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الجزء األول

مفاهيم أولية
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يســتخدم املختصــون عنــد الحديــث عــن حقــوق امللكيــة والســكن واألراضــي، العديــد مــن املصطلحــات 

القانونيــة والتــي قــد ال تكــون مفهومــة للكافــة، لذلــك علينــا أواًل التعــرف ىلع أكثــر هــذه املصطلحــات 

شــيوعًا، حتــى يمكــن التمييــز بيــن الحــق الشــخصي والحــق العينــي وماهــي الحقــوق العينيــة األصليــة 

وتلــك التبعيــة، والتفريــق بيــن العقــار واملنقــول، وتحديــد أنــواع العقــارات، ال ســيما امللــك واألميريــة وأثــر 

ذلــك ىلع حقــوق امللكيــة واإلرث.

1( الحق العيني والحق الشخص: يمكن تعريفهما ىلع الشكل التالي:

ــذات،  الحــق العينــي: هــو ســلطة مباشــرة يقرهــا القانــون لشــخص معيــن ىلع شــيء معيــن بال

ويمكــن االحتجــاج بــه يف مواجهــة الكافــة.

الحــق الشــخصي: هــو رابطــة قانونيــة بيــن شــخصين معينيــن بمقتضاهــا يحــق ألحدهمــا أن يلــزم 

اآلخــر أن يــؤدي لــه عمــًا، أو أن يمتنــع لصالحــه عــن أداء عمــل.

ــلطة  ــه س ــي لصاحب ــه يعط ــي ألن ــق العين ــة ىلع الح ــد األمثل ــة كأح ــق امللكي ــتخدم ح ــك يس لذل

مباشــرة ىلع الشــيء اململــوك دون وســاطة أحــد ويســتطيع االحتجــاج بــه ىلع الكافــة، وهــو قابــل 

للحيــازة، ويعطــي صاحبــه ميزتــي التتبــع والتقــدم، فيســتطيع صاحــب الحــق العينــي تتبــع الشــيء 

محــل الحــق يف يــد أي شــخص انتقلــت إليــه حيــازة هــذا الشــيء، وبمقتضــى مزيــة التقــدم يفضــل 

صاحــب الحــق العينــي ىلع مــن يزاحمــه يف اإلفــادة مــن الشــيء.

وللتبســيط يســتخدم االلتــزام بديــن مالــي أو تنفيــذ عمــل كمثــال ىلع الحــق الشــخصي ، فــا يمكــن 

لصاحبــه الوصــول إليــه إال عــن طريــق شــخص آخــر هو املديــن ، وصاحــب الحق الشــخصي ال يســتطيع 

االحتجــاج بــه تجــاه الكافــة بــل فقــط يف مواجهــة مديــن معيــن، ويصــح أن يكــون موضــوع األداء 

فيــه شــيئًا معينــًا بالنــوع وليــس بالــذات .والحقــوق الشــخصية غيــر قابلــة للحيــازة ألنهــا تقــع ىلع 

أمــر معنــوي هــو عمــل أو أمتنــاع عــن عمــل .كمــا أن الحــق الشــخصي ال يخــول صاحبــه ميزتــي التتبــع 

والتقــدم ، فهــو ال يــرد ىلع شــيء معيــن حتــى يمكــن القــول بإمــكان تتبعــه ، وكذلــك ال يعطــي 

ميــزة التقــدم فالدائنــون متســاوون يف اســتيفاء حقوقهــم مــن أمــوال املديــن ، فــا تقــدم ألحدهــم 

ىلع اآلخــر إال إذا كان لــه تأميــن خــاص.

2( محل الحق العيني:
إن الحــق العينــي ال يقــع إال علــى شــيء مــن األشــياء بخــاف الحــق الشــخصي الــذي يكــون محلــه عمــًا 

مــن األعمــال.

3( الحقوق العينية األصلية والحقوق العينية التبعية:

الحقــوق العينيــة عددهــا املشــروع ىلع ســبيل الحصــر بخــاف الحقــوق الشــخصية، وال يعتبــر غيــر 

مــا ذكــره املشــرع حقــوق عينيــة وهــي ىلع النحــو التالــي:
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الحقوق العينية التبعية:

1- الرهن بنوعية الحيازي والتأميني.

2- حقوق االمتياز. 

ووصــف الحقــوق األولــى بأنهــا أصليــة والثانيــة بأنهــا تبعيــة ال يقصــد منــه أن الثانيــة تتبــع األولــى، 

وإنمــا اعتبــرت الثانيــة تبعيــة، ألنهــا تتبــع حقــًا مــن الحقــوق الشــخصية، مــن أجــل ضمــان الوفــاء بــه، 

ــأي حــق  ــى فقــد وصفــت بأنهــا أصليــة ألنهــا تقــوم بذاتهــا، وهــي ال ترتبــط يف وجودهــا ب أمــا األول

شــخصي آخــر.

4( الحقوق العينية العقارية والحقوق العينية املنقولة:

ــد  ــا يقص ــار. كم ــرد ىلع عق ــي ت ــة الت ــوق العيني ــع الحق ــة جمي ــة العقاري ــوق العيني ــد بالحق يقص

ــذي  ــن الوصــف ال ــن الحقي ــرد ىلع منقــول ويأخــذ كل م ــي ت ــك الت ــة تل ــة املنقول بالحقــوق العيني

يلحــق املــال، فــإذا كان الحــق عينيــًا عقاريــًا كان هــذا الحــق بمثابــة العقــار يف نظــر املشــرع. وبهــذا 

نصــت املــادة %85 بقولهــا )يعــد عقــارًا كل حــق عينــي يقــع ىلع عقــار(.

5( العقارات واملنقوالت:

تقســم األشــياء مــن حيــث ثباتهــا إلــى عقــارات ومنقــوالت وقــد عــرف القانــون املدنــي العقــار ولــم 

يعــرف املنقــول حيــث نصــت املــادة 84 منــه ىلع مــا يلــي: »كل شــيء مســتقر يف حيــزه ثابــت فيــه، 

ال يمكــن نقلــه منــه دون تلــف فهــو عقــار، وكل ماعــدا ذلــك مــن شــيء فهــو منقــول. ومــع ذلــك، يعد 

عقــارًا بالتخصيــص املنقــول الــذي يضعــه صاحبــه يف عقــار يملكــه رصــدًا ىلع خدمــة هــذا العقــار 

أو اســتغاله«

الحقوق العينية األصلية:

1- امللكية 

2- التصرف

3- السطحية

4- االنتفاع

5- حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع

6- اإلجارة الطويلة

5- حقوق االرتفاق العقارية

8- الوقف

9- اإلجارتان

ــة  ــي الخالي ــة ىلع األراض ــق األفضلي 10- ح

املباحــة 
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6( أنواع العقارات:

العقارات يف نظر القانون ثاثة أنواع هي: 

العقارات بطبيعتها. 	

 العقارات بالتخصيص. 	

 الحقوق العينية العقارية. 	

ــى أن  ــا إل ــة، ويجــب أن نشــير هن ــة العقاري ــا الحقــوق العيني ــا ســابقًا العقــار بالتخصيــص وعددن عرفن

العقــارات بطبيعتهــا ال تشــمل فقــط األراضــي، بــل هــي تشــمل مــا فــوق األراضــي مــن نباتــات وأبنيــة، 

ومــا تحتهــا مــن مناجــم ومقالــع.

وتصنف العقارات بطبيعتها إلى خمسة أصناف:

1. العقارات امللك:

العقــارات امللــك هــي العقــارات الداخلــة ضمــن مناطــق األماكــن املبنيــة، كمــا هــي محــددة إداريــا، 

والقابلــة للملكيــة املطلقــة ويف الواقــع فــإن التفســير لهــذا النــص الــذي كتبــت لــه الغلبــة، واســتقر 

ــر  ــكا إال توات ــار العقــار مل ــه ال يشــترط العتب ــان، أن عليــه الفقــه والقضــاء ســواء يف ســوريا أو يف لبن

شــريطة واحــدة، هــي وجــوده داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريــا.

ــن  ــدود األماك ــارج ح ــة خ ــابقا والواقع ــك س ــجلة مل ــارات املس ــبة للعق ــوق املكتس ــرام الحق ــع احت م

ــى أســناد التمليــك  ــة، باالســتناد إل ــا فالعقــارات املشــتراة مــن الدول املبنيــة كمــا هــي محــددة إداري

ــد  ــات التحدي ــال عملي ــك خ ــارات مل ــا عق ــجل ىلع أنه ــب أن تس ــل 1930/ 12/11، يج ــة( قب )ملكنام

ــة. ــر بغــض النظــر عــن وجودهــا خــارج الحــدود اإلداري والتحري

وبدخــول العقــار األميــري ضمــن الحــدود اإلداريــة للمــدن والبلــدات والقــرى، يتحــول إلــى عقــار ملــك 

ويصبــح خاضعــا ألحــكام الفقــه اإلســامي باملواريــث أي للذكــر مثــل حــظ األنثييــن بعــد أن كان خاضعا 

ألحــكام قانــون االنتقــال بالتســاوي بامليــراث بيــن الذكــر واالنثــى.

2. العقارات األميرية:

ــمل  ــي تش ــرف، وه ــق تص ــا ح ــري عليه ــوز أن يج ــة، ويج ــا للدول ــون رقبته ــي تك ــارات الت ــي العق ه

جميــع العقــارات الخارجــة عــن نطــاق األماكــن املبنيــة املحــددة إداريــا، وهــي تعــد مــن أمــاك الدولــة 

الخاصــة وتخضــع هــذه العقــارات إلــى قانــون انتقــال األمــوال غيــر املنقولــة املطبــق بشــأن العقــارات 

األميريــة والــذي يقضــي باملســاواة بيــن الذكــور واإلنــاث يف الحقــوق.
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كذلــك فــإن تحــول النــوع القانونــي للعقــار األميــري إلــى عقــار ملــك بســبب دخولــه ضمــن املناطــق 

املبنيــة املحــددة إداريــًا، ذو تأثيــر كبيــر ىلع حقــوق الورثــة يف ذلــك العقــار، إال إذا كانــت وفــاة املــورث 

قبــل دخــول العقــار األميــري يف املناطــق املبنيــة املحــددة إداريــا.

3. العقارات األمير ملكية:

وهــذه العقــارات كثيــرة يف ســوريا ، وهــي مــن مخلفــات التشــريعات العثمانيــة امللغــاة .ويقصــد بــه 

العقــار الــذي تكــون أرضــه أميريــة والشــجر أو البنــاء القائــم عليهــا ملــكا ، ويطلــق البعــض ىلع هــذا 

النــوع مــن العقــارات تســمية العقــار مــزدوج النــوع القانونــي .ويعــود أصــل هــذه العقــارات إلــى قانــون 

األراضــي العثمانــي لعــام 1274 الــذي كان يمنــع ىلع املتصــرف إحــداث البنــاء أو الغــراس فــوق األراضــي 

األميريــة إال بــإذن املأمــور ، والبنــاء املحــدث بــإذن املأمــور لــم يكــن تابعــا يف نوعــه لــأرض األميريــة 

ــع  ــا ويخض ــار مختلط ــي للعق ــوع القانون ــح الن ــذ يصب ــه ، وعندئ ــا لصاحب ــكا خالص ــد مل ــل كان يع ، ب

امليــراث يف هــذا النــوع مــن العقــارات لقانــون األحــوال الشــخصية أي للذكــر مثــل حــظ االنثييــن .

4. العقارات املتروكة املرفقة:

وهــي العقــارات التــي تخــص الدولــة ويكــون لجماعــة مــا، حــق اســتعمال عليهــا، تحــدد ميزاتــه ومــداه 

العــادات املحليــة أو األنظمــة اإلداريــة، ويعــود أصــل وجــود هــذه العقــارات إلــى زمــن الدولــة العثمانيــة 

ــدة  ــي ع ــا أو أهال ــة م ــي قري ــا ىلع أهال ــرف به ــق التص ــا أو ح ــض أراضيه ــع بع ــت مناف ــث وقف حي

قــرى متجــاورة، ليقومــوا باســتعمالها، باعتبارهــا مرعــى أو بيــدرا، أو محتطــب واحتفظــت التشــريعات 

الاحقــة بهــذه الصفــة.

5. العقارات املتروكة املحمية:

ــة،  ــن األمــاك العام ــات وتكــون جــزءا م ــة أو املحافظــات أو البلدي ــي تخــص الدول ــارات الت هــي العق

ــام  ــاري وال تعطــى لهــا أرق ــة، وهــي ال تســجل يف الســجل العق ــق العام كالطــرق والشــوارع والحدائ

ــجيلها. ــب تس ــة يج ــوق عيني ــا حق ــا أو عليه ــارات إال إذا كان له عق

6. العقارات الخالية املباحة أو األراضي املوات: 

وهــي األراضــي األميريــة التــي تخــص الدولــة، إال أنهــا غيــر معينــة، وال محــددة، فيجــوز، ملــن يشــغلها 

أوال، أن يحصــل بترخيــص مــن الدولــة ىلع حــق أفضليــة ضمــن الشــروط املعينــة يف أنظمــة أمــاك 

الدولة.
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ــد الوضــع القانونــي للعقــار حتــى  ــب تحدي ــة حقــوق امللكيــة والســكن تتطل ــى خطــوات حماي إن أول

ــوء  ــة يف ض ــات الحماي ــوق وآلي ــذه الحق ــراف به ــا لاعت ــة قانون ــق املقبول ــرف ىلع الوثائ ــن التع يمك

ــك يتطلــب االطــاع ىلع تطــور األوضــاع القانونيــة للعقــارات يف ضــل التشــريعات  هــذا التحديــد. وذل

املتعاقبــة لنتمكــن مــن تصنيــف األوضــاع القانونيــة للعقــارات وفــق وضعهــا الراهــن ممــا يســهل بعدهــا 

تحديــد وثائــق امللكيــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا وآليــات الحمايــة لــكل مــن هــذه التصنيفــات: 

أوال( مراحل تطور األوضاع القانونية للعقارات:

خــال الحكــم العثمانــي كانــت املحاكــم الشــرعية تتولــى تنظيــم الحجــج الشــرعية وتدوينهــا يف 

ــا  ــك م ــلم املال ــرعي، ويتس ــه الش ــه ونوع ــار وموقع ــدود العق ــة يف ح ــاة للدق ــجاتها دون مراع س

ــا لحقــه بالتملــك. ويف عــام 1912 صــدر قانــون التصــرف باألراضــي  يســمى )بالحجــة الشــرعية( إثبات

غيــر املنقولــة ، وأنشــأت دائــرة )الدفتــر الخانقــي( حيــث حصــرت جميــع معامــات التصــرف باألراضــي 

ــرام العقــد  ــة تشــترط أي إشــهار أو تســجيل إلب ــة األحــكام العدلي ــم تكــن مجل ــرة . ول ــك الدائ يف تل

واكتســاب امللكيــة. 

وبقــي العمــل خــال هــذه الفتــرة دون أســس علميــة ويتــرك ملالــك األرض الخيــار بتحديــد مســاحتها 

إمــا بذكــر الحــدود أو بقياســها بالــذراع، وكان أعضــاء لجــان املســح يكتفــون بتقديــر املســاحة بالنظــر 

أو يعدونهــا بالخطــوات أو باســتعمال الحبــل، ممــا أدى الختــاف يف النتائــج. 

ــة للعقــارات  ــد األهميــة املادي ومــع تقــدم الوســائل التقنيــة وانتشــار أنظمــة الشــهر العقــاري وتزاي

ــهر  ــور لش ــام متط ــة لنظ ــة ملح ــت الحاج ــاري أصبح ــان العق ــجيع االئتم ــا وتش ــهيل تداوله ولتس

ــة بإثبــات اســباب كســبها يف ســجات يمكــن للكافــة االطــاع عليهــا وىلع مــا  التصرفــات العقاري

جــاء فيهــا مــن بيانــات وأخــذ شــهادات بهــا. بحيــث يكفــي االطــاع عليهــا ملعرفــة الوضــع القانونــي 

للعقــار.

ويف مطلــع عشــرينيات القــرن املاضــي أوائــل عهــد االنتــداب الفرنســي ىلع ســوريا ولبنــان، اهتمــت 

الدولــة املنتدبــة بإصــاح النظــام العقــاري، واحــداث نظــام عقــاري قضائــي مســاحي يعطــي امللكيــة 

العقاريــة ثقــة أكبــر مــن ســجات )الدفتــر خانــة( وبالفعــل أعــدت القــرارات الازمــة لنظــام حديــث 

لشــهر التصرفــات العقاريــة وصــدرت هــذه القــرارات عــام 1926 ومازالــت ســارية حتــى اليــوم وهــي:

القرار رقم 186 حدد بموجبه نظام التحديد والتحرير العقاري 	 

 القرار رقم 187 تضمن آليات تحديد األماك العقارية 	 

 القرار رقم 188 أنشأ بموجبه السجل العقاري 	 

 القرار رقم 189 تضمن الائحة التنفيذية للسجل العقاري 	 

ــجل 	  ــاء الس ــون إنش ــم لقان ــة املتم ــون امللكي ــروف بقان ــم 3339 املع ــرار رق ــدر الق ــام 1930 أص  ع
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ــة والقــرار رقــم  ــة األحــكام العدلي ــي الســوري ألغــى مجل ــون املدن ــد صــدور القان العقــاري، وعن

ــي. ــون املدن ــه يف القان ــم أحكام ــال معظ ــد إدخ ــام 1930 بع 3339 لع

ويعتبــر النظــام العقــاري المطبــق فــي ســوريا مــن ارقــى االنظمــة العقاريــة فــي العالــم وقــد أخــذ بنظــام 
الشــهر العقــاري العينــي وهــو النظــام المطبــق فــي فرنســا وألمانيــا وسويســرا ويعطــي هــذا النظــام 
اســتقرار للملكيــة العقاريــة ســواء مــن حيــث تحديدهــا بشــكل دقيــق علــى ضــوء خرائــط مســاحية يتــم 
وضعهــا فــي أثنــاء التحديــد والتحريــر أو مــن حيــث احتــرام القيــود العقاريــة وحجيتهــا الكاملــة والمطلقــة 
تجــاه الغيــر أو الضمانــات التــي تعطيهــا هــذه القيــود ألصحابهــا أو مــن حيــث علنيــة الســجل العقــاري 
والطمأنينــة التــي يوفرهــا ذلــك للمعامــات كمــا يعطــي هــذا النظــام حمايــة مــن احتجــاج الغيــر بالتقــادم 

علــى الحقــوق المســجلة ويتطلــب المطابقــة الدائمــة بيــن الســجل العقــاري وخرائــط المســاحة .

ــه ولمعرفــة الســبب  ــة المرجــوة من ــم يحقــق هــذا النظــام العقــاري فــي ســوريا الغاي رغــم مــا ســبق ل
الكامــن وراء ذلــك يجــب اســتعراض المراحــل القانونيــة للعقــار.

1( التحديد والتحرير املؤقت:

يبــدأ الوضــع القانونــي للعقــار بانتقالــه مــن حالــة ماديــة إلــى كيــان قانونــي معتــرف بــه، مــن خــال 

عمليــة التحديــد والتحريــر ، والتــي تشــبه إلــى حــد مــا ، إعطــاء شــهادة امليــاد للمولــود الجديــد يف 

الســجات املدنيــة .

وهــي عمليــة فنيــة قانونيــة يقــوم بهــا مهنــدس مختــص تحــت تصــرف القاضــي العقاري حيــث يتم 

وضــع التصميمــات الهندســية وتنظــم الرســوم املســاحية وفقــا لنتائــج التحديــد والتحريــر املؤقــت 

ــرارات  ــع ق ــا م ــات ومطابقته ــام العملي ــد خت ــة إال بع ــاحة النهائي ــط املس ــع خرائ ــه ال توض ــر أن غي

ــر ، يدعــى  ــد والتحري ــال التحدي ــاح أعم ــاري بافتت ــرار القاضــي العق ــغ ق ــاري بعــد تبلي القاضــي العق

ــد  ــن لحضــور التحدي املالكــون واملجــاورون وىلع العمــوم كل مــن يدعــي بحــق بواســطة املختاري

ــدس  ــر املهن ــم ، ويباش ــاء مدعياته ــد االقتض ــوا عن ــم ويثبت ــدود اماكه ــوا ىلع ح ــي ، ليدل الوجاه

املختــص بإجــراء التحديــد املؤقــت بحضــور جميــع املذكوريــن أعــاه واملختــار ، ويعايــن وضــع اليــد 

ووجــود حقــوق عينيــة وفقــا لتصريحــات ذوي الشــأن واملجاوريــن واملختاريــن ويجــب أن يوضــح يف 

ــات  ــد أيضــا يف املحضــر االعتراضــات أو الطلب التصريحــات عــن مصــدر الحقــوق املدعــى بهــا .ويقي

التــي يقدمهــا املعترضــون أو مدعــوا الحقــوق ، ويتســلم يف الوقــت نفســه مقابــل وصــل الســندات 

والوثائــق اإلثباتيــة املبــرزة .وينتــج عــن هــذه املرحلــة ثــاث وثائــق أساســية هــي:

- الوثيقة األولى: محضر التحديد والتحرير:

يجب أن يشتمل محضر التحديد والتحرير لكل عقار ىلع ما يلي:

وصف العقار )موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده املصرح بها(. . 1

ــد . 2 ــم، وعن ــرح به ــك املص ــركاء يف املل ــن والش ــية املالكي ــة وجنس ــر ومهن ــهرة وعم ــم وش اس

ــاعة.  ــص املش ــن الحص ــاء تعيي االقتض

ذكر الحقوق العينية وحقوق االرتفاق واالنتفاع املترتبة ىلع العقار أو له وحقوق الوقف . 3
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ذكر االعتراضات ىلع الحدود وىلع وجود ومدى حق امللكية أو الحقوق العينية األخرى. . 4

تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأن. . 5

تعييــن محــل اإلقامــة املختــار للماكيــن والشــركاء يف الصــك واملعترضيــن ومدعــي الحقــوق يف . 6

املنطقــة العقاريــة أو يف مركــز القضــاء أو املحافظــة. 

- الوثيقة الثانية: جدول تحرير العقارات:

يفتــح جــدول تحريــر العقــارات املهنــدس املكلــف أثنــاء التحريــر والتحديــد املؤقــت القيــام بوظيفــة 

ــم تحــت مســؤولية القاضــي  ــب القل ــف كات ــم يكل ــد الوجاهــي. ث ــه نتيجــة التحدي ــب ويذكــر في كات

العقــاري أن يــدون فيــه التحويــرات التــي تقــع يف املحضــر وأن يــدون فيــه قــرارات القاضــي. ويســلم 

هــذا الجــدول بعــد تصفيــة االعتراضــات أو الطلبــات وبعــد االنتهــاء مــن العمليــات يف كل منطقــة 

عقاريــة إلــى دائــرة املســاحة لوضــع خرائــط املســاحة.

- الوثيقة الثالثة: الفهرس الهجائي:

يوضــع عــدا ذلــك فهــرس هجائــي بأســماء املالكيــن يف املناطــق العقاريــة حيــث يحــوج إلــى ذلــك 

تعــدد املالكيــن.

2( حل النزاعات:

خــال مهلــة 30 يــوم مــن الصــاق محضــر ضبــط الختــام لعمليــات التحديــد والتحريــر يحق لكل شــخص 

لــم يتدخــل ســابقا أن يتدخــل بطريقــة االعتــراض او طلــب القيــد ثــم يبــدأ القاضــي العقــاري بفحــص 

محاضــر التحديــد والتحريــر ويتأكــد مــن تتميــم املعامــات ويصــادق ىلع مــا ذكــر باملحاضــر ثــم يبــت 

يف االعتراضــات والطلبــات ويمكــن اســتئناف بعــض قراراتــه إال أن االســتئناف ال يوقــف قيــد العقــار 

يف الســجل العقــاري.  ويبقــى للمعترضيــن واملدعيــن بحــق مــا الذيــن لــم يصــدر بحــق ادعاءاتهــم 

حكــم مبــرم حــق إقامــة أي دعــوى كانــت أمــام املحاكــم العاديــة خــال مهلــة ســنتين قبــل أن تصبــح 

لهــذه الوثائــق القــوة الثبوتيــة املطلقــة ألحــكام الســجل العقــاري التــي ال يمكــن أن تكــون عرضــة ألي 

دعــوى كانــت. 

3( السجل العقاري:

وىلع أثــر هــذه العمليــة )التحديــد والتحريــر( ومــن الوثائــق التــي تنتــج عنهــا ومــن غيرهــا سيتشــكل 

الســجل العقــاري، إذ أن الســجل العقــاري خافــا ملــا تــدل عليــه تســميته، ليــس مقصــورا ىلع ســجل 

واحــد، بــل هــو مجموعــة مــن الســجات واملســتندات خصــص كل واحــد منهــا لفئــة مــن املعامــات 

العقاريــة. وتشــتمل هــذه الوثائــق ىلع ســجل امللكيــة والوثائــق املتممــة لــه وهــي )الســجل اليومي، 

ــم  ــرات وتصامي ــط املســاحة، والرســوم املصــورة بالطائ ــا فيهــا خرائ ــر، بم ــد والتحري ومحاضــر التحدي

ــاري  ــين العق ــر التحس ــة، ومحاض ــوق العيني ــاب الحق ــن أصح ــة م ــة املقدم ــح، واألوراق الثبوتي املس

وخرائطــه(.
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ــه  ــن حالت ــار، وتعي ــاف كل عق ــن أوص ــي تبي ــق الت ــة الوثائ ــه )مجموع ــاري بأن ــجل العق ــرف الس ويع

الشــرعية، وتنــص ىلع الحقــوق املترتبــة لــه أو عليــه، وتبيــن املعامــات والتعديــات املتعلقــة بــه(. 

وبنــاء ىلع ذلــك يتكــون الســجل العقــاري مــن: 

سجل امللكية: . 1

وهــو الســجل األهــم مــن صحائــف عقــارات املنطقــة، وتســجل العقــارات يف هــذا الســجل حســب 

ــي  ــيين، فف ــمين رئيس ــي قس ــومة ال ــام، مقس ــة أقس ــة أربع ــوي كل صحيف ــا، وتحت ــب أرقامه ترتي

القســم األول، وهــو يتألــف مــن الصفحــة األولــى، يبيــن وصــف العقــار بذكــر رقمــه، واملنطقــة التــي 

يقــع فيهــا، ونوعــه، ومســاحته، وقيمتــه، واألبنيــة واألغــراس القائمــة فيــه وقيمتهــا. ويف القســم 

الثانــي، وهــو مؤلــف مــن الصفحــات الثاثــة الباقيــة، يذكــر مــا للعقــار ومــا عليــه مــن حقــوق. ويعطى 

املالــك نســخة طبــق األصــل عــن الصحيفــة العينيــة آنفــه الذكــر وهــو مــا يدعــى )ســند امللكيــة(. 

كمــا يعطــى أصحــاب الحقــوق األخــرى املترتبــة ىلع العقــار شــهادة قيــد بهــا.

السجل اليومي: . 2

ــرة  ــى الدائ ــرد ال ــي ت ــات الت ــل، املعام ــم متسلس ــت رق ــا، وتح ــه تباع ــر في ــذي يذك ــجل ال ــو الس ه

ــب  ــة بحس ــوق العيني ــون يف الحق ــة تك ــاص، ألن األفضلي ــأن خ ــجل ش ــذا الس ــود ه ــة. ولقي العقاري

ــي.  ــجل اليوم ــات يف الس ــجيل املعام تس

الخرائط املساحية: . 3

ــر،  ــد والتحري ــام أعمــال التحدي ــر املســاحة عنــد اختت إن الخرائــط املســاحية النهائيــة، تضعهــا دوائ

ويصــادق عليهــا مديــر املســاحة، وتتمتــع عندئــذ هــذه املخططــات بالقــوة الثبوتيــة املطلقــة، التــي 

تكــون لقيــود الســجل العقــاري، وتــودع لــدى أميــن الســجل العقــاري، باعتبارهــا وثيقــة مــن وثائــق 

ــة  ــداع رســمي. وتعــد الخارطــة املســاحية مكمل ــك بمحضــر إي ــم ذل ــور، ويت ــاري املذك الســجل العق

ــة، وتشــكل معهــا الوثائــق املعتبــرة يف الســجل العقــاري. للصحيفــة العقاري

4( نتائج أعمال التحديد والتحرير:

بعــد مــا يقــارب القــرن ىلع انطــاق أعمــال التحديــد والتحريــر يف ســوريا، يمكــن القــول اليــوم أن 

ــث  ــا، حي ــا وتحريره ــم تحديده ــد ت ــة يف ســوريا ق ــي املناطــق العقاري ــن إجمال ــارب 96 % م ــا يق م

يبلــغ إجمالــي عــدد املناطــق العقاريــة ىلع مســتوى القطــر )11092( منطقــة عقاريــة، وبلــغ عــدد 

ــم تبــدأ فيهــا  ــة ل ــل )203( منطقــة عقاري ــة املحــددة واملحــررة )10740(، يف مقاب املناطــق العقاري

أعمــال التحديــد والتحريــر. واملســاحة الباقيــة بــدون تحديــد وتحريــر تقــارب ال 34400 هكتــار، وتتوضع 

هــذه املســاحة يف املناطــق الجبليــة يف محافظتــي الســويداء وطرطــوس، وبعــض مناطــق 

إدلــب وحلــب، خاصــة منطقــة عيــن العــرب يف ريــف حلــب. إال أنــه رغــم النســبة العاليــة للتحديــد 

والتحريــر املنجــز، فذلــك ال يعنــي أنهــا أصبحــت مناطــق عقاريــة نهائيــة، بــل تشــير النســب إلــى أن 

ــام  ــت منظــورة أم ــا ألن خرائطهــا مازال ــة، إم ــة مؤقت ــت مناطــق عقاري ــا يقــارب )43( % منهــا مازال م

القضــاء العقــاري، أو لــم يتــم االنتهــاء مــن حســاباتها املســاحية، أو مــن رســمها، أو مــن تدقيقهــا. وقــد 



15

انعكــس هــذا الكــم الكبيــر مــن املناطــق العقاريــة غيــر النهائيــة، وقلــة عــدد القضــاة العقاريين، ىلع 

أعمــال القضــاء العقــاري، مــن خــال العــدد الكبيــر مــن محاضــر التحديــد والتحريــر املحولــة إلــى القضاء 

العقــاري، وتراكمهــا خــال الســنوات الســابقة.

ثانيا( التصنيفات الحالية لألوضاع القانونية للعقارات:

ــة ودقــة  ــم والشــرح الســابق والحديــث عــن اعتمــاد ســوريا ألفضــل األنظمــة العقاري إن هــذا التقدي

ــي  ــن اراض ــارب 96 % م ــا يق ــه مل ــول نتائج ــدة ووص ــط املعتم ــر والخرائ ــد والتحري ــال التحدي أعم

ــاري.  ــجل العق ــم للس ــام املحك ــورية والنظ ــة الس ــة العربي الجمهوري

قــد يعطــي االنطبــاع بــأن اغلــب عقــارات الجمهوريــة العربيــة الســورية مســجلة بالســجل العقــاري 

ــكل مــن يملــك عقــار أن يحصــل ىلع ســند ملكيــة وال مشــكلة يف إثبــات حــق امللكيــة  ويمكــن ل

ــك . والســكن وتداولهــا ، إال أن األمــر ليــس كذل

ويف الواقــع إن هــذا النظــام املحكــم للســجل العقــاري ، ال يعطــي النتائــج املرجــوة منــه ، خصوصــا 

فيمــا يتعلــق باملســاكن ، إال اذا واكبــه كــون التوســع العمرانــي ضمــن املخططــات التنظيميــة للمــدن ، 

ووفــق رخــص البنــاء النظاميــة ، وعــدم البنــاء ىلع أراض غيــر معــدة لذلــك ، وتســهيل إجراءات ورســوم 

نقــل امللكيــة وافــراز العقــارات ، وتوحيــد الجهــات املخولــة مســك ســجات عقاريــة لتتمتــع بالحمايــة 

املطلقــة للســجل العقــاري .

وللوقــوف ىلع الوضــع القانونــي للعقــار ال ســيما فيمــا يتعلــق باملســاكن يجــب التفريــق بيــن أماكــن 

الســكن النظامــي وأماكــن الســكن العشــوائي

1( مناطق السكن النظامي:

إن معرفــة إذا مــا كانــت العقــارات محــددة ومحــررة أم ال ، يســمح بمعرفــة عاقتهــا بالســجل العقــاري 

ــا أن  ــاري .كم ــجل العق ــكام الس ــع ألح ــي تخص ــط الت ــي فق ــررة ه ــددة واملح ــارات املح ، إذ أن العق

وجــود العقــارات ضمــن األماكــن املبنيــة املحــددة إداريــا أو خارجهــا هــو الــذي يســمح بتصنيفهــا إلــى 

عقــارات ملــك وعقــارات أميريــة ، فالعقــارات امللــك هــي مبدئيــا املوجــودة ضمــن األماكــن املبنيــة 

ــارات  ــون عق ــا تك ــارات خارجه ــة ، والعق ــة املطلق ــة للملكي ــي القابل ــا وه ــددة إداري ــي مح ــا ه كم

أميريــة ، وبالتالــي يخضــع العقــار امللــك ألحــكام قانــون األحــوال الشــخصية يف اإلرث ) للذكــر مثــل 

حــظ األنثييــن ( بينمــا تخضــع العقــارات األميريــة لقانــون انتقــال األمــوال غيــر املنقولــة باملســاواة 

بــاالرث بيــن الذكــر واالنثــى .

وبالنســبة للمســاكن فــإن وجودهــا ضمــن املخططــات التنظيميــة للمــدن وىلع أراض معــدة للبنــاء 

بعــد الحصــول ىلع الترخيــص املطلــوب أو عــدم توفــر ذلــك هــو الــذي يميــز مناطــق الســكن النظامي 

عــن مناطــق الســكن العشــوائي .إال أن هــذه املحــددات تبقــى عامــة وللوقــوف بدقة آكبــر ىلع الوضع 

القانونــي للعقــار ، وكــون الحديــث عــن مناطــق الســكن النظامــي ، فــا يكفــي القــول أنهــا املســاكن 

املبنيــة ضمــن املخططــات التنظيميــة للمــدن ، ىلع أراض معــدة للبنــاء ، والحاصلــة ىلع الترخيــص 
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ــب العقــارات أصبحــت محــددة ومحــررة وموجــودة ىلع الســجل العقــاري برقــم  ــوب .إذ أن اغل املطل

ــت  ــز مناطــق الســكن النظامــي أن التطــورات التــي احدث ــة لكــن مايمي عقــار ضمــن منطقــة عقاري

ىلع العقــار مــن بنــاء حاصلــة ىلع الترخيــص القانونــي وموجــودة ىلع الســجات العقاريــة وتتمتــع 

بحمايــة أحكامــه .

ــجل  ــدى الس ــجل ل ــا مس ــزء منه ــارات ج ــذه العق ــة له ــاع قانوني ــدة أوض ــرز ع ــد اف ــال ق ــع الح وواق

العقــاري وجــزء اخــر مســجل لــدى جهــات خولهــا القانــون مســك ســجات عقاريــة ويمكــن تصنيفهــا 

وفــق التالــي: 

العقارات النظامية املسجلة بالسجل العقاري . 1

العقارات املسجلة بالسجل املؤقت . 2

العقارات املسجلة لدى الجمعيات سكنية . 3

العقارات املسجلة لدى املؤسسة العامة لإلسكان . 4

العقارات املسجلة لدى اإلسكان العسكري . 5

2( مناطق السكن العشوائي:

ــذي نشــأ يف  ــف مناطــق الســكن العشــوائي؛ بأنهــا املناطــق ذات التجمــع الســكني ال يمكــن تعري

غيبــة التخطيــط العمرانــي وبالتعــدي ىلع أمــاك الدولــة أو الغيــر أو بالبنــاء ىلع اراضــي غيــر معــدة 

للبنــاء وبــدون ترخيــص.

إذا مناطــق الســكن العشــوائي وان كانــت مبنيــة ىلع اراض محــددة ومحــررة وموجودة ىلع الســجات 

العقاريــة تحــت ارقــام عقــارات ضمــن مناطــق عقاريــة أو حتــى ضمــن املخططــات التنظيميــة للمــدن 

إال أن وصفهــا ىلع الســجات العقاريــة غيــر مطابــق لواقــع الحــال وكل مــا بنــي عليهــا مــن عقــارات 

غيــر موجــود ىلع الســجات العقاريــة وبالتالــي ال تتمتــع هــذه العقــارات بحمايــة الســجل العقــاري 

الــذي ال يعتبرهــا موجــودة ويمكــن تصنيفهــا ضمــن فئتيــن: 

عقارات مبنية ىلع أماك الدولة . 1

عقارات مبنية ىلع أراض خاصة غير معدة للبناء . 2

إن هــذا التحديــد املبدئــي للعقــارات وتصنيفهــا يمكــن كل صاحــب حــق ملكيــة أو ســكن مــن تحديــد 

الوضــع القانونــي لعقــاره حتــى ننتقــل إلــى الخطــوة الثانيــة بتحديــد مســتندات امللكيــة املقبولــة 

قانونــا لــكل مــن هــذه التصنيفــات ســواء أكانــت يف مناطــق الســكن النظامــي أو العشــوائي، وآليــات 

ية. لحما ا
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وفقــا لتصنيفــات األوضــاع القانونيــة للعقــارات وبعــد القيــام بالخطــوة األولــى وتحديــد الوضــع القانونــي 

للعقــار ســواء أكان ضمــن مناطــق الســكن النظامــي أم مناطــق الســكن العشــوائي ووفقــا للتصنيفــات 

ــات  ــات هــذه الحقــوق وآلي ــد وســائل إثب ــة لتحدي ــى الخطــوة الثاني ــل إل ــة لهــذه األوضــاع ننتق الفرعي

حمايتهــا.

أوال( مناطق السكن النظامي:

ــع  ــن م ــع الراه ــت الوض ــارة تثبي ــو عب ــام 1948 وه ــص ع ــة حم ــي ملدين ــط تنظيم ــع أول مخط وض

تغييــرات بســيطة وكان عــدد ســكان املدينــة مئــة ألــف نســمة يشــغلون مســاحة 430 هكتــار بنيــت 

بــدون تنظيــم ســابق، وقــد نظــم املخطــط مســاحة جديــدة تقــدر ب 460 هكتــار وبهــذا أصبحــت 

ــار. ــه 890 هكت مســاحة املخطــط بكامل

بعــد ذلــك وضــع مخطــط تنظيمــي عــام وشــامل يف املــدة الواقعــة بيــن عامــي 1959 - 1962 مــن 

قبــل شــركة دوكســيادس لتخديــم املدينــة ملــدة ثاثيــن عــام حتــى عــام 1990 ليســتوعب مليــون 

نســمة ضمــن مســاحة قدرهــا 4230 هكتــار.

وبعــد فقــد املخطــط الســابق صاحيتــه وأهليتــه للتنفيــذ قــام املخطــط البولونــي كوجنيســكي 

ــام 1975  ــى ع ــام 1966 حت ــن ع ــنوات م ــر س ــة لعش ــم املدين ــيادس لتخدي ــط دوكس ــل مخط بتعدي

ــار. ــف نســمة ضمــن مســاحة 1380 هكت ليســتوعب 290 أل

وبقيــت مدينــة حمــص دون مخطــط تنظيمــي يف املــدة الواقعــة بيــن عــام 1985 حتــى عــام 1989 

اذ وضــع مخطــط تنظيمــي مــن قبــل الشــركة العامــة للدراســات والتــي ســلمت الدراســة عــام 1999 

ويفتــرض ان يغطــي الفتــرة الزمنيــة حتــى عــام 2020  وعليــه قســمت املدينــة إلــى قســمين: 

القسم األول يضم املدينة الحالية وتوسعتها حتى عام 1995 	

والقسم الثاني يضم منطقة التوسع حتى عام 2020   	

والغايــة مــن اســتعراض هــذه املخططــات التنظيميــة خصوصيــة مدينــة حمــص واختــاف األوضــاع 

القانونيــة للعقــارات وفــق فتــرة بنائهــا التــي واكبــت وضــع هــذه املخططــات. والــذي ادى إلــى وجــود 

أحيــاء ســكن نظامــي مثــل بــاب تدمــر وبــاب التركمــان والحميديــة والســوق املســقوف وبــاب الســباع 

وبــاب الدريــب وجــورة الشــياح واملحطــة واإلنشــاءات والحمــرا واملغطاســية وشــارع القوتلــي والناعــورة 

والوعــر والتــي تــم تنظيمهــا وفرزهــا وترخيصهــا يف ضــل املخططــات التنظيميــة األولــى للمدينــة.

ــق  ــي وف ــع الترخيــص يف مناطــق التوســع العمران ــة ومن ــاء توقــف املخططــات التنظيمي ويف أثن

ــرو  ــا عم ــة وباب ــر بعلب ــل دي ــة مث ــوائيات قديم ــف يف عش ــاء الخال ــام 1979 ازداد البن ــون 60 لع القان

وعشــيرة وكــرم الزيتــون وكــرم اللــوز بينمــا نشــأت مناطــق عشــوائية جديــدة مثــل الزهــراء وعكرمــة 

ــم  ــدم له ــت تق ــوائية كان ــة العش ــاء املوالي ــة أن األحي ــي املدين ــر أهال ــن، ويذك ــن واألرم واملهاجري

النصائــح مــن البلديــة بأماكــن البنــاء وفــق املنظــور املســتقبلي للتنظيــم بحيــث ال يتــم البنــاء يف 
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مناطــق يتوقــع أن تكــون مرافــق عامــة وعنــد اعتمــاد املخطــط التنظيمــي تــم مراعــاة الحفــاظ ىلع 

ــم يتــم التقيــد  املســاكن ووضــع املرافــق العامــة يف األماكــن الخاليــة. بينمــا يف األحيــاء األخــرى ل

ــة  ــات التنظيمي ــت املخطط ــا وضع ــتطاع إنم ــدر املس ــاكن ق ــاظ ىلع املس ــوي والحف ــح الج باملس

بغــض النظــر عــن واقــع الحــال. وهــو مــا يفســر بقــاء مســاكن مخالفــة يف هــذه األحيــاء مبنيــة ىلع 

اراض غيــر مخصصــة للبنــاء أو طرقــات أو حدائــق ...الــخ ، بينمــا املناطــق العشــوائية املواليــة للنظــام 

ــر. تقتصــر مشــكلتها بالبنــاء ىلع أرض الغي

لذلــك يجــب مراعــاة هــذه الخلفيــة لأحيــاء ومــا افرزتــه مــن آليــات تعامــل خــال ذكرنــا لوســائل إثبــات 

حقــوق امللكيــة والســكن وفقــا لأوضــاع القانونيــة لــكل تصنيف.

ــجل  ــود الس ــم وقي ــجل الدائ ــود الس ــتندة لقي ــة املس ــن امللكي ــابهة بي ــكام متش ــت األح ــا كان ومل

ــة  ــة العام ــود املؤسس ــتندة لقي ــة املس ــبة للملكي ــر النس ــك األم ــا. وكذل ــندمجهما مع ــت س املؤق

ــكنية. ــات الس ــكري والجمعي ــكان العس ــكان واإلس لإلس

أ( - العقارات املستندة لقيود السجل الدائم أو املؤقت: 

ــص  ــرز ومرخ ــار مف ــو عق ــي ه ــط التنظيم ــن املخط ــار ضم ــس كل عق ــه لي ــول إن ــب الق ــة يج بداي

وإنمــا هــو قابــل للترخيــص واإلفــراز، أمــا العقــارات خــارج املخطــط التنظيمــي فتخضــع إلزالــة الشــيوع. 

)الشــيوع: هــو حالــة قانونيــة المتــاك شــخصين او أكثــر لعقــار واحــد وتتــم ازالــة الشــيوع امــا رضائيــًا 

او قضائيــًا ليصبــح لــكل مالــك حصــة مفــرزة ومحــددة(.

ــرة كمــا  ــة وقصي كمــا أن مــدة بقــاء العقــارات يف الســجل املؤقــت والتــي يفتــرض أن تكــون مؤقت

تــدل تســميته، ال يتــم االلتــزام بهــا ويمكــن أن تبقــى ألكثــر مــن ثاثيــن عــام.

كمــا أن العقــارات املبنيــة قبــل دخولهــا املخطــط التنظيمــي هــي التــي تســجل يف الســجل الدائــم 

ــم  ــا التنظي ــد دخوله ــت بع ــجل املؤق ــدى الس ــجل ل ــي تس ــي الت ــاء فه ــدة للبن ــي املع ــا االراض أم

ــك يجــب التفريــق بيــن الحالتيــن:  ــاء، لذل وحصولهــا ىلع الترخيــص للبن

- العقارات املبنية قبل دخولها املخطط التنظيمي: 

ــل  ــبقا قب ــة مس ــارات املبني ــبة للعق ــي بالنس ــط التنظيم ــة باملخط ــميل منطق ــم تش ــا يت عندم

دخولهــا املخطــط التنظيمــي يجــب تصحيــح أوصافهــا فــإذا كانــت مطابقــة للمخطــط التنظيمــي 

ــاف  ــح األوص ــة تصحي ــم معامل ــويتها )وتت ــب تس ــات يج ــاك مخالف ــا إذا كان هن ــكلة أم ــد مش ال يوج

والتســوية لــدى البلديــة وبنــاء عليهــا يتــم التصحيــح يف الســجل العقــاري ويصبــح لــدى املالــك ســند 

بامللكيــة نظامــي وهــو مــا يعــرف بالطابــو األخضــر(

ــاء  ــوكا ىلع الشــيوع فــإن العقــار يدخــل التنظيــم باألوصــاف التــي تمــت أثن أمــا إذا كان العقــار ممل

التحديــد والتحريــر حتــى يتــم فــرزه فينتــج عنــه مقاســم واإلشــارات املوجــودة ىلع صحيفــة العقــار 

تبقــى مثقلــة بهــا جميــع املقاســم وبعــد االفــراز يبقــى العقــار رقــم كــذا مــن املنطقــة العقاريــة 
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رقــم كــذا ويأخــذ كل مقســم رقــم ويمكــن أن يكــون املقســم أي جــزء مــن العقــار كأن يكــون شــقة أو 

فيــا أو محــل تجــاري ويصبــح لــكل مقســم ســند ملكيــة.

- وسائل إثبات امللكية للعقار املفرز املسجل:

تعتبــر هــذه الحالــة مــن حــاالت األوضــاع القانونيــة األكثــر اســتقرارا للملكيــة وإلمكانيــة إثباتهــا مــع 

ــوارث أم  ــك قيــدا أم بال ــة تتعلــق باملال ــار اختــاف االحــكام فبمــا إذا كانــت الحال األخــذ بعيــن االعتب

باملشــتري: 

بالنسبة للمالك قيدا: . 1

يحصــل املالــك قيــدا ىلع ســند بامللكيــة مــن الســجل العقــاري وهــو مــا يعــرف )بالطابــو االخضــر( 

وهــو يعطــى ملــرة واحــدة فقــط للمالــك ويمكــن اســتخراج بــدل ضائــع كمــا يمكــن لوكيــل املالــك أن 

يســتخرجه.

  لكــن مــع حــاالت تلــف الســجات العقاريــة ينصــح بــأن يحتفــظ املالــك بوثائــق معامــات التســوية 

وتصحيــح األوصــاف إن تمــت كســندات رســمية يف هــذه الحالــة.

 كمــا يمكــن اســتخراج بيانــات قيــد عقاريــة جديــدة مــن قبــل املالــك أو وكيلــه أو أي شــخص مــن قبلــه 

وهــي األكثــر اســتخداما إلثبــات امللكيــة وإجــراء املعامــات املتعلقــة بهــا كمــا أنهــا تبقــي املالــك 

ىلع إطــاع بــكل مــا يتعلــق بالعقــار لذلــك ينصــح بالحصــول عليــه دوريــا.

نصائح: 

بالنســبة للمالــك ســواء أكان ذكــر ام انثــى تكــون النصيحــة باســتخراج ســند امللكيــة )الطابــو االخضــر( 

ــي  ــورات الت ــاع بالتط ــاء ىلع اط ــكل دوري للبق ــاري بش ــد عق ــان قي ــتخراج بي ــه، واس ــاظ ب واالحتف

تلحــق بالعقــار.

بالنســبة لزوجــة املالــك أو اختــه أو ابنتــه، ينصــح بالتأكــد مــن اســتخراج املالــك لســند امللكيــة ومكان 

االحتفــاظ بــه، والحصــول ىلع بيــان قيــد عقــاري وإثبــات صلــة القريــة بينهــا وببــن املالــك ومقــدار 

حصتهــا االرثيــة يف حــال وفاتــه مــن خــال وثيقــة حصــر اإلرث.

بالنسبة للوارث: . 2

ــار  ــورث للعق ــة امل ــو ملكي ــه ه ــه إثبات ــا علي ــاة وكل م ــخ الوف ــن تاري ــار م ــكا للعق ــوارث مال ــح ال يصب

والعاقــة اإلرثيــة بينــه وبيــن املتــويف ويتــم ذلــك عــن طريــق حصــر اإلرث الشــرعي إذا كان العقــار 

ملــك وحصــر اإلرث القانونــي إذا كان العقــار أميــري، وهــذا بحكــم القانــون إذا كان العقــار ملــك فحصــر 

اإلرث الشــرعي خيــار اجبــاري، وإذا كان العقــار أميــري فحصــر اإلرث القانونــي أيضــًا خيــار وحيــد.
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- حصر اإلرث الشرعي: 

أواًل: ما هو حصر االرث الشرعي يف سوريا:

هــو وثيقــة قانونيــة يبيــن فيهــا مقــدار حصــص ورثــة شــخص متــويف وعــادة يتــم توزيعها بشــكل 

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــورة يف الق ــبة املذك ــب النس ــهم بحس ــاب االس ــم حس ــهم، ويت أس

واالجتهــاد.

وحصــر االرث ليــس حصــر ألمــاك املتــويف أو بيــان ملــا يملكــه مــن أمــوال أو عقــارات بــل هــو فقــط 

نســبة مــا يملكــه الورثــة مــن أســهم مــن التركــة بوجــه عــام وبمعنــى أخــر باختصــار هــو ينــص 

ىلع )انــه ثبــت لدينــا وفــاة فــان بتاريــخ كــذا وانحصــر ارثــه بــكل مــن فــان ولــه كــذا ســهم وفــان 

لــه كــذا ســهم مــن التركــة(

ثانيًا: الجهة املكلفة بإصدار حصر االرث الشرعي يف سوريا:

ــاة  ــع لهــا موطــن ســكن أو وف ــي يتب الجهــة املكلفــة هــي وزارة العــدل – املحكمــة الشــرعية الت

املــورث.

ثالثًا: الشروط واالوراق املطلوبة وكيفية عمل معاملة حصر االرث الشرعي يف سوريا:

ــة يتجــاوز  ــن الورث ــراره واحــد م ــم حصــر االرث أن يكــون مــن يقــوم بتنظيمــه أو اق يشــترط لتنظي

ــة اســم املتــويف واســمك وتوقــع  ــًا. بعــد أن تأخــذ النمــوذج املعتمــد تقــوم بتعبئ ــره 18 عام عم

الطلــب بعــد الصــاق الطوابــع املطلوبــة وتتجــه لديــوان املحكمــة الشــرعية حيــث يتــم تحويــل هــذا 

النمــوذج الــى مديريــة املاليــة ومدريــة الســجل املدنــي.

وبعدهــا تذهــب الــى مختــار املحلــة ليقــوم بتعبئــة القســم الخــاص باملختــار وهــو بيــان شــهادة 

ــى  ــب ال ــم يذه ــوذج. ث ــع ىلع النم ــم ويوق ــان ويخت ــان وف ــن ف ــه كل م ــويف وورث ــان ت ــأن ف ب

الســجل املدنــي حيــث يســجل يف النمــوذج بيانــات قيــد املتــويف وأهلــه وزوجاتــه واوالده. ويف 

حــال لــم يكــن متزوجــًا أو ليــس لديــه أوالد ذكــور فيجــب احضــار بيــان قيــد للمــورث مــن الســجل 

ــه ورثــة مــن االصــول او الفــروع او االخــوة. ــو ليــس ل املدنــي واخوتــه واخواتــه وحتــى اوالد أعمامــه ل

ثــم بعدهــا الذهــاب الــى مديريــة املاليــة لتقيــد بيــان بمــا يملكــه املــورث مــن أمــوال وعقــارات ومــا 

عليــه مــن ديــون أيضــًا. ويتــم تذييــل املعاملــة مــن قبــل املاليــة بأنــه ال مانــع لديهــم مــن تنظيــم 

حصــر االرث.

وبعدهــا تعــود للمحكمــة الشــرعية حيــث يســتلم املعاملــة مســؤول الفرائــض )وهــو الــذي ســيوزع 

االســهم للورثــة بموجــب مســألة حســابية أحيانــا ممكــن أن تكــون معقــدة وصعبــة( ويقــوم بتنظيم 

ــة  ــارج املعامل ــرد خ ــكل منف ــة بش ــة الوثيق ــوم بطباع ــم تق ــي ث ــه القاض ــع علي ــر االرث ويوق حص

وتوقــع وتصــدق مــن القاضــي والديــوان وتحفــظ االصليــة لــدى املحكمــة وتأخــذ مــا تريــد مــن نســخ 

عنهــا.

ماحظــة: غالبــا مــا تحصــل الوفــاة يف أماكــن النــزوح )إدلــب مثــًا( حيــث ال يوجــد محكمــة معتــرف 
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بهــا مــن قبــل النظــام لذلــك ال بــد مــن إجــراء حصــر االرث أمــام محكمــة املوطــن األصلــي للمتــويف 

)حمــص( وال يشــترط حضــور جميــع الورثــة فحضــور أحدهــم مــن مــن أتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره 

أو إجــراء وكالــة للقيــام بذلــك. 

رابعًا: تكلفة معاملة حصر االرث يف سوريا:

تكلفة حصر االرث حسب ماورد يف موقع بوابة الحكومة االلكترونية هي: 

 طابــع دور محاكــم - طابــع قيديــة - طابــع مجهــود حربــي - طابــع مالــي - طابــع إعــادة إعمــار، 

وتتــراوح قيمتهــا بيــن 25 – 50 ليــرة ســورية، وأحيانــًا لــو كانــت املســالة االرثيــة كبيــرة ومعقــدة فمــن 

املمكــن أن تدفــع أتعــاب بســيطة ملســؤول الفرائــض يقدرهــا القاضــي الشــرعي.

- حصر اإلرث القانوني: 

ال تختلــف كثيــرا اإلجــراءات عــن حصــر االرث الشــرعي غيــر أن حصــر اإلرث القانونــي ينظــم مــن قبــل 

محكمــة الصلــح التــي يتبــع لهــا موطــن ســكن او وفــاة املــورث أمــا بالنســبة للوثائــق والرســوم وفــق 

لي:  لتا ا

بيان عائلي: للمتوفى  -

ورقة ال مانع: من املالية ال مانع من إجراء حصر اإلرث  -

قيد سجل مدني: اخراجات قيد أو بيانات أخرى لشخص متوفى من الورثة  -

براءة ذمة مالية  -

رسوم الخدمة:

طابــع دور محاكــم، طابــع قيديــة، طابــع مجهــود حربــي، طابــع مالــي، طابــع إعــادة إعمــار، وتتــراوح 

قيمتهــا بيــن 10 – 50 ليــرة ســورية

ــه إجــراء نقــل  ــاة وبإمكان ــخ الوف ــن تاري ــار م ــة ىلع العق ــة اإلجــراءات التحفظي ــوارث اتخــاذ كاف ولل

ــه  ــاظ بحصت ــر اإلرث وإذا أراد االحتف ــوى لحص ــاج س ــك وال يحت ــوق املال ــة حق ــه كاف ــة فلدي امللكي

ــة. ــجات العقاري ــمه يف الس ــا الس ــه نقله بإمكان

نصائــح: )تكــون النصيحــة االساســية للــوارث ســواء أكان ذكــر ام انثــى اثبــات وفــاة املــورث وملكيتــه 

للعقــار والعاقــة االرثيــة بيــن الــوارث واملتــويف، ويتــم ذلــك مــن خــال وثيقــة حصــر االرث الشــرعي 

إذا كان العقــار ملــك وحصــر االرث القانونــي إذا كان العقــار اميــري

وبعدهــا يمكــن إجــراء عمليــة نقــل امللكيــة الســم الــوارث، وينصــح بعــدم إجــراء نقــل امللكيــة إذا 

كان الــوارث لديــه اشــكاليات أمنيــة أو قانونيــة فوثيقــة حصــر االرث تكفــي ألنــه يعتبــر مالــك مــن 

تاريــخ الوفــاة.
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ــة ويف حــال عــدم وجــود أحــد  ــة حصــر االرث اي أحــد مــن الورث نصيحــة: يمكــن ان يقــوم بمعامل

ــك. ــام بذل منهــم يف حمــص يمكــن توكيــل شــخص عــادي أو محامــي للقي

بالنسبة للمشتري: . 3

تعتبــر عمليــة الشــراء مــن املالــك قيــدا مــن أبســط العمليــات بالنســبة لتــداول العقــارات ويمكــن 

أن تتــم لــدى الســجل العقــاري بحضــور الطرفيــن أو وكائهمــا القانونييــن إال أنهــا تحتــاج للموافقــة 

األمنيــة )املوافقــة االمنيــة يتــم طلبهــا مــن قبــل جهتيــن إمــا وزارة املاليــة عنــد طلــب بــراءة الذمــة 

ــندات  ــدرج س ــار( وتت ــع العق ــق ببي ــة تتعل ــم وكال ــد تنظي ــة عن ــدل ووزارة الخارجي ــب بالع أو الكات

امللكيــة مــن حيــث قــوة اإلثبــات وفــق التالــي: 

1. السند العادي:

ــك واملشــتري بــدون التصديــق عليــه مــن موظــف  وهــو عقــد البيــع املنظــم بيــن الطرفيــن املال

رســمي ويمكــن أن يتحــول إلــى ســند رســمي باملصالحــة ىلع العقــد ودفــع الرســوم للماليــة حتــى 

يصبــح ســند ثابــت التاريــخ ويجــب االحتفــاظ بهــذا الســند لحيــن نقــل امللكيــة وينصــح برفــع دعوى 

تثبيــت وتتطلــب مــا يلــي:

- بيان قيد عقاري للعقار محل البيع

- اســتدعاء الدعــوى ويتضمــن: وضــع إشــارة الدعــوى ىلع صحيفــة العقــار رقــم محضــر )(، منطقــة 

عقاريــة )(، إلــزام املدعــى عليــه بتثبيــت بيــع املدعــى عليــه إن دعــوى تثبيــت بيــع العقــار التــي 

ــار ونقــل وتســجيل  ــام العق ــة( لحصــة ســهمية أو لتم ــع )اإلقراري ــع للمشــتري بالبي ــا البائ ــر فيه يق

امللكيــة الســم املشــتري يف الســجل العقــاري.

إذا لــم يكــن البائــع مالــك قيــدا، وإنمــا بموجــب حكــم محكمــة فيجــب الحصــول ىلع صــور مصدقــة 

ــمى  ــا يس ــذا م ــدًا وه ــك قي ــى املال ــواًل إل ــابقين وص ــن الس ــع املالكي ــة جمي ــتندات ملكي ــن مس ع

بتسلســل امللكيــة.

تجهيــز كتــاب االشــارة ويتألــف مــن: صــورة عــن اســتدعاء الدعــوى وبيــان قيــد عقــاري وجميــع أوراق 

الدعــوى مــن بيــان قيــد عقــاري وجميــع الوثائــق املبــرزة يف الدعــوى

بعــد تجهيــز إضبــارة الدعــوى يتــم تقديمهــا للقاضــي للقيــد أصــواًل، وتحديــد موعــد الجلســة لــدى 

ــه صيغــة: وضــع  ــاب االشــارة ويضّمن ــوان ىلع أوراق كت املحكمــة املختصــة ، يصــادق موظــف الدي

إشــارة الدعــوى ىلع صحيفــة العقــار يف الســجل العقــاري، ومــن ثــم يأخــذ املدعــي الكتــاب إلــى 

الســجل العقــاري إلجــراء معاملــة وضــع االشــارة وفقــًا لأصــول.

يحضــر الطرفــان إلــى املحكمــة يف موعــد الجلســة املحــدد أمــام القاضــي حيــث يقــر البائــع بالبيــع 

للمشــتري وقبضــه الثمــن املتفــق عليــه.

بعــد وضــع اإلشــارة ينبغــي ىلع املشــتري أخــذ كتــاب مــن الســجل العقــاري ُيشــِعر بوضــع اإلشــارة 



25

ىلع صحيفــة العقــار، وتقديمــه للمحكمــة يف جلســة محــددة ســواًء قبــل اقــرار البائــع أو بعــده.

ــة الســم  ــار موضــوع الدعــوى ونقــل وتســجيل امللكي ــع للعق ــت البي يصــدر القاضــي حكمــه بتثبي

ــة. ــة العقاري ــتري يف الصحيف املش

ــع  ــراره والتوقي ــب اســقاط حــق مــن الطعــن ويجــري إق بعــد صــدور الحكــم، يتقــدم الطرفــان بطل

عليــه أمــام القاضــي

2. السند الرسمي :

عرف املشرع السوري األسناد الرسمية يف املادة /5/ من قانون البينات بأنها:

الكتــاب الــذي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة طبقــًا لأوضــاع القانونيــة 

ويف حــدود ســلطته واختصاصــه مــا تــم ىلع يديــه أو تلقــاه مــن ذوي الشــأن.

وفــق هــذا التعريــف يجــب أن تتوافــر يف الســند عــدة شــروط العتبــاره مــن األســناد الرســمية ويمكن 

تلخيــص تلــك الشــروط بالنقــاط التالية:

ــة  ــة عام ــف بخدم ــخص مكل ــام أو ش ــف ع ــل موظ ــن قب ــرر م ــد ح ــند ق ــون الس ــب أن يك أواًل: يج

واملقصــود هنــا باملوظــف العــام هــو :كل شــخص عينتــه الدولــة ليقــوم بــأداء عمــل مــن أعمالهــا 

ــدوام ىلع صــورة ال

يشــترط االســتمرارية بهــذا العمــل مــن قبــل املوظــف فــإذا لــم يكــن مســتمرًا ال يعتبــر موظفــًا عامــًا 

بــل يمكــن اعتبــاره شــخص مكلــف بخدمــة عامــة.

املوظفون العامون يف سوريا متنوعون ومنهم:

أمناء السجل العقاري ورؤساء املكاتب املعاونة.	 

الكتاب بالعدل الذين يقومون بكتابة األسناد والعقود وتصديقها وتنظيمها.	 

ــح الصــادرة عــن 	  ــات واللوائ ــت املدافعــات والبيان ــاب املحاكــم ويدخــل يف وظائفهــم تثبي كت

الخصــوم.

املحضرون ووظيفتهم تبليغ املذكرات القضائية.	 

القناصل.	 

ثانيًا: أن يكون املوظف مختصًا بتحرير السند:

فــا يكفــي أن يكــون الســند قــد حــرر مــن قبــل املوظــف العــام بــل يجــب أن يكــون هــذا املوظــف 

مختصــًا بتحريــره اختصاصــًا موضوعيــًا ومكانيــًا.

فــإذا لــم يكــن كذلــك ال يكــون هــذا الســند الصــادر عنــه ســندًا رســميًا، ويرجــع يف تعييــن حــدود 

ــي  ــر الت ــاة واملحاض ــا القض ــي يصدره ــكام الت ــك األح ــال ذل ــة مث ــن الخاص ــى القواني ــه إل وظائف
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ينظمهــا الكتــاب واملحضــرون تتبــع قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة أمــا العقــود التــي ينظمهــا 

الكتــاب بالعــدل يســري عليهــا قانونهــم الخــاص كمــا أن كل موظــف عــام تنحصــر أعمالــه يف نطــاق 

االختصــاص املكانــي يف منطقــة محــددة فــا يجــوز تجــاوزه.

ثالثًا: أن يكون قد تم تحرير السند وفق األوضاع املقررة قانونًُا:

بمعنــى أنــه ىلع املوظــف العــام أن يتقيــد بالقواعــد واألصــول التــي نصــت عليهــا القوانيــن مــن 

ــية  ــطب والتحش ــو والش ــي املح ــف وتحاش ــهود التعري ــن وش ــة املتعاقدي ــن هوي ــت م ــة التثب جه

)كــون املــادة 27 مــن قانــون البينــات تعطــي للمحكمــة ســلطة تقديريــة يف حــال وجــود عيــوب 

ــه يف  ــقاط لقيمت ــن اس ــية م ــطب والتحش ــو والش ــي املح ــي ه ــند والت ــة او الس ــة يف الورق مادي

االثبــات او إنقاصهــا( ووجــوب توقيــع املتعاقديــن والشــهود واملوظــف العــام وتســجيل العقــود بعــد 

ذلــك يف الســجات الخاصــة والغــرض مــن ذلــك أحاطــت الســند بالضمانــات التــي تكفــل الثقــة بــه.

وقــد عينــت القوانيــن الخاصــة األوضــاع املقــررة لــكل ســند مــن األســناد الرســمية فيرجــع إلــى كل 

منهــا يف تقديــر توفــر هــذا الشــرط..

مــا يهمنــا مــن األســناد الرســمية عقــد البيــع القطعــي املنظــم لــدى الكاتــب بالعــدل )يوجــد نمــوذج 

لهــذا العقــد موجــود عــادة لــدى الكاتــب بالعــدل وان كان يطلــب عليــه اســم عقــد البيــع القطعــي 

اال ان اثــره القانونــي يبقــى باعتبــاره ســند رســمي وحتــى يصبــح البيــع قطعــي ال بــد مــن نقــل 

امللكيــة يف الســجل العقــاري( وكذلــك جــرى التعامــل ىلع تنظيــم وكالــة غيــر قابلــة للعــزل تتضمن 

البيــع )تنظــم هــذه الوكالــة لــدى الكاتــب بالعــدل وجــرى التعــارف ىلع التعامــل بهــا بقصــد اتمــام 

البيــع وال يمكــن عــزل الوكيــل بهــا اال باتفــاق الطرفيــن(  أيضــا يجــب االحتفــاظ بهــذا الســند إال أنــه 

يشــكل ضمانــة اضافيــة عــن الســند العــادي بأنــه يمكــن اســتخراج بديــل عنــه مــن الجهــة التــي 

ــة  نظمتــه يف حــال فقــده لذلــك يجــب حفــظ رقمــه وتاريخــه حتــى يســهل ذلــك كمــا أن الوكال

عندمــا تنصــب ىلع جــزء مفــرز يمكــن اســتعمالها مباشــرة أمــام الســجل العقــاري لنقــل امللكيــة أو 

لرفــع دعــوى إلجــراء ذلــك 

3. إشارة الدعوى: 

ــه يف  ــتري وتفضيل ــق املش ــل ح ــم ويكف ــراء مه ــار إج ــة العق ــوى ىلع صحيف ــارة الدع ــع إش وض

ــى  ــح اال يكتف ــن ينص ــارة لك ــع اإلش ــد وض ــار بع ــة ىلع العق ــوق الجاري ــاب الحق ــة ىلع أصح الدرج

ــة  ــل امللكي ــن نق ــوى لحي ــة الدع ــارة ومتابع باإلش

4. اإلقرار القضائي:

ــى درجــة القــرار القطعــي كأن  ــم تصــل إل ــذي يتــم خــال الدعــوى يف حــال ل ــي ال ــرار القضائ اإلق

تشــطب الدعــوى يمكــن أخــذ نســخة عنــه واالحتفــاظ بهــا كمــا يمكــن اســتخراج بــدل عنــه يف 

حــال فقــده مــن ديــوان املحكمــة ويســتخرج مــن ارشــيف املحكمــة 
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5. الحكم القطعي:

يعتبــر الحكــم القضائــي القطعــي بتثبيــت البيــع مــن أقــوى األســناد قبــل نقــل امللكيــة يف الســجل 

ــة  ــورة مصدق ــط ص ــس فق ــذ ولي ــل للتنفي ــل قاب ــه وأص ــخة من ــاظ بنس ــب االحتف ــاري ويج العق

)يســتخرج املدعــي أصــل الحكــم للتنفيــذ بعــد تســديد الرســوم القضائيــة املســتوجبة أصــوال.

يضــع املدعــي أصــل الحكــم للتنفيــذ يف ملــف تنفيــذي، ويحصــل ىلع إحالــة مــن دائــرة التنفيــذ 

إلــى الســجل العقــاري لتســجيل اســم املشــتري يف الصحيفــة العقاريــة.

تجــري معاملــة تســجيل امللكيــة يف الســجل العقــاري بعــد تســديد الرســوم املســتوجبة للســجل 

العقــاري، وكذلــك تبرئــة ذمــة العقــار يف املاليــة

6. نقل امللكية يف السجل العقاري:

وتتــم بتنفيــذ الحكــم يف الســجل العقــاري بنقــل امللكيــة الســم املشــتري وتحتــاج إلــى موافقــة 

أمنيــة وبذلــك يتمتــع بالحمايــة املطلقــة ألحــكام الســجل العقــاري 

نصائح: 

إذا كان الشــراء بموجــب عقــد بيــع عــادي ينصــح باالحتفــاظ بالعقــد ويفضــل إلعطــاء العقــد قيمــة 

قانونيــة أقــوى املصالحــة عليــه ودفــع الرســوم لــدى املاليــة لتحويلــه لســند رســمي ثابــت التاريــخ.

ــة للعــزل  ــر قابل ــة غي  اذا كان الشــراء بموجــب ســند رســمي ســواء أكان عقــد بيــع قطعــي أو وكال

منظميــن لــدى الكاتــب بالعــدل ، تكــون النصيحــة االحتفــاظ بهــذا الســند الرســمي مــع حفــظ رقمــه 

وتاريخــه لتســهيل اســتخراج بديــل عنــه مــن الجهــة التــي نظمتــه يف حــال فقــده.

ــة وانمــا القيــام بإجــراءات قانونيــة توفــر الحمايــة  وينصــح بعــدم االكتفــاء بحفــظ العقــد أو الوكال

للملكيــة مــن خــال رفــع دعــوى تثبيــت البيــع ومــن خالهــا وضــع اشــارة الدعــوة ىلع صحيفــة 

العقــار وهــو مــن اهــم اإلجــراءات لتفضيــل املشــتري/ة وحفــظ درجتــه / ا

 وخــال مجريــات الدعــوى ينصــح بأخــذ صــورة عــن اإلقــرار القضائــي ) وهــو عبــارة عــن اقــرار البائــع 

/ ة بالبيــع أمــام القاضــي واملــدون ىلع محضــر الجلســة املوقعــة مــن القاضــي وكاتــب املحكمــة ( 

ألهميتــه يف حــال شــطب الدعــوى أو عــدم وصولهــا ملرحلــة القــرار القطعــي كمــا يمكــن الحصــول 

ىلع بديــل عنــه يف حــال فقــده مــن ارشــيف املحكمــة 

كمــا ينصــح بمتابعــة الدعــوى حتــى الحصــول ىلع قــرار قضائــي قطعــي بتثبيــت البيــع ، واالحتفاظ 

بنســخة منــه والطلــب مــن املحكمــة ان تكــون هــذه النســخة مصدقــة بعبــارة أصــل قابــل للتنفيــذ ، 

ويمكــن اســتخراج صــور عــن القــرار مــن املحكمــة يف حــال فقده 

ــة الســم املشــتري يف الســجل العقــاري مــن خــال إجــراء  ــرة بنقــل امللكي ــة األخي  وتكــون املرحل

عمليــة نقــل امللكيــة أمــام الســجل العقــاري لتتمتــع امللكيــة بالحمايــة املطلقــة ألحــكام الســجل 
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ــة تتطلــب موافقــة أمنيــة فــاذا كان املشــتري تســلم العقــار وكانــت  العقــاري، وكــون هــذه املرحل

اشــارة الدعــوة موضوعــة ىلع صحيفــة العقــار فــا يوجــد خطــر ىلع امللكيــة لحيــن الحصــول ىلع 

املوافقــة األمنيــة.

حاالت خاصة: . 4

ــابهها يف  ــا يش ــد م ــل ويوج ــة التعام ــث طريق ــن حي ــص م ــة بحم ــاالت الخاص ــض الح ــاك بع هن

بقيــة املحافظــات وهــي أن الكثيــر مــن أصحــاب املســاكن املبنيــة التــي دخلــت التنظيــم أصحابهــا 

ــن قبلهــم بالتعــدي ىلع األمــاك الخاصــة ) كأن يكــون  ــاء م ــم البن ــا ت ــأرض وإنم ــن ل ليســوا مالكي

اصحــاب األرض مــن املعارضيــن للنظــام أو مــن املتهميــن باالنتمــاء لإلخــوان املســلمين بعــد أحــداث 

ــت  ــن مازال ــاء الذي ــار القدم ــن املــاك الكب ــادروا ســوريا ألســباب مشــابهة أو م ــن غ ــات أو مم الثمانين

أغلــب العقــارات بأســماء مورثيهــم ( وحتــى يتمكــن مــن تســجيل املســكن الــذي بنــاه ىلع اســمه يف 

الســجل العقــاري يجــب أن يجلــب ســند يثبــت ملكيتــه لحصــة ســهمية مــن العقــار تســاوي املســاحة 

التــي بنــى عليهــا  .

ولذلــك يلجــأ صاحــب املســكن إلــى البحــث عــن أحــد املالكيــن يف العقــار ليشــتري منــه هــذه الحصــة 

عبــر صفقــة غالبــا مــا تكــون مجحفــة بحــق مالــك األرض باعتبــار املســكن أمــر واقــع.

وعــادة مــا تتــم هــذه الصفقــة عبــر عقــد بيــع قطعــي ينظــم لــدى الكاتــب بالعــدل تفاديــا لرســوم 

ــن  ــوى م ــق س ــا يتحق ــة ف ــجات عقاري ــة س ــس لدي ــدل لي ــب بالع ــا أن الكات ــاري وبم ــجل العق الس

ملكيــة البائــع ملســاحة تســاوي املســاحة املباعــة عــن طريــق ابــرازه للطابــو االخضــر أو بيــان قيــد 

عقــاري جديــد دون ان يضــع ىلع ســند امللكيــة مــا يشــير إلــى البيــع ألن ذلــك ليــس مــن صاحيتــه 

ممــا يمكــن البائــع أن يكــرر هــذه العمليــة حتــى يبيــع اكثــر مــن حصتــه أو حتــى كامــل العقــار ومــن 

يذهــب أوال مــن املشــترين الــى الســجل العقــاري يتــم نقــل امللكيــة ألســمائهم ىلع التوالــي حتــى 

تســتغرق حصــة البائــع ثــم يحــرم باقــي املشــترين مــن ذلــك .

لذلــك ىلع مــن يشــتري وفــق هــذه الطريقــة حتــى يتمكــن مــن حفــظ حقــه أن يضــع قيــد مؤقــت 

أو إشــارة دعــوى ىلع صحيفــة العقــار ليحفــظ مرتبتــه بعــد أن يتأكــد أن ملكيــة البائــع تكفــي إلجــراء 

البيــع عنــد وضــع القيــد أو اإلشــارة. 

أمــا إذا كان الشــراء مــن املشــتري بموجــب عقــد بيــع قطعــي لــدى الكاتــب بالعــدل فــا مشــكلة ألن 

الكاتــب بالعــدل ســيدون ىلع ظهــر عقــد البيــع أنــه تــم بيــع مســاحة كــذا فــا يســتطيع أن يبيــع 

أكثــر مــن حصتــه فالكاتــب بالعــدل مخــول أن يــدون ذلــك ىلع الســند الصــادر عنــه بعكــس الطابــو 

االخضــر أو بيــان القيــد العقــاري الــذي ال يملــك التدويــن عليــه.

- العقارات غير املبنية قبل دخولها املخطط التنظيمي:

ــاء يجــب أن يتقــدم مالكــه  ــارة عــن أرض عرصــة معــدة للبن إذا دخــل العقــار يف التنظيــم وكان عب

بطلــب للترخيــص بالبنــاء خــال مهلــة ســنة والغايــة مــن ذلــك عــدم تــرك أراض خاليــة غيــر مبنيــة 

ضمــن التنظيــم ويمنــح الترخيــص بالبنــاء ملالكــي العقــار أو املقســم وفــق قيــود الســجل العقــاري 

بشــرط أن تكــون الصحيفــة العقاريــة خاليــة مــن اإلشــارات املانعــة مــن التصــرف.
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وإذا كان العقــار مملــوكا ىلع الشــيوع يجــب أن يتقــدم نصــف مالكــوا العقــار بطلــب الترخيــص بالبنــاء 

ويجــب أن يرفــق طلبهــم بطلــب اخــر إلزالــة الشــيوع تنظــر فيــه لجنــة يؤلفهــا رئيــس الجهــة اإلداريــة 

برئاســة قــاض يســميه وزيــر العــدل تكلــف الشــركاء لاتفــاق ىلع طلــب الترخيــص فــإذا لــم يتفقــوا 

ىلع الترخيــص يبــاع العقــار باملــزاد العلنــي وقــرار اللجنــة قطعــي.

وىلع مــن رســي عليــه املــزاد التقــدم بطلــب الترخيــص مرفقــا بالوثائــق كافــة واملخططــات الفنيــة 

الازمــة خــال ســتة أشــهر واال بيــع العقــار ثانيــة باملــزاد العلنــي.

ويجــوز لأشــخاص املرخــص لهــم بالبنــاء التعاقــد ىلع تمليــك األقســام قبــل املباشــرة بإشــادة البنــاء 

فعــا أو إنجــازه، وتســجيله يف الســجل املؤقــت لــدى الجهــة اإلداريــة.

- يفتتح سجل مؤقت لدى الجهة اإلدارية يسجل فيه ما يلي:

 أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف البناء 	 

ــا عليهــا الرقــم االصطاحــي وحدودهــا وأوصافهــا معتمــدا مــن الجهــة 	   مصــور األقســام مبين

ــة  اإلداري

 عقود بيع األقسام وكذلك البيوع الاحقة للبيع األول 	 

ويجــب ماحظــة أنــه منــذ افتتــاح الســجل املؤقــت يصبــح الجهــة الحصريــة للمعامــات املتعلقــة 

بالعقــار وال يعتــد بــأي بيــع يتــم خــارج الســجل املؤقــت ويعتبــر باطــا بطانــا مطلقــا وال ينتــج أي 

أثــر قانونــي ويعاقــب مرتكبــوه بجــرم االحتيــال.

ومــع انــه مفتــرض أن تكــون مــدة تســجيل العقــارات يف الســجل املؤقــت قصيــرة ريثمــا يتــم نقلهــا 

إلــى الســجل الدائــم لكــن كمــا ذكرنــا ســابقا يمكــن أن تبقــى ألكثــر مــن ثاثيــن عامــا وبالتالــي تتــم 

معامــات البيــع والشــراء أمــام هــذا الســجل وهــي ال تختلــف عــن املعامــات التــي ذكرناهــا ســابقا 

حــول الســجل الدائــم مــع ماحظــة أن البيــع يتــم حصــرا مــن خــال هــذا الســجل وال يعتــد ببقيــة 

العقــود وللورثــة ذات الحقــوق يف الســجل الدائــم بمجــرد اســتخراج حصــر اإلرث فهــم مالكيــن مــن 

تاريــخ وفــاة مورثهــم 

ــة  ــتندات امللكي ــع مس ــن م ــم القانونيي ــت أو وكائه ــجل املؤق ــام الس ــان أم ــور الطرف ــي حض ويكف

ــة. ــة األمني ــاج للموافق ــي تحت ــة والت ــراء املعامل ــخصية إلج ــق الش والوثائ

نصيحــة: بالنســبة للعقــارات املســجلة بالســجل املؤقــت ال تختلــف النصائح عما ورد بالنســبة للســجل 

الدائــم فقــط يتــم الحصــول ىلع بيــان ملكيــة وليــس طابــو اخضــر وتبقــى النصيحــة االساســية عدم 

إجــراء أي معاملــة مــن بيــع وشــراء خــارج الســجل املؤقــت فــا يمكــن إجــراء عقــود عاديــة أو رســمية 

بــل يجــب أن تتــم املعامــات أمــام الســجل املؤقــت واال لــن تنتــج أي إثــر قانونــي وال تشــكل حمايــة 

بــل يعاقــب مرتكبوهــا بجــرم االحتيــال.
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ب( - العقارات املستندة لقيود الجمعيات ومؤسسات اإلسكان:

ــكان  ــة واإلس ــات التعاوني ــكان والجمعي ــة لإلس ــة العام ــود املؤسس ــى قي ــتندة إل ــارات املس إن العق

العســكري تخضــع ألحــكام متشــابهة فجميعهــا تبــدأ بمرحلــة االكتتــاب )هــي املرحلــة االولــى التــي 

ــة  ــة عــن رغبتهــم يف الحصــول ىلع مســكن مــن مــا تطرحــه الجمعي ــر فيهــا اعضــاء الجمعي يعب

لاكتتــاب وفــق االولويــات التــي تحددهــا وذلــك بعــد دفــع رســوم االكتتــاب( ثــم التخصــص باملســكن 

ثــم االســتام وجميعهــا خولهــا القانــون مســك ســجات عقاريــة مؤقتــة ريثمــا تنقــل إلــى الســجل 

ــة   ــان بامللكيــة ولحماي ــم وبالطبــع جميعهــا مفــرزة ومرخصــة ويمكــن الحصــول منهــا ىلع بي الدائ

امللكيــة ينصــح باالحتفــاظ بدفتــر العضويــة و قــرار التخصــص وإيصــاالت دفــع املســتحقات وجميــع 

هــذه الوثائــق تتضمــن رقــم العضويــة وأســم الجمعيــة وكذلــك ينصــح باتخــاذ موطــن مختــار لتلقــي 

التبليغــات عليــه يف كل مــا يتعلــق بعاقتــه بالجمعيــة خاصــة إذا كان هنــاك اســتحقاقات ماليــة .

ولكــن يف حــال الرغبــة بتــداول امللكيــة بالبيــع أو التنــازل للغيــر هنــاك بعــض األحــكام التــي تختلــف 

فيمــا إذا كانــت االســتفادة باملســكن مــن املؤسســة العامــة لإلســكان أم مــن أتحــاد التعــاون الســكني: 

1- بالنسبة للمؤسسة العامة لإلسكان: 

التنازل للغير جائز بشروط 

1- استكمال املدفوعات ونفرق بين حالتي 

ــة 	  ــم أو الحص ــة للمقس ــة املعلن ــة التقديري ــف القيم ــديد نص ــب تس ــب يج ــال املكتت يف ح

ــهمية الس

 يف حــال التخصــص يجــب تســديد ثاثــة أربــاع القيمــة التقديريــة املعلنــة للمقســم أو الحصــة 	 

الســهمية أو القيمــة التخمينيــة يف حــال وجودهــا 

ــة  ــازل يحــدد بنســبة ال تتجــاوز 15 % مــن القيمــة التقديري ــغ للمؤسســة عــن كل تن  2- تســديد مبل

املعلنــة للمقســم أو الحصــة الســهمية منــه 

  3- للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية التنازل للغير شريطة 

تسديد كامل االلتزامات املالية 	 

  إنجاز بناء املقسم بعد الحصول ىلع رخصة البناء 	 

  تســديد 15 % مــن القيمــة التقديريــة املعلنــة للمقســم أو الحصــة الســهمية منــه للمؤسســة 	 

عــن كل تنــازل 

ويجــب االنتبــاه إلــى أن أي نقــل للملكيــة يجــب أن يتــم لــدى املؤسســة أو تقديــم الســند الــذي تمــت 

ــة  ــن القيم ــغ ال 15 % )م ــة مبل ــة مضاعف ــت طائل ــهر تح ــتة أش ــال س ــة خ ــى املؤسس ــه إل بموجب
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التقديريــة املعلنــة للمقســم أو الحصــة الســهمية منــه( بقــرار مــن الوزيــر بنــاء ىلع اقتــراح املجلــس 

وأي تصــرف يخفــي البيــع مثــل الهبــة لــن يعفــي مــن ترتيــب هــذا املبلــغ 

ــة أو  ــروط العضوي ــة ش ــد مخالف ــص عن ــاب أو التخص ــاء االكتت ــة إلغ ــى إمكاني ــاه إل ــب االنتب ــا يج كم

ــديد  ــه تس ــأن علي ــتفيد ب ــذار للمس ــه إن ــب توجي ــن يج ــة ولك ــاط املترتب ــداد األقس ــن س ــر ع التأخ

األقســاط خــال ثاثيــن يــوم أو تســليم املســكن خــال ثاثــة أشــهر ليبــاع باملــزاد العلنــي وتعــاد 

ــر هــام. ــار أم ــك اتخــاذ موطــن مخت ــه املدفوعــات بعــد حســم 10 %، لذل إلي

2- بالنسبة للجمعيات التعاونية: 

تبــرم الجمعيــة مــع العضــو بعــد التخصــص عقــدا تبيــن فيــه أوصــاف املســكن وموقعــه وتحــدد يف 

العقــد التزامــات الطرفيــن حســب خطــة التمويــل ويضــع االتحــاد العــام نموذجــا لهــذا العقــد ويتــم 

ــة  ــي للجمعي ــة ويحــدد النظــام الداخل ــق ســندا للملكي ــد املوث ــر العق ــدى االتحــاد ويعتب ــه ل توثيق

إجــراءات وســجات التوثيــق وكيفيــة اســتخراج بيانــات امللكيــة وحــدود تداولهــا.

لذلــك يجــب االحتفــاظ بالعقــد ويمكــن اســتخراج بــدل ضائع مــن الجمعيــة واالتحــاد كما يجــب االطاع 

ىلع النظــام الداخلــي والــذي قــد يختلــف مــن جمعيــة إلى اخــرى لاطــاع ىلع بقية اإلجــراءات.

ويحــق للمســتفيد بعــد اســتام املســكن وســداد كامــل التزاماتــه املاليــة أن يتنــازل عــن املســكن 

شــريطة تعهــد املتنــازل لــه بتســديد مــا يظهــر مــن التزامــات وكل تصــرف باملســكن قبــل اســتامه 

مهمــا كان هــذا التصــرف يعتبــر باطــا وال يعتــد بــه.

وتزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس اإلدارة يف إحدى الحاالت التالية: 

االنسحاب من الجمعية 	 

 التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خال السنة املالية دون الحاجة إلى إنذار 	 

 إذا خالف شروط االنتساب إلى الجمعية 	 

 يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عما يضر بمصالح الجمعية 	 

ــا أحدهــم يف 	  ــة الشــرعيين بالوفــاة وبنــوب عنهــم قانون ــى الورث ــة إل  تنتقــل حقــوق العضوي

ــل  ــة مث ــة يف الجمعي ــه الترشــح ملناصــب اداري ممارســتها عــدا حــق الترشــيح )واملقصــود ب

ــخصية(. ــارات ش ــاء ىلع اعتب ــم بن ــه ت ــاإلرث ألن ــل ب ــذا ال ينتق ــس االدارة وه مجل

ــع  ــاالت دف ــص وايص ــرار التخص ــة وق ــر العضوي ــاظ بدفت ــي االحتف ــية ه ــة االساس ــة: النصيح نصيح

املســتحقات وجميــع هــذه الوثائــق تتضمــن رقــم العضويــة واســم الجمعيــة، وكذلــك ينصــح 

باتخــاذ موطــن مختــار لتلقــي التبليغــات عليــه يف كل مالــه صلــة بالجمعيــة خاصــة إذا كان هنــاك 

ــة. ــتحقاقات مالي اس
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ثانيًا( مناطق السكن العشوائي: 

يجــب أن نعــرف أوال أن جميــع املبانــي املوجــودة يف مناطــق الســكن العشــوائي هــي غيــر موجــودة 

ىلع الســجل العقــاري وبالتالــي ال تتمتــع بالحمايــة املطلقــة ألحــكام الســجل العقــاري ويجــب التفريق 

ــن حالتين:  بي

أ( - العشوائيات املبنية ىلع أراض الدولة: 

هــذه املســاكن ليــس لهــا أي حمايــة ال يف الســجل العقــاري وال يف غيره وال يعتــرف بأي وثائــق ملكية 

لهــا كــون القوانيــن الســورية ال تلحــظ حــق الســكن بنصــوص واضحــة مــع ذلــك يجــب االحتفــاظ بمــا 

ــاء واملــاء والهاتــف والصــور االجتماعيــة واي وصــوالت  يتوفــر مــن وثائــق مثــل ايصــاالت دفــع الكهرب

تثبــت دفــع ضرائــب وتفيــد بشــغل العقــار يف حــال الوصــول التفــاق سياســي قــد يؤمــن االعتــراف 

ــوى ىلع  ــا س ــة مالكيه ــدم احقي ــت ىلع ع ــدن وان نص ــران امل ــم وعم ــن تنظي ــا أن قواني ــا كم به

أنقــاض منازلهــم إال أنهــا اجــازت منحهــم الســكن البديــل مــن فائــض مــا يتوفــر لــدى الوحــدة اإلداريــة. 

ب( - العشوائيات املبنية ىلع أراض خاصة: 

ينطبــق عليهــا مــا ذكرنــاه ســابقا عنــد الحديــث عــن حقــوق املشــتري بتــدرج وســائل اإلثبــات مــن 

الســند العــادي والســند الرســمي واشــارة الدعــوى واالقــرار القضائــي والحكــم القطعــي إال أن تثبيتهــا 

يف الســجل العقــاري لــن يكــون ســوى لحصــة ســهمية دون االعتــراف بالبنــاء لكــن ذلــك مفيــد بعــد 

دخولهــا املخطــط التنظيمــي حيــث يمكــن تصحيــح األوصــاف كمــا ذكرنــا ســابقا

نصيحة:

- املبنية ىلع اراض الدولة 

هــذه االبنيــة غيــر موجــودة ىلع الســجات العقاريــة وال تتمتــع بــاي حمايــة لناحيــة حقــوق امللكيــة 

واالثــر املترتــب عليهــا مرتبــط بحــق الســكن عنــد الوصــول إلــى اتفــاق سياســي أو عنــد تطبيــق أحــد 

قوانيــن تنظيــم وعمــران املــدن والنصيحــة االساســية تكــون باالحتفــاظ بــكل مــا مــن شــأنه اثبــات 

شــغل املســكن مثــل فواتيــر الكهربــاء واملــاء والهاتــف والصــور االجتماعيــة 
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- املبنية ىلع اراض خاصة: 

النصيحــة االساســية تكــون باالحتفــاظ بســند امللكيــة ســواء أكان ســند عــادي او رســمي أو اشــارة 

دعــوى أو اقــرار قضائــي او حكــم قطعــي ويمكــن تثبيــت هــذه امللكيــة يف الســجل العقــاري اال انهــا 

ســتكون لحصــة ســهمية مــن األرض كــون البنــاء مخالــف وغيــر موجــود ىلع الســجات العقاريــة ويف 

حــال دخولهــا املخطــط التنظيمــي يمكــن تصحيــح االوصــاف

- يمكــن معرفــة طبيعــة العقــار واألرض املبنــي عليهــا مــن خــال معرفــة رقــم العقــار واملنطقــة 

العقاريــة ومراجعــة الســجل العقــاري ملعرفــة الطبيعــة القانونيــة للعقــار.
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الجزء الرابع 

قوانين تنظيم وعمران المدن
)في حال كان العقار في منطقة أخضعت للتنظيم(
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صدرت يف سوريا بعد عام 2011 ثاثة قوانين لتنظيم وعمران املدن وهي: 

املرسوم التشريعي رقم 9696 لعام 2012 . 1

القانون رقم 23 لعام 2014 . 2

القانون رقم 10 لعام 2018. 3

وبمــا أن القانــون رقــم 10 هــو تعديــل للمرســوم التشــريعي رقــم 9696 لعــام 2012، لذلــك يمكــن القــول أنه 

يف حــال خضعــت املنطقــة التــي يوجــد بهــا العقــار للتنظيــم ، فإمــا أن يطبــق عليهــا القانــون رقــم 10 

لعــام 2018 أو القانــون رقــم23 لعــام 2014.

- معنى التنظيم والغاية منه: 

التنظيــم هــو شــكل مــن أشــكال األحــكام اإلســتثنائية للقســمة ، وهــو يتطلــب تدخــل املشــرع إلصــدار 

قانــون ينظــم العمليــة ، ألن وســائل القانــون املدنــي تقتصــر ىلع النــزول واملبادلــة الرضائيــة بيــن 

ــا  ــر ، مل ــن املحاذي ــدوره م ــو ب ــا ال يخل ــادة توزيعه ــزأة وإع ــي املج ــتماك األراض ــا أن اس ــاك ، كم امل

ينطــوي عليــه مــن إهــدار للمصلحــة الخاصــة .

ــر  ــادة تعمي ــدن يف 22/1/1933 إلع ــم امل ــوريا لتنظي ــون األول يف س ــاء القان ــق ج ــذا املنطل ــن ه وم

األحيــاء املنكوبــة بالحرائــق أو ماشــابه ذلــك مــن الكــوارث يف مدينــة دمشــق ويمتقــض أحــكام هــذا 

القانــون يتعيــن ضــم القطــع املتفرقــة يف الحــي املنكــوب بالكارثــة وإعــادة توزيعهــا ىلع أســس 

ــع  ــاء ىلع التوزي ــاء واالبق ــذه األحي ــابق له ــط الس ــاظ ىلع املخط ــك ألن الحف ــة ذل ــة ومعقول حديث

الســابق ألراضيهــا بيــن مختلــف ماكهــا مــن شــأنه أن يحــول دون تحســينها ىلع نحــو تراعــى فيــه 

مقتضيــات التنظيــم الحديــث لعمــران املــدن ، وهــو غايــة التنظيــم وجوهــره الــذي يجــب أن يظهــر 

يف هــذه القوانيــن .

- الفرق بين القانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 23 لعام 2014 
القانــون رقــم 23 لعــام 2014 هــو املرجــع األساســي الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران املــدن . 1

حيــث ألغــى القانــون الســابق ) القانــون رقــم 9 لعــام 1974 ( وحــل محلــه ، وهــو ينظــم عمليــة 

ــي يف  ــام واملخطــط التنظيمــي التفصيل ــق املخطــط التنظيمــي الع ــاء وف ــة األرض للبن تهيئ

ــك ، أو  ــل املال ــن قب ــيم م ــلوبين ، التقس ــد االس ــة بأح ــة كاف ــة املصدق ــات التنظيمي املخطط

التنظيــم مــن قبــل الجهــة اإلداريــة .بينمــا يقتصــر القانــون رقــم 10 لعــام 2018 ىلع التنظيــم مــن 

قبــل الجهــة اإلداريــة .

أعتمــد القانــون رقــم 23 لعــام 2014 األســلوب الســابق يف التنظيــم والقائــم ىلع التوزيــع اإلجباري . 2

والســعي مــا أمكــن إلعطــاء كل مــن أصحــاب الحقــوق حصتــه يف موقــع عقــاره القديــم أو قريــب 

منــه ، بينمــا ذهــب القانــون رقــم عشــرة لالتــزام بإعطــاء مســاحة طابقيــة فقــط .
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عنــد تطبيــق القانــون رقــم 23 لعــام 2014 تعتبــر النفقــات التــي تصــرف لتنفيــذ املرافــق العامــة . 3

ديــن ممتــاز ملصلحــة الجهــة اإلداريــة ىلع املقاســم ، أمــا عنــد تطبيــق القانــون رقــم 10 لعــام 

2018 فتلتــزم الجهــة اإلداريــة بتقديمهــا مــن ثمــن املقاســم التــي تقتطعهــا مجانــا لهــذه الغايــة .

عنــد تطبيــق القانــون رقــم 23 لعــام 2014 تعفــى العقــارات املنكوبــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة . 4

أو الحــروب مــن الرســوم املاليــة والتكاليــف املحليــة والرســوم األخــرى املترتبــة ىلع إعــادة البنــاء 

وكذلــك رســوم التســجيل يف الســجل العقــاري .بينمــا عنــد تطبيــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018 

اإلعفــاء يشــمل فقــط رســوم التســجيل يف الســجل العقــاري . 

ــام 2014 نســبة ال . 5 ــم 23 لع ــون رق ــق القان ــن األرض يف حــال تطبي ــي م ــدار االقتطــاع املجان مق

تتجــاوز 40 باملئــة مــن مســاحة املنطقــة الواقعــة خــارج مــدن مراكــز املحافظــات أمــا يف مــدن 

مراكــز املحافظــات فيكــون مقــدار النســبة ال يتجــاوز 40 باملئــة وإذا زادت عــن ذلــك تقــوم الجهــة 

اإلداريــة بدفــع ثمــن املســاحة الزائــدة .بينمــا رفــع القانــون رقــم 10 لعــام 2018 ســقف االقتطــاع 

ــاحة  ــبة املس ــاض نس ــى إنخف ــات إل ــذه االقتطاع ــؤدي ه ــو أن ال ت ــد ه ــرط وحي ــي بش املجان

الطابقيــة املخصصــة ملالكــي املنطقــة التنظيميــة عــن 80 % متــر مربــع لــكل واحــد متــر مربــع 

مــن األرض . 

أوال( القانون رقم 10 لعام 2018:

ماهــي خطــوات تنفيــذ التنظيــم، ومــا يجــب ىلع املــاك وأصحــاب حقــوق الســكن القيــام بــه خــال 

ــذه الخطوات: ه

الخطوة األولى:
إعــداد جــدول بأســماء أصحــاب العقــارات وتشــكيل لجنــة لحصــر وتوصيــف عقــارات املنطقــة تطلــب 

ــة مــن  ــخ صــدور مرســوم احــداث املنطقــة التنظيمي ــة خــال مــدة أســبوع مــن تاري الوحــدة اإلداري

مديريــة املصالــح العقاريــة، إعــداد جــدول بأســماء أصحــاب العقــارات مطابــق للقيــود العقاريــة بمــا 

فيهــا مــن اإلشــارات املدونــة ىلع صحائفهــا ، وىلع املديريــة تأمينــه خــال مــدة 30 يــوم ، ثــم تؤلــف 

الوحــدة اإلداريــة لجنــة أو أكثــر خــال شــهر مــن صــدور املرســوم ، لحصــر وتوصيــف عقــارات املنطقــة 

ــتعين  ــا أن تس ــا ، وله ــات وغيره ــجار ومزروع ــاء وأش ــن بن ــا م ــة بمحتوياته ــوط مفصل ــم ضب ، وتنظي

بالصــور الجويــة لاســتناد إليهــا يف عمــل اللجنــة .

ىلع املاك وأصحاب الحقوق خال هذه املرحلة القيام بما يلي : 

ــد . 1 ــان قي ــة الحصــول ىلع بي ــود الســجات العقاري ــى قي يف حــال كانــت ملكيتهــم مســتندة إل

ــور . ــد ، والتحقــق مــن ورود اســمائهم يف الجــدول املذك ــاري جدي عق

ــن . 2 ــد م ــم التأك ــة أم ال ، عليه ــجات العقاري ــات الس ــى بيان ــتندة إل ــم مس ــت حقوقه ــواء أكان س

ــا يف  ــم ومحتوياته ــف عقاراته ــة توصي ــن دق ــق م ــة ، والتحق ــام اللجن ــم أم ــت حقوقه تثبي

ــذه  ــا أن ه ــم ، كم ــات حقوقه ــر ىلع إثب ــن أث ــه م ــا ل ــة ، مل ــل اللجن ــن قب ــة م ــوط املنظم الضب

ــارات  . ــة العق ــر قيم ــا يف تقدي ــتند إليه ــوط يس الضب
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الخطوة الثانية : التصريح بالحقوق 
تدعــو الوحــدة اإلداريــة خــال شــهر مــن صــدور مرســوم احــداث املنطقــة املالكيــن وأصحــاب الحقــوق 

ــك  ــا مس ــة قانون ــرى املخول ــات األخ ــاري أو يف الجه ــجل العق ــة يف الس ــر املثبت ــا غي ــة فيه العيني

ســجات امللكيــة بإعــان ينشــر يف صحيفــة محليــة واحــدة ىلع األقــل ويف إحــدى وســائل اإلعــام 

ــح بحقوقهــم وىلع  ــي لهــا ويف لوحــة إعاناتهــا ، للتصري ــة واملســموعة واملوقــع اإللكترون املرئي

هــؤالء وكل مــن لــه عاقــة بعقــارات املنطقــة التنظيميــة أصالــة أو وصايــة أو وكالــة أن يتقــدم إلــى 

الوحــدة اإلداريــة خــال ســنة مياديــة واحــدة مــن تاريــخ اإلعــان بطلــب يعيــن فيــه محــل إقامتــه 

ــه أو صــور عنهــا إن  ــدة لحقوق ــق واملســتندات املؤي ــا بالوثائ ــة مرفق ــار ضمــن الوحــدة اإلداري املخت

وجــدت ويف حــال عــدم وجودهــا أن يذكــر يف طلبــه املواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي 

والقانونــي للعقــار أو الحقــوق التــي يدعــي بهــا ويجــوز ألقــارب أصحــاب الحقــوق مــن أي درجــة كانــوا 

القيــام بذلــك.

)تعتبــر مرحلــة اإلفصــاح عــن الحقــوق مــن أهــم املراحــل خاصــة ملــن كانــت حقوقهــم غيــر مســتندة 

لقيــود الســجات العقاريــة ويمكنهــم القيــام بذلــك بأنفســهم أو عــن طريــق أقاربهــم حتــى الدرجــة 

الرابعــة أو بموجــب وكالــة قانونيــة ، أمــا بالنســبة للحقــوق املســتندة إلــى قيــود الدوائــر العقاريــة 

فإنهــا تبقــى معتبــرة ســواء تــم التصريــح عنهــا أم ال( .

الخطوة الثالثة : تقدير القيمة 
تشــكل الوحــدة اإلداريــة لجنــة برئاســة قــاض يســميه وزيــر العــدل وعضويــة خبيريــن يف التقييــم 

العقــاري يســميهم وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان و خبيريــن يمثــان املــاك ، لتقديــر قيمــة عقارات 

املنطقــة وفــق وضعهــا الراهــن قبــل صــدور املرســوم وتقــوم اللجنــة بتنظيــم جــدول التقديــر بقيمة 

األرض والبنــاء واألشــجار و املزروعــات واإلنشــاءات األخــرى كل منهــا بحقــل مســتقل ، وتبــت محكمــة 

االســتئناف املدنيــة يف املحافظــة يف الطعــون الواقعــة ىلع القــرارات النهائيــة للجنــة وذلــك يف 

غرفــة املذاكــرة بقــرار مبــرم وخــال مــدة ال تتجــاوز ثاثيــن يومــآ مــن تاريــخ تســجيل الطعــن وال يوقف 

الطعــن إجــراءات تنفيــذ املنطقــة وتعلــن الوحــدة اإلداريــة خــال أســبوع مــن تاريــخ اســتامها قــرارات 

ــد عــدم وجودهــا  ــة وعن ــات املنطقــة وبالنشــر يف صحيفــة محلي ــر يف لوحــة إعان ــه التقدي لجن

ففــي إحــدى صحــف العاصمــة عــن انتهــاء أعمــال لجنــة التقديــر ويتضمــن اإلعــان إشــارة صريحــة 

للجهــة املختصــة التــي يجــب مراجعتهــا لاطــاع ىلع جــداول التقديــر املوجــودة لديهــا.

)تراعــي اللجنــة يف تقديــر قيمــة العقــارات الداخلــة يف املنطقــة التنظيميــة أن يكــون التعويــض 

معــادال للقيمــة الحقيقيــة قبــل صــدور مرســوم التنظيــم مباشــرة وان يســقط مــن الحســاب كل ارتفاع 

طــرأ ىلع األســعار نتيجــة صــدور املرســوم أو املضاربــات التجاريــة إذا كان هــذا االرتفــاع ال يبــرره ارتفــاع 

مماثــل يف املناطــق املجــاورة( .

ــراء  ــاب خب ــاركة يف انتخ ــار املش ــم املخت ــددوا موطنه ــن ح ــوق الذي ــاب الحق ــاك وأصح وىلع امل

يمثلونهــم يف اللجنــة بنــاء ىلع دعوتهــم للقيــام بذلــك مــن رئيــس الوحــدة اإلداريــة بإعــان ينشــر 
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يف صحيفــة يوميــة ويعتبــر االنتخــاب صحيحــا بأكثريــة أصــوات مــن لبــى الدعــوة ويحــدد يف الدعوة 

مــكان وزمــان االنتخــاب .

بعــد صــدور قــرار اللجنــة وســهو اللجنــة عــن تقديــر الحصــة الســهمية أو خطــأ حســاب ملالــك 	 

وبنــاء ىلع اعتراضــه تقــوم اللجنــة بتصحيــح هــذا الخطــأ وإصــدار القــرار الــازم بتحديــد 

ــة  ــدة اإلداري ــى الوح ــه إل ــك وإباغ ــة ذل ــب نتيج ــتحقاق املترت االس

ــر القيمــة يحــق لهــم 	  ــة بتقدي ــة للجن ــة القــرارات النهائي يف حــال عــدم قناعــة املــاك بعدال

الطعــن بهــا أمــام محكمــة اإلســتئناف املدنيــة يف املحافظــة التــي تبــت فيهــا بقــرار مبــرم يف 

غرفــة املذاكــرة خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثيــن يومــآ مــن تاريــخ تســجيل الطعــن ( .

الخطوة الرابعة : حل الخالفات
تشــكل لــدى الوحــدة اإلداريــة وخــال شــهر واحــد مــن تاريــخ إنتهــاء املهلــة املحــددة لتقديــم االدعــاء 

ــر  ــميه وزي ــاض يس ــة ق ــي برئاس ــاص قضائ ــر ذات اختص ــة أو أكث ــة لجن ــوق العيني ــة أو الحق بامللكي

ــح العقاريــة وممثــل عــن الوحــدة اإلداريــة تختــص بالنظــر  العــدل وعضويــة ممثــل ملديريــة املصال

بجميــع االعتراضــات واالدعــاءات بامللكيــة أو باملنازعــات العينيــة ىلع العقــارات الداخلــة باملنطقــة 

ســواء ســبق أن صــرح عنهــا أم ال وتحــال إليهــا جميــع الدعــاوى املتعلقــة باملنطقــة القائمــة أمــام 

املحاكــم والتــي لــم يبــت بهــا بحكــم مبــرم .

ــة للطعــن أمــام محكمــة اإلســتئناف املدنيــة يف املحافظــة وفــق املواعيــد   وتكــون قراراتهــا قابل

ــور املســتعجلة و تفصــل محكمــة االســتئناف  ــرارات قاضــي األم واألصــول املتبعــة يف اســتئناف ق

ــة  ــد اكتســابها الدرج ــة بع ــرارات اللجن ــذ ق ــري تنفي ــرم ويج ــرار مب ــن بق ــرة بالطع ــة املذاك يف غرف

القطعيــة بكتــاب يوجهــه رئيــس اللجنــة او رئيــس محكمــة اإلســتئناف وفــق الحــال إلــى املحافظــة 

مرفقــا بصــورة القــرار بعــد اســتيفاء الرســم املقــرر يف قانــون الرســوم والتأمينــات القضائيــة لتنفيــذ 

األحــكام القضائيــة.

ــام  ــر أم ــد النظ ــت قي ــي مازال ــوق الت ــات الحق ــة إلثب ــل أهمي ــر املراح ــن أكث ــة م ــذه املرحل ــر ه تعتب

القضــاء أو الحقــوق املتنــازع عليهــا ويجــب متابعتهــا وســلوك ســبل الطعــن كمــا هــو موضــح إال أنــه 

وفــق التعديــل اآلخيــر للقانــون رقــم عشــرة بالقانــون رقــم 42 لعــام 2018 أصبــح الصحــاب الحقــوق 

الذيــن لــم يتقدمــوا باعتراضاتهــم أمــام لجنــة حــل الخافــات الحــق يف االدعــاء بشــأنها أمــام القضــاء 

العــادي بعــد إنتهــاء أعمــال اللجــان.

 الخطوة الخامسة: إجراءات تنفيذ املنطقة التنظيمية 
يتــم إنــذار الســكان بضــرورة إخــاء املنطقــة للبــدء بعمليــات الهــدم والبنــاء ويحــدث لــدى الوحــدة 

اإلداريــة بقــرار مــن وزيــر اإلدارة املحليــة والبيئــة صنــدوق خــاص لــكل منطقــة تنظيميــة يتــم تمويلــه 

مــن:
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القروض من املصارف املعتمدة.. 1

ــة . 2 ــدة اإلداري ــس الوح ــا مجل ــي تبرمه ــاركة الت ــة أو املش ــود املبادل ــن عق ــة ع ــرادات الناتج اإلي

لغايــة تمويــل الصنــدوق مــع شــركات مختصــة مقابــل تمليكهــا حصصــًا يف املقاســم التنظيميــة 

العائــدة لهــا وقيمــة مــا تبيعــه مــن مقاســمها يف املــزاد العلنــي.

أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية. 3

وتقطــع الوحــدة اإلداريــة مجانــُا وفــق املخطــط التنظيمــي العــام واملخطــط التنظيمــي التفصيلــي 

جميــع األراضــي إلنجــاز وتنفيــذ الطــرق والســاحات والحدائــق ومواقــف الســيارات و املشــيدات العامــة 

ــدود  ــل املح ــدم و ذوي الدخ ــن باله ــاٍن للمنذري ــادة مب ــة إلش ــدة اإلداري ــة للوح ــم املخصص واملقاس

ــق  ــة واملراف ــى التحتي ــذ البن ــات و تنفي ــم والدراس ــات التنظي ــع نفق ــي وجمي ــكن االجتماع والس

ــات  ــل ونفق ــور املث ــاغلين وأج ــتحقة للش ــار املس ــدالت اإليج ــع ب ــاء وجمي ــات اإلخ ــة وتعويض العام

البيــع باملــزاد العلنــي وتعويضــات اللجــان و أجــور الخبــراء واملتعاقديــن ويقــع ىلع الوحــدة اإلداريــة 

ــك . ونفقتهــا القيــام بذل

وتقــوم الوحــدة اإلداريــة بوضــع خطــة إلخــاء الشــاغلين وفــق احتياجــات تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون 

ــتحقين  ــر املس ــاغلين غي ــح الش ــم من ــة ويت ــة التنظيمي ــذ املنطق ــي لتنفي ــج الزمن ــق البرنام ووف

للســكن البديــل مــا يعــادل تعويــض بــدل إيجــار ملــدة ســنتين تصــرف مــن صنــدوق املنطقــة خــال 

مــدة ال تتجــاوز شــهرًا مــن تاريــخ تبليــغ اإلنــذار باإلخــاء و يتــم منــح مســتحقي الســكن البديــل مــا 

يعــادل تعويــض بــدل إيجــار ســنوي الــى حيــن تســليمهم الســكن البديــل و يدفــع خــال شــهر مــن 

تاريــخ تبليــغ إنــذار اإلخــاء ىلع ان يتــم تســليم الســكن البديــل خــال مــده ال تتجــاوز أربــع ســنوات 

مــن تاريــخ صــدور املرســوم.

الخطوة السادسة: لجنة التوزيع 
ىلع الوحــدة اإلداريــة تنظيــم الجدوليــن التالييــن خــال شــهر مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال لجــان حــل 

الخافــات لتكــون أساســًا للتوزيــع:

ــكل عقــار مــن عقــارات املنطقــة يتضمــن أســم صاحــب . 1 جــدول اســتحقاق أصحــاب الحقــوق ل

ــه مــن قيمــة العقــار أو الحــق العينــي ــه الســهمية مــن العقــار وحصت االســتحقاق وحصت

ــم يف . 2 ــوق كل منه ــل حق ــن كام ــوق يتضم ــاب الحق ــن أصح ــماء املالكي ــي بأس ــدول هجائ ج

املنطقــة التنظيميــة.

ثــم تشــكل لجنــة بقــرار مــن رئيــس الوحــدة اإلداريــة برئاســة قــاض يســميه وزيــر العــدل وعضويــة 

ــان  ــن يمث ــة وخبيري ــة العمراني ــكان والتنمي ــر اإلس ــميهما وزي ــاري يس ــم العق ــن يف التقيي خبيري

املــاك تقــدر اللجنــة قيمــة كل مقســم مــن مقاســم املنطقــة املحــددة ىلع مصورهــا التقســيمي 



40

بعــد اســتبعاد املقاســم املقتطعــة وفــق أحــكام املــادة 21 )االقتطــاع املجانــي( وتجــري مقارنــة بيــن 

القيمــة اإلجماليــة لجميــع عقــارات املنطقــة التنظيميــة املقــدرة مــن قبــل لجنــة التقديــر ومجموعة 

قيــم املقاســم املقــدرة مــن قبلهــا و حســاب الزيــادة أو النقصــان بينهمــا ونســبتها و إعــادة توزيــع 

حصــص جميــع أصحــاب الحقــوق يف كامــل املنطقــة التنظيميــة وفــق نســبة الزيــادة أو النقصــان 

وتصــدر اللجنــة قرارهــا القطعــي متضمنــا الجــداول النهائيــة بأســماء أصحــاب الحقــوق يف املنطقــة 

ــا  ــة يف مجموعه ــة املعادل ــم التنظيمي ــهم املقاس ــيوع ألس ــن ىلع الش ــداًل كمالكي ــة مع التنظيمي

قيمــة املقاســم التنظيميــة املخصصــة للمالكيــن بمــا يعــادل القيمــة األســمية للســهم الواحــد بمبلــغ 

ليــرة ســورية واحــدة.

ــات  ــظ ىلع امللكي ــا يحاف ــهمية بم ــة الس ــجات امللكي ــود س ــم قي ــة بتنظي ــدة اإلداري ــوم الوح تق

ــيوع  ــة ىلع الش ــم التنظيمي ــهم املقاس ــمية بأس ــات أس ــدر بيان ــة وتص ــوق العيني ــهمية والحق الس

ــع. ــة التوزي ــل لجن ــن قب ــق الجــداول املعــدة م ــا وف ــى مالكيه وتســلمها ال

يجب أن يتضمن السجل أو البيان املعلومات التالية:

الرقم التسلسلي. 1

اسم املنطقة التنظيمية. 2

اسم مالك األسهم يف املنطقة التنظيمية. 3

املجموع الكلي ألسهم املنطقة التنظيمية. 4

كل اإلشــارات املوضوعــة ىلع الحصــص الســهمية املنقولــة مــن الصحائــف العقاريــة أو املطلــوب . 5

وضعهــا بأحــكام قضائيــة

الرقم الوطني. 6

وملالكــي األســهم خــال مــدة عــام مــن تاريــخ إعــان جــداول التوزيــع النهائــي تــداول ملكية األســهم 

يف مــا بينهــم وللغيــر كليــًا أو جزئيــًا وتوثيــق الوقوعــات يف الســجل ويتــم توزيــع املقاســم ونقــل 

ملكيتهــا وتســجيلها بالســجل العقــاري وفــق رغبــة واختيــار مالكــي أســهم املقاســم التنظيميــة ىلع 

الشــيوع ضمــن ثاثــة خيــارات: 

الخيار األول: التخصص باملقاسم. 	 

الخيار الثاني: املساهمة بتأسيس شركة مساهمة لبناء وبيع واستثمار املقاسم التنظيمية. 	 

الخيار الثالث: البيع باملزاد العلني.	 

ثانيا( القانون رقم 23 لعام 2014

ــه  ــرض أن ــك يفت ــه، وبذل ــل محل ــام 1974 وح ــم 9 لع ــون رق ــو القان ــابقه وه ــون س ــذا القان ــى ه ألغ

أصبــح املرجــع األساســي الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران املــدن. ومحتــوى هــذا القانــون يكمــن 
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يف تنظيــم عمليــة تهيئــة األرض للبنــاء وفــق املخطــط التنظيمــي العــام واملخطــط التنظيمــي 

ــن: ــلوبين التاليي ــد األس ــًة بأح ــة كاف ــة املصدق ــات التنظيمي ــي يف املخطط التفصيل

التقســيم مــن قبــل املالــك )ويقصــد بــه كل تجزئــة لأراضــي إلــى مقاســم تنظيميــة مــن قبــل . 1

مالكيهــا بقصــد إقامــة مبــان ومرافــق عامــة عليهــا.

ــه املناطــق التــي يجــب  ــع كل عــام إعــداد مخطــط تحــدد في ــة يف مطل وىلع الجهــة اإلداري

ــاء، بعــد صــدور هــذا  ــى تقســيم أرضــه ىلع مقاســم معــّدة للبن ــادرة إل ــك املب فيهــا ىلع املال

القــرار ىلع املالــك تقســيم األراضــي التــي يملكهــا إلــى مقاســم خــال مــدة ال تزيــد عــن ثــاث 

ــاع املالكيــن بطلــب للتقســيم شــريطة إبــاغ بقيــة املالكيــن. ســنوات، ويمكــن أن يتقــدم ثاثــة أرب

التنظيــم مــن قبــل الجهــة اإلداريــة )ويقصــد بــه كل تجزئــة لأراضــي إلــى مقاســم تنظيميــة مــن . 2

قبــل الجهــة اإلداريــة بقصــد إقامــة مبــان ومرافــق عامــة عليهــا لتنفيــذ جــزء أو كامــل املخطــط 

ــي املصدق(. التنظيم

ويطبق التنظيم يف الحاالت التالية:

املناطــق املصابــة بكــوارث طبيعيــة مــن زالزل وفيضانــات أو التــي لحقهــا الضــرر نتيجــة الحــروب . 1

والحرائق.

مناطــق التوســع العمرانــي التــي ألحقــت باملخطــط التنظيمــي العــام ملــدن مراكــز املحافظــات . 2

بعــد تاريــخ 11.12.2000 وهــو تاريــخ نفــاذ القانــون 26 لعــام 2000.

املناطــق التــي تلحــق باملخططــات التنظيميــة العامــة للبلــدات واملــدن بعــد تاريــخ نفــاذ هــذا . 3

القانــون.

املناطــق التــي ترغــب الجهــة اإلداريــة تنفيــذ املخطــط التنظيمــي العــام والتفصيلــي املتعلــق . 4

بهــا 

وإذا وجــد ضمــن املخططــات التنظيميــة املصدقــة مناطــق مخالفــات بنــاء جماعيــة قائمــة فيحــق 

ــام  ــة القي ــس املحافظ ــذي ملجل ــب التنفي ــن املكت ــدق م ــس يص ــن املجل ــرار م ــة بق ــة اإلداري للجه

باآلتــي:

تطبيق أحكام هذا القانون عليها.. 1

ــاء ىلع . 2 ــه بن ــر واالســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 2008 وتعديات ــون التطوي تطبيــق أحــكام قان

اتفــاق بيــن املطــور العقــاري واملالكيــن أو بيــن املطــور العقــاري والجهــة اإلداريــة.

ــا . 3 ــة بم ــذه املنطق ــي له ــط التنظيم ــذ املخط ــذ لتنفي ــتماك الناف ــون االس ــكام قان ــق أح تطبي

ال يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة 2 مــن املــادة 15 مــن الدســتور )والتــي تنــص ىلع أن التعويــض 

ــة(. يكــون معــادال للقيمــة الحقيقي

ــه  ــام ب ــكن القي ــوق الس ــاب حق ــاك وأصح ــب ىلع امل ــم ، ومايج ــذ التنظي ــوات تنفي ــي خط - ماه

ــوات :  ــذه الخط ــال ه خ
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  - الخطوة األولى : التصريح بالحقوق 
ــر يف  ــان ينش ــوا بإع ــة أن تدع ــداث املنطق ــدور إح ــن ص ــا م ــال 30 يوم ــة خ ــة اإلداري ىلع الجه

إحــدى صحــف العاصمــة ويف صحيفــة محليــة إن وجــدت و ىلع املوقــع اإللكترونــي للــوزارة وتعلــق 

ــة واألماكــن العامــة فيهــا مالكــي املنطقــة وأصحــاب  صــورة عنــه يف كل مــن بهــو الجهــة اإلداري

ــم.  ــح بحقوقه ــة للتصري ــة العقاري ــجلة ىلع الصحيف ــة املس ــخصية العقاري ــة والش ــوق العيني الحق

وىلع هــؤالء وكل مــن لــه عاقــة بعقــارات املنطقــة أصالــة أو وصايــة أو وكالــة أن يتقــدم إلــى الجهة 

ــه محــل  ــن في ــه يبي ــخ اإلعــان املشــار إلي ــا مــن تاري ــن يوم ــب خــال ثاثي ــة املختصــة بطل اإلداري

إقامتــه املختــار ضمــن الجهــة التــي تقــع فيهــا املنطقــة مرفقــا بالوثائــق املؤيــدة لحقوقــه أو صــور 

عنهــا ويف حــال عــدم وجودهــا أن يذكــر يف طلبــه املواقــع والحــدود والحصــص والنــوع الشــرعي 

والقانونــي للعقــار، أو الحقــوق التــي يدعــى بهــا )ويجــوز ألقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة أو بموجــب 

وكاالت رســمية مصدقــة أصــواًل القيــام بذلــك نيابــة عــن أصحابهــا(.

- الخطوة الثانية : حصر وتوصيف العقارات 
ــوم مــن صــدور املرســوم  ــر خــال 30 ي ــة أو أكث ــة مهمــة تشــكيل لجن ــون للجهــة اإلداري ــرك القان ت

لحصــر العقــارات املوجــودة يف املنطقــة ووصفهــا وتنظيــم ضبــوط مفصلــة بمحتوياتهــا مــن بنــاء 

ــم مــن قراراتهــا . وأشــجار ومزروعــات وغيرهــا دون أن يحــدد طريقــة تشــكيلها وأعضائهــا والتظل

- الخطوة الثالثة : تقدير القيمة
تقــدر قيمــة األراضــي ومــا عليهــا مــن مبــاٍن وانشــاءات وأشــجار وزراعــات مــن قبــل لجنــة يشــكلها 

وزيــر العــدل بنــاء ىلع طلــب تتقــدم بــه الجهــة اإلداريــة خــال 30 يومــا مــن صــدور مرســوم إحــداث 

املنطقــة وتتألــف مــن:

قاضي بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسًا. . 1

خبيرين إثنين يف التقييم العقاري يسميهما املحافظ عضوين.. 2

خبيرين إثنين يف التقييم العقاري يمثان املاك وأصحاب الحقوق يف املنطقة عضوين.. 3

وقــرارات هــذه اللجنــة مبرمــة إذا لــم يطعــن بهــا خــال 30 يــوم مــن تاريــخ إعــان التقييــم، وتختــص 

محكمــة االســتئناف املدنيــة باملحافظــة بالبــت يف غرفــة املذاكــرة بالطعــون الواقعــة ىلع القرارات 

الصــادرة عــن اللجنــة وال يوقــف الطعــن إجــراءات تنفيــذ التنظيــم ويصــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

مبرمــًا.

- الخطوة الرابعة : حل الخالفات
ُتشــكل لــدى الجهــة اإلداريــة بقــرار مــن وزيــر العــدل خــال 30 يــوم مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املحــددة 

لتقديــم االدعــاءات بامللكيــة لجنــة ذات اختصــاص قضائــي بالنظــر يف جميــع االعتراضــات واالدعــاء 

بامللكيــة أو باملنازعــات العينيــة والشــخصية العقاريــة ىلع العقــارات الداخلــة يف املنطقــة وتحــال 
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إليهــا جميــع الدعــاوى املماثلــة املتعلقــة باملنطقــة القائمــة أمــام املحاكــم التــي لــم يبــت فيهــا 

بحكــم مبــرم وفــق اآلتــي: 

1(  قاضي ال تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسًا.

2(  ممثل عن مديرية املصالح العقارية يف املحافظة من حملة اإلجازة يف الحقوق عضوًا.

3(  ممثل عن الجهة اإلدارية من حملة اإلجازة يف الحقوق يسميه رئيسها عضوًا.

تكــون قــرارات اللجنــة قابلــة للطعــن أمــام محكمــة االســتئناف املدنيــة يف املحافظة وفــق املواعيد 

واألصــول املتبعــة يف اســتئناف قــرارات قاضــي األمــور املســتعجلة و تفصــل محكمــة االســتئناف يف 

غرفــة املذاكــرة بالطعــن بقــرار مبــرم ويبقــى للمتضــرر الــذي لــم يكــن طرفــًا يف النــزاع أمــام اللجنــة 

ــادي وتعفــى  ــام القضــاء الع ــه أم ــذي أصاب ــض عــن الضــرر ال أن يدعــي ىلع مســبب الضــرر بالتعوي

اللجنــة مــن التقيــد باألصــول واملهــل املقــررة يف قانــون أصــول املحاكمــات.

-الخطوة الخامسة :االقتطاع املجاني وتنفيذ املرافق العامة 
ــة و  ــة مادي ــن منفع ــار م ــك العق ــه مال ــيحصل علي ــا س ــل م ــًا مقاب ــة مجان ــدات اإلداري ــع الوح تقتط

ــات  ــن الخدم ــيخصص لتأمي ــا س ــيم وم ــم أو التقس ــة التنظي ــاره منطق ــول عق ــة دخ ــة نتيج معنوي

األساســية للمنطقــة مــن طــرق وســاحات و حدائــق و مواقــف ســيارات و مشــيدات عامــة و مقاســم 

الســكن الشــعبي و مقاســم الخدمــات الخاصــة ومــا ســيطرأ مــن ارتفــاع ىلع القيمــة الشــرائية للعقــار 

ويكــون االقتطــاع لقــاء كل ذلــك نســبة ال تتجــاوز 40 باملئــة مــن مســاحة املنطقــة الواقعــة خــارج 

مــدن مراكــز املحافظــات أمــا يف مــدن مراكــز املحافظــات فيكــون مقــدار النســبة ال يتجــاوز 50 يف 

املائــة واذا زادت النســبة عــن ذلــك تقــوم الجهــة اإلداريــة بدفــع ثمــن املســاحة الزائــدة وفــق القيمــة 

الحقيقيــة املقــدرة مــن قبــل لجنــة التقديــر. وبذلــك أعطــى القانون للوحــدة اإلداريــة إمكانيــة اقتطاع 

املســاحة التــي تريدهــا ويتــم التعويــض عــن املســاحة الزائــدة عــن ســقف االقتطــاع املجانــي وفــق 

ســعر األرض قبــل التنظيــم بينمــا تســتفاد الوحــدة اإلداريــة مــن ارتفــاع األســعار.

-  الخطوة السادسة: التوزيع اإلجباري
ــم  ــًا لحصصه ــوق وفق ــاب الحق ــا ىلع أصح ــع أماكه ــة بتوزي ــم يف املنطق ــال التنظي ــي أعم تنته

فيهــا ويتــم التوزيــع اإلجبــاري مــن قبــل لجنــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء ىلع طلــب تقــدم 

بــه الجهــة اإلداريــة ىلع النحــو االتــي:

1(  قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسًا. 

2(  خبيرين يف التقييم العقاري يسميها املحافظ عضوين.

3(  خبيرين يف التقييم العقاري يمثان املالكين وأصحاب الحقوق يف املنطقة عضوين. 

يخضــع قــرار اللجنــة بالتوزيــع النهائــي للطعــن أمــام محكمــة االســتئناف املدنيــة باملحافظــة خــال 

ــت  ــة وتب ــة اإلداري ــات الجه ــة إعان ــه يف لوح ــخ إعان ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــدأ م ــوم تب ــن ي ثاثي

ــرم. املحكمــة بالطعــن يف غرفــة املذاكــرة بقــرار مب
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