
مشروع دعم النساء النازحات داخليا من حمص لحماية 

حقوقهن املتعلقة باألراضي واملمتلكات العقارية

املادة العلمية املطورة لجلسات التوعية 

حول حماية حقوق امللكية والسكن



ملحة عن منظمة أمل لإلغاثة والتنمية:

منظمــة أمــل هــي منظمــة إغاثــة وتنميــة، تــم إنشــاؤها يف بدايــة عــام 2013 يف ريــف حمــص الشــمالي. يف 06.06.2014، وقــد 

تــم إنشــاء املنظمــة وتســجيلها رســميًا يف تركيــا - غــازي عنتــاب تحــت رقــم التســجيل: /2014-22063/. 

ــز العمــل  ــد الجهــود وتعزي ــن يســعون لتوحي ــي الذي ــل مجموعــة مــن نشــطاء املجتمــع املدن تأسســت منظمــة أمــل مــن قب

ــح املجتمــع املدنــي يف ســوريا ككل، بهــدف تحســين الواقــع اإلنســاني يف ســوريا وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة  الجماعــي لصال

ــال. ــتوى ع ىلع مس

تعمل منظمة أمل أيضًا ىلع املدى الطويل بشكل رئيسي مع النساء والفتيات يف حمص.



مشــروع دعــم النســاء النازحــات داخليــا مــن حمــص لحمايــة حقوقهــن 

املتعلقــة باألراضــي واملمتلــكات العقاريــة

لتحقيــق أهــداف املشــروع يف املســاهمة يف حمايــة حقــوق النســاء والفتيــات، مــن خــال رفــع الوعــي وتوســيع املعــارف 

وتزويدهــن بــاألدوات واملعرفــة التقنيــة الازمــة، ســيتطلب ذلــك مجموعــة مــن النشــاطات واملخرجــات، منهــا جمــع االســتبيانات 

ــات خاصــة باألشــخاص املســتفيدين  ــق بمعلوم ــك يتعل ــات ومشــاركتها، ولكــون ذل ــب وورشــات العمــل ونشــر املعلوم والتدري

واملرتبطيــن باملشــروع، ولضمــان تنفيــذ األنشــطة بمــا يحقــق أهــداف املشــروع ويتوافــق مــع منهجيتــه، ويأخــذ بعيــن االعتبــار 

ســامة وحساســية املســتفيدين وعــدم التســبب بــأي ضــرر .



ملف الجلسات الستة



مقدمة : 

 هــذه الجلســات معــدة ملســاعدة النســاء والفتيــات، الاتــي نزحــن مــن مدينــة حمــص، بقصــد حمايــة حقوقهــن يف 	

الســكن واألرض واملمتلــكات. أيــًا كان العقــار الــذي تملكنــه )بنــاء ســكني - بنــاء تجــاري - أرض زراعيــة .... الــخ(، وســواًء 

كنتــن )مالــكات للعقــار - وارثــات... الــخ( وســواء أكانــت هــذه الحقــوق حقــوق ملكيــة أو ســكن، فــإن هــذه العقــارات، إمــا 

أن تكــون ضمــن الحــدود اإلداريــة للمــدن، أو خارجهــا، وبالنســبة للمســاكن إمــا أن تكــون مســاكن نظاميــة، أو مســاكن 

ــك ســوف نعتمــد هــذا التقســيم بهــدف ايصــال معلومــات محــددة خــال ســت جلســات  عشــوائية )مخالفــات(. لذل

وفــق مــا يلــي: 



	 :الجلسة األولى

تخصــص الجلســة األولــى لشــرح خطــة الجلســات، والتعــرف ىلع أهــم املصطلحــات القانونيــة يف هــذا الشــأن وشــرح دالالتها، 

وأخــذ تصــور عــام عــن األوضــاع القانونيــة للعقــارات داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريــا وخارجهــا، وإذا مــا كان 

هنــاك مواضيــع ترغــب النســاء والفتيــات إضافتهــا إلــى خطــة الجلســات .

	:الجلسة الثانية

تخصــص الجلســة الثانيــة للعقــارات داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريــا )القســم األول: الحصــص االرثيــة للنســاء 

يف العقــارات امللــك( وال تهــدف هــذه الجلســة لشــرح كل أحــكام امليــراث وفــق الشــريعة اإلســامية، أو معرفــة توزيــع كامــل 

التركــة، لصعوبــة ذلــك ىلع غيــر املختصيــن مــن جهــة، وألن ذلــك ســيكون متضمنــا بوثيقــة حصــر اإلرث الشــرعي مــن جهــة 

ــة. حتــى  ثانيــة، وإنمــا الهــدف منهــا معرفــة األقــارب مــن النســاء الاتــي لهــن حصــة مــن التركــة، ومقدارهــا وفــق كل حال

تعــرف كل ســيدة مــن أقــارب املتــويف هــل هــي وارثــة أم ال وكــم مقــدار حصتهــا األرثيــة.

	:الجلسة الثالثة

ــي  ــكن النظام ــكام الس ــي: أح ــم الثان ــا )القس ــددة إداري ــي مح ــا ه ــة كم ــن املبني ــل األماك ــارات داخ ــوع العق ــتكمال موض اس

واألراضــي املعــدة للبنــاء( وتهــدف الجلســة لتقديــم معلومــات حــول الجهــات التــي خولهــا القانــون مســك ســجات عقاريــة 

ضمــن مناطــق الســكن النظامــي، وكيفيــة التعامــل أمــام كل جهــة منهــا، ومــا هــي الوثائــق التــي تصدرهــا وكيفيــة الحصــول 

عليهــا، وطــرق حمايــة حقــوق امللكيــة والســكن وفــق كل حالــة .



	:الجلسة الرابعة

تخصص الجلسة للعقارات خارج األماكن املبنية كما هي محددة إداريا:

القســم األول: الحصــص األرثيــة للنســاء يف العقــارات األميريــة - أحــكام األراضــي الزراعيــة: حيــث تختلــف أحــكام امليــراث وفــق 

قانــون انتقــال األمــوال غيــر املنقولــة، عــن تلــك األحــكام وفــق الشــريعة اإلســامية، حيــث ال يعــرف منهــا ســوى أن الذكــور 

واإلنــاث متســاوون يف امليــراث، وإن كان ذلــك صحيــح إال أنــه غيــر كايف ويجــب إعطــاء تفصيــل أكثــر، حتــى تتمكــن النســاء 

والفتيــات مــن معرفــة حصتهــن األرثيــة يف العقــارات األميريــة، وكيفيــة الحفــاظ ىلع حقوقهــن يف األراضــي الزراعيــة.

القســم الثانــي: مناطــق الســكن العشــوائي: والتــي ســتكون أحــكام مشــتركة بيــن العقــارات خــارج األماكــن املبنيــة كمــا هــي 

محــددة إداريــا أو داخلهــا، حيــث ال يوجــد فــرق كبيــر مــع االشــارة إلــى مواطــن االختــاف.

	:الجلسة الخامسة

تخصص هذه الجلسة لشرح قوانين تنظيم وعمران املدن )القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥(.

	:الجلسة السادسة

تخصص هذه الجلسة الستكمال لشرح قوانين تنظيم وعمران املدن )القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨( 



الجلسة األولى

مفاهيم أولية 



يســتخدم املختصــون عنــد الحديــث عــن حقــوق امللكيــة والســكن واألراضــي، العديــد مــن املصطلحــات القانونيــة والتــي قــد 

ــز بيــن الحــق  ــر هــذه املصطلحــات شــيوعًا، حتــى يمكــن التميي ــا أواًل التعــرف ىلع أكث ــك علين ال تكــون مفهومــة للكافــة، لذل

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 الشخصي: يمكن تعريفهما ىلع الشكل التالي: 

الحــق العينــي: هــو ســلطة مباشــرة يقرهــا القانــون لشــخص معيــن ىلع شــيء معيــن بالــذات، 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.

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

ــازة، ويعطــي صاحبــه ميزتــي التتبــع  ــل للحي ــوك دون وســاطة أحــد ويســتطيع االحتجــاج بــه ىلع الكافــة، وهــو قاب اململ

والتقــدم، فيســتطيع صاحــب الحــق العينــي تتبــع الشــيء محــل الحــق يف يــد أي شــخص انتقلــت إليــه حيــازة هــذا الشــيء، 

ــة التقــدم يفضــل صاحــب الحــق العينــي ىلع مــن يزاحــم يف اإلفــادة مــن الشــيء.  وبمقتضــى مزي

ــول  ــه الوص ــن لصاحب ــا يمك ــخصي، ف ــق الش ــال ىلع الح ــل كمث ــذ عم ــي أو تنفي ــن مال ــزام بدي ــتخدم االلت ــيط يس وللتبس

إليــه إال عــن طريــق شــخص آخــر هــو املديــن، وصاحــب الحــق 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 الحق العيني ال يقع إال ىلع شيء من األشياء بخاف الحق الشخصي الذي يكون محله عمًا من األعمال.

 )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: 

- الحقوق العينية األصلية: 

١. التصرف

٢. امللكية

٣. السطحية

4. االنتفاع

٥. حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع

6. اإلجارة الطويلة



7.  حقوق االرتفاق العقارية

٨. الوقف

9. اإلجارتان

١٠. حق األفضلية ىلع األراضي الخالية املباحة

- الحقوق العينية التبعية: 

١.  الرهن بنوعية الحيازي والتأميني 

٢.  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، أمــا األولــى فقــد وصفــت بأنهــا أصليــة ألنهــا 

تقــوم بذاتهــا، وهــي ال ترتبــط يف وجودهــا بــأي حــق شــخصي آخــر.

 )4( الحقوق العينية العقارية والحقوق العينية املنقولة: 

يقصــد بالحقــوق العينيــة العقاريــة جميــع الحقــوق العينيــة التــي تــرد ىلع عقــار. كمــا يقصــد بالحقــوق العينيــة املنقولــة 

تلــك التــي تــرد ىلع منقــول ويأخــذ كل مــن الحقيــن الوصــف الــذي يلحــق املــال، فــإذا كان الحــق عينيــًا عقاريــًا كان هــذا 

الحــق بمثابــة العقــار يف نظــر املشــرع. وبهــذا نصــت املــادة ٨٥% 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 ٨4 منــه ىلع مــا يلــي: »كل شــيء مســتقر يف حيــزه ثابــت فيــه، ال يمكــن نقلــه منــه دون تلــف فهو عقــار، وكل 

ماعــدا ذلــك مــن شــيء فهــو منقــول. ومــع ذلــك، يعــد عقــارًا بالتخصيــص املنقــول الــذي يضعــه صاحبــه يف عقــار يملكــه 

رصــدًا ىلع خدمــة هــذا العقــار أو اســتغاله«

 )6( أنواع العقارات: 

العقارات يف نظر القانون ثاثة أنواع هي: 

- العقارات بطبيعتها 

-  العقارات بالتخصيص 

-  الحقوق العينية العقارية 

عرفنــا ســابقًا العقــار بالتخصيــص وعددنــا الحقــوق العينيــة العقاريــة، ويجــب أن نشــير هنــا إلــى أن 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: 

أواًل: العقارات امللك: 

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

ويف الواقــع فــإن التفســير لهــذا النــص الــذي كتبــت لــه الغلبــة، واســتقر عليــه الفقــه والقضــاء ســواء يف ســوريا أو يف لبنــان، 



أنــه ال يشــترط العتبــار العقــار ملــكا إال تواتــر شــريطة واحــدة، هــي وجــوده داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريا.

مــع احتــرام الحقــوق املكتســبة للعقــارات املســجلة ملــك ســابقا والواقعــة خــارج حــدود األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة 

إداريــا فالعقــارات املشــتراة مــن الدولــة، باالســتناد إلــى أســناد التمليــك )ملــك نامــة( قبــل ١9٣٠/ ١٢/١١، يجــب أن تســجل ىلع 

أنهــا عقــارات ملــك خــال عمليــات التحديــد والتحريــر بغــض النظــر عــن وجودهــا خــارج الحــدود اإلداريــة.

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 خاضعــا ألحــكام قانــون االنتقــال بالتســاوي بامليــراث 

بيــن الذكــر واالنثــى.

 ثانيا: العقارات األميرية: 

هــي العقــارات التــي تكــون رقبتهــا للدولــة، ويجــوز أن يجــري عليهــا حــق تصــرف، وهــي تشــمل 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.

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.

 ثالثا: 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 ١٢74 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، بــل كان يعــد ملــكا خالصــا لصاحبــه، وعندئــذ يصبــح النــوع القانونــي للعقــار مختلطــا ويخضــع امليــراث يف هــذا 

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

 رابعا: 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 حيــث وقفــت منافــع بعــض أراضيهــا أو 

حــق التصــرف بهــا ىلع أهالــي قريــة مــا أو أهالــي عــدة قــرى متجــاورة، ليقومــوا باســتعمالها، باعتبارهــا مرعــى أو بيــدرا، أو 

محتطــب واحتفظــت التشــريعات الاحقــة بهــذه الصفــة.

 خامسا: العقارات املتروكة املحمية: 

هــي العقــارات التــي تخــص الدولــة أو املحافظــات أو البلديــات وتكــون جــزءا من األمــاك العامــة، كالطــرق والشــوارع والحدائق، 

وهــي ال تســجل يف الســجل العقــاري وال تعطــى لهــا أرقــام عقــارات إال إذا كان لهــا أو عليهــا حقــوق عينيــة يجب تســجيلها.

 سادسا: 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 الدولــة.



حمص الجدیدة

بابا عمرو

املیماس

بساتین حمص

مناطق سکن عشوائي

مناطق سکن عشوائي بجوار الحدود اإلدارة للمنطقة

مناطق سکن عشوائي خارج حدود التنظیم
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(الرابعة)
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(دیر بعلبة)

(دیر بعلبة)

الصناعة 
الحصویة



الجلسة الثانية

العقارات داخل الحدود االدارية للمدن

)الحصة األرثية للنساء يف العقارات امللك( 



إذا كان العقــار داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريــا، فيكــون نوعــه الشــرعي ملــك وليــس أميــري، وبالتالــي يخضــع 

ــريف  ــتطيعي أن تع ــار تس ــع العق ــال موق ــن خ ــن( .إذا م ــظ االنثيي ــل ح ــر مث ــراث )للذك ــامية يف املي ــريعة االس ــكام الش ألح

نوعــه الشــرعي هــل هــو ملــك أم أميــري، فــإذا لــم تتمكنــي مــن تحديــد موقــع العقــار هــل هــو داخــل األماكــن املبنيــة كمــا هــي 

محــددة إداريــا أم خارجهــا،  يمكــن معرفــة ذلــك مــن خــال اســتخراج بيــان قيــد عقــاري للعقــار مــن الســجل العقــاري، ويمكــن 

ألي شــخص اســتخراجه كونــه معــد الطــاع الكافــة عليــه، حيــث ســيكون مــدون عليــه النــوع الشــرعي للعقــار هــل هــو ملــك أم 

أميــري. وبمــا أننــا نتحــدث يف هــذه الجلســة عــن العقــارات امللــك، سنشــرح أحــكام امليــراث وفــق الشــريعة اإلســامية، وســتكون 

الوارثــة مــن النســاء ضمــن إحــدى الفرضيــات التاليــة )زوجــة - أم - جــدة - بنــت - بنــت ابــن - أخــت شــقيقة - أخــت ألب - أخــت 

ألم( وبالتالــي ســتكون حصتهــا مــن التركــة كمــا يلــي:

1. الزوجة ولها حالتان:

الحالة األولى: الربع: ترث الزوجة ربع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أم أنثى

الحالة الثانية: الثمن: ترث الزوجة ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث سواء كان منها أم من غيرها.

 ويشتركن يف الربع أو الثمن إذا كن أكثر من واحدة.

2. األم:

األم ترث دائما وال يمكن حجبها ومليراثها ثاث حاالت 

الحالــة األولــى: الســدس عنــد وجــود الفــرع الــوارث ذكــرًا كان أم أنثــى، أو عنــد وجــود اثنيــن فأكثــر مــن اإلخــوة أو األخــوات، 

مــن أي جهــة كانــوا.



الحالة الثانية: ثلث املال كله عند عدم وجود الفرع الوارث أو االثنين من اإلخوة واألخوات فأكثر.

ــوارث معهــا جــدًا وأحــد الزوجيــن فقــط  ــة الثالثــة: أال يوجــد فــرع وارث وال عــدد مــن األخــوة أو األخــوات، فــإن كان ال الحال

فلهــا ثلــث كل التركــة، وإن كان مــع أحــد الزوجيــن أبــًا فلهــا يف هــذه الحالــة ثلــث الباقــي، بعــد فــرض أحــد الزوجيــن ال ثلــث 

املــال كلــه؛ وذلــك ألن املعهــود يف الشــريعة أن الرجــل واملــرأة إذا تســاويا يف الدرجــة كان للمــرأة يف امليــراث نصــف نصيــب 

الرجــل غالبــًا، كالبنــت مــع االبــن واألخــت مــع األخ.

3. الجدة:

والجــدة التــي تــرث هــي الجــدة الصحيحــة )واملقصــود بهــا هــي الجــدة التــي ال يــرد بصلتهــا باملتــويف ذكــر بيــن أنثييــن( 

ولهــا حالتــان:

الحالــة األولــى: أن تأخــذ الســدس ســواء أكانــت واحــدة أم أكثــر، وكــن متوازيــات يف الدرجــة، وســواء أكانــت مــن جهــة األب 

أم مــن جهــة األم، ويقســم بينهــن الســدس بالتســاوي، وال تأخــذ الجــدات أكثــر مــن الســدس بحــال مــن األحــوال.

الحالــة الثانيــة: أن الجــدات مطلقــًا يحجبــن بــاألم ســواء أكــن مــن جهــة األب أم مــن جهــة األم، وتحجــب األبويــات بــاألب، 

وكذلــك بالجــد إذا أدلــت بــه، وتحجــب البعــدى بالقربــى مــن أي جهــة كانــت.

4. البنت: للبنات الصبيات ثالث حاالت:

الحالــة األولــى: أن يكــون معهــن أخ فيعصبهــن، ويكــون لهــم املــال كلــه إذا لــم يكــن معهــم أصحــاب فــروض، أو يكــون لهــم 

مــا بقــي مــن املــال إذا وجــد معهــم أصحــاب فــروض، ونصيــب الولــد الذكــر ضعــف نصيــب أختــه.

الحالة الثانية: نصف التركة: ترث البنت نصف التركة بشرطين



عــدم وجــود املعصــب )يعصبهــا االبــن الــذي يكــون معهــا بنفــس الدرجــة، واملقصــود اخوهــا، فــإذا كان لهــا أخ تطبــق الحالــة 

األولــى للذكــر مثــل حــظ األنثييــن( 

انفرادها )اي أن تكون وحيدة(

ــود  ــدم وج ــع ع ــا م ــة طبع ــي الترك ــركاء بثلث ــن ش ــر فيصبح ــن فأكث ــويف بنتي ــة إذا كان للمت ــي الترك ــة: ثلث ــة الثالث  الحال

ــن(  ــة )االب العصب

5. بنات االبن:

أجمــع الفقهــاء ىلع أن بنــات االبــن يقمــن مقــام البنــات الصبيــات عنــد عدمهــن ويدخلــن يف اســم/األوالد/ دخــواًل مجازيــًا 

ال حقيقيــا، وال يصــار إلــى املجــاز إال عندمــا يتعــذر إطــاق اللفــظ ىلع حقيقتــه، فــإذا لــم تكــن هنالــك بنــات صلبيــات نزلــت 

بنــات االبــن منزلتهــن، وبذلــك تأخــذ بنــات االبــن األحــوال الثــاث الســابقة للبنــات، ويضــاف إليهــا ثــاث أحــوال أخــرى فصــار 

مجمــوع حاالتهــن ســتًا. 

الحالة األولى: لبنت االبن الواحدة النصف عند عدم البنت أو االبن.

الحالة الثانية: لبنات االبن الثلثان، إذا كن اثنتين فأكثر، عند عدم البنت واالبن.

الحالــة الثالثــة: لبنــت االبــن الســدس مــع البنــت الواحــدة الصلبيــة تكملــة للثلثيــن، ويشــتركن يف الســدس إذا كــن أكثــر مــن 

واحدة.

ــظ  ــل ح ــر مث ــون للذك ــا ويك ــن عمه ــا أم اب ــواء أكان أخاه ــا، س ــه يعصبه ــن فإن ــن اب ــت االب ــع بن ــة: إذا كان م ــة الرابع الحال

ــن. األنثيي



الخامسة: إذا كان هنالك بنتان صلبيتان حجبتا بنت االبن، إال إذا كان معها أو أسفل منها غام فيعصبها.

السادسة: أنها ُتحجب بكل غام أىلع منها درجة، فتحجب باالبن، كما تحجب بنت ابن االبن بابن االبن وهكذا.

6. األخوات الشقيقات ولهن خمس أحوال:

الحالة األولى: للواحدة النصف إذا انفردت وليس من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن.

الحالة الثانية: لاثنتين فأكثر الثلثان إذا كن منفردات وليس معهن من يحجبهن.

الحالة الثالثة: أن يكون مع األخت أو األخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ األنثيين.

ــت  ــًا شــقيقة كان للبن ــًا وأخت ــرك بنت ــإذا ت ــات، ف ــع البن ــة م ــح األخــت الشــقيقة أو األخــوات عصب ــة: أن تصب ــة الرابع الحال

ــت. ــي لأخ ــف والباق النص

الحالة الخامسة: أنهن يحجبن بالفرع الوارث املذكر ويحجبن باألب اتفاقًا، وبالجد عند أبي حنيفة خافًا للجمهور.

7. األخوات ألب: ولهن ست حاالت:

الحالة األولى: النصف للواحدة إذا انفردت، عند عدم البنت الصلبية، وبنت االبن، واألخت الشقيقة.

الحالة الثانية: الثلثان لاثنتين فأكثر إذا انفردن ولم يكن معهن معصب.

ــا بقــي مــن التركــة عــن أصحــاب الفــروض أو كل  ــة مــع األخ ألب، فيأخــذن م ــة: أن تكــون األخــوات ألب عصب ــة الثالث الحال

ــن. ــل األنثيي التركــة إذا انفــردن للذكــر مث

الحالة الرابعة: أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت االبن فيأخذن الباقي كشأن األخوات الشقيقات مع البنات.



الحالة الخامسة: أن يأخذن السدس مع األخت الشقيقة تكملة للثلثين.

ــاألخ الشــقيق، وبالشــقيقة التــي  ــزل، وب ــاألب، والجــد الصحيــح، وباالبــن، وابــن االبــن وإن ن ــة السادســة: أن يحجبــن ب الحال

ــم يكــن معهــا معصــب. صــارت عصبــة مــع الغيــر، وباألختيــن الشــقيقتين إذا ل

والحاصل أن لأخوات ألب مع األخوات الشقيقات الوضع نفسه الذي لبنات االبن مع البنات الصبيات.

8. األخوات ألم: ولهن ثالث حاالت: 

ــر،  ــوارث أو األصــل الذك ــدة مــن جهــة األم، مــع عــدم وجــود الفــرع ال ــى: فــرض الســدس: إذا كان للمتــويف أخــت وحي األول

فتكــون حصتهــا ســدس التركــة 

الثانية: أنها تحجب فا يكون لها شيء من امليراث عند وجود الفرع الوارث أو األصل الذكر.

ــك، فهــم  ــة: فــرض الثلــث: إذا كان للمتــويف أكثــر مــن أخــت ألم، كأن يكــون معهــا أخ ألم أو أخــت ألم أو أكثــر مــن ذل الثالث

ــوارث أو األصــل الذكــر شــركاء يف الثلــث، طبعــا بشــرط عــدم وجــود الفــرع ال



الجلسة الثالثة

العقارات داخل الحدود االدارية للمدن

)أحكام السكن النظامي واألراضي املعدة للبناء( 



ــن  ــون ضم ــا أن تك ــارات إم ــذه العق ــاء، وه ــدة للبن ــاء، أو أرض مع ــن بن ــارة ع ــن عب ــذه األماك ــن ه ــارات ضم ــون العق ــا تك ــا م غالب

مناطــق الســكن النظامــي أو مناطــق الســكن العشــوائي، وبمــا أننــا شــرحنا أحــكام مناطــق الســكن العشــوائي وهــي ال تختلــف 

ســواء كانــت خــارج الحــدود االداريــة للمــدن أو داخلهــا باســتثناء إمكانيــة تصحيــح األوصــاف وتســوية املخالفــات بعــد دخولهــا 

املخطــط التنظيمــي لذلــك نقتصــر هنــا ىلع شــرح أحــكام مناطــق الســكن النظامــي.

ــوق  ــت الحق ــواء كان ــخ( وس ــاء ...ال ــدة للبن ــاري - أرض مع ــل تج ــة - مح ــقة - بناي ــا - ش ــه )في ــذي تملكن ــار ال ــواء كان العق س

ــة:  ــات التالي ــدى الجه ــدى إح ــجل ل ــيكون مس ــار س ــذا العق ــإن ه ــكن ف ــة أو س ــوق ملكي ــه حق ــة ب املتعلق

- السجل العقاري

-  السجل املؤقت 

-  املؤسسة العامة لإلسكان

-  مؤسسة اإلسكان العسكري

-  الجمعيات التعاونية 

أواًل: العقار املقيد لدى السجل العقاري:

تختلــف النصائــح القانونيــة بحســب الفرضيــات إذا ماكينتــي مالكــة للعقــار وفــق قيــود الســجل العقــاري أو وارثــة للعقــار أو 

مشــترية وفــق ســندات أقــل حجيــة مــن الســجل العقــاري وفــق التالــي: 

- امللكية مستندة لقيود السجل العقاري: 

وهــي أقــوى أنــواع امللكيــة، فــإذا كان العقــار الــذي تملكينــه، مقيــد باســمك كمالكــة يف الســجل العقــاري، تكــون النصيحــة 

األولــى باســتخراج ســند امللكيــة، وهــو عبــارة عــن وثيقــة مــن ورق مقــوى خــاص بلــون اخضــر مائــل للزرقــة مــدون فيهــا 



بيانــات العقــار ومالكيــه والحقــوق املترتبــة لــه أو عليــه، وإذا فقدتــي هــذه الوثيقــة يمكــن الحصــول ىلع بــدل عنهــا عــن 

طريــق طلــب يقــدم للدائــرة العقاريــة التــي يتبــع لهــا العقــار بالــذات أو بواســطة وكيــل بعــد تنظيــم ضبــط واالعــان عــن 

ذلــك بالجريــدة الرســمية والنصيحــة الثانيــة باســتخراج بيــان قيــد عقــاري بشــكل دوري للبقــاء ىلع إطــاع بالتطــورات التــي 

تلحــق بالعقــار.

- امللكية املستندة للميراث: 

أنــِت كوارثــة تصبحيــن مالكــة للعقــار مــن تاريــخ وفــاة املــورث وكل مــا عليــك إثباتــه هــو ملكيــة املــورث للعقــار والعاقــة 

األرثيــة بينــك وبيــن املتــويف ويتــم ذلــك عــن طريــق حصــر اإلرث الشــرعي كــون العقــار ملــك، ولعــل املشــكلة أن الوفــاة 

حدثــت والعائلــة يف مــكان النــزوح فكيــف يمكــن اثبــات الوفــاة ومــن هــي الجهــة التــي تمنــح حصــر االرث، ويف الغالــب ال 

يوجــد محاكــم معتــرف بهــا مــن قبــل النظــام يف اماكــن النــزوح لذلــك ال بــد مــن مراجعــة محاكــم املوطــن االصلــي للمتــويف 

وفــق التالــي:

 أ - ما هو حصر االرث الشرعي يف سوريا: 

ــة الشــخص املتــويف وعــادة يتــم توزيعهــا بشــكل  ــكل مــن ورث هــو وثيقــة قانونيــة يبيــن فيهــا مقــدار الحصــة األرثيــة ل

أســهم. ويتــم حســاب االســهم بحســب النســبة املذكــورة يف القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 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(



ب - الجهة املكلفة بإصدار حصر االرث الشرعي يف سوريا: 

الجهة املكلفة هي وزارة العدل – املحكمة الشرعية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة املورث.

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

يشــترط لتنظيــم حصــر االرث أن يكــون مــن يقــوم بتنظيمــه أو إقــراره أحــد الورثــة ممــن تجــاوز عمــره ال ١٨ عامــًا أو وكيلــه 

القانونــي.

بعــد أخــذ النمــوذج املعتمــد تتــم تعبئــة اســم املتــويف واســم طالــب تنظيــم الوثيقــة مــن الورثــة وتوقيــع الطلــب بعــد 

ــة  ــة املالي ــى مديري ــوذج ال ــذا النم ــل ه ــم تحوي ــث يت ــرعية حي ــة الش ــوان املحكم ــاه لدي ــة واالتج ــع املطلوب ــاق الطواب الص

ومدريــة الســجل املدنــي. وبعدهــا الذهــاب إلــى مختــار املحلــة ليقــوم بتعبئــة القســم الخــاص باملختــار وهــو بيــان شــهادة 

بــأن فــان تــويف وورثــه كل مــن فــان وفــان ويختــم ويوقــع ىلع النمــوذج. ثــم الذهــاب إلــى 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 واخوتــه واخواتــه وحتــى اوالد أعمامــه إذا لــم يكــن لــه ورثــة مــن االصــول او الفــروع او االخــوة. ثــم 

بعدهــا الذهــاب الــى مديريــة املاليــة لتقييــد 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 العــودة للمحكمــة الشــرعية 

حيــث يســتلم املعاملــة مســؤول الفرائــض )وهــو الــذي ســيوزع االســهم للورثــة بموجــب مســألة حســابية( ويقــوم بتنظيــم 

حصــرا ارث ويوقــع عليــه القاضــي ثــم تقــوم بطباعــة الوثيقــة بشــكل منفــرد خــارج املعاملــة وتوقــع وتصــدق مــن القاضــي 



والديــوان وتحفــظ االصليــة لــدى املحكمــة وتؤخــذ نســخ عنهــا. ويمكــن التصــرف كمالكــة للعقــار بموجــب حصــر االرث أو نقــل 

امللكيــة الســم الــوارث يف الســجل العقــاري والتــي تتطلــب موافقــة أمنيــة.

- امللكية بموجب الشراء: 

إذا كنــت نازحــة مــن حمــص يف إدلــب مثــا، ومشــترية لعقــار يف اماكــن الســكن النظامــي، ولــم يتــم نقــل امللكيــة الســمك 

يف الســجل العقــاري، كيــف يمكــن حمايــة هــذه امللكيــة؟

تختلف وسائل حماية امللكية بحسب قوة سند امللكية وفق التالي: 

قــد ال تملكيــن ســوى عقــد بيــع عــادي منظــم مــع مالــك العقــار، وهــي أضعــف حــاالت امللكيــة قانونــا، ويمكــن أن يتحــول 

إلــى ســند رســمي باملصالحــة ىلع العقــد ودفــع الرســوم للماليــة حتــى يصبــح ســند ثابــت التاريــخ، ويجــب االحتفــاظ بهــذا 

الســند لحيــن نقــل امللكيــة. يمكــن أن تكــون امللكيــة مســتندة لعقــد رســمي كأن يكــون العقــد منظــم أو موثــق لــدى الكاتــب 

بالعــدل أو وكالــة غيــر قابلــة للعــزل تتضمــن البيــع مــع وضــع إشــارة الدعــوى ىلع صحيفــة العقــار ويف هــذه الحالــة تصبــح 

ــو كان حســن النيــة وتعطــي لعقــدك  ــر، حتــى ل ــر كمــا أن إشــارة الدعــوى تشــكل حجيــة تجــاه الغي ــة القانونيــة أكب الحجي

ــاج  ــع، وهــي تحت ــت البي ــع دعــوى لتثبي ــل رف ــك، ب ــار. وينصــح أال يكتفــى بذل ــع الحــق للعق ــة والتقــدم ىلع أي بي االفضلي

لتوكيــل محامــي، ويتــم وضــع إشــارة الدعــوى إذا لــم تكــن قــد وضعــت ســابقا، فالقاضــي ال ينظــر بالدعــوى قبــل وضــع االشــارة، 

وخــال الدعــوى يقــر املدعــى عليــه بوقــوع البيــع، أو يتــم إثبــات ذلــك، وهــذا اإلقــرار يتمتــع بالحجيــة القانونيــة ألنــه تــم 

مــن قبــل املدعــى عليــه أمــام املحكمــة، وال يمكــن الرجــوع عنــه، ويمكــن الحصــول ىلع صــورة مصدقــة عنــه مــن ديــوان 

املحكمــة ويســتخرج مــن األرشــيف وينصــح باالحتفــاظ بــه، ثــم متابعــة الدعــوى حتــى الحصــول ىلع قــرار قضائــي قطعــي 



ملــزم ألميــن الســجل العقــاري بنقــل امللكيــة الســم املشــتري يف الســجل العقــاري

  وجــرت العــادة أال يتــم االكتفــاء بالحكــم القطعــي يف اماكــن الســكن النظامــي، بــل نقــل امللكيــة يف الســجل العقــاري لعــدم 

وجــود مانــع مــن ذلــك إال إذا كان هنــاك صعوبــة يف الحصــول ىلع املوافقــة األمنيــة.

ثانيا: العقار مقيد لدى السجل املؤقت: 

ــا  ــة للمــدن ريثم ــاء ضمــن املخططــات التنظيمي ــا ىلع اراض معــدة للبن ــة حديث ــح الســجل املؤقــت للعقــارات املبني يفتت

يكتمــل فرزهــا ثــم تنقــل إلــى الســجل العقــاري، ويجــب ماحظــة أنــه منــذ افتتــاح الســجل املؤقــت يصبــح الجهــة الحصريــة 

ــا مطلقــا وال ينتــج أي  ــر باطــا بطان ــأي بيــع يتــم خــارج الســجل املؤقــت ويعتب للمعامــات املتعلقــة بالعقــار وال يعتــد ب

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 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 )العقــاري( مــع 

ماحظــة أن البيــع يتــم حصــرا مــن خــال هــذا الســجل وال يعتــد ببقيــة العقــود وللورثــة ذات الحقــوق يف الســجل الدائــم 

ــام الســجل املؤقــت أو  ــان أم ــاة مورثهــم ، ويكفــي حضــور الطرف ــخ وف ــن مــن تاري بمجــرد اســتخراج حصــر اإلرث فهــم مالكي

وكائهــم القانونييــن مــع مســتندات امللكيــة والوثائــق الشــخصية إلجــراء املعاملــة والتــي تحتــاج للموافقــة األمنيــة.

ثالثا: العقارات املستندة لقيود الجمعيات ومؤسسات اإلسكان: 

إن العقــارات املســتندة إلــى قيــود املؤسســة العامــة لإلســكان والجمعيــات التعاونيــة واإلســكان العســكري تخضــع ألحــكام 

متشــابهة فجميعهــا تبــدأ بمرحلــة االكتتــاب ثــم التخصــص باملســكن ثــم االســتام وجميعهــا خولهــا القانــون مســك ســجات 



ــان  ــع جميعهــا مفــرزة ومرخصــة ويمكــن الحصــول منهــا ىلع بي ــم وبالطب ــى الســجل الدائ ــة ريثمــا تنقــل إل ــة مؤقت عقاري

بامللكيــة ولحمايــة 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 .



الجلسة الرابعة

العقارات خارج الحدود االدارية للمدن 

)الحصة األرثية للنساء يف العقارات األميرية/أحكام العقارات األميرية( 



إذا كان العقــار الــذي تملكينــه، أو يملكــه الــزوج، أو العائلــة، خــارج األماكــن املبنيــة كمــا هــي محــددة إداريــا )وغالبــا مــا يكــون 

أرض زراعيــة، أو بنــاء نظامــي مرخــص يف مزرعــة، أو بنــاء مخالــف، ســواء أكان منعــزل، أو ضمــن تجمعــات ســكن عشــوائي 

ــري، باســتثناء األبنيــة املرخصــة ضمــن مــزارع فيمكــن أن  ىلع أطــراف املــدن(. فســيكون النــوع الشــرعي لهــذا العقــار أمي

يكــون البنــاء ملــك واألرض أميريــة، والــذي يميــز العقــار األميــري عــن امللــك باإلضافــة لكونــه خــارج األماكــن املبنيــة كماهــي 

محــددة إداريــا، هــو عــدم تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية يف امليــراث، بــل نطبــق األحــكام التــي جــاء بهــا قانــون انتقــال 

األمــوال غيــر املنقولــة بنســخته األخيــرة التــي صــدرت يف شــهر شــباط مــن عــام ١9٢٨ م يف عهــد اخــر خليفــة عثمانــي هــو 

الســلطان محمــد رشــاد وهــو القانــون املطبــق حاليــا يف محاكــم الصلــح املدنــي والتــي تصــدر حصــر االرث القانونــي واألصــل 

يف األراضــي األميريــة أن تكــون رقبتهــا ملــك للدولــة أو األميــر ولأشــخاص حــق االنتفــاع بهــا، لذلــك ال يطبــق عليهــا االرث 

الشــرعي ألنهــا ليســت ملــك للمتــويف وإنمــا يتــم توريــث حــق املنفعــة وفــق مــا يقــرره مالكهــا أي الدولــة وال يخالــف ذلــك 

الشــريعة كمــا يتصــور البعــض .

1. أحكام توزيع التركة وفق قانون انتقال األموال األميرية: 

بالرغــم مــن أن املشــهور مــن أحــكام هــذا القانــون فيمــا يخــص املواريــث، هــو التســاوي بــاإلرث بيــن الذكــور واإلنــاث، وعــدم 

تطبيــق قاعــدة للذكــر مثــل حــظ األنثييــن كمــا هــو الحــال عنــد توزيــع امليــراث وفــق الشــريعة اإلســامية، لكــن يف الواقــع 

هنــاك اختــاف جوهــري بيــن التشــريعين. حيــث يصنــف قانــون انتقــال األمــوال غيــر املنقولــة الورثــة ضمــن ثــاث درجــات، 

يضــاف لهــا الزوجيــن، وســنذكر يف البدايــة بعــض األمــور التــي تشــترك فيهــا جميــع الدرجــات، ثــم نفصــل كل درجــة ىلع 

حــدي ومــن هــم الورثــة وفقهــا وكيــف تــوزع التركــة بينهــم، وبشــكل خــاص حصــص النســاء.



أوال( بعض األمور املشتركة بين جميع الدرجات: 

ال يوجــد أصــول مختلفــة للمســائل يف قانــون حــق االنتقــال لأمــوال غيــر املنقولــة، وإنمــا يوجــد أصــل واحــد لجميــع . ١

املســائل هــو ٢4٠٠ ســهم وهــو رقــم مشــهور يف املســائل العقاريــة.

٢. االنصبــاء تــوزع بالتســاوي بيــن الذكــور واإلنــاث وال تطبــق قاعــدة للذكــر مثــل حــظ األنثييــن كمــا حــول الحــال يف اإلرث . ٢

عي  لشر ا

ذوي االرحــام يرثــون مــع األقــارب مــن العصبــات وذوي الفــروض ىلع خــاف اإلرث الشــرعي )حيــث نجــد أن أبنــاء وبنــات . ٣

البنــت يرثــون مثــل أبنــاء وبنــات االبــن( 

ال يوجد فروض باستثناء األبوين واالزواج.. 4

أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى يحجبــون أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة وأصحــاب حــق . ٥

االنتقــال مــن الدرجــة الثانيــة يحجبــون أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة الثالثــة باســتثناء األبويــن واالزواج. 

ثانيا( درجات أصحاب حق االنتقال: 

كما ذكرنا يصنف القانون أصحاب حق االنتقال إلى ثاث درجات باإلضافة لأزواج ىلع الشكل التالي: 

أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى هــم فــروع املتــويف األبنــاء والبنــات فــإذا لــم يوجــدوا ينــوب عنهــم فروعهــم . ١

وهكــذا  وتــوزع التركــة بينهــم بالتســاوي بيــن الذكــور واإلنــاث. والنســاء يف هــذه الدرجــة هــن البنــات وبنــات األوالد أو 

ــوا، فالبنــت إذا كان معهــا أخــوة واخــوات تقســم بينهــم التركــة بالتســاوي ال فــرق بيــن الذكــور  بنــات البنــات مهمــا نزل

واإلنــاث. إذا كانــت منفــردة تأخــذ كل التركــة املتبقيــة بعــد إعطــاء حصــة زوج أو زوجــة املتــويف واألب واالم إن وجــدوا. 



أمــا بنــت االبــن أو بنــت البنــت فيأخــذن حصــة والدهــم أو والدتهــم املتوفــاة قبــل امليــت وهكــذا مهمــا نزلــوا 

أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة الثانيــة هــم االب واالم فــإذا لــم يوجــدوا ينــوب عنهــم فروعهــم )االخــوة األشــقاء- . ٢

واألخــوة ألب- واألخــوة ألم( فــإذا لــم يوجــدوا ينــوب عنهــم فروعهــم وهكــذا. فــإذا اجتمعــوا مــع أصحــاب حــق االنتقــال من 

الدرجــة األولــى يأخــذون الســدس مناصفــة وإذا انفــرد أحدهــم يأخــذ الســدس لوحــده. وكل التركــة إذا لــم يوجــد معهــم 

أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى. أصحــاب حــق االنتقــال مــن النســاء يف هــذه الدرجــة هــن: 

األم لهــا الســدس مناصفــة مــع األب ان وجــد فــإذا كان األب متــويف تأخــذ الســدس لوحدهــا إذا اجتمعــت مــع أصحــاب . ٣

حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى، وإذا لــم تجتمــع معهــم اخــذت كل التركــة. االخــت الشــقيقة أو االخــت الم أو االخــت ألب 

فيأخــذون حصــة األصــل املشــترك بينهــم وبيــن املتــويف مناصفــة بيــن الذكــور واإلنــاث.

أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة الثالثــة هــم االجــداد فــإذا لــم يوجــدوا فينــوب عنهــم فروعهــم )األعمــام والعمــات - . 4

االخــوال والخــاالت( فــإذا لــم يوجــدوا ينــوب عنهــم فروعهــم وهكــذا. يأخــذوا كل التركــة عنــد عــدم وجــود أصحــاب حــق 

ــم يوجــد أحدهــم انتقلــت  ــى والدرجــة الثانيــة وتقســم مناصفــة بيــن الجــد والجــدة فــإذا ل االنتقــال مــن الدرجــة األول

حصتــه لآلخــر فــإذا لــم يوجــدوا كاهمــا انتقلــت حصصهــم لفروعهــم.

األزواج: الــزوج والزوجــة ولهمــا حالتــان:  إذا اجتمعــوا مــع أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى يكــون نصيبهــم الربــع. . ٥

مــع عــدم وجــود أصحــاب حــق االنتقــال مــن الدرجــة األولــى يكــون نصيبهــم النصــف )إذا نصيــب الزوجــة مــن تركــة زوجهــا 

الربــع إذا كان لــه فــرع وارث، فــإذا لــم يكــن للمتــويف فــرع وارث فيكــون نصيبهــا نصــف التركــة( 



2.  إذا كان العقار األميري أرض زراعية 

ــدى الســجل العقــاري  ينطبــق ىلع البنــاء املرخــص ضمــن مزرعــة ذات األحــكام املتعلقــة باملســاكن النظاميــة املقيــدة ل

التــي تحدثنــا عنهــا يف الجلســة الثالثــة، ونشــرح يف الفقــرة هــذه أحــكام العقــار األميــري إذا كان أرض زراعيــة: 

ال تثيــر هــذه العقــارات الكثيــر مــن االشــكاليات، كمــا هــو حــال العقــارات املبنيــة، فنحــن غالبــا أمــام مالــك واحــد أو ملكيــة 

عائليــة وجهــة وحيــدة معنيــة هــي الســجل العقــاري.

والنصائح لحماية ملكيتك للعقار تكون ضمن الفرضيات التالية: 

إذا كنــِت انــت مالكــة للعقــار، أو حصــة منــه، فيمكنــك الحصــول ىلع ســند تمليــك بالــذات أو بواســطة وكيــل، ويمكن اســتخراج 

بديــل عنــه يف حــال فقــده، وينصــح بالحصــول ىلع بيــان قيــد عقــاري بشــكل دوري للبقــاء ىلع اطــاع بالتطــورات التــي 

تلحــق بالعقــار ويمكــن ألي شــخص اســتخراجه 

إذا كنــِت مــن أحــد أفــراد عائلــة املالــك )أم - زوجــة - بنــت - حفيــدة .... الــخ( ويف حــال وفاتــه، تصبحيــن مالكــة للحصــة 

ــاة،  ــاري، وحصــول الوف ــد عق ــان قي ــار بواســطة بي ــة املتــويف للعق ــه، ملكي ــِك إثابت ــا علي ــاة، وكل م ــخ الوف ــن تاري ــة م األرثي

وصلــة القرابــة مــع املتــويف، بواســطة بيــان مــن املختــار، وبيانــات الســجل املدنــي، والتوجــه للمحكمــة املدينــة املختصــة 

الســتخراج حصــر ارث قانونــي. ويمكنــك التصــرف كمالكــة للعقــار بنــاء ىلع حصــر االرث القانونــي، كمــا يمكنــك نقــل العقــار 

الســمك يف الســجل العقــاري والحصــول ىلع ســند امللكيــة ويف هــذه الحالــة تحتاجيــن ملوافقــة أمنيــة.



3.  إذا كان العقار األميري بناء مخالف: 

نحن هنا أمام فرضيتين: 

إمــا أن يكــون البنــاء املخالــف منعــزل، وهــي األبنيــة التــي نشــاهدها ىلع الطرقــات بيــن املــدن، أو يف األراضــي الزراعيــة، 

وليســت هــي املقصــودة باملشــكلة العقاريــة يف ســوريا، حيــث غالبــا مــا يكــون مالــك العقــار هــو ذاتــه مالــك األرض، وتعامــل 

يف الســجل العقــاري معاملــة األرض.

وإمــا ان يكــون البنــاء املخالــف ضمــن تجمعــات ســكنية نشــأت ىلع أطــراف املــدن، وتعتبــر حقــوق امللكيــة والســكن يف 

هــذه املناطــق األقــل حجيــة ىلع اإلطــاق، وعرفــا يطلــق اصطــاح )حكــم محكمــة( ىلع هــذا النــوع مــن امللكيــة، بينمــا 

يطلــق مصطلــح )طابــو أخضــر( ىلع نــوع امللكيــة يف أماكــن الســكن النظامــي وســنوضح ذلــك بعــد الحديــث عــن الحالــة 

األولــى )البنــاء ىلع اراض الدولــة(.

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 التفريــق بيــن حالتيــن: 

أ . العشوائيات املبنية ىلع أراض الدولة: 

هــذه املســاكن ليــس لهــا أي حمايــة ال يف الســجل العقــاري وال يف غيــره، وال يعتــرف بــأي وثائــق ملكيــة لهــا، كونهــا مبنيــة 

ــة، وكــون القوانيــن الســورية ال تلحــظ حــق الســكن بنصــوص واضحــة، ورغــم أن بيعهــا وشــرائها يشــكل  ىلع اراض الدول

جريمــة إال أنــه يتــم كأمــر واقــع بعقــود شــفهية او عاديــة دون إمكانيــة توثيقــه لــدى أي جهــة رســمية، مــع ذلــك يجــب 

االحتفــاظ بمــا يتوفــر مــن وثائــق تثبــت إشــغال املســكن، مثــل ايصــاالت دفــع الكهربــاء واملــاء والهاتــف ومــا شــابه يف حــال 



الوصــول التفــاق سياســي قــد يؤمــن االعتــراف بحقــوق الســكن، كمــا أن قوانيــن تنظيــم وعمــران املــدن وإن نصــت ىلع 

عــدم أحقيــة مالكيهــا ســوى ىلع انقــاض منازلهــم، إال أنهــا اجــازت منحهــم الســكن البديــل مــن فائــض مــا يتوفــر لــدى 

الوحــدة اإلداريــة، وبــدل إيجــار ملــدة ســنتين . 

العشوائيات املبنية ىلع أراض خاصة:  ب . 

كمــا ذكرنــا يطلــق مصطلــح )حكــم محكمــة( ىلع هــذا النــوع مــن امللكية للمســاكن املبنيــة يف مناطق الســكن العشــوائي 

أو املخالفــات ىلع اراض خاصــة، ألن أقــوى ســند ملكيــة يمكــن الحصــول عليــه لهــذه املســاكن هــو الحكــم القضائــي، ألنهــا 

كبنــاء غيــر موجــودة ىلع الســجات العقاريــة وال يمكــن تســجيلها ىلع هــذه الســجات، إال أنــه يمكــن تثبيــت امللكيــة 

يف الســجل العقــاري لحصــة ســهمية مــن األرض تعــادل مســاحة البنــاء، ألنهــا تعامــل معاملــة األرض الزراعيــة أمــام الســجل 

العقاري.

فإذا كنت تملكين مسكن يف هذه األماكن ماذا عليك القيام به لحفظ هذه امللكية؟ 

	 إذا كانــت امللكيــة مســتندة لعقــد عــادي مــع املالــك يمكــن املصالحــة ىلع العقــد ودفــع الرســوم للماليــة حتــى يصبــح

عقــد ثابــت التاريــخ.

	 إذا كانــت امللكيــة مســتندة لعقــد رســمي كأن يكــون عقــد منظــم أو موثــق لــدى الكاتــب بالعــدل أو وكالــة غيــر قابلــة 

للعــزل تتضمــن البيــع مــع وضــع إشــارة الدعــوى ىلع صحيفــة العقــار ويف هــذه الحالــة تصبــح الحجيــة القانونيــة أكبــر 

كمــا أن إشــارة الدعــوى تشــكل حجيــة تجــاه الغيــر، حتــى لــو كان حســن النيــة وتعطــي لعقــدك االفضليــة والتقــدم ىلع 

أي بيــع الحــق للعقــار 



	 كمــا يمكــن رفــع دعــوى تثبيــت البيــع أمــام املحكمــة املختصــة وهــي محمــة البدايــة املدنيــة ملوقــع العقــار وتوضــع

إشــارة الدعــوى إذا لــم تكــن قــد وضعــت ســابقا، ويتــم الحصــول ىلع إقــرار قضائــي بوقــوع البيــع أمــام املحكمــة، ويشــكل 

اإلقــرار حجيــة قانونيــة ألنــه تــم أمــام القاضــي وال يمكــن الرجــوع عنــه، ويمكــن الحصــول ىلع صــورة مصدقــة عنــه مــن 

ديــوان املحكمــة ويســتخرج مــن األرشــيف، ثــم تشــطب الدعــوى ألن بعــض املحاكــم ال تســير بالدعــوى أبعــد مــن ذلــك، 

ألن مــن صفــات القــرار القضائــي قابليتــه للتنفيــذ، وبالنتيجــة ســيصدر القــرار بإلــزام أميــن الســجل العقــاري نقــل امللكيــة 

ــر موجــود أساســا ىلع الســجات  ــك كــون العقــار غي ــذ ذل ــة تنفي الســم املشــتري يف الســجل العقــاري ولعــدم إمكاني

ــر بوصفــه  يكتفــى باإلقــرار كســند للملكيــة، وبعــض املحاكــم تكمــل الدعــوى وتجــري كشــف ىلع العقــار ويقــوم خبي

وصفــا دقيقــا، وتصــدر املحكمــة قرارهــا بتثبيــت البيــع ونقــل امللكيــة يف الســجل العقــاري بعــد تصحيح االوصــاف، ويجب 

االحتفــاظ بهــذا الحكــم القضائــي كســند للملكيــة ويمكــن الحصــول ىلع بديــل عنــه يف حــال فقــده مــن املحكمــة .

	 ــجل ــجيلها يف الس ــاء وتس ــاحة البن ــادل مس ــن األرض تع ــهمية م ــة س ــول ىلع حص ــن الحص ــابقا يمك ــا س ــا ذكرن وكم

العقــاري  وأخــذ ســند تمليــك )طابــو اخضــر( بهــا  )وتعتبــر هــذه األحــكام مشــتركة يف العقــارات ضمــن مناطــق الســكن 

ــة للمــدن أو داخلهــا( ــت خــارج الحــدود االداري العشــوائي ســواء أكان



الجلسة الخامسة

قوانين تنظيم وعمران املدن

)القانون رقم 23 لعام 2٠15(



قوانيــن تنظيــم وعمــران املــدن )يف حــال كان العقــار يف منطقــة أخضعــت للتنظيــم( صــدرت يف ســوريا بعــد عــام ٢٠١١ ثاثــة 

قوانيــن لتنظيــم وعمــران املــدن وهــي: 

١. املرسوم التشريعي رقم 66 لعام ٢٠١٢ 

٢. القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥ 

٣. القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨

وبمــا أن القانــون رقــم عشــرة هــو تعديــل للمرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام ٢٠١٢، لذلــك يمكــن القــول إنــه يف حــال خضعــت 

املنطقــة التــي يوجــد بهــا العقــار للتنظيــم، فإمــا أن يطبــق عليهــا القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ أو القانــون رقــم٢٣ لعــام ٢٠١٥

- معنى التنظيم والغاية منه: 

التنظيــم هــو شــكل مــن أشــكال األحــكام االســتثنائية للقســمة، وهــو يتطلــب تدخــل املشــرع إلصــدار قانــون ينظــم العمليــة، 

ــزأة  ــي املج ــتماك األراض ــا أن اس ــاك، كم ــن امل ــة بي ــة الرضائي ــزول واملبادل ــر ىلع الن ــي تقتص ــون املدن ــائل القان ألن وس

وإعــادة توزيعهــا ال يخلــو بــدوره مــن املحاذيــر، ملــا ينطــوي عليــه مــن إهــدار للمصلحــة الخاصــة.

ومــن هــذا املنطلــق جــاء القانــون األول يف ســوريا لتنظيــم املــدن يف ٢٢/١/١9٣٣ إلعــادة تعميــر األحيــاء املنكوبــة بالحرائــق 

أو مــا شــابه ذلــك مــن الكــوارث يف مدينــة دمشــق وينتقــض أحــكام هــذا القانــون يتعيــن ضــم القطــع املتفرقــة يف الحــي 

املنكــوب بالكارثــة وإعــادة توزيعهــا ىلع أســس حديثــة ومعقولــة ذلــك ألن الحفــاظ ىلع املخطــط الســابق لهــذه األحيــاء 

واالبقــاء ىلع التوزيــع 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 .



أوال( الفرق بين القانون رقم 1٠ لعام 2٠18 والقانون رقم 23 لعام 2٠15

ــون . ١ ــث ألغــى القان ــران املــدن حي ــط وعم ــذ التخطي ــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥ هــو املرجــع األساســي الخــاص بتنفي ــون رق القان

الســابق )القانــون رقــم 9 لعــام ١974( وحــل محلــه، وهــو ينظــم عمليــة تهيئــة األرض للبنــاء وفــق املخطــط التنظيمــي 

العــام واملخطــط التنظيمــي التفصيلــي يف املخططــات التنظيميــة املصدقــة كافــة بأحــد االســلوبين، التقســيم مــن 

قبــل املالــك، أو التنظيــم مــن قبــل الجهــة اإلداريــة. بينمــا يقتصــر القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ ىلع التنظيــم مــن قبــل 

الجهــة اإلداريــة.

أعتمــد القانــون رقــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥ األســلوب الســابق يف التنظيــم والقائــم ىلع التوزيــع اإلجبــاري والســعي مــا أمكــن . ٢

إلعطــاء كل مــن أصحــاب الحقــوق حصتــه يف موقــع عقــاره القديــم أو قريــب منــه، بينمــا ذهــب القانــون رقــم عشــرة 

لالتــزام بإعطــاء مســاحة طابقيــة فقــط.

عنــد تطبيــق القانــون رقــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥ تعتبــر النفقــات التــي تصــرف لتنفيــذ املرافــق العامــة ديــن ممتــاز ملصلحــة . ٣

الجهــة اإلداريــة ىلع املقاســم، أمــا عنــد تطبيــق القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ فتلتــزم الجهــة اإلداريــة بتقديمهــا مــن ثمــن 

املقاســم التــي تقتطعهــا مجانــا لهــذه الغايــة.

عنــد تطبيــق القانــون رقــم ٢٣ لعــام ٢٠١٥ تعفــى العقــارات املنكوبــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو الحــروب مــن الرســوم . 4

املاليــة والتكاليــف املحليــة والرســوم األخــرى املترتبــة ىلع إعــادة البنــاء وكذلــك رســوم التســجيل يف الســجل العقــاري. 

بينمــا عنــد تطبيــق القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ اإلعفــاء يشــمل فقــط رســوم التســجيل يف الســجل العقــاري. 

ــن . ٥ ــة م ــام ٢٠١٥ نســبة ال تتجــاوز 4٠ باملئ ــم ٢٣ لع ــون رق ــق القان ــن األرض يف حــال تطبي ــي م ــدار االقتطــاع املجان مق

مســاحة املنطقــة الواقعــة خــارج مــدن مراكــز املحافظــات أمــا يف مــدن مراكــز املحافظــات فيكــون مقــدار النســبة ال 



ــك تقــوم الجهــة اإلداريــة بدفــع ثمــن املســاحة الزائــدة. يتجــاوز ٥٠ باملئــة وإذا زادت عــن ذل

رفــع القانــون رقــم ١٠ لعــام ٢٠١٨ ســقف االقتطــاع املجانــي بشــرط وحيــد هــو أال تــؤدي هــذه االقتطاعــات إلــى انخفــاض . 6

نســبة املســاحة الطابقيــة املخصصــة ملالكــي املنطقــة التنظيميــة عــن ٨٠ % متــر مربــع لــكل واحــد متــر مربــع مــن 

األرض. 

ثانيا( القانون رقم 23 لعام 2٠15 

ــه أصبــح املرجــع األساســي  ــك يفتــرض أن ــه، وبذل ــون رقــم 9 لعــام ١974 وحــل محل ــون ســابقه وهــو القان ألغــى هــذا القان

الخــاص بتنفيــذ التخطيــط وعمــران املــدن. ومحتــوى هــذا القانــون يكمــن يف تنظيــم عمليــة تهيئــة األرض للبنــاء وفــق 

املخطــط التنظيمــي العــام واملخطــط التنظيمــي التفصيلــي يف املخططــات التنظيميــة املصدقــة كافــًة بأحــد األســلوبين 

التالييــن: 

التقســيم مــن قبــل املالــك )ويقصــد بــه كل تجزئــة لأراضــي إلــى مقاســم تنظيميــة مــن قبــل مالكيهــا بقصــد إقامــة . ١

مبــان ومرافــق عامــة عليهــا. وىلع الجهــة اإلداريــة يف مطلــع كل عــام إعــداد مخطــط تحــدد فيــه املناطــق التــي يجــب 

فيهــا ىلع املالــك املبــادرة إلــى تقســيم أرضــه ىلع مقاســم معــّدة للبنــاء، بعــد صــدور هــذا القــرار ىلع املالــك تقســيم 

ــاع املالكيــن  األراضــي التــي يملكهــا إلــى مقاســم خــال مــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات، ويمكــن أن يتقــدم ثاثــة أرب

بطلــب للتقســيم شــريطة إبــاغ بقيــة املالكيــن.

التنظيــم مــن قبــل الجهــة اإلداريــة )ويقصــد بــه كل تجزئــة لأراضــي إلــى مقاســم تنظيميــة مــن قبــل الجهــة اإلداريــة . ٢

بقصــد إقامــة مبــان ومرافــق عامــة عليهــا لتنفيــذ جــزء أو كامــل املخطــط التنظيمــي املصــدق. 



ويطبق التنظيم يف الحاالت التالية: 

	.املناطق املصابة بكوارث طبيعية من زالزل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق

	 مناطــق التوســع العمرانــي التــي ألحقــت باملخطــط التنظيمــي العــام ملــدن مراكــز املحافظــات بعــد تاريــخ ١١.١٢.٢٠٠٠

وهــو تاريــخ نفــاذ القانــون ٢6 لعــام ٢٠٠٠.

	املناطق التي تلحق باملخططات التنظيمية العامة للبلدات واملدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون

	 املناطق التي ترغب الجهة اإلدارية تنفيذ املخطط التنظيمي العام والتفصيلي املتعلق بها

وإذا وجــد ضمــن املخططــات التنظيميــة املصدقــة مناطــق مخالفــات بنــاء جماعيــة قائمــة فيحــق للجهــة اإلداريــة بقــرار مــن 

املجلــس يصــدق مــن املكتــب التنفيــذي ملجلــس املحافظــة القيــام باآلتــي: 

أ . تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

ب . تطبيــق أحــكام قانــون التطويــر واالســتثمار العقــاري رقــم ١٥ لعــام ٢٠٠٨ وتعدياتــه بنــاء ىلع اتفــاق بيــن املطــور العقــاري 

واملالكيــن أو بيــن املطــور العقــاري والجهــة اإلداريــة.

ت . تطبيــق أحــكام قانــون االســتماك النافــذ لتنفيــذ املخطــط التنظيمــي لهــذه املنطقــة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة 

٢ مــن املــادة ١٥ مــن الدســتور )والتــي تنــص ىلع أن التعويــض يكــون معــادال للقيمــة الحقيقيــة(.



ماهي خطوات تنفيذ التنظيم، وما يجب ىلع املاك وأصحاب حقوق السكن القيام به خال هذه الخطوات: 

 - الخطوة األولى: التصريح بالحقوق 

ىلع الجهــة اإلداريــة خــال ٣٠ يومــا مــن صــدور إحــداث املنطقــة أن تدعــوا بإعــان ينشــر يف إحــدى صحــف العاصمــة ويف 

صحيفــة محليــة إن وجــدت وىلع املوقــع اإللكترونــي للــوزارة وتعلــق صــورة عنــه يف كل مــن بهــو الجهــة اإلداريــة واألماكــن 

العامــة فيهــا مالكــي املنطقــة وأصحــاب الحقــوق العينيــة والشــخصية العقاريــة املســجلة ىلع الصحيفــة العقاريــة للتصريح 

بحقوقهــم. وىلع هــؤالء وكل مــن لــه عاقــة بعقــارات املنطقــة أصالــة أو وصايــة أو وكالــة أن يتقــدم إلــى الجهــة اإلداريــة 

املختصــة بطلــب خــال ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ اإلعــان املشــار إليــه يبيــن فيــه محــل 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 

تــرك القانــون للجهــة اإلداريــة مهمــة تشــكيل لجنــة أو أكثــر خــال ٣٠ يــوم مــن صــدور املرســوم لحصــر العقــارات املوجــودة 

يف املنطقــة ووصفهــا وتنظيــم ضبــوط مفصلــة بمحتوياتهــا مــن بنــاء وأشــجار ومزروعــات وغيرهــا دون أن يحــدد طريقــة 

تشــكيلها وأعضائهــا والتظلــم مــن قراراتهــا.

- 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 ٣٠ يومــا مــن صــدور مرســوم إحــداث املنطقــة وتتألــف مــن: 

قاضي بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسًا.  أ . 

خبيرين إثنين يف التقييم العقاري يسميهما املحافظ عضوين. ب . 

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

ــم يطعــن بهــا خــال ٣٠ يــوم مــن تاريــخ إعــان التقييــم، وتختــص محكمــة االســتئناف  وقــرارات هــذه اللجنــة مبرمــة إذا ل

املدنيــة باملحافظــة بالبــت يف غرفــة املذاكــرة بالطعــون الواقعــة ىلع القــرارات 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 ٣٠ 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 إليهــا جميــع الدعــاوى املماثلــة املتعلقــة باملنطقــة القائمــة أمــام 

املحاكــم التــي لــم يبــت فيهــا بحكــم مبــرم وفــق اآلتــي: 

١. قاضي ال تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسًا.

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

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

تكــون قــرارات اللجنــة قابلــة للطعــن أمــام محكمــة االســتئناف املدنيــة يف املحافظــة وفــق املواعيــد واألصــول املتبعــة 



ــرم  ــرار مب ــن بق ــرة بالطع ــة املذاك ــتئناف يف غرف ــة االس ــل محكم ــتعجلة وتفص ــور املس ــي األم ــرارات قاض ــتئناف ق يف اس

ويبقــى للمتضــرر الــذي لــم يكــن طرفــًا يف النــزاع أمــام اللجنــة أن يدعــي ىلع مســبب الضــرر بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 

أصابــه أمــام القضــاء العــادي وتعفــى اللجنــة مــن التقيــد باألصــول واملهــل املقــررة يف قانــون أصــول املحاكمــات.

- الخطوة الخامسة: االقتطاع املجاني وتنفيذ املرافق العامة 

تقتطــع الوحــدات اإلداريــة مجانــًا مقابــل مــا ســيحصل عليــه مالــك العقــار مــن منفعــة ماديــة و معنويــة نتيجــة دخــول عقــاره 

منطقــة التنظيــم أو التقســيم ومــا ســيخصص لتأميــن الخدمــات 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 4٠ باملئــة مــن مســاحة املنطقــة الواقعــة خــارج مــدن 

مراكــز املحافظــات أمــا يف مــدن مراكــز املحافظــات فيكــون مقــدار النســبة ال يتجــاوز ٥٠ يف املائــة واذا زادت النســبة عــن 

ذلــك تقــوم الجهــة اإلداريــة بدفــع ثمــن املســاحة الزائــدة وفــق القيمــة الحقيقيــة املقــدرة مــن قبــل لجنــة التقديــر. وبذلــك 

أعطــى القانــون للوحــدة اإلداريــة إمكانيــة اقتطــاع 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

تنتهــي أعمــال التنظيــم يف املنطقــة بتوزيــع أماكهــا ىلع أصحــاب الحقــوق وفقــًا لحصصهــم فيهــا ويتــم التوزيــع اإلجبــاري 

مــن قبــل لجنــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء ىلع طلــب تقــدم بــه الجهــة اإلداريــة ىلع النحــو االتــي: 

قاضي بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسًا. . ١



خبيرين يف التقييم العقاري يسميها املحافظ عضوين.. ٢

خبيرين يف التقييم العقاري يمثان املالكين وأصحاب الحقوق يف املنطقة عضوين. . ٣

يخضــع قــرار اللجنــة بالتوزيــع النهائــي للطعــن أمــام محكمــة االســتئناف املدنيــة باملحافظــة خــال ثاثيــن يــوم تبــدأ مــن 

اليــوم التالــي لتاريــخ إعانــه يف لوحــة إعانــات الجهــة اإلداريــة وتبــت املحكمــة بالطعــن يف غرفــة املذاكــرة بقــرار مبــرم.



الجلسة السادسة

قوانين تنظيم وعمران املدن

)القانون رقم 1٠ لعام 2٠18(



ماهي خطوات تنفيذ التنظيم، وما يجب ىلع املاك وأصحاب حقوق السكن القيام به خال هذه الخطوات: 

 الخطوة األولى: إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وتشكيل لجنة لحصر وتوصيف عقارات املنطقة 

تطلــب الوحــدة اإلداريــة خــال مــدة أســبوع مــن تاريــخ صــدور مرســوم احــداث املنطقــة التنظيميــة مــن مديريــة املصالــح 

العقاريــة، إعــداد جــدول بأســماء أصحــاب العقــارات مطابــق للقيــود العقاريــة بمــا فيهــا مــن اإلشــارات املدونــة ىلع صحائفها، 

وىلع املديريــة تأمينــه خــال مــدة ٣٠ يــوم، ثــم تؤلــف الوحــدة اإلداريــة لجنــة أو أكثــر خــال شــهر مــن صــدور املرســوم، 

ــاء وأشــجار ومزروعــات وغيرهــا، ولهــا أن  ــة بمحتوياتهــا مــن بن لحصــر وتوصيــف عقــارات املنطقــة، وتنظيــم ضبــوط مفصل

تســتعين بالصــور الجويــة لاســتناد إليهــا يف عمــل اللجنــة.

ىلع املاك وأصحاب الحقوق خال هذه املرحلة القيام بما يلي: 

يف حــال كانــت ملكيتهــم مســتندة إلــى قيــود الســجات العقاريــة الحصــول ىلع بيــان قيــد عقــاري جديــد، والتحقــق . ١

مــن ورود اســمائهم يف الجــدول املذكــور.

ــام . ٢ ــم أم ــت حقوقه ــن تثبي ــد م ــم التأك ــة أم ال، عليه ــجات العقاري ــات الس ــى بيان ــتندة إل ــم مس ــت حقوقه ــواء أكان س

اللجنــة، والتحقــق مــن دقــة توصيــف عقاراتهــم ومحتوياتهــا يف الضبــوط املنظمــة مــن قبــل اللجنــة، ملــا لــه مــن أثــر 

ــر قيمــة العقــارات(. ــات حقوقهــم، كمــا أن هــذه الضبــوط يســتند إليهــا يف تقدي ىلع إثب

الخطوة الثانية: التصريح بالحقوق 

تدعــو الوحــدة اإلداريــة خــال شــهر مــن صــدور مرســوم احــداث املنطقــة املالكيــن وأصحــاب الحقــوق العينيــة فيهــا غيــر 

املثبتــة يف الســجل العقــاري أو يف الجهــات األخــرى املخولــة قانونــا مســك ســجات امللكيــة بإعــان ينشــر يف صحيفــة 



محليــة واحــدة ىلع األقــل ويف إحــدى وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة واملوقــع اإللكترونــي لهــا ويف لوحــة إعاناتهــا، 

للتصريــح بحقوقهــم وىلع 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 املختــار ضمــن الوحــدة 

اإلداريــة مرفقــا بالوثائــق واملســتندات املؤيــدة لحقوقــه أو صــور عنهــا إن 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 خاصة ملــن كانــت حقوقهم غيــر مســتندة لقيــود الســجات العقارية 

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 عقــارات املنطقــة وفــق وضعهــا الراهــن قبــل صــدور 

املرســوم وتقــوم اللجنــة بتنظيــم جــدول التقديــر بقيمــة 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 يوقــف الطعــن 

ــر يف لوحــة  ــه التقدي ــرارات لجن ــخ اســتامها ق ــة خــال أســبوع مــن تاري ــن الوحــدة اإلداري ــذ املنطقــة وتعل إجــراءات تنفي

إعانــات املنطقــة وبالنشــر يف صحيفــة محليــة وعنــد عــدم وجودهــا ففــي إحــدى صحــف العاصمــة عــن انتهــاء أعمــال 



ــر  ــر ويتضمــن اإلعــان إشــارة صريحــة للجهــة املختصــة التــي يجــب مراجعتهــا لاطــاع ىلع جــداول التقدي ــة التقدي لجن

املوجــودة لديهــا.

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

قبــل صــدور مرســوم التنظيــم مباشــرة وان يســقط مــن الحســاب كل ارتفــاع طــرأ ىلع األســعار نتيجــة صــدور املرســوم أو 

املضاربــات التجاريــة إذا كان هــذا االرتفــاع ال يبــرره ارتفــاع مماثــل يف املناطــق املجــاورة. 

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

بنــاء ىلع دعوتهــم للقيــام بذلــك مــن رئيــس الوحــدة اإلداريــة بإعــان ينشــر يف صحيفــة يوميــة ويعتبــر االنتخــاب صحيحــا 

بأكثريــة أصــوات مــن لبــى الدعــوة ويحــدد يف الدعــوة 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 االســتحقاق املترتــب نتيجــة ذلــك وإباغــه إلــى الوحــدة اإلداريــة 

-  يف حــال عــدم قناعــة املــاك بعدالــة القــرارات النهائيــة للجنــة بتقديــر القيمــة يحــق لهــم الطعــن بهــا أمــام محكمــة 

االســتئناف 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 انتهــاء املهلــة املحــددة لتقديــم االدعــاء بامللكيــة أو الحقــوق 

العينيــة لجنــة أو أكثــر ذات اختصــاص قضائــي برئاســة قــاض يســميه وزيــر العــدل وعضويــة ممثــل ملديريــة املصالــح العقارية 

وممثــل عــن الوحــدة اإلداريــة تختــص بالنظــر بجميــع االعتراضــات واالدعــاءات بامللكيــة أو باملنازعــات العينيــة ىلع العقــارات 



ــام  ــة أم ــة القائم ــة باملنطق ــاوى املتعلق ــع الدع ــا جمي ــال إليه ــا أم ال وتح ــرح عنه ــبق أن ص ــواء س ــة س ــة باملنطق الداخل

املحاكــم والتــي لــم يبــت بهــا بحكــم مبــرم.

ــة للطعــن أمــام محكمــة االســتئناف املدنيــة يف املحافظــة وفــق املواعيــد واألصــول املتبعــة يف   وتكــون قراراتهــا قابل

اســتئناف قــرارات قاضــي األمــور املســتعجلة وتفصــل محكمــة االســتئناف يف غرفــة املذاكــرة بالطعــن بقــرار مبــرم ويجــري 

تنفيــذ قــرارات اللجنــة بعــد اكتســابها الدرجــة القطعيــة بكتــاب يوجهــه رئيــس اللجنــة او رئيــس محكمــة االســتئناف وفــق 

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

األحــكام القضائيــة.

)تعتبــر هــذه املرحلــة مــن أكثــر املراحــل أهميــة إلثبــات الحقــوق التــي مازالــت قيــد النظــر أمــام القضــاء أو الحقــوق املتنــازع 

عليهــا ويجــب متابعتهــا وســلوك ســبل الطعــن كمــا هــو موضــح إال أنــه وفــق التعديــل اآلخــر للقانــون رقــم عشــرة بالقانــون 

رقــم 4٢ لعــام ٢٠١٨ أصبــح ألصحــاب الحقــوق الذيــن لــم يتقدمــوا باعتراضاتهــم أمــام لجنــة حــل الخافــات الحــق يف االدعــاء 

بشــأنها أمــام القضــاء العــادي بعــد انتهــاء 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: 

القروض من املصارف املعتمدة.. ١

اإليــرادات الناتجــة عــن عقــود املبادلــة أو املشــاركة التــي تبرمهــا مجلــس الوحــدة اإلداريــة لغايــة تمويــل الصنــدوق مــع . ٢



شــركات مختصــة مقابــل تمليكهــا حصصــًا يف املقاســم التنظيميــة العائــدة لهــا وقيمــة مــا تبيعــه مــن مقاســمها يف 

املــزاد العلنــي.

أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية. ٣

وتقطــع الوحــدة اإلداريــة مجانــُا وفــق املخطــط التنظيمــي العــام واملخطــط التنظيمــي التفصيلــي جميــع األراضــي إلنجــاز 

وتنفيــذ الطــرق والســاحات والحدائــق ومواقــف الســيارات و املشــيدات العامــة واملقاســم املخصصــة للوحــدة اإلداريــة إلشــادة 

مبــاٍن للمنذريــن بالهــدم و ذوي الدخــل املحــدود والســكن االجتماعــي وجميــع نفقــات التنظيــم والدراســات و تنفيــذ البنــى 

التحتيــة واملرافــق العامــة وتعويضــات اإلخــاء وجميــع بــدالت اإليجــار املســتحقة للشــاغلين وأجــور املثــل ونفقــات البيــع 

باملــزاد العلنــي وتعويضــات اللجــان و أجــور الخبــراء واملتعاقديــن ويقــع ىلع الوحــدة اإلداريــة ونفقتهــا القيــام بذلــك .

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

لتنفيــذ املنطقــة التنظيميــة ويتــم منــح الشــاغلين غيــر املســتحقين 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: 



ــه . ١ ــتحقاق وحصت ــب االس ــم صاح ــن أس ــة يتضم ــارات املنطق ــن عق ــار م ــكل عق ــوق ل ــاب الحق ــتحقاق أصح ــدول اس ج

ــي ــق العين ــار أو الح ــة العق ــن قيم ــه م ــار وحصت ــن العق ــهمية م الس

جدول هجائي بأسماء املالكين أصحاب الحقوق يتضمن كامل حقوق كل منهم يف املنطقة التنظيمية.. ٢

ــن يف التقييــم  ــة خبيري ــر العــدل وعضوي ــة برئاســة قــاض يســميه وزي ــة بقــرار مــن رئيــس الوحــدة اإلداري ــم تشــكل لجن ث

العقــاري يســميهما وزيــر اإلســكان والتنميــة العمرانيــة وخبيريــن يمثــان املــاك تقــدر اللجنــة قيمــة كل مقســم مــن مقاســم 

املنطقــة املحــددة ىلع مصورهــا التقســيمي بعــد اســتبعاد املقاســم املقتطعة وفق أحــكام املــادة ٢١ )االقتطــاع املجاني( 

وتجــري مقارنــة بيــن القيمــة اإلجماليــة لجميــع عقــارات املنطقــة التنظيميــة املقــدرة مــن قبــل لجنــة التقديــر ومجموعــة 

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 التنظيميــة معــداًل كمالكيــن ىلع الشــيوع ألســهم املقاســم التنظيميــة 

ــا يعــادل القيمــة األســمية للســهم الواحــد  ــن بم ــة املخصصــة للمالكي ــة يف مجموعهــا قيمــة املقاســم التنظيمي املعادل

بمبلــغ ليــرة ســورية واحــدة.

تقــوم الوحــدة بتنظيــم قيــود ســجات امللكيــة الســهمية بمــا يحافــظ ىلع امللكيــات الســهمية والحقــوق العينيــة وتصــدر 

بيانــات أســمية بأســهم املقاســم ىلع الشــيوع وتســلمها ملالكيهــا وفــق الجــداول املعــدة مــن قبــل لجنــة التوزيــع.

يجب أن يتضمن السجل أو البيان املعلومات التالية: 

أ .  الرقم التسلسلي

ب .  أسم املنطقة التنظيمية



ت .  اسم مالك األسهم يف املنطقة التنظيمية

ث .  املجموع الكلي ألسهم املنطقة التنظيمية

ج .  كل اإلشارات املوضوعة ىلع الحصص السهمية املنقولة من الصحائف العقارية أو املطلوب وضعها بأحكام قضائية

ح .  الرقم الوطني

وملالكــي األســهم خــال مــدة عــام مــن تاريــخ إعــان جــداول التوزيــع النهائــي تــداول ملكيــة األســهم فيمــا بينهــم وللغيــر 

كليــًا أو جزئيــًا وتوثيــق الوقعــات يف الســجل ويتــم توزيــع املقاســم ونقــل ملكيتهــا وتســجيلها بالســجل العقــاري وفــق رغبــة 

واختيــار مالكــي أســهم املقاســم التنظيميــة ىلع الشــيوع ضمــن ثــاث خيــارات: 

الخيار األول: التخصص باملقاسم. 

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

الخيار الثالث: البيع باملزاد العلني.




