
 

 

 

 
 

 الباب األول المبادئ األساسية
 الفصل األول: المبادئ السياسية

 المادة األولى
  أي جزء  الجميورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ال يجوز التنازؿ عف

 .مف أراضييا وىي عضو في دولة اتحاد الجميوريات العربية
 وطف العربيالقطر العربي السوري جزء مف ال. 
 الشعب في القطر العربي السوري جزء مف األمة العربية يعمؿ ويناضؿ لتحقيؽ وحدتيا الشاممة. 

 المادة الثانية
 نظاـ الحكـ في القطر العربي السوري نظاـ جميوري. 
 السيادة لمشعب ويمارسيا عمى الوجو المبيف في الدستور. 

 المادة الثالثة
 ديف رئيس الجميورية اإلسالـ. 
 فقو اإلسالمي مصدر رئيسي لمتشريعال. 

 المادة الرابعة
 .المغة العربية ىي المغة الرسمية

 المادة الخامسة
 .عاصمة الدولة دمشؽ

 المادة السادسة
 .* يبيف القانوف عمـ الدولة وشعارىا ونشيدىا واألحكاـ الخاصة بكؿ منيا

_______________________________________ 
 29/3/1980تاريخ  2نوف رقـ حسب تعديميا بالقا *
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 المادة السابعة
 :يكوف القسـ الدستوري عمى الشكؿ التالي

أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ مخمصًا عمى النظاـ الجميوري الديمقراطي الشعبي وأف أحتـر الدستور والقوانيف 
عربية في الوحدة والحرية وأف أرعى مصالح الشعب وسالمة الوطف وأف أعمؿ وأناضؿ لتحقيؽ أىداؼ األمة ال

 .واالشتراكية
 المادة الثامنة

حزب البعث العربي االشتراكي ىو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبية وطنية تقدمية تعمؿ عمى 
 .توحيد طاقات جماىير الشعب ووضعيا في خدمة أىداؼ األمة العربية

 المادة التاسعة
نية تنظيمات تضـ قوى الشعب العاممة مف أجؿ تطوير المجتمع وتحقيؽ المنظمات الشعبية والجمعيات التعاو 

 .مصالح أفرادىا
 المادة العاشرة

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا يمارس المواطنوف مف خالليا حقوقيـ في إدارة الدولة 
 .وقيادة المجتمع

 المادة الحادية عشر
رى مسؤولة عف سالمة أرض الوطف وحماية أىداؼ الثورة في الوحدة القوات المسمحة ومنظمات الدفاع األخ

 .والحرية واالشتراكية
 المادة الثانية عشر

الدولة في خدمة الشعب وتعمؿ مؤسساتيا عمى حماية الحقوؽ األساسية لممواطنيف وتطوير حياتيـ كما تعمؿ 
 .عمى دعـ المنظمات الشعبية لتتمكف مف تطوير نفسيا ذاتياً 

 
 
 
 



 

 

 

االقتصادية المبادئ:  الثاني الفصل  

 المادة الثالثة عشر
 االقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط ييدؼ إلى القضاء عمى جميع أشكاؿ االستغالؿ. 
 يراعي التخطيط االقتصادي في القطر تحقيؽ التكامؿ االقتصادي في الوطف العربي . 

 المادة الرابعة عشر
 : ثة أنواعينظـ القانوف الممكية وىي ثال

  ممكية الشعب: وتشمؿ الثروات الطبيعية والمرافؽ العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي
تقيميا الدولة وتتولى الدولة استثمارىا واإلشراؼ عمى إدارتيا لصالح مجموع الشعب، وواجب 

 .المواطنيف حمايتيا
 والمينية والوحدات اإلنتاجية والجمعيات  ممكية جماعية: وتشمؿ الممتمكات العائدة لممنظمات الشعبية

 .التعاونية والمؤسسات االجتماعية األخرى ويكفؿ القانوف رعايتيا ودعميا
  ممكية فردية: وتشمؿ الممتمكات الخاصة باألفراد ويحدد القانوف وظيفتيا االجتماعية في خدمة

استخداميا مع مصالح االقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية وال يجوز أف تتعارض في طرؽ 
 .الشعب

 المادة الخامسة عشر
 ال تنزع الممكية الفردية إال لممنفعة العامة ومقابؿ تعويض عادؿ وفقًا لمقانوف. 
 المصادرة العامة في األمواؿ ممنوعة. 
 ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكـ قضائي. 
 تجوز المصادرة الخاصة بقانوف لقاء تعويض عادؿ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 السادسة عشر المادة
يعيف القانوف الحد األقصى لمممكية الزراعية بما يضمف حماية الفالح والعامؿ الزراعي مف االستغالؿ 

 .ويضمف زيادة اإلنتاج
 المادة السابعة عشر

 .حؽ اإلرث مضموف وفقًا لمقانوف
 المادة الثامنة عشر

 .االدخار واجب وطني تحميو الدولة وتشجعو وتنظمو
 عشرالمادة التاسعة 

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

ييدؼ استثمار المنشآت االقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تمبية الحاجات االجتماعية وزيادة الدخؿ القومي 
 .وتحقيؽ رفاه الشعب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 العامة والواجبات حقوقوال الحريات: الرابع الفصل

  
 المادة الخامسة والعشرون

 الحرية حؽ مقدس وتكفؿ الدولة لممواطنيف حريتيـ الشخصية وتحافظ عمى كرامتيـ وأمنيـ. 
 سيادة القانوف مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 
 المواطنوف متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات . 
 يف المواطنيفتكفؿ الدولة مبدأ تكافؤ الفرص ب. 

 المادة السادسة والعشرون
 .لكؿ مواطف حؽ اإلسياـ في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظـ القانوف ذلؾ

 المادة السابعة والعشرون
 .يمارس المواطنوف حقوقيـ ويتمتعوف بحرياتيـ وفقًا لمقانوف

 المادة الثامنة والعشرون
 بحكـ قضائي مبـر كؿ متيـ بريء حتى يداف. 
 ال يجوز تحري أحد أو توقيفو إال وفقًا لمقانوف. 
 ال يجوز تعذيب أحد جسديًا أو معنويًا أو معاممتو معاممة ميينة ويحدد القانوف عقاب مف يفعؿ ذلؾ. 
 حؽ التقاضي وسموؾ سبؿ الطعف والدفاع أماـ القضاء مصوف بالقانوف. 

 المادة التاسعة والعشرون
 .قوبة إال بنص قانونيال جريمة وال ع
 المادة الثالثون

ال تسري أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا وال يكوف ليا أثر رجعي ويجوز في غير األمور 
 .الجزائية النص عمى خالؼ ذلؾ

 
 
 



 

 

 المادة الحادية والثالثون
 .ة في القانوفالمساكف مصونة ال يجوز دخوليا أو تفتيشيا إال في األحواؿ المبين

 المادة الثانية والثالثون
 .سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السمكية مكفولة وفؽ األحكاـ المبينة في القانوف

 المادة الثالثة والثالثون
 ال يجوز إبعاد المواطف عف أرض الوطف. 
 فيذًا لقوانيف الصحة لكؿ مواطف الحؽ بالتنقؿ في أراضي الدولة إال إذا منع مف ذلؾ بحكـ قضائي أو تن

 .والسالمة العامة
 المادة الرابعة والثالثون

 .ال يسمـ الالجئوف السياسيوف بسبب مبادئيـ السياسية أو دفاعيـ عف الحرية
 المادة الخامسة والثالثون

 حرية االعتقاد مصونة وتحتـر الدولة جميع األدياف. 
 ف ال يخؿ ذلؾ بالنظاـ العاـتكفؿ الدولة حرية القياـ بجميع الشعائر الدينية عمى أ. 

 المادة السادسة والثالثون
 العمؿ حؽ لكؿ مواطف وواجب عميو وتعمؿ الدولة عمى توفيره لجميع المواطنيف. 
 يحؽ لكؿ مواطف أف يتقاضى أجره حسب نوعية العمؿ ومردوده وعمى الدولة أف تكفؿ ذلؾ. 
 امميف وتنظـ ليـ حؽ الراحة واإلجازة تحدد الدولة عدد ساعات العمؿ وتكفؿ الضماف االجتماعي لمع

 .والتعويضات والمكافآت
 المادة السابعة والثالثون

لزامي في مرحمتو االبتدائية وتعمؿ الدولة عمى مد  التعميـ حؽ تكفمو الدولة وىو مجاني في جميع مراحمو وا 
 ات المجتمع واإلنتاجاإللزاـ إلى مراحؿ أخرى وتشرؼ عمى التعميـ وتوجيو بما يحقؽ الربط بينو وبيف حاج

 

 

 

 



 

 

 المادة التاسعة والثالثون
 .لممواطنيف حؽ االجتماع والتظاىر سمميًا في إطار مبادئ الدستور وينظـ القانوف ممارسة ىذا الحؽ

 المادة األربعون
  جميع المواطنيف مسؤولوف في تأدية واجبيـ المقدس بالدفاع عف سالمة الوطف واحتراـ دستوره ونظامو

 .ي االشتراكيالوحدو 
 الجندية إلزامية وتنظـ بقانوف. 

 المادة الحادية واألربعون
 .أداء الضرائب والتكاليؼ العامة واجب وفقًا لمقانوف

 المادة الثانية واألربعون
 .الحفاظ عمى الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب عمى كؿ مواطف

 المادة الثالثة واألربعون
عربية السورية ويضمف تسييالت خاصة لممغتربيف العرب السورييف وأبنائيـ ولمواطني ينظـ القانوف الجنسية ال
 .أقطار الوطف العربي

 المادة الرابعة واألربعون
 األسرة ىي خمية المجتمع األساسية وتحمييا الدولة. 
 حمي تحمي الدولة الزواج وتشجع عميو وتعمؿ عمى إزالة العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقو وت

 .األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر ليـ الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ
 المادة الخامسة واألربعون

تكفؿ الدولة لممرأة جميع الفرص التي تتيح ليا المساىمة الفعالة والكاممة في الحياة السياسية واالجتماعية 
تي تمنع تطورىا ومشاركتيا في بناء المجتمع العربي والثقافية واالقتصادية وتعمؿ عمى إزالة القيود ال

 .االشتراكي
 المادة السادسة واألربعون

 تكفؿ الدولة كؿ مواطف وأسرتو في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتـ والشيخوخة. 
 تحمي الدولة صحة المواطنيف وتوفر ليـ وسائؿ الوقاية والمعالجة والتداوي. 
 

 



 

 

 

 ربعونالمادة السابعة واأل 
 .تكفؿ الدولة الخدمات الثقافية واالجتماعية والصحية وتعمؿ بوجو خاص عمى توفيرىا لمقرية رفعا لمستواىا

 المادة الثامنة واألربعون
لمقطاعات الجماىيرية حؽ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مينية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو 

 .يمات وعالقاتيا وحدود عممياالخدمات وتحدد القوانيف إطار التنظ
 المادة التاسعة واألربعون

تشارؾ التنظيمات الجماىيرية مشاركة فعالة في مختمؼ القطاعات والمجالس المحددة بالقوانيف في تحقيؽ 
 األمور التالية: 

 بناء المجتمع العربي االشتراكي وحماية نظامو. 
 تخطيط وقيادة االقتصاد االشتراكي. 
 ؿ والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤوف األخرى المرتبطة بحياة أفرادىاتطوير شروط العم. 
 تحقيؽ التقدـ العممي والتقني وتطوير أساليب اإلنتاج . 
 الرقابة الشعبية عمى أجيزة الحكـ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

الدولة سلطات :الثاني الباب  

 الفصل األول: السمطة التشريعية
 المادة الخمسون

 شعب السمطة التشريعية عمى الوجو المبيف في الدستوريتولى مجمس ال. 
 ينتخب أعضاء مجمس الشعب انتخابا عاما وسريًا ومباشرًا ومتساويًا وفقًا ألحكاـ قانوف االنتخاب. 

 المادة الحادية والخمسون
الحرب مدة مجمس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ مف تاريخ أوؿ اجتماع لو وال يجوز تمديدىا إال في حالة 

 .بقانوف
 المادة الثانية والخمسون

عضو مجمس الشعب يمثؿ الشعب بأكممو وال يجوز تحديد وكالتو بقيد أو شرط وعميو أف يمارسيا بيدي مف 
 .شرفو وضميره

 المادة الثالثة والخمسون
اؿ يحدد القانوف الدوائر االنتخابية وعدد أعضاء مجمس الشعب عمى أف يكوف نصفيـ عمى األقؿ مف العم

 .والفالحيف ويبيف القانوف تعريؼ العامؿ والفالح
 المادة الرابعة والخمسون

الناخبوف ىـ المواطنوف الذيف أتموا الثامنة عشرة مف عمرىـ والمسجموف في سجؿ األحواؿ المدنية وتوافرت 
 .فييـ الشروط المنصوص عمييا في قانوف االنتخاب

 المادة الخامسة والخمسون
 .ـ االنتخاب واالستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرىا في أعضاء مجمس الشعبيبيف القانوف أحكا

 

 

 

 

 



 

 

 

 المادة السادسة والخمسون
يجوز لمعامميف في الدولة بما فييـ العامموف في القطاع العاـ أف يرشحوا أنفسيـ لعضوية مجمس الشعب وفيما 

نيـ لعضوية المجمس ويحتفظ لو بوظيفتو أو عدا الحاالت التي يحددىا القانوف يتفرغ العضو المنتخب م
 .عممو. وتعتبر مدة التفرغ مف الخدمات الفعمية

 المادة السابعة والخمسون
 :يجب أف يتضمف قانوف االنتخاب نصوصا تكفؿ

 حرية الناخبيف بانتقاء ممثمييـ وسالمة االنتخاب. 
 حؽ المرشحيف في مراقبة العمميات االنتخابية. 
 ة الناخبيفعقاب العابثيف بإراد. 

 المادة الثامنة والخمسون
 تجري االنتخابات خالؿ األياـ التسعيف التي تمي تاريخ انتياء مدة مجمس الشعب. 
  يعود المجمس إلى االنعقاد حكمًا إذا لـ ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعيف يومًا ويبقى قائمًا حتى

 .يتـ انتخاب مجمس جديد
 المادة التاسعة والخمسون

ا شغر مقعد لسبب ما انتخب لو عضو خالؿ تسعيف يومًا مف شغوره عمى أف ال تقؿ المدة الباقية لممجمس إذ
عف ستة أشير وتنتيي عضوية العضو الجديد بانتياء مدة المجمس ويحدد قانوف االنتخاب حاالت شغور 

 .العضوية
 المادة الستون

 جميورية خالؿ خمسة عشر يومًا مف يدعى مجمس الشعب إلى االجتماع بمرسوـ يصدر عف رئيس ال
 .تاريخ إعالف نتائج االنتخاب ويجتمع حكمًا في اليوـ السادس عشر إذا لـ يصدر مرسوـ دعوتو

 ينتخب المجمس في اجتماعو األوؿ رئيسو وأعضاء مكتبو. 
 
 

 



 

 

 المادة الثالثة والستون
ماـ المجمس القسـ الوارد في المادة قبؿ أف يتولى أعضاء مجمس الشعب عمميـ يقسـ كؿ واحد منيـ عمنًا أ

 .( مف ىذا الدستور7)
 المادة الرابعة والستون

 .تحدد مخصصات أعضاء مجمس الشعب وتعويضاتيـ بقانوف
 المادة الخامسة والستون

 .يضع مجمس الشعب نظامو الداخمي لتنظيـ أسموب العمؿ فيو وكيفية ممارسة ميامو
 المادة السادسة والستون

ء مجمس الشعب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونيا أو اآلراء التي يبدونيا أو ال يسأؿ أعضا
 .التصويت في الجمسات العمنية أو السرية وفي أعماؿ المجاف

 المادة السابعة والستون
 يتمتع أعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة والية المجمس وال يجوز في غير حالة الجـر المشيود اتخاذ
أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منيـ إال بإذف سابؽ مف المجمس وفي غير أدوار االنعقاد يتعيف أخذ إذف 

 .مف رئيس المجمس ويخطر المجمس عند أوؿ انعقاد لو بما اتخذ مف إجراء
 المادة الثامنة والستون

 ال يجوز لمعضو أف يستغؿ عضويتو في عمؿ مف األعماؿ. 
 تي ال يجوز الجمع بينيا وبيف عضوية المجمسيحدد القانوف األعماؿ ال. 

 المادة التاسعة والستون
 يمثؿ رئيس مجمس الشعب المجمس ويوقع عنو ويتكمـ باسمو. 
  لممجمس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجمس وال يجوز ألية قوة مسمحة أخرى دخوؿ المجمس إال بإذف

 .مف رئيسو
 

 

 

 



 

 

 المادة السبعون
ؽ اقتراح القوانيف وتوجيو األسئمة واالستجوابات لموزارة أو أحد الوزراء وفقًا ألحكاـ ألعضاء مجمس الشعب ح

 .النظاـ الداخمي لممجمس
 المادة الحادية والسبعون

 يتولى مجمس الشعب االختصاصات التالية:
 ترشيح رئيس الجميورية. 
 إقرار القوانيف. 
 مناقشة سياسة الوزارة. 
 نميةإقرار الموازنة العامة وخطط الت. 
  إقرار المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي تتعمؽ بسالمة الدولة وىي معاىدات الصمح والتحالؼ وجميع

المعاىدات التي تتعمؽ بحقوؽ السيادة أو االتفاقيات التي تمنح امتيازات لمشركات أو المؤسسات األجنبية 
ر واردة في موازنتيا أو التي تخالؼ وكذلؾ المعاىدات واالتفاقيات التي تحمؿ خزانة الدولة نفقات غي
 .أحكاـ القوانيف النافذة أو التي يتطمب نفاذىا إصدار تشريع جديد

 إقرار العفو العاـ. 
 قبوؿ استقالة أحد أعضاء المجمس أو رفضيا. 
 حجب الثقة عف الوزارة أو عف أحد الوزراء. 

 المادة الثانية والسبعون
و إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكوف طمب حجب الثقة بناء ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موج

عمى اقترح يقدـ مف خمس أعضاء مجمس الشعب عمى األقؿ ويتـ حجب الثقة عف الوزارة أو أحد الوزراء 
بأغمبية أعضاء المجمس. وفي حاؿ حجب الثقة عف الوزارة يجب أف يقدـ رئيس مجمس الوزراء استقالة الوزارة 

 .جميورية كما يجب عمى الوزير الذي حجبت الثقة عنو تقديـ استقالتوإلى رئيس ال
 المادة الثالثة والسبعون

لممجمس أف يؤلؼ لجانًا مؤقتة مف بيف أعضائو لجمع المعمومات وتقصي الحقائؽ في المواضيع التي تتعمؽ 
 .بممارسة اختصاصاتو

 

 



 

 

 

 المادة الرابعة والسبعون
مجمس الشعب قبؿ شيريف عمى األقؿ مف بدء السنة المالية وال تعتبر  يجب عرض مشروع الموازنة عمى
 .الموازنة نافذة إال إذا أقرىا المجمس

 المادة الخامسة والسبعون
 .يتـ التصويت عمى الموازنة بابًا بابًا ويحدد القانوف طريقة إعدادىا

 المادة السادسة والسبعون
 .نة المالية بقانوفلكؿ سنة مالية موازنة واحدة وُيحدد مبدأ الس

 المادة السابعة والسبعون
إذا لـ ينتو المجمس مف إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمؿ بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد 

 .موازنة السنة الجديدة وتحصؿ الواردات وفقًا لمقوانيف النافذة
 المادة الثامنة والسبعون
 .يف أبواب الموازنة إال وفؽ أحكاـ القانوفال يجوز إجراء المناقمة ب
 المادة التاسعة والسبعون

 .ليس لممجمس أثناء دراسة الموازنة أف يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات
 المادة الثمانون

 .يجوز لمجمس الشعب بعد إقرار الموازنة أف يقر قوانيف مف شأنيا إحداث نفقات جديدة وموارد ليا
 ادية والثمانونالمادة الح

 .ال يجوز إحداث ضريبة أو تعديميا أو إلغاؤىا إال بقانوف
 المادة الثانية والثمانون

تعرض الحسابات النيائية لمسنة المالية عمى مجمس الشعب في مدة ال تتجاوز عاميف منذ انتياء ىذه السنة 
 .في اإلقرارويتـ قطع الحساب بقانوف. ويطبؽ عمى قطع الحساب ما يطبؽ عمى الموازنة 

 
 

 



 

 

 

التنفيذية السلطة: الثاني الفصل   

 المادة الثالثة والثمانون
يشترط في مف يرشح لرئاسة الجميورية أف يكوف عربيًا سوريًا متمتعًا بحقوقو المدنية والسياسية متمًا الرابعة 

 (*) .والثالثيف عامًا مف عمره
 المادة الرابعة والثمانون

 ة الجميورية عف مجمس الشعب بناء عمى اقتراح القيادة القطرية لحزب يصدر الترشيح لمنصب رئاس
 .البعث العربي االشتراكي ويعرض الترشيح عمى المواطنيف الستفتائيـ فيو

 يجري االستفتاء بدعوة مف رئيس مجمس الشعب. 
 تزيد عف ستة  يتـ انتخاب الرئيس الجديد قبؿ انتياء والية الرئيس القائـ في مدة ال تقؿ عف شير واحد وال

 (**).أشير
  يصبح المرشح رئيسًا لمجميورية بحصولو عمى األكثرية المطمقة لمجموع أصوات المقترعيف فإف لـ

يحصؿ عمى ىذه األكثرية رشح المجمس غيره وتتبع بشأف ترشيحو وانتخابو اإلجراءات نفسيا عمى أف يتـ 
 .ذلؾ خالؿ شير واحد مف تاريخ إعالف نتائج االستفتاء األوؿ

_________________ 
 . 11/6/2000تاريخ  9معدلة بموجب القانوف رقـ  *

 . 3/7/1991تاريخ  18معدلة بالقانوف رقـ  **
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المادة الخامسة والثمانون
 .ينتخب رئيس الجميورية لمدة سبعة أعواـ ميالدية تبدأ مف تاريخ انتياء والية الرئيس القائـ

 المادة السادسة والثمانون
 .إذا قاـ مانع مؤقت يحوؿ دوف مباشرة رئيس الجميورية ميامو أناب عنو نائب رئيس الجميورية

 المادة السابعة والثمانون
 .إذا قدـ رئيس الجميورية استقالتو مف منصبو وجو كتاب االستقالة إلى مجمس الشعب

 المادة الثامنة والثمانون
الذي يسميو صالحيات رئيس الجميورية حيف ال يمكنو يمارس النائب األوؿ لرئيس الجميورية أو النائب 

ذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة واالستقالة يجري االستفتاء عمى رئيس الجميورية الجديد  القياـ بيا وا 
ؿ مدة ال تتجاوز تسعيف يومًا. أما إذا كاف ( مف ىذا الدستور وذلؾ خال84وفقًا لألحكاـ الواردة في المادة )

المجمس منحال أو بقي النتياء واليتو أقؿ مف تسعيف يومًا فيمارس نائب الرئيس األوؿ صالحيات رئيس 
 .الجميورية حتى اجتماع المجمس الجديد

 المادة التاسعة والثمانون
لوزراء جميع صالحياتو وسمطاتو إذا شغر منصب رئيس الجميورية ولـ يكف لو نائب، يمارس رئيس مجمس ا

 .ريثما يتـ االستفتاء خالؿ تسعيف يومًا عمى رئيس الجميورية
 المادة التسعون

( مف ىذا 7قبؿ أف يمارس رئيس الجميورية واليتو يقسـ أماـ مجمس الشعب القسـ الدستوري الوارد في المادة )
 .الدستور

 المادة الحادية والتسعون
مسؤوال عف األعماؿ التي يقوـ بيا في مباشرة ميامو إال في حالة الخيانة العظمى ال يكوف رئيس الجميورية 

ويكوف طمب اتيامو بناء عمى اقتراح مف ثمث أعضاء مجمس الشعب عمى األقؿ وقرار مف مجمس الشعب 
بتصويت عمني وبأغمبية ثمثي أعضاء المجمس بجمسة خاصة سرية وال تجري محاكمتو إال أماـ المحكمة 

 .ورية العمياالدست
 
 

 



 

 

 المادة الثانية والتسعون
 .يحدث بقانوف ما يقتضيو منصب رئيس الجميورية مف المراسـ والميزات كما تحدد مخصصاتو بقانوف

 المادة الثالثة والتسعون
 يسير رئيس الجميورية عمى احتراـ الدستور وىو يضمف السير المنتظـ لمسمطات العامة وبقاء الدولة. 
  الجميورية السمطة التنفيذية نيابة عف الشعب ضمف الحدود المنصوص عمييا في ىذا يمارس رئيس

 .الدستور
 المادة الرابعة والتسعون

 .يضع رئيس الجميورية بالتشاور مع مجمس الوزراء السياسة العامة لمدولة ويشرؼ عمى تنفيذىا
 المادة الخامسة والتسعون

ثر وتفويضيـ ببعض صالحياتو وتسمية رئيس مجمس الوزراء يتولى رئيس الجميورية تسمية نائب لو أو أك
عفاءىـ مف مناصبيـ  .ونوابو وتسمية الوزراء ونوابيـ وقبوؿ استقالتيـ وا 

 المادة السادسة والتسعون
يؤدي نواب رئيس الجميورية أماـ رئيس الجميورية وقبؿ مباشرتيـ عمميـ القسـ الدستوري الوارد في المادة 

 .ر( مف ىذا الدستو 7)
 المادة السابعة والتسعون

 .لرئيس الجميورية أف يدعو مجمس الوزراء لالنعقاد برئاستو كما يحؽ لو طمب تقارير مف الوزراء
 المادة الثامنة والتسعون

يصدر رئيس الجميورية القوانيف التي يقرىا مجمس الشعب ويحؽ لو االعتراض عمى ىذه القوانيف بقرار معمؿ 
دىا إلى رئاسة الجميورية فإذا أقرىا المجمس ثانية بأكثرية ثمثي أعضائو أصدرىا خالؿ شير مف تاريخ ورو 

 .رئيس الجميورية
 المادة التاسعة والتسعون

 .يصدر رئيس الجميورية المراسيـ والقرارات واألوامر وفقا لمتشريعات النافذة
 

 

 



 

 

 المادة المائة
 .لصمح بعد موافقة مجمس الشعبيعمف رئيس الجميورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد ا

 المادة مائة وواحد
 .يعمف رئيس الجميورية حالة الطوارئ ويمغييا عمى الوجو المبيف في القانوف

 المادة مائة واثنان
يعتمد رئيس الجميورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات األجنبية ويقبؿ اعتماد رؤساء البعثات 

 .السياسية األجنبية لديو
 دة مائة وثالثةالما

رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمجيش والقوات المسمحة ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة لممارسة 
 .ىذه السمطة ولو حؽ التفويض ببعض ىذه السمطات

 المادة مائة وأربع
 .يبـر رئيس الجميورية المعاىدات واالتفاقيات الدولية ويمغييا وفقًا ألحكاـ الدستور

 المادة مائة وخمسة
 .لرئيس الجميورية الحؽ بإصدار العفو الخاص ورد االعتبار

 المادة مائة وستة
 .لرئيس الجميورية الحؽ بمنح األوسمة

 المادة مائة وسبعة
  لرئيس الجميورية أف يحؿ مجمس الشعب بقرار معمؿ يصدر عنو وتجري االنتخابات خالؿ تسعيف يومًا

 .مف تاريخ الحؿ
  مجمس الشعب أكثر مف مرة لسبب واحدال يجوز حؿ. 

 المادة مائة وثمانية
 لرئيس الجميورية حؽ دعوة مجمس الشعب النعقاد استثنائي. 
 ولو الحؽ في أف يخاطب المجمس برسائؿ ولو الحؽ في أف يدلي ببيانات أمامود. 
 
 
 



 

 

 المادة مائة وتسعة
 .خدماتيـ وفقًا لمقانوف يعيف رئيس الجميورية الموظفيف المدنييف والعسكرييف وينيي

 المادة مائة وعشرة
 .لرئيس الجميورية أف يعد مشاريع القوانيف ويحيميا إلى مجمس الشعب لمنظر في إقرارىا

حدى عشر  المادة مائة وا 
  يتولى رئيس الجميورية سمطة التشريع خارج انعقاد دورات مجمس الشعب عمى أف تعرض جميع

 .في أوؿ دورة انعقاد لو التشريعات التي يصدرىا عمى المجمس
  يتولى رئيس الجميورية سمطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجمس إذا استدعت ذلؾ الضرورة القصوى

المتعمقة بمصالح البالد القومية أو بمقتضيات األمف القومي عمى أف تعرض ىذه التشريعات عمى 
 .المجمس في أوؿ جمسة لو

 ات المنصوص عمييا في الفقرتيف السابقتيف أو تعديميا بقانوف، لمجمس الشعب الحؽ في إلغاء التشريع
وذلؾ بأكثرية ثمثي أعضائو المسجميف لحضور الجمسة عمى أف ال يقؿ عف أكثرية أعضائيا المطمقة دوف 
ذا لـ يمغيا المجمس أو يعدليا اعتبرت مقرة حكمًا وال حاجة  أف يكوف ليذا التعديؿ أو اإللغاء أثر رجعي وا 

 .لتصويت عميياإلجراء ا
  يتولى رئيس الجميورية سمطة التشريع في المدة الفاصمة بيف واليتي مجمسيف وال تعرض ىذه التشريعات

 .عمى مجمس الشعب ويكوف حكميا في التعديؿ أو اإللغاء حكـ القوانيف النافذة
 المادة مائة واثنا عشر

صؿ بمصالح البالد العميا وتكوف نتيجة لرئيس الجميورية أف يستفتي الشعب في القضايا اليامة التي تت
 .االستفتاء ممزمة ونافذة مف تاريخ إعالنيا وينشرىا رئيس الجميورية

 المادة مائة وثالث عشر
لرئيس الجميورية إذا قاـ خطر جسيـ وحاؿ ييدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالؿ أرض الوطف أو يعوؽ 

أف يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضييا ىذه الظروؼ  مؤسسات الدولة عف مباشرة مياميا الدستورية
 .لمواجية الخطر

 

 



 

 

 المادة مائة وأربعة عشر
لرئيس الجميورية أف يشكؿ الييئات والمجالس والمجاف المتخصصة وتحدد اختصاصاتيا وصالحياتيا بقرارات 

 مجمس الوزراء (2).تشكيميا
 المادة المائة والخامسة عشر

  الييئة التنفيذية واإلدارية العميا لمدولة ويتكوف مف رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء مجمس الوزراء ىو
 .ويشرؼ عمى تنفيذ القوانيف واألنظمة ويراقب عمؿ أجيزة الدولة ومؤسساتيا

 يشرؼ رئيس مجمس الوزراء عمى أعماؿ الوزراء. 
 يـ بقانوفتحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء ونواب. 

 المادة المائة وستة عشر
يقسـ رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء ونوابيـ أماـ رئيس الجميورية عند كؿ تشكيؿ وزارة جديدة القسـ 

( مف ىذا الدستور قبؿ مباشرتيـ أعماليـ أما في حالة تعديؿ الوزارة فيقسـ 7الدستوري الوارد في المادة )
 .الجدد منيـ فقط

 ة وسبعة عشرالمادة مائ
 .رئيس مجمس الوزراء والوزراء مسؤولوف أماـ رئيس الجميورية

 المادة مائة وثمان عشر
 تتقدـ الوزارة عند تشكيميا ببياف عف سياستيا العامة وبرامج عمميا إلى مجمس الشعب. 
 تتقدـ الوزارة في كؿ سنة ببياف إلى مجمس الشعب عف تنفيذ خطط التنمية وتطوير اإلنتاج. 

 ة مائة وتسعة عشرالماد
 .الوزير ىو الرئيس اإلداري األعمى لوزارتو ويتولى تنفيذ السياسة العامة لمدولة فيما يختص بوزارتو

 المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء تولييـ مياميـ مف أف يكونوا أعضاء في مجمس إدارة شركة خاصة أو وكالء عنيا أو أف 

عي أو مزاولة أية مينة حرة. وليس لموزراء بصورة مباشرة أو غير يشتركوا في أي عمؿ تجاري أو صنا
إدارات  المزاودات التي تنفذىا وزارات أومباشرة أثناء تولييـ مياميـ أف يدخموا في التعيدات أو المناقصات أو 

 .أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العاـ
 



 
 

حدى وعشرون  المادة مائة وا 
 .راء المدنية والجزائيةيحدد القانوف مسؤولية الوز 

 المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتياء والية رئيس الجميورية أو عجزه الدائـ عف القياـ بميامو ألي سبب كاف يستمر مجمس الوزراء 

 .بتسيير أعماؿ الحكومة ريثما يسمي رئيس الجميورية الجديد الوزارة الجديدة
 المادة مائة وثالث وعشرون

حؽ إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبو مف جرائـ أثناء توليو ميامو أو بسببيا وفقًا لرئيس الجميورية 
 .ألحكاـ الدستور والقانوف

 المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقؼ الوزير المتيـ عف العمؿ فور صدور قرار االتياـ إلى أف تبت المحكمة في التيمة المنسوبة إليو وال 

جراءاتيا عمى الوجو المبيف في القانوفتمنع استقالتو أو إقالتو م  .ف محاكمتو وتكوف المحاكمة وا 
 المادة مائة وخمس وعشرون

 .يجوز الجمع بيف الوزارة وعضوية مجمس الشعب
 المادة مائة وستة وعشرون

 .تسري األحكاـ الخاصة بالوزراء عمى نواب الوزراء
 المادة مائة وسبعة وعشرون

 التالية:  يمارس مجمس الوزراء االختصاصات
 االشتراؾ مع رئيس الجميورية في وضع السياسة العامة لمدولة وتنفيذىا . 
 توجيو وتنسيؽ ومتابعة أعماؿ الوزارات وجميع اإلدارات والمؤسسات العامة التابعة لمدولة. 
 وضع مشروع الموازنة العامة لمدولة. 
 إعداد مشروعات القوانيف . 
 ستثمار الثروات القومية وكؿ ما مف شأنو دعـ وتطوير االقتصاد إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج وا

 .وزيادة الدخؿ القومي
 
 



 
 
 عقد القروض ومنحيا وفقًا ألحكاـ الدستور. 
 عقد االتفاقيات والمعاىدات وفقًا ألحكاـ الدستور. 
 مالحقة تنفيذ القوانيف والمحافظة عمى أمف الدولة وحماية حقوؽ المواطنيف ومصالح الدولة. 
 إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقًا لمقوانيف واألنظمة ومراقبة تنفيذىا. 

 المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صالحيات مجمس الوزراء يمارس رئيس مجمس الوزراء والوزراء االختصاصات المنصوص عمييا 

 .دولة األخرى في ىذا الدستورفي التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة لسمطات ال
 مجالس الشعب المحمية (3)

 المادة مائة وتسعة وعشرون
 مجالس الشعب المحمية ىيئات تمارس سمطاتيا في الوحدات اإلدارية وفقًا لمقانوف. 
 تحدد الوحدات اإلدارية وفقًا ألحكاـ القانوف. 

 المادة المائة والثالثون
محمية وطريقة انتخابيا وتكوينيا وحقوؽ أعضائيا وواجباتيـ يحدد القانوف اختصاصات مجالس الشعب ال

 .وجميع األحكاـ األخرى المتصمة بيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

القضائية السلطة: الثالث الفصل  

 قضاء الحكم والنيابة العامة
 المادة المائة والحادية والثالثون

 .نو في ذلؾ مجمس القضاء األعمىالسمطة القضائية مستقمة ويضمف رئيس الجميورية ىذا االستقالؿ يعاو 
 المادة المائة والثانية والثالثون

يرأس رئيس الجميورية مجمس القضاء األعمى ويبيف القانوف طريقة تشكيمو واختصاصاتو وقواعد سير العمؿ 
 .فيو

 المادة المائة والثالثة والثالثون
 القضاة مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف. 
 ضاة وضميرىـ وتجردىـ ضماف لحقوؽ الناس وحرياتيـشرؼ الق. 

 المادة المائة والرابعة والثالثون
 .تصدر األحكاـ باسـ الشعب العربي في سورية

 المادة المائة والخامسة والثالثون
 .ينظـ القانوف الجياز القضائي بجميع فئاتو وأنواعو ودرجاتو ويبيف قواعد االختصاص لدى مختمؼ المحاكـ

 المائة والسادسة والثالثون المادة
 .يبيف القانوف شروط تعييف القضاة وترفيعيـ ونقميـ وتأديبيـ وعزليـ

 المادة المائة والسابعة والثالثون
 .النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسيا وزير العدؿ وينظـ القانوف وظيفتيا واختصاصاتيا

 المادة المائة والثامنة والثالثون
 .لدولة القضاء اإلداري ويعيف القانوف شروط تعييف قضاتو وترفيعيـ وتأديبيـ وعزليـيمارس مجمس ا

 المحكمة الدستورية العميا (2)
 
 

 



 

 

 المادة المائة والتاسعة والثالثون
 .تؤلؼ المحكمة الدستورية العميا مف خمسة أعضاء يكوف أحدىـ رئيسا يسمييـ رئيس الجميورية بمرسـو

 
 نالمادة مائة وأربعو

ال يجوز الجمع بيف عضوية المحكمة الدستورية العميا وتولي الوزارة أو عضوية مجمس الشعب ويحدد القانوف 
 .األعماؿ األخرى التي ال يجوز الجمع بينيا وبيف عضوية المحكمة

 
حدى وأربعون  المادة مائة وا 

 .تكوف مدة العضوية في المحكمة الدستورية العميا أربع سنوات قابمة لمتجديد
 

 المادة مائة واثنان وأربعون
 .أعضاء المحكمة الدستورية العميا غير قابميف لإلقالة مف عضويتيا إال وفقًا ألحكاـ القانوف

 
 المادة مائة والثالثة واألربعون

يقسـ رئيس المحكمة الدستورية العميا وأعضاؤىا أماـ رئيس الجميورية وبحضور رئيس مجمس الشعب قبؿ 
 :ـ التاليتولييـ عمميـ القس

 (.أقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينيا وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة )
 

 المادة مائة والرابعة واألربعون
تحقؽ المحكمة الدستورية العميا في الطعوف الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجمس الشعب وتحيؿ إليو تقريًرا 

 .بنتيجة تحقيقيا
 
 
 
 
 



 

 

 خامسة واألربعونالمادة مائة وال
  :تنظر المحكمة الدستورية العميا وتبت في دستورية القوانيف وفقًا لما يمي

  إذا اعترض رئيس الجميورية أو ربع أعضاء مجمس الشعب عمى دستورية قانوف قبؿ إصداره يوقؼ
ذا كا ف إصداره إلى أف تبت المحكمة فيو خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تسجيؿ االعتراض لدييا وا 

 .لمقانوف صفة االستعجاؿ وجب عمى المحكمة الدستورية أف تبت فيو خالؿ سبعة أياـ
  إذا اعترض ربع أعضاء مجمس الشعب عمى دستورية مرسوـ تشريعي خالؿ مدة خمسة عشر يومًا

اعتبارًا مف انعقاد دورة مجمس الشعب وجب عمى المحكمة الدستورية العميا أف تبت فيو خالؿ خمسة 
 مف تاريخ تسجيؿ االعتراض لديياعشر يومًا 

  إذا قررت المحكمة الدستورية العميا مخالفة القانوف أو المرسوـ التشريعي لمدستور يعتبر الغًيا ما كاف
 .مخالفًا منيما لنصوص الدستور بمفعوؿ رجعي وال يرتب أي أثر

 المادة مائة والسادسة واألربعون
ي القوانيف التي يطرحيا رئيس الجميورية عمى االستفتاء الشعبي ال يحؽ لممحكمة الدستورية العميا أف تنظر ف

 .وتناؿ موافقة الشعب
 المادة مائة والسابعة واألربعون

تتولى المحكمة الدستورية العميا بناء عمى طمب مف رئيس الجميورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات 
 .ـالقوانيف والمراسيـ التشريعية وقانونية مشروعات المراسي

 المادة مائة والثامنة واألربعون
ينظـ القانوف أصوؿ النظر والبت فيما تختص بو المحكمة الدستورية العميا ويحدد مالكيا والشروط الواجب 

 .توافرىا في أعضائيا ويعيف رواتبيـ وحصاناتيـ ومزاياىـ ومسؤولياتيـ
 
 
 
 
 

 



 

 

 
الدستور تعديل: الثالث الباب  

 
 األربعونالمادة مائة والتاسعة و 

 لرئيس الجميورية كما لثمث أعضاء مجمس الشعب حؽ اقتراح تعديؿ الدستور. 
 يتضمف اقتراح التعديؿ النصوص المراد تعديميا واألسباب الموجبة لذلؾ. 
 يشكؿ مجمس الشعب فور ورود اقتراح التعديؿ إليو لجنة خاصة لبحثو. 
  أرباع أعضائو اعتبر التعديؿ نيائيا شريطة اقترانو يناقش المجمس اقتراح التعديؿ فإذا أقره بأكثرية ثالثة

 .بموافقة رئيس الجميورية وأدخؿ في صمب الدستور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وانتقالية عامة أحكام: الرابع الباب    

 المادة مائة والخمسون

 .تعتبر مقدمة ىذا الدستور جزءا ال يتجزأ منو
 المادة مائة والحادية والخمسون

 .ىذا الدستور قبؿ مرور ثمانية عشر شيرًا عمى تاريخ نفاذه ال يجوز تعديؿ
 المادة مائة والثانية والخمسون

ريثما يتـ تأليؼ المحكمة الدستورية العميا تختص الييئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيؽ في الطعوف الخاصة 
 .رًا بنتيجة التحقيؽبصحة انتخاب أعضاء مجمس الشعب بعد إحالتيا إلييا مف رئيسو وتقدـ إليو تقري

 المادة مائة والثالثة والخمسون
 .تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبؿ إعالف ىذا الدستور سارية المفعوؿ إلى أف تعدؿ بما يوافؽ أحكامو

 المادة مائة والرابعة والخمسون
انتخابو رئيسا  تنتيي مدة والية رئيس الجميورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية مف تاريخ إعالف

 .لمجميورية العربية السورية
 المادة مائة والخامسة والخمسون

تجري االنتخابات ألوؿ مجمس شعب في ظؿ ىذا الدستور خالؿ تسعيف يوما مف إعالف إقراره باالستفتاء 
 .الشعبي

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 المادة مائة والسادسة والخمسون
 .رسمية ويعتبر نافذًا مف تاريخ إقراره باالستفتاء الشعبيينشر رئيس الجميورية ىذا الدستور في الجريدة ال

 . 13/3/1973و  9/2/1393دمشؽ في 
 رئيس الجميورية

 حافظ األسد
 2قانون رقم 

 29/3/1980تاريخ 
 تعديؿ المادة السادسة مف الدستور

 رئيس الجميورية
ىػ الموافؽ 29/4/1400 بناء عمى أحكاـ الدستور وعمى ما أقره مجمس الشعب بجمستو المنعقدة بتاريخ

 .ـ16/3/1980ؿ
 :يصدر ما يمي
 :المادة األولى

 :تعدؿ المادة السادسة مف الدستور عمى الشكؿ التالي
 .المادة السادسة: يبيف القانوف عمـ الدولة وشعارىا ونشيدىا واألحكاـ الخاصة بكؿ منيا

 .المادة الثانية: ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية
 .ـ29/3/1980ىػ و 13/5/1400دمشؽ في 

 رئيس الجميورية
 حافظ األسد
 81قانون رقم 

 1991/ 3/7تاريخ 
مف دستور الجميورية العربية السورية المتعمقة بانتخاب الرئيس الجديد  84تعديؿ الفقرة الثالثة مف المادة 

 رئيس الجميورية
 بناء عمى أحكاـ الدستور

 



 

 

 م8/7/8118ىـ الموافق ل 81/82/8188عقدة بتاريخ وعمى ما أقره مجمس الشعب بجمستو المن
 :يصدر ما يمي
 :المادة األولى

 :مف دستور الجميورية العربية السورية وتصبح كما يمي 84تعدؿ الفقرة الثالثة مف المادة 
يتـ انتخاب الرئيس الجديد قبؿ انتياء والية الرئيس القائـ في مدة ال تقؿ عف شير واحد وال تزيد عمى ستة 

 .شيرأ
 :المادة الثانية

 .ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية
 .ـ3/7/1991ىػ و 21/12/1411دمشؽ في 

 رئيس الجميورية
 حافظ األسد
 1قانون رقم 

 11/6/2000تاريخ 
 نائب رئيس الجميورية

 منو 149و 88بناء عمى أحكاـ الدستور وخاصة المادتيف 
ىػ الموافؽ لمعاشر  1421ة يـو السبت الثامف مف ربيع األوؿ وعمى ما أقره مجمس الشعب في جمستو المنعقد

 .ـ2000مف حزيراف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 :يصدر ما يمي
 :المادة األولى
 :مف دستور الجميورية العربية السورية وتصبح كما يمي 83تعدؿ المادة 

متمًا الرابعة  يشترط في مف يرشح لرئاسة الجميورية أف يكوف عربيًا سوريًا متمتعًا بحقوقو المدنية والسياسية )
 (.والثالثيف عاما مف عمره

 
 :المادة الثانية

 .ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية
 .ـ11/6/2000ىػ الموافؽ  9/3/1421دمشؽ في 

 نائب رئيس الجميورية
 خداـ عبد الحميـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 8171عمم الجميورية العربية السورية عام 
 

 2 رقـ بالقانوف ـ 1973 عاـ دستور مف السادسة المادة تعديؿ بعد المتحدة العربية الجميورية عمـ  اتخذ
 .ـ 1980 لسنة 14 العدد 1 الجزء الرسمية الجريدة في المنشور ـ 29/3/1980 تاريخ

 
 في ونشر السورية العربية لمجميورية الوطني العمـ ألوصاؼ المحدد 25 رقـ فالقانو  صدر 3/4/1980 في

 :كالتالي ونصو 601 الصفحة 1980 لسنة( األوؿ الجزء) 15 العدد الرسمية الجريدة
 ذات منيا كؿ نجمتاه وبو واألحمر، واألبيض األسود: ألواف ثالثة مف السورية العربية الجميورية عمـ يتألؼ
 مستطيالت ثالثة مف يتكوف طولو، ثمثا عرضو الشكؿ، مستطيؿ العمـ ويكوف أخضر، لونيا شعب خمس

 وتتوسط األسود، بالموف وثمثيا األبيض، بالموف وأوسطيا األحمر، أعالىا العمـ، بطوؿ األبعاد متساوية
 .األبيض المستطيؿ النجمتاف

 التي الكبرى العربية الوحدة عمى تأكيداً  المتحدة العربية الجميورية عمـ في المذكورة نفسيا ىي: العمـ مدلوالت 
 .عربي كؿ ىدؼ ىي

 األحمر والموف العباسية، الخالفة عمى يدؿ األسود الموف: يمي كما اعتبارىا تـ باأللواف تتعمؽ مدلوالت وىناؾ
 .دمشؽ عاصمتيا كانت التي األموية الخالفة عمى يدؿ األخضر والموف والفداء الشيادة عمى يدؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


