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املؤمت رايةامراي سويراي ادسروايثالثور ر
يسقااعرباءاسران ساررةر وريع ر
دمشقر 2013/8/19ر
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ايفصلرانولر ر

ةرايتةةاريفر ر
مادةر(ر1ر)ر ر

يقصد بالتعابري الواردة يف هذا النظام املعنى املبني جبانب كل منها :
القانون :

القانون رقم  6لعام 2013

الوزارة :

وزارة الصحة

الوزير :

وزير الصحة

املؤمتر العام :

جممووو أعضووا جملس و النقابووة الووذا انتهووو وتيتوومل واملنتأووب وأعضووا جمووال
الفرو واألعضا املتممني ومراقب خزانة التقاعد .

النقابة :

نقابة أطبا األسنان يف سورية

النقيب :

نقيب أطبا األسنان يف سورية

:

اجملل
الفر :
رئي

الفر :

اهليئة العامة للفر :
هيئة الفر :

جمل

النقابة أو جمل

الفر حسب الورود .

فر النقابة يف كل حمافظة من حمافظات القطر .
رئي

فر النقابة يف كل حمافظة من حمافظات القطر .

جممو أطبا األسنان العرب السوريني ومن يف حكمهم املسجلني يف الفر .
جممووو أعضووا جملس و الفوور الووذا انتهووو وتيتوومل واملنتأووب و األعضووا املووتممني
وأعضا ممثل الوحدات واعضا جمل

املرسوم :

النقابة كل يف فرعمل .

املرسوم التشريع رقم  12الصادر بتاريخ  1970/1/7قانون مزاولة املهن الطبيوة
أو ما حيل حململ من قانون مزاواة املهن الطبية .

ـ3ـ

اخلزانة :

خزانة تقاعد أطبا األسنان يف اجلمهورية العربية السوورية وقانونهوا رقوم  /4/لعوام
. 2013

العضو :

طبيب األسنان العرب السورا ومن يف حكمومل املنتسوب ألحود فورو النقابوة واملسوجل يف
سجالتمل والوارد يف اجلدول العام ،وكذلك يف املالحق الو تصودرها النقابوة والا ول
على ترخيص ملزاولة املهنة من وزارة الصحة .

طبيب األسنان املسجل  :طبيب األسنان ،دون أن يتمتع حبقوق األعضا .
األنظمة :

النظام الداخل و املال ونظوام العواملني وكول موايتم اقورارا مون األنظموة الداخليوة
لنقابة أطبا األسنان .

طبيب األسنان :

طبيب األسنان يف اجلمهورية العربية السورية .

اهليئة اتستشارية:

اهليئة املكونة من جمل

اللجنة املشرتكة:

تتألف من أعضا من وزارة الصحة و ومن أعضا من جملو
تسميتمل من قبل جمل

النقابة ورؤسا الفرو .

النقابة .

ر
ر
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النقابوة حسوب موا يوتم

ايفصلرايثانير ر

رنقااعرباءاسران سارروبهدافها ر
مادةر 2ر

نقابة أطباء األسنان في الجمهورية العربية السورية شخصية اعتبارية ،تمثل جميع أطباء األسنان
المنتسبين والمسجلين ولها حق التقاضي بأسمائهم أفرادا ً أو جماعات في كل ما يتعلق بأمور المهنة

مادةر 3ر

نقابة أطبااء األسانان تنمايم مهناي علماي اجتمااعي مقساح وفاق أحراال دساتور الجمهورياة العربياة
السورية .

مادةر 4ر

تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية فاي الجمهورياة العربياة الساورية علا
تحقيق األهداف والمهال اآلتية :
 1ـ المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية .
 2ـ دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره .
 3ـ رفع شأن مهنة طب األسنان والنهوض بمستواها العلمي بما
يخدل التقدل الصحي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع .
 4ـ العمل عل تنميم طب األسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل ألطباء األسنان .
 5ـ الدفاع عن حقوق أطباء األسنان المتعلقاة بمزاولاة المهناة وتقاديم الخادمات االجتماعياة لهام بماا ي امن
استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحاواد
الطارئة وإنشاء األندية والجمعيات السرنية التعاونياة وفاتا المخااان االساته كية وياناديق ال امان
واالدخار والقروض والطوارىء والروار وكل ما يحد من يناديق ومشاريع مشابهة .
 6ـ تدعيم الروابط االجتماعية والثقافية بين األع اء .
 7ـ إقامة المرتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها .
 8ـ تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الرتب ودراسات طب األسنان وإيدار المج ت والنشارات لرفاع
المستوى العلمي والمهني لألع اء .
 9ـ إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنميم المعارض والمقتمرات العلمية ألطباء األسنان .
 10ـ المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة فاي كلياات طاب األسانان والمعاهاد المتوساطة الصاحية والسانية
والمناااهج الدراسااية فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية ورفااع مسااتواها بمااا يخاادل الحاجااات األساسااية
للتطور الصحي واالجتماعي واالقتصادي .
 11ـ التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب األسنان واالختصاص فاي كافاة حقاوب طاب األسانان
في الواارات والهيئات المعنية .
 12ـ المساهمة في وضع وتطوير القوانين واألنممة الخاية بمزاولة مهنة طب األسنان وتنفيذها .
 13ـ إحدا الجمعيات والروابط الطبية التخصصية لرافة اختصايات طب األسنان .
 14ـ عقااد االجتماعااات والمااقتمرات وإقامااة الناادوات والمشاااركة فيهااا داخاال أراضااي الجمهوريااة العربيااة
السورية .
 15ـ المشاركة في المقتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية .
 16ـ إقامة ي ت التعارف والتعاون مع المنممات الصحية العلمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية
والعمل معها لنصرة ق ايا األمة العربية وق ايا التحرر والعدالة في العالم .
 17ـ يحق للنقابة االنتساب ل تحادات والمنممات العربية والدولية ألطباء األسنان .
ـ5ـ

ايفصلرايثايثر ر

ايت جللرورايةضويع ر
مادةر 5ر

محققا ً لشروط الفصل الثاني المادة الخامسة من القانون رقم ( )6وهي :
يشترط في الع و طالب التسجيل في النقابة أن يرون :
 1ـ متمتعا ً باللياقة الطبية المقهلة لمزاولة المهنة ويتم ذلك بموجب كتاب موجه من النقابة إل هيئة فحا
العاملين في مديريات الصحة .
 2ـ متمتعا ً بالجنسية العربية السورية أو من في حرمها .
 3ـ حاي ً عل اإلجااة في طب األسنان ومسج ً في الواارة .
 4ـ غير محرول بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة تتناف مع واجبات المهنة .
 5ـ غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلري .

مادةر 6ر

أ .يااتم االنتساااب للع ااوية عاان طريااق الفاارع المخاات وفااق أحرااال القااانون ،وال يجااوا أن ياازاوب طبيااب
األسنان مهنة طب األسنان بجمياع فروعهاا و اختصايااتها ،باأي يافة كانا عاماة أو خاياة إال بعاد
انتسابه للفرع الذي يريد أن يعمل في منطقة اختصايه ،وذلك بعد تسجيله في واارة الصحة وحصوله
عل ترخي منها بمزاولة المهنة .
ب  .إذا أباادى طالااب االنتساااب المتااوافرة فيااه الشااروط القانونيااة ،رغبتااه فااي الساافر خااارج القطاار بقصااد
الدراسة أو االختصاص ،وتعذر عليه الحصوب عل تارخي مزاولاة المهناة لهاذا السابب فياتم تساجيله
في الفرع الذي يقع في منطقة اختصايه ،ويحتفظ بتسجيله فاي النقاباة إلا حاين عودتاه شاريطة إباراا
الوثائق المقيدة لذلك سنويا ً مع تسديده جميع الرسول المترتبة عليه سنويا ً ،عل أال تزيد مدة الغياب عان
سبع سنوات ،وتحسب مدة غيابه في جميع يناديق النقابة والمدد ال امة لتاولي المهاال النقابياة ماا عادا
المادة / 11/البند /3/من قانون التنميم النقابي رقم  6لعال . 2013

مادةر7ر ر

أ  .يعاد تسجيل طبيب األسنان الفاقد لع ويته بقرار مان مجلاح النقاباة بنااء علا اقتاراع الفارع المخات
ويعدّ تاريخ يدور القرار بدءا ً إلعادة التسجيل في الفرع .
ب  .يحق لطبيب األسنان المرقن قيده في فرع ما أن يسجل من جديد في أي فرع يشاء شريطة إباراء ذمتاه
تجاه الفرع الذي رقن قيده .

مادةر8ر ر

يجوا ألطباء األسنان العرب أو األجانب التسجيل في النقاباة أياوالً ومان ثام مزاولاة المهناة كطبياب مقايم
ل ختصاص او طالب في الجامعات السورية ل ختصاص ويوقف تسجيله فور انتهاء فترة دراسته دون
اكتساب الع وية بعد توافر الشروط المطلوبة
ب  .تحيل النقابة طلب تسجيل أطباء األسنان العارب أو األجاناب إلا الفارع المخات لدراساته فاي ضاوء
المصلحة العامة و الحاجاة لخادمات الطبياب واختصاياه أو لمساتواه العلماي ويوياي الفارع بعاد ذلاك
بقبوب طلبه أو رف ه بتقرير معلل  ،يرفع إل مجلح النقابة الذي يقرر فيه قبوب طلبه أو رف ه ويبلغه
لصاحب الع قة .
ـ6ـ

مادةر 9ر

يتواجد الطبيب شخصايا ً عناد التساجيل ألوب مارة ويقسام الع او المقباوب أماال مجلاح الفارع اليماين
اآلتية :
( أقساام باااع العماايم أن ألدي عملااي بأمانااة وشاارف وأن أحااافظ عل ا ساار المهنااة وأحتاارل قوانينهااا
وأنممتها ) .

مادةر10ر ر

يشااترط لتسااجيل الطبيااب العربااي السااوري وماان فااي حرمااه تااوافر الشااروط الااواردة فااي المااادة  /5/ماان
القانون وأن يتقدل بالوثائق التالية :
أ  .طلب انتساب حسب النموذج الموحد الذي تصدره النقابة .
ب .بيان من دوائر األحواب المدنية يثب أنه يتمتع بالجنسية العربية السورية .
ج .يورة عن الشهادة أو المصدقة التي تثب حصوله عل لقب طبياب أسانان وإذا كانا شاهادته مصادقة
غير يادرة عن الجامعات السورية فعليه أن يقدل وثيقة نجاع بفح المعادلاة /الرولرياول /إضاافة إلا
يورة الشهادة األيلية المصدقة أيوالً .
د .بيان عن السجل العدلي يثب عدل إدانته بعقوبة تتناف وواجباته الطبية والمسلرية .
هـ  .ـبيان يشعر بتسجيله في سج ت واارة الصحة .
و .أربع يور شخصية قياس  4×3سم ويورتين قياس  3×2سم للهوية النقابية .
ا .تعهااد خطااي باااط ع والتاازال الطبيااب بجميااع القاارارات والتعليمااات والقااوانين واألنممااة التااي تصاادرها
النقابة ويوقع عليه حسب النموذج الموحد ويزود بالقانون المعموب به .
ع .إيصاب يشعر بتسديد الرسول .

مادةر11ر ر

تفسيرا ً لما جاء في المادة  /7/من القانون الفقرة ب فإن كلمة (يفصل ) تعناي أن المجلاح قاد درس حتماا ً
الق ية التي بين يديه ولم يفصل بها وال يجوا أن يعدّ عدل الفصل قرارا ً بالقبوب إال بعد أن ترون عرضا
عل المجلح وايدر قرارا ً نهائيا ً بها .

مادةر12ر ر

فااي حاااب رفااض االنتساااب يحااق للطبيااب المرفااوض طلبااه االعتااراض عل ا القاارار وفااق مااا جاااء فااي
المادة /7/من القانون.

مادةر 13ر

يعدّ تاريخ االنتساب للفرع بدايةً من تاريخ يدور قرار مجلح الفرع بقبوب طلبه .

مادةر14ر ر

ينشر مجلح النقابة خ ب شهر تشرين األوب من كال عاال جادوالً بأساماء األع ااء الاذين أدوا كافاة
الرسول المترتبة عليهم عن تلك السنة وماا قبلهاا مان تلاك السانوات حساب الحاروف الهجائياة فاي كال فارع
واليجوا لمن اليرون اسمه واردا ً في هذا الجدوب أن يزاوب مهنة طب األسنان ما لم يدفع الرساول المقاررة
وينشاار اساامه فااي جاادوب الحااق علا نفقتااه إذا سااددها بعااد نشاار الجاادوب وكاال مخالفااة لااذلك تعتباار مخالفااة
لألحرال القانونية المتعلقة بمزاولة المهناة ويعتبار الرتااب الموجاه للنقاباة المركزياة لقائماة مساددي الرساول
بمثابة هذا االع ن والنشر واليحق للطبيب المطالبة بنسخة عن الجدوب المنشور.

مادةر 15ر

أ ـ يفقد الع و ع ويته ويحذف اسمه من سجل النقاباة وجادوب أطبااء األسانان فاي إحادى الحااالت
اآلتية :
ـ7ـ

 1ـ في حالة الوفاة .
 2ـ إذا ألغي تسجيله في الواارة بمقت ا قاانون مزاولاة المهان الطبياة أو شاطب اسامه مان ساجل مزاولاة
أحرال هذا القانون .
المهنة بمقت
 3ـ إذا نقل عمله خارج أراضاي الجمهورياة العربياة الساورية واليادخل فاي أحراال هاذه الفقارة المغاادرون
خارج القطر بقصد الدراسة أو االختصااص أو اإليفااد أو اإلعاارة فيحاتفظ هاقالء بتساجيلهم فاي النقاباة
لمدة سبع سنوات شريطة إبراا الوثائق النمامية المصدقة المقيدة لذلك وتسديدهم للرساول القانونياة فاي
كل عال عل حدى وفق األيوب القانونية وال يجوا إعادة الذمم المالية المتعلقة برسول التسجيل لمن لام
يتقدل بذلك ويعتبر الطبيب الذي لم يسدد الرسول مرقن قيده .
 4ـ إذا فقد شرطا ً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .
 5ـ إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلح النقابة والمصدق من
الواارة .
ب ـ تعلق ع وية الع و في حاب تأخره عن تسديد كافة الرسول السنوية المترتبة عليه وفاق أحراال
المادة  / 9 /من هذا القانون .

مادةر16ر ر

 1ـ للع و المسجل أن يطلب نقل تسجيله إل أي فرع يرغب في االنتقاب للعمل فيه وبما اليزيد علا مارة
كل عامين من وإل نفح الفرع وذلاك بطلاب يقادل إلا مجلاح ذلاك الفارع بعاد تساديد الرساول المترتباة
عليه للفرع السابق حت تاريخ طلب النقل وال يحق له العمل في مجاب الفرع الجديد ما لام ينقال تساجيله
إل ذلك الفرع ويجوا لمجلح النقابة بقرار معلل أن يستثني حاالت خاية.
 2ـ يعف من رسام االنتقااب المادعوون إلا خدماة العلام ويعاودون إلا منطقاة فارعهم فاور انتهااء خادمتهم
اإللزامية وخ ب تلك المدة يقومون بتسديد ماا علايهم مان رساول نقابياة إلا فارعهم المخات المساجلين
فيه.

مادةر17ر ر

إذا كان للطبيب الموظف عيادة خاية في محافمة خارج عمل وظيفته فعليه أن يساجل فاي الفارع الاذي
تقع عيادته الخاية فيه .

مادةر18ر ر

ال يمنا الع و أي وثيقة و ال يتمتع بالحقوق والميزات النقابية إال بعد تساديد ماا علياه مان رساول وذمام
نقابية .

مادةر19ر ر

يفقد الطبيب ع ويته في النقابة والفرع ويحذف اسمه من جدوب أطباء األسنان في الحاالت المنصوص
عليها في المادة /11/من القانون .

مادةر 20ر

إضافة إل ما ورد في المادة  /14/من هذا النمال والمادة  /11/من القانون يعتمد ما يلي :
أ .عل كل طبيب أسنان ع و في الفرع أن يقدي الرسول السنوية قبل نهاية شهر آذار من كل عال.
ب .إذا تخلف الع و عن تأدية الرسول والذمم المترتبة عليه بعد نهاياة شاهر آذار مان كال عاال تازاد بنسابة
 % 25من مجموع الرسول حت نهاية شهر حزيران من كل عال  ،وإال ينذر خ ب شهر لتسوية وضعه
.
ج .في حاب انتهااء مادة اإلناذار الاواردة فاي الفقارة ب وبنهاياة شاهر آب مان كال سانة تازاد الرساول والاذمم
المترتبة عليه بنسبة  %50و إال عدّ بعدها مشطوبا ً قيده بتاريخ  10/1من كل عال وتبلغ واارة الصحة
عن طريق النقابة لترقين قيده ،وال تحسب له تلك الفترة من سنوات التسجيل في النقابة ويناديقها .
ـ8ـ

ايفصلراي ااع ر

اءلبران سارروبحكامرمزاويعراملهسع ر
مادةر 21ر

أ ـ مهنااة طااب األساانان مهنااة علميااة تهاادف إلا تحقيااق خدمااة إنسااانية اجتماعيااة عامااة غايتهااا وقايااة أفااراد
المجتمع من األمراض السنية الفرية الفموية ومعالجتها .
ب ـ يعتبر طبيب أسنان بحرم هذا القانون من حصل عل إجاااة فاي طاب األسانان مان إحادى كلياات طاب
األسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها .

مادةر 22ر

أ ـ ال يجوا لطبيب األسنان أن يزاوب المهنة إال إذا كاان منتسابا ً للنقاباة بعاد تساجيله فاي الاواارة وحصاوله
عل ترخي منها بمزاولة المهنة وفق األنممة النافذة .
ب ـ يعتبر عمل طبيب األسنان في دوائر الدولة ومقسساتها والقطاع العال والمشترك والخاص هو مزاولاة
للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أيوالً .

مادةر 23ر

يستثن من أحرال المادة  /5/الفقرة . /2/
ويجوا ألطباء األسانان مان العارب غيار الساوريين ومان غيار العارب التساجيل المققا فاي النقاباة
وممارسة المهنة في الجمهورياة العربياة الساورية وفاق القاوانين واألنمماة النافاذة دون أن يتمتعاوا بحقاوق
األع اء فيها شريطة أن ترون الممارسة بهدف االختصاص في إحدى جهاات االختصااص المعتارف بهاا
بعد الحصوب عل الموافقة سنويا ً من مجلح النقابة  ،ويدفع رسما ً لقاء ذلك يحدده المجلح .
أ ـ عل مجلح الفرع التابع له متابعة التسجيل سنويا ً لألطباء غير السوريين .
ب ـ يلغ ترخي العمل لمن لم يسدد الرسول السنوية أيوالً .
ج ـ عل مجالح الفروع افتتاع سجل خاص لألطباء غير السوريين  ،وذلك لمتابعة التزاماتهم تجااه النقاباة
ويناديقها .

ـ9ـ

ايفصلراخلامس ر

واجءاترانعضاسرورحقوقهمر ر
مادةر24ر ر

عل كل طبيب أن يرون أمينا ً عل أداء واجبات المهنة حريصا ً عل كرامتها ببذب ج ّل طاقته في سبيل رفع شأن
المهنة و النهوض بمستواها العلمي والمسلري ،ويمنع من القيال بأي عمل يتناف مع قواعد المهنة وتقاليدها المتعارف
عليها وأن يتقيد بما نص عليه المادة 17/من القانون رقم /6/لعال .2013

مادةر25ر ر

إضافة إل ما جاء في المادة /17/من القانون والمادة  /24/من هذا النماال وتفسايرا ً للفقارة  7مان الماادة
 /17/من القانون يتخذ ما يلي :
أ  . 1 :تقول النقابة بعقاد ماقتمر ومعارض علماي كال سانتين مارة علا األقال  ،تحادد النقاباة اماناه ومراناه
وموضوعاته ومقدار رسم االشتراك فيه إضافة إل المعرض الذي يقال في رحاب المقتمر.
 .2حريا ً عل إنجاع مقتمر ومعرض النقابة المركزي ال يحق ألي فرع إقامة معرض في ذلك العال .
ب .يحق للفروع عقد األيال العلمية أو الندوات أو إلقاء المحاضرات المترافقة بمعرض في المحافماات فاي
السنة التي ال تقول فيها النقابة بتنميم المقتمر والمعرض وترون األرباع منايفة بين النقابة والفرع .
ج .في حاب وجود سنة ال تتمرن النقابة من عقد الماقتمر والمعارض العلماي خ لهاا يمران اعتمااد أي فارع
من فروعهاا للقياال بهاذه المهماة  ،ويراون ذلاك بقارار مان مجلاح النقاباة وحساب الادعوات المقدماة مان
الفروع وعل النقابة في هذه الحالة وضع قواعد وأسح انعقاد مثل تلك المقتمرات .
د .يمرن لرافة الفروع القيال بالقيال بالمحاضرات العلمية عل شرل محاضرات شاهرية مواعاة علا العاال
وتعلم به النقابة ضمن جدوب مسبق لهذه الغاية وفي حاب طلب الفرع دعوة محاضر أو أكثر مان خاارج
القطر تعلم به النقابة حاالً التخاذ اإلجراءات ال امة .
هــ  .عل كل ع و أن يح ر مقتمرا ً علميا ً أو اكثر من ندوة أو محاضرة خ ب الدورة االنتخابية وعلا
مجلح الفارع تادوين ذلاك فاي إضابارة الطبياب وفاي حااب عادل المشااركة ياتم جباياة رسام الماقتمر مان
الع و الذي لم يح ر يجب مع الرسم الجديد في مطلع الدورة الجديدة ويرون هذا الرسم منايافة باين
النقابة والفرع المخت .
تعمل النقابة عل المشاركة الفعالة بالمقتمرات العربية والدولية بممثلين عنها .

مادةر26ر ر

ال يجوا اتخاذ عيادة طبيب أسنان في الطابق نفسه الذي يشاغله طبياب أسانان آخار  ،ولاو اختلاف مادخل
العيادتين حت وإن اختلف المدخل  ،حت وإن كان عقارين مختلفين بمدخل واحد .
إال إذا كان اختصاييا ً وأ ّال يرون الشاغل األوب من االختصاص نفسه  ،أما العيادة القائمة قبل يدور
هذا النمال فللطبيب ياحب العيادة القائمة الحق أن يحل محله طبيبا ً آخر.

مادةر27ر ر

ال يجوا لطبيب أن يتخذ إجراءات ق ائية ضد ع و آخر بسبب خ فهما عل أمور تتعلق بالمهنة قبال
التملم إل مجلح الفرع الذي حدث فيه المشرلة وعل الفرع أن يب فاي الخا ف بمادة أقصااها شاهر مان
تاريخ است ل التملم ،وإذا تعذر حل الخ ف يحاب إل النقابة التي تقاول باالتوفيق باين الطارفين المتناااعين
خا ب ماادة أقصاااها ث ثااة أشااهر وفااي حاااب التعااذر جاااا للمااتملم عاارض المشاارلة علا مجلااح التأديااب أو
الق اء حسب الحاب.
ـ  10ـ

مادةر28ر ر

تطبق أحرال المادة/27 /عل أطباء األسنان وأيحاب المخابر المرخصة أيوالً .

مادةر 29ر

 1ـ مراعاة قواعد التعاون واالحترال المتبادب في ع قاته المسلرية .
 2ـ عاادل القيااال بااأي عماال يتناااف مااع كرامااة المهنااة وأن ال يقباال ممارسااة المهنااة بشاارل مخااالف لألنممااة
والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد باالستطبابات والطرق العلمية المعترف بها .
 3ـ أن يلتزل في عيادته الخاية أو مركزه السني الخاص باستعماب التقارير والويفات النقابية .
 4ـ أن يلتازل بح اور الماقتمرات والنادوات العلمياة التااي تعقادها النقاباة والنشااطات العلمياة فاي فروعهااا
ضمن أسح يوضحها النمال
الداخلي للنقابة .
ً
 5ـ إع ل النقابة خطيا عند قبوله أي منصب أو ع وية في أي منممة أو اتحاد أو جمعية ألطبااء األسانان
سواء كان عربية أو دولية .
 6ـ اليحق لطبيب األسنان االنتسااب إلا أي جمعياة داخال القطار العرباي الساوري تعنا بااألمور النقابياة
والمهنية والعلمية إال الجمعيات والروابط التابعة للنقابة حصرا ً .
 7ـ أما األطباء المنتسبون إل أي جمعيات أوتنميم علمي أو اجتماعي خارج إطار النقاباة فعلايهم مراجعاة
النقابة لتسوية أوضاعهم  ،وحصولهم عل موافقة خطية من مجلح النقابة لذلك .

ر

رمادةر30ر ر

حقوق طبيب األسنان :
 1ـ مزاولة المهنة والعمل في مقسسات الدولة والتدريح في الجامعات والمعاهد .
 2ـ عدل تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدل تفتاي عيادتاه أو مقسساته الصاحية وال اساتجوابه إال بعاد إبا
رئيح الفرع ليح ر أو يرلف من ينتدبه من أطباء األسنان .
 3ـ يعاقب بالعقوبة التي ين عليها القوانين واألنممة النافذة كل من يعتادي علياه خا ب ممارساة مهنتاه ،
أو بسبب ممارسته لها .

ـ  11ـ

ايفصلراي ادسر ر

املؤمت رايةامريلسقااعرورصالحلاتهررر ر
مادةر 31ر

أ ـ يجتمع المقتمر العال بدعوة من النقيب بنا ًء عل قرار من مجلح النقابة في الحاالت اآلتية :
 1ـ في دورة انتخابية خ ب ث ثين يوما ً مان تااريخ انتهااء انتخاباات مجاالح الفاروع واألع ااء المتمماين
للمااقتمر العااال فااي المحافمااات وذلااك لمناقشااة تقااارير مجلااح النقابااة واتخاااذ القاارارات ال امااة بشااأنها
وانتخاب مجلح نقابة جديد .
 2ـ في دورة عادية وخ ب الثلث األوب من كل عال وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدل من مجلح النقاباة
 ،وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنق ية وإقرار المواانة الجديدة والتوجهات العامة لخطة
العمل السنوية .
 3ـ في دورة استثنائية بناء عل قرار من مجلح النقابة أو بناء عل طلب مان ثلاث أع ااء الماقتمر العاال
عل األقل  ،عل أن يحدد القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .
ب ـ تتم الدعوة الجتماع المقتمر العال باإلع ن عنها فاي مقار النقاباة وفروعهاا ويبلاغ األع ااء خطياا ً أو
بطرق التوايل الحديثة عن طريق مجالح الفروع قبل أسبوعين عل األقل .

مادةر 32ر

يرأس اجتماعات المقتمر العال للنقابة  ،النقيب أو نائبه وفي حااب غيابهماا يتاول أماين السار رئاساة
االجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أع اء مجلح النقابة الحاضرين سنا ً .

مادةر 33ر

أ ـ ال تعتبر اجتماعات المقتمر العال قانونية إال بح ور األكثرية المطلقة( النصف اائد واحاد ) ألع اائه
ـ فإذا لم يتوفر ذلك  ،يرون اجتماع المقتمر العال قانونيا ً بعاد سااعة مان الموعاد المحادد علا أن ال يقال
عدد الح ور عن ثلث عدد أع اء المقتمر العال  ،وتتخذ القرارات بأكثرية أيوات الحاضرين  ،وإذا
تساوت يرجا الجانب الذي فيه رئيح الجلسة .
ب ـ ال تعتباار اجتماعااات الماقتمر العااال االسااتثنائية التااي تعقاد بناااء علا طلاب ثلااث األع اااء قانونيااة إال
بح ور ثلثي أع اء المقتمر العال  ،فاإذا لام تتاوفر هاذه األكثرياة فاي االجتمااع الماذكور اعتبار طلاب
الدعوة الغيا ً .
ج ـ ال تعتبر اجتماعات المقتمر العال االنتخابية والعادية واالستثنائية قانونية إال بدعوة ممثال عان الاواارة
عل أن تتم دعوته أيوالً قبل الموعد المحدد ل جتماع بث ثة أيال عل األقل وإذا لم يح ر رغم تبلغه
الموعد اعتبر االجتماع قانونيا ً .

مادةر 34ر

أ ـ ينتخااب المااقتمر العااال ماان بااين أع ااائه المرشااحين مجلااح النقابااة الجديااد وذلااك باااالقتراع السااري
وباألكثرية النسبية لألع اء الحاضرين .
ب ـ اليجوا ترشيا ع و المجلح ألكثر من دورتين متتاليتين .

مادةر35ر ر

المااقتمر العااال هااو الساالطة العليااا فااي النقابااة ويتااألف ماان أع اااء مجلااح النقابااة الااذي انته ا واليتااه
وأع اء مجلح النقابة المنتخب  ،ومجموع أع اء مجالح الفروع  ،واألع اء المتممين
ـ  12ـ

مادةر 36ر

أ ـ يخت المقتمر العال للنقابة باألمور اآلتية :
 1ـ انتخاب أع اء مجلح النقابة .
 2ـ إقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها .
 3ـ مناقشاة التقاا رير السانوية وإقارار وتصاديق الميزانياة والحساابات الختامياة للسانة المنق اية بعاد
االط ع عل تقرير مفت الحسابات  ،وإقرار مشروع المواانة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترع من
مجلح النقابة .
 4ـ إقرار األنممة الداخلية والمالية للنقابة  ،واألنممة المتعلقة بصناديق التعاون واالدخار ويندوق
الت امن االجتماعي والصحي لألع اء وعائ تهم وغيرهاا مان األنمماة المركزياة التاي تهادف إلا رفاع
سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق الع و من جهة أخرى  ،والتعتبر هاذه األنمماة نافاذة إال بعاد تصاديقها
من الواير  ،ويتم التصديق عليها خ ب مدة التتجااوا ث ثاين يوماا ً مان تااريخ إياداعها فاي دياوان الاواارة
وإال اعتبرت نافذة حرما ً وفي حاب رفض الواير المصادقة عليهاا فلمجلاح النقاباة الحاق فاي الطعان بقارار
الواير وفق أحرال المادة  /7/فقرة /ج /من هذا القانون .
 5ـ إقاارار اقتراحااات مجلااح النقابااة بطلااب إياادار التشااريعات ال اارورية ورفعهااا إل ا الجهااات
المختصة .
 6ـ تعيين مفت حسابات قانوني أو أكثر .
 7ـ يحق للمقتمر العال سحب الثقة من النقيب أو من مجلح النقابة أو أحاد أع اائه بناا ًء علا طلاب
مقدل من خمح أع اء المقتمر العال عل األقل وال يتم سحب الثقة إال باألكثرية المطلقة ألع اء المقتمر
الحاضرين شريطة أال يقل عن األكثرية المطلقة ألع اء المقتمر .
 8ـ حل الخ فات التي تقع بين مجلح النقابة ومجالح الفروع .
 9ـ المصااادقة عل ا الرسااول النقابيااة الواجبااة عل ا أطباااء األساانان السااوريين والعاارب واألجانااب
المقترحة من مجلح النقابة .
 10ـ إحدا فروع جديدة للنقابة تطبيقا ً للمادة  /32/من هذا القانون .
 11ـ تحديد نسبة مساهمة كل فرع في مواانة النقابة .
ب ـ يصاادر النقيااب قاارارات المااقتمر العااال ويتااابع تنفيااذها مااع الجهااات المعنيااة ماان خا ب مجلااح النقابااة
ومجالح الفروع .
 وعليه يتم تطبيق المادة المذكورة وفق اإلجراءات التالية :
ـ الن مر في مقترحات الفروع والميزانيات فور االنتهاء منها عل أن تصل النقابة قبل شاهر مان انعقااد
المقتمر العال .
ـ ا جلسااات المااقتمر العااال علنيااة ويجااوا أن تعقااد بشاارل سااري إذا قاارر أغلبيااة أع اااء المااقتمر العااال
الحاضرين ذلك .
ـ ال ي اف بند عل جدوب األعماب إال ما بنيته المادة/43/من هذا النمال وتحدد أف لية جدوب األعمااب
وفق ما يقره المقتمر العال .
ـ ال يجوا إعادة التصوي عل أي موضوع سبق أن اقره أو رف ه المقتمر العال فاي الادورة ذاتهاا إال
ما كان فيه مخالفة قانونية فيلغ .
ـ ال يجوا ح ور أي شخ جلسات المقتمر العال غير أع اء المقتمر العال .

مادةر37ر ر

تتم الدعوة الجتماع المقتمر العال باإلع ن عنها في مقر النقابة وفروعها  ،مع توجياه كتااب خطاي مان
النقيب ألع اء المقتمر العال قبل أسبوعين عل األقل من موعد االجتماع عن طرياق فاروعهم وفاي حااب
عدل إمرانية تنفيذ هذا األمر لمروف قاهرة يمرن اعتماد وسائل االتصاب الحديثة للتعميم واالع ل .
ـ  13ـ

مادةر38ر ر

أ .ينحصر ح ور جلساات الماقتمر العاال بأع اائه فقاط ويمران لمجلاح النقاباة دعاوة مان يارى ضارورة
لح ااورهم وذلااك لمناقشااتهم أو االسااتفادة ماان خباارتهم فااي بعااض الموضااوعات المدرجااة عل ا جاادوب
األعماب ويعلن رئيح المقتمر فاي مساتهلها أساماء المادعوين ويافتهم ويتمتاع هاقالء المادعوون بحاق
المناقشة وإبداء الرأي دون التصوي .
ب .مع التقيد بأحرال المادة/ 21/من القانون يتلو رئيح الماقتمر أو مان يرفلاه أساماء أع ااء الماقتمر العاال
(ت وة التفقد ) ويعلن افتتاع جلسات المقتمر العال.
ً
يقرهاا أع ااء
ج .يرون التصوي عل القرار علنيا ً وبرفاع األيادي وال يراون ساريا إال فاي الحااالت التاي ّ
المقتمر العال باألغلبية .
د .ال يحق ألحد من األع اء الر ل دون استئذان رئيح الجلسة ويراع في طلب اإلذن األسبقية في طلب
الر ل .
هـ  .يستثن من هذا الترتيب أع اء مجلح النقابة .

مادةر39ر ر

لراال ماان الطااالبين التاااليين حااق الرجحااان ويترتااب عل ا ذلااك إيقاااف المناقشااة فااي الموضااوع األياالي
وإعطاء حق الر ل فيهما :
طلب مراعاة أحرال القانون .
الرد عل قوب يناب من شخ طالب الر ل .

مادةر 40ر

أ  .ال يجوا التوجه بالر ل إال لرئيح الجلسة وال يجوا مقاطعاة الماترلم مباشارة مان قبال أع ااء الماقتمر
العال .
ب .عل أع اء المقتمر العال المحافمة علا النماال وعلا الماترلم عادل ترارار أقاواب غياره وأ ّال يخارج
عن الموضوع المطروع للبحث وإال يلف نمره ذلك .

مادةر 41ر

إذا لف الرئيح نمر المترلم إل شيء مما تقدل مارتين فاي جلساة واحادة ثام عااد للمخالفاة ذاتهاا فللارئيح أن
يأخذ رأي المقتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الر ل في الموضوع الذي لف نمره إليه .

مادةر42ر ر

إذا رأى رئيح الجلسة أن النمال قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة ال تزيد عن نصاف السااعة فاإذا تباين
بعد الجلسة أن النمال غير مستقر حق له تأجيل الجلسة إل موعد آخر بقرار من مجلاح النقاباة علا أن ال
يتجاوا التعليق مدة  24ساعة .

مادةر 43ر

يتقيد المقتمر العال ببحث الموضوعات المدرجة عل جدوب األعماب التي تم دعوته من أجلها ويجوا
ألع اء المقتمر إضافة موضاوعات أخارى بناا ًء علا طلاب يقادل مان عشارة أع ااء علا األقال أو أحاد
الفروع أو بموافقة أكثرية األع اء الحاضرين عل أن يتم ذلك في الجلسة األول للمقتمر فقط.

مادةر44ر ر
ـ  14ـ

عنااد انتهاااء كاال جلسااة يعلاان الاارئيح ختامهااا ويحاادد موعااد انعقاااد الجلسااة القادمااة مااع مراعاااة مواعيااد
الجلسات المعلنة في جدوب األعماب ما أكمن .

مادةر45ر ر

يعلن الرئيح عن بدء أعماب المقتمر العال وتتخذ اإلجراءات التالية :
 .1طرع جدوب األعماب عل التصوي من أجل اعتماده .
 .2تشريل لجنة يياغة من عدد من أع اء المقتمر عل أن يرون من بيانهم النقياب وأماين السار ورئايح
اللجنة القانونية .
 .3يتلو الرئيح الموضوع المراد بحثه ويفتا باب المناقشة .
 . 4يتول كتابة محاضر الجلسات أمين السر أو من يرلفه الارئيح حساب الحاجاة وتساجيل المحاضار علا
أشرطة تسجيل يوتية إن أمرن .
 .5تتل القرارات المتخذة في الجلسة السابقة وذلك للتأكد من يحة القرار.
 . 6تطرع قرارات الجلسة األخيارة علا الماقتمر العاال للتأكاد مان ياحتها قبال انف ااض أعمااب الماقتمر
العال.
 .7تعقد جلسة ختامية ألعماب المقتمر العال وتتل فيها القرارات والتوييات .
 . 8يقااول النقيااب بإرساااب يااورة عاان كافااة القاارارات والتوياايات إل ا الفااروع بعااد تصااديقها ماان واارة
الصحة.

مادةر46ر ر

يحق ألي ع و في المقتمر العال طلب إقفاب باب المناقشة فإذا تأيد هذا الطلب بع وين آخرين عرض
الرئيح هذا الطلب عل التصوي فإذا حاا عل موافقة األكثرية أنهيا مناقشاة الموضاوع وعارض علا
التصوي أيوالً كما يحق للرئيح أن يقترع قفال بااب المناقشاة ويجاري التصاوي علا اقتراحاه قبال أي
اقتراع آخر.

مادةر47ر ر

ال يقبل طلب إقفاب باب المناقشة عند مناقشة التقارير السنوية والمواانات العامة إال بعد استرمالها .

مادةر48ر ر

تنطبااق أحرااال المااواد ماان المااادة /37/حت ا المااادة /47 /ماان هااذا النمااال علا اجتماعااات الهيئااة العامااة
للفروع وكذلك هيئات الفروع فيما ال يتعارض مع أحرال القانون .

ايفصلراي ااعر ر

جملسرايسقااعراختصاصاتهر ر
مادةر49ر ر

أ ـ يتول شقون النقابة مجلح مقلف من أحد عشر ع وا ً .
ب ـ يشترط في المرشا لع وية مجلح النقابة أال تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات ،وأن يرون قد
مارس عم ً نقابيا ً سابقا ً .
ج ـ تستمر والية مجلح النقابة لمدة خمح سنوات .
د ـ ينتخب مجلح النقابة من بين أع ائه النقيب ونائبا ً للنقيب وأمينا ً للسر وخاانا ً .
هـ ـ يجوا تفر النقيب أو واحد أو أكثر من أع اء مجلح النقابة ،ويحدد المقتمر العال قواعد هذا التفار
ورواتب المتفرغين وتعوي اتهم .
ـ  15ـ

مادةر 50ر

يشمل اختصاص مجلح النقابة كل ما يتعلق بشقون المهنة وعل وجه الخصوص ما يلي :
 1ـ تنفيذ قرارات المقتمر العال .
 2ـ دعوة المقتمر العال ل نعقاد .
 3ـ إدارة العمل في النقابة ووضع نمال موحد للعاملين في النقابة وفروعها .
 4ـ اقتراع مشاريع األنممة المركزية للنقابة .
 5ـ إدارة أمواب النقابة وممتلراتها واستثمارها في المشاريع واألعماب التي تحددها أنممة النقابة وتحصايل
الرسول وااللتزامات المالية األخرى الواجبة لها .
 6ـ تحريك حسابات الفروع وفقا ً ل لتزامات المترتبة عليها تجاه كافاة ياناديق النقاباة وفاي الحااالت التاي
يرى مجلح النقابة ضرورة ذلك.
 7ـ اإلشراف عل أعماب مجاالح الفاروع ومراقباة حسان تنفياذها ألحراال هاذا القاانون ولقارارات الماقتمر
العال .
 8ـ اقتراع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها .
 9ـ إعداد مشروع المواانة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المقتمر العال .
 10ـ تشجيع ممارسة المهنة عل أساس تعاوني وجماعي واقتراع نمال خاص لذلك .
 11ـ تشريل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلح ضرورة لتشريلها لتحقيق أهداف النقابة .
 12ـ تنميم الع قة بين مجلح النقابة ومجالح الفروع وحل الخ فات التي تقع بين مجالح الفروع .
 13ـ االط ا ع عل ا محاضاار جلسااات الهيئااات العامااة وقراراتهااا ومحاضاار جلسااات الفااروع وقراراتهااا
وإعطاء التوجيهات ال امة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنممة النقابة وقرارات المقتمر العال
ومجلح النقابة .
 14ـ تنميم جدوب سانوي ملحاق كال عاال بأساماء األطبااء وفاق أحراال الماادة  /9/مان هاذا القاانون وتعتبار
القوائم التي يصدرها الفرع بأسماء المسجلين بمثابة هذا الجدوب .
 15ـ طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة ل جتماع عند ال رورة .
 16ـ الفصل في الطعون المرفوعة إليه حوب قرارات مجالح الفروع الخاضعة للطعن أماال مجلاح النقاباة
بموجب أحرال هذا القانون
 17ـ اقتراع التعرفة ألجور األعماب الطبية السنية سواء في العيادات أو المراكز السنية أو المستشفيات .
 18ـ وضع نمال للعطلة األسبوعية واإلجااات السنوية ألطباء األسنان بعد موافقة هيئة الفرع .
 19ـ اقتراع إحدا فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها .
 20ـ تحديد عدد األع اء المتممين في كل فرع وفق أحرال المادة  /34/من هذا القانون .
 21ـ دعوة هيئة الفرع بعد حل مجلح الفرع إلعادة انتخااب مجلاح جدياد ألساباب مباررة مان قبال مجلاح
النقابة  ،وذلك في إحدى الحاالت التالية :
أ ـ تررار غياب أكثرية أع اء مجلح الفرع عن ح ور الجلسات ألسباب غير مباررة أو عادل انتماال
اجتماعاته .
ب ـ اإلساءة في يرف أمواب الفرع وتبديدها وعدل التقيد في توظيف األماواب بااألغراض المخصصاة
من أجلها .
ج ـ تعارض أعماب الفرع مع األهداف األساساية للنقاباة والمصاالا العلياا للجمهورياة العربياة الساورية
وفق أسح وثواب مبررة ويجوا النقض لقرار مجلح النقابة بالحل أمال محرمة النقض .
د ـ في حاب حصوب منااعات بين أع اء مجلح الفرع بشرل يقدي إل إرباك عملاه واإلسااءة لسامعة
المهنة وكرامتها .
 22ـ فرض العقوبات ال امة بحق المخالفين من األع اء  ،كما يحددها النمال الداخلي للنقابة .

ـ  16ـ

 23ـ الحفاظ عل مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل علا تحقياق أهادافها ورفاع مساتواها والادفاع عان حقاوق
النقابة المهنية ألع ائها  ،والتعاون مع اتحادات أطباء األسنان العربية واألجنبية والمنمماات الصاحية
العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .
 24ـ إيدار التعليمات الناظمة لما يرتب عل اللوحات اإلع نية وذلك بموجاب االختصااص الاذي حصال
عليه الطبيب وعل مجلح الفرع تشريل لجنة لمزاولة المهنة تتابع تطبيق هاذا األمار ،وفاي حااب ثباوت
المخالفة يحاب الطبيب المخالف إل المجلح المسلري .
إل خمسة
 25ـ في حاب تعذر دعوة هيئة الفرع ألسباب قاهرة يشرل مجلح النقابة مجلح مقق من ث
أع اء يقول بمهال الفرع عل أن يتم تحريك الحساب من قبل النقابة .

مادةر51ر ر

يعتبر المركز شاغرا ً في إحدى الحاالت اآلتية :
 1ـ الوفاة .
 2ـ االستقالة وقبولها .
ً
 3ـ فقدان الع وية استنادا لما ورد في المادة  /11/من هذا القانون .
ً
 4ـ تعذر قيال أحد أع اء المجلح بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلح النقابة مما يمناع
ح وره بشرل مقكد .
 5ـ التخلف عان ح اور اجتماعاات مجلاح النقاباة خماح جلساات متتالياة دورياة عادياة أو عشار جلساات
متقطعة في العال الواحد  ،دون عذر خطي يقبل به مجلح النقابة وبعد إجراء التحقيق أيوالً .
 6ـ سحب الثقة من المقتمر العال أيوالً .

مادةر52ر ر

ينتخب مجلح النقابة الجديد من بين أع ائه النقياب و نائباا ً للنقياب وأميناا ً للسار وخااناا ً فاي أوب جلساة
يعقدها عل أن يتم ذلك بعد انق اء مدة الطعن ويسلم بعد ذلك النقيب وأمين السر والخاان السابقون جمياع
السج ت والمحفوظات إل المجلح الجديد .

مادةر53ر ر

أ .يباشر مجلح النقابة الجديد مهامه باالشتراك مع المجلاح الاذي انتها واليتاه لمادة شاهرين علا األكثار
لحسان ساير العمال النقاابي وال يمناع مان ذلااك وجاود الطعان باالنتخاباات ويباشار مجلاح النقاباة الجديااد
ومجلح النقابة السابق حسب مهامهم تسيير أمور النقابة والتوقيع عل كافة المراس ت حت انتهاء مادة
الطعن ( والبالغة  15يوما ً )
ب .إذا أقرت المحرمة المختصة يحة الطعن باالنتخابات كلها أو بأكثرية أع اء المجلح استمر المجلاح
السابق بمهمة تسيير شقون النقابة و الدعوة إل انتخابات جديدة خ ب ث ثين يوما ً من تاريخ تبليغ قرار
الطعن إلم ء الشواغر في المجلح .
ج .إذا أقرت المحرمة المختصة يحة الطعن بشرل جزئي دون نصف األع ااء يتاول األع ااء البااقون
من المجلح المنتخب تسيير أماور النقاباة و الادعوة إلا انتخاباات جديادة خا ب ث ثاين يوماا ً مان تااريخ
تبليغ قرار الطعن إلم ء الشواغر في المجلح .
د .إذا تأخر انعقاد المقتمر العال لمروف قاهرة وتأخر معه انتخاب مجلح النقابة يستمر المجلح القديم فاي
ممارسة مهامه حت انعقاد المقتمر العال وانتخاب المجلح الخلف .

مادةر54ر ر

يعقد مجلح النقابة جلسة دورية عادية كل شهر .

مادةر55ر ر

أ .يجتمع مجلح النقابة بصورة استثنائية بنا ًء عل طلب النقيب .
ـ  17ـ

ب .يجتمع المجلح بصورة استثنائية وبنا ًء عل طلب أربعة أع اء عل األقل مان أع ااء المجلاح علا
ّأال تزيااد عاان جلسااة اسااتثنائية فااي الشااهر ،وللمجلااح حااق اسااتدعاء ماان يشاااء عنااد الحاجااة لح ااور
اجتماعاته وال يرون للمستدع حق التصوي .

مادةر56ر ر

أ .ال ترون اجتم اعاات مجلاح النقاباة قانونياة إال بح اور األكثرياة المطلقاة ألع اائه القاائمين علا رأس
عملهم عل أن يرون من بينهم النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر .
ب .إذا تعذر اكتماب النصاب بسبب شغور مراكز أكثر من أربعة أع ااء فاي مجلاح النقاباة عادّت الجلساة
يحيحة بأكثرية األع اء الباقين عل أن يدع المقتمر العال خ ب مادة أقصااها ث ثاون يوماا ً إلما ء
الشواغر .
ج .تصدر القرارات بأكثرياة أياوات الحاضارين وإذا تسااوت األياوات يارجا الجاناب الاذي فياه رئايح
الجلسة .

مادةرر57ر ر

يدير النقيب الجلسة ويبادأ بات وة مح ار الجلساة الساابق وبعاد التصاديق علياه يصاار إلا بحاث الماواد
المدرجة في جدوب األعماب وتختتم كل جلسة بت وة القرارات المتخذة فيها.

مادةر58ر ر

مع مراعاة المادة  /25/الفقرة /د  /من القانون يتخذ ما يلي :
أ .يحق لمجلح النقابة تعديل المهال النقابية عندما يرى ضرورة لذلك بأغلبية ثلثي أع ائه المطلقة .
ب .يحق للم قتمر العال سحب الثقة من النقيب أو مجلاح النقاباة أو أحاد أع اائه بنااء علا طلاب مقادل مان
ثلث أع اء المقتمر العال عل األقل وال تعدّ الجلساة قانونياة إال بح اور ثلثاي أع ااء الماقتمر العاال
عل األقل وال يتم سحب الثقة إال بأكثرية ثلثي أع اء المقتمر العال .
ج .يتخذ قرار سحب الثقة المشار إليه أع ه باالقتراع السري المباشر .
د .تطبق أحرال هذه المادة عند إعادة النمر بتوايع المهال في المجلح حسب الورود .

مادةر59ر ر

مع مراعاة أحرال المادة/25/من القانون وتوضيحا ً للفقرة /آ /ومنها والمادة /84/من القانون:
يتبع ما يلي :
أ .إذا كاان المتفاار للعماال النقااابي بموجااب أحرااال القااانون مان العاااملين فااي الدولااة أو القطاااع العااال فيااتم
تفريغه بقرار من مجلح النقابة بعد موافقة الجهة التابع لهاا و يساتمر فاي تقاضاي رواتباه وتعوي ااته
كاملة من تلك الجهة التي كان عام ً عليها فيها وتتحمل النقابة أي نقا يطارأ علا راتباه الاذي كاان
يتقاضاه .
ب .ال يجوا الجمع بين تعويض التفر والعمل اإلضاافي إال عناد ال ارورة وفاي حااالت محاددة يقررهاا
مجلح النقابة.

مادة60رر ر

إضافة إل ما ورد في المادة /27 /من القانون يقول المجلح باألعماب التالية :
 .1إقرار تسمية أع اء مجلح الشعب في المناطق أو النواحي المقترحة من الفرع وتحديد مهامهاا وكيفياة
ممارسة أعمالها ويراع في تسمية رلساء الشعب وأع ائها قدر اإلمران أن يرونوا من بين األع اء
المتممين في المقتمر العال و ممثلي الوحدات .
 .2االط ع عل قرارات مجلح الفروع و الهيئات العامة و إعطاء التوجيهات ال امة بشأنها أما إذا كان
هذه القرارات مخالفة ألنممة النقابة أو القرارات الصادرة عن المقتمرات العامة فللمجلح ردهاا للفارع
للعمل عل إلغائها .
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 .3إقرار تسمية اللجان النقابية و العلمية و يراع في تسمية مقرري اللجان قدر اإلمران أن يرونوا من بين
أع اء مجلح النقابة .
 .4تقدير تعذر قيال أحد أع اء المجلح بأعباء مركزه بصفة دائمة وفقاا ً ألحراال الماادة  /33/مان الفقارة 4
من القانون.
 .5إيدار التعليمات الناظمة النتخاب الوحدات وفقا ً لحرال المادة  /47/من أحرال القانون .
 .6تسمية اثنين من أع اء مجلح ع وين في مجلح التأديب المركزي وفقا ً ألحرال المادة  64من القانون
.
 .7إقرار طلبات إعادة تسجيل أطباء األسنان في إحدى الحالتين التاليتين .
أ .فقدان الع وية كما ورد في المادة  /11/الفقرات (أـ ب) من القانون .
ب .فقدان الع وية كما ورد في المادة /68/الفقرة ج من القانون .
 .8شااطب جميااع العقوبااات المسااطرة فااي إضاابارة الع ااو فااي حالااة نمافااة سااجله لخمااح ساانوات متتاليااة
بمنعه من مزاولة المهنة
باستثناء العقوبة المبرمة التي اكتسب الدرجة القطعية في حق الطبيب وق
نهائيا ً وشطب قيده .
 . 9دراسة اعتراضات األطباء الاذين تقارر مجاالح الفاروع شاطب أسامائهم مان ساج تها وإيادار القارار
النهائي بذلك وإب القرار إل واراه الصحة خ ب أسبوع من تاريخ يدوره .
 .10إرساب جدوب أعماب المقتمر العال مع الماذكرات اإلي ااحية والمقترحاات الموافقاة عليهاا مان مجلاح
النقابة قبل موعد انعقاد المقتمر العال بأسابوعين إلا كافاة أع ااء الماقتمر العاال عان طرياق فاروعهم
وفي حاب تعذر ذلاك لماروف قااهرة يمران اعتمااد طارق التوايال الحديثاة األخارى المتاوفرة علا أن
يقرها المقتمر العال في جلسته األول لنفح المقتمر .

مادةر61ر ر

أ .يحدد مجلح النقابة العدد ال ال من الموظفين للقياال باألعمااب اإلدارياة والمالياة والمحاسابية فاي مركاز
النقابة وتصدر قرارات التعيين من النقيب بنا ًء عل قرار مجلح النقابة .
ب .في الفروع يحدد الفارع العادد الا ال مان الماوظفين للقياال باألعمااب اإلدارياة والمالياة والمحاسابية فاي
مركز النقابة و تصدر قرارات التعيين من رئيح الفرع بنا ًء عل قرار مجلح النقابة .
ج .يرون هقالء تح إشراف النقيب أو رئيح الفرع حسب الحاب .

مادةر62ر ر

يحق لمجلح ال نقابة نقل العاملين من النقابة إل فروعها وقبوب العاملين لديها المقترع نقلهم مان الفاروع
عل أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم وتعوي اتهم .

مادةر 63ر

أ .عل ا النقابااة أو الفاارع حسااب الحاااب اإلشااراف عل ا العاااملين وتعيياانهم وتاارفيعهم وتسااريحهم وياارف
أجورهم وتعوي اتهم وكل ما يتعلق بشقونهم بموجب قارارات تصادر عان المجلاح المخات علا أال
يتجاوا راتب العامل في النقابة أو الفرع سقف العاملين المماثلين في الدولة .
ب .تقول النقابة بإيدار نمال موحد للعاملين في النقابة والفروع .

مادةر64ررر ر

أ .إذا طرأ ألحد أع اء مجلح النقابة عذر يمنعه من ح ور االجتماع فعليه أن يبلاغ ذلاك إلا النقاباة وإال
عدّ غائبا ً بغير عذر وسجل ذلك في مح ر الجلسة .
ب .إذا تخلاف أحاد أع ااء مجلااح النقاباة عان ح ااور جلساات المجلاح دون عااذر خماح جلساات دوريااة
متتالية أو عشر جلسات دورياة متقطعاة خا ب العاال فللمجلاح الحاق فاي أن يعادّه متخلياا ً عان ع اويته
وذلك بعد سماع أقواله .
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مادةر65ر ر

عل مجلح النقابة اإلشراف عل الجمعيات التخصصية العلمية  ،القائمة حاليا ً واعتبار كل جمعية لجنة
من لجان النقابة  ،وتصدر النقابة التعليماات الناظماة لع قاة هاذه الجمعياات بالنقاباة وأساح عمال وانتخااب
وتنميم هذه الجمعيات .

مادةر66ر ر

أ .ال يجوا ألي فرع أو جمعية أو غيرها إقامة أي نشاط علمي إال بموافقة النقابة .
ب .عل النقابة أو الفرع المخت مراقبة األطباء فيما يتعلق بتقيد األطبااء باأللقااب العلمياة الممنوحاة لهام
وكذلك الشروط المطلوب توافرها في عياداتهم ومدى تنفيذهم لتعرفاة األتعااب وجمياع ماا يتعلاق باأمور
المهنة .

مادةر67ر ر

يشرف مجلح النقابة عل الفروع وينمم الع قات بينه وباين مجاالح الفاروع وينساق نشااطاتها وينمار
فااي الخ فااات التااي قااد تقااع بينهااا ويصاادر القاارارت ال امااة بشااأنها وعليااه أن يبلااغ الفااروع بااالقرارات
والتعليمات المتعلقة بها .

مادةر68ر ر

أ .تقاااول النقاباااة بالتعااااون ماااع الجهاااات الصاااحية باساااتنفار كافاااة أع اااائها فاااي الجائحاااات والراااوار
والحروب للمساهمة في تأمين الخدمات الطبية للمواطنين .
ب .تساهم النقابة بالمشاركة مع الجهات الصحية في تنفيذ برامج الرعاية الصحية .

مادةر69ر ر

تقول النقابة بإب قراراتها عن طريق اإلب الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة  ،وفاي حااب
تعذر ذلك ألسباب قاهرة يمرن اعتماد الطرق الحديثة للتبليغ .

مادةر 70ر

ينفذ مجلح النقابة قرارات الماقتمر العاال و لايح لاه الحاق فاي تعاديلها أو تغييرهاا إال بعاد الرجاوع إلا
المقتمر العال والحصوب عل موافقته بذلك أو بتفويض مسبق عل إجراء التعديل .

مادةر 71ر

أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخاان يجتمع المجلح النتخاب البديل .
ب ـ إذا شغر ث ثة أع اء فأكثر في مجلح النقابة ألي سبب كان ينتخب المقتمر العال بدي ً عنهم فاي أوب
مقتمر عال يعقد .

ايفصلرايثامنر ر

صالحلاترايسقلبروربمنيراي
مادةر72ر ر

روراخلازرر ر

يتمتع النقيب إضافة إل ما ورد في القانون رقم /6/لعال/2013 /باألمور التالية :
أ .رئاسة المقتمر العال ومجلح النقابة ،وينفذ قراراتهما واللجاان النقابياة ويوقاع العقاود بعاد موافقاة مجلاح
النقابة أو المقتمر العال عليها  ،وله حق التقاضي باسم النقابة  ،وحق اتخاذ اإلجراءات التي ترفل حسان
سير االجتماعات  ،وله كذلك أن يح ر اجتماعات مجالح الفروع وهيئاتها العامة .
ب .يمثل النقابة لدى كافة الجهات الرسمية و الحرومية في جميع ما يتعلق بأمورها.
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ج .تسيير أمور العمل في النقابة في جميع ما يتعلق باألمور اإلدارية والمالية والمحاسبية .
د .التوقيع عل قرارات المقتمر العال وقرارات مجلح النقابة وعل كافاة المراسا ت والادعوات الموجهاة
إل كافة الجهات و مهرها بخاتم النقابة .
هــ .التوقيع عل سندات الصرف والقبض والشيرات ويوقع معه الخاان .
و .التنساايق مااع أمااين الساار إلب ا الاادعوات ألع اااء المجلااح لح ااور االجتماعااات مصااحوبة بجاادوب
األعماب.
ً
ا .إعداد المذكرات والرتب الصادرة عن المجلح والتي تحمل أمورا توجيهية وتنميمية وإرسالها إل كافة
الجهات المعنية .

مادةر 73ر

نائب النقيب  :ويتمتع بجميع ي حيات النقيب عند غيابه .

مادةر74ر ر

أمين السر يتمتع باالختصايات التالية :
أ .إب الدعوات ألع اء مجلح النقابة لح ور الجلسات مصحوبة بجدوب األعماب.
يحولها إليه النقيب .
ب .إعداد الرتب والمذكرات اإلي احية التي ّ
ج .تبليغ قرارات مجلح النقابة والمقتمر العال أليحاب الع قة .
د .تنميم التقارير اإلدارية الدورية والسنوية وعرضها عل النقيب ليصار إل تحويلها إل المجلح .
هـ  .تنميم جدوب أعماب جلسات المجلح بالتشاور مع النقيب .
و .اإلشراف عل سجل محاضر جلسات المقتمر العال و سجل محاضر جلسات النقابة و يجب أن تت امن
هذه السج ت المعلومات ال رورية التالية  :ساعة االفتتاع /ساعة االختتال/أسماء الحاضرين  /أسماء
الغااائبين /الموضااوعات المبحوثااة  /خ يااة عاان الرلمااات والمناقشااات والقاارارات المتخااذة بشااأنها كمااا
تعط للجلسات أرقاما ً متسلسلة.
ا .اإلشراف عل سجل األوراق (الواردة  /الصادرة )
ع .اإلشراف عل سجل مجلح التأديب .
ط .اإلشراف عل السج ت األخرى التي تساعد عل تنميم أعماب النقابة .

مادةر75ر ر

يتمتع الخاان باالختصايات التالية :
أ .دفع نفقات النقابة وتعويض االنتقاب ورواتب الموظفين والمستخدمين في حدود الميزانية المعتمدة .
ب .التوقيع عل الشيرات وأوامر الصرف مع النقيب .
ج .المحافمة عل منقوالت النقابة ومستودعاتها وجميع موجوداتها .
د .اإلشااراف عل ا الجاارد الساانوي الااذي يااتم فااي نهايااة كاال عااال  ،وتحصاار بااه أمااواب النقابااة وممتلراتهااا
وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إل النقيب ليحاب إل مجلح النقابة .
هـ  .تنميم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها عل النقيب ليصار إل تحويلها إل المجلح.
و .اإلشااراف عل ا محاساابة النقابااة ومراقبااة وارداتهااا ونفقاتهااا وضاابطها  ،ويشاارف عل ا تنماايم سااج ت
الواردات ـ النفقات ـ اللواال ا
ا .اإلشاراف علا السااج ت األخاارى التااي يراهااا الامااة وضاارورية ل اابط األعماااب الماليااة والمحاساابية
والذمم .
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ايفصلرايتا عر ر

تشكللرايلجاررايدائمعرواملؤقتعرةرايسقااعر ر
مادةرر76ررر ر

اللجان الدائمة المشرلة في النقابة هي :
اللجنة القانونية مهمتها :
.1
أ .إعداد و تعديل مشاريع األ نممة الداخلية والمالية المتعلقة بنشاطات النقابة بما يخدل متطلبات مهناة
طب األسنان والواقع الصحي المتطور.
ب .تقديم الدراسات القانونية حوب كافة الق ايا النقابية و المهنية إل المجلح .
ج .مشاااركة اللجااان المختصااة باادور الرقابااة والتقصااي حااوب ماادى التاازال أطباااء األساانان بأيااوب
ممارسة المهنة .
د .دراسة األنممة الخاية باالتحادات العربية أو الدولية وتقاديم المقترحاات حاوب تطويرهاا لتحقياق
األهداف العامة المشتركة في الوطن العربي من خ ب ممثلي منممتنا في االتحادات .
اللجنة العلمية مهمتها:
.2
أ .دراسة المناهج الطبية السنية والخطط الدراساية فاي كلياات طاب األسانان والمعاهاد المتوساطة فاي
تقديم المقترحات و التوييات بغية تقديمها وتطويرها واالرتقاء بها عل نحو األف ل بماا يخادل
الحاجات األساسية للتطور الصحي واالجتماعي بعد موافقة المجلح .
ب .وضع أسح التأهيل المساتمر ألطبااء األسانان و التقنياين و التازامهم بح اور النشااطات العلمياة
بتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك بعد موافقة المجلح .
ج .تنشيط البحث العلمي وترجمة ونشر الرتب ودراسات طب األسنان وإيدار المجا ت والنشارات
لرفع المستوى العلمي والمهني لألع اء بعد موافقة المجلح .
د .إقامة المرتبات العلمية في مركز النقابة والفروع .
هـ  .الحفاظ عل الترا الطبي العربي وإبراا أثره في تقدل الح ارة وتعريف العالم به .
و .اإلعداد والتح ير إلقامة المقتمرات والندوات والمحاضرات العلمية داخل القطر والمشاركة في
المقتمرات العربية والدولية والنشاطات العلمية األخرى تنفيذا ً لمقررات مجلح النقابة .
ا .التعاون مع الجهات الصحية بجميع ما يتعلق باألمور الصحية داخال القطار وخارجاه عان طرياق
المجلح .
اللجنة االجتماعية ـ مهمتها :
.3
أ .السعي لتمتين الرابطة باين أطبااء األسانان فاي القطار وتقاديم الدراساات والتويايات والمقترحاات
المتعلقة بذلك .
ب .السعي الجاد إلحدا الجمعيات التعاونية السرنية والمنشآت السياحية .
ج .وضع برامج إلقامة الرح ت العلمية واالجتماعية داخل القطر وخارجه .
د .العماال عل ا تنفيااذ خطااة النقابااة فااي تااأمين الخاادمات االجتماعيااة أثناااء انعقاااد المااقتمرات العلميااة
والندوات ووضع برامج للنشاطات االجتماعية في هذه المناسبات .
هـ  .ترريح يول طبيب األسانان العرباي وإقاماة حفال تعاارف باين أطبااء األسانان يرار ّل فياه مان قادل
خدمات جل لهذه المهنة .
و .كل نشاط اجتماعي يساهم في تمتين الع قات والروابط االجتماعية بين الزم ء.
لجنة الع قات العامة و مهمتها :
.4
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.5

.6

.7

.8

.9

األخوة و الصداقة مع منممات طب األسنان في األقطار العربية الشقيقة و األجنبياة
أ .توثيق أواير
ّ
الصديقة عن طريق مجلح النقابة .
ب .لحااظ المناساابات الوطنيااة و المهنيااة المختلفااة والتهيئااة لهااا سااواء أكااان داخاال القطاار أل خارجااه
بموافقة المجلح .
ج .إيجاد سبل التنسيق و التعاون مع النقابات المهنية األخرى داخل القطر.
لجنة المنتوجات الطبية ( المعارض ) مهمتها:
أ .ريد التقنيات الحديثة في مواد وأجهزة طب األسنان داخل القطر وخارجه .
ب .متابعااة النشاارات الخايااة بالمعااارض العربيااة والدوليااة واالسااتئناس بهااا وإعااداد اللااوائا التااي
تت من الشركات المنتجة في حقل طب األسنان .
ج .ت عمياااق يااا ت التعااااون ماااع أياااحاب المساااتودعات الخاياااة المصااانعين مااانهم والمساااتوردين
لمستلزمات طب األسنان وحثهم عل المساهمة واالشتراك في المعارض المحلية .
د .إقامة المعارض الطبية السنوية في رحاب المقتمرات العلمية داخل القطر .
هـ .تشجيع المنتجات الطبية السنية الوطنية ألخذ دورها في تعزيز االقتصاد الوطني .
لجنة المطبوعات و النشر و ـ مهمتها :
أ .تعزيز دور مجلة طب الفام الساورية وإظهارهاا بمساتوى المجا ت الطبياة المماثلاة ،والعمال علا
جعلها في متناوب يد كل طبيب أسنان .
ب .إياادار النشاارات الدوريااة الهادفااة إلا التوعيااة والتثقيااف الصااحي والمتعلقااة بطااب الفاام الوقااائي
وتعزيز دوره في خدمة المجتمع التي ي عها المجلح بنا ًء عل اقتراع اللجنة العلمية .
ج .العمل عل توحيد نماذج المطبوعات التي تخدل العمل النقابي .
اللجنة اإلع مية ـ مهمتها :
أ .متابعة وسائل اإلع ل المختلفة وتقصي األمور المتعلقة بالمهنة .
ب .إعداد الدراسات والردود حوب ما ينشر من موضوعات ورفعها إل مجلح النقابة .
ج .حفظ الوثائق اإلع مية المتعلقة بالعمل المهني وأرشفتها .
د .تنفيذ الخطة اإلع مية للنقابة .
لجنة المستودعات التعاونية ـ مهمتها :
أ .متابعة جهودها للحصوب عل إمرانية االستيراد المباشر لمصلحة مستودعاتها التعاونية .
ب .إعداد دراسة كاملة عن حاجة أطباء األسنان لمستلزمات المهنة مع تقديم المقترحات ال امة.
السعي لتوحيد أسعار شراء ومبيع مواد ومستلزمات األسنان في الصنف الواحد .
ج .التعاون مع مقسسات القطاع العال المختصاة بماا ياقمن الماواد ال ارورية فاي المهناة وفاي حااب
عدل توافرها يمرن للنقابة وفروعها استيرادها .
د .تصاانيف مااواد و مسااتلزمات طااب األساانان والسااعي لتقلياال وجااود أنااواع متعااددة للصاانف الواحااد
وانتقاء األف ل .
هـ .تمثيل النقابة في اللجان المختصة لعمل استيراد مواد طب األسنان لدى جهات القطاع العال .
و .إيجاد نوع من الرقابة للوقوف عل ي حية المواد واألدوية المستوردة أو المصنعة محليا ً.
لجنة خزانة التقاعد ـ مهمتها :
أ .دراسة أوضاع المستأجرين ومدى تطابق عقودهم ماع أنمماة الخزاناة وتقاديم المقترحاات ال اماة
بشأنهم .
ب .إعاداد الدراسااة ال امااة عاان إمرانياة اسااتثمار أمااواب الخزانااة فاي المشاااريع اإلنشااائية فااي ضااوء
اإلمرانات المتاحة و تقديم المقترحات ال امة .
ج .دراسة أوضاع المتقاعدين ومعاشاتهم والعمل عل فتا سجل عال لرافاة المتقاعادين أو ورثاتهم و
إبداء الرأي بريفية يرف المعاشات لهم .
د .اإلشراف عل أعماب الصيانة المستمرة للعقارات العائدة لمقسسة خزانة التقاعد .
هـ .وضع األسح وال وابط التي تساعد عل حفظ أمواب الخزانة و تنميتها .
ـ  23ـ

و .وضاااع األساااح التاااي تسااااعد علااا ترلياااف الفاااروع باإلشاااراف علااا ممتلراااات الخزاناااة و علااا
المتقاعدين و يرف استحقاقاتهم .
 .10اللجنة االقتصادية ـ مهمتها :
أ .دراسة مشروعات النقابة وممتلراتها االقتصادية بما يحقق الفائدة المادية .
ب .وضع الخطط المالية ال امة لتنمية رلوس األمواب بما يعود بالنفع العال عل النقابة .
ج .تنشيط يناديق النقابة ( االدخار) وغيرها لرفع وتيرة الخدمات لألطباء وضمان الربا لهم لجناة
المجلة :
أ .تقلف من خمسة أع اء  :مقرر اللجنة العلمية ،مقرر لجنة المطبوعات ،مقارر اللجناة اإلع مياة،خاان
المجلة و ع و من المجلح.
ب .مهال اللجنة :
 .1اإلشراف عل إيدار المجلة وفق قرارات المجلح.
ّ
 . 2تحديد الموضوعات التي سيتم نشرها ودراسة موضوع تعويض الرتاب والعاملين و تقديم االقتراحاات
ال امة للمجلح .
 .3اإلشراف عل اإلع نات في المجلة وتحديد ما يجوا نشره منها .
 . 4العمل عل االختيار األسلوب األمثل إليصاب المجلة إل الزم ء .
 . 5العمل إليجاد تبادب بين المجلة و المج ت العربية والعالمية .
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ايفصلرايةاش ر ر

راهللئاترايةامعر(اهللئعرايةامعريلف عر/رهلئعرايف ع)ر ر
مادةر77ر ر

الهيئة العامة للفرع  :تترون الهيئة العامة للفرع من مجموع أطبااء الفارع المساجلين فاي الفارع وتجتماع
في الحاالت التالية :
أ .تجتمع الهيئة العامة للفرع في دورة انتخابية أو عادياة أو اساتثنائية فاي الفاروع التاي يقال عادد أع اائها
عن مئتين .
ب .تجتمع الهيئة العامة للفرع في كل األماور التاي تهام الفارع وكافاة أع اائه فاي الفاروع التاي يزياد عادد
أع ائها عن  200ع و في دورة عادية أو استثنائية .

مادةر 78ر

هيئة الفرع :
وتتألف مان مجماوع أع ااء مجلساي الفارع المنتخاب والمنتهياة واليتاه واألع ااء المتمماين وأع ااء
ممثلي الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أع ائه عن مئتي ع و وتجتمع كما يلي:
أ ـ في دورة انتخابية
ب ـ في دورة عادية
ج ـ في دورة استثنائية
د ــ إضافة إل ما ورد في المادة  /35-34/من القاانون رقام/ 6 /يلازل أع ااء هيئاة الفارع بح اور كافاة
اجتماعات هيئة الفرع والهيئاة العاماة للفارع ويعادّ عاددهم أساساا ً فاي حسااب النصااب القاانوني للجلساة
ويعادّ مسااتنرفا ً أو مسااتقي ً كاال ع ااو فاارع ال يح اار اجتماااع الهيئااة العامااة أو هيئااة الفاارع دون عااذر
مشروع وفي حااب اياادة عادد أع ااء هيئاة الفارع المساتنرفين عان النصاف تادع الوحادات النتخااب
ا لبديل للمستنرفين من ممثلي الوحدات ويحاق لرافاة األع ااء المساجلين فاي الفارع ح اور اجتماعاات
الهيئة العامة للفرع و هيئة الفرع في دورتها العادية ولهم حق المناقشة والتصوي عل كافة القرارات.

مادةر79ر ر

تطبق أحرال المادة /23/من القانون عل اجتماع هيئة الفرع والهيئة العامة ماع اساتبداب عباارة الماقتمر العاال
بهيئة الفرع  ،وال يعدّ االجتماع قانونيا ً إال بح ور ممثل عن النقاباة ومماث ً عان مديرياة الصاحة فاي المحافماة
عل أن تتم دعوتهما أيوالً قبل الموعد المحدد بث ثة أيال عل األقل  ،وإذا لام يح ار أحادهما أو ك هماا رغام
تبليغهما الموعد عدّ االجتماع قانونيا ً .

ر
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ايفصلراحلاديرعش ر ر
جمايسرايف وعر ر
مادةر80ر ر

اجتماعات مجلح الفرع :
أ .يجتمع مجلح الفرع بصورة دورية كل خمسة عشر يوما ً عل األقل  ،و كلما دع الحاجة إل ذلك بنا ًء
عل دعوة خطية من رئيح الفرع أو من ينوب عنه ولمجلح الفرع حق استدعاء من يشاء عند الحاجاة
لح ور اجتماعاته و ال يرون للمدعو حق التصوي .
ب .ال ترون اجتماعات مجلح الفرع قانونياة إال بح اور األكثرياة المطلقاة لألع ااء القاائمين علا رأس
عملهم وح ور رئيح المجلح أو أمين السر أو الخاان .
ج .تصدر القرارات بأكثرياة أياوات الحاضارين وإذا تسااوت األياوات يارجا الجاناب الاذي فياه رئايح
الجلسة .
د .يعلم أمين السر أع اء مجلح الفرع قبل موعد الجلسة بياومين علا األقال بالموضاوعات التاي ساترون
موضوع البحث في تلك الجلسة .

مادةر 81ر

يدير رئيح الفرع أو من ينوب عنه في حاب غيابه ( المادة  )41الجلسة التي تبدأ بت وة مح ر الجلساة
السابقة وبعد التّصديق عليه يصار إل بحث المواد المدرجة عل جدوب األعماب وتختتم كل جلساة بات وة
قرارات المجلح فيها .

مادةرر 82ر

أ .إذا طرأ ألحد األع اء عذر يمنعه من الح ور إل المجلح فعليه أن يبلغ ذلك إل الفرع وإال عدّ غيابه
غير مبرر ويسجل ذلك في محاضر الجلسة.
ب .إذا غاب أحد أع ااء مجلاح الفارع عان ح اور جلساات المجلاح خماح مارات متتالياة دون عاذر أو
عشر جلسات متقطعة خ ب العال نفسه ودون عاذر فيعادّ الع او متخلياا ً عان ع اويته علا أال يصادر
المجلح قراره بذلك إال بعد إب الع و المتخلف للح ور لسماع أقواله.

مادةر83ر ر

تبلغ قرارات مجلح الفرع بطريق التبليغ الشخصي أو بدفتر الذمة أو بالبريد المسجل .

مادةر84ر ر

ال يجوا الجمع بين ع اوية مجلاح النقاباة و باين ع اوية مجلاح الفارع  ،ساواء أكانا ع اويته فاي
النقابة نقيبا ً أل غير ذلك وسواء أكان ع ويته في الفرع رئيسا ً أل غير ذلك .

مادةر85ر ر

عل مجلح الفرع القيال بجميع األعماب واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الفرع ويجوا له
تشااريل لجااان ماان بااين أع ااائه أو ماان بااين أع اااء هيئااة الفاارع أو مماان يشاااء تحقيق اا ً لألهااداف وتنفيااذا ً
للص حيات المخت فيها ،وتقول هذه اللجان بمباشرة أعمالها بإشراف مجلح الفرع عل مسقولياته.
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مادةر86ر ر

لمجلح الفرع أن يقترع إحدا شعب في مراكز مناطق النواحي الداخلاة فاي منطقاة اختصاياه مقلفاة
من ث ثة أع اء تقول بمراقبة تنفيذ القوانين واألنممة النقابية وقانون مزاولة المهنة و تمثيل مجلح الفارع
التابع له وكذلك مدى تقيد األطباء باألمور المهنية األخرى .

مادةر 87ر

أ .يحق لمجلح الفرع تقسيط الرساول النقابياة المرتوباة للع او إذا كاان معسارا ً وبشارل يتناساب ماع يسااره
شريطة ضمان حق الفرع بعد موافقة النقابة .
ب .يحق لمجلح الفرع تقسيط الرسول النقابية المترتبة عل أطباء األسنان العرب أو الجانب إذا تأكد للفرع
يعو بة دفع الرسول كلمة من قبل الطبيب  ،ويتارك للفارع حرياة هاذا التقادير شاريطة ضامان الساداد و
بعد موافقة النقابة .

مادةر88ر ر

يقول الفرع عبر لجنته االجتماعية بإقامة حفل للتعارف لألطباء المسجلين حديثا ً مرة عل األقل كل عاال
يتم فيها تعريفهم عل القوانين واألنممة المرعية في النقابة .

مادةر89ر ر

 1ـ تطبق األحرال الواردة في المواد  59/58/56من هاذا النماال حساب الحااب فيماا يتعلاق باالختصاياات
التااي يتمتااع بهااا رئاايح مجلااح الفاارع وأمااين الساار والخاااان وطريااق إشاارافهم عل ا الشااقون اإلداريااة
والمالية وتنميم السج ت والمصنفات وسائر األمور الفرعية المتعلقة بها.
 2ـ مع مراعاة أحرال المادة( 41الفقرة  ) 2من القانون يرأس رئيح الفرع اجتماعات هيئة الفرع أو الهيئاة
العامة للفرع و ينوب عنه في حااب غياباه أماين السار فاأكبر األع ااء سانا ً أماا فاي اجتماعاات المجلاح
فينوب عنه أمين السر أو الخاان .
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ايفصلرايثانيرعش رر ر
االنتخاااتر ر

اإلج اساترورانصولراملتةلقعرااالنتخااات ر
مادةر90ر ر

مدة الدورة االنتخابية للنقابة والفروع خمح سنوات .

مادةر91ر ر

إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد فيعدّ هقالء المرشحون فاائزون بالتزكياة ويجاري االقتاراع
السري لهم ويعلن رئيح الجلسة ذلك عل الناخبين أثناء الجلسة وينمم مح را ً بذلك .

مادةر92ر ر

تباشاار لجنااة اإلشااراف المشاارلة حسااب المااادة /100 /ماان هااذا النمااال قباال الموعااد المحاادد لباادء الجلسااة
بإحصاء عدد مغلفات االقتراع والتأكد من ختمها بخاتم الفرع والتوقيع عليها من قبل رئايح الفارع وتثبيا
ذلك في المح ر .

مادةر93ر ر

يقااول رئاايح اللجنااة بفااتا يااندوق االقتااراع أمااال الناااخبين للتثبا ماان خلااوه ثاام يغلقااه و يشااار إلا هااذا
اإلجراء في مح ر الجلسة .

مادةر94ر ر

يقول رئيح اللجناة أو أحاد أع اائها بادعوة كال واحاد مان النااخبين ل قتاراع وفاق تسلسال أسامائهم فاي
الجداوب ويقشر إااء اسمه ثام يسالم ورقاة االقتاراع بي ااء خالياة مان أي كتاباة ممهاورة بخااتم الفارع ماع
مغلف االقتراع .

مادةر95ر ر

يمااارس الناخااب حقااه االنتخااابي فااي غرفااة ساارية إن أمراان وي ااع ضاامن المغلااف ورقااة االقتااراع التااي
حصاال عليهااا ماان اللجنااة بعااد أن ياادون فيهااا أسااماء ماان يختااارهم ماان المرشااحين لع ااوية مجلااح الفاارع
والع ااوية المتممااة بعااد التأكااد ماان يااحة المغلااف يطلااب الناخااب وضااعه فااي الصااندوق عل ا مشااهد ماان
الحاضرين .

مادةر96ر ر

بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقول رئيح اللجنة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو مان ح ار
منهم لممارسة حقه االنتخابي  ،ويعلن انتهاء االقتراع بعد ذلك بشرل مباشر .

مادةر97ر ر

االنتخاب أو الترشيا حق شخصي وال يجوا الترشيا أو االقتراع بالوكالة أو اإلنابة .

مادةر98ر ر

أ .قبل فتا الصندوق يتم اختيار م حمين اثنين أو اكثر من باين األع ااء غيار المرشاحين لمسااعدة لجناة
اإلشراف بفرا األيوات .
ـ  28ـ

ب .تقااول اللجنااة بفااتا يااندوق االقتااراع وتقااول بإحصاااء مغلفااات االقتااراع الموجااودة فيااه وتقااارن بااين
مجموعها ومجموع المقترعين بالرجوع إل األسماء المقشر عليها في الجدوب فإذا تبين أن عددها يزيد
عن عدد الذين اقترعوا بما ال يتجاوا  %2فتعدّ نتاائج االقتاراع مقبولاة ويباشار باالفرا أماا إذا ااد عادد
األوراق عل هذه النسبة فيعاد االقتراع في الجلسة نفسها أو في موعاد آخار يحادده رئايح اللجناة خا ب
ماادة  24ساااعة و تاانمم اللجنااة مح اارا ً بااذلك وال أهميااة لااذلك إذا كااان عاادد األوراق أقاال ماان عاادد
المقترعين ثم تقول اللجنة بفرا األيوات .
ج .إذا احتوت الورقة االنتخابية عددا ً من األسماء أقل من العدد المطلاوب عادّت ياحيحة أماا إذا كاان عادد
األسماء المرتوبة يزيد عل المطلوب فيقخذ العدد المطلوب لألساماء األولا المتتالياة عمودياا ً وتحاذف
األسماء األخيرة .

مادةر 99ر

مع التقيد بأحرال القانون تراع في انتخابات مجالح الفروع و األع اء المتممين اإلجراءات التالية :
أ .يحدد مجلح النقابة موعد إجراء انتخابات مجالح الفروع واألع اء المتممين وتاتم دعاوة الهيئاة العاماة
مقر الفرع.
إلجراء هذه االنتخابات بقرار من مجلح الفرع وذلك بإع نه في ّ
ب .يشترط في المرشا لع وية مجلح الفرع والع وية المتممة أن يرون من أطباء األسنان السوريين أو
من في حرمهم من أع اء هيئة الفرع المشاار إلايهم فاي الماادة /34/مان القاانون والماادة /78 /مان هاذا
النمال البريئي الذمة تجاه النقابة و الفرع المخت .
ج .يحق لألع اء الذين لم يسددوا ما عليهم من ذمم  ،تساديدها عناد توجياه الادعوة حتا ماا قبال فاتا بااب
الترشيا مع مراعاة أحرال المادة  / 15/من النمال  ،عندها لهم الحق باالشتراك في الترشايا واالنتخااب
.
د .ال يقبل ترشيا أحد لهذه الع وية ممن حرم علياه باالمنع مان مزاولاة المهناة أو بعقوباة جنائياة أو جنحاة
لفعل يتناف مع واجبات المهنة وشرفها إال إذا أعيد اعتباره وفقا ً للقانون .
هـ  .يشترط في المرشا لع وية مجلح الفرع أو لع وية المتممين أال تقل مدة مزاولته للمهنة عن خماح
سنوات وتعدّ مدة المزاولة المدة الفعلية المسجلة في النقابة .
ويهيئ مجلح الفرع عدة نسخ من جادوب تحاوي أساماء أع ااء الهيئاة العاماة الاذين تتاوافر فايهم الشاروط
القانونية  ،والاذين يحاق لهام االنتخااب وتعلان فاي مقار الفارع وفاي المراكاز االنتخابياة إن كاان المركاز
االنتخابي غير مقر الفرع .
ا .يحق للع و الذي لم يرد اسمه في الجداوب االنتخابية االعتراض لمجلح الفرع الذي يقول بإضافة اسمه
بعد التحقيق أيوالً .

مادةر100ر ر

يعلن مجلح الفرع تشريل اللجان االنتخابية لإلشراف عل عملية االنتخاب من غير المرشاحين وتتاألف
من :
رئيح و أربعة أع ااء مان بيانهم ع اوين م حماين اثناين مان أع ااء الوحادة الطبياة و ي ااف إلا
اللجنة ع وان احتياطيان و تخت اللجنة باألمور التالية :
ً
أ .يترأس رئيح اللجنة اجتماع الوحدة الطبية االنتخابية و يدير الجلسة و يفتا مح را لذلك.
ب .يقول رئيح اللجنة بقراءة أسماء الوحدة المتوافرة فيهم الشروط القانونية و يساجل أساماء الحاضارين و
الغائبين .
د .تأمين سير عمليات االنتخاب و توجيه الناخب لوضع ورقة االقتراع ضمن مغلف االقتراع .
هـ .تاأمين غرفاة سارية أو أكثار فاي مركاز االنتخااب ليتسان للنااخبين ممارساة حقهام بااالقتراع الساري و
تلصق قائمة بأسماء المرشحين في مران بارا ضمن الغرفة السرية ليطلع عليها الناخاب عناد ممارساته
حقه االنتخابي .
ا .الب مع أع اء اللجنة في جميع االعتراضات المقدمة إل اللجنة عل حسن سير العمليات االنتخاباات
و ترون قرارات اللجنة بهذا الشأن قابلة ل عتاراض أماال مجلاح الفارع دون أن ياقخر هاذا االعتاراض
سير عمليات االنتخابات .
تعدّ ورقة االقتراع باطلة في الحاالت التالية :
 .1إذا كان المغلف و ورقة االقتراع غير ممهورين بخاتم الفرع.
ـ  29ـ

.2
.3
.4
.5

إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة واحدة ففي هذه الحالة تتلف جميع األوراق .
إذا ت من اسم الناخب أو توقيعه أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه .
إذا وجدت في المغلف ورقة تتعذر قراءتها .
إذا كان بغير اللغة العربية .

مادةر101ر ر

إذا حصل مرشحان أو اكثر بالنسبة للمقعد األخير عل أيوات متساوية فتعاد االنتخابات لهذا
المقعد و إذا تساوت األيوات للمرة الثانية فيقخذ األقدل تسجي ً.

مادةر 102ر

أ .عنااد االنتهاااء ماان عمليااة الفاارا يعلاان رئاايح اللجنااة نتااائج و يحاادد أسااماء الفااائزين حسااب تسلساال عاادد
األياوات التاي نالهااا كال مانهم و تاادون لجناة اإلشااراف فاي مح ارها مااا نالاه كال ماان المرشاحين ماان
أيوات وما اتخذته اللجنة من قرارات و إجراءات أثناء عملية االقتراع مع تحدياد سااعة البادء وسااعة
االنتهاء وترسل نسخة من المح ر إل كل من النقابة و مديرية الصحة في المحافمة .
ب .تقول اللجنة بوضع أوراق االقتراع مع جدوب أساماء المقتارعين ضامن مغلاف مغلاق و يوقاع علياه مان
قبل لجنة اإلشراف و يحفاظ ماع المح ار فاي النقاباة المركزياة لمادة ال تقال عان ساتة اشاهر مان تااريخ
انتهاء عمليات االنتخابات .

مادةر 103ر

يرون قرار مجلاح الفارع بشاأن تحدياد الوحادات الطبياة بماا يتماشا ماع الماادة رقام  /43/فقارة /أ /مان
القانون بحيث يرون
 1ـ ضرورة تثبي طريقة التوايع لرافة الوحدات مع امرانية الفصل بين الريف والمدينة بطريقة التوايع .
 2ـ يمرن احدا وحدة أو أكثر للعاملين في الدولة
 3ـ يحق للطبيب أن يطلب نقله إل أي وحدة يرغب بها خ ب  72ساعة من تاريخ اع ن توابع الوحادات
في الفروع .
 4ـ التدخل أعداد األطباء المسددين للرسول خاارج القطار ضامن أساماء الوحادات االنتخابياة إال إذا ح ار
قبل اغ ق التعديل عل الوحدات أيوالً وتقدل بطلب لذلك .

مادةر104ر ر

يفقد الع و ممثل الوحدة الطبية يفته في هيئة الفرع إذا انتقل إل فرع آخر و يجوا بقرار مان مجلاح
الفرع أن تعود إليه يفته إذا عاد إل فرعه .

مادةر 105ر

تجتمع هيئة الفرع المقلفة من مجلح الفرع القديم واألع اء ممثلاي الوحادات الطبياة بعاد خمساة عشار
يوما ً من انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فترة الطعون .

مادةر 106ر

مااع مراعاااة ضاارورة االقتااراع السااري وباألكثريااة النساابية تطبااق أحرااال المااواد  91حتا 103ماان هااذا
النمال وعل سير انتخابات مجالح الفروع واألع اء المتممين و مجلح النقابة .

مادةر 107ر

يجتمع أع اء مجلح الفرع الفائزون في االنتخابات خ ب أسبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة المادة
 /86/من القانون ينتخبون من بينهم رئيسا ً للفرع وأمينا ً للسر وخاانا ً وذلك بإشراف النقابة .

ـ  30ـ

ايفصلرايثايثرعش ر ر

مهماترممثليرايوحداتر ر
مادةر108ر ر

يخت ممثلو الوحدات الطبية إضافة إل مهماتهم كأع اء في هيئة الفرع باألمور التالية :
أ .نقل آراء الوحدة إل اجتماع هيئة الفرع ومجلح الفرع وتبنيهاا والادفاع عنهاا ومتابعاة األماور التاي تهام
أع اء الوحدة.
ب .عقد اجتماع أع اء الوحدة بموافقة مجلح الفرع كل ث ثة اشهر مرة علا األقال حياث تاقمن دعاوتهم
بموجب قرار من مجلح الفرع و يرأس االجتماع رئيح الفرع أو مان يرلاف مان أع ااء الفارع لبحاث
األمور التالية :
 .1التوييات والمقترحات الجتماع هيئة الفرع ومجلح الفرع .
 .2دراسة الموضوعات المطروحة عل جدوب أعماب هيئة الفرع .
 .3دراسة أوضاع أطباء األسنان في الوحدة و تقديم االقتراحات حولها .
 .4إب األع اء بالتعاميم والب غات الصادرة عن النقابة والفرع .
ج .توايع المطبوعات والتعاميم الصادرة عن النقابة عل أع اء الوحدة وذلاك عان طرياق اعتمااد الفارع
بعض األع اء في كل وحدة لتزويد بقية أع اء الوحدة بما يلزل .
د .المساهمة في حث أطباء األسنان عل تسديد الرسول النقابية في مواعيدها وإيجاد السبل الم ئماة لجباياة
هذه الرسول باالتفاق مع مجلح الفرع .
هـ  .المساهمة في إنجاع الفعاليات التي تقول بها النقابة و الفرع .
و .رفع مح ر اجتماع ممثلي الوحدات إل مجلح الفرع مع ما يت منه من اقتراحات و توييات.

مادةر109ر ر

يس ّم مجلح الفرع وبقرار منه مقررا ً لرل وحدة من باين أع ااء ممثلاي الوحادة ويراون يالة الويال
بين مجلح الفرع و وحدته الطبية.

ـ  31ـ

ايفصلراي ااعرعش ر ر
تشكللرايشةةةبر ر
مادةر 110ر

ب تابعة للفروع في المناطق و النواحي بنا ًء عل اقتراع الفرع المخت
أ .تصدر النقابة قرارا ً بتشريل شع ٍ
إذا كان عدد أطباء األسنان يزيد فيها عن ث ثين طبيبا ً  ،أما إذا لم يتوافر العدد المطلاوب فين ام هاقالء
إل أقرب هيئة إدارية.
ب .تشرف عل كل شعبة لجنة مقلفة من ث ثة أطباء أسنان يسميهم مجلح النقابة بنا ًء علا اقتاراع الفارع
المخت و ذلك من بين أع اء الهيئة العامة
ج .يشترط في ع و اللجنة أن يرون من أطباء األسنان السوريين أو من في حرمهم الذين ال تقل مزاولتهم
للمهنة عن خمح سنوات ويحق لمجلح النقابة تخفيض هذه المدة وفق مقت يات الحاجة .
دـ .يس ّمي مجلح الفرع رئايح اللجناة كماا تقاول اللجناة بتسامية أماين للسار فاي أوب اجتمااع لهاا ويبلاغ ذلاك
لمجلح النقابة والفرع .
هـ .تجتمع لجنة الشعبة كل شهرين عل األقل أو بشرل دوري .

مادةر111ر ر

مهال لجنة الشعبة  :ر

 .1االهتمال بشقون أع ائها في المجاالت النقابية والمهنية .
 .2تقديم الدراسات والتوييات المتعلقة بأمور المهنة بهدف رفع المستوى المهني والعلمي .
 . 3رفع التقارير الدورية عن واقع المهنة وما يعترض سير العمل وإب الفرع عان كال خلال يهادد ياحة
المواطنين ويعرضهم لألذى من عبث العابثين المتطفلين عل المهنة .

مادةر112رر ر

يدعو رئيح الفرع هيئة الشعبة المعنية ل جتماع كل ث ثة أشهر عل األقل لبحث شقون الشاعبة بشارل
دوري أو وفق ما يلي:
 .1بنا ًء عل قرار من مجلح النقابة .
 .2بنا ًء عل اقتراع من لجنة الشعبة وموافقة مجلح الفرع .
 .3بنا ًء عل طلب مقدل من ثلث أع اء هيئة الشعبة تحدد فيه الغاية من االجتماع وعلا مجلاح الفارع أن
يحدد الموعد خ ب  15يوما ً من تاريخ الطلب في ديوان الفرع .

مادةر 113ر

أ .تجتمع لجنة الشعبة أسبوعيا ً بدعوة من رئيسها .
ب .عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنمر في موضوع ما ترون الرئاسة ألكبر الرلساء سنا ً .
ج .ال ترون مخاطبة لجان الشعب إال لفروعها حصرا ً .

ـ  32ـ

ايفصلراخلامسرعش ر ر
اجمللسرامل لكي ر

إضافة إل ما ت منه الفصل الثالث عشر من القانون  6فإنه :

مادةر114ر ر

ترون المجالح المسالرية فاي الفاروع ومجلاح مسالري مركازي فاي النقاباة تنمار المجاالح لمسالرية فاي
األمور المبينة في المواد ( 62إل ) 75من القانون وفي مخالفة األع اء لقرارات مجلح النقابة وفروعها
واألنممة الصادرة عنها .

مادةر115ر ر

تتبع المجالح المسلرية في تنميم جلساتها والنصاب واألحرال األيوب الق ائية وأحرال القانون المتعلقة
بهذا الخصوص.

مادةر116ر ر

تجتمع المجالح المسلرية في أوقات تعينها هي للنمر في الق ايا المحالة إليها من قبال النقياب أو رئايح
الفاارع بعااد موافقااة المجلااح أو مجلااح الفاارع وتجتمااع كااذلك فااي األحااواب العاجلااة ال اارورية بطلااب ماان
المجلح أو مجلح الفرع خ ب مدة أقصاها شهر من تاريخ الطلب .

مادةر117ر ر

تبلغ أحرال المجالح المسلرية التي ترتسب الدرجة القطعياة إلا مجلاح الفارع ومجلاح النقاباة الاذي يبلغهاا
بدوره إل النيابة العامة عن طريق واارة الصحة لتنفيذها وفق أحرال القانون .

مادةر118ر ر

إذا حراام أحااد أع اااء المااقتمر العااال أو هيئااة الفاارع بااالمنع ماان ممارسااة المهنااة مهمااا كانا الماادة يفقااد
ع ويته حرما ً .

مادةر119ر ر

يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشرل قانوني من قبل النقيب أو رئيح الفرع للدفاع عان حقاوق النقاباة
أو الفرع االط ع عل إضبارة الدعوى ومتابعة الجلسات .
يحق للمحامي أو للطبيب الموكل بشرل قانوني من قبال الطبياب المحااب علا المجلاح المسالري للادفاع
عنه اإلط ع عل إضبارة الدعوى العائدة لموكله و ذلك في مركز المجلاح وتحا إشاراف أماين السار أو
من ينيبه .

مادةر 120ر

ي ع مجلح الفرع تح تصرف رئايح المجلاح المسالري عناد االقت ااء موظفاا ً أو أكثار ليقاول برتاباة
ال بط و األعماب القلمية ال امة.

مادةر121ر ر

تجري المحاكمة في مركز الفرع ولها يفة السرية .

ـ  33ـ

مادةر122ر ر

يحاب إل المجلاح المسالري فاي الفارع المخات األطبااء الاذين يرترباون أعمااالً ماساة برراماة أي مان
أع اء مجلح النقابة أو مجلح الفرع خ ب ممارستهم العمل النقابي .

مادةر 123ر

إذا ارترب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فياه جااا للفارع الاذي وقعا المخالفاة فاي
المنطقة اختصايه إحالته إل المجلح المسلري لديه .

مادةر124ر ر

ال يجوا إحالة النقيب أو أحد أع اء مجلح النقاباة أو رئايح الفارع أو أحاد أع ااء مجلاح الفارع إلا
المجالح المسلري إال بعد موافقة مجلح النقابة عل ذلك .

مادةر125ر ر

تعدّ مخالفة مسلرية كال مخالفاة لقارارات النقاباة و فروعهاا و األنمماة الصاادرة عنهاا تعارض مرتربهاا
لإلحالة إل المجلح المسلري في الفرع الذي ينتسب إليه بقرار يتخذه مجلح الفرع .

مادةر 126ر

أ .يدفع المشتري رسما ً لتسديد دعواه قدره /5000/ب  .س خمسة آالف ليرة سورية .
ب .يدفع من يستأنف قرار مجلح التأديب رسما ً قدره  10000عشرة آالف ليرة سورية .
ج .يستثن من دفع الرسول المذكورة آنفا ً النقابة والفروع والجهات الرسمية .
د .تستوف كافة الرسول المذكورة لمصلحة خزانة التقاعد .

مادةر127ر ر

تصنف العقوبات المسلرية التي يحق للمجلح المسلري الحرم بإحداها :
 1ـ التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل برتاب يرسل إل طبيب األسنان.
 2ـ التأنيب أمال المجلح المسلري .
 3ـ فرض غرامة نقدية تتراوع مان خمساة آالف إلا مئتاي ألاف ليارة ساورية ويراون لهاا يافة التعاويض
المدني وتدفع إل يندوق خزانة التقاعد .
 4ـ المنع من مزاولة المهنة مققتا ً لمدة ال تزيد عل سنة .
سنوات مع اإلنذار بتطبيق العقوبة األشد .
 5ـ المنع من مزاولة المهنة من سنة إل ث
 6ـ المنع من مزاولة المهنة نهائيا ً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء األسنان لدى الواارة .

مادةر 128ر

أ ـ جلسات المجلح المسلري سرية وال يجوا نشر األحرال الصادرة عنه إال إذا ت من ما يخالف ذلك .
ب ـ عل المشرو منه أن يح ر بنفسه وله أن يستعين بمحال أساتاذ أو طبياب أسانان للادفاع عناه أو كليهماا
معا ً .
ج ـ يصدر الحرم عن المجلح المسلري معل ً .

مادةر 129ر

أ ـ للمجلح المسلري الحق أو بنا ًء عل طلب المشرو منه أن يقرر استماع الشهود .
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الح ور فيح ر بواسطة النيابة العامة  ،وإذا ح ر وامتناع عان أداء الشاهادة أو
القانوني بحقه .
شهد شهادة كاذبة يطلب المجلح المسلري من النيابة العامة إجراء المقت

ـ  34ـ

ايفصلراي ادسرعش ر ر
بتةابرباءاسران سارر ر

إضافة لما ورد في الفصل الرابع عشر من القانون ( )6فإنه

مادةر130ر ر

أ .في حاب قياال خا ف باين الطبياب والماريض أو أحاد ذوياه علا األجاور ساواء هنااك اتفااق مسابق علا
األتعاب أل لم يرن يجب عل ياحب المصلحة عرض النزاع عل مجلح الفرع قبل مراجعة الق اء .
ب .عل المجلح أن يفض في النزاع خ ب شهر من رفعه إليه .
ج  .يقول مجلح الفرع باالتوفيق باين الطارفين وفاق الحادود المقاررة لتعرفاة األجاور الطبياة وذلاك بموجاب
قرار يصدر عنه .
د .عل المجلح أن يبلغ قراره بهذا الشأن إل أطراف النزاع برتاب مسجل .
هـ  .إذا لم يقبل أحاد طرفاي النازاع بقارار مجلاح الفارع جااا لاه مراجعاة مجلاح النقاباة المركزياة التخااذ
القرار فإذا لم يقبل يراجع الق اء المخت وال تقبل دعواه في هذه الحالة إال إذا أرفق باستدعاء الدعوة
يورة عن هذا القرار.
و .يستوف من المشتري رسم قدره  5000ب  .س لمصلحة يندوق التقاعد عند تقديم الشروى.
ا .يتم ما تقدل بواسطة لجنة الفصل واألتعاب الدائمة التي يشرلها الفرع لهذه الغاية.

مادةر 131ر

يستوف من الطبيب  % 10من مجموع المبالغ المحرول له بها لمصلحة يندوق التقاعد .

ر
ر
ر
ر
ـ  35ـ

ايفصلراي ااعرعش رر ر

م اقءعرايتة فعرورحتديدرانجورر ر
مادةر 132ر

تشرل في كل فرع لجنة تس ّم لجنة الجور تتآلف من رئيح الفرع و ع وين يعينهما مجلح الفرع مان
األطباء التابعين للفرع .

مادةر133ر ر

مهمة هذه اللجنة  :مراقبة تقيد األطبااء بالتعرفاة الطبياة فاي الحادود التاي يساما بهاا القاانون واإلشاراف
عل تطبيقها وم حقة تعديل هذه التعرفة بما يتناسب مع غ ء المعيشة وتطور األسعار .

مادةر 134ر

تشرل لجنة مركزية في النقابة مرونة من النقيب و ع وين يعينهما مجلح النقابة وتنحصر مهمتهاا بماا
يلي :
دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسقولة في ضوء تطور األجور وارتفاع األسعار .

ر
ر
ر
ر
ر
ـ  36ـ

ايفصلرايثامنرعش ر ر

اال تقاالترورشغوررامل اكز ر
مادةر135ر ر

يتم تقديم استقاالت النقابيين في النقابة إل المراجع التالية :
أ .النقيب أو أحد أع اء مجلح النقابة إل مجلح النقابة .
ب .رئيح الفرع أو أحد أع اء مجلح الفرع إل مجلح الفرع .
ج .الع و المتمم إل مجلح الفرع .
د .مجلح الفرع إل هيئة الفرع أو الهيئة العامة .
هـ  .مجلح النقابة إل المقتمر العال .
و .مراقب الخزانة إل مجلح إدارة الخزانة .

مادةر 136ر

إذا شااغر مركااز النقيااب أو نائبااه أو أمااين الساار أو الخاااان تطبااق أحرااال الفقاارة آ ماان المااادة  /30/ماان
القانون ،و إذا شغر ث ثة أع اء فأكثر في مجلح النقابة ألي سبب كان تطبـق أحراال الفقارة ب مان الماادة
 30من القانون .

مادةر 137ر

أ .إذا شغر مركز رئيح الفرع أو أمين السر أو الخاان تطبق أحرال الفقرة ب من المادة /38/من القانون .
ب .إذا شغر مركز أكثر من ع وين من أع اء مجلح الفارع ألي سابب كاان تطباق أحراال الفقارة ج مان
المادة / 38/من القانون وذلك بالتنسيق مع النقابة.
ج .في حاب فقدان أحد األع اء المتممين ع ويته ألي سابب كاان يحال محلاه الع او الاذي يلياه فاي عادد
األيوات وإذا كان فوا األع اء بالتزكية تستدع الهيئة العامة النتخااب باديل عناه أو تساتدع هيئاة
الفرع النتخاب بديل عنه وذلك حسب عدد األع اء المسجلين في الفرع
د .إذا كان الع و الفاقد لع ويته ألي سابب كاان مان أع ااء مجلاح النقاباة الساابق يرتفاي بمان بقاي و ال
ينتخب بدي ً عنه .

ر
ر
ر
ـ  37ـ

ايفصلرايتا عرعش ر
اي

ومراي سويعر ر

مادةر138ر ر

يحدد المقتمر العال مقدار رسول التسجيل والرسم السنوي ورسام االنتقااب ورسام الوثاائق ورسام المجلاة
وغيرها من الرسول األخرى التي يقرها المقتمر العال .

مادةر139ر ر

يوجه خاان الفرع إنذارات بحق األطباء المتخلفاين عان تساديد الرساول السانوية فاي النصاف األوب مان
شهر تموا من كل عال ويبلغ مجلاح الفارع أساماء الاذين تبلغاوا اإلناذارات ولام يساددوا ماا علايهم ومان ثام
ترفع القوائم إل النقابة لشطب أسمائهم وحجب الع وية عنهم ويبلغ ذلك إل واارة الصحة .

مادةر 140ر

يبلغ مجلح الفرع خ ب أسبوع النقابة بتنق ت األع اء بين فرع وآخر والتي تجري وفق أحرال الماادة
 /10/من القانون .

ر
ر

ـ  38ـ

ايفصلرايةش ور ر

ايطةنرةرق اراترايسقااعروف وعها ر
مادةر 141ر

مع مراعاة األحرال الواردة في هذا القانون :
 1ـ قاارارات هيئااة الفاارع ومجلااح الفاارع قابلااة للطعان بطريااق االسااتئناف لاادى محرمااة االسااتئناف المدنيااة
التابعة لمركز الفرع ويقدل الطعن إل المحرمة المختصة وفق أياوب مواعياد الطعان المقاررة لألحراال
البدائية في قانون أيوب المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي
يتقدل بها أيحاب الع قة وترون هذه األحرال مبرمة .
 2ـ يحق لثلاث أع ااء الهيئاة العاماة للفارع الطعان فاي ياحة انعقااد هيئاة الفارع وفاي نتيجاة انتخاباتاه أو
يحة قراراته وذلك أمال محرمة االستئناف المدنية المختصاة خا ب خمساة عشار يوماا ً مان تااريخ بادء
االنعقاد أو االنتخاب أو يدور القرار وتب المحرمة بالطعن خ ب خمسة عشر يوما ً بقرار مبرل .

مادةر 142ر

ماع مراعااات األحرااال الااواردة فااي هااذا القااانون يمراان االعتااراض علا قاارارات مجلااح الفاارع أمااال
مجلح النقابة .

مادةر143ر ر

أ ـ قرارات المقتمر العال ومجلح النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محرمة الانقض
ويقدل الطعن إل محرمة الانقض وفاق أياوب الطعان ومواعياده المقاررة فاي القاوانين واألنمماة النافاذة
وتفصل محرمة النقض بالطعن بقرار مبرل .
ب ـ يحق لثلث أع اء المقتمر العال الطعن في يحة انعقاد المقتمر العال أو في نتيجة انتخاباته أو ياحة
قراراته أمال الغرفة المدنية في محرمة النقض خ ب نفح المدة المشار إليها في القاانون وتبا المحرماة
بالطعن خ ب خمسة عشر يوما ً بقرار مبرل.

مادةر144ر ر

إذا أقاارت المحرمااة المختصااة الطعاان الخاااص بصااحة انعقاااد الهيئااة العامااة للفاارع أو المااقتمر العااال
بطل قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة االنتخابات أعيدت الدعوى إلجراء االنتخاباات المطعاون
فيها خ ب ث ثين يوما ً من تاريخ تبلياغ نتيجاة الطعان إلا مجلاح الفارع المخات أو مجلاح النقاباة حساب
الحاب .

ر
ـ  39ـ

ايفصلراحلاديروايةش ور ر
بحكامرعامعروانتقايلع ر
مادةر145ر ر

يعامل أطباء األسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحرم المواطن
السوري بموجب القوانين واألنممة النافذة معاملة أطباء األسنان السوريين .

مادةر146ر ر

مااع مراعاااة أحرااال المااادة  /76/ماان هااذا القااانون يعتباار أطباااء األساانان العاارب الساوريون وماان فااي
حرمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حرما ً .

مادةر 147ر

أ ـ تعف ممتلرات وأمواب النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع ال ارائب والرساول والطواباع
المالية والرسول الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع االستثمارية التي تقول بها النقابة .
ب ـ ال يجاوا الحجاز علا مقار النقاباة أو مقارات الفاروع و موجوداتهماا المتعلقاة بالمهناة وفيماا عادا ذلاك
يجوا الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيح الفرع أو من ينوب عنهما .

مادةر 148ر

يحاادد مجلااح النقابااة موعااد االنتخابااات ويهي ا ء لهااا ويوفااد ممثلااين عنااه لإلشااراف عل ا عمليااات
االنتخابات في هيئات الفروع من مجلح النقابة .

مادةر 149ر

يحق للنقابة تنميم برنامج علمي ل ختصايايين فاي مشاافي ومراكزالنقاباة و الاواارة وتصادر آلياة
تطبيق البرنامج بقرار من الوايربالتنسيق مع النقابة .

مادةر 150ر

في حاب حل النقابة أو فروعها تقوب كافة أمواب وممتلرات النقابة والفاروع المنقولاة وغيار المنقولاة
إل يندوق خزانة تقاعد النقابة .

مادةر 151ر

ال يحق لطبيب األسنان إجراء عقد فردي للع ج الجماعي إال بموافقة مجلح النقابة .

مادةر152ر ر

إذا كان المتفر للعمل النقابي بموجب أحرال هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العال فياتم
تفرغه بقرار من مجلح النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحاب يستمر في تقاضي رواتبه
وتعوي اته التي كان يتقاضاها مان الجهاة التاي كاان يعمال لاديها ،ويجاوا بقارار مان الماقتمر العاال منحاه
تعوي ات أخرى من يندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المقهلة للترفيع .

مادةر 153ر

ال يحق لطبيب األسنان إقامة أي مقتمر علمي أو معارض أو نشااط علماي إال بعاد موافقاة وإشاراف
مجلح النقابة .
ـ  40ـ

مادةر154ر ر

يجتمع مجلح الفرع المنتخب خ ب أسبوع من تاريخ انتخاباه لتواياع المهاال باين أع اائه بإشاراف
مجلح النقابة .

مادةر155ر ر

يحق ألطباء األسانان فاتا مراكاز ع جياة سانية وفاق شاروط تحاددها الاواارة بالتعااون ماع مجلاح
النقابة .

مادةر 156ر

في حاب تعرض الطبيب المرلف بمهمة نقابية ل رر يحي تقول النقابة بالتعويض الرامل عن كافاة
األضرار المادية والمعنوية التي تلحق به .

مادةر157ر ر

يخ ع العاملون في النقابة بشروط عملهم ألحرال قانوني العمل الخاص والتأمينات االجتماعية .

ر
ر
ر
ر
ـ  41ـ

ايفصلرايثانيروايةش ورر ر
بحكامرمتف قعر ر
مادةر158ر ر

أ .مدة والية أجهزة النقابة بالرامل عادة خمح سنوات .
ب .يشترط في المرشا لع وية النقابة ومجلسها حسب ما ن

عليه القانون رقم (. )6

مادةر 159ر

أ ـ يعدّ تغيب كل من النقيب وأع اء مجلح النقابة ورئيح الفرع وأع اء المجلح وع و الماقتمر العاال
وباقي ممثلي أجهزة النقاباة عان أعماالهم المنوطاة بهام  ،بسابب ح اورهم االجتماعاات لادى النقاباة أو
الفارع أو الماقتمر العاال أو الهيئاات أو اللجااان أو أياه مهماة نقابياة مرلفااين بهاا  ،مهماة رسامية وإجااااة
مبررة وال يجوا أن يلحق بهم بسبب ذلك أي ضرر مادي أو معناوي و ذلاك طبقاا ً ألحراال الماادة /84/
من القانون رقم  /6/لعال . 2013
ب .يستحق النقيب وأع اء المجلح ورئيح الفرع وأع ائه وأع اء المقتمر العال وبااقي أجهازة النقاباة
سواء أكان االجتمااع فاي مركاز أعماالهم أل بعيادا ً عانهم تعوي اا ً و ذلاك حساب الجهاة التاابع لهاا والتاي
تقدي المهمة لمصلحتها وفق ما يلي :
 .1مبلغا ً من يناديق النقابة يحدده المقتمر العال .
 .2مبلغا ً من الجهة التي عمل لديها حسب أنممة تلك الجهة .
تحدد هذه التعوي ات وتعدب باقتراع من مجلح النقابة .

مادةر 160ر

يتم تعديل النمال الداخلي بقرار من أكثرية أع اء المقتمر العال الحاضرين وينسحب هذا اإلجراء عل
كافة أنممة النقابة .

مادةر 161ر

ال يجوا للفرع مخاطبة الجهات الرسمية المركزية إال عن طريق النقابة .

مادةر 162ر

تصنف العقوبات التي يفرضها مجلح الفرع بحق المخالفين مان أطبااء األسانان وذلاك بناا ًء علا أحراال
المادة /64/من القانون كاآلتي :
 1ـ التنبيه دون تسجيل .
 2ـ التنبيه مع التسجيل برتاب يرسل إل الطبيب المخالف و يحفظ يورة عنه في إضبارته .
أقر المجلح ضرورة استدعاء الطبيب وتأنيبه .
 3ـ التأنيب أمال مجلح الفرع إذا ّ
 4ـ اإلنذار بتوجه كتاب إل الطبيب ويسجل ذلك في اضبارته مع األسباب الموجبة .
 5ـ غرامة نقدية تتراوع بين 5000ال  10000ليرة سورية ( لمصلحة خزاناة التقاعاد) ويراون لهاا يافة
التعويض المدني
 6ـ في حاب تررار المخالفة يحاب إل مجلح النقابة للنمر بأمره بعد شرع كافة المخالفات التي ارتربها .
 7ـ يخ ع البند  5إل التصديق من مجلح النقابة قبل تنفيذه .
ـ  42ـ

مادةر163ر ر

تصنف العقوبات التي يفرضها مجلح النقابة في حق المخالفين من أطباء األسنان وذلك بنا ًء عل أحرال
المادة  / 27/من القانون كاآلتي :
 1ـ التنبيه المسجل ويرسل يورة عنه إل فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب .
 2ـ التأنيب أمال مجلح النقابة .
 3ـ اإلنذار المسجل و يرسل يورة عنه إل فرعه ليحفظ في إضابارة الطبياب ماع ذكار األساباب الموجباة
لذلك .
 4ـ غرامااة نقديااة تتااراوع بااين الااـ  10000إلا  50000لياارة سااورية تاادفع إلا يااندوق خزانااة التقاعااد
ويرون لها يفة التعويض المدني.
 5ـ حرمان (الطبيب المحاب من قبل مجلح الفرع بسبب تررار مخالفته لتقديم إحاالت معالجاات للعمااب لام
ينفذ بعض أعمالها ) لمدة سنة من االشتراك في النمال التعاوني .
 6ـ فااي حااا ّب تراارار المخالفااات التااي تلحااق ضااررا ً كبياارا ً فااي النمااال التعاااوني يحااق لمجلااح النقابااة إلغاااء
اشتراك الطبيب نهائيا ً في النمال ويعود تقرير ذلك إل مجلح النقابة .

مادةرر 164ر

تصنف العقوبات التي يفرضها مجلح إدارة النمال التعاوني في الفرع بحق المخالفين كاآلتي:
إضافة إل العقوبات التي يفرضها مجلح الفرع بحق المخالفين المنصاوص عليهاا فاي النماال الاداخلي،
يحق لمجلح إدارة النمال :
 . 1حرمان طبيب األسنان الفاح في النمال التعاوني الذي يقول بمعالجة المريض الذي فحصه من العمل
في النمال لمدة ستة أشهر وتصادر قيمة اإلحالة المخالفة لحساب الحصيلة السانوية  ،ويساتثن مان ذلاك
الطبيب الوحيد في منطقة فيها شركات فيحق له أن يرون طبيبا ً فاحصا ً ومعالجا ً في آن واحد.
 . 2حرمااان طبيااب األساانان ماان الحصاايلة الساانوية ومصااادرة قيمااة األعماااب التااي نفااذها لحساااب الحصاايلة
السنوية في حاب قيامه بتقديم إحاالت معالجات للعماب لم ينفذ بعض أعمالها .
 .3في حاب تررار المخالفة يحاب الطبيب المخالف إل مجلح النقابة للنمر بأمره بعد شرع كافة المخالفات
التي ارتربها .

مادةر165ر ر

أ ـ تشرل اللجنة المشتركة المقلفة من نقابة أطباء األسنان وواارة الصحة بقرار من واير الصحة .
ب ـ تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوة من أحد الطرفين عدد أع ائها سبعة وأربعة أع اء مان واارة
الصحة وث ثة أع اء من النقابة .
تنحصر مهال هذه اللجنة في :
 1ـ مناقشة كل ما يتعلق بالمواضيع الطبية الخاية بمهنة طب األسنان .
 2ـ مناقشة وإقرار التعدي ت عل التعرفة الطبية السنية .
 3ـ مناقشة التشريعات الطبية السنية ووضع التوضيحات ال امة لرفع شأن مهنة طب األسنان .

مادةر 166ر

يعدّ هذا النمال نافذا ً بعد تصديقه من واير الصحة .

ـ  43ـ

