القانون رقم ( ) 62
رئيس الجميورية
بناء عمى أحكام الدستور
وعمى ما أقره مجمس الشعب في جمستو المنعقدة بتاريخ  0240/7/01ىـ و  4111/04/4م
يصدر ما يلي
المادة  -1تعدل المادة ( )0من القانون  /41/لعام  0757عمى النحو التالي:
يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام ىذا القانون:
أ-

منـاطق التوســع السـكني ومســتمزماتو مـن العقــارات الممحوظـة لةمــلك العامـة والمشــيدات العامـة الـوارد
ذكرىــا فــي المــادة انولــى مــن القــانون  /7/لعــام  0752وانبنيــة المدميــة شــاممة انسـواق والمحــلت
والمكاتب التجارية والمين الحرة والتي ستحدد وتمحق بالممطط التنظيمي العام بعد نفاذ ىذا القـانون
وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  /3/لعام .0764

ب-

المنــاطق الســكنية الواقعــة مــمن الممططــات التنظيميــة المصــدقة بتــاريخ نفــاذ ىــذا القــانون والتــي ليــا
ممطــط تنظيمــي تفصــيمي مصــدق أو التــي ســيتم ومــع ممطــط تنظيمــي تفصــيمي ليــا حيــث تطبــق
عمييا اإلجراءات التالية :

-1

يحق لمجيـة اإلداريـة مـلل سـتة أشـير مـن تـاريخ تصـديق الممطـط التنظيمـي التفصـيمي أو مـن تـاريخ
نفاذ ىذا القانون أييما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام البـاب الاـاني مـن القـانون  /7/لعـام  0752عمـى
ىــذه المنــاطق لواذا لــم تقــرر الجيــة اإلداريــة تطبيـق أحكــام البــاب الاــاني مــن القــانون المــذكور مــلل
المدة المحددة يحق لممالكين في ىذه المنطقـة السـكنية تقسـيم عقـاراتيم وفـق أحكـام البـاب انول مـن

القانون  /7/المذكور ملل ميمة الث سنوات من تاريخ انقماء ميمة ستة انشير المبينة أعله.
-2

فـي حــال انقمــاء المـدة المــذكورة فــي الحالــة (ب – ا ) أعـله فــان العقــارات التـي لــم تبــادر اإلدارة لــى
تنظيميا ولم يبادر المالكون لى تقسيميا تعتبر مناطق توسع عمراني مامعة نحكام المادة الاانيـة

من ىذا القانون.
-3

تعتبــر تابعــة لمحافظــة دمشــق فــي معــرض تطبيــق ىــذا القــانون منــاطق التوســع الســكني الواقعــة دامــل
ممططيا التنظيمي العام المصدق ولو كانت مارج حدودىا اإلدارية.

المادة  – 2تعدل المادة ( )4من القانون  /41/لعام  0757وتصبح عمى النحو التالي:

يــتم اســتملك وتنظــيم وتقســيم منــاطق التوســع العم ارنــي فــي مدينــة دمشــق ومــدن م اركــز المحافظــات مــن قبــل الجيــة
اإلدارية حص اًر وذلك لمصمحتيا ومصمحة الجيات العامة انمرى التي عددتيا المادة الاانية من قانون االسـتملك
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /41/لعـام  0761ويعتبـر ىـذا االسـتملك مـن المشـاريع ذات النفـع العـام ويجـوز
عطــا ه صــفة االســتعجال وال يجــوز ني مــن الجيــات المــذكورة فــي المــادة الاانيــة مــن القــانون  /41/لعــام 0761

االستملك لمصمحتيا بشكل مباشر.
التممع العقارات الوقفية العائدة لممتمف الطوائف للستملك وفق أحكام ىذا القانون
المادة  – 3تعدل الفقرة( ب ) من المادة  /2/من القانون  /41/لعام  0757عمى النحو التالي:
يمتنــع عمــى مــن يشــتري مقســما مــن المقاســم المباعــة تنفيــذا نحكــام ىــذا القــانون (باســتاناء انف ـراد والجيــات الــذين
اســتممكت عقــاراتيم) وبمــا ال يتعــارض مــع أحكــام القــانون  /1/لعــام  0754أن يبيعــو أو أن يتصــرف بــو ال بعــد
أنج ــاز بن ــاء كام ــل المس ــاحة الطابقي ــة المس ــموح ببنائي ــا عم ــى المقس ــم بموج ــب نظ ــام المنطق ــة جـــاىز لمسـ ـكن أو
الستعماليا فيما أعدت لو.
وتابــت جاىزيــة البنــاء بموجــب شــيادة تصــدرىا الجيــة المســتممكة وال يعتــد بــحي تصــرف يجــري ملف ـاً نحكــام ىــذه
المادة ويعتبـر بـاطل بطلنـا مطمقـاً وذلـك مـع عـدم اإلمـلل بتطبيـق أحكـام المـادة  /021/مـن القـانون المـدني لواذا

تقــرر بيــع أحــد ىــذه المقاســم بــالمزاد العمنــي المنصــوي عميــو فــي الق ـوانين واننظمــة النافــذة لــدى دوائــر التنفيــذ أو
الدوائر المالية أو أي جية أمرى فيستعاض عن ىذا البيع باعادة المقسم لى الجيـة اإلداريـة وفـي ىـذه الحالـة تـرد
لى المشتري مدفوعا تو.

المادة  – 4تعدل الفئة انولى من المادة ( )3من القانون  /41/وتصبح عمى الشكل التالي:
الفئة انولى :المقاسم الممصصة لمسكن ويتم التصرف بيا وفق ما يمي:
أ-

تباع مجموعة المقاسم التي تشـكل قيمتيـا التممينيـة  % 41مـن القـيم التممينيـة لمقاسـم كامـل المنطقـة
لجيات القطاع العام ( لغايات السكن والجمعيات التعاونية السكنية حص اًر.

ب-

تبـاع بـاقي مقاســم المنطقـة لةفـراد الـذين اســتممكت عقـاراتيم كـل بنســبة قيمـة عقــاره المسـتممك عمــى أن
يدفع كامل تكاليف ما مصي لو.

المادة  – 5تعدل المادة ( )5من القانون  /41/لعام  0757وتصبح كما يمي:
أ-

لمجية المستممكة استيفاء سمف من مشتري المقاسم عمى حساب قيمتيا تمصي حصـ اًر لننفـاق منيـا
عمــى انعمــال الطبويرافيــة والتنظيميــة المســاحية والعقاريــة وتعويمــات المجــان لواتــلف المرزوعــات
لوامــلء الشــايمين وعمــى تــحمين الميــاه والكيربــاء واليــاتف والصــرف الصــحي واإلنــارة لوانشــاء الطــرق
والساحات وانرصفة والحدائق العامة وعمى ما يمزم لتييئة المنطقة لمبناء.

ب-

يحق لمجية المستممكة من أجل انعمال المشار لييا في الفقرة السـابقة افتـراض المبـالل اللزمـة لـذلك
من الجيات الممتصة.

المادة  - 6تعدل المادة ( )00من القانون  /41/لعام  0757وتصبح عمى النحو التالي:
تســتانى التعويمــات الناشــئة عــن تطبيــق أحكــام ىــذا القــانون مــن أحكــام القــانون انساســي لمعــاممين فــي الدولــة رقــم
 /0/لعام .0763
المااادة  – 7ذا وجــد فــي منــاطق التوســع العم ارنــي أو مــمن الممططــات المصــدقة ممالفــات بنــاء جماعيــة قائمــة
فيحق لمدن مراكز المحافظات:

 -1تطبيق أحكام القانون رقم  /7/لعام  0752في بابيو انول والااني.
 -2استملك ما يمزم إلحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السـكنية أو توسـيع القـائم
منيــا وفــق أحكــام القــانون رقــم  /41/لعــام  0761أو تطبيــق أحكــام ىــذا القــانون عمييــا ذا مــا اعتبــرت
منطقة توسع وفق أحكام المادة انولى ( أ ).
المادة  – 8ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو من تاريخ صدوره.
دمشق في  1421/9/15ها الموافق  2222/12/11م
رئيس الجمهورية
بشار األسد
الجميورية العربية السورية
و ازرة اإلدارة المحمية والبيئة
الرقم/1636 :ي/4/30/د
التاريخ4110/0/1 :

وزير اإلدارة المحلية
سالم الياسين

