
  (آراء وأنباء)
  قانون المجمع

  ٣٨ رقمقانون 
  

  رئيس الجمهورية
  بناء على أحكام الدستور

 -٣ -٧وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
  م.٢٠٠١ - ٥ -٢٩هـ و١٤٢٢

  يصدر مايلي:
يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق هذا القانون ما هو  - ١المادة 

  مبني جبانب كل منها:
  مع: جممع اللغة العربيةاجمل

  الوزير: وزير التعليم العايل
  األمني: أمني اجملمع
  اجمللس: جملس اجملمع

  املكتب: مكتب اجملمع
  املؤمتر: مؤمتر اجملمع السنوي

اللغة العربية هيئة عامة مستقلة ذات طابع علمي  جممع -٢المادة
م العايل ومقرها وشخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري ترتبط بوزير التعلي

ا دار الكتب الظاهرية.   مدينة دمشق وتلحق 

- ١٠٩-  



  
١١٠   /٣٨اجملمع ذو الرقم /قانون 

  أغراض المجمع: -٣المادة
احملافظة على سالمة اللغة العربية وجعلها وافية مبطالب اآلداب  –أ 

  والعلوم والفنون ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة.
وضع املصطلحات العلمية والفنية واألدبية واحلضارية، ودراستها  –ب 

  فق منهجية حمددة والسعي يف توحيدها ونشرها يف الوطن العريب.و 
ا  -ج العناية بالدراسات العربية اليت تتناول تاريخ األمة العربية وحضار

  وصلتها باحلضارات األخرى.
العناية بإحياء تراث العرب يف العلوم والفنون واآلداب حتقيقاً  –د 

  ونشراً.
وضبط أقيستها، وابتكار أساليب  النظر يف أصول اللغة العربية -هـ

ميسرة لتعليم حنوها وصرفها وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها، والسعي يف كل ما 
  من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها.

  السعي يف احلؤول دون استفحال العامية يف شىت اجملاالت. -و
  أغراضه.النظر يف كل ما يرد إىل اجملمع من موضوعات تتصل ب -ز

  وسائل حتقيق أغراض اجملمع: -٤المادة 
وضع معجمات لغوية عصرية ومعجمات للمصطلحات العلمية  –آ 

  ذات تعريفات حمددة.
إصدار الكتب والنشرات ونشر ما يراه مناسبًا ألغراضه يف جملة  –ب 

اجملمع، وما يالئم أعماله اجملمعية والثقافية من نصوص ودراسات 
  ومصطلحات.



  
١١١   )١) اجلزء (٧٨لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

مؤمتر سنوي وندوات وإلقاء حماضرات تتصل بأغراض عقد  - ج 
  اجملمع، واالشرتاك يف ما يدعى إليه اجملمع من ندوات ومؤمترات مماثلة.

توثيق الصلة باحتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية والتعاون مع  –د 
  اجملامع واهليئات اللغوية والعلمية األخرى خلدمة أغراضه.

تتيحه التقانات احلديثة من وسائل خلدمة اللغة االستعانة بكل ما  -هـ 
  العربية..

السعي لدى اجلهات املسؤولة الختاذ كل ما يكفل تنفيذ ما ينتهي  –و 
إليه اجملمع من قرارات لسالمة اللغة وتيسري تعميمها وتوحيد املصطلحات 

  فيها.
  اختاذ ما يراه من تدابري خلدمة أغراضه. –ز 

كتب وجلان دائمة وجلان مؤقتة، وحتدد للمجمع جملس وم -٥المادة 
  اختصاصات هذه اللجان وكيفية تأليفها يف الالئحة الداخلية.

يتألف اجمللس من أعضائه املنتخبني، الذين صدرت مراسيم  -٦المادة 
م، وعددهم مخسة وعشرون عضواً من العرب السوريني.   اعتماد انتخا

ة أو أكثر من يشرتط يف عضو اجملمع أن يتحلى بصف - ٧المادة 
  الصفات التالية:

ا واألصالة  –أ  االطالع الواسع والعميق على علوم اللغة العربية وآدا
  يف البحوث اللغوية واألدبية.

  اإلنتاج اللغوي أو األديب أو العلمي الرفيع يف جمال اللغة العربية. –ب 
التخصص يف أحد العلوم العصرية مع إتقان لغة أو أكثر من  -ج
  األجنبية احلديثة أو القدمية مع إطالع حسن على قواعد اللغة العربية.اللغات 



  
١١٢   /٣٨اجملمع ذو الرقم /قانون 

االهتمام البالغ بالرتاث واملخطوطات العربية مع دراية تامة بعلوم  –د 
  اللغة العربية.
التخصص يف تاريخ األمة العربية أو آثارها أو تراثها اللغوي أو  -هـ

  ربية.العلمي أو األديب مع التمكن من علوم اللغة الع
ويف مجيع األحوال ينبغي أن يكون العضو املنتخب حممود السرية، 

  حسن اخللق ذا سلوك قومي.
ينتخب اجمللس أعضاء اجملمع باالقرتاع السري من بني  -٨المادة 

املرشحني الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ويتم الرتشيح بتزكية عضوين من 
ونية إال إذا حضرها ما ال يقل عن أعضاء اجملمع، وال تعد جلسة االنتخاب قان

ثلثي األعضاء وفقًا لالئحة الداخلية، ويكون انتخاب املرشح صحيحًا إذا 
حصل على األغلبية املطلقة من أصوات احلاضرين، ويصدر مرسوم باعتماد 

  العضوية.
عضوية اجملمع تكرمي ملن يكتسبها، فهي ذات صفة دائمة،  - ٩المادة 

د العضو صفة العضوية مبرسوم مبين على اقرتاح من ويف أحوال استثنائية يفق
  اجمللس يف إحدى احلاالت التالية:

  إذا تقدم باستقالة خطية وقبلها اجمللس. –أ 
إذا انقطع عن املشاركة يف أعمال اجملمع وحضور جلساته أكثر  -ب

  من سنة من غري عذر يقبله اجمللس.
  .إذا صدر حبقه حكم مربم يف جرمية خملة بالشرف -ج



  
١١٣   )١) اجلزء (٧٨لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

يف اجملمع ملن يكون قد  -عضو شرف –جيوز منح لقب  - ١٠المادة 
أدى خدمات جليلة للغة العربية أو للثقافة أو للمجمع. ويكون ذلك بقرار من 

  اجمللس، ويصدر مرسوم باعتماد منح اللقب.
م  -١١المادة  يتألف املؤمتر من أعضاء اجملمع وممن يرى اجمللس دعو

  ضاء الشرف وأعضاء اجملامع األخرى.من األعضاء املراسلني وأع
ينعقد املؤمتر يف دورة سنوية يف الربع األخري من العام،  - ١٢المادة 

  وتصدر الدعوة إليها بقرار من رئيس اجملمع بعد موافقة اجمللس.
خيتص املؤمتر بالنظر يف ما يعرض عليه من أعمال اجملمع  - ١٣المادة 

  العلمية ومن البحوث واملقرتحات.
للمجمع رئيس ونائب رئيس وأمني خيتارهم اجمللس  -١٤ة الماد

باالقرتاع السري من بني املرشحني من أعضائه ملدة أربع سنوات يف جلسة 
حيضرها ما ال يقل عن ثلثي األعضاء، ويكون انتخاب املرشح صحيحًا إذا 
حصل على أصوات أغلبية احلاضرين املطلقة ويصدر مرسوم باعتماد انتخاب 

ع ويعتمد انتخاب كل من نائب رئيس اجملمع واألمني بقرار من رئيس اجملم
  الوزير.

يعقد اجمللس جلسات عادية أو استثنائية وفقًا ملا هو  - ١٥المادة 
مبني يف الالئحة الداخلية، وال يكون اجتماعه قانونيًا إال حبضور ما ال يقل 

تصدر  عن نصف األعضاء، ويف غري األحوال اليت يشرتط فيها أغلبية خاصة
القرارات بأغلبية األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه 

  الرئيس.
  



  
١١٤   /٣٨اجملمع ذو الرقم /قانون 

  خيتص اجمللس مبا يلي: - ١٦المادة 
انتخاب أعضاء اجملمع ورئيس اجملمع ونائبه واألمني وعضوي  –أ 
  املكتب.

اقرتاح الالئحة الداخلية والنظام الداخلي للمجمع ودار الكتب  –ب 
  حقة به.الظاهرية املل
تأليف جلان دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إليها بعض اخلرباء من  -ج

  ذوي االختصاص.
  النظر يف ما تنتهي إليه هذه اللجان من أعمال أو قرارات. –د 
  تسمية من ميثل اجملمع يف املؤمترات أو الندوات أو اهليئات العلمية. -هـ 
هات الرمسية أو اخلاصة النظر يف ما تعرضه اهليئات العلمية أو اجل –و 

أو األفراد يف اجلمهورية العربية السورية أو خارجها على اجملمع مما يتصل 
  بأغراضه.
قبول ما يرد للمجمع من هدايا وتربعات ووصايا ضمن حدود  –ز 

  األنظمة النافذة.
  اعتماد مشروع موازنة اجملمع. –ح 
  وضع خطة سنوية ألعمال اجملمع. –ط 
  السنوي للمجمع وإقراره. دراسة التقرير –ي 
  النظر يف كل ما يتصل بأغراض اجملمع ووسائل حتقيقها. –ك 

  ميارس رئيس اجملمع الصالحيات التالية: - ١٧المادة 
اإلشراف على أعمال اجملمع العلمية واإلدارية واملالية ومتثيله أمام  –أ 

  القضاء والنيابة عنه لدى الغري.



  
١١٥   )١) اجلزء (٧٨لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

املني يف اجملمع ويف مجيع شؤونه صالحيات الوزير بالنسبة للع –ب 
  املالية واإلدارية.

دعوة اجمللس إىل االجتماع ورئاسة جلساته وتنفيذ ما يصدر عنه  –ج 
من قرارات وله أن حيضر اجتماعات اللجان وأن يدعو أي جلنة إىل االجتماع 
عند احلاجة، وبوجه عام يتخذ كل ما يراه مناسبًا من قرارات لتنشيط أعمال 

  اجملمع.
  يتوىل نائب رئيس اجملمع األعمال واملهام التالية: - ١٨المادة 

  معاونة رئيس اجملمع يف مهامه وقيامه مبا يكلفه من أعمال. –أ 
  إعداد اخلطة السنوية لعرضها على اجمللس. –ب 
  اإلعداد لعقد املؤمتر السنوي. –ج 
  مجيع اختصاصات رئيس اجملمع وصالحياته عند غيابه. –د 

  ميارس األمني الصالحيات التالية: - ١٩المادة 
معاونة رئيس اجملمع ونائبه يف األعمال العلمية واإلدارية واملالية  –آ 

واإلشراف عليها إشرافًا مباشراً، وخاصة حماضر اجللسات واملراسالت، ومتابعة 
تنفيذ قرارات اجمللس واملكتب واللجان، وله صالحيات معاون الوزير فيما 

  .يتعلق باختصاصاته
  إعداد جداول أعمال جلسات اجمللس واملكتب. -ب 
مراقبة إنفاذ اخلطة السنوية وإعداد التقرير السنوي عن أعمال  -ج

  اجملمع لعرضه على اجمللس.
  إعداد مشروع موازنة اجملمع. –د 
  اإلشراف على دار الكتب الظاهرية وأعماهلا. -هـ



  
١١٦   /٣٨اجملمع ذو الرقم /قانون 

ن تنتهي مدة يثابر رئيس اجملمع ونائبه واألمني الذي -٢٠المادة 
تعيينهم على القيام بأعمال مناصبهم إىل أن تصدر الصكوك القاضية بتعيني 

  من خيلفهم.
يتألف املكتب من رئيس اجملمع ونائبه واألمني واثنني من  -٢١المادة 

  أعضائه ينتخبان ملدة أربع سنوات.
  خيتص املكتب مبا يلي: - ٢٢المادة 

ا.إدارة أعمال اجملمع املالية واإلدا –أ    رية واختاذ القرارات الالزمة بشأ
  دراسة مشروع موازنة اجملمع، ورفعه إىل اجمللس. –ب 

للمجلس أن خيتار أعضاء مراسلني له ممن يرى االستعانة  -٢٣المادة 
  م يف حتقيق أغراضه، ويصدر باعتمادهم قرار من الوزير.

ي للمجمع أن يعني فنيني من محلة املؤهل العلم –أ  -٢٤المادة 
املطلوب لعضوية اهليئة الفنية يف جامعات اجلمهورية العربية السورية عن طريق 
املسابقة أو النقل. تطبق على هؤالء الفنيني األحكام القانونية املطبقة على 

 ١٣٥أعضاء اهليئة الفنية يف اجلامعات الواردة يف قانون املوظفني األساسي رقم 
والئحته  ١٩٧٥لعام  ١امعات رقم وتعديالته وقانون تنظيم اجل ١٩٤٥لعام 

ما ويتقاضون  ١٩٨٢لعام  ٢٠٥٩التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم  وتعديال
تعويض التفرغ الذي يتقاضاه أمثاهلم يف اجلامعات وخيضعون ألحكام التفرغ 

  وتعديالته. ١٩٧٥ -١٠ -١٠تاريخ  ٨٧الواردة يف املرسوم التشريعي رقم 
تدريس يف جامعات اجلمهورية العربية جيوز تفرغ عضو هيئة ال –ب 

السورية للبحث العلمي يف اجملمع بقرار من الوزير ملدة عام بناء على اقرتاح 
  اجمللس وموافقة جملس اجلامعة املختص. كما جيوز جتديد القرار سنوياً.



  
١١٧   )١) اجلزء (٧٨لد (اجمل –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  - ٢٥المادة 
% من احلد ٦٠يتقاضى أعضاء اجملمع تعويضًا شهريًا يعادل  –أ 

امللحق بالقانون  ١مل من الفئة األوىل الوارد يف اجلدول رقم األقصى ألجر العا
  وتعديالته. ١٩٨٥لعام  ١األساسي للعاملني يف الدولة رقم 

يتقاضى رئيس اجملمع ونائبه واألمني التعويضات املمنوحة  –ب 
إضافة إىل التعويض الشهري املنصوص عليه  ١٩٧٣لعام  ١٠٣٨باملرسوم رقم 

  املادة.يف الفقرة /آ/ من هذه 
حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح اجمللس، التعويضات 
املتعلقة حبضور جلسات اجمللس واللجان الدائمة واملؤقتة وتعويضات اإلنتاج 
الفكري والتعويضات اليت متنح للخرباء وسائر التعويضات املتعلقة بنشاطات 

ة املختلفة على التعويضات اجملمع، وال تسري القيود يف القوانني واألنظم
  واملكافآت اليت يستحقها أعضاء اجملمع وخرباؤه.

حيدد املالك العددي ألعضاء اهليئة الفنية يف اجملمع وفق  - ٢٦المادة 
  اجلدول املرافق.
تصدق الالئحة الداخلية للمجمع بقرار من الوزير بناء  -٢٧المادة 

  على اقرتاح اجمللس.
  ضاء اجملمع احلاليني.تستمر عضوية أع - ٢٨المادة 
يبقى رئيس اجملمع ونائبه واألمني احلاليون يف مناصبهم  -٢٩المادة 

  حىت متام مدة كل منهم.
يصبح عضوا اللجنة اإلدارية احلاليان عضوين يف مكتب  -٣٠المادة 

  اجمللس حىت متام مدة كل منهما.



  
١١٨   /٣٨اجملمع ذو الرقم /قانون 

يستمر العمل بالالئحة الداخلية للمجمع الصادر  –أ  -٣١المادة 
لعام  ١١٤٤انفاذًا للقرار اجلمهوري رقم  ١٩٦٠لعام  ٣١القرار الوزاري رقم ب

  حىت صدور الئحته الداخلية اجلديدة. ١٩٦٠
يضع جملس اجملمع التعليمات التنفيذية اليت يراها ضرورية ملعاجلة  –ب 

  احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف هذا القانون ومبا ال يتعارض مع أحكامه.
لسنة  ١١٤٤ينهى العمل بالقرار اجلمهوري ذي الرقم  -٣٢المادة 

  وسائر األحكام املخالفة هلذا القانون. ١٩٦٠
  ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية. - ٣٣المادة 

  ٢٠٠١/ ٦/ ٦هـ و١٤٢٢/ ٣/ ١٥دمشق يف لـ 
  رئيس الجمهورية 

  بشار األسد

  
  جدول أعضاء اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية

  العدد             ظيفة والمرتبة اسم الو 
  ٧      رابعة أو ثالثة  –قائم باألعمال 

  ٧    ثالثة أو ثانية أو أوىل –مشرف على األعمال 
  ٧    ثانية أو أوىل أو ممتازة  -مدير  أعمال 

  ٢١            المجموع 
  

*    *  * 


