
  النظام األساسي للعاملين في الدولة
  ٢٠٠٤ للعام ٥٠القانون رقم 

  
      األولالباب 
  تعاريف
ا              / ١/المادة   وارد بجانب آل منه ى ال انون المعن ذا الق ة  .. يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق ه ة العام .. الجه
دى وزارات إح ة  واإلدارات ال ات العام ش أو والهيئ شرآات والمن سات وال ة  المؤس دى أوآت العام ديات إح  أو البل

      .األخرى جهات القطاع العام إحدى أو المحلية اإلدارة وحدات أوالمؤسسات البلدية 
      .من هذا القانون/ ٣/ المادة أحكامآل عمل دائم وردت تسميته في مالك الجهة العامة الصادر وفق : الوظيفة
      .ئف الملحوظة في المالك العددي للجهة العامة الوظاإحدىآل من يعين بصورة دائمة في : العامل
ام  العمل المحدد في صك تعيينه وفق  أدائهالمبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل       : األجر ذا  أحك  ه

      .القانون وطبقا للجداول الملحقة به
شقته    أوهي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل            : التعويضات ه   أوومخاطره    م ه وزمان اء  أو مكان  لق

      . اي من الحاالت المذآورة في هذا التعريفاألجرتكوينه المهني وال يدخل في مفهوم 
      الباب الثاني

      : الجهة العامة على الشكل التاليإحداثيتم / ا  / ٢/  الجهات العامة وتنظيمه المادة إحداثفي 
      . بقانوناإلداريلطابع  الجهات العامة ذات اإحداث يتم - ١
      . الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي بمرسومإحداث يتم - ٢
      . النافذة بهذا الشأنواألنظمة المحلية وفقا للقوانين اإلدارة البلديات ووحدات إحداث يتم -٣

      .إحداثها تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك -ب 
      : مالك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاصيصدر/ ا  / ٣ -المادة 

      . قواعد تحديد هذا المالكأو سلسلة الوظائف وتحديد المالك العددي لهذه الوظائف -١
شهادة                  - ٢ يما اختصاص ال ا والس شغل وظائفه ة ل ذه         أو تحديد الشروط الخاصة الالزم وب له وع المؤهل المطل  ن

      .الغاية
ع   يصدر بقرار من ال -ب   ادة وزير المختص توزي ين     وإع ددي ب ع المالك الع روع في    اإلدارة توزي ة والف  المرآزي

      .المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة
ري       / أ   / ٤ -المادة   د استطالع رأي وزي وزراء بع ة تصدر بقرار من رئيس مجلس ال ة   المالي شؤون االجتماعي  وال

ام يتفق   / لنظام داخلي نموذجي     واألسسحاد العام لنقابات العمال القواعد      والعمل واالت  انون  وأحك ذا الق ه   /  ه زم ب تلت
      :الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص

      . توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة- ١
      .هنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة المستويات المإحدى تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في - ٢
      . تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث آونها تتطلب عمال عضليا مجهدا ام ال- ٣
      . المتماثلةاإلنتاجية تحديد الوظائف -٤
      . وشروط تشغيل النساءوأسس األحداث وشروط تشغيل أسس تحديد - ٥
املين الت- ٦ ات الع د فئ ستفيد  تحدي ا/ي ت ة عمله النظر لطبيع اس العمل ومن / ب واد األدواتمن لب ام والم  واإلطع

      .والسكن وشروط منحها
      . نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكيوأسس قواعد - ٧
      . قواعد وأسس االستخدام المؤقت والتعاقد-٨
      . الثابت والمتحولاألجر أساس على أو نتاجاإل أساس والترفيع للعاملين على األجر نظام وأسس قواعد - ٩

داخلي           -ب   ا والنظام ال  يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص بما اليتعارض مع مالآه
      :النموذجي ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص

      .قسامهوأ هذا الهيكل أجهزة الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات آل من -١
      . وآالةأو أصالة توصيف الوظائف وشروط شغلها -٢
      . نظام سير العمل-٣
      . المستويات المهنيةإحدى تصنيف الوظائف المهنية في -٤
      . تصنيف الوظائف العادية من حيث آونها تتطلب عمال عضليا مجهدا ام ال-٥
      .اإلنتاجية تحديد الوظائف -٦

      .ريب المهني والتأهيل المسلكي نظام التد-٧ 
      . التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلياألحكام -٨



د       اإلنتاجية والنساء في الوظائف األحداث يصدر نظام تشغيل     -ج ة والعمل بع شؤون االجتماعي ر ال  بقرار من وزي
      .استطالع رأي الوزير المختص

      الباب الثالث 
      ينفي التعي 
      األولالفصل  

      .الشهادات والمؤهالت المطلوبة للتعيين
      . الملحقة بهذا القانوناألجور خمس فئات وفق جداول إلى تقسم الوظائف - أ - ٥ -المادة  
ة -ب   ائف الفئ ي وظ ين ف شترط للتعي ى ي ة صادرة عن  األول هادة جامعي ى ش ائزا عل ون المرشح ح  إحدى ان يك

ا دبلوم دراسات    .. دبلوم تأهيل تربوي  .. إجازة/ مايعادلها   أوهورية العربية السورية    جامعات الجم  .. ماجستير .. علي
      .دآتوراه

ة -ج  هادة الدراسة الثانوي ى ش ائزا عل ون المرشح ح ة ان يك ة الثاني ي وظائف الفئ ين ف شترط للتعي ا أو ي  مايعادله
 ثالث سنوات   إلى من سنة    عليهاعادلها مدة الدراسة للحصول      ماي أو معهد   أو شهادة مدرسة    أية أوبمختلف فروعها   

      .بعد شهادة الدراسة الثانوية
ة  أو مايعادلها   أو األساسي التعليم يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة ان يكون المرشح حائزا على شهادة              -د    أي

      .األساسي التعليمدة  شهاأساس مايعادلها تكون الدراسة فيه على أو معهد أوشهادة مدرسة 
ـ  ة -١ - -ه ي تتناسب والوظيف ة الت ارس المهن د م ة ان يكون المرشح ق ة الرابع ي وظائف الفئ ين ف شترط للتعي  ي

م         دول رق ي الج ددة ف دة المح ا الم ين فيه راد التعي ك    / ٤/الم انون وذل ذا الق ق به افة الملح ى باإلض شروط  إل  ال
      . العامة في النظام الداخلي للجهةعليهاالمنصوص 

      . منظمة شعبيةأو نقابة مهنية أو التقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة اال اذا آانت صادرة عن جهة عامة -٢
ه      -و   ذي تتطلب  يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة ان يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي ال

ك   ا وذل ين فيه راد التعي ة الم ى باإلضافة الوظيف شروط  إل ا المنصوص األخرى ال ة  عليه داخلي للجه  في النظام ال
      .العامة

      الفصل الثاني
       وبدء التعييناألجورجدول 
ادة  د - ٦ -الم دد الح ى يح صى األدن ر واألق شار  ألج ائف الم ات الوظ ن فئ ل م ا آ ادة إليه ي الم سابقة - ٥ - ف  ال
      . الملحقة بهذا القانوناألجور جداول  التي يتم فيها التعيين وفقواألجور

      الفصل الثالث
      الشروط العامة للتعيين

      : الوظائفإحدىيشترط فيمن يعين في :  أوال- ٧ -المادة 
      ..يستثنى من هذا الشرط. األقل ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على -أ 
دو-١ و ال دة       مواطن ضاء م ل انق م التوظف قب ق له ث يح سورية حي ة ال سية العربي سبوا الجن ذين اآت ة ال ل العربي

      .السنوات الخمس المذآورة
سيتهم             ١٩٥٦لعام  / ٢٦٠/ العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون      -٢ اظهم بجن م التوظف مع احتف  حيث يحق له

      .األصلية
      .ربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية العرب الذين اليتمتعون بالجنسية الع-٣

ي     أتم قد -ب   ذة الت ة الناف  الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانوني
ه يمكن                              ى ان ره عل ة عشرة من عم ين في بعض الوظائف ان يكون المرشح من سن يتجاوز الثامن تشترط للتعي

شغيل     ة  في الوظائف      األحداث استثناء ت شرط            اإلنتاجي ذا ال انين من ه شروط وفي      ..  وبعض وظائف الفن ضمن ال
      .الحاالت الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة

رار         أو جنحة شائنة  أو غير محكوم بجناية     -ج ع من التوظيف بق ي تمن شائنة الت  مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح ال
      .العدلمن وزير 

داخلي                            -د   انون والنظام ال ذا الق ا بموجب ه ي سيعين فيه ة الت ة للوظيف شهادات والمؤهالت المطلوب ى ال  حائزا عل
      .للجهة العامة

ذلك من   األمراض ان تثبت سالمته من     -هـ   ة       األمراض  ذات العدوى وآ ام بالوظيف ه من القي ي تمنع  والعاهات الت
      .يقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملينالتي سيعين فيها وذلك بموجب وث

 ان يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل أو الجهات العامة إحدى في  أخرى غير مرتبط بوظيفة     -و
      .لديها
ا  ق   -ثاني ؤهلين وف وقين الم شغيل المع ة ت ات العام ى الجه س  األوضاع عل ن مجل رار م دد بق ي تح شروط الت  وال

 من المالك    ةبالمائ/ ٤/ بناء على اقتراح وزير الشؤون االجتماعية والعمل على ان اليتجاوز عددهم نسبة              الوزراء
      .العددي للجهة العامة



      الفصل الرابع
       التعيينوأصول إجراءات

      : من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي-١٦-١٤-١٣-١٢- المواد أحكام مع مراعاة - أ- ٨ -المادة 
ة          -١ ى  بموجب مسابقة تجري لوظائف الفئ ى           األول ا الحصول عل ين فيه شترط للتعي ي ي ة الت ة الثاني  ووظائف الفئ

      . الملحق بهذا القانون-٢- رقم األجور في جدول إليها معهد من الشهادات المشار أوشهادة مدرسة 
      .ثالثة والرابعة والخامسة ووظائف الفئات الاألخرىلوظائف الفئة الثانية ..  بموجب اختبار-٢
      . وتحدد شروط المسابقة واالختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتالءم مع طبيعة الوظيفة-٣

ا       أسئلة يجب ان تشتمل المسابقة على  -ب   ين فيه يتم التعي ي س ة الت ة العام  تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيف
ا ك على االختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار      وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذل     د   إليه ذه   -٢- في البن  من ه

سابقة      ين     أوالمادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط الم ع العالمات ب ار توزي ئلة  االختب  األس
      .التحريرية والمقابلة الشفوية

ة               دىإح تنشر شروط المسابقة في      - أ   - ٩ -المادة    صحف العاصمة اذا آان التعيين سيتم في مراآز الجهات العام
 فتنشر شروط المسابقة في األخرىفي العاصمة اما اذا آان التعيين سيتم في مراآز الجهات العامة في المحافظات       

      . صحف العاصمةإحدى نشره في إلى إضافة -ان وجدت-صحيفة محلية 
ى      األوليجب ان يتم النشر قبل اليوم       ا عل ل المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوم دة المحددة    األق ل الم  وان التق

      .لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما
 تعلن شروط المسابقة في المرآز الرئيسي للجهة العامة ذات العالقة وفروعها في مراآز المحافظات ويجوز                 -ب  

      .األخرى اإلعالمنشرها بوسائل 
ين حسب                          ال أسماء تنشر   -ج   ة صاحبة الحق في التعي سابقة بصكوك تصدر عن الجه اجحين في الم مقبولين والن

ة      إعالن تسلسل درجات نجاحهم في لوحة          ة ذات العالق ة العام سي للجه يتم في     وإذا المرآز الرئي ين س ان التعي  آ
      .ظة مرآز الجهة العامة في تلك المحافإعالن في لوحة األسماءمحافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك 

      :اآلتي يتم التعيين بموجب االختبار على النحو -١٠-المادة 
 اذا آان التعيين سيتم في المرآز الرئيسي للجهة العامة ذات العالقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في           - أ -

ة     يح ثالث سي ترش ا الرئي ا مرآزه ع فيه ي يق ة الت ن ط  أضعافالمحافظ ين م وب للتعي دد المطل شغيل  الع البي الت
      ٢٠٠١/.٦/١ تاريخ - ٣ - القانون رقم أحكامالمسجلين لديه وفق 

ة     أخرىاما اذا آان التعيين سيتم في مراآز         سي ومراآز          أو للجهة العام  فيطلب الترشيح    أخرى  في المرآز الرئي
      .من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية

ة      اإلجراءات ة والخامسة وفق    يجري االختبار لوظائف الفئتين الرابع      -ب   ة ذات العالق ة العام ا الجه ي تقرره  الت
      . الملحق بهذا القانون- ٤ - رقم األجوربمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول 

ين حسب                         أسماء تنشر   -ج   ة صاحبة الحق في التعي ار بصكوك تصدر عن الجه اجحين في االختب  المقبولين والن
يتم في              إعالني لوحة   تسلسل درجات نجاحهم ف    ين س ان التعي ا اذا آ  المرآز الرئيسي للجهة العامة ذات العالقة فيم

ك          أآثر شر تل  مرآز  إعالن  في لوحة   األسماء  من محافظة اما اذا آان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بن
      .الجهة العامة في تلك المحافظة

 االختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي   أوة   يعين الناجحون في المسابق    - أ   -١١ -المادة  
سابقة                  ين من نجح في الم ى      أوحال التساوي في الدرجة ب ار عل ين      أساس  االختب شهادة يع ى  ال د     األعل  معدال وعن

      . تخرجااألقدمالتساوي في المعدل يعين 
اجحين بموجب محضر       أسماءتاريخ نشر    يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على            -ب    الن

      ١٠.-٩- من المادتين -ج- وفق الفقرة أصولي
وم -ج  شر اإلدارة تق ضمن ن صك المت غ ال ماء بتبلي سابقة أس ي الم اجحين ف ار أو الن ى االختب زي إل از المرآ  الجه

ر الصك        إعالن خالل مدة شهر من تاريخ       الماليةللرقابة   ائج ويعتب ضمن    النت ا ت د    األساس  هو    هوم ه  المعتم  في   علي
      .تحديد درجات النجاح من اجل التعيين

ام يكتفى من اجل التوظف وفق     واد  أحك شهادة        / ٨/١١/ الم ين وصورة عن ال ديم طلب التعي سابقة تق  المؤهل  أوال
ائق        شر              األخرى المطلوب على ان تستكمل الوث اريخ ن شهر من ت دة التتجاوز ال ين خالل م اجحين  أسماء  للتعي  الن

      .وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها/ ٩/١٠/من المادتين / ج/وفق الفقرة 
      :السابقة/ ١١ /٨/  المواد أحكام يستثنى من - أ -١٢ -المادة 

وانين    -١ ضي الق ذين تق ات ال ين والمعلم ز ودور المعلم دارس والمراآ د والم ات والمعاه و الكلي ة خريج  واألنظم
      .فذة بوجوب تعيينهمالنا
      . بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلميةأو الموفدون للدراسة على نفقة الدولة -٢
  
    



رة   -ب  م الفق شمولين بحك ين الم تم تعي شترط   / أ /  ي ي ت ائف الت ي الوظ سابقة ف ةال وفر  األنظم شغلها ت ة ل  الداخلي
      .الشهادات التي يحملونها

ادة  املين  ا- أ -١٣-الم د الع ل/ذا حصل اح ى رأس العم ائمين عل اغلي / الق ن ش دىم ات إح ائف الفئ ى وظ  األول
ى          أعلىوالثانية والثالثة على شهادة      ين عل شهادة المع ان    أساسها  من ال غ    أجره  وآ ين         أو يبل دء التعي  يتجاوز اجر ب

ة صاحبة الحق      الملحقة بهذا القانون فيجوزاألجورفي جداول / عليها التي حصل   األعلىللشهادة  /  بصك من الجه
ك                  األعلى وظائف الفئة    إحدى إلىفي التعيين نقله     ل وذل ع المقب ه المكتسب من اجل الترفي  باجره مع احتفاظه بقدم

عالوة قدرها /  ماتقدمإلى باإلضافة/ الماجستير حيث يجوز منحه أوباستثناء من حصل منهم على شهادة الدآتوراه   
      . السابق من اجل الترفيع المقبلأجرهنهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في  لكل مأجره من ةبالمائ / ٧/ 

ا  في الجداول المشار     عليها التي حصل    األعلى اما اذا آان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة            -ب    فيجوز   إليه
واد    م الم د بحك ه دون التقي ين تعيين ي التعي ة صاحبة الحق ف ن الجه صك م ذ/ ٨/١١/ب ن ه ي م انون ف را الق  األج

    .المذآور 
      . هذه المادةأحكام الالزمة لتطبيق واألسس يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد -ج 
ى  باإلضافة السابقتين / ب/و/ أ /  يشترط من اجل تطبيق الفقرتين      -د   وفر القواعد   إل صادرة بموجب   واألسس  ت  ال

      : مايليأعاله إليهر قرار رئيس مجلس الوزراء المشا
ه   / العامل    عليها التي حصلها    األعلى ان تكون الشهادة     -١ د تعيين ة            / بع شغل وظائف الجه ة ل شهادات المقبول من ال

      .العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي
      .ه شروط شغلها ان تكون هناك وظيفة شاغرة في المالك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر في-٢

 أحكام وفق   أساسها من الشهادة المعين على      أعلى في حال عدم تسوية وضع العامل الذي حصل على شهادة            - -هـ  
شهادة              أشهرهذه المادة خالل مدة ستة       ى ال ى  من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله عل ة       األعل  فال يجوز للجه

      .من هذا القانون / ٧/ من المادة / و/  في الفقرة عليهاقة المنصوص العامة التي يعمل لديها ان تحجب عنه المواف
ى رأس العمل من شاغلي                   -و ائمين عل املين الق ة والخامسة        إحدى  اذا حصل احد الع ين الرابع د  / وظائف الفئت بع

ة صاحبة     والثانية والثالثة يجوز بصك من ا       األولىعلى شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات        / تعيينه لجه
      .السابقة/ ه / د / ج / ب / أ /  الفقرات أحكامالحق في التعيين تسوية وضعه وفق 

من هذا القانون / ٨/١١/ يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين ودون التقيد بما ورد في المواد      - أ -١٤-المادة  
د عن  أجور تزي ين ب ورالتعي اأج ي يحملونه شهادات الت ين لل دء التعي داول  ب ي ج ددة ف ذا األجور المح ة به  الملحق

      :التاليتينالقانون وذلك للفئتين 
ة        األجور  حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول  -١ ادات النقابي انون من عناصر القي ذا الق ة به  الملحق

      .من العاملين في الجهات العامة/ باألصل/المتفرغة الذين هم ليسوا 
      . المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستهاأو الفنية أوهادات الجامعية  حاملو الش-٢

      :السابقة وفق مايلي/ أ /  في الفقرة عليه يتم التعيين المنصوص -ب 
سنو    ةبالمائ / ٢/  عالوة قدرها األولى يمنح المعينون من الفئة  -١ ي   من اجر بدء التعيين عن آل سنة من ال ات الت

 على ان التزيد العالوات الممنوحة  أساسهاقضوها آقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على     
      .األآثرلهذا الغرض عن عشر عالوات على 

ة  من اجر بدء التعيين عن آل سنة من سنوات ممارس          ةبالمائ / ٢/  يمنح المعينون من الفئة الثانية عالوة قدرها         -٢
 على ان التزيد العالوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر            أساسهاالمهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على        

      .األآثرعالوات على 
ة رسمية           -ج   ة   أو التقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة اال اذا آانت صادرة عن جه ة مهني ة  أو نقاب  منظم

      .شعبية
دم -د  ر الخ ابيون    تعتب ادة النق ا الق ي يؤديه تراآي       .. ات الت ي االش ث العرب زب البع ات ح ي منظم املون ف والع

 لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها االشتراآات            فعليةوالمنظمات الشعبية بمثابة خدمة     
دة سنة من           / بما فيها حصة رب العمل      /عليهالتأمينية من قبل المؤمن      ك خالل م انون لمن          وذل ذا الق اذ ه اريخ نف ت

      .سبق تعيينهم
      . هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراءأحكام تحدد القواعد والشروط الالزمة لتطبيق - -هـ 

      : فيعليها المنصوص األخرى واألحكاممن هذا القانون / ١٥٤/ المادة أحكام مع مراعاة -١٥المادة 
      .رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء القوانين الخاصة بأجهزة -ا 

ة     -ب  زي للرقاب از المرآ يش والجه ة والتفت ة للرقاب ة المرآزي ة بالهيئ وانين الخاص ة الق ة  المالي ة العام  والمديري
      .للجمارك

وانين -ج  ة الق د واألنظم ا الخاصة بالمعاه دنيينالعلي املين الم ة والع ة العربي ع اللغ ي وزارة  والمتوسطة ومجم  ف
      .الدفاع والقوات المسلحة

      . النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنيةواألنظمة الخاصة الواردة في القوانين األحكام -د 



      .التاليةيتم التعيين وفق الصكوك .  الخاصة بالسفراء الواردة في مالك وزارة الخارجيةاألحكام - -هـ 
وز: أوال ي ال دات واإلداراتارات ف ديات ووح ة والبل ات العام ة ذات اإلدارة والهيئ ات العام ائر الجه ة وس  المحلي

      .اإلداريالطابع 
      .لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين:  بمرسوم-١
وزير                -٢ اون ال د استطالع رأي مع ام المختص    أو بقرار من الوزير المختص بع دير الع ة  لبق/ حسب الحال  / الم ي

      .األولىالعاملين المعينين في وظائف الفئة 
ام المختص      أو بقرار من معاون الوزير      -٣ دير الع ين في       / حسب الحال   / الم املين المعين ة في     اإلدارةللع  المرآزي

      .وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
للعاملين المعينين في   .. عامة المختصة في المحافظة    بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة ال          -٤

      . المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسةاألجهزة
      :في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشرآاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي: ثانيا
      .مديرين العامينلوظائف ال:  بمرسوم-١
ام المختص -٢ دير الع د استطالع رأي الم وزير المختص بع ن ال رار م امين ..  بق ديرين الع اوني الم لوظائف مع

      . المرآزية والفروع في المحافظاتاإلدارةوالمديرين في 
      .في المحافظات المرآزية والفروع اإلدارة في اآلخرينلسائر العاملين ..  بقرار من المدير العام المختص-٣

      الفصل الخامس
      التعيين االستثنائي

      : في الباب الثالث من هذا القانونعليها المنصوص باألحكام يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد -١٦/١المادة 
      . لحملة الشهادات الجامعيةاألولى باحدى وظائف الفئة -أ 

      .بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس -ب 
ات -أ /٢ تراآي والمنظم ي االش ي حزب البعث العرب املين ف ين الع وزراء تعي يس مجلس ال رار من رئ  يجوز بق

شعبية شبيبة: ال ة، ال ع، الطلب سائي، الطالئ اد الن ال  / االتح ي ح ة ف ات العام دى الجه اءل ات إنه دى الجه دمتهم ل  خ
ة            إليها التي وصلوا    ألجورباالمذآورة    مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على آتاب من القيادة القطري
      .للحزب

ين             إحدى يتم تعيين هؤالء في      -ب    الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهالتهم وفي حال تجاوز اجر المع
      .ترفيع فئته يعتبر الفارق عالوة تطفأ بالألجرالسقف المحدد 
      الفصل السادس

      التمرين
ادة  سلطة   -أ /١٧الم ن ال ا بصك م سرح خالله الم ي ا م دها مؤصال حكم ر بع نة يعتب دة س ا لم ل متمرن ين العام  يع

ذه                          ستحق العامل المسرح في ه صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صالحيته للعمل وي
      .الحالة تعويض التسريح

ن -ب  ستثنى م ام ي رة أحك زي  / أ /  الفق از المرآ شو الجه يش ومفت ة والتفت ة للرقاب ة المرآزي شو الهيئ سابقة مفت ال
      . بموجب القوانين الخاصة بهمعليهم التمرين المطبقة ألحكام حيث يبقون خاضعين الماليةللرقابة 

ديها  يعمل  وأ يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التي عمل  -ج   ام  وفق  ل انون   أحك ذا الق ام  ه  ألحك
      .السابقة/ أ /  في الفقرة عليهاالتمرين المنصوص 

      الباب الرابع
      التدريب والتأهيل

      . وفقا لنظامها الداخليلديهاتتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين / ١٨/المادة 
ل     أو والصيادلة الذين درسوا     األسنان وأطباء األطباءن   يعطى المعينون مجددا م    -١/أ  / ١٩/المادة    تدربوا مدة التق

دريس االختصاص          إحدىعن ثالث سنوات على فروع االختصاص في         ا لت  المؤسسات الصحية المعترف بكفاءته
ة    األجور  التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول          األجور من   ةبالمائ/ ٩/ عالوة قدرها    عليه التدرب   أو ذا   الملحق به

      .القانون
     .٧/١/١٩٩٠تاريخ / ١٢/ المرسوم التشريعي رقم أحكامالمذآور / ١/ البند أحكام تراعى في معرض تطبيق - ٢

ة شهادة          -ب   يم  يعطى المعينون مجددا من حمل ا أو /األساسي  التعل ة     أو/  مايعادله ة العام  أو شهادة الدراسة الثانوي
خ المتخرجون من         أو الزراعية   أو البيطرية   أوهنية التجارية    الم أو المهنية الصناعية    أوالشرعية    الفنون النسوية ال

      : المسلكية عالوة قدرهاأو من الدورات المهنية أو مدارس التدريب والتأهيل أومراآز 
ن ةبالمائ ٥ - ورهم م داول  أج ق ج ا وف ين فيه م التعي ي يحق له ور الت انوناألج ذا الق ة به دة..  الملحق ت م  اذا آان

      .أآثر أو أشهر الدورة تسعة أو التأهيل أوالتدريب 
سعة     أشهر  الدورة التقل عن ستة       أو التأهيل   أواذا آانت مدة التدريب     ..  المذآورة أجورهم من   ةبالمائ ٣- غ ت  والتبل

      .أشهر



درب المشار   وأ ان يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أنفا يشترط من اجل منح العالوة المذآورة   -ج    الت
رة      إليها ة       / أ  /  في الفق شهادة المهني دريب                أووتتفق وال ة من مراآز الت سلكية الممنوحة للعامل صاحب العالق  الم

      .السابقة/ ب/ من الدورات المذآورة في الفقرة أووالتأهيل 
 ةبالمائ/ ٣/آزية عالمة قدرها   يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المر         -أ  / ٢٠المادة  

      . الملحقة بهذا القانوناألجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول األجور إلى إضافة أجورهممن 
ة     / خالل مدة خدمتهم  / يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون          -ب   من المعاهد النقابية المرآزي

رة       دمهم                       / أ  / العالوة المذآورة في الفق اظهم بق ك مع احتف ين وذل ة صاحبة الحق في التعي سابقة بصك من الجه ال
      . السابقة من اجل الترفيع المقبلأجورهمالمكتسب في 

رتين           -ج   د عن        / أ و ب/ يشترط من اجل منح العالوة المذآورة في الفق دة الدراسة في المعه ل م سابقتين ان التق ال
      .أشهرستة 

ة                ف/ أ  / ٢١المادة   ى رأس العمل دورة مهني ائم عل سلكية    أوي حال اجتياز العامل الق ة    أو م نح     أو تدريبي ة يم  تربوي
      :بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين عالوة قدرها

      .أآثر أو أشهراذا آانت مدة الدورة تسعة .. أجره من ةبالمائ ٥ -
      .أشهر وال تبلغ تسعة أشهرستة اذا آانت مدة الدورة التقل عن .. أجره من ةبالمائ ٣ -

 السابق من اجل أجرهالسابقة بقدمه المكتسب في / أ /  في الفقرة   إليها يحتفظ العامل الذي يمنح العالوة المشار        -ب  
      .ترفيعه المقبل

ة                     -ج   دورة المهني ة مباشرة بدراسة ال ة ذات عالق ا بوظيف سلكية    أو يجب ان يكون الخريج قائم ة    التدري أو الم  أوبي
      .التربوية التي تخرج منها
      . لجنة تؤلف في آل جهة عامة بقرار من الوزير المختصإلىويعود تقدير هذه العالقة 

د               أحكام يستفيد من    -د   ة والمعاه صادية واالجتماعي ة االقت د التخطيط للتنمي ادة خريجو معه ذه الم ي  األخرى  ه  الت
      .يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

دورة                عليها يشترط من اجل منح العالوات المنصوص        -أ  / ٢٢المادة   ا في ال اب ان يكون العامل ناجح  في هذا الب
      . تدرب فيهأو المرآز الذي درس أو المدرسة أو المعهد أو

ه  يجب ان اليؤدي المنح المنصوص       -ب   ادة          علي ادة   / ٢٠/ في آل من الم انون       / ٢١/والم ذا الق ى من ه  تجاوز   إل
      . المعادل لسقف فئتهألجرا

      .من هذا القانون/ ٢١ و ٢٠ و ١٩/ اليجوز الجمع بين العالوات الواردة في المواد -ج 
تفادة  أو تدريبية أو مسلكية أو مهنية   أو من دورة واحدة نقابية آانت       ألآثر ان اتباع العامل     -د    تربوية اليخوله االس

      .اال من عالوة واحدة
 في  عليها العالوات المنصوص    إحدى القائم على رأس العمل من       أوحال استفادة العامل المعين مجددا      على انه في    

انون بحدها         / ٢١ و   ٢٠ و   ١٩/المواد   ذا الق ى من ه دره    األدن ك بنجاح       األجر  من    ةبالمائ / ٣/ وق د ذل ازه بع  واجتي
ا    أآثر أو أشهر تربوية مدتها تسعة     أو تدريبية   أو مسلكية   أودورة مهنية    رق       ةبالمائ / ٥/وعالوته نح العامل الف  فيم

دره                األخيرةبين نسبة العالوة المقررة للدورة       ا وق تفاد منه ي سبق ان اس ى     ةبالمائ / ٢/ ونسبة العالوة الت ك عل  وذل
      . الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذآوراألجر أساس

      . فقط اليمنح هذا الفرق اال لمرة واحدةاألحوالوفي جميع 
      الباب الخامس

       العاملين وترفيعهمأداءتقويم 
د                 / ٢٣المادة   ا تحدي اط به ة المن ة والفرعي اءتهم       أداءيصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المرآزي املين حسب آف  الع

      :ومردودهم ويتضمن بشكل خاص
      . آيفية تشكيل اللجان المذآورة على ان يشارك التنظيم النقابي فيها- ١
      . ممارستها لعملهاأسلوب - ٢
      . اختصاصاتها وصالحياتها- ٣
      . آيفية االعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات- ٤
      . شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها- ٥
      . آيفية حفظ تقاريرها وسريتها- ٦

      .السابقة/ ٢٣/ في المادة إليه المرسوم المشار ألحكامن وفقا تقدر آفاءة العاملين مرة آل سنتي/ أ / ٢٤المادة 
      : تكون عالوة الترفيع وفق مايلي-ب 

      . لمن حددت آفاءته بدرجة جيد وما فوقاألجر من ةبالمائ ٩ -
      . لمن حددت آفاءته بدرجة وسطاألجر من ةبالمائ ٥ -

      . فئة العامل المرفع المحدد لسقفاألجر يجب اال يتجاوز الترفيع -ج 



 بأآثر األولىالسابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة         / ج/ استثناء من حكم الفقرة      -د  
ا اليتجاوز          ه وبم رة سورية      ألف من سقف فئت ى  إضافة  لي ذآور      إل سقف الم تمائ  ال ة       ةوس سبة لبقي رة سورية بالن  لي

      .الفئات
واليتين العامل الذي اليرفع مرتين      يسرح   - ٢٥المادة   ك              أو مت ة وذل دى الجهات العام ه ل  ثالث مرات خالل خدمت

      .بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين
ادتين  إلى باإلضافة يشترط  - ٢٦المادة   ع المشار        / ٢٥ و ٢٤/ ماورد في الم نح عالوة الترفي سابقتين من اجل م ال
 من تاريخ   أوفي حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه             ما أو وجود العامل في الخدمة      إليها

وفي حال حلول السنة الميالدية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون ان تبلغ خدمته              /. حسب الحال /ترفيعه السابق   
ى  أو الفعليةه  مافي حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من عالوة الترفيع تتناسب ومدة خدمت    أو الفعلية  مافي حكمها حت

      .نهاية السنة الميالدية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع
      . يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص-أ / ٢٧المادة 

      .واما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين
شهر             -ب   ه خالل ال ستحقين ل املين الم ع الع سنة   األول على السلطة المختصة بالترفيع اصدار صكوك ترفي  من ال

      . تاريخ استحقاق الترفيعإلىالميالدية التي يستحق فيها الترفيع على ان يعود نفاذ تلك الصكوك 
اريخ صدورها    أقصاها تبلغ هذه الصكوك خالل مدة  -ج   ر   خمسة عشر يوما من ت ذه    األجور وتعتب واردة في ه  ال

      . من السنة الميالديةاألولالصكوك من تاريخ بدء الشهر 
ه          / أ  / ٢٨المادة   ى عدم ترفيع ام يحق للعامل االعتراض عل وزير أو من في              أم رار من ال شكل بق ة ت ة مرآزي  لجن

      :اآلتيحكمه على النحو 
      . العام رئيسالمديرا أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو معاون الوزير -
      . عضوامدير العامل المعترض بمرتبة لديها ممثل عن الجهة العامة التي يعمل -
    . ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال عضوا -

      .تاريخ تبليغه ثالثون يوما من أقصاها يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خالل مهلة -ب 
رة        -ج   ى عدم               / أ  /  تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفق املون عل ا الع دم به ي يتق سابقة البت في االعتراضات الت ال

      .إليها االعتراضات إحالة ثالثون يوما من تاريخ أقصاهاالترفيع خالل مهلة 
راض    ا ألي تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة          -د   ام عت ذه   أخر  إداري اي مرجع     أم ل ه  وتقب

      .اإلداري القضاء أمامالقرارات الطعن 
ـ  شار  - -ه وم الم ين المرس ه يب ادة إلي ي الم سابقة / ٢٣/ ف راءات األصولال ي   واإلج ت ف ة للب ا اللجن ي تتبعه  الت

      .االعتراضات
      :التالية في الحاالت أجره من ةبالمائ/ ٦/ األدنى يمنح العامل عالوة ترفيع استثنائية حدها -أ / ٢٩المادة 

ة   -١ ة العام ه لمصلحة الجه ا تثبت فائدت دم اختراع ذآور صفة  أو اذا ق راع الم ي االخت وفر ف ى ان تت ع عل  المجتم
      .التجديد واالبتكار وعدم النقل

      .ع المجتمأو للجهة العامة أآيدة اذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خاللها فائدة -٢
ات          أو متألقا   إبداعيا قدم عمال    أو اذا قام بخدمة جليلة متميزة       - ٣ ى  أدى أو قدم انجازا قيما حقق اقتصادا في النفق  إل

      .األداءرفع مستوى 
ا  المؤلف المشار    أو يتم تقويم االختراع     -ب   دين      إليهم رة     / ٢ و   ١/ في البن ة     أعاله / أ  / من الفق  من الجهات العلمي

المذآورة / أ / من الفقرة / ٣/ في البند إليها االنجاز المشار أو اإلبداعي العمل  أوما يتم تقويم الخدمة     المتخصصة آ 
      .من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض

      . يتم منح عالوة الترفيع االستثنائية بمرسوم-ج 
      . هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل يحتفظ العامل الممنوح عالوة الترفيع االستثنائية-د 

تثنائية الممنوحة وفق              - -هـ   ع االس دخل عالوات الترفي ام  الت ادة في سقف       أحك ذه الم ذا    األجور  ه  المحددة في ه
      .أجره من ةبالمائ/ ٢٤/ /طيلة خدمة العامل/القانون على اال يتجاوز مجموعها 

      الباب السادس
       الوظائفإسناد
سند        -أ  / ٣٠ /المادة يمن ت شترط ف ه  ي داخلي                    إحدى  إلي واردة في النظام ال ه شروط شغلها ال وفر في  الوظائف ان تت

      .للجهة العامة ذات العالقة
      . الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لهاإسناد يتم -ب 

      الباب السابع
       العاملينأوضاع
      األولالفصل 
      النقل



شترآا ويجوز                 -أ  / ٣١/المادة   دا م سلكيا واح ا م ة مالآ ع الجهات العام اء  / تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جمي بن
ة  ضيات المصلحة العام ى مقت ل الخطيأوعل ب العام ة /  طل ن وظيف ل م ل العام ىنق ة أخرى إل ة العام ي الجه  ف

      :التالية وفقا للشروط أخرى إلى من جهة عامة أوالواحدة 
      .يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع - ١
ة مضافة     إلى ان يتم النقل     - ٢ ى وظيف ين عل ة  أو وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول اما بالنسبة للعامل المع  محدث

ة              واألنظمةحكما وفق القوانين     وزير المختص للجه رار من ال ة بق  النافذة فينقل مع شاغره ويتم النقل في هذه الحال
      . بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منهاإليهالمنقول ا
ول         - ٣ ة المنق شغل الوظيف ا ل وب توفره ا  ان تتوفر في العامل المنقول الشروط المطل داخلي    إليه  بموجب النظام ال

      .إليهاللجهة العامة المنقول 
وزير            من هذه الماد  / ج/ الشروط الواردة في الفقرة      إلى باإلضافة - ٤ ة ال ة فانه يتوجب ان يتم النقل بناء على موافق

      .أخرى إلىالمختص في الجهة العامة المنقول منها اذا آان النقل من جهة عامة 
ا  - ٥ تها لمهامه رة ممارس ه خالل فت ذي انتخبت في الي ال ع العم ة من التجم ادات النقابي ل عناصر القي  اليجوز نق

      .النقابية
السابقة بصك من الجهة صاحبة  / أ /  الفقرة أحكاميتم النقل وفق / ١٩٧٥/لعام /١٠/القانون رقم مع االحتفاظ ب  -ب  

      .إليهاالحق في التعيين للوظيفة المنقول 
يتم         -ج   ى  اذا آان نقل العامل س ي يعمل            إل ة الت ة العام ديها  خارج الجه ة         أو ل يتم ضمن الجه ل س ذا النق ان ه  اذا آ

اذا لم يكن بناء على طلب العامل       / خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل           إلىالعامة المذآورة ولكن    
      :الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي

تص  - ١ وزير المخ ه أو/ ال ن يفوض ابع    /  م ة ذات الط ات العام ي الجه ة    أو اإلداريف ة العام رع الجه يس ف  رئ
    .امة ذات الطابع االقتصادي رئيسا المختصة في المحافظة في الجهات الع

    . عضوا لديها منظمة حزب البعث العربي االشتراآي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل أمين - ٢
 رئيس اللجنة النقابية المختصة في حال عدم وجود      أو العامل لديها رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل       - ٣

    .ن عضوا لجنة نقابية ألي سبب آا
ديرها      وألسباب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء        - ٣٢/المادة   ود تق ه  مبررة يع ة     / إلي ل العامل من وظيف نق
ة      أو تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة         إنتاجية وظيفة غير    إلى إنتاجية ة    أخرى  في جهة عام ذه الحال  وفي ه

      . المنقول منهانتاجيةاإلاليستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة 
      : هذا الفصل علىأحكام التطبق - ٣٣/المادة 

ة    -أ  /  يش  نقل مفتشي الهيئة المرآزية للرقاب ة    والتفت از المرآزي للرقاب ة  والجه ذا     المالي ون خاضعين به  حيث يبق
      . الواردة في القوانين الخاصة بهماألحكام إلىالشأن 

شأن           اإلدارةخارجية بين    نقل العاملين في وزارة ال     -ب   ذا ال  المرآزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين به
      . الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذآورةاألحكام إلى
      . الخاصة بهمواألنظمة الواردة في القوانين األحكام إلى نقل الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن -ج 

      الفصل الثاني
      دبالن

ة              -أ  / ٣٤/المادة   ة عام ى  يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جه ة  إل  أخرى  جه
      .إليهاللقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب 

ة المن                -ب   ين للوظيف ا دب  يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعي وزير     إليه ة ال د موافق  يصدر بع
ة المنصوص             ة اللجن ا الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها على ان تؤخذ موافق رة   عليه ادة   / ج/ في الفق من الم

      .من هذا القانون/ ٣١/
تها لمهام                           -ج   رة ممارس ه خالل فت ذي انتخبت في الي ال ة من التجمع العم ادات النقابي ا   اليجوز ندب عناصر القي ه

      .النقابية
ة    أخرى إلى من جهة عامة     اإلنتاجي يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل          - ٣٥/المادة    للقيام بوظيف
ة                          إنتاجيةغير   ا الوظيف ة من تعويضات ومزاي ذه الحال دب في ه ستفيد المن ة  تتوفر فيه شروط شغلها والي  اإلنتاجي

      .المندب منها
      . سنواتأربع اليتجاوز أقصىندب سنة فسنة وبحد  يتم ال-أ / ٣٦/المادة 

د   -ب  دب الح دة الن ت م صى اذا بلغ شار األق ه الم رة  إلي ي الفق دب    /أ /  ف ل المن شأن العام ع ب سابقة يتب دىال  إح
      :التاليتينالطريقتين 

      . الجهة العامة المندب منهاإلى وإعادته ندبه إنهاء - ١
      . من هذا الباباألول في الفصل عليها النقل المنصوص أحكام وفق إليهالمندب  الجهة العامة اإلى نقله - ٢



دب          أجره يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى        -ج   ة المن ة العام ا  وتعويضاته من الجه ام  وفق    إليه  األحك
      .لديهاالنافذة 

      .ة في الجهة العامة المندب منها بحكم الخدمإليها تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب -د 
دب            أداء يتم تقويم    - -هـ   ة المن ة العام ل الجه ا  العامل المندب من قب ذا        إليه ه في ضوء ه تم اصدار صك ترفيع  وي

      .التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها
      : هذا الفصل علىأحكامالتطبق / ٣٧/المادة 

ة ل    -أ   ة المرآزي ة       ندب مفتشي الهيئ از المرآزي للرقاب يش والجه ة والتفت ة لرقاب ذا     المالي ون خاضعين به  حيث يبق
      . الواردة في القوانين الخاصة بهماألحكام إلىالشأن 

      . الخاصة بهمواألنظمة الواردة في القوانين األحكام إلى ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن -ب 
      الفصل الثالث

      اإلعارة
ادة ا اة - ٣٨/لم ع مراع ام م ة تحت تصرف الحرس  األحك ات العام ي الجه املين ف ة الخاصة بوضع الع  القانوني

      :القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
      : على موافقته الخطيةأو العامل المؤصل بناء على طلبه إعارة يجوز -أ 
ادة             جهات القطاع المش     إلى..  داخليا - ١ دخل في شمول الم ي الت انون      /١٦١/ترك الت ذا الق ى  أومن ه  منظمات  إل

      . النقابات المهنيةأو المنظمات الشعبية أوحزب البعث العربي االشتراآي 
      . الجهات الدولية المختلفةأو واألجنبية المنظمات العربية أو الحكومات إلى..  خارجيا- ٢

      .ارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين الخأو الداخلية اإلعارة تتم -ب 
      .السابقة/ ب/ بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة اإلعارة تمديد يتم -ج 
ذلك     إلى الداخلية اإلعارة يجب ان التتجاوز مدة     -د   ة  اإلعارة  جهات القطاع المشترك وآ ا   أو الخارجي ا مع  آليهم

 وذلك بقرار من  أخرى تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة    خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز      
      .رئيس مجلس الوزراء

ادة  ى -أ / ٣٩/الم رة خالل شهر عل ة المعي ة العام سه تحت تصرف الجه ضع نف ار ان ي ى العامل المع  يجب عل
ر    إعارته من تاريخ انتهاء مدة      األآثر ارة  وتعتب دة            اإلع دار م ا بمق ددة حكم ذ مم ي عن االلتحاق         حينئ أخير الفعل الت

      .بالعمل خالل الشهر المذآور
رة        -ب   م الفق / أ /  يجب على الجهة العامة المعيرة ان تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حك

اد              إلىالسابقة فورا    زال شاغرة واال فيع ى  وظيفته السابقة ان آانت الت ة    إل وزير المخ    أخرى  وظيف تص  يحددها ال
      .ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهالته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه

 بصك من الجهة صاحبة الحق   أوالسابقة بقرار من الوزير المختص / ب/ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة -ج  
      .العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة تاريخ وضع إلى يعود مفعوله أدنى أيهمافي التعيين 

 الذي تخصصه األجر أو من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب    أجره يقطع عن العامل المعار      - أ   -٤٠-المادة  
      .له الجهة المستعيرة

ى  العامل    إعارة السابقة يجوز النص في صك       / أ  /  استثناء من حكم الفقرة      -ب   ي      منظمات حزب    إل  البعث العرب
ى تقاضي          ه عل ى مثابرت ة عل ات المهني شعبية والنقاب ة     أجره االشتراآي والمنظمات ال ائلي من الجه  وتعويضه الع

ائر التعويضات       دها               /المعيرة وس وزراء بتحدي يس مجلس ال رار من رئ ي يصدر ق رة وتحدد        / الت ة المعي من الجه
      .در عن رئيس مجلس الوزراء تصبتعليمات هذه الفقرة أحكام لتطبيق واألسسالقواعد 

رة             -ج   سابقة  / ب/ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من االشتراآات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفق ال
      .بمقتضى قانون التأمينات االجتماعية على الجهة العامة المعيرة

ار              واألوضاع تحدد بمرسوم الشروط     -د   نح العامل المع ا م ي يجوز فيه ه      إضافية تعويضات    الت ا تخصصه ل  عم
      .الجهة المستعيرة

ؤدي                    فعلية خدمات   اإلعارة تعتبر مدة    - -هـ   الترفيع والمعاش شريطة ان ي ق ب ا يتعل رة فيم ة المعي  في الجهة العام
      . من الجهة العامة المعيرةأجره أساسعنها العائدات التقاعدية على 

ة -و ي الجه ار ف ع العامل المع ى  يجري ترفي ا عل ار منه ديرات أساسالمع ادل متوسط تق ي تع اءة الت ة الكف  درج
      .إعارته سنوات السابقة لتاريخ األربعآفاءته التي خالل 

ة    / بناء على طلب خطي من العامل المعار         أويجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة       / أ  / ٤١/المادة   ة الجه وموافق
دته      اإلعارة إنهاء/ المعيرة اء م ل انته ه               قب ذي تمت بموجب ل للصك ال ار        اإلعارة ا بصك مماث ى اال يباشر المع  عل

    . وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك
ذه      اإلعارة إنهاء/ في حاالت الضرورة التي تقدرها/ آما يجوز للجهة المعيرة     -ب   ق في ه دتها وتطب اء م  قبل انته

      .انونمن هذا الق/ ٣٩/ المادة أحكامالحالة 
      الباب الثامن



      شروط العمل
      األولالفصل 
      .واألعياد األسبوعية العمل والعطل أوقات
سي        األحكام مع مراعاة    - أ   -٤٢-المادة   وانين      والتعليمي  المتعلقة بتحديد النصاب التدري ة  في الق  الخاصة   واألنظم

وانين         ا األحكام وآذلك   أنواعهابالمعاهد والمدارس على مختلف      انين في الق لمتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفن
      . النافذة الخاصة بهمواألنظمة

د عن   ٦ بقرار من رئيس مجلس الوزراء على ان التقل عن         الفعلية اليومية تحدد ساعات العمل     - /  ساعات والتزي
      .األسبوعساعة في / ٤٨/ الواحد واليومساعات في  / ٨

وزراء       /السابقة يجوز في حاالت خاصة        / أ  /  الفقرة   أحكام استثناء من    -ب   رار من مجلس ال د ساعات   / وبق تحدي
      . المذآورينواألقصى األدنى دون التقيد بالحدين اليوميةالعمل 

رتين      -ج  ق الفق ددة وف ل المح اعات العم ي س دخل ف ام    / أ و ب/ الت اول الطع رات المخصصة لتن سابقتين الفت ال
      .والراحة

صد-د  وزراء  ي يس مجلس ال ات  /ر رئ ام لنقاب اد الع ل واالتح ة والعم شؤون االجتماعي ر ال راح وزي ى اقت اء عل بن
ة قرارا يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل                / العمال ي اليجوز       المتتالي دة الت  والم

    . هذه الفقرة ليهاع منها في مكان العمل وآذلك الجهات التي تطبق أآثرللعامل البقاء 
ـ  د - -ه ع التقي ام م رتين بأحك ل  / أ و ب/ الفق دء العم د ب ة مواعي ة ذات العالق ة العام دد الجه سابقتين تح وميال  الي

      . طبيعة العملأوومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة 
س األقصى  الحد   إلى اذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة           -و ة اعات العمل   ل شئ  فال  اليومي  ين

      . من العاملين في الدولةألي مالية آثار أية األقصى الحد إلى واليترتب على العودة ألحد حقا مكتسبا األدنىالحد 
 األسبوعية  وتحدد الراحة     أسبوع  يحق لجميع العاملين راحة مأجورة التقل عن يوم واحد في آل             - أ   -٤٣ -المادة  

      .س الوزراءبقرار من رئيس مجل
      . الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدهااألعياد أيام يستفيد العاملون من التعطيل بأجر آامل في -ب 
ا ان تحدد          أو التي تتطلب طبيعتها     األعمال في   أو يجوز في بعض الجهات العامة       -ج    ظروفها استمرار العمل فيه

 األسبوعية رسمية بالتناوب بين العاملين شريطة ان تتحقق الراحة           ال األعياد أيام التعطيل في    أو األسبوعيةالراحة  
      .إضافيا الرسمية فتعتبر عمال لألعيادالسابقة اما بالنسبة / أ / لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة 

    القسم الثاني
    الفصل الثاني
    اإلجازات

    األولالقسم 
    . السنويةاإلدارية اإلجازات

دتها عن آل سنة             إدارية إجازة تلتزم الجهة العامة بمنح آل من العاملين لديها          - أ -٤٤- المادة  سنوية بأجر آامل م
    :آما يلي

    . مافي حكمها عن خمس سنوات أو الفعليةلمن تقل خدمته : يوم عمل/ ١/١٥ -
    .ات مافي حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوأو الفعليةلمن بلغت خدمته : يوم عمل/ ٢/٢١ -
    . مافي حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنةأو الفعليةلمن بلغت خدمته : يوم عمل/ ٣/٢٦ -
    . مافي حكمها عشرين سنةأو الفعلية تجاوزت خدمته أو الخمسين من العمر أتملمن : يوم عمل/ ٤/٣٠ -

دة   هاعلي تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى -ب   د م ة  اإلجازة  تحدي  اإلداري
    .السنوية التي يستحقونها

رة      -ج   ى     / أ /  تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفق ادة عل ذه الم ة العامل   أساس من ه ة  خدم افي  أو الفعلي  م
    .لإلجازة من سنة استحقاقه األول اليومحكمها في 

اء   ساعية  إجازات منحه  / بناء على طلب العامل   / يجوز   -د   ذه          أثن دوام الرسمي وحساب ه  أصل  من    اإلجازات  ال
    . السنويةاإلدارية إجازته

    . هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراءأحكام الالزمة لتنفيذ التعليماتوتصدر 
    :التالية األسس العاملين ضمن إلى اإلدارية اإلجازات ينظم منح - أ -٤٥ -المادة 

در -١ ان يراعى ق ة اإلمك د  رغب د مواعي د تحدي هالعامل عن ة إجازت ذه الرغب ا ان ه ك طالم سنة وذل دار ال ى م  عل
    .التتعارض مع مصلحة العمل

    . السنوية إلزاميةاإلدارية اإلجازات - ٢
ة - ٣ ة العام ضرورة/ يمكن للجه ي حاالت ال از وقطع / ف ل المج تدعاء العام هاس ة إجازت ذه الحال ي ه  ويعطى ف
سمح ظروف العم / دما ت ازة/ لوعن ة إج ازة بديل دل  لإلج ستعملة واال فيعطى ب ر الم ر غي ر األج م يج ا اذا ل  عنه

    .تعويضها عينا في العام نفسه



تنفاذ استعمال         ألخرى من سنة    اإلجازات اليجوز تراآم    - ١ -ب   سقط         اإلجازة  بل يجب اس ام استحقاقها وت  في ع
    . غير المستعملة حتى نهاية العاماإلجازاتحكما 

 غير المستعملة اال اذا آان اإلجازات عن األجرالسابقة اليجوز دفع بدل / أ  / من الفقرة    / ٣/ راعاة البند    مع م  - ٢
ى ان    وزير المختص وعل ة ال ى موافق د الحصول عل ة بع ة العام ن الجه ب خطي م ى طل اء عل تعمالها بن دم اس ع

    . المختصيقتصر ذلك على الحاالت الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ى     اإلدارية اإلجازة تمنح   -ج   ة ويصفى استحقاق العامل من        أساس  السنوية عل سنة الميالدي سنة   اإلجازة  ال  عن ال

    . بنسبة خدمته فيهااألولىالميالدية 
ة العامل           األحوالفي جميع   / ٤٦/المادة   اء خدم دل          ألي التي يتم فيها انته ه ب دفع ل ان ي ة  اإلجازات  سبب آ  اإلداري
    .ية المستحقة له وغير المستعملة آما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العامالسنو

 السنوية للمعينين في  اإلدارية اإلجازاتالسابقة ينظم استخدام   / ٤٤/٤٦/ خالفا لما ورد في المواد       - أ   -٤٧ -المادة  
د مه                    م وتحدي ة ومن في حكمه املين في وزارة الخارجي ق   البعثات الخارجية من الع ة  واإلجازات ل الطري  اإلداري

    . السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذآورةاإلدارية اإلجازات للمناطق الصعبة وجواز تراآم اإلضافيةالسنوية 
    .السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية/ ٤٤/٤٦/ المواد أحكام اليستفيد من - ١/ب
 أيام عارضة التتجاوز مدتها ستة     إجازةالسابق  / ١/ في البند    إليهمملين المشار   منح العا / عند الضرورة / يجوز   - ٢

    .في السنة وذلك سواء آانت متصلة ام منفصلة
    القسم الثاني
     الصحيةاإلجازات

ادة  ب   / أ / ٤٨/الم ه ان يتغي ن خدمت ام م ل ع ل خالل آ بابيحق للعام دة ألس وم / ٢٠٠/ صحية لم صلة /ي  أومت
    :ضى خاللهايتقا/ منفصلة

    .األولى عن الثالثين يوما أجره من ةبالمائ - ٨٠
    .التالية والسبعين يوما ةالمائ آامال عن أجرا -

    .الفعلية الصحية من الخدمات اإلجازة تعتبر -ب 
ة       / الوطن فيمنح    إلى اذا آانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية التسمح بنقله            -ج   ر الخارجي رار من وزي  /بق

ى    أو حتى يتم نقله أشهر لمدة ثالثة  إضافية صحية   إجازة ة عل ذه الحال  شفاؤه خاللها ويستمر العامل المريض في ه
    . وتعويضاته وبدل اغترابهأجورهتقاضي 

    . بشأنالتعليمات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء -٤٩/المادة 
ي   إلى تسليمها   وإجراءات الصحية   ازةاإلج حسب مدة    إصدارها آيفية منح التقارير الطبية وجهة       -  الجهة العامة الت

    .يتبعها العامل
    . آيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها-

ال     أراضي يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج        / أ  / ٥٠/المادة   سورية ان ين ة ال ة العربي  إجازة  الجمهوري
حية  ب أوص د ان يطل هإج تمدي د   ازت ا للقواع ة وفق ة العام سلم للجه نظم وت ة ت ارير طبي ب تق صحية بموج  ال

    . التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراءواإلجراءات
 في   عليها الصحية المنصوص    اإلجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب         اإلجازاتتدخل  / ب

    .من هذا القانون/ ٤٨/المادة
ة                 تش - ٥١/المادة كل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعي

    .في مراآز المحافظات آلما اقتضت الحاجة
ذه           واإلجراءاتيحدد القرار المذآور آيفية تشكيل هذه اللجان         غ ه ة تبلي  المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآيفي

    .ل لجنة فرعية مكانياالقرارات وتحديد نطاق عمل آ
ا  يحال العامل على لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار       -أ  / ٥٢/المادة ادة   إليه سابقة في   / ٥١/ في الم ال

    .التاليتينالحالتين 
    .يوما بصورة متصلة/ ١٨٠/ الصحيةاإلجازات اذا بلغت مدد - ١
    .لسنة الميالدية الواحدة بصورة متفرقةيوم في ا/ ٢٠٠/ الصحية اإلجازات اذا بلغت مدد - ٢

شهرا خالل خمس / ١٨/األجر من  ةبالمائ/ ٨٠/ ب أو اليجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر        األحوالوفي جميع   
    .سنوات بما فيها السنة الجارية

ة المشار      -ب  سريح الطبي ة الت ين للجن ا  اذا تب اجم عن     إليه ا ان المرض ن سارية األمراض  بأحد  اإلصابة  آنف  أو ال
ا ان المرض         أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل       أوالعضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة          ين له  اذا تب

دم                       ا تق اجم عم ر ن وان لم يكن ناجما عما تقدم اال انه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه اما اذا تبين لها ان المرض غي
نح      شفاء فيم ل لل م يثبت         األجر   بكامل إجازات وانه قاب ا اذا ل سريحه بانتهائه رر ت ا شهرين تق  ال يتجاوز مجموعه
    .شفاؤه نهائيا من مرضه



ام  العامل االعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية       أو يحق لكل من الجهة العامة       -ج   سريح   أم ة الت  لجن
ر اللج                 ه تقري اريخ تبليغ ا من ت ة            الطبية العامة وذلك خالل خمسة عشر يوم سريح الطبي ة الت ى لجن ة وعل ة الفرعي ن

    .العامة ان تصدر قرارها النهائي خالل مدة التتجاوز ثالثين يوما من تاريخ االعتراض 
    . طريق من طرق الطعن والمراجعةأليوتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة 

ساب            تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك        -د   من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اآت
    .تلك القرارات الدرجة القطعية

    . القانونية الناظمة لذلكاألحكاموتصفى حقوق العامل وفق 
    القسم الثالث

    إجازة األمومة
والدة    ١٢٠ مدتها   األجر بكامل   أمومة إجازة تمنح العاملة    -أ  / ٥٣/المادة ا عن ال والدة    ٩٠ ىاألول  يوم ا عن ال  يوم

    . من الحملاألخيرين خالل الشهرين اإلجازة يوما عن الوالدة الثالثة تبدأ ٧٥الثانية 
    . النصف اذا توفي المولود إلىمن هذه المادة / أ /  المذآورة في الفقرةاإلجازة تنزل -ب 
    .أصوال شهادة طبية مصدقة إلى باالستناد األمومة إجازة تمنح -ج 
ق                  إجازةتمنح العاملة المرضع     -د   ره والتطب سنة من عم  مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها ال

    .من هذا القانون/ ٤٤/من المادة / د/ الفقرةأحكام اإلجازةبشأن هذه 
    . مدتها شهر واحد بدون اجرإضافية أمومة إجازة تمنح من ترغب من العامالت -هـ 

    القسم الرابع
     االضطراريةجازاتاإل

    . في حال زواجهأسبوعيحق للعامل ان يتغيب بأجر آامل لمدة / أ / ٥٤/المادة
اة احد      أيام يحق للعامل ان يتغيب لمدة خمسة  -ب    أو زوجه أو  فروعه  أو أصوله  متصلة باجر آامل في حال وف
    .أخته أو أخيه

    . السنويةاإلدارية اإلجازةتين في حساب  في الفقرتين السابقإليها المشار اإلجازات التدخل -ج 
    القسم الخامس
    إجازة الحج

ه إجازة بكامل              -أ  / ٥٥/المادة دتها      ألداء األجر  يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمت ا  / ٣٠: / فريضة الحج م يوم
    . للمسيحيينأيام/ ٧. /للمسلمين

    .خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة على وجود العامل مدة التقل عن اإلجازة يتوقف منح هذه -ب 
    . السنويةاإلدارية اإلجازات في حساب اإلجازة التدخل هذه -ج 

    القسم السادس
     الخاصة بال أجراإلجازات

ابي                         - ١/أ  / ٥٦/المادة رغ النق انون التف ة وق ات العلمي انون البعث م وق ة العل انون خدم  مع االحتفاظ بأحكام آل من ق
ة                  .. نتخابوقانون اال  ة العام ا الجه ه الخطي ألسباب تقبله  خاصة بال اجر       إجازة يجوز منح العامل بناء على طلب

دتها                  د م ى ان التزي ا عل صادر بمنحه ة  /تحدد في الصك ال ردة ام مجتمع ة       / منف دة خدم ة م عن خمس سنوات طيل
    .العامل

دة      خاصة بال اجر تتجاوزإجازة يجوز منح العامل خالل سنة التمرين      - ٢ دا وتضاف م  اإلجازة  مدتها شهرا واح
    . مدة التمرينإلىهذه 
    .أشهر خاصة بال اجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثالثة إجازة تعتبر وظيفة العامل المجاز -ب 

انون في   / ٥٩/٦٠/٦١/١٣٥/ الخاصة بال اجر الممنوحة وفق المواد اإلجازةالتدخل مدد  -أ  / ٥٧/المادة من هذا الق
    .من المادة السابقة/ أ /  في الفقرةعليه المنصوص األقصىحساب الحد 

دتها طوال    / ٥٦/ الخاصة بال اجر الممنوحة للعامل وفق المادة   اإلجازة تدخل   -ب   من هذا القانون التي التتجاوز م
حساب   وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي         الفعلية في حساب الخدمة     أشهرثالثة  / منفردة ام مجتمعة  /مدة خدمته   

    . معاةالجهة العام وعلى عليهاالشتراآات التي تترتب أو المعاش شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات 
ردة   / بال اجر      اإلجازة اما اذا تجاوزت مدة      ة  أومنف ة   /  مجتمع ة            أشهر ثالث ى ثالث ا عل ازاد منه دخل م  في   أشهر  في
    .حساب المعاش فقط

    . وعلى الجهة العامة معاعليه االشتراآات التي تترتب أوشريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات 
واد             اإلجازات التدخل مدد    -ج   دم          / ٥٩/٦٠/٦١/١٣٥/ الخاصة بال اجر الممنوحة وفق الم انون في ق ذا الق من ه

    .العامل المؤهل للترفيع
ي تترتب      االشتراآات ال  أو تحتسب في المعاش فقط شريطة ان يؤدي العامل عنها العائدات            أنهاغير   ه ت ى   علي  وعل

    .الجهة العامة معا



ه        إجازة يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز          -أ  / ٥٨/المادة ى  خاصة بال اجر اعادت اء       إل ل انته ه قب  عمل
    . اذا وافقت الجهة العامة على ذلكاإلجازةمدة 

    .لتي صدر عنها صك المنح من الجهة اباإلعادةوفي هذه الحالة اليجوز مباشرته العمل اال بعد صدور صك 
اد             إلى خاصة بال اجر     إجازة يعاد العامل المجاز     -ب   زال شاغرة واال فيع ى  وظيفته السابقة ان آانت الت ة   إل  وظيف

ه شروط            أخرى  وفر في ة وتت ه الوظيفي ة العامل المجاز تتناسب ومؤهالت وزير المختص ضمن ذات فئ  يحددها ال
    .شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه

    القسم السابع
    اإلجازات عامة في أحكام
ا     أصولية  بإجازةاليجوز للعامل ان يتغيب عن عمله اال        / ٥٩/المادة ه وفق ام  ممنوحة ل د    ألحك ه يفق انون وإال فان  الق

    . فضال عن العقوبات المقررة في القوانين النافذةاألصولي عن مدة غيابه غير األجرحقه في 
ه     األجر مهما آان نوعها يفقد حقه في        إجازته عمله بعد انقضاء مدة      إلىعد   آل عامل لم ي    - ٦٠/المادة  عن مدة غياب
    . فضال عن العقوبات المقررة في القوانين النافذةاألصوليغير 

ادة  ر / ٦١/الم ب غي دة التغي ر م ه المنصوص األصوليتعتب ادتين علي ي الم اجم عن / ٦٠- ٥٩/ ف سابقتين والن ال
د       اإلدارية العامل   إجازات محسوبة على    إدارية إجازةجهة العامة   ظروف مبررة تقبلها ال    ه وعن  السنوية المستحقة ل

ا                           إجازة عدم آفايتها يعتبر الباقي      ررة تقبله اجم عن ظروف مب ر الن ذآور غي دة التغيب الم ا م  خاصة بال اجر ام
    . خاصة بال اجرإجازةالجهة العامة فتعتبر بكاملها 

    : واالضطرارية والحج آما يليواألمومة السنوية والصحية اإلدارية جازاتاإل تمنح - أ -٦٢-المادة 
وزارات  -١ ي ال دات   واإلدارات ف ديات ووح ة والبل ات العام ة ذات   اإلدارة والهيئ ات العام ائر الجه ة وس  المحلي

    .اإلداريالطابع 
    : بكتاب صادر عن-
امين ومع     - ديرين الع وزير والم اوني ال تص لمع وزير المخ ي   ال ديرين ف ز  اإلدارةاونيهم والم ة ومراآ  المرآزي

    .المحافظات 
    . المرآزيةاإلدارةلسائر العاملين في / حسب الحال/ المدير العام المختص أو معاون الوزير -
    .لسائر العاملين في الفرع:  رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة-
    :اته وسائر الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشرآ-٢
    : بكتاب صادر عن-
    .للمديرين العامين والمديرين في مراآز المحافظات ..  الوزير المختص-
    . المدير العام لباقي العاملين-

    .. الخاصة بال اجراإلجازة تمنح -ب 
    .أشهرة  ثالثاإلجازة بقرار من الوزير المختص اذا تجاوزت مدة -
    .أشهر ثالثة اإلجازة اذا لم تتجاوز مدة أدنى أيهما الجهة صاحبة الحق في التعيين أو بقرار من الوزير المختص -

نح -ج  ي م ازات يراعى ف واء بالقطاع اإلج ز المحافظات س ي مراآ ديرين ف صادي اإلداري للم  ام بالقطاع االقت
    .اإلجازة قرار منح أوآتاب الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل اصدار 

    الباب التاسع
    الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية

    األولالفصل 
    .الواجبات والمحظورات

ادة   اة        / ٦٣/الم ى العامل مراع صادية يجب عل ات االقت انون العقوب اظ بق اممع االحتف يم   أحك انون والمراس ذا الق  ه
    . بشكل خاصوعليه األخرى النافذة واألنظمة مراعاة القوانين عليها يتوجب  المنفذة له آموالتعليماتوالقرارات 

ع            -١ ل ترسيخ أسس المجتم ا يكف ه بم د النظام االشتراآي وتدعيم ى توطي ه عل ه لوظيفت  ان يعمل من خالل تأديت
    .العربي االشتراآي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية واالشتراآية

    . واجبات الوظيفةأداء إلى وان ينصرف آليا في وقت العمل وإخالص ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة -٢
    .األصول خاص وفق بإذن ان يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة واال يغادر عمله إال -٣
ة               -٤ ة العام سهر ضمن نطاق        ان يبذل آامل جهوده ويضع خبرته وآفاءته في خدمة الجه ديها وأن ي ي يعمل ل الت

ق                  ا بطري غ خطي ا وان يبل ا وممتلكاته سل ع  عمله على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأمواله ة   نالتسل  آل مخالف
    . عملهأثناءيالحظها 

ة      أوامر ان ينفذ    - ٥ ائه بدق ة  رؤس وانين     وأمان ة  في حدود الق يس مسؤولية       واألنظم ى ان يتحمل آل رئ ذة عل  الناف
    . التي تصدر عنه ويكون مسؤوال عن حسن سير العمل في حدود اختصاصهوامراأل
ة من                         - ٦ ائه ومرؤوسيه وذوي العالق ه ورؤس سلك في تصرفاته مع زمالئ ة وان ي  ان يحافظ على آرامة الوظيف

    .المراجعين مسلك االحترام والواجب



    .ر العمل وتحقيق الخدمة العامة الواجبات الالزمة لتأمين سيأداء ان يتعاون مع زمالئه في - ٧
    .في حال وجوده/ العمل اللباس المخصص للعمل أثناء ان يرتدي - ٨
ة عن        - ٩ ه سواء        األضرار  ان يكون مسؤوال تجاه الجهة العام ه بواجبات شأ عن سوء قيام ي تن ان  الت ك عن   أآ  ذل

    .مقررة بهذا الشأن على ان اليخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد الإهمالقصد ام 
    . الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصةالتعليماتوبصورة عامة التقيد التام بجميع 

ادة  اة / ٦٤/الم ع مراع امم ذة أحك وانين الناف صادية والق ات االقت انون العقوب ات وق انون العقوب ل من ق  األخرى آ
    .يحظر على العامل

شي -أ  ور ان يف ي األم ع  الت ايطل ا عليه ه اذا آانت سرية بطبيعته م وظيفت ات بموجب أو بحك ذلك تعليم  تقضي ب
    .ويظل هذا االلتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة

ه  ان يستعمل المواد والعتاد واآلالت المسلمة        -ب   ديها                 ألمور  إلي ي يعمل ل ة الت ة العام  خارجة عن أغراض الجه
    .سواء لنفسه ام لغيره

اظ     األصل ينزع هذا أو الرسمية األوراق ورقة من أيةظ لنفسه بأصل  ان يحتف  -ج   ات المخصصة لالحتف  من الملف
    .به ولو آان خاصا بعمل آلف به شخصيا

سه   -د  ل لنف ره منحة  أو ان يقب ة أو لغي سبب  أو هدي از ب ه  امتي ال أدائ ة  ألعم ذا   أو الوظيف شيء من ه ل الوعد ب  يقب
    .القبيل

 غير مرخص    أو غير مسموح بها     ألغراض جماعة   أو ألي هيئة    أو عينية ألي فرد     أشياء أو  ان يجمع نقودا   - -هـ  
    .لها
    : بالوساطة وبشكل خاصأوان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات : أوال -و 
ة خط    األخرى ان يقبل تكليفه بأي عمل مهما آان نوعه لدى الجهات العامة             - ١ ى موافق اء عل وزير     اال بن ة من ال ي

    .المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها
ى جواز    واألنظمة ان يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين   - ٢ ذة عل  الناف

    .ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها
    . الصناعيةأو التجارية الاألعم ان يمارس اي عمل من أو ان يشترك في المضاربات المالية - ٣
سه          - ٤ دات والمناقصات بنف اء  بالواسطة  أو ان يدخل في التعه د         أثن ا بع ذا الحظر قائم ه ويبقى ه  وجوده في عمل

ي        أليترآه الخدمة    ة الت ة العام  سبب آان ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجه
    .آان فيها عند ترآه الخدمة

ستخدم - ٥ أي ان ي ه  ب اء خدمت د انته ت بع ا أو صورة آان ة إنهائه ن الدول دى ألي م ان ل بب آ دى س ات إح  الجه
ة      األجنبية أوالخاصة المحلية    ه  التي لها عالق سابقة    بأعمال ثال       أو ال نقض خمس           أو ان يكون مم الم ت ديها م يال ل  وآ

    .األعمالسنوات على انفكاآه عن تلك 
    . هذا البندأحكاملتعليمات الالزمة لتنفيذ ويصدر رئيس مجلس الوزراء ا

شرآات - ٦ ي تأسيس ال شترك ف الس أو ان ي ل عضوية مج ا يقب دوبا عن  أو إدارته ان من ا اال اذا آ ل فيه  اي عم
    . عن المنظمات الشعبيةأوالدولة 

    .يتصل بوظيفته للبيع اذا آان ذلك اإلدارية أو منقوالت تطرحها السلطات القضائية أو ان يشتري عقارات - ٧
ام          - ٨ يال في القي ال  ان يكون وآ أجر      بأعم ر ب دون اجر              أو للغي يال ب أة وال يجوز ان يكون وآ أة اذا  أو بمكاف  مكاف

    . الوآالء في مقابل القيام بهاإلى أجرة الموآل فيها مما جرت العادة بدفع األعمالآانت 
ضائية  أو الوآالة عن الغائبين   أو الوصاية   أومة   القوا أعمال مكافأة   أوويجوز ان يتولى العامل لقاء اجر         المعونة الق

ة  أواذا آان المشمول بالوصاية      ه صلة       أو الغائب  أو القوام ضائيا ممن تربطه ب ان ق ى  أو المع ة   أو قرب  نسب لغاي
    . رئيسه بذلكإخبارالدرجة الرابعة وذلك بشرط 

ه صلة   أو من المتعهدين معها أوتي يعمل لديها  يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة ال       أو ان يقرض    - ٩  ممن ل
    .بنشاطها

ي تصدر                        : ثانيا وزير المختص وفي حدود التعليمات الت غير انه يجوز خالفا للبنود السابقة وبموافقة خطية من ال
ذات                                ه بال ين اي عمل آخر يؤدي ه وب ين وظيفت الجمع ب سماح للعامل ب وزراء ال يس مجلس ال  أوبهذا الشأن عن رئ

    . مع مقتضياتهاضوال يتعار واجبات الوظيفة بأداء األضرار ليس من شأنه األخربالواسطة اذا آان هذا العمل 
    . النافذةواألنظمة القوانين أحكام اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أية ان يشترك في تنظيم -ز 
ل  -ح  رك العم ه  أو ان يت ف عن صد  أو يتوق ه بق الل يعطل ام  بالنظاإلخ ف أوام الع ل أو توقي اج تعطي  ان أو اإلنت

    .يحرض العاملين على ذلك
    . تعرضها للخطرأو غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أغراضا جماعة تتوخى أو جمعية إلى ان ينتمي -ط 
الم ي          أية أو المتفجرات   أو األسلحة مكان العمل    إلى ان يدخل    -ي   كن   مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر م

    .بأذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة
    ، من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلكوبإذن ان يقبل الزيارات الشخصية اال لضرورة قصوى -ك 



  
سر والتواجد في العمل في          ، إليه يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموآولة        أو ان يأتي بعمل     -ل   والسيما لعب المي

    .حالة السكر
    . التي تقررها الجهة العامة تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيرهاألخرىان يرتكب المحظورات  -م 

أليف                - أ   - ٦٥ -المادة   ة    أو مع مراعاة قانون التنظيم النقابي ال يجوز للعامل ان يعمل في الت شر حول     أو الكتاب  الن
    . تتعلق بوظيفته اال بموافقة الوزير المختصأمور

ا العامل      تك -ب   اء ون االختراعات التي يبتكره ه   أثن ه وظيفت سببها  أو تأديت ال  أو ب ا     األعم شاطه فيه ي تتصل بن  الت
    . التاليةاألحوالملكا للدولة في 

    . اذا آان االختراع نتيجة تجارب رسمية- ١
    . اذا آان االختراع داخال في نطاق واجبات الوظيفة- ٢
    .لشؤون العسكرية اذا آان االختراع له صلة با- ٣

    . آان لهذا االختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث واالختراعوإذا
    الفصل الثاني

    العقوبات المسلكية
ك               أحكامآل عامل يخالف    / أ  / ٦٦/المادة   ه وذل ا في  هذه القانون يعاقب باحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليه
    . الجزائية ضدهأو الدعوى المدنية بإقامة اإلخالل عدم مع

سؤولية / ب/ ن م ل م ى العام هاليعف ذا أعمال ان تنفي الف آ ل المخ ه للعم سلكيا اال اذا ثبت ان ارتكاب ر م  خطي ألم
    . عن رئيسهإليهصادر 

ا / ج/ املين وفق ب الع امان تأدي ريمه  ألحك ة بتغ ة العام ول دون حق الجه انون اليح ذا الق ن  ه ي األضرارم ع  الت
    . القانونية النافذةلألحكام وممتلكاتها طبقا أموالهايحدثونها في 

 وقانون الجهاز المرآزي للرقابة المالية لكل عامل  والتفتيشمع مراعاة قانون الهيئة المرآزية للرقابة  / ٦٧/المادة  
ق التنظ            أية يشرح   أوان يطالب بأي حق من حقوقه        ه عن طري ع علي ة تق ابي المختص       ظالم ق   أويم النق  عن طري

ام  خالل سبعة     إيجابا أو سلبا   اإلجابة الشكوى   إليها بصورة آتابية وعلى الجهة التي رفعت        اإلداريالتسلسل    من  أي
تها                    فإذا تقديم الشكوى    تاريخ وعز بدراس ذي ي وزير المختص ال ى ال ق  أو تلكأت تعرض القضية مباشرة عل  التحقي

    .فيها تمهيدا للبت فيها 
    :تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين / ٦٨/المادة 

    :العقوبات الخفيفة وتشمل / أ /
ه     -١ ة               .. عقوبة التنبي ه المخالف ذآر في اب ت ة ويلف   وهي إخطار العامل بكت ى  نظره    تالمرتكب ا في      إل زوم اجتنابه  ل

    .المستقبل 
اب      .. اإلنذار عقوبة   -٢ ى وهي توجيه آت ة                 الع إل ات اشد في حال استمرار المخالف ه بفرض عقوب ذر في  أوامل ين

    .تكرارها
ل عن           األجر  من    ةبالمائ/ ٥/األقصىوهي حسم مبلغ حده      ..األجر عقوبة الحسم من     -٣ دة التق شهري للعامل لم  ال

    . لهذا الحسم أساسا بتاريخ فرض هذه العقوبة األجر ويعتبر أشهرشهر والتزيد على ستة 
ة    أشهروهي تأخير موعد استحقاق العامل لعالوة الترفيع مدة ستة .. تأخير الترفيع  عقوبة  -٤ ذه العقوب  وتفرض ه

ة       أوحكما بعد معاقبة العامل بثالث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خالل السنة الواحدة                ات خفيف  بخمس عقوب
    .خالل سنتين متتاليتين 

    .امل من عالوة الترفيعوهي حرمان الع..  عقوبة حجب الترفيع-٥
    :العقوبات الشديدة وتشمل / ب/
    . من وظيفته مع احتفاظه باجره أدنى وظيفة إلىوهي نقل العامل ..  عقوبة النقل التأديبية -١
سريح -٢ ة الت أديب عقوب وز   يالت ذة وال يج وانين الناف ق الق ه وف صفية حقوق ل وت سريح العام ي ت ادة وه ل إع  العام

    .األقلمالم تمض على تسريحه سنتان على / اإلعادةوذلك مهما آانت صفة / الخدمة إلىتقدم المسرح وفق ما
وهي الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني             ..  عقوبة الطرد    -٣

ذي  ضعال اش    يخ ن المع سم م ى ان يح ه عل ع و   أو ل دار الرب ه مق ستحق ل ويض الم اش   التع اقي المع وزع ب  أوي
ه   ستحقين عن ى الم ذآور عل ويض الم ة /التع اة طبيعي وفي وف د ت ان ق و آ ا ل انون  / آم ي الق واردة ف سب ال ق الن وف

    . له يخضعالتأميني الذي 
ى / األحوال  حال من     أيةفي  / العامل المطرود    إعادةوال يجوز    ة سواء آانت       إل ة في الجهات العام ادة  الخدم  اإلع

ة  صورة دائم تم أوب الم ي ة م ادة مؤقت رود ان   إع ل المط ا اليحق للعام ة آم وانين المرعي ق الق ضائيا وف اره ق  اعتب
ة        أو مزايدات   أو بالواسطة بمناقصات    أويشترك مباشرة    دات الجهات العام ة اال        زوال يجو   تعه ذه العقوب ق ه  تطبي

    . مخلة بالثقة العامةأو بجنحة شائنة أواذا آان قد حكم على العامل بجناية 



ادة  سابقة / أ / ٦٩/الم ادة ال ي الم ا ف ة المنصوص عليه ات التأديبي ي العقوب درج ف اة الت شترط مراع  بوال يعاقالي
    . من مرتين خالل السنة الواحدةألآثرالعامل بنوع واحد من العقوبات المذآورة 

    . من مرتين فرض عقوبة اشدألآثريتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها / ب/
    .يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد ال/ ج/

سلكية    / الواردة في الباب العاشر من هذا القانون         األحكاممع مراعاة   / أ  / ٧٠/المادة   ة الم تفرض  / .. بشأن المحاآم
    :العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلي

    . من قبل اي من رؤساء العامل واإلنذارعقوبتا التنبيه 
وزير المختص     األجر عقوبة الحسم من      ل ال وزير   أو المحافظ  أو من قب اون ال ام   أو مع دير الع  من يفوضه   أو الم

    .الوزير بذلك
    .عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص

    . وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أسستحدد / ب/
ى ان                 إلغاءيجوز للوزير المختص    / ج/ سلكية المختصة عل ة الم ل المحكم  العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قب

ذا   ون له اءاليك ة   اإللغ ة المالي ن الناحي ي م ول رجع ة     وإذا مفع راح الهيئ ى اقت اء عل ة بن ة الخفيف  فرضت العقوب
     .إلغائهاالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في  الجهاز المرآزي للرقابة المأوالمرآزية للرقابة والتفتيش 

ارس                     / د/ ي تم ة الت تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العالقة وتنفذ بصك من الجه
    .حق التعيين 

از              أحكامالتطبق  / ٧١/المادة   يش والجه ة والتفت ة   آا المرآزي  هذا الفصل على مفتشي الهيئة المرآزية للرقاب لرقاب
    . قوانينهم الخاصة إلى الشأنالمالية ويبقون خاضعين بهذا 

    الباب العاشر
    المحاآمة المسلكية

م     أحكامتطبق  / أ  / ٧٢/المادة اريخ    / ٧/  القانون رق املين الخاضعين         / ٢٥/٢/١٩٩٠/ت ات الع ى فئ ام عل ذا  ألحك  ه
    .ن الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم اذا خلت القوانيألحكامهالقانون آما تطبق على غير الخاضعين 

ة خاضعين             / ب/ ة المالي از المرآزي للرقاب يش والجه ة والتفت ة للرقاب ة المرآزي شو الهيئ شأ يبقى مفت ة  نب  المحاآم
    . قوانينهم الخاصة إلىالمسلكية 

    الباب الحادي عشر
    الوآالة
    . التاليةاألوضاع في احد أصيلهايفة الوآالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظ/ أ / ٧٣/المادة

    .الندب في وظائف التعليم ١/
    .االعارة٢
ا بلغت     أشهر من ستة ألآثر آف اليد اذا استمر   ٣ نهم مهم  باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وآالء ع

    .مدة آف اليد
سع       أنواعها على مختلف    اإلجازات ٤ ا عن ت دة آل منه ل م ي التق ا   الت ذين      /ين يوم يم ال املين في التعل تثناء الع باس

    / .اإلجازةيجوز تعيين وآالء عنهم مهما بلغت مدة 
     .األصيليمارس الوآيل صالحيات / ب/

    . الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلهاإحدىيشترط فيمن يعين وآيال على / أ / ٤٧/المادة 
    . الملحقة بهذا القانوناألجورفق جداول يحدد اجر الوآيل باجر بدء التعيين المحدد و/ ب/

    .يعين الوآيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين / أ / ٥٧/المادة 
اريخ عودة العامل           / ب/ ذا        األصيل تنهي حكما خدمة الوآيل من ت صادر به رار ال اذ الق ود نف ه ويع  ومباشرته لعمل

    .األصيل تاريخ مباشرة إلىالشأن 
    / .في اي وقت آان/ خدمة الوآيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين إنهاءجوز ي/ ج/

    . في نهاية الشهرأجرهيمنح الوآيل / أ / ٧٦/المادة 
ة  / ب/ ل معامل ل الوآي يليعام الوات  األص ضات والع تحقاقه للتعوي سبة الس ة بالن شجيعية  اإلنتاجي آت الت  والمكاف

    .ا في الباب الثالث عشر من هذا القانونوالحوافز المادية المنصوص عليه
ى اال       األجر بكامل   إدارية إجازة مستمرة   أشهريجوز منح الوآيل الذي تتجاوز خدمته ستة        / ١/ج/ ه عل  بنسبة خدمت

    .تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خالل السنة الواحدة
ي تنتهي             الواردة في هذا الق    األحكام صحية وفق    إجازةيجوز منح العامل الوآيل     -٢ دة الت ى اال تتجاوز الم انون عل

    .فيها وآالته بمقتضى صك تعيينه
 خاصة بال  إجازةمنحه / بناء على طلب خطي من الوآيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر /يجوز للجهة العامة    - ٣

    .على ان اليتجاوز مجموعها خالل السنة الواحدة عشرين يوما. اجر
  



ر  أصوليه  إجازة فته بدون  اذا غاب الوآيل عن وظي     -٤ د عدم وجود    / يعتب ة    أسباب عن ة العام ا الجه ررة تقبله /  مب
    .من هذا القانون/ ١٣٥/ المادة ألحكامبحكم المستقيل وفقا 

ة / د ة الوآيل نح العامل ازةتم ة إج ق األموم ام وف ى  األحك د مضى عل ون ق انون شريطة ان يك ذا الق ي ه واردة ف  ال
    . المدة التي تنتهي فيها وآالتها بمقتضى صك تعيينهااإلجازةز السنة وان التتجاوز مدة تعيينها بالوآالة مدة تتجاو

    . الخاصة بهاواألنظمةيخضع المعلمون الوآالء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين  / ـه
    /..نىأدأيهما / الجهة صاحبة الحق في التعيين أويجوز بقرار من الوزير المختص / أ / ٧٧المادة 

    . احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلهاإلى العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله ألي سبب آان -١
ان                  -٢ ه ألي سبب آ ذي تغيب عن عمل ى  العهدة بوظيفة العامل ال املين       إل ه         اآلخرين  أي من الع وفر في م تت و ل  ول

    .فيه تلك الشروطوذلك في حال عدم وجود من تتوفر . شروط شغل الوظيفة
رة              / ب ين في الفق ى النحو المب ه حق                / أ  / يبقى العامل المكلف عل شأ ل سابق ودون ان ين اجره ال ا ب سابقة محتفظ ال

    .أجره من أعلى بالمطالبة باجر أوبشغل الوظيفة المكلف بها 
ل / ج ف بعم رللمكل ا أخ ام وفق ة ا  ألحك ضات المخصصة للوظيف ادة حق تقاضي التعوي ذه الم اء  ه ا لق ف به لمكل

    . الناشئة عن ممارسته لهااألعباء
    الباب الثاني عشر

    األجور
ادة  وم  / أ / ٧٨الم ي مفه دخل ف رالي ق   األج ي معرض تطبي انون ف ذا الق املين الخاضعين له سبة للع ه بالن  أحكام
    .من هذا القانون/ ١/ المعرف في المادة األجر قانون التأمينات االجتماعية سوى وأحكام

ام تلتزم مؤسسة التأمينات االجتماعية برد االشتراآات للعامل المشمول         / ١/ب ط     بأحك انون فق ذا الق والتي سبق   / ه
وم        ي مفه دخل ف ت ت ي آان ضات الت ع التعوي ن جمي ه ع ؤمن علي ددها الم روس ا األج ام طبق ل  ألحك انون العم  ق

رة  وأصبحت ضى الفق ذآور بمقت وم الم ي المفه دخل ف سابقة/ أ /  الت سابق  / ال أميني ال تراآه الت دة اش ك عن م وذل
    .لتاريخ نفاذ هذا القانون

يهم -٢ ؤمن عل سبة للم ا بالن ة  / ام ات االجتماعي انون التأمين ررة بق ات المق د المعاش تحقوا اح ذين اس ويض أوال  تع
فيقتصر  / ين تعويض االستقالة واستمروا أو التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها في احد فروع التأم    أوالتسريح  

    . التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانونأورد االشتراآات لهم عن الفترة الالحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش 
اء خدماتهم               / ٢ و   ١/ في البندين    إليها يتم رد االشتراآات المشار      -٣ ذآورين حين انته املين الم رة للع ذه الفق من ه
    /.ألي سبب آان/

 أو مالم يكن شاغال للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أجرهامل ان يتقاضى    اليجوز للع / ٧٩المادة  
 في أي قانون   أو عليها في هذا القانون      والمنصوص خاللها   األجر التي تقضي باستحقاق     األوضاعموجودا في احد    

    .أخر
    . من آل شهراألول في األجورتدفع / أ / ٨٠المادة 

    . وذلك في الحاالت التي يراهااألجورئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية يجوز بقرار من ر/ ب
 اعتبارا من تاريخ استالمه مهام وظيفته فعال اذا آان مقرها في محل  باألجريبدأ حق العامل المعين / أ / ٨١المادة  
    .إقامته آان مقر الوظيفة خارج محل  مقر وظيفته بمقتضى اذن سفره اذاإلى اعتبارا من تاريخ توجهه أو إقامته
    . تاريخ صك التعيينباألجر ان يسبق حق العامل األحوالاليمكن بأي حال من / ب

ى العامل المسرح          / ٨٢المادة   سابقة عل ادة ال ة    أويطبق الحكم الوارد في الم ستقيل  أو المصروف من الخدم  أو الم
    . هذا القانونألحكام الخدمة وفقا إلىالمعتبر بحكم المستقيل المعاد 

ادة  ن  / ٨٣الم ارا م د اعتب أجره الجدي ا ب ا عادي ع ترفيع ل المرف دأ حق العام تحقاقه أوليب ه اس دأ في ذي يب شهر ال  ال
ه             . للترفيع دأ حق تثنائيا فيب ا اس ع ترفيع ا المرف األجر ام ارا من    ب د اعتب اريخ استحقاقه      أول الجدي ي ت ذي يل شهر ال  ال
    .للترفيع
ول      يتق/ ٨٤المادة   دب    أواضى العامل المنق ول        أجره  المن ة المنق دب    أو من الجه ا  المن ارا من      إليه شهر   أول اعتب  ال

ا  المندب   أوالذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول         ه عن             . إليه اريخ انفكاآ ين ت ة ب دة الواقع سبة للم ا بالن ام
    . المندب عنهاأو عنها من الجهة المنقول رهأج المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى أوعمله في الجهة المنقول 

م        / ٨٥المادة   ة يستحق العامل المسرح من خدمة العل ارا من            أجره  اإللزامي ا اعتب ي يعمل فيه ة الت ة العام  من الجه
    .اإللزاميةالواقع بتاريخ الحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم /تاريخ مباشرته العمل لديها 

 المستقيل الذي اليترتب له معاش تقاعدي اعتبارا من تاريخ انفكاآه عن      أو العامل المعار    يقطع اجر / أ  / ٨٦المادة  
    .وتسترد منه الزيادة.  قبول االستقالةأو اإلعارةعمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن 

اريخ انقطاعه عن العمل         / ب وم ا  أويقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من ت ان يجب     من الي ذي آ ل
    .عليه ان يباشر فيه عمله



سبب   أو عدم صالحية المتمرن     أو األداء بسبب ضعف    أويقطع اجر العامل المسرح بسبب صحي       / أ  / ٨٧المادة    ب
ارا من     إلغاء ي    أول الوظيفة والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي والمصروف من الخدمة اعتب ذي يل شهر ال  ال

    .ي بذلكتاريخ تبليغه الصك القاض
    . الشهر الذي يلي تاريخ الوفاةأوليقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من / ب

ة             أيام بعد سبعة    اإللزاميةيقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم       / ٨٨المادة   دى الجه ه ل ه عن عمل  من تاريخ انفكاآ
    .العامة التي يعمل لديها

    . الواردة في قوانين خدمة العلم النافذةلألحكاموفقا ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع 
    . الشهر الذي يلي تاريخ آف يدهأوليوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من / أ / ٨٩المادة 

 الموقوفة في أجوره آامل   أجره وقف   تاريخ وظيفته فانه يتقاضى اعتبارا من       إلى العامل المكفوف اليد     أعيداذا  / ب
سؤوليته أوه حال براءت دم م سلكيا أو ع ه م ر براءت ة وتقري ة الجزائي ن الوجه ه م ع محاآمت ه باحدى أو من  معاقبت

    . بعقوبة النقل التأديبيأوالعقوبات الخفيفة 
ساب الصك             أول المطرود اعتبارا من     أويقطع اجر العامل المسرح تأديبيا      / ٩٠المادة   اريخ اآت ي ت ذي يل شهر ال  ال

د حيث يقطع    . أديبية المختصة الدرجة القطعيةالصادر عن السلطة الت   اريخ    أجره مالم يكن مكفوف الي ذ من ت  عندئ
    .األجروقف هذا 

ام  شهادة  ألداء في حال دعوته رسميا  أجرهيتقاضى العامل / أ / ٩١المادة   ضائية   إحدى  أم اآم  أو الجهات الق  المح
    . هذه الشهادةألداء وذلك عن المدة الالزمة األخرى الجهات الرسمية إحدى أو الجهات التأديبية أوالسورية 

ل / ب رهيتقاضى العام ه  أج ال مثول ي ح امال ف ام آ دى أم ضائية إح ات الق سورية أو الجه اآم ال ات أو المح  الجه
ول                       األخرى الجهات الرسمية    أوالتأديبية   ذا المث ة له رة الالزم ك عن الفت ة وذل ق بالوظيف سبب يتعل ه ب  آمدعى علي

 يعاقب أو منع محاآمته من الوجهة الجزائية وان تقرر براءته مسلكيا  أو عدم مسؤوليته    أوراءته  شريطة ان تقرر ب   
    .باحدى العقوبات الخفيفة

    .وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحاالت
د وجود             أول اعتبارا من    أجرهاذا اختفى العامل يقطع     / ٩٢المادة   ه وعن اريخ اختفائ ل  تقب  أسباب  الشهر الذي يلي ت

    .األآثر لمدة شهرين على أجرهبها الجهة العامة يؤدى 
ى  أجره اما اذا آان االختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية   اره  االستحقاق مادامت   أصحاب  إل ة   أخب ر منقطع  غي

    .أخباره بعد انقضاء سنة على انقطاع أجرهويقطع 
ا           أو الوزير المختص     مبررة يقبلها  أسبابيجوز للعامل عند وجود     / أ  / ٩٣المادة   ذلك ان يطلب خطي  من يفوضه ب

    . الشهريأجره اليتجاوز مقدارها مثلي أجرهمنحه سلفة على 
    . من مرة واحدة في السنة الواحدةأآثراليجوز طلب السلفة المذآورة / ب
    .الشهري أجره من ةبالمائ ١٠ الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة أولتسترد تلك السلفة اعتبارا من / ج
    .التالية/ ٩٤/السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة / ج/اليدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة / د

    . هذه المادةأحكاميصدر وزير المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ / هـ 
 وفي حدود األصولمذآرة حجز حسب اليجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التي عليه اال بموجب          / أ  / ٩٤المادة  

    ..النسبة التالية
    .األجرس من .ل/ ٣٠٠/بالمئة من الليرة حتى ١٠
    .س.ل/ ٦٠٠/س وحتى .ل/ ٣٠٠/بالمئة من المبلغ الذي يزيد عن ١٥
    .س.ل/ ٦٠٠/ من المبلغ الذي يزيد على ةبالمائ ٢٠
    .السابقة/ أ /  الفقرة التدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في/ ب

    .اما النفقة الشرعية المتراآمة فتدخل ضمن تلك الحدود
ن عادي               األولفي حال تراآم حجزين على اجر العامل الحجز         / ج ل دي اني مقاب ة والث ن مستحق للخزين ل دي .  مقاب

رة                     األجرفيقتطع من    ررة في الفق ه في حدود النسب المق ة علي م تقتطع      / أ  /  الشهري للعامل دين الخزين سابقة ث ال
    .مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذآورة وذلك بعد ان يتم سداد دين الخزينة

ى                     / ١/د ه عل ا بذمت ة له اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتب
    .ابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه الس/ أ /  تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة أقساط

ا من                  ديون المتفق عليه ا حسم ال واردة في               أجره وعلى الجهة العامة التي يتبعه اة حدود الحسم ال ك مع مراع  وذل
     الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاههاواألنظمةالقوانين 

رة           سواء آان    /أعاله/ ١/ في البند    إليه اليدخل االلتزام المشار     -٢ واردة في الفق سابقة  / أ  / ضمن حدود الحسم ال ال
    .المذآورة/ أ/في حساب النسب الواردة في الفقرة /  تفوقهاأو

ام  انتهت خدمته وفقا     أو أنهيتفي حال اضطرار العامل الذي      / أ  / ٩٥المادة   انون      ألحك ذا الق ى  ه سليم   إجراء  إل  الت
    . شهري تقاضاه اجرأخرواالستالم فانه يتقاضى تعويضا اليزيد عن 



ذآور عن شهر                / ب ى    أخر يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض الم ر  عل ا اذا آانت     .األآث فيم
    .مدة الشهر السابق التكفي النجاز التسليم واالستالم

    .التعتبر مدة االستالم والتسليم من الخدمات الفعلية/ ج
    الباب الثالث عشر

     والمكافآت التشجيعيةنتاجاإلالتعويضات وعالوات 
    األولالفصل 

    التعويضات
     الخاصةواألنظمة الواردة في القوانين باألحكاممع االحتفاظ / ٩٦المادة 

    . تعويضات وبدالت العاملين خارج القطر والسيما في مالك وزارة الخارجية- ١ب 
    .لمي هيئة البحث العوأعضاء تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية -٢
    .حصص المصادرات والغرامات-٣
    . عائدات الجباية- ٤
    .اإلدارة تعويض مسؤولية - ٥
    . تعويض التدفئة- ٦

    .. سبع فئاتإلى أجورهم إلى إضافةتقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها 
    . التعويض العائلياألولىالفئة 

    . الفنيالفئة الثانية تعويض طبيعة العمل واالختصاص
    .الفئة الثالثة تعويض التمثيل

    .الفئة الرابعة تعويض المسؤولية المالية
    اإلضافي العمل ضالخامسة تعويالفئة 

     النقلوأجورالفئة السادسة تعويض االنتقال 
    .الفئة السابعة التعويضات الممنوحة من الشرآات والمؤسسات المشترآة

    األولالقسم 
    التعويض العائلي

    . وتعديالته٢٨/٢/١٩٥٢ تاريخ/ ١٤٦/ المرسوم التشريعي رقم أحكامتطبق / ٩٧المادة 
    .المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة

    القسم الثاني
    تعويض طبيعة العمل واالختصاص الفني

    .. لقاءيمنح تعويض طبيعة العمل واالختصاص للعاملين/ أ / ٩٨المادة 
    .وأعمالهم الطبيعة الخاصة لوظائفهم - ١
    . في منطقة عملهماإلقامة صعوبة - ٢
    . المخاطر التي يتحملونها في العمل- ٣
    . الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفةأو الجسماني اإلجهاد - ٤
    . العمل الفني المتخصص- ٥
ة العمل واالخ          / ب ددت       يجب ان اليتجاوز تعويض طبيع ا تع / ٤٠/ الممنوحة للعامل الواحد      أنواعه تصاص مهم

    . العملأداء بتاريخ األجر من ةبالمائ
    ..اآلتيتوزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو / ج
    .واألعمال لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف ةبالمائ% ٨
    . في منطقة العملاإلقامة لقاء صعوبة ةبالمائ% ١٠
    . لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعملةئبالما% ٩
    . الفكري المتميزأو الجسماني اإلجهاد لقاء ةالمائ% ٥
    . لقاء العمل الفني المتخصصةبالمائ% ٨
ام                   / د اد الع ة والعمل واالتح يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون االجتماعي

ال والتنظي ات العم د لنقاب ابي المختص بتحدي واعم النق نح أن ي يم ا للعناصر الت ذا التعويض تبع ا ه ا والفئ  تلقاءه
ين           األنواعالمستفيدة من آل من هذه        ومقدار استفادة آل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وآذلك شروط الجمع ب

    .أنواعه
ة العمل            -١-هـ   بموجب نصوص خاصة تتجاوز         االختصاص  أو تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيع

    . العملأداء بتاريخ األجر بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من أعاله إليهاالنسب المشار 
    . في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانوناألساس تعتبر هذه النسب هي - ٢
    . المالية العمل بقرار من وزيرأداء بتاريخ باألجر تعادل هذه النسب - ٣



    القسم الثالث
    تعويض التمثيل

 لقاء الظهور  إضافية الوظائف التي تتطلب منهم بالنظر لطبيعتها الخاصة مصروفات  اشاغلويمنح  / أ  / ٩٩/المادة  
    .بالمظهر االجتماعي الالئق تعويض تمثيل 

اظ -ب  ع االحتف ام م الك وزارة ا  باألحك ي م واردة ف ل ال ويض التمثي د   الخاصة بتع دد الح ة يح صىلخارجي  األق
    .ليرة سورية شهريا/ ٢٥٠٠/لتعويض التمثيل ب

نهم وشروط                            -ج   تفادة آل م دار اس ذا التعويض ومق ستفيد شاغلوها من ه ي ي  يصدر مرسوم بتحديد الوظائف الت
    .وقواعد منحه وحجبه

    القسم الرابع
    تعويض المسؤولية المالية

    .ؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها يمنح تعويض المس- أ - ١٠٠المادة 
    .األولى الفئة ألجر األقصى من الحد ةبالمائ/ ٧/ لتعويض المسؤولية المالية باألقصى يحدد الحد -ب 
نهم وشروط وقواعد       -ج    تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة آل م

    .وحجبه بقرار من وزير الماليةمنحه 
    القسم الخامس

    اإلضافيتعويض العمل 
    .. التاليةاألنواع إلى اإلضافييقسم تعويض العمل / ١٠١/المادة 

    .اإلضافي ساعات العمل أجور - ١
    . المقطوعاإلضافي تعويض العمل - ٢
    .ها النافذة بتشكيلواألنظمة تعويض اللجان التي تقضي القوانين - ٣
    .اإلضافية المحاضرات وإلقاء اإلضافية تعويض التكليف بساعات التدريس - ٤
    . والجهات الخاصة المستفيدةاألفراد التعويض الممنوح من قبل - ٥

وزير المختص            - أ   - ١٠٢المادة   امين        أو يجوز عند الضرورة وبقرار من ال ديرين الع  من  أو من يفوضه من الم
ى     إضافية الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل          أصحاب  من أومديري المشاريع    د عل  تزي

ا في                 أصوالساعات العمل الرسمية المقررة      د عن الحدود المسموح به ا اليزي ديها وبم ون ل  في الجهات التي يعمل
تي يصدر بتحديدها قرار     ال والطوارئ التحضيرية والتكميلية والكوارث     األعمالهذا القانون وذلك باستثناء حاالت      

ساعات عمل  ا ب املين فيه ة والعمل حيث يجوز تكليف الع شؤون االجتماعي ر ال ك إضافيةمن وزي ى تل د عل  تزي
    .الحدود 

ادل     إضافية  عن آل ساعة        أجرا السابقة  / أ  /  الفقرة   أحكام وفق   إضافية يمنح المكلف بساعات عمل      -ب   ة يع  فعلي
ه مل الرسمي مضافا      المقطوع لساعة من الع    األجرقسط   ة        ةبالمائ / ٢٥ /إلي  ةبالمائ / ٥٠/ عن ساعة العمل النهاري

اج  أساس الفعلي فان هذا المنح يتم على اإلنتاج أساسعن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على      ي  اإلنت  الفعل
    .أعاله المذآورة األسس ووفق اإلضافيالمنجز خالل ساعات العمل 

ساعات عمل           -أ  / ١٠٣/المادة   ه ب اء قيام املين لق  إضافي  اليجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من الع
    . فئتهألجر األقصى من الحد ةبالمائ/ ٥/ والجهات التي تؤدى فيها األعمالفعلية مهما تعددت هذه 

رة    األقصى يستثنى من الحد   -ب   ه في الفق سابقة تعويض الحاالت االس    / أ /  المنصوص علي تثنائية المنصوص  ال
    /.١٠٢/من المادة / أ / عليها في الفقرة 

واد           -أ  / ١٠٤/المادة   ادة والم ذه الم ساعات       / ١٠٥/١٠٩/ مع مراعاة ماورد في ه انون يبقى التكليف ب ذا الق من ه
ا  في المعاهد على مختلف      اإلضافيةالتدريس وإلقاء المحاضرات     سلكية        أنواعه دارس الم ة والم دارس التعليمي   والم

ة والمراآز والدورات التدريبية ومدارس ومراآز محو         وانين      األمي ة خاضعا للق ة  والمراآز الثقافي ذة  واألنظم  الناف
    .بهذا الشأن

ة     شؤون االجتماعي وزارة ال ة ل ة التابع د والمؤسسات التعليمي ات المعاه ى مالآ ون عل ون والمدرس ع المعلم ويتمت
انون  والعمل باالمتيازات الممنوحة بموجب هذا ال    الهم ق ى مالك وزارة       ألمث ين عل ين والمدرسين المعين  من المعلم

    .التربية
 في  اإلضافية  المحاضرات وإلقاء اليجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء التدريس         -ب  

    .ئته فألجر األقصى من الحد ةبالمائ/ ٧/السابقة مهما تعددت / أ / الجهات المذآورة في الفقرة 
رة           اإلضافية  المحاضرة    أو يحدد مقدار اجر الساعة      -ج   سابقة  / أ/ الواحدة في آل من الجهات المحددة في الفق ال

    .بمرسوم
املين          -أ  / ١٠٥/المادة   ال  يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض الع  محددة  إضافية  بأعم
ك     العمل الرسمي المقرر في الجهات    أوقاتخارج   التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذل



ددت     األعمالالقرار على ان اليتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء هذه               من   ةبالمائ / ٥/ مهما تع
    . فئتهألجر األقصىالحد 

    .اإلضافية وساعات العمل اإلضافي اليجوز الجمع بين التكليف بالعمل -ب 
ة  واللجان    اإلدارة مجالس   وأعضاء يتقاضى رؤساء    -أ  / ١٠٦/لمادة  ا ذه           اإلداري سات ه  التعويض عن حضور جل

    .المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن
ائها       واألنظمة التي تقضي القوانين     األخرى تخضع اللجان    -ب   شأن التعويضات الممنوحة لرؤس  النافذة بتشكيلها ب

ى ان اليتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي      . واألنظمة النصوص الناظمة لها في تلك القوانين    لىإ وأعضائها عل
    . فئة العاملألجر األقصى من الحد ةبالمائ/ ٥/منهم لقاء حضور هذه اللجان مهما تعددت 

 اللجان المنوه   ضاءوأع يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء             -ج  
ع            / ب/بها في الفقرة     ي يتب ة الت ررة في الجه ساتها خارج ساعات العمل الرسمي المق د جل ا السابقة ان يتم عق  إليه
    .صاحب العالقة

ادة  هريا   -أ / ١٠٧/الم اه ش وع مايتقاض اوز مجم وز ان يتج ن  ..  اليج املين م ن الع ورأي م اعات أج افية س  إض
    . فئتهألجر األقصى من الحد ةبالمائ/ ٧/ويض اللجان مهما تعددت  وتعإضافية أعمالوتعويضات 

ال  وتعويضات   إضافية ساعات   أجورأي من العاملين من     .. اليجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا        -ب    أعم
 من الحد    ةبالمائ/ ١٤/ مهما تعددت    اإلضافية المحاضرات   وإلقاء وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس      إضافية
    . من اجر فئتهاألقصى

رة               األقصى يستثنى من الحد     -ج   أ /  المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحاالت االستثنائية المذآورة في الفق
    /.١٠٢/من المادة / 
    .أخرى جهة عامة أية في أو هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أحكام تسري -د 

املون             - أ   /١٠٨/المادة    التعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها الع
ى  والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة       األفرادمن  / بصفتهم الوظيفية / وانين    إل ة  الق ذة     واألنظم  الخاصة الناف

تم  شأنها شريطة ان ت الب ارج األعم ات خ ررأوق دوام الرسمي المق ديها  ال ون ل ي يعمل ات الت ي الجه  زوال يجو ف
ذآورة   األفراد مايستوفى من إلى إضافة تعويض أو أي أجر   األعمالمنحهم لقاء القيام بهذه      .  والجهات الخاصة الم

ه   ألجر األقصى من الحد    ةبالمائ/ ٧/ مجتمعة   أوعلى ان اليتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء آانت منفردة            فئت
    .شهريا

ادة    الي-ب  ادة والم ذه الم املين بموجب ه ن الع هريا أي م وع مايتقاضاه ش اوز مجم وز ان يتج سابقة / ١٠٧/ج ال
من / أ  /  التعويض المذآور في الفقرة      األقصى ضمن هذا الحد     لوال يدخ  فئته   ألجر األقصى من الحد    ةبالمائ/ ١٤/

    /.١٠٢/المادة 
    .أخرى التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة  هذه المادة سواء تم المنح في الجهةأحكام تسري -ج 
واد            -د   انون       / ١٠١/١٠٨/ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في الم ذا الق ام من ه رغ     أحك وانين التف  ق

    .الوظيفي
    ..من هذا القانون/ ١٠١/١٠٨/ يستثنى من الحدود المعينة في المواد -أ / ١٠٩/المادة 

    . االمتحاناتوأعمالالمتحانات  تعويض تصحيح اوارق ا- ١
    . االختراعأو تعويض التأليف - ٢
ة بضرائب                         - ٣ ة المتعلق ارات والعرصات وللجان المالي ع العق ام لري ين الع نح بمناسبة التخم  التعويضات التي تم

    .الدخل
    . الفكري والصحفياإلنتاج تعويض - ٤
    .لتي يؤديها الفنانون الفنية ااألعمال الفني وتعويض اإلنتاج تعويض - ٥
    . تعويض البحث العلمي- ٦
    . تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية- ٧
    . تعويض الترجمة- ٨
    . التعويضات التي تقررها لجان االنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية- ٩
    . النافذةواألنظمة الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين أجور - ١٠
    . التحكيمأتعاب - ١١
    . خبراء المحاآمأجور - ١٢
    ١٩٧٤/.٧/١٢ تاريخ/ ٤١/ التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون - ١٣
د حدود وقواعد         -ب  رارات تتضمن تحدي وزراء ق يس مجلس ال نح آل من تعويض     وأسس يصدر رئ اج م  اإلنت

ة                     الواألعم الفكري والصحفي والفني       ة والتقني انين والبحث العلمي والدراسات العلمي ل الفن ؤداة من قب ة الم  الفني
يس           ل رئ ن قب شكلة م از الم ان االنج ل لج ن قب ررة م ضات المق يم والتعوي ة والتحك ية والترجم ة والهندس والفني

    .الجمهورية



    . النافذةواألنظمةوآذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين 
انون والمشار                 / ب/ الفقرة   أحكام مع مراعاة    -ج   ذا الق ة في ه السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعين
    . النافذة بشأنهاواألنظمةمن هذه المادة خاضعة للقوانين / أ /  في الفقرة إليها

ادة  نح وحجب تعويض العمل / ١١٠/الم د م د قواع وزراء بتحدي رار من مجلس ال صدر ق ع اإلضافيي ي جمي  ف
    . آافةأنواعه

    القسم السادس
     النقلوأجورتعويضات االنتقال 

    األولالفرع 
    . السوريةاألراضيتعويضات االنتقال ضمن 

ة ضمن           / أ  / ١١١/المادة   داعي الوظيف ومي         األراضي يستحق العاملون الذين ينتقلون ب ال ي سورية تعويض انتق  ال
    .أجرهميعادل قسط يومين من 

ارا          -ب   ك اعتب  يعطى تعويض االنتقال المحدد في الفقرة السابقة عن آل يوم يقضيه العامل خارج مرآز عمله وذل
    . ساعة العودة لمرآز عملهإلىمن ساعة المغادرة 

    .آيلومترا عن مرآز عمله/ ٥٠ /إليه العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل قوال يستح
وم من          يعط -ج   سط ي ادل ق ل عن      األجر ى تعويض انتقال يع ي التق دة الت د عن    / ٨/ عن الم / ١٢/ساعات والتزي

    .ساعة
ال         -د   سبقة     / ١٥/ اليجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض االنتق ة م ة خطي ا اال بموافق يوم

    .يوما/ ٣٠/ قدره أقصىمن الوزير المختص وبحد 
سبة    / ١١٢/المادة   سابقة بن دم للعامل المبيت    ةبالمائ / ١٥/يخفض تعويض االنتقال المستحق بموجب المادة ال  اذا ق

    . في حال تقديمهما معاةبالمائ/ ٣٠/ المأآل وبنسبة أو
    :التاليةيمنح تعويض االنتقال في الحاالت / ١١٣/المادة 

    . العامل المعين مجددا اذا آان يقطن خارج منطقة عمله- ١
ستقيل  أوعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح     وي اد     أو الم ة المع ى  المصروف من الخدم ة اذا  إل  الوظيف

    .آان يقطن خارج منطقة عمله
ه  أخرى إلى من جهة عامة أو العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة     - ٢  اال اذا آان نقل العامل بناء على طلب
    . العامل تعويض االنتقالإليهامنقول وتتحمل الجهة العامة ال.
    . وآذلك الذي ينهي ندبهأخرى إلى العامل المندب من جهة عامة - ٣

    . العامل تعويض االنتقالإليهاوتتحمل الجهة العامة المندب 
    . العامل القائم بمهمة رسمية- ٤
ودة     - ٥ أخر في الع ذي يضطر للت ة رسمية ال ائم بمهم شافي إحدى للمعالجة في  أواهرة  ق ألسباب العامل الق  الم

    . للمكوث في محجر صحيأوالصحية 
    . االحتياطيةأو اإللزامية شعب التجنيد تمهيدا اللتحاقه بخدمة العلم أمام العامل المدعو للمثول -٦
سلكية                  - ٧ ات الم ه لالشتراك في االمتحان ة عمل ادر منطق ى         أو العامل الذي يغ اء عل ي تجري بن ة الت طلب   المهني

    .الجهة العامة
    . لجان التسريح الطبيةأمام العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول - ٨
ك    ألداء العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية    - ٩ ة وذل ام  شهادة لها عالقة باحدى الجهات العام  إحدى  أم

    .األخرىالجهات الرسمية  أو الجهات التأديبية أو المحاآم أوالجهات المختصة بالتحقيق القضائي 
اآم    إحدى  أو الجهات المختصة بالتحقيق القضائي       إحدى أمام العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول        -١٠  أو المح

ة إحدى ات التأديبي مية إحدى أو الجه ات الرس دعى األخرى الجه ه آم ق علي ة شريطة تحق ق بالوظيف سبب يتعل  ب
    .من هذا القانون/ ٩١/من المادة / ب/الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة 

ه       -١١ ه      أو العامل الذي تنتهي خدمت ان     ألي تنهى خدمت تقالة   / سبب آ تثناء االس ي الترتب     أوباس ا الت افي حكمه  م
    . يختاره ضمن القطرأخر اي مكان أو إقامته محل إلىحين طلبه العودة / معاشا تقاعديا

ادة  اة / ١١٤/الم ع مراع امم زي    المتعلقاألحك از المرآ يش والجه ة والتفت ة للرقاب ة المرآزي ي الهيئ املين ف ة بالع
    : الخاصة بهمواألنظمة الواردة في القوانين الماليةللرقابة 

    : يعطى تعويض االنتقال بناء على اذن سفر موقع من-أ 
    .لوزارة ذات العالقة المرآزية لاإلدارةلمعاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في :  الوزير المختص-
وزير - اون ال الأو مع ام المختص حسب الح دير الع ي :  الم املين ف ة الع ة ذات اإلدارةلبقي ة العام ة للجه  المرآزي

    .اإلداريالطابع 
ة   اإلدارة المنشأة العامة سواء في      أو الشرآة   أولسائر العاملين في المؤسسة     :  من يفوضه  أو المدير العام    -  المرآزي
    .ع في المحافظات الفروأو



    .لبقية العاملين في مرآز المحافظة:  من يفوضونهم أو المحافظين -
    .لبقية العاملين في المنطقة..  من يفوضونهم من مديري النواحيأو مديري المناطق -

ل مغادرته  السابقة قب / أ  /  في الفقرة    إليها يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار            -١ -ب  
    .إليهمرآز عمله وبعد عودته 

    . منطقة عملهإلىوتحدد الجهة المذآورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول 
    وأذون يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره - ٢

    . مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لهاإلىسفر مرافقيه ساعة وصولهم 
ى  سفرهم بالوصول    أذون فتشاهد   اآلخرونلعاملون  اما ا  ادرة من         إل ة والمغ ان المهم ى  مك يس  أعل  يعمل  إداري رئ

ان                  ة في مك ة المعني ة العام رع للجه ة وجود ف ك في حال ا العامل وذل ي يتبعه في مكان المهمة في الجهة العامة الت
    .مثلهم حسب الحال من يأو مدير الناحية أو مدير المنطقة أوالمهمة واال فمن المحافظ 

ه في الحاالت االضطرارية                -ج   ر ان ه غي ة عمل ه منطق  يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرت
ي    فر يكتف ى اذن س ه الحصول عل ذر في ت يتع ي وق سريعة ف ادرة ال ستدعي المغ ي ت ذالت ى بأخ فوية عل ة ش  موافق

ه المغادرة من المرجع المختص المشار       رة      إلي ادة     /  أ   / في الفق ذه الم سفر ويؤشر        .من ه نظم اذن ال ى ان ي ه عل  علي
    .فور عودة العامل من مهمته

دة -د  سفرة واح سفر اال ل تعمال اذن ال وز اس ارج  . اليج ل خ ضيها العام ي يق دة الت دة الم سفرة الواح صود بال والمق
    .إليهامنطقة عمله منذ ترآه لها وحتى عودته 

ضا شهريا   أوي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصال يجوز منح العامل الذ   / ١١٥/المادة    القيام بمهمة طارئة تعوي
ى                      ة وعدد الجوالت وعل ة العمل والمهم مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطق

    . من اجر العامل المقطوعةبالمائ/ ١٥/ان اليتجاوز تعويض االنتقال الشهري 
امتهم  من غير العاملين الذين يكلفون باالنتقال خارج محل     شخاصاألان  / ١١٦/المادة   ى دعوة رسمية     إق اء عل  بن

    .من الدولة يسافرون على حسابها
    .ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص

    الفرع الثاني
    .هورية العربية السوريةتعويضات االنتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجم

    ٢٠٠٣/.٢٤/١١تاريخ / ٣٥/مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/ ١١٧/المادة 
    : المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايليواألشخاص العاملين إيفاد يتم - أ -
    :التاليتينفي الحالتين ..  بمرسوم-١
دة تتجاوز          لتم اإليفاد - م       / ٣٠/ثيل الجمهورية العربية السورية لم ا سواء أت اد يوم  ام في    اإلداري في القطاع      اإليف

    .القطاع االقتصادي
    .من هذه الفقرة/ ٢/يوما وذلك مع مراعاة البند/٣٠/ لمدة تتجاوز اإلداري في القطاع اإليفاد -
سلحة- ٢ وات الم ام للجيش والق د الع ن القائ رار م ي  للمو:  بق سلحة وف وات الم ي الق دنيين ف املين الم ن الع دين م ف

    . واالقتصادية التابعة لهااإلداريةوزارة الدفاع والجهات 
    . رئاسة الجمهوريةأجهزة باستثناء األخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحاالت - ٣

    .جهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات مدى استحقاق الموفد لتعويضات االنتقال والاإليفاد يحدد في صك -ب 
ة  المكلفون بمهمة رسمية في البالد العربية        واألشخاصيعطى العاملون   / ١١٨/المادة   ة  التعويضات    واألجنبي  التالي

    :باسم تعويضات انتقال
انون مض  / ١١١/من المادة   / أ  /  في الفقرة  عليه يعطي العاملون تعويض االنتقال المنصوص       -أ   ه افا من هذا الق  إلي

    . العاملإليهبدل االغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد 
م     / تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها          -ب   ة رسمية      / ومن في حكمه دين بمهم الموف

    . الواردة بهذا الشأن في مالك وزارة الخارجيةاألحكامخارج مراآز وظائفهم 
    : اجر شهري مقطوع مؤقت ويعطىإيفاده يحدد للموفد من غير العاملين في صك -ج 
    .إيفاده المؤقت المذآور بنسبة مدة األجر مقدارا من -١
شهري  األجر أساسمن هذا القانون على / ١١١/من المادة   / أ  /  في الفقرة    عليه تعويض االنتقال المنصوص     -٢  ال

    .إليه بدل االغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليهفا المقطوع المؤقت المذآور مضا
    . التدخل في حساب بدل االغتراب العالوات المقررة للمتزوجين بموجب مالك وزارة الخارجية-د 
ـ ل - ه دأ حق العام ل وصوله أو يب راب قب دل االغت سورية بب ة ال ة العربي ارج الجمهوري د خ شخص الموف ى  ال  إل

    .ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان/ ٢٤/ بإليهالمكان الموفد 
ادة      / ج/ب  / أ  /  آامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات       إلى يضاف   -و ذه الم ات     ةبالمائ / ٢٠/من ه اء النفق  لق

    .النثرية



ا بلغ   / يعطى تعويض االنتقال الوارد في هذه المادة         -ز   ة    مهم دة المهم رات       / ت م ا للفق من  / ج/ب/أ  / ويحسب وفق
    .من هذا القانون/ ١١١/المادة 

دار الثلث       اليومي يخفض تعويض االنتقال  -ح   ادة بمق ذه الم  وبدل االغتراب والنفقات النثرية الممنوحة بموجب ه
    . المأآل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معاأواذا قدم له المبيت 

    . من جهة واحدةأآثرتقاضي تعويضات االنتقال من  اليجوز -ط 
دي  وإذا ويض نق د اي تع ر تقاضى الموف ال أخ اء االنتق افة لق ى إض ال بموجب   إل ضات انتق ن تعوي ستحقه م  ماي

    .الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذآور
    الفرع الثالث

     السوريةاألراضي النقل ضمن أجور
    . العامل نقلأجور: أوال

    . العاملإلىتقدم وسائط النقل عينا / أ / ١١٩/المادة 
    .من هذا القانون/ ١١٣/في الحاالت المحددة في المادة 

ي تحدد في      أجور العامل يمنح إلى اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا        -ب   ل الت  النقل عن مقعد واحد في واسطة النق
    . لقاء النفقات النثريةةبالمائ/ ٣٠ /إليهاا اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضاف

    . التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصةاألحوال يجوز في -ج 
     نقل عائلة العاملأجور: ثانيا

ادة   / ١١و٣و٢و١/ في الفقرات عليها يحق للعامل في الحاالت المنصوص   - أ -١٢٠-المادة   ذا من ه  /١١٣/من الم
    : عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلةأفرادالقانون ان ينقل 

    . الشريعةأحكام الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أو الزوجة - ١
    . الذين يستحق عنهم التعويض العائلياألوالد - ٢
    . الذين يعيلهم شرعاواألخوات واإلخوة الوالدان - ٣

    . لقاء النفقات النثريةةبالمائ/ ٣٠/وفق هذه المادة  النقل المستحقة أجور إلى يضاف -ب 
    . هذه المادةأحكام عائلة العامل المتوفى من أفراد تستفيد -ج 
     .واألثاث األمتعة نقل أجور: ثالثا

ا      / ١٢١/المادة   ى تقدم وسائط النقل عين ا  العامل في الحاالت المنصوص          إل رات      عليه من  / ١١و٣و٢و١/ في الفق
    . منزلهوأثاث أمتعتهمن هذا القانون لنقل /١١٣/المادة 
    : فيتم نقلها وفق ما يليوأثاثه أمتعته العامل لنقل إلى اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا - أ -١٢٢-المادة 

دا  اذا آان العامل غير متزوج وآان اليعيل         -١ راد  من    أح ه المنصوص    أف يهم  عائلت ادة   عل ذا   / ١٢٠/ في الم من ه
    .آغ وفق التعرفة الرسمية/٢٥٠٠/ نقلأجورع له القانون تدف

ه المنصوص      أفراد بعض   أو آان يعيل احد     أو اذا آان العامل متزوجا      - ٢ يهم  عائلت ادة      عل ذا   / ١٢٠/ في الم من ه
    .آغ وفق التعرفة الرسمية/ ٥٠٠٠/ نقل أجور منزله اليستوعب سيارة آاملة تدفع له وأثاث أمتعتهالقانون وآانت 

ذا  / ١٢٠/ في المادة عليهم عائلته المنصوص أفراد بعض أو آان يعيل احد   أوذا آان العامل متزوجا      ا - أ   -٣ من ه
ت  انون وآان هالق اث أمتعت ه  وأث ستأجر ل ة في يارة آامل ب س م يتطل ه ذات حج ه/ منزل ى طلب اء عل ل / بن واسطة نق

    . المنقولوأثاثه أمتعتهتتناسب حمولتها مع حجم ووزن 
    .المالية تصدر عن وزير بتعليمات األشياءستئجار وشروطه واثبات وصول وتحدد آيفية اال

ل  -ب  ات نق ن متمم ر م ي تعتب ات الت ل النفق صرف للعام ة ت اث األمتع دد واألث واع وتح روط أن ات وش ذه النفق  ه
    .المالية تصدر عن وزير بتعليماتصرفها 

    . هذه المادةأحكام عائلة المتوفى من أفراد يستفيد -ج 
    الفرع الرابع

    . السورية وبالعكساألراضي خارج إلى النقل أجور
    :وتحدد درجات السفر وفق مايلي.  نقل العاملين الموفدين بمهمة رسميةأجورتتحمل الدولة / ١٢٣/المادة 
    .جميع العاملين: الدرجة السياحية:  في الطائرةأوال

    .جميع العاملين: أولىدرجة : ثانيا في الباخرة
    .جميع العاملين: أولىدرجة : ثالثا في القطار

    .لجميع العاملين: مقعد في سيارة صغيرة سياحية: رابعا في السيارة
 هذه  إلى المنقولين   أو المكاتب الخارجية    أو نقل العاملين المعينين في البعثات       أجور تتحمل الدولة    - أ   -١٢٤-المادة  

م       / المنقولين منها    أو المكاتب   أوالبعثات   رون في حكمه ا تتحمل     / ومن يعتب ل    أجور آم راد  نق املين     أف  عائالت الع
    . وذلك وفق المالك الخاص بوزارة الخارجيةوأثاثهم وأمتعتهمالمذآورين 

    . هذه المادةأحكام عائلة المتوفى من أفراد يستفيد -ب 
    الفرع الخامس



    . عامة في نفقات االنتقالأحكام
    . النقلوأجورفة على تعويضات االنتقال يجوز دفع سل/ ١٢٥/المادة 
د انقضاء ستة     وأجور يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات االنتقال / أ  / ١٢٦/المادة   ل بع اريخ   أشهر  النق  من ت

ه   أفراد وصول   أو وصوله   أو انتهاء مهمته    أو إيفادهصدور صك    ه  أو عائلت ه  أمتعت ى  وأثاث ة  محل  إل دة  اإلقام  الجدي
    . لهأصلح أيها

ال  ى تعويضات االنتق ه عل سلفة المدفوعة ل سترد ال ة وأجوروت ام العامل بالمطالب دم قي ة ع ي حال ا ف ل بكامله  النق
    .أنفا إليها المشار أشهر خالل مدة الستة أصوالالمذآورة وبتسديد تلك السلفة 

شار -ب  ة الم ون المطالب ا يجب ان تك رة إليه ي الفق ي د/ أ /  ف سجلة ف ة وم سابقة خطي ة ذات ال ة العام وان الجه ي
    .العالقة
اظ   / ١٢٧/المادة   ام مع االحتف د           باألحك ان الموف ل جثم ات نق ة نفق ة تتحمل الدول واردة في مالك وزارة الخارجي  ال

    . مكان دفنه في حال وفاتهإلىبمهمة رسمية خارج القطر 
    القسم السابع

    األولالفصل 
    .المشترآةالتعويضات الممنوحة من الشرآات والمؤسسات 

ادة   ؤول  / أ / ١٢٨/الم ى ت شرآات والمؤسسات         إل ة في ال ي الدول ي تصرف لممثل الغ الت ام المب دين الع  صندوق ال
ة   سورية والعربي شترآة ال ةالم شرآات       واألجنبي ك ال ي تل ون ف ذين يقوم ة ال ات العام ي الجه املين ف ذلك للع  وآ

    .األصلية في جهاتهم العامة أعمالهم أو وظائفهم إلى إضافة وأعمالوالمؤسسات بجهود 
رة               -ب   م في الفق اء    / أ /  تصرف من صندوق الدين العام لممثلي الدولة والعاملين المنوه به سابقة التعويضات لق ال

ي   األسس  لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق        أوتمثيلهم الدولة في الشرآات والمؤسسات المذآورة         والقواعد الت
    .جلس الوزراءتصدر بقرار من رئيس م

ام  اليجوز ان تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق      -ج   رة  أحك ردة     / ب/ الفق سابقة سواء آانت منف ة  أوال  مجتمع
    . من اجر صاحب العالقةةبالمائ/ ١٠٠/

مول  -د  ي ش دخل ف ام الت شرآات     أحك ن ال م م وه به املين المن ة والع ي الدول نح لممثل ي تم الغ الت ادة المب ذه الم  ه
    . مقابل تعويض االنتقالواألجنبيةات المشترآة السورية والعربية والمؤسس

ا  هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص              أحكام تستثنى التعويضات التي تصرف وفق       -هـ    عليه
    .في القسم السادس من هذا الفصل

    الفصل الثاني
    . والمكافآت التشجيعيةاإلنتاجعالوات 

ة المشمولة         ي/ ١٢٩/المادة   ام خضع العاملون في الجهات العام م        بأحك شريعي رق ام   / ٢٠/ المرسوم الت / ١٩٩٤/لع
م انون رق ام  / ١/ والق ة/ ١٩٧٦/لع الوات ألنظم اج ع آت اإلنت تناد  والمكاف صادرة باالس شجيعية ال ى الت ذين إل  ه

    .التشريعين
لمختص منح العاملين في هذه الجهات حوافز    وبقرار من الوزير ا  األخرىيجوز في الجهات العامة     / ١٣٠/المادة  

    .مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود االعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض
    .إليها وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار وأسسوتحدد بمرسوم حدود 

    الباب الرابع عشر
    انتهاء الخدمة

    :التالية األسباب ألحدتهي خدمة العامل تن/ ١٣١/المادة 
    . اتمام العامل الستين من العمر-١
    . مافي حكمهاأو االستقالة -٢
    . صحيةألسباب التسريح -٣
    . ثبوت عدم صالحية العامل المتمرن-٤
    . العاملأداء التسريح بسبب ضعف -٥
    . التسريح التأديبي-٦
    . الطرد- ٧
    .مة الصرف من الخد- ٨
    . الوفاة-٩

ادة   ضرورة  /يجوز  / ١٣٢/الم راح         / في حاالت ال ى طلب العامل واقت اء عل وزراء بن يس مجلس ال رار من رئ بق
ى       إتمامهالوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد    ى خمس سنوات عل د حت ة للتجدي  الستين من العمر لمدة سنة قابل

    .الترفيعوتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش و.ابعد حد
    : من الخدمة ويتم قبول هذه االستقالةبإعفائه مرجعه إلىهي تقديم العامل طلبا خطيا :  االستقالة- أ -١٣٣ -المادة 



    . بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين-١
    . لسائر العاملين بالنسبةأدنى أيهما صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين أو بقرار من الوزير المختص -٢

    . الرفض خالل ستين يوما من تاريخ تقديمهأو يجب البت في طلب االستقالة اما بالقبول -ب 
    . هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأنألحكام تطبق بحق العاملين المخالفين -ج 

ادة    / ب/ء المدة المحددة في الفقرة      يحق للعامل سحب طلب االستقالة قبل انتها      / ١٣٤/المادة   سابقة  / ١٣٣/من الم ال
    .وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب االستقالة ملغى

    : مبررة تقبلها الجهة العامةأسبابيعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود / أ / ١٣٥/المادة 
ه خالل         ال أو المنقول   أو المسمى   أو العامل المعين    - ١ ه صك          / ١٥/مندب الذي اليباشر عمل اريخ تبليغ ا من ت يوم

    . الندبأو النقل أو التسمية أوالتعيين 
    . الندبإنهاءيوما من تاريخ تبليغه صك / ١٥/ بوظيفته خالل قوال يلتح العامل الذي ينهي ندبه - ٢
ة         / ١٥ / قانونية واليستأنف عمله خالل    إجازة العامل الذي يترك وظيفته بدون       - ٣ ه الوظيف اريخ ترآ  أويوما من ت

    .يوما بصورة متقطعة خالل السنة الواحدة/ ٣٠/ منأآثرالذي يتغيب 
    .إجازتهيوما من تاريخ انتهاء / ١٥/ العامل المجاز الذي اليستأنف عمله خالل - ٤
    .من الجيشيوما من تاريخ تسريحه /١٥/ العامل المدعو لخدمة العلم الذي اليستأنف عمله خالل - ٥
    .إيفادهيوما من تاريخ انتهاء /١٥/ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي اليستأنف عمله خالل- ٦
ة خالل             أو لالطالع   أو العامل الموفد للدراسة     - ٧ ا  /٣٠/ للتدريب الذي اليضع نفسه تحت تصرف جهته العام يوم

    .إيفاده إنهاء أومن تاريخ انتهاء 
يوما / ٣٠/ خاصة بال اجر الذي اليضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خالل  إجازةلمجاز   ا أو العامل المعار    - ٨

    .اإلجازة أو اإلعارةمن تاريخ انتهاء 
ه       أوالسابقة  / أ  /  عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة         إلى في حال عودة العامل      -ب   ه  في حال اعادت د   إلي  بع

    .غيابه مبررا من قبل الجهة العامةانقضاء المدد المذآورة بسبب اعتبار 
ة  إجازاته محسوبة على    إدارية إجازةيعتبر هذا الغياب     اقي               اإلداري ر الب ا يعتب د عدم آفايته ستحقة وعن سنوية الم  ال

    . خاصة بال اجرإجازة
    .ن تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأ-ج 

    : الوظيفة مايليإلغاءيتبع في حال / أ / ١٣٦/المادة 
ذه   إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في مالآه آما يجوز نقله              إلى ينقل العامل    - ١ ل ه  مث

    .الوظيفة في اي مالك آخر
ى  عدم نقله    أو عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في مالآه          - ٢ ار خالل       أخر  مالك    إل يعطى العامل حق الخي

ه    أول مع احتفاظه باجره وبحقه في شغل  أدنى الوظيفة بين قبول وظيفة      إلغاءشهر يبدأ من تاريخ      ة في مالآ  وظيف
    .معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة

دة     يتم التسريح بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين خالل          -ب   صاها  م اريخ          / ٣٠ /أق ارا من ت دأ اعتب ا تب يوم
    .اختيار العامل التسريح

ة       وأحكام قانون الهيئة المرآزية للرقابة والتفتيش       بأحكاممع االحتفاظ   / ١٣٧/المادة    قانون الجهاز المرآزي للرقاب
    :المالية

ن وزي     - ١ ة م ة مؤلف راح لجن ى اقت اء عل وزراء بن س ال يس مجل ن رئ رار م وز بق شؤون   يج ر ال دل ووزي ر الع
ة    از المرآزي للرقاب يس الجه ة والعمل ورئ ةاالجتماعي وق العامل  المالي ة وتصفى حق  صرف العامل من الخدم

    .المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة
ادة  /١/ اليسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة    -٢ ذا      /من هذه الم ا آانت صفة ه ك مهم وذل
    .اال بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك/ الستخداما

سبب             /أ  / ١٣٨/المادة   ه ب ذي تنتهي خدمت ة  الحاالت    إحدى يصرف للعامل ال ي      التالي ادل مثل ة تع  أجره  منحة نقدي
    :األخير

    . اتمام العامل الستين من العمر- ١
    . االستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا-٢
    .حية صألسباب التسريح -٣
    . الوظيفةإلغاء التسريح بسبب - ٤
    .أآثر أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما - ٥
    .أآثر أو لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما األداء التسريح بسبب ضعف - ٦
    . الوفاة- ٧

    :األخير أجره منحة نقدية تعادل مثل يةالتال الحاالت إحدى يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب -ب 
    . االستقالة التي الترتب معاشا تقاعديا-١



    . الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما- ٢
    . لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عامااألداء التسريح بسبب ضعف - ٣

    .طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/ من مرة أآثرمذآورة  اليجوز صرف المنحة النقدية ال-ج 
وزير المختص                 /يجوز  /أ  / ١٣٩/المادة   راح من ال ى اقت اء عل وزراء بن يس مجلس ال رار من رئ ادة / بق  العامل  إع

    . وظيفة تتوفر فيه شروط شغلهاإلى المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق أوالمستقيل 
سبب    إعادة/ حبة الحق في التعيينبصك من الجهة صا   / يجوز   -ب   اء  العامل المسرح ب سابق    إلغ اجره ال ة ب  الوظيف

    .لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها
ين           / يجوز   -ج   ة صاحبة الحق في التعي ادة / بصك من الجه ى  صحية    ألسباب  العامل المسرح      إع ة وفق     إل  الخدم

ر من          الوظيفة وذلك اذا شفي ن إلغاء العامل المسرح بسبب  إعادة أحكام دا بتقري فاؤه مؤي ان ش ا من مرضه وآ هائي
    .لجنة التسريح الطبية العامة

ق     -د  اد وف ل المع ي العام وفر ف ب ان تت ام يج صوص     أحك ين المن ة للتعي شروط العام ادة ال ذه الم ا ه ي عليه  ف
    .من هذا القانون/٨/١١/ الموادأحكام إلى اإلعادة عوال تخضمن هذا القانون /٧/المادة

ق        باألجر يقصد   -هـ   ام  السابق في مجال تطبي ادة الراتب        أحك ذه الم ه          األجر  أو ه ان في ذي آ شهري المقطوع ال  ال
 التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص       واألجور الزيادات العامة في الرواتب      إليهالعامل عند انتهاء خدمته مضافا      
    .التشريعية الصادرة بهذا الشأن

    الباب الخامس عشر
    . عامةأحكام

وى                باألحكاممع االحتفاظ   /١٤٠/لمادة  ا سلحة وق وات الم ل ضباط الجيش والق داخلي   األمن  القانونية المتعلقة بنق  ال
داوي                أحوال وظائف مدنية والمنحة الخاصة في       إلى ة وتعويضات المعالجة والت املين في وزارة الخارجي ل الع  نق

    .للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم
نح  وز م غ اليج املين اي مبل ة أوالع افية مزي ى إض ر إل ادة  األج ي الم رف ف ى المع وى  األول انون س ذا الق ن ه  م

 الداخلية  األنظمة في هذا القانون وفي      عليها المنصوص   األخرى والمزايا   اإلنتاجالتعويضات والمكافآت وعالوات    
    .ألحكامهالصادرة وفقا 

ا  والحوافز المادية المنصوص   اإلنتاجيةجيعية والعالوات   تحسب التعويضات والمكافآت التش   /أ  / ١٤١/المادة    عليه
ذي استوجب التعويض          أداء الشهرية المقطوعة بتاريخ     األجور أساسفي هذا القانون على      أة    أو العمل ال  أو المكاف

    .األجر نسبي من أساس العالوة فيما اذا منحت على أوالحافز 
ى التع    /أ  /  ينطبق نص الفقرة   -ب   سابقة عل ادة     ال ددة في الم نح       /٩٦/ويضات المع ا اذا آانت تم انون فيم ذا الق من ه

    .المالية العمل بقرار من وزير أداء بتاريخ باألجر على ان تعادل نسبها األجر نسبي من أساسعلى 
ة  عالوة أو حافزا أو مكافأة أوآل من يتقاضى تعويضا    /١٤٢/المادة ة تتجاوز الحد    أو إنتاجي رر  األقصى  مزي  المق
ي تناد ف صادرة باالس رارات ال يم والق انون والمراس ذا الق ه ه ى الحد إلي د عل ذي يزي غ ال ه المبل سترد من  األقصى ي

    .المذآور
    . االسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذآورإلى باإلضافةوفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب 

المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما   هو السلطة المختصة بالنظر في جميع        اإلداريالقضاء  /١٤٣/المادة  
ين اي           األجور الناجمة عن    الماليةفي ذلك الخالفات     نهم وب شأ بي ي تن ائر المنازعات الت املين وس  والتعويضات للع
    .من الجهات العامة 

    . قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديالته النافذةأحكام إلىيخضع العاملون /١٤٤/المادة 
    :يحدث/أ / ١٤٥/ادةالم
    .في جميع الجهات العامة:  سجل عام للعاملين- ١
    .في آل من الجهات العامة:  سجل خاص للعاملين- ٢

    . يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء-ب 
    . يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذآورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء-ج 

    دس عشرالباب السا
    . خاصة باالستخدام المؤقت والتعاقدأحكام
ال            /أ  / ١٤٦/المادة ذا الغرض استخدام عم ة له يجوز للجهة العامة وضمن حدود االعتمادات المرصدة في الموازن

    . عرضيينأو موسميين أو/  مؤقتة بطبيعتهاأعمالعلى /مؤقتين 
ا يحدد بوجه               مالواألع يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحاالت        -ب   ال آم  التي يجوز فيها استخدام هؤالء العم

    :خاص
    . والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤالء العمالاألسس -١
    . التي يتم فيها االستخداماألجور والشرائط التي يتم بموجبها تحديد األسس -٢



ري             -ج   راح وزي ى اقت ة  يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء عل ام       وال  المالي اد الع ة والعمل واالتح شؤون االجتماعي
    . صكوك االستخدامإجراءلنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه 

    . النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائميناألحكام يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق -د 
ة  عليهالم يرد  يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في آل م       -هـ    نص في صكوك استخدامهم المنبثق

ين                  ألحكامعن الصك النموذجي     نهم وب شأ بي ي تن  هذا القانون وقانون التأمينات االجتماعية في سائر المنازعات الت
    .الدولة
د مع                        / أ  / ١٤٧/المادة   ة التعاق ذا الغرض في الموازن ادات المرصدة له ة وضمن حدود االعتم يجوز للجهة العام

    .خبراء واالختصاصيين والمهنيينال
    : يحدد النظام الداخلي للجهة العامة-ب 
    . الحاالت التي يتم بها التعاقد-١
    . المتعاقدينأجور وقواعد تحديد أسس -٢
وق      أسس - ٣ ي يجوز            األخرى  وقواعد تحديد الحق وق الت وق عن الحق ذه الحق د ه ى اال تزي دين عل  لهؤالء المتعاق

    . من العاملين الدائمينمألمثالهمنحها 
    . التعاقدبإجراء الجهة المخولة -٤

    : هذه المادة آما يليأحكام يتم تصديق العقود الجارية وفق -ج 
ة  ألجر األقصى يزيد عن الحد  أو يبلغ   عليه الشهري المقطوع المتعاقد     األجرفيما اذا آان    :  بمرسوم -١ ى  الفئ  األول

    .القانون الملحقة بهذا األجورمن جداول 
ل عن الحد المشار     عليه الشهري المقطوع لمتعاقد األجرفيما اذا آان    ..  بقرار من الوزير المختص    -٢ ه  يق  في  إلي

    .السابق/ ١/البند 
ا               /ب/ الفقرة   أحكام مع مراعاة    -د   دين معه ة المتعاق من هذه المادة يخضع المتعاقدون في عالقتهم مع الجهات العام
انون   أحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من األحكام إلى/  الحقوقأوات سواء من حيث الواجب  / ذا الق  ه
    .أخر نظام أو اي قانون أو

د المنصوص      أواليجوز ان يجري االستخدام المؤقت        / أ  / ١٤٨/المادة   ه  التعاق ى الوظائف        علي اب عل ذا الب  في ه
    . من هذا القانوناألولىالمعرفة بمقتضى المادة 

    . جددأووذلك مهما مدد / استخدام دائم إلى هذا الباب أحكام التعاقد الجاري وفق أو الينقلب االستخدام المؤقت - ب
    . في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيهاإليها تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار -ج 

    .صوالأ مددت أو االستمرار في تنفيذها بعد ذلك اال اذا جددت زوال يجو
ه وفق    أواذا آان من استخدم  / أ  / ١٤٩/المادة   د مع ام  تم التعاق اب صاحب معاش     أحك ذا الب انون    / ه ان الق ا آ مهم

ين  / الذي استحق بموجبه هذا المعاش     ه     األجر جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وب شهري المقطوع المؤدى ل  ال
    . معها التعاقدأومن الجهة العامة التي تم استخدامه فيها 

ى              األجر  أوشريطة اال يتجاوز المجموع مقدار الراتب        ذي حسب المعاش عل شهري المقطوع ال  مضافا   أساسه  ال
ذا             واألجور  الزيادات العامة في الرواتب      إليه صادرة به شريعية ال دار بمقتضى النصوص الت ذا المق ي لحقت ه  الت

    .رأآث أيهما األولى الفئة ألجر األدنى مقدار الحد أوالشأن 
ه  المشار  األدنى يجوز تجاوز الحد    -ب   رة   إلي سابقة  / أ /  في الفق ى ال دار الحد   إل ة الخامسة   ألجر  األقصى  مق  الفئ

داخلي           / وفي حدوده   /شريطة ان يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع         دما ينص النظام ال ك عن دأ       أووذل ى مب د عل  العق
    .الترفيع

ان      / ب/و  /أ  /  في الفقرتين    عليهانصوص   يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع الم      -ج السابقتين بمرسوم فيما اذا آ
    . الخبرات الفنية النادرةأو االختصاصات أصحاب أو التعاقد معه من الخبراء أوصاحب المعاش المراد استخدامه 

    الباب السابع عشر
    . وختاميةانتقالية أحكام
دة    األقصى ملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد             التي منحت للعا   اإلعارةتدخل مدة   / ١٥٠/المادة    اإلعارة  لم

    .من هذا القانون/ ٣٨/من المادة / د /  في الفقرة عليهاالمنصوص 
دد المنصوص   . الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون  اإلجازاتتدخل  / ١٥١/المادة   ا في حساب الم  عليه

    ٥٢/.من المادة/ أ / في الفقرة 
انون            أو الخاصة بال راتب     واإلجازاتتدخل مدد االستيداع    / ١٥٢/لمادة  ا ذا الق اذ ه ل نف املين قب  اجر الممنوحة للع

    ٥٦/.من المادة/ أ /  في الفقرة عليها الخاصة بال اجر المنصوص لإلجازاتفي حساب المدة القصوى 
ادة  انون    / ١٥٣/الم ذا الق اذ ه اريخ نف ل ت ون قب وآالء المعين ى ال امخاضعين يبق ة  لألحك ين بالوآال ة للتعي  الناظم

    .المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت



ادة  تورية   / أ / ١٥٤/الم ة الدس يس المحكم ن رئ ل م ارس آ ايم يش   العلي ة والتفت ة للرقاب ة المرآزي يس الهيئ  ورئ
ة ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المرآزي للرقابة         ا  المالي ى ة  الصالحيات المعط اون     إل وزير ومع  آل من ال

    . هذا القانونأحكامالوزير بمقتضى 
    . هذا القانونأحكام الوزير بمقتضى إلى يمارس رؤساء الجامعات الصالحيات المعطاة -ب 
يس  -ج  ة ورئ ة العربي ع اللغ يس مجم ن رئ ل م ارس آ ب  إدارة يم دير المكت ات وم الء الجامع ة ووآ ضايا الدول  ق

زي  صاءالمرآ س ينوأم لإلح ى المجل ضي   األعل وزير بمقت اوني ال اة لمع صالحيات المعط وم ال ام للعل ذا أحك  ه
    .القانون

ة بموجب             -د    يمارس حاآم مصرف سورية المرآزي الصالحيات المعطاة للمديرين العامين في المؤسسات العام
    . هذا القانونأحكام

    . هذا القانونأحكامعطاة لمعاوني الوزير بموجب  يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات الصالحيات الم-هـ 
وانين           األخذوذلك مع    اورد في الق ار م ة  بعين االعتب صادرة عن               واألنظم رارات ال ق بتصديق الق ا يتعل ذة فيم  الناف

    .رؤساء المجالس المحلية والبلديات
ة     وفرضاإلجازات يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد السلطة المخولة بصالحية منح     -و سلكية الخفيف ات الم  العقوب

    . السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحةأذونومنح 
 والمتوسطة لجميع الفئات الواردة     العلياهو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد         :  يعتبر الوزير المختص   -ز

ويض ب           ذه الصالحيات     في الجداول الملحقة بهذا القانون وله حق التف دير     أوه د بموجب    أو ببعضها لم د المعه  عمي
    .قرار يصدر عنه

دير -ح  ارس م الي  أو يم د الع د المعه نح  أو عمي ق بم ا يتعل ط فيم ازات المتوس سلكية  اإلج ات الم رض العقوب  وف
    . في هذا القانونعليها السفر صالحية معاون الوزير المنصوص أذونالخفيفة ومنح 

م -ط  ا ل ل م ي آ رد  ف هي شار  علي ات الم ي الجه صالحيات ف ة ال سبة لممارس انون بالن ذا الق ي ه ا نص ف ي إليه  ف
اذ    واألنظمة القوانين   إلىمن هذا القانون يرجع بشأنه      / ١٥/من المادة   / ج/ ب/أ  / الفقرات اريخ نف  الخاصة النافذة بت

    .هذا القانون
ة   التعليمات  تصدر    أخرى  من سلطة    إصدارهاى   التي نص هذا القانون عل     التعليماتباستثناء  / ١٥٥/المادة    الالزم
ة               أحكاملتنفيذ   شؤون االجتماعي ة وال ري المالي راح وزي ى اقت اء عل وزراء بن يس مجلس ال ل رئ انون من قب ذا الق  ه
    .والعمل
انون        / ١/ ١٥٦/المادة   ه يخضع العاملون المشمولون بهذا الق ا / حصرا    ألحكام وتلغى  /  آانت صفة استخدامهم      أي

    . آان الصك القانوني الذي وردت فيهأيا القانونية المخالفة األحكاممعرض تطبيقه جميع في 
م  األساسي قانون الموظفين إلى النظر به أمر النص في هذا القانون يعود عليه في آل مالم يرد    -٢ ام  / ١٣٥/ رق لع
    .وتعديالته/ ١٩٤٥/

ي يتوقف      والتعليمات تصدر النصوص    / ١٥٧/المادة   ا علي الت ق    ه ام  تطبي ة          أحك انون خالل ثالث ذا الق  من   أشهر  ه
    .تاريخ صدوره

    . ان يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذإلى الصحية النافذة سارية المفعول األنظمةتبقى / ١٥٨/المادة 
    . هذا القانونأحكاميستثنى من / أ / ١٥٩/المادة 

سلطة -١ انون ال ة الخاضعون لق م والنياب ضاة الحك تورية  ق ة الدس ضاة المحكم ضائية وق ا الق ضاة مجلس العلي  وق
    . قضايا الدولةإدارةالدولة ومحامو 

    .مية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعاتي الهيئة التعلأعضاء -٢
ون وخدم الم     واألئمة العاملون في الفتوى والتدريس الديني       -٣ راء والمؤذن رهم   والخطباء والوعاظ والق ساجد وغي

    . الشعائر الدينيةأربابمن 
    . الداخلياألمن عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى - ٤
    . الضابطة الجمرآية- ٥
ة        وأعضاء الجهاز الفني    -٦ ة   وأعضاء .  هيئة البحث العلمي في مرآز البحوث العلمي ة الفني ة  وأعضاء  الهيئ  الهيئ

    .هيئة الطاقة الذرية هيئة البحث العلمي في وأعضاءالمخبرية 
    . العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية- ٧
    .في شرآة المالحة البحرية السورية. والرآب المبحر. في مؤسسة الطيران العربية السورية:  الرآب الطائر- ٨
    . العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية-٩

 بتاريخ عليها السارية واألنظمة القوانين  ألحكامالسابقة خاضعة   / أ  / ي الفقرة    ف عليها تبقى الفئات المنصوص     -ب  
    ٢٠٠١/.لعام/ ٣٠/ المرسوم التشريعي رقمأحكامنفاذ هذا القانون مع مراعاة 

ة                / أ  / ١٦٠/المادة   ة تتولى محكمة البداية المدنية في مرآز آل محافظة صالحيات واختصاصات المحكم  اإلداري
    .من هذا القانون/ ١٤٣/ي المادة المنوه بها ف



ا    / الطعن  إلى تخضع القرارات الصادرة عن المحاآم البدائية -ب   ين يوم ة ثالث ام / خالل مهل ة  أم ة  المحكم  اإلداري
    . محكمة االستئنافأمام والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها األسسوفق 

    .القانون النافذ لديها في هذه القضايا العليا اإلدارية تطبق المحكمة -ج 
الفقرتين      -د   اآم             / ب/و/ أ  /  ينتهي العمل ب شكل المح دما ت ادة عن ذه الم ة من ه  في المحافظات المنصوص      اإلداري

    .من هذا القانون/ ١٤٣/ في المادة عليها
انون                / ١٦١/المادة   ذا الق ق ه وزراء تطبي رار من مجلس ال ه  بعض    أويجوز بق املين في شرآا     أحكام ى الع ت  عل

    .أسهمها أآثريةالقطاع المشترك التي تملك الدولة 
انون ان                    إلىيضاف  / ١٦٢/المادة   ذا الق اذ ه ى نف دة ست سنوات عل  شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء م

    .األساسي التعليميكون المرشح حائزا على شهادة 
دء           الشهري للعامل القائم على رأ     األجراذا آان   / أ  / ١٦٣/المادة   ل عن اجر ب انون يق ذا الق س العمل بتاريخ نفاذ ه

ذآور      إلى ليصل   أجره المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد          أوالتعيين للشهادة     اجر بدء التعيين الم
    .دون ان تعطي هذه الزيادة اي حق في الفروقات عن المدة السابقة

ال سقف  -ب  ذين ح املون ال نح الع ر يم رتين  داألج رفيعهم م اليتينون ت ع  متت الوة ترفي انون ع ذا الق اذ ه ل نف  قب
    . بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدةأجرهم من ةبالمائ/ ٩/استثنائية بنسبة 

    ١٩٨٥/.٢/١/تاريخ / ١/ يلغى القانون رقم / ١٦٤/المادة 
    ٢٠٠٥ /.١ / ٢اريخ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ت/ ١٦٥/المادة 

    . ميالدية١٢/٢٠٠٤ /٦ ،    هجرية٢٣/١٠/١٤٢٥دمشق في
    رئيس الجمهورية

  بشار األسد


