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/

قـرار رقـم /
وزير االقتصاد والتجارة الخارجية .

بناء عمى أحكام القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم  /05/لعام . 4552
ً
وعمى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /24/تاريخ .4504/4/42
وعمى المرسوم رقم  /24/تاريخ 4502/2/42م.

وعمى قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم (/44م.و) تاريخ .4502/05/05
وعمى أحكام القانون رقم  /24/لعام .4502

وعمى قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم (/05م.و) تاريخ .4500/2/42
وعمى كتاب الجياز المركزي لمرقابة المالية رقم ( )8/422تاريخ 4508/2/02م

يقـرر ما يمي :

مادة  -1تعمن و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراء اختبار بأعمال خدمية لمتعاقد مع عدد من

المواطنين من الفئة ( الرابعة – الخامسة ) وفقاً ألحكام المادة  /024/من القانون األساسي لمعاممين في
الدولة لمعمل لدى اإلدارة المركزية لو ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية كما ىو مدون أدناه:
العدد المطموب
الوظيفة

الفئة

أعمال سائق

الرابعة

أعمال آذن

الخامسة

المؤهل المطموب
ابتدائية  +شيادة سوق
عمومي
ابتدائية

ذوي

من غير ذوي

الشهداء

الشهداء

2

2

2

2

مكان العمل
اإلدارة المركزية لو ازرة االقتصاد
والتجارة الخارجية

اإلدارة المركزية لو ازرة االقتصاد
والتجارة الخارجية

مادة  -2تحجز لذوي الشيداء وىم ( األب – األم – الزوجة – األوالد – األخوة واألخوات – األشقاء في
حال عدم وجود أي من ذوي الشيداء ممن سبق ذكرىم أو في حال وجودىم وعدم تقدميم لالختبار ) وفق

ما ىو مبين بالقانون رقم  /24/تاريخ  4502/04/20والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم  /44/تاريخ
 4502/0/48بنسبة ( )%05من الوظائف المراد ممؤىا بموجب االختبار لمتعاقد معيم في الو ازرة وفي
حال عدم توافر نسبة ( )% 05من ذوي الشيداء أو المصابين بحالة العجز التام ممن تقدموا إلى االختبار
يصار إلى ممئ الشواغر الفائضة من غير ذوي الشيداء.
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مادة  -3مع مراعاة أحكام الفقرة /ب /من المادة  /00/من القانون األساسي لمعاممين في الدولة رقم /05/

لعام  4552واستناداً إلى أحكام المادة  /2/من القرار رقم (/44م.و) تاريخ  4502/05/05يجوز لمو ازرة
التعاقد مع الناجحين الفائضين – حسب تسمسل درجات نجاحيم خالل مدة عام من تاريخ نشر أسماء
الناجحين في االختبار وذلك في حال توفر االعتماد المالي والحاجة الفعمية.
مادة  -4تصدر و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية قراري قبول بأسماء المتقدمين لالختبار:
 -0األول :لممتقدمين من ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز التام.
 -4الثاني :لباقي المتقدمين.
يحدد فييما مكان موعد االختبار العممي وذلك قبل خمسة عشر يوماً عمى األقل من موعده ويحق

لمن لم يكن اسمو موجوداً في قرار قبول المتقدمين لالشتراك في االختبار أن يتقدم باعتراض لمعرفة
سبب عدم قبولو.

مادة  -5يشتمل االختبار:

 -0اختبار عممي لممتقدمين المقبولين ل الشتراك في االختبار ويكون مجموع درجاتو  /80/درجة
ويشترط لمنجاح حصول المتقدم عمى مجموع درجات ال يقل عن  /45/درجة منيا وتكون الغاية

منو تحديد المستوى عمى النحو التالي.

 بالنسبة لممتقدمين المقبولين المراد التعاقد معيم في وظائف الفئة الرابعة تحديد مستوىإتقان المتقدم لممينة المراد تعيينو عمى أساسيا ومدى مالئمتو لموظيفة المعمن عنيا.
 -بالنسبة لممتقدمين المقبولين المراد التعاقد معيم في وظائف الفئة الخامسة:

معرفة مدى لياقة المتقدم البدنية والصحية لممارسة األعمال التي ستوكل لو في الوظيفة

المعمن عنيا.

 -4يعطى لمعامل التثقيل استناداً إلى شيادة قيد العمل  /00/درجة خمسة عشر درجة ويتم
احتسابو لممتقدمين الناجحين في االختبار العممي من غير ذوي الشيداء اعتماداً عمى شيادة

قيد العمل المقدمة منيم وفق اآلتي:

عدد أشير التسجيل لممتقدم في مكتب التشغيل (بدءاً من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن المسابقة أو االختبار)

عدد اشير عمل مكتب التشغيل ( بدءًا من تاريخ  4550/2/0التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن المسابقة أو االختبار)

× 00

وفي حال تطابق معامالت التثقيل المحتسبة من قبل و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية مع قيود وبيانات

وزرة الشؤون االجتماعية والعمل يتم اعتمادىا وفي حال عدم التطابق يتم تعديميا وتعمم
الناجحين لدى ا
الو ازرة بذلك في كمتا الحالتين.

وتحسب المحصمة النيائية كالتالي:

المحصمة النهائية = درجة االختبار العممي  +معامل التثقيل
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 -2تضاف لممحصالت النيائية لممشمولين بأحكام القانون رقم  /24/لعام  4502وتعديالتو /05/
درجات عشرة درجات ويحتسب معامل التثقيل وفق اآلتي:
عدد أشير التسجيل لممتقدم في مكتب التشغيل (بدءًا من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن المسابقة أو االختبار)

عدد اشير عمل مكتب التشغيل ( بدءاً من تاريخ  4550/2/0التسجيل وحتى تاريخ اإلعالن عن المسابقة أو االختبار)

× 0

وتحسب المحصمة النيائية ليم وفق اآلتي:

المحصمة النهائية = درجة االختبار العممي  +معامل التثقيل  /11/ +وبحد أقصى  /111/درجة

 -4يشترط لنجاح المتقدم لالختبار أال تقل محصمتو النيائية عن  /45/درجة من المجموع الكمي
لمدرجات والبالغ  /055/درجة وتقرب النتيجة إلى أقرب رقم صحيح.

وفي حال التساوي بالدرجات في المحصمة النيائية يقبل الناجح األكبر سناً وعند التساوي يقبل من كان
معامل تثقيمو أعمى وعند التساوي يقبل من كانت أعباؤه العائمية أكبر ( الوضع العائمي – عدد األوالد ).

مادة  -6تحدد األوراق الثبويتة المطموبة لالشتراك باالختبار وفق اآلتي:

 -0طمب خطي لالشتراك مدون فيو الموطن المختار لممتقدم وعمى مسؤوليتو الشخصية وفق
النموذج المعد ليذه الغاية يسجل لدى ديوان الو ازرة الكائن في دمشق اعتبا اًر من

 4508/2 /42ولغاية 4508/0/05م.

 -4صورة مصدقة عن الشيادة أو المؤىل العممي المطموب.
 -2صورة مصدقة أصوالً عن شيادة السوق العمومية .
 -2صورة عن اليوية الشخصية أو بيان قيد مدني.

 -0صورة عن شيادة قيد العمل تفيد تسجيمو بنفس المؤىل العممي المطموب الوظيفة المعمن عنيا
أو فئة التسجيل األعمى منيا شريطة الحصول عمى المؤىل العممي المطموب.
 -4موافقة الجية العامة في حال كان الراغب بالتقدم لالختبار من العاممين الدائمين أو المؤقتين
لدييا.

 -2وثيقة استشياد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشيداء أو مكتب األمن الوطني أو
االتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة لممتقدمين المشمولين بالقانون  /24/لعام 4502م.

مادة  -7تستكمل الوثائق األخرى المطموبة لمتعيين المنصوص عمييا في المادة  /2/من القانون
األساسي لمعاممين في الدولة رقم  /05/لعام  4552خالل مدة ال تتجاوز الشير من تاريخ نشر أسماء

المقبولين من الناجحين وذلك تحت طائمة سقوط الحق بالتعاقد.
مادة  -8تصدر الو ازرة ق اررين يتضمنان أسماء الناجحين في االختبار العممي وتسمسل درجات نجاحيم
 -0األول :يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز التام.
 -4الثاني :يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين.
ويعمن في لوحة إعالنات الو ازرة ولوحة إعالنات المحافظة المطموب التعاقد فييا.
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مادة  -9تصدر الو ازرة قراري نجاح بعد جمع عالمات العممي والتثقيل:

 -2األول :يتضمن أسماء الناجحين من ذوي الشيداء والمصابين بحالة العجز التام.
 -2الثاني :يتضمن أسماء الناجحين من باقي المتقدمين.

عمى أن يذكر كل قرار درجات النجاح وتسمسميا لممتقدمين.

مادة  -11يصدر ق اررين من الجية صاحبة الصالحيات يتضمنان أسماء المقبولين من الناجحين في
االختبار األول لذوي الشيداء والمصابين والثاني لباقي المتقدمين بحسب األعداد المطموبة وتسمسل

نجاحيم بعد اعتماد االختبار أصوالً من قبل الجياز المركزي لمرقابة المالية.

ويعمن في لوحة إعالنات و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية وعمى موقعيا االلكتروني ولوحة إعالنات

المحافظة المطموب التعاقد فييا.
مادة  -11تشكل لجان االختبار وفق ما ورد في قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم (44م.و) تاريخ

4502/05/05م.

مادة  -12تصدر كافة الق اررات بأسماء الناجحين والمقبولين من السمطة صاحبة الحق بالتعيين في و ازرة
االقتصاد والتجارة الخارجية
دمشق الواقع في

/

0222/ه الموافق لـ

/

4508/م

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محمد سامر الخميل

صورة إلى :

 مكتب السيد الوزير. -مكتب السيد معاون الوزير.

 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية. -اإلدارة المركزية  -الديوان.

