
 

 

 

 

 

 

 

: في الجمهورية السورية الفصل األول  

:األولى المادة  

 تامة سيادة ذات نيابية ديمقراطية عربية جمهورية سورية. 
 أراضيها. من جزء عن التخمي يجوز وال تتجزأ ال سياسية وحدة وهي 
 العربية. األمة من جزء السوري والشعب 

:الثانية المادة  

 ادعاؤها جماعة أو لفرد يجوز ال لمشعب، السيادة. 
 ولمشعب بالشعب الشعب حكم مبدأ عمى السيادة تقوم. 
 الدستور في المقررة والحدود األشكال ضمن السيادة الشعب يمارس. 

: الثالثة المادة  

 اإلسالم الجمهورية رئيس دين. 
 لمتشريع الرئيسي المصدر هو اإلسالمي الفقه. 
 شعائرها بجميع القيام حرية وتكفل. السماوية األديان جميع تحترم والدولة. مصونة االعتقاد حرية 

 .العام بالنظام ذلك يخل ال أن عمى
 ومرعية مصونة الدينية لمطوائف الشخصية األحوال. 

 

دستور الجمهورية العربية السورية لعام 
1950 



 

 

 :الرابعة المادة 

الرسمية المغة ىي العربية المغة   

 :الخامسة المادة 

. دمشؽ الجميورية عاصمة   

 :السادسة المادة 

2التالي الشكؿ عمى السوري العمـ يكوف   

     القسـ ويحتوي فاألسود، فاألبيض األخضر أعالىا متوازية، متساوية الواف ثالثة ذو وىو عرضو ضعفا طولو 
 .االشعة خماسية حمر كواكب ثالثة عمى مستقيـ خط في األبيض

 .بقانوف الوطني ونشيدىا الجميورية شعار يبيف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبادىء األساسيةالفصل الثاني:

 :السابعة المادة

 .االجتماعية والمنزلة الكرامة وفي والحقوؽ الواجبات في القانوف أماـ متساووف المواطنوف

 :الثامنة المادة

 .المواطنيف لجميع الفرص وتكافؤ والطمأنينة الحرية الدولة تكفؿ

 :التاسعة المادة

 عمى القانوف ينص مالـ عمناً  المحاكمة وتجري القانوف 6و6ح ضمف المحاكـ مراجعة في حؽ شخص لكؿ
 .ذلؾ خالؼ

 :العاشرة المادة

 مصونة الفرد حرية 
 قانوني بحكـ يداف حتى بريء إنساف كؿ. 
 عميو قبض إذا أو القضائية، السمطات عف صادر قرار أو أمر بموجب إال توقيفو أو أحد تحري يجوز ال 

 حالة في
 جنحة أو جناية ارتكاب بتيمة القضائية السمطات إلى احضاره بقصد أو المشيود، الجـر. 
 ذلؾ يفعؿ مف عقاب القانوف ويحدد،ميينة معاممة معاممتو أو أحد تعذيب يجوز ال. 
 العرفية أو األحكاـ الطواريء حالة في قانوف بموجب احتياطيًاإال أحد توقيؼ االدارية لمسمطات يحؽ ال 

 .الحرب أو

 



 

 

 القانوني والنص توقيفو أسباب ساعة وعشريف أربع خالؿ خطياً  يبمغ أف يجب عميو يقبض شخص كؿ 
 مف األكثر عمى ساعة وأربعيف ثماف خالؿ القضائية السمطات إلى يسمـ أف ويجب. بموجبو أوقؼ الذي
 .توقيفو

 عمى فيو يعترض المختص القاضي إلى طمباً  قريب أو محاـ بواسطة أو بذاتو يقدـ أف موقوؼ لكؿ يحؽ 
 بالتوقيؼ أمر الذي الموظؼ يدعو اف ولو. حاالً  الطمب ىذا في ينظر أف القاضي وعمى التوقيؼ قانونية
 .الحاؿ في الموقوؼ سبيؿ باخالء أمر مشروع غير التوقيؼ أف وجد فإذا الواقعة عف ويسألو

 القانوف ألحكاـ وفقاً  المحاكـ جميع وأماـ والدعوى التحقيؽ مراحؿ جميع في مصوف الدفاع حؽ. 
 الطواريء حالة في لممحاكمة خاصة أصوؿ وتوضع استثنائية، جزائية محاكـ احداث يجوز ال. 
 القاعدة ىذه مف يستثنى ما القانوف ويحدد الجيش أفراد غير العسكرية المحاكـ أماـ أحد يحاكـ ال. 
 وال بيا المعموؿ القوانيف بموجب عميو معاقباً  اقترافو حيف يكف لـ ترؾ أو فعؿ بسبب أحد عمى يحكـ ال 

 .ارتكابو أثناء النافذة العقوبة مف أشد عقوبة تطبؽ
 بالتعويض الدولة يطالب أف الحكـ خطأ وثبت العقوبة فيو ونفذت مبرمًا، حكماً  عميو حكـ شخص لكؿ 

 .بو لحؽ الذي الضرر عف

 

 

 

 

 

 



 

 

 :عشرة الحادية المادة

 .الغاية ىذه تحقيؽ القانوف ويكفؿ صالحة تربية وتربيتو المجـر الصالح وسيمة وىو عقوبة دار السجف

 :عشرة الثانية المادة

 بموجب أو صاحبيا مف بإذف أو المشيود الجـر حالة في إال تفتيشيا أو دخوليا يجوز ال مصونة المساكف
 .قضائي أمر

 :عشر الثالثة المادة

 عمييا االطالع أو تأخيرىا أو مصادرتيا يجوز ال سرية وغيرىا الياتفية والمخابرات والبرقية البريدية المراسالت
 .القانوف يعينيا التي الحاالت في إال

 :عشر الرابعة المادة

 وسائؿ وسائر والتصوير والكتابة بالقوؿ رأيو عف بحرية يعرب أف سوري ولكؿ الرأي حرية الدولة تكفؿ 
 .التعبير

 القانوف في المعينة الحدود تجاوز إذا إال آرائو عمى فرد يؤاخذ ال. 

 :عشر الخامسة المادة

 القانوف حدود ضمف حرتاف والطباعة الصحافة. 
 القانوف ألحكاـ وفقاً  إال امتيازىا الغاء وال الصحؼ تعطيؿ يجوز ال. 
 والمؤلفات والنشرات الصحؼ عمى القانوف يفرض أف الطواريء أو العرفية األحكاـ اعالف حالة في يجوز 

 .الوطني الدفاع وأغراض العامة بالسالمة تتصؿ التي األمور في محدودة رقابة واإلذاعة

 



 

 

 الصحؼ موارد عمى المراقبة أسموب القانوف ينظـ. 

 :عشر السادسة المادة

 .القانوف حدود ضمف سالح ودوف سممية بصورة والتظاىر االجتماع حؽ لمسورييف

 :عشر السابعة المادة

 القانوف في محرماً  ىدفيا يكوف ال أف عمى إلييا واالنتساب الجمعيات تاليؼ حؽ لمسورييف. 
 مواردىا ومراقبة الجمعيات بتاليؼ االدارية السمطات اخبار طريقة القانوف ينظـ. 

 :عشر الثامنة المادة

 نظـ وذات سممية ووسائميا مشروعة غاياتيا تكوف أف عمى سياسية احزاب تأليؼ حؽ لمسورييف 
 .ديمقراطية

 مواردىا ومراقبة األحزاب بتأليؼ االدارية السمطات اخبار طريقة القانوف ينظـ. 

 :عشر التاسعة المادة

 الوطف أرض عف السورييف ابعاد يجوز ال. 
 تنفيذاً  أو& قضائي بحكـ ذلؾ مف منع إذا إال السورية األراضي في والتنقؿ اإلقامة حؽ سوري لكؿ 

 .العامة والسالمة الصحة لقوانيف

  

 

 



 

 

 :العشرون المادة

 الحرية عف دفاعيـ أو السياسية مبادئيـ بسبب الالجئوف يسمـ ال. 
 العادييف المجرميف تسميـ أصوؿ والقوانيف الدولية االتفاقات تحدد. 

 :والعشرون الحادية المادة

 وخاصة عامة الممكية 
 القانوف حدود ضمف األمواؿ تممؾ ولألفراد االعتبارية واألشخاص لمدولة. 
 وشروطو األجانب تممؾ القانوف ينظـ 
 االجتماعية وظيفتيا تؤدي بحيث بيا والتصرؼ حيازتيا كيفية القانوف ويعيف مصونة الخاصة الممكية. 
 واألدبي والعممي المادي انتاجو عف الناشئة والمعنوية المادية مصالحو حماية في الحؽ شخص لكؿ. 
 العامة المصمحة مع يتعارض بشكؿ الخاصة الممكية يستعمؿ اف ألحد يسمح ال. 
 عادؿ تعويض اعطاء يتضمف قانوف إلى باالستناد ويتـ العاـ النفع بقصد االستمالؾ يجوز. 
 المعدنية والمياه األرض في الدفينة والثروات واشباىيا والمشعة والسائمة الصمبة والمعادف المناجـ 

 والشالالت
 لمدولة ممؾ ىي الطبيعية الثروة مصادر وجميع العامة والطرؽ العامة والحراج. 
 وأشباىيا المعادف عف التنقيب رخص منح شروط القانوف يحدد. 
 وضماف البالد عف الدفاع العتبارات األولوية فيو تعطى بقانوف وأشباىيا المعادف استثمار حؽ يمنح 

 .استقالليا

 

 

 



 

 

 :والعشرون الثانية المادة

 تشريع يسف المواطنيف بيف عادلة اجتماعية عالقات والقامة صالحة بصورة الوطف أرض استثمار لتحقيؽ
 :اآلتية المباديء عمى يقوـ خاص

 فييا التصرؼ حؽ يسقط القانوف يحددىا مدة اىماليا وعند األرض استثمار وجوب. 
 مفعوؿ لو يكوف ال أف عمى المناطؽ بحسب استثماراً  أو تصرفاً  األراضي لحيازة أعمى حد بقانوف يحيف 

 .رجعي
 االنتاج تحسيف. 
 والمتوسطة الصغيرة الممكيات تشجيع. 
 لمعيشتيـ يكفييـ ما المتصرفيف غير عمى ومقسط زىيد ببدؿ أراضييا مف الدولة توزع. 

 :والعشرون الثالثة المادة

 ممنوعة األمواؿ في العامة المصادرة. 
 قضائي بحكـ إال الخاصة المصادرة تفرض ال. 
 العامة والكوارث الحرب لضرورات بقانوف الخاصة المصادرة تجوز. 

 :والعشرون الرابعة المادة

 .عادؿ تعويض مقابؿ العامة بالمصمحة يتعمؽ مشروع أو مؤسسة كؿ بقانوف تؤمـ أف لمدولة

 

 

 



 

 

 :والعشرون الخامسة المادة

 .االجتماعية والعدالة المساواة مبادئ تحقؽ وتصاعدية، عادلة أسس عمى الضرائب تفرض

 :والعشرون السادسة المادة

 توفره أف الدولة وعمى االجتماعية، الحياة في األساسية العناصر أىـ وىو،  المواطنيف لجميع حؽ العمؿ
 .بو والنيوض الوطني االقتصاد تضمف وأف لممواطنيف

 :التالية المبادئ عمى يقوم تشريعاً  له وتضع العمل الدولة تحمي

 عممو كمية مع يتناسب أجراً  العامؿ إعطاء 
 األجر مع وسنوية اسبوعية راحة العامؿ ومنح األسبوعية، العمؿ ساعات تحديد. 
 عف الناشئة والطوارئ والعجز والمرض التسريح حاؿ وفي المعيميف لمعماؿ خاص تعويض تقرير 

 .العمؿ
 واالجانب النساء بعمؿ الخاصة الشروط تعييف . 
 الصحية لمقواعد المعامؿ خضوع. 
 صحي مساكف لمعماؿ الدولة تكفؿ. 
 اعتبارية شخصية لمنقابات القانوف حدود ضمف حر النقابي التنظيـ. 

 

 

 

 



 

 

 :والعشرون السابعة المادة   

   . المتعمدة غير والشيخوخة واليتـ والعجز والمرض الطوارئ حاالت في الدولة تكفمو أف في حؽ مواطف لكؿ  
  المالية الموارد توفير في واألفرادج والمؤسسات الدولة ،االجتماعي لمضماف نظاـ يوضع الغاية ىذه ولتحقيؽ

 .واألطفاؿ والمرضعات بالحوامؿ تعنى،  المعالجة وسائؿ ليـ وتيسر التوليد ودور والمصحات

 :والعشرون الثامنة المادة  

 مواطف لكؿ حؽ والتعميـ التربية. 
 البرامج وموحد الدولة مدارس في ومجاني إلزامي االبتدائي التعميـ. 
 اضافية مواد تدريس حؽ وليا الدولة، تقررىا التي البرامج بتطبيع ممزمة الخاصة االبتدائية المدارس 

 يحددىا
 الدولة مدارس في مجاني والميني الثانوي التعميـ. 
 الدولة برامج وفؽ بتدريسيا الخاصة الثانوية المدارس تمـز التي المواد القانوف ويعيف. 
 عقائدىا وفؽ ديانة لكؿ المراحؿ في إلزامياً  الديف تعميـ يكوف. 
 لممساواة تحقيقاً  وتعميمو والميني والريفي االبتدائي التعميـ لنشر الموازنة في أولوية تجعؿ أف الدولة عمى 

قامة السورييف، بيف  وتعمؿ الوطف أرض الستثمار وتسييالً  صحيحة، أسس عمى القومية النيضة وا 
 .واالداري المالي باالستقالؿ مؤسساتو وتتمتع العالي، التعميـ سبؿ تسييؿ عمى الدوائر

 معتز الفاضمة، باألخالؽ متحؿ ، باهلل مؤمف وتفكيره، بجسمو قوي جيؿ انشاء إلى التعميـ ييدؼ أف يجب 
 بروح مشبع ، العامة لممصمحة عامؿ ، وحقوقو لواجباتو مدرؾ ، بالمعرفة مجيز ، العربي بالتراث

 .المواطنيف جميع بيف واألخوة التضامف
 الفقرة ىذه في الواردة األىداؼ ينافي تعميـ كؿ يحظر. 

 



 

 

 األساسية والحريات الشخصية بتقوية يعنى أف يجب. 
 اإلشراؼ ىذا القانوف وينظـ البالد، في التعميـ معاىد جميع عمى اإلشراؼ لمدولة. 
 ومعادلتيا المدرسية الشيادات منح حؽ وحدىا لمدولة. 
 حمايتيا عمى وتعمؿ واألندية، والجمعيات المدارس في والفتوة والكشفية الرياضية الحركة الدولة تبني 

 .ونشرىا وتقويتيا
 ويحدد لممعارؼ مجمس الدولة في ينشأ مستقرة، تعميمية سياسة وتنفيذ والتعميـ، التربية أىداؼ لتحقيؽ 

 التعميـ ليكوف والبرامج الخطط اقتراح المجمس ىذا ميمة ، تعيينيـ وكيفية ومؤىالتيـ أعضائو عدد القانوف
 .الحكومة إلى تقاريره المعارؼ مجمس ويقدـ ، منو المتوخاة الغايات محققاً  وأنواعو درجاتو مختمؼ في

 العممية البحوث عمى وتشجع وانتشارىا، تقدميا وترعى والفنوف العموـ الدولة تحمي. 
 والثقافية والتاريخية الفنية القيمة ذات واالشياء األثرية واألماكف اآلثار الدولة تحمي. 

 :والعشرون التاسعة المادة

 التالية األحواؿ في بقانوف إال أحد عمى اجباري عمؿ فرض يجوز ال: 
 والصحية والعمرانية الثقافية بالخدمات القياـ. 
 العامة الكوارث مكافحة. 
 والطوارئ الحرب حاالت. 

  :الثالثون المادة
 المواطنيف جميع عمى مقدس واجب الدستور وعف الوطف عف الدفاع. 
 خاص قانوف وينظميا اجبارية، الجندية. 
 وسالمتو الوطف حدود عف الدفاع في ميمتو وتنحصر الوطف حارس الجيش. 
 بقانوف أعضائو وعدد اختصاصو يحدد الوطني لمدفاع مجمس ينشأ. 



 

 

 :والثالثون الحادية المادة

 األقطار وأبناء وابنائيـ السورييف لممغتربيف خاص تسييؿ فيو ويكف بقانوف، السورية الجنسية شروط تحدد 
 .العربية

 الدولية واالتفاقات األعراؼ ذلؾ في وتراعى الحقوقي، ألجانب وضع القانوف يحدد. 

 :والثالثون الثانية المادة

 الدولة حمى في وىي لممجتمع، األساسي الركف ىي األسرة. 
 تعوقو التي واالجتماعية المادية العقبات وتزيؿ عميو وتشجع الزواج الدولة تحمي. 

 :والثالثون الثالثة المادة

 القانوف في المعينة بالشروط العامة المناصب تولي في حؽ سوري لكؿ. 
 بمسابقات يكوف والبمديات، بيا الممحقة واالدارات الدولة في وموقتة، دائمة مف العامة، لموظائؼ التعييف 

 .القانوف عميو نص ما إال ذلؾ مف يستثنى وال. عامة

 :والثالثون الرابعة المادة

داري مالي باستقالؿ تتمتع العامة، الدولة مؤسسات مف مؤسسة وىي لممسمميف، ممؾ اإلسالمية األوقاؼ  وا 
 .بقانوف أوضاعيا وتنظـ

 

 

 



 

 

 الفصؿ الثالث2 السمطة التشريعية

 :والثالثون الخامسة المادة

 قانوف لحكاـ وفقاً  ومتساويًا، ومباشراً  وسرياً  عاماً  انتخاباً  المنتخب النواب مجمس التشريعية السمطة يتولى
 .االنتخاب

 :والثالثون السادسة المادة

 يجوز وال القطعية االنتخاب نتائج اعالف المتضمف المرسوـ تاريخ مف تبدأ كاممة سنوات أربع المجمس مدة
 .بقانوف الحرب حالة في إال تمديدىا

 :والثالثون السابعة المادة

 .وضميره شرفو بيدي يمارسيا أف وعميو شرط، أو بقيد وكالتو تحديد يجوز وال كمو، الشعب يمثؿ النائب

 :والثالثون الثامنة المادة

 سجؿ في مسجميف وكانوا عمرىـ، مف عشرة الثامنة أتموا الذيف والسوريات، السوريوف ىـ والناخبات الناخبوف
 .االنتخاب قانوف في عمييا المنصوص الشروط فييـ توافرت المدنية األحواؿ

 

 

 

 



 

 

 :والثالثون التاسعة المادة

 عمره مف الثالثيف ومتماً  متعمماً  وكاف الناخب، شروط فيو توافرت إذا لمنيابة نفسو يرشح أف سوري لكؿ
 .االنتخاب قانوف في عمييا المنصوص الشروط ومستوفياً 

 :األربعون المادة

 تكفؿ نصوصاً  االنتخاب قانوف يتضمف أف يجب: 
 االنتخاب سالمة. 
 االنتخابية العمميات مراقبة في المرشحيف حؽ. 
 الناخبيف بارادة العابثيف عقاب. 

 :واألربعون الحادية لمادةا

 قد االنتخاب يكف لـ فاف المجمس، مدة انتياء تسبؽ التي الستيف األياـ خالؿ العاـ االنتخاب اجراء يجب 
 المجمس انتخاب يتـ حتى قائماً  المجمس يبقى األسباب، مف لسبب تأخر أو المجمس مدة انتياء عند تـ

 .العاـ لالنتخاب القطعية النتائج اعالف حتى قائمة المجمس سمطة تبقى األحواؿ جميع وفي الجديد،
 لـ فاف. حمو مرسوـ تاريخ مف يوماً  ستيف خالؿ يتـ عاـ انتخاب اجراء وجب النواب مجمس حؿ إذا 

 .يكف لـ الحؿ كانما فوراً  ويجتمع الدستورية، سمطتو كامؿ المنحؿ المجمس يستعد ذلؾ يتحقؽ
 المسؤولية وحدد األسباب في المجمس حقؽ المقرر، موعدة عف العاـ االنتخاب اجراء تأخر إذا 

 

 

 



 

 

 :واألربعون الثانية المادة

 دائـ انعقاد حالة في المجمس يعتبر. 
 حتى آذار شير أوؿ ومف األوؿ، كانوف شير نياية حتى الوؿ تشريف مطمع مف حتماً  المجمس يجتمع 

 .أيار شير منتصؼ
 خطي طمب عمى بناء أو مكتبة مف بقرار الفترتيف ىاتيف غير في االجتماع مواعيد المجمس رئيس يحدد 

 .الحكومة مف أو المجمس أعضاء ربع مف

  :واألربعون الثالثة المادة

 ويجتمع االنتخاب، لبدء التالي اليوـ منذ يوماً  عشريف خالؿ بمرسوـ االجتماع إلى النواب مجمس يدعى 
 .بدعوتو مرسوـ يصدر لـ إذا والعشريف الحادي اليوـ في حكما

 مكتبو وأعضاء رئيسو األوؿ اجتماعو في المجمس ينتخب. 

 :واألربعون الرابعة المادة

 الجمسات في التصويت أو يبدونيا التي اآلراء أو يرودونيا التي الوقائع بسبب مدنياً  أو جزائياً  النواب يسأؿ ال
 .المجاف أعماؿ وفي السرية أو العمنية

 :واألربعون الخامسة المادة

 إال عمييـ جزائي حكـ تنفيذ وال جزائياً  مالحقتيـ تجوز وال المجمس، اجتماع مدة خالؿ بالحصانة النواب يتمتع
 اعالـ يجب وعندئذ المشيود، الجـر حالة في إال توقيفيـ يجوز وال النواب مجمس مف اذف عمى الحصوؿ بعد

 .فوراً  بذلؾ المجمس

 



 

 

 :واألربعون السادسة المادة

 :التالية اليميف المجمس أماـ عمناً  منيـ واحد كؿ يقسـ عمميـ النواب يتولى أف قبؿ

 الشعب وحريات الوطن استقالل وعن عنه مدافعاً  البالد لدستور مخمصاً  أكون أن العظيم باهلل أقسم"
 أعمل وأن واخالص وصدق بشرف النيابة بمهمة وأقوم البالد قوانين احترم وأن وكرامته وأمواله ومصالحه

 ".العربية األقطار وحدة لتحقيق

 :واألربعون السابعة المادة

 .بقانوف ونفقاتيـ النواب تعويض يحدد

 :واألربعون الثامنة المادة

 األعماؿ مف عمؿ في نيابتو يستغؿ أف لمنائب يجوز ال. 
 النيابة وبيف بينيا الجمع يجوز ال التي األعماؿ القانوف يحدد. 

 :واألربعون التاسعة المادة

 المدة تقؿ ال أف عمى المقعد شغور مف شيريف خالؿ نائب لو انتخب األسباب مف لسبب نيابي مقعد شغر إذا
 .المجمس مدة بانتياء الجديد العضو نيابة وتنتيي أشير ستة عف المجمس لوالية الباقية

 :الخمسون المادة

 اقتراح قبؿ المقترفة الجرائـ عف العاـ العفو يمنح أف. المطمقة أعضائو مجموع بأكثرية النواب لمجمس يحؽ
 .العفو

 



 

 :والخمسون الحادية المادة 

 في لمتحقيؽ أعضائو مف أكثر أو عضواً  ينتدب أو تحقيؽ، لجاف يؤلؼ أف وقت كؿ في النواب لمجمس يحؽ
 .منيـ تطمب التي والبيانات والوثائؽ الشيادات تقديـ الدولى موظفي وجميع الوزراء عمى ويجب أمر، كؿ

 :والخمسون الثالثة المادة 

 سناً  األصغراف العضواف ويقوـ سنًا، األعضاء أكبر عاـ كؿ مف االوؿ تشريف في األولى الجمسة يترأس 
 .الداخمي لمنظاـ وفقاً  المجمس مكتب أعضاء ثـ المجمس رئيس انتخاب في حاالً  ويشرع السر بأمانة

 المرة في النسبية فباألكثرية تحصؿ لـ فاف المطمقة، النواب مجموع بأكثررية المجمس رئيس ينتخب 
 .الثانية

 :والخمسون الرابعة المادة 

 داخمو في النظاـ بحفظ المجمس رئيس يقوـ. 
 الوقوؼ أو المجمس دخوؿ أخرى مسمحة لقوة يجوز وال المجمس، رئيس بأمر يأتمر خاص حرس لممجمس   

 .الرئيس بطمب إال منو، مقربة عمى

 :والخمسون الخامسة المادة

 عمنية المجمس جمسات. 
 في لمبحث سرية جمسات عقد فأكثر نواب عشرة مف أو الحكومة مف طمب عمى بناء يقرر أف ولممجمس 

 .معينة شؤوف
 :والخمسون السادسة المادة
 المطمقة النواب أكثرية حضرىا إذا إال المجمس جمسات تعقد ال 
 مشروع عذر بدوف يغيب الذي النائب مسؤولية الداخمي النظاـ يحدد. 

 



 

 

 :والخمسون السابعة المادة

 الداخمي نظامو يعينيا التي بالطريقة المجمس في التصويت يجري. 
 الحاضروف النواب إال يصوت ال. 
 السري بالتصويت االنتخابات تجري. 
 فاف ذلؾ، غير عمى الداخمي النظاـ أو الدستور نص إذا إال الحاضريف بأكثرية قراراتو المجمس يتخذ 

 .مرفوضاً  المشروع اعتبر األصوات تساوت

 :والخمسون الثامنة المادة

 القوانيف اقتراح حؽ نائب ولكؿ الوزراء، مجمس بموافقة الجميورية لرئيس. 
 تيدؼ التي أو بعضيا مف االعفاء أو تخفيضيا أو ضريبة الغاء إلى تيدؼ التي المالية القوانيف أما 

 اقتراحيا يجوز فال صرفو، أو كفالتو أو االقتراض أو بمشروعما، الدولة أمواؿ مف جزء خصيص إلى
 فأكثر نائباً  عشريف مف أو الوزراء مجمس بموافقة الجميورية رئيس قبؿ مف إال

 :والخمسون التاسعة المادة

 .التشريع في سمطتو عف يتخمى أف النواب لمجمس يجوز ال

 :الستون المادة

 .أشير ستة انقضاء قبؿ عميو عرضو يعاد ال قانوف مشروع المجمس رفض اذا

 

 

 



 

 :والستون الحادية المادة

 .اقراره منذ يوماً  عشر خمسة خالؿ الجميورية رئيس أصدره قانونا، المجمس أقر ذاإ

 المعينة المدة في اصداره فيجب لمقانوف االستعجاؿ صفة المطمقة أعضائو مجموع بأكثرية المجمس أقر ذاإ أما
 .حاالً  النواب مجمس رئيس نشره المذكورة المدة في الجميورية رئيس يصدره لـ واذا فيو،

 :والستون الثانية المادة

 ضمف المجمس إلى اعادىا المستعجمة غير القوانيف في النظر العادة ضرورة الجميورية رئيس وجد ذاإ 
 .الوزراء مجمس في متخذ معمؿ بمرسوـ وذلؾ الصدارىا، المحددة المدة

   فوراً  القانوف اصدار وجب المطمقة أعضائو مجموع بأكثرية عمييا المجمس أصر ذاوا. 

 :والستون الثالثة المادة

 إلى الجميورية رئيس أرسمو أو اصداره قبؿ قانوف دستورية عمى النواب مجمس أعضاء ربع اعترض ذاإ 
 عشرة خالؿ فيو قراراىا العميا المحكمة تصدر أف إلى نشره يوقؼ الدستور مخالفتو بحجة العميا المحكمة

 .أياـ ثالثة خالؿ فيو تبت أف العميا المحكمة عمى وجب االستعجاؿ صفة لمقانوف كاف واذا أياـ،
 المخالفة لتصحيح النواب مجمس إلى أعيد لمدستور مخالؼ القانوف أف العميا المحكمة قررت ذاإ 

 .الدستورية
 الجميورية رئيس عمى وجب المادة، ىذه في المحددة المدة خالؿ قرارىا العميا المحكمة تصدر لـ ذافإ 

 .القانوف اصدار

 

 

 



 

 :والستون الرابعة المادة

 أعضائيا ببعض أو برئيسيا المجمس جمسات في الوزارة تمثؿ أف يجب. 
 يشاؤوف مف بخبرة االستعانة وليـ فييا، والكالـ المجمس جمسات حضور ولموزراء الوزراء لرئيس يجوز 

 .المناقشة حيف الموظفيف مف
 الجمسة يحضر أف الوزراء مف حضوره المجمس رئيس يطمب مف وعمى. 

 :والستون الخامسة المادة

 النظاـ في المحدد الميعاد في االجابة وعمييا. واالستجوابات االسئمة الحكومة إلى يوجو أف نائب لكؿ
 .الداخمي

 :والستون السادسة المادة

 والتصويت، واالستجوابات واالسئمة والمذاكرات المناقشات أصوؿ لممجمس الداخمي النظاـ يحدد 
 .المجمس أعماؿ وسائر والمجاف المكتب واختصاص

 فيو المذكورة لالصوؿ وفقاً  اال نعديمو يجوز وال القانوف، قوة الداخمي لمنظاـ. 

 :والستون السابعة المادة

 نائباً  عشر خمسة بو تقدـ إذا إال أعضائيا أحد عف أو الوزارة عف الثقة حجب طمب في المجمس ينظر ال 
 .تقديمو منذ يوميف بعد اال فاكثر،

 بمجموعيا تستقيؿ أف فعمييا الوزارة، عف الثقة حجب المطمقة أعضائو مجموع بأكثرية المجمس قرر اذا. 
 يستقيؿ أف الثقة عنو حجبت الذي الوزير وعمى. 

 مف جماعة أو فرد يتقدـ التي الشكاوى جميع في لمنظر لجنة المجمس ينتخب :والستون الثامنة المادة
 .بالنتيجة صاحبيا واعالـ شكوى عف االستيضاح المجنى وعمى المواطنيف،

 



 

 

 السمطة التنفيذيةالفصل الرابع: 

 :والستون التاسعة المادة

 عمييا المنصوص الحدود ضمف الوزراء ومجمس الجميورية رئيس الشعب عف نيابة التنفيذية السمطة يمارس
 .الدستور في

 :الجميورية رئيس

 :والستون التاسعة المادة

 والتصويت، واالستجوابات واالسئمة والمذاكرات المناقشات أصوؿ لممجمس الداخمي النظاـ يحدد 
 .المجمس أعماؿ وسائر والمجاف المكتب واختصاص

 فيو المذكورة لالصوؿ وفقاً  اال نعديمو يجوز وال القانوف، قوة الداخمي لمنظاـ. 

 :السبعون المادة

 الدولة رئيس ىو الجميورية رئيس. 
 والميزات المراسيـ مف منصبو يقتضيو ما القانوف ويعيف. 

 

 

 

 



 

 

 :والسبعون الحادية المادة

 السري بالتصويت النواب مجمس قبؿ مف الجميورية رئيس ينتخب. 
 النواب مجموع ثمثي بأكثرية يفوز أف ويجب. 
 المطمقة باألكثرية ويكتفي االنتخاب أعيد تحصؿ لـ فاف. 
 النسبية بالكثرية ويكتفي ثالثة أعيد تحصؿ لـ فاف. 

 :والسبعون الثانية المادة

 :يكون أن الجمهورية لرئاسة ينتخب فيمن يشترط

  ًسنوات عشر منذ سوريا. 
  ًلمنيابة الترشيح لشروط حائزا. 
 عمره مف األربعيف ماً ممت. 
 مرور بعد إال تجديدىا يجوز وال. الرئيس انتخاب منذ تبدأ كاممة سنوات خمس الجميورية رئاسة مدة 

 .رئاستو انتياء عمى كاممة سنوات خمس

 :والسبعون الثالثة المادة

 بعد ما إلى الرئاسة منصب في الرئيس يبقى الرئيس مدة فيو تنتيي الذي الشير في المجمس مدة انتيت اذا
 .أشير ثالثة االضافية المدة ىذه تتجاوز ال اف عمى الجديد المجمس واجتماع االنتخاب انتياء

 والسبعون الرابعة المادة

 .والنيابة الجميورية رئاسة بيف الجمع يجوز ال

 



 

 

 :والسبعون الخامسة المادة

 :التالية اليميف النواب مجمس أماـ يحمؼ واليتو، الجميورية رئيس يمارس أف قبؿ

 ومصالحه الشعب حريات عمى أميناً  اكون وان وقوانينها البالد دستور احترم أن العظيم العمي باهلل أقسم)
 عمى لممحافظة قوة من لدي ما وكل جهدي أبذل وأن الجمهوري، لمنظام مخمصاً  أكون وأن وأمواله،
 .(العربية األقطار وحدة تحقيق عمى أعمل وأن أرضه سالمة عن والدفاع الوطن استقالل

 :والسبعون السادسة المادة

 خمسة واقميا شير أكثرىا بمدة القائـ الرئيس والية انتياء قبؿ الجديد الجميورية رئيس النواب مجمس ينتخب
 .يوماً  عشر

 :والسبعون السابعة المادة

 الدولية المفاوضات عمى الجميورية رئيس اطالع الحكومة عمى. 
 النواب مجمس يقرىا أف بعد ويبرميا المعاىدات الجميورية رئيس يوقع. 
 لديو األجنبية السياسية البعثات رؤساء يعتمد الذي وىو. 

 والسبعون: الثامنة المادة

 .وحفظو الجمسة محضر بتنظيـ ويأمر برئاستو اجتماع لعقد الوزراء مجمس يدعو أف الجميورية لرئيس

 :والسبعون التاسعة المادة

 الوزراء رئيس يوقعو الدولة بأمور تتصؿ ورسائؿ وصكوؾ مراسيـ مف الجميورية رئيس عف يصدر ما كؿ
 .استقالتو قبوؿ أو الوزراء رئيس تسمية مرسوـ خال ما المختص والوزير



 

 :الثمانون المادة

، تعيينيـ عمى القانوف ينص الذيف والموظفيف القضاة تعييف مراسيـ الجميورية رئيس يوقع  أيضاً  ويوقع بمرسـو
 .القانوف ألحكاـ وفقاً  اليو ترفع التي األخرى والمراسيـ التنظيمية المراسيف

 :والثمانون الحادية المادة

 إلى نفسيا المدة ضمف يحميا لـ أو اليو رفعيا منذ أياـ عشرة خالؿ المراسيـ الجميورية رئيس يوقع لـ إذا 
 .نافذة وتعتبر الوزراء مجمس رئيس ينشرىا القانوف أو الدستور لمخالفتيا العميا المحكمة

 رئيس ينشرىا الييا وصوليا منذ أياـ عشرة خالؿ الييا المحالة المراسيـ في العميا المحكمة تبت لـ اذا 
 .نافذة وتعتبر الوزراء مجمس

 األسباب ذكر بدوف رفضو الجميورية لرئيس يحؽ الذي النواب مجمس حؿ مرسوـ ذلؾ مف يستثنى 
 .االعداـ أحكاـ تصديؽ مراسيـ وكذلؾ

 :والثمانون الثانية المادة

 الوطني الدفاع مجمس استشارة بعد الوزراء مجمس مف بقرار الصمح ويعقد الحرب الجميورية رئيس يعمف
 .النواب مجمس وموافقة

 :والثمانون الثالثة المادة

 .الوطني الدفاع مجمس رئيس وىو لمجيش األعمى القائد ىو الجميورية رئيس

 :والثمانون الرابعة المادة

 .المجمس رئيس إلى ويوجييا برسائؿ النواب بمجمس الجميورية رئيس يتصؿ

 

 



 

 :والثمانون الخامسة المادة

 الوزراء مجمس في متخذ معمؿ بمرسوـ النواب مجمس يحؿ أف الجميورية لرئيس. 
 انتخابو مف شيراً  عشر ثمانية مضي قبؿ النواب مجمس يحؿ أف يجوز ال. 
 عمى تشرؼ أشخاصيا غير مف حكومة الجميورية رئيس ويعيف الوزراة تستقيؿ المجمس حؿ حالة في 

 .االنتخاب

 :والثمانون السادسة المادة

 العظمى والخيانة الدستور خرؽ حالتي في مسؤوؿ الجميورية رئيس. 
 العادية الجرائـ عف ايضاً  مسؤوؿ وىو. 
 العميا المحكمة أماـ إال الجميورية رئيس يحاكـ ال. 
 النواب مجمس أعضاء ربع تقدـ اذا إال العميا المحكمة إلى الجميورية رئيس احالة في البحث يجوز ال 

 .المجمس رئاسة إلى معمؿ خطي بطمب
 خالؿ تقريرىما المجنتاف وتقدـ مجتمعيف والقضائية الدستورية المجنتيف إلى فيو البحث قبؿ الطمب يحاؿ 

 .الييما الطمب احالة منذ أياـ ثالثة
 آخر أمر فييا يبحث أف يجوز وال االحالة طمب لمناقشة خاصة جمسة تعيف. 
 النواب مجموع اكثرية بموافقة إال الحالالت جميع في العميا المحكمة إلى الجميورية رئيس احالة تجوز ال 

 .المطمقة
 المحكمة ىذه تصدر حتى خالية الرئاسة سدة تعتبر العميا المحكمة إلى الجميورية رئيس احالة عند 

 .قرارىا
 العميا المحكمة اماـ والمحاكمة االتياـ اصوؿ دستورية صفة ذو قانوف ينظـ. 

 

 



 

 

 : والثمانون السابعة المادة

 .الخاص العفو اصدار حؽ الجميورية لرئيس

 :والثمانون الثامنة المادة

 عف يتخمى أف عمى بيا القياـ يمكنو ال حيف الجميورية رئيس صالحيات النواب مجمس رئيس يمارس 
 .الرئيس نائب إلى المدة ىذه خالؿ المجمس رئاسة

 خالؿ رئيسو دعوة عمى بناء النواب مجمس يجتمع واالستقالة الوفاة حالتي وفي دائمة الموانع كانت واذا 
 يجتمع المذكورة المدة في المجمس يدع لـ واذا جديد، جميورية رئيس النتخاب الرئاسة خمو مف أياـ عشرة
 .عشر الحادي اليوـ في حكما

 في يستمر المجمس رئيس فاف شيريف مف اقؿ واليتو النتياء بقي أو منحالً  النواب مجمس كاف اذا ماأ 
 .الجديد المجمس اجتماع حتى المذكورة الصالحيات ممارسة

 :والثمانون التاسعة المادة

 .بقانوف الجميورية رئيس مخصصات تحدد

 :التسعون المادة

 أو استقالتيا، أو الوزارة، عف الثقة حجب أو جديد، جميورية رئيس انتخاب بعد او اشتراعي، دور كؿ بدء في
 .الوزراء رئيس اقتراح عمى بناء لموزراء رئيساً  الجميورية رئيس يسمى ما لسبب الوزارة رئاسة خمو

 :والتسعون الحادية المادة

 النواب أكثر أيدىا اذا ممنوحة الثقة وتعتبر، الثقة عمى ويصوت النواب مجمس إلى ببرنامجيا الوزارة تتقدـ
 .الحاضريف

 



 

 

 :والتسعون الثانية المادة

 .الدولة سياسة الوزراء مجمس يدير

 :اآلتية األمور في لمنظر رئيسو برئاسة الوزراء مجمس ينعقد

 .القوانيف مشروعات ػ أ

 .القوانيف مشروعات ػ أ

 .التنظيمية المراسيـ ػ ب

 .الخاصة والموازنات الدولة موازنة ػ ج

 .والخارجية الداخمية السياسة ػ د

 .المجمس عمى عرضيا الرئيس بموافقة الوزراء أحد او الوزراء رئيس يقترح التي القضايا ػ ىػ

 .القانوف عمييا ينص التي األخرى القضايا ػ و

 يستقؿ لـ ما بالقرار قابال المخالؼ الوزير ويعتبر باألكثرية الوزراء مجمس قرارات تتخذ

 :والتسعون الثالثة المادة

 .وزير كؿ واختصاص الوزراء ومجمس الوزارة رئاسة نظاـ القانوف يحدد

 

 

 



 

 

 :والتسعون الرابعة المادة

 رئاستو تحت الوزارة تعقدىا التي الجمسات الوزراء مجمس رئيس يدير. 
 المختمفة الوزارات بيف األعماؿ وينسؽ. 
 النواب مجمس في بالوزارة الثقة يطرح أف وحده ولو. 
 الوزراء أحد إلى صالحياتو ببعض يعيد أف ولو. 

 :والتسعون الخامسة المادة

 تعطيؿ فيو ليس بما القوانيف لتنفيذ الالزمة باالنظمة مراسيـ الوزراء مجمس بموافقة الجميورية رئيس يصدر
 .احكاميا في تعديؿ أو تنفيذىا مف اعفاء أو ليا

 :والتسعون السادسة المادة

 .الجديدة الوزارة تسمى حتى الشؤوف تصريؼ في الوزراء يستمر عنيا، الثقة حجب أو الوزراة استقالة عند

 :والتسعون السابعة المادة

 الدولة أمالؾ مف شيئاً  يستأجروا أو يشتروا أف الحكـ تولييـ اثناء مباشرة غير أو مباشرة بصورة لموزراء ليس
 المؤسسات أو العامة االدارات تعقدىا التي المناقصات أو التعيدات في يدخموا أف وال العمني، بالمزاد ولو

 أو ما شركة إدارة مجمس في أعضاء يكونوا أف عمييـ يمتنع كما لمراقبتيا، الخاصة أو الدولة الدارة التابعة
 .تجاري عمؿ في يشتركوا اف أو عنيا وكالء

 

 



 

 

 :والتسعون الثامنة المادة

 .وزارتو عماؿأ عف وحده مسؤوؿ وزير وكؿ العامة السياسة عف النواب مجمس تجاه بالتضامف مسؤولة الوزارة

 :والتسعون التاسعة المادة

 .والجزائية والمالية المدنية الوزراء مسؤولية القانوف يحدد

 :لممائة المتممة المادة

 مف استقالتو تمنع وال إليو المنسوبة التيمة في العميا المحكمة تبت أف إلى العمؿ عف المتيـ الوزير يوقؼ
 .محاكمتو

 :المائة بعد الواحدة المادة

 .والنيابة الوزارة بيف الجمع يجوز

 :المائة بعد الثانية المادة

 .بقانوف والوزراء الوزراء رئيس مخصصات تحدد

 :المائة بعد الثالثة المادة

 .الوزراء مجمس برئاسة يرتبط لمتفتيش مكتب يؤسس

 .عمييا ومالحظاتو ونتائجيا مفتشيو تقارير عف صورة النواب مجمس رئاسة إلى المكتب ىذا يرفع

 .بقانوف أعضائو وحصانة واختصاصو مالكو يحدد

 



 

 

 القضائية السمطة: الخامس الفصل

 :المائة بعد الرابعة المادة

 مستقمة سمطة القضاء

 :المائة بعد الخامسة المادة

 .القانوف لغير قضائيـ في عمييـ سمطاف ال مستقموف، الحكـ قضاة ػ

 .وحرياتيـ الناس لحقوؽ ضماف وتجردىـ وضميرىـ القضاى شرؼ

 :المائة بعد السادسة المادة

 .القوانيف ويحتـر بالعدؿ الناس بيف يحكـ أنو يقسـ عممو القاضي يتولى أف قبؿ

 :المائة بعد السابعة المادة

 .معممة تكوف أف ويجب السوري الشعب باسـ االحكاـ تصدر

 :المائة بعد الثامنة المادة

 2الدولة في القضاء يمارس

 العميا المحكمة. 
 التمييز محكمة. 
 األخرى المحاكـ. 

 



  

 

 :المائة بعد التاسعة المادة

 .القانوف الحكاـ وفقاً  وبمرسوـ األعمى، القضاء مجمس مف بقرار الحكـ قضاة يعيف

 :المائة بعد العاشرة المادة

 .القانوف الحكاـ ووفقاً  األعمى القضاء مجمس مف بقرار يكوف وعزليـ وتأديبيـ ونقميـ القضاة ترفيع

 :المائة بعد عشر الحادية المادة

 .العدؿ وزير يترأسيا واحدة قضائية مؤسسة العامة النيابة

 :المائة بعد عشر الثانية المادة

 .الجزائية األحكاـ وتنفذ مخالفييا وتالحؽ القوانيف تطبيؽ عمى وتسير العدالة تحرس التي ىي العامة النيابة

 :المائة بعد عشر الثالثة المادة

 .بقانوف يحدد وعزليـ وتأديبيـ ونقميـ وترفيعيـ النيابة قضاة تعييف

 :المائة بعد عشر الرابعة المادة

 .بقانوف تحدد القضاة ورواتب ودرجاتيا والعسكرية المدنية المحاكـ مالؾ

 :المائة بعد عشر الخامسة المادة

 العميا المحكمة، العدؿ لوزارة تابعاً  وعزليـ وترفيعيـ تعيينيـ ويكوف بقانوف يحدد القضائييف المساعديف مالؾ

 

 



  

 

 :المائة بعد عشر السادسة المادة

 ينتقي. اسماً  عشر أربعة تحوي قائمة مف النواب مجمس ينتخبيـ أعضاء سبعة مف العميا المحكمة تؤلؼ 
 أف عمى المنصب، ىذا بعبئ لمقياـ الكافية المؤىالت فييـ توافرت ممف الجميورية رئيس القائمة ىذه

 .عمرىـ مف األربعيف وأتموا العميا الشيادات حممة مف يكونوا
 وصوؿ منذ أياـ عشرة خالؿ وذلؾ اسماء سبعة تتضمف واحدة وبقائمة خاصة جمسة في االنتخاب يجري 

 .النواب مجمس إلى القائمة
 المجمس أعضاء مجموع مف المطمقة األكثرية أصوات حاز مف باالنتخاب يفوز. 
 الحاضريف بأكثرية ويكتفي االنتخاب يعاد األكثرية ىذه تحصؿ لـ فاف. 
 النسبية بالكثرية حينئذ ويكتفي ثالثة االنتخاب يعاد تحصؿ لـ فاف. 

 :المائة بعد عشر السابعة المادة

 .العميا المحكمة عضوية وبيف بينيا الجمع يجوز ال التي األعماؿ القانوف يحدد

 :المائة بعد عشر الثامنة المادة

 انتخابو تجديد ويجوز سنوات، خمس منصبو في العميا المحكمة عضو يبقى. 
 أعضائيا مف فأكثر أربعة عميو يوافؽ بقرار إال عنيا العميا المحكمة عضو يفصؿ ال 

 

 

 

 



  

 

 :المائة بعد عشر التاسعة المادة

 .سنوات لخمس أعضائيا مف رئيساً  المطمقة أعضائيا بأكثرية العميا المحمة تنتخب

 :المائة بعد العشرون المادة

 قائمة مف لو خمفاً  النواب مجمس ينتخب ماف لسبب العميا المحكمة أعضاء مف عضو منصب يشغر عندما
 .الجميورية رئيس ينتقييا الشاغر العدد أضعاؼ ثالثة تتضمف

 (.116) المادة في المذكورة ولالصوؿ لمشروط وفاقاً  واالتنخاب االنتقاء يجري

 :المائة بعد والعشرون الحادية المادة

 اليميف الجميورية رئيس يحضرىا خاصة جمسة في النواب مجمس أماـ العميا المحكمة وأعضاء رئيس يقسـ
 ".وأمانة بتجرد بواجبي وأقوم وقوانينها البالد دستور احترم أني العظيم باهلل قسمأ":اآلتية

 :المائة بعد والعشرون الثانية المادة

 :اآلتية األمور في مبرمة بصورة وتبت العميا المحكمة تنظر

 (.66) لممادة وفقاً  الييا المحالة القوانيف دستورية ػ أ

 .وقانونيتيا الجميورية رئيس مف الييا المحالة المراسيـ مشروعات دستورية ػ ب

 .والوزراء الجميورية رئيس محاكمة ػ ج

 .االتنخابات طعوف ػ د

 



  

 
 اذا التنظيمية، لممراسيـ أو لمقانوف أو لمدستور المخالفة والمراسيـ االدارية والقرارات األعماؿ ابطاؿ طمب ػ ىػ

 .منيا يتضرر مف بالشكوى تقدـ

 األعمى القضاء مجمس، السابقة األمور في والبت النظر صوؿأ القانوف يعيفو.

 :المائة بعد والعشرون الثالثة المادة

 :أعضاء سبعة مف األعمى القضاء مجمس يؤلؼ 

 .رئيساً  العميا المحكمة رئيس ػ أ 

 .العميا المحكمة أعضاء مف اثنيف ػ ب 

 .مرتبة األعمى التمييز محكمة قضاة مف ربعةأ ػ ج 

 :المائة بعد والعشرون الرابعة المادة

 وفقاً  وعزليـ وتأديبيـ ونقميـ وترفيعيـ القضاة تعييف المجمس ىذا عمى األعمى القضاة مجمس رئيس يقترح
 .المطمقة باألكثرية ذلؾ في المجمس ويبت القانوف ألحكاـ

 وفقاً  العدؿ وزير إلى ويرفعيا وبوقعيا األعمى القضاء مجمس قرار عمى بناء المراسيـ مشروعات الرئيس يييء
 (.08) المادة ألحكاـ

 :المائة بعد والعشرون الخامسة المادة

 ونقميـ وترفيعيـ تعيينيـ وأصوؿ القضاة بحصانة والمتعمقة القوانيف مشروعات األعمى القضاء مجمس يقترح
 .وتأديبيـ وعزليـ

 



 

 

 :المائة بعد والعشرون التاسعة المادة

 :التالية االمور في المساىمة ىي الرئيسية المحافظة مجمس ميمات  

 والطفولة األمومة ورعاية المجاني الصحي االسعاؼ بتوسيع المرض مكافحة. 
 والمساىمة األمييف وتعميـ والمينية واالبتدائية األولية والمدارس الحضانة دور بانشاء الجيؿ مكافحة 

 .التعميـ بنشر
 الكيرباء وتعميـ المحمية الطرؽ شبكة وانشاء والمدف القرى في لمشرب الصالحة المياه توفير. 
 المحافظة في البمديات مناطؽ تحديد. 
 وتنظيميا المعارض اقامة. 
 الفنادؽ عمى واالشراؼ واالصطياؼ السياحة تنشيط ػ. 
 المحمية المواصالت تنظيـ. 
 المعدنية المياه استثمار. 
 التشجير وتنشيط الغابات انشاء. 
 فييا والمساىمة الخيرية العماؿ رعاية. 
 والبري والنيري البحري الصيد واستثمار تنظيـ. 

 

 

 

 

 



  

 

 :المائة بعد الثالثون المادة

 :مف بميماتيا لمقياـ الخاصة المحافظة موارد تتألؼ

 .الييا تضاؼ أو المحافظة في المجببة العامة الضرائب أصؿ مف تؤخذ القانوف يعينيا مئوية حصة ػ أ

 .القانوف حدود في المحافظة مجمس يفرضيا التي المحمية الرسوـ ػ ب

 المواطنيف حؽ تقيد واال المحافظات بيف االمواؿ ومرور االشخاص انتقاؿ تعوؽ أال الرسوـ ىذه في يشترط
 .الوطف اراضي في وأعماليـ مينيـ ممارسة في

 .المحافظات لمجالس الخاصة المحاسبة اصوؿ القانوف ينظـ

 :المائة بعد والثالثون الحادية المادة

 أعماليا ومراقبة وتنفيذىا وكيفية المحافظات مجالس في والقرارات المباحثات أصوؿ القانوف يحدد

 

 

 

 

 

 

 



 

 المالية الشؤون:  السابع الفصل

 :المائة بعد والثالثون الثالثة المادة

 العامة الموازنة الحكومة تييء. 
 اقرارىا حؽ وحده النواب ولمجمس. 

 :المائة بعد والثالثون الرابعة المادة

 موازنات احداث يجوز وال العادية والنفقات الموارد تتضمف واحدة عامة موازنة مالية سنة لكؿ 
 .بقانوف إال ممحقة أو مستقمة

 موارد تتضمف سنة، مف ألكثر استثنائية موازنة مشروع تضع أف الضرورة حالة في لمحكومة 
 .النواب مجمس أقرىا اذا إال تنفيذىا يجوز وال استثنائية، ونفقات

 :المائة بعد والثالثون الخامسة المادة

 حساباتيا وقطع وتنفيذىا واقرارىا المحمية الموازنات تنظيـ اصوؿ القانوف يقرر. 
 المائة بعد والثالثوف السادسة المادة: 
 بقانوف المالية السنة مبدأ يحدد. 
 أشير بثالثة حموليا قبؿ مالية سنة لكؿ العامة الموازنة مشروع النواب مجمس إلى الحكومة تقدـ 

 .فأكثر

 

 

 



  

 :المائة بعد والثالثون السابعة المادة

 .فمادة مادة واالستثنائية العادية الموازنة عمى النواب يصوت

 :المائة بعد والثالثون الثامنة المادة

 المحضة المالية االحكاـ سوى الموازنة قانوف يتضمف أف يجوز ال. 
 الموازنة قانوف في جديدة نفقات ليا تقتضي ومصالح ضرائب احداث يجوز ال. 
 جمياأ مف حددت التي السنة في إال الموازنة قانوف أحكاـ تنفذ ال. 

 :المائة بعد والثالثون الثامنة المادة

 النفقات أو الواردات مجموع تقدير في يزيد أف الموازنة درس اثناء النواب لمجمس ليس. 
 االولى الفقرة مراعاة بشرط الموازنة مشروع تعدؿ اف الموازنة لمجنة. 
 تقريرىا وضع مف الموازنة لجنة انتياء بعد جديدة نفقة احداث أو نفقة في زيادة يقترحوا ف لمنواب ليس 

 .الموازنة مشروع عمى
 ليا وموارد جديدة نفقات حداثإ شأنيا مف قوانيف يقر أف الموازنة اقرار بعد النواب لمجمس يجوز. 

 :المائة بعد األربعون المادة

 اعتمادات تفتح لياف وضع التي المالية السنة بدء قبؿ الموازنة مشروع اقرار مف النواب مجمس يتمكف لـ اذا
 السنة اعتمادات مف جزءاً  عشر اثني مف جزء أساس عمى الوزراء مجمس في يتخذ بمرسوـ مؤقتة شيرية
 .السابقة المالية السنة نياية في النافذة لمقوانيف وفقاً  الموارد وتجبى السابقة

 

 

 



  

 

 :المائة بعد واألربعون الحادية المادة

 نصاً  القانوف يتضمف أف يجوز وال عامة إدارة لكؿ المقدرة األعمى الحد تتجاوز أف لمحكومة يجوز ال 
 .التجاوز بيذا لمحكومة يسمح

 بقانوف إال اضافية أو جديدة اعتمادات فتح يجوز ال. 

 :المائة بعد واألربعون الثانية المادة

 قطع ويتـ السنة ىذه انتياء منذ عاميف تتجاوز ال مدة في مجمس عمى المالية لمسنة النيائية الحسابات تعرض
 .بقانوف الحسابات

 :المائة بعد واالربعون الثالثة المادة

 العامة المنفعة ألجؿ الضريبة تفرض انما. 
 استثنائية حاالت في إال عينية ضريبة يتضمف فرض أف يجوز وال بالنقد، الضريبة تحدد. 

 :المائة بعد واالربعون الرابعة المادة

 بقانوف الغاؤىا أو تعديميا أو ضريبة احداث يجوز ال. 
 القانوف في المبينة األحواؿ في إال منيا جزء أو الضريبة تأدية مف أحد اعفاء يجوز ال. 
 القانوف في المعينة بالطرؽ إال الضريبة بتأدية أحد تكميؼ يجوز ال. 

 

 

 



 

 

 :المائة بعد واألربعون الخامسة المادة

 ايفائو وطرؽ وفائدتو شروطو بقانوف، إال خاص أو عاـ قرض عقد يجوز ال. 
 بقانوف  إال تكفؿ أو تقرض أف لمدولة يجوز ال 
 الدولة خزينة مف انفاؽ عمييا ويترتب وااللتزامات التعيدات عقد اصوؿ القانوف يحدد. 

 :المائة بعد ربعونواأل  السادسة المادة

 بقانوف إال عامة مصمحة استغالؿ أو الطبيعية البمد ثروة مف شيء باستثمار امتياز أو احتكار منح يجوز ال
 .محدودة ولمدة

 :المائة بعد ربعونواأل  السابعة المادة

 آراءه يتضمف عاماً  تقريراً  اليو ويقدـ الدولة، النواب حسابات مجمس عف نيابة المحاسبات ديواف يدقؽ 
 .عمييا المترتبة والمسؤولية المرتكبة المخالفات وبياف وممحظاتو

 يعاد تحصؿ لـ فاف المطمقة، الحاضريف بأكثرية المحاسبات ديواف اعضاء النواب مجمس ينتخب 
 ضعؼ تتضمف المجمس مكتب ينظميا قائمة مف االتنخاب ويكوف النسبيةف بالكثرية ويكتفي االنتخاب

 .انتخابو المطموب العدد
 رأساً  النواب بمجمس المحاسبات ديواف يرتبط. 
 وحصانتيـ اعضائو واختصاص المحاسبات ديواف مالؾ المجمس مكتب مشروعو يعد بقانوف يحدد 

 .المعامالت عمى الرقابة وطريقة
 النواب مجمس موازنة مف جزء المحاسبات ديواف موازنة. 

 

 



  

 

 :المائة بعد واألربعون الثامنة المادة

 .الخزينة بادارة أو والنفقات بالموارد تتعمؽ دراسات أو تحقيؽ كؿ المحاسبات ديواف يكمؼ أف النواب لمجمس

 :المائة بعد واالربعون التاسعة المادة

 .سنة كؿ في فأكثر مرة المالية الدولة حالة عف ببياف النواب مجمس إلى تتقدـ أف الحكومة عمى يجب

 :المائة بعد الخمسون المادة

 .بقانوف النقد نظاـ يحدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االقتصادية الشؤون: الثامن الفصل

 :المائة بعد والخمسون الحادية المادة

 األرض باستثمار المعيشة، مف الئقاً  مستوى لمشعب لتحقؽ وتنظيمو الوطني االقتصاد عمى الدولة تشرؼ
 .المواطنيف لجميع العمؿ وتوفير والتجارة الصناعة وتقدـ

 :المائة بعد والخمسون الثانية المادة

 الوطف قابميات لتنمية االقتصادية والمناىج الخطط اقتراح ميمتو دائـ، اقتصادي مجمس الدولة في يحدث 
 .االقتصادية النواحي مختمؼ في

 النواب ومجمس الحكومة إلى أعمالو ونتائج تقاريره المجمس يقدـ. 
 المتوخاة الغاية تحقيؽ يكفؿ وجو عمى انتقائيـ وطريقة. االقتصادي المجمس أعضاء عدد بقانوف يحدد 

 .منو

 المائة بعد والخمسون الثالثة المادة

 بقانوف ذلؾ ويكوف وادارتيا، معينة مشروعات لتنفيذ واداري، مالي باستقالؿ تتمتع مؤسسات حداثإ يجوز
 .عمييا واالشراؼ انتقائيـ وطريقة أعضائيا عدد يحدد

 :المائة بعد والخمسون الرابعة المادة

 مدة في منيا يستفيدوف الذيف مف تستوفييا االراضي وتحسيف الري مشروعات عمى الدولة تنفقيا التي مواؿاأل
 .القانوف يحددىا قدرتيـ مع تتفؽ

 



 

 

 الدستور تعديل:  التاسع الفصل

 :المائة بعد والخمسون الخامسة المادة

 يتـ أف عمى الدستور، مواد مف أكثر أو مادة تعديؿ طمب والنواب الوزراء مجمس بموافقة الجميورية لرئيس
 :اآلتية لمشروط وفقاً  ذلؾ

 .اليو الداعي والسبب تعديميا المطموب المواد التعديؿ طمب في يذكر أف يجب ػ أ

 .مجموعيـ مف فأكثر الثمث يوقعو أف يجب النواب مف مقدما الطمب كاف اذا ػ ب

 الرفض اعتبر رفض فاذا المطمقة، أعضائو مجموع بأكثرية عميو يصوت ثـ التعديؿ طمب المجمس يناقش ػ ج
 .سنة مرور قبؿ ذاتيا المواد تعديؿ طمب اعادة يجوز وال نيائياً 

 .التعديؿ في رغبة ذلؾ اعتبر المطمقة النواب مجموع أكثرية التعديؿ عمى وافقت اذا ػ د

 مجموع ثمث وافؽ فاذا تعديميا، المراد المواد في التعديؿ رغبة اقراره مف أشير ستة بعد المجمس يتناقش ت ىػ
 .نافذاً  وأصبح الدستور صمب في ادخؿ التعديؿ عمى أعضائو

 .اقراره منذ اسبوعيف خالؿ المعدؿ الدستور عمى القسـ اعادة النواب عمى ويجب

 

 

 

 



  

 

 انتقالية أحكام: العاشر الفصل

 :المائة بعد والخمسون السادسة المادة

 .تنفيذه منذ سنتيف مرور قبؿ الدستور ىذا تعديؿ يجوز ال

 :المائة بعد والخمسون السابعة المادة

 ىذا تنفيذ منذ أشير ستة خالؿ محاكمتيـ، وأصوؿ والوزراء الجميورية رئيس مسؤةلية قانوف يصدر أف يجب
 .الدستور

 :المائة بعد والخمسون الثامنة المادة

 البدو تحضير عمى الحكومة تعمؿ. 
 يتـ ريثما الحكامو تخضع التي العشائر ويحدد الرحؿ البدو بيف البدوية التقاليد يرعى خاص قانوف يوضع 

 .تحضيرىـ
 بقانوف اعتماداتو مع ويقر البدو تحضير تحقيؽ لضماف مراحؿ عمى برنامج يوضع. 
 حيث مف أوضاعيـ فييا تراعى الرحؿ البدو بانتخابات خاصة مؤقتة أحكاـ االنتخاب قانوف في يوضع 

 .التصويت وكيفية المدني السجؿ

 :المائة بعد والخمسون التاسعة المادة

 ىذا أحكاـ تنفيذ منذ األكثر عمى سنوات عشر خالؿ كافة الدولة انحاء في االبتدائي التعميـ تعميـ جيب 
 .الدستور

 بقانوف اعتماداتو مع ويقر مراحؿ عمى مفصؿ برنامج لذلؾ يوضع. 

 



  

 

 ىذه لبموغ الموضوع البرنامج بتنفيذ ممزمة المذكورة السنوات خالؿ الحكـ عمى المتعاقبة الحكومات جميع 
 .الغاية

 :المائة بعد الستون المادة

 الدستور ىذا أحكاـ تنفيذ منذ األكثر عمى سنوات عشر خالؿ البالد في المية عمى القضاء يجب. 
 بقانوف اعتماداتو مع ويقر مفصؿ برنامج لذلؾ يوضع. 
 ىذه لبموغ الموضوع البرنامج بتنفيذ ممزمة المذكورة السنوات خالؿ الحكـ عمى المتعاقبة الحكومات جميع 

 .الغاية

 :المائة بعد والستون الحادية المادة

 .كافة المواطنيف وتسجيؿ المدني السجؿ تنظيـ يجب الدستور ىذا تنفيذ منذ سنتيف خالؿ

 :المائة بعد والستون الثانية المادة

 مف كاؼ بعدد تستعيف أعضائو مف خاصة لجنة افور  النواب مجمس ينتخب الدستور ىذا اقرار بعد 
 .الدستور ىذا وأحكاـ القائـ التشريع بيف لمتوفيؽ الالزمة القوانيف اقتراحات لتقديـ والخبراء المختصيف

 الدستور ىذا تنفيذ منذ سنتيف خاللو الميمة ىذه انجاز النواب ومجمس المجنة عمى يجب.  

 

 

 

 

 

 



    

 

 :المائة بعد والستون الثالثة المادة

 .الدستور أحكاـ يوافؽ بما يعدؿ أف إلى مؤقتاً  نافذاً  يبقى الدستور ىذا ألحكاـ المخالؼ القائـ التشريع اف

 :المائة بعد والستون الرابعة المادة

 الصالحيات يمارس نواب مجمس وتصبح الدستور، ىذا اقرار فور الحاضرة لمجمعية التأسيسية الصفة تنتيي
 .الدستور ىذا في عنيا المنصوص

 .1191 االوؿ كانوف مف االوؿ اليوـ واليتو بدء ويعتبر

 36 المادة في عنيا المنصوص المكتب انتخابات تجري أف إلى عممو في التاسيسية الجمعية مكتب ويستمر
 .الدستور مف

 :المائة بعد والستون الخامسة المادة

 116 لممادة وفاقاً  لعضويتيا يرشحيـ مف باسماء قائمة الجميورية رئيس يقدـ مرة أوؿ العميا المحكمة لتأليؼ
 .انتخابو منذ أشير أربعة خالؿ

 :المائة بعد والستون السادسة المادة

 .التأسيسية الجميعة رئيس وينشره اقراره، حيف مف نافذاً  الدستور ىذا يعتبر

 1138 أيموؿ 3 الموافؽ 1661 القعدة ذو 36 في دمشؽ

 التأسيسية الجمعية رئيس

 كيخيا رشدي


