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ا نَ َم لَ َك اَل عِلْ َحانَ واْ ُسبْ الُ ِإالَّ مَا عَلَّمْتَنَا ِإنَّكَ  قَ
 أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
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 :تحية الحق والعروبة

عرضًا يلخص معظم المراسيم التشريعية والقوانين الصادرة في لكم قدم نأن  يشرفنا
، حيث وضعنا فيه معظم 2015عام حتى  2011الجمهورية العربية السورية، منذ عام 

المراسيم والقوانين التي تفيد الزمالء المحامون في حياتهم اليومية أثناء ممارستهم 
 كفرسان للعدالة وأحد أهم أجنحتها. لواجباتهم

الفائدة  هللا العلي القدير التوفيق وتحقيق سائلينهذا  نكون قد وفقنا في عرضناأتمنى أن 
 المرجوة لكافة الزمالء.

 
 م مني كل الشكر والتقدير واالحتراملك

 
 شيخ غريب زاده كمال المحامي وائل
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 /1المرسوم التشريعي رقم /
 تعديل قانون العقوبات

 رئيس الجمهورية
 .بناًء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
 .يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية -1المادة 
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم يعدل الحد األدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون  -2المادة 

وتعديالته، وفي سائر النصوص الجزائية األخرى ويصبح )خمسمائة( ليرة، ويعدل حدها األعلى  1949لعام  /148/
ويصبح )ألفي( ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح )خمسمائة( ليرة، ما لم ينص القانون في أي من 

 .ين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلكالحدين المذكور 
يعدل الحد األدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح )ألفي(  -3المادة 
ويعدل حدها األعلى ويصبح )عشرة آالف( ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح )ألفي( ليرة، ما  ليرة،
 .ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلكلم 

( من هذا المرسوم 2يعدل الحد األدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة ) -4المادة 
أي من الحدين التشريعي ويصبح )عشرة آالف( ليرة، وحدها األعلى )مائتي ألف( ليرة، ما لم ينص القانون في 

 .المذكورين على أكثر من ذلك
( من قانون 54من المادة ) /2يستعاض عن عبارة )تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند / -5المادة 

 .(العقوبات بالعبارة التالية، )تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة
( من قانون 62من المادة ) /2ليرات(، الواردة في البند / يستعاض عن عبارة )تتراوح بين ليرتين وخمس -6المادة 

 .(العقوبات بالعبارة التالية، )تتراوح بين خمسين ومائة ليرة
 :( ويستعاض عنها بالنص التالي243تلغى المادة ) -7المادة 

 :إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة-1
 .، أو باألشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنةأ*. بداًل من اإلعدام، باألشغال الشاقة المؤبدة

 .ب*. وبداًل من األشغال الشاقة المؤبدة، باألشغال الشاقة المؤقتة ال أقل من اثنتي عشرة سنة
 .ج. وبداًل من االعتقال المؤبد، باالعتقال المؤقت ال أقل من اثنتي عشرة سنة

 .ة جنائية أخرى د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوب
هـ. ولها أيضًا فيما خال حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على األقل من أية عقوبة ال يجاوز حدها 
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 .األدنى الثالث سنوات
وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع اإلقامة واإلخراج  -2

 .(88( و)82( و)65بالد وفاقًا ألحكام المواد )من ال
 :( ويستعاض عنها بالنص التالي244تلغى المادة ) -8المادة 

إذا أخذت المحكمة باألسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو  1-
 (.52( و)51المقيدة لها إلى حدها األدنى المبين في المادتين )

ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن اإلقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خال حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى  2-
 .عقوبة تكديرية بقرار معلل

 :( ويستعاض عنها بالنص التالي508تلغى المادة ) -9المادة 
ين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وب1-

 .على أن ال تقل العقوبة عن الحبس سنتين /241من العذر المخفف وفق أحكام المادة /
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطالق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطالق المحكوم به لمصلحة 

 .زواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبةالمعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على ال
ذا  2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت المالحقة، وا 

 .حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة
روع، أو بالطالق المحكوم به ويعاد إلى المالحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطالق المرأة دون سبب مش

 .لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثالث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة
 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي533تلغى المادة ) -10المادة 

 .من قتل إنسانًا قصدًا، عوقب باألشغال الشاقة عشرين سنة
 :(، ويستعاض عنها بالنص لتالي536تلغى المادة ) -11المادة 

من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب  1-
 .باألشغال الشاقة سبع سنوات على األقل

 .وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحاالت المنصوص عليها في المادتين السابقتين 2-
 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي537تلغى المادة ) -12المادة 

تعاقب باالعتقال المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاًء للعار، على قتل وليدها الذي  1-
 .حبلت به سفاحاً 

 .وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً  2-



 

11 
 

 

 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي538تلغى المادة )-13المادة 
يعاقب باالعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنسانًا قصدًا بعامل اإلشفاق بناًء على الحاجة 

 .بالطب
 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي539تلغى المادة ) -14المادة 

( الفقرات 218ريقة من الطرق المذكورة في المادة )من حمل إنسانًا بأية وسيلة كانت على االنتحار، أو ساعده بط 1-
 .)أ، ب، د( على قتل نفسه، عوقب باالعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم االنتحار

 .وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات في حالة الشروع في االنتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم 2-
ذا كان الشخص ال 3- محمول أو المساعد على االنتحار حدثًا دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهًا طبقت وا 

 .عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه
 :( ويستعاض عنها بالنص التالي548تلغى المادة ) -15المادة 

مشهود أو في صالت يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا ال
جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة 

 .الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل
 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي556تلغى المادة ) -16المادة 

 تة،يقضى على المجرم باألشغال الشاقة المؤق
 .إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر-أ

 .إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية-ب
 .إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها-ج

 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي641تلغى المادة ) -17المادة 
مااًل منقواًل أو غير منقول أو أسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء فاستولى عليها كل من حمل الغير على تسليمه  1-

أو بظرف مهد له المجرم أو  أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية إما باستعمال الدسائس احتيااًل،
  .تصرف بهاأو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة لل .ظرف استفاد منه

 .أو باستعماله اسمًا مستعارًا أو صفة كاذبة
عوقب بالحبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آالف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، وال يستفيد 

 .المحكوم من األسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إال في حالة إزالة الضرر
 .العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم يطبق 2-
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 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي656تلغى المادة ) -18المادة 
كل من أقدم قصدًا على كتم أو اختالس أو إتالف أو تمزيق سند يتضمن تعهدًا أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم 

لعارية أو الرهن، أو إلجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو اإلجارة أو على سبيل ا
شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح 

 .بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن ال تنقص عن ألفي ليرة
 :، ويستعاض عنها بالنص التالي(657تلغى المادة ) -19المادة 

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم 
أنه ال يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم اإلنذار، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع 

 .والضرر على أن ال تنقص الغرامة عن ألفي ليرةقيمة الردود والعطل 
 :(، ويستعاض عنها بالنص التالي659تلغى المادة ) -20المادة 

كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطًا أو بصورة  1-
بالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين و 

 .أن ال تقل الغرامة عن ألفي ليرة
 .تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزًا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره 2-

 .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية -21المادة 
 الديمي 3/1/2011هجري الموافق لـ  28/1/1432دمشق في 

 الجمهورية رئيس
 بشار األسد
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 /7المرسوم التشريعي رقم /
 قانون اإلرث والوصية لطائفتي الروم األرثوذكس والسريان األرثوذكس

 

 رئيس الجمهورية
 .بناًء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي
 .كس المرافقيصدق قانون اإلرث والوصية لطائفتي الروم األرثوذكس والسريان األرثوذ -1المادة 
 .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية -2المادة 

 ميالدي 11/1/2011هجري الموافق لـ  6/2/1432دمشق في 
 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

 قانون اإلرث والوصية لطائفتي الروم األرثوذكس والسريان األرثوذكس

 الباب األول
 أحكام عامة

يخلفه اإلنسان عند وفاته من األموال الثابتة والمنقولة والحقوق وااللتزامات التي له أو التركة هي كل ما  -1المادة 
 عليه

 اإلرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون  -2المادة 
 المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً  -3المادة 
 من مؤرثه وفقًا ألحكام هذا القانون الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية  -4المادة 
 -5المادة 

 .يستحق اإلرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً  -1
يجب الستحقاق اإلرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتًا وتوفر الشروط  2-

 .المنصوص عليها في هذا القانون 
لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل ألكثر من تسعة يستحق الجنين اإلرث إذا ولد حيًا  3-

أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي اإلرث حصرًا أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة 
 .الحامض النووي إلثبات النسب أمام المحكمة المختصة

يهما مات أواًل فال استحقاق ألحدهما في تركة اآلخر سواء كان موتهما في حادث إذا مات اثنان ولم يعلم أ -6المادة 
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 .واحد أم ال
 :موانع اإلرث اثنان -7المادة 

 .ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم 1-
 .اختالف الدين 2-

 -8المادة 
ن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه تؤول حصة الوارث المحروم من اإلرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأ 1-

 .من األموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة
يمنح األجنبي المسيحي حق اإلرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع األحكام الناظمة لتملك  2-

 .األجانب
 9المادة 

 :يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي -1
 .ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك-أ

 .ديون الميت-ب
 .الوصية إن وجدت-ج

 يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون 2-
تؤول التركة أو ما بقي منها إلى في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون 3-

 .الخزينة العامة
 10المادة 

في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء اآلخر على قيد الحياة فإنه يستمر باالنتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن 1-
 .يكون له حق اإلجارة

المستحقين مقيدًا بشرط عدم  يسجل حق االنتفاع المذكور في السجالت العقارية عند نقل الحصص السم الورثة2-
 .اإلجارة

 .يسقط حق االنتفاع المذكور أعاله بالزواج أو التأجير3-
 الباب الثاني

 طبقات الورثة وتوزيع التركة
 :11المادة 

 :تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة -أوالً 
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 :ن الطبقة األولىالورثة م1-
 .تشمل هذه الطبقة أوالد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا1-
 .أوالد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور واإلناث2-
 .إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكرًا كان أم أنثى فتنحصر التركة به3-
ه حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول إذا كانت بين أوالد المورث من توفي قبل4-

  .لوالدهم لو كان حياً 
 .إذا كان للمورث أوالد متعددون وقد توفوا جميعًا قبله فتنتقل حصصهم إلى أوالدهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي 5-
  :الورثة من الطبقة الثانية2-

 .تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى
ي حال عدم وجود ورثة من الطبقة األولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند ف1-

ذا كان أحد الوالدين توفيًا قبل وفاة المورث فتنحصر التركة باآلخر وتنتقل إليه  وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وا 
 .بالكامل

ولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة األ2-
 .أحدهما السدس

 :الورثة من الطبقة الثالثة3 -
 .تشمل هذه الطبقة األخوة واألخوات األشقاء واألخوة واألخوات ألب وألم وأجداد وجدات المتوفى

جود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين األولى والثانية وعدم و 
 :أعاله وفق الترتيب التالي

 .األخوة األشقاء واألخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم1-
ذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم باإلرث مهما نزلوا  .وا 

زع التركة على الجد أو الجدة ألب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي ( السابق تو 1في حال عدم وجود ورثة من البند )2-
 .منهم على قيد الحياة

 .( أعاله توزع التركة على األخوة واألخوات ألب بالتساوي فيما بينهم2و1في حال عدم وجود ورثة من البندين )3-
الجد ألب بالتساوي فيما بينهم.  ( السابقة توزع التركة على فروع3و2و1في حال عدم وجود ورثة من البنود )4-

  .وتحل الفروع محل األصول مهما نزلوا
( السابقة توزع التركة على الجد والجدة ألم بالتساوي فيما بينهما 4و3و2و1في حال عدم وجود ورثة من البنود )5 -

  .أو للباقي منهما على قيد الحياة
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قة توزع التركة على فروع الجد ألم بالتساوي. وتحل ( الساب5و4و3و2و1في حال عدم وجود ورثة من البنود )6 -
 .الفروع محل األصول مهما نزلوا

( توزع التركة على األخوة واألخوات ألم بالتساوي فيما 6و5و4و3و2و1في حال عدم وجود ورثة من البنود )7 -
 .بينهم
ث ال ينتقل كاماًل إلى الطبقة الثانية إال ( من هذه المادة فإن حق اإلر 1في الطبقات الثالث المحددة في الفقرة ) -ثانياً 

في حال عدم وجود ورثة من الطبقة األولى، كما أنه ال ينتقل إلى الطبقة الثالثة إال في حال عدم وجود ورثة من 
 .من هذا القانون  12الطبقتين األولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 

 :يراث األزواجفي م -12المادة 
  .في حال وجود ورثة من الطبقة األولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع1-
في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة األولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من 2-

 .حال وفاة اآلخرالتركة النصف والنصف اآلخر للوالدين بالتساوي أو ألحدهما في 
في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين األولى والثانية تكون 3-

حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف اآلخر لألخوة واألخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم 
 .مقامهم مهما نزلوا

وجود ورثة من الطبقتين األولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة في حال عدم 4-
تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثالثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم اإلرثية 

 .القانون  من هذا 11( من الطبقة الثالثة في امادة 3، 2الواردة في البنود )
، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق 4، 3، 2، 1في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 5-

 .انتقال اإلرث إليه كامالً 
 الباب الثالث
 تحرير التركة

 -13المادة 
دني للمتوفى بإصدار تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل الم1-

 .قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم
تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناًء على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقًا 2-

 .ألحكام هذا القانون 
ب المتوفى الموجودين على قيد الحياة يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقار 
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 .عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر اإلرث
تقدم االعتراضات على قرار حصر اإلرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة 3-

أمام محكمة االستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقًا للقواعد الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قاباًل للطعن 
 .العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم

 -14المادة 
  .التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم1-
  .إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة2-
ن كان المدفوع إذا تخ3- ارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وا 

 .من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم
  .ارات أميرية أو عقارات ملكتسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عق -15المادة 
لعام  84من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -868-837تسري أحكام المواد من  -16المادة 
والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون  1949

 .الواردة فيهفيما ال يتعارض مع األحكام 
 الباب الرابع
 الوصية

 .تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت -17المادة 
 :يشترط لصحة الوصية -18المادة 

 .كون الموصي أهاًل للتبرع قانوناً -أ
 .كون الموصى به قاباًل للتملك-ب

 .الروحية التابع لها الموصي الوصية ألعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة -19المادة 
 -20المادة 

ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى 1تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ-أ
 .له أو لغيرهما وال يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام

 .إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط-ب
 -21المادة 

 .الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل األهلية حين وفاة الموصي-أ
 .إن رد الوصية يقبل التجزئة-ب
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 .يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له باإليصاء أم ال-ج
 :تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقًا ما يلي -22المادة 

ود الحمل حين اإليصاء يشترط أن يولد حيًا لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من إذا أقر الموصي بوج-أ
 .( من هذا القانون 3-5قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة )

يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حيًا فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتًا فيؤول -ب
 .ة الموصي ويوزع على ورثته وفقًا ألحكام هذا القانون الموصى به إلى ترك

 :تبطل الوصية -23المادة 
 .بجنون الموصى جنونًا مطبقًا إذا اتصل بالموت-أ

 .بموت الموصى له قبل الموصي-ب
 .بهالك الموصى به قبل وفاة الموصي-ج
 .برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصوالً -د

 -24المادة 
تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه ال ينفذ 1-

 .إال بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي
ف ال إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة ال تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النص2-

يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب األحوال بين الوصايا بالمحاصة على أال يستوفي الموصى له بالعين نصيبه 
 .إال من هذا العين

 :يمنع من استحقاق الوصية :موانع الوصية -25المادة 
 .ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم1-
 .اد الموصى به إلى تركة الموصيإذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء ع2-

  :شكل الوصية -26المادة 
 .تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه األيسر

 .ينعقد االختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي
 .صية التي نظمهاللموصي في كل وقت أن يعدل الو  -27المادة 
تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون األحوال الشخصية، والقانون المدني،  -28المادة 

 .وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 
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 .فق مع األحكام الناظمة لتملك األجانبتجوز الوصية لألجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يت -29المادة 
 

 -30المادة 
 .تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي-أ

في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن -ب
من الوصية. ويكون حكم المحكمة قاباًل  الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين

للطعن أمام محكمة االستئناف الروحية خالل خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل 
 .محكمة االستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم

 :ة المدرجة أدناهتسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحي -31المادة 
 .طائفة الروم األرثوذكس-أ

 .طائفة السريان األرثوذكس-ب
وتلغى  26/9/2010تاريخ  76تسري أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم  - -32المادة 

 .أحكام القوانين السابقة المخالفة ألحكامه

 
 /21/المرسوم التشريعي رقم 

 السورية العربية الجمهورية في والتسليف لنقدا مؤسسات تنظيم
 (:1المادة )

  تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء  -1
ويستعاض عنها  2002لعام  23تلغى عبارة "وزير االقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردت في القانون رقم  -2

  "بعبارة "رئيس مجلس الوزراء
 (:2المادة )

  :بحيث تصبح كما يلي 2002لعام  23( من القانون رقم 1( من المادة )1دل الفقرة )تع
يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق 

صادية العامة للدولة التي يقرها فعاليتها لتحقيق األهداف المذكورة أدناه في حدود صالحياته وضمن التوجهات االقت
  :مجلس الوزراء

  السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام لألسعار المحلية -أ
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الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة  -ب
  الوطنية ونمو األسواق المالية واستقرارها

  .عم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامهد -ج
 (:3المادة )

 :يلي بحيث تصبح كما 2002لعام  23( من القانون رقم 1( من المادة )2تعدل الفقرة )
ثم رفعها إلى مجلس الوزراء اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن -1

  .للنظر بالمصادقة عليها
اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق األهداف الوسيطة -2

  .والتشغيلية
  .اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه  -3
  جسم في إطار إدارة السياسة النقديةاعتماد سعر ال -4
ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين   -5

  .واألنظمة النافذة
التنظيم واإلشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام   -6

القوانين واألنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط االحترازية وفرض اإلجراءات العالجية والجزاءات اإلدارية وفق 
أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره اإلشرافي والرقابي من خالل مديرية مفوضية 

  .الحكومة
  السنوي والتقارير الرسمية األخرى اعتماد القوائم المالية والتقرير  -7
اعتماد استراتيجية استثمار االحتياطيات األجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة   -8

  .عليها
اعتماد سياسة استثمار االحتياطيات األجنبية الرسمية، بعد المصادقة على االستراتيجية المشار إليها في البند   -9

  .بقالسا
اعتماد التعليمات التنظيمية لإلدارة واإلشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم  -10

  .التشريعي
تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن االستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات  -11

  .مصرف سورية المركزي 
  سياسات ومهام مصرف سورية المركزي  اإلشراف على تنفيذ -12
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تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة  -13
  .حاالت معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها

أي قانون آخر بما ال يتعارض مع و  2002لعام  23الصالحيات والمهام األخرى التي يمنحها له القانون رقم  -14
  .أحكام هذا المرسوم التشريعي

في القضايا التي ال تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة االقتصادية التنسيق بين السياسة  -15
  .النقدية وسياسات االقتصاد الكلي

ريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف اقتراح إجراء التعديالت على التشريعات النافذة، أو اقتراح تش -16
  .المركزي ومجلس النقد والتسليف

  :بحيث تصبح كما يلي 2002لعام  23من القانون رقم  2(: تعدل المادة 4المادة )
  :يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء  -1
  رئيساً .......................................الحاكم -أ

  عضواً .......هيئة التخطيط والتعاون الدولي رئيس -ب
  عضواً ...............................نائب الحاكم -ج
  عضواً .........................معاون وزير المالية -د
  عضواً ................................ثالثة خبراء -هـ
ضاء حكمًا في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أع  -2

بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم 
 اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط االختصاص والخبرة في المجاالت
االقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس 

  .الوزراء
ال ينعقد المجلس إال بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده ألي سبب كان وعند الحاجة 3 -

ترحاتها حول األمور والموضوعات الداخلة ضمن صالحيات مجلس النقد ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مق
والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء التخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه 

أحكام هذا أو  2002لعام  23الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقًا ألحكام القانون رقم 
  .المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح

 يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة4 -
تجارية أو ذات ال يحق ألعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة   -5
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طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة إلدارة الدولة كما ال يحق لهم 
  .أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري 

  .ى اقتراح رئيس مجلس الوزراءتحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية األعضاء بمرسوم بناء عل6 -
  :وفق التسلسل التالي 2002لعام  23من القانون  51(: تضاف الفقرة التالية إلى المادة 5المادة )

يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة اآلراء التي يراها مناسبة حول 4 -
  .الشؤون المتعلقة باختصاصاته

  :، وفق التسلسل التالي2002لعام  23من القانون  76( تضاف الفقرات التالية إلى المادة 6) المادة
تقوم لجنة اإلدارة بإجراء االستقصاءات والمسوحات اإلحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة 6-

جراء الدراسات الالزمة للقيام بمهامه   .بعمل المصرف المركزي وا 
در المالك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم يص7 -

خاص يتضمن أيضًا نظام االجور والبدالت والمكافآت والحوافز والتعويضات األخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق 
ارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة اإلد

  .مجلس الوزراء، ودون اإلخالل باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى 
لصيغة تقوم لجنة اإلدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي با8 -

  التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة
تقوم لجنة اإلدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها 9 -

   بعد التنسيق مع وزارة المالية
   تقوم لجنة اإلدارة باعتماد النظام األساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي 10 -
  تقوم لجنة اإلدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها11 -
  تقوم لجنة اإلدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي 12 -
ف تشكيل يحق لمجلس النقد والتسلي 2002لعام  23(: إلى جانب لجنة اإلدارة المشار إليها بأحكام القانون 7المادة )

اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صالحياتها ومهامها بناء على اقتراح الحاكم دون التقيد 
  :2002لعام  23باختصاصات لجنة اإلدارة المذكورة في القانون 

  ( لجنة تنفيذ السياسة النقديةأ
  ( لجنة إدارة االحتياطيات الرسميةب

المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين  ج( لجنة الرقابة على
  واألنظمة النافذة
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  د( أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها ألداء مهامه
من هذا المرسوم  20تشكل اللجان المذكورة في هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام المادة 2 -

  التشريعي على أن تتضمن كل من اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين أ و ج من هذه المادة خبيرًا مختصاً 
في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف ألي سبب كان أو عند حله ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي 3 -

من صالحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء مقترحاتها حول األمور والموضوعات الداخلة ض
  .التخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 (:8المادة )
يجوز لمصرف سورية المركزي بناء على تمتعه باالستقاللية في تنفيذ السياسات النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق   -1

  :مهامه وأهدافه القيام بما يلي
المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو اآلجل أو االقراض أو االقتراض أو القيام باتفاقات إعادة ( العمل في األسواق أ

  الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها األوراق المالية الحكومية
  ( إصدار األوراق المالية الحكومية بصفته وكياًل عن وزارة الماليةب

  ت اإليداع، األدوات والمشتقات المالية التقليدية واإلسالمية ودفع العوائد المناسبة عليهاج( إصدار وتداول شهادا
د( تقديم تسهيالت اإلقراض من خالل إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي 

  .واألنظمة النافذة تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين
هـ( القيام بعمليات تسهيالت اإليداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد 

  .والتسليف وفق أحكام القوانين واألنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها
تخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيالت يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات األدوات المس  -2

  .اإلقراض واإليداع بالعملة المحلية والعمالت األجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات
 (:9المادة )

يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف االستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من 
  .ساليب التشغيلية األخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبةاأل

 (:10المادة )
للمصرف المركزي، في الظروف االستثنائية أن يقدم بوصفه المالذ األخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي   -1

 90افذة تموياًل لفترات ال تتجاوز تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين واألنظمة الن
يومًا وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية  180يومًا ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 

  :اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية
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  اليأ( أن يكون هذا التمويل ضروريًا للمحافظة على استقرار النظام الم
  ب(أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضمانًا كافيًا لهذا التمويل

  ج( تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي 
د )ب( يحدد مجلس النقد والتسليف الحد األقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البن  -2

  من الفقرة السابقة
لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أيًا من اإلجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة   -3

  .المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعاله
 (:11المادة )

  :بحيث تصبح 2002لعام  23من القانون  53تعدل المادة 
مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك  200مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ يحدد رأس مال   -1

  .الوحيد لرأس ماله
يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجيًا من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة   -2

  .ناتجة عن إعادة التقييم تقييم موجوداته المالية، وا عفائها من أية ضرائب ورسوم
 (:12المادة )

  :يكون مصرف سورية المركزي محفظة احتياطياته الرسمية بأي من الموجودات األجنبية التالية أو جميعها
  الذهب والمعادن الثمينة األخرى التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير -1
ت أجنبية قابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى األوراق النقدية بعمال  -2

  الغير
الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع ألجل لمدة ال تتجاوز السنة الواحدة وذلك بالعمالت األجنبية   -3

لدى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية القابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي في حساباته 
  .الدولية أو المؤسسات المادية لدى الدول األخرى 

أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل والصادرة عن الحكومات أو المصارف   -4
كامل، ووفق الضوابط التي يحددها  المركزية أو المؤسسات المالية الدولية، أو التي تضمنها هذه الجهات بشكل

  .مجلس النقد والتسليف السيما مواصفات هذه األدوات من آجال وتصنيف ائتماني
المطالبات على المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية لدى الدول األخرى الناتجة عن اتفاقات إعادة   -5

  .ورة آنفاً الشراء واتفاقات اإلقراض بضمان أدوات الدين المذك
  حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي  -6
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  مركز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي  -7
 

 (:13المادة )
يكون مصرف سورية المركزي مسؤواًل عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية وااللكترونية 

فرض اإلجراءات المالئمة لمعالجة أي خلل وفرض الجزاءات اإلدارية وفق أحكام هذا  واإلشراف عليها، بما في ذلك
  :المرسوم التشريعي، وله بهذا السياق القيام بما يلي

  إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص  -1
  نيإصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد االلكترو   -2
  إعداد االتفاقات التعاقدية الملزمة مابين مصرف سورية المركزي وأطراف معامالت الدفع والتسوية والتقاص -3
منح التراخيص الالزمة لتأسيس الشركات لدى وزارة االقتصاد والتجارة لممارسة خدمات الدفع والتحصيل   -4

  .وبعد التنسيق مع وزارة االتصاالت والتقانة 2002عام ل 23من القانون  94االلكتروني دون التقيد بأحكام المادة 
إلغاء التراخيص الممنوحة وفق الفقرة السابقة في حال اإلخالل الجوهري بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات  -5

  الدفع والتحصيل االلكتروني الصادرة وفق أحكام هذه المادة
  .فع والتسوية والتقاص بعد موافقة مجلس النقد والتسليفتفويض من يراه مناسبًا بتشغيل أنظمة الد  -6

 (:14المادة )
يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم االستعالم االئتماني لجمع ونشر معلومات عن 

صدار التعليمات التنظيمية المناسبة   .عمليات االئتمان وا 
 (:15المادة )

  ، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة اإلدارة العتمادها أصوالً يعد مصرف سورية المركزي  )1
يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف االعتمادات المحددة بالموازنة ألغراض تنفيذ السياسة  )2

  .النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية
 (:16المادة )

ل بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية "كالغرامات ذات الطابع مع عدم اإلخال  -1
جراءات عالجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس  المدني واإلنذارات" وا 

واالعتباريين الذين يخالفون األحكام النقد والتسليف وفق أحكام القوانين واألنظمة النافذة وجميع األشخاص الطبيعيين 
الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف 

  .سورية المركزي 
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مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خالف ذلك في أي  100يجوز فرض غرامات ال تتجاوز مبلغ   -2
صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة  قانون ذي

  .المعنية امتثلت ألحكام هذا المرسوم التشريعي
  .يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحاالت تكرارها  -3
ائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، يقدم مصرف سورية المركزي بيانًا مفصاًل إلى المخالفين يصف الحق  -4

ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات 
  .اإلدارية إلى مجلس النقد والتسليف

ضمن هذه الالئحة يعد مجلس النقد والتسليف الئحة بالمخالفات والجزاءات واإلجراءات العالجية على أن تت  -5
من هذه المادة بما ال يتجاوز الحد المذكور مضافًا إليه  2إمكانية تجاوز الحد األقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 

  .المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه الالئحة إلى مجلس الوزراء إلقرارها
ن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على ال تؤثر األحكام الجزائية الصادرة ع  -6

  حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة
تحصل الغرامة باألسلوب اإلداري المباشر أو وفقًا لألحكام المتعلقة بجباية وتحصيل األموال العامة، وتؤول إلى   -7

هر في ميزانيته، وال يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءًا من دخله وتظ
  إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سندًا رسميًا قاباًل للتنفيذ القسري 

 :(17المادة )
  :بحيث تصبح 2002لعام  23من القانون  132تعدل المادة  

بة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين واألنظمة النافذة يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقا
مسؤواًل مدنيًا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها 

ل بحق المصرف ، دون اإلخال2002لعام  23ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا ألحكام الباب الرابع من القانون 
أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي 

  .مصلحة
 (:18المادة )

تلغى األحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين واألنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه   -1
والقوانين واألنظمة النافذة األخرى إلى  1952لعام  208لمذكورة في المرسوم التشريعي رقم وحقوقه والتزاماته ا

  .مصرف سورية المركزي 
  2002لعام  23الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون  75تلغى أحكام المادة   -2
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  2002لعام  23القانون رقم  الواردة في الباب األول من 8من المادة  3تلغى أحكام الفقرة   -3
الواردة في القسم الحادي  131 -130 -129 -128 -127 -126 -125تلغى أحكام المواد ذوات األرقام   -4

  2002لعام  23عشر من القانون رقم 
  2002لعام  23الواردة في القسم األول من الباب الثالث من القانون رقم  54تلغى أحكام المادة   -5
والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي  2002لعام  23المواد واألحكام الواردة في القانون تعتبر   -6

  معدلة حكماً 
 (:19المادة )

  يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم التشريعي
 :(20المادة )

 .جريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدورهينشر هذا المرسوم التشريعي في ال 
 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /29/رقم التشريعي المرسوم
 قانون الشركات

 الجمهورية رئيس
 يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 األول الباب
 عامة أحكام

 .تعاريف /1/المادة
 :منها كل بجانب المبينة المعاني التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق مجال في التالية بالعبارات يقصد
 .والتجارة االقتصاد وزارة :الوزارة
 .والتجارة االقتصاد وزير :الوزير
 .السورية المالية واألسواق األوراق هيئة :األوراق هيئة

 .كانيالم اختصاصها ضمن الرئيسي الشركة مركز يقع التي المدنية البداية محكمة :المختصة المحكمة
 .بالوزارة الشركات مديرية :المديرية
 أو العامة الشركات أو العامة المؤسسات أو العامة الهيئات أو العامة اإلدارات أو الوزارات إحدى هي :العامة الجهات
 .اإلدارية الوحدات
 .بالمحافظة والتجارة االقتصاد مديرية في التجاري  السجل دائرة لدى المحدث الشركات سجل :السجل
 .الشركات سجل أمين :السجل أمين
 سريانه نطاق /2/المادة

 ال وبما السورية العربية الجمهورية في المؤسسة الشركات جميع على التشريعي المرسوم هذا أحكام تسري  /1/
 .خاص بقانون  المؤسسة شركات أحكام مع تعارضي
 في عليها المنصوص الشركات على تطبق كةالشر  بعقد يختص فيما المدني القانون  عليها نص التي القواعد ان /2/

 .ضمنية أو صريحة مخالفة التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفة القواعد تلك تكون  أال بشرط التشريعي المرسوم هذا
 . التجارة قانون  أحكام بشأنه تطبق التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم ما كل في /3

 الشركة شهر /3/المادة
 .بشهرها اال الغير تجاه اعتبارية شخصية الشركة تسبتك ال /1/
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 المرسوم هذا من /8/المادة في الواردة والبيانات األساسية وانظمتها عقودها بتسجيل الشركات جميع شهر يتم /2/
 وذلك الشركة مركز فيها يقع التي المحافظة في الشركات سجل أمانة لدى الممسوك الشركات سجل في التشريعي

 . تأسيسها تلي التي يوما ثالثينال خالل
 عقد على يطرأ تعديل كل شهر الحال بحسب إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة مديري  أو الشركات على يجب /3/

 سجل في بتسجيله التشريعي المرسوم هذا من /8/المادة في الواردة البيانات على أو األساسي نظامها أو الشركة
 .شهره تاريخ من إال الغير بحق نافذا التعديل يعتبر وال التعديل اريخت من يوما ثالثين خالل التجارة

 فيها يقع التي الحرة للمنطقة الشركات سجل أمانة لدى عليها تطرأ التي والتعديالت الحرة المناطق شركات تشهر /4/
 .مركزها

 .االعتبارية بالشخصية تمتعها لعدم الشهر من المحاصة شركة تستثنى /5/
 التعديالت وكافة تسجيلها شهادة عن وأخرى  الشركة عقد عن صورة إرسال عن المسؤول وحده السجل مينأ يكون  /6/

 . العالقة ذات الجهات إلى لديه تسجل التي
 الشركة بطالن /4/المادة

 االحتجاج لهم يجوز ال انه إال شهرها عدم بسبب الشركة ببطالن التمسك بعضا بعضهم مواجهة في للشركاء يحق /1
 .ذلك له يحق الذي الغير مواجهة في البطالن ذابه
 بتنفيذ ومطالبتها الشركة بوجود بالتمسك الخيار الشركة مع تعاقد الذي للغير كان الشركة إبطال حال في /2

 الشركة باسم معه تعاقدوا الذين األشخاص واعتبار الشركة ببطالن التمسك أو عليها العقود رتبتها التي االلتزامات
 .معه المبرمة العقود عن الناتجة االلتزامات عن بالتضامن مسؤولين

 من اال الشركاء بين اثره بالبطالن الحكم يحدث فال الشركاء احد طلب على بناء بالبطالن مبرم بقرار حكم اذا /3
 .المحكمة سجالت في البطالن دعوى  قيد تاريخ
 للشركات القانوني الشكل /5/المادة
 :التالية األشكال حدا سورية في الشركات تتخذ
 .التضامن شركة /1
 .التوصية شركة /2
 .المحاصة شركة /3
 .المسؤولية المحدودة الشركة /4
 .المغفلة المساهمة الشركة /5

 الشركات أنواع /6/المادة
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 مساهمة شركة شكل اتخذت اذا أو تجاري  عمل ممارسة غايتها كانت اذا تجارية الشركة تعتبر :التجارية الشركات /1
 .المسؤولية محدودة أو مغفلة

 مالها رأس من معينة بنسبة العامة الجهات احدى أو الدولة فيها تساهم التي الشركات هي :المشتركة الشركات /2
 .بها الخاص القانون  في عليها المنصوص والقواعد لألحكام المذكورة الشركات وتخضع

 بالشركات المتعلقة األحكام عليها تنطبق مساهمة اتشرك هي :للدولة بالكامل المملوكة المساهمة الشركات /3
 وال بالكامل السهمها مالكة العامة الجهات من اكثر أو واحدة أو العامة بالخزينة ممثلة الدولة وتكون  المغفلة المساهمة

 . الوزراء مجلس بموافقة اال للتداول منها جزء أو الشركات هذه اسهم طرح يجوز
 السورية العربية الجمهورية في الحرة المناطق احدى في مركزها يكون  التي الشركات وهي :الحرة المناطق شركات /4

 أو التضامن شركة شكل الحرة المناطق شركة وتتخذ الحرة المناطق هذه احدى في الشركات سجل في مسجلة وتكون 
 . خاصة مغفلة مساهمة أو المسؤولية المحدودة أو التوصية

 شركات في حصص تملك على عملها يقتصر عامة أو خاصة مغفلة مساهمة ركاتش هي :القابضة الشركات /5
 ادارة في واالشتراك الشركات هذه مثل تأسيس في االشتراك أو مساهمة شركات في اسهم أو المسؤولية محدودة
 . حصصا أو اسهما فيها تملك التي الشركات

 أراضي خارج تنفيذها يجري  بأعمال والقيام العقود بإبرام محصورة غايتها تكون  التي هي :الخارجية الشركات /6
 . سورية داخل نشاط أي ممارسة لها يحق ان دون  السورية العربية الجمهورية

 يكون  التي أو الفكرية والمهن االختصاص ذوي  من شركاء بين تؤسس التي الشركات هي :المدنية الشركات /7
 . الداخلية وانظمتها وعقودها بها الخاصة القوانين اموأحك المدني القانون  ألحكام وتخضع مدنيا موضوعها

 الشركات سجل /7/المادة
 .بالشركات خاص سجل محافظة كل في التجاري  السجل امانة لدى يحدث /1
 .الشركات سجل عمل تنظم التي التعليمات الوزير يصدر /2
 :فرعية سجالت أربعة من الشركات سجل يتألف /3
 .التجارية الشركات سجل /أ

 .المدنية الشركات سجل /ب
 .المشتركة الشركات سجل /ج
 .الخارجية الشركات سجل/د
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 عن االصل طبق صورة على والحصول الشركات سجل في الواردة المعلومات على االطالع مستدع ألي يجوز /4
 يعطي ان السجل والمين الوزير يحدده رسم لقاء فيه الواردة والوثائق والمعلومات القيود وعن الشركة تسجيل شهادة
 .معينة لشركة قيود وجود بعدم شهادة

 الشكل بهذا المحفوظة للمعلومات ويكون  الكتروني بشكل الشركات سجل في الواردة المعلومات حفظ يتم ان يجوز /5
 .كاملة حجية

 . الشركة تسجيل شهادة الشركات سجل امانة تصدر /6
 .رسميا سندا الشركات سجل امين عن الصادرة الشهادات تعتبر /7

 الشركة تسجيل شهادة /8/المادة
 :التالية المعلومات السجل امين عن الصادرة الشركة تسجيل شهادة تتضمن ان يجب /أ
 .التسجيل رقم /1
 .الشركة اسم /2
 . القانوني الشركة شكل /3
 .الشركة نوع /4
 .الشركة غاية /5
 .الشركة مدة /6
 . الشركة رأسمال /7
 .الشركة مركز /8
 .واليتهم ومدة ورئيسه االدارة مجلس اعضاء أو المديرين اسماء /9

 .واليتهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن بالتوقيع المخولين االشخاص اسماء /10
 . التوقيع أو االدارة حق على الواردة القيود /11
 .والتوصية التضامن شركات في المتضامنين الشركاء اسماء /12
 المتعلقة التبليغات لجميع يختارونه عنوان اي أو الشركة مقر لهم مختارا موطنا المساهمينو  الشركاء من كل يتخذ /ب

 . بالشركة
 التسجيل شطب /9/المادة
 :التالية الحاالت في الشركة تشطب

 .تصفيتها وتمت انحلت اذا /1
 .وتصفيتها حلها أو لهابابطا القطعية الدرجة مكتسب قضائي حكم وصدر التشريعي المرسوم هذا أحكام خالفت اذا /2
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 تاريخ من سنتين مهلة خالل االساسي نظامها أو تأسيسها عقد في الواردة والنشاطات االغراض تمارس لم اذا /3
 .التجاري  السجل في شهرها

 .التجارة سجل امين من بقرار الشطب يتم /4
 الشركة جنسية /10/المادة

 وتم سورية في تأسست اذا االساسي نظامها أو عقدها في لفمخا نص كل رغم حكما سورية الشركة جنسية تعتبر /1
 المناطق في المسجلة الشركات المادة هذه ألحكام تخضع وال السورية العربية الجمهورية في الشركات سجل في قيدها
 .سورية في الحرة

 عند أو الطبيعي للشخص مالزما منها كان ما اال للسوريين الممنوحة بالحقوق  سورية في المؤسسة الشركات تتمتع /2
 .الشركة بها تتمتع التي الحقوق  يحدد خاص تشريعي نص وجود

 لجنسية اعتبار دون  مشروعها اغراض لتحقيق الالزمة العقارية العينية الحقوق  اكتساب السورية للشركة يحق /3
 أو حل عند فيها سوريينال غير المساهمين أو الشركاء اسماء إلى الحقوق  هذه نقل يجوز ال انه اال فيها الشركاء
 .الحقوق  هذه لمثل السوريين غير لتملك قانونا المطلوبة الموافقات على الحصول بعد اال الشركة تصفية
 الشركة اسم /11/المادة

 . بها الخاصة القانونية األحكام وفق الشركة اسم يكون  /1
 عنوان تحت شركة اي تسجيل يجوز ال كما العام النظام أو العامة لآلداب مخالف باسم الشركة تسجيل يجوز ال /2

 تؤدي قد درجة إلى يشبهه اسم تحت أو عالمية شهرة ذات شركة أو سورية في اخرى  شركة أي به سجلت ان سبق
 الحاالت تلك من حالة اي في االسم هذا مثل تحمل شركة تسجيل رفض السجل والمين غموض أو غش أو لبس إلى

 . االسم بنفس شركة سجل ان له سبق لو فيما المختصة المحكمة امام االعتراض مصلحة ذي لكل ويحق
 

 الشركة مركز /12/المادة
 . وخارجها سورية داخل لها فروع فتح الشركات لهذه ويحق سورية في لها مركزا السورية الشركات تتخذ ان يجب /1
 لم ام فيه وجدت سواء بها المتعلقة يغوالتبال المراسالت األوراق جميع لتبليغها صالحا موطنا الشركة مركز يكون  /2

 .توجد
 االعتبارية الشخصية /13/المادة

 بالشخصية /المحاصة شركة عدا ما/ التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات جميع تتمتع /1
 .شهرها بمجرد االعتبارية
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 التي بالتصرفات الشركة مؤسسو ويلتزم التأسيسه الالزم بالقدر اعتبارية شخصية التأسيس فترة خالل للشركة يكون  /2
 بعد اال الغير امام الشخصية بهذه يحتج ال ولكن بينهم فيما بالتضامن التأسيس فترة خالل الشركة باسم بها يقومون 
 . التشريعي المرسوم هذا يقررها التي الشهر اجراءات استيفاء

 بشرط شهرها بعد الشركة بذمة تترتب التأسيس فترة اءاثن الشركة باسم المؤسسون  يجريها التي التصرفات جميع ان /3
 اذا للغير يحق ذلك ومع ذلك التشريعي المرسوم هذا يتطلب عندما العالقة ذات الشركة هيئات موافقة على الحصول

 . بشخصيتها يتمسك ان المقررة الشهر بإجراءات الشركة تقم لم
 االلزامية البيانات /14/المادة

 الصادرة األوراق كافة على الشركات سجل في تسجيلها ورقم القانوني وشكلها اسمها ذكر شركة كل على يجب /1
 .ادراجها ذلك التشريعي المرسوم هذا يوجب التي االخرى  المعلومات إلى اضافة اعالناتها وعلى عنها
 خمسة قدرها رامةبغ الشركة تعاقب بيانه سبق لما وفقا عنها الصادرة األوراق في تسجيلها رقم يذكر لم اذا /2

 الغرامة هذه عن الشركاء تجاه مسؤوال االعالن أو الورقة عنه صدرت الذي الشخص ويكون  سورية ليرة الف وعشرون 
 .الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حال وفي
 ةالصادر  األوراق كافة على بيانها سبق التي البيانات إلى اضافة ذلك ذكر وجب التصفية تحت الشركة كانت اذا /3

 . سورية ليرة الف خمسون  قدرها بغرامة المصفون  يعاقب التصفية واقعة تذكر لم واذا واعالناتها عنها
 المختصة المحكمة /15/المادة

 أو بالشركات ةقالمتعل التجارية والقضايا المنازعات جميع في للنظر المدنية البداية محكمة غرف احدى تخصص /1
 .فروعها

 المذكورة المحكمة عن الصادرة بالقرارات الطعون  في للنظر المدنية االستئناف مةمحك غرف احدى تخصص كما /2
 . المادة هذه من /1/الفقرة في
 للفصل المختصة المحكمة هي المكاني اختصاصها دائرة في الشركة مركز يقع التي المدنية البداية محكمة تكون  /3
 الغير عالقة عن تنشأ التي أو ادارتها على القائمين بينو  بينهم أو الشركاء بين تنشأ التي المنازعات جميع في

 .ونشاطها الشركة بأمور يتعلق اخر نزاع اي في أو بالشركة
 المختصة المحكمة هي المكاني اختصاصها دائرة في الشركة فرع مقر يقع التي المدنية البداية محكمة تكون  /4

 .الفرع بهذا المتصلة المسائل جميع في للفصل
 الخاص المدنية أو التجارية بالنزاعات يتعلق فيما الدولي أو المحلي التحكيم إلى اللجوء االطراف حق من يبقى /5

 . التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص
 :االدارة مجلس ألعضاء القانوني الوضع /16/المادة
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 . العمل قانون  أحكام إلى المساهمة بالشركة االدارة مجلس اعضاء تربط التي العالقة تخضع ال
 :الشركة اثبات /17/المادة

 .مكتوب بعقد اال الغير تجاه أو بينهم فيما الشركة اثبات للشركاء يحق ال المحاصة شركة باستثناء /1
 لمدة االساتذة المحامين جدول في مسجل محام قبل من منظمة له المعدلة الوثائق أو الشركة عقد يكون  ان يجب /2
 . مسؤوليته علىو  سنوات خمس عن تقل ال
 . بها يختص نص اي وجود أو الشركة وجود الوسائل بجميع يثبت ان االقتضاء عند للغير يجوز /3

 :الشركة انحالل /18/المادة
 :التالية الحاالت من اي في الشركة تنحل

 .للشركة المحددة المدة انقضاء /1
 .الشركة موضوع المشروع انتهاء /2
 .ركةالش حل على الشركاء اتفاق /3
 . الشركة افالس شهر /4
 .قضائي بحكم الشركة حل /5
 . اخرى  شركة في الشركة اندماج /6
 تاريخ من أشهر ستة مهلة خالل الشركة وضع تصحيح وعدم قانونا المحدد االدنى الحد عن الشركاء عدد نقص /7

 .الوزارة توجهه الذي اإلنذار
 :وتصفيتها الشركة توقف /19/المادة
 وألجل للتصفية الالزمة المدة طيلة قائمة االعتبارية شخصيتها وتبقى التصفية طور في حلها مجردب الشركة تدخل
 .فقط التصفية حاجة
 :المصفي تعيين /20/المادة

 لألصول وفقا العامة الهيئة عن أو الشركاء أغلبية عن صادر بقرار أو الشركة عقد بموجب المصفي يعين /1
 قبل من تعيينه يتم ذكره سلف لما وفقا التعيين يتم لم فإذا للشركة العادية العامة الهيئة اتقرار  لصدور المقررة واألغلبية
 .الشركة بحل قضت التي المحكمة قبل من أو المصلحة صاحب طلب على بناء المختصة المحكمة

 .مبرما المصفي بتعيين القاضي المختصة المحكمة قرار يكون  /2
 :الشركة تصفية شهر /21/المادة

 لدى قضائي قرار بموجب أو اختياريا كان سواء تعيينهم وقرار الشركة تصفية قرار شهر المصفين على يجب /1
 .القرار هذا صدور من ايام ثالثة اقصاها مدة خالل الشركات سجل امانة
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 وفي الرسمية الجريدة في المصفين واسماء الشركة تصفية عن باإلعالن الشركة نفقة وعلى السجل امين يقوم /2
 .المصفي تعيين أو الحل قرار شهر تاريخ من ايام سبعة اقصاها مدة خالل وذلك ولمرتين يوميتين صحيفتين

 تاريخ من ايام ثالثة خالل األوراق هيئة إلى العامة المساهمة الشركة تصفية قرار تبليغ المصفي على يجب /3
 .التصفية قرار صدور

 قيد شركة انها إلى الشركة عن الصادرة واإلنذارات واإليصاالت والمراسالت األوراق جميع تشير ان يجب /4
 .التصفية
 :التصفية قيد الشركة وادارة اعمال /22/المادة

 . الشركات سجل في حلها قرار شهر تاريخ من اعتبارا جديدة اعمال ممارسة عن الشركة تتوقف /1
 . الشركة سجل على التصفية قيد اشارة السجل امين يضع /2
 تعيين لحين عملها في االستمرار عليها يجب ولكن حلها عند الشركة اعمال بإدارة المكلفة الجهة سلطة قضيتن /3

 .لمهامه وتسلمه للشركة مصف
 .تعيينه قرار شهر تاريخ من اعتبارا الغير امام الشركة المصفي يمثل /4
 . الشركة لتصفية الالزمة يعالمواض إلقرار لالجتماع العامة الهيئة أو الشركاء دعوة للمصفي يحق /5
 المحكمة تعينه محاسبي خبير اليه وينضم التصفية فترة طيلة وظيفته في الشركة في الحسابات مدقق يستمر /6

 .قضائي بحكم المصفي تعيين كان حال في التصفية اعمال لمراقبة
 .التصفية اثناء التصرفات بطالن /23/المادة
 :باطلة تاليةال التصرفات التصفية فترة في تكون 

 . بعملها لالستمرار الشركة باسم عقود إبرام /1
 . للشركة العامة الهيئة أو الشركاء كافة عليه يوافق لم ما الشركة أموال إنقاص شأنه من تصرف أي /2

 :المصفي واجبات /24/المادة
 خاصة سجالت وينظم كافة واصولها واموالها وأوراقها ومستنداتها وسجالتها الشركة دفاتر المصفي تسليم يتم /1

 على االطالع الشركاء من ألي ويحق التزامات من عليها وما مطاليب من للشركة ما تتضمن التصفية بعملية
 .آنفاً  المذكورة التصفية سجالت

 صحيفتين في نشرها ويتولى السنوية الميزانية يضع ان المصفي على وجب واحدا عاما التصفية مدة تجاوزت اذا /2
 .األقل على يوميتين
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 األقل على ولمرتين صحيفتين في اعالن نشر تعيينه شهر تاريخ من يوما تسعين خالل المصفي على يجب /3
 االعالن تاريخ من يوما تسعين مهلة خالل وعنوانه منهم كل دين وبيان الشركة مقر لمراجعة الدائنين دعوة يتضمن
 . األول

 هذه انقضاء بعد له جاز السابقة الفقرة في المحددة المهلة خالل بتهبمطال للشركة دائن أي تقديم عدم حال في /4
 تقدموا الذين الدائنين مرتبة بعد المطالبة هذه مرتبة تصبح ان على مطالبته تقديم التصفية انتهاء وقبل المهلة

 .المادة هذه من /3/الفقرة في عليها المنصوص المهلة خالل بمطالبتهم
 المصفي يقوم االساسي نظامها أو الشركة عقد عليه ينص أو التشريعي المرسوم هذا هيفرض قيد اي مراعاة مع /5

 وحسب الديون  من عليها ما ووفاء الشركاء ذمة في أو الغير ذمة في ديون  من للشركة ما لتحصيل الالزمة باألعمال
 يكون  ان دون  التصفية قبل القائمة عقودال وتنفيذ العالقة الشركة اعمال بإنجاز المصفي يقوم كما قانونا المقررة األولوية

 .باسمها جديدة بأعمال القيام له
 .التصفية اعمال في لمساعدته الالزمين الخبراء تعيين للمصفي يجوز /6
 اجراء اي واتخاذ عليها أو الشركة من المقامة الدعاوى  في المحاكم امام الشركة لتمثيل الصالحية للمصفي يكون  /7

 .الشركة باسم المحامين وتوكيل مصالحها لىع للمحافظة احترازي 
 العامة الهيئة أو الشركة مال رأس اغلبية يملكون  الذين الشركاء موافقة على الحصول قبل للمصفي يجوز ال /8

 ان أو لمصلحتها مقرر ضمان أو تأمين اي عن يتخلى ان أو عنها نيابة الشركة دائني مع تسوية اي يعقد ان للشركة
 .واحدة صفقة ومشاريعها واموالها اموجوداته يبيع
 اغلبية على تعيينهم قرار أو الشركة تأسيس وثيقة تنص لم ما بينهم فيما باإلجماع قراراتهم تتخذ المصفون  تعدد اذا /9

 .معينة
 في الديون  لتسديد الالزمة المبالغ بأداء والتوصية التضامن شركات في المتضامنين الشركاء مطالبة للمصفين /10
 .لتسديدها الشركة اموال كفاية عدم ةحال
 

 :التصفية من والمساهمين الشركاء حقوق  /25/المادة
 :التالي الترتيب وفق عليها المترتبة االلتزامات تسوية في الشركة وحقوق  وموجودات اموال تستعمل /1
 .المصفي واتعاب التصفية نفقات /أ

 .العامة للخزينة الشركة على المستحقة المبالغ /ب
 .فيها للعاملين الشركة على المستحقة المبالغ /ج
 .فيها الشركاء لغير الشركة على المستحقة الديون  /د
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 .المال رأس في حصصهم بين من تكن ولم للشركة الشركاء قدمها التي القروض /هـ
 المال رأس من حصته بنسبة كل والمساهمين الشركاء بين فيما الشركة وموجودات اموال من تبقى ما يوزع /2

 .المال رأس في لحصتهم وفقا الخسائر في نصيبهم المتضامنون  الشركاء ويتحمل
 الحقوق  في خلفائهم أو ورثتهم أو الشركاء عن الشركة دائني دعاوى  بالتقادم تسقط التجارية الشركات جميع في /3
 هذا على المقامة عاوى بالد يختص فيما الشركاء احد خروج على أو الشركة انحالل على سنوات خمس انقضاء بعد

 .الشريك
 في التصفية اغالق يوم ومن واجبا فيها الشهر يكون  التي الحاالت جميع في الشهر اتمام يوم من التقادم مدة تبدأ /4

 .العامة القواعد ألحكام وفقا يقطع أو التقادم ويوقف نفسها التصفية عن الناشئة الدعاوى 
 :المصفي مسؤولية /26/المادة
 يلحق الذي الضرر تعويض عن يسأل كما التصفية مدة خالل الشركة شؤون  تدبير اساء اذا مسؤوال فيالمص يعتبر
 .ادارتها مجلس اعضاء مسؤولية أو الشركة مدير مسؤولية ألحكام استنادا اخطائه بسبب الغير
 :التصفية اعمال من االنتهاء /27/المادة

 واالجراءات االعمال ويتضمن الحال حسب العامة للهيئة نهائية ميزانية أو للشركاء ختاميا حسابا المصفي يقدم /1
 . الشركة موجودات توزيع في مساهم أو شريك كل ونصيب التصفية عملية التمام بها قام التي
 على/الحال حسب ويعرضه المصفي قدمها التي الحسابات عن تقرير باعداد الشركة في الحسابات مدقق يقوم /2

 لكل جاز إال و المصفي ذمة براءة تعلن الموافقة تمت فاذا عليه الموافقة ألخذ للشركة العامة ئةالهي على أو الشركاء
 . المحكمة امام الحسابات على االعتراض مصلحة ذي

 :المصفي عزل/28/المادة
 لكذ ويشهر محله يحل من تعيين على يشتمل ان يجب بعزله حكم أو قرار وكل بها عين التي بالكيفية المصفي يعزل
 . الشهر اجراء تاريخ من اال الغير تجاه به يحتج وال الشركات سجل في العزل

 
 الثاني الباب
 التضامن شركة

 :التضامن شركة /29/المادة
 في التضامن وبوجه شخصية بصفة مسؤولين يكونون  اكثر أو شريكين من وتتألف معين عنوان تحت تعمل شركة /1

 .ركةالش وديون  التزامات عن اموالهم جميع
 .الشركة عنوان تحت بنفسه التجارة يتعاطى كأنه ويعتبر التاجر صفة التجارية التضامن شركة في الشريك يكتسب /2
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 .شخصياً  الشركاء كل افالس إلى الشركة افالس ويؤدي /3
 .االهلية بكامل متمتعا التضامن شركة في الشريك يكون  ان يشترط /4

 :الشركة عنوان /30/المادة
 .معناها في هو بما أو /وشركاؤهم/كلمة اضافة مع منهم عدد أو الشركاء جميع اسماء من الشركة نوانع يتألف /1
 وفاة حال في لورثتهم أو للشركاء يحق انه اال فيها الحاليين الشركاء اسماء مع الشركة عنوان يتوافق ان يجب /2

 اذا الشركة عنوان في المتوفين الشركاء سما على االبقاء الشركات سجل امين من الطلب بعضهم أو الشركاء جميع
 .الشركة هذه اسم استخالف يفيد ما إلى االشارة تتم ان شرط تجارية شهرة اكتسب قد االسم هذا كان
 عنوان في اسمه بإدراج علم عن يرضى الشركة عن اجنبي شخص كل /3

 .بذلك ينخدع شخص اي تجاه ديونها عن التضامن وبوجه الشخصية بصفته مسؤوال يصبح شركة
 .الشركة رأسمال /31/المادة

 .السورية بالليرات التضامنية الشركة رأسمال يحدد /1
 قدم شريك كل حصة تحديد ويتم عمل أو عينية مقدمات عن عبارة منه جزء أو الشركة رأسمال يكون  ان يجوز/2

 .الشركة عقد في عمال أو عينية حصة أو نقدية حصة
 :الشركة وشهر التسجيل اجراءات /32/المادة

 عن نسخة به مرفقا السجل امين إلى التسجيل طلب الشركاء يقدم الشركات لتسجيل العامة األحكام مراعاة مع /1/
 يقوم من أو السجل امين امام الشركاء جميع قبل من الشركة وعقد التسجيل طلب على التوقيع ويجري  الشركة عقد

 .الوزير يحدده ظفمو  اي امام أو بالعدل الكاتب امام أو مقامه
 :التالية البيانات التأسيس طلب يتضمن ان يجب /2/
 .الشركة عنوان /أ/
 .المختار وموطنهم وجنسياتهم الشركاء اسماء /ب/
 .الشركة موضوع /ج/
 .الشركة نوع /د/
 .وجدت ان وفروعها الشركة مركز /هـ/
 .الشركاء من كل وحصص الشركة رأسمال /و/
 .الشركة مدة /ز/
 . تعيينهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن والتوقيع باإلدارة المفوضين واسماء المديرين اءاسم /ح/
 :التالية البيانات الشركة عقد يتضمن ان يجب /3/
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 .الشركة عنوان /أ/
 .الشركة نوع/ب
 .المختار وموطنهم وجنسيتهم الشركاء اسماء /ج
 .الشركة موضوع /د
 .وجدت ان وفروعها الشركة مركز/هـ
 أو الحصص هذه تسديد وكيفية العمل أو العينية المقدمات فيها بما الشركاء من كل وحصص الشركة سمالرأ/و

 .تقديمها
 .ومدتها الشركة تأسيس تاريخ /ز
 . تعيينهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن والتوقيع باإلدارة المفوضين واسماء الشركة ادارة كيفية /ح
 .القرارات التخاذ مطلوبةال واالغلبية الشركاء مجلس نصاب /ط
 .والخسائر االرباح توزيع وكيفية للشركة المالية السنة /ي
 .الشركاء بين النزاعات حل اسلوب /ك
 المديرين وتصريح الطلب الستالمه التاليين العمل يومي خالل الشركات سجل في الشركة بقيد السجل امين يقوم /4/

 .بتسجيلها شهادة العالقة ذوي  ويمنح المنصب لهذا لتوليهم الشروط بتوافر
 على تعديل اي تسجيل أو الشركة تسجيل رفض السابقة الفقرة في المحددة المهلة خالل السجل ألمين يحق /5/

 يتضمن ال المعدل الشركة عقد أو تعديلها تسجيل طلب أو تأسيسها عقد أو الشركة تسجيل طلب كان اذا عقدها
 وفي :العام النظام أو للقانون  مخالفا الشركة عقد كان اذا أو التشريعي المرسوم اهذ يفرضها التي والبيانات المعلومات

 من يوما ثالثين خالل الرفض قرار على االعتراض وللشركاء بالمخالفات الشركاء بإعالم السجل امين يقوم الحالة هذه
 قرار على االعتراض العام رللمدي أو شريك ألي جاز لالعتراض رفضه حال وفي :السجل امين قرار تبلغهم تاريخ

 امام الرفض بقرار الطعن للمدير أو شريك ألي جاز يوما ثالثين مهلة خالل بالقرار تبت لم واذا الوزارة امام الرفض
 .مبرم بقرار السرعة وجه على االعتراض موضوع في تبت التي المختصة المحكمة

 به ويرفق عليه ادخالها المطلوب التعديالت فيه وتذكر السجل امين إلى الشركة عقد تعديل طلب الشركاء يقدم /6/
 الشركة عقد وعلى التعديل طلب على التوقيع ويجري  عليه ادخلت التي التعديالت متضمنا الشركة عقد عن نسخة
 يعينه موظف أي امام أو بالعدل الكاتب امام أو مقامه يقوم من أو السجل امين امام الشركاء جميع قبل من المعدل

 .يرالوز 
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 هذا يجعل له المتممة الوثائق في أو السجل امانة لدى المودع الشركة عقد في الغير يهم نص اي ذكر عدم ان /7/
 التعديالت هذه يجعل الشركة عقد على ادخلت التي التعديالت شهر عدم ان كما الشأن ذوي  حق في نافذ غير النص
 . الغير حق في نافذة غير
 :الشركة ديون  عن الشركاء مسؤولية /33/المادة

 لكافة االخرين الشركاء مع التضامن وجه وعلى الشخصية بأمواله ضامنا التضامن شركة في الشريك يعتبر /1/
 . فيها شريكا وجوده اثناء الشركة على ترتبت التي وااللتزامات الديون 

 االلتزام نشوء وقت ركائهاش عداد في كان شريك كل يقاضوا ان لهم يحق كما يقاضوها ان الشركة لدائني يحق /2/
 فاذا الشركة اموال على التنفيذ بعد اال دينهم لتحصيل للشركاء الخاصة االموال على التنفيذ للدائنين يجوز ال نهأ الإ
 .للشركاء الخاصة االموال على الدين من تبقى بما الرجوع عندئذ فلهم ديونهم لتسديد االموال هذه تكف لم

 :الشركة دارةإ /34/المادة
 رسمية وثيقة اي في الشركاء يعينها التي تلك أو الشركة عقد يعينها التي الجهة إلى الشركة ادارة في الحق يعود /1/
 .اخر بشخص أو شركاء بعدة أو واحد بشريك الشركة عن والتوقيع االدارة تناط ان ويجوز شهرها تم
 محكوما يكون  واال الدولة في العاملين غير ومن المدنية بحقوقه متمتعا القانونية السن بالغا المدير يكون  ان يجب /2/

 بموجب الشروط هذه توافر اثبات ويتم واالمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو جنائية عقوبة بأي عليه
 . السجل امين امام أو رسمي موظف امام المدير يوقعه تصريح

 اغلبية على تعيينهم وثيقة أو الشركة عقد ينص لم ما مجتمعين ركةالش بإدارة مفوضين اعتبروا المديرون  تعدد اذا /3/
 . معينة بأعمال بالقيام منهم اي انفراد أو باإلدارة منهم كل انفراد على أو بينهم فيما معينة

 على يجري  تعديل اي أو الشركة مديري  تعيين تتضمن الشركة لعقد الحقة وثيقة اي شهر الشركاء على يجب /4/
 . صالحياتهم

 الصالحيات حدود ضمن عنها والتوقيع منتظما تسييرا الشركة عمل لتسيير يلزم ما بجميع الشركة مديرو يقوم /5/
 القيود وتعتبر المديرين بتصرفات ملزمة الحالة هذه في الشركة وتكون  الشركات سجل في والمشهرة لهم الممنوحة
 بحق سارية الشركات سجل في والمسجلة عنها التوقيع أو الشركة بتمثيل المخولين االشخاص صالحيات على الواردة
 .التجاري  سجلها رقم إلى الشركة عن الصادر التصرف أو العقد في االشارة تمت اذا الغير

 . ذلك خالف على عقدها ينص لم ما المحامين وتوكيل الشركة باسم بالمخاصمة مخوال المدير يكون  /6/
 حال وبأي ذلك له يجيز تعيينه قرار كان اذا اال بها الغير توكيل أو حياتهصال كل عن التنازل للمدير يحق ال /7/

 . الشركة سجل في التوكيل هذا شهر يجب
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 وكل تقصيره أو اهماله بسبب بالشركة يلحق الذي الضرر عن والشركاء الشركة تجاه مسؤوال الشركة مدير يكون  /8/
 الشركة ادارة في عمله انتهاء على سنوات ثالث بانقضاء المسؤولية هذه وتسقط باطال يعد ذلك بغير يقضي شرط
 المدير عن يصدر مقصود عمل عن امتناع أو عمل كل عن المسؤولية سقوط مهلة تسري  وال االسباب من سبب ألي
 وفي الشركاء عن اخفاها اعمال اي عن أو بالشركة ضررا يلحق ان شأنه ومن الشركاء لقرارات أو الشركة لعقد خالفا
 .العامة القواعد ألحكام وفقا اال المسؤولية دعوى  تسقط فال جرما للمدير المنسوب الفعل كان حال

 من الشركاء ينتخبه حسابات مدقق تعيين سورية ليرة ماليين عشرة على رأسمالها يزيد التي التضامن شركة تلتزم /9/
 للقواعد وواجباته ومسؤوليته سلطته في المدقق هذا ويخضع المعنية الوزارة عن الصادر الحسابات مدققي جدول
 . الحسابات لمدققي المقررة
 :الشركاء مجلس /35/المادة

 .ذلك على الشركة عقد نص اذا الشركاء مجلس في بالشركة المتعلقة قراراتهم الشركاء يتخذ ان يجوز /1/
 مناقشات في شتراكواال الجلسة حضور حق شريك لكل ويكون  فيها الحصص مالكي من الشركاء مجلس يتألف /2/

 .الشركاء مجلس الجتماعات الدعوة الية الشركة عقد ويحدد مخالف نص اي رغم المجلس هذا
 خالف على الشركة عقد ينص لم ما الشركة رأسمال نصف على تزيد بأغلبية الشركاء مجلس في القرارات تصدر /3/

 .ذلك
 عقد في الشركاء عليها يتفق لم ما صحيحة دمجها أو حلها أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون  ال /4/

 .اصوالً  ويشهر عليه يوقعون 
 .بها والتقيد تنفيذها عن مسؤول وهو للمدير ملزمة الشركاء عن الصادرة القرارات تعتبر /5/
 . الشركة ادارة في التدخل أو االدارة بأعمال القيام المدير غير للشريك يجوز ال /6/
 . االدارة اعمال في تدخال الشركاء مجلس على المعروضة القرارات على الشريك تتصوي يعتبر ال /7/
 .وعقودها ووثائقها المحاسبية وسجالتها الشركة دفاتر على االطالع يطلب ان للشريك يجوز /8/

 :واعتزاله المدير عزل/36/المادة
 صالحياته تعديل أو عزله يجوز فال فيه محددة صالحياته وكانت الشركة عقد في معينا شريكا المدير كان اذا /1/
 . الشركة عقد بتعديل اال
 الشركاء غير من كان أو صالحياته تحدد الشركة عقد عن مستقلة وثيقة بموجب معينا شريكا المدير كان اذا اما /2/

 . ذلك خالف على يتفقوا لم ما المال رأس بأغلبية يتخذ بقرار صالحياته تعديل أو عزله للشركاء جاز
 مشروعا سببا رأت اذا المدير عزل اكثر أو شريك طلب على بناء عنها يصدر وبقرار المختصة للمحكمة يجوز /3/

 . العزل يبرر
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 . مبرم قضائي بحكم عقدها في المعين الشريك المدير عزل تم اذا حلها على الشركة عقد ينص ان يجوز /4/
 أو الشركاء باقي يقبلها اسباب لغير االدارة يعتزل ان له يجوز فال الشركة عقد في ومعينا شريكا المدير كان اذا /5/

 . التعويض عن مسؤوال كان واال المحكمة تقبلها
 :االعمال بعض على المسبقة الخطية الشركاء موافقة /37/المادة

 لتاليةا االعمال من عمل بأي القيام غيرهم من أو الشركاء من كان سواء التضامن شركة في للمدير يجوز ال /1/
 .الشركة عقد يحدده لما وفقا بعضهم أو الشركاء كل من مسبقة خطية موافقة على الحصول دون 
 .لها منافس أو لحسابها مشروع أي لتنفيذ مباشرة غير أو مباشرة بصورة الشركة مع التعاقد /أ/
 .الشركة لنشاط مشابها نشاطا الغير لحساب أو لحسابه يمارس ان /ب/
 تمارس الشركة هذه كانت اذا توصية شركة في متضامنا شريكا أو اخرى  تضامن شركة في شريكا يكون  ان /ج/

 . لها منافسا أو الشركة لنشاط مشابها نشاطا
 .اغراضها في يدخل مما التصرف كان اذا اال الشركة عقارات بيع /د/
 .عليها التأمين اجراء أو الشركة عقارات رهن /هـ/
 .الشركة بمشاريع التصرف /و/
 وثيقة أو الشركة عقد ينص لم ما سنوي  بشكل انفا المذكورة باألعمال المدير قيام على الشركاء موافقة تجدد /2/

 .ذلك خالف على الحقة
 :الشركة في حصته عن الشريك تفرغ /38/المادة

 بمعامالت القيام وبشرط الشركاء جميع برضاء اال الشركة في حصصه من اي عن للغير التفرغ للشريك يجوز ال /1/
 . الشهر

 اثر اي االتفاق لهذا وليس الشركة من بنصيبه المختصة والمنافع الحقوق  للغير يحول ان للشريك يجوز انه على /2/
 . المتعاقدين بين فيما اال

 :الشركة انحالل /39/المادة
 فقدانه أو لشركاءا احد افالس شهر حال في التضامن شركة تحل الشركات لحل العامة االسباب إلى باإلضافة /1/

 اجراء شرط اهليته فقد أو افلس الذي الشريك عن بمعزل بينهم فيما الشركة استمرار الشركاء باقي يقرر لم ما ألهليته
 . الشهر معاملة

 ديونه على التفليسة اموال في االمتياز حق الشركة لدائني فيكون  التضامن شركة في الشركاء احد افلس اذا /2/
 . فيها الشركاء ديون  على االمتياز حق دائنيها ديون  فتعطى الشركة ستافل واذا الخاصة
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 :الشريك وفاة /40/المادة
 الشركاء باقي بين تستمر الشركاء احد وفاة حالة في التضامن شركة فان مخالف نص الشركة عقد في يرد لم اذا /1/

 .االحياء
 شريك بصفة الشركة إلى وينضم الورثة الءهؤ  عم الشركة وتستمر ورثته إلى المتوفى الشريك حقوق  ولتؤ  /2/

 الشروط فيه تتوافر ممن كان اذا مورثه حصة من اليه ال ما بنسبة المتوفى الشريك ورثة من يرغب من كل متضامن
 ال الذي الوريث اما الشركاء باقي وبموافقة التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا المتضامن الشريك في توافرها الواجب
 شركاء بصفة الشركة إلى فينضمون  لألهلية الفاقد أو القاصر والوريث متضامن كشريك بالشركة بالدخول يرغب

 .مخالف نص الشركة عقد في يكن لم ما توصية شركة إلى عندئذ الشركة وتتحول موصين
 تحويل شهر تاريخ حتى الشركة على ترتبت التي وااللتزامات الديون  عن مسؤولة المتوفى الشريك تركة تكون  /3/

 .موصين شركاء إلى الشركة في ورثته صفة
 :الشركة إلى شريك ضم /41/المادة

 المرسوم هذا في عليها المنصوص الشهر قواعد مراعاة مع الشركة إلى شركاء عدة أو شريك ضم للشركاء يجوز /1/
 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما باإلجماع ذلك ويتم التشريعي

 الالحقة الشركة التزامات عن امواله وبجميع بالتضامن الشركاء باقي مع مسؤوال كان الشركة إلى كشري انضم اذا /2
 .الغير تجاه به يحتج ال ذلك خالف على الشركاء بين اتفاق وكل اليها النضمامه

 :الشركة من الشريك انسحاب /42/المادة
 .الشركاء باقي بموافقة اال مدتها انقضاء قبل الشركة من االنسحاب للشريك يحق ال /1/
 .شهره قبل اثر اي الشركة من الشريك النسحاب يكون  ال /2/
 .انسحابه شهر بعد الشركة ذمة في تنشأ التي االلتزامات عن مسؤوال يكون  فال الشركة من الشريك انسحب اذا /3/
 وفقا التنازل اقروا اذا اال دائنيها تجاه الشركة التزامات من يبرأ فال الشركة في حصته عن الشركاء احد تنازل اذا /4/

 . الدين حوالة شأن في بها المعمول للقواعد
 مكتسب قضائي حكم على بناء اال الشركة من الشركاء من اي اخراج التضامن شركة في للشركاء يجوز ال /5/

 .القطعية الدرجة
 :والخسائر االرباح /43/المادة
 وحساب الختامية الميزانية واقع من للشركة المالية السنة نهاية عند فيها شريك كل ونصيب والخسائر االرباح تحدد

 نقص ما اكمال شريطة النصيب هذا تحديد بمجرد االرباح في بنصيبه للشركة دائنا شريك كل ويعد والخسائر االرباح
 . ذلك غير على يتفق لم ما الخسائر بسبب الشركة مال رأس من
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 الثالث الباب
 التوصية شركة

 :التوصية شركة /44/المادة
 شركاء أو شريك إلى اضافة متضامنا شريكا االقل على الشركاء احد فيها يكون  معين عنوان تحت تعمل شركة

 .موصين
 ديون  عن بالتضامن مسؤولين ويكونون  الشركة ادارة في االشتراك لهم يحق الذين هم :المتضامنون  الشركاء /أ/

 .الخاصة اموالهم في عليها المترتبة وااللتزامات الشركة
 ادارة في باالشتراك الحق لهم يكون  ان دون  الشركة رأسمال في حصة يقدمون  الذين هم :الموصون  الشركاء /ب/

 رأسمال في حصته بمقدار محصورة عليها المترتبة وااللتزامات الشركة ديون  عن منهم كل مسؤولية وتكون  الشركة
 .الشركة
 :الشركة عنوان /45/المادة

 .المتضامنين الشركاء اسماء اال الشركة عنوان يتضمن ان جوزي ال /1/
 في اسمه بادراج الموصي الشريك تسامح واذا التوصية شركة عنوان في موص شريك اي اسم يدرج ان يجوز ال /2/

 .النية حسن الغير تجاه متضامن كشريك مسؤوال اصبح الشركة عنوان
 :الشركة ادارة /46/المادة

 بناء ذلك كان ولو تمثيلها سلطة له وليس الغير تجاه الشركة اعمال ادارة في التدخل الموصي للشريك يحق ال /1/
 ادارتها في مساهمته أو تدخله بسبب الشركة تحملتها التي والتزاماتها الشركة ديون  عن مسؤوال كان واال توكيل على

 .المتضامن الشريك مسؤولية
 في أو فيها تدخال أو الشركة ادارة في منه مساهمة الشركاء مجلس لاعما في الموصي الشريك اشتراك يعد ال /2/

 .اعمالها
 سياق في المتخذة بالقرارات الخاصة والسجالت وحساباتها الشركة دفاتر على يطلع ان الموصي للشريك يحق /3/

 . بشأنها الشركة مديري  مع أو المتضامنين الشركاء مع يتداول وان ادارتها
 :حصته عن الموصي الشريك تنازل /47/المادة
 خالف على الشركة عقد ينص لم ما المتضامنين الشركاء بموافقة الغير إلى حصته عن التنازل الموصي للشريك

 .ذلك
 :الشركة إلى متضامن شريك ضم /48/المادة



 

45 
 

 

 موافقة تشترط وال فيها المتضامنين الشركاء جميع بموافقة التوصية شركة في جديد متضامن شريك دخول يجوز /1/
 .ذلك على الموصين الشركاء

 في متضامنا شريكا الموصي الشريك يصبح وال جديد متضامن شريك إلى الموصي الشريك صفة تحويل يجوز /2/
 . اصوال شهره ويتم المتضامنين الشركاء قبل ومن قبله من موقع عقد بموجب ذلك تم اذا اال الشركة

 لم ما فيها والموصين المتضامنين الشركاء جميع بموافقة وصيةالت شركة في جديد موص شريك دخول يجوز /3/
 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص
 :الشركة في القرارات اتخاذ /49/المادة

 يعط مالم المتضامنين للشركاء التوصية شركة في القرارات على التصويت يكون  /48/المادة أحكام مراعاة مع /1/
 .التصويت حق الموصين للشركاء العقد

 التصويت بحق المتمتعين الشركاء من المملوك المال رأس نصف على تزيد بأغلبية الشركة في القرارات تصدر /2/
 . ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما
 المتضامنون  الشركاء عليها يتفق لم ما صحيحة دمجها أو حلها أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون  ال /3/

 .اصوالً  ويشهر عليه يوقعون  عقد في والموصون 
 :التوصية شركة على التضامن شركة أحكام تطبيق /50/المادة

 شركة في المتضامنين الشركاء على المطبقة األحكام التوصية شركة في المتضامنين الشركاء على تسري  /1/
 . التضامن

 وذلك التشريعي المرسوم هذا في هاعلي المنصوص التضامن بشركة الخاصة األحكام التوصية شركة على تسري  /2/
 .أحكامه مع يتعارض ال وبما الباب هذا في نص عليها يرد لم التي واالمور الحاالت في
 مالم الشركة حل إلى دائم بعجز اصابته أو االهلية فقده أو وفاته أو اعساره أو الموصي الشريك افالس يؤدي ال /3/

 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص
 بعالرا الباب
 المحاصة شركة

 :المحاصة شركة /51/المادة
 ويمارس المتعاقدين بين كيانها وينحصر عليها الغير الطالع معدة ليست اكثر أو شخصين بين تعقد شركة /1

 .الغير مع يتعامل ظاهر شريك اعمالها
 .خرى اال الشركات على المفروضة الشهر لمعامالت تخضع وال اعتبارية شخصية المحاصة لشركة ليس /2
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 :المحاصة شركة عقد /52/المادة
 االرباح وتقاسم المال رأس تسديد وكيفية ومدتها الشركاء بين المتبادلة وااللتزامات الحقوق  المحاصة شركة عقد يحدد

 .الشركة بعقد العامة المبادئ بتطبيق االحتفاظ مع بينهم فيما والخسائر
 :المحاصة شركة اثبات /53/المادة
 االثبات وبطرق  تجاريا موضوعها كان اذا التجارية المواد في المقبولة االثبات طرق  بجميع لمحاصةا شركة عقد يثبت

 .مدنيا موضوعها كان اذا المدنية المواد في المحددة
 :بالشركة الغير عالقة /54/المادة

 .معه تعاقد الذي الشريك مع اال قانونية رابطة للغير يكون  ال /1
 مسؤولين فيها الشركاء ويصبح فعلية كشركة الصفة بهذه الغير تجاه تظهر التي محاصةال شركة تعامل ان يجوز /2

 .بالتضامن الغير ذلك تجاه
 الخامس الباب

 المسؤولية المحدودة الشركة
 :المسؤولية المحدودة الشركة /55/المادة

 في يملكها التي حصصه بمقدار محددة فيها الشريك مسؤولية وتكون  االقل على شخصين من تتألف شركة /1
 .الشركة رأسمال

 الواحد الشخص شركة/ الحالة هذه في وتدعى واحد شخص من المسؤولية المحدودة الشركة تتألف ان يجوز /2
 ./المسؤولية المحدودة

 . المسؤولية المحدودة الواحد الشخص لشركة التنفيذية الالئحة الوزير من بقرار تصدر /3
 .موضوعها كان أياً  التجارة لقانون  خاضعة تجارية شركة ؤوليةالمس المحدودة الشركة تعتبر /4

 :الشركة رأسمال /56/المادة
 .اخرى  بعملة تحديده للشركة الوزارة تسمح لم ما السورية بالليرات المسؤولية المحدودة الشركة رأسمال يحدد /1/
 الوزارة قرار صدور تاريخ من يوما ثينثال خالل كامال سدد قد المسؤولية المحدودة الشركة رأسمال يكون  ان يجب /2/

 الحالة هذه وفي اخرى  مهلة على تأسيسها طلب أو االساسي النظام ينص لم ما للشركة االساسي النظام بتصديق
 باقي يدفع وان النقدية الحصص قيمة من بالمئة /40/عن بالتصديق الوزاري  القرار صدور عند يدفع ما يقل اال يجب
 . للشركة الترخيص قرار الغاء طائلة تحت واحدة ةسن خالل الحصص قيمة

 .مصرفية بإيصاالت مثبتا النقدية الحصص دفع يكون  ان يجب /3/
 .تسجيلها شهادة عن االصل طبق صورة ابراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق /4/
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 الحصص أو الحصة اصبحت حال وفي للتجزئة قابلة غير القيمة متساوية حصص إلى الشركة رأسمال يقسم /5/
 األكبر الجزء مالك مثل والشركاء الشركة تجاه يمثلهم الذي الشخص على المالكون  يتفق ولم شخص من ألكثر عائدة
 قبل من تحديده تم الممثل شخص على االتفاق يتم ولم الحصص ملكية تساوت اذا اما المالكين بقية الحصة من

 .الشركة مدير
 االختراع وحقوق  االمتياز حقوق  وتعتبر عينية مقدمات عن عبارة منه جزء أو الشركة لرأسما يكون  ان يجوز /6/

 اي عمل أو خدمات المقدمات هذه تكون  ان واليجوز العينية المقدمات من المعنوية الحقوق  من وغيرها الفنية والمعرفة
 .كان شخص

 للجمهور الدعوة توجيه أو االكتتاب على المسؤولية المحدودة الشركة حصص طرح األحوال من بحال يجوز ال /7/
 . للتداول قابلة قرض اسناد اصدار للشركة يحق ال كما مالية سوق  أي في حصصها ادراج أو فيها حصص لشراء

 .التوفير أو المصارف أو التأمين بأعمال تقوم ان الشركة هذه على يحظر /8/
 :الشركة اسم /57/المادة

 ./المسؤولية محدودة شركة/رةعبا الشركة اسم يتبع ان يجب /1/
 الشركة على يجب وعقودها واعالناتها مطبوعاتها في ادراجها الشركات على يجب التي المعلومات إلى اضافة /2/

 . األوراق هذه في رأسمالها ادراج المسؤولية المحدودة
 مع عقودا ابرم الذي لغيرا تجاه الشركة التزامات عن وبالتضامن الخاصة اموالهم في مسؤولين المديرون  يعد /3/

 .رأسمالها أو للشركة القانوني الشكل له يتبين ان دون  الشركة
 :الشركة مدة /58/المادة

 .محدودة غير أو محدودة المدة تكون  ان ويجوز األساسي نظامها في الشركة مدة تعين /1/
 . العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز معينا عمال غايتها كانت واذا /2/
 تلي التي المالية الدورة نهاية في حلها تقرر ان للشركة العامة للهيئة جاز محدودة غير الشركة مدة كانت اذا /3/

 يوميتين صحيفتين وفي الرسمية الجريدة في القرار هذا نشر يتم ان على الحل قررت التي العامة الهيئة انعقاد تاريخ
 .االقل على ولمرتين
 :العينية الحصص /59/المادة

 األساسي النظام على التصديق طلب الشركة أو المؤسسون  يرفق عينية مقدمات الشركة رأسمال من جزء كان اذا /1/
 من معتمدة محاسبة شركة من أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من الدولية التقييم لمعايير وفقا معد بتقرير تعديله أو

 عن الصادر العينية المقدمات قيمة التقدير تقرير يتضمن ان ويجب تالمقدما هذه لقيمة تقديرا يتضمن المعنية الوزارة
 في تقديراتها صحة عن العينية المقدمات صاحب مع بمسؤوليتها علما اخذت قد انها إلى يشير ما اعدته التي الجهة
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 /33/رقم القانون  أحكام الخصوص بهذا وتطبق خاطئة التقديرات ان تعلم كانت أو جسيم لخطأ ارتكابها تبين حال
 . الحسابات مدققي لمهنة الناظم /2009/لعام
 ويكون  قدموها الذين االشخاص على المسؤولية دعوى  اقامة العينية المقدمات تقدير من يتضرر من لكل يحق /2/

 اذا بتقييمها قامت التي الجهة ومع الحسابات ومدققي المديرين أو المدير مع بالتضامن مسؤولين االشخاص هؤالء
 ثالث خالل الدعوى  هذه تقم لم اذا بالتقادم الحق ويسقط المقدمات هذه قيمة تقدير في مقصودة زيادة وجود تبين

 .االساسي نظامها تعديل شهر أو الشركة هذه شهر تاريخ من سنوات
 مايو  ستين مدة خالل المسؤولية المحدودة الشركة اسم إلى ملكيتها ونقل تسليمها العينية المقدمات صاحب على/3/

 .االساسي النظام على بالتصديق الوزاري  القرار صدور تاريخ من
 ملزما منهم كل يعتبر سابقا المذكورة المدة خالل ملكيتها وبنقل بتسليمها العينية الحصص مقدمو يلتزم لم اذا /4/

 .المقدمات هذه قيمة بتقدير قامت التي المحاسبية الجهة قبل من اعتمادها تم التي القيمة وفق نقدا قيمتها بدفع حكما
 :العينية بالحصة التصرف /60/المادة
 مسؤوال كان الشركة شهر على سنتين انقضاء قبل الحصة هذه تمثل التي بالسندات العينية الحصة مالك تصرف اذا

 . قيمتها صحة عن لهم المتصرف مع بالتضامن
 .الشركة تأسيس إجراءات /61/المادة

 الرسم تسديد بعد الوزارة إلى المسؤولية المحدودة للشركة األساسي النظام على ديقبالتص طلبهم المؤسسون  يقدم /1/
 يتضمن ان ويجب الوزير يحددها جهة أي قبل من أو بالعدل الكاتب قبل من تواقيعهم على والتصديق لذلك الواجب
 :التالية المعلومات الطلب

 .منهم لكل المختار والموطن الحصة وقيمة المال رأس في وحصصهم وجنسياتهم المؤسسين اسماء /أ/
 .وفروعها ومركزها المال رأس لتسديد المحددة والمدة ورأسمالها ومدتها ونوعها وغايتها الشركة اسم /ب/
 .قدمها الذي الشريك واسم التقدير لتقرير وفقا قيمتها متضمنا المال رأس في العينية الحصص أو الحصة بيان /ج
 التأسيس اجراءات ومتابعة االساسي النظام على بالتوقيع اكثر أو شخص فويضت الطلب يتضمن ان يجوز /2/

 . الشركة وشهر
 من الموقعة حساباتها ومدقق الشركة مديري  تعيين ووثيقة للشركة االساسي بالنظام التأسيس طلب يرفق /3/

 .المال رأس لتسديد لمحددةا والمهلة :وجدت ان العينية المقدمات لقيمة تقديرا يتضمن الذي والتقرير المؤسسين
 : التالية المعلومات للشركة االساسي النظام يتضمن ان يجب/4/
 . ومركزها وغايتها ومدتها ونوعها الشركة اسم /أ/
 .سداده وكيفية الشركة رأسمال /ب
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 تصرفوال ورهنها الشركة اصول وبيع االستدانة في خاص وبشكل المديرين صالحيات وحدود الشركة ادارة كيفية /ج
 .الكفاالت وتقديم لها الممنوحة واالمتيازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها
 . والخسائر االرباح وتوزيع الشركة حسابات تنظيم كيفية /د

 :للشركة االساسي النظام تصديق /62/المادة
 ايام سبعة خالل تعديالته على أو االساسي الشركة نظام على بالتصديق قرارا بذلك يفوضه من أو الوزير يصدر /1/

 المؤسسون  يقم لم اذا االساسي الشركة نظام على التصديق رفض للوزارة ويحق الوزارة لدى الطلب تسجيل تاريخ من
 . الوزارة تحددها التي المهلة خالل الموجودة القانونية المخالفات أو المخالفة بإزالة

 الوزارة ردت واذا الوزارة قرار تبلغهم تاريخ من يوما ثالثين خالل الرفض قرار على االعتراض للمؤسسين /2/
 في تبت التي االداري  القضاء محكمة امام الرفض بقرار الطعن الشركاء من ألي أو مؤسس ألي جاز االعتراض
 . مبرم بقرار الدعوى  في الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع

 الحسابات ومدققي المديرين تسمية ووثيقة المصدق االساسي النظام بايداع قبلهم نم المفوض أو المؤسسون  يقوم /3/
 ملكيتها نقل أو تسليمها يفيد وما /وجدت ان/ العينية الحصة وتقييم المال رأس بتسديد المشعرة المصرفية وااليصاالت

شعاراً  المنصب هذا لدلتق المطلوبة الشروط بتوافر يشعر والذي المديرون  يقدمه الذي والتصريح للشركة  قرار بنشر وا 
 ستين مهلة خالل وذلك/السجل امين لدى الرسمية الجريدة في حصرا للشركة االساسي النظام على بالتصديق الوزارة
 واصدار سجالته في المسؤولية المحدودة الشركة تسجيل عليه يجب والذي /التصديق قرار صدور تاريخ من يوما

 .آنفاً  المحددة الشروط تلك عدا شرط اي على الشركة تسجيل تعليق السجل ألمين يحق وال لها تسجيل شهادة
 في عليه يطرأ تعديل اي أو للشركة االساسي النظام على التصديق قرار الغاء بذلك يفوضه من أو للوزير يحق /4/

 القرار صدور تاريخ من وماي ستين مهلة خالل المطلوبة الشهر بإجراءات بالقيام والمديرين المؤسسين التزام عدم حال
 . المعني
 :حصته قيمة تسديد عدم أو المؤسس انسحاب /63/المادة

 أو تسديده عدم حال في أو الشركة من انسحابه عن الوزارة المسؤولية المحدودة الشركة مؤسسي احد اعلم اذا /1
 خالل لألعذار امتثاله وعدم اعذاره دبع المؤسسين لباقي جاز لذلك المحددة الفترة خالل المال رأس في لحصته تقديمه
 .الشركة في محله اشخاص أو شخص احالل على الوزارة مطالبة اياه تبليغه تاريخ من ايام عشرة

 مؤسس لكل جاز السابقة الفقرة أحكام مراعاة ومع لذلك المحددة المدة خالل الشركة مال رأس تسديد عدم حالة في/2
 قبل من المدفوعة المبالغ بإعادة المصرف يقوم الحالة هذه وفي التصديق غاءبإل قرار اصدار الوزارة إلى الطلب

 اعادة طلب العينية الحصة ولمقدم التصديق بإلغاء الوزارة قرار المؤسس ابراز فور كاملة اصحابها إلى المؤسسين
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 التأسيس نفقات المؤسسون  ويتحمل التصديق قرار بإلغاء الوزارة قرار إلى استنادا اسمه على العينية المقدمات تسجيل
 .الشركة في مشاركته نسبة حسب كل

 :الشركاء سجل /64/المادة
 من يملكه وما منهم كل وموطن الشركاء اسماء فيه يقيد المديرين بإشراف للشركاء سجل الشركة في يمسك/1

 شريك لكل ويحق اخرى  وقوعات أو حجز أو تصرف من الشريك حصة على يقع وما الحصص هذه وقيمة حصص
 .الكترونيا السجل هذا يكون  ان ويجوز السجل هذا على االطالع

 المرسوم هذا ألحكام مخالفة على تنطوي  كانت اذا الشركاء سجل في واقعة اي تدوين رفض للمدير يحق /2
 .االساسي النظام أو التشريعي

 .السجل في الواردة المعلومات صحة عن وجزائيا مدنيا مسؤولون  المديرون /3
 .ذلك بغير يقضي قضائي حكم يصدر ان إلى صحيحة الشركة سجالت في الواردة المعلومات برتعت/4
 .للواقع خالفا قيد اي فيه يجري  والذي السجل على المؤتمن الشخص التزوير بجرم يعاقب/5

 :الشركاء تبليغ/65/المادة
 مالم المختار موطنهم على باالستالم اشعار مع مضمونة رسالة بموجب بالشركة المتعلقة باألمور الشركاء تبليغ يتم

 االتصال بوسائل التبليغ على االساسي النظام ينص ان ويجوز للتبليغ اخرى  اساليب للشركة االساسي النظام يحدد
 .االلكتروني البريد أو الفاكس مثل الحديثة
 :الحصص ملكية انتقال/66/المادة

 مدير امام أو بالوزارة الشركات مديرية من موظف امام أو عدلبال الكاتب امام الشركة في الحصص عن التنازل يتم/1
 أو الشركة مدير مسؤولية على التنازل يكون  االخيرتين الحالتين وفي الغرض لهذا الشركة تنتدبه من امام أو الشركة

 . الوزارة من المعتمد النموذج ووفق الغرض لهذا الشركة انتدبته الذي الشخص
 .الشركاء سجل في القيد وقت من اال ثرا الحصص لنقل يكون  ال/2
 .اخر شريك ألي الشركة في حصته عن التنازل للشريك يحق/3
 االلية أو للشروط ووفقا للغير ببيعها الشركاء احد يرغب حصة اي شراء في الرجحان بحق الشركاء من اي يتمتع/4

 .االساسي النظام يحددها التي
 وعشرين خمسة على فيها الشركاء عدد يزيد ال التي الشركة في الورثة ويعتبر ورثته الى شريك كل حصة تنتقل /5

 حسب وريث كل باسم المورث حصص تسجيل على الشركاء باقي يوافق لم ما مورثهم لحصص الواحد المالك بحكم
 خمسة على الشركة في الشركاء عدد يزيد عندما منهم كل باسم مورثهم حصص تسجيل طلب للورثة ويحق نصيبه
 . موافقة ألي حاجة ودون  ينوعشر 
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 خمسة على الشركاء عدد فيها يزيد ال التي الشركة حصص ملكية بنقل المتعلقة القضائية للقرارات يكون  ال /6
 .الدعوى  هذه في الشركة مخاصمة حال في اال الشركاء او الشركة بمواجهة حجية وعشرين

 .الحصص رهن يجوز /7
 :الشركة ادارة /67/المادة

 .الخمسة المديرين عدد يتعدى اال على الغير او الشركاء من اكثر او مدير الشركة دارةا يتولى/1
 .مديرين سبعة حتى لها يكون  ان وعشرين خمسة على فيها الشركاء عدد يزيد التي الشركة في ويجوز/2
 او الدولة في املينالع من يكون  واال المدنية بحقوقه متمتعا القانونية السن بالغا يكون  ان المدير في يشترط /3

 الشروط هذه توافر اثبات ويتم واالمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في او جنائية عقوبة بأي عليه محكوما
 .اصوال مصدق عدلي وسجل مدير كل قبل من موقع تصريح بموجب

 .حديدهات العامة للهيئة يترك ان ويجوز المديرين تعويضات تحديد طريقة االساسي النظام يعين/4
 للمديرين مجلس تشكيل على للشركة االساسي النظام ينص ان يجوز/5

 ادارة مجلس ورئيس ادارة بمجلس المتعلقة االحكام تطبق الحالة هذه وفي بينهم من المديرون  ينتخبه رئيس يرأسه
 الشركة يلتمث وصالحيات القرارات واتخاذ المجلس اعضاء احد مركز وشغور النصاب لناحية المساهمة الشركة

 .ورئيسه الشركة مديري  مجلس على ومسؤوليتهم
 .الشركة لمديري  المحدد العدد المديرين مجلس اعضاء عدد يتعدى ان يجوز ال/6
 .المديرين ولمجلس الجمع لصيغة الباب هذا في مدير عبارة تستعمل/7
 .الهيئة هذه بموافقة الا للغير العامة الهيئة من بها المفوض صالحياته من اي احالة للمدير يحق ال/8
 .للتجديد قابلة وهي سنوات اربع تتجاوز ان يجوز وال المدير والية مدة االساسي النظام يحدد/9

 الواردة القيود وتعتبر االساسي النظام في تحديدها يتم مالم الشركة الدارة الالزمة الصالحيات كافة الشركة لمدير/10
 .سجلها رقم الى الشركة عن الصادر التصرف او العقد في االشارة تمت ااذ الغير بحق سارية التجاري  السجل في
 . ذلك تبرر اسباب وجدت ما اذا قضائي بقرار او للشركة العامة الهيئة اصوات بأغلبية المدير عزل يجوز/11
 كان سبب الي مركزه وشغر واحد مدير الشركة ادارة تولى اذا/12
 .للشركة جديد مدير النتخاب عامة هيئة لعقد الدعوة بتوجيه الوزارة مطالبة شريك لكل جاز
 :المدير واجبات/68/المادة

 .قراراتها يخالف واال العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد ان المدير على يجب/1
 :مالية سنة كل من االولى الخمسة الشهور خالل يعد ان المدير على يجب/2
 .المستقبلية العمل ةوخط المنصرمة سنتها في الشركة اعمال عن تقريرا/أ
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 السنة عن النقدية والتدفقات والخسائر االرباح وحساب الختامية وحساباتها للشركة العامة السنوية الميزانية/ب
 .الشركة حسابات مدقق من جميعها مصدقة المنصرمة

 حياتالصال عن يخرج تصرف او عمل بأي للقيام للشركة العامة الهيئة موافقة على الحصول المدير على/3
 .للشركة االساسي النظام بموجب له الممنوحة

 بالنسبة سرية طبيعة ذات وتعتبر بالشركة تتعلق بيانات او معلومات اي الغير الى يفشي ان المدير على يحظر/4
 والمطالبة العزل طائلة تحت وذلك فيها او لها عمل بأي قيامه او الشركة في منصبه بحكم عليها حصل قد وكان لها

 تلك او اخرى  جهة من نشرها سبق التي المعلومات ذلك من ويستثنى بالشركة لحقت التي االضرار عن يضبالتعو 
 . نشرها االنظمة او القوانين تجيز التي
 :المديرين مسؤولية/69/المادة

 الشركة ظاملن او القوانين ألحكام مخالفاتهم عن والغير والشركاء والشركة الوزارة تجاه بالتضامن مسؤولون  المديرون /1
 ادارة في اخطائهم عن والشركاء الشركة تجاه بالتضامن مسؤولين المديرون  ويكون  العامة الهيئات لقرارات او االساسي
 محضر في خطيا اعتراضه المدير هذا يثبت عندما المسؤولين المديرين باقي على الرجوع مدير ألي ويحق الشركة

 .الخطأ او المخالفة تضمن الذي القرار على االجتماع
 .المأجور الوكيل اعتناء الشركة اعمال بإدارة اعتنى انه على الدليل اقامة المسؤولية هذه لدفع المدير على ويجب/2
 عن حسابا المدير فيها ادى التي العامة الهيئة انعقاد تاريخ من سنوات ثالث بمرور بالتقادم المسؤولية دعوى  تسقط/3

 عن المدير اخفاها بأمور متعلقة او متعمد عمل عن امتناع او عمل عن ناتجة المسؤولية تلك تكن لم ما ادارته
 . العامة القواعد ألحكام اال المسؤولية دعوى  تسقط فال جرما للمدير المنسوب الفعل كان حال وفي الشركاء
 :المحظورات /70/المادة

 مماثلة اغراض ذات او منافسة اخرى  شركة يف االدارة يتولى ان للشركة العامة الهيئة موافقة دون  للمدير يجوز ال/1
 .الشركة ألغراض منافسة وأ مماثلة تجارة في بعمليات الغير لحساب او لحسابه يقوم ان وأ
 او الشركة مع تعقد التي والمشاريع العقود في مباشرة غير او مباشرة مصلحة الشركة لمدير يكون  ان يجوز ال/2

 .سنة كل في الترخيص هذا تجديد ويجب العامة الهيئة تمنحه صترخي بموجب ذلك كان اذا الإ لحسابها
 الرابعة الدرجة حتى اقربائهم لصالح او لصالحهم كفاالت او قروض على الشركة من يحصل ان للمدير يجوز ال/3
 .الدرجة هذه فيها بما

 :العامة الهيئة اجتماعات الى الدعوة /71/المادة
 على الشركاء الى توجه دعوة بموجب المديرين مجلس رئيس او المدير بلق من لالجتماع العامة الهيئة تدعى/1

 الثانية الجلسة وموعد االجتماع موعد الدعوة هذه في ويحدد االجتماع موعد من يوما عشر اربعة قبل المختار عنوانهم
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 الثاني واالجتماع الولا االجتماع بين الفاصلة المهلة تزيد اال ويجب االولى الجلسة في النصاب اكتمال عدم حال في
 الى لالجتماع المطلوبة الوثائق وكافة االعمال جدول ارسال الدعوة بتوجيه قام من على ويجب يوما عشر اربعة على
 الذي المدير مسؤولية على العامة الهيئة اجتماع لحضور الشركاء الى الموجهة التبليغات كافة وتكون  الشركاء كافة
 . الدعوة بتوجيه قام
 او الشركاء يتفق لم ما الشركة مركز في االجتماعات هذه وتتم سورية في اجتماعاتها العامة الهيئة تعقد ان يجب/2

 .  ذلك خالف على االساسي النظام ينص
 ويجب لالنعقاد للشركاء العامة الهيئة يدعو ان للشركة المالية السنة من االولى الستة االشهر خالل المدير على/3
  :التالية المواضيع على الجلسة عمالا  جدول يشتمل ان
 .بشأنه القرار واتخاذ المستقبلية العمل وخطة السابقة المالية السنة خالل الشركة اعمال عن المدير تقرير مناقشة/أ

 .بشأنها القرار واتخاذ الحسابات مدقق وتقرير النقدية والتدفقات والخسائر االرباح وحساب الشركة ميزانية مناقشة/ب
 . أتعابه وتحديد واحدة لسنة حسابات مدقق خابانت/ج
 . اتعابهم وتحديد تهمأليو  مدة انتهاء حال في الشركة مديري  او مدير انتخاب/د
 . ذلك الهيئة رأت اذا الشركة مديري  ذمة ابراء/هـ
 وفقا شريك اي يقدمها او الشركة مدير قبل من عليها وتعرض العامة للهيئة بها البت يعود اخرى  مواضيع اي/و

 .التشريعي المرسوم هذا او االساسي النظام ألحكام
 الوزارة من يطلب ان الشركة حسابات لمدقق او شريك لكل جاز لالجتماع العامة الهيئة دعوة المدير اهمل اذا /4

 . الدعوة توجيه
 .الجلسة اعمال جدول العامة الهيئة اجتماع لعقد الدعوة تتضمن ان يجب/5
 هيئة لعقد الدعوة بتوجيه المدير مطالبة الشركة حصص من بالمئة 10 عن يقل ال ما يملكون  الذين للشركاء يحق/6

 يوما عشر اربعة خالل الدعوة بتوجيه المدير قيام عدم حال وفي طلبهم في المحددة المواضيع لمناقشة للشركة عامة
 يجب حال وبأي الشركاء هؤالء طلب لىع بناء الدعوة هذه توجه ان الوزارة على يجب بذلك الطلب استالمه تاريخ من
 .الشركة عاتق على الدعوة نفقات وتكون  الشركاء طلب تقديم تاريخ من يوما ثالثين مدة االجتماع موعد يتعدى اال
 هذا وصول شرط الطلب اجابة المدير على وجب االعمال جدول في معينة مسألة ادراج الشركاء احد طلب اذا/7

 االعمال جدول بتبليغ المدير ويقوم الهيئة النعقاد المحدد التاريخ من االقل على ايام عةسب قبل الشركة الى الطلب
 .االقل على ساعة وعشرين بأربع الجلسة موعد قبل للشركاء المعدل

 . العامة الهيئة اجتماع الى دعوته اجراءات في عيب اي يزيل االجتماع الشريك حضور/8
 :للشركة العامة الهيئة /72/المادة
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 .فيها الحصص مالكي من للشركة العامة الهيئة تتألف/1
 الهيئة مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق شريك لكل/2

 بكتاب عنه اخر شريكا ينيب ان وللشريك يملكها حصة كل عن واحد صوت له ويكون  مخالف نص كل رغم العامة
 شخص اي ينيب ان او عادي
 رئيس ويصدق ذلك للشركة االساسي النظام اجاز اذا الغاية لهذه سميةر  وكالة بموجب او عنه صادر بكتاب اخر

 . التفويضات او االنابة كتب على الجلسة
 ولجميع للشركة ملزمة قانوني بنصاب تعقده اجتماع أي في للشركة العامة الهيئة تصدرها التي القرارات تعتبر/3

 المرسوم هذا الحكام وفقا صدرت قد القرارات تلك ن تكو  ان شريطة يحضروه لم او االجتماع حضروا سواء الشركاء
 . للشركة االساسي والنظام التشريعي

 حاضري  الشركاء جميع كان اذا اال االعمال جدول في الواردة المسائل غير في تتداول ان العامة للهيئة يجوز ال/4
 . ذلك على ووافقوا االجتماع

 المذكور الشخص هينتدب من اعتباريا شخصا كان اذا الشريك يمثل/5
 .القانوني نائبه يمثله والقاصر عنه صادر كتاب بموجب الغرض لهذا
 تضمن اذا العامة الهيئات الجتماعات الوزارة مندوب حضور يجب/6

 .التصويت وقانونية النصاب توافر لمراقبة وذلك االساسي نظامها على تعديال اعمالها جدول
 يحملونها التي االصوات وعدد الحاضرين الشركاء اسماء فيه جليس العامة الهيئات في حضور جدول يمسك/7

 . الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه هؤالء ويوقع ووكالة اصالة
 ذلك غير على المديرون  يتفق مالم سنا االكبر المدير او المديرين مجلس رئيس او العام المدير االجتماعات يرأس/8

 . لجلسةا وقائع لتدوين كاتبا الجلسة رئيس ويعين
 رئيس يوقعه خاص سجل في الهيئة وقرارات المحاضر وتدون  العامة الهيئة مناقشات بخالصة محضر يحرر /9

 ومندوب والكاتب الجلسة
 ألي ويكون  الشركة لدى خاص سجل في ويودع حضوره حال في الوزارة
 والتقرير والخسائر االرباح اتوحساب الميزانية ذلك في بما والقرارات المحاضر هذه على االطالع حق الشركاء من

 سبعة مهلة خالل العامة الهيئة اجتماع بمحضر الوزارة موافاة ويجب عنها االصل طبق صورة على والحصول السنوي 
 . الوزارة قبل من قراراته وتنفيذ المحضر تصديق عدم طائلة تحت االجتماع انعقاد تاريخ من ايام
 عكس يثبت ان الى صحيحة العامة الهيئة اجتماعات محاضر تعتبر/10
 .قطعي قضائي قرار بموجب ذلك
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 او وقائع تدوين حال في التزوير بجرم المحضر موقعو يعاقب/11
 واقعة ايراد اغفال حال في او الجلسة لوقائع مخالفة معلومات
 . الجلسة محضر في منتجة
 :العامة الهيئة نصاب/73/المادة

 يحدد لم ما المال رأس حصص نصف عن يقل ال ما يمثلون  شركاء بحضور قانونيا العامة الهيئة نصاب يكون /1
 .اعلى نسبة االساسي النظام

 المحدد الموعد من ساعة خالل الجلسة نصاب الكتمال المادة هذه في عليها المنصوص االغلبية تتوافر لم اذا/2
 االول االجتماع بين الفاصلة المدة تقل اال ويجب الدعوة كتاب في المحدد الثاني الموعد الى الجلسة تأجلت لالجتماع
 ينص لم ما حضر بمن مكتمال الثانية الجلسة نصاب ويعتبر االقل على ساعة وعشرين اربع عن الثاني واالجتماع

 الشركة دمج او حل او االساسي النظام بتعديل الخاصة القرارات ذلك من ويستثنى ذلك خالف على االساسي النظام
 .المال رأس حصص من بالمئة خمسين عن يقل ال ما يحملون  شركاء حضور فيشترط يالقانون شكلها تحويل او

 :العامة الهيئة قرارات في المطلوبة االغلبية/74/المادة
 ما الجلسة في الممثل المال راس من بالمئة 50 على تزيد اغلبية الحائزين الشركاء بموافقة العامة الهيئة قرارات تصدر

 دمج او حل او االساسي النظام بتعديل الخاصة القرارات ذلك من ويستثنى اعلى نسبة االساسي النظام يحدد لم
 هذه تقل اال على االجتماع في الممثلة الحصص من بالمئة 75 اغلبية فيها فيشترط القانوني شكلها تحويل او الشركة
 .الشركة مال رأس نصف عن االغلبية
 :العامة الهيئة قرارات تصديق/75/المادة

 خاضعة وصالحياتهم الشركة مديري  واسماء الشركة ودمج وحل االساسي النظام تعديل المتضمنة القرارات يعجم/1
 بعد اال الغير او الشركاء او الشركة بحق سارية القرارات هذه تعتبر وال السجل امانة لدى وللشهر الوزارة لتصديق
 .شهرها

 التي التعديالت يتضمن الذي الجديد االساسي النظام بتصديق رةالوزا الى الطلب تقديم شريك ألي او الشركة لمدير/2
 . للشركة العامة الهيئة اقرتها

 على الوزارة مصادقة تاريخ من يوما ستين مهلة خالل االساسي نظامها على تعديل اي شهر الشركة على يجب/3
 .اصوال شهره يتم لم اذا المدة هذه مضي بعد حكما الغيا القرار ويعتبر عليه تعديل اي او للشركة االساسي النظام
 :العامة الهيئة بقرارات الطعن/76/المادة

 التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفا كان اذا العامة الهيئة اتخذته قرار اي ببطالن الدعوى  اقامة شريك لكل يحق/1
 . رالقرا صدور تاريخ من يوما تسعين مضي بعد الدعوى  هذه تسمع وال االساسي النظام او
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 .قطعي قضائي حكم بموجب ببطالنها الحكم بعد اال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز ال/2
 :المال رأس زيادة/77/المادة

 .االساسي نظامها بتعديل تتخذه قرار بموجب رأسمالها تزيد ان المسؤولية المحدودة للشركة/1
 فيه مشاركته وبنسبة الشركة مال رأس لزيادة تبعا المنشأة صالحص على باالكتتاب االفضلية حق شريك لكل/2

 العامة الهيئة تحددها التي المهلة خالل حصته قيمة تسديد االفضلية حق بممارسة يرغب الذي الشريك على ويجب
 .الغرض لهذا
 جاز المال رأس زيادة عند له المخصصة الحصص على االكتتاب في االفضلية حق الشركاء من اي يمارس لم اذا/3

 .المال رأس في منهم كل حصة بنسبة الحصص هذه على االكتتاب الشركاء لباقي
 :المال رأس تخفيض واجراءات الشركة خسائر/78/المادة

 اما لتقرر لالجتماع للشركة العامة الهيئة دعوة المديرين على وجب رأسمالها نصف على الشركة خسائر زادت اذا/1
 لم واذا وتصفيتها الشركة حل او قانونا المقرر االدنى الحد عن قلألي بما الشركة سمالرأ تخفيض او الخسارة تغطية
 . الشركة وتصفية حل القرار القضاء الى طلب تقديم للوزارة او شريك لكل جاز المذكورة االجراءات من اي يتخذ
 :التالية لإلجراءات المال رأس تخفيض يخضع/2
 رأسمالها تخفيض المتضمن للشركة االساسي النظام تعديل على التصديق لبط ترفق ان الشركة ادارة على يجب/أ

 منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الحسابات مدقق عن صادرة بالئحة الوزارة الى تقدمه الذي
 .الدائنين بحقوق  يمس ال المال رأس تخفيض بأن تفيد الحسابات مدقق عن صادرة وشهادة وعناوينهم

 على ولمرتين يوميتين وصحيفتين الرسمية الجريدة في الدائنين الئحة مع التخفيض قرار نشر الشركة على يجب/ب
 .االقل

 تقرير في وارد هو لما وفقا الشركة ديون  من بالمئة /10/عن يقل ال ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق/ج
 من يوما ثالثين خالل المختار موطنها او الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى  اقامة الحسابات مدقق
 بمصالحهم االضرار شأنه من الذي التخفيض قرار إلبطال وذلك مرة خرآل الصحف في التخفيض عن االعالن تاريخ
 . االعالن في اسمهم ردال ي الذين الدائنين بحق الشهر مهلة تسري  وال
 ويتصف المذاكرة غرفة في تتخذه بقرار وذلك بالدعوى  البت ينلح التخفيض قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/د

 .المعجل بالنفاذ
 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى  المحكمة تنظر/هـ

 . مبرما الدعوى  في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار ويكون  االكثر على ساعة
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 :الحسابات مدققو/79/المادة
 من العامة الهيئة في الشركاء ينتخبهم اكثر او للحسابات مدقق انتخاب على لشركةل االساسي النظام ينص ان يجب
 وواجباتهم ومسؤوليتهم سلطتهم في الحسابات مدققو ويخضع المعنية الوزارة عن الصادر القانونيين المحاسبين جدول
 ./2009/ لعام /33/رقم وللقانون  المغفلة المساهمة للشركات الحسابات لمدققي المقررة القواعد الى

 :الشركة حسابات/80/المادة
 االساسي النظام عليها ينص التي المحاسبة معايير وفق ودفاترها سجالتها وحفظ حساباتها تنظيم الشركة على يترتب
 . الشركة قبل من المعتمدة واللوائح
 :المالية السنة /81/المادة

 .الميالدية السنة تتبع للشركة المالية السنة /1
 فإنها االولى المالية السنة ذلك من ويستثنى كان شهر اي في وانتهاءها هابدأ  االساسي النظام يحدد ان زويجو  /2

 .التالية المالية السنة لنهاية المعين الشهر اخر حتى للشركة االساسي النظام تصديق قرار صدور تاريخ من تعتبر
 :االجباري  االحتياطي /82/لمادةا
 هذا توقف ان ولها اجباري  احتياطي لتكوين الصافية ارباحها من بالمئة 10 سنة لك تقتطع ان الشركة على /1

 هذه اقتطاع في االستمرار للشركة العامة الهيئة بموافقة يجوز انه اال المال رأس ربع االحتياطي بلغ اذا االقتطاع
 .الشركة مال رأس االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى النسبة

 السنوات في وذلك للشركة االساسي النظام في المعين للدخل االدنى الحد لتأمين االجباري  الحتياطيا يستعمل /2
 .العامة الهيئة تقرره لما وفقا الطارئة الشركة نفقات لمواجهة او الحد هذا بتأمين الشركة ارباح فيها تسمح ال التي
 :االختياري  االحتياطي /83/المادة

 السنة تلك عن الصافية ارباحها من بالمئة 20 على يزيد ال ما اقتطاع سنويا تقرر ان للشركة العامة للهيئة /1
 .االختياري  االحتياطي لحساب

 على كأرباح منه جزء اي او كله توزيعه ويجوز للشركة العامة الهيئة تقرره لما وفقا االختياري  االحتياطي يستعمل /2
 .الشركاء
 :االستهالك احتياطي /84/المادة

 باسم الصافية غير االرباح من سنويا اقتطاعها الواجب المئوية النسبة االساسي الشركة نظام يتضمن ان جبي /1
 .المالية وزارة من المعتمدة النسب وحسب الشركة موجودات استهالك

 توزيع يجوز وال إلصالحها او المستهلكة والمنشآت واآلالت المواد لشراء المدير من بقرار االموال هذه تستعمل /2
 .الشركاء على كأرباح االموال تلك
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 :العقوبات /85/المادة
 من /8/و /7/البندين احكام يخالفون  الذين والمديرون  الشركاء االحتيال لجريمة عليها المنصوص بالعقوبة يعاقب /1

 .التشريعي المرسوم هذا من /57/المادة من /2/و/1/والبندين /56/المادة
 /71/و /70/و /64/المواد احكام يخالفون  الذين المديرين بحق سورية ليرة الف خمسون  قدرها غرامة تعرض /2

 .التشريعي المرسوم هذا من /72/المادة من /9/و /7/و /4/والبنود
 في التشريعي المرسوم هذا من /60/المادة احكام يخالف من على سورية ليرة الف ثالثمئة مقدارها غرامة تفرض /3

 .المذكورة المادة في المحددة المدة انتهاء قبل العينية الحصة بسندات تصرفه حال
 المرسوم هذا من /34/المادة من /9/البند احكام يخالف من على سورية ليرة الف خمسون  مقدارها غرامة تفرض /4

 .مالية سنة لكل حسابات مدقق تعيين عدم حال في التشريعي
 السادس الباب

 المغفلة المساهمة الشركة
 :المغفلة المساهمة لشركةا /86/المادة

 اسهم الى مقسما رأسمالها ويكون  عشرة عن قلال ي المساهمين من عدد من تتألف العامة المغفلة المساهمة الشركة /1
 االسمية بالقيمة محدودة فيها المساهم مسؤولية وتكون  المالية االوراق اسواق في ولإلدراج للتداول قابلة القيمة متساوية
 .الشركة في لكهايم التي لالسهم

 الى مقسما رأسمالها ويكون  ثالثة عن قلال ي المساهمين من عدد من تتألف الخاصة المغفلة المساهمة الشركة /2
 .الشركة في يملكها التي لالسهم االسمية بالقيمة محددة فيها المساهم وليةمسؤ  وتكون  القيمة متساوية اسهم
 :التجارية الصفة /87/المادة
 . التجارة لقانون  خاضعة تجارية شركة موضوعها كان أياً  المغفلة المساهمة الشركة تعتبر
 :الشركة اسم /88/المادة

 باسم مسجلة اختراع براءة استثمار الشركة غرض كان اذا اال طبيعي لشخص اسما الشركة اسم يكون  ان يجوز ال /1
 .الشخص هذا
 ./عامة او صةخا مغفلة مساهمة شركة/عبارة الشركة اسم يتبع ان يجب /2
 الشركة على يجب وعقودها واعالناتها مطبوعاتها في ادراجها الشركات على يجب التي البيانات الى اضافة /3

 .االوراق هذه في رأسمالها ادراج المغفلة المساهمة
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 ضامنوبالت الخاصة اموالهم في مسؤولين بتمثيلها المكلفين االشخاص او االدارة مجلس اعضاء اعتبار للمحكمة /4
 او للشركة القانوني الشكل له يتبين ان دون  الشركة مع عقودا ابرم الذي الغير تجاه الشركة وديون  التزامات عن

 .السابقتين الفقرتين ألحكام الشركة مخالفة بسبب رأسمالها
 :الشركة مدة /89/المادة

 .محدودة غير او محدودة المدة تكون  ان ويجوز االساسي نظامها في الشركة مدة تعين /1
 .العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز معينا عمال غايتها كان واذا /2
 بقرار الشركة مدة تمديد يكون  وانما االساسي نظامها في نص بموجب حكميا تمديدا الشركة اجل تمديد جوزال ي /3
 .العادية غير العامة الهيئة من

 :الشركة رأسمال /90/المادة
 . اخرى  بعملة تحديده للشركة الوزارة تجز لم ما السورية بالعملة المغفلة المساهمة الشركة رأسمال يحدد /1
 ستة مهلة الشركة منح للوزارة جاز قانونا المقرر االدنى الحد عن مساهميها عدد او الشركة مال رأس نقص اذا /2

 خالل الوزارة لطلب الشركة لامتثا عدم حال وفي اخرى  شركة الى القانوني شكلها تحويل او اوضاعها لتصحيح اشهر
 .قضائيا الشركة تصفية طلب للوزارة جاز لها الممنوحة المهلة

 .التجاري  سجلها عن مصدقة صورة ابراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق /3
 :الشركة اسهم /91/المادة

 .القيمة متساوية اسهم الى الشركة مال رأس يقسم /1
 .يةاسم الشركة اسهم تكون  /2
 شركات فيها بما المغفلة المساهمة الشركات جميع وعلى فقط سورية ليرة بمئة الواحد للسهم االسمية القيمة تحدد /3

 .التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من سنتين خالل ذلك يخص فيما اوضاعها توفيق والتأمين المصارف
 االسهم مالكي حقوق  بنفس العينية االسهم مالكو يتمتع ةالعيني االسهم ملكية نقل على الواردة القيود مراعاة مع /4

 .النقدية
 .االلتزامات لنفس ويخضعون  الحقوق  بنفس ذاتها الفئة من الشركة اسهم حاملي جميع يتمتع /5
 الهيئة من بقرار امتياز اسهم اصدار صريح منع على االساسي النظام فيها ينص لم التي االحوال جميع في يجوز /6

 .العادية يرغ العامة
 اضافة اسهمهم قيمة من ثابتة نسبة او مقطوعة مبالغ استيفاء في اما االولوية حق اصحابها تمنح االمتياز اسهم /7

 ميزة اي او منهما كل في او الشركة تصفية عند المال راس استعادة في او االرباح من االسهم هذه ينوب ما الى
 .اخرى 
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 .العامة هيئاتها في التصويت حق من االمتياز اسهم حاملي حرمان على شركةلل االساسي النظام ينص ان يجوز /8
 النظام يحددها التي للشروط وفقا عادية اسهم الى االمتياز اسهم تحويل على االساسي النظام ينص ان يجوز /9

 .للشركة االساسي
 من اال تملكها يجوز وال تهانسب او عددها يحدد االسهم من فئة احداث على االساسي النظام ينص ان يجوز /10

 .السوريين
 بملكيتها مالكوها احتفظ التي لالسهم الممنوحة االصوات عدد مضاعفة على االساسي النظام ينص ان يجوز /11
 .متتالية سنوات ثالث عن تقل ال لمدة
 :الشركة رأسمال تسديد /92/المادة

 اموال لقاء وتعطى عينية واما االكتتاب عند اقساط على او واحدة دفعة نقدا قيمتها وتدفع نقدية اما الشركة اسهم /1
 من المعنوية الحقوق  من وغيرها الفنية والمعرفة االختراع وحقوق  االمتياز حقوق  وتعتبر بالنقد مقومة حقوق  او

 .كان شخص اي عمل او خدمات من المقدمات هذه تتألف ان يجوز وال العينية المقدمات
 ثالث على التزيد فترة خالل السهم قيمة باقي سداد ويتم للسهم االسمية القيمة من بالمئة 40 االكتتاب عند يدفع /2

 .للشركة االساسي النظام على التصديق تاريخ من سنوات
 الخارجية المساهمات قيمة اما السورية بالعملة حكمهم في ومن المقيمين السوريين المواطنين مساهمة قيمة تسدد /3

 .بياالجن بالقطع فتسدد
 .مصرفية ايصاالت بموجب النقدية االسهم قيمة تسديد اثبات يجب /4
 وال نهائيا الشركة تأسيس اعالن تاريخ من يوما ستين خالل للشركة ملكيتها نقل او العينية المقدمات تسليم يجب /5

 .ركةالش الى ملكيتها نقل او المقدمات هذه تسليم بعد اال ألصحابها العينية االسهم الشركة تصدر
 القسط تسديد عن تأخر واذا مواعيدها في االقساط يدفع ان عليه ويجب السهم قيمة بكامل للشركة مدين المكتتب /6

 وفقا السهم بيع االدارة لمجلس يحق االساسي للنظام وفقا االدارة مجلس قبل من ألدائه المعينة المدة في المستحق
 :التالية لإلجراءات

 وارقامها االسهم وعدد اسمه فيها يذكر مضمونة مكشوفة بطاقة المختار موطنه في لمقصرا المساهم الشركة تبلغ /أ
 .اليه البطاقة وصول تاريخ من ايام سبعة ميعاد في المستحقة االقساط بتسديد فيها ويكلف

 ان وعليها العلني المزاد في للبيع االسهم تلك تعرض ان للشركة يحق الميعاد هذا بانتهاء االقساط تسدد لم اذا /ب
 .االقل على مرتين على الشركة ادارة مركز في المنتشرة الصحف من يوميتين صحيفتين في ذلك تعلن
 التي المدة تقل ال ان على وارقامها بالمزاد المطروحة االسهم وعدد ومكانه البيع موعد االعالن يتضمن ان ويجب /ج

 .يوما عشرين عن مرة ألول الصحيفتين في االعالن نشر تاريخ عن البيع تاريخ تفصل



 

61 
 

 

 المعلن والمكان الزمان في العلني المزاد في البيع معاملة اجراء للشركة يحق اعاله المذكورة المهلة انقضاء وبعد /د
 .المختصة التنفيذ دائرة طريق بإشراف ذلك ويتم معروض سعر بأعلى االسهم وتباع عنهما

 .المزايدة إلجراء المحدد ومالي في دفعه المتأخر القسط تسديد قبلال يو  /هـ
 .السهم لصاحب الباقي ويرد ونفقات وفوائد مستحقة اقساط من الشركة مطلوب كل المبيع ثمن من يستوفى /و
 السابقين االسهم مالكي وعلى المقصر على بالباقي الرجوع فلها الشركة مطلوب لتسديد المبيع اثمان تكف لم اذا /ز

 .عكسها يثبت مالم صحيحة الجبري  البيع بمعامالت يتعلق فيما الشركة قيود وتعتبر
 :العينية سهماأل /93/المادة

 سسون ؤ الم يرفق عينية مقدمات الشركة مال رأس من جزء كان اذا /1
 سورية محاسبية جهة من الدولية التقييم لمعايير وفقا معد بتقرير االساسي النظام على التصديق طلب الشركة او

 الصادر العينية المقدمات قيمة تقدير يتضمن ان ويجب المقدمات هذه لقيمة تقديرا يتضمن عنيةالم الوزارة من معتمدة
 تقديراتها صحة عن العينية المقدمات صاحب مع بمسؤوليتها علما اخذت قد انها الى يشير ما اعدته التي الجهة عن
 2009 لعام /33/القانون  احكام تطبق ةخاطئ كانت التقديرات ان تعلم كانت او جسيم لخطأ ارتكابها تبين حال وفي

 .الحسابات مدققي لمهنة الناظم
 المؤسسين على التضامن بوجه المسؤولية دعوى  اقامة العينية المقدمات تقدير من يتضرر من لكل يحق /2

 ةوالجه االوليين الحسابات ومدققي االدارة مجلس واعضاء خاصة منافع الحائزين واالشخاص العينيين والمساهمين
 . العينية المقدمات تخمين في مقصودة زيادة وجود يتضح عندما بالتقييم قامت التي
 الوزارة قرار شهر او الشركة هذه شهر تاريخ من سنوات ثالث خالل الدعوى  هذه تقم لم اذا بالتقادم الحق يسقط /3

 .االساسي نظامها تعديل على بالمصادقة
 :للتجزئة السهم قابلية عدم /94/المادة

 فيه الخلفية بحكم الواحد السهم ملكية في االشتراك للورثة يجوز ولكن للتجزئة قابل غير الشركة في السهم كون ي
 الشركة تجاه ليمثلهم احدهم الحالتين في يختاروا ان على مورثهم تركة من واحد سهم من اكثر ملكية في او لمورثهم

 احد العامة الهيئة جلسة رئيس او المجلس يسمي االدارة سمجل لهم يحددها التي المدة خالل ذلك عن تخلفوا واذا
 .الورثة
 :االسهم قيمة /95/المادة

 .القيمة هذه من ادنى بقيمة اصدارها يجوز وال االسمية بقيمتها االسهم تصدر /1
 االسمية مةالقي تعديل تقرر ان /91/المادة من /3/ الفقرة ألحكام مراعاة/للشركة العادية غير العامة الهيئة على /2

 عددا تصدر عندما االسهم بتجزئة او القديمة االسهم من عدد مقابل جديدا سهما تصدر عندما االسهم بدمج للسهم
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 ويجب عامة مساهمة الشركة كانت اذا االوراق هيئة موافقة على الحصول بعد قديم سهم مقابل الجديدة االسهم من
 . اجرائها قبل االسهم او السهم لقيمة مساوية التجزئة او الدمج عملية عن الناتجة االسهم او السهم قيمة تكون  ان دائما
 عن الصادرة واالحكام الدولية التقييم معايير وفق تحدد اصدار عالوة تقرر ان العادية غير العامة للهيئة يحق /3

 .الغرض لهذا االوراق هيئة
 :االسهم تداول منع /96/المادة

 .الشركة شهر تاريخ من سنوات ثالث انقضاء قبل العينية او النقدية ينالمؤسس اسهم تداول جوزال ي /1
 ستة انقضاء قبل االدارة مجلس عضوية ضمان اسهم تداول يجوز ال /2

 .المجلس في العضوية انقضاء تاريخ من اشهر
 ثالث مرور دبع اال االسهم هذه تداول جوزال ي فانه جديدة عينية اسهم بإحداث الشركة رأسمال زيادة حال في /3

 .الزيادة على بالتصديق القاضي الوزاري  القرار صدور تاريخ على سنوات
 يمنع سبب وجود حال في الشركة سجالت في حبس اشارة وضع يتم /4

 لم ما المحددة المدة بانقضاء تلقائيا االشارات هذه ترقين الشركة على ويجب المادة هذه ألحكام استنادا االسهم تداول
 .االشارات هذه تضمنها التي بالحقوق  للوفاء باستبقائها يقضي قضائي قرار يردها

 المغفلة المساهمة الشركات اسهم على المادة هذه ألحكام استناداً  االسهم انتقال على المفروض الحظر يسري  ال /5
 .عامة جهات قبل من المملوكة

 . الحبس بإشارة مثقلة الورثة الى االرث بطريق االسهم تنتقل /6
 بانتقال يقضي قضائي قرار صدور عند المادة هذه ألحكام استنادا االسهم تداول على المفروض الحظر يسري  ال /7

 مع االسهم هذه ملكية تنتقل الحالة هذه وفي الدعوى  في خوصمت قد الشركة تكون  عندما المحبوسة االسهم ملكية
 .صحيفتها في المدونة الحبس اشارات
 :ألسهمها الشركة واستهالك شراء /97/المادة

 بهذا االوراق هيئة عن الصادرة واالحكام للقواعد وفقا وبيعها اسهمها شراء العامة المغفلة المساهمة للشركة يجوز /1
 القرارات واتخاذ النصاب توافر لجهة االعتبار بعين بها يكتتب ولم الشركة تمتلكها التي االسهم تؤخذ وال الخصوص

 .ةالعام الهيئات اجتماعات في
 تدريجيا يهلك مما مشروعها كان اذا القرعة بطريقة اسهمها استهالك على للشركة االساسي النظام ينص ان يجوز /2
 . محددة لمدة ممنوح عام مرفق باستثمار يتعلق او
 . تمتع اسهم تدعى اسهما استهالكها تم التي االسهم اصحاب الشركة تمنح /3
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 قيمة استرداد ماعدا العادية االسهم اصحاب منها يستفيد التي الحقوق  جميع من التمتع اسهم اصحاب يستفيد /4
 .الشركة تصفية عند االسمية السهم
 :المغفلة المساهمة الشركة تأسيس /98/المادة

 .مؤسسين لجنة بينهم فيما ويشكلون  ثالثة عن المؤسسين عدد قليال  نأ يجب /1
 بعد عنه بنسخة مرفقا الوزارة الى المغفلة المساهمة للشركة ساسياال النظام على بالتصديق طلبهم المؤسسون  يقدم /2

 جهة اي قبل من او بالعدل الكاتب قبل من تواقيعهم على والتصديق لذلك الواجب الرسم تسديد وبعد عليه الموافقة
 .الوزير يحددها

 من لصالحه منظمة رسمية وكالة بموجب المؤسسين لجنة عن نيابة واحد شخص التأسيس طلب يقدم ان يجوز /3
 .المذكورين

 :التالية المعلومات المغفلة المساهمة للشركة االساسي النظام على بالتصديق المؤسسين طلب يتضمن /4
 .منهم لكل المختار والموطن وجنسياتهم المؤسسين اسماء /أ

 على عرضها سيتم تيال االسهم وعدد التأسيس عند المؤسسون  بها سيكتتب التي االسهم وعدد الشركة مال رأس /ب
 .االكتتاب ومهلة العام االكتتاب

 .المختار وموطنها الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم /ج
 المؤسس واسم وجدت ان المال راس في العينية بالمقدمات بيان /د

 .التصديق بطلب العينية الحصة تقييم تقرير ارفاق ويجب قدمها الذي
 /المؤسسين لجنة/التأسيس اجراءات وبمتابعة االساسي النظام على بالتوقيع وضينالمف االشخاص او الشخص /ه

 وانتخاب نهائيا تأسيسها حتى وادارتها الشركة عن والنيابة لالنعقاد التأسيسية العامة الهيئة دعوة سيتولون  والذين
 . االول االدارة مجلس

 . يسالتأس لمرحلة المؤسسون  اختاره الذي الحسابات مدقق اسم /و
 :التالية المعلومات للشركة االساسي النظام يتضمن ان يجب /5
 .الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم /أ

 .به المصرح المال رأس /ب
 في خاص وبشكل االدارة مجلس صالحيات وحدود تهأليو  ومدة االدارة مجلس اعضاء وعدد الشركة ادارة كيفية /ج

 لها الممنوحة واالمتيازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف ورهنها الشركة اصول وبيع االستدانة
 .الكفاالت وتقديم

 .والخسائر االرباح توزيع وكيفية الشركة حسابات تنظيم /د
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 .النافذة واالنظمة القوانين تخالف ال احكاما االساسي النظام تضمين يجوز /6
 :اسهمها طرح على والموافقة ةللشرك االساسي النظام تصديق /99/المادة

 وصول تاريخ من يوما ثالثين خالل تعديالتها على او االساسي الشركة نظام على بالتصديق قرارها الوزارة تصدر /1
 يتضمن النظام هذا ان لها تبين اذا تعديالته او االساسي الشركة نظام على التصديق رفض للوزارة ويحق اليها الطلب

 تحددها التي المهلة خالل المخالفة بإزالة الشركة او المؤسسون  يقم ولم النافذة واالنظمة وانينالق احكام يخالف ما
 وفي الوزارة قرار تبلغهم تاريخ من يوما ثالثين خالل الرفض قرار على االعتراض الشركة او المؤسسين وللجنة الوزارة
 تبت التي االداري  القضاء محكمة امام الوزير بقرار الطعن للشركة او للمؤسسين جاز لالعتراض الوزير رفض حال
 .مبرم بقرار الدعوى  في الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع في
 على الحصول المؤسسين على يتعين للشركة االساسي النظام على بالتصديق حصرا الوزاري  القرار نشر بعد /2

 في عليها المنصوص واالحكام لإلجراءات وفقا العام االكتتاب على شركةال اسهم طرح بشأن االوراق هيئة موافقة
 . الخصوص بهذا الهيئة عن الصادرة االنظمة

 اعضاء وانتخاب نهائيا الشركة تأسيس التأسيسية العامة الهيئة واعالن لالكتتاب المعروض المال راس تغطية بعد /3
 اعضائه من اي او االدارة مجلس يقوم الشركة تمثيل حياتبصال المخولين االشخاص وتعيين االول االدارة مجلس
 اعضاء تسمية ووثائق العام االكتتاب على االسهم طرح على االوراق هيئة وموافقة المصدق االساسي النظام بإيداع
 الحسابات مدقق واسم الشركة بتمثيل صالحيات له شخص اي واسم ونائبه االدارة مجلس ورئيس االدارة مجلس
 واعضاء رئيس من وتصريحا العينية الحصص ملكية نقل او بتسليم يشعر وما المال رأس بتسديد المشعرة ائقوالوث

 سجل امانة لدى الرسمية الجريدة في بالنشر واشعارا المنصب هذا تقلد من تمنعهم اسباب وجود بعدم االدارة مجلس
 نهائيا الشركة تأسيس عن باإلعالن القاضي التأسيسية العامة الهيئة قرار تاريخ من يوما ثالثين خالل وذلك التجارة
 شهادة بيانات ونشر سجالته في المغفلة المساهمة الشركة تسجيل الحالة هذه في التجارة سجل امين على ويجب
 .الرسمية الجريدة في حصرا الشركة تسجيل

 التي التعديالت متضمنا االساسي النظام لتصديق الوزارة الى الطلب تقديم االدارة مجلس اعضاء من ألي يحق /4
 .العادية غير العامة الهيئة اقرتها
 :الشركة باسهم االكتتاب /100/المادة
 :خاصة قوانين في الواردة االحكام مراعاة مع
 في الشركة وتكون  العام االكتتاب على يطرحوها ان دون  وحدهم االسهم قيمة كامل يغطوا ان للمؤسسين يجوز /1

 ./خاصة مغفلة مساهمة شركة/الحالة هذه
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 ويطرحوا الشركة رأسمال كامل من بالمئة 75 عن زيديال و  بالمئة 10 عن يقلال  االسهم من بجزء يكتتبوا ان ولهم /2
 من الطبيعي للشخص يجوز وال /عامة مغفلة مساهمة شركة/الحالة هذه في الشركة وتكون  العام لالكتتاب الباقي

 .رأسمالها من بالمئة 10 من بأكثر يكتتب ان المساهمين او المؤسسين
 النظام على التصديق بعد بها اكتتبوا التي االسهم قيمة من بالمئة 40 عن يقل ماال تسديد المؤسسين على يجب /3

 .ذلك يثبت بما الوزارة وتزويد للشركة االساسي
 .لالكتتاب االولى الفترة خالل العام االكتتاب على المطروحة باألسهم االكتتاب المؤسسين على يحظر /4
 بوجوب اليه الموجهة لإلعذار يمتثل ولم التأسيس عند بها اكتتب التي االسهم قيمة المؤسسين احد يسدد لم اذا /5

 الرجوع او المسددة غير االسهم قيمة تغطية طلب المؤسسين لباقي جاز اياه تبلغه تاريخ من ايام عشرة خالل تسديدها
 .الشركة تأسيس عن
 .الخاصة المغفلة المساهمة بالشركة المتعلقة االحكام الوزير من اربقر  تصدر /6

 :المال رأس زيادة /101/المادة
 بالكامل سدد قد كان اذا رأسمالها تزيد ان العادية غير العامة الهيئة من بقرار المغفلة المساهمة للشركة يجوز /1

 .عامة مساهمة الشركة كانت اذا االوراق هيئة وموافقة الوزارة لتصديق القرار هذا ويخضع
 :التالية الطرق  بإحدى رأسمالها بزيادة المغفلة المساهمة الشركة تقوم /2
 .الجمهور على او المساهمين على لالكتتاب جديدة اسهم طرح /أ

 .ةالشرك رأسمال الى كلها او منها جزء او المتراكمة المدورة االرباح او منه جزء او االختياري  االحتياطي اضافة /ب
 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا اسهم الى للتحويل القابلة القرض اسناد تحويل /ج
 .بأخرى  شركة دمج /د
 االوراق هيئة تصدرها التي للتعليمات وفقا بيعا او ممارسة الجديدة باألسهم باالكتتاب االفضلية حق للمساهم يكون  /3

 .االساسي النظام في مخالف نص كل رغم
 من عشر الخامس اليوم نهاية في الزيادة بأسهم باالكتتاب االفضلية حق الشركة مساهمي اكتساب ريختا يحدد /4

 نشرة واعتماد المال رأس زيادة اسهم بطرح الشركة قيام على بالموافقة االوراق هيئة مفوضي مجلس قرار تاريخ
 .االصدار

 ان العادية غير العامة للهيئة يجوز ذلك ومع االصلية االسمية للقيمة معادلة اسمية بقيمة الجديدة االسهم تصدر /5
 االصدار وقيمة االسمية القيمة بين الفرق  يعتبر الحالة هذه وفي للسهم االسمية القيمة الى اصدار عالوة اضافة تقرر
 .االحتياطي حساب في ربحا
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 وتاريخ االكتتاب في بأولويتهم مينالمساه فيه يعلم االقل على يوميتين صحيفتين في بيان بنشر االدارة مجلس يقوم/6
 . بها المكتتب االسهم قيمة وتسديد واقفاله افتتاحه

 مهلة خالل تنفيذه االساسي نظامها بتعديل او رأسمالها بزيادة العامة الهيئة من قرار اتخاذ عند الشركة على يجب/7
 بالنسبة وسنة الخاصة المغفلة المساهمة كاتللشر  بالنسبة العامة الهيئة قرار على الوزارة تصديق تاريخ من اشهر ستة

 . المدة هذه مضي بعد حكما غياً ال القرار ويعتبر العامة المغفلة المساهمة للشركات
 :عينية اسهم بإيجاد المال رأس زيادة /102/المادة
 االصول اتباع جبو  جديدة عينية اسهم ايجاد طريق عن المال رأس زيادة للشركة العادية غير العامة الهيئة قررت اذا

 العامة الهيئة بوظائف العادية العامة الهيئة عندئذ وتقوم التأسيس عند المصدرة العينية االسهم بشأن عليها المنصوص
 .التأسيسية

 :المال رأس تخفيض /103/المادة
 لالجتماع ةالعادي غير العامة الهيئة دعوة االدارة مجلس على وجب رأسمالها نصف على الشركة خسائر زادت اذا/1

 الشركة حل او قانونا المقرر االدنى الحد عن يقلال  بما الشركة رأسمال تخفيض او الخسارة تغطية اما لتقرر
 .وتصفيتها

 هذه رفضت او القانوني النصاب توافر لعدم انعقادها يتم لم او المذكورة العامة الهيئة عقد االدارة مجلس اهمل اذا/2
 . وتصفيتها الشركة حل إلقرار القضاء الى طلب تقديم وللوزارة ساهمم لكل جاز الشركة حل الهيئة

 .الشركة موجودات تقييم اعادة فرق  ناتج من بلغت ما بالغا الشركة خسائر تغطية يجوز ال/3
 غير العامة الهيئة على ذلك يعرض ان االدارة لمجلس يجوز رأسمالها في الشركة حاجة عن فائض وجود تبين اذا/4

 قانونا المقرر االدنى الحد دون  ما الى التخفيض يؤدي اال على الشركة رأسمال بتخفيض القرار تخاذال العادية
 . لرأسمالها

 :المال رأس تخفيض طرق  /104/المادة
 وجود حالة في الخسارة مبلغ يوازي  المدفوع ثمنها من جزء بإلغاء االسهم قيمة بتخفيض اما المال رأس تخفيض يتم

 رأس من جزء بإعادة او التشريعي المرسوم هذا في المحددة السهم لقيمة االدنى الحد مراعاة مع الشركة في خسارة
 . الشركة اسهم باستهالك او حاجتها على يزيد رأسمالها ان الشركة رأت اذا المال
 :المال رأس تخفيض اجراءات/105/المادة

 رأسمالها تخفيض المتضمن للشركة االساسي امالنظ تعديل على التصديق طلب يرفق ان االدارة مجلس على يجب /1
 منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الحسابات مدقق عن صادرة بالئحة الوزارة الى يقدمه الذي

 .الدائنين بحقوق  يمس ال المال راس تخفيض بان تفيد الحسابات مدقق عن صادرة وشهادة وعناوينهم



 

67 
 

 

 على ولمرتين يوميتين وصحيفتين الرسمية الجريدة في الدائنين الئحة مع خفيضالت قرار نشر الشركة على يجب /2
 . االقل

 تقرير في وارد هو لما وفقا الشركة ديون  من بالمئة 10 عن يقل ال ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق /3
 من يوما ثالثين خالل لمختارا موطنها او الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى  اقامة الحسابات مدقق
 بمصالحهم االضرار شأنه من الذي التخفيض قرار إلبطال وذلك مرة ألخر الصحف في التخفيض عن االعالن تاريخ
 .االعالن في اسمهم يرد ال الذين الدائنين بحق الشهر مهلة تسري  وال
 ويتصف المذاكرة غرفة في تتخذه راربق وذلك بالدعوى  البت لحين التخفيض قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة /4

 .المعجل بالنفاذ
 .االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى  المحكمة تنظر /5
 . مبرما الدعوى  في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون  /6

 :المال رأس تخفيض على المصادقة /106/المادة
 من يوما واربعين خمسة خالل بيانه سلف لما وفقا المال رأس تخفيض قرار تنفيذ وقفب قرارا الوزارة تبليغ يتم لم اذا

 المرسوم هذا او االساسي النظام يخالف ما التعديل في يكن ولم مرة رآلخ الصحف في التخفيض قرار نشر تاريخ
 .عليه بالمصادقة الوزارة قامت التشريعي

 :االسهم تغطية /107/ المادة
 والتعليمات واالنظمة االوراق هيئة لقانون  وفقا العام االكتتاب على اسهمها العامة المغفلة اهمةالمس الشركة تطرح

 .بمقتضاه الصادرة
 :العام لالكتتاب االسهم طرح عن االعالن /108/المادة

 يوميتين صحيفتين في الطرح هذا عن االعالن يجب عليها لالكتتاب الجمهور على الشركة اسهم طرح عند /1
 . االكتتاب بدء تاريخ من االقل على ايام عشرة قبل االقل على تينولمر 
 :التالية المعلومات االعالن يتضمن ان يجب /2
 .الشركة اسم/أ

 ان/االصدار وعالوة االسمية السهم وقيمة لالكتتاب منها المطروح والعدد االسهم ونوع ورأسمالها الشركة غاية/ب
 ./وجدت

 .التقييم لتقرير استنادا المقدمات هذه وقيمة/وجدت ان/العينية المقدمات/ج
 يوما عشرين عن االكتتاب مدة تقل ان يجوز وال االكتتاب لديها يتم التي والجهة االكتتاب ومدة االكتتاب بدء تاريخ/د
 .يوما تسعين تتجاوز ان وال
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 لديها يتم التي الجهة لدى االصدار نشرة عن واخرى  للشركة االساسي النظام من نسخة على الحصول امكانية/هـ
 .االكتتاب

 .العام االكتتاب على االسهم بطرح االوراق هيئة موافقة وتاريخ رقم/و
 :االصدار نشرة/109/ المادة
 هيئة عليها توافق اصدار نشرة مجانا للمكتتبين توفر ان العام االكتتاب على اسهمها طرح عند الشركة على يجب

 .االوراق
 :االسهم على االكتتاب/110/المادة

 الشركات اسهم على االكتتاب يجري  التشريعي المرسوم هذا من/107/ المادة في الواردة االحكام مراعاة مع/1
 .للشركة حساب في وتقيد عليها المكتتب االسهم قيمة لديه وتدفع اكثر او مصرف في المغفلة المساهمة

 :تتضمن وثيقة على االكتتاب هذا ويكون /2
 .بها اكتتب التي السهما وعدد المكتتب اسم/أ

 .االساسي الشركة بنظام المكتتب قبول/ب
 .سورية في يكون  ان على المكتتب اختاره الذي الموطن/ج
 .الضرورية االخرى  المعلومات جميع/د
 بها اكتتب التي االسهم قيمة ويدفع يمثله ممن او منه موقعة لديها المكتتب الجهة الى االكتتاب وثيقة المكتتب يسلم/3
 .ايصال اءلق
 باستالم منه واقرارا المدفوع والمبلغ االسهم وعدد االكتتاب وتاريخ المختار وموطنه المكتتب اسم صاليالا يتضمن/4

 .الضرورية البيانات من ذلك وغير للشركة االساسي النظام عن نسخة
 .اكتتابه عن الرجوع المعاملة هذه اتمام بعد للمكتتب يحق ال /5

 :للمساهمين المختار الموطن /111/المادة
 ان للمساهم ويجوز بالشركة يتعلق امر كل في للتبليغ صالحا مختارا موطنا مساهم كل يختاره الذي الموطن يعتبر
 .سورية في يكون  ان على الشركة لدى يسجله كتاب بموجب الموطن هذا يغير
 :االكتتاب عوارض/112/المادة

 لمتعهد السماح او المتبقية االسهم على االكتتاب للمؤسسين ازج المعروضة االسهم كامل على يكتتب لم اذا/1
 عشر خمسة مهلة خالل وذلك االسهم هذه بتغطية المالية االوراق مجال في تعمل التي الوساطة لشركات او تغطية
 .االكتتاب انتهاء تاريخ من يوما
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 عدد وكان المادة هذه من االولى قرةالف في وارد هو لما وفقا المعروضة االسهم بكامل االكتتاب يتم لم اذا/2
 رأس من بالمئة/75 عن يقل ال به المكتتب المال ورأس االقل على مساهما وعشرين خمسة المساهمين

 التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة عليه نصت لما وفقا يحدد الذي االدنى الحد عن يقل وال/المطروح/المال
 .ذلك التأسيسية العامة الهيئة تقر ان على به المكتتب المال برأس مؤسسة الشركة اعتبرت

 االكتتاب ميعاد تمديد يجوز السابقتين الفقرتين احكام من اي يتحقق ولم االولى االكتتاب مدة انتهت حال في /3
 ارباع الثةبث االكتتاب يكتمل لم واذا الموافقة هذه تاريخ من يوما تسعين تتجاوز ال مدة االوراق وهيئة الوزارة بموافقة
 عليه نصت لما وفقا يحدد الذي االدنى الحد عن تقل بها المكتتب االسهم قيمة وكانت الجديد الميعاد نهاية في االسهم
 .التأسيس عن الرجوع المؤسسين على وجب التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة

 لجنة على يجب التأسيس عن العدول حال في او نهائيا الشركة تأسيس على التأسيسية العامة الهيئة توافق لم اذا /4
 على التأسيسية العامة الهيئة موافقة عدم تاريخ من او االكتتاب انتهاء تاريخ من يوما وعشرين واحد خالل المؤسسين

 بإعالم الوزارة تقوم الحالة هذه وفي االساسي النظام على التصديق قرار بطي الوزارة الى طلب تقديم الشركة تأسيس
 خالل التصديق قرار طي لطلب المؤسسين لجنة تقديم عدم حال وفي الطي بقرار لديها االكتتاب تم التي لجهاتا

 على الفائدة ذمتهم في ترتبت ذكرها السالف المهلة
 .المهلة هذه انقضاء تاريخ من اعتبارا قانونا به المسموح االقصى بالمعدل االكتتاب مبالغ

 الى المكتتبين قبل من المدفوعة المبالغ اعادة الطي قرار تبلغها بعد لديها كتتاباال تم التي الجهات على يجب/5
 .االكتتاب ايصاالت بموجب كاملة اصحابها

 .التصديق قرار بطي الوزارة قرار الى استنادا اسمه على العينية المقدمات تسجيل اعادة طلب العينية الحصة لمقدم/6
 :المطروحة سهماال لعدد االكتتاب تجاوز/113/المادة
 يراعى ان على المكتتبين بين غرامة االسهم هذه توزع ان فيجب المطروحة االسهم عدد جاوز قد االكتتاب ان تبين اذا
 .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك في

 :االسهم تخصيص/114/المادة
 انتهاء تاريخ من يوما ثينثال خالل عليها المكتتب االسهم بتخصيص الشركة ادارة مجلس او المؤسسين لجنة تقوم/1

 .التخصيص عملية صحة عن بالتضامن مسؤولون  وهم االكتتاب مهلة
 كتاب بتوجيه التخصيص قرار صدور تاريخ من يوما ثالثين خالل الشركة ادارة مجلس او المؤسسين لجنة تقوم/2

 .بها هتخصيص تم التي االسهم بعدد اشعارا يتضمن المختار عنوانه على مكتتب كل الى مسجل
 االسهم قيمة عن الفائضة المبالغ واعادة المدفوعة بالمبالغ مؤقتة أسناد اصدار االول االدارة مجلس على يجب/3

 .الشركة شهر تاريخ من يوما ستين مدة خالل اصحابها الى للمكتتبين المخصصة
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 المهل خالل لمكتتبينل المخصصة االسهم قيمة عن الفائضة المبالغ رد عن االدارة مجلس اعضاء تخلف اذا/4
 وذلك قانونا به المسموح االقصى بالمعدل ردها الواجب المبالغ على فائدة ذمتهم في ترتبت المادة هذه في المحددة
 .للرد المحددة المهلة انقضاء يلي الذي االول اليوم من اعتبارا

 المبالغ اعادة عن التضامن وجه ىعل مسؤولين لديها االكتتاب تم التي والجهات االدارة ومجلس المؤسسون  يكون /5
 .اعادتها وجوب عند كاملة بها المكتتب

 .تأسيسها يتم لم اذا الشركة تأسيس نفقات جميع المؤسسون  يتحمل/6
 :االكتتاب بنتائج االوراق وهيئة الوزارة اعالم/115/ المادة
 تاريخ من يوما ثالثين تتجاوز ال مدة خالل االوراق وهيئة الوزارة تزويد االدارة مجلس او المؤسسين لجنة على

 .بها خصصوا التي االسهم وعدد فيها منهم كل اكتتب التي االسهم ومقدار المكتتبين اسماء يتضمن جدوال التخصيص
 :االسهم شهادات /116/المادة

 :التالية البيانات تتضمن نهائية اسمية شهادة بها المكتتب االسهم او السهم قيمة كامل تسديد بعد المساهم يعطى/1
 .التجاري  سجلها ورقم مالها ورأس الشركة اسم/أ

 .االسمية السهم قيمة/ب
 .ورقمه المساهم اسم/ج
 .الشهادة تتضمنها التي االسهم عدد/د
 .الشهادة رقم/هـ
 .بالتوقيع المفوضين تواقيع/و
 .سرقتها او تلفها او ضياعها حالة في الشهادات تبديل اجراءات االساسي النظام يحدد/2

 :المساهمين سجل/117/ المادة
 :التالية البيانات فيه تدون  للمساهمين خاص بسجل المغفلة المساهمة الشركة تحتفظ/1
 .للتبليغ المختار وموطنه وجنسيته ورقمه المساهم اسم/أ

 .وفئتها المساهم يملكها التي االسهم عدد/ب
 .اخرى  وقوعات او قيود يأ او رهن او حجز او هبة او بيع من المساهم اسهم على يقع ما/ج
 . السجل في تدوينها االدارة مجلس يقرر اخرى  بيانات اي/د
 .فيه المدرجة البيانات صحة وعن السجل هذا عن مسؤوال الشركة إدارة مجلس يكون /2
 من بواسطة أو بنفسه السجل هذا في والواردة به المتعلقة المعلومات على االطالع الشركة في مساهم لكل يحق/3
 .بذلك خطيا ضهيفو 
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 الشركة سجل في قيده يتم لم ما الغير أو المساهمين أو الشركة تجاه نافذا رهن أو حجز أو تصرف اي يعتبر ال/4
 الحق هذا يكن لم ما فيه للحائز حق وجود على قرينة السهم حيازة تعتبر وال

 .الشركة سجالت في مدونا
نما المساهمين احد ذمة في مترتبة لديون  استيفاء الشركة أموال حجز يجوز ال/5  وأرباحها المدين أسهم حجز يجوز وا 

 األوراق سوق  في ببيعها المحجوزة األسهم على الحكم تنفيذ ويجري  سجلها في األسهم قيد على الحجز إشارة وتوضع
 .العلني بالمزاد تباع السوق  هذه مثل وجود عدم حال وفي المالية

 على الحجز قرار أو الرهن سند ينص لم ما السهم لمالك المحجوزة أو ونةالمره لألسهم المستحقة األرباح تدفع/6
 .ذلك خالف

 .الشركة سجالت في المسجل السهم لمالك المحجوزة أو المرهونة لألسهم بالنسبة التصويت حق يبقى/7
 قرار بموجب التزوير بدعوى  فيها ورد ما عكس ثبوت حتى صحيحة الشركة سجالت في الواردة القيود تعتبر/8

 .قطعي
 .للواقع خالفا السجل في قيود أي بإجراء يقوم والذي السجل عن المسؤول الشخص التزوير بجرم يعاقب/9

 .الكترونية وسائط على محفوظة أو رقمية الشركة سجالت تكون  أن على األساسي النظام ينص أن يجوز/10
 لألوراق سوق  في أسهمها تداول لغاية رى أخ جهة أية لدى مساهميها سجالت من نسخة تودع أن للشركة يجوز/11

 صحة وعن السجل هذا عن مسؤولة الجهة هذه وتكون  السجالت هذه وتنظيم حفظ الجهة تلك تفوض وأن المالية
 .فيه المدرجة البيانات

 هيئة قانوني ألحكام وفقا المالية األوراق سوق  لدى أسهمها إلدراج العامة المغفلة المساهمة الشركة تخضع/12
 .بمقتضاهما الصادرة والتعليمات واألنظمة المالية األوراق وسوق  وراقاأل
 وفقا خالله من تداولها يتم وان السوق  في القرض أسناد تدرج أن الخاصة المغفلة المساهمة للشركة ويجوز/13

 .الخصوص بهذا األوراق هيئة عن الصادرة واألنظمة للتعليمات
 الخاصة المغفلة المساهمة الشركات أسهم بتداول الخاصة واألنظمة يماتالتعل تصدر أن األوراق لهيئة يجوز/14

دراجها  .المالية األوراق سوق  في وا 
 :األسهم على التصرفات/118/ المادة

 .عليها والحجز الرهن إشارات ولوضع باألسهم للتصرف إتباعها الواجب اإلجراءات للشركة األساسي النظام يحدد/1
 .المرتهن إلى المرهون  السهم تسليم الراهن على يجب/2
 .المرهونة األسهم قيمة من دينه استيفاء في للمرتهن امتياز حق الشركة سجل في قيده بمجرد األسهم رهن يرتب/3
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 الحقوق  استيفاء أو الحبس إشارة ترقين بعد إال نافذا محبوس أو محجوز أو مرهون  سهم على تصرف أي يعتبر ال/4
 .اإلشارة تضمنها التي
 .المحبوسة أو المحجوزة أو المرهونة األسهم تداول يجوز ال/5
 المساهمة الشركة أسهم فيها المدرجة المالية األوراق سوق  في بها المعمول واإلجراءات والقواعد األحكام تطبق/6

 أسهم ةملكي نقل أحكام على بالتطبيق أولوية واإلجراءات والقواعد األحكام لهذه وتكون  أسهمها تداوالت على المغفلة
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض ال وبما األساسي النظام في عليها المنصوص الشركة
 :العامة الهيئات على المحظورات/119/المادة

 :البطالن طائلة تحت للمساهمين العامة للهيئة يجوز ال/1
 .قبله من المسددة االسمية السهم قيمة يجاوز بما المالية المساهم مسؤولية زيادة/أ

 .األساسي الشركة نظام في المحددة المساهمين على الصافية األرباح من توزيعها الواجب المئوية النسبة إنقاص/ب
 المختلفة العامة الهيئة حضور في المساهم بأهلية تتعلق األساسي النظام في مذكورة غير جديدة شروط فرض/ج

 .فيها والتصويت
 أسهم يصيب عما بالتعويض بالمطالبة أحدهم على أو اإلدارة مجلس أعضاء عجمي على الدعوى  إقامة حق تقييد/د

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا ضرر من المساهمين
 مساهمي جميع فيه يشترك بتصويت أو كتابيا المساهمين جميع بقبول األحكام هذه على الخروج يجوز أنه على/2

 .باإلجماع ويصدر العادية غير العامة بالهيئة الشركة
 :المساهم حقوق /120/المادة
 :اآلتية بالحقوق  خاصة بصورة المساهم يتمتع

 .المساهمين على توزيعها يتقرر التي والفوائد األرباح قبض/1
 .الشركة تصفية عند المال رأس فيها بما الشركة موجودات كامل من حصة استيفاء/2
 .العامة الهيئات أعمال في والمساهمة االشتراك/3
 .قانوني بسبب يملكها التي باألسهم شهادة على لحصولا/4
 .األساسي الشركة نظام في المذكورة بذلك الخاصة األحكام مراعاة مع ورهنها وهبتها أسهمه بيع/5
 التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفا اإلدارة مجلس أو العامة الهيئة من متخذ قرار كل ببطالن الدعوى  إقامة حق/6
 .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا األساسي كةالشر  نظام أو
 .الشركة دفاتر على االطالع حق/7
 :يحوي  مطبوع كراس على الحصول حق/8
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 .المنقضية الحسابية الدورة ميزانية/أ
 .والخسائر األرباح حساب/ب
 .اإلدارة مجلس تقرير/ج
 .الحسابات مدققي تقرير/د
 .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا لالجتماع العامة الهيئات دعوة طلب حق/9

 في المذكورة للشروط وفقا اإلدارة مجلس قبل من المقرر األعمال جدول في مذكورة غير أبحاث إضافة طلب حق/10
 .التشريعي المرسوم هذا

 :القرض أسناد/121/ المادة
 .القرض أسناد تصدر أن المغفلة المساهمة للشركات يحق/1
 للحصول الشركة تصدرها للتجزئة قابلة وغير للتداول قابلة واحدة اسمية قيمة ذات مالية أوراق هي القرض أسناد/2

 .اإلصدار لشروط وفوائده القرض بسداد بموجبها الشركة تتعهد قرض على
 موجهة الكتتابل دعوة طريق عن األوراق هيئة وقانون  التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا القرض أسناد طرح يتم/3

 .األوراق هيئة موافقة على الحصول بعد للجمهور
 السند قيمة قيد يتم الحاالت جميع وفي إصدار بعالوة أو بخصم أو االسمية بقيمتها القرض أسناد عرض يجوز /4
 .االسمية بقيمته الشركة سجالت في
 .الوزارة موافقة على الحصول بعد أجنبية بعملة أو السورية بالعملة القرض أسناد تحرر/5

 :القرض أسناد ماهية/122/ المادة
 .الشركة مال من دينه مقدار واسترداد معينة آجال في تدفع محددة فائدة استيفاء حق صاحبها القرض أسناد تعطي
 :القرض أسناد إصدار شروط/123/المادة
 :اآلتية الشروط استكمال على القرض أسناد إصدار يتوقف

 .بكامله الشركة مال سرأ دفع تم قد يكون  أن/1
 .الشركة مال رأس القرض يتجاوز أال/2
 العامة الهيئة موافقة على تحصل وان عادية قرض أسناد إصدار عند العامة الهيئة موافقة على الشركة تحصل أن/3

 رأس زيادة على موافقة بمثابة هذه موافقتها وتعتبر أسهم إلى للتحويل قابلة قرض أسناد إصدار يتم عندما العادية غير
 .الشركة مال
 .األوراق هيئة وموافقة الوزارة موافقة على الحصول/4

 :القرض اسناد عن اإلعالن/124/المادة
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 على األقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين في القرض بأسناد االكتتاب عن اإلعالن الشركة إدارة مجلس على يجب
 عدد إلى اإلشارة مع اإلصدار على بالموافقة العادية غير أو ةالعادي العامة الهيئة قرار تاريخ اإلعالن يتضمن أن

 بها الوفاء وموعد فائدتها ومعدل إصدار عالوة أو خصومات وأي االسمية وقيمتها إصدارها يراد التي االسناد
 إذا وفيما الشركة رأسمال ومقدار ضماناتها مع قبل من الشركة أصدرتها التي القرض اسناد وعدد وضماناته وشروطه

 هيئة موافقة وتاريخ ورقم المصدقة األخيرة الميزانية ونتائج العينية المقدمات وقيمة للتحويل قابلة االسناد كانت
 .األوراق
 :القرض اسناد سجل/125 المادة
 لدى أو لها المصدرة الشركة سجالت في عليها تجري  التي التصرفات وتوثق مالكيها بأسماء القرض اسناد تسجل
 هذه في إدراجها حال في المالية األوراق أسواق في للتداول قابلة االسناد هذه وتكون  السجالت لهذه فظةالحا الجهة

 .األوراق هيئة تضعها التي والشروط وللقواعد تداولها لعملية الناظمة السوق  لقواعد ووفقا األسواق
 :القرض اسناد على االكتتاب/126/ المادة

 .واحدة دفعة به تتاباالك عند القرض سند قيمة تدفع/1
 المدة خالل الصادرة االسناد جميع تغطية تتم لم إذا بها االكتتاب تم التي االسناد بقيمة يكتفي أن اإلدارة لمجلس/2

 .المقررة
 االسناد هذه توزع أن يجب المطروحة االسناد عدد االكتتاب تجاوز إذا فانه 123/2/ المادة أحكام مراعاة مع/3

 .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك في يراعى ان على ينالمكتتب بين غرامة
 :القرض اسناد بيانات/127/المادة
 :التالية البيانات السند يتضمن أن يجب

 .الشركة ومدة وتاريخه سجلها ورقم وعنوانها المقترضة الشركة اسم/1
 .السند صاحب اسم/2
 .الفائدة وسعر ومدته االسمية وقيمته ونوعه السند رقم/3
 .المصدرة القرض اسناد قيم وعمجم/4
 .الفائدة استحقاق ومواعيد االسناد اطفاء وشروط مواعيد/5
 .وجدت إن السند يمثله الذي للدين الخاصة الضمانات/6
 السند إلى إضافتها المقترضة الشركة ترى  شروط أية أو إدراجها وجوب األوراق هيئة تقرر أخرى  وأحكام شروط أي

 .االصدار شروط مع ضافاتاإل هذه تتوافق أن شريطة
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 :القرض اسناد ضمانات/128/ المادة
 .القرض اسناد على باالكتتاب البدء قبل الضمانات تلك تقديم فيجب مضمونة القرض اسناد كانت إذا

 :للتحويل القابلة القرض اسناد/129/المادة
 إلى للتحويل قابلة قرض اداسن إصدار للشركة يجوز القرض اسناد إلصدار عليها المنصوص الشروط مراعاة مع

 :التالية لألحكام وفقا أسهم
 إلى القرض اسناد تحويل أساسها على يتم التي والشروط القواعد جميع العادية غير العامة الهيئة قرار يتضمن أن/1

 .أسهم
 هذه خالل رغبته يبد لم فإذا االصدار شروط عليها تنص التي المواعيد في بالتحويل رغبته السند مالك يبدي أن/2

 .التحويل في حقه فقد المدة
 :القرض اسناد بقيمة الوفاء/130/المادة

 .االصدار عند وضعت التي للشروط وفقا الشركة قبل من االسناد قيمة وفاء يجري /1
 .القرض اسناد مالكي هيئة بموافقة إال تؤخره أو الوفاء ميعاد تقدم أن للشركة يجوز وال/2

 :القرض اداسن مالكي هيئة/131/المادة
 .القرض أسناد لمالكي هيئة إصدار كل عند حكما تتكون /1
 .الحاضرين من المخالفين وعلى الغائبين على الهيئة هذه قرارات وتسري /2

 :وصالحيتها القرض اسناد مالكي هيئة اجتماعات/132/المادة
 .مصدرةال الشركة ادارة مجلس دعوة على بناء مرة ألول القرض اسناد مالكي هيئة تجتمع/1
 .االجتماع إلى الهيئة دعوة توجيه االكتتاب اختتام تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الشركة إدارة مجلس وعلى/2
 .ممثليها وانتخاب الهيئة نظام على الموافقة االجتماع هذا اعمال جدول في تدخل/3
 التصويت حق لهم يكون  أن دون  تالمناقشا في واالشتراك العامة الهيئات حضور حق االسناد مالكي هيئة لممثلي/4

 .الشركة لمساهمي الدعوة توجيه في المتبعة األصول وفق االجتماع لحضور إليهم الدعوة توجيه الشركة على ويجب
 .االسناد مالكي حقوق  لحماية التحفظية التدابير جميع يتخذوا أن الهيئة لممثلي يحق/5

 :القرض داسنا مالكي هيئة اجتماعات إلى الدعوة/133/المادة
 .ممثليها دعوة على بناء اجتماعاتها الهيئة تعقد/1
 .قيمتها من بالمئة 10 يمثلون  االسناد حملة من فريق طلب عند لالجتماع دعوتها عليهم ويجب/2
 .أيضا الشركة إدارة مجلس دعوة على بناء الهيئة هذه وتجتمع/3
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 األحكام واجتماعاتها الدعوة على وتطبق العادية العامة هيئةال لدعوة المقررة للقواعد وفقا االسناد مالكي هيئة تدعى/4
 .الهيئة هذه على تطبق التي ذاتها
 :االصدار شروط مخالفة/134/المادة
 ثالثة بأكثرية القرض اسناد مالكي هيئة أقرته إذا إال باطال يعتبر القرض اسناد اصدار شروط يخالف تصرف كل

 قيمة مجموع أرباع ثالثة عن االجتماع في الممثلة االسناد تقل أال ريطةش االجتماع في الممثلة أصواتهم أرباع
 قضائيا االصدار شروط خالف من مالحقة بيانه سبق لما وفقا للتصرف الهيئة إقرار يحول وال بها المكتتب االسناد

 .النافذة للقوانين وفقا
 :للشركة التأسيسية العامة الهيئة النعقاد الدعوة/135/المادة

 العامة الهيئة عقد إلى المكتتبين دعوة التخصيص قرار تاريخ من يوما ثالثين خالل المؤسسين لجنة على يجب/1
 .الدعوة توجيه تاريخ من يوما ثالثين خالل الهيئة لهذه الجلسة موعد يكون  أن ويجب للشركة التأسيسية

ذا/2  عليها يجب التي الوزارة مراجعة مكتتب للك يحق الميعاد ذلك في الدعوة هذه بإرسال المؤسسين لجنة تقم لم وا 
 .الدعوة هذه توجيه

 .التأسيسية العامة الهيئة جلسة ليرأس احدهم المؤسسين لجنة تنتخب/3
 :التأسيسية العامة الهيئة اجتماع/136/المادة

 على طبقةالم القرارات واتخاذ القانوني والنصاب الدعوة إجراءات التأسيسية العامة الهيئة اجتماع على تطبق/1
 .للشركة العادية العامة الهيئة اجتماعات

 .العينية بحصصهم المتعلقة القرارات على التصويت حق عينية حصصا قدموا الذين للمكتتبين يكون  ال/2
 وعليهم للشركة األول اإلدارة مجلس انتخاب فور وصالحياتها المغفلة المساهمة الشركة مؤسسي لجنة مهمة تنتهي /3

 .المجلس هذا إلى بالشركة الخاصة والوثائق لمستنداتا جميع تسليم
 :التأسيسية العامة الهيئة صالحيات /137/ المادة

 عمليات جميع عن الوافية المعلومات يتضمن أن يجب الذي المؤسسين تقرير في التأسيسية العامة الهيئة تبحث /1
 األساسي الشركة ولنظام للقانون  وموافقتها المعلومات تلك صحة من تتثبت ثم له المؤيدة الوثائق مع التأسيس
 .نهائيا الشركة تأسيس إعالن قبل التقرير على وتصادق

 القرارات وتتخذ المؤسسين لجنة من المعين الحسابات مدقق قبل من المدققة التأسيس نفقات بمناقشة الهيئة تقوم /2
 .بشأنها المناسبة

 .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ التأسيس فترة أثناء تمت التي والتصرفات العقود في الهيئة تبحث /3
 .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ العينية األسهم في الهيئة تبحث /4
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 .الحسابات ومدققي األول اإلدارة مجلس الهيئة تنتخب /5
 .نهائيا الشركة تأسيس تعلن ثم /6

 :التأسيس نفقات على االعتراض /138/ المادة
 العامة الهيئة اجتماع في الممثلة األسهم من بالمئة 10 عن يقل ال ما يحملون  مساهمين ضاعترا حال في /1

 إقامة المساهمين لهؤالء جاز التأسيس فترة أثناء الجارية والتصرفات العقود أو التأسيس نفقات على للشركة التأسيسية
 .لشركةا عمل استمرار على الدعوى  هذه تؤثر وال المختصة المحكمة أمام الدعوى 

 .الشركة شهر تاريخ على سنوات ثالث مرور بعد الدعوى  هذه تسقط /2
 :اإلدارة مجلس /139/ المادة

 المغفلة المساهمة الشركة في ثالثة عن أعضائه عدد يقل ال ادارة مجلس المغفلة المساهمة الشركة إدارة يتولى /1
 لما وفقا عشر ثالثة على يزيد أال يجب األحوال عجمي وفي العامة المغفلة المساهمة الشركة في خمسة وعن الخاصة
 أن ويجوز للشركة العامة الهيئة قبل من المجلس أعضاء انتخاب ويتم الخصوص بهذا للشركة األساسي النظام يحدده
 .الغرض لهذا يسميه أكثر أو طبيعي شخص يمثله اعتباريا شخصا العضو يكون 

 أال على المساهمين غير من اإلدارة مجلس أعضاء من عدد انتخاب على للشركة األساسي النظام ينص أن يجوز /2
 .المجلس أعضاء عدد ثلث نسبتهم تتجاوز

 .الخاصة المغفلة المساهمة الشركة في عام مدير وظيفة نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس يتولى أن يجوز /3
 وال عنه صادر كتاب بموجب مثلهم تغيير اإلدارة مجلس في ممثله بتسمية قام الذي االعتباري  للشخص يحق /4

 .السجل في شهره بعد إال الغير بحق أو الشركة بحق ساريا التغيير هذا يعتبر
 .أقل مدة األساسي النظام يحدد لم ما سنوات أربع المجلس ةأليو  مدة /5
 لتنتخب تهأليو  مدة من األخيرة يوما التسعين خالل لالجتماع للشركة العامة الهيئة يدعو أن االدارة مجلس على /6

ذا الجديد اإلدارة مجلس ينتخب أن إلى عمله في يستمر أن على محله يحل إدارة مجلس  سبب ألي انتخابه تأخر وا 
 مدة انتهاء تاريخ من يوما تسعين على الحاالت من حالة أي في التأخير مدة تزيد أال ذلك في يشترط األسباب من

 .القائم المجلس
 .تهمأليو  مدة المنتهية عضاءاأل انتخاب إعادة يجوز /7
 يعلن أن انتخابه عند غائبا كان الذي المغفلة المساهمة الشركة إدارة مجلس لعضوية المنتخب الشخص على يجب /8

 منه قبوال سكوته ويعتبر االنتخاب نتيجة تبليغه تاريخ من أيام عشرة خالل رفضها أو العضوية بتلك قبوله عن
 .بالعضوية
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 :اإلدارة مجلس في عضو تعيين زجوا /140/ المادة
 اسهم من بالمئة 10 عن يقل ال ما يمتلكون  الذين المساهمين أو المساهم منح على األساسي النظام ينص أن يجوز
 مجموع من عددهم ينزل ان على االسهم من يملكونه ما بنسبة االدارة مجلس في اكثر أو عضو بتعيين الحق الشركة
 عدد احتساب عند كسور اية هدر ويتم الباقين االعضاء انتخاب في يتدخلوا أو يتدخل ال وان االدارة مجلس اعضاء
 .بيانه سبق لما وفقا تعيينهم طلب للمساهم يحق الذي االدارة مجلس اعضاء
 :االدارة مجلس اعضاء جنسية /141/ المادة
 :خاصة قوانين في الواردة االحكام مراعاة مع
 .السورية العربية الجمهورية جنسية من االدارة سمجل اعضاء اغلبية تكون  ان يجب/1
 بالمئة 65 تتجاوز الشركة براسمال االجانب مساهمة نسبة كانت اذا اعاله المذكورة النسبة تخفيض للوزارة ويجوز /2

 .الشركة راسمال في مساهمتهم نسبة االدارة مجلس في االجانب نسبة تتجاوز اال شريطة
 :االدارة مجلس في العضوية شروط /142/ المادة
 :االدارة مجلس عضو في يشترط

 .المدنية بحقوقه ومتمتعا القانونية السن بالغا يكون  ان /1
 .واالمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو جنائية عقوبة بأية عليه محكوما يكون  اال /2
 من اكثر ادارة مجلس في عضوا االعتباري  للشخص ممثال بصفته أو الشخصية بصفته المجلس عضو يكون  اال /3

 .التشريعي المرسوم هذا احكام عليها تسري  التي من مساهمة شركات خمس
 .العامة الجهات الحدى ممثال االدارة مجلس عضو يكن لم ما الدولة في العاملين من يكون  اال /4
 ويجب اصوال قمصد عدلي وسجل عضو كل قبل من موقع تصريح بموجب العضوية شروط توافر اثبات يتم /5

 .سنة كل من األول الشهر خالل الشركة إلى التصريح هذا تقديم رئيسه وعلى االدارة مجلس عضو على
 :االدارة مجلس رئيس في يشترط ما /143/ المادة
 ادارة لمجلس رئيسا االعتباري  للشخص ممثال بصفته أو الشخصية بصفته يكون  اال االدارة مجلس رئيس في يشترط
 .التشريعي المرسوم هذا احكام عليها يسري  التي من مساهمتين تينشرك من اكثر
 :الضمان اسهم /144/ المادة

 وال المجلس لعضوية للتأهل تملكها االدارة مجلس عضو على يجب التي االسهم عدد للشركة االساسي النظام يحدد/1
 مدة في النصاب هذا استكمال يمكن نماوا االنتخاب اجراء عند االسهم من العدد هذا امتالك الحالة هذه في يشترط
 .حتما العضوية سقطت واال االنتخاب يوم من يوما ثالثين
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 الشركة لمصلحة رهنا الحبس هذا ويعتبر الحبس اشارة عليها وتوضع ايصال لقاء الشركة لدى االسهم هذه تحفظ /2
 المسؤوليات ولضمان
 .الشركة لدى الممسوك سهماال سجل في ذلك إلى ويشار االدارة مجلس على المترتبة
 :االدارة مجلس صالحيات /145/ المادة

 وفقا الشركة اعمال تسيير يقتضيها التي االعمال بجميع للقيام الواسعة والصالحيات السلطات االدارة لمجلس /1
 كةالشر  نظام في أو التشريعي المرسوم هذا في عليه منصوص هو ما اال حد من الصالحيات لهذه وليس لغاياتها

 .االساسي
 .قراراتها يخالف ال وان العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد ان المجلس على يجب انما /2
 الشركة اصول ورهن وبيع باالستدانة االدارة لمجلس بها يسمح التي والشروط الحدود االساسي النظام في تعين /3

 .الكفاالت وتقديم لها الممنوحة واالمتيازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف
 :االدارة مجلس في المناصب /146/ المادة

 ونائبا رئيسا السري  باالقتراع وينتخب انتخابه من ايام سبعة خالل الرئيسي الشركة مركز في االدارة مجلس يجتمع /1
 .بذلك الوزارة وتبلغ للرئيس

 .االدارة لمجلس المقررة للمدة انتخابهما ن يكو  ونائبه الرئيس ةاليلو  مدة االساسي الشركة نظام يحدد لم اذا /2
 أو لجنة أو عضوا يفوض ان له كما الشركة اعمال لطبيعة وفقا اعضائه جميع بين العمل يوزع ان االدارة لمجلس /3

 .الشركة انشطة وجوه من وجه على االشراف أو اكثر أو معين بعمل للقيام اعضائه بين من اكثر
 وكل التنفيذيين المديرين ورئيس التوقيع بحق المفوضين التنفيذيين والمديرين ونائبه الرئيس انتخاب نتائج تبلغ /4

 على أو التنفيذيين المديرين رئيس أو التنفيذيين الشركة مديري  على أو االدارة مجلس تشكيل على يطرأ تعديل
 .لديه شهرها ليتم السجل امانة إلى بتبليغها تقوم التي الوزارة إلى صالحياتهم

 :ورئيسهم التنفيذيون  المديرون  /147/ مادةال
 يكون  التنفيذيين الشركة لمديري  ورئيسا اكثر أو تنفيذيا مديرا مناسبا ذلك يرى  عندما يعين ان االدارة لمجلس يجوز/1
 الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس بذلك يفوضهم حسبما منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق لهم أو له

 .عنه يصدر بقرار منهم يا بعزل
 .التنفيذيين المديرين ورئيس التنفيذيين المديرين تعويضات االدارة مجلس يحدد /2
 .اخرى  شركة في موظفا أو مديرا يكون  ان التنفيذيين المديرين رئيس أو التنفيذي للمدير يجوز ال /3
 المديرين رئيس أو تنفيذي مدير بوظيفة ةاالدار  مجلس في عضو اي يقوم ان يجوز ال نافذ قانوني نص ألي خالفا /4

 .العامة المغفلة المساهمة الشركة في تعويض أو اجر ذات وظيفة اي تولي أو التنفيذيين
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 :الشركة تمثيل /148/ المادة
 عالقات في بكامله االدارة مجلس كتوقيع توقيعه ويعتبر الغير لدى ويمثلها الشركة رئيس هو االدارة مجلس رئيس/1

 .ذلك خالف على الشركة نظام ينص لم ما الغير مع الشركة
 .بتوجيهاته ويتقيد المجلس قرارات ينفذ ان االدارة مجلس رئيس وعلى/2
 .غيابه حال في الرئيس عن ينوب االدارة مجلس رئيس نائب /3
 سجل في والمسجلة عنها التوقيع أو الشركة بتمثيل المخولين االشخاص صالحيات على الواردة القيود تعتبر /4

 .التجاري  سجلها رقم إلى الشركة عن الصادر التصرف أو العقد في االشارة تمت اذا الغير بحق سارية الشركات
 :العضوية شغور /149/المادة

 الحائزين المساهمين من الشاغر المركز في عضوا يعين ان فللمجلس االدارة مجلس اعضاء احد مركز شغر اذا /1
 انتخاب أو تعيينه القرار لها اجتماع أول في العادية العامة الهيئة على التعيين هذا يعرض ان على العضوية شروط
 .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل ذلك غير على الشركة نظام ينص لم ما اخر شخص

 تسعين خالل لالجتماع العادية العامة الهيئة دعوة فيجب المجلس اعضاء عدد ربع الشاغرة المراكز بلغت اذا اما /2
 مدة الجدد االعضاء ويكمل الشاغرة المراكز يمأل من النتخاب االخير الشاغر حدوث تاريخ من االكثر على يوما

 .االخير الشاغر حدوث تاريخ من سلفهم
 :االدارة مجلس واجبات /150/ المادة
 :يلي بما خاص بشكل القيام االدارة مجلس على يجب اعمالها وتسيير الشركة بإدارة واجبه إلى اضافة

 .التشريعي المرسوم هذا أو االساسي النظام ألحكام استنادا لالنعقاد للشركة العامة الهيئات دعوة/1
 .واالدارية والمحاسبية المالية االمور لتنظيم للشركة الداخلية االنظمة وضع /2
 هيئة عن الصادرة حاالفصا تعليمات لمتطلبات وفقا تطبيقها ومتابعة بالشركة الخاصة االفصاح سياسة اعتماد /3

 .األوراق
 مقارنة حولها ضاحاتإليوا النقدية التدفقات وبيان والخسائر االرباح وبيان للشركة العامة السنوية الميزانية اعداد /4
 عن االدارة لمجلس السنوي  التقرير إلى اضافة الشركة حسابات مدقق من جميعها مصدقة السابقة المالية السنة مع

 في االستمرار على الشركة مقدرة يفيد بما القادمة للسنة المستقبلية والتوقعات المنقضية السنة لخال الشركة اعمال
 االرباح لحساب وشرح مسوغات أو افتراضات من ذلك يدعم ما مع االساسي بالنظام لها المحددة االنشطة ممارسة

 .المنقضية المالية السنة انتهاء من يوما وعشرين مئة تتجاوز ال مدة خالل وذلك االرباح بتوزيع واقتراح والخسائر
 .وخارجها سورية داخل لها ممثلين أو وكالء أو للشركة فروع بفتح المتعلقة القرارات اتخاذ /5
 .المحاسبية واالنظمة التشريعي المرسوم هذا احكام مع يتعارض ال بما المخصصات أو االحتياطات استعمال /6
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 .والمصالحات التسويات اجراء /7
 .خدمتهم وانهاء الرئيسيين الشركة وموظفي مديري  تعيين /8

 :تسهيالت منح جواز عدم /151/ المادة
 اعضاء من اي إلى نوع اي من ضمانات أو هبات أو تسهيالت أو قروض منح المغفلة المساهمة للشركة يجوز ال

 الدرجة هذه فيها بما الرابعة ةالدرج حتى ألقربائهم أو فروعهم أو اصولهم أو ألزواجهم أو الشركة ادارة مجلس
 اغراضها ضمن هؤالء من أيا تقرض ان لها يجوز التي المالية والشركات المصارف شركات ذلك من ويستثنى

 .الخصوص بهذا النافذة واالنظمة القوانين احكام مع يتعارض ال وبما االخرين زبائنها مع بها تتعامل التي وبالشروط
 :المحظورات /152/ المادة

 أو مباشرة مصلحة الشركة بتمثيل يقومون  الذين لألشخاص أو االدارة مجلس اعضاء من ألي يكون  ان يجوز ال /1
 الهيئة تمنحه ترخيص بموجب ذلك كان اذا اال لحسابها أو الشركة مع تعقد التي والمشاريع العقود في مباشرة غير

 .العامة
 .االجل طويلة التزامات ترتب قودالع كانت اذا سنة كل في الترخيص هذا تجديد ويجب /2
 باالشتراك المتنافسين لجميع المجال فيها يفسح التي العامة المناقصات أو التعهدات أو المقاوالت ذلك من يستثنى /3

 .االنسب العرض صاحب بتمثيلها المكلف الشخص أو االدارة مجلس عضو كان اذا المساواة قدم على بالعروض
 مشابهة شركة ادارة في يشتركوا ان الشركة بتمثيل المكلفين لألشخاص أو االدارة مجلس اعضاء من ألي يجوز ال /4
 .سنة كل في يجدد ترخيص على حصلوا اذا إال لها منافسة أو مشابهة تجارة يتعاطوا ان أو لشركتهم منافسة أو
 الغير طريق عن أو باشرم بشكل الشركة بتمثيل المكلفين لألشخاص أو االدارة مجلس اعضاء من ألي يجوز ال /5

 استنادا االسهم وبيع شراء أو المالية األوراق اسواق في الشركة اسهم اسعار في التالعب بها يراد بعمليات القيام
 شخص ألي المعلومات هذه نقل أو لوظيفتهم ممارستهم معرض في عليها حصلوا والتي للعامة متاحة غير لمعلومات

 .الشركة هذه اسهم اسعار في تأثير احداث بقصد اخر
 حتى المادة هذه في المذكورين االشخاص اقرباء مع تتم التي المعامالت على الترخيص وواجب المنع يسري  /6

 . الرابعة الدرجة
 اي على أو بتمثيلها المكلفين االشخاص على أو المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء على يحظر/7

 وتعتبر بالشركة تتعلق بيانات أو معلومات اي غيره إلى أو الشركة في مساهم اي إلى يفشي ان فيها يعمل موظف
 تحت وذلك وفيها لها عمل باي قيامه أو الشركة في منصبه بحكم عليها حصل قد وكان لها بالنسبة سرية طبيعة ذات
 من نشرها سبق التي تالمعلوما ذلك من ويستثنى بالشركة لحقت التي االضرار عن بالتعويض والمطالبة العزل طائلة
 .نشرها االنظمة أو القوانين توجب أو تجيز التي تلك أو اخرى  جهة
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 :االدارة مجلس اعضاء مسؤولية /153/ المادة
 والمساهمين الشركة تجاه مسؤولون  بتمثيلها المكلفون  واالشخاص المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء /1

 الحكام أو العامة الهيئة لقرارات أو للشركة االساسي للنظام جميعهم أو نهمم اي ارتكبها مخالفة كل عن والغير
 القرار على االجتماع محضر في خطيا اعتراضها اثبتت التي الجهة المسؤولية هذه تشمل اال على النافذة القوانين
 .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي
 الشركة تجاه مسؤولين بتمثيلها المكلفون  شخاصواال المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء يكون  /2

 خطيا اعتراضها اثبتت التي الجهة المسؤولية هذه تشمل اال على قبلهم من المرتكب االداري  الخطأ عن والمساهمين
 .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي القرار على االجتماع محضر في
 وفي جميعا بينهم فيما مشتركة واما االدارة مجلس اعضاء من واحدا عضوا تلحق شخصية اما المسؤولية تكون  /3

 تجاه االدارة مجلس اعضاء بين المسؤولية توزيع ويكون  التضامن وجه على جميعا ملزمين يكونون  االخيرة الحالة
 .المرتكب الخطأ في منهم كل قسط بحسب البعض بعضهم

 .الماجور الوكيل اعتناء الشركة اعمال بإدارة اعتنوا انهم على الدليل اقامة المسؤولية هذه لدفع عليهم ويجب /4
 .:المسؤولية دعوى  /154/ المادة

 .السابقة المادة ألحكام استنادا المسؤولية دعوى  اقامة ادارتها مجلس اعضاء أو الشركة ممثلي من ألي /1
 يقيم ان مساهم فلكل سبق لما وفقا الحق هذا يمارس لم واذا /2

 .فيها لها يكون  التي المصلحة دربق الشركة عن بالنيابة الدعوى 
 االدارة مجلس فيها ادى التي العامة الهيئة انعقاد تاريخ من سنوات ثالث بمرور بالتقادم المسؤولية دعوى  تسقط /3

 اخفاها بأمور متعلقة أو متعمد عمل عن امتناع أو عمل عن ناتجة المسؤولية تلك تكن لم ما ادارته عن حسابا
 وفقا اال المسؤولية دعوى  تسقط فال جرما له المنسوب الفعل كان حال وفي للشركة العامة ئةالهي عن االدارة مجلس
 .العامة القواعد ألحكام
 :االدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء /155/ المادة

 .بتمثيلها المكلفين واالشخاص االدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء للشركة العامة للهيئة /1
 الشركة وحسابات االدارة مجلس تقرير عرض سبقه اذا إال العامة الهيئة عن الصادر راءباإلب االحتجاج يمكن ال /2

 من العامة الهيئة تمكنت التي االمور اال االبراء هذا يشمل وال الحسابات مدققي تقرير واعالن الختامية السنوية
 .معرفتها
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 :االدارة مجلس اعضاء تعويضات /156/ المادة
 المكافآت هذه تزيد اال على االدارة مجلس ألعضاء السنوية المكافآت تحديد طريقة للشركة ياالساس النظام يعين/1

 .الصافية االرباح من بالمئة /5/ على
 الشركة نشاطات ضوء في المجلس ألعضاء االخرى  والمزايا الحضور بدالت للشركة العامة الهيئة وتحدد /2

 .وفعالياتها
 :ارةاالد مجلس اجتماعات /157/ المادة

 طلب على بناء أو غيابه حالة في نائبه أو رئيسه من خطية بدعوة المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس يجتمع /1
 يوجه لم فاذا االجتماع لعقد الداعية االسباب فيه يبينون  المجلس رئيس إلى االقل على اعضائه ربع يقدمه خطي
 قدموا الذين فلألعضاء الطلب تسلمه تاريخ من ايام سبعة لخال لالجتماع للمجلس الدعوة نائبه أو المجلس رئيس
 .لالنعقاد دعوته الطلب

 ويجوز القادم الجتماعه المجلس يحدده الذي المكان في أو الشركة ادارة مركز في اجتماعاته االدارة مجلس ويعقد/2
 .ذلك على االساسي النظام نص اذا االلكترونية االتصال وسائل بإحدى يتم ان
 .باإلجماع عنه يصدر بقرار سورية خارج اجتماعاته عقد للمجلس قيح /3
 مرة عن المجلس اجتماعات تقل اال ويجب االساسي النظام في ومواعيدها االدارة مجلس اجتماعات شروط تحدد /4

 .اشهر ثالثة كل االقل على واحدة
 :االدارة مجلس اجتماعات محاضر /158/ المادة

 سجل في وقراراته جلساته محاضر وتدوين اعماله جدول واعداد اجتماعاته تنظيم يتولى امقرر  االدارة مجلس يعين /1
 .حضروا الذين المجلس واعضاء رئيس من وتوقع بالتسلسل مرقمة متتالية صفحات وفي خاص

 .توقيعه قبل خطيا مخالفته سبب يسجل ان المجلس قرارات من قرار ألي المخالف العضو على /2
 .الرئيس من موقعة محضر كل عن صورة اعطائه طلب عضو لكل يحق /3
 .ذلك عكس يثبت ان إلى صحيحة االدارة مجلس اجتماعات محاضر تعتبر /4

 :والقرارات النصاب /159/ المادة
 .اعلى عددا االساسي النظام يحدد لم ما اعضائه اغلبية بحضور اال صحيحا االدارة مجلس اجتماع يكون  ال/1
 .اعلى نسبة االساسي النظام يحدد لم ما والممثلين الحاضرين اصوات بأغلبية االدارة مجلس قرارات تصدر /2
 .ألعضائه ملزمة االدارة مجلس قرارات /3
 .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح االصوات تساوي  حال في /4
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 اخر شخص ابةان االدارة مجلس لعضو يجوز وال واالنابة والتصويت الحضور كيفية للشركة االساسي النظام يحدد
 .واحدة انابة من اكثر حمل للعضو يجوز ال كما المجلس في عضوا ليس
 :العضوية سقوط /160/ المادة
 :االتية االسباب بأحد العضوية تسقط

 المجلس اجتماعات جميع عن الغياب أو عذر بدون  االدارة لمجلس متتالية اجتماعات ثالثة حضور عن الغياب /1
 .مشروعة معذرة بسبب الغياب ذاه كان ولو كاملة سنة مدة
 .الوفاة /2
 .االستقالة /3
 .المدة انقضاء /4
 .االقالة /5
 .بذلك قرار اتخاذ االدارة مجلس على يجب الحال هذه وفي العضوية شروط احد زوال /6

 :االستقالة /161/ المادة
 .االدارة مجلس إلى تبلغ وان خطية االستقالة تكون  ان يجب /1
 الإ عنها الرجوع يجوز وال احد من قبول على تتوقف وال المجلس إلى تبليغها تاريخ من واقعة قالةاالست وتعتبر /2

 .المجلس بموافقة
 :االقالة /162/ المادة
 مجلس من اقتراح على بناء وذلك كلهم أو االدارة مجلس اعضاء من اي اقالة للشركة العادية غير العامة للهيئة يحق

 .الشركة اسهم من بالمئة 20 عن يقل ال ما يملكون  مساهمين من موقع طلب على أو االدارة
 خالل لها اجتماع لعقد العادية غير العامة الهيئة دعوة المجلس هذا وعلى االدارة مجلس إلى االقالة طلب ويقدم
 االدارة لسمج يقم لم واذا مناسبا تراه الذي القرار واصدار فيه لتنظر اليه الطلب تقديم تاريخ من يوما عشر خمسة
 التصويت اقالته المطلوب للعضو جوزي الو  المساهمين من اي طلب على بناء بتوجيهها الوزارة قامت الدعوة بتوجيه

 .الغرض لهذا المنعقد العامة الهيئة اجتماع في
 :التأسيسية العامة الهيئة /163/ المادة
 هذا من /135/136/137/ المواد في يهاعل المنصوص االحكام التأسيسية العامة الهيئة اجتماعات على تطبق

 .العامة للهيئات المشتركة والقواعد التشريعي المرسوم
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 :العادية العامة الهيئة/164/ المادة
 أو التشريعي المرسوم هذا يحددها التي المواعيد في اإلدارة مجلس من دعوة على بناء العادية العامة الهيئة تجتمع
 .األساسي الشركة نظام
 :العادية العامة الهيئة اجتماعات /165/ المادة

 اال على االساسي الشركة نظام في المحدد الميعاد في االقل على السنة في مرة العادية العامة الهيئة تجتمع/1
 . للشركة المالية السنة لنهاية التالية االربعة االشهر يتجاوز

 المرسوم هذا في عليها المنصوص االحوال في ماعلالجت العادية العامة الهيئة دعوة االدارة مجلس على يجب/2
 من أو الشركة حسابات مدقق من االدارة مجلس إلى مبلغ خطي طلب على بناء أو االساسي النظام أو التشريعي
 العامة الهيئة يدعو ان االدارة مجلس على ويجب الشركة اسهم من بالمئة 10 عن يقلال  ما يحملون  مساهمين
 .اليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة يتجاوزال  ميعاد في االخيرتين الحالتين يف لالجتماع العادية
 :الجلسة نصاب /166/ المادة

 نصف من اكثر يمثلون  مساهمون  يحضرها لم ما قانونية العادية العامة الهيئة الجتماع األولى الجلسة تعد ال /1
 .اعلى نسبة ياالساس النظام يحدد لم ما بها المكتتب الشركة اسهم

 الموعد في الجلسة تنعقد األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم واذا /2
 .الممثلة االسهم عدد كان مهما قانونية الثانية الجلسة وتعتبر لذلك المحدد الثاني
 :الهيئة قرارات /167/ المادة
 . اعلى نسبة االساسي النظام يحدد لم ما االجتماع في الممثلة االسهم من بالمئة 50 على تزيد بأكثرية القرارات تصدر
 :العادية العامة الهيئة صالحيات /168/ المادة
 إلى به البت يعود وال اعمالها تسيير أو الشركة بمصلحة يتعلق امر كل تقرير العادية العامة الهيئة صالحية تتناول
  :االتية االمور السنوي  اجتماعها اعمال جدول في تدخل، التشريعي المرسوم هذا ألحكام استنادا اخرى  هيئة
 .المقبلة المالية للسنة العمل وخطة االدارة مجلس تقرير سماع /1
 مجلس قبل من المقدمة الحسابات وعن ميزانيتها حساب وعن الشركة احوال عن الحسابات مدقق تقرير سماع /2

 .االدارة
 .الختامية والحسابات الحسابات ومدقق االدارة سمجل تقريري  مناقشة /3
 .تعويضاتهم وتعيين الحسابات ومدققي االدارة مجلس اعضاء انتخاب /4
 .االدارة مجلس اقتراح على بناء توزيعها يجب التي االرباح تعيين /5
 .االحتياطات تكوين /6
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 مشاريعها عن والتنازل الكفاالت واعطاء نهاوره الشركة عقارات وبيع باالستدانة الخاصة االقتراحات في البحث /7
 .بذلك القرارات واتخاذ االدارة مجلس صالحية عن تخرج التي لها الممنوحة واالمتيازات الرخص وعن
 . الشركة وممثلي االدارة مجلس ذمة ابراء /8
 .الهيئة اعمال جدول في مدرج اخر موضوع اي /9

 :العادية غير العامة الهيئة /169/ المادة
 .االدارة مجلس من دعوة على بناء العادية غير العامة الهيئة تجتمع /1
 المرسوم هذا في عليها المنصوص االحوال في لالنعقاد العادية غير العامة الهيئة دعوة االدارة مجلس على يجب /2

 من أو شركةال حسابات مدقق من االدارة مجلس إلى مبلغ خطي طلب على بناء أو االساسي النظام أو التشريعي
 غير العامة الهيئة يدعو ان االدارة مجلس على ويجب الشركة اسهم من بالمئة 25 عن يقل ال ما يحملون  مساهمين
 .اليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة يتجاوز ال ميعاد في االخيرتين الحالتين في العادية
 :وقانونيتها الجلسة نصاب /170/ المادة

 على بالمئة 75 يمثلون  مساهمون  يحضرها لم ما قانونية العادية غير العامة الهيئة الجتماع ألولىا الجلسة تعد ال /1
 .بها المكتتب الشركة اسهم من االقل

 الموعد في الجلسة تنعقد األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم واذا /2
 اسهم من االقل على بالمئة 40 يمثلون  مساهمون  حضرها اذا قانونية الثانية لجلسةا وتعتبر لذلك المحدد الثاني
 . بها المكتتب الشركة
 :الهيئة قرارات /171/ المادة

 االسهم ثلثي عن تقل ال اسهما يحملون  مساهمين اصوات بأكثرية قراراتها للشركة العادية غير العامة الهيئة تصدر /1
 .االجتماع في الممثلة

 االحوال في به المكتتب المال رأس نصف على المادة هذه من األولى الفقرة في المطلوبة االكثرية تزيد ان يجبو  /2
 :التالية

 .االساسي الشركة نظام تعديل /أ
 .اخرى  شركة في الشركة اندماج /ب
 .الشركة حل /ج

 :الهيئة صالحيات /172/ المادة
 ضمن الداخلة االمور وفي صالحيتها ضمن الداخلة االمور في اراتقر  تصدر بان الحق العادية غير العامة للهيئة

 .العادية العامة بالهيئة المتعلقة للقواعد وفقا قراراتها الهيئة تصدر االخيرة الحالة وفي العادية العامة الهيئة صالحية
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 :الثالث العامة للهيئات المشتركة القواعد /173/ المادة
 على ينشر بإعالن االدارة مجلس قبل من المساهمين إلى العامة الهيئات جتماعا لحضور الدعوة توجه ان يجب /1

 اجتماع لحضور المساهمين إلى الموجهة التبليغات كافة وتكون  االقل على يوميتين صحيفتين في مرة كل مرتين
 .الدعوة بتوجيه قام الذي االدارة مجلس مسؤولية على العامة الهيئة

 إلى استثناء بدون  المساهمين جميع إلى ترسل ان على مضمونة بكتب بالصحف عالناال عن االستعاضة ويجوز /2
 . المختار موطنهم

 .سورية في العامة المغفلة المساهمة للشركات العامة الهيئات اجتماعات تعقد /3
 .يوما عشر خمسة عن األول االجتماع يوم وبين اعالن أول نشر بين المدة تقل ان يجوز وال /4
 :العامة الهيئة النعقاد الدعوة تتضمن ان يجب /5
 .االجتماع وساعة وتاريخ مكان /أ

 المهلة تزيد اال ويجب األول االجتماع في النصاب اكتمال عدم حال في الثاني االجتماع وساعة وتاريخ مكان /ب
 .يوما عشر خمسة عن جلسة ثاني وبين جلسة ألول المحدد الموعد بين
 ملخص ارفاق فيجب االساسي نظامها تعديل االعمال جدول تضمن واذا العمالا جدول عن واضحة خالصة /ج

 .االجتماع إلى الدعوة مع المقترحة التعديالت عن
 توافره الواجب العدد عن يقل ال بعدد العادية وغير العادية العامة الهيئات اجتماعات حضور االدارة مجلس على /6

 .مقبول عذر بغير الحضور عن التخلف يجوز وال المجلس انعقاد لصحة
 تحت االجتماع انعقاد تاريخ من يوما عشر خمسة مهلة خالل العامة الهيئة اجتماع بمحضر الوزارة موافاة ويجب /7

 .المحضر على التصديق عدم طائلة
 :الدعوة توجيه في الوزارة حق /174/ المادة
 بذلك االدارة مجلس قيام عدم حال في العامة ةالهيئ النعقاد الدعوة توجيه مصلحة ذي كل طلب على بناء للوزارة
 والتبليغ النشر عن مسؤوال الدعوة طالب ويكون  الدعوة توجيه االساسي النظام أو التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما

 .لالجتماع
 :الهيئة اعمال جدول /175/ المادة

 اعمال جدول المؤسسين لجنة وتنظم عاديةال وغير العادية العامتين الهيئتين اعمال جدول االدارة مجلس ينظم /1
 .التأسيسية العامة الهيئة

 . عنه المعلن االعمال جدول في داخل غير هو ما في البحث يجوز ال /2
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 مساهمون  كتابيا ادخالها يطلب التي االبحاث اليه تضيف ان االعمال جدول نظمت التي الجهة على يجب /3
 االجتماع ميعاد قبل الجهة هذه إلى كتابي طلب بذلك يقدم ان شرط لشركةا اسهم من االقل على بالمئة 10 يحملون 
 صحيفتين في المعدل االعمال جدول نشر االدارة مجلس على يجب الحالة هذه وفي االقل على ايام بسبعة األول

 .األول االجتماع موعد من االقل على ساعة وعشرين اربع قبل يوميتين
 :العامة الهيئة اجتماعات لحضور الحسابات ومدققي األوراق ئةوهي الوزارة دعوة /176/ المادة
 اذا األوراق وهيئة للوزارة االعمال بجدول مرفقة العامة الهيئة اجتماع لحضور الدعوة توجيه االدارة مجلس على يجب
 شركةال حسابات ولمدققي خاصة قوانين في عنها المنصوص الرقابية والجهات عامة مغفلة مساهمة الشركة كانت
 .اجتماعها انعقاد موعد من االقل على يوما عشر خمسة قبل وذلك
 :العامة الهيئة اجتماعات حضور /177/ المادة

 .مخالف نص كل رغم العامة الهيئة مناقشات في االشتراك الحق مساهم لكل /1
 .اسهمه عدد يوازي  االصوات من عدد مساهم لكل /2
 .اليها الدعوة اجراءات بصحة الطعن امةالع الهيئة حضر الذي للمساهم يحق ال /3
 نصاب من التأكد على المندوب مهمة وتقتصر الجلسة بطالن طائلة تحت الوزارة عن مندوب الجلسات يحضر /4

 .التصويت وصحة وقانونيتها الجلسة
 :والتمثيل التوكيل/178/ المادة

 صوت له ويكون  مخالف نص كل رغم العامة الهيئة مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق مساهم لكل /1
 بموجب اخر شخص اي ينيب ان أو عادي بكتاب عنه اخر مساهما ينيب ان وللمساهم يملكه سهم كل عن واحد
 .االنابة على الجلسة رئيس ويصدق الغاية لهذه رسمية وكالة بموجب أو عنه صادر كتاب

 اال على للشركة االساسي النظام يعينه الذي الحد على يزيد االسهم من عددا هذه بصفته الوكيل يحمل اال يجب /2
 .الشركة رأسمال من بالمئة 10 االحوال كل في يتجاوز

 عنه صادر كتاب بموجب الغرض لهذا المذكور الشخص ينتدبه من اعتباريا شخصا كان اذا المساهم يمثل /3
 .القانوني نائبه يمثله والقاصر
 :الحضور بطاقات /179/ المادة

 .الجلسة انعقاد موعد قبل التسجيل ويغلق العامة الهيئة في االشتراك طلبات الشركة بمركز خاص سجل يف تسجل /1
 السجل إلى ذلك في ويستند ووكالة اصالة يحملها التي االسهم وعدد الوكيل أو المساهم اسم السجل هذا في يسجل /2

 .الشركة لدى الموجود الخاص
 . يستحقها التي االصوات عدد فيها يذكر ماعاالجت لحضور بطاقة المساهم يعطى /3
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 .المجلس هذا مسؤولية وعلى االدارة مجلس يحدده الذي الشخص بالتسجيل يقوم /4
 الثاني االجتماع في معتبرة فيه المطلوب النصاب يكتمل لم الذي األول االجتماع لدخول المعطاة البطاقات تبقى /5
 .الثانية الجلسة انعقاد موعد من ساعة وعشرين اربع قبل تنقضي لةمه حتى تبديلها العالقة صاحب يطلب لم ما

 :الحضور جدول /180/ المادة
 يحملونها التي االصوات وعدد الحاضرين المساهمين اسماء فيه يسجل العامة الهيئات في حضور جدول يمسك
 .الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه هؤالء ويوقع ووكالة اصالة
 :لجلسةا رئاسة /181/ المادة
 .غيابهما حال في لذلك اعضائه من االدارة مجلس ينتدبه من أو نائبه أو االدارة مجلس رئيس االجتماعات يرأس
 :الجلسة محضر /182/ المادة

 .وفرزها االصوات لجمع مراقبين المساهمين بين من ويختار الجلسة وقائع لتدوين كاتبا العامة الهيئة رئيس يعين /1
 .الوزارة ومندوب والكاتب والمراقبان الجلسة رئيس عليه ويوقع وقراراتها وابحاثها الجلسة ئعبوقا محضر ينظم /2
 .الوزير يحدده رسم لقاء الجلسة محضر عن االصل طبق صورة طلب مساهم لكل يحق /3
 .ذلك بغير يقضي قطعي قرار يصدر ان إلى صحيحا العامة الهيئة اجتماعات محاضر مضمون  يعتبر /4
 في وقائع أو معلومات اية تدوين حال في الوزارة ومندوب والكاتب والمراقبان الجلسة رئيس التزوير بجرم يعاقب /5

 .الجلسة محضر في منتجة واقعة اغفال حال في أو لواقعها خالفا الجلسة محضر
 :التصويت /183/ المادة

 .ذلك خالف على الساسيا النظام ينص لم ما الجلسة رئيس يعينها التي بالطريقة التصويت يكون  /1
 .الحاضرين المساهمين من بالمئة 10 ذلك طلب اذا حتما السري  باالقتراع التصويت ويكون  /2
 .ذلك على االساسي النظام نص اذا مؤتمتة بطرق  الفرز أو التصويت يتم ان يمكن /3

 :الهيئة قرارات /184/ المادة
 ملزمة قانوني بنصاب تعقده اجتماع اي في المغفلة المساهمة ةللشرك العامة الهيئة تصدرها التي القرارات تعتبر /1

 وفقا صدرت قد القرارات تلك تكون  ان شريطة يحضروه لم ام االجتماع حضروا سواء المساهمين ولجميع للشركة
 .للشركة االساسي والنظام التشريعي المرسوم هذا ألحكام

 المرسوم هذا الحكام مخالفا كان اذا العامة الهيئة هاتخذت قرار اي ببطالن الدعوى  اقامة مساهم لكل يحق /2
 .القرار صدور تاريخ من يوما تسعين مضي بعد الدعوى  هذه سماع يجوز وال االساسي النظام أو التشريعي

 .قطعي حكم بموجب ببطالنها الحكم بعد اال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز وال /3
 الحسابات مدققو
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 :الحسابات مدققي تعيين /185/ ادةالم
 عن الصادر الحسابات مدققي جدول من للتجديد قابلة واحدة سنة لمدة حساباتها لتدقيق جهة العامة الهيئة تنتخب /1

 .االتعاب هذه بتحديد االدارة مجلس تفوض أو اتعابها بدل وتقرر المعنية الوزارة
 اذا فيما األوراق هيئة من المعتمدين الحسابات مدققي قائمة من اكثر أو حسابات مدقق الجهة هذه تكون  ان يجب /2

 .عامة مساهمة الشركة كانت
 ان االدارة مجلس فعلى العمل عن امتنع أو المدقق هذا اعتذر أو لحساباتها مدقق انتخاب العامة الهيئة اهملت اذا /3

 الحسابات مدققي قائمة من أو المعنية الوزارة عن الصادر الحسابات مدققي جدول من اسماء ثالثة الوزارة على يقترح
 .الشاغر المركز يمأل من منهم لتنتقي/الحال بحسب/ األوراق هيئة من المعتمدين

 :التعيين شروط /186/ المادة
 موظفا كان أو منها تعويضا أو اجرا يتقاضى من أو الشركة في مساهم هو من للحسابات مدققا يعين ان يجوز ال /1
 . الرابعة الدرجة حتى له قريبا كان أو االدارة مجلس اعضاء حدال شريكا أو
 عدم فيه تبين العامة للهيئة تصريح تقديم انتخابها وقبل الشركة حسابات بتدقيق ستقوم التي الجهة على يجب /2

 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة االدارة مجلس اعضاء من باي تربطها عمل عالقة أي وجود
 .التصريح صحة عدم بسبب بها يلحق ضرر اي عن للشركة بالتعويض جهةال هذه وتلتزم /3

 :الحسابات مدقق مهمة /187/ المادة
 ان خاصة بصورة وعليه الدولية التدقيق معايير وفق حساباتها وتدقيق اعمالها بمراقبة الشركة حسابات مدقق يقوم

 بصورة نظمت قد الشركة وحسابات الميزانية كانت اذا وعما اصولية بصورة منظمة الدفاتر كانت اذا عما يبحث
 ان وله وصندوقها وأوراقها وحساباتها الشركة دفاتر على وقت كل في االطالع حق وله الحقيقية الشركة حالة توضح
 كل تصرفه تحت يضع ان المجلس هذا وعلى بوظيفته للقيام الالزمة بالمعلومات يوافيه ان االدارة مجلس من يطلب

 .مهمته هيلتس شأنه من ما
 :الحسابات مدقق واجبات /188/ المادة
 وميزانيتها للشركة المالية الحالة عن العامة الهيئة امام يتلوه خطيا تقريرا يضع ان الحسابات مدقق على يجب

 اما التقرير هذا في يقترح وان االرباح بتوزيع المختصة االقتراحات وعن االدارة مجلس اعضاء قدمها التي والحسابات
 .معارض رأي اعطاء أو الرأي حجب واما التحفظ مع أو تحفظ بدون  مطلقة بصورة المالية البيانات على لمصادقةا

 :يلي ما الحسابات مدقق تقرير يتضمن ان يجب
 من وجده بما بيان أو بمهمته القيام سبيل في طلبها التي والوثائق والبيانات المعلومات جميع على حصوله مدى /1

 .المعلومات تلك على الحصول في وقاتمع أو صعوبات
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 الدولية المحاسبة لمعايير وفقا معدة المالية بياناتها وان منتظمة ومستندات وسجالت حسابات تمسك الشركة ان /2
 مع متفقة المالية والبيانات الميزانية وان عادلة بصورة النقدية وتدفقاتها اعمالها ونتائج للشركة المالي المركز وتظهر
 .والدفاتر دالقيو 
 موضوع المالية السنة خالل حصلت التي للشركة االساسي النظام أو التشريعي المرسوم هذا ألحكام المخالفات /3

 .المالي ووضعها الشركة اعمال نتائج على جوهري  بشكل تؤثر ان شأنها من والتي التدقيق
 .الخصوص بهذا االدارة مجلس ابداه عما مستقل بشكل اعمالها مزاولة في االستمرار على الشركة مقدرة مدى /4

 :الحسابات مدقق تقرير اهمية /189/ المادة
 االرباح وبتوزيع الحسابات بتصديق الهيئة هذه قرار فان العامة الهيئة في يقرأ لم أو الحسابات مدققي تقرير يقدم لم اذا

 . باطل
 :دلالنعقا العامة الهيئة دعوة في الحسابات مدققي حق /190/ المادة
 بناء للشركة العادية غير أو العادية العامة الهيئة انعقاد إلى الدعوة االدارة مجلس إلى الطلب الحسابات لمدقق يحق
 المواعيد في لالجتماع العامة الهيئة دعوة االدارة مجلس اهمل واذا له الداعية االسباب فيه يبين خطي كتاب على

 .دعوتها اليه يطلب ان الحسابات مدقق على فيجب التشريعي سومالمر  هذا في أو االساسي النظام في المقررة
 :الحسابات مدقق مسؤولية /191/ المادة

 على أو االساسي لنظامها أو التشريعي المرسوم لهذا الشركة ارتكبتها مخالفة اي على الحسابات مدقق اطلع اذا /1
 رئيس من كل إلى خطيا ذلك يبلغ ان فعليه اريةاالد أو المالية الشركة أوضاع على سلبي اثر ذات مالية امور اي

 .المخالفة ازالة يتم لم اذا عامة مغفلة مساهمة الشركة كانت اذا األوراق وهيئة والوزارة االدارة مجلس
 الذي الضرر تعويض عن مساهميها وتجاه حساباتها بتدقيق يقوم التي الشركة تجاه مسؤوال الحسابات مدقق يكون  /2

 الشركة نظام أو القوانين عليه ترتبها التي بالواجبات قيامه عدم أو عمله تنفيذ في ارتكبها التي االخطاء سببته
 فيها تلي التي للشركة العامة الهيئة انعقاد تاريخ من سنوات ثالث بمضي المدنية المسؤولية دعوى  وتسقط االساسي

 ألحكام وفقا الإ المدنية المسؤولية دعوى  سقطت فال جرما يشكل له المنسوب الفعل كان واذا الحسابات مدقق تقرير
 .العامة القواعد
 :السرية واجب /192/ المادة

 ال سري  طابع ذات معلومات من عليه حصل ما للغير أو للمساهمين ينقل ان لموظفيه أو الحسابات لمدقق يحق ال
 .والتعويض العزل لةطائ تحت لديها بعمله قيامه معرض في عنها االفصاح التشريعي المرسوم هذا يوجب
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 :المحظورات /193/ المادة
 باألسهم التعامل هذا جرى  سواء حساباتها يدقق التي الشركة باسهم المضاربة لموظفيه أو الحسابات لمدقق يحق ال

 .والتعويض العزل طائلة تحت مباشرة غير أو مباشرة بصورة
 :الشركة حسابات /194/ المادة

 .الميالدية السنة عتتب للشركة المالية السنة /1
 فانها األولى المالية السنة ذلك من ويستثنى كان شهر اي في وانتهاءها بدأها االساسي النظام يحدد ان ويجوز /2

 .التالية المالية السنة لنهاية المعين الشهر اخر حتى الشركة بتأسيس القرار صدور تاريخ من تعتبر
 :والتدقيق المحاسبة معايير /195/ المادة
 .والتدقيق المحاسبة معايير وفق ودفاترها سجالتها وحفظ وتدقيقها حساباتها تنظيم الشركة على بيج

 :الميزانية نشر /196/ المادة
 عليه منصوص هو ما وفق السنوية المالية البيانات نشر العامة المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس على يجب /1
 تحت االقل على يوما عشر بخمسة العامة الهيئة اجتماع موعد قبل يتينيوم صحيفتين في األوراق هيئة قانون  في

 :ما يلي المذكورة البيانات وتتضمن االجتماع بطالن طائلة
 .العامة الميزانية -أ

 ./الدخل قائمة/ والخسائر االرباح حسابات -ب
 .النقدية التدفقات قائمة -جـ
 .المساهمين حقوق  في التغيرات بيان -د
 .الحسابات ققمد تقرير -ه
 .المالية البيانات حول ضاحاتإليا عن ملخص -و
 .للشركة االلكتروني الموقع على ايضاحاتها مع المذكورة المالية البيانات نشر االدارة مجلس على يجب كما /2

 :االجباري  االحتياطي /197/ المادة
 هذا توقف ان ولها اجباري  احتياطي لتكوين الصافية ارباحها من بالمئة 10 سنة كل تقتطع ان الشركة على /1

 هذه اقتطاع في االستمرار للشركة العامة الهيئة بموافقة يجوز انه اال المال راس ربع االحتياطي هذا بلغ اذا االقتطاع
 .الشركة مال راس كامل االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى النسبة

 وذلك االساسي النظام في المحدد للربح االدنى الحد لتأمين دارةاال مجلس قبل من االجباري  االحتياطي يستعمل /2
 .المنتظرة وغير االستثنائية الظروف لمواجهة أو الحد هذا بتأمين الشركة ارباح فيها تسمح ال التي السنوات في
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 :االختياري  االحتياط /198/ المادة
 عن الصافية أرباحها من بالمئة 20 على يزيد ال ما اعاقتط سنويا تقرر أن المغفلة المساهمة للشركة العامة للهيئة /1

 .االختياري  االحتياطي لحساب السنة تلك
 الجزء توزيع تقرر أن العامة وللهيئة العامة الهيئة أو االدارة مجلس يقرره لما وفقا االختياري  االحتياطي يستعمل /2

 . المساهمين كأرباح منه جزء أي أو منه المستعمل الغير
 :االستهالك احتياطي /199/ المادة

 موجودات استهالك احتياطي باسم الصافية غير االرباح من جزء اقتطاع سنويا تقرر ان المغفلة المساهمة للشركة /1
 . محاسبيا المقبولة النسب المبلغ هذا يتجاوز اال على الشركة

 كأرباح االموال تلك توزيع يجوز وال حهاإلصال أو المستهلكة والمنشآت واآلالت المواد لشراء االموال هذه تستعمل /2
 .المساهمين على
 :الصافية االرباح /200/ المادة
 المصروفات ومجموع جهة من مالية سنة اي في المتحققة راداتإليا مجموع بين الفرق  الصافية باألرباح يقصد

 . االرباح على الدخل ضريبة مخصص تنزيل وقبل اخرى  جهة من السنة تلك في واالستهالك
 :الخسائر تغطية /201/ المادة

 .سابقة سنوات من المدورة الخسائر تغطية بعد اال المساهمين على ربح اي توزيع المغفلة المساهمة للشركة يجوز ال
 :االرباح بتقاضي الحق /202/ المادة

 .بتوزيعها لمغفلةا المساهمة للشركة العامة الهيئة قرار بصدور السنوية االرباح تقاضي في المساهم حق ينشأ /1
 يوما ثالثين خالل المساهمين على توزيعها المقرر االرباح لتسليم الالزمة باإلجراءات القيام االدارة مجلس يلتزم /2
 .مرتين وعلى يوميتين صحيفتين في ذلك عن االعالن ويتم العامة الهيئة اجتماع تاريخ من

 :العقوبات /203/ المادة
 ثالثة على تزيد وال سورية ليرة الف ثالثمئة عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث إلى شهرا ثالثة من بالحبس يعاقب /1
 :التالية االفعال من أياً  ارتكب من كل سورية ليرة يناليم
 .رأسمالها زيادة قرار أو الشركة شهر قبل للتداول عرضها أو ألصحابها تسليمها أو االسهم اصدار /أ

 .حقيقية غير بصورة فيها اكتتابات قبول وأ لالسهم صورية اكتتابات طرح /ب
 .صوري  بشكل الشركة رأسمال تسديد /ج
 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفة بصورة للتداول وعرضها قرض سندات اصدار /د
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 أو ادارتها مجلس تقرير تضمين أو للواقع مطابقة غير بصورة وخسائرها ارباحها وحسابات الشركة ميزانية تنظيم /هـ
 .متعمدة بصورة صحيحة غير بيانات الحسابات مدققي تقرير أو يريهامد
 هذا يوجب وايضاحات لمعلومات الحسابات مدققي أو المديرين أو االدارة مجلس اعضاء أو المؤسسين كتم /و

 .العالقة ذوي  عن الحقيقية الشركة حالة اخفاء بقصد ذكرها التشريعي المرسوم
 .الحقيقية الشركة لحالة طابقةم غير أو صورية ارباح توزيع /ز
 أو صحيحة غير انها نعلم معلومات على تقريرها بتأسيس العينية المقدمات قيمة بتقدير قامت التي الجهة قيام /ح

 .المعلومات هذه مثل تضمينه
 .القرض بأسناد أو باألسهم االكتتاب على الجمهور لحمل كاذبة وقائع نشر /ط
 استنادا المقدم تصريحه في صحيحة غير معلومات الحسابات مدقق أو المدير أو االدارة مجلس عضو تقديم /ي

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام
 اسعار في التالعب بعمليات الحسابات مدقق أو الشركة بتمثيل المكلف الشخص أو االدارة مجلس عضو قيام /ك

 ممارستهم معرض في عليها حصلوا لمعلومات دااستنا االسهم وبيع شراء أو المالية األوراق اسواق في الشركة اسهم
 هذه اسهم اسعار في تأثير احداث بقصد اخر شخص ألي المعلومات هذه نقل أو للعامة متاحة وغير لوظيفتهم
 .الشركة

 مجلس اعضاء بحق سورية ليرة الف مائة على تزيد وال سورية ليرة الف وعشرين خمسة عن تقل ال غرامة تفرض /2
 :حال في الشركة ادارة

 .دعوتها التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما لالجتماع العامة الهيئات دعوة عدم /أ
 .ذلك التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما للوزارة المعلومات تقديم عدم /ب
 .االجتماع إلى الوزارة دعوة عدم /ج
 مجلس دعوة عدم حال في نائبه أو االدارة مجلس رئيس /2/ الفقرة في عليها المنصوص ذاتها بالعقوبة يعاقب /3

 .التشريعي المرسوم هذا من /157/ للمادة وفقا لالجتماع االدارة
 /14 المادة من 3و2/ والبندين المادة هذه من /2/ البند في عليها المنصوص الغرامات الوزير من بقرار تفرض /4

 من الغرامة دفع عدم حال وفي العامة ينةللخز  وتسدد التشريعي المرسوم هذا من /85 المادة من 4و 3و2/ والبنود
 .العامة االموال جباية قانون  وفق تحصيلها يتم المخالف قبل
 قبل من اثباتها يتم مخالفات ترتكب التي الشركات جميع على ادناه المذكورة العقوبات الوزير من بقرار تفرض /5

 :الرسمية الجهات



 

95 
 

 

 اساءة أو احتيال أو تدليس أو غش أو تالعب عمليات فيها ثبتي التي للشركة التجاري  بالسجل العمل ايقاف /أ
 .المختصة العامة النيابة إلى المخالفة الشركة ادارة عن المسؤولين واحالة الغير مع بتعامالتها ائتمان

 للمواصفات مخالفة ومنتجات سلع توزيع أو استيراد أو انتاج حال في للشركة التجاري  بالسجل العمل ايقاف /ب
 .سورية في المعتمدة اسيةالقي
 .مختصة جهات قبل من مثبتة جسيمة لمخالفات الشركة ارتكاب حال في التجاري  السجل شطب /ج
 القوانين ألحكام الشركة مخالفة حال في الدولة مع والتعاقد عنها المصرح اغراضها ممارسة من الشركة حرمان /د

 .االساسي نظامها أو تأسيسها ولعقد النافذة واالنظمة
 .تسجيلها شطب ويتم العالقة ذات للشركة االساسي النظام على التصديق قرار الغاء يتم المخالفة تكرار حال في /هـ

 السابع الباب
 القابضة الشركة

 :القابضة الشركة تعريف /204/ المادة
 ودةمحد شركات في حصص تملك على عملها يقتصر خاصة أو عامة مغفلة مساهمة شركة هي القابضة الشركة

 التي الشركات ادارة في واالشتراك الشركات هذه مثل تأسيس في االشتراك أو مساهمة شركات في اسهم أو المسؤولية
 .حصصا أو اسهما فيها ملك

 :القابضة الشركة ماهية /205/ المادة
 .التجارة قانون  ألحكام وتخضع تجارية شركة دائما القابضة الشركة تعتبر /1
 .نوعها على تدل عبارة لشركةا اسم يتبع ان يجب /2
 كانت اذا حال في القابضة للشركة تابعة شركة اسهما أو حصصا القابضة الشركة فيها تملك التي الشركة تعتبر /3

 .التابعة الشركة رأسمال نصف من اكثر تملك القابضة الشركة
 هذه من يوما ثالثين خالل سابقةال الفقرة في المذكور الشرط بتحقق الوزارة اعالم القابضة الشركة على يجب /4

 .الواقعة
 .التوصية شركات في أو التضامن شركات في حصص تملك القابضة للشركة يجوزال  /5
 االسهم في اموالها استثمار لها يحق كما لها التابعة للشركات والكفاالت القروض تقديم القابضة للشركة يجوز /6

 .االخرى  المالية واألوراق والسندات
 .القابضة الشركة في سهم اي تملك التابعة الشركة على ريحظ /7

 :القابضة الشركة رأسمال /206/ المادة
 .التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة ألحكام وفقا القابضة الشركة رأسمال يحدد
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 لها تخضع التي االحكام /207/ المادة
 يتعارض ال ما كل في وذلك القانوني شكلها اخذت يالت بالشركة الخاصة االحكام جميع القابضة الشركة على تطبق
 .الباب هذا واحكام
 القابضة الشركة ميزانية /208/ المادة
 لها النقدية والتدفقات والخسائر االرباح وبيانات مجمعة ميزانية مالية سنة كل نهاية في تعد ان القابضة الشركة على

 تتطلبه لما وفقا بها المتعلقة والبيانات ضاحاتإليا مع العامة ةالهيئ على تعرضها وان لها التابعة الشركات ولجميع
 0المعتمدة الدولية والتدقيق المحاسبة واصول معايير

 الثامن الباب
 الخارجية الشركة

 الخارجية الشركة تعريف /209/ المادة
 خارج االساسي نظامها في الواردة نشاطاتها كافة بممارسة تقوم المسؤولية محدودة شركة هي الخارجية الشركة /1

 0سورية
 0سورية في مقر للشركة يكون  ان يجوز /2
 0سورية في منقولة غير اموال اية تملك الخارجية للشركة يجوزال  المقر عدا فيما /3
 0سورية في كان مهما لها نشاط اي ممارسة الخارجية للشركة يحقال  /4

 الخارجية الشركة ماهية /210/ المادة
 0التشريعي المرسوم هذا ألحكام وتخضع تجارية شركة دائما الخارجية الشركة تعتبر /1
 0//المسؤولية محدودة خارجية شركة //عبارة الشركة عنوان يتبع ان يجب /2

 لها تخضع التي االحكام /211/المادة
 المرسوم ذاه في عليها المنصوص المسؤولية المحدودة بالشركات الخاصة االحكام جميع الخارجية الشركة على تطبق

 0الباب هذا واحكام يتعارض ال ما كل في وذلك التشريعي
 التاسع الباب

 للشركات القانوني الشكل تحويل
 0والتوصية التضامنية للشركات القانوني الشكل تحويل /212/ المادة

 :التالية تاالجراءا باتباع وذلك وبالعكس توصية شركة إلى القانوني شكلها تحول ان تضامنية شركة ألي يحق /1
 :ما يلي به مرفقا التجاري  السجل امانة إلى الشركاء جميع قبل من موقع طلب تقديم /1 
 0اليها التحول يتم التي الشركة تأسيس وأوضاع اجراءات اتمام مراعاة مع القائمة الشركة عقد تعديل صك /أ
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 من معتمدة محاسبة شركة أو خبرة ذات محاسبية جهة من تقرير /ب
 0التحويل بتاريخ ومطاليبها بموجوداتها وبيانا القائمة الشركة لقيمة فعليا تقديرا تضمني الوزارة

 0منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الشركة محاسب عن صادرة الئحة /ج
 إلى بتحويله شهرها من االقل على سنوات ثالث بعد القانوني شكلها تغير ان توصية أو تضامنية شركة ألي يحق /2

 :التالية االجراءات باتباع مغفلة مساهمة شركة أو مسؤولية محدودة شركة
 اليها التحول سيتم التي للشركة االساسي النظام على للتصديق الوزارة إلى منهم موقعا طلبا الشركاء جميع يقدم ان /1
 المطلوب الشركة تأسيس طلب يف ايرادها التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات ومتضمنا التحويل اسباب مع

 :يلي ما بالطلب ويرفق اليها التحول
 عليه بالتصديق وطلب اليها التحول المطلوب المغفلة المساهمة أو المسؤولية المحدودة للشركة االساسي النظام /أ

 0المغفلة المساهمة أو المسؤولية المحدودة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة للقواعد وفقا
 0قانوني محاسب من مصدقة االخيرة السنوات ثالث من لكل التحويل طالبة الشركة ميزانية /ب
 الشركة لقيمة تقديرا يتضمن الوزارة من معتمدة محاسبة شركة من أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من تقرير /ج

 0ومطالبيها بموجوداتها وبيانا
 0منهم كل دين ومقدار كةالشر  دائني اسماء تتضمن الشركة محاسب عن صادرة الئحة /د
 المحدودة الشركة مال رأس في عينية حصة التقدير لتقرير وفقا التحويل طالبة الشركة موجودات صافي يعتبر /2

 0الحكامها وتخضع اليها التحول المطلوب المغفلة المساهمة أو المسؤولية
 0الوزير يحددها ةجه اي امام أو بالعدل الكاتب امام الشركاء تواقيع على التصديق يتم /3

 التحويل اعالن /213/ المادة
 طلب في ايرادها الواجب المعلومات متضمنا التحويل اعالن نشر التوصية أو التضامنية الشركة على يجب /1

 0االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين في الدائنين الئحة مع التحويل
 تقرير في وارد هو لما وفقا الشركة ديون  من بالمئة 10 عن يقل ال ما ديونهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق /2

 عن االعالن تاريخ من يوما ثالثين خالل الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى  اقامة الشركة محاسب
 تسري  وال ، بمصالحهم االضرار شأنه من يكون  عندما التحويل قرار إلبطال وذلك مرة آلخر الصحف في التحويل
 0االعالن في اسمهم يرد ال الذين الدائنين بحق لمحددةا المدة
 0بالدعوى  البت لحين التحويل قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/  3
 0االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى  المحكمة تنظر /4
 0مبرما الدعوى  في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون /  5
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 أو بالعكس أو توصية شركة إلى تضامن شركة من التحول كان حال في التجاري  السجل امين تبليغ يتم لم اذا /6
 تنفيذ يوقف قرارا مغفلة مساهمة أو المسؤولية محدودة شركة إلى التوصية أو التضامن شركة تحول عن الوزارة تبليغ
 في التحول اعالن نشر تاريخ من يوما واربعين خمسة خالل بيانه سلف لما وفقا للشركة القانوني الشكل تحويل قرار

 توصية أو تضامن شركة كانت سواء للشركة الجديد القانوني الشكل بتسجيل السجل امين يقوم ، مرة ألخر الصحف
 0مساهمة أو المسؤولية محدودة شركة كانت سواء اليها المحول للشركة االساسي النظام على بالمصادقة الوزارة وتقوم
 شركة إلى الخاصة المغفلة المساهمة والشركات المسؤولية المحدودة للشركات القانوني الشكل تحويل /214/المادة

 بعد القانوني شكلها تغير ان الخاصة المغفلة المساهمة للشركة وكذلك المسؤولية المحدودة للشركة عامة مساهمة
 :التالية االجراءات باتباع امةع مغفلة مساهمة شركة إلى بتحويله شهرها من االقل على سنوات ثالث

 الخاصة المغفلة المساهمة للشركة العادية غير العامة الهيئة أو المسؤولية المحدودة للشركة العامة الهيئة تتخذ ان /1
 0عامة مغفلة مساهمة شركة إلى وتحويله القانوني شكلها بتعديل قرارا
 العامة المغفلة المساهمة للشركة االساسي النظام على صديقللت الوزارة إلى طلبا العالقة ذات الشركة تقدم ان/  2

 في ايرادها التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات متضمنا التحويل اسباب بيان مع اليها التحول سيتم التي
 :يلي ما بالطلب ويرفق االخيرة هذه في المال رأس وتوزيع العامة المغفلة المساهمة الشركة تأسيس طلب

 الشركة تأسيس بطلب المتعلقة للقواعد وفقا عليه التصديق وطلب العامة المغفلة المساهمة للشركة االساسي النظام /أ
 .العامة المغفلة المساهمة

 الشركة حسابات مدقق من مصدقة التحويل، لطلب السابقة الثالث السنوات من لكل العالقة ذات الشركة ميزانية /ب
  .االخيرتين السنتين خالل صافية ارباحا ققتح قد الشركة تكون  ان شريطة

 .بالكامل مدفوع الشركة رأسمال بأن بيان /ج
 لقيمة تقديرا يتضمن المعنية الوزارة من معتمدة محاسبة شركة من أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من تقرير /د

 .ومطاليبها بموجوداتها وبيانا الشركة
 منهم كل دين ومقدار التحويل طالبة الشركة دائني اسماء تتضمن كةالشر  حسابات مدقق عن صادرة الئحة /هـ

 .وعناوينهم
 الشركة مال رأس في عينية حصة التقدير، لتقرير وفقا تحويلها يجري  التي الشركة موجودات صافي يعتبر /3

 .الحكامها وتخضع العامة المغفلة المساهمة
 .توصية أو تضامنية شركة إلى لقانونيا شكلها تحويل المسؤولية المحدودة للشركة ويجوز /4
 واالجراءات للمواعيد وفقا اليها التحول المطلوب للشركة االساسي النظام على بالمصادقة قرارها الوزارة تصدر /5

  .المسؤولية المحدودة أو المغفلة المساهمة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة
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 المصادقة رفض على تطبق التي والمهل االجراءات لنفس التحويل برفض الوزارة قرارات على االعتراض ويخضع
 .االساسي النظام على
 .التشريعي المرسوم هذا بموجب المقررة الشهر اجراءات تتم مالم للشركة الجديد القانوني بالشكل يعتدال  /6

 للشركة وبالعكس المسؤولية محدودة إلى الخاصة المغفلة المساهمة للشركات القانوني الشكل تحويل /215/ المادة
 االجراءات باتباع العكس أو المسؤولية محدودة شركة إلى بتحويله القانوني شكلها تغير ان الخاصة المغفلة المساهمة

 :التالية
 المسؤولية المحدودة للشركة العامة الهيئة أو الخاصة المغفلة المساهمة للشركة العادية غير العامة الهيئة تتخذ ان /1

 .القانوني كلهاش بتعديل قرارا
 مع اليها التحول سيتم التي للشركة االساسي النظام على للتصديق الوزارة إلى طلبا العالقة ذات الشركة تقدم ان /2

 المراد الشركة تأسيس طلب في ايرادها التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات متضمنا التحويل اسباب بيان
 :يلي ما بالطلب ويرفق االخيرة هذه في المال رأس وتوزيع اليها التحول

 0المذكورة الشركة تأسيس بطلب المتعلقة للقواعد وفقا عليه التصديق وطلب العالقة ذات للشركة االساسي النظام /أ
 لقيمة تقديرا يتضمن المعنية الوزارة من معتمدة محاسبة شركة من أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من تقرير /ب

 .ومطاليبها موجوداتهاب وبيانا الشركة
 منهم كل دين ومقدار التحويل طالبة الشركة دائني اسماء تتضمن الشركة حسابات مدقق عن صادرة الئحة /ج

 .وعناوينهم
 المراد الشركة مال راس في عينية حصة التقدير لتقرير وفقا تحويلها يجري  التي الشركة موجودات صافي يعتبر /3

 .حكامهاأل وتخضع اليها التحول
 /3/رقم الشركات قانون  سريان فترة وخالل الصرافة قانون  وفق المرخصة العامة المغفلة المساهمة للشركات يجوز /4

 لإلجراءات وفقا المسؤولية محدودة شركة أو خاصة مغفلة مساهمة شركة إلى القانوني شكلها تحول ان 2008 لعام
 .اعاله الواردة

 واالجراءات للمواعيد وفقا اليها التحول المطلوب للشركة االساسي النظام ىعل بالمصادقة قرارها الوزارة تصدر /5
  .المسؤولية المحدودة أو المغفلة المساهمة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة
 المصادقة رفض على تطبق التي والمهل االجراءات لنفس التحويل برفض الوزارة قرارات على االعتراض ويخضع

 .االساسي النظام على
 .التشريعي المرسوم هذا بموجب المقررة الشهر اجراءات تتم مالم للشركة الجديد القانوني بالشكل يعتد ال /6
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 للمؤسسات يجوز عامة مغفلة مساهمة شركات إلى العام القطاع لشركات القانوني الشكل تحويل /216/ المادة
 :التالية االجراءات باتباع وذلك عامة مغفلة اهمةمس شركة إلى القانوني شكلها تحول ان العامة االقتصادية والشركات

 على بناء بتحويلها الوزراء مجلس عن قرار ويصدر لها، التابعة والجهة الوزراء مجلس موافقة على تحصل ان /1
 االجراءات اتخاذ الحكومة وتتولى التحول بعد الشركة لها تخضع التي الضوابط فيه تحدد المختص الوزير اقتراح
 .ذلك لتنفيذ ةالقانوني

 للقواعد عامة مغفلة مساهمة شركات إلى( للدولة المملوكة) العامة للشركات القانوني الشكل تحويل يخضع /2
 .الخصوص بهذا المتعلقة واالنظمة

 للشركة االعتبارية الشخصية بقاء /217/ المادة
 االعتبارية شخصيتها في تغيير اي يدجد شكل إلى تحويله يجري  عندما للشركة القانوني الشكل تعديل على ترتبيال 
 عن مسؤولة التحول عن الناتجة الشركة وتكون  حقوقها بجميع وتحتفظ السابقة االعتبارية شخصيتها للشركة تبقى بل

 0االلتزام نشؤ حين مسؤوليتها تحكم التي والقواعد لألحكام استنادا التحويل على السابقة التزاماتها جميع
 العاشر الباب
 الشركات اندماج

 الشركات اندماج /218/ المادة
 أو العقد بتعديل المتعلقة وتلك الباب هذا في الواردة لإلجراءات وفقا سورية اخرى  شركة في تندمج ان للشركة/  1

 0االساسي النظام
 الشركة تنقضي بحيث( الدامجة الشركة)  اخرى  بشركة( المندمجة الشركة)  شركة تندمج بأن اما الدمج يتم/  2

 لتأسيس شركتين باندماج أو الدمج بعد القائمة وحدها الدامجة الشركة وتبقى االعتبارية شخصيتها وتزول المندمجة
 شخصيتهما وتزول المندمجتان الشركتان تنقضي بحيث االندماج عن الناتجة الشركة هي تكون  جديدة شركة

 0 الدمج عن الناتجة الشركة شهر تاريخ من اعتبارا االعتبارية
 االندماج لها يحق التي الشركات /219/ مادةال
 0ببعضها االندماج الواحد القانوني الشكل ذات للشركات يجوز/ 1
 0جديدة شركة لتشكيل االندماج القانوني شكلها كان مهما للشركات يجوز /2
 المحدودة للشركة يجوز كما مساهمة أو المسؤولية محدودة بشركات االندماج والتوصية التضامنية للشركات يجوز/  3

 0العكس أو مساهمة بشركة االندماج المسؤولية
 من االندماج عن الناجمة والشركات فيها المندمج والشركات ومساهموها فيها والشركاء المندمجة الشركات تعفى/  4

 انواعها بكافة المعنوية والحقوق  والمنقولة الثابتة للموجودات الملكية نقل رسوم ذلك في بما والرسوم الضرائب جميع
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 تأسيسها حال في كما والرسم بالضريبة فيكلفون  الشركة في جدد شركاء دخول تم اذا اما االندماج على تترتب التي
 .مرة ألول
 ألحكام تخضع التقدير اعادة عن الناتجة جابيةإليا الفروقات فان تقدير بإعادة االندماج عملية ترافقت اذا اما/  5

 المذكور التشريعي المرسوم سريان فترة خارج كانت اذا اما سريانه فترة خالل 2007 عامل /61/التشريعي المرسوم
 0المال راس حساب في اقفلت اذا للضريبة فتخضع
 :التالية االجراءات اتباع باالندماج الراغبة الشركات على يجب االندماج اجراءات /220/ المادة

 0للشركة االساسي النظام أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن يصدر باندماج قرارا المندمجة الشركة اتخاذ/  1
 المال راس توزيع وكيفية شروط فيها يحدد ان يجب التي الدمج اتفاقية على بالموافقة قرارا المندمجة الشركة اتخاذ/  2
 أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن الموافقة هذه وتصدر االندماج بعد الجديدة الشركة أو الدامجة الشركة في

 0المندمجة للشركة االساسي النظام
 التي الجهة عن يصدر االقل، على المندمجة الشركة بقيمة رأسمالها وبزيادة باالندماج قرارا الدامجة الشركة اتخاذ/  3

 0للشركة االساسي النظام أو العقد تعديل لها يحق
 توزيع وكيفية االندماج شروط فيها تحدد ان يجب التي الدمج اقيةاتف على بالموافقة قرارا الدامجة الشركة اتخاذ/  4

 االساسي النظام أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن الموافقة هذه وتصدر 0الدامجة الشركة في المال رأس
 0الدامجة للشركة

 تعديله بعد الدامجة شركةلل االساسي النظام على أو الجديدة للشركة االساسي النظام على التصديق طلب تقديم/  5
 0التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص والقواعد االجراءات وفق الوزارة إلى للدمج تبعا
 الدامجة الشركة مال راس في عينية حصة بتقييمها قامت التي الجهة لتقرير استنادا المندمجة الشركة قيمة تعتبر/  6
 0العينية االسهم أو الحصص امألحك وتخضع االندماج عن الناتجة الشركة أو
 اذا قيمتها لتقدير التقرير تقديم من المالية االسواق في اسهمها المدرجة المندمجة المغفلة المساهمة الشركة تعفى/  7
 الناتجة الشركة اسهم أو الدامجة الشركة اسهم الحالة هذه في تخضع وال االسواق هذه في السهم لسعر وفقا الدمج تم

 االعتراض الشركة هذه لدائني يحق ال كما العينية االسهم ألحكام المندمجة الشركة بقيمة اصدارها تم تيال الدمج عن
 عن الناتجة المغفلة المساهمة الشركة اسهم تخضع ال كما المادة هذه ألحكام وفقا الدعوى  اقامة أو الدمج قرار على
  0المؤسسة المندمجة للشركات بالنسبة المؤسسين اسهم تداول على الحظر إلى الحالة هذه في الدمج
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 :االندماج عن االعالن /221/ المادة
 التي تلك عن يختلف قانوني شكل ذات الدمج عن الناتجة الجديدة الشركة أو الدامجة الشركة تكون  عندما/  1

 في حساباتها ققيمد أو الشركة محاسبي لتقرير وفقا الدائنين الئحة مع الدمج اعالن نشر يجب المندمجة للشركات
 0االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين

 من التحقق قبل الدمج عن الناتجة أو الدامجة المسؤولية المحدودة للشركات االساسي النظام تصديق للوزارة ليس /2
 0الدمج اعالن نشر
 تقرير في وارد هو مال وفقا الشركة ديون  من بالمئة 10 عن يقلال  ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق /3

 من يوما ثالثين خالل المختار موطنها أو الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى  اقامة الشركة محاسب
 المدة تسري  وال 0بمصالحهم االضرار شأنه من الذي الدمج قرار إلبطال وذلك الصحف في الدمج عن االعالن تاريخ

 0االعالن في سمهما رديال  الذين الدائنين بحق المحددة
  0بالدعوى  البت لحين الدمج قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/  4
 0االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة، وجه على بالدعوى  المحكمة تنظر/  5
 0مبرما الدعوى  في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون /  6
 يوما واربعين خمسة خالل بيانه سلف لما وفقا الشركة اندماج قرار تنفيذ بوقف قرارا الوزارة تبليغ يتم لم حال في/  7
 0عليه بالمصادقة الوزارة تقوم مرة آلخر الصحف في الدمج اعالن نشر تاريخ من
 أو التحويل طالبة الشركات على السابقة الفقرة في المذكورة االندماج أو التحول اعالن نشر مدة تسري  ال/  8

 ومصدقة الشركة محاسب عن صادرة وثيقة بموجب ذلك واثبت للغير مديونية المالية بياناتها تظهر لم اذا االندماج
 .الحسابات مدقق من

 القانوني الخلف /222/ المادة
 وااللتزامات الحقوق  كافة وتنتقل المندمجة للشركات قانونيا خلفا االندماج عن الناتجة أو الدامجة الشركة تعتبر

 0االندماج عن الناتجة أو الدامجة الشركة لىإ المندمجة للشركات
 عشر الحادي الباب

 عامة احكام
 /223/ المادة

 الشركات من شركة كل لرأسمال االدنى الحد يحدد الخاصة القوانين في عليها المنصوص االحكام مراعاة مع /1
 0الوزير من بقرار التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص
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 غير مساهمة أو مشاركة نسبة الوزير من بقرار تحدد الخاصة القوانين في عليها المنصوص ماالحكا مراعاة مع/  2
 0التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات في السوريين

 والناجمة الخارج إلى فيها السوريين غير والمساهمين الشركاء استحقاقات بتحويل نوعها كان أياً  للشركات يسمح /3
 بموجب وذلك اصوال المصدقة الختامية وميزانيتها حساباتها إلى استنادا تصفيتها أو الشركة عمالا  حصيلة عن

 0المختصة الجهات عن تصدر تعليمات
 الشركات أوضاع توفيق /224/ المادة

 دعقو  على الالزمة التعديالت واجراء أوضاعها توفيق التشريعي المرسوم هذا نفاذ بتاريخ القائمة الشركات على -1
 0التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من سنتين خالل االساسية وانظمتها تأسيسها

 ال شركة اي حل الرئيسي الشركة مركز دائرتها في يوجد التي المختصة المحكمة من التجاري  السجل امين يطلب -2
 0اعاله المذكور التاريخ بعد التشريعي المرسوم هذا احكام مع وانظمتها وعقودها أوضاعها توفق

 عشر الثاني الباب
 ختامية احكام

 :الوزارة رقابة /225/ المادة
 والتضامنية المسؤولية والمحدودة والقابضة المغفلة المساهمة الشركات تراقب ان والتجارة االقتصاد لوزارة يحق 0 1

 0تاسيسها وعقود اتالشرك لهذه االساسي والنظام التشريعي المرسوم هذا احكام بتنفيذ يتعلق ما كل في والتوصية
 0قضائيا المسؤولين لمالحقة جرما تشكل مخالفة كل عن العامة النيابة تبلغ ان لها ويحق -2
 خبرة ذات المعنية الوزارة من معتمدة محاسبة شركة أو سورية محاسبية جهة وقت كل في تكلف ان للوزارة ويحق -3

 الوزارة وتصدر الوزارة، إلى بذلك تقرير وتقديم اعمالها وسائر ودفاترها وقيودها الشركة حسابات بتدقيق للقيام تنتدبها
 0الحسابات تدقيق نفقات تتحمل التي بالجهة المتعلقة التعليمات

 تعمل ان الشركات وعلى التشريعي، المرسوم هذا احكام لتنفيذ والنماذج والتعليمات القرارات تصدر ان وللوزارة -4
  0بمقتضاها

 المرسوم هذا في عليها المنصوص للشركات ونشاطات اغراض لتصنيف الالزمة التعليمات عتض ان للوزارة يجوز -5
 تصنف وان ستمارسه، الذي النشاط بحسب فيها( االجانب أو السوريين) للشركاء التملك نسب تحدد وان التشريعي،
 0السوريين غير قبل من ممارستها يمكن التي والنشاطات االغراض

 /226/ المادة
 0سورية ليرة االف بعشرة المسؤولية المحدودة للشركة االساسي النظام على التصديق رسم يحدد -1
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 ليرة الف وعشرين بخمسة الخاصة أو العامة المغفلة المساهمة للشركة االساسي النظام على التصديق رسم يحدد -2
 0سورية

 0سورية ليرة ئةخمسم بمبلغ للشركة االساسي النظام عن االصل طبق صورة منح رسم يحدد -3
 ليرة ثالثمئة بمبلغ للشركات االساسية االنظمة على الطارئة التعديالت عن االصل طبق صورة منح رسم يحدد -4

 0سورية
 التي والتعديالت االساسية وانظمتها الشركات عقود دراسة لقاء خدمات تقديم اتعاب بدل الوزير من بقرار تصدر -5

 التدريب برامج لتأمين الوزير من بقرار وتصرف الشركات مديرية حساب في البدالت هذه وتسدد ، عليها تطرأ
 0بالمديرية للعاملين بالمئة 25 بنسبة وتعويضات العمل ومستلزمات

 0والتجارة االقتصاد وزير من بقرار العامة الهيئات اجتماعات حضور عن الوزارة ممثل تعويضات تحدد -6
 ذلك رأى كلما نقصانا أو زيادة المادة هذه من اعاله الفقرات في المذكورة بالغالم تعديل الوزير من بقرار ويجوز -7

  0مناسبا
 /227/ المادة

 ./2008/ لعام /3/ رقم الشركات قانون  بأحكام العمل ينهى -1
 0صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر -2
 

 .م/14/2/2011/ ل الموافق هجري، /11/3/1432/ في دمشق
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد                                                                                           
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 /34/ رقم التشريعي المرسوم
 عام عفو منح

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 : يلي لما وفقا 2011-3-7 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح

 . الجنح في العقوبة كامل عن -أ
 . المخالفات في العقوبة كامل عن -ب
 . الجنح في لألحداث والرعاية االصالح تدابير عن -ج
 العسكري  العقوبات نون قا من 100 المادة في عليها المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -د

 . التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من يوما 60 خالل أنفسهم سلموا اذا إال الفقرة هذه تشملهم فال المتوارون  أما
 العسكري  العقوبات قانون  من 101 المادة في عليها المنصوص الخارجي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ه
 . التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من أشهر ستة خالل أنفسهم سلموا اذا إال الفقرة ذهه تشملهم فال المتوارون  أما
 . التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين أتم الذي للمحكوم المؤقتة العقوبة كامل عن-و
 بمرض التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ المصاب للمحكوم المؤبدة العقوبة عن أو المؤقتة العقوبة كامل عن -ز

 . للشفاء قابل غير عضال
 المرسوم هذا صدور بتاريخ األنظار عن المتوارين المحكومين( ز-و) السابقتين الفقرتين أحكام تشمل ال -ح

 . التشريعي
 :(2) المادة
 : التشريعي المرسوم هذا شمول من يستثنى

 . 1961 لعام 10 رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح -أ
 . وتعديالته 1966 لعام 37 رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح -ب
 . 2008 لعام 59 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجنح -ج
 . المعدل 2000 لعام 26 رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح -د
 1949 لعام 148 رقم التشريعي رسومبالم الصادر العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجنح -ه

 /358/  من /355/ إلى /351/  من /349 إلى /345/  من /343 /341 /310/  إلى /307/  من: وتعديالته
 /435 /428/  405 /403/  402 /398/ /397/ /387/  386 /367/ إلى /365/ من /364 /362 إلى
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 /500/ /499 /484 /480/ إلى /478 / من /474/476 /468/473 /465 /460/ إلى /450/ من /441
 636 /635 /632/ إلى/ 628/ من /526/ /525 /520/  إلى /517/ من /514/ إلى /507/ من /504/505

 . /659/ إلى /656/ من /653/ /652 /644/  إلى /641/ من /
 لعام 61 رقم لتشريعيا بالمرسوم الصادر العسكري  العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص والجنح
 .  /149 /135/140 /133 /129 /120 /113 /112/ :وتعديالته 1950

 التي االخرى  والقوانين البناء وضابطة والطوابع والتنباك والتبغ والقطع الجمارك وانظمة قوانين مخالفات غرامات -ز
 الجرائم في بها المحكوم والغرامات مالرسو  وكذلك العامة الجهات او للدولة المدني التعويض طابع غراماتها تحمل

 .التشريعي المرسوم هذا بأحكام المشمولة
 :( 3)المادة
 كانت ولو العفو من التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة من" ز-و" الفقرتين في اليهم المشار المحكومون  يستفيد

 الثانية المادة من /ز/ الفقرة في عليها المنصوص الغرامات عدا فيما منه الثانية المادة أحكام بموجب مستثناة جرائمهم
 . المذكورة
 :(4) المادة

 دعوى  على يدها الواضعة المحكمة اختصاص من الدعوى  هذه وتبقى الشخصي الحق دعوى  على العفو هذا يؤثر ال
 المرسوم هذا صدور تاريخ من واحدة سنة مدة خالل المحكمة هذه امام دعواه يقيم ان الشخصي وللمدعي العام الحق

 المحكمة أمام إقامتها في الحق له ويبقى الجزائية المحكمة أمام المدة هذه بعد اقامتها في حقه ويسقط التشريعي
 . المختصة المدنية
 :(5) المادة

 من /ز/ الفقرة أحكام من المستفيدين لفحص الالزمة الطبية اللجان الدفاع وزير مع بالتنسيق العدل وزير يشكل -أ
 تاريخ من أيام سبعة أقصاها مدة خالل المستفيد به يتقدم طلب على بناء التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة
 . صدوره

 . يخصه فيما كل الدفاع وزير أو العدل وزير من بقرار الطبية اللجان تقارير تصدق -ب
  :(6) المادة
 . صدوره تاريخ من نافذاً  ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
  ميالدي 2011-3-7 لـ الموافق هجري  1432-4-2 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشار                                                                                           
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 /43/ رقم التشريعي المرسوم
 الحدودية المناطق أراضيتعديل القانون الخاص ب

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء
 :(1)مادةال

 :التالي النحو على وتصبح 2004-10-26 تاريخ 41 رقم القانون  من التالية المواد تعدل
 "1" المادة

 عن اشغاله أو حدودية منطقة في كائنة أراض على عقاري  عيني حق أي اكتساب أو تعديل أو نقل أو إنشاء يجوز ال
 أو طبيعي شخص لمنفعة أو السم سنوات ثالث على تزيد لمدة كانت طريقة بأي أو االستثمار أو االستئجار قطري

 .فقط التنظيمية المخططات داخل الواقعة األراضي ذلك من يستثنى .مسبق بترخيص إال اعتباري 
 "4" المادة

 وال القانون  هذا من 1 المادة في يهاعل المنصوص الحقوق  من حق اي تثبيت بطلب المتعلقة الدعاوى  تسجل ال -أ
 كان إذا القانون  هذا أحكام نفاذ بتاريخ القائمة الدعاوى  كافة وترد بالترخيص مقترنة تكن لم ما إشارتها توضع

 من ويستثنى 1926 لعام 186 رقم القرار من 31 المادة أحكام مراعاة مع الدعوى  إضبارة في مبرز غير الترخيص
 .التنظيمية المخططات ضمن الواقعة االراضي ذلك
 في وتسجل الحدود مناطق في الكائنة لألراضي والتحرير التحديد بأعمال المتعلقة العقاريين القضاة قرارات تنفذ -ب

 إجراء أو عقد أي تنفيذ أو تمليك سند اعطاء جواز بعدم تقضي بإشارة التسجيل عند تثقل أن على العقارية الصحائف
 .التنظيمية المخططات ضمن الواقعة األراضي ذلك من ويستثنى الترخيص على صولالح بعد إال معاملة أي

 "5" المادة
 بالمزاد العدل بوزارة التنفيذ دوائر تنفذها التي الحدود مناطق في الكائنة لألراضي الجبري  الملكية نزع معامالت تخضع
 حكما القطعية االحالة تبطل الترخيص هذا على األخير المزاود حصول عدم حال وفي المذكور للترخيص العلني
 .التنظيمية المخططات ضمن الواقعة األراضي ذلك من ويستثنى العلني بالمزاد للبيع مجدداً  العقار ويطرح
 "6" المادة
 منطقة في أراض على العقاري  العيني الحق ايلولة تاريخ من أشهر ثالثة خالل الترخيص طلب تقديم عدم حال في

 سنوات ثالث على تزيد لمدة كانت طريقة بأي او االستثمار أو االستئجار طريق عن اشغالها يختار  من أو حدودية
 .التنظيمية المخططات ضمن الواقعة االراضي ذلك من ويستثنى باطال االشغال يعتبر
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 يدتز  ال لمدة كانت طريقة باي او االستثمار أو االستئجار طريق عن حدودية منطقة في اراض اشغال حال في -أ
 االراضي هذه موقع في المختصة االدارية الجهة اعالم المذكورة االراضي شغل من على يتعين سنوات ثالث على
 المخططات ضمن الواقعة االراضي ذلك من ويستثنى القانون  هذا من السادسة المادة في المحددة المهلة خالل

 .التنظيمية
 أو اإلرث طريق عن اشغاله حقوق  او حدودية منطقة في قارع على العقارية العينية الحقوق  اكتساب يخضع ال -ب

 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص المختصة االدارية الجهة اعالم لشرط اال االنتقال
 المختصة االدارية الجهة إعالم القانون  بهذا المشمولة الحاالت في خبراء او عماال او مزارعين يستخدم من على -ج

 .التنفيذية التعليمات في الواردة االجراءات وفق خدامهمباست يتعلق ما كل عن
 "10" المادة

 :التالية الحاالت في القانون  هذا احكام تطبق ال
 .العامة الجهات لصالح االستثمار او االستئجار حقوق  او العقاري  العيني الحق ايلولة -أ

 .األوصاف وتصحيح االفراز معامالت -ب
 او االستئجار طريق عن االشغال أو عقاري  عيني حق اي اكتساب او عديلت او نقل او انشاء معامالت -ج

 .والفروع باألصول الخاصة للمعامالت كانت طريقة بأي او االستثمار
 .ممكنة سرعة وبأقصى المحافظات مراكز في الترخيص معامالت تنجز -د
 :(2) مادةال

 .عيالتشري المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات الدفاع وزير يصدر
 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالف نص كل يلغى

 :(3) مادةال
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2011-3-24لـ الموافق هجري  1432-4-19 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار                                                                                             
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 /54/ رقم التشريعي المرسوم
 قانون التظاهر

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :1المادة
  :منها كل إزاء المبينة المعاني التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية بالمصطلحات يقصد 
 . الداخلية وزارة : الوزارة -أ

 بقصد منهما بالقرب أو عام طريق أو مكان في سلمية بطريقة سيرهم أو األشخاص من عدد تجمع :لمظاهرةا -ب
 . معينة مطالب تنفيذ على التأكيد أو أمر على االحتجاج أو مطلب عن اإلعالن أو رأي عن التعبير

 . سلمية مظاهرة تنظيم إلى تدعو التي الجهة :الداعية الجهة -ج
 السلمية المظاهرة إدارة يتولون  األعضاء من وعدد رئيس من وتتكون  السلمية للمظاهرة المنظمة ةاللجن :اللجنة -د

 . وتنظيمها
  :إلى القانون  هذا يهدف: 2 المادة

 الجمهورية دستور كفلها التي األساسية اإلنسان حقوق  من حقا بوصفه للمواطنين السلمي التظاهر حق تنظيم -أ
 . السورية العربية

 من العامة السلطات وتمكين السلمي التظاهر في حقهم المواطنين وممارسة وسالمته الوطن أمن بين فيقالتو  -ب
 . العام النظام على والحفاظ العامة المرافق سير واستمرار والخاصة العامة والممتلكات األموال حماية
 : 3 المادة
 أصوال المرخصة األهلي المجتمع ومنظمات المهنية توالنقابا الشعبية والمنظمات السياسية واألحزاب للمواطنين يحق
 إلى يؤدي ال وبما السورية العربية الجمهورية في النافذة القوانين وأحكام الدستور مبادئ مع يتفق بما المظاهرات تنظيم
 . واضطراد بانتظام العامة المرافق سير عرقلة
 : 4المادة
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام وفق المظاهرات تنظيم خيصتر  طلبات في للنظر الوزارة في مختصة لجنة تشكل
 : 5 المادة

  :مظاهرة بتنظيم يرغب من على يتعين -أ
 سيرها وخط وانطالقها تجمعها ومكان المظاهرة بدء وتوقيت تاريخ يتضمن الوزارة إلى طلبا تقدم لجنة تشكيل -1

 . األقل على أيام بخمسة للمظاهرة المحدد الموعد قبل وذلك اخالله سترفع التي والشعارات وأسبابها وأهدافها وانتهائها
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 يلحقها قد التي األضرار كافة عن المسؤولية بتحمل بموجبه يتعهد بالعدل الكاتب لدى موثق تعهد تقديم -2
 . الخاصة أو العامة والممتلكات باألموال المتظاهرون 

 موافقة ذلك يعد الرد عدم حال وفي استالمه تاريخ من وعأسب خالل الطلب على كتابة ترد أن الوزارة على يتعين -ب
 . معلال يكون  أن فينبغي بالرفض القرار كان إذا أما المظاهرة بتنظيم الترخيص على
 أن عليها يتعين التي اإلداري  القضاء محكمة أمام بالرفض الصادر بالقرار تطعن أن للمظاهرة الداعية للجنة يحق -ج

 . مبرم بقرار أسبوع مدة خالل الطعن هذا في تبت
 : 6 المادة

 العامة والسالمة والنظام األمن على بالمحافظة تتعلق والعتبارات للمظاهرة الداعية اللجنة مع بالتنسيق للوزارة يحق -أ
 الدولة مصالح تعطيل شأنها من كان إذا سيرها وخط وانطالقها تجمعها ومكان وانتهائها المظاهرة بدء موعد تعدل أن
 موعد من األقل على ساعة 24 قبل ذلك يتم أن على للخطر العامة الممتلكات أو وممتلكاتهم المواطنين عريضت أو
 . المظاهرة بدء
 . النافذة واألنظمة القوانين حدود في لها المساعدة وتقديم للمظاهرة الحماية توفير اإلدارية الجهة على يتعين -ب

 : 7 المادة
 ويتعين المقدم الطلب في تسميتهم يتم االقل على وعضوين رئيس من مؤلفة منظمة ةلجن مظاهرة لكل يكون  أن يجب
 القرار مع يتعارض فعل أو قول كل منع على تعمل وأن المظاهرة أثناء النظام على تحافظ أن اللجنة هذه على

 . الشرطة برجال ذلك في تستعين أن ولها المظاهرة بترخيص القاضي
 : 8 المادة
ذا المظاهرة إنهاء اللجنة من تطلب نأ للوزارة يحق   :اآلتية األحوال في بفضها تقوم أن فلها ذلك تعذر وا 

 . لها الممنوح الترخيص حدود المظاهرة تجاوزت إذا -أ
 عن السلطة إعاقة أو العام بالنظام اإلخالل شأنها من ممارسات أو جرائم تشكل أفعال أو شغب أعمال وقعت إذا -ب

 . بواجبها القيام
 : 9 لمادةا
 . بحمله له مرخصا كان ولو سالحا يحمل وهو مظاهرة في يشترك أن شخص ألي يجوز ال -أ

 أداة وكل راضة أو ثاقبة أو قاطعة آلة أو أداة كل التشريعي المرسوم هذه أحكام تطبيق معرض في سالحا يعد -ب
 . العامة السالمة على خطرة
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 : 10 المادة
 عليها المنصوص الشغب وتجمعات تظاهرات قبيل من التشريعي المرسوم هذا ألحكام اخالف تنظم التي التجمعات تعد
 . 1949 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من 339-338-337-336-335 المواد في

 : 11 المادة
 القوانين في الواردة الصلة تذا األحكام تراعى التشريعي المرسوم هذا في نص عليها يرد لم التي الحاالت جميع في

 . النافذة واألنظمة
 : 12 المادة
 . الداخلية وزير من بقرار التشريعي المرسوم هذا ألحكام التنفيذية التعليمات تصدر
 : 13 المادة
 . صدوره تاريخ من به ويعمل التشريعي المرسوم هذا ينشر
 . ميالدي 2011-4-21 :هجري 1432-5-18 في دمشق

 ةالجمهوري رئيس
 األسد بشار                                                                                           
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 /55/ رقم التشريعي المرسوم
 الجزائية المحاكمات أصول قانون  تعديل

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 : 1 المادة
 .. التالية الفقرة الجزائية المحاكمات أصول انون ق من 17 المادة إلى تضاف

 حتى 260 من المواد في عليها المنصوص الجرائم باستقصاء بمهامها المفوضون  أو العدلية الضابطة تختص -3
 أال على فيها بهم المشتبه إلى واالستماع أدلتها وجمع العقوبات قانون  من 393و 392و 388و221 والمواد 339

 تزيد أال وعلى حدة على ملف كل لمعطيات وفقا العام النائب من للتجديد قابلة أيام سبعة عليهم حفظالت مدة تتجاوز
 . يوما ستين على المدة هذه

 : 2 المادة
 . ألحكامه وفقا حكما معدلة التشريعي المرسوم هذا في ورد لما المخالفة النصوص تعد

 : 3 المادة
 . صدوره تاريخ من به ويعمل لرسميةا الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 . ميالدي 2011-4-21ل الموافق.. هجري 1432-5-18 في دمشق

 
 الجمهورية رئيس
 األسد بشار                                                                                           
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 المرسوم التشريعي رقم /61/

 منح عفو عام
 لجمهورية رئيس ا

 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء
 :1 المادة

 : يلي لما وفقا 2011-5-31 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح 
 . الجرمي للوصف تبعا المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال بعقوبة مااإلعد عقوبة تستبدل -أ

 المؤبد االعتقال وعقوبة عاما عشرين لمدة الشاقة األشغال بعقوبة المؤبدة الشاقة األشغال عقوبة تستبدل -ب
 . عاما عشرين لمدة االعتقالب
 . التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤقتة العقوبة كامل عن -ج
 اقترف قد كان إذا شريعيالت المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤبدة العقوبة كامل عن -د

 . العمر من الستين إتمامه قبل الجريمة
 . 1980 لعام 49 رقم القانون  في عليها المنصوص للجريمة بالنسبة العقوبة كامل عن -ه
 . الجنايات في المؤقتة العقوبة نصف عن -و
 . الجنح في العقوبة كامل عن -ز
 . المخالفات في العقوبة كامل عن -ح
 : التالية الجرائم في قوبةالع ربع عن -ط
 1966 لعام37 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر االقتصادي العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجنايات -1

 . وتعديالته
 . 1974 لعام13 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجنايات -2
 1949 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر تالعقوبا قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجرائم -3

 . /386/387 //355/إلى /345//341/342/343/ وتعديالته
 .2008 لعام 59رقم التشريعي بالمرسوم عليها المنصوص الجرائم في للحرية المانعة العقوبة كامل عن -ي
 . الجنح في لألحداث والرعاية اإلصالح تدابير جميع عن -ك
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 العسكرية العقوبات قانون  من100المادة في عليها المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي عقوبةال كامل عن -ل
 سلموا إذا إال الفقرة هذه أحكام تشملهم فال المتوارون  أما. وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر
 . التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من يوما 30خالل أنفسهم

 
 العسكرية العقوبات قانون  من 101المادة في عليها المنصوص الخارجي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -م

 انفسهم سلموا إذا إال الفقرة هذه تشملهم فال المتوارون  أما. وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر
 . ريعيالتش المرسوم هذا صدور تاريخ من أشهر ثالثة خالل
 :2 المادة
 :التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من يستثنى

 . 1961 لعام10رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -أ
 لعام 61رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجنح -ب

 . /112/113/120/133/135/140/149/ وتعديالته1950
 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجنايات -ج

 . /139/141/154/155/156/158/159/160/إلى /136/ وتعديالته 1950 لعام
 . 1993 لعام 2 رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -د
 . 2001 لعام 51 رقم التشريعي المرسوم من 40 رقم المادة في عليها المنصوص الجناية -ه
 . 1953 لعام 68رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم -و
 . /1956 لعام /286/ رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -ز
 لعام /148/ رقم شريعيالت بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجرائم -ح

 /305/306/325 //303الى298// //277الى271// 263/265/266/268/ وتعديالته 1949
 //460الى450// //448الى445// //441الى437// //435الى430// 397/398/402/403/405/427/428
 //514الى509// /504/505/507 //502الى499// //496الى489// 476/478/479/480/484

 //636الى622// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //520الى517//
683/730/ . 
 :3 المادة
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 والبناء والطوابع والتنباك والتبغ والقطع الجمارك وأنظمة قوانين مخالفات غرامات التشريعي المرسوم هذا من يستثنى
 في بها المحكوم الرسوم وكذلك العامة الجهات أو دولةلل المدني التعويض طابع غراماتها تحمل التي األخرى  والقوانين
 . التشريعي المرسوم هذا بأحكام المشمولة الجرائم

 
 

 :4 المادة
 أو شخصية شكوى  او شخصي ادعاء وجود عدم التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة أحكام من لالستفادة يشترط

ن حتى االدعاء هذا إسقاط يتم أن  . القطعية الدرجة الحكم اكتساب بعد اإلسقاط تم وا 
 :5 المادة

 إذا إال جريمتهم التشريعي المرسوم هذا يشمل الذين الجنايات في األنظار عن المتوارون  العفو هذا من يستفيد ال
 . المختصة السلطات الى صدوره تاريخ من أشهر ثالثة خالل انفسهم سلموا
 :6 المادة
 . صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية ةالجريد في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2011-5-31ل الموافق هجري 1432-6-28 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /72/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

 وريةالجمه رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :يلي لما وفقا 2011 -6 -20 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح : /1/ المادة
 .للشفاء قابل غير عضال بمرض التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ المصاب للمحكوم العقوبة كامل عن /أ

 يسدد لمن 1974 لعام /13/  رقم التشريعي المرسوم في عليها صوصالمن للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن /ب
 تهريب جرائم باستثناء والتنباك للتبغ العامة والمؤسسة القطع ومكتب للجمارك العامة االدارة مع التسوية ويجري  الغرامة
 .والمخدرات األسلحة

 ./1993/ لعام /2/  رقم القانون  من /43/ المادة في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن /ج
 ./1993/ لعام /2/ رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح في العقوبة كامل عن /د
 /1949/ لعام /148 /رقم العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص الجنح في العقوبة كامل عن /هـ

 المادة في عليها المنصوص والجنحة /658 /653 /652 /644 /643 /642 /636/  الى /628/ وتعديالته
 ./2011/ لعام /1/ رقم التشريعي المرسوم من /17/

 :/2/ المادة
 أو شخصي ادعاء وجود عدم التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة من /هـ/ الفقرة أحكام من لالستفادة يشترط 

ن حتى االدعاء هذا اسقاط يتم أن أو شخصية شكوى   مفعول ويأخذ القطعية الدرجة الحكم اكتساب بعد االسقاط تم وا 
 .المحكمة صندوق  في بها المحكوم والنفقات المبالغ كافة قطعي بحكم عليه المحكوم تسديد الشخصي الحق اسقاط
 :/3/ المادة

 من / أ/ الفقرة احكام من المستفيدين لفحص الالزمة الطبية اللجان الدفاع وزير مع بالتنسيق العدل وزير يشكل /أ
 تاريخ من ايام سبعة اقصاها مدة خالل المستفيد به يتقدم طلب على بناء التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة
 .صدوره

 .يخصه فيما كل الدفاع وزير او العدل وزير من بقرار الطبية اللجان تقارير تصدر /ب
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر /4/ المادة
 .ميالدي 2011-6-20 لـ الموافق هجري  1432-7-19 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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  /96/ رقم التشريعي المرسوم
 تعديل قانون العقوبات العسكري 

 مهوريةالج رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :1 المادة
 /61/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية المحاكمات وأصول العقوبات قانون  من /47/ المادة الى تضاف 

 : ذكرها االتي الفقرة وتعديالته 1950/  2/  27 تاريخ
 :في عنها المنصوص الجرائم -8
 . وتعديالته 2001/  9/  24 تاريخ/  51/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر روالذخائ االسلحة قانون  ـ أ

 1977/  8/ 10 تاريخ/  53/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المتفجرات قانون  ـ ب
 :2 المادة
 القضاء لىا الراهنة بحالتها/  1/  المادة  في المذكورة بالجرائم المتعلقة العادي القضاء أمام القائمة الدعاوى  تحال

  العسكري 
 :3 المادة
 صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر التشريعي المرسوم هذا ينشر
 م 2011/  7/  28 لـ الموافق هـ 1432/ 8/  27 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 بشار األسد                                                                                            
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  /99/ رقم التشريعي مرسومال
 السكني بالتعاون  الخاص

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 األول الباب
 عامة أحكام

 :(1) مادةال
 .. منها كل بجانب موضح هو ما التشريعي المرسوم هذا تطبيق معرض في اآلتية والكلمات بالتعابير يقصد
 . ميروالتع اإلسكان وزارة: الوزارة
 . والتعمير اإلسكان وزير: الوزير

 . المحافظة في السكني التعاون  مديرية: المديرية
 . السكني للتعاون  العام ، واالتحادواالتحاد ،المشتركة والجمعية ،الجمعية :السكني التعاون  قطاع جهات
 . السورية العربية الجمهورية في السكني للتعاون  العام االتحادم: العا االتحاد

 . المحافظة في السكني التعاوني االتحاد :التحادا
 . مشتركة أهداف تجمعهما أكثر أو جمعيتين من تتألف :المشتركة الجمعية
 . السكنية التعاونية الجمعية: الجمعية

 :(2) مادةال
 ادياً اقتص أعضائه مستوى  ورفع تحسين إلى يهدف الذي التعاوني القطاع من فرعا السكني التعاون  قطاع جهات تعد

 للمبادئ وفقاً  وذلك التكلفة بسعر لألعضاء وتمليكها وملحقاتها المساكن وتشييد األراضي تأمين خالل من واجتماعياً 
 . اإلسكان مجال في للدولة واالجتماعية االقتصادية التنمية وخطة التعاونية

  :(3) مادةال
 والمكاتب العام واالتحاد واالتحادات شتركةالم الجمعيات على اإلدارة ومجلس بالجمعية الخاصة األحكام تسري 

 . التشريعي المرسوم هذا في خاص نص بشأنه ورد ما غير في المشاريع ولجان المراقبة ولجان التنفيذية
 :(4) مادةال

 قابلة وغير االعتبارية بصفتها تعاونية ملكية لها مملوكة المنقولة وغير المنقولة السكنية التعاونية الجمعيات أموال
 ألي يجوز وال دفعه مما أكثر الجمعية تصفية أو عضويته انقضاء عند الجمعية عضو يسترد أن يجوز وال للتوزيع
 . التشريعي المرسوم هذا ألحكام خالفاً  الجمعية بأموال التصرف جهة
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 :(5) مادةال
 المختص المحافظ إلى الوزير من بطلب المنقولة وغير المنقولة الجمعية ممتلكات على يقع الذي التعدي رفع يتم

 بعد مرتبة تأتي المدين أموال جميع على امتياز حق غيرهم أو أعضائها قبل للجمعيات المستحقة للمبالغ ويكون  إدارياً 
 قانون  من 460 المادة عليه نصت وما االجتماعية التأمينات ومستحقات والرسوم والضرائب القضائية المصروفات

 . المدنية المحاكمات أصول
  :(6) دةماال
 بعد المحلية اإلدارة وزارة المختصة الجهات قبل من والتفصيلية العامة التنظيمية المخططات وتصديق إعداد يتم -أ

 . للبناء المعدة للمقاسم والتعاونية العامة الجهات حاجة حدود في والتعاوني الشعبي بالسكن خاصة مناطق لحظ
 وفق عادل تعويض ولقاء الحيوية المشاريع باستثناء لالستمالك السكني التعاون  قطاع جهات مقاسم تخضع ال -ب

 . االستمالك قانون  أحكام
 الثاني الباب

 واألنظمة التأسيس، الجمعية،
  :(7) مادةال
 يتضمن أن ويجب الغرض لهذا عقداً  ويوقعون  بينهم فيما يتفقون  مئة عن عددهم يقل ال أفراد من الجمعية تؤسس -أ

 هوياتهم ومفصل المؤسسين وأسماء تأسيسها من والغرض عملها ومنطقة الجمعية اسم صخا بشكل التأسيس عقد
 ورأسمال المؤسسين عدد من األدنى الحد زيادة الوزارة على يقترح أن العام ولالتحاد المختارة ومواطنهم الشخصية
 . التأسيس

 االقتصادية بالمبررات مشفوعاً  العام اداالتح إلى يرفعه الذي االتحاد إلى معلل طلب مع العقد المؤسسون  يقدم -ب
 البت والوزارة العام واالتحاد االتحاد من كل وعلى رأيه فيه مبيناً  الوزارة إلى الطلب العام االتحاد ويحيل واالجتماعية

 من بقرار الجمعية ترخص الطلب قبول حال وفي منها كل ديوان إلى تسليمه تاريخ من يوماً  ثالثين خالل الطلب في
 . االعتبارية الشخصية بذلك وتكتسب الرسمية الجريدة في ينشر وزيرال
 الطلب رفع للمؤسسين جاز السابقة الفقرة في المذكورة المدة خالل الطلب في العام االتحاد أو االتحاد يبت لم إذا -ج
 يحق المدة هذه خالل يهف تبت لم أو الطلب الوزارة رفضت واذا الحال حسب مباشرة الوزارة إلى أو العام االتحاد إلى

 وتفصل فيها الجمعية تأسيس المطلوب المحافظة في االستئناف محكمة أمام يوماً  ثالثين خالل الطعن للمؤسسين
 . التشريعي المرسوم هذا من( 61) المادة من( ه) الفقرة أحكام وفق الطعن في المدنية االستئناف محكمة

 . الحاجة حسب محافظة كل في الجمعيات عدد تحديد العام االتحاد من عللم اقتراح على بناء أو منه بقرار للوزير -د
 . الوزارة لدى الجمعيات لشهر سجل يمسك -هـ
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 عن والتضامن بالتكافل مسؤولين ويكونون  بينهم من المؤسسون  ينتخبهم أعضاء ثالثة من مؤلفة مؤقتة لجنة تشكل -و
 ألي يجوز وال سبب ألي الجمعية تشهر لم اذا لمستحقيها ردها أو الجمعية شهر تاريخ حتى المحصلة المبالغ قيمة
 صدور أو الرفض قرار في الطعن ميعاد وفوات رفضه أو الشهر إجراءات إتمام قبل االنسحاب التأسيس طالبي من

 . بشأنه النهائي الحكم
 :(8) مادةال

 وريفها دمشق محافظتا وتعتبر محافظة أو مدينة أو بلدة أو لقرية اإلدارية الحدود ضمن الجمعية عمل منطقة تكون 
 . واحدة عمل منطقة

 :(9) مادةال
 لمهامها وممارستها إشهارها كيفية الداخلي النظام ويحدد سكنية تعاونية جمعيات تأسيس المغتربين السوريين للعرب -أ

 . بنشاطها يتعلق ما وكل
 معتمدة للتحويل قابلة اجنبية عملة باي لجمعياتا هذه إلى المنتسبين األعضاء واشتراكات المدفوعات تسديد يتم -ب
 . المركزي  سورية مصرف قبل من
 العربية الجمهورية أراضي ضمن نشاطها وتمارس العمل منطقة من للمغتربين المؤسسة الجمعيات تستثنى -ج

 . العمل ومكان اإلقامة شرط من المغتربين من إليها المنتسبون  يستثنى كما السورية
 :(10) مادةال
 على بناء الوزير من بقرار يصدر داخلي نظام جمعية لكل التشريعي المرسوم هذا من( 72) المادة أحكام مراعاة مع

 :يلي ما األقل على يتضمن العام االتحاد من اقتراح
 . ومقرها عملها منطقة -أ

 . فيها العمل وقواعد أعمالها إدارة كيفية -ب
 ال بحيث مدفوعاتهم واسترداد وانسحابهم فصلهم وشروط األعضاء وحقوق  وواجبات الجمعية إلى االنتساب شروط -ج

 . عضو ثالثمئة على" المخصصين وغير المكتتبين غير" المنتسبين عدد يزيد
 . االنتساب ورسم األولى والدفعة الشهري  االشتراك -د
 . االقتراض وأصول اإلدارية ونفقاتها مشاريعها تمويل ومصادر الجمعية موارد -هـ
 . الغير امام يمثله ومن أعضائه وانتخاب اجتماعاته عقد وطريقة واختصاصه اإلدارة مجلس أعضاء عدد -و
 . اجتماعاتها ومواعيد دعوتها وقواعد العامة الهيئة اختصاصات -ز
 . الغرض لهذا سنوياً  دفعه األعضاء على يترتب وما العام واالتحاد االتحاد تمويل في الجمعية مساهمة تحديد -ح
 . نظامها وتعديل أخرى  جمعية مع واندماجها اموالها وتصفية الجمعية حل قواعد -ط



 

121 
 

 

 ( 11) مادةال
 والدفاتر والمستندات األوراق حكم في السكني التعاون  قطاع جهات وأختام ودفاتر وسجالت ومستندات أوراق تعتبر -أ

 . الرسمية واألختام
 رسالة بواسطة أو مباشراً  خطياً  تبليغاً  المستفيدين هيئة او عامةال الهيئة الجتماع الدعوة العضو تبليغ يجب -ب

 نشر يتم األحوال جميع وفي التبليغ بعد الجمعية إلى يعاد مسجل بإشعار مرفقة المختار موطنه إلى ترسل مسجلة
 إليهما رالمشا التبليغ طريقتي إحدى إلى إضافة أسمائهم ذكر دون  الجمعية أعضاء لسائر الصحف في الدعوة إعالن

 . المحدد الموعد من يوماً  عشر خمسة قبل وذلك الفقرة هذه في
 خطياً  التبليغ فيتم المالية االلتزامات بوفاء اإلنذار أو بمسكن التخصص أو مشروع على لالكتتاب الدعوة اما -ج

 بإعالن ذلك يتم متقد ما وفق التبليغ تعذر حال وفي المختار موطنه الى ترسل مكشوفة بريدية ببطاقة أو مباشراً 
 . العاصمة صحف إحدى أو المحلية الصحف إحدى في ينشر االقامة مجهولي أسماء يتضمن

 . هنفاذ مدة خالل الجمعية إعالنات لوحة في اإلعالن يلصق السابقتين الفقرتين في ورد ما إلى إضافة -د
 الثالث الباب

 وزوالها العضوية شروط
 :(12) مادةال

 .. يلي ما توفر الجمعية في عضواً  يصبح لكي االنتساب البط أو المؤسس في يشترط
 . التشريعي المرسوم هذا من( 13) المادة أحكام مراعاة مع حكمهم في من أو السوريين العرب من يكون  أن -أ

 . عمره من عشرة الثامنة أتم قد يكون  أن -ب
 ذلك ويثبت انتسابه قبول بتاريخ الجمعية ملع منطقة في الفعلية إقامته أو عمله مقر أو المدني قيده يكون  أن -ج

 . الداخلي النظام يحددها التي بالوثائق
 . القطر مستوى  على السكنية التعاونية الجمعيات إلحدى منتسباً  يكون  أال -د
 . تعاونية أو عامة جهة أي من الكلفة بسعر مسكن من استفاد قد يكون  اال -هـ
 اإلدارة مجلس قرار تاريخ من شهر خالل األولى والدفعة االشتراك وقيمة االنتساب ورسم السهم قيمة يسدد أن -و

 . الغياً  القرار اعتبر واال انتسابه بقبول
 ويعدله يحدده مبلغ على المالية الدوائر لدى المقدرة قيمته تزيد لمسكن الجمعية عمل منطقة في مالكاً  يكون  اال -ز

 . العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير
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 عليه يجب كما الجمعية قبل من إليه الموجهة المراسالت كافة لتبليغه المختار الموطن مسؤوليته وعلى يحدد أن -ح
 تكليفه طائلة وتحت به المخصص المسكن استالمه تاريخ حتى موطنه على يطرأ تغيير كل عن الجمعية إعالم
 . اإلعالن بنفقات

 :(13) مادةال
 الى االنتساب السورية العربية الجمهورية في سنوات خمس من أكثر لمدة قيمينالم العربية الدول لمواطني يجوز

 . بالمثل المعاملة شريطة النافذة القوانين ألحكام للمساكن وتملكهم انتسابهم ويخضع الجمعيات
  :(14) مادةال
 :اآلتية الحاالت إحدى في اإلدارة مجلس من بقرار العضو عن العضوية صفة تزول -أ
 . الجمعية من حاباالنس -1
 إذا متأخراً  العضو يعتبر وال إنذار إلى الحاجة دون  المالية السنة خالل شهرية اشتراكات ستة سداد عن التأخر -2

 . المستحقة االشتراكات تعادل مدخراته كانت
 . للجمعية االنتساب شروط خالف إذا -3
 الجهات تجريها تحقيقات نتيجة الجمعية بمصالح يضر عمالً  ارتكب اذا العامة الهيئة من بقرار العضو يفصل -ب

 . الوزارة أو المختصة
 . الترشيح حق عدا ممارستها في أحدهم قانوناً  عنهم وينوب بالوفاة الشرعيين الورثة إلى العضوية حقوق  تنتقل -ج

 ( 15) مادة
 . له المخصص للمسكن العضو باستالم الجمعية في العضوية تنتهي

 الرابع الباب
 المالية الشؤون 

  :(16) مادةال
 األول كانون  شهر من والثالثين الحادي في وتنتهي الثاني كانون  شهر من األول في للجمعية المالية السنة تبدأ -أ

 في الجمعيات سجل في تسجيلها قرار نشر تاريخ من تبدأ حيث واالنقضاء التأسيس عامي باستثناء سنة كل من
 . ءاالنقضا قرار بنشر وتنتهي الوزارة

 الوزير من بقرار منها كل قيمة تحدد للتجزئة قابلة وغير العدد محددة غير اسهم من الجمعية مال رأس يتكون  -ب
 وفاء إال المال رأس أسهم على الحجز يجوز وال االنتساب عند بالكامل قيمتها وتؤدي العام االتحاد اقتراح على بناء

 . الجمعية لديون 
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 ودفعات الشهرية واالشتراكات اإلدارية النفقات في والمساهمة االنتساب رسم مقدار اليوالم الداخلي النظام يحدد -ج
 . المسكن تمويل

 الحساب هذا على الحجز يجوز وال المصرف لدى خاص حساب له ويفتح مستقلة حسابية وحدة مشروع كل يشكل -د
 . يةالقطع الدرجة مكتسب قضائي قرار على وبناء نفسه المشروع ديون  بسبب اال
 :(17) مادةال
 ومواد األراضي على الحصول في اخرى  خاصة سكنية مشروعات اي على اولوية السكني التعاون  لمشاريع يكون  -أ

 . واإلسكان للسكن تقرر اخرى  تسهيالت اي من وتستفيد والقروض البناء
 : الطريقتين وبإحدى النافذة واالنظمة للقوانين وفقا للجمعيات األراضي تأمين يتم -ب
 وتلتزم التنظيمية المخططات ضمن اإلدارية الوحدات فيها بما العامة الجهات من تخصيصاً : األولى الطريقة -1

 وبمساحة لإلسكان العامة المؤسسة من المعتمدة الشعبي السكن مواصفات وفق وملحقاتها المساكن بتشييد الجمعيات
 . الواحد للمسكن مربع متر 100 تتجاوز ال صافية

 السكن مواصفات وفق وملحقاتها المساكن بتشييد الجمعيات وتلتزم الخاص القطاع من شراء: الثانية ريقةالط -2
 تتجاوز ال صافية وبمساحة السابق البند حسب المخصصة األراضي كفاية عدم حال في وذلك والتعاوني الشعبي
 شروط األرض في تتوفر ان فيجب نظيميةالت المخططات خارج الشراء حال في أما الواحد للمسكن مربعاً  متراً  130
 . العمرانية التجمعات إقامة

 :(18) مادةال
 النظام ويحدد فيه االشتراك ترغب التي الجمعيات إلقراض خاص صندوق  السكني للتعاون  العام االتحاد لدى يحدث
 وضمانات القروض الواج والمدينة الدائنة الفوائد ومعدل االقراض وشروط الصندوق  هذا موارد للصندوق  المالي
 ويصدر والتسليف النقد ومجلس المركزي  سورية مصرف وتعليمات النافذة واالنظمة القوانين مع يتعارض ال بما السداد
 . المختص الوزير مع باالتفاق الوزير من بقرار

 :(19) مادةال
 التعاونية الجمعيات بقروض صالخا الفائدة معدل بنفس السكنية التعاونية الجمعيات لقروض الفائدة معدل يحدد -أ

 . الزراعية
 عاما 25 أقصاها لمدة متساوية شهرية أقساط على السكني التعاون  قطاع لجهات تمنح التي القروض تسدد -ب

 . الوزير مع باالتفاق المختص الوزير عن يصدر بقرار المدة تعديل ويجوز
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 :(20) مادةال
 مجلس أعضاء لتعويضات واألعلى األدنى الحد تحديد بموجبها يتم التي والقواعد االسس المالي النظام يحدد -أ

 يشكلها التي واللجان التفرغ وتعويض منهم المتفرغين واجور التنفيذي والمكتب المشروع ولجنة المراقبة ولجنة اإلدارة
 . الجلسات وتعويضات

 ضمن والعقوبات والتعويضات ألجرا وقواعد واإلجازات والواجبات والحقوق  العمل شروط العاملين نظام يحدد -ب
 . النقابي التنظيم وقانون  وتعديالته 2010 لعام 17 رقم العمل قانون  اطار

 محددة كامل أو جزئي بدوام عقود بموجب ومشاريعها الجمعية ألعمال الالزمين العاملين اإلدارة مجلس يعين -ج
 العاملين من اي عقد انهاء يقرر أن جمعية أي في رةاإلدا لمجلس ويحق المشروع او العقد مدة بانتهاء تنتهي المدة
 في عليه المنصوص الخدمة نهاية تعويض تقاضي في العامل بحق ذلك يخل وال مبررة ألسباب جزئي بدوام لديها

 . واألنظمة القوانين
 :(21) مادةال

 : اإلدارة مجلس على يحظر
 . اضهاأغر  غير في االعضاء مدفوعات او الجمعية اموال استخدام -أ

 شراء سبيل في اال الشهرية االشتراكات على تزيد بمبالغ المخصصين وغير المكتتبين غير االعضاء مطالبة -ب
 . باالكتتاب الرغبة إبداء كيفية الداخلي النظام ويحدد لصالحهم بنائها أو أرض

 :(22) مادةال
 المنشآت استثمار أو إيجار أو بيع بدالت فيها بما الواردات جميع قيد بعد الجمعية لدى نقدي فائض يتحقق عندما
 السنة خالل الجمعية بها التزمت التي واألعباء والمخصصات واالستهالكات المصروفات جميع وحسم السكنية غير

 : اآلتي الوجه على الفائض يوزع المنتهية المالية
 . القانوني لالحتياطي بالمئة 10 -1
 . العام لالتحاد بالمئة 3 -2
 . لالتحاد ئةبالم 7 -3
 . توزيعها اسس الداخلي النظام ويحدد المشاريع ولجان المراقبة ولجنة اإلدارة مجلس اعضاء لتعويضات بالمئة 15 -4
 . توزيعها أسس المالي النظام ويحدد العاملين لمكافآت بالمئة 5 -5
 . اإلعالنية والمطبوعات التعاوني والتثقيف للتدريب بالمئة 5 -6
 . االجتماعي التكافل صندوق ل بالمئة 5 -7
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 سجالتها في اسماؤهم المدرجة الجمعية أعضاء على اليها المشار النسب من توزيع دون  تبقى وما الرصيد يوزع -8
 العام االتحاد في اما والمسددة المستحقة القروض أقساط فيها بما النقدية مدفوعاتهم كامل بنسبة المالي العام نهاية في

 .القانوني لالحتياطي توزيع دون  تبقى وما الرصيد هذا فيخصص واالتحادات
  :(23) مادةال

 الهبات -أ: االتية الموارد السنوي  الفائض من المخصصة النسبة على عالوة القانوني االحتياطي الى يضاف
 العام االتحاد اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس موافقة لقبولها ويشترط معين لغرض تخصص لم التي والوصايا
 . والوزير

 . قانوناً  بها المطالبة حق يسقط التي المبالغ -ب
 الجمعية إدارة :الخامس الباب

 األول الفصل
 العامة الهيئة

 :(24) مادةال
 . األعضاء جميع على قراراتها وتسري  الجمعية في العليا السلطة وهي االعضاء جميع من العامة الهيئة تتألف

  :(25) مادةال
 . بالمراسلة التصويت يجوز وال واحد صوت العامة الهيئة اجتماع في تركيش عضو لكل -أ

 بالقوامة الخاصة االحكام مراعاة مع فقط واحد عضو عن الوكيل ينوب ان على بالوكالة التصويت يجوز -ب
 . والوصاية

 :(26) مادةال
 خمسة قبل واالتحاد المديرية او زارةالو  اعالم بعد العامة الهيئة اجتماع لحضور االعضاء الى الدعوة توجيه يتم -أ

 . االجتماع موعد من يوما عشر
 يحدده وما المستفيدين وهيئات العامة الهيئات اجتماعات بحضور لديها اكثر او عامال المديرية او الوزارة تكلف -ب

 حضورهم لقاء نهايستحقو  التي التعويضات تحدد كما التشريعي المرسوم هذا حدود في مهامهم وتحدد الداخلي النظام
 ويتحمل القصوى  الحدود أو للسقوف التعويضات هذه تخضع وال العالقة صاحبة الجمعية وتتحملها االجتماعات هذه

 . التشريعي المرسوم هذا ألحكام المخالفة القرارات عن اإلدارة مجلس مع بالمشاركة القانونية المسؤولية كامل العامل
 العامة الهيئات اجتماعات لحضور التنفيذي المكتب أعضاء أحد الحال حسب مالعا االتحاد او االتحاد يكلف -ج

 التعويضات تحدد كما التشريعي المرسوم هذا حدود في مهامهم وتحدد الداخلي النظام يحدده وما المستفيدين وهيئات



 

126 
 

 

 المسؤولية كامل يالتنفيذ المكتب عضو ويتحمل االتحاد ويتحملها االجتماعات هذه حضورهم لقاء يستحقونها التي
 . التشريعي المرسوم هذا ألحكام المخالفة القرارات عن اإلدارة مجلس مع بالمشاركة القانونية

 . التشريعي المرسوم هذا حدود في واالتحاد الوزارة ممثلي من كل مهام الداخلي النظام يحدد -د
 :(27) مادةال
 تولى واال الجمعية شهر تاريخ من يوما ثالثين خالل المؤقتة اللجنة قبل من لالجتماع االولى العامة الهيئة تدعى -أ

 . دعوتها االتحاد
 الموضوعات في للنظر وذلك المالية السنة من األولى األربعة االشهر خالل سنويا لالنعقاد العامة الهيئة تدعى -ب

 : يلي ما االخص وعلى أعمالها جدول في الواردة
 . عليها والتصديق المراقبة نةولج االدارة مجلس تقارير مناقشة -1
 واقرار والخسائر االرباح توزيع حساب ذلك في بما عليها والتصديق السنوية والميزانية الختامية الحسابات مناقشة -2

 . الحسابات مدقق توصيات مراعاة مع وجودها عند الخسائر معالجة كيفية
 . الحسابات مدقق تقرير على التصديق -3
 . أجره وتحديد ساباتالح مدقق تسمية -4
 االتحاد لمؤتمر الجمعية ممثلي او ممثل وانتخاب االقتضاء عند المراقبة ولجنة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -5

 عام كل من األولى األربعة األشهر خالل تم إذا والطارئ  السنوي  االجتماع بين الجمع ويجوز المشتركة والجمعية
 . عمالهاأ  جدول في يدرج موضوع اي في للنظر

 . التشريعي المرسوم هذا من 14 المادة من" ب" الفقرة ألحكام وفقاً  الجمعية أعضاء أحد فصل -6
 . المشاريع ولجان المراقبة ولجنة االدارة مجلس تعويض اقرار -7
 فيدينالمست هيئة قرارات مراعاة مع المالية للسنة االقتراض حدود وتعيين واالحتياطات المخصصات تكوين اعتماد -8
 . النافذة واألنظمة المشروع من
 . للجمعية السنوية الخطة واعتماد مناقشة -9

 . المالي النظام في الواردة الحدود ضمن أجورهم وتحديد اإلدارة مجلس اعضاء من المتفرغين عدد تحديد -10
 . الجامعية اإلجازة حملة من يكون  أن شريطة االقتضاء عند للجمعية مدير تعيين -11
 . المقدمة التقارير خالل من او مستقل كبند األعمال جدول في الواردة الموضوعات من ذلك غير في النظر -12
 من السادس الشهر نهاية حتى العامة الهيئة اجتماع انعقاد موعد تأجيل العام االتحاد اقتراح على بناء للوزير -ج

 . العام
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 :(28) مادةال
 ال ضرر دفع او مصلحة بتحقيق يتعلق أكثر أو موضوع لبحث طارئ  الجتماع ةالعام الهيئة االدارة مجلس يدعو -أ

 : اآلتية الجهات من أي طلب على بناء وقت أي في التأجيل يحتمل
  الوزارة -1
  العام االتحاد -2
  االتحاد -3
  الحسابات مدقق -4
  عضواً  خمسين عن يقل ال بحيث الجمعية أعضاء عشر -5
 . االدارة مجلس أعضاء أكثرية -6
 . بتوجيهها اإلدارة مجلس قيام عدم حال في االتحاد قبل من الطارئة العامة الهيئة النعقاد الدعوة توجه -ب
 :(29) مادةال
 النصاب هذا يكتمل لم فإذا ألعضائها المطلقة األغلبية بحضور والطارئة والسنوية التأسيسية العامة الهيئة تنعقد -أ

 على الجمعية أعضاء عشر بحضور الميعاد هذا من ساعة وعشرين أربع خالل الهيئة ادانعق جاز المحدد الموعد في
 االجتماع فيكون  عضو مئة أعضائها عدد يتجاوز ال التي للجمعيات بالنسبة أما اكثر أيهما عضواً  خمسين أو األقل
 دعيت التي الموضوعات ضاً أي تتضمن التي الدعوة بطاقة في ذلك ويبين ألعضائها المطلقة الغالبية بحضور الثاني
 . لبحثها العامة الهيئة

 يرجح األصوات تساوت فإذا الحاضرين األعضاء لعدد المطلقة االغلبية بموافقة العامة الهيئة قرارات تصدر -ب
 . الجلسة رئيس جانب

 خالل أعضائها من أي فصل أو انسحاب قبول أو الجمعية الى جدد اعضاء تنسيب اإلدارة مجلس على يمتنع -ج
 . النصاب المكتمل االجتماع وتاريخ لالجتماع الدعوة قرار تاريخ بين الواقعة الفترة

 الثاني الفصل
 اإلدارة مجلس

 :(30) مادةال
 الحاضرين أعضائها بين من العامة الهيئة تنتخبهم األقل على اعضاء خمسة من يتكون  ادارة مجلس جمعية لكل -أ

 الالزمة الصالحيات بجميع ويتمتع واحدة لمرة االنتخاب إعادة أو للتجديد ابلةق سنوات أربع لمدة السري  باالقتراع
 وأمام الغير لدى الجمعية اإلدارة مجلس ويمثل العامة الهيئة باختصاص المساس عدم مع الجمعية أمور لتسيير
 أو عضو عضوية شغور حال وفي( الرئيس غياب حال في) نائبه أو رئيسه المجلس ويمثل العامة والجهات القضاء
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 مدة البديل ويكمل العامة للهيئة اجتماع أول في البديل انتخاب يتم كان سبب وألي اإلدارة مجلس أعضاء من أكثر
 32 المادة من( أ) الفقرة أحكام وفق مؤقت إدارة مجلس يعين اإلدارة مجلس أعضاء اكثرية عضوية شغرت واذا سلفه
 . التشريعي المرسوم هذا من
 .. يلي ما فيه ويتوفر الجمعية اعضاء من يكون  ان اإلدارة مجلس عضو في يشترط -ب
 . العمر من والعشرين الخامسة متمماً  -1
 األمانة أو بالشرف المخلة الجنح إحدى في بالحبس أو جنائية بعقوبة عليه محكوم وغير المدنية بحقوقه متمتعاً  -2
 . اعتباره إليه رد قد يكن لم ما األخالق أو
 . للترشيح السابق الشهر نهاية حتى للجمعية مستحقة التزامات من عليه ما مسدداً  -3
 المشهرة الجمعية باستثناء المقرضة الجهات إحدى أو الجمعية أو السكني التعاون  مديريات في العاملين غير من -4

 . المشتركة والجمعيات العاملين هؤالء لصالح
 . نفسها الجمعية إدارة مجلس أعضاء بأحد ةالثاني الدرجة حتى قرابة صلة تربطه أال -5
 الثانوية شهادة حائزا االدارة مجلس رئيس يكون  ان ويفضل يعادلها ما او األساسي التعليم شهادة حائزاً  يكون  أن -6

 . العامة الثانوية شهادة حائزا يكون  ان التنفيذي المكتب عضو في ويشترط العامة
 . الجمعية مقر فيها يوجد يالت المحافظة بنفس مقيما يكون  أن -7
  :(31) مادةال

 : اإلدارة مجلس عضو على يحظر
 حق ذلك يشمل وال المعروض القرار في شخصية مصلحة له كانت اذا المجلس في التصويت في االشتراك -أ

 . والتخصيص االكتتاب
 الدرجة حتى وأقربائه شركائه على ذلك ويسرى  الجمعية لدى والتوريدات واالشغال التعهدات أعمال ممارسة -ب

 . الرابعة
 . انتخبته التي التعاونية الجهة لدى حرة مهنة أي وممارسة التنفيذي المكتب أو المجلس عضوية بين الجمع -ج

 الثالث الفصل
 المؤقت اإلدارة مجلس

 :(32) مادةال
 وذلك واالتحاد المديرية أو رةالوزا فيه تمثل أعضائها من للجمعية مؤقت إدارة مجلس تعيين الوزير من بقرار يجوز -أ

 تعريض أو مصالحها تهديد أو اإلدارة مجلس أعضاء أكثرية عضوية شغور او المجلس والية مدة انتهاء حالة في
 أو التشريعي المرسوم هذا أحكام بتنفيذ المتعلقة العام االتحاد وتوجيهات الوزارة قرارات تنفيذ عدم أو للضياع أموالها
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 وبعد التشريعي المرسوم هذا من 69-68 المادتين في عليها المنصوص األفعال ألحد مجلسال ارتكاب حالة في
 أحكام وفق العام االتحاد من اقتراح على بناء أو الوزارة أو المختصة الجهات تجريها رسمية بتحقيقات ذلك ثبوت
 تسليم الى يبادروا أن الجمعية في والعاملين المنحل اإلدارة مجلس أعضاء وعلى التشريعي المرسوم هذا من 66 المادة

 . واختامها ومستنداتها ودفاترها وسجالتها الجمعية اموال جميع تعيينه بمجرد المؤقت المجلس
 بشكل الجمعية واختام ومستندات ووثائق موجودات من بحوزته ما تسليم عن المنحل االدارة مجلس تمنع حال في -ب

 المؤقت اإلدارة مجلس قبل من بذلك محضر وتنظيم موجوداته وجرد المقر حفت يتم المؤقت االدارة مجلس إلى أصولي
 استالم عدم حال وفي العامة النيابة من اذن على الحصول بعد وذلك واالتحاد الوزارة من كل عن مندوب وبحضور

 هذا من( أ) فقرة 69 المادة أحكام التسليم عن الممتنع على تطبق كاملة االختام أو السجالت أو الوثائق جميع
 . التشريعي المرسوم

 االعمال جدول لبحث تعيينه تاريخ من اشهر ثالثة خالل لالنعقاد العامة الهيئة دعوة المؤقت اإلدارة مجلس على -ج
ذا إدارة مجلس وانتخاب  انتخاب عدم حال في أو له المحددة المدة ضمن متتاليتين دعوتين خالل النصاب يكتمل لم وا 
 . العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير من بقرار تحل او اخرى  بجمعية تدمج او الجمعية تندمج جديدة ادارة مجلس

 عام مدة تتجاوز اال على العام االتحاد من اقتراح على بناء الوزير من بقرار المؤقت المجلس والية تمديد يجوز -د
 فصل او جدد أعضاء قبول باستثناء يينهتع بقرار المحددة الصالحيات المؤقت المجلس يمارس الحالة هذه وفي

 . اعضاء
 منطقة في االستئناف محكمة امام للطعن قابل الجمعية حل او دمج قرار او مؤقت إدارة مجلس تعيين قرار أن -هـ

 صحف إحدى في أو وجدت ان المحلية الصحف احدى في اعالنه تاريخ من يوما ثالثين خالل الجمعية عمل
 . التشريعي المرسوم هذا من 61 المادة من" هـ" الفقرة أحكام وفق الطعن في الستئنافا محكمة وتفصل العاصمة

 اموال من وتصرف العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير من بقرار المؤقت اإلدارة مجلس اعضاء تعويضات تحدد -و
 . الجمعية

 االدارية واللجان غلينالشا هيئات االستالم، التخصيص، االكتتاب، األفضليات، :السادس الباب
 األول الفصل

 االستالم التخصيص، االكتتاب، األفضليات،
  :(33) مادةال
 من اعتباراً  اقدميته حسب متسلسالً  رقماً  عضو كل فيه يعطى لألفضليات جدول جمعية كل في لألعضاء ينظم -أ

 . قيمته كامل ووفاء المسكن استالمه حتى بأفضليته محتفظاً  العضو ويبقى انتسابه بقبول اإلدارة مجلس قرار تاريخ
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 خالل األفضليات جدول عن مصدقة نسخة واالتحاد العام واالتحاد الوزارة من كل ابالغ االدارة مجلس على -ب
 . التشريعي المرسوم بحكم موقوفاً  اعتبر وأال صدوره تاريخ من يوماً  عشر خمسة

 :(34) مادةال
 مشروع لكل وينظم تنفيذه الجمعية تقرر مشروع أي على الكتتابا حق أفضليته حسب الجمعية في عضو لكل -أ

 حال وفي األفضليات جداول في أقدميتهم تسلسل حسب أسماؤهم فيه ترتب المقررة المدة نهاية في للمكتتبين جدول
 . جديد اكتتاب عن يعلن المكتتبين عدد اكتمال عدم
 العامة المؤسسة أو المختصة البلدية أو اإلدارية لوحدةا أو الوزارة قبل من واعتمادها المخططات إنجاز بعد -ب

 يدعو.. حدة على ومسكن بناء لكل التقديرية القيمة وتحديد للمشروع العامة الكلفة وتقدير الحال حسب لإلسكان
 في دوره حسب مكتتب كل ويختار بالمساكن لتخصيصهم علنية جلسات أو جلسة لحضور المكتتبين اإلدارة مجلس
ذا المشروع في يناسبه الذي المسكن كتتبينالم جدول  وكيالً  يرسل ولم التبليغ بعد الحضور عن المكتتب تخلف وا 
 بتاريخ مدفوعاته مع يتناسب مسكن تخصيصه ويتم المهمة هذه في حكما اإلدارة مجلس عنه فينوب عنه قانونياً 
 األفضليات جدول في أرقامهم لتسلس حسب بالمساكن لتخصيصهم األعضاء دعوة االقتضاء عند ويجوز الجلسة
 وأرقام المخصصين أسماء اإلدارة مجلس قرار يتضمن الحاالت جميع وفي االكتتاب عملية إجراء دون  مباشرة

 . قانوناً  عنه ينوب من أو المخصص وتوقيع لها المقدرة والقيمة المساكن وأوصاف
 : التخصيص عند العضو في يشترط -ج
 أو بالهدم اإلنذار مسكن عدا عامة جهة أو أخرى  سكنية جمعية من الكلفة بسعر كنمس من استفاد قد يكون  أال -1

 . الشهيد ذوي 
 هيئة اقتراح على بناء اإلدارة مجلس يضعها التي التمويل خطة وفق المالية االلتزامات مسدداً  يكون  أن -2

 . العامة الهيئة وتقرها المستفيدين
 العقد في وتحدد وموقعه له المخصص المسكن اوصاف فيه تبين قداع التخصص بعد العضو مع الجمعية تبرم -د

 . العقد لهذا نموذجاً  العام االتحاد ويضع التمويل خطة حسب الطرفين التزامات
 خالل العام واالتحاد الوزارة إلى المخصصين جدول عن نسخة وترسل االتحاد لدى التخصيص عقد توثيق يتم -هـ

 االستالم وبعد قبل المحققة المالية االلتزامات وفاء شريطة للملكية سندا الموثق العقد رويعتب توثيقه تاريخ من اسبوع
 وحدود الملكية بيانات استخراج وكيفية التوثيق وسجالت إجراءات الداخلي النظام ويحدد النهائية المسكن كلفة لقاء

 المؤقت السجل مهام االتحاد في قودالع توثيق مكتب يتولى المحافظة في مؤقت سجل وجود عدم حال وفي تداولها
 . العرصات إعمار قانون  في المحددة واالجراءات االصول وفق
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 المشروع انجاز في اإلدارة مجلس تساعد خاصة هيئة" مخصصون ..مكتتبون " المشروع من المستفيدون  يشكل -و
 الداخلي النظام ويحدد اإلدارة مجلس أعضاء أحد ويرأسها المشروع لجنة تسمى لجنة ويمثلها المستفيدين هيئة تسمى
 التي الصالحيات بكافة الهيئة هذه وتتمتع والقرار الجلسة ونصاب المشروع لجنة وانتخاب المستفيدين هيئة دعوة كيفية
 تنفيذه وأسلوب المشروع تمويل خطة اقتراح وخاصة كلفة واقل مدة أقصر خالل المشروع إنجاز متابعة من تمكنها

 ويلتزم عليهم اإلدارة مجلس يعرضه ما وكل المستفيدين عدد بأكثرية العقود تصديقو  الفنية ومواصفاته
 . الشهرية واالشتراكات التمويل دفعات بين الجمع يجوز وال التمويل بخطة" المخصصون ..المكتتبون "
 :(35) مادةال
 السكنية للوحدات المقدرة القيمة فإن التقديرية الكلفة عن نقصت او زادت قد للمشروع النهائية الكلفة ان تبين إذا -أ

 السكنية غير المنشآت بيع وشروط التخصيص عقد في ذلك إلى ويشار النسبة بنفس تنقص أو تزداد السكنية وغير
 . العقاري  والسجل واالتحاد الجمعية وقيود
 للجمعية الداخلي والنظام النافذة واالنظمة القوانين تفرضها التي البناء واشتراطات بالتكاليف محمال المسكن يبقى -ب

 . للملكية الناقلة التصرفات عليه توالت مهما لها التابعة العقارات على
 من الهيكل على المساكن تسليم العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير وموافقة المستفيدين هيئة من بقرار يجوز -ج

 على التعاقد وقبل المشتركة واالقسام التجهيزات ازانج بعد 2010 لعام 82 رقم التشريعي المرسوم احكام وفق الداخل
 التي المواصفات وفق اإلكماالت إلنجاز العضو متابعة المشروع لجنة وتتولى استالم محضر وتنظيم االكماالت تنفيذ

 استالم محضر تنظيم يتم الحاالت جميع وفي حسابه على بالتنفيذ الجمعية قيام طائلة تحت المستفيدين هيئة تقررها
 . والعضو الجمعية بين
 توضع الحالتين كال وفي المؤقت السجل أو العقاري  السجل في به المخصص العضو باسم المسكن تسجيل يتم -د

 . الشاغلين وهيئة المقرضة والجهة الجمعية تجاه المالية التزاماته بتنفيذ العضو لقيام ضمانا المسكن على تامين إشارة
 يتم المالية التزاماته تسديد عن الجمعية من مسكناً  استلم الذي او بمسكن المخصص وا المكتتب العضو تأخر إذا -هـ

 التخصيص يلغى االستجابة عدم حال وفي التشريعي المرسوم هذا من" ج" فقرة( 11) المادة في ورد ما وفق انذاره
 بواسطة المسكن اخالء ويتم االدارة مجلس من قرار على بناء المؤقت السجل او العقاري  السجل في التسجيل ويلغى
 ألغي من ويحتفظ التشريعي المرسوم هذا من( 61) المادة من" هـ" الفقرة أحكام وفق بالقرار يطعن لم ما التنفيذ دائرة

 من اإلدارة مجلس ويدعو الشاغرة المساكن في أو القادمة المشاريع في والتخصيص االكتتاب في بحقه تخصيصه
 المرسوم هذا من( 34) المادة في المبينة األصول وفق المخصصين وغير لمكتتبينا غير األعضاء من محله يحل

 . التشريعي
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 والجهة البناء لجنة ذلك في بما الجمعية تجاه المالية التزاماته كامل وسداد المسكن استالم بعد للمستفيد يحق -و
 تصرف وكل التزامات من يظهر ما بتسديد له المتنازل تعهد شريطة المسكن عن يتنازل ان المالية والدوائر المقرضة
 .به يعتد وال باطالً  يعتبر التصرف هذا كان مهما استالمه قبل بالمسكن

 الثاني الفصل
 االدارية واللجان الشاغلين هيئات

 :(36) مادةال
 او تسجيللل خاضعة غير فرعية اعتبارية هيئة تكوين واحدة منطقة في الجمعية ابنية من اكثر او بناء شاغلي على-أ

 الداخلي النظام ويحدد العقارية والمنطقة البناء ورقم شهرها ورقم الجمعية اسم وتحمل الشاغلين هيئة تسمى النشر
 . مهامها ممارسة وكيفية االدارية اللجنة وانتخاب الهيئة دعوة كيفية للجمعية

 من اي امتناع حال وفي الشاغلين ءاالعضا لجميع ملزمة ولجنتها الشاغلين هيئة عن الصادرة القرارات تعتبر -ب
 . تنفيذية اسناداً  بوصفها التنفيذ دائرة طريق عن تنفيذها يتم عليه الواجبة المالية االلتزامات تسديد عن الشاغلين

 لصالح بملكيتها الجارية المشتركة والملكيات األقسام تأجير أو استثمار اإلدارية ولجنتها الشاغلين لهيئة يحق -ج
 . بيعاً  بها التصرف بمنع صحائفها على إشارة وتوضع الشاغلين

 القانون  وأحكام 2002 لعام 55 رقم القانون  احكام تطبق التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم فيما -د
 . المدني

 ودمجها وتصفيتها وحلها الجمعية انقضاء: السابع الباب
 األول الفصل

 وتصفيتها وحلها الجمعية انقضاء
 :(37) مادةال
 من معلل بقرار دمجها او الجمعية حل يجوز اندماجها او الجمعية حل تقرير في العامة الهيئة بحق االخالل عدم مع

 : اآلتية الحاالت احدى في العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير
 . اجلها من انشئت التي االعمال انتهاء -أ

 . بالتزاماتها الوفاء أو بانتظام عملها مواصلة دون  تحول عقبات عليها طرأت إذا -ب
 : ج
 موعد قبل النقص ذلك تدارك من الجمعية تتمكن ولم المؤسسين لعدد االدنى الحد عن اعضائها عدد نقص إذا -1

 . السنوية العامة الهيئة انعقاد
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 ومهام عملها ومدة التصفية لجنة مهام القرار ويحدد حسابات مدقق برئاسة تصفية لجنة تشكيل الحل قرار يتضمن -2
 . االدارية البناء لجنة ومهام المشروع لجنة

 . مشروع اي بتنفيذ تباشر ولم ترخيصها على سنوات ثالث انقضت إذا -د
 :(38) مادةال
 ذلك ومع الرسمية الجريدة في الجمعية حل او انقضاء قرار نشر تاريخ من التصفية إجراءات العام االتحاد يباشر -أ

 من العامة النيابة طريق عن وموجوداتها الجمعية اموال على التحفظ سلطة العام االتحاد منح رالقرا يتضمن ان يجوز
 . وميزانيتها التصفية حسابات الوزارة وتعتمد القرار صدور تاريخ
 جميع يتعلقباستكمال ما كل في االدارة مجلس مهام" المالكين" الشاغلين من المنتخبة اإلدارية اللجنة تمارس -ب

 . أعمالها نتائج االتحاد وتبلغ والتسجيل االفراز ذلك في بما المتبقية الاالعم
  :(39) مادةال
 بما لهم المستحقة والودائع اسهمهم قيمة من فعال ادوه مما اكثر التصفية عن الناتج المال من األعضاء على يوزع ال

 هذا الحكام طبقا النهائية صورتها في يةالتصف حسابات نشر قبل توزيع اي اجراء يجوز وال العائد من حصتهم فيها
 . مناصفة العام واالتحاد لالتحاد التصفية رصيد ويعود التشريعي المرسوم

 :(40) مادةال
 لجنة تقوم جدية منازعات وجود بسبب الختامية الحسابات واستخراج التصفية اعمال من االنتهاء تأخر حال في

 بعد وذلك المالي المركز به يسمح ما ضوء في العام االتحاد قبل من نفيذهت ويتم للتصفية مؤقت مركز بإعداد التصفية
 . الغير قبل الجمعية بالتزامات للوفاء الالزمة المبالغ احتجاز

  :(41) مادةال
 التي الجمعية أموال كفاية عدم حالة في وذلك الخاصة أمواله من التصفية أعمال على الصرف العام االتحاد يتولى

 . التصفية نتائج حدود في إال دائنيها تجاه يلتزم وال تحل أو انقضت
  :(42) مادةال

 الطعن مصلحة ذي لكل ويجوز العاصمة صحف احدى وفي والجمعية االتحاد مقر في التصفية حسابات وقائع تنشر
 الجمعية مقر هادائرت في يقع التي المدنية االستئناف محكمة امام للنشر التالية يوما الستين خالل الحسابات هذه في

 احدى في الحكم هذه عن ملخص وينشر الدائنين جميع على وحجة مبرمة تكون  الطعون  بهذه الصادرة واالحكام
 ضد الشخصية المسؤولية دعوى  اقامة في الحق ويسقط العام االتحاد مقر في االعالنات لوحة وفي العاصمة صحف

 من سنة بانقضاء التصفية اعمال بسبب والمصفين العام دلالتحا التنفيذي والمكتب االدارة مجلس اعضاء من كل
 . النهائية التصفية نتائج اعالن تاريخ
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 الثاني الفصل
 الجمعية دمج

 :(43) مادةال
 الجمعية ورقم واسم االندماج شروط القرار ويحدد أكثر أو جمعية مع الجمعية اندماج تقرر ان العامة للهيئة -أ

 . الموجودات وعائدية العمل ومنطقة الجديدة
 دمج العام االتحاد اقتراح على بناء الوزير من بقرار يجوز الجمعية حل بعدم تقضي مصلحة وجود حال في -ب

 : التالية الحاالت من اي في اكثر او جمعيتين
 . المؤسسين لعدد األدنى الحد عن األعضاء عدد نقص -1
 ". إيجاراً  أو شراءً " بها خاص مقر حيازة نم تتمكن ان دون  الجمعية ترخيص قرار نشر على سنة مرور -2
 . المراقبة ولجنة االدارة مجلس لعضوية مرشحين وجود عدم -3
 تمثل لجنة قبل من المتابعة وتتم والشهر والترخيص التأسيس اجراءات نفس تتبع والدمج االندماج حالتي في -ج

 . العالقة ذات المدمجة او المندمجة الجمعيات
 محل وتحل التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا المالي واالستقالل االعتبارية الشخصية الجديدة الجمعية تكتسب -د

 والمخصصين للمكتتبين المكتسبة بالحقوق  المساس دون  التزامات من عليها وما حقوق  من لها بما السابقة الجمعيات
 وفي السابقة الجمعية في القدم تسلسل حسب أفضلياتهم فيه ترتب جديد أفضليات جدول للمنتسبين وينظم والمستفيدين

ذا األقدم الجمعية منتسبو يقدم تعارض وجود حال  . عدداً  االكثر األسرة ذو يقدم آخر تعارض وجد وا 
 العام االتحاد االتحاد، المشتركة، الجمعية: الثامن الباب

 األول الفصل
 المشتركة الجمعية

  :(44) مادةال
 جمعية تاسيس والوزارة العام واالتحاد االتحاد موافقة بعد العامة هيئاتها من قرارب اكثر او جمعيتين لكل يحق -أ

 وعالقتها المشتركة الجمعية موارد الداخلي النظام ويحدد اعضائها بين من األفراد تقبل ان يجوز وال مشتركة
 . األعضاء بالجمعيات

 يحدده ما وفق العامة هيئتها تنتخبهم جمعية كل عن الممثلين من عدد من المشتركة للجمعية العامة الهيئة تتألف -ب
 . عشرة على يزيد وال اعضاء ثالثة عن يقل اال على الداخلي النظام
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 او االنتساب طالبة للجمعية العامة الهيئة من بقرار منها االنسحاب او المشتركة الجمعية الى االنتساب يتم -ج
 وتسديد المشروع تصفية بعد اال االنسحاب للجمعية يجوز وال ةالمشترك الجمعية ادارة مجلس وموافقة االنسحاب
 . المترتبة المالية االلتزامات

 تؤدى سورية ليرة الف خمسون  منها كل قيمة العدد محددة غير اسهم من المشتركة الجمعية رأسمال يتكون  -د
 .العام االتحاد احاقتر  على بناء الوزير من بقرار القيمة هذه تعديل ويمكن االكتتاب عند بالكامل

 :(45) مادةال
 الجمعيات لصالح المساكن وبناء الخدمات وابنية بالمرافق وتجهيزها األراضي شراء الى المشتركة الجمعيات تهدف -أ

 . عنها نيابة القروض وعقد إليها المنتمية
 وفي التخصص في المشتركة للجمعية األفضلية تعطى التعاوني للسكن مخصصة عقارية منطقة وجود حال في -ب

 . حاجتها حدود
 :(46) مادةال

 :يلي ما الوزارة وبموافقة السابقة المادة في المبينة اهدافها تحقيق سبيل في المشتركة للجمعية يحق
 المؤسسة موافقة بعد البناء إجازة على والحصول التنفيذ على واالشراف والدراسات للتنظيم هندسي مكتب انشاء -أ

 . المختصة الوزارة من المخططات نماذج واعتماد المهندسين ابةونق لإلسكان العامة
 . لنشاطها الالزمة العمل وسيارات والمعدات االليات شراء -ب
 . حصراً  بمشروعاتها الخاصة البناء ألعمال الالزمة المواد وانتاج استيراد -ج
 المالي النظام وفق السابقتين تينالفقر  تطبيق عن الناتجة النفقات كافة المشتركة الجمعية مشاريع تتحمل -د

 . والمحاسبي
 :(47) مادةال

 لها المترتبة األموال تحصيل سبيل في وامتيازات حقوق  من العقاري  المصرف به يتمتع بما المشتركة الجمعية تتمتع
 . تجاهها والمدينين اعضائها على

 الثاني الفصل
 االتحاد

 :(48) مادةال
 االتحاد ويتمتع المحافظة في السكني للتعاون  اتحادا محافظة كل نطاق ضمن كةالمشتر  والجمعيات الجمعيات تشكل

 . التشريعي المرسوم هذا احكام حدود في واالداري  المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية
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  :(49) مادةال
 اعضائها عدد جاوزيت جمعية كل عن اكثر او واحد وممثل لالتحاد التنفيذي المكتب اعضاء من االتحاد مؤتمر يتألف
 من جمعية عشرين عن به المرتبطة الجمعيات عدد يقل التي االتحادات وتستثنى ثالثة على يزيد أال على عضو مئة
 النتخاب المتبعة األصول حسب للجمعية العامة الهيئة تنتخبهم لالتحاد الداخلي النظام يحدده ما وفق الشرط هذا

 انعقاد كيفية الداخلي النظام ويحدد واحدة لمرة االنتخاب اعادة او للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة اإلدارة مجلس
 . المالية السنة خالل العادي المؤتمر يعقد أن على والطارئ  العادي المؤتمر

  :(50) مادةال
 النظام ويحدد الحاضرين اعضائه بين من االتحاد مؤتمر ينتخبهم عضوا 35-15 من مؤلف مجلس اتحاد لكل يكون 
 بين الواقعة الفترة خالل المؤتمر ومهام صالحيات االتحاد مجلس ويمارس ومهامه جلساته عقد كيفية لالتحاد اخليالد

 . مؤتمرين
 :(51) مادةال

 مجلس ينتخبهم اعضاء سبعة الى خمسة من يتألف الداخلي النظام في صالحياته تحدد تنفيذي مكتب اتحاد لكل
 لعضوية المرشح يكون  وان واحدة لمرة االنتخاب اعادة او للتجديد قابلة واتسن اربع لمدة اعضائه بين من االتحاد
 عضوية بين الجمع يجوز وال االقل على سنوات اربع االدارة مجلس في عضويته على مضى قد التنفيذي المكتب
 . التنفيذي والمكتب االدارة مجلس

  :(52) مادةال
 : يلي ما األخص على ويتولى اليه المنتمية للجمعيات المختلفة الخدمات بأداء االتحاد يقوم

 . البناء ومواد االراضي من اليه المنتمية الجمعيات احتياجات لحصر الالزمة واإلحصاءات الدراسات إجراء -أ
 . الالزمة بالخبرات الجمعيات إمداد-ب
 نظام حسب وغيرها العامة الجهات من المملوكة واالرض المواد من الجمعيات احتياجات تامين على العمل -ج

 . العقود
 . العام االتحاد وتعليمات للقانون  وفقا وتوجيهها الجمعيات على االشراف -د
 . مهام من العام االتحاد به يكلفه ما مباشرة -هـ
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 الثالث الفصل
 العام االتحاد

 :(53) مادةال
 ويتمتع دمشق مقره ويكون  السورية عربيةال الجمهورية في السكني للتعاون  عاما اتحادا بينها فيما االتحادات تشكل
 االتحاد ويعتبر التشريعي المرسوم هذا احكام حدود في واالداري  المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية العام االتحاد
 . قيامه عند للتعاون  العام االتحاد في عضوا العام

 :(54) مادةال
 دورها اداء في واالتحادات المشتركة والجمعيات الجمعيات ةمساعد يضعها التي للخطة وفقا العام االتحاد يتولى

 : يلي ما خاصة بصورة ويمارس عليها والرقابة مهامها اداء على واإلشراف
 .السكني التعاون  قطاع وانظمة قوانين اعداد في والمشاركة السكني للتعاون  العامة السياسة اقتراح -أ

 . بنتائجها المختصة والجهات المديرية او الوزارة وتزويد السكني عاون بالت الخاصة والبيانات اإلحصاءات إعداد -ب
 : ذلك ويشمل التعاوني التعليم ودعم التعاونية الثقافة نشر في المساهمة -ج
 وبث إليه الدعوة ونشر التعاون  بمبادىء المؤمنة الواعية التعاونية ات القياد وا عداد ودعمها التعاونية الحركة نشر -1

 .الوسائل بمختلف وذلك الجمعيات تأسيس على المواطنين وتشجيع تعاونيةال الروح
 في المماثلة التعاونية الحركات مع الصالت وعقد والدولي العربي المحيط في المماثلة التعاونية الخبرات تبادل -2

 . الخارج
 صوت مجلة واصدار منها النتائج واستخالص والمعلومات البيانات وجمع المتخصصة والدراسات البحوث إجراء -3

 . وبحوث وقرارات وثائق من السكني التعاوني بالنشاط يتصل ما كل لنشر الالزمة التعاونية والنشرات السكني التعاون 
 وتنفيذ المختصة الجهات مع والتعاون  بالتنسيق بذلك تقوم التي االجهزة ودعم التدريب مراكز وادارة وتملك إنشاء -4

 . التعاونية والثقافة التدريب خطط
 عليها ينص التي واإلجراءات للقواعد طبقاً  وذلك االنتخابية الدورة نهاية قبل السكني للتعاون  العام المؤتمر عقد-5

 . توصياته تنفيذ ومتابعة العام لالتحاد الداخلي النظام
 : اآلتية المهام األخص على ذلك ويشمل الوسائل بجميع له التابعة التعاونية الجهات دعم -د
 في واالشتراك التعاونية والندوات المؤتمرات في والمشاركة والخارج الداخل في السكني التعاون  قطاع تمثيل -1

 . والدولية العربية التعاونية المنظمات
 . األخرى  التعاون  فروع وسائر السكني التعاوني النشاط بين التنسيق -2
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 العاملين وشؤون  والعقود والداخلية والمالية المحاسبية النظم ىعل وتدريبه وارشاده السكني التعاون  قطاع توجيه -3
 . االجتماعي التعاوني التكافل وصندوق  االقراض وصندوق 

 . الوزارة طريق عن الدولة مجلس راي استطالع حق ذلك سبيل في وله والقانونية والتعاونية الفنية المشورة تقديم -4
 . الجمعيات إقراض صندوق  إدارة -5
 . االجتماعي التعاوني التكافل صندوق  رةإدا -6
 لحسابات والسنوية الدورية المراجعة ذلك ويشمل السكني التعاون  قطاع في العمل سير وحسن انتظام مراقبة -هـ

 . نشاطها ومتابعة اعمالها وتدقيق وميزانياتها التعاونية الجهات
 ادارتها مجالس واعضاء الطارئة والتحوالت أعضائها وأسماء وأسماءها الجمعيات عدد يتضمن خاص سجل مسك-و

 . العامة وحالتها المشاريع ولجان المراقبة ولجان
 جهات من اي لدى بمفرده التحقيقات بإجراء يقوم أن وله المختصة الجهات تجريها التي التحقيقات في المشاركة -ز

 . للوزارة الالزم االقتراح وتقديم السكني التعاون  قطاع
 . أسعارها وتحديد السكني التعاون  لقطاع الالزمة المطبوعات جميع تأمين -ح
 :(55) مادةال

 : من ويتألف العليا السلطة هو العام المؤتمر
 . العام لالتحاد التنفيذي المكتب أعضاء -أ

 . لالتحادات التنفيذية المكاتب أعضاء -ب
 اتحاد اي ممثلي عدد يزيد اال على العام حادلالت الداخلي النظام يحدده اتحاد كل من المتممين األعضاء من عدد -ج

 اعضاء بين من المدة ولنفس لالتحاد التنفيذي المكتب اعضاء انتخاب مع المتممون  هؤالء ينتخب ممثالً  15 على
 . االتحاد مجلس

 :(56) مادةال
 اربع لمدة اعضائه نبي من العام االتحاد مؤتمر ينتخبهم اعضاء تسعة من مؤلف تنفيذي مكتب العام االتحاد يدير -أ

 . واحدة لمرة االنتخاب اعادة او للتجديد قابلة سنوات
 بين الجمع يجوز ال كما العام االتحاد أو لالتحاد التنفيذي والمكتب اإلدارة مجلس عضوية بين الجمع يجوز ال -ب

 . العام واالتحاد لالتحاد التنفيذي المكتب عضوية
 :(57) مادةال

 . العام لالتحاد التنفيذي المكتب من بقرار العام االتحاد ومؤتمر االتحاد مؤتمر انعقاد موعد يحدد
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 :(58) مادةال
 : يلي مما العام االتحاد موارد تتكون 

 لجهات المالي والنظام الداخلي النظام يتضمنها التي للقواعد وفقا واالتحادات الجمعيات تؤديها التي االشتراكات -أ
 مواعيدها في مالية التزامات من عليها ما بوفاء واالتحاد المشتركة والجمعية الجمعية وتلتزم السكني التعاون  قطاع
 وتعليمات المالي النظام حسب موعده في بااللتزام الوفاء عدم عن المسؤولة الجهة إدارة عضوية اسقاط طائلة تحت

 . العام االتحاد
 . العامة والجهات الحكومة تقدمها التي اإلعانات -ب
 . التعاوني التدريب مخصص -ج
 . الوزير اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس بموافقة التنفيذي المكتب يقبلها التي والمساعدات والوصايا الهبات -د
 . التشريعي المرسوم لهذا وفقا امواله استثمار عائد -هـ
 :(59) مادةال
 اعضاء من اكثر او واحدا عضوا يفرغ أن عامال االتحاد اقتراح على بناء المختص الوزير مع باالتفاق للوزير -أ

 أربع لمدة التفرغ ويكون  المشترك او العام القطاع او الدولة في العاملين من العام االتحاد او لالتحاد التنفيذي المكتب
 . الفعلية الخدمات من التفرغ مدة وتعتبر سنوات

 وضمن الحال حسب االتحاد او العام االتحاد من تهوتعويضا أجوره السابقة الفقرة ألحكام وفقا المتفرغ يتقاضى -ب
 . المالي النظام احكام حدود

 :(60) مادةال
 في والصندوق  السر وأمناء ورؤساء العام لالتحاد التنفيذي المكتب واعضاء رئيس من مؤلف مجلس العام لالتحاد -أ

 . لالتحادات التنفيذية المكاتب
 . مؤتمرين بين الواقعة الفترة خالل العام المؤتمر حياتوصال مهام العام االتحاد مجلس يتولى -ب
 واصول االنعقاد كيفية الداخلي النظام ويحدد االقتضاء عند او اشهر ستة كل دورة العام االتحاد مجلس يعقد -ج

 . والقرارات والنصاب والتبليغ الدعوة
 بنود لمناقشة يمثله من او الوزير بحضور" ابيةاالنتخ الدورة عام غير في" األولى دورته العام االتحاد مجلس يعقد -د

 . العام االتحاد نشاط تغطي التي االعمال جدول
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 السكني التعاون  قطاع على الرقابة: التاسع الباب
 األول الفصل
 الوزارة رقابة

 :(61) مادةال
 واعماله قراراته على االطالع ذلك ويشمل السكني التعاون  قطاع جهات على والرقابة االشراف الوزارة تتولى -أ

 . النافذة واألنظمة للقوانين مطابقتها من والتحقق وسجالته
 االتحاد وعلى واالتحاد المديرية او الوزارة من كل إلى قراراتها عن نسخة إبالغ المشتركة والجمعية الجمعية على -ب

 إلى قراراته عن نسخة إبالغ العام االتحاد وعلى العام واالتحاد المديرية أو الوزارة من كل إلى قراراته عن نسخة ابالغ
 أعاله المدة خالل قرار أي إيداع في التاخير حال وفي صدورها تاريخ من يوماً  عشر خمسة مدة خالل وذلك الوزارة
 . بذلك قرارها أوقف التي الجهة وتبلغ القانون  بحكم موقوفاً  يعتبر فإنه
 إلغاء أو وقف حق الجمعية في المراقبة لجنة او العام االتحاد او التحادا اقتراح على بناء او منها بمبادرة للوزارة -ج
 من يوما ثالثون  اقصاها مدة خالل يصدر معلل وبقرار النافذة واألنظمة القوانين ألحكام مخالفة فيه ترى  قرار أي

 . المديرية او الوزارة ديوان في القرار ايداع تاريخ
 من يوما ثالثين مدة خالل الصادر بالقرار الطعن حق مصلحة ذي ولكل الغي او قرارها تنفيذ اوقف التي للجهة -د

 غرفة في السرعة وجه على بالطعن تبت التي االستئناف محكمة أمام اإللغاء أو الوقف قرار عن نسخة تبلغها تاريخ
 إدارة من أي إلى عنالط مذكرة تبليغ ويعتبر القرار مصدرة الجهة وجواب الطعن مذكرة على االطالع وبعد المذاكرة
 الطعن مذكرة في للنظر كافيا التبليغ اجراءات اكتمال على يوما ثالثين وانقضاء القرار مصدرة الجهة او الدولة قضايا
 . مبرم بقرار بها والبت

 الصادر القرار مخالفة بسبب العامة الهيئة او االدارة مجلس بقرار يطعن ان الحق مصلحة ذي او عضو لكل -هـ
 . السابقة الفقرة في المبينة االجراءات وفق الطعن ويتم التشريعي المرسوم هذا ألحكام

  :(62) مادةال
 المكتب او االدارة مجلس في اكثر او عضو عن العضوية اسقاط العام االتحاد اقتراح على بناء او منه بمبادرة للوزير

 : اآلتية الحاالت احدى في كوذل اكثر او انتخابية لدورة للترشيح حق من الحرمان مع التنفيذي
 . المالية السنة خالل جلسات ست حضور عن التخلف -أ

 أو إخفائها أو استعمالها إساءة أو إتالفها تعمد أو التعاونية الجهة واختام واوراق سجالت على المحافظة عدم -ب
 . بها التصرف

 . التشريعي المرسوم هذا احكام بتنفيذ قةالمتعل الوزارة تضعها التي والقرارات واالنظمة القوانين مخالفة -ج
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 الجهة قرار تنفيذ عن االمتناع او النفقة عاقد يحدده الذي االجل خالل الشخصية العهد في العجز رد عدم -د
 القوانين في عليها المنصوص بالعقوبات االخالل عدم مع الخاصة والعهد والموجودات األموال بتسليم التعاونية
  .النافذة واالنظمة

 عن نشاطها عرقلة او فيها العمل بنظام اإلخالل أو التعاونية الجهة بمصالح االضرار شانه من عمل باي القيام -هـ
 . قانوني بشكل ثبوتها عند جسيم إهمال أو عمد
 خمسة خالل المخصصين بأسماء" المؤقت السجل" االدارية والوحدة واالتحاد العام واالتحاد الوزارة إبالغ عدم -و

 . التخصيص تاريخ من يوما عشر
 تاريخ من شهر خالل بالطلب ويبت العام االتحاد طريق عن الوزارة الى التظلم عضويته اسقطت لمن يحق -ز

 . تقديمه
 الثاني الفصل

 الحسابات مفتش رقابة
 :(63) مادةال
 مؤتمر أو الجمعية في العامة الهيئة تكلفه اكثر او حسابات مدقق االقل على الشهر في مرة الحسابات يراجع -أ

 قبل من المهنة بممارسة لهم المرخص القانونيين المحاسبين جدول من الحال حسب العام االتحاد مؤتمر أو االتحاد
 التسمية بمهمة التفويض يجوز وال العام واالتحاد االتحاد من والمعتمدين المالية ووزارة القانونين المحاسبين جمعية
 . االتعاب وتحديد

 العام االتحاد أو االتحاد التنفيذي المكتب يعين مهمته أداء من المكلف القانوني المحاسب تمكن عدم الح في -ب
 . التعيين ألسباب تعليالً  قراره ويضمن المذكور الجدول من البديل الحال حسب

 وفق ميزانيتها واعتماد خزائنها وجرد وحساباتها ومستنداتها التعاونية الجهة دفاتر فحص التدقيق هذا يشمل -ج
 . شامالً  التدقيق يكون  أن وعلى العام االتحاد وتعليمات األنظمة في المبين التفصيل

 العام واالتحاد واالتحاد اإلدارة ومجلس المراقبة لجنة من كل إلى السنوي  تقريره عن نسخة القانوني المحاسب يسلم -د
 . العام واالتحاد االتحاد من المعتمد السنوي  ولالجد ضمن اسمه إدراج عدم طائلة تحت المديرية او والوزارة

 الثالث الفصل
 الذاتية التعاونية الرقابة

  :(64) مادةال
 المتبعة األصول حسب العامة الهيئة تنتخبهم األقل على أعضاء ثالثة من تتألف مراقبة لجنة جمعية لكل يكون  -أ

 المراقبة لجنة عضوية بين الجمع يجوز وال المجلس هذا لها ينتخب التي نفسها وللمدة اإلدارة مجلس انتخاب في
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 الدرجة حتى قرابة اإلدارة مجلس عضو مع تربطه وأال الجمعية في آخر عمل وأي اإلدارة ومجلس المشروع ولجنة
 التصويت في المشاركة دون  عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس اجتماعات حضور المراقبة للجنة ويحق.. الرابعة
 . اللجنة لهذه قراراته عن نسخة ابالغ اإلدارة مجلس وعلى
 على تقترح أن ولها النافذة واالنظمة للقوانين اإلدارة مجلس قرارات مطابقة من تتحقق أن المراقبة لجنة على -ب

 ألنظمةوا للقانون  خالفاً  اإلدارة مجلس يتخذه قرار أي إلغاء أو إيقاف العام االتحاد أو االتحاد أو المديرية أو الوزارة
 . عنها سكوتها حال في المخالفة القرارات عن اإلدارة مجلس مع المسؤولية المراقبة لجنة وتتحمل النافذة

 واعداد أعمالها وتنظيم عملها ممارسة كيفية الداخلي النظام يحدد كما المراقبة لجنة تعويضات المالي النظام يحدد -ج
 . تنفيذها وتتبع اوتنفيذه وتصديقها وعرضها وتقاريرها مقترحاتها

 الرابع الفصل
 العام واالتحاد االتحاد رقابة

 :(65) مادةال
 االتحاد ويتولى التشريعي المرسوم هذا من( 52) المادة في المبينة المهام المحافظة مستوى  على االتحاد يتولى -أ

رشاد توجيه مسؤولية القطر مستوى  على العام  . النافذة واألنظمة القوانين امألحك وفقاً  السكني التعاون  قطاع جهات وا 
 بموجبها وتعمل العام االتحاد وتوجيهات الوزارة وتعاميم بقرارات مستوياتها كافة على السكني التعاون  جهات تلتزم -ب
 . النافذة واألنظمة القانونية لألحكام وفقاً 
 العام االتحاد طريق عن لمديريةا أو الوزارة إلى اعتراضية أو استيضاحية مذكرات رفع واالتحاد للجمعية يحق -ج

 من يوماً  ثالثين مدة خالل نهائي بقرار الخالف بموضوع الوزارة وتبت مثار موضوع أي حول نظرها وجهة فيها تبين
 . الوزارة ديوان في تسجيله تاريخ

 :(66) مادةال
 هامهمت اعضاء ثالثة من المحافظات في فرعية ولجان اعضاء خمسة من المركزية التعاونية للرقابة لجنة تشكل -أ

 المختصة المعنية الجهات مع بالتنسيق" وفنياً  ومالياً  إدارياً " السكني التعاون  قطاع على للرقابة سنوية خطة وضع
 اال نافذة تقاريرها تعتبر وال تقاريرها واعتماد عملها كيفية الداخلي النظام ويحدد تردها التي الشكاوى  جميع في والتحقيق

 . الوزير من اعتمادها بعد
 الخبرة مع التنفيذي والمكتب اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة الشروط اللجنة لعضوية المرشحين في يشترط -ب

 . العلمي والمؤهل
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 للجان -د. االتحادات مؤتمرات من الفرعية واللجان العام االتحاد مؤتمر من المركزية اللجنة اعضاء ينتخب -ج
 المحاسبة مجاالت في والخاصة العامة الجهات من محددة قضايا بعض في لمساعدتها مناسباً  تراه بمن االستعانة
 . والهندسة والقانون 

 ال كما العام واالتحاد االتحاد في التنفيذي والمكتب اإلدارة مجلس وعضوية اللجنة عضوية بين الجمع يجوز ال -هـ
 وتسقط السكني التعاوني القطاع جهات من جهة أي لدى مهمة أي أو عمل وأي اللجنة عضوية بين الجمع يجوز

 من أي في انتخابه حال في العام االتحاد أو االتحاد في التنفيذي المكتب أو اإلدارة مجلس من العضو عضوية
 . اللجنتين

 او كامل بدوام اللجنة من اقتراح على بناء الالزمين العاملين العام االتحاد أو لالتحاد التنفيذي المكتب يعين -و
 . ئيجز 
 . العام االتحاد من اقتراح على بناء الوزير من بقرار الشهرية الدوام وساعات اللجان وتعويضات أجور تحدد -ز

 العاشر الباب
 والمزايا اإلعفاءات

  :(67) مادةال
 جالدر  بيت استبعاد بعد الصافية السكنية مساحتها تزيد ال مساكن تبني والتي السكني التعاون  قطاع جهات تتمتع -أ

 : اآلتية والمزايا باإلعفاءات مربعاً  متراً  130 على والمناور المكشوفة والشرفات
 . والصناعية التجارية األرباح على مستقبال تفرض والتي حالياً  المفروضة الضرائب كافة من -1
 الجمعية قيام حال في العامة بالمرافق المتعلقة اإلدارية الوحدات مجالس تفرضها التي والتكاليف الرسوم من -2

 اإلدارية الوحدة لصالح العامة المرافق عن تتنازل أن على حسابها على المشروع منطقة ضمن المرافق بتنفيذ المشتركة
 . مقابل دون 
 وبموجب االقتضاء عند قبلها من المستوردة واإلسمنت الحديد مادتي على الواجبة الجمركية والرسوم الضرائب من -3

 . الوزير مع باالتفاق ماليةال وزير يصدرها لوائح
 . التعاونية الجهة على أدائه عبء يقع الذي المالي الطابع رسم من -4
 ورسوم شهرها أو الداخلي نظامها تعديل أو بتاسيسها المتعلقة والمحررات العقود على المستحقة الرسوم من -5

 . وختمها وترقيمها الدفاتر على التأشير
 العينية بالحقوق  والمتعلقة فيها طرفاً  تكون  التي للعقود بالنسبة عليها أدائها عبء يقع التي العقارية الرسوم من -6

 . العقود بهذه يختص فيما التوقيعات على والتوثيق التصديق ورسوم العقارية
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 زلوالتنا التامين أو والرهن المقاولة وعقود المحررات لجميع والشهر التوثيق على المقررة النسبية الرسوم من -7
 والشهادات والتحرير التحديد وكشوف التعاونية الجهة على ادائها عبء يقع التي وتجديدها القيد وقوائم والشطب
 الجهة مع تتعاقد التي االقتصادية والمؤسسات المصارف تمنحها التي بالقروض المتعلقة والبيانات واالطالع العقارية
 الجمعيات عن تصدر التي والرهن والبيع الشراء عقود جميع خضعوت.. بها تقوم التي المشاريع لتمويل التعاونية

 ما جميع مقابل وذلك العقار قيمة كانت مهما سورية ليرة ألف مقداره شامل لرسم والمباني األراضي بشان ألعضائها
 . المالي الطابع رسم ذلك في بما والعضو الجمعية من لكل بالنسبة وغيرها وتوثيق شهر من التسجيل بعمليات يتعلق

 . عليها المفروضة والطوابع االراضي وتقسيم البناء رخص رسوم من -8
 . القضائية واألحكام الدعاوى  على المستحقة والمالية القضائية الرسوم من -9

 رخصة تاريخ تلي التي المالية السنة أول من بدءاً  سنوات سبع لمدة العقارات على المفروضة الضرائب من -10
 . قانوناً  مقامها يقوم ما أو بنائها
 واألراضي البناء مستلزمات على الحصول األخص وعلى العام القطاع لجهات المقررة المزايا من تستفيد -11

 ضمن الواقعة اإلدارية الوحدات فيها بما العامة للجهات العائدة العقارات وتباع أغراضها لتحقيق الالزمة والمباني
 . اإلدارية النفقات إليها مضافاً  التكلفة بسعر السكني لتعاون ا قطاع جهات إلى التنظيمي المخطط

 العامة للجهات المملوكة النقل ووسائل الحديدية بالسكك النقل أجور قيمة من بالمئة 25 قدره تخفيضاً  تمنح -12
 . لنشاطها الالزمة البناء ومواد ولآلالت للمعدات بالنسبة لها التابعة االقتصادية والوحدات

 . العقاري  التمويل قانون  في عليها المنصوص واإلعفاءات المزايا من الجمعية يدتستف -ب
 عشر الحادي الباب
 والدعاوى  والعقوبات الجرائم

 :(68) مادةال
 أشهر ستة حتى شهر من بالحبس يعاقب النافذة القوانين في عليها المنصوص األشد بالعقوبات اإلخالل عدم مع

 المشاريع ولجان المراقبة ولجان اإلدارة مجلس وأعضاء المؤسسين من كل سورية ليرة ألف ثالثين حتى وبغرامة
 : اآلتية األفعال أحد ارتكاب حال في الجمعية في والعاملين والمصفين الحسابات ومدققي

 . التشريعي المرسوم ألحكام خالفاً  المساكن تخصيص أو األفضليات جدول تزوير -أ
 ودون  حقوقهم يمس جوهرياً  تعديالً  لمساكنهم األعضاء انتقاء بموجبها تم التي البناء إجازة مخططات تعديل -ب

 . موافقتهم
 . البيع عند اليها حاجتها رغم للجمعية العائدة البناء مواد بيع -ج
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 شروط من شرط فقدان أو المدة انتهاء بعد المشروع لجنة أو المراقبة لجنة أو اإلدارة مجلس عضوية في االستمرار -د
 . زوالها أو الترشيح عند ضويةالع
 . النافذة واألنظمة للقوانين خالفاً  الجمعية مشاريع غير في بها والتصرف الجمعية باسم البناء مواد على الحصول -هـ
 المشروع في المستعملة المواد من وسعراً  جودة أكثر المساكن بعض بناء في الجمعية أموال من مواد استعمال -و

 . وقيودها الجمعية سجالت في يمةالق فرق  تسجيل دون 
 واردات أو بالحسابات تدليس نتيجة أرباح وتوزيع للقانون  خالفاً  مكافآت أو تعويضات أو أجور منح أو تقاضي -ز

 . قانونية غير
 إلى تؤدي التي للمشاريع المعتمدة المواصفات وفق البناء مواد واستعمال وشراء األعمال تنفيذ مراقبة في التهاون  -ح
 . وتصدعها اإلنشاءات ضعافإ
 . وقفها أو إلغائها رغم العامة والهيئة اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ -ط
 . الواقع تخالف وثائق إصدار أو سجالتها أو الجمعية دفاتر تزوير -ي
 : السنة حتى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب :(69) مادةال
 من فصلوا او المجلس في عضويتهم مدة انتهت الذين لمشروعا لجنة او المراقبة لجنة أو اإلدارة مجلس أعضاء -أ

 تاخروا او وامتنعوا المنحل اإلدارة مجلس أعضاء أو التشريعي المرسوم هذا من( 68) المادة ألحكام وفقاً  الجمعية
  .خلفهم الى المنقولة وغير المنقولة واموالها واختامها ووثائقها الجمعية سجالت تسليم عن مقبول عذر بدون 
 مخصص مسكن على يستولي أو عقاراتها من عقار أي أو الجمعية مساكن من مسكن على يستولي من كل -ب

 أو المسكن عن يده وتنزع مغتصباً  يعتبر له أحقيته عدم ثبتت مسكن إخالء عن يمتنع أو الجمعية أعضاء ألحد
 . نفيذالت دائرة بواسطة الجمعية إدارة مجلس من قرار على بناء المذكور العقار

 . السابقة الفقرة أحكام تطبيق في يتهاونون  الذين اإلدارة مجلس أعضاء -ج
  :(70) مادةال
 ضد العامة الهيئة تقررها التي الدعوى  إقامة ويتم 69-68 المادتين في المرتكبة الجرائم في الشروع على يعاقب -أ

 بإقامة الجمعية أعضاء من أي بحق اإلخالل دون  وذلك االتحاد قبل من واليته أثناء أعضائه من أي أو اإلدارة مجلس
 . الشخصية الدعوى 

 على بناء االتحاد قبل من التشريعي المرسوم هذا من 69-68 المادتين بأحكام المشمولين على الدعوى  إقامة يتم -ب
 . الوزير من المعتمد المركزية التعاونية الرقابة لجنة قرار
 حكم إذا حكماً  عضويتها من مفصوالً  الجمعية أعضاء من أي أو دارةاإل مجلس وأعضاء رئيس من كل يعتبر -ج

 . السابقتين المادتين في عليها المعاقب األفعال أحد ارتكابه بسبب القطعية الدرجة مكتسب بحكم عليه
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 نالمادتي في المذكورين من اي ارتكاب بسبب الجمعية على بها يحكم التي والتعويضات النفقات الجمعية تتحمل -د
 المتسبب على بها تعود ان العامة للهيئة ويحق فيهما المبينة االفعال الحد التشريعي المرسوم هذا من 68-69

 . وغيرها والمصروفات والتعويضات بالنفقات
 عشر الثاني الباب
 وانتقالية عامة أحكام

 :(71) مادة
دارتها روعاتهاومش واالصطياف السياحة جمعيات على اإلشراف وصالحيات مهام تنقل -1 -أ  اإلسكان وزارة من وا 

 وتخضع ألعضائها المكتسبة بالحقوق  المساس ودون  القانوني مركزها على المحافظة مع السياحة وزارة إلى والتعمير
 .لمشاريعها بالبناء ترخيص على تستحصل لم التي الجمعيات التشريعي المرسوم هذا ألحكام

 ملكية أو تخصيص على الحاصلة الجمعيات على التشريعي سومالمر  هذا في الواردة االشتراطات تطبق -2
 المرسوم هذا من 17 المادة في الواردة االشتراطات تطبق وال نفاذه تاريخ بعد التنظيمية المخططات ضمن باألراضي
 . نفاذه بتاريخ الجمعيات بملكية الجارية او المخصصة األراضي مقاسم على التشريعي

 الجمعيات على تطبق التي واألنظمة القانونية النصوص بموجبه تحدد قرار للسياحة لىاألع المجلس عن يصدر -ب
 . والمؤيدات االنتقالية والمدة والنقل االنتقال وآلية ومشروعاتها السابقة الفقرة في المذكورة

 ىعل وتوزيعه تقسيمه بين منه المستفيدين هيئة تخير سابق اصطيافي مشروع اي ترخيص تعذر حال في -ج
 وتوزيع السكني التعاون  بقطاع الخاص العقود نظام وفق بيعه أو الراهن بوضعها المقاسم او القطع تقييم بعد المكتتبين

 22 المادة أحكام مراعاة مع وغيرها الجمعية نحو التزامات أو ديون  من عليهم ما اقتطاع بعد المكتتبين على القيمة
 . التشريعي المرسوم هذا من
 السياحة وزارة إلى االصطياف جمعيات وتنقل واصطيافية سكنية جمعيتين إلى واالصطياف السكن تجمعيا تقسم -د

 . وتعديالته شهرها وسنة لرقم تبعاً  تسلسلها على المحافظة مع القانون  بحكم
 ( 72) مادة

 التعاون  طاعق جهات من جهة لكل الخاص الوضع مراعاة ومع التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض ال فيما -أ
 الخاصة والعقود والمحاسبية والمالية الداخلية األنظمة قرارات العام االتحاد اقتراح على بناءً  الوزير يصدر السكني
 الشاغلين هيئات ونظام االجتماعي التكافل وصندوق  التعاوني اإلقراض وصندوق  العاملين وشؤون  السكني بالتعاون 
 . اإلدارية ولجانها

 هذا أحكام مع يتعارض ال بما الحالية باألنظمة العمل يستمر السابقة الفقرة في المذكورة لقراراتا تصدر ريثما -ب
 . التشريعي المرسوم
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  :(73) مادة
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات الوزير يصدر
  :(74) مادة
 . 2007 لعام 17 رقم القانون  بأحكام العمل ينهى
  :(75) مادة
 . صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
  ميالدي 2011-8-3 لـ الموافق هجري 1432-9-3 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشار                                                                                            
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  /100/ رقم تشريعيال المرسوم
 األحزاب قانون 

  الجمهورية رئيس
 ما يلي: يرسم الدستور أحكام على بناء

 األول الفصل
 األساسية والمبادئ واألهداف التعاريف

  /1/المادة
 :التشريعي المرسوم هذا تطبيق معرض في منها كل إزاء المبين المعنى اآلتية بالتعابير يقصد
 . التشريعي المرسوم هذا بموجب رالصاد األحزاب قانون : القانون 
 السلمية الوسائل متخذا السياسية الحياة في المساهمة بهدف القانون  هذا ألحكام وفقا يؤسس سياسي تنظيم :الحزب

 . ذلك لتحقيق والديمقراطية
 . الداخلية وزير :الوزير
 . االحزاب شؤون  لجنة: اللجنة

 . قبدمش األولى المدنية االستئناف محكمة: المحكمة
 . القانون  لهذا التنفيذية الالئحة: الالئحة
 /2/ المادة

 . القانون  هذا ألحكام وفقا اليها واالنتساب السياسية األحزاب تأسيس في الحق السورية العربية الجمهورية لمواطني 
  /3/ المادة
 تنشيط بهدف السياسي عيالو  تنمية على تعمل ذلك خالل ومن سياسيا وتمثيلهم المواطنين تنظيم في األحزاب تسهم
 . العامة المسؤوليات تحمل على قادرة قيادات وتكوين فيها المواطنين ومشاركة السياسية الحياة
  /4/ المادة
 السياسية بالشؤون  تتعلق ومعلنة محددة برامج لتحقيق والديمقراطية السلمية بالوسائل نشاطه الحزب يمارس

 . العامة االنتخابات لقانون  وفقا السياسية الحياة في المشاركة فبهد والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
  /5/ المادة
  :االتية بالمبادئ القانون  هذا ألحكام وفقا يؤسس الذي الحزب يلتزم

 لحقوق  العالمي واالعالن العامة والحريات الحقوق  واحترام القانون  وسيادة الديمقراطية والمبادئ الدستور احكام -أ
 . السورية العربية الجمهورية من عليها المصدق واالتفاقيات معاهداتوال االنسان
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 . الوطنية الوحدة وترسيخ الوطن وحدة على الحفاظ -ب
 . تمويله ومصادر ووسائله واهدافه الحزب مبادئ عالنية -ج
 الجنس أو العرق  بسبب التمييز أساس على أو مناطقي أو قبلي أو مذهبي أو ديني أساس على الحزب قيام عدم -د
 . اللون  أو
 . ديمقراطية أسس على لنشاطه ومباشرته القيادية هيئاته واختيار الحزب تشكيالت تتم ان - ه
 العنف استخدام أو سرية أو علنية عسكرية شبه أو عسكرية تشكيالت أي إقامة على الحزب نشاط ينطوي  أال -و

 . عليه التحريض أو به التهديد أو كافة بأشكاله
 . سوري  غير سياسي تنظيم أو لحزب تابعا أو فرعا الحزب كون ي أال -ز

 الثاني الفصل
 التأسيس

  /6/ المادة
 على واجراءاته تأسيسه شروط استكمال قبل سياسي نشاط أي ممارسة له يحق وال الحزب صفة تنظيم أي يكتسب ال

  القانون  هذا في المبين النحو
  /7/ المادة

  :االتي النحو على االحزاب شؤون  لجنة تشكل -أ
  رئيسا الداخلية وزير /1/
  عضوا النقض محكمة رئيس يسميه قاض/2/
  الجمهورية رئيس يسميهم المستقلة العامة الشخصيات من ثالث /3/

  أعضاء سنوات ثالث لمدة
 لها المحددة االخرى  االختصاصات إلى اضافة الداخلية أنظمتها تعديل أو االحزاب تأسيس بطلبات اللجنة تبت -ب
 . القانون  هذا في

  /8/ المادة
 الشروط فيهم تتوافر ممن المؤسسين أعضائه من عضوا خمسين من عليه موقعا اللجنة إلى الحزب تأسيس طلب يقدم
 :االتية

 . االقل على سنوات عشر منذ السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا المؤسس العضو يكون  أن -أ
 . التأسيس طلب تقديم بتاريخ العمر نم والعشرين الخامسة متما -ب
 . السورية العربية الجمهورية في مقيما -ج
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 . والمدنية السياسية بحقوقه متمتعا -د
 . العدل وزير من بقرار الشائنة الجنح وتحدد شائنة جنحة او بجناية عليه محكوم غير -ه
 . اخر حزب إلى منتسب غير -و

  /9/ المادة
 السياسية لشؤونه الناظمة والقواعد عليها يقوم التي والمبادئ واألهداف للحزب الداخلي النظام التأسيس بطلب يرفق

  -الخصوص وجه على اآلتي يتضمن أن ويجب القانون  هذا احكام يخالف ال وبما واالدارية والمالية والتنظيمية
 . شعاره أو قائم حزب السم مطابقا أو مماثال يكون  اال ويجب وشعاره الحزب اسم -أ

 الجمهورية داخل الحزب مقار جميع تكون  ان ويجب وجدت ان الفرعية ومقاره للحزب الرئيس المقر عنوان -ب
 أو التعليمية او الخاصة المؤسسات أو العامة الجهات احدى أبنية ضمن منها اي يكون  واال ومعلنة السورية العربية
 . الخيرية الجمعيات أو الدينية االماكن

 . االهداف هذه لتحقيق ينتهجها التي والوسائل والبرامج الحزب عليها يقوم التي دئوالمبا االهداف -ج
 . منه واالنسحاب عضويته من والفصل اليه االنضمام واجراءات وقواعد الحزب في العضوية شروط -د
 . اخر حزب إلى االنتساب وعدم االقل على االنتخاب بحق التمتع حيث من العضوية شروط - ه
 مهام وتحديد بأعضائه وعالقته لنشاطه ومباشرته قيادته اختيار واسلوب الحزب هيئات تنظيم كيفية - و

 . الهيئات هذه داخل الديمقراطية للممارسة كامل تأمين مع ات والقياد الهيئات هذه واختصاصات
 قواعد وكذلك فللصر  الناظمة واالجراءات والقواعد واالموال الموارد يتضمن ان على للحزب المالي النظام -ز

 الذي والمصرف واعتمادها السنوية الموازنة واعداد واقرارها مراجعتها وكيفية الحزب حسابات قيود مسك واجراءات
 . االموال هذه لديه تودع

 الحل حالة في أمواله وتؤول أمواله تصفية وقواعد للحزب االختياري  واالندماج واالنضمام الحل واجراءات قواعد -ح
 . العامة ةالخزين إلى

  /10/ المادة
 عن قانونا ينوب من اسم الطلب ويتضمن المؤسسين من عليه موقعا اللجنة رئيس إلى الحزب تأسيس طلب يقدم -أ

 . التأسيس اجراءات لمتابعة التأسيس طالبي
 . لبالط تقديم لتاريخ التالي اليوم من يوما عشر خمسة خالل اللجنة على التأسيس طلب اللجنة رئيس يعرض -ب
 ايداع شهادة بنشر القانون  هذا في الواردة للشروط به المرفقة والوثائق الطلب استيفاء من التأكد بعد اللجنة تقوم -ج

 كان اذا الرئيس الحزب مقر محافظة في والثانية دمشق في احداهما اسبوع لمدة يوميتين صحيفتين في التأسيس طلب
 واسماء ومقاره تأسيسه المطلوب الحزب اسم النشر يتضمن ان على التأسيس طالبي نفقة وعلى دمشق غير في
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 النشر يتم ان ويجب الحزب واهداف التأسيس طلب على الموقعين المؤسسين االعضاء ميالد وتواريخ ومهن والقاب
 اي دةالم هذه خالل اللجنة قبل من النشر عدم على يترتب وال الطلب تقديم لتاريخ التالي اليوم من يوما ثالثين خالل
 عشرة خالل نشره تم فيما اللجنة إلى االعتراض حق مصلحة ذي لكل ويجوز التأسيس بطلب البت ميعاد على اثر
 . النشر مدة انتهاء تاريخ من ايام
 او الحزب تأسيس على بالموافقة سواء تقديمه لتاريخ التالي اليوم من بدءا يوما ستين خالل بالطلب اللجنة تبت -د

 . التأسيس على الموافقة بمنزلة المذكورة المدة انتهاء عند بالطلب البت عدم ويعد لمعل بقرار الرفض
  /11/ المادة

 اليوم من ايام سبعة خالل الرفض او بالموافقة اللجنة قرار التأسيس طالبي عن قانونا ينوب من اللجنة رئيس يبلغ -أ
 عشر خمسة خالل المحكمة امام اللجنة قرار ىعل االعتراض حق الرفض حال في وللمؤسسين صدوره لتاريخ التالي
 . التبليغ تاريخ من يوما
 .  مبرم بقرار يوما ستين خالل االعتراض في المحكمة تبت -ب

  /12/ المادة
 قرار لصدور التالي اليوم من بدءا وذلك السياسي نشاطه ممارسة له ويحق االعتبارية بالشخصية الحزب يتمتع -أ

 قضائي حكم صدور او /10/ المادة في عليها المنصوص يوما الستين مدة انقضاء او التأسيس على بالموافقة اللجنة
 وان عضو /1000/ إلى الحزب في االعضاء لعدد االدنى الحد يصل ان شريطة اللجنة قرار بإلغاء المحكمة من

 اال على االقل على ريةالسو  العربية الجمهورية محافظات لنصف المدنية االحوال سجالت في المسجلين من يكونوا
 . االعضاء مجموع من بالمئة 5 عن محافظة كل في االعضاء نسبة تقل
 . الرسمية الجريدة في الحزب بتأسيس المتعلقة الوثائق تنشر - ب

  /13/ المادة
 :االتية الشروط يحقق من عضويته في الحزب يقبل

 الشرط هذا من ويستثنى االقل على سنوات خمس منذ يةالسور  العربية الجمهورية بجنسية متمتعا المنتسب يكون  ان -أ
 . 2011 لعام /49/ رقم التشريعي المرسوم بأحكام المشمولون 

 . االنتساب طلب تقديم بتاريخ عمره من عشرة الثامنة متما - ب
 . والمدنية السياسية بحقوقه متمتعا -ج
 . شائنة جنحة او بجناية عليه محكوم غير -د
 . اخر حزب إلى منتسب غير - ه
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 الثالث الفصل
 المالية واالحكام الموارد

  /14/ المادة
 :من الحزب موارد تتكون  - أ
 . اعضائه اشتراكات /1/
 . الدولة من المخصصة االعانات /2/
 التجارية االوجه من واليعد الداخلي نظامه يحددها التي التجارية غير المجاالت في امواله استثمار عائد حصيلة /3/

 مؤسسات اقامة او والطباعة النشر دور استثمار او صحف اصدار في الحزب اموال استثمار الفقرة هذه محك في
 . تعليمية

 . والتبرعات الهبات /4/
 اي من او سورية غير جهة من او السوري  غير من منفعة او مزية او هبة او تبرع اي قبول للحزب يجوز ال -ب

 . اعتباري  شخص
 المصارف من ومقبول مصدق شيك بموجب اال الهبة او التبرع سبيل على نقدية مبالغ اي لقبو  للحزب يجوز ال -ج

 . السورية العربية الجمهورية في العاملة
 ان يجوز وال نظامية حسابية سجالت في وهبه ما او به تبرع ما وقيمة الواهب او المتبرع اسم تبيان الحزب على -د

 . الواحد العام في سورية ليرة مليوني على او الواحدة المرة في سورية رةلي الف خمسمئة على التبرع قيمة تزيد
  /15/المادة
 هذا ألحكام وفقا لألحزاب الدولة تقدمها التي لإلعانة االجمالي المبلغ مقدار الوزراء مجلس على سنويا اللجنة تقترح

 . ةللدول العامة الموازنة مشروع في اقراره بعد المبلغ هذا ويدرج القانون 
  /16/ المادة
  -االتي النحو على االحزاب بين السابقة المادة في اليها المشار لإلعانة االجمالي المبلغ توزيع يتم
 . الشعب مجلس في تمثيلها لنسب وفقا االحزاب على توزع بالمئة /40/ -أ

 الحزب يمنح وال التشريعية االنتخابات في مرشحوها حازها التي االصوات لعدد وفقا االحزاب على بالمئة /60/ -ب
 . االصوات مجموع من بالمئة 3 عن تقل مرشحوه حازها التي االصوات عدد مجموع كان اذا النسبة هذه من نصيبا
  /17/ المادة
 التقرير على التصديق بعد وتدفع عام كل من الثاني كانون  شهر في لألحزاب الدولة تقدمها التي السنوية االعانة تقر

 . التصديق تاريخ من يوما عشر خمسة تتجاوز ال مدة خالل اللجنة قبل من ابلألحز  السنوي 
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  /18/ المادة
 :اآلتية الحاالت من اي في حزب ألي الدولة من المقدمة االعانة توقف

 . نشاطه بوقف قضائي حكم صدور -أ
  .اللجنة إلى ونفقاته موارده عن الختامي حسابه عن السنوي  تقريره الحزب تقديم عدم -ب
 . اختياريا نشاطه الحزب اوقف اذا -ج

  /19/ المادة
 :االتية الحاالت من اي في االعانة تسقط

 . قضائيا او اختياريا الحزب حل اذا -أ
 . القانون  هذا ألحكام خالفا منفعة او مزية أو هبة او تبرع اي الحزب قبل اذا - ب

  /20/ المادة
 نظامه يتضمنها التي واالجراءات للقواعد طبقا أهدافه تحقق التي ةاألنشط على إال الحزب أموال صرف يجوز ال -أ

 . الداخلي
 . السورية العربية الجمهورية في العاملة المصارف احد في الحزب أموال تودع - ب
 الداخلي والنظام الالئحة تحددها التي للقواعد طبقا ونفقاته ايراداته تتضمن للحسابات نظامية دفاتر الحزب يمسك -ج
 . لحزبل
 . الحزب يسميه حسابات مدقق من مصدقا اللجنة إلى الختامي حسابه عن سنويا تقريرا الحزب يقدم -د

  /21/المادة
 الحزب دفاتر وتفتيش مراجعة في الحق للحزب الختامي الحساب عن السنوي  التقرير على اطالعها بعد للجنة -أ

 تقدم ان على اللجنة تنتدبه حسابات مدقق قبل من امواله صرف جهواو  ايراداته ومشروعية ونفقاته وايراداته ومستنداته
 . المعني الحزب إلى الحسابات مدقق تقرير من صورة

 مخالفة اكتشاف حال في اال اليها التوصل يتم التي النتائج سرية على المحافظة الحسابات ومدقق اللجنة على - ب
 . ن القانو  هذا ألحكام وفقا المحكمة على العرض تستدعي
  /22/ المادة
 . الغاية لهذه اللجنة تمسكه سجل في الممتلكات هذه قيد ويتم كافة ممتلكاته يتضمن سنوي  بكشف الحزب يتقدم
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  /23/ المادة
 االشد بالعقوبات االخالل عدم مع العقوبات قانون  أحكام تطبيق معرض في العامة االموال حكم في الحزب اموال تعد

 الموظفين بحكم فيه والعاملون  الحزب شؤون  على القائمون  يعد كما االخرى  الجزائية انينالقو  في عنها المنصوص
 . المادة هذه أحكام تطبيق معرض في العموميين

 الرابع الفصل
 والواجبات الحقوق 

  /24/ المادة
 . بذلك اصةالخ الضوابط الالئحة وتحدد والرسوم الضرائب جميع من المنقولة وغير المنقولة الحزب اموال تعفى
  /25/ المادة
  -اآلتي مراعاة مع مصونة اتصاالته ووسائل ومراسالته ووثائقه الحزب مقرات تعد
 . قضائي بقرار اال مصادرتها او تفتيشها او مراقبتها يجوز ال -أ

 الحزب عن ممثل وحضور المختصة النيابة رئيس من بإذن الحزب مقرات تفتيش المشهود الجرم حالة في يجوز -ب
 . اثنين شاهدين بحضور التفتيش ويجرى  بمحضر ذلك يثبت االخير رفض فاذا
 . وجزائية مدنية مسؤولية من استتبعه وما التفتيش بطالن المادة هذه احكام مخالفة على يترتب -ج
 . ساعة /48/ خالل الحزب مقرات في اجراءات من اتخذته بما اللجنة اخطار العامة النيابة على يجب -د

  /26/ المادة
 على بالحصول التقيد دون  وذلك واحد الكتروني وموقع باسمه ناطقة فقط واحدة صحيفة إصدار حق حزب لكل

 وفقا الرأي عن التعبير في كافة الوسائل استخدام حزب لكل يحق كما النافذة القوانين في عليه المنصوص الترخيص
 . النافذة والقوانين للدستور
  /27/ المادة
 خالل المواطنين إلى نظرها وجهات لنقل استخدامها من وبالتساوي  جميعها االحزاب تمكين كافة عالماال وسائل على

 . لذلك الناظمة القواعد الالئحة وتبين االنتخابية الحمالت
  /28/ المادة
 أو حله أو العام أمينه أو رئيسه بتغيير يتعلق يصدره قرار بأي مسجل بكتاب اللجنة رئيس إبالغ الحزب على

 تاريخ من أيام عشرة خالل وذلك الداخلية انظمته في تعديل وأي اختياريا نشاطه ايقاف أو اندماجه أو انضمامه
 . القرار صدور
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  /29/ المادة
 الالئحة وتبين المختصة الجهات مع المسبق بالتنسيق السياسي النشاط لممارسة العامة االماكن استخدام حق لألحزاب
  .لذلك الناظمة القواعد

 الخامس الفصل
 عامة أحكام

  /30/ المادة
 :االتية الحاالت من اي في منحال الحزب يعد -أ
 . اختياريا نفسه حل قرر اذا /1/
 . قضائي حكم بموجب حله تم اذا /2/
 . جديد حزب في اندمج اذا /3/
 . قائم حزب إلى االنضمام قرر اذا /4/
 يترتب ما كل القائم او الجديد الحزب يتحمل السابقة الفقرة من /4/و/3/ البندين في إليهما المشار الحالتين في -ب

 . كاملة ممتلكاته تؤول واليه الغير تجاه ومسؤوليات التزامات من المنحل الحزب على
  /31/ المادة
 من اي تنفيذ وقف او نشاطه وقف او الحزب حل يجوز ال االنضمام او االندماج او االختياري  الحل حاالت غير في
 وذلك امواله وتصفية الحزب لحل المحكمة إلى اللجنة به تتقدم معلل طلب على بناء قضائي حكم بموجب اال اراتهقر 
 من بأي االخالل أو القانون  هذا من /5/ المادة في عليها المنصوص المبادئ من بأي الحزب التزام عدم حال في

 . احكامه
  /32/ المادة

 في الفصل لحين قراراته من اي تنفيذ وقف او الحزب نشاط وقف مستعجلة وبصفة المحكمة من تطلب أن للجنة -أ
 . تقديمه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الطلب هذا في المحكمة وتفصل الحل طلب
 . الطلب تقديم تاريخ من يوما ثالثين خالل الحل طلب في المحكمة تفصل -ب

  /33/ المادة
 . تحددها مدة خالل القانون  هذا ألحكام مخالفة اي إلزالة للحزب انذار توجيه للجنة -أ

 الف مئة عن تقل ال بغرامة المخالف الحزب يعاقب التزال مخالفة كل المادة هذه من /أ/ الفقرة احكام مراعاة مع - ب
 . سورية ليرة مليون  على تزيد وال سورية ليرة
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 القضاء إلى الواقعة تحال النافذة والقوانين العقوبات قانون  ألحكام وفقا جريمة يشكل المرتكب الفعل كان اذا -ج
 . المختص

 /34/ المادة
 . القانون  هذا عن الناجمة المنازعات في مبرم بقرار المحكمة تبت

 السادس الفصل
 ختامية أحكام

  /35/المادة
 احكام مع قيتواف بما اللجنة لدى اشهر ستة خالل وثائقها وتودع حكما مرخصة التقدمية الوطنية الجبهة احزاب تعد
 . القانون  هذا

  /36/ المادة
 . القانون  لهذا المخالفة باألحكام العمل ينهى
  /37/ المادة
 . اللجنة اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار القانون  هذا ألحكام التنفيذية الالئحة تصدر
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر /38/ المادة

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                            
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 101 رقم التشريعي المرسوم

 العامة االنتخابات قانون 
  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 األول الفصل
 نتخابيةاال  والحقوق  واألهداف التعاريف

  /1/  المادة
 : منها كل إزاء المبين المعنى التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية بالتعابير يقصد
 .  التشريعي المرسوم هذا بموجب الصادر العامة االنتخابات قانون :  القانون 
 . لالنتخابات العليا اللجنة:  العليا اللجنة
 . لالنتخابات العليا اللجنة بإشراف تعمل التي اللجنة: الفرعية اللجنة
 . الترشيح طلبات اليها تقدم التي اللجنة:  الترشيح لجنة
 . االنتخابية المراكز على االشراف تتولى التي اللجنة:  االنتخاب لجنة

 . عملها االنتخاب لجنة فيه تباشر الذي المكان: االنتخابي المركز
 . المقاعد من محدد عدد له خصص جغرافي حيز: االنتخابية الدائرة
 . الناحية مدير أو المنطقة مدير أو المحافظ: اإلداري  الرئيس
 .  االنتخاب حق ممارسة وله السورية العربية الجمهورية بجنسية يتمتع مواطن كل: الناخب
 . القتراعا في حقه بموجبها الناخب يمارس المدنية األحوال دوائر تصدرها رسمية وثيقة: االنتخابية البطاقة
 . االنتخاب في حقه مارس ناخب كل: المقترع
 . الترشيح لجنة قبل من ترشيحه وقبل الترشيح بحق يتمتع سوري  مواطن كل: المرشح
 . المرشح او للناخب المدني القيد مكان: االنتخابي الموطن
 بأحكام مشموال ويكون  جرأ لقاء المشترك أو الخاص القطاع في أو العامة الجهات احدى في يعمل من كل: العامل
 يملك وال لديها يعمل التي بالجهة الخاص االستخدام نظام أو الدولة في للعاملين األساسي القانون  أو العمل قانون 
 . صناعيا أو تجاريا سجال
 يملك وال األساسي رزقه مصدر الزراعة وتكون  غيره مع باالشتراك أو بمفرده األراضي في يعمل من كل: الفالح
 . صناعيا أو تجاريا سجال



 

158 
 

 

 بصورة المهنية وخبرته الشخصي جهده على معتمدا حرفية خدمات يقدم من او مواد انتاج في يعمل من كل: الحرفي
 . عمال تسعة على المنشاة في العاملين عدد يزيد اال على اخرين بعمال او اسرته بأفراد مستعينا اساسية
 . سورية ليرة الف مئتي /200ر000/  السنوي  دخله يتجاوز ال بالمفرق  بائع كل: الصغير الكاسب
  /2/المادة
 : إلى القانون  هذا يهدف

 . المحلية المجالس واعضاء الشعب مجلس اعضاء انتخاب تنظيم/  أ
 . مراقبتها في المرشحين وحق االنتخابية العملية سالمة ضمان /ب

  /3/ المادة
 . واحد صوت ناخب ولكل والمتساوي  والمباشر والسري  العام باالقتراع االنتخاب يجري 
  /4/  المادة
 هذا من محروما يكن لم ما عمره من عشرة الثامنة أتم واالناث الذكور من سوري  مواطن كل االنتخاب بحق يتمتع
 . القانون  هذا ألحكام وفقا عنه موقوفا او الحق
  /5 /المادة
 : االنتخاب حق من يحرم

 . الحجر مدة طيلة عليه المحجور /أ
 . مرضه مدة طيلة اهليته في مؤثر عقلي بمرض المصاب /ب
 وفقا اعتباره اليه يعاد لم ما القطعية الدرجة مكتسب قضائي حكم بمقتضى شائنة جنحة او بجناية عليهم المحكوم /ج

 .  العدل وزير من بقرار الشائنة الجنح وتحدد للقانون 
  /6 /المادة
 . الخدمة في وجودهم طيلة والشرطة الجيش عسكريي عن والترشيح االنتخاب حق يوقف
  /7 /المادة
 ورقة على بأنفسهم اراءهم يثبتوا ان يستطيعون  ال الذين واالميين االعاقة ذوي  من وغيرهم المكفوفين للناخبين يجوز

 الرأي وايبد ان او االنتخاب ورقة على يبدونه الذي الرأي تدوين اللجنة امام معهم يحضر من إلى يعهدوا ان االنتخاب
 .  المحضر في االنابة هذه اللجنة رئيس يثبت الحالتين وفي االنتخاب لجنة اعضاء يسمعهم بحيث شفاهة
  /8 /المادة

 االقل على يوما واربعين خمسة قبل ينشر بمرسوم المحلية االدارة مجالس او الشعب مجلس انتخاب موعد يحدد/  أ
 . االنتخاب تاريخ من
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 اليهما المشار القطاعين من لكل المخصص االعضاء عدد الشعب مجلس بانتخابات علقالمت المرسوم يتضمن /ب
 . انتخابية دائرة لكل بالنسبة القانون  هذا من /19/  المادة في
 اليهما المشار القطاعين من قطاع لكل المخصص االعضاء عدد يحدد المحلية المجالس اعضاء النتخاب بالنسبة /ج
 . انتخابية دائرة لكل بالنسبة المحلية االدارة وزير من بقرار القانون  هذا من /19/  المادة في

 الثاني الفصل
 االنتخابية اللجان

  /9 /المادة
 االنتخابات ادارة على الكامل االشراف تتولى دمشق مقرها لالنتخابات العليا اللجنة تسمى قضائية لجنة تشكل /أ

 . اخرى  جهة اي عن عملها في التام باالستقالل وتتمتع وحريتها انزاهته لضمان الالزمة االجراءات جميع واتخاذ
 ومثلهم النقض محكمة مستشاري  من االعلى القضاء مجلس يسميهم القضاء من اعضاء خمسة من اللجنة تشكل /ب

 . بتسميتهم مرسوم ويصدر احتياطا
 من االقدم عنه بدال حل االسباب من سبب ألي اعضائها احد مكان شغر واذا للعزل قابلين غير اللجنة اعضاء /ج

 .  االحتياط القضاة
  /10 /المادة

 . للتجديد قابلة غير تشكيلها مرسوم تاريخ من سنوات اربع اللجنة عضوية مدة /أ
 . النعقادها ويدعو اعضائها بين من االقدم القاضي اللجنة يرأس /ب
 اللجنة تصدره ما باالنتخابات اعمالها تتصل التي الجهات من وغيرها العامة الجهات وسائر الوزارات جميع تنفذ /ج
 . الشأن هذا في قرارات من
 . اعمالها انجاز بهدف الخبرة ذوي  من مناسبا تراه بمن االستعانة حق للجنة /د

  /11 /المادة
 : العليا اللجنة تتولى

 . منه المتوخاة الغاية يحقق بما القانون  هذا احكام تطبيق تأمين على العمل /أ
 . ومراقبتها عليها االشراف وسائل وتنظيم االنتخابية للعملية الالزمة االجراءات اتخاذ /ب
 . عملها على واالشراف الفرعية اللجان اعضاء تسمية /ج
 .  الشعب مجلس لعضوية النهائية انتخاب نتائج اعالن /د
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  /12 /المادة
 اللجنة من بقرار تسمى استئناف مستشار بمرتبة اضق برئاسة محافظة كل في ثالثية قضائية فرعية لجنة تشكل/  أ

 . العليا
 .  اشرافها تحت وتعمل العليا اللجنة الفرعية اللجان تتبع /ب
 : الفرعية اللجنة تتولى /ج
 . االنتخاب يوم من االقل على ايام سبعة قبل االنتخابية المراكز تحديد /1
 .  االنتخابية المراكز لجان عمل وعلى اعمله على المباشر واالشراف الترشيح لجان تشكيل /2
 .  ومراقبتها االنتخابية العملية متابعة من المرشحين وكالء تمكن التي المصدقة الكتب اعطاء /3
 . االنتخابية الدوائر في المراكز من الواردة االنتخاب نتائج احصاء/4
 . االنتخاب لجنة إلى المقدمة عتراضاتباال المتعلقة القرارات بشأن اليها تقدم التي الطعون  في النظر /5
 وتنظم االعالم وسائل او وكالئهم او المرشحين من يشاء من بحضور عليها المعترض الصناديق فرز اعادة /6

 . بذلك محضرا
 . المحلية المجالس لعضوية النهائية االنتخابات نتائج اعالن /7
 .  ملهاع إلنجاز مناسبا تراه بمن االستعانة الفرعية للجان /د

  /13 /المادة
 من لجنة كل وتتكون  انتخابية دائرة كل في المحافظ اقتراح على بناء الفرعية اللجنة من بقرار الترشيح لجان تشكل /أ

 .  وعضوين ذلك امكن ما جامعيا مؤهال يحمل رئيس
 : الترشيح لجنة تتولى /ب
 . الترشيح طلبات قانونية دراسة /1
 . المرشح اليه يينتم الذي القطاع تحديد /2
 حكما مقبوال الطلب ويعد الترشيح طلب تسجيل تاريخ من االكثر على ايام خمسة خالل الترشيح طلبات في البت /3
 . فيه البت دون  المدة هذه انتهاء حال في
 . حدة على قطاع لكل الهجائية االحرف لتسلسل وفقا ترشيحهم قبول قررت من اسماء مقرها في اللجنة تعلن /ج
  /14/مادةال
 الدولة في المدنيين العاملين من رئيسها ويكون  انتخابي مركز كل في المحافظ من بقرار االنتخابية اللجان تشكل /أ

 . وعضوين
 :  االولى المدنية البداية محكمة قاضي امام التالية القانونية اليمين العمل مباشرتهم قبل اللجان اعضاء يؤدي /ب
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 . وامانة بصدق مهمتي ؤديا ان العظيم باهلل اقسم /
 او يحلفه ان بعد الحاضرين الناخبين من منهما او منه بدال رئيسها يعين كالهما او اللجنة عضوي  احد غاب اذا /ج

 في االداري  الرئيس قبل من جديدة لجنة تعيين يجري  بأكملها اللجنة غابت او اللجنة رئيس غاب واذا اليمين يحلفهما
 . امامه السابقة الفقرة في عليها المنصوص اليمين أعضاؤها ويؤدي االنتخابي المركز
  /15/المادة
 : االنتخاب لجنة تتولى

 . االنتخابي المركز في االقتراع عملية ادارة /أ
 . شخصيتهم من والتأكد المقترعين اسماء تسجيل /ب
 .  نتائجه واعالن المركز في الفرز اجراء /ج
 . الفرعية اللجنة لىإ ورفعها االقتراع محاضر تنظيم /د
 واعتراضاتهم مالحظاتهم إلى واالستماع االصوات وفرز االقتراع عملية مراقبة من وكالئهم او المرشحين تمكين /ه

 .  خاص محضر في ذلك وتدوين
 . االصوات وفرز االقتراع عملية مراقبة من الصحافة و االعالم وسائل تمكين /و
 في الشأن بهذا قراراتها وتدون  االصوات وفرز االنتخابية العملية سير اثناء هاالي المقدمة االعتراضات في النظر /ز

 . مبرما الشأن بهذا قرارها يكون  التي الفرعية اللجنة امام للطعن قابلة القرارات هذه وتكون  الخاص المحضر
  /16/ المادة
 واتخاذ االنتخابي مركزه في العام لنظاما حفظ وعليه االقتراع مدة طيلة العدلية الضابطة صفة االنتخاب لجنة لرئيس
 عند الداخلي االمن بقوى  االستعانة وله االنتخابية حقوقهم ممارسة في الناخبين حرية لضمان الالزمة التدابير جميع

 . الضرورة
 الثالث الفصل

 المقاعد وعدد االنتخابية الدوائر
  /17/ المادة

 من تتكون  التي حلب محافظة عدا الشعب لمجلس اعضاء ممثليها خابالنت بالنسبة انتخابية دائرة محافظة كل تعد/أ
 : هما انتخابيتين دائرتين
 .  حلب مدينة
 . حلب محافظة مناطق
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 المرشحين من عدد دائرة كل في وينتخب االنتخابية الدائرة اساس على الشعب مجلس لعضوية االنتخاب يجري  /ب
 . بمرسوم لها المخصصة المقاعد عدد يساوي 

  /18/ ادةالم
 دائرة كل وتنتخب الدوائر هذه ناخبي قبل من االنتخابية الدوائر اساس على المحلية المجالس اعضاء انتخاب يجري /أ

 . لها المخصص المقاعد عدد يساوي  المرشحين من عددا
 على نهاسكا عدد يزيد التي والمدن المحافظات مراكز ومدن المحافظات لمجالس االنتخابية الدوائر عدد يحدد /ب
 . المحلية االدارة وزير من بقرار نسمة الف مئة /100ر000/
 . المحلي مجلسها انتخاب معرض في واحدة انتخابية دائرة االخرى  االدارية والوحدات المدن من كل تعد /ج
 للنسب وفقا المحلية االدارة وزير من بقرار االخرى  االدارية والوحدات المحافظات لمجالس االعضاء عدد يحدد /د

 . المحلية االدارة قانون  في المحددة
 . المحافظ من بقرار دوائر إلى المقسمة والمدن المحافظات لمجالس المحددة المقاعد توزع /ه

  /19/ المادة
  االتيين القطاعين عن ممثلين من الشعب مجلس يتكون  /1/
 . والفالحون  العمال/أ

 . الشعب فئات باقي /ب
 . الشعب مجلس مقاعد مجموع من االقل على بالمئة 50 االول القطاع ممثلي نسبة وتكون 

  :اآلتيين القطاعين عن ممثلين من المحلية المجالس تتكون  /2/
 . الكسبة وصغار والحرفيون  والعمال الفالحون  /أ

 . الشعب فئات باقي /ب
 . المحلية لمجالس في االقل على بالمئة 50 االول القطاع ممثلي نسبة وتكون 

 االنتخابية الدائرة في القطاعين بين المقاعد توزيع عند السابقتين الفقرتين في اليها المشار النسبة هذه تشترط ال /3/
 . الواحدة

 الرابع الفصل
 الترشيح واجراءات شروط

  /20/ المادة
 : االتية الشروط فيه تتوافر من المحلية والمجالس الشعب مجلس لعضوية الترشيح بحق يتمتع
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 الترشيح طلب تقديم بتاريخ االقل على سنوات عشر منذ السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا ن يكو  ان /1/
 . 7/4/2011 تاريخ /49/ رقم التشريعي المرسوم بموجب السورية الجنسية منح من الشرط هذا من ويستثنى

 . االنتخاب افيه يجري  التي السنة اول في وذلك عمره من والعشرين الخامسة متما يكون  ان/2/
 . التنفيذية التعليمات في االلمام درجة وتحدد والكتابة بالقراءة ملما يكون  ان /3/
 قانونا المرخصة السياسية االحزاب قبل من المحلية والمجالس الشعب مجلس لعضوية الترشيح طلبات تقديم يجوز /ب

 . افرادية او جماعية بطريقة
 . االنتخابية اللجان من يا في عضوا يكون  ان للمرشح يجوز ال /ج

  /21/ المادة
 من االنتخابي موطنه نقل للناخب ويحق اليها يتبع التي االنتخابية الدائرة ضمن االنتخاب في حقه الناخب يمارس /أ

 جهة من تمنح وثيقة او نقابية هوية او بطاقة بأي اخرى  إلى محافظة من او المحافظة ضمن اخرى  إلى انتخابية دائرة
 نقل المطلوب االنتخابية الدائرة في اقامته وتثبت النقل طالب اليها ينتمي مهنية نقابة او شعبية منظمة وا رسمية
 . االنتخاب لجنة إلى تبرز او الترشيح لجنة إلى الوثيقة وتقدم اليها الموطن

 في قامتها على االقل على سنتين مدة مضت قد تكون  ان االنتخابي موطنه بنقل يرغب الذي المرشح على /ب
 . اليه االنتخابي موطنه بنقل يرغب الذي المكان

 ممثلو الحق هذا يمارس كما فيه يعينون  الذي المركز في االنتخابي حقهم االنتخاب ولجان رؤساء من كل يمارس /ج
 جدول إلى االنتخابية بطاقاتهم واقع من جميعا اسماؤهم وتضاف االنتخابي المركز هذا في الموجودون  المرشحين
 . المركز في المقترعين

 . الغياً  الترشيح اعتبار طائلة تحت واحدة انتخابية دائرة من اكثر في الترشيح يجوز ال
  /23/ المادة

 . بمناصبهم استمرارهم مع الشعب مجلس لعضوية انفسهم يرشحوا ان للوزراء /أ
 يرشحوا ان والمشترك العام لقطاعا جهات وسائر ومؤسساتها الدولة لدى والعاملين الموظفين ولجميع للقضاة /ب

 . االنتخابية العمليات انتهاء حتى الترشيح بدء تاريخ من اجر بال خاصة اجازة يمنحوا ان على انفسهم
  /24/المادة

 . المحلي مجلسها لعضوية انفسهم ترشيح االدارة الوحدة ضمن الدائمين للعاملين يجوز ال
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  /25 /المادة
 من ايام سبعة خالل المحافظة إلى خطي بطلب المحافظة مجلس وعضوية الشعب مجلس لعضوية المرشح يتقدم /أ

 /24/  خالل الطلب احالة المحافظ ويتولى االنتخاب موعد تحديد المتضمن المرسوم نشر تاريخ يلي الذي اليوم
 . الترشيح لجنة إلى ساعة

 المرتبطة االدارية للوحدات بالنسبة المحافظ إلى ترشيحهم بطلبات المحلية المجالس لعضوية المرشحون  يتقدم /ب
 . الناحية أو للمنطقة التابعة االدارية للوحدات بالنسبة الناحية أو المنطقة مدير إلى و المحافظة بمركز

 القانوني لوكيله يحق بنفسه الطلب تقديم عليه تعذر أو السورية العربية الجمهورية خارج الترشيح طالب كان اذا/ج
 . اصوال مصدقة وكالة بموجب وذلك عنه بدال الترشيح طلب تقديم
  /26/المادة
 من تبدأ االكثر على ايام ثالثة خالل الفرعية اللجنة امام الترشيح لجنة قرار على االعتراض الترشيح لطالب يحق
 فيه وتبت ترشيحال طلبات في للبت المحددة المدة انتهاء تاريخ من أو المقبولين اسماء اعالن تاريخ يلي الذي اليوم
 . تقديمه تاريخ من االكثر على ايام ثالثة خالل مبرم بقرار اللجنة
  /27/ المادة

 اسماء اعالن تاريخ يلي الذي اليوم من تبدأ ايام ثالثة خالل الغير ترشيح صحة في الطعن ناخب لكل يحق /أ
 . الفرعية اللجنة امام وذلك المرشحين

 . تقديمه تاريخ من تبدأ االكثر على ايام ثالثة خالل مبرم بقرار الطعن في الفرعية اللجنة تبت /ب
 الخامس الفصل
 االنتخابية الدعاية

  /28 /المادة
 /29/12/  تاريخ /66/ رقم القانون  احكام وفق انتخابية دورة كل في االنتخابية الدعاية على المالي االنفاق يحدد

 . االنتخابية للدعاية الناظم /2006
  /29 /المادة

 عمله ببرنامج يتعلق ما وكل واهدافه خطته وبيان ترشيحه بإعالن نشرات اذاعة في الحق ترشيحه قبل الذي للمرشح /أ
 .  الفرعية اللجنة إلى والبيانات النشرات هذه من نسخة ويقدم قبله من موقعا

 . قبلية أو اثنية أو طائفية أو مذهبية دالالت اي االنتخابية الدعاية تتضمن ان يجوز ال /ب
 .  العامة اآلداب أو العام النظام يخالف ما االنتخابية الدعاية تتضمن ان يجوز ال /ج
 . االنتخابية دعايته في الخارجية االعالم وسائل استخدام للمرشح ليس /د
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  /30/  المادة
 بعد يقوم ان شخص ألي يجوز وال لالنتخاب المحدد التاريخ من ساعة وعشرين اربع قبل االنتخابية الدعاية توقف
 الدعاية وسائل من ذلك غير أو منشورات أو برامج بتوزيع الغير بوساطة أو بنفسه االنتخابية الدعاية توقف

 . االنتخابية
  /31/المادة

 االنتخابية والبرامج والنشرات والبيانات الصور للصق خاصة امكنة بتحديد المختصة المحلية الجهات تقوم /أ
 . قوائمهم أو للمرشحين متساوية مساحات كنةاالم هذه في وتخصص

 الخاصة أو العامة االبنية جدران على االنتخابية والنشرات والبيانات الصور عرض أو تثبيت أو لصق يجوز ال /ب
 الجدران على انتخابية دعاية اي أو المرشحين اسماء كتابة تجوز وال لها المخصصة االمكنة خارج أو العبادة ودور
 . القانونية المساءلة طائلة تحت

 . االنتخابية باإلعالنات المتعلقة واالجراءات القواعد العليا اللجنة تحدد /ج
  /32/المادة

 اي أو الداخلية وزارة اخطار شريطة االجتماعات هذه عقد على قيود اي فرض يجوز وال حرة االنتخابية االجتماعات
 . االقل على ساعة رينوعش بأربع االجتماع عقد قبل الشرطية وحداتها من

  /33 /المادة
 ومن العامة السلطة رجال أو المحلية االدارة وحدات لدى أو الدولة في العاملين من اي أو عام موظف ألي يجوز ال
 االنتخابية برامجهم أو المرشحين منشورات بتوزيع عمله مزاولة اثناء االنتخابية الحملة خالل يقوم ان حكمهم في هو
 . االنتخابية وثائقهم من ذلك غير أو

  /34/المادة
 المحلية االدارة ووحدات للدولة المملوكة واالدوات الوسائل من اي استخدام أو تسخير االشكال من شكل باي يمنع

 ووحدات الدولة تضعها التي االمكنة ذلك في تدخل وال للمرشح االنتخابية الحملة في العبادة واماكن العامة والجهات
 .  السياسية واالحزاب المرشحين تصرف تحت متساو بشكل محليةال االدارة

 السادس الفصل
 االنتخابية العملية

  /35/المادة
 . االصوات فرز وحضور االنتخابية العملية مراقبة في الحق االعالم لوسائل و وكيله أو للمرشح
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  /36/المادة
 . منه والعشرين الثانية الساعة حتى انقطاع دون  ويستمر صباحا السابعة الساعة في االنتخاب يبدأ

  /37 /المادة
 . المدني قيده مكان في باالنتخاب حقه الناخب يمارس /21/ المادة احكام مراعاة مع

  /38 /المادة
 ورقة محتويات خالله من تظهر ال ورق  من مصنوعة وتكون  واحد وبلون  واحد نمط على االقتراع مغلفات تهيأ

 . االقتراع
  /39/  المادة

 . االنتخابية بطاقته بموجب االنتخاب في حقه الناخب يمارس /أ
 السرية الغرفة إلى يدخل ثم اللجنة بخاتم ومختوما قبله من عليه موقعا مغلفا الناخب االنتخاب لجنة رئيس يسلم /ب

 . االقتراع حق لممارسة
 مكتوبة ام مطبوعة الورقة اكانت سواء السرية الغرفة دخوله بعد المختوم المغلف في االقتراع ورقة الناخب يضع /ج

 . المذكورة الغرفة في كتبها ام مسبقا اعدها وسواء
 . االنتخاب صندوق  في االقتراع مغلف وضع بعد المركز انتخاب سجل في المقترع اسم يدون  /د

  السابع الفصل
  النتائج واعالن االصوات فرز

  /40 /المادة
 التي المغلفات وعد علنا الصندوق  بفتح االنتخاب يوم من والعشرين الثانية عةالسا تمام في االنتخاب لجنة تبدأ /أ

 . يحتويها
 الغياً  المركز هذا في االنتخاب يعد بالمئة/5/ من بأكثر اقترعوا الذين عدد عن ينقص أو يزيد عددها ان تبين اذا /ب

 . فيه اقترعوا ان لهم سبق نالذي على االنتخاب اعادة تقتصر الحالة هذه وفي التالي اليوم في ويعاد
 مضمونها على االطالع دون  الزيادة هذه بنسبة االنتخاب مغلفات من يتلف بالمئة/5/ من اقل الزيادة كانت اذا /ج

 . الحسبان في النقص هذا يؤخذ فال المقترعين مجموع من بالمئة /5/ من اقل النقص كان واذا
  /41 /المادة
 أو المرشحين من شاء ومن اعضائها بحضور اللجنة رئيس قبل من االقتراع اقأور  منها وتستخرج المغلفات تفض

 . االعالم وسائل أو وكالئهم
 : االتية الحاالت في صحيحة االقتراع ورقة تعد /أ
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 يحدد الذي للتوزيع وفقا القطاعين من لكل المخصص المقاعد عدد يساوي  المرشحين من عددا تضمنت اذا /1
 . القانون  هذا من /19 /المادة بموجب

 االنتخابية الدائرة في قطاع كل من انتخابه المطلوب العدد على يزيد المرشحين اسماء من عددا تضمنت اذا /2/
 . االسماء لباقي صحيحة وتعد االخير من الزيادة فتحذف

 . افيه المدونة لالسماء صحيحة تعد انتخابه المطلوب العدد من اقل المرشحين من عددا تضمنت اذا /3/
 . فقط اسمه يحذف مرشح غير شخص اسم تضمنت اذا /4/
 . واحدة مرة يحتسب فانه مرة من اكثر مرشح اسم تضمنت اذا /5/
 . فقط اسمه يحذف قطاعه غير في المرشح اسم ورد اذا /6/
 : االتية الحاالت في الغية االنتخابية الورقة تعد /ب
 . خاباتاالنت لجنة بخاتم مختوم غير المغلف كان اذا/1/
 . متطابقة غير انتخابية ورقة من اكثر المغلف في وجد اذا /2/
 . عليه تعرف ظاهرة اشارة اي أو توقيعه أو الناخب اسم تضمنت اذا /3/

  /43/ المادة
 كل تنظم ثم علنا فيه النتائج وتعلن االنتخاب مركز في متواصلة بصورة االنتخاب لجنة قبل من االصوات فرز يجري 
 اتخذته وما االصوات من منهم كل ناله وما المرشحين اسماء خاصة بصورة يتضمن واحدة نسخة على امحضر  لجنة
 . الفرعية اللجنة إلى فورا المحضر هذا ويرفع االنتخاب عملية سير اثناء واجراءات قرارات من

  /44/ المادة
 بحضور االنتخابية الدائرة مراكز جميع في االنتخاب نتائج احصاء اللجان محاضر استالم فور الفرعية اللجنة تتولى
 إلى المحضر هذا من نسخة وترفع نسختين على بها اجماليا محضرا وتنظم وكالئهم أو المرشحين من يشاء من

 . المحافظة لدى الثانية وتحفظ العليا اللجنة
  /45/ المادة
 المركز ذلك في التالي اليوم في االنتخاب ديعا االنتخابية المراكز احد في االنتخاب بطالن الفرعية اللجنة قررت اذا
 هذه في ويوقف فيه اقترعوا ان لهم سبق الذين على االنتخاب اعادة وتقتصر اخر موعد تحديد اللجنة تقرر لم ما

 . المركز ذلك في مجددا االنتخاب عملية تتم ان إلى االنتخابية الدائرة في االنتخاب نتائج اعالن الحالة
  /46/ المادة
 كل من االوائل المرشحون  ويعد منهم كل نالها التي الصحيحة االصوات عدد حسب قطاعه في كل المرشحون  بيرت

 من االخيرة للمقاعد بالنسبة اكثر أو مرشحان حصل واذا باالنتخاب فائزين له المخصص المقاعد عدد حسب قطاع



 

168 
 

 

 عدم حال وفي وكالئهم أو المرشحين وربحض بينهم القرعة الفرعية اللجنة فتجري  متساوية اصوات على قطاع كل
 . المحضر في النتيجة وتثبت اللجنة قبل من علنا القرعة تجري  يمثلهما من أو حضورهما

  /47/ المادة
 من ألي المخصصة المقاعد عدد على يزيد ال الترشيح باب غلق عند عددهم كان اذا بالتزكية فائزين المرشحون  يعد

 ويعلن بالتزكية اعضاؤه فاز الذي القطاع إلى بالنسبة االقتراع يجري  ال الحالة هذه وفي بيةاالنتخا الدائرة في القطاعين
 .  االنتخاب موعد قبل الناخبين على ذلك

  /48 /المادة
 مدن أو المحافظات مجالس عضوية أو الشعب مجلس بعضوية الفائزين بتسمية مرسوما الجمهورية رئيس يصدر /أ

 . المحلية المجالس باقي بعضوية الفائزين بتسمية قرارا المحلية االدارة زيرو  ويصدر المحافظات مراكز
 . الرسمية الجريدة في السابقة الفقرة في اليها المشار والقرارات المراسيم تنشر/ب

  /49/ المادة
 يراتقر  اليه وتحيل الشعب مجلس اعضاء انتخاب بصحة الخاصة الطعون  في العليا الدستورية المحكمة تحقق /أ

 . تحقيقها بنتيجة
 : يلي كما نشرها تاريخ من ايام خمسة خالل المحلية المجالس اعضاء تسمية صكوك في الطعن يتم /ب
 . المحافظات مراكز ومدن المحافظات مجالس ألعضاء بالنسبة االداري  القضاء محاكم امام /1/
 تشكل ريثما المحلية المجالس باقي ألعضاء بالنسبة المحافظة مركز في األولى المدنية البداية محكمة امام /2/

 . المحافظات في االدارية المحاكم
 خمسة على يزيد ال وبما السرعة وجه على اليها المقدمة الطعون  في المادة هذه في اليها المشار المحاكم تفصل /ج

 من ايام خمسة خالل علياال االدارية المحكمة امام للطعن قابال الحكم ويكون  الدعوى  مباشرة تاريخ من يوما عشر
 . صدوره تاريخ

 خمسة خالل المحلية المجالس بانتخابات يتعلق فيما امامها المقدمة الطعون  في العليا االدارية المحكمة تفصل/د
 . مبرما قرارها ويكون  يوما عشر

 الثامن الفصل
 العضوية شغور حاالت

  /50/ المادة
 : االتية الحاالت احدى في العضوية تشغر /أ
 . الوفاة /1/
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 . العضوية الغاء /2/
 . المقبولة االستقالة /3/
 . الترشيح شروط احد فقدان /4/
 . الدستور ألحكام وفقا الشعب مجلس لعضوية الشاغر للمقعد االنتخاب يجري  /ب
 الحالة وفي قطاعه من االصوات عدد في يليه من العضو محل يحل المحلي المجلس عضوية شغور حال في/ج

 من يوما تسعين خالل الشاغر لملء انتخاب إلجراء الدعوة المختصة السلطة تتولى بالتزكية النجاح فيها ون يك التي
 . اشهر ستة عن للمجلس الباقية المدة تقل ال ان على العضوية شغور تاريخ
  /51/ المادة
 قرر اذا أو الدستورية ليمينا اداء عن المحلية المجالس أو الشعب مجلس بعضوية الفائزين االعضاء احد استنكف اذا

 /الحال بحسب/ قرار أو بمرسوم يسمى انتخابه صحة في الطعن بسبب االعضاء احد عضوية ابطال المجلس
 . المجلس في عضوا قطاعه في االخير الفائز يلي الذي المرشح

 التاسع الفصل
 االنتخاب جرائم

  /52/ المادة
 من بالغرامة يعاقب لها المخصصة األماكن خارج نتخابيةاال والنشرات والصور البيانات يلصق من كل /أ
 .  الضرر وبإزالة سورية ليرة الف خمسين /50ر000/ إلى ألفا وعشرين خمسة /25ر000/
 عن االعالن كان اذا سورية ليرة الف مئة /100ر000/ الى الفا خمسين /50ر000/ من بالغرامة العقوبة تكون  /ب

 .  الضرر زالةوبإ الجدران على الكتابة طريق
  /53/ المادة
 :  سورية ليرة الف وعشرين خمسة /25ر000/ الى االف عشرة /10ر000/ من بالغرامة يعاقب

 بموجب أو النافذة القوانين بمقتضى الحق هذا عنه موقوف أو االنتخاب حق من محروم انه يعلم وهو اقترع من /أ
 .  مبرمة قضائية احكام

 . مرة من اكثر واحدال االنتخاب في اقترع من /ب
  /54/ المادة
 الى الفا وعشرين خمسة /25ر000/ من بالغرامة يعاقب القانون  هذا من /34/ المادة أحكام يخالف من كل
 . سورية ليرة الف خمسين /50ر000/
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  /55/ المادة
 منها أوراق خذبأ قام فرزها أو احصائها أو التصويت أوراق بتلقي مكلف االنتخابية اللجان عضوية في شخص كل

 سنة الى شهر من بالحبس يعاقب فيها المقيد االسم غير اسما قرأ أو افسدها أو اليها اضاف أو مشروعة غير بطريقة
 .  سورية ليرة الف خمسين /50ر000/ الى الفا وعشرين خمسة /25ر000/ من والغرامة
 أو المرشحين من مرشح اختيار من الناخبين لمنع بالقوة االنتخابي المركز اقتحام حاول أو اقتحم من كل /56/ المادة
 من والغرامة سنوات ثالث الى سنة من بالحبس يعاقب رايه لتغيير وسيلة باي التهديد أو بالقوة ناخبا اجبر

 سالحا يحمل كان اذا االقصى حدها الى العقوبة وتشدد سورية ليرة الف مئة /100ر000/ الى خمسين /50ر000/
 . مخبأ أو ظاهرا

  /57/ لمادةا
 أو اتالفها أو اخذها أو تشتيتها أو فيه الموجودة التصويت أوراق فرز قبل االنتخاب صندوق  بكسر يقوم من كل /أ

 انتهاك أو االنتخاب نتيجة تغيير محاولة أو تغيير بها يراد محاولة باي يقوم أو بأخري  التصويت أوراق بإبدال القيام
 الى الفا وعشرين خمسة /25ر000/ من والغرامة سنوات ثالث الى سنة من بالحبس يعاقب التصويت سرية

 . سورية ليرة الف خمسين /50ر000/
 العاملين أو االنتخابية اللجان بعضوية المكلفين االشخاص من الفاعل كان اذا االقصى حدها الى العقوبة تشدد /ب

 . االنتخاب صناديق بحراسة المكلفين السلطة رجال من أو بها المعنيين
  /58/ المادة
 أو مالي مقابل لقاء التصويت عن االمتناع على حمله أو ناخب صوت على الحصول حاول أو حصل من كل

 في التأثير بها قصد اخرى  منافع أو خاصة أو عامة بوظائف أو بها وعد أو عينية أو نقدية تبرعات أو هدايا بوساطة
 عشرة /10ر000/ من والغرامة اشهر ثالثة الى ايام عشرة نم بالحبس يعاقب مباشر غير أو مباشر بشكل التصويت

 . سورية ليرة الف وعشرين خمسة /25ر000/ الى االف
  /59/ المادة

كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو أخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية االنتخابية أو غير من نتيجة 
لك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة االنتخاب أو بقصد إعادة االنتخاب يعاقب العملية االنتخابية بأي وسيلة أخرى وذ

خمسين ألف ليرة  /50.000خمسة وعشرين ألفا إلى / /25.000بالحبس من ثالثة اشهر إلى سنة والغرامة من /
 .سورية
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  /60/ المادة
 القوانين في عليها المنصوص االشد العقوبات تطبيق دون  القانون  هذا في عليها المنصوص العقوبات تحول ال

 . النافذة
  /61/ المادة
 . التامة الجريمة بعقوبة القانون  هذا من عليها المنصوص الجرائم من اي بارتكاب الشروع على يعاقب

 العاشر الفصل
 الختامية االحكام

  /62/ المادة
 أو محلي مجلس اي ويةعض أو المحافظ عضوية أو المحافظ ومنصب الشعب مجلس عضوية بين الجمع يجوز ال
 في والتدريس الوزارة باستثناء والمشترك العام القطاعين جهات وسائر ومؤسساتها الدولة في عمل أو وظيفة اي

 . المهنية والنقابات الشعبية للمنظمات التنفيذية المكاتب وعضوية البحوث مراكز في والباحثين الجامعات
  /63/ المادة
 عنها يؤدوا ان شريطة فعلية خدمة لها التابعة والجهات الدولة في للعاملين النسبةب الشعب مجلس عضوية مدة تعد

 هذه في الشعب مجلس عضو ويعتبر والترفيع االقدمية حساب في المدة هذه وتدخل للقانون  وفقا التقاعدية العائدات
 . عمله أو بوظيفته له االحتفاظ مع المالك خارج الموضوع الموظف بحكم الحالة
  /64/ دةالما
 . القانون  هذا احكام تنفيذ على المترتبة والمعامالت األوراق جميع والقضائية المالية الرسوم من تعفى
  /65/ المادة
 . الوزراء مجلس من بقرار القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر
  /66/ المادة
 الجمهورية انحاء جميع في االنتخابات أتمته على ملللع يلزم ما باتخاذ المحلية واالدارة والداخلية العدل وزارات تقوم

 . االنتخابية البطاقة من بدال الوطني الرقم واعتماد السورية العربية
 المجالس انتخاب مستلزمات المحلية االدارة وزارة وتؤمن الشعب مجلس انتخاب مستلزمات الداخلية وزارة تؤمن/أ

 . المحلية
 االنتخابية اللجان اشراف تحت للعمل العاملين من عدد بفرز /أ/ الفقرة من اليهما المشار الوزارتين من كل تقوم /ب

 . االنتخابية العملية مدة طيلة وذلك
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 واالنظمة القوانين احكام من المحلية والمجالس الشعب مجلس انتخابات تتطلبها التي والتعويضات النفقات تستثنى /ج
 /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي والقانون  2004 لعام /51/ رقم الموحد العقود نظام والسيما وتعديالتها النافذة
 . المستودعات ونظام 2004 لعام

  /68/ المادة
 والعاملين اللجان واعضاء لرؤساء المستحقة والتعويضات المكافآت منح اسس الوزراء مجلس رئيس من بقرار تحدد

 . اليها المفرزين
  /69/ المادة
 بعد وتتلف المحافظة لدى المحلية االدارة ومجالس الشعب لمجلس االنتخابية الدورة طيلة االتية تالمستندا تحفظ

 :  الجديدة المجالس انتخاب
 . مرفقاتها مع الترشيح وطلبات اغالقها وضبوط الترشيح طلبات سجالت /أ

 . الفرز وأوراق العتراضاتوا االنتخابية والمغلفات االقتراع وأوراق بمغلفات مرفقة االنتخاب لجان ضبوط/ب
 . قبلها من المتخذة تاالقرار  مع االنتخابية للدوائر الفرعية اللجان ضبوط /ج
 . لالنتخابات العليا باللجنة المتعلقة والقرارات الوثائق/د

 . القانون  هذا ألحكام مخالف نص كل يلغى: /70/ المادة
 الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر: /71/ المادة

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /412/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

  /1/ المادة
 تاريخ /30/ رقم التشريعي المرسوم من /96/و /95/ المادتين في المحددة العقوبة كامل عن عام عفو يمنح
 قبل مشروع عذر بدون  للسوق  الدعوة تلبية وعن للسوق  اإلعداد فحوص إجراء عن المتخلفين للمكلفين م3/5/2007

 المرسوم هذا رنش تاريخ من اعتبارا يوما ستين مدة خالل تجنيدهم شعب يراجعوا أن على م2/11/2011 تاريخ
 . الرسمية الجريدة في التشريعي

  /2/ المادة
 ولم اإللزامية الخدمة لتأدية التحقوا الذين منه األولى المادة في الواردة المخالفات مرتكبي التشريعي المرسوم هذا يشمل
 . /2/11/2011 تاريخ قبل منها ينتهوا
  /3/ المادة

 . تاريخه قبل لمسددةا الغرامات التشريعي المرسوم هذا يشمل ال
  /4/ المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 5/11/2011ل الموافق هجري  9/12/1432 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                            

 
  



 

174 
 

 

 810 رقم التشريعي مالمرسو 
 قانون اإلعالم

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 األولى المادة
 . المرفق اإلعالم قانون  أحكام تطبق
 الثانية المادة
 ويلغى لإلذاعة األساسي بالنظام الخاص 1951 لعام 68 رقم القانون  في الواردة القانون  لهذا المخالفة األحكام تلغى
 : أيضاً 

 . 2001 لعام 50 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المطبوعات قانون  -1
 . 2011 لعام 26 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الشبكة على العموم مع التواصل قانون  -2
 . الخاصة التجارية باإلذاعات المتعلق 2002 لعام 10 رقم التشريعي المرسوم -3

 الثالثة المادة
 التنسيق بعد اإلعالم وزير اقتراح على بناء التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات الوزراء جلسم من بقرار تصدر

 . لإلعالم الوطني المجلس مع
  الرابعة المادة
 . نشره تاريخ يلي الذي الشهر بداية في نافذاً  ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر

 األول الفصل
 التعاريف

 (: 1) ادةالم
 . منها كل بجانب الوارد المعنى القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية والمصطلحات بالتعابير يقصد
 . اإلعالم وزارة: الوزارة
 . اإلعالم وزير: الوزير

 . لإلعالم الوطني المجلس: المجلس
 . للمجلس التنفيذي الجهاز: التنفيذي الجهاز
 . التنفيذي جهازلل العام األمين: العام األمين
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 تحمل التي المتحركة أو الثابتة الصور أو األصوات أو الرسائل أو النصوص أو اإلشارات أو العالمات: المعلومات
 . محدد بسياق مرتبطاً  لإلدراك قابالً  معنى

 أو برامج أو تحقيقات أو أخبار أو مقاالت شكل وتأخذ المتلقي تهم التي المعلومات جملة: اإلعالمي المحتوى 
 . يشابهها ما أو تعليقات أو مالحظات
 الضوئية او الكهرطيسية او االلكترونية بالوسائل المعلومات تبادل او استقبال أو إرسال أو بث: اإللكتروني التواصل

 . يشابهها ما أو الرقمية أو
 وفق المستقبلين من مجموعة او ومستقبل مرسل بين المعلومات بتبادل تسمح االلكتروني للتواصل منظومة: الشبكة

 . يشابهها ما او النقالة الشبكة او االنترنت أمثلتها ومن محددة اجراءات
 يمكن خدمات او معلومات وتتضمن محدد عنوان أو اسم لها حاسوبية او معلوماتية منظومة: اإللكتروني الموقع

 . الشبكة طريق عن إليها الوصول
 . محدد أعمال نموذج وفق ربحياً  أو مهنياً  نشاطاً  تمارس عندما عالميةاإل الوسيلة بها تتصف صفة: االحترافية الصفة
 . كانت تقنية او وسيلة بأي منه فئة او الجمهور متناول في اإلعالمي المحتوى  وضع: النشر
 الشخصية المراسالت صفة له ليست إعالمياً  محتوى  تنشر مادية غير او كانت مادية وسيلة أي: اإلعالمية الوسيلة
 . اإللكترونية االعالمية والوسائل المطبوعات لوتشم

 وتصدر يشابهه ما أو رقمياً  أو كان ورقياً  مادي حامل على مثبتاً  أو مطبوعاً  محتوى  تنشر إعالمية وسيلة: المطبوعة
 . معين باسم

 . منتظمة بوتيرة تصدر معين اعالمي منهج ذات مطبوعة: الدورية المطبوعة
 التواصل وسائل خاص بوجه وتشمل اإللكتروني التواصل تقنيات تعتمد إعالمية وسيلة: ونيةاإللكتر  اإلعالمية الوسيلة
 . الشبكة على التواصل ووسائل والبصري  السمعي
 ما او التلفزية او االذاعية الخدمة بتقديم تسمح التي اإللكترونية اإلعالمية الوسائل: والبصري  السمعي التواصل وسائل
 . يشابهها
 الصوت قوامها متسقة برامج بث تتضمن إلكترونية إعالمية بوسيلة إعالميا محتوى  تقدم خدمة: اعيةاإلذ الخدمة
 . منه فئة او الجمهور عامة واحد آن في يستقبلها
 الصورة قوامها متسقة برامج بث تتضمن إلكترونية إعالمية بوسيلة إعالمياً  محتوى  تقدم خدمة: التلفزية الخدمة

 . منه فئة او الجمهور عامة واحد آن في يستقبلها ال أو بالصوت كانت مصحوبة
 ألي يمكن الشبكة على اعالمي محتوى  بنشر تسمح التي اإللكترونية اإلعالمية الوسائل: الشبكة على التواصل وسائل

 . محددة إجراءات باتباع إليه الوصول فرد
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 على ويشتمل االنترنت وخاصة الشبكة على تواصل وسيلة تستخدمه الكتروني موقع: اإلعالمي اإللكتروني الموقع
 . للتحديث قابل إعالمي محتوى 
 والموارد البيئة وسيط طريق عن او مباشرة يوفر الذي الخدمات مقدم: الشبكة على االستضافة خدمات مقدم

  ".المضيف" اختصاراً  ويسمى الشبكة على الكتروني موقع وضع بغية المعلومات لتخزين الالزمة المعلوماتية
 لذلك الالزمة المعلومات جمع او إعالمي محتوى  تحليل او تحرير او اعداد او تأليف مهنته تكون  من كل: اإلعالمي

 . اعالمية وسيلة في المحتوى  هذا نشر بغية
 تقديمه بغية منتظمة بوتيرة وانتاجه وصناعته اإلعالمي المحتوى  جمع في تعمل متخصصة مؤسسة: األنباء وكالة

 متخصصة أو اإلعالمية المجاالت لجميع شاملة اما االنباء وكالة وتكون  اإلعالمية الوسائل في نشره او لمشتركيها
 . محددة اعالمية مجاالت في

 الوسائل لعمل والمكملة المساندة األنشطة أنواع من بأي بالقيام متخصصة شركة: اإلعالمية الخدمات شركة
 . اإلعالمية
 ويجوز إلصدارها الالزم االعتماد أو الترخيص على ويحوز اعالمية وسيلة يملك من كل: اإلعالمية الوسيلة صاحب

 . اعتبارياً  أو طبيعياً  شخصاً  االعالمية الوسيلة صاحب يكون  ان
 ويعينه والقضائية اإلدارية الجهات وأمام الغير أمام اإلعالمية الوسيلة يمثل الذي الطبيعي الشخص: المسؤول المدير
 . الميةاإلع الوسيلة صاحب
 اعالمية وسيلة في التحرير سياسة على اإلشراف األساسية مهمته تكون  الذي الطبيعي الشخص: التحرير رئيس
 . االعالمية الوسيلة صاحب ويعينه الوسيلة تلك في االعالمي المحتوى  نشر عن مسؤوالً  ويكون 
 وسيلة في تعليقا او مالحظة أو تحقيقاً  أو خبراً  أو معلومة او مادة او محتوى  يدون  أو يورد من كل: الكالم صاحب
 . ال ام اعالميا أكان سواء اعالمية
 أو االحترافية بالصفة تتمتع التي الشبكة على التواصل وسيلة اعتماد تثبت المجلس يصدرها وثيقة: االعتماد وثيقة

 . اإلعالمية الخدمات مؤسسة
 اإللكترونية المواقع عن بيانات وتتضمن المجلس ئهاينش بيانات قاعدة..  اإلعالمية اإللكترونية المواقع سجل

 . المعتمدة اإلعالمية
 االتصال مصدر الى خاص بوجه وتشير إلكترونية اعالمية وسيلة على تداولها يجري  معلومات أي: الحركة بيانات

 . االتصال ومدة اليها الدخول يجري  التي والمواقع المستخدمة والعناوين
 وفي الخاصة وملكيته منزله وحرمة وسمعته ومراسالته والعائلية الشخصية أسراره حماية في الفرد حق: الخصوصية

 . موافقته دون  كشفها او اختراقها عدم
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 الثاني الفصل
 األساسية المبادئ

 (:2) المادة
 . ن والقانو  الدستور ألحكام وفقاً  إال حريته تقييد يجوز وال بحرية رسالته يؤدي مستقل كافة بوسائله اإلعالم
 (:3) المادة
 .. اآلتية األساسية القواعد إلى اإلعالمي العمل ممارسة تستند

 اإلنسان لحقوق  العالمي واإلعالن السورية العربية الجمهورية دستور في المكفولة األساسية والحريات التعبير حرية -1
 . ةالسوري العربية الجمهورية حكومة صدقتها التي الصلة ذات الدولية واالتفاقيات

 . العام بالشأن المتعلقة المعلومات على الحصول في المواطن حق -2
 الهوية وحماية الشعب مصالح عن والتعبير المعرفة نشر في والمسؤولية السوري  للمجتمع والقومية الوطنية القيم -3

 . الوطنية
 (:4) المادة
 المراسالت صفة لها ليست التي اإلعالمية تالمحتويا لوضع اإلعالمية الوسائل استخدام على اإلعالمي العمل يقوم

 .. اآلتية االساسية المبادئ مراعاة مع منه فئة او الجمهور عامة متناول في الشخصية
 . ومسؤولية بوعي الحرية هذه تمارس أن على التعبير حرية احترام -1
 . القانون  هذا في ةالوارد األحكام مراعاة مع واستخدامها المعلومات على الحصول في اإلعالمي حق -2
 . المعلومات نقل في والموضوعية والدقة والنزاهة واألمانة بالصدق االلتزام-3
 . األشكال من شكل بأي انتهاكها عن واالمتناع وحقوقهم وكرامتهم األفراد خصوصية احترام -4
 . الصحفيين اتحاد عن الصادر الصحفي الشرف ميثاق احترام -5
 . أنواعها اختالف على إلعالميةا الوسائل احتكار منع -6

 (:5) المادة
 الملكية حقوق  وحماية المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق  بحماية المتعلقة النافذة القوانين إعالمي محتوى  أي على تطبق
 . االختراع وبراءات والصناعية والتجارية الفكرية
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 الثالث الفصل
 والواجبات الحقوق 

 (:6) المادة
 . السابقة للرقابة اإلعالمي العمل يخضع ال محتوى  من اإلعالمية الوسائل في ينشر عما بالمسؤولية اإلخالل عدم مع

 (:7) المادة
 اال الحرية بهذه للمساس سبباً  اإلعالمي ينشره الذي الرأي يكون  ان يجوز وال القانون  في مصونة اإلعالمي حرية -أ

 . القانون  حدود في
 . سرية جلسة وفي القضاء طريق عن إال معلوماته مصادر بإفشاء اإلعالمي ةمطالب كانت جهة ألي يحق ال -ب

 (: 8) المادة
 . والواجبات الحقوق  حيث من الفكرية المهن من اإلعالم مهنة تعد

 (:9) المادة
 نشر في الحق وله كانت جهة أي من عليها والحصول نوعها كان أياً  المعلومات عن البحث في الحق لإلعالمي -أ
 . يستطيع ما بأفضل مصدرها ووثوقية وصحتها دقتها من بالتحقق يقوم ان بعد معلومات من عليه حصلي ما
 ونشر المفتوحة العامة واالجتماعات والجلسات المؤتمرات حضور في الحق عمله تأدية معرض في لإلعالمي -ب

 . وقائعها
 والتعليقات التحليالت تعرض أن ويجب عليها والتعليق عليها يحصل التي المعلومات تحليل في الحق لإلعالمي -ج

 . االصلية الوقائع وبين بينها بالتمييز للمتلقي يسمح نحو على اإلعالمي بها يقوم التي
 . المعلومة على الحصول في اإلعالميين بين الفرص تكافؤ دون  تحول قيود فرض جهة أي على يحظر -د
 على والحصول إليها الدخول في اإلعالمي مهمة تسهيل العام بالشأن المعنية والمؤسسات الجهات على -ه

 . المعلومات
 . عنها الكشف عدم العامة للجهات يحق التي المعلومات انواع تحديد الوزراء مجلس من بقرار يصدر -و

 (:10) المادة
 المقدم معلوماتال على الحصول طلب على بالرد العامة الجهات تلتزم 9 المادة من( و) الفقرة أحكام مراعاة مع -أ

 الرد عن امتناعها حال وفي لديها الطلب إيداع تاريخ من أيام سبعة خالل هويته تثبت وثيقة إبراز بعد اإلعالمي من
 . ضمنياً  رفضاً  ذلك يعد المدة هذه خالل

 أن على المعلومات على الحصول لطلب الجزئي أو الكلي الرفض في بالنظر اإلداري  القضاء محكمة تختص -ب
 . لديها إيداعه تاريخ من الشهر تتجاوز ال مدة خالل مبرم بقرار فيه تتب
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 (:11) المادة
 . العام الموظف على االعتداء بمنزلة عمله تأدية معرض في اإلعالمي على اعتداء أي يعد

 (:12) المادة
 .. نشر اإلعالمية الوسائل على يحظر

 والمعتقدات السماوية الديانات إلى اإلساءة أو الوطني واألمن الوطنية بالوحدة المساس شأنه من محتوى  أي -1
 . المذهبية أو الطائفية النعرات إثارة أو الدينية

 الكراهية على التحريض أو واإلرهاب العنف وأعمال الجرائم ارتكاب على التحريض شأنه من محتوى  أي -2
 . والعنصرية

 ويسمح المسلحة والقوات الجيش عن يصدر ما باستثناء حةالمسل والقوات بالجيش المتعلقة والمعلومات األخبار -3
 . بنشره

 .نشره من المحاكم تمنع ما وكل النافذة والتشريعات العام العقوبات قانون  في نشره يحظر ما كل -4
 . الدولة برموز يمس ما كل-5 

 (:13) المادة
 نشر أو نقد توجيه الشخصية الخصوصيةب مساساً  يعد وال لألفراد الخاصة للحياة يتعرض أن اإلعالمي على يحظر

 ومستهدفا بأعمالهم الصلة وثيق اإلعالمي المحتوى  يكون  أن على عامة خدمة أو بعمل المكلفين عن معلومات
 . العامة المصلحة

 (:14) المادة
 نتكا جهة أي من خاصة مزايا أي أو اإلعانة أو المكافأة سبيل على مالية مبالغ أي تلقي اإلعالمي على يحظر
 . بحوزته إعالمي محتوى  أي نشر عدم أو نشر في عليه التأثير بغية
 (:15) المادة
 عن مزايا أو مباشرة غير أو مباشرة مبالغ أي على يحصل أن أو اإلعالنات جلب في يعمل أن اإلعالمي على يحظر
 . إعالنية مادة أي باسمه يوقع أن يجوز وال صفة بأي اإلعالنات نشر
 (:16) المادة

 أو مباشرة بطريقة أجنبية جهات من خاصة مزايا أي أو اإلعانات أو التبرعات قبول اإلعالمية للوسيلة يجوز ال -أ
 . مباشرة غير
 هذه من( أ) الفقرة في المذكورة الجهات لمصلحة اإلعالمية الوسيلة تنشرها التي اإلعالنات أجر في زيادة أي تعد -ب

 . مباشرة غير إعانة منزلةب لإلعالن المقررة األجور عن المادة
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 . اإلعالمية للوسائل المباشر غير أو المباشر الدعم تقديم أسس المجلس يحدد -ج
 (:17) المادة

 أنواعها اختالف على اإلعالمية الوسائل في المنشور المحتوى  مجمل من اإلعالني المحتوى  يتجاوز أن يجوز ال -أ
 . المجلس يحددها نسبة
 النفع إلعالنات السنوية اإلعالنية مساحتها مجمل من بالمئة 5 عن تقل ال نسبة الميةاإلع الوسائل تخصص -ب

 . المجلس يقرره لما وفقاً  مجاناً  العام
 (:18) المادة

 . النافذ التجارة قانون  في عليها المنصوص الدفاتر ومسك بتنظيم اإلعالمية الوسائل تلتزم -أ
 المختصة السلطات من واإلداري  المالي للتفتيش المادة هذه من( أ) ةالفقر  في عليها المنصوص الدفاتر تخضع -ب

 . المسؤول مديرها أو اإلعالمية الوسيلة صاحب بحضور وذلك
 الرابع الفصل

 لإلعالم الوطني المجلس
 (:19) المادة
 واالستقالل يةاالعتبار  بالشخصية يتمتع" لإلعالم الوطني المجلس" يسمى مجلس السورية العربية الجمهورية في يحدث
 . القانون  هذا ألحكام طبقاً  اإلعالم قطاع تنظيم ويتولى الوزراء بمجلس ويرتبط واإلداري  المالي
 (:20) المادة

 اإلعالم مجال في الخبرة ذوي  من يختارون  ونائبه المجلس رئيس بينهم من أعضاء تسعة من المجلس يتألف -أ
 من طبيعيين أشخاصاً  جميعاً  يكونوا أن على اإلعالم بمجال المرتبطة يةالتقن واالختصاصات والثقافة والفكر والتواصل

 . السورية العربية الجنسية حملة
 ..  اآلتية الشروط المجلس عضو في تتوفر أن يجب -ب
 . جامعية شهادة على حاصالً  يكون  أن -1
 . عاماً  عشر خمسة عن تقل ال لمدة اختصاصه مجال في خبرة لديه يكون  أن -2
 . ملكيتها في مشاركاً  أو إعالمية وسيلة ألي مالكاً  يكون  الأ -3
 . والنزاهة بالمصداقية له مشهوداً  يكون  أن -4
 . قانوناً  اعتباره إليه رد قد يكن لم ما شائنة جنحة أو بجناية محكوماً  يكون  أال -5
 لمرة للتجديد قابلة سنوات ثثال مدتها لوالية وذلك تعويضاتهم فيه تحدد بمرسوم المجلس وأعضاء رئيس يسمى -ج

 . واحدة تالية
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 . المادة هذه ألحكام وفقاً  له بديل عين كان سبب ألي األعضاء أحد عضوية شغرت إذا -د
 . مركزه شغور أو قانوني وجه على غيابه حال في المجلس رئيس بمهام المجلس رئيس نائب يقوم -ه
 بجميع واالحتفاظ المجلس اجتماعات محاضر وتسجيل ألعمالا جدول إعداد يتولى للسر أميناً  المجلس يعين -و

 . المجلس من إليه الموكلة المهام وتنفيذ بالمجلس الخاصة والوثائق األوراق
 (:21) المادة

 .. اآلتية الحاالت إحدى في إال المجلس أعضاء من أي عضوية تنهى أو تنتهي ال
 . وفاته -1
 . عضويته مدة انقضاء -2
 . الجمهورية رئيس ويقبلها بها يتقدم تيال استقالته -3
 . العامة بالثقة مخلة أو شائنة جنحة أو بجناية عليه الحكم -4
 . العضوية شروط من بشرط إخالله -5
 . المجلس يقره الذي النحو على إليه الموكلة والواجبات المهام أداء في إهماله -6
 . المجلس يقره الذي النحو على إليه ةالموكل والواجبات المهام أداء على القدرة فقدانه -7

 (:22) المادة
 .. اآلتية والصالحيات المهام المجلس يتولى -أ
بداء وتعدديته الرأي عن التعبير وحرية اإلعالم حرية حماية على العمل -1  السياسات برسم يتعلق ما كل في الرأي وا 

 . اإلعالمية
صدار القانون  هذا أحكام وفق عالماإل قطاع بتنظيم الكفيلة والضوابط األسس وضع -2  التنظيمية واللوائح القرارات وا 

 . الغرض لهذا الالزمة
بداء اقتراح -3  . التنفيذ موضع وضعها في واإلسهام اإلعالم بقطاع المتعلقة التشريعات في الرأي وا 
قرار وضع -4  تشكيل وله اإلعالمية سائلبالو  الخاصة التراخيص بمنح المرتبطة الشروط ودفاتر التقنية المواصفات وا 

 . الغاية لهذه مختصة لجان
 أو منحها على الموافقة عدم أو والموافقة القانون  هذا أحكام وفق اإلعالمية للوسائل التراخيص طلبات دراسة -5

 . الغاية لهذه مختصة لجان تشكيل وله إلغائها
 . المالية وزارة مع بالتنسيق اإلعالمية للوسائل التراخيص وأجور بدالت تحديد -6
 المجلس وقرارات القانون  هذا في المحددة الترخيص بشروط لهم المرخص التزام لضمان الالزمة التدابير اتخاذ -7

 . التنظيمية
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 السعي -9. بالمنافسة المخلة الممارسات منع على والعمل وتنظيمها اإلعالم قطاع في العادلة المنافسة تحفيز -8
 . الودية بالطرق  اإلعالمية الوسائل بين نشأت التي المنازعات لتسوية
 قطاع يخص ما كل في والدولية واإلقليمية العربية واالتحادات والمنظمات الدول أمام سورية تمثيل في المشاركة -10

 . اإلعالم
صدار اإلعالم قطاع واقع عن سنوي  تقرير ونشر إعداد -11  . المهنية والنشرات والمنشورات المطبوعات وا 
 اإلعالمية الوسائل جميع في للعاملين المهني التأهيل مستوى  ورفع التدريب سياسات تنفيذ على اإلشراف -12

 . عملها وتنظيم اإلعالمي والتدريب والتأهيل والبحوث الدراسات لمراكز والترخيص
 . ن القانو  هذا بنصوص والتزامها اإلعالمية والمؤسسات الوسائل لجميع اإلعالمي األداء متابعة -13
 . لذلك يضعها ضوابط وفق لإلعالميين الهوية إثبات وثائق منح على اإلشراف -14
 أي بممارسة ترغب التي واألجنبية العربية اإلعالمية والوسائل المراسلين العتماد الالزمة واآلليات األسس وضع -15

 . السورية العربية الجمهورية أراضي داخل إعالمي نشاط
 يتوافق نحو على وشفافة وموضوعية منتظمة بصورة وصالحياته مهامه جميع بممارسة ميقو  أن المجلس على -ب
 . القانون  هذا أحكام مع
 . الوزراء مجلس في اعتمادها بعد الرسمية الجريدة في المجلس عن الصادرة التنظيمية والقرارات اللوائح تنشر -ج

 (:23) المادة
 . أعضائه ثلث من بطلب أو رئيسه من دعوة على ناءب الحاجة دعت وكلما شهرياً  المجلس يجتمع-أ

 . نائبه أو الرئيس فيهم بمن المجلس ألعضاء المطلقة األغلبية بحضور إال قانونياً  المجلس اجتماع يعد ال -ب
 . الجلسة رئيس منه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي األعضاء عدد بأغلبية المجلس قرارات تتخذ -ج
 المبحوثة القضايا في رأيه إلى االستماع بقصد الضرورة عند اجتماعاته لحضور مناسباً  يراه من دعوة لسللمج -د

 . التصويت حق له يكون  أن دون 
 رئيس من بقرار وتعويضاتهم مكافآتهم وتحدد المساعدة أو الخبرة لتقديم ومستشارين بخبراء االستعانة للمجلس -ه

 . الوزراء مجلس
 . القانون  هذا في عليها المنصوص صالحياته ببعض رئيسه يضتفو  للمجلس -و

 (:24) المادة
 . بمرسوم العددي مالكه ويحدد عام أمين يرأسه تنفيذي جهاز للمجلس يكون  -أ

 . المجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار التنفيذي والجهاز للمجلس الداخلي النظام يصدر -ب
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 متضمناً  المجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار التنفيذي والجهاز المجلس في االستخدام نظام يصدر -ج
 وأجورهم وحقوقهم والتزاماتهم معهم التعاقد أو التنفيذي الجهاز في العاملين تعيين وشروط أصول خاص بوجه

 . يتقاضونها التي والمزايا والمنح وتعويضاتهم
 . المالية وزير مع التنسيق بعد المجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس من اربقر  للمجلس المالي النظام يصدر -د
 . القضاء أمام المجلس ويمثل الصرف وآمر النفقة عاقد هو المجلس رئيس -هـ

 (:25) المادة
 . المجلس ويقرها العام األمين يعدها مستقلة موازنة للمجلس يكون  -أ

 من تكوينه يجري  السابقة السنوية ميزانيته في المبينة نفقاته إجمالي ضعف يعادل عام باحتياطي المجلس يحتفظ -ب
 عن الزائدة المبالغ وتؤول التنفيذي والجهاز للمجلس واالستثمارية الجارية النفقات جميع اقتطاع بعد موارده من الفائض

 . للدولة العامة الخزينة إلى االحتياطي هذا
ذا العام االحتياطي من يغطى مالية سنة ألي المجلس ميزانية في عجز وقع إذا -ج  لسد العام االحتياطي يكف لم وا 

  .العجز هذا بسد المالية وزارة تقوم العجز
 . المالية للرقابة المركزي  الجهاز لمراجعة المعتمد الحسابات مدقق من تدقيقها بعد المجلس حسابات تخضع -د
 المالية السنة في المالي ومركزه المجلس أعمال عن الوزراء مجلس يسرئ إلى سنوياً  تقريراً  المجلس رئيس يرفع -هـ

 . المالية السنة انتهاء من أشهر ثالثة خالل وذلك السابقة
 للرقابة المركزي  الجهاز من الختامية والحسابات الميزانية نتائج إقرار بعد المجلس وأعضاء رئيس ذمة إبراء يجري  -و

 . المعنية المالية السنة انتهاء من سنة على تزيد ال مدة خالل وذلك المالية
 (:26) المادة
 :يلي مما المجلس موارد تتألف

 . للدولة العامة الموازنة في للمجلس ترصد التي واإلعانات االعتمادات -1
 . للمجلس إيراداً  تؤول التي والتعويضات وتجديدها التراخيص وبدالت وأجور الترخيص طلبات تقديم أجور -2
 . النافذة واألنظمة القوانين وفق المجلس يتلقاها التي والمعونات والتبرعات والهبات نحالم -3

 (: 27) المادة
 له أو مساهماً  يكون  أن الثانية الدرجة حتى أقاربه أو فروعه أو أصوله أو زوجه أو المجلس عضو على يحظر -أ

 . المجلس في عضويته مدة يلةط إعالمية وسيلة أي لدى مباشرة غير أو مباشرة مالية مصلحة أي
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 أو فروعه أو أصوله أو زوجه أو مدير مرتبة من التنفيذي الجهاز موظفي من أي أو العام األمين على يحظر -ب
 لهم المرخص من أي لدى مباشرة غير أو مباشرة مالية مصلحة أي له أو مساهماً  يكون  أن الثانية الدرجة حتى أقاربه
 . الوظيفة أو المنصب شغله مدة طيلة
 أقاربه من أي بين أو بينه مصلحة وجود عدم فيه يبين خطياً  تصريحاً  المجلس أعضاء من عضو كل يقدم -ج

 تنشأ قد مصلحة أي عن باإلفصاح وتعهداً  اإلعالمية الوسائل من أي وبين المادة هذه من( أ) الفقرة في المذكورين
 . بذلك علمه فور
 مصالح أي أو مباشرة غير أو مباشرة مصلحة فيه له يكون  موضوع أي في النظر لدى المجلس عضو على -د

 أو الموضوع مناقشة في المشاركة عدم الحالة هذه في وعليه كتابة ذلك عن يفصح أن منصبه مقتضيات مع تتعارض
 . المجلس اجتماع محضر في الخصوص بهذا العضو عنه أفصح ما ويدون  فيه التصويت

 المعلومات عن للغير اإلفصاح التنفيذي الجهاز موظفي من أي أو العام األمين أو المجلس عضو على يحظر -هـ
 يجوز ال التي المعلومات المجلس ويحدد بسببها أو وظيفته بمهام القيام عند مباشرة غير أو مباشرة بصورة تلقاها التي

 . عنها اإلفصاح
 يتعلق فيما موقف أي اتخاذ انتهائها تاريخ من سنتين وخالل عضويتهم مدة طيلة المجلس أعضاء على يحظر -و

 . فيها البت له سبق أو المجلس فيها يبت التي بالقضايا
 الخامس الفصل

 والتصحيح الرد حق
 (: 28) المادة
 به يتعلق محتوى  من نشره سبق لما التصحيح أو الرد بنشر العالقة صاحب طلب على بناء اإلعالمية الوسائل تلتزم
  .تحريف أو نقص دون 

 .. اآلتية والشروط المهل ضمن النشر هذا يتم أن ويجب
 كانت حال وفي بذلك الطلب استالم بعد يصدر عدد أول في التصحيح أو الرد ينشر الدورية المطبوعات في -أ

 . وروده تاريخ من أيام ثالثة خالل التصحيح أو الرد ينشر يومية المطبوعة
 كان حال في فوراً  التصحيح أو الرد ينشر مباشرة الهواء على تبث تيال والبصري  السمعي التواصل وسائل في -ب

ال قائماً  يزال ال المباشر البث  .. اآلتي النحو على ينشر وا 
 . البرنامج لذات التالية الحلقة من األول الجزء في -1
ذا المماثلة التالية ةالنشر  مقدمة في التصحيح أو الرد فينشر الرئيسية األخبار نشرات إحدى في الخبر ورد إذا -2  وا 

 . التالية النشرة أو الموجز في فينشر لألخبار موجز في ورد
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 . الوسيلة وبنفس فوري  عاجل خبر في التصحيح أو الرد فينشر إعالمية وسيلة بأي عاجل كخبر الخبر ورد إذا -3
 . وروده فور التصحيح أو الرد ينشر الشبكة على التواصل وسائل في -ج

 :(29) المادة
 توضيح يضمن الذي النحو على أو مجاناً  الزمنية المساحة أو والحجم المكان بذات التصحيح أو الرد نشر يكون  -أ

 . صاحبه نظر وجهة
 مطالبة في الحق اإلعالمية فللوسيلة المادة هذه من( أ) الفقرة في الواردة الحدود التصحيح أو الرد تجاوز إذا -ب

 . المقررة اإلعالنات تسعيرة أساس على الزائد المقدار بأجر النشر لقب التصحيح أو الرد طلب صاحب
 (: 30) المادة

 مرة الحق هذا يمارس أن على ورثته إلى التصحيح أو الرد حق ينتقل التصحيح أو بالرد الحق صاحب توفي إذا -أ
 . عنهم عدد أو الورثة مجموع واحدة

 . يصححوه أو وفاته بعد مورثهم عن ينشر محتوى  أي على يردوا أن في الحق للورثة -ب
 (:31) المادة
 إن بالموضوع المتعلقة المستندات به مرفقاً  مقامه يقوم ما أو مضمون  كتاب بموجب التصحيح أو الرد طلب يرسل
 . وجدت
 (: 32) المادة
 .. اآلتية الحاالت إحدى في جزئياً  أو كلياً  التصحيح أو الرد نشر رفض يجوز

 . المصحح أو عليه المردود المقال في المستعملة اللغة رغي بلغة كان إذا -1
 في التصحيح أو الرد استوجب الذي المحتوى  نشر على شهر مضي بعد اإلعالمية الوسيلة إلى وصل إذا -2

 . المطبوعات في شهرين وبعد اإللكترونية اإلعالمية الوسائل
 . وتوقيعه الرد صاحب باسم مذيالً  يكن لم إذا -3
 . النافذة واألنظمة للقوانين مخالفاً  نكا إذا -4

 (:33) المادة
 للوسيلة يحق صحيح المنشور المحتوى  وأن مغلوط أنه التصحيح أو الرد نشر بعد قضائي بحكم ثبت إذا -أ

 عن بالتعويض المطالبة عن فضالً  العادية التسعيرة حسب نشره بأجرة التصحيح أو الرد صاحب مطالبة اإلعالمية
 . اإلعالمية بالوسيلة لحقت يالت األضرار

 ذاته المكان وفي ذاتها التسعيرة بمقتضى عليه المحكوم نفقة على اإلعالمية الوسيلة في الصادر الحكم ينشر -ب
 . التصحيح فيه نشر الذي
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 (:34) المادة
 قاضي إلى طلبال التصحيح أو الرد لطالب يحق القانون  هذا من 29 والمادة 28 المادة أحكام مخالفة حال في -أ

 . التصحيح أو الرد نشر اإلعالمية الوسيلة إلزام المختص المستعجلة األمور
 نفقة أي الطالب تحميل دون  المعجل النفاذ بصيغة قراره ويصدر المذاكرة غرفة في الطلب هذا في القاضي ينظر -ب

 . بالتعويض بالمطالبة المتضرر بحق اإلخالل ودون 
 السادس الفصل

جراءاته عتمادواال الترخيص  وا 
 (: 35) المادة
 هذا في عليها المنصوص الشروط وفق وذلك أنواعها اختالف على اإلعالمية الوسائل إصدار في الحق شخص لكل

 . القانون 
  المطبوعات: أوالا 

 (:36) المادة
 مسؤوالً  ن ويكو  صفحاتها وعدد ومنهجها المطبوعة باسم المجلس دورية غير مطبوعة بإصدار الراغب الشخص يخطر
 كل عند اإلخطار ويقدم العام في مرات ثالث من أكثر إصدارها يكون  أال على القضاء وأمام الغير أمام محتواها عن

 . إصدار
 (:37) المادة

 . الدورية المطبوعات إصدار القانون  هذا أحكام وفق للترخيص يخضع -أ
 .. اآلتية اإلجراءات فقو  وذلك المجلس من بقرار الدورية للمطبوعات الرخصة تمنح -ب
 جميع مستوفياً  تقديمه تاريخ من يوماً  ثالثين تتجاوز ال مدة خالل إليه المقدم الترخيص بطلب المجلس يبت -1

 . أيام عشرة خالل بقراره الترخيص طالب إبالغ المجلس وعلى القانون  هذا أحكام وفق المطلوبة الشروط
 . مسبباً  يكون  أن بفيج الترخيص برفض المجلس قرار صدر إذا -2
 و 1 البندين أحكام الجديد الطلب هذا على ويطبق المجلس إلى جديد طلب تقديم الترخيص رفض حالة في يجوز -3
 . الفقرة هذه من 2
 . الرفض قرار في للطعن اإلداري  القضاء محكمة إلى اللجوء بالترخيص طلبه رفض لمن يحق -ج
 . الوزراء مجلس من تصديقه بعد إال المفعول ساري  المادة ذهه في إليه المشار الترخيص يصبح ال -د
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 (:38) المادة
 :متضمناً  الترخيص طلب العالقة صاحب يقدم
 . بها تحرر التي اللغات أو واللغة صدورها ومواعيد ومنهجها ونوعها الدورية المطبوعة اسم -1
 . العلمي تحصيله ومستوى  وعمره إقامته ومحل ومهنته عائلته واسم الدورية المطبوعة صاحب اسم -2
 صورة بالطلب يربط أن يجب شركة باسم تصدر الدورية المطبوعة كانت حال وفي الدورية المطبوعة مال رأس -3

 . التجاري  والسجل الشركة نظام عن
 . الدورية للمطبوعة الرئيسي المركز -4
 . سنين ثالث أول في منها المتوقعة والعائدات ةوالمالي التشغيلية وخطتها التحريرية المطبوعة سياسة عن ملخص -5

 (:39) المادة
 .. اآلتية الشروط الدورية المطبوعة ترخيص طلب مقدم في تتوفر أن يجب طبيعي شخص باسم الترخيص كان إذا -أ
 . األقل على سنوات خمس منذ حكمه في من أو السورية بالجنسية متمتعاً  يكون  أن -1
 . قانوناً  اعتباره له رد قد يكن لم ما شائنة جنحة أو بجناية محكوم وغير المدنية وقهبحق متمتعاً  يكون  أن -2
 . القانون  هذا نشر حين دورية مطبوعة لرخصة مالكاً  أو جامعية شهادة حائزاً  يكون  أن -3
 . السورية العربية الجمهورية في مقيما يكون  أن -4
 التجاري  وسجلها األساسي الشركة نظام عن مصدقة رةصو  تقديم يجب شركة باسم الترخيص كان حال في -ب

 .. اآلتية الشروط الدورية المطبوعة ترخيص طلب في تتوفر أن ويجب
 . الشركات قانون  ألحكام وفقاً  سورية الشركة جنسية تكون  أن -1
دارتها الشركة مركز مقر يكون  أن -2  . سورية في وا 
 . سورية الشركاء جميع جنسية تكون  أن -3
 . المادة هذه من( أ) الفقرة من( 3) البند في الوارد بالشرط المؤسسين الشركاء أكثرية يتمتع نأ -4
 في مالكاً  بالمئة 50 على تزيد بنسبة يومية لمطبوعة المالك اإلعالمية الوسيلة صاحب يكون  أن يجوز ال -ج

 . بالمئة 49 على تزيد بنسبة أخرى  يومية مطبوعة
 (:40) المادة

 . العالقة صاحب من طلب على بناء المجلس من بقرار وشروطه ومواصفاته الترخيص مكان قلن يجوز -أ
 . القانون  هذا من 39 المادة أحكام له المتنازل على تنطبق أن على المجلس بموافقة الرخصة عن التنازل يجوز -ب
 أحكام له المتنازل على تنطبق أن على المجلس بموافقة منهم عدد إلى أو مالكها ورثة إلى الرخصة نقل يجوز -ج

 . القانون  هذا من( 39)المادة
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 (: 41) المادة
 أن للمجلس يجوز وال التحرير ورئيس المسؤول المدير باسم المجلس المطبوعة صاحب يعلم الترخيص صدور بعد

 .. اآلتية الشروط مستوفية كانت حال في التسمية هذه يرفض
 ..  المسؤول للمدير -أ
 . القانون  هذا من 39 المادة من( أ) الفقرة من 4 و 2 و 1 البنود في الواردة الشروط قيحق أن -1
 من أكثر لمهنته ممارسته تثبت المجلس يعتمدها إعالمية خبرة شهادة حامالً  أو جامعية شهادة حائزاً  يكون  أن -2

 . سنوات ست
 وسيلة من أكثر يملك المطبوعة صاحب كان إذا إال واحدة دورية مطبوعة من أكثر في مسؤوالً  مديراً  يكون  أال -3

 . الوسائل تلك لجميع واحد مسؤول مدير تعيين الحالة هذه في فله إعالمية
 .. التحرير لرئيس -ب
 . القانون  هذا من 39 المادة من( أ) الفقرة من 4 و 2 و 1 البنود في الواردة الشروط يحقق أن -1
 مطبوعة لتحرير رئيساً  يكون  أو األقل على سنوات خمس اإلعالم مهنة رسوما جامعية شهادة حائزاً  يكون  أن -2

 . القانون  هذا نفاذ حين صادرة دورية
 . واحدة يومية مطبوعة من أكثر تحرير رئيس يكون  أال -3
 تتحقق أن على نفسه الوقت في فيها للتحرير رئيساً  أو مسؤوالً  مديراً  يكون  أن الدورية المطبوعة لصاحب يحق -ج

 . المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتين في المحددة الشروط
 المحددة الشروط تتحقق أن على التحرير ورئيس المسؤول المدير وظيفتي بين الجمع الدورية المطبوعة في يجوز -د

 . المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتين في
 تغيير أي حصول حال في عمل يامأ ثالثة قبل كتابة المجلس إخطار الدورية المطبوعة صاحب على يجب -ه

 المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتين في المحددة الشروط تحقق يثبت بما مرفقاً  التحرير رئيس أو المسؤول بالمدير يتعلق
 . حدوثه من أيام ثالثة خالل المجلس إخطار يجب بهما يتعلق طارئ  حدوث حال وفي
 (:42) المادة

 ويعد الترخيص منح تاريخ من أشهر ثالثة خالل المطبوعة بإصدار يبدأ نأ الدورية المطبوعة صاحب على -أ 
 . المطبوعة صدور دون  المدة هذه مضي بعد حكماً  ملغى الترخيص

 ثالثة تتجاوز ال بمدة محددة مؤقتة بصورة نشرها أوقف إذا فوراً  المجلس إخطار الدورية المطبوعة صاحب على -ب
 . التوقف بعد نشرها أعاد أو نهائية رةبصو  أو السنة في واحدة لمرة أشهر
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 (: 43) المادة
 .. اآلتية البيانات بذكر منشور عدد كل في الدورية المطبوعة تلتزم
 . المطبوعة صاحب اسم -1
 . الرئيسي اإلعالمية الوسيلة إدارة مركز -2
 . التحرير ورئيس المسؤول المدير اسم -3
 . النشر إدارة أو التحرير مركز عنوان -4
 . المطبوعة صدور تاريخ -5
 . للبيع المعد العدد رأس في مبيناً  نسخة كل سعر -6
 . ومنهجها المطبوعة صدور مواقيت -7

  والبصري  السمعي التواصل وسائل: ثانياا 
 (:44) المادة
 يبأ والبصري  السمعي التواصل وسائل من وسيلة أي تشغيل أو إنشاء أي القانون  هذا أحكام وفق للترخيص يخضع
 .. بواسطة خاص وبوجه كانت تقنية
 . الراديوية الترددات طيف -1
 . الساتلية المنظومات -2
 . الكبال شبكات -3

 (:45) المادة
 الشركة أو المسؤولية المحدودة الشركة شكل يتخذ الذي االعتباري  الشخص على الترخيص طلب تقديم حق يقصر -أ

 . األقل على جامعية شهادة حائزين فيها اءالشرك أكثرية يكون  أن على المغفلة المساهمة
 .. على والفروع األصول من أسرته وأفراد وزوجه شريك أي ملكية تزيد ال أن يجب -ب
 باألخبار منها المتخصصة أو الشامل المحتوى  ذات التلفزية الخدمة وسائل في الشركة مال رأس من بالمئة 20 -1

 تلفزية خدمة وسيلة في نسبة ألي مالكاً  يكون  أال على التلفزية الخدمة وسائل باقي في بالمئة 25 و السياسية والبرامج
 . المحتوى  منهج نفس لها يكون  أخرى  وطنية

 . اإلذاعية الخدمة وسائل في الشركة مال رأس من بالمئة 25 -2
 (:46) المادة

 .. الترخيص طلب يتضمن أن يجب 
 . التجاري  وسجلها ساسياأل نظامها عن مصدقة وصورة ونوعها الشركة اسم -1
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 . التلفزية أو اإلذاعية الخدمة منهج -2
 . البث يغطيها التي والمناطق البث ومكان اإلعالمية الوسيلة اسم -3
 . الخدمات تلك تقديم في المستعملة والتقنيات ذلك غير أو فضائياً  أو أرضياً  البث كيفية -4

 (:47) المادة
  :يلي ما تضمنت دراسة تقديم الترخيص لمنح يشترط

 . المخصصة والترددات القنوات بواسطة والنقل البث ألجهزة التقنية والمواصفات اإلمكانات -1
 . واستوديوهات ومعدات وتجهيزات وأمكنة وبرامج بشرية موارد من العمل ومستلزمات شروط -2
 . المالية مالءتها من والتأكد قلاأل على الترخيص من األولى السنة نفقات تأمين على اإلعالمية الوسيلة قدرة -3
 . وطنية جميعها تكون  أن شريطة اإلعالمية الوسيلة تمويل مصادر -4

 (: 48) المادة
 بتخصيص 2010 لعام 18 رقم بالقانون  الصادر االتصاالت بقانون  المحدثة االتصاالت لقطاع الناظمة الهيئة تقوم

 في الغرض لهذا المحددة النطاقات ضمن وذلك لها المرخص والبصري  السمعي التواصل لوسائل الالزمة الترددات
 . الجهات لتلك والمخصصة المحددة بالترددات المجلس الهيئة وتعلم الترددي للطيف الوطنية الخطة
 (:49) المادة

 الطلب تقديم تاريخ من أشهر ستة تتجاوز ال مدة خالل رفضه أو الترخيص بقبول المتعلق قراره المجلس يصدر: أ
 . 2010 لعام 18 رقم بالقانون  المحدثة االتصاالت لقطاع الناظمة الهيئة مع التنسيق بعد وذلك مرفقاته جميع وفياً مست
 . مسبباً  يكون  أن فيجب الترخيص برفض المجلس قرار صدر إذا -ب
 . الرفض قرار في للطعن اإلداري  القضاء محكمة إلى اللجوء بالترخيص طلبه رفض لمن يحق -ج
 . الوزراء مجلس من تصديقه بعد إال المفعول ساري  المادة هذه في إليه المشار الترخيص يصبح ال -د

 (: 50) المادة
 قابلة وتكون  التلفزية الخدمة لوسائل سنة عشرة وبخمس اإلذاعية الخدمة لوسائل سنوات بعشر الترخيص مدة تحدد

 . األقل على نةبس المدة انتهاء قبل المجلس إلى يقدم طلب على بناء للتجديد
 (:51) المادة
 هذا من( 41) المادة أحكام عليهما وتنطبق للتحرير ورئيس مسؤول مدير والبصري  السمعي التواصل لوسيلة يكون 

 اإلعالمي المحتوى  ذات والبصري  السمعي التواصل وسائل في التحرير رئيس محل يحل أن ويجوز القانون 
 . القانون  هذا أحكام معرض في التحرير رئيس معاملة ملويعا للبرامج مدير السياسي غير المتخصص
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 (:52) المادة
 التي والخدمات البيانات من أي على إضافات أو تعديالت أي إجراء والبصري  السمعي التواصل لوسيلة يجوز ال -أ

 . المجلس موافقة دون  الترخيص عليها يشتمل
ذاعة التلفزي  البث خالل اسمها أو شعارها إظهار والبصري  السمعي التواصل وسيلة على -ب  والتردد المحطة اسم وا 

 . اإلذاعي البث ساعات خالل المستخدم
 حالة في والمرئي اإلذاعية الخدمة حالة في المسموع بالتسجيل تحتفظ أن والبصري  السمعي التواصل وسائل على -ج

 . المجلس يحددها لمدة برامج من بثه يتم لما التلفزية الخدمة
 (:53) المادة
 أي عن أو عنه التنازل اإلعالمية الوسيلة لصاحب يجوز وال أخرى  جهة أي لمصلحة الترخيص في التصرف يحظر
 . المجلس بموافقة إال منه جزء

 (:54) المادة
 ويعد الترخيص منح تاريخ من سنة خالل الخدمة تبدأ أن لها المرخص والبصري  السمعي التواصل وسيلة على -أ 

 . الخدمة بدء دون  المدة هذه مضي بعد حكماً  ملغى الترخيص
 . سنة مدة خالل متقطعة أو متصلة يوماً  ثالثين لمدة مبرر غير بسبب الخدمة توقفت إذا الترخيص يلغى -ب

 (:55) المادة
 .. اآلتي النحو على فيها البث تقنيات حيث من بترخيصها المسموح والبصري  السمعي التواصل وسائل تصنف

 . كاملة السورية العربية الجمهورية أراضي تغطي أرضية تلفزية أو إذاعية دمةخ وسائل -1
 تقل أال على السورية العربية الجمهورية أراضي من محددة أجزاء تغطي أرضية تلفزية أو إذاعية خدمة وسائل -2

 . محافظات ثالث عن التغطية
 الجمهورية أراضي تغطيتها نطاق ويتجاوز ساتليةال المنظومات تستخدم فضائية تلفزية أو إذاعية خدمة وسائل -3

 . السورية العربية
 . فيها للمشتركين إال برامجها تتيح وال التشفير تقنيات تستخدم فضائية أو أرضية تلفزية أو إذاعية خدمة وسائل 4

 (:56) المادة
 .. اآلتي النحو على محتواها حيث من بترخيصها المسموح والبصري  السمعي التواصل وسائل تصنف

 . السياسية والبرامج األخبار وفيها الشامل المحتوى  ذات والبصري  السمعي التواصل وسائل -1
 . عنه تخرج ال الذي المتخصص البرامجي المحتوى  ذات والبصري  السمعي التواصل وسائل -2
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 (:57) المادة
 . المجلس من بقرار يةالتلفز  أو اإلذاعية الخدمة ورسم اإلعالمية الوسيلة ترخيص بدل يحدد -أ

 . البدل تسديد بعد إال الترخيص سريان يبدأ ال -ب
  الشبكة على التواصل وسائل: ثالثاً 

 (:58) المادة
 . االحترافية بالصفة تتمتع الشبكة على تواصل لوسيلة اعتماد وثيقة على للحصول المجلس إلى بطلب التقدم يمكن -أ

 .. يتضمن أن على الشبكة على التواصل وسيلة صاحب من االعتماد طلب يقدم -ب
ثبات الشبكة على التواصل بوسيلة المرتبط اإلعالمي اإللكتروني الموقع عنوان -1  مقدم إلى الموقع هذا عائدية وا 

 . االعتماد طلب
 بوسيلة المرتبط اإلعالمي اإللكتروني الموقع معهم يتعامل الذين الشبكة على االستضافة خدمات مقدمي أسماء -2

 . الشبكة على التواصل
 الشروط فيه تتوفر أن على وجوده حال في التجاري  وسجله وعنوانه الشبكة على التواصل وسيلة صاحب اسم -3

 . القانون  هذا من( 41) المادة في المحددة
 . فيهما توفرها المطلوب الشروط المجلس ويحدد التحرير ورئيس المسؤول المدير اسم -4
 . الشبكة على صلالتوا وسيلة منهج -5
( أ) الفقرة في المحددة للشروط المستوفي الطلب المجلس استالم بعد الشبكة على التواصل وسائل اعتماد يجري  -ج
 . االستالم هذا تاريخ من عمل يوم عشر خمسة مدة خالل االعتماد وثيقة المجلس ويصدر المادة هذه من
 الواردة البيانات احد على يطرأ تغيير أي عن المجلس إبالغ ةالمعتمد الشبكة على التواصل وسيلة صاحب على -د

 . أيام عشرة مدة خالل الطلب في
 . لها مسؤوالً  مديراً  أو تحرير رئيس المعتمدة الشبكة على التواصل وسيلة صاحب يكون  أن يجوز-ه
 تتحقق أن على ريرالتح ورئيس المسؤول المدير وظيفتي بين الجمع الشبكة على التواصل وسيلة في يجوز -و

 . المجلس يحددها التي الشروط
 (:59) المادة
 .. اآلتية الحاالت إحدى في الشبكة على التواصل وسيلة اعتماد يلغى
 . بذلك طلباً  الوسيلة صاحب تقديم -1
 . المختصة القضائية السلطة من بذلك حكم صدور -2
 . االعتماد منح شروط بأحد اإلخالل -3
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 (:60) المادة
 المعتمدة غير أو المعتمدة الشبكة على التواصل وسائل في محتوى  من ينشر ما كل على النشر محظورات طبقت -أ

 . كالم صاحب أي من أم الشبكة على التواصل وسيلة في العاملين من أي من محرراً  أكان سواء
 . عليه التعليقات أو محتوى  من فيها يرد عما القضاء وأمام الغير أمام مسؤولة الشبكة على التواصل وسيلة تعد -ب

 (: 61) المادة
 بيانات وبحفظ أشكاله اختالف على فيها ينشر الذي المحتوى  من نسخة بحفظ الشبكة على التواصل وسيلة تلتزم

 يحددها لمدة وذلك الشبكة على المحتوى  وضع في يسهمون  الذين األشخاص هوية من بالتحقق تسمح التي الحركة
 . ذلك تطلب عندما القضائية السلطة إلى تقديمها يجب إنه على المهنة لسر والمحتوى  لبياناتا هذه وتخضع المجلس
 (: 62) المادة

 . بها الخاصة البيانات يتضمن المعتمدة الشبكة على التواصل لوسائل وطني سجل المجلس في يحدث -أ
 . بالتزوير إال ايخالفه ما إثبات يجوز ال رسمية السجل هذا من الصادرة الوثائق تعد -ب

 (: 63) المادة
 : اآلتية البيانات بذكر لها الرئيسية الصفحة في المعتمدة الشبكة على التواصل وسيلة تلتزم
 . الرئيسي الوسيلة إدارة ومركز الوسيلة صاحب اسم -1
 . التحرير ورئيس المسؤول المدير اسم -2
 . وجد إن التحرير مركز عنوان -3
 بوسيلة المرتبط اإلعالمي اإللكتروني الموقع معهم يتعامل الذين الشبكة على االستضافة خدمات مقدمي أسماء -4

 . الشبكة على التواصل
 (: 64) المادة

 الشعبية والمنظمات المرخصة السياسية واألحزاب العامة بالجهات الخاصة الشبكة على التواصل وسائل تعد -أ
 . حكماً  معتمدة أصوالً  مرخصة أخرى  جهة أيو  والجمعيات المهنية والنقابات واالتحادات

 وتقديم إنشائها عن المجلس بإعالم المادة هذه من( أ) الفقرة في إليها المشار الشبكة على التواصل وسائل تلتزم -ب
 . المجلس يحددها التي البيانات

 أمام يمثلها مسؤول مدير ادةالم هذه من( أ) الفقرة في إليها المشار الشبكة على التواصل وسائل من لكل يكون  -ج
 . القانون  هذا في الواردة الشروط فيه تتوفر أن على والقضائية اإلدارية الجهات

 . حكماً  ملغى االعتماد عد المادة هذه من( أ) الفقرة في المذكورة الجهات من أي حلت إذا -د
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 (: 65) المادة
 نفسه االسم باستخدام الشبكة على تواصل وسيلة في كترونياً إل محتواها نشر لها المرخص اإلعالمية للوسائل يجوز -أ

 . المطلوبة بالبيانات المجلس إعالم بعد وذلك االعتماد على حاصالً  الحالة هذه في الترخيص صاحب ويعد
 عن محتواها في تختلف الشبكة على تواصل لوسيلة اعتماد بطلب يتقدم أن اإلعالمية الوسيلة لصاحب يجوز -ب

 تلك إلى لإلشارة نفسها الدورية المطبوعة اسم استخدام له ويجوز القانون  هذا ألحكام وفقاً  وذلك إلعالميةا وسيلته
 . الوسيلة
  األنباء وكاالت: رابعاا 
 (: 66) المادة

 مغفلة مساهمة شركة شكل يتخذ اعتباري  شخص قبل من المجلس إلى الشاملة األنباء لوكالة الترخيص طلب يقدم -أ
 . الشركة مال رأس من بالمئة 30 على والفروع األصول من أسرته وأفراد شريك أي ملكية تزيد أال على
 . التجاري  وسجلها األساسي نظامها عن مصدقة وصورة ونوعها الشركة اسم الطلب يتضمن -ب
 . األقل على جامعية شهادة حائزين الشركاء أكثرية يكون  أن يجب -ج

 (: 67) المادة
 المحدودة الشركة شكل يتخذ اعتباري  شخص قبل من المجلس إلى المتخصصة األنباء لوكالة لترخيصا طلب يقدم -أ

 . المغفلة المساهمة الشركة أو المسؤولية
 . التجاري  وسجلها األساسي نظامها عن مصدقة وصورة ونوعها الشركة اسم الطلب يتضمن -ب
 . جامعية شهادة حائزين الشركاء أكثرية يكون  أن يجب -ج

 (: 68) المادة
 : المتعلقة الترخيص منح شروط المجلس يضع

 . بأعمالها القيام على تساعدها أن شأنها من التي األنباء لوكالة المالية باإلمكانات -1
 . البشرية بالموارد -2
 . الوكالة أعمال في المستخدمة التقنية بالمواصفات -3

 (: 69) المادة
 أشهر ثالثة تتجاوز ال مدة خالل وذلك الموافقة بعدم أو الترخيص طلب على لموافقةبا قراره إصدار المجلس على -أ

 . شروطه مستوفياً  الطلب تسليم تاريخ من
 . مسبباً  يكون  أن فيجب الترخيص برفض المجلس قرار صدر إذا -ب
 . الرفض قرار في للطعن اإلداري  القضاء محكمة إلى اللجوء بالترخيص طلبه رفض لمن يحق -ج
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 . الوزراء مجلس من تصديقه بعد إال المفعول ساري  المادة هذه في إليه المشار الترخيص يصبح ال -د
 (: 70) المادة
 . القانون  هذا من 41 المادة أحكام عليهما وتطبق تحرير ورئيس مسؤول مدير األنباء لوكالة يكون 
 (: 71) المادة

 عليها يشتمل التي والخدمات البيانات من أي على إضافات وأ تعديالت أي إجراء األنباء لوكالة يجوز ال -أ
 . المجلس موافقة دون  الترخيص

 يحددها لمدة لمشتركيها تقدمه الذي اإلخباري  اإلعالمي المحتوى  عن بنسخة االحتفاظ األنباء وكالة على -ب
 . المجلس

 عن أو عنه التنازل يجوز ال كما رى أخ جهة أي لمصلحة األنباء لوكالة الممنوح الترخيص في التصرف يحظر -ج
 . باطالً  الشأن بهذا تصرف أي ويعد المجلس بموافقة إال منه جزء أي

 (: 72) المادة
 ملغى الترخيص ويعد الترخيص منح تاريخ من أشهر ستة خالل الخدمة تبدأ أن لها المرخص األنباء وكالة على
 . الخدمة بدء دون  المدة هذه مضي بعد حكماً 
 (: 73) المادة
 . عنها يصدر محتوى  أي عن مسؤولة األنباء وكالة تعد

  اإلعالمية الخدمات شركات: خامساا 
 (: 74) المادة

 في العاملة الجهات تنظم أن على اإلعالمية الوسائل لعمل والمكملة المساندة األنشطة أنواع بجميع القيام يجوز -أ
 . األنشطة هذه أنواع جلسالم ويحدد الشركات قانون  ألحكام وفقاً  المجال هذا
 . المجلس من المعتمدة اإلعالمية الخدمات شركات مع التعاقد حرية اإلعالمية للوسائل -ب

 (: 75) المادة
 . اإلعالمية الخدمات شركات اعتماد شروط المجلس يحدد -أ

 الطلب استالم تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل اعتماد وثيقة اإلعالمية الخدمات شركات المجلس يمنح -ب
 : اآلتية بالبيانات مرفقة للشروط المستوفي

 جنسية تكون  أن على الرئيسي إدارتها ومركز التجاري  وسجلها األساسي نظامها عن مصدقة وصورة الشركة اسم -1
 . الشركات لقانون  وفقاً  سورية الشركة

 . اإلعالمية للوسائل ستقدمها التي الخدمة ونوع تملكها التي التقنية والمواصفات باإلمكانات بيان -2
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 . مسبباً  يكون  أن فيجب االعتماد برفض المجلس قرار صدر إذا -ج
 . الرفض قرار في للطعن القضاء محكمة إلى اللجوء باالعتماد طلبه رفض لمن يحق -د

 (: 76) المادة
 التي األعمال وعن األجنبية اتالجه وبين بينها المبرمة العقود عن للمجلس بالتصريح المعتمدة الشركات تتقدم -أ

 . بتنفيذها البدء قبل العقود هذه عليها تنطوي 
 عد رد دون  المدة هذه انتهت فإذا تقديمه تاريخ من أيام ثالثة خالل التصريح هذا على بقرار بالرد المجلس يلتزم -ب

 . الضمنية بالموافقة قراراً 
 (: 77) المادة
 األعمال كانت إذا القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في اإلعالمية الوسائل لةمعام اإلعالمية الخدمات شركات تعامل
 . للجمهور إعالمي محتوى  تقديم على مباشرة غير أو مباشرة بصورة تنطوي  بها تقوم التي

 السابع الفصل
 المحاكمات وأصول العقوبات

 (: 78) المادة
 معاقباً  جرائم تشكل التي األفعال عن مسؤولون  عالميةاإل الوسائل في الكالم وصاحب واإلعالمي التحرير رئيس -أ

 . الجرمية أحدهم مساهمة انتفاء يثبت لم ما النافذة والقوانين القانون  هذا في عليها
 تلحق التي األضرار عن بالتعويض واإلعالمي التحرير رئيس مع بالتضامن مسؤول اإلعالمية الوسيلة صاحب -ب

 . بالغير
 (: 79) المادة
 إلى إضافة القانون  هذا من( 12) المادة أحكام يخالف من كل النافذة القوانين في عليها المنصوص بالعقوبات يعاقب
لغاء األولى المرة في أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة البث أو النشر عن اإلعالمية الوسيلة إيقاف  حال في الترخيص وا 
 . التكرار
 (: 80) المادة
 . القانون  هذا من( 13) المادة أحكام يخالف من كل النافذة القوانين في يهاعل المنصوص بالعقوبات يعاقب
 (: 81) المادة
( 16) المادةو( 14) المادة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف وخمسين مئتين إلى ألفا خمسين من بالغرامة يعاقب

 . القانون  هذا من
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 المبلغ هذا ويؤول عليها حصل التي اإلعانة أو المزية أو تبرعال مثلي يعادل تعويض بأداء المخالف المحكمة وتلزم
 . للمجلس إيراداً 
 (: 82) المادة
 وتلزم القانون  هذا من( 15) المادة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف خمسين إلى آالف عشرة من بالغرامة يعاقب

 . للمجلس إيراداً  المبلغ هذا ولويؤ  عليه المتحصل المبلغ مثلي يعادل تعويض بأداء المخالف المحكمة
 (: 83) المادة
 هذا من( 17) المادة من( أ) الفقرة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف مئة إلى ألفا عشرين من بالغرامة يعاقب
 الحجم عن الزائدة اإلعالنية المادة تسعيرة ثمن أمثال ثالثة يعادل تعويض بأداء المخالف المحكمة وتلزم القانون 

 . للمجلس إيراداً  المبلغ هذا ويؤول لإلعالنات به مسموحال
 (: 84) المادة
 هذا من( 18) المادة أحكام يخالف طبيعي شخص كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب
 . القانون 
 (: 85) المادة
 التنفيذي الجهاز في الموظف أو العام األمين أو المجلس عضو سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من بالغرامة يعاقب
 . القانون  هذا من( 27) المادة من/ هـ/و/ب/و /أ/ الفقرات أحكام يخالف الذي
 (: 86) المادة
 هذا من( 29) المادةو( 28) المادة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب
 .بالتعويض بالمطالبة ررالمتض بحق اإلخالل ودون  القانون 
 (:87) المادة

 الرخصة منحه قبل البث أو النشر أعمال يباشر من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب -أ
 . البث أو النشر أعمال وبإيقاف

 عن الوسيلة قافإي بعد البث أو النشر أعمال يباشر من على المادة هذه من( أ) الفقرة في الغرامة تضاَعف -ب
 . القانون  هذا أحكام وفق البث أو النشر
 (: 88) المادة
 البيانات يخالف من كل االعتماد أو الترخيص وبإلغاء سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب
 . انون الق هذا من( 58) المادة من( ب) الفقرة من( 5) والبند( 38) المادة من( 1) البند في الواردة
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 (: 89) المادة
( 41) المادة من( هـ) الفقرة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف وخمسين مئتين إلى ألفاً  خمسين من بالغرامة يعاقب
 . التصرف بطالن عن فضالً  القانون  هذا من( 42) المادة من( ب) والفقرة
 (: 90) المادة
( 43) المادة أحكام وفق ذكرها الواجب البيانات يغفل من كل سورية ةلير  ألف مئة إلى ألفاً  عشرين من بالغرامة يعاقب
 . خاطئة يذكرها أو القانون  هذا من( 63) والمادة( 52) المادة من( ب) والفقرة
 (: 91) المادة
لغاء البث وبإيقاف سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من بالغرامة يعاقب  (ب) الفقرة أحكام يخالف من كل الترخيص وا 

 . القانون  هذا من( 67) المادة من( أ) والفقرة( 66) المادة من( أ) والفقرة( 45) المادة من
 (: 92) المادة
( أ) والفقرة( 52) المادة من( أ) الفقرة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب

 حال في أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة البث أو النشر عن الوسيلة قافإي إلى إضافة القانون  هذا من( 71) المادة من
 . التكرار
 (: 93) المادة
 المادةو( 52) المادة من( ج) الفقرة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب

 . التكرار حال في الترخيص إلغاء إلى إضافة القانون  هذا من( 71) المادة من( ب) والفقرة( 61)
 (: 94) المادة
 من( ج) الفقرة وأحكام( 53) المادة أحكام يخالف من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب
 . القانون  هذا من( 71) المادة
 (: 95) المادة
 أوراق أو صحيحة غير أخبار نشر ىعل خطأ أقدم من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من بالغرامة يعاقب
 . مزورة أو مختلقة
 (: 96) المادة
 المصدر ذكر دون  إعالمي محتوى  أي ينشر أو ينقل من كل سورية ليرة ألف مئة إلى ألفا عشرين من بالغرامة يعاقب
 . بالتعويض بالمطالبة المتضرر بحق اإلخالل دون  عنه المنقول

 
 



 

199 
 

 

 (: 97) المادة
 الغرامة تكون  أن على إعالمية وسيلة بواسطة ذم أو قدح فعل ارتكب من كل العقوبات قانون  في دالوار  بالحكم يعاقب

 . سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من
 (: 98) المادة

 وتكون  القانون  هذا في عليها المنصوص الجنح جميع في النظر محافظة كل مركز في الجزاء بداية محكمة تتولى -أ
 . مبرماً  االستئناف حكم ويصدر لالستئناف قابلة المحكمة هذه قرارات

 بمخالفة المتعلقة أمامها المعروضة القضايا في السرعة وجه على االستئناف ومحكمة الجزاء بداية محكمة تنظر -ب
 . القانون  هذا أحكام

 المقامة الدعوى  ضوروح لمتابعة محاميا عنه ينيب أن االستئناف ومحكمة الجزاء بداية محكمة أمام عليه للمدعى -ج
 . المحاكمة جلسات الوكيل بحضور ويكتفى القانون  هذا أحكام بمخالفة المتعلقة عليه
 (: 99) المادة
 . النافذة والقوانين العقوبات قانون  بشأنها يطبق القانون  هذا في نص عليها يرد لم جريمة كل

 (: 100) المادة
 الترخيص إلغاء أو البث أو النشر عن اإلعالمية الوسيلة بوقف لحكما القانون  هذا فيها يجيز التي الحاالت جميع في

 إلى مؤقتة بصفة البث أو النشر بوقف النفاذ معجل قراراً  يصدر أن المجلس من طلب على بناء المختص للقضاء
 . النهائي الحكم صدور حين
 (: 101) المادة
 ال المشهود الجرم حالة باستثناء عمله تأدية رضمع في اإلعالمي بها ويقوم جرائم تشكل التي األفعال جميع في

 يراه من لتكليف الصحفيين اتحاد فرع أو المجلس إبالغ بعد إال استجوابه أو توقيفه أو مكتبه تفتيش أو تفتيشه يجوز
 العامة بالدعوى  الصحفيين اتحاد فرع أو المجلس إبالغ الجرائم هذه حالة في ويجري  اإلعالمي مع للحضور مناسباً 

 . بحقه المتخذة اإلجراءات وجميع اإلعالمي بحق لمرفوعةا
 (: 102) المادة

 . العلنية وسائل من أشكالها بمختلف اإلعالمية الوسائل تعد -أ
 والشخصية والذاتية اإلقليمية بالصالحيات المتعلقة األحكام القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم على يطبق -ب

 . العقوبات قانون  في عليها المنصوص والشاملة
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 الثامن الفصل
 ختامية أحكام

 (: 103) المادة
 ثابت مركز أو فعلي إدارة مركز السورية العربية الجمهورية في لها إعالمية وسيلة أي على القانون  هذا أحكام تسري 
 الذي المكان وعن يالرئيس ومقرها تأسيسها مكان عن النظر بصرف وذلك راهناً  أساسياً  اقتصادياً  نشاطاً  فيه تمارس
 . إلكترونية إعالمية وسيلة كانت إذا تستخدمها التي التقنية التجهيزات فيه توجد
 (: 104) المادة

 قانون  أي في عليه منصوص ترخيص أي على الحصول من الشبكة على التواصل وسائل القانون  هذا يعفي ال -أ
 مثل على الحصول يجعل أن للمجلس ويجوز يمارسونها تيال النشاطات أو يقدمونها التي بالخدمات يتعلق نافذ آخر
 . الوسائل لهذه االعتماد لمنح شرطاً  التراخيص هذه
 محتويات تقدم التي الشبكة على التواصل وسائل العتماد إضافية شروط وضع المختصة العامة للجهات يجوز -ب

 . الجهات تلك بعمل تتعلق طبيعة ذات
 (: 105) المادة
 . الملكية بنسب المتعلقة األحكام من الدولة تملكها التي اإلعالمية ئلالوسا تستثنى
 (: 106) المادة

 . نفاذه تاريخ من سنة مهلة خالل القانون  هذا ألحكام وفقاً  أوضاعها توفيق القائمة اإلعالمية الوسائل على -أ
 . القانون  ذاه وأحكام يتناسب نحو على الداخلي ونظامها مهامها بتوفيق الوزارة تقوم -ب

 . ميالدي 2011-8-28 الموافق هجري  1432-9-28 في دمشق
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد                                                                                           
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 /235/ رقم التشريعي المرسوم
 اعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة

 الجمهورية سرئي
 وعلى، الحرة للمناطق العامة المؤسسة إحداث المتضمن 1971 لعام( 18) رقم التشريعي المرسوم أحكام على بناء

 ،السورية العربية الجمهورية في الحرة المناطق استثمار نظام بموجبه المصدق 2003 لعام( 40) المرسوم أحكام
 :يلي ما يرسم
 (:1) مادة
 لعام( 40) رقم بالمرسوم عنها المنصوص والفوائد الغرامات من الحرة المناطق في دعون والمو  المستثمرون  يعفى

 :التالية 2003
 .السابقة األعوام عن" المدنية المسؤولية" "الحريق" الخاصة منشآتهم عن المستثمرين على الواجبة التأمين غرامات -أ

 2011 ولعام السابقة لألعوام المستثمرين على المترتبة السنوية األشغال بدالت عن تسدد لم التي التأخير فوائد -ب
 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة خالل أو سابقاً  البدالت تسديد تم إذا
 البدالت تسديد تم إذا العام اإليداع أماكن في المودعة للبضائع اإليداع بدالت عن تسدد لم التي التأخير فوائد -ج

 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة خالل أو سابقاً 
 البدالت تسديد تم إذا 2011 ولعام السابقة لألعوام والكهرباء الماء استهالك بدالت عن التأخير وفوائد غرامات -د

 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة خالل أو سابقاً 
 وضع تم اذا الحرة للمناطق العامة ةالمؤسس بتعليمات المحددة المواعيد في البناء إنجاز عدم عن التأخير غرامات -هـ

 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة خالل باالستثمار المنشآت
 من اشهر ستة من الكثر المحلي باالستهالك للوضع سحبها تأخر التي البضائع على تسدد لم التي الغرامات -و

 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من شهرين لخال ذلك يتم أو سابقاً  إخراجها تم إذا المحلية الفاتورة تصديق تاريخ
 (:2) مادة
 .الرسمية الجريدة في المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2011-6-27 لـ الموافق هجري 1432-7-25 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                             
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 2011الصادرة لعام   القوانني 
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 /11/ رقم القانون 
 تنظيم تملك غير السوريين

  الجمهورية رئيس
 الموافق هجري  1432-4 -26 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ميالدي 2011 -3 -31

 (:1) المادة
 ـ 10ـ 26 تاريخ 41 رقم والقانون  وتعديالته 1972 ـ 5 ـ 14 تاريخ 41 رقم التشريعي رسومالم من كل مراعاة مع

 2007 ـ12 ـ14 تاريخ 32 رقم والقانون  وتعديالته 2007 ـ1 ـ 27 تاريخ 8 رقم التشريعي والمرسوم وتعديالته 2004
 لمنفعة أو السم السورية العربية ةالجمهوري أراضي في عقاري  عيني حق أي نقل أو تعديل أو إنشاء يجوز وتعديالته
 : التالية األحكام وفق اعتباريا أم كان طبيعيا سوري  غير شخص

 ضابطة نظام وفق نظامية برخصة مبنيا واحدا عقارا االستقالل وجه وعلى الشخصي سكنها بقصد األسرة تملك_ أ
 الطابقي اإلفراز طلب يقبل وال متكاملة نيةسك وحدة ويشكل مربعا مترا 140 عن الدنيا المبنية مساحته تقل ال البناء
 باألسرة ويقصد الداخلية وزير عن بقرار يصدر مسبق بترخيص التملك يتم أن على لإلفراز قابليته حال في العقار لهذا
 الجمهورية في إقامتها تكون  أن على الزوج بوالية هم الذين واألوالد والزوجة الزوج القانون  هذا تطبيق معرض في
 . مشروعة إقامة السورية بيةالعر 
 لها مقرات الثقافية والمراكز والدولية واإلقليمية العربية والمنظمات والهيئات والقنصلية الدبلوماسية البعثات تملك_  ب
 التملك يتم وال للحاجة وفقا البلديات أو اإلدارية للوحدات التنظيمية المخططات داخل أعضائها أو رؤسائها لسكن أو
 للبعثات بالنسبة بالمثل المعاملة بشرط الخارجية وزير اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس من مسبقة فقةبموا إال

 . الثقافية والمراكز والقنصلية الدبلوماسية
 في الواردة األحكام من االستثناء والخارجية الداخلية وزيري  اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار يجوز ـ ج

 . ابقتينالس الفقرتين
 (:2) المادة
 التصرف وجوه من وجه بأي به يتصرف أن القانون  هذا أحكام وفق عقار ملكية اكتسب الذي السوري  غير على يمنع
 . الداخلية وزير بموافقة إال الملكية اكتساب على سنتين مضي قبل

 (:3) المادة
 التنظيمية المخططات خارج أو داخل واقع رعقا الوصية أو االنتقال أو اإلرث بطريق السوري  لغير انتقل إذا ـ أ

 هذه وفي جنسيتها يحمل التي الدولة قبل من بالمثل تعامل هناك يكن لم إذا فيه حقه يسقط والبلديات اإلدارية للوحدات



 

206 
 

 

 الدولة أمالك إدارة إلى ينتقل وأال إليه انتقاله تاريخ من سنتين مدة خالل سوري  مواطن إلى ملكيته نقل عليه الحالة
 . االستمالك قانون  ألحكام وفقا المقدرة قيمته دفع لقاء
 الفقرة في الواردة األحكام تجاوز والخارجية الداخلية وزيري  اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار يجوز ـ ب

 . السابقة
 (:4) المادة
 ـ10ـ26 تاريخ 41 رقم لقانون وا وتعديالته 1972 ـ5 ـ14 تاريخ 41 رقم التشريعي المرسوم من كل أحكام مراعاة مع

 2007 ـ12 ـ14 تاريخ 32 رقم والقانون  وتعديالته 2007 ـ1ـ27تاريخ 8 رقم التشريعي والمرسوم وتعديالته 2004
 المخططات داخل المبنية للعقارات إيجار عقود إجراء يجوز وتعديالته 2008 ـ 7 ـ9 تاريخ 15 رقم والقانون  وتعديالته
 تزيد ال لمدة اعتباريين أم كانوا طبيعيين سوريين غير أشخاص لمنفعة أو السم والبلديات اريةاإلد للوحدات التنظيمية

 . ذلك خالف التأجير ويمنع التجديد أو للتمديد قابلة غير سنة عشرة خمس عن
 (:5) المادة
 التي االبتعاد افةمس لشرط القانون  هذا في عليه المنصوص واالستثمار واإليجار التملك يخضع الحدودية المناطق في

 . الدفاع وزير عن يصدر بقرار تحدد
 (:6) المادة

 المعنية الوزارة إلى الطلب وصول من يوما 60 خالل القانون  هذا بموجب المشترطة الترخيص طلبات في يبت ـ أ
 . المراجعة أو الطعن طرق  من طريقا يقبل ال قطعيا الترخيص على الموافقة بعدم القرار ويعتبر

 . الموافقة بعدم القرار تاريخ على سنة انقضاء بعد الترخيص طلب تجديد زيجو  ـ ب
 (:7) المادة

 الوحدة إلى بإعالم يتقدم أن القانون  هذا من 5 المادة في عليها المنصوص اإليجار عقود في المؤجر على ـ أ
 . األكثر على العقد تاريخ من أسبوع خالل العقد محل العقار موقع في الشرطية
 تزيد أال على التجديد أو التمديد تاريخ من أسبوع خالل العقد تجديد أو تمديد حال في أيضا اإلعالم تقديم ويجب
 . عاما عشر خمسة عن مدتها
 . الداخلية وزير عن يصدر بقرار اإلعالم نموذج يحدد ـ ب
 هذا صدور بتاريخ نافذة مازالت إيجار عقود بموجب سوريين غير ألشخاص للسكن المعدة العقارات مؤجرو يمنح ـ ج

 . العقود هذه عن لإلعالم يوما ثالثين مهلة القانون 
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 (:8) المادة
 إلى بإعالم يتقدم أن القانون  هذا من 1 المادة من ب و أ البندين في عليهما المنصوص الحالتين في العقار بائع على

 حسب الوزراء مجلس رئيس بموافقة أو الترخيصب الداخلية وزير بقرار مرفقا المبيع العقار موقع في الشرطية الوحدة
 . األكثر على العقد تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الحال
 (:9) المادة

 كما العقارية الملكية بنقل المختصة األخرى  الجهات وسائر المؤقت السجل ودوائر العقارية الدوائر على يمتنع ـ أ
 الموافقات أو الترخيص قرارات تبرز لم ما القانون  هذا بأحكام لمشمولةا العقارات بيوع توثيق بالعدل الكتاب على يمتنع

 . بموجبه المطلوبة
 نفاذ تاريخ قبل القائمة الدعاوى  أما المذكورة والموافقات القرارات إبراز دون  الشأن بهذا تقام التي الدعاوى  ترد ـ ب

 وتعديالته 1952ـ4ـ1 تاريخ 189 رقم التشريعي المرسوم أحكام عليها فتنطبق 2008 ـ 6 ـ 25 تاريخ 11 رقم القانون 
 1952 لعام 189 رقم التشريعي المرسوم أحكام بموجب المشترطة الترخيص قرارات إبراز عدم حال في وترد

 . وتعديالته
 (:10) المادة

 باسم ري يج عقد كل وكذلك القانون  هذا ألحكام خالفا يجري  إقرار أو إجراء أو اتفاق أو عقد كل باطال يعتبر ـ أ
 العقود تنفيذ ضمان منها يقصد التي كافة الفرعية الشروط باطلة وتعتبر أحكامه من التهرب بغية مستعار شخص
 . المذكورة

 المحاكم لدى القانون  هذا ألحكام خالفا المسجلة أو الموثقة العقود بإبطال الدعاوى  إقامة العامة النيابة على ـ ب
 . فيها لصادرةا األحكام تنفيذ ومتابعة المختصة

 (:11) المادة
 أقدم من كل العقد تناولها التي والحقوق  األموال لقيمة المعادلة وبالغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب
 تلك مصادرة إلى إضافة بإجرائه توسط أو القانون  هذا ألحكام خالفا سوري  غير شخص لمصلحة عقد إجراء على

 . والحقوق  األموال
 (:12) المادة
 والداخلية العدل وزراء اقتراح على بناء القانون  هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التعليمات الوزراء مجلس رئيس يصدر

 . والخارجية
 (:13) المادة
 . نفاذه ظل في تمت التي التصرفات بشأن نافذة أحكامه وتبقى 2008ـ6ـ25ـ تاريخ 11 رقم بالقانون  العمل ينهى
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 (:14) المادة
 . الرسمية الجريدة في لقانون ا هذا ينشر
 .ميالدي 2011 ـ 4 ـ 10 لـ الموافق هجري  1432 ـ 5 ـ 7 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           

 

 /19/القانون رقم 
 عفاء المكلفين بالضرائبإ

 وريةالجمه رئيس
-11-3 الموافق هـ1432-12-7 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور احكام على بناء

 :يلي ما يصدر، م 2011
 :/1/ المادة

 بالضرائب المكلفون  وكذلك قبل وما/2010/ألعوام العائدة واضافاتها الحقيقية االرباح دخل بضريبة المكلفون  يعفى -أ
 والجزاءات الفوائد جميع من قبل وما /2011/اعوام من ألي العائدة واضافاتها االخرى  المباشرة ةالمالي والرسوم

-12-31غاية حتى المذكورة االعوام من ألي العائد الرسم او الضريبة سددوا ذاإ انواعها اختالف على والغرامات
2011. 

 المتعلقة وتعديالته /2006/ لعام /51/ رقم يعيالتشر  المرسوم من /6/ المادة ألحكام الخاضعون  المكلفون  يعفى -ب
 من وتعديالته /2005/لعام /41/ رقم القانون  بأحكام المشمولون  العقارية البيوع ضريبة ومكلفو السياحية بالمنشآت

 .2011-12-31 لغاية الضريبة سددوا اذا قبل وما /2011/اعوام عن عليهم المترتبة والجزاءات الغرامات جميع
 هذا نفاذ قبل السابقتين /ب/و /أ/ الفقرتين في اليها المشار والرسوم الضرائب من أيا سددوا الذين لمكلفون ا يعفى -ج

 .المسددة غير والغرامات والجزاءات الفوائد من القانون 
 هذا احكام نفاذ قبل المدفوعة /ب/و /أ/  بالفقرتين المذكورين بالمكلفين المتعلقة والغرامات والجزاءات الفوائد ترد ال -د

 . القانون 
 :/2/ المادة

 :على القانون  هذا من االولى المادة من /أ/ الفقرة احكام تطبق 
 .القانون  هذا احكام نفاذ بعد التحصيل موضع توضع التي قبل وما 2010 ألعوام العائدة الحقيقية االرباح تكاليف -أ
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 موضع توضع التي القانون  هذا بأحكام المشمولة موالرسو  الضرائب لبقية بالنسبة قبل وما 2011 اعوام تكاليف -ب
 .نفاذه بعد التحصيل

 المذكور الرسم او الضريبة تسدد ان المادة هذه من /ب/و /أ/  الفقرتين في المذكور االعفاء من لالستفادة يشترط -ج
 .النافذة صةالخا للنصوص وفقا التحصيل موضع وتوضع الرسم او الضريبة فيها تستحق التي السنة انقضاء قبل

 :/3 /المادة
 احكام وفق المالية الدوائر تحصلها التي الشخصية الذمم عليهم المترتبة االشخاص والجزاءات الغرامات من يعفى
 الذمة تسديد تم اذا وتعديالته /1956/ لعام /341/ رقم العامة االموال جباية قانون  من /1/ المادة من /ج/ الفقرة
 .2011 -12 -31 لغاية
 :/4/دةالما

 المتعلق وتعديالته /2003/ لعام /25/ رقم القانون  احكام تطبيق عن الناجمة الغرامات على القانون  هذا احكام تطبق
 .الضريبي التهرب ومكافحة باالستعالم

 :/5/ المادة
 /1/7 اريخت /21/ رقم القانون  من /13/ المادة احكام بحقهم طبقت الذين المكلفون  القانون  هذا احكام من يستفيد ال

 .وتعديالته /2003/ لعام /24/ رقم القانون  من /19/ المادة احكام او 1981
 :/6/المادة
 من اعتبارا القانون  هذا ألحكام مخالف نص وكل /2009/ لعام /22/ رقم التشريعي المرسوم بأحكام العمل ينهى
 . نفاذه تاريخ
 :/7/المادة
 . القانون  هذا احكام لتنفيذ الالزمة التعليمات المالية وزير يصدر
  :/8/المادة
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2011 -11 -15 ل الموافق هجري  1432 -12-19 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /20/ رقم القانون 
 تعديل قانون األحوال المدنية

 رئيس الجمهورية
 من التالية المواد تعدل 15/11/2011 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس قرار وعلى الدستور أحكام على بناء

 :التالي النحو على وتصبح 12/4/2007 تاريخ 26 رقم التشريعي المرسوم
 (:1) المادة
 : منها كل بجانب مبين هو ما القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في التالية والتعابير بالكلمات ـيقصد
 . الداخلية وزارة: الوزارة
 . الداخلية وزير: الوزير
  . الداخلية بوزارة المدنية للشؤون  المركزية اإلدارة: المركزية اإلدارة

 . ةالسوري العربية بالجنسية يتمتع من كل: المواطن
 هذا ويكون  الواقعات، هذه وثائق إلى استناداً  المدنية األحوال واقعات فيه تدون  الذي السجل هو: المدني السجل
 . حاسوبياً  أو ورقياً  السجل
 مديريات عمل على واإلشراف المدنية باألحوال المتعلقة التشريعات تطبيق تتولى: المدنية لألحوال العامة المديرية
 . المحافظات يف المدنية الشؤون 
 أمانات لها وتتبع المحافظة نطاق في المركزية اإلدارية مديريات ومهام اختصاصات تمارس: المدنية الشؤون  مديرية
 . الوزير من بقرار مديرها ويعين المدني السجل
 . القانون  اهذ من الثانية المادة في الواردة المدني السجل أمانة مهام تنفيذ عن المسؤول هو: المدني السجل أمين
 . المدني السجل في والمدونة بالمواطن المتعلقة البيانات مجمل: القيد

 . الوطني الرقم ـ الوالدة وتاريخ محل ـ األم اسم ـ األب اسم ـ النسبة ـ االسم وهي: الرئيسة القيد بيانات
 . عنها يتفرع وما طالق أو زواج أو وفاة أو والدة من مدنية أحوال حادثة كل: الواقعة
 . محددة لواقعة المدنية السجل أمانة عن تصدر وثيقة: البيان
 . واألنثى الذكر: الجنس
 . واألوالد واألم األب من المؤلفة المجموعة: األسرة
 . واحد أصل إلى تنتسب التي األسر مجموعة: العائلة
 . نةمعي مدنية أحوال واقعة حدوث عن ـ القانون  هذا بموجب ـ بالتبليغ المكلف: المبلغ

 . مدنية أحوال لواقعة القانون  بهذا المخولة الجهات قبل من تحرر التي الوثيقة: الشهادة
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 . السلف أسماء من مقامها يقوم ما أو األسرة اسم: النسبة
 . المدني السجل من أسرته أو المواطن قيد عن المأخوذة الصورة: القيد صورة
 يتم ولم السورية، العربية للجمهورية بأصله ينتمي أو السورية، ينةالمد القيود في مسجلين والداه كان من: المكتوم
 . للتسجيل المحددة المدة ضم تسجيله
 . خارجها أو السورية العربية الجمهورية أراضي ضمن المواطن فيه يقيم الذي المكان: اإلقامة مكان
 (:3) المادة

 . الوزير من بقرار ويعين وفنية إدارية خبرة وذو الحقوق  في إجازة يحمل مدني عامل المدني السجل أمين ـ أ
 للفئة األولوية وتكون  وفنية إدارية خبرة ذا يكون  أن ويشترط المدني السجل ألمين أكثر أو معاون  تعيين يجوز ـ ب

 . الثانية ثم األولى
 اإلداري  المجالين يف تخصصية تدريبية دورات األمانات في لعاملين ا وسائر ومعاونوهم المدني السجل أمناء يتبع ـ ج

 . الوزير من بقرار مناهجها تحدد والفني،
 أقدم غيابه طيلة األمانة أعمال يتولى سبب ألي العمل عن غيابه أو المدني السجل أمين وظيفية شغور حال في ـ د

 . وظيفياً  معاونيه
 (:14) المادة

 إذا حدوثها من يوماً  ثالثين خالل وثائقها مع الحدوثه المثبتة الشهادة تقديم المبلغ على يجب الناقعة حدوث عند ـ أ
 . القطر خارج وقعت إذا يوماً  وتسعين القطر داخل وقعت

 أراضي إلى الوصول عند السفر أثناء تحدث التي والوفيات الوالدات على المادة هذه من أ الفقرة أحكام تطبق ـ ب
 . ريةالجمهو  أراضي خارج المقصد بلد أو السورية العربية الجمهورية

 (:18) المادة
 وتقبل عليها، يشهد التي الواقعة حدوث عند عمره من عشرة الثامنة أتم قد الشاهد يكون  أن الواقعة شهود في يشترط 

 من عشرة الثامنة أتموا شهود وجود تعذر حال في الواقعة على بالشهادة اإلدالء بتاريخ عمره من الستين أتم من شهادة
  .الواقعة حدوث عند عمرهم
 (:20) المادة

 على بناء حدوثها على سنة مرور وقبل القانونية المدة انقضاء بعد قدمت إذا الوفاة أو الوالدة شهادات تسجل ـ أ
 . المختص المدني السجل أمانة لدى إداري  محضر

 أمين لقب من عمرهم من عشرة الثامنة تمام أصحابها بلوغ وقبل حدوثها على سنة انقضاء بعد الوالدات تسجل ـ ب
 . الشرطة ضبط على بناء األسرة قيد مكان في المختص المدني السجل
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 إال حدوثها على سنة انقضاء بعد والوفيات عمرهم، من عشرة الثامنة تمام أصحابها بلوغ بعد الوالدات تسجل ال ـ ج
 بالبت لجنة كل وتختص محافظة، كل مركز في المحافظ من بقرار تؤلف فرعية لجنة على يصدر قرار على بناء

 . عملها نطاق ضمن بالواقعات
 يصدر قرار على بناء إال الجنسية في يتبعونها كانوا إذا والدتهم أو والدهم المسجل غير المواليد والدات تسجل ال ـ د

 . الوزير من بقرار تؤلف مركزية لجنة عن
 القرار تبلغهما تاريخ من شهر خالل عليه االعتراض المدني السجل وألمين الفرعية اللجنة قرار من للمتضرر يحق ـ هـ

 اللجنة قرار من للمتضرر يحق كما يلغيه، أو يعدله أو اللجنة قرار يصدق أن له الذي المختص، المحافظ أمام
 يصدق أن له الذي الوزير، أمام القرار تبلغهما تاريخ من شهر خالل اعليه االعتراض المدني السجل وألمين المركزية

 . يلغيه أو يعدله وأ اللجنة قرار
 . المكتومين لجنة من قرار صدور دون  الواقعات سجل في ينفذ الوفاة، بإثبات قضائي قرار صدور حال في ـ و

 (:22) المادة
 ويحق به، المتعلقة والوثائق قيده عن كاألصل صوراً  إعطاءه المدني السجل أمين من يطلب أن القيد لصاحب يحق ـ أ

 القيود صدور عن ويستوفى الرسمية، والدوائر والزوج القانوني وللوكيل واألخوات واإلخوة عوالفرو  لألصول أيضاً  هذا
 الدوائر وتستثنى ،2007 لعام 26 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الرسوم الشكل هذا على المعطاة
 .الرسم هذا من الرسمية

 تدون  أن يجوز ال كما لصاحبها، الوطني الرقم تحمل أن دون  الصور هذه منح يجوز ال الحاالت هذه جميع في ـ ب
 . طلبه على بناء إال ديانته فيها

 (:23) المادة
 : اآلتي الترتيب حسب التالية الفئات على الوالدة واقعات عن التبليغ واجب يقع
 . البالغين المولود أقرباء أو الوالدة على الواجب هذا يعود غيابه حال وفي الوالد، ـ أ

 سجالت بمسك المؤسسات هذه وتلزم والمحاجر، والسجون  والخاصة العامة كالمشافي المعنية المؤسسات ري مدي ـ ب
 . الواقعة هذه لتدوين خاصة
 . القابلة أو والطبيب المختار توقيع إلى إضافة المبلغ، قبل من الوالدة شهادة توقع( أ) الحالة وفي
 (:26) المادة

 . مقطعين من أكثر من مكون  مركب باسم المولود تسمية يجوز ال
 (:28) المادة

 . أصوالً  الزواج تسجيل بعد إال تسجيله يجوز ال مسجل غير زواج من مولود ولد حال في ـ أ
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 صريح طلب على بناء إال الوالدة سجل في معاً  كليهما أو األم أو األب اسم يذكر ال شرعي غير المولود كان إذا ـ ب
 . قضائي بحكم أو منهما
 (:36) المادة

 أقربائه أو الزوج أو فروعه أو المتوفى أصول على تسجيلها إجراءات ومتابعة الوفاة واقعة عن التبليغ واجب يعود 
 . الوفاة حضروا الذين البالغين
 (:46) المادة

 التي المنطقة صلح قاضي عن يصدر حكم على بناء إال المدنية، األحوال قيود في تعديل أو تصحيح أي يجري  ال ـ أ
 . التعديل أو التصحيح لطالب األصلي القيد فيها يوجد
جراءات وشهادات وثائق على بناء المذهب على الطارئة األمور تعديل يجوز السابقة الفقرة من استثناء ـ ب  إدارية وا 

 . التنفيذية التعليمات تحددها
 أو القانونية المدة ضمن لمسجلةا حدوثها، مكان أو الوالدة تاريخ في تعديل أو تصحيح أي إجراء يجوز ال ـ ج

 . التزوير بدعوى  إال خارجها،
 له شخص أي قبل من أو المدني السجل أمناء أو العامة، النيابة قبل من التصحيح أو اإللغاء طلبات تقديم يمكن ـ د

 . التصحيح هذا في مصلحة
 قبل م ويصدق إداري  حضرم جبو بم المختص المدني السجل أمين قبل من المادية األخطاء تصحيح يجري  ـ ه

 . المحافظة في المدنية الشؤون  مدير
 لألحوال العامة المديرية من مصدق إداري  بضبط التصحيح إجراء يمكن العام بالنظام تتعلق التي الحاالت في ـ و

 . المدنية
 (:2) مادةال

 . 12/4/2007 تاريخ 26 رقم التشريعي المرسوم من 69 المادة تلغى
 (:3) مادةال
 . له مخالف نص بأي يعتد ال القانون  هذا أحكام تطبيق عرضم في
 (:4) مادةال

 .القانون  هذا أحكام لتنفيذ التنفيذية التعليمات الوزير يصدر
 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 القانون  رقم /26/
 فرض عقوبات على جرم تهريب األسلحة

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري  19/12/1433 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس اقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 15/11/2011

 /1/ المادة
 .ألسلحةا تهريب على أقدم من كل عاما عشر خمسة الشاقة باألشغال يعاقب /أ

 .إرهابية أعمال ارتكاب أو بها االتجار بقصد األسلحة تهريب كان إذا المؤبدة الشاقة األشغال العقوبة تكون  /ب
 /2/ المادة
 .إرهابية أعمال ارتكاب بقصد توزيعها في ساهم أو األسلحة من كميات وزع من باإلعدام يعاقب
 /3/ المادة

 .األصلي الفاعل بعقوبة والمتدخل الشريك يعاقب /أ
 1949 لعام148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من 247 المادة ألحكام وفقا العقوبة تشدد /ب

 .القانون  هذا أحكام بتنفيذ المعنيين من الفاعل كان إذا وتعديالته
 /4/ المادة
 .القانون  هذا ألحكام مخالف نص كل يلغى
 /5/ المادة
 .الرسمية ةالجريد في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 20/12/2011 لـ الموافق هجري  24/1/1433 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /32/ رقم القانون 
 2001لعام  /6تعديل على قانون االيجار رقم /

  الجمهورية رئيس
 الموافق هجري  1433-2-2 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 2011-12-27ل
 :/1/ مادةال
  :االتيتان الفقرتان وتعديالته 2001 لعام/6/ رقم اإليجار قانون  من /2/ المادة إلى تضاف 
 أو الشعبية المنظمات أو الرسمية الدوائر أو التقدمية الوطنية الجبهة ألحزاب جرالمؤ  العقار لمالك يحق كما/  ج

 والمشترك العام القطاع مؤسسات أو البلديات أو اإلدارية الوحدات أو الجمعيات أو مستوياتها مختلف على النقابات
 القانوني التمديد بأحكام المشمولة هأعال المذكورة الجهات من المأجور العقار واسترداد ةاإليجاري العالقة إنهاء طلب
 بتاريخ الراهن وبوضعه شاغرا المأجور البناء قيمة من بالمئة 40 يعادل بمبلغ المستأجرة الجهة على التعويض مقابل

 .القانون  هذا نفاذ من سنوات ثالث بعد وذلك المحكمة قبل من المأجور على والخبرة الكشف
 المعنية الوزارة ارتأت إذا إال للوزارات المؤجرة والمدارس التعليمية المؤسسات ىعل /ج/ الفقرة نص تطبيق يجوز ال /د

 . العقارات لهذه الحاجة عدم
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر /2/ مادة

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                            
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 2012لعام  التشريعية الصادرةاملراسيم 
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 /9/ رقم التشريعي المرسوم
 تعديل قانون العقوبات

 الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام علىبناء 
 (:1) المادة

 . التاليتين المادتين في المبين الوجه على 1949 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  يعدل 
 (:2) المادة
 . سورية ليرة ألف خمسين الى ألف عشرين من لتصبح 335 المادة في الواردة الغرامة تعدل
 (:3) المادة
  التالي النحو على ليصبح 336 المادة مطلع يعدل
 شهر من بالحبس عليه ويعاقب للشغب تجمعا يعد للجمهور مباح مكان في أو العامة الطرق  على حشد أو موكب كل
 . سورية ليرة الف مائة الى خمسين من وبالغرامة نةس الى

 (:4) المادة
  الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
  2012/  1/  11 الموافق هـ 1433/  2/  16 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشار                                                                                            
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 /10/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 (:1) المادة
 صدور تاريخ وحتى 2011-3-15 تاريخ منذ وقعت التي األحداث خلفية على المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح
 : يلي لما وفقاً  التشريعي المرسوم هذا
 بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من التالية المواد في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن -أ

 .328-327-308-307-294-291-287-286-285.. 1949 لعام 148 رقم التشريعي
 2011-4-21 بتاريخ الصادر( 54) رقم التشريعي المرسوم في الواردة للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن -ب

 الصادر العقوبات قانون  من 339 إلى 335 من المواد في عليها والمعاقب السلمي التظاهر قانون  المتضمن
 . 1949 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم

 ترخيص بدون  السوريين المواطنين قبل من والذخائر األسلحة وحيازة حمل لجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن -ج
 أحكام من ويستفيد وتعديالته 2001 لعام( 51) رقم التشريعي المرسوم وفي العقوبات انون ق في عليها المنصوص

-1-31 أقصاها مدة خالل المختصة للسلطات تسليمه إلى بادر إذا مرخص غير سالح لديه من كل الفقرة هذه
2012 . 

 قانون  من 101و 100 لمادتينا في عليها المنصوص والخارجي الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -د
 . وتعديالته 1950 لعام( 61) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات

 (:2) المادة
 . 2012-1-31 أقصاها مدة خالل أنفسهم سلموا إذا إال العام العفو هذا أحكام من المتوارون  يستفيد ال

 (: 3) المادة
 . صدوره تاريخ من نافذاً  ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2012-1-15 هجري  1433-2-20 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /17/ رقم التشريعي المرسوم
 ومكافحة الجريمة المعلوماتيةقانون تنظيم التواصل على الشبكة 

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور احكام على بناء

 : األولى المادة
 . المرفق المعلوماتية الجريمة ومكافحة الشبكة على التواصل تنظيم قانون  أحكام تطبق
 : الثانية المادة
 . والتقانة االتصاالت وزير من بقرار القانون  لهذا والتنفيذية التوضيحية التعليمات تصدر
 : الثالثة المادة
 . نشره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 . ميالدي 2012 -2-8لـ الموافق هجري  1433-3-15 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           

  :القانون  نص يلي وفيما
 االول الفصل

 تعاريف
 :تعاريف: (1) المادة
 سياق يدل مالم منها كل جانب إلى المبينة المعاني القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية بالمصطلحات يقصد
 . ذلك خالف على النص
 االلكتروني التوقيع قانون  بموجب المحدثة والتقانة تصاالتاال وزارة في الشبكة لخدمات الوطنية الهيئة :الهيئة

 . 2009 لعام( 4) الرقم ذي الشبكة وخدمات
 تحمل التي المتحركة أو الثابتة الصور أو األصوات أو الرسائل أو النصوص أو االشارات أو العالمات :المعلومات

 . محدد بسياق مرتبطا لإلدراك قابال معنى
 أخرى  تقانات أي أو الرقمية أو الضوئية أو الكهرطيسية أو االلكترونية التقانات يستخدم جهاز أي: حاسوبي جهاز

 . تبادلها أو توجيهها أو معالجتها أو إليها الوصول أو حفظها أو جمعها أو المعلومات توليد بغرض مشابهة
 أداء من تمكينه بغية حاسوبي زجها على تنفيذها يمكن التي المرمزة التعليمات من متسقة سلسلة :حاسوبية برمجيات
 . المطلوبة والتطبيقات الوظائف
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 . بها الملحقة والمعدات الحاسوبية والبرمجيات االجهزة من متسقة مجموعة: معلوماتية منظومة
 مرسل بين فيها التشارك او المعلومات بتبادل يسمح المعلوماتية والمنظومات الحاسوبية االجهزة من ترابط: الشبكة
 . محددة إجراءات وفق المستقبلين من مجموعة أو لومستقب
 عن إليها الوصول يمكن خدمات أو معلومات وتتضمن يعرفها عنوان أو اسم لها معلوماتية منظومة :الكتروني موقع
 . االنترنت وخاصة الشبكة طريق

 طابع لها ليس خدمات او معلومات لوضع مشابهة معلوماتية منظومة أي أو الشبكة استخدام: الشبكة على التواصل
 إجراءات باتباع إليها الوصول فرد ألي يمكن بحيث منه فئة أو الجمهور عامة متناول في الشخصية المراسالت

 . محددة
 .  الشبكة على التواصل اطار في وتداولها اليها الوصول يمكن التي الخدمات أو المعلومات: المحتوى 

 .أصنافهم ومن الشبكة على التواصل اطار في يعملون  الذين لخدماتا مقدمي من أي :الشبكة على الخدمات مقدم
 . الشبكة على االستضافة خدمات ومقدم الشبكة على التواصل خدمات ومقدم الشبكة الى النفاذ خدمات مقدم

 وفق ربحياً  او مهنية نشاطا يمارس عندما الشبكة على الخدمات مقدم بها يتصف التي الصفة: االحترافية الصفة
 . محدد أعمال موذجن

 الكتروني موقع طريق عن وذلك الشبكة على التواصل يتيح الذي الخدمات مقدم: الشبكة على التواصل خدمات مقدم
 . مشابهة معلوماتية منظومة أي أو أكثر أو

 والموارد البيئة وسيط طريق عن او مباشرة يوفر الذي الخدمات مقدم :الشبكة على االستضافة خدمات مقدم
 . المضيف اختصارا ويسمى الشبكة على الكتروني موقع وضع بغية المحتوى  لتخزين الالزمة علوماتيةالم

 المعلومات إلى والوصول الشبكة إلى النفاذ لديه للمشتركين يتيح الذي الخدمات مقدم: الشبكة الى النفاذ خدمات مقدم
 .  عليها المتوفرة والخدمات
 المواقع أو المعلوماتية المنظومات أو الحاسوبية باألجهزة الضرر إللحاق صممةم حاسوبية برمجيات :خبيثة برمجيات

 عن أو عنها معلومات جمع او مواردها أو محتوياتها تخريب أو تبطئته أو عملها تعطيل أو الشبكة أو االلكترونية
 بصورة مواردها استخدام أو استخدامها أو إليها الدخول إتاحة أو إذنهم دون  بياناتهم عن أو مستخدميها أو مالكيها
 .  مشروعة غير
 المتلقي رغبة دون  الغير الى الشبكة على ترسل التي محتواها كان مهما الرسائل اشكال من شكل اي :الواغل البريد
 . إليه وصولها في
 عموق على وتدل محددة قواعد وفق ومسجلة مخصصة والرقمية االبجدية الرموز من مجموعة: الكتروني موقع اسم

 . إليه بالوصول وتسمح االنترنت وخاصة الشبكة على الكتروني
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 اسم تحت وتندرج واحدة إدارية لسلطة تخضع االنترنت على االلكترونية المواقع اسماء من زمرة :االنترنت على نطاق
 .  النطاق اسم هو واحد
 هذا اسم من األخير الحقل يكون و  االنترنت على ما الكتروني موقع اليه ينتمي نطاق اوسع: العلوي  النطاق اسم

 . الموقع
 التي االنترنت موارد أو االلكترونية المواقع جميع تحته تندرج قياسي علوي  نطاق اسم: الوطني العلوي  النطاق اسم

 . وطنية صبغة ذات واحدة سلطة تديرها
 أي أو( واي اس) و سورية هوو  السورية العربية للجمهورية الوطني العلوي  النطاق اسم: السوري  العلوي  النطاق اسم

 . الحقاً  يعتمد إضافي نطاق
 أو المعلوماتية المنظومات على تقع او الشبكة او الحاسوبية األجهزة باستخدام ترتكب جريمة :المعلوماتية الجريمة
 . الشبكة
 والتي بواسطتها المنقولة أو المعلوماتية المنظومات او الحاسوبية األجهزة في المخزنة الرقمية البيانات :الرقمي الدليل
 . معلوماتية جريمة نفي أو إثبات في استخدامها يمكن
 االتصال مصدر خاص بوجه تحدد الشبكة على التواصل اطار في تداولها يجري  معلومات اي :الحركة بيانات
 . ومدته االتصال ووقت اليها الدخول يجري  التي االلكترونية والمواقع ومساره ووجهته
 المنظومات على المتداولة الحركة بيانات أو المعلومات إلى قانونا به المأذون  الوصول :كترونياالل التقصي

 . التحقيق أو الضبط أو التعقب ألغراض الشبكة أو المعلوماتية
 منزله وحرمة وسمعته ومراسالته والعائلية للشخصية والمالصقة الشخصية اسراره حماية في الفرد حق: الخصوصية

 . موافقته دون  كشفها او اختراقها عدم وفي خاصةال وملكيته
 االنشطة ممارسة إلى تهدف مركزي  تنظيم ذات تكون  ما عادة فعاليات او اشخاص جماعة: المنظمة العصابة
 . الدولي أو اإلقليمي أو الوطني الصعيد على سواء اإلجرامية

 في وتستخدم بحكمها وما المالية مؤسساتال أو المصارف عادة تصدرها قياسية أبعاد ذات بطاقة :الدفع بطاقة
 . مصرفية محفظة أو حساب طريق عن تحويلها أو األموال سحب أو االئتمان أو الدفع عمليات

 الثاني الفصل
 الشبكة على التواصل تنظيم

 :عامة مسؤوليات: (2) المادة
 الحركة بيانات وحفظ وجوده حال في لديهم المخزن  المحتوى  من نسخة حفظ الشبكة على الخدمات مقدمي على /أ/

 الهيئة تحددها لمدة وذلك الشبكة على المحتوى  وضع في يسهمون  الذين األشخاص هوية من بالتحقق تسمح التي



 

224 
 

 

 الفقرة هذه أحكام لتطبيق الالزمة التقنية والمعايير النواظم الهيئة وتضع المهنة لسر والمحتوى  البيانات هذه وتخضع
 اإلعالم قانون  عليه ينص ما وفق الشبكة على التواصل وسائل يخص فيما لإلعالم وطنيال المجلس مع التنسيق بعد

 . النافذ
 .  المختصة القضائية السلطات منهم تطلبها معلومات اي تقديم الشبكة على الخدمات مقدمي على /ب/

 :الشبكة إلى النفاذ خدمات مقدم مسؤوليات: (3) المادة
 طريق عن او مباشرة مؤقتاً  تخزينا طريقه عن المتبادلة المعلومات تخزين الشبكة لىا النفاذ خدمات لمقدم يجوز /أ/

 خصوصية انتهاك الى يؤدي وأال الخدمة تقديم تحسين بغرض ذلك يكون  ان شريطة الغير إلى بذلك العهدة
 االجراءات جميع ذيتخ وان لديه المخزن  المحتوى  على تغيير بأي يقوم اال وعليه الشخصية بياناتهم أو المستخدمين

 . إليه الحاجة انتفاء فور اتالفه على والعمل المخزن  المحتوى  هذا إلى المشروع غير الوصول عدم لضمان الالزمة
 .  الفقرة هذه أحكام لتطبيق الالزمة التقنية والمعايير النواظم الهيئة وتضع

 من لدى او لديه المخزن  او طريقه عن متبادلال المحتوى  مراقبة عن مسؤول غير الشبكة الى النفاذ خدمات مقدم /ب/
 مهلة خالل المحتوى  هذا من جزء اي الى الوصول يمنع أن عليه لكن المادة هذه من /أ/ الفقرة وفق بذلك اليه يعهد
 .  المختصة القضائية السلطة من بذلك امر ورود حال في ساعة وعشرين أربع
 المواقع بعض الى وصولهم بمنع لديه للمشتركين تسمح التي قنيةالت الوسائل الشبكة الى النفاذ مقدم يوفر /ج/

 الالزمة التقنية والمعايير النواظم الهيئة وتضع بذلك رغبتهم عند الشبكة على المحتوى  اصناف بعض أو االلكترونية
 . الفقرة هذه احكام لتطبيق
 :الشبكة على االستضافة خدمات مقدم مسؤوليات: (4) المادة

 قبل من اال لديه المخزن  المحتوى  على تغيير بأي يسمح أن الشبكة على االستضافة خدمات لمقدم يجوز ال /أ/
 . أحدهما من بموافقة أو بطلب أو المحتوى  بهذا المعني المسؤول أو المحتوى  هذا صاحب

 جزء يأ يسحب أن وعليه لديه المخزن  المحتوى  مراقبة عن مسؤول غير الشبكة على االستضافة خدمات مقدم /ب/
 : التالية الحاالت من أي في ساعة وعشرين أربع مهلة خالل إليه الوصول يمنع أو التداول من المحتوى  هذا من
 . المحتوى  بهذا المعني المسؤول أو المحتوى  ذلك صاحب من طلب ورود -1
 .  المختصة القضائية السلطة من امر ورود -2
 .  التنفيذية وتعليماته القانون  هذا أحكام وفق المحتوى  لذلك المشروع غير بالطابع الفعلية معرفته حصول -3
 تقديم نفسه الوقت في يمارس ان الشبكة على التواصل خدمات مقدم أو الشبكة إلى النفاذ خدمات لمقدم يمكن /ج/

 .  الشبكة على االستضافة خدمات
 :شبكةال على التواصل خدمات لمقدم االلكتروني الموقع عن التعريف: (5) المادة
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 موقعه في بارز موضع في يضع ان االحترافية بالصفة الشبكة على التواصل خدمات يقدم من كل على /أ/
 : التالية البيانات االلكتروني

 . وجوده حال في التجاري  وسجله وعنوانه الشبكة على للتواصل خدمات مقدم أو االلكتروني الموقع صاحب اسم -1
 .  به االتصال وبيانات ووسيلة وعنوانه االلكتروني قعالمو  في المسؤول المدير اسم -2
 . النافذ االعالم قانون  خاص وبوجه اخر قانون  اي في مطلوبة بيانات أي -3
 . القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحددها اخرى  بيانات أي -4
 /أ/ الفقرة في الواردة البيانات عن باإلعالن االحترافية الصفة بغير الشبكة على التواصل خدمات يقدم من يلزم ال /ب/

 خدمات مقدم او الموقع صاحب باسم معهم يتعامل الذين االستضافة خدمات مقدمي يعلم ان عليه انما المادة هذه من
 يجب انه على المهنة لسر المقدمة البيانات هذه وتخضع. به االتصال وبيانات ووسيلة وعنوانه الشبكة على التواصل
 .  بذلك تأمر عندما القضائية لطةالس إلى تقديمها
 :الشبكة على لمحتوى  المشروع غير الطابع عن األخبار: (6) المادة

 بالطابع الشبكة على االستضافة خدمات مقدم أو الشبكة على التواصل خدمات مقدم اخبار متضرر ألي يحق /أ/
 او تعديله او بحذفه المطالبة مع شبكةال على المعني الخدمات مقدم يضعه محتوى  ألي مشروع غير أنه يفترض الذي

 الواجب واآلليات األخبار هذا يتضمنها أن يجب التي البيانات القانون  لهذا التنفيذية التعليمات وتحدد. تصحيحه
 . لتوثيقه اتباعها

 الخبارا كون  حال في حاصلة القانون  هذا من /4/ المادة من /ب/ الفقرة في اليها المشار الفعلية المعرفة تعد /ب/
 لهذا التنفيذية التعليمات تحدده ما بحسب وذلك المادة هذه من /أ/ الفقرة في عليها المنصوص االحكام مع متوافقا
 . القانون 

 العامة القواعد وفق القضاء الى اللجوء من المتضرر المادة هذه في الواردة االحكام تمنع ال االحوال جميع وفي /ج/
 صحة عدم اثبات في حقه من الشبكة على االستضافة خدمات مقدم او الشبكة على التواصل خدمات مقدم تحرم وال
 . بالتعويض والمطالبة االخبار تضمنه ما

 :الكتروني موقع حجب: (7) المادة
 أو كليا حجبا الشبكة على التواصل خدمات مقدم يستخدمها مشابهة منظومة أي أو االلكتروني الموقع يحجب ال

 : التاليتين الحالتين إحدى في إال تامؤق أو دائما جزئيا
 .  القضائية السلطة من بأمر -1
 االلكتروني الموقع عن التعريف بيانات بوضع بالتزاماته الشبكة على التواصل خدمات مقدم إخالل حال في -2

 . المخالفة إزالة حين إلى وذلك القانون  هذا من /5/ المادة أحكام مخالفا به الخاص
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 :الحركة وبيانات المحتوى  من نسخة بحفظ بااللتزام خاللاإل: (8) لمادةا
 بيانات وحفظ لديه المخزن  المحتوى  من نسخة بحفظ التزامه تنفيذ يهمل الذي الشبكة على الخدمات مقدم يعاقب /أ/

 الف مئة من بالغرامة الشبكة على المحتوى  وضع في يسهمون  الذين االشخاص هوية من بالتحقق تسمح التي الحركة
 . سورية ليرة الف خمسمئة الى
 في أو جريمة في التحقيق عرقلة الى وادى مقصودا المادة هذه من /أ/ الفقرة في إليه المشار االهمال كان اذا /ب/

 مئتي من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من الحبس العقوبة تكون  وقوعها وقف من التمكن عدم إلى أو فيها الشروع
 . سورية ليرة مليون  الى الف
 والمعلومات: البيانات إفشاء: (9) المادة
 بذلك مخالفا لديه المخزنة المعلومات أو البيانات أو المحتوى  بإفشاء يقوم الذي الشبكة على الخدمات مقدم يعاقب

 بالمطالبة المتضرر حق حفظ مع سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من بالغرامة المهنة سر على المحافظة التزامات
 . لتعويضبا

 :المحتوى  تغيير :(10) المادة
 المخزنة المعلومات أو البيانات أو المحتوى  بتغيير مشروعة غير بصورة يقوم الذي الشبكة على الخدمات مقدم يعاقب
 المتضرر حق حفظ مع سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من والغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس لديه

 . ويضبالتع بالمطالبة
 :القضائية السلطة امر اجابة عن االمتناع: (11) المادة
 المخزن  المحتوى  من جزء اي بسحب القضائية السلطة أمر إجابة عن يمتنع الذي الشبكة على الخدمات مقدم يعاقب
 . لقضائيةا السلطة قرار تنفيذ عن االمتناع جرم على عليها المنصوص بالعقوبة إليه الوصول بمنع أو التداول من لديه

 :تصحيحه أو تعديله أو مشروع غير محتوى  حذف عن االمتناع (12) المادة
 حصول بعد تصحيحه أو تعديله أو مشروع غير محتوى  حذف عن يمتنع الذي الشبكة على الخدمات مقدم يعاقب /أ/

  .سورية ليرة مليون  الى الف مئتي من بالغرامة القانون  هذا أحكام وفق بذلك الفعلية معرفته
 أو فيها الشروع في أو جريمة في التحقيق عرقلة الى المادة هذه من /أ/ الفقرة في اليه المشار االمتناع أدى إذا /ب/

 مليون  الى الف مئتي من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من الحبس العقوبة تكون  وقوعها وقف من التمكن عدم إلى
 . سورية ليرة
 مشروع غير محتوى  عن باإلخبار قام من كل المادة هذه من /أ/ الفقرة في ليهاع المنصوص بالعقوبة ويعاقب /ج/

 . األخبار هذا صحة بعدم علمه ثبوت حال في القانون  هذا من /6/ المادة عليه تنص ما وفق
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 :التجارة قانون  تطبيق: (13) المادة
 . النافذ التجارة قانون  في الوارد بالمفهوم تجاريا عمال االحترافية بالصفة الشبكة على الخدمات تقديم يعد

 :والملكية المؤلف حقوق  مراعاة: (14) المادة
 وحماية المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق  بحماية المتعلقة النافذة القوانين الشبكة على يوضع محتوى  أي على تطبق
 . االختراع وبراءات والصناعية والتجارية الفكرية الملكية حقوق 

 الثالث الفصل
 المعلوماتية الجريمة ةمكافح

 :معلوماتية منظومة إلى المشروع غير الدخول: (15) المادة
 جهاز إلى مشروعة غير بطريقة قصدا دخل من كل سورية ليرة ألف مئة إلى ألفا عشرين من بالغرامة يعاقب /أ/

 أو الصالحية لكيم أو الحق له يكون  ان دون  االنترنت على الكتروني موقع أو معلوماتية منظومة أو حاسوبي
 . بذلك بالقيام التصريح

 قام إذا سورية ليرة الف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من الحبس العقوبة وتكون  /ب/
 أو تزييفها أو تشويهها أو تغييرها أو إلغائها أو اليها وصل التي التصاميم أو المعلومات أو البيانات بنسخ الفاعل

 . اإفشائه أو ااستخدامه
 :الكتروني موقع اسم شغل: (16) المادة
 موقع اسم شغل من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب

 . النطاق هذا في التحكم على اإلنترنت على نطاق مالك قدرة من حد أو صاحبه علم دون  من الكتروني
 :الخدمة الى الوصول ةإعاق: (17) المادة
 منع أو أعاق من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب
 منع أو أعاق أو العمل عن أوقفها أو عطلها أو الشبكة أو معلوماتية منظومة إلى الدخول كانت وسيلة بأي قصدا
 المعلومات أو البيانات مصادر أو االلكترونية المواقع أو البرامج أو خدماتال إلى الوصول كانت وسيلة باي قصدا
 .  عليها
 :المعلومات اعتراض: (18) المادة

 او اعترض من كل سورية ليرة الف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب /أ/
 . عليها تنصت أو الشبكة أو معلوماتية منظومة على لةالمتداو  المعلومات مشروع غير بوجه قصدا التقط
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 استخدم من كل سورية ليرة الف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة اشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب /ب/
 استغاللها يمكن الشبكة أو معلوماتية منظومة على المستخدمين من سرية او شخصية معلومات على للحصول الخداع

 . اميةإجر  ألغراض
 :واستخدامها الخبيثة البرمجيات تصميم: (19) المادة

 سورية ليرة المليون  ونصف مليونين إلى ألف خمسمئة من والغرامة سنوات خمس إلى ثالث من بالحبس يعاقب /أ/
 .  إجرامية ألغراض وترويجها الخبيثة البرمجيات بتصميم يقوم من كل
 استخدم من كل سورية ليرة مليون  إلى ألف مئتي من والغرامة نواتس ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب /ب/

 أو المعلوماتية المنظومات أو الحاسوبية باألجهزة اإلضرار بقصد كانت وسيلة وبأي نوعها كان أيا الخبيثة البرمجيات
 .  الشبكة
 :الواغل البريد إرسال: (20) المادة
 ال المتلقي كان اذا الغير الى واغل بريد بإرسال يقوم من كل سورية ةلير  ألف مئة إلى ألفا عشرين من بالغرامة يعاقب
 . إضافية نفقة المتلقي بتحمل مرتبطا وصوله إيقاف كان أو إليه وصوله إيقاف يستطيع
 الشبكة: طريق عن االحتيال: (21) المادة

 سورية ليرة المليون  نصفو  مليونين إلى ألف خمسمئة من والغرامة سنوات خمس إلى ثالث من بالحبس يعاقب /أ/
 قيمة ذات برامج أو معلومات أو عقار أو منقول مال على الشبكة أو الحاسوبية األجهزة باستخدام استولى من كل

 منظومة خداع أو عليه المجني خداع طريق عن وذلك آخر مالي امتياز أي أو إبراء أو تعهدا يتضمن سند او مالية
 . كانت وسيلة بأي ليهع المجني لسيطرة خاضعة معلوماتية

 الحاالت في سورية ليرة المليون  ونصف مليونين إلى ألف خمسمئة من والغرامة المؤقت االعتقال العقوبة وتكون  /ب/
 : التالية

 . فأكثر اشخاص ثالثة على الجريمة وقعت إذا -1
 . سورية ليرة مليون  الضرر مبلغ تجاوز إذا -2
 .  مالية سسةمؤ  أو مصرف على االحتيال وقع إذا -3
 . الشخصي حقه المضرور أسقط إذا إال التقديرية المخففة االسباب تطبق وال -ج

 :الدفع لبطاقات المشروع غير االستعمال: (22) المادة
 كل سورية ليرة المليون  ونصف مليونين إلى ألف خمسمئة من والغرامة سنتين إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب /أ/

 . الشبكة أو الحاسوبية األجهزة باستخدام دفع بطاقة أرقام أو بيانات على حق وجه دون  حصل من
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 سورية ليرة المليون  ونصف مليونين إلى ألف خمسمئة من والغرامة سنوات خمس الى ثالث من بالحبس يعاقب /ب/
 : من كل
 . دفع بطاقة بتزوير قام -1
 . النقود سحب أو الدفع في مفقودة أو مسروقة أو مزورة دفع بطاقة استعمل -2

 :الخاصة الحياة حرمة انتهاك: (23) المادة
 طريق عن نشر من كل سورية ليرة الف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب
 . صحيحة المعلومات تلك كانت ولو حتى رضاه دون  شخص أي خصوصية تنتهك معلومات الشبكة

 الرابع الفصل
 الرقمي والدليل دليةالع الضابطة

 المختصة: العدلية الضابطة: (24) المادة
 والقبض الرقمية ادلتها وجمع المعلوماتية الجرائم باستقصاء تكلف مختصة عدلية ضابطة الداخلية وزارة في تحدث /أ/

 .  معاقبتهم أمر اليها الموكول المحاكم الى واحالتهم فاعليها على
 الدفاع وزارة من مؤقتين او دائمين بخبراء المادة هذه من /أ/الفقرة في اليها مشارال العدلية الضابطة تستعين /ب/

 . إليها الموكلة المهام لتنفيذ والتقانة االتصاالت ووزارة العدل ووزارة
 .  القانونية اليمين الخبراء هؤالء ويقسم
 :الرقمي الدليل حجية: (25) المادة

  :مايلي تحقق شريطة، لرقميا الدليل قيمة تقدير للمحكمة يعود /أ/
 . سليم نحو على تعمل الدليل هذا منها المستمد المعلوماتية المنظومات أو الحاسوبية االجهزة تكون  أن -1
 . حفظه مدة خالل تغيير أي المحكمة إلى المقدم الدليل على يطرأ أال -2
 يثبت مالم المادة هذه من /أ/ الفقرة في الواردين للشرطين مستجمعا المحكمة الى المقدم الرقمي الدليل يعد /ب/

 . العكس
 :والضبط والتفتيش االلكتروني التقصي: (26) المادة

 . المختصة القضائية السلطة من اذن على بناء االلكتروني التقصي بعمليات القيام العدلية للضابطة يجوز /أ/
 في عليها المنصوص القواعد وفق وضبطها شهاتفتي يجوز التي المادية االشياء من الحاسوبية البرمجيات تعد /ب/

 . الجزائية المحاكمات أصول قانون 
 حدود ضمن وجودها مكان كان ايا فيه المشتبه بأجهزة المتصلة الحاسوبية والبرمجيات االجهزة تفتيش يجوز /ج/

 . فيه المشتبه إلى المسندة الواقعة
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 المختصة العدلية الضابطة بها تقوم التي اإلجراءات سرية لىع بالحفاظ االلتزام الشبكة على الخدمة مقدمي على /د/
 . الحاالت جميع في
 للضابطة يتيح أن منظومته باستخدام معلوماتية جريمة ترتكب معلوماتية منظومة أي مدير أو صاحب كل على /هـ/

 حاالت في ويمكن منها نسخة على والحصول الحاسوبية والبرمجيات والمعلومات البيانات وضبط تفتيش العدلية
 . مكوناتها من جزء أو المستخدمة الحاسوبية والبرمجيات االجهزة ضبط الضرورة

 يخالف من كل سورية ليرة الف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة اشهر ستة الى شهر من بالحبس يعاقب /و/
 . المادة هذه أحكام

 الخامس الفصل
 وختامية عامة أحكام

  :الشبكة على الخدمات مقدمي على نون القا تطبيق: (27) المادة
 السورية العربية الجمهورية في له الشبكة على خدمات مقدم أي على القانون  هذا من الثاني الفصل أحكام تطبق
 مكان وعن جنسيته عن النظر بصرف وذلك راهنا اقتصاديا نشاطا فيه يمارس ثابت مركز أو فعلي ادارة مركز

 . يستخدمها التي التقنية التجهيزات فيه توجد الذي المكان وعن اعتباريا شخصا انك إذا الرئيسي ومقره تأسيسه
 :الجزائية القوانين تطبيق: (28) المادة

 العقوبة تطبق القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى على النافذة الجزائية القوانين في نص انطبق اذا /أ/
 . أشد هي التي

 في االخرى  النافذة الجزائية القوانين في عليها المنصوص الجرائم من ألي المقررة لعقوبةل االدنى الحد يضاعف /ب/
 :التاليتين الحالتين إحدى

 . الشبكة على وقعت او الشبكة باستخدام الجريمة ارتكبت إذا -1
 او علوماتالم على او عملها على التأثير بقصد معلوماتية منظومة او حاسوبي جهاز على الجريمة وقعت إذا -2

 . عليها المخزنة البيانات
 :الجرائم ارتكاب على والتحريض الدعائية األعمال: (29) المادة

 قام من كل سورية ليرة ألف خمسمئة إلى ألف مئة من والغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب /أ/
 . الشبكة باستخدام النافذة الجزائية القوانين في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي الرتكاب بالترويج أو بالتحريض

 عليه المنصوص الفعل ارتكب اذا سورية ليرة ألف وخمسين مئتين عن والغرامة سنة عن الحبس عقوبة تقل وال /ب/
 . االنترنت باستخدام المادة هذه من /أ/ الفقرة في
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  :العقوبة تشديد: (30) المادة
 :التالية الحاالت في النافذ العقوبات قانون  في عليها المنصوص للتشديد مةالعا القواعد وفق العقوبات تشدد

 . العامة السالمة او الدولة يمس الجريمة موضوع كان إذا -1
 . منظمة عصابة بواسطة الجريمة ارتكاب جرى  إذا -2
 . حكمه في من او قاصر على الجريمة وقعت إذا -3
 . الجريمة الرتكاب يالوظيف عمله الجريمة مرتكب استغل إذا -4

 :بالجريمة الشروع: (31) المادة
 . النافذ العقوبات قانون  في الواردة األحكام وفق القانون  هذا في عليها المنصوص الجنح في الشروع على يعاقب
 :المعلوماتية الشبكات على العلنية: (32) المادة
 .النافذة الجزائية والقوانين تالعقوبا قانون  في عليها المنصوص العلنية وسائل من الشبكة تعد

 :القضائي االختصاص: (33) المادة
 والشخصية والذاتية االقليمية بالصالحيات المتعلقة االحكام القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم على يطبق /أ/

 . العقوبات قانون  في عليها المنصوص والشاملة
 . القانون  هذا تطبيق معرض في ريةالسو  االرض حكم في السوري  العلوي  النطاق يعد /ب/

 :المصادرة: (34) المادة
 وسائل أي أو الحاسوبية والبرمجيات االجهزة بمصادرة المحكمة تحكم النية حسني الغير بحقوق  االخالل عدم مع /أ/

 . القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في مستخدمة أخرى 
 عليها المنصوص الجرائم من أي ارتكاب في المستخدم االلكتروني الموقع إغالق أو بوقف الحكم أيضا ويجوز /ب/

 . المنظومة او الموقع هذا صاحب بعلم ارتكبت قد الجريمة كانت إذا مشابهة منظومة أي أو القانون  هذا في
  :الجزائية المحاكمات أصول: (35) المادة
 في الواردة للجرائم االجرائية االحكام في نص عليه يرد لم ما كل على النافذ الجزائية المحاكمات اصول قانون  يطبق
 . القانون  هذا

 :االوضاع توفيق: (36) المادة
 أشهر ستة مدة خالل القانون  هذا من الثاني الفصل أحكام مع أوضاعهم توفيق الشبكة على الخدمات مقدمي على
 . نفاذه تاريخ من
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 /18/ رقم التشريعي المرسوم
 ون األحزابتعديل على قان

 رئيس الجمهورية
 :ما يلي يرسم الدستور احكام على بناء

 :(1) المادة
 :اآلتية التعديالت األحزاب قانون  المتضمن 3/8/2011 تاريخ /100/ رقم التشريعي المرسوم على تجرى 
 ./9/ المادة من هـ الفقرة نص يلغى -2

 أشهر ثالثة لمدة اللجنة لدى التقدمية الوطنية لجبهةا أحزاب وثائق إليداع /35/ المادة في الواردة المادة تمدد -2
 .إضافية
 .صدوره تاريخ من نافذاً  ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر (:2المادة )

 رئيس الجمهورية
 األسدبشار                                                                                            

 /30/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

 : يلي ما يرسم الدستور احكام على بناء، الجمهورية رئيس
 : يلي لما وفقا 2012-5-2 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح :/1/ المادة

 العلم خدمة قانون  من 107-100-99-96-95 المواد في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ
 . وتعديالته 2007 لعام /30/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر

 قانون  من فقط /1/5/ البندين 146-101-100 بالمواد عليها المنصوص الجرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ب
 . وتعديالته 1950 لعام /61/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات

 خالل انفسهم سلموا اذا اال والخارجي الداخلي الفرار لجرائم المرتكبين المتوارين السابقة ب فقرةال احكام تشمل ال -ج
 . التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من الخارجي للفرار بالنسبة يوما 120و الداخلي للفرار بالنسبة يوما 90

 . صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر :/2/ المادة
 ميالدي 2012-5-2 لـ الموافق هجري  1433-6-10 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 األسدبشار                                                                                            
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 /35/ رقم التشريعي المرسوم
 تشكيل المحكمة الدستورية العليا

  مهوريةالج رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 األول الفصل
 العليا الدستورية المحكمة تشكيل

 :/1/ المادة
 . سورية في العربي الشعب باسم أحكامها وتصدر دمشق مدينة مقرها مستقلة قضائية هيئة العليا الدستورية المحكمة
 :/2/ المادة

 أربع لمدة بمرسوم الجمهورية رئيس يسميهم رئيسا أحدهم يكون  أعضاء سبعة من العليا الدستورية المحكمة تؤلف/أ
 فيها يعمل كان التي الجهة في الممارسة أو الخدمة سنوات لعدد وفقا األعضاء أقدمية فيه وتحدد للتجديد قابلة سنوات

 . سنا األكبر يقدم التساوي  حال وفي المحكمة في تعيينه قبل
 . بمرسوم المحكمة أعضاء عدد يزيد أن الجمهورية لرئيس /ب

 :/3/ المادة
 : يكون  أن العليا الدستورية المحكمة عضو في يشترط

 . أخرى  جنسية يحمل وال السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا /1
 . العامة التوظيف بشروط متمتعا /2
 . السبعين و الثانية يتجاوز لم و العمر من األربعين متما/3
 . يعادلها ما أو السورية الجامعات إحدى من الحقوق  في زةاإلجا على حائزا/4
 . عاما عشر خمسة عن تقل ال مدة الحقوق  كلية في التدريس أو المحاماة أو القضائي العمل مارس /5

 :/4/ المادة
 . الرابعة الدرجة حتى المصاهرة أو القربى صلة بينهم تربط من المحكمة في أعضاء يسمى أن يجوز ال

 :/5/ المادة
 : وبين المحكمة عضوية بين الجمع يجوز ال
 .الوزارة /أ

 . الشعب مجلس عضوية /ب
 . الجامعة في التدريس باستثناء أخرى  وظيفة أو مهنة أي /ج
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 :/6/ المادة
 توليهم قبل اآلتية اليمين الشعب مجلس رئيس وبحضور الجمهورية رئيس أمام وأعضاؤها المحكمة رئيس يؤدي
 ". وأمانة بتجرد بواجبي وأقوم وقوانينها البالد دستور احترم أن العظيم باهلل أقسم: " عملهم
 :/7/ المادة
 . التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص األحوال في إال لإلقالة قابلين غير المحكمة وأعضاء رئيس
 :/8/ المادة
 . القضاة على يحظر ما أعضائها و المحكمة رئيس على يحظر
 :/9/المادة
 القضاة محاكمة في المتبعة واالختصاصات األصول إلى الجزائية مالحقتهم في وأعضاؤها المحكمة رئيس يخضع
ذا باألمر فورا المحكمة رئيس يعلم مشهودا جرما األعضاء أحد ارتكاب حال وفي  تعلم الرئيس هو الفاعل كان وا 
 . بذلك العامة الهيئة
 :/10/المادة

 للمحكمة العامة الهيئة تقترح حسنة سيرة أو أهلية من منصبه يتطلبه ما عضائهاأ  أحد أو المحكمة رئيس فقد إذا/أ
 .  بذلك الجمهورية رئيس ويعلم معلل بقرار إقالته
 .  النافذة للقوانين وفقا المفصول حقوق  وتصفى بمرسوم اإلقالة يقرر أن الجمهورية لرئيس/ب

 :/11/المادة
 .  الجمهورية رئيس إلى التقاعد إلى إحالتهم طلب أو مناصبهم من استقالتهم وأعضاؤها المحكمة رئيس يقدم

 :/12/ المادة
 التقاعد إلى المحال أو المستقيل أو المقال العضو أو الرئيس من بدال عضوا أو رئيسا بمرسوم الجمهورية رئيس يسمي
 . لسلفه الباقية المدة تتجاوز ال لمدة
 /13/ المادة
 . النافذة القوانين في للقضاة المقررة القضائية والعطلة اإلجازات سائر من المحكمة وأعضاء رئيس يستفيد

 الثاني الفصل
 المحكمة واختصاص العامة الهيئة

 :/14/ المادة
 الداخلية وشؤونها بنظامها المتعلقة المسائل في بالنظر وتختص واألعضاء الرئيس من للمحكمة العامة الهيئة تتألف/أ

 .  اأعضائه بين األعمال وتوزيع
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 . أعضائها من ثالثة أو الرئيس طلب على بناء لالنعقاد العامة الهيئة تدعى/ب
 باألكثرية قراراتها وتتخذ الرئيس فيهم بمن أعضائها من ستة بحضور إال صحيحا العامة الهيئة انعقاد يكون  ال /ج

 . الرئيس فيه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي
 :/15/المادة

 المرسوم هذا بموجب اختصاصاتها في الداخلة القضايا في النظر عند أعضائها وكامل رئيسها من كمةالمح تؤلف/أ
 . التشريعي

 أو الدولة مجلس رئيس نائب أو النقض محكمة رئيس نائب يتمه كان سبب ألي المحكمة نصاب يكتمل لم إذا/ب
 . المحكمة رئيس من بقرار كالهما

 المذكور النحو على النصاب ويتم المحكمة في األقدم العضو عنه ينوب كان سبب ألي المحكمة رئيس غاب إذا/ج
 . /ب/ الفقرة في

 :/16/ المادة
 : اآلتية األمور في المحكمة تختص

 . الجمهورية لرئاسة الترشح طلبات قبول/أ
 ديوان لدى التسجيله المحددة المدة تلي أيام خمسة خالل فيها والبت الجمهورية لرئاسة الترشح طلبات فحص/ ب

 . المحكمة
 . بذلك الخاصة اإلجراءات وتنظيم الجمهورية رئيس انتخاب على اإلشراف/ج
 : اآلتي مراعاة مع فيها والبت الجمهورية رئيس انتخاب بصحة المتعلقة الطعون  في النظر /د
 . ئجالنتا إعالن تاريخ من أيام ثالثة خالل المحكمة إلى يفز لم الذي المرشح من الطعن يقدم/1
 . مبرما قرارها ويكون  الطعون  تقديم مدة انتهاء تاريخ من أيام سبعة خالل قرارها المحكمة تصدر/2
 . فيها حرض أو تدخل أو اشترك من وكل العظمى الخيانة حالة في الجمهورية رئيس محاكمة/هـ
 من أيام سبعة خالل ينالفائز  األعضاء انتخاب بصحة والمتعلق الشعب مجلس بعضوية يفز لم من طعن في البت/و

 : اآلتي مراعاة مع التنفيذ وواجب مبرما قرارها ويكون  الطعون  تقديم مدة انتهاء تاريخ
 . النتائج إعالن تاريخ من أيام ثالثة خالل المحكمة رئيس إلى الطعون  تقديم/1
 . المحكمة لدى خاص سجل في الطعن يقيد/2
 حق وله الشعب مجلس في إليه بلغ إذا صحيحا تبليغه ويعد الطعن عن صورة عضويته صحة في المطعون  يبلغ/3

 . تبليغه تاريخ من يومين خالل الطعن على الرد
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 بصحة المتعلقة الطعون  في النظر معرض في قضائية غير أو قضائية جهة بأي مباشرة تستعين أن للمحكمة/ز
 . الشعب مجلس أعضاء أو الجمهورية رئيس انتخاب

 . الشعب مجلس أعضاء خمس أو الجمهورية رئيس من طلب على بناء إصدارها لقب القوانين دستورية /ح
 .  الشعب مجلس أعضاء خمس طلب على بناء التشريعية المراسيم دستورية /ط
 . الجمهورية رئيس طلب على بناء التشريعية والمراسيم القوانين مشروعات دستورية /ك
 . الجمهورية سرئي طلب على بناء المراسيم مشروعات قانونية /ل
 . قانوني نص دستورية بعدم باألحكام الطعن معرض في المحاكم من المحالة الدفوع في البت /م

 :/17/ المادة
 قبل من المرجع تعيين يجري  األخرى  القضائية والسلطات العليا الدستورية المحكمة بين االختصاص تنازع حال في
 مستشاري  وأحد المحكمة رئيس يسميه أعضائها أحد وعضوية لياالع الدستورية المحكمة رئيس برئاسة تشكل هيئة

 الدولة مجلس رئيس أو النقض محكمة رئيس قبل من تسميتهما تجري  الحال بحسب الدولة مجلس أو النقض محكمة
 . ملزما الهيئة قرار ويكون 
 :/18/ المادة
 : لآلتي اوفق التشريعية والمراسيم القوانين دستورية على الرقابة المحكمة تتولى

 فيه والبت إصداره قبل قانون  دستورية على الشعب مجلس أعضاء خمس أو الجمهورية رئيس اعتراض في النظر/أ
 و المحكمة ديوان في االعتراض تسجيل تاريخ من االستعجال حالة في أيام سبعة وخالل يوما عشر خمسة خالل
 . الطعن في البت حين إلى القانون  إصدار يوقف

 خمسة خالل االعتراض ويقدم تشريعي مرسوم دستورية على الشعب مجلس أعضاء خمس اعتراض في النظر /ب
 يوما عشر خمسة خالل قرارها المحكمة وتصدر الشعب مجلس على التشريعي المرسوم عرض تاريخ من يوما عشر
 . لديها االعتراض تسجيل تاريخ من
 الدستور لنصوص مخالفا كان ما الغيا عد للدستور يعيالتشر  المرسوم أو القانون  مخالفة المحكمة قررت إذا /ج

 . إثر أي يرتب وال رجعي بمفعول
 رئيس طلب على بناء المراسيم مشروعات وقانونية التشريعية والمراسيم القوانين مشروعات دستورية في الرأي إبداء /د

 .  يوما عشر خمسة خالل الرأي الجمهورية رئيس بإبالغ المحكمة رئيس ويقوم الجمهورية
 هذه في والبت المحاكم من المحالة قانوني نص دستورية بعدم باألحكام الطعن معرض في الدفوع في النظر /هـ

 دستورية عدم المحكمة قررت إذا و المحكمة ديوان لدى القيد تاريخ من يوما ثالثين خالل المذاكرة غرفة في الدفوع
 . القرار ورصد تاريخ من اً الغي عد بدستوريته المطعون  النص
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 االستفتاء على الجمهورية رئيس يطرحها التي القوانين دستورية في تنظر أن العليا الدستورية للمحكمة يحق ال/و
 . الشعب موافقة وتنال الشعبي

 الثالث الفصل
 التشريعية والمراسيم القوانين دستورية على باالعتراضات المتعلقة اإلجراءات

 :/19/المادة
 . خاص سجل في وروده بتاريخ االعتراض يسجل/أ

 التثبت بعد المجلس رئيس قبل من المحكمة إلى يحال الشعب مجلس أعضاء خمس من مقدما االعتراض كان إذا/ ب
 . بذلك الجمهورية رئيس ويعلم التواقيع صحة من
 في ويحفظ الضبط محضر وكاتب وأعضاؤها المحكمة رئيس عليه ويوقع المذاكرة غرفة في قرارها المحكمة تصدر /ج

 . صدوره فور عنه صورة الشعب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس المحكمة رئيس ويبلغ خاص سجل
 تم وان حتى بدستوريته البت عليها يتوجب دستوري  غير التشريعي المرسوم أو القانون  أن المحكمة وجدت إذا/د

 . االعتراض عن التراجع
 الرابع الفصل
 الجزائي االختصاص

 :/20/ المادة
 والمحرضين والمتدخلين الشركاء مع العظمى بالخيانة اتهامه حال في الجمهورية رئيس بمحاكمة المحكمة تصتخ

 . والمخبئين
 :/21/ المادة

 . الصادر والحكم المحاكمة على الجزائية المحاكمات أصول قانون  يطبق/أ
 . النافذة القوانين في عليها المنصوص العقوبات المحكمة تطبق/ب

 :/22/ المادة
 مذاكرات مع المجلس رئيس ويرسله أعضائه ثلثي بأكثرية الشعب مجلس من الجمهورية رئيس اتهام قرار يصدر/أ

 .  المحكمة رئيس إلى جميعها والوثائق المجلس
 .  المحكمة قرار صدور حين إلى لمهامه الجمهورية رئيس مباشرة من مؤقتا مانعا باالتهام المجلس قرار يعد /ب

 :/23/ المادة
 . المحكمة لدى العامة النيابة دور للجمهورية العام النائب يمارس
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 :/24/ المادة
 . والمحاكمة االتهام مراحل جميع في القضية أوراق على االطالع حق ومحاميه للمتهم
 :/25/ المادة

 التي األخرى  األحوال في أو العام النظام على حفاظا سرية جعلها المحكمة رأت إذا إال علنية المحاكمة جلسات
 . لذلك ضرورة المحكمة وجدت أو التشريعي المرسوم يقررها
 :/26/ المادة
 .  المحاكمة إعادة و االعتراض سوى  الطعن طرق  من يقبل وال األكثرية أو باإلجماع مبرماً  حكمها المحكمة تصدر
 :/27/ المادة

 . مخاصمتهم أو أعضائها أحد أو المحكمة رئيس رد يجوز ال
 امسالخ الفصل
 والمالية اإلدارية الشؤون 

 :/28/ المادة
 . األخرى  بالجهات صالتها في عنها ينوب و المحكمة أعمال على المحكمة رئيس يشرف
 :/29/ المادة

 . المحكمة رئيس من وأعضاؤها المحكمة رئيس يجاز/أ
 األعضاء من يليه من عنه وبين وظيفته بأعباء القيام عليه يتعذر أو المحكمة رئيس فيها يجاز التي األحوال في /ب

 . التعيين مرسوم في الوارد الترتيب بحسب
 :/30/ المادة

 خارج عمل إلى ندبه أو المالك خارج وضعه أو االستيداع إلى أعضائها أحد أو المحكمة رئيس إحالة يجوز ال
 . خارجه أو القطر داخل رسمية بمهمات تكليفهم ويجوز المحكمة
 :/31/ المادة

 . األخرى  المزايا وسائر التقاعدي والمعاش والتعويضات الراتب في الوزير معاملة المحكمة سرئي يعامل/أ
 . بمرسوم المحكمة أعضاء تمثيل وتعويض راتب يحدد/ ب
 . القضائية اللصاقة ذلك في بما القضاة يتقاضاها التي كافة التعويضات من المحكمة أعضاء يستفيد /ج

 :/32/ المادة
 . بذلك أعضائها أحد يفوض أن وله لنفقاتها الصرف آمر و النفقة عاقد هو المحكمة رئيس
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 :/33/ المادة
 سن أتموا إذا إال المحكمة في واليتهم انتهاء بعد السابقة وظائفهم إلى العودة بحق وأعضاؤها المحكمة رئيس يحتفظ
 . والتقاعد يعالترف في محسوبة المحكمة لدى عملهم مدة وتعد الوظائف تلك في المحدد التقاعد
 :/34/ المادة
 وزارة في العاملين بشأن ومعاونه العدل وزير يمارسها التي الصالحيات فيها العاملين بشأن المحكمة رئيس يمارس
 . العدل
 :/35/ المادة
 وفقا المحكمة ورئيس العدل وزير بموافقة وبالعكس المحكمة إلى العدل وزارة مالك من وندبهم العاملين نقل يجوز

 . النافذة قوانينلل
 :/36/ المادة
 وما استقالتهم وقبول إجازاتهم و التقاعد إلى إحالتهم و وندبهم ترفيعهم و تعيينهم في المحكمة لدى العاملون  يخضع

 .  العدل وزارة في العاملون  لها يخضع التي لألحكام مسلكياً  ومالحقتهم واجبات من عليهم وما حقوق  من لهم
 :/37/ المادة
 بالموازنة تدخل" العليا الدستورية المحكمة" وعنوان 11102 برقم فرع الجمهورية رئاسة/  111/ القسم في يحدث
 . إيراداتها و نفقاتها بكامل للدولة العامة
 :/38/ المادة
 . بمرسوم العليا الدستورية المحكمة لدى العاملين مالك يصدر
 :/39/ المادة
 . وتعديالته 1973-7-2 بتاريخ الصادر /19/ رقم القانون  يلغى
 :/40/ المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2012-5-13 هجري  1433-6-21 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /40/ رقم التشريعي المرسوم
 مخالفات األبنية

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 .. منها كل بجانب المبينة المعاني التشريعي المرسوم هذا في الواردة التالية بالتعابير يقصد
 . المحلية االدارة وزير: الوزير
 . البلدية - لدةالب - المدينة- اإلدارية الوحدة: اإلدارية الجهة

 . االدارية الوحدة مجلس: المجلس
 . اإلدارية للوحدة التنفيذي المكتب: المكتب
 . الممنوح للترخيص المخالفة البناء أعمال أو ترخيص بدون  يشاد الذي البناء: المخالف البناء
 :(2) المادة
 .. التشريعي المرسوم هذا أحكام من(  7-6-5)  المواد أحكام مراعاة مع
 أو استثمارها وصفة وموقعها نوعها كان مهما التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ بعد المخالفة االبنية تزال: الأو 

 . لمصلحته المخالفة كانت من كل نفقة على األنقاض وترحل بالهدم استعمالها
 تثبت من كل على مربع متر كل عن سورية ليرة آالف عشرة إلى سورية ليرة ألفي من مالية غرامة تفرض: ثانياً 

 بذات ويعاقب بالتنفيذ قائما او للبناء دارسا أو مشرفا أو متعهدا أو حائزا أو مالكا كان سواء المخالفة عن مسؤوليته
 . المخالفة قمع أو بالرقابة واجبهم أداء في المقصرون  اإلدارية بالجهة العاملون  العقوبة
 .. السابقين البندين في عليها المنصوص المالية والغرامة المخالفة إلزالة إضافة: ثالثاً 

 أو متعهدا أو شاغال أو حائزا أو مالكا كان سواء مسؤوليته تثبت من كل سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب -أ
 قمع في واجبهم أداء في المقصرون  االدارية الجهة في العاملون  العقوبة بذات ويعاقب للبناء دارسا أو مشرفا أو منفذا
 المعرفة العامة المشيدات/  الحدائق/  الساحات/  الطرق /  على متجاوزا.. المخالف البناء يكون  عندما وذلك لفةالمخا

 االرتفاع أو االجبارية الوجائب على متجاوزا أو الخاصة الخدمات أبنية وتعديالته م 1974 لعام( 9) بالقانون 
 . منهما بالمئة 1 على تزيد بنسبة النافذ البناء ضابطة نظام في المحددين

 االدارية الوحدة امالك أو للدولة الخاصة االمالك أو الدولة أمالك أو العامة األمالك..  على متجاوزا أو واقعا.. 
 . خارجها أو االدارية الحدود ضمن
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 توزيع اعمال من االنتهاء يتم لم التي التنظيم مناطق أو استمالك صك بها الصادر المناطق..  ضمن واقعا.. 
 االنظمة بموجب عليها البناء الممنوع المناطق أو العقارية الدوائر لدى وتسجيلها الحقوق  اصحاب على فيها المقاسم
 . بذلك الخاصة والقوانين

 واالنظمة القوانين في عليها والمنصوص بها الخاصة البناء انظمة مع ومتعارضا التنظيمية المخططات خارج واقعا.. 
 . النافذة

 متعهدا أو شاغال أو حائزا أو مالكا كان سواء مسؤوليته تثبت من كل سنوات ثالث الى سنة من لحبسبا يعاقب -ب
 في واجبهم اداء في المقصرون  االدارية الجهة في العاملون  العقوبة بذات ويعاقب للبناء دارسا أو مشرفا أو منفذا أو

 .. المخالف البناء يكون  عندما المخالفة قمع أو الرقابة
 العامة السالمة لجنة تقرير إلى باالستناد وذلك لالنهيار البناء فيها يتعرض قد بحالة الكافية المتانة على حائز رغي.. 

 . بالمحافظة
  :وذلك البناء نظام مع متعارضا.. 
 المساحة كامل على النافذ البناء نظام حسب بها المسموح الطوابق عدد على زيادة أكثر أو إضافي طابق بإشادة -1

 . منها جزء على أو الطابقية
 . القائمة األساسات منسوب تحت األبنية أسفل جزئيا أو كليا األرض بتفريغ -2
 االبنية عدا الممنوح الترخيص حسب عليه كان ما إلى الوضع يعاد الحالة هذه وفي..  اإلنشائية الجملة بتعديل -3

 نظام مخالفة عدم شريطة المنفذ الواقع وفق االنشائية والدراسات المخططات تعديل فيمكن فقط الهيكل على المشادة
 . واالنشائية الفنية االشتراطات وتحقيق به المعمول البناء

 حصل اذا السابقة( ب) الفقرة من( 2) البند في المحددة الغرامة وضعف المؤقتة الشاقة االشغال العقوبة وتكون  -ج
 المدنية الحقوق  الى اضافة التعديل أو التفريغ أو االضافة عن االنهيار ونجم البناء في جزئي أو كلي انهيار

 . للمتضررين
 اذا( ب)  الفقرة من( 2) البند في الواردة الغرامة أضعاف وثالثة شاقة اشغال سنوات عشر عن العقوبة تقل ال -د

 . المتوفى لورثة المدنية الحقوق  الى اضافة اكثر أو شخص وفاة الى االنهيار ادى
 . االدارية الوحدة لصالح المخالفة اشادة في المستخدمة البناء ومواد االتوالجب   واآلالت لعددا تصادر -ه

 :(3) المادة
 . المخالفة تكرار حال في( 2) المادة في عليهما المنصوص والغرامة الحبس عقوبتا تضاعف
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 :(4) المادة
 أو المالك سورية ليرة مليوني الى سورية ليرة ألف 500 من وبالغرامة سنوات ثالث الى سنة من بالحبس يعاقب
 الحدود ضمن قانونا عليها منصوص غير بطرق  االرض بتجزئة يقوم الذي قانونية غير أو قانونية بصفة اليد واضع
 . عليها مخالفة أبنية اشادة بهدف جزءا أو كال االجزاء بهذه يتصرف من وكل وخارجها االدارية
  :(5) المادة
 رقم بالقانون  القرار من( 2) المادة في عليها المنصوص األبنية مخالفات تزال التشريعي المرسوم ذاه أحكام مراعاة مع
 لعام( 59) رقم التشريعي المرسوم من( 3) والمادة 2003 لعام( 1) رقم القانون  من( 2) والمادة 1960 لعام( 44)

 . ارتكابها بتاريخ النافذة التشريعية النصوص عليها وتطبق التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ قبل المرتكبة 2008
 :(6) المادة
 صدور قبل المرتكبة المخالفات تسوية االدارية للوحدات يجوز السابقة( 5) المادة بأحكام المشمولة المخالفات غير في
  :تياآل وفق التشريعي المرسوم هذا
 في القدم اثبات وثائق وتحدد التشريعي ومالمرس هذا صدور تاريخ قبل وقوعها وتاريخ المخالفة قدم إثبات -1

 . التنفيذية التعليمات
 . االنشائية وسالمته البناء تحمل يثبت المهندسين نقابة من معتمد فني تقرير تقديم -2
 بناء الستكمال بناء رخص منح للمكتب يجوز االجبارية الوجائب على ومتجاوزة قائمة ابنية وجود حال في -3

 ..  شريطة البناء ضابطة نظام في هاب المسموح الطوابق
 بالمئة 30 نسبة على بنائها استكمال المطلوب او المراد والطوابق القائمة للطوابق الوجائب على التجاوز يزيد اال -أ

 . البناء ضابطة نظام في المفروضة االجبارية الرجوع وجائب من
 لمساحة األدنى الحد من بالمئة 75 عن العقار مساحة تقل واال النافذ البناء ضابطة نظام شروط بباقي التقيد - ب

 . البناء ضابطة بنظام عليها المنصوص العقار
 . العام للمنظر مشوهة البناء كتلة تكون  أال -ج
 . المهندسين نقابة من مصدق تقرير بموجب بينها فيما انشائيا ومترابطة سليمة البناء كتلة تكون  أن -د
 نظام وفق ترخيصها المطلوب الطوابق لحموالت البناء تحمل يثبت المهندسين نقابة من معتمد فني تقرير تقديم -ه

 . البناء ضابطة
 أو المراد والطوابق القائمة للطوابق االجبارية الوجائب على المتجاوزة المساحات على المنفعة ضعف رسوم تفرض -و

 . التنفيذية التعليمات في وتوضح ترخيصها استكمال المطلوب
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 1982 لعام( 5)  رقم التشريعي المرسوم ألحكام وفقا البناء ضابطة نظام تعديل المحلية للمجالس مكني -4
 . وتعديالته

 :(7) المادة
 جناها التي المنفعة ضعف تعادل المكتب عن يصدر بقرار المخالف على مالية رسوم تفرض المخالفة لتسوية - أ

 بإزالة قيامه حال في منها ويعفى وبناء ارضا العقار قيمة على رأتط التي بالزيادة يجنيها ان يتوقع أو المخالف
 . فرضها المتضمن االشعار تبلغه تاريخ من اشهر ثالثة تتجاوز ال مدة خالل المخالفة

 مدة خالل المخالفة بإزالة قيامه حال في السابقة(أ) الفقرة في عليها المنصوص المالية الرسوم من المخالف يعفى -ب
 . الرسوم فرض المتضمن االشعار تبلغه تاريخ من اشهر ثالثة تتجاوز ال
 . التشريعي المرسوم هذا من( 9) المادة أحكام وفق للتسوية القابلة للمخالفات المالية الرسوم حساب يتم -ج
 فرضها المتضمن االشعار تبلغه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل المالية الرسوم على االعتراض حق للمخالف -د
 خالل به والبت االعتراض دراسة االدارية الوحدة وعلى الرسوم من بالمئة ثالثين بنسبة اعتراض دراسة تأمين دفع دبع

 . المفروضة الرسوم اصل من التأمين مبلغ ويحتسب لديها تسجيله تاريخ من يوما عشر خمسة
 مبلغ االدارية الوحدة من ضبط بها ينظم لم عقاره في بناء مخالفة تسوية يطلب الذي المخالف من يستوفى -ه

 . التسوية رسوم اصل من تحتسب سلفة المبلغ ويعتبر سورية ليرة االف عشرة قدره مقطوع
 ليرة الف وعشرين خمسة من بالغرامة يعاقب السابقة( أ) بالفقرة عليها المنصوص المالية الرسوم الى اضافة -و

 .. من كل سورية ليرة الف خمسين الى سورية
 بناء رخصة على الحصول دون  فيه تعديالت إجراء أو بإنشاءات قام الذي شاغله أو حائزه أو العقار مالك -1

 . الممنوح الترخيص بمخالفة قاموا أو نظامية
 رخصة على الحصول دون  بإنشاءات قاموا الذين المشرف أو الدارس أو المهندس أو بالتنفيذ القائم أو المتعهد -2

 . الممنوح الترخيص خالفةبم قاموا أو نظامية بناء
 . المخالفة قمع أو الرقابة في واجبهم أداء في إهمالهم أو تقصيرهم يثبت الذين االدارية الجهة في العاملين -3

  :(8) المادة
دخالها عليها القائمة الملكيات أوضاع وتسوية تأهيلها بعد العشوائي السكن مناطق في القائمة المخالفات تسوى   في وا 

 . النافذة واألنظمة القوانين في المقررة الرسوم استيفاء بعد لتنظيميا المخطط
  :(9) المادة
 . الوزير من بقرار التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات في المنفعة عامل حساب اسس تحدد
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  :(10) المادة
 في المحلية المجالس تصدر ريعيالتش المرسوم هذا من( 6) والمادة( 5) المادة من( أ) الفقرة أحكام مراعاة مع

 المرسوم هذا احكام وفق االدارية حدودها ضمن للتسوية القابلة المخالفات معالجة أللية قرارا اإلدارية الجهات
 . المحافظة لمجلس التنفيذي المكتب من القرارات هذه وتصدق التشريعي

 :(11) المادة
 القابلة البناء مخالفات من انواع لتحديد قرارات اصدار الوزير راحاقت على بناء المحلية لإلدارة االعلى للمجلس يجوز

 المخالفة كانت من كل بحق تفرض وغرامات محددة ضوابط وفق التشريعي المرسوم هذا صدور بعد والمرتكبة للتسوية
 . لمصلحته

  :(12) المادة
 عن بالتعويض المخالف لمطالبة حاكمالم إلى التقدم لهؤالء ويحق الغير حقوق  في المخالفة لتسوية تأثير ال -أ

 . إزالتها أو المخالفة جراء من اصابتهم التي األضرار
 المخالف الى تعاد بالتنفيذ الحكم واقتران السابقة للفقرة وفقا تسويتها تمت التي المخالفة بإزالة الحكم حال في -ب

 . منه المستوفاة الرسوم
 :(13) المادة
 أو القضائية الجهات تقرره ما سواء التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص المالية الغرامات وتحصل تحقق

 . المدنية االلتزامات نوع من وتعد المعنية االدارية الجهة لصالح ايرادا االدارية الجهات
  :(14) المادة
 . الوزير من بقرار التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات تصدر
  :(15) المادة
 . م 2008-9-24 تاريخ( 59) رقم التشريعي بالمرسوم لعملا ينهى
  :(16) المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 . ميالدي 2012-5-20 لـ الموافق هجري  1433-6-28 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /64/ رقم التشريعي المرسوم
 تعديل قانون السلطة القضائية

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :/1/ المادة
 : اآلتي بالنص عنها ويستعاض. 1961-11-15 تاريخ 98 رقم القضائية السلطة قانون  من 49 المادة تلغى

 الطلبات وسائر وتوحيده القضائي االجتهاد عن العدول في النظر عند النقض محكمة في لعامةا الهيئة تؤلف -أ
 المستشارين من سبعة من للقضاة القانونية التتبعات وفي القضائية السلطة قانون  من 51 المادة في اليها المشار
 . النقض محكمة لدى األقدم

 : اآلتي النحو على غرف ثالث من المخاصمة دعاوى  يف النظر عند النقض لمحكمة العامة الهيئة تؤلف-ب
 . والتجارية المدنية للقضايا: األولى الغرفة
 . الجزائية للقضايا: الثانية الغرفة
 . الشخصية األحوال لقضايا: الثالثة الغرفة

 محكمة في األقدم يكونوا أن يراعى مستشارين خمسة من ب الفقرة في اليها المشار الغرف من غرفة كل تؤلف -ج
 . النقض

 . غرفها من غرفة أي برئاسة نوابه من أيا يكلف أن وله العامة الهيئة النقض محكمة رئيس يرأس -د
 :/2/المادة
 . صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2012-9-18 الموافق هجري  1433-11-1 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /66/ رقم التشريعي المرسوم
 احداث منطقتين تنظيميتين

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :1المادة
 لتطوير دمشق لمدينة العام المصور ضمن الواقعتان التاليتان يتانالتنظيم المنطقتان دمشق محافظة نطاق في تحدث
 وفق وتصدق دمشق محافظة من لهما المعدة التفصيلية التنظيمية الدراسات وفق العشوائي والسكن المخالفات مناطق
  :النافذة واألنظمة القوانين
 . كفرسوسة - مزة نالعقاريتي المنطقتين من المزة شرق  جنوب منطقة تنظيم: األولى المنطقة
 - داريا - بساتين قنوات - كفرسوسة - مزة العقارية المناطق من الجنوبي المتحلق جنوبي تنظيم: الثانية المنطقة

 . قدم
 :2المادة
 واألسس األحكام وفق السابقة 1 المادة في إليهما المشار المنطقتين على والتوزيع التنظيم يطبق نافذ نص ألي خالفاً 

 . التشريعي المرسوم هذا في هاعلي المنصوص
 :3 المادة
 القيمة تعادل بحصص فيها الحقوق  أصحاب بين مشتركاً  شائعاً  ملكاً  التنظيمية المنطقة ضمن الداخلة األمالك تؤلف
 . يملكه الذي العيني الحق أو منهم كل لملكية المقدرة
 :4 المادة
 . التشريعي المرسوم هذا صدور بعد التنظيميتين المنطقتين في الداخلة العقارات على اآلتية المعامالت إجراء يمنع

 رهن أو تأمين عقد أي أو الحق حوالة أو التنازل أو العضوية إحالل أو العارية أو الهبة أو والشراء البيع عمليات - أ
 . التصرف هذا تخفي صيغتها كانت مهما وكالة أو
 . األوصاف وتصحيح واإلفراز التوحيد -ب
 . بالبناء خيصالتر  منح -ج
 . وأوصافها التنظيمية المنطقة عقارات بمعالم التغيير -د

 : 5المادة
 العقارية المصالح مديرية من التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من أسبوع مدة خالل دمشق محافظة تطلب - أ

 . صحائفها على ونةالمد اإلشارات من فيها بما العقارية للقيود مطابق العقارات أصحاب بأسماء جدول إعداد
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 . يوماً  30 مدة خالل المطلوبة الجداول تأمين العقارية المصالح مديرية على -ب
 وتوصيف لحصر أكثر أو لجنة التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من شهر خالل دمشق محافظة تؤلف -ج

 بالصور تستعين أن ولها وغيرها ومزروعات وأشجار بناء من بمحتوياتها مفصلة ضبوط وتنظيم المنطقة عقارات
 . األخرى  واللجان اللجنة عمل في إليها لالستناد الجوية
 : 6المادة

 في العينية الحقوق  وأصحاب المالكين التشريعي المرسوم هذا صدور من شهر خالل دمشق محافظة تدعو - أ
 والموقع والمسموعة مرئيةال اإلعالم وسائل إحدى وفي األقل على واحدة محلية صحيفة في ينشر بإعالن المنطقتين
 وكل هؤالء وعلى بحقوقهم للتصريح المنطقة إعالنات ولوحة المحافظة إعالنات لوحة وفي دمشق لمحافظة االلكتروني

 يوماً  ثالثين خالل دمشق محافظة إلى يتقدم أن وكالة أو وصاية أو اصالة التنظيمية المنطقة بعقارات عالقة له من
 لحقوقه المؤيدة والمستندات بالوثائق مرفقاً  دمشق مدينة ضمن المختار إقامته محل فيه ينيع بطلب اإلعالن تاريخ من
 الشرعي والنوع والحصص والحدود المواقع طلبه في يذكر أن وجودها عدم حال وفي" وجدت إن" عنها صور أو

 . بها يدعي التي الحقوق  أو للعقار والقانوني
 المنصوص الحقوق  بممارسة القيام كانت درجة أي من التنظيمية قةالمنط في الحقوق  أصحاب ألقارب يجوز -ب

 . أصحابها عن نيابة السابقة الفقرة في عليها
  التنظيمية المنطقة في العقارات قيمة تقدير
 :7المادة
نشاءات مبان من عليها بما الراهن وضعها وفق المنطقة عقارات قيمة تقدر  العينية والحقوق  وزراعات وأشجار وا 
 المرسوم هذا من 10 المادة في عليها المنصوص واألسس الحقيقية القيمة يراعي عادل وبتقدير بها المدعي حقوق وال

 : من المحافظ يشكلها لجنة قبل من التشريعي
  رئيساً  العدل وزير يسميه مستشار بمرتبة قاض

  عضوين العمرانية والتنمية االسكان وزير يسميهما العقاري  التقييم في اثنين خبيرين
  عضوين المالك يمثالن اثنين خبيرين
 :8 المادة
 موطنهم حددوا الذين لألشخاص دمشق محافظة من بدعوة التنظيمية المنطقة في العقارات مالكي خبراء انتخاب يتم

 في ويحدد الدعوة لبى من أصوات بأكثرية صحيحاً  االنتخاب ويعتبر ممثليهم النتخاب يومية صحيفة وفي المختار
 . االنتخاب وزمان مكان وةالدع
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 البدائي القاضي يقوم القيمة تقدير لجنة في ممثليهم النتخاب الدعوة التنظيمية المنطقة عقارات أصحاب يلب لم إذا
 قبل من البديل فيسمى كليهما أو المالكين ممثلي أحد تغيب حال وفي إليهما المشار الخبيرين بتعيين دمشق في

 . البدائي القاضي
 : 9 المادة

 مصلحة أو صلة أي أو الرابعة الدرجة حتى مصاهرة أو قرابة لهم يكون  أال وأعضائها اللجنة رئيس في يشترط - أ
 . المحاكمات أصول قانون  من 174 المادة أحكام عليها تنطبق الحقوق  أصحاب مع مالية أو قانونية

 أقوم أن العظيم باهلل أقسم. "عملهم مباشرتهم لقب اللجنة رئيس أمام اآلتية القانونية اليمين اللجنة أعضاء يؤدي -ب
 ". المذاكرات أسرار أفشي وأال وصدق بأمانة بمهمتي

 . باألكثرية أو باإلجماع قراراتها وتتخذ األعضاء وجميع الرئيس بحضور قانونية اللجنة اجتماعات تكون  -ج
 . المراجعة أو الطعن طرق  من طريق ألي قابلة وغير قطعية اللجنة قرارات تعتبر -د
 تقوم اعتراضه على وبناء لمالك حساب خطأ أو السهمية الحصة تقدير عن اللجنة وسهو اللجنة قرار صدور بعد -هـ

صدار الخطأ هذا بتصحيح اللجنة بالغه ذلك نتيجة المترتب االستحقاق بتحديد الالزم القرار وا   . دمشق محافظة إلى وا 
 صندوق  حساب من وصرفها التوزيع لجنة بقرار المحددة النسبة وفق ادلةالمع السهمية القيمة حساب المحافظة وعلى

 . للصندوق  إيراداً  يعادلها ما استرداد أو المنطقة
 :10المادة
 قبل الحقيقية للقيمة معادالً  التعويض يكون  أن التنظيمية المنطقة في الداخلة العقارات قيمة تقدير في اللجنة تراعي
 هذا صدور نتيجة األسعار على طرأ ارتفاع كل الحساب من يسقط وأن مباشرة تشريعيال المرسوم هذا صدور تاريخ

 المجاورة المناطق في مماثل ارتفاع يبرره ال بالقيمة االرتفاع هذا كان إذا التجارية المضاربات أو التشريعي المرسوم
 . القيمة تقدير حين باالعتبار األخذ مع
 . التشريعي المرسوم هذا من 5 المادة من ج الفقرة بموجب المشكلة ةاللجن قبل من المعدة التوصيف ضبوط -
نشاءات أبنية من عليها وما األرض موقع -  العامة المرافق وتوافر بالعمران واتصالها دمشق مدينة مركز من وقربها وا 

 . البناء ضابطة ونظام التنظيمية والصفة
 الطرق  من وقربها ومنتجاتها وصفاتها وطبيعتها وموقعها عاتوزرا  أشجار من عليها وما الزراعية األراضي تصنيف -

 . فيها الري  ومصادر المدينة ومركز العامة والمرافق
 :11 المادة
 واإلنشاءات والمزروعات واألشجار والبناء األرض بقيمة التقدير جدول وتنظيم القيمة تقدير بأسس االلتزام اللجنة على

 . مستقل بحقل منها كل األخرى 
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 :12 دةالما
 عيب شابها إذا فيما نهائي بشكل اللجنة عن الصادرة بالقرارات بالنظر إداري  قضاء بهيئة الدولة مجلس يختص
 . قانوني
 :13 المادة
 لوحة وفي لديها اإلعالنات لوحة في التقدير لجنة قرارات استالمها تاريخ من أسبوع خالل دمشق محافظة تعلن

 للجهة صريحة إشارة اإلعالن ويتضمن التقدير لجنة أعمال انتهاء عن محلية ةصحيف في وبالنشر المنطقة إعالنات
 . لديها الموجودة التقدير جداول على لالطالع مراجعتها تجب التي المختصة

  الخالفات حل لجنة
 :14 المادة
 أو بالملكية دعاءاال لتقديم 6 المادة في المحددة المدة انتهاء تاريخ من واحد شهر وخالل دمشق محافظة لدى تشكل

 أو بالملكية واالدعاءات االعتراضات جميع في بالنظر تختص قضائي اختصاص ذات أكثر أو لجنة العينية الحقوق 
 بالمنطقة المتعلقة المماثلة الدعاوى  جميع إليها وتحال التنظيمية المنطقة في الداخلة العقارات على العينية بالمنازعات

 . مبرم بحكم فيها يبت مل التي المحاكم أمام القائمة
 :15ةالماد

 :يلي كما السابقة 14 المادة في إليها المشار اللجان بتشكيل قراراً  دمشق محافظ يصدر
  رئيساً  العدل وزير يسميه مستشار بمرتبة قاض -أ

  عضواً  العام المدير يسميه الحقوق  في اإلجازة حملة من المحافظة في العقارية المصالح لمديرية ممثل -ب
  عضواً  المحافظ يسميه الحقوق  في االجازة حملة من دمشق محافظة عن ممثل -ج
 سنوات عشر عن الدولة في دمشق ومحافظة العقارية للمصالح العامة المديرية من كل ممثل خدمة تقل أال يجب -د

 . الحقوق  في اإلجازة شهادة على حصولهما تاريخ من
 أسرار أفشي وال وصدق بأمانة بمهمتي أقوم أن العظيم باهلل أقسم: "رئيسها أمام التالية اليمين اللجنة عضوا يؤدي -ه

 ". المذاكرة
 . مهمتها إلنجاز الالزمة المدة على اللجنة تشكيل قرار ينص -و

 :16المادة
 تتمتع التي االختصاصات بجميع إليها المحالة أو المقدمة المنازعات أو االدعاءات في الفصل سبيل في اللجنة تتمتع
 . النزاع في بالنظر أصالً  المختصة المحكمة بها
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 : 17 المادة
 استئناف في المتبعة واألصول المواعيد وفق دمشق في استئناف محكمة أمام للطعن قابلة اللجنة قرارات تكون  -أ

 ضررللمت ويبقى مبرم بقرار بالطعن المذاكرة غرفة في االستئناف محكمة وتفصل المستعجلة األمور قاضي قرارات
 القضاء أمام أصابه الذي الضرر عن بالتعويض الضرر مسبب يداعي أن اللجنة أمام النزاع في طرفا يكن لم الذي

 . العادي
 مرفقاً  دمشق محافظة إلى اللجنة رئيس يوجهه بكتاب..  القطعية الدرجة اكتسابها بعد اللجنة قرارات تنفيذ يجري  -ب

 . القضائية األحكام لتنفيذ القضائية والتأمينات الرسوم قانون  في المقرر الرسم استيفاء بعد القرار بصورة
 الرسوم استيفاء بعد المحكمة قرار عن بصورة مرفقاً  دمشق محافظة إلى االستئناف محكمة رئيس من بكتاب -

 . القانونية
 :18 المادة
 بناء تحكيم لجنة تكون  أن لها ويجوز المحاكمات أصول قانون  في المقررة والمهل باألصول التقيد من اللجنة تعفى
 . بالصلح التفويض مع الخصوم اتفاق على

  التنظيمية المنطقة تنفيذ إجراءات
 : 19 المادة

 التحتية والبنى العامة المرافق وتنفيذ بإيصال المختصة والشركات المؤسسات مع باالشتراك دمشق محافظة تقوم -أ
 المقاسم إلى الخدمات من وغيره واتصاالت وكهرباء ومجار ومياه وساحات ومالعب وحدائق وأرصفة طرقات من

 . المواصفات بأحدث متكامل بشكل وتنفيذها الملحوظة
 اإلخالء وتعويضات العامة والمرافق التحتية البنى وتنفيذ والدراسات التنظيم نفقات جميع دمشق محافظة تتحمل -ب

 البيع ونفقات المثل وأجور التشريعي المرسوم هذا من 44 ادةالم أحكام وفق للشاغلين المستحقة اإليجار بدالت وجميع
 والمكافات والفنية المساحية األعمال لتنفيذ المبرمة والعقود والمتعاقدين الخبراء وأجور اللجان وتعويضات العلني بالمزاد
 . ازدهارهاو  المدينة وتطوير التنظيمية المنطقة على للحفاظ الالزمة النفقات وجميع المصرفية والفوائد
 : 20 المادة

 كل وتمويل لتغطية تنظيمية منطقة لكل خاص صندوق  المحلية اإلدارة وزير من بقرار دمشق محافظة لدى يحدث -أ
 . التنظيمية المنطقة نفقات وكل والبديل االجتماعي السكن أبنية وإلشادة السابقة 19 المادة في المبينة النفقات

 استثمارية مشاريع تمويل" المستقلة الموازنة في ترصد التي الالزمة السنوية ماداتاالعت من الصندوق  تمويل يتم -ب
 ". المحلية اإلدارة قانون  من 34 المادة أحكام وفق مردود ذات تنموية

 . المعتمدة المصارف من القروض -
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 شركات مع الصندوق  لتموي لغاية دمشق محافظة تبرمها التي المشاركة أو المبادلة عقود عن الناتجة اإليرادات -
 . العلني بالمزاد مقاسمها من تبيعه ما وقيمة لها العائدة التنظيمية المقاسم في حصصا تمليكها مقابل مختصة

 . التنظيميتين للمنطقتين أخرى  إيرادات أي -
 :21 المادة

 :وتنفيذ إلنجاز زمةالال األراضي جميع التفصيلي التنظيمي والمخطط العام التنظيمي المخطط وفق مجاناً  يقتطع 
 والمخافر والمدارس العامة الجهات مراكز" وتشمل العامة والمشيدات السيارات ومواقف والحدائق والساحات الطرق  -

 والمراكز العامة والمكتبات" والكنائس المساجد" والمعابد اإلطفاء ومراكز الصحية والمراكز والمستوصفات والمستشفيات
 الكهربائية التحويل ومراكز االجتماعية الرعاية ومراكز الرياضية والمالعب العامة لآلثار المعدة واألماكن الثقافية

 العامة الجهات إلى وتسلم المجتمعي الدعم ومراكز الشرب مياه ضخ ومحطات الصحي الصرف معالجة ومحطات
 ". بدل دون 
 االجتماعي والسكن المحدود دخلال وذوي  بالهدم للمنذرين مبان إلشادة دمشق لمحافظة المخصصة المقاسم -2

 . 19 المادة في المذكورة النفقات وتغطية
 المساحة نسبة انخفاض إلى المادة هذه من السابقين 2-1 البندين في المبينة االقتطاعات تؤدي أال يجب -ب

 دمشق ولمحافظة األرض من مربع متر واحد لكل 2م بالمئة 80 مساحة عن التنظيمية المنطقة لمالكي المخصصة
 . النسبة هذه لتحقيق التكثيف االستثمار عامل رفع

 : 22المادة
 . فيها الحقوق  وأصحاب المالكين جميع محل تحل اعتبارية شخصية التنظيمية المنطقة تعتبر -أ

 وتصفية التنظيمي المصور تنفيذ تكفل التي الصالحيات وتمارس االعتبارية الشخصية هذه دمشق محافظة تمثل -ب
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام وفق وحقوقها نطقةالم أمالك

 . بينهم فيما الشيوع على مملوكة الحقوق  وأصحاب للمالكين المخصصة التنظيمية المنطقة مقاسم جميع تعد -ج
 المرسوم هذا من 25 المادة من" هـ" الفقرة أحكام وفق التوزيع لجنة قرار بصدور التنظيمية المنطقة أعمال تنتهي -د

 . يعيالتشر 
 :23 المادة
 أساساً  ليكونا الخالفات حل لجان أعمال انتهاء تاريخ من شهر خالل التاليين الجدولين تنظيم دمشق محافظة على

 .. التوزيع لعملية
 : يتضمن المنطقة عقارات من عقار لكل الحقوق  أصحاب باستحقاق جدول -أ
 . العيني الحق أو العقار قيمة من وحصته" العقار من السهمية وحصته االستحقاق صاحب اسم -
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 . المنطقة في منهم كل حقوق  كامل قيمة يتضمن الحقوق  أصحاب المالكين بأسماء هجائي جدول -ب
  وتوزيعها التنظيمية المقاسم تقدير
 : 24 المادة

 لتنظيميةا المنطقة في الحقوق  أصحاب بين الشيوع على سهمية بحصص وتوزيعها التنظيمية المقاسم قيم تقدير يتم -أ
 : التالي النحو على دمشق محافظ من بقرار تشكل لجنة قبل من

  رئيساً  العدل وزير يسميه مستشار بمرتبة قاض
  عضوين العمرانية والتنمية اإلسكان وزير يسميهما العقاري  التقييم في خبيران
  عضوين" المالكين يمثالن" خبيران

 المرسوم هذا من 15 المادة في عنها المنصوص اليمين يسهارئ أمام والتوزيع التقدير لجنة أعضاء يؤدي -ب
 . التشريعي

 . التشريعي المرسوم هذا من 8 المادة في عنها المنصوص األحكام وفق المالكين خبيري  انتقاء يتم -ج
 هذا من 9 المادة في المبينة التقدير لجنة عضو في يشترط ما والتوزيع التقدير لجنة وعضو رئيس في يشترط -د

 . التشريعي المرسوم
 :25 المادة
 :التوزيع لجنة على

 وفق المقتطعة المقاسم استبعاد بعد التقسيمي مصورها على المحددة المنطقة مقاسم من مقسم كل قيمة تقدير -أ
 . التشريعي المرسوم هذا من 21 المادة أحكام

 قيم ومجموعة التقدير لجنة قبل من المقدرة ميةالتنظي المنطقة عقارات لجميع اإلجمالية القيمة بين المقارنة إجراء -ب
 . قبلها من المقدرة التنظيمية المقاسم

 . ونسبتها بينهما النقصان أو الزيادة حساب -ج
 . النقصان أو الزيادة نسبة وفق التنظيمية المنطقة كامل في الحقوق  أصحاب جميع حصص توزيع إعادة -د
 التنظيمية المنطقة في الحقوق  أصحاب بأسماء النهائية الجداول متضمناً  القطعي النهائي قرارها اللجنة تصدر -هـ

 المقاسم قيمة مجموعها في المعادلة السهمية بحصصهم التنظيمية المقاسم ألسهم الشيوع على كمالكين معدال
 . للمالكين المخصصة التنظيمية

 . واحدة سورية ليرة لغبمب الواحد للسهم اإلسمية القيمة يعادل بما للمالكين الحصة تحدد -و
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 : 26لمادةا
 جميع من موقعة عملها انتهاء تاريخ من أسبوع مدة خالل دمشق محافظة إلى النهائية الجداول التوزيع لجنة تسلم -أ

 . أعضائها
 وفي المحلية الصحف إحدى في ينشر إعالن بموجب عليها لالطالع الحقوق  أصحاب دمشق محافظة تدعو -ب

 . التنظيمية المنطقة إعالنات لوحة وفي وجد إن االلكتروني وموقعها دمشق فظةمحا إعالنات لوحة
 : 27 المادة

 العينية والحقوق  السهمية الملكيات على يحافظ بما السهمية الملكية سجالت قيود بتنظيم دمشق محافظة تقوم -أ
 لجنة قبل من المعدة الجداول وفق هامالكي إلى وتسلمها الشيوع على التنظيمية المقاسم بأسهم أسمية بيانات وتصدر
 . التوزيع

 .. التالية المعلومات البيان أو السجل يتضمن أن يجب -ب
 . التسلسلي الرقم..
 . التنظيمية المنطقة اسم..
 . التنظيمية المقاسم في األسهم مالك اسم..
 . األسهم عدد..
 . التنظيمية المنطقة ألسهم الكلي المجموع.. 
 بأحكام وضعها المطلوب أو العقارية الصحائف من المنقولة السهمية الحصص على لموضوعةا االشارات كل..

 . قضائية
 . الوطني الرقم..

 : 28 المادة
 ملكية تداول النهائي التوزيع جدول إعالن تاريخ من عام مدة وخالل الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم لمالكي -أ

 . السجل في الوقوعات وتوثيق جزئياً  أو كلياً  للغير أو بينهم فيما األسهم
 في بالتصرف يحتج وال دمشق محافظة لدى األسهم سجل في قيدها بعد إال باألسهم المرتبطة الحقوق  تنقل ال -ب

 مخالفة على منطوياً  كان إذا القيد إجراء دمشق محافظة على ويمتنع السجل هذا في القيد تاريخ من إال الغير مواجهة
 . التشريعي مرسومال هذا ألحكام

 القيمة من باأللف 5 نسبة المتنازلة أو البائعة الجهة من المنطقة صندوق  لصالح دمشق محافظة تتقاضى -ج
 سورية ليرة 200 عن يقل ال وبما عملية كل عند تجزئتها المطلوب أو المتنازل أو المباعة األسهم لمجموع االسمية
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 وفقا النافذة المالية واألنظمة القوانين ألحكام وفقا المستحقة المالية موالرسو  الضرائب لجميع إضافة الواحد للطلب
 . األسمية لقيمتها

 طبق صورة على والحصول األسهم سجل من المالكين ألحد أسهم لملكية معلومات على االطالع يرغب لمن -د
 . دمشق محافظة تحدده رسم لقاء المطلوب يمنح عنها األصل

 . الكتروني بشكل األسهم سجل في الواردة المعلومات حفظ يتم -هـ
 . رسمياً  سنداً  األسهم لسجل دمشق محافظة عن الصادرة البيانات تعتبر -و

 : 29 المادة
 أسهم مالكي واختيار رغبة وفق خيارات ثالثة ضمن العقاري  بالسجل وتسجيلها ملكيتها ونقل المقاسم توزيع يتم -أ

 .. الشيوع على التنظيمية المقاسم
 . بالمقاسم التخصص.. األول يارالخ

 العقاري  واالستثمار التطوير قانون  أو النافذ الشركات قانون  وفق مساهمة شركة تأسيس في المساهمة.. الثاني الخيار
 . المقاسم واستثمار وبيع لبناء

 . العلني بالمزاد البيع.. الثالث الخيار
 إلى التقدم التوزيع جدول إعالن تاريخ من عام مدة لوخال الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم مالكي على -ب

 : اآلتي ووفق السابقة أ الفقرة في الواردة الخيارات أحد تحديد بطلب دمشق محافظة
 المرفقة األسهم بيانات بتدقيق تقوم كما االختيار حسب الطلبات فيه تسجل سجل فتح دمشق محافظة تتولى -ج

 . األسهم سجل مع بالطلب
 :30 المادة
 بطلبهم يتقدموا أن المقاسم ألحد اإلسمية القيمة أسهمهم قيمة تبلغ التي الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم لمالكي

 : اآلتي متضمنا به يرغبون  الذي المقسم على لالكتتاب دمشق محافظة إلى
 السهمية حصتهم ومقدار اءالشرك الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم مالكي وأسماء عليه المكتتب المقسم رقم -أ

 . المقسم لقيمة المعادلة األسهم ببيانات مرفقا
 بشركة المساهمة من تمنع السهمية حصصهم على كان نوع أي من التزام أو حجز أو رهن إشارات وجود عدم -ب
 . بالبناء الترخيص على الحصول أو
 الطلب تقديم تاريخ من يوماً  عشر مسةخ تتجاوز ال مدة خالل االكتتاب طلبات دراسة دمشق محافظة على -ج

 تاريخ يعتبر االكتتاب طلب في نقص أي استكمال إلى الحاجة حال وفي االكتتاب شروط يخالف طلب أي ورفض
 . الطلب لتقديم جديداً  تاريخاً  استكماله
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 . المقسم بتخصيص قراراً  التنفيذي المكتب يصدر -د
 أصحاب أو صاحب بتخصيص األفضلية تكون  واحد بمقسم خصصللت اكتتاب طلب من بأكثر التقدم حال في -هـ

 . دمشق محافظة في الطلب تسجيل لتاريخ األسبق التسلسل وفق االكتتاب طلب
 للتخصص بطلبه التقدم االعتبارية أو الطبيعية الشخصية بصفته الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم لمالك يحق -و

 ملكيته كانت إذا بها التخصص المطلوب المقاسم أو المقسم لقيمة المعادلة األسهم من ملكيته وفق أكثر أو بمقسم
 المنطقة في التشريعي المرسوم هذا صدور قبل السابقة رثيةاإل أو األصلية ملكيته عن ناتجة التنظيمية المقاسم ألسهم

 . التوزيع لجنة بقرار والمحددة التنظيمية
 في أسهم بأي والتصرف التملك التشريعي المرسوم هذا صدور بعد اعتبارية أو طبيعية شخصية ألي يحق ال -ز

 مقسم من بأكثر التخصص من تمكن التنازل أو الشراء أو التداول بطريقة الشيوع على المملوكة التنظيمية المقاسم
 حوالة أو نازلالت أو العضوية إحالل أو العارية أو الهبة أو البيع التصرف أشكال من ويعد التنظيمية المقاسم من واحد
 بطالناً  باطالً  التصرف هذا ويعتبر التملك إلى تؤدي صيغتها كانت مهما وكالة أو رهن أو تأمين عقد أي أو الحق
 . التشريعي المرسوم هذا تطبيق معرض في مطلقاً 

 إن االلكتروني وموقعها دمشق محافظة إعالنات لوحة في إعالن بموجب عليه لالطالع التخصيص قرار يعلن -ح
 . التنظيمية المنطقة إعالنات لوحة وفي وجد
 . الملكية تسجيل معامالت إلجراء العقارية للدوائر التخصيص قرار من نسخة إرسال دمشق محافظة على-ط

 : 31 المادة
 التطوير وقانون  2011 لعام 29 رقم الشركات قانون  وأحكام السابقة 30 المادة من" و" الفقرة أحكام مراعاة مع

 محافظة إلى بطلباتهم يتقدموا أن الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم لمالكي 2008 لعام 15 رقم العقاري  ارواالستثم
 نظامها في تقرره ما ووفق واستثمارها المقاسم بناء أعمال إنجاز بهدف" الثاني الخيار" مساهمة شركة لتأسيس دمشق
 . الداخلي

 : يلي ما الطلب يتضمن -أ
  .والجنسية االسم..
 . بها بالمساهمة يرغب التي األسهم عدد..
 . المختار الموطن..
 . السفر جواز أو الشخصية الهوية عن صورة..
 . وجد إن الفاكس أو" الخليوي " الشخصي الهاتف رقم..
 . والتجارة االقتصاد لوزارة الشركة احداث طلب بتقديم المحافظة تفويض..
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 إشارة بأي مثقلة تكون  وأال السهمية حصصهم على كان نوع أي من مالتزا أو حجز أو رهن إشارات وجود عدم -ب
 . بالبناء الترخيص على الحصول او بالشركة المساهمة من تمنع
 سجل مع بالطلبات المرفقة األسهم شهادات وتدقيق المساهمة طلبات فيه تسجل سجل فتح دمشق محافظة على -ج

 في الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم مالكي حقوق  نقل من تمنع حجوزات أو إشارات أي وجود وتدقيق األسهم
 . المقبولة غير الطلبات خاللها وترد يوماً  عشر خمسة تتجاوز ال مدة خالل وذلك المقاسم

 بما دمشق محافظة تقوم 30 المادة في المحددة المدة ضمن األول الخيار مقاسم جميع تخصيص من االنتهاء بعد -د
 : يلي
 .  الشركة في المساهمة طلبات لجمع األسهم عمجمو  حصر.. 
 التكامل يحقق بما" العلني بالمزاد البيع" الثالث للخيار المتبقية المقاسم وأرقام لها المقابلة المقاسم أرقام تحديد.. 

 سيتم يوالت المتبقية المقاسم على إيجابي بشكل ينعكس وبما قبلها من تنفيذه سيتم الذي الشركة مشروع في واالنسجام
 .  التنفيذي المكتب من بقرار وذلك العلني المزاد في بيعها
 المقاسم من أسهم بنقل القطعي قرارها اتخاذ ذلك سبيل في ولها الثاني للخيار المقاسم من صحيح عدد تخصيص.. 

 . األسهم كيمال مصالح تحقق التنفيذي المكتب يحددها أسس وفق العكس أو الثالث إلى الثاني الخيار من التنظيمية
 لوحة وفي وجد إن االلكتروني وموقعها دمشق محافظة إعالنات لوحة في للشركة المقاسم تخصيص قرار إعالن.. 

 . التنظيمية المنطقة إعالنات
 للخيار التنظيمية المقاسم أسهم مالكي جميع من دمشق لمحافظة قانونيا توكيل صك التنفيذي المكتب قرار يعتبر -هـ

 وفقاً  مساهمة شركة تأسيس ويتم المؤسسين لجنة عن نيابة والتجارة االقتصاد وزارة إلى التأسيس طلب لتقديم الثاني
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض ال وبما الشركات قانون  ألحكام

 أصحاب" التنفيذي المكتب قرار في أسماؤهم الواردة التنظيمية المقاسم أسهم مالكي بدعوة دمشق محافظة تقوم -و
 إجراءات ومتابعة األساسي النظام بوضع للقيام المؤسسين لجنة النتخاب" الشركة مال رأس لجزء العينية المقدمات
دارتها الشركة عن والنيابة لالنعقاد التأسيسية العامة الهيئة ودعوة التأسيس  مجلس وانتخاب نهائياً  تأسيسها حتى وا 
 . األول اإلدارة

 العقارية للدوائر التخصيص قرار من نسخة بإرسال دمشق محافظة تقوم الشركات قانون  أحكام مع يتوافق بما -ز
 األساسي النظام على التصديق تاريخ من يوماً  ثالثين مدة خالل الشركة السم الملكية تسجيل معامالت إلجراء
 . للشركة

 مال رأس من جزءاً  تشكل عينية مقدمات التنظيمية المقاسم أسهم مالكي لحصة المعادلة المقاسم قيمة تعتبر -ح
 . الشركات قانون  أحكام وفق تقييمها ويجري  الشركة
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 إحدى في أو مباشرة العام االكتتاب على أسهمها تطرح أن للشركة الشركات قانون  من أحكام مع يتعارض ال فيما -ط
 وساطة شركة أو مصرفاً  ةالتغطي متعهد يكون  أن ويجب أكثر أو تغطية متعهد طريق أوعن المالية األوراق أسواق
 . النشاط هذا بممارسة لهم مرخصاً  العقاريين المطورين أحد أو عقارية أو مالية
 . تأسيسها يتم لم إذا الشركة تأسيس نفقات جميع المؤسسون  يتحمل الشركات قانون  بأحكام عمالً  -ي
 لعام 29 رقم الشركات قانون  قيطب الشركة تأسيس يخص بما التشريعي المرسوم هذا عليه ينص لم ما كل في -ك

2011 . 
 المرسوم هذا من 32 بالمادة مبين هو ما وفق للتوزيع الثالث الخيار أحكام وتطبيق الثاني بالخيار العمل وقف يتم -ل

 وذلك دمشق محافظة لمجلس التنفيذي المكتب اقتراح على بناء العمرانية والتنمية اإلسكان وزير من بقرار التشريعي
 : التالية تالحاال في
 . الشركة تأسيس إمكانية عدم -1
 . اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية لمبررات الثاني الخيار من الهدف تحقيق عدم -2

 : 32 المادة
 ": الثالث الخيار" العلني المزاد في التنظيمية المقاسم بيع
 بالمزاد التنظيمية أسهمهم لبيع المحافظة إلى بطلباتهم يتقدموا أن الشيوع على التنظيمية المقاسم أسهم لمالكي -أ

 . لألسهم ملكيتهم ببيان مرفقة العلني
 وغير والثاني األول الخيارين في طلباتهم المقبولة غير األسهم مالكي جميع العلني بالمزاد البيع ألحكام يخضع -ب

 .  الثالثة الخيارات من خيار ألي المتقدمين
 األسهم مالكي لصالح العلني بالمزاد بيعها المطلوب المقاسم بأرقام قراراً  محافظةال لمجلس التنفيذي المكتب يصدر -ج

 . والثاني األول الخيارين من يستفيدوا لم الذين
 وفي وجد إن االلكتروني وموقعها دمشق محافظة إعالنات لوحة في بإعالن عليه لالطالع التخصيص قرار يعلن -د

 . التنظيمية المنطقة إعالنات لوحة
 لعام 51 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقود نظام أحكام وفق خاصة لجنة بتشكيل دمشق محافظة تقوم -ـه

 من واحداً  عاماً  التتجاوز مدة خالل العلني بالمزاد السابقة ج بالفقرة المحددة التنظيمية المقاسم لبيع وتعديالته 2004
 . التنفيذي المكتب قرار إصدار تاريخ

 المقاسم وأرقام عدد حيث من المالكين مصالح مراعاة المقاسم بيع عن اإلعالن عند دمشق ةمحافظ على -و
 صفحات فيها بما المتاحة الوسائل جميع في اضافية إعالنات نشر في التوسع مع اإلعالن وتوقيت للبيع المعروضة
 المختصة األسبوعية الصحفو  المحلية اإلذاعة ومحطات الخاص أو الحكومي التلفزيوني البث ومحطات االنترنت
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 المترتبة والنفقات واإلعالن النشر نفقات جميع بتسديد دمشق محافظة وتقوم الطرقية واإلعالنات العقارية باإلعالنات
 . التنظيمية المنطقة نفقات من نفقة وتعد البيع على
 5 بنسبة اإلحالة سعر لىع يزيد بسعر مقاسم أو مقسم شراء التنفيذي المكتب بموافقة دمشق لمحافظة يجوز -ز

 . العلني بالمزاد البيع عن الصادر باإلعالن المحددة التسديد بمهلة دمشق محافظة وتلتزم بالمئة
 أمانات حساب ويفتح المركزي  سورية مصرف لدى دمشق محافظة حساب في المباعة المقاسم قيمة إيداع يتم -ح

 . المباعة التنظيمية المقاسم اسهم مالكي باموال التصرف دمشق لمحافظة يحق وال بها خاص
 وتناسب بنسبة أشهر ستة كل التنظيمية المقاسم أسهم لمالكي العلني المزاد في المباعة المقاسم قيمة صرف يتم -ط
 والحقوق  التصرف من المانعة اإلشارات كل معالجة وبعد المباعة للمقاسم اإلجمالية والمبالغ األسهم من حصتهم بين

 . التنظيمية المنطقة عقارات من حصصهم على المتوجبة وناتوالره العينية
 . المنطقة صندوق  لتمويل العلني بالمزاد لها المخصصة التنظيمية المقاسم من أكثر أو مقسم بيع دمشق لمحافظة -ي

  وختامية عامة أحكام
 :33 المادة
 وزير عن يصدر بقرار ومهامها الكهام ويحدد التشريعي المرسوم هذا بتنفيذ مختصة إدارة دمشق محافظة في تحدث
 . المحلية اإلدارة
 :34 المادة
 الزمنية المدد ضمن مهامها إلنجاز متفرغة التشريعي المرسوم هذا في تشكيلها على المنصوص اللجان جميع تعد

 . لها المحددة
 :35 المادة
 التنظيمية المنطقة تقدير إنجاز عدب العامة المشيدات ومقاسم العامة األمالك على اليد وضع دمشق لمحافظة يجوز

 عليها اليد وضع يمكن حيث األبنية من الخالية بالهدم للمنذرين المخصصة والمقاسم العامة المشيدات مقاسم باستثناء
 . التشريعي المرسوم هذه صدور بعد

 :36 المادة
 للتنظيم خضوعه قبل العقار على بةالمتوج اإلشارات أو الحجوزات أو الرهونات قبيل من هي التي العينية الحقوق  أن

 أو العقار محل حلت التي واالستحقاقات التنظيمية المقاسم أسهم وأصحاب األسهم حقوق  أصحاب حصص إلى تنتقل
 . األصلي الحق
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 :37 المادة
 البيانات تأمين مهمته مقرراً  التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص اللجان من لكل دمشق محافظة تخصص

 دون  وثائقها وحفظ ومتابعتها أعمالها وتنظيم جلساتها ومحاضر ضبوط وتدوين وتحرير إليها تحتاج التي لمعلوماتوا
 وخبرات ومعلومات ووثائق مستندات من تحتاجه ما جميع اللجان تصرف تحت تضع كما التصويت حق له يكون  أن
 . قانونية أو فنية

 :38 المادة
 : من كل وعضوية المحلية اإلدارة وزير الخدمات لشؤون  الوزراء سمجل رئيس نائب برئاسة لجنة تشكل
  العمرانية والتنمية اإلسكان وزير.. 
  دمشق محافظ.. 
 . اللجنة رئيس يسميه قانوني خبير.. 

 لتنفيذه الالزمة التدابير جميع واتخاذ التشريعي المرسوم هذا عليها ينص لم التي الفرعية القضايا كل معالجة وتتولى
 . أحكامه مع يتعارض ال ماب

 :39 المادة
 انتهاء بعد وترحيلها هدمها إلى يصار وان للمالكين االنقاض ترك أساس على بالمنطقة العقارات لقيمة التقدير يجري 
 . عقاراتهم أنقاض ألخذ للمالكين دمشق محافظة تحددها التي المهلة
 :40 المادة
 حصولهم تاريخ بعد يوماً  تسعون  أقصاها مدة خالل مالكيها إلى ليةخا المقاسم أراضي بتسليم دمشق محافظة تلتزم
 . عليها البناء رخص على
 :41 المادة
 . العقاري  السجل في التسجيل رسوم من المنطقة ضمن الداخلة األمالك تعفى
 :42 المادة

 . وتعديالته العامة األموال جباية قانون  وفق المنطقة أموال تحصل
 : 43 المادة

 يعترف وال أبنيتهم أنقاض أخذ على الخاصة أو العامة الدولة أمالك أراضي فوق  بنوا الذين المخالفين حق يقتصر -أ
 محافظة لدى يتوافر ما فائض من بديلة بمساكن تخصيصهم التنفيذي المكتب من بقرار يجوز ذلك سوى  حق بأي لهم

 . دمشق
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 الخاصة العقارات على المرتكبة شغاالتواإل البناء اتمخالف عن المتفرغة القضايا في الخالفات حل لجنة تنظر -ب
 أرض ملكية في منهم كال يصيب وما مالكيها بين فيما المخالفة واإلنشاءات المباني ملكية اللجنة وتحدد المنطقة في

 . العقار
 30 سبةن تعادل سهمية حصة وتعديالته 1952 لعام 111 القانون  أحكام وفق المستأجر الفعلي الشاغل يستحق -ج

 الخالفات حل لجنة وتفصل التجاري  للشاغل بالمئة 40و السكني للشاغل المشغل للجزء التخمينية القيمة من بالمئة
 . بذلك

 المادة في عليه المنصوص اإليجار بدل تعويض عدا تعويض أي المخالفة السكنية لألبنية الشاغلون  يستحق ال -د
 . التشريعي المرسوم هذا من 44

  :44 المادة
 صندوق  من تصرف سنتين لمدة إيجار بدل تعويض يعادل ما البديل للسكن المستحقين غير الشاغلين منح يتم -أ

 . االخالء انذار تبليغ تاريخ من شهراً  تتجاوز ال مدة خالل المنطقة
 فيصر  البديل السكن تسليمهم حين إلى سنوي  إيجار بدل تعويض يعادل ما البديل السكن مستحقي منح يتم -ب

 .اإلخالء إنذار تبليغ تاريخ من شهر مدة خالل ويدفع المنطقة صندوق  من سنوياً 
 . البديل السكن لتسليم المحدد التاريخ مع يتناسب جزئي بشكل األخيرة السنة إيجار بدل تعويض منح يتم -ج
 السكن مستحق على يعود البديل السكن استالم في التأخير سبب كان إذا اإليجار بدل تعويض تسديد يوقف -د

 . العامة األموال جباية قانون  وفق مستحقة وغير مصروفة مبالغ بأي المطالبة دمشق لمحافظة ويحق البديل
 . إخالؤها المطلوب السكنية للوحدة التخمينية القيمة من بالمئة 5 بنسبة السنوي  اإليجار بدل تعويض يحدد -هـ

 : التنظيميتين ينالمنطقت يخص فيما دمشق محافظة تلتزم: 45 المادة
 هذا صدور تاريخ من سنوات أربع على تزيد ال مدة خالل البديل للسكن المستحقين للشاغلين البديل السكن تأمين -أ

 . التشريعي المرسوم
 بعد توفرها عند بمساكن بتخصيصهم البديل للسكن المستحقين وغير التنظيمية المنطقة لشاغلي األفضلية إعطاء -ب

 . البديل السكن لمستحقي المساكن جميع تخصيص استكمال
 المحالت استئجار أو لشراء التنظيمية المنطقة في إخالؤها تم التي التجارية المحالت ألصحاب األفضلية إعطاء -ج

 . بينهم فيما وحصرها العلني المزاد طريق عن دمشق محافظة تبنيها التي التجارية
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 :46 المادة
 التنظيمية المنطقة توفره ما وفق العمرانية والتنمية االسكان وزير من بقرار بديلة كنبمسا التخصيص أسس اعتماد يتم
 التفصيلي التنظيمي المخطط ضمن السكن نوعيات توزيع وحسب بالهدم المنذرين وابنية االجتماعي للسكن مقاسم من

 . المعتمد
 :47 المادة
 ومقاسم بالهدم للمنذرين المساكن بناء تمويل من نهاتمك لها المرخص المصارف مع عقود إبرام دمشق لمحافظة يحق

 للمصرف وفوائدها المستحقة القروض تسديد إجراءات ونقل المساكن وأقساط قيمة وتحصيل االجتماعي السكن
 .  السكن من والمستفيدين المصارف هذه بين إبرامها سيتم التي العقود إلى باالستناد

 :48 المادة
 .  عليه المستحقة والفوائد المسكن قيمة تسديد بعد مساكنهم عن التنازل البديل السكن من للمستفيدين يحق
 :49 المادة
 البرنامج وفق التشريعي المرسوم هذا أحكام تنفيذ احتياجات وفق الشاغلين إلخالء خطة بوضع دمشق محافظة تقوم

 . التنظيمية المنطقة لتنفيذ الزمني
 :50 المادة
 من المثل بدل وأجور االقتضاء عند إتالفها يجري  التي والثمار المزروعات عن وجبةالمت التعويضات قيمة تدفع

 . المنطقة صندوق  حساب
 :51 المادة
 العقد فيعتبر بالبدل أو بالمشاركة لمزارع أو لفالح حقوق  عليها يترتب زراعية أرضا التنظيمية المنطقة شملت إذا

 من به المنوه الحق لصاحب ويدفع األرض لجزء أو لكل التنظيم لشمو  حسب جزئياً  أو كلياً  الطرفين بين منفسخاً 
 . الزراعية العالقات قانون  في عليها المنصوص التعويضات من يستحقه ما المنطقة صندوق  حساب
 :52 المادة
ُ   دمشق محافظ اقتراح على بناء العدل وزير يسمي  الخالفات وحل القيمة تقدير لجان ألعمال القضاة من عددًا
نجاز للعمل مفرغا اللجان هذه من لجنة أي في المسمى القاضي ويعتبر وزيعوالت  . المحددة المددة خالل اللجنة مهام وا 

 :53 المادة
 الحاجة حسب أخرى  عامة مشيدات إلى العامة المشيدات صفة تغيير دمشق محافظة لمجلس التنفيذي للمكتب يجوز

 . وتعديالته 1982 لعام 5 رقم التشريعي المرسوم في نهاع المنصوص اإلجراءات وفق تخطيطية أسباب ولوجود
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 : 54 المادة
 وا عداد الراهن الوضع مخططات لتنظيم الخاصة أو العامة المؤهلة الجهات مع التعاقد دمشق لمحافظة يجوز -أ

 وبالشكل يةالعقار  المصالح في بها المعمول الفنية والمواصفات الشروط وفق إفرازية كمخططات التنظيمية المخططات
 . المسح أعمال إلعادة الحاجة دون  لديها المخططات هذه تنفيذ من يمكنها الذي
 أعمال متضمنة األعمال هذه إلنجاز الفنية الشروط دفاتر المحلية اإلدارة وزارة مع بالتنسيق دمشق محافظة تضع -ب

 . والتدقيق واالستالم اإلشراف لجان
 تصرف -د. العقود قيمة من بالمئة 3 على تزيد ال بنسبة تعويضات" ب" قرةالف في بها المنوه اللجان تتقاضى -ج

 . التنظيمية المنطقة صندوق  من المادة هذه تنفيذ عن المترتبة النفقات
 :55 المادة
 من وتعويضاتهم أجورهم وتصرف التشريعي المرسوم هذا لتنفيذ واستشاريين خبراء مع التعاقد دمشق لمحافظة يجوز
 . التنظيمية المنطقة صندوق  حساب
 : 56 المادة

 المرسوم هذا تطبيق في والعاملين التشريعي المرسوم هذا أحكام بموجب المؤلفة اللجان أعضاء تعويضات تستثنى -أ
 أعمالهم أنجزوا إذا وتعديالته الدولة في للعاملين األساسي القانون  في عليها المنصوص القصوى  الحدود من التشريعي

 . التشريعي المرسوم هذا في إلنجازها حددةالم المهل خالل
 صندوق  من وتصرف التنظيمية المنطقة نفقات من وتعد المحلية اإلدارة وزير من بقرار التعويضات هذه تحدد -ب

 . المنطقة
 األوقات ضمن أعمالها إنجاز حال في التشريعي المرسوم هذا أحكام بموجب المشكلة للجان إضافية تمكافآ تمنح -ج

 محافظ اقتراح على بناء المحلية اإلدارة وزير من بقرار المكافاة منح قرار ويصدر التشريعي المرسوم هذا في دةالمحد
 . التنظيمية المنطقة نفقات من وتعد دمشق
 :57 المادة

 . التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ بعد المنطقة عقارات في تعديالت أي أو الجارية البناء بمخالفات يؤخذ ال
 :58 لمادةا

 العمرانية والتنمية اإلسكان وزير عن يصدر بقرار بمتنه المحددة وغير التشريعي المرسوم هذا أعمال إنجاز مدد تحدد
 . دمشق محافظ اقتراح على بناء

 :59 المادة
 . التنظيميتين المنطقتين في المحدثة التنظيمية المقاسم على 2010 لعام 82 القانون  أحكام تطبق
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 :60 المادة
 دمشق محافظة بين بالتراضي التعاقد طريق عن البديل للسكن المخصصة واألبنية العامة المرافق وتنفيذ دراسة تتم

 نظام أحكام وفق للتعاقد أخرى  طريقة دمشق محافظة في الصرف أمر يقرر لم ما المختصة العام القطاع وشركات
 . العقود
 :61 المادة
 الخاصة المصورات على تعديالت أي على التنظيميتين للمنطقتين ةالتنظيمي المقاسم مالكي حصول حال في

 دمشق لمحافظة يحق المقسم مساحة في زيادة عنها ينتج المعدل 1982 لعام" 5" المرسوم أحكام وفق بمقاسمهم
 عامل 98 رقم التشريعي المرسوم أحكام وفق الزيادة نتيجة المحققة الفائدة من بالمئة 50 نسبة يعادل ما استيفاء
1965 . 
 :62 المادة
 ضمن تقع تنظيمية منطقة أي على التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق الوزراء مجلس رئيس عن يصدر بقرار يجوز
 . الحيوي  محيطها أو دمشق محافظة حدود
 :63 المادة
 . 1974 لعام 9 رقم القانون  أحكام تطبق التشريعي المرسوم هذا في أحكام من يرد لم ما كل في
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر :64 مادةال

 . 2012-9-18 لـ الموافق هجري 1433-11-1 في دمشق
 رئيس الجمهورية

 بشار األسد                                                                                           
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 /71/ رقم التشريعي المرسوم
 ممنح عفو عا

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء
 :لآلتي وفقا 2012 -10 -23 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح
  :(1) المادة

 . الجرمي للوصف تبعا المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال بعقوبة اإلعدام عقوبة تستبدل -أ
 . عاما 20 لمدة المؤقتة الشاقة األشغال بعقوبة المؤبدة قةالشا األشغال عقوبة تستبدل -ب
 . عاما 20 لمدة المؤقت االعتقال بعقوبة المؤبد االعتقال عقوبة تستبدل -ج

 :(2) المادة
 . للشفاء قابل غير عضال بمرض التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ للمصاب المؤبدة أو المؤقتة العقوبة كامل عن

 :(3) المادة
 . التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤقتة العقوبة كامل عن -أ

 اقترف قد كان إذا التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤبدة العقوبة كامل عن -ب
 . العمر من الستين إتمامه قبل الجرم
 :(4) المادة

 الغرامة يسدد لمن 1974 لعام 13 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص لجرائما في العقوبة كامل عن -أ
 . والتنباك للتبغ العامة والمؤسسة القطع ومكتب للجمارك العامة اإلدارة مع التسوية ويجري 

 . والمخدرات األسلحة تهريب جرائم المادة هذه حكم من يستثنى -ب
 :(5) المادة
 العقوبة ربع وعن 1993 لعام 2 رقم القانون  من 43 المادة في عليها المنصوص ئمالجرا في العقوبة كامل عن

 . القانون  هذا في عليها المنصوص األخرى  الجرائم في المؤقتة الجنائية
 :(6) المادة
 . والمخالفات الجنح في العقوبة كامل عن

 :(7) المادة
 . الجنح في لألحداث والرعاية اإلصالح تدابير جميع عن
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 :(8) ادةالم
 .  2008 لعام 59 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم في للحرية المانعة العقوبة كامل عن

 :(9) المادة
 العقوبات قانون  من 100 رقم المادة في عليها المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -أ

 . وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية
 العقوبات قانون  من 101 رقم المادة في عليها المنصوص الخارجي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ب

 . وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية
 يوما 30 خالل أنفسهم سلموا إذا إال العدالة وجه عن والفارين األنظار عن المتوارين المادة هذه أحكام تشمل ال -ج

 . الخارجي للفرار بالنسبة يوما 90 و الداخلي للفرار بالنسبة
 :(10) المادة

 بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من 286 و 285 المادتين في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ
 . وتعديالته 1949 لعام 148 رقم التشريعي

 . المؤقتة الجنائية عقوبةال نصف عن -ب
 التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنحية العقوبة نصف عن -ج
 . 387 -386 - 355 إلى 345 341.. وتعديالته 1949 لعام 148 رقم
 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر االقتصادي العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجنايات في العقوبة ربع عن -د

 . وتعديالته 1966 لعام 37
  :(11) المادة

 باألسلحة المتعلق وتعديالته 2001 لعام 51 رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح في العقوبة كامل عن -أ
 . والذخائر

 تاريخ من يوما 30 خالل المختصة السلطات إلى السالح تسليم إلى يبادر من السابقة الفقرة أحكام من يستفيد -ب
 . التشريعي المرسوم هذا صدور
 :(12)  المادة

 بدفع مقترنة شكوى  أو شخصي ادعاء وجود عدم الوصف الجنائية الجرائم في العفو أحكام من لالستفادة يشترط -أ
 أي في الشخصي الحق إسقاط تم أو التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من يوما 15 خالل الشخصي االدعاء سلفة
 . القطعية الدرجة الحكم اكتساب بعد أو الدعوى  مراحل من مرحلة
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 عليه المحكوم تسديد أو المادة هذه من( أ) الفقرة أحكام تحقق العفو من لالستفادة يشترط األخرى  الجرائم في -ب
 . المدعية الجهة لصالح بها المحكوم والتعويضات المبالغ قطعي بحكم

 . المحكمة صندوق  في بها المحكوم والرسوم والنفقات الغرامات دفع طيشتر  الحالتين كلتا في -ج
  :(13) المادة
  :التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من يستثنى

 لعام 61رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنح -أ
 . 112/113/120/133/135/140/149.. وتعديالته 1950

 61رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنايات -ب
 . 139/141/155/156/158/159/160 إلى 136.. وتعديالته 1950 لعام
 . 1953-9-23 تاريخ 68 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم -ج
 . 1956 لعام 286 رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -د
 لعام 51 رقم التشريعي المرسوم من 40 رقم والمادة 2011 لعام 26 رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -هـ

2001 . 
 . 1961 لعام 10 رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -و
 . 2012-7-2تاريخ 19 رقم اإلرهاب مكافحة قانون  في عليها المنصوص اإلرهاب جرائم -ز
 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجرائم -ح

 إلى 277/293/294/296 إلى 268/271 إلى 263.. /وتعديالته1949
 إلى 441/445 إلى 435/437 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430
 إلى /504/505/507/509 /502 إلى 499 /496 إلى 489 /480 إلى 460/473/474/476 إلى 448/450
 . 584/730 إلى 575/577/578/582 إلى 514/520/528/529/573
  :(14) المادة

 وضابطة والتنباك والتبغ والقطع الجمارك وأنظمة قوانين مخالفات غرامات التشريعي المرسوم هذا أحكام تشمل ال
 والغرامات الرسوم وكذلك للدولة المدني التعويض طابع غراماتها تحمل التي األخرى  والقوانين والطوابع والكهرباء البناء

 . التشريعي المرسوم هذا بأحكام المشمولة الجرائم في بها المحكوم
 :(15) المادة

 المرسوم هذا يشمل الذين الجنايات في لعدالةا وجه عن والفارون  األنظار عن المتوارون  العفو هذا من يستفيد ال
 . المختصة السلطات إلى صدوره تاريخ من يوما 60 خالل أنفسهم سلموا إذا إال جريمتهم التشريعي
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  :(16) المادة
 من( 2) المادة أحكام من المستفيدين لفحص الالزمة الطبية اللجان الدفاع وزير مع بالتنسيق العدل وزير يشكل -أ

 . صدوره تاريخ من يوما 15 أقصاها مدة خالل المستفيد به يتقدم طلب على بناء التشريعي سومالمر  هذا
 . يخصه فيما كل الدفاع وزير أو العدل وزير من بقرار الطبية اللجان تقارير تصدر -ب

  :(17) المادة
 على يدها لواضعةا المحكمة اختصاص من الدعوى  هذه وتبقى الشخصي الحق دعوى  على العفو هذا يؤثر ال -أ

 هذا صدور تاريخ من واحدة سنة مدة خالل المحكمة هذه أمام دعواه يقيم أن الشخصي وللمدعي العام الحق دعوى 
 أمام إقامتها في الحق له ويبقى الجزائية المحكمة أمام المدة هذه بعد إقامتها في حقه ويسقط التشريعي المرسوم
 . المختصة المدنية المحكمة

 لما وفقا يوما 15 خالل الشخصي االدعاء سلفة يسدد لم الذي الشاكي المادة هذه من( أ) الفقرة حكم نم يستفيد -ب
 . التشريعي المرسوم هذا من( 12) المادة من( أ) الفقرة في ورد

 ( 18) المادة
 . صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2012-10-23 هجري  1433-12-7 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 2012الصادرة لعام   القوانني 
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 /1/ رقم القانون 
 الرسوم القضائية

  الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري  1433 -2-3 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 يلي ما يصدر، 29-12-2011

 العامة واألحكام التعاريف
 :/1/ المادة
 وتوثيقا القانونية للمواعيد حفظا الخزينة صندوق  إلى القانون  هذا بمقتضى أداؤه يجب الذي المبلغ هو :القضائي الرسم

 . القضائية الدوائر بها تقوم التي لألعمال
 :/2/ المادة
 التي االحوال في الطعن طريق يسلك من كل قبل من الخزينة صندوق  في يودع الذي المبلغ هو: القضائي التأمين
 . طعنه في محق غير الطاعن ظهور عند غرامة إلى ويتحول القانون  عليها نص
  :/3/ المادة
 . الحكم وتنفيذ الدعوى  انجاز في القانوني بالوجه ينفق الذي المبلغ هي :القضائية النفقة
 :/4/ المادة
 :ومقطوع نسبي :نوعان وهو القضائي الرسم

 تقبل التي الدعاوى  في او معين مبلغ على تقوم التي الدعاوى  في معينة مئوية بنسبة يستوفى الذي هو: النسبي -1
 . التقدير

 وفي التقدير تقبل وال معين مبلغ على ومتق ال التي الدعاوى  في مقطوعة بصورة يستوفى الذي هو: المقطوع -2
 . القانون  هذا في عليها المنصوص الحاالت
 :/5/ المادة

 تتخذه بقرار المحكمة تقدره به المدعى قيمة تقدير فيها يمكن والتي معينا مبلغا تحوي  ال التي المدنية الدعوى  ان -1
 المتعلقة بدفوعهما باإلدالء الطرفين وق حق التقدير هذا يمس ان دون  المدعي سماع بعد المذاكرة غرفة في

 . باالختصاص
 كل عن يستوفى التقدير قابل وغير القيمة معين غير واالخر القيمة معين احدهما شقين ذات الدعوى  كانت إذا -2

 . عليه الواجب الرسم منهما
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 الرسم المستلزم الحكم عن الرسم يستوفى جزءا أو كال بها ويحكم مطالب عدة تتضمن التي الشرعية الدعوى  ان -3
 . فيها االكثر
 :/6/ المادة

 . الخاسر الفريق على النتيجة في تجب والشرعية المدنية الدعاوى  في والنفقات الرسوم جميع ان -1
 تقدير حسب خسارته بنسبة كل الطرفين بين والنفقات الرسوم تقسم مطالبيه من بقسم محق غير المدعي ظهر إذا -2

 . المحكمة
 من به مقرا الحق كان اذا بعضها او كلها بالمصاريف الدعوى  ربح الذي الخصم بالزام تقضي أن كمةللمح -3

 يده في كان بما جهل على خصمه ترك او منها فائدة ال مصاريف في تسبب قد له المحكوم كان اذا أو عليه المحكوم
 . المستندات تلك بمضمون  أو الدعوى  في القاطعة المستندات من
 على تبقى مؤقتا الدعوى  بشطب الحكم أو الوجاهي بمثابة الصادر الغيابي الحكم أو الغيابي الحكم ونفقات رسوم -4

 في محق غير يظهر من على تترتب الحالة هذه وفي قانونية لمعذرة كان غيابه ان يثبت لم ما المتغيب عاتق
 . النتيجة

 عنها يرجع التي والدعوى  بالتساوي  المتصالحين عاتق على تكون  بالصلح تنتهي التي الدعوى  ونفقات رسوم -5
 . ذلك عكس على اتفاق الحالين في الطرفين بين يكن لم ما عاتقه على ونفقاتها رسومها تكون  المدعي
 :/7/ المادة

 . للخزينة ايرادا المدفوعة الرسوم تصبح الدعوى  شطب يقرر حينما -1
 . مجددا الرسوم تستوفى جديد استدعاء الدعوى  في قدم اذا -2

 :/8/ المادة
 احد يعطى وال استخراجها عند تستوفى والشرعية المدنية الدعاوى  في واالوراق والوثائق واالحكام القرارات رسوم ان -1

 المطلوبة االصل على الواجب الرسم تأدية قبل واالوراق والوثائق والقرارات األحكام عن صورة أو خالصة الطرفين
 . النتيجة في عليه يترتب من على هب ويرجع صورته او خالصته

 رسم منه يستوفى ان على االصل رسم تأدية قبل مصدقة صورة المحكمة رئيس بإذن الطرفين غير إعطاء يمكن -2
 . منها االستفادة للطرفين يمكن ال الحالة هذه وفي ذلك إلى ذيلها في يشار وان فقط الصورة
 :/9/ المادة
 عليهم بها الحكم يجب كان التي والنفقات فالرسوم مسؤوليتهم عدم او براءتهم او يهمعل المدعى محاكمة منع تقرر اذا

 المحاكمات اصول قانون  من 202 و 62 المادتين احكام ذلك في تراعى ان على الشخصي المدعي يضمنها
 . الجزائية
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  :/10/ المادة
 ال الجزائية المحاكمات اصول قانون  من 60 المادة في المعينة المدة خالل دعواه عن الشخصي المدعي رجع اذا -1

 . الرسوم من شيئا يضمن
 اوجبتها التي والنفقات الرسوم جميع تحمل عليه يترتب المدة هذه بعد دعواه عن الشخصي المدعي رجوع كان اذا -2

 . عنها رجوعه تاريخ حتى دعواه
  :/11/ المادة
 دعواه عن الشخصي المدعي رجوع على يترتب الشخصي قالح لسقوط تبعا العام الحق فيها يسقط التي الدعوى  في

 . بأدائها عليه المدعى تعهد اذا اال والنفقات الرسوم جميع تضمينه
  :/12/ المادة
 سلفا الرسوم ثلث استيفاء عدا المدنية الرسوم تعرفة يتبع الجزائية الدعوى  في الشخصي الحق إلى يعود ما كل

 . المقضية القضية قوة الحكم يحوز عندما واحدة دفعة الرسوم وتستوفى
 :/13/ المادة
 المدنية الرسوم تعرفة الشخصية الدعوى  على زوالها تاريخ من تطبق االسباب من لسبب العام الحق دعوى  زالت إذا
 . السابقة المادة أحكام مراعاة مع

 :/14/ المادة
 ال نقضا او استئنافا الصادر فالقرار فقط لعاما الحق ممثل قبل من واقعين بالنقض الطعن او االستئناف كان إذا - 1

 . رسم ألي يخضع
 القرار يخضع ال والجزائية والمدنية الشرعية الدعاوى  في طعنه او استئنافه عن الطاعن او المستأنف رجع إذا -2

 . رسم ألي نقضا أو استئنافا الصادر
 :/15/ المادة

 ومذكرات والتنفيذ للتبليغ المعدة واالوراق والقرارات االحكام وصور أصل عن ما رسم الجزائية الدعوى  في يستوفى ال
 . الرسمية الدوائر إلى القضائية والدوائر المحاكم ترسلها التي والمذكرات واالحضار الدعوى 
  :/16/ المادة

 ما نسبةب تنظيمها عند الدعوى  اثناء القضائية الدائرة أو المحكمة في تنظم التي الخاصة الوكالة رسم يستوفى- 1
 ". المحضر على يلصق الذي المالي الطابع عدا" واجرة رسم من بالعدل الكاتب لدى يستوفى

 . بالجناية المتهمين عن الرسم هذا يستوفى ال -2
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 :/17/ المادة
 الرسم الحكم طالب من يستوفى اليهم بالنسبة مجزا به المحكوم وكان الواحد الحكم في العالقة أصحاب تعدد إذا

 . الرسم دفع من إال الحكم من يستفيد ال بحيث الكيفية وتبين عليه بالمترت
  :/18/ المادة

 خصمه تبليغ على يجبر وال فقط الحكم رسم منه يستوفى الطعن طريق سلوك في يرغب الذي الخاسر الفريق - 1
 . المترتبة الرسوم تأدية على وال الحكم

 إلى استنادا به عليه المحكوم بالشق الطعن يجوز واحد حكم في هعلي ومحكوما له محكوما الطرفين أحد كان إذا -2
 للقواعد وفقا الحكم أصل إلى استنادا به له المحكوم الشق تنفيذ ويجري  والصورة الحكم رسم دفعه بعد الحكم صورة
 . العامة
  :/19/ المادة

 واجراء الطلبات لقيد شرط قانون ال هذا في عليها المنصوص الحاالت في والنفقات والتأمينات الرسوم تأدية إن
 . البطالن طائلة تحت القانونية المواعيد وحفظ المعامالت

  :/20/ المادة
 الحاالت في اال منها تعجيله وجوب على نص ما تعجيل من أو والنفقات والتأمينات الرسوم تأدية من أحد يعفى ال

 . القانون  هذا في المذكورة
 :/21/ المادة

 منصوص هو لما وفقا اال نفقة وال تأمين يؤخذ وال تعرفتها في عليه المنصوص الرسم اال محكمة كل في يؤخذ ال -1
 . القانون  هذا في عليه
 اختصاص من االصل في هي التي الدعاوى  وعلى المسلمة المذهبية المحاكم على الشرعية التعرفة تطبق -2

 . خاصة نصوص بموجب أو االجنبية الطرفين سيةجن بسبب المدنية المحاكم فيها تنظر والتي الشرعية المحاكم
 فيها بما العدل وزارة مالك في الداخلة غير القضائية والمجالس االستثنائية المحاكم على البدائية التعرفة تطبق -3

 . العسكرية والمحاكم التصفية محاكم
 . العسكريين الفرد قضاة محاكم على الصلحية التعرفة تطبق -4
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 المدنية التعرفة: األول الباب
 األول الفصل

 الصلح محاكم تعرفة
 :/22/ المادة

 ألفي المقدرة او المعينة قيمتها تبلغ التي الدعاوى  اما درجاتها بجميع الصلحية الدعاوى  على التعرفة هذه تطبق -1
 . قضائي رسم ألي تخضع فال دون  فما سورية ليرة
 الف وعشرين خمسة قيمتها تتجاوز التي الدعاوى  جميع في الحكم استخراج عند والباقي مقدما الرسم ثلث يدفع -2
 . القانون  هذا من /34/ المادة أحكام مراعاة مع سورية ليرة

  :/23/ المادة
 فئات ثالث النسبي للرسم التابعة الصلحية الدعاوى 

 . ريةسو  ليرة االف عشرة تتجاوز وال سورية ليرة الفي على قيمتها تزيد التي هي: األولى الفئة
 . سورية ليرة الف خمسين تتجاوز وال سورية ليرة االف عشرة على تزيد التي هي: الثانية الفئة
 . سورية ليرة الف خمسين على تزيد التي هي: الثالثة الفئة
  :/24/ المادة
 وازالة مدنيةال واالحوال االرتفاق وحقوق  العقار تخلية كدعاوى  معين مبلغ على تقوم ال التي الصلحية الدعاوى  تخضع

 . المقطوع للرسم والشيوع اليد
 :/25/ المادة

 تجديدها او الدعوى  اقامة المتضمنة واالستدعاءات الضبوط عن سورية ليرات عشر قدره مقطوع قيد رسم يستوفى -1
 اسنادو  جديدة طلبات تتضمن التي بعدها او قبلها او المحاكمة اثناء المقدمة الخطية والمذكرات واللوائح شطبها او

 يبرزونها او المتداعون  يقدمها التي االوراق من نوع وكل المثبتة والوثائق واالسناد الخبراء وتقارير صورها او الوكالة
 تجديدها او الدعوى  نقل او التدخل طلب او الغير اعتراض واستدعاءات القضائية السلطة من يلتمسونه لتدبير ييداأت

 . بالنقض الطعن أو االستئناف واستدعاءات النقض بعد
 . اخرى  دعوى  في االوراق ابرزت اذا تكرارا الرسم هذا يستوفى -2
 . واحدة ورقة يحسبان ترجمته مع واالصل للتبليغ المعدة االوراق صورة على رسم ال -3

  :/26/ المادة
 او مستعجل او قتمؤ  تدبير أي أو التنفيذ وقف أو فكه أو االحتياطي الحجز لقاءإب القضائية القرارات عن يستوفى
 ومئة االولى الفئة في سورية ليرة وسبعون  خمس قدره مقطوع رسم النهائي الحكم قبل التنفيذ تقبل والتي عنها بالرجوع
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 االحوال دعاوى  في سورية ليرة وخمسون  ومئة الثالثة الفئة في سورية ليرة ومئتا الثانية الفئة في سورية ليرة وخمسون 
 . ذلك سوى  فيما سورية ليرة مئتاو  العقار وتخلية المدنية
  :/27/  المادة

 على عليه المصالح البدل من المئة في واحد قدره نسبي رسم المصالحة تصديق المتضمنة القرارات عن يستوفى -1
 لو فيما القانون  هذا من /29/ المادة في المحدد الرسم نصف على يزيد وال سورية ليرة خمسين عن الرسم هذا يقل اال

 . به المدعى المبلغ بكامل حكم
 . سورية ليرة وسبعون  خمس قدره مقطوع رسم عنها يستوفى معين مبلغ على المصالحة تقع لم إذا -2

  :/28/ المادة
 او االختصاص عدم او االساس او الشكل جهة من ردها أو الدعوى  شطب المتضمنة القرارات عن يستوفى -1

 سورية ليرة وسبعون  وخمس االولى الفئة في سورية ليرة خمسون  قدره عمقطو  رسم الغير اعتراض دعوى  في الصادرة
 . ذلك سوى  فيما سورية ليرة ومئتا الثالثة الفئة في سورية ليرة وخمسون  ومئة الثانية الفئة في
 . الرسم هذا استيفاء قبل شكال المردودة او المشطوبة الدعوى  تجدد ال -2

  :/29/ المادة
 عليه للمدعى او االصلية بدعواه للمدعي الحكم المتضمنة منها سواء نسبي لرسم التابعة القرارات عن يستوفى -1

 القيمة من المئة في ونصف واحد قدره رسم المعارضة بمنع الحكم المتضمنة والقرارات وللمتدخل المقابلة بدعواه
 . الرسم تعيين في كالمئة المئة كسر ويعتبر بها المحكوم

 . القانون  هذا من( 37) المادة أحكام وفق الرسم استوفي سورية ليرة الف وخمسين مئة على وى الدع قيمة زادت اذا -2
 وخمسون  مئة قدره رسم القانون  هذا من( 24) المادة في والمذكورة المقطوع للرسم التابعة القرارات عن يستوفى -3
 . ذلك سوى  فيما يةسور  ليرة وثالثمئة العقار وتخلية المدنية االحوال دعاوى  في سورية ليرة

  :/30/ المادة
 سورية ليرة خمسون  قدره مقطوع رسم النسبي للرسم التابعة الدعاوى  في النقض بعد الصادرة القرارات عن يستوفى -1
 . الثالثة الفئة في سورية ليرة ومئتا الثانية الفئة في سورية ليرة وسبعون  وخمس االولى الفئة في
 المحدد النسبي الرسم عنها يستوفى والرسوم به بالمدعى الحكم تتناول لم النقض قبل الصادرة االحكام كانت إذا -2
 .  القانون  هذا من 29 المادة في
 وتخلية المدنية االحوال دعاوى  في سورية ليرة سبعون  خمس قدره رسم المقطوع للرسم التابعة القرارات عن يستوفى -3

 . ذلك سوى  فيما سورية ليرة ومئتا العقار
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  :/31/ مادةال
 صورة أو التبليغ بعد تطلب صورة كل وعن تبليغها يطلب وثيقة او دعوى  ورقة او حكم كل تبليغ عن يستوفى -1

 . سورية ليرات عشر قدره رسم ورقة أو وثيقة
 . سورية ليرة وعشرون  خمس قدره لرسم تابع مبرزها لغير الوثيقة صورة إعطاء -2

 الثاني الفصل
  البداية محاكم تعرفة

  :/32/ المادة
 المقدمة الخطية والمذكرات واللوائح االستدعاءات قيد عن سورية ليرة وعشرون  خمس قدره مقطوع رسم يستوفى -1

 واالسناد الخبراء وتقارير صورها أو الوكالة واسناد جديدة طلبات تتضمن التي بعدها او قبلها او المحاكمة أثناء
 القضائية السلطة من يلتمسونه لتدبير تأييدا يبرزونها او المتداعون  يقدمها التي األوراق من نوع وكل المثبتة والوثائق

 او االستئناف واستدعاءات النقض بعد تجديدها او الدعوى  نقل او التدخل طلب او الغير اعتراض واستدعاءات
 . الطعن

 . واحدة ورقة يحسبان ترجمته مع واالصل أخرى  دعوى  في االوراق ابرزت اذا تكرارا الرسم هذا يستوفى -2
  :/33/ المادة

 عن سورية ليرة وخمسون  دعوى  ومذكرة وقرار حكم كل تبليغ عن سورية ليرة وعشرون  خمس قدره مقطوع رسم يستوفى
 . ورقة او وثيقة كل صورة وعن التبليغ بعد الفريقين احد من مطلوبة او للتبليغ معدة قرار او حكم كل صورة
 :/34/ المادة

 . الرسم ثلث الدعوى  تقديم عند يستوفى -1
 ام كان نسبيا المترتب الرسم من بالنتيجة يحسم ان على المقطوع الرسم ثلث الدعوى  في التدخل عند يستوفى -2

 . مقطوعا
 صندوق  من الزيادة تعاد المترتب الرسم عن زائدا وجد واذا الحكم رسم من الرسم ثلث باسم المستوفى المبلغ ينزل -3

 . صاحبها إلى الخزينة
  :/35/ المادة

 بناء الرسمية الدوائر احدى إلى المحكمة توجهها رسالة كل عن سورية ليرة خمسون  قدره مقطوع رسم يستوفى -1
 . الطرفين أحد طلب على
 . الرسالة هذه تأكيد عن رسم يستوفى ال -2
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 :/36/ المادة
 المعين المحكم او الخبير او المأمور ينظمه تقرير كل عن سورية ليرة وعشرون  خمس قدره مقطوع رسم يستوفى -1
 . بمهمته قيامه نتيجة المحكمة قبل من
 . السابق للتقرير المفسر او المحلق التقرير عن رسم يستوفى ال -2

 :/37/ المادة
 عليه للمدعى او االصلية بدعواه للمدعي الحكم المتضمن منها سواء النسبي للرسم التابعة القرارات عن يستوفى -1

 القيمة من المئة في ونصف واحد قدره رسم المعارضة بمنع الحكم المتضمنة والقرارات للمتدخل او المقابلة بدعواه
 . كالمئة المئة كسر ويعتبر سورية ليرة الف وخمسين مئتين تتجاوز لم اذا بها المحكوم

 . المئة في نصف ذلك عن زاد عما يستوفى المذكور المقدار على به المحكوم زاد إذا -2
 . التحصيل حين التنفيذ قبل من بها المحكوم الفائدة عن الحكم رسم يحسب -3

  :/38/ المادة
 . السابقة المادة في المبين الوجه على نسبي رسم قيمته تقدير يمكن شيء اجراء او بتسليم الحكم عن يستوفى
 :/39/ المادة

 بالشكل ردها او الدعوى  شطب المتضمن الحكم وعن متهقي تقدير يمكن ال شيء اجراء او بتسليم الحكم عن يستوفى
 . القانون  هذا من 42 المادة في المبين المقطوع الرسم كان سبب ألي او االختصاص عدم أو االساس او

 :/40/ المادة
 على او المحكمين حكم على التصديق وقضايا التنفيذ صيغة االجنبية االحكام اعطاء قضايا عن يستوفى -1

 لم اذا عليها المصالح او بها المحكوم المبالغ مجموع من المئة في نصف قدره نسبي رسم الطرفين بين المصالحة
 . سورية ليرة الف وخمسين مئتين تتجاوز

 عن المئة في ربع يستوفى السابقة الفقرة في المبين المقدار على عليه المصالح او به المحكوم المبلغ زاد اذا -2
 . سورية ليرة ثالثمئة عن الحالين كال في رسمال يقل اال على الزيادة

 . القانون  هذا من 42 المادة في المبين المقطوع للرسم تخضع معينا مبلغا تتضمن ال االحكام كانت اذا -3
 :/41/ المادة

 دائرة في به المنازع قيمة اساس على االميرية باألراضي والتصرف العقار ملكية دعاوى  في الرسم يحسب -1
 . المالية في تالواردا

 . الذكر سالفة القيمة نصف أساس على والشراء والبيع والرقبة االنتفاع دعاوى  في ويحسب -2
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  :/42/ المادة
 :االتية الدعاوى  في ويستوفى سورية ليرة بثالثمئة البدائية االحكام في المقطوع الرسم يحدد

 . الغير اعتراض -1
 . المحاكمة اعادة -2
 . وفكه الحجز -3
 . الحدود -4
 . ومخاصمته القاضي رد -5
 . الخبير رد -6
 . والعقود االسناد فسخ -7
 . المرجع تعيين -8
 . االعسار -9

 :/43/ المادة
 المتخذة القرارات وعن العجز تاريخ وتبديل االفالس إعالن قرار عن سورية ليرة ثالثمئة قدره مقطوع رسم يستوفى-1
 . الشركات وتصفية الواقي الصلح يوف االفالس عن الناشئة النزاعات في
 . لرسم تابعة غير االدارية التدابير -2

 :/44/ المادة
 إلى بدفعه المفلس تعهد الذي المبلغ من المئة في نصف قدره نسبي رسم الصلح عقد تصديق عن يستوفى /1

 . الدائنين
 . المال من المئة في واحد يستوفى غرامة المفلس مال تقسيم وتقرر الصلح عقد يصدق لم اذا /2

 :/45/ المادة
 . التقسيم قبل المنتدب القاضي بمعرفة الصندوق  موجود من فالسيةاإل المعامالت في والنفقات الرسم يستوفى
 :/46/ المادة

 . سورية ليرة وسبعون  خمس قدره رسم التجارة دفاتر من دفتر كل صفحات عدد تصديق عن يستوفى
 الثالث الفصل

 نافاالستئ محاكم تعرفة
  :/47/ المادة
 . القانون  هذا في منها لكل المحددة التعرفة المستأنفة والبدائية الصلحية الدعاوى  على االستئناف محكمة تطبق
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  /48/ المادة
 ..  االتية األحوال في سورية ليرة ثالثمئة وقدره المقطوع الرسم يستوفى

 . الدعوى  أساس في الدخول دون  االستئناف استدعاء رد االستئنافي الحكم تضمن اذا -1
 الرجوع أو مستعجل او مؤقت تدبير باي او التنفيذ وقف أو فكه أو االحتياطي الحجز بإلقاء القاضية القرارات في -2

 . النهائي الحكم قبل التنفيذ تقبل والتي عنها
  :/49/ المادة
 المحكمة في استيفاؤه المقتضى للرسم معادل فرسمه الدعوى  أساس في والفصل التدقيق االستئنافي الحكم تضمن إذا

 . مقطوعا ام كان نسبيا المستأنف الحكم مصدرة
 الرابع الفصل

 النقض محكمة تعرفة
  :/50/ المادة
 . القانون  هذا في منها لكل المحددة التعرفة واالستئنافية والبدائية الصلحية الدعاوى  على النقض محكمة تطبق
  :/51/ المادة
 تصديقه عند فيه المطعون  الحكم لرسم معادل الصلح محكمة من بها المحكوم الصلحية الدعاوى  في النقض قرار رسم

 . شكال الطعن رد او نقضه عند الرسم هذا ولنصف
  :/52/ المادة

 نقضه عند سورية ليرة ومئة تصديقه عند سورية ليرة ثالثمئة االستئنافية او البدائية الدعاوى  في النقض قرار رسم -1
 . شكال لطعنا رد او
 . سورية ليرة مئة ذلك غير أو التنفيذ توقيف أو المرجع تعيين او الدعوى  بنقل النقض قرار رسم -2

 الجزائية التعرفة الثاني الباب
 األول الفصل

 الصلح محاكم تعرفة
  :/53/ المادة

 كل وعن لدعوى ا بإقامة استدعاء كل عن سورية ليرات عشر قدره قيد رسم الشخصي المدعي من يستوفى - 1
 . الوثائق من يبرزه وما الخبراء وتقرير وصورته وكالة سند كل وعن االعتراض او الطعن او باالستئناف استدعاء

 . الطعن او االستئناف او باالعتراض استدعاء كل عن سورية ليرات عشر قدره قيد رسم الظنين من يستوفى -2
 . واحدة ورقة يحسبان ترجمته مع واالصل اخرى  دعوى  في راقاالو  هذه ابرزت اذ تكرارا الرسم هذا يستوفى -3
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 :/54/ المادة
 سورية ليرة وخمسون  ومئة الموجزة لألصول والجرائم المخالفات في سورية ليرة وعشرون  خمس الصلحي الحكم رسم
 . عليهم المحكوم تعدد مهما الجنح باقي في

 :/55/ المادة
 الطرفين احد يطلبها التي والقرارات واالحكام االوراق من صورة كل عن ةسوري ليرة وعشرون  خمس قدره رسم يستوفى

 . طلبها القانون  له يجيز من او
 الثاني الفصل

 البداية محاكم تعرفة
 :/56/ المادة

 المثبتة والوثائق واالسناد الخبراء وتقارير صورها او الوكالة واسناد الدعوى  اقامة استدعاءات عن يستوفى -1
 . سورية ليرة وعشرون  خمس قدره قيد رسم الطعن او االستئناف او الغيابي الحكم على االعتراض واستدعاءات

 . واحدة ورقة يحسبان ترجمته مع واالصل اخرى  دعوى  في االوراق ابرزت اذا تكرارا الرسم هذا يستوفى -2
 . والتحقيق واالحالة النيابة لدوائر يقدم ما على الرسم هذا يطبق -3

 :/57/ المادة
 . عليهم المحكوم تعدد مهما سورية ليرة ثالثمئة واعتراضا بداية الحكم رسم

  :/58/ المادة
 . سورية ليرة وخمسون  مئة التحقيق قاضي يصدره الذي النهائي القرار رسم

  :/59/ المادة
 احد طلبهاي التي والقرارات واالحكام األوراق من صورة كل عن سورية ليرة وسبعون  خمس قدره رسم يستوفى -1

 . طلبها القانون  له يجيز من او الطرفين
 . والتحقيق واإلحالة النيابة دوائر من تطلب التي الصورة على الرسم هذا يطبق -2

 الثالث الفصل
 االستئناف محاكم تعرفة

 :/60/ المادة
 تعيين قرار ورسم نافااستئ فيها الصادر الحكم رسم ان اال الصلحية لتعرفتها المستأنفة الصلحية الدعاوى  تخضع -1

 . سورية ليرة وخمسون  مئتان فيها المرجع
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 ليرة ثالثمئة الحكم رسم ويكون  البدائية المحاكم لتعرفة الجنائية والدعاوى  المستأنفة البدائية الدعاوى  تخضع -2
 . سورية
  :/61/ المادة

 ليرة وخمسون  مئة قدره رسم داعينالمت أحد استدعاء على بناء االحالة قاضي إلى المرفوعة الدعاوى  في يستوفى
 . سورية

 الرابع الفصل
 النقض محكمة تعرفة

  :/62/ المادة
 . القانون  هذا في منها لكل المحددة للتعرفة فيها المطعون  والجنائية واالستئنافية والبدائية الصلحية الدعاوى  تخضع
 :/63/  المادة

 وخمسون  تصديقه عند سورية ليرة مئة الصلح محكمة من بها المحكوم الصلحية الدعاوى  في النقض قرار رسم -1
 . شكال الطعن رد او نقضه عند سورية ليرة
 ليرة ومئتا الحكم تصديق عند سورية ليرة ثالثمئة والجنائية واالستئنافية البدائية الدعاوى  في النقض قرار رسم -2

 . شكال الطعن رد او نقضه عند سورية
 . سورية ليرة ثالثمئة القرارات من ذلك غير أو التنفيذ وقف او المرجع تعيين او ى الدعو  بنقل النقض قرار رسم -3

 الشرعية التعرفة الثالث الباب
 االول الفصل

 الشرعية االحكام تعرفة
 :/64/ المادة

 او الغير اعتراض او النقض او الشطب بعد تجديدها او االصلية الدعوى  بتقديم والضبوط االستدعاءات عن يستوفى
 . سورية ليرات عشر قدره قيد رسم بالحكم الطعن او الدعوى  نقل او الدعوى  في الدخول بطل

  :/65/ المادة
 نسبي رسم بدل على والصلح والتفريق والمخالعة والطالق وفسخه عليه والمصادقة الزواج اثبات قرارات عن يستوفى

 . الصلح بدل او المهر بدل كامل من المئة في نصف قدره
 :/66/ المادة

 رسم شرعية وثائق إلى تستند ال التي الوصية إثبات قرارات وعن السابقة المادة في المذكورة غير القرارات عن يستوفى
 . به الموصى او به المحكوم الشيء مقدار من المئة في ونصف واحد قدره نسبي حكم
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  :/67/ المادة
 او ابطاله او الخيري  الوقف اثبات أو فكه أو بأنواعه زالحج او الرشد او النسب او الوراثة اثبات قرارات عن يستوفى
 . سورية ليرة وسبعون  خمس قدره رسم المعارضة منع أو اساسا او شكال الدعوى  رد أو الوثائق ابطال
  :/68/ المادة

 وعن سورية ليرة وخمسون  مئة قدره رسم مسجلة شرعية وثيقة إلى تستند التي الوصية اثبات قرارات عن يستوفى
 وسبعون  خمس قدره رسم عنها الرجوع او مستعجل او مؤقت اداري  تدبير كل وعن فكه او االحتياطي الحجز اراتقر 

 . سورية ليرة
  :/69/ المادة

 النقض بعد الصادرة القرارات وعن خاص رسم لها يذكر ولم مبلغا تتضمن ال التي والقرارات النفقة قرارات عن يستوفى
 . سورية ليرة خمسون  قدره رسم الرجعي الطالق عدة في زوجةال مراجعة اثبات قرارات وعن
 :/70/ المادة

 . سورية ليرة وعشرون  خمس قدره رسم الشطب قرارات عن يستوفى -ا
 . الرسم هذا استيفاء قبل الدعوى  تجدد ال -2

 الثاني الفصل
 الشرعية الوثائق تعرفة

 :/71/ المادة
 المهر وكامل المدان المبلغ بنسبة المخالعة أو الطالق أو الزواج على المصادقة ووثائق االدانة وثائق عن يستوفى

 . المئة في نصف قدره نسبي رسم
  :/72/ المادة

 قبض وثائق وعن به المستبدل المبلغ بنسبة االستبدال وثائق وعن به الموصى بنسبة الوصية وثائق عن يستوفى
 والمتولين االوصياء محاسبة وعن التصفية بعد التركات من ورثةلل الباقي وعن المقبوض المبلغ بنسبة وانتقاله المرصد
 ليرة وخمسين مئة عن يقل اال على المئة في نصف قدره نسبي رسم الخيري  والوقف عليهم للموصى الباقي بنسبة
 . سورية
 :/73/ المادة

 . المئة يف واحد قدره نسبي رسم خاص رسم لها يحدد ولم معينا مبلغا الحاوية الوثائق عن يستوفى
 :/74/ المادة
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 ونصب وفكه بأنواعه والحجر االرث وحصر الرجعي الطالق عدة في الزوجة ومراجعة النفقة وثائق عن يستوفى
 . سورية ليرة وعشرون  خمس قدره رسم رهنه او قسمته او فراغه او العقار ببيع واالذن االوصياء

 :/75/ المادة
 . سورية ليرة وخمسون  مئة قدره رسم بالتركات المصالحة وثائق عن يستوفى
 :/76/ المادة

 . سورية ليرة وعشرون  خمس قدره رسم خاص رسم لها يذكر لم والتي معينا مبلغا تحوي  ال التي الوثائق عن يستوفى
 /77/ المادة

 هذا نصف ويستوفى سورية ليرة خمسون  قدره رسم للتبليغ تستخرج ورقة او وثيقة او قرار صورة كل عن يستوفى -1
 . ذلك لغير يستخرج عما الرسم

 . المدنية االحوال لدوائر ترسل التي الزواج عقد صكوك نسخ الرسم هذا من يستثنى -2
 الثالث الفصل

 النقض محكمة تعرفة
 :/78/ المادة

 تضمن اذا نصفه ويستوفى فيه المطعون  القرار لرسم معادل رسم التصديق المتضمن النقض قرار عن يستوفى -1
 . شكال الطعن در  او النقض

 . سورية ليرة وخمسون  مئتان المرجع تعيين او الدعوى  بنقل النقض قرار رسم -2
 . سورية ليرة خمسون  قدره رسم الوثائق على التصديق المتضمن النقض قرار عن يستوفى -3

 :/79/ المادة
 والمرفوعة الطرفين احد من هافي يطعن لم التي الدعاوى  في الصادرة النقض قرارات عن رسم وال قيد رسم يستوفى ال

 . القانون  ألحكام وفقا النقض محكمة إلى حكما
 الرابع الباب

 التنفيذ دوائر تعرفة
  :/80/ المادة

 بعد تنفيذية معاملة بتجديد او السند هذا على االعتراض او سند او قرار تنفيذ بطلب استدعاء كل عن يستوفى -1
 . وريةس ليرة وعشرون  خمس قدره قيد رسم شطبها
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 التي األوراق من نوع كل وعن المثبتة والوثائق واالسناد الخبراء تقارير وعن صورها أو الوكالة إسناد عن يستوفى -2
 ليرة وعشرون  خمس قدره قيد رسم االستئناف طلب وعن القضائية السلطة من يلتمسانه لتدبير تأييداً  الطرفان يقدمها
 . الصلحيةو  والشرعية البدائية القضايا في سورية

 . واحدة ورقة يحسبان ترجمته مع واالصل أخرى  دعوى  في االوراق ابرزت اذا تكرارا الرسم هذا يستوفى -3
 :/81/ المادة

 صور اما سورية ليرة وسبعون  خمس قدره رسم الطرفين احد يطلبها التي المبرزة االوراق من صورة كل عن يستوفى
 . بتعرفتها المعين الرسم عنها ستوفىفي والشرعية والبدائية الصلحية القرارات
 :/82/ المادة

 وفائدته أصال المحصل المبلغ من المئة في ونصف واحد قدره نسبي تحصيل رسم عليه المحكوم من يستوفى -1
 . والنفقات الرسوم ذلك من ويستثنى

 . واألسناد الجبري  الملكية نزع معامالت في التحصيل عند ذاتها النسبة تستوفى -2
 :/83/ دةالما

 الحجز رفع أو العقار بتخلية القاضية كالقرارات معينا مبلغا تحوي  ال التي القرارات عن له المحكوم من سلفا يستوفى
ذا عليه المحكوم على به يعود أن على التنفيذ موضع الموضوع القرار رسم بقدر مقطوع رسم  برسم القرار يقض لم وا 
 . عليه المحكوم على به ويعود سورية ليرة وسبعون  خمس قدره ذتنفي رسم له المحكوم من عنه يستوفى ما

 :/84/ المادة
 الشق عن هي بها المحكوم الرسوم وكانت للمقطوع واآلخر النسبي للرسم يخضع أحدهما شقين الحكم تضمن إذا -1

 . عليه المترتب مالرس تنفيذه يطلب شق كل عن يستوفى الشقين أحد تنفيذ له المحكوم وطلب األكثر للرسم المستلزم
 . عليه المترتب الرسم منهما كل عن يستوفى معا الشقين تنفيذ طلب إذا -2

 :/85/ المادة
 ونصف واحد بنسبة معينا كان إذا عليه المصالح الباقي المبلغ عن الرسم يستوفى والمدين الدائن بين الصلح تم إذا
 . ذلك نصف /المسقط/ منه المبرأ المبلغ وعن المئة في
 تنفيذ بحال عليه المترتب الرسم نصف عنه يستوفى التقدير يقبل وال مبلغا يتضمن ال عليه المصالح كان إذا -2

 . بتمامه الحكم
 يستوفى منه حقه أسقط أو الحكم تنفيذ عن نهائيا عدل أو به المحكوم تمام من المدين ذمة له المحكوم أبرأ إذا -3
 المسلفة الرسوم تصبح األحوال هذه وفي بتمامه الحكم تنفيذ بحال ترتبالم الرسم لنصف معادل رسم له المحكوم من
 . للخزينة حقا
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 :/86/ المادة
 وغير المنقولة األموال من بلديات مراكز فيها توجد التي االماكن في العلني بالمزاد يباع عما المشتري  من يستوفى /أ

 . للبلديات المالي للنظام وفقا ليوزع بلديةال صندوق  إلى يدفع المئة في واحد قدره داللة رسم المنقولة
 . شيء حصته عن يستوفى ال العقار في الشركاء أحد المشتري  كان إذا /ب
 الدالل حصة تدفع التي الخزينة صندوق  إلى المذكورة األماكن غير في العلني بالمزاد يباع عما الداللة رسم يدفع /ج
 . للبلديات المالي للنظام وفقا منه
ال المزاد قائمة في للمال الموضوعة القيمة من الداللة أجرة تستوفى اإلحالة قبل البيع عن النظر رفص إذا /د  فمن وا 

 ويستوفى للدالل وتعطى سورية ليرة آالف عشرة /10ر000/ تتجاوز أال على المئة في نصف بنسبة له المقدرة القيمة
 .التحصيل رسم عنها

 الخامس الباب
 القضائية التأمينات

 :/87/ ادةالم
 :يلي كما القضائية التأمينات سلفا تستوفى

  بالدعاوى  الطعن طلب عند يودع -1
  المدنية /أ

 . سورية ليرة آالف خمسة تتجاوز ال التي الصلحية الدعاوى  في سورية ليرة وسبعون  خمس 75
   ليرة ألف وعشرين خمسة تتجاوز ال التي الصلحية الدعاوى  في سورية ليرة وخمسون  مئة 150
 . معينا مبلغا تحوي  وال سورية
 . سورية ليرة ألف وعشرين خمسة على تزيد التي الصلحية الدعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . البدائية الدعاوى  في سورية ليرة خمسمئة 500
 . االستئنافية الدعاوى  في سورية ليرة خمسمئة 500
  الشرعية /ب

 . سورية ليرة مئة 100
  الجزائية /ج

 . المخالفات دعاوى  في سورية ليرة وعشرون  سخم 25
 . الجنحية االستئنافية الدعاوى  في سورية ليرة خمسمئة 500
 . الجنائية الدعاوى  في سورية ليرة خمسمئة 500
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 . البسيط الحبس التشغيل مع الحبس للحرية مانعة عقوبة بفرض المتعلقة الجنائية الدعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . اإلحالة قضاة دعاوى  في سورية رةلي مئتا 200

  االستئنافية /د
 العدل وزارة مالك في الداخلة غير والمجالس المحاكم

 . األوقاف تصفية دعاوى  في سورية ليرة مئة 100 
 . العسكريين الفرد قضاة دعاوى  في سورية ليرة مئة 100
 . العسكرية المحاكم دعاوى  في سورية ليرة وخمسون  مئة 150
 . المذكورة والمجالس المحاكم عن الصادرة الدعاوى  من غيرها في سورية ليرة مئتا 200

  الدعاوى  استئناف طلب عند يودع -2
  المدنية /أ

 . المستعجلة األمور ودعاوى  التنفيذية الدعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . الصلحية الدعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . العقاري  ضاءالق دعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . البدائية الدعاوى  في سورية ليرة خمسمئة 500
 . المحامين نقابات قضايا في سورية ليرة مئتا 200
  الشرعية/ب

 . والمذهبية الشرعية الدعاوى  في سورية ليرة مئة 100
  الجزائية /ج

 . الصلحية الدعاوى  في سورية ليرة وسبعون  خمس 75
 . البدائية الدعاوى  في سورية ليرة مئتا 200
 . التحقيق قضاة دعاوى  في سورية ليرة مئة 100

  طلب عند يودع -3
 . سورية ليرة وخمسون  سبعمئة 750 المرجع وتعيين المحاكمة وا عادة الدعوى  نقل /أ

 لعام /84/رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المحاكمات أصول قانون  في وارد هو ما وفق القاضي مخاصمة /ب
 . 2010 لعام /1/رقم قانون بال والمعدل 1953

 1953 لعام /84/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المحاكمات أصول قانون  في وارد هو ما وفق القاضي رد /ج
 . 2010 لعام /1/ رقم بالقانون  والمعدل
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  :/88/ المادة
 . مجتمعين كانوا إذا بينهم مشترك واحد موضوع في الطالبون  تعدد مهما واحد تأمين يودع
  :/89/ ادةالم
 . فيه البت قبل عنه رجع أو طلبه في محق أنه ظهر إذا مودعه إلى التأمين يعاد -1
 . للخزينة إيرادا التأمين يقيد أساسا أو شكال طلبه رد أو محق غير أنه ظهر إذا -2
 األخير الربع دويقي التأمين أرباع ثالثة إليه يرد اآلخر القسم في محق وغير طلبه من قسم في محق أنه ظهر إذا -3

 . للخزينة إيرادا
 النفقات السادس الباب

 األول الفصل
 المدنية الدعاوى 

  :/90/ المادة
 أو كشف جراء عدليين مساعدين أو قضاة انتداب أو شهود دعوة أو وخبراء محكمين تعيين تستدعي التي الحاالت في

 يجب الذي المبلغ فيه حدد قرارا الختصاصا ذات القضائية الدائرة أو المحكمة تتخذ المحكمة خارج رسمي عمل
 تأديتها عليه المترتب الطرف وتعيين االنتقال ومصاريف والتعويضات األجور لقاء المحكمة ديوان إلى سلفا تأديته
 . الدفع ومهلة
 :/91/ المادة
 سلفة بتحديد قرارا محكمةال تتخذ إجراؤءه المقرر العمل نفقات لتأدية يكفي ال المحكمة حددته الذي المبلغ أن تبين إذا

 . جديدة
  :/92/ المادة
 لخصمه جاز يفعل لم فإن مناسبة مدة المحكمة تمهله عليه تترتب من قبل من إكمالها أو السلفة تأدية عدم عند

ن بها عليه الرجوع في بحقه ذلك يخل أن دون  إيداعها  . المبسوطة بحالتها القضية في يحكم االثنان امتنع وا 
  :/93/ المادة

 القرار وتاريخ الدعوى  ورقم المسلف اسم فيه يذكر خاص دفتر في المحكمة ديوان رئيس إلى المدفوعة السلفة تقيد -1
 من معفى القابض من وصل أخذ بعد الدعوى  ورقم القرار تاريخ إلى ويشار فيه المدفوعات وتقيد بموجبه المدفوعة
 . بحضوري  دفع بعبارة الدفع صحة على يصدق الدعوى  إضبارة في يحفظ الطابع

 . المختصة القضائية الدائرة أو المحكمة من بقرار منها يزيد ما السلفة صاحب إلى يعاد -2
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 :/94/ المادة
 . العمل هذا إنجاز يستغرقها التي والمدة به المكلفين العمل أهمية بنسبة الخبراء أو المحكمين أجور المحكمة تقدر
  :/95/ المادة

 أال على عملهم مقر خارج رسمي بعمل إليهم يعهد الذين والمساعدين القضاة بحق السابقة مادةال أحكام تطبق -1
 التي اإلدارية الوحدة في سورية ليرة وخمسين مئتين االنتقال مصاريف عدا منهم لكل يعطى الذي التعويض يتجاوز

 وأال ساعات ثماني من أقل نجازهاإ يستغرق  قضية كل عن خارجها في سورية ليرة خمسمئة يتجاوز وال مقرهم فيها
 من أكثر العمل إنجاز استغرق  إذا الثانية الحالة في سورية ليرة وألف األولى الحالة في سورية ليرة خمسمئة يتجاوز
 . ساعات ثماني

 ةسوري ليرة ألفي أو اإلدارية الوحدة داخل سورية ليرة ألف على واحد يوم في التعويضات مجموع يزيد أن يجوز ال -2
 . بالتساوي  المعامالت تلك أصحاب على المبلغ هذا يوزع أن على القضايا عدد بلغ مهما خارجها

 أن عليه التحقيق أو للكشف جاهزة معامالت عدة العمل فيه سيجري  الذي المكان في القاضي لدى كان إذا -3
 . اتالنفق في اختصارا اليوم نفس في العالقة ذوي  طلب على بناء واحدة دفعة يجريها
 :/96/ المادة
 .. اآلتية للتعرفة وفقا المنتدب القاضي من بقرار التفليسة هيئة ومرتبات نفقات تحدد

 لحساب فيها المقبوضة الموجودات قيمة تبلغ التي المصالحة أو التفليسة عن سورية ليرة وخمسون  سبعمئة 750 -1
 . الدائنين اتحاد بعد حساباتال بتقديم وتنتهي سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من أقل المدين

 ألف وعشرين وخمسة مئة إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من المقبوض المحصل قيمة كانت إذا بالمئة 4 إلى 2
 . سورية ليرة
 مئتين إلى سورية ليرة ألف وعشرين وخمسة مئة على تزيد المقبوض المحصل قيمة كانت إذا بالمئة 3 إلى 1

 . سورية ليرة ألف وخمسين
 ومئتين مليون  إلى سورية ليرة ألف وخمسين مئتين على تزيد المقبوض المحصل قيمة كانت إذا بالمئة 2 إلى 1

 . سورية ليرة ألف وخمسين
 . سورية ليرة ألف وخمسين ومئتين مليون  على تزيد المقبوض المحصل قيمة كانت إذا بالمئة 1 إلى 0ر5
 تامة تصفية المدين موجودات تصفى أن دون  المصالحة أو ةالتفليس تنتهي عندما المخصصات هذه نصف -2

 . القاضي يقدرها األرباح من معينة حصة المدين يدفع أن وبشرط
 . الدائنين جماعة لمصلحة االستثمار مواصلة أثناء في المقبوضة المبالغ عن أيضا المذكورة المخصصات نصف -3
 . /95/المادة في المقرر التعويض ومساعده المنتدب القاضي يعطي -4
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  :/97/ المادة
 من كل تعاون  صندوق  إلى إيرادا يسلم السابقة المواد بمقتضى والمساعدين القضاة من كل يستحقه ما نصف يؤخذ

 . الفئتين
  :/98/ المادة

 ةولبقي لصفتهم بالنسبة والسفر االنتقال تعويض إفاداتهم استماع بعد قبلها من المدعوين للشهود المحكمة تقدر -1
 التعويض هذا يتجاوز أال على االنتقال بسبب بهم يلحق الذي الضرر سيما وال التعويض تقدير على المساعدة األمور
 عمله عن تغيبه شهادته وسماع دعوته اقتضت إذا إال التعويض هذا يعطى وال ساعة 24 كل عن سورية ليرة ألف

 . أكثر أو ساعات ثماني
 سلفة من ويصرف الدولة في األساسي العاملين قانون  في المعينة بالنسبة تعويضال يحدد عامال الشاهد كان إذا -2

 . الدعوى 
  :/99/ المادة

 تستوجبها التي األجرة تتجاوز أال على استعملها التي السفر واسطة أجرة االنتقال تعويض عدا الشاهد يعطى -1
 المحكمة دعته إذا أو للضرورة تكلفة األكثر فرالس واسطة استعمل أنه أثبت إذا إال اقتصادا األكثر السفر واسطة
 . عاجلة بصورة

 نقل مصالح وجدت وحيثما الحكومة أو البلديات قبل من الموضوعة التعرفة حسب النقل وسائل أجرة تدفع -2
 . واحد محل أجرة إال للشاهد يدفع ال غيرها أو الحديدية كالسكة مشتركة

 فيها يقيم التي البلدية منطقة من مترين كيلو تتجاوز ال لمسافة سفر اسطةو  أجرة أو انتقال تعويض أي يدفع ال -3
 . الشاهد
  :/100/ المادة

  السابقة المواد في عليها المنصوص التعويضات تضاعف -1
 . المقعدين أو المكفوفين للشهود /أ

 أو أبوها ورافقها أنثى شاهدةال كانت أو وصيه أو أبوه ورافقه عمره من عشرة الخامسة يكمل لم الشاهد كان إذا /ب
 . الشهود إلى نسبتهم هؤالء يؤدي أن بشرط وصيها أو محارمها أحد
 في تنظر التي الدائرة أو المحكمة من بقرار السابقة المواد في عليها المنصوص واألجور التعويضات تصرف -2

 . الدعوى 
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  :/101/ المادة
 االنتقال تعويض له صرفت مشروعة لمعذرة كان تخلفه أن إحضار بمذكرة المحكمة تستحضره الذي الشاهد أثبت إذا

ال  يستحقه الذي والسفر  . للخزينة إيرادا وقيده مصادرته قررت وا 
  :/102/ المادة

 له العائدة األجرة أو للتعويض المحكمة تقدير على يعترض أن والشهود والموظفين والخبراء المحكمين من لكل -1
 . التقدير قرار تبليغه تاريخ من أيام ثالثة خالل المحكمة إلى يقدمها طابع أو رسم ألي تابعة غير مذكرة بموجب وذلك

 . قطعي الشأن بهذا تصدره الذي والقرار المذاكرة غرفة في االعتراض بهذا المحكمة تبت -2
 الثاني الفصل
 الجزائية الدعاوى 

  :/103/ المادة
 رئيس إلى سلفا يدفعه أن يجب الذي المبلغ تحديد القاضي يقرر ةالعام الدعوى  تحريك الشخصي المدعي طلب إذا

 من أيام عشرة تتجاوز ال للدفع مهلة له ويعين والتعويضات المصاريف وسائر الدعوى  نفقات لقاء المحكمة ديوان
 ويمكن حاكمةالم أو بالتحقيق ويشرع األساس دفتر في وتقيد الدعوى  تحرك السلفة هذه تأدية وبعد القرار تبليغه تاريخ
 يكفي ال السلفة من بقي ما أن تبين إذا إضافية سلفة دفع الشخصي المدعي إلى يطلب أن المحاكمة أو التحقيق أثناء

 . الالزمة للنفقات
 :/104/ المادة
 األحكام والشهود وللموظفين لهم واالنتقال السفر وتعويض الخبراء أجور وتأدية وتسديدها السلفة قيد بشأن تطبق
 . المدنية بالدعاوى  المتعلق الباب هذا من األول الفصل في عليها صوصالمن

  :/105/ المادة
 دعوى  مالحقة في النيابة ترغب ولم للدفع المحددة المهلة خالل النفقات سلفة تأدية من الشخصي المدعي امتنع إذا

 فإن اإلضافية السلفة تأدية عن امتنع اإذ أما بحفظها قرارا الدعوى  إليها المقدمة القضائية السلطة تتخذ العام الحق
 من الشخصي المدعي يمنع ال القرار وهذا الجزائية القرارات دفتر في ويسجل قيدها وترقين الدعوى  بحفظ يتخذ القرار
 . المدنية المحاكم أمام بحقوقه الدعوى  إقامة من أو المقررة السلفة تأدية بعد دعواه تجديد
  :/106/ المادة

ذا سلفته إليه تعاد دعواه نتيجة في محقا يظهر الذي الشخصي المدعي إن -1  محكمة فإن شيء منها صرف كان وا 
 من المصروف إعطاءه القطعية الدرجة الحكم اكتساب عقب يقرر الدعوى  على نهائيا يده الواضع القاضي أو األساس
 . العامة جرائمال نفقات من ذلك له تدفع أن الخزينة على يترتب القرار هذا وبموجب السلفة
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 المحاكمة ورسوم والنفقات الغرامات السلفة من تحسم دعواه في محق غير الشخصي المدعي أن ظهر إذا -2
 . الباقي إليه ويعاد بها عليه المحكوم
  :/107/ المادة
 تحصلو  العامة الجرائم نفقات الدولة خزينة من األداء واجبة النفقات تستوفى شخصي مدع القضية في يكن لم إذا
 . عليه المحكوم من بعد فيما

 الثالث الفصل
 الشرعية الدعاوى 

 :/108/ المادة
 . الباب هذا من األول الفصل في عليها المنصوص المدنية النفقات تعرفة أحكام الشرعية الدعاوى  في تطبق

 الرابع الفصل
 التنفيذية القضايا

  :/109/ المادة
 بتحديد القرارات ان إال الباب هذا من األول الفصل في عليها المنصوص دنيةالم النفقات تعرفة التنفيذ دائرة في تطبق
 . التنفيذ رئيس قبل من تتخذ والسفر االنتقال وتعويض األجور وتقدير السلفة
  :/110/ المادة

 فيه يحبس يوم كل عن السجين إلعاشة السجون  إدارة لدى هو لما وفقا المبلغ الخزينة الى سلفا الدائن يؤدي -1
 سبيله وتخلية حبسه عن النظر صرف وبحال السجون  مخصصات من عليه ينفق ما لقاء العين أو الدين ألجل مدينه
 رئيس من قرار بموجب الثانية الحالة في الباقي أو األولى الحالة في بكاملها السلفة إليه تعاد المدة جميع إتمامه قبل

 . التنفيذ
 . نفسه الدين أجل من اإلعاشة دفع لعدم سبيله ىيخل الذي المدين حبس تجديد يجوز ال -2

 السابع الباب
 المعفيات

 :/111/ المادة
 جميع في العامة والمؤسسات اإلدارات وسائر والبلديات الدولة.. القضائية والتأمينات الرسوم تأدية من يعفى -1

 . عليها أو منها تقام التي الدعاوى  أو المعامالت
 . القضائية تالتأمينا تأدية من يعفى -2
 . الخيرية واألوقاف الوصي ونصب الرضاع وأجرة والحضانة النفقة دعاوى  /أ
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 . األهلية وناقصي القصر على بها المحكوم الدعاوى  /ب
 . منها بإعفائها الخاصة القوانين تقضي التي الدعاوى  /ج
 . جنائية بعقوبة عليهم المحكوم /د
 . عقوبتهم مدة أتموا أو وفينموق كانوا إذا بالعقوبة عليهم المحكوم /ه
 . قضائيا المعانون  /و
 القضائية الرسوم تأدية من يعفى -3
 . منها بإعفائها الخاصة القوانين تقضي التي الدعاوى  /أ

 . قضائيا المعانون  /ب
 . أجلها من المسجونين القضايا في القيد رسم من يعفون  السجن إدارة من بالفقر لهم المشهود المسجونون  /ج
 اآلتية األحوال في القضائية الرسوم تعجيل يؤجل -4
 . الوصي ونصب الرضاع وأجرة والحضانة النفقة دعاوى  /أ

 . فيها التعجيل بتأجيل الخاصة القوانين تقضي التي الدعاوى  /ب
 . قضائيا المعانين دعاوى  /ج

 :/112/ المادة
  الحقوق  استيفاء لتأمين المسجونين إعاشة نفقات تأدية من يعفى

 . العامة والمؤسسات واإلدارات والبلديات الدولة /أ
 . الخيرية األوقاف دائنو /ب
 . األيتام أموال دائنو /ج
 . بالنفقة لهم المحكوم /د
 . بالمهور لهم المحكوم /ه

  :/113/ المادة
 للخزينة الواجبة والنفقات الرسوم بتحصيل يحكم الدعوى  العامة والمؤسسات والدوائر والبلديات الدولة ربحت إذا -1
ذا التنفيذ عند الخصم من  . والنفقات الرسوم من خصمها أنفقه ما بجميع عليها يحكم خسرت وا 
 أثبت إذا إال التسجيل أو التصحيح طالب عاتق على األحوال كل في تبقى المدنية األحوال دعاوى  ونفقات رسوم -2
 دوائر في أن أو القيد ذلك في إليها استند التي يةالثبوت لألوراق مخالف تسجيله أو تصحيحه المطلوب القيد أن

 . األسباب من لسبب المفقود بحكم أو مفقودا المدنية األحوال
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  :/114/ المادة
 . التنفيذ حين عليه المحكوم من الرسوم تحصل فيها الرسوم تعجيل بتأجيل القانون  يقضي التي األحوال في -1
ذا التنفيذ عند خصمه من والنفقات الرسوم بتحصيل قضي الدعوى  قضائيا المعان ربح إذا -2  من يعفى خسرها وا 

 وتحصل الرابح الخصم تكبدها التي والنفقات وبالرسوم الدولة قبل من المسلفة بالنفقات عليه ويقضي والتأمينات الرسوم
 . يساره تحقق عند منه

  :/115/ المادة
 يثبت المختص المرجع من بيانا االختصاص ذات المحكمة ىإل أو القاضي إلى القضائية المعونة طالب يبرز عندما
 الذي الدعوى  استدعاء ذيل في ذلك إلى ويشار طلبه في البت حتى والتأمينات الرسوم استيفاء يؤخر بطلبها تقدمه
ذا المعونة طلب نتيجة المحكمة أو القاضي يعلم أن المختص المرجع وعلى القانونية للمدد حفظا قيده يجب  بهطل رد وا 
 . للدفع واحد أسبوع مهلة أعطي

 عليها التقادم ومدة، واستيفاؤها الرسوم تحقيق الثامن الباب
 االول الفصل

 والمدنية الشرعية الدعاوى 
  :/116/ المادة

 على العدل وزير من بقرار يعين الذي المساعد أو الديوان رئيس قبل من والمدنية الشرعية الدعاوى  رسوم تحسب -1
 في يحفظ مالي وصل لقاء أرومة ذات إرسالية بموجب العالقة ذوي  قبل من للخزينة مباشرة وتدفع مكفالً  يكون  أن

 . الدعوى 
 طابع بلصق سورية ليرة خمسمئة تتجاوز ال التي االخرى  الرسوم وكذلك والصورة والتبليغ والدعوى  القيد رسوم وتستوفى

 المساعد أو الديوان رئيس وتوقيع المختصة القضائية الدائرة او المحكمة وخاتم بالتاريخ الطابع ويبطل بقيمتها عدلي
 .  ونوعها مقدارها الى الطوابع هذه جانب إلى االشارة مع
 .  بالدعوى  مصيرها يعين حتى الخزينة صندوق  في التأمينات توضع -2

 :/117/ المادة
 غرفة في نهائية بصورة باالعتراض تبت التي المحكمة لدى الرسوم حساب على يعترض ان للمكلف يحق -1

 . والمعترض الكاتب سماع بعد المذاكرة
 توقيع تحت االستدعاء ذيل في ذلك يبين ان على القانونية المدة لحفظ شرط الكاتب يعينه الذي المبلغ دفع أن -2

 تحت داءاال واجب الرسم وتعيين باالعتراض البت حين القيد دفتر في بالنتيجة اليه ويشار وكاتبها المحكمة رئيس
 . وكاتبها المحكمة رئيس توقيع
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 :/118/ المادة
 صدورها تاريخ من شهرين خالل استخراجها أصحابها يطلب ال التي انواعها اختالف على المحاكم قرارات أن -1

 عن واالمتناع بالدفع االنذار وبعد شهر كل نهاية للخزينة المتحققة وبالنفقات برسومها جدوال المحكمة ديوان ينظم
 لتحصيل المالية الدوائر الى المذكور الجدول المحكمة ديوان يرسل التبليغ تاريخ من يوما عشر خمسة خالل لسدادا

 .  العامة االموال جباية لقانون  وفقا والنفقات الرسوم
 بذلك يةالمال اخبار المحكمة ديوان على المالية إلى الجدول إرسال بعد والنفقات الرسوم هذه العالقة ذوو دفع إذا -2

 .  الدفع تكرار من تفاديا
 الثاني الفصل
 الجزائية الدعاوى 

  :/119/ المادة
 أيام عشرة مدة في المال صندوق  إلى يدفعها أن للخزينة المترتبة القضائية والنفقات بالرسوم عليه المحكوم على يجب
ال ضيةالمق القضية قوة الحكم اكتساب بعد إنذاره تاريخ من  االمر اليه العائد الصلح قاضي أو امالع النائب قرر وا 

 . أشهر ستة الحبس مدة تتجاوز أن يجوز وال كسورها أو سورية ليرة مئة كل عن ساعة وعشرين أربع مدة حبسه
  :/120/ المادة
 .  القضائية والنفقات الرسم على العقوبات قانون  من 53 المادة في المبينة التقسيط قاعدة العام النائب يطبق
  :/121/ المادة
 الرسوم هذه أكانت سواء والنفقات الرسم أصل من بها المحكوم المدة على الزائدة عليه المحكوم توقيف مدة تحسب
 . توقيفه سبقت غيرها دعوى  في متحققة أم أجلها من أوقف التي الدعوى  في بها محكوما والنفقات

 الثالث الفصل
 مشتركة أحكام

 :/122/ المادة
 او زيادة المدفوع اعادة الخزينة فعلى تكرارا دفعت أنها أو قانونا الواجب المبلغ على تزيد دفوعةالم الرسوم كانت إذا

 . المختصة القضائية الدائرة أو المحكمة من كتاب و طابع او لرسم تابع غير العالقة ذوي  من طلب على بناء تكرارا
  :/123/ المادة

 .  والخزينة االفراد بحق استيفائها تاريخ من سنوات ربعبأ الزيادة أو النقص حالة في الرسوم تتقادم -1
 الحكم اكتساب تاريخ من تبدأ سنوات بخمس منها الباقي أو القضائية النفقات وسلف القضائية التأمينات تتقادم -2
 . ضيةالمق القضية قوة
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  :/124/ المادة
 الدعوى  مادامت االنتقالية والمصارف تعويضاتوال باألجور المطالبة والعاملين والشهود والخبراء للمحكمين يحق -1

 . الشهرين على المدة هذه تزيد أال على قائمة
 المدة ضمن الحقوق  هذه بشأن القانونية الطرق  اتباع فلهم المدة هذه انقضاء قبل الدعوى  في بت قد كان إذا -2

 .  المذكورة المهلة من الباقية
 . 2010-7-7 بتاريخ الصادر/27/ رقم القضائية والنفقات التأميناتو  الرسوم بقانون  العمل ينهى: /125/ المادة
 . صدوره تاريخ من يوما عشر خمسة بعد نافذا ويعد الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر: /126/ المادة
                       . ميالدي 2012-1-4لـ الموافق هجري 1433-2-9 في دمشق

 رئيس الجمهورية 
 بشار األسد
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 /15/ رقم القانون 
 شركات التمويل العقاري 

 الجمهورية رئيس
-28 الموافق هجري 1433-5-5 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلىالدستور،  أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 3-2012

 األول الفصل
 تعاريف

 (:1) المادة
 :منها كل بجانب المبينة المعاني القانون  هذا أحكام تطبيق مجال في اآلتية والتعابير بالكلمات يقصد
 المالية وزير: الوزير
 .وتعديالته 2009 لعام 39 بالقانون  المحدثة العقاري  التمويل على اإلشراف هيئة: الهيئة

 الهيئة إدارة مجلس: المجلس
 الهيئة إدارة مجلس رئيس: المجلس رئيس
 الهيئة عام مدير: العام المدير

 التي وللغاية قبله من محددة بمواصفات عليه بناء بتشييد ويرغب عقاراً  يملك اعتباري  أو طبيعي شخص كل: المستفيد
 .بها يرغب

 بالصيغ اجار إكساء، ترميم، شراء،: العقاري  التمويل على بالحصول يرغب اعتباري  او طبيعي شخص كل: المستثمر
 .اإلسالمية أو التقليدية
 .العقاري  التمويل نشاط بمزاولة اصوال لها مرخصال الشركة: الممول
 الخدمية والمنشآت المساكن تحسين او ترميم أو بناء أو شراء لغرض سواء لالستثمار التمويل نشاط: العقاري  التمويل

 من ذلك غير أو الخدمي أو الزراعي أو السياحي أو الصناعي أو التجاري  أو السكني للنشاط المخصصة والعقارات
 المنتهية كاالجارة اإلسالمية بالصيغ أو التقليدية بالصيغ ذلك تم وسواء الوزير من قرار بها يصدر التي اضاألغر 

 العقار بملكية المؤجر باحتفاظ أو تأمينياً  رهناً  رهنه أو العقار على االمتياز حق بضمان وذلك واالستصناع بالتسليك
 التي واالجراءات للقواعد طبقا الممول يقبلها التي الضمانات نم ذلك بغير أو بالتمليك المنتهية اإلجارة حالة في

 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحددها
 تحويل مقابل المصارف أو العقاري  التمويل شركات لدى العقارية القروض محافظ تمويل إعادة: العقاري  التمويل إعادة

 .ممولةال الشركات إلى القروض لهذه العقاري  الرهن في حقوقها
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 لتشييد المستفيد مع بالتعاقد الممول بموجبه يقوم المستفيد يملكه عقار على بناء لتشييد تمويل عملية: االستصناع
 للقيام مقاول مع بالتعاقد الممول يقوم العقد هذا على وبناء المستفيد يحددها ومواصفات عليه متفق بثمن البناء

 .فيدالمست يضعها التي المواصفات وفق بالتشييد
 .قانوناً  لها المرخص العقاري  التمويل إعادة شركة أو العقاري  التمويل شركة: الشركة

 العقاري  التمويل إعادة أو العقاري  التمويل شركات أعمال لممارسة الوزراء مجلس عن الصادر الترخيص: الترخيص
 .وتعديالته 2009 لعام 39 والقانون  القانون  هذا أحكام وفق
 .التعاقد أطراف على المترتبة والحقوق  وااللتزامات الشروط المتضمن العقاري  التمويل عقد: عقاري ال التمويل اتفاق
 تقييم مهنة مسؤوليته وعلى اعتباري  شخص لحساب أو باسمه يزاول الهيئة من مجاز طبيعي شخص كل: التقييم خبير

 .بأنواعها العقارات قيمة وتحديد العقارات
 القوانين أحكام وفق ومؤسسة العقاري  التقييم مهنة لممارسة الهيئة قبل من مجازة تجارية وأ مدنية شركة: التقييم شركة
 .النافذة
 .الممول لصالح الضمانات من ذلك بغير أو التأميني بالرهن أو االمتياز بحق المثقل العقار: الضامن العقار

 .الضامن العقار على الملقى التأميني الرهن أو االمتياز حق: الضمان
 الممول بين تمويل وسيط مهنة بممارسة الهيئة من له مرخص اعتباري  أو طبيعي شخص كل: العقاري  التمويل وسيط
 .أخرى  جهة من المستفيد أو والمستثمر جهة من
 وفق التقييم عملية من الغرض حسب أصوالً  له المرخص التقييم خبير يحددها التي للعقار المالية القيمة: العقار قيمة

 .التقييم معايير
 لإلسكان العامة والمؤسسة المؤقت السجل كمديرية حكمها في ومن العقارية المصالح مديرية: العقارية الجهات
 للمناطق الملكية سجل أو التصرف سجالت بمسك المكلفة السكنية التعاونية والجمعيات والبلديات المدن ومجالس
 .الالزمة الوثائق وا عطاء العقارية بالمعامالت يتعلق فيما ذاتها همةبالم وتقوم اختصاصها في الداخلة واألبنية العقارية
داري  مالي واستقالل اعتبارية شخصية ذات عامة مؤسسة: العقاري  للتمويل الوطنية المؤسسة  توفير على تعمل وا 
 ثانوية سوق  وتطوير المضمونة العقاري  التمويل قروض اسناد شراء طريق عن العقاري  السوق  في والسيولة االستقرار
 .القروض هذه مقابل المصدرة المالية لألوراق
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 الثاني الفصل
عادة العقاري  التمويل شركات تأسيس  العقاري  التمويل وا 

 (:2) المادة
 مساهمة شركة شكل على مشتركة او خاصة عقاري  تمويل إعادة وشركات عقاري  تمويل شركات تأسيس يجوز -أ

 .التنفيذية وتعليماته القانون  هذا أحكام وفق بالعقارات ستثمارواال التصرف عمليات تمويل غايتها
 .للتداول وقابلة اسمية الشركة اسهم تكون  -ب
 .الشركة رأسمال من بالمئة 49 نسبة تتجاوز ال أسهم تملك أو تأسيس في المشاركة السوريين لغير يحق -ج

 (:3) المادة
 :يلي ما وفق الشركة لرأسمال األدنى الحد يكون  -1
 .العقاري  التمويل لشركة سورية ليرة المليار ونصف مليار -أ

 .اإلسالمية الشريعة أحكام وفق التمويل خدمات تقدم التي العقاري  التمويل لشركة سورية ليرة ملياراً  -ب
 .العقاري  التمويل إعادة لشركة سورية ليرة المليار ونصف ملياران -ج
 .السورية العربية الجمهورية في العاملة المصارف أحد لدى واحدة دفعة نقداً  الشركة مال رأس يسدد -2
 .المركزي  سورية مصرف عن الصادرة الصرف أسعار نشرة وفق األجنبي بالقطع السوريين غير مساهمة تسدد -3
 .المجلس من اقتراح على بناء الشركات مال لرأس األدنى الحد تعديل الوزراء لمجلس يجوز -4

 (:4) المادة
 الشركة رأسمال من بالمئة 10 بمقدار الهيئة لصالح مشروطة غير مصرفية كفالة بإيداع لها المرخص كةالشر  تلتزم
 .الهيئة قبل من المعد للنموذج وفقاً 

 (:5) المادة
 طلب في صراحة ذلك تذكر أن فيجب اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقاً  التمويل بممارسة هدفها الشركة حددت إذا

 .ممارستها وطريقة خاللها من ستعمل التي الشرعية للرقابة فصيليت تحديد مع التأسيس
 (:6) المادة
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق التمويلي التأجير عمليات ممارسة التمويل لشركات يجوز
 (:7) المادة

 والمعايير ساألس ضوء في الشركات تأسيس في المساهمة السورية العربية الجمهورية في العاملة للمصارف يجوز -أ
 .والتسليف النقد مجلس يضعها التي
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 النقد مجلس بقرارات اإلخالل دون  العقاري  التمويل بتقديم يتعلق فيما الهيئة لرقابة العاملة المصارف تخضع -ب
 .الشأن بهذا يتخذها التي والتسليف

 (:8) المادة
 .الغاية لهذه تحددها التي لشروطوا النماذج وفق الهيئة الى الشركات ترخيص على الحصول طلبات تقدم -أ

 سمعة االعتبار بعين األخذ مع النافذة واألنظمة والقوانين القانون  هذا أحكام ضوء في الطلب بدراسة الهيئة تقوم -ب
 السوق  متطلبات ضوء وعلى العقاري  التمويل مجال في السابقة وخبراتها وكفاءتها ومؤهالتها الطلب صاحبة الجهة

 على الوزراء مجلس إلى ورفعها بها للبت المجلس إلى بشأنها الخاص االقتراح مع الدراسة وترفع تهاواحتياجا السورية
 .الوزراء مجلس رئيس قبل من للشركة الترخيص يصدر أن
 .بالشركات المتعلق 2011 لعام 29 رقم التشريعي المرسوم أحكام وفق للشركة األساسي النظام يصدق -ج

 (:9) المادة
 رقما وتمنحها الشركة تسجيل على المترتبة الشروط وجميع والموجبات واإلجراءات التسجيل شروط ةالهيئ تضع -أ

 .التسجيل هذا بعد إال العقاري  التمويل أعمال ممارسة للشركة يحق وال لديها لذلك المعد السجل في خاصا
 .بها االلتزام الشركة على يتعين التي المالية المعايير الهيئة تضع -ب

 (:10) ةالماد
 أو أصولها بتصفية تقوم أو النشاط عن تتوقف أن أو ذاته النشاط في تعمل أخرى  شركة مع تندمج ان للشركة يجوز
 التي واإلجراءات للقواعد وفقاً  كله وذلك الهيئة من اقتراح على بناء الوزراء مجلس موافقة بعد منها األكبر الجزء

 على للمصارف مديونية وجود حال في والتسليف النقد مجلس موافقة فيها بما القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحددها
 .النشاط ممارسة عن التوقف او التصفية طالبة الشركة أو الدمج محل الشركات من كل أو أي

 (:11) المادة
 .الجمهور من الودائع تلقي للشركة يجوز ال -أ

 التي واألوضاع الشروط وفق السورية العربية مهوريةالج في العاملة المصارف من االستدانة للشركة يجوز -ب
 .والتسليف النقد مجلس يحددها

 من سنتين خالل القانون  هذا احكام بموجب اليها ملكيتها تؤول التي العقارات بملكية التصرف الشركة على يجب -ج
 .لعملها لزمت التي العقارات باستثناء القانون  هذا من الخامس الفصل أحكام بموجب تملكها تاريخ

 قدمتها التي التمويل مبالغ مقابل العام لالكتتاب تطرح إسالمية صكوك أو قرض اسناد إصدار للشركة يجوز -د
 .العقاري  للتمويل الوطنية المؤسسة تصدرها التي والصكوك القرض سندات وبيع شراء وكذلك للمستفيدين
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 (:12) المادة
 السارية والتنظيمية القانونية بالمتطلبات تتقيد ان العقاري  التمويل ادةإع وشركات العقاري  التمويل شركات على يجب
 .الهيئة عن الصادرة التعليمات حسب المال رأس كفاية متطلبات ذلك في بما عملياتها على
 (:13) المادة

 مصادر توفير برع المختلفة العقاري  اإلقراض لجهات المالية والموارد السيولة العقاري  التمويل اعادة شركات توفر -أ
 جهات اقراض فيها بما والمصارف العقاري  التمويل شركات بمنحها تقوم التي القروض آجال مع آجالها تتناسب أموال

 .العقاري  التمويل
 والتمويل المال راس اسواق لتنمية إسالمية صكوك او سندات بإصدار العقاري  التمويل إعادة شركات تقوم -ب

 القروض محافظ سير ضمن الخاص أو العام لالكتتاب الصكوك او القرض إسناد من هاإصدارات طرح ولها العقاري 
 .تمويلها والمعاد واجالها
 (:14) المادة
 .والتسليف النقد مجلس يضعها وضوابط ألسس العقاري  التمويل إعادة شركات لدى تمويلها المعاد القروض تخضع
 (:15) المادة
 لصالح العقاري  التمويل شركات مع الالزمة العقاري  التمويل وعقود اتفاقيات إبرام لإلسكان العامة للمؤسسة يجوز

 .مشروعاتها على المكتتبين أو لديها المدخرين
 (:16) المادة

 .الدولية المحاسبة لمعايير وفقا حساباتها مسك الشركة على يتعين -أ
 المحاسبة مجلس من المعتمدة التدقيق مكاتب أو شركات من حسابات مدقق الشركة حسابات تدقيق يتولى -ب

 .والتدقيق
 (:17) المادة
 .الهيئة تحددها التي واإلفصاحات الدورية المالية بالتقارير الهيئة تزود بأن الشركة تلتزم
 (:18) المادة

 الترخيص فيوقف الترخيص طالبو قدمها صحيحة غير معلومات على بناء منح قد الشركة ترخيص ان تبين إذا -أ
 .مجلسال من بقرار
 يلغى المخالفة أوضاعها وتصحيح لها المحددة المدة خالل الترخيص وقف أسباب بإزالة الشركة تقم لم إذا -ب

 .المجلس اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس من بقرار الترخيص
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 الثالث الفصل
 العقاري  التمويل اتفاق

 :(19) المادة
 الممول بين يتم تمويلي اتفاق بموجب القانون  هذا ألحكام وفقاً  تالعقارا شراء مجال في العقاري  التمويل يكون  -أ

 .التنفيذية التعليمات تحددها التي الشروط االتفاق يتضمن ان ويجب العقار وبائع مستثمراً  باعتباره والمشتري 
 أو قارع تحسين أو ترميم لغرض أو المستفيد يملكها أرض على عقار بناء في استثمار لغرض التمويل كان إذا -ب

 يكون  وأن العقارية الجهات سجالت لدى مسجلة للعقار المستفيد ملكية تكون  ان فيجب المجاالت من ذلك غير
 .االتفاق في شأن له آخر طرف وأي والممول المستفيد بين اتفاق بموجب التمويل

 .السابقتين الفقرتين في إليها المشار التمويل اتفاقات بنماذج قراراً  المجلس يصدر -ج
 (:20) المادة
 حق أي ترتيب أو التصرفات من غيرهما أو الهبة أو بالبيع الضامن العقار في التصرف المستفيد أو للمستثمر يجوز
 او المستثمر محل الحلول الحق صاحب أو إليه المتصرف يقبل أن بشرط الممول موافقة بعد وذلك عليه عيني

 .التمويل اتفاق في عليه المترتبة االلتزامات في المستفيد
 (:21) المادة
 الممول موافقة على الحصول بعد بشغله االنفراد من غيره تمكين او الضامن العقار تأجير المستفيد او للمستثمر يجوز
 وفاء اليه شغله مقابل او العقار اجرة في المستفيد أو المستثمر المؤجر حقوق  حوالة يشترط ان وللممول كتابة

 .لمستحقاته
 (:22) المادة

 إال بشغله االنفراد من الغير تمكين أو تأجيره أو الضامن العقار في التصرف على الموافقة رفض للممول يجوز ال
 كتابة األسباب بهذه المستفيد أو المستثمر اخطار عليه ويجب للخطر وحقوقه مصالحه معها تتعرض جوهرية ألسباب
 من الغير تمكين أو التأجير أو التصرف في برغبته له المستفيد أو المستثمر اخطار تاريخ من يوماً  ثالثين خالل
ال العقار بشغل االنفراد  الوفاء في إليه المتصرف مع المستفيد أو المستثمر تضامن يشترط أن وللممول موافقاً  اعتبر وا 

 حدود ضمن المستفيد أو المستثمر مع تضامنه فيكون  للعقار المستأجر أما التمويل اتفاق على المترتبة بااللتزامات
 .اإليجار عقد

 (:23) المادة
 السابقة المواد ألحكام مخالفاً  شغله من أحداً  مكن أو أجره أو الضامن العقار في المستفيد أو المستثمر تصرف إذا

 بحسب التمويل أقساط باقي أو وملحقاته التمويل مبلغ رصيد بكامل بالوفاء يطالبه وأن العقد يفسخ أن للممول يجوز
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 بهذا المستفيد أو المستثمر يقم لم فإذا يوماً  ثالثين عن تقل ال مهلة خالل بالعدل الكاتب طريق عن نذاربإ األحوال
 .القانون  هذا من الخامس الفصل في عليها المنصوص االجراءات مواجهته في يتخذ أن للممول كان الوفاء
 (:24) المادة
 األقساط قيمة خفض يتم الحالة هذه وفي كله بالتمويل أو نالثم بأقساط الوفاء يعجل أن المستفيد أو للمستثمر يجوز

 .التمويل التفاق وفقاً  الوفاء تعجيل مع يتناسب بما عليه المستحقة
 (:25) المادة

 الوساطة أعمال مباشرة الغرض لهذا الهيئة تعده جدول في أسماؤهم المقيدة العقاري  التمويل وسطاء لغير يجوز ال -أ
 .التمويل اتفاق في المستثمر أو والمستفيد الممول بين
 .العقاري  التمويل وسطاء جدول في القيد وشروط قواعد الهيئة تحدد -ب
 .المجلس اقتراح على بناء المجلس رئيس من بقرار العقاري  التمويل وسطاء نظام يصدر -ج

 الرابع الفصل
 التمويل اتفاق عن الناشئة الحق وحوالة العقاري  الضمان قيد

 العقاري  لضمانا قيد: أوالً 
 (:26) المادة
 من أسبوع خالل بالطلب يبت أن على العقاري  الضمان قيد طلب إجراءات القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحدد
 مستنداته استكمال أو قبوله لجهة بشأنه الصادر بالقرار الطلب مقدم اخطار ويجب .العقارية الجهة إلى تقديمه تاريخ

 .مسجل كتاب بموجب معلالً  رفضه أو
 (:27) المادة
 عليه يستحدث ما وكل ارتفاق وحقوق  بالتخصيص وعقارات وغراس ابنية من فيها بما العقار ملحقات الضمان يشمل
 .الضمان عقد إبرام على الحقة ارتفاق وحقوق  تآمنش من

 (:28) المادة
 إذا أو المعين األجل في دينه يسدد لم الذي المرتهن الى المرهون  المبنى تمليك مينيالتأ الرهن عقد في اشترط إذا

 التنفيذ عدم عند القانونية اإلجراءات مراعاة دون  بيعه اشترط
 .الحق باتفاق تم ولو الشرط يبطل كما الحالتين في باطل والشرط صحيح فالرهن
 (:29) المادة

 ويعد العقار صحيفة على رةاالجا عقد بموجب الضمان إشارة توضع بالتمليك المنتهية باإلجارة التمويل حال في -أ
 .المؤجر قبل من العقار عين في للتصرف مانعا التسجيل هذا
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 التمويل عقد بموجب الضمان إشارة بقيد االستصناع عقد من المستفيد يقوم االستصناع بطريق التمويل حال في -ب
 .العقار إفراز بعمليات القيام اإلشارة هذه تمنع وال الممول لصالح وذلك االستصناع عقد موضوع العقار صحيفة على
 التمويل اتفاق عن الناشئة الحقوق  حوالة: ثانياً 

 (:30) المادة
 موافقة بدون  ضماناتها مع القانون  هذا ألحكام وفقاً  التمويل اتفاق عن الناشئة حقوقه يحيل ان للممول يجوز -أ

 األوراق هيئة من لها المرخص الشركات إحدى أو العقاري  للتمويل الوطنية المؤسسة إلى المستفيد أو المستثمر
 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحددها التي لألحكام وفقاً  التوريق نشاط بمباشرة المالية واألسواق

 حوالة تمت الذي التمويل اتفاق بشان التنفيذية التعليمات تحددها التي البيانات عن له للمحال يفسح ان الممول وعلى
 .المستفيد أو المستثمر موافقة إلى الحاجة دون  وذلك عنه الناشئة الحقوق 

 بعد وذلك إسالمية صكوكاً  أو مالية أوراقاً  تصدر ان بالتمويل المرتبطة الحقوق  اليها المحال للشركة يجوز -ب
 تتابلالك وتطرحها اليها المحالة الحقوق  قيمة يتجاوز ال وبما المالية واألسواق األوراق هيئة موافقة على الحصول

 التمويل أقساط حصيلة من استحقاقها تواريخ في إليها المشار المالية االوراق عن الناشئة بالحقوق  الوفاء ويتم العام
 .العقاري  التامين وبضمان وعوائدها

 أصحاب لصالح وذلك التمويل اتفاق عن الناشئة الحقوق  ومباشرة المحالة الحقوق  تحصيل في الممول يستمر -ج
 التي الحدود وفي عنهما نائبا وبصفته العقاري  للتمويل الوطنية المؤسسة أو له المحال يصدرها التي ليةالما األوراق

 .الحوالة اتفاق يتضمنها
 الغير ضمان على االتفاق يجوز كما اليها المشار المالية األوراق عن الناشئة بالحقوق  الوفاء الممول يضمن -د

 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تحددها تيال للقواعد وفقا الحقوق  بتلك بالوفاء
 المستفيد أو المستثمر يبدأ أن يجب الذي وبالتاريخ الحق بحوالة المستفيد أو المستثمر يبلغ ان الممول على يجب: هـ
 .مباشرة إليه المحال الى التمويل اتفاق بموجب المستحقة الدفعات بتسديد فيه
 إلى سددها قد يكون  بالتمويل متعلقة دفعات أو أقساط بأي المستفيد أو ستثمرالم مطالبة اليه للمحال يحق ال -و

 .التمويل اتفاق بموجب أصوالً  الممول
 (:31) المادة
 واألبنية العقارية للمناطق الملكية سجل أو الرهن فيه بما العقاري  التصرف سجالت بمسك العقارية الجهات تكلف
 وا عطاء القانون  هذا ألحكام الخاضعة العقارية بالمعامالت يتعلق فيما اتهاذ بالمهمة وتقوم اختصاصها في الداخلة
 .الالزمة الوثائق
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 الخامس الفصل
 استرداده أو عليه اليد ووضع العقار ملكية بنزع التنبيه

 (:32) المادة
 من 273 المادة ألحكام اً وفق جبراً  التنفيذ واجب تنفيذياً  سنداً  القانون  هذا أحكام وفق المنظم التمويل اتفاق يعتبر -أ

 .المعجل النفاذ صفة وله وتعديالته 1953 لعام 84 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المدنية المحاكمات أصول قانون 
 الصادر المدنية المحاكمات أصول قانون  من الثالث الباب أحكام وتطبق القانون  هذا أحكام وفق التنفيذ يتم -ب

 .القانون  هذا أحكام مع يتعارض ال بما وتعديالته 1953 املع 84 رقم التشريعي بالمرسوم
 (:33) المادة
 مع التمويل اتفاق في المحدد المستفيد أو المستثمر موطن إلى مسجلة بريدية بطاقة بواسطة اإلنذار أو التبليغ يكون 
 .تنفيذال موضع االتفاق وضع قبل الممول عن الصادرة بالتبليغات يتعلق فيما وذلك بالوصول إشعار
 (:34) المادة
 التبلغ تاريخ من يوماً  ثالثين ومضي عليه المستحقة باألقساط المستفيد أو المستثمر وفاء عدم حالة في للممول
 أن العقار شاغل أو المستفيد أو المستثمر إهمال بفعل للعقار السوقية بالقيمة مخل نقص ثبوت عند أو وفائها بوجوب
 ستين مدة خالل وذلك الحاصل النقص لتغطية الممول يقبله ضمان أي بتقديم أو لوفاءبا المستفيد أو المستثمر ينذر
 او التقييم خبير عن صادر تقرير على بناء للعقار السوقية بالقيمة المخل النقص اثبات ويتم اإلنذار تاريخ من يوماً 
 .التقييم شركة
 (:35) المادة
 جميع عليه استحقت الضمان بتقديم أو بالوفاء المستفيد او ستثمرالم قيام دون  باإلنذار المحددة المدة انقضت إذا

 للممول ويكون  التمويل التفاق طبقا العقاري  بالضمان والمضمونة المتبقية المبالغ بكامل بالوفاء ملزما ويكون  االقساط
 اليد وضع التنفيذ رئيس من ويطلب التنفيذ موضع القانون  لهذا وفقا المنظم التمويل اتفاق يضع أن الحالة هذه في

 الحجز اشارة وضع وطلب الحجز وينفذ لبيعه تمهيدا اسبوع خالل عليه والحجز التمويل اتفاق موضوع العقار على
 العقار صحيفة على حقوقهم المسجلة الحقوق  واصحاب المستفيد أو المستثمر ويبلغ العقار صحيفة على التنفيذي
 .الحائز ويعلم بذلك اخطارا
 (:36) المادة
 بوضع تبليغه تاريخ من يوما ثالثين تتجاوز ال مهلة خالل عليه المستحقة المبالغ تسديد المستفيد او للمستثمر يحق
 .القانون  هذا من 35 المادة ألحكام وفقا العقار صحيفة على التنفيذي الحجز اشارة ووضع اليد
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 (:37) المادة
 وبناء التنفيذ رئيس يقرر التنفيذي باإلخطار له المحددة المدة لخال بالوفاء المستفيد او المستثمر المدين يقم لم إذا

 قيمته وتقدير العقار على اليد بوضع التنفيذ مأمور ويقوم العلني بالمزاد للبيع العقار طرح الدائن الممول طلب على
 .القانون  لهذا وفقاً  الهيئة لدى المعتمدين الخبراء قائمة من التنفيذ رئيس يسميهم أكثر أو واحد خبير قبل من

 (:38) المادة
 البيع بطالن طائلة تحت مباشر غير بشكل أو مباشرة إما بالمزايدة يشترك ان المعتمد للخبير وال للممول يجوز ال

 .المزايدة هذه عن الناجم
 بتاريخ حسوبةم الممول استحقاقات من اقل المبلغ هذا وكان للمبيع المقدرة القيمة حد المزايدة مبلغ يصل لم إذا أنه إال

 .التزاماته جميع من المستفيد او المستثمر ذمة ابراء مقابل عليه البيع إرساء طلب للممول فيحق بالمزاد عرض اخر
 (:39) المادة
 القطعية اإلحالة لقرار سابق وقت اي في وملحقاتها األقساط من عليه استحق بما بالوفاء المستفيد أو المستثمر قام إذا

 عن المترتبة المصروفات الممول إلى يؤدي بأن المستفيد أو المستثمر يلتزم أن على التنفيذية اءاتاالجر  ايقاف وجب
 .التنفيذي بالملف ثابت هو ما وفق التنفيذ إجراءات عملية
 (:40) المادة

 شكل يف االنعدام درجة الى بها تصل التي المزايدة إجراءات في لعيب اال القطعية االحالة قرار استئناف يجوز ال
 .قانوناً  واجباً  وقفها يكون  التي االجراءات وقف طلب بعد لصدوره او القرار
 (:41) المادة

 بغير المحكمة تقض لم ما العقار على التنفيذ اجراءات وقف الغير من الفرعية االستحقاق دعوى  رفع على يترتب ال
 .ذلك

 (:42) المادة
 وقف الرد طلب تقديم على يترتب اال على والخبراء القضاة در  قضايا على المدنية المحاكمات اصول قانون  يطبق

 يقتضي فانه المختصة المحكمة من الرد طلب قبول حالة في انه غير نهائيا بها يحكم ان الى التنفيذية االجراءات
 .الرد طلب فترة خالل الجارية السابقة االجراءات كافة الغاء
 (:43) المادة
 والرسوم الضرائب حسم بعد وذلك ودرجته التسجيل تاريخ حسب المسجلة لحقوق ا اصحاب على البيع حصيلة توزع

 .القضائية والمصروفات العقار على المستحقة
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 (:44) المادة
 ليكون  أكثر أو بمحام االستعانة القانون  هذا احكام وفق العقاري  التمويل بممارسة لها يسمح التي العامة للجهات يجوز
 .عنها والدفاع حقوقها تحصيل في الدولة قضايا ادارة من بدال عنها وكيال
 (:45) المادة

 بالمزاد الملكية نزع تنفيذ اجراءات للعقار الراهن والوضع العقارية الصحيفة بين العقار اوصاف اختالف يوقف ال
 نفقته ىوعل المزاد عليه رسا الذي المشتري  عاتق على العقاري  السجل قيود في االوصاف تصحيح يتم ان على العلني
 .القطعية االحالة بقرار ذلك على وينص

 السادس الفصل
 عامة أحكام

 (:46) المادة
 :التالية البدالت الهيئة تستوفي -أ
 .السورية العربية الجمهورية في العاملة المصارف فيها بما العقاري  التمويل في العاملة الجهات من سنوي  بدل -1
 .العقاري  تمويلال شركات ترخيص طلب دراسة نفقات بدل -2
 .ومكاتبها وفروعها العقاري  التمويل لشركات الترخيص منح بدل -3
 اقتراح على بناء المجلس رئيس عن تصدر قرارات بموجب وتعديلها البدالت هذه من كل مقدار الهيئة تحدد -ب

 .المجلس
 (:47) المادة
 خاص نص عليه يرد لم ما كل في الحق وحوالة ي العقار  والرهن االمتياز بحقوق  المتعلقة المدني القانون  أحكام تطبق
 .القانون  هذا في الشأن بهذا

 (:48) المادة
 األجنبي بالقطع حساباتها من ادناة المبينة االستحقاقات بتحويل القانون  هذا احكام وفق المحدثة للشركات يسمح

 :أصوالً  المصدقة ميزانيتها الى باالستناد اعمالها حصيلة عن الناجمة
 اصال المدفوعة المحولة ومساهمتها واالجنبية العربية الدول رعايا حصص سنويا تحققها التي والفوائد رباحاأل -1

 .االجنبي بالقطع
 .حكمهم في ومن المقيمين السوريين لغير الشركات ادارة مجالس اعضاء وتعويضات تمكافآ -2
 للخبراء المستحقة الخدمة نهاية تعويضات نم بالمئة 100و تافآوالمك والمرتبات االجور صافي من بالمئة 3-50

 .واألجنبية العربية الدول رعايا من المصارف في العاملين والفنيين
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 .األجنبي بالقطع الخارج الى وتحويلها سدادها ويلزم الشركات على تستحق التي المبالغ -4
 (:49) المادة
 .وتعديالتهما والشركات التجارة قانوني مألحكا القانون  هذا في نص عليه يرد لم ما كل في الشركات تخضع
 (:50) المادة
 لدى بالتسجيل السورية العربية الجمهورية في العاملة المصارف فيها بما العقاري  التمويل تقدم التي الجهات تلتزم
 .بها الخاصة للقوانين المصارف بخضوع اإلخالل دون  بموجبه الصادرة واالنظمة القانون  هذا احكام وفق الهيئة
 (:51) المادة

 هذا ألحكام الخاضعة العقاري  التمويل واعادة العقاري  التمويل نشاط تمارس التي للجهات مهني اتحاد يحدث -أ
 العربية الجمهورية في العقاري  التمويل نشاط تمارس التي الجهات جميع وتعتبر االعتبارية بالشخصية يتمتع القانون 
 .حكماً  االتحاد هذا في اعضاء السورية

 التمويل نشاط تمارس التي الجهات وتمثيل المهنة ممارسة قواعد وتطبيق اعضائه مصالح رعاية االتحاد يتولى -ب
 .العقاري  التمويل بنشاط يتعلق فيما جهة اية لدى العقاري 

 العمومية بجمعيته الخاصة واإلجراءات واألحكام ومسؤولياته ومهامه طبيعته لالتحاد األساسي النظام يحدد -ج
 .اعضائه بحق التأديبية واإلجراءات السنوي  واالشتراك إليه االنتساب وبدل إدارته ومجلس

 نظامه على والتصديق االتحاد انشاء باعتماد قراراً  العقاري  التمويل على اإلشراف هيئة إدارة مجلس رئيس يصدر -د
 .سورية ليرة مليون  فقط س.ل 1000ر000 مقدراه تسجيل بدل اداء بعد الهيئة سجالت في االتحاد ويسجل

 حق له يكون  ان دون  عنه المنبثقة واللجان االتحاد ادارة مجلس اجتماعات لحضور يمثلها من للهيئة يكون  -هـ
 .القرارات على التصويت

 (:52) المادة
 .المجلس اقتراح على بناء المجلس رئيس من بقرار القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر
 (:53) المادة
 .صدوره تاريخ من نافذاً  ويعتبر الرسمية بالجريدة القانون  هذا ينشر
 ميالدي 2012-3-29 الموافق هجري  1433-5-6 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                            
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 /19/ رقم القانون 
 اإلرهاب قانون مكافحة

 الجمهورية رئيس
 ل الموافق هجري 1433-8-9 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 28-6-2012

 :/1/ المادة
 ..منها كل جانب المبين المعنى القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في التالية بالتعابير يقصد
 اإلرهاب مكافحة قانون : القانون 
 السورية العربية الجمهورية :الدولة
 بالبنى اإلضرار أو العام باألمن اإلخالل أو الناس بين الذعر من حالة إيجاد إلى يهدف فعل كل: اإلرهابي العمل
 السامة المنتجات أو الملتهبة المواد أو المتفجرات أو الذخائر أو األسلحة باستخدام ويرتكب للدولة األساسية أو التحتية

 .ذاته الغرض تؤدي أداة أي باستخدام أو الوسائل هذه نوع كان مهما الجرثومية أو الوبائية العوامل أو المحرقة أو
 .أكثر أو إرهابي عمل ارتكاب بهدف أكثر أو أشخاص ثالثة من مؤلفة جماعة هي :اإلرهابية المنظمة
 أو المتفجرات أو الذخائر أو األسلحة أو باألموال مباشر غير أو مباشر بشكل إمداد أو جمع كل :اإلرهاب تمويل
 منظمة أو شخص يرتكبه إرهابي عمل تنفيذ في استخدامها بقصد األخرى  األشياء أو المعلومات أو االتصال وسائل
 .إرهابية
 معينة لفترة صورتها تغيير أو نقلها أو تحويلها أو المنقولة وغير المنقولة باألموال التصرف حظر هو :األموال تجميد

 .والمحاكمة التحقيق مراحل خالل أو
 حكم بموجب وذلك الدولة إلى ملكيتها وانتقال المنقولة وغير المنقولة األموال من الدائم الحرمان هي :المصادرة
 .قضائي
 :المؤامرة :/2/ المادة

 باألشغال عليها يعاقب القانون  هذا في عليها المنصوص الجنايات من جناية أي ارتكاب إلى تهدف التي المؤامرة
 .المؤقتة الشاقة
 :اإلرهابية المنظمة /3/ المادة

 .إرهابية منظمة أدار أو نظم أو أنشأ من كل سنة عشرين إلى سنوات عشر من الشاقة باألشغال يعاقب /1/
 شخصا أكره أو ابيةإره منظمة إلى انضم من لكل األقل على سنوات سبع المؤقتة الشاقة األشغال العقوبة وتكون  /2/

 .إرهابية منظمة إلى االنضمام على التهديد أو بالعنف



 

310 
 

 

 من القصد كان إذا العقوبات قانون  في عليها المنصوص العامة القواعد وفق المادة هذه في الواردة العقوبة تشدد /3/
 .الدولة كيان أو الدولة في الحكم نظام تغيير اإلرهابية المنظمة إنشاء
 :اإلرهابية األعمال على والتدريب تمويلال :/4/ المادة

 عليها المنصوص وتتبعها المنقولة وغير المنقولة األموال وحجز بتجميد المتعلقة باألحكام اإلخالل عدم مع /1/
 قام من كل يعاقب.. الصلة ذات والقرارات والتعليمات وتعديالته اإلرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة بقانون 
 األموال قيمة ضعفي وبالغرامة عشرين إلى سنة عشرة خمس من الشاقة باألشغال أكثر أو بيإرها عمل بتمويل
 .للتمويل محال كانت التي األشياء أو المنقولة وغير المنقولة

 استعمال على أكثر أو شخصا درب أو تدرب من كل سنة عشرين إلى سنوات عشر من الشاقة باألشغال يعاقب /2/
 بقصد وذلك الحربية القتال فنون  على أو االتصال وسائل أو الذخائر أو أنواعها بمختلف األسلحة أو المتفجرات
 .إرهابي عمل تنفيذ في استعمالها

 .العام العقوبات قانون  في عليها المنصوص توفرها عند الجرمي االشتراك قواعد بتطبيق المادة هذه أحكام تخل ال /3/
 :اإلرهاب وسائل /5/ :المادة

 قام من كل المضبوطات قيمة ضعفي وبالغرامة عشرين إلى سنة عشرة خمس من الشاقة األشغالب يعاقب /1/
 استخدامها بقصد نوعها كان مهما المتفجرات أو الذخائر أو األسلحة اختالس أو سرقة أو حيازة أو تصنيع أو بتهريب

 .إرهابي عمل تنفيذ في
 .به عجز إحداث أو شخص لقت األفعال هذه رافق إذا اإلعدام العقوبة وتكون  /2/

 :إرهابي بعمل التهديد :/6/ المادة
 أو ما بعمل القيام على حملها بهدف إرهابي بعمل بالقيام الحكومة هدد من المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب /1/

 .عنه االمتناع
 النقل وسائل إحدى خطف التهديد رافق إذا عشرين إلى سنة عشرة خمس من الشاقة األشغال العقوبة وتكون  /2/

 األشياء على االستيالء أو نوعه كان مهما عقار على االستيالء أو الخاصة أو العامة البري  أو البحري  أو الجوي 
 .ما شخص خطف أو العسكرية

 .الشخص موت إلى الفعل أدى إذا اإلعدام العقوبة وتكون  /3/
 :اإلرهابي العمل عقوبة :/7/ المادة

 أو إنسان عجز عنه نجم إرهابيا عمال ارتكب من الضرر قيمة ضعفي والغرامة لمؤبدةا الشاقة باألشغال يعاقب /1/
 .للدولة األساسية أو التحتية بالبنية اإلضرار أو كليا أو جزئيا بناء انهدام
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 اإلرهابي العمل في المستخدمة الوسائل كانت إذا األقل على سنوات خمس المؤقتة الشاقة األشغال العقوبة وتكون  /2/
 .فقط صوتيا تفجيرا دثتح

 :اإلرهابية لألعمال الترويج: /8/ المادة
 الترويج بقصد شكلها كان مهما المخزنة المعلومات أو المطبوعات بتوزيع قام من كل المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب
 .الغرض لهذ نياالكترو  موقعا استعمل أو أدار من بكل نفسها العقوبة وتنزل اإلرهابية األعمال أو اإلرهاب لوسائل
 :القانون  تطبيق نطاق :/9/ المادة
 في عليها المنصوص الذاتية الصالحية في تدخل التي الجرائم من القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم تعد

 لتمث التي والهيئات السورية والقنصلية الدبلوماسية البعثات القانون  هذا في المقررة الحماية تشمل كما العقوبات قانون 
 الدولة أرض على الموجودة الدولية والمنظمات والهيئات األجنبية والقنصلية الدبلوماسية والبعثات السورية الحكومة
 .السورية
 :اإلبالغ واجب :/10/ المادة
 المنصوص الجنايات بإحدى علم سورية في مقيم أجنبي أو سوري  كل سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب
 .عنها السلطة يخبر ولم ون القان هذا في عليها
 :األموال تجميد :/11/ المادة
 الجرائم إحدى يرتكب من لكل المنقولة وغير المنقولة األموال بتجميد يأمر أن يفوضه لمن أو المختص العام للنائب
 دالئل كهنا كانت إذا القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكاب أو اإلرهابية األعمال بتمويل المتعلقة
 .والمتضررين الدولة لحقوق  ضمانا ذلك على كافية
 والتدابير: المصادرة :/12/ المادة
 وغير المنقولة األموال بمصادرة اإلدانة بحكم المحكمة تحكم القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم جميع في

 المنظمة بحل وتحكم الجريمة رتكابا في الستخدامها معدة كانت أو استخدمت التي واألشياء وعائداتها المنقولة
 .وجودها حال في اإلرهابية
 :القانونية االعذار :/13/ المادة

 بأي البدء قبل عنها السلطة وأخبر القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم بإحدى اشترك من العقاب من يعفى /1/
 .تنفيذي فعل
 .المالحقة مباشرة بعد ولو المتوارين المجرمين على القبض للسلطة يتيح الذي المجرم المخفف العذر من ويستفيد /2/
 
 



 

312 
 

 

 :/14/ المادة
 بالمادة عليها المنصوص اإلرهاب تمويل وعقوبة العقوبات قانون  من /306/ وحتى/  304/ المادة من المواد تلغى

 /2005/ لعام /33/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قانون  من /14/
 . القانون  هذا نفاذ عند االسلحة وتوزيع بتهريب المتعلق /2011/ لعام /26/ رقم والقانون  وتعديالته

 . صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر /15/ المادة
 .ميالدي 2012-7-2 ل الموافق هجري  1433-8-13 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /20/ رقم القانون 
 تسريح الموظف المرتكب لعمل إرهابي

 الجمهورية رئيس
 ل الموافق هجري  1433 -8-9 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 2012 -28-6

 :/1/ المادة
 كافة ومن والراتب األجر من ويحرم له الخاضع القانون  كان مهما الدولة في موظف أو عامل كل الخدمة من يسرح

 أو فاعال كان سواء إرهابي عمل بأي بالقيام القطعية الدرجة مكتسب قضائي بحكم إدانته تثبت من التقاعدية الحقوق 
 شكل بأي لهم معنوي  أو مادي عون  أي تقديم أو اإلرهابية المجموعات إلى انضمامه أو شريكا أو متدخال أو محرضا

 .األشكال من
 :/2/ المادة
 إدانته ثبتت حال في التقاعدي معاشه من له الخاضع التأميني القانون  كان مهما تقاعدي معاش صاحب كل يحرم
 أو متدخال أو شريكا أو محرضا أو فاعال كان سواء إرهابي عمل أيب قام من القطعية الدرجة مكتسب قضائي بحكم

 .كان شكل بأي لهم معنوي  أو مادي عون  تقديم أو اإلرهابية المجموعات إلى انضمامه
 :/3/ المادة

 القطعية الدرجة مكتسب قضائي بحكم إدانتهم تثبت الذين /2010/  لعام /17/  القانون  ألحكام الخاضعون  العاملون 
 أو اإلرهابية المجموعات إلى انضمامه أو متدخال أو شريكا أو محرضا أو فاعال كان سواء إرهابي عمل بأي امبالقي
 حرمان سيقررها التي للعقوبة إضافة القاضي يقضي أن األشكال من شكل بأي لهم معنوي  أو مادي عون  تقديم

 يعمل الذي العمل رب أو االجتماعية يناتالتأم مؤسسة على له تترتب حقوق  أي ومن التقاعدي معاشه من المحكوم
 .عنده
 :/4/ المادة
 .صدوره تاريخ من اعتبارا نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر

 ميالدي. 2012 -7-2هجري الموافق ل 1433 -8-13دمشق في 
 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /21/ رقم القانون 
 تعديل قانون العقوبات، عقوبة مرتكب جرائم الخطف

 الجمهورية رئيس
 ل الموافق هجري  1433-8-9 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 28-6-2012

 :/1/ المادة
 والمعدلة /1949/ لعام /148/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من /556/ المادة نص يعدل

 :االتي النحو على ليصبح /2011/  لعام /1 /رقم التشريعي بالمرسوم
 .. المؤقتة الشاقة باألشغال المجرم على يقضى /1
 .الشهر الحرية حرمان مدة جاوزت إذا /أ

 .معنوي  أو جسدي تعذيب حريته حرمت بمن أنزل إذا /ب
 .بها قيامه معرض في أو بوظيفته قيامه أثناء في موظف على الجرم وقع إذا /ج
 بالخداع أو بالعنف خطف من المبلغ قيمة ضعف وبالغرامة سنة عشرين إلى عشر من الشاقة باألشغال يعاقب /2

 العمر من عشرة الثامنة يتم لم حدث على الفعل وقع إذا للعقوبة األقصى بالحد ويحكم الفدية طلب بقصد شخصا
 .المذكورة الغرامة عن فضال
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر /2 /المادة
 .ميالدي 2012 -7-2 ل الموافق هجري  1433-8 -13 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                           
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 /22/ رقم القانون 
 إحداث المحكمة الناظرة بقضايا اإلرهاب

 الجمهورية رئيس
-25الموافق هجري  1433-9-5 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، 7-2012

 (:1) المادة
 من بقرار غرفة من أكثر إحداث الضرورة عند ويجوز دمشق مقرها اإلرهاب قضايا في نظربال تختص محكمة تحدث
 .األعلى القضاء مجلس
 (:2) المادة

 بمرسوم تسميتهم وتتم عسكري  أحدهما وعضوين رئيس مستشار بمرتبة منهم كل قضاة ثالثة من المحكمة تؤلف -أ
 .األعلى القضاء مجلس اقتراح على بناء
 بصالحيات صالحياته إلى إضافة ويخول األعلى القضاء مجلس اقتراح على بناء بمرسوم التحقيق قاضي يسمى -ب

 .النافذة القوانين عليها تنص التي اإلحالة قاضي
 مجلس اقتراح على بناء بمرسوم وأعضاؤها رئيسها يسمى بها خاصة عامة نيابة المحكمة لدى العام الحق يمثل -ج

 .األعلى القضاء
 (:3) المادة

 الخاصة العامة النيابة قبل من إليها تحال التي الجرائم وفي اإلرهاب جرائم في بالنظر المحدثة المحكمة تختص -أ
 .بالمحكمة

 .بها تفصل التي الدعاوى  في الجرائم عن الناتجة األضرار عن المترتبة والتعويضات بالحقوق  المحكمة تنظر ال -ب
 (:4) المادة
 .وعسكريين مدنيين من األشخاص جميع المحكمة اختصاص يشمل
 (:5) المادة
 .النقض محكمة في بمرسوم تشكل خاصة دائرة أمام للطعن المحكمة عن الصادرة االحكام تخضع
 (:6) المادة

 إذا إال عليه المحكوم على القبض إلقاء حال في المحاكمة إلعادة المحكمة عن الصادرة الغيابية االحكام تخضع ال
 .اعيةطو  نفسه سلم قد كان
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 (:7) المادة
 أدوار جميع في وذلك النافذة التشريعات في عليها المنصوص باألصول المحكمة تتقيد ال الدفاع بحق االحتفاظ مع

جراءات  .والمحاكمة المالحقة وا 
 (:8) المادة
 .الراهنة بحالتها المحاكم سائر أمام النظر قيد هي التي اإلرهاب دعاوى  المحدثة المحكمة إلى تنقل
 (:9) مادةال

 .صدوره تاريخ من نافذاً  ويعتبر الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2012-7-26 لـ الموافق هجري  1433-9-6 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                                                               
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 /23/ رقم ن القانو
 مخالفة استجرار الطاقة الكهربائية

 الجمهورية رئيس
 الموافق هجري  1433-11-18 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، 2012 -3-10

 :/1/ مادة
 تصبح بحيث 2001 لعام /26/ رقم القانون  من /1/ المادة في الواردة" باالستثمار المعنية الجهة" عبارة تعريف يعدل
 :اآلتي الشكل على
 العامة الشركة أو الكهرباء لتوزيع العامة المؤسسة أو الكهرباء لنقل العامة المؤسسة هي: باالستثمار المعنية الجهة

 .الحال حسب المحافظة لكهرباء
 :/2/ مادة
 :كاآلتي تصبح بحيث 2005 لعام /60/ رقم المرسوم من /1/ المادة صياغة تعاد

 غير بشكل المستجرة الكهربائية الطاقة قيمة من بالمئة 15 قدرها وبغرامة أشهر ثالثة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب
 .التكرار حال في العقوبة وتضاعف سورية ليرة 5000 عن يقل ال وبما مشروع

 .بذلك ساهم أو مشروعة غير بصورة لكهرباءل العامة الشبكة من الكهربائية الطاقة استجرار على أقدم من كل /أ
 .بذلك ساهم أو به علم على وكان الفعل هذا من واستفاد المشروع غير االستجرار فيه ارتكب الذي العقار شاغل /ب
 اليها المشار الجريمة الرتكاب وظيفته استغل أخرى  عامة جهة أي أو باالستثمار المعنية الجهة في عامل كل/  ج
 لم ما بواجبه يقم لم أو بارتكابها ساهم أو ذلك منع أو مالحقتها أو ضبطها أو كشفها اعاقة أو لسابقينا البندين في
 .أشد عقوبة طائلة تحت الفعل يقع
 :/3/ مادة
 بشكل الكهربائية الطاقة استجرار ضبط بحقه نظم لمن القضائية المالحقة ايقاف بطلب باالستثمار المعنية الجهة تقوم
 والتعويضات المستجرة الكهربائية الطاقة قيمة بتسديد الضبط تبليغه تاريخ من شهرين فترة خالل قام ااذ مشروع غير

 .ذلك على المترتبة والغرامات
 :/4/ مادة

 غير االستجرار جرائم بتسوية القانون  هذا نفاذ تاريخ من تبدأ اشهر ستة مدة وخالل باالستثمار المعنية الجهة تقوم /أ
 مشروع غير بشكل المستجرة الطاقة قيمة بتسديد يقوم لمن القانون  هذا نفاذ قبل المرتكبة الكهربائية للطاقة المشروع

 .المذكورة الفترة خالل التسوية بطلب ويتقدم ذلك على المترتبة التعويضات ودفع
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 .بها ومالمحك العقوبة تنفيذ ووقف الجزائية المالحقة وقف طلب توجب السابقة الفقرة وفق التسوية أن /ب
 :/5/ مادة
 العامة النيابة قبل من ومالحقتها العام الحق دعوى  اقامة بأصول المتعلقة القانونية االحكام على المحافظة مع

 .باالستثمار المعنية للجهة العام للمدير يحق الدولة قضايا بإدارة المتعلقة القانونية واألحكام
 المالحقة هذه وتجري  ومدنيا جزائيا القضاء أمام مشروع غير لبشك الكهربائية الطاقة يستجر من مالحقة طلب /أ

 ودرجاتها انواعها مختلف على القضائية والدوائر المحاكم أمام بذلك يفوضهم أو العام المدير يسميهم عاملين بمشاركة
 . عنها الصادرة باألحكام الطعن وفي الدفاع في المشاركة حق ولهم
 موافقة بعد الكهربائية للطاقة المشروع غير باالستجرار المتعلقة الهامة القضايا يف الدفاع لتولي محامين تكليف /ب

 .الكهرباء وزير
 :/6/ مادة
 المؤازرة تقديم الداخلية لوزارة التابعين المخافر ورؤساء النواحي ومديري  الشرطة أقسام ورؤساء المناطق مديري  على

 .باالستثمار المعنية الجهات لدى المشروع يرغ االستجرار حاالت ضبط معرض في العدلية للضابطة
 :/7/ مادة
 . الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد                                                
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 /29/ القانون رقم
 تعديل قانون مزاولة مهنة الصرافة

 الجمهورية رئيس
 الموافق هـ 4/1/1434 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، لدستورا أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، 18/11/2012

 :(1) المادة
 :اآلتي النحو على لتصبح 2006 لعام 24 رقم القانون  من 25 رقم المادة تعدل

 بالحبس يعاقب ترخيص بدون  لصرافةا مهنة ويزاول القانون  هذا من 7 المادة من( أ) الفقرة أحكام يخالف من كل -أ
 المعدة األموال ومصادرة سورية، ليرة مليون  مقدارها مالية وغرامة سنوات ثالث على تزيد وال سنة عن تقل ال لمدة

 .عنه نتجت التي أو الجرم الرتكاب
 ليرة ألف مئة من بالغرامة يعاقب القانون  هذا من 7 المادة من( د) الفقرة أو( ب) الفقرة أحكام يخالف من كل -ب

 .سورية ليرة ألف خمسمائة إلى سورية
خراجه إدخاله المسموح القطع بحدود المتعلقة النافذة القطع أنظمة مراعاة مع -ج  الفقرة أحكام يخالف من كل يعاقب وا 
 لمدة بسبالح مسبق ترخيص دون  والخارج سورية بين األموال تحويل أو بنقل بالقيام القانون  هذا من 7 المادة من( ج)
 أو المنقولة األموال بمثل وبالغرامة المحولة، أو المنقولة األموال ومصادرة سنوات ثالث على تزيد وال سنة عن تقل ال

 .سورية ليرة مليون  عن الغرامة تقل أال على المحولة
 ستة على تزيد وال أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة بالحبس مرتكبها يعاقب القانون  هذا ألحكام أخرى  مخالفة كل -د

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة ألف خمسمائة إلى ألف مئة من وبالغرامة أشهر،
 وتضاعف التامة، للجريمة المحددة بالعقوبات المادة هذه في المذكورة الجرائم من بأي الشروع على يعاقب -ه

 .التكرار حال في السابقة الفقرات في المبينة العقوبات
 طائلة تحت يقع جرماً  المخالفة تضمنت إذا فيما المخالفين وعقاب مالحقة دون  أعاله المبينة العقوبات تحول ال -و

 .أشد بعقوبة يعاقب آخر جرم بأي أو اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قانون 
 وتعتبر المركزي  سورية مصرف لصالح كتعويض القانون  لهذا خالفاً  المحولة أو المنقولة األموال بمصادرة يحكم -ز

 .العامة الخزينة لصالح بالغرامة يحكم كما له، إيراداً 
 رجال من المركزي  سورية مصرف فروع في الحقوقية القضايا وأقسام القانونية الشؤون  مديرية في العاملون  يعتبر -ح

 لم ما صحيحة نهاينظمو  التي الضبوط وتعتبر المادة، هذه في المذكورة الجرائم ضبط معرض في العدلية الضابطة
 .العكس يثبت
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 أخرى  مالية تكاليف وأي كافة، والسلف والكفاالت القضائية والتأمينات الرسوم من المركزي  سورية مصرف يعفى -ط
 دعاوى  ذلك في بما المادة هذه فغي المذكورة الجرائم مالحقة في وذلك مااًل، عليه المحكوم على ستحمل كانت ولو

 .األحكام وتنفيذ والمحاكمة والتحقيق المالحقة مراحل كافة يف وذلك المدني، التعويض
 :(2) المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /9/ رقم التشريعي المرسوم
 إحداث محاكم جزائية تموينية

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 في للنظر واستئنافية بدائية تموينية جزائية محاكم السورية العربية الجمهورية محافظات من محافظة كل في تحدث
 . األعلى القضاء مجلس من بقرار وتوزع محافظة لكل العددي المالك من وظائفها تمأل التموينية القضايا
  :(2) المادة
 . مبرمة االستئناف محكمة أحكام تصدر
  :(3) المادة
 وفقا التشريعي المرسوم هذا بموجب المحدثة المختصة المحكمة إلى الراهن بوضعها القائمة التموينية الدعاوي  تحال
 . المكاني االختصاص لقواعد
  :(4) المادة
 . مخالف نص كل يلغى
 ( 5)المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /10/رقم  التشريعي المرسوم
 إحداث نيابة عامة مالية

  الجمهورية رئيس
  :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 للوظائف العددي المالك من وظائفها تمأل العامة باألموال المتعلقة الجرائم في بالنظر تختص مالية عامة نيابة تحدث
 . النافذة القانونية النصوص بمقتضى العامة للنيابة المخولة الصالحيات سائر وتمارس ائيةالقض
 :(2) المادة
 العددي المالك من وظائفها تمأل العامة باألموال المتعلقة الجرائم في بالتحقيق تختص مالية تحقيق دوائر تحدث

 . النافذة القانونية النصوص بمقتضى حقيقالت لدوائر المخولة الصالحيات سائر وتمارس القضائية للوظائف
 :(3) المادة
 قانون  والسيما النافذة القوانين في عليها المنصوص األصول المالي التحقيق وقاضي المالية العامة النيابة تطبق
 . الجزائية المحاكمات أصول
 :(4) المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر

 رئيس الجمهورية
 ار األسدبش
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 /21/التشريعي رقم  المرسوم
 نقل ملكية السيارة

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 2004/6/30 تاريخ /28/  رقم بالقانون  الصادر وتعديله 2001/2/17 تاريخ /10/ القانون  بأحكام العمل ينهى

 .بالعدل الكاتب عن صادرة قانونية وكالة موجبب السيارة ملكية نقل جواز المتضمنين
 :(2) المادة
 .المدني والقانون  النافذ والمركبات السير قانون  أحكام وفق االلية المركبات ملكية نقل يتم

 :(3) المادة
  صدوره تاريخ من به ويعمل الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 2013/1/29 دمشق

 رئيس الجمهورية
 ر األسدبشا
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 /20/ رقم التشريعي المرسوم
 جريمة خطف األشخاص

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 أو االنتقام أو الثأر بقصد أو مادي أو سياسي مأرب تحقيق بقصد حريته من إياه حارماً  شخصاً  خطف من كل

 .المؤبدة الشاقة ألشغالبا يعاقب الفدية طلب بقصد أو طائفية ألسباب
 :(2) المادة
 :إذا اإلعدام العقوبة وتكون 

 .األشخاص أحد وفاة الخطف جريمة عن نجم -أ
 .عليه بالمجني دائمة عاهة حدثت -ب
 .عليه المجني على جنسياً  باالعتداء الفاعل قام -ج

 :(3) المادة
 أو كان شكل بأي عليه المجني يبتز شخص بكل عيالتشري المرسوم هذا من /1/ المادة في إليها المشار العقوبة تنزل
 .مباشر غير أو مباشر بشكل فروعه أو أصوله أحد أو زوجه
 :(4) المادة
 مختصة جهة أي إلى بتسليمه قام أو آمن بشكل تحريره إلى فبادر مخطوف لديه من كل المحل العذر من يستفيد
 .يالتشريع المرسوم هذا نفاذ تاريخ من يوما عشر خمسة خالل
 :(5) المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2013 -4 -2 الموافق هجري  1434 -5 -22 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /23/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء
 :لآلتي وفقا 2013-4-16 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو منحي

 :(1) المادة
 .الجرمي للوصف تبعا المؤبد االعتقال أو المؤبدة الشاقة األشغال بعقوبة اإلعدام عقوبة تستبدل -أ

 .عاما 20 لمدة المؤقتة الشاقة األشغال بعقوبة المؤبدة الشاقة األشغال عقوبة تستبدل -ب
 .عاما 20 لمدة المؤقت االعتقال بعقوبة ؤبدالم االعتقال عقوبة تستبدل -ج

 :(2) المادة
 .للشفاء قابل غير عضال بمرض التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ للمصاب المؤبدة أو المؤقتة العقوبة كامل عن

 :(3) المادة
 .التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤقتة العقوبة كامل عن -أ

 اقترف قد كان إذا التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤبدة العقوبة كامل نع-ب
 .العمر من الستين إتمامه قبل الجرم
 :(4) المادة

 /293/ المادة من /1/ والفقرة /286/ و /285/ المادتين في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن-أ
 .وتعديالته /1949/ لعام /148/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  نم /295/ والمادة

 إذا /306/ المادة من /1/ والفقرة /305/ المادة من /1/الفقرة في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة ربع عن-ب
 .وتعديالته /1949/ لعام /148/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من سوري  من مقترفا الجرم كان

 :(5) المادة
-7-2 بتاريخ الصادر /19/ رقم القانون  من /10/ المادة في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ

2012. 
 رقم القانون  من سوري  من مقترفا الجرم كان إذا /2/ المادة في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة ربع عن-ب
 .2012-7-2 تاريخب الصادر /19/
 /19/ رقم القانون  من /3/ المادة من /2/ للفقرة وفقا إرهابية منظمة إلى السوريين من انضم لمن العقوبة ربع عن -ج

 . 2012-7-2 بتاريخ الصادر
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 19 رقم القانون  في عليها المنصوص األخرى  الجرائم سائر التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من تستثنى -د

 .2012-7-2 ريخبتا الصادر
 :(6) المادة

 الغرامة يسدد لمن /1974/ لعام /13/ رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ
 . والتنباك للتبغ العامة والمؤسسة القطع ومكتب للجمارك العامة اإلدارة مع التسوية ويجري 

 .والمخدرات سلحةاأل تهريب جرائم المادة هذه حكم من يستثنى -ب
 :(7) المادة
 العقوبة ربع وعن /1993/ لعام /2/ رقم القانون  من /43/ المادة في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن

 .القانون  هذا في عليها المنصوص األخرى  الجرائم في المؤقتة الجنائية
 :(8) المادة

 بتاريخ الصادر /10/ رقم القانون  من /9/ المادة من /ج/لفقرةا في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ
8-3-1961. 
 /10/ رقم القانون  في عليها المنصوص األخرى  الجرائم سائر التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من تستثنى -ب

 .1961-3-8 بتاريخ الصادر
 :(9) المادة

 .المؤقتة الجنائية العقوبة نصف عن -أ
 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر االقتصادي العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجنايات في العقوبة ربع عن -ب
 .وتعديالته /1966/ لعام /37/
 التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنحية العقوبة نصف عن-ج
 ./355/386/387/ ىإل /341/345../ وتعديالته /1949/ لعام /148/ رقم

 :(10) المادة
 .والمخالفات الجنح في العقوبة كامل عن

  :(11) المادة
 .الجنح في لألحداث والرعاية اإلصالح تدابير جميع عن
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 :(12)  المادة
 /2008/  لعام /59/  رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم في للحرية المانعة العقوبة كامل عن

 ./2012/  لعام /40/  رقم لتشريعيا والمرسوم
 :(13)  المادة

 المتعلق وتعديالته /2001/ لعام /51/  رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجنح في العقوبة كامل عن -أ
 .والذخائر باألسلحة

 تاريخ من وماي 30 خالل المختصة السلطات إلى السالح تسليم إلى يبادر من السابقة الفقرة أحكام من يستفيد -ب
 .التشريعي المرسوم هذا صدور
 :(14)  المادة

 العسكرية العقوبات قانون  من /100 /المادة في عليها المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -أ
 .وتعديالته /1950/  لعام /61/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر

 العقوبات قانون  من /101/  المادة في عليها المنصوص الخارجي رالفرا جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ب
 .وتعديالته /1950/  لعام /61/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية

 يوما 30 خالل أنفسهم سلموا إذا إال العدالة وجه عن والفارين األنظار عن المتوارين المادة هذه أحكام تشمل ال -ج
 .الخارجي للفرار بالنسبة يوما 90 و الداخلي للفرار بالنسبة
 :(15)  المادة
 :التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من يستثنى

 /61/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنح -أ
 . /149 /140 /135 /133 /120 /113.. / وتعديالته /1950/  لعام
/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنايات -ب
 . /160 /159 /158 /156 /155 /141 /139 إلى 136../ وتعديالته /1950/ لعام /61
 ./1953/  لعام /68/  رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم -ج
 ./1956/ لعام /286/ رقم القانون  في عليها صوصالمن الجرائم -د
/  رقم التشريعي المرسوم من /40/  رقم والمادة /2011/  لعام /26/  رقم القانون  في عليها المنصوص الجرائم -ه
 ./2001/ لعام /51
/  لعام /148/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجرائم -و

 /303/ إلى/296 /293/294/ المادة من /2/  الفقرة /277 إلى 271/ /268 إلى 263.. / وتعديالته /1949
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 /405 /403 /402 /398 /397 /326 /306/ المادة من /2/ الفقرة /305/ المادة من /3 /و /2/  الفقرتين
 /474 /473 /455 /453 /450/451 /448/ إلى /445 /441/ إلى /435/437/ إلى/428/430 /427
 /573 /529 /528 /520 /511 /505/507 /502/504/ إلى /499 /496/ إلى /489 /480/ إلى /476
 ./730 /584/ إلى /582 /578 /577 /575/ إلى

 :(16) المادة
 رائمالج في العفو أحكام من لالستفادة يشترط التشريعي المرسوم هذا من /3/و/2/ المادتين أحكام مراعاة مع -أ

 تاريخ من يوما 15 خالل الشخصي االدعاء سلفة بدفع مقترنة شكوى  أو شخصي ادعاء وجود عدم الوصف الجنائية
 الحكم اكتساب بعد أو الدعوى  مراحل من مرحلة أي في الشخصي الحق إسقاط تم أو التشريعي المرسوم هذا صدور

 .المقضية القضية قوة
 عليه المحكوم تسديد أو المادة هذه من /أ/ الفقرة أحكام تحقق العفو من لالستفادة يشترط األخرى  الجرائم في -ب

 .المدعية الجهة لصالح بها المحكوم والتعويضات المبالغ قطعي بحكم
 .المحكمة صندوق  في بها المحكوم والرسوم والنفقات الغرامات دفع يشترط الحالتين كلتا في -ج

 :(17)المادة
 وضابطة والتنباك والتبغ والقطع الجمارك وأنظمة قوانين مخالفات غرامات تشريعيال المرسوم هذا أحكام تشمل ال

 الرسوم وكذلك للدولة المدني التعويض طابع غراماتها تحمل التي األخرى  والقوانين والطوابع والمياه والكهرباء البناء
 .التشريعي المرسوم هذا بأحكام المشمولة الجرائم في بها المحكوم والغرامات

 :(18)لمادةا
 المرسوم هذا يشمل الذين الجنايات في العدالة وجه عن والفارون  األنظار عن المتوارون  العفو هذا من يستفيد ال

 .المختصة السلطات إلى صدوره تاريخ من يوما 60 خالل أنفسهم سلموا إذا إال جريمتهم التشريعي
 :(19)المادة

 على يدها الواضعة المحكمة اختصاص من الدعوى  هذه تبقىو  الشخصي الحق دعوى  على العفو هذا يؤثر ال -أ
 هذا صدور تاريخ من واحدة سنة مدة خالل المحكمة هذه أمام دعواه يقيم أن الشخصي وللمدعي العام الحق دعوى 

 أمام إقامتها في الحق له ويبقى الجزائية المحكمة أمام المدة هذه بعد إقامتها في حقه ويسقط التشريعي المرسوم
 .المختصة المدنية محكمةال
 لما وفقا يوما 15 خالل الشخصي االدعاء سلفة يسدد لم الذي الشاكي المادة هذه من /أ /الفقرة حكم من يستفيد -ب
 .التشريعي المرسوم هذا من /15/ المادة من /أ/ الفقرة في ورد
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 :(20) المادة
 .صدوره تاريخ نم نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2013-4 -16ل الموافق هجري 1434 -6-6في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

 

 وتعليماته التنفيذية /25/ رقم التشريعي المرسوم
 التبليغ نتيجة للظروف االستثنائية

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 أصول قانون  المتضمن 1953-9-28 بتاريخ الصادر 84 رقم التشريعي المرسوم إلى مكرر 33 برقم مادة تضاف

 :اآلتي النحو على المحاكمات
 اليومية الصحف بإحدى التبليغ يجرى  استثنائية ظروف بسبب يليها وما 21 المادة أحكام وفق التبليغ تعذر إذا -1
 التعذر سبب بيان المختص الموظف وعلى المحكمة رئيس من معلل بقرار المحكمة اعالنات لوحة وفي العاصمة في
 مهلة مراعاة مع الجلسة موعد تاريخ من األقل على يوما عشر خمسة قبل التبليغ يتم أن على التبليغ محضر في

 .المسافة
 .لكلذ الالزمة التنفيذية التعليمات العدل وزير ويصدر وااللكترونية النصية الرسائل بواسطة التبليغ تأكيد يجوز -2

 :(2) المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2013-4-24 الموافق هجري  1434-6-14 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 2013 لعام 25 رقم التشريعي للمرسوم التنفيذية التعليمات
 (:1) المادة

 ............  بالتعابير يقصد 
 (:2) المادة
 يليها وما /21/ المادة أحكام وفق أحدهم أو الدعوى  أطراف تبليغ دون  تحول التي االستثنائية الظروف يامق حال في
 : لآلتي وفقاً  التبليغ يتم
 .انتشاراً  األكثر العاصمة صحف إحدى في -1
 . العدل لوزارة اإللكترونية الصحيفة -2
 . وجودها حال في المحلية الصحف إحدى في -3

 (:3) المادة
 إجراء من التعذر سبب تدوين المحضر على يجب استثنائي ظرف بسبب المعتادة لألصول وفقاً  التبليغ تعذر دعن

 وفي ، أمكن إن تبليغه المراد فيها يقيم التي المنطقة في البلدية رئيس أو المحلة مختار من ذلك يوثق وأن ، التبليغ
 . المختصة لشرطيةا الوحدة من القضائية المذكرة تصديق يتم األحوال جميع
 (:4) المادة
 (2) المادة ألحكام وفقاً  بالتبليغ قرار المختص القاضي يتخذ( 3) السابقة المادة موجبات تحقيق بعد
 من الالزمة التحتية بالبنى يزود النصية الرسائل وعبر اإللكتروني بالتبليغ خاص ديوان عدلية كل في يحدث -أ

 .وغيرها الاالتص وأدوات وحواسب ومخدمات شبكات
 المعتمدة والبريد الهاتف أدلة باستخدام واإللكترونية النصية الرسائل طريق عن التبليغ تأكيد للقاضي يجوز -ب

 تبليغه المراد الشخص هوية مفصل بإرسال يقوم النصية الرسائل عبر التبليغ القاضي قرر إذا -ت. رسمياً  والمسجلة
 إرسال على معها المتعاقد الشركة وتقوم. القرار بهذا المرفقة للصيغة وفقاً  ةالوزار  قبل من معها المتعاقد الشركة إلى

 . المحمول الهاتف رقم لصاحب التسلسلي الرقم مع الرسالة إرسال تم بأنه تأكيد إشعار
 (:5) لمادةا

 وشركات تصاالتلال العامة للمؤسسة الخاص الهاتف دليل مع اإللكتروني التبليغ دواوين ربط تأمين على الوزارة تعمل
 لالتصاالت، العامة المؤسسة) رسمياً  المعتمدة اإللكتروني البريد أدلة مع الدواوين هذه ربط وعلى المحمول الهاتف
 ....(.  السورية العلمية الجمعية
 (:6) المادة
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 وبريدهم ولةالمحم هواتفهم تسجيل مواطن وألي للمحامين يمكن الكتروني سجل االلكتروني التبليغ ديوان ضمن يفتح
 . النصية الرسائل عبر أو االلكتروني للتبليغ كوسيلة اعتماده إلى ليصار المعتمد االلكتروني

 (:7)المادة
 . واإللكترونية النصية للرسائل اإلرسال تاريخ بذكر االلكتروني التبليغ ديوان في المختص الموظف يقوم

 (:8) المادة
 يجري  له إلكتروني بريد من أكثر وجود أو تبليغه المراد الشخص اسم على محمول هاتف من أكثر وجود حال في

 .االلكترونية والعناوين األرقام جميع على تبليغه
 (:9) المادة
 .الدعوى  مراحل من مرحلة كل في واحدة لمرة المتقدمة لألحكام وفقاً  وااللكترونية النصية الرسائل عبر التبليغ يجري 
 (:10) المادة
 . الضرورة عند إليها للرجوع النصية الرسائل عبر االلكتروني التباليغ وأرشفة حفظ ختصالم الديوان يتولى
 (:11) المادة
 المرسوم من /1/ المادة في المحددة يوماً  عشر خمسة( 15) مهلة ذلك في بما المسافات ومهل المواعيد مراعاة يتعين

 . 25 التشريعي
 األحمد حمد نجم العدل وزير        31/7/2013 في دمشق

 

 /26/ رقم التشريعي المرسوم
 بيع األراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور احكام على بناء

 :(1) المادة
 اشكال من شكل بأي بها التصرف مصدق عام تنظيمي مخطط أي حدود ضمن الكائنة األراضي لمالكي يسمح

 :اآلتية حاالتال عدا للملكية الناقلة التصرف
 .الخاصة أم العامة الجهات من التملك أكان سواء السكنية التعاونية الجمعيات تتملكها التي األراضي -أ

 كان سواء العامة الجهات احدى من بيعا االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص إلى ملكيتها تؤول التي األراضي -ب
 .له معدة ماهي وفق بنائها قبل البيوع أشكال من شكل بأي أو بالتراضي أو العلني بالمزاد ذلك
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 لهم تبيعها أو االعتباريين أو الطبيعيين لألشخاص باإلسكان المختصة العامة الجهات تخصصها التي المقاسم -ج
 .له معدة هي لما وفقا بنائها قبل عليها مساكن بناء أجل من

 :(2) المادة
 تطبيق نتيجة أو عقاراتهم استمالك نتيجة العامة الجهات من خصيصات أو بيعا إليهم آلت التي المقاسم لمالكي يسمح
 الناقلة التصرف أشكال من شكل بأي فيها بالتصرف وتعديالته 1974 لعام 9 رقم القانون  من الثاني الباب أحكام
 .للملكية
 :(3) المادة
 يحق وال للغير أو بينهم فيما بيعها العامة الجهات احدى من مورثهم اشتراها الشيوع على أرضا المالكين للورثة يحق

 .له معدة ماهي وفق بنائها قبل بيعها للشاري 
 :(4) المادة
 يتضمن عقد أي توثيق أو تسجيل األخرى  والعامة اإلدارية الوحدات وجميع بالعدل والكتاب العقارية الدوائر على يمتنع
 .التشريعي لمرسوما هذا من األولى المادة ألحكام خالفا األراضي هذه من أي انتقال
 :(5) المادة

 وذلك مطلقا بطالنا باطال ويعتبر التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة ألحكام خالفا يجري  تصرف بأي يعتد ال
 .المدني القانون  من 143 المادة أحكام بتطبيق االخالل عدم مع

 :(6) المادة
 المرسوم هذا من 3 والمادة األولى المادة من ج/ب/أ الفقرات بأحكام المشمولة األراضي من بأي تصرف كل يعتبر

 عليها المنصوص بالعقوبة وكيال أم كان أصيال والمشتري  البائع عليه يعاقب احتياال ألحكامهما خالفا تم إذا التشريعي
 .العقوبات قانون  من 641 المادة في

 :(7) المادة
 .لذلك الحاجة اقتضت إذا الالزمة التنفيذية التعليمات المحلية اإلدارة وزير يصدر
 :(8) المادة
 .النافذة التشريعات في وردت اينما التشريعي المرسوم لهذا المخالفة األحكام جميع تلغى
-4-25 الموافق هجري  1434-6-15 في دمشق .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر :(9) المادة
 .ميالدي 2013

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /46/ التشريعي رقم ومالمرس
 تعديل حول جرائم غسيل األموال

  الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور، أحكام على بناء

 (:1) المادة
 لعام 27 رقم التشريعي بالمرسوم المعدل 2005 لعام 33 التشريعي المرسوم من االولى المادة من( ج) الفقرة تعدل. أ

 :اآلتي النحو على 2011
 الجرائم إحدى ارتكاب عن مباشر غير أو مباشر بشكل الناتجة او المتحصلة األموال هي: لمشروعةا غير األموال"

 .خارجها أم السورية العربية الجمهورية أراضي في الجرائم هذه وقعت سواء أدناه الواردة
 . هاب المشروع غير االتجار أو العقلية المؤثرات أو المخدرات نقل أو تهريب أو تصنيع أو زراعة. 1
 جرائم دوليا المعتبرة الجرائم وجميع العقوبات قانون  في عليها المنصوص االشرار جمعيات ترتكبها التي األفعال. 2

 . منظمة
 واالقليمية الدولية واالتفاقيات المعاهدات وفي النافذة القوانين في عليها المنصوص اإلرهاب وتمويل اإلرهاب جرائم. 3

 . سورية في النافذة
 . مشروعة غير بصورة بها االتجار أو صنعها أو والمتفجرات والذخائر وأجزائها النارية األسلحة بتهري. 4
 . والخطف والقرصنة مشروعة غير بصورة المهاجرين نقل. 5
 . البشرية باألعضاء واالتجار باألشخاص واالتجار المنظمة الدعارة عمليات. 6
 . بها المشروع غير االتجار او تهريبها أو السامة أو جرثوميةال أو الكيميائية أو النووية المواد سرقة. 7
 أو احتيالية بوسائل أو السلب أو السطو بطرق  عليها االستيالء أو الخاصة أو العامة األموال واختالس سرقة. 8

 . الحاسوبية النظم طريق عن المشروع غير تحويلها
 . الرسمية والصكوك الوثائق او القيمة ذات األوراق أو لعامةا االسناد أو األخرى  الدفع وسائل أو العملة تزوير. 9

 . بها المشروع غير االتجار أو الثقافية الممتلكات أو اآلثار سرقة. 10
 . واالبتزاز الرشوة جرائم. 11
 . التهريب جرائم. 12
 . ريةالفك الملكية حقوق  تزوير أو اصحابها غير قبل من المسجلة التجارية العالمات استخدام. 13
 . األسواق في والتالعب االحتكار جرائم. 14
 . البيئة جرائم. 15
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 . دائمة بدنية عاهات إحداث أو القتل. 16
 . المسروقة السلع في االتجار. 17
 مخالفا يكون  عندما مشروع غير السلع في االتجار ويعد االجنبي والقطع السلع في المشروع غير االتجار. 18

 . السلع بهذه االتجار تمنع او تقيد التي لنافذةا االنظمة او للقوانين
 . الضريبي التهرب جرائم. 19
 27 رقم التشريعي بالمرسوم المعدل 2005 لعام 33 رقم التشريعي المرسوم من الثالثة المادة من( ب) الفقرة تعدل. ب

 مليون  100 مبلغ قيمتها تجاوزت ال مالية وغرامات ادارية جزاءات فرض للهيئة يجوز -ب: "يلي لما وفقا 2011 لعام
 المفروضة لاللتزامات المخالفين واالعتباريين الطبيعيين االشخاص على تصحيحية عالجية واجراءات سورية ليرة

 واسس المخالفات تحدد الئحة بموجب واالجراءات الجزاءات هذه وتفرض التشريعي المرسوم هذا بموجب عليهم
 هذه بحقهم فرضت الذين لألشخاص ويحق إلقرارها الوزراء مجلس الى وترفع يئةاله تعدها المالية الغرامات احتساب
 ". العامة القانونية للقواعد وفقا عليها لالعتراض المختص القضاء مراجعة والغرامات الجزاءات

 لعام 27 مرق التشريعي بالمرسوم المعدل 2005 لعام 33 التشريعي المرسوم من الثامنة المادة من( أ) الفقرة تعدل. ج
 :اآلتي النحو على 2011

 :اآلتي النحو على تتألف إدارة لجنة للهيئة يكون  -أ"
 . غيابه حال المركزي  سورية مصرف لحاكم االول النائب عنه وينوب رئيسا المركزي  سورية مصرف حاكم •
  عضوا المالية وزير معاون  •
  عضوا األعلى القضاء مجلس يعينه قاض •
  عضوا المصارف لدى الحكومة مفوضية ىعل المشرف المدير •
  عضوا األقل على مدير مرتبة من الداخلية وزارة عن ممثل •
  عضوا األقل على مدير مرتبة من الخارجية وزارة عن ممثل •
 .عضوا والمصرفية والمالية القانونية بالشؤون  خبير •
 27 رقم التشريعي بالمرسوم المعدل 2005 لعام 33 رقم التشريعي المرسوم من العاشرة المادة من( ج) الفقرة تعدل. د

 1373و 1267 رقمي األمن مجلس لقراري  وفقا المحددة والكيانات االسماء تحال -ج: "يلي لما وفقا 2011 لعام
لى من والمغتربين الخارجية وزارة عبر الصلة ذات والقرارات  بتجميد الخاصة اإلجراءات التخاذ المعنية الجهات وا 
 أحكام مع ينسجم بما وذلك الوزراء مجلس رئيس عن يصدر خاص لقرار وفقا ذلك الية وتحدد واصولهم اموالهم
 ". سورية في النافذة الدولية واالتفاقيات والمعاهدات القوانين
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 (:2) المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 ميالدي 9/7/2013 الموافق هجري  30/8/1434 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

 /70/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 ..يلي لما وفقا 2013-10-29 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح: (1) المادة
 /107 /106 /105 /104 /100 /99 /96 /95/ بالمواد عليها المنصوص العقوبة كامل عن: (2) المادة
 تسوية تمت اذا 2007 لعام /30/ رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العلم خدمة قانون  من /108/110/113

 .يوما 30 خالل أصوال التجنيدية اوضاعهم
 التشريعي بالمرسوم الصادر العلم خدمة قانون  من 102 المادة في عليها المنصوص العقوبة كامل عن: (3) المادة
 .يوما 30 خالل بوحدته التحق إذا 2007 لعام 30 رقم

 :(4) المادة
 العسكرية العقوبات قانون  من /100/ المادة في عليها المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن /أ

 .وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر
 العقوبات قانون  من /101/ المادة في عليها المنصوص الخارجي ارالفر  جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن /ب

 .وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية
 90و الداخلي للفرار بالنسبة يوما 30 خالل أنفسهم سلموا إذا إال العدالة وجه عن المتوارين المادة هذه تشمل ال /ج

 .الخارجي للفرار بالنسبة يوما
-12-24 في دمشق. صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر: (5) المادة
 .ميالدي 2013-10-29لـ الموافق هجري  1434

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /71/ التشريعي المرسوم
 2011لعام  /70تمديد المهلة بموجب مرسوم العفو رقم /

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام لىع بناء

 :(1) المادة
 في عليها المنصوص الداخلي والفرار العلم خدمة قانون  جرائم لمرتكبي العام العفو من لالستفادة الممنوحة المهلة تمدد

 يوما ثالثين مدة 2013-10-29 تاريخ 70 رقم التشريعي المرسوم من 4 المادة من" ج" والفقرة 3و 2 المادتين
 .2013-11-30 تاريخ من تبدأ ةاضافي
 :(2) المادة
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدية 2013-11-28 الموافق هجري  1435-1-24 دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /2/ قمر  القانون 
 إحداث السجل السياحي

 الجمهورية رئيس
-17الموافق هجري 1434-5-6 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ،2013 -3

 :تعاريف: (1) المادة
 ..منها كل بجانب المبينة المعاني القانون  هذا تطبيق معرض في ذكرت أينما التالية بالتعابير يقصد
 . السياحة وزير :المختص الوزير
 . السياحة وزارة: الوزارة
 . السياحي السجل :السجل
 . السياحي العمل موقع صاحب: المسجل
 إشادة المراد المكان أو السياحي النشاط خالله من يمارس الذي سياحيا له المرخص المكان هو: السياحي العمل موقع

 .سياحيا ترخيصه أو عليه المنشأة
 لعام 29 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الشركات قانون  أحكام وفق الشركات سجل في المسجلة الشركات: الشركات
 .السياحية األعمال غايتها تكون  والتي 2011
 :وفروعه السجل: (2) المادة

 تعمل التي السياحية العمل مواقع كل عن الوافية المعلومات على الحصول من الجمهور يمكن شهر أداة السجل -1
 . سورية في
 .وأصحابها السياحية العمل لمواقع شهر أداة ويعتبر" السجل" المحافظات في ومديرياتها السياحة وزارة في يحدث -2
 :فرعية سجالت أربعة من السجل هذا يتألف -3
 .السياحية والوكاالت المؤسسات سجل -أ

 .داتالمزا وصاالت التقليدية الصناعات محال سجل -ب
 .والفندقي السياحي التدريب ومراكز السياحية المنشآت سجل -ج
 .الشركات سجل - د
 محكمة أمام اليمين يحلف أن وعليه السجل أمين عليه ويطلق السجل مسك السياحة وزارة في العاملين أحد يتولى -4

 ".شرفو  بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم باهلل أقسم" التالية اليمين المدنية البداية
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 وفق بالشركات الخاص السجل في تسجيلها بعد السجل في السياحة غايتها تكون  التي الشركات مواقع تسجل -5
 .2011 لعام 29 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الشركات قانون 
 :لألفراد المملوكة السياحية العمل مواقع تسجيل: (3) المادة

 فيها يقع التي المحافظة في السجل أمين من يطلب أن" راداالف"ل سياحي عمل موقع صاحب كل على يجب -1
 ..التنفيذية التعليمات في تحدد التي والمعلومات بالثبوتيات مرفقا السجل في موقعه يسجل أن الرئيسي مركزه

 :أعاله /1/ البند وفق السجل في يسجل -2
 التدابير هذه برفع أو عليه بالحجر أو مسجللل قضائي مساعد أو قيم أو وصي بتعيين القاضية والقرارات األحكام - أ

 .عنه
 أو المفلس لمعذرة المعلنة أو إبطاله أو فسخه أو الصلح تصديق المتضمنة أو لإلفالس المعلنة والقرارات األحكام -ب

 . االعتبار بإعادة أو إغالقها عن بالعدول أو الموجود كفاية لعدم التفليسة بإغالق القاضية
 .قيدها المراد القرارات أصدرت التي المحكمة كاتب طلب على بناء /ب /أ/ ندينللب القيد يجري  -3

 :للشركات المملوكة السياحية العمل مواقع تسجيل: (4) المادة
 الخاص القانون  ألحكام سورية في وكالة أو شعبة أو فرع ولها السورية األراضي خارج المؤسسة الشركات تخضع -1

 . السياحة ومكاتب ووكاالت مؤسسات يخص فيما 2009 لعام 2 رقم لقانون ا أحكام مراعاة مع بتسجيلها
 المختص السياحي السجل في جنسيتها كانت مهما سورية في الرئيسي مركزها يكون  التي الشركات مواقع تسجل -2

 لشهرا خالل التسجيل يطلبوا أن إدارتها مجلس وأعضاء الشركة أعمال مديري  على ويجب الرئيسي مركزها بمنطقة
 2011 لعام 29 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الشركات قانون  أحكام وفق الشركات سجل في تسجيلها يلي الذي
 ووكاالت مؤسسات يخص فيما 2009 لعام 2 رقم القانون  من 11 المادة في الواردة بالشروط التقيد ضرورة مع

 . القانون  لهذا التنفيذية لتعليماتا في تحدد التي والمعلومات بالثبوتيات مرفقا السياحة ومكاتب
 وسجلها األساسي نظامها أو الشركة تأسيس صك عن مصدقة صورة السجل أمين إلى التسجيل طالبو يقدم -3

 طالبي تواقيع وعلى الطوابع على ومشتملة نسختين على ومنظمة للشهر معدة النظام أو الصك لهذا وخالصة التجاري 
 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات وفق طلوبةالم البيانات ومتضمنة التسجيل

 :أعاله 2 البند وفق السجل في يسجل -4
 .إبطالها أو الشركة بحل القاضية والقرارات األحكام - أ

 .قيدها المراد والقرارات الواقي الصلح تصديق أو الشركة إلفالس المعلنة والقرارات األحكام -ب
 . قيدها المراد القرارات أصدرت التي المحكمة كاتب طلب على بناء /ب/  أ/ للبندين القيد يجري  -5
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 :المخالفات: (5) المادة

 القيود إجراء عليها المنصوص المواعيد في يطلب ال مديرها أو شركة وكيل أو سياحي عمل موقع صاحب كل -1
 تتراوح بغرامة يعاقب عنه الصادرة والمطبوعات المرسالت على سجله ومكان رقم يذكر ال أو والتعديالت اإلجبارية

 .سورية ليرة ألف خمسون  سورية ليرة 50000 و آالف عشرة سورية ليرة 10000 بين
 سماع بعد العامة النيابة أو السجل أمين طلب على بناء الجزاء بداية محكمة أعاله إليها المشار بالغرامة تحكم -2

 . األصول بحسب دعوته أو الشأن صاحب أقوال
 بالتسجيل المحكمة تأمره القانونية المواعيد انقضاء بعد نفسه تلقاء من القيود إجراء الشأن صاحب بيطل لم إذا -3

ذا الحكم تبليغه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل  .جديدة بغرامة يحكم الميعاد هذا أثناء القيد عليه المحكوم يجر لم وا 
 أشهر ستة إلى شهر من بالحبس مقدمه عاقبي السجل في للتسجيل نية سوء عن يقدم صحيح غير بيان كل -4

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة آالف خمسة سورية ليرة 5000و سورية ليرة ألف 1000 بين وبغرامة
 .للدولة العامة الخزينة إلى المخالفات عن الناجمة الغرامات تسديد يتم -5
 الناشئة الجرائم أجل من العقوبات ولقانون  الخاصة للقوانين وفقا بها الحكم يمكن التي العقوبات دون  ذلك يحول ال -6

 .الصحيح غير البيان عن
 .تعينه الذي الوجه على إليه المشار البيان بتصحيح تأمر أن الحكم تصدر التي الجزائية للمحكمة -7
 .تسجيلها تاريخ من اعتبارا الغير حق في نافذة إجبارية أو اختيارية كانت سواء المسجلة البيانات تعتبر -8
 الدوائر ذاتها بالصفة لمصلحته يراجع أو المحاكم أمام السياحية بصفته يدعي اعتباري  أو طبيعي شخص كل -9

 .السجل في مسجال يكن لم ما مراجعته تقبل وال ادعاؤه يسمع ال العامة المؤسسات أو اإلدارية
 القانون  في عليها المنصوص المسلكية لعقوباتل األحكام هذه بمقتضى يعملون  ال الذين السجل أمناء يخضع -10

 .الدولة في للعاملين األساسي
 :الخالفات حل: (6) المادة

 وأصحاب السجل أمين بين يقع خالف كل في السجل فيها يوجد التي المحافظة في المدنية البداية محكمة تفصل -1
 .الدعاءا تقديم تاريخ من شهر خالل المذاكرة غرفة في يتخذ بقرار العالقة

 نهائيا االستئناف محكمة عن القرار يصدر حيث االستئناف بطريق للطعن المدنية البداية محكمة قرار يخضع -2
 .الطعن تقديم تاريخ من أشهر ثالثة خالل للطعن قابل وغير
 :عامة أحكام: (7) المادة
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 تاريخ من يبتدئ شهر خالل ائهإجر  طلب يجب السابقة المواد في لقيده ميعاد له يحدد لم السجل في قيد كل -1
 .صدورها تاريخ من قيدها فيبدأ والقرارات األحكام أما قيدها يراد التي الوثيقة

 كافة على تشتمل ال المقدمة التصريحات أن له تبين إذا المطلوبة القيود إجراء يرفض أن السجل أمين على -2
 .التنفيذية وتعليماته القانون  هذا أحكام أو رفقةالم الثبوتيات مع تتعارض كانت أو عليها المنصوص البيانات

 المختص الوزير من يحدد رسم مقابل السجل في المدرجة القيود عن نسخة إعطاءه يطلب أن شخص لكل يجوز -3
 . قيد وجود بعدم شهادة إعطاء االقتضاء عند السجل وألمين لألصل النسخ مطابقة السجل أمين ويصدق

 :يسلمها التي النسخ في يذكر نأ السجل ألمين يجوز ال -4
 .اعتباره استرد قد كان إذا المسجل إلفالس المعلنة األحكام - أ

 . القضائية المساعدة أو الحجر برفع القرار صدر قد كان إذا قضائي مساعد إقامة أو بالحجر القاضية األحكام -ب
 في التسجيل رقم فيه سجال الذي المكان ذكر مسجلين شركة أو سياحي عمل موقع صاحب كل على يجب -5

 .عنهما الصادرة المطبوعات وسائر وفواتيرهما مراسالتهما
 :(8) المادة
 وتعليماته القانون  هذا صدور بعد واحدة سنة مهلة القانون  هذا صدور قبل المرخصة السياحي العمل مواقع تعطى

 من /9/ المادة من /ب/  أ/ البندين في الوارد الطابع رسم من وتعفى سياحي تسجيل شهادة على للحصول التنفيذية
 .القانون  هذا

 :(9) المادة
 43 البند المقطوع الطابع برسم الخاص 2005 لعام 44 رقم التشريعي بالمرسوم الملحق /2/ رقم الجدول إلى يضاف
 :اآلتي
 43 البند رقم
 .السياحي السجل في لتقليديةا الصناعات محال عدا السياحي العمل ومواقع الشركات تسجيل /أ/ الوثيقة نوع اسم

 ./سورية ليرة 10000/ الرسم مقدار
 ./المنشأة صاحب/ بالرسم المكلفة الجهة
 ./واحدة نسخة/ النسخ عدد
 43 البند رقم
 .السياحي السجل في التقليدية الصناعات محال تسجيل /ب/ الوثيقة نوع اسم

 ./سورية ليرة 3000/ الرسم مقدار
 ./المنشاة حبصا/ بالرسم المكلفة الجهة
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 ./واحدة نسخة/ النسخ عدد
 43 البند رقم
 .السابقة /أ/ الفقرة في الوارد السياحي السجل على نوعه كان مهما تعديل أي /ج/ الوثيقة نوع اسم

 ./سورية ليرة 3000/ الرسم مقدار
 ./المنشاة صاحب/ بالرسم المكلفة الجهة
 ./واحدة نسخة/ النسخ عدد
 43 البند رقم
 ./ب/ الفقرة في الوارد السياحي السجل على نوعه كان مهما تعديل أي /د/ وثيقةال نوع اسم

 ./سورية ليرة1000/ الرسم مقدار
 /المنشأة صاحب/ بالرسم المكلفة الجهة
 ./واحدة نسخة/ النسخ عدد
 :(10) المادة
 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات الوزير يصدر
 :(11) المادة
 .الرسمية لجريدةا في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2013-3-20ل الموافق هجري 1434-5- 8في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 2013 لعام /3/ رقم القانون 
 قانون العقوبات االقتصادية

 رئيس الجمهورية
 17 وافقالم هجري  1434-5-6 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور، أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، 3-2013-

 :األولى المادة
 .. القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في منها كل زاءا المبين المعنى اآلتية بالتعابير يقصد

 .االقتصادية العقوبات قانون : القانون  -أ
 وجميع لمحليةا اإلدارة ووحدات العامة والمنشآت والشركات والمؤسسات والهيئات واإلدارات الوزارات: الدولة -ب

 .اقتصاديا أم إداريا طابعها أكان سواء والمشترك العام القطاعين جهات
 المرخصة السياسية لألحزاب العائدة األموال العامة األموال بحكم ويعد.. للدولة العائدة األموال: العامة األموال -ج

 وأموال العامة الجهات من أي لدى المودعة موالواأل المهنية والنقابات الشعبية والمنظمات التعاونية والجمعيات قانونا
 . الوقف

 المادة في عليه منصوص هو ما إلى باإلضافة القانون  هذا تطبيق معرض في عاما موظفا يعد :العام الموظف -د
 هذه من /ب/ الفقرة في عليه منصوص هو لما وفقا الدولة لدى عامل أو موظف أي العقوبات قانون  من /340/

 . العامة الجهات من أي لدى رسمية بمهمة كلف من وكل المادة
 . سنة عشرة وخمس ثالث بين مدته تتراوح المؤقت والسجن الوصف جنائية عقوبة: السجن -ه
 . الوصف جنحية عقوبة :الحبس -و

 :الثانية المادة
 :إلى القانون  هذا يهدف

 . والمالية االقتصادية الجرائم مكافحة-1
 . العام والمال الوطني االقتصاد حماية -2
 . القانون  وسيادة والشفافية النزاهة إطار في االقتصادي للنشاط الطبيعي السير ضمان -3

 الثاني الفصل
 والعقاب التجريم

 :الثالثة المادة
  :األقل على سنوات خمس بالسجن يعاقب
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 . للدولة العائدة المعدات أو الثابت المال رأس قصدا خرب من - أ
 جميع أو الغيار قطع أو االستهالك أو للتصنيع المعدة أو المصنعة نصف أو الجاهزة بضائعال قصدا خرب من -ب

 . اإلنتاج في المستعملة أو الداخلة المماثلة المواد
 في أو المستعملة أو المسلمة المواد كمية في سواء التعاقد هذا تنفيذه أو معها تعاقده بمناسبة الدولة غش من -ج

 أو تركيبها أو الجوهرية صفاتها أو المواد تلك طبيعة في أو للتعاقد الدافع السبب هي الماهية ههذ كانت إذا ماهيتها
 . مصدرها أو نوعها أو المفيدة العناصر من تحتويها التي الكمية
 : الرابعة المادة

 يعاقب بها الضرر قإلحا بقصد األخرى  االقتصادية المهمات أو بالمشاريع المتعلقة االلتزامات تنفيذ عن امتنع من -أ
 . سنوات خمس إلى سنوات ثالث من بالسجن

 باألموال ضررا وألحق احتراز قلة أو إهمال عن ناجما الفعل كان إذا األقل على سنة الحبس العقوبة وتكون  -ب
 . العامة
 : الخامسة المادة

 أو العام القطاع نشاطات أو عامةال المشاريع تنفيذ عن الدولة لدى العاملين أو العامين الموظفين من امتنع من -أ
 . القل على سنوات خمس بالسجن يعاقب الوطني باالقتصاد الضرر إلحاق بقصد المشترك

 . احتراز قلة أو إهمال عن ناجما الفعل كان إذا سنوات ثالث إلى سنة من الحبس العقوبة وتكون  -ب
 أو مستخدم أو عامل أو موظف ترفيع أو تشغيل أو بتعيين النافذة القوانين ألحكام خالفا قام من: السادسة المادة
 يعاقب بالغير الضرر إلحاق بقصد أو لغيره أو لنفسه المنفعة جلب بقصد نوعها كان أيا تمكافآ أو تعويضات منحه

 . سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس
 :السابعة المادة
 . سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب ليةالكحو  المشروبات أو المخدرات تعاطيه بسبب العامة باألموال أضر من

 :الثامنة المادة
 . األقل على سنوات خمس بالسجن يعاقب عليها االئتمان أساء أو العامة األموال اختلس أو سرق  من

 :التاسعة المادة
 . المؤقت بالسجن يعاقب العام المال أهدر من -أ

ذا -ب  . سنوات ثالث إلى سنة من الحبس العقوبة تكون  لعامةا باألموال ضررا وألحق مقصود غير الهدر كان وا 
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 : العاشرة المادة
 واألنظمة للقوانين مخالفة بصورة الخدمات إحدى تقديم أو المنتجات أو المواد إحدى بيع أو لشراء عقدا أبرم من - أ

 . المؤقت بالسجن يعاقب العام بالمال ضررا ذلك وألحق النافذة
ذا - ب  .  سنوات ثالث إلى سنة من الحبس العقوبة تكون  مقصود غير الفعل كان وا 

 :عشر الحادية المادة
 .  سنوات خمس إلى ثالث من بالسجن يعاقب لهما المحدد الوجه بغير إنتاجية خطة أو مشروع أي نفذ من - أ

ذا -ب  .  سنوات ثالث إلى سنة من الحبس العقوبة تكون  مقصود غير الفعل كان وا 
 :الثانية عشر المادة
 بحكم عليها حصل التي والمخترعات البحوث نتائج أو االحصاءات أو بالمعلومات السلطات تزويد في قصر من

 االحصاء أعمال في قصر من وكذلك الوطني اإلنتاج وتطوير تحسين إلى تؤدي أن شأنها من والتي الدولة في عمله
 يعاقب المختصة المراجع إلى وصولها عرقل وأ حجبها أو السليم االقتصادي للتخطيط الضرورية المعلومات وجمع

 . سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس
 :عشر الثالثة المادة
 خمس إلى ثالث من بالسجن يعاقب االستهالكية السلع أو المستوردات أو الصادرات أو اإلنتاج نوعية في غش من

 .  سنوات
 : عشر الرابعة المادة
 وظيفة إلنالتهم السعي أو آخرين إنالة بقصد لغيره أو لنفسه سواء به الوعد قبل أو واجب غير أجرا التمس أو أخذ من
 .  المؤقت بالسجن يعاقب الدولة من منحا أو غيرها أو أرباحا أو صفقات أو مشاريع أو مقاوالت أو عمال أو

 : عشر الخامسة المادة
 ليقوم لغيره أو لنفسه بأحدهما وعدا يقبل أو منفعة أو هدية يتلقى أو يلتمس الدولة لدى عامل أو عام موظف كل - أ

 . المؤقت بالسجن يعاقب عليه واجبا عمله كان ما يؤخر أو ليهمل أو وظيفته أعمال من بعمل
ذا - ب  إضرارا فريق مراعاة يقصد الفاعل كان أو وظيفته في داخل أنه ادعى أو الفاعل لوظيفة منافيا العمل كان وا 

 . األقل على سنوات خمس لسجنا العقوبة تكون  اآلخر بالفريق
 . والمستفيد والمتدخل بالراشي السابقتين الفقرتين في المحددة العقوبة تنزل - ج
 إحالة قبل به اعترف أو المختصة السلطات إلى باألمر المستفيد أو المتدخل أو المرتشي أو الراشي أباح إذا -د

 . العقاب من يعفى المحكمة على القضية
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 : عشر السادسة المادة
 فغش الدولة لحساب منقولة غير أو منقولة أموال إدارة أو شراء أو بيع إليه أوكل الدولة لدى عامل أو عام موظف كل
 أو العامة الجهات بإحدى إضرارا أو شخصي مغنم لجر عليها تسري  التي األحكام خالف أو األعمال هذه أحد في

 .  ؤقتالم بالسجن يعاقب أخرى  بجهة إضرارا لجهة مراعاة
 : عشر السابعة المادة
 تجريها التي المزايدات أو المناقصات أو العقود في غشا عمله بحكم ارتكب الدولة لدى عامل أو عام موظف كل

 .  المؤقت بالسجن يعاقب العام بالمال إضرار عليه ترتب الذي النحو على الدولة
 :عشر الثامنة المادة
 الدولة على اقتصادية فرصة تفويت أو اإلنتاج تخفيض شأنها من تكان صورة بأي معلومات قصد عن أفشى من

 . المؤقت بالسجن يعاقب األسعار أو الخطط أو التصاميم أو المزايدات أو المناقصات أو بالعقود المتعلقة كالمعلومات
 :عشر التاسعة المادة

 ألحكام وفقا بتوزيعها إليه دمعهو  أو سلعة توزيع عن مسؤول شخص أو الدولة لدى عامل أو عام موظف كل - أ
 .  سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب توزيعها بنظام قصدا يخل النافذة واألنظمة القوانين

ذا - ب  زمن الجريمة وقعت أو الدولة قبل من مدعومة مادة أو األساسية المواطنين باحتياجات متعلقة السلعة كانت وا 
 .  المؤقت السجن العقوبة كانت الكوارث أو الحرب
 : العشرون  المادة

 أو أسعارها برفع أو بيعها عن باالمتناع أو المواد بإخفاء ذلك كان سواء االحتكار أعمال من عمل بأي قام من - أ
 . المؤقت بالسجن يعاقب كانت طريقة بأي
 لوزارة المباشرة اإلدارة تحت المشروع أو المنشأة توضع الكوارث حدوث أو بها التهديد أو الحرب حالة وفي - ب

 . السنة عن تزيد ال لمدة المستهلك وحماية الداخلية التجارة
 : والعشرون  الواحد المادة

 يعاقب رجوعها تأخير أو منع في تسبب أو البالد خارج كانت نوع أي من األموال تهريب على عمل أو هرب من - أ
 . األقل على سنوات خمس بالسجن

 .  العامة الدعوى  تحريك قبل األموال هذه أعاد إذا محلال العذر من الفاعل يستفيد - ب
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 الثالث الفصل
 عامة أحكام

 :والعشرين الثانية المادة
 فيما الشهادة عن امتنع أو العامة السلطات عنها يخبر ولم القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم بإحدى علم من

 . سنتين إلى أشهر ستة من سبالحب يعاقب مرتكبيها على تستر أو الجرائم هذه يخص
  :والعشرين الثالثة المادة

 . سورية ليرة ألف خمسمئة 500ر00 يتجاوز ال الجرم عن الناتج النفع أو الضرر كان إذا القانون  هذا أحكام تطبق ال
 :والعشرين الرابعة المادة
 تركوا إذا الدولة في ما جهة بإدارة صفة بأي إليهم يعهد من على القانون  هذا في المقررة والجزاءات العقوبات توقع
 .  إشرافهم أو لسلطتهم يخضع شخص من يقع الجرم منهم علم عن

 :والعشرين الخامسة المادة
 إلى إضافة القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم من أي ارتكاب جراء النفع أو الضرر تعادل بغرامة يعاقب
 .  األصلية العقوبة
 :والعشرين السادسة المادة
 مماثلة لجريمة األخرى  القوانين في المفروضة العقوبة من أدنى القانون  هذا في عليها المنصوص العقوبة كانت إذا

 . األشد العقوبة تطبق
 :والعشرين السابعة المادة

 . الطويل بالتقادم إال وخالفها عامة وأموال ورسوم ضرائب من الدولة حقوق  تسقط ال - أ
 أخفى أو تكليف أو رسم أو ضريبة عليها تسري  مالية مبالغ إخفاء حاول أو المكلف أخفى إذا التقادم مدة تبدأ -ب

 أو الضريبة أداء من للتخلص احتيالية طرقا استعمل أو صحيحة غير بيانات قدم أو غيرها أو مستندات أو نشاطا
 . المخفاة بالعناصر العلم تاريخ من/  بعضها أو كلها/ التكاليف من غيرهما أو الرسم
 :والعشرين الثامنة المادة
 المحكمة إلى الدولة في العاملين أو الموظفين من القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى مرتكب يحال

 . المختصة التأديبية الجهة إلى الملف العامة النيابة تحيل مبرما الحكم يصبح أن وبعد المختصة
 .وتعديالته 1966-5-16 تاريخ /37/ رقم التشريعي رسومبالم العمل ينهى :والعشرين التاسعة المادة

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /20/ رقم القانون 
 قانون النسخ االلكتروني

 الجمهورية رئيس
 الموافق هـ 19/12/1434 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، 24/10/2013

 (:1) المادة
  :منها كل إزاء الوارد المعنى القانون  هذا تطبيق معرض في اآلتية بالتعابير يقصد
  العدل وزارة: الوزارة
  العدل وزير: الوزير
 باستخدام الكتروني حامل على وتخزينها الورقية الوثائق ضمن المدونة البيانات نقل عملية هو: االلكتروني النسخ
 إدراكها. يمكن بصورة لالسترجاع قابلة تكون  أن ىعل االلكترونية الوسائل إحدى
 (:2) المادة
  .كافة والمحاكم القضائية والدوائر الوزارة في االلكتروني النسخ مكاتب الوزير من بقرار تحدث
 (:3) المادة
 .االلكتروني النسخ مكاتب في للعاملين العددي المالك بتحديد مرسوم يصدر
 (:4) المادة
 :النسخ مكاتب تجهيز

 مكاتب لتجهيز الوزارة موازنة في الالزمة االعتمادات وترصد نسخ مكتب لكل المناسب المكاني الحيز يخصص -أ
  للوزارة العامة الخطة إطار في وبرمجيات وشبكات تقنية وتجهيزات أثاث من كافة بالمستلزمات النسخ

 االلكتروني المحتوى  عن الكترونية بنسخة ظويحتف الحاسوبية الشبكات بواسطة الوزارة مع النسخ مكاتب ترتبط – ب
 ووقت وتاريخ منشئها على تعرف بطريقة الوثيقة حفظ يتم بحيث االلكترونية األرشفة نظام وفق مركزيا النسخ لمكاتب
 .إرسالها
 (:5) المادة

 :النسخ مكاتب مهمات
 .رةالوزا عن الصادرة والمراسالت والكتب والتعاميم والبالغات القرارات نسخ – أ

 تاريخ حسب والمحاكم القضائية الدوائر عن الصادرة القضائية واألحكام اإلدارية والكتب المراسالت نسخ – ب
 .ورودها وتسلسل
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 المختص الديوان في وتسجيلها األصل مع بمقارنتها وذلك منها االنتهاء بعد الكترونيا المنسوخة الوثائق تدقيق - جـ
  .لكلذ حدثي   وورقي الكتروني سجل وفي
جراء احتياطياً  الرقمية الوثائق تخزين – د  وعاء إلى النحو هذا على تخزينها سبق التي للمعلومات نسخ إعادة عملية وا 

  .عشرة عن تزيد وال سنوات خمس عن تزيد ال مدة خالل جديد
 (:6) المادة
 مجال في واالختصاص الخبرة ذوي  من األولى الفئة من عاملون  القضائية والدوائر الوزارة في النسخ مكاتب يرأس

 الخبرة ذوي  من المحاكم باقي في األقل على المتوسطة المعاهد خريجي من الثانية الفئة من الضرورة وعند المعلوماتية
  .ذاته االختصاص في

 (:7) المادة
 :النسخ مكاتب في العاملين تعيين شروط

  2004 لعام 50 رقم األساسي العاملين قانون  في عنها المنصوص التعيين لشروط مستوفياً  العامل يكون  أن -أ
 مجال في معتمدة وخبرة تأهيل شهادة على وحاصال األقل على الثانوية الشهادة حملة من العامل يكون  أن – ب

  الحاسوب على النسخ
 (:8) المادة

  صفحات خمس عن القرار زاد إذا سورية ليرة وبمئتي سورية ليرة بمائة القضائية القرار نسخ رسم يحدد -أ
 في القرارات جميع عن للتنفيذ صالح أصل استالمها عند واحدة لمرة العامة الجهة من النسخ رسم يستوفى -1 –ب

  كافة الدعوى  مراحل
  شكواه أو الشخصي ادعاؤه أو دعواه تقديم عند النسخ رسم بتسديد الشاكي أو المدعي يكلف – 2
ذا النسخ رسم بتسديد اً نقض أو استئنافا بالقرار يطعن من يكلف - 3  اآلخرون  يعفى أحدهم وسدد الطاعنون  تعدد وا 
  سداده من
 فيها الصادر القرار على الطعن يقع ولم شخصي ادعاء أو شكوى  على الدعوى  فيها تحتوي  ال التي الحاالت في – 4

  الجزائية الدعوى  رسوم مع يحتسب الذي النسخ رسم بدفع عليه المحكوم يكلف
  للتنفيذ صالحة أخرى  صورة طلب عند سمالر  يستوفى -5
 ك لالتي وفقاً  المستوفاة الرسوم توزع – ج
  كإيراد العامة للخزينة تحول 60% -
  العدل وزارة في التعاون  صندوق  إلى تحول 20% -
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 اقتراح على بناء الوزير من بقرار واالنجاز للكفاءة وفقاً  تصرف النسخ مكاتب في للعاملين كحوافز توزع 20% -
  المقطوع الشهري  األجر من %100 نسبة تتجاوز أال على العام المحامي

 طابع) يسمى المنسوخ القرار أصل على مالي طابع لصق خالل من المادة هذه في الواردة الرسوم تستوفى – د
 ( النسخ
 (:9) المادة

 :النسخ مكاتب في العاملين مسؤوليات
 القيام النافذة للقوانين وفقاً  والمدنية والمسلكية الجزائية المساءلة ائلةط تحت النسخ مكاتب في العاملين على يمنع

 :باآلتي
  معها يتعامل التي الوثائق محتويات أو مضامين أو معلومات أي تداول أو نشر -أ

  النسخ مكاتب به المكلفة العمل إطار غير في وثيقة أي مع التعامل – ب
  النيابة رئيس أو العام المحامي من خطية بموافقة إال فيها العاملين يرغ من النسخ مكاتب إلى شخص أي دخول- ج

 (:10) المادة
  النسخ مكاتب عمل على والمراقبة التفتيش العامة النيابة ورؤساء العامون  والمحامون  القضائي التفتيش إدارة تتولى
 (:11) المادة
  .14/9/1953 بتاريخ الصادر 54رقم التشريعي المرسوم يلغى

 (:12) لمادةا
  صدوره تاريخ على شهر مضي بعد نافذا ويعد الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
  ميالدي 10/2013/ 28لـ الموافق هـجري  23/12/1434في دمشق

 الجمهورية رئيس
 بشار األسد
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 2014لعام سيم التشريعية الصادرة املرا
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 /3/ عي رقمالتشري المرسوم
 حظر إخراج المركبات بقصد بيعها

 الجمهورية ئيسر 
 : يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 (:1) المادة
 الحدودية المنافذ من القطر خارج مركباتهم إخراج النقل مديريات لدى المسجلة اآللية المركبات مالكي على يحظر
 . عليها المترتبة المالية الرسوم كافة وتسديد لها تصدير بيان وتنظيم السير عن إيقافها بعد إال بيعها بقصد
 (:2) المادة
 المرسوم هذا من( 1) المادة ألحكام مخالف بشكل القطر خارج مركبته ببيع قام الذي اآللية المركبة مالك على تفرض
 مرة ألول تسجيلها عند هاقيود في المحددة المركبة قيمة أمثال خمسة تساوي  للدولة العامة الخزينة لصالح مالية غرامة
 . المختصة النقل مديرية لدى

 (:3) المادة
 أحكام تطبيق طائلة تحت القطر من خروجها تاريخ من سنة على تزيد مدة القطر خارج اآللية المركبة بقاء يحظر
 . المركبة مالك على المرسوم هذا من( 2) المادة
 (:4) المادة
 حصرا النقل وزارة عن صادرا العامة الخزينة لصالح قيمة ذا خاصا دفترا قطرلل المغادرة اآللية المركبة مالك يمنح
 . المالية وزارة مع بالتنسيق النقل وزير قبل من بقرار وقيمته فيه الواردة والمعلومات مواصفاته تحدد
 (:5) المادة
 أحكامه وفق أوضاعها لتسوية المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ثالثة مهلة القطر غادرت التي اآللية المركبة تمنح
 النقل مديرية لدى مرة الول تسجيلها عند قيودها في المحدد المركبة قيمة أمثال خمسة مقداره رسم فرض طائلة تحت

 . المختصة
 (:6) المادة
 : يلي بما النقل وزارة إعالم" الجمركية األمانات" العامة الجمارك مديرية على

 . إليه عادت والتي القطر غادرت التي اآللية المركبات أرقام •
 . إليه عودتها دون  سنة القطر مغادرتها على مضى التي اآللية المركبات أرقام •
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 (:7) المادة
 مخالف بشكل بيعها بهدف القطر من اآللية المركبات اخراج في ساعدوا أو شاركوا الذين الدولة في العاملون  يالحق
لى من المركبات دخول أو خروج بسجالت التالعب طريق عن ذلكو  المرسوم هذا من( 1) المادة ألحكام  القطر وا 
 . أخرى  قوانين في الواردة األشد العقوبات تطبيق مع االقتصادية العقوبات قانون  وفق
 (:8) المادة
 . المرسوم هذا أحكام لتطبيق التنفيذية التعليمات المالية وزير مع بالتنسيق النقل وزير يصدر
 (:9) المادة

  الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا شرين
 .ميالدي 12/1/2014 الموافق هجري  11/3/1435 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /8/ رقم التشريعي المرسوم
 إعادة جدولة القروض

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 أو الصناعية أو السياحية للمشاريع االقتصادية الفعاليات ألصحاب الممنوحة والتسهيالت القروض جدولة تعاد

 تجاه التزاماتهم سداد عن المتأخرين األخرى  االقتصادية الفعاليات من غيرها أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية
 غير والغرامات أخيرالت فوائد كامل من اإلعفاء ويتم التشريعي المرسوم هذا صدور غاية حتى العامة المصارف
 وعلى السداد على المدينين وقدرة وكفايتها الضمانات توفر من التأكد شريطة الجدولة توقيع تاريخ لغاية فقط المسددة
 .المعني المصرف ادارة مسؤولية
 :(2) المادة
 فترة خالل وذلك ةالمسدد غير المستحقة األقساط بسداد يقوم من كل المسددة غير والغرامات التأخير فوائد من يعفى
 .التشريعي المرسوم هذا سريان
 :(3) المادة
 ربع أو شهرية أقساط على التشريعي المرسوم هذا أحكام من األولى المادة في اليها المشار القروض أرصدة تسدد
 .سنوات عشر تتجاوز ال لمدة سنوية نصف أو سنوية
 :(4) المادة

 التوقيع تاريخ من اعتبارا والكفالء المدينين بحق المبرمة القضائية األحكام وتنفيذ القضائية المالحقة إجراءات توقف -أ
 متابعة امكانية واالحكام اإلجراءات هذه وقف ينفي أن دون  التشريعي المرسوم هذا ألحكام طبقا الجدولة اتفاق على
 هذا احكام من االستفادة في قهح المدين فقدان حال في عنها الناشئة والنتائج اليها وصلت التي المرحلة وفق منها كل

 .التشريعي المرسوم لهذا الصادرة التنفيذية التعليمات في المحدد وفق التشريعي المرسوم
 أو شهرية أقساط أربعة تسديد عن تخلف إذا التشريعي المرسوم هذا أحكام من االستفادة في حقه المدين يفقد-ب

 المرسوم هذا أحكام بموجب المعفاة التأخير وفوائد لغراماتبا العميل ويطالب سنوي  نصف قسط أو ربعيين قسطين
 .التأخير فوائد المستحقة األقساط على ويطبق التشريعي

 المدينون  ويبقى سارية التشريعي المرسوم هذا أحكام وفق جدولتها المراد للقروض المقدمة الضمانات تبقى-ج
 عدم حال وفي حكما المصرف تجاه السابقة بتعهداتهم ينملتزم وورثتهم االحتياطيون  والضامنون  والكفالء األصالء

 .التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات في محدد هو لما وفقا إضافية ضمانة يطلب الضمانات كفاية
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 :(5) المادة
 توقيع تمي بحيث الجدولة اتفاق توقيع تاريخ من اعتبارا المجدولة الديون  أرصدة على العادية العقدية الفائدة تسري 
ال الجدولة قرار المدين تبلغ تاريخ من يوما ثالثين خالل االتفاق  المرسوم هذا أحكام من باالستفادة حقه يسقط وا 

 .القرار صدور تاريخ من أيام عشرة خالل التبليغ يتم أن على التشريعي
 :(6)المادة

 عند للجدولة الخاضع المبلغ من بالمئة /5/ إلى بالمئة /2/ من تتراوح بنسبة نية حسن دفعة المدين من تستوفى -أ
 .التنفيذية للتعليمات وفقا الجدولة طلب تقديم
 التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من اعتبارا أشهر ثالثة لغاية المعني الفرع ديوان في وتسجيله الطلب تقديم يتم -ب

 لما وفقا المطلوبة الوثائق لكافة تكمالمس الطلب تسجيل من أشهر ثالثة خالل الجدولة طلب في البت المصرف وعلى
 .التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية التعليمات في محدد هو

 :(7) المادة
 التعليمات بحسب وتحدد الجدولة اتفاق توقيع تاريخ من تبدأ ميالدية سنة على تزيد ال سماح فترة المدين يمنح

 .التشريعي المرسوم لهذا التنفيذية
 :(8) المادة

 والمؤسسات المصارف من تسهيالت أو قرض أي من التشريعي المرسوم هذا بأحكام المشمولون  المدينون  فيديست ال
 .المدين بذمة المترتبة االلتزامات كامل سداد لحين الجدولة فترة خالل المالية
 :(9) المادة
 من المستفيدين التعاوني راعيالز  المصرف مع للمتعاملين الممنوحة القروض التشريعي المرسوم هذا أحكام من تستثنى
 .سابقة جدولة وقوانين مراسيم
 :(10) المادة
 .التشريعي المرسوم بهذا الخاصة التنفيذية التعليمات المالية وزير يصدر
 :(11) المادة
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2014-2-2لـ الموافق هجري  1435-4-2 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 االسد بشار
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 /12/ التشريعي رقم المرسوم
 تنظيم مهنة معقبي المعامالت وكتاب العرائض

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور أحكام على بناء

 :(1) المادة
 :نهام كل جانب المبين المعنى التشريعي المرسوم هذا في وردت أينما اآلتية بالتعابير يقصد 

 "الصناعة وزارة: "الوزارة
 الصناعة وزير: الوزير
 "للحرفيين العام االتحاد: "العام االتحاد
 المحافظة في الحرفية الجمعيات اتحاد: المحافظة حرفيي اتحاد

 العرائض وكت اب المعامالت لمعقبي الحرفية الجمعية: الجمعية
نجاز تعقيب مهنة يحترف أن التشريعي المرسوم اهذ بموجب له أجيز الذي الطبيعي الشخص: المعامالت معقب  وا 

 .أجر مقابل أصحابها عن نيابة العامة وغير العامة الجهات لدى المعامالت
 عن نيابة العرائض كتابة يحترف أن التشريعي المرسوم هذا بموجب له أجيز الذي الطبيعي الشخص: العرائض كتاب

 .العامة وغير العامة الجهات لدى بشؤونهم يتعلق فيما وذلك أجر مقابل أصحابها
 :(2) المادة
 :يكون  أن العرائض كاتب أو المعامالت معقب في يشترط

 .عمره من عشرة الثامنة أتم -أ
 .حكمه في من أو سنوات خمس من أكثر منذ سورياً  عربياً  -ب
 .األقل على الثانوية الدراسة شهادة على حاصالً  -ج
 .ةشائن بجنحة أو بجناية محكوم غير -د
 .مؤقتة أو دائمة بصفة العامة الجهات بإحدى عامل غير -ه
 .الجمعية عمل منطقة في الحرفة هذه لممارسة متفرغاً  -و
 ممن الجامعية اإلجازات حملة الشرط هذا من ويعفى الحرفة هذه بممارسة الخاص المسلكي الفحص في ناجحاً  -ز

 .سنوات عشر نع تقل ال مدة األولى بالفئة العامة الجهات لدى عملوا
 .المحافظة في الحرفية للجمعية منتسباً  -ح
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 الجمعية اقتراح على بناء اإلدارية الوحدة من محدد موقع العرائض ولكاتب مناسب مقر المعامالت لمعقب -ط
 .العامة الجهة مع وبالتنسيق

 :(3) المادة
 وأسلوب بإجراءات الخاصة التعليمات" ينللحرفي العام االتحاد"لـ التنفيذي المكتب اقتراح على بناء الوزير يصدر
 في عليه المشرفة اللجان وتحديد والناجحين المقبولين وأسماء المتقدمين في توافرها الواجب والشروط المسلكي الفحص

 قد يكون  أن المسلكي للفحص بالمتقدم ويشترط به، التصرف وأوجه المسلكي الفحص في االشتراك وبدل محافظة كل
 .عام مدة متمرناً  لحرفةا ممارسة اتبع

 :(4) المادة
 1969 لعام 250 رقم التشريعي بالمرسوم جاء لما وفقا الجمعية إلى المسلكي الفحص في الناجحين تنسيب يتم -أ

 أحكام مع يتعارض ال بما الحرفية للجمعيات الداخلي والنظام وتعديالتهما، التنفيذية والئحته الحرفي بالتنظيم الخاص
 .النص هذا
 بالمحافظات" والمساحة واإلدارية العقارية باألعمال للمجازين الحرفية الجمعيات"لـ العامة الهيئات أعضاء يعد -ب

 لهم المرخص من ويعدون  الجمعية، في حكماً  أعضاء التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ قبل بقيودهم المسجلين
 .العرائض وكتابة المعامالت تعقيب في العمل لممارسة

 :(5) ةالماد
 :اآلتي عمله ممارسة قبل العرائض كاتب أو المعامالت معقب على يجب

 عملي أمارس أن العظيم باهلل أقسم: )المحافظة مركز في األولى المدنية الصلح محكمة أمام التالية اليمين يقسم أن -أ
خالص وأمانة وصدق بشرف  (.وا 

 الجمعيات اتحاد رئيس من مصدقة المختصة ةالحرفي الجمعية من الحرفة لممارسة رخصة على يحصل أن -ب
 ".الصناعة وزارة"و" للحرفيين العام االتحاد" ومن المحافظة في الحرفية

 .الجمعية من الحرفة وشعار الحرفية الهوية على يحصل أن -ج
 :(6) المادة
 بموضع الحرفة شعار ووضع الحرفية الهوية يحمل أن عمله ممارسة أثناء العرائض وكاتب المعامالت معقب على

 .ثيابه من وظاهر مناسب
 :(7) المادة
 والهوية الحرفة ممارسة رخصة ومضمون  شكل" للحرفيين العام االتحاد" اقتراح على بناء الوزير من بقرار يحدد

 .عليها الحصول لقاء المترتبة والمبالغ الحرفة وشعار الحرفية
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 :(8) المادة
 :الجمعية إدارة مجلس يتولى

 .العرائض وكتاب المعامالت معقبي لعم مراقبة -أ
 ".للحرفيين العام االتحاد" اقتراح على بناء الوزير من بقرار يحدد اشتراك بدل لقاء وتدريبية تأهيلية دورات تنظيم -ب
 .تطويره ومقترحات العمل واقع يتضمن العام واالتحاد الوزارة إلى سنوي  تقرير رفع -ج
 يمارس من بحق الصلح قاضي أمام القانونية اليمين حلف بعد أعضائه من أي قبل من الالزمة الضبوط تنظيم -د

يداعها ترخيص دون  من الحرفة  الجمعيات اتحاد طريق عن الجمعية، إدارة مجلس من بقرار المختصة العامة النيابة وا 
 .العكس يثبت لم ما صحيحة إثبات قوة المنظمة للضبوط يكون  أن على بالمحافظة الحرفية

 اتحاد إلى بشأنها الالزم واقتراح العرائض وكتاب المعامالت معقبي بحق المقدمة الشكاوى  ودراسة يقالتدق -ه
 .المحافظة في الحرفية الجمعيات

 - إنذار – تنبيه) العرائض وكتاب المعامالت معقبي من المخالفين بحق المناسبة المسلكية العقوبات فرض -و
 (.العام االتحاد تصديق بعد الجمعية من والفصل اإلجازة سحب - معينة مدة بالحرفة العمل ممارسة من الحرمان
 :(9) المادة
 .العام لالتحاد التنفيذي المكتب اقتراح على بناء الوزير من بقرار المعامالت أجور تحدد
 :(10) المادة
 من بالحبس الجمعية من مسبق ترخيص دون  من العرائض كتابة أو المعامالت تعقيب مهنة يمارس من كل يعاقب
 وتطبق العقوبتين هاتين بإحدى أو ،(سورية ليرة ألف وعشرون  خمسة) مقدارها مالية وبغرامة أشهر ثالثة إلى شهر

 .األخرى  القوانين في عليها المنصوص األشد العقوبة
 :(11) المادة
 محكمة" أمام العام حاداالت أو المحافظة اتحاد أو الجمعية بقرارات الطعن العرائض وكاتب المعامالت لمعقب يجوز
 استئناف محكمة أمام لالستئناف قابلة قراراتها وتكون  ،"الحال حسب" المنطقة أو المحافظة مركز في" المدنية الصلح

 .قطعية قراراتها تكون  التي المحافظة
 :(12) المادة
 ما كل في وذلك" والمساحة يةواإلدار  العقارية باألعمال للمجازين الحرفية الجمعية" محل محافظة كل في الجمعية تحل
 .التزامات من عليها وما حقوق  من لها

 :(13) المادة
 .الحرفية بالجمعيات المتعلقة النافذة والتعليمات واألنظمة للقوانين الجمعية تخضع
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 :(14) المادة
 .9/7/1951 تاريخ /119/ رقم بالقانون  العمل ي لغى -

 :(15) المادة
 .التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والقرارات يذيةالتنف التعليمات الوزير ي صدر
 :(16) المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ي نشر
 ميالدي 12/2/2014 لـ الموافق هجري  12/4/1435 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /14/رقم  التشريعي المرسوم
 حدودية بقصد بيعهاشروط إخراج المركبات من المنافذ ال

  الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم الدستور، أحكام على بناء

 :(1) المادة
 الحدودية المنافذ من القطر خارج مركباتهم إخراج النقل مديريات لدى المسجلة اآللية المركبات مالكي على يحظر
 . عليها بةالمترت المالية الرسوم كافة وتسديد السير عن إيقافها بعد إال بيعها بقصد
 :(2) المادة
 المرسوم هذا من 1 المادة ألحكام مخالف بشكل القطر خارج مركبته ببيع يقوم الذي اآللية المركبة مالك على تفرض

 مرة ألول تسجيلها عند قيودها في المحددة المركبة قيمة تساوي  للدولة العامة الخزينة لصالح مالية غرامة التشريعي
 . صةالمخت النقل مديرية لدى

 :(3) المادة
 تحدد النقل وزارة عن صادرا العامة الخزينة لصالح قيمة ذا خاصا دفترا للقطر المغادرة اآللية المركبة مالك يمنح. أ

 . المالية وزير مع بالتنسيق النقل وزير قبل من بقرار وقيمته فيه الواردة والمعلومات مواصفاته
 التي الدولة في العاملة الدبلوماسية البعثات قبل من الدفتر هذا القطر غادرت التي اآللية المركبة مالك يمنح. ب

 . أراضيها على المركبة فيها تتواجد
 الدبلوماسية البعثات أو القطر في المختصة النقل مديرية مراجعة للقطر المغادرة المركبة مالك على يتوجب .ج

 طائلة تحت القطر مغادرتها تاريخ من سنة كل مرة راضيهاأ على المركبة هذه فيها تتواجد التي الدولة في العاملة
 . التشريعي المرسوم هذا من 2 المادة في عليها المنصوص الغرامة تساوي  مالية غرامة فرض
 :(4) المادة
 نفاذ قبل القطر خارج مركباتهم بإخراج قاموا الذين النقل مديريات لدى المسجلة اآللية المركبات مالكي على يتوجب

 إلى ليصار النقل مديريات بإعالم وذلك أوضاعها تسوية كان سبب ألي بإعادتها يرغبون  وال التشريعي المرسوم هذا
 والمخالفات الرسوم لكافة وتسديدهم حجز أو رهن إشارة أي من المركبة صحيفة خلو شريطة لديها المركبات قيد ترقين
 مالية غرامة فرض طائلة تحت التشريعي المرسوم هذا نفاذ يختار  من أشهر ستة مدة خالل وذلك عليها المترتبة المالية
 النقل مديرية لدى مرة ألول تسجيلها عند قيودها في المحددة المركبة قيمة تساوي  للدولة العامة الخزينة لصالح

 . المختصة
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 :(5) المادة
 مخالف بشكل بيعها بهدف القطر من اآللية المركبات إخراج في ساعدوا أو شاركوا الذين الدولة في العاملون  يالحق
لى من المركبات دخول أو خروج بسجالت التالعب طريق عن وذلك التشريعي المرسوم هذا من 1 المادة ألحكام  وا 
 . أخرى  قوانين في الواردة األشد العقوبات تطبيق مراعاة مع االقتصادية العقوبات قانون  وفق القطر
 :(6) المادة
 . التشريعي المرسوم هذا أحكام لتطبيق التنفيذية التعليمات المالية وزير مع بالتنسيق النقل وزير يصدر
 :(7) المادة
 . 12/1/2014 تاريخ 3 رقم التشريعي المرسوم يلغى
 :(8) المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 5/4/2014 الموافق هجري  5/6/1435 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 األسدبشار 
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 /22/ رقم التشريعي المرسوم
 منح عفو عام

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور احكام على بناء
 :لآلتي وفقا 2014\6\9 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عاماً  عفوا يمنح
 (:1) المادة
 .الجرمي للوصف تبعا ،المؤبد االعتقال و، أالمؤبدة الشاقة االشغال بعقوبة اإلعدام عقوبة تبدلأ. تس
 .عاما( 20) لمدة المؤقتة الشاقة االشغال بعقوبة المؤبدة الشاقة االشغال عقوبة تستبدلب. 
 عاما( 20) لمدة المؤقت االعتقال بعقوبة المؤبد االعتقال عقوبة تستبدل ج

 (:2) المادة
 .للشفاء قابل غير عضال مرضب التشريعي الموسم هذا صدور بتاريخ للمصاب المؤبدة او المؤقتة العقوبة كامل عن

 (:3) المادة
 .التشريعي المرسوم هذا صدور بتاريخ العمر من السبعين بلغ لمن المؤقتة او المؤبدة العقوبة كامل عن

 (:4) المادة
 ،(293) المادة من \1\ والفقرة ،(286)و (285) المادتين في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن_ أ

 .وتعديالته 1949 لعام( 148) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من( 303) والمادة، (295) والمادة
( 306) المادة من \1\ الفقرة ،(305) المادة من \1\ الفقرة في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن_ ب
 .سوري  من مقترفا الجرم كان اذا، تعديالتهو  1949 لعام( 148) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من

 (:5) المادة
 بتاريخ الصادر( 19) رقم القانون  من( 2) المادة من عليها المنصوص للجريمة بالنسبة العقوبة كامل عن_ أ
 .سوري  من مقترفا الجرم كان إذا، 2012\7\2
 الصادر( 19) مقر  القانون  من (3) لمادةا من( 2) الفقرة في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن_ ب

 .سوري  من مقترفا الجرم كان اذا ،إرهابية منظمة الى انضم لمن، 2012\7\2 بتاريخ
 بتاريخ الصادر( 19) رقم القانون  من( 5) المادة من( 1) الفقرة من عليها المنصوص العقوبة ربع عن_ ج
2\7\2012. 
 الصادر( 19) القانون  من( 7) المادة من( 2) الفقرة من عليها صالمنصو  للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن_ د

 .2012\7\2 بتاريخ
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 بتاريخ الصادر( 19) رقم القانون  من( 8) المادة عليها المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن_ ه
 سوري  من مقترفا الجرم كان اذا، 2012\7\2
 بتاريخ الصادر( 19) رقم القانون  من( 10) المادة في اعليه المنصوص للجرائم بالنسبة العقوبة كامل عن_ و
2\7\2010. 
 من يعفى إرهابي عمل ارتكاب او إرهابية منظمة الى االنضمام بقصد السوريين غير من سورية الى دخل من_ ز

 .التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من شهر خالل المختصة السلطة الى نفسه تسليم الى بارد اذا العقاب
 (:6) ادةالم
 بتاريخ الصادر( 20) رقم التشريعي المرسوم من( 1) المادة عليها المنصوص للجريمة بالنسبة العقوبة كامل عن_ أ
 جهة أي الى بتسليمه قام او ،مقابل أي وبدون  امن بشكل المخطوف تحرير الى الخاطف بادر ذا، إ2013\4\2

 .التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من شهر خالل مختصة
( 1) رقم التشريعي بالرسوم المعدلة( 556) المادة في عليها المنصوص الجرائم على السابقة الفقرة احكام تسري _ ب

 .2012 لعام( 21)رقم والقانون  2011 لعام
 (:7) المادة

 ،الغرامة يسدد لمن 1974 لعام( 13) رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن_ أ
 .والتنباك للتبغ العامة والمؤسسة ،القطع ومكتب ،للجمارك العامة الدارة مع التسوية ويجري 

 .المخدرات او األسلحة بتهريب متعلقا السابقة الفقرة في المشار الجرم كان اذا العقوبة ربع عن_ ب
 (:8) المادة
 .2001 ( لعام51) رقم يالتشريع المرسوم من( 40) رقم المادة في عليها المنصوص العقوبة ربع عن

 (:9) المادة
 العقوبة رفع عنو  ،1993 لعام( 2) رقم القانون  من 43 المادة في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن

 .القانون  في عليها المنصوص األخرى  الجرائم في المؤقتة الجنائية
 (:10) المادة

 .المؤقتة الجنائية العقوبة ثلث عن – أ
 التشريعي بالمرسوم الصادر االقتصادي العقوبات قانون  في عليها المنصوص الجنايات في العقوبة ثلث عن – ب
 .2013 لعام( 3) رقم والقانون  تعديالته،و  1966 لعام( 37) رقم
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 (:11) المادة
 رقم عيالتشري بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها المنصوص الجنحية العقوبة نصف عن
 – 455 – 453 – 451 – 450 – 428 – 386- 353- 352 – 349: )تعديالتهو  ،1949 لعام (148)

584). 
 :(12) المادة
 .والمخالفات الجنح في العقوبة كامل عن

 :(13) المادة
 .الجنح في لألحداث الرعايةو  اإلصالح تدابير جميع عن

 :(14) المادة
 ،2008 لعام( 59) رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص الجرائم في للحرية المانعة العقوبة كامل عن

 .2012 لعام (40) رقم التشريعي والمرسوم
 :(15) المادة

 باألسلحة المتعلق وتعديالته 2001 لعام(  51) رقم القانون  في عليها المنصوص الجنح في العقوبة كامل عن – أ
 .والذخائر

 تاريخ من شهرين خالل المختصة السلطات إلى السالح تسليم إلى يبادر من السابقة الفقرة أحكام من يستفيد – ب
 .التشريعي المرسوم هذا صدور
 :(16) المادة

 الصادر العسكرية العقوبات قانون  من (100) المادة في عليها المنصوص الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -أ
 .وتعديالته ،1950 لعام( 1) رقم التشريعي بالمرسوم

 العقوبات قانون  من (101) المادة في عليها المنصوص الخارجي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ب
 .وتعديالته ،19550 لعام( 61) رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية

 العقوبات قانون  من 103 المادة من( 4) الفقرة في عليها المنصوص الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن – ج
 .وتعديالته ،1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية

 ثالثة خالل أنفسهم سلموا إذا إال العدالة، وجه من والفارين األنظار، عن المتوارين المادة هذه أحكام تشمل ال – د
 .الخارجي رارفلل بالنسبة أشهر وستة الداخلي رارللف بالنسبة أشهر
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 (:17) المادة
 الصادر العسكرية العقوبات قانون  من 133 المادة من 1 الفقرة في عليها المنصوص الجنحية العقوبة كامل عن – أ

 في عليها المنصوص األخرى  للجرائم بالنسبة العقوبة نصف وعن ،وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم
 .المادة هذه
 بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من 135و 134 المادتين في عليها المنصوص الجنحية العقوبة نصف عن -ب

 .وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي
 الصادر العسكرية العقوبات قانون  من 141و 136 المادتين في عليها المنصوص لجنايات فيا العقوبة ثلث عن – ج

 .وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم
 :(18) المادة
 :التشريعي المرسوم هذا أحكام شمول من يستثنى

 – 154 تعديالتهو  1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية العقوبات قانون  من اآلتية المواد – أ
155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160). 
 .1953 لعام 68 رقم التشريعي المرسوم في عليها النصوص الجرائم – ب
 1949 لعام 148 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العقوبات قانون  من اآلتية المواد في عليها النصوص الجرائم – ج
 من 3 الفقرة (277 – 276 – 275 – 273 – 272- 271 – 268 – 266 – 265 – 264- 263) تعديالتهو 

 405 – 403 – 402 – 398 – 397) - 326 المادة من 3 الفقرة إنسان، موت إلى الفعل أفضى إذا 305 المادة
 – 577 – 520 – 511 – 504 – 502 إلى 499 – 496 إلى – 489 – 479 إلى (476 – 474 – 473 –

730). 
/  7/  2 بتاريخ الصادر 19 رقم القانون  من 3 والفقرة 5 المادة من 2 الفقرة في عليها المنصوص الجرائم – ه

2012. 
 :(19) المادة
 بها المحكوم والتعويضات للمبالغ مبرم أو قطعي بحكم عليه المحكوم تسديد اعفو هذا أحكام من ستفادةلال يشترط
 .بها المعمول لألصول وفقاً  المدعية الجهة لصالح
 (20) المادة

 وضابطة والتنباك والتبغ والقطع الجمارك وأنظمة قوانين مخالفات غرامات التشريعي المشروع هذا أحكام تشمل ال
 .للدولة المدني التعويض طابع غراماتها تحمل التي األخرى  والقوانين والطوابع، والكهرباء، ناء،الب
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 (21) المادة
 او العقوبة فيه تطال الذي بالمقدار الجزائي الطابع تحمل التي الغرامات التشريعي المشروع هذا أحكام تشمل ال

 ةدوللل المدني التعويض طابع تحمل وال للحرية، المقيدة
 (:22) المادة

 المرسوم هذا بأحكام المشمولة الجنايات فبي العدالة وجه عن والفارون  األنظار عن المتوارون  العفو هذا من يستفيد ال
 .المختصة السلطات الى صدوره تاريخ من أشهر ثالثة خالل أنفسهم سلموا إذا إال التشريعي

 (:23) المادة
 هذا من( 2) المادة أحكام من المستفيدين لفحص الالزمة الطبية اللجان دفاعال وزير مع بالتنسيق العدل وزير يشكل-أ

 .صدوره تاريخ من شهر أقصاها مدة خالل المستفيد به يتقدم طلب على بناء التشريعي المرسوم
 (:24) المادة

 دعوى  لىع يدها الواضعة المحكمة اختصاص من الدعوى  هذه وتبقى الشخصي، الحق دعوى  على العفو هذا يؤثر ال
 المرسوم هذا صدور تاريخ من واحدة سنة مدة خالل المحكمة هذه أمام دعواه يقيم أن الشخصي وللمعي العام، الحق

 .التشريعي
 المدنية المحكمة أمام إقامتها في الحق له ويبقى الجزائية، المحكمة امام المدة هذه بعد إقامتها في حقه ويسقط

 .المختصة
 (:25) المادة
 صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية، الجريدة في التشريعي لمرسوما هذا ينشر

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /29/ رقم التشريعي المرسوم
 قانون اإلعالم

 .الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناءً 

 :1 المادة
 المرسوم هذا أحكام تطبيق معرض في منها كل نبجا إلى المبين المعنى اآلتية والكلمات بالعبارات يقصد:  تعاريف

 : التشريعي
 . اإلعالم وزارة:  الوزارة -
 .اإلعالم وزير:  الوزير -
 ./سانا/ لألنباء السورية العربية الوكالة:  الوكالة -
 . الوكالة إدارة مجلس:  المجلس -
 . /ناسا/ لألنباء السورية العربية للوكالة العام المدير:  العام المدير -
 . السورية العربية الجمهورية خارج مكاتبها أحد في للعمل الوكالة توفده الذي العامل:  المراسل -

 :2 المادة
 إحداث لها ويجوز دمشق مقرها واإلداري  المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية تتمتع عامة جهة هي الوكالة - أ

 .وخارجها السورية العربية ريةالجمهو  أراضي داخل إعالمية ووسائل ومكاتب فروع
 .اإلعالم وزارة بموازنة ملحق خاص بفرع مستقلة موازنة لألنباء السورية العربية للوكالة يكون  - ب

 :3 المادة
 :اآلتي تحقيق على الوكالة تعمل

 الجمهورية اطنش أوجه جميع عن والمسموعة والمرئية المصورة واألنباء والدراسات والتعليقات األخبار وتوزيع نشر - أ
 .واألجنبية العربية والدول السورية العربية

 .واألجنبية العربية والدول السورية العربية الجمهورية داخل مصادرها جميع من األنباء متابعة - ب
 قوف الوكالة، أهداف يخدم بما واألجنبية، العربية والمؤسسات والهيئات األفراد مع إعالمي إنتاج أي في المشاركة - ج

 المجلس. يحددها التي والشروط النسب
 .العمل لمتطلبات وفقاً  اإلعالمية والوسائل األنباء وكاالت مع والتعاقد االشتراك - د
 أعمال تتطلبها التي األخرى  اللوازم وجميع الفنية، والتجهيزات النقل ووسائل العقارات وتأجير واستئجار تملك - و

 .الوكالة
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 :4 المادة
 : الوكالة إدارة يتولى

 . اإلدارة مجلس - أ
 . العام المدير - ب

 :5 المادة
 : من اإلدارة مجلس يتكون  - أ
 .رئيساً  الوزير -
 . للرئيس ونائباً  عصواً  العام المدير -
 .عضواً  العام المدير معاون  -
 .عضواً  والمغتربين الخارجية وزارة في الخارجي اإلعالم إدارة مدير -
 .عضواً  الوكالة في والقانونية اإلدارية الشؤون  مدير -
 .عضواً  الوزارة عن ممثل -
 .عضواً  للصحفيين العام االتحاد عن ممثل -
 اإلعالم شؤون  في المعنيين من المذكورة الجهات ممثلو يكون  أن على الوزير من بقرار المجلس أعضاء يسمى - ب

 . يماثلها ما أو األقل على مدير وبرتبة
 .غيابه حال في الرئيس نائب أو رئيسه من بدعوة ، لذلك لحاجة دعت وكلما ، الشهر في مرة المجلس يجتمع - ج
 لمناقشة المجلس اجتماعات حضور إلى والخبراء واالختصاصيين الفنيين من يراه من دعوة المجلس لرئيس يجوز - د

 . وخبراتهم اختصاصهم مجال في تدخل التي الموضوعات
 .الرئيس جانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي يةباألكثر  المجلس قرارات تصدر - هـ

 :6 المادة
 : اآلتية المهام المجلس يمارس

 القوانين ضمن مناسبة يراها التي القرارات جميع اتخاذ ذلك سبيل في وله ، الوكالة عليها تسير التي السياسة رسم - أ
 . النافذة واألنظمة

 . الوكالة بعمل تتعلق التي المشاريع إقرار - ب
 على بناء وخارجها السورية العربية الجمهورية أراضي داخل اإلعالمية والوسائل المكاتب الفروع إحداث إقرار - ج

 . العام المدير اقتراح
نهاء ايفاد إقرار - د  .العام المدير اقتراح على بناء المراسلين ايفاد وا 
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 .العام المدير قبل من حةالمقتر  واإلنتاجية االستثمارية للخطط السنوية البرامج إقرار - هـ
 ووفقاً  العام المدير اقتراح على بناء ومكافأتهم وتعويضاتهم واجباتهم وتحديد ، والفنيين الخبراء استخدام إقرار - و

 . الدولة في للعاملين األساسي القانون  ألحكام
 . النافذة األنظمةو  القوانين وفق للوكالة العددي والمالك اإلداري  والهيكل الداخلي النظام إقرار - ز
 . لوكالة التقديرية الموازنات إقرار - ح
 .الغير مع تعاملها لقاء تتقاضاها أو الوكالة تقدمها التي الخدمات أنواع لمختلف واألجور التعرفات إقرار - ط
 .والدولية ةوالعربي المحلية اإلعالمية المؤسسات مع واإلنتاجي اإلعالمي والتبادل التعامل اتفاقيات عقد إقرار - ي

 :7 المادة
 . الوزير قبل من إصدارها بعد نافذة المجلس قرارات تعتبر
 :8 المادة
 :اآلتية سيما وال النافذة واألنظمة للقوانين وفقاً  مهامه ويمارس الوزراء مجلس رئيس من بقرار العام المدير يعين

 .بمهامها مالقيا من الوكالة تمكن التي اإلدارية واألوامر القرارات إصدار - أ
 .صالحياته ببعض الوكالة في المديرين تفويض - ب
 .المجلس على الوكالة موازنة مشروع وعرض تقديم - ج
 .فيها واإلداري  المالي والوضع ، الوكالة نشاطات عن للمجلس سنوي  تقرير تقديم - د
 .الغير مع تعاملها لقاء قاضاهاتت أو الوكالة تقدمها التي الخدمات أنواع لمختلف واألجور التعرفات اقتراح - هـ
 .والدولية والعربية المحلية اإلعالمية المؤسسات مع واإلنتاجي اإلعالمي والتبادل التعامل اتفاقيات عقد اقتراح - و

 :9 المادة
نهاء إيفاد قرارات تصدر -أ  .الدولة في للعاملين األساسي القانون  ألحكام وفقا المراسلين ايفاد وا 

 فيما ، والقنصلية الدبلوماسية البعثات في الخارجية وزارة موظفو بها يعامل التي األحكام راسلينالم على تطبق -ب
 وملحقاته، /2010/ لعام /4/ رقم التشريعي المرسوم أحكام بموجب لهم المحددة والمخصصات باإلجازات يتعلق

 .واإلنابة التمثيل بدل باستثناء
 العربية الجمهورية خارج الوكالة في والعاملين والمصورين للصحفيين ؤقتةم رسمية بمهمات اإليفاد قرارات تصدر -ج

 .الدولة في للعاملين األساسي القانون  ألحكام وفقاً  يوماً  ثالثين تتجاوز ال لمدة السورية
 :10 المادة

 :وأسس قواعد – الوكالة إدارة مجلس اقتراح على بناء – الوزير من بقرار تصدر - أ
 .الفنية والتجهيزات المعدات رواستثما تأجير -1
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 .بالوكالة الخاصة والمبادلة واإلعارة اإلهداء -2
 .الوكالة تقدمها التي الخدمات أنواع لمختلف واألجور التعرفات -3
 .الوزير من توقيعها بعد واإلنتاجي اإلعالمي والتبادل التعامل اتفاقيات تعتمد - ب

 :11 المادة
 الوكالة، ألغراض حصراً  والمخصصة التبديلية وقطها ومتمماتها والمعدات الفنية هزةاألج من الوكالة مستوردات تعفى
 .والطوابع الرسوم من وغيرها والبلدية، والجمركية المالية والرسوم الضرائب جميع من

 :12 المادة
 من: الوكالة إيرادات تتألف - أ
 .والخاص العام القطاعين من لكل والصور األخبار خدمات تقديم أجور -1
 اإلعالمية األعمال تسويق وواردات العقارات، المواقع استثمار وبدالت الخدمات وتأجير اإلعالنات واردات -2

نتاجها والخدمات  .وا 
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق الوكالة تقبلها التي والتبرعات الهبات -3
 .عملها الوكالة ممارسة خالل من تنشأ أخرى  موارد أي -4
 للدولة. العامة الخزينة إلى الوكالة نشاطات من المستحقة اإليرادات تحول - ب

 :13 المادة
 بأجورهم ويحتفظون  المرسوم هذا بموجب المحدثة الوكالة إلى حكما منقولين الوكالة في الدائمون  العاملون  يعتبر 

 تجدد لم ما استخدامهم عقود إنهاء لحين بالعمل فيستمرون  المؤقتون  العاملون  أما بوظائفهم، للترفيع المكتسب وقدمهم
 أصواًل. تمدد أو

 :14 المادة
 .بمرسوم للوكالة جديد مالك صدور لحين وذلك للوكالة العددي المالك هو للوكالة حالياً  النافذ العددي المالك يعتبر
 :15 المادة
 .م 14/2/1978 تاريخ /10/ رقم التشريعي المرسوم يلغى
 :16 المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي لمرسوما هذا ينشر
 ميالدي 2014/  7/  24 لـ الموافق هجري  1436/  9/  26 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشـار
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 /33/ التشريعي رقم لمرسوما
 تعديالت قانون خدمة العلم

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :ولىألا المادة
 تاريخ 30 رقم التشريعي المرسوم من 109 و 97 و 74 و 49 و ب الفقرة 25 و اًلأو البند 13 المواد تعدل

 :تياآل النحو على وتصبح العلم خدمة قانون  المتضمن تهالوتعدي 2007-5-31
 13 المادة

 لما وفقا ةأجنبي أو عربية دول في السورية العربية الجمهورية أراضي خارج المقيم المكلف من النقدي البدل يقبلً: الأو
 : يلي
 .سنوات أربع عن تقل ال لمدة دائمة إقامتهم كانت لمن أمريكي آالف دوالر ثمانية -1
 ومستمرة دائمة إقامة غيرها في أو فيها واقام أجنبية أو عربية دولة في ولد لمن أمريكي دوالر وخمسمئة ألفان -2

 . التكليف سن دخوله حتى
 تعديل دون  والباقي
 25 المادة

..  العلم خدمة يؤدون  أوالد أربعة وحتى ولدان لهما كان اذا حدهماأل أو لوالدين العلم لخدمة الئق واحد ولد -1 –ب
 أو لهما كان اذا دالأو  ثةوثال..  العلم خدمة يؤدون  أوالد ثمانية وحتى خمسة من دهماألح أو لهما كان اذا وولدان

 . العلم خدمة يؤدون  فوق  وما دالأو  تسعة حدهماأل
 في الخدمة يؤدون  التكليف سن دخلوا الذين داألوال بقية كان اذا حدهماأل أو لوالدين العلم لخدمة ئقال واحد ولد -2

 .احتياطيين أو مجندين أو متطوعين المسلحة والقوات الجيش
 49 المادة

 التجنيد يةمدير  من مسبقة سفر موافقة على حصولهم شريطة ذكرهم تياآل شخاصاأل كفالة أي تقديم من يعفى -1
 :السورية العربية الجمهورية مغادرتهم قبل بذلك تفوضه من أو العامة

 . الدولة بخدمة الملزمين باستثناء الخدمة في الموجودون  المدنيون  العاملون  - أ
 .رسمية بمهمة أو التخصص أو للدراسة العام القطاع جهات احدى قبل من الموفدون  - ب
 .القانون  هذا احكام وفق العلم خدمة من المعفون  - ج
 .حتياطيةالا للخدمة المحددة الشطب سن تجاوز من كل - د
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 .الزيارة بقصد السورية العربية الجمهورية إلى القادمون  المغتربون  - ه
 .العامة القيادة من للعسكريين السفر موافقة تمنح -2
 . الداخلية وزارة من الداخلي مناأل قوى  لعسكريي السفر موافقة تمنح -3
 :74 لمادةا
 وشركات مؤسسات في العاملون  وكذلك المشترك القطاع وجهات العامة الجهات في الدائمون  العاملون  يمنح/  أ/  -1

 العلم بخدمة التحاقهم بسبب العمل يتركون  الذين..  عامالً  خمسين على عمالها عدد يزيد التي الخاص القطاع
 .انتهائها بعد عملهم إلى ويعادون  خدمتهم انتهاء وحتى سوقهم تاريخ من اعتبارا اجر بال خاصة اجازة لزاميةاال
 وفي الدوري  للترفيع المؤهلة المدد حساب في القانون  هذا أحكام وفق المؤداة الفعلية العلم خدمة مدة تدخل/  ب /

 العامل حصة التأمينية العائدات عنها العامل يؤدي أن شريطة التسريح وتعويضات للمعاش المستحقة المدة حساب
 . العمل رب حصة زائد
 بكامل اجازة تياطيةاالح الخدمة داءأل يستدعون  الذين مؤقتين أو دائمين العامة الجهات في العاملون  يمنح/  أ/  -2
 رأس على العاملين من مثالهمأل المقررة والمزايا الترفيعات كل في بحقهم ويحتفظون  استدعائهم فترة طوال جراأل

 .عملهم
 بالوظيفة الخاصة التعويضات فيها بما يتقاضونها كانوا التي التعويضات كل بتقاضي العاملون  ءهؤال يستمر/  ب /

 .استدعائهم قبل اليهم المسندة
 الجهات تلك تصرف تحت أنفسهم يضعوا أن شريطة استدعائهم فترة انتهاء بعد عملهم إلى العاملون  ءهؤال يعاد/  ج /
 .حهمتسري تاريخ من يوما عشر خمسة لالخ
 إلى بالعودة بحقهم حتياطيةاال الخدمة إلى يساقون  الذين والمشترك الخاص القطاع جهات في العاملون  يحتفظ -3

 .تسريحهم تاريخ من يوما عشر خمسة لخال تصرفها تحت أنفسهم يضعوا أن شريطة الجهات تلك في عملهم
 بخدمة لتحاقاال عن يتخلفون  الذين المكلفين حقب عقوبات فرض المتضمنة النافذة القوانين حكامأب حتفاظاال مع -4

 عن يتخلفون  الذي والمشترك العام القطاع جهات في العاملين المكلفين خدمة تنهى حتياطيةاال وأ لزاميةاال العلم
 مجلس رئيس من بقرار حتياطيةاال للخدمة بالنسبة يوما ثينالث ولمدة سوق  من كثرأل لزاميةاال بالخدمة لتحاقاال

 .الدفاع وزير اقتراح على بناء اءالوزر 
 :97 المادة

 داري اإل التأجيل أو عفاءاال أسباب لغير يؤدها ولم لزاميةاال بالخدمة للتكليف المحددة السن عمره يتجاوز من -1
 أمريكي رالدو  فآال ثمانية قدره بمبلغ الخدمة فوات بدل بدفع ماديا يعوض القانون  هذا في عليها المنصوص القانوني
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 ويرقن الدفع بتاريخ المركزي  سورية مصرف عن الصادرة الرسمية سعاراأل نشرة حسب السورية بالليرة يعادلها ما أو
 .العامة موالاأل جباية لقانون  وفقا التحصيل أو الدفع بعد قيده
 مؤداة ميةلزااال الخدمة من مدد وجود حال في تخفضوال   كامالً  السابقة الفقرة في المذكور البدل قيمة تسدد -2

 .سابقا
 وفي تجنيده شعبة من البدل دفع على الموافقة تاريخ من واحدة لمرة أشهر ثةبثال المذكور البدل دفع مهلة تحدد -3

 جباية قانون  حكامأل وفقا البدل قيمة وتحصل سنة لمدة بالحبس يعاقب المهلة هذه لالخ الدفع عن امتناعه حال
 .العامة موالاأل
 حسب تبليغه يتم السابقة الفقرة وفق العامة التجنيد مديرية أو تجنيده شعبة مراجعة إلى مكلفال يبادر لم اذا -4
 لخال القانوني وكيله أو ذويه أحد طريق عن أو مباشرة البدل لتسديد مبادرته عدم حال وفي النافذة القانونية صولاأل

 احكام وفق عليها والتنفيذ أمواله على الحجز يتم وجد اينما عليه القبض القاء او التبليغ تاريخ من يوما عشر خمسة
 انتهاء بعد سنة كل عن السورية بالليرة يعادلها ما أو أمريكي رالدو  مئة مبلغ اليها مضافا العامة موالألا جباية قانون 
 . بحقه السابقة الفقرة في المحددة العقوبة بفرض حتفاظاال مع التكليف سن

 109 المادة
 لمدة عليهم المقبوض العلم خدمة عن المتخلفين ايداع العدلية الضابطة مساعدي من تطلب نأ التجنيد لشعب يحق

 .وترحيلهم سوقهم اعدادات تدقيق يتم ريثما ساعة 48 أقصاها
 :الثانية المادة
 . الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 ديالمي 3-8-2014 لـ الموافق هجري  7-10-1435 في دمشق

 لجمهوريةا رئيس
 سداأل بشار
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 /34/ رقم التشريعي المرسوم
 إحداث هيئة عامة باسم المدرسة االلكترونية السورية

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور احكام على بناء

 :(1) المادة
 :منها كل جانب المبينة المعاني التشريعي المرسوم هذا في وردت أينما اآلتية بالتعابير يقصد
 .التربية وزارة :الوزارة
 .التربية وزير :الوزير

 .السورية االلكترونية المدرسة :المدرسة
 .والطالب للتالميذ المدرسة خدمات تقديم أماكن: النفاذ مراكز
 .المدرسة مدير: المدير

 .المدرسة ادارة مجلس: المجلس
 .للمدرسة المالي النظام :المالي النظام
 .للمدرسة الداخلية الالئحة: الداخلية الالئحة
 :(2) المادة
 االعتبارية بالشخصية تتمتع ”السورية االلكترونية المدرسة“ باسم عامة هيئة السورية العربية الجمهورية في تحدث

 .بالوزير وترتبط دمشق مقرها واإلداري  المالي واالستقالل
 :(3) المادة
 :اآلتية المهام تحقيق إلى المدرسة تهدف

 نهاية وحتى األساسي األول الصف من الدراسية للمراحل مستلزماته بجميع بعد عن ترونياالك تدريسا المدرسة توفر-أ
 التقنية الوسائل أحدث استخدام خالل من فيها النافذة واألنظمة الوزارة في العامة التربوية السياسة وفق الثانوية المرحلة
 التعليمية النفاذ مراكز خالل من المباشر التقني عموالد االلكترونية الطالبية والخدمات االلكترونية المكتبة وتوفير
 .باستمرار محدثة ومعلومات بيانات قاعدة استحداث على والعمل

 وتقانات المعلومات تقانات باستخدام مواده وبجميع جزئيا أو كليا العام للتعليم السوري  الرسمي المنهاج تنفيذ-ب
 في او المعلومات شبكات طريق عن تدريسه بغرض وذلك لوزارةا مع بالتعاون  باستمرار وتحديثه بعد عن التعليم
 .الوزارة تحددها التي الحاجة وفق النفاذ مراكز
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 وادارة التعليمية والمستويات المراحل جميع في وتسجيلهم وارشادهم لتوجيههم المدرسة لطالب ادارية خدمات تقديم-ج
 الشهادات المتحانات وتحضيرهم أعلى إلى صف من نجاحهم عملية يضبط بما المدرسية واالمتحانات التقييم عمليات
 .العامة

 .النفاذ مراكز خالل من والخبراء االساتذة من فريق بوساطة المدرسة لطالب والتقني العلمي الدعم خدمات تقديم -د
-2-22 ختاري /7/ رقم اإللزامي التعليم قانون  في عليها المنصوص /ب/ الفئة لمنهاج تدريسا المدرسة توفر -هـ

 صف الى االنتقال من تمكنهم عالية عقلية قدرات يمتلكون  الذين للتالميذ اختبارات واجراء مستوياته بجميع م2012
 .قصيرة زمنية بفترة اعلى
 :(4) المادة
 .التربوية العملية يخدم إجراء وأي وتدريسية وتعليمية تدريبية دورات المدرسة توفر
 :(5) المادة
 عليها ويشرف مدرسةال إدارة مهام يتولى

 المجلس
 المدير
 :(6) المادة

 :من المجلس يتألف -أ
 .رئيساً  الوزير معاون 
 .عضواً  المدير
 .عضواً  التربية المناهج لتطوير الوطني المركز مدير
 .عضواً  التربوي  والتقويم القياس مركز مدير
 .عضواً  الوزارة في المعلوماتية مدير
 .عضواً  الوزارة في االمتحانات مدير
 .عضواً  الوزارة في التوجيه مدير
 .عضواً  والتقانة االتصاالت وزير يرشحه والتقانة االتصاالت وزارة عن ممثل
 .عضواً  العالي التعليم وزير يرشحه السورية االفتراضية الجامعة عن ممثل
 .عضواً  المعلمين لنقابة التنفيذي المكتب يرشحه المعلمين نقابة عن ممثل
 .الوزير من بقرار جلسالم اعضاء يسمى -ب
 .التصويت حق له يكون  ان دون  المجلس اجتماعات لحضور مناسبا يراه من دعوة المجلس لرئيس -ج
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 :(7) المادة
 :اآلتية المهام المجلس يتولى: أوال
 .الوزارة في العامة التربوية السياسة ضوء في للمدرسة العامة الخطة إقرار -أ

 .المجلس على تعرض التي للقضايا ةوالتقني العلمية الحلول تقديم -ب
 .تطويرها واقتراح وتقويمها ومناقشتها بالمدرسة المتعلقة والمنجزات االعمال على االطالع -ج
 .السنوية وايراداتها نفقاتها بين التوازن  تحقيق مراعاة مع المدرسة موازنة مشروع اقتراح -د
 .الداخلية والالئحة المالي النظام على الموافقة- هـ
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق للمدرسة المقدمة واالعانات والتبرعات والوصايا الهبات قبول -و
 .ونتائجها بالمدرسة الخاصة االنتقالية االمتحانات نظام على المصادقة -ز
قرارها واألجنبية العربية المدارس مع والتقني العلمي التعاون  اتفاقيات عقد على الموافقة -ح  .وا 
 .االلكتروني بالتعليم المتعلقة تمراتالمؤ  وعقد تنظيم على موافقةال -ط
 .المدرسة أهداف لتحقيق التطويرية البرامج وضع -ي
 .فيها كطالب لقبولهم المدرسة في للدراسة المتقدمين تقييم قواعد وضع -ك
 .بذلك يفوضه من أو الوزير يقرها جديدة نفاذ مراكز إحداث اقتراح -ل
 .للمدرسة والمالية والتنفيذية اإلدارية بالشؤون  والمتعلقة المجلس على تعرض التي ستجداتالم في النظر -م

 .الضرورة وحين أشهر ثالثة كل دوري  بشكل رئيسه من بدعوة المجلس يجتمع :ثانيا
 .نائبه أو المجلس رئيس بينهم يكون  أن على األعضاء أغلبية بحضور قانونيا االجتماع يعد :ثالثاً 
 .المجلس رئيس فيه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي الحاضرين أصوات بأغلبية القرارات ؤخذت :رابعاً 
 :(8) المادة
 .اإلدارية والشؤون  الطالب لشؤون  واآلخر العلمية للشؤون  أحدهما للمدير ومعاونين المدير الوزير يعين
 :(9) المادة
 :اآلتية المهام رئيسي بشكل المدير يتولى

 .المجلس من إقرارها بعد مستلزماتها وتوفير وتنفيذها للمدرسة العامة الخطة راحاقت -أ
صدار فيها العمل سير على مباشرة بصورة واإلشراف والمالية واإلدارية العلمية المدرسة شؤون  إدارة -ب  األوامر وا 

 .الالزمة والتعليمات
 .األخرى  والجهات القضاء أمام المدرسة تمثيل -ج
 .المالي النظام حسب وتصفيتها بصرفها واألمر قاتالنف عقد -د
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 .أصوال المدرسة في العاملين بشؤون  المتعلقة الصكوك إصدار هـ
 .المجلس موافقة بعد واألجنبية العربية المدارس مع والتقني العلمي التعاون  اتفاقيات عقد -و
 .االلكتروني بالتعليم المتعلقة المؤتمرات وعقد تنظيم -ز

 :(10) المادة
 .المدرسة في النشاطات نواحي وسائر التعليم شؤون  عن تقريرا دراسية سنة كل نهاية في المجلس إلى المدير يقدم

 :(11) المادة
 وفق للدولة العامة بالموازنة وترتبط المالية وزير مع بالتنسيق الوزير من بقرار تصدر مستقلة موازنة للمدرسة يكون 
 :من إيراداتها وتتكون  مستقلة حسابية وحدة وتشكل الصوافي مبدأ

 .النافذة واألنظمة القوانين وفق المجلس يقبلها التي واالعانات والتبرعات والوصايا والهدايا المنح -أ
 .السابقة المالية السنة موازنة من المدور الوفر -ب
 .المدرسة أنشطة من تتحقق التي اإليرادات -ج
 .النافذة نظمةواأل القوانين بها تسمح أخرى  إيرادات أي -د

 :(12) المادة
دارة وتشغيال تأسيسا المدرسة إلنجاز فنيا متخصصة شركة مع المباشر التعاقد للوزير يجوز  المادة من /أ/ البند وفق وا 

 التمويل تأمين الشركة هذه تتولى أن على سنوات 7الـ تتجاوز ال تجريبية لفترة م2009 لعام /28/ القانون  من /2/
 .المطلوب

 :(13) المادة
 القوانين في عليها المنصوص للتعويضات القصوى  للحدود المدرسة في بالعمل والمكلفون  العاملون  يخضع ال

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام بموجب المالي النظام ويطبق النافذة واألنظمة
 :(14) المادة

 .الوزير من بقرار التنفيذية والتعليمات الداخلية الالئحة تصدر -أ
 .المالية وزير مع بالتنسيق الوزير من بقرار للمدرسة المالي النظام يصدر -ب

 :(15) المادة
 .بمرسوم للمدرسة العددي المالك يصدر
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر :(16) المادة

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /36/ رقم التشريعي لمرسوما
 تعديل خاص بالتعاون السكني

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء
 :(1) مادة
 :يلي كما لتصبح السكني بالتعاون  الخاص 2011 لعام 99 رقم التشريعي المرسوم من 35 المادة من /و/ الفقرة تعدل

 يظهر ما بتسديد له المتنازل تعهد شريطة الجمعية أمام عنه التنازل للمسكن استالمه بعد للمستفيد يحق -1.. /و/
 المكتتب أو المخصص المتنازل فيعتبر المسكن استالم قبل التنازل كان إذا أما المسكن على مالية التزامات من

 له المتنازل يعتبر وال أخرى  طريقة بأي أو مبرم قضائي حكم بموجب أو الجمعية أمام التنازل تم سواء بمسكن مستفيدا
 .مستفيدا

 والجمعية المالية للدوائر المسكن أو المتنازل على المترتبة المالية االلتزامات كامل تسديد بعد التنازل تثبيت يتم -2
 رقم القانون  ألحكام وفقا العقاري  التسجيل رسوم من التنازل واقعة على يترتب ما وتسديد المقرضة الجهة موافقة وبعد
 .وتعديالته 1948 لعام 429

 للوحدة النهائية أو التقديرية الكلفة أو المدفوعات من بالمئة واحد وقدره مبلغا التنازل تثبيت لقاء الجمعية تستوفي -3
 ليرة ألف وعشرين خمسة عن المبلغ هذا يقل أال وعلى الطلب تقديم بتاريخ الجمعية قيود حسب السكنية وغير السكنية
 النظام ألحكام وفقا السكني التعاون  قطاع جهات بين الباقي ويوزع الدولة خزينة لمصلحة بالمئة 80 منه يسدد سورية
 .الجهات لهذه المالي

 .الجمعية قيود حسب األخير المالك باسم العقاري  السجل في المسكن تسجيل يتم -4
 :(2) مادة

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والتعليمات القرارات العمرانية والتنمية االسكان وزير يصدر
 :(3) مادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2014-8-19 لـ الموافق هجري  1435-10-23 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /37/ رقم التشريعي المرسوم
 بيع وتخصيص المساكن الشعبية وغيرها

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء
 :(1) مادةال

 :اآلتي التشريعي المرسوم هذا تطبيق معرض في االتية بالتعابير يقصد
 وتقوم لديها بها المعمول والمواصفات المساحات وفق العامة الجهات تشيده الذي المسكن: الشعبي المسكن

 .ميسرة بطريقة للمواطنين بيعه أو بتخصيصه
 العامة الجهات تشيده يوالذ جزئي أو كامل بشكل المبني التكاليف متوسط أو منخفض المسكن: االجتماعي المسكن

 .ميسرة بطريقة للمواطنين بيعه أو بتخصيصه وتقوم لديها بها المعمول والمواصفات المساحات وفق
 قبول تم االجتماعية أو الشعبية المساكن من لالستفادة المحددة الشروط عليه تنطبق طبيعي شخص كل :المكتتب

 .المساكن هذه على اكتتاب عملية وفق طلبه
 العقد إبرامه ولغاية اجتماعي أو شعبي بمسكن تخصيصه تاريخ منذ االعتباري  أو الطبيعي الشخص :المخصص

 .به الخاص
 .اجتماعي أو شعبي مسكن لشراء عقدا أبرم الذي االعتباري  أو الطبيعي الشخص :المستفيد

 :(2) مادةال
 يكون  أال على النافذة األنظمة وفق للمواطنين االجتماعية أو الشعبية العامة الجهات مساكن تخصيص أو بيع يتم

 الجمعيات من مسكن من استفاد أو الجهات هذه من أي من سكني بمقسم أو بمسكن خصص أو اشترى  قد المواطن
 .السكنية التعاونية

 :(3) مادةال
 :شريطة للغير عنه التنازل عامة جهة أي من اجتماعي أو شعبي بمسكن المخصص أو مسكن على للمكتتب

 .وجودها حال في التخمينية قيمته أو التقديرية المسكن قيمة من نسبة تسديد -أ
 على المترتبة المبالغ من بالمئة 7 تتجاوز ال بنسبة يحدد التنازل فيها يتم مرة كل في العامة للجهة مبلغ تسديد -ب

 .سورية ليرة ألف خمسين عن المبلغ هذا يقل أال وعلى التنازل تاريخ حتى المسكن
 :(4) مادةال

 :شريطة للغير ”عقده المبرم“ المسكن بيع عامة جهة أي من اجتماعي أو شعبي مسكن من للمستفيد
 .المسكن قيمة رصيد كامل تسديد -أ



 

385 
 

 

 أال وعلى العقدية قيمته من بالمئة 7 تتجاوز ال بنسبة يحدد التنازل فيها يتم مرة كل في العامة للجهة مبلغ تسديد -ب
 .سورية ليرة لفأ خمسين عن المبلغ هذا يقل
 :(5) مادةال

ن حتى العامة الجهة لمصلحة السابقتين 4و 3 المادتين في المذكورة المبالغ تحصل  البيع وتثبيت التنازل تم وا 
 عقد بأي أو بالعارية أو بالهبة أو الدعوى  موضوع كان مهما القطعية الدرجة مكتسب قضائي حكم بموجب والتصرف

 .ذلك تخفي صيغتها كانت مامه بوكالة أو بالرهن أو تأمين
 :(6) مادةال

 التنازل صك تقديم يجب الجهة هذه لدى ذلك يتم لم حال وفي العامة الجهة لدى التصرف أو البيع أو التنازل يجري 
 مهما صدوره أو تنظيمه تاريخ من أشهر ستة على تزيد ال مدة خالل العامة الجهة إلى للتنفيذ التصرف أو البيع أو

 .السابقتين 4 و 3 المادتين في المحدد المبلغ يضاعف المذكورة المدة خالل تقديمه عدم حال فيو  صيغته كانت
 :(7) مادةال

 المرسوم هذا صدور قبل النافذة القوانين ألحكام وفقا المباعة أو المخصصة أو عليها المكتتب المساكن أوضاع تسوى 
 خالفا بها التصرف تم والتي القوانين هذه في ليهاع المنصوص التصرف منع مدة عليها تمض لم والتي التشريعي
 تسديد شريطة صدوره تاريخ من واحدة ميالدية سنة مدة خالل التشريعي المرسوم هذا صدور قبل فيها الواردة لألحكام

 :اآلتي وفق مبلغ
 عن المبلغ هذا يقل أال وعلى التنازل تاريخ حتى المسكن على المترتبة المبالغ من بالمئة 7 تتجاوز ال نسبة -أ

 لتبلغ المدفوعات الستكمال باإلضافة المخصص أو عليه المكتتب المسكن حالة في وذلك سورية ليرة ألف خمسين
 .وجودها حال في التخمينية القيمة أو التقديرية القيمة من محددة نسبة
 ليرة ألف خمسين عن المبلغ هذا يقل أال وعلى عقده المبرم للمسكن العقدية القيمة من بالمئة 7 تتجاوز ال نسبة -ب

 .كاملة قيمته تسديد استكمال شريطة سورية
 :(8) مادةال

 .التنازل موضوع والمسكن له والمتنازل للمتنازل مالية ذمة براءة تقديم يجب العامة الجهة لدى التنازل تثبيت عند
 :(9) مادةال
 المساكن وعلى 1978 لعام 38 رقم للقانون  عةالخاض االدخار مساكن على التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبق ال

 األحكام بشأنها وتطبق الحرب مشوهي أو الشهداء ألسر المخصصة المساكن وعلى بالهدم للمنذرين المخصصة
 .النافذة القانونية
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 :(10) مادةال
 المتعلقة التصرف منع وبأحكام 2012 لعام 67 رقم التشريعي وبالمرسوم 1986 لعام 39 بالقانون  العمل ينهى

 .2011 لعام 76 رقم التشريعي المرسوم في عليها المنصوص بالمساكن
 :(11) مادةال

 :األخص وعلى التشريعي المرسوم لهذا الالزمة التنفيذية والتعليمات القرارات العمرانية والتنمية االسكان وزير يصدر
 المتعلقة واالحكام التنازل طرفي في توافرها جبالوا الشروط متضمنة التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ القرارات -أ

 .السابقة 7و 4و 3 المواد في عليها المنصوص والنسب باالستفادة
 هذا نفاذ قبل المخصصة أو عليها المكتتب للمساكن والخاصة العامة الشروط لتعديل الالزمة والتعليمات القرارات -ب

 .أحكامه مع يتوافق بما القانون 
 التعاونية الجمعيات أو العامة الجهات من جهة أي من بمسكن ”االستفادة حق“ وثيقة إلصدار الالزم القرار -ج

 .التنفيذ وآلية السكنية
 :(12) مادةال

 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2014-8-19 لـ الموافق هجري  1435-10-23 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /377/ رقم لتشريعيا المرسوم
 تعديل الرسوم الجمركية

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، 6/7/2006 تاريخ /38/ رقم الجمارك قانون  من /15/ المادة أحكام على بناء

 :(1) المادة
 تاريخ /265/ بالمرسوم الصادرة المتناسقة الجمركية التعريفة جدول في عليها المنصوص الجمركية الرسوم نسب تعدل

 الموحدة للضريبة شامالً  الرسم هذا ويعتبر المرفق الجدول في وارد هو ما وفق للمواد بالنسبة وتعديالته 9/5/2001
 .1980لعام /1/ رقم القانون  في عليها المنصوص

 :(2) المادة
 - %1/ شرائح خمس وفق المتناسقة الجمركية التعريفة جدول في عليها المنصوص الجمركية الرسوم نسب تحدد

5% - 10% - 10% - 20% -30%./ 
 :(3) المادة
 الرسوم تعريفة جدول ضمن المرسوم هذا في عليها المنصوص التعديالت بإدخال العامة الجمارك مديرية تكلف

 .المالية وزير من بقرار المعدل الجدول ويعتمد الجمركية
 :(4) المادة
 .ورهصد من شهر بعد به ويعمل الرسمية الجريدة في المرسوم هذا ينشر
 .م27/11/2014 لـ الموافق هـ5/2/1436 دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 2014 لعام   الصادرةالقوانني 
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 /2/ رقم القانون 
قامة العرب واألجانب  قانون دخول وا 

 الجمهورية رئيس
-4 الموافق هجري  1435-5-3 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 3-2014

 االول الفصل
 تعاريف

 :(1) المادة
 :منها كل جانب المبين المعنى القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية بالتعابير يقصد
 .الداخلية وزارة :الوزارة
 .الداخلية وزير :الوزير
 .والجوازات الهجرة إدارة :اإلدارة
 .والجوازات الهجرة ارةإد مدير :المدير
 .عربية دولة جنسية يحمل من كل :العربي
 .عربية دولة جنسية أو السورية العربية الجنسية يحمل ال من كل :األجنبي

 .المحافظة في والجوازات الهجرة فرع :الفرع
 .المنطقة في والجوازات الهجرة قسم :القسم

 .البحري  أو الجوي  أو البري  المنفذ في الحدودي والجوازات الهجرة مركز :المركز
 .السوريين المواطنين لغير السورية العربية الجمهورية إلى المرور أو الدخول اذن :السمة

 .السوريين المواطنين لغير السورية العربية الجمهورية من الخروج اذن :التأشيرة
 للحاالت وفقا البالد عن ألجانبا أو العرب الرعايا من شخص أي بإبعاد المختصة السلطات عن يصدر أمر :االبعاد
 .القانون  عليها ينص التي

 الفلسطينيين لالجئين القانوني المركز مراعاة مع الدولية لالتفاقيات وفقا اللجوء صفة منح شخص كل :الالجئ
 .سورية في المسجلين
 االغتراب لدب في ولد من أو سورية أصول من ينحدر من أو االغتراب بلد في مقيم سوري  عربي كل: المغترب
 .جنسيته واكتسب
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 الجمهورية في اقامته خالل الدين إلى اللجوء دون  المالية بااللتزامات الوفاء على الشخص قدرة :المادية المالءة
 .السورية العربية
 أو الجنسية لمجهولي تمنح الداخلية وزير موافقة بعد والجوازات الهجرة إدارة عن تصدر رسمية وثيقة :المرور تذكرة

 زوجاتهم مع سفاراتهم من سفر جوازات على الحصول يستطيعون  وال جنسيتهم المعروفة األشخاص أو لالجئينا
 .وأوالدهم

 الثاني الفصل
 والوثائق والتأشيرات السمات

 :(2) المادة
 المفعول ساري  سفر جواز يحمل لمن إال منها الخروج أو السورية العربية الجمهورية إلى شخص أي دخول يحظر -أ
 .بها معترف أخرى  سلطة أي أو بلده في المختصة السلطات عن صادرة العودة حق تخوله مقامه تقوم وثيقة أي أو
 الخارج في القنصلية أو الدبلوماسية بعثاتنا احدى من بسمة عليها مؤشرا الوثيقة أو السفر جواز يكون  أن يجب -ب
 .بذلك ةالسوري العربية الجمهورية حكومة تكلفها أخرى  هيئة أي أو
 فيها دبلوماسي تمثيل السورية العربية للجمهورية ليس التي األجنبية الدول لرعايا المرور أو الدخول سمات تمنح -ج
 .الرسم استيفاء بعد مباشرة المراكز من
 .قالتدقي بعد السورية العربية الجمهورية بدخول كانت جنسية أي من األجنبية الدول لرعايا بالسماح المدير يخول -د

 :(3) المادة
 الوزير من بقرار تحدد التي األماكن من إال منها الخروج أو السورية العربية الجمهورية إلى شخص أي دخول يحظر
 .الخروج أو الدخول بخاتم مقامه تقوم التي الوثيقة أو السفر جواز ويوشح الحدود على المختصة السلطة من وبإذن
 :(4) المادة

 وشروط منحها المخولة والسلطات السمات أنواع والمغتربين الخارجية وزير مع بالتنسيق الوزير من بقرار تصدر -أ
 .منها االعفاء وحاالت صالحيتها ومدة منحها واجراءات

 .السمات رسوم قيمة والمغتربين الخارجية وزير من بقرار تحدد -ب
 العمل بقصد الدخول سمات أنواع العمل ووزير والمغتربين الخارجية وزير مع بالتنسيق الوزير من بقرار تصدر -ج

 االعفاء وحاالت وعددها فيها المكوث ومدة صالحيتها ومدة منحها واجراءات وشروط بمنحها المخولة والسلطات
 .منها
 .العمل وزير مع بالتنسيق العمل بقصد الدخول سمات رسوم قيمة والمغتربين الخارجية وزير من بقرار تحدد -د
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 إلى الدخول حق الخارج في السورية والقنصلية الدبلوماسية البعثات قبل من الممنوحة لدخولا سمات تخول ال -ه
 .المختص المركز يوافق لم اذا السورية العربية الجمهورية

 :(5) المادة
 واجراءاتها والالجئين واألجانب للعرب منحها وشروط ونماذجها المرور تذاكر أنواع فيه يحدد الوزير من قرار يصدر

 .المالية وزير مع بالتنسيق التذكرة قيمة وتحدد جزئيا أو كليا عنها تستوفى التي الرسوم قيمة من االعفاء حاالتو 
 :(6) المادة

 أو باإلقامة لهم المحددة المدة تجاوزوا الذين واألجانب العرب يلزم القانون  هذا من 32 المادة أحكام مراعاة مع -أ
 .الخروج تأشيرة على الحصول ثم ومن القانون  هذا من الثامن الفصل في يهاعل المنصوص العقوبة تنفيذ بالسمة

 المخولة والسلطة صالحيتها ومدة التأشيرة منح شروط يتضمن الوزير عن يصدر بقرار التأشيرة منح شروط تحدد -ب
 .سورية ليرة خمسمئة عن يقل اال على عنها استيفاؤه الواجب الرسم وقيمة منها االعفاء وحاالت بمنحها
 :(7) المادة
 .سفر جواز حمل أو السمة على الحصول من واألجانب العرب من يراه من يعفي ان الداخلية لوزير يجوز
 :(8) المادة
 مقامه تقوم وثيقة أي أو سفره جواز يبرز أن السورية العربية الجمهورية في الموجود األجنبي أو العربي على يجب
 أقرب أو فروعها أو اإلدارة ابالغ تلفهما أو الوثيقة أو السفر جواز فقدان حال فيو  المختصة السلطات من طلبها عند
 .التلف أو الفقدان تاريخ من أسبوع خالل وذلك شرطية وحدة
 :(9) المادة
 إلى يقدموا أن مغادرتها أو السورية العربية الجمهورية دخولهم عند القطارات أو الطائرات أو السفن ربابنة على

 أن وعليهم بهم الخاصة والبيانات وركابها قطاراتهم أو طائراتهم أو سفنهم عاملي بأسماء كشفا لمختصةا السلطات
 صحيحة غير سفر جوازات يحملون  والذين سفر جوازات يحملون  ال الذين الركاب بأسماء المختصة السلطات يبلغوا

 بإذن إال إليها الصعود أو القطار أو الطائرة أو السفينة مغادرة من الركاب هؤالء يمنعوا وأن المفعول سارية غير أو
 .السلطات هذه من

 الثالث الفصل
 واالجانب العرب تسجيل اجراءات

 :(10) المادة
 أسماء إدراج وآلية السورية العربية الجمهورية ومغادرة دخول من المنع واجراءات تعليمات الوزير من بقرار تحدد

 .عليها االعتراض وطرق  ائهمأسم شطب وآلية خاصة بقوائم الممنوعين
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 :(11) المادة
 بحالته اقرارا ليحرر بنفسه يتقدم أن فيها اإلقامة في ويرغب السورية العربية الجمهورية دخل الذي األجنبي على يجب

 .دخوله تاريخ من يوما عشر خمسة وخالل لذلك المعتمد النموذج وفق القسم أو الفرع أو اإلدارة في الشخصية
 :(12) المادة
 ألعذار أو الدولية بالمجامالت خاصة العتبارات بنفسه االقرار تقديم شرط من األجنبي أو العربي اعفاء للمدير يجوز
 .فروعها أو اإلدارة إلى ويسلم لذلك المعد النموذج على كتابي اقرار يحرر الحال هذا وفي مقبولة
 :(13) المادة

 عنوان المحافظات في فروعها أو اإلدارة ابالغ اقامته محل ييرتغ في يرغب الذي األجنبي أو العربي على يجب -أ
 من أيام ثالثة خالل يتقدم أن فعليه فيها يقيم كان التي المحافظة مركز خارج إلى انتقاله كان حال وفي الجديدة اقامته
 .إليها انتقل التي البلدة في شرطية وحدة أقرب إلى أو المختص الفرع إلى بإقرار إليها وصوله

 بسمة سياحية مجموعات ضمن السورية العربية الجمهورية دخلوا الذين األجانب السابقة الفقرة أحكام من يعفى -ب
 .وصولهم تاريخ من األول الشهر خالل السياحة بقصد دخول
 :(14) المادة
 أو بياعر  اوى  من كل أو بإدارته المكلف أو القبيل هذا من آخر محل أي أو نزل أو فندق صاحب كل على يجب
 تاريخ من أيام ثالثة خالل سكنه ومحل األجنبي أو العربي باسم المعنية السلطات ابالغ أجره أو اسكنه أو أجنبيا
 .والمغادرة النزول
 :(15) المادة
 .العمل وزارة موافقة على الحصول أجنبي أو عربي استخدام أو استقدام في يرغب من كل على يجب

 الرابع الفصل
 االقامة تراخيص

 :(16) المادة
 يحدد باإلقامة إذن على يحصل أن السورية العربية الجمهورية في اإلقامة في يرغب أجنبي أو عربي كل على يجب
 .تجديدها يتم لم ما إقامته انتهاء عند يغادر أن وعليه المادية المالءمة شرط وتوافر اإلقامة سبب فيه

 :(17) المادة
 :تياآل وفق واألجانب العرب اقامات تصنف

 .سنوات خمس لمدة تمنح :الخاصة اإلقامة-أ
 .سنوات ثالث لمدة تمنح :العادية اإلقامة-ب
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 .سنة لمدة تمنح :المؤقتة اإلقامة-ج
 .أشهر ثالثة أقصاها لمدة تمنح :السياحية اإلقامة-د
 .العمل وزارة موافقة اخذ بعد سنة أقصاها لمدة تمنح :العمل إقامة-ه

 :(18) المادة
 :واألجانب العرب من التالية للفئات الخاصة اإلقامة تمنح
 .سنة عشرة خمس من أكثر السورية العربية الجمهورية في المشروعة الفعلية إقامتهم على مضى الذين -1
 الوطني لالقتصاد مفيدة بأعمال يقومون  وكانوا فأكثر سنوات خمس المشروعة الفعلية إقامتهم على مضى الذين -2
 الجهات رأي اخذ بعد الوزير من بقرار والخدمات األعمال هذه وتحدد للبالد فنية أو ثقافية أو علمية خدمات يؤدون  أو

 .المختصة
 جليلة خدمات يؤدون  ممن وغيرهم السياحية والفعاليات واالقتصاد والصناعة والفكر والفن االدب ورجال العلماء -3

 .لمختصةا الجهات مع بالتنسيق الوزير من قرار بشأنهم ويصدر للبالد
 ما سنتين من أكثر السورية العربية الجمهورية في الفعلية إقامتهن على مضى الالتي السوريين المواطنين زوجات -4

 .قائمة الزوجية العالقة دامت
 :(19) المادة
 :واألجانب العرب من التالية للفئات العادية اإلقامة تمنح
 .الطلب تقديم عند فأكثر سنوات ثالث فيها الفعلية إقامتهم لىع ومضى السورية العربية الجمهورية في ولدوا من -1
 .السوريات المواطنات أوالد -2
 تقديمهم عند فأكثر سنوات خمس السورية العربية الجمهورية في مشروع بشكل الفعلية إقامتهم على مضى من -3

 .الطلب
 :(20) المادة
 :نبواالجا العرب من التالية للفئات المؤقتة اإلقامة تمنح
 .الدراسة مدة وحسب بها المعترف الخاصة او العامة والمدارس والمعاهد الجامعات في المسجلون  الطالب -1
 .واالقتصاد والصناعة والفن والفكر االدب ورجال العلماء -2
 .ذلك يثبت ما تقديمهم بعد الالجئون  -3
 .واالجانب العرب من السوريات ازواج-4
 .واالجانب العرب من السوريين زوجات -5
 .العالج بقصد المرضى -6
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 .االقارب زيارة بقصد القادمون  -7
 .المستثمرون  -8
 .العقارات مالكو -9

 .العامة والمصلحة الدولية بالمجامالت تتعلق خاصة العتبارات االقامة منحه المدير يرى  من -10
 :(21) المادة
 .النافذة للقوانين وفقا العمل ةوزار  موافقة على الحاصلين واالجانب للعرب العمل اقامة تمنح
 :(22) المادة

 العربية الجمهورية خارج االقامة صاحب غياب مدة تجاوزت اذا المدير من بإذن والعادية الخاصة االقامة تجدد -أ
 .سنة على تزد ولم اشهر ستة السورية

 العرب ذلك من ويستثنى سابقةال الفقرة احكام خالف اذا له المرخصة االقامة في االجنبي او العربي حق يسقط -ب
 .ذلك يثبت ما قدموا اذا العلم خدمة ألداء او والجامعات والمعاهد المدارس في العلم لطلب يتغيبون  الذين واالجانب

 :(23) المادة
 بموافقة إال الغرض هذا يخالف ان معين لغرض االقامة او بالدخول له المرخص االجنبي او العربي على يحظر
 .بذلك يفوضه من او الوزير
 :(24) المادة
 .كنفه في يعيشون  الذين القاصرون  واوالده وزوجه بها له المرخص الشخص االقامة من يستفيد
 :(25) المادة
 واشكال منها االعفاء وحاالت بمنحها المخولة والسلطة وتجديدها باإلقامة الترخيص اجراءات الوزير من بقرار تحدد

 .تتضمنها ان يجب التي والبيانات بها الخاصة واالقرارات الطلبات ونماذج االقامة بطاقات
 الخامس الفصل

 اإلبعاد
 :(26) المادة

 التنفيذ والية السورية العربية الجمهورية خارج االجنبي وأ العربي ابعاد واجراءات حاالت.. الوزير من بقرار تحدد -أ
 .العامة والمصلحة االمن لمقتضيات تبعا ابعادهم تقرر لمن االحتجاز امكنة وتحديد االبعاد قرار على واالعتراض

 .الوزير موافقة بعد السورية العربية الجمهورية الى بالعودة ابعاده سبق الذي االجنبي وأ للعربي يسمح -ب
 االستثناءات
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 :(27) المادة
 الجمهورية قبل من بها المعترف واالقليمية الدولية المنظمات وممثلو والقنصلي الدبلوماسي السلك اعضاء يخضع
 وغيرها والرسوم الخروج وتأشيرات واالقامة والمرور الدخول سمات على الحصول في حكمهم في ومن السورية العربية

 والى السورية العربية الجمهورية في المرعية الدولية االتفاقيات بحسب والمغتربين الخارجية وزارة تقدير الى االحكام من
 .بذلك والمغتربين الخارجية وزارة تفوضه من او الخارج في السورية البعثات من حوتمن بالمثل المعاملة مبدأ

 :(28) المادة
 :اآلتية الفئات القانون  هذا في الواردة واالقامة السمات أحكام من تستثنى

 ماتس يمنحون  حيث برية او جوية او بحرية تذاكر يحملون  الذين القطارات او الطائرات او السفن في العاملون  -1
 في الطائرة او الميناء في السفينة مكوث مدة خالل اال االقامة السمة هذه تخولهم وال المختصة السلطات من دخول
 المختص المركز قبل من التذاكر هذه على التأشير تعليمات الوزير من بقرار وتصدر المحطة في القطار او المطار

 او فيها النزول او السورية العربية الجمهورية دخولهم عند ةالحدودي والمراكز والمحطات والمطارات الموانئ في
 .مغادرتها

 السورية العربية الجمهورية في بالنزول المختصة السلطات لهم ترخص الذين والقطارات والطائرات السفن ركاب -2
 قبل والقطارات والطائرات السفن ربابنة وعلى المحطة في القطار او المطار في الطائرة او الميناء في السفينة بقاء مدة

 .المركز الى سفره جواز وتسليم الركاب من يتخلف من كل اسم عن المختص المركز ابالغ االقالع
 بموجب اعفاؤهم تم الذين السورية العربية للجمهورية المتاخمة الحدود مناطق في واالجنبية العربية الدول رعايا -3

 .البلدين بين مبرمة ثنائية اتفاقيات وفق او خاص نص
 .فيها طرفا سورية تكون  دولية اتفاقيات بموجب إعفاؤهم تم الذين واالجنبية العربية الدول رعايا -4
 .والمغتربين الخارجية وزارة مع بالتنسيق الوزير من بقرار تحدد التي القواعد حدود في المغتربون  -5
 .العامة والمصلحة الدولية بالمجامالت تتعلق خاصة العتبارات /مكتوب بإذن/ اعفاءهم الوزير يرى  من -6

 السابع الفصل
 االقامات رسوم

 :(29) المادة
 :االتية الرسوم انواعها بشتى االقامة بطاقات اصدار عند تستوفى -أ
 .الخاصة االقامة بطاقة عن سورية ليرة الف عشر خمسة -1
 .الفنانين عمل امةاق فيه بما العمل بقصد االقامة بطاقة عن سورية ليرة الف عشر خمسة -2
 .العادية االقامة بطاقة عن سورية ليرة االف عشرة -3
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 .كسورها او سنة لمدة المؤقتة االقامة بطاقة لحاملي اقامة سنة كل عن سورية ليرة االف خمسة -4
 ةصالحي فترة خالل واالجانب للعرب والعودة الخروج تأشيرات رسم االقامة بطاقة عن المستوفى المبلغ يتضمن -ب

 .التأشيرات عدد بلغ مهما االقامة
 :(30) المادة
 :اآلتية الفئات واحدة لمرة السابقة المادة في الواردة الرسوم من تعفى

 .القصر واوالدهم وزوجاتهم جنسياتهم اختالف على الالجئون  -أ
 .المادية قدرتهم لعدم او الدولية بالمجامالت خاصة العتبارات اعفاءهم المدير يرى  الذين واالجانب العرب -ب

 الثامن الفصل
 العقوبات

 :(31) المادة
 .بذلك يفوضه من او الوزير عن صادر قرار بموجب البالد عن القانون  هذا من 3-2 المادتين ألحكام المخالف يبعد
 :(32) المادة

 يوم كل عن مةبالس او باإلقامة له المحددة المدة تجاوز من كل بحق سورية ليرة بمئة تقدر مالية غرامة تفرض -أ
 .المرعية واالنظمة القوانين وفق تحصيلها طريقة وتحدد اشهر ستة حتى تأخير

 .المخالفة تبلغه تاريخ من ايام سبعة خالل مقبول بعذر تقدم اذا الغرامة هذه من المخالف اعفاء للوزير -ب
 وتضاعف المختصة قضائيةال الجهة الى يحال ايام سبعة خالل الغرامة بتسديد المخالف قيام عدم حال في -ج

 .المادة هذه من /أ/ الفقرة في المحددة الغرامة
 خمسة من والغرامة أشهر ستة الى شهر من بالحبس المخالف يعاقب أشهر ستة المخالفة مدة تجاوزت حال في -د

 .سورية ليرة ألف خمسين الى الفا وعشرين
 :(33) المادة
 :االخرى  قوانينال عليها تنص اشد عقوبة باي االخالل عدم مع
 هاتين بإحدى او سورية ليرة ألف مئة الى الفا خمسين من وبالغرامة أشهر ستة الى شهر من بالحبس يعاقب -أ

 من كل نفسها بالعقوبة ويعاقب التنفيذية قراراته او القانون  هذا من 14-9 المادتين أحكام خالف من كل العقوبتين
 .كابهاارت محاولة او المخالفة ارتكاب على ساعد

 او خالف من كل سورية ليرة ألف مئة الى الفا خمسين من وبالغرامة سنتين الى أشهر ستة من بالحبس يعاقب -ب
 نفسها بالعقوبة ويعاقب لهما تنفيذا الصادرة القرارات او القانون  هذا من 3 والمادة أ الفقرة 2 المادة أحكام مخالفة حاول
 .ارتكابها حاولةم او المخالفة ارتكاب على ساعد من كل
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 خمسين من وبالغرامة سنوات ثالث الى سنة من بالحبس السابقة ب الفقرة في عليها المنصوص العقوبة تكون  -ج
 او السورية العربية الجمهورية مع حرب حال في هي دولة رعايا من األجنبي كان اذا سورية ليرة الف مئتي الى الفا
 .معها الدبلوماسية العالقات قطع حال في
 بإحدى او سورية ليرة ماليين عشرة إلى ماليين خمسة من وبالغرامة سنوات خمس الى سنة من بالحبس يعاقب -د

 الحدود مناطق في ضبط او مشروعة غير بصورة السورية العربية الجمهورية غادر او دخل من كل العقوبتين هاتين
 بها اوقف التي الظروف مع تتفق ال او حيحةص غير بها ادلى التي األسباب ان ظهر او لوجوده مسوغ سبب دون 
 .م2013-6-25 تاريخ 9 رقم القانون  مع يتوافق وبما
 :(34) المادة
 بإحدى او سورية ليرة الف خمسين الى الفا وعشرين خمسة من وبالغرامة أشهر ستة الى شهر من بالحبس يعاقب
 .لها تنفيذا درةالصا القرارات او 13 المادة احكام خالف من كل العقوبتين هاتين
 :(35) المادة
 تنفيذ عن امتنع من كل سورية ليرة ألف مئة الى الفا خمسين من وبالغرامة سنتين الى أشهر ستة من بالحبس يعاقب
 التكرار حال وفي االبعاد قرار بتنفيذ االخالل عدم مع القانون  هذا من /26/ المادة ألحكام وفقا بأبعاده الصادر القرار
 .أشهر ستة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة تكون 
 :(36) المادة
 السلطات امام ادلى من كل على القانون  هذا من /33/ المادة من /د/ الفقرة في عليها المنصوص ذاتها العقوبة تطبق

 الجمهورية الى غيره دخول او دخوله لتسهيل بذلك علمه مع صحيحة غير اوراقا اليها قدم او كاذبة بأقوال المختصة
 .فيها غيره اقامة او اقامته او السورية ربيةالع

 :(37) المادة
 من سورية ليرة مئة كل مقابل واحدا يوما يحبس القانون  هذا في عليها المنصوص الغرامة المحكوم يسدد لم إذا

 .االصلية العقوبة في عليها المنصوص المدة على الحبس مدة تزيد اال على الغرامة
 :(38) المادة
 العقوبتين هاتين بإحدى او سورية ليرة ألف مئة الى ألفا خمسين من وبالغرامة أشهر ستة الى شهر من بالحبس يعاقب

 العقوبات الى اضافة لهما تنفيذا الصادرة القرارات او القانون  هذا من /15/23/ المادتين احكام خالف من كل
 .ابعاده على سنوات ثالث مضي بعد اال عودةال له يحق وال المخالف ويبعد النافذ العمل قانون  في عليها المنصوص

 :(39) المادة
 .الفصل هذا في عليها المنصوص المخالفات من اي تكرار حال في العقوبة تضاعف
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 :(40) المادة
 .للدولة العامة الخزينة الى القانون  هذا احكام مخالفة عن الناجمة الغرامات جميع حصيلة تؤول

 التاسع الفصل
 ختامية أحكام

 :(41) ةالماد
 تنفيذا وتنقلهم واقامتهم وخروجهم واالجنبية العربية الدول ابناء بدخول المتعلقة التعليمات الوزير من بقرار تصدر
 .القانون  هذا ألحكام
 :(42) المادة
 واالجنبية العربية الجنسيات يحملون  الذين الفلسطينيين الالجئين بدخول المتعلقة التعليمات الوزير من بقرار تصدر

 .بهم الخاصة االحكام وفق وتنقلهم واقامتهم وخروجهم
 :(43) المادة

 .القانون  هذا احكام وفق االقامة لمنح المحددة المدد احتساب تطبيق معرض في المشروعة غير باإلقامة يعتد ال
 :(44) المادة
 المنفذة لتعليماتوا والقرارات النصوص وجميع م15/1/1970 تاريخ /29/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل ينهى

 .القانون  هذا نفاذ تاريخ من اعتبارا ألحكامه
 :(45) المادة
 .صدوره تاريخ من أشهر ثالثة بعد به ويعمل الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2014-3-11 الموافق هجري  1435-5-10 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /3/ رقم القانون 
 االلكترونية تالمعامال قانون 

  الجمهورية رئيس
-4 الموافق هجري  1435-5-3 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور، أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ميالدي، 3-2014

 األول الفصل
 تعاريف

 (:1) المادة
 لعام 4 رقم بالقانون  الصادر الشبكة ماتوخد االلكتروني التوقيع قانون  من 1 المادة في الواردة التعاريف إلى إضافة
 :منها كل جانب إلى المبين المعنى القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في التالية بالتعابير يقصد 2009

 .إداري  أو تجاري  أو مدني طابع لها أكثر أو طرفين بين تجري  االجراءات من جملة أو إجراء: المعامالت
 .الكترونية بوسائل نفذت معامالت :االلكترونية المعامالت

 استرجاع أو تخزين أو حفظ أو معالجة أو تبادل أو إلدخال يستخدم معلوماتي نظام :الكتروني معلومات نظام
 .الكترونية بوسائل المعلومات

 .الكترونية بوسائل تستلم أو ترسل معلومات :االلكترونية الرسالة
 اذا التجارة قانون  في عليها المنصوص للتداول القابلة االسناد من غيره أو التجاري  السند :االلكتروني التجاري  السند

 .الكترونية بوسيلة تداوله أو انشاؤه تم
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق المالية بالتعامالت لها المرخص الجهة :المالية المؤسسة

 .الكترونية بوسائل جزئيا أو كليا تنفيذه أو انعقاده يجري  أكثر أو طرفين بين اتفاق: االلكتروني العقد
 .اعتباري  أو طبيعي شخص عن نيابة آليا التصرف على قادر الكتروني معلومات نظام: االلكتروني الوسيط

 ال ألغراض وذلك الكترونية بوسائل خدمة من يستفيد أو سلعة يستأجر أو يشتري  طبيعي شخص أي :المستهلك
 .االحترافي االقتصادي نشاطه في تدخل
 تقديم أو تأجيرها أو توزيعها أو توريدها أو السلع كبيع تجاريا نشاطا يزاول اعتباري  أو طبيعي شخص يأ :البائع
 .الكترونية بوسائل نوعها كان مهما خدمة
 حسابات على القيد عمليات اجراء المالية المؤسسة تخول الكترونية بوسائل يتم لألموال تحويل أي :االلكتروني الدفع

 .المركزي  سورية مصرف عن الصادرة النافذة والتعليمات األنظمة وفق وذلك المتعاملين
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 الثاني الفصل
 اإلثبات في

 (:2) المادة
 للكتابة قانونا المقررة الحجية االلكترونية للكتابة يكون  المصدق االلكتروني للتوقيع قانونا المقررة الحجية مراعاة مع

 حجية اخرى  الكترونية وسيلة أي أو االلكتروني البريد أو الفاكس طريق عن الكترونيا المعلومات لتبادل ويكون  الورقية
 .بالكتابة الثبوت مبدأ أو القضائية القرائن
 (:3) المادة
 المعلومات تقديم يقتضي المعاملة بهذه الخاص التشريع وكان الكترونية بوسائل معاملة اجراء على األطراف اتفق إذا

 متفقا الكترونية بوسائل اجرائها اعتبار الغاية لهذه فيجوز ورقية بوسائل الغير إلى مهاتسلي أو إرسالها أو بها المتعلقة
 .إليها والرجوع وتخزينها المعلومات تلك استخراج على قادرا الغير كان إذا التشريعات تلك متطلبات مع

 الثالث الفصل
 المفاوضات ومرحلة االرادة عن التعبير

 (:4) المادة
 تعديله أو التزام انشاء بقصد القبول أو االيجاب إلبداء اإلرادة عن للتعبير قانونا مقبولة طريقة ترونيةااللك الوسائل تعد
 .الغائه أو نقله أو

 (:5) المادة
 .القانونية آلثاره ومنتجا صحيحا الكترونيا وسيطا أطرافه أحد يكون  الذي التعاقد يعد

 الرابع الفصل
 االلكتروني العقد ومكان مانوز  االلكترونية الرسالة وصول اثبات

 (:6) المادة
 :االفتراض هذا أساس على يتصرف أن إليه للمرسل ويحق المرسل عن صادرة االلكترونية الرسالة تعد -أ
 .المرسل عن نيابة التصرف صالحية له شخص من ارسلت أو بنفسه ارسلها الذي هو المرسل كان إذا - 1
 .المرسل عن ينوب الكتروني وسيط من أرسلت إذا - 2
 للتحقق الغرض لهذا استخدامه على المرسل مع اتفق أن سبق الكترونيا معلومات نظام اليه المرسل استخدم إذا - 3
 .المرسل عن صادرة االلكترونية الرسالة أن من
 :اآلتية الحاالت في المادة هذه من األولى الفقرة أحكام تسري  ال -ب
 .المرسل عن تصدر لم االلكترونية الرسالة أن يعلم أن عهبوس كان أو إليه المرسل علم إذا - 1
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 .ذلك غير على الطرفين بين اتفاق هناك كان إذا - 2
 (:7) المادة

 لم وكأنها الرسالة فتعامل إليه المرسل قبل من باستالمها ابالغه على االلكترونية الرسالة اثر المرسل علق إذا - أ
 .االبالغ هذا تسلمه حين إلى تكن
 على معه متفقا كان أو الرسالة تلك بتسلم ابالغه االلكترونية الرسالة بموجب إليه المرسل من المرسل طلب إذا - ب
 اجراء أو تصرف بأي قيامه أو اخرى  وسيلة بأي أو االلكترونية بالوسائل المرسل بإبالغ إليه المرسل قيام فان ذلك
 اليه والمرسل المرسل يتفق لم ما هذا االتفاق أو الطلب لذلك جابةاست يعد االلكترونية الرسالة استلم قد أنه إلى يشير
 .معين شكل وفق االبالغ كون  على
 تسلمها التي الرسالة مضمون  أن على دليال اليه المرسل قبل من االلكترونية الرسالة باستالم المرسل ابالغ يعد ال -ج

 .الرسالة هذه مضمون  االبالغ تضمن اذا اال المرسل اارسله التي االلكترونية الرسالة لمضمون  مطابق إليه المرسل
 (:8) المادة

 من أو المرسل لسيطرة يخضع ال الكتروني معلومات نظام إلى دخولها وقت منذ أرسلت قد االلكترونية الرسالة تعد -أ
 .ذلك غير على إليه والمرسل المرسل يتفق لم ما هذا.. عنه ينوب
 منذ تسلمها تم قد الرسالة فتعد االلكترونية الرسائل لتسلم الكترونيا معلومات ظامن حدد قد اليه المرسل كان اذا -ب

 اطالع وقت هو تسلمها وقت فيعد تحديده تم الذي غير نظام الى الرسالة ارسلت فاذا النظام ذلك إلى دخولها وقت
 .مرة أول عليها اليه المرسل

 وقت هو الرسالة تسلم وقت فيعد االلكترونية الرسائل لتسلم الكترونيا معلومات نظام اليه المرسل يحدد لم اذا -ج
 .فعليا عليها إليه المرسل يطلع لم لو حتى اليه للمرسل تابع الكتروني معلومات نظام ألي دخولها
 (:9) المادة

 يقع لذيا المكان في استلمت وانها المرسل عمل مقر فيه يقع الذي المكان من أرسلت قد االلكترونية الرسالة تعد -أ
 إليه والمرسل المرسل يتفق لم ما هذا اقامته لمكان فالعبرة عمل مقر منهما ألي يكن لم واذا اليه المرسل عمل مقر فيه
 .ذلك غير على
 أو االرسال مكان هو بالمعاملة صلة األكثر المقر فيعد عمل مقر من أكثر إليه المرسل أو للمرسل كان إذا -ب

 باألحكام االخالل عدم مع وذلك التسلم أو االرسال مكان هو الرئيسي العمل مقر يعد الترجيح تعذر وعند التسلم
 .االعتباري  بالشخص الخاصة
 (:10) المادة
 .ذلك غير على يتفق لم ما القبول فيه استلم الذي والزمان المكان في تم قد االلكتروني العقد يعد
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 (:11) المادة
 قواعد التطبيق الواجب القانون  على يطبق التطبيق الواجب القانون  على كترونياالل العقد أطراف بين اتفاق يوجد لم ما

 .المدني القانون  في عليها المنصوص الخاص الدولي القانون 
 (:12) المادة
 أصول قانون  في عليها المنصوص العام الدولي باالختصاص المتعلقة القواعد االلكترونية العقود على تنطبق

 في العامة القواعد فتنطبق سورية في كانا إذا أما مختلفين بلدين في العقد طرفا كان إذا عديالتهوت المدنية المحاكمات
 .االختصاص

 الخامس الفصل
 للتداول القابلة االسناد من وغيرها االلكترونية التجارية االسناد

 (:13) المادة
 المعلومات نظام كان اذا السند بهذا ةالمتعلق الحقوق  باستعمال مخوال االلكتروني التجاري  السند حامل يعد -أ

 .السند أطراف من والتحقق السند ذلك في الحق تحويل إلثبات مؤهال وتداوله السند إلنشاء المستخدم االلكتروني
 السند بإنشاء يسمح النظام هذا كان اذا السند في الحق تداول إلثبات مؤهال االلكتروني المعلومات نظام يعد -ب

 .السند اطراف اسماء على تدل السند من المعتمدة النسخة وكانت وتحويله وحفظه ونيااللكتر  التجاري 
 .فيها الحق يملكون  الذين االشخاص قبل من وتحفظ المعتمدة النسخة ترسل -ج

 (:14) المادة
 االسناد يف األطراف بها يتمتع التي والدفوع الحقوق  بجميع مخولين االلكتروني التجاري  السند في العالقة أطراف يعد

 .القانون  هذا في المذكورة شروطه لجميع مستوفيا السند كان إذا التجارة قانون  ألحكام وفقا الخطية التجارية
 السادس الفصل
 االلكتروني الدفع

 (:15) المادة
 .العامة القواعد وفق االلتزام النقضاء مقبولة وسيلة االلكتروني الدفع يعد

 (:16) المادة
 العمل وقوانين المركزي  سورية مصرف لعمل الناظمة والقوانين األساسي النقد قانون  إلى ونيااللكتر  الدفع يخضع

 .المركزي  سورية مصرف يضعها التي والضوابط واالجراءات النافذة المصرفي
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 السابع الفصل
 المستهلك حماية

 (:17) المادة
 :ومنها الشراء في قراره اتخاذ من المستهلك تمكن واضحة معلومات تقديم البائع على -أ

 .االلكتروني وبريده تسجيله ومكان ورقم وعنوانه بالبائع التعريف
 .االلكترونية المعاملة انجاز لمراحل مفصل وصف

 .الخدمة أو السلعة وسعر ومواصفات وخواص وطبيعة نوع
 .اخرى  مبالغ وأي المستحقة والضرائب تأمينه ومبلغ المنتج تسليم نفقات
 .عنها المعلن باألسعار ملتزما البائع خاللها يكون  التي الزمنية المدة

 .المتوفرة التجارية والضمانات البيع بعد ما بخدمة الخاصة المعلومات
 .االلكتروني الدفع واجراءات طرق 
 .االلتزامات تنفيذ عدم على المترتبة واالثار العقد وتنفيذ التسليم واجال طرق 
 .بذلك المتعلقة واآلجال المدفوع المبلغ واسترداد المنتج استبدال او اعادة طرق 
 .الدفع في المعتمدة العملة
 .وجدت إن بالمعاملة المتعلقة االتصاالت تقانات الستعمال االضافية النفقات
 .الخاطئ االستخدام من والتحذيرات السلعة استخدام ارشادات

 .معتمدة بطريقة يمثله من أو مرسلال هوية تتضمن أن المستهلك إلى موجهة الكترونية رسالة أي في يشترط -ب
 .االلكترونية المعاملة مراحل جميع في عليها لالطالع للمستهلك الكترونيا المعلومات هذه توفير يجب -ج

 (:18) المادة
 المعلومات ادخال اخطاء مراجعة من مناسبة الكترونية بطريقة المستهلك تمكين البيع عملية اقرار قبل البائع على

 .ارادته حسب عنه العدول أو تغييره أو التعاقد اقرار من وتمكينه خياراته لجميع لنهائيةا والمراجعة
 (:19) المادة
 :يلي بما حفظها يمكن بطريقة المستهلك يشعر ان عليه للبائع القبول وصول عند
 .بالتسليم التزامه البائع تنفيذ يفيد ما - 1
 .العقد تنفيذ بتتبع لكللمسته تسمح التي االتصال ووسائل المعلومات - 2

 (:20) المادة
 :تبدأ عمال أيام عشرة مدة خالل البضاعة واعادة بذلك البائع وابالغ الشراء عن العدول حق ممارسة للمستهلك -أ
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 .المستهلك قبل من استالمها تاريخ من.. البضائع يخص فيما..
 .الخدمة من االستفادة بدء تاريخ من.. الخدمات يخص فيما.. 
 أو واضحة غير الخدمات أو بالبضائع المتعلقة المعلومات كانت اذا البائع نفقة على السلع اعادة مصاريف ن تكو  -ب

 االعادة فتكون  القانون  هذا في عليها المنصوص المعلومات ببيان التزاماته بجميع البائع اوفى اذا اما صحيحة غير
 .المشتري  نفقة على
 .ذلك غير على الطرفان قاتف اذا المادة هذه أحكام تسري  ال -ج

 (:21) المادة
 البائع استالم فور المستهلك إلى المدفوع المبلغ اعادة البائع على الشراء عن العدول فيها يجوز التي الحاالت في

 .ذلك غير على يتفق لم ما عمال أيام سبعة مدة خالل للبضاعة
 (:22) المادة
 :اآلتية الحاالت في الشراء عن العدول ستهلكللم يحق ال القانون  هذا من 17 المادة مراعاة مع
 .عليها المتفق التجربة مدة تتجاوز زمنية مدة الخدمة من استفاد أو السلعة استعمل إذا - 1
 .طلبه يناسب بما عدلت أو للمستهلك خاصة بمواصفات اعدت الخدمة أو السلعة كانت اذا - 2
 .اإلعالمية والمواد البرمجيات أو البصرية أو السمعية التسجيالت عن االختام بنزع المستهلك قام إذا - 3
 .والكتب والمنشورات والمجالت الصحف شراء حالة في - 4
 .المستهلك قبل من حفظها أو استخدامها سوء نتيجة الخدمة أو السلعة في عيب ظهور حالة في - 5
 .ذلك في دور أي للمستهلك يكن ولم افيه عيب وجد اذا اال اإلنترنت من تحمل برمجيات هي السلعة كانت إذا - 6

 (:23) المادة
 لباقي العائدة المعلومات جميع بحماية االلكترونية بالوسائل نشاطهم يمارسون  الذين االقتصادي النشاط أطراف يلتزم

 المعلومات هذه ألصحاب معنويا أو ماديا ضررا يحمل أن شأنه من بما التعامل أو التصرف لهم يجوز وال األطراف
 .أصحابها من صريحة بموافقة الا

 الثامن الفصل
 عامة أحكام

 (:24) المادة
 الشبكة وخدمات االلكتروني التوقيع وقانون  التجارة قانون  إلى يرجع القانون  هذا في نص عليه يرد لم ما كل في

 لعمل الناظمة نينوالقوا المستهلك حماية وقانون  المعلوماتية الجريمة ومكافحة الشبكة على التواصل تنظيم وقانون 
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 وسائر االلكتروني التجاري  العمل أو بالمعاملة العالقة ذات الدولي التجاري  العرف وقواعد المركزي  سورية مصرف
 .الصلة ذات النافذة واألنظمة القوانين
 (:25) المادة

 .نهام بكل المنوطة والمهام القانون  هذا تطبيق المكلفة الجهات الوزراء مجلس من بقرارات تحدد -أ
 .أحكامه لتطبيق الالزمة التنظيمية اللوائح اختصاصها حسب كل القانون  هذا تطبيق المكلفة الجهات تضع -ب

 (:26) المادة
 .نشره تاريخ من أشهر ستة بعد نافذا ويعد الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2014-3-11 لـ الموافق هجري  1435-5-10 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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  /4رقم / القانون 
 2004 لعام /31/ رقم السير قانون  مواد بعض تعديل

  الجمهورية رئيس
 الموافق هجري  10/5/1435 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ميالدي 11/3/2014

 (:1) المادة
 2008 لعام 11 رقم التشريعي بالمرسوم المعدل 2004 لعام 31 رقم والمركبات السير قانون  من 124 المادة تعدل

 : "يلي كما لتصبح
 دون  فيها النقل يجري  أن على اعتبارياً  أو طبيعياً  شخصاً  كان سواء مالكها باسم خصوصية النقل سيارات تسجل. أ

 . نوعه كان أياً  عوض
 : اآلتية الجهات دةالما هذه من( أ) الفقرة من يستفيد كما. ب
 . السورية العربية الجمهورية في والقنصلية الدبلوماسية والبعثات الدولية المنظمات. 1
 . بنشاطاتها الخاصة لألعمال الحرفية والجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية والنقابات الشعبية المنظمات. 2
 وشركاته الطيران ومؤسسات والمدارس والدينية الخيريةو  العلمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات المستشفيات. 3

 . لإلعالم الوطني والمجلس الحديدية والخطوط
 . النافذة واألنظمة القوانين بموجب السيارات هذه على الواجبة الرسوم تحدد. ج
 الجهات حدىإ طلب على بناء الوزير من قرار بموجب المادة هذه من( ب) الفقرة إلى أخرى  جهات إضافة يجوز. د

 . الخاصة أو العامة
 (:2) المادة
 .  الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 . ميالدي 16/3/2014 الموافق هجري  15/5/1435 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /5/ رقم القانون 
 العامة االنتخابات قانون 

 األول الفصل
 االنتخابية والحقوق  واألهداف التعاريف

 :(1) المادة
 :منها كل إزاء المبين المعنى القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في اآلتية بالتعابير يقصد
 .العامة االنتخابات قانون : القانون 

 .المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس في وممثليه الجمهورية رئيس انتخاب في حقه الناخب ممارسة: االنتخاب
 من 116 المادة ألحكام وفقا العليا الوطنية بالمصلحة تتعلق مسألة أي إحالة عند الناخبين رأي أخذ: االستفتاء
 .الدستور
 .لالنتخابات العليا القضائية اللجنة: العليا اللجنة
 .لالنتخابات العليا اللجنة بإشراف تعمل التي القضائية اللجنة: الفرعية اللجنة
 .الترشيح طلبات قانونية في تبت التي القضائية اللجنة: الترشيح لجنة
 .االنتخابي المركز في االنتخاب إدارة تتولى التي اللجنة: االنتخاب لجنة

 االستفتاء في رأيه إبداء أو ممثليه اختيار في االنتخابية حقوقه الناخب فيه يمارس الذي المكان: االنتخابي المركز
 .عملها االنتخاب لجنة فيه وتباشر
 .المقاعد من محدد عدد له والمخصص الناخبين يضم يالذ الجغرافي الحيز: االنتخابية الدائرة
 .الناحية مدير أو المنطقة مدير أو المحافظ: اإلداري  الرئيس
 .االنتخابية بالحقوق  يتمتع مواطن كل: الناخب
 .االستفتاء أو االنتخاب في حقه مارس ناخب كل: المقترع
 مجالس عضوية أو الشعب مجلس عضوية أو الجمهورية رئيس لمنصب نفسه بترشيح يرغب مواطن كل: المرشح
 .المحلية اإلدارة
 .المرشح أو للناخب المدني القيد مكان: االنتخابي الموطن
 للتنظيم منتسب أو أجر لقاء المشترك أو الخاص القطاع في أو العامة الجهات إحدى في يعمل من كل: العامل
 .صناعيا أو تجاريا سجال يملك وال العمالي النقابي
 بشقيها الزراعة وتكون  الفالحي للتنظيم منتسب أو غيره مع باالشتراك أو بمفرده األرض في يعمل من كل :الفالح
 .الزراعي لإلنتاج إال صناعيا أو تجاريا سجال يملك وال األساسي رزقه مصدر والحيواني النباتي
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 :(2) المادة
 :إلى القانون  هذا يهدف

 .الجمهورية رئيس انتخاب تنظيم /أ
 .الشعب مجلس أعضاء انتخاب متنظي /ب
 .المحلية اإلدارة مجالس أعضاء انتخاب تنظيم/ج
 .الشعبي االستفتاء تنظيم/د
 مراقبتها في المرشحين وحق ونزاهتها االنتخابية العمليات وسالمة بحرية ممثليهم باختيار الناخبين حق ضمان /ه

 .بإرادتهم العابثين وعقاب
 .وتنظيمها النتخابيةا العمليات تمويل ضوابط تحديد /و
 .االنتخابية الدعاية تنظيم/ز

 :(3) المادة
 القانون  هذا في عليها المنصوص الشروط فيه توفرت متى عليه وواجب مواطن لكل حق واالستفتاء االنتخاب /أ

 .السياسي انتمائه أو رأيه أو دينه عن النظر بغض وذلك لممارسته
 يجوز وال وفردية حرة بصورة والمتساوي  والمباشر والسري  العام تراعباالق االستفتاء أو االنتخاب حق يمارس /ب

 .بالوكالة الحق هذا ممارسة
 :(4) المادة
 موقوفا أو الحق هذا من محروما يكن لم ما عمره من عشرة الثامنة أتم مواطن كل االستفتاء أو االنتخاب بحق يتمتع
 .القانون  هذا ألحكام وفقا عنه

 :(5) المادة
 :االستفتاء أو االنتخاب قح من يحرم

 .الحجر مدة طيلة عليه المحجور/أ
 .مرضه مدة طيلة أهليته في مؤثر عقلي بمرض المصاب /ب
 للقانون  وفقا اعتباره إليه يرد لم ما مبرم حكم بمقتضى العامة بالثقة مخلة أو شائنة جنحة أو بجناية عليه المحكوم/ج

 .العدل وزير من بقرار ةالعام بالثقة والمخلة الشائنة الجنح وتحدد
 :(6) المادة
 وقوى  الجيش عسكريي عن المحلية اإلدارة مجالس عضوية أو الشعب مجلس لعضوية والترشح االنتخاب حق يوقف
 .الخدمة في وجودهم طيلة الداخلي األمن
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 :(7) المادة
 االنتخاب ورقة على بأنفسهم ءهمآرا يثبتوا أن يستطيعون  ال الذين االعاقة ذوي  من وغيرهم المكفوفين للناخبين يجوز
 الرأي يبدوا أن أو االنتخاب ورقة على يبدونه الذي الرأي بتدوين االنتخاب لجنة أمام معهم يحضر من إلى يعهدوا أن

 .المحضر في االنابة هذه اللجنة رئيس يثبت الحالتين وفي االنتخاب لجنة أعضاء يسمعهم بحيث مشافهة
 الثاني الفصل

 ولجانها لالنتخابات العليا ةالقضائي اللجنة
 :(8) المادة

 واالستفتاء االنتخابات إدارة تتولى دمشق مقرها" لالنتخابات العليا القضائية اللجنة" تسمى قضائية لجنة تشكل/أ
 الالزمة اإلجراءات جميع واتخاذ المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس عضوية انتخابات على الكامل واإلشراف
 .أخرى  جهة أي عن عملها في باالستقالل وتتمتع ونزاهتها وسالمتها مارستهام حرية لضمان

 احتياطا ومثلهم النقض محكمة مستشاري  من األعلى القضاء مجلس يسميهم أعضاء سبعة من اللجنة تتألف /ب
 .أعضائها مكافآت وتحديد بتشكيلها مرسوم ويصدر

ذا للعزل قابلين غير اللجنة أعضاء/ج  من األقدم منه بدال حل األسباب من سبب ألي اعضائها أحد مكان شغر وا 
 .االحتياط القضاة

 شؤونها في التدخل جهة أي على ويحظر وشفافية وحيادية تام باستقالل واختصاصاتها مهامها اللجنة تمارس/د
 .صالحياتها من الحد أو ومهامها
 :(9) المادة

 .للتجديد قابلة غير لهاتشكي مرسوم تاريخ من سنوات أربع اللجنة عضوية مدة /أ
 أغلبية بحضور قانونية اجتماعاتها وتكون  انعقادها إلى ويدعو أعضائها بين من األقدم القاضي اللجنة يرأس /ب

 وفي الحاضرين بأغلبية قراراتها اللجنة وتتخذ والتصويت المداولة في متساوية بحقوق  اللجنة أعضاء ويتمتع أعضائها
 .الجلسة رئيس منه الذي انبالج يرجح األصوات تساوي  حال
 .أعضائها من األقدم العضو عنه ينوب اللجنة رئيس غياب حال في /ج
 اللجنة عن يصدر ما باالنتخابات أعمالها تتصل التي الجهات من وغيرها العامة الجهات وسائر الوزارات جميع تنفذ/د

 .قرارات من
 .مهامها إنجاز هدفب الخبرة ذوي  من مناسبا تراه بمن االستعانة حق للجنة/ه

 :(10) المادة
 :العليا القضائية اللجنة تتولى
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 .القانون  هذا أحكام تطبيق حسن على العمل /أ
 .العليا الدستورية المحكمة بإشراف الجمهورية رئيس انتخاب عملية إدارة/ب
 الالزمة جراءاتاإل جميع وتنظيم المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس أعضاء انتخابات على الكامل اإلشراف/ج

 .ومراقبتها وشفافيتها ونزاهتها وسالمتها ممارستها حرية لضمان
 .به الخاصة اإلجراءات جميع وتنظيم االستفتاء عملية على الكامل اإلشراف/د
 .عملها على واإلشراف مقراتها وتحديد الفرعية اللجان أعضاء تسمية/ه
 واإلشراف مقراتها وتحديد المحلية اإلدارة ومجالس الشعب لسمج بانتخابات الخاصة الترشيح لجان أعضاء تسمية /و

 .عملها على
 .االنتخاب نتائج إحصاء على العام اإلشراف /ز
 .الشعب مجلس النتخابات النهائية النتائج إعالن/ح 
 :(11) المادة 
 أو انتخابي استحقاق يا عند محافظة كل في العليا القضائية اللجنة من بقرار ثالثية قضائية فرعية لجنة تشكل /أ 

 .الواحدة المحافظة في لجنة من أكثر تشكيل ويجوز األقدم القاضي يرأسها استئناف قضاة بمرتبة استفتاء
 اللجنة في األصيل القاضي محل منهم أي يحل ذاتها بالمرتبة احتياط قضاة ثالثة تسمية التشكيل قرار يتضمن/ب 

 .غيابه عند الفرعية
 .الفرعية اللجان مكافآت العليا يةالقضائ اللجنة تحدد/ج
 .توجيهاتها ووفق إشرافها تحت وتعمل العليا القضائية اللجنة عن الصادرة بالقرارات الفرعية اللجان تلتزم/د
 .مهامها إنجاز بهدف الخبرة ذوي  من مناسبا تراه بمن االستعانة حق للجنة /ه

 :(12) المادة
 :الفرعية اللجان تتولى

 .اإلداري  الرئيس مع بالتنسيق االستفتاء أو االنتخاب يوم من األقل على أيام سبعة قبل القتراعا مراكز تحديد /أ
 وعمل المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس بانتخابات المتعلقة الترشيح لجان عمل على المباشر اإلشراف /ب

 .االنتخابية المراكز لجان
 .المحلية اإلدارة مجالسو  الشعب مجلس النتخابات المرشح انسحاب قبول /ج
 .ومراقبتها االنتخابية العملية متابعة من المرشحين وكالء تمكن التي المصدقة الكتب إعطاء /د
 .لها التابعة االنتخابية الدوائر في االنتخاب مراكز من الواردة االنتخاب نتائج إحصاء على اإلشراف /ه
 .االنتخاب مراكز ولجان الترشح لجان عن الصادرة القرارات بشأن إليها تقدم التي الطعون  في البت /و
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 في المركز لهذا بالنسبة االنتخاب وا عادة االنتخابي المركز نقل أو إلغاء /الضرورة عند/ الفرعية للجنة يجوز /ز
 .اللجنة تحدده الذي المكان

 وسائل أو ئهموكال أو المرشحين من يشاء من بحضور عليها المعترض الصناديق فرز إعادة على اإلشراف /ح
 .بذلك محضرا وتنظم اإلعالم

 .المحلية اإلدارة مجالس النتخابات النهائية النتائج إعالن /ط
 :(13) المادة

 كل في العليا اللجنة من بقرار المحلية االدارة ومجالس الشعب مجلس النتخابات ثالثية قضائية ترشيح لجنة تشكل /أ
 .الواحدة االنتخابية الدائرة في لجنة من أكثر تشكيل ويجوز األقدم القاضي ايرأسه بداية قضاة بمرتبة انتخابية دائرة
 بمرتبة محافظة كل في العليا اللجنة من بقرار المحلية االدارة مجالس النتخابات ثالثية قضائية ترشيح لجنة تشكل /ب

 .الواحدة المحافظة في لجنة من أكثر تشكيل ويجوز األقدم القاضي يرأسها بداية قضاة
 لجنة في األصيل القاضي محل منهم أي يحل ذاتها بالمرتبة احتياط قضاة ثالثة تسمية التشكيل قرار يتضمن/ج

 .غيابه عند الترشيح
 .الترشيح لجان مكافآت العليا القضائية اللجنة تحدد/د
 .إشرافها تحت لوتعم الفرعية واللجان العليا القضائية اللجنة عن الصادرة بالقرارات الترشيح لجان تلتزم /ه

 :(14) المادة
 :المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس النتخابات الترشيح لجنة تتولى

 مقبوال الطلب ويعد الطلب تسجيل تاريخ من األكثر على أيام خمسة خالل فيها والبت الترشيح طلبات قانونية دراسة/أ
 .فيه البت دون  المدة هذه انتهاء حال في
 .المرشح إليه ينتمي لذيا القطاع من التأكد/ب
 .مقرها في حدة على قطاع لكل الهجائية األحرف لتسلسل وفقا ترشيحهم قبول قررت من أسماء إعالن/ج

 :(15) المادة
 الدولة في المدنيين العاملين من انتخابي مركز كل في المحافظ من بقرار أعضاء ثالثة من االنتخاب لجنة تشكل /أ

 .التشكيل قرار في رئيسها ويسمى االنتخاب مركز إلدارة
 دائرته في الفرعية اللجنة رئيس أمام القانونية اليمين العمل مباشرتهم قبل االنتخاب مراكز لجان أعضاء يؤدي/ب

 ".وحياد ونزاهة وأمانة بصدق مهمتي أؤدي أن العظيم باهلل أقسم: "اآلتية الصيغة وفق االنتخابية
 اليمين يحلفه أن بعد الحاضرين الناخبين من منه بدال رئيسها يعين اباالنتخ مركز لجنة أعضاء أحد غاب إذا /ج

 .المادة هذه من /ب/الفقرة في عليها المنصوص القانونية
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 قبل من جديدة لجنة أو للجنة رئيس تعيين يجري  بأكملها االنتخاب مركز لجنة غابت أو اللجنة رئيس غاب إذا /د
 هذه من /ب/الفقرة في عليها المنصوص القانونية اليمين أمامه أعضاؤها ديويؤ  االنتخابي المركز في اإلداري  الرئيس
 . المادة
 :(16) المادة
 :االنتخاب مركز لجنة تتولى

 .االنتخابي المركز في االقتراع عملية إدارة /أ
 .شخصيتهم من والتأكد المقترعين أسماء تسجيل /ب
 .نتائجه وا عالن المركز في األصوات فرز إجراء/ج
 .الفرعية اللجنة إلى ورفعها االقتراع محاضر ظيمتن /د
 واعتراضاتهم مالحظاتهم إلى واالستماع األصوات وفرز االقتراع عملية مراقبة من وكالئهم أو المرشحين تمكين /ه

 .خاص محضر في ذلك وتدوين
 .األصوات وفرز االقتراع عملية مراقبة من والصحافة اإلعالم وسائل تمكين/و
 في الشأن بهذا قراراتها وتدون  األصوات وفرز االنتخابية العملية سير أثناء إليها المقدمة عتراضاتاال في البت/ز

 .الشأن بهذا مبرما قرارها يكون  التي الفرعية اللجنة أمام للطعن قابلة القرارات هذه وتكون  الخاص المحضر
 :(17) المادة
 االنتخابي المركز في العام النظام حفظ وعليه االقتراع ترةف طيلة العدلية الضابطة صفة االنتخاب مركز لجنة لرئيس
 الداخلي األمن بقوى  االستعانة وله االنتخابية حقوقهم ممارسة في الناخبين حرية لضمان الالزمة التدابير جميع واتخاذ
 .الضرورة عند

 الثالث الفصل
 المقاعد وعدد االنتخابية الدوائر

 :(18) المادة
 :لغرض واحدة انتخابية دائرة السورية العربية الجمهورية أراضي تعد
 .الجمهورية رئيس انتخاب /أ

 .االستفتاء /ب
 :(19) المادة
 المرشحين من عدد دائرة كل في وينتخب االنتخابية الدائرة أساس على الشعب مجلس لعضوية االنتخابات تجري 
 .لها المخصصة المقاعد عدد يساوي 
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 :(20) المادة
 من تتكون  التي حلب محافظة عدا الشعب لمجلس أعضاء ممثليها النتخاب بالنسبة انتخابية ةدائر  محافظة كل تعد

 .حلب محافظة مناطق دائرة. حلب مدينة دائرة.. هما انتخابيتين دائرتين
 :(21) المادة
 .عضوا وخمسين مئتين /250/ من الشعب مجلس يتألف
 :(22) المادة
 :اآلتيين نالقطاعي عن ممثلين من الشعب مجلس يتكون 

 .والفالحين العمال/ أ
 .الشعب فئات باقي /ب

 .الشعب مجلس مقاعد مجموع من األقل على بالمئة خمسين /50/األول القطاع ممثلي نسبة وتكون 
 :(23) المادة

 .القائم الشعب مجلس والية انتهاء تاريخ من يوما تسعين قبل يصدر بمرسوم الشعب مجلس انتخابات موعد يحدد /أ
 القانون  هذا من /22/ المادة في إليهما المشار القطاعين من لكل المخصص األعضاء عدد المرسوم منيتض /ب

 .انتخابية دائرة لكل بالنسبة
 :(24) المادة
 :اآلتيين القطاعين عن ممثلين من المحلية اإلدارة مجالس تتكون 

 .والفالحين العمال /أ
 .الشعب فئات باقي /ب

 النسبة هذه تشترط وال المحلية المجالس في األقل على بالمئة خمسين بالمئة/50/ألولا القطاع ممثلي نسبة وتكون 
 .الواحدة االنتخابية الدائرة في القطاعين بين المقاعد توزيع عند المادة هذه في إليها المشار
 :(25) المادة

 تلك مدة انتهاء تاريخ تسبق تيال الستين األيام خالل يصدر بمرسوم المحلية اإلدارة مجالس انتخابات موعد يحدد/أ
 .المجالس

 بقرار القانون  هذا من /24/ المادة في إليهما المشار القطاعين من قطاع لكل المخصص األعضاء عدد يحدد /ب
 .انتخابية دائرة لكل بالنسبة المحلية اإلدارة وزير من
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 :(26) المادة
 وتنتخب الدوائر هذه ناخبي قبل من االنتخابية لدوائرا أساس على المحلية اإلدارة مجالس أعضاء انتخاب يجري  /أ

 .لها المخصص المقاعد عدد يساوي  المرشحين من عددا دائرة كل
 مئة على سكانها عدد يزيد التي والمدن المحافظات مراكز ومدن المحافظات لمجالس االنتخابية الدوائر عدد يحدد /ب

 .المحلية اإلدارة وزير من بقرار نسمة ألف
 .المحلي مجلسها انتخاب معرض في واحدة انتخابية دائرة األخرى  اإلدارية والوحدات المدن من كل تعد/ج
 للنسب وفقا المحلية اإلدارة وزير من بقرار األخرى  اإلدارية والوحدات المحافظات لمجالس األعضاء عدد يحدد/د

 .المحلية اإلدارة قانون  في المحددة
 .المحافظ من بقرار دوائر إلى المقسمة والمدن المحافظات لمجالس ددةالمح الدوائر في المقاعد توزع /ه

 الرابع الفصل
 العام االنتخابي السجل

 :(27) المادة
 حق ممارسة شروط فيه تتوفر مواطن لكل فردية ومسؤولية أساسيا حقا العام االنتخابي السجل في التسجيل يعد

 اسمه تسجيل من التحقق وله االنتخابي السجل في اسمه سجيلت يطلب أن وله القانون  هذا أحكام بموجب االنتخاب
 .فيه واردا يكن لم إن

 :(28) المادة
 وزارتي مع بالتنسيق الداخلية وزارة قبل من السورية العربية الجمهورية مستوى  على العام االنتخابي السجل إعداد يتم /أ

 .لإلحصاء المركزي  والمكتب المحلية واإلدارة العدل
 :ناخب كل عن التالية البيانات العام االنتخابي السجل يتضمن نأ يجب /ب
 .الكامل الثالثي االسم/
 .ونسبتها األم اسم/
 .الجنس/
 .الوالدة وتاريخ مكان/
 .الدائم اإلقامة مكان/
 .الوطني الرقم/
 .المدني القيد ومكان رقم/
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 مراجعته تتم كما التعديل أو الحذف أو إلضافةل عام كل بداية في واحدة مرة العام االنتخابي السجل مراجعة تتم /ج
 .انتخابي استحقاق أي موعد من األقل على شهرين مدة قبل

 :(29) المادة
 عملية أي من األقل على شهرين قبل العام االنتخابي السجل وتدقيق تحديث من التأكد العليا القضائية اللجنة على

 .انتخابية
 الخامس الفصل

جراءات شروط  السورية العربية الجمهورية رئيس لمنصب الترشيح وا 
 :(30) المادة
 ..يلي ما السورية العربية الجمهورية رئيس منصب إلى المرشح في يشترط

 .االنتخاب فيه يجري  الذي العام بداية في وذلك عمره من عاما األربعين متما يكون  أن /أ
 .بالوالدة السورية العربية بالجنسية متمتعين ينأبو  من بالوالدة السورية العربية بالجنسية متمتعا يكون  أن /ب
 من متزوجا يكون  أال /د. اعتباره إليه رد ولو شائن بجرم محكوم وغير والسياسية المدنية بحقوقه متمتعا يكون  أن /ج

 .سورية غير
 طلب تقديم عند متصلة دائمة إقامة سنوات عشر عن تقل ال مدة السورية العربية الجمهورية في مقيما يكون  أن /ه

 .الترشيح
 .السورية العربية الجمهورية جنسية غير أخرى  جنسية أي يحمل أال /و
 .االنتخاب حق ممارسة من محروما يكون  أال /ز

 :(31) المادة
 .مباشرة الشعب من السورية العربية الجمهورية رئيس ينتخب
 :(32) المادة

 ال مدة في القائم الرئيس والية انتهاء قبل السورية عربيةال الجمهورية رئيس انتخاب الى الشعب مجلس رئيس يدعو /أ
 .االنتخاب تاريخ الدعوة تتضمن أن ويجب يوما تسعين على تزيد وال يوما ستين عن تقل
 الشعب لمجلس السورية العربية الجمهورية رئيس انتخابات إلى نفسه ترشيح في رغبته عن الترشيح طالب يعلم /ب
 .ترشيحه بتأييد يرغب الذي المرشح اختيار بالشع مجلس لعضو يتسنى كي

 :(33) المادة
 .للدعوة التالي اليوم من مفتوحا السورية العربية الجمهورية رئيس لمنصب الترشيح باب يعد
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 :(34) المادة
 ..يلي لما وفقا إجراءاتها وتنظم السورية العربية الجمهورية رئيس انتخاب على العليا الدستورية المحكمة تشرف

 تسلسل وفق خاص سجل في ويسجل المحكمة إلى القانوني وكيله أو بالذات المرشح قبل من الترشيح طلب يقدم /أ
 .السورية العربية الجمهورية رئيس النتخاب للدعوة التالي اليوم من أيام عشرة مدة خالل وروده

 عضوا وثالثين خمسة من شيحهلتر  خطي تأييد على حاصال الترشيح طالب كان إذا إال الترشيح طلب يقبل ال /ب
 لرئاسة واحد مرشح من أكثر يؤيد أن األعضاء هؤالء من ألي يجوز وال الشعب مجلس أعضاء من األقل على

 .السورية العربية الجمهورية
 مدة النتهاء التالية أيام الخمسة خالل فيها والبت الترشيح طلبات قانونية دراسة العليا الدستورية المحكمة تتولى/ج
 .األكثر على قديمهات
 .ترشيحهم قبول قررت من أسماء العليا الدستورية المحكمة تعلن /د

 :(35) المادة
 من أيام ثالثة خالل القرار هذا من يتظلم أن العليا الدستورية المحكمة قبل من ترشيحه طلب رفض لمن يحق /أ

 .طلبه رفض تاريخ
 .مبرم بقرار لتقديمه التالية أيام الثالثة اللخ التظلم هذا في العليا الدستورية المحكمة تبت /ب

 :(36) المادة
 الجريدة في النشر بطريق القائمة هذه بإعالن وتقوم بالمرشحين نهائية قائمة إعداد العليا الدستورية المحكمة تتولى

 .لالقتراع المحدد اليوم من األقل على يوما عشر خمسة قبل وذلك يوميتين صحيفتين وفي الرسمية
 :(37) ادةالم

 ..التالية الحاالت في ذاتها الشروط وفق مجددا الترشح باب فتح إلى الشعب مجلس رئيس يدعو
 .المحددة القانونية المدة ضمن العليا الدستورية المحكمة قبل من مرشح أي ترشيح يقبل لم إذا /أ

 .المحددة القانونية لمدةا ضمن العليا الدستورية المحكمة قبل من واحد مرشح سوى  ترشيح يقبل لم إذا /ب
 .الرئاسة لمنصب واحد مرشح سوى  يبق ولم االقتراع باب فتح قبل ترشيحه قبول تم الذي المرشح توفي إذا/ج

 :(38) المادة
 االنتخابية المراكز ولجان الفرعية واللجان العليا القضائية اللجنة تقوم القانون  هذا من /34/ المادة أحكام مراعاة مع

 .العليا الدستورية المحكمة بإشراف الجمهورية رئيس بانتخاب يتعلق فيما القانون  هذا ألحكام اوفق بمهامها
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 السادس الفصل
جراءات شروط  المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس لعضوية الترشيح وا 

 :(39) المادة
 :االتية وطالشر  فيه تتوافر من المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس لعضوية الترشيح بحق يتمتع

 الترشيح طلب تقديم بتاريخ األقل على سنوات عشر منذ السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا يكون  أن /أ
 ./7/4/2011/تاريخ /49/رقم التشريعي المرسوم بموجب السورية العربية الجنسية منح من الشرط هذا من ويستثنى

 .عمره من والعشرين الخامسة متما يكون  أن/ب
 .والسياسية المدنية بحقوقه متمتعا يكون  أن/ج
 .االنتخاب حق ممارسة من محروما يكون  أال/د
 إليه يرد لم ما القطعية الدرجة مكتسب حكم بمقتضى العامة بالثقة مخلة أو شائنة جنحة أو بجناية محكوم غير/ه

 .العدل يروز  من بقرار العامة بالثقة والمخلة الشائنة الجنح وتحدد للقانون  وفقا اعتباره
 .إليها االنتخابي موطنه ناقال أو عنها نفسه يرشح التي االنتخابية الدائرة في ناخبا يكون  أن/و

 :(40) المادة
 المرخصة السياسية األحزاب قبل من المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس لعضوية الترشيح طلبات تقديم يجوز /أ

 .فردية أو جماعية بطريقة
 .االنتخابية اللجان من أي في عضوا يكون  أن للمرشح يجوز ال /ب

 :(41) المادة
 كل في الغيا آثار من عليه يترتب وما الترشيح اعتبار طائلة تحت واحدة انتخابية دائرة من أكثر في الترشيح يجوز ال

 .الدوائر
 :(42) المادة

 .بمناصبهم استمرارهم مع الشعب مجلس لعضوية أنفسهم يرشحوا أن للوزراء /أ
 يرشحوا أن والمشترك العام القطاعين جهات وسائر ومؤسساتها الدولة من والعاملين الموظفين ولجميع لقضاةل/ب

 .قائما ترشيحهم دام ما أجر بال خاصة إجازة يمنحوا أن على الشعب مجلس النتخابات أنفسهم
 :(43) المادة

 .المحلي مجلسها لعضوية أنفسهم ترشيح اإلدارية الوحدة مالك في الدائمين للعاملين يجوز ال
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 :(44) المادة
 خالل الترشيح لجنة إلى خطي بطلب المحلية اإلدارة مجالس عضوية أو الشعب مجلس لعضوية المرشح يتقدم /أ

 .االنتخاب موعد تحديد المتضمن المرسوم نشر تاريخ يلي الذي اليوم من أيام سبعة
 لجنة أمام طلبه قبول قبل ترشيحه سحب المحلية اإلدارة مجالس أو الشعب مجلس لعضوية للمرشح يجوز/ب

 .الترشيح
 الفرعية اللجنة أمام طلبه قبول بعد ترشيحه سحب المحلية اإلدارة مجالس أو الشعب مجلس لعضوية للمرشح يجوز/ج

 .االنتخاب ليوم سابقة أيام سبعة عن تقل ال مدة خالل
 :(45) المادة
 تقديم القانوني لوكيله يحق بنفسه الطلب تقديم عليه تعذر أو السورية عربيةال الجمهورية خارج الترشيح طالب كان إذا

 .أصوال مصدقة وكالة بموجب وذلك منه بدال سحبه أو الترشيح طلب
 :(46) المادة

 من تبدأ األكثر على أيام ثالثة خالل الفرعية اللجنة أمام الترشيح لجنة قرار على االعتراض الترشيح لطالب يحق /أ
 .الترشيح طلبات في للبت المحددة المدة انتهاء تاريخ من أو المقبولين أسماء إعالن تاريخ يلي الذي اليوم
 .مبرم بقرار تقديمه تاريخ من األكثر على أيام ثالثة خالل باالعتراض الفرعية اللجنة تبت/ب

 :(47) المادة
 تاريخ يلي الذي اليوم من تبدأ أيام ثالثة خالل الفرعية اللجنة امام الغير ترشيح صحة في الطعن ناخب لكل يحق/أ

 .المرشحين أسماء إعالن
 .مبرم بقرار تقديمه تاريخ من األكثر على أيام ثالثة خالل الطعن في الفرعية اللجنة تبت/ب

 السابع الفصل
 االنتخابية الحملة

 :(48) المادة
 وكل وأهدافه خطته وبيان ترشيحه بإعالن راتنش يذيع أن نهائي بشكل ترشيحه قبول بعد الرئاسية لالنتخابات للمرشح

 .االنتخابي ببرنامجه يتعلق ما
 :(49) المادة

 نشرات يذيع أن نهائي بشكل ترشيحه قبول بعد المحلية اإلدارة مجالس أو الشعب مجلس عضوية النتخابات للمرشح
 .االنتخابي ببرنامجه يتعلق ما وكل وأهدافه خطته وبيان ترشيحه بإعالن
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 :(50) المادة
 :يلي بما لبرامجهم الدعاية في بحقهم اإلخالل عدم مع السياسية واألحزاب األفراد من المرشحون  يلتزم

 .بهم الخاصة الحياة لحرمة التعرض أو ضدهم التحريض أو بهم التشهير أو اآلخرين بالمرشحين الطعن عدم/أ
 .قبلية أو ثنيةإ أو طائفية أو مذهبية دالالت أي ةاالنتخابي الدعاية تضمين وعدم الوطنية الوحدة على المحافظة /ب
 .العامة اآلداب أو العام النظام يخالف ما االنتخابية الدعاية تضمين عدم/ج
 الجهات قبل من لها المخصصة األماكن خارج االنتخابية والنشرات والبيانات الصور عرض أو تثبيت أو لصق عدم/د

 .المختصة المحلية
 :(51) المادة

 تحقيق يضمن بما تام وبحياد المساواة قدم على السياسية واألحزاب المرشحين جميع معاملة عام موظف أي على /أ
 .االنتخابية الحملة فترة أثناء بينهم فيما الفرص تكافؤ مبدأ
 .االنتخابي برنامجه وتقديم رأيه عن التعبير في تامة بحرية سياسي حزب أو مرشح كل يتمتع/ب

 :(52) المادة
 أي أو الداخلية وزارة إخطار شريطة االجتماعات هذه عقد على قيود أي فرض يجوز وال حرة االنتخابية ماعاتاالجت
 عقد أو المهرجانات إقامة بعدم االلتزام مع األقل على ساعة وعشرين بأربع االجتماع عقد قبل الشرطية وحداتها من

 .المشافي جوار أو العبادة دور في العامة االجتماعات
 :(53) ادةالم

 تدخل وال للمرشح االنتخابية الحملة في العام المال أو العامة الوظيفة استخدام أو تسخير األشكال من شكل بأي يمنع
 .السياسية واألحزاب المرشحين تصرف تحت المحلية اإلدارة ووحدات الدولة تضعها التي األمكنة ذلك في

 :(54) المادة
 أو عينية مساعدات أو نقدي مبلغ أي من االنتخابية الحملة نشاط تمويل ياسيةالس األحزاب أو المرشحين على يحظر
 المساءلة طائلة تحت مباشر غير أو مباشر بشكل أجنبي أو خارجي مصدر من مساعدات أو تبرعات أو هبات

 .القانونية
 :(55) المادة
 :االتية صادرالم من االنتخابية الحملة نشاط تمويل السياسية األحزاب أو للمرشحين يجوز

 .بالمرشحين الخاصة المالية المساهمات/أ
 .األحزاب من المالي الدعم/ب
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 :(56) المادة
 ..اآلتية المجاالت في االنتخابية الحملة ألغراض المخصص المال يستخدم

 .االنتخابي برنامجه ونشر إعداد من السياسي الحزب أو المرشح تمكن التي الفنية والقدرات الوسائل تطوير/أ
 كافة بالطرق  وتوزيعها االنتخابية الحملة وسائل من وغيرها والكتيبات والملصقات اإلعالنات ونشر وطباعة تصميم/ب
 .والمسموعة والمرئية والمقروءة االلكترونية اإلعالم وسائل ذلك في بما
 .تخابيةاالن الحملة نشاط لتنفيذ السياسي الحزب او المرشح من المعتمدين االشخاص واجور مكافآت/ج
 .االنتخابية الحملة ألغراض المستعملة والمقار المكاتب ايجارات/د
 ألغراض الضيافة ونفقات االعالمية والتغطية النقل ووسائل العربات واجور والمحروقات المكتبية االدوات تكاليف/ه

 .االنتخابية الحملة
 :(57) المادة

 الى االنتخابية حملته ومصروفات ايرادات عن ختامي حساب تقديم الرئاسية لالنتخابات مرشح كل على يجب/أ
 .لالنتخابات النهائية النتائج اعالن تاريخ من يوما ثالثين يتجاوز ال موعد خالل العليا الدستورية المحكمة

 ومصروفات ايرادات عن ختامي حساب تقديم الشعب مجلس النتخابات سياسي حزب او مرشح كل على يجب/ب
 .لالنتخابات النهائية النتائج اعالن تاريخ من يوما ثالثين يتجاوز ال موعد خالل العليا اللجنة ىال االنتخابية حملته

 الحملة في استخدامها تم التي كافة االموال السابقتين الفقرتين احكام بموجب المقدم الختامي الحساب يبين ان يجب/ج
 .السياسية لألحزاب بالنسبة قانوني بمحاس من مدققا الحساب ذلك يكون  ان على ومصادرها االنتخابية

 :(58) المادة
 بعد يقوم ان شخص ألي يجوز وال لالنتخاب المحدد التاريخ من ساعة وعشرين اربع قبل االنتخابية الدعاية توقف
 الدعاية وسائل من ذلك غير أو منشورات او برامج بتوزيع الغير بوساطة او بنفسه االنتخابية الدعاية توقف

 .ةاالنتخابي
 الثامن الفصل
 االنتخابية العملية

 :(59) المادة
 الجمهورية في انتخابي مركز اي في االستفتاء او السورية العربية الجمهورية رئيس انتخاب في حقه الناخب يمارس/أ

 .السورية العربية
 .لها يتبع التي ةاالنتخابي الدائرة ضمن المحلية االدارة ومجالس الشعب مجلس انتخابات في حقه الناخب يمارس/ب
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 يمارس كما فيه يعينون  الذي المركز في االنتخابي حقهم االنتخاب مراكز لجان واعضاء رؤساء من كل يمارس /ج
 بطاقاتهم واقع من جميعا اسماؤهم وتضاف االنتخابي المركز هذا في الموجودون  المرشحين ممثلو الحق هذا

 .المركز في المقترعين جدول الى الشخصية
 بموجب اخرى  الى محافظة من او المحافظة ضمن اخرى  الى انتخابية دائرة من االنتخابي موطنه نقل لناخبل يحق/د

 النقل طالب اليها ينتمي مهنية نقابة او شعبية منظمة او رسمية جهة من تمنح وثيقة او نقابية هوية او بطاقة اي
 .االنتخاب مركز لجنة الى الوثيقة وتبرز اليها الموطن نقل المطلوب االنتخابية الدائرة في اقامته تثبت
 المكان في اقامته على االقل على سنتين مدة مضت قد تكون  ان االنتخابي موطنه بنقل يرغب الذي المرشح على/ه

 .اليه االنتخابي موطنه بنقل يرغب الذي
 :(60) المادة

 فيها االقتراع من ناخب كل لتمكين بالستائر المعزولة االمكنة من عدد االنتخاب مراكز من مركز كل في يخصص
 .تامة بسرية
 :(61) المادة
 ووكالء اللجنة اعضاء امام االقتراع صناديق بفتح االنتخاب مركز لجنة تقوم االنتخابية العملية في البدء قبل

 .تاالصوا فرز بعمليات البدء عند اال منها اي فتح يجوز وال تقفل ثم ورقة اي من خلوها من للتأكد المرشحين
 :(62) المادة

 مركز لجنة على ويجب االنتخاب مركز في مناسبة اماكن في بالتواجد المعتمدين المرشحين لوكالء يسمح /أ
 في تسجل وان االنتخابية العملية مراقبة من تمكنهم وان المحضر في وحضورهم اسماءهم تدون  ان االنتخاب
 .االنتخاب بعمليات تعلقي فيما منهم اي يبديه اعتراض اي او مالحظة اي المحضر

 .االصوات فرز وحضور االنتخابية العملية مراقبة في الحق االعالم ولوسائل وكيله او للمرشح/ب
 :(63) المادة
 االمن بقوى  يستعين ان وله المركز داخل العام النظام على المحافظة االنتخاب مركز لجنة رئيس عاتق على يقع

 .ذلك لتحقيق الداخلي
 :(64) المادة

 من السابعة الساعة تمام في ويقفل االستفتاء او لالنتخاب المحدد اليوم صباح من السابعة الساعة في االنتخاب يبدأ/أ
 .اليوم ذلك مساء
 االنتخاب مراكز في االكثر على ساعات خمس لمدة االنتخاب فترة تمديد لالنتخابات العليا اللجنة من بقرار يجوز/ب

 .بعضها في او كلها
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 :(65) المادة
 .االنتخاب مراكز ولجان االنتخابية الدوائر مكاتب في توافرها الواجب المحاضر نماذج مواصفات العليا اللجنة تعد /أ

 مفصلة بصورة المختلفة مراحلها في االقتراع بعمليات المتعلقة الوقائع جميع المحاضر هذه في تسجل ان يجب/ب
 .نتهلج في كل المختصين المسؤولين من وتوقع ودقيقة
 :(66) المادة
 ورقة محتويات خالله من تظهر ال ورق  من مصنوعة وتكون  واحد وبلون  واحد نمط على االقتراع مغلفات تهيأ

 .االقتراع
 :(67) المادة

 .الشخصية بطاقته بموجب االستفتاء او االنتخاب في حقه الناخب يمارس/أ
 الغرفة الى يدخل ثم اللجنة بخاتم ومختوما قبله من عليه موقعا مغلفا الناخب االنتخاب مركز لجنة رئيس يسلم/ب

 .االقتراع حق لممارسة السرية
 كتبها ام مسبقا اعدها وسواء مكتوبة ام مطبوعة الورقة أكانت سواء المختوم المغلف في االقتراع ورقة الناخب يضع/ج
 والوكالء االنتخاب مركز ةلجن اعضاء من مرأى على االقتراع صندوق  في المغلف يضع ثم المذكورة الغرفة في

 .المركز انتخاب سجل في المقترع اسم ويدون  والمراقبين
 التاسع الفصل
 االصوات فرز

 :(68) المادة
 في يحتويها التي المغلفات وعد علنا االقتراع صناديق بفتح االقتراع من االنتهاء بعد االنتخاب مركز لجنة تبدأ/أ

 .ذاته المركز
 بالمئة اثنين بالمئة 2 نسبة من بأكثر المركز ذلك في المقترعين عدد عن ينقص او يزيد فاتالمغل عدد ان تبين اذا/ب

 التالي اليوم في ويعاد الغياً  المركز هذا في االنتخاب يعد النهائية االنتخابات نتيجة في يؤثر أن شأنه من وبشكل
 .فيه اقترعوا ان لهم سبق الذين على االنتخاب اعادة تقتصر الحالة هذه وفي
 االطالع دون  الزيادة هذه بنسبة االنتخاب مغلفات من يتلف بالمئة اثنين بالمئة 2 نسبة من اقل الزيادة كانت اذا /ج

 في النقص هذا يؤخذ فال المقترعين مجموع من بالمئة اثنين بالمئة 2 نسبة من اقل النقص كان واذا مضمونها على
 .الحسبان
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 :(69) المادة
 او المرشحين من شاء ومن اعضائها بحضور اللجنة رئيس قبل من االقتراع اوراق منها خرجوتست المغلفات تفض

 .االعالم وسائل او وكالئهم
 :(70) المادة
 ..االتيتين الحالتين في السورية العربية الجمهورية رئيس النتخاب بالنسبة صحيحة االقتراع ورقة تعد
 .واحد مرشح اسم تضمنت اذا /أ

 .واحدة مرة يحتسب فانه مرة من اكثر المرشح اسم تضمنت اذا/ب
 :(71) المادة
 ..االتية الحاالت في المحلية االدارة ومجالس الشعب مجلس اعضاء النتخاب بالنسبة صحيحة االقتراع ورقة تعد
 بموجب المحدد للتوزيع وفقا القطاعين من لكل المخصص المقاعد عدد يساوي  المرشحين من عددا تضمنت اذا/أ

 .القانون  هذا من /24/و/22/ تينالماد
 االنتخابية الدائرة في قطاع كل من انتخابه المطلوب العدد على يزيد المرشحين اسماء من عددا تضمنت اذا/ب

 .االسماء لباقي بالنسبة صحيحة وتعد االخير من الزيادة فتحذف
 .فيها المدونة لألسماء بالنسبة صحيحة تعد انتخابه المطلوب العدد من اقل المرشحين من عددا تضمنت اذا /ج
 .فقط اسمه يحذف مرشح غير شخص اسم تضمنت اذا /د
 .واحدة مرة يحتسب فانه مرة من اكثر مرشح اسم تضمنت اذا/ه
 عن ينقص المرشحين اسماء من عددا االقتراع ورقة تضمنت اذا يحتسب فانه قطاعه غير في المرشح اسم ورد اذا/و

 .االصلي المرشح طاعق في انتخابه المطلوب العدد
 :(72) المادة
 ..االتية الحاالت في انتخابية عملية ألي بالنسبة باطلة االقتراع ورقة تعد
 .االنتخاب مركز لجنة بخاتم مختوم غير المغلف كان اذا /أ

 .متطابقة غير انتخابية ورقة من اكثر المغلف في وجد اذا/ب
 .عليه تعرف ظاهرة اشارة اي او توقيعه او الناخب اسم تضمنت اذا/ج

 :(73) المادة
 .المرشحين من اي لصالح كانت اشارة اي تتضمن لم اذا بيضاء االقتراع ورقة تعد
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 :(74) المادة
 تنظم ثم علنا فيه النتائج وتعلن ذاته المركز في متواصلة بصورة االنتخاب مركز لجنة قبل من االصوات فرز يجري 
 وما االصوات من منهم كل ناله وما المرشحين اسماء خاصة بصورة يتضمن واحدة نسخة على محضرا لجنة كل

 .الفرعية اللجنة الى فورا المحضر هذا ويرفع االنتخاب عملية سير اثناء واجراءات قرارات من اللجنة اتخذته
 :(75) المادة

 الدائرة مراكز جميع في االنتخاب نتائج احصاء على االشراف اللجان محاضر استالم فور الفرعية اللجنة تتولى /أ
 .وكالئهم او المرشحين من يشاء من بحضور االنتخابية

 القضائية اللجنة الى المحضر هذا من نسخة وترفع اصليتين نسختين على بالنتائج اجماليا محضرا اللجنة تنظم/ب
 .المحافظة لدى الثانية وتحفظ العليا

 الجمهورية رئيس النتخاب بالنسبة العليا الدستورية محكمةال الى المحضر من نسخة العليا القضائية اللجنة ترفع /ج
 .السورية العربية

 الشعب ومجلس العليا الدستورية المحكمة الى المحضر عن االصل طبق نسختين العليا القضائية اللجنة ترفع/د
 .الشعب مجلس النتخابات بالنسبة الداخلية وزارة الى المحضر عن االصل طبق نسخة وترسل

 بالنسبة المحلية واالدارة الداخلية وزارتي الى المحضر عن االصل طبق نسخا العليا القضائية اللجنة ترسل/ه
 .المحلية االدارة مجالس النتخابات

 :(76) المادة
 المركز ذلك في التالي اليوم في االنتخاب يعاد االنتخابية المراكز احد في االنتخاب بطالن الفرعية اللجنة قررت اذا
 هذه في ويوقف فيه اقترعوا ان لهم سبق الذين على االنتخاب اعادة وتقتصر اخر موعد تحديد اللجنة ررتق لم ما

 .المركز ذلك في مجددا االنتخاب عملية تتم ان الى االنتخابية الدائرة في االنتخاب نتائج اعالن الحالة
 :(77) المادة

 من االوائل المرشحون  ويعد منهم كل نالها التي الصحيحة االصوات عدد حسب قطاعه في كل المرشحون  يرتب /أ
 .باالنتخاب فائزين له المخصص المقاعد عدد حسب قطاع كل
 ساعة مدة يمنحون  فانهم متساوية اصوات على قطاع كل من االخيرة للمقاعد بالنسبة اكثر او مرشحان حصل اذا/ب

 بحضور بينهم القرعة اجراء الفرعية لجنةال تقرر ذلك يتم لم فان احدهم لصالح االنسحاب حق لممارسة واحدة
 من علنا القرعة تتم يمثله من او احدهم حضور عدم او يمثلهم من او حضورهم عدم حال وفي وكالئهم او المرشحين

 .المحضر في النتيجة وتثبت اللجنة قبل
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 :(78) المادة
 باب غلق عند عددهم كان اذا المحلية ةاالدار  مجالس او الشعب مجلس انتخابات في بالتزكية فائزين المرشحون  يعد

 هذه وفي االنتخابية الدائرة في القطاعين من ألي المخصصة المقاعد عدد على يزيد ال االقتراع بدء قبل او الترشيح
 .االنتخاب موعد قبل الناخبين على ذلك ويعلن بالتزكية أعضاؤه فاز الذي القطاع الى بالنسبة االقتراع يجري  ال الحالة

 العاشر لالفص
 بصحتها والطعن النتائج إعالن

 :(79) المادة
 .العليا الدستورية المحكمة الى الرئاسية االنتخابات نتائج العليا القضائية اللجنة ترفع/أ

 فائزا المرشح عد المقترعين اصوات من المطلقة االغلبية على مرشح اي حصول النهائية النتائج تضمنت اذا/ب
 .الشعب مجلس رئيس قبل من اعالنها ويتم السورية لعربيةا الجمهورية رئيس بمنصب

 المحكمة رئيس يعلن المقترعين ألصوات المطلقة االغلبية على مرشح اي حصول عدم النتائج تضمنت اذا/ج
 اصوات من عدد اكبر على حصال اللذين االثنين المرشحين بين اسبوعين خالل االنتخاب اعادة العليا الدستورية
 .بأصواتهم ادلوا لذينا المقترعين

 الجمهورية رئيس بمنصب فائزا االعادة انتخاب في المقترعين اصوات من عدد اكبر على يحصل الذي المرشح يعد/د
 .الشعب مجلس رئيس قبل من النتائج اعالن ويتم السورية العربية
 :(80) المادة

 .الشعب مجلس لعضوية النهائية االنتخابات نتائج اعالن العليا القضائية اللجنة تتولى/أ
 .المحلية االدارة مجالس لعضوية النهائية االنتخابات نتائج اعالن الفرعية اللجان تتولى/ب

 :(81) المادة
 مجالس عضوية او الشعب مجلس بعضوية الفائزين بتسمية مرسوما السورية العربية الجمهورية رئيس يصدر/أ

 .المحافظات مراكز مدن او المحافظات
 .المحلية االدارة مجالس باقي بعضوية الفائزين بتسمية قرارا المحلية االدارة وزير يصدر/ب
 .الرسمية الجريدة في السابقتين الفقرتين في اليها المشار والقرارات المراسيم تنشر/ج

 :(82) المادة
 ..ياالت وفق الجمهورية رئيس انتخاب بصحة الخاصة الطعون  في البت العليا الدستورية المحكمة تتولى

 الطعن ويقيد االنتخابات نتائج اعالن تاريخ من ايام ثالثة خالل المحكمة الى يفز لم الذي المرشح من الطعن يقدم/أ
 .خاص سجل في
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 .مبرما قرارها ويكون  الطعون  تقديم مدة انتهاء تاريخ من ايام سبعة خالل حكمها المحكمة تصدر/ب
 :(83) المادة
 ..االتي وفق الشعب مجلس اعضاء انتخاب بصحة الخاصة الطعون  في البت العليا الدستورية المحكمة تتولى

 الطعن ويقيد االنتخابات نتائج اعالن تاريخ من ايام ثالثة خالل المحكمة الى يفز لم الذي المرشح من الطعن يقدم /أ
 .خاص سجل في
 .مبرما قرارها ن ويكو  الطعون  تقديم مدة انتهاء تاريخ من ايام سبعة خالل حكمها المحكمة تصدر/ب

 :(84) المادة
 ..يلي كما نشرها تاريخ من ايام خمسة خالل المحلية االدارة مجالس اعضاء تسمية صكوك في الطعن يتم
 .المحافظات مراكز ومدن المحافظات مجالس ال عضاء بالنسبة المختصة االداري  القضاء محاكم امام/أ

 .المحلية االدارة مجالس باقي ءألعضا بالنسبة المختصة االدارية المحاكم امام/ب
 خمسة على يزيد ال وبما السرعة وجه على اليها المقدمة الطعون  في المادة هذه في اليها المشار المحاكم تفصل /ج

 تاريخ من ايام خمسة خالل العليا االدارية المحكمة امام للطعن قابال الحكم ويكون  الدعوى  قيد تاريخ من يوما عشر
 .صدوره

 خالل المحلية االدارة مجالس بانتخابات يتعلق فيما امامها المقدمة الطعون  في العليا االدارية محكمةال تفصل/د
 .مبرما قرارها ويكون  لديها الطعن قيد تاريخ من يوما عشر خمسة

 عشر الحادي الفصل
 الشغور حاالت

 :(85) المادة
 :االتية تالحاال احدى في شاغرا السورية العربية الجمهورية رئيس منصب يعد
 الوفاة/أ

 االستقالة/ب
 الترشيح شروط احد فقدان/ج

 :(86)المادة
 السابقة المادة ألحكام وفقا السورية العربية الجمهورية رئيس منصب شغور حال في الجديدة الرئاسية االنتخابات تجري 
 .المنصب شغور تاريخ من يوما تسعين على تزيد ال مدة خالل
 :(87) المادة
 ..االتية الحاالت احدى في شاغرة الشعب مجلس اعضاء داح عضوية تعد
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 الوفاة/أ
 االستقالة/ب
 العليا الدستورية المحكمة قرار بموجب الترشيح شروط احد فقدان /ج
 .الشعب لمجلس الداخلي النظام ألحكام وفقا العضوية اسقاط/د

 :(88) المادة
 رئيس قبل من بذلك الجمهورية رئيس يعلم السابقة المادة ألحكام وفقا الشعب مجلس اعضاء احد عضوية شغرت اذا

 الباقية المدة تقل اال على العضوية شغور تاريخ من يوما ستين خالل منه بديل انتخاب الى ليصار الشعب مجلس
 .اشهر ستة عن للمجلس
 :(89) المادة
 المحكمة قررت اذا او الدستورية اليمين اداء عن الشعب مجلس بعضوية الفائزين االعضاء احد استنكف اذا

 في االخير الفائز يلي الذي المرشح بمرسوم يسمى انتخابه صحة في الطعن بسبب عضويته ابطال العليا الدستورية
 .المجلس في عضوا قطاعه
 :(90) المادة
 :االتية الحاالت احدى في شاغرة المحلية االدارة مجالس اعضاء احد عضوية تعد
 الوفاة/أ

 االستقالة/ب
 الترشيح شروط حدا فقدان/ج
 .العضوية الغاء/د

 :(91) المادة
 عدد في يليه من عضويته شغرت الذي العضو محل يحل المحلية االدارة مجالس اعضاء احد عضوية شغرت اذا/أ

 الباقية المدة تقل اال على جديد عضو النتخاب الناخبين دعوة المختصة السلطة رأت اذا اال قطاعه من االصوات
 .اشهر ستة عن للمجلس

 عضو النتخاب الناخبين دعوة المختصة السلطة تتولى بالتزكية ناجحا عضويته شغرت الذي العضو كان حال في/ب
 .اشهر ستة عن للمجلس الباقية المدة تقل اال على العضوية شغور تاريخ من يوما تسعين خالل جديد
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 عشر الثاني الفصل
 الشعبي االستفتاء

 :(92) المادة
 االستفتاء الى بالدعوة السورية العربية الجمهورية رئيس يصدره مرسوم على بناء الشعبي ستفتاءاال عملية تجري 

 .وموعده االستفتاء موضوع متضمنا
 :(93) المادة
 بالتحضير االستفتاء الى بالدعوة السورية العربية الجمهورية رئيس مرسوم صدور عند العليا القضائية اللجنة تقوم

 .نتائجه واعالن االستفتاء على واالشراف واالعداد
 :(94) المادة
 .المستفتين على القانون  هذا ألحكام وفقا وواجباتهم الناخبين بحقوق  المتعلقة االحكام تسري 
 :(95) المادة
 هذا في الواردة باالنتخابات المتعلقة واالجراءات االحكام الشعبي االستفتاء بشأن تطبق الفصل هذا احكام مراعاة مع

 .القانون 
 :(96) المادة
 .المقترعين اصوات لعدد المطلقة االغلبية لصالحها صوت اذا الشعب ثقة لالستفتاء المطروحة المسألة تنال
 :(97) المادة
 أو إلغاؤها يجوز وال أخرى  سلطة أي من أعلى سلطة ولها إعالنها تاريخ من ونافذة ملزمة االستفتاء نتيجة تكون 

 .آخر باستفتاء إال تعديلها
 :(98) ادةالم

 .االستفتاء نتيجة السورية العربية الجمهورية رئيس ينشر
 السورية األراضي على المقيمين غير السوريين انتخاب عشر الثالث الفصل
 :(99) المادة
 في السورية العربية الجمهورية رئيس انتخاب في حقه يمارس أن السورية األراضي على مقيم غير مواطن لكل يحق

 مانع ثمة يكون  وأال االنتخابي السجل في واردا اسمه يكون  أن شريطة القانون  هذا ألحكام وفقا يةالسور  السفارات
 .االنتخاب في حقه ممارسة دون  يحول قانوني
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 :(100) المادة
 انتخاب على تطبق التي العامة األحكام السورية األراضي على المقيمين غير السوريين انتخاب عملية على تطبق

 .الفصل هذا ألحكام المخالفة وغير سورية في لمقيمينا السوريين
 :(101) المادة
 لإلعالن المواطنين مناسبة تراها التي بالطرق  الخارج في السورية السفارات بواسطة والمغتربين الخارجية وزارة تدعو
 المطلوبة علوماتالم كل مع يختارونها التي السفارة في أسمائهم بتسجيل وذلك الخارج في باالنتخاب رغبتهم عن

 .محددة مهلة ضمن بهويتهم والمتعلقة
 :(102) المادة
 لكل مستقلة انتخابية قوائم للتسجيل المعطاة المهلة انتهاء بعد وتنظم االنتخابي السجل في االسم ورود من التثبت يتم

 .لالنتخاب القانونية الشروط فيهم تتوفر الذين بأسماء سفارة
 :(103) المادة
 .سورية في لالنتخابات المعين الموعد من األكثر على ايام عشرة قبل الخارج في اباالنتخ يجري 
 :(104) المادة
 فيها توجد التي للمدينة المحلي التوقيت حسب مساء السابعة الساعة حتى صباحا السابعة الساعة من االنتخاب يبدأ

 .السفارة
 :(105) المادة
 .سوري  حدودي منفذ أي من الخروج بختم والممهور الصالحية اري س العادي السوري  سفره بجواز الناخب يقترع
 :(106) المادة
 في لالنتخاب المعد القسم في النتائج وا عالن والفرز االنتخاب إجراءات خالل المرشحين عن مندوبين وجود يجوز
 .السفارة مركز
 :(107) المادة
 والمغتربين الخارجية وزارة بواسطة سورية في المعنية للجانا إلى االنتخابية بالعملية المتعلقة واألوراق المحاضر ترسل
 .الممكنة النقل وسائل بأسرع
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 عشر الرابع الفصل
 العقوبات

 :(108) المادة
 والصور البيانات يلصق من كل الضرر وبإزالة سورية ليرة ألف مئة إلى سورية ليرة ألف خمسين من بالغرامة يعاقب/أ

 .لها المخصصة األماكن خارج االنتخابية والنشرات
 الجدران على الكتابة طريق عن اإلعالن كان إذا سورية ليرة ألف مئتي الى ألف مئة من بالغرامة العقوبة تكون /ب

 .الضرر وبإزالة
 :(109) المادة
 :سورية ليرة ألف خمسين الى الفا وعشرين خمسة من بالغرامة يعاقب

 بموجب أو النافذة القوانين بمقتضى الحق هذا عنه موقوف أو تخاباالن حق من محروم أنه يعلم وهو اقترع من /أ
 .مبرمة قضائية أحكام

 .مرة من أكثر الواحد االنتخاب في اقترع من /ب
 :(110) المادة
 كل سورية ليرة ألف خمسين إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب
 منها أوراق بأخذ قام فرزها أو إحصائها أو التصويت أوراق بتلقي مكلف االقتراع زمراك لجان أعضاء من عضو
 .فيها المقيد االسم غير اسما قرأ أو أفسدها أو إليها أضاف أو مشروعة غير بطريقة
 :(111) المادة
 اقتحم من كل ةسوري ليرة ألف مئتي إلى سورية ليرة ألف مئة من وبالغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب

 بالتهديد أو بالقوة ناخبا أجبر أو المرشحين من مرشح اختيار من الناخبين لمنع بالقوة االقتراع مركز اقتحام حاول أو
 .مخبأ أو ظاهرا سالحا يحمل كان إذا األقصى حدها إلى العقوبة وتشدد رأيه لتغيير وسيلة باي

 :(112) المادة
 من كل سورية ليرة ألف مئة إلى سورية ليرة ألف خمسين من وبالغرامة نواتس ثالث إلى سنة من بالحبس يعاقب/أ

 بإبدال القيام أو إتالفها أو أخذها أو تشتيتها أو فيه الموجودة التصويت أوراق فرز قبل االقتراع صندوق  بكسر يقوم
 سرية انتهاك أو تخاباالن نتيجة تغيير محاولة أو تغيير بها يراد محاولة بأي يقوم أو بأخرى  التصويت أوراق

 .التصويت
 العاملين أو االنتخابية اللجان بعضوية المكلفين األشخاص من الفاعل كان إذا األقصى حدها إلى العقوبة تشدد /ب

 .االنتخاب صناديق بحراسة المكلفين الداخلي األمن قوى  من أو بها المعنيين
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 :(113) المادة
 ليرة ألف خمسين إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من وبالغرامة رأشه ثالثة إلى ايام عشرة من بالحبس يعاقب
 أو مالي مقابل لقاء التصويت من االمتناع على حمله أو ناخب صوت على الحصول حاول أو حصل من كل سورية

 في رالتأثي بها قصد أخرى  منافع أو خاصة أو عامة بوظائف أو بها وعد أو عينية أو نقدية تبرعات أو هدايا بوساطة
 .مباشر غير أو مباشر بشكل التصويت

 :(114) المادة
 جمع من كل سورية ليرة ألف مئة إلى سورية ليرة ألف خمسين من وبالغرامة سنة إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب
 العملية نتيجة من غير أو االنتخابية بالعملية تتعلق ورقة أي أفسد أو أتلف أو أخفى أو أخذ أو شخصية بطاقات

 .االنتخاب إعادة بقصد أو االنتخاب نتيجة في الحقيقة تغيير بقصد وذلك أخرى  وسيلة بأي االنتخابية
 :(115) المادة
 أو أجنبي أو خارجي مصدر من الممول المبلغ أمثال ثالثة تعادل وبغرامة سنة إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب
 .القانون  هذا من /54/ المادة أحكام خالف من كل العقوبتين هاتين بإحدى
 :(116) المادة

 القوانين في عليها المنصوص األشد العقوبات تطبيق دون  القانون  هذا في عليها المنصوص العقوبات تحول ال
 .النافذة
 :(117) المادة
 .التامة كالجريمة القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم في الشروع يعد

 عشر الخامس الفصل
 الختامية األحكام

 :(118) دةالما
 في عمل أو وظيفة اي أو اإلدارة مجالس عضوية أو المحافظ ومنصب الشعب مجلس عضوية بين الجمع يجوز ال

 مراكز في والباحثين الجامعات في والتدريس الوزارة باستثناء والمشترك العام القطاعين جهات وسائر ومؤسساتها الدولة
 .المهنية النقابات وعضوية الشعبية المنظماتو  لالتحادات التنفيذية المكاتب وعضوية البحوث
 :(119) المادة
 عنها يؤدوا أن شريطة فعلية خدمة لها التابعة والجهات الدولة في للعاملين بالنسبة الشعب مجلس عضوية مدة تعد

 هذه يف الشعب مجلس عضو ويعتبر والترفيع األقدمية حساب في المدة هذه وتدخل للقانون  وفقا التقاعدية العائدات
 .عمله أو بوظيفته له االحتفاظ مع المالك خارج الموضوع الموظف بحكم الحالة
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 :(120) المادة
 .كافة والقضائية المالية الرسوم من القانون  هذا أحكام تنفيذ على المترتبة والمعامالت األوراق جميع تعفى
 :(121) المادة
 .واالستفتاء اتلالنتخاب الالزمة الحماية تأمين الداخلية وزارة تتولى
 :(122) المادة
 الجمهورية أنحاء جميع في االنتخابات أتمتة على للعمل يلزم ما باتخاذ المحلية واإلدارة والداخلية العدل وزارات تقوم

 .الوطني الرقم وباعتماد السورية العربية
 :(123) المادة

 اإلدارة وزارة وتؤمن الشعب مجلس وانتخابات ءواالستفتا الجمهورية رئيس انتخاب مستلزمات الداخلية وزارة تؤمن /أ
 .المحلية اإلدارة مجالس انتخابات مستلزمات المحلية

 االنتخابية اللجان إشراف تحت للعمل العاملين من عدد بفرز /أ/ الفقرة في إليهما المشار الوزارتين من كل تقوم /ب
 .االنتخابية العملية مدة طيلة وذلك

 النافذة واألنظمة القوانين أحكام من استفتاء أو انتخابية عملية أي تتطلبها التي يضاتوالتعو  النفقات تستثنى/ج
 .وتعديالتها

 :(124) المادة
 االنتخابية اللجان وأعضاء لرؤساء المستحقة والتعويضات المكافآت منح أسس الوزراء مجلس رئيس من بقرار تحدد

 .إليها المفرزين والعاملين
 :(125) المادة

 .الداخلية وزارة لدى الدستورية الوالية طيلة الجمهورية رئيس بانتخاب المتعلقة المستندات تحفظ /أ
 المحافظة لدى االنتخابية الدورة طيلة المحلية اإلدارة ومجالس الشعب مجلس بانتخابات المتعلقة المستندات تحفظ /ب

 .الجديدة المجالس انتخاب بعد وتتلف
 :(126) المادة
 :يلي مما السابقة المادة في إليها المشار المستندات تتكون 

 .مرفقاتها مع الترشيح وطلبات إغالقها وضبوط الترشيح طلبات سجالت /أ
 .الفرز وأوراق واالعتراضات االنتخابية والمغلفات االقتراع وأوراق بمغلفات مرفقة االقتراع مراكز لجان ضبوط/ب
 .قبلها من المتخذة قراراتال مع االنتخابية للدوائر الفرعية اللجان ضبوط/ج
 .لالنتخابات العليا باللجنة المتعلقة والقرارات الوثائق/د
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 :(127) المادة
 .الوزراء مجلس من بقرار القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر
 :(128) المادة
 8 رقم التشريعي المرسوم والسيما مضمونه مع تتفق ال التي أو القانون  هذا ألحكام المخالفة النصوص جميع تلغى
 125 رقم التشريعي والمرسوم 2011 لعام 101 رقم التشريعي والمرسوم 2006 لعام 66 رقم والقانون  1973 لعام
 .2011 لعام

 :(129) المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي24/3/2014 لـ الموافق هجري  23/5/1435 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /7لقانون رقم /ا
 العليا الدستورية المحكمة قانون 

 :1 المادة
  .دمشق مدينة مقرها الجمهورية في مستقلة قضائية هيئة العليا الدستورية المحكمة
 :2 المادة
 رئيس المحكمة عضو وبعبارة العليا الدستورية المحكمة المحكمة() بكلمة يقصد القانون  هذا تطبيق معرض في

 .مخالف نص يوجد لم ما وأعضائها المحكمة
 :3 المادة

 لمدة بمرسوم الجمهورية رئيس يسميهم رئيسا أحدهم يكون  عضواً  عشر أحد من العليا الدستورية المحكمة تؤلف -أ
 الدستوري  القسم العضو أداء تاريخ من المدة حساب ويبأ للتجديد قابلة سنوات أربع
  أعضائها أغلبية بحضور قانونيا انعقادها ويكون  ئهاوأعضا رئيسها بحضور اختصاصاتها المحكمة تمارس – ب
 فيه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي الحاضرين أصوات بأغلبية قراراتها المحكمة تصدر:  جـ

  الرئيس
 جميع في المحكمة أعضاء من فاألقدم األقدم مقامه يقوم لديه مانع وجود أو غيابه أو الرئيس منصب خلو عند – د

  سناً  األكبر التساوي  حال وفي اختصاصاته،
 في تعيينه قبل فيها يعمل كان التي الجهة في الممارسة أو الخدمة سنوات لعدد وفقاً  األعضاء أقدمية تحدد – ه

 الشروط فيه تتوافر أن بالمحكمة عضواً  يعين فيمن يشترط – 4 المادة سناً  األكبر يقدم التساوي  حال وفي المحكمة
 :اآلتية

 أخرى  جنسية يحمل وال السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا /1
 العامة التوظيف بشروط متمتعا /2
 والسبعين الثانية يتجاوز ولم العمر من األربعين متما/3
 يعادلها ما أو السورية الجامعات إحدى من الحقوق  في اإلجازة على حائزا/4
 عاما عشر خمسة عن تقل ال مدة الحقوق  كلية في ريسالتد أو المحاماة أو القضائي العمل مارس /5

 :5 المادة
 .الرابعة الدرجة حتى المصاهرة أو القربى صلة بينهم تربط من المحكمة في أعضاء يسمى أن يجوز ال
 
 



 

437 
 

 

 :6 المادة
 أو المحلية اإلدارة مجالس عضوية. أو الشعب مجلس عضوية أو. الوزارة وبين المحكمة عضوية بين الجمع يجوز ال
 الجامعة في التدريس باستثناء أخرى  وظيفة أو مهنة أي

 : 7 المادة
 توليهم قبل اآلتية اليمين الشعب مجلس رئيس وبحضور الجمهورية رئيس أمام وأعضاؤها المحكمة رئيس يؤدي

  ".وأمانة بتجرد بواجبي وأقوم وقوانينها البالد دستور احترم أن العظيم باهلل قسم"أ: ملهمع
 :8 المادة
 .أعضائها كامل من للمحكمة العامة الهيئة تختص
 :9 المادة
 :يلي بما العامة الهيئة تختص

 وجميع فيها والعاملين أعضائها بين األعمال وتوزيع الداخلية وشؤونها المحكمة بنظام المتعلقة المسائل في النظر – أ
  الداخلي نظامها عليه ينص لما وفقاً  بهم الخاصة الشؤون 

قالتهم معهم والتحقيق أعضائها بمساءلة المتعلقة المسائل في النظر -ب   وا 
قراره المحكمة موازنة مشروع إعداد – ج   وا 
صدار إعداد -د   بعملها المتعلقة األنظمة وا 
  اختصاصاتها في يدخل ما بعض في أعضائها من عدد أو المحكمة رئيس تفويض - هـ

 :10 المادة
 يكون  وال أعضاءها من ثالثة من طلب على بناء أو المحكمة رئيس من دعوةب للمحكمة العامة الهيئة تجتمع – أ 

 .أعضائها عدد أغلبية بحضور إال صحيحاً  انعقادها
 .مقامه يقوم من أو المحكمة رئيس العامة الهيئة يرأس – ب
 الجانب حيرج الصوات تساوي  حال وفي الحاضرين ألصوات المطلقة باألغلبية قراراتها العامة الهيئة تصدر – ج

  .الرئيس صوت فيه الذي
 .رئيسها يوقعه سجل في الهيئة أعمال محاضر تثبت – د
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 الثالث الفصل
 المحكمة اختصاصات

 :11 المادة
 :يأتي بما العليا الدستورية المحكمة تختص

 .واألنظمة واللوائح التشريعية والمراسيم القوانين دستورية على الرقابة – أ
 من طلب على بناء المراسيم مشروعات وقانونية التشريعية والمراسيم القوانين مشروعات دستورية في الرأي إبداء – ب

 .الجمهورية رئيس
  .الشعب مجلس رئيس من طلب على بناء القوانين اقتراحات دستورية في الرأي إبداء – ج
 .بذلك الخاصة اإلجراءات وتنظيم الجمهورية رئيس انتخاب على اإلشراف - د
 بصحة المتعلقة الطعون  في النظر -فيهاو والبت الجمهورية رئيس انتخاب بصحة المتعلقة الطعون  في لنظرا - هـ

 .فيها والبت الشعب مجلس أعضاء انتخاب
 .العظمى الخيانة حالة في الجمهورية رئيس محاكمة - ز
 .قانوني نص دستورية بعدم باألحكام الطعن معرض في المحاكم من المحالة الدفوع في البت - ح
 مجلس رئيس أو الشعب مجلس رئيس من أو الجمهورية رئيس من طلب على بناء الدستور نصوص تفسير – ط.

  .الوزراء
 . فيه والبت الترشيح شروط ألحد الجمهورية رئيس فقدان في النظر – ي
 . فيه والبت الترشيح شروط ألحد الشعب مجلس عضو فقدان في النظر - ك

  الرابع الفصل
 اءاتاإلجر 

 واألنظمة واللوائح التشريعية والمراسيم القوانين بدستورية المتعلقة اإلجراءات :األول الفرع
 :12 المادة
 :لآلتي وفقاً  القوانين دستورية على الرقابة الدستورية المحكمة تتولى

 فور صدارهإ يوقف إصداره قبل قانون  دستورية على الشعب مجلس أعضاء خمس أو الجمهورية رئيس اعترض إذا/أ
  .المحكمة ديوان لدى خاص سجل في االعتراض تسجيل

  .تسجيله تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل االعتراض في المحكمة تبت – ب
 تسجيله تاريخ من أيام سبعة خالل باالعتراض البت المحكمة على وجب االستعجال صفة للقانون  كان إذا – ج

  .لديها
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  .صدوره تلي األكثر على أيام ثالثة خالل الشعب مجلس ورئيس الجمهورية سرئي إلى قرارها المحكمة تبلغ –د
 :13 المادة
 :لآلتي وفقاً  تشريعي مرسوم دستورية على الرقابة المحكمة تتولى

 تاريخ تلي يوماً  عشر خمسة خالل تشريعي مرسوم دستورية على الشعب مجلس أعضاء خ مس اعترض إذا – أ
  .المحكمة ديوان لدى خاص سجل في راضاالعت يسجل المجلس على عرضه

  .تسجيله تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل االعتراض في المحكمة تبت – ب
  .صدوره تاريخ تلي األكثر على أيام ثالثة خالل الشعب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس إلى قرارها المحكمة تبلغ – ج

 :14 المادة
 :لآلتي وفقاً  األنظمة أو ئحاللوا دستورية على الرقابة المحكمة تتولى

 تاريخ تلي يوماً  عشر خمسة خالل األنظمة أو اللوائح دستورية على الشعب مجلس أعضاء خ مس اعترض إذا – أ
 .المحكمة ديوان لدى خاص سجل في االعتراض يسجل المجلس على عرضه

 .تسجيله تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل االعتراض في المحكمة تبت – ب
  .صدوره تاريخ تلي األكثر على أيام ثالثة خالل الشعب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس إلى قرارها المحكمة غتبل – ج

 :15 المادة
 بمفعول الدستور لنصوص مخالفا كان ما الغيا عد للدستور التشريعي المرسوم أو القانون  مخالفة المحكمة قررت إذا

  .الرسمية الجريدة في وينشر الدولة في العامة الجهات جميعل األحكام تبليغ ويتم.  إثر أي يرتب وال رجعي
 بناء المراسيم مشروعات وقانونية التشريعية والمراسيم القوانين مشروعات دستورية في الرأي إبداء :الثاني الفرع

 الجمهورية رئيس طلب على
 :16 المادة
 على بناء المراسيم مشروعات وقانونية التشريعية يموالمراس القوانين مشروعات دستورية في الرأي إبداء المحكمة تتولى
 :لآلتي وفقاً  الجمهورية رئيس طلب

 حول الرأي إلبداء المحكمة إلى التشريعي المرسوم مشروع أو القانون  مشروع بإحالة يقوم أن الجمهورية لرئيس – أ
  .النافذة القوانين مع المرسوم مشروع توافق مدى حول أو الدستور أحكام مع القانون  مشروع توافق مدى
 حال في أيام سبعة وخالل الرأي طلب ورود تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل مسبباً  رأيها المحكمة تبدي – ب

  .االستعجال
  .نشر دون  الجمهورية رئيس إلى رأيها المحكمة تبلغ – ج
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 شعبال مجلس رئيس طلب على بناء القوانين دستورية في الرأي إبداء :الثالث الفرع

 :17 المادة
 :لآلتي وفقاً  الشعب مجلس رئيس طلب على بناء القوانين دستورية في الرأي إبداء المحكمة تتولى

 القانون  مشروع توافق مدى حول الرأي إلبداء المحكمة إلى القانون  مشروع بإحالة يقوم أن الشعب مجلس لرئيس – أ
 .الدستور أحكام مع
 حال في أيام سبعة وخالل الرأي طلب ورود تاريخ من يوماً  عشر خمسة لخال مسبباً  رأيها المحكمة تبدي – ب

  .االستعجال
  .نشر دون  الشعب مجلس رئيس إلى رأيها المحكمة تبلغ – ج

 الجمهورية رئيس انتخاب على باإلشراف المتعلقة اإلجراءات :الرابع الفرع
 :يلي ما الجمهورية رئيس منصب إلى المرشح في يشترط – 18 المادة

  .عمره من عاماً  األربعين متماً  يكون  أن – أ
  .بالوالدة السورية العربية بالجنسية متمتعين أبوين من بالوالدة السورية العربية بالجنسية متمتعاً  يكون  أن – ب
  .اعتباره إليه رد ولو شائن بجرم محكوم وغير والسياسية المدنية بحقوقه متمتعاً  يكون  أن – ج
  .سورية غير من تزوجاً م يكون  ال أن – د
 طلب تقديم عند متصلة دائمة إقامة سنوات عشر عن تقل ال مدة السورية العربية الجمهورية في مقيماً  يكون  أن - هـ

  .الترشح
  .السورية العربية الجمهورية جنسية غير أخرى  جنسية أي يحمل أال-و
  .االنتخاب حق ممارسة من محروماً  يكون  أال ز

 :19 المادة
 وال يوماً  ستين عن تقل ال مدة في القائم الرئيس والية انتهاء قبل الجمهورية رئيس النتخاب الشعب مجلس رئيس ويدع
  .االنتخاب موعد تاريخ الدعوة تتضمن أن ويجب يوماً  تسعين عن تزيد

 :20 المادة
 تعده الذي النموذج وفق القانوني وكيله أو بالذات المرشح قبل من الجمهورية رئيس النتخاب الترشح طلب يقدم

 لالنتخابات الدعوة إعالن تاريخ تلي أيام عشرة مدة خالل وروده تسلسل وفق لديها خاص سجل في ويسجل المحكمة
 :21 المادة
 :التالية الوثائق الترشيح طلب مع يرفق
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  .للمرشح مدني قيد إخراج – أ
  .المرشح لوالدي مدني قيد إخراج -ب
  .المرشح لزوجة مدني قيد إخراج – ج
  .عدلي سجل خالصة – د
  .متصلة دائمة سنوات عشر لمدة السورية العربية الجمهورية في المرشح إقامة يثبت إقامة سند - هـ
  .السورية العربية الجمهورية جنسية سوى  جنسية ألي اكتسابه بعدم يفيد المرشح من تصريح – و
  .به االتصال ووسيلة المرشح إقامة بعنوان بيان – ز

 :22 المادة
 خمسة خالل فيها وتبت الشعب مجلس أعضاء لتأييدات استالمها بعد الترشيح طلبات قانونية دراسة المحكمة تتولى
  .األكثر على لتسجيلها المحددة المدة تلي أيام

 :23 المادة
  .ترشيهم قبول قررت من أسماء المحكمة تعلن
 :24 المادة

 .طلبه رفض تاريخ من أيام ثالثة خالل القرار هذا من يتظلم أن المحكمة قبل من ترشيحه طلب ر فض لمن يحق – أ
  .مبرم بقرار لتقديمه التالية األيام ثالثة خالل التظلم هذا في المحكمة تبت – ب

 :25 المادة
 لدى الكتب تلك وتحفظ ، الخطية التأييد كتب مضمون  تسريب أو إشهار أو إعالن المحكمة أعضاء على يحظر – أ 

  .العليا الدستورية حكمةالم
 قانوناً  المطلوب العدد على حصوله عدم بسبب ترشيحه طلب رفض الذي الطاعن السابق الحظر من يستثنى – ب
 شريطة فقط بتأييده قاموا الذين الشعب مجلس أعضاء أسماء على االطالع له يحق حيث الخطية التأييد كتب من

  .عليه اطلع ما سرية على حفاظه
 :26 المادة
 وفي الرسمية الجريدة في النشر بطريق القائمة هذه بإعالن وتقوم بالمرشحين نهائية قائمة إعداد المحكمة تتولى

 .لالقتراع المحدد اليوم من األقل على يوماً  عشر خمسة قبل وذلك ، يوميتين صحيفتين
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 :27 المادة
 إبالغ المحكمة على فيتوجب فقط واحد بمرشح رتتوف أو المرشحين من بأي للترشيح المطلوبة الشروط تتوفر لم إذا

 في األكثر على أيام سبعة وخالل الترشيح طلبات في البت تاريخ من أيام أربعة خالل بذلك الشعب مجلس رئيس
  .القانونية والمدد الشروط ذات وفق مجدداً  الترشح باب فتح إلى ليصار التظلم حال
 :28 المادة
 الجمهورية رئيس بانتخاب يتعلق فيما االنتخابية المراكز ولجان لالنتخابات القضائية اللجنة عمل على المحكمة تشرف
  :العامة االنتخابات قانون  ألحكام وفقا

  :29 المادة
  .المحكمة إلى الرئاسية االنتخابات نتائج العليا القضائية اللجنة ترفع – أ

 عد   االنتخابات في شاركوا من ألصوات المطلقة يةاألغلب على مرشح أي حصول النهائية النتائج تضمنت إذا – ب
  .الشعب مجلس رئيس قبل من إعالنها ويتم الجمهورية رئيس بمنصب فائزاً  المرشح

 يعلن االنتخابات في شاركوا من ألصوات المطلقة األغلبية على مرشح أي حصول عدم النتائج تضمنت إذا – ج
 الناخبين من عدد أكبر على حصلوا اللذين االثنين المرشحين بين أسبوعين خالل االنتخاب إعادة المحكمة رئيس
  .بأصواتهم أدلوا الذين

 الجمهورية رئيس بمنصب فائزاً  اإلعادة انتخاب في الناخبين أصوات من عدد أكبر على يحثل الذي المرشح يعد   –د
  .الشعب مجلس رئيس قبل من النتائج إعالن ويتم

 :30 المادة
 خالل المحكمة إلى االنتخابية حملته ومصروفات إيرادات عن ختامي حساب تقديم لالنتخابات مرشح كل على يجب
 .النهائية النتائج إعالن تاريخ من يوماً  ثالثين يتجاوز ال موعد

 اآلتي وفق الجمهورية رئيس انتخاب بصحة المتعلقة االجراءات :الخامس الفرع
 :31 المادة

 في الطعن ويقيد االنتخابات إعالن تاريخ من أيام ثالثة خالل المحكمة إلى يفز مل الذي المرشح من الطعن يقدم – أ
  .أستاذ محام من مقدماً  الطعن يكون  أن يجب – ب خاص سجل

  .االدعاء جدية تثبت التي واألدلة الوثائق الطعن مع يرفق أن يجب – ج
 وأوراق بيانات من يلزم ما على للحصول ةاالنتخابي بالعملية المعنية بالجهات االتصال في الحق للمحكمة – د

  .باالنتخابات تتعلق ومحاضر
 .مبرماً  قرارها ويكون  الطعون  تقديم مدة انتهاء تاريخ من أيام سبعة خالل المحكمة تصدر - هـ
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 :32 المادة
 المراكز في اعاالقتر  إبطال قررت النهائية االنتخابات نتيجة في يؤثر أن شأنه من الذي الطعن صحة للمحكمة ثبت إذا

 اقترعوا ان لهم سبق الذين على االنتخاب إعادة ويقتصر المراكز تلك في االقتراع إعادة إلى ويصار فيها المطعون 
 .فيه

 الشعب مجلس انتخابات بصحة المتعلقة االجراءات :السادس الفرع
 :33 المادة
 :اآلتي وفق الشعب مجلس أعضاء انتخابات بصحة البت المحكمة تتولى

 ويقيد االنتخابات نتائج إعالن تاريخ من أيام ثالثة خالل المحكمة إلى يفز لم الذي المرشح من الطعن يقدم – أ
  .خاص سجل في الطعن

  .أستاذ محام من الطعن يقدم أن يجب – ب
 دمق التي الدائرة وبذات الطاعن إليها ينتمي التي الفئة ذات عن الفائزين األعضاء مواجهة في الطعن يقدم – ج

 .عنها الترشيح
  .االدعاء جدية تثبت التي واألدلة الوثائق الطعن مع يرفق أن يجب – د
 أو أوراق أو بينات من يلزم ما على للحصول االنتخابية بالعملية المعنية بالجهات االتصال في الحق للمحكمة - هـ

  .باالنتخابات تتعلق محاضر
  .مبرماً  قرارها ويكون  الطعون  تقديم مدة انتهاء اريخت من أيام سبعة خالل حكمها المحكمة تصدر – و

 :34 المادة
 المطعون  عضوية إبطال قررت النهائية االنتخابات نتيجة في يؤثر أن شأنه من الذي الطعن صحة للمحكمة ثبت إذا

 .ضده
 الجمهورية رئيس بمحاكمة المتبعة اإلجراءات :السابع الفرع

 :35 المادة
  .العظمى بالخيانة اتهامه حال في الجمهورية رئيس بمحاكمة لعامةا بهيئتها المحكمة تختص
  :36 المادة

 الشعب مجلس رئيس قبل من ويرسل اعضائه، ثلثي بأكثرية الشعب مجلس من الجمهورية رئيس اتهام قرار يصدر –أ
  .لصدوره التالي اليوم في والمحكمة الجمهورية رئيس إلى
  .المنصب من العزل بعقوبة األكثرية أو باإلجماع مبرماً  حكمها أصدرت الرئيس إدانة للمحكمة ثبت إذا - ب
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 قانوني نص دستورية بعدم باألحكام الطعن معرض في المحاكم من المحالة الدفوع في البت :الثامن الفرع
 :38 المادة

 مرسوم أو قانوني نص دستورية بعدم عليها الطعن معرض في المحاكم من إليها المحالة الدفوع في المحكمة تبت – أ
  خاص سجل في لديها قيده تاريخ من يوماً  ثالثين خالل الئحة أو تشريعي

 هذا تبليغ ويتم قرارها صدور تاريخ من الغياً  عد   بدستوريته المطعون  النص دستورية عدم المحكمة قررت إذا – ب
  الرسمية الجريدة في وي نشر الدولة في العامة السلطات لجميع القرار

 :39 مادةال
 :يلي ما للمحكمة المحال الدفع في يشترط

 .جدياً  يكون  أن – أ
  .النزاع في للفصل الزماً  يكون  أن – ب

 :40 المادة
 .المخالفة وأوجه بمخالفته المدعى الدستوري  والنص بدستوريته المطعون  القانوني النص اإلحالة قرار يتضمن أن يجب
 رئيس أو الشعب مجلس رئيس من أو الجمهورية رئيس من طلب على بناء الدستور نصوص تفسير التاسع الفرع

  .الوزراء مجلس
 :41 المادة

 من نص أب تفسير المحكمة من يطلب أن الوزراء مجلس لرئيس أو الشعب مجلس لرئيس أو الجمهورية لرئيس 
  .خاص سجل في ويقيد المحكمة إلى يوجه طلب بموجب الدستور نصوص
 :42 المادة
 .االستعجال حال في أيام سبعة وخالل التفسير طلب ورود تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل تفسيرها ةالمحكم تبدي

 فيها والبت الترشيح شروط ألحد الجمهورية رئيس فقدان في النظر: العاشر الفرع
  :43 المادة

 إذا أعضائه ثلثي بأكثرية الشعب مجلس من الترشيح شروط ألحد الجمهورية رئيس فقدان اقتراح قرار يصدر –أ
 من ويرسل سورية غير من تزوج أو السورية العربية الجمهورية جنسية غير أخرى  جنسية أي الجمهورية رئيس اكتسب

  .لصدوره التالي اليوم في والمحكمة الجمهورية رئيس إلى الشعب مجلس رئيس قبل
  .المنصب بشغور باألكثرية أو باإلجماع حكمها أصدرت االقتراح صحة للمحكمة ثبت إذا - ب
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 فيها والبت الترشيح شروط ألحد الشعب مجلس عضو فقدان في النظر :عشر الحادي الفرع
 :45 المادة
 قبل من ويرسل الداخلي لنظامه وفقاً  الشعب مجلس من الترشيح شروط ألحد الشعب مجلس عضو فقدان قرار يصدر
  .لصدوره التالي اليوم في المحكمة إلى المجلس رئيس
 :46 دةالما
  .المجلس قرار لتبلغها التالية األيام خمسة خالل االقتراح صحة في المحكمة تبت – أ 
 .العضوية بشغور األكثرية أو باإلجماع مبرماً  حكمها أصدرت االقتراح صحة للمحكمة ثبت إذا – ب

 األحكام إصدار الخامس الفصل
 :47 المادة
 .يةسور  في العربي الشعب باسم المحكمة أحكام تصدر
 :48 المادة
  .للطعن قابلة وغير مبرمة المحكمة أحكام
  :49 المادة

 .الدولة سلطات لجميع ملزمة وقراراتها المحكمة أحكام – أ
 على يوماً  عشر خمسة خالل رسوم بغير الرسمية الجريدة في السابقة في إليها المشار والقرارات األحكام تنشر – ب

 .صدورها تاريخ من األكثر
 لنشره التالي اليوم من تطبيقه جواز عدم الئحة أو تشريعي مرسوم أو قانون  دستورية بعدم الحكم على بيترت – ج
 تكن لم كأن النص ذلك إلى استناداً  صدرت التي األحكام تعد جزائي بنص متعلقاً  الدستورية بعدم الحكم كان إذا – د

  .مقتضاه إلجراء به النطق فور بالحكم العام النائب بتبليغ المحكمة رئيس ويقوم
 وحصاناتهم األعضاء وواجبات حقوق  السادس الفصل

 :50 المادة
  .القانون  في عنها المنصوص األحوال في إال لإلقالة قابل غير المحكمة عضو
 :51 المادة

  .فيها للبت الجمهورية رئيس إلى منصبه من استقالته المحكمة عضو يقدم – أ
  .منصبه في االستمرار المحكمة عضو على يتوجب االستقالة رفضت إذا -ب
  .للمحكمة الداخلي النظام أحكام وفق المستقيل المحكمة عضو حقوق  تصفى االستقالة قبول عند – ج
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 :52 المادة
 :التالية األحوال في معلل بقرار المحكمة عضو إقالة العامة للهيئة

  .شروط من منصبه يتطلبه ما فقد إذا – أ
 مقتضيات أو بواجبات جسيم إخالل أو االعتبار أو بالثقة المساس شأنه من أمر حكمةالم لعضو نسب إذا – ب

  .وظيفته
  :53 المادة

  اعضائها أحد مساءلة في للنظر العامة الهيئة تجتمع – أ
 أحد ندبت مساءلته إجراءات في للسير سبباً  هناك أن – أقواله لسماع العضو دعوة بعد – الهيئة قررت إذا – ب

  .قرارها تاريخ من كامل بمرتب حتمية إجازة في التحقيق إلى المحال العضو وي عد   ، للتحقيق أعضاؤه
 أعضائها من شارك من عدا فيما تأديبية محكمة هيئة في منعقدة العامة الهيئة على انتهائه بعد التحقيق يعرض – ج
 قابل وغير مبرماً  الحكم ويكون  العضو الةباإلق أو بالبراءة حكمها – العضو دفاع سماع بعد – لتصدر التحقيق في

  .للطعن
  .الجمهورية رئيس إلى العضو بإقالة المحكمة قرار يبلغ – د

 :54 المادة
 ال لمدة المتوفى أو المستقيل أو المقال العضو أو الرئيس من بدالً  عضواً  أو رئيساً  بمرسوم الجمهورية رئيس يسمي
  .لسلفه الباقية المدة تتجاوز
 :55 المادة
 لقانون  وفقاً  القضاة محاكمة في المتبعة واالختصاصات األصول إلى الجزائية مالحقته في المحكمة عضو يخضع
ذا باألمر فوراً  المحكمة رئيس ي علم مشهوداً  جرماً  األعضاء أحد ارتكاب حال وفي القضائية السلطة  هو الفاعل كان وا 
  .بذلك العامة الهيئة ت علم الرئيس
 :56 المادة

  .القضاة على يحظر ما المحكمة عضو على حظري
  :57 المادة

  .األخرى  المزايا وسائر التقاعدي والمعاش والتعويضات األجر في الوزير معاملة المحكمة رئيس يعامل – أ
 وتعويض سورية ليرة ألف ثمانون  قدره بمبلغ العليا الدستورية المحكمة لعضو المقطوع الشهري  الراتب يحدد – ب

 ذلك في بما القضاة يتقاضاها التي كافة التعويضات من المحكمة أعضاء يستفيد سورية ليرة آالف عشرة قدره تمثيل
  .القضائية اللصاقة
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 :58 المادة
 العضو عدا المحكمة وأعضاء رئيس مخاصمة أو تنحية أو برد المقدم الطلب في للمحكمة العامة الهيئة تفصل
 أو رد يقبل وال األعضاء أحدث يستبعد بحيث وتراً  الحاضرين األعضاء عدد يكون  أن ويراعى ، منه المشكو

  .خمسة عن منهم الباقين عدد يقل بحيث بعضهم أو المحكمة أعضاء جميع مخاصمة
 :59 المادة
  .لها الداخلي النظام في للمحكمة القضائية والعطل اإلجازات تحدد
 :60 المادة
 في المحدد التقاعد سن أتم إذا إال المحكمة في واليته انتهاء بعد السابقة وظيفته إلى القضاة من المحكمة عضو يعود
  .الدولة مجلس قانون  أوز القضائية السلطة قانون 
  :61 المادة

 تعد ، الدولة مجلس قانون  أو القضائية السلطة بقانون  المشمولين القضاة من المحكمة عضو سمي إذا – أ
  .التقاعد أو الترقية حساب في تدخل فعلية خدمة المحكمة في عضويته

 مدة خالل المحاماة مهنة ممارسة عن امتنع السجل في المقيدين المحامين من المحكمة عضو سمي إذا – ب
 تدخل حكمية ممارسة مدة المحكمة في عضويته مدة وت عد   نقابته سجل في مقيداً  اسمه بقاء مع المحكمة في عضويته

 مهنة ممارسة قانون  وفق المستحقة الرسوم تسديد شريطة نقابته في تقاعديةال حقوقه أجل من خدماته حساب في
  .به الملحقة واألنظمة المحاماة

 وع د   التدريس هيئة في عضويته في استمر الحقوق  كلية في التدريس هيئة أعضاء من المحكمة عضو سمي إذا – ج
 من أقرانه يتقاضاه الذي التعويض خاللها ضىويتقا المحكمة في عضويته فترة خالل كليته في جزيئاً  متفرغاً 

  .جزئياً  المتفرغون 
 والمالية اإلدارية الشؤون  السابع الفصل

 :62 المادة
   .الغير مع عالقاتها في ويمثلها أعمالها على المحكمة رئيس يشرف
 :63 المادة
   .لكبذ أعضائها أحد يفوض أن وله والتصفية الصرف وآمر النفقة عاقد هو المحكمة رئيس
 :64 المادة
  .المختص الوزير يمارسها التي الصالحيات فيها العاملين بشأن المحكمة رئيس يمارس
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   :65 المادة
 وفقاً  المحكمة ورئيس العدل وزير بموافقة وبالعكس المحكمة إلى العدل وزارة مالك من وندبهم العاملين نقل يجوز – أ

 في العاملين على الدولة في األساسي العاملين نظام أو القضائية سلطةال قانون  أحكام تطبق – ب النافذة للقوانين
  .والتأديبية المسلكية بالمساءلة يتعلق فيما المحكمة
  :66 المادة

 حسابية وحدة وت عد   نفقاتها بكامل للدولة العامة الموازنة في تدخل ختامي وحساب سنوية موازنة للمحكمة تكون  – أ
  .مستقلة

قراره المحكمة موازنة مشروع إعداد العامة يئةاله تتولى -ب   .وا 
  .المحكمة موازنة تنفيذ بشأن واللوائح القوانين في المالية لوزير المخولة السلطات المحكمة رئيس يمارس – ج
 األساسي المالي القانون  أحكام القانون  هذا في نص به يرد لم فيما الختامي والحساب المحكمة موازنة على تسري  – د

  .الدولة في
 عامة أحكام الثامن الفصل

 :67 المادة
 الشعبي االستفتاء على الجمهورية رئيس يطرحها التي القوانين دستورية في تنظر أن العليا الدستورية للمحكمة يحق ال

  .الشعب موافقة وتنال
 :68 المادة
  .بعملها المتعلقة األنظمة للمحكمة العامة الهيئة ت صدر
 :69 المادة
  .منه جزءاً  للمحكمة الحالي المالك ويعد بمرسوم العليا الدستورية المحكمة لدى العاملين مالك يصدر
 :70 المادة
  .13/5/2012 بتاريخ الصادر /35/ رقم التشريعي المرسوم يلغى
 :71 المادة
  .ميالدي 16/4/2014 لـ الموافق هجري  16/6/1435 في دمشق الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر

 الجمهورية رئيس 
 بشار األسد
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 /10/ رقم القانون 
 التشغيل بمكاتب الخاص

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هـ21/7/1435 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناءً 
 : يلي ما يصدر، م 20/5/2014

  عامة وأحكام األول: تعاريف الباب
 األول الفصل
 ريفالتعا

 :1 المادة
 :منهما كل جانب إلى المبين المعنى القانون، هذا تطبيق معرض في اآلتية بالمصطلحات يقصد
 .العمل وزارة: الوزارة
 .العمل وزير: الوزير

 .المحافظة في العمل مديرية: المديرية
 ويبحث فيه، وراغب المنزلي، العمل على قادر عمره، من عشرة الثامنة أتم سورية عربي مواطن كل: العمل طالب
 .له ومتاح عنه

 إما العمل، صاحب بذات تتصل منزلية أعمال في الغير لدى يعمل السوريين العرب من شخص كل: المنزلي العمل
 .أجر لقاء بالمنزل مرتبطة أعمال بإنجاز مباشرة غير بصفة أو المنزل أفراد من بفرد أو بشخصه، بالعناية مباشرة

 .المنزلي العامل خدمات من لالستفادة المكتب مع دالمتعاق الشخص: المستفيد
 .السورية العربية الجمهورية أراضي داخل المنزلي العمل طالبي بتشغيل له المرخص المكتب: المكتب
 .أخرى  محافظات في أو نفسها المحافظة في للمكتب تابع آخر مقر هو: الفرع

 داخل المنزلي العمل طالبي تشغيل مهنة ةممارس له مرخص السوريين العرب من شخص كل: المكتب صاحب
 .السورية العربية الجمهورية أراضي
حداث التشغيل حساب  .بدمشق المركزي  المصرف لدى العمل وزارة لصالح جار حساب: العمل فرص وا 
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 الثاني الفصل
 عامة أحكام

 :2 المادة
 السورية العربية الجمهورية أراضي داخل نالمستفيدي متطلبات وتأمين المنزلي العمل طالبي تشغيل المكتب يتولى
 .القانون  هذا في المحددة األحكام مع يتوافق وبما عملهم عقود شروط وفق لديه المسجلين المنزليين العمال من حصراً 
 :3 المادة

 هاتحدد التي والضوابط لألسس وفقاً  ، بذلك يفوضه من أو الوزير من بقرار المنزليين العمال تشغيل لمكاتب يرخص
 .التنفيذية التعليمات

 :4 المادة
حداث التشغيل حساب لصالح نقدي بدل بتسديد المكتب ترخيص طالب يكلف  :ومقداره العمل فرص وا 

 .مرة ألول الترخيص عند سورية ليرة ألف وخمسون  مائة س.ل /150.000/ -1
 أو فرعه، أو لمكتبا ترخيص تلي ترخيص سنة كل عن يستوفى سورية، ليرة ألف خمسون  س.ل /50.000/ -2

 .منها األولى يوماً  الثالثين مدة خالل يسدد أن على مرة ألول فرعه ترخيص
 :5 المادة

 مقدارها لإللغاء قابلة وغير مشروطة غير مصرفية أو نقدية كفالة تسديد فرعه أو المكتب ترخيص طالب يكلف -أ
 في والعاملة المرخصة المصارف أحد عن تصدر أو تودع سورية ليرة ماليين خمسة س.ل /5.000.000/

 .الوزارة من معتمدة بصيغة الغاية لهذه تبرم خاصة التفاقية وفقاً  ، السورية العربية الجمهورية
 المكتب ممارسة عن والناشئة للغير المالية للحصوص ضماناً  السابقة الفقرة في عليها المنصوص الكفالة تعد - ب

 .المنزليين العمال تشغيل مهنة
 :6 المادة
 .التنفيذية التعليمات في المحددة لألحكام وفقاً  السابقة المادة في عليها المنصوص المكتب كفالة تحرر
 :7 المادة

 بموجب أو ، الوزير من بقرار جزئيًا، أو كليًا، القانون  هذا من /5/ المادة في عليها المنصوص الكفالة تقتطع - أ
 .حكيميت بقرار أو القطعية الدرجة مكتسب قضائي حكم
 لعام //341/ رقم العامة األموال جباية قانون  وفق اإلداري  أو االحتياطي أو ، التنفيذي الحجز إلقاء يجوز ال - ب
 لقاء القانون  هذا من /5/ المادة في عليها المنصوص الكفالة على القضائي الحجز إلقاء أو ، وتعديالته /1956/

 .المنزليين العمال تشغيل مهنة المكتب ممارسة عن الناشئة تلك غير التزامات
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 المكتب إخطار تاريخ من يوماً  ثالثين خالل وذلك اقتطاعات من منها يحسم ما بمقدار الكفالة قيمة تستكمل - ج
 الفقرة ألحكام وفقا شهرين لمدة الترخيص وقف طائلة تحت الترخيص طلب في المحدد المختار موطنه على بذلك

 .القانون  هذا من /11/ المادة من( أ/3)
 :8 المادة

 وبدالت األطراف من كل وحقوق  التزامات وتحدد والمكتب والمستفيد المنزلي العامل بين العقدية العالقة تنظم - أ
 .التنفيذية التعليمات في المكتب أتعاب

 :األخص على يتضمن أن على الوزير من بقرار يصدر الذي النموذج وفق المنزلي العمل عقد يحرر - ب
 .ومفصل واضح بشكل طرف كل عنوانو  اسم •
 .العمل مكان عنوان •
 .التعاقد محل المنزلي العمل طبيعة •
 .العقد مدة •
 المزايا وسائر ، لألجور العام األدنى الحد عن يقل أال على أدائه وموعد وطريقة الطرفين بين عليه المتفق األجر •

 .الطرفين بين عليها المتفق والعينية النقدية
 ( .%10) وبنسبة سنتين كل مرة المنزلي العامل ألجور الدورية ةالزياد •
 .العمل ساعات •
 .والمكتب والمستفيد المنزلي العامل والتزامات حقوق  •

 :9 المادة
 في االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة فرع لدى العمل إصابات صندوق  في المنزلي العامل بتسجيل المستفيد يلتزم

 .لديه عمله فترة خالل وذلك فيها قيمي التي المحافظة
 الثاني الباب

 العقوبات
 :10 المادة
 والغرامات اإلدارية العقوبات فرض سلطة للوزير ، آخر قانون  أي عليها ينص أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع

 .القانون  هذا ألحكام المخالفين بحق الباب هذا في عليها المنصوص المالية
 :11 المادة
 اإلدارية بالعقوبات ، التنفيذية وتعليماته القانون  هذا بموجب المحددة التزاماته يخالف الذي المكتب بصاح يعاقب
 :اآلتية
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 تاريخ من يوماً  عشر خمسة مهلة المخالف ويعطى عمله شروط مخالفة حال في تفرض: الخطي التنبيه عقوبة - 1
 .المخالفة الستدراك التبليغ

 ارتكاب أو بشأنها خطي تنبيه توجيه تم مخالفة أي استدراك عن التخلف حال في رضتف: الخطي اإلنذار عقوبة - 2
 .المخالفة الستدراك التبليغ تاريخ من يوماً  عشر خمسة مهلة المخالف ويعطى ، جديدة مخالفة

 :شهرين لمدة الترخيص وقف عقوبة - 3
 : اآلتية الحاالت إحدى في تفرض - أ
 .بشأنها إنذار توجيه تم قد نكا مخالفة استدراك عن التخلف •
 .سابقة مخالفة عن إنذار توجيه بعد جديدة مخالفة ارتكاب •
 .القانون  هذا من /7/ المادة من /ج/ الفقرة بأحكام التقيد عدم •
 .المخالفة واستدراك الترخيص وقف مدة انقضاء بعد إال العمل إلى العودة يجوز ال - ب
 :الترخيص إلغاء عقوبة - 4
 :اآلتيتين الحالتين إحدى في تفرض - أ
 .الترخيص وقف عقوبة فرض بعد مخالفة استدراك عن التخلف •
 .الترخيص وقف عقوبة فرض بعد جديدة مخالفة ارتكاب •
فساح المكتب صاحب تبليغ بعد إال العقوبة هذه تفرض ال - ب  من إليه نسب فيما خطياً  دفوعه إلبداء له المدال وا 

 .تبليغه تاريخ من عمل يومي مهلة خالل وذلك مخالفات
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق الكتب أوضاع وتسوية الوزير موافقة للمكتب الترخيص إعادة يستلزم - ج

 :12 المادة
 .للوزير تقديرها يعود جسيمة مخالفة ارتكاب حال في اإلدارية العقوبات في التدرج يشترط ال

 :13 المادة
 العمال تشغيل مهنة ممارسة أو مكتب بفتح القانون  هذا من /2/ المادة من /ب/ فقرةال أحكام يخالف من كل يعاقب

 سورية ليرة ألف خمسمائة س.ل /500.000/ عن تقل ال مالية بغرامة بذلك ترخيص على الحصول دون  المنزليين
 .لمخالفا المكتب بإغالق قراراً  الوزارة وتصدر ، سورية ليرة مليون  س.ل /1.000.000/ على تزيد وال

 :14 المادة
 : باآلتي قيامه يثبت مكتب صاحب كل سورية ليرة ألف مائة فقط س.ل /100.000/ قدرها مالية بغرامة يعاقب -أ
 .النافذة واألنظمة القوانين ألحكام وفقاً  به له مرخص غير عمالً  أو نشاطا، مارس •
 .الً أصو  مرخصة غير لمكاتب المنزلي العامل تشغيل في الوساطة أعمال •
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 الممنوح بالترخيص العمل إيقاف ويتم لعمله القانونية الشروط مراعاة دون  المكتب في عامل أو منزلي عامل تشغيل •
 .المخالفة تكرار حال في للمكتب الممنوح الترخيص ويلغى ، المخالفة تسوية لحين للمكتب

 مقر بتغيير يقوم مكتب صاحب كل ة،سوري ليرة ألف خمسون  فقط س.ل /50.000/ قدرها مالية بغرامة يعاقب - ب
 .المخالفة تسوية لحين للمكتب الممنوح بالترخيص العمل ويوقف الوزارة موافقة على الحصول قبل اإلداري  المكتب

 فرع بافتتاح يقوم مكتب صاحب كل سورية، ليرة ألف خمسون  فقط س.ل /50.000/ قدرها مالية بغرامة يعاقب - ج
 بإغالق الوزارة وتقوم ، الوزارة موافقة على الحصول دون  خارجها أو فيها، بالعمل له صالمرخ المحافظة في لمكتبه
 .الفرع

 يخالف مكتب صاحب كل سورية، ليرة ألف وعشرو خمسة فقط س.ل /25.000/ قدرها مالية بغرامة يعاقب - د
 :اآلتية االلتزامات

 .الميالدية السنة بداية من يوماً  عشر خمسة خالل المديرية إلى سنوي  دوري  تقرير تقديم •
 .التنفيذية التعليمات في محدد هو لما وفقاً  المنزليين والعمال ، بالمستفيدين خاصة سجالت مسك •
 .التنفيذية التعليمات في المحددة والثبوتيات الوثائق متضمناً  تشغيله يتم منزلي عامل بكل خاص ملف إعداد •
 .القانون  هذا من /4/ المادة من /ب/ الفقرة في عليه وصالمنص السنوي  الترخيص تجديد بدل تسديد •
 بتعيين يقوم مكتب صاحب كل سورية، ليرة ألف عشر خمسة فقط س.ل /15.000/ قدرها مالية بغرامة يعاقب - هـ

 .الوزارة موافقة على الحصول دون  المختصة الجهات أمام المكتب معامالت لتسيير أكثر أو إدارة عامل
 :15 المادة

 /50.000/ قدرها بغرامة المكتب وبين بينه المبرم االتفاق عقد عن الناشئة التزاماته يخالف مستفيد كل يعاقب - أ
 .سورية ليرة ألف خمسون  فقط س.ل
 قدرها بغرامة المنزلي العامل وبين بينه المبرم العمل عقد عن الناشئة التزاماته يخالف مستفيد كل يعاقب - ب
 . سورية ليرة ألف عشرون و  خمسة فقط س.ل /25.000/

 :16 المادة
 المهلة ضمن تجاوزها عدم أو المستفيد، أو المكتب صاحب قبل من المخالفة تكرار حال في الغرامة تضاعف - أ

 .لذلك لهم الممنوحة
 بحقهم وقعت مخالفة كل عن المنزليين العمال بتعدد المستفيد أو المكتب صاحب على المترتبة الغرامة تتعدد - ب
 .أصوالً  بتتوأث

 :17 المادة
 :اآلتي وفق التنفيذية وتعليماته القانون  هذا أحكام مخالفات عن الناجمة الغرامات حصيلة تؤول - أ
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 .للدولة العامة الخزينة إلى( %70) نسبة* 
حداث التشغيل حساب إلى( %30) نسبة*   .العمل فرص وا 
 وفي ، نظامية مالية إيصاالت بموجب المخالف ستفيدالم أو المكتب صاحب من مباشرة الغرامات استيفاء يتم - ب

 .وتعديالته /1956/ لعام /341/ رقم العامة األموال جباية قانون  وفق استفاؤها يتم التسديد عدم حال
 الثالث الباب
 األول الفصل

 ومهامها اللجنة تشكيل
 :18 المادة

 :مدير عن الممثل مرتبة تقل أال على يةاآلت الجهات من كل فيها تمثل لجنة ، الوزير من بقرار تشكل - أ
 .العمل وزارة* 
 . المالية وزارة* 
 .المحلية اإلدارة وزارة* 
 .العمال لنقابات العام االتحاد* 

 .األصوات تساوي  عند مرجحاً  صوته ويكون  العمل وزارة ممثل اللجنة ويرأس
 : اآلتية المواضيع دراسة اللجنة تتولى - ب
 .المرفوضة الفرع افتتاح وطلبات المرفوضة الترخيص تطلبا أصحاب اعتراضات •
 .عملهم لشروط المكتب صاحب مخالفة حول المتضررين شكاوى  •
 .المنزليين العمال تشغيل مهنة بممارسة والمتعلقة الوزارة من عليها تعرض التي األخرى  المواضيع •

 .المناسب القرار بشأنها ليصدر وزيرال إلى بالمقترحات مشفوعة وترفعها اجتماعاتها محاضر اللجنة تنظم
 الثاني الفصل
 ختامية أحكام

 :19 المادة
 االجتماعية والتأمينات العمل مفتشي على ويجب العمل تفتيش إلى القانون  هذا بأحكام المشمولة المكاتب كافة تخضع
 المكاتب أصحاب التزام ةمراقب ، وتعديته /2010/ لعام /17/ رقم العمل قانون  أحكام بموجب الوزير يسميهم الذين

 .التنفيذية وتعليماته القانون  أحكام بتطبيق
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 :20 المادة
 والمستفيد، المنزلي، العامل بين الناشئة النزاعات تحل ، الصلة ذات النافذة واألنظمة القوانين أحكام مراعاة مع

 .النافذة واألنظمة القوانين ألحكام وفقاً  التحكيم أو القضاء، طريق عن القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في والمكتب
 :21 المادة

 على مطلعاً  منهم كل وبعد المنزلي، للعامل واألخالقية اإلنسانية بالمعاملة المستفيدون  المكاتب أصحاب يلتزم - أ
 لقةالمتع الوطنية واألنظمة القوانين وعلى السورية العربية الجمهورية عليها صادقت التي الدولية االتفاقيات أحكام
 .المنزلي بالعمل يتصل ما كل في اإلنسان بحقوق 

 للعامل اإلنسانية المعاملة إساءة أو التمييز المستفيد، أو فيه، العاملين أو المكتب، صاحب على يحظر - ب
 .األجر أو بالتشغيل يتعلق ما كل في وذلك المنزلي،
 :22 المادة

 التي بالمؤهالت تتعلق موضوعية معايير إلى المستند لتفضيل،ا أو االستبعاد أو االختبار التمييز، قبيل من يعد ال
 .المنزلي العامل عمل طبيعة تقتضيها
 :23 المادة
 أو تعذيبه، أو إهانته، أو المنزلي، العامل بكرامة المساس المستفيد، أو فيه، العاملين أو المكتب، صاحب على يحظر
 التي العقوبات فرض طائلة تحت المنزلي العمل طبيعة من تليس بأعمال تكليفه أو استغالله، أو شتمه، أو ضربه،
 .الخصوص بهذا النافذة التشريعات عليها تنص
 :24 المادة
 الدولية المنظمات أو القنصلية أو الدبلوماسية الدولية البعثات في العاملون  الدوليون  أو الدبلوماسيون  الممثلون  يعامل

 .عليها المصادق الدولية ياتواالتفاق األنظمة وفق القطر لدى المعتمدة
 :25 المادة
 من أشهر ستة مدة خالل ، أحكامه وفق أوضاعها تسوية ، القانون  هذا نفاذ بتاريخ القائمة المكاتب أصحاب على
 . القانون  هذا من /13/ المادة في عليها المنصوص العقوقة فرض طائلة تحت ، صدوره تاريخ
 .الوزير من بقرار القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر :26 المادة
  2014/ 5/ 27 لـ الموافق هجري  1435/  7/  28 في دمشق .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر :27 المادة

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد
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 /13/ رقم القانون 
 االيجارات قانون  بتعديل الخاص

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هـ25/8/1435 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب جلسم أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناءً 
 :يلي ما يصدر، م 23/6/2014

 :1 المادة
 .1/1/2015 من اعتبارا سنوات ثالث لمدة 31/12/2011 تاريخ /32/ رقم بالقانون  العمل يؤجل -أ

 في عليها المنصوص البدالت تزاد /2001/ لعام /6/ القانون  من /12/ المادة من /أ/ الفقرة أحكام مراعاة مع ب
 واألحزاب العامة للجهات المؤجرة للعقارات بالنسبة( %1) بنسبة المذكور القانون  من /1/ المادة من /ج/ الفقرة

 ومؤسسات والبلديات اإلدارية والحدات والجمعيات مستوياتها مختلف على والنقابات الشعبية والمنظمات المرخصة
 .والمشترك العامة القطاع

 :2 ادةالم
 اآلتي: النحو على 15/2/2001 تاريخ /6/ رقم القانون  من /3/ المادة تعدل
 أن على(  البلديات – البلدان – المدن – دمشق محافظة)  اإلدارية الوحدات لدى اإليجار عقود تسجل:  /3/ مادة

 المأجور وأوصاف وبدله اإليجار دةوم قانوناً  يمثلهما من أو وتوقيعهما وعنوانيهما المتعاقدين هوية العقود هذه تتضمن
 بالمائة واحد( %1) مقداره رسم التسجيل عند المؤجر من ويستوفى ، عليها المتفق الشروط وجميع التأجير من والغاية

 ليرة خمسمائة س.ل /500/ عن الرسم يقل ال أن على وقيمته اإليجار مدة بلغت مهما الشهري  اإليجار بدل من
 وزير ويصدر ، والخدمية الفنية والمكاتب التجاري  للعقار سورية ليرة ألف س.ل /1000/ عنو  السكني للعقار سورية
 .التسجيل لهذا التنفيذية التعليمات المحلية اإلدارة
 :3 المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 ميالدي 2014/ 6/ 25 لـ الموافق هجري  1435/  8/  27 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /15رقم / القانون 
 بالعدل الكاتب قانون 

 الجمهورية رئيس
 الموافق هجري  26/8/1435 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ،24/6/2014

 األول الفصل
 التعاريف

 :(1) المادة
 :القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في منها لك إزاء المبين المعنى اآلتية بالتعابير يقصد
 العدل وزارة: الوزارة
 العدل وزير: الوزير
 القانون  هذا في المبينة باألعمال القيام واختصاصه سلطته حدود في المكلف الدولة في العامل هو: بالعدل الكاتب
 .النافذة القوانين من وغيره
 والمحضرين العدليين المساعدين من وعدد بالعدل الكاتب من تألفوت الوزارة تتبع دائرة هي: بالعدل الكاتب دائرة

 .القانون  هذا أحكام وفق اختصاصاتها تمارس والناسخين
 .القانون  هذا أحكام وفق بواسطته مبلغ أو لديه مودع أو بالعدل الكاتب من موثق أو منظم محرر كل هي: الوثيقة
 .وتوثيقها الشأن ذوي  طلب حسب بالعدل الكاتب قبل من مباشرة وتحريرها الوثيقة إنشاء هو: التحرير
 خاتمه بوضع لديه المحفوظ األصل على الوثيقة صور بمطابقة الوثيقة صحة على بالعدل الكاتب تأكيد هو: التصديق
 .عليها والتوقيع المطابقة تاريخ وذكر الرسمي

 .ناقانو  مقامه يقوم من أو الوثيقة على موقع أو متعاقد كل هو: الشأن ذوي 
 الثاني الفصل

 بالعدل الكتاب تعيين
 :(2) المادة

 :يكون  أن بالعدل كاتبا يعين فيمن يشترط. أ
 .حكمه في ومن األقل على سنوات خمس منذ السورية العربية الجمهورية بجنسية متمتعا. 1
 .العمر من الثالثين متما. 2
 .العمل من تمنعه التي العاهات أو السارية األمراض من خاليا. 3
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 .السنة مدتها تتجاوز حبس بعقوبة أو شائنة جنحة أو بجناية عليه محكوم وغير المدنية بحقوقه متمتعا. 4
 .تأديبية عقوبة بسبب سابقة مهنة أو عامة وظيفة من مصروف غير. 5
 تالجامعا إحدى من يعادلها ما أو السورية العربية الجمهورية جامعات إحدى من الحقوق  في اإلجازة حائزا. 6

 .األخرى 
 .الحاسوب على العمل في خبرة ولديه الفرنسية أو اإلنكليزية اللغتين بإحدى وملما العربية اللغة متقنا. 7
 في الواردة األحكام وفق عنها واإلعالن وموعدها وشروطها موضوعها الوزير يحدد التي المسابقة في نجح قد. 8

 .الدولة في للعاملين األساسي القانون 
 وشهران للقضاء العالي المعهد في شهر منها أشهر ثالثة لمدة تدريبية دورة إلى المسابقة في ناجحون ال يخضع. ب

 .عملهم رأس على القائمين بالعدل الكتاب أحد لدى
 بالفئة والمعينون  عملهم رأس على القائمون  القضائيون  المساعدون  أ الفقرة من 8 البند في الوارد الشرط من يستثنى. ج

 .سنوات خمس عن تقل ال مدة الوزارة مالك في الكتابية الوظائف في أمضوا منم األولى
 :(3) المادة
جازاتهم استقاالتهم وقبول بالعدل الكتاب تعيين الوزير يتولى  .القانون  أحكام وفق بحقهم العقوبات وفرض وتأديبهم وا 
 :(4) المادة
 العاملون  لها يخضع التي األحكام لجميع بالعدل اتبالك يخضع القانون  هذا في عليها المنصوص األحكام خال فيما
 .الدولة في للعاملين األساسي القانون  بمقتضى الدولة في

 :(5) المادة
 .بالعدل الكاتب أعمال على قانونا اإلشراف األول البدائي للقاضي يكون . أ

 وخاتمه توقيعه صحة على صادقوي بالعدل الكاتب على اإلداري  اإلشراف األقدم العامة النيابة رئيس يتولى. ب
 .الرسمي
 :(6) المادة

 العظيم باهلل أقسم: "اآلتية اليمين األول البدائي القاضي أمام يقسم أن مرة أول عمله مباشرة قبل بالعدل الكاتب على. أ
 إضبارة في يحفظ بذلك محضرا وينظم". وظيفتي سر على وأحافظ القوانين أحترم وأن وأمانة بشرف بواجباتي أقوم أن

 .بها يقوم التي اإلجراءات بطالن طائلة تحت بالعدل الكاتب
 الجهات جميع لدى إيداعه إلى ليصار الوزارة لدى توقيعه عن إنموذجاً  لعمله مباشرته قبل بالعدل الكاتب يودع. ب

 .الصلة ذات والجهات القضائية
 :(7) المادة
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 .األقدم العامة النيابة رئيس من بتكليف آخر عدل كاتب بأعماله يقوم قانوني لسبب بالعدل الكاتب تغيب إذا
 الثالث الفصل

 بالعدل الكاتب دوائر لدى والمحضرين بالمساعدين المتعلقة األحكام
 :(8) المادة

 .الوزير عن يصدر بقرار بالعدل الكتاب دوائر لدى والمحضرين القضائيين المساعدين عدد يحدد. أ
 لما والمسلكية الوظيفية أمورهم جميع في بالعدل الكتاب دوائر لدى والمحضرون  القضائيون  المساعدون  يخضع. ب

 .األخرى  القضائية والدوائر المحاكم لدى والمحضرون  القضائيون  المساعدون  له يخضع
 الرابع الفصل
 الموضوعي االختصاص

 :(9) المادة
 :التالية باألعمال بالعدل الكاتب يقوم

 .المتعاقدون  يطلبها التي أو القانون  يوجبها التي والمحررات قراراتواإل العقود وتوثيق تحرير. أ
 .المذهبية أو الروحية أو الشرعية المحاكم باختصاص ذلك يخل أن دون  الوصية صكوك وتوثيق تحرير. ب
 .يحررها التي الوثائق أصل حفظ. ج
 قبله من المنظم البيان عن مصدقة صورة المودعين وتسليم حفظها إليه يطلب التي والودائع الوثائق وحفظ قبول. د

 أو موثقة تكن لم إذا المودعة الوثيقة مضمون  عن مسؤول غير وهو الوديعة وأوصاف اإليداع شروط والمتضمن
 .لديه منظمة

 ويمكن لديه تحفظ التي أو يوثقها أو يحررها التي الوثائق عن مصدقة صورا طلبهم على بناء الشأن ذوي  إعطاء. ه
 .األول البدائي القاضي أذن على الحصول بعد للغير عنها مصدقة صور تسليم له
 من إذن على الحصول بعد بالعدل الكاتب لدى تنظيمها تم التي الوثائق عن صورا مصلحة ذي كل تسليم يجوز. و

 الوثيقة إبراز المطلوب الدعوى  على يدها تضع التي المحكمة من قضائي قرار على بناء أو األول البدائي القاضي
 .فيها
 .ذكر عما لالستيضاح االستفسار وتنظيم التجارية اإلسناد وفاء أو قبول عن االمتناع بإثبات االحتجاج تحرير. ز
 في الواردة التبليغ ألحكام وفقا اإليداع وطلبات القضائية غير األوراق وسائر بحكمها هو وما اإلنذارات جميع تبليغ. ح

 .المحاكمات أصول قانون 
 .التاريخ إثبات أو التواقيع على التصديق بحصول الشهادات إعطاء. ط
 .بها القيام القانون  عليه يوجب التي األخرى  األعمال. ي
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 :(10) لمادةا
 في حصرا يدخل ذلك كان إذا ما وثيقة يوثق أو يحرر أن بالعدل للكاتب يجوز ال السابقة المادة في ذكر ما عدا فيما

 .قانوني صن بموجب آخر مرجع اختصاص
 :(11) المادة
 ينوب من أو بأنفسهم الشأن ذوي  حضور من يتثبت إن ما وثيقة توثيق أو بتحرير المباشرة قبل بالعدل الكاتب على
 أم طبيعيين أشخاصا كانوا سواء أهليتهم من والتأكد بها يعملون  التي والصفة هويتهم من ويتحقق أمامه قانونا عنهم

 .اعتباريين
 :(12) المادة

 :التالي النحو على الشأن ذوي  شخصية من بالعدل الكاتب يتحقق. أ
 فقدانهما حال وفي المفعول ساري  سفر جواز أو الشخصية البطاقة خالل من: حكمهم في ومن للسوريين بالنسبة. 1

خراج الحديثة الشخصية البطاقة على الحصول إشعار مع المختصة الجهات لدى المنظم الضبط يعتمد  يمدن قيد وا 
 صاحب على يتعرفان شاهدين إلى إضافة فيها المقيم المحلة مختار بخاتم ممهورا العالقة صاحب صورة يحمل
 .أصوال المنظم الصك هامش على بصمتاهما وتضاف بالعدل الكاتب أمام العالقة

 الجهات لدى ظمالمن الضبط يعتمد فقدانه حال وفي المفعول الساري  السفر جواز يعتمد: السوريين لغير بالنسبة. 2
 لها تتبع التي السفارة عن صادر العالقة لصاحب شخصية صورة عليه مدني قيد إخراج إلى إضافة المختصة
 .أصوال الخارجية وزارة من عليه المصادقة وتتم بخاتمها وممهور

 له أو قيما أو اولي أو وصيا أو وكيال أو متوليا كان أو طبيعي أو اعتباري  لشخص ممثال العالقة صاحب كان إذا. ب
 رسمية أوراق بإبراز الصفة هذه إثبات يجب غيره عن بالنيابة المدنية األمور من أمر ممارسة تخوله أخرى  صفة
 األوراق هذه تحفظ أن على النافذة واألنظمة القوانين وفق مفعوله سريان من إنابة صك إبراز حال في والتأكد تؤيدها

 .الوثيقة في ذلك إلى يشار وأن مبرزها بلق من عليها التوقيع بعد خاص ملف في
 :(13) المادة

 بسبب عليه وتعذر أعمى أو أبكم أو أصم بينهم كان أو أحدهم أو الشأن ذوي  لغة يجهل بالعدل الكاتب كان إذا. أ
 بجدول أصوال مسجل خبير أو ترجمان بواسطة تصريحاتهم يتلقى أن بالعدل الكاتب فعلى إرادته عن التعبير ذلك
 .المحلفين خبراءال
 القانونية اليمين المعين تحليف يتم المحلفين الخبراء بجدول أصوال مسجل خبير أو ترجمان وجود عدم حال في. ب

 .األول البدائي القاضي أمام البينات قانون  من 144 المادة في عليها المنصوص
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 ظروف تدع ال موقف باتخاذ تكون  كما اعرف المتداولة باإلشارة األعمى أو األبكم أو األصم تصريحات تكون . ج
 .المقصود حقيقة على بداللته شكا الحال

 .فيها الشأن ذوي  إرادة عن بالتعبير اشترك أو بترجمتها قام التي الوثيقة الترجمان أو الخبير يوقع. د
 :(14) المادة

 .واضح بخط العربية باللغة الوثيقة تحرر. أ
 وكذلك الشأن وذوو بالعدل الكاتب اإلشارة هذه على ويوقع الهامش على إليها يشار الوثيقة متن في إضافة كل. ب

ال والخبراء التراجمة  .باطلة اإلضافة تلك عدت وا 
 :(15) المادة
 ورقم مفصال الكامل وموطنه ومهنته وأهليته العائلية وحالته ونسبته الشأن صاحب اسم الوثيقة في يذكر أن يجب
 .وكتابة رقما التاريخ يدون  وأن وجد إن والمحمول األرضي هاتفه
 :(16) المادة
 يوقع وأن التصديق عبارة في ذلك يذكر وأن وثقها أو حررها التي الوثيقة الشأن ذوي  على يقرأ أن بالعدل الكاتب على
 .الرسمي بخاتمه الوثيقة يختم ثم الشأن ذوي  مع الوثيقة ذيل في

 :(17) المادة
 إلى بعضها المربوطة األوراق هذه عدد ويذكر بالعدل الكاتب يرقمها ورقة من أكثر لىع كتبت قد الوثيقة كانت إذا. أ

 نفسها التواقيع ورقة كل ذيل في وتوضع بالعدل والكاتب الشأن ذوو ذلك ويصدق األخيرة الصفحة بذيل بعض
 .والخاتم

 .كتابة أي الورقة بظهر يحرر أال بالعدل الكاتب على. ب
 :(18) المادة
 ترجمة بها يرفق توثيقها أو تحريرها يراد التي بالمعاملة عالقة لها أجنبية بلغة محررة وثيقة بالعدل الكاتب إلى أبرز إذا

 .أصوال محلفة
 :(19) المادة

 توثيقها المطلوب الورقة كانت أو أحدهم أو الشأن ذوي  لدى الرضاء أو األهلية توافر عدم بالعدل للكاتب اتضح إذا. أ
 إلى األوراق إحالة بالعدل الكاتب على تعين إجرائه على التوثيق طالب أصر فإذا التوثيق عن امتنع البطالن ظاهرة

 .خطيا التوثيق عن االمتناع سبب فيه موضحاً  األول البدائي القاضي
 .المطلوبة المعاملة إلجراء بالعدل الكاتب إلى األوراق وتعاد باألمر األول البدائي القاضي يبت. ب
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 :(20) المادة
 .السورية العربية الجمهورية أراضي خارج بالعدل الكاتب مقام ينيبه من أو السوري  القنصل يقوم

 :(21) المادة
 ضمن وثبوتية تنفيذية قوة ذات وهي رسمية محررات عليها يصادق أو بالعدل الكاتب يحررها التي الوثائق تعد

 .القانون  في عليها المنصوص الشروط
 الخامس الفصل

 تالسجال
 :(22) المادة

لكترونيا ورقيا اآلتية السجالت يمسك أن بالعدل الكاتب على. أ  :وا 
 .اليومي. 1
 .والحفظ الودائع. 2
 .الواردات. 3
 .والمراسالت البريد. 4
 .للفهارس الهجائي السجل. 5
 الوثيقة ونص العدلب الكاتب يجريها التي والمعامالت الوثائق الورود تاريخ تسلسل حسب اليومي السجل في تدون . ب

 أعمال إنجاز يسهل بما والحاجة والوثائق المعامالت أنواع حسب السجل هذا يعدد أن له ويجوز الشأن ذوي  وأسماء
 .الشأن ذوي 
 .اإليداع وتاريخ أصحابها وأسماء حفظها المطلوب الوثائق الودائع سجل في تدون . ج
 الوثيقة ونوع والنفقات االنتقال وتعويضات بالعدل الكاتب قبل من المستوفاة الرسوم الواردات سجل في تدون . د

 .الشأن ذوي  وأسماء
 .والوارد الصادر البريد والمراسالت البريد سجل في يدون . ه
 قبل من وتوقع وتختم باستعمالها البدء قبل صفحاتها عدد على ويصادق السجالت جميع بالعدل الكاتب يرقم. و

 .األول البدائي القاضي
 :(23) ةالماد

 .وثقها أو حررها التي الوثيقة أصل اليومي السجل على يلصق أن بالعدل الكاتب على يجب. أ
 وتكون  جوانبها كل من الرسمي بخاتمه وتختم بالعدل الكاتب قبل من الوثيقة وتوقع محكم بشكل اللصق يتم. ب

 .الوثيقة آخر في تكون  التي الشأن ذوي  تواقيع عدا السجل إلى الوثيقة من ممتدة والتواقيع األختام
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 .الفراغ هذا إبطال وجب أخرى  لوثيقة يتسع ال السجل صفحة في فراغ بقي إذا. ج
 السادس الفصل

 والتعويضات والنفقات الرسوم
 :(24) المادة

 .وتعديالتها النافذة القوانين بموجب المحددة والمقطوعة النسبية الرسوم بالعدل الكاتب يستوفى. أ
 تعد عدل طوابع المادة هذه من األولى الفقرة في عليها المنصوص الواجبة الرسوم مقابل بالعدل لكاتبا يلصق. ب

 .الخزينة قبل من إليه وتسلم الغاية لهذه
 يحتفظ ال التي الوثائق أما عليها الواجب بالمقدار بالعدل الكاتب لدى تحفظ التي الوثيقة أصل على الطابع يلصق. ج

 .والصورة المصدقة الوثيقة وفي السجل في مقدارها بالعدل الكاتب ويبين الطوابع عليها فيلصق ورالص وكذلك بأصلها
 :(25) المادة

 200 وبقيمة الخاصة بالوكالة يتعلق فيما موكل لكل بالنسبة سورية ليرة مائة 100 بقيمة عدل طابع رسم يستوفى. أ
 .العامة كالةبالو  يتعلق فيما موكل لكل بالنسبة سورية ليرة مائتي

 .وثيقة ألي مصدقة صورة كل عن سورية ليرة مائة 100 بمبلغ عدل طابع رسم يستوفى. ب
 :(26) المادة
 يعمل الذي الشرعي النائب أو القيم أو الوصي أو الوكيل أما واحدا توقيعا معنوي  شخص أو شركة باسم التوقيع يعد

 .مثلهي شخص كل عن الرسم بدفع فيلزم عديدين أشخاص لمصلحة
 :(27) المادة

 عليه الواجب الرسم تضمنته عقد كل عن يستوفى واحد مستقل عقد من أكثر تضمنت إذا توثق أو تحرر وثيقة كل. أ
 .القانون  هذا في
 مستقلة عقود لتكوين قابلة وغير مالزمة والتزامات وأحكام شروط من العقد عن تفرع ما الواحد العقد بحكم يعد. ب
 .األكبر الرسم يستوفى الحالة هذه وفي هابعض أو منها بكل

 :(28) المادة
 اختصاصه منطقة ضمن دائرته مركز خارج الوثائق ويوثق يحرر أن الشأن ذوي  طلب على بناء بالعدل للكاتب
 .بالعدل الكاتب إليها يتبع التي المنطقة في النيابة رئيس من إذن على الحصول بعد الرسمي الدوام أوقات وخارج
 :(29) المادة

 المادة في عليها المنصوص التعويضات عمله مقر خارج انتقاله حالة في الشأن ذوي  من بالعدل الكاتب يستوفي. أ
 .4/1/2012 تاريخ 1 رقم القضائية والتأمينات الرسوم قانون  من 95
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 .الشأن ذوي  قبل من النقل واسطة تؤمن. ب
 :(30) المادة
 ذوي  من تقاضاها التي والنفقات الرسوم جميع توثيقها أو بتحريرها قام وثيقة كل ذيل في يذكر أن بالعدل الكاتب على
 .الشأن
 :(31) المادة

 يحتفظ التي أو العام الحق ولمصلحة باسم العامون  المحامون  يطلبها التي والصور األوراق جميع الرسوم من تعفى. أ
 .القانون  هذا ألحكام وفقا دائرته في بالعدل الكاتب بها
 .قضائيا والمعانون  والمعاقون  الدولة في العامة الجهات واألجور الرسوم من عفىت. ب

 السابع الفصل
 المحفوظات

 :(32) المادة
 وأصل الشأن ذوي  صفة تثبت التي األوراق وأصل المنظمة الوثائق أصل دائرته في يحفظ أن بالعدل الكاتب على. أ

 .تبليغها إليه طلب ةورق كل من ونسخة حفظها إليه يطلب التي األوراق
 المبلغة والجهة تبليغها وقوع إلى بها مشيرا تبليغها المطلوب الورقة من نسخة التبليغ طالب بالعدل الكاتب يسلم. ب

 .التبليغ وتاريخ إليها
 تتم التي واإلجراءات التعديالت جميع فيه تذكر مضغوط قرص في المنظمة الوثائق عن إلكترونية نسخة تحفظ. ج

 .لديه المحفوظة السجالت من أي فقدان أو تلف حال في إليها العودة يمكن لوثيقةا على
 الثامن الفصل

 والمالحقة والتفتيش المحظورات
 :(33) المادة

 .األصلية الوكالة سجل على الجارية الوقوعات كافة بتدوين بالعدل الكاتب يلتزم. أ
 إلى نسخة يرسل بأن ملزم فهو بالعدل الكاتب دائرة خارج يةجار  وكالة إلى باالستناد وكالة أي إجراء حال في. ب

 .عليها الجارية الوقوعات لتدوين الوكالة تلك دائرته إلى تتبع الذي بالعدل الكاتب
 الوكالة هذه عن نسخة يرسل أن مركبة أو بعقار تتعلق وكالة أي توثيق أو تنظيم عند بالعدل الكاتب على يتعين. ج
 صحيفة على لتدوينها المركبة لديها المسجلة النقل مديرية أو العقار موقع لها التابع العقارية المصالح مديرية إلى

 .المركبة أو العقار
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 :(34) المادة
 ضمن أو عمله دائرة مركز في المقيمين المواطنين لكل العقود يوثق أو يحرر أن بالعدل الكاتب على يتعين. أ

 .المكاني اختصاصه خارج أخرى  منقطة في مسجلين أو أخرى  منطقة سكان من كانوا ولو المكاني اختصاصه
 بالعدل للكاتب المكاني لالختصاص تخضع حيث للعزل القابلة غير العقارية البيوع وكاالت ذلك من تستثنى. ب

 .العمل على اإللكترونية األتمتة إدخال حين إلى وذلك العقار موقع له التابع
 :(35) المادة

 والوثائق السجالت وال توثيقها أو تنظيمها تم التي الوثائق أصول بالعدل الكاتب مكتب من تنتقل أن يجوز ال. أ
 .بها المتعلقة

 .بالعدل الكاتب بحضور عليها لالطالع والوثائق السجالت هذه طلب القضائية للسلطات يجوز. ب
 :(36) المادة
 قرابة أو أصهاره أو زوجه أو إخوته أو فروعه أو ألصوله أو له وثيقة أي توثيق أو تحرير بالعدل الكاتب على يحظر

 .الرابعة الدرجة حتى الحواشي
 :(37) المادة
 األوراق وسائر بحكمها هو وما اإلنذارات بتبليغ الشأن ذوي  طلب على بناء قيامه عند العدل الكاتب على يتعين

 المذكرات تبليغ بشان النافذ التشريع تبليغها في يتبع أن المكاني اختصاصه دائرة في القاطنين باألشخاص المتعلقة
 أجنبية دول في مقيمين كانوا إذا أو المحل ذلك في المكاني اختصاصه دائرة خارج منهم كان من ويبلغ القضائية
 .قانونيا المقررة بالطرق 

 التاسع الفصل
 عامة أحكام

 :(38) المادة
 الشأن ذوي  قبل من عليها والتوقيع اليومي السجل في إلصاقها أو تسجيلها بعد الوثيقة تصحيح أو تعديل يجوز ال. أ

 التسجيل عند بالعدل للكاتب ابرز ما وبين السجل أو الوثيقة بين تباين عن ناشئ الخطأ أو السهو أن تبين إذا إال
 .للتباين دفعا عليها التصحيح إلدخال الشأن لذوي  المعطاة الصور جميع تبرز أن لذلك ويشترط

 .التصحيح عبارة على الشأن ذوي  توقيع اخذ التصحيح دعن يجب. ب
 .األول البدائي القاضي إلى األمر يرفع المطلوب التصحيح إجراء عن بالعدل الكاتب امتناع حال في. ج
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 :(39) المادة
 وثيقهت أو تنظيمه يتم إجراء أو توكيل كل يتضمن أن يجب بالعدل الكاتب عمل على اإللكترونية األتمتة إدخال عند
 .الدولة مستوى  على به خاصة تعرف شفرة بالعدل الكاتب لدى

 :(40) المادة
 .القانون  هذا ألحكام مخالف نص وكل وتعديالته 2/2/1959 بتاريخ الصادر 54 رقم القانون  يلغي
 :(41) المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 26/6/2014 الموافق هجري  28/8/1435 في دمشق

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

 

 /16/ رقم القانون 
 العقارين بالقضاة الخاص

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هـ17/9/1435 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناءً 
 :يلي ما يصدر، م 15/7/2014

 :1 المادة
زالةو  والتجميل والتحرير التحديد بأعمال يكلف  عقاريون  قضاة النافذة واألنظمة القوانين به تسمح وما ،وعيالش ا 

 .العقارية للمصالح العام بالمدير لعملهم بممارستهم يتعلق فيما إدارياً  يرتبطون  العاملين من عدد عملهم في يساعدهم
 :2 المادة
 :من العقارية، للمصالح العام المدير اقتراح على بناءً  العدل وزير من بقرار العقاريون  القضاة يعين

 عن تقل ال مدة أمضوا ممن الحقوق  في إجازة على الحائزين ،العقارية للمصالح العامة المديرية في العاملين - أ
 .مالكها في سنوات خمس

 للعاملين األساسي النظام في عليها المنصوص التعيين شروط عليهم وتنطبق ،الحقوق  في إجازة على الحائزون  - ب
 للمصالح العامة المديرية تنظمها التي المسابقة في ونجحوا وتعديالته /2004/ لعام /50/ بالقانون  الصادر لةالدو  في

 .العقارية
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 :3 المادة
 القانون  هذا من الثانية المادة من /أ/ الفقرة أحكام بموجب اإلداري  القضاء بوظائف المعينون  العاملون  يعد - أ

 .للترفيع المؤهل بقدمهم احتفاظهم مع وأجورهم بفئاتهم العقاري  القضاء مالك إلى حكماً  منقولين
 من /ب/ الفقرة ألحكام استنادا العقارية للمصالح العامة المديرية تجريها التي المسابقة، في الناجحون  يعين - ب

 النظام في عليها المنصوص لألحكام وفقاً  األولى، بالفئة العقاري  القضاء مالك من القانون  هذا من الثانية المادة
 .وتعديالته /2004/ لعام /50/ بالقانون  الصادر الدولة، في للعاملين األساسي

 :4 المادة
 :العدل لوزير يجوز

 للمصالح العام المدير من اقتراح على بناء العقارية، للمصالح العامة المديرية مالك من العقاريين القضاة نقل - أ
 .للترفيع المؤهل وقدمهم وأجورهم بفئاتهم احتفاظهم مع مبررة وألسباب ضائيالق التفتيش إدارة أو العقارية،

 /ب/ الفقرة في عليها المنصوص اإلجراءات وفق العقاري، القاضي بحق العقوبة أو النقل أو العزل قرار إصدار - ب
 .القانون  هذا من الثامنة المادة من
 .النافذة القوانين في عليها منصوص أخرى  لجنة أي أو الشيوع، إزالة للجنة رئيساً  عقاري، قاض تسمية - ج

 :5 المادة
 أن العظيم باهلل أقسم: )اآلتية اليمين عملهم مباشرتهم قبل المنطقة، استئناف محكمة أمام العقاريون  القضاة يؤدي
 .(القوانين أحترم وأن بالعدل الناس بين أحكم
 :6 المادة
 والزمني العلمي وبرنامجها شروطها تحدد أشهر ستة عن تقل ال تدريبية، رةلدو  تعيينهم بعد العقاريون  القضاة يخضع
 .العقارية للمصالح العام المدير اقتراح على بناء العدل، وزير من بقرار
 :7 المادة

 أو بالذات القاضي يؤديه آخر تبعي عمل أي أو أخرى، مهنة أية وبين العقاري  القاضي وظيفة بين الجمع يجوز ال
 .طةبالوسا
 :8 المادة

 أن وال خطيًا، العقارية للمصالح العام المدير إعالم قبل عمله، مقر عن يتغيب أن العقاري  للقاضي يجوز ال - آ
 .إجازة بدون  لسبب عمله عن ينقطع
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 العام المدير من سري  بكتاب ذلك إلى ينبه فإنه الوظيفية، بواجباته تقصيره أو العقاري  القاضي إخالل حال في - ب
 اتخاذ العدل ولوزير القضائي، التفتيش إلى إلحالته بذلك، العدل وزير يعلم التكرار، حال وفي العقارية، لمصالحل

 .األعلى القضاء مجلس على العرض دون  التفتيشي التقرير بمقتضى الالزمة، اإلجراءات
 :9 المادة
 العاملين نظام أحكام وفق العقارية، للمصالح العام المدير قبل من كافة بأنواعها العقاريين القضاة إجازات تمنح

 .وتعديالته /2004/ لعام /50/ رقم بالقانون  الصادر الدولة في األساسي
 :10 المادة
 دعوى  تقام ال – المشهود الجرم حالة عدا خارجها أو بالوظيفة قيامهم أثناء العقاريون  القضاة يرتكبها التي الجرائم في

 .مستشاريها أقدم من واثنين النقض محكمة رئيس من تؤلف لجنة من بإذن أو العام نائبال قبل من إال العام الحق
 :من العقاريون  القضاة يستفيد القانون  هذا من( 10و 8و 4) المواد أحكام مراعاة مع - أ -11 المادة

 .العادي للقضاء المقرر الحصانة، -1
 .العادي للقضاء المقرر المكتبي العمل وتعويض القضائي العمل طبيعة تعويض -2
 .والستين الخامسة إتمامهم عند التقاعد على العقاريون  القضاة يحال - ب

 :12 المادة
 مالك في المحددة وظائفهم مجموع من يتكون  مستقالً  مالكاً  العاملين من يساعدهم ومن العقاريون  القضاة يشكل

 .العقارية للمصالح العامة المديرية
 :13 المادة
 وقدمهم ذاتها وأجورهم بفئاتهم شواغرهم مع حكماً  منقولين لديهم اإلداريون  والعاملون  العقاريون  القضاة مساعدو يعد

 .القانون  هذا نفاذ بتاريخ العقاري  القضاء مالك إلى للترفيع المؤهل
 :14 المادة
 .بمرسوم العقاري  للقضاء العددي المالك يصدر
 :15 المادة
 العام المدير اقتراح على بناءً  لمحلية اإلدارة وزير من بقرار محافظة، كل في العقاريين القضاة عدد تحديد يتم

 .العقارية للمصالح
 :16 المادة
 .العقارية للمصالح العام المدير عن يصدر بقرار العقاري، القاضي لوالية الخاضعة العقارية المناطق تعين
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 :17 المادة
 أو المحافظة، مركز خارج رسمي، عمل أو محلي، كشف إلجراء ري،العقا القاضي انتقال تستدعي التي الحاالت في

 الرسوم قانون  في الواردة بالنفقات الخاصة األحكام العقاري، القاضي يطبق شهود، دعوة أو خبراء، أو محكمين، تعيين
 .القضائية والتأمينات

 :18 المادة
 العدل وزير يكلف ، قانوني مانع بسبب ، هعلي المعروضة القضايا بإحدى النظر العقاري  القاضي على تعذر إذا

 .فيها للنظر العقاريين القضاة أحد ، العقارية للمصالح العام المدير اقتراح على بناءً  ، عنه يصدر بقرار
 :19 المادة
 منظا ألحكام وفقاً  ، العقارية للمصالح العام المدير من بقرار العقاري  القضاء ألعمال الالزمين العاملين تعيين يتم

 .وتعديالته /2004/ لعام /50/ بالقانون  الصادر الدولة في للعاملين األساسي العاملين
 :20 المادة

 موازنة في لذلك المخصصة االعتمادات من لهم المساعدين والعاملين العقاريين القضاة وتعويضات أجور تصرف
 . العقارية للمصالح العامة المديرية
 :21 المادة

 العقاري، والتسجيل التشريع مدير من كل وعضوية العقارية للمصالح العام المدير برئاسة دائمة لجنة تشكل - أ
 المساحة، دائرة ورئيس ، المحافظة في العقارية المصالح ومدير المساحة، ومدير ، المنطقة في العقاري  والقاضي
يداع إلصدار الزمنية البرامج وضع مهمتها  المناطق وتحرير بتحديد المتعلقة اري،العق القاضي يصدرها التي القرارات وا 
 .بشأنها باالعتراضات والبت العقاري، السجل إلى العقارية

 بدوره يرفعها الذي المحافظة، في العقارية المصالح مدير طريق عن دورية تقارير العقاريون  القضاة يقدم - ب
 فصله تم وما عقارية منطقة في الدعاوى  دعد تتضمن العقارية للمصالح المديرية العام المدير إلى – برأيه مشفوعة

 سير تعترض التي والمعوقات العقاري  السجل إيداعها تم التي ، والتحرير التحديد محاضر ونسبة ومقدار ، منها
 .لحلها الالزمة والمقترحات العمل،
 :22 المادة
 الدولة في للعاملين األساسي النظام في الواردة األحكام ، القانون  هذا في نص بشأنه يرد لم ما كل بشأن تطبق

 .وتعديالته /2004/ لعام /50/ رقم بالقانون  الصادر
 :23 المادة
 .العدل وزير مع بالتنسيق القانون  هذا ألحكام والتنفيذية التنظيمية التعليمات المحلية اإلدارة وزير يصدر
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 :24 المادة
 .القانون  هذا حكامأل مخالف نص وكل ، /1958/ لعام /89/ رقم بالقانون  العمل ينهى
 :25 المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 ميالدي 20/7/2014 لـ الموافق هجري  1435/  9/  22 في دمشق

  الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 19 رقم القانون 
 المصرفية األسناد

  الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هـ9/1/1436 بتاريخ المنعقدة جلسته في لشعبا مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، م 2/11/2014

 :1 المادة
 المنصوص التنفيذية األسناد من والعميل المصرف بين خطي بسند الموثقة يةنتمااالئ والتسهيالت القروض عقود تعد

 .المحاكمات أصول قانون  من /273/ المادة في عليها
 :2 المادة

 عن صادر تنفيذ وقف بقرار إال التنفيذ دائرة أمام المصرف قبل من بها المباشر التنفيذية اإلجراءات قفتو  ال -أ
ن حتى المختصة المحكمة  .توقيعه أو السند عليه المنفذ أنكر وا 

 عن تقل ال بغرامة المدين على المحكمة حكمت التنفيذ بوقف قرار فيها صدر التي الموضوع دعوى  ردت إذا - ب
 والخزينة الدائن بين مناصفة المبلغ ويوزع التعويض، سبيل على وذلك ثلثه، تتجاوز وال به، المنازع السند مبلغ خ مس
 .للدولة العامة

 من( %10) مقداره تأمين بدفع المدعي يكلف التنفيذية الدعوى  في اإلجراءات تنفيذ وقف المحكمة قررت إذا - ج
 .بها الحكم حال في الغرامة أصل من التأمين هذا ويحسب السابقة، الفقرة في عليها المنصوص للغرامة األدنى الحد
 :3 المادة
 :لآلتي وفقاً  العلني بالمزاد المصارف قبل من المحجوزة المنقولة وغير المنقولة األموال بيع يجري 

 على وبناءً  حاكماتالم أصول قانون  من( 379) المادة في الوارد اإلخطار ميعاد انقضاء بعد التنفيذ رئيس يقرر - أ
 مستعيناً  المحجوز المال على اليد بوضع المأمور ويقوم العلني، بالمزاد المحجوز المال طرح الشأن ذوي  أحد طلب
 عن طرف أي امتناع حال وفي الثالث، الخبير التنفيذ رئيس وي سمي خبيره، طرف كل ي سمي بحيث خبراء بثالثة
 .بتسميته التنفيذ رئيس يقوم سبب ألي خبيره تسمية

 .والمصاريف المقدرة بالقيمة وتبدأ التنفيذ مأمور بمناداة البيع جلسة في المزايدة تجري  - ب
 .عرض بأعلى تقدم من على القطعية اإلحالة التنفيذ رئيس يقرر - ج
 .التنفيذ رئيس يكلفه من أو التنفيذ مأمور ينظمه محضر في الزيادة عرض يدون  - د
ذا طلبه، على بناءً  المقدرة بالقيمة الحاجز إلى القطعية اإلحالة التنفيذ رئيس يقرر ترمش أي يتقدم لم إذا - هـ  تعدد وا 

 .األسبق العرض صاحب إلى اإلحالة جرت الطالبون 
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 إلى القطعية اإلحالة التنفيذ رئيس يقرر الدائنين من غيره وطلبه الجلسة في البيع بطلب الحاجز يتقدم لم إذا - و
 .مقدرةال بالقيمة طالبه

جراءاته البيع شروط قائمة في ذلك إلى يشار أن على التالي اليوم إلى يؤجل األول اليوم في البيع يتم لم إذا - ز  وا 
ذا الثمن، بلغ مهما األعلى العرض صاحب إلى القطعية اإلحالة الرئيس ويقرر األول اليوم في البيع بجلسة المتعلقة  وا 
 .األسبق العرض صاحب إلى يحال العروض تساوت

 .الملف محضر وفي المزايدة قائمة أسفل في القطعية اإلحالة قرار يدون  - ح
 :4 المادة
 المبرمة العقود وعلى ومدينه المصرف بين ستقام التي أو القائمة التنفيذية الدعاوى  على القانون  هذا أحكام تسري 
 .نفاذه قبل بينهما
 :5 المادة
 .القانون  هذا في نص عليه يرد لم فيما المحاكمات أصول قانون  أحكام تطبق
 :6 المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 5/11/2014 لـ الموافق هجري  12/1/1436 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األســد بشــار

 

 /21/ رقم القانون 
 المحافظات جميع في واستئنافية بدائية مصرفية محاكم بإحداث القاضي

 الجمهورية رئيس
-3 الموافق هجري  1436-1-10 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على ناءب

 :يلي ما يصدر، ميالدي 11-2014
 :/1/ المادة
 في بالنظر تختص واستئنافية بدائية مصرفية محاكم السورية العربية الجمهورية محافظات من محافظة كل في تحدث
 الخاضعة االئتمانية التسهيالت وتمنح الودائع تقبل مالية مؤسسة أو مصرفا أطرافها احد يكون  التي المصرفية القضايا
 .والتسليف النقد مجلس لرقابة
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 :/2/ المادة
 .مبرمة االستئناف محكمة أحكام وتصدر االستئناف بطريق الطعن البداية محكمة أحكام تقبل
 :/3/ المادة

 بقرار وذلك السفر منع فيها بما المستعجلة والقرارات والتدابير االجراءات جميع خاذات الدعوى  في الناظرة للمحكمة -أ
 .دعوتهم وبعد االطراف دعوة قبل المذاكرة غرفة في يتخذ
 مرحلة اي في المتضرر طلب على بناء المستعجلة وقراراتها وتدابيرها اجراءاتها عن الرجوع في الحق للمحكمة -ب
 . الدعوى  مراحل من
 الطعن الى السابقتين الفقرتين على بناء وقرارات وتدابير اجراءات من المصرفية البداية محكمة تتخذه ما ضعتخ -ج

 .المصرفية االستئناف محكمة امام
 :/4/ المادة

 لقواعد وفقا القانون  هذا بموجب المحدثة المختصة المحكمة إلى الراهن بوضعها القائمة المصرفية الدعوى  تحال -أ
 .المكاني االختصاص

 في المختصة المصرفية االستئناف محكمة إلى القانون  هذا نفاذ قبل النقض محكمة امام المنظورة الدعاوى  تحال -ب
 .القانون  هذا احكام الحالة هذه في عليها وتسري  الحكم نقض حال
 عليها وتسري  قضالن بطريق للطعن قابلة القانون  هذا نفاذ قبل االستئناف محاكم عن الصادرة االحكام تبقى -ج

 .المادة هذه من /ب/ الفقرة أحكام
  :/5/ المادة
 .األعلى القضاء مجلس من بقرار وتوزع محافظة لكل العددي المالك من المحدثة المحاكم وظائف تمأل
  :/6/ المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2014-11-5 الموافق هجري  1436-1-12 في دمشق

 جمهوريةال رئيس
 األسد بشار
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 /28/ رقم القانون 
 وتعديالته 1959 لعام 92 رقم االجتماعية التأمينات قانون  بتعديل القاضي

 الجمهورية رئيس
-11-26 الموافق هـ 1436-2-4 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء

 :يلي ما يصدر م2014
 اآلتي النحو على تصبح بحيث وتعديالته 1959 لعام 92 رقم االجتماعية التأمينات قانون  من اآلتية المواد تعدل
 :التعديل مع يتوافق بما القانون  مواد أرقام ترتيب ويعاد
 /1/ المادة
 ..االجر../ز/ الفقرة
 ./2004/ لعام /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي القانون  من /1/ المادة في المعرف االجر

 لعام /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي القانون  احكام تطبيق من المستثناة للفئات بالنسبة المقطوع االجر /1
/2004/. 
 .النافذ العمل قانون  في المعرف االجر /2
 .القانون  هذا من /1/ المادة من /ز/ الفقرة من /1/ البند احكام تطبق /3
 تعتمد التي الجهات لدى العاملين على القانون  هذا من االولى المادة من /ز/ الفقرة من /1/ البند احكام تطبق /4

 لديها العاملين وتمنح وتعديالته 2004 لعام /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي بالقانون  الملحقة االجور جداول
 .تشريعية بصكوك تصدر التي االجور على الزيادات
 /2/ المادة
 القوانين في الواردة الشعب مجلس واعضاء المناصب ألصحاب التقاعدية بالحقوق  اصةالخ باألحكام االحتفاظ مع

 والمعاشات للتامين العامة المؤسسة من الشعب مجلس واعضاء المناصب ألصحاب التأمينية الحقوق  تصفى.. النافذة
 كان حال في معاشاتوال للتامين العامة المؤسسة الى /العمل وصاحب العامل حصة/ المسددة االشتراكات وتحول
 .االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة لدى مشتركا

 ..على القانون  احكام تسري .. اوال
 ./2004 لعام /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي القانون  ألحكام الخاضعين العاملين /أ

 .المنشأة عمال عدد كان مهما النافذ العمل قانون  ألحكام الخاضعين العاملين /ب
 القضائية السلطة لقانون  الخاضعين والنيابة الحكم وقضاة الدولة مجلس وقضاة العليا الدستورية المحكمة قضاة /ج

 .الدولة قضايا ادارة ومحامي
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 .الجامعات تنظيم لقانون  الخاضعين والمخبرية والفنية والتدريسية التعليمية الهيئة اعضاء /د
 .الديني والتدريس الفتوى  مالك في والمدرسين الفتوى  وامناء المفتين /هـ
 .العامة المخابرات في المدنيين المستخدمين /و
 .الذرية الطاقة وهيئة العلمية البحوث مراكز في والمخبري  الفني والجهاز العلمي البحث هيئة اعضاء /ز
 .العربية الموسوعة هيئة في العلميين العاملين /ح
 .السورية البحرية المالحة شركة في المبحر والركب السورية العربية الطيران مؤسسة في الطائر الركب /ط
 ./2004 لعام /56/ رقم الزراعية العالقات تنظيم قانون  بأحكام المشمولين الزراعة في العاملين /ي
 .الحرة المناطق في العاملين /ك
 .العام القطاع لدى والمياومين التنقيط بجداول العاملين /ل
 الجمهورية في العاملة الدبلوماسية والبعثات الدولية المنظمات في يعملون  الذين حكمهم في نوم السوريين العاملين /م

 .السورية العربية
 والبنات عشرة السادسة سن بلغوا الذين الذكور واالخوة االبناء من باجر لديه العاملين العمل صاحب اسرة افراد /ن

 .المتزوجات واالخوات المتزوجات
 سلك في بالوكالة العاملين باستثناء الدولة في للعاملين االساسي القانون  ألحكام وفقا بالوكالة نينالمعي العاملين /س

 .والتدريس التعليم
 .الدولة في للعاملين االساسي القانون  من /146/ المادة احكام وفق المعينين المؤقتين /ع
 على استخدامهم عقود تنص الذين الدولة في لينللعام االساسي القانون  من /147/ المادة احكام وفق المتعاقدين /ف

 .االجتماعية التأمينات لقانون  خضوعهم
 ..على القانون  أحكام تسري  ال.. ثانيا

 .السورية العربية الجمهورية في العاملة الدبلوماسية والبعثات الدولية المنظمات في يعملون  الذين االجانب العمال /أ
 او االم الشركة من السورية العربية الجمهورية في العاملة االجنبية الشركات فروع تنتدبهم الذين االجانب العمال /ب
 .شهرا /12/ على تزيد ال ولمدة العمل اساليب على العاملين تدريب بقصد فروعها احد
 .فعال يعولهم والذين لديه العاملين العمل صاحب اسرة افراد /ج

 يقوم ان شريطة الموءسسة لدى والوفاة والعجز الشيخوخة ندوق ص في نفسه عن االشتراك عامل لكل يحق.. ثالثا
 اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئاسة من بقرار يصدر خاص نظام وفق العمل صاحب وحصة حصته بتسديد
 .الوزير
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 /3/ المادة
 العمل بوزير وترتبط ي واالدار  المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة تتمتع /أ

 في فروع ولها دمشق مقرها ويكون  النافذة واالنظمة القوانين وفق بعملها للقيام الالزمة الصالحيات جميع وتمارس
 المحافظات

 والصناعية االدارية المناطق في لها ومكاتب فروع احداث االدارة مجلس اقتراح على بناء الوزير من بقرار ويجوز
 .العامة المصلحة اقتضت اذا الحرة والمناطق

 امام الفرع مدير فيمثلها المحافظات في لفروعها بالنسبة اما والغير القضاء امام المؤسسة العام المدير يمثل /ب
 القوانين ووفق فرعه عمل منطقة ضمن كل العام المدير صالحيات من اليهم يفوض ما الى باإلضافة والغير المحاكم
 .النافذة

 المختصة المالية للسلطات المخولة الحقوق  المؤسسة تمارس القانون  من /72/ المادة من /ج/ رةالفق مراعاة مع /ج
 االجتماعية التأمينات قانون  في عليها والمنصوص لها المترتبة المبالغ لتحصيل العامة االموال جباية قانون  بموجب

 .وتعديالته
 عمال عن للمؤسسة المترتبة االشتراكات تسديد عن التخلف حال في االدارة محاسبي اعفاء بطلب الحق وللمؤسسة

 الماليين والمديرين النفقة وعاقدي الصرف امري  مقاضاة ولها اشهر ثالثة على تزيد لمدة لديها يعملون  التي الجهة
 للمؤسسة المستحقة المبالغ جميع تسديد.. عن والتأخر التقصير حال في وذلك العامة الجهات لدى اإلدارات ومحاسبي

 يتم ال التي للجهات بالنسبة االضافية والمبالغ الفوائد مع /بالمئة 24ر1 بواقع العمل صاحب وحصة العامل حصة/
 .العامة الموازنة اعداد اثناء المالية وزارة قبل من لها اعتمادات رصد
 الفوائد مع المالية وزارة قبل من العامة الجهات الى تحويلها يتم التي بالمئة /7/ بواقع فقط العامل حصة تسديد..

 الموازنة اعداد اثناء المالية وزارة قبل من لها االعتمادات رصد يتم التي العامة للجهات بالنسبة االضافية والمبالغ
 .العامة

 الوزير من قرار بها يصدر التي والشروط الضمانات وفق سنتان اقصى بحد للمؤسسة المترتبة الديون  تقسيط يجوز /د
 .االدارة مجلس اقتراح على بناء
 عدم تقرر حال في الدولة قضايا ادارة مع بالتنسيق شطبها او الدعوى  رفع عدم بطلب الحق االدارة لمجلس /هـ

 جهالة او المتسبب جهالة بحاالت والبت المصاريف مع مقارنة بها المطالب المبالغ ضآلة او متابعتها من الجدوى 
 .العنوان

 للتأمينات العامة المؤسسة ادارة مجلس يتمتع 2005 لعام /2/ بالقانون  المحددة الصالحيات الى اضافة /و
 منشآت/ المجاالت جميع في المؤسسة اموال فائض الستثمار الالزمة والمرونة الصالحيات بأوسع االجتماعية
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 المباشرة وغير المباشرة االستثمارية العمليات جميع وممارسة /الخ ..موالأ توظيف.. وعقارات اراض شراء.. سياحية
 لتنفيذ اللجان وتشكيل الضرورة عند الالزمة بالخبرات باالستعانة ذلك في الحق وله مباشر وغير مباشر بشكل وادارتها
 لتنفيذ المبذولة الجهود مع تتناسب واتعاب ومكافآت حوافز صرف في الحق المجال هذا في وله القانون  اهداف
 .احكامه
 /18/ المادة

 نفقات من نصيب اي عليه المؤمن تحميل يجوز وال والعمال العمل ألصحاب بالنسبة إلزامي ةالمؤسس في التأمين /أ
 .خاص نص به يرد فيما اال التامين

 المؤمن خروج وعند حدة على خدمة كل عن االشتراك يتم عمل صاحب من اكثر لدى عليه المؤمن عمل اذا /ب
 .القانون  من 58 المادة ألحكام وفق األخرى  عن نفصلةم خدمة كل تعامل القانون  تطبيق نطاق من نهائيا عليه
 .تأمينية مؤسسة من أكثر لدى المشترك عليه المؤمن على السابقة الفقرة احكام تسري  /ج

 /19/ المادة
 ..على العمل اصابات بتأمين الخاص الفصل احكام تسري  القانون  من /2/ المادة احكام مراعاة مع /أ
 المقاوالت عمال/ االخص وعلى اكثر او عمل صاحب لدى مؤقتة عرضية اعمال في يستخدمون  الذين العمال /1

 ./الخ.. والتفريغ الشحن وعمال الموسميين والعمال الترحيل وعمال والتوريدات
 .والتدريس التعليم سلك في الوكالء /2
 .السوريات وغير السوريات المنازل في والمربيات العامالت /3
 .الحدائق وعمال سوالحرا الخاص السائق /4
 المذكورة الفئات النتفاع واالوضاع الشروط تنظيم االدارة مجلس اقتراح على بناء العمل وزير من بقرار يجوز /ب

 .خاص بنظام تشميلهم يتم ان على بعضها او كلها االجتماعية التأمينات بمزايا سابقا
 /26/ المادة

 االنتكاسة او االصابة وقوع تاريخ من سنة مرور بعد او ثبوته ندع االنتكاسة او االصابة عن الناجم العجز يقدر /أ
 .المؤسسة طبيب من معتمدة طبية شهادة الى استنادا شفاؤها تم يكن لم ان اسبق ايهما
 التي والبيانات /أ/ بالفقرة المذكورة الشهادة انموذج االدارة مجلس اقتراح على بناء العام المدير من بقرار يصدر /ب

 .بها تدون 
 /29/ المادة
 الشهري  االجر متوسط من بالمئة /75/ اساس على المعاش يحسب وفاة او مستديم كامل عجز االصابة عن نشأ اذا

 وفقا المستحقين على المعاش يوزع الوفاة حالة وفي الوفاة او العجز لثبوت السابقة االخيرة السنة في عنه المشترك
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 تحسب كاملة ميالدية سنة من ألكثر االصابة عن باإلبالغ التأخر حال وفي القانون  من /89/ المادة ألحكام
 سنة مرور او العجز لثبوت السابقة االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر متوسط اساس على المستحقات

 .اسبق ايهما االصابة وقوع تاريخ على كاملة
 /33/ المادة
 ..عمل بإصابة واصيب سبق قد المصاب كان اذا االتية القواعد التعويض حساب في تراعى

 المصاب يعوض بالمئة /35/ من اقل السابقة واالصابات الحالية االصابة عن الناجم العجز نسب مجموع كان اذا /أ
 السنة في عنه المشترك الشهري  االجر ومتوسط وحدها عنها المتخلف العجز نسبة اساس على االخيرة اصابته عن

 .اسبق ايهما العجز ثبوت تاريخ او الصابةا لوقوع الالحقة االخيرة
 له يقدر اكثر او بالمئة /35/ يساوي  السابقة واالصابات الحالية االصابة عن الناجم العجز نسب مجموع كان اذا /ب

 ..االتي الوجه على اصابة معاش
 نسب مجموع ساسا على معاشه يقدر واحدة دفعة من تعويضا السابقة اصاباته عن عوض قد المصاب كان اذا /1

 عنها االشتراك سدد التي االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر ومتوسط جميعها اصاباته عن الناجمة العجز
 منه ويسترد اسبق ايهما االخيرة االصابة وقوع تاريخ على سنة مرور او االخيرة باإلصابة العجز ثبوت لتاريخ والسابقة
 الممنوح المعاش قيمة من بالمئة /25/ وبمقدار تقسيطا السابقة االصابات عن له المصروف الواحدة الدفعة تعويض

 .فوائد ودون  شهريا له
 مستقل بشكل الجديدة االصابة عن عجز معاش له قدر جديدة إلصابة االصابة عجز معاش صاحب تعرض اذا /2

 على سنة مرور او العجز ثبوت لتاريخ السابقة االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر متوسط اساس على
 .السابق العجز معاش الى ويضاف الجديدة االصابة في اسبق ايهما االصابة وقوع تاريخ

 انخفضت القانون  من /86/ المادة وفق فحصه اعادة ونتيجة مستقلة اصابة عن عجز معاش المصاب استحق اذا /3
 ذاتها االصابة عن مجددا المعاش الستحقاق اهلته سةبانتكا تقدم ثم الواحدة الدفعة تعويض له وصرف عجزه نسبة
 ثبوت لتاريخ االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر متوسط اساس على الجديدة العجز نسبة عن معاشه قدر

 تقسيطا له المصروف الواحدة الدفعة تعويض منه ويسترد اسبق ايهما االنتكاسة وقوع تاريخ على سنة مرور او العجز
 .فائدة دون  شهريا له الممنوح المعاش من بالمئة /25/ داربمق
 .الكامل العجز معاش على السابقة /ب/ الفقرة احكام وفق الممنوح المعاش يزيد ان يجوز ال /4

 /57/ المادة
 ..االتية الحاالت احدى في الشيخوخة معاش يستحق
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 الخدمة مدة وبلوغ والخمسين الخامسة سن ليهاع والمؤمن الستين سن عليه المؤمن اتمام بسبب الخدمة انتهاء /أ
 .االقل على شهريا اشتراكا 180 المعاش في المحسوبة

 الخدمة مدة وبلوغ الخمسين سن عليها والمؤمن والخمسين الخامسة سن عليه المؤمن اتمام بسبب الخدمة انتهاء /ب
 .االقل على شهريا اشتراكا 240 المعاش في المحسوبة

 /180/ المعاش في المحسوبة والخطرة الشاقة المهن احدى في الفعلية خدمته بلوغ بعد عليه لمؤمنا خدمة انتهاء /ج
 .الخصوص بهذا النافذ المرسوم عليها ينص التي واالوضاع للشروط وفقا وذلك االقل على شهريا اشتراكا

 على شهري  اشتراك /300/ شالمعا في المحسوبة خدماته بلغت اذا عليه المؤمن طلب على بناء الخدمة انتهاء /د
 .السن بشرط التقيد دون  االقل
 /58/ المادة

 االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر متوسط من بالمئة /2ر5/ اساس على الشيخوخة معاش يحسب /أ
 المدة حساب في كاملة سنة الشهر عن تقل ال التي السنة كسور وتعد التأمين ظل في اشتراك سنة كل عن وذلك

 .بالتأمين المشمولة
 متوسط من بالمئة /80/ والوفاة والعجز الشيخوخة تأمين احكام بموجب المخصصة للمعاشات االقصى الحد /ب

 الشهري  االجر حساب عند ويراعى المعاش اساسه على حسب الذي االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر
 بدايتهما في واجره االخيرتين السنتين مدة نهاية في عليه المؤمن راج بين نقصا او زيادة الفرق  يتجاوز اال المذكور

 الحسبان في االخذ مع بالمئة /30/ بدايتها في واجره االخيرة سنوات الخمس فترة نهاية في اجره وبين بالمئة /15/
 :اآلتي األجر حساب عند
 التي الجهات لدى للعاملين بالنسبة ةتشريعي بصكوك الصادرة المدة هذه خالل االجور على الطارئة الزيادات /1

 باالشتراك وتلتزم وتعديالته 2004 لعام 50 رقم الدولة في للعاملين األساسي بالقانون  الملحقة األجور جداول تعتمد
 .االجتماعية التأمينات قانون  في المحددة القانونية المهل ضمن الزيادات هذه عن
 .النافذ العمل قانون  بموجب للعامل الممنوحة الزيادات /2
 .القانون  هذا من /2/ المادة في الوارد االشتراك بسقف االخالل عدم /3
 مجتمعة الخدمات هذه في وتوفرت/ متعددة خدمات ولديهم خدماتهم المنتهية عليهم المؤمن مستحقات تحسب /ج

 أساسه على ربط لذيا االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  األجر متوسط أساس على /المعاش استحقاق شروط
 .المعاش

 سواء األخرى  عن منفصلة خدمة لكل التصفية تتم بالتوازي  عمل صاحب من أكثر لدى عليه المؤمن عمل إذا /د
 :كاآلتي معاشا أو واحدة دفعة تعويضا التصفية كانت
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 لثانيةا الخدمة عن ويصرف االفضل المعاش يخصص الخدمتين لكال المعاش استحقاق شروط توافر حال في /1
 إلى بالمئة 3 نسبة وتحول القانون  من 60 المادة في المحددة النسب عن بالمئة 3 تقل بنسبة واحدة دفعة من تعويض
 .األخرى  عن وتعويض الخدمتين إلحدى المعاش استحقاق شروط توافر حال في الحكم هذا ويسري  البطالة صندوق 

 مع القانون  من 60 المادة أحكام وفق حدة على ةخدم كل تصفى الخدمتين عن التعويض استحقاق حال في /2
 .السابقة ب الفقرة أحكام مراعاة

 الخدمتين بين الجمع اختيار بحق واحدة تأمينية جهة في عمل صاحب من أكثر لدى عليه المؤمن يحتفظ /3
 في عنه المشترك الشهري  األجر متوسط أساس على المعاش ويحسب المعاش استحقاق سنوات تحقيق من لالستفادة

 سن اتمامه بسبب المعاش على احيل قد عليه المؤمن يكون  ان شريطة وذلك حدة على خدمة لكل االخيرة السنة
 القانون  هذا بموجب النافذ المعاش سقف الفقرة هذه أحكام وفق المخصص المعاش تجاوز وعدم العمر من الستين
 .سنة /32/ على خدماته زادت اذا الواحدة الدفعة تعويض صرف ودون 

 الشيخوخة بتأمين مجددا تشميله وتم /المشترك او التعاوني او الخاص القطاع في/ المعاش صاحب عمل حال في /هـ
 انتهاء وعند الالحقة الخدمة عن االشتراك ويتم المعاش صرف يوقف العمر من الستين سن اتمامه قبل والوفاة والعجز
 .السابقة /ج/ الفقرة وفق تحسب الخدمة

 قانون  اي او القانون  هذا احكام بموجب له المخصصة المعاشات مجموع او عليه المؤمن معاش يقل ان وزيج ال /و
 .لألجور العام االدنى الحد عن نافذ تأميني

 بين الجمع عنه للمستحقين او له جاز تأمينيتين جهتين من لمعاشين القانون  احكام وفق عليه المؤمن استحق اذا /ز
 المعاشين مجموع يتجاوز اال شريطة قبلها من المخصص المعاش بصرف تأمينية جهة كل متقو  ان على المعاشين

 ./2004/ لعام /50/ رقم القانون  من االولى الفئة سقف
 سنة /32/ على القانون  احكام بموجب المعاش حساب في المقبولة عليه للمؤمن الفعلية الخدمة مدة زادت اذا /ح

 واحدة دفعة من تعويض الزائدة المدة عن عنه للمستحقين او له يصرف الخدمة في واستمر المعاش لسقف المؤهلة
 السنة عن تقل التي المدة وتهمل معاشات ثالثة وقدره اقصى وبحد الزائدة السنوات من سنة كل عن شهر معاش بواقع
 عن له صرف بعمل بالمئة /80/ بنسبة معاش على حصوله بعد العامل التحق اذا اما التعويض هذا حساب في

 .القانون  من /60/ المادة احكام وفق واحدة دفعة من تعويض الالحقة الخدمة
 /59/ المادة
 للحصول المقررة االشتراك مدة شرط توافر قبل الستين سن إلتمامه العمل صاحب لدى عليه المؤمن خدمة انتهت اذا

 الشهري  االجر متوسط من ئةبالم /15/ اساس على واحدة دفعة من تعويض له صرف الشيخوخة معاش على
 ذلك عن قلت ان التأمين في االشتراك مدة او عنهما االشتراك تسديد تم اللتين االخيرتين السنتين في عنه المشترك
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 الشهري  االجر حساب عند القانون  من /58/ المادة من /ب/ الفقرة مراعاة مع التامين في اشتراك شهر كل عن وذلك
 .الستين سن بعد الملتحق العامل على مادةال هذه حكم ويسري  المذكور
 /72/ المادة

 االلتحاق اجر اساس على عليهم المؤمن اجور من تقتطع التي وتلك العمل صاحب يؤديها التي االشتراكات تحسب /أ
 صاحب قبل من الزيادة حال في او الدولة في للعاملين االجور بزيادة تقضي تشريعية مراسيم او قوانين صدور وعند

 صاحب قبل من الزيادة او المراسيم او القوانين هذه نفاذ تاريخ من بدءا الزيادات اليها تضاف االجور هذه على لعملا
 .العمل

 في العمل ايام عدد تحديد الشهر بغير اجورهم يتقاضون  الذين عليهم للمؤمن بالنسبة االجر حساب عند يراعى /ب
 لحساب اخرى  شروطا يضع ان االدارة مجلس اقتراح على بناء العمل لوزير ويجوز يوما وعشرين بخمسة الشهر
 .معينة حاالت في االجر

 من بالمئة 17ر1 العمل صاحب حصة/ الالزمة االعتمادات برصد العامة الموازنة اعداد اثناء المالية وزارة تقوم /ج
 الجهات في العاملين عن شهريا االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة حساب الى وتحويلها /واالجور الرواتب كتلة

 رصد يتم التي العامة
 عدم حال في المالية وزارة وتتحمل المالية االمكانيات وضمن الموازنة اعداد اثناء المالية وزارة قبل من اعتماداتها

 من /73/76/ المادتين في عنها المنصوص االضافية والمبالغ الفوائد المذكورة الحصة الى اضافة بالتحويل االلتزام
 .القانون 
 /76/ المادة
 سداد عن او المؤسسة في االشتراك عن تأخر اذا العمل صاحب يلزم القانون  من /73/ المادة احكام مراعاة مع

 قيمة من بالمئة /5/ بواقع المؤسسة الى اضافي مبلغ بأداء بعضهم او كلهم عليهم المؤمن الى بالنسبة االشتراكات
 المادة من االولى الفقرة في المحددة المهلة النقضاء التالي اليوم من بدءا تأخير شهر كل عن المستحقة االشتراكات

 مجموعها يبلغ ال التي االيام وتهمل االشتراكات هذه مقدار من بالمئة /20/ قدره اقصى وبحد اليها المشار /73/
 .يوما /30/

 /89/ المادة
 المقررة االنصبة بقدر معاشات تقاضي في الحق عنه قينللمستح كان المعاش صاحب او عليه المؤمن توفي اذا /أ

 ..والوفاة والعجز الشيخوخة بشأن /أ/3/ رقم والجدول العمل اصابات بشأن /3/ رقم الجدول في
 ..المعاش في بالمستحقين ويقصد

 .المعاش صاحب او عليه المؤمن ارملة او ارمل /1
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 .والعشرين ةالحادي يجاوزوا لم الذين الذكور واخوته اوالده /2
 .واخواته بناته من المتزوجات وغير والمطلقات االرامل /3
 .الوالدان /4
 اثناء لهم عليه المؤمن اعالة تثبت ان /أ/3/ و /3/ الجدول في جاء لما وفقا واالخوات االخوة الستحقاق ويشترط /ب

 .حياته
 الواحدة الدفعة وتعويض القانون  من /مكرر 71/ المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص المكافآت توزيع ويكون 

 .النافذ العمل قانون  ألحكام طبقا عليه المؤمن عن المستحقين على القانون  في عليها المنصوص
 /90/ المادة
 ..االتي وفق للمستحقين المعاش من المنتقلة الحصة صرف يستمر

 .مهنة او بعمل التحاقه لحين او الحياة مدى لألرمل /أ
 .مهنة او بعمل التحاقها او زواجها لحين او حياتها مدى لةلألرم /ب
 .مهنة او بعمل يلتحقن او يتزوجن حتى واالخوات للبنات /ج
 االحوال وفي بمهنة يلتحقوا او يتزوجوا لم ما والعشرين الحادية سن يتجاوزوا لم الذين الذكور واالخوة لألوالد /د

 ..االتية
 .والعشرين السادسة يتم ان الى وذلك التعليم معاهد او الجامعات إحدىب طالبا المعاش مستحق كان اذا /1
 يزول ان الى وذلك المؤسسة طبيب من بشهادة الحالة هذه وتثبت الكسب من يمنعه كامل بعجز مصابا كان اذا /2

 .العجز
 الزواج تاريخ من االكثر على سنوات عشر خالل ترملن او طلقن اذا معاش من لهن يستحق كان ما البنات وتمنح
 .المعاش صاحب وفاة قبل الزواج كان لو حتى
 .مهنة او بعمل يلتحقا لم ما حياتهما مدى للوالدين /ه

 ../مكرر 95/ المادة من /أ/ الفقرة
 بقدر النهائي معاشه ربط القانون  في اليها المشار المعاشات من واحد نوع من اكثر عليه المؤمن استحق اذا /أ

 االخيرة السنة في عنه المشترك الشهري  االجر متوسط من بالمئة /100/ قدره اقصى وبحد المعاشات هذه مجموع
 والمخصصين عنهم المستحقين او المعاشات اصحاب احتفاظ مع وفاته حال في عنه للمستحقين او له ويصرف
 .المكتسبة بحقوقهم القانون  هذا نفاذ قبل بمعاشات
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 /98/ المادة
 عنه المستحقين او الجنازة بنفقات يقوم لمن تصرف ان المعاش صاحب او عليه مؤمنال وفاة عند المؤسسة على
 او المتوفى المعاش صاحب معاش من اشهر ثالثة معاش او عليه المؤمن اجر من اشهر ثالثة اجر يعادل مبلغا
 اخرى  تأمينية ةجه من لمعاش مستحقا كان حال وفي افضل ايهما الشهرية لألجور العام االدنى الحد امثال ثالثة

 لعمال االولى الفئة اجر سقف امثال ثالثة على المبلغ يزيد ال شريطة االفضل للمعاش تبعا الجنازة نفقات تصرف
 .العام القطاع
 /107/ المادة

 للتأمينات العامة المؤسسة مفتشي قبل من للتفتيش القانون  بأحكام المشمولة العمل واماكن المنشآت كل تخضع /أ
 ادارة مجلس اقتراح على بناء الوزير من بقرار االجتماعية التأمينات ومراقبو مفتشو ويعين رؤسائهم او االجتماعية
 للوزير ويحق المؤسسة
 حملة من المفتشون  يكون  ان على الطارئة الحاالت في بها القيام او التفتيشية الجوالت بترأس مناسبا يراه من تكليف
 .العامة الثانوية او المعاهد شهادة لةحم من والمراقبون  الجامعية الشهادة

 ولهم له المنفذة والقرارات القانون  احكام بمخالفة يختص فيما العدلية الضابطة صفة /أ/ الفقرة في للمذكورين يكون  /ب
 السجالت على واالطالع الالزم التفتيش إلجراء المعتادة العمل مواعيد في العمل محال دخول في الحق ذلك سبيل في

 .القانون  احكام بتنفيذ المتعلقة تنداتوالمس
 بوظيفتهم المباشرة قبل واحدة مرة تعيينهم منطقة في البداية محكمة امام اليمين ورؤساؤهم والمراقبون  المفتشون  ويحلف
 والصناعية المهنية االسرار أفشي واال واخالص بأمانة وظيفتي بمهمات أقوم ان باهلل أقسم// االتية القانونية القسم

 تثبت بطاقة ومراقب مفتش كل ويحمل //العمل تركي بعد حتى وظيفتي بحكم عليها اطلع اخرى  اسرار واي التجاريةو 
 .صفته

 على الملقاة مهماتهم اداء في والمراقبين المفتشين المختصة السلطات من وغيرها الداخلي االمن قوى  تساعد /ج
 .ذلك اليها يطلب ندماع له المنفذة والقرارات القانون  احكام بموجب عاتقهم
 الالزم الضبط تنظيم يتم المراقبين او المفتشين لعمل عرقلته او التفتيش اعمال تيسير العمل صاحب ممانعة حال وفي
 .المختص القضاء الى إلحالته تمهيدا بحقه

 .منها االنتهاء عدب او لمهماتهم ممارستهم اثناء والمراقبين للمفتشين الالزمة الحماية بتوفير المؤسسة تلتزم/1 /د
 لمهمته ادائه عن ناجم معنوي  او جسدي ضرر او اعتداء ألي تعرضه عند المفتش عن نيابة المؤسسة تتولى /2

 .الجرم مرتكب بحق المناسبة العقوبة لفرض المختصة المحكمة الى الدعوى  رفع الوظيفية
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 هذه احكام يخالفون  الذين العمل اصحاب بحق الدعوى  رفع على المترتبة والمصاريف الرسوم المؤسسة تتحمل /هـ
 .المادة
 /111/ المادة

 االدنى الحد ونصف مثل /1ر5/ مقدارها بغرامة القانون  من /18/ المادة احكام يخالف عمل صاحب كل يعاقب /أ
 .المؤسسة لدى يسجل ولم لديه يعمل عامل كل عن لألجور العام
 نقديا تعويضا له يوءدي بان العمل صاحب يلتزم المؤسسة لدى عنه مشتركا يكن ولم العمل العامل ترك حال في /ب

 قضاه ما بنسبة السنة كسور عن مبلغا العامل يستحق كما لديه خدمته مدة عن سنة كل عن االخير اجره مثلي يعادل
 اقامة حال وفي نوعه كان مهما للعامل معاش او تعويض اي بدفع الحالة هذه في المؤسسة تلتزم وال العمل في

 على للحصول القضاء امام الدعوى  برفع بمساعدته المؤسسة تقوم العمل صاحب على العامل قبل من الدعوى 
 .حقوقه
 /121/ المادة

 من لالستفادة االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة في االشتراك القطر خارج يعملون  الذين السوريين للعمال يحق /أ
 رئاسة من بقرار سيصدر الذي النظام وفق االجتماعية التأمينات قانون  في رةالمقر  والوفاة والعجز الشيخوخة تأمين
 .العمل وزير من اقتراح على وبناء الوزراء مجلس

 مجمل االجتماعية التأمينات بمؤسسة االشتراك بطلب تقدموا الذين /أ/ بالفقرة المعروفون  العمال يتحمل /ب
 العمل صاحب على قانونا المترتبة الحصة اليها مضافا طلباتهم في يثبتونه الذي االجر وفق المترتبة االشتراكات

 .االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة لحساب االشتراكات هذه وتؤدي بالمئة 21ر1
 ويتحمل للتحويل القابل االجنبي بالقطع المادة هذه من /ب/ الفقرة في اليه المشار االشتراك عليه المؤمن يسدد /ج

 .التحويل قاتنف عليه المؤمن
 الحدود على زيادته عدم لالشتراك الخاضع االجر حساب عند يراعى المادة هذه احكام تطبيق مجال في /د

 /2/ المادة في عليه المنصوص لألجر االقصى والحد القانون  من /58/ المادة من /ب/ الفقرة في عليها المنصوص
 .القانون  هذا من
 في وما اجر بال اجازة على الحاصلون  الدولة في العاملون  المادة هذه من /د /ج/ب/ أ/ الفقرات احكام من يستثنى /هـ

 .وجدت ان القانونية الزيادات اليه مضافا االجازة بدء عند المستحق االجر وفق عنهم االشتراك يتم حيث حكمها
 /مكرر 57/ المادة

 لسن االقصى الحد يكون  الخاصة ينالقوان في الفئات لبعض المعاش على لإلحالة االقصى الحد مراعاة مع /أ
 .العمر من والستين الخامسة بإتمام التأمينية الصناديق بجميع االشتراك
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 حتى المؤسسة لدى االشتراك القانون  هذا نفاذ عند عليهم للمؤمن يحق القانون  من /57/ المادة حكم من استثناء /ب
 .المعاش الستحقاق تؤهله كانت اذا متصلة دماتخ تكون  بحيث عليه المؤمن خدمات وتجمع والستين الخامسة سن
 استحقاق شروط لديهم تتوافر ولم الستين سن إلتمامهم خدماتهم المنتهية عليها المؤمن او عليه للمؤمن يحق /ج

 شهريا اشتراكا /24/ وقدره اقصى وبحد المعاش الستحقاق المكملة الخدمات شراء بطلب المؤسسة الى التقدم المعاش
 مشترك اجر اخر وفق عنها المترتبة االشتراكات وتحسب اخرى  تأمينية جهة اي من معاش من استفادتهم عدم شريطة
 زيادة العمل وزير من بقرار ويجوز سنويا /بالمئة 9/ مقدارها بفائدة سنتين لمدة تقسيطا او واحدة دفعة وتسدد عنه

 .الفائدة هذه مقدار
 /مكرر 72/ المادة
 الفئة سقف امثال عشرة على يزيد واال لألجور العام االدنى الحد عن المؤسسة لدى عنه ركالمشت االجر يقل اال يجب
 العمال احتفاظ مع /2004/ لعام /50/ رقم الدولة في للعاملين االساسي القانون  في عليها المنصوص لألجور االولى

 عند المكتسبة بحقوقهم األولى الفئة قفس امثال عشرة على تزيد بأجور القانون  هذا نفاذ قبل المؤسسة لدى المشتركين
 بحدود اال القانون  هذا نفاذ تاريخ من اعتبارا عنها المشترك أجورهم زيادة عدم مراعاة مع التأمينية مستحقاتهم تصفية

 .النافذ العمل قانون  في عليها المنصوص الدورية الزيادات
 /مكرر 123/ المادة
 ..سيما وال عامة او خاصة نصوص في ورد سواء قانون ال هذا ألحكام مخالف نص بكل العمل ينهى

 ./1963/ لعام /210/ رقم التشريعي المرسوم /أ
 ألحكام الخاضعين عليهم للمؤمن المكتسبة بالحقوق  االحتفاظ مع القانون  هذا نفاذ تاريخ من /مكرر 64/ المادة /ب

 لعام /92/ رقم االجتماعية التأمينات قانون  امألحك استنادا التأمين هذا في والمشتركين والمعاشات التأمين قانون 
 .وتعديالته /1959/
 /1959/ لعام /92/ القانون  من /122/ 117/ مكرر 111/ 92/ 69/ مكرر 61/ مكرر 58/ المواد /ج

 .وتعديالته
 النصوص ألحكام الخاضعون  عنهم والمستحقون  المتقاعدون  القانون  هذا أحكام من يستفيد/مكرر 125/ المادة

 .وتعديالته /1949/ لعام /34/ التشريعي المرسوم /أ..اليةالت
 .وتعديالته /1961/ لعام /119/ التشريعي المرسوم /ب
 .وتعديالته /1961/ لعام /120/ التشريعي المرسوم /ج
 ./1959/ لعام /130/ القانون  /د
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 العامة المؤسسة ادارة مجلس من باقتراح العمل وزير عن القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر /أ/126/ المادة
 .القانون  هذا احكام مع يتفق بما حكما معدلة السابقة التنفيذية والتعليمات النصوص جميع وتعد االجتماعية للتأمينات

 وزارة بعبارة وتعديالته /1959/ لعام /92/ القانون  في وردت اينما والعمل االجتماعية الشؤون  وزارة عبارة تستبدل /ب
 .العمل وزير بعبارة والعمل االجتماعية الشؤون  وزير بارةوع العمل
 تاريخ من شهرين بعد نافذة وتعتبر الرسمية الجريدة في القانون  هذا على الجارية التعديالت تنشر /127/ المادة
 .وتعديالته /1959/ لعام /92/ رقم القانون  من /127/ المادة بنص المساس دون  صدوره
 .ميالدي 2014-11-30لـ الموافق هجري  1436-2-8 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار

 /30/ رقم القانون 
 2014 لعام /8/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل بتمديد القاضي

 الجمهورية رئيس
-7 الموافق هجري 1436-2-15 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور، أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ميالدي، 12-2014

 :1 المادة
 حصرا وذلك القانون  هذا صدور تاريخ من اعتبارا فقط شهرين لمدة 2014 لعام 8 رقم التشريعي بالمرسوم العمل يمدد

 .نفاذه فترة وخالل المذكور التشريعي المرسوم أحكام وفق سابقا جدولة بطلبات للمتقدمين
 :2 المادة
 .صدوره تاريخ من نافذا رويعتب الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2014-12-10 لـ الموافق هجري 1436-2-18 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /35/ رقم القانون 
 الذهب مادة حيازة

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري 1436-2-29 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 21-12-2014

 :/1/ المادة
 من /2/ المادة في مبين هو ما وفق ذهبية سبائك شكل على الخام الذهب مادة بحوزتهم الذين األشخاص جميع يلزم
 دون  السبائك هذه وضع بتسوية عليها الواجبة الرسوم وسداد القطر إدخالها عند عنها التصريح يسبق لم القانون  هذا
 .الخصوص بهذا المركزي  سورية مصرف عن الصادرة التعليمات وفق قانونية مساءلة أي اإلجراء هذا على يترتب أن

 :/2/ المادة
 كيلوغرام 1 األوزان ذات الخام الذهبية السبائك القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في الخام الذهب بمادة يقصد /أ
 .المنشأ بلد من تسلسليا رقما وتحمل 995 راطاقي 24 عيار من حصرا غراما116ر66/ توال/10/ كيلوغرام نصف/
 تنطبق وال مشغوال ذهبا والعيارات األوزان جميع من الذهبية األونصات فيها بما األخرى  الذهب أشكال كافة تعتبر /ب

 .القانون  هذا أحكام عليها
 :/3/ المادة

 أجزائه أو واحد غرام كيلو كل عن لسوريةا بالليرات يعادلها ما أو أمريكي دوالر مئتا /200/ قدره مالي رسم يستوفى
 .القانون  هذا من /1/ المادة أحكام وفق عنه المصرح الخام الذهب مادة من

 :/4/ المادة
 إلى ويورد المركزي  سورية مصرف قبل من القانون  هذا من /3/ المادة في إليه المشار المالي الرسم استيفاء يتم

 .العامة الموازنة في ختلفةم ايرادات بند /المركزية الخزينة حساب
 :/5/ المادة
 واإلضافات والضرائب الرسوم جميع من القانون  هذا أحكام وفق وضعها تسوية تمت التي الخام الذهب مادة تعفى

 .النافذة واألنظمة القوانين في الواردة األخرى 
 :/6/ المادة

 واألنظمة القوانين وفق المختصة الجهات قبل نم ضبطه يتم الذي الخام الذهب مادة على القانون  هذا أحكام تطبق ال
 .النافذة
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 :/7/ المادة
 .القانون  لهذا التنفيذية التعليمات المركزي  سورية مصرف يصدر
 :/8/ المادة
 .نفاذه تاريخ من اعتبارا أشهر بستة القانون  هذا سريان مدة تحدد
 :/9/ المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 ميالدي 2014-12-24 لـ الموافق هجري  1436-3-2 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار

 

 /36/ رقم القانون 
 لذوي الشهداء في مسابقات الجهات العامة %50حجز

 الجمهورية ئيسر 
-29 لـ الموافق هـ 1436-3-7 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 ،يلي ما م، يصدر 12-2014

 :(1) المادة
 ..القانون  هذا أحكام تطبيق معرض في منها كل إزاء المبين المعنى اآلتية بالتعاريف يقصد

 الشهيد -أ
 .الداخلي األمن قوى  أو السوري  العربي الجيش صفوف في العسكري ..  العسكري  الشهيد -1
 .السوري  العربي الجيش بإمرة يعمل حكمه في من أو سوري  عربي مواطن كل.. المدني الشهيد -2
 .بسببه أو العمل أثناء استشهد الذي الدولة لدى الموظف أو العامل.. الموظف أو العامل الشهيد -3

 المسلحة اإلرهابية العصابات بسبب أو الحربية العمليات أو الحرب خالل أعاله المذكورين من أي قضى إذا وذلك
 .العصابات تلك قبل من المنفذة ةاإلرهابي األعمال نتيجة أو مواجهة أو اغتياال

 .األوالد-الزوجة-األم-األب الشهيد ذوو -ب
 من أو الداخلي األمن قوى  أو السوري  العربي الجيش أفراد من األشخاص هم.. التام العجز بحالة المصابون  -ج

 أو الحرب خالل أصيبوا الذين الدولة في المدنيون  العاملون  أو الموظفون  أو السوري  العربي الجيش بإمرة يعمل
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-النصفي الشلل-الرباعي الشلل-الدماغي الشلل“ اآلتية الحاالت بإحدى اإلرهابية األعمال نتيجة أو الحربية العمليات
 .”التام العمى
 :(2) المادة
 الشواغر من بالمئة 50 نسبة القانون  هذا من 1 المادة في الوارد النحو على حكمهم في ومن الشهداء لذوي  تحجز
 50 رقم األساسي العاملين قانون  ألحكام وفقا العامة الجهات تجريها التي واالختبارات المسابقات بموجب ملؤها المراد
 .وتعديالته 2004 لعام

 :(3) المادة
 .والعمل والعدل الدفاع وزراء اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس من بقرار القانون  لهذا التنفيذية التعليمات تصدر
 :(4) المادة
 الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2014-12-31 لـ الموافق هجري 1436-3-9 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 2015لعام سيم التشريعية الصادرة املرا
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 /4التشريعي رقم / المرسوم
 المسؤولية من واالعفاء الكهربائية االدوات بتهريب الخاص

 الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :1 المادة
 التنفيذية ودوائرها للجمارك العامة المديرية مراجعة على طوعاً  يقدم من كل والمسلكية الجزائية المسؤوليتين من يعفى

 الرسوم من وغيرها الجمركية الرسوم من عنها يجب ما وتسديد ، مهربة بضائع من حيازته في عما للتصريح
 .نظامية بصورة ستيرادهاا حال في المترتبة والضرائب

 :2 المادة
 التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة أحكام من لالستفادة عنها التصريح يجوز التي المهربة البضائع تحدد

 توصيفها معها يمكن مميزة عالمات تحمل التي كافة والبضائع الخليوي، وأجهزة أنواعها بمختلف الكهربائية باألجهزة
  بها الخاصة الرسوم ديدتس تصفية في بدقة
 :3 المادة
 وال صدوره تاريخ من بدءاً  فقط أشهر ثالثة مدة التشريعي المرسوم هذا من األولى المادة في المقرر اإلعفاءات تسري 
 سواء منه والمستفيدين مرتكبيه ومالحقة التهريب مكافحة في الجمارك في المختصة الجهات عمل على قيداً  تشكل
 .بعدها أو التشريعي المرسوم ذاه نفاذ فترة خالل
 :4 المادة
 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام التنفيذية التعليمات المالية وزير يصدر
 :5 المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 ميالدي 2015/  1/  11 لـ الموافق هجري  1436/  3/  20 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /11رقم / التشريعي مالمرسو 
 االستهالكي رسم االنفاق

 الجمهورية رئيس
 : يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :1 المادة
 رسم ويسمى التشريعي المرسوم بهذا الملحقة( 4 - 3 - 2 - 1) بالجداول الواردة والخدمات المواد على رسم يفرض
 .االستهالكي اإلنفاق
 :2 المادة

 :اآلتي وفق التشريعي المرسوم هذا من /1/ المادة في عليه صالمنصو  الرسم يستحق
 الجدول في المحددة بالخدمات يتعلق فيما البدل من بنسبة الفاتورة على ويضاف الخدمة تقديم عند الرسم يستوفى -أ

 .المرسوم بهذا الملحق /1/ رقم
 الجداول في المحددة بالمواد يتعلق فيما الوزن  وحدة أساس على محدد بمبلغ أو القيمة من بنسبة الرسم يستوفى - ب
 : اآلتي النحو على التشريعي المرسوم بهذا الملحقة( 4 - 3 - 2)
 الجمركية الرسوم الستيفاء أساساً  المتخذة القيمة من بنسبة الجمركية األمانات لدى المتوردة المواد تخليص عند -1

 .الوزن  وحدة أساس لىع محدد بمبلغ أو ، فقط الجمركية الرسوم إليها مضافاً 
 من وبنسبة المفرق  أو الجملة وبائعي والتجارية الصناعية المهند ممارسي إلى محلياً  المنتجة البضاعة بيع عند -2

 .للبضاعة بيع عملية بمثابة مشاريعه لصالح أو منشأته في نفسه المنتج قبل من البضاعة استهالك وبعد ، البيع قيمة
 المالية رمز تحمل التي المشتركة بالسمة للصياغة الحرفية الجمعية قبل من والمسوغات الذهبية الحلي رسم عند -3

 .وتوريده الرسم استيفاء وآلية الحلي وسم وأصول السمة نموذج المالية وزير من بقرار ويحدد ، الجمعية ورمز
 عدا) الخاصة بالفئة السياحية راتالسيا شراء واقعات تسجيل عند الرسم يستوفى ، أعاله /1/ رقم البند من استثناءً  -4

 .فقط واحدة ولمرة النقل دوائر لدى مرة ألول المستوردة( الحكومية
 الحتساب أساساً  المتخذة المستوردة والمكونات األجزاء قيمة تتخذ محلياً  المصنعة السياحية للسيارات بالنسبة -5

 لألجزاء بالنسبة أما ، القيمة هذه إلى فقط كيةالجمر  الرسوم إضافة بعد الرسم لحساب مطرحاً  الجمركية الرسوم
 تسجيل عند الرسم سداد ويتم ، المذكور الرسم لحساب أساساً  األجزاء هذه تكلفة فتتخذ محلياً  المصنعة والمكونات

 .فقط واحدة ولمرة مرة ألول النقل دوائر لدى( الحكومية عدا) الخاصة بالفئة السياحية السيارة
 غير( %3.5) بنسبة السفر بدء مكان عن النظر يغض السورية العربية الجمهورية في سفرال تذاكر بيع عند -6

 العربي الجمهورية أراضي على العاملة الطيران شركات وتقوم النافذة القوانين بموجب أخرى  إضافات ألية خاضعة
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 بكشف التشريع المرسوم هذا من /3/ المادة من /د/ الفقرة في المذكور للبيان إضافة المالية الدوائر بتزويد السورية
 إلى باإلضافة ، سورية في المعتمد العام وكيلها طريق عن أو طريقها عن تمت التي المباشرة مبيعاتها عن شهري 
 على ويجب ، السورية العربية الجمهورية أراضي على لصالحها تذاكر باعت التي السفر مكاتب جميع مبيعات
 األراضي على العاملة األجنبية الطيران شركات مراقبة المالية وزارة مع بالتنسيق السورية العربية الطيران مؤسسة
 .ووكالئها السورية
 :3 المادة

 إلحدى مستثمر وكل( 4 - 3) المهن جدولي في المحددة السلع إلحدى البائع المحلي المنتج على يترتب -أ
 العمل بممارسة يشعر المالية الدوائر إلى بياناً  يقدم أن /1/ المادة في المذكورين /1/ رقم الجدول في المبينة الخدمات

 .الممارسة بدء من يوماً  ثالثين مدة خالل وذلك
 - 3 - 1) الجداول في المبينة الخدمات إلحدى المستثمر أو السلع إلحدى البائع المحلي المنتج على يترتب - ب
 تلك قيم تخضع بحيث مؤداة خدمة أو مبيع عملية لكل عقداً  أو فاتورة يحرر أن التشريعي المرسوم بهذا الملحقة( 4

 . العملية تلك طبيعة تقتضيه ما وفق وذلك التشريعي المرسوم هذا ألحكام العقود أو الفواتير
 - 3 - 1) الجداول في المبينة الخدمات إلحدى المستثمر أو السلع إلحدى البائع المحلي المنتج على يترتب - ج
 البضاعة وحركة موجودات تظهر التي الالزمة والقيود السجالت يمسك أن التشريعي ومالمرس بهذا الملحقة( 4

 .االقتضاء عند المنظمة العقود يبرز وأن العمل ممارسته مكان في أو منشأته أو محله في المؤداة والخدمات المتداولة
( 4 - 3 - 1) الجداول في المبينة الخدمات إلحدى المستثمر أو السلع إلحدى البائع المحلي المنتج على يترتب - د

 خالل فيها العمل يمارس أو منشأته أو محله فيها يقع التي المالية الدوائر إلى يقدم أن التشريعي المرسوم بهذا الملحقة
 وخالل ، السابق الشهر في المؤداة الخدمات بدل أو مبيعاته فيه يدون  بياناً  التالي الشهر من األولى العشرة األيام
 على ، وكالئها أو الطيران شركات قبل من السفر تذاكر بيع لخدمات بالنسبة التالي الشهر من عمل يوم عشر خمسة

 المذكورة البيانات لها تقدم التي المالية الدوائر وتقوم ، المذكور البيان تقديم مهلة خالل المستحقة الرسوم تسديد يتم أن
 .للمكلف التجاري  السجل في الوارد الرئيسي المركز فيها يقع التي المالية الدوائر إلى منها نسخة بتحويل
 :4 المادة

 :اآلتي النحو على التشريعي المرسوم هذا أحكام يخالف من كل أدناه المبينة المالية بالغرامات يعاقب - أ
 . مخالفة كل عن سورية ليرة ألف مائة:  التشريعي المرسوم هذا من /3/ المادة من /أ/ الفقرة بأحكام التقيد عدم -1
 العقد أو الفاتورة قيمة من( %10: ) التشريعي المرسوم هذا من /3/ المادة من/  ب/ الفقرة بأحكام التقيد عدم -2

 .سورية ليرة ألف خمسين عن الغرامة تقل أال على المنظم غير
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 ورسمها البضاعة قيمة نم( %10: ) التشريعي المرسوم هذا من /3/ المادة من/  ج/ الفقرة بأحكام التقيد عدم -3
 .سورية ليرة ألف خمسين عن الغرامة تقل أال على القيود أو السجالت في المسجل غير
 الخدمات أو المبيعات قيمة من( %10: ) التشريعي المرسوم هذا من /3/ المادة من /د/ الفقرة بأحكام التقيد عدم -4

 .سورية ليرة ألف خمسين عن الغرامة تقل أال على المبيعات بيان لتقديم السابق الشهر في المؤداة
 من( %1) بـ يغرم الرسم تسديد في الخدمات إلحدى المستثمر أو السلع إلحدى البائع المحلي المنتج تأخر إذا - 5

 .الرسم مثلي الغرامة تتجاوز أال على تأخير يوم كل عن الرسوم
 اإلنفاق دائرة بإعالم يقوم أن دون  العمل بممارسة ، جزئي أو مؤقت توقف بطلب تقدم الذي المكلف قيام حال في -6

 . سورية ليرة ألف مائة مقدارها غرامة عليه تفرض ، خطياً  االستهالكي
 من المستوفى الرسم يقدر الزبائن من الرسم باستيفاء االستهالكي اإلنفاق لرسم خاضعة غير منشأة قيام حال في - 7

 غرامة عليها تفرض كما ، سورية ليرة آالف خمسة عن المقدرة اليومية تهامبيعا تقل أال على المنشأة افتتاح تاريخ
 /11/ المادة في إليها المشار اللجنة إلى المنشأة ملف إحالة المختصة الدائرة على ويجب ، المقدر الرسم مثلي تعادل
 دعوى  تحريك المالية ائرةالد على يجب كما المنشأة لتلك تأهيل قرار استصدار على للعمل التشريعي المرسوم هذا من

 .المختص القضاء أمام المستثمر بحق العام الحق
 للصياغة الحرفية أوالجمعية المالية الدوائر قبل من - المشتركة بالسمة مدموغة غير ذهب كميات اكتشاف عند - 8
 شهر لمدة المحل أو الورشة وتغلق سورية ليرة مليون  بمبلغ المخالف يغر م - الذهب بيع محالت أو الورشات لدى -

 لدى بوسمها إللزامه المذكورة بالكميات قائمة المالية الدائرة وتنظم ، استبدال وبدون  المالية وزير عن يصدر بقرار
 المختص القضاء أمام المخالف بحق العام الحق دعوى  تحريك المالية الدائرة على ويجب ، للصياغة الحرفية الجمعية

 . التهريب بجرم
 ضباط يعترضعلى أن للمخالف ويحق ، التشريعي المرسوم هذا ألحكام المخالف بحق ضبط مينظ - 1 - ب

 من( %5) مقداره تأمين يسدد أن على المخالفة ضبط تبلغه تاريخ يلي الذي اليوم تاريخ من أيام سبعة خالل المخالفة
 وتحتسب ، االعتراض رد حال في للخزينة إيراداً  التأمين مبلغ ويعد ، االعتراض تقديمه فور وذلك الضباط قيمة

 المشكلة اللجنة قرار صدور لتاريخ السابق الشهر نهاية حتى المادة هذه من /أ/ الفقرة من /5/ البند في الواردة الغرامة
 . باالعتراضات للبت
 للضرائب العامة الهيئة عام مدير عن يصدر بقرار مخالفة كل في المقدمة باالعتراضات للبت لجنة تشكل - 2

 : من تتألف والرسوم
 . رئيساً  العدل وزير يسميه مستشار برتبة قاض* 
 . عضواً  المحافظة في المالية مدير* 
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 . عضواً  المالية الدوائر لدى المسمين الخبراء من المهنة عن خبير* 
 . عضواً  المختصة المالية في االستهالكي اإلنفاق دائرة رئيس* 
 .ومقرراً  اً عضو  المالية مدير يسميه مالي عضو* 

 :5 المادة
 أو كالً  أخفى أنه أو منشأته بتسجيل يلتزم لم االستهالكي اإلنفاق رسم باستيفاء الملزمة المنشأة مستثمر أن تبين إذا

 مجال في العاملين أو والرسوم للضرائب العامة الهيئة في العاملين قبل من ضبط محضر تنظيم يتم مبيعاته من جزءاً 
 : اآلتية األسس وفق مبيعاته رقم فيه حددي الضريبي االستعالم

 .إليها باالستناد مبيعاته رقم يحدد السابقة الفترة عن والوثائق المستندات توفر حال في - أ
 أساساً  الضباط تنظيم يوم في المبيعات رقم يعتمد السابقة الفترة عن والوثائق المستندات توفر عدم حال في - ب

ذا ، مكتوماً  المستثمر كان إذا الرسم عنها يسدد لم التي السابقة رةالفت عن مبيعاته مجموع لحساب  المخالفة كانت وا 
 مبيعاته مجموع لحساب أساساً  الضباط تنظيم يوم في المخفاة المبيعات رقم يعتمد مبيعاته من جزء إخفاء على تنطوي 

 . فقط يوماً  ثالثين لمدة المخفاة اإلجمالية
 :6 المادة

 أو والرسوم للضرائب العامة الهيئة من معلل تقرير على بناءً  أيام عشرة لمدة إغالق قرارات إصدار المالية لوزير - أ
 :اآلتية الحاالت من لكل الضريبي االستعالم مديرية

 من الضريبي التهرب ومكافحة االستعالم مجال في العاملين أو والرسوم للضرائب العامة الهيئة في العاملين إعاقة -1
 .إليهم الموكلة المهمة تنفيذهم أثناء لديه العاملين أحد أو المنشأة مستثمر قبل
 .المنشأة بحق الثالث المخالفة ضبط تنظيم بعد -2
 .الزبائن من الرسم باستيفاء االستهالكي اإلنفاق لرسم خاضعة غير منشأة قيام -3
 عن سورية ليرة ألف /خمسون / مقدارها يةمال بغرامة المنشأة إغالق عقوبة استبدال قرارات إصدار المالية لوزير - ب
 رسم باستيفاء تقوم المنشأة كانت إذا إغالق يوم كل عن سورية ليرة ألف /مائة/ الغرامة وتصبح إغالق، يوم كل

 .للرسم خاضعة غير وهي االستهالكي اإلنفاق
 :7 المادة

 :يلي كما تشريعيال المرسوم هذا من( 6و 4) المادتين في عليها المنصوص الغرامات توزع - أ
 الخزينة حصة( 70%* )
 تؤول وجودهم عدم حال وفي مخفاة، ضريبة مطارح إلى يرشدون  أو يكتشفون  الذين األشخاص حصة( 10%* )

 .للخزينة حصتهم
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 المصادرين حصة( 10%* )
 السنوي  تبالرا مثل تتجاوز أال على والرسوم للضرائب العامة والهيئة المالية وزارة في العاملين حصة( 10%* )

 .المقطوع
 ويعين خاص حساب في والرسوم للضرائب العامة الهيئة في والعاملين المالية وزارة في العاملين حصة تقيد - ب

 .المالية وزير عن تصدر بقرارات منها حصصهم وتحدد الحصة هذه من المستفيدون 
 :8 المادة

 من المستثمرة المنشأة أو المحل استفادة حال في عيالتشري المرسوم هذا أحكام بموجب المقررة الرسوم تستوفى - أ
 .النافذة واألنظمة القوانين بموجب والرسوم الضرائب من اإلعفاء

 بموجب والرسوم الضرائب من المعفاة المنظمات أو النقابات أو االتحادات أو الجمعيات أو للمنشآت يجوز ال - ب
 رسم استيفاء وعليها الغير، لمصلحة اإلعفاء هذا تعكس أن النافذة القانونية النصوص بموجب أو إحداثها صكوك
 .التشريعي المرسوم هذا أحكام وفق المالية للدوائر وتوريده الرسم لهذا الخاضعة الفعاليات على االستهالكي اإلنفاق
 :9 المادة

 بالنقد المحافظة في المالية مديرية حساب إلى وتحول التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الرسوم تستوفى
 .األجنبي بالنقد العقد أو الفاتورة قيمة استيفاء تم إذا األجنبي
 :10 المادة

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام تنفيذ بمراقبة لديها العاملين تكليف في الحق المالية للدوائر -أ
 عن يصدر بقرار التشريعي لمرسوما هذا أحكام بتنفيذ أصوالً  يكلفون  الذين للعاملين العدلية الضابطة صفة تمنح - ب

 .المالية وزير
 :التالية القانونية اليمين المادة هذه من( ب) الفقرة في إليهم المشار العاملون  يقسم - ج
 {المهنة سر على أحافظ وأن وأمانة، بصدق بوظيفتي أقوم أن العظيم باهلل أقسم}

 .عملهم منطقة في المدنية البداية محكمة قاضي أمام وذلك
 من التهرب شأنها من التي االستخدام إساءة عدم شأنه من ما وكل والتدقيق الرقابة ممارسة المالية للدوائر يجوز - د

 .االقتضاء عند والتوزيع اإلنتاج قنوات مختلف في الرسوم دفع
 بتوريد الملزمين للمكلفين بها االحتفاظ ومدة السجالت ومسك والفواتير البيانات لتحرير والمعايير األسس تحدد - هـ

 وزير من بقرار الحاسوبية أو اليدوية والسجالت الفواتير يستخدمون  الذين المالية الدوائر إلى االستهالكي اإلنفاق رسم
 .المالية
 .التشريعي المرسوم هذا من /4/ المادة أحكام عليها وتطبق الضريبي التهرب واقعات من واقعة بها التقيد عدم ويعد
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 مراقبة تتم المكلفين ومتوسطي كبار ضمن تصنف والتي االستهالكي اإلنفاق لرسم الخاضعة نشآتللم بالنسبة - و
 .االستهالكي اإلنفاق دوائر في العاملين قبل من قيودها وتدقيق
 :11 المادة

 والوحدات والمالية السياحة وزارتي عن ممثلين تضمن دائمة مشتركة لجنة محافظة كل في السياحة وزير يشكل - أ
 في المذكورة السياحية المنشآت تقدمها التي للخدمات مشابهة خدمات تقدم التي المنشآت على للكشف المعنية اإلدارية
 .التشريعي المرسوم بهذا الملحق /1/ رقم الجدول من( 3 - 2 - 1) البنود
صدار المنشآت هذه من كل تأهيل دراسة إلى ليصار السياحة وزارة إلى المعللة توصياتها اللجان هذه ترفع - ب  وا 

 يقم لم أخرى  تراخيص أو طلبات أية إلى الحاجة ودون  والمعايير المواصفات ضوء في بشأنها الالزمة القرارات
 .بذلك الخاصة اللجنة محضر ورود تاريخ من شهراً  أقصاها مدة خالل وذلك بتقديمها المنشأة صاحب

 .بشأنها يلزم ما التخاذ السياحة وزارة عن الصادر التأهيلب اإلدارية والوحدات المالية الدوائر إعالم يتم - ج
 إغالق يتم ذلك تعذر حال وفي المنشآت لهذه اإلداري  الترخيص منح إجراءات المعنية اإلدارية الوحدات تتابع - د

 .الشأن بهذا علقالمت اإلدارية الوحدة بقرار المعنية المالية والدوائر السياحة وزارة وتبلغ أوضاعها تسوية لحين المنشأة
 :12 المادة
 :االستهالكي اإلنفاق رسم من يعفى

 .التشريعي المرسوم هذا تطبيق معرض في السورية العربية الجمهورية لدى المعتمدة الدولية والهيئات المنظمات - أ
 .بالمثل المعاملة شريطة فيها األجانب والعاملين الدبلوماسية والبعثات السفارات - ب
 .وجدت أينما أصوالً  المرخصة والمسارح نماالسي دور - ج

 :13 المادة
 المرسوم هذا أحكام بموجب المترتبة والغرامات الرسوم تحصيل على العامة األموال جباية قانون  أحكام تطبق

 .التشريعي
 :14 المادة
 الموازنة إيرادات ولجد من /6/ الباب ضمن /6223/ الفقرة في االستهالكي اإلنفاق رسم من المتحققة اإليرادات تدرج
 .االستهالكي اإلنفاق رسم باسم العامة
 :15 المادة
 .المستوردة البضاعة قيمة من بالمائة واحد( %1) بنسبة االستيراد طلبات ترخيص رسم يحدد
 :16 المادة

 .وردت أينما وتعديالته االستهالكي اإلنفاق برسم الخاص 2004 لعام /61/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل ينهى -أ



 

500 
 

 

 2012 لعام /14/ رقم بالقانون  العمل ينهى - ب
 2014 لعام /9/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل ينهى - ج
 لغاية منه( 3 و 2) بالمادتين العمل واستمرار ، 2009 لعام /31/ رقم التشريعي المرسوم بأحكام العمل ينهى - د

 .4/5/2015 تاريخ
 .2011 لعام /23/ بالقانون  العمل ينهى - هـ

 :17 المادة
 .التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التنفيذية التعليمات المالية وزير يصدر
 :18 المادة
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من نافذا التشريعي المرسوم هذا يعد

 ميالدي 2015/  1/  28 لـ الموافق هجري  1436/  4/  7 في دمشق
 الجمهورية رئيس

  األسد بشار

 /15التشريعي رقم / المرسوم
 2011لعام  /29المرسوم رقم /بالمنصوص عليها مهلة تمديد 

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور، أحكام على بناء

 :1 المادة
 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر الشركات قانون  من /224/ المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص المهلة تمدد
 أحكام مع ينسجم بما أوضاعها لتسوية لتشريعيا المرسوم هذا صدور تاريخ من بدءا واحدة سنة لمدة 2011 لعام 29

 .الشركات قانون 
 :2 المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 19/4/2015 الموافق هجري  30/6/1436 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /19رقم / التشريعي المرسوم
 القابضة الشركات

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم الدستور، أحكام على بناء

 :1 المادة
 قابضة سورية شركة إحداث المدينة مجلس أو المحافظة مجلس اقتراح على بناء المحلية اإلدارة وزير من بقرار يجوز

 الوحدة أمالك واستثمار إدارة إلى تهدف وتنظيمية واقتصادية اجتماعية دراسات على بناء خاصة مغفلة مساهمة
 المرسوم هذا أحكام وفق المحدثة القابضة وللشركة اسهمها جميع المذكورة اإلدارية الوحدة وتملك منها جزء أو اإلدارية

دارتها بها مساهم أو تابعة أموال شركات في المساهمة أو تأسيس التشريعي  .وا 
 :2 المادة
 الوحدة رئيس إدارتها سمجل ويرأس اإلدارية الوحدة مجلس وأعضاء رئيس من القابضة للشركة العامة الهيئة تتكون 

 .المحافظ لتصديق العامة الهيئة قرارات تخضع.. اإلدارية
 :3 المادة
 جميع من بها المساهم أو لها التابعة الشركات إلى القابضة الشركة من أو القابضة الشركة إلى المنقولة األمالك تعفى

 .مسمياتها كانت مهما والرسوم الضرائب
 :4 المادة
 إدارة بمهام لها التابعة اإلدارة شركات إحدى بتكليف القابضة الشركة تفويض المباشر وبإشرافها اريةاإلد للوحدة يمكن

 :التالية المهام ذلك في بما التنظيمية المناطق
 وذلك المنفذة األقسام إفراز ومطابقة السكن إجازات ومنح تنفيذها ومراقبة البناء تراخيص منح بإجراءات القيام. أ

 .رقابتها وتحت اإلدارية ةالوحد لصالح
 .اإلدارية الوحدة لصالح بأعمالها المتعلقة والغرامات والبدالت الرسوم جميع تحصيل. ب
 عبر أو مباشرة وفوائدها القروض سداد ومتابعة األقساط وتحصيل المحدثة التنظيمية المناطق صناديق مهام تولي. ج

 .المصارف
دارة إحداث. د  .المواطن خدمة مراكز وا 
دارة التحتية البنى تنفيذ. ه  واألنظمة القوانين تطبيق ذلك سبيل في وعليها التنظيمية المناطق في االلكترونية النظم وا 

 من والرقابة اإلشراف آلية التفويض ويحدد التشريعي المرسوم هذا أحكام يخالف ال بما األعمال بهذه المتعلقة النافذة
 .ليةالما وااللتزامات اإلدارية الوحدة قبل
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 :5 المادة
 مبرم قضائي بحكم إال بها المساهم أو لها التابعة الشركات أو القابضة الشركات أصول على الحجز إلقاء يجوز ال

 .الحق بأصل يبت
 :6 المادة
 الخاص القانون  أشخاص من وأموالها التشريعي المرسوم هذا أحكام بموجب تؤسس أو تحدث التي الشركات تعتبر

 هذا أحكام مع يتعارض ال بما النافذة واألنظمة والقوانين النافذين التجارة وقانون  الشركات ون قان إلحكام وتخضع
 .الشركة إحداث من والغاية التشريعي المرسوم
 :7 المادة
 التأمينات وقانون  العمل لقانون  التشريعي المرسوم هذا بموجب تؤسس أو تحدث التي الشركات في العاملون  يخضع

 لقانون  تطبيقه معرض في للرقابة التشريعي المرسوم هذا بموجب تحدث التي الشركات تخضع كما االجتماعية
 .حصراً  الشركات

 :8 المادة
 والتعاقدي المالي للنظامين استرشادياً  نموذجا المالية ووزير المحلية اإلدارة وزير اقتراح على بناء الوزراء مجلس يعتمد
 إبرام أو معها التعاقد معرض في والمشترك العام القطاع مزايا من التابعة والشركات القابضة الشركة استفادة يراعي
 اإلدارة وزارة قبل من النماذج هذه اعتماد ويتم التشريعي المرسوم هذا صدور من شهرين مدة ضمن وذلك عقودها
 بموجب إحداثها يتمس التي التابعة أو القابضة الشركات من شركة لكل التعاقدية المالية األنظمة إلصدار المحلية
 .التشريعي المرسوم هذا أحكام
 :9 المادة
 بين مشتركة قابضة شركة إحداث إدارية وحدة مجلس من أكثر اقتراح على وبناء المحلية اإلدارة وزير من بقرار يجوز
 أعضاء من كةالمشتر  القابضة للشركة العامة الهيئة وتتكون  التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا إدارية وحدة من أكثر
 رأس نسب فيه يراعي بشكل المحلية اإلدارة وزير قبل من عددهم ويحدد فيها المشاركة اإلدارية الوحدات مجالس من

 في األكبر المشاركة نسبة صاحبة اإلدارية الوحدة رئيس إدارتها مجلس ويرأس إدارية وحدة كل من به المشارك المال
 .المال رأس
 .الرسمية الجريدة في التشريعي ومالمرس هذا ينشر :10 المادة
 .ميالدي 2015 /30/4 الموافق هجري  11/7/1436 دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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  /26/ التشريعي المرسوم
 سكاناإل الناظم لعمل مؤسسة

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 األول الباب
 األول الفصل

 تعاريف
 :/1/ المادة
 :منها كل جانب المبين المعنى التشريعي المرسوم هذا في وردت أينما االتية لتعابيربا يقصد
 .العمرانية والتنمية اإلسكان وزير: الوزير

 .لإلسكان العامة المؤسسة: المؤسسة
 .لإلسكان العامة المؤسسة إدارة مجلس: المجلس
 .لإلسكان العامة للمؤسسة العام المدير: العام المدير
 .المؤسسة عمليات نظام: ياتالعمل نظام

 .سورية في والمرخصة العاملة المصارف أحد: المصرف
 التأجير.. بالتمليك المنتهية اإلجازة أو التمويلي التأجير

 .وتعديالته 2010 لعام /88/ رقم التشريعي بالمرسوم عليه المنصوص
 .تنظيمي مخطط ضمن محددة أرض قطعة: المقسم
 .مقرر وجانب ومنهاج بناء نظام وله الطبوغرافية بإحداثياته محدد مقسم: للبناء المعد المقسم
 .اجتماعية مساكن لبناء معد مقسم: االجتماعي المقسم

 :العقارية الوحدات
 .لبنائها المعدة االجتماعية المقاسم أو جزئي أو كامل بشكل المبنية المساكن:  االجتماعية العقارية الوحدات /أ

 االستثمارية والمساكن الخاصة الخدمات ومشيدات واالستثمارية التجارية المشيدات: ستثماريةاال العقارية الوحدات /ب
 .لبنائها المعدة المقاسم او جزئي أو كامل بشكل المبنية
 هذه وتعد وخدماتها ومرافقها اجتماعية عقارية وحدات تأمين إلى تهدف التي المشاريع: االجتماعي اإلسكان مشاريع
 .النافذة واألنظمة القوانين تطبيق معرض في الشعبي السكن اريعمش من المشاريع
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 فيها للتصرف المحددة الطريقة حسب المشروع تكاليف احتساب بتاريخ األرض قيمة: لألرض االستبدالية القيمة
 .العقارية الوحدات في التصرف بغرض وذلك المجلس من والمعتمدة

 بملكية الواقعة لألراضي وتعديالتها والتفصيلية العامة التنظيمية لمخططاتا في بالنظر المختصة اللجنة: الفنية اللجنة
 ./1982 لعام /5/ رقم التشريعي المرسوم ألحكام وفقا المؤسسة

 :/2/ المادة
 بالوزير وترتبط واإلداري  المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية تتمتع اقتصادي طابع ذات عامة جهة المؤسسة
 .المحافظات في فروع ولها شقدم مدينة مركزها

 الثاني الفصل
 والمهام األهداف

 :/3/ المادة
 :المؤسسة أهداف

 :يلي بما المساهمة
 .االجتماعي اإلسكان خاص وبشكل االسكانية االحتياجات تلبية /أ

 .االقتصادي السكن مفاهيم تعزيز/ب
 .العمران بمستوى  االرتقاء/ج

 :/4/ المادة
 :المؤسسة مهام

 .اإلسكان لقطاع الخمسية الخطط إعداد في المشاركة/أ
 وفق األدنى الدخل ذات للشرائح الموجهة االسكانية البرامج وتنفيذ واعداد االجتماعي االسكان احتياجات تلبية/ب

 .للدولة المقررة الخطط
 أو نظمةالم غير المناطق ومعالجة دورهم بهدم للمنذرين البديل السكن لتأمين اإلدارية الوحدات جهود دعم /ج

 .تنظيمها إعادة المراد او العشوائية
 .النافذة واالنظمة القوانين وفق العقاري  واالستثمار التطوير ممارسة/د
 .المتكاملة الجديدة العمرانية والمشاريع الضواحي بناء/ه
 .المؤسسة بمهام المتعلقة اإلسكانية والبحوث الدراسات إجراء/و
قامتها تنظيمها وكذلك والخارجية المحلية اإلسكانية والندوات المؤتمرات في المشاركة/ز  .محليا وا 
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 :/5/ المادة
 التشريعي المرسوم هذا يحددها التي والشروط األسس وفق مهامها وتنفيذ أهدافها تحقيق سبيل في المؤسسة تتولى
 :يلي ما العمليات ونظام

 .لها المرافق وتأمين االقليمي التخطيط توجهات مع يتوافق بما مشاريعها إلقامة الالزمة األراضي تأمين /أ
نجاز إلدارة الالزمة باألعمال القيام/ب  للصيغ وفقا التشاركية خالل من وكذلك الغير بواسطة او بذاتها مشاريعها وا 

 .النافذة واألنظمة القانونية
 .االسكان بقطاع المتعلقة الدولية االتفاقيات مشاريع إعداد في المشاركة/ج
 واالستثمار وااليجار واالنتفاع للبيع القانونية الصيغ وفق مشاريعها عن الناتجة العقارية لوحداتا في التصرف/د

 .وغيرها
 .بالتمليك المنتهية اإلجارة أو التمويلي التأجير/ه
 .لديها العقارية للوحدات مؤقتة بصفة عقارية سجالت فتح/و
 .اعاله المذكورة باألهداف المتعلقة االعمال سائر/ز

 الثالث لالفص
 مشاريعها تمويل ومصادر المؤسسة رأسمال

 :/6/ المادة
 :من تغطيته ويتم سورية ليرة مليارات /10/ بمبلغ للمؤسسة اإلسمي المال رأسمال يحدد

 .بها الخاصة واالستثمارات لديها األجل طويلة األصول قيمة /أ
 .لها الدولة تخصصها التي األموال/ب
 .الصافية السنوية حاالربا من بالمئة/25/ نسبة/ج

 :/7/ المادة
 ..يلي مما المؤسسة مشاريع تمويل مصادر تتكون 

 .الغاية لهذه للمؤسسة االستثمارية الموازنة في اعتمادات من الحكومة ترصده ما /أ
 .الذاتي التمويل/ب
 .المكتتبين من المسددة واالقساط النقدية الدفعات /ج
 .القروض/د
 .النافذة واألنظمة القوانين وفق الوصاياو  واإلعانات والهبات المنح/ه
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 الرابع الفصل
 االستثمار

 :/8 المادة
 :العمليات نظام يحددها التي واألسس النافذة واالنظمة القوانين بها تسمح التي والطرق  الصيغ وفق للمؤسسة يحق

 .والهدف الغاية محددة استثمار عقود إبرام /أ
 النافذة واألنظمة القوانين وفق الخارجي او المحلي الخاص أو لعاما القطاعين مع بالتشارك شركات تأسيس/ب

 .محددة اعمال او مشاريع لتنفيذ المجلس وبموافقة
 .غاياتها ويحقق مهامها مع يتفق وبما المجلس بموافقة اموالها استثمار/ج

 الثاني الباب
 االول الفصل
 األراضي تأمين

 :/9/ المادة
 :االتية الطرق  وفق المؤسسة اريعلمش الالزمة األراضي تأمين يتم
 .الخاصة الدولة أمالك من أراض شراء/أ

 رئيس من بقرار تسعيرها اسس وتحدد االخرى  العامة الجهات وسائر االدارية الوحدات امالك من أراض شراء/ب
 .الوزراء مجلس

 .االستعجال صفة المؤسسة يعلمشار  الالزمة العقارات استمالك ويعطى النافذة واالنظمة القوانين وفق االستمالك/ج
 .الوزراء مجلس وبموافقة الوزير من بقرار تحدد أسس وفق مباشر بشكل الخاصة االراضي شراء /د

 :/10/ المادة
 الواقعة بها التصرف وأهلية الزراعي واالصالح الزراعة لوزارة العائدة الخاصة الدولة أمالك أراضي ملكية نقل يجوز
 التنمية وأقطاب محاور ضمن سكنية عمرانية كمناطق الملحوظة وتوسعاتها يميةالتنظ المخططات حدود خارج

 كانت حال في مجانا المؤسسة ملكية الى الوزراء مجلس موافقة على بناء االقليمي التخطيط دراسات في العمرانية
 .للدولة االسكانية الخطط تنفيذ بهدف وذلك عامة جهة لصالح استمالك بإشارة مثقلة غير

 الثاني لالفص
 العمراني والتنظيم التخطيط

 :/11/المادة
 :األراضي وتنظيم تخطيط
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 والتفصيلية العامة التنظيمية والمخططات التخطيطية البرامج إعداد الغير طريق عن أو بذاتها المؤسسة تتولى /أ
 .بملكيتها الجارية أو لمشاريعها المخصصة لألراضي

 من فنية لجنة المؤسسة في تشكل /1/ب
 رئيسا/ العام ديرالم

 عضوا/ العمرانية والتنمية اإلسكان وزارة في العمراني التخطيط مدير
 عضوا/  المؤسسة في العمراني والتخطيط التنظيم مدير
 عضوا/ البيئة لشؤون  الدولة وزارة عن ممثل
 عضوا/ االقليمي التخطيط هيئة عن ممثل
 عضوا/ مختصال المحافظ يسميه العالقة ذات المحلية الجهة عن ممثل
 .ومقررا عضوا/ العام المدير يسميه المؤسسة عن ممثل

 :يلي بما الفنية اللجنة مهام تحدد /2/
 لها العائدة والمباني لألراضي المؤسسة تضعها التي البناء وأنظمة العمرانية والوجائب التنظيمية بالمخططات النظر /أ

 .محليا النافذة واالنظمة ططاتالمخ وبين بينها االنسجام وتحقيق التنسيق بهدف وذلك
 العائدة والمباني لألراضي المصدقة البناء وأنظمة العمرانية والوجائب التنظيمية بالمخططات النظر إعادة /ب

 .للمؤسسة
 يتم والتي وتعديالتها البناء وأنظمة العمرانية والوجائب التنظيمية المخططات على الواردة باالعتراضات النظر/ج

 .وتعديالته /1982/ لعام /5/رقم التشريعي المرسوم احكام وفق المؤسسة بلق من اعالنها
 التصديق قرار إلصدار الوزير إلى حالة كل في وتوصياتها اقتراحاتها وترفع رئيسها من بدعوة اللجنة تجتمع /3/

 . بشأنها الالزم
 الثالث الباب
 األول الفصل

 االجتماعية العقارية الوحدات
 :/12/ المادة
 الخمسية خططها في الواردة السكنية والمقاسم المساكن من بالمئة 70 عن تقل ال نسبة بتخصيص المؤسسة متلتز 

 .اجتماعية سكنية ومقاسم كمساكن
 :يلي ما العمليات نظام ويحدد

 .االجتماعية العقارية الوحدات من باالستفادة بالراغبين تحققها الواجب العامة الشروط /أ
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 .استيفائها وطرق  قيمها وتحديد االجتماعية العقارية الوحدات يفتكال حساب طريقة/  ب
 والتأجير وااليجار واالنتفاع للبيع القانونية الصيغ وفق االجتماعية العقارية الوحدات في التصرف وآليات أسس /ج

 .وغيرها بالتمليك المنتهية اإلجارة أو التمويلي
 :/13/المادة
 ..االجتماعية المساكن من االتية الفئات تستفيد

 في المحددة الخاصة والشروط العمليات نظام في عليها المنصوص العامة الشروط فيها تتحقق التي الفئات /أ
 .بالمشروع الخاص اإلعالن

 على الواقعة بالهدم المنذرة او المهدومة الدور شاغلي من النافذة واألنظمة القوانين وفق البديل للسكن المستحقون  /ب
 .المؤسسة لصالح تملكةالمس االراضي

 المربعة االمتار من محدد مقدار عن االجتماعية المقاسم من استحقاقهم يقل الذين المستملكة األراضي أصحاب /ج
 المستملكة االراضي اصحاب تخصيص للمؤسسة فيها يجوز التي الحاالت العمليات نظام ويحدد السكنية الطابقية
 .التخصيص هذا وأسس منه بجزء أو اجتماعي بمسكن
 :/14/المادة

 العمليات نظام في عليها المنصوص العامة الشروط فيها تتحقق التي الفئات االجتماعية المقاسم من تستفيد /أ
 .بالمشروع الخاص االعالن في المحددة الخاصة والشروط

 .الوزراء مجلس بموافقة اعتبارية وبأسعار مباشر بشكل المبنية غير االجتماعية المقاسم بيع يجوز/  ب
 السكنية بالمقاسم المستملكة االراضي أصحاب تخصيص

 :/15/المادة
 غير المستحقين من لصالحها المستملكة االراضي أصحاب بتخصيص النافذة واالنظمة القوانين وفق المؤسسة تقوم /أ

 ومشاريعها خططها لتنفيذ المؤسسة حاجة على الفائضة منها حصص او السكنية المقاسم من بحاجتهم المخصصين
 .التخصيص هذا وشروط أسس العمليات نظام ويحدد

 النتائج هذه على االعتراض للمخصصين خاللها يحق يوما عشر خمسة لمدة التخصيص نتائج المؤسسة تعلن/  ب
 ..من مؤلفة الوزير يشكلها لجنة باالعتراضات وتبت

 رئيسا العدل وزير يسميه قاض/
 عضوا مدير بمرتبة المؤسسة عن ممثل/
 عضوين عنهما ينوب من أو المعترضين المستملكة االراضي أصحاب عن ممثلين/
 ومقررا عضوا المؤسسة في العمراني بالتخطيط العاملين من مهندس/
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 قراراتها اللجنة وتصدر اللجنة رئيس بينهم االقل على أعضاء ثالثة بحضور إال قانونيا اللجنة اجتماع يعد ال /ج
 .اللجنة رئيس جانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي ضورالح بأكثرية او باإلجماع

 مجلس من بقرار تشكل قضائية لجنة أمام صدورها تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الطعن اللجنة قرارات تقبل /د
 شهرين خالل قرارها اللجنة وتصدر استئناف قاضي بمرتبة رئيسها يكون  أن على قضاة ثالثة من االعلى القضاء
 .مبرما ويكون  االكثر على
 التي األسس وفق عنهم اثنين ممثلين الختيار المعترضين المستملكة االراضي أصحاب دعوة المؤسسة تتولى/  ه

 .العمليات نظام يحددها
 :/16 /المادة
 قيم استيفاء لها يحق كما لها العائدة االجتماعي االسكان لمشاريع جزئي أو كامل بتمويل تقوم أن للمؤسسة يحق

 ال بما الوزراء مجلس رئيس من بقرار التقسيط فوائد معدالت وتحدد تقسيطا أو نقدا المشاريع هذه في العقارية الوحدات
 .سنويا بالمئة /5/يتجاوز

 مخالفاتها معالجة وأحكام االجتماعية العقارية بالوحدات التصرف أحكام
 :/17/ المادة
 رقم التشريعي المرسوم ألحكام المباعة أو المخصصة أو عليها المكتتب االجتماعية المساكن في التصرف يخضع

 .2014 لعام /37/
 :/18/المادة
 :اآلتية لألحكام المؤسسة من المباعة أو المخصصة أو عليها المكتتب االجتماعية المقاسم في التصرف يخضع

 التنازل همن سهمية حصة أو اجتماعي بمقسم المخصص أو منه سهمية حصة أو اجتماعي مقسم على للمكتتب /أ
 :شريطة للغير به خصص ما أو عليه اكتتب عما
 .لتبلغ المدفوعات استكمال /1/
 .منه السهمية الحصة أو للمقسم المعلنة التقديرية القيمة نصف.. المكتتب حالة في/
 في مينيةالتخ القيمة أو منه السهمية الحصة أو للمقسم المعلنة التقديرية القيمة أرباع ثالثة..  المخصص حالة في /

 .وجودها حال
 أو للمقسم المعلنة التقديرية القيمة من بالمئة /15/ تتجاوز ال بنسبة يحدد تنازل كل عن للمؤسسة مبلغ تسديد /2/

 .وجودها حال في التخمينية القيمة أو منه السهمية الحصة
 ..شريطة للغير زءاج أو كال منه استفاد عما التنازل منه سهمية حصة أو اجتماعي مقسم من للمستفيد /ب
 .منه السهمية الحصة أو المقسم كامل على المترتبة المالية االلتزامات كامل تسديد /1
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 /82 /رقم التشريعي المرسوم من /4 /المادة أحكام مراعاة مع البناء رخصة على الحصول بعد المقسم بناء إنجاز /2
 ./2010/  لعام
 المؤسسة مع المبرم العقد في الواردة القيمة من بالمئة /15/  تتجاوز ال بنسبة تنازل كل عن للمؤسسة مبلغ تسديد /3

 وفي المؤسسة من الشراء تاريخ من سنوات ست مدة انقضاء وحتى منه السهمية الحصة أو االجتماعي المقسم لشراء
 .الحصص تلك مع تسديده الواجب المبلغ يتناسب أن فيجب سهمية حصص عن التنازل كان حال
 من /ب /البند من /2 الفقرة ألحكام خضوعه تتضمن االجتماعي للمقسم العقارية الصحيفة على إشارة عوض يتم /ج

 .المستفيد بوفاة اإلشارة هذه وترقن المادة هذه
 من /ب/ البند من /3/ الفقرة ألحكام خضوعه تتضمن االجتماعي للمقسم العقارية الصحيفة على إشارة وضع يتم /د

 .المؤسسة من االجتماعي المقسم شراء تاريخ من سنوات ست انقضاء بعد اإلشارة ههذ وترقن المادة هذه
 بقرار التنازل حاالت من حالة كل في للمؤسسة تسديدها الواجب للمبالغ األدنى والحد أعاله الواردة النسب تحدد /ه

 .الوزير من ناظم
 :/19/المادة

 ثبوت وتم السكنية الطابقية المربعة األمتار من حقاقهاست لشراء بطلب تقدم الذي المستملكة األرض لصاحب /أ
 خصص عما أو طلبه عن التنازل السكنية الطابقية المربعة األمتار من يستحق بما خصص الذي أو أصوال استحقاقه

 .للمؤسسة مبلغ تسديد شريطة للغير به
 التنازل السكنية الطابقية ربعةالم األمتار من يستحق ما المؤسسة من اشترى  الذي المستملكة األرض لصاحب /ب
 ..شريطة للغير اشتراه عما
 .للمؤسسة مالية مستحقات من عليه يترتب ما كامل تسديد /1
 .للمؤسسة مبلغ تسديد /2

 عن التنازل كان إذا الحاالت جميع وفي الوزير من ناظم بقرار أعاله /وب أ/ الفقرتين في المذكوران المبلغان يحدد
 المبلغ يتناسب أن فيجب اشتراه مما سهمية حصة أو به خصص مما سهمية حصة أو شراؤه طلب مما سهمية حصة
 .الحصص تلك مع تسديده الواجب
 :/20/  المادة
 التصرف أو التنازل تم وأن حتى المؤسسة لصالح السابقتين المادتين في المذكورة المبالغ تحصل التنازل تثبيت عند
 مهما بوكالة او بالرهن او تأمين عقد باي أو الحق حوالة أو العضوية إحالل وأ بالعارية أو بالهبة أو مبرم بحكم
 .المجلس اقتراح على بناء الوزير من بقرار المذكورة المبالغ وتعدل ذلك تخفى صيغتها كانت
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 :/21 /المادة
 وفي المؤسسة ىلد المباعة أو المخصصة أو عليها المكتتب االجتماعية بالمقاسم صيغته كانت مهما التصرف يجري 
 تنظيمه تاريخ من اشهر ستة على تزيد ال مدة خالل المؤسسة إلى للتنفيذ التصرف صك تقديم يجب ذلك يتم لم حال
 في المذكورة للمؤسسة تسديدها الواجب المبالغ تضاعف المذكورة المدة خالل تقديمه عدم حال وفي صدوره أو

 .التشريعي المرسوم هذا من /19 /18/  المادتين
 :/22/المادة

 الطلبات على التشريعي المرسوم هذا صدور قبل جرت والتي أصوال لها المبلغة التصرفات بتثبيت المؤسسة تقوم /أ
 السكنية الطابقية المربعة األمتار من استحقاقهم لشراء المؤسسة الى المستملكة االراضي أصحاب قبل من المقدمة
 منها السهمية الحصص او المقاسم على جرت التي او أصوال أصحابها استحقاق ثبوت تم والتي

 اثبات وثائق وفق االخير له المتنازل باسم االستحقاق ويسجل المستملكة االراضي ألصحاب المباعة او المخصصة
 .االصولية التصرف

 سنة مدة خالل فتسوى  التشريعي المرسوم هذا صدور قبل جرت والتي للمؤسسة المبلغة غير التصرفات جميع أما /ب
 الوزير من ناظم بقرار يحدد سورية ليرة الف خمسين عن يقل ال مبلغ تسديد شريطة نفاذه تاريخ من واحدة ميالدية
 .االصولية التصرف إثبات وثائق وفق األخير له المتنازل باسم االستحقاق ويسجل التنازالت عدد بلغ مهما
 :/23 /المادة
 المستملكة االرض صاحب من إليه آل الذي له المتنازل على تشريعيال المرسوم هذا من /18 /المادة أحكام تطبق
 أو سكنية طابقية مربعة أمتار من به خصص ما إليه آل أو السكنية الطابقية المربعة األمتار من حاجته لشراء طلبه
 .للغير إليه آل عما التنازل أراد حال في وذلك منه سهمية حصة أو مقسما كان أن اشتراه ما إليه آل

 :/24 /المادة
 بالوحدة المخصص أو المكتتب على تنطبق ال االستفادة أو االكتتاب شروط أن وقت أي في للمؤسسة ثبت إذا

 ..عليها يجب فانه االجتماعية العقارية
 بمقدار ادارية نفقات حسم بعد مدفوعاته اليه وتعاد إجراءات من عليه ترتب ما وكل التخصيص او االكتتاب الغاء /أ
 .منها بالمئة /10 /
 .اجتماعية عقارية وحدات أي من الحقا االستفادة من المخالف حرمان /ب

 :/25 /المادة
 اكتتابه إلغاء التسديد لشروط االجتماعية العقارية بالوحدات المخصص أو المكتتب مخالفة عند المؤسسة على يجب
 .منها بالمئة/10/ بمقدار ادارية نفقات حسم بعد مدفوعاته إليه وتعاد إجراءات من عليه ترتب ما وكل تخصيصه أو
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 :/26 /المادة
 يجب فإنه االجتماعية العقارية الوحدة من المستفيد على تنطبق ال االستفادة شروط أن وقت أي في للمؤسسة ثبت اذا

 .. عليها
 االسناد من نفيذيات سندا القرار هذا ويعد اجراءات من عليه ترتب ما وكل معه المبرم العقد بإلغاء قرار إصدار /أ

 /84/  رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المدنية المحاكمات أصول قانون  من /273/ المادة في عليها المنصوص
 .وتعديالته /1953/ لعام
 ..يلي ما حسم بعد مدفوعاته إعادة /ب
 .له تسليمها اريخت من بدءا سنة كل عن العقارية للوحدة العقدية القيمة من بالمئة /5/ بنسبة إشغال بدل /1
 .العقارية للوحدة العقدية القيمة من بالمئة /5/ بمقدار إدارية نفقات /2
 .له تسليمها حين لحالتها العقارية الوحدة إلعادة الالزمة االصالحات قيمة /3
 .اجتماعية عقارية وحدات أي من الحقا االستفادة من المخالف حرمان /ج

 :/27/المادة
 بضرورة له إنذار بتوجيه المؤسسة تقوم قيمتها تسديد شروط بمخالفة االجتماعية العقارية الوحدة من المستفيد قيام عند

 المؤسسة بين المبرم العقد مضمون  وفق يوما ثالثين مدة خالل العقارية الوحدة على المترتبة االقساط بتسديد االلتزام
 .االنذار تبلغ تاريخ من أشهر ثالثة مدة خالل للمؤسسة العقارية الوحدة إعادة أو والمستفيد

 :يلي ما إجراء يتم باإلنذار االلتزام عدم حال في
 تنفيذيا سندا القرار هذا ويعتبر العلني بالمزاد العقارية الوحدة وبيع التنفيذي الحجز بإلقاء قرارا العام المدير يصدر /أ

 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المدنية المحاكمات أصول قانون  من /273/ المادة في عليها المنصوص االسناد من
 .وتعديالته /1953/ لعام /84/
 .العلني بالمزاد العقارية الوحدة تباع /ب
 ..حسم بعد العلني بالمزاد العقارية الوحدة بيع جراء من قبضه تم الذي المبلغ كامل للمخالف يعاد /ج
 .التأخير غرامات مع المتأخرة األقساط.. 
 .المسكن قيمة رصيد كامل.. 
 ./2014/ لعام /37/ رقم التشريعي المرسوم إلى استنادا العلني بالمزاد المبيع سعر من بالمئة /7/ نسبة.. 
 .العلني بالمزاد المبيع سعر من بالمئة /5/ بنسبة إدارية نفقات.. 
 .بالمزاد البيع على المترتبة النفقات جميع.. 
 ..حسم بعد مدفوعاته له فتعاد ؤسسةللم العقارية الوحدة أعاد الذي المخالف أما
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 .العقارية للوحدة العقدية القيمة من بالمئة /5/ بنسبة إدارية نفقات/
 .له تسليمها تاريخ من بدءا سنة كل عن العقارية للوحدة العقدية القيمة من بالمئة /5/ بنسبة إشغال بدل/
 .له تسليمها حين لحالتها العقارية الوحدة إلعادة الالزمة اإلصالحات قيمة/

 عن أموالها لتحصيل المؤسسة تلجأ المطلوبة المبالغ لتسديد تكفي ال المسددة المبالغ كانت إن الحالتين كال وفي
 .أصوال العامة األموال جباية طريق

 الثاني الفصل
 االستثمارية العقارية الوحدات

 :/28/ المادة
 على النافذة واالنظمة القوانين بها تسمح التي والطرق  لصيغا وفق االستثمارية العقارية وحداتها في التصرف للمؤسسة

 :اآلتي النحو
 وغيرها االنتفاع حق أو بالتمليك المنتهية االجارة او التمويلي التأجير او االيجار او لالستثمار العرض أو البيع/أ

 وطرق  تحديدها فيتم المقاسم تفضال أما العمليات نظام يحددها التي االسس وفق المسبق باالكتتاب او العلني بالمزاد
 .المجلس من الفضلة في التصرف قرار ويصدر العمليات نظام وفق فيها التصرف

 .الوزراء مجلس بموافقة اعتبارية أو رائجة بأسعار استثمارية لغايات المعدة المبنية غير للمقاسم المباشر البيع /ب
 .منها لالستفادة تحققها الواجب والشروط اريةاالستثم العقارية الوحدات تصنيف العمليات نظام ويحدد

 الثالث الفصل
 العقارية الوحدات تأجير

 :/29/المادة
 سجالت في وتسجل وتوثق العمليات ونظام التشريعي المرسوم هذا ألحكام العقارية الوحدات تأجير يخضع /أ

 في عليها المنصوص السجالت مقام تالسجال هذه وتقوم بالتمليك المنتهية االجارة أو التأجير عقود جميع المؤسسة
 لعام /88/ رقم التشريعي المرسوم من /57/ المادة في عليها المنصوص السجالت ومقام النافذ االيجار قانون 

/2010/. 
 .االخالء وكيفية وحاالت اإليجار عقد وأحكام قواعد العمليات نظام يحدد /ب
 تأجير عند النافذة اإليجار قوانين أحكام تطبق العمليات ونظام التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم فيما /ج

 .العقارية الوحدات
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 الرابع الباب
 عامة أحكام

 :/30/المادة
 /273/ المادة في عليها المنصوص التنفيذية االسناد من المؤسسة تبرمها التي العقارية بالوحدات التصرف عقود تعد
 .وتعديالته /1953/ لعام /84/ رقم التشريعي بالمرسوم درالصا المدنية المحاكمات أصول قانون  من

 :/31/ المادة
 .وتعديالته /2010/ لعام /82/ رقم التشريعي المرسوم ألحكام المؤسسة قبل من المباعة المقاسم جميع تخضع /أ

 فور المؤسسة من المباع للمقسم البناء رخصة عن مصدقة بصورة المؤسسة بموافاة المعنية االدارية الوحدة تلتزم /ب
 .الرخصة هذه اصدار

 مديرية فيها يوجد ال التي المدن في وذلك الرخصة وفق البناء ألقسام المؤسسة لدى مؤقتة عقارية سجالت فتح يتم /ج
 .مؤقت سجل

 يحددها أسس وفق قبلها من المباعة المساحات على والزائدة المرخصة الطابقية المساحات قيمة المؤسسة تستوفي /د
 .المجلس قبل من القيمة وتعتمد العمليات نظام
 المباعة للمقاسم الممنوحة الرخصة في العمرانية الصفة تغيير جراء من المنفعة مقابل قيمة المؤسسة تستوفي /ه

 .القيمة هذه حساب أسس العمليات نظام ويحدد
 ذمة براءة على الحصول بعد إال المباع المقسم على المرخص البناء بتنفيذ المباشرة منح بعدم اإلدارية الوحدة تلتزم /و

 .المؤسسة من
 االدارية الوحدة إلى بالبناء الترخيص طلب لتقديم اكثر أو االسهم نصف لمالكي المقسم كامل تسليم للمؤسسة يحق /ز

 .وتعديالته /2010/ لعام /82/ رقم التشريعي المرسوم أحكام وفق المعنية
 الممنوحة للرخصة خالفا تنفذ قد التي المساحات النافذة واالنظمة للقوانين قاوف االدارية الوحدة قبل من تعالج /ح

 .الممنوحة للرخصة خالفا عمرانية بصفة اقسامه من اي أو البناء استخدام وكذلك
 :/32/المادة
 المؤسسة قبل من المباعة المقاسم أوضاع التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من أشهر ستة مدة خالل تسوى 
 القوانين وفق المحددة المدد المالك تجاوز سواء بيعها عقود إلغاء يتم لم والتي االعتباريين أو الطبيعيين شخاصلأل

 ..اآلتي وفق وذلك البناء إلنجاز المحددة المدد أو الرخصة على للحصول النافذة واألنظمة
 ..الرخصة على للحصول المحددة المدد تجاوز الذي للمالك بالنسبة /أ
 .تاريخه وحتى العقد تاريخ من سنة كل عن العقدية القيمة من بالمئة /5/ نسبته ما بموجبه يسدد عقد ملحق برامإ /1/
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 .العقد ملحق تاريخ من تبدأ واحدة ميالدية سنة مدة خالل البناء رخصة على بالحصول يلتزم /2/
 .النافذة واألنظمة القوانين بموجب هل الممنوحة المدد ضمن الترخيص على الحصول بعد البناء بإنجاز يلتزم /3/
 .. البناء إلنجاز المحددة المدد تجاوز الذي للمالك بالنسبة /ب
 .العقدية القيمة من بالمئة /25/ نسبته ما بموجبه يسدد عقد ملحق إبرام /1/
 .النافذة واألنظمة القوانين بموجب له الممنوحة المدد ضمن البناء بإنجاز يلتزم /2/

 :/33/المادة
 ملغاة أحكامها وفق أوضاعهم تسوية إلى أصحابها يبادر لم والتي السابقة المادة في المذكورة المقاسم بيع عقود تعد

 .ادارية كنفقات للمقسم العقدية القيمة من بالمئة /15/ نسبة يساوي  مبلغ حسم بعد مدفوعاته للمخالف ويعاد حكما
 :/34/ المادة
 .عليها المترتبة االلتزامات بجميع والوفاء ثمنها كامل استيفاء لحين سسةللمؤ  ملكا العقارية الوحدات تبقى
 :/35/ المادة
 عليه يرد لم وفيما نفاذه تاريخ من بدءا عنها المعلن المؤسسة مشاريع جميع على التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبق
 بتاريخ بها المعمول واالنظمة للقوانين عةخاض نفاذه قبل عليها المكتتب المشاريع تبقى التشريعي المرسوم هذا في نص

 .اصوال تصفيتها تتم حتى عنها االعالن
 :/36/ المادة
 التمويل مصادر جميع من االقتراض المشاريع هذه من وللمستفيدين مشاريعها بتنفيذ قيامها سبيل في للمؤسسة يحق

 وهذه المؤسسة بين عليه االتفاق يتم وما ةالنافذ واالنظمة للقوانين وفقا المصارف فيها بما لها المرخص العقاري 
 .المقرضة الجهات
 :/37/ المادة
 الرسوم جميع من اعاله /36/ المادة أحكام تنفيذ مجال في والمصرف المقترضون  والمخصصون  المؤسسة تعفى

 .وترقينها التأمين اشارة وضع وعلى والعقود المعامالت على والطوابع
 :/38/ المادة
 االقتصادية االهداف تحقيق لضمان مكوناتها بين محددة لمشاريع االجمالية التكاليف توزيع اعادة للمجلس يحق

 .لها واالجتماعية
 :/39/ المادة
 العمليات نظام ويحدد العقارية الوحدات تخمين عند لألرض االستبدالية القيمة اعتماد المجلس من بقرار للمؤسسة يحق
 .القيمة هذه تقدير اسس
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 :/40/ المادة
 المرسوم هذا ألحكام خالفا الغير من تنظم والتي للمؤسسة العائدة العقارية بالوحدات المتعلقة والعقود الصكوك تعد

 .قانوني اثر ألي منتجة وغير مطلقا بطالنا باطلة التشريعي
 :/41/ المادة
 .يةالعقار  وحداتها بخصوص تقام التي ”موضوعها كان مهما“ الدعاوى  بجميع المؤسسة إدخال يجب
 :/42/المادة
 القانون  بمقتضى الممنوحة المالية الدوائر بصالحيات وتتمتع وتعديالته العامة االموال جباية قانون  المؤسسة تطبق

 الصادرة الرسمية الكتب وتعد ديونها الستيفاء الحجوز وبيع والحجز االنذار بإجراءات يتعلق ما كل في وذلك المذكور
 .القانونية االثار عليها تترتب التي الرسمية االنذارات بمثابة المؤسسة عن

 :/43/المادة
 تمارسها التي بالعمليات يتعلق فيما االدارية الوحدات بها تتمتع التي واالمتيازات الحقوق  بجميع المؤسسة تتمتع

 من واالعفاء رسوم من عليها يترتب وما مشاريعها لجميع البناء رخص من االعفاء ذلك في بما غاياتها لتحقيق
 .والبلدية العقارية والرسوم المالية والرسوم الضرائب

 :/44/المادة
 مناطق وخارج وتوسعاتها التنظيمية المخططات خارج قبلها من المشادة الجديدة الضواحي وفي المؤسسة تقوم

 االدارية دةالوح ببيع ادارية لوحدة إتباعها أو لها إدارية وحدات إحداث تستوجب والتي العقاري  التطوير ومشاريع
 بالمئة /20/ عن تقل وال بالمئة /30/ على تزيد ال نسبة أصوال استالمها بعد الضاحية بها ألحقت التي أو المحدثة

 هذه لبناء مخصصة تجارية مقاسم أو مبنية كمحالت الضاحية هذه في للبيع المخصصة التجارية المحالت من
 باالتفاق النسبة هذه وتحدد الذاتية لمواردها دعما اإلدارية لوحداتا هذه قبل من الستثمارها التكلفة وبسعر المحالت

 .الضواحي هذه في المؤسسة لمشاريع االجتماعي البعد مع يتوافق وبما اإلدارية والوحدة المؤسسة بين
 :/45/ المادة
 من /2/ الفقرة في حددةالم القيمة على قيمتها تزيد والتي العقارية الوحدات لتأمين المؤسسة تبرمها التي العقود تعد

 .الوزير من تصديقها بعد نافذة /2013/ لعام /19/ رقم القانون  من األولى المادة
 :/46/المادة
 العقاري  والتطوير االستثمار قانون  بموجب المحدثة العقاري  التطوير مناطق ضمن الواقعة المؤسسة مشاريع تستفيد
 .التنفيذية وبتعليماته فيه الواردة التوالتسهي المزايا من بأحكامه المشملة أو النافذ
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 :/47/المادة
 فيها العاملين على للمؤسسة السنوية الصافية األرباح من بالمئة /10/ تتجاوز ال نسبة وتوزيع صرف يجوز

 .المالية وزير مع باالتفاق الوزير عن يصدر بقرار األرباح هذه توزيع أسس وتحدد معها والمتعاقدين
 :/48/المادة
 ./1977/ لعام /1715/ رقم بالمرسوم الصادر اإلنتاج عالوات نظام أحكام بتطبيق المؤسسة تستمر
 :/49/ المادة

 العاملين من التشريعي المرسوم هذا من /15/و /11/ المواد في عليها المنصوص اللجان وأعضاء رؤساء يمنح /أ
 .الشأن بهذا النافذة نظمةواأل للقوانين وفقا ماليا تعويضا اللجان بهذه عملهم عن الدولة في
 من اللجنة لعضو ممنوح تعويض أعلى تعادل منهم لكل مكافأة اللجان هذه في الدولة في العاملين غير يمنح /ب

 .الدولة في العاملين
 :/50/المادة
 ./2005/ لعام /2/ رقم القانون  ألحكام المؤسسة تخضع التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم فيما

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام لتنفيذ الالزمة والتعليمات والقرارات العمليات نظام الوزير يصدر:  /51/المادة
 هذا من /1/ بالمادة المعرفة المؤسسة وتحل /2011/ لعام /76/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل ينهى:/52/المادة

 لها ما بكل /2011/ لعام /76/ رقم التشريعي مبالمرسو  المحدثة لإلسكان العامة المؤسسة محل التشريعي المرسوم
 .التزامات من عليها وما حقوق  من

 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر:  /53/المادة
 .ميالدي 2015-5-27 لـ الموافق هجري  1436-8-9في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /32/ رقم التشريعي المرسوم
 وجرائم قانون خدمة العلم والخارجي الداخلي الفرار جرائم عن عام عفو منح

 الجمهورية رئيس
 ..يلي ما يرسمالدستور،  أحكام على بناء
 :لآلتي وفقا 2015-7-25 تاريخ قبل المرتكبة الجرائم عن عام عفو يمنح
 :(1) المادة

 العقوبات قانون  من 100 رقم المادة في هاعلي المنصوص الداخلي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -أ
 .وتعديالته 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية

 العقوبات قانون  من 101 رقم المادة في عليها المنصوص الخارجي الفرار جرائم لمرتكبي العقوبة كامل عن -ب
 .تهوتعديال 1950 لعام 61 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر العسكرية

 يوما 30 خالل أنفسهم سلموا إذا إال العدالة وجه من والفارين األنظار عن المتوارين المادة هذه أحكام تشمل ال -ج
 .الخارجي للفرار بالنسبة يوما 60و الداخلي للفرار بالنسبة
 :(2) المادة

 .وتعديالته 2007 لعام 30 رقم العلم خدمة قانون  في عليها المنصوص الجرائم في العقوبة كامل عن -أ
 .للدولة المدني التعويض طابع تحمل التي الغرامات المادة هذه أحكام تشمل ال -ب

 (:3المادة )
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 2015-7-25 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /35/ رقم التشريعي المرسوم
 مشروعة غير بصورة العامة الشبكة من الكهرباء ستجري م   على قوباتالع تحديد

 الجمهورية رئيس
 :يلي ما يرسم، الدستور أحكام على بناء

 :1 المادة
 :التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق معرض في منها كل إزاء المبين المعنى اآلتية بالتعابير يقصد
 .الكهرباء وزير: الوزير
 العامة الشركة أو الكهرباء لتوزيع العامة المؤسسة أو الكهرباء لنقل العامة المؤسسة هي: تثمارباالس المعنية الجهة

 .الحال حسب المحافظة لكهرباء
 .المشترك عداد حتى التوليد محطة من الكهرباء لنقل يستعمل ما كل: للكهرباء العامة الشبكة
 .مستقلة – خدمية – إنتاجية – سياحية – تجارية- زراعية – صناعية – حرفية – مهنية- سكنية وحدة: العقار
 :2 المادة

 يعاقب ذلك في ساهم أو مشروعة غير بصورة للكهرباء العامة الشبكة من الكهرباء استجرار على أقدم من كل – أ
 :قدرها وبغرامة أشهر ثالثة إلى شهر من بالحبس

 بغرض سورية ليرة ألف عشر خمسة عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /10/
 .الطور أحادي المنخفض التوتر على المنزلي االستهالك

 بغرض سورية ليرة ألف عشرين عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /10/
 .الطور أحادي المنخفض التوتر على المنزلي غير االستهالك

 بغرض سورية ليرة ألف أربعين عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /15/
 .الطور ثالثي المنخفض التوتر على المنزلي االستهالك

 بغرض سورية ليرة ألف خمسين عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /25/
 .الطور ثالثي نخفضالم التوتر على المنزلي غير االستهالك

 للمشتركين سورية ليرة ألف وخمسين مئة عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /35/
 ./ف.ك 0ر4/ 20/ خاص تحويل بمركز

 ينللمشترك بالنسبة سورية ليرة ألف مئتي عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /45/
 .ف.ك /20/ خاص بمخرج
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 على للمشتركين سورية ليرة ألف ثالثمئة عن يقل ال وبما مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء قيمة من بالمئة /45/
 .ف. ك /66/230/ العالية التوترات

 من واستفاد المشروع غير االستجرار فيه ارتكب الذي العقار شاغل السابقة الفقرة في إليها المشار العقوبة تطال -ب
 .ذلك في ساهم أو به علم على وكان الفعل هذا

 :3 المادة
 :اآلتية الحاالت في العقوبات قانون  في الواردة للقواعد وفقا السابقة المادة في المذكورة العقوبة تشدد

 الجرم الرتكاب وظيفته واستغل أخرى  عامة جهة أي أو باالستثمار المعنية الجهة في عامال الفاعل كان إذا – أ
 بواجبه يقم لم أو بارتكابه ساهم أو ذلك منع أو مالحقته أو ضبطه أو كشفه اعاق أو السابقة المادة في إليه المشار
 .بشأنه الوظيفي

 دون  من أو بمقابل آخرين لصالح النشاط هذا مثل يمارس شخص أي أو أوفنيا حرفيا بالعداد المتالعب كان إذا – ب
 .مقابل
 :4 المادة

 فور مشروعة غير بصورة الكهرباء يستجر من كل عن الكهربائية التغذية بقطع باالستثمار المعنية الجهة تقوم – أ
 .الفعل هذا ضبط

 أم تجارية أم صناعية اكانت سواء حكومية أو منزلية غير ألغراض ارتكب قد المشروع غير االستجرار كان اذا – ب
 يوما عشر خمسة على تزيد ال مدة المنشأة إغالق يجوز ةمرخص غير أم مرخصة أكانت وسواء حرفية أم سياحية
 .باالستثمار المعنية الجهة من طلب على بناء وذلك

 تنظيم تاريخ في السارية التعرفة وفق الكهرباء من استجره ما قيمة الفاعل من باالستثمار المعنية الجهة تستوفي – ج
 :اآلتي ووفق المشروع غير االستجرار ضبط

 .الذروة تعرفة وفق ف.ك 0ر20/4 /230/66/20/ التوترات على ستجرارلال بالنسبة/1
 – الحرفية – الصناعية – التجارية – المنزلية األغراض ولكل ف.ك /0ر4/ التوتر على لالستجرار بالنسبة/2

 .غرض لكل شريحة أعلى تعرفة وفق الخدمية – الزراعية
 المعنية بالجهة لحق الذي الضرر عن بالتعويض حكمةالم تقضي المقررة والغرامات العقوبات إلى إضافة -د

 .المشروع غير االستجرار جرم عن والناجم باالستثمار
 .”بالكهرباء للمشترك حصرا“ والتعويضات المبالغ استيفاء بعد الكهربائية التغذية باالستثمار المعنية الجهة تعيد -ه
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 :5 المادة
 الجهة مع التسوية بإجراء الضبط تنظيم تاريخ من أشهر ثالثة خالل جرمال مرتكب قام إذا القضائية المالحقة توقف
 والتعويضات والمبالغ مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء كمية يقابل ما قيمة بتسديد وذلك باالستثمار المعنية
 .التشريعي المرسوم هذا من 4 المادة أحكام وفق عليه المترتبة
 :6 المادة
 غير االستجرار كشف إعاقة بقصد العدلية الضابطة عمل يعرقل من كل سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب

 أو إيذاء اإلعاقة هذه عن نجم إذا العام العقوبات قانون  في الواردة للقواعد وفقا العقوبة وتشدد ذلك منع أو المشروع
 .الغير أو العدلية الضابطة أفراد ألحد ضرر
 :7 المادة

 جرائم بتسوية التشريعي المرسوم هذا صدور تاريخ من تبدا أشهر ستة مدة خالل باالستثمار يةالمعن الجهة تقوم- أ
 قيمة وتسدد الفترة هذه خالل التسوية بطلب يتقدم لمن فيها ضبط تنظيم تم التي للكهرباء المشروع غير االستجرار
 المرسوم هذا من 4 المادة أحكام وفق عليه المترتبة والتعويضات والمبالغ مشروع غير بشكل المستجرة الكهرباء
 . التشريعي

 .بها المحكوم العقوبة تنفيذ ووقف الجزائية المالحقة وقف يوجب السابقة الفقرة وفق التسوية إجراء ان – ب
 :8 المادة
 العامة النيابة قبل من ومالحقتها العام الحق دعوى  إقامة بأصول المتعلقة القانونية األحكام على المحافظة مع

 لتولي محامين مع التعاقد باالستثمار المعنية للجهة العام للمدير يحق الدولة قضايا بإدارة المتعلقة القانونية واألحكام
 .للكهرباء المشروع غير باالستجرار المتعلقة القضايا بعض في الجهة هذه عن الدفاع
 :9 المادة
 لهم وتكون  وضبطها التشريعي المرسوم هذا في المبينة رائمالج بتقصي المكلفين العاملين فيه يسمي قرارا الوزير يصدر
 :اآلتية اليمين األولى المدنية البداية محكمة رئيس أمام يحلفوا أن عملهم مباشرة قبل وعليهم العدلية الضابطة صفة

 .”وأمانة بصدق بمهمتي أقوم أن العظيم باهلل أقسم“
 :10 المادة
 أو كشفه في يسهم من أو المشروع غير االستجرار جرم عن يبلغ من وكل العدلية الضابطة عناصر منح يجوز
 ويحدد التعويض هذا من بالمئة 25 يتجاوز ال بما مدني كتعويض المحصلة المبالغ من نسبا تحصيله أو ضبطه
 إدارة مجلس اقتراح على بناء الوزير من بقرار شهريا المستحقة للمبالغ األقصى والحد ضبط كل عن منهم كل نصيب
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 سورية ليرة /6000/و العدلية الضابطة لعنصر شهريا سورية ليرة/10ر000/ مبلغ يتجاوز ال وبما المعنية المؤسسة
 .اآلخرين من ألي

 :11 المادة
 وسائله على والتحفظ التعدي إزالة المشروع غير االستجرار ضبط عند العدلية الضابطة صفة لهم الذين العاملين على

 بالشبكة لحقت التي واألضرار االستجرار كيفية ووصف باالستثمار المعنية الجهة لدى لنافذها األنظمة وفق وأدواته
 .الضبط تنظيم في الشكلية الشروط ومراعاة
 :12 المادة
 الجهة لدى العدلية للضابطة المؤازرة تقديم المخافر ورؤساء والنواحي المناطق ومديري  الشرطة أقسام رؤساء على

 منها طلب متى وضبطها المشروع غير االستجرار حاالت كشف في مهماتها تنفيذ معرض في باالستثمار المعنية
 .ذلك

 :13 المادة
 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام التنفيذية التعليمات الوزير يصدر
 :14 المادة
 تم التي رائمالج على التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبق ال التشريعي المرسوم هذا من 7 المادة أحكام مراعاة مع

 لعام 60 رقم التشريعي والمرسوم 2001 لعام26 رقم القانون  ألحكام خاضعة وتبقى نفاذه قبل فيها ضبط تنظيم
 .2012 لعام 23 رقم والقانون  له المعدل 2005
 :15 المادة
 التشريعي سوموالمر  2001 لعام 26 رقم بالقانون  العمل ينهى التشريعي المرسوم هذا من 14 المادة أحكام مراعاة مع
 .2012 لعام 23 رقم والقانون  له المعدل 2005 لعام 60 رقم

 :16 المادة
 .الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر
 .ميالدي 2015-8-12 هجري  1436-10-27 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /1/ رقم القانون 
 شيوعال إزالة قانون 

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري  1436-3-8 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر .ميالدي 30-12-2014

 :(1) المادة
 وجببم الصادر المدني القانون  من 790 المادة تعديل المتضمن 1986-8-3 تاريخ 21 رقم بالقانون  العمل ينهى

 .المحافظات في الشيوع إزالة لجان وتشكيل 1949-5-18 تاريخ 84 رقم التشريعي المرسوم
 :(2) المادة
 الكائنة الشائعة العقارات أجزاء أو العقارات باقتسام النزاع تعلق سواء المدني القانون  من 790 بالمادة العمل يعاد
 .خارجها أو اإلدارية للوحدات التنظيمية المخططات داخل
 :(3) المادة

 فيها والنظر مكانيا المختصة الصلح محكمة إلى الراهن بوضعها الشيوع إزالة لجان أمام القائمة الدعاوى  تحال -أ
 .معاملة أو رسم أو طلب أي دون  القانون  هذا أحكام بموجب

 .المحاكمة وا عادة الغير واعتراض الشطب بعد الدعوى  تجديد في بالنظر الصلح محكمة تختص -ب
 التي أو القانون  هذا أحكام بمقتضى إليها ترفع التي بالدعاوى  الخصومة قضاء في االستئناف محكمة تختص -ج

 .1986-8-3 تاريخ 21 رقم القانون  ألحكام وفقا نفاذه قبل أمامها منظورة كانت
 :(4) المادة
 .ةمبرم االستئناف محكمة أحكام وتصدر االستئناف بطريق الطعن الصلح محكمة أحكام تقبل
 :(5) المادة
 الشيوع إزالة لجان ألحكام االستئنافي المرجع بوصفها االستئناف محكمة أمام المنظورة الشيوع إزالة دعاوى  تبقى

 .الخصومة قضاء في بها وتبت نفسها المحكمة أمام منظورة
 :(6) المادة

 العقار كان إذا جهة أي يقتصد إلى القانون  هذا أحكام بموجب العقارات قسمة عن الناتجة المخططات تخضع ال
 .التنظيمية المخططات خارج بأكمله واقعا
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 :(7) المادة
 العقارات إلى القانون  هذا ألحكام الخاضعة الحصص أو العقارات على المترتبة وااللتزامات الحقوق  جميع تنتقل

 .القسمة عملية عن الناتجة الجديدة
 :(8) المادة
 .يةالرسم الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2015-1-15 لـ الموافق هجري  1436-3-24 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار

 

  /4/ رقم القانون 
 2004 لعام /31/ رقم والمركبات السير قانون  من /180/و /96/ المادتين تعديل

 الجمهورية رئيس
-9 الموافق هجري  1436-8-22 يخبتار  المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 6-2015

 :1المادة 
 :اآلتي النحو على وتعديالته 2004 لعام /31/ رقم والمركبات السير قانون  من 180و 96 المادتان تعدل
 :/96/ المادة

 إلى يقدمه ببطل الفني الفحص بنتيجة الطعن المقطورات وأنصاف والمقطورات اآللية المركبة لصاحب يحق -أ
 .النتيجة تلك تبلغه تاريخ من أيام خمسة خالل المحافظة في النقل مديرية

 وينظر المحافظة في السير محكمة ديوان إلى الفحص نتيجة مع الطعن إضبارة مباشرة المذكورة المديرية ترفع -ب
 الفنية المنازعات في االختصاص ذوي  من الفنيين بالخبراء االستعانة حق وله المذاكرة غرفة في القضية في القاضي
 .أصوال بالطعن المحكمة وتبت الطاعن نفقة على للسيارات

 استئناف في المتبعة واألصول الميعاد وفق المحافظة استئناف محكمة أمام للطعن قابال القاضي قرار يكون  -ج
 .مبرم قرارب المذاكرة غرفة في بالطعن االستئناف محكمة وتفصل المستعجلة األمور قاضي قرارات

 العامة الخزينة لصالح س.ل 1000 وقدره مبلغ المادة هذه من /أ/ الفقرة في المذكورة المركبة صاحب من يستوفى -د
 .الطعن طلب تقديم عند
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 :/180/ المادة
 :المدنية المسؤولية -أ
 التي والمادية الجسدية األضرار عن بالتعويض والتضامن بالتكافل مدنيا مسؤوالن وسائقها اآللية المركبة مالك -1

 .المركبة استعمال جراء من تنتج
 أو المتضرر من جسيم خطأ أو قاهرة قوة بسبب كان الضرر أن ثبت إذا المسؤولية هذه من والسائق المالك يعفى -2
 المتضرر إلى المنسوب الخطأ كان إذا أما ما خطأ عنهم المسؤول األشخاص أو هو يرتكب أن دون  ثالث شخص من
 .بالقضية المحيطة الظروف حسب والسائق المالك مسؤولية فتحدد طفيفا الثالث الشخص ىإل أو
 من أو المالك من وقع خطأ مع باالشتراك الثالث الشخص من أو المتضرر من وقع خطأ الحادث سبب كان إذا -3

 .ارتكبه الذي الخطأ نسبةب منهم كل على المدنية المسؤولية فتوزع المركبة حالة من أو عنهم المسؤول األشخاص أحد
 يعفى خطأ أي سائقها أو المركبة مالك يرتكب ولم مجانا المركبة في المنقولين األشخاص أحد المتضرر كان إذا -4
 .التعويض من
 من بدال مدنيا مسؤوال الشخص هذا فيعتبر خطأ وارتكب مالكها من إذن دون  من المركبة ما شخص استعمل إذا -5

 .المالك
 أو المركبة خدمة في المالك يستخدمهم الذين األشخاص المادة هذه بأحكام يتعلق فيما ثالثا شخصا يعد ال -6

 .برضائه يقودونها الذين االشخاص
 ..الجزائية المسؤولية -ب
 ضرر عنه نتج مروري  لحادث مركبته تعرض حال في المركبة سائق أو مالك احترازيا يوقف وال جزائيا يالحق ال -1

 .نظامي بشكل التوقف أو الوقوف بحالة المركبة كانت إذا للغير جسدي
 جسدي ضرر عنه نتج مروري  حادث في طرفا مركبته كانت حال في مالكها أو المركبة سائق احترازيا يوقف ال -2
 .آخرين ألشخاص جسدي بضرر يتسبب أن دون  زوجته أو زوج أو فروعه او أصوله ألحد وفاة أو

 :2 المادة
 بالحقوق  المساس دون  صدورها تاريخ من نافذة وتعتبر الرسمية الجريدة في القانون  على الجارية التالتعدي هذه تنشر

 .وتعديالته 2004 لعام 31 رقم بالقانون  عنها المنصوص المكتسبة
 الجمهورية رئيس

 األسد بشار
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 /7/ رقم القانون 
 الغرامات من الجمركية المخالفات بإعفاء الخاص

 الجمهورية رئيس
-5الموافق هجري  1436-9-18 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على ءبنا
 :يلي ما يصدر، 7-2015

 :(1) المادة
 من 2006 لعام 38 رقم الجمارك قانون  من 278 /277 المادتين في عليها المنصوص الجمركية المخالفات تعفى

 نفاذ فترة خالل عليها الجمركية التسوية إجراء تم حال في القانون  هذا من 279المادة في عليها المفروضة الغرامات
 بتاريخ الواجبة معدالتها وفق عليها المترتبة والضرائب الرسوم من وغيرها الجمركية الرسوم تسديد وشريطة القانون  هذا

 فقط بالمئة 40 قدرها غرامة على عالوة التسوية عقد تاريخ حتى عليها المترتبة القانونية الفوائد مع المخالفة تحقيق
 .المخالفة موضوع البضاعة قيمة من

 :(2) المادة
 بغرامة 2006 لعام 38 رقم الجمارك قانون  من 276 حتى 253 المواد في عليها المنصوص الغرامات تستبدل
 المخالفة تحقيق يخبتار  النافذ الجمركية التسويات دليل في المفروضة الغرامة من فقط بالمئة 10 تعادل مخفضة
 القانون  هذا نفاذ فترة خالل عنها الجمركية التسوية إجراء تم حال في سورية ليرة ألف 100 يتجاوز ال وبسقف
 تحقيق بتاريخ الواجبة معدالتها وفق عليها المترتبة والضرائب الرسوم من وغيرها الجمركية الرسوم تسديد وشريطة
 .التسوية عقد تاريخ حتى عليها رتبةالمت القانونية الفوائد مع المخالفة
 :(3) المادة
 القانونية فوائدها مع القانون  هذا أحكام بموجب المستوفاة األخرى  والضرائب الرسوم من وغيرها الجمركية الرسوم تزول

 البالغة ةالمتبقي النسبة وتفرغ العامة الخزينة لحساب منها بالمئة 90 نسبة فتزول الغرامات أما العامة الخزينة لحساب
 من المستحقين على الحقا لتوزع العامة الجمارك مديرية في للعاملين المشترك الصندوق  حساب في بالمئة 10

 .الصندوق  هذا ألموال الناظمة األحكام وفق العاملين
 :(4) المادة
 أحكام بشأنها صدرت قد تكون  أال شريطة 2013-7-9 تاريخ قبل المحققة المخالفات القانون  هذا أحكام من تستفيد
 لم الدعوى  بأن التسوية عقد طالب من تعهد قبول الجمارك إلدارة يجوز أنه إال المقضية القضية قوة مكتسبة قضائية
 الحكم مضمون  وتنفيذ حكما الغيا التسوية عقد اعتبار طائلة تحت القطعية الدرجة مكتسب قضائي حكم بها يصدر

 .العكس ثبوت حال في
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 :(5) المادة
 لم إذا بها المحكوم الجمركية الغرامات من القطعية الدرجة مكتسبة قضائية قرارات بموجب عليهم حكومالم يعفى

 .غير ال فقط سورية ليرة آالف عشرة مبلغ الغرامة هذه تتجاوز
 :(6) المادة
 مكتب غرامة من ألحكامه وفقا عنها الجمركية التسوية عقد يتم التي القانون  هذا بأحكام المشمولة المخالفات تعفى
 . األجنبي بالقطع القيمة يعادل ما تصديق وجوب ومن القطع
 :(7) المادة
 عند مصادرتها أو البضائع استالم يخص فيما التسويات ودليل 2006 لعام /38/  رقم الجمارك قانون  مواد تطبق
 عن التنازل مقام تقوم التي مةالغرا تسديد وجوب باستثناء القانون  هذا بأحكام المشمولة المخالفات عن التسوية إجراء

 البضائع بيع سبق حال في الجمارك إدارة إلى بالرجوع الحق ودون  ”الحجز من والناجية المحجوزة“ المخالفة البضائع
 . إتالفها أو المسموحة

 :(8) المادة
 ـــــــ:ب المتعلقة الجمركية والمخالفات الجرائم القانون  هذا يشمل ال
 .وأجزائها األسلحة -أ

 .بحكمها معتبر هو وما المخدرات -ب
 .2006 لعام 38 رقم الجمارك بقانون  المعرفة المعينة الممنوعة البضائع -ج
 . 2008 لعام 42 رقم التشريعي المرسوم بأحكام المشمولة المدعومة والمواد النفطية المشتقات -د

 :(9) المادة
 . صدوره تاريخ قبل عليها التسوية عقد تم التي الجمركية المخالفات على القانون  هذا أحكام تسري  ال

 :(10) المادة
 . القانون  هذا ألحكام التنفيذية التعليمات المالية وزارة تصدر
 :(11) المادة
 . نشره تاريخ من أشهر ستة لمدة به ويعمل الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 . ميالدي 2015-7-7ل الموافق هجري  1436-9-20 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /11/ رقم القانون 
 المحلية اإلدارة قانون  من 55 المادة من 1 البند تعديل

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري  1436-10-6 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر ميالدي 22-7-2015

 :1 المادة
 ليصبح 2011 لعام 107 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المحلية اإلدارة قانون  من 55 المادة من 1 البند يعدل

 :كاآلتي
 للسلطة ممثال بوصفه المحافظة شرطة قائد عنه ينوب قانوني وجه على غيابه أو المحافظ إعفاء حال في -1

 ويعد التنفيذي المكتب بعمل المتعلقة اتاالختصاص جميع في التنفيذي المكتب رئيس نائب عنه ينوب كما التنفيذية
 .والصرف للتصفية وامرا للنفقة عاقدا
 :2 المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2015-7-26 ل الموافق هجري  1436-10-10 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /12/ رقم القانون 
 اعفاءات ضريبية

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هجري  1436-10-6 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 22-7-2015

 :1 المادة
ضافاتها الحقيقية األرباح دخل بضريبة المكلفون  يعفى -أ  الفوائد جميع من قبل وما 2013 ألعوام العائدة وا 

-12-31 غاية حتى المذكورة األعوام من ألي العائدة الضريبة سددوا إذا أنواعها اختالف على اتوالغرام والجزاءات
2015. 

ضافاتها األخرى  المباشرة المالية والرسوم بالضرائب والمكلفون  االستهالكي االنفاق برسم المكلفون  يعفى -ب  العائدة وا 
 أو الضريبة سددوا إذا أنواعها اختالف على والغرامات والجزاءات الفوائد جميع من قبل وما 2014 األعوام من ألي
 .2015-12-31 غاية حتى المذكورة األعوام من ألي العائد الرسم

 العقارية البيوع ضريبة ومكلفو وتعديالته 2004 لعام 60 رقم القانون  ألحكام الخاضعون  المكلفون  يعفى -ج
 المرسوم من 6 المادة ألحكام الخاضعون  والمكلفون  هوتعديالت 2005 لعام 41 رقم القانون  بأحكام المشمولون 
 عليهم المترتبة والجزاءات الغرامات جميع من السياحية تآبالمنش المتعلقة وتعديالته 2006 لعام 51 رقم التشريعي

 .2015-12-31 لغاية الضريبة سددوا اذا قبل وما 2014 اعوام عن
 قبل السابقة/  ج /و/  ب /و/  أ/  الفقرات في إليها المشار الرسومو  الضرائب من أيا سددوا الذين المكلفون  يعفى -د

 .المسددة غير والغرامات والجزاءات الفوائد من القانون  هذا صدور
 قبل المسددة/  ج /و/  ب /و/  أ/  بالفقرات المذكورين بالمكلفين المتعلقة والغرامات والجزاءات الفوائد ترد ال -ه

 .القانون  هذا صدور
 :2 المادة

 :على القانون  هذا من األولى المادة من /ب/و /أ/  الفقرتين أحكام تطبق -أ
 .القانون  هذا صدور بعد التحصيل موضع توضع التي قبل وما 2012 ألعوام العائدة الحقيقية األرباح تكاليف -1
 موضع توضع التي انون الق هذا بأحكام المشمولة والرسوم الضرائب لبقية بالنسبة قبل وما 2014 أعوام تكاليف -2

 .صدوره بعد التحصيل
 المذكور الرسم أو الضريبة تسدد ان المادة هذه من /ب/و/  أ/ الفقرتين في المذكور اإلعفاء من لالستفادة يشترط -ب
 .النافذة الخاصة للنصوص وفقا التحصيل موضع وتوضع الرسم أو الضريبة فيها تستحق التي السنة انقضاء قبل
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 :3 المادة
 أحكام وفق المالية الدوائر تحصلها التي الشخصية الذمم عليهم المترتبة األشخاص والجزاءات الغرامات من ىيعف

-31 لغاية الذمة تسديد تم إذا وتعديالته 1956 لعام 341 رقم العامة أموال جباية قانون  من 1 المادة من ج الفقرة
12-2015. 

 :4 المادة
 ألحكام استنادا الضريبي التهرب ومكافحة االستعالم ضبوط عن الناجمة اتالغرام على القانون  هذا أحكام تطبق
 .القانون  هذا نفاذ تاريخ قبل المنظمة وتعديالته 2003 لعام 25 رقم القانون 
 :5 المادة
 المتضررة المناطق تحدد أن على المتضررة، المناطق في منشآتهم تقع الذين المكلفين على المحققة الضرائب تقسط
 ضمن وذلك سنوية ربع اقساط على وجزاءات وغرامات فوائد بدون  سنوات خمس لمدة المالية، وزير عن يصدر بقرار
 .المالية وزير من بقرار تحدد شروط
 :6 المادة
 .نفاذه تاريخ من اعتبارا القانون  هذا ألحكام مخالف نص وكل 2014 لعام 30 رقم القانون  يلغى
 :7 المادة
 .القانون  هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التنفيذية ماتالتعلي المالية وزير يصدر
 :8 المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2015-7-26 لـ الموافق هجري  1436-10-10 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 /14/ رقم القانون 
 المستهلك وحماية الداخلية التجارة

 
 الجمهورية رئيس
-25 الموافق هجري  1436-9-8 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور مأحكا على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 6-2015

 ومسؤولياته الوزير وصالحيات واألهداف األول: التعاريف الباب
 التعاريف -األول الفصل

 :1 المادة
 ..القانون  هذا أحكام تطبيق عرضم في منها كل إزاء المبين المعنى اآلتية بالتعابير يقصد
 .المستهلك وحماية الداخلية التجارة وزارة ة:الوزار 
 .المستهلك وحماية الداخلية التجارة وزير :الوزير

 .المحافظة في المستهلك وحماية الداخلية التجارة مديرية: المديرية
 أو زراعية أو كانت غذائية ختلفةالم بأنواعها استهالكية سلعا يشتري  اعتباري  أو طبيعي شخص كل :المستهلك
 فرد من مقدمة خدمة أي من يستفيد الذي أو المنزلية أو الشخصية لألغراض الستخدامها أو التغذية بهدف صناعية

 .القانون  هذا في عليها المنصوص المجاالت مختلف في اعتباري  شخص من أو األفراد من مجموعة أو
 .التموينية بالقضايا صالمخت الجزائي القضائي المرجع :المحكمة
 المصنعة للمادة المكونة األولية المواد ذلك في بما خدمي أو حرفي أو زراعي أو صناعي أو غذائي منتج كل :المنتج
 .المجاالت مختلف في خدمية جهة أي قبل من المقدمة الخدمة أو المصنعة ونصف
 .للمستهلك الشخصي املالستخد معد خدمي أو زراعي أو صناعي أو غذائي منتج أي :السلعة
 بناء بقائمة وتصدر المحدود الدخل لذوي  االستهالكية السلة تشكل التي والسلع المواد هي :األساسية والسلع المواد
 .الوزراء مجلس في المشكلة االقتصادية باللجنة وتقر الوزير اقتراح على

 مهنية أو سياحية أو صناعية أو تجارية اليةفع أي قبل من المستهلك إلى أجر مقابل يقدم نشاط أو عمل كل :الخدمة
 .زراعية أو حرفية أو

 .القانون  هذا مواد تحكمها التي األشياء من شيء على يده وضع من كل :الحائز
 أم مكتوبا كان سواء وصفي أو تصويري  شيء وأي التجارية والعالمات الخطية والرموز البيانات مجموع: البيان بطاقة

 .مادة ألي مصاحبا أم تابعا أم متضمنا أم ملصقا أم ملحقا أم معلنا أم منقوشا أم مطبوعا
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 أم مباشرة بطريقة ذلك كان سواء خدمة أو سلعة أو منتج تسويق أو بيع أو ترويج إلى تهدف طريقة أي :اإلعالن
 .بالترميز أو مرئيا أو مسموعا أو مقروءا مباشرة غير

 ادعاء أو بيانا أو عرضا يتضمن أو خدمة أو سلعة ويتناول كانت وسيلة بأي يتم الذي اإلعالن: المضلل اإلعالن
 .المستهلك تضليل أو خداع إلى مباشر غير أو مباشر بشكل تؤدي أن شأنها من بعبارات مصوغا أو كاذبا

 المرتبط االلكتروني الماسح بواسطة والبائع المصنع لتمكين المنتج عبوة على تطبع خطوط بضعة :بالخطوط الترميز
 رقم – صالحيته -سعره- تصنيفه المصنع هوية ”المنشأ بلد“ بالمنتج المتعلقة المعلومات على التعرف من لحاسببا

 .عليها المشرف – الطبخة
 بتطبيق الوزير من بموافقة محلية سلطة أي أو الوزير من بكتاب مفوض خبير أو دائم عامل أي: المفوض العامل
 تطبيقها مجال فيها يحدد المختصة الجهة عن تصدر وثيقة.. للغذاء سيةالقيا المواصفات. القانون  هذا أحكام

رشادات المادة ومتطلبات  ومتطلبات العينات أخذ وطرق  وتعليبها وتخزينها تحليلها وطرق  الغذائية المادة وخصائص وا 
 الفنية والشروط الدولية يرالمعاي مع المتوافقة الوطنية القياسية بالمواصفات المتعلقة الفنية والمصطلحات البيان بطاقة

 .المختصة الجهة عن الصادرة
 .خاما أم مصنعة نصف أم مصنعة كانت سواء كغذاء البشري  لالستهالك معدة مادة أي :الغذاء
 حيوان عن ناتجا كان أو حيوي  أو جرثومي تلوث أو كيميائي أو فيزيائي تغيير فيه حدث الذي الغذاء :الفاسد الغذاء
 .البشري  لالستهالك صالح غير أو مقبول غير أصبح بحيث البشري  لالستهالك لحمه معد غير حيوان أو نافق

 لالستخدام طبقا تناولها أو إعدادها عند صحته أو بالمستهلك باألضرار األغذية تتسبب أال ضمان :الغذاء سالمة
 .منها المقصود
 .لها التابعة والجهات الوزارة تمديريا في الفرعية والمخابر الوزارة في المركزي  المخبر هو: المخبر
 .اللزوم عند به االستعانة يمكن والذي المختصة الجهات من أو الوزارة من معتمد مخبر أي: المعتمد المخبر
 .الوزارة من المعتمد المكتسبة التخصصية والعملية العلمية والدراية المعرفة يملك شخص كل: المعتمد الخبير

 الثاني الفصل
 القانون  أهداف

 :2 المادة
 والعمل المستهلك حقوق  وحماية االحتكار ومنع للجميع االقتصادي النشاط ممارسة ضمان إلى القانون  هذا يهدف
 :اآلتي تحقيق على

 .المختلفة والخدمات المنتجات من المستهلك احتياجات تلبية -أ
 .الخدمات تلقي أو المنتج استعمال عند وصحته المستهلك سالمة ضمان -ب
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 .وخدمات منتجات من المستهلك إلى يقدم ما كل عن الصحيح واإلعالن واإلرشادات المعلومات على ولالحص -ج
 مستمر بشكل التطوير وسبل االستهالك حيث من وتوجيهه االقتصادية والتزاماته بحقوقه وتوعيته المستهلك تثقيف -د

 .ممارستها من ليتمكن
 .لرغباته وفقا األسواق في المتاحة والخدمة للمنتج األنسب االختيار في لحقوقه المستهلك ممارسة ضمان -ه

 الثالث الفصل
 ومسؤولياته الوزير صالحيات

 :3 المادة
 ..اآلتية باألمور المتعلقة القرارات إصدار بينها ومن القانونية صالحياته الوزير يمارس

 .األساسية ةاالستهالكي والسلع المواد بأسعار التالعب لمنع الالزمة الوسائل تقرير -أ
 وذلك والمفرق  الجملة ونصف الجملة وتجار والمستوردين للمنتجين به يرخص الذي للربح األقصى الحد تعيين -ب

 .األساسية والسلع للمواد بالنسبة
 على بتوزيعها الوزارة تقوم التي المواد صنف أو درجة أو نوع في للبت تعين التي اإلدارية اللجان قرارات تصديق -ج

 .التجارة أو الصناعة في لينالمشتغ
 .الوزارة تطلبها التي الوثائق وجميع الجمركية البيانات بتقديم وصناعيين تجار من كافة المستوردين الزام -د
 للربح األقصى الحد وتحديد األساسية والمنتجات الخدمات بدل أسعار في التالعب لمنع الالزمة الوسائل تحديد -ه
 .األساسية منتجاتوال البدالت هذه تقديم في
 السلع من سلعة أو مادة أي حائز أو التجارة أو الصناعة في مشتغل أو تاجر وكل منتج أو مستورد كل إلزام -و

 .الطابع رسم من التصاريح هذه وتعفى يحوزها التي األساسية والسلع المواد عن تصريح بتقديم األساسية
 المقدمة الخدمات وبدل األسعار عن باإلعالن كافة بأنواعها الخدميةو  والصناعية التجارية الفعاليات أصحاب إلزام -ز

 بمبدأ المتعلقة االقتصادية بالقواعد والتقيد القانون  هذا ألحكام تنفيذا الصادرة والقرارات القانونية بالنصوص وااللتزام
 .للمستهلك ختياراال حرية يؤمن بما األسعار عرض أو المنتج بيع عند المشروعة والمنافسة والطلب العرض
 :4 المادة
 األسعار لتحديد لجان تشكل 2011 لعام 107 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر المحلية اإلدارة قانون  أحكام مراعاة مع
 ..باآلتي وتختص الوزير من بقرار اللجان هذه هيكلية وتحدد محافظة كل في
 اللجنة تحددها التي التجارية والخدمات االستهالكية عالسل أسعار على تأثير لها التي الخدمات أداء بدل تحديد -أ

 .خدماتها أداء بدل تحديد يجر ولم الوزراء مجلس في االقتصادية
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 التي المحالت وجميع والمتنزهات والمالهي والمقاهي والفنادق المطاعم في الخدمات أداء وبدل أسعار تحديد -ب
 .احياسي المصنفة أو المؤهلة غير والشراب الطعام تقدم
صدار لها وفقا الخدمات وبدل األسعار تحديد يجري  أن يجب التي األسس حول الوزارة بتعليمات االلتزام -ج  وا 

 .السياحة وزارة مع بالتنسيق الفقرة هذه أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات
 :5 المادة

 إعالن ويكون  العالقة ذات محافظةال دائرة ضمن إعالنها بعد أسبوع لمدة اللجان قبل من المحددة األسعار تسري  -أ
 لجنة رئيس أو الوزير يرى  أخرى  وسيلة وبكل والمديريات الشرطة مراكز وأمام األسواق في لصقها خالل من الجداول
 من لكل ملزمة المذكور النحو على المعلنة الجداول وتصبح والمستهلكين التجار على بإذاعتها كفيلة أنها التسعير
 .نفادها مدة طيلة األسعار المحددة لعوالس بالمواد يتاجر

 .نفادها ومدة األسعار جداول إعالن مواعيد تعديل يصدره معلل بقرار للوزير -ب
 .الخدمات بدل عن اإلعالن خاللها من يتم التي اآللية الوزير يحدد -ج

 :6 المادة
 يتم التي والخدمات والسلع المواد على الخدمات وبدل واألرباح األسعار تحديد لجان عن الصادرة القرارات تسري  –

 .القرارات بهذه العمل فور أداؤها أو تسليمها
 :7 المادة

 والتجارة االقتصاد وزارة يمثلون  أعضاء وتضم الوزارة ممثل يرأسها محافظة كل في لجنة منه بقرار الوزير يشكل -أ
 وجمعية الحرفيين واتحاد والسياحة والزراعة والصناعة التجارة غرف يمثلون  وأعضاء المحلية اإلدارة ووزارة الخارجية
 .المستهلك حماية

 باألكثرية األسعار تحديد لجان عن الصادرة القرارات على المقدمة االعتراضات في البت اللجنة هذه تتولى -ب
 ويبقى تقديمها تاريخ من ساعة 24 خالل اللجنة رئيس فيه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  حال وفي المطلقة
 .االعتراض في البت حين إلى األسعار تحديد لجان حددته الذي بالسعر ساريا العمل
 .باالعتراض البت يتم حتى البيع يوقف مستوردة المادة كانت حال وفي
 والتحف واليدوية التقليدية والمهن الخدمات لمقدمي بالنسبة أ الفقرة في عليها المنصوص الصالحية الوزير يمارس -ج

 .المختصة النقابة أو المختص الغرف اتحاد ومن المختصة الوزارة من اللجنة أعضاء يكون  أن ىعل الشرقية
 :8 المادة

 والمعامالت التراخيص ومنح التموين بطاقات إصدار لقاء رسم تحديد بشأن المالية ووزير الوزير بين التنسيق يتم -أ
 .وفوالظر  الواقع وفق التالف أو المفقود ذلك في بما التموينية
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 .الوزيرين بين باالتفاق الرسم هذا تحصيل طريقة تحدد -ب
 .للدولة العامة الخزينة الى الرسم هذا حصيلة تؤول -ج

 :9 المادة
 شأن من كان إذا مستهلك مع بالتعاقد يتعلق مما ذلك غير أو مستند أو وثيقة أو عقد في يرد شرط كل باطال يقع –

 يكون  التي العقود باستثناء القانون  هذا في الواردة التزاماته من أي من الخدمة مقدم أو السلعة مورد إعفاء الشرط هذا
 .عدمها من عليها القانون  هذا أحكام تطبيق إمكانية في للنظر الوزير على تعرض حيث فيها طرفا العام القطاع

 الثاني الباب
 والتخزين البيع أحكام - التموينية األحكام

 :10 المادة
 المفرق  أو جملة نصف أو الجملة تجار أو السماسرة أو المستوردين من بالتجارة مشتغل أو نتجم كل على يحظر –
 أو تجارتها في المألوفة بالشروط بها التعامل يرفض أن أو ”نوعها كان أيا“ سلعا أو مواد التداول عن يحجب أن

 أو واحد مع االشتراك أو مشروعة غير أخرى  طرق  أي اتباع أو كاذبة أو مزورة إعالنات أو أخبار بنشر أو صناعتها
 السوق  تموين أو األسعار في التأثير على العمل بقصد جماعة تكوين في التجارة في المشتغلين أو المنتجين من أكثر
 تدخل أو البضاعة صفة في الجوهري  غير كالتغيير األحوال من حالة أي تسبب أن يجوز ال كما كانت وسيلة بأي

 الزيادة هذه تكن لم ما األسعار في ما زيادة التجارية الضرورات تدخلهم تبرر ال الذين األشخاصو  والسماسرة الوسطاء
 .الوزير من بقرار وذلك قاهرة قوة أو معقول سبب عن الناجمة النفقات اقتضتها قد

 :11 المادة
 ..بالتجارة مشتغل أو مستورد أو منتج كل على يحظر

 .عادي غير شكال تتخذ لم ما تلبيتها يمكنه يالت الزبائن طلبات تلبية يرفض أن -أ
 .األساسية االستهالكية المواد أو الغذائية المواد لبيع المعدة المخازن  مشروع سبب دون  من يغلق أن -ب
 .المنتجات أو السلع أو المواد يهرب أو يخفي أن -ج

 :12 المادة
 تدخل ال التي االستهالكية المواد بالواسطة أو مباشرة يحوز أن مهنة صاحب أو التجارة في مشتغل كل على يحظر

 .الالزم الترخيص على الحصول بعد إال االعتيادية مهنته أو تجارته نطاق في
 :13 المادة

 بتحديدها قرار يصدر التي األساسية السلع في يتاجرون  أو ينتجون  الذين والتجار المصانع أصحاب على يحظر -أ
 .بذلك يفوضه من أو الوزير عن صادر بإذن إال المعتاد الوجه على تجارتهم ممارسة عن االمتناع أو أعمالهم ترك
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 عن تعوقه لخسارة أو شخصي لعجز إما العمل في االستمرار يستطيع ال أنه يثبت شخص لكل اإلذن هذا يعطى -ب
 .الوزير يقبله آخر جدي عذر ألي أو عمله في االستمرار

 معلال الرفض حالة في قراره ويكون  تقديمه تاريخ من شهر خالل اإلذن طلب في يفوضه من أو الوزير يفصل -ج
 .إذنا ذلك عد المذكورة المدة خالل بالرفض معلال القرار يصدر لم فإذا

 :14 المادة
 بأي يحوز أو يملك أن متعهد أو مفرق  تاجر أو جملة نصف أو جملة تاجر أو مستورد أو منتج كل على يحظر
 من بقرار إال األساسية السلع أو المواد من عمله أو صناعته أو لتجارته العادي تياجاالح تتجاوز مقادير كانت صفة
 .الوزير

 الثالث: الجودة الباب
 الجودة ضبط - األول الفصل

 :15 المادة
 في عليه نص مما ومنتجات ومواد ومشروبات مأكوالت بائع أو ناقل أو معمل صاحب أو مستورد أو منتج كل على
 وفي القانون  هذا أحكام بتنفيذ المفوضين الدائمين العاملين إلى بها المشتبه المادة من عينتين يسلم أن القانون  هذا
 .الوزير يحددها التي التعليمات وفق العينات أخذ ويكون  موافقته بدون  أخذها العاملين لهؤالء يحق رفضه حال
 :16 المادة
 ..اآلتية تالبيانا يتضمن نسخ أربع من محضر العينات أخذ فور ينظم

 .والساعة التاريخ.. أ
 .وصفتهم ونسبتهم العينة ضبط لمحضر المنظمين العاملين أسماء.. ب
 .الضبط محضر وتنظيم العينة أخذ فيه جرى  الذي المكان.. ج
ذا العينات أخذ عنده جرى  الذي الشخص سكن أو إقامة ومحل ومهنة ونسبة اسم.. د  نقل أثناء العينات أخذ وقع وا 

 .إليهم مرسال أو مرسلين بصفتهم البوالص أو الشحن أوراق في المذكورين األشخاص إقامة ومحل اسم فيذكر األشياء
 والماركة العينات منها أخذت التي البضائع كمية وذكر العينة أخذ فيها جرى  التي الظروف عن وجيزة خالصة.. ه

 وهوية المأخوذة العينات صحة إلثبات فيدةالم المعلومات وجميع واألوعية الغالفات على الموضوعة واللصاقات
 .حيازتها أو للبيع عرضها عند به تسمى البضاعة هذه كانت الذي واالسم البضاعة
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 :17 المادة

 صفتهم على ناقلها أو عليها اليد واضع أو البضاعة صاحب يطلعوا أن العينة ضبط محضر منظمي على.. أ
 من كل واسم التسجيل ورقم وقيمتها الماخوذة العينة وكمية نوع فيه يذكر إيصاال يعطوه وأن فيه البدء قبل الرسمية
 .عليها اليد واضع أو البضاعة وصاحب العينة ضبط محضر منظمو عليه ويوقع وبلده ونسبته إليه والمرسل المرسل

 المعطى اإليصال من األصل طبق صورة عليها ويوضع األحمر الشمع أو بالرصاص خاص بخاتم العينة تدمغ.. ب
 البضاعة نوع اإليصال في يذكر أن ويجب الخبرة أهل أمام أو المخبر في إال الخاتم ينزع وال البضاعة لصاحب
 .الضبط منظمي لدى سجل الذي والرقم العينة أخذ وتاريخ

 ويقيد الغاية لهذه معد خاص سجل في تسجلها التي المديرية الى العينة مع المنظمة الضبوط محاضر تحال.. ج
 .الخبير أو المعتمد المخبر أو المخبر إلى وترسلها بالعينة المرفق اإليصال على ورودها

 والحرارة الجوية بالظروف التاثر من لحفظها اتباعها الواجب الشروط فيها تراعى صحية ظروف في العينة تؤخذ.. د
 .والرطوبة

 :18 المادة
 أو المحلي االستهالك في الموضوعة والسلع المواد عينات الختبار المعتمدة المخابر الوزير من بقرار تحدد.. أ

 الخدمات وبدل والمعايرة واالختبار التحليل وأجور والتحليل االختبار نتائج لبيان الالزمة والمهل وتحليلها المنتجة
 .الوزارة مخابر لدى العلمية

 الفور على المخالفة اليها تتبع التي يريةالمد اشعرت القانون  هذا ألحكام العينة مخالفة الخبرة تقرير نفى إذا.. ب
 المادة في عليه المنصوص لاليصال استردادها لقاء العينة من الثانية النسخة إليه وأعادت بذلك العالقة صاحب
 .التبليغ تاريخ من يوما ستين مدة خالل السابقة

 أيام ثمانية خالل باالعتراض الحق وله بالنتيجة العالقة صاحب إبالغ يتم مخالفة وجود الخبرة تقرير أثبت إذا.. ج
 يتم االعتراض رد حال وفي المخالفة لها التابعة المديرية إلى االعتراض يقدم أن على التبليغ لتاريخ التالي اليوم من

 .التحليل إعادة يتم االعتراض قبول حال وفي العامة للنيابة التقرير إرسال
 أو االختبار إلعادة قابلة وغير الوزير من بقرار تحدد التي التلف سريعة موادلل بالنسبة نهائية المخابر تقارير تعد.. د

 أو نقص والتحليل االختبار نتيجة شاب إذا والتحليل االختبار إلعادة قابلة فتعد األخرى  للمواد بالنسبة أما التحليل
 المعترض نفقة على الثانية نسخةال تحليل أو االختبار إعادة تقرر أن وللمحكمة العينة في تناقض أو غموض أو عيب
 .المعتمدة المخابر أحد لدى
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 :19 المادة

 وفي به الخاصة واألمان والبيئية الصحية والمتطلبات القياسية للمواصفات ومحققا مطابقا المنتج يكون  أن يجب -أ
 مواصفات عن باإلعالن والبائع المنتج ويلتزم الوزارة عن الصادرة والتعليمات للقرارات فتخضع وجودها عدم حال

 .ذلك تتطلب المنتج طبيعة كانت إذا الصالحية ومدة واستعماله وتخزينه حفظه وطريقة ونوعه المنتج
 المنتج فإن مادة استهالك أو منتج استخدام أو شراء جراء من المستهلك على شخصية أضرار وقوع حال في -ب

 أو استبداله أو المنتج إعادة أو عليه التعويض ويتم ضبالتعوي الضرر جبر عن بالتضامن مسؤوالن الخدمة ومقدم
 .له المقدمة الخدمة أو المنتج لقاء دفعها التي المبالغ استرداد
 :20 المادة
 نتيجة تظهر حتى محجوزة القانون  هذا من 55 المادة في عليهم المنصوص العاملين قبل من بها المشتبه المواد تعد

ذا صاحبها إلى المحجوزات وتعاد الحجز يرفع مخالفة دوجو  عدم ثبت فإذا العينات تحليل  تحجز مخالفة أنها ثبت وا 
 يتعهد محجوزة كونها كأمانة ثالث شخص إلى سلمت ذلك تعذر وأن الوزير يحددها التي المستودعات أحد إلى وترسل
ذا فيها التصرف بعدم  فإنه قيمتها تعادل نفقات حفظها يستلزم أو الزمن بمرور للتلف معرضة المحجوزة المواد كانت وا 
 أمانة ثمنها يحفظ الحالة هذه وفي بالصحة ضارة غير كانت إذا العلني المزاد بطريق ببيعها تأمر أن للمحكمة يجوز
 .األمر في القضاء يبت أن إلى العامة الخزانة صندوق  في

 الثاني الفصل
 والكفالة الجودة ضمان

 :21 المادة
 باطال ويعد.. الكفالة مدة ضمن المستهلك إلى ملكيتها انتقال بعد السلعة جودة بائعال أو المستورد أو المنتج يضمن

 التعليمات الوزير ويصدر.. الصيانة خدمات ذلك في بما الكفالة في المستهلك حق مع يتعارض عقدي شرط كل
 غرفة باستشارة الحق وله.. الحق عيب اكتشاف حال في والتزاماته منتج بكل الخاصة الضمان طرق  حول الالزمة
 .الخصوص بهذا المستهلك حماية جمعية أو الحرفيين اتحاد أو السياحة أو الصناعة أو التجارة
 :22 المادة
 أن شأنها من والتي المقلدة أو المنتج لواقع مطابقة غير أشكاال أو رموزا تحمل لمنتجات الترويج أو اإلعالن يحظر
 ..اآلتية للمتطلبات بالنسبة المستخدمة وسيلةال كانت مهما التضليل أو الخداع إلى تؤدي

 وعالمته إنتاجه وتاريخ ومنشاه صنعه وطريقة وكميته ونوعه وصنفه الجوهرية وصفاته وتركيبه المنتج جودة.. أ
 .التجارية
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 .المتوقعة ونتائجه لخواصه بالنسبة المنتج على بها المصرح والصفات الكفاءات.. ب
 .المضلل والترويج اإلعالن أسلوب.. ج
 .واالستعمال الصنع طريقة.. د
 .المنتج وعرض البيع وأسلوب شروط.. ه
 .موافقته دون  من اعتباري  أو طبيعي لشخص ”باركود“ بالخطوط الترميز استخدام.. و

 الجودة وضبط التموين مخالفات الرابع: عقوبات الباب
 التموين مخالفات عقوبات - األول الفصل

 :23 المادة
 ..من كل سورية ليرة ألف وعشرون  خمسة مقدارها مالية رامةبغ يعاقب..  أ
 .تجاريا عرضا تتضمن لم ما أخرى  سلعة بيع على سلعة بيع علق -1
 أعلى بسعر سلعة باع أو لها المحدد الربح أو السعر من أعلى ربح أو بسعر أساسية مادة أو سلعة بيع عن أعلن -2
 .المعلن السعر من
 .لها المحدد البدل على يزيد القانون  هذا بموجب المحددة لخدماتا من خدمة بدل عن أعلن 3
 .السنوية والرخص السياحي أو التجاري  السجل في التسجيل قرارات مضمون  خالف -4
 .المختص الوزير يحددها التي القواعد وفق الخدمات أداء بدل أو األسعار عن يعلن لم -5
 عنوانه أو المنتج اسم أو الصحي الترخيص أو السياحي أو الحرفي أو الصناعي أو التجاري  السجل رقم يذكر لم -6

 .البيان بطاقة على
 .للمستهلك فاتورة إعطاء عن امتنع أو بها يتعامل التي المواد فواتير حائز غير وهو بالمفرق  باع -7
 التي والفعاليات المؤسسات ذلك من ويستثنى السورية الليرة بغير الخدمات وبدل والسلع المواد سعر عن أعلن -8

 .بها الخاصة واألنظمة القوانين وفق األجنبية بالعمالت التعامل أو اإلعالن عملها طبيعة تقتضي
 التالية األيام خمسة مدة خالل الضبط تنظيم مكان لها التابع المديرية لدى المذكورة الغرامة بدفع المخالف يلزم.. ب

 .بطالض يحفظ الدفع حال وفي الضبط تنظيم لتاريخ
 حجز أو مخزنه أو منشأته أو“ محله إغالق يتم أعاله ذكر ما وفق الغرامة دفع عن المخالف تخلف حال في.. ج

 .الغرامة دفعت إذا اإلغالق قرار ويلغى المفعول سارية الغرامة بقاء مع أيام عشرة مدة …”مركبته
 الضبط تنظيم مكان لها التابع المالية ريةمدي إلى تحال الغرامة تسديد عن بالتمنع المخالف استمرار حال في.. د

 إشعار ورود لحين الضبط قبلها من المنظم المديرية لدى الضبط ويحفظ العامة األموال جباية قانون  وفق لتحصيلها
 .المالية مديرية من بالدفع
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 :24 المادة
 بإحدى أو سورية ليرة ألف ينست إلى سورية ليرة الف ثالثين من مالية وبغرامة شهرين إلى شهر من بالحبس يعاقب-

 :من كل العقوبتين هاتين
 شكوى  على بناء مسعرة سلعة بيع عن امتنع أو لها المحدد الربح أو المعلن بالسعر معروضة سلعة بيع عن امتنع.. أ

 .أصوال مسجلة خطية
 اإلنسانية الدولية ماتالمنظ أو الدولة قبل من المقدمة ”اختالفها على“ اإلغاثية المساعدات في تاجر أو تصرف.. ب

 .لها المخصصة الغاية لغير
 :25 المادة
 أو سورية ليرة ألف مئة إلى سورية ليرة ألف خمسين من مالية وبغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب
 ..العقوبتين هاتين بإحدى

 .السلع نقل على المفروضة الرسمية القيود خالف من.. أ
 .مسبق إذن دون  منه بقرار الوزير يحددها التي المهن من مهنة ممارسة أو عمل عن توقف من.. ب

 :26 المادة
 :كل سورية ليرة ألف وخمسون  مئة مقدارها مالية بغرامة يعاقب

 .الوزارة من المكلفين العاملين قبل من المطلوبة الالزمة والوثائق جمركي بيان تقديم عن امتنع منتج أو مستورد.. أ
 أم مستوردا أكان سواء المباعة بالمواد نظامية غير فاتورة أعطى من أو نظامية فاتورة إعطاء عن امتنع من.. ب

 .جملة نصف أم جملة تاجر أم منتجا
 كاذبة بيانات أو بمعلومات طلبها على بناء أو نفسه تلقاء من الوزارة إلى تقدم الصناعة أو التجارة بشؤون  مشتغل.. ج
 سعر تحديد في المختصة السلطة رأي في التاثير بقصد الوزارة عن يخفي أو ينةمع سلعة عن وهمية أو مزورة أو

 .فيها الربح نسبة تقدير في أو كانت أيا سلع أو سلعة
 .بها يتعامل التي للمواد شراء فواتير يحوز ال الذي الجملة بائع.. د

 :27 المادة
 وبغرامة سنة لمدة بالحبس يعاقب 2013 لعام 3 رقم االقتصادية العقوبات قانون  من 20 المادة أحكام مراعاة مع

 :من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة مليون  قدرها مالية
 .السوق  بأسعار التأثير أو االحتكار بقصد أساسية وسلعا مواد أخفى.. أ

 .المقنن المراقب التوزيع لنظام السلع إلخضاع المفروضة الرسمية القيود خالف.. ب
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 المخصصة الغاية أو الوجه غير على تموينية لغايات مخفضة بأسعار الدولة قبل من تباع التي لسلعبا تصرف.. ج
 .الوزير من بقرار تحدد التي للمقادير وفقا لها
 21 رقم التشريعي المرسوم من 3 رقم المادة من 4 رقم للفقرة استنادا الوزير يحددها التي المقادير تسليم رفض.. د

 .كانت طريقة بأي أو 2007 لعام
 .القانون  هذا من 10 المادة أحكام خالف.. ه

 :28 المادة
 سعرية تنزيالت أجرى  من كل سورية ليرة ألف وعشرين خمسة إلى سورية ليرة آالف عشرة من المالية بالغرامة يعاقب

 .التنزيالت شروط خالف أو مسبق إذن بدون  تجارته في
 :29 المادة
 والتفتيش البحث قبل المخالفة عن المختصة السلطات بإبالغ يقوم من كل القانون  ذاه في المقررة العقوبات من يعفى
 مرتكبي عن والتفتيش البحث في البدء بعد اإلبالغ حدث إذا العقوبة من إعفاؤه ويجوز منهم هو كان إذا مرتكبيها عن

 .مرتكبيها على القبض في تساعد التي الوسائل على ودل المخالفة
 :30 المادة

 تأمر أن للمحكمة ويجوز الشهر تتجاوز وال أسبوع عن تقل ال مدة المحل بإغالق األحوال جميع في الحكم يجب.. أ
 لم ما تحددها لمدة إيقافا المخالفة موضوع السلعة أو للمادة بالنسبة تجارته أو مهنته مزاولة عن عليه المحكوم بوقف
 .األساسية التموين مواد بإحدى معينة منطقة لتموين إعاقة اإليقاف أو اإلغالق حكم تنفيذ في يكن
 من بتحديدها قرار يصدر التي األساسية بالسلع تتعلق المخالفة كانت أو المشهود بالجرم الفاعل على قبض إذا.. ب

 أيام ثالثة لمدة إداريا المحل إغالق الوزارة في المفوضين الدائمين العاملين من العدلية الضابطة لرجال جاز الوزير
 أو المحل بفتح أما الالزم القرار التخاذ المدة هذه خالل يفوضه من أو الوزير على الموضوع يعرض أن ىعل

 .الشهر تتجاوز ال لمدة إغالقه في االستمرار
 عنه يصدر بقرار الوزير ويحدد بمصادرتها ويحكم المخالفة موضوع والسلع المواد تضبط األحوال جميع في.. ج

 .بها التصرف وكيفية المصادرة للمواد نسبةبال تتبع التي القواعد
 :31 المادة

 هذا في عليها المنصوص المخالفات في بالعقوبات المختصة المحكمة عن الصادرة األحكام خالصة تشهر.. أ
 تعادل لمدة وذلك كبيرة بحروف مكتوبة المركبة أو المستودع أو المعمل أو التجارة محل واجهة على بتعليقها القانون 

 .المالية بالغرامة الحكم كان إذا شهر ولمدة بها المحكوم الحبس مدة
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 نفقة على الحكم نشر ويكون  صحيفتين أو يومية صحيفة في الحكم ملخص بنشر تأمر أن للمحكمة يجوز.. ب
 .األحوال جميع في عليه المحكوم

 من وبغرامة شهر على تزيد ال مدة بالحبس إتالفها أو طريقة بأي إخفائها أو الخالصات هذه نزع على يعاقب.. ج
 .العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة ألف خمسين إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة
 :32 المادة
 عن للبحث تصرف التي التحليل ونفقات العينات أخذ نفقات بدفع عليه المحكوم على االحوال جميع في الحكم يجب

 .العادية النفقات إلى باإلضافة ومعاينتها المخالفات
 :33 المادة
 أو سورية ليرة ألف خمسين إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من مالية وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس يعاقب
 ..من كل العقوبتين هاتين بإحدى

 .المعلومات عن اإلعالن أو البيان بطاقة في العربية اللغة غير يستخدم -أ
 .غموض أو لبس دون  جوهره عن تعبر التي الحقيقة بغير للمنتج يروج أو يعلن أو يصف -ب

 الثاني الفصل
 الجودة ضبط مخالفة عقوبات

 :34 المادة
 أو سورية ليرة ألف ثالثمئة إلى سورية ليرة ألف مئة من مالية وغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب -أ

 :اآلتية الطرق  من طريقة بأي معه المتعاقد خدع نم كل المنشأة أو المحل بإغالق ويحكم العقوبتين هاتين بإحدى
 العناصر من أي في أو نافعة عناصر من تحتوي  ما أو الجوهرية صفاتها أو طبيعتها أو البضاعة حقيقة في -1

 .التجارية وعالمتها إنتاجها وتاريخ تركيبها في الداخلة
 .عليه التعاقد تم ما غير منها سلم ما كان إذا البضاعة ذات في -2
 .عيارها أو طاقتها أو وزنها أو كيلها أو مقاييسها أو مقدارها أو البضاعة عدد في -3
 األصل أو النوع ”العرف أو االتفاق بموجب“ فيها يعد التي األحوال في مصدرها أو أصلها أو البضاعة نوع في -4
 .للتعاقد األساسي السبب المصدر أو
 .والسالمة الصحة لمتطلبات مطابقة غير أو سامة أو ةمغشوش أنها حائزها يعلم التي المنتجات -5
 ألف ثالثمئة من المالية والغرامة أشهر ستة عن تقل ال مدة الحبس إلى السابقة الحاالت جميع في العقوبة تشدد -ب
 أو مقاييس أو طرق  باستعمال الجرم ارتكب إذا العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة ألف ستمئة إلى سورية ليرة

 للمواصفة المنتج مطابقة شهادات أو إشارات باستعمال أو مختلفة أو مزيفة اخرى  فحص آالت أو دمغات أو مكاييل
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 أو المستهلك غش بقصد المختصة الجهات عن الصادرة الجودة إدارة أنظمة على بالحصول متعلقة شهادة أي أو
 وزن  عملية جعل شأنه من المنتج نفاد بقرب هلكالمست يوهم أسلوب اتباع أو للمواصفة مطابق المنتج بأن إيهامه

 .المذكورة العمليات إجراء قبل ذلك حصل ولو صحيحة غير فحصها أو كيلها أو قياسها أو البضاعة
 :35 المادة

 هاتين بإحدى أو سورية ليرة ألف وخمسون  مئتان مقدارها مالية وبغرامة أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب -أ
 :من لك العقوبتين

 طرح من وكل للبيع معدا كان متى الطبيعية أو الزراعية الحاصالت أو الحيوان أو اإلنسان أغذية من شيئا غش -1
 الفساد أو بالغش العلم ويفترض فسادها أو بغشها علمه مع الحاصالت أو المواد هذه من شيئا باع أو للبيع عرض أو
 .بها لتجارةا أو صناعتها في المشتغلين من المخالف كان إذا
 أو الزراعية الحاصالت أو الحيوان أو اإلنسان أغذية غش في تستعمل مواد باع أو للبيع عرض أو طرح -2

 على حرض من كل وكذلك استعمالها جواز يلغي وجه على الوزير من بقرار المواد هذه وتحدد الطبيعية المنتجات
 .كان نوع أي من مطبوعات أو كراسات بواسطة استعمالها

 جزئيا“ المنشأة وتغلق سورية ليرة ألف خمسمئة قدرها مالية وبغرامة سنة عن يقل ال بما الحبس الى العقوبة تشدد -ب
 او الفاسدة أو المغشوشة الحاصالت أو العقاقير أو المواد كانت إذا أشهر ستة تتجاوز ال لمدة المحل أو ”كليا أو

 أو الحيوان أو اإلنسان بصحة ضارة السابقة الفقرة في إليها لمشارا الجرائم حسب الغش في تستعمل التي المواد كانت
 .سامة كانت

 .المختمرة الطرية الثمار حالة في المادة هذه أحكام تسري  ال -ج
 :36 المادة
 ليرة ألف خمسين إلى سورية ليرة ألف وعشرين خمسة من مالية وبغرامة أشهر ثالثة إلى شهر من بالحبس يعاقب
 استنادا المرفوضة وأجهزته القياس أدوات باع أو عرض أو حاز أو أنتج من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية
 وكذلك القياس أدوات من وغيرها األوزان/  المكاييل 2003-11-22 تاريخ 31 رقم القياس قانون  من 10 للمادة
 .الغش على تساعد التي واألدوات اآلالت
 :37 المادة

 اإلنسان غذاء في المستعملة المواد في الداخلة العناصر من معين حد أو أدنى حد فرض الوزير من بقرار يجوز -أ
 أو االستيراد حظر كذلك وله أخرى  منتجات أو بضاعة أي في أو معين باسم للبيع المعدة المواد في أو الحيوان أو

 .القانون  هذا ألحكام المخالفة المنتجة أو المصنوعة أو المركبة للمواد التصدير



 

546 
 

 

 بإحدى أو سورية ليرة مليون  إلى سورية ليرة ألف خمسمئة من وبالغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب -ب
 أو تركيبها في تدخل أن يجب التي العناصر تخالف معين باسم للبيع معدة منتجات صنع من كل العقوبتين هاتين
 .للحقيقة مطابقة غير عليها بيانات وضع أو البيع بقصد حازها أو للبيع عرضها أو المنتجات هذه مثل باع

 :38 المادة
 في أو وغيرها الغذائية المواد تحضير في أخرى  أشياء أو أوعية أو أوان استعمال ينظم أو يفرض أن للوزير -أ

 عهابي أو للبيع طرحها أو عرضها أو نقلها أو توزيعها أو حيازتها أو حفظها أو حزمها أو تعبئتها أو وزنها أو صنعها
 .المختص الوزير مع بالتنسيق

 صالحة غير فيها تكون  التي الحاالت بيان أو وحيازتها وحفظها وتسميتها المواد هذه استهالك شروط بيان للوزير -ب
 شروطا يفرض أن وله الالزمة البيانات من ذلك غير أو صانعها اسم أو صنعها محل أو مصدرها بيان أو لالستهالك

 حيازة أو للبيع طرحا أو بيعا أو صنعا أو استيرادا أو تصديرا ينظم وأن كانت أيا والمنتجات ضائعالب الستعمال وقيودا
 السجالت تنظيم كيفية أو البيانات بها تكتب التي الكيفية يبين وأن القانون  هذا عليها يسري  التي للبضائع البيع بقصد

 .واعتمادها الشهادات إعطاء أو والدفاتر
 .الوزير عن الشأن بهذا الصادرة القرارات أحكام مخالفة على السابقة المادة في عليها المنصوص العقوبات تطبق -ج

 :39 المادة
 أو سورية ليرة ألف مئة إلى سورية ليرة ألف خمسين من وبالغرامة أشهر ستة إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب -أ

 .القانون  هذا من 22 المادة من ج -ب -أ الفقرات أحكام يخالف من كل العقوبتين هاتين بإحدى
 .المخالفة تكررت إذا المخالف اإلعالن المتضمنة للوسيلة الممنوح الترخيص يلغى -ب

 :40 المادة
 بإحدى أو سورية ليرة ألف خمسين إلى ليرة ألف وعشرين خمسة من وبالغرامة الشهر تتجاوز ال مدة بالحبس يعاقب
 .القانون  هذا من 22 المادة من و -ه د فقراتال أحكام يخالف من كل العقوبتين هاتين
 :41 المادة

 الداخلة العناصر أو صنعها طريقة أو مصدرها أو وزنها أو طاقتها أو كيلها أو قياسها أو المنتجات مقدار كان إذا -أ
 عرضها أو هابيع منع المختص الوزير أو الوزير من بقرار جاز قيمتها تقدير في دور لها التي العوامل من تركيبها في

 .وأوصافها البيانات هذه أشكال القرار في ويحدد وتركيبها بأوصافها ببيانات ترفق لم ما البيع بقصد حيازتها أو للبيع
 أشهر ثالثة إلى شهر من بالحبس يعاقب المادة هذه من السابقة الفقرة في إليها المشار القرارات يخالف من كل -ب

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو سورية ليرة ألف ئةثالثم إلى ألف مئة من وبالغرامة
 :42 المادة
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 .جرما حيازتها أو استعمالها أو بيعها يشكل التي الزراعية الحاصالت أو البضائع قضائي بحكم تصادر -أ
 تصرف تحت تضعها أن للمحكمة جاز لالستعمال صالحة المصادرة الزراعية والحاصالت البضائع كانت إذا -ب

ذا الوزارة عن تصدر تعليمات وفق الخيرية الجمعيات إلى يمهالتسل الوزارة  ضارة أو لالستعمال صالحة غير كانت وا 
 .عليه المحكوم نفقة على اتلفت

 
 الخامس الباب
 المستهلك حماية جمعيات

 :43 المادة
 :المستهلك حماية جمعيات

 فيها الخدمات أو السلع تقديم يشكل أن نيمك التي المجاالت جميع في المستهلك بمصالح تعنى أهلية جمعيات هي
 .ودخله بأمواله ضررا أو سالمته أو صحته على خطرا
 :44 المادة
 لعام 93 رقم للقانون  كافة بها الخاصة وشؤونها المالية وأمورها الداخلي ونظامها تأسيسها في الجمعيات هذه تخضع
 .االجتماعية الشؤون  ةلوزار  والمالية التنظيمية أمورها بكل ارتباطها ويبقى 1958
 :45 المادة
 .ومصالحه بحقوقه تعنى التي المقترحات وتقديم المستهلك مصالح عن بالدفاع المستهلك حماية جمعيات تقوم

 :46 المادة
 .المستهلكين شكاوى  لمعالجة المختصة الجهات مع بالتنسيق المستهلك حماية جمعيات تقوم

 :47 المادة
 بشؤونها يتعلق ما كل في المستهلك حماية جمعيات مع التعاون  المستهلك وحماية يةالداخل التجارة وزارة تتولى

 .المستهلك مصالح يحقق وبما القانون  بهذا المرتبطة
 :48 المادة
 وفقا المستهلك حماية جمعيات تقوم 1958 لعام 93 رقم الخاصة والمؤسسات الجمعيات قانون  أحكام مراعاة مع

 وتثقيفهم إرشادهم في وتساهم كافة المعنية الجهات لدى وتمثيلهم المستهلكين مصالح عن عبالدفا القانون  هذا ألحكام
 :ذلك ومن النافذة للتشريعات وفقا
 الضرورية بالمعلومات تزودهم التي والخدمات االستشارات وتقديم األفضل االستهالك طرق  إلى المستهلكين إرشاد -1
 .لهم



 

548 
 

 

 .للمستهلك المقدمة والخدمة المنتج على الرقابة جالم في الرسمية الجهات مع التنسيق -2
 .المستهلك ومصالح بحقوق  تعنى التي المقترحات وتقديم الرسمية الجهات من االستفسارات طلب -3
 .المستهلك بتوعية المتعلقة والمطبوعات والنشرات المجالت إصدار -4

 :49 المادة
 .المستهلك ومصالح بحقوق  المتعلقة السياسات مناقشة في ركةللمشا المستهلك حماية جمعيات مندوبي دعوة للوزير

 
 :50 المادة

 الرسمية الجهات مع وبالتنسيق مصالحهم على للحفاظ المستهلكين شكاوى  معالجة متابعة المستهلك حماية لجمعيات
 .الضرر مسبب ضد الدعوى  إقامته حال في المستهلك إلى منضمة بالتدخل الحق ولها

 :51 المادة
 بحقوقه المستهلك بتوعية تتعلق برامج بتقديم المختلفة اإلعالم وسائل مع بالتعاون  المستهلك حماية جمعيات تقوم

 .االستهالك ثقافة ونشر وواجباته
 السادس الباب
 الختامية األحكام

 :52 المادة
 .القانون  هذا ألحكام البالد خارج إلى بتصديرها المرخصة المواد كميات تخضع ال

 :53 المادة
 .العربية اللغة جانب إلى أخرى  لغات استخدام ويجوز والبيانات المعلومات عن اإلعالن في األساس هي العربية اللغة
 :54 المادة
 .وسيلة بأي المضللة اإلعالنات نشر يحظر
 :55 المادة

 العدلية ضابطةال صفة أيضا الوزير يكلفهم ومن التموينية الرقابة بإعمال المفوضين الدائمين للعاملين يكون  -أ
 .له المنفذة والقرارات القانون  هذا في عليها المنصوص المخالفات ضبط مهمة ويتولون 

 أن القانوني القسم أدوا أن لهم يسبق لم الذين المادة هذه من األولى الفقرة في المذكورين الدائمين العاملين على -ب
 .”وأمانة بصدق وظيفتي بمهام أقوم أن العظيم باهلل أقسم” :اآلتية اليمين العمل مباشرتهم وقبل المحكمة أمام يحلفوا

 الخدمية والمنشآت والمستودعات والمحال المعامل إلى الدخول حق المذكورين العدلية الضابطة لرجال يكون  -ج
 أو القانون  هذا في إليها المشار الخدمات تقديم أو المواد تخزين أو بيع أو لصنع المخصصة األماكن من وغيرها
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 عالقة له يكون  مما واألوراق والفواتير المستندات من وغيرها التجارية الدفاتر فحص وطلب له تنفيذا الصادرة القرارات
 مهمة بموجب شاغليه موافقة دون  من فيه بالتخزين يشتبه مكان أي تفتيش لهم يجوز كما األحكام تلك تنفيذ بمراقبة
ذا رسمية  .المختص القاضي أو العامة النيابة من إذن على الحصول دخوله قبل وجب مأهوال المكان كان وا 
 :56 المادة
 كل أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر قانون  أي في عليها منصوص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

 أو مهنةال سر إفشاء تعمده ثبت إذا القانون  هذا أحكام لتنفيذ التموينية الرقابة بأعمال رسمية بمهمة مكلف عامل
 .القانون  هذا بأحكام مشمولة مخالفة أي عن التبليغ إغفاله أو بالمراقبة واجبه إهمال
 :57 المادة

 المثبتة واألدلة بالوثائق مشفوعة تنظيمها فور العامة النيابة إلى القانون  هذا أحكام وفق المنظمة الضبوط تحال -أ
 .لها
 .القانون  هذا أحكام إلى استنادا الدعاوى  فيها ترفع التي القضايا في االستعجال وجه على المحكمة تفصل -ب
 .الصادرة األحكام وخالصة بنتائج المحافظات في المديريات تبلغ -ج

 :58 المادة
 بتاريخ الشهري  اآلجر من بالمئة 15 قدره شهريا اختصاص تعويض التموينية الرقابة بأعمال المكلفون  يمنح -أ

 .االستحقاق
 مستمرة بصورة التنقل مهمتهم تستدعي والذين القانون  هذا أحكام بتنفيذ الوزير قبل من لمكلفون ا العاملون  يمنح -ب

 .سورية ليرة 5000 مقداره شهريا تعويضا
 :59 المادة
 الداخلية التجارة وزارة في المخبرية والمواد األدوات وتحضير التنظيف أعمال في والعاملون  والفنيون  المحللون  يمنح

 35.. االستحقاق بتاريخ المقطوع الشهري  األجر من أدناه المبينة بالنسب عمل طبيعة تعويض هلكالمست وحماية
 .الجامعية اإلجازة حملة من والفني للمحلل بالمئة
 .المتوسطة المعاهد شهادة حملة من والفني المحلل لمساعد بالمئة 35
 .مخبريةال والمواد األدوات وتحضير التنظيف اعمال في للعامل بالمئة 30

 :60 المادة
 وعمل لصالحيات الناظمة التشريعية والمراسيم القوانين أحكام مع يتعارض ما كل في القانون  هذا أحكام تطبق ال

 .السياحة وزارة
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 :61 المادة
 :من بكل العمل ينهي

 م 1969 عامل 158 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر وتعديالته م 1960 لعام 123 رقم والتسعير التموين قانون  -1
 .م 2000 لعام 22 رقم وبالقانون 

 .م 2001 لعام 47 رقم بالقانون  الصادر وتعديالته م 1960 لعام 158 رقم والتدليس الغش قمع قانون  -2
 .م 2013 لعام 27 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر وتعديالته م 2008 لعام 2 رقم المستهلك حماية قانون  -3
 .م 2008 لعام 19 رقم الغذاء سالمة قانون  -4

  :62 المادة
 .القانون  هذا أحكام لتنفيذ الالزمة التنفيذية والتعليمات القرارات الوزير يصدر
 :63 المادة
 .صدوره تاريخ من نافذا ويعد الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2015-7-26 لـ الموافق هجري  1436-10-10 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 داألس بشار
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 16 رقم القانون 
 2004 لعام /50/ رقم القانون  وفق العامل ندب مدة تمديد جواز

 الجمهورية رئيس
 لـ الموافق هـ 5/1/1437 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلس أقره ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، م8/10/2015

 :1 المادة
 /50/ رقم القانون  من( 36) المادة من /أ/ الفقرة في المحددة العامل ندب مدة مديدت الوزراء مجلس من بقرار يجوز
 .واحدة سنة لمدة 2004 لعام

  :2 المادة
 .صدوره تاريخ من واحدة سنة لمدة به ويعمل الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 ميالدي 2015/  10/ 25 لـ الموافق هجري  1437/  1/  12 في دمشق

 مهوريةالج رئيس
 األسد بشار

 /20/ رقم القانون 
 قانون االيجار

 الجمهورية رئيس
-4 الموافق هجري  1437-1-22 بتاريخ المنعقدة جلسته في الشعب مجلسأقره  ما وعلى، الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يصدر، ميالدي 11-2015

 :(1) المادة
 المعدة والعقارات االستجمام أو السياحة أو االصطياف أو للسكن المعدة العقارات تأجير المتعاقدين إلرادة يخضع -أ

 أو العامة للجهات المؤجرة أو قانونا منظمة علمية أو حرة مهنة أو حرفية أو صناعية أو تجارية أعمال لممارسة
 أو سيةالسيا األحزاب أو المدارس أو التعليمية المؤسسات أو المشترك أو العام القطاع مؤسسات أو اإلدارية الوحدات
 .الجمعيات أو مستوياتها مختلف على النقابات أو الشعبية المنظمات

 أو للسكن المعدة العقارات تأجير 2001 لعام 6 رقم القانون  نفاذ تاريخ من بدءا المتعاقدين إلرادة خاضعا يبقى -ب
 لعام 10 رقم القانون  فاذن تاريخ من بدءا المتعاقدين إلرادة خاضعا يبقى كما االستجمام أو السياحة أو االصطياف

 المؤجرة أو قانونا منظمة علمية أو حرة مهنة أو حرفية أو صناعية أو تجارية أعمال لممارسة العقارات تأجير 2006
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 أو والمدارس التعليمية المؤسسات أو المشترك أو العام القطاع مؤسسات أو اإلدارية الوحدات أو العامة للجهات
 .الجمعيات أو مستوياتها مختلف على النقابات أو الشعبية ماتالمنظ أو السياسية لألحزاب

 ألحكام خاضعة وتعديالته 1952 لعام 111 رقم التشريعي المرسوم أحكام نفاذ ظل في المؤجرة العقارات تبقى -ج
 .اإليجار بدل وتحديد الحكمي التمديد

 رفع بتاريخ المأجور العقار قيمة من اآلتية سبللن وفقا المادة هذه من ج الفقرة في المبينة العقارات أجور تحدد -د
 ..ميالدية سنة عن وذلك الدعوى 

 .اإليجار عقد في الداخل األثاث قيمة من بالمئة 20 إليها مضافا للسكن المؤجرة العقارات قيمة من بالمئة 5 -1
 .قانونا منظمة علمية أو حرة مهنة لمزاولة المؤجرة العقارات قيمة من بالمئة 6 -2
 أو التجاري  لالستثمار المؤجرة أو محاكم الستعمالها الرسمية للدوائر المؤجرة العقارات قيمة من بالمئة 7 -3

 الشعبية المنظمات أو اإلدارية الوحدات أو العامة الجهات أو السياسية لألحزاب المؤجرة أو حرفية لمهنة أو الصناعي
 .الجمعيات أو مستوياتها مختلف على النقابات أو
 .مدارس الستعمالها المأجورة العقارات قيمة من بالمئة 8 -4
 
 

 :(2) المادة
 بالتمديد إيجارها المشمول للعقارات أشهر ثالثة على تزيد لمدة مسبقا اإليجار بدل تقاضي يجوز ال اتفاق ألي خالفا

 .الحكمي
 :(3) المادة

 العقود هذه تتضمن أن على البلدية – البلدة – المدينة – المحافظة“ اإلدارية الوحدات لدى اإليجار عقود تسجل -أ
 المأجور وأوصاف وبدله اإليجار ومدة قانونا يمثلهما من أو وتوقيعهما منهما كل وعنوان المتعاقدين هوية مفصل
 بدل من بالمئة 1 مقداره رسم التسجيل عند المؤجر من ويستوفى عليها المتفق الشروط وجميع التأجير من والغاية
 التجاري  للعقار سورية ليرة ألف وعن السكني للعقار سورية ليرة خمسمئة عن الرسم هذا يقل أال على شهري ال اإليجار

 .التسجيل لهذا التنفيذية التعليمات المحلية اإلدارة وزير ويصدر والخدمية الفنية والمكاتب الصناعي أو
 المالك من قدم إذا إال المادة هذه من أ فقرةال في المبين النحو على وتوثيقه اإليجار عقد تسجيل طلب يقبل ال -ب

 في ذكرها الوارد األسهم كامل من األقل على بالمئة 75 بنسبة أسهما الشائع العقار في يملك ممن أو للعقار المستقل
 المؤسسة أو المؤقت السجل كقيود األخرى  الرسمية القيود من يماثله ما أو العقاري  السجل عن الصادر العقاري  القيد

 أو السكنية التعاونية الجمعية أو العسكرية اإلسكان مؤسسة أو العسكرية االجتماعية المؤسسة أو لإلسكان العامة
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 وأن قانونا يمثلهم من أو القطعية الدرجة مكتسب قضائي بحكم أو المتوفى العقار لمالك إرث حصر بوثيقة مقرونا
 ذلك من يستثنى.. المدعي إشارة تسبق ملكيته على اعنز  إشارة أي من للمدعي به المحكوم العقار صحيفة تخلو
 .المختصة اإلدارية الجهة من موثقة حصته تعادل العقار من مفرزة لحصة المالك

 في باألبنية تتعلق تعليمات من عنها يتفرع وما المادة لهذه الناظمة التنفيذية التعليمات المحلية اإلدارة وزير يصدر -ج
 .تسويتها تمت مخالفات أو العشوائي السكن مناطق
 :(4) المادة

 منه 3 المادة أحكام وفق المسجل القانون  هذا من 1 المادة من ب و أ الفقرتين بأحكام المشمول اإليجار عقد يعد -أ
 التشريعي بالمرسوم الصادر المحاكمات أصول قانون  من 273 المادة في عليها المنصوص اإلسناد من تنفيذيا سندا
 التنفيذ دائرة لدى المذكور اإليجار عقد إيداع قانونا يمثله من أو للمؤجر يحق وبموجبه وتعديالته 1953 لعام 84 رقم

 .بدفعها المستأجر قصر التي المستحقة األجور لتحصيل أو اإليجار عقد في المحددة المدة النتهاء عقاره السترداد
 القانون  أو 2001 لعام 6 رقم والقانون  القانون  هذا أحكام نفاذ ظل في والمبرمة المسجلة غير اإليجار عقود أما -ب
 1 المادة من ب الفقرة أو أ الفقرة أحكام عليها وتسري  النافذة القانونية للقواعد إثباتها في فتخضع 2006 لعام 10 رقم
 .القانون  هذا من
 

 :(5) المادة
 محكمة عينت الحكمي للتمديد لخاضعا العقار يجارا بدل في الغبن المستأجر أو المالك أو المؤجر ادعى إذا -أ

 .. اآلتية القواعد وفق الخالف موضوع العقار قيمة لتقدير خبراء ثالثة أو خبيرا الصلح
 محضر في اتفاقهم المحكمة تثبت الحالة هذه وفي الثالثة الخبراء أو الخبير اختيار على يتفقوا أن للخصوم -1

 .عليهم ياراالخت وقع الذين الخبراء تعيين وتقرر الجلسة
 الخبراء جدول من خبير تسمية منهم طرف كل فعلى الثالثة الخبراء أو الخبير اختيار على الخصوم يتفق لم إذا -2

 .الجدول هذا من الثالث الخبير المحكمة وتعين العدل وزارة قبل من المعلن
ذا  .المحكمة إلى اختياره أمر عاد خبيره تسمية عن الخصوم أحد تمنع وا 
 الثالثية الخبرة في أما الفردية الخبرة في الخبير اختيار حق للمحكمة فيعود الوجاهي بمثابة الجارية لمحاكماتا في أما
 .خبيره تسمية الحاضر الطرف حق من يبقى فإنه
 مالكي من اإليجار بدل في بالغبن المقامة الدعوى  في الصادر الحكم يسرى  الشيوع على المملوكة العقارات في -ب

 .حيلة أو غش على بني قد الحكم أن يثبت لم ما المالكين جميع على ألسهما أغلبية
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 على قاصرا يبقى األجرة بتحديد الحكم فإن الحصص أقلية يملكون  الذين الشركاء من مرفوعة الدعوى  كانت إذا أما
 .وحدها حصتهم

 أن لها يثبت أو بجسيم ليس الغبن أن لها يظهر لم ما المصاريف بجميع عليه المدعى بإلزام المحكمة تحكم -ج
 الطرفين بين المصاريف توزع أن للمحكمة يحق الحالة هذه وفي منها فائدة ال مصاريف إنفاق في تسبب له المحكوم
 .عادلة تراها التي بالنسبة
 :(6) المادة

 بمقتضى قالمستح اإليجار بدل دفع من المستأجر يعفي ال اإليجار بدل في الغبن المستأجر أو المؤجر ادعاء -أ
 باألجرة التنفيذ موضع ووضعه القطعية الدرجة مكتسب حكم صدور بعد الحساب يجري  أن على القانونية األحكام
 .االدعاء تاريخ من تسري  التي المقدرة

 من أو التعاقد تاريخ من المدة هذه وتبدأ سنوات ثالث كل واحدة مرة إال األجرة وتحديد بالغبن االدعاء يسمع ال -ب
 .السابق االدعاء تاريخ من أو األجرة تعديل على الخطي الرضائي االتفاق تاريخ
 :(7) المادة
 على بالتخلية يحكم ال منه 4 المادة وأحكام القانون  هذا من 1 المادة من ب و أ الفقرتين بأحكام االحتفاظ مع

 .. اآلتية الحاالت يف إال الحكمي للتمديد الخاضعة القانون  هذا في المبينة العقارات من عقار مستأجر
 تبليغه يلي الذي اليوم من يوما ثالثين خالل حكما المقدرة أو قانونا المستحقة األجرة المستأجر يدفع لم اذا -ا-أ

 المبلغ فيها ذكر إذا إال معتبرة المطالبة تكون  وال بالعدل الكاتب بواسطة بإنذار أو مكشوفة بريدية ببطاقة بها المطالبة
 دفعه عدم يوجب ال عاديا دينا فتعد السابقة اإليجار سني عن المتراكمة األجور أما بها المتعلقة والمدة المطلوب
 أقاربه أحد إلى أو بالذات المخاطب إلى تبلغ مكشوفة بريدية ببطاقة جرت إذا قانونية البريدية المطالبة وتعد التخلية
 وجود عدم عند السكن لغير المؤجرة األماكن في يهلد العاملين أو شركائه أحد أو السكن أماكن في معه المقيمين
ذا.. عمره من عشرة الثامنة أتم قد المبلغ يكون  أن على المخاطب  التبلغ إليهم المشار أحد رفض أو ذلك تعذر وا 
 إشعار على التبليغ كيفية ويذكر فيها المعين المستأجر إقامة محل باب على البطاقة المختص الموظف فيلصق
 أدائه أثناء الشرطة أفراد أحد أو المحلة مختار أو شاهدان ذلك على ويشهد المختص الموظف قبل من االستالم
 .وظيفته

 اإليجار صك في الطرفان به صرح مما مستنبطة واضحة بصورة اإلنذار أو البطاقة مرسل يعينه المخاطب محل أن
 يبين أن البطاقة مرسل وعلى المخاطب حلم تعيين عدم حال في المستأجر إلقامة محال المؤجر العقار عد ويجوز
 .المطالبة بطاقة في عنوانه
ذا  .بعدها عمل يوم أول إلى امتد رسمية أو أسبوعية عطلة اإليداع أو لألداء المحدد الميعاد آخر صادف وا 
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 تبليغ أي إجراء يجوز ال عامة وبصورة المدنية المحاكمات أصول قانون  وفق تبليغهم فيتم االعتباريون  األشخاص أما
 .الرسمية أو األسبوعية العطل أيام في وال مساء السادسة الساعة بعد وال صباحا الثامنة الساعة قبل
 مذكرة بالذات تبلغه من يوما ثالثين خالل قام إذا باإلخالء الحكم يتفادى أن فقط واحدة ولمرة للمستأجر يحق 2

 تاريخ من بالمئة 5 بواقع وفوائدها األجرة بأداء بالذات الدعوة ةمذكر  تبلغ ال عندما اإلخطار مذكرة أو للمحاكمة الدعوة
 .واألتعاب والرسوم بالنفقات المستأجر على تحكم أن ذلك عند المحكمة وعلى السداد تاريخ حتى االستحقاق

 أو استعمله أو العادي االستعمال عن ناشىء غير تخريبا فيه أحدث بأن المأجور استعمال المستأجر أساء إذا -ب
 .عليه طغيانا تشكل أو العقد شروط مع تتنافى بطريقة باستعماله سمح
 .المؤجر من خطي إذن دون  الغير إلى بعضا أو كال المأجور عن المستأجر تنازل أو أجر إذا -1-ج
 أو تجارية ألعمال المؤجر العقار كان إذا الفقرة هذه من 1 البند في المبينة الحالة في اإلخالء من يستثنى -2

 أو بيعه ورثته أو المستأجر ورغب حرفة أو قانونا منظمة علمية أو فكرية أو حرة لمهنة أو صيدلية أو صناعية
 .للغير بكامله عنه التنازل
 أو المستقل المالك إبالغ والتنازل بالبيع الغير مع االتفاق إبرام قبل ورثته أو المستأجر على يجب الحالة هذه وفي

 بواسطة يرسل بخطاب أو مكشوفة بريدية ببطاقة األقل على األسهم أرباع لثالثة الشيوع على المالكين او الورثة
 في الخيار المالكة للجهة ويكون  عليه المعروض بالثمن فيه يعلمه المؤجر العقار دائرته في يقع الذي بالعدل الكاتب
 بأفضليتها رغبتها إبداء في أو لتنازلوا البيع على موافقتها مقابل المعروض الثمن من بالمئة 10 نسبة بقبض حقها
 يوما ثالثين مدة خالل إليها المشار بالمئة 10 نسبة منه مخصوما الثمن إيداع عليها يجب الحالة هذه وفي الشراء في
 المستأجر لمصلحة المؤجر العقار دائرتها في يقع التي التنفيذ دائرة صندوق  في العدلي الخطاب تبلغها تاريخ من

 عليها المنصوص واإليداع العرض أحكام وفق اإليداع ويتم.. المؤجر العقار وتسليم اإليجار عقد عن تنازلبال مشروطا
 .المادة هذه أحكام مع يتعارض ال وبما المحاكمات أصول قانون  في
 لمالكةا الجهة لغير يبيع أن للمستأجر جاز الذكر آنف باإليداع المالكة الجهة قيام دون  األجل ذلك انقضاء حال وفي
 .الذكر آنف الحقيقي الثمن من بالمئة 10 نسبة لها يؤدي بأن التزامه مع
 .اإليجار عقد شروط بجميع يتعلق فيما ورثته أو البائع للمستأجر خلفا المشتري  يعد الحالة هذه وفي
 حق نكا حال في بالشراء األفضلية حق باستعمال أو البيع ثمن من بالمئة 10 نسبة بتقاضي الحق ينحصر -3

 .سواء دون  االنتفاع حق بمالك الرقبة مالك لغير يعود االنتفاع
 لدى المقدرة التخمينية للقيم المالية الرسوم الستيفاء خاضعا الفقرة هذه من 2 البند في الوارد البيع أو التنازل يبقى -4

 .التنازل أو البيع قيمة كانت مهما المالية الدوائر
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 طلب المالكة للجهة يحق أنه على متكاملة وحدة بقائه بشرط المأجور في شريك خالإد حالة اإلخالء من يستثنى -5
 للمالك األفضلية بحق المتعلقة الفقرة هذه من 2 البند في الواردة األحكام تطبيق وجوب مع فورا المأجور العقار تخمين
 .له المقررة النسبة واقتطاع

 الوزارات إلحدى 2001 لعام 6 رقم القانون  نفاذ قبل مؤجرال العقار أيضا بالتخلية الحق من يستثنى كما -6
 القطاع جهات وجميع العامة والمنشآت والشركات والمؤسسات والبلديات اإلدارية والوحدات العامة والهيئات واإلدارات

دارتها العامة والمصالح والمشترك العام  كال المأجور عن الجهة هذه تنازلت إذا اقتصاديا أم إداريا طابعها أكان سواء وا 
 للجهة خلفا لها المتنازل الجهة وتعد الوزراء مجلس رئيس من قرار بموجب إليها المشار الجهات إحدى إلى بعضا أو

 تخمين طلب الحالة هذه في للمؤجر ويحق العقد شروط بجميع يتعلق فيما عنه لها التنازل جرى  فيما المستأجرة
 وأال اإليجار عقد في حدد لما مماثال استعماال المأجور استعمال التنازل ذاه في ويشترط فورا عنه المتنازل المأجور

 .التنازل قبل لها المحددة النسبة عن للعقار المخمنة األجور تقل
 وفقا األجرة وتقدر اإلدارة لحق المالكين أغلبية موافقة حال في المستأجر بحكم الشائع للعقار الشاغل الشريك يعد -د

 المدة خالل لها دفعه وعدم بالحكم المقدرة باألجرة مطالبته حال في العقار بتخلية عليه ويحكم آنفا ةالمذكور  لألحكام
 .المادة هذه من أ الفقرة في عليها المنصوص

 المستأجر بحكم يعد فال الشيوع بإزالة قضائي حكم نتيجة العقار هذا وبيع حصة فيه له عقارا يقطن الذي الشريك أما
 التاريخ ثابت بعقد اآلخرين شركائه حصص مستأجرا يكن لم ما الجديد المالك إرادة دون  العقار في قاءالب له يحق وال
 .الشيوع بإزالة االدعاء قبل
 .. اآلتي توافر شرط للسكن المأجور بعقاره السكني المستقل المالك طلب إذا -ه
 تأجيرها جرى  أو أجرها الذي التخلية البط يكون  وأال واحدة شقة من مؤلفا تخليته المطلوب العقار يكون  أن -1

 .القانون  هذا نفاذ قبل لسواها مالكا تملكه فترة خالل
 المالك بحكم ويعد األقل على سنتين مدة تخليته المطلوب للعقار ملكيته وانحصار تملكه على مضى قد يكون  أن -2

 األصول..  وأوالدهما الزوجان..  لزوجانا..  العقار تمام مشتركين يملكون  الذين ذكرهم اآلتي األقارب المستقل
 .وأوالدهم واألخوات األخوة..  والفروع
 العقار أجر الذي المستقل المالك بحكم الورثة يعد كما وصايته أو ذكر ممن أحد والية تحت كان من ذلك في ويدخل

 .تخليته المطلوب
 عامال أو مستخدما أو موظفا فقط زوجه أو رالمستأج كان إذا الفقرة هذه في المبين للسبب بالتخلية يحكم ال- 3

 ممن أيا أو المشترك القطاع في أو العام القطاع في عامال أو العسكريين من أو األساسي العاملين لقانون  خاضعا
 أو عجز معاش أو بمعاش خصص إذا الوفاة غير كان سبب ألي قانونية بصورة المذكورين من خدمته تنتهي
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 أو منقوال المأجور فيها التي البلدة إلى وعاد عسكريا أو مستخدما أو موظفا أو عامال الكالم كان إذا إال شيخوخة
 .وفاته بعد أسرته إليها عادت أو كان سبب ألي مسرحا أو التقاعد على محاال
 جاز آنفا إليها المشار الحماية أسباب زوجه في أو فيه تتوافر لمستأجر عقاره أجر الذي هو المالك كان إذا أنه على
 إقامة من أشهر ثالثة قبل بالعدل الكاتب بواسطة التخلية بطلب ينذره أن شرط المستأجر إخالء يطلب أن لورثته أو له

 .بالتخلية الدعوى 
 أو الحربية العمليات أثناء فقد أو استشهد قد العقار مستأجر كان إذا الفقرة هذه في المبين للسبب بالتخلية يحكم وال

 الزوجة الحالة هذه في باألسرة ويقصد الدولة من سكن على تحصل أن دون  المأجور إشغال في أسرته واستمرت أسر
 المستأجر يعيلهم كان من وكذلك التقاعدي للمعاش أحدهم استحقاق أو استحقاقهم طيلة منفردين أو مجتمعين واألوالد

 بوثيقة الفقدان أو االستشهاد ويثبت أجورالم في معه مقيمين كانوا إذا منفردين أو مجتمعين وأخوات وأخوة أبوين من
 .الدفاع وزارة من تصدر

 في إال العامة للجهات المؤجرة العقارات عدا القديم البناء بدل كامل جديد بناء إقامة المبني العقار مالك أراد إذا -و
 أو أجله من أجرت الذي لالنتفاع معها تصلح ال حالة في العين أصبحت إذا للمأجور الجزئي أو الكلي الهالك حالتي

 .كبيرا نقصا االنتفاع هذا نقص إذا
 في بالتخلية للحكم ويشترط يملكه فيما كامل جديد بناء إقامة منها جزء مالك أو المأجورة العرصة مالك أراد إذا -ز

 .الجديد لبناءا بإقامة رخصة على مسبقا حصل أنه المالك يثبت أن السابقة ”و“ والفقرة الفقرة بهذه الموصوفة األحوال
 .إخالءها النافذة القوانين بمقتضى يستطيع أو خالية لسكناه صالحة لدار مستقال مالكا المستأجر كان إذا -ح
 لم أو الغير إلى وأجرها لسكناه صالحة دارا االستئجار بعد بنى أو االستقالل وجه على المستأجر تملك إذا -ط

 .فيها تصرف أو باعها أو يؤجرها
 عنه استغنائه على قاطعة داللة يدل انقطاع دون  كاملة سنة مدة مسوغ بال للسكن المأجور المستأجر ترك إذا -ي

 .نهائيا
 :(8) المادة

 جزءا أو الجديد البناء يشغل بان الحق السابقة المادة من ”ز“ و ”و“ للفقرتين استنادا بالتخليه عليه المحكوم للمستأجر
 أن على البناء وتجديد اإلخالء قبل به ينتفع كان الذي الوجه على منه االنتفاع كنأم إذا أخاله الذي العقار يشابه منه

 .التخمين بطريق األجور تحديد لقاعدة الجديد الماجور يخضع
 تعويضا له يدفع بأن المالك فيلتزم الجديد بالعقار االنتفاع من بالتخلية عليه المحكوم المستأجر إمكان عدم حال وفي

 .يشغله كان الذي للسكن المأجور العقار قيمة من بالمئة 40 يعادل
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 الربح وفوات الخسارة عوامل جميع تالحظ أن التعويض هذا تحديد عند المحكمة فعلى االخرى  للعقارات بالنسبة أما
 المؤسسة وقيمة قلته أو الزبائن إقبال وكثرة تعاطاه الذي العمل نوع الحسبان في خاصة فتأخذ المستأجر تصيب التي
 العقار إلى االنتقال ونفقات أخاله الذي العقار يشابه القريبة المجاورة الجهات في عقار استئجار من المستأجر مكانوا  

ذا…  وتجهيزه الجديد  بالتعويض يطالب أن فله الجديد بالعقار االنتفاع من المستأجر إمكان عدم وقت أي في ثبت وا 
 .مستقلة بدعوى 
 :(9) المادة
 على النقابات أو الشعبية المنظمات أو العامة الجهات أو السياسية لألحزاب المؤجر عقاره الءأخ المالك أراد إذا

 المؤسسات أو والمشترك العام القطاع مؤسسات أو البلديات أو اإلدارية الوحدات أو الجمعيات أو مستوياتها مختلف
 تسمع فال القانون  هذا من 7 المادة من ”ز“ و ”ه“ الفقرات في عليها المنصوص األسباب ألحد والمدارس التعليمية
 بريدية بطاقة بواسطة أو بالعدل الكاتب بواسطة اإلخالء طلب المستأجر إبالغ من سنة بعد إال التخلية دعوى 

 .مكشوفة
 :(10) المادة
 تاريخ من بدءا أشهر ستة تتجاوز وال أشهر ثالثة عن تقل ال إلخالئه مهلة العقار شاغل يمنح باإلخالء يحكم عندما

 .القطعية درجة الحكم اكتساب
 :(11) المادة
 باقي على ينسحب ال اإلخالل هذا أثر فإن بالتزاماته الحكمي للتمديد الخاضعة العقود في المستأجرين أحد أخل إذا

 .به علمهم ثبت إذا إال المستأجرين
 :(12) المادة

 للجهات المملوكة العقارات عدا فيما للسكن المؤجر رالعقا لمالك يحق القانون  هذا من 7 المادة أحكام إلى إضافة -أ
 أو البلديات أو العامة الجهات أو السياسية لألحزاب المؤجر العقار لمالك 2018-1-1 من بدءا يحق كما العامة

 إنهاء طلب الجمعيات أو مستوياتها مختلف على النقابات أو الشعبية للمنظمات أو والمشترك العام القطاع لمؤسسات
 المستأجرة الجهة على التعويض مقابل القانوني التمديد بأحكام المشمول المأجور العقار واسترداد اإليجارية عالقةال

 من المأجور على والخبرة الكشف بتاريخ الراهن وبوضعه شاغرا الماجور العقار قيمة من بالمئة 40 نسبة يعادل بمبلغ
 كافة قيمة ذلك شامال مؤجر غير شاغر وهو التجارية السوق  في قارالع قيمة التقدير في يراعى أن على المحكمة قبل

 .ارتفاقات من عليه وما حقوق  من له وما األرض قيمة من يصيبه وما والمعنوية المادية عناصره
 المعنية الوزارة ارتأت إذا إال للوزارات المؤجرة والمدارس التعليمية المؤسسات على أ الفقرة نص تطبيق يجوز ال -ب
 .العقارات لهذه الحاجة معد
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 يملكون  الذين الشركاء من المادة هذه من أ الفقرة في إليها المشار الدعوى  تقام الشيوع على المملوك العقار في -ج
 حصة يصيب بما األسهم لبقية المالكين شركائهم على الرجوع حق ولهؤالء الشائع العقار أسهم أرباع ثالثة األقل على
 بعد منفعة من منهم كل حصة يصيب مما حسما أو نقدا منهم واستيفاؤه للمستأجر دفعوه الذي التعويض من منهم كل

 فيه تفصل الصلح محكمة فإن الرجوع هذا على نزاع وقوع حال وفي به االنتفاع لتحسين المستأجر من العقار استالم
 .المحاكمات أصول قانون  في الواردة األحكام بمقتضى

 اإليجارية العالقة إنهاء طلب فإن الرقبة حق مالك عن يختلف المأجور العقار في فاعاالنت حق مالك كان إذا-د
 تدخل طلب بمقتضى االنتفاع حق مالك يجزه لم ما الرقبة حق مالك من الطلب يقبل وال االنتفاع حق بمالك ينحصر

 .أصوال مقدم
 إنهاء دعوى  فإن القانون  بحكم للسكنى لمعدا للعقار المستأجر ورثة إلى انتقلت قد اإليجارية العالقة كانت إذا-ه

 قبلها وما الوفاة عند مورثهم مع المأجور العقار في المقيمين الورثة إلى المالك المدعي من توجه اإليجارية العالقة
 انتهاء بعد المأجور إلى عادت وارثة منهم يكن لم ما الدعوى  في اختصامهم يجوز فال الورثة باقي أما انقطاع دون 
 .زوجها بوفاة أو بالطالق الزوجية ياةالح
 ما أو العقاري  السجل عن الصادر العقاري  بالقيد المؤجر للعقار المدعية الجهة ملكية من التثبت المحكمة على -و

 العسكرية االجتماعية المؤسسة أو المؤقت السجل أو لإلسكان العامة المؤسسة كقيود األخرى  الرسمية القيود من يماثله
 .القطعية الدرجة مكتسب بحكم أو المتوفي العقار لمالك إرث حصر بوثيقة مقرونا أو السكنية التعاونية يةالجمع أو
 إيداع المادة هذه من أ للفقرة طبقا الماجور عقاره واسترداد اإليجارية العالقة بإنهاء له المحكوم المالك على..1-ز

 الدرجة الحكم اكتساب تاريخ من تبدأ أشهر ثالثة مهلة خالل المختصة التنفيذ دائرة لدى عليه حصل الذي الحكم
 اإلخطار تبليغ تاريخ من يوما الثالثين يتجاوز ال ميعاد في للمستأجر به المحكوم التعويض بمبلغ مقرونا القطعية
 ختاري على سنوات ثالث انقضاء قبل جديدة دعوى  بإقامة أحقيته وعدم الحكم عن متنازال عده طائلة تحت التنفيذي
 .القطعية الدرجة الحكم اكتساب

 القانون  هذا نفاذ قبل اإليجارية العالقة بإنهاء القطعية الدرجة مكتسب حكم على حصلوا الذين األشخاص أما 2
 واشتراط نفاذه تاريخ من أشهر الثالثة يتجاوز ال ميعاد في التعويض بمبلغ مقرونا التنفيذ دائرة الحكم إيداع فعليهم
 .الفقرة هذه من 1 بالبند عنها المنصوص متناعاال أحكام سريان

 المالك إيداع تاريخ من بدءا العقار لتسليم واحد شهر مهلة المالك إلى العقار برد عليه المحكوم المستأجر يمنح -ج
 .التنفيذ دائرة صندوق  في به المحكوم التعويض
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 :(13) المادة
 اإليجار عقد وفسخ الماجور وتخلية وتقديرها العقارات أجور دعاوى  في األخيرة بالدرجة الصلح محكمة تفصل -أ

نهائه وبطالنه  .به المدعى المبلغ أو العقار أجرة بلغت مهما اإليجارية الخالفات كل وفي عنه والتعويض وا 
 .اإليجار دعاوى  في الصادرة األحكام على الواقعة الطعون  في االستعجال وجه على النقض محكمة تفصل.. -ب
نهاء التخلية قضايا في النقضب الطعن.. -ج  .التنفيذ يوقف القانون  هذا في عليهما المنصوص اإليجارية العالقة وا 

 :(14) المادة
 :القانون  هذا أحكام من يستثنى

 .لها التابعة والمباني الحيوانات تربية أماكن أو الزراعية األراضي إيجار عقود-أ
 .عمالهم لسكن أماكن العمل أرباب يقدم بموجبها التي العقود-ب
 .1982 لعام 43 القانون  أحكام وفق المؤجرة المساكن إشغال عقود -ج
 .العامة األمالك إشغال عقود -د
 اإلداري  العقد ألحكام الخاضعة العامة المؤسسات أو اإلدارية الوحدات أو للدولة المملوكة العقارات استثمار عقود -ه

 . العام النفع صفة لها بخدمة لتقوم أصال وخصصت أنشئت التي
 والمعنوية المادية العناصر كامل موضوعها يكون  التي وهي..  والمهنية االقتصادية المنشآت استثمار عقود -و

 أو قانونا المنظمة العلمية أو المهنية المكاتب أو والخدمية السياحية المنشآت أو الصناعية أو التجارية للمحالت
 بقاء مع معينة ولمدة معين بدل مقابل واستثمارها إدارتها بقصد الغير مع عقودها أصحابها يبرم التي الحرفية

 .المؤجرين مالكيها إلى عقاراتها أجور بدفع ملتزمين أصحابها
 .1964-8-6 بتاريخ الصادر 20 رقم التشريعي المرسوم بأحكام المشمولة الحجازي  الحديدي الخط عقارات -ز

 (15) المادة
 :سورية ليرة ألف خمسين إلى آالف خمسة من وبالغرامة سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب

 يباشر أو العقار يشغل ولم القانون  هذا من 7 المادة من ”ز“ و ”ه“ الفقرات أحكام إلى استنادا عقارا أخلى من كل -أ
 لم أو اإلخالء تاريخ من سنوات خمس مدة خالل ينته لم أو اإلخالء تاريخ من أشهر ثالثة مدة خالل فيه البناء
 الثامنة المادة أحكام وفق المحدد التعويض للمستأجر يؤدي بأن المالك ويلزم األقل على سنتين مدة له شاغال يستمر

 .القانون  هذا من
 وللمستأجر القانونية أجرته زيادة أو العقار إلخالء عليه والضغط المستأجر إزعاج به يقصد بعمل قام مؤجر كل -ب
 .اإليجار بدل من ذلك نفقات ويحسم بالواسطة أو بالذات المالك أو المؤجر أفسده ما يصلح أن
 .المتضرر شكوى  على بناء إال المادة هذه في عليها المنصوص الجرائم تالحق ال -ج
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 :(16) المادة
 تملكها التي العقارات عن التبرع من يماثلها وما هبات أو فروغ بدل من يستوفى وما استوفي ما مشروعا سببا يعد

 التقاعد وخزانات والنقابات الشعبية والمنظمات العام النفع ذات الخيرية والجمعيات والمؤسسات العامة الجهات
 .يماثلها وما االجتماعية التكافل وصناديق

 :(17) المادة
 .هي كما تنفذ القطعية الدرجة واكتسبت القانون  هذا نشر قبل صدرت التي القضائية األحكام إن
 لجهة فيها فيبت القطعية الدرجة تكتسب لم التي واألحكام الصلح محاكم لدى النظر قيد لتز  لم التي الدعاوى  أما

 .المدنية المحاكمات أصول قانون  وأحكام القانون  ألحكام وفقا االختصاص
 :(18) المادة

 .القانون  هذا في نص عليه يرد لم ما كل في المحاكمات أصول وقانون  المدني القانون  أحكام تطبق-أ
 .القانون  هذا يخالف تشريعي نص كل ىيلغ -ب

 :(19) المادة
 .الرسمية الجريدة في القانون  هذا ينشر
 .ميالدي 2015-11-11 لـ الموافق هجري  1437-1-30 في دمشق

 الجمهورية رئيس
 األسد بشار
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 314 تعديل قانون العقوبات، عقوبة مرتكب جرائم الخطف /21/ رقم القانون 

 315 إحداث المحكمة الناظرة بقضايا اإلرهاب /22/ رقم القانون 
 317 مخالفة استجرار الطاقة الكهربائية /23/ رقم القانون 

 319 تعديل قانون مزاولة مهنة الصرافة /29/ القانون رقم
 321 2013ريعية الصادرة لعام المراسيم التش

 323 إحداث محاكم جزائية تموينية /9/ رقم التشريعي المرسوم
 324 إحداث نيابة عامة مالية /10رقم / التشريعي المرسوم

 325 نقل ملكية السيارة /12التشريعي رقم / المرسوم
 326 جريمة خطف األشخاص /20/ رقم التشريعي المرسوم

 327 منح عفو عام /23/ قمر  التشريعي المرسوم
 331 وتعليماته التنفيذية التبليغ نتيجة للظروف االستثنائية /25/ رقم التشريعي المرسوم

 332 2013 لعام 25 رقم التشريعي للمرسوم التنفيذية التعليمات
 333 بيع األراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي /26/ رقم التشريعي المرسوم

 335 تعديل حول جرائم غسيل األموال /46/ التشريعي رقم ومالمرس
 337 منح عفو عام /70/ رقم التشريعي المرسوم
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 338 2011لعام  /70تمديد المهلة بموجب مرسوم العفو رقم / /71/ التشريعي المرسوم
 339 2013الصادرة لعام القوانين 

 341 إحداث السجل السياحي /2/ قمر  القانون 
 346 قانون العقوبات االقتصادية 2013 لعام /3/ رقم القانون 

 351 قانون النسخ االلكتروني /20/ رقم القانون 
 355 2014لعام سيم التشريعية الصادرة المرا

 357 حظر إخراج المركبات بقصد بيعها /3/ عي رقمالتشري المرسوم
 359 إعادة جدولة القروض /8/ رقم التشريعي المرسوم

 361 تنظيم مهنة معقبي المعامالت وكتاب العرائض /12/ التشريعي رقم المرسوم
 365 حدودية بقصد بيعهاشروط إخراج المركبات من المنافذ ال /14/رقم  التشريعي المرسوم

 367 منح عفو عام /22/ رقم التشريعي المرسوم
 372 قانون اإلعالم /29/ رقم التشريعي المرسوم

 376 تعديالت قانون خدمة العلم /33/ التشريعي رقم لمرسوما
 379 إحداث هيئة عامة باسم المدرسة االلكترونية السورية /34/ رقم التشريعي المرسوم

 383 تعديل خاص بالتعاون السكني /36/ رقم التشريعي لمرسوما
 384 بيع وتخصيص المساكن الشعبية وغيرها /37/ رقم التشريعي المرسوم

 387 تعديل الرسوم الجمركية /377/ رقم لتشريعيا المرسوم
 389 2014لعام  الصادرةالقوانين 

قامة العرب واألجانب /2/ رقم القانون   391 قانون دخول وا 
 401 االلكترونية تالمعامال قانون  /3/ رقم القانون 

 408 2004 لعام /31/ رقم السير قانون  مواد بعض تعديل /4رقم / القانون 
 409 العامة االنتخابات قانون  /5/ رقم القانون 

 436 العليا الدستورية المحكمة قانون  /7لقانون رقم /ا
 449 التشغيل بمكاتب الخاص /10/ رقم القانون 

 456 االيجارات قانون  بتعديل الخاص /13/ رقم القانون 
 457 بالعدل الكاتب قانون  /15رقم / القانون 
 466 العقارين بالقضاة الخاص /16/ رقم القانون 

 471 المصرفية األسناد /19/ رقم القانون 
 472 المحافظات جميع في واستئنافية بدائية مصرفية محاكم بإحداث القاضي /21/ رقم القانون 
 474 وتعديالته 1959 لعام 92 رقم االجتماعية التأمينات قانون  بتعديل القاضي /28/ رقم القانون 
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 486 2014 لعام /8/ رقم التشريعي بالمرسوم العمل بتمديد القاضي /30/ رقم القانون 
 487 الذهب مادة حيازة /35/ رقم القانون 

 488 لذوي الشهداء في مسابقات الجهات العامة %50حجز /36/ رقم القانون 
 491 2015لعام سيم التشريعية الصادرة المرا

 493 المسؤولية من واالعفاء الكهربائية االدوات بتهريب الخاص /4التشريعي رقم / المرسوم
 494 االستهالكي رسم االنفاق /11رقم / التشريعي مالمرسو 

 500 2011لعام  /29المرسوم رقم /ب المنصوص عليهامهلة تمديد  /15التشريعي رقم / المرسوم
 501 القابضة الشركات /19رقم / التشريعي المرسوم

 503 سكاناإل الناظم لعمل مؤسسة /26/ التشريعي المرسوم
 518 وجرائم قانون خدمة العلم والخارجي الداخلي الفرار جرائم عن عام عفو منح /32/ رقم التشريعي المرسوم
 519 مشروعة غير بصورة العامة الشبكة من الكهرباء ستجري م   على قوباتالع تحديد /35/ رقم التشريعي المرسوم

 523 2015لعام القوانين الصادرة 
 525 شيوعال إزالة قانون  /1/ رقم القانون 

 526 2004 لعام /31/ رقم والمركبات السير قانون  من /180/و /96/ المادتين تعديل /4/ رقم القانون 
 528 الغرامات من الجمركية المخالفات بإعفاء الخاص /7/ رقم القانون 

 530 المحلية اإلدارة قانون  من 55 المادة من 1 البند تعديل /11/ رقم القانون 
 531 اعفاءات ضريبية /12/ رقم القانون 

 533 المستهلك وحماية الداخلية التجارة /14/ رقم القانون 
 551 2004 لعام /50/ رقم القانون  وفق العامل ندب مدة تمديد جواز /16/ رقم القانون 

 551 قانون االيجار /20/ رقم القانون 
 562 الفهرس

 


