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لةلمادةل1لة ل
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها :
الووووووووووووووووووووووووووووووووووو ارة  :و ارة الصحة .
الووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ير  :و ير الصحة .
النقابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  :نقابة أطباء األسنان في سورية .
النقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب  :نقيب أطباء األسنان في سورية .
المجلوووووووووووووووووووووووووووووووووو
رئوووووووووووي

 :مجل

الخزانوووووووووووة :رئي

إدارة الخزانة (مجل
مجل

النقابة ) .

إدارة الخزانة (نقيب أطباء األسنان في سورية).

المووووووووووو :مر العوووووووووووا  :الم :مر العا لنقابة أطباء األسنان في سورية .
خزانوووووووووووة التقا ووووووووووود :خزانة قا د أطباء األسنان في سورية .
العضووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  :طبيب األسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصوالً.
المراقوووووووووووووووووووووووووووووووووووب :طبيب أسنان ضو في الم :مر العا ومنتخب منه كمراقب للخزانوة لوى
أن يكون من أ ضاء مجال النقابة السابقين.
ً
الخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ن :وهوو ضوو مجلو نقابوة أطبواء األسوونان فوي سوورية المسو:ون ماليوا وون
خزانة التقا د .
الفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  :فر النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
النظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  :النظا الداخلي لخزانة التقا د .
المتقا وووووووووووووووووووووووووووووووووود  :العضو المحان لى التقا د أصوالً .
القووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون  :هوو قوانون خزانوة قا وود أطبواء األسونان فووي الجمهوريوة العربيوة السووورية
رقم  /4/لعا 2013
الممثووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  :هو العضو الذي يسميه مجل النقابة في كل فر
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ارفصللارثاني ل

إنشاءلخزانالارتقاعدلومواردها ل
املادةل2ل ل

حدث في النقابة خزانة للتقا د مركزها مدينة دمشق.

املادةلل3ل ل

هدف الخزانة أن :من لأل ضاء و ائال هم روا ب قا دية و عويضوات وإ انوات وفقوا ً ألحكوا
هذا القانون .

لاملادةلل4ل ل

بدأ السنة المالية لخزانة التقا د من أون شهر كانون الثاني من كول وا و نتهوي فوي  31كوانون
األون من السنة نفسها .

املادةلل5ل ل

خزانووة التقا وود شووخا ا تبوواري يمثلووه النقيووب بوصووفه رئيسوا ً لمجلو إدار هووا ولووه الحووق ب قامووة
د اوى لدى المحاكم بكل ماله القة بش:ون الخزانة ،وله حق ملك األموان المنقولة وغير المنقولة
واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقا د،وله أن ينيب نه أحد أ ضاء المجل أو أحود الووكالء
القانونيين .

املادةلل6ل ل

تألف موارد الخزانة من :
 .1رسم سنوي يستوفى مون األ ضواء بحيو ال يقول ون  /1000/ن  .س ويحودد مقودارم مون قبول
الم :مر العا .
ً
 .2ثموون أوراا التقووارير ال بيووة التووي عوده خصيصوا لهووذم الاايووة والوصووفات النقابيووة ويلووز أطبوواء
األسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة .
 .3ريع أموان خزانة التقا د .
 .4أرباح م بو ات الخزانة.
 .5التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة
 .6الارامات التي فرض من قبل مجل النقابة وفرو ه.
 .7المبالغ التي يقرر الم :مر العا أو مجل النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوا التقا د .
 .8أثمان اللصاقات ذات القيمة التي لصق من قبل النقابة لى المواد المستهلكة في طبابة األسنان
والمخابر السنية و لى اآلالت اليدوية الصايرة واألجهزة الكبيرة .
 .9األجور التي يتقاضاها مجل إدارة النقابة لقاء ما يقو به من خبرات فنية.
 .10جميع الموارد المشرو ة األخرى .
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املادةل7ل ل

 1ـ يمكون عوديل الرسوم المبوين فوي الفقورة ( ) 1مون الموادة السادسوة مون أحكوا هوذا القوانون بقورار
يصدر ن الم :مر العا و صدا من الو ير .
 2ـ ال عتبر الرسو نافذة إال ا تبارا ً مون العوا القواد  ،إال إذا نوا قورار المو :مر العوا خوالف ذلوك
وفق أس مبررة .

ل
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ارفصللارثارث ل

إدارةلخزانالارتقاعد ل
يدير خزانة التقا د مجل
ينتخب مجل

النقابة

املادةل8ل ل
املادةل9ل ل

الخزانة من بين أ ضائه أمينا ً للسر وخا نا ً ن خزانة التقا د.

املادةلل 10ل

ينتخووب الموو :مر العووا فووي مو وود انتخابووات النقابووة مراقبوا ً لمجلو
أ ضاء مجال النقابة السابقين.

الخزانووة ويجووب أن يكووون موون

مادةل 11ل

الم :مر العا هو السل ة العليا لخزانة التقا د ويختا باألمور التالية :
 .1دراسة الحسابات الختامية ومناقشتها والمصادقة ليها .
 .2دراسة الموا نة التقديرية للعا المقبل واقرارها .
 .3دراسة المقترحات التي يرفعها إليه مجل النقابة .
 .4إقرار خ ة مل الخزانة ومتابعة نفيذها .
 .5انتخاب مراقب للخزانة .
 .6عيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر و حديد عويضا ه .
 .7حديد الرسو السنوية التقا دية .
 .8حديد المقدار الكامل للمعاش التقا دي بنا ًء لى اقتراح مجل
 .9فويض مجل اإلدارة ببعض من صالحيا ه سنويا ً .

املادةلل 12ل

اإلدارة .

 .1يقو المراقب بتدقيق أ مان الخزانة ويد ى لحضور اجتما وات المجلو
المجل أن يبلاه جميع القرارات الصادرة نه.
ً
 .2يبلغ رئي مجل إدارة الخزانة بمو د الجلسوة أصووال ويحوق لوه الحضوور والمناقشوة دون حوق
التصويت .
 .3لى المجل أن يبلاه كافة القرارات الصادرة نه .
 .4لى المراقب قديم قرير نصف سنوي ن مالحظا ه .
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مون قبول رئيسوه و لوى

املادةلل 13ل

يعتبر نصاب اجتما مجل خزانة التقا د هو أكثرية أ ضائه و :خذ قرارات المجل
أصوات الحاضرين ويرجح ند ساويها الجانب الذي فيه الرئي أو نائبه في حان غيابه .

بأكثريوة

املادةلل 14ل

قبوول قوورارات المجل و ال عوون ب ريووق الوونقض أمووا الارفووة المدنيووة لوودى محكمووة الوونقض وفووق
الشروط والموا يود المحوددة فوي قوانون أصوون المحاكموات و فصول محكموة الونقض بوال عن بقورار
مبر وذلك خالن مدة أقصاها خمسة شر يوما ً من بليغ صاحب العالقة القرار.

املادةلل 15ل

يجتمع مجل إدارة الخزانة مرة كل شهر لى األقل بد وة من رئيسه وين بق لى االجتما ات
من حي الحضور والاياب والقرارات ما ين بق لى مجل النقابة في قانون التنظيم النقابي.

املادةل 16ل

صوواحب الصووالحية باإلشووراف لووى الخزانووة و يقووو وفق وا ً ألحكووا هووذا القووانون

يعتبوور المجل و
باألمور التالية :
 1ـ سجيل األموان وحفظها واستثمارها .
 2ـ اقتراح قيمة المبلغ الكامل للرا ب التقا دي للم :مر العا .
 3ـ قرير إحالة العضو الموريض لوى التقا ود و صوفية حقوقوه التقا ديوة و وقيفهوا وإسوقاطها وفقوا ً
ألحكا هذا القانون .
 4ـ منح اإل انات ألطباء األسنان المنصوص ليها في القانون و حديد مقدارها.
 5ـ سومية ممووثالً فوي كوول فور مون فوورو النقابوة مهمتووه اإلشوراف لوى إدارة شوو:ون الخزانوة فووي
الفر .
 6ـ فتح حساب أو أكثر في أحد المصارف الكائنة في الفرو حسب الحاجة .
 7ـ مراقبة جميع الم بو ات ذات القيمة العائدة لخزانة التقا د وحسون نفيوذ أحكوا الفقورة ( )2مون
المادة السادسة من هذا القانون.
 8ـ عيووين مووو فين إلدارة أ مووان الخزانووة وإقوورار صوورف النفقووات الال مووة إلدارة الخزانووة وذلووك
ضمن حدود اال تمادات المرصودة في موا نتها .
 9ـ الفصل في كل األمور المتعلقة بالخزانة .
 10ـ كليف محاسب قانوني مجا يقو بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة لى الحساب الختامي.

املادةلل 17ل

يمكوون لمجل و الخزانووة وبموافقووة ثلثووي أ ضووائه القووائمين لووى رأس ملهووم أن يجموود جووزءا ً موون
أموالها بالعملة الصعبة أو بالمعادن الثمينة مما يضومن اسوتقرار مخوزون الود م السوتحقاقات الورثوة
والمتقا دين وصندوا الخزانة

ل
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املادةلل 18ل

 . 1يضع مجل إدارة الخزانة في كل سنة مالية موا نتها التقديريوة للسونة الماليوة المقبلوة كموا يقوو
ب نجووا الميزانيووة العامووة والحسووابات الختاميووة للسوونة الماليووة المنقضووية للتصووديق ليهووا موون قبوول
الم :مر العا بعد االطال لوى قريور مفوتش الحسوابات فوي اجتموا وا يعقود بنوا ًء لوى د ووة
النقيب خالن الثل األون من السنة .
 . 2إذا حالت روف استثنائية دون انعقاد الم :مر العا في مو دم إلقرار الموا نوة التقديريوة للسونة
المالية المقبلة و صديق الميزانيوة العاموة والحسوابات الختاميوة بعود االطوال لوى قريور مفوتش
الحسووابات يسووتمر مجلو الخزانووة فووي الجبايووة واإلنفوواا لووى أسوواس الموا نووة السووابقة إلووى حووين
اجتمووا الموو :مر العووا وإقوورار الموا نووة الجديوودة ويعوورض لووى هووذا الموو :مر الحسوواب الختووامي
للسنة المالية لتصديقه.

املادةلل 19ل

 .1ود األموان واإلسناد في مصرف أو أكثور مون المصوارف الموثوقوة المعينوة بقورار مون مجلو
الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أ ضاء المجل وال يجو سحب شيء منها إال
بتوقيع الرئي والخا ن .
 .2يجو ألمين الصندوا أن يحوتف بمبلوغ يقودهر حودم األ لوى مجلو إدارة الخزانوة ويقورم المو :مر
العا .
 .3ال يجو التصرف بشيء من أموان الخزانة إال استنادا ً لقرار من المجل موقع مون أكثريوة ثلثوي
األ ضاء القائمين لى رأس ملهم النقابي في حالة سحب مبلغ يتجاو المليون ليرة سورية .
 .4أوامر اإليدا والصرف يوقعها الرئي والخا ن .

املادةلل 20ل

 1ـ يجو لمجلو إدارة الخزانوة أن يقور اسوتثمار قسوم مون أمووان الخزانوة فوي أسوهم حكوميوة ثابتوة
الوودخل وغيوور خاضووعة لتقلبووات األسووعار أو فووي أبنيووة أو ممتلكووات أو مشوواريع اسووتثمارية لتاذيووة
الصندوا وذلك بتفويض من الم :مر العا .
 2ـ يترك قسم من أموان الخزانة بدون استثمار لسوهولة صورف المعاشوات والمصوروفات المسوتحقة
في حينها .

املادةلل 21ل

بعد انقضاء مدة انتهاء مجل الخزانة وانتخاب المجل الجديد لى كل من أمين السور والخوا ن
االستمرار في حضور جلسات المجل الجديد كلما د وا إلوى ذلوك لمودة أربعوة أشوهر ضومانا ً لحسون
سير أ مان الخزانة ويقبضا عويضا هما من مجل الخزانة حسب األصون .

املادةلل 22ل

يرأس اجتما وات المجلو  ،رئوي المجلو أو مون ينووب نوه فوي حوان غيابوه  ،ويودير جلسوا ه
وينفذ قرارا ه وهو آمر الصرف في حدود قرارات المجل  ،ويتمتع بالصالحيات التالية :
أ ـ الد وى لالجتما ات .
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ب ـ التوقيع لى الد وات والبالغات والمراسالت الموجهة إلوى الوو ارات واالدارات والم:سسوات
الرسمية .
ج ـ التوقيع لى سندات الصرف والقبض والشيكات ويوقع معه الخا ن .
د ـ التوقيع لى المراسالت التي أ دها وأشر ليها أمين السر .
هـ ـ إرسان الكتب الصادرة بقرار من المجلو والتوي حمول أموورا ً وجيهيوة و نظيميوة إلوى الجهوات
المعنية .
و ـ وقيع العقود بعد موافقة المجل وا خاذ جميع االجراءات التي كفل حسن سير االجتما ات.

املادةلل 23ل

النقابوة  ،ويشورف أموين السور لوى

أمين السر يجب أن يكون من غير المكلفين بمها فوي مجلو
األ مان اإلدارية وخاصة ما يلي :
أ ـ ينوب ن النقيب في رئاسة المجل في حان غيابه وغياب نائبه .
ب ـ سجل وقائع جلسات المجل وقرارا ه .
ج ـ قرارات الم :مر العا .
د ـ الرسائل الصادرة والواردة .
هـ ـ حف الوثائق والقرارات والمخابرات الصادرة والواردة .
و ـ بليغ القرارات الصادرة ن الم :مر العا والمجل إلى فرو النقابة والجهات ذات العالقة.
ـ السجالت والدفا ر و اإلضبارات التقا دية لأل ضاء .

املادةلل 24ل

الخا ن يجب أن يكون من غير المكلفين بمها في مجل النقابة ويقو بالمها التالية :
أ ـ استال الواردات ودفع النفقات بموجب قرارات مجل النقابة .
ب ـ حف أموان الخزانة في المصارف الحكومية المعتمدة .
ج ـ يشرف لى وضع الميزانية الحقيقية والتقديرية وكيفية نفيذها ومسك حسابا ها .
د ـ يشرف لى األ مان التي يقو بها المحاسب وأمين الصندوا .
هـ ـ يوقع لى أوامر الصرف و قود النفقات إلى جانب وقيع النقيب .
و ـ ينظم السجالت التالية :
 1ـ الواردات .
 2ـ النفقات .
 3ـ السندات .
ـ يقد قريرا ً كل ثالثة أشهر لمجل اإلدارة ن الوضع المالي للخزانة .
ح ـ نظيم التقرير المالي في نهاية كل ا واليحق له االحتفا بأكثر من /10000/ن.س فقط
شرة آالف ليرة سورية بقى محفو ة في صندوا الخزانة .
يصدر مجل

املادةلل 25ل

إدارة خزانة التقا د التعليمات النا مة لمها لجنة مزاولة المهنة وآلية ملها .
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ارفصللارياةع ل

اريواتبلوارتبويضات ل
املادةل 26ل

يرا ى في حديد الرا ب التقا دي وسائر النفقات وضع موا نة خزانة التقا د بحي ال يتجواو
مجمو ما يصرف منها خمسا ً وسبعين في المئة من واردا ها ويحف البواقي باسوم أمووان احتياطيوة
و أمينا ً لهذم الاايوة يحوق لمجلو إدارة خزانوة التقا ود االقتوراح إلوى المو :مر العوا رفوع أو خفويض
مقدار الروا ب المقررة سابقا ً .

املادةلل 27ل

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7






يحق للعضو أن ي لب إحالته لى التقا د إذا وافرت فيه الشروط اآل ية:
أن يكون اسمه مقيدا ً في جدون النقابة .
أن يكووون مسووددا ً جميووع الرسووو المتر بووة ليووه منووذ وواريس سووجيله إال إذا سووبق أن ا فووي منهووا
بصورة قانونية .
أن يكون قد اون مهنة طب األسنان في سورية مدة ال قل ن ثالثين سونة متصولة أو متق عوة
وذلك ابتداء من اريس قيدم في جدون النقابة أو أ م الستين من مرم.
عتبر مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية :
ـ التدري في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ك بيب أسنان .
ـ العمل ضمن م:سسات الدولة الرسمية ك بيب أسنان ممارس ولي إداري .
ـ مندوب لمي بموجب رخيا صادر ن الجهات المختصة كمندوب لمي .
يستثنى من الفقرة السابقة من اون المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغوب
االسووتمرار بالتسووجيل فيحووق لووه أن يوودفع الرسووو المقووررة لووى العضووو المقوويم خووارج أراضووي
الجمهوريووة العربيووة السووورية ولكافووة صووناديق النقابووة لووى أن يحوودد الموو :مر العووا مقوودار هووذم
الرسو وأال قل حصة خزانة التقا د ن  % 75من هذم الرسو .
أن يكون من ر ايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة ال قل ن خم سنوات.
أ ن يتحقووق مجل و الخزانووة بال ريقووة التووي يراهووا مناسووبة موون مزاولتووه المهنووة داخوول أو خووارج
أراضي الجمهورية العربية السورية .

املادةلل 28ل
ال دخل في حساب مزاولة المهنة المدد اآل ية :
االنق ا ن العمل بسبب قضائي أو مسلكي .
مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد فوي الفقورة ( )4مون
المادة السابقة من هذا القانون.
الايواب خوارج أراضوي الجمهوريووة العربيوة السوورية إذا جواو الايوواب ثالثوة أشوهر فوي السوونة
الواحوودة مووا لووم يكوون بقصوود الدراسووة أو التخصووا و لووى العضووو أن يخبوور النقابووة مسووبقا ً بهووذا
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الاياب ،ويستثنى من أحكا الفقر ين  2و 3مون سودد الرسوو التقا ديوة الواجبوة ليوه والرسوو
المقرة لى العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربيوة السوورية بموجوب قورار المو :مر
العا .
 المدد التي لم دفع نها رسو النقابة والخزانة .
 يحدد مجل النقابة مها لجنة مزاولة المهنة في كل فر وصالحيا ها .

املادةلل 29ل







يستحق أطباء األسنان المحالون لى التقا د الرا ب التقا دي كما يلي :
ً
يستحق را با ً كامالً من أ م الثالثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقا ألحكا هذا القانون .
إذا بلات مزاولة المهنة مدة ال قل ن خمسة شر اما ً وبلغ الستين من العمر يع وى العضوو
را ب وا ً قا ووديا ً شووهريا ً يعووادن جووزءا ً موون ثالثووين موون المعوواش التقا وودي الكاموول مضووروبا ً بسووني
مزاولته المهنة.
إذا جاو ت مدة المزاولة الثالثين اما ً يع وى العضوو عويضوا ً سونويا ً يعوادن موا مقودارم را وب
شهر قا دي ن كل امين زيد لى الثالثين مهما بلات مدة المزاولوة وذلوك بعود إحالتوه إلوى
التقا د  ،شري ة قديم طلب خ ي مون ال بيوب لصورف مبلوغ التعوويض،وال بوق هوذم الفقورة
لى المحالين لى التقا د قبل نفاذ هذا القانون واقرار نظامه الداخلي.
يسووتفيد أصووحاب الحقوووا التقا ديووة للعضووو المسووجل والمتوووفى موون  %90موون كاموول الرا ووب
التقا دي باض النظر ن سني المزاولة .

املادةلل 30ل

إذا لم يكمل العضو المحان لوى التقا ود الخمسوة شور سونة فوي مزاولوة مهنتوه وبلوغ السوتين مون
العموور يع ووى عويضوا ً مق و وا ً يعووادن المعوواش التقا وودي الشووهري الكاموول مضووروبا ً بسووني مزاولووة
المهنة.

املادةلل 31ل

 . 1إذا أصيب العضو بعاهة أو بمورض ضوان غيور ناشو ون مزاولتوه المهنوة وأصوبح غيور قوادر
لى مزاولتها يحان حتما ً لى التقا د ويمنح المعاش التقا دي لى الوجه اآل ي :
أـ إذا كانت المدة التي اون فيها المهنة ال ــزيد لى العشور سونوات فيسـوـتحق نصوف الرا وب
التقا دي.
ب ـ إذا جاو ت المدة شر سنوات فيستحق ما الرا ب التقا دي.
ج ـ ألصحاب الحقوا التقا ديوة مون ورثوة العضوو المتووفى أن يسوتفيدوا مون أحكوا هوذم الموادة
دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة ( )3من المادة  /21/من هذا القانون.
 .2إذا كانت اإلصابة ناشئة ن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب ما المعاش مهما كانت مدة
المزاولة.
 . 3ثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة م:لفة من ثالثة أطباء اختصاصويين (اللجنوة ال بيوة) يعينهوا
مجل إدارة خزانة التقا د .
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املادةلل 32ل

إذا أصيب العضو المسـجوـل فوي النقابوة بعاهوة أو مورض أو حوادث يمنعوه مون مزاولوة المهنوة أو
االستمرار فيها لمدة م:قتة وثبت ذلك بعد رضوه لوى اللجنوة ال بيوة المنصووص ليهوا فوي الموادة
 /25/من هذا القانون يحق لمجل إدارة خزانة التقا ود أو بنوا ًء لوى طلبوه منحوه عويضوا ً شوهريا ً ال
يتجاو المعاش التقا دي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لى أن ال تجاو السنتين .

املادةلل 33ل

 1ـ اليجو ل بيب األسنان المحان لى التقا د ألسباب صحية مزاولة المهنة داخل أو خارج الق ر
ك بيب أسنان وإن ثبتت مزاولته المهنة يجوو لمجلو الخزانوة إيقواف روا بوه وم البتوه بكافوة
التعويضات والروا ب التي قاضاها خالن فترة مزاولته المهنة بعد إحالته لوى التقا ود ويحوان
حينها إلى المجل المسلكي .
 2ـ يحق لمجل النقابة أن يعيد فحا أي طبيب محان لى التقا د صحيا ً في أي وقت يشاء

املادةلل 34ل

 . 1يش ب اسم العضو المحان لى التقا د من جدون األ ضاء المقيدين في سجل النقابة.
 . 2ال يجو للعضو المتقا د فتح يادة أو ممارسة مهنة طب األسنان باسوتثناء االستشوارات ال بيوة
التووي يوود ى إليهووا ب لووب موون مالئووه أو لدراسووات أو مشووورات لميووة أو ألغووراض دريسووية
نظرية أو خبرات قضائية.

املادةل 35ل

 .1يووـحق للعضووو المتقا وود الووذي يعهووين بو يفووة غووـير طبيووة فووي الــدولووـة أو الم:سسووات العامووة أو
الخاصة أو الدولية أن يجمع بين را ب أو عويض هذم الو يفة وبين را به التقا دي .
 .2يحووق للعضووو المحووان لووى التقا وود ألسووباب غيوور صووحية أن يمووارس مهنووة طووب األسوونان خووارج
الجمهورية العربية السورية مع قاضيه را به التقا دي .
 .3يحق للعضو المحان لى التقا د أن يعود لممارسة مهنته و لم يمض أكثور مون ثالثوة أشوهر لوى
بلاه القرار ،العوودة لممارسوة المهنوة و ذلوك ب وي القورار مون مجلو إدارة الخزانوة بنوا ًء لوى
طلبه أما إذا مضى ليه أكثر من ذلك بق الفقرة  /3/حرفيا ً من المادة ./23/
 4ـ يحق لمجل الخزانوة إ وادة فحوا العضوو المحوان لوى التقا ود صوحيا ً مورة كول سونتين وق وع
الرا ب ن ال بيب الذي اليستحقه .

املادةلل 36ل

ال نقل الحقوا التقا دية والمنح الشخصية للاير وال حجز إال سديدا ً لنفقوة شور ية أو لم اليوب
خزانة التقا د أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولوة فوي حجوز روا وب العواملين فوي
الدولة .
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املادةلل 37ل

ال يجووو أن يكووون الحكووم بمنووع العضووو موون مزاولووة المهنووة الصووادر وون السوول ات القضووائية أو
النقابية سببا ً لحرمانوه مون حقوقوه التقا ديوة المكتسوبة بحكوم هوذا القوانون إال فوي األحووان المبينوة فوي
المادة  / 39 /منه.

املادةلل 38ل

 . 1يبدأ استحقاا الحقوا التقا دية من أون الشهر الذي يلي اريس بليوغ العضوو قورار إحالتوه لوى
التقا د .
 . 2تقاد بمدة خم سنوات جميع الذمم المتر بة لى خزانة التقا د .
 . 3ال يبوودأ سووريان التقوواد فيمووا يتعلووق بالمعاشووات المسووتحقة إال موون وواريس اسووتحقاقها ويسووقط منهووا
ويهمل طلب من جاو مدة خم السنوات المذكورة .

املادةلل 39ل

في حان غياب طبيب األسنان ن مله رغما ً نوه سوتحق ائلتوه موا يسوتحق أمثالوه المتقا ودين
ويوقف ند ود ه إلى مله .
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ارفصللاخلامس ل

انتقاللاريواتبلوارتبويضات ل
املادةل 40ل

أ  .نتقل الحقوا التقا دية والمنح التي خصوا لأل ضواء بموجوب هوذا القوانون إلوى الورثوة
وفقا ً لألحكا اآل ية :
ورثة العضو ـ العامل أو المتقا د ـ المتوفى الذين لهم الحق بالرا ب التقا دي وهم:
 .1الزوجة أو الزوجات الشر يات حصة نصف الرا ب.
 .2األبناء الذين لم يتموا الثامنة شورة مون مورهم  ،واألخووات العا بوات أواألرامول أوالم لقوات
المحرومين من موارد الر ا الكافية إل اشتهم  ،شري ة أن ال يكون مورد آخر( حصة نصف
الرا ب)
 .3بصورة استثنائية يحق لألب واأل الم البة بنصيبهم من المعاش ن ولدهم المتوفى شري ة أن
ال يكووون لألبوووين ولوود آخوور أو معيوول آخوور لووه محوول إقامووة دائووم بأراضووي الجمهوريووة العربيووة
السورية يمكن إلزامه شر ا ً بتأمين معيشتهم وهو قادر لى إ اشتهم  (.وفي هذم الحالوة يقسوم
الرا ب التقا دي لى ثالث حصا متساوية) وفي حان وفاة أحدهما أو كالهموا عوود الحصوة
إلى من بقى من الورثة وفق ما جاء في أحكا هذا النظا .
 .4في حان واج الزوجة عود الحصة المخصصة لها إلى األوالد إلى أن يتموا الثامنة شور موع
مرا اة سنوات الدراسة لى أال يتجاو أربع و شرون اما ً من مرم .
ب ـ يتحقق مجلو إدارة خزانوة التقا ود مون ووافر الشوروط الموذكورة آنفوا ً بوال را التوي يراهوا
مناسبة مع التقيد بسجالت األحوان المدنية .
ج ـ خضع التعويضات ( عويض نهاية الخدمة والوفاة ما دا الرا ب التقا دي ) إلوى اإلقورار
الووذي يقدمووه ال بيووب فووي الفوور أو المركزيووة شووري ة أن يسووجل فووي ديوووان الفوور أو المركزيووة
ويحف في اضبارة ال بيب إن وجد وفي حان د وجودم ي بق ما ورد في هذا النظا والقانون

املادةلل 41ل

 1ـ يو معاش التقا د الذي كان يتقاضام العضو المتقا د يو وفا ه أو الذي كان يستحقه لو جرت
صفيته في اليو الثاني من اريس الوفاة بنسبة  %10إلى صندوا التقا د و  % 90و بين
أصحاب الحقوا وفق اإلرث الشر ي.
 2ـ إذا كان العضو ال يستحق معاش التقا د فيمنح  %90من التعويض الذي كان يسوتحقه لوو جورت
صووفيته فووي اليووو التووالي لتوواريس وفا ووه ويجووري و يووع كاموول هووذا التعووويض بووين أصووحاب
االستحقاا وفقا ً للفقرة السابقة .

املادةلل 42ل

يبدأ استحقاا الحقوا التقا دية لعائلة العضو من اريس وفا ه.
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املادةل 43ل

 .1يق ع را ب الزوجات نهائيا ً ند واجهن .
 . 2يق ع را ب البنين ند إ مامهم الثامنة شرة من العمر إال الحاالت اآل ية :
أ ـ إذا كانوا حان إ مامهم الثامنة شرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر لوى إ وائهم الرا وب
حتى نيلهم شهادة التعلويم العوالي شوري ة أن يتوابعوا التحصويل دون انق وا إال إذا كوان بسوبب
صحي ويق ع را بهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة شرة من العمر أكثر من مر ين أثناء كول
موون موود ي التحصوويل الثووانوي والعووالي و بووق أحكووا هووذم الفقوورة لووى البنووين الووذين جوواو وا
الثامنة شرة ند وفاة مورثهم .
ب ـ إذا كانوا معلولين ومحرومين من مــــوارد الر ا فيثــــابر لى إ ائهـــم حصتهم طيلوة
مدة العلة ويعاد النظر في هذم المعاشات كل سنتين لى األكثر ويق ع في كل وقوت إذا حقوق
فقدان أحد الشروط ،ويثبت حرمان الموارد والعجز ن أدية نفقات التحصيل بتحقيوق يجربوه
مجل إدارة الخزانة و ثبت العلة بشـــهادة من اللجنة ال بية الم:لفة بموجب المادة  /25/من
هذا القانون .

املادةلل 44ل

 1ـ يق ووع را ووب البنووات واألخوووات نوود واجهوون ،وإذا أصووبحن أراموول أو م لقووات أو مهجووورات
بحكم ال الا هجرا ً ال يتر ب معه النفقة لى الزوج للزوجة ند ال وائف التي ال يجو ندها
ال الا يعاد إليهن الرا ب.
 2ـ أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من را به ثوم أصوبحن أرامول أو م لقوات أو
مهجورات بالمعنى الوارد في هذم المادة فينلن نصيبهن من الرا ب وفقا ً ألحكا هذا القانون .

املادةلل 45ل

يق ع را ب أصحاب الحقوا المشار إليهم في الفقرة  /5/من المادة  /32/من أحكا هذا القوانون
إذا حقق فقدان أحد الشروط المنصوص ليها في الفقرة المذكورة .

املادةلل 46ل

إذا وفي أحد أصحاب الحقوا أو فقد حقه سقط حصته بكاملها و صبح حقا ً مكتسبا ً للخزانة.
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ارفصللارةادس ل

سقوطلاحلقوقلارتقاعديا ل
املادةل 47ل

أ  .سقط الحقوا التقا دية ن العضو في الحالتين اآل يتين:
 إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية .
 إذا حكم ليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائيا ً .
ب ـ نتقوول الحقوووا التقا ديووة فووي الحووالتين الوووارد ين فووي الفقوورة ( أ ) موون هووذم المووادة إلووى أصووحاب
االستحقاا كما لو وفي العضو.

املادةلل 48ل

ال يسقط حق ورثة العضو من الم البة بما يستحقونه من الرا وب التقا ودي مهموا كانوت األسوباب
التي ار كبها هو ،وال يسقط حقهم أيضا ً من طلب نصيبهم من التعويض .
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ارفصللارةاةع ل
طيقلاملياجبا ل
املادةل 49ل

صفى الحقوا التقا دية و قرر المنح بنا ًء لى طلب خ ي يقود لمجلو
أو ن طريق مجل فر النقابة مرفقا ً بجميع األوراا الثبو ية.

خزانوة التقا ود مباشورة

املادةلل 50ل

لى المجل أن يبت بال لبات الواردة إليه خالن شهرين من اريس ورودها ولوه أن يقورر مديود
هوذم الموودة إذا اقتضووت ذلوك التحقيقووات التووي يجريهوا لووى أن يبلووغ قورار التمديوود إلووى المسووتد ي وال
يجو أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر ال لب مرفوضا ً حكموا ً إذا انقضوى الميعواد الموذكور
ولم يبت المجل فيه .

املادةل 51ل

يتوجب لى مجل إدارة الخزانوة أن يقوو كلموا د وت الحاجوة بمراجعوة أضوابير المحوالين لوى
التقا د سابقا ً والتدقيق في صحة الوثائق التي ُمنح لى أساسها التقا ود  ،ولوه أن يجمود أو يلاوي هوذم
اإلحالة لى التقا د ندما يجد أن هناك خلل أو زوير في األس التي ُمونح لوى أساسوها التقا ود ،
وله أن يسترد األموان التي صرفت دون وجه حق .

املادةل 52ل

القرارات النهائية الصوادرة ون مجلو خزانوة التقا ود قابلوة لل عون ب ريوق الونقض أموا الارفوة
المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والموا يد واألصون المقررة في قانون أصون المحاكموات
و فصل محكمة النقض في ال عن بقرار مبر .
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ارفصللارثامن ل
اربقوةات ل
مادةل 53ل

يعاقب مجل الفر بارامة مقدارها خمسة آالف ليرة سوورية فوي المورة األولوى و ضوا ف نود
التكرار لكل من كتب وصفة أو قريرا ً طبيا ً لى غير األوراا المقبولة بموجب أحكا هذا القانون ،
و عدن هذم الارامة بقرار من الم :مر العا .

مادةل 54ل

يعاقب بالعقوبات المنصوص ليها في المادة ( )445مون قوانون العقوبوات العوا مون قلود أو ور
األوراا المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير ال بية أو اللصاقات النقابية .

مادةل 55ل

حصل الارامات المنصوص ليها في هذا القانون وفق األصوون النقابيوة و عوود هوذم الاراموات
لصالح صندوا خزانة التقا د .

مادةل 56ل

 1ـ لمجل إدارة خزانة التقا د أن ينتدب أحد أطباء األسنان أو أحد مو فيه لمراقبوة الرسوو
واسووتعمان األوراا واللصوواقات وفق وا ً ألحكووا هووذا القووانون ويكووون لهووذا المنوودوب حووق ثبيووت ورفووع
شووكاوى المرضووى بالمخالفووات المر كبووة إلووى النقابووة للتحقيووق فيهووا ومتابعتهووا أمووا المراجووع القانونيووة
ويترك أمر البت بمثل هذم المخالفات إلى الو ارة .
 2ـ يقسم العضوو أو المو وف المنتودب لهوذم الاايوة أموا رئوي محكموة البدايوة المدنيوة اليموين
التالية  ( :أقسم باهلل العظيم بأن أقو بواجبي بصدا وأمانة ) .
 3ـ لى الشخا المنتدب أن ينظم محضرا ً بالمخالفة يقدمه إلى رئي مجل إدارة الخزانة.
 4ـ لهذا الضبط القوة الثبو ية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجان الضاب ة العدلية .
 5ـ يحيول مجلو إدارة الخزانوة هوذا الضوبط إلوى المجلو المسولكي ليصودر العقوبوة المناسوبة
بحق المخالف وفقا ً ألحكا هذا القانون  ،أو يحيله إلوى المراجوع األخورى إلجوراء المالحقوة القانونيوة
بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك .

املادةلل 57ل

يقترح الم :مر العا عديل النظا الداخلي للخزانة ويقرم ويصبح التعديل نافوذا ً فوور صوديقه مون
و ارة الصحة أصوالً
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