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 على الرابط:   2022تشرين الثاني/نوفمبر  9، الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري، آخر مشاهدة في 2015لعام  20القانون رقم  1

.t=15634http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5560&ca 
 . 2015لعام  20من القانون رقم  1الفقرة أ من المادة  2
منه قد استثنى ذات العقود، والتي ترك تنظيمها لقوانين خاصة بها أو للقانون   13في المادة  2001لعام  6مع التنويه إلى أن قانون اإليجار رقم  3

 قتصادية ولنوع كل عقار.  المدني تبعاً لألهداف اال
بشأن تأجير واستثمار أراضي الدولة، الموقع الرسمي لوزارة   2012تشرين الثاني/نوفمبر  18/ م .د تاريخ 5181تخضع ألحكام البالغ رقم / 4

 على الرابط:  2022تشرين الثاني/نوفمبر  9آخر مشاهدة  ،االزراعة في سوري

http://moaar.gov.sy/main/archives/9668 
"تعد عقود استثمار وتأجير الخط الحديدي الحجازي تراخيص صادرة عن جهة   1964لعام  20رقم  التشريعيمن المرسوم  18وفقاً ألحكام المادة  5

تمنح هذه التراخيص عن طريق المزايدة بين راغبي االستثمار أو بالتعاقد معهم بحسب الطريقة   .إدارية وال تخضع ألحكام القوانين الخاصة باإليجار

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5560&cat=15634
http://moaar.gov.sy/main/archives/9668
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  2022تشرين الثاني/نوفمبر  9آخر مشاهدة الموقع الرسمي لوزارة النقل السورية.  .التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة أنها أضمن لصالح الخط"

 على الرابط: 

http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=208 

تشرين الثاني/نوفمبر   9، آخر مشاهدة . موقع الرسمي لمجلس الشعب السوري. ال1965لعام  30المرسوم التشريعي رقم  4و 3أيضاً انظر المادتين 

 على الرابط:   2022

http://parliament.gov.sy/laws/Decree/00040682.tif 
 . 2015لعام  20من القانون رقم  14المادة  6
 . 2015لعام  20من القانون  1د من المادة الفقرة  7
 .2015لعام  20من القانون رقم  3المادة  8
 . 2015لعام  20من القانون رقم  6و  5ن االمادت 9

 . 2015لعام  20من القانون رقم   10و 9و   8و  7المواد  10
 . 2015لعام  20من القانون رقم  12المادة  11
 . 2015لعام  20من القانون رقم  13المادة  12
 . 2015لعام  20من أحكام القانون رقم  15المادة  13
 . 2015لعام  20من أحكام القانون رقم  19المادة  14

http://mot.gov.sy/apps/library/download/?id=208
http://parliament.gov.sy/laws/Decree/00040682.tif
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البعض   هذا الشرط منع الكثيرين من االستئجار باسمهم فكانوا يلجؤون الى أصدقائهم غير المطلوبين أمنياً أو قضائياً. كذلك كان سبباً في هجرة 15

 على الموافقة األمنية لعقد اإليجار. لعدم تمكنهم من الحصول 
متخلفين عن الخدمة  أزواجهنبأربعة عائالت من دمشق حاولت فيهن السيدات استئجار عقار، لكن تم رفض تأجيرهن كون  التقت "سوريون" 16

حاق بالزوج وعائلتين اضطرتا للسكن العسكرية أو االحتياط. ضمت كل عائلة من العائالت ولدين على األقل، عائلتين منهما غادرتا إلى لبنان لاللت

 مع أقارب انتظاراً لحل المشكلة.
 . 2001لعام  6من القانون رقم  2الفقرة ب من المادة  17
يمكن للمؤجر في حالة العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي إخالء المستأجر الذي يؤجر أو  2015لعام  20من القانون رقم  7وفقاً ألحكام المادة  18

العقار للغير بدون الحصول على إذن خطي منه إال إذا كان العقار المؤجر ألعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية   يتنازل عن

 أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير. 
 . 2015لعام  20 من القانون رقم 12ب من المادة  ، ن أاالفقرت 19
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 من الدستور السوري.  15المادة  20
 . 2015لعام  20من القانون رقم  7الفقرة ه من المادة  21
 المصدر السابق.  22
 . 2012من الدستور السوري لعام  33من المادة  3الفقرة  23
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للتوسع يمكن مراجعة تقرير بعنوان " فوق المؤسسات والقضاء: تدخالت األجهزة األمنية السورية" صادر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة   24

 والعدالة على الرابط التالي: 

-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-https://stj

-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa

-d8%a7%d8%a1%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%

-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa

 %d8%a7/-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9 
للمزيد راجع تقرير صادر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بعنوان " جنوب سوريا: آالف األسر والعائالت غير قادرة على   25

 استصدار وثائق مصيرية ألفرادها المتوفين" على الرابط التالي : 

-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-https://stj

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%a7%d9%81%d8%a2%d9%84%d8

-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa

 %d9%82%d8%a7/ 
على أنه " ....خالفاً ألي اتفاق، ال يجوز   2001لعام  6من القانون رقم  1، والمعدلة للمادة 2006لعام  10من القانون رقم  1إذ نصت المادة  26

 .عد نفاذه"تقاضي بدل اإليجار مسبقاً عن مدة تزيد على ثالثة أشهر، للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون، وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن ب
اإليجار مسبقا لمدة تزيد على ثالثة أشهر للعقارات  على أنه "خالفا ألي اتفاق ال يجوز تقاضي بدل 20من القانون رقم  2حيث نصت المادة  27

 المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي".

https://stj-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/
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