
 نظام العاملین األساسي في الدولة ٢٠٠٤لعام  ٥٠القانون رقم 

   ٢٠٠٤لعام  ٥٠القانون رقم 
   نظام العاملین األساسي في الدولة      

   رئیس الجمهوریة
  بناء على أحكام الدستور 

  میالدیة  ٥/١٢/٢٠٠٤ھجریة و  ٢٢/١٠/١٤٢٥وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 

  ما یلي: صدری
  الباب األول

  تعاري
  ١مادة 

.. إحدى الوزارات الجهة العامةیقصد بالتعابیر التالیة في معرض تطبیق ھذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها 
واإلدارات والهیئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلدیات أو المؤسسات البلدیة أو 

.. كل عمل دائم وردت تسمیته في مالك الجهة الوظیفةالمحلیة أو إحدى جهات القطاع العام األخرى  وحدات اإلدارة
كل من یعین بصورة دائمة في إحدى الوظائف  العامل../ من ھذا القانون ٣العامة الصادر وفق أحكام المادة /

الذي یستحقه العامل في مقابل أدائه  المبلغ الشهري المقطوع األجر..الملحوظة في المالك العددي للجهة العامة 
.. ھي المبالغ التي تمنح التعویضاتالعمل المحدد في صك تعیینه وفق أحكام ھذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به 

للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوینه المهني وال یدخل في مفهوم 
  االت المذكورة في ھذا التعریفالحاألجر أي من 

  الباب الثاني
  في إحداث الجهات العامة وتنظیم

  / ٢المادة / 
  / آ / یتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:

  / / یتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع اإلداري بقانون١
  / / یتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي بمرسوم٢

  إحداث البلدیات ووحدات اإلدارة المحلیة وفقا للقوانین واألنظمة النافذة بهذا الشأن/ / یتم ٣
  / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.

  / ٣المادة / 
  / آ / یصدر مالك الجهة العامة بمرسوم ویتضمن بشكل خاص:

  واعد تحدید ھذا المالك../ / سلسلة الوظائف وتحدید المالك العددي لهذه الوظائف أو ق١
/ / تحدید الشروط الخاصة الالزمة لشغل وظائفها والسیما اختصاص الشهادة أو نوع المؤھل المطلوب لهذه ٢

  الغایة..
/ ب/ یصدر بقرار من الوزیر المختص توزیع وإعادة توزیع المالك العددي بین اإلدارة المركزیة والفروع في 

  العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة. المحافظات والمدیریات في الجهة
  / ٤المادة / 

/ أ / تصدر بقرار من رئیس مجلس الوزراء بعد استطالع رأي وزیري المالیة والشؤون االجتماعیة والعمل 
واالتحاد العام لنقابات العمال القواعد واألسس لنظام داخلي نموذجي /یتفق وأحكام ھذا القانون/ تلتزم به الجهات 

  ویتضمن بشكل خاص:العامة 
  / / توصیف الوظائف المتشابهة في طبیعتها ومهامها لدى الجهات العامة١

  / / تصنیف الوظائف المهنیة المتماثلة في احد المستویات المهنیة مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.٢
  / / تصنیف الوظائف العادیة المتماثلة من حیث كونها تتطلب عمال عضلیا مجهدا أم ال.٣

  / / حدید الوظائف اإلنتاجیة المتماثلة.٤
  / / تحدید أسس وشروط تشغیل األحداث وأسس وشروط تشغیل النساء.٥

/ / تحدید فئات العاملین التي تستفید /بالنظر لطبیعة عملها/ من لباس العمل ومن األدوات والمواد واإلطعام ٦
  والسكن وشروط منحها.

  ي والتأھیل المسلكي./ / قواعد وأسس نظام التدریب المهن٧
  / / قواعد وأسس االستخدام المؤقت والتعاقد.٨

  / / قواعد وأسس نظام األجر والترفیع للعاملین على أساس اإلنتاج أو على أساس األجر الثابت والمتحول.٩
داخلي / ب/ یصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزیر المختص /بما ال یتعارض مع مالكها والنظام ال

  النموذجي/ ویتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
  / / الهیكل التنظیمي لها واختصاصات ومسؤولیات كل من أجهزة ھذا الهیكل وأقسامه.١



  / / توصیف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.٢
  / / نظام سیر العمل.٣

  / / تصنیف الوظائف المهنیة في احد المستویات المهنیة.٤
  الوظائف العادیة من حیث كونها تتطلب عمال عضلیا مجهدا أم ال / / تصنیف٥

  / / تحدید الوظائف اإلنتاجیة.٦
  / / نظام التدریب المهني والتأھیل المسلكي.٧

  / / األحكام التي نص ھذا القانون على تضمینها في النظام الداخلي.٨
رار من وزیر الشؤون االجتماعیة والعمل بعد / ج/ یصدر نظام تشغیل األحداث والنساء في الوظائف اإلنتاجیة بق

  استطالع رأي الوزیر المختص.
  

  الباب الثالث
  في التعیین

  الفصل األول
  الشهادات والمؤھالت المطلوبة للتعیین

  / ٥المادة / 
  / أ / تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول األجور المحلقة بهذا القانون.

ئة األولى أن یكون المرشح حائزا على شهادة جامعیة صادرة عن إحدى / ب/ یشترط للتعیین في وظائف الف
جامعات الجمهوریة العربیة السوریة أو ما یعادلها /إجازة .. دبلوم تأھیل تربوي.. دبلوم دراسات علیا.. ماجستیر.. 

  دكتوراه/.
اسة الثانویة /أو ما یعادلها/ / ج/ یشترط للتعیین في وظائف الفئة الثانیة أن یكون المرشح حائزا على شهادة الدر

بمختلف فروعها أو أیة شهادة مدرسة أو معهد /أو ما یعادلها/ مدة الدراسة للحصول علیها من سنة إلى ثالث 
  سنوات بعد شهادة الدراسة الثانویة.

یعادلها/ أو  / د/ یشترط للتعیین في وظائف الفئة الثالثة أن یكون المرشح حائزا على شهادة التعلیم األساسي /أو ما
  أیة شهادة مدرسة أو معهد /أو ما یعادلها/ تكون الدراسة فیه على أساس شهادة التعلیم األساسي.

/ یشترط للتعیین في وظائف الفئة الرابعة أن یكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظیفة المراد ١/ ھـ/
بهذا القانون وذلك باإلضافة إلى الشروط المنصوص علیها  / الملحق٤التعیین فیها المدة المحددة في الجدول رقم /

  في النظام الداخلي للجهة العامة.
  / / ال تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إال إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنیة أو منظمة شعبیة.٢

بدنیة تتناسب والجهد العضلي الذي  / و/ یشترط للتعیین في وظائف الفئة الخامسة أن یكون المرشح ذا لیاقة
تتطلبه الوظیفة المراد التعیین فیها وذلك باإلضافة إلى الشروط األخرى المنصوص علیها في النظام الداخلي للجهة 

  العامة.
  الفصل الثاني

  جدول األجور وبدء التعیین
  / ٦المادة / 

/ السابقة واألجور التي یتم فیها  ٥ها في المادة / یحدد الحد األدنى واألقصى ألجر كل من فئات الوظائف المشار إلی
  التعیین وفق جداول األجور الملحقة بهذا القانون.

  الفصل الثالث
  الشروط العامة للتعیین

  / ٧المادة / 
  أوال/.. یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف..

  األقل یستثنى من ھذا الشرط:أ / أن یكون متمتعا بجنسیة الجمهوریة العربیة السوریة منذ خمس سنوات على 
/ / مواطنو الدول العربیة الذین اكتسبوا الجنسیة العربیة السوریة حیث یحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة ١

  السنوات الخمس المذكورة.
/ حیث یحق لهم التوظف مع احتفاظهم ١٩٥٦/ لعام /٢٦٠/ / العرب الفلسطینیون المشمولون بالقانون /٢

  .بجنسیتهم األصلیة
  / / العرب الذین ال یتمتعون بالجنسیة العربیة السوریة ویرى رئیس مجلس الوزراء توظیفهم لضرورات قومیة.٣

ب/ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاریخ تقدیمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونیة النافذة التي 
وز الثامنة عشرة من عمره على انه یمكن تشترط للتعیین في بعض الوظائف أن یكون المرشح من سن یتجا

استثناء تشغیل األحداث في الوظائف اإلنتاجیة وبعض وظائف الفنانین من ھذا الشرط.. ضمن الشروط وفي 
  الحاالت الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.

تي تمنع من التوظیف بقرار ج/ غیر محكوم بجنایة أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة ال
  من وزیر العدل.

د/ حائزا على الشهادات والمؤھالت المطلوبة للوظیفة التي سیعین فیها بموجب ھذا القانون والنظام الداخلي للجهة 



  العامة.
ھـ/ أن تثبت سالمته من األمراض ذات العدوى وكذلك من األمراض والعاھات التي تمنعه من القیام بالوظیفة التي 

  یعین فیها وذلك بموجب وثیقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملین.س
و/ غیر مرتبط بوظیفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن یتقدم بموافقة خطیة على تعیینه من الجهة التي یعمل 

  لدیها.
ن مجلس الوزراء ثانیا/ على الجهات العامة تشغیل المعوقین المؤھلین وفق األوضاع والشروط التي تحدد بقرار م

/ بالمئة من المالك العددي ٤بناء على اقتراح وزیر الشؤون االجتماعیة والعمل على أن ال یتجاوز عددھم نسبة /
  للجهة العامة.
  الفصل الرابع

  إجراءات وأصول التعیین
  
  / ٨المادة / 

  ا یلي../ من ھذا القانون یجري التعیین وفق م١٢/١٣/١٤/١٦/ أ / مع مراعاة أحكام المواد /
/ / بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة األولى ووظائف الفئة الثانیة التي یشترط للتعیین فیها الحصول على ١

  / الملحق بهذا القانون.٢شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إلیها في جدول األجور رقم /
  ت الثالثة والرابعة والخامسة./ / بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانیة األخرى ووظائف الفئا٢

  / / وتحدد شروط المسابقة واالختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین بما یتالءم مع طبیعة الوظیفة.٣
ب/ یجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحریریة في موضوعات تتصل بالوظیفة العامة التي سیتم التعیین فیها 

/ من ھذه ٢لى االختبار للتعیین في وظائف الفئة الثانیة المشار إلیها في البند /وعلى مقابلة شفویة وینطبق ذلك ع
المادة ووظائف الفئة الثالثة ویحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو االختبار توزیع العالمات بین األسئلة 

  التحریریة والمقابلة الشفویة.
  / ٩المادة / 

ف العاصمة إذا كان التعیین سیتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة / أ / تنشر شروط المسابقة في إحدى صح
أما إذا كان التعیین سیتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات األخرى فتنشر شروط المسابقة في صحیفة 

بول محلیة /إن وجدت/ إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة. یجب أن یتم النشر قبل الیوم األول المحدد لق
  الطلبات بخمسة عشر یوما على األقل وان ال تقل المدة المحددة لتقدیم الطلبات عن خمسة عشر یوما.

ب/ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئیسي للجهة العامة ذات العالقة وفروعها في مراكز المحافظات ویجوز 
  نشرھا بوسائل اإلعالم األخرى.

في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعیین حسب ج/ تنشر أسماء المقبولین والناجحین 
تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعالن المركز الرئیسي للجهة العامة ذات العالقة وإذا كان التعیین سیتم في 

  محافظة واحدة فیكتفي بنشر تلك األسماء في لوحة إعالن مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
  /١٠المادة /

  م التعیین بموجب االختبار على النحو األتي..یت
/ أ / إذا كان التعیین سیتم في المركز الرئیسي للجهة العامة ذات العالقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغیل في 

المحافظة التي یقع فیها مركزھا الرئیسي ترشیح ثالثة أضعاف العدد المطلوب للتعیین من طالبي التشغیل 
/ أما إذا كان التعیین سیتم في مراكز أخرى للجهة ٦/١/٢٠٠١/ تاریخ  ٣یه وفق أحكام القانون رقم / المسجلین لد

  العامة أو في المركز الرئیسي ومراكز أخرى فیطلب الترشیح من مكاتب التشغیل في المحافظات المعنیة.
رھا الجهة العامة ذات العالقة ب/ یجري االختبار لوظائف الفئتین الرابعة والخامسة وفق اإلجراءات التي تقر

  / الملحق بهذا القانون. ٤بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول األجور رقم / 
ج/ تنشر أسماء المقبولین والناجحین في االختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعیین حسب 

مة ذات العالقة فیما إذا كان التعیین سیتم في تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعالن المركز الرئیسي للجهة العا
أكثر من محافظة أما إذا كان التعیین سیتم في محافظة واحدة فیكتفي بنشر تلك األسماء في لوحة إعالن مركز 

  الجهة العامة في تلك المحافظة.
  /١١المادة /

ل درجات نجاحهم وفي حال / أ / یعین الناجحون في المسابقة أو االختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلس
التساوي في الدرجة بین من نجح في المسابقة أو االختبار على أساس الشهادة یعین األعلى معدال وعند التساوي 

  في المعدل یعین األقدم تخرجا.
ب/ یسقط حق غیر المعینین من الناجحین بمجرد انقضاء سنة على تاریخ نشر أسماء الناجحین بموجب محضر 

  /٩/١٠الفقرة /ج/ من المادتین /أصولي وفق 
ج/ تقوم اإلدارة بتبلیغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحین في المسابقة أو االختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة 

المالیة خالل مدة شهر من تاریخ إعالن النتائج ویعتبر الصك وما تضمنه ھو األساس المعتمد علیه في تحدید 
/ السابقة تقدیم طلب التعیین ٨/١١تعیین. یكتفي من اجل التوظف وفق أحكام المواد /درجات النجاح من اجل ال

وصورة عن الشهادة أو المؤھل المطلوب على أن تستكمل الوثائق األخرى للتعیین خالل مدة ال تتجاوز الشهر من 



الحق بالتعیین للوظیفة / وذلك تحت طائلة سقوط ٩/١٠تاریخ نشر أسماء الناجحین وفق الفقرة /ج/ من المادتین /
  المعلن عنها.

  /١٢المادة /
  / السابقة..١١/ ٨/ أ / یستثنى من أحكام المواد / 

/ / خریجو الكلیات والمعاھد والمدارس والمراكز ودور المعلمین والمعلمات الذین تقضي القوانین واألنظمة ١
  النافذة بوجوب تعیینهم.

  و بمنحة دراسیة وفق قانون البعثات العلمیة./ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أ٢
ب/ یتم تعیین المشمولین بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط األنظمة الداخلیة لشغلها توفر 

  الشهادات التي یحملونها.
  /١٣المادة /

األولى والثانیة والثالثة  / أ / إذا حصل احد العاملین /القائمین على رأس العمل/ من شاغلي إحدى وظائف الفئات
على شهادة أعلى من الشهادة المعین على أساسها وكان أجره یبلغ أو یتجاوز اجر بدء التعیین /للشهادة األعلى 
التي حصل علیها/ في جداول األجور الملحقة بهذا القانون فیجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین نقله 

جره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفیع المقبل وذلك باستثناء من حصل إلى إحدى وظائف الفئة األعلى با
/ بالمئة من  ٧منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستیر حیث یجوز منحه /باإلضافة إلى ما تقدم/ عالوة قدرھا / 
  أجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل الترفیع المقبل.

أما إذا كان العامل لم یبلغ اجر بدء التعیین للشهادة األعلى التي حصل علیها في الجداول المشار إلیها فیجوز ب/ 
/ من ھذا القانون في األجر ٨/١١بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین تعیینه دون التقید بحكم المواد /

  المذكور.
  اعد واألسس الالزمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.ج/ یصدر رئیس مجلس الوزراء قرارا یتضمن تحدید القو

د/ یشترط من اجل تطبیق الفقرتین / أ / و/ب/ السابقتین باإلضافة إلى توفر القواعد واألسس الصادرة بموجب 
  قرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیه أعاله ما یلي..

/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة / / أن تكون الشهادة األعلى التي حصلها علیها العامل /بعد تعیینه١
  العامة التي یعمل لدیها بموجب نظامها الداخلي.

  / / أن تكون ھناك وظیفة شاغرة في المالك العددي للجهة العامة التي یعمل لدیها تتوفر فیه شروط شغلها.٢
ن على أساسها/ وفق أحكام ھـ/ في حال عدم تسویة وضع العامل /الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعی

ھذه المادة /خالل مدة ستة اشهر من تاریخ تقدیمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة األعلى/ فال یجوز للجهة 
  / من ھذا القانون. ٧العامة التي یعمل لدیها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص علیها في الفقرة / و/ من المادة / 

قائمین على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتین الرابعة والخامسة /بعد و/ إذا حصل احد العاملین ال
تعیینه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات األولى والثانیة والثالثة یجوز بصك من الجهة صاحبة 

  الحق في التعیین تسویة وضعه وفق أحكام الفقرات / أ / ب / ج / د / ھـ/ السابقة.
  /١٤/المادة 

/ من ھذا القانون/ التعیین ٨/١١/ أ / یجوز بصك من الجهة التي تمارس التعیین /ودون التقید بما ورد في المواد /
بأجور تزید عن أجور بدء التعیین للشهادات التي یحملونها المحددة في جداول األجور الملحقة بهذا القانون وذلك 

  للفئتین التالیتین..
مطلوبة للتعیین بمقتضى جداول األجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القیادات النقابیة / / حاملو الشهادات ال١

  المتفرغة الذین ھم لیسوا /باألصل/ من العاملین في الجهات العامة.
  / / حاملو الشهادات الجامعیة أو الفنیة أو المهنیة الذین اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.٢

  لتعیین المنصوص علیه في الفقرة / أ / السابقة وفق ما یلي..ب/ یتم ا
/ بالمئة من اجر بدء التعیین عن كل سنة من السنوات التي  ٢/ / یمنح المعینون من الفئة األولى عالوة قدرھا / ١

ت قضوھا كقادة نقابیین متفرغین بعد حیازتهم على الشهادة المعینین على أساسها على أن ال تزید العالوا
  الممنوحة لهذا الغرض عن عشر عالوات على األكثر.

/ بالمئة من اجر بدء التعیین عن كل سنة من سنوات  ٢/ / یمنح المعینون من الفئة الثانیة عالوة قدرھا / ٢
ممارسة المهنة بعد حیازتهم على الشهادة المعینین على أساسها على أن ال تزید العالوات الممنوحة لهذا الغرض 

  عالوات على األكثر.عن عشر 
ج/ ال تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إال إذا كانت صادرة عن جهة رسمیة أو نقابة مهنیة أو منظمة 

  شعبیة.
د/ تعتبر الخدمات التي یؤدیها القادة النقابیون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي االشتراكي والمنظمات 

علیة لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها االشتراكات التأمینیة الشعبیة بمثابة خدمة ف
من قبل المؤمن علیه /بما فیها حصة رب العمل/ وذلك خالل مدة سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون لمن سبق 

  تعیینهم.
  جلس الوزراء.ھـ/ تحدد القواعد والشروط الالزمة لتطبیق أحكام ھذه المادة بقرار من رئیس م

  /١٥المادة 



  / من ھذا القانون واألحكام األخرى المنصوص علیها في..١٥٤مع مراعاة أحكام المادة /
  آ/ القوانین الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهوریة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.

والمدیریة العامة  ب/ القوانین الخاصة بالهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجهاز المركزي للرقابة المالیة
  للجمارك.

ج/ القوانین واألنظمة الخاصة بالمعاھد العلیا والمتوسطة ومجمع اللغة العربیة والعاملین المدنیین في وزارة 
  الدفاع والقوات المسلحة.

  د/ األحكام الخاصة الواردة في القوانین واألنظمة النافذة بشأن تعیین العسكریین السابقین في وظائف مدنیة.
  / األحكام الخاصة بالسفراء الواردة في مالك وزارة الخارجیة. یتم التعیین وفق الصكوك التالیة...:ھـ

أوال.. في الوزارات واإلدارات والهیئات العامة والبلدیات ووحدات اإلدارة المحلیة وسائر الجهات العامة ذات 
  الطابع اإلداري.

  العامین./ / بمرسوم.. لوظائف معاوني الوزیر والمدیرین ١
/ / بقرار من الوزیر المختص بعد استطالع رأي معاون الوزیر أو المدیر العام المختص /حسب الحال/ لبقیة ٢

  العاملین المعینین في وظائف الفئة األولى.
/ / بقرار من معاون الوزیر أو المدیر العام المختص/ حسب الحال/ للعاملین المعینین في اإلدارة المركزیة في ٣

  الفئات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة. وظائف
/ / بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة.. للعاملین المعینین ٤

  في األجهزة المحلیة وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة.
  امة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي..ثانیا.. في المؤسسات الع

  / / بمرسوم.. لوظائف المدیرین العامین.١
/ / بقرار من الوزیر المختص بعد استطالع رأي المدیر العام المختص.. لوظائف معاوني المدیرین العامین ٢

  افظات.والمدیرین في اإلدارة المركزیة والفروع في المح
  / / بقرار من المدیر العام المختص.. لسائر العاملین اآلخرین في اإلدارة المركزیة والفروع في المحافظات.٣

  الفصل الخامس
  التعیین االستثنائي

  /١٦المادة 
  / یجوز بمرسوم التعیین دون التقید باألحكام المنصوص علیها في الباب الثالث من ھذا القانون..١/

  ف الفئة األولى لحملة الشهادات الجامعیة.أ / بإحدى وظائ
  ب/ بأیة وظیفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانین والریاضیین والقادة النقابیین.

// أ/ یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء تعیین العاملین في حزب البعث العربي االشتراكي والمنظمات ٢
التحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات الشعبیة/ الشبیبة.. الطلبة.. الطالئع.. ا

المذكورة باألجور التي وصلوا إلیها مع احتفاظهم بقدمهم المؤھل للترفیع وذلك بناء على كتاب من القیادة القطریة 
  للحزب.

حال تجاوز اجر المعین ب/ یتم تعیین ھؤالء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤھالتهم وفي 
  السقف المحدد ألجر فئته یعتبر الفارق عالوة تطفأ بالترفیع.

  الفصل السادس
  التمرین

  /١٧المادة 
/ أ/ یعین العامل متمرنا لمدة سنة یعتبر بعدھا مؤصال حكما ما لم یسرح خاللها بصك من السلطة صاحبة الحق في 

حیته للعمل ویستحق العامل المسرح في ھذه الحالة تعویض التعیین التي یعود لها وحدھا حق تقدیر عدم صال
  التسریح.

/ب/ یستثنى من أحكام الفقرة / أ / السابقة مفتشو الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش ومفتشو الجهاز المركزي 
  للرقابة المالیة حیث یبقون خاضعین ألحكام التمرین المطبقة علیهم بموجب القوانین الخاصة بهم.

یخضع العامل الذي یعین في جهة عامة غیر الجهة التي عمل أو یعمل لدیها وفق أحكام ھذا القانون ألحكام /ج/ 
  التمرین المنصوص علیها في الفقرة / أ / السابقة.

  الباب الرابع
  التدریب والتأھیل

  /١٨المادة /
  تتولى الجهات العامة تدریب وتأھیل العاملین لدیها وفقا لنظامها الداخلي.

  /١٩لمادة /ا
/ یعطى المعینون مجددا من األطباء وأطباء األسنان والصیادلة الذین درسوا أو تدربوا مدة ال تقل عن ثالث ١/ أ /

سنوات على فروع االختصاص في إحدى المؤسسات الصحیة المعترف بكفاءتها لتدریس االختصاص أو التدریب 
  هم التعیین فیها وفق جداول األجور الملحقة بهذا القانون./ بالمئة من األجور التي یحق ل٩علیه عالوة قدرھا /

  ٧/١/١٩٩٠/ تاریخ ١٢/ المذكور أحكام المرسوم التشریعي رقم /١/ / تراعى في معرض تطبیق أحكام البند /٢



و / ب/ یعطى المعینون مجددا من حملة شهادة التعلیم األساسي /أو ما یعادلها/ أو شهادة الدراسة الثانویة العامة أ
الشرعیة أو المهنیة الصناعیة أو المهنیة التجاریة أو البیطریة أو الزراعیة أو الفنون النسویة. الخ المتخرجون 

/ بالمئة من ٥من مراكز أو مدارس التدریب والتأھیل أو من الدورات المهنیة أو المسلكیة عالوة قدرھا.. ../
الملحقة بهذا القانون ..إذا كانت مدة التدریب أو التأھیل أو أجورھم التي یحق لهم التعیین فیها وفق جداول األجور 

/ بالمئة من أجورھم المذكورة.. إذا كانت مدة التدریب أو التأھیل أو الدورة ال تقل ٣الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ../
  عن ستة اشهر وال تبلغ تسعة اشهر.

ن في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار / ج/ یشترط من اجل منح العالوة المذكورة أنفا أن یتم التعیی
إلیها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنیة أو المسلكیة الممنوحة للعامل صاحب العالقة من مراكز التدریب 

  والتأھیل أو من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.
  /٢٠المادة 

/ بالمئة من ٣خرجون من المعاھد النقابیة المركزیة عالمة قدرھا // أ / یعطى العاملون المعینون مجددا المت
  أجورھم /إضافة إلى األجور التي یحق لهم التعیین فیها وفق جداول األجور الملحقة بهذا القانون/.

/ ب/ یعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذین یتخرجون /خالل مدة خدمتهم/ من المعاھد النقابیة المركزیة 
لعالوة المذكورة في الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین وذلك مع احتفاظهم بقدمهم ا

  المكتسب في أجورھم السابقة من اجل الترفیع المقبل.
/ ج/ یشترط من اجل منح العالوة المذكورة في الفقرتین /أ و ب/ السابقتین أن ال تقل مدة الدراسة في المعهد عن 

  اشهر.ستة 
  /٢١المادة 

/ أ / في حال اجتیاز العامل /القائم على رأس العمل/ دورة مهنیة أو مسلكیة أو تدریبیة أو تربویة یمنح بصك من 
/ بالمئة من أجره.. إذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ٥الجهة صاحبة الحق في التعیین عالوة قدرھا.. ../

  مدة الدورة ال تقل عن ستة اشهر وال تبلغ تسعة اشهر. / بالمئة من أجرة ..إذا كانت٣../
/ ب/ یحتفظ العامل الذي یمنح العالوة المشار إلیها في الفقرة / أ / السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من 

  اجل ترفیعه المقبل.
مسلكیة أو التدریبیة أو / ج/ یجب أن یكون الخریج قائما بوظیفة ذات عالقة مباشرة بدراسة الدورة المهنیة أو ال

  التربویة التي تخرج منها. ویعود تقدیر ھذه العالقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزیر المختص.
/ د/ یستفید من أحكام ھذه المادة خریجو معهد التخطیط للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والمعاھد األخرى التي 

  لوزراء. یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس ا
  /٢٢المادة 

/ أ / یشترط من اجل منح العالوات المنصوص علیها في ھذا الباب أن یكون العامل ناجحا في الدورة أو المعهد أو 
  المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فیه.

جاوز / من ھذا القانون إلى ت٢١/ والمادة /٢٠/ ب/ یجب أن ال یؤدي المنح المنصوص علیه في كل من المادة /
  األجر المعادل لسقف فئته.

  / من ھذا القانون.٢١و  ٢٠و  ١٩/ ج/ ال یجوز الجمع بین العالوات الواردة في المواد /
/ د/ إن إتباع العامل ألكثر من دورة واحدة نقابیة كانت أو مهنیة أو مسلكیة أو تدریبیة أو تربویة ال یخوله 

  االستفادة إال من عالوة واحدة.
ل استفادة العامل المعین مجددا أو القائم على رأس العمل من إحدى العالوات المنصوص علیها في على انه في حا

/ بالمئة من األجر واجتیازه بعد ذلك /بنجاح/ ٣/ من ھذا القانون بحدھا األدنى وقدره /٢١و  ٢٠و  ١٩المواد /
/ بالمئة فیمنح العامل الفرق ٥عالوتها /دورة مهنیة أو مسلكیة أو تدریبیة أو تربویة مدتها تسعة اشهر أو أكثر و

/ بالمئة وذلك على ٢بین نسبة العالوة المقررة للدورة األخیرة ونسبة العالوة التي سبق أن استفاد منها وقدره /
أساس األجر الجدید الذي بلغه العامل حین منحه الفرق المذكور. وفي جمیع األحوال ال یمنح ھذا الفرق إال لمرة 

  واحدة فقط.
  الباب الخامس

  تقویم أداء العاملین وترفیعهم
  /٢٣المادة 

یصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزیة والفرعیة المناط بها تحدید أداء العاملین حسب كفاءتهم ومردودھم 
  ویتضمن بشكل خاص..

  / كیفیة تشكیل اللجان المذكورة على أن یشارك التنظیم النقابي فیها.١
  لها./ أسلوب ممارستها لعم٢
  / اختصاصاتها وصالحیاتها.٣

  / كیفیة االعتراض على قراراتها وقطعیة ھذه القرارات.٤
  / شكل النماذج والبیانات المستعملة من قبلها.٥

  / كیفیة حفظ تقاریرھا وسریتها.٦
  /٢٤المادة 



  السابقة./ ٢٣/ أ / تقدر كفاءة العاملین مرة كل سنتین وفقا ألحكام المرسوم المشار إلیه في المادة /
  / ب/ تكون عالوة الترفیع وفق ما یلي..

  / بالمئة من األجر لمن حددت كفاءته بدرجة جید وما فوق.٩../
  / بالمئة من األجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.٥../

  / ج/ یجب إال یتجاوز الترفیع األجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.
یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء ترفیع العامل من الفئة األولى / د/ استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة 

بأكثر من سقف فئته وبما ال یتجاوز ألف لیرة سوریة إضافة إلى السقف المذكور وستمائة لیرة سوریة بالنسبة 
  لبقیة الفئات.

  /٢٥المادة 
جهات العامة وذلك بصك من الجهة یسرح العامل الذي ال یرفع مرتین متوالیتین أو ثالث مرات خالل خدمته لدى ال

  صاحبة الحق في التعیین.
  /٢٦المادة 

/ السابقتین من اجل منح عالوة الترفیع المشار إلیها وجود ٢٥و  ٢٤یشترط باإلضافة إلى ما ورد في المادتین /
اریخ ترفیعه العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتین اعتبارا من تاریخ مباشرته العمل بعد تعیینه أو من ت

السابق /حسب الحال/. وفي حال حلول السنة المیالدیة التي یستحق فیها العامل الترفیع دون أن تبلغ خدمته الفعلیة 
أو ما في حكمها مدة السنتین فیمنح نسبة من عالوة الترفیع تتناسب ومدة خدمته الفعلیة أو ما في حكمها حتى 

  التي یستحق فیها الترفیع.نهایة السنة المیالدیة التي تسبق السنة 
  /٢٧المادة 

/ أ / یتم ترفیع العاملین الذین جرى تعیینهم بمرسوم بقرار من الوزیر المختص.وأما بقیة العاملین فیتم ترفیعهم 
  بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعیین.

الشهر األول من السنة / ب/ على السلطة المختصة بالترفیع إصدار صكوك ترفیع العاملین المستحقین له خالل 
  المیالدیة التي یستحق فیها الترفیع .على أن یعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاریخ استحقاق الترفیع.

/ ج/ تبلغ ھذه الصكوك خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا وتعتبر األجور الواردة في ھذه 
  ة.الصكوك من تاریخ بدء الشهر األول من السنة المیالدی

  /٢٨المادة 
/ أ / یحق للعامل االعتراض على عدم ترفیعه أمام لجنة مركزیة تشكل بقرار من الوزیر /أو من في حكمه/ على 

  النحو اآلتي.
  .. معاون الوزیر أو نائب رئیس المكتب التنفیذي أو المدیر العام ... رئیسا

  بة مدیر ... عضوا.. ممثل عن الجهة العامة التي یعمل لدیها العامل المعترض بمرت
  .. ممثل عن التنظیم النقابي یسمیه المكتب التنفیذي لالتحاد العام ... لنقابات العمال عضوا

  / ب/ یقدم العامل اعتراضه على عدم ترفیعه خالل مهلة أقصاھا ثالثون یوما من تاریخ تبلیغه.
راضات التي یتقدم بها العاملون على عدم / ج/ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / السابقة البت في االعت

  الترفیع خالل مهلة أقصاھا ثالثون یوما من تاریخ إحالة االعتراضات إلیها.
/ د/ تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غیر قابلة ألي اعتراض أمام أي مرجع إداري أخر وتقبل ھذه 

  القرارات الطعن أمام القضاء اإلداري.
/ السابقة األصول واإلجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في ٢٣المرسوم المشار إلیه في المادة // ھـ/ یبین 

  االعتراضات.
  /٢٩المادة 

  / بالمئة من أجره في الحاالت التالیة..٦/ أ / یمنح العامل عالوة ترفیع استثنائیة حدھا األدنى /
المجتمع على أن تتوفر في االختراع المذكور صفة  / إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو١

  التجدید واالبتكار وعدم النقل.
  / إذا قدم مؤلفا یتضمن نظریة یتحقق من خاللها فائدة أكیدة للجهة العامة أو المجتمع.٢

أو أدى إلى  / إذا قام بخدمة جلیلة متمیزة أو قدم عمال إبداعیا متألقا أو قدم إنجازا قیما حقق اقتصادا في النفقات٣
  رفع مستوى األداء.

/ من الفقرة / أ / أعاله من الجهات العلمیة ٢و  ١/ ب/ یتم تقویم االختراع أو المؤلف المشار الیهما في البندین /
/ من الفقرة / أ / المذكورة ٣المتخصصة كما یتم تقویم الخدمة أو العمل اإلبداعي أو اإلنجاز المشار إلیها في البند /

  نة متخصصة یشكلها الوزیر المختص لهذا الغرض.من قبل لج
  / ج/ یتم منح عالوة الترفیع االستثنائیة بمرسوم.

  / د/ یحتفظ العامل الممنوح عالوة الترفیع االستثنائیة ھذه بقدمه المكتسب للترفیع المقبل.
جور المحددة في ھذا / ھـ/ ال تدخل عالوات الترفیع االستثنائیة الممنوحة وفق أحكام ھذه المادة في سقف األ

  / بالمئة من أجره.٢٤القانون على إال یتجاوز مجموعها /طیلة خدمة العامل/ /
  الباب السادس
  إسناد الوظائف



  /٣٠المادة /
/ أ / یشترط فیمن تسند إلیه إحدى الوظائف أن تتوفر فیه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة 

  ذات العالقة.
  سناد الوظیفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعیین لها./ ب/ یتم إ

  الباب السابع
  أوضاع العاملین

  الفصل األول
  النقل
  /٣١المادة /

/ أ / تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جمیع الجهات العامة مالكا مسلكیا واحدا مشتركا ویجوز /بناء على مقتضیات 
قل العامل من وظیفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي/ ن

  عامة إلى أخرى وفقا للشروط التالیة..
  / / یحتفظ المنقول باجره وبقدمه المؤھل للترفیع.١

/ / أن یتم النقل إلى وظیفة شاغرة تماثل وظیفة المنقول أما بالنسبة للعامل المعین على وظیفة مضافة أو محدثة ٢
وفق القوانین واألنظمة النافذة فینقل مع شاغرة ویتم النقل في ھذه الحالة بقرار من الوزیر المختص للجهة حكما 

  المنقول إلیها بعد موافقة الوزیر المختص في الجهة المنقول منها.
لداخلي / / أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرھا لشغل الوظیفة المنقول إلیها بموجب النظام ا٣

  للجهة العامة المنقول إلیها.
/ / باإلضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة /ج/ من ھذه المادة فانه یتوجب أن یتم النقل بناء على موافقة الوزیر ٤

  المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى.
من التجمع العمالي الذي انتخبت فیه خالل فترة ممارستها لمهامها / / ال یجوز نقل عناصر القیادات النقابیة ٥

  النقابیة.
/ یتم النقل وفق أحكام الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة ١٩٧٥/لعام /١٠/ ب/ مع االحتفاظ بالقانون رقم/

  الحق في التعیین للوظیفة المنقول الیها.
هة العامة التي یعمل لدیها أو إذا كان ھذا النقل سیتم ضمن الجهة / ج/ إذا كان نقل العامل سیتم إلى خارج الج

العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة فانه یشترط من اجل ھذا النقل /إذا لم یكن بناء على طلب العامل/ 
  الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي...

العامة ذات الطابع اإلداري أو رئیس فرع الجهة العامة المختصة / الوزیر المختص /أو من یفوضه/ في الجهات ١
  في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي... رئیسا.

  / أمین منظمة حزب البعث العربي االشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي یعمل لدیها... عضوا.٢
یها العامل أو رئیس اللجنة النقابیة المختصة في حال عدم وجود /رئیس اللجنة النقابیة في الجهة التي یعمل لد٣

  لجنة نقابیة /ألي سبب كان/... عضوا.
  /٣٢المادة /

یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء /وألسباب مبررة یعود تقدیرھا إلیه/ نقل العامل من وظیفة إنتاجیة إلى 
ة أو في جهة عامة أخرى وفي ھذه الحالة ال یستفید وظیفة غیر إنتاجیة تتوفر فیه شروط شغلها في جهته العام

  المنقول من تعویضات ومزایا الوظیفة اإلنتاجیة المنقول منها.
  /٣٣المادة /

  ال تطبق أحكام ھذا الفصل على ..
/ أ / نقل مفتشي الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیتش والجهاز المركزي للرقابة المالیة حیث یبقون خاضعین بهذا 

  ن إلى األحكام الواردة في القوانین الخاصة بهم.الشأ
/ب/ نقل العاملین في وزارة الخارجیة بین اإلدارة المركزیة والبعثات الخارجیة حیث یبقون خاضعین بهذا الشأن 

  إلى األحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
  حكام الواردة في القوانین واألنظمة الخاصة بهم./ج/ نقل الفنانین حیث یبقون خاضعین بهذا الشأن إلى األ

  
  الفصل الثاني

  الندب
  /٣٤المادة /

/ أ / یجوز بناء على مقتضیات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقیام بوظیفة 
  تتوفر فیه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب الیها.

دب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین للوظیفة المندب إلیها یصدر بعد موافقة الوزیر /ب/ یتم ن
الخطیة الذي تتبع له الجهة المندب منها على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص علیها في الفقرة /ج/ من المادة 

  / من ھذا القانون.٣١/
لتجمع العمالي الذي انتخبت فیه خالل فترة ممارستها لمهامها /ج/ ال یجوز ندب عناصر القیادات النقابیة من ا



  النقابیة.
  /٣٥المادة /

یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء ندب العامل اإلنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقیام بوظیفة غیر إنتاجیة 
  اإلنتاجیة المندب منها. تتوفر فیه شروط شغلها وال یستفید المندب في ھذه الحالة من تعویضات ومزایا الوظیفة

  /٣٦المادة /
  / أ / یتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى ال یتجاوز أربع سنوات.

/ب/ إذا بلغت مدة الندب الحد األقصى المشار إلیه في الفقرة / أ /السابقة یتبع بشأن العامل المندب إحدى الطریقتین 
  التالیتین..

  المندب منها./ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة ١../
  / نقله إلى الجهة العامة المندب إلیها وفق أحكام النقل المنصوص علیها في الفصل األول من ھذا الباب.٢../

/ج/ یحتفظ المندب بوظیفته المندب منها ویتقاضى أجره وتعویضاته من الجهة العامة المندب إلیها وفق األحكام 
  النافذة لدیها.

  جهة العامة المندب إلیها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها./د/ تعتبر خدمة المندب في ال
/ھـ/ یتم تقویم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إلیها ویتم إصدار صك ترفیعه في ضوء ھذا التقویم 

  من قبل الجهة العامة المندب منها.
  /٣٧المادة /

  ال تطبق أحكام ھذا الفصل على ..
ندب مفتشي الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجهاز المركزي للرقابة المالیة حیث یبقون خاضعین بهذا ../ أ / 

  الشأن إلى األحكام الواردة في القوانین الخاصة بهم.
  ../ب/ ندب الفنانین حیث یبقون خاضعین بهذا الشأن إلى األحكام الواردة في القوانین واألنظمة الخاصة بهم.

  
  ثالثالفصل ال

  اإلعارة
  /٣٨المادة /

مع مراعاة األحكام القانونیة الخاصة بوضع العاملین في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم 
  لدى المنظمات الشعبیة والنقابات المهنیة..

  / أ / یجوز إعارة العامل المؤصل /بناء على طلبه أو على موافقته الخطیة/..
/من ھذا القانون أو إلى منظمات ١٦١القطاع المشترك التي ال تدخل في شمول المادة / / داخلیا..إلى جهات١../

  حزب البعث العربي االشتراكي أو المنظمات الشعبیة أو النقابات المهنیة.
  / خارجیا..إلى الحكومات أو المنظمات العربیة واألجنبیة أو الجهات الدولیة المختلفة.٢../

  أو الخارجیة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین./ب/ تتم اإلعارة الداخلیة 
  /ج/ یتم تمدید اإلعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.

/د/ یجب أن ال تتجاوز مدة اإلعارة الداخلیة إلى جهات القطاع المشترك وكذلك اإلعارة الخارجیة أو كلیهما معا 
تجاوز ھذه المدة لمدة سنة قابلة للتجدید سنة أخرى وذلك بقرار من خمس سنوات وذلك طیلة خدمة العامل ویجوز 

  رئیس مجلس الوزراء.
  /٣٩المادة /

أ / یجب على العامل المعار أن یضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعیرة خالل شهر على األكثر من تاریخ 
أخیر الفعلي عن االلتحاق بالعمل خالل الشهر انتهاء مدة إعارته وتعتبر اإلعارة /حینئذ/ ممددة حكما بمقدار مدة الت

  المذكور.
/ب/ یجب على الجهة العامة المعیرة أن تعید العامل المعار الذي یضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة / أ / 
السابقة فورا إلى وظیفته السابقة إن كانت ال تزال شاغرة وآال فیعاد إلى وظیفة أخرى یحددھا الوزیر المختص 

  ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤھالته الوظیفیة وتتوفر فیه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه. ضمن
/ج/ یعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزیر المختص أو بصك من الجهة صاحبة الحق 

  ه تحت تصرف الجهة العامة المعیرة .في التعیین ایهما أدنى یعود مفعوله إلى تاریخ وضع العامل نفس
  /٤٠المادة /

أ / یقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعیرة ویتقاضى الراتب أو األجر الذي تخصصه له الجهة 
  المستعیرة.

/ب/ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة یجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي 
شتراكي والمنظمات الشعبیة والنقابات المهنیة على مثابرته على تقاضي أجره وتعویضه العائلي من الجهة اال

المعیرة وسائر التعویضات /التي یصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء بتحدیدھا/ من الجهة المعیرة وتحدد 
  لوزراء.القواعد واألسس لتطبیق أحكام ھذه الفقرة بتعلیمات تصدر عن رئیس مجلس ا

/ج/ یقع عبء سداد حصة صاحب العمل من االشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة 
  بمقتضى قانون التأمینات االجتماعیة على الجهة العامة المعیرة.



ه له /د/ تحدد /بمرسوم/ الشروط واألوضاع التي یجوز فیها منح العامل المعار تعویضات إضافیة عما تخصص
  الجهة المستعیرة.

/ھـ/ تعتبر مدة اإلعارة خدمات فعلیة في الجهة العامة المعیرة فیما یتعلق بالترفیع والمعاش شریطة أن یودى عنها 
  العائدات التقاعدیة على أساس أجره من الجهة العامة المعیرة.

ة التي تعادل متوسط تقدیرات كفاءته /و/ یجري ترفیع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاء
  التي خالل األربع سنوات السابقة لتاریخ إعارته.

  /٤١المادة /
أ / یجوز بناء على طلب الجهة المستعیرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعیرة/ 

عارة على أال یباشر المعار وظیفته في إنهاء اإلعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه اإل
  الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك.

/ب/ كما یجوز للجهة المعیرة /في حاالت الضرورة التي تقدرھا/ إنهاء اإلعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في ھذه 
  / من ھذا القانون.٣٩الحالة أحكام المادة /

  الباب الثامن
  شروط العمل

  ولالفصل األ
  أوقات العمل والعطل األسبوعیة واألعیاد

  /٤٢المادة /
أ / مع مراعاة األحكام المتعلقة بتحدید النصاب التدریسي والتعلیمي في القوانین واألنظمة الخاصة بالمعاھد 

والمدارس على مختلف أنواعها وكذلك األحكام المتعلقة بتحدید ساعات وحجم عمل الفنانین في القوانین واألنظمة 
/  ٦النافذة الخاصة بهم.. تحدد ساعات العمل الیومیة الفعلیة بقرار من رئیس مجلس الوزراء على أن ال تقل عن / 

  / ساعة في األسبوع.٤٨/ ساعات في الیوم الواحد و/ ٨ساعات وال تزید عن / 
ء/ تحدید ساعات /ب/ استثناء من أحكام الفقرة / أ / السابقة یجوز في حاالت خاصة /وبقرار من مجلس الوزرا

  العمل الیومیة دون التقید بالحدین األدنى واألقصى المذكورین.
  /ج/ التدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتین /أ و ب/ السابقتین الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تحاد العام لنقابات العمال/ /د/ یصدر رئیس مجلس الوزراء /بناء على اقتراح وزیر الشؤون االجتماعیة والعمل واال
قرارا یحدد فیه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالیة والمدة التي ال یجوز للعامل 

  البقاء أكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق علیها ھذه الفقرة 
الجهة العامة ذات العالقة مواعید بدء العمل الیومي  /ھـ/ مع التقید بأحكام الفقرتین /أ و ب/ السابقتین تحدد

  ومواعید انتهائه /حسب مقتضیات المصلحة العامة أو طبیعة العمل/.
/و/ إذا صدر قرار عن رئیس مجلس الوزراء یتضمن العودة إلى الحد األقصى لساعات العمل الیومیة فال ینشىء 

  إلى الحد األقصى أیة آثار مالیة ألي من العاملین في الدولة . الحد األدنى حقا مكتسبا ألحد والیترتب على العودة
  /٤٣المادة /

أ / یحق لجمیع العاملین راحة مأجورة ال تقل عن یوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة األسبوعیة بقرار من 
  رئیس مجلس الوزراء. 

  لتي یصدر مرسوم بتحدیدھا./ب/ یستفید العاملون من التعطیل باجر كامل في أیام األعیاد الرسمیة ا
/ج/ یجوز في بعض الجهات العامة أو في األعمال التي تتطلب طبیعتها أو ظروفها استمرار العمل فیها أن تحدد 

الراحة األسبوعیة أو التعطیل في أیام األعیاد الرسمیة بالتناوب بین العاملین شریطة أن تتحقق الراحة األسبوعیة 
  مقرر في الفقرة / أ / السابقة أما بالنسبة لألعیاد الرسمیة فتعتبر عمال إضافیا.لجمیع العاملین بالمعدل ال

  
  الفصل الثاني

  االجازات
  القسم األول

  االجازات اإلداریة السنویة
  /٤٤المادة /

  أ / تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملین لدیها إجازة إداریة سنویة باجر كامل مدتها عن كل سنة كما یلي..
  / یوم عمل ..لمن تقل خدمته الفعلیة أو ما في حكمها عن خمس سنوات١/١٥/..

  / یوم عمل..لمن بلغت خدمته الفعلیة أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.٢/٢١../
  / یوم عمل .. لمن بلغت خدمته الفعلیة أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرین سنة.٣/٢٦../

  أتم الخمسین من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلیة أو ما في حكمها عشرین سنة./ یوم عمل ..لمن ٤/٣٠../
/ب/ تعتبر الخدمات التي یؤدیها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة یبنى علیها تحدید مدة اإلجازة اإلداریة 

  السنویة التي یستحقونها.
ھذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلیة أو ما في /ج/ تحسب الحدود الدنیا للمدد المحددة في الفقرة / أ / من 

  حكمها في الیوم األول من سنة استحقاقه لإلجازة.



/د/ یجوز /بناء على طلب العامل/ منحه اجازات ساعیة أثناء الدوام الرسمي وحساب ھذه االجازات من اصل 
  الفقرة بقرار من رئیس مجلس الوزراء.إجازته اإلداریة السنویة. وتصدر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذه 

  /٤٥المادة /
  أ / ینظم منح االجازات اإلداریة إلى العاملین ضمن األسس التالیة..

/ یراعى قدر االمكان رغبة العامل عند تحدید مواعید إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن ھذه الرغبة ال ١
  تتعارض مع مصلحة العمل.

  لسنویة إلزامیة./ االجازات اإلداریة ا٢
/ یمكن للجهة العامة /في حاالت الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته ویعطى في ھذه الحالة /وعندما ٣

تسمح ظروف العمل/ إجازة بدیلة لإلجازة غیر المستعملة واال فیعطى بدل األجر عنها إذا لم یجر تعویضها عینا في 
  العام نفسه.

االجازات من سنة ألخرى بل یجب استنفاذ استعمال اإلجازة في عام استحقاقها وتسقط / ال یجوز تراكم  ١/ب/ 
  حكما االجازات غیر المستعملة حتى نهایة العام.

/ من الفقرة / أ / السابقة ال یجوز دفع بدل األجر عن االجازات غیر المستعملة إال إذا كان  ٣/ / مع مراعاة البند / ٢
لب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزیر المختص وعلى أن یقتصر عدم استعمالها بناء على ط

  ذلك على الحاالت الضروریة التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص.
ج/ تمنح اإلجازة اإلداریة السنویة على أساس السنة المیالدیة ویصفى استحقاق العامل من اإلجازة عن السنة 

  بنسبة خدمته فیها.المیالدیة األولى 
  /٤٦المادة /

في جمیع األحوال التي یتم فیها انتهاء خدمة العامل ألي سبب كان یدفع له بدل االجازات اإلداریة السنویة 
  المستحقة له وغیر المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهایة العام.

  /٤٧المادة /
قة ینظم استخدام االجازات اإلداریة السنویة للمعینین في البعثات / الساب٤٤/٤٦أ / خالفا لما ورد في المواد /

الخارجیة من العاملین في وزارة الخارجیة ومن في حكمهم وتحدید مهل الطریق واالجازات اإلداریة السنویة 
  اإلضافیة للمناطق الصعبة وجواز تراكم االجازات اإلداریة السنویة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

  / السابقة العاملون الذین یتمتعون بالعطل المدرسیة .٤٤/٤٦/ ال یستفید من أحكام المواد /١ب/
/ السابق إجازة عارضة ال تتجاوز مدتها ستة أیام ١/ یجوز /عند الضرورة/ منح العاملین المشار إلیهم في البند /٢/

  في السنة /وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة.
  القسم الثاني

  ات الصحیةاالجاز
  /٤٨المادة /

/ یوم /متصلة أو منفصلة/ یتقاضى ٢٠٠/أ / یحق للعامل خالل كل عام من خدمته أن یتغیب ألسباب صحیة لمدة /
  / بالمئة من أجره عن الثالثین یوما األولى ... أجرا كامال عن المئة والسبعین یوما التالیة.٨٠خاللها.. ../

  ت الفعلیة./ب/ تعتبر اإلجازة الصحیة من الخدما
/ج/ إذا كانت حالة العامل المریض في بعثة خارجیة ال تسمح بنقله إلى الوطن فیمنح /بقرار من وزیر الخارجیة/ 

إجازة صحیة إضافیة لمدة ثالثة اشهر حتى یتم نقله أو شفاؤه خاللها ویستمر العامل المریض في ھذه الحالة على 
  تقاضي أجوره وتعویضاته وبدل اغترابه .

  /٤٩دة /الما
تصدر بقرار من رئیس مجلس الوزراء التعلیمات بشأن..كیفیة منح التقاریر الطبیة وجهة إصدارھا حسب مدة 
اإلجازة الصحیة وإجراءات تسلیمها إلى الجهة العامة التي یتبعها العامل.. كیفیة تشكیل لجان فحص العاملین 

  وتحدید اختصاصاتها ونطاق عملها.
  /٥٠المادة /

عامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهوریة العربیة السوریة أن ینال إجازة صحیة أو أن أ / یحق لل
یطلب تمدید إجازته الصحیة بموجب تقاریر طبیة تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحدد 

  بقرار من رئیس مجلس الوزراء .
ب الفقرة السابقة في حساب االجازات الصحیة المنصوص علیها في ب/ تدخل االجازات الصحیة الممنوحة بموج

  / من ھذا القانون.٤٨المادة/
  /٥١المادة/

تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء لجنة تسریح طبیة عامة في دمشق ولجان تسریح طبیة فرعیة في مراكز 
اللجان واإلجراءات المتعلقة باجتماعاتها المحافظات كلما /اقتضت الحاجة . یحدد القرار المذكور كیفیة تشكیل ھذه 

  واتخاذ قراراتها وكیفیة تبلیغ ھذه القرارات وتحدید نطاق عمل كل لجنة فرعیة مكانیا .
  /٥٢المادة/

/ السابقة في الحالتین ٥١/أ / یحال العامل على لجنة التسریح الطبیة الفرعیة المختصة المشار الیها في المادة /
  التالیتین.



  / یوما بصورة متصلة١٨٠بلغت مدد االجازات الصحیة/ / إذا١../
/ یوم في السنة المیالدیة الواحدة بصورة متفرقة .وفي جمیع األحوال ٢٠٠/ إذا بلغت مدد االجازات الصحیة /٢../

/ شهرا خالل خمس سنوات /بما فیها ١٨/ بالمئة من األجر/٨٠ال یجوز تجاوز مدة الغیاب الصحي بأجر أو بـ/
  اریة /.السنة الج

ب/ إذا تبین للجنة التسریح الطبیة المشار الیها أنفا أن المرض ناجم عن اإلصابة بأحد األمراض الساریة أو 
العضالة التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الصحة أو بعاھة تمنعه من القیام بالعمل أو إذا تبین لها أن المرض 

شفاء تقرر تسریحه أما إذا تبین لها أن المرض غیر ناجم عما تقدم وان لم یكن ناجما عما تقدم إال انه غیر قابل لل
وانه قابل للشفاء فیمنح اجازات بكامل األجر ال یتجاوز مجموعها شهرین تقرر تسریحه بانتهائها إذا لم یثبت 

  شفاؤه نهائیا من مرضه.
بیة الفرعیة أمام لجنة التسریح /ج/ یحق لكل من الجهة العامة أو العامل االعتراض على تقریر لجنة التسریح الط

الطبیة العامة وذلك خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغه تقریر اللجنة الفرعیة وعلى لجنة التسریح الطبیة 
العامة أن تصدر قرارھا النهائي خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوما من تاریخ االعتراض وتعتبر قرارات لجنة 

  غیر قابلة ألي طریق من طرق الطعن والمراجعة .التسریح الطبیة العامة قطعیة 
/د/ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسریح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعیین اعتبارا من تاریخ اكتساب 

  تلك القرارات الدرجة القطعیة. وتصفى حقوق العامل وفق األحكام القانونیة الناظمة لذلك.
  القسم الثالث

  إجازة األمومة
  /٥٣لمادة/ا
 ٧٥یوما عن الوالدة الثانیة  ٩٠یوما عن الوالدة األولى  ١٢٠أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل األجر مدتها..

  یوما عن الوالدة الثالثة ... تبدأ اإلجازة خالل الشهرین األخیرین من الحمل .
  توفي المولود . ب/ تنزل اإلجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من ھذه المادة إلى النصف إذا

  /ج/ تمنح إجازة األمومة باالستناد إلى شهادة طبیة مصدقة أصوال
/د/ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة یومیا وذلك حتى یتم ولیدھا السنة من عمره وال تطبق 

  / من ھذا القانون .٤٤بشأن ھذه اإلجازة أحكام الفقرة/د/ من المادة /
  ترغب من العامالت إجازة أمومة إضافیة مدتها شهر واحد بدون اجر ./ھـ/ تمنح من 

  القسم الرابع
  االجازات االضطراریة

  /٥٤المادة/
  / أ / یحق للعامل أن یتغیب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.

زوجه أو /ب/ یحق للعامل أن یتغیب لمدة خمسة أیام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو 
  أخیه أو أخته.

  /ج/ التدخل االجازات المشار الیها في الفقرتین السابقتین في حساب اإلجازة اإلداریة السنویة .
  القسم الخامس

  إجازة الحج
  /٥٥المادة/

/ یوما للمسلمین . ٣٠/أ / یمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل األجر ألداء فریضة الحج مدتها. ../
  أیام للمسیحیین . /٧../

  /ب/ یتوقف منح ھذه اإلجازة على وجود العامل مدة ال تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة .
  /ج/ التدخل ھذه اإلجازة في حساب االجازات اإلداریة السنویة .

  القسم السادس
  االجازات الخاصة بال اجر

  /٥٦المادة/
ون خدمة العلم وقانون البعثات العلمیة وقانون التفرغ النقابي وقانون / مع االحتفاظ بأحكام كل من قان١/أ /

االنتخاب../یجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /ألسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بال اجر تحدد في 
  عامل .الصك الصادر بمنحها على أن ال تزید مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طیلة مدة خدمة ال

/ یجوز منح العامل خالل سنة التمرین إجازة خاصة بال اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة اإلجازة ھذه ٢/
  إلى مدة التمرین .

  ذا تجاوزت مدتها ثالثة اشهر.١/ب/ تعتبر وظیفة العامل المجاز إجازة خاصة بال اجر شاغرة 
  /٥٧المادة/

/ من ھذا القانون في حساب الحد ٥٩/٦٠/٦١/١٣٥اجر الممنوحة وفق المواد //أ /التدخل مدد اإلجازة الخاصة بال 
  األقصى المنصوص علیه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة .

/ من ھذا القانون التي ال تتجاوز مدتها طوال ٥٦/ب/ تدخل اإلجازة الخاصة بال اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/
الثة اشهر في حساب الخدمة الفعلیة وفي قدم العامل المؤھل للترفیع وفي حساب مدة خدمته /منفردة أم مجتمعة/ ث



المعاش. شریطة أن یؤدي العامل عنها العائدات أو االشتراكات التي تترتب علیه وعلى الجهة العامة معا. أما إذا 
الثة اشهر في حساب تجاوزت مدة اإلجازة بال اجر /منفردة أو مجتمعة/ ثالثة اشهر فیدخل ما زاد منها على ث

  المعاش فقط .شریطة أن یؤدي العامل عنها العائدات أو االشتراكات التي تترتب علیه وعلى الجهة العامة معا.
/ من ھذا القانون في قدم ٥٩/٦٠/٦١/١٣٥ج/ التدخل مدد االجازات الخاصة بال اجر الممنوحة وفق المواد /

عاش فقط شریطة أن یؤدي العامل عنها العائدات أو االشتراكات العامل المؤھل للترفیع.غیر أنها تحتسب في الم
  التي تترتب علیه وعلى الجهة العامة معا.

  /٥٨المادة/
/أ / یجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بال اجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة اإلجازة إذا 

ال یجوز مباشرته العمل إال بعد صدور صك باإلعادة من الجهة التي وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي ھذه الحالة 
  صدر عنها صك المنح .

ب/ یعاد العامل المجاز إجازة خاصة بال اجر إلى وظیفته السابقة إن كانت ال تزال شاغرة واال فیعاد إلى وظیفة 
یفیة وتتوفر فیه شروط شغلها أخرى یحددھا الوزیر المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤھالته الوظ

  مع احتفاظه باجره الذي بلغه .
  القسم السابع

  أحكام عامة في االجازات
  /٥٩المادة/

ال یجوز للعامل أن یتغیب عن عمله إال بإجازة أصولیة ممنوحة له وفقا ألحكام القانون . واال فانه یفقد حقه في 
  لمقررة في القوانین النافذة .األجر عن مدة غیابه غیر األصولي فضال عن العقوبات ا

  /٦٠المادة/
كل عامل لم یعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها یفقد حقه في األجر عن مدة غیابه غیر 

  األصولي فضال عن العقوبات المقررة في القوانین النافذة .
  /٦١المادة /

/ السابقتین والناجم عن ظروف مبررة ٥٩/٦٠/ تعتبر مدة التغیب غیر األصولي المنصوص علیه في المادتین
تقبلها الجهة العامة إجازة إداریة محسوبة على اجازات العامل اإلداریة السنویة المستحقة له وعند عدم كفایتها 

یعتبر الباقي إجازة خاصة بال اجر أما مدة التغیب المذكور غیر الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر 
  لها إجازة خاصة بال اجر .بكام

  /٦٢المادة /
  /أ / تمنح االجازات اإلداریة السنویة والصحیة واألمومة واالضطراریة والحج كما یلي..

/ في الوزارات واإلدارات والهیئات العامة والبلدیات ووحدات اإلدارة المحلیة وسائر الجهات العامة ذات الطابع ١/
وزیر المختص لمعاوني الوزیر والمدیرین العامین ومعاونیهم والمدیرین في اإلداري.. ..بكتاب صادر عن.. ..ال

اإلدارة المركزیة ومراكز المحافظات ..معاون الوزیر أو المدیر العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملین في 
  اإلدارة المركزیة . .. رئیس فرع الجهة العامة في المحافظة .. لسائر العاملین في الفرع .

/ في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع االقتصادي ..بكتاب ٢/
  صادر عن ..الوزیر المختص .. للمدیرین العامین والمدیرین في مراكز المحافظات . .. المدیر العام لباقي العاملین .

زیر المختص إذا تجاوزت مدة اإلجازة ثالثة اشهر. ..بقرار من /ب/ تمنح اإلجازة الخاصة بال اجر.. .. بقرار من الو
  الوزیر المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعیین ایهما أدنى إذا لم تتجاوز مدة اإلجازة ثالثة اشهر .

/ج/ یراعى في منح االجازات للمدیرین في مراكز المحافظات /سواء بالقطاع اإلداري أم بالقطاع االقتصادي/ 
  على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح اإلجازة . الحصول

  الباب التاسع
  الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكیة

  الفصل األول
  الواجبات والمحظورات

  /٦٣المادة /
ات مع االحتفاظ بقانون العقوبات االقتصادیة یجب على العامل مراعاة أحكام ھذا القانون والمراسیم والقرار

  والتعلیمات المنفذة له كما یتوجب علیه مراعاة القوانین واألنظمة النافذة األخرى وعلیه بشكل خاص...
/ أن یعمل من خالل تأدیته لوظیفته على توطید النظام االشتراكي وتدعیمه بما یكفل ترسیخ أسس المجتمع ١/

  الوحدة والحریة واالشتراكیة . العربي االشتراكي الموحد وان یلتزم بتنفیذ خطة وأھداف الدولة في
/ أن یؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخالص وان ینصرف كلیا /في وقت العمل/ إلى أداء واجبات الوظیفة ٢/

.  
  / أن یتقید تقیدا تاما بمواعید الدوام المقررة وأال یغادر عمله إال بإذن خاص وفق األصول .٣/

وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي یعمل لدیها وان یسهر /ضمن نطاق  / أن یبذل كامل جهوده ویضع خبرته٤/
عمله/ على حفظ وصیانة منشاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان یبلغ خطیا /بطریق التسلسل/عن كل مخالفة 

  یالحظها أثناء عمله.



على أن یتحمل كل رئیس مسؤولیة / أن ینفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانین واألنظمة النافذة ٥/
  األوامر التي تصدر عنه ویكون مسؤوال عن حسن سیر العمل في حدود اختصاصه.

/ أن یحافظ على كرامة الوظیفة وان یسلك في تصرفاته مع زمالئه ورؤسائه ومرؤوسیه وذوي العالقة من ٦/
  المراجعین مسلك االحترام والواجب.

  الواجبات الالزمة لتامین سیر العمل وتحقیق الخدمة العامة. / أن یتعاون مع زمالئه في أداء٧/
  / أن یرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده .٨/

/ أن یكون مسؤوال تجاه الجهة العامة عن األضرار التي تنشأ عن سؤ قیامه بواجباته /سواء أكان ذلك عن قصد ٩/
تجاه الغیر وفق القواعد المقررة بهذا الشأن . وبصورة عامة التقید التام  أم إھمال/ على أن ال یخل ذلك بمسؤولیته

  بجمیع التعلیمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة .
  /٦٤المادة /

مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات االقتصادیة والقوانین النافذة األخرى یحظر على العامل 
.  

أ / أن یفشي األمور التي یطلع علیها بحكم وظیفته إذا كانت سریة بطبیعتها أو بموجب تعلیمات تقضي بذلك ویظل  /
  ھذا االلتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة .

/ب/ أن یستعمل المواد والعتاد واآلالت المسلمة إلیه ألمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي یعمل لدیها 
  ه أم لغیره/./سواء لنفس

/ج/ أن یحتفظ لنفسه بأصل أیة ورقة من األوراق الرسمیة أو ینزع ھذا األصل من الملفات المخصصة لالحتفاظ به 
  ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصیا .

/د/ أن یقبل لنفسه أو لغیره منحة أو ھدیة أو امتیاز بسبب أدائه ألعمال الوظیفة أو یقبل الوعد بشيء من ھذا 
  القبیل.

/ھـ/ أن یجمع نقودا أو أشیاء عینیة ألي فرد أو ألي ھیئة أو جماعة ألغراض غیر مسموح بها أو غیر مرخص لها 
.  

  /و/ أوال.. أن یجمع بین وظیفته وبین أي عمل أخر یؤدیه بالذات أو بالوساطة وبشكل خاص ..
ال بناء على موافقة خطیة من الوزیر / أن یقبل تكلیفه بأي عمل /مهما كان نوعه/ لدى الجهات العامة األخرى إ١/

  المختص في الجهة العامة التي یعمل لدیها .
/ أن یجمع بین وظیفته وبین ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانین واألنظمة النافذة على جواز ٢/

  ممارستها وضمن الشروط المحددة فیها.
  رس أي عمل من األعمال التجاریة أو الصناعیة ./ أن یشترك في المضاربات المالیة أو أن یما٣/

/ أن یدخل في التعهدات والمناقصات /بنفسه أو بالواسطة/ أثناء وجوده في عمله ویبقى ھذا الحظر قائما بعد ٤/
تركه الخدمة ألي سبب كان /ولمدة خمس سنوات/ بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي 

  ند تركه الخدمة .كان فیها ع
/ أن یستخدم /بأي صورة كانت/ بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة ألي سبب كان/ لدى إحدى الجهات ٥/

الخاصة المحلیة أو األجنبیة التي لها عالقة بأعماله السابقة أو أن یكون ممثال أو وكیال لدیها ما لم تنقض خمس 
  در رئیس مجلس الوزراء التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا البند .سنوات على انفكاكه عن تلك األعمال. ویص

/ أن یشترك في تأسیس الشركات أو یقبل عضویة مجالس إدارتها أو أي عمل فیها إال إذا كان مندوبا عن الدولة ٦/
  أو عن المنظمات الشعبیة.

  للبیع إذا كان ذلك یتصل بوظیفته. / أن یشتري عقارات أو منقوالت تطرحها السلطات القضائیة أو اإلداریة٧/
/ أن یكون وكیال في القیام بأعمال للغیر باجر أو بمكافأة وال یجوز أن یكون وكیال بدون اجر أو مكافأة إذا كانت ٨/

األعمال الموكل فیها مما جرت العادة بدفع اجرة إلى الوكالء في مقابل القیام بها. ویجوز أن یتولى العامل لقاء اجر 
فأة أعمال القوامة أو الوصایة أو الوكالة عن الغائبین أو المعونة القضائیة إذا كان المشمول بالوصایة أو أو مكا

القوامة أو الغائب أو المعان قضائیا ممن تربطه به صلة أو قربى أو نسب لغایة الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخبار 
  رئیسه بذلك.

جهة العامة التي یعمل لدیها أو من المتعهدین معها أو ممن له صلة / أن یقرض أو یقترض من المتعاملین مع ال٩/
  بنشاطها.

ثانیا.. غیر انه یجوز /خالفا للبنود السابقة وبموافقة خطیة من الوزیر المختص وفي حدود التعلیمات التي تصدر 
ؤدیه بالذات أو بهذا الشأن عن رئیس مجلس الوزراء/ السماح للعامل بالجمع بین وظیفته وبین أي عمل أخر ی

  بالواسطة إذا كان ھذا العمل األخر لیس من شانه اإلضرار بأداء واجبات الوظیفة وال یتعارض مع مقتضیاتها .
  /ز/ أن یشترك في تنظیم أیة اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانین واألنظمة النافذة .

إلخالل بالنظام العام أو توقیف أو تعطیل اإلنتاج أو أن یحرض /ح/ أن یترك العمل أو یتوقف عنه أو یعطله بقصد ا
  العاملین على ذلك .

  /ط/ أن ینتمي إلى جمعیة أو جماعة تتوخى اغراضا غیر مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر .
خطر ما لم یكن /ي/ أن یدخل إلى مكان العمل األسلحة أو المتفجرات أو أیة مادة من شانها تعریض الموجودات لل

  بإذن رسمي وبغرض حمایة الجهة العامة.



  /ك/ أن یقبل الزیارات الشخصیة إال لضرورة قصوى وبإذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك .
/ل/ أن یأتي بعمل أو یظهر بما یخل بشرف الوظیفة الموكولة إلیه. والسیما لعب المیسر والتواجد في العمل في 

  .حالة السكر 
  /م/ أن یرتكب المحظورات األخرى التي تقررھا الجهة العامة تبعا لطبیعة العمل لدیها وحسن تامین سیره .

  /٦٥المادة /
/أ / مع مراعاة قانون التنظیم النقابي ال یجوز للعامل أن یعمل في التألیف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق 

  بوظیفته إال بموافقة الوزیر المختص .
تكون االختراعات التي یبتكرھا العامل أثناء تأدیته وظیفته أو بسببها أو األعمال التي تتصل بنشاطه فیها ملكا  /ب/

  للدولة في األحوال التالیة :
  / إذا كان االختراع نتیجة تجارب رسمیة .١/

  / إذا كان االختراع داخال في نطاق واجبات الوظیفة .٢/
  لشؤون العسكریة./ إذا كان االختراع له صلة با٣/

  وإذا كان لهذا االختراع قیمة علمیة فللعامل الحق بتعویض عادل یراعى في تقدیره تشجیع البحث واالختراع .
  الفصل الثاني

  العقوبات المسلكیة
  /٦٦المادة /

/أ / كل عامل یخالف أحكام ھذه القانون یعاقب بإحدى العقوبات المسلكیة المنصوص علیها فیه وذلك مع عدم 
  إلخالل بإقامة الدعوى المدنیة أو الجزائیة ضده.ا

/ب/ ال یعفى العامل من مسؤولیة أعماله مسلكیا إال إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفیذا ألمر خطى صادر 
  إلیه عن رئیسه .

ضرار التي /ج/ إن تأدیب العاملین وفقا ألحكام ھذا القانون ال یحول دون حق الجهة العامة بتغریمهم عن األ
  یحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا لألحكام القانونیة النافذة .

  /٦٧المادة /
مع مراعاة قانون الهیئة المركزیة للرقابة والتفیتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالیة لكل عامل أن یطالب 

بي المختص أو عن طریق التسلسل بأي حق من حقوقه أو یشرح أیة ظالمة تقع علیه عن طریق التنظیم النقا
اإلداري بصورة كتابیة وعلى الجهة التي رفعت الیها الشكوى اإلجابة سلبا أو إیجابا خالل سبعة أیام من تاریخ 
تقدیم الشكوى فإذا تلكأت تعرض القضیة مباشرة على الوزیر المختص الذي یوعز بدراستها أو التحقیق فیها 

  تمهیدا للبت فیها .
  /٦٨المادة /

  تصنف العقویات التي یجوز فرضها على العاملین في نوعین..
  / أ / العقوبات الخفیفة وتشمل :

/ عقوبة التنبیه .. وھى إخطار العامل بكتاب تذكر فیه المخالفة المرتكبة ویلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في ١/
  المستقبل .

بفرض عقوبات اشد فى حال استمرار المخالفة او  / عقوبة االنذار .. وھى توجیه كتاب الى العامل ینذر فیه٢/
  تكرارھا.

/ بالمئة من االجر الشهرى للعامل لمدة التقل عن ٥/ عقوبة الحسم من االجر .. وھى حسم مبلغ حده االقصى/٣/
  شهر والتزید على ستة اشهر ویعتبر االجر بتاریخ فرض ھذه العقوبة اساسا لهذا الحسم .

.. وھى تاخیر موعد استحقاق العامل لعالوة الترفیع مدة ستة اشهر وتفرض ھذه العقوبة / عقوبة تاخیر الترفیع ٤/
حكما بعد معاقبة العامل بثالث عقوبات خفیفة من العقوبات السابقة خالل السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفیفة 

  خالل سنتین متتالیتین .
  لترفیع./ عقوبة حجب الترفیع .. وھى حرمان العامل من عالوة ا٥/

  /ب/ العقوبات الشدیدة وتشمل :
  / عقوبة النقل التادیبیة ... وھى نقل العامل الى وظیفة ادنى من وظیفته مع احتفاظه باجره .١/

/ عقوبة التسریح التادیبى وھى تسریح العامل وتصفیة حقوقه وفق القوانین النافذة وال یجوز اعادة العامل ٢/
  وذلك مهما كانت صفة االعادة/ مالم تمض على تسریحه سنتان على االقل.المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /

/ عقوبة الطرد .. وھى الحرمان من الوظیفة حرمانا نهائیا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التامینى ٣/
و التعویض الذى یخضع له على ان یحسم من المعاش او التعویض المستحق له مقدار الربع ویوزع باقى المعاش ا

المذكور على المستحقین عنه /كما لو كان قد توفى وفاة طبیعیة/ وفق النسب الواردة فى القانون التامینى الذى 
یخضع له. وال یجوز اعادة العامل المطرود /فى ایة حال من االحوال/ الى الخدمة فى الجهات العامة /سواء كانت 

دة اعتباره قضائیا وفق القوانین المرعیة كما الیحق للعامل المطرود االعادة بصورة دائمة او مؤقتة/ مالم یتم اعا
ان یشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزایدات او تعهدات الجهات العامة والیجوز تطبیق ھذه العقوبة اال 

  اذا كان قد حكم على العامل بجنایة او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.
  /٦٩المادة /



یشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التادیبیة المنصوص علیها فى المادة السابقة والیعاقب العامل بنوع واحد /أ / ال
  من العقوبات المذكورة الكثر من مرتین خالل السنة الواحدة.

  /ب/ یتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها الكثر من مرتین فرض عقوبة اشد.
  خالفة الواحدة بان واحد./ج/ الیجوز الجمع بین عقوبتین للم

  /٧٠المادة /
/أ / مع مراعاة االحكام الواردة فى الباب العاشر من ھذا القانون /بشان المحاكمة المسلكیة/ تفرض العقوبات 

  الخفیفة على العاملین وفق مایلى:
  عقوبتا التنبیه واالنذار من قبل اى من رؤساء العامل. -

یر المختص او المحافظ او معاون الوزیر او المدیر العام او من یفوضه عقوبة الحسم من االجر من قبل الوز -
  الوزیر بذلك.

  عقوبتا تاخیر الترفیع وحجب الترفیع .. من قبل الوزیر المختص. -
  /ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفیفة والتظلم منها بقرار یصدر عن رئیس مجلس الوزراء .

العقوبات الخفیفة غیر المفروضة من قبل المحكمة المسلكیة المختصة على ان /ج/ یجوز للوزیر المختص الغاء 
الیكون لهذا االلغاء مفعول رجعى من الناحیة المالیة واذا فرضت العقوبة الخفیفة بناء على اقتراح الهیئة المركزیة 

  ى الغائها.للرقابة والتفتیش او الجهاز المركزى للرقابة المالیة فیستطلع رأى الجهة المقترحة ف
/د/ تفرض العقوبات الشدیدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكیة ذات العالقة وتنفذ بصك من الجهة التى تمارس 

  حق التعیین.
  /٧١المادة /

التطبق احكام ھذا الفصل على مفتشى الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجهاز المركزى كالرقابة المالیة ویبقون 
  الى قوانینهم الخاصة . خاضعین بهذا الشان

  الباب العاشر
  المحاكمة المسلكیة

  /٧٢المادة/
/ على فئات العاملین الخاضعین الحكام ھذا القانون كما ٢٥/٢/١٩٩٠/ تاریخ / ٧/أ / تطبق احكام القانون رقم / 

  تطبق على غیر الخاضعین الحكامه اذا خلت القوانین الخاصة بهم من تحدید مرجع تادیبى لهم.
بقى مفتشو الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجهاز المركزى للرقابة المالیة خاضعین بشان المحاكمة /ب/ ی

  المسلكیة الى قوانینهم الخاصة.
  الباب الحادى عشر

  الوكالة
  /٧٣المادة/

  /أ / الوكالة ھى التعیین بصورة مؤقتة على وظیفة اصیلها فى احد االوضاع التالیة :
  ئف التعلیم ./ الندب فى وظا١/

  / االعارة.٢/
/ كف الید اذا استمر الكثر من ستة اشهر باستثناء العاملین فى التعلیم الذین یجوز تعیین وكالء عنهم مهما بلغت ٣/

  مدة كف الید.
/ االجازات على مختلف انواعها التى التقل مدة كل منها عن تسعین یوما /باستثناء العاملین فى التعلیم الذین ٤/

  عیین وكالء عنهم مهما بلغت مدة االجازة. یجوز ت
  /ب/ یمارس الوكیل صالحیات االصیل .

  /٧٤المادة /
  /أ / یشترط فیمن یعین وكیال على احدى الوظائف ان تتوفر فیه شروط شغلها

  /ب/ یحدد اجر الوكیل باجر بدء التعیین المحدد وفق جداول االجور الملحقة بهذا القانون.
  /٧٥المادة /

  ین الوكیل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعیین./أ / یع
/ب/ تنهى حكما خدمة الوكیل من تاریخ عودة العامل االصیل ومباشرته لعمله ویعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن 

  الى تاریخ مباشرة االصیل.
  /ج/ یجوز انهاء خدمة الوكیل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعیین /فى اى

  وقت كان.
  /٧٦المادة /

  /أ / یمنح الوكیل اجره فى نهایة الشهر.
/ب/ یعامل الوكیل معاملة االصیل بالنسبة الستحقاقه للتعویضات والعالوات االنتاجیة والمكافات التشجیعیة 

  والحوافز المادیة المنصوص علیها فى الباب الثالث عشر من ھذا القانون.
اوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة اداریة بكامل االجر بنسبة خدمته على اال / یجوز منح الوكیل الذى تتج١/ج/

  تتجاوز مدتها خمسة عشر یوما خالل السنة الواحدة.



/ یجوز منح العامل الوكیل اجازة صحیة وفق االحكام الواردة فى ھذا القانون على اال تتجاوز المدة التى تنتهى ٢/
  فیها وكالته بمقتضى صك تعیینه.

یجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطى من الوكیل الذى تتجاوز خدمته لدیها الشهر/ منحه اجازة خاصة بال / ٣
  اجر.. على ان الیتجاوز مجموعها خالل السنة الواحدة عشرین یوما.

 / اذا غاب الوكیل عن وظیفته بدون اجازة اصولیه یعتبر /عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/٤
  / من ھذا القانون.١٣٥بحكم المستقیل وفقا الحكام المادة /

د/ تمنح العاملة الوكیلة اجازة االمومة وفق االحكام الواردة فى ھذا القانون شریطة ان یكون قد مضى على تعیینها 
  ینها.بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان التتجاوز مدة االجازة المدة التى تنتهى فیها وكالتها بمقتضى صك تعی

  ھـ / یخضع المعلمون الوكالء فى وزارة التربیة بشأن تثبیتهم للقوانین واالنظمة الخاصة بها.
  /٧٧المادة 

  /أ / یجوز بقرار من الوزیر المختص او الجهة صاحبة الحق فى التعیین /أیهما ادنى/.
  ین تتوفر فیهم شروط شغلها./ العهدة بوظیفة العامل الذى تغیب عن عمله الى سبب كان الى احد العاملین الذ١

/ العهدة بوظیفة العامل الذى تغیب عن عمله الى سبب كان الى اى من العاملین االخرین ولو لم تتوفر فیه شروط ٢
  شغل الوظیفة. وذلك فى حال عدم وجود من تتوفر فیه تلك الشروط.

ا باجره السابق ودون ان ینشأ له حق ب/ یبقى العامل المكلف على النحو المبین فى الفقرة / أ / السابقة محتفظ
  بشغل الوظیفة المكلف بها او بالمطالبة باجر اعلى من اجره.

ج/ للمكلف بعمل اخر وفقا الحكام ھذه المادة حق تقاضى التعویضات المخصصة للوظیفة المكلف بها لقاء االعباء 
  الناشئة عن ممارسته لها.

  الباب الثاني عشر
  األجور

  /٧٨المادة 
یدخل فى مفهوم االجر بالنسبة للعاملین الخاضعین لهذا القانون فى معرض تطبیق احكامه واحكام قانون /أ / ال

  / من ھذا القانون. ١التأمینات االجتماعیة سوى االجر المعرف فى المادة /
التى سبق / تلتزم مؤسسة التأمینات االجتماعیة برد االشتراكات للعامل المشمول باحكام ھذا القانون فقط /و١ب/

وسددھا المؤمن علیه عن جمیع التعویضات التى كانت تدخل فى مفهوم االجر طبقا الحكام قانون العمل واصبحت 
التدخل فى المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة / أ / السابقة/ وذلك عن مدة اشتراكه التأمینى السابق لتاریخ نفاذ ھذا 

  القانون.
ذین استحقوا احد المعاشات المقررة بقانون التأمینات االجتماعیة او تعویض / / أما بالنسبة للمؤمن علیهم /ال٢

التسریح او تعویض االستقالة واستمروا او التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها فى احد فروع التأمین/ فیقتصر 
  فاذ ھذا القانون.رد االشتراكات لهم عن الفترة الالحقة لتاریخ استحقاقهم للمعاش او التعویض وحتى تاریخ ن

/ من ھذه الفقرة للعاملین المذكورین حین انتهاء خدماتهم ٢و  ١/ / یتم رد االشتراكات المشار الیها فى البندین /٣
  /الى سبب كان/.

  /٧٩المادة 
الیجوز للعامل ان یتقاضى اجره مالم یكن شاغال للوظیفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلیة او موجودا فى 

  االوضاع التى تقضى باستحقاق االجر خاللها والمنصوص علیها فى ھذا القانون او فى اى قانون اخر. احد
  /٨٠المادة 

  /أ / تدفع االجور فى االول من كل شهر.
  ب/ یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء تقدیم التاریخ المحدد لتأدیة االجور وذلك فى الحاالت التى یراھا.

  /٨١المادة 
أ حق العامل المعین باالجر اعتبارا من تاریخ استالمه مهام وظیفته فعال اذا كان مقرھا فى محل اقامته او /أ / یبد

  اعتبارا من تاریخ توجهه الى مقر وظیفته بمقتضى اذن سفره اذا كان مقر الوظیفة خارج محل اقامته.
  لتعیین.ب/ الیمكن /بأى حال من االحوال/ ان یسبق حق العامل باالجر تاریخ صك ا

  /٨٢المادة 
یطبق الحكم الوارد فى المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقیل او المعتبر بحكم 

  المستقیل المعاد الى الخدمة وفقا الحكام ھذا القانون.
  /٨٣المادة 

ذى یبدأ فیه استحقاقه للترفیع. اما یبدأ حق العامل المرفع ترفیعا عادیا بأجره الجدید اعتبارا من اول الشهر ال
  المرفع ترفیعا استثنائیا فیبدأ حقه باألجر الجدید اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ استحقاقه للترفیع.

  /٨٤المادة 
یتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب الیها اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ 

شرته مهام الوظیفة المنقول او المندب الیها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بین تاریخ انفكاكه عن عمله فى الجهة مبا
  المنقول او المندب منها ونهایة الشهر فیتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.

  /٨٥المادة 



جهة العامة التى یعمل فیها اعتبارا من تاریخ مباشرته یستحق العامل المسرح من خدمة العلم االلزامیة اجره من ال
  العمل لدیها /الواقع بتاریخ الحق لتاریخ التسریح من خدمة العلم االلزامیة/.

  /٨٦المادة 
/أ / یقطع اجر العامل المعار او المستقیل الذى الیترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاریخ انفكاكه عن عمله 

  صك المتضمن االعارة او قبول االستقالة. وتسترد منه الزیادة.الواقع بعد تبلیغه ال
ب/ یقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقیل اعتبارا من تاریخ انقطاعه عن العمل او من الیوم الذى كان یجب علیه 

  ان یباشر فیه عمله.
  /٨٧المادة 

صالحیة المتمرن او بسبب الغاء /أ / یقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف االداء او عدم 
الوظیفة والمستقیل الذى یترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ 

  تبلیغه الصك القاضى بذلك.
  ب/ یقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ الوفاة.

  /٨٨المادة 
و لخدمة العلم االلزامیة بعد سبعة ایام من تاریخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التى یقطع اجر العامل المدع

  یعمل لدیها. ویبدأ حقه بتقاضى مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا لالحكام الواردة فى قوانین خدمة العلم النافذة.
  /٨٩المادة 

  الذى یلى تاریخ كف یده./أ / یوقف اجر العامل المكفوف الید اعتبارا من اول الشهر 
ب/ اذا اعید العامل المكفوف الید الى وظیفته فانه یتقاضى /اعتبارا من تاریخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة 
فى حال براءته او عدم مسؤولیته او منع محاكمته من الوجهة الجزائیة وتقریر براءته مسكلیا او معاقبته باحدى 

  لنقل التأدیبى.العقوبات الخفیفة او بعقوبة ا
  /٩٠المادة 

یقطع اجر العامل المسرح تأدیبیا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ اكتساب الصك الصادر عن 
  السلطة التأدیبیة المختصة الدرجة القطعیة.مالم یكن مكفوف الید حیث یقطع اجره عندئذ من تاریخ وقف ھذا االجر.

  /٩١المادة 
امل اجره فى حال دعوته رسمیا الداء شهادة امام احدى الجهات القضائیة او المحاكم السوریة او /أ / یتقاضى الع

  الجهات التأدیبیة او احدى الجهات الرسمیة االخرى وذلك عن المدة الالزمة الداء ھذه الشهادة.
سوریة او الجهات التأدیبیة ب/ یتقاضى العامل اجره كامال فى حال مثوله امام احدى الجهات القضائیة او المحاكم ال

او الجهات الرسمیة االخرى كمدعى علیه بسبب یتعلق بالوظیفة وذلك عن الفترة الالزمة لهذا المثول. شریطة ان 
تقرر براءته او عدم مسؤولیته او منع محاكمته من الوجهة الجزائیة وان تقرر براءته مسلكیا او یعاقب باحدى 

  الزیادة فى غیر ھذه الحاالت.العقوبات الخفیفة. وتسترد منه 
  /٩٢المادة 

اذا اختفى العامل یقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذى یلى تاریخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة 
العامة یؤدى اجره لمدة شهرین على االكثر. اما اذا كان االختفاء بسبب الوظیفة فیثابر على تأدیة اجره الى اصحاب 

  مادامت اخباره غیر منقطعة ویقطع اجره بعد انقضاء سنة على انقطاع اخباره. االستحقاق
  /٩٣المادة 

/أ / یجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة یقبلها الوزیر المختص او من یفوضه بذلك ان یطلب خطیا منحه سلفة 
  على اجره الیتجاوز مقدارھا مثلى اجره الشهرى.

  كثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة.ب/ الیجوز طلب السلفة المذكورة ا
  / بالمئة من اجره الشهرى.١٠ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاریخ منحها وبنسبة /

  / التالیة.٩٤د/ الیدخل المبلغ الذى یستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة فى المادة /
  الیة التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذه المادة.ھـ / یصدر وزیر الم

  /٩٤المادة 
/أ / الیجوز حجز اجر العامل لقاء الدیون التى علیه اال بموجب مذكرة حجز حسب االصول وفى حدود النسبة 

  التالیة:
  / ل.س من االجر.٣٠٠/ بالمئة من اللیرة حتى /١٠/

  / ل.س.٦٠٠حتى // ل.س و٣٠٠/ بالمئة من المبلغ الذى یزید عن /١٥/
  / ل.س.٦٠٠/ بالمئة من المبلغ الذى یزید على /٢٠/

ب/ التدخل النفقة الشرعیة الشهریة ضمن الحدود الواردة فى الفقرة / أ / السابقة. اما النفقة الشرعیة المتراكمة 
  فتدخل ضمن تلك الحدود.

 ٠لخزینة والثانى مقابل دین عادىج/ فى حال تراكم حجزین على اجر العامل الحجز االول مقابل دین مستحق ل
فیقتطع من االجر الشهرى للعامل دین الخزینة علیه فى حدود النسب المقررة فى الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع 

  مبالغ الدیون العادیة فى حدود النسب المذكورة وذلك بعد ان یتم سداد دین الخزینة.
لتزاما تجاه الجهات العامة بسداد دیونه المترتبة لها بذمته على / اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته ا١د/



اقساط تفوق حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة فانه یصبح ملزما بتنفیذ التزامه وعلى الجهة العامة التى 
النظمة الخاصة یتبعها حسم الدیون المتفق علیها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة فى القوانین وا

  بالجهات العامة الملتزم تجاھها.
/ اعاله /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة ١/ / الیدخل االلتزام المشار الیه فى البند /٢

  او تفوقها/ فى حساب النسب الواردة فى الفقرة /أ/ المذكورة.
  /٩٥المادة 

یت او انتهت خدمته وفقا الحكام ھذا القانون الى اجراء التسلیم واالستالم فانه /أ / فى حال اضطرار العامل الذى انه
  یتقاضى تعویضا الیزید عن آخر اجر شهرى تقاضاه.

ب/ یجوز بقرار صادر عن الوزیر المختص تأدیة التعویض المذكور عن شهر آخر على االكثر. فیما اذا كانت مدة 
  الستالم.الشهر السابق التكفى النجاز التسلیم وا

  ج/ التعتبر مدة االستالم والتسلیم من الخدمات الفعلیة.
  الباب الثالث عشر

  التعویضات وعالوات االنتاج والمكافات التشجیعیة
  الفصل االول
  التعویضات

  /٩٦المادة 
  مع االحتفاظ باالحكام الواردة فى القوانین واالنظمة الخاصة بــ :

  طر والسیما فى مالك وزارة الخارجیة./ تعویضات وبدالت العاملین خارج الق١
  / تعویضات التفرغ لذوى المهن الطبیة واعضاء ھیئة البحث العلمى.٢

  / حصص المصادرات والغرامات.٣
  / عائدات الجبایة.٤

  / تعویض مسؤولیة االدارة.٥
  / تعویض التدفئة.٦

  ات..تقسم التعویضات التى یحق للعاملین تقاضیها اضافة الى اجورھم الى سبع فئ
  الفئة االولى.. التعویض العائلى.

  الفئة الثانیة.. تعویض طبیعة العمل واالختصاص الفنى.
  الفئة الثالثة.. تعویض التمثیل.

  الفئة الرابعة.. تعویض المسؤولیة المالیة.
  الفئة الخامسة.. تعویض العمل االضافى.

  الفئة السادسة.. تعویض االنتقال واجور النقل.
  التعویضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة. الفئة السابعة..

  القسم االول
  التعویض العائلى

  /٩٧المادة 
/ وتعدیالته. المتضمن قانون التعویض العائلى ٢٨/٢/١٩٥٢/ تاریخ ١٤٦تطبق احكام المرسوم التشریعى رقم /

  على العاملین فى جمیع الجهات العامة.
  

  القسم الثانى
  الختصاص الفنىتعویض طبیعة العمل وا

  /٩٨المادة 
  /أ / یمنح تعویض طبیعة العمل واالختصاص للعاملین لقاء..

  / الطبیعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.١
  / صعوبة االقامة فى منطقة عملهم.٢
  / المخاطر التى یتحملونها فى العمل.٣

  / االجهاد الجسمانى او الفكرى المتمیز الذى تتطلبه الوظیفة.٤
  نى المتخصص./ العمل الف٥

/ بالمئة ٤٠ب/ یجب ان الیتجاوز تعویض طبیعة العمل واالختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /
  من االجر بتاریخ اداء العمل.

  ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو االتى:
  / بالمئة لقاء الطبیعة الخاصة للوظائف واالعمال.٨/

  لقاء صعوبة االقامة فى منطقة العمل. / بالمئة١٠/
  / بالمئة لقاء المخاطر التى یتحملونها بالعمل.٩/

  / بالمئة لقاء االجهاد الجسمانى او الفكرى المتمیز.٥/



  / بالمئة لقاء العمل الفنى المتخصص.٨/
ل واالتحاد العام د/ یصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتى المالیة والشؤون االجتماعیة والعم

لنقابات العمال والتنظیم النقابى المختص بتحدید انواع ھذا التعویض تبعا للعناصر التى یمنح لقاءھا والفئات 
المستفیدة من كل من ھذه االنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بین 

  انواعه.
ى تمنح تعویض طبیعة العمل او االختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز / تستمر الجهات العامة الت١ھـ /

  النسب المشار الیها اعاله بمنح ھذه التعویضات وفق النسب المعادلة من االجر بتاریخ اداء العمل.
  / / تعتبر ھذه النسب ھى االساس فى حساب التعویضات التى تمنح بعد نفاذ ھذا القانون.٢

  جر بتاریخ اداء العمل بقرار من وزیر المالیة./ / تعادل ھذه النسب باال٣
  القسم الثالث

  تعویض التمثیل
  /٩٩المادة /

/أ / یمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبیعتها الخاصة/ مصروفات اضافیة لقاء الظهور بالمظهر 
  االجتماعى الالئق تعویض تمثیل .

مثیل الواردة فى مالك وزارة الخارجیة یحدد الحد االقصى لتعویض ب/ مع االحتفاظ باالحكام الخاصة بتعویض الت
  / لیرة سوریة شهریا.٢٥٠٠التمثیل ب/

ج/ یصدر مرسوم بتحدید الوظائف التى یستفید شاغلوھا من ھذا التعویض ومقدار استفادة كل منهم وشروط 
  وقواعد منحه وحجبه.

  القسم الرابع
  تعویض المسؤولیة المالیة

  /١٠٠المادة /
  /أ / یمنح تعویض المسؤولیة للعاملین لقاء المسؤولیة المالیة التى یتحملونها

  / بالمئة من الحد االقصى الجر الفئة االولى.٧ب/ یحدد الحد االقصى لتعویض المسؤولیة المالیة ب/
وقواعد ج/ تحدد الوظائف التى یستفید شاغلوھا من تعویض المسؤولیة المالیة ومقدار استفادة كل منهم وشروط 

  منحه وحجبه بقرار من وزیر المالیة.
  القسم الخامس

  تعویض العمل اإلضافي
  ١٠١المادة /

  یقسم تعویض العمل االضافي الى االنواع التالیة...
  / / أجور ساعات العمل االضافي.١

  / / تعویض العمل االضافي المقطوع.٢
  كیلها./ / تعویض اللجان التي تقضي القوانین واالنظمة النافذة بتش٣

  / / تعویض التكلیف بساعات التدریس االضافیة والقاء المحاضرات االضافیة.٤
  / / التعویض الممنوح من قبل االفراد والجهات الخاصة المستفیدة.٥

  /١٠٢المادة /
/أ / یجوز عند الضرورة وبقرار من الوزیر المختص او من یفوضه من المدیرین العاملین او من مدیري المشاریع 

ن اصحاب الجهة المختصة بالتعیین تكلیف بعض العاملین بساعات عمل اضافیة تزید على ساعات العمل او م
الرسمیة المقررة اصوال في الجهات التي یعملون لدیها وبما الیزید عن الحدود المسموح بها في ھذا القانون وذلك 

التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الشؤون باستثناء حاالت االعمال التحضیریة والتكمیلیة والكوارث والطوارىء 
  االجتماعیة والعمل حیث یجوز تكلیف العاملین فیها بساعات عمل اضافیة تزید على تلك الحدود .

  ب/ یمنح المكلف بساعات عمل اضافیة وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا
/ بالمئة عن ٢٥ل الرسمي مضافا الیه /عن كل ساعة اضافیة فعلیة یعادل قسط االجر المقطوع لساعة من العم

/ بالمئة عن ساعة العمل اللیلیة اما بالنسبة للعاملین على اساس االنتاج الفعلي فان ھذا ٥٠ساعة العمل النهاریة /
  المنح یتم على اساس االنتاج الفعلي المنجز خالل ساعات العمل االضافي ووفق االسس المذكورة اعاله.

  /١٠٣المادة /
جوز ان یتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا اي من العاملین لقاء قیامه بساعات عمل اضافي فعلیة /مهما /أ / الی

  / بالمئة من الحد االقصى الجر فئته.٥تعددت ھذه االعمال والجهات التي تؤدى فیها/ /
ة المنصوص ب/ یستثنى من الحد االقصى المنصوص علیه في الفقرة / أ / السابقة تعویض الحاالت االستثنائی

  /...١٠٢علیها في الفقرة / أ / من المادة /
  /١٠٤المادة /

/ من ھذا القانون یبقى التكلیف بساعات التدریس والقاء ١٠٥/١٠٩/أ / مع مراعاة ماورد في ھذه المادة والمواد /
راكز المحاضرات االضافیة في المعاھد على مختلف انواعها والمدارس التعلیمیة والمدارس المسلكیة والم

والدورات التدریبیة ومدارس ومراكز محو االمیة والمراكز الثقافیة خاضعا للقوانین واالنظمة النافذة بهذا الشأن. 



ویتمتع المعلمون والمدرسون على مالكات المعاھد والمؤسسات التعلیمیة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة 
مثالهم من المعلمین والمدرسین المعینین على مالك وزارة والعمل باالمتیازات الممنوحة بموجب ھذا القانون ال

  التربیة.
ب/ الیجوز ان یتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا اي من العاملین لقاء التدریس والقاء المحاضرات االضافیة في 

حدد مقدار اجر / بالمئة من الحد االقصى الجر فئته. ج/ ی٧الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة /مهما تعددت/ /
  الساعة او المحاضرة االضافیة الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /آ/ السابقة بمرسوم.

  /١٠٥المادة /
/أ / یجوز عند الضرورة وبقرار من الوزیر المختص تكلیف بعض العاملین باعمال اضافیة محددة خارج اوقات 

دیها ومنحهم لقاءھا تعویضا مقطوعا یحدد في ذلك القرار على ان العمل الرسمي المقرر في الجهات التي یعملون ل
/ بالمئة من الحد االقصى ٥الیتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا اي من العاملین لقاء ھذه االعمال /مهما تعددت/ /

  الجر فئته.
  ب/ الیجوز الجمع بین التكلیف بالعمل االضافي وساعات العمل االضافیة.

  /١٠٦المادة /
یتقاضي رؤساء واعضاء مجالس االدارة واللجان االداریة التعویض عن حضور جلسات ھذه المجالس واللجان /أ / 

  وفقا للقوانین النافذة بهذا الشأن.
ب/ تخضع اللجان االخرى التي تقضي القوانین واالنظمة النافذة بتشكیلها /بشأن التعویضات الممنوحة لرؤسائها 

على ان الیتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا أي  ٠لها في تلك القوانین واالنظمة  واعضائها/ الى النصوص الناظمة
  / بالمئة من الحد االقصى الجر٥منهم لقاء حضور ھذه اللجان /مهما تعددت/ /
  فئة العامل.

ج/ یشترط في منح التعویضات المقررة في النصوص القانونیة والتنظیمیة النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه 
بها في الفقرة /ب/ السابقة ان یتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي یتبع الیها 

  صاحب العالقة.
  /١٠٧المادة /

/أ / الیجوز ان یتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا .. اي من العاملین من اجور ساعات اضافیة وتعویضات اعمال 
  / بالمئة من الحد االقصى الجر فئته.٧ددت /اضافیة وتعویض اللجان /مهما تع

ب/ الیجوز ان یتجاوز مجموع مایتقاضاه شهریا .. اي من العاملین من اجور ساعات اضافیة وتعویضات اعمال 
/ بالمئة من الحد ١٤اضافیة وتعویضات اللجان وتعویضات التدریس والقاء المحاضرات االضافیة /مهما تعددت/ /

  االقصى من اجر فئته.
ج/ یستثنى من الحد االقصى المنصوص علیه في ھذه المادة تعویض الحاالت االستثنائیة المذكورة في الفقرة / أ / 

  /١٠٢من المادة /
  د/ تسري احكام ھذه المادة سواء تم التكلیف في الجهة التي یعمل بها العامل او في ایة جهة عامة اخرى.

  /١٠٨المادة /
ات المنصوص علیها في المواد السابقة المبالغ التي یتقاضاھا العاملون /بصفتهم /أ / التعتبر من قبیل التعویض

الوظیفیة/ من االفراد والجهات الخاصة المستفیدة وتبقى خاضعة الى القوانین واالنظمة الخاصة النافذة بشأنها 
والیجوز منحهم لقاء  شریطة ان تتم االعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي یعملون لدیها

القیام بهذه االعمال اي اجر او تعویض اضافة الى مایستوفى من االفراد والجهات الخاصة المذكورة . على ان 
  / بالمئة من الحد االقصى الجر فئته شهریا.٧الیتجاوز مجموع ھذه التعویضات /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /

/ ١٤/ السابقة /١٠٧شهریا اي من العاملین بموجب ھذه المادة والمادة /ب/ الیجوز ان یتجاوز مجموع مایتقاضاه 
بالمئة من الحد االقصى الجر فئته والیدخل ضمن ھذا الحد االقصى التعویض المذكور في الفقرة / أ / من المادة 

/١٠٢../  
  مة اخرى.ج/ تسري احكام ھذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي یعمل بها العامل ام في جهة عا

/ من ھذا القانون احكام قوانین التفرغ ١٠١/١٠٨د/ تراعى في منح التعویضات المنصوص علیها في المواد /
  الوظیفي.

  /١٠٩المادة /
  / من ھذا القانون..١٠١/١٠٨/أ / یستثنى من الحدود المعینة في المواد /

  / / تعویض تصحیح اوارق االمتحانات واعمال االمتحانات.١
  التألیف او االختراع. / / تعویض٢

/ / التعویضات التي تمنح بمناسبة التخمین العام لریع العقارات والعرصات وللجان المالیة المتعلقة بضرائب ٣
  الدخل.

  / / تعویض االنتاج الفكري والصحفي.٤
  / / تعویض االنتاج الفني وتعویض االعمال الفنیة التي یوءدیها الفنانون.٥

  مي./ / تعویض البحث العل٦
  / / تعویض الدراسات العلمیة والتقنیة والفنیة والهندسیة.٧



  / / تعویض الترجمة.٨
  / / التعویضات التي تقررھا لجان االنجاز المشكلة من قبل رئیس الجمهوریة.٩

  / / اجور الخدمات الطبیة الممنوحة بموجب القوانین واالنظمة النافذة.١٠
  / / اتعاب التحكیم.١١

  المحاكم. / / اجور خبراء١٢
  ٧/١٢/١٩٧٤/ تاریخ ٤١/ / التعویضات الشهریة الممنوحة للریاضیین بموجب القانون /١٣

ب/ یصدر رئیس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحدید حدود وقواعد واسس منح كل من تعویض االنتاج الفكري 
اسات العلمیة والتقنیة والفنیة والصحفي والفني واالعمال الفنیة الموءداة من قبل الفنانین والبحث العلمي والدر

والهندسیة والترجمة والتحكیم والتعویضات المقررة من قبل لجان االنجاز المشكلة من قبل رئیس الجمهوریة . 
  وكذلك تعویضات الخدمات الطبیة الممنوحة بموجب القوانین واالنظمة النافذة.

ستثناة من الحدود المعینة في ھذا القانون والمشار ج/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعویضات الم
  الیها في الفقرة / أ / من ھذه المادة خاضعة للقوانین واالنظمة النافذة بشأنها.

  /١١٠المادة /
  یصدر قرار من مجلس الوزراء بتحدید قواعد منح وحجب تعویض العمل االضافي في جمیع انواعه كافة.

  القسم السادس
  واجور النقلتعویضات االنتقال 

  الفرع االول
  تعویضات االنتقال ضمن االراضي السوریة

  /١١١المادة /
/أ / یستحق العاملون الذین ینتقلون بداعي الوظیفة ضمن االراضي السوریة تعویض انتقال یومي یعادل قسط 

  یومین من اجرھم.
خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من  ب/ یعطى تعویض االنتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل یوم یقضیه العامل

ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله. والیستحق العامل تعویض انتقال اذا لم یتجاوز بعد المكان الذي 
  / كیلومترا عن مركز عمله.٥٠ینتقل الیه /

  / ساعة.١٢عن / / ساعات والتزید٨ج/ یعطى تعویض انتقال یعادل قسط یوم من االجر عن المدة التي التقل عن /
/ یوما اال بموافقة خطیة مسبقة ١٥د/ الیجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمیة التي یمنح عنها تعویض االنتقال /

  / یوما.٣٠من الوزیر المختص وبحد اقصى قدره /
  /١١٢المادة /

لمبیت او المأكل / بالمئة اذا قدم للعامل ا١٥یخفض تعویض االنتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /
  / بالمئة في حال تقدیمهما معا.٣٠وبنسبة /

  /١١٣المادة /
  یمنح تعویض االنتقال في الحاالت التالیة...

/ العامل المعین مجددا اذا كان یقطن خارج منطقة عمله . ویعتبر بحكم العامل المعین مجددا العامل المسرح او ١
  لوظیفة اذا كان یقطن خارج منطقة عمله.المستقیل او المصروف من الخدمة المعاد الى ا

/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى اال اذا كان نقل العامل بناء على طلبه . ٢
  وتتحمل الجهة العامة المنقول الیها العامل تعویض االنتقال .

دبه وتتحمل الجهة العامة المندب الیها العامل / العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ینهى ن٣
  تعویض االنتقال.

  / العامل القائم بمهمة رسمیة.٤
/ العامل القائم بمهمة رسمیة الذي یضطر للتأخر في العودة السباب قاھرة او للمعالجة في احدى المشافي ٥

  الصحیة او للمكوث في محجر صحي .
  ید تمهیدا اللتحاقه بخدمة العلم االلزامیة او االحتیاطیة./ العامل المدعو للمثول امام شعب التجن٦

/ العامل الذي یغادر منطقة عمله لالشتراك في االمتحانات المسلكیة او المهنیة التي تجرى بناء على طلب الجهة ٧
  العامة .

  / العامل الذي یغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسریح الطبیة.٨
نطقة عمله بدعوة رسمیة الداء شهادة لها عالقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى / العامل الذي یغادر م٩

  الجهات المختصة بالتحقیق القضائي او المحاكم او الجهات التأدیبیة او الجهات الرسمیة االخرى.
ى المحاكم او / العامل الذي یغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقیق القضائي او احد١٠

احدى الجهات التأدیبیة او احدى الجهات الرسمیة االخرى كمدعى علیه بسبب یتعلق بالوظیفة شریطة تحقق 
  / من ھذا القانون.٩١الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /

افي حكمها التي الترتب / العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته الي سبب كان /باستثناء االستقالة او م١١
  معاشا تقاعدیا/ حین طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر یختاره ضمن القطر.

  /١١٤المادة /



مع مراعاة االحكام المتعلقة بالعاملین في الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجهاز المركزي للرقابة المالیة 
  هم..الواردة في القوانین واالنظمة الخاصة ب

/ أ / یعطى تعویض االنتقال بناء على اذن سفر موقع من... الوزیر المختص .. معاوني الوزیر والمدیرین العامین 
والمدیرین في االدارة المركزیة للوزارة ذات العالقة... معاون الوزیر او المدیر العام المختص /حسب الحال/ .. 

امة ذات الطابع االداري . .. المدیر العام او من یفوضه.. لسائر لبقیة العاملین في االدارة المركزیة للجهة الع
العاملین في الموءسسة او الشركة او المنشأة العامة /سواء في االدارة المركزیة او الفروع في المحافظات/. .. 

من  المحافظین او من یفوضونهم .. لبقیة العاملین في مركز المحافظة. .. مدیري المناطق او من یفوضونهم
  مدیري النواحي .. لبقیة العاملین في المنطقة.

/ یتوجب على العامل توقیع اذن سفره من الجهة المختصة المشار الیها في الفقرة / أ / السابقة قبل  ١/ب/ 
مغادرته مركز عمله وبعد عودته الیه . وتحدد الجهة المذكورة حین توقیعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى 

  .منطقة عمله
/ / یدون العامل الذي یشغل وظیفة مدیر فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون سفر مرافقیه ساعة وصولهم الى ٢

مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها. اما العاملون االخرون فتشاھد اذون سفرھم بالوصول الى مكان المهمة 
عامة التي یتبعها العامل وذلك في حالة وجود والمغادرة من اعلى رئیس اداري یعمل في مكان المهمة في الجهة ال

فرع للجهة العامة المعنیة في مكان المهمة واال فمن المحافظ او مدیر المنطقة او مدیر الناحیة او من یمثلهم 
  /حسب الحال/.

ي /ج/ یتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غیر انه /في الحاالت االضطراریة الت
تستدعي المغادرة السریعة في وقت یتعذر فیه الحصول على اذن سفر/ یكتفى باخذ موافقة شفویة على المغادرة 

من المرجع المختص المشار الیه في الفقرة / أ / من ھذه المادة .على ان ینظم اذن السفر ویوءشر علیه فور عودة 
  العامل من مهمته.

رة واحدة .والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي یقضیها العامل خارج /د/ الیجوز استعمال اذن السفر اال لسف
  منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته الیها.

  /١١٥المادة 
یجوز منح العامل الذي تستوجب طبیعة عمله سفرا متواصال او القیام بمهمة طارئة تعویضا شهریا مقطوعا یحدده 

ي القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجوالت وعلى ان الیتجاوز الوزیر المختص بقرار منه على ان یحدد ف
  / بالمئة من اجر العامل المقطوع.١٥تعویض االنتقال الشهري /

  /١١٦المادة 
ان االشخاص من غیر العاملین الذین یكلفون باالنتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمیة من الدولة 

تعویض انتقالهم ودرجات سفرھم في وسائط النقل بقرار من الوزیر  یسافرون على حسابها. ویحدد مقدار
  المختص.

  الفرع الثاني
  تعویضات االنتقال للموفدین بمهمة رسمیة خارج الجمهوریة العربیة السوریة

  /١١٧المادة 
  /..٢٤/١١/٢٠٠٣/ تاریخ٣٥مع مراعاة قانون البعثات العلمیة والقانون رقم/

  شخاص المكلفین بمهام رسمیة خارج الجمهوریةأ / یتم ایفاد العاملین واال
  العربیة السوریة وفق مایلي..

  / / بمرسوم.. في الحالتین التالیتین..١
/ یوما سواء اتم االیفاد في القطاع االداري ام في ٣٠االیفاد لتمثیل الجمهوریة العربیة السوریة لمدة تتجاوز / --

  القطاع االقتصادي.
  / من ھذه الفقرة.٢/یوما وذلك مع مراعاة البند/٣٠داري لمدة تتجاوز /االیفاد في القطاع اال --

/ / بقرار من القائد العام للجیش والقوات المسلحة.. للموفدین من العاملین المدنیین في القوات المسلحة وفي ٢
  وزارة الدفاع والجهات االداریة واالقتصادیة التابعة لها.

  في جمیع الحاالت االخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهوریة./ / بقرار من رئیس مجلس الوزراء ٣
  ب/ یحدد في صك االیفاد مدى استحقاق الموفد لتعویضات االنتقال والجهة التي تتحمل دفع ھذه التعویضات.

  /١١٨المادة 
م تعویضات یعطى العاملون واالشخاص المكلفون بمهمة رسمیة في البالد العربیة واالجنبیة التعویضات التالیة باس

  انتقال..
/ من ھذا القانون مضافا الیه ١١١/أ / یعطى العاملون تعویض االنتقال المنصوص علیه في الفقرة/ أ / من المادة /

  بدل االغتراب المقرر للعاملین في السلك الخارجي في البلد الموفد الیه العامل.
ن فیها /ومن في حكمهم/ الموفدین بمهمة رسمیة /ب/ تطبق على روءساء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والعاملی

  خارج مراكز وظائفهم االحكام الواردة بهذا الشأن في مالك وزارة الخارجیة.
  /ج/ یحدد للموفد من غیر العاملین في صك ایفاده اجر شهري مقطوع موءقت ویعطى:

  / / مقدارا من االجر الموءقت المذكور بنسبة مدة ایفاده.١



/ من ھذا القانون على اساس االجر ١١١تقال المنصوص علیه في الفقرة / أ / من المادة // / تعویض االن٢
الشهري المقطوع الموءقت المذكور مضافا الیه بدل االغتراب المقرر للعاملین في السلك الخارجي في البلد الموفد 

  الیه.
  الك وزارة الخارجیة./د/ التدخل في حساب بدل االغتراب العالوات المقررة للمتزوجین بموجب م

/ھـ/ یبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهوریة العربیة السوریة ببدل االغتراب قبل وصوله الى المكان 
  / ساعة وینتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .٢٤الموفد الیه ب/

/ بالمئة لقاء النفقات ٢٠/ج/ من ھذه المادة / /و/ یضاف الى كامل التعویضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب
  النثریة.

/ز/ یعطى تعویض االنتقال الوارد في ھذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ویحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من 
  / من ھذا القانون.١١١المادة /

وجب ھذه المادة/ بمقدار الثلث /ح/ یخفض تعویض االنتقال الیومي وبدل االغتراب والنفقات النثریة /الممنوحة بم
  اذا قدم له المبیت او المأكل وبمقدار الثلثین في حال تقدیمهما معا .

/ط/ الیجوز تقاضي تعویضات االنتقال من اكثر من جهة واحدة . واذا تقاضى الموفد اي تعویض نقدي اخر لقاء 
ابقة فیحسم ماتقاضاه من استحقاقه االنتقال اضافة الى مایستحقه من تعویضات انتقال بموجب الفقرات الس

  المذكور.
  

  الفرع الثالث
  اجور النقل ضمن االراضي السوریة

  اوال.. اجور نقل العامل
  /١١٩المادة /

  / من ھذا القانون.١١٣/أ / تقدم وسائط النقل عینا الى العامل .في الحاالت المحددة في المادة /
مل یمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في /ب/ اذا تعذر تقدیم وسائط النقل عینا الى العا

  / بالمئة لقاء النفقات النثریة.٣٠اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمیة مضافا الیها /
  /ج/ یجوز في االحوال التي یعود تقدیرھا للوزیر المختص الموافقة على استئجار سیارة خاصة.

  ثانیا ..اجور نقل عائلة العامل
  /١٢٠دة /الما

/من ھذا القانون ان ١١٣/ من المادة /١١و٣و٢و١/أ / یحق للعامل في الحاالت المنصوص علیها في الفقرات /
  ینقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة ..

  / الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددھن ووفق احكام الشریعة.١/
  ي./ االوالد الذین یستحق عنهم التعویض العائل٢/
  / الوالدان واالخوة واالخوات الذین یعیلهم شرعا.٣/

  / بالمئة لقاء النفقات النثریة.٣٠/ب/ یضاف الى اجور النقل المستحقة وفق ھذه المادة /
  /ج/ تستفید افراد عائلة العامل المتوفى من احكام ھذه المادة.

  ثالثا ... اجور نقل االمتعة واالثاث
  /١٢١المادة /

/من ١١٣/ من المادة /١١و٣و٢و١ل عینا الى العامل في الحاالت المنصوص علیها في الفقرات /تقدم وسائط النق
  ھذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.

  /١٢٢المادة /
  اذا تعذر تقدیم وسائط النقل عینا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فیتم نقلها وفق ما یلي:

/ من ھذا ١٢٠یل احدا من افراد عائلته المنصوص علیهم في المادة // اذا كان العامل غیر متزوج وكان الیع١/
  /كغ وفق التعرفة الرسمیة.٢٥٠٠القانون تدفع له اجور نقل/

 ١/ من ھذ١٢٠/ اذا كان العامل متزوجا او كان یعیل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علیهم في المادة /٢/
  / كغ وفق التعرفة الرسمیة.٥٠٠٠سیارة كاملة تدفع له اجور نقل /القانون وكانت امتعته واثاث منزله الیستوعب 

/ من ھذا ١٢٠/ أ / اذا كان العامل متزوجا او كان یعیل احد او بعض افراد عائلته المنصوص علیهم فى المادة /٣/
قل تتناسب القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم یتطلب سیارة كاملة فیستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة ن

حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول . وتحدد كیفیة االستئجار وشروطه واثبات وصول االشیاء بتعلیمات 
  تصدر عن وزیر المالیة.

ب/ تصرف للعامل النفقات التى تعتبر من متممات نقل االمتعة واالثاث وتحدد انواع ھذه النفقات وشروط صرفها 
  المالیة.بتعلیمات تصدر عن وزیر 

  ج/ یستفید افراد عائلة المتوفى من احكام ھذه المادة.
  الفرع الرابع

  الباب الرابع عشر
  انتهاء الخدمة



  /١٣١المادة /
  تنتهى خدمة العامل الحد االسباب التالیة:

  // اتمام العامل الستین من العمر.١
  // االستقالة او مافى حكمها.٢
  // التسریح السباب صحیة.٣

  م صالحیة العامل المتمرن.// ثبوت عد٤
  // التسریح بسبب ضعف اداء العامل.٥

  // التسریح التأدیبى.٦
  // الطرد.٧

  // الصرف من الخدمة.٨
  // الوفاة.٩

  /١٣٢المادة /
یجوز /فى حاالت الضرورة/ بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزیر المختص تمدید 

امه الستین من العمر لمدة سنة قابلة للتجدید حتى خمس سنوات على ابعد حد...وتدخل الخدمة خدمة العامل بعد اتم
  الممددة فى حساب المعاش والترفیع.

  /١٣٣المادة /
  /أ / االستقالة..ھى تقدیم العامل طلبا خطیا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ویتم قبول ھذه االستقالة..

  وزیر والمدیرین العامین./ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى ال١
  / / بقرار من الوزیر المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعیین ایهما ادنى بالنسبة لسائر العاملین.٢

  /ب/ یجب البت فى طلب االستقالة اما بالقبول او الرفض خالل ستین یوما من تاریخ تقدیمه.
  المؤیدات الواردة فى القوانین النافذة بهذا الشأن. /ج/ تطبق بحق العاملین المخالفین الحكام ھذه المادة
  /١٣٤المادة /

  
/ السابقة وقبل ان ١٣٣یحق للعامل سحب طلب االستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /

  یصدر صك قبول استقالته وفى ھذه الحالة یعتبر طلب االستقالة ملغى.
  /١٣٥المادة /

  المستقیل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة./أ / یعتبر بحكم 
/ یوما من تاریخ تبلیغه صك ١٥// العامل المعین او المسمى او المنقول او المندب الذى الیباشر عمله خالل /١

  التعیین او التسمیة او النقل او الندب.
  تاریخ تبلیغه صك انهاء الندب./ یوما من ١٥/ / العامل الذى ینهى ندبه والیلتحق بوظیفته خالل /٢

/ یوما من تاریخ تركه الوظیفة او ١٥/ / العامل الذى یترك وظیفته بدون اجازة قانونیة والیستأنف عمله خالل /٣
  / یوما بصورة متقطعة خالل السنة الواحدة.٣٠الذى یتغیب اكثر من/

  نتهاء اجازته./ یوما من تاریخ ا١٥/ / العامل المجاز الذى الیستأنف عمله خالل /٤
  /یوما من تاریخ تسریحه من الجیش.١٥/ / العامل المدعو لخدمة العلم الذى الیستأنف عمله خالل /٥

  /یوما من تاریخ انتهاء ایفاده.١٥// العامل الموفد بمهمة رسمیة الذى الیستأنف عمله خالل/٦
/یوما ٣٠حت تصرف جهته العامة خالل // / العامل الموفد للدراسة او لالطالع او للتدریب الذى الیضع نفسه ت٧

  من تاریخ انتهاء او انهاء ایفاده.
/ یوما ٣٠/ / العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بال اجر الذى الیضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خالل /٨

  من تاریخ انتهاء االعارة او االجازة.
ددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته الیه بعد /ب/ فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المح

یعتبر ھذا الغیاب اجازة اداریة محسوبة  ٠انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غیابه مبررا من قبل الجهة العامة 
  على اجازاته االداریة السنویة المستحقة وعند عدم كفایتها یعتبر الباقى اجازة خاصة بال اجر.

  ق بحق العاملین المعتبرین بحكم المستقیلین المؤیدات الواردة فى القوانین النافذة بهذا الشأن./ج/ تطب
  /١٣٦المادة /

  /أ / یتبع فى حال الغاء الوظیفة مایلى:
/ / ینقل العامل الى وظیفة شاغرة تتوفر فیه شروط شغلها معادلة لوظیفته فى مالكه كما یحوز نقله الى مثل ھذه ١

  اى مالك اخر.الوظیفة فى 
/ /عند عدم وجود وظیفة شاغرة معادلة فى مالكه او عدم نقله الى مالك اخر یعطى العامل حق الخیار خالل شهر ٢

یبدأ من تاریخ الغاء الوظیفة بین قبول وظیفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه فى شغل اول وظیفة فى مالكه معادلة 
  وقه وفق القوانین النافذة.لوظیفته الملغاة وبین التسریح وتصفیة حق

/ یوما تبدأ اعتبارا من تاریخ ٣٠/ب/ یتم التسریح بصك من الجهة التى تمارس حق التعیین خالل مدة اقصاھا /
  اختیار العامل التسریح.

  /١٣٧المادة /



  لمالیة..مع االحتفاظ باحكام قانون الهیئة المركزیة للرقابة والتفتیش واحكام قانون الجهاز المركزى للرقابة ا
//یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزیر العدل ووزیر الشؤون ١

االجتماعیة والعمل ورئیس الجهاز المركزي للرقابة المالیة صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل 
  المصروف من الخدمة وفقا للقوانین النافذة.

/من ھذه المادة /وذلك مهما كانت صفة ھذا ١عامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/// ال یسمح باستخدام ال٢
  االستخدام/ اال بقرار من رئیس مجلس الوزراء یجیز ذلك.

  /١٣٨المادة /
  /أ /یصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحاالت التالیة منحة نقدیة تعادل مثلي اجره االخیر..

  تین من العمر.// اتمام العامل الس١
  // االستقالة التي ترتب معاشا تقاعدیا.٢

  // التسریح السباب صحیة.٣
  // التسریح بسبب الغاء الوظیفة.٤

  // الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.٥
  // التسریح بسبب ضعف االداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرین عاما او اكثر.٦

  لوفاة.// ا٧
  ب/یصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحاالت التالیة منحة نقدیة تعادل مثل اجره االخیر..

  /االستقالة التي الترتب معاشا تقاعدیا١
  /الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.٢

  من عشرین عاما. /التسریح بسبب ضعف االداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل٣
  ج/الیجوز صرف المنحة النقدیة المذكورة اكثر من مرة /طیلة مدة خدمة العامل في الدولة/.

  /١٣٩المادة /
/أ /یجوز /بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر المختص/ اعادة العامل المستقیل او 

  فر فیه شروط شغلها.المعتبر بحكم المستقیل باجره السابق الى وظیفة تتو
/ب/یجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظیفة باجره السابق 

  لوظیفة تتوفر فیه شروط شغلها.
/ج/یجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعیین/ اعادة العامل المسرح السباب صحیة الى الخدمة وفق احكام 

المسرح بسبب الغاء الوظیفة وذلك اذا شفي نهائیا من مرضه وكان شفاؤه مؤیدا بتقریر من لجنة اعادة العامل 
  التسریح الطبیة العامة.

/د/یجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام ھذه المادة الشروط العامة للتعیین المنصوص علیها في 
  /من ھذا القانون.٨/١١اد//من ھذا القانون والتخضع االعادة الى احكام المو٧المادة/

/ھـ/یقصد باالجر السابق في مجال تطبیق احكام ھذه المادة الراتب او االجر الشهري المقطوع الذي كان فیه العامل 
عند انتهاء خدمته مضافا الیه الزیادات العامة في الرواتب واالجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص 

  التشریعیة الصادرة بهذا الشأن.
  اب الخامس عشرالب

  احكام عامة
  /١٤٠المادة /

مع االحتفاظ باالحكام القانونیة المتعلقة بنقل ضباط الجیش والقوات المسلحة وقوى االمن الداخلي الى وظائف 
مدنیة والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملین في وزارة الخارجیة وتعویضات المعالجة والتداوي للعاملین في 

/ومن في حكمهم/.. الیجوز منح العاملین اي مبلغ او مزیة اضافیة الى االجر المعرف في المادة البعثات الخارجیة 
االولى من ھذا القانون سوى التعویضات والمكافأت وعالوات االنتاج والمزایا االخرى المنصوص علیها في ھذا 

  القانون وفي االنظمة الداخلیة الصادرة وفقا الحكامه.
  /١٤١المادة /

سب التعویضات والمكافآت التشجیعیة والعالوات االنتاجیة والحوافز المادیة المنصوص علیها في ھذا /أ /تح
القانون على اساس االجور الشهریة المقطوعة بتاریخ اداء العمل الذي استوجب التعویض او المكافأة او الحافز او 

  العالوة فیما اذا منحت على اساس نسبي من االجر.
/من ھذا القانون فیما اذا كانت تمنح على ٩٦قرة/ أ /السابقة على التعویضات المعددة في المادة//ب/ینطبق نص الف

  اساس نسبي من االجر على ان تعادل نسبها باالجر بتاریخ اداء العمل بقرار من وزیر المالیة.
  /١٤٢المادة/

ز الحد االقصى المقرر في ھذا القانون كل من یتقاضى تعویضا او مكافأة او حافزا او عالوة انتاجیة او مزیة تتجاو
والمراسیم والقرارات الصادرة باالستناد الیه یسترد منه المبلغ الذي یزید على الحد االقصى المذكور. وفي حال 

  ثبوت سوء نیته یعاقب باالضافة الى االسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.
  /١٤٣المادة /

ختصة بالنظر في جمیع المنازعات التاشئة عن تطبیق ھذا القانون بما في ذلك القضاء االداري ھو السلطة الم



الخالفات المالیة الناجمة عن االجور والتعویضات للعاملین وسائر المنازعات التي تنشأ بینهم وبین اي من الجهات 
  العامة.

  /١٤٤المادة /
  ته النافذة.یخضع العاملون الى احكام قانون التنظیم النقابي العمالي وتعدیال

  /١٤٥المادة/
  /أ /یحدث...

  // سجل عام للعاملین.. في جمیع الجهات العامة.١
  // سجل خاص للعاملین.. في كل من الجهات العامة.٢

  ب/یرتبط السجل العام للعاملین برئاسة مجلس الوزراء.
  ج/یصدر النظام الخاص لكل من السجلین المذكورین بقرار من رئیس مجلس الوزراء.

  اب السادس عشرالب
  احكام خاصة باالستخدام المؤقت والتعاقد

  /١٤٦المادة/
/أ /یجوز للجهة العامة وضمن حدود االعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتین /على 

  اعمال مؤقتة بطبیعتها/ او موسمیین او عرضیین .
مال التي یجوز فیها استخدام ھؤالء العمال كما یحدد بوجه ب/یحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحاالت واالع

  خاص.
  /االسس والقواعد التي یجري بموجبها استخدام ھؤالء العمال.١

  /االسس والشرائط التي یتم بموجبها تحدید االجور التي یتم فیها االستخدام.٢
تماعیة والعمل واالتحاد العام ج/ یصدر رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري المالیة والشؤون االج

  لنقابات العمال صكا نموذجیا یتم بموجبه اجراء صكوك االستخدام.
  د/ یستفید العمال المؤقتون من التعویض العائلي وفق االحكام النافذة بهذا الشأن على العاملین الدائمین.

في صكوك استخدامهم المنبثقة  ھـ/ یخضع العمال المؤقتون والموسمیون والعرضیون في كل مالم یرد علیه نص
عن الصك النموذجي الحكام ھذا القانون وقانون التأمینات االجتماعیة في سائر المنازعات التي تنشأ بینهم وبین 

  الدولة.
  /١٤٧المادة /

/أ / یجوز للجهة العامة وضمن حدود االعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء 
  ین والمهنیین.واالختصاصی

  /ب/ یحدد النظام الداخلي للجهة العامة..
  / / الحاالت التي یتم بها التعاقد.١

  / / اسس وقواعد تحدید اجور المتعاقدین.٢
/ / اسس وقواعد تحدید الحقوق االخرى لهؤالء المتعاقدین على اال تزید ھذه الحقوق عن الحقوق التي یجوز ٣

  ئمین.منحها المثالهم من العاملین الدا
  / / الجهة المخولة باجراء التعاقد.٤

  ج/ یتم تصدیق العقود الجاریة وفق احكام ھذه المادة كما یلي:
/ / بمرسوم ..فیما اذا كان االجر الشهري المقطوع المتعاقد علیه یبلغ او یزید عن الحد االقصى الجر الفئة االولى ١

  من جداول االجور الملحقة بهذا القانون.
من الوزیر المختص .. فیما اذا كان االجر الشهري المقطوع لمتعاقد علیه یقل عن الحد المشار الیه في / / بقرار ٢

  / السابق.١البند /
د/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/من ھذه المادة یخضع المتعاقدون في عالقتهم مع الجهات العامة المتعاقدین معها 

كام الواردة في عقود استخدامهم دون غیرھا من احكام ھذا القانون /سواء من حیث الواجبات او الحقوق/ الى االح
  او اي قانون او نظام اخر.

  /١٤٨المادة /
/أ / الیجوز ان یجري االستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص علیه في ھذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى 

  المادة االولى من ھذا القانون.
  قت او التعاقد الجاري وفق احكام ھذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/./ب/ الینقلب االستخدام المؤ

/ج/ تنتهي مفاعیل الصكوك والعقود المشار الیها في ھذا الباب بانتهاء المدة المحددة فیها . والیجوز االستمرار في 
  تنفیذھا بعد ذلك اال اذا جددت او مددت اصوال.
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