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 2*3442/  6/ 32/ تاريخ 04الـــقــانـــون رقم / 

 

 رئيس اجلمهورية

 الدستور بناًء على أحكام

 م23/6/3442هـ و 32/2/2033وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 يصدر ما يلي :

 يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق هذا القانون كما هو مبني جبانب كل منها: -2املادة

 املعهد : املعهد العالي إلدارة األعمال. (2

 الوزير : وزير التعليم العالي. (3

 جملس املعهد: جملس املعهد العالي إلدارة األعمال. (2

 العميد : عميد املعهد العالي إلدارة األعمال. (0

 وتعديالته.  22/2/2795/ تاريخ 2/ اجلامعــات الصادر بالقانون رقمقانون تنظيم اجلامعات: قانون تنظيم  (5

  2793/ لعام 3457/امـعـات الصـادرة باملرســوم رقمتنظيـم اجل الالئحــة التنفيـذيــــة : الالئحـة التنفيذيـــة لقـانـون (6

 وتعديالته.

حتدث يف اجلمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم "املعهد العالي إلدارة األعمال" تتمتع  -3املادة

بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم 

 العالي.

الب واجملازين من خمتلف يهدف املعهد إىل اإلسهام يف تنمية املوارد البشرية وتأهيل الط -2املادة

االختصاصات يف جماالت علوم إدارة األعمال على خمتلف املستويات ويف مجيع القطاعات العامة 

 واملشرتكة واخلاصة.

 مينح املعهد العالي وفقًا لألحكام الواردة يف الئحته الداخلية الدرجات العلمية التالية: -0املادة

 رة.الشهادة التحضريية يف اإلدا -2 . أ

 اإلجازة يف علوم اإلدارة. -3

 املاجستري يف علوم اإلدارة. -2

 الدكتوراه يف علوم اإلدارة.  -0

 دبلوم التأهيل والتخصص يف إدارة األعمال. -2 . ب

 املاجستري يف إدارة األعمال. -3

يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح جملس املعهد باالتفاق مع  -5املادة

وزير املالية تدخل فيه كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها حتقيق التوازن بني اإليرادات والنفقات 

 وتشكل وحدة حسابية مستقلة.

                                                
 .6001/ لعام 62نشر في الجريدة الرسمية الجزء األول، العدد /1
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 ية:تتكون إيرادات املعهد من املصادر التال -6املادة  

من غري املوفدين من اجلهات  الرسوم الدراسية اليت يتقاضاها املعهد من الطالب املنتسبني إليه واملتدربني .2

 العامة يف الدولة.

 اإليرادات اليت تتحقق من أنشطة املعهد. .3

 املنح واإلعانات واهلبات والوصايا اليت يقبلها جملس املعهد وفق القوانني واألنظمة النافذة. .2

 املدور من موازنة السنة املالية السابقة.الوفر  .0

اإلعانة املقررة يف املوازنة العامة للدولة يراعى فيها اخلدمات اليت يقدمها املعهد إىل اجلهات العامة والعاملني  .5

 فيها.

 أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانني واألنظمة النافذة. .6

 يتوىل إدارة املعهد جملس املعهد وعميده. -9املادة

 يؤلف جملس املعهد كما يلي:أ. -9املادة

  .رئيسًاعميد املعهد 

 .عضوًا وكيل املعهد 

 عضوان .يهما الوزير سنويًا وبشكل دورياثنان من رؤساء األقسام يف املعهد يسم 

  عضوًا .اهليئة التدريسية يف املعهد املكتب التنفيذي للنقابة من بني أعضاءممثل عن نقابة املعلمني يسميه 

 عضوًا بني طالب املعهد. ممثل عن االحتاد الوطين لطلبة سورية يسميه املكتب التنفيذي لالحتاد من 

 عضوًا                 نمية اإلدارية.اعة والدولة للتوالصن واملالية والدولة لشؤون التخطيط ممثل عن كل وزارات التعليم العالي 

  ح من رئيسي احتاد الوزير بناًء على اقرتا يسميهماممثالن اثنان عن الفعاليات الرئيسية العاملة يف حقلي التجارة والصناعة

 عضوًاوالصناعيـة.  الغرف التجارية

 لمجلس أن يستعني مبن يراه من أصحاب اخلربات يف اإلدارة واالقتصاد.لب. 

 جيتمع جملس املعهد مرة يف الشهر على األقل ويتوىل أمانة السر أمني املعهد.ج. 

ميارس جملس املعهد مجيع االختصاصات اليت ميارسها جملس اجلامعة املنصوص عليها يف قانون -7املادة

من  اهلدف كما ميارس مجيع األعمال اليت تؤدي إىل حتقيق تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية 

 ه خاص ما يلي:مع أحكام القوانني واألنظمة النافذة وعلى وج إحداث املعهد ومبا ال يتعارض

 اقرتاح الالئحة الداخلية للمعهد. . أ

 اقرتاح مشروع موازنة املعهد. . ب

 املوافقة على استخدام اخلرباء السوريني والعرب واألجانب  والتعاقد معهم. . ت

 والتنازل عن الدعاوى. لغري وإقرار املصاحلة والتحكيمإقامة الدعاوي باسم املعهد وتوكيل ا . ث

 يكون للمعهد جملس للشؤون العلمية والطالبية.أ. -24املادة

 يتألف جملس الشؤون العلمية والطالبية للطالب من:ب. 

 رئيسًا. وكيل املعهد -2

 أعضاًء. رؤساء األقسام يف املعهد -3

 بني أعضاء اهليئة التدريسية يف املعهد. سميه املكتب التنفيذي للنقابة منممثل عن نقابة املعلمني ي -2

 عضوًا
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 عضوًاالوطين لطلبة سورية.  ممثل عن طالب املعهد يسميه املكتب اإلداري لالحتاد -0 

     املعهد بأمانة سر اجمللس. يقوم أمني . ج

وخيتص هذا اجمللس جبميع اختصاصات جملس الشؤون العلمية وجملس شؤون الطالب املنصوص 

 عليهما يف قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية.

 يعني عميد املعهد مبرسوم ملدة ثالث سنوات حيدد فيه راتبه وتعويضاته.أ. -22املادة

يف اجلامعات فإنه حيتفظ  ملعني من بني أعضاء هيئة التدريسيف حال كون عميد املعهد اب. 

 بوظيفته األصلية والرتفيعات القانونية باإلضافة إىل تعويض التفرغ.

يكون عميد املعهد عاقدًا للنفقة وآمرًا للصرف يف املعهد وميارس االختصاصات املمنوحة  ج.

 عليها يف قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية. كلية املنصوصيس اجلامعة وعميد اللرئ

 يكون عميد املعهد عضوًا يف جملس التعليم العالي. د.

 يكون للمعهد وكيل يعاون عميد املعهد يف إدارة شؤون املعهد.أ. -23املادة

 املعهد أو يعني وكيل املعهد ورؤساء األقسام العلمية فيه من بني أعضاء هيئة التدريس يفب. 

اجلامعات أو املعاهد العليا بقرار من الوزير ملدة سنتني بناًء على اقرتاح العميد حتدد فيه 

تعويضاتهم وحيتفظ املعني منهم بوظيفته األصلية وترفيعاته القانونية باإلضافة إىل تعويض 

 التفرغ.

يتوىل جملس التعليم العالي معادلة املؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية يف  -22املادة 

 املعهد.

يعني أمني املعهد بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح عميد املعهد وميارس اختصاصات أمني  -20املادة

ت والئحته التنفيذية ومينح اجلامعة وأمينها املساعد املنصوص عليها يف قانون تنظيم اجلامعا

 تعويض التمثيل الذي مينح ألمني اجلامعة.

يستويف املعهد رسومًا دراسية من الطالب املنتسبني إليه واملتدربني من غري املوفدين من اجلهات  -25املادة

 العامة يف الدولة.

اح جملس املعهد وتنظم هذه تصدر الالئحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناًء على اقرت -26املادة

 الالئحة بوجه خاص األمور التالية:

 حتديد األقسام العلمية وكيفية تأليف جمالسها. -1

 اخلطة الدرسية ونظام الدراسات العليا. -2

 األحكام العامة لالمتحانات يف املعهد. -3

 الشروط والقواعد لقبول الطالب السوريني والعرب واألجانب. -4

 الطالب من وإىل املعهد.الشروط والقواعد النتقال  -5

 نظام برامج التدريب والتأهيل اخلاصة وشروط القبول فيها. -6

يف املعهد من ذوي الكفاءة التعاقد مع السوريني أو العرب أو األجانب للتدريس والتدريب  جيوزأ. -29املادة

 اليت تؤهلهم لذلك.

واحلقوق وااللتزامات هلؤالء املتعاقدين وفقًا لألسس احملددة يتم حتديد األجور والتعويضات  .ب

 يف النظام املالي.
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/ من القانون األساسي 207يتم تصديق هذه العقود وفقًا ألحكام الفقرة )ج( من املادة /ج.  

 وتعديالته. 2795/ لعام 2للعاملني يف الدولة  رقم /

يطبق على العاملني يف املعهد، من غري أعضاء اهليئة التعليمية اخلاضعني لقانون تنظيم اجلامعات -29املادة

 و تعديالته.2795/ لعام 2القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم /

للمعهد عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد ومدارس عليا غري سورية معتمدة  أ. 3-27املادة

أو علوم اإلدارة على مستوى     إحداث درجات علمية ختصصية يف إدارة األعمال تتضمن

 أو الدراسات العليا أو الدكتوراه.دبلوم أو ماجستري التأهيل والتخصص 

من جملس  /أ/ نافذة إال بعد إقرارها ال تعد اتفاقيات التعاون العلمي املشار إليها يف الفقرة ب.

 التعليم العالي.

تتضمن اتفاقيات التعاون العلمي املشار إليها يف الفقرة /أ/ أحكامًا خاصة بإدارة الدرجات  ج.

م ونفقات إيفادهم للدراسة أو التدريب يف العلمية ونظام الدراسة وشروط قبول الطالب وقيده

اجلامعة املضيفة إن لزم األمر واستقدام األساتذة األجانب وحقوق والتزامات الطرفني، ويصدر 

 النظام اخلاص بالدرجة العلمية بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح جملس املعهد.

املتفق معها للحدود القصوى ال ختضع أجور وتعويضات األساتذة من اجلامعات األجنبية  د. 

 لألجور والتعويضات احملددة يف القوانني واألنظمة النافذة.

 يراعى يف ذلك حتقيق التوازن بني النفقات واإليرادات يف كل اتفاق تعاون علمي. هـ.

 حيدد املالك العددي للمعهد وفقًا للجدول املرفق.-34املادة

يف املعهد أو املكلفون بالعمل فيه للحدود القصوى للتعويضات  ال خيضع العاملون العلميون-32املادة

 املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة النافذة.

يصدر النظام املالي اخلاص باملعهد بقرار من الوزير، بناًء على اقرتاح جملس املعهد باالتفاق مع -33املادة

 وزير املالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي:

 الرسوم الدراسية اليت يتقاضاها املعهد من الطالب املنتسبني، من غري املوفدين من اجلهات العامة يف الدولة. .2

رسوم الدورات التدريبية املستوفاة من املتدربني املشاركني يف هذه الدورات من غري املوفدين من اجلهات العامة  .3

 يف الدولة.

 املعهد للغري.أجور اخلدمات االستشارية اليت يقدمها  .2

 املبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به املعهد من أنشطة أخرى. .0

حتديد أسس األجور والتعويضات واملكافآت للعاملني يف املعهد من مجيع الفئات واملتعاقد معهم واألساتذة  .5

 الزائرين.

عهد الداخلية يطبق على املعهد يف كل ما مل يرد عليه نص خاص يف هذا القانون أو يف الئحة امل -32املادة

 وتعديالته. 2795/ لعام 99قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية واملرسوم التشريعي رقم /

ويعاد العمل بأحـكام املرسوم رقم  29/7/2777/ تاريخ 0يلغى املرسوم التشريعي رقم /أ. -30املادة

العالي للتنمية اإلدارية التابع جلامعة املتضمن إحداث املعهد  7/24/2797/ تاريخ 2392/

                                                
 ، المتضمن إحداث المعهد العالي إلدارة األعمال.6001لعام / 00/ من القانون رقم /11تُعدل المادة / - 6
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/ 0/ من املرسوم التشريعي رقم /33دمشق. وينقل العاملون والطالب املشار إليهم يف املادة / 

 إىل املعهد العالي للتنمية اإلدارية جبامعة دمشق. 29/7/2777تاريخ 

لإلدارة يف كل مع مراعاة أحكام الفقرة )آ( السابقة، حيل هذا املعهد حمل املعهد العالي ب. 

ماله من حقوق وما عليه من التزامات، وتنقل إليه ملكية مجيع املوجودات الثابتة من منشآت 

ومباني وآليات وغريها العائدة للمعهد العالي لإلدارة، كما ينقل إليه املعيدون املعّيـنون يف املعهد 

رتفيع، وكذلك العاملون العالي لإلدارة بذات أجورهم ورواتبهم وحيتفظون بقدمهم املكتسب لل

املتعاقدون واملؤقتون فينقلون بنفس أوضاعهم وأجورهم ويستمرون بالعمل لدى املعهد حلني 

 انتهاء أجل عقودهم وصكوك استخدامهم ما مل متدد أو جتدد أصواًل.

ة للمعهد العالي لإلدار 3442تنقل إىل املعهد االعتمادات املخصصة يف املوازنة العامة للدولة لعام ج. 

 وذلك بقرار يصدر عن وزير املالية. 2777/ لعام 0احملدث مبوجب املرسوم التشريعي رقم /

 ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية.-35املادة

 

 هـ3/0/2033دمشق يف 

 م32/6/3442  

 

 

 رئيـــس اجلمهـوريــة     

 بـشــــار األســـد       

 

 

 


