
السوري فھرس المراسيم و القوانين  

 دستور الجمھورية العربية السورية 

 المجموعة المدنية 
 . القانون المدني

 . قانون أصول المحاكمات
 .اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى

 .قانون البينات
> 10/2006(المعّدل بالقانون   2001لعام  6قانون اإليجار رقم  تنفيذيةمتضمناً التعليمات ال > ). 

 . قانون الخبراء
قانون التحكيم 2008لعام  4القانون  . 

 الكتّاب بالعدل
 . قانون الكتّاب بالعدل

 . اختصاصات ورسوم الكتّاب بالعدل
 .الجمعيات التعاونية السكنية

1981/ 13قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم  . 
 .النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية

عقود الجمعية التعاونية السكنيةنظام   . 

 المجموعة الجزائية 
 .قانون العقوبات العام

2004لعام  17قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المعّدل بالمرسوم   ). 
 . قانون العقوبات العسكرية

صادر عن مدير إدارة القضاء العسكري 42483تعميم رقم  . 
 . قانون األحداث الجانحين

المتضمن تعديالت على قانون األحداث 2003للعام  52ي رقم المرسوم التشريع . 
 .أصول تسليم المجرمين العاديين والمالحقين قضائيا بجرائم عادية

الخاص بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرھاب 2005لعام  33المرسوم التشريعي رقم  . 
  .قانون العقوبات االقتصادية

2004لعام  16( ملغى بالمرسوم  صادي قانون إحداث محاكم األمن االقت  ). 
2004لعام  16قانون عقوبات تھريب العمالت والمعادن الثمينة ( معّدل بالمرسوم   ). 

2005لعام  26قانون مكافحة التھريب ( معّدل بالمرسوم التشريعي   ).  
جمع األموال 1994لعام  8القانون رقم   .  

لعام  16رية واألجنبية ( معّدل بالمرسوم قانون إدخال وإخراج وحيازة العمالت السو 2004 ). 
الخاص باألسلحة والذخائر 2001للعام  51المرسوم التشريعي رقم   .  
 .قانون منع الغش والتدليس

2000/  22( معّدل بالقانون   قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة   ) . 
2005لعام   60قانون سرقة الكھرباء ( معدل بالمرسوم التشريعي   ). 

 . قانون مكافحة الدعارة
 . نظام احتكار التبغ و التنباك

1993لعام  2قانون المخدرات ـ رقم  . 
القاضي بتحديد عقوبة تھريب مادة المازوت والمشتقات النفطية  2008للعام  42المرسوم التشريعي رقم 
 .والمواد األخرى المدعومة

 
 قوانين ومراسيم العفو

16/11/2000( عن الجرائم المرتكبة قبل  2000 لعام 17قانون العفو رقم   ). 
10/06/2003منح عفو عام ( عن الجرائم المرتكبة قبل  - 2003/  22م.ت   ). 
15/07/2004منح عفو عام ( عن الجرائم المرتكبة قبل  - 2004/  41م.ت   ). 
28/12/2006منح عفو عام ( عن الجرائم المرتكبة قبل  - 2006/  58م.ت   ). 
17/07/2007منح عفو عام ( عن الجرائم المرتكبة قبل  - 2007/  56م.ت   ). 



 مجموعة األحوال الشخصية
 المسلمون

2003لعام  18( معدل بالقانون  7/9/1953تاريخ  59قانون األحوال الشخصية رقم   ). 
  .كتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشا

 المسيحيون
الكاثوليكية 2006لعام  31لطوائف الكاثوليكية رقم قانون األحوال الشخصية ل . 

2004) لعام  23قانون األحوال الشخصية للروم األرثوذكس / القانون رقم (   . 
2004) لعام  10قانون األحوال الشخصية للسريان األرثوذكس القانون رقم (   .  

 .قانون األحوال الشخصية للطائفة األرمنية األرثوذكسية
اج للكنيسة الشرقية نظام سر الزو  

 . قانون األحوال الشخصية للمحاكم المذھبية اإلنجيلية في سورية ولبنان
 الموسويون

 كتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية للموسويين 
 الطائفة الدرزية

 األحوال الشخصية للطائفة الدرزية

 أحوال مدنية
دنيةقانون باألحوال الم 2007لعام  26المرسوم التشريعي   

القاضي بإحداث ھيئة عامة تسمى الھيئة السورية لشؤون األسرة 2003للعام  42القانون رقم   
تعميم صادر عن وزير العدل حول القرارات الصادرة عن قضاة الشرع المتضمنة الحجر على بعض األشخاص. 

  2005/ت 1009 - 4823رقـم: 

 المجموعة التجارية 
افسة و منع االحتكارقانون المن 2008لعام  7القانون   . 

قانون الشركات 2008لعام  3القانون  . 
قانون حماية المستھلك. والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيقه 2008لعام  2القانون رقم  . 
قانون التجارة 2007لعام    33القانون رقم  .  

 . قانون حماية الملكية التجارية والصناعية
ون االستثمارقان 2007لعام   8 المرسوم التشريعى  . 
إحداث ھيئة االستثمار السورية   2007لعام  9المرسوم التشريعى  .  

قانون العالمات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة  2007لعام  8القانون 
 .غير المشروعة

شركة إعادة تقويم أصولھا الذي يعطي الحق ألي مؤسسة فردية أو      2007للعام  61المرسوم التشريعي 
  .الثابتة

 .قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
 .نظام استثمار المناطق الحرة

 .أنظمة االستثمار في المناطق الحرة في الجمھورية العربية السورية
 . التعليمات التنفيذية إلجراءات منح التراخيص لطلبات اإلشغال لألنشطة في المدينة الحرة اإلعالمية

حول االستثمار في قطاع السياحة 186القرار رقم  . 
حول شروط إقامة المجمعات والمنشآت السياحية 198القرار رقم  . 

بإعفاء شھادات المنشأ التجارية العربية من التصديق القنصلي 2005للعام  80المرسوم التشريعي رقم  . 

 المجموعة المصرفية 
ف " قانون تأسيس المصارف الخاصةقانون إنشاء المصار 2001/ لعام  28قانون/   ". 

 2060الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  2001لعام  28التعليمات التنفيذية للقانون رقم 
26/9/2001وتاريخ  . 

قانون سرية المصارف " السرية المصرفية 2005لعام  34المرسوم التشريعي رقم   ". 
  1952تاريخ  208تب القطع المرسوم التشريعي رقم قانون انتقال األموال وتنظيم مك

السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة. " مزاولة مھنة الصرافة 2006لعام  24القانون   ". 
 ... pdf .التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مھنة الصرافة

رخصة ببيع المواطنين السوريين العمالت السماح للمصارف الم 2005للعام  82المرسوم التشريعي رقم 
 .األجنبية

إحداث مركز التدريب والتأھيل المصرفي 2005لعام  52المرسوم التشريعي رقم  . 
قانون مصرف التوفير 2005لعام  29المرسوم التشريعي رقم  . 



قانون المصرف الزراعي التعاوني 2005لعام  30المرسوم التشريعي رقم  . 
قانون المصرف العقاري 2005لعام  31م المرسوم التشريعي رق . 

قانون مصرف التسليف الشعبي 2005لعام  32المرسوم التشريعي رقم  . 
إحداث المصارف اإلسالمية 2005لعام  35المرسوم التشريعي  . 

جدولة أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي  2004لعام  69المرسوم التشريعي رقم 
 .التعاوني

جدولة ديون المصرف الزراعي 2000لعام  2تعديل القانون  2005لعام  46المرسوم التشريعي رقم  . 
 ( أوراق مالية ( بورصة

إحداث ھيئة األوراق واألسواق المالية السورية 2005لعام    22القانون  . 
قتصادياعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع ا 2006لعام  35المرسوم التشريعي  . 

لعام الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية 15المرسوم التشريعي رقم  . 

 المجموعة الضريبية 
إحداث ھيئة عامة للضرائب والرسوم 2007لعام  41القانون  . 

2005لعام    41( معّدل بالقانون    2003للعام  24قانون ضريبة الدخل رقم   ). 
ضريبة البيوع العقارية ( 2005لعام    41القانون   ). 

طرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات 2006لعام  53المرسوم التشريعي  . 
لعام  41الخاص بضرائب البيوع العقارية تعديل القانون  2006لعام  52المرسوم التشريعي   10والقانون  2005

2006لعام  . 
والمرسوم التشريعي  2003لعام  24ب الدخل رقم المعدل لقانون ضرائ 2006لعام  51المرسوم التشريعي 

لعام  103والمرسوم التشريعي  1991لعام  10والقانون  2004لعام  61 1952 . 
2005لعام  44فرض رسم الطابع المرسوم التشريعي رقم   . 

عمل القاضي بإنھاء ال 2004لعام  56رقم   رسم االنتقال على التركات والوصايا والھبات المرسوم التشريعي 
وتعديالته 1952لعام  101بأحكام المرسوم التشريعي رقم   . 

رسم حماية البيئة على السيارات 2005لعام  42المرسوم التشريعي رقم  . 
فرض رسم على اإلنفاق االستھالكي 2004  لعام    61 المرسوم التشريعي رقم  . 
قانون رسم اإلنفاق  2004 لعام 61تعديل المرسوم التشريعي  2005لعام  41المرسوم التشريعي رقم 

 .االستھالكي
الخاص باستيفاء ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين 2004للعام  39القانون رقم  . 
/ حول ضريبة الدخل عن أعمال التعھدات والمقاوالت والخدمات والتوريدات 2004/ للعام/60القانون رقم/

م والمشتركالمنفذة مع جھات القطاع العا . 
 .  2003للعام  25مكافحة التھرب الضريبي القانون رقم 

إعفاء الصادرات السورية من الضرائب 2001للعام  15المرسوم التشريعي رقم  . 
حول فرض رسم الخدمات -صادر عن مجلس محافظة مدينة دمشق  -/ م . د  116 -رقم  تعميم  . 

 
 :اإلعفاءات

القاضي بإعفاء مكلفي الضرائب والرسوم من الغرامات والجزاءات ( لغاية  2001لعام  25المرسوم التشريعي 
31/12/2001  ). 

إعفاء مكلفي ضريبة دخل األرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات ( لغاية  2005لعام  45المرسوم التشريعي 
31/10/2005  ). 

و الفوائد إعفاء القروض الزراعية من غرامات التأخير 2007لعام  25القانون رقم  31/12/2008لغاية  )   ). 
إعفاء المدينين للھاتف الثابت من الفوائد ( لغاية  2007لعام  45المرسوم التشريعي  31/8/2008 ). 

القاضي بإعفاء األشخاص الذين تجاوزت ملكيتھم الحد األعلى  2008للعام  19المرسوم التشريعي رقم 
 .لسقف الملكية الزراعية

 المجموعة الجمركية 
 جمارك

2006لعام  38قانون الجمارك رقم   .  
تحصيل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة 2005لعام  42القانون  . 

تعديل نسب الرسوم الجمركية 2005للعام    197المرسوم رقم   . 
الية الحق في شراء الذي يمنح إلدارة الجمارك بقرار من وزير الم 2008للعام  56المرسوم التشريعي رقم 

 .البضائع المستوردة
 



 مرافىء
  .  نظام االستثمار الموحد للمرافئ السورية

والمرفق به النظام الموحد للضابطة المرفئية 507المرسوم رقم   .  
تسوية أوضاع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافىء السورية  2006لعام  1القانون رقم 

العامةومديرية الجمارك  . 

 المجموعة العقارية 
2008للعام  48. ( المعدل بالمرسوم رقم 1926/  188قانون السجل العقاري القرار رقم   ) 

 .الالئحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
قانون االدخار من أجل السكن 1978/ لعام  38القانون رقم /  . 

المساكن الشعبية بشأن تسديد قيمة 1979/ لعام  17المرسوم تشريعي رقم /  . 
حول مدة التقسيط للمساكن  1979/ لعام  17تعديل المرسوم /  2002/ لعام  36المرسوم التشريعي / 

 .الشعبية
حول شروط شراء المساكن من الجھات العامة 1986/ لعام  39القانون رقم /   . 

تمليك المساكن العمالية 2002/ لعام  46مرسوم تشريعي /  . 
قانون ھيئات شاغلي األبنية ولجانھا اإلدارية 2002عام ل 55القانون رقم  . 

اختصاص مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات 2005للعام  75المرسوم التشريعي رقم  . 
 . نظام التحرير والتحديد
  .قرار التحديد االختياري
  . قانون إزالة الشيوع
  .قانون إعمار العرصات

1979لعام  60م قانون التوسع العمراني رق  . 
1979لعام  60تعديل لقانون التوسع العمراني رقم  2000/ لعام  26القانون رقم /  . 

 . نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني
  . عمليات التحسين العقاري
  .قانون تنظيم بيع األراضي

1960لعام  44قانون مخالفات األبنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم   . 
قانون مخالفات البناء 2003لعام  1القانون رقم  . 

مجلس محافظة دمشق) “ 26/1/2005/ م.د ( 27تسوية المخالفات قرار رقم / ”. 
 . قانون استصالح األراضي
 . قانون اإلصالح الزراعي

 . الالئحة التنفيذية لقانون اإلصالح الزراعي *
 . قانون التوسع السكني

لبناء المؤلف من طوابق وشققنظام إدارة ا  . 
المتضمن الطعن بطريقة إعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري أو  1939ل ر لعام  323القرار رقم 

 . محكمة االستئناف الصادرة في القضايا العقارية
طرفا فيھا خضوع قرارات إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة  1958لعام  70القرار رقم 

 للتمييز 
 . قانون اآلبار
 . قانون اآلثار

الخاص بالحـراج 2007لعام  25المرسوم التشريعي   . 
 . أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي

المتعلق بشؤون النظافة العامة والمحافظة على المظھر الجمالي لألبنية  2004لعام  49القانون رقم 
ةوالمحالت التجارية والحدائق العام . 

تمديد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن 2005لعام  27المرسوم التشريعي  . 
2008للعام  49حول تحديد المناطق الحدودية. ( المعدل بالمرسوم رقم  2004لعام  41القانون رقم   )  
تعلقة بالمنتفعين من أراضي / تعديل عدة فقرات من مراسيم وقوانين الم 2004/ للعام /  61القانون رقم/ 

 . الدولة
القاضي بأن تعد أراضى البادية من أمالك الدولة 2006لعام  62القانون  . 

القاضي بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن    2006لعام    67القانون رقم 
 .الطبيعية

واستئجار واستثمار األراضي والعقارات القاضي بالسماح للمستثمرين بتملك 2007للعام  32القانون رقم  . 
الخاص بتنظيم التعاون السكني 2007لعام  17القانون رقم  . 
المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابھا  2008لعام  11القانون رقم 



 .في أراضي الجمھورية العربية السورية
التطوير واالستثمار العقاري قانون 2008للعام  15القانون رقم   . 

القاضي بإزالة األبنية المخالفة 2008للعام  59المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية 2008للعام  33القانون رقم  . 
ئات التي يقع مركزھا المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الھي 2008للعام  34القانون رقم 

 .الرئيسي خارج أراضي الجمھورية العربية السورية

   مجموعة قوانين العمل
 قطاع خاص

1959لعام  91قانون العمل الموّحد رقم   (* ). 
 . قانون أصول تسريح العمال

 . أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

 
 قطاع عام

الخاضعة ألحكام قانون التأمينات االجتماعية حول ضم الخدمات 2008للعام  9القانون رقم  . 
بالمئة إلى الرواتب واألجور  25القاضي بإضافة زيادة قدرھا  2008للعام  24المرسوم التشريعي رقم 

 .الشھرية
القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين  2008للعام  25المرسوم التشريعي رقم 

لمئةبا 25والمدنيين زيادة قدرھا  . 
نظام العاملين األساسي في الدولة 2004لعام  50القانون رقم  . 

و المتعلق بتنفيذ القانون األساسي للعاملين في الدولة  حول تعويض التمثيل 475المرسوم  . 
و المتعلق بتنفيذ القانون األساسي للعاملين في الدولة  حول حوافز العاملين 476المرسوم  . 
ت العامل المعار و المتعلق بتنفيذ القانون األساسي للعاملين في الدولةحول تعويضا   477المرسوم  . 

 . قانون مجلس التأديب
 . قانون إنشاء المحاكم المسلكية 

المتضمن زيادة الرواتب واألجور 2000للعام  36المرسوم التشريعي رقم   . 
المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية 2000للعام  37المرسوم التشريعي رقم    . 

القاضي بزيادة األجور  2004للعام  31و  30المرسوم التشريعي رقم  . 
زيادة رواتب الموظفين الدينيين 2005لعام  28المرسوم التشريعي  . 

الخاص بصرف منحة 2004لعام  43القانون رقم  . 
صرف منحة للعاملين في الدولة 2005للعام  29القانون رقم  . 

مھلة سنة لضم الخدمات 2005للعام  79المرسوم التشريعي رقم  . 
الخاص بإجراء عملية تقويم األداء لجميع العاملين في الجھات العامة 2005لعام    322المرسوم  . 

25/5/2005تاريخ  - / م20تحديد نسب تعويض طبيعة العمل واالختصاص القرار  . 
زيادة الرواتب واألجور 2006لعام  14المرسوم التشريعي  . 
منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة راتب 2006لعام  15المرسوم التشريعي  . 

 
 تأمينات اجتماعية

 . قانون التأمينات االجتماعية
المتضمن تعديل قانون التأمينات االجتماعية 2001للعام  78القانون   . 

/ القاضي بإعفاء أصحاب األعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة  2004/ للعام /  59القانون رقم/ 
أمينات االجتماعيةللت . 

 
  مجموعة قوانين السير والمركبات

الذي عّدل الرسوم السنوية المترتبة على السيارات  23/09/2008تاريخ  54المرسوم التشريعي رقم 
 .السياحية

2004للعام  31المتضمن تعديل قانون السير والمركبات رقم  2008للعام  11المرسوم التشريعي رقم  . 
11/2008. ( المعّدل بالمرسوم 2004لعام  31كبات ـ رقم قانون السير والمر  ) . 

و تحديد شروط جديدة لبيع وشراء  41إنھاء العمل بأحكام القانون رقم  20/3/1988تاريخ  4قانون رقم 
  .السيارات

القاضي بتعديل التعرفة الجمركية بما يتماشى مع التصنيف العالمي 2001لعام  166المرسوم رقم   . 



23/3/1988تاريخ  212ر النقل رقم قرار وزي  . 
السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآليات وأثاث منزلي 19/1990قانون رقم    . 

 .قانون استيراد سيارات للمعوقين

 
  المجموعة اإلدارية
 . قانون مجلس الدولة

1983لعام  20قانون االستمالك المرسوم التشريعي رقم  . 
 .قانون البطاقة الشخصية

الجنسيةقانون   . 
 .قانون نظام جوازات السفر
المتضمن أحكام دخول وخروج األجانب 1970للعام  29المرسوم التشريعي رقم   . 

استيفاء رسم مغادرة 2005لعام    67المرسوم التشريعي  . 
 أنظمة العقود لدى الجھات العامة

الخاص بنظام العقود للجھات العامة 2004لعام  51القانون رقم   . 
 .  العامة والشركات العامة والمنشآت العامة  بشأن المؤسسات 2005لعام  2قم القانون ر

قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع 2005لعام  8القانون  . 

 
  المجموعة القضائية
 .قانون السلطة القضائية

قانون مجلس الدولة 1959لعام  55المرسوم التشريعي رقم   . 
 . الئحة التفتيش القضائي

انون الرسوم والتأمينات القضائيةق  . 
القاضي بتعديل أحكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة 2001لعام 30المرسوم التشريعي رقم  .  
زيادة قيمة التعويض للقضاة والمساعدين 2005للعام  92المرسوم التشريعي رقم  . 
اة ومحامو الدولةعالوة ترفيع استثنائية للقض 2005للعام  93المرسوم التشريعي رقم  . 
تعديل قيمة اللصيقة القضائية 2005للعام  94 المرسوم التشريعي رقم   . 
إجازة مجلس الوزراء بصرف القضاة 2005للعام  95 المرسوم التشريعي رقم   . 
تشكيل لجنة قضائية سورية للتحقيق بما يتصل بمھمة لجنة  2005للعام  96المرسوم التشريعي رقم 

 .التحقيق الدولية
قاضي من الخدمة 81مرسوم بتسريح  2005للعام  423  المرسوم  . 

صادر عن وزير العدل 2005 - / ل   2400القرار رقم /  .  
رفع سن تقاعد القضاة إلى السبعين 2006لعام   64 القانون رقم  . 
تمديد خدمة قضاة مجلس الدولة سنوياً  2006لعام   65القانون رقم  . 

 
 محامون

) حول المكافآت السنوية للمحامين 3933تعديل القرار (   ... 
 .كتاب إلى السيد وزير العدل حول تحريك الدعاوى العامة بحق المحامين

صادر عن وزير العدل 2005 - / ل   2399القرار رقم /  . 

 
  قوانين متفرقة

 
 مطبوعات

الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات 2001للعام  50المرسوم التشريعي رقم   .   
قانون المطابع والمكتبات  2001لعام  50تعديل المرسوم التشريعي  2005لعام  13التشريعي  المرسوم

 .والمطبوعات
  . قانون حماية حقوق المؤلف

إنشاء اتحاد الناشرين 2005لعام  14القانون رقم  . 
ع دمج مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والمؤسسة العربية السورية لتوزي 2005لعام    16القانون رقم 
 .المطبوعات



إحداث الھيئة العامة السورية للكتاب 2006لعام  8  القانون  . 
إحداث المؤسسة العامة للطباعة 2008لعام  15المرسوم التشريعي  . 

 
 خدمة العلم

المتضمن قبول البدل النقدي من المغتربين المقيمين في القارة  1979للعام  47المرسوم التشريعي رقم 
  . األمريكية
دل النقدي من المقيمين في الخارجقبول الب .  

مدة خدمة العلم اإللزامية العادية 2005/ لعام /1المرسوم التشريعي رقم /  . 
حول دفع البدل 2005/ لعام /2المرسوم التشريعي رقم /  . 
المتعلق بالتدريب العسكري الخاص بطالب الجامعات و المعاھد   2005/ لعام 3المرسوم التشريعي رقم / . 

السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج 2005لعام    26ن رقم القانو . 
قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة 2005لعام    63المرسوم التشريعي  .  

الخاص بقانون خدمة العلم 2007للعام  30المرسوم رقم   . 
راً شھ 21القاضي بتخفيض خدمة العلم إلى  2008للعام  16القانون رقم  . 

 
 تعليم

الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد  2001للعام  36المرسوم التشريعي رقم 
  . الدراسة الثانوية

حول تنظيم المؤسسات التعليمية  2/9/2004/ تاريخ55التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ذي الرقم /
  .الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي

ت المعلمين الوكالءقانون تثبي .  
ضم ساعات التدريس للخدمة الفعلية 2004لعام  40القانون رقم   . 

قانون تنظيم الجامعات  2006لعام  6القانون رقم  . 
قانون التفرغ العلمي 2006لعام  7القانون رقم  . 

شقالقاضي باحداث معھد عاٍل للترجمة والترجمة الفورية في جامعة دم 2005للعام  405  المرسوم  . 
إحداث الھيئة العليا للبحث العلمي 2005لعام    68المرسوم التشريعي  . 

إحداث جامعة خاصة في الجمھورية العربية السورية باسم جامعة الوادي  2005لعام    281المرسوم 
 السورية األلمانية الخاصة

عاإحداث جامعة خاصة للعلوم والتكنولوجيا في ريف دمشق ودر 2005لعام    339المرسوم  . 
الترخيص بإحداث جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية 2005لعام  191المرسوم رقم  . 
الترخيص بإحداث الجامعة العربية األمريكية الخاصة للتكنولوجيا 2005لعام  192المرسوم رقم  . 
الترخيص بإحداث الجامعة العربية األوروبية الخاصة 2005لعام  193المرسوم رقم  . 
الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 2005لعام  194المرسوم رقم  . 

الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية 2005لعام  3القانون رقم  . 
القاضي بإحداث ھيئة عامة باسم دار األسد للثقافة والفنون   2006لعام  54القانون  . 

ديدة في عدد من الجامعاتإحداث كليات ج 2007لعام  319المرسوم  . 
إحداث فروع للجامعات بالمحافظات 2008لعام  139المرسوم  . 

بمنح العاملين الحائزين على دبلوم التأھيل التربوي   القاضي 2008للعام  38المرسوم التشريعي رقم 
بالمئة 3تعويضا قدره  . 
ريبيةالقاضي بإحداث ھيئات عامة صحية علمية تد 2008للعام  17القانون رقم  . 

 
 :الموازنة العامة للدولة

2008الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2007لعام  36القانون  . 
المتعلق بالموازنة العامة للدولة 1986لعام  8تعديل المرسوم التشريعي  2005لعام  1القانون  . 

 
 :مجلس الشعب

بات أعضاء مجلس الشعبالقاضي بتحديد موعد انتخا 2007/ لعام 100المرسوم رقم / . 
 .التعليمات التنفيذية العامة النتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع

الخاص باالنتخابات 2006لعام  66القانون رقم  . 



 
 :إدارة محلية

تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظات ومجالس المدن 2007لعام  303المرسوم رقم  . 
الخاص بـ تصديق تشكيل المكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز  2007لعام  28القرار الجمھوري رقم  

 .المحافظات
الخاص بـ تصديق تشكيل المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات 2007لعام  29القرار الجمھوري رقم   . 

الخاص بتأمين اإليرادات الالزمة للمجالس المحلية 2007لعام  18القانون رقم  . 
2003لعام  30وزرعھا القانون  تنظيم عمليات نقل األعضاء . 

2003للعام  39قانون الدفاع المدني ـ القانون رقم  . 
2003للعام  64قانون الجھاز المركزي للرقابة المالية المرسوم التشريعي رقم  . 

لعام  86المتضمن تعديل بعض أحكام م. ت. رقم   2004للعام  5المرسوم التشريعي رقم  المتعلق  1968
دولةبھيئة تخطيط ال .  

إعفاء المغتربين من موافقة الزواج 2004للعام  15المرسوم التشريعي رقم  . 
" قانون المعوقين  2004للعام    34القانون رقم   ". 

قانون الغرف الصناعية 2004للعام  35القانون رقم  . 
بشأن تنظيم العالقات الزراعية    2004لعام  56القانون رقم  . 

الخاص برسم االغتراب 2004م لعا 60المرسوم التشريعي رقم  . 
إحداث الھيئة العامة لمنظومة االتصاالت الالسلكية 2004لعام  62المرسوم التشريعي رقم  . 

القاضي بإحداث المركز الوطني للزالزل 2004لعام  54القانون   . 
القاضي بإنشاء اتحاد الفنانين التشكيليين 2004لعام  55القانون رقم  . 

لعام  43إحداث ھيئة اإلشراف على التأمين ( معّدل بالمرسوم  2004للعام  68 المرسوم التشريعي رقم
2005 ). 

القاضي بإلغاء مرسوم إحداث المؤسسة العامة للمكننة الزراعية 2004لعام  326المرسوم رقم  . 
إحداث المؤسسة االجتماعية العسكرية 2005لعام  6القانون رقم  . 
اتب العلمية للدعاية الطبيةنظام المك 2005لعام  7القانون رقم  . 

الخاص باالتحاد الرياضي العام في الجمھورية العربية السورية 2005لعام   7المرسوم التشريعي رقم  . 
(ھيئة البحوث 1976لعام  12تعديل القانون  2005لعام  18المرسوم التشريعي  ). 

إحداث الھيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب 2005لعام  20القانون  . 
قانون خزانة تقاعد المھندسين في الجمھورية العربية السورية 2005لعام  23لقانون ا . 

المتضمن توحيد مالك وزارة  2003لعام  69تعديل المرسوم التشريعي  2005لعام  23المرسوم التشريعي 
 . االقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية

المتضمن تجديد الرخص 2001لعام  51تعديل المرسوم التشريعي  2005لعام  25المرسوم التشريعي   . 
تنظيم آلية عمل مجلس الوزراء 2005لعام  40المرسوم التشريعي  . 

تنظيم سوق التأمين 2005لعام  43المرسوم التشريعي رقم  . 
شعةاإلجراءات الكفيلة بالحد من أضرار استخدام مصادر األ 2005لعام    64المرسوم التشريعي  . 

إجازة رئيس مجلس الوزراء ألن يعھد ببعض اختصاصاته 2005للعام     69المرسوم التشريعي رقم  . 
الخاص بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتھا 2006لعام  26القانون  . 

 .قانون تنظيم لباس رجال الدين المسلمين
الناظم لحماية الثروة الحيوانية 2006لعام  29القانون   . 

الخاص بالمراكز الحدودية 2006لعام  20التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم التعليمات  . 
إحداث الھيئة العامة إلدارة وتنمية البادية 2006لعام  34المرسوم التشريعي  . 

حماية اإلنتاج الوطني 2006لعام    42القانون رقم  . 
إحداث ھيئة عامة صحية باسم بنك العيون 2007لعام  3القانون  . 

إحداث المعھد العالي إلدارة المياه 2007لعام  27التشريعي المرسوم  . 
الخاص بالحجر الصحي الزراعي 2007لعام  26القانون رقم  . 

، الخاص بنظام الحوافز اإلنتاجية2007) للعام 59المرسوم التشريعي رقم ( . 
الخاص باألوراق المالية الحكومية 2007للعام  ) 60المرسوم التشريعي رقم ( . 

الخاص بــ صرف منحة لمرة واحدة بمعدل خمسين بالمئة من  2007لعام  57م التشريعي رقم المرسو
 .الرواتب واألجور

إحداث شركة طيران مساھمة مغفلة 2008لعام  5القانون  . 
الخاص بخدمة الريف لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة 2008للعام  8القانون رقم  . 

القاضي بإحداث صندوق دعم اإلنتاج الزراعي 2008للعام  29المرسوم التشريعي رقم  . 
الذي يقضي بتنظيم عملية إجراء الدراسات الدوائية في سورية 2008للعام  37المرسوم التشريعي رقم  . 

بشان تنظيم الصناعة وتشجيعھا و الساري المفعول حاليا 1958للعام  21القانون رقم  . 



ير كفاءة استھالك الطاقة لألجھزة الكھربائيةالمتعلق بمعاي 2008للعام    18 القانون رقم  . 
المتعلق بسالمة الغذاء و ضمان صحية وجودة األغذية 2008للعام  19القانون رقم  . 
المتضمن األحكام التي يخضع لھا استخراج وإنتاج الملح وتسويقه 2008للعام  23القانون رقم  . 
ات طابع إداري تسمى الھيئة العامة للثروة القاضي بإحداث ھيئة عامة ذ 2008للعام  31القانون رقم 
  .السمكية

2009الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2008للعام  32القانون رقم   . 
المتعلق بمؤسسات تنظيم الرحالت السياحية أو وكاالت السفر 2009للعام  2القانون رقم  ... 
قةقانون الحفاظ على الطا 2009للعام  3القانون رقم   . 

القاضي بإحداث صندوق لدى ھيئة التنمية وترويج الصادرات  2009للعام  19المرسوم التشريعي رقم 
 . يسمى صندوق تنمية الصادرات

القاضي بإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة 2009للعام  25المرسوم التشريعي رقم   
ـ  188إلضافة إلى عدة مراسيم رقم ( القاضي بإجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات با 187المرسوم رقم 

) تقضي تعيين عدد من المحافظين 190ـ  189 . 
القاضي بإحداث الھيئة العامة لالتصاالت الالسلكية الخدماتية 2009للعام  48المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بإحداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني 2009للعام  49المرسوم التشريعي رقم  . 

الناظم إلحداث الغرف الصناعية 2009للعام  52لمرسوم التشريعي رقم ا . 
القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمھا في األماكن  2009للعام  62المرسوم التشريعي رقم 

  "العامة المحددة. "الصيغة النھائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم
ناظم لعمل المقالع لجھة استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعيةال 2009للعام  26القانون رقم  . 
القاضي باعتماد اإلجراءات الالزمة والتعھد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي  2009للعام  29القانون رقم 

 .لمادة المازوت
القاضي بتنظيم مھنة المحاسبة 2009للعام  33القانون رقم  . 
2010القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2009للعام  37القانون رقم  . 
القاضي بإحداث ھيئة عامة تسمى الھيئة العامة لإلشراف على التمويل  2009للعام  39القانون رقم 
 .العقاري

المتعلق باستقدام المربيات من غير السوريات 1/10/2007تاريخ  62المرسوم التشريعي رقم  . 
استقدام الخادمات / المربيات 10/12/2009/ م.و تاريخ  108رقم قرار  . 

( غير مبوبة  ) 2010تشريعات عام (   )   

المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية 2010لعام  1القانون رقم  . 
المتعلق بجرائم االتجار باألشخاص 2010لعام  3المرسوم التشريعي رقم  . 
الخاص بمھام وزارة الخارجية وتوزيع اختصاصاتھا 2010لعام  4المرسوم التشريعي رقم  . 

المتعلق بعمل المصارف  2001لعام  28القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم  2010لعام  3القانون رقم 
 .المرخصة في سورية

 2007لعام  25القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم  2010لعام  16المرسوم التشريعي رقم 
ق بالحراجالمتعل . 

باعتبار كل عامل لدى الجھات العامة من المواطنين  القاضي 2010لعام  17المرسوم التشريعي رقم 
 .السوريين،عاد إلى الجوالن السوري المحتل بقصد اإلقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله

2010-2- 23ة قبل تاريخ القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكب 2010لعام  22المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بتأسيس مصرف اإلبداع 2010لعام  9القانون رقم  . 
القاضي بتعديل الرسم اإلضافي لدى القضاء 2010لعام  12القانون رقم   . 
تعديل في قانون مجلس الدولة 2010للعام  13القانون رقم  . 
القات العملالخاص بحقوق العمال في سورية وتنظيم ع 2010لعام  17القانون رقم  . 
قانون االتصاالت في الجمھورية العربية السورية 2010لعام  18القانون رقم  . 
الخاص بتنظيم الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث 2010لعام  20القانون رقم  . 
الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده 2010لعام  21القانون رقم  . 
حماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتھا التنافسيةالخاص ب 2010لعام  24القانون رقم  . 
الخاص بتنظيم التخطيط والتطوير اإلقليمي 2010لعام  26القانون رقم  . 
الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية 2010لعام  27القانون رقم  . 
المتعلق بتنظيم مھنة المحاماة 2010لعام  30القانون رقم  . 

الذي يحظر استخدام العقارات واألماكن غير المرخصة وفق  2010لعام  35قم المرسوم التشريعي ر
الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة 2004للعام  55التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم  . 

الذي ينص على أال تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين  2010لعام  39المرسوم التشريعي رقم 



ن انتھت خدماتھم عن الحد األدنى العام لألجروالذي .  
الذي أضيف بموجبه رتبتان جديدتان على الرتب المعتمدة في    2010لعام   48المرسوم التشريعي رقم 
 .الجيش العربي السوري

الذي ينظم إحداث مصارف االستثمار في سورية 2010لعام   56المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بإحداث كلية االقتصاد الثانية في جامعة الفرات في  2010للعام  259المرسوم التشريعي رقم 

 .مدينة الحسكة
/ والذي عّدل بموجبه نسب الرسوم الجمركية1/12/2010تاريخ  509المرسوم التنظيمي رقم  . 

القاضي بمنح طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب دبلوم التأھيل  2010لعام    376المرسوم التشريعي 
 .التربوي دورة امتحانية إضافية

ليرات كبديل عن رسم السيارات  4القاضي برفع سعر لتر البنزين  2010لعام  75المرسوم التشريعي رقم 
 .السنوي

من قانون األحوال الشخصية والمتعلقة  308القاضي بتعديل المادة  2010لعام  76المرسوم التشريعي رقم 
 .بالطوائف المسيحية واليھودية

الذي ينظم مھنة الھندسة في سورية 2010لعام  80رسوم التشريعي رقم الم . 
القاضي بتأسيس الشركة السورية لالستثمار 2010لعام  81المرسوم التشريعي رقم  . 
المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص  2010لعام  82المرسوم التشريعي رقم 

ات + التعليمات التنفيذيةبالبناء على المقاسم والعقار . 
إنشاء خزانة تقاعد المحامين ومواردھا 2010لعام  31القانون رقم   . 
2011المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية  2010لعام  38القانون رقم  . 

الخاص بتتظيم مھنة الوساطة العقارية 2010لعام  2139القرار رقم  . 

ر مبوبة( غي    2011لعام  تشريعات جديدة  )   
 

القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري   2011لعام  1رقم   المرسوم التشريعي . 
الذي يصدق قانون اإلرث والوصية الخاص بالطوائف األرثوذكسية   2011لعام    7 المرسوم التشريعي رقم  . 
ي العملية حول إعادة توزيع األجر المتحول على المشاركين ف 2011لعام  8المرسوم التشريعي رقم 

 .اإلنتاجية في الشركة العامة لمرفأ الالذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس
القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية   2011لعام    9 المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بزيادة مقدار تعويض التدفئة 2011لعام  12المرسوم التشريعي رقم  . 
 2007لعام  61القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم  2011لعام  13المرسوم التشريعي رقم 

 ."....عاماً آخر "حول إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات
القاضي بتخفيض رسم اإلنفاق االستھالكي للزيوت والسمون   2011لعام    23 المرسوم التشريعي رقم 

 ...النباتية والحيوانية
القاضي بتخفيض نسبة رسم التأمين االختياري واإلجباري على   2011لعام    24 قم المرسوم التشريعي ر

  ...الدين والرھون ورسوم أسھم الشركات
القاضي بالسماح للجھات العامة بتسديد مستحقات المتعھد   2011لعام    25 المرسوم التشريعي رقم 

 .السوري المقيم ومن في حكمه
القاضي بتعديل بعض المواد المتعلقة باألموال المتحصلة بشكل   2011م لعا   27 المرسوم التشريعي رقم 

المعدل بموجب المرسوم رقم  33/2005مباشر أو غير مباشر ... مع التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 
27/2011 ... 

قانون الشركات  2011لعام    29 المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ   2011لعام    34 المرسوم التشريعي رقم 

. ( تفصيل الجرائم التي ال يشملھا مرسوم العفو العام07/03/2011  ) 
القاضي بخفض مدة الخدمة اإللزامية ثالثة أشھر  2011لعام    35 المرسوم التشريعي رقم  . 
الجمركية على الحليب المجفف  القاضي بتخفيض نسب الرسوم  2011لعام    70 المرسوم التشريعي رقم 

 ..والبن والشاي واألرز والموز
القاضي بإعفاء المدينين أصحاب االشتراكات الھاتفية لدى المؤسسة العامة  2011للعام  6القانون رقم 

 .لالتصاالت من الفوائد واألجور األخرى
القاضي بزيادة الرواتب واألجور  2011لعام    40 المرسوم التشريعي رقم  . 

القاضي بمنح زيادة ألصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين   2011لعام    41 لمرسوم التشريعي رقم ا
 .والمدنين

القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب واألجور  2011لعام    42 المرسوم التشريعي رقم   . 
للعام  41رقم القاضي بتعديل مواد من القانون   2011لعام    43 المرسوم التشريعي رقم  والمتعلق  2004

 .بأراضي المناطق الحدودية



/ 40المتضمن تعديل المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم /  2011لعام    44 المرسوم التشريعي رقم 
24/3/2011تاريخ  . 

القاضي بتأسيس شركة سورية مساھمة للتأمين الصحي   2011لعام    45 المرسوم التشريعي رقم 
شام للتأمين الصحيتسمى شركة  . 

القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات   2011لعام    46 المرسوم التشريعي رقم 
 .الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي

القاضي بإعفاء الفالحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري   2011لعام    47 المرسوم التشريعي رقم 
2000ولغاية عام  1997بة عليھم من عام الواج . 

الناظم لتملك األشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في    2011لعام    11 القانون رقم 
 .الجمھورية العربية السورية

القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي   2011لعام    53 المرسوم التشريعي رقم 
وتعديالته 1968- 3-28اريخ ت 47رقم  . 

القاضي بتنظيم حق التظاھر السلمي للمواطنين  2011لعام    54 المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمھامھا   2011لعام    55 المرسوم التشريعي رقم 

 .باستقصاء الجرائم واالستماع إلى المشتبه بھم
القاضي بإنھاء العمل بحالة الطوارئ  2011لعام   161 رقم المرسوم التشريعي  . 

القاضي بالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية   2011لعام   178 المرسوم التشريعي رقم 
2011- 2010للعام الدراسي  . 

-5-31بل تاريخ القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة ق  2011لعام    61 المرسوم التشريعي رقم 
2011 . 

القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة الذين مضى على   2011لعام    62 المرسوم التشريعي رقم 
 .استخدامھم سنتان على األقل

القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة األداء قبل نفاذ ھذا   2011لعام    64 المرسوم التشريعي رقم 
ل.س 300مقدار كل منھا على مبلغ  المرسوم و التي اليزيد . 

 1950الصادر عام  1145القاضي بإنھاء العمل بالمرسوم رقم   2011لعام    65 المرسوم التشريعي رقم 
 .وتعديالته المتضمن إحداث مكتب مكافحة التھريب المكتب السري

نات الشھادة الثانوية القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحا  2011لعام   218 المرسوم التشريعي رقم 
2010/2011المھنية الفندقية والثانوية الزراعية .....دورة إضافية للعام الدراسي  . 

القاضي بإحداث محكمة القضاء اإلداري في عدة محافظات  2011لعام   219 المرسوم التشريعي رقم  . 
 - 6 -20المرتكبة قبل تاريخ القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم   2011لعام    72 المرسوم التشريعي رقم 

2011. 
القاضي بإحداث الھيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية  2011لعام    78 المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بمعالجة وضع البضائع والسيارات واآلليات المتروكة في   2011لعام    82 المرسوم التشريعي رقم 

حرةحرم فروع المؤسسة العامة للمناطق ال . 
القاضي بإعفاء أصحاب األعمال المشتركين لدى التأمينات   2011لعام    83 المرسوم التشريعي رقم 

 .االجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليھم
القاضي بتعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد   2011لعام   277 المرسوم التشريعي رقم 

 .األساسية
القاضي بتخفيض رسم البدل النقدي من المكلفين المقيمين   2011لعام    94 شريعي رقم المرسوم الت

 .خارج سورية لمن كانت إقامتھم دائمة ال تقل عن أربع سنوات
الخاص بالتعاون السكني 2011لعام    99 المرسوم التشريعي رقم  . 
الخاص بقانون األحزاب 2011لعام  100المرسوم التشريعي رقم  . 

الخاص بقانون االنتخابات العامة 2011لعام  101م التشريعي رقم المرسو . 
القاضي بتشكيل لجنة شؤون األحزاب 2011لعام  28القرار الجمھوري رقم  . 

المتضمن قانون اإلدارة المحلية 2011لعام  107المرسوم التشريعي رقم  . 
الخاص بتحديد أسس التعبئة 2011لعام  104المرسوم التشريعي رقم  . 

القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكھرباء 2011لعام  355مرسوم التشريعي رقم ال . 
المتضمن تعديالت على بعض المواد من القانون األساسي   2011لعام  116المرسوم التشريعي رقم 

 .للعاملين في الدولة
الجمركية القاضي بإعفاء صاالت السينما من الرسوم  2011لعام  118المرسوم التشريعي رقم   

2011/ لعام 12102التعليمات التنفيذية لمرسوم غسيل األموال قرار رقم /  . 
  

( الغير مبوبة    2012لعام  بعض التشريعات الجديدة  )   
 



المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة القضائية 2012لعام  1القانون رقم  . 
مليار ليرة 2ستثمار برأسمال القاضي بإحداث الصندوق الوطني لال 2012لعام  2القانون رقم   . 

القاضي بالسماح للجامعيين المستنفدين منذ عام  2012لعام  5المرسوم التشريعي رقم  بالتقدم  2005
 .لدورتين امتحانيتين

المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجالس المحافظات بناء على  2012لعام  14المرسوم التشريعي رقم 
2011-12-12 االنتخابات التي جرت بتاريخ  . 

المتضمن أسماء األعضاء في مجالس مدن مراكز المحافظات 2012لعام  15المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية األحداث  2012لعام  10المرسوم التشريعي رقم 

2011- 3-15التي وقعت منذ تاريخ  . 
الخاص بالزراعة العضوية في سورية 2012لعام  12المرسوم التشريعي رقم   . 
القاضي بمنح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين  2012لعام  16المرسوم التشريعي رقم 

 .بأحكام قانوني التأمين والمعاشات مھلة سنة لتقديم طلب ضم الخدمة
القاضي بتسمية رؤساء مجالس المحافظات 2012لعام  78المرسوم التشريعي رقم  . 
القاضي بتسمية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات 2012لعام  79المرسوم التشريعي رقم  . 
موعدا لالستفتاء  2012-2-26القاضي بتحديد يوم األحد الواقع في  2012لعام  85المرسوم التشريعي رقم 

 .على مشروع دستور الجمھورية العربية السورية
اضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول األعالف من الق 2012لعام   21المرسوم التشريعي رقم 

 .الفوائد العقدية
القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم  2012لعام   22المرسوم التشريعي رقم   2011للعام  (121)

 .....المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسھيالت
قطع من مادة في قانون العقوبات االقتصادية رقم القاضي بتعديل م 2012لعام   23المرسوم التشريعي رقم 

2004-2-14الصادر بتاريخ  17 . 
القاضي بإحداث الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 2012لعام   24المرسوم التشريعي رقم  . 

المتعلق بمھنة الخبير العقاري وشروط ممارسة ھذه المھنة 2012لعام  8القانون رقم  . 
القاضي أن ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمھورية العربية  2012لعام   94قم المرسوم التشريعي ر

 .السورية الذي أقره الشعب باالستفتاء
م موعداً  2012-5-7القاضي بتحديد يوم االثنين الموافق لـ  2012لعام  113المرسوم التشريعي رقم 

2012النتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي األول لعام  . 
 
 
 

 


