٨ تاريخ ٩٧٢/١ ورقم ٩٧١/١وكتايب السيد رئيس جملس الوزراء رقم 
  م٤/١٢/٢٠٠٧وحمضر اجتماع جلنة اخلدمات يف جلستها املنعقدة بتاريخ 

  :يقرر ما يلي
من قانون اإلدارة احمللية الـصادر باملرسـوم        / ٤٠/ باهلدم وفقاً ألحكام املادة      تزال خمالفات األبنية   -١املادة  

م ١٩٥٦لعـام   / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٨/م واملادة   ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   
  :وتعديالهتما عندما يكون البناء املخالف

 .متجاوزاً على التخطيط املصدق  -أ 
 .ك الدولة اخلاصة ضمن احلدود اإلدارية أو متجاوزاً عليهاواقعاً ضمن األمالك العامة أو أمال  -ب 
مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثالث أعضاء تشكل بقرار من احملافظ يكـون                   -ج 

أحدهم ممثالً عن وزارة اإلدارة احمللية والبيئة ويسميه الوزير أو من يفوضه من املهندسني ذوي اخلـربة                 
 .افظة وآخر عن احملافظة املعنية وعضواً عن اجلهة اإلداريةواالختصاص يف احمل

 .واقعاً ضمن املناطق الصادر هبا صك استمالك أو ضمن مناطق التنظيم أو املمنوع عليها البناء -د 
 .غري حائز على املتانة الكافية حبالة قد يتعرض معها البناء لالهنيار وذلك باالستناد إىل تقدير الدائرة الفنية -ه 
اً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غري مسموح ببنائها وفق نظام البنـاء                   متعارض -و 

النافذ أو تفريغ األرض كلياً أو جزئياً أسفل األبنية القائمة أو تعديل يف احلملة اإلنشائية ويف هذه احلالة                  
 .يعاد الوضع إىل ما كان عليه حسب التراخيص املمنوحة

  :-٢املادة 
السابقة أن تستعيض عـن هـدم       / ١/لمجالس احمللية يف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة          حيق ل  -١

البناء وإزالته أو جزء البناء املخالف بفرض غرامة على مرتكب املخالفة على أن تعادل الغرامة املفروضة                
الزيادة اليت طـرأت    ضعف املنفعة اليت جناها املخالف أو كان يف استطاعته جنيها، وحتدد هذه املنفعة ب             

 .على قيمة العقار أرضاً وبناءاً بسبب املخالفة
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 :السابق وفق اآليت/ ١/حيسب عامل املنفعة املشار إليه يف البند  -٢
املخالفات القابلة للتسوية الواقعة خارج التنظيم املصدق واملثبت قدمها قبل صدور القانون رقـم                -أ 

  :دلة اآلتيةحيسب عامل املنفعة وفق املعا :م٢٠٠٣لعام / ١/
  ):ناتج املعادلة التالية×عامل االستثمار+(من كامل كلفة املساحة الطابقية للبناء املخالف%١٠+رسوم الترخيص=ع

  :املعادلة
  
  

  عامل املنفعة= ع
  . هي الرسوم املتوجب استيفاؤها وفق أحكام القانون املايل للوحدات اإلدارية:رسوم الترخيص
فقاً لطبيعة االستثمار للبناء، وحيدد بقرار من املكتب التنفيذي جمللـس            عامل حيدد و   :عامل االستثمار 

  :احملافظة على أن ال يكون أقل من احلدود الدنيا اآلتية
  احلد األدىن لقيمة عامل االستثمار   نوع استثمار البناء أو املنشأة

  %)١٠(        سكن زراعي    
  %)٤٠(        سكن فيالت    
  %)٢٠(      منشأة زراعية أو حيوانية    
  %)٣٥(      منشأة سياحية أو خدمية    
  %)٥٠(        منشأة صناعية    

م ١٩٨٥لعـام   / ٢٤٠٥/ وحتدد وفق األسس املنصوص عليها باملرسوم        :قيمة املتر املربع من األرض    
  .م١٩٨٦ن لعام /٨٨ن و /٨٠واملعادلة املعتمدة بالقرارين رقم 

  :وهي ناتج اآليت: املساحة املسموح هبا
  املساحة اليت حيتاجها املشروع×وح هبا وفق نظام ضابطة البناءنسبة البناء املسم

  .على أن ال تقل هذه املساحة عن احلدود الدنيا املنصوص عنها يف نظام البناء النافذ
  . هي املساحة الطابقية املبنية والزائدة عن نسبة املساحة الطابقية املسموح هبا أعاله:املساحة الزائدة

  زائدة       املساحة ال        
  ـــــــــــــ+١= عامل التثقيل للمساحة

  املساحة الطابقية املسموح هبا        
) املخالفة(جمموع املساحة الطابقية    ×كلفة بناء املتر املربع   : كلفة كامل املساحة الطابقية للبناء املخالف     

تب التنفيـذي جمللـس     وحتدد كلفة بناء املتر املربع الواحد جاهزاً لالستعمال فيما أُعد له بقرار من املك             
  .احملافظة حسب نوعية البناء

 :م٢٠٠٣لعـام   / ١/املخالفات القابلة للتسوية املرتكبة خارج التنظيم وبعد صدور القانون رقم            -ب 
 :حيسب عامل املنفعة وفق املعادلة اآلتية

  ):ة التاليةناتج املعادل×عامل االستثمار+(من كلفة املساحة الطابقية للبناء املخالف%٢٥+رسوم الترخيص=ع

 ])عامل التثقيل للمساحة×املساحة الزائدة عن نظام البناء)+( النافذاملساحة املسموح ببنائها وفق نظام البناء([×قيمة املتر املربع من األرض
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  :املعادلة
  

 :املخالفات القابلة للتسوية داخل التنظيم املصدق -ج 
  )عامل التثقيل × كلفة كامل البناء املخالف طابقياً( + رسوم الترخيص = عامل املنفعة

  مساحة البناء× كلفة بناء املتر املربع جاهزاً للسكن:كلفة البناء املخالف طابقياً
ع بقرار من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة ويراعى يف ذلك تـاريخ وقـوع              وحتدد كلفة بناء املتر املرب    

  .املخالفة بوثائق رمسية للمخالفات الواقعة قبل صدور القانون ونوعية ومواصفات البناء
  )د+ج+ب+أ( حمصلة جمموع النسب املئوية التالية +١: عامل التثقيل

ويؤخذ بعـني االعتبـار أمهيـة    )  بلدية-ة قري - بلدة -مدينة(موقع الوحدة اإلدارية وتصنيفها       -أ 
 )٤(إىل ) ٠,٠٥(من     ...الوحدة اإلدارية االقتصادية والسياحية واألثرية

 )٢(إىل ) ٠,٠٥(من       موقع املخالفة بالنسبة للمخطط التنظيمي  -ب 
 )٢(إىل ) ٠,٠٥(من     ...) مهن- جتارة-سكن(صفة استعمال املخالفة  -ج 
 )١(إىل ) ٠(من     ابطة البناءمدى مطابقة البناء املخالف لنظام ض -د 

من البند خامساً من التعليمات     ) ٣(تقدر هذه النسب من قبل اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة            -
م واملعممة على احملافظات والوحدات اإلداريـة رقـم         ٢٠٠٣لعام  / ١/التنفيذية للقانون رقم    

 .يذي جمللس احملافظةم استناداً ألسس يعتمدها املكتب التنف٢٢/١/٢٠٠٦د تاريخ /١/٦٣/١
 .م٢٠٠٣لعام /١/ب املخالفة بعد صدور القانون رقميف حال ارتكا /٢/يضاف إىل ناتج عامل التثقيل  -

 هي الرسوم املقرر استيفاؤها وفق أحكام القانون املايل للوحدات اإلدارية رقـم             :رسوم ترخيص البناء  
 .م وتعديالته١٩٩٤لعام / ١/

  :-٣املادة 
احمللية النظر بتسوية أية خمالفة بناء تنطوي حتت املخالفات املذكورة يف املـادة األوىل              ميتنع على اجملالس      -أ 

 .من هذا القرار
للمجلس احمللي النظر بتسوية خمالفات البناء األخرى غري املنصوص عليها يف املـادة األوىل اسـتناداً                  -ب 

 .لتقرير يتضمن توصيف املخالفة واستخداماهتا
/ ٢/من املادة   ) ج-ب-أ(خالفة على أساس ضعف عامل املنفعة احملسوب وفق البنود          حتسب قيمة امل   -٤املادة  

  ...).رسوم إدارة حملية(السابقة مضافاً إليه كافة اإلضافات اليت تنص عليها القوانني واألنظمة النافذة 
ملتر املربع جاهزاً للـسكن     يصدر املكتب التنفيذي جمللس احملافظة يف بداية كل عام قراراً حيدد كلفة بناء ا              -٥املادة  

  .وسعر املتر املربع من األرض وحسب شرائحها وموقعها وصفتها التنظيمية للوحدات اإلدارية والبلديات
 إن تسوية املخالفة للمنشآت الصناعية ال يبدل من أن ترخيصها هو ترخيص مؤقت وعلى املالك أو                 -٦املادة  

  .واجب حتقيقها يف املنشأةاملستثمر التقيد بالشروط الفنية والبيئية ال

 ])عامل التثقيل للمساحة×املساحة الزائدة عن نظام البناء)+(املساحة املسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ([×قيمة املتر املربع من األرض
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السابق على املخالف بقرار يصدر عن املكتب التنفيذي        / ٢/ تفرض الغرامة املنصوص عنها يف البند        -٧املادة  
يف الوحدة اإلدارية أو اجمللس البلدي يف البلدية ويعفى منها يف حال قيامه بإزالة املخالفة خالل مـدة               

  .إلشعار املتضمن فرضهاال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه ا
 ال تؤثر تسوية املخالفة على حقوق الغري، وحيق هلؤالء أن يلجؤوا إىل احملـاكم ملطالبـة املخـالف                   -٨املادة  

  .بالتعويض عن األضرار اليت أصابتهم من جّراء املخالفة أو بإزالتها
  .تب التنفيذي جمللس احملافظة ختضع قرارات اجملالس احمللية املتعلقة بالتسوية للتصديق من املك-٩املادة 
  . ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية-١٠املادة 

  م١٣/٤/٢٠٠٨املوافق لـ  هـ١٤٢٩/   /دمشق يف   
  

  وزير اإلدارة احمللية والبيئة
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  /١٧/املرسوم التشريعي رقم 

  جلمهوريةرئيس ا
  بناًء على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي
ال تطبـق  : "اآليت نـصها ) مكرر/ ٣(م مادة برقم   ٥/٤/٢٠٠٣تاريخ  / ١/تضاف إىل القانون رقم      -١املادة  

األسباب املخففة التقديرية على اجلرائم املعاقب عليها مبوجب هذا القانون، كما ال تطبـق عليهـا                
  ".وما يليها من قانون العقوبات/ ١٦٨/ها يف املادة أحكام وقف التنفيذ املنصوص علي

  . ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية-٢املادة 
  م٣/٤/٢٠٠٨املوافق لـ  هـ٢٦/٣/١٤٢٩دمشق يف 

  
  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد
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٥٩املرسوم التشريعي رقم   
  رئيس اجلمهورية 

  :يلي  على أحكام الدستور يرسم مابناًء
  :يقصد بالتعابري التالية الواردة يف املرسوم التشريعي املعاين املبينة جبانب كل منها -١ املادة 

  . ذات الشخصية االعتبارية أو البلديةاإلداريةالوحدة : داريةاجلهة اإل
  . أو اجمللس البلدياإلداريةجملس الوحدة : اجمللس
  .لس البلدي يف البلدية أو اجملاإلداريةاملكتب التنفيذي يف الوحدة : املكتب

  .البناء الذي يشاد بدون ترخيص: البناء املخالف
  .أعمال البناء املخالفة للترخيص املمنوح: خمالفة البناء

 املخالفـة وخمالفـات     األبنيةمن هذا املرسوم التشريعي تزال      / ١١-٧-٦/مع مراعاة أحكام املواد      -٢ املادة 
  . على نفقة من كانت املخالفة ملصلحتهاألنقاضوترحل البناء كافة ومهما كان نوعها باهلدم 

  : إىل إزالة األبنية املخالفة وخمالفات البناءإضافةً -٣ املادة
 ألف لرية سورية إىل مليون لرية سورية        ٢٠٠يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبالغرامة من          :أوالً 

 للبناء عندما    أو دارساً   أو مشرفاً   أو متعهداً  شاغالً أو    أو حائزاً   أكان مالكاً  كل من تثبت مسؤوليته سواءً    
  :يكون البناء املخالف

 . على التخطيط املصدقمتجاوزاً  -أ 
 .ليها ع أو متجاوزاًاإلدارية الدولة اخلاصة ضمن احلدود أمالك العامة أو األمالك ضمن واقعاً  -ب 
  .نوع البناء عليها ضمن املناطق الصادر هبا صك استمالك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممواقعاً  -ج 

 ألف لرية سورية إىل مليـوين لـرية         ٥٠٠ يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من           :ثانياً
 للبناء   أو دارساً   أو مشرفاً   أو متعهداً   أو شاغالً   أو حائزاً   أكان مالكاً  سورية كل من تثبت مسؤوليته سواءً     

  :عندما يكون البناء املخالف
نة الكافية حبالة قد يتعرض معها البناء لالهنيار وذلك باالستناد إىل تقرير جلنة السالمة              غري حائز على املتا     -أ 

 .العامة يف احملافظة
 جزء من طابق غري مسموح ببنائها وفق نظام البنـاء  أو أكثر أو طابق   بإضافة مع نظام البناء     متعارضاً  -ب 

 ويعاد الوضـع    اإلنشائية اجلملة   يف تعديل   أو  القائمة األبنية أسفل  جزئياً أو  كلياً األرضالنافذ أو تفريغ    
 الشاقة املؤقتة والغرامة احملـددة يف       األشغالوتكون العقوبة   . إىل ما كان عليه حسب الترخيص املمنوح      

 أو جنم االهنيار عن     /أ/الفقرة السابقة إذا حصل اهنيار كلي أو جزئي يف البناء للسبب الوارد يف الفقرة               
وال تقل العقوبة عن عشر سنوات أشـغال        . التعديل املنصوص عنه يف الفقرة ب      أو التفريغ أو     اإلضافة

  . االهنيار إىل وفاة شخص أو أكثرأدى إذاشاقة وضعف الغرامة 
 مائيت إىل ألف يعاقب بالغرامة املالية من مئة        وثانياً أوالً البندين   يفيف غري املخالفات املنصوص عليها       :ثالثاً

  :ألف لرية سورية كل من
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 تعديالت دون احلصول على رخصة      إجراء أو بإنشاءات شاغله الذي يقوم     أو حائزه   أوالك العقار   م -١
 . خمالفة للرخصة املمنوحةأونظامية 

 دون احلصول على رخصة بناء نظامية       بإنشاءاتاملتعهد أو املهندس أو الدارس أو املشرف عند القيام           -٢
 . خمالفة للترخيص املمنوحأو
 من هذا املرسـوم التـشريعي        وثانياً أوالًالعقوبة والغرامة املنصوص عليها يف البندين       يعاقب بذات   : رابعاً

  . املقصرون يف أداء واجبهم يف الرقابة أو قمع املخالفةاإلداريةالعاملون يف اجلهة 
  . السابقة يف حال تكرار املخالفة٣ تضاعف عقوبتا احلبس والغرامة املنصوص عليهما يف املادة -٤ املادة
  : ألف لرية سورية إىل مليوين لرية سورية٥٠٠يعاقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من  -٥ ملادةا

 اإلداريـة املالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غري قانونية الذي يقوم بتقسيم األرض ضمن احلدود                 -١
 .وخارجها مبا خيالف القوانني واألنظمة النافذة

 . أبنية خمالفةإشادة هبدف  أو جزءاًاسم املخالفة كالًكل من يتصرف هبذه املق -٢
 يف واجلهات العامـة املعنيـة       اإلدارية الوحدات   يف التقسيم والعاملون    إلجراءاتاملهندس أو الدارس     -٣

  . والقوانني النافذةاألنظمة التقسيم مبا خيالف إجراءاتاستكمال 
 املخالفـات   أنـواع  يتضمن حتديد    قة جملس الوزراء قراراً    احمللية والبيئة بعد مواف    اإلدارةيصدر وزير    -٦ املادة

القابلة للتسوية اليت ال تغري يف النظام العمراين وفق ضوابط حمددة وغرامات تفرض حبق املخالف سواء                
  . املستثمرأواملالك 

 أوضاع  النافذ يف مدن مراكز احملافظات جيوز معاجلة       ٢٠٠٠لعام/ ٢٦/ مع االحتفاظ بأحكام القانون    -٧ املادة
 أو داخـل  ٢٠٠٣لعام/ ١/املخالفات يف مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم  

 أحكـام  ودون املساس حبقوق املالكني بتطبيق       اإلداريةخارج املخططات التنظيمية املصدقة للجهات      
  . املعدل١٩٧٤لعام/ ٩/ من القانون رقمالثاينالباب 

  :-٨ املادة
 حقـوق الغـري   يف التشريعيمن هذا املرسوم / ١١-٧-٦/ املوادأحكامية املخالفة وفق   ال تأثري لتسو   -١

 مـن جـراء     أصابتهم اليت األضرار احملاكم ملطالبة املخالف بالتعويض عن       إىل يلجؤوا   أنوحيق هلؤالء   
 .إزالتها أواملخالفة 

 إىلتران احلكم بالتنفيذ تعـاد   متت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقاليت املخالفة  بإزالة حال احلكم    يف -٢
  .املخالف الرسوم املستوفاة منه

 التفـصيلي  أو العـام    التنظيمي منحت الترخيص بالبناء خالفا للمخطط       اليت اإلداريةتتحمل اجلهة    -٩ املادة
  .ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء املخالف

 جمللس  التنفيذي حملية يتوىل املكتب     إداريةيس فيها جهات     ل اليت القرى واملزارع    يف وقعت املخالفة    إذا -١٠ املادة
  . هذا املرسوم التشريعييف املنصوص عليها اإلدارية احمللية ورئيس اجلهة اإلداريةاحملافظة صالحيات اجلهة 
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  :-١١املادة 
  كانت قابلة للتـسوية    إذا للمجلس تسوية املخالفات     التشريعيمن هذا املرسوم    / ٦/مع مراعاة املادة   -١

نه نظـم هبـا   أوقواعد التسوية الصادرة مبوجبه على  ١٩٦٠لعام/ ٤٤/ القرار بالقانون رقمأحكاموفق  
 .٣١/١٢/٢٠٠٣ قبل تاريخأوصافها مت تصحيح أو صرح عنها أوضبط 

 ٢٠٠٣لعـام / ١/تعاجل املخالفات القابلة للتسوية املنظم هبا ضبط املرتكبة بني تاريخ صدور القانون            -٢
  . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٣لعام/ ١/ القانون رقمألحكامقانون وفقا وتاريخ نفاذ هذا ال

 التـشريعي من هذا املرسوم    / ٣-٢/ املادتني   أحكام يتسر/ ١١-٧-٦/ املواد   أحكام مع مراعاة    -١٢املادة  
 ومناطق احلماية والتوسع ومنـاطق      التنظيمي تقع داخل وخارج املخطط      اليتعلى مجيع املخالفات    

  .عية واملناطق املمنوع البناء عليهااملخالفات اجلما
  :-١٣املادة 
 كما ال   التشريعي املخففة التقديرية على اجلرائم املعاقب عليها مبوجب هذا املرسوم           األسبابال تطبق    -١

 .وما يليها من قانون العقوبات/ ١٦٨/ املادة يف وقف التنفيذ املنصوص عليها أحكامتطبق عليها 
  . هذا املرسوم التشريعيألحكام رات اهلدم الصادرة تنفيذاًال تقبل طلبات وقف تنفيذ قرا -٢
 لصاحل اجلهـة    إيراداً وتعترب   التشريعي هذا املرسوم    يفحتقق وحتصل الغرامة املالية املنصوص عليها        -١٤ املادة

  . املعنيةاإلدارية
  .ة احمللية والبيئاإلدارة تصدر التعليمات التنفيذية الالزمة بقرار من وزير -١٥املادة 
 هذا  ألحكام املخالفة   واألنظمة ومجيع النصوص    ٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ/ ١/ ينهى العمل بالقانون رقم    -١٦املادة  

  .املرسوم التشريعي
  . اجلريدة الرمسيةيف التشريعي ينشر هذا املرسوم -١٧ املادة

  .  م٢٤/٩/٢٠٠٨ ـ املوافق لـ ه٢٤/٩/١٤٢٩ يفدمشق 
  رئيس اجلمهورية
  بشار األسد

------------------------------------------------ 
  م٢٤/٩/٢٠٠٨الصادر يف / ٥٩/التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 

م تزال األبنية املخالفة وخمالفات البنـاء       ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/من املرسوم التشريعي  / ٢/ عمالً بأحكام املادة     :أوالً
نفقة من كانت املخالفة ملصلحته وتنفيذاً هلذا النص        كافةً ومهما كان نوعها باهلدم وترحل األنقاض على         

على مجيع الوحدات اإلدارية والبلديات ومديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة واجلهات املعنية التقيد باآليت              
  :حتت طائلة املسائلة اجلزائية والغرامة املالية والعقوبات املسلكية

دارية أو البلدية أو شرطة املساندة واملرافقة للعـاملني         تنظيم ضبط باملخالفة من قبل شرطة الوحدة اإل        -١
املختصني مبراقبة البناء واملخالفات ويتم مبوجبه توصيف املخالفة بشكل دقيق وحتديد كامل املعلومات             
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كما ميكن تنظيم ضبط باملخالفة من قبل العاملني يف الوحدة اإلدارية أو البلدية املكلفني مبراقبة وضبط                
 .عد قسمهم اليمني القانونية أمام قاضي حمكمة البداية يف منطقة الوحدة اإلداريةاملخالفات ب

إصدار قرار فوري باهلدم خالل الدوام الرمسي من يوم تاريخ ضبط املخالفة أو يف اليوم التايل يف حال                   -٢
 أو اجلهة   ضبط املخالفة مساءاً ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة اإلدارية أو من اجلهة اليت تنوب عنه               

 .وتنفيذه بتاريخ صدوره.. املهندس ... رئيس املكتب الفين... اليت يفوضها مدير الشؤون الفنية
حمضر تنفيذ اهلدم وينظم من قبل املهندس املسؤول أو الفين املختص بتنفيذ اهلدم إضـافةً إىل شـرطة                -٣

 .الوحدة اإلدارية أو شرطة املؤازرة
 لفةمتعهد تنفيذ البناء مسؤول عن املخا

يف حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة جيب أن يتضمن أمساء املخالفني من املالكني واملتعهد والدارس                 -٤
واملشرف وكل من هو مسؤول عن املخالفة وتوصيف املخالفة وإرفاق الوثائق وتقدمي الـضبط مـع                

لرقابـة وضـبط    ويف حالة تنظيم الضبط من العامل الفين املختص با        . املخالفني املوجودين إىل القضاء   
املخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة يف الوحـدة اإلداريـة أو                  
شرطة املؤازرة يبني أمساء املخالفني وتوصيف املخالفة وإرفاق كافة الوثائق باملخالفة وضبطها وقـرار              

 .دين واملسؤولني عن املخالفةهدمها وحمضر اهلدم وغريها وتقدميه إىل القضاء مع املخالفني املوجو
 حتريك الدعوى العامة حبق املخالفني

على الوحدات اإلدارية وخالل يومني على األكثر من تاريخ إحالة ضبط املخالفـة إىل القـضاء أن                  -٥
تطلب حتريك الدعوى العامة حبق املخالفني وإعداد كتاب إىل إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة               

 بطلب متابعة الدعوى وتقدمي اإلدعاء الشخصي باسم الوحدة اإلدارية حبق املخالفني            عن كافة الوثائق  
 .واملسؤولني عن املخالفة واملطالبة بالتعويض والغرامات

يتم اهلدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة اإلدارية بكافة الوسائل املتاحـة وميكـن االسـتعانة                 -٦
م وترحل خملفات اهلدم إىل املطامر املعتمدة من قبل الوحـدة           باخلدمات الفنية والقطاعني اخلاص والعا    

اإلدارية وتستويف نفقات اهلدم والترحيل من الذي كانت املخالفة ملصلحته وفق نظام التحقق واجلبايـة               
 .النافذ مضافاً إليها النفقات اإلدارية

 .ير اإلدارة احمللية والبيئةيتقاضى العاملون يف قطاع املراقبة مكافآت تشجيعية حتدد مبوجب قرار من وز -٧
/ ٣/ رابعاً من املادة     - ثانياً -حيال املخالفون واملسؤولون عن ارتكاب املخالفات املشار إليها يف أوالً          -٨

 . املوقوفون لدى الشرطة مباشرةً إىل القضاء٢٠٠٨لعام / ٥٩/من املرسوم التشريعي رقم 
ساب نفسه مسؤولني عن املخالفة وتطبق عليهمـا        يعترب متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل حل        -٩

 .نفس العقوبات
اخل املستخدمة  ...تقوم الوحدة اإلدارية بضبط كافة األدوات والعدد ومواد البناء واجلبالت واملقطورات             -١٠

 .يف تنفيذ املخالفة وإعداد الضبط الالزم وإحالتها إىل القضاء مع ضبط املخالفة املنظم وفق ما سبق
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اب خمالفة على سطح أخري مسجل مبلكية مشتركة يعترب كافة املالكني واملستفيدين من             يف حال ارتك  -١١
امللكية املشتركة مسؤولني عن املخالفة وال يعفى منهم إال من يقوم باإلخبار خطياً عن املخالفة أو يقدم                 

 .إثباتات مربرة بأن املخالفة متت دون علمه
  جلنة هدم مركزية يف كل حمافظة

  :ثانياً
ل يف كل حمافظة جلنة هدم مركزية بقرار من احملافظني حتدد مهامها وآلية عملها لتقدمي الـدعم                 تشك -١

 .واملؤازرة وتنفيذ اهلدم أو الترحيل واالستعانة بإمكانيات القطاعني العام واخلاص
على رؤساء الوحدات اإلدارية والبلديات اليت ال تتوفر لديها إمكانيات التنفيذ للهـدم أو الترحيـل                 -٢

موافاة جلنة اهلدم املركزية ويف ذات اليوم الذي تضبط به املخالفة للمؤازرة يف هدمها وتشديد الرقابـة                 
من عناصر الوحدة اإلدارية أو شرطة املؤازرة يف املنطقة أو الناحية أو املخفر ومنع املخالفني املسؤولني                

 .من املتابعة أو تغيري الوضع القائم
  :وهي/ ٣/ملنصوص عليها يف أوالً وثانياً من املادة  يف غري املخالفات ا:ثالثاً
 .املخالفات املتجاوزة على التخطيط املصدق -١
 .املخالفات الواقعة ضمن األمالك العامة أو أمالك الدولة اخلاصة ضمن احلدود اإلدارية أو متجاوزة عليها -٢
 .ظيم أو ممنوع البناء عليهااملخالفات الواقعة ضمن املناطق الصادر هبا صك استمالك أو ضمن مناطق التن -٣
 .األبنية غري احلائزة على املتانة الكافية -٤
األبنية املتعارضة مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غري مسموح ببنائه وفق نظام                   -٥

ة ويعـاد   البناء النافذ أو تفريغ األرض كلياً أو جزئياً أسفل األبنية القائمة أو تعديل يف األبنية اإلنـشائي                
 .الوضع إىل ما كان عليه حسب الترخيص املمنوح

هتدم مجيع املخالفات أياً كان موقعها أو صفتها ويتم ترحيل أنقاضها على حساب من كانـت املخالفـة                  
ملصلحته وحتقق وحتصل النفقة وفق نظام التحقق واجلباية النافذ يف الوحدات اإلدارية إضافة إىل الغرامة املالية                

  : على كل من٢٠٠٨ لعام ٥٩ريعي رقم  من املرسوم التش٣يها يف البند الثالث من املادة املنصوص عل
مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعـديالت دون احلـصول علـى       -١

 .رخصة نظامية أو خمالفة للرخصة املمنوحة
ات دون احلصول على رخـصة بنـاء        املتعهد أو املهندس أو الدارس أو املشرف عند القيام بإنشاء          -٢

 .نظامية أو خمالفة للترخيص املمنوح
يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون يف اجلهة اإلدارية املقصرون يف أداء واجبهم يف الرقابـة أو                 -٣

 .قمع املخالفة
  .خالفة السابقة يف حال تكرار امل٣ تضاعف عقوبتا احلبس والغرامة املنصوص عليهما يف املادة :خامساً
 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية       ٢٠٠٨ لعام   ٥٩ من املرسوم التشريعي رقم      ٥ نصت املادة    :سادساً

على كل من يقوم بتقسيم األرض ضمن احلدود اإلدارية وخارجها مبا خيالف القـوانني واألنظمـة                
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ييد أبنية خمالفة   النافذة ويتصرف هبا كالً وجزءاً بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتش            
  :حيث تطبق هذه العقوبات على كل من

املالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غري قانونية الذي يقوم بتقسيم األرض ضمن احلدود اإلداريـة                  -١
 .وخارجها مبا خيالف القوانني واألنظمة النافذة

 .ةكل من يتصرف هبذه املقاسم املخالفة كالً أو جزءاً هبدف تشييد أبنية خمالف -٢
املهندس أو الدارس إلجراءات التقسيم والعاملني يف الوحدة اإلدارية واجلهات املعنية يف اسـتكمال               -٣

وعلى الوحدة اإلدارية أو اجلهة املعنيـة إحالـة         . إجراءات التقسيم مبا خيالف األنظمة والقوانني النافذة      
لدوائر العقارية عن طرق احملافظة     الضبط مرفقاً بكامل الثبوتيات إىل القضاء املختص ومتابعتها وإعالم ا         

 .لوضع إشارة منع تصرف على كامل العقارات املقسمة واملقاسم الناجتة عن التقسيم
  معاجلة املخالفات القابلة للتسوية

 من املرسوم التشريعي املتعلق بإمكانية تسوية بعض املخالفات القابلة للتسوية اليت            ٦عمالً بأحكام املادة    : سابعاً
يف النظام العمراين وفق ضوابط حمددة وغرامات تفرض حبق املخالف سـواًء أكـان مالكـاً أم                 ال تغري   

مستثمراً ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة جملس الوزراء بقرار من وزير اإلدارة احمللية والبيئة وإىل حني                
 عدم السماح بأية خمالفـة      صدور هذا القرار تعترب مجيع املخالفات غري قابلة للتسوية وعلى اجملالس احمللية           

  .مهما كانت صفتها ونوعيتها
  : ثامناً
 والسيما املادة السابعة منه على خمالفـات منـاطق الـسكن            ٢٠٠٨ لعام   ٢٦تطبق أحكام القانون     -١

 سواًء أكانت داخل أم خـارج       ٢٠٠٣لعام  / ١/العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم       
 . ملدن مراكز احملافظاتاملخططات التنظيمية املصدقة

وتعديالته على مناطق السكن العشوائي يف      ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبق أحكام الباب الثاين من القانون رقم       -٢
 وتعديالته التنظـيم    ١٩٧٤لعام  / ١/غري مدن مراكز احملافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم         

 .والتوزيع اإلجباري وذلك مع عدم املساس حبقوق املالكني
 على معاجلة املخالفات القابلة للتسوية قبـل        ٢٠٠٨لعام/ ٥٩/من املرسوم التشريعي  / ١١/قضت املادة : اسعاًت

  : وفق اآليت٢٤/٩/٢٠٠٨صدوره بتاريخ 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣املخالفات اليت نظم هبا ضبط أو صرح عنها أو مت تصحيح أوصافها قبـل تـاريخ                  -١

 للمجلس احمللي املوافقة على تـسويتها       ١٩٦٠ لعام /٤٤/والقابلة للتسوية مبوجب القرار بالقانون رقم     
 وقواعد  ١٩٦٠لعام  / ٤٤/بقرار يصدق من املكتب التنفيذي جمللس احملافظة وفق أحكام القرار بالقانون          

 .التسوية الصادرة مبوجبه
 ٢٠٠٣للعـام   / ١/املخالفات القابلة للتسوية املنظم هبا ضبط واملرتكبة بني تاريخ صدور القانون رقـم             -٢

/ ١/ وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره يف اجلريدة الرمسية وفقاً ألحكام القانون رقـم             ٥/٤/٢٠٠٣ريخ  بتا
 .١٣/٤/٢٠٠٨ من تاريخ ٦٦ وتعليماته التنفيذية وأسس التسوية املنصوص عليها يف القرار ٢٠٠٣لعام 
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  :عاشراً
شريعي يف حقـوق الغـري   من هذا املرسوم الت/ ١١-٧-٦/ال تأثري لتسوية املخالفة وفق أحكام املواد     -١

وحيق هلؤالء أن يلجؤوا إىل احملاكم ملطالبة املخالف بالتعويض عن األضرار اليت أصابتهم مـن جـراء                 
 .املخالفة أو إزالتها

يف حال احلكم بإزالة املخالفة اليت متت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران احلكم بالتنفيذ تعـاد إىل       -٢
 .منهاملخالف الرسوم املستوفاة 

يتوىل املكتب التنفيذي جمللس احملافظة صالحيات الوحدات اإلدارية ورئـيس اجمللـس احمللـي              : حادي عشر 
 وتعترب مديرية اخلدمات الفنية يف احملافظة       ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي    

ى واملزارع اليت ليس فيها     اجلهة املنفذة بإشراف املكاتب التنفيذية لقمع املخالفات اليت تقع يف القر          
  .وحدات إدارية أو بلديات

التنظيمـي   تتحمل اجلهة اإلدارية والعاملون املسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خالفاً للمخطـط            :ثاين عشر 
  .العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء املسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء املخالف

 املتعلقـة بتـسوية     ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/من املرسوم التشريعي  / ١١-٧-٦/واد مع مراعاة أحكام امل    :ثالث عشر 
بعض املخالفات اليت يصدر قرار بتحديدها من وزير اإلدارة احمللية والبيئة وخمالفات مناطق السكن              

منه على  / ٣-٢/العشوائي واملخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا املرسوم التشريعي تطبق أحكام املادتني          
ات اليت تقع داخل وخارج املخططات التنظيمية ومناطق احلماية والتوسـع ومنـاطق             مجيع املخالف 

  .املخالفات اجلماعية واملناطق املمنوع البناء عليها أياً كانت صفة ونوعية واستعمال هذه املخالفات
  متابعة الوحدات اإلدارية للضبوط احملالة إىل القضاء

يع ضبوط املخالفات احملالة إىل القضاء والدفع بأحكـام املـادة            على الوحدات اإلدارية متابعة مج     :رابع عشر 
 بعدم تطبيق األسباب املخففة التقديرية علـى اجلـرائم          ٢٠٠٨ لعام   ٥٩من املرسوم التشريعي    ١٣

املعاقب عليها مبوجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ املنصوص عليها يف قانون العقوبات الـسوري               
فيذ لقرارات اهلدم الصادرة عنها وفق أحكـام هـذا املرسـوم            وكذلك الطعن بأي قرار وقف تن     

  .التشريعي
تعترب الغرامات املالية احملكوم هبا أو اليت تفرض حبق املخالفني إيراداً لصاحل الوحدة اإلداريـة أو                : خامس عشر 

  . البلدية املعنية وحتصل وفق األنظمة املالية النافذة لديها
  . معدلة حكماً وفق هذه التعليمات٢٠٠٣ لعام ١فيذية العامة للقانون رقم تعترب التعليمات التن: سادس عشر
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 م١٩٧٧ لعام )٢٦٨٠(املرسوم التنظيمي رقم 
 رئيس اجلمهورية 

 .١٣/٣/١٩٥٨تاريخ  ١٢٤والقرار اجلمهوري رقم .٢٦/٥/١٩٤٥ تاريخ ١٨١بناًء على أحكام القانون 
 .٢٤/٧/١٩٧٢ تاريخ ٢٩والقانون رقم .١٣/٤/١٩٧٢ تاريخ ٢٤واملرسوم التشريعي رقم 
  .٢٣/٩/١٩٧٤ تاريخ ٩٦واملرسوم التشريعي رقم 

 :يرسم ما يلي
ال جيوز ممارسة إحدى الصناعات اخلطرة أو املضرة بالصحة العامة أو املقلقة للراحة إال بتـرخيص                 -١املادة  

 .قاً ألحكام هذا املرسومْعطَى وفُي
تقسم الصناعات اخلاضعة ألحكام هذا املرسوم إىل ثالثة أصناف وفق اجلدول املرافق ولوزير اإلدارة احمللية                -٢املادة  

أن . وأن يعدل فيها باإلضافة أو اإللغاء أو النقل بني األصـناف           أن يعيد تصنيف هذه الصناعات    : بقرار منه 
 : يف حمالت هذه الصناعات وعلى األخص ما يتعلق باألمور التاليةحيدد الشروط الواجب توافرها

 .شروط التهوية والنور واملياه النظيفة واملستعملة  -أ 
 .الشروط الرامية إىل تأمني النظافة يف احملل وإدارته  -ب 
 .شروط منع أضرار الروائح واألخبرة  -ج 
 .شروط اتقاء أسباب احلريق واحلادثات األخرى -د 
 . واملستخدمني وصحتهم شروط حفظ حياة العمال  -ه 

يصدر القرار املشار إليه يف املادة السابقة بناًء على اقتراح جلنة تشكل بقرار من وزير اإلدارة احمللية متثـل                    -٣املادة  
  . اإلسكان واملرافق– الشؤون االجتماعية والعمل– الصناعة– الصحة–اإلدارة احمللية :الوزارات التالية

نفيذي جمللس احملافظة منع ممارسة صناعة غري مشمولة بالتصنيف املنصوص عليه يف            جيوز للمكتب الت   -٤املادة  
هذا املرسوم بقرار منه يرفع خالل عشرة أيام من تاريخ صدوره إىل وزير اإلدارة احمللية الختاذ القرار                 
 الالزم بتصنيف الصناعة املذكورة أو عدمه بشرط أال يتأخر صدور هذا القرار عن أربعة أشهر مـن                

 . تاريخ املنع وإال اعتربت الصناعة غري خاضعة للترخيص
على من يرغب يف ممارسة إحدى الصناعات املشمولة بأحكام هذا املرسوم أن يقـدم إىل املرجـع                  -٥املادة  

 :املختص بالترخيص طلباً يتضمن
 .امسه ونسبته وجنسيته وعنوانه  -أ 
 .اسم الصناعة املراد ممارستها  -ب 
 .ناعة فيه وحدودهاملكان املراد إقامة الص  -ج 
 .عدد اآلالت واحملركات ونوعها وطريقة استعماهلا -د 

 :ويرفق بالطلب
موافقة البلدية أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها على أن املوقع املراد تشييد البناء عليه أو البناء املراد                   -

 .استعماله ال يتعارض مع أنظمتها وذلك فيما يتعلق بصناعات الصنفني األول والثاين
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 .موافقة اجلهات املختصة -
 .سند ملكية العقار إقامة الصناعة فيه أو الوثيقة اليت تثبت امللكية وتسمح له باالنتفاع -
 .تعهد مبراعاة مجيع الشروط املطلوب توافرها واحملددة مبوجب هذا املرسوم -
 .دسني يف احملافظةثالث نسخ من مصور يوضح البناء املراد استعماله أو إنشاؤه معتمداً من نقابة املهن -
 .اللة على العقار املطلوب ترخيصهخمطط موقع للد -

يعلن الطلب املنصوص عليه يف املادة السابقة من قبل رئيس املكتب التنفيذي جمللس احملافظة أو رئيس البلدية                  -٦املادة  
م وجودهـا يف    أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها حسب احلال يف صحيفة حملية واحدة على األقل وعند عد               

جيب أن يشمل اإلعالن اسم طالب الترخيص ونوع املشروع والدائرة اليت توجد             .إحدى صحف العاصمة  
فيها إضبارة الترخيص واليوم والساعة اللتني يستطيع أصحاب العالقة املراجعة خالهلما ومجيـع مـا يهـم                 

 يعنيها األمر يف نطاق دائرة حـول        اجلمهور معرفته من إيضاحات عن املشروع وتعيني األحياء واملواقع اليت         
تلصق نسخ اإلعالن يف لوحة إعالنات كل مـن احملافظـة            .املكان املقرر إقامة الصناعة فيه قطرها ألف متر       

والبلدية ذات العالقة أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها ويف األحياء اليت يقع ضمنها املشروع مـدة مخـسة                   
تعفى من شرط اإلعالن الصناعات اليت تنشأ يف املنـاطق الـصناعية            .فعهعشر يوماً وينظم حمضر بلصقه ور     

واملناطق الواقعة خارج منطقة التوسع العمراين واملناطق املخصصة هلذه الصناعات باملخطط التنظيمي للبلدية             
 .تقع مجيع نفقات اإلعالن على طالب الترخيص.أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها

شخص طبيعي أو معنوي يقيم يف نطاق دائرة قطرها ألف متر من املكان املقـرر إقامـة                 حيق لكل    -٧املادة  
الصناعة فيه أن يقدم خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن اعتراضه علـى املـشروع إىل                  

حيق للمجلس البلدي أو جملـس       .املرجع املختص بالترخيص ويعطي إيصاالً ُيشعر باستالم االعتراض       
حتـال االعتراضـات     .دارية ذات العالقة أن يعترض على املشروع خالل املدة املذكورة         الوحدة اإل 

وإضبارة الترخيص إىل جلنة مؤلفة من ثالثة أعضاء ومقرر تؤلف بقرار من رئيس املكتب التنفيـذي                
 :جمللس احملافظة على الوجه التايل

 .يب البلدية حسب احلالممثالن عن احملافظة أحدمها مدير الصحة فيها أو من ميثله أو طب -
ممثل عن البلدية أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها يسميه رئيسها ويشترط أن يكون مهندساً مدنياً يف حال                   -

 :وجوده ويكون املمثل خارج حدود البلديات مدير املنطقة أو مدير الناحية أو من ميثلها حـسب احلـال                 
 :تدرس اللجنة االعتراضات وحتقق يف األمور التالية .املوظف املكلف بإعداد أضابري الترخيص مقرراً

 .ماهية االعتراضات ورأي اللجنة فيها •
 .مالءمة موقع البناء من الوجهة الصحية واألبنية التنظيمية •
استيفاء البناء املطلوب تشييده أو استعماله للشروط الواجب توافرها مبوجب هذا املرسوم وحتديـد               •

 ع اللجنة إىل املرجع املختص بالترخيص تقريراً خالل مخسة عشر يوماً          ترف .النواقص الواجب تالفيها  
 .من تاريخ إحالة االعتراض إليها

 :يصدر قرار بالترخيص أو الرفض من قبل -٨املادة 
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املكتب التنفيذي جمللس احملافظة من أجل الصناعات الداخلية يف الصفني األول والثاين ضـمن نطـاق                 -
 . اليت حتل حملها وخارج هذا النطاق من أجل مجيع األصنافالبلديات والوحدات اإلدارية

 .رئيس البلدية أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها من أجل الصناعات الداخلية يف الصنف الثالث -
جيب أن يتضمن قرار الترخيص القرار الوزاري احملدد للشروط الواجب توافرها وموقع احملل الـصناعي                -

 .ه ونوعها واستطاعة حمركاهتاة فيوعدد اآلالت املوجود
يصدر قرار الترخيص مبوافقة مؤقتة إذا مل يكن حمل الصناعة قابالً لالستثمار من حيث البناء والتجهيزات وال                  -٩املادة  

يعين هذا الترخيص سوى الداللة على أن اإلدارة ال متانع يف أعمال اإلنشاء والتجهيز وعلى صاحب احملل أن                  
تهاء املدة احملددة يف هذا املرسوم إىل املرجع املختص بالترخيص بطلب ُيشعره فيـه أن               قبل شهر من ان    يتقدم

من هذا املرسوم بالكشف الـالزم      / ٧/حمله أصبح جاهزاً لالستثمار لتقوم اللجنة املنصوص عليها يف املادة           
أو رفـضه ليقـوم     وتقدم تقريرها خالل أسبوع من تاريخ تقدمي الطلب إما باقتراح املوافقة على الترخيص              

 .املرجع املختص بالترخيص مبوجب املادة الثامنة السابقة بإصدار القرار الالزم
ترخص صناعات الصنفني األول والثاين يف املناطق الصناعية املخصصة هلذا الغـرض يف بلـديات                -١٠املادة 

منطقة صناعية خمصصة   وعند عدم وجود    . الدرجتني األوىل والثانية والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها       
جيوز  .لذلك ترخيص هذه الصناعات خارج منطقة التوسع العمراين وخارج األراضي املشجرة فيها           

من هذا املرسـوم    / ٣/بقرار من وزير اإلدارة احمللية بناًء على اقتراح اللجنة املنصوص عليها يف املادة              
 .ض الصناعات من أحكام هذه املادةاستثناء بع

 الصناعات اخلاضعة   وز منح ترخيص مؤقت ملمارسة إحدى     االحتفاظ بأحكام املادة السابقة جي    مع   -١١املادة  
 :ألحكام هذا املرسوم يف إحدى احلاالت التالية

 .عدم وجود خمطط تنظيمي مصدق -
 .وجود خمطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية إلقامة الصناعة املطلوب ترخيصها -
لصناعة املطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعدم استكمال مرافقها          وجود منطقة خمصصة إلقامة ا     -

 .األساسية أو لعدم استيعاهبا
يشترط ملنح الترخيص املؤقت باالستناد إىل إحدى الفقرات السابقة موافقة مديرية الشؤون الفنية يف بلديات               

ة مديرية اإلسكان واملرافق فيمـا يتعلـق      الدرجتني األوىل والثانية والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها وموافق        
يلغى  .ببلديات الدرجتني الثالثة والرابعة والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها وباألماكن اليت ليس فيها بلديات             

  .الترخيص املؤقت حكماً يف حال زوال سبب منحه دون أي تعويض
 :يد يف إحدى احلاالت التاليةيلغى الترخيص حكماً ويتوجب احلصول على طلب ترخيص ج -١٢املادة 

 .إذا مل يباشر بأعمال اإلنشاء أو االستثمار حسب احلال خالل سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص
إذا توقف اإلنشاء أو االستثمار مدة تزيد على سنة ما مل يكن التوقف بسبب قوة قـاهرة أو فعـل                    

أو بـاآلالت   % ٢٥نسبة تزيد على    جيب احلصول على ترخيص جديد عند التوسع بالبناء ب         .السلطة
جيوز التنازل عن الترخيص من مرخص آلخر بناًء على طلـب            %.١٥والتجهيزات بنسبة تزيد على     
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مل املرخص السابق ويصدر بذلك قرار من املرجع املختص بالترخيص دون حاجة لشروط وإجراءات              
 .تكن مطلوبة من املرخص القدمي

ترخيص إذا ارتكب صاحب الرخصة ما خيالف الشروط الواجب توافرها          جيوز للمرجع املختص بال    -١٣املادة  
يف حمله الصناعي مبوجب أحكام هذا املرسوم رغم إنذاره بإزالة املخالفة توقيفه عن العمل حىت إزالة                

 . الترخيص إذا مل يزهلا خالل سنةاملخالفة ويلغى
 الشروط الواجـب توافرهـا يف بنائـه أو          إذا أصبح احملل الصناعي حباجة إىل إصالحات مبقتضى        -١٤املادة  

جتهيزاته حبيث يتعذر استمرار العمل قبل حتقيق تلك اإلصالحات جيوز للمرجع املختص بـالترخيص              
 .ر بتوقيف العمل إىل حني إمتامهاإنذار صاحب احملل خطياً بإجرائها واألم

هذا املرسـوم وتطبـق عليهـا       تعفى صناعات الصنف الثالث من إجراءات الترخيص احملددة يف           -١٥املادة  
 . بقرار من وزير اإلدارة احملليةاإلجراءات اليت حتدد

تقـع   .حتدد تعويضات اللجان املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقرار من وزيـر اإلدارة احملليـة               -١٦املادة  
 .السابقة على طالب الترخيص/ ٧/ة تعويضات اللجنة املنصوص عليها يف املاد

ضبط خمالفات أحكام املرسوم والشروط الواجب توافرها مبوجبه مراقبو الرخص والعاملون           يقوم ب  -١٧املادة  
حيق لعناصـر    .بالشؤون الصحية والفنية يف احملافظات والبلديات والوحدات اإلدارية اليت حتل حملها          

سوم يف  الضابطة املنصوص عليهم يف الفقرة السابقة دخول احملالت الصناعية املشمولة بأحكام هذا املر            
أي وقت للتحري عن املخالفات وجيب على أصحاب هذه احملالت تقدمي كل التـسهيالت لقيـام                

تودع ضبوط املخالفات النيابة العامة بواسطة احملافظات أو البلديـة ذات            .هؤالء العاملني بواجباهتم  
 .الوحدة اإلدارية اليت حتل حملهاالعالقة أو 

ذا املرسوم والشروط احملددة مبوجب بغرامة نقدية من مائة لرية سورية           يعاقب كل خمالف ألحكام ه     -١٨املادة  
تـستوىف   .إىل مخسمائة لرية سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إىل ثالثة أشهر أو بكليهما              

 .الغرامات اليت حيكم هبا لصاحل احملافظة أو البلدية ذات العالقة أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها
ختضع طلبات الترخيص املقدمة قبل تاريخ صدور هذا املرسوم واليت مل يصدر هبا قرارات ترخيص                -١٩املادة  

 .حىت تاريخ نفاذه إىل اإلجراءات احملددة مبوجبه
ى  وتعديالته سارية املفعول إىل أن تلغ      ١٩٤٦ لعام   ٣٨٢تبقى القرارات الصادرة استناداً للمرسوم       -٢٠املادة  

 .ملرسومأو تدل وفق أحكام هذا ا
 .يصدر وزير اإلدارة احمللية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا املرسوم -٢١املادة 
 . وتعديالته واألحكام املخالفة٢/٤/١٩٤٦ تاريخ ٣٨٢يلغى املرسوم رقم  -٢٢املادة 
 .هعد انقضاء شهرين على تاريخ نشرينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً ب -٢٣املادة 

 م٢٢/١٢/١٩٧٧دمشق يف 
 رئيس اجلمهورية   

 حافظ األسد
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  )٣١٣(قرار رقم 
  رئيس جملس الوزراء 

  .م١٩٥٨لعام / ٢١/استناداً ألحكام القانون رقم 
  .م٩/٤/١٩٧٧تاريخ / ٢٢٦٥/وعلى حمضر اجتماع اللجان املشكلة مبوجب الكتاب رقم 

  :يقرر ما يلي
ا القرار، الترخيص بإنشاء الصناعات واحلرف اخلاضعة ألحكام الفصل          مينع، اعتباراً من تاريخ صدور هذ      -١مادة  

م واملعددة يف اجلدول املرفق بقرار وزير الصناعة        ١٩٥٨لعام  / ٢١/األول من الباب األول من القانون رقم        
م وتعديالته، يف مدن وقرى الغوطتني، سواء ضمن اإلطار احملدد على           ١٧/٨/١٩٧٦تاريخ  / ١١٥٥/رقم  

فوظ لدى كل من وزارة اإلسكان واملرافق وحمافظة دمشق، وحمافظة مدينة دمشق، وخارجه،             املخطط احمل 
  .أو ضمن املناطق الصناعية واحلرفية املخصصة مبوجب املخططات التنظيمية أو خارجها

 يسمح، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مبوجب إذن صادر عن اجلهات املختصة بإنشاء احلرف                -٢مادة  
تـاريخ  / ١١٥٦/ الصناعة رقـم     رالصفة الزراعية والريفية املعددة يف اجلدول املرفق بقرار وزي        ذات  
م وتعديالته باستثناء احلرف املبينة يف اجلدول املرفق هبذا القـرار، يف مـدن وقـرى                ١٧/٨/١٩٦٦

ى أال  الغوطتني وذلك يف املناطق احملددة للحرف والصناعات مبوجب املخططات التنظيمية املصدقة، عل           
  .، وعلى أال تزيد قوهتا احملركة على عشرين حصانا٢ًم١٥٠تزيد مساحة البناء على 

  :-٣دة ما
من هذا القرار أال يصدر عنها وعن احملالت القائمة عليها أية           / ٢/يشترط ملزاولة احلرف املبينة يف املادة         -أ 

اورة هلا، وتراقب املطروحات من     ملوثات سائلة أو غازية سواء أضرت باألجواء احمليطة هبا أو بالتربة اجمل           
 .قبل مديرية مكافحة التلوث يف وزارة األشغال العامة والثروة املائية

 .تغلق هذه احملالت مبجرد صدور أية ملوثات عنها وذلك من قبل اجلهة صاحبة احلق بالترخيص  -ب 
 خالفاً ألحكام قرار وزير      تغلق مجيع احملالت الصناعية غري املرخصة واملنشأة يف مدن وقرى الغوطتني           -٤مادة  

م وتعديالته ويعطى شاغلوها ستة أشهر      ٣/١٩٧٠/ ٢٣تاريخ  / ٧٠٤/الشؤون البلدية والقروية رقم     
  .من تاريخ صدور هذا القرار إلخالئها

  . تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القرار-٥مادة 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٦مادة 

  م١٠/١٢/١٩٧٧دمشق يف 
  رئيس جملس الوزراء 
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  ١٤/١١/ص/٣٥٤١: الرقم
  م٦/٦/١٩٧٨: التاريخ

  إىل اإلدارة احمللية
م نبني فيما يلي املقصود لكـل مـن املخطـط           ٢٦/٢/١٩٧٨د وتاريخ   /٣/ل/٣٧٢ لكتابكم رقم       إشارةً

  .التنظيمي العام ومنطقة التوسع العمراين
 العام املصدق املخطط الذي ميثل الوضع الراهن ملدينة أو قريـة             يقصد باملخطط التنظيمي   :املخطط التنظيمي العام  

والتطور العمراين املرسوم ألراضيها مستقبالً ويف مجيع اجملاالت ويكون هذا املخطط مصدقاً بقرار من وزير اإلسكان       
رية واملدارس واحلدائق   حيدد املخطط التنظيمي احتياجات البلدة من املناطق السكنية واملراكز اإلدارية والتجا          . واملرافق

واملناطق الصناعية واحلرفية وكافة اخلدمات الضرورية والالزمة لتطور البلدة خالل اخلمس والعشرين سنة القادمة مع           
. ما يرافق هذا التطور من ازدياد عدد السكان وبالتايل ازدياد حاجاهتم إىل املناطق السكنية وكافة اخلدمات األخرى                

 العام مقيداً بنظام ضابطة بناء حيث حيدد هذا النظام الوجائب العمرانية ونسبة املساحة املبنية             يكون املخطط التنظيمي  
وال تدخل يف مشول املخطط التنظيمي العام املصدق األراضي احمليطة سواء كانت واقعة             . وعدد الطوابق وغري ذلك   

  .ى املخطط ويف نظام الضابطةيف منطقة احلماية أو يف األراضي الزراعية واملزارع الوارد ذكرها عل
 نالحظ أحياناً على املخطط التنظيمي العام مناطق حتمل اسم منطقة التوسع وهـذه              :منطقة التوسع العمراين  

  :املناطق ميكن أن تنشأ عن عدة حاالت وهي
قرب إكمال بناء كافة املناطق السكنية وفق املخطط التنظيمي وحاجة البلدة امللحة إىل حلظ منـاطق                 -١

 . عمراين ريثما تتم دراستها بشكل هنائي وريثما يتم وضع نظام ضابطة هلاتوسع
ميكن تقسيم املناطق ضمن املخطط التنظيمي العام إىل أقسام يتم تنفيذها على مراحل زمنية خمتلفة على ضوء                  -٢

 .بعيدحاجة البلدة وميكن عندئذ إطالق تسمية مناطق التوسع على املناطق اليت سيتم تنفيذها يف املدى ال
ميكن حلظ مناطق توسع عمراين عند الضرورة وحسب حاجة البلدة أو املدينة يف الفترة مـا بعـد                   -٣

 .اخلمس وعشرين عاماً القادمة، إن ذلك ما حيدث بالنسبة للمدن الكربى واهلامة
  ...رجاء االطالع

  وزير اإلسكان واملرافق 
------------------------------------------------ 

  ات بشأن الرسومات واخلرائط املساحية الالزم تقدميها مع طلباتتعليم
  "الترخيص على احملالت املضرة بالصحة واملقلقة للراحة واخلطرة"

   الرسومات اهلندسية اليت تقدم مع طلبات الترخيص جيب أن تكون من أربع نسخ على أن تعمل مبعرفة أحد                  
  :هن اهلندسية وتكون شاملة ملا يأيتاملهندسني املقيدة أمساؤهم بسجالت نقابة امل

 شامل جلميع احملل وما يتبعه من أرض فضاء وما يكون به من             ١/١٠٠قطاع أفقي مبقياس ال يقل عن        -١
 :أسوار ومبنياً عليه كاآليت
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مجيع احلوائط والشبابيك واألبواب والفتحات األخرى وغري ذلك من وسائل الضوء والتهوية مـع                -أ 
 ومقاسات الغرف والصاالت والطرقات وكافة أجزاء احملل وتوضـيح          ذكر نوع احلوائط وأمساكها   

 .الغرض املخصص له كل جزء منها
موقع احملركات وقوة كل منها وكافة أجهزة الصناعة حماور احملركات والسيور وما يكون باحملل من                 -ب 

 .أفران وغاليات ومداخل وخالفه
يان مجيع أعمال الصرف من أنابيب وغرف       دورات املياه ومجيع األدوات الصحية املوجودة هبا مع ب          -ج 

تفتيش وخزانات حتليل تيارات وخالفه وأعمال التغذية باملياه والغاز إن وجدت سواء كان للمحل              
 .جماري خاصة أو كان موصالً للمجاري العمومية

 ختتار مواقعها يف اجتاهات مناسبة باملسقط ١/١٠٠قطاعات رأسية طولية وعرضية مبقياس ال يقل عن     -٢
 :ألفقي وتوضح عليه لتظهر هبا كافة ما يلزم من التفاصيل ويكون مبيناً عليها ما يأيتا
مجيع أجزاء السقف بالتفصيل وما يوجد به من جسور رئيسية وثانوية مع ذكر نوعها ومقاسـاهتا                  -أ 

 .وأبعادها عن بعضها
مالون مـع   إذا كان السقف مجالوين فيجب عمل قطاع مبقياس مناسب يبني عليه مجيع أجزاء اجل               -ب 

 .ذكر نوع ومقاسات مجيع هذه األجزاء
 ).إذا كان السقف خشبياً(بيان مقاسات العروق ونوعها وأبعادها من بعضها   -ج 
إذا كان السقف من اإلمسنت املسلح فيجب كتابة مسك بالطة السقف وبيان التسليح بالبالطة وما                 -د 

 .يكون متصالً هبا من جسور أو شدادات وخالفه
ختلفة ألرضيات احملل بالنسبة ملنسوب ثابت كالشارع أو الرصيف وإثبات كافة  توضيح املناسيب امل    -ه 

 .االرتفاعات املختلفة للمحل وفتحاته من أبواب وشبابيك وخالفه
ملوقع احملل املطلوب الترخيص به وما جياوره من املبـاين          ) من صورتني فقط  (تقدمي خريطة مساحية     -٣

واملصاريف  إذا وجد شيء منها مع بيان البعد بني احملل وبينها            واألراضي والطرق وغريها مبيناً اجملاري      
وكذا الشوارع احمليطة به وأقرب الطرق املوصلة إليه من مكان نسيب معروف على أن تكون مبقيـاس                 

١/١٠٠٠. 
------------------------------------------------ 

  ن) ٢٣٦(قرار رقم 
  وزير اإلدارة احمللية

  .م٢٢/١٢/١٩٧٧املؤرخ يف ) ٢٦٨٠( املادة اخلامسة عشرة من املرسوم التنظيمي رقم  على أحكامبناًء
  :يقرر ما يلي

 حتدد فيما يلي إجراءات ترخيص صناعات الصنف الثالث املبينة يف اجلدول املرافـق للمرسـوم                :املادة األوىل 
  :افةم وتعديل صناعات هذا الصنف باإلض٢٢/١٢/١٩٧٧املؤرخ يف ) ٢٦٨٠(التنظيمي رقم 
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يقدم طلب الترخيص إىل املرجع املختص مرفقاً بالصكوك والوثائق املنصوص عليها يف املادة اخلامسة مـن                 -١
املذكور إىل البلدية ذات العالقة أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها أو إىل احملافظة              ) ٢٦٨٠(املرسوم التنظيمي   

 .طاق البلدية أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملهاإذا كان مكان حمل الصناعة املراد ممارستها يقع خارج ن
تلصق نسخ من الطلب يف لوحة إعالنات كل من احملافظة والبلدية ذات العالقة أو الوحدة اإلداريـة                  -٢

 .اليت حتل حملها ويف احلي الذي يقع ضمنه املشروع مدة مخسة عشر يوماً ينظم حمضر بلصقه ورفعه
يف احلي الذي يقع ضمنه املشروع  يف نطاق دائرة قطرهـا            حيق لكل شخص طبيعي أو معنوي يقيم         -٣

 .مخسمائة متر أن يقدم خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ لصق الطلب اعتراضه عليه
حتال االعتراضات وإضبارة طلب الترخيص إىل الدائرة الفنية يف بلديات الدرجتني األوىل والثانية والوحـدات                -٤

س البلدية يف حال وجوده يف البلديات األخرى والوحدات اإلدارية اليت حتل            اإلدارية اليت حتل حملها وإىل مهند     
 :حملها، ويف حال عدم وجوده حتال إىل املكتب الفين أو مديرية اإلسكان واملرافق لبيان الرأي فيما يلي

 .ماهية االعتراض وبيان الرأي فيه  -أ 
 .مالءمة املوقع أو عدمها من الوجهة التنظيمية  -ب 
 .و عدمها من الوجهتني الصحية واألمنيةمالءمة املوقع أ  -ج 
استيفاء البناء املطلوب تشييده أو استثماره الشروط الواجب توافرها مبوجـب األنظمـة النافـذة                 -د 

 .وحتديد النواقص الواجب تالفيها
من البند السابق ويعد تقريراً مفصالً بنتيجة       / ج/ الفين للرخص بالتحقق من مضمون الفقرة        بيكلف املراق  -٥

 .لى احملل يرسل مع اإلضبارة إىل احملافظة أو البلدية أو الوحدة اإلدارية اليت حتل حملها حسب احلالكشفه ع
املكتب التنفيذي جمللس احملافظـة أو رئـيس        (يبت بالطلب بقرار من قبل املرجع املختص بالترخيص          -٦

 : وفق اآليت) البلدية حسب احلال
لدية أو األنظمة الصادرة استناداً للمرسوم التنظيمي       يرد الطلب إذا كان الترخيص خيالف األنظمة الب         -أ 

 .م١٩٧٧لعام / ٢٦٨٠/
يبلغ طالب الترخيص ضرورة استكمال النواقص املوجودة يف احملل ضمن مدة حتدد لـذلك حـني                  -ب 

 .يكون احملل منشأ
ا يرخص مبوافقة مؤقتة إلنشاء احملل، على أن يتضمن القرار مادة خاصة تفيد ببطالن هذه املوافقة إذ                 -ج 

مل يبدأ باإلنشاء خالل سنة من تاريخ صدور القرار وبضرورة حصوله على إجازة البناء الالزمـة                
 .وفق النظام اخلاص بذلك

 .يرخص باستثمار احملل إذا كان قائماً ومستكمالً لكافة الشروط املطلوبة  -د 
 بعد انتـهاء    السابقتني/ ج/و/ب/يعاد الكشف على احملل من قبل املراقب الفين للرخص يف احلالتني             -٧

 .بنائه أو استكمال الشروط املطلوبة للتأكد من توافر كامل الشروط
من املرسوم التنظيمي رقـم     ) ١١(تعطى الرخصة بصورة مؤقتة يف احلاالت املنصوص عنها يف املادة            -٨

 .م١٩٧٧لعام / ٢٦٨٠/
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 ٦١٥

  .ا خيالف أحكام هذا القرارم ومب٢٤/١٠/١٩٦٥ املؤرخ يف ٢٩٣/٢٨/٤/١٣ينهى العمل بالبالغ رقم  :املادة الثانية
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه:املادة الثالثة

  م١٤/٣/١٩٧٨دمشق يف 
 وزير اإلدارة احمللية 

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  حول التراخيص الصناعية: ضوع املو         وزارة اإلدارة احمللية                           
  د/٦/ط/١١٨٧: الرقم
  م١/٤/١٩٧٩: التاريخ

  إىل حمافظة دمشق
م حول االستفهام عن كيفية تنفيذ أحكام املادة العاشرة         ٢٤/٣/١٩٧٩د تاريخ   /٤١٠١ إىل كتابكم رقم     إشارةً

  :مكم مبا يلينعل. من املادة السادسة منه/ ٤/م وكذلك الفقرة ١٩٧٧لعام ) ٢٦٨٠(من املرسوم التنظيمي
أن ما جاء يف املادة العاشرة حول وجوب الترخيص خارج منطقة التوسع العمراين وخارج األراضـي                 )١

املشجرة، عند عدم وجود منطقة صناعية، حمصور يف بلديات الدرجتني األوىل والثانية ويف صـناعات               
 .ة بذلكالصنفني األول والثاين يف هذه البلديات وال عالقة لبلديات الدرجة الثالث

إن ضابطة البناء للمنطقة الزراعية ال جيوز أن حتول دون تطبيق أحكام املادة العاشرة املشار إليهـا، وقـد                    ) ٢
م إىل وزارة اإلسكان واملرافق إلعـادة النظـر يف          ٦/١/١٩٧٩د تاريخ   /٣/ص/٢٧وجهنا الكتاب رقم    

. يه خارج منطقة التوسع العمراين    تعليماهتا السابقة وإصدار تعليمات جديدة تسمح بتطبيق النص املشار إل         
ولذا ال جيوز تقيد احملل الصناعي بنظام البناء الزراعي وال بد من إعطائه املساحة الالزمة وفـق أحكـام                   

  .السابق وهذا املرسوم) ٣٨٢(املرسوم املشار إليه والقرارات التنظيمية الصادرة باالستناد إىل املرسوم 
التوسع العمراين فـال    خارج منطقة   يصه سيقام يف منطقة صناعية أو       إذا كان احملل الصناعي املراد ترخ      )٣

 .حاجة لإلعالن، ويقتصر اإلعالن على احملالت الواقعة ضمن املناطق السكنية والتوسع العمراين
  .لالطالع وإجراء املقتضى

  وزير اإلدارة احمللية
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  اجلمهورية العربية السورية 
  وزارة اإلدارة احمللية 

  د/٨٩/٦١: الرقم
  م١٢/٩/١٩٧٦: التاريخ

  بالغ
   أثارت وزارة املواصالت ظاهرة إقامة منشآت مؤقتة، من غرف وأكواخ من قبل أصحاب حمالت تـصليح                
السيارات واآلليات الكائنة على جوانب الطرق العامة وخاصة املتامخة حلدود مدن مراكز احملافظات ومداخلها              

سؤولة، مما يتيح التعدي على حرمات الطرق وإشـغال جوانبـها           الرئيسية دون أي ترخيص من السلطات امل      
  :ومنعاً هلذه الظاهرة فقد رأينا ضرورة إذاعة هذا البالغ للتقيد مبا يلي.باآلليات املعطلة وإلقاء الزيوت الشحوم

الت تصليح  قيام اجلهات ذات العالقة، بإزالة كل املخالفات القائمة خالفاً للقوانني واألنظمة النافذة وخباصة حم              -١
 .م وتعديالته يف حالة عدم ترخيصها حسب األصول١٩٤٦لسنة / ٣٨٢/السيارات اخلاضعة ألحكام املرسوم 

منع التعدي على حرم الطريق أو إشغاله بآليات معطلة أو توسيخها بالزيوت والـشحوم، وعلـى                 -٢
 .اجلهات املشار إليها تأمني مراقبة فعالة ومستمرة لتنفيذ ذلك بدقة

ؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسات ومصاحل املياه، عن تزويد احملالت باملاء والكهرباء قبـل             امتناع امل  -٣
 .حصول أصحاهبا على موافقة حمافظة مدينة دمشق أو البلدية املختصة حسب احلال

امتناع اجلهات املختصة باسترياد وتوزيع املواد األولية عن تزويد هذه احملالت باملواد املـذكورة دون                -٤
 .صاحبها على هذه املوافقةحصول أ

التعجيل بتأمني املناطق الصناعية الالزمة يف كل حمافظة تشجيعاً للحركة الصناعية يف القطر واحلد من                -٥
 .خمالفات املواطنني بسبب انعدام وجود هذه املناطق أو عدم كفاية القائم منها

  وزير اإلدارة احمللية                  
------------------------------------------------ 

  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  ٣٤٥٥/١٥/ ب/٩٩: الرقم
  بالغ

وملـا   .الحظنا أنه ما زالت بعض الشركات واهليئات واملؤسسات العامة تقيم منشآهتا يف أرض الغوطة الزراعية              
ع أية شجرة فيها، لـذلك      كان الواجب يقضي باحلفاظ على غوطة دمشق وعدم املساس هبا واحليلولة دون قط            

فإننا نطلب إىل مجيع الوزارات واإلدارات واهليئات العامة والشركات وسائر جهات القطاع العام واملـشترك               
عدم إقامة أية منشأة هلا يف أرض الغوطة ويف حالة وجود فكرة إلقامة مثل هذه املنشآت يف املنطقة املـذكورة                    

  . منطقة الغوطة وذلك حتت طائلة املسؤوليةتغيري مواقع هذه املنشآت وإقامتها خارج
            م ١٦/٩/١٩٧٥دمشق يف 

رئيس جملس الوزراء
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 ٦١٧

  الفصل التاسع
 السكن الشعيب واستثماره
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 ٦١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  السكن الشعيب واستثماره–الفصل التاسع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
  

 ٦١٩

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  /١٥٧٠/القرار التنظيمي رقم 
  ةاملتضمن نظام ختصيص املساكن الشعبي

  .إن وزير اإلسكان واملرافق
  .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من قانون االستمالك الصادر باملرسوم التشريعي رقم / ٣٤/من املادة / هـ/بناًء على أحكام الفقرة 

  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/وعلى املرسوم التشريعي رقم  .م١٩٧٩لعام / ١٧/وعلى املرسوم التشريعي رقم 
  تعاريف: الفصل األول :يقرر ما يلي

  :يقصد بالتعابري التالية أينما وردت يف هذا القرار املعاين املبينة إزاء كل منها -١ادةم
 . املؤسسة العامة لإلسكان أو الوحدة اإلدارية أو البلدية:اجلهة اإلدارية  -أ 
جملس إدارة املؤسسة العامة لإلسكان، أو املكتب التنفيذي جمللس الوحدة اإلدارية، أو اجمللس              :اجمللس  -ب 

  .يف البلديةالبلدي 
املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان، أو رئيس املكتب التنفيذي يف الوحدة           :  رئيس اجلهة اإلدارية    -ج 

 .اإلدارية، أو رئيس اجمللس البلدي يف البلدية
  .جمموعة املساكن اليت يشكل بناؤها حساباً أو ذمة مالية واحدة :املشروع -د 

  حتديد قيمة املساكن: الفصل الثاين
  :-٢مادة
 :حتدد اجلهة اإلدارية قيمة املشروع على أساس املصاريف التالية  -أ 

 .نفقات البناء مبا فيها الدراسات -١
 .قيمة املقاسم اليت تشاد عليها املساكن أو بدالت ونفقات االستمالك حسب احلال -٢
يت ما يعادل نصيب هذه املساكن من نفقات املرافق العامة، إال إذا حدد سعر أساسي لبيع املقاسم ال                 -٣

 .أنشئت عليها هذه املساكن، وأدخل يف الثمن ما يصيبها من هذه النفقات
 .فائدة رأس املال املستقرض املستعمل يف متويل املشروع -٤
 ).٣-٢-١(مخسة باملائة من املبالغ الواردة يف البنود %/ ٥/نفقات اإلدارة بنسبة  -٥

رة أن تعتمد يف إجراء حساب هذه       يف حال تعذر معرفة مقدار أية نفقة من هذه النفقات، ميكن لإلدا             -ب 
 .النفقة على تقديرات يقرها رئيس اجلهة اإلدارية

  :-٣مادة 
تؤلف اجلهة اإلدارية من ثالثة أعضاء يكون أحدهم على األقل مهندساً تتوىل حتديد القيمة األساسـية                  -أ 

 جمموع قيمـة    لكل مسكن من املساكن تبعاً ملختلف العوامل اليت متيز مسكناً عن آخر على أال يتجاوز              
 .السابقة/ ٢/املساكن يف املشروع الواحد املقدار الناتج عن تطبيق املادة 
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 ٦٢٠

تشكل اللجنة املنصوص عنها يف الفقرة السابقة من ممثل عن كل مـن وزارة اإلسـكان واملرافـق                    -ب 
 .واملؤسسة العامة لإلسكان، واجلهة اإلدارية صاحبة املشروع

  :-٤مادة
عبية للرقابة الالحقة للجهاز املركزي للرقابة املالية حـسب النـصوص           خيضع حتديد قيمة املساكن الش      -أ 

 .النافذة واألصول املقررة لديه
على اجلهة اإلدارية بعد حتديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه، أن تنظم إضـبارة خاصـة                    -ب 

هزيتـه  مبحتويات حساب هذه الكلفة، وإعالم اجلهاز املركزي للرقابة املالية بإجنـاز احلـساب وجا             
 .للمراجعة ومبكان وجوده، وتعلم وزارة اإلسكان واملرافق بذلك

  املستفيدون من املساكن الشعبية: الفصل الثالث
  :ختصص املساكن متليكاً إىل الفئات التالية -٥مادة

  : الفئة األوىل
 .أسر الشهداء  -أ 
 .مشوهي احلرب  -ب 
 .وريةالفئات واجلهات اليت يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس اجلمه  -ج 

تنفيذ املشاريع العامة عن طريق االستمالك : الشاغلون اآلخرون للدور املهدومة أو املنذرة باهلدم بسبب: الفئة الثانية
  .م١٩٧٤لعام / ٩/أو تطبيق التنظيم املنصوص عليه يف قانون التقسيم والتنظيم وعمران املدن رقم 

فائضة عن حاجة الفئتني األوىل والثانية وتعطـى األفـضلية          الراغبون يف شراء املساكن الشعبية ال     : الفئة الثالثة 
من املادة  / د/ألصحاب العقارات املستملكة الذين مل يستفيدوا من مقاسم عمالً بأحكام الفقرة            

  .م٣/١٢/١٩٨٤تاريخ / ١٥٥٦/السابعة من القرار رقم 
  أسر الشهداء: الفصل الرابع

  :-٦مادة 
م، يعترب شهيداً يف معرض تطبيق أحكام هذا القـرار          ١٩٨٠عام  ل/ ٤٣/مع مراعاة أحكام القانون رقم        -أ 

كل من مات دفاعاً عن الوطن أو يف سبيل الواجب، على أن يثبت ذلك بالوثائق الرمسية الصادرة عن                  
 .اجلهات املختصة، وتعطي أسرة الشهيد صفة طالب ختصيص واحد

 :يقصد بأسرة الشهيد يف جمال تنفيذ هذا القرار  -ب 
 .هأرملته وأوالد -١
 .أوالده إذا كانت الزوجة متوفاة -٢
 .أرملته ووالده إذا مل يكن لديه أوالد -٣
 .والداه أو من كان منهما على قيد احلياة إذا كان الشهيد عازباً -٤

  الشروط العامة الواجب توافرها يف املستفيدين من املساكن الشعبية: الفصل اخلامس
  :لشعبية وفق أحكام هذا القرار أن تتوفر فيه الشروط التاليةيشترط يف من يود ختصيصه مبسكن من املساكن ا -٧مادة
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 ٦٢١

 .م١٥/٩/١٩٨٠وتاريخ / ٤٥/من املرسوم التشريعي رقم / ١/الشروط املنصوص عليها يف املادة   -أ 
 .م٦/١١/١٩٨٠وتاريخ / ٤٣/أال يكون قد استفاد من مسكن مبوجب أحكام املرسوم التشريعي رقم   -ب 

  :-٨مادة 
تمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبـت فيـه            ينظم طلب التخصيص على اس      -أ 

اطالعه على نظام ختصيص املساكن الشعبية وقبوله ألحكامه وأنه مسؤول عن صحة البيانات الـواردة               
 .م١٩٨٠لعام / ٤٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٥و٢/فيه حتت طائلة تطبيق املادتني 

 : التاليةيقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبه الوثائق  -ب 
أنه مل حيصل على مسكن مباشرةً من أية جهة إدارية أو من             :تصرحياً يوقعه على مسؤوليته يبني فيه      -

 .أية مجعية تعاونية سكنية بصفته عضواً فيها ولو باعه بعد أن حصل عليه
 .بيانات بالقيود املالية للعقارات اليت ميلكها طالب التخصيص على سبيل االستقالل أو على الشيوع -
البيانات اليت تثبت أنه من مواليد احملافظة اليت يقع فيها املسكن أو أنه مقيم يف هذه احملافظة بـشكل                    -

  .مستمر منذ أكثر من سنتني
  أحكام خاصة باملهدومة دورهم واملنذرين باإلخالء: الفصل السادس

  :-٩مادة
 :ما يلي/ ٥/راد الفئة الثانية من املادة من هذا القرار يشترط يف أف/ ٧/إضافةً إىل الشروط املبينة يف املادة   -أ 

 .م١٩٧٤لعام / ٩/أن ال يكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم  -١
أن يكون الشاغل إما مالكاً أو مستأجراً مستحقاً لتعويض اإلخالء املنصوص عليه يف القانون رقـم                 -٢

لدار اليت هدمت أو املنذر     م وتعديالته معيالً ألسر تقيم معه فعالً يف ا        ١٨/١/١٩٥٦وتاريخ  / ٢٣٢/
يقصد بالعائلة يف هذا اجملال من يقيم مع شاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة ويعتـرب                . هبدمها

 .الشاغل األرمل أو العازب الذي جتاوز األربعني من عمره حبكم العائلة الواحدة
إلنذار باإلخالء أو   أن يكون قد مضى على إشغاله الدار املنذرة باهلدم أكثر من سنتني حىت تاريخ ا               -٣

 .سنة على األقل قبل صدور مرسوم االستمالك أيهما أقل
للجهة اإلدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار املهدومة أو املنذرة باهلدم بكـل                   -ب 

 وضبط الشرطة، والوثائق ذات التاريخ الثابـت        روسائل اإلثبات املمكنة، كسند التمليك، وعقد اإلجيا      
 .ادر عن جهات رمسية، وبالكشف املباشر بواسطة موظفيهاالص

ختصص العائلة الشاغلة للدار املهدومة أو املنذرة باهلدم مبسكن شعيب واحد، وإذا تعددت بعد التحقق                 -ج 
من ذلك وفق أحكام الفقرتني السابقتني العوائل املشغلة للدار الواحدة املهدومة أو املنـذرة باهلـدم،                

ا مسكن مستقل على أال يتجاوز عدد املساكن املخصصة لشاغلي هذه الـدار             خيصص لكل عائلة منه   
 .عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤالء الشاغلني
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 ٦٢٢

  :-١٠مادة 
يشترط من أجل تسليم املسكن الشعيب للمخصص به أن يقوم املنذر باإلخالء بتسليم الدار املشغلة من                  -أ 

 . استالم أصويل جيري تنظيمه هبذا الشأنقبله إىل اجلهة اإلدارية مباشرةً مبوجب ضبط
ال يعتد بأي إشغال أو إدعاء باإلشغال بعد تاريخ توجيه اإلنذار باإلخالء وميتنع على اجلهة اإلداريـة                   -ب 

 .إدخال تعديالت على األمساء الواردة يف جدول املنذرين باإلخالء املصدق أصوالً من اجمللس
اء الذين هدمت دورهم أو املنذرين باإلخالء املرشـحني         يصدر رئيس اجلهة اإلدارية قرار يتضمن أمس        -ج 

 .لإلفادة من املساكن الشعبية يف كل مرة يتقرر فيه إجراء عملية ختصيص
تتوىل اجلهة اإلدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود الالزمة مـع األشـخاص الـواردة                -د 

 .لسابقتنيأمساؤهم يف اجلدول والقرار املشار إليهما يف الفقرتني ا
تتوىل املؤسسة العامة لإلسكان املهام املبينة يف الفقرة السابقة من أجل توزيع املساكن الشعبية املتـوفرة                 -ه 

م وتقوم املؤسسة بتخصيص تلك املساكن للمنذرين   ١٩٧٨لسنة  / ٣٨/لديها غري اخلاضعة للقانون رقم      
  .بل رؤساء اجلهات اإلدارية األخرىباهلدم، أو املهدومة دورهم، أو املرشحني للتخصيص أصوالً من ق

  الفصل السابع
جيوز للجهات اإلدارية أن تبيع املساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتني األوىل والثانية املنصوص               -١١مادة

  .من هذا القرار إىل الراغبني يف شراء املساكن الشعبية/ ٥/عليهما يف املادة 
  :يشترط يف طالب الشراء ما يلي -١٢مادة
 .من هذا القرار/ ٧/أن تتوفر فيه الشروط املنصوص عنها يف املادة   -أ 
 .أن يكون مقيماً ضمن منطقة اجلهة اإلدارية املنفذة للمشروع  -ب 

ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن املعلومات والبيانات املطلوبة ويذيل بشرح موقع              -١٣مادة  
ت واألنظمة املتعلقة باملشروع وقبولـه ألحكامهـا        من طالب الشراء يثبت فيه إطالعه على املصورا       
  :ومسؤوليته عن البيانات الواردة يف الطلب وهي

إخراج قيد صادر عن دائرة األحوال املدنية يبني عدد أفراد األسرة وتاريخ والدة لكـل منـهم مـع                     -أ 
 .أوضاعهم العائلية

/ ٢٠,٠٠٠/يمتـه عـن     تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غري مالك ملسكن تزيد ق             -ب 
ثالثني ألـف لـرية     / ٣٠,٠٠٠/عشرين ألف لرية سورية أو حلصة شائعة من مسكن تزيد قيمتها عن             

 .سورية وفق التقدير اجلاري لدى الدوائر املالية
الوثائق املصدقة اليت حتدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره أو دخله الـشهري                   -ج 

 فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية اجلهة صاحبة العالقة ومـصدقاً أصـوالً              والسيما بيان خدمة حيدد   
 .ومرفقاً بصورة طبق األصل عن قرار تعيينه إذا كان من العاملني يف الدولة أو القطاع العام

 .ألفا لرية سورية/ ٢٠٠٠/إيصال رمسي بتسديد مبلغ التأمني لصندوق اجلهة اإلدارية وقدره  -د 
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 ٦٢٣

  :-١٤مادة 
يوماً وذلـك  / ٣٠/ اإلدارية عن بيع املساكن وعن قبول طلبات شرائها خالل مدة ال تقل عن     تعلن اجلهة   -أ  

 .يف هبو اجلهة اإلدارية ويف صحيفة حملية واحدة ويف غري ذلك من وسائل اإلعالم اليت تراها مناسبة
 الوقوعـات  تسجل طلبات الشراء املستكملة للوثائق املنصوص عنها يف هذا القرار يف سجل خاص وال تقبل    -ب 

 .الطارئة على الطلبات املقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إال إذا قدمت ضمن املهلة احملددة لقبول الطلبات
  :ينظم لطاليب الشراء جدول أرجحيات ترتب فيها أمساؤهم كما يلي -١٥مادة 
ثة مـن املـادة     أصحاب العقارات املستملكة الذين مل يستفيدوا من مقاسم كما هو مبني يف الفئة الثال               -أ 

 .اخلامسة من هذا القرار
 :وترد أمساؤهم يف جدول األرجحيات على النحو التايل: العاملون يف الدولة  -ب 

 . املتزوج الذي له أكرب عدد من األوالد -١
 .إذا تساوى عدد األوالد يفضل صاحب الدخل األقل -٢
 .يف حال تساوي الدخل وعدد األوالد جتري القرعة فيما بينهم -٣
 .األعزب -٤

 :العاملون يف الدولة وترد أمساؤهم يف جدول األرجحيات كما يليغري   -ج 
املتزوج غري العامل يف الدولة مع مراعاة عدد األوالد ومقدار الدخل يف حتديد درجة األرجحية كما               -١

 .السابقة/ ب/هو مبني يف الفقرة 
 .العازب الذي جتاوز الثامنة عشرة من عمره -٢

  :هذا القرار   يقصد بالدخل يف معرض تطبيق أحكام 
 .راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً، أو أجره الشهري إذا كان غري موظف -١
الدخل الشهري املصرح به من قبل طالب الشراء الذي ال يعمل لقاء راتب أو أجـر شـهري                   -٢

 .حمدد، وعلى اللجنة املكلفة بتنظيم جدول األرجحيات تدقيق الدخول املصرح هبا
دارية جلنة من ثالثة أعضاء ويكون أحدهم ممثالً لوزارة اإلسكان واملرافـق            يؤلف رئيس اجلهة اإل    -١٦مادة  

  :تتوىل ما يلي
 .تدقيق طلبات الشراء وقبوال الطلبات اليت تتوافر فيها الشروط املنصوص عنها يف هذا القرار  -أ 
 .السابقة/ ١٥/تنظيم جدول األرجحيات املنصوص عليه يف املادة   -ب 

  :-١٧مادة 
 جدول األرجحيات يف لوحة اإلعالنات لديها وخالصة عنه يف صـحيفة يوميـة              تعلن اجلهة اإلدارية    -أ 

 .واحدة على األقل
 .حيق ألصحاب العالقة االعتراض على جدول األرجحيات خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه  -ب 
 .يبت باالعتراضات من قبل اجمللس حبضور أعضاء اللجنة املنظمة للجدول ويكون قراره قطعياً  -ج 
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 ٦٢٤

 طالبوا الشراء حبسب ترتيب ورود أمساؤهم يف جدول األرجحيات ويف حدود عـدد املـساكن                يعترب -د 
 .املعلن عن بيعها مستحقني هلذه املساكن

  :-١٨مادة 
من هذا القرار كل مستحقي املساكن حبسب تسلـسل ورود          / ١٦/تدعو اللجنة املؤلفة مبوجب املادة        -أ 

علنية بكتب مسجلة ترسل إىل عناوينهم املختارة       أمسائهم يف جدول األرجحيات إىل جلسة أو جلسات         
 .بوسائل اإلعالم اليت تراها مناسبة

تقوم اللجنة يف اجللسات املذكورة بتوزيع املساكن على املستحقني على أساس مراعاة أن خيتار كـل         -ب 
 .منهم املسكن الذي يناسبه ويعطى هلم حق االختيار تباعاً حسب تسلسل أرجحياهتم يف اجلدول

للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخص آخر ملمارسة حق االختيار املنصوص              ميكن    -ج 
عنه يف الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوين وتقوم اللجنة يف احلاالت األخـرى باختيـار                 

 .املسكن نيابة عن املستحق
 .من هذا القرار/ ١٧/ املادة يصدق جدول التوزيع من اجمللس مث يعلن بنفس الطريقة املذكورة يف -د 

  الدفع والتسليم واالستنكاف: الفصل الثامن
م أمـا   ١٩٧٩لعـام   / ١٧/تستوىف قيمة املساكن الشعبية وفق أحكام املرسوم التـشريعي رقـم             -١٩مادة  

املخصص مبساكن شعبية بديلة عن دورهم املستملكة فتستوىف قيمة املسكن املخصص هلـم ممـا               
إذا  .ستمالك وتعويض اإلخالء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلـك         يستحقونه من بدالت اال   

تبني أن استحقاقات املخصص أقل من قيمة املسكن فتستوىف كامل استحقاقاته علـى حـساب               
  .م١٩٧٩لعام / ١٧/القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً يف حدود املرسوم التشريعي رقم 

القيمة التقديرية للمسكن مع إغالق احلساب اخلتـامي         تربم اجلهة اإلدارية مع املخصص عقد بيع ب        -٢٠مادة  
للمسكن عند التسليم ويشار لذلك يف العقد الذي جيب أن يتضمن أيـضاً حقـوق والتزامـات                 

  .الطرفني، ويصدر رئيس اجلهة اإلدارية قرار التخصيص النهائي
يـه كـل مـن       يسلم املسكن للمخصص به جاهزاً للسكن مبوجب ضبط تسليم أصويل يوقع عل            -٢١مادة  

املخصص وممثل اجلهة اإلدارية، ويعترب توقيع املخصص مبثابة معاينة شاملة كافية للجهالة بالنـسبة              
لنوعية أجزاء املسكن وقبوله له بوضعه الراهن حني االستالم كما يلتزم املخصص باحملافظـة عليـه                

  .وصيانته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم
سنوياً عـن   %/ ٦/بأحكام املادة السابقة يتحمل املخصص فائدة بسيطة قدرها         مع عدم اإلخالل     -٢٢مادة  

  .األقساط املستحقة املتأخر سدادها
يتم فراغ املسكن إىل املخصص يف السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه مبا يترتب عليه                 -٢٣مادة  

  .من التزامات جتاه اجلهة اإلدارية
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 ٦٢٥

  :-٢٤مادة 
خصص عن دفع أي قسط من األقساط املستحقة يف مواعيدها تنذره اجلهة اإلدارية بكتاب              يف حال تأخر امل     -أ 

مسجل يوجه إىل عنوان املسكن املخصص به بوجوب الدفع خالل مهلة ثالثني يوماً من تاريخ الكتـاب                 
 يف الدفع ملا إذا استمر التأخري. ويعترب التبليغ حاصالً سواء استلم املخصص كتاب اإلنذار بالدفع أومل يستلمه    

بعد املدة احملددة يف كتاب اإلنذار جاز اعتبار املخصص مستنكفاً عن الشراء وخيلى املسكن بقرار من رئيس                 
اجلهة اإلدارية خالل مدة حدها األقصى ثالثة أشهر من تاريخ توجيه كتاب اإلنذار بوجوب دفع القـسط                 

لة جلنة تتوىل حتديد قيمة جديدة للمسكن يراعـى         املتأخر السداد، ويؤلف رئيس اجلهة اإلدارية يف هذه احلا        
فيها قيمته األساسية وما طرأ عليه من إكماالت ونفقات حال وجودها دون اعتبـار لتقلبـات األسـعار                  
والتحسينات وترتل من هذه القيمة التخريبات والنواقص اليت ال تدخل بطبيعتها ضمن االستعمال العـادي               

تنكفاً عن الشراء الفرق بني القيمة األساسية للمسكن وقيمته املقدرة          كما يتحمل املخصص الذي اعترب مس     
جمدداً مضافاً إليه بدل إجيار املسكن عن املدة الواقعة بني تاريخ عقد الشراء وتاريخ تسليم املسكن إىل اجلهة                  

  .من القيمة األساسية للمسكن%/ ٥/اإلدارية خالياً من الشواغل بنسبة 
توىف من املخصص املستنكف عن الشراء كاٍف لتغطية فرق القيمة مـع بـدل              إذا مل يكن املبلغ املس      -ب 

  .اإلجيار، حيصل الباقي منه وفقاً لقانون جباية األموال العامة
  أحكام عامة وختامية: الفصل التاسع

ختضع املساكن الشعبية املخصصة مبوجب هذا القرار ألحكام منع التصرف باملساكن املنـصوص              -٢٥مادة  
  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/من املرسوم التشريعي رقم / ٣/املادة عليها يف 

  . خيضع الورثة لاللتزامات املفروضة على املورث باستثناء منع التصرف-٢٦مادة 
  . ال حيق للمخصص مبسكن أو مبقسم شعيب احلصول على مسكن أو مقسم شعيب آخر-٢٧مادة 
لية أو خارجية إال بإذن مسبق من اجلهـة   ال جيوز للمخصص مبسكن أن يدخل عليه تعديالت داخ         -٢٨مادة  

اإلدارية صاحبة املشروع، وبعد سداد كامل قيمة املسكن خيضع إدخال التعديالت عليه لنظام البناء              
  .املعمول به لدى اجلهة اإلدارية املختصة

  . ال جيوز بقاء املسكن خالياً أكثر من ثالثة أشهر بعد تاريخ تسليمه إىل املخصص-٢٩مادة 
يلغى بقرار من الوزير ختصيص كل من يظهر أنه قد خصص باملسكن استنادا إىل بيانـات خمالفـة                   -٣٠مادة

من هذا القرار   / ٢٤/للواقع، ويعامل يف هذه احلالة معاملة املستنكف عن الشراء وفق أحكام املادة             
وحيرم من احلصول على مسكن أو مقسم شعيب آخر يف أي مشروع إسكاين يف القطر مع إحالتـه                  

  .إىل القضاء بتهمة البيان الكاذب
م ١٩٧٨لعـام   / ٥١٤/م وتعديالته والقرار رقم     ١٩٦٦لعام  / ١٣٠٣/ يلغى القرار التنظيمي رقم      -٣١مادة

  .ومجيع األنظمة املخالفة ألحكام هذا القرار
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٣٢مادة

  وزير اإلسكان واملرافق            م٤/١٢/١٩٨٤دمشق يف 
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 ٦٢٦

  اجلمهورية العربية السورية
  م١٩٨٤لعام / ١٥٧٠/املتضمن توفيق أحكام القرار  /٦٠/القرار التنظيمي رقم 

  م١٩٨٦لعام / ٣٩/مع أحكام القانون 
  .وزير اإلسكان واملرافق

م املتضمن قـانون  ١٩٨٣لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم   / ٣٤/من املادة   / هـ/ على أحكام الفقرة     بناًء
  .م١٩٨٦لعام / ٣٩/الك وعلى أحكام القانون رقم االستم

  :يقرر ما يلي
  .م١٩٨٤لعام / ١٥٧٠/حيث ما وردت يف املواد التالية القرار التنظيمي رقم " القرار"يقصد بكلمة  -١مادة
 باستثناء أفراد الفئة الثانية املنـصوص عليهـا يف        : من القرار العبارة التالية   / ٧/ تضاف إىل مطلع املادة      -٢مادة

  .من هذا القرار/ ٥/املادة 
/ ١/الشروط املنصوص عليها يف املـادة       : "من القرار على النحو التايل    / ٧/من املادة   / أ/تعدل الفقرة    -٣مادة

  ".م١٩٨٦لعام / ٣٩/من القانون رقم 
ت ينظم طلب التخصيص على اسـتمارا  " :من القرار على النحو التايل    / ٨/من املادة   / أ/ تعدل الفقرة    -٤مادة

  ".خاصة، ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبت فيه إطالعه على أحكام هذا القرار وقبوله هبا
يقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبـه      " :من القرار على النحو التايل    / ٨/من املادة   / ب/ تعدل الفقرة    -٥مادة

م، ١٩٨٦لعـام   / ٣٩/للقانون  / ١/الوثائق املنصوص عليها يف املادة الثانية من التعليمات التنفيذية رقم           
  . من هذا القرار/ ٥/وذلك باستثناء أفراد الفئة الثانية املنصوص عليها يف املادة 

/ ٧/إضافة إىل الشروط املبينة يف املادة       " :من القرار العبارة التالية   / ٩/من املادة   / أ/ تشطب من الفقرة     -٦مادة
  ".من هذا القرار

تربم اجلهة اإلدارية مع املخصص عقد بيع بالقيمـة         " :القرار وتصبح كما يلي   من  / ٢٠/ تصحح املادة    -٧مادة
التقديرية للمسكن على أن حتدد القيمة النهائية عند إغالق احلساب اخلتامي للمشروع، ويشار إىل ذلك        

  ".يف العقد الذي جيب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفني
ختضع املساكن الشعبية املخصصة مبوجب هذا القرار       ( :ى النحو التايل  من القرار عل  / ٢٥/ تعدل املادة    -٨مادة

م وتعليماته التنفيذية، باستثناء    ١٩٨٦لعام  / ٣٩/ألحكام منع التصرف املنصوص عليها يف القانون رقم         
من هذا القرار، واملساكن اليت تقـدمها       / ٥/املساكن اليت ختصص للفئة الثانية املنصوص عليها يف املادة          

  ).لة ألسر الشهداء على نفقتها مبوجب القوانني اخلاصة بذلكالدو
  .من القرار/ ٢٧/ تلغى املادة -٩مادة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٠مادة

  م٦/١/١٩٨٨دمشق يف 
  وزير اإلسكان واملرافق
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 ٦٢٧

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية 

  ن/٢٦١/قرار رقم 
  تثمار أراضي الوحدات اإلدارية والبلدياتبشأن بناء اس

  .وزير اإلدارة احمللية
  .من الئحته التنفيذية/ ٢/م واملادة ١٩٧١لعام ) ١٥(من قانون اإلدارة احمللية رقم / ١١٢/بناًء على أحكام املادة 

 تـاريخ   ٢٥٣٨/١/٣١م ورقـم    ١٨/٢/١٩٨٤ تـاريخ    ٤٦٢/١/٣١وحمضري اجتماع جلنة اخلدمات رقم      
  .م٢٤/٨/١٩٨٥

  .م٦/٦/١٩٨٥ تاريخ ١٩٦٧/١/٣٣/٢وكتاب السيد نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات رقم 
  :يقرر ما يلي

  :يقصد بالتعابري التالية املعاين املبينة إزاء كل منها -١مادة
 .املدينة أو البلدة أو البلدية: اجلهة اإلدارية -
 .جملس املدينة أو البلدة أو البلدية: اجمللس -
 . عقار متلكه اجلهة اإلدارية وتود وضعه موضع االستثماركل: املقسم -
  .من تربم معه اجلهة اإلدارية عقد االستثمار مقسم جار مبلكيتها: املستثمر -
  :-٢مادة
من قانون اإلدارة احمللية يتم بقرار من اجمللس إنشاء وجتهيز          / ٣٦/من املادة   / ٥/استناداً ألحكام الفقرة      -أ 

  :ساليب التاليةاملقسم لالستثمار بأحد األ
أن تقوم اجلهة اإلدارية بإنشاء وجتهيز املقسم لالستثمار مبواردها الذاتية أو بقرض مـن صـندوق                 -١

 .البلديات أو صندوق الدين العام أو اجلهة املتخصصة
 .أن تشارك اجلهة اإلدارية جبزء من هذه التكاليف -٢
 .أن يقع عبء مجيع التكاليف عدا املقسم على اجلهة املستثمرة -٣

 -جتـارة  - حسب حاجة املنطقة اليت يقع فيها      دد اجمللس بقرار منه نوع االستثمار املالئم لكل مقسم        حي  -ب 
 . سياحة وغريها مبا ال يتعارض مع املخطط التنظيمي العام املصدق-صناعة خفيفة

ملقسم لالستثمار  تضع اجلهة اإلدارية املخططات العمرانية ودفتر الشروط املالية والقانونية إلنشاء وجتهيز ا            -٣مادة
  .من املادة السابقة/ أ/من الفقرة / ٣-٢/مراعية يف ذلك األمور التالية يف حال تطبيق البندين 

 .بقاء عني املقسم يف ملكية اجلهة اإلدارية -
 .مدة التنفيذ ومراحله -
 .اده لالستثمارمدة االستثمار مبا يتناسب مع التكاليف والنفقات اليت سيتحملها املستثمر يف جتهيز املقسم وإعد -
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 ٦٢٨

انتقال ملكية األبنية واملنشآت املقامة على املقسم من األشياء املنقولة والثابتة فيها اليت يتطلبها االستثمار                -
بعد انتهاء مدته للجهة اإلدارية وذلك بوضع تكون معه هذه األبنية واملنشآت واألشياء قابلة لالستثمار               

 .خاصةوبريئة الذمة من أي التزام جلهة عامة أو 
 .ضرورة التزام املستثمر بشروط العقد وحتديد ما يترتب عليه يف حال عدم إبقائه هبذه الشروط أو إخالله هبا -
 .  يتم التعاقد على استثمار املقاسم بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية أو شركات القطاع املشترك-٤مادة
   :-٥مادة
 الصحف العامة ويف صحيفة حملية إن وجـدت عـن           تعلن اجلهة اإلدارية يف لوحة إعالناهتا ويف أحد         -أ 

  :املقاسم اليت تريد استثمارها وعن نوع االستثمار املقرر وجيب أن يتضمن اإلعالن
 .املكان الذي ميكن فيه اإلطالع على املصورات ودفاتر الشروط -١
 .مدة تقدمي الطلبات على أن ال تقل عن شهر -٢

 .قدمة إليها العروض األفضل ملصلحتهاختتار اجلهة اإلدارية من عروض االستثمار امل  -ب 
 تكون لشاغلي العقارات العائدة للجهات اإلدارية املستثمرة وفق أحكام هذا النظام بعد انتهاء مـدة                -٦مادة

االستثمار حق األفضلية يف إبرام عقود استثمار مع اجلهة اإلدارية ويف معدالت األجـور والقـوانني                
  .م١٩٥٨لعام / ١٠٦/عاقد ألحكام القانون النافذة حني إبرامها وخيضع هذا الت

  .تصدق عقود االستثمار املربمة مبوجب هذا النظام من قبل املراجع املختصة يف القوانني واألنظمة النافذة -٧مادة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٨مادة

 .م٢١/١٠/١٩٨٥دمشق يف 
  وزير اإلدارة احمللية

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية

  /٣٩/القانون رقم 
  رئيس اجلمهورية

  بناًء على أحكام الدستور
  م١٨/١٢/١٩٨٦هـ املوافق لـ ١٦/٤/١٤٠٧وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
ت الدولة أو القطاع العام أو خيصص مبسكن         يشترط فيمن يطلب شراء مسكن من أية جهة من جها          -١املادة  

  :من مساكنها، توافر الشروط التالية
أن ال يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه اجلهات، أو خصص مبسكن من مساكنها أو من أيـة                      -أ 

 .مجعية تعاونية سكنية
لى عشرين  أن ال يكون مالكاً هو وأوالده القاصرين جمتمعني أو منفردين ملسكن كامل تزيد قيمته ع                -ب 

ألف لرية سورية، أو ألسهم تزيد قيمتها على ثالثني ألف لرية سورية، يف عقارات سكنية وفق التقدير                 



  السكن الشعيب واستثماره–الفصل التاسع   جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
  

 ٦٢٩

اجلاري لدى الدوائر املالية، ويعدل هذان املبلغان عند االقتضاء، بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على           
 .اقتراح وزير اإلسكان واملرافق

 . اليت يقع فيها املسكن أو مقيماً فيهاأن يكون من مواليد احملافظة  -ج 
 يعترب باطالً بطالناً مطلقاً كل بيع أو ختصيص ملسكن من مساكن الدولة أو القطاع العـام جيـري                   -٢املادة  

  .خالفاً ألحكام املادة السابقة، وال يترتب عليه أي أثر قانوين
  :-٣املادة 

و القطاع العام أو خـصص مبـسكن مـن          ميتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أ            -أ  
مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون، أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمني أو                      
رهن أو غري ذلك من التصرفات لغري اجلهة اليت باعته أو خصصته، قبل مضي مخسة عشر عاماً على تاريخ                   

مل قيمته، وتوضع إشارة بذلك على صحيفة املـسكن يف الـسجل            الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكا     
 .العقاري أو السجل املؤقت أو أي سجل يقوم مقامها ويعفى وضع اإلشارة وترقينها من أي رسم

ينتهي منع التصرف املنصوص عليه يف الفقرة السابقة بوفاة املشتري أو املخصص باملسكن، وتـرقن                 -ب 
 .اإلشارة من صحيفة املسكن حكماً

عترب باطالً بطالناً مطلقاً، وال يترتب عليه أثر قانوين، كل تصرف جيري خالفاً ألحكام هذه املادة،                ي  -ج 
 .وكذلك كل توكيل، مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه، خيفي هذا التصرف

زاد ال جيوز لغري اجلهة اليت باعت أو خصصت املسكن، طلب التنفيذ اجلربي على هذا املسكن، وبيعه بامل                 -د 
 .العلين، ألي سبب كان ونتيجة أي التزام، قبل حتقق شروط التصرف املنصوص عليها يف هذه املادة

  :-٤املادة 
يعاقب من خيالف أحكام هذا القانون باحلبس من ثالث سنوات إىل ست سنوات وحيكـم بـبطالن                   -أ 

مع سائر حقوقـه    التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية املتصرف للمسكن حمل املخالفة،           
وترتع يد شاغل املسكن أو واضع اليـد  . فيه لصاحل اجلهة العامة اليت باعته أو خصصته دون أي عوض      

 .عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد
تؤول ملكية املسكن املصادر خالياً من اإلشارات واحلقوق أياً كان نوعها إىل اجلهة الـيت باعتـه أو                   -ب 

 .ل العقاري دون أية رسوم أو نفقاتخصصته ويسجل بامسها يف السج
تنفذ املصادرة ونزع اليد مبواجهة البائع واملشتري والشاغل وواضع اليد، وترفع سـائر اإلشـارات                 -ج 

 .الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ األحكام اجلزائية
على اجلرائم املعاقب عليهـا     ال تطبق األسباب املخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف احلكم النافذ              -د 

 .مبوجب أحكام هذا القانون
  :-٥املادة 

ال ترتب املصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو املتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن                   -أ 
 .أو املرهتن أو احلاجز أي حق جتاه اجلهة العامة اليت آل إليها املسكن
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 ٦٣٠

للمتصرف أو املتـصرف إليـه أو دائنيهمـا أو ألصـحاب            ال حيق ملن نزعت يده عن املسكن وال           -ب 
اإلشارات، االدعاء على اجلهة العامة اليت آل إليها املسكن أو املطالبة بأي حق أو بوضع إشارة احلجـز     
أو أية إشارة أخرى على املسكن، ألي سبب يتعلق أو يتصل ببطالن التصرف أو املـصادرة أو نـزع                   

 .قانوناليد، املقررة وفق أحكام هذا ال
ال جيوز إدخال اجلهة العامة اليت آل إليها املسكن املصادر طرفاً يف الدعاوى اليت تقام بني املتـصرف                    -ج 

واملتصرف إليه أو بينهما وبني دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على املسكن نتيجة                 
 .بطالن التصرف أو املصادرة أو ألي سبب كان

  :حكام هذا القانون تستثىن من أ-٦املادة 
 .م١٩٧٨لعام / ٣٨/مساكن االدخار من أجل السكن وختضع ألحكام القانون رقم   -أ 
 .املساكن املخصصة للمنذرين باهلدم من قبل اجلهات العامة  -ب 

  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/تبقى التصرفات اجلارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة ألحكام املرسوم التشريعي رقم  -٧املادة 
  .صدر وزير اإلسكان واملرافق التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ي-٨املادة 
  .م١٥/٩/١٩٨٠تاريخ / ٤٥/ يلغى املرسوم التشريعي رقم -٩املادة 
  . ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية-١٠املادة 

  م٢٠/١٢/١٩٨٦املوافق لـ   هـ١٨/٤/١٤٠٧دمشق يف 
  رئيس اجلمهورية
 حافظ األسد

------------------------------------------------ 
  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلسكان واملرافق

  /١١٥٤/القرار التنظيمي رقم 
  إن وزير اإلسكان واملرافق

  .م املتضمن قانون االستمالك١٩٨٤لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم / ٣٤/من املادة / هـ/بناًء على أحكام الفقرة 
  م١٩٨٦لعام / ٣٩/ام القانون رقم وعلى أحك

  :يقرر ما يلي
تـاريخ  / ١٥٧٠/مـن القـرار التنظيمـي رقـم         / ٩/من املادة   / ٦/من البند   / ٢/ تعدل الفقرة    -١املادة  

  :م حبيث تصبح على الشكل التايل٦/١/١٩٨٨تاريخ / ٦٠/م املعدل بالقرار رقم ٣/١٢/١٩٨٤
هدومة أو املنذرة باهلدم بسبب تنفيذ املشاريع العامـة          جيب أن يتوفر بالشاغلني األخريين للدور امل       -٢

  :ما يلي) الفئة الثانية/ (٥/عن طريق االستمالك واملشار إليها يف املادة 
 أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة يف قيود السجل العقاري أو القيـود املماثلـة                   -

ية ومعيالً ألسرة تقيم معه فعالً يف الدار اليت هدمت أو           األخرى أو مستأجراً هلذه الدار بعقود إجيار نظام       
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 ٦٣١

. يقصد بالعائلة يف هذا اجملال من يقيم مع شاغل من زوجة و فروع وأصـول وأخـوة                . املنذر هبدمها 
  .ويعترب الشاغل األرمل أو العازب الذي جتاوز األربعني من عمره حبكم العائلة الواحدة

  . يلزم لتنفيذه ينشر هذا القرار ويبلغ من-٢املادة 
  م١٦/٥/١٩٩٥دمشق يف   

  وزير اإلسكان واملرافق
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 ٦٣٣

  

  الفصل العاشر
 أنظمة شاغلي األبنية الطابقية
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 ٥٥ رقم القانون
 تقل عن هذا العدد بناء اليت واألبنية وأكثر شقق من مثاين بنية الطابقية املؤلفة األيسس التعاون بني شاغلأ

 البناء شاغلي أكثريةعلى طلب 
  رئيس اجلمهورية

 الدستور أحكام على بناًء
 م١٧/١٠/٢٠٠٢املوافق لـ   ـه١١/٨/١٤٢٣جلسته املنعقدة بتاريخ يفقره جملس الشعب أوعلى ما 

 :ييل يصدر ما
: منها كٍلإزاء املبينة املعاينون  هذا القانيفالواردة  يقصد بالتعابري -١املادة
 احمللية اإلدارةوزير  :الوزير
ما  أو القيود العقارية يف مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل ةوحد  يكونالذي جزء البناء :الشقة

 .مياثلها سواء كان للسكن أو لغريه
/ األنابيب/املصاعد/األسطح/ألقبيةا/واألدراجاملداخل واملمرات /األساسات/األرض /هي : املشتركةاألجزاء

 البناء ما مل شاغليلالستعمال املشترك جلميع   والتجهيزات املعدةاألجزاء وكذلك/ املناور املشتركة
 .تكن ملكية خاصة

 .االستثمار أو نتفاعباال صاحب حق أو  مستأجراًأو سواء كان مالكاً  هو من يشغل الشقة:الشاغل
 ٠ من ميثلهمأوالبناء الواحد   كتلةيفشاغلو الشقق  :اهليئة
 ٠املنتخبة من اهليئة اإلدارية اللجنة :اللجنة

وتشغيلها واحملافظة   والتجهيزات املشتركةاألجزاء على واإلشرافاللجنة حبراسة البناء  املكلف من قبل :حلارسا
 .عليها وغري ذلك مما يكلف به

  للهيئة واللجنةيالنظام الداخل
 :-٢املادة
  من يفوضه بذلكأو البلدية أو اإلداريةللهيئة بدعوة من رئيس الوحدة  التأسيسيع يعقد االجتما  -أ 

 .وحبضور مندوب عنه
 . املطلقة من احلاضرينباألكثرية تنتخب اهليئة اللجنة  -ب 
 أعضاء بناء على طلب ربع أو بدعوة من اللجنة الطارئ أو السنوياالجتماع   تعقد هيئة الشاغلني  -ج 

 .اهليئة
  الشاغلني املطلقة وىف حال عدم اكتمال النصاب تدعىأكثريةقانونية حبضور  اهليئةتعترب اجتماعات  -د 

 .أسبوع خالل آخر اجتماع إىلاهليئة 
  مهمتها تنفيذ اخلطةإدارية تنتخب جلنة اليت اهليئة يفالبناء ممثل واحد  يف كل شقة لشاغلييكون  -٣املادة

 .الداخلياملقررة من قبل اهليئة وفق النظام 
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 :-٤دةاملا
 .البناء يف مكان بارز يفالسنوية واملوازنة املقترحة من اللجنة وتعلن قراراهتا  تقر اهليئة اخلطة  -أ 
 .املختصة  البلديةأو اإلداريةاجتماع اهليئة لدى اللجنة والوحدة   نسخة عن حمضرإيداع يتم   -ب 
 :-٥املادة
 .دة سنتني ملأعضائهاأعضاء وتنتخبهم اهليئة من بني   اللجنة من ثالثةتتألف  -أ 
  مهام كل من هؤالءالداخلي للصندوق وحيدد النظام وأميناً للسر وأميناً  هلا تنتخب اللجنة رئيساً  -ب 

 . القضاء والغريأماموميثل اللجنة رئيسها 
 .باألكثرية  تتخذ قرارات اللجنة  -ج 
 .الداخلي  النظامأحكام احد املصارف احلكومية املعتمدة وفق يفاهليئة  أموال تودع اللجنة  -د 
 باألكثرية  اللجنةأعضاء بعض أو اهليئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أمامأعماهلا   عنمسؤولةاللجنة  -ه 

 .الثقة  جلسة حجبيفاملطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل 
 :-٦املادة
 . يقتضيها تنفيذ هذا القانوناليتالتكاليف  تترتب على الشاغلني  -أ 
 املدين  القانونيفمشمول بالتزامات املالك املنصوص عليها  مبا هو إالاملالك   ال يعود الشاغل على  -ب 

 .اإلجياروقانون 
 :-٧املادة
  به وفقإبالغهم يوما من /٣٠/على الشاغلني وتفرض بقرار منها وينفذ خالل حتدد اللجنة التكاليف  -أ 

 .الداخليالنظام 
 هليئة بعد دفع نصف اأمام يعترض على قرار اللجنة أن إبالغهيوما من  /٣٠/ لصاحب العالقة خالل  -ب 

 .قيمة التكاليف ويكون قرار اهليئة هبذا الشأن مربماً
توقعه   اهليئة بالتسديد ينظم صك بتكليفهأوالشاغلني عن تنفيذ قرار اللجنة  حدأ حال امتناع يف   -ج 

 .التنفيذ سناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائراللجنة ويعترب من األ
 اليت والقوانني لألنظمة غري احملقة املخالفة اإلشغاالت أوالتجاوزات  إزالةبتعترب قرارات اللجنة  -٨املادة

القرارات املوجبة للتنفيذ مباشرة   املشتركة بعد نفاذ هذا القانون مناألجزاءحد الشاغلني على أيرتكبها 
 .لدى دوائر التنفيذ

:القانون على  هذاأحكامتطبق  -٩املادة
 .ثرشقق فأك مثاينف من ؤلالبناء امل  -أ 
 . البناءشاغلي أكثريةهذا العدد بناء على طلب   تقل شققه عنالذي البناء   -ب 
: ويتضمن بصورة خاصةالداخلي احمللية النظام اإلدارة يصدر وزير -١٠املادة
اهليئة   كما يتضمن مهاموإيداعهااهليئة واللجنة وتنظيم حماضر جلساهتا  أصول الدعوة الجتماعات  -أ 

 . انتخاهباوإجراءاتاللجنة  املهام املناطة هبا وشروط عضوية ممارستها وأسلوبواللجنة 
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 .اللجنة  ذمةوإبراءوتصفيتها وصرفها والوثائق املثبتة للصرف   عقد النفقةأسلوبحتديد   -ب 
النفقات السنوية على الشاغلني وكيفية حتقيقها وحتصيلها وكذلك   فرض وتوزيعأسس حتديد   -ج 

 .والسنوي ريالشه لالشتراكني واألعلى األدىن احلدين
 واألنظمة  تكون خمالفة للقواننيأال االستثمار بشرط أوجتيز للهيئة التأخري  اليت احلاالت الضرورية  -د 

 .القانوين خيضع ذلك للتمديد أناملرعية دون 
 .الصادرة عن اللجنة واهليئة  تبليغ القراراتأصول  -ه 
. مهامه وكيفية استخدامهيالداخلفئة خدم املنازل وحيدد النظام   يعد احلارس من-١١املادة
.املخالفة هلذا القانون األحكامتلغى  -١٢املادة
صدوره  تاريخيلي الذي الشهر أول من  اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاًيفالقانون   ينشر هذا-١٣املادة

  م٢٩/١٠/٢٠٠٢هـ املوافق لـ ٢٣/٨/١٤٢٣ يفدمشق 
 رئيس اجلمهورية

  سدألبشار ا
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 ٦٣٩

  الفصل احلادي عشر
 قانون النظافة
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  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  /٤٩/القانون رقم 
  ))قانون نظافة ومجالية الوحدات اإلدارية((

  رئيس اجلمهورية 
   على أحكام الدستوربناًء

  م١٧/١٠/٢٠٠٤عقدة بتاريخ  وعلى ما أقره جملس الشعب جبلسته املن
  تعاريف: الفصل األول :يصدر ما يلي

  :-١املادة 
  .هي احلالة الصحية اليت يطمح إليها الفرد يف حياته العامة واخلاصة: النظافة العامة  -أ 
ـّة  -ب    مبا ال  ، هي املظهر اجلمايل العام الواجب حتقيقه يف الوحدات اإلدارية املنسجم مع احمليطة            :اجلََمالي

 .تشويه مجال الطبيعة  املساس بالذوق العام ويؤدي إىل
هي املواد أو األجسام املتعلقة مبختلف أوجه النشاط اإلنساين واليت جيب التخلص منـها              :  النفايات  -ج 

 . وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات اخلطرة والطبية
رفية ونفايات الطرق واحلدائق واألشجار     هي النفايات املرتلية والتجارية واملهنية احل     :  النفايات البلدية  -د 

 .واألماكن العامة وخملفات البناء واألنقاض وترسيبات اجملاري واحلفر الفنية
وهي النفايات غري اخلطرة الناجتة عن املنشآت واملعامل الصناعية املتكونة من بقايا            :  النفايات الصناعية  -ه 

 . عمليات التصنيعاملواد اخلام املستخدمة يف الصناعة أو الناجتة عن
 – الزئبـق  –الرصـاص (على مواد مسية وخطرة مثل      هي أي نفاية حتتوي     :  النفايات السامة واخلطرة   -و 

 .وغريها من املواد اليت تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة)  مذيبات عضوية–سيانيد
ة والعيادات واملخابر واملعاجلات املرتلية     هي اليت تنتج عن عمل املشايف واملراكز الطبي       :  النفايات الطبية  -ز 

واألدوية املنتهية الصالحية سواء املتعلقة باإلنسان أم باحليوان وحيتمل أن حتمل عوامـل جرثوميـة أو                
  .كيميائية أو إشعاعية معدية مبا يف ذلك إجراءات التعليم والبحوث املتعلقة هبا

  :-٢املادة 
  .يئةوالبوزارة اإلدارة احمللية : الوزارة
  .والبيئةوزير اإلدارة احمللية : رالوزي

  .البلديات - الوحدة الريفية- القرية– البلدة- املدينة–احملافظة: الوحدة اإلدارية
   . اجمللس البلدي–جملس الوحدة اإلدارية: اجمللس
  .  اإلداريةاملكتب التنفيذي يف الوحدة: املكتب
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 ٦٤٢

  النفايات البلدية: الفصل الثاين
 ق فنيـة  ائد من مهام الوحدات اإلدارية مجع وترحيل النفايات البلدية إىل املكان احملدد ومعاجلتها بطر             عي -٣املادة  

  .وتأمني املستلزمات الالزمة لتنفيذ هذه املهامواملظهر احلضاري  وسالمة البيئة العامةصحة الظاً على احف
  :حيدد مبوجبه اآليتيصدر اجمللس قراراً تنظيمياً  -٤املادة 
 .تهاأمكنود رمي النفايات مواعي -١
 .مواعيد مجع النفايات وترحيلها -٢
 .تجميع النفاياتلراكز الوسيطة املؤقتة امل -٣
 .ه وزمانهأسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكان -٤
  . والتخلص منها واستثمارهاق معاجلة النفاياتائطر -٥
  :-٥املادة 

 لبناء واألنقاض واحلفريات وترسبات اجملـارير     تلتزم اجلهات العامة واجلهات اخلاصة املولدة ملخلفات ا         -أ 
  .الوحدة اإلداريةقبل وهياكل السيارات وكل ما مياثلها بترحيلها إىل األماكن املخصصة هلا من 

كيلو   مخسنيعلىتلتزم اجلهات العامة و اجلهات اخلاصة املولدة للنفايات بنقل نفاياهتا اليت يزيد وزهنا             -ب 
 .ما مل تكن تلك النفايات مرتلية الوحدة اإلدارية غراماً إىل املوقع الذي حتدده

الزراعية   يف القطاع الزراعي النبايت واحليواين بالتخلص من املخلفات        هايلتزم مالكو املزارع ومستثمرو     -ج 
  .طريقة الفنية اليت حيددها اجمللسالنباتية و احليوانية بال

  : يلياص عليها يف الفصل السابع من هذا القانون محيظر حتت طائلة املسـؤولية وفرض العقوبة املنصو -٦املادة 
 .رمي النفايات جبميع أنواعها يف غري األماكن املخصصة واألوقات احملددة هلا -١
 .رمي القمامة دون استخدام األكياس احملكمة اإلغالق -٢
 .نقل احلاويات من موقعها احملدد -٣
ي العامة واخلاصة سـواء كانـت       األراضوإلقاء خملفات األشجار واحلدائق يف الطرقات والساحات         -٤

 .مسورة أو سائبة، ويتوجب نقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس
والساحات واحلـدائق   ق والشـوارع واألرصفة    إلقاء األوراق والفضالت وأعقاب السجائر يف الطر       -٥

 .واألماكن العامة و اخلاصة
 وعلـى   ،لطرقات واألماكن العامة  رمي خملفات املشروبات واملرطبات واملأكوالت وما شاهبها على ا         -٦

 .أصحاب احملالت وشاغلي األماكن تأمني السالل الالزمة الستخدامها من قبل الزبائن
 .نفض السجاد والبسط واألغطية وغريها من الشرفات املطلة على الطرق والوجائب ومناور األبنية -٧
 .لوجائب ومناور األبنية ومداخلهاإلقاء النفايات جبميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق و ا -٨
إلقاء النفايات جبميع أنواعها يف األهنار وجماري املياه والينابيع وحرمها من قبل املـارة وأصـحاب                 -٩

 .احملالت التجارية واملقاهي واملطاعم وشاغلي األماكن وغريهم
 .إلقاء النفايات جبميع أنواعها يف البحار والبحريات وشواطئها-١٠
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 . املارةلالستخدام من قبلاملخصصة املعلقة وسالل ال يفازل واحملالت التجارية واملواد املشتعلة رمي خملفات املن -١١
 .إسالة املياه الناجتة عن حفر اآلبار وإلقاء خملفات حفر وتعزيل اآلبار يف الطرق واألماكن العامة-١٢
يف احلاويات والطـرق    إلقاء األنقاض وخملفات جلي البالط والرخام وترسبات اجملارير واحلفر الفنية           -١٣

 . واألماكن العامة
يل ومكيفات اهلواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ         اه النامجة عن نشر الغس    تساقط املي -١٤

 . على األرصفة ومداخل األبنية واملارة واجلوار
 .إسالة املياه الناجتة عن تنظيف األبنية السكنية واحملالت التجارية على األرصفة والطرقات-١٥
غسل السيارات واملركبات ووسائط النقل يف الطرق والساحات العامة ووجائب األبنية واحلـدائق             -١٦

 . العامة واملشتركة
 .  أو الطرق واألماكن العامةالنفاياتإلقاء خملفات املواد املشتعلة يف حاويات ومراكز جتميع -١٧
اعها يف احلاويات واملسطحات املائية     إلقاء خملفات الزيوت والشحوم واملواد السائلة املشاهبة جبميع أنو        -١٨

وعلى مولّدها مجعها يف عبـوات مناسـبة        . واجملاري العامة واألهنار وجماري املياه وحرمها ويف العراء       
 . ونقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس

 أو الطرقـات والـساحات واحلـدائق        النفايـات رمي أو حرق اإلطارات املستعملة يف حاويات        -١٩
 .وعلى مولدها نقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس. واملنتزهات

 .نبش النفايات يف احلاويات وسالل املهمالت و أماكن جتمعها-٢٠
نقل مواد البناء واألنقاض واجملبول البيتوين ومستلزماهتا بآليات ال تتوفر فيها االحتياطات املناسبة ملنع              -٢١

 .تساقط هذه املواد على الطرقات
رصفة والساحات واألمالك العامة مبواد البناء واألتربـة واألنقـاض، وجتـاوز            شغال الطرقات واأل  إ-٢٢

 . شغالاملساحة املرخصة لإل
 .ق أعمال النظافةوشغال األرصفة والطرقات واألمالك العامة مبا يعإ-٢٣
هلة بالسكان يف مدن مراكز     تربية احليوانات واملواشي والطيور والدواجن ضمن األبنية وبني الدور اآل         -٢٤

 . ةافظات واملواقع األثرية والسياحياحمل
 . مرور احليوانات واملواشي يف غري الشوارع واملمرات املخصصة هلا من الوحدة اإلدارية-٢٥
 .  خارج األماكن املخصصة لذلكالتلويث العضوي والبشري-٢٦
  . حتويل املياه املاحلة إىل جماري األهنار والبحريات والبحار-٢٧

  ةالنفايات الصناعي: الفصل الثالث
  :معاجلة النفايات الصناعية التخلص منها -٧املادة 
  :معاجلة النفايات الصناعية وفق ما يلي -١
  .ات الضارة بالبيئة والصحة العامةختليصها من امللوث  -أ 
  .إعادة االستخدام ضمن املنشأة  -ب 
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  .التدوير  -ج 
  .استثمارها يف صناعات أخرى  -د 
  : جلة وفق ما يلي ال تستوجب املعاالتخلص من النفايات بعد املعاجلة أو اليت -٢
 .اجلمع يف موقع خاص باملنشأة بترخيص من الوحدة اإلدارية  -أ 
  . وقع الذي حتدده الوحدة اإلدارية النقل إىل امل  -ب 
  .يعترب منتج النفايات الصناعية مسؤوالً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته -٨املادة 
  : على الوحدة اإلدارية -٩املادة 

يـات  آت واملعامل املنتجة للنفايات الصناعية وحتديد كميـة هـذه النفا          تنظيم السجالت جلميع املنش     -أ 
 . ونوعيتها وطريقة التخلص منها

م املرخص له معاجلة النفايـات الـصناعية        لزي بنداً تضمني قرار الترخيص للمنشآت الصناعية واملعامل       -ب 
 .لصناعية قبل التخلص النهائي منهاالناجتة عن العمليات ا

لوب املناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية يف مطمـر النفايـات             تأمني املوقع واألس    -ج 
  . اخلطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة حتدد بقرار من اجمللس

   يف القطاع العام والقطاع اخلاصها ومستثمروهايلتزم مالكو املنشآت واملعامل الصناعية ومديرو -٠١املادة
  : ليوالقطاع املشترك مبا ي

  .  املعملمسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناجتة عن العمليات الصناعية يف املنشأة أو -١
  .)النفايات البلدية(فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة املذكورة يف الفصل الثاين من هذا القانون  -٢
  . ق الوقاية منهاائمة والبيئة وطرحتديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العا -٣
  .قبل التخلص النهائي منها) امللوثة والضارة بالبيئة(معاجلة النفايات الصناعية  -٤
  . ة إىل املوقع احملدد للتخلص منهانقل النفايات الصناعية بعد املعاجل -٥
 بكة العامـة  إنشاء وحدة معاجلة للمخلفات السائلة الناجتة عن العملية الصناعية قبل صرفها إىل الـش              -٦

  .حبدود النسب املسموح هبا بيئياً
  .رة النامجة عن العملية الصناعيةنبعاثات الغازية الضامعاجلة اال -٧
 :التقيد باإلجراءات املعتمدة لدى اجلهات العامة املختصة ملعاجلة النفايات اخلاصة الناجتة عن صناعات             -٨

 ). املنظفات بأنواعها-تون والعرجوم معاصر الزي-النفط - الفوسفات-اإلسفلت - اإلمسنت-الدباغة(
  النفايات السامة واخلطرة: الفصل الرابع

  :  تستثىن من أحكام هذا الفصل-١١املادة
 .النفايات املشعة  -أ 
 .املتفجرات  -ب 
 .النفايات الطبية  -ج 
 .العوادم املطلقة يف اجلو -د 
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 .نفايات التعدين -ه 
  . أي مواد مشمولة بقواعد خاصة هبا  -و 
 عنية املختصة التدابري املناسبة للوقاية من املواد السامة واخلطرة عند معاجلتها أو إعـادة             تتخذ اجلهات امل    -١٢املادة

   .معاجلة أخرى بغرض اإلفادة من هذه النفايات ها أو استخالص مواد أو توليد طاقة منها وعند أيفتصني
  : مل ما يليشص من النفايات السامة واخلطرة على أن تحتدد اجلهات املعنية خطط التخل -١٣املادة
 .نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها  -أ 
 . منهاق التخلصائطر  -ب 
 .مراكز املعاجلة اخلاصة كلما كان ذلك ضرورياً  -ج 
  .مواقع التخلص املناسبة -د 
 تلتزم املؤسسات واملنشآت اليت تقوم بنقل أو ختزين أو معاجلة أو طمر املواد الـسامة أو اخلطـرة                  -١٤املادة

وجيب أن تتضمن التراخيص مجيع املعلومـات       . خيص الالزمة من اجلهات املعنية    باحلصول على الترا  
  . من هذا القانون/ ١٧ -١٦/الالزمة وخاصة املادتني 

  : لص من النفايات السامة أو اخلطرةيتحمل كلفة التخ -١٥املادة
  . أو مولدهاتج النفاياتنم  -أ 
  . متعهد مجع النفايات ونقلها  -ب 
ـ     تلتزم املؤسسات    -١٦املادة م يواملنشآت اليت تنتج أو حتتفظ أو تتخلص من نفايات سـامة أو خطـرة بتنظ

سجالت تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص            
  . وتقدميها للسلطات املختصة عند الطلب. منها مبا يف ذلك بيان تاريخ استالمها والتخلص منها

   :ناقلو النفايات السامة أو اخلطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التاليةيلتزم  -١٧املادة
  .طبيعة النفايات  -أ 
  .تركيبها  -ب 
 .حجم أو كتلة النفايات  -ج 
 .هاسم املنتج أو املالك السابق وعنوان -د 
  .ه اسم املالك التايل وعنوان -ه 
ظ أو تتخلص من النفايات السامة أو اخلطرة لرقابـة          ختضع املؤسسات واملنشآت اليت تنتج أو حتتف       -١٨املادة

  . للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصلوتفتيش اجلهات املختصة
  . ةعلى النفايات اخلطرة غري املعاجلة أثناء نقلها إىل خارج سوري) لزبا(ُتطََبق اتفاقية  -١٩املادة

  النفايات الطبية: الفصل اخلامس
األطبـاء البـشريني وأطبـاء األسـنان        وعيادات  الصحية   املشايف واملراكز    :ة هي النفايات الطبي مصادر   -٢٠املادة

التحاليل الطبية والتـشريح    وخمابر  والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح اجلثث،          
صانع املرضي والرقابة الدوائية، ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل، ودور التصوير الشعاعي، وم           
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األدوية، ومراكز تقليل اإلعاقة، وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية وخمـابر الطـب               
  .البيطري ومراكز تعليمه وأحباثه ومصانع األدوية البيطرية

  : النفايات الطبيةأنواع -٢١املادة
يائي أو إشعاعي وهي    وهي اليت ميكن أن حتمل احتمال خطر مخجي أو كيم          :النفايات الطبية اخلطرة   -١

  :حتتاج إلجراءات خاصة أثناء تداوهلا ومعاجلتها والتخلص منها بشكل هنائي، وهي سبعة أنواع
 –جـراثيم (عوامـل ممرضـة     علـى   وي  تحتالنفايات اليت من املمكن أن      وهي  : النفايات اخلاجمة   -أ 

ع وكمثال عليها ضمادات اجلروح واحلـروق ومـزار       )  اخل ٠٠٠٠فطور - طفيليات -فريوسات
 .اجلراثيم يف املخابر، واألجهزة اليت هي على متاس مع الدم وغريها

وجثـث احليوانـات    واألجنة امليتـة    األعضاء البشرية وأنسجة اجلسم     مثل  :  النفايات الباثالوجية   -ب 
 .وما شاهبها اليت تتطلب إجراءات خاصةوسوائل اجلسم والدم 

 يف اجللد   ليت ميكن أن تسبب وخزاً أو جرحاً      وهي األشياء واألدوات ا   : )اجلارحة( النفايات احلادة     -ج 
 . املكسور وغريهازجاجوجمموعة التسريب الوريدي والاقن احملبر إذا المسته مثل املشارط وإ

واللقاحات واملصول اليت انتهت صالحيتها     املنتجات الصيدالنية   واألدوية  وهي  :   النفايات الدوائية   -د 
 . حاوياهتا وعبواهتا الفارغةأو ملوثة أو غري مرغوب باستعماهلا، وكذلك

أم سائلة  أم  صلبة  سواء أكانت   مواد كيميائية    وهي النفايات اليت حتتوي على       : النفايات الكيميائية   -ه 
 .مثل مواد التصوير الشعاعي واملطهرات واملواد الكيميائية املخربية وغريهاغازية 

إيـثلني أو   (والتعقـيم   ...) .أكاسيد اآلزوت (مثل غازات التخدير    : ة املضغوط اتالغازحاويات     -و 
 .واألوكسجني وغريها) كاسيد

وهي النفايات اليت حتتوي على مواد مشعة مثـل النيوكليـدات املـستعملة يف              :  النفايات املشعة   -ز 
  .تشخيص األورام وعالجها ويف األحباث الطبية وغريها

وهي :  كيميائي أو إشعاعي   وهي اليت ال ميكن أن حتمل احتمال خطر مخجي أو          :النفايات الطبية غري اخلطرة    -٢
مرتليـة أو  (اليت تنتج عن مطابخ املؤسسات الصحية واألقسام اإلدارية فيها، وينظر إليها على أهنا نفايات عادية        

  .حيث تتم معاجلتها والتخلص منها بنفس الطرائق اخلاصة بالنفايات املرتلية والبلدية) نفايات البلدية
  . بإشرافهملون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياهتم ما دامت وة مسؤ للنفايات الطبياملولدون -٢٢املادة
و القطـاع     يف القطاع العام والقطاع اخلـاص      هاومستثمروها  يلتزم مالكو املنشآت الطبية ومدير     -٢٣املادة

  : مبا يليومجيع اجلهات األخرى املشترك 
 .طة املنشألنفايات البلدية عند نقفصل النفايات الطبية عن ا  -أ 
يف حاويـات   توضع  الطبية غري اخلطرة يف أكياس حمكمة، أما النفايات الطبية اخلطرة ف          وضع النفايات     -ب 

وأن تكون األكيـاس    ) خاجمة جداً (وجيب أن تعلم أكياس النفايات اخلاجمة بعبارة        . بالسستيكية صفراء 
وأن ) جارحـة (بعبارة حـادة    فيجب أن تعلم    ) اجلارحة(مانعة للتسرب، أما حاويات النفايات احلادة       
   .تكون مقاومة لالنثقاب والوخز والتسرب
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تتضمن البيانات  ، ووضع بطاقة تعريف على العبوة        لطبيعتها ودرجة خطورهتا   وفقاً النفايات   توصيف  -ج 
اسم املؤسسة، اسم القسم الذي مجعت منه، نوع النفايات، اسم وتوقيع املسؤول عـن تلـك                 :اآلتية

  .معها، تاريخ إغالق احلاوية، ووزن احلاويةاحلاويات الذي قام جب
  . نيحظر مواقع مجع النفايات الطبية املرحلية والنهائية على غري املختص -د 
 .ساعة يف املنشأة/ ٤٨/تأمني وحدات تربيد خاصة للنفايات القابلة للتحلل يف حالة لزوم ختزينها أكثر من  -ه 
 وسهولة الوصول إليه مـن    ط السالمة واألمان    ختصيص موقع يف املنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شرو         -و 

  .قبل األفراد املسؤولني عن مجع النفايات الطبية وآليات النقل
م إىل  أة مهمته متابعة إجراءات اجلمع املرحلي والنهائي والتـسلي         منسق لشؤون النفايات يف املنش     تعيني -ز 

  . اجلهة املسؤولة عن الترحيل
  .حها إىل شبكة الصرف الصحي العامةطرمعاجلة النفايات الطبية السائلة قبل   -ح 
  : حيل النفايات الطبية مبا يلي على ترونلتزم القائمي -٢٤املادة
 .  خاصة حتقق شروط السالمة واألماناستخدام آليات نقل  -أ 
 مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات املستلمة من املنشأة الطبية واملسلمة إىل حمطـة املعاجلـة                 -ب 

  . م والتسليموساعة وتاريخ االستال
  :  معاجلة النفايات الطبية مبا يلييلتزم القائمون على حمطات -٢٥املادة
  .نفايات الطبية مع أي نفايات أخرىعدم خلط ال  -أ 
  .ناظمة لذلكتعليمات الالمعاجلة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً ووفق ما تنص عليه   -ب 
  .ساعة/ ٤٨ /ية يف حالة االحتفاظ هبا ألكثر منتأمني وحدات تربيد خلزن النفايات الطب  -ج 
  . إعادة تدوير النفايات الطبيةعدم -د 
  . عاجلة الصلبة والسائلة والغازيةالتخلص اآلمن صحياً وبيئياً من نواتج امل -ه 
    .مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات املسلمة إىل احملطة وساعة وتاريخ االستالم واملعاجلة -و 
خبـصوص النفايـات    من هذا القانون    من الفصل الرابع    / ٤١/زم املنشآت الصحية بتطبيق املادة    تلت -٢٦املادة

  . اخلطرة مثل النفايات املشعة و نفايات التداوي يف مراكز ومستشفيات األمراض السرطانية
  اجلمالية العامة يف الوحدات اإلدارية: الفصل السادس

   :يت باآلنية واحملالت التجـارية واملكاتب املهنية وغريها أو من ميثلهم قانوناًيلتزم مالكو وشاغلو األبنية السك -٢٧املادة
االعتناء بالواجهات اليت تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء اإلصالحات               -أ 

 .التعريفالالزمة عليها وصيانة وتنظيف األجزاء والتجهيزات املشتركة والواقيات ولوحات 
 .  اإلداريةاتمليات الدهان والتبييض بصفة دورية ووفق توجيهات الوحدإجراء ع  -ب 
االلتزام بالطابع املعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك املواصفات املتعلقة بالواقيات واللوحـات              -ج 

 .اء وقرارات جملس الوحدة اإلداريةاملنصوص عليها يف نظام البن



  قانون النظافة-ادي عشر الفصل احل  جمموعة القوانني واألنظمة العمرانية
  

 ٦٤٨

باين والعقارات املطلة على الطرق الدوليـة والرئيـسية يف          عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر يف واجهات امل         -د 
 .ويف الوحدات اإلدارية اليت تتخذ جمالسها قرارات بذلك والسياحي األثريذات الطابع الوحدات اإلدارية 

  . إيصال مزاريب مياه األسطح والشرفات إىل شبكة اجملاري العامة بالطريقة املناسبة -ه 
/ ٢٧/مـن املـادة     / ب/ و /آ/ املباين املشار إليها يف الفقرة       مالكي وشاغلي ام  للوحدة اإلدارية إلز   -٢٨املادة

ال يقل عـن مخـس      ترميم واجهات مبانيهم خالل املدة اليت حتددها الوحدة اإلدارية مبا           السابقة  
   .  عشر سنوات على األكثرعلىال يزيد سنوات و

 على  ها وتعليق تها واملطبوعات واألوراق وكتاب   مينع لصق املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات      -٢٩املادة
األسوار وجدران األبنية وجذوع األشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلـى النـصب             

 وأعمدة الكهربـاء و اإلنـارة        واملواقع األثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية       وقواعدها
لضوئية وإشارات السري ولوحات و شاخـصات       العامة واهلاتف وعلب توزيعها وعلى اإلشارات ا      

  .الداللة على أمساء الوحدات و الساحات و الشوارع أينما وجدت
توضع وتلصق املنشورات واإلعالنات    ١٩٦٩لعام  / ١٧/مع مراعاة أحكام املرسوم التشريعي رقم        -٣٠املادة

 .دارية هلذه الغايـة   صها الوحدة اإل  والصور والبيانات واملطبوعات على اللوحات العامة اليت ختص       
  . ول على ترخيص من الوحدة اإلداريةوميكن ملن يرغب االستفادة من غري اللوحات العامة احلص

مينع جتاوز  املساحة املرخصة لألكشاك و اإلشغاالت على الوحدات اإلدارية حتديد منوذج معتمـد            -٣١املادة
  . ذه األكشاكمن قبلها هل

 املطلة على الطرق ضمن املخططـات التنظيميـة         اخلالية واألراضي   لعرصاتمالكو وشاغلو ا  يلتزم   -٣٢املادة
  .   ارتفاعها متر ونصفهلاوالنطاق العمراين  ببناء تصاوين 

السكن   مينع اخراج متديدات املداخن املختلفة على الساحات والشوارع واألرصفة والوجائب يف دور              -٣٣املادة
 على صاحب   يتعنيويف حال تعذر إخراجها من املناور        .ملكاتبواألماكن العامة واحملالت التجارية وا    

  .  أو باملاء امللوث والروائحالعالقة إجياد الطريقة املناسبة اليت تؤمن عدم إيذاء اجلوار واملارة بالدخان
  .مينع  إتالف املصابيح والفوانيس املعدة لإلنارة العامة أو العبث هبا -٣٤املادة
  :-٣٥املادة
  .احلدائق والطرقات والساحات العامةيف زروعات املألشجار و اقطعمينع    -أ 
  .إتالفها يف احلدائق العامةقطف األزهار والورود أو مينع   -ب 
مينع مرور عربات اجلر بالدواب يف مدن مراكز احملافظات واملناطق األثرية والسياحية إال لألغراض               -٣٦املادة

  . املخصصة للسياحة
رية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسل والدهان والتبييض املـشار إليهـا يف             حيق للوحدات اإلدا   -٣٧املادة

العقارات عن ذلك بعد إنذارهم مبدة      وشاغلو   من هذا القانون إذا ختلف مالكو        ٣٢ و   ٢٨املادتني  
ويتم التنفيـذ بـالطرق القانونيـة        .بقرار منه على أن التقل عن ستة أشهر       حيددها اجمللس احمللي    
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ـ     النفقات منهم   ، وحتصل   والشاغلني على نفقة املالكني     واإلدارية ة وفق القوانني واألنظمـة اخلاص
  .جبباية أموال الوحدات اإلدارية

  وباتالعق: عالفصل الساب
  :مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد الواردة يف القوانني واألنظمة النافذة يعاقب -٣٨املادة
-١١-٨-٧-٦-٥-٤-٢-١/ من خيالف أحكام كل من الفقرات   بالغرامة من ثالمثائة إىل ألف لرية سورية       -١

  .من هذا القانون/ ٣٦ب و/٣٥-٢٩-٢٧/وكل من املواد / ٦/من املادة / ٢٦-٢٤-٢٣-١٥-١٤
-١٠-٩-٣/وكل من الفقرات    / ٥/بالغرامة من ألف إىل ثالثة آالف لرية سورية من خيالف أحكام املادة              -٢

 .من هذا القانون) أ/٣٥و٣٤-٣٣(ملواد وكل من ا/ ٦/من املادة / ٢٥-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٦
-١٧-١٣-١٢/بالغرامة من ثالثة آالف إىل مخسة آالف لرية سورية من خيالف كل من الفقـرات     -٣

 .من هذا القانون/ ٦/من املادة / ٢٧-١٨
 ما مل يف حال تكرار املخالفة     من هذا القانون    / ٣٨/تضاعف الغرامة املالية املنصوص عليها يف املادة         -٣٩املادة

  . نص أشدةتقع حتت طائل
يقع على عاتق صاحب اإلعـالن أو       من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٠املادة

  . التهااملنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إز
رئيس اجمللس احمللـي    تغلق بقرار من    من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤١املادة

  .ال تكرار املخالفة للمرة الثالثةيف حالعامة ملدة أسبوع املنشآت واحملالت 
حتجز السيارة أو اآللية الـيت تقـوم        من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٢املادة

ـ             وتـزال   دة أسـبوع  برمي أو تفريغ األنقاض على جوانب الطرق والساحات واحلدائق العامة مل
   .األنقاض على نفقة املخالف

من شهر إىل ثالثة مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني النافذة يعاقب باحلبس            -٤٣املادة
مخسني ألف لرية سـورية مـن       / ٥٠٠٠٠/مخسة آالف لرية سورية إىل      / ٥٠٠٠/وبالغرامة من   أشهر  

  .من هذا القانون/ ٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-١٧-١٦-١٤-١٠-٨/خيالف أحكام كل من املواد 
  :-٤٤املادة
 تغلق بقرار من رئيس اجمللس احمللي املنشآت واحملالت       إضافة للعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة          -أ 

وال يعاد فتح املنشأة أو احملـل إال        من هذا القانون    / ٤٣/املخالفة ألحكام املواد املعاقب عليها يف املادة        
  .وذلك بالتنسيق مع اجلهة العامة املعنيةعد إثبات معاجلة مسببات الضرر ب

  .يتحمل مالك أو مستثمر املنشأة أو احملل تعويضات األضرار ونفقات معاجلتها  -ب 
إن تنظيم ضبط املخالفة  حبق املخالفني ، ال مينع الوحدة اإلدارية من اختاذ اإلجـراءات القانونيـة                   -٤٥املادة

  .ها يف القوانني واألنظمة النافذةوص عليواإلدارية املنص
حيدد اجمللس بقرارات تصدر عنه وتصدق من جملس احملافظة مقدار الغرامات املنصوص عليها باملادة               -٤٦املادة

  . من هذا القانون/ ٣٨/
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ة  إىل خزينة الوحـد    إيراداً لقاء إيصال رمسي      املنصوص عليها يف هذا الفصل     حتصل مبالغ الغرامات   -٤٧املادة
  .ة وفق القوانني واألنظمة النافذةاإلداري

من هذا القانون إىل النصف إذا قام املخالف بتسديدها         / ٣٨/ختفض الغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٨املادة
   . من تاريخ تنظيم ضبط املخالفة عشر يوماًةمخس/ ١٥ /صندوق الوحدة اإلدارية خالل إىل

متت بقصد الكيـد والـضرر      من هذا القانون    / ٤٣/املنصوص عليها يف املادة     إذا حتقق أن املخالفة      -٤٩املادة
إىل ثالثة أشهر   عشرة أيام    من   احملرضون على الفعل باحلبس   بالغري عوقب مسبب الضرر وشركاؤه      

بـالتعويض عـن    للمتضرر  حيكم  كما  غرامة من ألف لرية سورية إىل ثالثة آالف لرية سورية           الوب
  . حال إدعائه بذلكاليت حلقت به يفاألضرار 

 بتنظيمها منطوية على سوء النية،  عوقب حمرر     ني املكلف العاملنين الضبوط احملررة من قبل      أإذا ثبت    -٥٠املادة
الشديدة املنصوص عليها يف القانون األساسـي للعـاملني يف          املسلكية  الضبط بإحدى العقوبات    

  .ه جزائياًقاضات حبق املتضرر يف مالنافذ وذلك دون املساسالدولة 
  ةأحكام عام: امنالفصل الث

الـواردة  خالفات  امل اإلدارية املكلفني بضبط     اتالوحدللعاملني من الفئتني األوىل والثانية يف       تكون   -٥١املادة
 بعد أن يؤدوا القسم القانوين أمام قاضي الصلح يف املنطقة الـيت             هذا القانون صفة الضابطة العدلية    

  "أقسم باهللا العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة" :يغة اآلتيةيباشرون فيها أعماهلم بالص
  . مع نفاذ هذا القانونتأمني الشروط الصحية والبيئية ملواقع معاجلة النفاياتب الوحدات اإلدارية تلزم -٥٢املادة
 املرتكب و حيال    سويةاجلمهورية العربية ال   النفايات اخلطرة والسامة مبختلف أنواعها إىل        إدخالمينع   -٥٣املادة

  . وفق القوانني و األنظمة النافذةإىل القضاء املختص
مينع استعمال املواد القابلة للتدوير يف صناعة مغلفات أو معلبات حفظ املواد الغذائية أو الصيدالنية                -٥٤املادة

 تطبـق  أو االستخدامات الضارة بالصحة العامة و تصادر هذه املواد و تتلف على نفقة املخالف و            
  . من هذا القانون/ ٤١/حبقه أحكام املادة 

على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة مجع النفايات وفرزها ونقلها وخزهنـا ومعاجلتـها                  -٥٥املادة
  . ارية اليت تقع املنشأة يف نطاقهاوزارة والوحدة اإلدالوتدويرها، أن حتصل على ترخيص مسبق من 

  .األشخاص الطبيعيني واالعتباريني أياً كانواالقانون على أحكام هذا ي تسر -٥٦املادة
مع أحكامه مـع    تعترب مجيع األحكام القانونية املخالفة ألحكام هذا القانون معدلة حكماً مبا يتفق              -٥٧املادة

  . ٢٠٠٢لعام / ٥٠/أحكام القانون عدم اإلخالل ب
  . ذا القانونلتطبيق أحكام هوزير التعليمات التنفيذية اليصدر  -٥٨املادة
  . هصدورمن تاريخ  بعد ثالثة أشهر  ويعترب نافذ يف اجلريدة الرمسيةينشر هذا القانون -٥٩املادة

   م ٥/١٢/٢٠٠٤  املوافق لـ هـ١٤٢٥/ ٢٢/١٠دمشق يف 
  رئيس اجلمهورية
بشار األسد
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  الفصل الثاين عشر
 قانون البيئة
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   / ٥٠/ القانون رقم 
  يس اجلمهورية رئ
   على أحكام الدستور بناًء

   .م٢٦/٦/٢٠٠٢  املـوافـق لـهـ١٤٢٣/ ١٦/٤وعلى ما أقـره جملس الشعب جبلسته املنعقـدة بتاريخ 
  :يصدر ما يلي

  تعاريف: الباب األول
  :ة يف جمال تطبيق أحكام هذا القانون املعاين املبينة جبانبهايقصد بالتعابري التالي -١ املادة
  .جملس محاية البيئة :اجمللس
  .وزير الدولة لشؤون البيئة :الوزير
  .اهليئة العامة لشؤون البيئة :اهليئة
احمليط الذي تعيش فيه األحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل املاء واهلواء واألرض وما يؤثر علـى                  :البيئة

  .ذلك احمليط
فات الفيزيائية أو الكيميائية أو احليوية لعنـصر أو  كل تغيري كمي أو كيفي بفعل امللوثات يف الص  :تلوث البيئة 

 وسالمة أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار هتدد صحة اإلنسان أو حياته واألحياء أو صحة              
  .املوارد الطبيعية

يئة هي جمموعة النظم واإلجراءات اليت تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها اإلمنائي وحتافظ على ب              :محاية البيئة 
  .سليمة صاحلة لالستمتاع باحلياة واالستفادة من املوارد واملمتلكات على خري وجه

   مهامها-أهدافها: اهليئة العامة لشؤون البيئة: الباب الثاين
إىل األحكـام   /١٩٩١/لعام  / ١١/ختضع اهليئة العامة لشؤون البيئة احملدثة باملرسوم التشريعي رقم           -٢املادة  

  .انوناملبينة يف هذا الق
  . املايل واإلداري وترتبط بالوزيرتتمتع اهليئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل -٣املادة 
هتدف اهليئة إىل إرساء القواعد األساسية لسالمة البيئة ومحايتها من التلوث وتتوىل يف سبيل ذلـك                 -٤املادة  

  :املهام التالية بالتنسيق والتعاون مع اجلهات العامة املختصة
املشكالت البيئية القائمة واملشاركة يف البحوث والدراسات العلمية الالزمة ملعاجلتها والـسعي      حصر   -١

 .للحد من ظهور مشكالت بيئية أخرى يف املستقبل
وضع السياسة العامة حلماية البيئة وإعداد اإلستراتيجية الوطنية الالزمة لـذلك وتطويرهـا ووضـع              -٢

 .سياسة العامة للدولةاخلطط والربامج لتنفيذها  ضمن إطار ال
 .  تنمية الوعي العام البيئي مبختلف الوسائل للتعريف بأمهية احلفاظ على البيئة وسالمة وصحة مواردها البيئية -٣
قياس عناصر البيئة ومتابعته من خالل املختربات اليت يعتمدها اجمللس وحيدد فيهـا أسـلوب تقـومي                  -٤

 .املختربات واعتمادها
 .يري القياسية لعناصر البيئة ووضع األسس واإلجراءات الالزمة لتقومي األثر البيئيإعداد املواصفات واملعا -٥
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 ٦٥٤

إجراء البحوث والدراسات املتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقومي األخطار الناجتة عن استعمال خمتلف              -٦
 .املواد اليت هتدد سالمة البيئة

خلاصة للتحقـق مـن مـدى تقيـدها         مراقبة النشاطات ذات التأثري البيئي لدى اجلهات العامة وا         -٧
 .باملواصفات البيئية القياسية واملعايري املعتمدة

ة الالزمة للمشاريع الزراعيـة والتجاريـة والـصناعية         يوضع التعليمات والشروط واملواصفات البيئ     -٨
 واإلسكانية والتنموية وغريها وما يتعلق هبا من خدمات للتقيد هبا واعتمادها كجزء من الشروط املسبقة    

 .لترخيص أي منها أو جتديد ترخيصها
وضع أسس تداول املواد الضارة واخلطرة على البيئة وتصنيفها وختزينها ونقلها وإتالفها والتخلص منها               -٩

 .وحتديد ما مينع إدخاله منها إىل اجلمهورية العربية السورية وفقاً لنظام يصدر مبقتضى أحكام هذا القانون
 .يعية واملترتهات الوطنية وشروطها ومراقبتها وفقاً ملعطياهتا وخصائصهاوضع أسس إنشاء احملميات الطب  -١٠
 . العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها-١١
 .إعداد بنك املعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره -١٢
 .إعداد خطط الطوارئ البيئية -١٣
 .إصدار املطبوعات املتعلقة بالبيئة -١٤
 .الدراسات الكفيلة باحلفاظ على البيئة مبختلف عناصرها وأسلوب تنميتهاإعداد التشريعات واألنظمة و  -١٥
 . دراسة أسباب اجنراف التربة والتصحر واقتراح احللول املناسبة هلا-١٦
 . اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع إدخال أي نفايات إىل اجلمهورية العربية السورية أو طمرها فيها-١٧
  .ديد درجة خطورهتا وآلية معاجلتها وضع التعليمات لتصنيف النفايات وحت-١٨

تعمل اهليئة على تدعيم العالقات بني اجلمهورية العربية السورية والدول واهليئات واملنظمات الدولية              -٥املادة  
  .واإلقليمية يف األمـور والشؤون واالتفاقيات املتعلقة باحملافظة على البيئة

  تشكيل اهليئة وإدارهتا: الباب الثالث
  .يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة ومدير عام -٦املادة 
  :يتألف جملس اإلدارة من -٧املادة 
  رئيساً           الوزير -
  عضواً ونائباً للرئيس         املدير العام للهيئة -
  أعضاء     املديرين يف اإلدارة املركزية للهيئة -
  عضواً       رئيس اللجنة النقابية يف اهليئة -
 األعمال اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف اهليئة يف حدود القوانني واألنظمـة             ميارس جملس اإلدارة مجيع    -٨املادة  

  :النافذة وعلى وجه اخلصوص
 .اقتراح األنظمة املتعلقة باهليئة واقتراح تعديل ما هو قائم منها -١
 .اقتراح مشروع موازنة اهليئة -٢
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 ٦٥٥

 . اقتراح توزيع االعتمادات املخصصة للهيئة وفروعها -٣
 .رباء العرب واألجانب والتعاقد معهم وفق األنظمة النافذةاملوافقة على استقدام اخل -٤
 . تنفيذ السياسة العامة واألنظمة والقرارات اليت يصدرها أو يقرها اجمللس -٥
  .وإصدار الصكوك الالزمة لتنفيذها) ٤(متابعة تنفيذ املهام املوكلة إىل اهليئة املنصوص عنها يف املادة  -٦
وم بناء على اقتراح الوزير من محلة اإلجازة يف العلوم البيئيـة أو اهلندسـية أو                يعني املدير العام مبرس    -٩املادة  

  .الطبية أو الكيميائية أو االقتصادية أو القانونية
  :صالحيات ومهام املدير العام -١٠املادة 
يشرف املدير العام بصورة مباشرة على سري العمل يف اهليئة ويصدر التعليمات واألوامـر اإلداريـة                 -١

 .بع تنفيذ قرارات جملس اإلدارة وميثل اهليئة العامة أمام الغري والقضاءويتا
يعقد النفقات وميارس صالحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام وقوانني األنظمة املالية النافـذة               -٢

 .للهيئات العامة ذات الطابع اإلداري
 .بيئي يف اجلمهورية العربية السوريةيقدم إىل جملس اإلدارة يف هناية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع ال -٣
  .اقتراح تسمية مديري املديريات والفروع يف اهليئة ويصدر الوزير قراراً بتسمية كل منهم -٤
  :تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي -١١ املادة
  .االعتمادات اليت ترصد هلا يف املوازنة العامة للدولة -١
  .أموال صندوق دعم ومحاية البيئة -٢
  .دات أخرى يوافق عليها رئيس جملس الوزراءأي وار -٣

   مهامه-الوزير: الباب الرابع
يتوىل الوزير باإلضافة إىل االختصاصات املمنوحة له مبوجب هذا القانون والقـوانني واألنظمـة               -١٢املادة  

  :النافذة االختصاصات التالية
  .لسعرض مشاريع السياسات العامة واخلطط املتعلقة حبماية البيئة على اجمل -١
  .مراقبة تنفيذ أحكام القوانني واألنظمة املتعلقة بشؤون البيئة -٢
  .تشكيل جلنة استشارية فنية باالتفاق مع اجلهات املعنية وحتديد مهامها -٣
  .تشكيل جلان بيئية فرعية باالتفاق مع اجلهات املعنية وحتديد مهامها -٤
 يف سـبيل ذلـك إصـدار القـرارات          اإلشراف على أوجه نشاط اهليئة الفنية واإلدارية واملالية وله         -٥

  .والبالغات والتعليمات ضمن حدود القوانني املرعية
  :يعاون الوزير يف عمله -١٣املادة 
  .جهاز إداري وفين -١
 .جلنة استشارية فنية غري متفرغة من ذوي اخلربة متثل اجلهات العامة واخلاصة املهتمة بشؤون البيئة -٢
املرفق باملوازنة العامة للدولة فرع خاص وعنوانـه وزارة الدولـة           حيدث يف جدول بيان النفقات       -١٤املادة  

  .لشؤون البيئة
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 ٦٥٦

   مهامه-تشكيله: جملس محاية البيئة: الباب اخلامس
  :-١٥املادة 
 :ة البيئة ويشكل على النحو التايلحيدث جملس محاي -١

  رئيساً       نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اخلدمات -
   نائباً للرئيس           وزير الدولة لشؤون البيئة -
  عضواً             وزير الداخلية -
  عضواً             وزير الصحة -
  عضواً             وزير املالية -
  عضواً         وزير الزراعة واإلصالح الزراعي -
  عضواً           وزير اإلسكان واملرافق -
  عضواً             وزير الكهرباء -
  عضواً           وزير النفط والثروة املعدنية -
  ضواًع            وزير اإلدارة احمللية -
   عضواً             وزير اإلعالم -
  عضواً             وزير السياحة -
  عضواً             وزير التربية -
  عضواً             وزير النقل -
  عضواً         وزير الشؤون االجتماعية والعمل -
  عضواً     )املكلف بشؤون نقل وتطوير التقانة(وزير الدولة  -
  عضواً             وزير الصناعة -
  عضواً             وزير الري -
 عضواً           طيط الدولةرئيس هيئة خت -
  عضواً         رئيس االحتاد العام لنقابات العمال -
  عضواً           رئيسة االحتاد العام النسائي -
  عضواً             نقيب املهندسني -
  عضواً           رئيس احتاد احلرفيني -
  عضواً         رئيسا غرفيت صناعة دمشق وحلب -
  عضواً ومقرراً             املدير العام للهيئة -
 حمل اجمللس األعلى لسالمة البيئة املنصوص على تشكيله يف املرسوم التشريعي رقـم              حيل هذا اجمللس   -٢

  .م١٩٩١لعام / ١١/
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  :-١٦املادة 
جيتمع اجمللس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه يف حال                   -١

  .يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهمغيابه، ويكون االجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على أن 
يصدر اجمللس قراراته باإلمجاع، أو أكثرية أصوات احلاضرين، ويف حال تساوي األصـوات يـرجح            -٢

  .اجلانب الذي أيده الرئيس
للمجلس أن يدعو حلضور اجتماعاته خرباء أو مستشارين أو أي شخص لالسـتئناس بـآرائهم يف                 -٣

  .م احلق يف التصويتاألمور املعروضة عليه دون أن يكون هل
  :يتوىل اجمللس املهام والصالحيات التالية -١٧املادة 
 الوطنية هلا واخلطط والربامج اخلاصة هبـا يف إطـار           واإلستراتيجيةإقرار السياسة العامة حلماية البيئة       -١

  .السياسة العامة للدولة
  .إقرار واعتماد املواصفات واملعايري القياسية لعناصر البيئة والتلوث -٢
إقرار األنظمة والشروط اليت جيب توفرها يف املنشآت الصناعية والنشاطات األخرى اليت هلا تأثري ضار            -٣

  .على البيئة أو يؤدي إىل اإلخالل بتوازهنا
اختاذ قرارات مبنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يرى أهنا تسبب ضـررا                    -٤

  . للبيئة أو خلالً يف توازهنا
واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمـة            إقرار   -٥

  .الصادرة مبوجبه
  .املوافقة على خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئية -٦
  . النظر يف األمور املتعلقة بالبيئة اليت يعرضها الوزير على اجمللس -٧
  . رئاسة جملس الوزراءرفع تقرير عن الوضع البيئي سنوياً إىل -٨

  صندوق دعم ومحاية البيئة: الباب السادس
  :-١٨املادة 
تودع فيه مجيع   " صندوق دعم ومحاية البيئة   "يفتح لدى مصرف سورية املركزي حساب خاص باسم          -١

التربعات واهلبات واألموال اليت تقدمها املنظمات واهليئات والصناديق الدولية والعربية باإلضافة إىل ما             
ه الدولة من أموال لصندوق دعم ومحاية البيئة ومعاجلة األضرار البيئية وإزالة آثارها وذلـك يف                ختصص

  .املوازنة السنوية للهيئة
 .حيرك هذا احلساب من قبل الوزير وحماسب اإلدارة املختص جمتمعني -٢
  :-١٩املادة 
  : لألغراض التالية/١٨/ختصص موارد احلساب املذكور يف املادة  -١

 .ارث البيئيةمواجهة الكو -
 .املشروعات التجريبية والرائدة يف جمال محاية الثروات الطبيعية ومحاية البيئة من التلوث -
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 ٦٥٨

 .نقل التقنيات احلديثة ألغراض محاية البيئة -
 .متويل تصنيع النماذج األوىل للمعدات واألجهزة واحملطات اليت تعاجل ملوثات البيئة -
 .إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي -
 .ة احملميات الطبيعية هبدف احملافظة على الثروات واملوارد الطبيعيةإقام -
متويل الدراسات الالزمة إلعداد الربامج البيئية وتقييم التأثري البيئي ووضـع املعـدالت واملعـايري                -

 .املطلوب االلتزام هبا للمحافظة على البيئة
 . اإلدارية والبلدياتاملشاركة يف متويل املشروعات البيئية اليت تقوم هبا الوحدات -
 .إزالة التلوث -
  .األغراض األخرى اليت هتدف إىل محاية وتنمية البيئة -
  .تدور املبالغ غري املصروفة يف هناية العام إىل العام التايل -٢
  :-٢٠املادة 
تصفى وتصرف النفقات املعقودة من احلساب اخلاص واملشار إليه مبوجب أوامر تصفية وصرف توقع               -١

احملاسب املختص، وختضع هذه الصرفيات إىل رقابة اجلهاز املركزي للرقابة املالية وفق            من قبل الوزير و   
  .القوانني واألنظمة النافذة

تؤدى قيمة أوامر التصفية والصرف ويتم حتريك أموال احلساب اخلاص مبوجب شيكات أو حواالت               -٢
  .مصرفية توقع من قبل الوزير واحملاسب املختص جمتمعني

  :-٢١املادة 
 منح وزارة الدولة لشؤون البيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن وزير املالية وذلك باملبالغ اليت                يتم -١

من النظام احملاسيب للهيئات العامة ذات      ) ٢٠(تورد إىل احلساب اخلاص املشار إليه وفقاً ألحكام املادة          
بلـغ الـذي يتـضمنه       ويعترب امل  ٢٦/٨/١٩٦٩تاريخ  / ١٨١١/الطابع اإلداري الصادر باملرسوم رقم      

التفويض املايل اعتماداً إضافياً للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم الصرف يف حدوده على األغراض املبينة يف                
  .من هذا القانون وتدور املبالغ غري املصروفة يف هناية العام إىل العام التايل) ١٩(املادة 

خـالل الـسنة املاليـة      ) ١٨(ليه يف املادة    يتم تسديد النفقات املدفوعة من احلساب اخلاص املشار إ         -٢
مبوجب أمر تصفية وصرف إمجايل يصدره الوزير واحملاسب باالستناد إىل قائمة إمجالية حمـسوباً علـى       

  ).إيراد ونفقة(االعتمادات احملددة يف احلساب اخلاص وتؤخذ قيمة أمر التصفية والصرف 
  املسؤولية والتعويض عن األضرار: الباب السابع

مع مراعاة القوانني اخلاصة بتلوث املياه اإلقليمية والدولية واألحكام القانونية املتعلقة باملوارد املائية              -٢٢دة  املا
تقوم اهليئة بالتعاون والتنسيق واملسامهة مع اجلهات املختصة باحملافظة على البيئة من التلوث وذلـك               

  . واألحياء النباتية واحليوانية والبيئة البحريةفيما يتعلق بالقطاعات املتعلقة باملاء واهلواء والتربة
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  :-٢٣املادة 
تضع اهليئة باالتفاق مع وزير العدل جدوال بأمساء خرباء متخصصني يف شؤون البيئة من العـاملني يف       -١

وميكن االستعانة باخلرباء املتخصصني يف شؤون البيئة من العاملني يف الدولة ممن تتوفر             . الوزارة أو اهليئة  
م الشروط اليت يصدرها الوزير ليتم االستعانة هبم لدخول األماكن اليت حتددها اهليئة هلم مبوجب أمر                فيه

مهمة صادر عن الوزير خيوهلم حق تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند االقتضاء وذلك لـضبط      
 األخرى املعتمدة من قبل     املخالفات املتعلقة هبذا القانون واملعايري واملواصفات والشروط واألنظمة البيئية        

وال . ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط املنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير            . اجمللس
  .جيوز دخول دور السكن املأهولة إال بإذن من النيابة العامة

 االستعانة   مع وزير العدل جدوالً بأمساء خرباء متخصصني يف شؤون البيئة ليتم           باالتفاقيضع الوزير    -٢
  .هبم حصراً يف اخلربات القضائية املتعلقة بالقضايا البيئية

يؤدي اخلرباء قبل وضع أمسائهم يف اجلدول اليمني التالية أمام رئيس حمكمة البداية املدنية يف مركـز                  -٣
  :احملافظة اليت يقيمون فيها

   " سرية املعلوماتأقسم باهللا العظيم أن أقوم مبهميت بأمانة وصدق وأتعهد باحملافظة على" 
  .وفق األنظمة النافذة) ١(حتدد أجور وتعويضات اخلرباء يف الفقرة  -٤
يعاقب بالغرامة من مئة ألف لرية سورية إىل مليوين لرية سورية صاحب املنـشأة ذات النـشاط                  -٢٤املادة  

ـ                 ص يف  الصناعي أو االقتصادي أو التنموي أو السياحي أو اخلدمي أو املسؤول عن إدارهتـا إذا ختل
اجلمهورية العربية السورية من أي نوع من املخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خالفاً ألحكام هذا                
القانون، وتستحق العقوبة سواء مت التخلص من هذه املخلفات بتصريفها أو إلقائهـا أو إغراقهـا أو      

ى األقل، باإلضـافة إىل     حرقها أو بأية صورة أخرى ويف حال التكرار تكون العقوبة احلبس شهراً عل            
  .الغرامة احملددة يف هذه املادة

  :-٢٥املادة 
بغرامة من  ) ٢٣(من املادة   ) ١(يعاقب مرتكب أي من املخالفات اليت يتم ضبطها وفق أحكام الفقرة             -١

عشرة آالف لرية سورية إىل مليون لرية سورية وتضاعف العقوبة يف حال التكرار للمرة الثانية ويف حال    
  . للمرة الثالثة وما بعدها يقضي بعقوبة احلبس من شهرين إىل سنتني إضافة إىل الغرامة املضاعفةالتكرار 

مـن املـادة    ) ١(للمحكمة أن تأمر بإغالق احملل أو املنشأة أو املؤسسة املخالفة لألحكام املشمولة بالفقرة               -٢
ميه مبلغاً ال يقل عن مخسة آالف لرية        وإلزام املخالف بإزالة املخالفة خالل املدة اليت حتددها له، وتغر         ) ٢٣(

  .سورية وال يزيد عن عشرة آالف لرية سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد املدة احملددة لذلك
  :-٢٦املادة 
ل منها إىل   حتدد مصادر الضجيج ومواصفات احلد األعلى لتلك املصادر وبيان كيفية جتنبها أو التقلي             -١

  .بيئياً مبقتضى تعليمات يصدرها اجمللسبه احلد األدىن املسموح 
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من هذه املادة والتعليمات الصادرة مبوجبها يعاقب بالغرامة من عـشرة           ) ١(كل من خيالف أحكام الفقرة       -٢
  .آالف لرية سورية إىل مخسني ألف لرية سورية و باحلبس ملدة ال تزيد عن شهر أو بإحدى هاتني العقوبتني

  :-٢٧املادة 
 واملنشآت والورش والنشاطات اليت تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة           على أصحاب املصانع   -١

عليها ملنع انتشار تلك امللوثات منها والتحكم يف اجلزيئات الصلبة قبل انبعاثها من املصنع أو املنشأة أو                 
  .الورشة يف اجلو إىل احلد املسموح به مبوجب التعليمات اليت يصدرها اجمللس هلذه الغاية

من هذه املادة ومل يقم بإزالتها      ) ١( من ارتكب أية خمالفة من املخالفات املشمولة بأحكام الفقرة           كل -٢
خالل املدة اليت حددها له الوزير أو من يفوضه بذلك فللوزير أن حييل املخالفة إىل القضاء وللمحكمة                 

 تزيد عن شهر وبغرامـة      إصدار القرار بإغالق األماكن املذكورة واحلكم على املخالف باحلبس ملدة ال          
وإلزامه بإزالة املخالفة خـالل املـدة الـيت          سورية إىل مخسني ألف لرية سورية،     من عشرة آالف لرية     

حتددها له وتغرميه مبلغاً من مخسة آالف لرية سورية إىل عشرة آالف لرية سورية عن كل يوم يتخلف                  
  .فيه عن إزالته املخالفة بعد املدة احملدودة إلزالتها

من هذه املادة يف حالة تكرار املخالفة للمرة الثانيـة          ) ٢(عف العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة       تضا -٣
  .ويف حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثالثة أمثال العقوبة

  .تنظر احملكمة املختصة يف اجلرائم اليت تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه االستعجال -٢٨املادة 
  :-٢٩دة املا

كل من سبب ضرراً للبيئة أو لألحياء بفعله أو بفعل الغري التابع له أو بفعل األشياء اليت يف حراسـته                     -١
سواء عن قصد أو إمهال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الشرائع واألنظمة، مسؤول جتاه اهليئـة                   

ر الذي تقدر اهليئة كفايته إلعـادة       عن التعويض هلا مباشرة إىل حساب اخلزينة العامة للدولة عن الضر          
  .احلال ملا كان عليه وجيري حتصيل التعويض املذكور جرباً وفق أحكام قانون جباية األموال العامة

  .من هذه املادة مفترضة) ١(تعد املسؤولية املنصوص عنها يف الفقرة  -٢
العربية السورية   ة إىل اجلمهورية  يعاقب كل من ساهم أو ساعد يف عبور النفايات النووية أو املشع            -٣٠املادة  

باالعتقال املؤقت مخس سنوات على األقل وبالغرامة من ثالثة ماليني لرية سورية إىل عشرة ماليـني                
ويقضى بعقوبة اإلعدام إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقهـا أو               . لرية سورية 

  .وريةإحراقها أو ختزينها يف اجلمهورية العربية الس
يف حال ثبوت أن املواد الكيميائية املستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها بإخراجها بقـرار مـن                 -٣١املادة  

وتعد إعادة املواد املخالفة إىل بلد املصدر من قبيل إعادة احلال إىل ما كان عليه املنـصوص                 . الوزير
  .من هذا القانون) ٢٩(عليها يف املادة 

  .لعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون من تطبيق العقوبة األشد يف أي قانون آخرال حتول ا -٣٢املادة 
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  أحكام انتقالية: الباب الثامن
  . املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة النافذةللوزير أن يفوض احملافظ بعضاً من صالحياته -٣٣املادة 
ون مهلة سنة واحدة بدءاً مـن تـاريخ          هذا القان  ة القائمة بتاريخ صدور   ت واألنشط آتعطى املنش  -٤٣املادة  

ون، وجيوز للمجلس متديد هذه املهلـة ملـدة سـنتني            القان إنذارها لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا     
  .ت واألنشطة وذلك بناء على طلبها وألسباب معللةآإضافيتني كحد أقصى ألي من هذه املنش

) ٣٢(نون، تطبق أحكام قانون املؤسسات العامة ذي الرقم         مل يرد عليه نص يف هذا القا       يف كل ما   -٣٥املادة  
  . وتعديالته١٩٥٧لعام 

  .تلغى األحكام املخالفة هلذا القانون أينما وردت -٣٦املادة 
  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية -٣٧املادة 

  م٨/٧/٢٠٠٢ هـ املوافق لـ ٢٨/٤/١٤٢٣دمشق يف 
  يةرئيس اجلمهور
 بشار األسد
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  الفصل الثالث عشر
  التطوير واالستثمار العقاري

  
  

  .م االستثمار العقاري٢٠٠٨ لعام ١٥ القانون رقم :الباب األول
 .م اجملتمعات العمرانيـــة٢٠٠٧ لعام ١٦القرار : الباب الثاين
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  /١٥/القانون رقم 
  ةرئيس اجلمهوري

هـ املوافـق   ١٤٢٩/ ٦/ ٢٥بناًء على أحكام الدستور وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ              
  .م٢٩/٦/٢٠٠٨يف 

  :يصدر ما يلي
  تعاريف: الفصل األول -الباب األول

  :هايقصد بالتعابري والكلمات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين الواردة إىل جانب كل من -١املادة 
  . قانون التطوير واالستثمار العقاري:القانون
  . وزارة اإلسكان والتعمري:الوزارة
  . وزير اإلسكان والتعمري:الوزير
  . اهليئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري:اهليئة
  . جملس إدارة اهليئة:اجمللس

  . رئيس جملس إدارة اهليئة:رئيس اجمللس
  . مدير عام اهليئة:املدير العام
  . جلنة خمتصة ترتبط باجمللس لتقدمي الرأي الفين له:اللجنة الفنية

 هي العقارات وأجزاء العقارات املشمولة بأحكام هذا القانون سواًء كانت مبنية            :منطقة التطوير العقاري  
  .أو غري مبنية

  . املؤسسة العامة لإلسكان أو الوحدة اإلدارية:اجلهة اإلدارية
الربنامج التخطيطي واملخطط التوجيهي الستخدامات األراضي يف منطقة التطوير          :برنامج التطوير العقاري  

  .العقاري
  . كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً ألحكام هذا القانون:املشروع

 الشخص الطبيعي أو االعتباري السوري ومن يف حكمه أو العريب أو األجنيب الذي تتوافر               :املطور العقاري 
  .نصوص عليها يف هذا القانون وتعليماته التنفيذيةفيه الشروط امل

حتدث يف اجلمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتـع بالشخـصية االعتباريـة                 -٢املادة  
وترتبط بوزير اإلسكان / اهليئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري   /واالستقالل املايل واإلداري وتسمى   

  .ها دمشق وجيوز إحداث فروع هلا يف احملافظاتوالتعمري ويكون مقر
  األهداف: الفصل الثاين

 هتدف اهليئة إىل تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع االستثمار يف هذا اجملال لزيادة مـسامهته يف                 -٣املادة  
بية عملية البناء واإلعمار وتفعيل دور القطاع اخلاص الوطين يف هذا اإلطار وجذب االستثمارات العر             

  :واألجنبية للمشاركة يف التطوير العقاري مبا حيقق املسامهة يف
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 .إمداد قطاع اإلسكان والتعمري مبا يلزم من األراضي املعدة للبناء واألبنية واخلدمات واملرافق الالزمة هلا  -أ 
 /.جمتمعات عمرانية جديدة/إقامة مدن وضواٍح سكنية متكاملة   -ب 
 .معاجلة مناطق السكن العشوائي  -ج 
 . االحتياجات اإلسكانية لذوي الدخل احملدود بشروط ميسرةتأمني  -د 

  إدارة اهليئة: الفصل الثالث
  .مدير عام/ جملس إدارة: / يتوىل إدارة اهليئة-٤املادة 
  :-٥املادة 

 :يتألف اجمللس من  -أ 
  .رئيساً                 الوزير

  .نائباً للرئيس                املدير العام
  .عضواً          املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

  .عضواً            املدير العام للمصاحل العقارية
  .عضواً              معاون املدير العام

  .عضواً        مدير التخطيط العمراين يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة
  .عضواً          /مبرتبة مدير على األقل/ممثل عن وزارة املالية 

  .عضواً         /مبرتبة مدير على األقل/القتصاد ممثل عن وزارة ا
  .عضواً     /مبرتبة مدير على األقل/الزراعي ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح 

  .عضواً         /ر على األقلمبرتبة مدي/ممثل عن وزارة السياحة 
  . عضواً        /مبرتبة مدير على األقل/ الدولة ممثل عن هيئة ختطيط

  .عضواً       /مبرتبة مدير على األقل/السورية ممثل عن هيئة االستثمار 
  .عضوين  ممثلني عن القطاع اخلاص يف جمال التطوير العقاري يسميهما رئيس جملس الوزراء 

 .يصدر رئيس جملس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء جملس اإلدارة وحتديد تعويضات أعضاء اجمللس واملقرر  -ب 
 لذلك وتعترب اجللـسة     جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على األقل وكلما دعت احلاجة              -ج 

 .قانونية حبضور األكثرية من األعضاء مبن فيهم الرئيس
 .تتخذ قرارات جملس اإلدارة باألكثرية املطلقة يف جلسة قانونية ويف حال التساوي يرجح جانب الرئيس  -د 
 .يسمى الوزير مقرراً للمجلس  -ه 
ياسات واخلطـط العامـة للتطـوير        ميارس اجمللس مجيع املهام والصالحيات الالزمة إلعداد الـس         -٦املادة   

  :واالستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها مبا حيقق أهداف اهليئة وله على وجه اخلصوص القيام مبا يلي
 .اعتماد املوازنة التقديرية وامليزانية واحلسابات اخلتامية السنوية للهيئة  -أ 
 .اقتراح مشاريع القوانني واألنظمة املتعلقة مبهام اهليئة ونشاطاهتا  -ب 
 .اقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري ويصدر بقرار من الوزير  -ج 
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 ٦٦٧

 .اقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري اليت ختضع ألحكام هذا القانون -د 
املوافقة على منح التراخيص ملزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص املمنوحة يف حـال خمالفـة                 -ه 

 .شروط منحها
 .شاريع وفقاً ألحكام هذا القانون وإلغاء التشميل يف حال خمالفة شروطهاملوافقة على تشميل امل -و 
 .إقرار الئحة التسهيالت واملزايا للمشاريع املشملة وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع املخالفة -ز 
 .إقرار تصنيف املشاريع وحتديد أسس املشاريع ذات األبعاد االجتماعية وتعديلها كلما اقتضت احلاجة  -ح 
 .اقتراح استمالك العقارات وأجزاء العقارات إلحداث مناطق التطوير العقاري  -ط 
إقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات أمالك الدولة اخلاصة الواقعة خارج املخططات التنظيمية الالزمة               -ي 

 .إلحداث مناطق التطوير العقاري
جراء بعض البحوث والدراسـات     املوافقة على التعاقد مع اخلرباء وتكليف باحثني من خارج اهليئة إل            -ك 

 .ضمن خطة اهليئة
 .اقتراح التعليمات التنفيذية هلذا القانون -ل 
املوافقة على إقامة وتنظيم مؤمترات ولقاءات وندوات متخصصة يف جمال عمل اهليئة يف الداخل واخلارج         -م 

 .واملشاركة هبا بالتنسيق مع اجلهات املعنية
  :-٧املادة 

 .رسوم حيدد فيه أجره وتعويضاتهيعني املدير العام للهيئة مب   -أ 
 .يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وحتدد صالحياته بقرار من الوزير بناًء على اقتراح املدير العام  -ب 

  :يتوىل املدير العام إدارة وتصريف شؤون اهليئة وميارس بشكل خاص ما يلي -٨املادة 
 .له أن يفوض غريه بذلكمتثيل اهليئة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء و  -أ 
 :تنفيذ ما يتخذه اجمللس من قرارات وموافقات والسيما ما يتعلق مبا يلي  -ب 

 .ترخيص مزاولة املهنة وإلغاؤه للمخالفني -
 .تشميل املشاريع بأحكام هذا القانون وإلغاؤه للمخالفني -
 .إصدار أسس املشاريع ذات األبعاد االجتماعية -
 .تصنيف املشاريع -
 .هيالت واملزايا اخلاصة بكل مشروعإصدار الئحة التس -

 .عقد النفقات واألمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانني واألنظمة النافذة  -ج 
 .إعداد التقارير السنوية عن نشاطات اهليئة -د 
 .اقتراح تسمية املديرين يف اهليئة وتصدر قرارات التسمية عن الوزير -ه 
 .إصدار الصكوك املتعلقة بأوضاع العاملني -و 
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 ٦٦٨

  :-٩املادة 
 :تشكل جلنة فنية من  -أ 

  .رئيساً                  املدير العام
  . عضواً          مدير التخطيط العمراين يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة

  .عضواً      /يف جمال مياه الشرب والصرف الصحي/ممثل عن وزارة اإلسكان والتعمري 
  .عضواً        معاون املدير العام للشؤون الفنية يف املؤسسة العامة لإلسكان

  .عضواً            مدير التنظيم يف املؤسسة العامة لإلسكان
  .عضواً                ممثل عن وزارة الكهرباء
  .عضواً                ممثل عن وزارة السياحة

  .عضواً  ممثل الوحدة اإلدارية اليت تقع منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها اإلدارية يسميه احملافظ 
 .اًء على اقتراح اجلهات اليت يعملون لديهايسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بن  -ب 
 .تتوىل اللجنة دراسة املواضيع اليت حتال هلا من جملس اإلدارة وتقدمي االقتراحات الالزمة بشأهنا  -ج 
حيق للجنة االستعانة مبن يلزم من خربات العاملني يف اجلهات العامة أو اقتراح التعاقد مع خربات مـن                   -د 

 . املدة والغاية يوافق عليها جملس اإلدارةالقطاع اخلاص مبوجب عقود حمددة
 .جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت احلاجة -ه 

  مناطق التطوير العقاري: الفصل األول -الباب الثاين
  :-١٠املادة 

خالفاً ألي نص نافذ حتدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعني حدودها وتـسمى                  -أ 
ة عنها بقرار رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح من اجمللس بعد استطالع رأي              اجلهة اإلدارية املسؤول  

 :الوحدة اإلدارية املعنية هبدف
توفري وهتيئة األراضي الالزمة إلقامة مناطق سكنية وتأمني خدماهتا ومرافقهـا وإنـشاء املـساكن                -١

 .واألبنية عليها
 .هدم وإعادة بناء أو تأهيل وجتديد مناطق سكنية قائمة -٢
 .إقامة مناطق اخلدمات اخلاصة غري السياحية -٣

 :يراعى عند حتديد مناطق التطوير العقاري واملوافقة على إحداثها ما يلي  -ب 
أراٍض - غابـات  - ينابيع - موانئ - مطارات -مناطق عسكرية /أن تكون خارج مناطق املنع واحلرمات        -١

 /.خطوط التوتر العايل - آبار النفط- املقالع- املناجم- جماري سيل- طرقات- آثار-مشجرة
 .أن تكون خارج املناطق ذات الصفة السياحية املعتمدة من قبل اجمللس األعلى للسياحة -٢
 .أال تقل مساحتها عن املساحة احملددة بالتعليمات التنفيذية هلذا القانون -٣

ويوافق جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة املختصة                  -ج 
عليه اجمللس، اعتبار مناطق حمددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخـر داخـل أو                  
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 ٦٦٩

خارج مناطق التنظيم، مناطق تطوير عقاري مبا يف ذلك حتديد تصنيفها وختضع ألحكام هذا القـانون                
 . وتستفيد من ميزاته

  :-١١املادة 
  :ناطق التطوير العقاري من خالليتم تأمني العقارات الالزمة إلحداث م: أوالً

أمالك الدولة اخلاصة غري املخصصة إلحدى اجلهات العامة وتنقل ملكيتها إىل الوحدة اإلدارية جماناً إذا                 -أ 
كانت واقعة داخل املخطط التنظيمي وباألسعار اليت يتم االتفاق عليها بني اجلهـة اإلداريـة ووزارة                

 . التنظيمالزراعة واإلصالح الزراعي إذا كانت خارج
 .العقارات وأجزاء العقارات العائدة للجهة اإلدارية داخل أو خارج التنظيم  -ب 
 .العقارات وأجزاء العقارات اململوكة من األفراد اليت يتم استمالكها لغايات إحداث مناطق التطوير العقاري  -ج 
ا ألحكـام هـذا     العقارات اليت تقع مبلكية املطور العقاري أو يرغب مالكوها باالتفاق معه بإخضاعه             -د 

 :القانون مع التزام املطور العقاري مبا يلي
تأمني السكن البديل داخل املنطقة أو خارجها أو دفع البدل النقدي للشاغلني وفق ما يتم االتفاق                 -١

 .عليه بني املطور العقاري والشاغلني
 مـع الربنـامج     تنفيذ أو إعادة تأهيل البىن التحتية واملرافق العامة للمنطقة إن وجدت مبا ينـسجم              -٢

 .التخطيطي للمشروع ووفق ما يتم االتفاق عليه مع اجلهة اإلدارية
 .التنازل عن ملكية املشيدات العامة والطرق والساحات واحلدائق العامة والبىن التحتية للجهة اإلدارية جماناً -٣
  :ثانياًً

ني بتوحيـد عقـارات     يسمح للمطور العقاري يف حال متلكه هلذه العقارات أو توكيله من قبل املالك              -أ 
املنطقة ومن مث تقسيمها إىل مقاسم وفق نظام ضابطة البناء واملخطط التنظيمـي املـصدق أو تعـديل           
الربنامج التخطيطي للمنطقة إن وجد ووضع خمطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء جديـد               

 .وتصديقها أصوالً من الوزير املختص
ة املختصة داخل املخططات التنظيمية وداخل حدودها اإلداريـة         تصدر رخص البناء من الوحدة اإلداري       -ب 

 .أو املكتب التنفيذي للمحافظة املختصة خارج احلدود اإلدارية للوحدات اإلدارية
  :االستمالك-ثالثاًً  
تستملك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري والعائدة لألفراد ملصلحة اجلهـة اإلداريـة               -١

 السجل العقاري بقرار من رئيس جملس الوزراء سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكـاً               وتسجل بامسها يف  
 .للوقف أو مثقلة حبق وقفي وذلك وفق أحكام قانون االستمالك النافذ وتعديالته

٢- :  
تلتزم اجلهة اإلدارية ومبوجب الربنامج التخطيطي املصدق والعقد املربم مع املطور العقاري هلذه املنطقـة                -أ 

 من املساحات الطابقية السكنية الناجتة كمقاسم سكنية وذلك لبيعها ألصحاب           ةباملائ/ ٤٠/بتخصيص  
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 ٦٧٠

العقارات املستملكة يف منطقة التطوير العقاري، كل بنسبة مساحة عقاراته اليت مت استمالكها من إمجايل             
 .ذا القانوناملساحة املستملكة وتطبق هذه الفقرة حصراً على االستمالكات الواقعة بعد تاريخ نفاذ ه

لعام / ٢٠/من املرسوم التشريعي رقم     / ٤/من املادة   / ج/تلتزم اجلهة اإلدارية بتطبيق أحكام الفقرة         -ب 
م لتحديد النفقات اليت سيتم بناًء عليها حتديد قيمة املقاسم الـسكنية املبيعـة ألصـحاب                ١٩٨٣

 .األراضي املستملكة
العقاري املخصصون مبقاسم سكنية وفق الفقرة      يلتزم أصحاب األراضي املستملكة يف منطقة التطوير         -٣

أعاله بإعمار مقامسهم وفق الربنامج التخطيطي واملخططات التنظيمية التفصيلية وضوابط البنـاء            / ٢/
 .م١٩٧٤لعام / ١٤/املصدقة للمنطقة وتطبق على هذه املقاسم أحكام القانون 

ر اإلدارة احمللية والبيئة يوافق عليه اجمللس،       جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح من وزي           -٤
 .إحداث مناطق للتطوير العقاري ضمن مناطق التوسع العمراين يف مدن مراكز احملافظات

مع مراعاة الغايات االستمالكية وقانون العقود النافذ يسمح للجهة اإلداريـة يف منـاطق التطـوير                 -٥
 :العقاري اجلارية مبلكيتها ما يلي

ا أو عن طريق الغري بتنفيذ الربنامج التخطيطي واملخططات التنظيمية التفصيلية والربنامج            القيام بنفسه  -أ 
 .اإلسكاين املقررة هلذه املناطق

تنفيذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع املطورين العقاريني املرخص هلم وفق أحكام هذا القـانون                -ب 
 :كما يلي/ تراضيالعقد بال -استدراج العروض -املناقصة:/بإحدى الطرق التالية

  .تقدم اجلهة اإلدارية األراضي الالزمة مع اإلضبارة اخلاصة بكل مشروع -
  .يلتزم املطور العقاري بالتمويل الالزم لتنفيذ املشروع -
خيصص املطور العقاري حبصة من مقاسم الفئتني الثانية أو الثالثة أو املساكن يف املشروع املنفذ                -

  .اإلداريةأو يف أي مشروع آخر متلكه اجلهة 
فيما عدا األحكام املنصوص عليها يف املادة السابقة تطبق األحكام الواردة يف قانون االسـتمالك                -١٢املادة  

  .النافذ وتعديالته
  مشاريع التطوير العقاري وشروط الترخيص: الفصل الثاين

  :-١٣املادة 
 :ى النحو اآليتتصنف مناطق التطوير العقاري حبسب موقعها اجلغرايف إىل ثالث مناطق عل  -أ 

  .حلب -ريف دمشق -دمشق: املنطقة األوىل
  .طرطوس -الالذقية -محاة -محص: املنطقة الثانية
  /.القنيطرة -درعا -السويداء -الرقة -احلسكة -دير الزور -إدلب/باقي احملافظات: املنطقة الثالثة

 :تصنف املشاريع حبسب غاياهتا إىل  -ب 
 .مشاريع ذات أولوية -١
 .اجتماعيةمشاريع ذات أبعاد  -٢
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 ٦٧١

 .مشاريع مناطق اخلدمات اخلاصة غري السياحية -٣
 .مشاريع التطوير العقاري األخرى -٤

  :١٤املادة 
 :تعترب املشاريع ذات أولوية يف احلاالت التالية  -أ 

املشاريع اإلستراتيجية اليت تتضمن إقامة جمتمعات عمرانية جديدة هبدف تنمية منـاطق حمـددة يف                -١
 .ط اإلقليمي الشامل لدى اجلهات املختصة ومعطيات اجلهة اإلداريةضوء املعطيات املتوافرة للتخطي

 .مشاريع معاجلة مناطق السكن العشوائي -٢
 .املشاريع اليت هتدف لتأمني السكن البديل للمنذرين باهلدم -٣
 .مشاريع إيواء املتضررين من الكوارث الطبيعية -٤

سكان شرائح حمددة مـن اجملتمـع       تعترب املشاريع ذات أبعاد اجتماعية إذا كانت هتدف إىل تأمني إ            -ب 
بشروط ميسرة عن طريق متلك مقاسم معدة للبناء أو متلك وحدات سكنية تقسيطاً أو إجيـار هـذه                  

 .الوحدات وذلك مبساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل هلذه الشرائح
: ور العقاري أو اجلهة اإلداريـة مشاريع مناطق اخلدمات اخلاصة غري السياحية والعائدة ملكيتها للمط      -ج 

رياضية، ويتم ترخيصها    -جتارية -تعليمية -طبية–املشاريع اليت تتضمن إقامة مناطق خدمات متطورة        
 .إدارياً من اجلهات العامة املختصة وفق األصول النافذة

تـه  وهي أي مشاريع يرخص هلا وفق أحكام هذا القـانون وتعليما      : مشاريع التطوير العقاري األخرى    -د 
 .من هذه املادة/ ج-ب-أ/التنفيذية وال حتقق االشتراطات الواردة يف الفقرة 

  :-١٥املادة 
تتوىل اجلهة اإلدارية إعداد الربامج التخطيطية واملخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ملنطقة التطـوير               -أ 

املنطقة بإعداد الـربامج    العقاري وجيوز هلا تكليف املطورين العقاريني الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ           
 .التخطيطية واملخططات وتقدميها مع العرض

 :خالفاً ألي نص نافذ تتوىل اللجنة الفنية ما يلي  -ب 
النظر بالربامج التخطيطية واملخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء            -١

 .ر العقاريوتعديالهتا املعروضة عليها من اجمللس يف مناطق التطوي
النظر باالعتراضات الواردة على املخططات وأنظمة البناء الواردة بالفقرة السابقة بعد إعالهنا مـن               -٢

 .قبل اجمللس وحتدد مدة اإلعالن بثالثني يوماً
ترفع اللجنة اقتراحاهتا وتوصياهتا يف كل حالة عن طريق اجمللس إىل الوزير املختص ليـصدر قـرار                  -٣

 .التصديق الالزم بشأهنا
  :-١٦املادة 

 :تصنف املقاسم الناجتة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري إىل الفئات التالية  -أ 
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 ٦٧٢

 املشيدات العامة وتشمل مراكز اجلهة اإلدارية والوحدات الشرطية ومراكز اإلطفـاء واملعابـد              :الفئة األوىل 
نشآت التعليميـة   واألماكن املعدة لآلثار العامة وكذلك املستشفيات واملستوصفات واملدارس وامل        

  .واملكتبات واملراكز الثقافية واملالعب الرياضية ومراكز الرعاية االجتماعية املخصصة للنفع العام
احملالت التجارية واملنشآت التعليمية اخلاصة واملشايف واملراكز الطبيـة         /املقاسم اخلدمية مبا فيها     : الفئة الثانية 

الرعاية االجتماعية اخلاصة ومراكز التسوق واملباين      اخلاصة واملنشآت الرياضية اخلاصة ومراكز      
  /.السياحية اخلاصة

  .املقاسم السكنية: الفئة الثالثة
 .تنقل ملكية الفئة األوىل من املقاسم احملدثة إىل اجلهات املعنية جماناً  -ب 
 اإلداريـة   تنقل ملكية الفئتني الثانية والثالثة إىل املطور العقاري كالً أو جزءاً مبوجب عقد مع اجلهة                -ج 

 .وذلك بعد تنفيذ املطور العقاري اللتزاماته العقدية
تعترب الطرق والساحات واحلدائق واإلنارة العامة املنفذة من قبل املطور العقاري من األمـالك العامـة                 -د 

 .للوحدة اإلدارية
العقاري وفقاً  ميارس األشخاص السوريون الطبيعيون أو االعتباريون ومن يف حكمهم مهنة التطوير            : ١٧املادة  

  :ألحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وحتدد التعليمات التنفيذية على األخص ما يلي
 .الشروط املالية والفنية والشروط األخرى الواجب توافرها يف املطور العقاري -
 .شروط تشميل املشاريع وإلغاء هذا التشميل -
 .شروط الترخيص ملزاولة املهنة وإلغاء هذا الترخيص -
 .أحكام التنازل عن املشروع -
 .حتديد بدالت الترخيص -

  إحداث شركات التطوير العقاري: الفصل الثالث
  :-١٨املادة 

يسمح للشركات العربية واألجنبية املتخصصة يف التطوير العقاري بإحداث فروع هلـا يف اجلمهوريـة                 -أ 
م وتعديالتـه   ١٩٥٢لعـام   / ١٥١/العربية السورية ملمارسة نشاطاهتا وفق أحكام املرسوم التشريعي         

 .واألسس اليت حتددها التعليمات التنفيذية
يسمح بإنشاء شركات حمدودة املسؤولية ومسامهة سورية، وشركات مشتركة للتطـوير العقـاري               -ب 

تساهم فيها اجلهة اإلدارية وغريها من اجلهات العامة املختصة وحتدد نسبة مسامهة القطاع العام بقـرار             
 .من رئيس جملس الوزراء

 .ختضع طلبات احلصول على الترخيص بإنشاء الشركات إىل موافقة اجمللس  -ج 
  :يتم إنشاء الشركات املسامهة وفق الشروط اآلتية: ١٩املادة 

أن تكون أسهمها امسية قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة األوراق واألسواق املالية على أن خيـضع                   -أ 
 .قتصاد والتجارةتداول أسهم اجلهات العامة ملوافقة وزير اال
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أن تكون مجيع أسهمها مملوكة من مواطين اجلمهورية العربية السورية سواًء كانوا أشخاصاً طبيعيني                -ب 
أم اعتباريني ويسمح لرعايا الدول العربية أو األجنبية سواًء كانوا أشخاصـاً طبيعـيني أم اعتبـاريني                 

جمموع مسامهاهتم يف رأمسال الـشركة      املشاركة أو املسامهة يف تأسيس الشركات شريطة أال يتجاوز          
باملائـة مـن    / ٥/وجبميع األحوال ال جيوز ألي شخص طبيعي أن ميتلك أكثر من            . باملائة/ ٤٩/نسبة  

 .باملائة من رأمسال الشركة/ ٤٠/رأمسال الشركة كما ال جيوز ألي شخص اعتباري أن ميتلك أكثر من 
بالعملة السورية أما مسامهات غري املقـيمني وغـري         تسدد قيمة مسامهة املواطنني السوريني املقيمني         -ج 

السوريني فتسدد بالقطع األجنيب بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف الـيت يـصدرها               
 .مصرف سوريا املركزي

  العالقة بني املطور العقاري واجلهة اإلدارية: الفصل الرابع
لعقاري ألي نوع من املشاريع اخلاضعة ألحكام هذا القانون بعقد          حتدد العالقة بني اجلهة اإلدارية واملطور ا       :٢٠املادة  

يذكر فيه على وجه اخلصوص صالحيات اجلهة اإلدارية يف اإلشراف على التنفيذ وواجبـات وحقـوق                
الطرفني وااللتزامات املترتبة عليهما أثناء التنفيذ باإلضافة إىل الشروط األخرى اليت تضمن تنفيذ املـشروع               

  :خص له ضمن املدة الزمنية احملددة مع األخذ بعني االعتبار النقاط التالية ضمن صيغة العقدوفق ما هو مر
 .يلتزم املطور العقاري بتسجيل املقاسم واملساكن الناجتة عن املشروع يف دائرة املصاحل العقارية املختصة  -أ 
كات التوزيع للطاقـة    يتم تأمني ما يلزم للمشروع من شبكات املياه وحمطات توليد ومراكز حتويل وشب              -ب 

الكهربائية وشبكات اهلاتف وخدمات االتصال وشبكات الصرف الصحي وحمطات املعاجلـة الالزمـة             
والطرق واألرصفة واإلنارة العامة واحلدائق العامة وذلك إما عن طريق اجلهة املختصة بكل مرفق أو عـن                 

كما جيوز للمطور العقاري    . وبني تلك اجلهات  طريق املطور العقاري مباشرةً تبعاً ملا يتم االتفاق عليه بينه           
 .تنفيذ املدارس واملشايف العامة وأبنية اخلدمات كافةً على حساب اجلهات املختصة وباالتفاق معها

يتم التصرف بالعقارات الناجتة عن تنفيذ منطقة التطوير العقاري وفق القـوانني واألنظمـة النافـذة            -ج 
وريا ويلتزم املطور العقاري بإجناز عمليات التصرف باملقاسم أو         املتعلقة بتملك العرب واألجانب يف س     

من هذه املادة ويتعني    / ح/املساكن أو األبنية وفق األصول القانونية النافذة ومبا ال خيالف أحكام الفقرة             
 .عليه توثيق أي شكل من أشكال التصرف وفق مناذج حتدد بقرار من الوزير

ضمن املشروع من قبل املطور العقاري األصلي املرخص له         / بناء-ضأر/جيوز الوعد بالبيع ألي مقسم       -د 
باملشروع قبل إجناز كافة األعمال اخلاصة به واملرخص مبوجبها وعن طريق دائرة املـصاحل العقاريـة                

 .املختصة ويعترب باطالً بطالناً مطلقاً كل تصرف خالفاً لذلك
ع أو من تـاريخ تـسليم األرض للمطـور          حتديد مدة زمنية قصوى من تاريخ منح الترخيص باملشرو         -ه 

جتب بعدها املباشرة الفعليـة بالتنفيـذ       . العقاري أيهما أبعد الستكمال أعمال التأسيس والتحضري له       
وإجناز املشروع ضمن املدة احملددة بالعقد وإضافةً للشروط اخلاصة املتعلقة بأحكام التـأخري يف كـل                

ة اإلدارية املعنية إلغاء التـسهيالت واملزايـا املمنوحـة          مشروع، حيق للمجلس وبناًء على اقتراح اجله      
 .للمشاريع جزئياً أو كلياً يف حال تأخر إجنازها عن مواعيدها احملددة ألسباب غري مربرة
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حيق للجهة اإلدارية يف حال مل يقم املطور العقاري خالل املدة احملددة مبوجب الفقرة السابقة باختـاذ                  -و 
مل الفعلي دون وجود أسباب تربر ذلك وتقبلها اجلهة اإلدارية، أن تلغـي             إجراءات جديدة ملباشرة الع   

ترخيص املشروع وتلغي العالقة التعاقدية القائمة بينها وبني املطور العقاري مع تطبيق األحكام اجلزائية              
قـاري  املترتبة عليه واملنصوص عليها يف العقد املربم بينهما مع احتفاظها حبق تنفيذ برنامج التطوير الع              

املصدق للمنطقة من قبلها مباشرةً أو من قبل مطور عقاري آخر وحتدد التعليمات التنفيذية اإلجراءات               
 .الالزمة لتطبيق هذه الفقرة

إضافةً ملا سبق ويف مشاريع التطوير العقاري الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي واملخالفات، يلتزم               -ز 
ناسب لشاغلي منطقة املشروع وتسليمه للجهة اإلدارية وفـق         املطور العقاري بتأمني السكن البديل وامل     

املسح االجتماعي الذي تعده اجلهة اإلدارية واجلاري للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقة تطوير عقاري أو              
التعويض للراغبني منهم ببدل نقدي كما تلتزم اجلهة اإلدارية بإخالء الشاغلني بعد تسليمهم الـسكن               

ع املشروع خالياً من اإلشغاالت للمطور العقاري وذلك وفق األنظمة النافذة ومـا             البديل وتسليم موق  
 .ينص عليه العقد املربم بني الطرفني

ال حيق للمطور العقاري اخلاص أن يتصرف باملقاسم السكنية الناجتة عن التنظيم واليت تؤول ملكيتها                 -ح 
إال بعد بنائها ويراعى يف العقد املربم بني املطـور          إليه جزئياً أو كلياً نتيجة عقد يربمه مع اجلهة اإلدارية           

العقاري واجلهة اإلدارية النسبة املطلوبة من املساكن املعدة لإلجيار أو املساكن لذوي الدخل احملـدود               
 .وتوضع إشارة مبنع التصرف على املقاسم حلني إجناز البناء
  الفصل اخلامس

  : ضمانات حسن التنفيذ:٢١املادة 
 من الكلفة التقديريـة للمـشروع يف أحـد          ة باملائ ٥العقاري بإيداع نسبة ال تقل عن       يقوم املطور    -١

املصارف السورية املعتمدة كضمانة للتنفيذ وقبل البدء به وحتدد هذه النسبة من قبل اجلهـة اإلداريـة                 
 .املختصة حسب كلفة املشروع

أن تتأكد اجلهة اإلداريـة مـن       يسمح باستجرار نسبة من املبلغ املودع مع تقدم أعمال التنفيذ على             -٢
 .تزامن تطور التنفيذ مع عمليات االستجرار من احلساب وصوالً إىل التنفيذ الكامل للمشروع

ال يسمح باإلعالن عن الوعد بالبيع لكافة املقاسم إال بعد إيداع ضمانة التنفيذ املشار إليها يف البنـد                   -٣
  .يف املصرف/ ١/

  الت واملزاياالتسهي: الفصل األول -الباب الثالث
  :-٢٢املادة 

 :تستفيد املشاريع املرخصة وفق أحكام هذا القانون من التسهيالت اآلتية  -أ 
اإلدخال املؤقت طوال فترة إجناز املشروع جلميع احتياجاهتا مـن اآلالت واآلليـات واألجهـزة                -١

راً والتجهيزات واملعدات وسيارات العمل الالزمة لتنفيذ هذه املشاريع شريطة اسـتخدامها حـص            
 .ألغراض املشروع ووفق القوانني واألنظمة النافذة
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 .استرياد مجيع مواد البناء وجتهيزات اإلكمال الالزمة لتنفيذ املشاريع املرخصة -٢
تتم عمليات االسترياد املشار إليها يف الفقرة السابقة دون التقيد بأحكام وقـف ومنـع وحـصر                  -٣

 .أاالسترياد ونظام االسترياد املباشر من بلد املنش
حيق للمطورين العقاريني املرخص هلم مبزاولة مهنة التطوير العقاري ولغاية تنفيذ مـشاريع خـارج                 -ب 

سورية، اإلخراج املؤقت لآلليات واملعدات والتجهيزات اليت سبق هلم إدخاهلا بشكل مؤقت يف إطـار               
 .تنفيذ مشروع تطوير عقاري وفقاً ألحكام هذا القانون ومبوافقة اجمللس

ر العقاري أثناء فترة تنفيذ املشروع إجراء عمليات االستبدال للبنود الـيت مت إدخاهلـا               ميكن للمطو   -ج 
 . بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث تكنولوجياً

  :-٢٣املادة 
من هـذا القـانون أو      / ٢٢/من املادة   / ٢/أ/ال جيوز التخلي عن مستوردات املشروع احملدد يف البند            -أ 

 .ال مبوافقة اجمللساستخدامها يف غري أغراض املشروع إ
من / ٢/أ/يلتزم املطور العقاري باسترياد احتياجات املشروع حصراً من املستوردات احملددة يف البند               -ب 

أو جـرى    وختضع أي كميات أو بنود يتم استريادها زيادة على ذلـك           من هذا القانون  / ٢٢/املادة  
 .قوانني واألنظمة النافذةلغري أغراض املشروع أو التخلي عنها للغري ألحكام ال استخدامها

ويف حال تكرار املخالفة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة حيق للمجلس أن يقرر وقـف اسـتفادة                   -ج 
 .املشروع من اإلعفاءات والتسهيالت واملزايا احملددة يف هذا القانون

  :-٢٤املادة  
يبية واملزايا املنصوص عليها    ختضع أرباح املشاريع املرخصة وفق أحكام هذا القانون إىل املعدالت الضر            -أ 

 .م٢٠٠٦لعام / ٥١/من املرسوم التشريعي رقم / ٥/من املادة / هـ/والفقرة / ٣/يف املادة 
 .تصدر معايري احلسم واملزايا بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح وزير املالية واجمللس  -ب 
لس، منح املزايا والتسهيالت املنصوص عليها      جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح اجمل           -ج 

يف هذا القانون وذلك ألي من املشاريع القائمة قبل نفاذه ومل ترخص وفق أحكامه وتسري عليها سائر                 
 .االلتزامات املنصوص عليها فيه

  :-٢٥املادة 
 حـال   حيق للمجلس أن يوقف سريان املزايا والتسهيالت املمنوحة للمشروع كالً أو جزءاً وذلك يف               -أ 

 .خمالفة املطور العقاري ألي من أحكام هذا القانون إىل حني قيامه بتنفيذ هذه األحكام
فيما مل ينص عليه هذا القانون تطبق على مشاريع التطوير العقاري املرخصة وفق أحكامه والعائـدة                  -ب 

 يف القـوانني    للجهات العامة والوحدات اإلدارية، اإلعفاءات الضريبية واملزايا األخرى املنصوص عليها         
 .واألنظمة النافذة واملطبقة على املشاريع املماثلة غري املرخصة وفق أحكام هذا القانون
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  :-٢٦املادة 
حيق للمطور العقاري أن يفتح ملصلحة مشروعه املرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد األجنيب                 -أ 

 .يتفق مع قوانني وأنظمة القطع املرعيةلدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ومبا 
 .يلتزم املطور العقاري بتوفري النقد األجنيب الالزم لتغطية كافة احتياجات املشروع املرخص له  -ب 
من هذا القانون، حيق للمطور العقاري استخدام أمواله من النقد األجنيب           / ١٩/و/١٨/مع مراعاة املادتني      -ج 

 .وفق أحكام هذا القانون أو املسامهة برأمساهلا أو شراء أسهمهايف متويل املشاريع املرخص بتأسيسها 
جيوز للمطور العقاري أن يقترض ملصلحة مشروعه من املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية               -د 

 .بضمانة أمواله اخلاصة وفق األنظمة املرعية هلذه املصارف
  :يشمل املال اخلارجي ما يلي -٢٧املادة 

 احملول من اخلارج من قبل مواطنني سوريني أو عرب أو أجانب عن طريق أحد املصارف                النقد األجنيب   -أ 
 .العاملة يف اجلمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق اليت يوافق عليها مكتب القطع

اآلالت واآلليات والتجهيزات واملعدات وسيارات العمل والباصات وامليكروباصات واملواد الالزمـة             -ب 
اريع التطوير العقاري وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو جتديدها أو تطويرها وكـذلك          إلقامة مش 

املواد الالزمة لتشغيلها واملستوردة من اخلارج عدا الذي يتم إدخاله بشكل مؤقت والذي ستتم إعـادة                
 .إخراجه وفق القوانني واألنظمة النافذة

مار األموال اخلارجية يف املشاريع االستثمارية إذا زيد        األرباح والعوائد واالحتياطات النامجة عن استث       -ج 
 . استثمرت يف مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون هبا رأمسال هذه املشاريع أو إذا

احلقوق املعنوية مبا فيها حقوق امللكية الفكرية مثل براءات االختراع ومناذج املنفعة والعالمات الفارقة                -د 
 .ذج الصناعية وحقوق املؤلفوالرسوم والنما

  :-٢٨املادة 
يسمح للمطورين العقاريني من السوريني املغتربني ومن رعايا الدول العربية واألجنبية بعد إجناز املـشروع                 -أ 

بصورته النهائية ووضعه باالستثمار الفعلي وفق الغايات احملددة له، بإعادة حتويل قيمة حصتهم الصافية من               
روع بعملة قابلة للتحويل إىل اخلارج على أساس القيمة الفعلية للمـشروع ووفـق              النقد األجنيب من املش   

 .التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع األجنيب واليت يصدرها مصرف سورية املركزي هبذا الشأن
 دون   الشكل الذي ورد به إذا حالت      سجيوز بقرار من اجمللس إعادة حتويل املال اخلارجي إىل اخلارج وبنف            -ب 

استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة املطور العقاري يعود تقديرها إىل اجمللس وشريطة أن يكون                
 .قد أوىف مبا ترتب للغري من التزامات على املشروع أو أي التزامات ترتبت عليه مبقتضى التشريعات النافذة

مر وفق أحكام هذا القانون إىل اخلارج       يسمح سنوياً بتحويل األرباح اليت حيققها املال اخلارجي املستث          -ج 
كما يسمح بتحويل أقساط القروض احملولة من اخلارج ملصلحة املشروع وفق التعليمـات التنفيذيـة               

 .الناظمة لعمليات القطع األجنيب اليت يصدرها مصرف سورية املركزي
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م بالعمل يف اجلمهوريـة     يسمح للخرباء والعمال والفنيني من رعايا الدول العربية واألجنبية املرخص هل           -د 
 مـن صـايف أجـورهم       ةباملائ/ ٥٠/العربية السورية والعاملني يف مشاريع التطوير العقاري، بتحويل         

 .باملائة من تعويضات هناية اخلدمة إىل اخلارج بالقطع األجنيب/ ١٠٠/ومرتباهتم ومكافآهتم و
من هذا القانون مع أرباحه وفوائـده، إىل        / ٢٧ /يتم حتويل املال اخلارجي املستثمر وفق أحكام املادة        -٢٩املادة  

  .اخلارج بالعمالت اليت ورد هبا أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق املصارف املرخصة أصوالً
  الرسوم: الفصل الثاين

  :يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون -٣٠املادة 
ة وشاملة لرسوم رخص البناء مـع اإلضـافات         حتدد بقرار من وزير اإلدارة احمللية والبيئة تعرفة موحد          -أ 

 .املقررة ملشاريع التطوير العقاري
يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسوم الواجبة لنقابة املهندسني واألتعاب الواجبة للمهندسني بناًء علـى                -ب 

 .اقتراح جملس النقابة
  تسوية الرتاعات: الفصل الثالث

  :يلتزم املطور العقاري مبا يلي -٣١املادة 
 .مسك دفاتر التجارة األصولية املنصوص عليها يف قانون التجارة ووفقاً للمعايري احملاسبية الدولية  -أ 
تقدمي ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل حماسب قانوين ووفق أحكـام قـانون                  -ب 

 .ضريبة الدخل
تع مبوجب أحكام هـذا  حفظ سجل خاص تدون فيه مجيع التفاصيل املتعلقة بأموال املشروع اليت تتم      -ج 

 .القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيالت وحركة هذه األموال والتصرفات الطارئة عليها
 .تزويد اجمللس باملعلومات والبيانات اليت تطلب عن املشروع ووفق النماذج املعتمدة من قبله -د 

  :-٣٢املادة 
ليت تنشأ بني املطور العقاري واألفراد يف       ختتص حمكمة البداية املدنية يف كل منطقة بالنظر يف الرتاعات ا            -أ 

 :معرض تطبيق أحكام هذا القانون
 .تطبق احملكمة عند النظر يف الرتاعات األصول املطبقة يف القضايا املستعجلة -١
 .تصدر قرارات احملكمة قابلة لالستئناف وتعترب قرارات حمكمة االستئناف مربمة وغري قابلة للطعن -٢

لقضاء اإلداري للنظر باخلالفات اليت تنشأ بني اجلهـة اإلداريـة واملطـور          خيتص جملس الدولة هبيئة ا      -ب 
 .العقاري وجيوز اللجوء إىل التحكيم طبقاً لإلجراءات املتبعة لدى جملس الدولة إذا نص العقد على ذلك

  أحكام ختامية -الباب الرابع
 اقتراح جملس اإلدارة باالتفاق مـع       يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناًء على          -٣٣املادة  

وزير املالية تدخل فيها كامل إيراداهتا ونفقاهتا ويراعى فيها حتقيق التوازن بني اإليرادات والنفقـات               
  :وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادات اهليئة من املصادر التالية

 .املبالغ اليت ختصص هلا يف املوازنة العامة للدولة  -أ 
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 .مار أمواهلاعائدات استث  -ب 
 .البدالت اليت تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما حيدده نظامها املايل  -ج 
 .املنح واهلبات والتربعات اليت يوافق عليها رئيس جملس الوزراء -د 
 .الوفر املدور من موازنة السنة املالية السابقة -ه 
 .أي إيرادات أخرى تسمح هبا القوانني واألنظمة النافذة -و 

 اهليئة فيما عدا األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون األحكام النافذة لدى اهليئـات ذات                 تطبق -٣٤املادة  
/ ٥٠/الطابع اإلداري ويسري على العاملني فيها أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقـم               

  .م وتعديالته٢٠٠٤لعام 
  .ئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح اجمللس تصدر التعليمات التنفيذية هلذا القانون بقرار من ر-٣٥املادة 
  . حيدد مالك اهليئة مبرسوم-٣٦املادة 
 فيما مل يرد عليه نص يف هذا القانون تطبق أحكام التشريعات النافذة والسيما قـانوين التجـارة                  -٣٧املادة  

  .والشركات التجارية وتعديالهتما
  . ينشر هذا القانون باجلريدة الرمسية-٣٨املادة 

  م٩/٧/٢٠٠٨هـ املوافق يف ٦/٧/١٤٢٩ق يف دمش
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  اجلمهورية العربية السورية
  رئاسة جملس الوزراء

  و.م/١٦/قرار رقم 
  جملس الوزراءرئيس 

  م٢٠٠٥لعام / ٤٠/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢ لعام/ ٤١/ املعّدل بالقانون رقم م١٩٨٢لعام / ٥/املرسوم التشريعي رقم و

  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/واملرسوم رقم 
  م٢٤/٩/٢٠٠٦تاريخ / ٤٣٥٠/وعلى اقتراح اللجنة الوزارّية املشكلة بالقرار رقم 

  م٢٠/٢/٢٠٠٧-١٣وعلى ما تقرر يف جلسيت جملس الوزراء املنعقدتني بتاريخ 
  وعلى مقتضيات املصلحة العاّمة،

  :يلي يقرر ما
  :ابري املعاين اآلتية يف معرض تطبيق هذا القراريقصد بالكلمات والتع :تعاريف -١املادة 

 األراضي اليت تستهدف اخلطط اخلمسية و ما يتفرع عنها من خطط حملية وقطاعية              :مناطق وحماور التنمية العمرانية   
مناطق جذب   جمتمعات عمرانية جديدة حتقق االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي عن طريق إعداد           حتويلها إىل 
  .التنظيمية ومناطق محايتها ة خارج احلدود اإلدارية ملدن مراكز احملافظات وخارج املخططاتمستحدث

 واملعتمدة من قبل اجمللس     ياً مناطق وحماور التنمية العمرانية املستهدفة سياح      :مناطق وحماور التنمية السياحية   
  .األعلى للسياحة

 لعـام / ٥/اين احملدث يف املرسوم التشريعي رقم        مشروع اجملتمع العمراين املسمى بالتجمع السك      :املشروع
ترخيـصه   والذي يقام على جمموع العقارات وأجزاء العقارات املبنية أو غري املبنّية، و الذي يـتم              م  ١٩٨٢

  .وتشييده ضمن مناطق وحماور التنمية العمرانية مبوجب أحكام هذا القرار
 الصادر عـن اجمللـس      م١٩٨٧ لعام   /١٩٨/قم   املشروع الذي خيضع ألحكام القرار ر      :املشروع السياحي 

 للسياحة وتعديالته، والذي تغلب عليه صفة االستثمار واالستعمال السياحي مبا فيه تـأمني املبيـت               األعلى
  .واإلطعام واالستجمام والرياضة والتسلية والترفيه واالصطياف

  . للمادة الثامنة من هذا القراروفقاً اللجنة املشكلة :اللجنة العليا
  . وزارة اإلدارة احمللّية والبيئة:الوزارة
  . وزير اإلدارة احمللّية والبيئة:الوزير

  . للمادة التاسعة من هذا القراروفقاً اللجنة املشكلة :اللجنة الفنّية
  . مديرية التنمية العمرانية احملدثة مبوجب املادة العاشرة من هذا القرار:املديرية

  .يت يقع املشروع ضمن حدودها اإلدارية احملافظة ال:احملافظة املختصة
  . الوحدة اإلدارية اليت يقع املشروع ضمن حدودها اإلدارية:الوحدة اإلدارّية املختصة
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  . إحدى اجلهات املعددة يف املاّدة الثالثة من هذا القرار:صاحب املشروع
ديدة، أو تطوير وإعـادة      يهدف هذا القرار إىل وضع األسس الناظمة إلحداث جمتمعات عمرانية ج           -٢ املادة

العمرانية القائمة، خارج املخططات التنظيمية وتوسعاهتا ومناطق احلماية، وخـارج           تأهيل اجملتمعات 
  .خلطط التنمية املعتمدةاً احلدود اإلدارية ملدن مراكز احملافظات، تنفيذ

  :-٣ املادة
وترخيصها ألحكام هذا القـرار،     مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية النافذة، ختضع إقامة املشاريع           -١

 :اآلتية من قبل أي من اجلهات
 .الوحدات اإلدارّية  -أ 
 .اجلهات العامة  -ب 
 .مجعيات قطاع التعاون السكين املشتركة -ج 
 اعتباريني أو طبيعـيني مـن العـرب         األشخاص املتمتعني باألهلية القانونية، سواء أكانوا أشخاصاً       -د 

  . واألجنبيةحكمهم أو من الدول العربية السوريني ومن يف
تبقى مشاريع املؤسسة العامة لإلسكان خاضعة لألنظمة والتشريعات اخلاصة هبا، علـى أن تؤخـذ                -٢

  . هكتار٥٠٠للمشاريع الكبرية اليت تتجاوز مساحتها  موافقة اللجنة العليا
جنـة   حتدث وتسّمى اجملتمعات العمرانية وتعني حدودها بقرار من جملس الوزراء بعد مـصادقة الل              -٤املادة  

  :اقتراح مشترك من العليا، بناًء على
 . هكتارا٢٥ًوزير اإلدارة احمللية والبيئة ووزير السياحة، للمشاريع السياحية اليت تتجاوز مساحتها   -أ 
  .وزير اإلدارة احمللية والبيئة ووزير اإلسكان والتعمري، لبقية املشاريع -ب 

  :املشاريع السياحية -٥املادة 
طيط العمراين ميكن حلظ مواقع ومنشآت سياحية يف كافة املشاريع الـيت            يتعارض مع أسس التخ    مبا ال   -أ 

 . ملا هو معمول به لدى وزارة السياحةرخص اإلشادة هلا وفقاً ختضع هلذا القرار وتصدر
 لقرارات اجمللس األعلى للسياحة ذات الصلة       تقام املشاريع السياحية وتصدر رخص اإلشادة هلا وفقاً         -ب 

 . وتعديالتهم١٩٨٧ لعام /١٩٨ /وخاصة القرار رقم
  : ضمن مناطق وحماور التنمية السياحية املعتمدةتتوىل وزارة السياحة، وخاصةً  -ج 

املوافقة على املشاريع السياحية واإلشراف عليها وإجازة استثمارها وإدارهتا والتنازل عنـها بعـد               -١
 .قرارات اجمللس األعلى للسياحة إجنازها، وفق

  .ماالت أراضي املشاريع السياحية واستكمال أسباب اعتمادهاإعداد املعايري اخلاصة باستع -٢
يشترط إلقامة املشروع السياحي أال تقل مساحته عن احلدود املنصوص عليها يف قرارات اجمللس األعلى                -د 

  .للسياحة
 على مقترح مـشترك مـن       اًءختضع املوافقة األولية على املشروع السياحي إىل مصادقة اللجنة العليا بن           -ه 

  .اً هكتار٢٥الرابعة من هذا القرار، يف حال جتاوزت مساحة املشروع السياحي   وفق املادةالوزيرين
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 للتشريعات واألنظمة اخلاصة هبا، ولقرارات اجمللس       تبقى مشاريع وزارة السياحة على أراضيها، خاضعةً       -و 
  .األعلى للسياحة

  :-٦املادة 
  : تؤمن مساحات األراضي الالزمة للمشروع وفق اآليتمع مراعاة القوانني واألنظمة النافذة املتعلقة بالتملك، -١
 .األراضي اجلارية مبلكية صاحب املشروع  -أ 
 .األراضي اليت يقبل مالكوها مشاركة صاحب املشروع فيها  -ب 
من أراضي أمالك الدولة اخلاصة غري املخصصة وغري احلراجية من خالل املؤسسة العامة لإلسكان                -ج 

 .واإلصالح الزراعيوزارة الزراعة   وباالتفاق معحصراً
من األراضي اخلاصة اليت تقضي الضرورة واملصلحة العامة استمالكها إذا كان صاحب املـشروع                -د 

اجلهات املشرفة على اإلسكان، ويتم االستمالك يف هذا احلال وفق أحكام           من الوحدات اإلدارية أو   
  .قوانني االستمالك النافذة

  :يشترط إلقامة املشروع -٢
 . هكتار٢٥تقل مساحته عن أال   -أ 
أن تكون عقاراته وأجزاء عقاراته متجاورة ومتالصقة، وأن تكون صحائفها العقارية خاليـة مـن                 -ب 

 .اإلشارات املانعة للتصرف
 للتخطيط اإلقليمي إن وجد، وأن يكون يف مجيع األحوال خارج منـاطق             أن يكون موقعه موافقاً      -ج 

موانئ، شواطئ، طرق عامـة، سـكك       اآلثار، العسكرّية، مطارات،    ( املنع واحملميات واحلرمات  
 ...).شبكات كهرباء وهاتف حديدية، غابات، أراضي مشّجرة، ينابيع، أهنار، درء سيول،

  .أال يكون فيه تعد على حقوق الغري العامة واخلاصة  -د 
 بتحديد أسس شراء األراضي للجمعيات التعاونية السكنية وفق         يصدر وزير اإلسكان والتعمري قراراً     -٧املادة  

ون حمضر اللجنة املصدق من وزيري اإلدارة احمللية والبيئة واإلسكان والتعمري املرفق بكتابه رقم              مضم
  .خيالف أحكام هذا القرار ومبا الم ٢٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٥٨٣/٢٥/٩

  : يصدر عنه تضم يف عضويتها كل منٍر اللجنة العليا برئاسة رئيس جملس الوزراء وبقراتشكل -٨املادة 
 .احمللّية والبيئةوزير اإلدارة  -
 .وزير املالية -
 .وزير السياحة -
 .وزير الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .وزير اإلسكان والتعمري -
 .وزير الري -
 ).أضيف بقرار الحق(وزير النقل  -
 .وزير الكهرباء -
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 .رئيس هيئة ختطيط الدولة -
  .احملافظ املختص -

  :مهمتها
 .اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذا القرار  -أ 
 على تقرير اللجنة الفنية واقتراح الوزيرين وفـق املـادة           ظر يف املوافقة األولية على املشاريع بناءً      الن -ب 

 .الرابعة من هذا القرار
تنظر اللجنة يف اعتماد مناطق وحماور التنمية العمرانية األولية إىل حني إجناز واعتمـاد دراسـات                 -ج 

ة املشاريع خارج تلك املناطق واحملاور ألسباب       املتوازن، وهلا أن توافق على إقام      التخطيط اإلقليمي 
  .مربرة ومبا يتوافق مع أحكام هذا القرار

 بقرار من رئيس جملس الوزراء جلنة فنّية استشارية برئاسة معاون الوزير لشؤون التخطـيط               تشكل -٩املادة  
  :وعضوية والتنمية العمرانية

 .ممثل عن وزارة السياّحة -
 .عمريممثل عن وزارة اإلسكان والت -
 .ممثل عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي -
 .ممثل عن وزارة الري -
 .ممثل عن وزارة الدفاع -
 .ممثل عن وزارة املالية -
 .ممثل عن وزارة الكهرباء -
 .ممثل عن هيئة ختطيط الدولة -
 .ممثل عن املديرية العامة لآلثار واملتاحف -
 .ممثل عن املؤسسة العاّمة لإلسكان -
 ).أضيف بقرار الحق(مة للمواصالت الطرقية ممثل عن املؤسسة العا -
 .مدير التخطيط العمراين يف الوزارة -
 .مدير التعاون السكين يف وزارة اإلسكان والتعمري -
 .ممثل عن احملافظة املختصة -
 .ممثل عن املؤسسة العامة للمياه يف احملافظة املختصة -
 .ممثل عن االحتاد العام للتعاون السكين -
  .ية يف الوزارة، مقرًرامدير التنمية العمران -

  :مهمتها، وللجنة أن تستعني مبن تراه مناسًبا من املختصني     
  :إبداء الرأي يف  -أ 

 .املواقع املقترحة ملناطق وحماور التنمية العمرانية -١
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  .املوافقة األولية على املشاريع -٢
  .رفع التوصيات باملواضيع املعروضة عليها إىل اللجنة العليا عن طريق الوزير  -ب 
حتدث يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة مديرية مركزية تسمى مديرية التنمية العمرانية، حتدد مهامها وهيكلها                -١٠ة  املاد

  :اجلهات العامة واألجهزة احمللية بقرار من الوزير، وتتوىل على وجه اخلصوص التنظيمي وعالقتها مع
ة لتحديد مناطق وحماور التنميـة العمرانيـة        إعداد الدراسات التوجيهية وخرائط التنمية املكانية األولي        -أ 

 .إلشادة اجملتمعات العمرانية، بالتنسيق مع وزارة السياحة واجلهات املعنية الالزمة
التحقق من توفر شروط املوافقة األولية على املشروع ومن عدم وجود ما مينع من إقامته وفق هـذا                    -ب 

 .ورفعها إىل اللجنة الفنية القرار،
  .األضابري املتعلقة بالربامج التخطيطية والدراسات التخطيطية العامة، ورفعها إىل الوزيرإبداء الرأي يف   -ج 

  :إجراءات وشروط املوافقة على املشروع وترخيصه -١١املادة 
  :املوافقة األوليةعلى  إجراءات احلصول – أوالً

 ةًن األوليـة متـضم     باإلضبارة يقدم صاحب املشروع طلب املوافقة على املشروع إىل املديرية مرفقاً          -١
  :الثبوتيات اآلتية

 . فيها موقع املشروع ومساحته واستيعابه والغاية من إحداثهمبيناًمذكرة تربيرية   -أ 
 .مذكرة تربيرية أولية حول الربط اإلقليمي للمشروع وعالقته باجلوار -ب 
اصـة  يلزم من املشيدات واملرافق والنـشاطات العامـة واخل          ما املقترح التخطيطي األويل متضمناً    -ج 

ما ينفذ منها على حساب املشروع، أو من خالل خطط اجلهات العامـة              و والفعاليات السياحية، 
خيضع منها ألنظمة املساكن التعاونية، أو لنظام املـساكن          صاحبة االختصاص وباالتفاق معها، وما    

  :من هذا القرار األكثر شعبية منخفضة التكلفة املذكور يف املادة الرابعة عشر
 رقـم    املعدل بالقـانون   م١٩٧٤لعام  / ٩/شيدات العاّمة بأنواعها املعرفة بالقانون رقم       أبنية امل  -

 .م٢٠٠٤ لعام /٤٦/
العاّمـة   الطرق واملرافق العاّمة والبىن التحتية وربطها مع الطرق واملرافق وشبكات البىن التحتية            -

 .قرار من هذا الة يف املادة الرابعة عشرعنهوفق دفتر الشروط الفنية املنصوص 
 حلظ ما يلزم من مقاسم سكنية إلسكان العاملني يف املشروع املقـيمني خارجـه مـن غـري                  -

ويـتم   .املستفيدين والذين يتطلب استثمار وختدمي اجملتمع العمراين انتقاهلم إليه واإلقامـة فيـه            
 .االتفاق مع الوحدة اإلدارية على تنفيذها واستثمارها

 .ات صيانة وخدمات اجملتمع العمراين العامةأسلوب متويل ذايت مستدام لتغطية نفق -
 .التكلفة التقديرية والطريقة املقترحة الستثمار وإدارة اجملتمع العمراين -د 
  :بيانات صاحب املشروع  -ه 

 .الشخصية وثائق التأسيس أو اإلحداث وصك التفويض بالتوقيع وإثبات: لفعاليات القطاع اخلاص -
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بقرارات   من قبل االحتاد العام للتعاون السكين مرفقاً       اقتراح: جلمعيات التعاون السكين املشتركة    -
  .مسكن تعاوين تأسيسها، وبيان بعدد األعضاء املنتسبني غري املستفيدين أو املخصصني بأي

بيان اعتماد مايل موثق يثبت املالءة املالّية لصاحب املشروع وأسلوب ومـصادر متويـل تنفيـذه                 -و 
 .وبرناجمه الزمين

هو مبني يف املادة السادسة أعاله أو ما يقوم مقامهـا   و املشاركة فيها وفق ما    وثائق ملكّية األرض أ    -ز 
مع تعهد من صاحب املشروع بتربئة ذمة العقارات        ). على املوافقة على املشروع    عقد شراء معلق  (

 .التخطيطية العامة  قبل تقدمي إضبارة الدراسةمالياً
 الثبوتيات املرفقة به، خالل مهلة أقصاها شـهر         تدرس املديرية الطلب واإلضبارة األولية وتطلع على       -٢

 .الطلب، وهلا أن تطلب من صاحب املشروع استكماهلا أو توضيحها خالل هذه املدة من تاريخ تقدمي
 .حتيل املديرية توصياهتا حول املشروع إىل اللجنة الفنية -٣
 .ليهاترفع اللجنة الفنية تقريرها خالل أسبوعني من تاريخ ورود إضبارة املشروع إ -٤
 الـوزيرين   منعلى اقتراح مشترك     ختضع املوافقة األولية على املشروع إىل مصادقة اللجنة العليا بناءً          -٥

  .من هذا القرار وتقرير اللجنة الفنية وفق املادة الرابعة
يصدق الربنامج التخطيطي و إضبارة      :املصادقة على الربنامج التخطيطي واملخطط التنظيمي العام       -ثانياً

  .م١٩٨٢  لعام/٥/ة التخطيطية العامة وفق أحكام املادة التاسعة من املرسوم التشريعي رقم الدراس
بعد املصادقة على الربنامج التخطيطي والدراسة التخطيطيـة         : الدراسات التفصيلية والتنفيذية   -ثالثاً

  وفقـاً  ةًاهلندسية التنفيذية كامل   العامة، يقوم صاحب املشروع بإعداد وتقدمي إضبارة الدراسات       
 من هذا القرار، ويقـدمها إىل احملافظـة         ةللشروط الفنية املنصوص عليها يف املاّدة الرابعة عشر       

أجل احلصول على التراخيص الالزمة للتنفيذ، وتوقيع عقد يلتزم فيه بأحكام هـذا              املختصة من 
  .القرار وحتدد فيه شروط التنفيذ واالستثمار

  :-١٢املادة 
  :اسم املشروع إىل الفئات التالية تصنف أراضي ومق-أوالً

مراكز اجلهات  :  األراضي واملقاسم املخصصة ملشيدات النفع العام واألمالك العامة مبا فيها          :الفئة األوىل 
 املقـرات   – األماكن املعـدة لآلثـار العامـة       – املراكز الثقافية  – املكتبات العامة  – املدارس –اإلدارّية
 مراكـز   – املالعب – دوائر مالية  – أماكن العبادة  –كز اإلطفاء  مرا –املشايف واملستوصفات  –الشرطية
  ... احلدائق – الساحات– املرافق– الطرق–االجتماعّية الرعاية

املنـشآت  :  املقاسم املخصصة ملشيدات الفعالّيات اخلاّصة واألهلية بأنواعهـا مبـا فيهـا   :الفئة الثانية 
حّية واحملالت التجارّية ومراكز التسوق واملناطق احلرفّية       واخلدمّية والسياحّية والتعليمّية والص    االقتصادّية
  .... مكاتب الصريفة – شركات التأمني– املصارف–وحمطات الوقود والسياحّية
  . املقاسم املخصصة ألبنية السكن:الفئة الثالثة

  : القرار على يتضمن العقد املربم مع الوحدة اإلدارية املشار إليه يف املادة الرابعة عشر من هذا-ثانياً
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 .تؤول ملكية الفئة األوىل إىل اجلهات العامة املعنية بدون مقابل  -أ 
 . للجهة صاحبة املشروع أو جزءاًكالًتبقى ملكية الفئتني الثانية والثالثة   -ب 
تعترب الطرق والساحات واحلدائق واإلنارة العامة املنفذة من قبل صاحب املشروع من األمالك العامة                -ج 

  .للوحدة اإلدارية
  :-١٣ملادة ا

 .توحد وتدمج عقارات املشروع وتفرز لدى املصاحل العقارية وفق إضبارة الدراسات اهلندسية التنفيذية املصدقة  -أ 
مع مراعاة القوانني واألنظمة النافذة املتعلقة بالتملك، يلتزم صاحب املشروع بعد إجنـاز املنـشآت                 -ب 

  .م بينهمالدى السجل العقاري وفق العقد املرب بتوثيق حقوق املستفيد
  :-١٤املادة 
  :م١٩٨٢ لعام /٥ / إىل املهام املوكلة إليها يف املرسوم التشريعي رقم تتوىل الوزارة، إضافةً-أوالً
إعداد مشروع نظام دعم املشاريع األكثر شعبية منخفضة التكلفة وحتديد معايريها التخطيطية لتـصدر               -

  .رئيس جملس الوزراء بقرار من
نموذجي بني الوحدات اإلدارية وأصحاب املشاريع لتتم املصادقة عليه من قبـل  اقتراح مشروع العقد ال    -

 .اللجنة العليا
 .تسوية األوضاع اإلدارية للمشاريع اليت تقع على أراضي أكثر من وحدة إدارية -
  .تسوية األوضاع العقارية للمشاريع اليت تقع على أراضي أكثر من منطقة عقارية -
  : يصدر الوزير-ثانياً
 .م١٩٧٤ لعام /١٤/إخضاع املشروع ألحكام القانون قرار  -
 .الشروط الفنية ومعايري التخطيط العمراين للمشاريع -
 .إصدار املعايري اخلاصة باستعماالت أراضي املشاريع غري السياحية -
 .دفتر الشروط الفنية إلعداد وتدقيق دراسات التخطيط العمراين العامة والتفصيلية التنفيذية للمشاريع -
س الناظمة لالستعانة باخلربات االستشارية املتخصصة من أجل تقدمي الدعم الفين يف جمـال مـنح          األس -

 .إحداث وإشادة املشاريع املوافقات على
 .قواعد اإلشراف على املشاريع اخلاضعة ألحكام هذا القرار خالل تنفيذها -
عقد منـوذجي يوضـح      (أسس التعاقد مابني صاحب املشروع واملستفيدين بالتنسيق مع وزارة العدل          -

 ).صاحب املشروع واملستفيدين حقوق وواجبات
  .النظام الداخلي واملايل لإلدارة الذاتية للمجتمعات العمرانية واستثمارها بعد إجنازها، ويصدق من اللجنة العليا -
وإدارهتـا  خيضع اإلشراف على تنفيذ املشاريع       :اإلشراف على تنفيذ املشاريع وإدارهتا واستثمارها      -١٥املادة  

يتعارض مع األنظمة    ال واستثمارها للنظام املنصوص عليه يف املادة الرابعة عشر من هذا القرار، مبا           
  .اخلاصة باجلهات املشمولة بأحكامه
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  :-١٦املادة 
 عنه بالكامل ابتداًء من املصادقة على املخطط التنظيمي العـام وحـىت              صاحب املشروع مسؤوالً   يبقى  -أ 

حيق له بيعه أو التنازل عنه جلهة أخرى قبل إجنازه إال مبوافقـة اللجنـة                 وال كامالً إجناز تنفيذ املشروع  
/ ٣ /الرابعة من هذا القرار، مع التقيد بأحكام القانون رقـم           على اقتراح الوزيرين وفق املادة     العليا بناءً 

 . على أرض ومقاسم اجملتمع العمراينم١٩٧٦لعام 
من املادة  / د/اص الطبيعيني واالعتباريني املذكورين يف الفقرة       يقدم صاحب املشروع احملدد من األشخ       -ب 

القرار، عند توقيع العقد مع الوحدة اإلدارية كفالة مصرفية قابلة للتجزئة لصاحلها قيمتها              الثالثة من هذا  
 على مراحل بنسبة تقدم العمل يف املـشروع         التقديرية للمشروع، حترر جزئياً    عشرة باملائة من الكلفة   

 . الربنامج الزمين املعتمدوحسب
تعمل اجلهة اإلدارية وفق األنظمة والقوانني النافذة على تسهيل اإلجراءات الكفيلة بضمان استثمارات               -ج 

 .وحتويالته املصرفية وإجراءات توريد مستلزماته الداخلية واملستوردة صاحب املشروع
  :-١٧املادة 

واردة يف حمضر اجتماع اجمللس األعلى للـسياحة        م العمل بالتعليمات ال   ١/١/٢٠٠٧يوقف اعتباراً من      -أ 
 .م ذات الصلة باجلمعيات التعاونية للسكن واالصطياف١٩٩٦لعام / ١٣٢/رقم 

تدرس احملافظة املختصة مع االحتاد العام للتعاون السكين منح تراخيص البناء على األراضي املـشتراة                 -ب 
 .، وتعرض تقريرها على اللجنة العلياخارج حدود املخططات التنظيمية املصدقة قبل هذا التاريخ

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٨املادة 
  م٢٢/٢/٢٠٠٧هـ املوافق لـ ٥/٢/١٤٢٨دمشق يف   

  رئيس جملس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




