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محطات في تاريخ السجل العقاري والملكيات في سوريا

 المحطة  األولى:

المحطة الثانية: 

المحطة الثالثة: 

بــق نظــام 
ُ
صــدور قانــون الســجل العقــاري بموجــب القراريــن )188 و189( ل. ر تاريــخ 15/3/1926 خــال فتــرة االحتــال الفرنســي لســورية وط

الســجل العقــاري فــي ســورية ولبنــان وهــو مشــابه للقوانيــن المطبقــة فــي كل مــن فرنســـا وألمانيــا وسويســرا. 

وتعــد القوانيــن العقاريــة النافــذة فــي ســوريا مــن أرقــى االنظمــة العقاريــة فــي العالــم وأفضلهــا وأحســنها ســواء مــن حيــث اســتقرار 

الملكيــة العقاريــة أو تحديدهــا بشــكل دقيــق. ))والســجل العقــاري هــو مجموعــة الوثائــق التــي تبيــن أوصــاف كل عقــار وتعيــن حالتــه 

ــى  ــاري عل ــه(( ويقــوم الســجل العق ــات المتعلقــة ب ــن المعامــات والتعدي ــه، وتبي ــه وعلي ــة ل ــى الحقــوق المترتب ــص عل الشــرعية وتن

فكرتيــن أساســيتين: فكــرة الحجيــة والقــوة الثبوتيــة المطلقــة، وفكــرة العلنيــة: أي إعطــاء الحــق لــكل مواطــن ســوري أن يطلــب: )بيــان 

قيــد عقــاري ألي عقــار مســجل فــي ســوريا، كــي يطلــع علــى كافــة المعلومــات عــن العقــار أوصافــه وأســماء المالكيــن. وغيــر ذلــك.

ــن كل مــا 
ّ
صــدور القانــون المدنــي الســوري: الــذي أعطــى قيــود الســجل العقــاري القــوة الثبوتيــة المطلقــة أمــام القضــاء. وقن

يتعلــق بالعقــارات مــن قيــود وعقــود، وقّســم العقــارات إلــى خمــس فئــات أهمهــا العقــارات األميريــة والعقــارات الملــك.

صــدور قوانيــن التأميــم واإلصــاح الزراعــي فــي ســوريا: حيــث صــدر أول قانــون لإلصــاح الزراعــي فــي ســوريا خــال العــام 

 فــي األراضــي المرويــة أو المشــجرة أو 300 هكتــار 
ً
1958 برقــم 161 وتضمــن القانــون وضــع حــد أعلــى لملكيــة المالــك قــدره 80 هكتــارا

ــت عامــة  ــخ 20/7/1961/ وكان فــي األراضــي البعليــة وصــدرت قوانيــن كثيــرة بعــد ذلــك. ثــم صــدرت ثاثــة قوانيــن خاصــة بالتأميــم بتاري

ــع وشــركات، ومصــارف،  ــت تســتهدف القطــاع الخــاص مــن مصان ــة المتحــدة )ســوريا ومصــر( وكان ــة العربي تشــمل إقليمــي الجمهوري

ومــدارس، وغيرهــا. 
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المحطة الرابعة

المحطة الخامسة

بــدأت منــذ اســتياء حافــظ األســد علــى الســلطة باالنقــاب المســمى بالحركــة التصحيحيــة وأهــم مــا تــم فــي هــذه المرحلــة: االســتمرار 

فــي سياســة اإلصــاح الزراعــي وتخفيــض ســقف الملكيــة الزراعيــة. 

ثــم صــدور قانــون االســتماك رقــم/20/1983/ وتعدياتــه الــذي يتضمــن مخالفــات دســتورية واضحــة. وصــدور قوانيــن االيجــارات التــي 

 مدمــرا علــى قطــاع البنــاء واســتثمارات القطــاع العقــاري فــي عمــوم ســوريا. ومــن 
ً
منحــت الحصانــة للمســتأجر مــن االخــاء وكان لهــا أثــرا

أهــم السياســات التــي تكرســت فــي فتــرة حكــم حافــظ األســد فــي مجــال العقــارات والســكن واإلســكان هــي إطــاق يــد مافيــات 

التجــار فــي بنــاء الســكن العشــوائي ثــم صــدور قــرار اللجنــة المركزيــة لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي عــام 1982 الــذي نــص علــى 

تقديــم خدمــات المــاء والكهربــاء لهــذه المناطــق ممــا أدى لمنــح هــذه العشــوائيات نوعــا مــن الشــرعية وتســبب بتطويــق وتشــويه 

المــدن الكبــرى وانتشــار األحيــاء المخالفــة وغيــر المنظمــة. 

 
ً
بــدأت ســنة /2000/ بعــد عمليــة التوريــث مــن األســد األب إلــى بشــار األســد، حيــن تحولــت ســورية دســتوريا

كــّي أي: النظــام الهجيــن بيــن الجمهــوري والملكــّي(. 
َ
ْمل

ُ
إلــى النظــام السياســي )الج

فــي هــذه المرحلــة بــدأ النظــام بإصــدار كثيــر مــن القوانيــن والمراســيم التشــريعية ومنهــا: المرســوم التشــريعي رقــم /95/ 2005/ 

 مــن الخدمــة, و ســمي هــذا المرســوم بمجــزرة القضــاء  و قــد ارتبطــت هــذه المجــزرة القضائيــة بشــكل 
ً
و تــم بموجبــه تســريح 81 قاضيــا

أساســّي باألزمــة العقاريــة فــي ســوريا التــي كانــت تتفاقــم , حيــث كان معظــم القضــاة يصــدرون قــرارات مخالفــة للتوجهــات السياســية 

ــا الســكن ’  و تثبيــت الملكيــة للمســاكن العشــوائية المخالفــة ممــا يضفــي  للنظــام )ومثــال ذلــك أحــكام دعــاوى االيجــارات و قضاي

الشــرعية عليهــا (  و األحــكام فــي دعــاوى االســتماك كاإللغــاء و إعــادة التقديــر بســبب التقديــر البخــس ألســعار العقــارات.

 ثــم قانــون تمليــك أراضــي المنتفعيــن باإلصــاح الزراعــي رقــم/ 61/2004/ وقانــون تمليــك األجانــب رقــم /11/2011/ وقانــون االيجــارات رقــم 

/6/ لعــام 2001 ويعتبــر مــن القوانيــن الجائــرة. وقانــون التطويــر واالســتثمار العقــاري رقــم /15/ لعــام 2008 وغيرهــا.
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المحطة السادسة 

بعد قيام الثورة السورية في /15/3/2011/ ومن أهم القوانين التي صدرت في هذه الفترة: 

المرســوم رقــم /66/2012/ ثــم القانــون/10/2018/ والمرســوم 63 لعــام 2012/ الــذي يمنــح صاحيــات للضابطــة العدليــة إليقــاع الحجــز 

ــون 15 لعــام  ــون رقــم /19/ للعــام2012 الخــاص بمكافحــة االرهــاب. والقان ــم االرهــاب والقان ــى عقــارات المتهميــن بجرائ االحتياطــي عل

2012 الســماح بتأســيس شــركات تمويــل عقــاري وشــركات إعــادة تمويــل عقــاري والقانــون رقــم /20 /للعــام /2012 /القاضــي بتســريح 

ــاص باســتصاح األراضــي  ــام 2012 الخ ــي. والمرســوم التشــريعي رقــم 29 للع ــأي عمــل إرهاب ــام ب ــه بالقي ــت إدانت ــذي تثب الموظــف ال

تيــح للســلطة التنفيذيــة الســطو علــى 
ُ
الزراعيــة. و   القانــون رقــم )31( لعــام 2018 الناظــم لعمــل وزارة األوقــاف ويتضمــن ثغــرات كثيــرة ت

األمــاك الوقفيــة، والقانــون رقــم 35 لعــام 2017 الــذي يعــدل قانــون خدمــة العلــم ويقضــي بالحجــز االحتياطــي علــى األمــوال المنقولــة 

وغيــر المنقولــة للمكلفيــن الذيــن امتنعــوا عــن تســديد بــدل فــوات الخدمــة العســكرية ومقــداره ثمانيــة آالف دوالر أمريكــي. وقــد أدى 

 مــن حجزهــا. والقانــون )33( لعــام 2017 إلعــادة تكويــن الوثيقــة العقاريــة 
ً
هــذا القانــون لحالــة هلــع دفعــت الكثيريــن لبيــع عقاراتهــم خوفــا

المفقــودة أو التالفــة. إضافــة لعشــرات المراســيم والقوانيــن االســتثنائية األخــرى.

إن غاية النظام من إصدار هذا الكّم من التشريعات العقارية خال السنوات العشر السابقة:

أنــه ينظــر لألفــق البعيــد لمــا بعــد الحــرب ويســتعد ليقطــف ثمــار حربــه باالســتثمار فــي هــذا القطــاع المربــح قطــاع العقــارات، كمــا يهــدف 

ــر أســماء المالكيــن مســتغاً غيــاب المهجريــن  الــى التاعــب بملــف الملكيــات العقاريــة فــي ســورية، وســلب حقــوق المالكيــن وتزوي

والمعتقليــن والمفقوديــن الســتحالة حضورهــم خــال المهــل المحــددة لتثبيــت حقوقهــم فيتــم هــذا التاعــب تحــت غطــاء القانــون.

 )المحامي أحمد صوان( 17-4-2021
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