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 /    2839       قــرار رقــم / ال

وزير السياحة 

 2004لعام  /50أحكام القانون األساسي للعاملني بالدولة رقم /بناءً على 

.القاضي بإحداث وزارة السياحة 1972لعام  /41وأحكام املرسوم التشريعي رقم /

.2016لعام  /203ى املرسوم رقم /وعل

وتعديالتىىىىع وتعلي اتىىىىع التن ي يىىىىة  31/12/2014تىىىىاري   /36وعلىىىىى أحكىىىىام القىىىىانون رقىىىىم /

 .29/3/2015م.و تاري  /10الصادرة بالقرار رقم/

املتضىىى ج اءىىىراءال وأ ىىىو   10/10/2013م.و تىىىاري  /66وعلىىىى قىىىرار رجاسىىىة مالىىىم الىىىوزراء رقىىىم/

 .العامة التعيني والتعاقد لدى اجلهال

املتضىىى ج حسىىىال معامىىى  التمقيىىى  لل شىىى ولني  17/7/2017تىىىاري   /1543وعلىىىى القىىىرار رقىىىم/

  .وتعديالتع 2014لعام  /36بأحكام املرسوم التشريعي رقم /

 2018/       8   /8  تىىىىاري /   1682/8    /رقىىىىم وعلىىىىى  تىىىىال اجلهىىىىاز املر ىىىىة  للرقابىىىىة املاليىىىىة 

 .االختبار املتض ج اعت اد مشروع اإلعالن عج

 :النـــإع

مى  عىدد مىج املىوامنني مىج ال  ىال السىنو  للتعاقىد تعلج وزارة السىياحة عىج اءىراء اختبىار  - (1) املادة

مىىج  /146اخلامسىىة( جوءىىو عقىىود اسىىتيدام سىىنوية وملىىة أحكىىام املىىادة /-الرابعىىة-)المالمىىة

والصىىا الن ىىو ءي وتعديالتىىع  2004لعىىام  /50القىىانون األساسىىي للعىىاملني ملىىي الدولىىة رقىىم/

وبىىأءور بىىدء  7/5/2005تىىاري   /547الصىىادر عىىج رجاسىىة مالىىم الىىوزراء جوءىىو القىىرار رقىىم /

:اجلداو  التاليةالتعيني، وملة الشهادال واملؤهالل املطلوبة ض ج 

 الجمهورية العربية السورية 

 وزارة السياحة 
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 اإلدارة المركزية والجهات التابعة للوزارة في محافظة دمشق

 العدد الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

شهادة تعليم أساسي + شهادة خبرة مهنية ملي استيدام  المالمة
 احلاسو

 4 4 8 ادار 

 الرابعة

 ء هربا/ خبرة مهنية شهادةشهادة التعليم األساسي + 
 

 2 2 4 مهني  هرباء

خبرة مهنية ملي  يانة  شهادةشهادة التعليم األساسي + 
 التبريدأءهةة التكييف و

 

مهني تكييف 
 2 2 4 وتبريد

 1 1 2 مهني جنار  خبرة مهنية شهادةشهادة التعليم األساسي + 

شهادة التعليم األساسي + شهادة خبرة مهنية ملي ماا  
 1 2 3 مهني  حية الت ديدال الصحية

 4 4 8 مراس  شهادة التعليم األساسي

 4 4 8 جةسا + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي

 اخلامسة

 4 4 8 مستيدم شهادة التعليم األساسي

 4 4 8 حارس شهادة التعليم األساسي

 

 الجهات التابعة للوزارة في محافظة ريف دمشق

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 املطلول

 و   
 باقي املتقدمني  الشهداء

ملي استيدام  شهادة تعليم أساسي + شهادة خبرة مهنية المالمة
 1 1 2 ادار  احلاسو

 الرابعة

 ء هربا /شهادة التعليم األساسي + شهادة خبرة مهنية
 

 مهني  هرباء
 

4 2 2 

 2 2 4 مراس  شهادة التعليم األساسي

 1 1 2 ساجة + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي

 اخلامسة

 شهادة التعليم األساسي

 

 1 1 2 مستيدم

 
 يم األساسيشهادة التعل

 
 1 1 2 حارس
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 حلبالجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة 

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 املطلول

 باقي املتقدمني  و  الشهداء

 المالمة
 

شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 
 احلاسو

 2 2 4 ادار 

 الرابعة

 
 ء هربا/هادة خبرة شهادة التعليم األساسي + ش

 
 2 2 4 مهني  هرباء

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 2 2 4 مراس 

 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 2 2 4 ساجة

 اخلامسة
 

 شهادة التعليم األساسي
 

 2 2 4 مستيدم

 

 الالذقيةالجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة 

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 املطلول

 باقي املتقدمني  و  الشهداء

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة
 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 

 طرطوسالجهات التابعة للوزارة في محافظة 

 ع  ال املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
العدد 
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة
 

شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 
 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة
 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة
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 حمصالجهات التابعة للوزارة في محافظة 

العدد  الع   صاصاملؤه  العل ي واالخت ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
  هرباءشهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية 

 
 1 1 2 مهني  هرباء

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 مراس 

 اخلامسة
 

 شهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 مستيدم

 

 ةالجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة حما

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 املطلول

 و   
 باقي املتقدمني  الشهداء

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
 ء هربا/عليم األساسي+ شهادة خبرة مهنيةشهادة الت

 
 1 1 2 مهني  هرباء

 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 اخلامسة

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 2 3 مستيدم

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 2 3 حارس

 

 السويداء الجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة

العدد  الع    ي واالختصاصاملؤه  العل ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
 ء هربا/شهادة التعليم األساسي + شهادة خبرة مهنية

 
 1 1 2 مهني  هرباء

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 مراس 

 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 اخلامسة

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 2 3 مستيدم

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 2 3 حارس
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 درعاالجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة 

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 2 3 مراس 

 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 اخلامسة
 

 شهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 مستيدم

 الحسكةفظة الجهات التابعة للوزارة ضمن محا

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 املطلول

 و   
 باقي املتقدمني الشهداء

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
 ء هربا/شهادة التعليم األساسي + شهادة خبرة مهنية 

 

 
 مهني  هرباء

 
2 1 1 

 
 دة التعليم األساسيشها

 
 1 1 2 مراس 

 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 اخلامسة

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 مستيدم

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 حارس

 دير الزور الجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة

 
 ءالكهربا/شهادة خبرة مهنية شهادة التعليم األساسي+

 
 1 1 2 مهني  هرباء

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 مراس 

 اخلامسة

 
 األساسيشهادة التعليم 
 

 1 1 2 مستيدم

 
 شهادة التعليم األساسي

 
 1 1 2 حارس
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 القنيطرة الجهات التابعة للوزارة ضمن محافظة

العدد  الع   املؤه  العل ي واالختصاص ال  ة
 باقي املتقدمني  و  الشهداء املطلول

 المالمة

 
شهادة التعليم األساسي +شهادة خبرة مهنية ملي استيدام 

 احلاسو
 

 1 1 2 ادار 

 الرابعة
 

 شهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 مراس 

 
 
 + شهادة سوق ع وميشهادة التعليم األساسي
 

 1 1 2 ساجة

 اخلامسة
 

 شهادة التعليم األساسي
 

 مستيدم
 1 1 2 حارس

 

املعلىىىج عنىىىع أن يحقىىىة شىىىروي التعيىىىني  االختبىىىار يشىىىتري ملىىىي ج يتقىىىدم الىىىى  – (2) املىىىادة

مىىىج القىىىانون األساسىىىي للعىىىاملني ملىىىي الدولىىىة رقىىىم  /7ة /املنصىىىوص عليهىىىا ملىىىي املىىىاد

 وتعديالتع. /2004لعام / /50/
 

وتعديالتىىع  2014لعىىام  /36حتاىىة لىى و  الشىىهداء وملىىة مىىا هىىو مبىىني بالقىىانون رقىىم / – (3) املىىادة

نسىىىبة  2015لعىىىام  /10وتعلي اتىىىع الصىىىادرة بقىىىرار رجاسىىىة مالىىىم الىىىوزراء رقىىىم /

للتعاقىىد معهىىم، وملىىي حىىا  عىىدم االختبىىار ا جوءىىو ا( مىىج الشىىواملر املىىراد ملؤهىى50%)

يصىىىار الىىىى مىىى ء االختبىىىار ( مىىىج  و  الشىىىهداء مىىىج تقىىىدموا الىىىى ا%50تىىىواملر نسىىىبة )

 .الشواملر ال اجضة مج ملير  و  الشهداء
 

 :وملقاً لآلتي االختبار حتدد األوراق المبوتية املطلوبة لالشتراك ملي  – (4) ادةىىامل

ملىىة الن ىىو ع املعىىد لهىى   القايىىة ملصىىة عليهىىا  ىىورة شيصىىية حديمىىة ملىو خطىىي و -

 عليىىىع ملصىىىقاً يقىىىدم ملىىىي ديىىىوان الىىىوزارة ومىىىديريال السىىىياحة ملىىىي ا امل ىىىال 

 (  .س مىىىاب  اعىىىادة اع ىىىار 50 .س( مىىىاب  ماهىىىود حربىىىي بىىىى ) 25)مىىىاب  مىىىالي ل 

ابقة مىى  باملسىى (  .س مكتىىول عليىع ملىىو اشىىتراك4(  .س مىىاب  ادارة محليىىة بىىى )10بىى )

املؤهىى  العل ىىي( وعلىىى مسىىؤوليتع -مومنىىع ااتىىار وا امل ىىة-  ىىر )االسىىم والشىىهرة

 .الشيصية ض ج مقلف ورقي

 ىىىورة عىىىج البطاقىىىة الشيصىىىية أو اخىىىراع قيىىىد مىىىدني حىىىدي  لىىىم  ىىى  علىىىى  -

 .استصدار  ثالثة أشهر ولم يطرأ عليع أ  تعدي 

  ورة مصدقة عج املؤه  العل ي واملهني املطلول. -

 ىىورة عىىج شىىهادة قيىىد الع ىى  بىى ال املؤهىى  العل ىىي واملهنىىي للو ي ىىة املعلىىج  -

عنهىىىا أو مل ىىىة التسىىىاي  األعلىىىى مليهىىىا شىىىريطة احلصىىىو  علىىىى املؤهىىى  العل ىىىي 

 واملهني املطلول.



7 
 

 

مىىج العىىىاملني  لالختبىىىارمواملقىىة اجلهىىة العامىىىة ملىىي حىىا   ىىىان الراملىىو بالتقىىدم  -

 .جلهةالداج ني أو املؤقتني ملي الدولة لدى ه   ا

وثيقىىة استشىىهاد أو وثيقىىة عاىىة تىىام  ىىىادرة عىىج مكتىىو شىىؤون الشىىهداء ملىىىي  -

دمشىىىة أو أحىىىد ملروعىىىع مىىىج ا امل ىىىال أو عىىىج اجلهىىىة املعنيىىىة )مكتىىىو األمىىىج 

االحتىىىاد العىىىام لنقابىىىال الع ىىىا ( و لىىىا بالنسىىىبة لل شىىى ولني بأحكىىىام -الىىىومني 

 وتعديالتع. 31/12/2014تاري   /36القانون رقم /

 

 :االختبار تصدر وزارة السياحة قراريج يتض نان أس اء املقبولني لالشتراك ملي  – (5) ادةىامل

 .القرار األو  ل و  الشهداء واملصابني بعاة تام -

  .القرار الماني لباقي املتقدمني -
 

ويعلىىج ملىىي لوحىىة اإلعالنىىال ملىىي الىىوزارة ومىىديرياتها ملىىي ا امل ىىال وعلىىى موقعهىىا االلكترونىىي 

www.syriatourism.org  ملىىىدة ال تقىىى  عىىىج خ سىىىة عشىىىر يومىىىاً، ويحىىىدد مليىىىع مكىىىان وموعىىىد

يىىوم مىىج موعىىد  ويحىىة ملىىج لىىم يكىىج اسىى ع موءىىوداً ملىىي  /15االختبىىار الع لىىي و لىىا قبىى  /

 قرار القبو  أن يتقدم بطلو اعتراض يتم البت مليع قب  موعد االختبار الع لي. 
 

 

 :االختبارشت   ي – (6) ادةىىامل

درءىىىة  /85لل تقىىىدمني املقبىىىولني باالشىىىتراك ملىىىي االختبىىىار ما ىىىوع درءاتىىىع/اختبىىىار ع لىىىي  -أ

درءىىىة وتكىىىون  /60يشىىىتري للناىىىاح مليىىىع حصىىىو  املتقىىىدم علىىىى ما ىىىوع درءىىىال ال يقىىى  عىىىج /

 القاية منع حتديد املستوى على النحو التالي:

بالنسىىىىبة لل تقىىىىدمني املقبىىىىولني املىىىىراد التعاقىىىىد معهىىىىم علىىىىى و ىىىىاجف ال  ىىىىة  -

 .ملة مالءمة املتقدم لشروي الو ي ية املعلج عنهاالمالمة معر

بالنسىىىىبة لل تقىىىىدمني املقبىىىىولني املىىىىراد التعاقىىىىد معهىىىىم علىىىىى و ىىىىاجف ال  ىىىىة  -

الرابعىىىة حتديىىىد مسىىىتوى اتقىىىان لل هنىىىة املىىىراد تعييىىىنهم علىىىى أساسىىىها ومىىىدى 

 .مالج تع للو ي ة املعلج عنها

لىىىىى و ىىىىاجف ال  ىىىىة بالنسىىىىبة لل تقىىىىدمني املقبىىىىولني املىىىىراد التعاقىىىىد معهىىىىم ع -

اخلامسىىىة ملعرملىىىة مىىىدى لياقىىىة املتقىىىدم البدنيىىىة والصىىىحية مل ارسىىىة األع ىىىا  التىىىي 

 ستو   لع ملي الع   املعلج عنها.
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يتم حسال معام  التمقي  لل تقدمني لالختبار على الشك  التالي:-ل

 :بالنسبة ل و  الشهداء .1
x 5مج تاري  التساي  وحتى تاري  اإلعالن عج االختبار( عدد أشهر التساي  ملي مكتو التشقي  )بدءمعام  التمقي = 

.وحتى تاري  اإلعالن عج االختبار( 1/3/2001عدد أشهر ع   مكاتو التشقي  )مج 

 :بالنسبة لباقي املتقدمني .2

x 15(ى تاري  اإلعالن عج االختبارعدد أشهر التساي  ملي مكتو التشقي  )بدء مج تاري  التساي  وحتمعام  التمقي = 

 وحتى تاري  اإلعالن عج االختبار( 1/3/2001عدد أشهر ع   مكاتو التشقي  )مج 

وحتسو أءةاء الشهر التي تساو  أو تةيد عج خ سة عشر يوماً شهراً  امالً.

: اآلتي: حتسو ا صلة النهاجية لهم -ع

( وبحىىىد أقصىىىى 10لشىىىهداء )درءىىىة االختبىىىار الع لىىىي + معامىىى  التمقيىىى +لىىى و  ا .1

 درءة. /100/

لباقي املتقدمني )درءة االختبار الع لي + معام  التمقي (. .2

درءىة مىج او ىوع الكلىي  /60يشتري لنااح املتقدم باالختبار أال تق  محصلتع النهاجية عج / – (7) ادةىىامل

تقرّل النتياة الى أقرل رقم  حيح وملي حا  التساو  بالدرءال درءة و /100للدرءال والبالغ /

مىج  /14ال قىرة/ –ملي ا صلة النهاجية بالنسبة لل  ة المالمة التقييد جا ورد ملي املادة المانيىة 

جلهة قبو  األعلى ما وعاً وملي حالة التساو  يقبى  النىاءح األقىدم  2013م.و لعام /66القرار 

 ي املطلول، وملي حا  التسىاو  بالنسىبة لل  ىة الرابعىة واخلامسىة حصوالً على املؤه  العل

يقب  مج  ان تمقيلع أعلى وملي حا  التساو  يقب  مىج  انىت أعبىاا  العاجليىة أ بىر )الوضى  

 عدد األوالد(.-العاجلي

تُصىىىدر الىىىوزارة قىىىراريج يحىىىدد مليه ىىىا أسىىى اء النىىىاءحني ملىىىي االختبىىىار الع لىىىي  – (8) املىىىادة

:وتسلس  جناحهم

.األو  : ل و  الشهداء واملصابني بعاة تام   

. الماني : لباقي املتقدمني   

 ىىىالً علىىىى حىىىدا وترسىىى  نسىىىية عىىىج هىىى   القىىىرارال الىىىى وزارة الشىىىؤون االءت اعيىىىة والع ىىى  

 (%50وملقىىىاً للعىىىدد املطلىىىول وترتيىىىو ا صىىىالل النهاجيىىىة للنىىىاءحني مضىىىاملاً الىىىيهم أسىىى اء )

مىىىج االحتيىىىاع املطلىىىول الىىى يج يلىىىونهم ملىىىي ترتيىىىو الناىىىاح لتىىىدقية أسىىى اء النىىىاءحني 

وقيىىىودهم لىىىديهم واالختصا ىىىال وال  ىىىال املسىىىالني بهىىىا ومكتىىىو التشىىىقي  املسىىىالني بىىىع 

وتاري  القيد ووض  تسايلهم لدى مكتو التشقي .
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بوتيىىال االختبىىار الىىى ترسىى  الىىوزارة القىىرار املتضىى ج أسىى اء النىىاءحني مىى   املىىة ث – (9) املىىادة

اجلهاز املر ة  للرقابة املالية خال  شهر مج تاري  اعالن النتاجج العت ادها.

قىىراريج بأسىى اء املقبىىولني مىىج النىىاءحني ملىىي االختبىىار ويعلنىىان ملىىي لوحىىة يصىىدر  – (10) املىىادة

اعالنىىىال الىىىوزارة ومىىىديرياتها ملىىىي ا امل ىىىال ولوحىىىة اعالنىىىال ا امل ىىىة وموقىىى  

 املالية.اللكتروني بعد اعت اده ا أ والً مج اجلهاز املر ة  للرقابة الوزارة ا

مىىج القىىانون األساسىىي للعىىاملني ملىىي  /11مىى  مراعىىاة أحكىىام ال قىىرة /ل/ مىىج املىىادة / - (11) املىىادة

وتعديالتىىىىع ياىىىىوز للىىىىوزارة ملىىىىي حىىىىا  تىىىىواملر  /2004لعىىىىام / /50الدولىىىىة رقىىىىم /

أسىى اء النىىاءحني باالختبىىار التعاقىىد االعت ىىادال وخىىال  مىىدة عىىام مىىج تىىاري  نشىىر 

م  الناءحني ال اجضني حسو تسلس  درءال جناحهم.

ياىىو علىىى النىىاءحني ملىىي االختبىىار التقىىدم بىىاألوراق المبوتيىىة خىىال  مىىدة ال تتاىىاوز  - (12) املىىادة

الشىىىهر مىىىج تىىىاري  نشىىىر أسىىى اء املقبىىىولني للتعاقىىىد مىىىج النىىىاءحني ملىىىي لوحىىىة 

ملىىىي ا امل ىىىال و لىىىا حتىىىت ماجلىىىة سىىىقوي احلىىىة اعالنىىىال الىىىوزارة ومىىىديرياتها 

بالتعاقد.

ترسىىى  الىىىوزارة قاج ىىىة بأسىىى اء املعينىىىني والىىى يج اسىىىتك لوا أوراق مباشىىىراتهم مىىىج  - (13) املىىىادة

النىىىاءحني الىىىى وزارة الشىىىؤون االءت اعيىىىة والع ىىى  مرملقىىىة بصىىىورة عىىىج البطاقىىىة 

الشيصىىىية وشىىىهادة قيىىىد الع ىىى  ليصىىىار الىىىى شىىىطو قيىىىدهم مىىىج مكاتىىىو 

تشقي  ومواملاة الوزارة بشهادال قيد ع   لهم أ والً. ال
ج  ء

لعىىىام  /10وتعلي اتىىىع التن ي يىىىة رقىىىم / 2014لعىىىام  /36يطبىىىة أحكىىىام القىىىانون / - (14) املىىىادة

وأحكىىىىام القىىىىرار رقىىىىم  28/5/2017تىىىىاري   /22واملرسىىىىوم التشىىىىريعي رقىىىىم/ 2015

 22/7/2014  تىىىىىىاري 1/6066و تىىىىىىال وزارة الع ىىىىىى  رقىىىىىىم ع/ 2013م.و/ لعىىىىىام 66/

ملي    مالم يرد ملي ه ا اإلعالن. 3/9/2014تاري   368/15واملع م برقم 



۱۲  ٥




