الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم 9551 /
رئيس مجلس الوزراء
بنا ًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /05/لعام  4512وتعديالته.
وعلى المرسوم رقم  /452/تاريخ  4512/7/2وتعديله
وعلى أحكام القانون رقم  /42/لعام .4512
وعلى ما تم إقراره في اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمشروع الوطني لإلصالح اإلداري المنعقد بتاريخ 4512/7/21
وعلى موافقتنا على كتاب وزير التنمية اإلدارية رقم /141ت م تاريخ 4512/2/4

يقرر ما يلي:
المادة  -1تشكل في وزارة التنمية اإلدارية لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة ،وتتألف من السادة:
رئيسا ً

 -وزير التنمية اإلدارية

نائبا ً للرئيس

 معاون وزير التنمية اإلدارية -معاون وزير المالية

عضوا ً

 -معاون وزير الشؤون االجتماعية والعمل

عضوا ً

 -معاون الوزير المختص في الجهة العامة المعنية

عضوا ً

 -معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي

عضوا ً

 -وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية

عضوا ً

 -ممثل عن األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

عضوا ً

 -ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال

عضوا ً

 -مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية اإلدارية في الجهة العامة المعنية

عضوا ً

 -خبير في التنظيم المؤسساتي يسميه وزير التنمية اإلدارية

عضوا ً

 -خبير في إدارة الموارد البشرية يسميه وزير التنمية اإلدارية

عضوا ً

 مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية اإلدارية1

عضوا ً ومقررا ً

المادة  -2تؤدي اللجنة مهامها وفق اآللية التالية:
أ -دراسة الهيكل التنظيمي والموافقة عليه بما يتالءم مع المهام واالختصاصات للجهة العامة.
ب -دراسةةةة الهيكةةةل الةةةوظي ي والموافقةةةة عليةةةه بمةةةا يةةةتالءم مةةةع احتياجةةةات الجهةةةة العامةةةة وعةةةدد مراكةةةز
العمل الالزمة لتن يذها مهامها.
ج -دراسة النظام الداخلي والموافقة عليه وفق القواعد التنظيمية السليمة.
د -دراسةةةةة بطاقةةةةات الوصةةةةف الةةةةوظي ي والموافقةةةةة عليهةةةةا بمةةةةا يخةةةةص تحديةةةةد المتطلبةةةةات الرئيسةةةةية
إلشغال الوظائف من المؤهالت العلمية والمهارات وشروط اإلشغال األخرى.
ه -مراجعةةةةة البنيةةةةة التنظيميةةةةة للجهةةةةة العامةةةةة ،ودراسةةةةة العةةةةبء اإلداري والمةةةةالي وفةةةةق مقتضةةةةيات
المصلحة العامة.
و -مراجعةةةة الهياكةةةل الوظي يةةةة متضةةةمنةً المالكةةةات العدديةةةة وطلبةةةات الجهةةةات العامةةةة بتعةةةديلها زيةةةادة ً
أو نقصاناً.
ز -دراسةةة طلبةةات الجهةةات العامةةة بدحةةداا وظةةائف جديةةدة فةةي الهيكةةل الةةوظي ي ،مةةن خةةالل دراسةةة
تبةةةةي ن المبةةةةررات واألسةةةةباب الموجبةةةةة ومسةةةةمى الوظي ةةةةة وفئتهةةةةا ووضةةةةعها الةةةةوظي ي وشةةةةروط
إشغالها.

الماااادة  -3ترسةةةل الجهةةةة العامةةةة ملةةةف البنيةةةة التنظيميةةةة الخةةةاص بهةةةا إلةةةى إدارة التنظةةةيم المؤسسةةةاتي فةةةي
وزارة التنميةةةة اإلداريةةةة قبةةةل أسةةةبوعين علةةةى األقةةةل مةةةن عرضةةةه علةةةى اللجنةةةة ،لتقةةةوم بدراسةةةته
وإجةةةةراء التحليةةةةل التنظيمةةةةي والةةةةوظي ي ،ورفةةةةع تقاريرهةةةةا بعةةةةد مراجعةةةةة األنظمةةةةة الداخليةةةةة
والهياكل التنظيمية والوظي ية الخاصة بتلك الجهة إلى اللجنة إلقرارها.
المااادة  -4تنقةةةل كافةةةة محاضةةةر االجتماعةةات والمل ةةةات المتعلقةةةة بعمةةةل لجنتةةي األنظمةةةة الداخليةةةة والمالكةةةات
العددية إلى وزارة التنمية اإلدارية.
المادة  -5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ،وتستعين بمن تراه مناسبا ً إلنجازها أعمالها.
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المااادة  -6تمةةنا اللجنةةة المكافةةنت المناسةةبة بموجةةب قةةرار يصةةدر عةةن السةةيد رئةةيس مجلةةس الةةوزراء بنةةا ًء
على اقتراح وزير التنمية اإلدارية.
الماااااادة  -7يلغىىىىى العمىىىىى

ىىىىىالقرار رقىىىىى  /136/تىىىىىاري  ،5162/3/61والقىىىىىرار رقىىىىى /186و.ل تىىىىىاري

.5162/66/61
المادة  -8يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق 5168/9/61

رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
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