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 وٍّخ شىش ًػشفبْ                                                         

 لجً اٌجذء ..... احلّذ هلل سة اٌؼبدلني 

البد لي من التقدم بكلمة شكر وعرفان بالجميل إلى الذي فتح لي قلبو  -
قبل مكتبو طيلة فترة التمرين والذي كان لي نعم الصديق والمعلم والمنير , 

 ي إلىواتطأحبو وأتعثر بخ إلى من أمسك بيدي وأنار لي الدرب وأنا الزت
" رب بما أنعمت علّي فلن  دعاء ورسخ في نفسي يمن أرشدني ورعان

 إلى أستاذي الفاضل  خالد زين . أكون نصيراً للمجرمين "
وأتوجو بجزيل الشكر إلى األستاذ الفاضل محمد خير حداد الذي تكرم  -

على بحثي ىذا فكان لو الفضل الكبير في توجيهي إلخراج بقبول اشرافو 
لو   كثرة مشاغلو وضيق وقتو. فكان نعم الموجو والمرشدرسالتي ىذه رغم  

 مني أسمى آيات التقدير واالحترام والعرفان بالجميل .
وأقدم خالص شكري وأمتناني إلى األستاذ المهندس نصوح النابلسي  -

إلى جانبي أثناء من علمو الكثير ووقتو الثمين ووقف والذي أعطاني 
 . ىذه في رسالتي تحقيقي وبحثي

وأتوجو بالشكر إلى السادة األفاضل رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة  -
في  من وقت وجهد وعلم  المحامين بدمشق , الذين يبذلون كل ما لديهم

إعالء شأن المحامين وذلك في سبيل الحفاظ على قدسية وشرف المهنة 
 االحترام والتقدير . كللهم مني  لحق والعروبة "     ورفع شعارىا عالياً "  ا
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بط ذلُ وً احملجخ ٌىً ىؤالء ًٌىً سجبي اٌمبٌْٔ اٌزّٓ ّؤِنٌْ ثبحلك ًاٌؼذي ثني اٌن

  ًاالدرتاَ ....
 اإلهداء                                                 

حيثما  إلى من كانت حياتو كفاح ورجولة , علمني قول الحق والصدق  -
 والدي                     كنت إلى صاحب القلب الكبير ...             

 إلى من كانت كل حياتها الحب والعطاء إلى من جعل اهلل جل وعال -
أن صعاب الحياة سهلة بوجودىا  الجنة تحت أقدامها إلى من أحسست

ها بالصحة جانبي إلى من أطلب رضاىا دائمًا أمد اهلل بعمرىا ومّن علي
 والدتي                                                              ..والعافية 

إلى من رافقوا مسيرة حياتي ووقفوا بجانبي دائمًا وأبدًا وفي أوقات  -
في الطريق فعشنا الحياة حلوىا  ال ينضبوزادًا المحن وكانوا لي عونًا 

 إخوتي             .المفعمة بالحب والخير والعطاء...ومرىا إلى القلوب 
                                                  ح عطرىا في حياتي الزىرة التي فا  إلى -

 ابنتي تسنيم                        والحب ....  إلى رمز البراءة والجمال
 أملي ورجائي وفلذة كبدي  إلى  -

 ابني طارق                                    ....إلى البرعم الغض الطري
م حزني أجمل لحظاتي وشاركتهإلى من قضيت معهم  إلى رفاق الدرب -

 أصدقائي األعزاء                                                                                        ...وفرحي  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                          
 المقدمة :  
بتكٌف قوانٌنها مع األحوال التً تقاس الحضارات وتقدمها   -

تمر بها فعمبلً بالقاعدة الفقهٌة التً تقول بوجوب تغٌر األحكام 

بحسب األحوال نجد أن الفقه والتشرٌع اإلسبلمً قد لحظ 

وجوب مواكبة األحوال بإصدار تشرٌعات جدٌدة لتخدم وتحقق 

ائل الجدٌدة التً طرأت ووجوب أن ٌكون والمس العدالة بما ٌتفق

التشرٌع والحكم ٌؤخذ فً حسبانه ما صار علٌه الحال وقد 

ارتئٌنا وفً دراسة متواضعة أن نحقق فً تطور التشرٌعات 

العقارٌة والتً تختص بحاالت ٌفرضها الحال عندما تتغٌر 

وجهة استغبلل عقار ما طرأ على وضعه القانونً تغٌر فً 

عندما ترى اإلدارة وهً البلدٌات والمحافظات صفة استغبلله 

تطوٌر منطقة ما وتغٌراً فً نسٌجها العمرانً وتغٌراً فً وجهة 

استعمالها واستغبللها فً موجب دخولها ضمن منطقٍة ارتئت أن 

تغٌر وجهة استعمالها بناًء على توجهات المخطط التنظٌمً العام 

ى وجوب إحداث اللجنة اإلقلٌمٌة والتً تروالمقترح من جهة 

االستغبلل كتجاري وجهة مناطق تنظٌمٌة للتوسع العمرانً أو 

فإن بعض العقارات والتً ستدخل ضمن  أو سكنً  أو صناعً

تتوافق مع متطلبات المنطقة  أنهذه المنطقة التنظٌمٌة ٌتوجب 
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التنظٌمٌة أن ٌتم إحداث تغٌرات جوهرٌة فً شكلها أو وجهة 

ها وهنا وكً ٌتم تنفٌذ كل تلك استخدامها أو معامل استثمار

بعضهم وبٌن ت فقد تطرأ مشاكل بٌن المالكٌن مع المتطلبا

المالكٌن القدامى والمالكٌن الجدد وبٌن المالكٌن والجهات 

اإلدارٌة .وكً ال تحصل تلك المشاكل فٌتوجب على المصادر 

التشرٌعٌة أن تقدم قوانٌن غاٌتها حسم كل نزاع وبشكٍل نهائً 

  العدالة بٌن أطراف هذه المسؤلة .                   وبما ٌحقق 

وقد صدرت التشرٌعات ومنذ القدم تقنن عملٌات التمدد والتوسع 

العمرانً فً العقارات التً سُتلحق أو سُتضم إلى العقارات 

لحق لتً ستوالعقارات االتً كانت تشكل المدٌنة القدٌمة المبنٌة 

وتحتاج الى ٌق بساكنٌها بالمدٌنة المعروفة والتً أصبحت تض

ابنٌة ودور للسكن لتؤمٌن مساكن جدٌدة وكذلك مناطق للخدمات 

والبنى التحتٌة والتً أصبحت ضرورة ملحة لتؤمٌن الحٌاة 

وحٌث أن العقارات التً كانت تشكل المدٌنة السابقة الٌومٌة , 

كانت فً أغلبها عقارات زراعٌة فإن ذلك كان ٌتم بناًء على 

ناء على تلك العقارات وبما ٌتفق مع التوجهات الترخٌص بالب

و بما ٌحقق ذلك لكن  العقارات تلك من اإلفادة منهاالتً ٌطلب 

بعدد  للزٌادةومع متطلبات التوسع الشدٌد والُملح لتوفٌر مساكن 

السكان فً المدن نتٌجة للتكاثر بٌن األفراد القاطنٌن فً تلك 

العٌش فإن ضم لقمة  سعٌاً وراءالمدن والمهاجرٌن إلى المدن 

مبنٌة إلى تلك المدن أصبح ضرورة ملحة عقارات لم تكن 

بإصدار القوانٌن والمراسٌم والتنفٌذٌة فبدأت السلطة التشرٌعٌة 

التً ٌمكن أن تحقق تلك الرغبات حٌث بدأت السلطة التشرٌعٌة 

بسن القوانٌن البلزمة لحل مثل هذه المشاكل بدًء من العام  
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موعة من القوانٌن والتشرٌعات التً فؤصدرت مج  1794

المدٌنة وتلبٌة رغباتها بتقدٌم عقارات توسع ستحل مشاكل 

ومساحات للبناء علٌها وبما ٌحقق التوجه المرسوم من قبل 

اإلدارات , ولما كانت بعض هذه العقارات التً أُحدثت علٌها 

إنشاءات قانونٌة أو مخالفة للقانون مثل السكن المخالف أو 

ئً فكان آخر القوانٌن الذي سٌعالج مشاكل دخول العشوا

فً مساحات ضمن المخطط التوجٌهً العام لمحافظة دمشق 

وهً عقارات علٌها مخالفات سكنٌة وشاغلٌن بغض البداٌة 

واحتٌاجاتها ٌحتاج  النظر عن مستند اشغالهم ألن تطوٌر المدٌنة

د فقالتً تشكل تلك المساحات والعقارات  الى تلك المساحات 

 2112لعام     66أصدرت السلطة التشرٌعٌة  المرسوم رقم  

والذي سٌعالج مشاكل العقارات والتً تقع فً المنطقة العقارٌة  

قنوات بساتٌن ( أي الجزء  –القدم دارٌا  –كفرسوسة  –) المزة 

الجنوبً من مدٌنة دمشق المعروفة بشرق الرازي وحتى منطقة 

أن ٌقوم بالجرح والقانونً ً القدم وألن من غاٌة البحث العلم

ومدى  القانون موضوع هذا البحث  والتحلٌل لكل مادة من مواد

تحقٌق العدالة للمالكٌن  فًلقوانٌن سابقة  أو مخالفتها  موافقتها

وبما ٌحقق الموائمة والعدالة لمتطلبات أو الحالٌٌن السابقٌن 

 المنطقة التنظٌمٌة .  ونرجو أن نكون قد أحطنا إحاطة شبه

كاملة لما نهج علٌه المرسوم وبٌان بعض من أسراره و ٌا 

 كثرتها فً هذه الدراسة .

  2112/  4/  24                 وهللا الموفق .                   
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 يف األعجبة ادلٌججخ ذلزا ادلشع0ٌَ-     

إن الغاٌة من إصدار هذا المرسوم كما نصت علٌه المادة األولى 

 :منه هً 

 .ٌر مناطق المخالفات والسكن العشوائً تطو-1

أن ٌكون هذا التطوٌر وفق الدراسات التنظٌمٌة التفصٌلٌة -2

 .المعدة لها من محافظة دمشق 

 .تصدٌق تلك المخططات وفق القوانٌن واألنظمة النافذة -3

مما ٌعنً أن هذا المرسوم قد سن لحل مشكلة المناطق  -

مشق ضمن المصور العام ثة من قبل محافظة دالتنظٌمٌة المحد

لمدٌنة دمشق فهو ٌشمل وبحسب نصه فقط العقارات الواقعة 

 تلك المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن وهما كاآلتً: نضم

المنطقة األولى )تنظٌم منطقة جنوب شرق المزة من * 

 المنطقتٌن العقارٌتٌن 

 (كفرسوسة  –مزة 

ناطق المنطقة الثانٌة  )تنظٌم جنوبً المتحلق الجنوبً من الم* 

 العقارٌة 

 .القدم ( –دارٌا  –قنوات بساتٌن  –كفرسوسة  –مزة 

 (0                       1ادلبدح )

تحدث فً نطاق محافظ دمشق المنطقتان التنظٌمٌتان التالٌتان )

الواقعتان ضمن المصور العام لمدٌنة دمشق لتطوٌر مناطق 
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التفصٌلٌة المخالفات والسكن العشوائً وفق الدراسات التنظٌمٌة 

المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانٌن واألنظمة 

 النافذة..

المنطقة األولى: تنظٌم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتٌن 

 العقارٌتٌن 

 كفرسوسة . –مزة 

تنظٌم جنوبً المتحلق الجنوبً من المناطق المنطقة الثانٌة : 

 العقارٌة 

 .القدم ( –دارٌا  –قنوات بساتٌن  –كفرسوسة  –مزة 

واستثناًء وللعلم فإن المناطق التنظٌمٌة كانت تخضع سابقاً  -

إال أنه وحسب المادة العمران وتنظٌم المدن المختلفة لقوانٌن 

 الثانٌة منه.

 (0 2ادلبدح )

خبلفاً ألي نص نافذ ٌطبق التنظٌم والتوزٌع على المنطقتٌن )

ق األحكام واألسس إلٌها فً المادة األولى السابقة وفالمشار 

 .(علٌها فً هذا المرسوم التشرٌعً النصوص

مما ٌعنً خضوع هاتٌن المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن ألحكام هذا  -

المرسوم التشرٌعً فقط وعدم تطبٌق أحكام أٌاً من القوانٌن 

السابقة ذات الصلة وإنما تطبٌق فقط أحكام هذا المرسوم استثناًء 

بحسب  انٌن األخرى وهًعن القواعد المنصوص عنها بالقو

 :  التسلسل الزمنً والتارٌخً لها 

 .القانون العام ) القانون المدنً (   -1

 .قانون أصول المحاكمات   -2
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والقاضً بالسماح للبلدٌات  .1752( لعام 65القانون رقم )  -3

باستمبلك العقارات المبنٌة وغٌر المبنٌة بغٌة تخطٌطها 

 دة توزٌعها وتقسٌمها إلى مقاسم صالحة للبناء وإعا

 والمتعلق بشؤن تنظٌم 1794( لعام 7) لقانون رقما  -4

 .وعمران المدن 

والمتضمن قانون إعمار  1794(لعام 14القانون رقم ) -5

 .العرصات 

والمتضمن قانون االستمبلك  1794( لعام 21القانون رقم ) -6

. 

متضمن قانون التوسع و ال 1797( لعام 61القانون رقم ) -9

 .العمرانً 

والمتضمن إزالة الشٌوع فً  1726( لعام 21قم )القانون ر  -2

  .خطط التنظٌمًمالعقارات خارج ال

ارتئ وتفهم العٌوب والنواقص فً القوانٌن  وذلك ألن المشرع -

تلك النواقص وٌتجاوز تلك المذكورة السابقة ورأى أن ٌحل 

والنٌة فً إٌجاد ,بما ٌتفق مع الفهم القانونً للمشكلة العٌوب 

إدخال عقارات ها اإلدارة عند هُ لمشاكل التً ستواجِ حلول عادلة ل

أو مساحات الى نطاق المدٌنة بغٌة تؤمٌن متطلبات المدنٌة من 

تطبٌق مساحات لبناء عقارات جدٌدة لتؤمٌن احتٌاجاتها  , و

والتً تتلخص وبشكٍل عام باستمبلك علٌها أحكام هذا المرسوم 

منطقتٌن العقارات التً تدخل ضمن المخطط التنظٌمً لل

بٌضاء  صفحةً  التنظٌمٌتٌن المذكورتٌن لتصبح عقاراً واحداً 

ُترسم علٌها تصورات المنطقة التنظٌمٌة بما ٌحقق الغاٌة من 

تنظٌم تلك المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن عن طرٌق تؤمٌن البنى التحتٌة 
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لتلك المنطقة التنظٌمٌة من شوارع وأرصفة وحدائق ومقار 

م المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن وأبنٌة حكومٌة لئلدارات التً ستخد

خدمٌة أخرى من مشافً ومستوصفات وحدائق عامة وتؤمٌن 

كما لوحظ فً المخططات اتف ,بنى تحتٌة من ماء وكهرباء وه

أبنٌة برجٌة لم تكن مؤلوفة فً النسٌج العمرانً للمدن فً القطر 

العربً السوري وهً أبنٌة الموالت والخدمات الترفٌهٌة 

والت تجارٌة متخصصة وغٌر متخصصة أي أن والسٌاحٌة وم

أن ٌرقى بالمنطقة التنظٌمٌة إلى ,هذا المخطط المطلوب منه 

مصافً المدن الحدٌثة التً تإّمن كافة متطلبات العٌش الرغٌد 

وفً مدن عصرٌة تتماشى مع متطلبات أقصى درجات الرقً 

اٌزنظّْْزني ات هاتٌن المنطقتٌن الحضاري وهً حسنٌة من حسن

ىنيب ًثشأّنب اخلبص ٌٓ رسّخ ألُ ِٓ ادلبٌىني ًٌ}

اٌيت خضؼذ ٌٍّنطمخ اٌزنظّْْخ أْ اٌسبثمني يف اٌؼمبساد 

ادلنطمخ اٌزنظّْْخ ثبٌزفبًد اٌظبىش ًاٌفظْغ ِب ثني أسؼبس  مُْ يفّ

اٌؼمبساد لجً دخٌذلب يف رٍه ادلنطمزني اٌزنظّْْزني ًلّْخ 

اٌزنظّْْخ فْيب ًػنذ  ادلمبسُ اٌزنظّْْخ اٌنبشئخ ػٓ رطجْك ادلخططبد

إضبفخ رىبٌْف اٌجنبء ًِمذاس اذلذس ثبدلسبدبد اٌيت رُشوذ ٌٍخذِبد 
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يف رٍه ادلنطمزني فإٔو ًِٓ ًجيخ ٔظشٔب ٌٓ ّسزطْغ 

أُ ِبٌه سبثك اٌزٍّه يف ػمبساد سزجنَ يف ىبرني 

ادلنطمزني ادلزوٌسرني ًىزه ِٓ سْئبد ىزا اٌثشاء يف 

اٌزنظّْْزني  مزنياخلذِبد ًاٌشفبىْخ يف ىبرني ادلنط

          {إضبفْخ ًِشىمخ ػزجبسه رىٍفخثب

 0آٌْخ ػًّ ادلشعٌَ  -  

أو جزء من عقار قد ٌتمسك بمبدأ أن وحٌث أن مالك كل عقار 
الملكٌة حق جامع مانع ال ٌجوز ألحد المساس به إال بمقدار ما 
نص علٌه القانون حسب ما جاء فً الدستور وهذا قد ٌوقف 

هذا المرسوم ومواده وما نصت علٌه هذه المواد تنفٌذ تعلٌمات 
 ما ٌلً :فقد نصت المادة الثالثة منه على 

 (30ادلبدح )
تإلف األمبلك الداخلة ضمن المنطقة التنظٌمٌة مالكاً شائعاً )

بٌن أصحاب الحقوق فٌها بحصص تعادل القٌمة المقدرة  مشتركاً 
 .(منهم أو الحق العٌنً الذي ٌملكهلملكٌة كٍل 

ما ٌوجب معه أن هذه الملكٌة للعقارات الواقعة ضمن م -

المنطقتان التنظٌمٌتان قد أصبحت ملكاً شائعاً ومشتركاً بٌن 

أصحاب الحقوق وبذلك أصبح المالك السابق مالكاً على الشٌوع 
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لكٌته أو الحق العٌنً تعادل القٌمة المقدرة لمسهمٌة  بحصة 

حت عقاراً واحداً ٌملكه أي أنها اسُتملكت وأصبالذي ٌملكه سابقاً 

جمٌع المالكٌن السابقٌن بما ٌساوي حصصهم فً الملكٌات 

 .السابقة

ربًّْ ٌٌٍالؼخ ًاحلمْمخ اٌيت وبٔذ رىزت جيبساً يف اٌمٌأني اٌغبثمخ ثشؤّنب ًىِ } 

ٌىْخ ؤُػْذ رٌصّؼيب ًاعزؼْغ ػٓ ىزه اٌؼجبسح ثإهنب ؤطجذذ ِبثإهنب اعزٍّىذ ً

خفبء دمْمخ ًًالؼخ االعزّالن ًإػبدح اٌزٌصّغ ػنذ رنفْز إ شبئؼخ ًىٌ عبرشٌ مل ّغزـغ

 .{ ؤدىبَ ىزا ادلشعٌَ

ولضمان عدم حصول مفاجئات أو تنافس على حقوق المالكٌن  -
فقد نص المرسوم على منع إجراء أي عمل قانونً أو إداري 
على العقارات الداخلة ضمن المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن من لحظة 

على  ٌانات العقارٌة الموجودة عتمدت الباصدوره وبالتالً فقد 
الصحائف العقارٌة فقط لٌشملهم هذا المرسوم حٌث أوجبت 

  :المادة الرابعة من هذا المرسوم على ما ٌلً

 (0 4ادلبدح )
ٌمنع إجراء المعامبلت اآلتٌة على العقارات الداخلة فً )

 :المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن بعد صدور هذا المرسوم التشرٌعً 
ات البٌع والشراء أو الهبة أو العارٌة أو إحبلل عملٌ - أ

العضوٌة أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تؤمٌن أو رهن أو 

  .وكالة مهما كانت صٌغتها تخفً هذا التصرف

 .التوحٌد واإلفراز وتصحٌح األوصاف  -ب

 .منح الترخٌص بالبناء   - ج
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 .( التغٌر بمعالم عقارات المنطقة التنظٌمٌة وأوصافها -د

تنفٌذه وتنفٌذ بنوده لجان  ولقد أوجد المرسوم إلتمام  -

متخصصة الغاٌة منها تؤمٌن حقوق الجهة المنظمة وحقوق 

 المالكٌن السابقٌن وتسرٌع إجراءات تنفٌذ بنوده وأحكامه وهً:

 لجنة الحصر والتوصٌف . -

 الواقعة ضمن المنطقةالعقارات  قٌمة لجنة التقدٌر) تقدٌر -

 التنظٌمٌة(.

 لجنة حل الخبلفات . -

 لجنة التقدٌر والتوزٌع )تقدٌر وتوزٌع المقاسم (.  -

 لجنة البٌع فً المزاد العلنً . -

 لجنة القضاٌا الفرعٌة. -

 ق.جان اإلشراف واالستبلم والتدقٌل -
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 ًاٌزٌطْف .جلنخ احلظش    -ؤًالً 

على وجوب تؤمٌن كافة  نصت المادة الخامسة من المرسوم -
ٌانات من مدٌرٌة المصالح العقارٌة خبلل مدة أسبوع لطلب الب

 31م السجل بتؤمٌنها خبلل تلك البٌانات من السجل العقاري لٌقو
كان ٌعلم بؤن هنالك حقوق موجودة على أرض  هوألنٌوماً 

وبٌانها حسب ما تقتضٌه القوانٌن الواقع ولكن لم ٌتم تحدٌدها 
خاصة إنشاء لجنة المرعٌة اإلجراء فقد نص فً متنه على 

تسمى لجنة الحصر غاٌة هذه اللجنة حصر وتحدٌد وبٌان كل ما 
هو موجود ضمن نطاق المنطقة التنظٌمٌة التً ٌشملها المرسوم 
باإلضافة إلى تبسٌط اإلجراءات وإنجازها بالسرعة القصوى 

ٌقتضٌه  وذلك لكً ٌتم استخدام هذه البٌانات والمعلومات وفق ما
واستخدام تلك  عملٌةنون عند البدء بهذه الواجبها كلجنة وكقا

البٌانات كمستند للتعوٌض أو إعطاء الحقوق المقابلة من أسهم 
بقة وتعوٌضات مالٌة كقٌم تنظٌمٌة بدالً عن الملكٌات السا

 المادة الخامسة منه .تم ذكره فً  والغراس وهذا ما

  (50ادلبدح )
صدور  تطلب محافظة دمشق خبلل مدة أسبوع من تارٌخ -)أ

إعداد    هذا المرسوم التشرٌعً من مدٌرٌة المصالح العقارٌة
جدول بؤسماء أصحاب العقارات مطابق للقٌود العقارٌة بما فٌها 

خ اٌغجً ادلؤلذ ؤً ؤُ ًِّذّش** من اإلشارات المدونة على صحائفها .

 جيخ ػبِخ ؤجبص طه إدذاصيب ِغه عجالد رٌصْك ادلٍىْبد **
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ح العقارٌة تؤمٌن الجداول المطلوبة على مدٌرٌة المصال -ب

ٌِّبً ِٓ ربسّخ رغجًْ وزبة   45ِذح ؤلظبىب خالي  **  ٌوماً  31خبلل مدة 

 اٌٌدذح اإلداسّخ ٌذّيب  **

 رشىً اٌٌدذح اإلداسّخ  ثمشاس ِٓ سئْغيب**** تإلف محافظة دمشق -ج

خبلل شهر من تارٌخ صدور هذا المرسوم التشرٌعً لجنة أو 
ٌف عقارات المنطقة وتنظٌم ضبوط مفصلة أكثر لحصر وتوص

ِغ إجشاء ِغخ ** بمحتوٌاتها من بناء وأشجار ومزروعات وغٌرها

ا فً عمل ولها أن تستعٌن بالصور الجوٌة لبلستناد إلٌه ** عىبِٔ

** ًّنض لشاس رشىٍْيب ػٍَ ادلذح اٌالصِخ إلذمبص اللجنة واللجان األخرى

 .(ػٍّيب **
حاب الحقوق فً العقارات وزٌادًة فً ضمان حقوق أص -

الداخلة ضمن المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن تدعو محافظة دمشق خبلل 
شهر من صدور هذا المرسوم كل أصحاب الحقوق العٌنٌة 

ٌوماً لتقدٌم  31والمالكٌن أن ٌتقدموا إلى محافظة دمشق خبلل 
ٌبٌن حقوقهم سواء كانت ملكٌات عقارٌة أو أي مستند إثبات 

 .عقار سواًء بؤنفسهم أو بواسطة وكبلئهم ٌإٌد حق عٌنً على 

ِب جؼً ادلشسٌَ أوثش ِشًٔخ ِٓ  ىزاًاسزثنبءً يف ىزا ادلشسٌَ ًثشأّنب }

ثبلِ اٌمٌأني فمذ أجبص أللبسة أُ ِبٌه حلك ػْين ًِٓ 

زا برو ًرثجْزو ثبمسو ٌْضّٓ دمو ذلأُ دسجخ وبٔذ ٌٍّطبٌجخ  هبزا احلك إلثج
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سزثنبء ّىٌْ ادلشسٌَ لذ دبفظ ػٍَ ًهبزا االهبزه ادلٍىْخ ادلبٌه 

أػٍَ دسجخ ِٓ دسجبد ادلطبٌجخ ثبحلك أِبَ ىزه اٌٍجبْ ٌٍجذ هبزا 

نص المادة  وذلك حسب  {ػٍَ امسو ضّبٔبً ٌو احلك ًِسزنذه ًرثجْزو

 .السادسة 

إال ؤٔو يف اٌزؼذًّ ادلمرتح لذ رشاجغ ادلششع ػٓ ىزه اٌذسجخ اٌؼبٌْخ ِٓ ادلـبٌجخ يف احلك  }

 ْظ ِٓ ِظٍذخ ادلبٌىني ًؤطذبة احلمٌق ًالزؼَ اٌزنٌّو .{ ًىزا ٌ

 (60ادلبدح )
من صدوره هذا المرسوم  تدعو محافظة دمشق خبلل شهر -أ

التشرٌعً المالكٌن وأصحاب الحقوق العٌنٌة فً المنطقتٌن 
بإعبلن ٌنشر فً صحٌفة محلٌة واحدة على األقل وفً إحدى 

موقع االلكترونً وسائل اإلعبلم المرئٌة والمسموعة وال
لمحافظة دمشق وفً لوحة إعبلنات المحافظة ولوحة إعبلنات 
المنطقة للتصرٌح بحقوقهم وعلى هإالء وكل من له عبلقة 
بعقارات المنطقة التنظٌمٌة أصالًة أو وكالًة أو وصاٌة أن ٌتقدم 
إلى محافظة دمشق خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ اإلعبلن بطلب 

ضمن مدٌنة دمشق مرفقاً بالوثائق المختار  ٌعٌن فٌه محل إقامته
والمستندات المإٌدة لحقوقه أو صور عنها " إن وجدت " وفً 
حال عدم وجودها أن ٌذكر فً طلبه المواقع والحدود 

ً للعقار أو الحقوق التً والحصص والنوع الشرعً والقانون

  .ًمجْغ اٌذػبًٍ ادلشفٌػخ ٌو ؤً ػٍْو ****ٌدعً بها

ب أصحاب الحقوق فً المنطقة التنظٌمٌة من ٌجوز ألقار -ب
كانت القٌام بممارسة الحقوق المنصوص علٌه فً  أي درجة
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**دزَ اٌذسجخ اٌشاثؼخ ؤً دبٌجت  .السابقة نٌابًة عن أصحابها(فقرة ال

 ًوبٌخ لبٌْٔٔخ دمبسعخ ًاججبد ًدمٌق**

سيح حبمٌليى كاَج ىرا ًبسأينا أٌ ييهت انثالثني يٌياً انيت أعطيج ألصحاب احلمٌق نهخص}

.كيف سيطبك مٌق كاٌَا  ي يرية كًا انااةة ييهت لصرية سيًا ًأٌ املانكني ًأصحاب احل

ًذنك جليهيى بامليم  ..ًكيفاألًزاق  ًيخَ سيمدييااملسسٌو ًكيف سيحصم عهَ 

انماٌََيت انيت َص عهييا انماٌٌَ ًًجٌب ايرتاييا ألَو  ي يال عدو ايرتاييا سيفمد 

ضًاَاث حتصيم يمٌليى ًإثباهتا ًىرا يا يصم ًمباسفت انهجاٌ  أصحاب احلمٌق

املسسٌو كاٌ ًاضحاً  ي يٌاةه األخسٍ إال أَو  ت انيت شكهج هلره انغايت ًييث أٌانمضائي

ًعند حمنينو نخشكيم جلاٌ احلصس ًجلاٌ اسخالو انطهباث املثبخت نهحمٌق مل ياني طسيمت 

ًأعضائيا ًحسكيا يٍ ةًٌ إشساف لضائي  حشكيم ىره انهجاٌ ًيؤىالث زؤساء انهجاٌ

كٌٌ لد سيَ نخدليك حهك انبياَاث  ي جلاٌ حمديى انطهباث أً انخاني  ي جلاٌ احلصس ًىنا ي

دجزا ٌٌ مسَ خرباء ِٓ ادلينذعني ًاٌفنني يف  انهجنخني عٍ َمطت جٌىسيت  ي ىاحني

ذَ ؿٍجبد سوْىخ ًّىٌْ احلظش ًلؼبح وّشجغ ػنذ اعزالَ ؿٍجبد إصجبد احلمٌق دزَ ال رمجلبْ 

اخلـإ يف رٍه اٌـٍجبد عجت ٌؼْبع دمٌق ؤطذبة احلمٌق اٌزّٓ مل ّنظذٌا ثإْ ّمذٌِا ؿٍجبد 

ّخ ًىزا خـإ ؤخش وبْ جيت االٔزجبه إٌْو ًرذاسوو سًًصبئك طذْذخ إلصجبد دمٌليُ اٌؼْنْخ ًاٌؼمب

ثإدىبَ إػبدح اٌنظش خز ثؼني االػزجبس يف دبي ذ اٌزـجْك ًٔشجٌ ؤْ ّؤًىزا سؤٌُ ٌو ِبٌو ػن

 .{ ًالزؼَ اٌزنٌّوىزا اٌشعٌَ 
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 0جلنخ رمذّش لّْخ اٌؼمبساد  -صبْٔبً 
ولضمان حقوق المالكٌن للعقارات الواقعة ضمن تلك المنطقتٌن 
التنظٌمٌتٌن وجب تقدٌر قٌمة عقارات المنطقة تقدٌراً عادالً 
ٌراعً القٌمة الحقٌقٌة لتلك العقارات ومن أجل ذلك فقد تم 

على تشكٌل لجنة ٌسمٌها المحافظ من أجل تلك التقدٌرات  النص
لجنة تقدٌر قٌمة العقارات فً المنطقة ) :والتخمٌنات تدعى

 التنظٌمٌة (
  .تشكٌل لجنة التقدٌر - 

 (0 7ادلبدح )
تقدر قٌمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما علٌها )   

نٌة حقوق العٌلت وامن مباٍن وإنشاءات وأشجار وزراعا
والحقوق المدعى بها وبتقدٌٍر عادٍل ٌراعً القٌمة الحقٌقٌة 

من هذا المرسوم  11واألسس المنصوص علٌها فً المادة 
 التشرٌعً من قبل لجنة ٌشكلها المحافظ من : 

 .قاضً بمرتبة مستشار  ٌسمٌه وزٌر العدل رئٌساً ..

خبٌرٌن اثنٌن فً التقٌٌم العقاري ٌسمٌهما وزٌر اإلسكان ..
 .لتنمٌة العمرانٌة عضوٌنوا
 .( .خبٌرٌن اثنٌن ٌمثبلن المبلك عضوٌن..
ٌسمٌه  قاضً مستشار رئٌساً من لفة كما ذكر سابقاً فهً مإ -

ا وخبٌرٌن فً التقٌٌم العقاري عضوٌن ٌسمٌهموزٌر العدل 
وخبٌرٌن ٌمثبلن المبلك والتنمٌة العمرانٌة االسكان وزٌر 

كما فً نص المادة  الًٌتم انتخابهم على الشكل التعضوٌن 
 .الثامنة 
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 (80ادلبدح ) 
انتخاب خبراء مالكً العقارات فً المنطقة التنظٌمٌة  )ٌتم 

بدعوة من محافظة دمشق لؤلشخاص الذٌن حددوا موطنهم 
المختار وفً صحٌفة ٌومٌة النتخاب ممثلٌهم وٌعتبر االنتخاب 

كان صحٌحاً بؤكثرٌة أصوات من لبى الدعوة وٌحدد فً الدعوة م
 وزمان االنتخاب.

أصحاب عقارات المنطقة التنظٌمٌة الدعوة النتخاب  إذا لم ٌلب
ممثلٌهم فً لجنة تقدٌر القٌمة ٌقوم القاضً البدائً فً دمشق 
بتعٌٌن الخبٌرٌن المشار إلٌهما وفً حال تغٌب أحد ممثلً 

**  ى البدٌل من قبل القاضً البدائً(.المالكٌن أو كلٌهما فٌسم
  **اٌجذاّخ ادلذْٔخ  يف احملبفظخ ًمت دزف ثبلِ اٌفمشح   سئْظ حمىّخ

محافظ دمشق األشخاص الذٌن حددوا موطنهم  حٌث ٌدعو -

فً مدٌنة دمشق والمقصود باألشخاص الذٌن حددوا موطنهم المختار 

هم األشخاص الذٌن ادعوا بملكٌاتهم وأصحاب الحقوق العٌنٌة  المختار

مدٌنة دمشق كما نصت علٌه المادة الذٌن حددوا موطنهم المختار فً 

وذلك فً صحٌفة ٌومٌة النتخاب ممثلٌهم  السادسة من هذا المرسوم

وٌحدد فً الدعوة المكان والزمان لعقد االنتخاب وٌعتبر 

االنتخاب صحٌحاً لمن ٌتم انتخابه بؤكثرٌة أصوات من لبى 

الدعوة وفً حال عدم تلبٌة أصحاب  عقارات المنطقة التنظٌمٌة 

وة أو تغٌب أحد ممثلً المالكٌن أو كلٌهما أو اعتزالهما الدع

   .ً األول بدمشق بتسمٌة الخبٌرٌنفٌقوم القاضً البدائ
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 آٌْخ ػًّ جلنخ اٌزمذّش  -

 ٌشترط فً رئٌس اللجنة وأعضائها 
أال ٌكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع  -1

 أصحاب الحقوق 

 انونٌة مع أصحاب الحقوق أال ٌكون لهم أي مصلحة ق -2

 أال ٌكون لهم أي مصلحة مالٌة مع أصحاب الحقوق  -3

( من قانون أصول 194أال تنطبق علٌهم أحكام المادة ) -4

ًىنب مت اٌزؼذًّ ٌزـجْك  }المحاكمات وهً فً أسباب رد القاضً 

ثبإلػبفخ ؤٔو اعزضنَ دمضٍِ ادلبٌىني ِٓ ىزه ( 176( ً)175ؤدىبَ ادلبدرني  )

شًؽ ًمل ّؼشف إرا وبْ ىزا االعزضنبء ّظت يف ِظٍذخ ادلبٌىني ؤَ ال ًالزؼَ اٌش

  {. اٌزنٌّو
رئٌس كما ٌجب أن ٌإدي أعضاء اللجنة الٌمٌن القانونٌة أمام  -

اللجنة قبل مباشرتهم العمل وتعتبر قراراتها قطعٌة غٌر قابلة 
 .ألي طرٌق من طرق الطعن أو المراجعة 

 (90ادلبدح )    

أال ** ػذا دمضٍِ ادلبٌىني** رط فً رئٌس اللجنة وأعضائها ٌشت -أ

ٌكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو 
مصلحة قانونٌة أو مالٌة مع أصحاب الحقوق تنطبق علٌها أحكام 

 .من قانون أصول المحاكمات (  **571(  )571** )( 194المادة )
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لقانونٌة اآلتٌة أمام رئٌس ٌإدي أعضاء اللجنة الٌمٌن ا -ب
" أقسم باهلل العظٌم أن أقوم بمهمتً اللجنة قبل مباشرتهم عملهم 

 بؤمانة وصدق وأال أفشً أسرار المذاكرات "
تكون اجتماعات اللجنة قانونٌة بحضور الرئٌس وجمٌع  -ج

حبؼٌس اٌشئْظ .**األعضاء وتتخذ قراراتها باإلجماع أو باألكثرٌة 

دبي رغْت ؤدذ دمضٍِ  ادلبٌىني ؤً وٍْيّب الجزّبػني ء ًيف ًصالصخ ؤػؼب

  ** ِززبٌني ّمٌَ سئْظ حمىّخ اٌجذاّخ ادلذْٔخ األًىل يف احملبفظخ ثزؼني اٌجذًّ 
تعتبر قرارات اللجنة قطعٌة وغٌر قابلة ألي طرٌق من طرق  -د

مت اٌغبء ىزه اٌفمشح  ًؤطجذذ لشاساد اٌٍجنخ لبثٍخ ** .الطعن أو المراجعة 

  ** (  يف اٌزؼذًّ ادلزوٌس 13نبف  دغت ٔض ادلبدح ) ٓ ثبالعزئٌٍـؼ

بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدٌر الحصة  -هـ 

السهمٌة أو خطؤ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة 

بتصحٌح هذا الخطؤ وإصدار القرار البلزم بتحدٌد االستحقاق 

 .فظة دمشق المترتب نتٌجة ذلك وإببلغه إلى محا

وعلى المحافظة حساب القٌمة السهمٌة المعادلة وفق النسب 

المحددة بقرار لجنة التوزٌع وصرفها من حساب صندوق 

 المنطقة أو استرداد ما ٌعادلها إٌراداً للصندوق ( 

ثم تقوم لجنة التقدٌر عند االنتهاء من عملٌات التقدٌر بتسلٌم  - 

م محافظة دمشق صورة عن قراراتها وتقومحافظة دمشق 

وخبلل مدة أسبوع باإلعبلن عن القرارات فً لوحة اإلعبلن 

لدٌها وفً لوحة إعبلنات المنطقة التنظٌمٌة وتعلم كافة المالكٌن 
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بانتهاء أعمال لجنة التقدٌر ومكان إعبلن قراراتها. كما ٌجب أن 

ٌتضمن اإلعبلن إشارة صرٌحة للجهة المختصة التً ٌجب 

 ى جداول التقدٌر مراجعتها لبلطبلع عل

وفً حال سهو اللجنة عن تقدٌر الحصة السهمٌة أو خطؤ  -

حساب لمالك وبناًء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحٌح هذا 

الخطؤ وإصدار القرار البلزم بتحدٌد االستحقاق المترتب نتٌجة 

  . لذلك وإببلغه إلى المحافظة

 (0 13ادلبدح )
ارٌخ استبلمها قرارات ) تعلن محافظة دمشق خبلل أسبوع من ت

وفً لوحة إعبلنات لجنة التقدٌر فً لوحة اإلعبلنات لدٌها 
المنطقة وبالنشر فً صحٌفة محلٌة عن انتهاء أعمال لجنة 
التقدٌر وٌتضمن اإلعبلن إشارة صرٌحة للجهة المختصة التً 

**   تجب مراجعتها لبلطبلع على جداول التقدٌر الموجودة لدٌها 
يف  جلنخ اٌزمذّش ثنششىب خ خالي ؤعجٌع ِٓ ربسّخ اعزالِيب لشاساداسّاٌٌدذح اإلد رؼٍٓ

إدذٍ طذف اٌؼبطّخ  ًيف طذْفخ حمٍْخ إْ ًجذد ًرؼٍٓ يف ٌٌدخ اإلػالٔبد ٌذّيب 

ػٓ أزيبء ؤػّبي جلنخ اٌزمذّش ًّزؼّٓ اإلػالْ إشبسح طشحيخ ٌٍجيخ  ًذبٌ احملبفظخ 

 **اٌزمذّش ٌذّيب ادلخزظخ اٌيت جيت ِشاجؼزيب ٌالؿالع ػٍَ جذاًي

  0ؤعظ ًلٌاػذ اٌزمذّش ًاٌزمُْْ  -  
تقدر اللجنة قٌمة العقارات فً المنطقة التنظٌمٌة وفق وضعها 
الراهن بما علٌها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات 
والحقوق العٌنٌة والحقوق المدعى بها بتقدٌٍر عادٍل وٌراعى فً 
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الحقٌقٌة قبل تارٌخ التقدٌر أن ٌكون التعوٌض معادالً للقٌمة 
أن ٌسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ صدور المرسوم مباشرًة و

على األسعار نتٌجة صدور هذا المرسوم أو المضاربات 
التجارٌة . إذا كان هذا  االرتفاع فً القٌمة ال ٌبرره ارتفاع 

 مماثل فً المناطق المجاورة 

ظُْ ِْض ىزا ادلشسٌَ ػٓ ثبلِ لٌأني اٌزنىزا ِب ًثشأُ }

 {األخشٍ دْث وبْ ىزا ادلشسٌَ أوثش ػذالً ثزمذّش لّْخ اٌؼمبس
 :خذ بعٌن االعتبار حٌن تقدٌر القٌمة مع األ 
 ضبوط التوصٌف المعدة من قبل لجنة الحصر والتوصٌف  -
 مواقع األراضً وعلٌها من أبنٌة وإنشاءات  -
تصنٌف األراضً الزراعٌة وما علٌها من أشجار وزراعات   -

   .ا نصت علٌه المادة العاشرة من المرسوم التشرٌعً وهذا م

 (110ادلبدح )
تراعً اللجنة فً تقدٌر قٌمة العقارات الداخلة فً المنطقة 

أن ٌكون التعوٌض معادالً للقٌمة الحقٌقٌة قبل تارٌخ  التنظٌمٌة
صدور هذا المرسوم التشرٌعً مباشرًة وأن ٌسقط من الحساب 

نتٌجة صدور هذا المرسوم  كل ارتفاع طرأ على األسعار
التشرٌعً أو المضاربات التجارٌة إذا كان هذا االرتفاع بالقٌمة 
ال ٌبرره ارتفاع مماثل فً المناطق المجاورة مع األخذ 

 باالعتبار حٌن تقدٌر القٌمة 
ضبوط التوصٌف المعدة من قل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة  -
 .رٌعً ( من هذا المرسوم التش5من المادة ) /ج/
موقع األرض وما علٌها من أبنٌة وإنشاءات وقربها من مركز  -

مدٌنة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة 
 التنظٌمٌة ونظام ضابطة البناء



 

24 
 

وزراعات  علٌها من أشجارا تصنٌف األراضً الزراعٌة وم - 

وموقها وطبٌعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق 
 ومركز المدٌنة ومصادر الري فٌها مرافق العامة وال

ّزُ رمذّش لّْخ األثنْخ ادلخبٌفخ ٌغبّخ دغبة رؼٌّغ ثذي اإلجيبس ًاإلخالء  –**ة 

ٌؼبَ     66ؼِ سلُ  ِٓ ادلشعٌَ اٌزشش11ّذًي اٌزمذّش احملذدح ثبدلبدحًال رذخً ػّٓ ج

2112   

 **    ربسّخ رشىٍْيب/   ٌِّبً ِٓ  151/رنجض اٌٍجنخ ِيبِيب  خالي    –ط 
تنظٌم جداول التقدٌر بقٌمة األراضً  وٌجب على اللجنة  -

والبناء واألشجار والمزروعات واإلنشاءات األخرى كٍل منها 
بحقٍل مستقل وهذا ما تم ذكره فً المادة الحادٌة عشر من هذا 

 (0 11ادلبدح )المرسوم التشرٌعً 

وتنظٌم جدول التقدٌر ) على اللجنة االلتزام بؤسس تقدٌر القٌمة 
بقٌمة األرض والبناء واألشجار والمزروعات واإلنشاءات 

 األخرى كل منها بحقٍل مستقل (. 
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 ِشاجؼخ لشاساد اٌٍجنخ  -
زٌادًة فً ضمان حقوق أصحاب الحقوق فً المنطقتٌن 

بالتقدٌر ٌختص التنظٌمٌتٌن لجهة عمل اللجنة اإلدارٌة المختصة 
ء إداري بالنظر فً قراراتها إذا شابها مجلس الدولة بهٌئة قضا

  . عٌب قانونً وهذا ما نصت علٌه المادة الثانٌة عشر

 (0 12ادلبدح )
بالقرارات  ٌختص مجلس الدولة بهٌئة قضاء إداري بالنظر

** .الصادرة عن اللجنة بشكٍل نهائً فٌما إذا شابها عٌب قانونً

ٌٍجنخ ؼٌْ اٌٌالؼخ ػٍَ اٌمشاساد اٌنيبئْخ جذ ِىّخ االعزئنبف ادلذْٔخ يف احملبفظخ يف اٌـر

ًرٌه يف غشفخ ادلزاوشح ثمشاس ِربَ  ًخالي ِذح ال رزجبًص صالصني ٌِّبً ِٓ ربسّخ 

} ًثشأُ ىنب  **رغجًْ اٌـؼٓ ًال ٌّلف اٌـؼٓ إجشاءاد رنفْز ادلنـمخ 

ُ غري لبثٍخ أل ّىٌْ ادلششع لذ رذاسن اخلطأ اٌفبدح ثرتن لشاساد جلنخ اٌزمذّش لطؼْخ

وّب يف اٌمٌأني اٌسبثمخ ثأْ جؼٍيب لبثٍخ طشّك ِٓ طشق اٌطؼٓ 

  { . ٌٍطؼٓ يف االسزئنبف ًالزضَ اٌزنٌّو
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 0جلنخ دً اخلالفبد  -صبٌضبً 
حقوق موجودة على أرض  وألن المشرع كان ٌعلم بؤن هنالك -

الواقع ولكن لم ٌتم تحدٌدها وبٌانها حسب ما تقتضٌه القوانٌن 
اء فقد نص فً متنه على إنشاء لجنة خاصة المرعٌة اإلجر

تسمى لجنة حل الخبلفات تتشكل لدى محافظة دمشق ذات 
تبسٌط اإلجراءات وإنجازها  اختصاص قضائً غاٌة هذه اللجنة 

بالسرعة القصوى وذلك كً ٌتم استخدام القرارات الصادرة 
عطاء الحقوق المقابلة من اسهم كمستند للتعوٌض أو إعنها 

  لبت فً:الً عن الملكٌات السابقة إضافًة إلى اتنظٌمٌة بد
 االعتراضات  -1
 االدعاءات بالملكٌة  -2
 المنازعات العٌنٌة على العقار  -3
الدعاوى المحالة إلى اللجنة من المحاكم التً كانت تنظر  -4

بالدعاوى العٌنٌة العقارٌة على العقارات التً تدخل بالمنطقة 
ًم مبرم وهذا ما نصت علٌه المادة التنظٌمٌة ولم ٌبت فٌها بحك
 الرابعة عشر من المرسوم 

 (0 14ادلبدح)
تشكل لدى محافظة دمشق وخبلل شهٍر واحد من تارٌخ انتهاء ) 

لتقدٌم االدعاء بالملكٌة أو الحقوق  6المدة المحددة فً المادة 
العٌنٌة لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائً تختص بالنظر فً 

دعاءات بالملكٌة أو بالمنازعات العٌنٌة جمٌع االعتراضات واال
على العقارات الداخلة فً المنطقة التنظٌمٌة وتحال إلٌها جمٌع 
الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التً لم 

 ٌبت فٌها بحكٍم مبرم (
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 رشىًْ جلنخ دً اخلالفبد .  -
 هً مإلفة من :وشكل لجنة حل الخبلفات بقرار من المحافظ تُ  
 بمرتبة مستشار ٌسمٌه وزٌر العدل)رئٌساً ( قاٍض  -
الحقوق فً جازة اإلممثل لمدٌرٌة المصالح العقارٌة من حملة  -

 ٌسمٌه المدٌر العام )عضواً(
الحقوق ٌسمٌه فً جازة اإلممثل عن محافظة دمشق من حملة  -

 المحافظ )عضواً( 
مصالح العقارٌة ممثل المدٌرٌة العامة للمن  وٌجب على كلٍ 
فً الدولة عن عشر سنوات من أال تقل خدمتهم ومحافظة دمشق 

الحقوق هذا وٌإدي تارٌخ حصولهما على شهادة اإلجازة فً 
وٌنص قرار تشكٌل  اء الٌمٌن القانونٌة أمام رئٌسهمااألعض

اللجنة على المدة البلزمة إلنجاز مهمتها وهذا ما ذكر فً نص 
 :عشر  المادة الخامسة

 (0 15بدح)ادل
ٌصدر محافظ دمشق قراراً بتشكٌل اللجان المشار إلٌها فً ) 

 : السابقة كما ٌلً 14المادة 
 قاضً بمرتبة مستشار ٌسمٌه وزٌر العدل رئٌساً  -أ 

ممثل لمدٌرٌة المصالح العقارٌة من حملة إجازة الحقوق  -ب
 ٌسمٌه المدٌر العام عضواً 

ازة فً الحقوق ممثل عن محافظة دمشق من حملة اإلج -ج
 ٌسمٌه المحافظ عضوا

ٌجب أال تقل خدمة ممثل كل من المدٌرٌة العامة للمصالح  -
العقارٌة ومحافظة دمشق فً الدولة عن عشر سنوات من تارٌخ 

 حصولهما على شهادة اإلجازة فً الحقوق 
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" أقسم باهلل ٌإدي عضوا اللجنة الٌمٌن التالٌة أمام رئٌسهما : -
همتً بؤمانة وصدق وال أفشً أسرار المذاكرة العظٌم أن أقوم بم

 ". 
 .(على المدة البلزمة إلنجاز مهمتهانص قرار  تشكٌل اللجنة ٌ -

 طالدْبد جلنخ دً اخلالفبد  -

الفصل فً االدعاءات والمنازعات تتمتع اللجنة فً سبٌل  -
المقدمة أو المحالة إلٌها بجمٌع االختصاصات التً تتمتع بها 

ة أصبل بالنظر فً النزاع كما نصت المادة المحكمة المختص
 السادسة عشر من المرسوم 

 (0 16ادلبدح)
) تتمتع اللجنة فً سبٌل الفصل فً االدعاءات أو المنازعات 
المقدمة أو المحالة إلٌها بجمٌع االختصاصات التً تتمتع بها 

  المحكمة المختصة أصبلً بالنظر فً النزاع ( .
من هذا  16و 15و  14وفق المادة  للجنة أن تحكم بالقانون -

المرسوم ولها أن تتبع ما تراه مناسباً لحل النزاعات باعتبارها 
معفاة من التقٌد بقواعد األصول والمهل من قانون أصول 
المحاكمات , كما لها أن تكون لجنة تحكٌم لحل النزاعات كما 

 نصت المادة الثامن عشر من هذا المرسوم. 

 (0 18ادلبدح )

اللجنة من التقٌد باألصول والمهل المقررة فً قانون  )تعفى
أصول المحاكمات وٌجوز لها أن تكون لجنة تحكٌم بناء على 

 اتفاق الخصوم مع التفوٌض بالصلح(. 
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 لشاساد جلنخ خً اخلالفبد  -

قابلة للطعن أمام محكمة االستئناف بدمشق لجنة التعد قرارات 
الدعاوى المستعجلة وٌنظر وفق األحكام ومواعٌد االستئناف فً 

ة القرارات تكون ٌبالطعون أمام غرفة المذاكرة ومن حٌث حج
قراراتها مبرمة وال تقبل أي طرٌق من طرق الطعن حسب 

 .نص المادة السابعة عشر 

 (0 17ادلبدح )
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف فً  -أ)

فً استئناف قرارات دمشق وفق المواعٌد واألصول المتبعة 
قاضً األمور المستعجلة وتفصل محكمة االستئناف فً غرفة 
المذاكرة بالطعن بقرار مبرم وٌبقى للمتضرر الذي لم ٌكن طرفاً 
فً النزاع أمام اللجنة أن ٌداعً مسبب الضرر بالتعوٌض عن 

 الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي .
سابها الدرجة القطعٌة ٌجري تنفٌذ قرارات اللجنة بعد اكت -ب

بكتاب ٌوجهه رئٌس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة 
القرار بعد استٌفاء الرسم المقرر فً قانون الرسوم والتؤمٌنات 

 القضائٌة لتنفٌذ األحكام القضائٌة . 
بكتاب من رئٌس محكمة االستئناف إلى محافظة دمشق مرفقاً  -

 ء الرسوم القانونٌة . (بصورة عن قرار المحكمة بعد استٌفا

ًىنب عىذ ادلششع ػٓ دبالد ػذَ رفيُ اٌمشاس ٌٍّذػَ ػٍْو إرا وبْ غْبثو }

ِششًع ؤً غري ِششًع ػٓ جٍغخ اٌنـك ثبحلىُ ىً ّزٌجت ػٍَ اٌٍجنخ رؼٍْك اٌمشاس ؤَ 

ًطذًسه ًرغري ػٍْو ادليٍخ ٌٍـؼٓ ًالزؼَ ؤٔو ّؼزرب دبػشاً جلٍغخ اٌنـك ثبحلىُ 

 .{ اٌزنٌّو
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ما كانت المنطقة التنظٌمٌة تحتاج إلى بنٌة تحتٌة وحتى ال ول -
تكون هنالك حجة لعدم إنجاز المنطقة التنظٌمٌة كما خطط لها 
لتكون تحفة فقد قرر المرسوم مصادر تموٌل لتنفٌذ البنى التحتٌة 

سٌة كً ٌتم تنفٌذ كافة المرافق االزمة ووفق المواصفات القٌا
التنفٌذ كً ٌكون التنفٌذ بحسب  وفً المدد المحددة وحدد مراجع

قر للمحافظة الطرق التً أالمواصفات وخبلل المهل  فقد 
ستمول منها أبواب إنشاء البنى التحتٌة بؤن سمح لها أن تنفق 

نفاق وهً المبٌنة فً كل من ما ٌلزم وٌبنى لها بنود إلكل 
 عشرون .المادتٌن التاسعة عشر والمادة 

 (0 19دلبدح )ا
ظة دمشق باالشتراك مع المإسسات والشركات تقوم محاف -أ)

المختصة بإٌصال وتنفٌذ المرافق العامة والبنى التحتٌة من 
طرقات وأرصفة وحدائق ومبلعب وساحات ومٌاه ومجاٍر 
وكهرباء واتصاالت وغٌره من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة 

 .وتنفٌذها بشكٍل متكامل وبؤحدث المواصفات 

 اإلداسّخ  دبب ٍِّ 0 ؤ  .  رمٌَ اٌٌدذح  

 .  إػذاد دساعبد ِزىبٍِخ ٌٍجنَ اٌزذزْخ ثبالعزفبدح  ِٓ ثٌْد اخلربح  ادلزخظظخ . 1

ًاٌجنَ اٌزذزْخ ِٓ ؿشلبد ًؤسطفخ ًدذائك  ًِالػت  . رنفْز ادلشافك  اٌؼبِخ  2

ًعبدبد ًِْبه  ًطشف طذِ ًويشثبء ًارظبالد  ًغريىب ِٓ اخلذِبد ًإّظبذلب  

ًرؼٌد  ٍِىْخ ادلشافك ًاٌجنَ  ,ًرٌه ثإدذس ادلٌاطفبد  ,ٍذٌةخ  إىل ادلمبعُ ادل

 اٌزذزْخ ادلذْٔخ  إىل اٌٌدذح اإلداسّخ  .
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. ًػغ ٔظبَ ٌزشغًْ ًاعزضّبس ًطْبٔخ اٌجنَ اٌزذزْخ يف ادلنـمخ اٌزنظّْْخ ًرمذُّ  3

ًرٌه ثبالرفبق ثني  ,حيذد فْو ِأي ػبئذاد االعزضّبس دغت احلبي ,اخلذِبد 

الداسّخ ًادلؤعغبد ًاٌششوبد ادلخزظخ ثزمذُّ اخلذِبد ادلشبس إٌْيب يف اٌٌدذح ا

اٌفمشح اٌغبثمخ  ًّجني ىزا اٌنظبَ رفبطًْ اٌؼاللخ ثني إداسح ادلنـمخ 

 اٌزنظّْْخ  ًرٍه اجليبد ػّٓ األٔظّخ ًاٌمٌأني اٌنبةّخ ٌؼٍّيب . 

شغًْ ًاٌظْبٔخ ط . رمٌَ اجليبد اخلذِْخ دبٌاوجخ  ؤػّبي اٌذساعخ ًاٌزنفْز  ًاٌز

 ًفك ؤدىبَ اٌنظبَ اٌؼبَ . ** ,ٌٍخذِبد احملظٌسح ذبب  
تتحمل محافظة دمشق جمٌع  نفقات التنظٌم والدراسات  -ب

وتنفٌذ البنى التحتٌة  والمرافق العامة وتعوٌضات اإلخبلء 

بدالت اإلٌجار المستحقة للشاغلٌن وجمٌع    ** ًإرالف ادلضسًػبد**

هذا المرسوم التشرٌعً وأجور المثل  من 44وفق أحكام المادة 
ونفقات البٌع بالمزاد العلنً وتعوٌضات اللجان وأجور الخبراء 

والفنٌة والمتعاقدٌن والعقود المبرمة لتنفٌذ األعمال المساحٌة 
والمكافآت والفوائد المصرفٌة وجمٌع النفقات االزمة للحفاظ 

 . على المنطقة التنظٌمٌة وتطوٌر المدٌنة وازدهارها (

 (0 21ادلبدح )
ٌحث لدى محافظة دمشق بقرار من وزٌر اإلدارة المحلٌة  -)أ

صندوق خاص لكل منطقة تنظٌمٌة لتغطٌة وتموٌل كل النفقات 
السابقة وإلشادة أبنٌة السكن االجتماعً  17المبٌنة فً المادة 

 والبدٌل وكل نفقات المنطقة التنظٌمٌة .
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السنوٌة البلزمة التً ٌتم تموٌل الصندوق من االعتمادات  -ب
ترصد فً الموازنة المستقلة " تموٌل مشارٌع استثمارٌة تنموٌة 

مت  من قانون اإلدارة المحلٌة " 34ذات مردود وفق أحكام المادة 

 .** دزف ىزا اجلضء ِٓ اٌفمشح  يف اٌزؼذًّ

 القروض من المصارف المعتمدة .  -
ركة التً تبرمها االٌرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشا -

محافظة دمشق لغاٌة تموٌل الصندوق مع شركات مختصة 
مقابل تملٌكها حصصاً فً المقاسم التنظٌمٌة العائدة لها وقٌمة ما 

 تبٌعه من مقاسم بالمزاد العلنً . 
 أي إٌرادات أخرى للمنطقتٌن التنظٌمٌتٌن .( -
عن  وحتى ال ُتغرم المحافظة باعتبارها هٌئة أو إدارة مسإولة -

تنفٌذ هذا المرسوم وتؤمٌن سكن بدٌل وسكن اجتماعً ومرافق 
عامة ومرافق خاصة وشوارع وطرق ومشٌدات عامة فإنها قد 
سمح لها وبنص المرسوم أن تؤخذ كافة المساحات االزمة لها 

ال باقتطاعها عند التنظٌم من اجمالً المنطقة التنظٌمٌة , على أن 

وأن ٌبقى % ِٓ ادلغبدخ اٌىٍْخ 21ب ٌّاصُ رزجبًص ثإُ دبي رٍه االلزـبػبد ِ

وفً   % ِٓ ِغبدزيُ اٌغبثمخ81للمالكٌن السابقٌن وأصحاب الحقوق  

حال عدم كفاٌة نسبة العشرٌن بالمئة المقتطعة لتنفٌذ متطلبات 
المخطط التنظٌمً فإن للمحافظة وحفاظاً على الثمانٌن بالمئة من 

ًّىٌْ حاب الحقوق مساحة الملكٌة السابقة فلها أن تعوٌض أص

وذلك بؤن تزٌد من نسبة البناء من  رؼٌّؼيُ ثإْ رؼذي ػبًِ االعزضّبس



 

33 
 

وجائب الحدائق األمامٌة  بدخ اٌىٍْخ ٌٍؼمبس خبفغ ؤً صّبدح ِغبدبدادلغ

وهذا ما ٌسمى بزٌادة  ثضّبدح  االسرفبػبد اٌـبثمْخوالخلفٌة والجانبٌة أو 

مادة الواحدة عامل االستثمار وهذا ما تم ذكره فً نص ال
  .والعشرون من المرسوم 

  (210ادلبدح)

ٌقتطع مجاناً وفق المخطط التنظٌمً العام والمخطط  -) أ
 التنظٌمً التفصٌلً جمٌع األراضً البلزمة إلنجاز وتنفٌذ :

الطرق والمساحات والحدائق ومواقف السٌارات والمشٌدات  -1 

لمخافر واالعامة وتشمل "مراكز الجهات العامة والمدارس 

والمستشفٌات والمستوصفات والمراكز الصحٌة ومراكز االطفاء 

والمعابد " المساجد والكنائس " والمكتبات العامة والمراكز 

الرٌاضٌة الثقافٌة واألماكن المعدة لآلثار العامة والمبلعب 

ومراكز الرعاٌة االجتماعٌة ومراكز التحوٌل الكهربائٌة 

طات ضخ مٌاه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحً ومح

 ومراكز الدعم المجتمعً وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل " 

المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق إلشادة مبان المنذرٌن  -2

بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن االجتماعً وتغطٌة النفقات 

 . 17المذكورة فً المادة 

 2 -1ٌجب أال تإدي االقتطاعات المبٌنة فً البندٌن  -ب

السابقٌن من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة المخصصة 

لكل واحد متر  2% م21لمالكً المنطقة التنظٌمٌة عن مساحة 

مربع من األرض ولمحافظة دمشق رفع عامل االستثمار 

 التكثٌف لتحقٌق هذه النسبة . 
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لحقوق وخبلل الفترة ما بٌن لوحتى ال ٌصبح هنالك ضٌاع  -
ولغاٌة انتهاء أعمال  66لتطبٌق أحكام المرسوم صدور القرار  

اللجان الفنٌة واإلدارٌة والقضائٌة وصدور الجداول النهائٌة 
للتوزٌع اإلجباري أي )استمبلك العقارات وإعادة توزٌعها بغٌة 

تنفٌذ المخطط التنظٌمً على المنطقة التنظٌمٌة (فقد اعتبرت  
بل كل من ٌدعى قِ محافظة دمشق هً الممثل الحقٌقً للمنطقة و

أٌة حقوق وتدعً تنفٌذ أي مطالب تكون واجبة لتنفٌذ المنطقة 
 التنظٌمٌة كما نصت علٌه المادة الثانٌة والعشرون 

 (220ادلبدح )
تعتبر المنطقة التنظٌمٌة شخصٌة اعتبارٌة تحل محل جمٌع  -أ)

 المالكٌن وأصحاب الحقوق فٌها 
رٌة وتمارس تمثل محافظة دمشق هذه الشخصٌة االعتبا -ب

الصبلحٌات التً تكفل تنفٌذ المصور التنظٌمً وتصفٌة أمبلك 
 المنطقة وحقوقها وفق أحكام هذا المرسوم التشرٌعً 

التنظٌمٌة المختصة للمالكٌن تعد جمٌع مقاسم المنطقة  -ج

ًرغجً  ** .وأصحاب الحقوق مملوكة على الشٌوع فٌما بٌهم 

ُ ادلنـمخ اٌزنظّْْخ  حلني رغجٍْيب ِمبمسيب ٌذٍ ِذّشّخ اٌغجً اٌؼمبسُ ثبع

( ِٓ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ  29اٌنيبئِ ثإمسبء ِبٌىْيب ًفك اخلْبساد احملذدح ثبدلبدح    )

 ًؤدىبَ ىزا اٌمبٌْٔ **

ّزُ رغجًْ وبفخ اٌٌالؼبد اٌـبسئخ  اخلبطخ ثبدلبٌىني طّٓ عجالد -ه  

 ِٓ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ **(  27)   ادلٍىْخ ٌذٍ اٌٌدذح اإلداسّخ ادلجْنخ يف ادلبدح 
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نة التوزٌع بصدور قرار لج  تنتهً أعمال المنطقة التنظٌمٌة -د
من هذا المرسوم  25ادة من الم وفق أحكام الفقرة /هـ/

ثزغجًْ ِمبمسيب  ثإمسبء ِبٌىْيب ًفك اخلْبساد احملذدح يف ادلبدح   ** التشرٌعً

 (( ِٓ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ ** 29)
الفنٌة واإلدارٌة والقضائٌة من البت بطلبات  وعند انتهاء اللجان -

ب على محافظة أصحاب الحقوق التً لهم على المنطقة التنظٌمٌة ٌتوج
التً َخلُصت إلٌها اللجان التً بتت بكافة  دمشق أن تنفذ كل النتائج

الطلبات والحقوق التً أدُعً بها سواًء ثبت أم لم تثبت على أن تدون 
ائجها فً جدولٌن , جدوالً ٌبن الخبلصة خبلصة كل تلك األعمال ونت

النهائٌة ألسماء أصحاب الحقوق مبٌنة فٌه الحصة السهمٌة الناتجة عن 
التوزٌع الجدٌد فً كل مقسٍم على حده , وجدوالً آخر ٌبٌن حقوق كل من 
ادعى حق فً تلك المنطقة التنظٌمٌة من بناء وغراس وتعوٌضات كً 

وصرف الحقوق وهذا ما تم ذكره فً  ٌتم اعتمادها عند تثبٌت الملكٌات
 .المادة الثالثة والعشرون من هذا المرسوم التشرٌعً

 (0 23ادلبدح)
) على محافظة دمشق تنظٌم الجدولٌن التالٌٌن خبلل شهر من تارٌخ 

 انتهاء أعمال لجان حل الخبلفات لٌكونا أساساً لعملٌة التوزٌع ..
عقارات المنطقة  جدول استحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من -أ

 ٌتضمن : 
اسم صاحب االستحقاق وحصته السهمٌة من العقار " وحصته من قٌمة -

 العقار العٌنً أو الحق العٌنً " 
جدول هجائً بؤسماء المالكٌن أصحاب الحقوق ٌتضمن قٌمة كامل  -ب

 حقوق كل منهم فً المنطقة .(
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 :  جلنخ اٌزٌصّغ  -رابعا  

لمرسوم سوف تقلب القٌم والمعادالت وألن تنفٌذ أحكام هذا ا -
تشمل وذلك بسبب أن القٌود العقارٌة السابقة فً المنطقة كانت 

حٌث كانت المنطقة العقارٌة تتؤلف  الحقوق مبٌنة بطرٌقة معٌنة 
من عقارات محددة ومحررة ومختلفة بالشكل والمساحة 

بحٌث أن كل عقار بحسب وصفة القانونً السابق كان والمالكٌن 
وبمالك أو معٌنة  معٌن وبمساحة ف مساحة محددة بشكلٍ ٌإل

قد بٌن بؤن المنطقة التنظٌمٌة  66مالكٌن معٌنٌن وألن المرسوم 
تصبح مملوكة على الشٌوع بٌن جمٌع المالكٌن وٌجب أن توزع 
بشكٍل عادل ٌضمن حقوق المالكٌن السابقٌن فإن السهم العقاري 

من األرض تختلف من فً الملكٌات السابقة كان ٌقابله مساحة 
عقار إلى آخر كما بٌنا سابقاً وألن السهم التنظٌمً بعد تنفٌذ 
المخططات التنظٌمٌة سٌصبح محدد بمقاسم تنظٌمٌة لها أشكال 

وجائب ومعامل استثمار وارتفاعات طابقٌة ومخططات  أخرى
فإن انتقال الحصة السهمٌة العقارٌة إلى حصة سهمٌة تنظٌمٌة 

نظٌم وخبرة و حتى ال تضٌع حقوق أصحاب ٌحتاج  إلى دقة وت
فقد ُشكلت لجان التوزٌع لتؤمٌن العدالة عند تنفٌذ هذا  الحقوق

االنتقال , وقد نصت المادة الرابعة والعشرٌن عن أسس تشكٌل 
 .هذه اللجنة 

 (0 24ادلبدح )
ٌتم تقدٌر قٌمة المقاسم التنظٌمٌة وتوزٌعها بحصص سهمٌة  -أ)

الحقوق فً المنطقة التنظٌمٌة من قبل على الشٌوع بٌن أصحاب 
 :تشكل بقرار من محافظ دمشق على النحو التالً لجنة 

 .قاٍض بمرتبة مستشار ٌسمٌه وزٌر العدل )رئٌساً (   -
سكان والتنمٌة خبٌران فً التقٌٌم العقاري ٌسمٌهما وزٌر اال -

 .العمرانٌة )عضوٌن(
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 .خبٌران ٌمثبلن المالكٌن )عضوٌن (  -
أعضاء لجنة التقدٌر والتوزٌع أمام رئٌسهما الٌمٌن ٌإدي  -ب

 من هذا المرسوم التشرٌعً .  15المنصوص عنها فً المادة 
ٌتم انتقاء خبٌري المالكٌن وفق األحكام المنصوص عنها فً  -ج

 من هذا المرسوم التشرٌعً .  2المادة 
ٌشترط فً رئٌس وعضو لجنة التقدٌر والتوزٌع ما ٌشترط  -د

من هذا المرسوم  7نة التقدٌر المبٌنة فً المادة فً عضو لج
  (التشرٌعً.

 آٌْخ ػًّ جلنخ اٌزمذّش ًاٌزٌصّغ  -
وبعد أن تطبق اللجان الفنٌة الخاصة بالتوزٌع القواعد التً 
تضمن التوزٌع العادل والمقابل للحصة السابقة المملوكة 

تخضع لمعامبلت وقٌم كٌن السابقٌن ) وهً عملٌة دقٌقة وللمال
تنظٌم جداول بؤسماء كل وأعراف ( ٌتوجب على تلك اللجان 

المالكٌن فً المنطقة التنظٌمٌة وهذه الجداول تكون بمثابة قٌود 
عقارٌة وٌتم بموجب هذه الجداول وبناًء على بٌاناتها المساوٌة 
للصحائف العقارٌة إعطاء كل مالك سندات ملكٌة تقابل حصته 

صبح له به ملكٌة وٌمكن تدوٌن السهمٌة والمقسم التنظٌمً الذي أ
كل الواقعات التً تطرأ على الملكٌة على هذه القٌود وهذا ما تم 
بٌانه فً نص كل من المواد الخامسة والعشرون والسادسة 

 .والعشرون والسابعة والعشرون 

 (0 25ادلبدح )      
 :على لجنة التوزٌع )
تقدٌر قٌمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على  -أ

مصورها التقسٌمً بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق أحكام 

 من هذا المرسوم التشرٌعً .  21المادة 
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إجراء المقارنة بٌن القٌمة اإلجمالٌة لجمٌع عقارات المنطقة  -ب
سم قاالمقدرة من قبل لجنة التقدٌر ومجموعة قٌم المالتنظٌمٌة 

 التنظٌمٌة المقدرة من قبلها.
 حساب الزٌادة والنقصان بٌنهما ونسبتهما .  -ج
إعادة توزٌع حصص جمٌع أصحاب الحقوق فً كامل  -د

 المنطقة التنظٌمٌة وفق نسبة الزٌادة أو النقصان .

** ؤطجخ اٌمشاس لبثالً ٌٍـؼٓ  تصدر اللجنة قرارها النهائً القطعً -هـ

الجداول النهائٌة بؤسماء أصحاب الحقوق  متضمناً  ** ثبالعزئنبف

فً المطقة التنظٌمٌة معدالً كمالكٌن على الشٌوع ألسهم المقاسم 
التنظٌمٌة بحصصهم السهمٌة المعادلة فً مجموعها قٌمة 

 المقاسم التنظٌمٌة المخصصة للمالكٌن . 
تحدد الحصة للمالكٌن بما ٌعادل القٌمة اإلسمٌة للسهم الواحد  -و

 (واحدة .  ةرة سورٌبمبلغ لٌ

 (0 26ادلبدح )

تسلم لجنة التوزٌع الجداول النهائٌة إلى محافظة دمشق خبلل  -أ)
مدة أسبوع من تارٌخ انتهاء عملها موقعة من جمٌع األعضاء 

 ** مل ّزوش ىنب ؤٔو جيت اٌزٌلْغ ِٓ مجْغ األػؼبء**.
تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق لبلطبلع علٌها  -ب

محلٌة وفً لوحة إعبلنات ٌنشر فً الصحف البموجب إعبلن 

محافظة دمشق وموقعها االلكترونً إن وجد وفً لوحة إعبلنات 

 المنطقة التنظٌمٌة 
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رىٌْ لشاساد اٌٍجنخ لبثٍخ ٌٍـؼٓ ؤِبَ حمىّخ االعزئنبف ادلذِٔ ثبحملبفظخ خالي  –ج  **

ادلزاوشح  ٔششىب ًرجذ حمىّخ االعزئنبف ثبٌـؼٓ يف غشفخصالصني ٌِّبً ِٓ ربسّخ 

 (.** خالي صالصني ٌِّبً ِٓ ربسّخ رغجًْ اٌـؼٓ ثذٌّاهنب ثمشاس ِربَ

ًىنب رذاسن ادلششع ؤّؼبً خـإه يف جؼً لشاس اجلنخ اٌزٌصّغ لـؼِ ًهنبئِ  ثإْ جؼٍو } 

 . { لبثالً ٌٍـؼٓ ثبالعزئنبف  ًالزؼَ اٌزنٌّو

 (270ادلبدح )     
** مالكٌة السهمٌة تقوم محافظة دمشق بتنظٌم قٌود سجبلت ال -)أ

بما ٌحافظ على الملكٌات السهمٌة والحقوق  **  ًسلْبً  ؤً سلّْبً

أسمٌة بؤسهم المقاسم **عنذاد **  العٌنٌة وتصدر بٌانات

( ؤشيش  6خالي فرتح   )**  التنظٌمٌة على الشٌوع وتسلمها إلى مالكٌها

اٌـؼٓ فْو ؤً اٌجذ  ِٓ ربسّخ اوزغبة لشاس جلنخ اٌزٌصّغ اٌذسجخ اٌمـؼْخ  ثفٌاد ِذح

 وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزٌع . ** ًلٌػيب ثبٌـؼٌْ يف دبي

 ٌجب أن ٌتضمن السجل أو البٌان المعلومات التالٌة .. -ب
 الرقم التسلسلً  -
 اسم المنطقة التنظٌمٌة -
 اسم مالك األسهم فً المقاسم التنظٌمٌة  -
 عدد األسهم -
 لمنطقة التنظٌمٌة المجموع الكلً ألسهم ا -
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كل اإلشارات الموضوعة على الحصص السهمٌة المنقولة من  -
 الصحائف العقارٌة أو المطلوب وضعها بؤحكام قضائٌة .

 الرقم الوطنً .( -
 

لمالكً الحصص السهمٌة التنظٌمٌة تداول تلك وٌحق _ 
الحصص والحقوق خبلل مدة عام على أن تدون كل تلك 

ًذلزه ً أحدثت لبٌان أصحاب الحقوق الواقعات على الصحف الت

ثمبٌْٔ اٌغجً اٌؼمبسُ يف ػنيب اٌمٌْد اٌمٌح ًاحلجْخ اٌيت ٌٍمٌْد اٌؼمبسّخ ادلنظٌص 

وال ٌعتد بؤي حق من الحقوق مالم ٌدون حسب  االدزجبط ذبب ًػٍْيب

األصول على تلك القٌود ومن تارٌخ قٌد هذا التصرف على 

 عجك لْذاً ػٍَ طذبئف اٌغجً اٌؼمبسُوّب ىٌ ثبحلجْخ ٌألالصحٌفة والسجل 

 وم التشرٌعً.كما نصت المادة الثامنة والعشرون من هذا المرس

 (0 28ادلبدح )
لمالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع وخبلل مدة عام  -)أ

تداول ملكٌة األسهم فٌما من تارٌخ إعبلن جدول التوزٌع النهائً 
 عات فً السجل .توثٌق الوقوغٌر كلٌاً أو جزئٌاً وبٌنهم أو لل

ال تنقل الحقوق المرتبطة باألسهم إال بعد قٌدها فً سجل  -ب

وال ٌحتج بالتصرف فً مواجهة األسهم لدى محافظة دمشق 

الغٌر إال من تارٌخ القٌد فً هذا السجل وٌمتنع على محافظة 

إجراء القٌد إذا كان منطوٌاً على مخالفة ألحكام هذا المرسوم 

 التشرٌعً.

تتقاضى محافظة دمشق لصالح صندوق المطقة من الجهة  -ج
باأللف من القٌمة االسمٌة لمجموع  5البائعة أو المتنازلة نسبة 



 

41 
 

األسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل 

(   1511ًدبب ال ّمً ػٓ   )**لٌرة سورٌة  211عملٌة وبما ال ٌقل عن 

لجمٌع الضرائب والرسوم المالٌة  فةً للطلب الواحد إضا **  ي.ط

المستحقة وفقاً ألحكام القوانٌن واألنظمة المالٌة النافذة وفقاً 
 لقٌمتها األسمٌة .

على معلومات لملكٌة أسهم ألحد  لمن ٌرغب االطبلع  -د

المالكٌن من سجل األسهم والحصول على صورة طبق األصل 

 شق . عنها ٌمنح المطلوب لقاء رسم تحدده محافظة دم

ٌتم حفظ المعلومات الواردة فً سجل األسهم بشكٍل -هـ 
 الكترونً .

 (. رؼزرب اٌجْبٔبد اٌظبدسح ػٓ حمبفظخ دِشك ٌغجً األعيُ عنذاً سمسْبً
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 اٌزخظض ثبدلمبعُ ( 1وْفْخ ٔمً ادلمبعُ ًٔمً ٍِىْزيب 0  -    

سن المشرع ثبلث طرق للتخصص بالمقاسم وتوزٌعها بموجب 

وم وقد أدخل علٌها وفق التشرٌعات أي بعد صدور هذا المرس

قانون التحسٌن والتطوٌر العقاري التً لم تكن موجودة عند 

صدور القوانٌن السابقة حصانات وامتٌازات لشركات التطوٌر 

والتحسٌن العقاري أي أن هذا التشرٌع أصبح ٌتوافق مع 

هو قد التشرٌعات العقارٌة الجدٌدة التً لم تكن موجودة سابقاً ف

وأشخاص  مقاسم فً ثبلث فئات دٌن من هذه العرف المستفٌ

 وهم :

مجموعة األشخاص المالكٌن ألسهم تنظٌمٌة تعادل  0 اٌفئخ األًىل -ؤ (

مجموع أسهم القٌمة األسمٌة ألحد المقاسم عندها ٌتقدم مالكً 
هذه األسهم بطلب ٌبٌن فٌه مجموع قٌم أسهمهم ومقدار 

ص به طالبٌن تخصصهم اد التخصحصصهم وبٌان للمقسم المر
 لمادة التاسعة والعشرون بهذا المقسم وهذا ما تم ذكره فً ا

 من هذا المرسوم التشرٌعً  وتفصٌلٌاً فً المادة الثبلثون

 (0 29ادلبدح )
ٌتم توزٌع المقاسم ونقل ملكٌتها وتسجٌلها بالسجل العقاري  -أ)

مقاسم ضمن ثبلث خٌارات وفق رغبة واختٌار مالكً أسهم ال
 التنظٌمٌة على الشٌوع ..

 الخٌار األول : التخصص بالمقاسم 
الخٌار الثانً : المساهمة فً تؤسٌس شركة مساهمة وفق قانون 
الشركات النافذ أو قانون التطوٌر واالستثمار العقاري لبناء وبٌع 

 واستثمار المقاسم 
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 الخٌار الثالث : البٌع بالمزاد العلنً 
لمقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع وخبلل على مالكً أسهم ا –ب 

خالي ِذح عزخ ؤشيش رٍِ ** مدة عام من تارٌخ إعبلن جدول التوزٌع

( ِٓ  27ادلذح احملذدح إلطذاس ًرٌصّغ اٌغنذاد ادلجْنخ  يف اٌفمشح   > ؤ < ِٓ ادلبدح )

التقدم إلى محافظة دمشق بطلب تحدٌد أحد  ** ادلشعٌَ اٌزششّؼِ

 .فقرة أ السابقة ووفق اآلتً الخٌارات الواردة فً ال
تتولى محافظة دمشق فتح سجل تسجل فٌه  الطلبات حسب  –ج 

طلب مع م المرفقة بالاالختٌار كما تقوم بتدقٌق بٌانات األسه
 سجل األسهم (.

 : ( 31ادلبدح )
) لمالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع التً تبلغ قٌمة 

سم أن ٌتقدموا بطلبهم إلى أسهمهم القٌمة األسمٌة ألحد المقا
الذي ٌرغبون به متضمناً محافظة دمشق لبلكتتاب على المقسم 

 اآلتً : 
رقم المقسم المكتتب علٌه وأسماء مالكً أسهم المقاسم  -أ

التنظٌمٌة على الشٌوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمٌة مرفقاً 
 ببٌانات األسهم المعادلة لقٌمة المقسم . 

ت رهن أو حجز أو التزام من أي نوع عدم وجود إشارا -ب
  كان على حصصهم 

على محافظة دمشق دراسة طلبات االكتتاب خبلل مدة ال  -ج
تتجاوز خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب ورفض أي 
طلب ٌخالف شروط االكتتاب وفً حال الحاجة إلى استكمال أي 

ٌداً فً طلب االكتتاب ٌعتر تارٌخ استكماله تارٌخاً جدنقص 
 لتقدٌم الطلب . 



 

44 
 

 ٌصدر المكتب التنفٌذي قراراً بتخصٌص المقسم .  -د
فً حال التقدم بؤكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم  -هـ 

واحد تكون األفضلٌة بتخصٌص صاحب أو أصحاب طلب 
االكتتاب وفق التسلسل األسبق لتارٌخ تسجٌل الطلب فً 

ٌؼذح ؿٍجبد  فٍيب يف اٌزبسّخ رارو  ًيف دبي اٌزغجًْ يف اٌزبسّخ**.محافظة دمشق 

 ** األفؼٍْخ راصبب ًربشُ اٌمشػخ ثْنيُ

ٌحق لمالك أسهم المقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع بصفته  -و
الشخصٌة الطبٌعٌة أو االعتبارٌة التقدم بطلبه للتخصص بمقسم 
أو أكثر وفق ملكٌته من األسهم المعادلة لقٌمة المقسم أو المقاسم 

ص بها إذا كانت ملكٌته ألسهم المقاسم المطلوب التخص
رثٌة السابقة قبل ة ناتجة عن ملكٌته األصلٌة أو اإلالتنظٌمٌ
هذا المرسوم التشرٌعً فً المنطقة التنظٌمٌة والمحددة صدور 

 بقرار لجنة التوزٌع . 
ال ٌحق ألي شخصٌة طبٌعٌة أو اعتبارٌة بعد صدور  -ز

سهم فً المقاسم المرسوم التشرٌعً التملك والتصرف بؤي أ
التنظٌمٌة المملوكة على الشٌوع بطرٌقة التداول أو الشراء أو 
التنازل تمكن من التخصص بؤكثر من مقسم واحد من المقاسم 
التنظٌمٌة وٌعد من أشكال التصرف البٌع أو الهبة أو العارٌة أو 
إحبلل العضوٌة أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تؤمٌنً أو 

ة مهما كانت صٌغتها تإدي إلى التملك وٌعتبر هذا رهن أو وكال
التصرف باطبلً بطبلناً مطلقاً فً معرض تطبٌق هذا المرسوم 

 التشرٌعً .
ٌعلن قرار التخصص لبلطبلع علٌه بموجب إعبلن فً  -ح

إن وجد وفً لوحة إعبلنات محافظة دمشق وموقعها االلكترونً 

 لوحة إعبلنات المنطقة التنظٌمٌة .
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حافظة دمشق إرسال نسخة من قرار التخصص على م -ط

 للدوائر العقارٌة إلجراء معامبلت تسجٌل الملكٌة .(

: الشركات المساهمة المنشئة وفق قانون الشركات  اٌفئخ اٌضبْٔخ –ة 

 2112لعام  15أو قانون التطوٌر واالستثمار العقاري رقم 
والتً ٌكون اختصاصها بٌع واستثمار المقاسم بحسب نظامها 

لداخلً وعلٌه فهذه الشركات إما أن تنشؤ بٌن مالكً أسهم من ا
المنطقة التنظٌمٌة وتبٌن عند إنشائها أنها أنشؤت فً سبٌل 
التخصٌص بمقسم باعتبار مجموع ملكٌاتها تساوي مقسماً 
تنظٌمٌاً أو أكثر فإنها تحدث هذه الشركة فً سبٌل إشادة هذا 

تفاقهم وملكٌاتهم المقسم وتوزٌعه فٌما بٌن الشركاء بحسب ا
وعندما تنشؤ هذه الشركة وتصبح قانونٌة وفق قانون التجارة 
فإنها وبشخصٌتها االعتبارٌة تطلب تخصٌصها بمقسم أو أكثر 
بحٌث تساوي قٌمتها السهمٌة مجموعة األسهم التً تساوٌها 
المقاسم الراغبة فً تسجٌلها باسمها  كً تبدأ بإشادة األبنٌة 

َ ػٍَ ؿشّمخ رإعْظ اٌششوبد ادلغبمهخ ادلخزظخ ذلزه ًلذ ٔض ادلشعٌعلٌها 

ادلنـمخ اٌزنظّْْخ ًؤفشد ذلب ثبثبً خبطبً يف ادلبدح اٌٌادذح ًاٌضالصٌْ ِنو دْش ٔض يف ىزه 

ادلبدح ػٍَ ؿشّمخ رإعْظ ىزه اٌششوبد ًاٌيت ّىٌْ ىذفيب ثنبء ادلمبعُ اٌزنظّْْخ 

ِٓ ِبدح ًإدذٍ ػشش فمشح رنظّْْخ   ًاعزضّبسىب ًفك ِب رمشسه يف ٔظبِيب اٌذاخٍِ ِؤٌف 

 2111ٌؼبَ  29رنض ػٍَ ِشاػبح ىزه اٌششوخ ثإدىبَ لبٌْٔ اٌزجبسح ًاٌششوبد سلُ 

من وقد أفرد فً الفقرة  /ل/  2118ٌؼبَ  15ًلبٌْٔ االعزضّبس اٌؼمبسُ سلُ 
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ثإْ ِٓ دك ادلىزت اٌزنفْزُ الرتاح ًلف اٌؼًّ خبْبس اٌرتخْض  31المادة 

سّخ ٌششاء ادلمبعُ ؤً ششاء احلظض ادلؤٌفخ ٌٍّمبعُ اٌزنظّْْخ ثبٌششوبد اٌؼمب

 : ًؿٍت اٌزخظض ذبب إلطذاس لشاس ذبزا اٌٌلف إرا

 لم تتمكن الشركة من تؤسٌس نفسها وفق أحكام القانون . -(1

عدم تحقٌق الهدف من إنشاء هذه الشركات بناًء على  -(2
 مبررات اجتماعٌة أو ثقافٌة أو اقتصادٌة 

 ىزا ادلشعٌَ ِبىِ ىزه ادلربساد ًاٌؼٌاثؾ وِ ّزُ رظنْفيب ًىزا ًمل ّجني}

خـإ ًغٌّع ّمزؼِ اٌزنٌّو ًػذَ رشن ػٍّْخ ًلف رإعْظ اٌششوبد دلضاط شخظِ 

 {  غري حمذد ًالزؼَ اٌزنٌّوؤً إداسُ 

 (0 31ادلبدح )
السابقة وأحكام   31من المادة  ) مع مراعات أحكام الفقرة / و/

وقانون التطوٌر  2111لعام  27قانون الشركات رقم 
لمالكً أسهم المقاسم  2112لعام  15واالستثمار العقاري  رقم 

التنظٌمٌة على الشٌوع أن ٌتقدموا بطلباتهم إلى محافظة دمشق 

"بهدف إنجاز أعمال بناء  " اخلْبس اٌضبِٔلتؤسٌس شركة مساهمة 

 :المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره فً نظامها الداخلً 
 ٌتضمن الطلب ما ٌلً :  -أ

 والجنسٌة.** ** االسم الثالثي.. االسم 

 ..عدد األسهم التً ٌرغب بالمساهمة بها .
 .. الموطن المختار. 
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 .. صورة عن الهوٌة الشخصٌة أو جواز السفر. 
 .. رقم الهاتف الشخصً. 

المحافظة بتقدٌم طلب إحداث الشركة لوزارة .. تفوٌض 

 ** ًصاسح اٌزجبسح اٌذاخٍْخ ًمحبّخ ادلغزيٍه**    االقتصاد والتجارة .

عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع  –ب 
كان على حصصهم السهمٌة وأال تكون مثقلة بؤي إشارة تمنع 

 من المساهمة بالشركة أو الحصول على الترخٌص بالبناء . 
على محافظة دمشق فتح سجل تسجل فٌه طلبات المساهمة  –ج 
قٌق شهادات األسهم المرفقة بالطلبات مع سجل األسهم وتد

إشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق وتدقٌق وجود أي 
مالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع فً المقاسم وذلك 
خبلل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوماً  وترد خبللها الطلبات 

 غٌر المقبولة . 
مقاسم الخٌار األول ضمن بعد االنتهاء من تخصٌص جمٌع  –د 

 تقوم محافظة دمشق بما ٌلً :  31المدة المحددة فً المادة  
 .. حصر مجموع األسهم لجمٌع طلبات المساهمة فً الشركة 

..تحدٌد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقٌة للخٌار 
فً الثالث " البٌع بالمزاد العلنً " بما ٌحقق التكامل واالنسجام 

وبما ٌنعكس بشكل مشروع الشركة الذي سٌتم تنفٌذه من قبلها 
إٌجابً على المقاسم المتبقٌة والتً سٌتم بٌعها بالمزاد العلنً 

 وذلك بقرار من المكتب التنفٌذي 
تخصٌص عدد صحٌح من المقاسم للخٌار الثانً ولها فً .. 

من  التنظٌمٌة سبٌل ذلك اتخاذ قرارها القطعً بنقل أسهم المقاسم
وفق أسس ٌحددها المكتب  الخٌار الثانً إلى الثالث أو العكس

 تنفٌذي تحقق مصالح مالكً األسهم .ال
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.. إعبلن قرار تخصٌص المقاسم للشركة فً لوحة إعبلنات 
محافظة دمشق وموقعها االلكترونً إن وجد وفً لوحة إعبلنات 

 المنطقة التنظٌمٌة .
توكٌل قانونٌا لمحافظة ٌعتبر قرار المكتب التنفٌذي صك  -هـ 

من جمٌع مالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة للخٌار الثانً دمشق 
لتقدٌم طلب التؤسٌس إلى وزارة االقتصاد والتجارة نٌابًة عن 
لجنة المإسسٌن وٌتم تؤسٌس شركة مساهمة وفقاً ألحكام قانون 

 الشركات وبما ال ٌتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشرٌعً .
حافظة دمشق بدعوة مالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة تقوم م –و 

الواردة أسمائهم فً قرار المكتب التنفٌذي " أصحاب المقدمات 
العٌنٌة لجزء رأسمال الشركة " النتخاب لجنة المإسسٌن للقٌام 
بوضع النظام األساسً ومتابعة إجراءات التؤسٌس ودعوة الهٌئة 

الشركة وإدارتها حتى العامة التؤسٌسٌة لبلنعقاد والنٌابة عن 
 تؤسٌسها نهائٌاً وانتخاب مجلس اإلدارة األول .

بما ٌتوافق مع أحكام قانون الشركات تقوم محافظة دمشق  –ز 
بإرسال نسخة من قرار التخصٌص للدوائر العقارٌة إلجراء 
معامبلت تسجٌل الملكٌة السم الشركة خبلل مدة ثبلثٌن ٌوماً من 

 األساسً للشركة .تارٌخ التصدٌق على النظام 
تعتبر قٌمة المقاسم المعادلة لحصة مالكً أسهم المقاسم  –ح 

التنظٌمٌة مقدمات عٌنٌة تشكل جزءاً من رأس مال الشركة 
 وٌجري تقٌٌمها وفق أحكام قانون الشركات .

فٌما ال ٌتعارض مع أحكام من قانون الشركات للشركة أن  –ط 
أو فً إحدى أسواق ًة تطرح أسهمها على االكتتاب العام مباشر

األوراق المالٌة أو عن طرٌق متعهد تغطٌة أو أكثر وٌجب أن 
ٌكون متعهد التغطٌة منصرفاً أو شركة وساطة مالٌة أو عقارٌة 

 أو أحد المطورٌن العقارٌٌن مرخصاً لهم بممارسة هذا النشاط .
عمبلً بؤحكام قانون الشركات ٌتحمل المإسسون جمٌع  –ي 

 ركة إذا لم ٌتم تؤسٌسها .نفقات تؤسٌس الش
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فً كل مالم ٌنص علٌه هذا المرسوم التشرٌعً بما ٌخص  –ك 
  2111لعام  27تؤسٌس الشركة ٌطبق قانون الشركات رقم 

ٌتم وقف العمل بالخٌار الثانً وتطبٌق أحكام الخٌار الثالث  –ل 
من هذا المرسوم   32للتوزٌع وفق ما هو مبٌن بالمادة 

ًصّش ** وزٌر االسكان والتنمٌة العمرانٌة التشرٌعً بقرار من 

بناًء على اقتراح المكتب التنفٌذي لمجلس **  األشغبي اٌؼبِخ ًاإلعىبْ

 محافظة دمشق وذلك فً الحاالت التالٌة : 
 عدم إمكانٌة تؤسٌس الشركة  -1
اجتماعٌة أو  عدم تحقٌق الهدف من الخٌار الثانً لمبررات -2

 . ثقافٌة أو اقتصادٌة(

تإلف  هم من ٌشترون األسهم التنظٌمٌة التً 0 اٌفئخ اٌضبٌضخ –ط 

لكً األسهم التنظٌمٌة األصلٌٌن ما مقسماً تنظٌمٌاً إن لم ٌتمكن

ًٌىٓ }االتفاق فٌما بٌنهم على إشادة بناء على هذا المقسم  على

 ادلشعٌَ مل حيذد ادلذد ًآجبي اٌٌاجت ارجبػيب ؤً ادرتاِيب لجً ؤْ رمٌَ اإلداسح ثؼشع

ىزه ادلمبعُ ٌٍجْغ ثبدلضاد اٌؼٍين خالفبً ٌٍمٌأني اٌغبثمخ ) لبٌْٔ إػّبس اٌؼشطبد 

( ػٓ ؿشّك جلبْ إصاٌخ اٌشٌْع ادلنظٌص ػنيب ثبٌمٌأني  1974ٌؼبَ  14سلُ 

 { اٌغبثمخ ًالزؼَ اٌزنٌّو 
وقد حدد المرسوم الحصص واألسهم القابلة تداولها بناًء علٌه 

عن حصص سهمٌة أو نظٌمٌة الناجمة واستناداً له, باألسهم الت
ملكٌات عقارٌة خالٌة من أي عٌوب تمنع نقل الملكٌة ) إشارات 

 , رهن  , حجز , التزام من أي نوع كان ( 
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 ػٍّْبد ثْغ ادلمبعُ اٌزنظّْْخ ثبدلضاد اٌؼٍين 0 -
حٌث أن هذا المرسوم قد بٌن بؤن أحد طرق ووسائل تملك 

زاد العلنً فإنه قد بٌن فً المادة المقاسم التنظٌمٌة هً البٌع بالم
منه على طرٌقة بٌع المقاسم التنظٌمٌة بالمزاد العلنً ولما   32

كان المرسوم قد حدد بؤن أحد الخٌارات بتملك المقاسم التنظٌمٌة 
  32هو خٌار شراءها فً المزاد العلنً  فإنه قد أفرد فً المادة 

جب عشر فقرات طرٌقة بٌع هذه المقاسم وفقاً لهذا الخٌار بمو
تبٌن الطرٌقة القانونٌة واالدارٌة لبٌع هذه المقاسم وذلك عن 

 : طرٌق 

ؤْ دلبٌىِ األعيُ اٌزنظّْْخ ػٍَ اٌشٌْع ؤْ ّزمذٌِا ثـٍجبصبُ إىل حمبفظخ دِشك ٌجْغ  –أ 

  ؤعيّيُ ثبدلضاد اٌؼٍين ِشفمخ ثجْبْ ػٓ ٍِىْزيُ ٌألعيُ

األعيُ اٌيت مل ّزُ هي أن األسهم  التي ستباع بالمزاد العلني  –ب 

إِب وّبٌىني ألعيُ ديٍىٓ عيبِيب  ثجنبئيبلجٌي ؿٍجبد ؤطذبذبب ٌٍرتخْض 

ثشىً شخظِ ؤً ألعيُ شبٍىيب ششوبد ػمبسّخ ًمل ّزُ  ثجنبئيبًؿٍجٌا سبظْظيُ 

 . سبظْظيُ دبمبعُ ألُ عجت ِٓ األعجبة

تشكل وفق أحكام  ًثٌاعـخ جلنخ خبطخ رشىً خبطخعلى أن ٌتم البٌع 

 2114لعام  51ام العقود الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم  نظ
وتعدٌبلته بعد أن ٌعلن قرار تخصٌص هذه العقارات المعدة 
للبٌع فً المزاد العلنً فً لوحة إعبلنات محافظة دمشق 

 وموقعها االلكترونً .
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حملبفظخ دِشك احلك ثششاء ِمغُ ؤً ؤوضش ِٓ ىزه ادلمبعُ وقد أعطى المرسوم 

بعد موافقة   %5ثإْ رذفغ صّبدح ػٍَ عؼش اإلدبٌخ اٌمـؼْخ ثنغجخ   ًاعزضنبءً

ًىزا اعزضنبء مل ّىٓ ٌِجٌد يف اٌمٌأني اٌغبثمخ لذ ّىٌْ } المكتب التنفٌذي 

يف ِظٍذخ ادلبٌىني ًاهلل ؤػٍُ ِغ اٌؼشع ثإْ اٌىغش ٌإلدبٌخ اٌمـؼْخ ٌذٍ اٌجْغ 

 {  %11اجلربُ ىِ   

البٌع هو لمصلحة مالكً  وقد حددت مواد المرسوم بؤن هذا
األسهم التنظٌمٌة وأوجب بؤن ٌتم إٌداع قٌمة المقاسم المباعة 
وفقاً ألحكام هذه المادة فً حساب أمانات خاصة لدى مصرف 

موال إال سورٌة المركزي ال ٌحق للمحافظة التصرف بهذه األ
من هذا المرسوم .   32من المادة  وفق أحكام الفقرة /ط/ 

الصرف لقٌمة المقاسم المباعة لمالكً األسهم  وأوجب أن ال ٌتم
فً تلك المقاسم إال بعد معالجة كافة االشارات المانعة للتصرف 
 على حصصهم من عقارات المنطقة التنظٌمٌة وكل ستة أشهر }

ب ٌِدػخ ؤطالً ًال ٔؼشف دلبرا وً عزخ ؤشيش ثؼذ إصجبصبُ اعزذمبليُ ثزٍه اٌمُْ ِغ ؤهن

 . {ادلشوضُ ًالزؼَ اٌزنٌّو  وإِبٔخ ٌذٍ ِظشف عٌسّخ

وقد أجاز المرسوم للمحافظة بٌع مقسم أو أكثر لتموٌل صندوق 

 { ًمل حيذد ػٌاثؾ ثْغ ىزه ادلمبعُ....المنطقة } 

 ٍذػُ اٌفين (ِزنو ػٍَ إٔشبء ِىزت )ٌ ٌَ لذ ٔض يفًٌٍزنٌّو ّب دجزا ٌٌ ؤْ ىزا ادلشع} 

ُ اٌمٍٍْخ ( ٌمبء ٔغجخ ِئٌّخ ٌْزُ غ ادلبٌىني اٌظفبس )طبديب األعيْخيزض جبّاٌزُ 
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شجٌ ؤخز ىزا ادلٌػٌع ء ِٓ ِمغُ ًرٌه دفبةبً حلمٌليُ ًٔسبظْظيُ دبمغُ ؤً جض

ثؼني االػزجبس فّْب ٌٌ مت رؼذًّ ىزا ادلشعٌَ ؤً مت اعزخذاِو يف ِنبؿك ؤخشٍ 

  {ِٓ ىزا ادلشعٌَ   62ًرٌه دغت ٔض ادلبدح 

 : (32ادلبدح )
 ادلضاد اٌؼٍين " اخلْبس اٌضبٌش " 0 ثْغ ادلمبعُ اٌزنظّْْخ يف)

لمالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة على الشٌوع أن ٌتقدموا  –أ 

مرفقة ببٌان ملكٌتهم  ثـٍجبصبُ إىل احملبفظخ ٌجْغ ؤعيّيُ اٌزنظّْْخ ثبدلضاد اٌؼٍين

 لؤلسهم . 

مجْغ ِبٌىِ األعيُ غري ادلمجٌٌخ ٌخضع ألحكام البٌع بالمزاد العلنً  –ب 

 الثبلثة . يف اخلْبسّٓ األًي ًاٌضبِٔ ًغري ادلزمذِني ألُ خْبس ِٓ اخلْبسادؿٍجبصبُ 

لشاساً ثإسلبَ ادلمبعُ ٌصدر المكتب التنفٌذي لمجلس المحافظة  –ج 

األول  ادلـٌٍة ثْؼيب ثبدلضاد اٌؼٍين ٌظبحل ِبٌىِ األعيُ اٌزّٓ مل ّغزفْذًا ِٓ اخلْبسّٓ

 والثانً .

بإعبلن فً لوحة إعبلنات  ع ػٍْواٌزخظْض ٌالؿال سُّؼٍٓ لشا –د 

محافظة دمشق وموقعها االلكترونً إن وجد وفً لوحة إعبلنات 
 المنطقة التنظٌمٌة . 
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ثزشىًْ جلنخ خبطخ ًفك ؤدىبَ ٔظبَ اٌؼمٌد تقوم محافظة دمشق  -هـ 

ًرؼذّالرو ٌجْغ ادلمبعُ اٌزنظّْْخ  2114ٌؼبَ   51اٌظبدس ثبدلشعٌَ اٌزششّؼِ سلُ  

خبلل مدة ال تتجاوز عاماً واحداً  فمشح   ط   اٌغبثمخ ثبدلضاد اٌؼٍيناحملذدح ثبٌ

 من تارٌخ إصدار قرار المكتب التنفٌذي .

ِشاػبد على محافظة دمشق  عند اإلعبلن عن بٌع المقاسم  –و 

رٌلْذ اإلػالْ ِغ ِظبحل ادلبٌىني ِٓ دْش ػذد ًؤسلبَ ادلمبعُ ادلؼشًػخ ٌٍجْغ ً

 تبما فٌها صفحاػبفْخ يف مجْغ اٌٌعبئً ادلزبدخ اٌزٌعغ يف ٔشش إػالٔبد إ

االنترنت ومحطات البث التلفزٌونً الحكومً أو الخاص 
ومحطات اإلذاعة المحلٌة والصحف األسبوعٌة المختصة 
باإلعبلنات العقارٌة واإلعبلنات الطرقٌة وتقوم محافظة دمشق 

بٌع بتسدٌد جمٌع نفقات النشر واإلعبلن والنفقات المترتبة على ال
 وتعد نفقة  من نفقات المنطقة التنظٌمٌة 

اٌزنفْزُ ششاء ِمغُ ؤً ٌجوز لمحافظة دمشق بموافقة المكتب  –ز 

وتلتزم محافظة دمشق   % 5ِمبعُ ثغؼش ّضّذ ػٍَ عؼش اإلدبٌخ ثنغجخ   

بمهلة التسدٌد المحددة باإلعبلن الصادر عن البٌع بالمزاد العلنً 
 . 

لدى مصرف  عُ ادلجبػخ يف دغبة حمبفظخ دِشكّزُ إّذاع لّْخ ادلمب  -ح 

سورٌة المركزي وٌفتح حساب أمانات خاص بها وال ٌحق 
لمحافظة دمشق التصرف بؤموال مالكً أسهم المقاسم التنظٌمٌة 

 المباعة . 
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طشف لّْخ ادلمبعُ ادلجبػخ يف ادلضاد اٌؼٍين دلبٌىِ ؤعيُ ادلمبعُ اٌزنظّْْخ ٌتم  -ط  

ناسب بٌن حصتهم من األسهم والمبالغ بنسبة وت وً عزخ ؤشيش

اإلجمالٌة للمقاسم المباعة وبعد معالجة كل اإلشارات المانعة من 
التصرف والحقوق العٌنٌة والرهونات المتوجبة على حصصهم 

 من عقارات المنطقة التنظٌمٌة .

لها  ثْغ ِمغُ ؤً ؤوضش ِٓ ادلمبعُ اٌزنظّْْخ ادلخظظخلمحافظة دمشق   -ي 

    لنً لتموٌل صندوق المنطقة . (بالمزاد الع
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  : ؤدىبَ ػبِخ ًخزبِْخ -

 (0 33ادلبدح )
)تحدث فً منطقة دمشق إدارة مختصة بتنفٌذ هذا المرسوم 
التشرٌعً وٌحدد مبلكها ومهامها بقرار ٌصدر عن وزٌر 

 اإلدارة المحلٌة (.

 :  ثمشاس ِٓ ًصّش اإلداسح احملٍْخ ًاٌجْئخ ّظذس** 

نخ ِزبثؼخ ًإششاف ثشئبعخ احملبف  ًحيذد ؤػؼبئيب ًِيبِيب  ػّٓ لشاس جلرشىً ؤ. 

 رشىٍْيب .

إداسح خمزظخ ثزنفْز ادلنـمخ اٌزنظّْْخ احملذصخ ًحيذد ِالويب ًِيبِيب إدذاس ة. 

 ػّٓ لشاس إدذاصيب   **

 (0 34ادلبدح )
)تعد جمٌع اللجان المنصوص على تشكٌلها فً هذا المرسوم 

نجاز مهامها ضمن المدد الزمنٌة المحددة التشرٌعً متفرغة إل
 لها (.

  31ادلشىٍخ  يف اٌفمشح  >ؤ <  ِٓ ادلبدح ) ًّغزضنَ ِٓ رٌه جلنخ ادلزبثؼخ  ًاإلششاف ** 

 ( اٌغبثمخ  .

ة.  ٌٍّذبف  يف دبي اٌؼشًسح ًثنبء ػٍَ الرتاح  اٌٌدذح اإلداسّخ رشىًْ جلبْ ِزفشغخ 

 **.  إلذمبص ؤػّبي ّمزؼْيب عري اٌؼًّ
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 (0 35ادلبدح )
)ٌجوز لمحافظة دمشق وضع الٌد على األمبلك العامة ومقاسم 

باستثناء المشٌدات العامة بعد إنجاز تقدٌر المنطقة التنظٌمٌة 
مقاسم المشٌدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرٌن بالهدم 

حٌث ٌمكن وضع الٌد علٌها بعد صدور هذا  الخالٌة من األبنٌة 

جيٌص ٌٌٍدذح اإلداسّخ ًػغ اٌْذ ػٍَ األِالن اٌؼبِخ **  (. لمرسوم التنظٌمًا

ًِمبعُ ادلشْذاد اٌؼبِخ ًادلمبعُ ادلخظظخ ٌٍّنزسّٓ ثبذلذَ اخلبٌْخ ِٓ األثنْخ ثؼذ 

 **  إدذاس ادلنـمخ اٌزنظّْْخ ًذلب ؤْ رؼغ ّذىب ثؼذ إذمبص رمذّش ادلنـمخ

 (0 36ادلبدح )
هونات أو الحجوزات أو إن الحقوق العٌنٌة التً هً من قبٌل الر)

اإلشارات المتوجبة العقار قبل خضوعه للتنظٌم تنتقل إلى حصص 
أصحاب حقوق األسهم وأصحاب أسهم المقاسم التنظٌمٌة واالستحقاقات 

 ً حلت محل العقار أو الحق األصلً(الت

 (0 37ادلبدح )    
ها فً )تخصص محافظة دمشق لكل من اللجان المنصوص علٌ

ِيّزو رإِني اٌجْبٔبد ًادلؼٌٍِبد اٌيت زبزبط ساً ُِمشِتشرٌعً هذا المرسوم ال

ؤػّبذلب ًِزبثؼزيب ًدف  إٌْيب ًزبشّش ًرذًّٓ ػجٌؿبً ًحمبػش جٍغبصبب ًرنظُْ 

ِٓ ًصبئميب دًْ ؤْ ّىٌْ ٌو دك اٌزظٌّذ وّب رؼغ زبذ رظشف اٌٍجبْ مجْغ ِب زبزبجو 

  (. ِغزنذاد ًًصبئك ًِؼٌٍِبد ًخرباد فنْخ ؤً لبٌْٔٔخ
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  جلنخ اٌمؼبّب اٌفشػْخ -

المرسوم لم ٌنص علٌها هذا لم ٌنسى المرسوم أن هنالك مشاكل  

كل القضاٌا منه غاٌتها معالجة  38فشػْخ يف ادلبدح  جلنخفؤفرد لها 

واتخاذ جمٌع التدابٌر البلزمة   الفرعٌة التً لم ٌنص علٌها
 من : والتً تتشكل ال ٌتعارض مع أحكامه بما  لتنفٌذه
رئٌس مجلس الوزراء لشإون الخدمات ووزٌر اإلدارة  نائب

 المحلٌة 
 وعضوٌة كل من وزٌر اإلسكان والتنمٌة العمرانٌة 

 ومحافظ دمشق 
 وخبٌر قانونً ٌسمٌه رئٌس اللجنة 

 (0 38ادلبدح )

) تشكل لجنة برئاسة نائب رئٌس مجلس الوزراء لشإون 
 وعضوٌة كل من : الخدمات وزٌر اإلدارة المحلٌة

 **ًصّش اإلشغبي اٌؼبِخ ًاإلعىبْ**وزٌر اإلسكان والتنمٌة العمرانٌة .. 

 .. محافظ دمشق 
 .. خبٌر قانونً ٌسمٌه رئٌس اللجنة 

هذا وتتولى معالجة كل القضاٌا الفرعٌة التً لم ٌنص علٌها  -

المرسوم التشرٌعً واتخاذ جمٌع التدابٌر البلزمة لتنفٌذه بما ال 

 ٌتعارض مع أحكامه (.
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وقد بٌن المرسوم بؤن قٌمة العقارات عند التقدٌر كعقارات  -

أرض بدون مشٌدات بعد أن ترك للمالكٌن حق أخذ أنقاض 

 هم حتى ال ٌدخل فً تقدٌر األنقاضعقاراتهم وترحٌلها بؤنفس

ِٓ ٔفظ ادلشعٌَ اٌيت  ٔظذ ػٍَ ؤْ اٌزمذّش ّشًّ   11ًىزا ّزؼبسع ِغ ٔض ادلبدح   } 

 { . نٌّواٌجنبء فمذ الزؼَ اٌز

والثبلثون من هذا  تم ذكره فً نص المادة التاسعةوهذا ما 
 المرسوم.

 : (39ادلبدح )
جيشُ اٌزمذّش ٌمّْخ اٌؼمبساد ثبدلنـمخ ػٍَ ؤعبط رشن االٔمبع ٌٍّبٌىني ًؤْ ) 

ّظبس إىل ىذِيب ًرشدٍْيب ثؼذ أزيبء ادليٍخ اٌيت زبذدىب حمبفظخ دِشك ٌٍّبٌىني 

  (. ألخز ؤٔمبع ػمبساصبُ

وقد حددت المادة أربعون بؤن المحافظة ملزمة بتسلٌم المقاسم  -
رٌخ ٌوماً من تا  71 ة خالٌة الشواغل والشاغلٌن خبلل التنظٌمٌ

علٌها أي بعد اختصاص حصولهم على الترخٌص بالبناء 
ومن بعدها هذه المقاسم فً قٌود المنطقة التنظٌمٌة بالمالكٌن 

مام معامبلت ات ن بعدهاالتسجٌل لدى السجبلت العقارٌة وم
خٌص بالبناء لدى محافظة دمشق وحصولهم على الرخصة التر

 بالبناء.
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 (0 41ادلبدح )
)تلتزم محافظة دمشق بتسلٌم أراضً المقاسم خالٌة إلى مالكٌها 
خبلل مدة أقصاها تسعون ٌوماً بعد تارٌخ حصولهم على رخص  

 البناء علٌها (.
داخلة ضمن المنطقة التنظٌمٌة وقد أعفى المرسوم األمبلك ال - 

حٌث ٌتم نقل الملكٌات من رسوم التسجٌل فً السجل العقاري 

قٌود السجل العقاري وفق أحكام قانون التسجٌل العقاري وحسم ل

نشؤ قبل وبعد تسجٌل تلك بذلك كل المنازعات التً قد ت

 الملكٌات.

ثؼذ اٌجنبء ًٌزغشّغ  خْبس ِفْذ يف رمنني ادلٍىْبد ادلغزمجٍْخ اٌيت لذ رنشإًىزا }

 { ًًفك ؤدىبَ اٌغجً اٌؼمبسُ إػالْ ادلٍىْخ اجلذّذح ثشّئخ ًطذْذخ 

 (410ادلبدح )
ن رسوم التسجٌل فً السجل )تعفى األمبلك الداخلة ضمن المنطقة م

 (.العقاري

 (0 42ادلبدح)
 )تحّصل أموال المنطقة وفق قانون جباٌة األموال العامة وتعدٌبلته (.

 

تخص  عدة  مواد فقد أفرد المرسوم بهذا الخصوصواستثناًء  -
لمن كان  اإلشغال والتعوٌضات وبدالت اإلٌجار والسكن البدٌل

تشكٌل لجنة قرر  فقد له حقوق بهذا الشؤن فً تلك المنطقة 
لجنة وهً   على عقارات هذه المنطقة للنظر بحقوق اإلشغال

ت مسإولة عن حل مخالفات البناء واالشغاالحل الخبلفات ل
كما فً المرتكبة على العقارات الخاصة فً المنطقة التنظٌمٌة 
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اغلٌن لعقارات شوقد مٌز فٌهم بٌن    43الفقرة /ب/ من المادة   
ومٌز بٌنهم على وعقارات مملوكة للدولة خاصة  مملوكة ملكٌة

 الشكل التالً : 

والخاصة الذٌن أعطاهم  اٌذًٌخ اٌؼبِخاٌشبغٍني ألساػِ ؤِالن  –ؤ 

بؤخذ أنقاض أبنٌتهم وال ٌعترف لهم بؤي حق سوى ذلك الحق 
وللمكتب التنفٌذي أن ٌخصصهم بمساكن بدٌلة من فائض 

شق كما هو مذكور فً الفقرة المساكن البدٌلة لدى محافظة دم
 .  43من المادة    /أ/

لٌس لهم أي تعوٌض عدا بدل  اٌشبغٍني ٌألثنْخ ادلخبٌفخ –ة 

 .   43المادة    / د/ر بالفقرة اإلٌجار لمدة سنتٌن وهو ما ذك

ًِغزإجشّٓ فؼٍني ًفك  اٌشبغٍني  ٌؼمبساد دمٌٍوخ ٍِىْخ خبطخ –ط 

( فقد )اٌزّذّذ احلىِّ ٌإلجيبساد  1952ٌؼبَ    111ؤدىبَ لبٌْٔ اإلجبس سلُ   

من قٌمة    %31ثزؼٌّغ ِبدُ ثنغجخ عيّْخ رؼبدي    خصهم المرسوم 

دون باقً   ًاٌيت رإخز ِٓ ؤعيُ ادلؤجش فمؾاٌيت رؼبدي اجلضء ادلشغٌي األسهم 

%  ِٓ لّْخ اجلضء 41كعقار سكنً و   المالكٌن فً العقار المشغول

لجنة من نفس المادة وشكل لهم  ج// ةما فً الفقردلشغٌي رببسُ نا

 . لحل هذه الخبلفات الناجمة عن هذا التوزٌع أو التخصٌص
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 (0 43ادلبدح )
فوق أراضً أمبلك الدولة ٌن بنوا الذ حق المخالفٌنٌقتصر  –أ )

وال ٌعترف لهم بؤي  أخذ أنقاض أبنٌتهمعلى  العامة أو الخاصة
ٌجوز بقرار من المكتب التنفٌذي تخصٌصهم  حق سوى ذلك

 بمساكن بدٌلة من فائض ما ٌتوافر لدى محافظة دمشق.

مخالفات القضاٌا المتفرعة عن فً  جلنخ دً اخلالفبدتنظر  –ب 

فً المنطقة  الت المرتكبة على العقارات الخاصةواالشغا البناء
المخالفة فٌما بٌن وتحدد اللجنة ملكٌة المبانً واإلنشاءات 

 . وما ٌصٌب كبلً منهم فً ملكٌة أرض العقارمالكٌها 
ٌستحق الشاغل الفعلً المستؤجر وفق أحكام القانون    –ج 

  %31تعادل نسبة   سهمٌة  حصةوتعدٌبلته   1752لعم   111
ن القٌمة التخمٌنٌة م

% 04و   ل السكنً غل للشاللجزء المشغّ 
للشاغل   

 .بذلك  حل الخبلفاتوتفصل لجنة  يالتجار
 ال ٌستحق الشاغلون لؤلبنٌة السكنٌة المخالفة أي تعوٌض –د 

من  44تعوٌض بدل اإلٌجار المنصوص علٌه فً المادة  عدا 
 . ( هذا المرسوم التشرٌعً

هو بدل إٌجار  ِنو ػٍَ اعزذمبق ِبدُ وزؼٌّغ  44بدح  ًؤفشد ادلشعٌَ يف ادل -

 للشاغلٌن لتسلٌم عقاراتهم للمنطقة التنظٌمٌة وقد مٌز فٌه بٌن : 

فقد قرر صرف  الشاغلٌن غٌر المستحقٌن للسكن البدٌل -أ(

تعوٌض بدل إٌجار لمدة سنتٌن عن سكن تبدأ من تارٌخ إنذار 

 اإلخبلء.

ن البدٌل فقد قرر منحهم الشاغلٌن المستحق ٌن للسك -ب(
تعوٌض بدل اإلٌجار من تارٌخ تبلٌغهم اإلنذار حتى تارٌخ 

على أنه فً السنة األخٌرة بالنسبة لهإالء البدٌل تسلمهم السكن 
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جزئً ٌتناسب مع تارٌخ تسلم  تمنحهم تعوٌضأن فإن لئلدارة 
فإن  وفً حال لم ٌقم المستحق باستبلم سكنه البدٌلالسكن البدٌل 

إذا كان السبب من  ة وقف تسدٌد تعوٌض بدل اإلٌجارلئلدار
ولئلدارة أن تسترد أٌة أموال دفعت المستحق وال ٌد لئلدارة فٌه 

 وفق قانون جباٌة األموال العامة . وغٌر مستحقة
وقد حافظت اإلدارة على حقوقها بموجب هذا المرسوم بؤن 

%  من قٌمة الوحدة السكنٌة 5التعوٌض بما ٌساوي   حددت 
 . لمطلوب إخبلإهاا

 (: 44ادلبدح )   

ٌتم منح الشاغلٌن غٌر المستحقٌن للسكن البدٌل ما ٌعادل  –)أ 
سنتٌن تصرف من صندوق المنطقة تعوٌض بدل إٌجار لمدة 

** .خبلل مدة ال تتجاوز شهراً من تارٌخ تبلٌغ إنذار االخبلء 

ثؼذ رنظُْ ًال ّغزذك اٌزؼٌّغ ؤُ شبغً جذّذ ٌٌٍدذح اٌغىنْخ صجذ إشغبٌو 

ًإطذاس ػجٌؽ احلظش ًاٌزٌطْف ادلؼذح ِٓ لجً اٌٍجنخ ادلشىٍخ دبٌجت اٌفمشح   

 **. ( ِٓ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ 5>ط < ِٓ ادلبدح  )

منح مستحقً السكن البدٌل ما ٌعادل تعوٌض بدل ٌتم  –ب 
ٌصرف سنوٌاً من إٌجار سنوي إلى حٌن تسلٌم السكن البدٌل 

دة شهر من تارٌخ تبلٌغ إنذار صندوق المنطقة وٌدفع خبلل م
 اإلخبلء .

ٌتم منح تعوٌض بدل إٌجار السنة األخٌر بشكل جزئً  –ج 
 ٌتناسب مع التارٌخ المحدد لتسلٌم السكن البدٌل .

ٌوقف تسدٌد تعوٌض بدل اإلٌجار إذا كان سبب التؤخٌر فً  –د 
استبلم السكن البدٌل ٌعود على مستحق السكن البدٌل وٌحق 
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ق المطالبة بؤي مبالغ مصروفة وغٌر مستحقة لمحافظة دمش
 وفق قانون جباٌة األموال العامة .

% من القٌمة 5ٌحدد تعوٌض بدل اإلٌجار السنوي بنسبة  -هـ 
 للوحدة السكنٌة المطلوب إخبلإها .(التخمٌنٌة 

 

 ششًؽ اعزذمبق اٌغىٓ اٌجذًّ . -

ٌن حقوق الشاغلٌن الفعلٌن والمستحق 45ر فً المادة  وقد أق -

فقد أصدر وزٌر للسكن البدٌل بحقوق وامتٌازات خاصة 

/  2/ 12( تارٌخ 112اإلٍسكان والتنمٌة العمرانٌة القرار رقم )

 .من المرسوم   46استناداً إلى المادة   2115

 (460ادلبدح )

)ٌتم اعتماد أسس التخصٌص بمساكن بدٌلة بقرار من وزٌر 
المنطقة التنظٌمٌة من  االسكان والتنمٌة العمرانٌة وفق ما توفره

 مقاسم للسكن االجتماعً وأبنٌة المنذرٌن بالهدم وحسب توزٌع

 (.المخطط التنظٌمً التفصٌلً المعتمدن نوعٌات السكن ضم
الشروط الستحقاق  القرار هذا والذي بٌن فً المادة الثانٌة من 

السكن البدٌل وبناًء على أحكام هذا المرسوم بخمسة شروط 
 ستحقاق السكن البدٌل وهً :ٌتوجب توفرها ال

الدار المنذر بهدمها قائمة ومشغلة قبل صدور أن تكون  –أ 
 . المرسوم

المشغلة المنذر بهدمها على منتفعات  الدار أن تحتوي –ب 
 . مستقلة بذاتها
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ألسرة مقٌمة  إما مالكاً أو مستؤجراً معٌبلً الشاغل أن ٌكون  –ج 
قصد باألسرة فً هذا المجال معه فعبلً فً الدار المنذر بهدمها وٌ

من ٌقٌم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة وأخوات 
وٌعتبر الشاغل األرمل أو العازب بحكم األسرة الواحدة فً حال 

 إشغاله بشكل مستقل للدار المنذر بهدمها . 
بهدمها ثابت قبل صدور أن ٌكون إشغال الدار المنذر  –د 

 .  خبلءالمرسوم ومستمر حتى تارٌخ اإل
شروط الدار المشغلة المنذر تتثبت من للجهة اإلدارٌة أن  -هـ 

بهدمها وصفة الشاغل الفعلً وثبوت إشغاله  وفق الضبوط 
من قبل لجان الحصر والتوصٌف المنصوص علٌها فً  المعتمدة

من المرسوم بإحدى وسائل اإلثبات   5الفقرة /ج/ من المادة   
 التالٌة :

لسجل العقاري أو بٌان من السجل المإقت من ا سند تملٌك – 1 
أو أي وثٌقة رسمٌة تثبت الملكٌة صادرة عن جهة مخولة قانوناً 

أو وكالة بٌع موثقة من الكاتب بالعدل قبل صدور المرسوم بذلك 
 وبصرف النظر عن وصف العقار بالقٌود العقارٌة .

موثق قبل صدور المرسوم وأن تكون العبلقة  عقد إٌجار – 2
 ارٌة مستمرة حتى تارٌخ اإلخبلء . اإلٌج

الصادرة  األحكام القضائٌة المكتسبة الدرجة القطعٌة – 3
بدعوى إثبات إشغال الشاغل الفعلً قبل صدور المرسوم 

 4ومستمر حتى تارٌخ اإلخبلء .
بدعوى األحكام القضائٌة المكتسبة الدرجة القطعٌة الصادرة  –4

لفعلٌٌن على أن ٌرد جارٌة  للشاغلٌن اقة اإلٌتثبٌت العبل
ما ٌفٌد بؤن اإلشغال ثابت قبل صدور المرسوم  بمضمونها

 ومستمر حتى تارٌخ اإلخبلء .
هذا  المنصوص علٌها فً قرارات لجان حل الخبلفات – 5
 لمرسوم المكتسبة الدرجة القطعٌة .ا
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فقرة   /أ/ بؤن المحافظة ملتزمة   45حٌث أوجبت المادة    -
أربع سنوات من تارٌخ صدر هذا  بتؤمٌن سكن بدٌل خبلل

المرسوم للمستحقٌن للسكن البدٌل وعند تؤمٌن جمٌع هإالء 
الشاغلٌن فإن للمحافظة أن تخصص غٌر المستحقٌن فلها عندها 

 أن تإمن سكن بدٌل لغٌر المستحقٌن . 

ني }ًِٓ لشاءح اٌمشاس ادلزوٌس فإٔنب ذمذ ثإْ ادلغزفْذّٓ ِٓ  اٌغىٓ اٌجذًّ ىُ ادلبٌى

ٌا ػمبساصبُ ًؤثنْزيُ ػٍَ ٍِىْخ خبطخ آٌذ إٌْيُ ساد ؤً ؤجضاء اٌؼمبساد اٌزّٓ ثّنبٌٍؼم

ثبٌـشق اٌمبٌْٔٔخ ادلنظٌص ػنيب ثبٌمبٌْٔ ثْنّب اػزرب ادلشعٌَ ؤْ ادلغزإجشّٓ ًفك ؤدىبَ 

غري ِغزذمني ٌٍغىٓ اٌجذًّ ثبػزجبسىُ لذ     1952ٌؼبَ    111اٌمبٌْٔ   

ؼٌّغ اشغبذلُ ٌٍذًس اٌيت ّشغٌٍىب ثإعيُ رنظّْْخ اعزفبدًا ِٓ ىزا ادلشعٌَ ِٓ ر

فمشح  /ط/  ًثزٌه   43دُغّذ ِٓ اعزذمبق ادلبٌىني ادلؤجشّٓ ًفك ؤدىبَ  

رىٌْ ؤدىبَ ادلشعٌَ لذ رنظٍذ ِٓ إػـبء اٌغىٓ اٌجذًّ ثإْ ؤػـذ ادلغزإجشّٓ 

  { ذيُ عىنبً ثذّالًادلؤجشّٓ ًمل رذفغ ذلُ رؼٌّغ ًمل شبنرؼٌّؼبً ِٓ 

ن هذا المرسوم لم ٌعطً سكناً بدٌبلً لكل الشاغلٌن كما أ -
ب  -الفقرة /  أ  3نصت المادة   المالكٌن أصبلً على هواهم بل 

)مستند منح السكن البدٌل بنص هذا   112/ من القرار  
   2م41على أن ٌكون السكن البدٌل ال تقل مساحته   المرسوم ( 

سقوفة  وأن لمن  كان ٌشغل مساحة م  2م 131وال تزٌد عن 
وأن ٌكون هذا لصدور هذا المرسوم لسكن سابق لٌكون اإلشغال 

السكن متوفراً فٌه كافة المنتفعات وعلى وجه االستقبلل فً حال 
وفً حال كون الشاغلٌن كون الشاغلٌن أكثر من أسرة واحدة 
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ٌشغلون دار واحدة وبمنافع واحدة فإن الشاغلٌن ٌخصصون 
ته عن مساحة الدار المسقوفة فقط ال تزٌد مساح بمسكن واحد

من  112.هذا ومنع القرار التنظٌمً   والمشغولة من قبلهم 
استفادة المنذر بالهدم ألكثر من دار واحدة كسكن بدٌل فً 

 المنطقة أو المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن .

 (0 45ادلبدح ) 

 تلتزم محافظة دمشق فٌما ٌخص المنطقتٌن التنظٌمٌتٌن :)
دٌل للشاغلٌن المستحقٌن للسكن البدٌل خبلل تؤمٌن السكن الب –أ 

مدة ال تزٌد على أربع سنوات من تارٌخ صدور هذا المرسوم 

 ** .ِٓ ربسّخ اإلخالء اٌفؼٍِ ** .التشرٌعً 
إعطاء األفضلٌة لشاغلً المنطقة التنظٌمٌة وغٌر  –ب 

المستحقٌن للسكن البدٌل بتخصٌصهم بمساكن عند توفرها بعد 
 ع المساكن لمستحقً السكن البدٌل .استكمال تخصٌص جمٌ

إعطاء األفضلٌة ألصحاب المحبلت التجارٌة التً تم  –ج 
إخبلإها فً المنطقة التنظٌمٌة لشراء واستئجار المحبلت 
التجارٌة التً تبنٌها محافظة دمشق عن طرٌق المزاد العلنً 

 وحصرها فٌما بٌنهم (.

 (470ادلبدح )
المصارف المرخص لها  إبرام عقود مع ٌحق لمحافظة دمشق)

تمكنها من تموٌل بناء المساكن للمنذرٌن بالهدم ومقاسم السكن 
االجتماعً وتحصٌل قٌمة وأقساط المساكن ونقل إجراءات 
تسدٌد القروض المستحقة وفوائدها للمصرف باالستناد إلى 
العقود التً سٌتم إبرامها بٌن هذه المصارف والمستفٌدٌن من 

 السكن (.
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 (480ادلبدح )
ٌحق للمستفٌدٌن من السكن البدٌل التنازل عن مساكنهم بعد )

 تسدٌد قٌمة المسكن والفوائد المستحقة علٌه (.

ثإهنب ثبششد ثئخالء  2118/ 1/  22ذ احملبفظخ ثإهنب ؤطذسد ثزبسّخ ًٍخرياً فؼ} 

اٌجذًّ يف رٍه ادلنـمخ ًؤهنب عزٌجو اإلٔزاساد  ػٍَ  ِٓنـمخ اٌٌٍاْ ًرٌه ٌزشْذ اٌغى

ِٓ  49عنذاً إىل ادلبدح    { شادً وّب ٔشش ػٍَ طذْفخ حمبفظخ دِشك االٌىرتًْٔخِ

 . ادلشعٌَ

 0يف دمٌق اٌشبػٍني ٌٍؼمبساد اٌضساػْخ  -

 (490ادلبدح )
تقوم محافظة دمشق بوضع خطة إلخبلء الشاغلٌن وفق )

احتٌاجات تنفٌذ أحكام هذا المرسوم التشرٌعً وفق البرنامج 
 طقة التنظٌمٌة (. الزمنً لتنفٌذ المن

وحفاظاً على حقوق المزارعٌن الشاغلٌن لعقارات زراعٌة  -
بؤن     51و   51فً المادتٌن   قد حفظ حقوقهم  المرسوم فإن 

أعطاهم التعوٌض المنصوص عنه فً قانون العبلقات الزراعٌة 
إذا كان هذا التنظٌم وتنفٌذه ٌشمل عقارات أو أجزاء عقارات 

ارعٌن قبل نفاذ هذا المرسوم ومنحهم مشغولة من قبل المز
التعوٌض المنصوص عنه فً قانون العبلقات الزراعٌة ومن 

 وق المنطقة التنظٌمٌة .حساب صند
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 (510ادلبدح )   
تدفع قٌمة التعوٌضات المتوجبة عن المزروعات والثمار التً )

ٌجري إتبلفها عند االقتضاء وأجور بدل المثل من حساب 
 صندوق المنطقة (. 

 (510ادلبدح )     
أرضاً زراعٌة ٌترتب علٌها إذا شملت المنطقة التنظٌمٌة  )

العقد  حقوق لفبلح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فٌعتبر
منفسخاً  بٌن الطرفٌن كلٌاً أو جزئٌاً حسب شمول التنظٌم لكل أو 
لجزء األرض وٌدفع لصاحب الحق المنوه به من حساب 

من التعوٌضات المنصوص علٌها  صندوق المنطقة ما ٌستحقه

ًّزمبػَ طبدت احلك ادلزوٌس ِب **  فً قانون العبلقات الزراعٌة

ّغزذمو ِٓ رؼٌّؼبد ِنظٌص ػٍْيب يف لبٌْٔ اٌؼاللبد اٌضساػْخ ًرٌه ِٓ األعيُ 

  (.**  اٌنبربخ ػٓ دخٌي ىزه األسع ثشىً وٍِ ؤً  جضئِ يف اٌزنظُْ

بفظخ دْش اٌغَ اٌزضاَ  دفغ اٌزؼٌّؼبد بً ٌظبحل احملىنب رشاجغ ادلششع ؤّؼ} ً

ًؤطجخ طبدت احلك ّزمبػَ رؼٌّؼبرو ِٓ األعيُ ٌظبدت احلك ِٓ طنذًق ادلنـمخ 

 .{ اٌنبربخ ػٓ دخٌي ىزه األسع يف اٌزنظُْ ًالزؼَ اٌزنٌّو
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 أِب ػٓ ثبلِ ادلٌاد سْزُ روشىب ػٍَ سجًْ االسزفبدح ًاٌزنٌّو .  -

 (0 52ادلبدح )  
لعدل بناًء على اقتراح محافظ دمشق عدداً من )ٌسمً وزٌر ا

القضاة ألعمال لجان تقدٌر القٌمة وحل الخبلفات والتوزٌع 
وٌعتبر القاضً المسمى فً أي لجنة من هذه اللجان مفرغاً 

 للعمل وإنجاز مهام اللجنة خبلل المدة المحددة (.

 (0 53ادلبدح )
صفة  ) ٌجوز للمكتب التنفٌذي لمجلس محافظة دمشق تغٌٌر

إلى مشٌدات عامة أخرى حسب الحاجة المشٌدات العامة 
ولوجود أسباب تخطٌطٌة وفق االجراءات المنصوص عنها فً 

 وتعدٌبلته (.   1722لعام    5المرسوم التشرٌعً رقم  

 (0 54ادلبدح ) 
ٌجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع الجهات المإهلة العامة أو  –أ 

لراهن وإعداد المخططات الخاصة لتنظٌم مخططات الوضع ا
التنظٌمٌة كمخططات إفرازٌة وفق الشروط والمواصفات الفنٌة 
المعمول بها فً المصالح العقارٌة وبالشكل الذي ٌمكنها من 

 تنفٌذ هذه المخططات لدٌها دون الحاجة إلعادة أعمال المسح .
تضع محافظة دمشق بالتنسٌق مع وزارة اإلدارة المحلٌة  –ب 

الفنٌة إلنجاز هذه األعمال متضمنة أعمال لجان دفاتر الشروط 

 اإلشراف واالستبلم والتدقٌق .

تتقاضى اللجان المنوه بها فً الفقرة /ب/ تعوٌضات بنسبة  –ج 
 % من قٌمة العقود . 3ال تزٌد على  

دة من صندوق تصرف النفقات المترتبة عن تنفٌذ هذه الما –د 
 المنطقة التنظٌمٌة(
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 (550ادلبدح )
لمحافظة دمشق التعاقد مع خبراء واستشارٌٌن لتنفٌذ هذا  )ٌجوز

ن حساب المرسوم التشرٌعً وتصرف أجورهم وتعوٌضاتهم م

 صندوق المنطقة التنظٌمٌة .(

 (0 56دلبدح )ا
تستثنى تعوٌضات أعضاء اللجان المإلفة بموجب أحكام  –أ )

هذا المرسوم التشرٌعً والعاملٌن فً تطبٌق هذا المرسوم 

من الحدود القصوى المنصوص علٌها فً القانون  التشرٌعً

األساسً للعاملٌن فً الدولة وتعدٌبلته إذا أنجزوا أعمالهم خبلل 

 المهل المحددة إلنجازها فً هذا المرسوم التشرٌعً . 

تحدد هذه التعوٌضات بقرار من وزٌر اإلدارة المحلٌة  –ب 
منطقة وتعد من نفقات المنطقة التنظٌمٌة وتصرف من صندوق ال

. 
تمنح مكافآت إضافٌة للجان المشكلة بموجب أحكام هذا  –ج 

المرسوم التشرٌعً فً حال إنجاز أعمالها ضمن األوقات 
المحددة فً هذا المرسوم التشرٌعً وٌصدر قرار منح المكافؤة 
بقرار من وزٌر اإلدارة المحلٌة بناًء على اقتراح محافظ دمشق 

 (.  وتعد من نفقات المنطقة التنظٌمٌة

 (0 57ادلبدح )
)ال ٌإخذ بمخالفات البناء الجارٌة أو أي تعدٌبلت فً عقارات 

 المنطقة التنظٌمٌة بعد تارٌخ نفاذ هذا المرسوم التشرٌعً (. 
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 (0 58ادلبدح ) 
وغٌر المحددة  )تحدد مدد إنجاز أعمال هذا المرسوم التشرٌعً

بناًء  ةوزٌر اإلسكان والتنمٌة العمرانٌ بمتنه بقرار ٌصدر عن 
 على اقتراح محافظ دمشق(.

 (0 59ادلبدح )
) قانون  2111لعام   22تطبق أحكام المرسوم التشرٌعً رقم  )

إعمار العرصات( على المقاسم التنظٌمٌة المحدثة فً المنطقتٌن 
 التنظٌمٌتٌن (.

 (0 61ادلبدح )    
)تتم دراسة وتنفٌذ المرافق العامة واألبنٌة المخصصة للسكن 

عن طرٌق التعاقد بالتراضً بٌن محافظة دمشق البدٌل 
وشركات القطاع العام المتخصصة مالم ٌقرر آمر الصرف فً 

 للتعاقد وفق أحكام نظام العقود(.محافظة دمشق طرٌقة أخرى 

 (610ادلبدح ) 
فً حال حصول مالكً المقاسم التنظٌمٌة للمنطقتٌن التنظٌمٌتٌن على  

بمقاسمهم وفق أحكام المرسوم   أي تعدٌبلت على المصورات الخاصة 
ٌنتج عنها زٌادة فً مساحة المقسم ٌحق المعدل   1722لعام     5

%   من الفائدة المحققة 51لمحافظة دمشق استٌفاء ما ٌعاد ل نسبة    
 ( 1765لعام    72نتٌجة الزٌادة وفق أحكام المرسوم التشرٌعً رقم   

ْخ احملذثخ  ًفك أدىبَ ىزا اٌمبٌْٔ )** أ . إرا ًلغ ضّٓ دذًد ادلنطمخ اٌزنظّْ

ػذد  ِٓ ادلمبسُ دلنطمخ  رنظّْْخ أً أوثش حمذثخ يف ظً سشّبْ أدىبَ ادلشسٌَ 
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 فإْ ىزه ادلمبسُ رؼذ خبضؼخ ألدىبَ ادلشسٌَ اٌزششّؼِ  4971( ٌؼبَ    9سلُ  )  

 *ًرؼذّالرو * 2142ٌؼبَ   66سلُ  

 (0 62ادلبدح ) 
لس الوزراء تطبٌق أحكام ) ٌجوز بقرار ٌصدر عن رئٌس مج

هذا المرسوم التشرٌعً على أي منطقة تنظٌمٌة تقع ضمن حدود 

 66( ِٓ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ 62** رٍغَ ادلبدح  ) محافظة دمشق أو محٌطها الحٌوي(.

 **   2118ٌؼبَ   11ً دغت اٌمبٌْٔ          ( يف اٌزؼذّ 3دغت ادلبدح )    2112ٌؼبَ  

 (0 63ادلبدح  )
مالم ٌرد من أحكام فً هذا المرسوم التشرٌعً تطبق )فً كل 

 66يف وً  ِب مل ّشد فْو ٔض يف ادلشعٌَ  **(.  1794لعام    7أحكام القانون رقم 

 **    2115ٌؼبَ      23ًىزا اٌمبٌْٔ  رـجك ؤدىبَ اٌمبٌْٔ  سلُ  

 (0 64ادلبدح )
 )ٌنشر هذا المرسوم التشرٌعً فً الجرٌدة الرسمٌة (.

 **  2148ٌؼبَ     41ِٓ اٌمبٌْٔ     7ادلبدح  ًدست  **
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  0 2118ٌؼبَ   11دغت اٌمبٌْٔ          ( يف اٌزؼذًّ 1)** ادلبدح 

ّظذس دبشعٌَ ثنبءً  ػٍَ الرتاح ًصّش اإلداسح احملٍْخ ًاٌجْئخ إدذاس ِنـمخ رنظّْْخ ؤً ؤوضش ػّٓ 

 2111ٌؼبَ  117ٌزششّؼِ سلُ   ا ادلخـؾ اٌزنظِّْ اٌؼبَ ٌٌٍدذاد اإلداسّخ ادلؼشفخ ثبدلشعٌَ 

 ِؼزّذح . عخ جذًٍ الزظبدّخبد ػبِخ ًرفظٍْْخ  ِظذلخ  ًإىل دسااعزنبداً إىل دساعبد ًخمــ

  0 2148ٌؼبَ   41ت اٌمبٌْٔ دس( يف اٌزؼذًّ 2)ادلبدح **

رؼذي ادلٌاد رًاد  األسلبَ 

/5/6/8/9/41/42/41/47/49/21/24/22/25/26/27/28/29/11/14/11/

   66اٌزششّؼِ  سلُ   .اٌٌاسدح يف ادلشس11/15/18/11/15/54/59/64/61ٌَ

  2142ٌؼبَ  
} توجد صٌغ المواد المعدلة داخل المواد األصلٌة  بخٍط مغاٌر 

 .{واقتضى التنوٌه

 0 2118ٌؼبَ   11دغت اٌمبٌْٔ           ( يف اٌزؼذ5ًّ**ادلبدح  )

رؼذّالرو ادلنظٌص ػنيب يف ىزا اٌمبٌْٔ ػٍَ ً  2112ٌؼبَ   66ؤدىبَ ادلشعٌَ اٌزششّؼِ سلُ   رـجك

 .          / ِٓ ىزا اٌمبٌْٔ   1 /ادلنبؿك اٌزنظّْْخ اٌيت ّزُ إدذاصيب ًفك ؤدىبَ ادلبدح 

  21180ٌؼبَ   11دغت اٌمبٌْٔ          (  يف اٌزؼذًّ 6**ادلبدح   )

ٌؼبَ     66رغزفْذ ادلنـمزني اٌزنظّْْزني ادلشٌٌّزني ثبدلشعٌَ اٌزششّؼِ  سلُ   

 ذمبصه  ًفك  ِشعٌَ إدذاصيب  .ِٓ ؤدىبَ ىزا اٌمبٌْٔ  ثبعزضنبء ِب مت إ    2112
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 0 2118ٌؼبَ   11دغت اٌمبٌْٔ          ( يف اٌزؼذًّ 4** ادلبدح  )

زبً ػجبسح  ًصاسح / ًصّش  اإلداسح احملٍْخ ًاٌجْئخ حمً  ػجبسح ًصاسح  / ًصّش اإلداسح احملٍْخ  

شغبي اٌؼبِخ ًاإلعىبْ حمً ػجبسح  ًصّش اإلعىبْ ًاٌزنّْخ اٌؼّشأْخ  ًػجبسح ًصّش اإل

ًػجبسح  ًصاسح االلزظبد ًاٌزجبسح اخلبسجْخ حمً ػجبسح ًصاسح االلزظبد ًاٌزجبسح 

ف  دغت احلبي  حمً  ػجبسح حمب ,اٌٌدذح اإلداسّخ  ,ًػجبسح  سئْظ اٌٌدذح  اإلداسّخ 

ي  ًػجبسح ادلنـمخ اٌزنظّْْخ  حمً دغت احلب ,دِشك   ,حمبفظخ دِشك  ,دِشك  

ادلنـمزني اٌزنظّْْزني ًػجبسح  اجليخ اٌؼبِخ ادلخٌٌخ لبٌٔٔبً ِغه ػجبسح 

عجً  ٍِىْخ   حمً ػجبسح  ِذّشّخ ادلظبحل اٌؼمبسّخ  ًِذّشّخ اٌغجً اٌؼمبسُ   ًادلذّشّخ 

بسح ًػج  2112ٌؼبَ  66اٌؼبِخ ٌٍّظبحل اٌؼمبسّخ  دغت احلبي ؤّنّب ًسدد يف ادلشعٌَ   

 .**احملبفظخ  ثذالً  ِٓ حمبفظخ دِشكً حمبف   ثذالً ِٓ حمبف  دِشك 
 

 
 



 

95 
 

 اخلبشبخ

وفً الختام نؤمل أن نكون وفً هذه الدراسة قد أحطنا بسلبٌات  -

وإٌجابٌات هذا المرسوم سٌما وأن هذا المرسوم قد خالف كما 

والعمران والتنظٌم وحقق وجدنا سابقاً كل مراسٌم االستمبلك 

دارة مٌزات أكبر من حٌث المساحات المقتطعة لئلدارة من لئل

المنطقة التنظٌمٌة ورصدها لمصلحة اإلدارة وعدم شمول 

تعلٌماته على نصوص توجب إعادة المالكٌن السابقٌن إلى نفس 

المنطقة كما كان فً القوانٌن والمراسٌم السابقة, وتجاوز معامل 

لكل ما كان سابقاً  االستثمار فً عقاراته ومقاسمه التنظٌمٌة

ولكنه لم ٌعطً أفضلٌات للمالكٌن السابقٌن لعودتهم إلى عقارات 

ومساكن فً تلك المنطقة وكذلك أصحاب المحال التجارٌة 

السابقٌن لم ٌتم ذكر أي حق لهم فً المواد السابقة , وفً أخر 

تعدٌل له ارتئ أن ٌرضً الشاغلٌن فً العقارات الزراعٌة من 

ً الزراعٌة ولٌس من صندوق المنطقة كما المالكٌن لؤلراض

فعل فً نصه األساسً الذي أعطى تعوٌضاتهم من المالكٌن 

لؤلراضً الزراعٌة ولٌس من حساب المنطقة التنظٌمٌة كما كان 

معموالً به سابقاً آملٌن أن تكون جهودنا قد أضاءت على بعض 

 جوانب هذا المرسوم ومواده . 

 

 

 مت بعون اللـــــــــــــــــــــــــــــــه                           


