الجمهورية العربية السورية
وزارة النفط والثروة المعدنية
المؤسسة العامة للنفط
الشركة السورية للغاز
 1/ص .ب
الرقم :

التاريخ:

/

SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF OIL AND MINERAL RESOURCES

SYRIAN GAS COMPANY
No.

1018/

إع ـ ـالن
بناءً على أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  /05/لعام  4552والسيما املادة  8منه.
وعلى أحكام القانون رقم  /63/تاريخ  4532/34/63وتعديالته وتعليماته التنفيذية.
وعلى قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  /33/م.و تاريخ  4536/35/35وتعديالته وتعليماته التنفيذية.
وعلى موافقة السيد وزير النفط والثروة املعدنية رقم/ 830/تاريخ 4538 / 2 / 33
وعلى موافقة اجلهاز املركزي للرقابة املالية رقم  / 6/3/320/تاريخ 4538 /3 / 2
.
مادة  -1تعلن الشركة السورية للغاز عن حاجتها إلجراء مسابقة و اختبار لتعيني عدد من املواطنني السوريني ومن
يف حكمهم كعاملني دائمني على الشواغر املتوفرة لديها ,وذلك على النحو التايل :
العدد المطلوب تعيينه
القوانين واألنظمة
الوظيفة

الفئة

المطلوب
شغلها

من ذوي

من غير

الشهداء

ذوي

المؤهل العلمي
واالختصاص المطلوب

8

إجازة يف احلقوق

8

إجازة يف التجارة
واالقتصاد

2

2

إجازة يف احلقوق

6

6

إجازة يف التجارة
واالقتصاد

6

4

إجازة يف احلقوق

4

4

إجازة يف التجارة
واالقتصاد

8

االوىل

معاون
رئيس
شعبة

مكان العمل

التي ستتضمنها
أسئلة االمتحان
التحريري

الشهداء
8

النافذة والمواضيع

 اإلدارة العامة محص مديرية استثمار غازمشال املنطقة الوسطى
 مديرية استثمار غازجنوب املنطقة الوسطى.
(حمافظة محص)

 -3أسئلة يف القانون
األساسي للعاملني يف
الدولة رقم  05لعام

 مديرية استثمار الغاز يف 4552-4أسئلة يف
اجلبسة
االختصاص حسب
 مديرية استثمار غازاملؤهل العلمي
احلسكة
املطلوب
(حمافظة احلسكة)
 مديرية استثمار غاز دير -6أسئلة عامة ( لغةالزور( .حمافظة دير الزور) عربية ثفافة عامة )

العدد المطلوب تعيينه

القوانين واألنظمة

الوظيفة

الفئة

المطلوب
شغلها

من ذوي

من غير

الشهداء

ذوي

النافذة والمواضيع

المؤهل العلمي

مكان العمل

واالختصاص المطلوب

أسئلة االمتحان
التحريري

الشهداء
7

معهد تقاين للحاسوب

3

فين

منشئ /
كاتب
فين

الثانية
منشئ /
كاتب
فين

65

65

ثانوية مهن نفطية نظام
ثالث سنوات

3

3

ثانوية عامة

0

0

ثانوية جتارية

3

3

معهد تقاين للحاسوب

4

4

ثانوية عامة

4

4

ثانوية جتارية

3

منشئ /
كاتب

3
3

معهد تقاين للحاسوب
3

ثانوية عامة

3
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 اإلدارة العامة مديرييت  /استثمار غازمشال املنطقة الوسطى و
جنوب املنطقة الوسطى.
(حمافظة محص)  -3أسئلة يف القانون
األساسي للعاملني يف
الدولة رقم  05لعام
4552
 مديرية استثمار الغاز يف -4أسئلة يفاجلبسة.
االختصاص حسب
 مديرية استثمار غازاملؤهل العلمي
احلسكة.
املطلوب
(حمافظة ااحلسكة)
-6أسئلة عامة ( لغة
مديرية استثمار غاز دير
الزور يف (حمافظة دير الزور)
مديرية استثمار غاز دير
الزور يف (حمافظة دير الزور)
مديرية استثمار غاز دير
الزور يف (حمافظة دير الزور)
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عربية ثفافة عامة )

العدد المطلوب تعيينه

الوظيفة

الفئة

المطلوب
شغلها

من ذوي

من غير

الشهداء

ذوي

المؤهل العلمي
واالختصاص المطلوب

مكان العمل

المواضيع المطلوبة

الشهداء

اخلامسة

 اإلدارة العامة مديرية استثمار غازعامل
مشال املنطقة الوسطى
لياقة بدنية وصحية
األساسي
التعليم
شهادة
0
0
 مديرية استثمار غازعادي
جنوب املنطقة الوسطى.
(حمافظة محص)
مادة -1يشرتط بالراغبني بالتقدم للمسابقة و االختبار أن حيق شروط التعيني املنصوص عنها يف املادة /7/البند أوال من
القانون األساسي للعاملني رقم /05/لعام 4552

مادة  -3حيدد مكان وتاريخ استالم طلبات االشرتاك باملسابقة أو االختبار يف حمافظات محص -احلسكة -دير الزور على
النحو التايل

التاريخ

املكان
حمافظة محص

ديوان الشركة السورية للغاز(مقابل مصفاة
محص)

حمافظة احلسكة

 ديوان مديرية استثمار غاز احلسكة -ديوان مديرية استثمار غاز اجلبسة

حمافظة دير الزور

ديوان مديرية استثمار غاز دير الزور

اعتباراً من يوم األحد الواقع بتاريخ
 4538/7/44حىت هناية الدوام الرمسي
ليوم اخلميس الواقع يف 4538/8/4
اعتباراً من يوم األحد الواقع بتاريخ
 4538/7/44حىت هناية الدوام الرمسي
ليوم اخلميس الواقع يف 4538/8/4
اعتباراً من يوم األحد الواقع بتاريخ
 4538/7/44حىت هناية الدوام الرمسي
ليوم اخلميس الواقع يف 4538/8/4

مادة - 4تشمل املسابقة واالختبار مايلي:
 -3بالنسبة للفئتني األوىل والثانية:
امتحان حتريري مؤمتت و مقابلة شفهية ومعامل تثقيل.
بالنسبة للفئة اخلامسة  :إجراء اختبار عملي ملعرفة مدى لياقة املتقدم البدنية والصحية ملمارسة األعمال اليت
ستوكل إليه يف الوظيفة املعلن عنها ومعامل تثقيل.

مادة  - 5حتدد األوراق الثبوتية املطلوبة لالشرتاك يف املسابقة واالختبار وفقاً لآليت:
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 -3طلب خطي (وف النموذج املعد هلذه الغاية) يدون فيه املتقدم موطنه املختار ورقم هاتفه اخلاص على
مسؤوليته الشخصية.
 -4صورة عن البطاقة الشخصية  ,أو بيان قيد مدين مل ميض على استصداره ثالثة أشهر .
 -6صورة مصدقة عن الشهادة أو املؤهل العلمي املطلوب.
 -2صورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس املؤهل العلمي املطلوب للوظيفة املعلن عنها أو فئة
التسجيل األعلى منها شريطة حصوله على املؤهل العلمي املطلوب.
 -0موافقة اجلهة العامة يف حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة و االختبار من العاملني الدائمني أو املؤقتني لدى
هذه اجلهة.
 -3وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام ,صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه يف احملافظات ,أو عن
اجلهة املعنية(مكتب األمن الوطين -االحتاد العام لنقابات العمال).
مادة  - 6حيجز لذوي الشهداء وهم( األب -األم -الزوجة -األوالد -األخ الشقي  -األخت الشقيقة  /نسبة ٪05
من الشواغر املراد ملؤها مبوجب املسابقة واالختبار وذلك وف ماهو مبني بالقانون رقم  /63/تاريخ
 4532/34/63وتعديالته.
مادة -7مع مراعاة املادة  /33/من القانون األساسي للعاملني يف الدولة جيوز للشركة السورية للغاز التعيني من الفائض
من الناجحني حسب تسلسل درجات جناحهم يف حال توفر االعتماد والشاغر واحلاجة الفعلية وف أحكام املادة
 /7/من القرار  /33/للعام .4536
 حيدد موعد ومكان املسابقة واالختبار الحقا بقرار يصدر عن مدير عام الشركة السورية للغاز.المدير العام

المهندس علي دربولي

نسخة إلى :
 وزارة النفط والثروة املعدنية – وزارة العمل و الشؤون االجتماعية /لوحة اإلعالنات. وزارة الدفاع /مكتب شؤون الشهداء. حمافظة محص /لوحة اإلعالنات حمافظة احلسكة  /لوحة اإلعالنات. حمافظة دير الزور /لوحة اإلعالنات. اجلهاز املركزي للرقابة املالية /فرع محص. /مكتب العالقات اخلارجية و اإلعالم يف الشركة السورية للغاز للنشر على املوقع االلكرتوين اخلاص بالشركة السورية للغاز. مديرية العقود واملشرتيات للنشر يف إحدى الصح الرمسية اليومية يف دمش وصحيفة رمسية حملية يف حمافظة محص وصحيفة رمسية حملية يف حمافظة-

احلسكة وصحيفة رمسية حملية يف حمافظة دير الزور.
الديوان العام -لوحة اإلعالنات – اللجان النقابية -كافة املديريات -املنظمات احلزبية.
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