
 الوتضون شروط تولك غير السوريين لألهوال غير الونقولة 9191لعام  981الورسوم التشريعي رقن 

وبالمرسوم  51/55/5511تاريخ  511بعد التعديالت الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  -وهوالنص النهائي
والمرسوم التشريعي  12/5/5561تاريخ  51والمرسوم التشريعي رقم  6/51/5511تاريخ  511التشريعي رقم 

 .51/2/5565تاريخ  521رقم 

 

 . 1/51/5515الصادر في  1إن رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء بناء عمى األمر العسكري رقم  

 :يرسم ما يمي
 (: 5)مادة 
ي في أراضي الجمهورية السورية السم أو لمنفعة شخص يحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقار  .5

طبيعي أو اعتباري غير سوري وكذلك يحظر إجراء عقود إيجار واستثمار زراعي في األراضي المذكورة لمدة تزيد 
 .عن ثالثة سنوات السمه أو لمنفعته

يقة اإلرث أو االنتقال أو إذا انتقل عقار كائن خارج األماكن المبينة في مراكز المحافظات لغير سوري بطر  .1
الوصية أو بسبب تصفية وقف يسقط حق الوارث في اإلرث واالنتقال والتصفية وينتقل إلى إدارة أمالك الدولة لقاء 

 . دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون االستمالك
سبوا حقوقا عينية عقارية خالفًا لحكم الفقرتين السابقتين يجوز لغير السوريين من أبناء البالد العربية أن يكت -أ .1

ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بالدهم إلى السوريين عمى أن يخضع هذا االكتساب إلى رخصة تصدر بقرار 
 . من وزير الداخمية

أما فيما يتعمق بمناطق االصطياف والمناطق ضمن حدود بمديات مراكز المحافظات فيحق لهم اكتساب الحقوق  -ب
يها دون التقيد بشرطي الرخصة والمقابمة بالمثل المذكروين ولو كان االكتساب بسبب اإلرث أو العينية العقارية ف

 .االنتقال أو الوصية
تعين مناطق االصطياف في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخمية باالتفاق مع  -ج

 .وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي
 (: 1)مادة 

ستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير السوريين اكتساب أي حق من الحقوق العينية عمى عقار كائن ضمن ا
 . مناطق األماكن المبنية في مراكز المحافظات

 (:1)مادة 
إن اكتساب غير السوري أي حق من الحقوق باالستناد الحكام المادة الثانية ال يتم إال رخصة سابقة بقرار من وزير 

 . لداخميةا
 (: 4)مادة

يحيل أمين , يقدم طمب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري في المنطقة بشأن كل عقد وكل صك عمى حدة
السجل العقاري هذا الطمب بعد القيام باإلجراءات القانونية العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق عمى 



 . قيقةمسؤوليته بجميع الطرق التي تراها موصمة لمح
يرفع أمين , عمى المحافظ أن ينظم تقريرا بنتيجة التحقيق مشفوعا برأيه ويحيمه مع الطمب إلى أمين السجل العقاري

 .السجل العقاري الطمب مع أوراق التحقيق إلى وزير االصالح الزراعي عن طريق المديرية العامة لممصالح العقارية
 (: 1)مادة 

 .هر وصول االضبارة لديوان وزير الداخميةيبت في طمب الترخيص في ميعاد ش
 (: 6)مادة 

إن رفض وزير الداخمية الترخيص قطعي ال يقبل إي طريق من طرق المراجعة إال أنه يجوز إعادة الطمب بعد 
 . انقضاء سنة من تاريخ الرفض

 (: 5)مادة
سم شخص مستعار بغية التخمص يعتبر باطال كل عقد يجري خالفا ألحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري با

 . من أحكامه وتعتبر باطمة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة
 (: 2)مادة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة تعادل قيمة األموال والحقوق التي تناولها العقد أو بإحدى  .5

جراء عقد لمصمحة شخص غير سوري خالفا ألحكام هذا المرسوم التشريعي أو هاتين العقوبتين كل من أقدم عمى إ
 . تدخل أو توسط بإجرائه وعالوة عمى ذلك تصادر جميع األموال والحقوق التي تناولها العقد

عمى النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجمة خالفا ألحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم  .1
 . صة وعميه متابعة تنفيذ األحكام الصادرة بشأنهاالمخت
 (: 5)مادة 

وجميع النصوص المخالفة ألحكام هذا المرسوم  12/5/5541المؤرخ في  541يمغى المرسوم التشريعي رقم 
 . التشريعي

 (:51)مادة
 . ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبمغ من يمزم لتنفيذ أحكامه 

 رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء
 


