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البلدية أو منطقة توسعها العمراين إىل ملكية البلدية
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جمموعة من البالغات والتعاميم املختلفة  الصادرة بشأن تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956

الفصل الثالث:

جمموعة من أراء جملس الدولة الصادرة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 273 لعام 1956
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الفصل األول
القانون رقم/273/ تاريخ 1956/8/14

حول انتقال العقارات غري املبنية التي متلكها الدولة والواقعة ضمن حدود
البلديات أو منطقة توسعها العمراين إىل ملكية البلدية

أقر جملس النواب وأصدر رئيس اجلمهورية القانون اآليت :
املادة/1-أ- تنقل6 )2( إىل ملكية البلديات أرايض الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات 
أو منطقة توسعها العمراين وتقوم أمانة السجل العقاري بتسجيل هذه العقارات بناء 

عىل طلب من رئيس البلدية مرفق بمخطط بحدود البلدية ومنطقة توسعها العمراين.
    ب- ال تعترب بحكم املبنية، من أجل تطبيق هذا القانون، أرايض الدولة التي شيد عليها 
االشغال  أو  االستيالء  أو  رسمي  عقد  بدون  اليد  أووضع  الغصب  بطريق  األفراد 

بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كان.
بسعرحيدد  رقبتها  قيمة  دفع  لقاء  البناء  لصاحب  منها  جزءًا  أو  األرض  متلك  أن  للبلدية  حيق  ج-      
بالرتايض، ويعترب السعر املذكور أساسًا ثابتًا يف حتديد قيمة األرض عند استمالكها للنفع العام.

املادة/2- حيق للدولة بمرسوم يتخذ يف جملس الوزراء، أن تقتطع من األرايض اجلارية بملكية 
البلديات، من أرايض أمالك الدولة املنتقلة إليها بموجب املادة األوىل، ما حتتاجه من 

املساحات إلقامة أبنيتها ومؤسساهتا ومصاحلها دون أي مقابل.
املادة/3- ال تشمل أحكام املادة األوىل أرايض أمالك الدولة املخصصة لغايات معينة أو املحرم 

فيها البناء.
الرسوم والرضائب عن أمالكها  العقارات ومجيع  البلديات من رضيبة ريع  املادة /4- تعفى 

املبنية وغرياملبنية، وتستثنى فقط العقارات التي تؤجرها البلدية.
املادة/5- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

رئيس اجلمهورية 

6  كام عدلت بالقانون 122 املؤرخ يف 1959/5/11



الفصل الثاين 

جمموعة من البالغات والتعاميم املختلفة الصادرة بشأن تطبيق
أحكام القانون 273 لعام 1956



البالغ رقم 218)2/9-1 ( 
تاريخ 1959/7/6

التعليامت التنفيذية للقانون 
رقم / 273 لعام / 1956

بموجب القرار بالقانون رقم 122 لسنة 1959عدلت املادة األوىل من القانون / 273/ تاريخ 
املوحد  القانون  ولتنفيذ  البالغ  هذا  يف  موضح  هو  كام  القانون  جممل  فأصبح   1956/8/14

ينبغي اتباع التعليامت التالية :

أواًل: تعريف أرايض أمالك الدولة اخلاضعة للقانون 
    إن أرايض أمالك الدولة اخلاضعة حلكم القانون هي :

باستثناء   1 -– توسعها  منطقة  يف  أو  البلديات  حدود  ضمن  الكائنة  املبنية  غري  األرايض 
األرايض املخصصة لغايات معينة أو املحرم فيها البناء.

واألرايض املخصصة لغايات معينة هي :
         األرايض التي حلظ يف صفحاهتا العقارية منع البناء عليها لغايات عسكرية وال عربة 
يف  ذلك  إىل  إشارة  هناك  تكن  مل  إن  معينة  لغاية  خمصصة  ما  أرضًا  بأن  ادعاء  ألي 
الصحيفة العقارية واألرايض املحرم فيها البناء هي األرايض التي حلظ يف صفحاهتا 
العقارية منع البناء عليها لغايات عسكرية أو زراعية أو أية غاية أخرى من غايات 

النفع العام.
األرايض التي شيد عليها األفراد بطريق الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو  2 -
االستيالء أو االشغال بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كان وسواء كانت هذه 
األرايض ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها، ويشمل ذلك كل األرايض املشيد 
عليها أبنية إن مل يكن بني واضع اليد أو املستويل عليها أو شاغلها وبني دوائر أمالك 

الدولة عقد رسمي بإشغاهلا أو استئجارها أو وضع اليد عليها.
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ثانيًا : إحصاء األرايض 
عىل البلديات إحصاء األرايض املوضحة أنواعها وذلك باالتصال مع اإلدارات املختصة يف كل 

من وزارة اإلصالح الزراعي وأمانة السجل العقاري.

ثالثًا: تسجيل األرايض 
فيه  يطلب  العقاري  السجل  أمانة  إىل  بكتاب  ترسل  قوائم  ومقاطعها  األرايض  بأرقام  تنظم 
التسجيل عىل اسم البلدية وترفق بمخطط للبلدية  يبنينّ عليه حدودها ومنطقة توسعها ومواقع 

األرايض عىل هذا املخطط.

رابعًا: األرايض يف مناطق التوسع 
الواقعة  الدولة  أمالك  أرايض  تسجيل  تطلب  أن  توسع  منطقة  هلا  حتدد  مل  التي  البلديات  عىل 
ضمن حدودها فقط وفقًا ملا بيناه أعاله وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحديد منطقة التوسع 

فورًا.
وبعد إنجاز حتديد هذه املنطقة تتبع األصول املبينة يف هذا البالغ لتسجيل أرايض أمالك الدولة 

املوجودة يف منطقة التوسع هذه عىل اسمها.

خامسًا : تثبيت األبنية املنشأة بدون عقد أو ترخيص مسبق 
تعد البلدية خمطط مساحة لألرض املنشأة عليها دور بدون عقد رسمي أو ترخيص مسبق من 
دوائر أمالك الدولة وتثبت عليه الطرقات واألزقة واألبنية املنشأة بام فيها الفسحات املرتوكة 
العقاري  السجل  أمانة  إىل  وترسله  املخطط  عىل  األبنية  وترقم  ساموية  مساحات  أو  كحدائق 

لتنظيم حمرض حتديد خاص لكل أرض 

سادسًا : بيع األرايض املنشأة عليها بيوت 
 أجاز القانون للبلديات أن متلك صاحب البناء املشاد عىل أرض من أرايض الدولة بعد نقل 
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ملكية األرض إىل اسمها جزء من هذه األرض أوكلها بسعر حيدد من قبلها دون حاجة إىل 
البلديات  عىل  يتوجب  لذلك  العلني  باملزاد  البيع  توجب  التي  العامة  املحاسبة  قواعد  اتباع 
بعد أن يتم تثبيت األبنية حسبام جاء يف البند اخلامس من هذا البالغ أن تضع أسعار األرايض 
املنشأة عليها بيوت أو تكلف أصحاب هذه البيوع بدفع قيمة أجزاء األرض أوكلها حسب 
املساحة املشغولة بالبناء ومتمامته من املساحات الساموية واحلدائق اجلانبية إن وجدت وبعد 
إمتام املعامالت املالية ينظم عقد بيع يرسل إىل السجل العقاري لتسجيل حمتوياته يف السجل 

العقاري.

سابعًا : تسجيل قيم األرايض يف سجالت خاصة 
أوجب القانون أن تعترب قيمة األرايض املباعة إىل أصحاب الدور املنشأة عليها أساسًا ثابتًا يف 

حتديد قيمة األرض عند استمالكها للنفع العام.
هلذا يتوجب عىل البلديات مسك سجل خاص تسجل فيه األرايض املباعة ومساحتها وقيمتها 
وأن يوضع هذا السجل حتت ترصف املوظفني املكلفني بتسيري معامالت دفع بدل استمالك 

العقارات للرجوع إليه كلام قضت الرضورة.

ثامنًا : عىل البلديات أن هتتم باختاذ اإلجراءات املبينة يف هذا البالغ وأن تضع برناجمًا زمنيًا حيقق 
ذلك وختطر به الوزارة لتكون عىل بينة من األمر.

وزير الشؤون البلدية والقروية  
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اجلمهورية العربية السورية
الرقم:994- 5/28

التاريخ : 1963/11/25

تعليامت الحقة لتنفيذ القانون 
رقم / 273/ لعام 1956

الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  بشأن   1963/7/24 تاريخ   5/28/587 رقم  بالغنا  عىل  عطفًا 
البلديات أو منطقة توسعها العمراين إىل  الواقعة ضمن حدود  املبنية  الدولة غري  لنقل أرايض 
بالقانون رقم  بالقرار  املعدل  القانون رقم 273 سنة 1956  البلديات بموجب أحكام  ملكية 

122 لسنة 1959 
البلديات مل تقم حتى اآلن هبذه اإلجراءات بغية تسجيل هذه األرايض عىل  وملا كانت بعض 
اسمها يف السجالت العقارية أما بسبب جهلها لإلجراءات املقتضاة أو بسبب عدم وجود منطقة 
توسع هلا، فقد رأينا يف سبيل اإلرساع بعمليات نقل ملكية هذه األرايض للبلديات رضورة أخذ 

العلم بام ييل والعمل عىل ما جاء فيه :
وفق  تشكل  جلنة  بواسطة  يتم  العمراين  توسعها  ومنطقة  البلديات  حدود  تعيني  إن  1 -
الشؤون  وزير  عن  يصدر  بقرار   1929/10/26 تاريخ   1481 رقم  القرار  أحكام 

البلدية والقروية بناء عىل قرار املجلس البلدي.
هلذا جيب عىل كل بلدية مل تعني حدودها ومنطقة توسعها حتى اآلن أن يقوم املجلس 
البلدي فيها فورًا باختاذ القرار املشار إليه ورفعه إلينا إلصدار القرار الالزم لتأليف هذه 

اللجنة 
إن بعض البلديات تقع يف أماكن مل جتر فيها بعد عمليات التحديد والتحرير ولذا ال بد  2 -

من لفت النظر إىل املالحظات التالية ورضورة التقيد هبا :
البلدية يف  تطلب  توسعها  ومنطقة  البلدية  حدود  تعيني  تؤمن  التي  التدابري  اختاذ  أبعد  -	
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األماكن التي جرت فيها أعامل التحديد والتحرير ويوجد فيها سجل عقاري من الدوائر 
العقارية تسجيل أرايض أمالك الدولة عىل اسمها وفق أحكام القانون رقم 273 فإذا 
كانت غري  إذا  أما  اسمها  إىل  ملكيتها  نقل  العقارية  الدوائر  من  تطلب  كانت مسجلة 
مسجلة فتضع يدها مبارشة عليها وتطلب من القايض العقاري األمر بتسجيلها استنادًا 

ألحكام القانون رقم 273 لسنة 1956 
ب- يف األماكن التي مل جتر فيها بعد أعامل التحديد والتحرير عىل البلدية أن تثبت من أن 
أرايض أمالك الدولة الواقعة ضمن حدودها ومنطقة توسعها مسجلة يف دفاتر التمليك 

باسم أمالك الدولة أم ال.
فإذا كنت مسجلة تطلب من الدوائر العقارية نقل ملكيتها إىل اسمها أما إذا كانت غري 
مسجلة فتضع يدها مبارشة عليها وتطلب من القايض العقاري األمر بتسجيلها استنادًا 

ألحكام القانون رقم 273لسنة 1956.

وزير الشؤون البلدية والقروية 
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بالغ / رقم 76- 5/28 التاريخ 1968/3/24
مصورات النطاق التنظيمي

ملكية  إىل  تنقل  أن  عىل   1956 لعام   273 القانون  من  األوىل  املادة  من   / أ   / الفقرة  نصت 
البلديات أرايض الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراين.

   وتم بالفعل تعيني احلدود اإلدارية لعدد كبري من البلديات الصغرية ومع ذلك فقد تعذر تنفيذ 
جملس  برأي  الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارة  لتمسك  البلديات،  هذه  يف  املذكور  القانون 
والتوسع  التنظيم  حدود  هو  القانون  ذلك  يف  الواردة  احلدود  من  املقصود  بأن  القائل  الدولة 

العمراين – ال احلدود اإلدارية – مع موافقتها عىل نقل امللكية ضمن هذه احلدود دون غريها.
   وملا كان وضع املخططات التنظيمية لكافة البلديات الصغرية التي مل تنتقل إليها ملكية أرايض 
الدولة حتى تاريخ هذا البالغ يستغرق وقتًا طوياًل، ولكي تتمكن البلديات من وضع يدها عىل 
أرايض أمالك الدولة واالستفادة منها يف تنفيذ مشاريعها أو بيعها أو إجيارها جيب عىل مديريات 

الشؤون البلدية والقروية تنفيذ ماييل :
هلا  ليس  والتي  هلا  تنظيمي  نطاق  حتديد  املراد  للبلديات  بمصورات  الوزارة  تزويد  1 -
خمططات تنظيمية مع بيان مقرتحات املديرية حلدود هذا النطاق التنظيمي عىل ضوء 

حاجة البلدة للتوسع.
تثبيت الوزارة النطاق التنظيمي لكل بلدية عىل ضوء املعلومات واملقرتحات الواردة  2 -

من املديرية.
تعرض املصورات بعد دراستها يف الوزارة عىل األهلني حسب األصول ثم عىل اللجنة  3 -
اإلقليمية واملجلس البلدي املختص العتامدها وتعترب بعد ذلك أساسًا يف تنفيذ القانون 
273 لعام 1956 مع أخذ حدود التوسع املقرتحة بعني االعتبار حني وضع املخطط 

التنظيمي النهائي لكل بلدية.

وزير الشؤون البلدية والقروية 
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البالغ رقم1/د. س تاريخ 1975/4/22
نقل ملكية أرايض الدولة إىل البلديات

بسبب اإلشكاالت والصعوبات التي تعرتض عمليات انتقال العقارات غري املبنية التي متلكها 
الدولة والواقعة ضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراين إىل ملكية البلدية تنفيذًا حلكم 
املادة األوىل من القانون رقم /273/ تاريخ 1956/8/14 املعدل بالقرار بقانون رقم 122 

تاريخ 1959/5/11 
وبنتيجة أعامل اللجنتني اللتني شكلتا بتوجيه من رئاسة جملس الوزراء والتي شارك فيها مجيع 

األطراف أصحاب العالقة يف الوزارات املختصة، فإننا نذيع هذا البالغ موضحني ماييل :
 

أواًل: ال يمكن نقل أمالك الدولة املشار إليها إىل البلديات إال إذا كانت واقعة ضمن املصورات 
التي حتدد نطاقها التنظيمي ونطاق توسعها العمراين، وعىل وزارة اإلسكان واملرافق أن تعمل 
إىل  املفتقرة  البلديات  مجيع  يف   1968/3/24 تاريخ   6/28/76 رقم  بالغها  تنفيذ  عىل 

املصورات املذكورة، واستكامل إجراءات تصديقها أصواًل من املراجع املختصة.

هاتني  نطاق  يف  الداخلة  الدولة  أمالك  ملكيتها  إىل  تنقل  أن  العالقة  ذات  للبلدية  حيق  ثانيًا: 
املنطقتني باستثناء األرايض املشمولة بقانون اإلصالح الزراعي.

ثالثًا: يشرتط يف األرايض املشمولة بأحكام القانون 273 املذكور ماييل :
أن تكون األرض غري مبنية وخترج بذلك األرايض املبنية. 1 -

وخيرج  العمراين،  توسعها  أومنطقة  للبلدية  التنظيمي  النطاق  ضمن  واقعة  تكون  أن  2 -
بذلك األرايض الواقعة خارج هذه احلدود ولو كانت داخلة ضمن حدودها اإلدارية 
بام يف ذلك منطقة احلامية عماًل برأي اجلمعية العمومية ملجلس الدولة رقم 10تاريخ 

1965/2/11
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لنقل ملكية  العقاري  السجل  إىل مدير  العالقة بطلب  البلدية ذات  يتقدم رئيس  أن  3 -
األوىل  باملادة  عماًل  العقاري  السجل  يف  مسجلة  كانت  إذا  فيام  السمها،  األرض 
املعدلة من القانون /273/ التي كانت تنص قبل تعديلها عىل أن تنقل امللكية حكاًم 

للدولة.
إذا مل تكن األرض مسجلة بعد يف السجالت العقارية، وقد تقدمت البلدية إىل القضاء  4 -
املختص بطلب تسجيلها باسمها تنفيذًا حلكم القانون املذكور، أو تقدم األفراد بطلب 
الدولة  أمالك  احلالة دعوة ممثل عن كل من  الترصف فيجب يف هذه  لتسجيلها بحق 
والبلدية معًا، وذلك ادعى لصحة اخلصومة، وهذا ما نص عليه بالغ وزارة العدل رقم 
بتسجيل األرض  أن حيكم  احلالة  الصادر يف 1962/3/2 وباإلمكان يف هذه   /8/

باسم البلدية مبارشة إذا كانت واقعة ضمن خمططها التنظيمي.
إدارة  فإن  العقارية  السجالت  بعد يف  أو غري مسجلة  أكانت األرض مسجلة  وسواء  5 -
أمالك الدولة هي صاحبة احلق بالترصف يف العقارات املذكورة ويف استيفاء أجورها، 
وبالوالية عليها وهي املختصة بتمثيل الدولة يف القضايا أو الدعاوى املتعلقة هبا، وذلك 

إىل حني تسجيلها أو نقل ملكيتها السم البلدية.
وذلك ألن احلقوق العينية العقارية ال تكتسب وال تنتقل إىل الغري إال اعتبارًا من تاريخ 
تسجيلها يف السجل العقاري، وقد تأيد ذلك برأي اللجنة املختصة يف جملس الدولة 

رقم 353 لعام 1963 
أن ال تكون األرض حمرمًا فيها البناء أو خمصصة لغايات معينة، حتى ولو كان التخصيص  6 -
غري مذكور يف السجل العقاري وباالستناد إىل رأي اللجنة املختصة يف جملس الدولة 

رقم /16/ تاريخ 1966/3/2 واملادة/3/ من القانون 273 
أن ال يكون عليها حقوق ارتفاق وانتفاع واستعامل، إذ ال بد لشموهلا بأحكام القانون  7 -
املختصة يف جملس  اللجنة  برأي  ملا جاء  املذكور من إسقاط هذه احلقوق عنها، وفاقًا 

الدولة رقم / 25/ تاريخ 1966/4/5
هذا وان احلق املخول للسيد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي بإمكانية إسقاط هذه 
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احلقوق باالستناد إىل املادة/15/ من قانون أمالك الدولة رقم / 252/ لعام 1959 
جيب الستعامله أن تتوافر أسباب اإلسقاط املنصوص عنها يف املواد / 954/ وما بعد 
و /993/ من القانون املدين، ويف البند /19/ من البالغ املوحد ملديرية أمالك الدولة 

رقم 8/د تاريخ 1966/10/31 
إىل  بعد  ملكيتها  تنتقل  وملا  التنظيم  منطقة  ضمن  دخلت  التي  الدولة  أرايض  إن  8 -
البلدية، وقد أشاد األفراد أبنية عليها بعد استحصاهلم عىل رخصة بالبناء من البلدية 
ذات العالقة، فإن إلدارة أمالك الدولة احلق ببيعها هلم بالرتايض باالستناد إىل املادة 
/18/ من القرار 260/ت لعام 1962، أو إجراء التسوية معهم باالستناد إىل املادة 
قيمة  إعفائهم من  وأنه جيوز هلا  الدولة رقم / 252 /كام  أمالك  قانون  /10/ من 
البناء واستيفاء قيمة األرض فقط عماًل باملرسوم الترشيعي رقم /67/ الصادر يف 
1970/3/3 املعدل للامدة /5/ من قانون أمالك الدولة بإضافة فقرة إليها، فضاًل 
عن أن الفقرة /3/ من املادة /889/ من القانون املدين أعطت احلق لصاحب البناء 
أن يتملك األرض التي أقام عليها بناءه بنية حسنة، إذا كانت قيمته تفوق قيمتها و ال 

جيوز نزعها منه.
وبجدر أن نشري إىل بالغنا السابق 6/د. س تاريخ 1973/6/6 مذكرين بأنه يمتنع 
عىل مدراء وأمناء السجل العقاري نقل ملكية أي عقار من عقارات الدولة اخلاصة إىل 
البلديات ذات العالقة، أو إنشاء أو نقل أو إلغاء أي حق من احلقوق العينية عليها أو 
وضع أي إشارة من إشارات التخصيص عىل صحائفها العقارية أو ترقينها، إال بعد 
الرجوع إىل وزارتنا وأخذ موافقتنا اخلطية عىل ذلك أو حضور ممثل عن إدارة أمالك 

الدولة أمام أمني السجل العقاري املختص إلقرار العقد املطلوب.
   راغبني إليكم االطالع والتقيد التام بمضمونه.  

1975/4/22
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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البالغ رقم 106/ د.س 
تاريخ 1975/9/24

  
تاريخ   /165  / رقم  الدولة  ملجلس  املختصة  اللجنة  عن  الصادر  الرأي  ربطًا  لكم  نرفق      
لعام   /273  / رقم  القانون  ألحكام  خالفًا  يتم  الذي  التسجيل  أن  املتضمن   1975/7/8
1956 بنقل ملكية أرايض الدولة الواقعة خارج املخطط التنظيمي للعمران أو التوسع العمراين 

إىل البلدية ال يرتتب عليه أي أثر قانوين ويتعني إلغاؤه.
    فرتغب إىل كافة مديرياتنا يف املحافظات البحث ومعرفة كافة العقارات التي تم نقل ملكيتها 
إىل البلدية املعنية خالفًا ألحكام القانون املذكور، والكتابة مبارشة إىل مدراء السجل العقاري 
املختصني لرتقني إشارة هذا النقل من الصحيفة العقارية واستعادة تسجيلها باسم أمالك الدولة 

اخلاصة.
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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البالغ رقم 13 / د.س تاريخ 1976/3/25
حول تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من املادة األوىل من القانون رقم / 273 /

لعام 1956 عىل قضايا االستمالك

   جاء يف الفقرة /ج/ من املادة األوىل للقانون رقم 273 لعام 1956 املعدل، املتضمن أحكام 
نقل أرايض أمالك الدولة الواقعة داخل حدود البلديات إىل ملكية البلديات ماييل :

حيق للبلدية أن متلك األرض أوجزءًا منها لصاحب البناء لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر حيدد 
للنفع  ثابتًا يف حتديد قيمة األرض عند استمالكها  املذكور أساسًا  السعر  بالرتايض، ويعترب 

العام 
   وقد شكت وزارة اإلدارة املحلية من أن السادة القضاة مل يتقيدوا بتطبيق هذا النص يف قضايا 

االستمالك ويف الدعاوى املثارة أمامهم يف هذا املجال.

يرجى مراعاة تطبيق املادة املشار إليها أعاله.

 وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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البالغ رقم 63/د.س تاريخ 1977/6/9
حالة وجود حتديد وحترير

عطفًا عىل بالغ وزارة اإلدارة املحلية رقم 61/37/د تاريخ 1977/4/12 نفيد حول نقل 
أرايض أمالك الدولة للبلديات وتسجيلها.

   إن ما جاء يف البند /أ/ من الفقرة /1/ من البالغ املذكور، بأنه يف حالة وجود حتديد وحترير 
يوجه رئيس البلدية طلبًا خطيًا إىل أمانة السجل العقاري لتقوم هذه بتسجيل األرايض املشار 

إليها عىل اسم البلدية يف السجل العقاري، اليتناىف مع بالغاتنا السابقة هبذا اخلصوص.

لعام   /273  / القانون  إىل  باالستناد  املبنية  غري  الدولة  أمالك  أرايض  ملكية  لنقل  بد  فال 
1956 من أن تتوافر مجيع الرشوط القانونية املنصوص عنها يف بالغنا رقم /1/ د.س تاريخ 
1975/4/22 ومنها أن ال تكون األرض خمصصة أو عليها أي حق من حقوق االرتفاق، كام 
وأنه ال بد من أخذ موافقتنا املسبقة واخلطية عىل هذا النقل  أو حضور ممثل عن إدارة أمالك 
الدولة لإلقرار به أمام أمني السجل العقاري عماًل ببالغنا رقم 6/د.س تاريخ 1973/6/6 

فنرغب إىل اجلميع االطالع والتقيد بمضمون هذا البالغ والبالغني املذكورين.

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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املوضوع :حول نقل أرايض الدولة اجلمهورية العربية السورية   
ملكية الوحدات اإلدارية والبلديات وزارة اإلدارة املحلية    

الرقم : 61/23/د
التاريخ : 1984/5/19 

بـــــــــــالغ

بموجب القانون رقم / 273/ تاريخ 1956/8/14 نقلت إىل ملكية البلديات أرايض الدولة 
غري املبنية، الواقعة ضمن حدود البلديات التنظيمية أو منطقة توسعها العمراين، وتقوم أمانة 
بمخطط  مرفق  البلدية  رئيس  من  طلب  عىل  بناء  العقارات،  هذه  بتسجيل  العقاري  السجل 

للحدود التنظيمية ومنطقة توسعها العمراين.
   ورغم البالغات املتعددة، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ) سابقًا ( وزارة اإلدارة 
الوحدات  بعض  األرايض يف  تزال هذه  ما  الالزمة،  األمهية  املوضوع  هذا  إيالء  بغية  املحلية، 
اإلدارية ) املدن والبلدان ( والبلديات، غري منقولة إىل ملكيتها يف السجل العقاري حتى اآلن، 
ورغم أن كافة التعليامت املتعلقة بذلك موجودة يف جمموعة قانون البلديات الصادرة عن وزارة 

اإلدارة املحلية  –  عام 1982 من الصفحة ) 416 – 466 ( 
   وملا كانت مديرية أمالك الدولة، ال توافق عىل نقل هذه امللكية، منها إىل الوحدات اإلدارية 
والبلديات، دون وجود خمطط تنظيمي، أو خمطط  نطاق تنظيمي، فإننا نؤكد ما جاء يف كتابنا رقم 
1996 /ص/1/د تاريخ 5/23/ 1978 املوجه إىل السادة املحافظني واملنشور يف الصفحة 
/442/ من جمموعة قانون البلديات املشار إليها، لتقوم املكاتب التنفيذية يف جمالس املحافظات 
استنادًا للقانون رقم/5/ لعام 1982 بإصدار خمططات النطاق التنظيمي، ثم متابعة البلديات 
والوحدات اإلدارية لتقوم باالستناد إىل هذه املخططات بنقل ملكية هذه األرايض  كام نطلب 
إىل  األرايض  هذه  تنقل  ومل  تنظيمية  خمططات  هلا  التي  والبلديات  اإلدارية  الوحدات  متابعة 

ملكيتها حتى اآلن، لتقوم أيضًا باإلجراءات الالزمة هلذه النقل دون تأخري.
وزير اإلدارة املحلية 
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املوضوع: نقل عقارات أمالك الدولة  اجلمهورية العربية السورية   
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي       لبلديات

   ــــــ
الرقم : 319

التاريخ: 1986/1/26 

إىل مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي

تسهياًل لعملية نقل أرايض أمالك الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات إىل ملكيتها 
 1959 لعام   /122  / رقم  بالقانون  املعدل   1956 لعام   /273/ القانون  ألحكام  تنفيذًا 
وتعديالته ملا ورد بالبند /58/ من البالغ املوحد حول ما يتعلق بالطريق الواجب إتباعه بنقل 

عقارات أمالك الدولة اخلاصة إىل البلديات تنفيذًا للنصوص القانونية املشار إليها أعاله.
التالية يف جمال تطبيق  التعليامت  إليكم مراعاة  وخالفًا ألي تعليامت سابقة هبذا الشأن نرغب 

أحكام القانون / 273/ لعام 1956 وتعديله بالقانون رقم / 122/ لعام 1959 :

أواًل- تشكل جلنة بقرار يصدر عن السيد املحافظ مؤلفة من :
رئيسًا  آ- ممثل عن مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي 
عضوًا ب- ممثل عن مديرية السجل العقاري 
عضوًا  ج- ممثل عن رئاسة األعامل الفنية 
عضوًا  د- ممثل عن البلدية املختصة 

الدولة  أمالك  أرايض  تسجيل  لنقل  البلديات  من  املقدمة  املعامالت  دراسة  اللجنة  مهمة   -   
اخلاصة إىل ملكيتها تنفيذًا ألحكام القانون / 273 / وتعديالته.

البلدية  السم  العقارات  تسجيل  نقل  معاملة  يف  األساسية  الوثيقة  اللجنة  حمرض  يعترب   -  
املختصة.
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ثانيا – عىل اللجنة املشار إليها أعاله أن تتأكد من توفري الرشوط املنصوص عليها بالقانون رقم 
/ 273/ املعدل بالقانون رقم/122/ يف كل معاملة تعرض عليها 

نقل  فيه  تطلب  العقاري  السجل  مديرية  إىل  املختصة  البلدية  رئيس  كتاب موجه من  1 -
ملكية األرايض إىل اسمها.

خمطط تنظيمي مصدق حسب األصول مثبت عليه أرقام حمارض أرايض أمالك الدولة  2 -
املطلوب نقل تسجيل ملكيتها.

أن تكون األرايض املطلوب نقل تسجيل ملكيتها  غري مبنية ويعترب بحكم األرايض غري  3 -
املبنية تلك التي بنيت بطريق الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو االستيالء أو 

اإلشادة بدون ترخيص صادر عن سلطة خمتصة.
العمراين  والتوسع  للعمران  املعدة  املناطق  حدود  ضمن  واقعة  األرايض  تكون  أن  4 -

وضمن حدود املخطط التنظيمي العام وخيرج من ذلك األرايض املحرم فيها البناء.
أال تكون األرايض خمصصة جلهة ما حتى ولو كان التخصيص غري مسجل يف سجل العقاري. 5 -

أال تكون األرايض مثقلة بحق ارتفاق أو انتفاع أو استعامل. 6 -
تقرير اللجنة املشكلة بموجب املادة األوىل من هذا البالغ. 7 -

أي رشط آخر تقتضيه القوانني النافذة. 8 -

ثالثًا-  يف حال تأكدكم من توافق املعاملة مع النصوص القانونية النافذة يف ضوء ما ذكر أعاله تبلغ 
مديرية السجل العقاري بذلك وتنجز عملية نقل تسجيل امللكية مبارشة بالتعاون مع مديرية 

السجل العقاري واجلهات املختصة يف املحافظة دون حاجة لرفع املعاملة إىل الوزارة.

رابعًا- يقتيض إرشاك ممثل عن املدينة أو البلدة أو البلدية املختصة يف اللجان التي تقوم بحرص 
عندما   1985/5/22 تاريخ  د  1725/م  بالغنا  ألحكام  تنفيذًا  الدولة  أمالك  أرايض 
تنهي اللجان عملها داخل حدود هذه الوحدات وذلك للمساعدة يف تثبيت حق الدولة 

والبلديات هذه األرايض.
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خامسًا-ال داعي لتصحيح األوصاف قبل تسجيل ملكية أرايض الدولة اخلاصة التي بني عليها 
دون ترخيص من وزارتنا حيث يتم هذا التصحيح بعد نقل تسجيل ملكية األرايض إىل 

الوحدة اإلدارية أو البلدية وبيع األرض من قبل هذه اجلهات للباين حسب األصول.

لالطالع والتقيد بمضمونه 

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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اجلمهورية العربية السورية
املوضوع:  حول بيع أرايض     وزارة اإلدارة املحلية     

الدولة ملن بنى عليها الرقم  : 1/61/27/د      
التاريخ:1986/6/19م

* بـــــــــــــالغ *

اإلدارية  الوحدات  ملكية  إىل  تنقل  املعدل،   1956 لعام   )273( رقم  القانون  بموجب       
والبلديات أرايض الدولة غري املبنية الواقعة ضمن منطقة العمران والتوسع العمراين.

وقد أجاز هذا القانون للوحدة اإلدارية والبلدية أن متلك األرض أو جزءًا منها ملن بنى عليها 
قبل تسجيل ملكيتها باسم الوحدة اإلدارية أو البلدية لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر حيدد بالرتايض، 
غري أنه من املالحظ أن بعض الوحدات اإلدارية والبلديات تبيع هذه األرايض ملن بنوا عليها 

بأسعار دون سعرها الرائج.
    لذا نرى تشكيل جلنة من قبل املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة:

*تتوىل دراسة موضوع حتديد سعر املرت املربع يف كل وحدة إدارية أو بلدية كحد أدنى لسعر 
املبيع، ورفع اقرتاحاهتا يف هذا الصدد إىل املكتب التنفيذي املذكور ليصدر التوجيهات املقتضية 

يف هذا الشأن.
وعىل الوحدات اإلدارية والبلديات مراعاة هذه التوجيهات.

*عىل املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة االمتناع عن تصديق أي عقد بالرتايض خاضع لتصديقه 
إذا خالف األسعار املحددة، وأحكام الرقابة عىل البيوع من هذا النوع التي ال ختضع لتصديقه 

عند القيام بجوالت ميدانية، وإجراء املقتىض يف كل ما يتعلق بذلك.

وزير اإلدارة املحليـة 
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املوضوع :حول نقل أرايض أمالك اجلمهورية العربية السورية   
الدولة للوحدات اإلدارية والبلديات    وزارة اإلدارة املحلية    

الرقم :  15   /1/61/د                                                    
التاريخ : 1986/3/26 م

بـــــــــالغ

رقم  الكتاب  بموجب  اخلدمات  لشؤون  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  السيد  أعلمنا  أواًل- 
1/31/1/304 تاريخ 1986/2/16 أن السيد رئيس جملس الوزراء وافق عىل اعتامد 
النطاق التنظيمي يف نقل أرايض أمالك الدولة إىل الوحدات اإلدارية والبلديات بموجب 

القانون / 273/ لعام 1956 املعدل.
للبلدان  التنظيمي  النطاق  التالية إلخراج خمططات        وقد رأينا رضورة متابعة اإلجراءات 
بأقرب وقت ممكن  بلديًا  التابعة هلا  تنظيمية وللقرى  التي ليس هلا خمططات  والبلديات 

متهيدًا لنقل أرايض أمالك الدولة إليها حسب األصول.
       وعىل عضو املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة املختص العمل مع مديرية اخلدمات الفنية 
– لإلسـراع يف إعداد خمططات النطاق املشار إليه وفق أحكام املرسـوم التشـريعي رقـم 
/5/ لعـــام 1982 وتعليامت وزارة اإلســـكان واملرافق التي ســـنوافيكم هبا ومراعـــاة 

مـا ييل :
يعد مرشوع خمطط النطاق التنظيمي من قبل مديرية اخلدمات الفنية وفق األسس الفنية  1 -

املوضوعة من قبل وزارة اإلسكان واملرافق.
يعلن املرشوع من قبل البلدة أو البلدية يف هبو البلدة أو البلدية حسب احلال ويدعى من  2 -
هلم عالقة لالطالع عليه بطريق التبليغ الشخيص أو بموجب بيان ينرش يف صحيفتني 

جمليتني أو بإحدى صحف العاصمة األكثر انتشارًا لدى اجلهة املعلنة.
تقبل االعرتاضات عىل هذا املرشوع خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإلعالن. 3 -



53

تبت يف االعرتاضات اللجنة الفنية اإلقليمية املنصوص عليها يف الفقرة /د/ من املادة  4 -
أو  البلدة  رئيس  اآلنف بحضور   1982 لعام  رقم/5/  الترشيعي  املرسوم  من   /5/
حق  هلام  يكون  أن  دون  وجد  إن  منها  الفنية  الشؤون  عن  املسؤول  واملهندس  البلدية 

التصويت وترفع نتائج دراستها وتوصياهتا إىل املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة.
يصدر املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة خمطط النطاق التنظيمي بقرار منه  5 -

تبلغ وزارة اإلسكان واملرافق صورة عن خمطط النطاق التنظيمي خالل مخسة عرش يومًا  6 -
من تاريخ قرار إصداره وإال اعترب موقف التنفيذ حكاًم ولوزير اإلسكان واملرافق خالل 
حال  يف  تنفيذه  إيقاف  الوزارة  ديوان  يف  القرار  تسجيل  تاريخ  من  يومًا  وأربعني  مخسة 
خمالفته ألسس التخطيط العمراين أو الربنامج التخطيطي اخلاص به وإال اعترب مصدقًا.

جملس  رئاسة  عىل  يعرض  واملحافظة  املذكورة  الوزارة  بني  خالف  نشوء  حال  ويف 
الوزراء للبت به.

السيد  برئاسة  املحافظة  يف  جلنة  تشكيل  وجوب  نرى  أمهية،  من  املوضوع  هلذا  ملا  نظرًا  ثانيًا- 
املحافظ ملتابعة إجراءات عملية النقل التي جيب أن تنتهي يف الوحدات اإلدارية والبلديات 

التي هلا خمططات تنظيمية يف هناية الشهر السادس  من عام 1986
       وملتابعة إجراءات إصدار خمططات النطاق التنظيمي يف أرسع وقت ممكن  العتامدها يف 

عملية  النقل املشار إليها.
الزراعة  مديريات  عىل  الشأن  هذا  يف  الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارة  عممت  وقد         
واإلصالح الزراعي يف املحافظات كتاهبا رقم 319/م/د تاريخ 1986/1/26 املرافق 

حول اإلجراءات املتعلقة بعملية النقل والتي من شأهنا تبسيط هذه العملية.
       وسنطلب من الوزارة إضافة خمطط النطاق التنظيمي إىل البند /4/ من ) ثانيا ( من كتاهبا املذكور.

          راجني إعالمنـا تباعًا بام تم نقله وبالعقبات التي تعرتض عمليــات النقــل وذلــك ) وفق 
تعميمنا رقم 63/21/د تاريخ 1985/4/29 والنموذجني املرافقني له ( 

وزير اإلدارة املحلية 
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اجلمهورية العربية السورية 
املوضوع: نقل أمالك الدولة إىل الوحدات وزارة اإلسكان واملرافق    
اإلدارية والبلديات بمقتىض خمطط النطاق الرقم :6/25/160    

التاريخ: 1986/5/5م                   التتنظيمي 1406/2/26هـ

تعليمــــــــات
إعداد خمطط النطاق التنظيمي، واعتامده، والعمل به

يف نقل أمالك الدولة إىل الوحدات اإلدارية والبلديات

أوال- مؤيدات نقل ملكية أمالك الدولة إىل الوحدات اإلدارية والبلديات:
 / نص القانون رقم/273/ لسنة /1956/ املعدل بالقانون رقم /122/ لسنة /1959- 1

عىل نقل ملكية أمالك الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات إىل هذه البلديات.
أن  م  2 -1965/2/11 تاريخ   /10/ رقم  الدولة  ملجلس  العمومية  اجلمعية  رأى  بني 
احلدود املقصودة يف املادة األوىل من القانون رقم /273/ لسنة 956 هو حدود املناطق 
املعدة للعمران وللتوسع العمراين التابعة للبلدية، وبموجب هذا الرأي، فإن املخطط 
التنظيمي العام النافذ هو الواجب العمل به يف نقل ملكية أمالك الدولة إىل البلديات 
أو الوحدات اإلدارية التي حلت حملها )مدن- بلدان( نتيجة تطبيق املرحلة الثانية من 

نظام اإلدارة املحلية.
نظرا لوجود وحدات إدارية وبلديات ال توجد هلا خمططات تنظيمية عامة حتى اآلن،  3 -
ولتوخي الرسعة يف نقل هذه األمالك إليها، فقد وافق السيد رئيس جملس الوزراء، كام 
الوزراء لشؤون اخلدمات املوجه حتت رقم  نائب رئيس جملس  السيد  نوه بذلك كتاب 
1/31/1/304 تاريخ 1986/2/16 إىل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي املبلغة 
التنظيمي  املخطط  وجود  عدم  عند  التنظيمي  النطاق  خمطط  اعتامد  عىل   – إلينا  صورته 
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والبلديات، ووضعت وزارة  اإلدارية  الوحدات  إىل  الدولة  أمالك  ملكية  نقل  العام يف 
الزراعة واإلصالح الزراعي موافقة السيد رئيس جملس الوزراء موضع التنفيذ بالفقرتني 
)1-2( من )ثانيًا( من تعليامهتا إىل مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي يف املحافظات 

بشأن نقل أمالك الدولة رقم 1019/ك وتاريخ 1986/3/20 املرافق صورة عنها.

ثانيا- األسس الواجب مراعاهتا عند وضع خمطط النطاق التنظيمي لتجمع سكاين ما:
املكتب  رئيس  املحافظ  من  بقرار  تشكل  جلنة  قبل  من  التنظيمي  النطاق  خمطط  يوضع  1 -

التنفيذي من العنارص التالية:
رئيسا مهندس ختطيط مدن أو عامرة )يفضل املهندس مسؤول البلديات  

        يف املكتب التنفيذي(
مهندس طبوغرايف أو مساعد فني طبوغرايف                  --
رسام            --
رئيس الوحدة اإلدارية أو البلدية ذات العالقة       --

تراعى العوامل التالية يف عملية وضع خمطط النطاق التنظيمي:
أحدود املنطقة العقارية: جيب أن تكون حدود النطاق التنظيمي ضمن أرايض املنطقة العقارية  -	
للتجمع السكاين وأال تتعداها إىل املنطقة العقارية املجاورة،ويف حال وجود بلدتني قريبتني 
من بعضهام أو عدة قرى تتبع لنفس البلدية يمكن أن يوضع هلا خمطط نطاق تنظيمي واحد.

ب- األمالك اخلاصة للدولة : يراعى أن تدخل األمالك اخلاصة للدولة القريبة ضمن حدود 
النطاق التنظيمي وجيب السؤال عنها )السجالت العقارية- البلدية- املختار(

للنطاق  طبيعية  حدودا  الطبيعية  املوانع  بعض  تعترب   : السكاين  للتجمع  الطبيعية  احلدود  ج- 
)األهنار  هي  املوانع  وهذه  اإلمكان  قدر  النطاق  هذا  يتجاوزها  ال  أن  ويفضل  التنظيمي 
العنارص  من  وغريه  الكثيفة(  الغابات  االنحدار-  شديدة  واملناطق  اجلبال  والوديان- 

الرئيسية )منطقة آثار-......الخ(.
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د- طرق املواصالت الرئيسية: جيب أن تراعى بحيث يكون النطاق التنظيمي من طرف واحد من 
هذه الطرق وجيب السؤال عن طرق املواصالت والسكك احلديدية املستقبلية املارة يف املنطقة.

اإلقليمي  الوضع  يراعى  أن  التنظيمي جيب  النطاق  اإلقليمي: عند وضع حدود  الوضع  هـ- 
وذلك باختيار التوسع باجتاه مركز التبعية اإلدارية أو الفعاليات االقتصادية أو السياحية.

التالية:  الزراعية  املناطق  اإلمكان  قدر  التنظيمي  النطاق  من  تستبعد  الزراعية:  املناطق  و- 
)األرايض املشجرة - األحراج - األشجار املثمرة - األرايض املروية(.

ز-عنارص متنع التوسع: وهي عبارة عن مناطق ومنشآت جيب عدم جتاوزها إذ يمكن أن تتشكل 
حدودًا للنطاق التنظيمي وهي:

- بعض االستمالكات الكبرية جلهات عامة أو رسمية.
- خطوط التوتر العايل.

 1986/1/14 تاريخ   2/28/2 رقم  حتت  الوزارة  عممت  وقد  عسكرية:  مواقع   -
قرار وزير الدفاع رقم 395 تاريخ 1956/3/31 بتحديد حرم الثكنات العسكرية 

وتعديالته، ثم أكد عليه بالتعميم رقم 2/28/9 تاريخ 1986/3/29.
- منشآت املداجن واألبقار.

- حرم حمطات اإلذاعة والتلفزيون.
- غريه من املنشآت اهلامة األخرى.

املخططات  حدود  تراعى  أن  جيب  التنظيمي  النطاق  وضع  عند  املجاور:  التنظيم  حدود  حـ- 
التنظيمية للقرى واملدن املجاورة وجيب أن ال يتعدى النطاق التنظيمي هذه املناطق املنظمة.

ط- حتدد مساحة النطاق التنظيمي للتجمع السكاين بمعدل هكتار واحد لكل /25/ نسمة 
من عدد السكان احلايل.

3-مالحظات عامـــــة:
عىل جلنة حتديد النطاق التنظيمي وضع تصورها األويل لتوسع التجمع السكاين من خالل الزيارة 

امليدانية باالتفاق مع رئيس قسم املخططات التنظيمية يف مديرية اخلدمات الفنية يف املحافظة.
ويعود هلذا الفريق تقدير العوامل اخلاصة بكل بلدة والتي يتم بموجبها وضع النطاق التنظيمي هلا.
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يطلب إضافة إىل وضع خمطط النطاق التنظيمي إعداد تقرير عن كل جتمع سكاين يذكر فيه  4 -
عدد السكان )التعداد الفعيل لعام 1985- عدد السكان يف سجالت النفوس( والعنارص 
حلدود  التقريبي  التحديد  مع  اإلدارية  للوحدة  التنظيمي  النطاق  حتديد  يف  املؤثرة  اخلاصة 

املناطق املبنية وكثافتها التقريبية.
نسخ  عنها  تسحب  )كونرتكالك(  شفاف  ورق  نسخة  عىل  التنظيمي  النطاق  خمطط  ينظم  5 -
ترياج ويوقع مع التقرير من رئيس وأعضاء اللجنة مع التأشري من رئيس قسم املخططات 

التنظيمية يف مديرية اخلدمات الفنية يف املحافظة.
اإلدارية  للوحدة  العام  التنظيمي  املخطط  إعداد  حني  التنظيمي  النطاق  خمطط  يراعى  6 -
النطاق  خمطط  من  حدوده  يف  أوسع  العام  التنظيمي  املخطط  جاء  وإذا  البلدية  أو 
خمطط  عىل  املضافة  األجزاء  يف  الواقعة  الدولة  أمالك  نقل  عملية  فتستكمل  التنظيمي 
النطاق التنظيمي يف املخطط التنظيمي العام إىل الوحدة اإلدارية أو البلدية استنادًا هلذا 

املخطط.

ثالثا-إصدار خمطط النطاق التنظيمي :
بام أن خمطط النطاق التنظيمي يقوم مقام املخطط التنظيمي العام يف تنفيذ القانون /273/ لسنة 
/1956/ فإنه يتم إصدار هذا املخطط بنفس اإلجراءات التي يتم هبا إصدار املخطط التنظيمي 

العام وفق أحكام املرسوم الترشيعي رقم )5( لعام 1982 تبعا ملا ييل:
يعرض املخطط عىل جملس الوحدة اإلدارية أواملجلس البلدي يف البلدية إلقراره واملوافقة  1 -

عىل إعالنه.
الناس عليه مع  اإلدارية يسهل اطالع  بارز يف هبو اجلهة  يومًا يف مكان   / يعلن ملدة /35- 2
يف  ينرش  بإعالن  املدة  هذه  خالل  اعرتاضاهتم  وتقديم  عليه  لالطالع  العالقة  ذوي  دعوة 

صحيفتني حمليتني أو بإحدى صحف العاصمة األوسع انتشارًا لدى اجلهة املعلنة.
حتال اضبارة االعرتاضات املقدمة للجنة الفنية اإلقليمية عن طريق مديرية اخلدمات الفنية  3 -

وترفق هبا الوثائق التالية:



58

- قرار املوافقة عىل املخطط وعىل إعالنه
- صورة اإلعالن

- جدول بأسامء املعرتضني
تتوىل اللجنة الفنية اإلقليمية دراسة االعرتاضات املقدمة والبت هبا وتنظيم حمرضًا بذلك  4 -

يوقع من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة.
حيال حمرض اللجنة الفنية اإلقليمية مع اضبارة االعرتاضات إىل قسم التخطيط العمراين يف  5 -
الفنية اإلقليمية عىل نسخة  اللجنة  التي أقرهتا  التعديالت  الفنية إلجراء  مديرية اخلدمات 

كونرتكالك خمطط النطاق التنظيمي املعلن املحفوظ لدهيا خالل مدة شهر عىل األكثر.
ترفع اضبارة مرشوع خمطط النطاق التنظيمي، مع حمرض اللجنة الفنية اإلقليمية وعدد كاف  6 -

من نسخ الترياج إىل املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة إلصداره.
تبلغ صورة عن كل من قرار املكتب التنفيذي، واملخطط الصادر بموجبه إىل وزارة اإلسكان  7 -
واملرافق خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ القرار، وحتفظ صورة أصلية عن املخطط والقرار 
لدى كل من : املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة، الوحدة اإلدارية أو البلدية ذات العالقة، 

مديرية اخلدمات الفنية.
توجه الوحدة اإلدارية أو البلدية ذات العالقة كتابًا إىل مديرية السجل العقاري يف املحافظة  8 -
ملجلس  التنفيذي  املكتب  قرار  صورة  مع  التنظيمي  النطاق  خمطط  عن  صورة  به  ترفق 
املحافظة الذي أصدر املخطط بموجبه مع طلب نقل ملكية أمالك الدولة الواقعة ضمن 

حدود املخطط إليها.
املحافظة، ونرفق هبا  الزراعي يف  الزراعة واإلصالح  إىل مديرية  الكتاب  تبلغ صورة عن       

صورة عن خمطط النطاق التنظيمي.
هذه  بتنفيذ  املتعلقة  االستفسارات  عىل  الوزارة  يف  العمراين  التخطيط  مديرية  جتيب  9 -

التعليامت.

وزير اإلسكان واملرافق
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اجلمهورية العربية السورية
   وزارة اإلسكان واملرافق 

           
تعديل تعليامت وضع خمطط النطاق التنظيمـــي

الفالحني  مكتب  رئيس  والسيد  املساعد،  القطري  األمني  للسيد  املشرتكة  التوصية  عىل  بناًء 
بوضع  اإلرساع  بوجوب   1987/4/13 تاريخ  3610/ص  رقم  بالكتاب  القطري 
املخططات التنظيمية العامة وخمططات النطاق التنظيمي الستكامل عملية نقل أمالك الدولة إىل 
الوحدات اإلدارية والبلديات بموجب هذه املخططات، وإىل ما أبدته بعض السلطات املحلية 
إعالن  حيث  من  والسيام  التنظيمي  النطاق  خمططات  إعداد  إجراءات  بتبسيط  املحافظات  يف 

املخططات ودراسة االعرتاضات الواردة عليها.
تعدل تعليامتنا رقم 6/25/160 تاريخ 1406/8/26هـ و 1986/5/5 املتعلقة بإعداد 
التعليامت  هذه  من  /ثانيا/  املادة  من  /ذ/  الفقرة  بإلغاء  وذلك  التنظيمي  النطاق  خمطط 

وتعديل صيغة الفقرة/د / من املادة /ثانيا/ وكامل املادة /ثالثا/ من التعليامت كام ييل:
- الفقرة/د/ من ثانيا / طرق املواصالت الرئيسية )األوتوسرتادات(:

    جيب أن تراعى مجيع هذه الطرق بحيث يكون خمطط النطاق التنظيمي من طرف واحد 
ما أمكن.

ثالثا- إصدار خمطط النطاق التنظيمي:
    بام أن خمطط النطاق التنظيمي يقوم مقام املخطط التنظيمي العام يف تنفيذ القانون /273/ 

لسنة 1956 يعتمد هذا املخطط تبعا ملا ييل:
يعرض املخطط عىل جملس الوحدة اإلدارية أواملجلس البلدي يف البلدية إلقراره. 1 -

التنظيمي مع عدد كاف من نسخ الترياج وقرار  ترفع اضبارة مرشوع خمطط النطاق  2 -
ملجلس  التنفيذي  املكتب  إىل  البلدية  يف  البلدي  أواملجلس  اإلدارية  الوحدة  جملس 

املحافظة إلصداره.
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الصادر  واملخطط  املحافظة  ملجلس  التنفيذي  املكتب  قرار  من  كل  عن  صورة  تبلغ  3 -
بموجبه إىل كل من وزاريت اإلسكان واملرافق، واإلدارة املحلية خالل مخسة عرش يومًا 

من تاريخ القرار، كام حتفظ صورة أصلية عن املخطط والقرار لدى كل من:
- املكتب التنفيذي ملجلس املحافظة.

- الوحدة اإلدارية أو البلدية ذات العالقة.
- مديرية اخلدمات الفنية يف املحافظة.

يف  العقاري  السجل  مديرية  إىل  كتابًا  العالقة  ذات  البلدية  أو  اإلدارية  الوحدة  توجه   -4      
املحافظة ترفق به صورة عن خمطط النطاق التنظيمي مع صورة قرار املكتب التنفيذي 
الدولة  أمالك  ملكية  نقل  طلب  مع  بموجبه  املخطط  أصدر  الذي  املحافظة  ملجلس 

الواقعة ضمن حدود املخطط لدهيا.
          تبلغ صورة عن الكتاب إىل مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي يف املحافظة وترفق هبا 

صورة عن خمطط النطاق
وزير اإلسكان واملرافق
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اجلمهورية العربية السورية 
رئاسة جملس الوزراء 

الرقم : 1/2285/
السيد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

السيد وزير اإلدارة املحلية
السيد وزير اإلسكان واملرافق

بالقانون رقم )122(  بتاريخ 1956/8/14 واملعدل  الصادر   )273 ( للقانون رقم  استنادًا 
لعام 1959 والتعليامت الصادرة بشأنه.

وإىل املرسوم الترشيعي رقم )228( لعام 1969 
وإىل اقرتاح اللجنة الوزارية املشكلة لدراسة انتقال أمالك الدولة إىل البلديات – وبيع عقارات 

البلديات إىل اجلهات األخرى.
أ- يتم انتقال أمالك الدولة إىل البلديات بموجب الفقرة )آ( من املادة )1( من القانون )273( 
تاريخ 1956/8/14 واملعدلة بالقانون رقم )122( تاريخ 1959/5/11 ومن قبل اللجان 
املحلية يف املحافظات ممثلة ملديرية أمالك الدولة والسجل العقاري والبلديات ضمن الرشوط 

التالية :
من  )ب(  الفقرة  عليه  نصت  ما  املبنى  حكم  يف  يدخل  وال  مبنية  غري  األرايض  تكون  أن   -1

القانون رقم )273( لعام 1956 
اإلدارة  وزارة  كتاب  بموجب  التنظيمي  النطاق  أو   ( التنظيمي  املخطط  ضمن  تكون  أن   -2

املحلية رقم 573/ى/3/د تاريخ 1986/2/24
3- أن تكون غري خمصصة ألي جهة من اجلهات العامة األخرى قبل النقل 

4- أن تكون غري مرفقة بحق من  حقوق االرتفاق ويزال حق االرتفاق أصواًل.
5- أن تكون يف منطقة ال يمنع فيها البناء.

    وال ختضع أرايض االستيالء للقانون رقم ) 273( لعام 1956 ويعالج وضعها حني دخول 



62

املخططات التنظيمية عىل الشكل التايل :
1( إن وزعت للمنتفعني فال جيوز حتويلها إىل أمالك بلدية إال بموجب مرسوم استمالكي حيقق 

النفع العام وفق القانون رقم )20( لعام 1983
2( إن مل توزع وبقيت بترصف الدولة فتخصص من قبل وزارة الزراعة للبلدية – للمشيدات 
لتترصف  للبلدية  تباع  أو  للبلدية  االنتفاع  وحق  للدولة  األرض  تبقى  وبذلك  حرصًا،  العامة 
هبا بشؤون أخرى، وهنا يتم تسعري ) اكم2 ( من تلك األرض وفق املرســـوم ) 2405 ( لعام 

1985 ومن قبل اجلهات ذات العالقة باملحافظة.
ب- يتم بيع أمالك البلدية عىل الشكل التايل :

1- األمالك التي تؤول إليها عن طريق االستمالك لصالح السكن الشعبي وفق املرسوم )20( 
فتباع وفق التعليامت رقم )1556( لعام 1984 الصادرة عن وزارة اإلسكان واملرافق 

2- األمالك التي تؤول إليها عن طريق االســتمالك وفق القانون رقم/60/ لعام 1979 فتباع 
وفق التعليامت رقم ) 1558 ( لعام 1984 الصادرة عن وزارة اإلسكان واملرافق.

3- األمالك اجلارية بملك الدولة 
4- األمالك التي آلت إليها عن طريق أمالك الدولة.

5- األمالك التي آلت إليها عن طريق استمالك لتأمني اخلدمات وفق املرسوم رقم )20( لعام 
1983 ) شق شوارع.... وغريها..( 

6- األمالك التي آلت إليها عن طريق القانون رقم)9( لعام 1974 
  )2405( املرسوم  وفق  واملخمنة  االستيالء  أرايض  طريق  عن  إليها  آلت  التي  األمالك   -7

لعام1985 
      فتعرض عىل اجلهات واإلدارات العامة، وتباع هلا بالرتايض لتأمني حاجاهتا الرضورية وما 

يزيد عن ذلك فتبيعه وفق املرسوم الترشيعي رقم )228( لعام 1969 

           دمشق يف     1988/4/6م
رئيس جملس الوزراء
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املوضوع : نقل عقارات أمالك الدولة  اجلمهورية العربية السورية    
وختصيص أو بيع أرايض االستيالء للبلديات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي   

                                                                  
الرقم : 

التاريخ: 
بــــــــــالغ رقم / 12/ م.د

تنفيذًا ألحكام القانون رقم 273 لعام 1956 املعدل بالقانون رقم 122 لعام 1959 بشأن نقل 
أرايض أمالك الدولة للبلديات 

إمكانية  بشأن  وتعديالته   1958 لعام   161 رقم  الزراعي  اإلصالح  قانون  ألحكام  وتنفيذًا 
ختصيص أو بيع األرايض املستوىل عليها للبلديات.

وبناء عىل ما تضمنه كتاب رئاسة جملس الوزراء رقم 1/2285 تاريخ 1988/4/2 بشأن نقل 
ملكية أو ختصيص أو بيع البلديات أراض من أراض أمالك الدولـة ) أمالك دولة - استيالء( 

نرغب إليكم مراعاة التعليامت التالية يف جمال تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 املعدل 
بالقانون رقم 122 لعام 1959 وقانون اإلصالح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديالته 

فيام خيص البلديات.
أواًل – يف جمال أرايض أمالك الدولة :

تشكل جلنة بقرار من السيد املحافظ مؤلفة من : 1 -
رئيسًا آ- ممثل عن مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي 

عضوًا  ب- ممثل عن مديرية السجل العقاري 
عضوًا  ج- ممثل عن رئاسة األعامل الفنية للمساحة 
عضوًا  د- ممثل عن البلدية املختصة 

مهمة اللجنة : دراسة املعامالت املقدمة من البلديات أو الوحدات اإلدارية التي حتل حملها لنقل 
تسجيل ملكية أرايض أمالك الدولة اخلاصة إىل ملكيتها تنفيذًا ألحكام القانون 273 وتعديالته.
يعترب حمرض اللجنة الوثيقة األساسية يف معاملة نقل تسجيل العقارات السم البلدية املختصة.
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ثانيًا- عىل اللجنة املشار إليها أعاله أن تتأكد من توفر الرشوط املنصوص عليها بالقانون رقم 
273 املعدل بالقانون 122 يف كل معاملة تعرض عليها والسيام الرشوط أدناه.

نقل  فيه  تطلب  العقاري  السجل  مديرية  إىل  املختصة  البلدية  رئيس  كتاب موجه من  1 -
تسجيل ملكية األرايض إىل اسمها.

خمطط تنظيمي أو خمطط نطاق تنظيمي مصدق حسب األصول وفق أحكام املرسوم  2 -
الترشيعي رقم /5/ لعام 1984 مثبت عليه أرقام حمارض أرايض أمالك الدولة اخلاصة 

املطلوب نقل تسجيل ملكيتها.
أن تكون األرايض غري مبنية وال يدخل يف حكم املبنى تلك التي بنيت بطريق الغصب  3 -
أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو االستيالء أو االشغال بدون ترخيص صادر عن 
ســلطة خمتصة وهو ما نصت عليه الفقرة / ب/ من املادة األوىل من القانون رقم 273 

لعام 1956 وتعديالته 
أن تكون األرايض املطلوب نقل تســجيل ملكيتها واقعة ضمن حدود املخطط التنظيمي  4 -
) أو النطاق التنظيمي بموجب كتاب وزارة اإلدارة املحلية رقم 573/ى/3/د تاريخ 

 1986/2/24
أن تكون األرايض غري خمصصة ألي جهة من اجلهات العامة األخرى قبل النقل  5 -

أن تكون غري مرفقة بحق من حقوق االرتفاق ويزال حق االتفاق أصواًل  6 -
أن تكون يف منطقة ال يمنع فيها البناء. 7 -

ثالثًا– يف جمال األرايض املستوىل عليها تنفيذًا لقانون اإلصالح الزراعي رقم 161 لعام 1958 
وتعديالته وقانون حتديد امللكية الزراعية رقم /30/ لعام 1980 

      ال ختضع األرايض املستوىل عليها ألحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديالته ويعالج 
وضعها حني دخوهلا املخططات التنظيمية عىل الشكل التايل :

إن وزعت للمنتفعني فال جيوز حتويلها إىل أمالك بلدية إال باستمالكها للنفع العام ويف  1 -
أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983

إن مل توزع وبقيت بملكية وترصف الدولة فتخصص من قبل وزارة الزراعة للبلدية  2 -
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للبلدية  االنتفاع  للدولة وحق  تبقى ملكية األرض  العامة حرصًا وبذلك  للمشيدات 
أوتباع للبلدية لتترصف هبا بشؤون أخرى، وهنا يتم تسعري / امل2/ من تلك األرض 

وفق املرسوم رقم 2405 لعام 1986 ومن قبل اجلهات ذات العالقة يف املحافظة.

لالطالع والتقيد بمضمونه.

دمشق يف 1988/6/11م
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي 
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اجلمهورية العربية السورية 
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

الرقم : 940 /م. د
التاريخ : 2007/2/22 

السيد األمني العام لرئاسة جملس الوزراء
بيان مدى جواز إعفاء الوحدات اإلدارية  إشارة لكتابكم رقم 1/99 تاريخ 2007/1/30 بشأن 
املوزعة  االستيالء غري  أرايض  من  هلا  املباعة  األرايض  قيمة  لقاء  عليها  املتبقية  املبالغ  من  والبلديات 

الواقعة داخل خمططاهتا التنظيمية.
نبني اآليت :

/لعام  استنادًا ألحكام القانون رقم 273/ لعام 1956 املعدل بالقانون رقم 122- 
1959 يتم نقل أرايض أمالك الدولة للوحدات اإلدارية والبلديات الواقعة ضمن 

خمططاهتا التنظيمية جمانًا.
البيع  العالقة عن طريق  ذات  للبلديات  بيعها  فيتم  املوزعة  االستيالء غري  أرايض  أما 

سندًا لكتاب رئاسة جملس رقم 1/2285 تاريخ 1988/4/2
/ لعام  الزراعي رقم 161-  تنفيذًا ألحكام اإلصالح  تعد األرايض املستوىل عليها 
1958 وتعديالته وقانون حتديد امللكية الزراعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 
31/ لعام 1980 من مشتمالت أرايض أمالك الدولة عماًل بأحكام الفقرة )11( 

من املادة الثانية من قانون أمالك الدولة رقم 252 لعام 1959 
وملا كانت أرايض أمالك الدولة تنقل جمانًا للوحدات اإلدارية والبلديات حسبام هومبني 
أعاله فإن إعفاء البلديات املذكورة من املبالغ املتبقية عليها لقاء قيمة أرايض االستيالء 

غري املوزعة املباعة هلا تكون نتيجة حكمية لعملية النقل املذكورة اجلارية جمانًا.
يرجى االطالع مع الشكر

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
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اجلمهورية العربية السورية 
   وزارة اإلدارة املحلية

الرقم : 795/ي/11/د
التاريخ : 2007/3/15

السيد حمافظ
رئيس املكتب التنفيذي

     عطفًا عىل ما تم طرحه من حمافظة احلسكة بطلب إعفاء الوحدات اإلدارية والبلديات من 
املبالغ  املتبقية عليها لقاء قيمة األرايض املباعة هلا من أرايض االستيالء غري املوزعة الواقعة دخل 

خمططاهتا التنظيمية.
    وطلب حمافظة محاه بأن تعامل أمالك الدولة استيالء واملستبعدة من التوزيع والتي ال تنقل 
ملكيتها إىل الوحدات اإلدارية والبلديات إال بعد تسديد قيمتها بالتقسيط أو كامل القيمة وفق 

ما تضمنه كتاب رئاسة جملس الوزراء رقم 1/2285 تاريخ 1988/4/2 
     وعىل مذكرة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي رقم 940/م د تاريخ 2/22/      املبني فيها 

ماييل :
/ لعام  استنادًا ألحكام القانون رقم /273/ لعام 1956 املعدل بالقانون /122- 
1959 يتم نقل أرايض أمالك الدولة للوحدات اإلدارية والبلديات الواقعة ضمن 

خمططاهتا التنظيمية جمانًا.
 / تعد األرايض املستوىل عليها تنفيذًا ألحكام قانون اإلصالح الزراعي رقم /61- 
لعام 1958 وتعديالته وقانون حتديد امللكية الزراعية الصادر باملرسوم الترشيعي 
رقم /31/ لعام 1980 من مشتمالت أرايض أمالك الدولة عماًل بأحكام الفقرة 

/11/ من املادة الثانية من قانون أمالك الدولة رقم /252/ لعام 1959 
تنقل جمانًا للوحدات اإلدارية والبلديات حسبام هو مبني  الدولة      وملا كانت أرايض أمالك 
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غري  االستيالء  أرايض  قيمة  لقاء  عليها  املتبقية  املبالغ  من  املذكورة  البلديات  إعفاء  فإن  أعاله 
املوزعة املباعة هلا يكون نتيجة حكمية لعملية النقل املذكورة اجلارية جمانًا.

    وبعد عرض املذكرة عىل السيد رئيس جملس الوزراء وافق بحاشيته عىل مذكرة وزارة الزراعة 
غري  االستيالء  أرايض  نقل  عىل   2007/2/22 تاريخ  د  940/م.  رقم  الزراعي  واإلصالح 
املتبقية عليها  املبالغ  البلديات من  الوحدة اإلدارية والبلديات جمانًا وإعفاء  املوزعة إىل أمالك 

لقاء قيمة أرايض االستيالء غري املوزعة واملباعة هلا.
للتقيد  والبلديات  اإلدارية  والوحدات  املحلية  األجهزة  عىل  وتعميمه  االطالع  يرجى       

بمضمونه.

وزير اإلدارة املحلية والبيئة



الفصل الثالث

جمموعة من أراء جملس الدولة الصادرة بشـــأن
تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956
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رأي جملس الدولة
رقم 77/ج.ع 3 /131 تاريخ 1962/12/2

إن العرصة العائدة ألمالك الدولة يف محص والتي قامت البلدية بإشادة بناء عليها دون البت يف 
معاملة رشائها داخلة يف ملكية البلدية املذكورة استنادًا إىل املادة األوىل من القانون رقم 273 

لسنة 1956 املعدلة بالقانون 122 لسنة 1959 

رأي جملس الدولة
رقم 317 تاريخ 1962/12/15

   حيق لوزارة الدفاع دون البلدية املختصة بيع عقارات الوزارة وقيد قيمتها يف حساب خاص 
ملكية  نقل  الذي   1956 لسنة   273 رقم  القانون  أحكام  من  استثناء  الدفاع  وزارة  لعقارات 
أرايض الدولة إىل البلديات، ويرتتب عىل البلدية إذا ما باعت قساًم من عقار عائد لوزارة الدفاع 

أن حتول قيمة هذا القسم حلساب وزارة الدفاع.

رأي جملس الدولة
رقم 174 لعام 1963

    تعترب عقارات الدولة الواقعة ضمن حدود البلديات، املنشأ عليها أبنية من قبل األفراد دون 
إذن، عقارات غري مبنية وتنتقل ملكيتها إىل البلدية التي يقع ضمن حدودها بمقتىض القانون 

رقم 273 لسنة 1956 املعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1959 

رأي جملس الدولة
رقم 353 لعام 1963

ختتص إدارة أمالك الدولة بتمثيل الدولة يف الدعاوى املتعلقة بالعقارات التي قىض القانون 273 
لسنة 1956 بنقل ملكيتها إىل البلدية، وذلك إىل حني تسجيل هذه العقارات باسم البلدية يف السجل 
العقاري  كام أن الدولة هي صاحبة احلق يف أجور تلك العقارات حتى إجراء التسجيل املشار إليه.
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رأي جملس الدولة
رقم 40 تاريخ 1964/1/30

   إن عقارات الدولة التي تتمتع البلدية بحق االنتفاع فيها والتي انتقلت ملكيتها إىل البلديات ذات 
العالقة بمقتىض القانون رقم 273 لسنة 1956 غري مشمولة بأحكام املادة /2/ من القانون املشار 
إليه التي أجازت أن تقتطع الدولة من هذه العقارات ما حتتاجه دون مقابل ويرتتب عىل الدولة أن 

تدفع للبلدية قيمة ما حتتاجه من هذه العقارات.

رأي جملس الدولة
رقم 25 ج. ع تاريخ 1964/4/5

الذي   1956 لعام   273 رقم  القانون  بأحكام  مشمولة  غري  املرفقة  املرتوكة  العقارات  إن     
نقل إىل ملكية البلديات أرايض الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات وأنه النتقال 
ملكية العقارات املذكورة إىل البلديات يقتيض أواًل إسقاط حق االستعامل عليها من قبل وزارة 
اإلصالح الزراعي عماًل بقانون أمالك الدولة وعندئذ تكون هذه العقارات مشمولة بأحكام 

القانون رقم 273 املذكور.

رأي اجلمعية العمومية 
يف جملس الدولة

الرقم 10 التاريخ 1965/2/21

   إن املقصود بعبارة حدود البلديات الواردة يف املادة األوىل من القانون رقم 273 لعام 1956 
هو حدود املناطق املعدة للعمران أو للتوسع العمراين التابعة للبلدية.
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رأي جملس الدولة
رقم 16 لعام 1966

    إن أرايض أمالك الدولة املخصصة بالفعل لغاية معينة غري مشمولة بأحكام املادة األوىل من 
القانون رقم 273 لعام 1956 بنقل ملكية العقارات غري املبنية أو غري املسجلة والتي بملكية 
الدولة وضمن حدود البلدية أو منطقة توسعها العمراين إىل ملكية البلدية، ألن القانون استثنى 
الذي تم خالف  العقاري  القيد  إلغاء  لغايات معينة ويتعني  املخصصة  العقارات  من أحكامه 

ذلك.

رأي جملس الدولة 
رقم 165 لعام 1975

   من حيث أن املادة األوىل من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956 نصت عىل أنه :
» تنقل إىل ملكية البلديات أرايض الدولة غري املبنية الواقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة 

توسعها العمراين »
    ومن حيث أن االجتهاد قد استقر عىل أن املقصود بعبارة حدود البلديات الواردة يف املادة 
األوىل من القانون املذكور هو حدود املناطق املعدة للعمران أو التوسع العمراين التابعة للبلدية 
) رأي اجلمعية العمومية ذو الرقم 10 لسنة 1965 ورأي اللجنة املختصة  ذو الرقم 165 لسنة 

 1968
    ومن حيث أن وزارة اإلدارة املحلية ال تنازع يف أن العقارات املبحوث عنها واقعة خارج 
حدود املخطط التنظيمي واملناطق املعدة للعمران أو التوسع العمراين التابع للبلدية وهلذا فإهنا 

غري مشمولة بأحكام املادة األوىل من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956 املشار إليه.
    ومن حيث أنه ال يسعف البلدية يف إجراء التسجيل املخالف للقانون أن هذا التسجيل قد 
املختصة ذي  اللجنة  إىل رأي  استند  قد  التسجيل  بالتسجيل وأن  تنقل  امللكية  وانتهى وأن  تم 
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الرقم 118 لسنة 1964 ذلك ألن التسجيل قد جرى خالفًا للقانون فال يرتتب عليه أي حق 
قانوين ويسوغ إلغاؤه متى استبان عدم صحته وأن الرأي املستند إليه يف التسجيل قد ألغي برأي 

اجلمعية العمومية امللمع إليه فال يصح االستناد إليه إطالقًا يف نقل امللكية خالفًا للقانون.
"هلذه األسباب"

    أقرت اللجنة املختصة الرأي التايل :
أن أمالك الدولة اخلاصة الواقعة خارج املخطط التنظيمي للعمران أو التوسع العمراين  1 -

يف البلدية غري مشمولة بأحكام املادة األوىل من القانون ذي الرقم 273 لسنة 1956
أن تسجيل العقارات الذي أجرته بلدية جبلة خالفًا للمبدأ املتقدم ال يعتمد به ويتعني  2 -

إلغاؤه 
إبالغ هذا الرأي إىل كل من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة اإلدارة املحلية  3 -

حسب األصول.
 صدر يف 1395/6/29 هـ  واملوافق   1975/7/8 م 

املقرر                    املستشار                    املستشار                    املستشار




