الجمهورية العربية السورية
القانون رقم / 14 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  1439 / 7 / 18هـ الموافق لـ  2018 / 4 / 3م

يصدر ما يلي:
المادة  -1معاون الوزير :هو المشرف اإلداري على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن
حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير.
المادة  -2يعين معاون الوزير بمرسوم متضمنا ً مهامه واختصاصاته.
المادة  -3يكون للوزير معاون أو أكثر ،وهو مسؤول أمامه عن سير االعمال والمهام الموكلةة اليةه فةي القطةاع
الذي يرأسه.
المادة  -4يحدد عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة ،وتحدد المهام التقنية لهم حسب طبيعة عمةل الةوزارة
المعنية.
المادة  -5يتولى معاون الوزير وفق االختصاصات والمهام الموكلة إليه الصالحيات التالية:
أ -اإلشةةةةراف علةةةةى شةةةةؤون المةةةةديريات المركزيةةةةة والمةةةةديريات فةةةةي المحاف ةةةةات ،وعلةةةةى الجهةةةةات
التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها.
ب -اقتةةةرا أو إعةةةداد الدراسةةةات المتعلقةةةة بتطةةةوير عمةةةل الةةةوزارة المعنيةةةة واالشةةةراف علةةةى الدراسةةةات
المعدة من الجهات التابعة لها.
ت -التنسةةةيق بةةةين اإلدارات المركزيةةةة الواقعةةةة تحةةةت إشةةةرافه والمةةةديريات الفرعيةةةة فةةةي المحاف ةةةات،
وتوجيه عملها وفقا ً لسياسة الوزارة.
د-

ممارسةةةةةة االختصاصةةةةةات اإلداريةةةةةة المتعلقةةةةةة بشةةةةةؤون العةةةةةاملين وفةةةةةق أحكةةةةةام الن ةةةةةام الةةةةةداخلي
للوزارة المعنية.

هـ -التوقيع على معامالت الوزارة المعنية وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير.
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و -التأشةةةةير علةةةةى مشةةةةروعات القةةةةرارات التةةةةي تقضةةةةي القةةةةوانين واألن مةةةةة النافةةةةذة إصةةةةدارها عةةةةن
الوزير.
ز -التأشةةير علةةى المعةةامالت والعقةةود التةةي تعةةود صةةالحية البةةت فيهةةا إلةةى الةةوزير بمقتضةةى القةةوانين
واألن مة النافذة.
 آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير.ط -كل ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى.
المادة  -6تحدد معايير الترشيح لشغل و يفة معاون وزير على النحو التالي:
أ -الخبررراا الوفيةيررر  :وتقةةدر بعةةةدد سةةنوات الخبةةةرة والمهةةارات التةةةي حصةةل عليهةةةا المرشةةح فةةةي مجةةةال
تخصصه العلمي أو في مجال العمل اإلداري.
ب -السرررمع الوفيةيررر  :وتتضةةةمن اإلنجةةةازات المتميةةةزة والسةةةمات الشخصةةةية ،وااللتةةةزام بةةةأخال وقةةةيم
العمل ورو المسؤولية بتنفيذ القوانين واألن مة النافذة.
المررررادة  -7تحةةةةدد قواعةةةةد الترشةةةةيح والتعليمةةةةات التنفيذيةةةةة بقةةةةرار يصةةةةدر عةةةةن مجلةةةةس الةةةةوزراء بنةةةةا ًء علةةةةى
اقترا وزير التنمية اإلدارية.
المادة  -8يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المقرر في القوانين واألن مة النافذة.
المادة  -9تسري أحكام هذا القانون على معاوني ووكالء من يعامل معاملة الوزير لجهة األجر والحقو وسائر
المزايا بموجب القوانين واألن مة النافذة بقيمة األجر بتاريخ أداء العمل.
المادة  -10تطبيق أحكام هذا القانون فيما ال يخالف األحكام الةواردة فةي قةانون اإلدارة المحليةة ،وأحكةام قةانون
تن يم العمل بوزارة الخارجية والمغتربين.
المادة  -11يلغى المرسوم التشريعي رقم  /22/لعام ./2002/
المادة  -12ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1439 / 7 / 25هـجري الموافق لـ

 2018/ 4 / 12ميالدي

رئيس الجمهوري
بشار األسد
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