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اأيتها الزميالت ..
اأيها الزمالء ..

ثالث �سنوات من الأزمة مرت
على �سورية ...

ثالث �سنوات من الأمل
على ال�سعب ال�سوري ..

وما زال �سامدًا .. قويًا .. ثابتًا يف
مبادئه ومواقفه ..

مع  يتفاعل   ... ال�سعاب  كــل  رغــم  حياته  يف  م�ستمرًا 
الأحداث وي�سرع القوانني وميار�س عمله ..

اأع�سائها  وهموم  ق�سايا  عن  تدافع  نقابتنا  زالــت  ومــا 
ومتجاوزة ال�سغوط و الرياح التي تع�سف بها من اأزمات 
)مالية و مادية و معنوية..( الناجتة عن توقف العديد من 
النهو�س  لنعاود  بها..  بداأت  والتي  القت�سادية  امل�ساريع 
من جديد م�ستعينني باهلل عز وجل وباملخل�سني ال�سرفاء 
اللذين لي�س لهم هم �سوى �سمريهم واأخالقهم احلية التي 

اأبت اأن تنجرف وراء الغايات ال�سخ�سية ..
ل�سك اأيها الزمالء اأن نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية مرت 
عليها ظروف �سعبة .. فقد زادت ن�سبة الأطباء املتقاعدين 
لدى  املوجودة  املالية  الكتلة  انهيار  اإىل  يــوؤدي  كاد  ب�سكل 
اخلزانة ، اأمام قلة الأطباء امل�سددين للر�سوم وعدم وجود 
موارد ترفد اخلزانة لتدعم �سندوقها.. يف هذه الظروف 
اأن�ساأنا  ذلك  ورغــم   .. ال�ستثمارات  كل  بها  توقفت  التي 

الأ�ستاذ الدكتورة
فـــاديـــة ديــب

نقيب اأطباء الأ�سنان
يف �سورية

الفتتاحية



والتي تهدف  وال�سيادلة  الأطباء  بالتعاون مع  الطبية  النفقات  ادارة  �سركة 
اإىل حل م�سكلة التعاقد مع مقدمي اخلدمات الطبية وترفد خزانات التقاعد 

بوارد مادي هام اإن�ساء اهلل .
كما ن�سعى اإىل حل الإ�سكالت القانونية مع م�ستثمر املطعم البانورامي الذي 
تخ�س�سي  مركز  اإىل  حتويله  ليتم  املطعم  هذا  لتمويل  معه  العقد  ف�سخ  مت 
علمي يدرب اأطباء الأ�سنان لالخت�سا�س ويدعم �سندوق خزانة التقاعد... 
وهناك �سعي من النقابة للتعاون مع املهند�سني والأطباء وال�سيادلة لإن�ساء 

لها املنت�سبني  وتخدم   ... النقابات  لهذه  تتبع  �سكنية  وحدة   5000
اأيتها الزميالت ..

اأيها الزمالء ..
اأطباء الأ�سنان يف كافة املجالت التي  اإىل الدفاع عن حقوق  ت�سعى النقابة 
ال�سحة  جمــالت  يف  وخا�سة   ... لطبيبنا  م�سلحة  فيها  يكون  اأن  ميكن 
تدر�س  التي  اللجان  كافة  يف  ال�ــســراك  اإىل  دفعنا  وهــذا  العايل  والتعليم 

القوانني الناظمة للمهنة ، وو�سع اللم�سات التي حتفظ حقوق الطبيب ..
ويف هذا العدد �ستجدون القوانني التي �سدرت بعد خما�س ع�سري .. ونتمنى 
اأن حتقق الغاية من �سدورها والتي كانت قد اأعدت من قبل موؤمتراتنا العامة 

.. وا�ستغرقت اأكرث من �ست �سنوات لت�سدر بحلتها النهائية ..
وبالرغم من ال�سعي دومًا اإىل اأن يكون العمل متكاماًل اإل اأنه ل ميكن الو�سول 
ميلك  ول  وجل  عز  اهلل  �سفه  هو  املطلق  فالكمال  عمل  اأي  يف  الكمال  اإىل 

الإن�سان اإل الن�سبية منه ..
لذلك اأيها الزمالء اعذرونا اإن ق�سرنا ولنمد يدنا لنكون فريقًا واحدًا هدفه 
اأن يزرع بذرة جيدة مل�ستقبل اأبنائنا وم�ستقبل اأطبائنا فلن نخّلد يف موقع اأو 

مكان واإمنا ميكن اأن نرك اأثرًا اإيجابيًا يذكره النا�س ...
اأعدائها  �سورية على  ين�سر  اأن  واأمتنى من اهلل عز وجل   .. لكم  املحبة  كل 

لتعود مزدهرة باخلري واملحبة .



الدكتور
رفعت اأحمد الكبي�سي

رئي�س هيئة التحرير

كلمة العدد

زميالت ... زمالئي ...
اأتذكر .. اأننا ومنذ اأكرث من اأربعة ع�سر عامًا ، عملنا يدًا بيد 
مع العديد منكم بو�سع م�سودة القوانني الناظمة لعمل اأطباء 

الأ�سنان يف �سورية ودون اأن ندخر جهدًا اأو خربة ... 
واأخريًا ... وبعد خما�س طويل ... وع�سري ظهر للنور مولودنا 

اجلديد .. �سحيحًا معافى ..
ن�سع بني اأيديكم يف هذا العدد املزدوج كاًل من قانون التنظيم 

النقابي وقانون خزانة التقاعد والنظامني الداخليني لهما .
اآملني اأن تلقى منكم كل الهتمام منتظرين م�ساركتكم باآرائكم 

ومقرحاتكم كي نتمكن من تعديل وترميم اأي نق�س .

الكمال هلل وحده ...
عذرًا اإن اأخطاأنا لكن عملنا ...

عذرًا اإن ق�سرنا لكنا بذلنا اأق�سى اجلهد ...
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قانون التنظيم النقابي
 لأطباء الأ�سنان

يف اجلمهورية العربية ال�سورية
رقم / 6 /
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اجلمهورية العربية ال�سورية
القانون رقم / 6 /

رئي�س اجلمهورية
بناء على اأحكام الد�ستور

وعلى ما اأقره جمل�س ال�سعب يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
2013/3/7 املوافق  1434/4/25هـ 

ي�سدر ما يلي :
 مادة 1

يق�سد بالتعابري الواردة يف هذا القانون املعنى املبني بجانب كل منها :

الوزارة :
وزارة ال�سحة .

الوزير :
وزير ال�سحة .

   
املوؤمتر العام :

هو املوؤمتر العام لنقابة اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

النقابة :
نقابة اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية .

 

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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النقيب :
نقيب اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية .

جمل�س النقابة :
هو املجل�س املنتخب من املوؤمتر العام .

الفرع :
فرع النقابة يف كل حمافظة من حمافظات اجلمهورية العربية ال�سورية.

   
جمل�س الفرع :

املجل�س املنتخب من هيئة الفرع .
    

الهيئة ال�ست�سارية :
الهيئة ال�ست�سارية املكونة من جمل�س النقابة وروؤ�ساء الفروع .

    
الهيئة العامة :

جمموع الأع�ساء امل�سجلني يف الفرع .

الع�سو :
طبيب الأ�سنان العربي ال�سوري املنت�سب لأحد فروع النقابة وامل�سجل يف اجلدول ال�سنوي الذي ت�سدره النقابة .

   
هيئة الفرع :

جمموع اأع�ساء جمل�س الفرع ، وممثلوا الوحدات النقابية املنتخبون واأع�ساء جمل�س النقابة املركزية كل يف فرعه .
    

اللجنة امل�سرتكة :
اللجنة امل�سركة من اأع�ساء من وزارة ال�سحة ومن جمل�س النقابة.

النظام الداخلي :
النظام الداخلي للنقابة .
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الف�سل الأول
نقابة اأطباء الأ�سنان واأهدافها

مادة 2
يوؤلف اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية نقابة مهنية واحدة مركزهــا مدينة دم�سق تتمتع بال�سخ�سية 

العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ويحق لها اأن متتلك من الأموال املنقولة وغري املنقولــــة ولها اأن تن�سىء 
فروعًا لها يف املحافظات وفق اأحكام هذا القانون.

مادة 3
نقابة اأطباء الأ�سنان تنظيم مهني علمي اجتماعي موؤ�س�س وفق اأحكام د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية .

مادة 4
تعمل النقابة بالتعاون مع اجلهات الر�سمية وال�سعبية والنقابية يف اجلمهورية العربية ال�سورية على حتقيق 

الأهداف واملهام الآتية :
. ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  ال�سني  الطبي  العمل  تطوير  يف  امل�ساهمة  ـ   1

. دوره  وتعزيز  ال�سحي  القطاع  دعم  ـ   2
والجتماعي  ال�سحي  التقدم  يخدم  مبا  العلمي  مب�ستواها  والنهو�س  الأ�سنان  طب  مهنة  �ساأن  رفع  ـ   3

والقت�سادي للمجتمع .
. الأ�سنان  لأطباء  العمل  لتوفري  وال�سعي  التعاوين  الأ�سنان  طب  تنظيم  على  العمل  ـ   4

ي�سمن  مبا  لهم  الجتماعية  اخلدمات  وتقدمي  املهنة  مبزاولة  املتعلقة  الأ�سنان  اأطباء  حقوق  عن  الدفاع  ـ   5
ا�ستفادتهم من معا�س ال�سيخوخة والعجز وتعوي�س الوفاة وتقدمي امل�ساعدة يف حالة املر�س واحلوادث الطارئة 
واإن�ساء الأندية واجلمعيات ال�سكنية التعاونية وفتح املخازن ال�ستهالكية و�سناديق ال�سمان والدخار والقرو�س 

والطوارىء والكوارث وكل ما يحدث من �سناديق وم�ساريع م�سابهة .
. الأع�ساء  بني  والثقافية  الجتماعية  الروابط  تدعيم  ـ   6

. وفروعها  النقابة  مركز  يف  العلمية  املكتبات  اإقامة  ـ   7
لرفع  والن�سرات  املجالت  واإ�سدار  الأ�سنان  طب  ودرا�سات  الكتب  ون�سر  وترجمة  العلمي  البحث  تن�سيط  ـ   8

امل�ستوى العلمي واملهني لالأع�ساء . 
الأ�سنان  لأطباء  العلمية  واملوؤمترات  املعار�س  وتنظيم  والتدريبية  التعليمية  الدورات  اإجراء  ـ   9

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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وال�سنية  ال�سحية  املتو�سطة  واملعاهد  الأ�سنان  طب  كليات  يف  الدرا�سة  مناهج  تخطيط  يف  امل�ساهمة  ـ   10
واملناهج الدرا�سية يف اجلمهورية العربية ال�سورية ورفع م�ستواها مبا يخدم احلاجات الأ�سا�سية للتطور ال�سحي 

والجتماعي والقت�سادي .
يف  الأ�سنان  طب  حقول  كافة  يف  والخت�سا�س  الأ�سنان  طب  �سهادات  بتعديل  املخولة  اللجان  يف  التمثيل  ـ   11

الوزارات والهيئات املعنية .
. وتنفيذها  الأ�سنان  طب  مهنة  مبزاولة  اخلا�سة  والأنظمة  القوانني  وتطوير  و�سع  يف  امل�ساهمة  ـ   12

. الأ�سنان  طب  اخت�سا�سات  لكافة  التخ�س�سية  الطبية  الروابط  اإحداث  ـ   13
. ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  داخل  فيها  وامل�ساركة  الندوات  واإقامة  واملوؤمترات  الجتماعات  عقد  ـ   14

. ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  خارج  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  ـ   15
والدولية  العربية  الطبية  املهن  ونقابات  العلمية  ال�سحية  املنظمات  مع  والتعاون  التعارف  �سالت  اإقامة  ـ   16

والعمل معها لن�سرة ق�سايا الأمة العربية وق�سايا التحرر والعدالة يف العامل.
. الأ�سنان  لأطباء  والدولية  العربية  واملنظمات  لالحتادات  النت�ساب  للنقابة  يحق  ـ   17
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الف�سل الثاين
الت�سجيل يف النقابة وفقدان الع�سوية وا�سرتدادها

مادة 5
ي�سرط يف الع�سو طالب الت�سجيل يف النقابة اأن يكون :

. املهنة  ملزاولة  املوؤهلة  الطبية  باللياقة  متمتعًا  ـ   1
. حكمها  يف  من  اأو  ال�سورية  العربية  باجلن�سية  متمتعًا  ـ   2

. الوزراة  يف  وم�سجاًل  الأ�سنان  طب  يف  الإجازة  على  حا�ساًل  ـ   3
. املهنة  واجبات  مع  تتنافى  �سائنة  جنحة  اأو  جنائية  بعقوبة  حمكوم  غري  ـ   4

. م�سلكي  ل�سبب  النقابة  من  ا�سمه  م�سطوب  غري  ـ   5

مادة 6
اأ ـ يقدم طلب الت�سجيل اإىل جمل�س الفرع يف املحافظة التي يرغب الع�سو العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر 

ال�سروط املطلوبة .
ب ـ على جمل�س الفرع اأن يبت بالطلب خالل مدة �سهر من تاريخ تقدميه اإليه واإل اعترب مقبوًل .

ج ـ يف حال قبول الطلب اأو اعتباره مقبوًل ي�سجل الع�سو طالب الت�سجيل يف �سجالت النقابة بعد دفع الر�سوم 
القانونية اإىل �سناديقها .

مادة 7
اأ ـ ي�سرط يف قرار جمل�س الفرع برف�س طلب الت�سجيل اأن يكون معلاًل ويحق لطالب الت�سجيل اأن يعر�س على هذا 

القرار اأمام جمل�س النقابة خالل مدة اأ�سبوعني من تاريخ تبليغه خطيًا قرار الرف�س .
ب ـ يف�سل جمل�س النقابة يف العرا�س خالل �سهرين من تاريخ ت�سجيله يف ديوان النقابة ويعترب عدم الف�سل فيه 

خالل هذه املدة مبثابة قرار �سمني بقبول العرا�س .
ج ـ يخ�سع قرار جمل�س النقابة للطعن اأمام الغرفة املدنية لدى حمكمة النق�س .

مادة 8
يق�سم الع�سو املقبول اأمام جمل�س الفرع اليمني الآتية :

) اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي عملي باأمانة و�سرف واأن اأحافظ على �سر املهنة واأحرم قوانينها واأنظمتها ( .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 9
ين�سر جمل�س النقابة خالل �سهر ت�سرين الأول من كل عام جدوًل باأ�سماء الأع�ساء الذين اأدوا كافة الر�سوم املرتبة 

عليهم عن تلك ال�سنة وما قبلها من تلك ال�سنوات ح�سب احلروف الهجائية يف كل فرع وليجوز ملن ليكون ا�سمه 
واردًا يف هذا اجلدول اأن يزاول مهنة طب الأ�سنان ما مل يدفع الر�سوم املقررة وين�سر ا�سمه يف جدول لحق على 
نفقته اإذا �سددها بعد ن�سر اجلدول وكل خمالفة لذلك تعترب خمالفة لالأحكام القانونية املتعلقة مبزاولة املهنة .

مادة 10
للع�سو امل�سجل اأن يطلب نقل ت�سجيله اإىل اأي فرع يرغب يف النتقال للعمل فيه ومبا ليزيد على مرة كل عامني من 

واإىل نف�س الفرع وذلك بطلب يقدم اإىل جمل�س ذلك الفرع بعد ت�سديد الر�سوم املرتبة عليه للفرع ال�سابق حتى 
تاريخ طلب النقل ول يحق له العمل يف جمال الفرع اجلديد ما مل ينقل ت�سجيله اإىل ذلك الفرع وفق اأحكام النظام 

الداخلي للنقابة ويجوز ملجل�س النقابة بقرار معلل اأن ي�ستثني حالت خا�سة .

مادة 11
اأ ـ يفقد الع�سو ع�سويته ويحذف ا�سمه من �سجل النقابة وجدول اأطباء الأ�سنان يف اإحدى احلالت الآتية :

. الوفاة  حالة  يف  ـ   1
املهنة  مزاولة  �سجل  من  ا�سمه  �سطب  اأو  الطبية  املهن  مزاولة  قانون  مبقت�سى  الوزارة  يف  ت�سجيله  األغي  اإذا  ـ   2

مبقت�سى اأحكام هذا القانون .
خارج  املغادرون  الفقرة  هذه  اأحكام  يف  وليدخل  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  خارج  عمله  نقل  اإذا  ـ   3

القطر بق�سد الدرا�سة اأو الخت�سا�س اأو الإيفاد اأو الإعارة فيحتفظ هوؤلء بت�سجيلهم يف النقابة ملدة �سبع 
�سنوات �سريطة اإبراز الوثائق النظامية امل�سدقة املوؤيدة لذلك وت�سديدهم للر�سوم القانونية يف كل عام على حدى 

وفق الأ�سول القانونية .
. القانون  هذا  يف  الواردة  الت�سجيل  �سروط  من  �سرطًا  فقد  اإذا  ـ   4

من  وامل�سدق  النقابة  جمل�س  قبل  من  املقر  والتدريب  التاأهيل  برنامج  �سمن  املطلوبة  النقاط  يحقق  مل  اإذا  ـ   5
الوزارة .

ب ـ تعلق ع�سوية الع�سو يف حال تاأخره عن ت�سديد كافة الر�سوم ال�سنوية املرتبة عليه وفق اأحكام املادة / 9 / من 
هذا القانون .



15

مادة 12
ي�ستثنى من اأحكام الفقرة /3/ من املادة /11/ من اأحكام هذا القانون من يرغب بال�ستمرار يف الت�سجيل على 
اأن يدفع الر�سوم املقرة على الطبيب املقيم خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ولكافة �سناديق النقابة على 

اأن يحدد املوؤمتر العام مقدار هذه الر�سوم واأل تقل ح�سة خزانة التقاعد عن %75 من هذه الر�سوم .

مادة 13
يجوز ملن فقد ع�سويته مبوجب الفقرات 2ـ3ـ4ـ5 من املادة /11/ من هذا القانون اأن يطلب اإعادة ت�سجيله 

حينما تزول الأ�سباب التي اأدت اإىل فقدان الع�سوية وعليه يف هذه احلالة دفع الر�سوم الواجبة على املنت�سب 
اجلديد مع ر�سم اإعادة الت�سجيل للفرع الذي كان م�سجاًل فيه ول حتت�سب فرة فقدانه الع�سوية يف ح�ساب املعا�س 

التقاعدي ول يف جميع املدد الالزمة لتويل املهام النقابية وتطبق على طلب اإعادة الت�سجيل فيما يتعلق باملهل 
وطرق الطعن ما يطبق على طلب الت�سجيل .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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 الف�سل الثالث

طبيب الأ�سنان واأحكام مزاولة املهنة
مادة 14

اأ ـ مهنة طب الأ�سنان مهنة علمية تهدف اإىل حتقيق خدمة اإن�سانية اجتماعية عامة غايتها وقاية اأفراد املجتمع من 
الأمرا�س ال�سنية الفكية الفموية ومعاجلتها .

ب ـ يعترب طبيب اأ�سنان بحكم هذا القانون من ح�سل على اإجازة يف طب الأ�سنان من اإحدى كليات طب الأ�سنان يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية اأو ما يعادلها .

مادة 15
اأ ـ ليجوز لطبيب الأ�سنان اأن يزاول املهنة اإل اإذا كان منت�سبًا للنقابة بعد ت�سجيله يف الوزارة وح�سوله على 

ترخي�س منها مبزاولة املهنة وفق الأنظمة النافذة .
ب ـ يعترب عمل طبيب الأ�سنان يف دوائر الدولة وموؤ�س�ساتها والقطاع العام هو مزاولة للمهنة ويجب اأن ي�سبقه 

الت�سجيل يف النقابة اأ�سوًل .

مادة 16
ي�ستثنى من اأحكام املادة /5/ الفقرة /2/ .

ويجوز لأطباء الأ�سنان من العرب غري ال�سوريني ومن غري العرب الت�سجيل املوؤقت يف النقابة وممار�سة املهنة يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية وفق القوانني والأنظمة النافذة دون اأن يتمتعوا بحقوق الأع�ساء فيها �سريطة اأن تكون 

املمار�سة بهدف الخت�سا�س يف اإحدى جهات الخت�سا�س املعرف بها بعد احل�سول على املوافقة �سنويًا من 
جمل�س النقابة ، ويدفع ر�سمًا لقاء ذلك يحدده املجل�س .
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الف�سل الرابع 
واجبات وحقوق طبيب الأ�سنان امل�سلكية

مادة 17
اأ ـ واجبات طبيب الأ�سنان :

املقررة  باحلدود  الطبية  املهن  مزاولة  قانون  عليها يف  املن�سو�س  املهنة  اخلا�سة مبزاولة  بالأحكام  يتقيد  اأن  ـ   1
لتعرفة اأجور واأتعاب املعاجلة والفحو�س الطبية .

قد�سية  مي�س  ما  كل  وعن  التجاري  ال�ستغالل  عن  ويبتعد  و�سرفها  املهنة  وتقاليد  الطبية  بالآداب  يلتزم  اأن  ـ   2
الر�سالة الإن�سانية للمهنة .

توجبها  التي  الأحوال  يف  اإل  اإف�ساءها  ويتجنب  مهنته  ب�سبب  عليها  يطلع  التي  الأ�سرار  على  يحافظ  اأن  ـ   3
القوانني النافذة .

. امل�سلكية  عالقاته  يف  املتبادل  والحرام  التعاون  قواعد  مراعاة  ـ   4
والقوانني  لالأنظمة  خمالف  ب�سكل  املهنة  ممار�سة  ليقبل  واأن  املهنة  كرامة  مع  يتنافى  عمل  باأي  القيام  عدم  ـ   5

النافذة وعليه اأن يتقيد بال�ستطبابات والطرق العلمية املعرف بها .
. النقابية  والو�سفات  التقارير  با�ستعمال  اخلا�س  ال�سني  مركزه  اأو  اخلا�سة  عيادته  يف  يلتزم  اأن  ـ   6

�سمن  فروعها  يف  العلمية  والن�ساطات  النقابة  تعقدها  التي  العلمية  والندوات  املوؤمترات  بح�سور  يلتزم  اأن  ـ   7
اأ�س�س يو�سحها النظـــــــــــام 

الداخلي للنقابة .
الأ�سنان  لأطباء  جمعية  اأو  احتاد  اأو  منظمة  اأي  يف  ع�سوية  اأو  من�سب  اأي  قبوله  عند  خطيًا  النقابة  اإعالم  ـ   8

�سواء كانت عربية اأو دولية .
ب ـ حقوق طبيب الأ�سنان :

. واملعاهد  اجلامعات  يف  والتدري�س  الدولة  موؤ�س�سات  يف  والعمل  املهنة  مزاولة  ـ   1
اإبالغ  بعد  اإل  ا�ستجوابه  ول  ال�سحية  موؤ�س�سته  اأو  عيادته  تفتي�س  وعدم  عمله  مزاولته  اأثناء  تفتي�سه  عدم  ـ   2

رئي�س الفرع ليح�سر اأو يكلف من ينتدبه من اأطباء الأ�سنان .
اأو   ، مهنته  ممار�سة  خالل  عليه  يعتدي  من  كل  النافذة  والأنظمة  القوانني  عليها  ين�س  التي  بالعقوبة  يعاقب  ـ   3

ب�سبب ممار�سته لها .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 18
على اأطباء الأ�سنان اللجوء اإىل جمل�س الفرع املخت�س اإذا وقع بينهم خالف مهني حلله بالطرق الودية واإذا تعذر 

حله يف جمل�س الفرع يحال بناًء على طلب اأحد الطرفني اإىل جمل�س النقابة ملعاجلته واتخاذ القرار الالزم .
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الف�سل اخلام�س
املوؤمتر العام للنقابة و�سالحياته

مادة 19
اأ ـ املوؤمتر العام للنقابة هو اأعلى هيئة فيها ويتاألف من :

. وليته  انتهت  الذي  ال�سابق  النقابة  جمل�س  اأع�ساء  ـ   1
. الفروع  جمال�س  واأع�ساء  املنتخب  النقابة  جمل�س  اأع�ساء  ـ   2

. العام  للموؤمتر  املتممني  الأع�ساء  ـ   3
. التقاعد  خزانة  مراقب  ـ   4

ب ـ ت�ستمر ولية املوؤمتر العام ملدة خم�س �سنوات ميالدية .

مادة 20
اأ ـ يخت�س املوؤمتر العام للنقابة بالأمور الآتية :

. النقابة  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  ـ   1
. تنفيذها  ومتابعة  النقابة  عمل  خطة  اإقرار  ـ   2

على  الطالع  بعد  املنق�سية  لل�سنة  اخلتامية  واحل�سابات  امليزانية  وت�سديق  واإقرار  ال�سنوية  التقارير  مناق�سة  ـ   3
تقرير مفت�س احل�سابات ، واإقرار م�سروع املوازنة التقديرية لل�سنة املالية القادمة املقرح من جمل�س النقابة .

الت�سامن  و�سندوق  والدخار  التعاون  ب�سناديق  املتعلقة  والأنظمة   ، للنقابة  واملالية  الداخلية  الأنظمة  اإقرار  ـ   4
الجتماعي وال�سحي لالأع�ساء وعائالتهم وغريها من الأنظمة املركزية التي تهدف اإىل رفع �سوية املهنة من 

جهة وحفظ حقوق الع�سو من جهة اأخرى ، ولتعترب هذه الأنظمة نافذة اإل بعد ت�سديقها من الوزير ، ويتم 
الت�سديق عليها خالل مدة لتتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ اإيداعها يف ديوان الوزارة واإل اعتربت نافذة حكمًا ويف 

حال رف�س الوزير امل�سادقة عليها فلمجل�س النقابة احلق يف الطعن بقرار الوزير وفق اأحكام املادة /7/ فقرة 
/ج/ من هذا القانون .

. املخت�سة  اجلهات  اإىل  ورفعها  ال�سرورية  الت�سريعات  اإ�سدار  بطلب  النقابة  جمل�س  اقراحات  اإقرار  ـ   5
. اأكرث  اأو  قانوين  ح�سابات  مفت�س  تعيني  ـ   6

مقدم  طلب  على  بناًء  اأع�سائه  اأحد  اأو  النقابة  جمل�س  من  اأو  النقيب  من  الثقة  �سحب  العام  للموؤمتر  يحق  ـ   7
من خم�س اأع�ساء املوؤمتر العام على الأقل ول يتم �سحب الثقة اإل بالأكرثية املطلقة لأع�ساء املوؤمتر احلا�سرين 

�سريطة األ يقل عن الأكرثية املطلقة لأع�ساء املوؤمتر .
. الفروع  وجمال�س  النقابة  جمل�س  بني  تقع  التي  اخلالفات  حل  ـ   8

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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من  املقرحة  والأجانب  والعرب  ال�سوريني  الأ�سنان  اأطباء  على  الواجبة  النقابية  الر�سوم  على  امل�سادقة  ـ   9
جمل�س النقابة .

. القانون  هذا  من   /32/ للمادة  تطبيقًا  للنقابة  جديدة  فروع  اإحداث  ـ   10
. النقابة  موازنة  يف  فرع  كل  م�ساهمة  ن�سبة  حتديد  ـ   11

ب ـ ي�سدر النقيب قرارات املوؤمتر العام ويتابع تنفيذها مع اجلهات املعنية من خالل جمل�س النقابة وجمال�س 
الفروع .

مادة 21
اأ ـ يجتمع املوؤمتر العام بدعوة من النقيب بناًء على قرار من جمل�س النقابة يف احلالت الآتية:

للموؤمتر  املتممني  والأع�ساء  الفروع  جمال�س  انتخابات  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  انتخابية  دورة  يف  ـ   1
العام يف املحافظات وذلك ملناق�سة تقارير جمل�س النقابة واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها وانتخاب جمل�س 

نقابة جديد .
النقابة  جمل�س  من  املقدم  ال�سنوي  التقرير  ملناق�سة  وذلك  عام  كل  من  الأول  الثلث  وخالل  عادية  دورة  يف  ـ   2

، وت�سديق احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية واإقرار املوازنة اجلديدة والتوجهات العامة خلطة العمل 
ال�سنوية .

على  العام  املوؤمتر  اأع�ساء  ثلث  من  طلب  على  بناء  اأو  النقابة  جمل�س  من  قرار  على  بناء  ا�ستثنائية  دورة  يف  ـ   3
الأقل ، على اأن يحدد القرار اأو الطلب الغاية من الدعوة .

ب ـ تتم الدعوة لجتماع املوؤمتر العام بالإعالن عنها يف مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأع�ساء خطيًا عن طريق 
جمال�س الفروع قبل اأ�سبوعني على الأقل .

مادة 22
يراأ�س اجتماعات املوؤمتر العام للنقابة ، النقيب اأو نائبه ويف حال غيابهما يتوىل اأمني ال�سر رئا�سة الجتماع واإذا مل 

يتحقق ذلك فاأكرب اأع�ساء جمل�س النقابة احلا�سرين �سنًا .
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مادة 23
اأ ـ ل تعترب اجتماعات املوؤمتر العام قانونية اإل بح�سور الأكرثية املطلقة) الن�سف زائد واحد ( لأع�سائه ـ فاإذا مل 
يتوفر ذلك ، يكون اجتماع املوؤمتر العام قانونيًا بعد �ساعة من املوعد املحدد على اأن ليقل عدد احل�سور عن ثلث 
عدد اأع�ساء املوؤمتر العام ، وتتخذ القرارات باأكرثية اأ�سوات احلا�سرين ، واإذا ت�ساوت يرجح اجلانب الذي فيه 

رئي�س اجلل�سة .
ب ـ ل تعترب  اجتماعات املوؤمتر العام ال�ستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأع�ساء قانونية اإل بح�سور ثلثي 

اأع�ساء املوؤمتر العام ، فاإذا مل تتوفر هذه الأكرثية يف الجتماع املذكور اعترب طلب الدعوة لغيًا .
ج ـ ل تعترب اجتماعات املوؤمتر العام النتخابية والعادية وال�ستثنائية قانونية اإل بدعوة ممثل عن الوزارة على 

اأن تتم دعوته اأ�سوًل قبل املوعد املحدد لالجتماع بثالثة اأيام على الأقل واإذا مل يح�سر رغم تبلغه املوعد اعترب 
الجتماع قانونيًا .

مادة 24
اأ ـ ينتخب املوؤمتر العام من بني اأع�سائه املر�سحني جمل�س النقابة اجلديد وذلك بالقراع ال�سري وبالأكرثية 

الن�سبية لالأع�ساء احلا�سرين .
ب ـ ليجوز تر�سيح ع�سو املجل�س لأكرث من دورتني متتاليتني .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل ال�ساد�س
جمل�س النقابة واخت�سا�ساته

مادة 25 
اأ ـ يتوىل �سوؤون النقابة جمل�س موؤلف من اأحد ع�سر ع�سوًا .

ب ـ ي�سرط يف املر�سح لع�سوية جمل�س النقابة األ تقل مدة مزاولته املهنة عن ع�سر �سنوات ، واأن يكون قد مار�س 
عماًل نقابيًا �سابقًا .

ج ـ ت�ستمر ولية جمل�س النقابة ملدة خم�س �سنوات .
د ـ ينتخب جمل�س النقابة من بني اأع�سائه النقيب ونائبًا للنقيب واأمينًا لل�سر وخازنًا .

هـ ـ يجوز تفرغ النقيب اأو واحد اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س النقابة، ويحدد املوؤمتر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب 
املتفرغني وتعوي�ساتهم .

مادة 26
يحدد النظام الداخلي للنقابة اأ�سلوب عمل جمل�س النقابة وتوزيع العمل بني اأع�سائه .

مادة 27
ي�سمل اخت�سا�س جمل�س النقابة كل ما يتعلق ب�سوؤون املهنة وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي :

. العام  املوؤمتر  قرارات  تنفيذ  ـ   1
. لالنعقاد  العام  املوؤمتر  دعوة  ـ   2

. وفروعها  النقابة  يف  للعاملني  موحد  نظام  وو�سع  النقابة  يف  العمل  اإدارة  ـ   3
. للنقابة  املركزية  الأنظمة  م�ساريع  اقراح  ـ   4

وحت�سيل  النقابة  اأنظمة  حتددها  التي  والأعمال  امل�ساريع  يف  وا�ستثمارها  وممتلكاتها  النقابة  اأموال  اإدارة  ـ   5
الر�سوم واللتزامات املالية الأخرى الواجبة لها .

. النقابة  �سناديق  كافة  جتاه  عليها  املرتبة  لاللتزامات  وفقًا  الفروع  ح�سابات  حتريك  ـ   6
. العام  املوؤمتر  ولقرارات  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذها  ح�سن  ومراقبة  الفروع  جمال�س  اأعمال  على  الإ�سراف  ـ   7

. تنفيذها  ومتابعة  للنقابة  �سنوية  عمل  خطة  اقراح  ـ   8
. العام  املوؤمتر  من  اإقرارها  بعد  وتنفيذها  ال�سنوية  املوازنة  م�سروع  اإعداد  ـ   9

. لذلك  خا�س  نظام  واقراح  وجماعي  تعاوين  اأ�سا�س  على  املهنة  ممار�سة  ت�سجيع  ـ   10
. النقابة  اأهداف  لتحقيق  لت�سكيلها  �سرورة  املجل�س  يرى  التي  واملهنية  النقابية  اللجان  ت�سكيل  ـ   11
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. الفروع  جمال�س  بني  تقع  التي  اخلالفات  وحل  الفروع  وجمال�س  النقابة  جمل�س  بني  العالقة  تنظيم  ـ   12
واإعطاء  وقراراتها  الفروع  جل�سات  وحما�سر  وقراراتها  العامة  الهيئات  جل�سات  حما�سر  على  الطالع  ـ   13

التوجيهات الالزمة ب�ساأنها واإلغاء ما هو خمالف للقانون واأنظمة النقابة وقرارات املوؤمتر العام وجمل�س النقابة .
. القانون  هذا  من   /9/ املادة  اأحكام  وفق  الأطباء  باأ�سماء  عام  كل  ملحق  �سنوي  جدول  تنظيم  ـ   14

. ال�سرورة  عند  لالجتماع  النقابة  فروع  من  فرع  اأي  هيئة  دعوة  طلب  ـ   15
النقابة  جمل�س  اأمام  للطعن  اخلا�سعة  الفروع  جمال�س  قرارات  حول  اإليه  املرفوعة  الطعون  يف  الف�سل  ـ   16

مبوجب اأحكام هذا القانون 
. امل�ست�سفيات  اأو  ال�سنية  املراكز  اأو  العيادات  يف  �سواء  ال�سنية  الطبية  الأعمال  لأجور  التعرفة  اقراح  ـ   17

. الفرع  هيئة  موافقة  بعد  الأ�سنان  لأطباء  ال�سنوية  والإجازات  الأ�سبوعية  للعطلة  نظام  و�سع  ـ   18
. مقراتها  وحتديد  ودجمها  للنقابة  فروع  اإحداث  اقراح  ـ   19

القانون. هذا  من   /34/ املادة  اأحكام  وفق  فرع  كل  يف  املتممني  الأع�ساء  عدد  حتديد  ـ   20
جمل�س  قبل  من  مربرة  لأ�سباب  جديد  جمل�س  انتخاب  واإعادة  الفرع  جمل�س  حل  لدرا�سة  الفرع  هيئة  دعوة  ـ   21

النقابة ، وذلك يف اإحدى احلالت التالية :
اأ ـ تكرار غياب اأكرثية اأع�ساء جمل�س الفرع عن ح�سور اجلل�سات لأ�سباب غري مربرة اأو عدم انتظام اجتماعاته .
ب ـ الإ�ساءة يف �سرف اأموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد يف توظيف الأموال بالأغرا�س املخ�س�سة من اأجلها .

ج ـ تعار�س اأعمال الفرع مع الأهداف الأ�سا�سية للنقابة وامل�سالح العليا للجمهورية العربية ال�سورية .
د ـ يف حال ح�سول منازعات بني اأع�ساء جمل�س الفرع ب�سكل يوؤدي اإىل اإرباك عمله والإ�ساءة ل�سمعة املهنة 

وكرامتها .
. للنقابة  الداخلي  النظام  يحددها  كما   ، الأع�ساء  من  املخالفني  بحق  الالزمة  العقوبات  فر�س  ـ   22

حقوق  عن  والدفاع  م�ستواها  ورفع  اأهدافها  حتقيق  على  والعمل  وتقاليدها  املهنة  مبادئ  على  احلفاظ  ـ   23
النقابة املهنية لأع�سائها ، والتعاون مع احتادات اأطباء الأ�سنان العربية والأجنبية واملنظمات ال�سحية العربية 

والدولية مبا ين�سجم واأهداف النقابة .
عليه  ح�سل  الذي  الخت�سا�س  مبوجب  وذلك  الإعالنية  اللوحات  على  يكتب  ملا  الناظمة  التعليمات  اإ�سدار  ـ   24

الطبيب .

مادة 28
اأ ـ ل تعترب اجتماعات جمل�س النقابة قانونية اإل بح�سور الأكرثية املطلقة لأع�سائه .

ب ـ ت�سدر القرارات باأكرثية اأ�سوات احلا�سرين واإذا ت�ساوت الأ�سوات فريجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 29
اأ ـ ميثل النقيب النقابة ويراأ�س اجتماعات املوؤمتر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من 

قبلهما اأو من اأحدهما وله 
حق التقا�سي با�سم النقابة .

ب ـ ينوب عن النقيب يف حال غيابه نائبه ويف حال غياب نائبه اأمني ال�سر ويتمتع ب�سالحيات النقيب من ينوب عنه 
يف حال غيابه .

مادة 30
اأ ـ اإذا �سغر مركز النقيب اأو نائبه اأو اأمني ال�سر اأو اخلازن يجتمع املجل�س لنتخاب البديل .

ب ـ اإذا �سغر ثالثة اأع�ساء فاأكرث يف جمل�س النقابة لأي �سبب كان ينتخب املوؤمتر العام بدياًل عنهم يف اأول موؤمتر 
عام يعقد .

مادة 31
يعترب املركز �ساغرًا يف اإحدى احلالت الآتية :

. الوفاة  ـ   1
. وقبولها  ال�ستقالة  ـ   2

. القانون  هذا  من   /11/ املادة  يف  ورد  ملا  ا�ستنادًا  الع�سوية  فقدان  ـ   3
. النقابة  جمل�س  يقدره  ملا  وفقًا  دائمة  ب�سفة  النقابية  مهمته  باأعباء  املجل�س  اأع�ساء  اأحد  قيام  تعذر  ـ   4

العام  يف  متقطعة  جل�سات  ع�سر  اأو  متتالية  جل�سات  خم�س  النقابة  جمل�س  اجتماعات  ح�سور  عن  التخلف  ـ   5
الواحد ، دون عذر خطي يقبل به جمل�س النقابة وبعد اإجراء التحقيق اأ�سوًل .

. الثقة  �سحب  ـ   6
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الف�سل ال�سابع
فروع النقابة

مادة 32
اأ ـ يحدث فرع للنقابة يف كل حمافظة ل يقل عدد الأع�ساء امل�سجلني فيه عن مئتي ع�سو.

ب ـ يف حال عدم توفر العدد املطلوب لت�سكيل فرع للنقابة يف اية حمافظة ين�سم هوؤلء الأع�ساء بقرار من جمل�س 
النقابة اإىل الفرع املوجود يف حمافظة جمـاورة .

الف�سل الثامن
الهيئة العامة للفرع

مادة 33 
تتكون الهيئة العامة للفرع من جمموع الأع�ساء امل�سجلني يف الفرع.

مادة 34
هيئة الفرع :

اأ ـ تتكون هيئة الفرع من اأع�ساء جمل�س الفرع وممثلي الوحدات النقابية املنتخبني واأع�ساء النقابة املركزية كل يف 
فرعه .

ب ـ تتمتع هيئة الفرع بال�سالحيات الآتية :
. الفرع  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  ـ   1

املطلوبة  ال�سروط  فيهم  تتوفر  ممن  الفرع  هيئة  اأع�ساء  بني  من  العام  للموؤمتر  املتممني  الأع�ساء  انتخاب  ـ   2
للر�سيح لع�سوية املوؤمتر العام وذلك بن�سبة واحد لكل خم�سني ع�سوَا من الأع�ساء امل�سجلني يف كل فرع على اأن 

ل يزيد عدد الأع�ساء املتممني يف كل فرع على ع�سرة اأع�ساء ، ويجرب العدد /25/ واأكرث اإىل اخلم�سني .
لتن�سيقها  املهنة  ب�سوؤون  املتعلقة  والتو�سيات  القراحات  ورفع  واإقراره  الفرع  ملجل�س  ال�سنوي  التقرير  مناق�سة  ـ   3

وعر�سها على املوؤمتر العام .
واإقرار  احل�سابات  مفت�س  تقرير  على  الطالع  بعد  املنق�سية  املالية  لل�سنة  اخلتامي  احل�ساب  على  الت�سديق  ـ   4

م�سروع املوازنة التقديرية القادمة لرفعها اإىل جمل�س النقابة متهيدًا لعر�سها على املوؤمتر العام .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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اأع�ساء  خم�س  من  مقدم  طلب  على  بناًء  اأع�سائه  اأحد  اأو  الفرع  جمل�س  من  الثقة  �سحب  الفرع  لهيئة  يحق  ـ   5
هيئة الفرع على الأقل ول يتم �سحب الثقة اإل بالأكرثية املطلقة لأع�ساء هيئة الفرع احلا�سرين �سريطة األ يقل 

عن الأكرثية املطلقة لأع�ساء الهيئة .
. اأكرث  اأو  قانوين  ح�سابات  مفت�س  تعيني  ـ   6

مادة 35
اأوًل ـ جتتمع هيئة الفرع بدعوة من رئي�س الفرع يف احلالت الآتية :

. العام  للموؤمتر  املتممني  والأع�ساء  اجلديد  الفرع  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  انتخابية  دورة  يف  ـ   1
: الآتية  الأمور  لبحث  وذلك  املالية  ال�سنة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ت�سعني  خالل  عادية  دورة  يف  ـ   2

اأ ـ مناق�سة التقرير ال�سنوي ملجل�س الفرع واإقراره .
ب ـ الطالع على خطة الفرع للعام اجلديد .

ج ـ مناق�سة امليزانية العامة واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية وت�سديقها بعد الطالع على التقرير 
املايل ملفت�س احل�سابات .

د ـ اإقرار م�سروع قانون املوازنة التقديرية للفرع لل�سنة املالية اجلديدة .
: وذلك  ا�ستثنائية  دورة  يف  ـ   3
  ـ تنفيذًا لقرار جمل�س النقابة .

  ـ تنفيذًا لقرار جمل�س الفرع بعد اإعالم جمل�س النقابة .
  ـ ا�ستنادًا اإىل طلب من ثلث اأع�ساء هيئة الفرع على الأقل على اأن يو�سح يف الطلب الغاية من الجتماع ، وعلى 
رئي�س جمل�س الفرع اأن يوجه الدعوة خالل اأ�سبوع على الأكرث من تاريخ ا�ستالمه الطلب امل�سار اإليه بعد اإعالم 

جمل�س النقابة .
ثانيًا ـ يراأ�س اجتماعات هيئة الفرع رئي�س الفرع اأو اأمني ال�سر ويف حال غيابهما يراأ�س الجتماع اأكرب اأع�ساء 

جمل�س الفرع احلا�سرين �سنًا اأما اإذا كانت الدعوة بناء على قرار جمل�س النقابة فرياأ�س اجتماعاتها النقيب يف 
حال ح�سوره .

ثالثًا ـ تتم الدعوة لجتماع هيئة الفرع العادي وذلك ب�سكل خطي قبل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الجتماع .
رابعًا ـ تطبق اأحكام الفقرتني ) اأ ـ ب ( من املادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع ا�ستبدال 

عبارة املوؤمتر العام بعبارة موؤمتر الفرع ول يعترب اجتماع هيئة الفرع قانونيًاَ اإل بح�سور ممثل عن مديرية ال�سحة 
يف املحافظة وم�سرف الفرع من النقابة املركزية على اأن تتم دعوتهم اأ�سوًل قبل املوعد املحدد بثالثة اأيام على 

الأقل واإذا مل يح�سر اأحدهما اأو كالهما رغم تبلغهم املوعد اعترب الجتماع قانونيًا .
خام�سًا ـ تتخذ القرارات باأكرثية احلا�سرين واإذا ت�ساوت الأ�سوات فريجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .
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الف�سل التا�سع
جمل�س الفرع

مادة 36
اأ ـ يتكون جمل�س الفرع من �سبعة اأع�ساء .

ب ـ ي�سرط يف املر�سح لع�سوية جمل�س الفرع واملتمم للموؤمتر العام األ تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ �سنوات .
ج ـ ينتخب جمل�س الفرع من بني اأع�سائه رئي�سًا واأمينًا لل�سر وخازنًا.

د ـ يجوز تفرغ رئي�س الفرع اأو اأمني ال�سر اأو كالهما بقرار من جمل�س النقابة بناء على اقراح جمل�س الفرع ، 
ويحدد املوؤمتر العام قواعد هذا التفرغ وراتب املتفرغ وتعوي�ساته .

مادة 37
ت�ستمر ولية جمل�س الفرع ملدة خم�س �سنوات .

مادة 38
اأ ـ اإذا انتخب اأحد اأع�ساء جمال�س الفروع ملجل�س النقابة تدعى هيئة الفرع خالل �سهر لنتخاب البديل .

ب ـ اإذا �سغر مركز رئي�س الفرع اأو اأمني ال�سر اأو اخلازن يجتمع جمل�س الفرع وينتخب البديل .
ج ـ اإذا �سغر مركز ع�سوين اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س الفرع لأي �سبب كان تدعى هيئة الفرع لنتخاب البديل 

خالل مدة اأق�ساها ثالثون يومًا من تاريخ ال�سغور .
د ـ تطبق اأحكام املادة /31/ من هذا القانون على اأع�ساء جمل�س الفرع .

مادة 39
تكون اجتماعات جمل�س الفرع قانونية بح�سور اأكرثية اأع�سائه املطلقة وت�سدر قراراته باأكرثية الأع�ساء 

احلا�سرين ، واإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .

مادة 40
على جمال�س الفروع تبليغ �سورة عن حما�سر جل�سات هيئات الفروع وقراراتها اإىل جمل�س النقابة خالل اأ�سبوع من 

�سدورها .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 41
يتمتع رئي�س الفرع بال�سالحيات الآتية :

التي  العقود  ويوقع  عنه  ال�سادرة  القرارات  تنفيذ  ويتابع  وهيئته  جمل�سه  اجتماعات  ويراأ�س   ، الفرع  ميثل  ـ   1
يوافق عليها الفرع وله حق التقا�سي با�سم فرعه .

ب�سالحيات  ويتمتع   ، اخلازن  ال�سر  اأمني  غياب  حال  ويف  ال�سر  اأمني  غيابه  حال  يف  الفرع  رئي�س  عن  ينوب  ـ   2
رئي�س الفرع من ينوب عنه يف حال غيابه .

مادة 42 
يتوىل جمل�س الفرع الخت�سا�سات الآتية :

. الفرع  عمل  جمال  يف  العاملني  الأ�سنان  اأطباء  �سلوك  مراقبة  ـ   1
. للفرع  العامة  الهيئة  اأو  الفرع  هيئة  قرارات  تنفيذ  ـ   2

. الفرع  يف  العمل  اإدارة  ـ   3
. وتعليماته  النقابة  وجمل�س   ، املوؤمترات  قرارات  تنفيذ  ـ   4

ما  واقراح  الفرع  عمل  منطقة  يف  والنقابي  املهني  الو�سع  عن  الالزمة  باملعلومات  النقابة  جمل�س  تزويد  ـ   5
يحقق اأهداف النقابة .

الر�سوم. وحت�سيل  الأموال  وجباية  وا�ستثمارها  الفرع  اأموال  اإدارة  ـ   6
واحل�سابات  العامة  امليزانية  واإعداد   ، اجلديدة  املالية  لل�سنة  للفرع  التقديرية  املوازنة  م�سروع  اقراح  ـ   7

اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية .
. للفرع  العامة  الهيئة  اأو  الفرع  هيئة  دعوة  ـ   8

. القانون  هذا  اأحكام  وفق  الفرع  مناطق  كافة  يف  الفرع  جمل�س  ممثلي  تعيني  ـ   9
وفقًا  ال�ستهالكية  املخازن  وفتح  الأ�سنان  اأطباء  واإ�سكان  والتعاون  والقرو�س  الدخار  �سناديق  اإن�ساء  ـ   10

للقوانني والأنظمة النافذة .
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. الفرع  لدى  ع�سو  كل  عن  كاملة  بذاتية  النقابة  وتزويد  ع�سويتهم  تعليق  واقراح  الأع�ساء  وقبول  قيد  ـ   11
. بواجباتهم  قيامهم  على  واحلر�س  وحمايتهم  املهنية  الأع�ساء  حقوق  رعاية  ـ   12

. الأجور  تقدير  منازعات  يف  الف�سل  ـ   13
املخالفني  بحق  الالزمة  العقوبات  وفر�س  الأ�سنان  اأطباء  بني  ين�ساأ  مهني  نزاع  اأو  خالف  كل  يف  الف�سل  ـ   14

كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ول تعترب نافذة اإل بعد ت�سديقها من جمل�س النقابة .
. بذلك  النقابة  جمل�س  واإبالغ  الفرع  يف  املحدثة  اللجان  واأع�ساء  روؤ�ساء  ت�سمية  ـ   15

. املهنة  م�ستوى  رفع  �ساأنها  من  التي  القراحات  تقدمي  ـ   16
. القانون  هذا  اأحكام  وفق  الفرع  اأع�ساء  بني  الجتماعية  الروابط  تدعيم  ـ   17

. واإ�سرافها  النقابة  جمل�س  موافقة  بعد  العلمية  الن�ساطات  اإقامة  ـ   18
. النقابة  جمل�س  اإليه  يحيلها  التي  امل�سائل  بحث  ـ   19

. املهنية  املخالفات  جميع  قمع  على  املحافظة  يف  ال�سحة  مديرية  مع  بالتعاون  العمل  ـ   20

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل العا�سر
يف انتخاب موؤ�س�سات النقابة

مادة 43
اأ ـ يحدث يف مطلع كل دورة انتخابية بقرار من جمل�س الفرع وحدات انتخابية وفق اأ�س�س وا�سحة ي�سرط فيها 

مراعاة التوزيع الإداري للمناطق وميكن اإحداث وحدة اأو اأكرث لالأع�ساء العاملني يف الدولة .
ب ـ تتاألف الوحدة النتخابية الطبية من جمموعة من الأع�ساء امل�سجلني يف الفرع بحيث ل يقل عدد اأع�سائها عن 

ثالثني ع�سوًا ول يزيد على مئتني .
ج ـ يف مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأع�ساء امل�سجلني يف الفرع على الوحدات النتخابية بقرار من جمل�س 
الفرع على األ تتعار�س مع ما ورد يف الفقرة /اأ/ من هذه املادة ويف حال التعار�س يحق للع�سو العرا�س اأمام 

جمل�س الفرع خالل يومني من ن�سر قوائم الأ�سماء وعلى جمل�س الفرع اأن يبت بالعرا�س خالل 24 �ساعة.
د ـ تبداأ اجتماعات الوحدات النتخابية الطبية لنتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل �سهر من موعد انتخابات جمال�س 

الفروع .
هـ ـ تنتخب الوحدات النتخابية الطبية ممثليها اإىل هيئة الفرع بن�سبة واحد لكل ع�سرة اأع�ساء ويجرب اإىل الع�سرة 
اإذا بلغ اخلم�سة فما فوق وحتذف الزيادة اإذا كان العدد دون ذلك وي�سرط يف املر�سح اأن يكون م�سجاًل يف النقابة 

مدة ل تقل عن خم�س �سنوات .
و ـ ي�سدر جمل�س النقابة التعليمات الناظمة لنتخاب الوحدات .

مادة 44
يحدد جمل�س النقابة موعد اإجراء انتخابات ممثلي الوحدات النتخابية الطبية واأع�ساء جمال�س الفروع والأع�ساء 

املتممني وتتم الدعوة لإجراء هذه النتخابات بقرار من جمل�س الفرع كما يدعو هيئة الفرع لنتخاب اأع�ساء 
جمل�س الفرع والأع�ساء املتممني للموؤمتر العام .

مادة 45
اأ ـ يفتح باب الر�سح لع�سوية جمل�س الفرع وللع�سوية املتممة للموؤمتر العام قبل املوعد املحدد لجتماع هيئة الفرع 

مبدة خم�سة ع�سر يومًا وي�ستمر خالل خم�سة اأيام ول يقبل طلب الر�سيح بعد انق�ساء املهلة املذكورة .
ب ـ يجري الر�سيح مبوجب كتاب يقدمه املر�سح بالذات اإىل رئي�س جمل�س الفرع يف مقر الفرع وي�سجل يف ديوان 

الفرع .
ج ـ يدقق جمل�س الفرع طلبات الر�سيح ويعلن رئي�س الفرع خالل ثالثة اأيام من اإقفال باب الر�سيح اأ�سماء 
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املر�سحني املقبولة طلباتهم على لوحة الإعالنات يف مقر الفرع .
د ـ يحق للمر�سح الذي مل يعلن ا�سمه العرا�س اأمام حمكمة ال�ستئناف املدنية مبركز الفرع خالل ثمان واأربعني 

�ساعة من تاريخ الإعالن ول تدخل يف ذلك العطل الأ�سبوعية وتبت املحكمة بالعرا�س يف غرفة املذاكرة خالل 
اأربع وع�سرين �ساعة .

املادة 46
اأ ـ يدعو النقيب املوؤمتر العام اإىل النعقاد لدورة انتخابية خالل ثالثني يومًا من تاريخ انتهاء انتخابات جمال�س 

الفروع والأع�ساء املتممني للموؤمتر العام وي�ستمر الر�سيح خالل ع�سرة اأيام من تاريخ الدعوة ملجل�س النقابة ول 
يقبل طلب الر�سيح بعد انق�ساء املدة املذكـورة.

ب ـ يجري الر�سيح مبوجب كتاب يقدمه املر�سح بالذات مبا�سرة اأو عن طريق رئي�س فرعه اإىل النقيب وي�سجل يف 
ديوان النقابة .

ج ـ يدقق جمل�س النقابة طلبات الر�سيح ويعلن النقيب خالل ثالثة اأيام من اإقفال باب الر�سيح اأ�سماء املر�سحني 
الذين توافرت فيهم �سروط الر�سيح على لوحة الإعالنات يف مقر النقابة ويف فروعها .

د ـ يحق للمر�سح الذي مل يعلن ا�سمه العرا�س اأمام الغرفة املدنية لدى حمكمة النق�س خالل ثالثة اأيام من 
تاريخ الإعالن وتبت املحكمة بالعرا�س خالل ثالثة اأيام .

مادة 47
ي�سرط يف من ير�سح لع�سوية جمال�س الفروع والع�سوية املتممة للموؤمتر العام:

تنفيذ  تاريخ  على  �سنوات  خم�س  م�سى  قد  كان  اإذا  اإل   ، املهنة  مزاولة  من  باملنع  عليه  حمكومًا  يكون  األ  ـ   1
احلكم .

. للقانون  وفقًا  اعتباره  اأعيد  اإذا  اإل  و�سرفها  املهنة  واجبات  مع  تتنافى  جنحة  اأو  جناية  ارتكب  قد  يكون  األ  ـ   2

مادة 48
يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح النتخابية .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل احلادي ع�سر
حل املوؤمتر العام وجمل�س النقابة

مادة 49
اأ ـ يجوز بقرار من جمل�س الوزراء حل املوؤمتر العام وجمل�س النقابة وجمال�س الفروع يف حالة انحراف اأي من هذه 

املجال�س اأو الهيئات عن مهامها واأهدافها ويجب اأن يكون القرار معلاًل تعلياًل كافيًا .
ب ـ يجوز الطعن بقرار احلل اأمام الغرفة املدنية للهيئة العامة ملحكمة النق�س خالل ثمانية اأيام ابتداًء من اليوم 

التايل لورود قرار احلل اإىل ديوان النقابة .
وعلى الهيئة العامة ملحكمة النق�س البت يف الطعن خالل �سبعة اأيام من تاريخ قيد الطعن يف ديوان املحكمة ، 

ويعترب قرار الهيئة مربمًا .

مادة 50
يف حال حل جمل�س النقابة يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء دعوة املوؤمتر العام خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من اليوم 

التايل ل�سدور قرار الهيئة العامة ملحكمة النق�س .



33

الف�سل الثاين ع�سر
ال�سوؤون املالية

مادة 51
يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة �سنوية تقديرية وح�ساب ختامي .

مادة 52
تتاألف واردات الفروع من :

. الأع�ساء  من  حت�سيلها  يتم  التي  النقابية  الر�سوم  ـ   1
. الت�سجيل  ر�سوم  ـ   2

. الت�سجيل  اإعادة  ر�سوم  ـ   3
. النافذة  والأنظمة  للقوانني  وفقًا  واخلا�سة  احلكومية  والإعانات  الهبات  ـ   4

. وال�ستثمارات  والعقارات  الأموال  ريع  ـ   5
. الفرع  �سندوق  ل�سالح  امل�سلكي  املجل�س  بها  يحكم  التي  النقدية  الغرامات  ـ   6

. العام  املوؤمتر  يقررها  والتي  الأع�ساء  من  امل�ستوفاة  الأخرى  الر�سوم  ـ   7

مادة 53
تتاألف واردات النقابة من :

. النافذة  والأنظمة  للقوانني  وفقًا  واخلا�سة  احلكومية  والهبات  الإعانات  ـ   1
. وال�ستثمارات  والعقارات  الأموال  ريع  ـ   2

. والأجانب  ال�سوريني  غري  العرب  الأ�سنان  لأطباء  ال�سنوية  والر�سوم  الت�سجيل  ر�سوم  ن�سف  ـ   3
. الفروع  بني  الأع�ساء  انتقال  ر�سوم  ـ   4

. ال�سندوق  ل�سالح  امل�سلكي  املجل�س  بها  يحكم  التي  النقدية  والغرامات  الأتعاب  طلبات  ر�سوم  ـ   5
. الفروع  م�ساهمة  ـ   6

. للنقابة  املايل  النظام  يحددها  ن�سبة  وفق  لالأع�ساء  ال�سنوية  الر�سوم  ت�سديد  عن  التاأخري  غرامات  ـ   7

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 54
يحدد مقدار الر�سوم الواردة يف املادتني ال�سابقتني وكيفية جبايتها وما يرتب على املتخلفني عن ت�سديدها من 

تدابري م�سلكية يف النظامني الداخلي واملايل للنقابة.

مادة 55
ي�ساهم كل فرع بن�سبة مئوية عن كامل وارداته يف موازنة النقابة، ويحدد املوؤمتر العام هذه امل�ساهمة ويحق له 

تعديلها بالن�سبة لبع�س الفروع على �سوء اأو�ساعها املالية واحتياجاتها .

مادة 56
تبداأ ال�سنة املالية للنقابة وفروعها يف اأول �سهر كانون الثاين وتنتهي يف اآخر �سهر كانون الأول من كل عام .
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الف�سل الثالث ع�سر
يف املجل�س امل�سلكي

مادة 57
يوؤلف كل فرع من فروع النقابة جمل�س م�سلكي ملقا�ساة اأطباء الأ�سنان ب�سبب اإخاللهم بواجباتهم املهنية اأو 

امل�سلكية اأو خمالفتهم اأحكام هذا القانون اأو النظام الداخلي املنبثق عنه اأو قانون مزاولة املهنة اأو ارتكابهم فعاًل 
ينال من كرامة املهنة اأو ت�سرفهم يف حياتهم اخلا�سة ت�سرفًا اقرن بف�سيحة �سائنة اأو بناء على طلب من طبيب 

الأ�سنان �سخ�سيًا .

مادة 58
يوؤلف املجل�س امل�سلكي يف الفرع بقرار من الوزير وفقًا ملا يلي :

. رئي�سًا  العدل  وزير  ي�سميه  بداية  حمكمة  رئي�س  عن  مرتبته  تقل  ل  قا�ٍس  ـ   1
. ع�سوًا  الوزير  ي�سميه  �سنوات  ع�سر  عن  املهنة  مزاولته  مدة  تقل  ل  الوزارة  من  اأ�سنان  طبيب  ـ   2

يكون  واأل  الفرع  جمل�س  من  الأقل  على  منهم  واحد  يكون  اأن  على  الفرع  جمل�س  ي�سميهم  اأع�ساء  ثالثة  ـ   3
رئي�س الفرع من بينهم .

مادة 59
يوؤلف املجل�س امل�سلكي املركزي بقرار من الوزير وفقًا ملا يلي :

. رئي�سًا  العدل  وزير  ي�سميه  الأقل  على  م�ست�سار  بدرجة  قا�ٍس  ـ   1
. ع�سوًا  الوزير  ي�سميه  �سنوات  ع�سر  عن  املهنة  مزاولته  مدة  تقل  ل  الوزارة  من  اأ�سنان  طبيب  ـ   2

يكون  واأل  النقابة  جمل�س  من  الأقل  على  منهم  واحد  يكون  اأن  على  النقابة  جمل�س  ي�سميهم  اأع�ساء  ثالثة  ـ   3
النقيب من بينهم .

مادة 60
اأ ـ ي�سمي الوزير يف كل من قراريه امل�سار اإليهما يف املادتني

) 59 ـ 60 ( ع�سوًا رديفًا لكل من رئي�س واأع�ساء املجل�س امل�سلكي الفرعي واملركزي بناء على اقراح اجلهة 
املخت�سة بت�سمية الأ�سيل .

ب ـ يحل اأي من الأع�ساء الردفاء املذكورين يف الفقرة ال�سابقة من هذه املادة حمل اأي من الأ�سيلني يف حال تعذر 
ح�سور الأ�سيلني لأي �سبب كان .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 61
تقام الدعوى اأمام املجل�س امل�سلكي من النقيب اأو رئي�س الفرع اإما تلقائيًا اأو بناء على �سكوى اأو اإخطار خطي اأو 
بناء على طلب طبيب الأ�سنان الذي يرى نف�سه مو�سع تهمة غري حمقة فريغب يف و�سع هذه التهمة حتت تقدير 
املجل�س امل�سلكي وعلى املجل�س امل�سلكي اأن يبا�سر النظر يف الدعوى خالل مدة �سهر من تاريخ اإقامتها ول حتول 
الدعوى امل�سلكية دون حق امل�ستكي يف تقدمي �سكواه اإىل ال�سلطة الق�سائية اإذا كان مو�سوع ال�سكوى يوؤلف جرمًا 

معاقبًا عليه يف هذا القانون .

مادة 62 
ل جتوز اإحالة طبيب الأ�سنان اإىل املجل�س امل�سلكي اإل بعد ا�ستماع اأقواله من قبل النقيب اأو رئي�س الفرع اأو من 

ينتدبه اأحدهما فاإذا تخلف الطبيب املدعو عن احل�سور بدون عذر يقبله جمل�س الفرع يحال اإىل املجل�س امل�سلكي 
دون �سماع اأقواله.

مادة 63
يحال اإىل املجل�س امل�سلكي كل طبيب اأ�سنان حكم عليه حكمًا مربمًا بعقوبة اأو بتعوي�س يف حمكمة جزائية اأو مدنية 

لأمور مت�س ا�ستقامته اأو �سرفه اأو كفاءته اأو لرتكابه خمالفة لقانون مزاولة املهنة وعلى كل حمكمة ت�سدر حكمًا 
جزائيًا بحق طبيب الأ�سنان اأن تبلغ ن�سخة عن هذا احلكم اإىل رئي�س جمل�س الفرع الذي يتبع له الطبيب .

مادة 64
ت�سنف العقوبات امل�سلكية التي يحق للمجل�س امل�سلكي احلكم باإحداها :

الأ�سنان. طبيب  اإىل  ير�سل  بكتاب  ت�سجيل  مع  اأو  ت�سجيل  دون  التنبيه  ـ   1
. امل�سلكي  املجل�س  اأمام  التاأنيب  ـ   2

املدين  التعوي�س  �سفة  لها  ويكون  �سورية  لرية  األف  مئتي  اإىل  اآلف  خم�سة  من  تراوح  نقدية  غرامة  فر�س  ـ   3
وتدفع اإىل �سندوق خزانة التقاعد .

. �سنة  على  تزيد  ل  ملدة  موؤقتًا  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   4
. الأ�سد  العقوبة  بتطبيق  الإنذار  مع  �سنوات  ثالث  اإىل  �سنة  من  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   5

. الوزارة  لدى  الأ�سنان  اأطباء  �سجل  ويف  النقابة  يف  قيده  و�سطب  نهائيًا  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   6
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مادة 65
اأ ـ جل�سات املجل�س امل�سلكي �سرية ول يجوز ن�سر الأحكام ال�سادرة عنه اإل اإذا ت�سمنت ما يخالف ذلك .

ب ـ على امل�سكو منه اأن يح�سر بنف�سه وله اأن ي�ستعني مبحام اأ�ستاذ اأو طبيب اأ�سنان للدفاع عنه اأو كليهما معًا .
ج ـ ي�سدر احلكم عن املجل�س امل�سلكي معلاًل .

مادة 66
اأ ـ للمجل�س امل�سلكي احلق اأو بناًء على طلب امل�سكو منه اأن يقرر ا�ستماع ال�سهود .

ب ـ اإذا تخلف �ساهد عن احل�سور فيح�سر بوا�سطة النيابة العامة ، واإذا ح�سر وامتنع عن اأداء ال�سهادة اأو �سهد 
�سهادة كاذبة يطلب املجل�س امل�سلكي من النيابة العامة اإجراء املقت�سى القانوين بحقه .

مادة 67
اأ ـ للم�سكو منه اأن يطلب رد الرئي�س اأو اأحد الأع�ساء لالأ�سباب املن�سو�س عليها يف القوانني والأنظمة النافذة ب�ساأن 

رد الق�ساة .
ب ـ تف�سل حمكمة ال�ستئناف املدنية يف الرد وفقًا لالأ�سول املتعلقة برد الق�ساة .

ج ـ اإذا ن�ساأ عن قبول الرد اأو عن الن�سحاب تعذر ت�سكيل املجل�س امل�سلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل اأو الوزير 
اأو جمل�س الفرع اأو جمل�س النقابة ح�سب الخت�سا�س ع�سوًا يحل حمل الع�سو املقبول رده اأو املن�سحب من املجل�س .

مادة 68
اأ ـ ت�سدر قرارات املجل�س امل�سلكي وجاهية اأو مبثابة الوجاهي .

ب ـ مدة ا�ستئناف قرارات املجل�س امل�سلكي ع�سرة اأيام تبداأ من اليوم الذي يلي �سدور احلكم وجاهيًا اأو من اليوم 
الذي يلي تاريخ تبليغه يف ما عدا ذلك .

ج ـ ت�ستاأنف قرارات املجل�س امل�سلكي يف الفروع اإىل املجل�س امل�سلكي املركزي للنقابة ومقره مدينة دم�سق .
د ـ قرارات املجل�س امل�سلكي املركزي مربمة اإل ما كان منها متعلقًا مبنع الطبيب من مزاولة املهنة نهائيًا و�سطب 
قيده ، فهي تقبل الطعن بطريق النق�س لدى الغرفة اجلزائية يف حمكمة النق�س �سمن احلدود والأ�سول املرعية 

لدى هذه املحكمة .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
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مادة 69
اإذا اأ�سند اإىل اأحد اأطباء الأ�سنان جناية اأو جنحة وجب على النيابة العامة اإبالغ رئي�س فرع النقابة املخت�س قرار 

حتريك الدعوى العامة وخال�سة القرار النهائي الذي ي�سدر فيها .

مادة 70
ت�سجل القرارات امل�سلكية يف �سجل خا�س بالفرع وي�سار اإليها يف امللف اخلا�س بطبيب الأ�سنان وتبلغ النقابة بذلك .
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الف�سل الرابع ع�سر
الف�سل يف املنازعات املتعلقة بالأجور

مادة 71
اأ ـ يف حال قيام خالف بني طبيب الأ�سنان واملري�س اأو اأحد ذويه على مقدار الأجور �سواء كان هناك اتفاق م�سبق 

على الأجور اأم مل يكن يجب على �ساحب امل�سلحة عر�س النزاع على جمل�س الفرع قبل مراجعة الق�ساء .
ب ـ على جمل�س الفرع اأن يف�سل يف النزاع خالل �سهر من رفعه اإليه وفق احلدود املقررة لتعرفة الأجور الطبية 

وذلك مبوجب قرار ي�سدر عنه .
ج ـ على جمل�س الفرع اأن يبلغ قراره يف هذا ال�ساأن اإىل اأطراف النزاع بكتاب م�سجل .

د ـ اإذا مل يقبل اأحد طريف النزاع بقرار جمل�س الفرع جاز له عر�سه على جمل�س النقابة واإذا مل يقبل بقرار جمل�س 
النقابة ميكنه مراجعة الق�ساء املخت�س ول تقبل دعواه يف هذه احلالة اإل اإذا اأرفق با�ستدعاء الدعوى �سورة عن 

هذا القرار .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل اخلام�س ع�سر
الطعن يف قرارات النقابة وفروعها

مادة 72
مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا القانون :

التابعة  املدنية  ال�ستئناف  حمكمة  لدى  ال�ستئناف  بطريق  للطعن  قابلة  الفرع  وجمل�س  الفرع  هيئة  قرارات  ـ   1
ملركز الفرع ويقدم الطعن اإىل املحكمة املخت�سة وفق اأ�سول مواعيد الطعن املقررة لالأحكام البدائية يف قانون 
اأ�سول املحاكمات املدنية وت�سدر قراراتها يف غرفة املذاكرة بعد �سماع الدفوع التي يتقدم بها اأ�سحاب العالقة 

وتكون هذه الأحكام مربمة .
�سحة  اأو  انتخاباته  نتيجة  ويف  الفرع  هيئة  انعقاد  �سحة  يف  الطعن  للفرع  العامة  الهيئة  اأع�ساء  لثلث  يحق  ـ   2

قراراته وذلك اأمام حمكمة ال�ستئناف املدنية املخت�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ بدء النعقاد اأو 
النتخاب اأو �سدور القرار وتبت املحكمة بالطعن خالل خم�سة ع�سر يومًا بقرار مربم .

مادة 73
مع مراعات الأحكام الواردة يف هذا القانون ميكن العرا�س على قرارات جمل�س الفرع اأمام جمل�س النقابة .

مادة 74
اأ ـ قرارات املوؤمتر العام وجمل�س النقابة قابلة للطعن بطريق النق�س لدى الغرفة املدنية يف حمكمة النق�س ويقدم 

الطعن اإىل حمكمة النق�س وفق اأ�سول الطعن ومواعيده املقررة يف القوانني والأنظمة النافذة وتف�سل حمكمة 
النق�س بالطعن بقرار مربم .

ب ـ يحق لثلث اأع�ساء املوؤمتر العام الطعن يف �سحة انعقاد املوؤمتر العام اأو يف نتيجة انتخاباته اأو �سحة قراراته 
اأمام الغرفة املدنية يف حمكمة النق�س خالل نف�س املدة امل�سار اإليها يف البند /2/ من املادة /73/ من هذا 

القانون وتبت املحكمة بالطعن خالل خم�سة ع�سر يومًا بقرار مربم .

مادة 75
اإذا اأقرت املحكمة املخت�سة الطعن اخلا�س ب�سحة انعقاد الهيئة العامة للفرع اأو املوؤمتر العام بطلت قراراتها واإذا 

اأقرت الطعن اخلا�س ب�سحة النتخابات اأعيدت الدعوى لإجراء النتخابات املطعون فيها خالل ثالثني يومًا من 
تاريخ تبليغ نتيجة الطعن اإىل جمل�س الفرع املخت�س اأو جمل�س النقابة ح�سب احلال .
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الف�سل ال�ساد�س ع�سر
اأحكام عامة وانتقالية

مادة 76
يعامل اأطباء الأ�سنان الفل�سطينيون املقيمون يف اجلمهورية العربية ال�سورية الذين هم بحكم املواطن ال�سوري 

مبوجب القوانني والأنظمة النافذة معاملة اأطباء الأ�سنان ال�سوريني .

مادة 77
مع عدم الإخالل باأحكام هذا القانون ي�ستمر العمل باأحكام النظامني الداخلي واملايل لنقابة اأطباء الأ�سنان اإىل 

اأن يعدل يف مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 78
مع مراعاة اأحكام املادة /76/ من هذا القانون يعترب اأطباء الأ�سنان العرب ال�سوريون ومن يف حكمهم امل�سجلون 

يف النقابة عند نفاذ هذا القانون م�سجلني يف النقابة حكمًا .

مادة 79
اأ ـ تعفى ممتلكات واأموال النقابة وفروعها املنقولة وغري املنقولة من جميع ال�سرائب والر�سوم والطوابع املالية 

والر�سوم اجلمركية والبلدية با�ستثناء امل�ساريع ال�ستثمارية التي تقوم بها النقابة .
ب ـ ل يجوز احلجز على مقر النقابة اأو مقرات الفروع و موجوداتهما املتعلقة باملهنة وفيما عدا ذلك يجوز احلجز 

بعد دعوة النقيب اأو رئي�س الفرع اأو من ينوب عنهما .

مادة 80
 يحدد جمل�س النقابة موعد النتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلني عنه لالإ�سراف على عمليات النتخابات يف 

هيئات الفروع من جمل�س النقابة .

مادة 81
يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي لالخت�سا�سيني يف م�سايف ومراكز الوزارة وت�سدر اآلية تطبيق الربنامج بقرار 

من الوزير .

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
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مادة 82
يف حال حل النقابة اأو فروعها توؤول كافة اأموال وممتلكات النقابة والفروع املنقولة وغري املنقولة اإىل �سندوق خزانة 

تقاعد النقابة .

مادة 83
ل يحق لطبيب الأ�سنان اإجراء عقد فردي للعالج اجلماعي اإل مبوافقة جمل�س النقابة .

مادة 84
اإذا كان املتفرغ للعمل النقابي مبوجب اأحكام هذا القانون من العاملني يف الدولة اأو القطاع العام فيتم تفرغه 

بقرار من جمل�س النقابة بعد موافقة اجلهة العامة التابع لها ويف هذه احلال ي�ستمر يف تقا�سي رواتبه وتعوي�ساته 
التي كان يتقا�ساها من اجلهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من املوؤمتر العام منحه تعوي�سات اأخرى من 

�سندوق النقابة وتعترب مدة تفرغه يف النقابة من اخلدمات الفعلية املوؤهلة للرفيع .

مادة 85
ل يحق لطبيب الأ�سنان اإقامة اأي موؤمتر علمي اأو معر�س اأو ن�ساط علمي اإل بعد موافقة واإ�سراف جمل�س النقابة .

مادة 86
يجتمع جمل�س الفرع املنتخب خالل اأ�سبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع املهام بني اأع�سائه باإ�سراف جمل�س النقابة .

مادة 87
يحق لأطباء الأ�سنان فتح مراكز عالجية �سنية وفق �سروط حتددها الوزارة بالتعاون مع جمل�س النقابة .

مادة 88
يف حال تعر�س الطبيب املكلف مبهمة نقابية ل�سرر �سحي تقوم النقابة بالتعوي�س الكامل عن كافة الأ�سرار املادية 

واملعنوية التي تلحق به .

مادة 89
يخ�سع العاملون يف النقابة ب�سروط عملهم لأحكام قانوين العمل اخلا�س والتاأمينات الجتماعية .
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مادة 90
يلغى القانون رقم 8 تاريخ 1990/5/24 كما تلغى جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون.

مادة 91 
ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية .

دم�سق يف 1434/5/20 هجري املوافق لـ 2013/3/31 ميالدي

رئي�س اجلمهورية
ب�سار الأ�سد

قانون التنظيم النقابي لأطباء الأ�سنان
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قانون خزانة تقاعد
 اأطباء الأ�سنان

يف اجلمهورية العربية ال�سورية
رقم / 4 /
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اجلمهورية العربية ال�سورية
القانون رقم / 4 /

رئي�س اجلمهورية
بناء على اأحكام الد�ستور

وعلى ما اأقره جمل�س ال�سعب يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
2013/3/19 املوافق  1434/5/8هـ 

ي�سدر ما يلي :
 مادة 1

يق�سد بالتعابري الواردة يف هذا القانون املعنى املبني بجانب كل منها :

الوزارة :
وزارة ال�سحة .    

الوزير :
وزير ال�سحة .    

النقابة :
نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية .  

   
النقيب :

نقيب اأطباء الأ�سنان يف �سورية .  
   

املجل�س :
جمل�س اإدارة اخلزانة )جمل�س النقابة ( .   

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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رئي�س اخلزانة:
رئي�س جمل�س اإدارة اخلزانة )نقيب اأطباء الأ�سنان يف �سورية(.    

املوؤمتر العام :
املوؤمتر العام لنقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية .     

خزانة التقاعد:
خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان يف �سورية . 

   
الع�سو :

طبيب الأ�سنان العربي ال�سوري ومن يف حكمه امل�سجل يف النقابة اأ�سوًل.    

املراقب:
طبيب اأ�سنان ع�سو يف املوؤمتر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على اأن يكون من اأع�ساء جمال�س النقابة 

ال�سابقني.    

اخلازن:
وهو ع�سو جمل�س نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية امل�سوؤول ماليًا عن خزانة التقاعد .     

الفرع :
فرع النقابة يف كل حمافظة من حمافظات اجلمهورية العربية ال�سورية. 

    
النظام :

النظام الداخلي خلزانة التقاعد .  
   

املتقاعد :
الع�سو املحال على التقاعد اأ�سوًل .  
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الف�سل الثاين
اإن�ساء خزانة التقاعد ومواردها

املادة 2 
حتدث يف النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دم�سق.

املادة  3
هدف اخلزانة اأن توؤمن لالأع�ساء  وعائالتهم رواتب تقاعدية وتعوي�سات واإعانات وفقًا لأحكام هذا القانون .

املادة  4
تبداأ ال�سنة املالية خلزانة التقاعد من اأول �سهر كانون الثاين من كل عام  وتنتهي يف 31 كانون الأول من ال�سنة 

نف�سها .

املادة  5
خزانة التقاعد �سخ�س اعتباري ميثله النقيب بو�سفه رئي�سًا ملجل�س اإدارتها وله احلق باإقامة دعاوى لدى املحاكم 

بكل ماله عالقة ب�سوؤون اخلزانة، وله حق متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة وا�ستثمارها مما يحقق اأهداف 
خزانة التقاعد،وله اأن  ينيب عنه اأحد اأع�ساء املجل�س اأو اأحد الوكالء القانونيني .

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة  6 
تتاألف موارد اخلزانة من : 

ر�سم �سنوي ي�ستوفى من الأع�ساء بحيث ل يقل عن /1000/ ل . �س ويحدد مقداره من قبل املوؤمتر العام.
ثمن اأوراق التقارير الطبية التي تعّد خ�سي�سًا لهذه الغاية والو�سفات النقابية  ويلزم اأطباء الأ�سنان با�ستعمالها 

ودفع قيمتها املقررة .
ريع اأموال خزانة التقاعد .
اأرباح مطبوعات اخلزانة.

التعوي�سات التي ميكن اأن يحكم بها مل�سلحة اخلزانة 
الغرامات التي تفر�س من قبل جمل�س النقابة وفروعه.

املبالغ التي يقرر املوؤمتر العام اأو جمل�س النقابة نقلها من �سناديق النقابة اإىل �سندوق التقاعد 
اأثمان الل�ساقات ذات القيمة التي تل�سق من قبل النقابة على املواد امل�ستهلكة يف طبابة الأ�سنان واملخابر ال�سنية 

وعلى الآلت اليدوية ال�سغرية والأجهزة الكبرية .
الأجور التي يتقا�ساها جمل�س اإدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خربات فنية.

جميع املوارد امل�سروعة الأخرى .

املادة 7
ميكن تعديل الر�سم املبني يف  الفقرة ) 1 ( من املادة  ال�ساد�سة من اأحكام هذا القانون بقرار ي�سدر عن املوؤمتر 

العام وت�سدق من الوزير . 
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الف�سل الثالث
اإدارة خزانة التقاعد

املادة 8
يدير خزانة التقاعد جمل�س النقابة

املادة 9
ينتخب جمل�س اخلزانة من بني اأع�سائه اأمينًا لل�سر وخازنًا عن خزانة التقاعد.

املادة  10 
ينتخب املوؤمتر العام يف موعد انتخابات النقابة مراقبًا ملجل�س اخلزانة ويجب اأن يكون من اأع�ساء جمال�س النقابة 

ال�سابقني.

املادة  11
يقوم املراقب بتدقيق اأعمال اخلزانة ويدعى حل�سور اجتماعات املجل�س من قبل رئي�سه وعلى املجل�س اأن يبلغه 

جميع القرارات ال�سادرة عنه.

املادة  12
 يعترب ن�ساب اجتماع جمل�س خزانة التقاعد هو اأكرثية اأع�سائه وتوؤخذ قرارات املجل�س باأكرثية اأ�سوات 

احلا�سرين ويرجح عند ت�ساويها اجلانب الذي فيه الرئي�س اأو نائبه يف حال غيابه .

املادة  13
 تقبل قرارات املجل�س الطعن بطريق النق�س اأمام الغرفة املدنية لدى حمكمة النق�س وفق ال�سروط واملواعيد املحددة يف 

قانون اأ�سول املحاكمات وتف�سل حمكمة  النق�س بالطعن بقرار مربم.

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
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املادة  14 
يجتمع جمل�س اإدارة اخلزانة مرة كل �سهر على الأقل بدعوة من رئي�سه .

املادة  15
يعترب املجل�س �ساحب ال�سالحية بالإ�سراف على اخلزانة و يقوم وفقًا لأحكام هذا القانون بالأمور التالية :

ت�سجيل الأموال وحفظها وا�ستثمارها .
اقراح قيمة املبلغ الكامل للراتب التقاعدي للموؤمتر العام.

تقرير اإحالة الع�سو املري�س على التقاعد وت�سفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها واإ�سقاطها وفقًا لأحكام هذا القانون 
.

منح الإعانات لأطباء الأ�سنان املن�سو�س عليها يف القانون وحتديد مقدارها.
مراقبة جميع املطبوعات ذات القيمة العائدة خلزانة التقاعد وح�سن تنفيذ اأحكام الفقرة )2( من املادة  

ال�ساد�سة من هذا القانون.
تعيني موظفني لإدارة اأعمال اخلزانة واإقرار �سرف النفقات الالزمة لإدارة اخلزانة وذلك �سمن حدود 

العتمادات املر�سودة يف موازنتها .
الف�سل يف كل الأمور املتعلقة باخلزانة .

تكليف حما�سب قانوين جماز يقوم بتدقيق ح�سابات اخلزانة وامل�سادقة على احل�ساب اخلتامي.

املادة  16
 1 . ي�سع جمل�س اإدارة اخلزانة يف كل �سنة مالية موازنتها التقديرية لل�سنة املالية املقبلة كما يقوم باإجناز 

امليزانية العامة واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية للت�سديق عليها من قبل املوؤمتر العام بعد الإطالع 
على تقرير مفت�س احل�سابات يف اجتماع عام يعقد بناًء على دعوة النقيب خالل الثلث الأول من ال�سنة .

املالية  لل�سنة  التقديرية  املوازنة  لإقرار  موعده  يف  العام  املوؤمتر  انعقاد  دون  ا�ستثنائية  ظروف  حالت  اإذا   .2
املقبلة  وت�سديق امليزانية العامة  واحل�سابات اخلتامية بعد الإطالع على تقرير مفت�س احل�سابات ي�ستمر جمل�س 
اخلزانة يف اجلباية والإنفاق على اأ�سا�س املوازنة ال�سابقة اإىل حني اجتماع املوؤمتر العام واإقرار املوازنة اجلديدة 

ويعر�س على هذا املوؤمتر احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية لت�سديقه.
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املادة  17
وي�سدر  اخلزانة  جمل�س  من  بقرار  املعينة  املوثوقة  امل�سارف  من  اأكرث  اأو  م�سرف  يف  والإ�سناد  الأموال  تودع   .1

هذا القرار بح�سور ثلثي اأع�ساء املجل�س ول يجوز �سحب �سيء منها اإل بتوقيع الرئي�س واخلازن .
العام. املوؤمتر  ويقره  اخلزانة  اإدارة  جمل�س  الأعلى  حده  يقّدر  مببلغ  يحتفظ  اأن  ال�سندوق  لأمني  يجوز   .2

الأع�ساء  ثلثي  اأكرثية  من  موقع  املجل�س  من  لقرار  ا�ستنادًا  اإل  اخلزانة  اأموال  من  ب�سيء  الت�سرف  يجوز  ل   .3
يف حالة �سحب مبلغ يتجاوز املليون لرية �سورية .

. واخلازن  الرئي�س  يوقعها  وال�سرف  الإيداع  اأوامر   .4

املادة  18
يجوز ملجل�س اإدارة اخلزانة اأن يقر ا�ستثمار ق�سم  من اأموال اخلزانة يف اأ�سهم حكومية ثابتة الدخل وغري خا�سعة 
لتقلبات الأ�سعار اأو يف اأبنية اأو ممتلكات اأو م�ساريع ا�ستثمارية لتغذية ال�سندوق وذلك بتفوي�س من املوؤمتر العام .

يرك ق�سم من اأموال اخلزانة بدون ا�ستثمار ل�سهولة �سرف املعا�سات وامل�سروفات امل�ستحقة يف حينها .

املادة  19
يقرح جمل�س اخلزانة نظامًا داخليًا وماليًا لإدارة اأموال خزانة التقاعد ويقره  املوؤمتر العام وي�سدق اأ�سوًل من 

الوزير وبالتن�سيق مع وزارة املالية .

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الرابع
الرواتب والتعوي�سات

املادة 20
يراعى  يف حتديد الراتب التقاعدي و�سائر النفقات و�سع موزانة خزانة التقاعد بحيث ل يتجاوز جمموع ما 

ي�سرف منها خم�سًا و�سبعني يف املئة من  وارداتها ويحفظ الباقي با�سم اأموال احتياطية وتاأمينًا لهذه الغاية يحق 
ملجل�س اإدارة خزانة التقاعد القراح اإىل املوؤمتر العام رفع اأو تخفي�س مقدار الرواتب املقررة �سابقًا .

املادة  21
 يحق للع�سو اأن يطلب اإحالته على التقاعد اإذا توافرت فيه ال�سروط الآتية:

اأن يكون ا�سمه مقيدًا يف جدول النقابة .
اأن يكون م�سددًا جميع الر�سوم املرتبة عليه منذ تاريخ ت�سجيله اإل اإذا �سبق اأن اعفي منها ب�سورة قانونية .

اأن يكون قد زاول مهنة طب الأ�سنان يف �سورية مدة ل تقل عن ثالثني �سنة مت�سلة اأو متقطعة وذلك ابتداء من 
تاريخ قيده يف جدول النقابة اأو اأمت ال�ستني من عمره.

ي�ستثنى من الفقرة ال�سابقة من زاول املهنة خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ويرغب ال�ستمرار بالت�سجيل 
فيحق له اأن يدفع الر�سوم املقررة على الع�سو املقيم خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ولكافة �سناديق 

النقابة على اأن يحدد املوؤمتر العام مقدار هذه الر�سوم واأل تقل ح�سة خزانة التقاعد عن 75 % من هذه 
الر�سوم.

اأن يكون من رعايا اجلمهورية العربية ال�سورية ومن يف حكمهم ملدة ل تقل عن خم�س �سنوات. 
اأن يتحقق جمل�س اخلزانة بالطريقة التي يراها منا�سبة من مزاولته املهنة داخل اأو خارج اأرا�سي اجلمهورية 

العربية ال�سورية .

املادة  22
ل تدخل يف ح�ساب مزاولة املهنة املدد الآتية :
النقطاع عن العمل ب�سبب ق�سائي اأو م�سلكي .

مزاولة املهنة خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية وي�ستثنى ما ورد يف الفقرة )4( من املادة ال�سابقة من 
هذا القانون.

الغياب خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية اإذا جتاوز الغياب ثالثة اأ�سهر يف ال�سنة الواحدة ما مل يكن 
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بق�سد الدرا�سة اأو التخ�س�س وعلى الع�سو اأن يخرب النقابة م�سبقًا بهذا الغياب، وي�ستثنى من اأحكام الفقرتني 2 
و3 من �سدد الر�سوم التقاعدية الواجبة عليه والر�سوم املقرة على الع�سو املقيم خارج اأرا�سي  اجلمهورية العربية 

ال�سورية مبوجب قرار املوؤمتر العام .
املدد التي مل تدفع عنها ر�سوم النقابة واخلزانة .

 
املادة  23 

ي�ستحق اأطباء الأ�سنان املحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كما يلي :
ي�ستحق راتبًا كاماًل من  اأمت الثالثني �سنة اأو اأكرث يف مزاولة املهنة وفقًا لأحكام هذا القانون .

اإذا بلغت مزاولة املهنة مدة ل تقل عن خم�سة ع�سر عامًا وبلغ ال�ستني من العمر يعطى الع�سو راتبًا تقاعديًا �سهريًا 
يعادل جزءًا من ثالثني من املعا�س التقاعدي الكامل م�سروبًا ب�سني مزاولته املهنة.

اإذا جتاوزت مدة املزاولة الثالثني عامًا يعطى الع�سو تعوي�سًا �سنويًا يعادل ما مقداره راتب �سهر تقاعدي عن 
كل عامني تزيد على الثالثني مهما بلغت مدة املزاولة وذلك بعد اإحالته اإىل التقاعد ول تطبق هذه الفقرة  على 

املحالني على التقاعد قبل نفاذ  هذا القانون.
ي�ستفيد اأ�سحاب احلقوق التقاعدية للع�سو امل�سجل واملتوفى من %90 من كامل الراتب التقاعدي بغ�س النظر 

عن �سني املزاولة . 

املادة  24
اإذا مل يكمل الع�سو املحال على التقاعد اخلم�سة ع�سر �سنة يف مزاولة مهنته وبلغ ال�ستني من العمر يعطى تعوي�سًا 

مقطوعًا يعادل املعا�س التقاعدي ال�سهري الكامل م�سروبًا ب�سني مزاولة املهنة.

املادة  25 
مزاولتها  على  قادر  غري  واأ�سبح  املهنة  مزاولته  عن  نا�سئ  غري  ع�سال  مبر�س  اأو  بعاهة  الع�سو  اأ�سيب  اإذا   .1

يحال حتمًا على التقاعد ومينح املعا�س التقاعدي على الوجه الآتي :
اأـ اإذا كـانت املدة التي زاول فيهـــا املهنــــة ل تــــزيــد على العــ�ســر �ســنوات فيـ�ســتحق ن�سف الراتب التقاعدي. 

ب ـ اإذا جتاوزت املدة ع�سر �سنوات في�ستحق متام الراتب التقاعدي. 
ج ـ لأ�سحاب احلقوق التقاعدية من ورثة الع�سو املتوفى اأن ي�ستفيدوا من اأحكام هذه املادة  دون التقيد بال�سرطني 

املذكورين بالفقرة )3( من املادة /21/ من هذا القانون.
 2. اإذا كانت الإ�سابة نا�سئة عن �سبب مزاولته املهنة في�ستحق امل�ساب متام املعا�س مهما كانت مدة املزاولة.

جمل�س  يعينها  الطبية(   )اللجنة  اخت�سا�سيني  اأطباء  ثالثة  من  موؤلفة  جلنة  بتقرير  واملر�س  العاهة  تثبيت   .3
اإدارة خزانة التقاعد .

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة  26 
ال�ستمرار  اأو  املهنة  مزاولة  من  مينعه  حادث  اأو  مر�س  اأو  بعاهة  النقابة  يف  امل�سـجـل  الع�سو  اأ�سيب  اإذا   .  1
فيها ملدة موؤقتة وثبت ذلك بعد عر�سه على اللجنة الطبية املن�سو�س عليها يف املادة  /25/ من هذا القانون 

يحق ملجل�س اإدارة خزانة التقاعد اأو بناًء على طلبه منحه تعوي�سًا �سهريًا ل يتجاوز املعا�س التقاعدي الكامل ملدة 
�سنة واحدة قابلة للتمديد على اأن ل تتجاوز ال�سنتني 

املادة  27
. النقابة  �سجل  يف  املقيدين  الأع�ساء  جدول  من  التقاعد  على  املحال  الع�سو  ا�سم  ي�سطب   .  1

التي  الطبية  ال�ست�سارات  با�ستثناء  الأ�سنان  طب  مهنة  ممار�سة  اأو  عيادة  فتح  املتقاعد  للع�سو  يجوز  ل   .  2
يدعى اإليها بطلب من زمالئه اأو لدرا�سات اأو م�سورات علمية اأو لأغرا�س تدري�سية نظرية اأو خربات ق�سائية.

املادة 28
الدولية  اأو  اخلا�سة  اأو  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الــدولـة  يف  طبية  غـري  بوظيفة  يّعني  الذي  املتقاعد  للع�سو  يـحق   .1

اأن يجمع بني راتب اأو تعوي�س هذه الوظيفة وبني راتبه التقاعدي .
اجلمهورية  خارج  الأ�سنان  طب  مهنة  ميار�س  اأن  �سحية  غري  لأ�سباب  التقاعد  على  املحال  للع�سو  يحق   .2

العربية ال�سورية مع تقا�سيه راتبه التقاعدي .
موافقة  بعد  وذلك  الكفاءة  نف�سه  يف  وجد  اإذا  مهنته  ملمار�سة  يعود  اأن  التقاعد  على  املحال  للع�سو  يحق   .3

اللجنة  الطبية التي يعينها جمل�س اإدارة خزانة التقاعد على اأن ي�ستعاد منه تعوي�س نهاية اخلدمة ويقطع راتبه  
التقاعدي ويعاد اإليه التعوي�س ال�سابق دون زيادة عند اإعادة اإحالته على التقاعد جمددًا.

عن  الراتب  وقطع  �سنتني  كل  مرة  �سحيًا  التقاعد  على  املحال  الع�سو  فح�س  اإعادة  اخلزانة  ملجل�س  يحق  ـ   4
الطبيب الذي لي�ستحقه .

املادة  29
ل تنقل احلقوق التقاعدية واملنح ال�سخ�سية للغري ول حتجز اإل ت�سديدًا لنفقة �سرعية اأو ملطاليب خزانة التقاعد اأو 

النقابة اأو اخلزانة العامة  يف حدود الن�سب املقبولة يف حجز رواتب العاملني يف الدولة .
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املادة  30
ل يجوز اأن يكون احلكم مبنع الع�سو من مزاولة املهنة ال�سادر عن ال�سلطات الق�سائية اأو النقابية �سببًا حلرمانه 

من حقوقه التقاعدية املكت�سبة بحكم هذا القانون اإل يف الأحوال املبينة يف املادة / 39 / منه.

املادة  31
. التقاعد  على  اإحالته  قرار  الع�سو  تبليغ   تاريخ  يلي  الذي  ال�سهر  اأول  من  التقاعدية  احلقوق  ا�ستحقاق  يبداأ   .  1

. التقاعد  خزانة  على  املرتبة  الذمم  جميع  �سنوات  خم�س  مبدة  تتقادم   .  2
طلب  ويهمل  منها  وي�سقط  ا�ستحقاقها  تاريخ  من  اإل  امل�ستحقة  باملعا�سات  يتعلق  فيما  التقادم  �سريان  يبداأ  ل   .  3

من جتاوز مدة خم�س ال�سنوات املذكورة .

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل اخلام�س
انتقال الرواتب والتعوي�سات

املادة 32
اأ . تنتقل احلقوق التقاعدية واملنح التي تخ�س�س لالأع�ساء مبوجب هذا القانون اإىل الورثة وفقًا لالأحكام الآتية :

ورثة الع�سو ـ العامل اأو املتقاعد ـ املتوفى الذين لهم احلق بالراتب التقاعدي وهم: 
الزوج اأو الزوجات ال�سرعيات .

الأبناء الذين مل يتموا الثامنة ع�سرة من عمرهم والآباء امل�سابون بعلة متنعهم من الك�سب وكانوا حمرومني من 
موارد الرزق الكافية لإعا�ستهم مهما كان عمرهم، اإذا كان يوم الولدة جمهوًل يحت�سب ال�سن من اليوم الأول من 

�سهر كانون الثاين ل�سنة ولدته . 
البنات العازبات ما مل يكن لهن مورد اآخر . 

الأرامل واملطلقات ما مل يكن لهن مورد اآخر .
ب�سورة ا�ستثنائية يحق لالأب والأم والأخوات العازبات اأو الأرامل اأو املطلقات املحرومني من موارد الرزق الكافية 

لإعا�ستهم املطالبة بن�سيبهم من املعا�س عن ولدهم اأو اأخيهم املتوفى �سريطة اأن ل يكون لالأبوين ولد اآخر  
ولالأخوات اأخ اأو معيل اآخر له حمل اإقامة دائم باأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ميكن اإلزامه �سرعًا  بتاأمني 

معي�ستهم وهو قادر على اإعا�ستهم .
ب ـ يتحقق جمل�س اإدارة خزانة التقاعد من توافر ال�سروط املذكورة اآنفًا بالطرق التي يراها منا�سبة مع التقيد 

ب�سجالت الأحوال املدنية .

املادة  33
. يوزع معا�س التقاعد الذي كان يتقا�ساه الع�سو املتقاعد يوم وفاته اأو الذي كان ي�ستحقه لو جرت ت�سفيته يف 

اليوم الثاين من تاريخ الوفاة بن�سبة %10 اإىل �سندوق التقاعد و 90 %  توزع بني اأ�سحاب احلقوق وفق الإرث 
ال�سرعي.

. اإذا كان الع�سو ل ي�ستحق معا�س التقاعد فيمنح %90 من التعوي�س الذي كان ي�ستحقه لو جرت ت�سفيته يف 
اليوم التايل لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعوي�س بني اأ�سحاب ال�ستحقاق وفقًا للفقرة ال�سابقة .

املادة  34
يبداأ ا�ستحقاق احلقوق التقاعدية لعائلة الع�سو من تاريخ وفاته.
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املادة 35 
. زواجهن  عند  نهائيًا  الزوجات  راتب  يقطع   .1

: الآتية  احلالت  اإل  العمر  من  ع�سرة  الثامنة  اإمتامهم  عند  البنني  راتب  يقطع   .  2
اأ ـ  اإذا كانوا حال اإمتامهم الثامنة ع�سرة يتابعون التح�سيل العلمي فيثابر على اإعطائهم الراتب حتى نيلهم �سهادة 

التعليم العايل �سريطة اأن يتابعوا التح�سيل دون انقطاع اإل اإذا كان ب�سبب �سحي ويقطع راتبهم اإذا ر�سبوا بعد 
اإكمالهم الثامنة ع�سرة من العمر اأكرث من مرتني اأثناء كل من مدتي التح�سيل الثانوي والعايل وتطبق اأحكام هذه 

الفقرة على البنني الذين جتاوزوا الثامنة ع�سرة عند وفاة مورثهم .
ب ـ اإذا كانوا معلولني وحمرومني من مــــوارد الرزق فيثــــابر على اإعطائهـــم ح�ستهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر 

يف هذه املعا�سات كل �سنتني على الأكرث ويقطع يف كل وقت اإذا حتقق فقدان اأحد ال�سروط، ويثبت حرمان املوارد 
والعجز عن تاأدية نفقات التح�سيل بتحقيق يجربه جمل�س اإدارة اخلزانة وتثبت العلة ب�ســـهادة من اللجنة الطبية 

املوؤلفة مبوجب املادة  /25/ من هذا القانون .

املادة  36
يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن،  واإذا اأ�سبحن اأرامل اأو مطلقات اأو مهجورات بحكم الطالق هجرًا ل 

يرتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي ل يجوز عندها الطالق يعاد اإليهن الراتب.
اأما اإذا كن متزوجات حني وفاة مورثهن ومل ي�ستفدن من راتبه ثم اأ�سبحن اأرامل اأو مطلقات اأو مهجورات باملعنى 

الوارد يف هذه املادة  فينلن ن�سيبهن من الراتب وفقًا لأحكام هذا القانون .

املادة  37
يقطع راتب اأ�سحاب  احلقوق امل�سار اإليهم يف الفقرة /5/ من املادة  /32/ من اأحكام هذا القانون اإذا حتقق 

فقدان اأحد ال�سروط املن�سو�س عليها يف الفقرة املذكورة .

املادة  38
اإذا تويف اأحد اأ�سحاب احلقوق اأو فقد حقه ت�سقط ح�سته بكاملها وت�سبح حقًا مكت�سبًا للخزانة.

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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 الف�سل ال�ساد�س
�سقوط احلقوق التقاعدية

املادة 39
اأ .  ت�سقط احلقوق التقاعدية عن الع�سو يف احلالتني الآتيتني:

. اإذا جرد من جن�سية اجلمهورية العربية ال�سورية .
. اإذا حكم عليه مبنعه من مزاولة املهنة نهائيًا .

ب ـ تنتقل احلقوق التقاعدية يف احلالتني الواردتني يف الفقرة ) اأ ( من هذه املادة اإىل اأ�سحاب ال�ستحقاق كما لو 
تويف الع�سو.

املادة  40
ل ي�سقط حق ورثة الع�سو من املطالبة مبا ي�ستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأ�سباب التي ارتكبها هو،  

ول ي�سقط حقهم اأي�سًا من طلب ن�سيبهم من التعوي�س .
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الف�سل ال�سابع
طرق املراجعة

املادة 41
ت�سفى احلقوق التقاعدية وتقرر املنح بناًء على طلب خطي يقدم ملجل�س خزانة التقاعد مبا�سرة اأو عن طريق 

جمل�س فرع النقابة مرفقًا بجميع الأوراق الثبوتية.

املادة  42
على املجل�س اأن يبت بالطلبات الواردة اإليه خالل �سهرين من تاريخ ورودها وله اأن يقرر متديد هذه املدة اإذا 

اقت�ست ذلك التحقيقات التي يجريها على اأن يبلغ قرار  التمديد اإىل امل�ستدعي ول يجوز اأن ي�ستمر التمديد اكرث 
من �سهرين ويعترب الطلب مرفو�سًا حكمًا اإذا انق�سى امليعاد املذكور ومل يبت املجل�س فيه .

املادة 43
القرارات النهائية ال�سادرة عن جمل�س خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النق�س اأمام الغرفة املدنية لدى 

حمكمة النق�س وفق ال�سروط واملواعيد والأ�سول املقررة يف قانون اأ�سول املحاكمات وتف�سل حمكمة النق�س يف 
الطعن بقرار مربم.

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الثامن
العقوبات

مادة 44
يعاقب جمل�س الفرع بغرامة مقدارها خم�سة اآلف لرية �سورية يف املرة الأوىل وت�ساعف عند التكرار لكل من كتب 

و�سفة اأو تقريرًا طبيًا على غري الأوراق املقبولة مبوجب اأحكام هذا القانون ، وتعدل هذه الغرامة بقرار من املوؤمتر 
العام .

مادة 45
يعاقب بالعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة )445( من قانون العقوبات العام من قلد اأو زور الأوراق املعدة لكتابة 

الو�سفات اأو التقارير الطبية اأو الل�ساقات النقابية .

مادة 46
حت�سل الغرامات املن�سو�س عليها يف هذا القانون وفق الأ�سول النقابية وتعود هذه الغرامات ل�سالح �سندوق 

خزانة التقاعد .

مادة 47
الأوراق  وا�ستعمال  الر�سوم  ملراقبة  موظفيه  اأحد  اأو  الأ�سنان  اأطباء  اأحد  ينتدب  اأن  التقاعد  خزانة  اإدارة  ملجل�س  ـ   1

والل�ساقات وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون لهذا املندوب حق تثبيت ورفع �سكاوى املر�سى باملخالفات املرتكبة اإىل 
النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها اأمام املراجع القانونية ويرك اأمر البت مبثل هذه املخالفات اإىل الوزارة .

اأق�سم   (  : التالية  اليمني  املدنية  البداية  حمكمة  رئي�س  اأمام  الغاية  لهذه  املنتدب  املوظف  اأو  الع�سو  يق�سم  ـ   2
باهلل العظيم باأن اأقوم بواجبي ب�سدق واأمانة ( .

. اخلزانة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  يقدمه  باملخالفة  حم�سرًا  ينظم  اأن  املنتدب  ال�سخ�س  على  ـ   3
. العدلية  ال�سابطة  رجال  قبل  من  املنظمة  للمحا�سر  التي  الثبوتية  القوة  ال�سبط  لهذا  ـ   4

وفقًا  املخالف  بحق  املنا�سبة  العقوبة  لي�سدر  امل�سلكي  املجل�س  اإىل  ال�سبط  هذا  اخلزانة  اإدارة  جمل�س  يحيل  ـ   5
لأحكام هذا القانون ، اأو يحيله اإىل املراجع الأخرى لإجراء املالحقة القانونية بحق املخالف اإذا راأى �سرورة ذلك 
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الف�سل التا�سع
اأحكام عامة وانتقالية

مادة 48
يقوم جمل�س اإدارة خزانة التقاعد حتت اإ�سراف وزارة املالية بطبع وت�سنيف وحتديد كمية اأوراق الو�سفات 

والتقارير املن�سو�س عليها يف هذ1 القانون .

مادة 49
تعفى ممتلكات واأموال خزانة التقاعد املنقولة وغري املنقولة من جميع ال�سرائب والر�سوم املالية واجلمركية 

والطوابع املالية والبلدية .

مادة 50
ينهى العمل باملر�سوم الت�سريعي رقم /53/ تاريخ 1962/2/23م .

مادة 51
ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية .

دم�سق يف 1434/5/13 هجري املوافق لـ 2013/3/25 ميالدي

رئي�س اجلمهورية
ب�سار الأ�سد

قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية



62

النظــام الداخلـي
لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان

يف �سـورية

يف �سوء القانون رقم /6/ لعام 2013
والذي اأقر يف املوؤمتر العام ال�سنوي ال�ساد�س والثالثون

لنقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية
دم�سق 2013/8/19



63

الف�سل الأول 
يف التعـاريف 

 مادة 1
يق�سد بالتعابري الواردة يف هذا النظام املعنى املبني بجانب كل منها :

القانون :
القانون رقم 6 لعام 2013

الوزارة :
وزارة ال�سحة 

الوزير :
وزير ال�سحة 

املوؤمتر العام :  
جمموع اأع�ساء جمل�سي النقابة الذي انتهت وليته واملنتخب واأع�ساء جمال�س الفروع والأع�ساء املتممني ومراقب 

خزانة التقاعد .

النقابة :
نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية 

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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النقيب :
نقيب اأطباء الأ�سنان يف �سورية 

املجل�س : 
جمل�س النقابة اأو جمل�س الفرع ح�سب الورود .

الفرع :
فرع النقابة يف كل حمافظة من حمافظات القطر .

رئي�س الفرع :
رئي�س فرع النقابة يف كل حمافظة من حمافظات القطر .

الهيئة العامة للفرع :
جمموع اأطباء الأ�سنان العرب ال�سوريني ومن يف حكمهم امل�سجلني يف الفرع .

هيئة الفرع :
جمموع اأع�ساء جمل�سي الفرع الذي انتهت وليته واملنتخب و الأع�ساء املتممني واأع�ساء ممثلي الوحدات واع�ساء 

جمل�س النقابة كل يف فرعه .

املر�سوم :
املر�سوم الت�سريعي رقم 12 ال�سادر بتاريخ 1970/1/7 قانون مزاولة املهن الطبية اأو ما يحل حمله من قانون 

مزاواة املهن الطبية .
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اخلزانة :
خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية وقانونها رقم /4/ لعام 2013 .

الع�سو :
طبيب الأ�سنان العربي ال�سوري ومن يف حكمه املنت�سب لأحد فروع النقابة وامل�سجل يف �سجالته والوارد يف اجلدول 

العام ،وكذلك يف املالحق التي ت�سدرها النقابة واحلا�سل على ترخي�س ملزاولة املهنة من وزارة ال�سحة .

طبيب الأ�سنان امل�سجل :
طبيب الأ�سنان ، دون اأن يتمتع بحقوق الأع�ساء .

الأنظمة :
الــنــظــام الـــداخـــلــي و املــــالــــي ونــظـــام الــعــاملـــني وكـــل مــــايــتـــــــم اقـــراره من الأنــظــمــــــة الــداخــلــيــــــة 

لـنـقــــابـــــة اأطــبــــاء الأ�ســــــنــان .

الطبيب :
طبيب الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية .

الهيئة ال�ست�سارية:
الهيئة املكونة من جمل�س النقابة وروؤ�ساء الفروع .

اللجنة امل�سرتكة:
تتاألف من اأع�ساء من وزارة ال�سحة ومن اأع�ساء من جمل�س النقابة ح�سب ما يتم ت�سميته من قبل جمل�س النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الثاين 
 نقابة اأطباء الأ�سنان واأهدافها

 مادة 2
نقابة اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية �سخ�سية اعتبارية ،متثل جميع اأطباء الأ�سنان املنت�سبني 

وامل�سجلني ولها حق التقا�سي باأ�سمائهم اأفرادًا اأو جماعات يف كل ما يتعلق باأمور املهنة

 مادة 3
نقابة اأطباء الأ�سنان تنظيم مهني علمي اجتماعي موؤ�س�س وفق اأحكام د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية .

 مادة 4
تعمل النقابة بالتعاون مع اجلهات الر�سمية وال�سعبية والنقابية يف اجلمهوريةالعربيةال�سورية على حتقيق الأهداف 

 واملهام الآتية:
. ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  ال�سني  الطبي  العمل  تطوير  يف  امل�ساهمة  ـ   1

. دوره  وتعزيز  ال�سحي  القطاع  دعم  ـ   2
والجتماعي  ال�سحي  التقدم  يخدم  مبا  العلمي  مب�ستواها  والنهو�س  الأ�سنان  طب  مهنة  �ساأن  رفع  ـ   3

 والقت�سادي للمجتمع .
. الأ�سنان  لأطباء  العمل  لتوفري  وال�سعي  التعاوين  الأ�سنان  طب  تنظيم  على  العمل  ـ   4"

ي�سمن  مبا  لهم  الجتماعية  اخلدمات  وتقدمي  املهنة  مبزاولة  املتعلقة  الأ�سنان  اأطباء  حقوق  عن  الدفاع  ـ   5
ا�ستفادتهم من معا�س ال�سيخوخة والعجز وتعوي�س الوفاة وتقدمي امل�ساعدة يف حالة املر�س واحلوادث الطارئة 

واإن�ساء الأندية واجلمعيـات ال�سكنية التعاونية وفتح املخــازن ال�ستهالكية و�سناديق ال�سمان والدخار والقرو�س 
 والطوارىء والكــوارث وكل ما يحدث من �سناديق وم�ساريع م�سابهة .

. الأع�ساء  بني  والثقافية  الجتماعية  الروابط  تدعيم  ـ   6"
. وفروعها  النقابة  مركز  يف  العلمية  املكتبات  اإقامة  ـ   7"

لرفع  والن�سرات  املجالت  واإ�سدار  الأ�سنان  طب  ودرا�سات  الكتب  ونــ�ســر  وترجمة  العلمي  البحث  تن�سيط  ـ   8
 امل�ستوى العلمي واملهني لالأع�ساء . 

. الأ�ســــــنان  لأطباء  العلمية  واملوؤمترات  املعار�س  وتنظيم  والتدريبيــة  التعليمية  الدورات  اإجراء  ـ   9"
وال�سنية  ال�سحيـــــــة  املتو�سطة  واملعاهد  الأ�سنان  طب  كليات  يف  الدرا�سة  مناهج  تخطيط  يف  امل�ساهمة  ـ   10
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واملناهج الدرا�سية يف اجلمهورية العربية ال�سورية ورفع م�ستواها مبا يخدم احلاجــــات الأ�سا�سية للتطور 
 ال�سحي والجتماعي والقت�سادي .

يف  الأ�سنان  طب  حقول  كافة  يف  والخت�سا�س  الأ�سنان  طب  �سهادات  بتعديل  املخولة  اللجان  يف  التمثيل  ـ   11
 الوزارات والهيئات املعنية .

. وتنفيذهــا  الأ�سنان  طب  مهنة  مبزاولة  اخلا�سة  والأنظمة  القوانني  وتطوير  و�سع  يف  امل�ساهمة  ـ   12"
. الأ�سنان  طب  اخت�سا�سات  لكافة  التخ�س�سية  الطبية  والروابط  اجلمعيات  اإحداث  ـ   13"

العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  داخل  فيها  واملــ�ســـاركة  النــدوات  واإقامة  واملوؤمتـــرات  الجتمــــاعات  عقد  ـ   14
 ال�سورية .

. ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  خارج  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  ـ   15"
والدولية  الطبيةالعربية  املهن  ونقابات  العلمية  ال�سحية  املنظمات  مع  والتعاون  التعارف  �سالت  اإقامة  ـ   16

 والعمل معها لن�سرة ق�سايا الأمة العربية وق�سايا التحرر والعدالة يف العامل .
. الأ�سنان  لأطباء  والدولية  العربية  واملنظمات  لالحتادات  النت�ساب  للنقابة  يحق  ـ   17

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الثالث 
الت�سجيل و الع�سوية

 مادة 5
 حمققًا ل�سروط الف�سل الثاين املادة اخلام�سة من القانون رقم )6( وهي :

 ي�سرط يف الع�سو طالب الت�سجيل يف النقابة اأن يكون :
فح�س  هيئة  اإىل  النقابة  من  موجه  كتاب  مبوجب  ذلك  ويتم  املهنة  ملزاولة  املوؤهلة  الطبية  باللياقة  متمتعًا  ـ   1

 العاملني يف مديريات ال�سحة .
. حكمها  يف  من  اأو  ال�سورية  العربية  باجلن�سية  متمتعًا  ـ   2"

. الوزارة  يف  وم�سجاًل  الأ�سنان  طب  يف  الإجازة  على  حا�ساًل  ـ   3"
. املهنة  واجبات  مع  تتنافى  �سائنة  جنحة  اأو  جنائية  بعقوبة  حمكوم  غري  ـ   4"

. م�سلكي  ل�سبب  النقابة  من  ا�سمه  م�سطوب  غري  ـ   5

 مادة 6
اأ .  يتم النت�ساب للع�سويــــة عن طريق الفـــرع املخت�س وفق اأحكام القانون ،ول يجوز اأن يزاول طبيب الأ�ســـنان 

مهنة طب الأ�ســــــنان بجميع فروعها و اخت�سا�ساتها ،باأي �سفة كانت عـــامــة اأو خا�سة اإل بعد انت�سابه للفرع الذي 
يريد اأن يعمل يف منطقة اخت�سا�سه ،وذلك بعد ت�سجيله يف وزارة ال�سحة وح�سوله على ترخي�س منها مبزاولة 

 املهنة .
ب . اإذا اأبدى طالب النت�ساب املتوافرة فيه ال�سروط القانونية ،رغبته يف الــ�ســفر خارج القطــر بق�سد الدرا�سة 
اأو الخت�سا�س ،وتعذر عليه احل�سول على ترخي�س مزاولة املهنة لهذا ال�سبب فيتم ت�سجيله يف الفرع الذي يقع 

يف منطقة اخت�سا�سه ،ويحتفظ بت�سجيله يف النقابة اإىل حني عودته �سريطة اإبراز الوثائق املوؤيدة لذلك �سنويًا مع 
ت�سديده جميع الر�ســــوم املرتبة عليه �ســـنويًا ،على األ تزيد مدة الغياب عن �سـبع �ســـنوات ،وحتــ�ســب مدة غيابه 
يف جميع �سنـــاديــق النقابـــــة واملـــــدد الالزمـــة لتويل املهام النقابية ما عدا املادة /11 /البند/3/ من قانون 

التنظيم النقابي رقم 6 لعام 2013 .
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 مادة 7
اأ . يعاد ت�سجيل طبيب الأ�سنان الفاقد لع�سويته بقرار من جمل�س النقابـة بنـــــاء على اقـتـراح الفرع املخت�س ويعّد 

 تاريخ �سدور القرار بدءًا لإعادة الت�سجيل يف الفرع .
ب . يحق لطبيب الأ�ســــــنان املرقن قيده يف فرع ما اأن يــــ�ســـــجل من جديد يف اأي فرع ي�ســاء �سريطة اإبراء ذمته 

جتاه الفرع الذي رقن قيده .

 مادة 8
اأ . يجوز لأطباء الأ�سنان العرب اأو الأجانب الت�سجيل يف النقابة اأ�سوًل ومن ثم مزاولة املهنة كطبيب مقيم 

لالخت�سـا�س او طالب يف اجلامـعـــات ال�ســـورية لالخت�سا�س ويوقف تــ�ســـجيله فور انتهاء فرة درا�سته دون 
 اكت�ساب الع�سوية بعد توافر ال�سروط املطلوبة . 

ب . حتيل النقابة طلب ت�سجيل اأطباء الأ�سنان العرب اأو الأجانب اإىل الفرع املخت�س لدرا�ســــــته يف �سوء امل�سلحة 
العامة و احلاجة خلدمات الطبيب واخت�سـا�ســه اأو مل�ستواه العلمــي ويو�ســـي الفرع بعد ذلك بقبول طلبه اأو رف�سه 

بتقرير معلل ، يرفع اإىل جمل�س النقابة الذي يقرر فيه قبول طلبه اأو رف�سه ويبلغه ل�ساحب العالقة .

 مادة 9
يتواجد الطبيب �ســــخ�سيًا عند التــ�ســـجيل لأول مرة ويق�سم الــعــ�ســــــو املقبــول اأمـــــام جمل�س الفرع اليمني الآتية 

: 
) اأق�سم باهلل العظيم اأن اأوؤدي عملي باأمانة و�سرف واأن اأحافظ على �سر املهنة واأحرم قوانينها واأنظمتها ( .

 مادة 10
ي�سرط لت�سجيل الطبيب العربي ال�سوري ومن يف حكمه توافر ال�سروط الواردة يف املادة /5/ من القانون واأن 

يتقدم بالوثائق التالية :
اأ . طلب انت�ساب ح�سب النموذج املوحد الذي ت�سدره النقابة .

ب. بيان من دوائر الأحوال املدنية يثبت اأنه يتمتع باجلنــ�ســية العربية ال�سورية .
ج. �سورة عن ال�سهادة اأو امل�سدقة التي تثبت ح�سوله على لقب طبيب اأ�ســــنان واإذا كـــانت �سهادته م�سدقة غري 
�سادرة عن اجلامعات ال�سورية فعليـــه اأن يقــــدم وثيقــة جنــاح بفــحــ�س املعادلة /الكولكيوم/ اإ�سافة اإىل �سورة 

ال�سهادة الأ�سلية امل�سدقة اأ�سوًل .
د. بيان عن ال�سجل العديل يثبت عدم اإدانته بعقوبة تتنافى وواجباته الطبية وامل�سلكية .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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هـ .  بيان ي�سعر بت�سجيله يف �سجالت وزارة ال�سحة .
و. اأربع �سور �سخ�سية قيا�س 3×4 �سم و�سورتني قيا�س 2×3 �سم للهوية النقابية .

ز. تعهد خطي باطالع والتزام الطبيب بجميع القـرارات والتعليـمـــات والقوانني والأنظمــة التي ت�سدرها النقابة 
ويوقع عليه ح�سب النموذج املوحد ويزود بالقانون املعمول به .

ح. اإي�سال ي�سعر بت�سديد الر�سوم .

 مادة 11
تف�سريًا ملا جاء يف املادة /7/ من القانون الفقرة ب فاإن كلمة )يف�سل ( تعني اأن املجل�س قد در�س حتمًا الق�سية 

التي بني يديه ومل يف�سل بها ول يجوز اأن يعّد عدم الف�سل قرارًا بالقبول اإل بعد اأن تكون عر�ست على املجل�س 
وا�سدر قرارًا نهائيًا بها .

 مادة 12
يف حال رف�س النت�ساب يحق للطبيب املرفو�س طلبه العرا�س على القرار وفق ما جاء يف املادة/7/ من القانون.

 مادة 13
يعّد تاريخ النت�ساب للفرع بدايًة من تاريخ �سدور قرار جمل�س الفرع بقبول طلبه .

 مادة 14
ين�سر جمل�س النقابة خالل �سهر ت�سرين الأول من كل عام جدوًل باأ�سماء الأع�ساء الذين اأدوا كافة الر�سوم 

املرتبة عليهم عن تلك ال�سنة وما قبلها من تلك ال�سنوات ح�سب احلروف الهجائية يف كل فرع وليجوز ملن ليكون 
ا�سمه واردًا يف هذا اجلدول اأن يزاول مهنة طب الأ�سنان ما مل يدفع الر�سوم املقررة وين�سر ا�سمه يف جدول لحق 

على نفقته اإذا �سددها بعد ن�سر اجلدول وكل خمالفة لذلك تعترب خمالفة لالأحكام القانونية املتعلقة مبزاولة املهنة 
ويعترب الكتاب املوجه للنقابة املركزية لقائمة م�سددي الر�سوم مبثابة هذا العالن والن�سر وليحق للطبيب املطالبة 

بن�سخة عن اجلدول املن�سور.
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 مادة 15
اأ ـ يفقد الع�سو ع�سويته ويحذف ا�سمه من �سجل النقابة وجدول اأطباء الأ�ســــنان يف اإحــدى احلالت الآتية :

. الوفاة  حالة  يف  ـ   1
املهنة  مزاولة  �ســـجل  من  ا�سمه  �سطب  اأو  الطبية  املهن  مزاولة  قانون  مبقت�سى  الوزارة  يف  ت�سجيله  األغي  اإذا  ـ   2

مبقت�سى اأحكام هذا القانون .
خارج  املغادرون  الفقرة  هذه  اأحكام  يف  وليدخل  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  خارج  عمله  نقل  اإذا  ـ   3

القطر بق�سد الدرا�سة اأو الخت�سا�س اأو الإيفاد اأو الإعارة فيحتفظ هوؤلء بت�سجيلهم يف النقابة ملدة �سبع 
�سنوات �سريطة اإبراز الوثائق النظامية امل�سدقة املوؤيدة لذلك وت�سديدهم للر�سوم القانونية يف كل عام على حدى 

وفق الأ�سول القانونية ول يجوز اإعادة الذمم املالية املتعلقة بر�سوم الت�سجيل ملن مل يتقدم بذلك ويعترب الطبيب 
الذي مل ي�سدد الر�سوم مرقن قيده .

. القانون  هذا  يف  الواردة  الت�سجيل  �سروط  من  �سرطًا  فقد  اإذا  ـ   4
النقابة  جملـ�س  قبل  من  املقر  والتدريب  التـاأهـيــل  بــرنــامـــج  �سمن  املطلوبــــة  النقــاط  يحقــق  مل  اإذا  ـ   5

 وامل�سدق من الوزارة .
ب ـ تعلق ع�سوية الع�سو يف حال تاأخــره عن ت�ســديد كافة الر�سوم ال�سنوية املرتبة عليه وفق اأحكام املادة / 9 / 

من هذا القانون .

 مادة 16
كل  مرة  على  ليزيد  ومبا  فيه  للعمل  النتقال  يف  يرغب  فرع  اأي  اإىل  ت�سجيله  نقل  يطلب  اأن  امل�سجل  للع�سو  ـ   1

عامني من واإىل نف�س الفرع وذلك بطلب يقدم اإىل جمل�س ذلك الفرع بعد ت�سديد الر�سوم املرتبة عليه للفرع 
ال�سابق حتى تاريخ طلب النقل ول يحق له العمل يف جمال الفرع اجلديد ما مل ينقل ت�سجيله اإىل ذلك الفرع ويجوز 

ملجل�س النقابة بقرار معلل اأن ي�ستثني حالت خا�سة.
خدمتهم  انتهاء  فور  فرعهم  منطقة  اإىل  ويعودون  العلم  خدمة  اإىل  املدعوون  النتقال  ر�سم  من  يعفى  ـ   2

الإلزامية وخالل تلك املدة يقومون بت�سديد ما عليهم من ر�سوم نقابية اإىل فرعهم املخت�س امل�سجلني فيه.

 مادة 17
اإذا كان للطبيب املوظف عيادة خا�سة يف حمافظة خارج عمل وظيفته فعليه اأن ي�سجل يف الفرع الذي تقع 

عيادته اخلا�سة  فيه .
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 مادة 18
ل مينح الع�سو اأي وثيقة و ل يتمتع باحلقوق وامليزات النقابية اإل بعد ت�سديد ما عليه من ر�سوم وذمم نقابية .

 مادة 19
يفقد الطبيب ع�سويته يف النقابة والفرع ويحذف ا�سمه من جدول اأطباء الأ�سنان يف احلالت املن�سو�س عليها يف 

املادة/11/ من القانون .

 مادة 20
 اإ�سافة اإىل ما ورد يف املادة /14/ من هذا النظام واملادة /11/ من القانون  يعتمد ما يلي :

 اأ. على كل طبيب اأ�سنان ع�سو يف الفرع اأن يوؤدي الر�سوم ال�سنوية قبل نهاية �سهر اآذار من كل عام.
ب. اإذا تخلف الع�سو عن تاأدية الر�سوم والذمم املرتبة عليه بعد نهاية �سهر اآذار من كل عام تزاد بن�سبة 25 % 

 من جمموع الر�سوم حتى نهاية �سهر حزيران من كل عام ، واإل ينذر خالل �سهر لت�سوية و�سعه .
ج. يف حال انتهاء مدة الإنذار الواردة يف الفقرة ب وبنهاية �سهر اآب من كل �سنة تزاد الر�سوم والذمم املرتبة 

عليه بن�سبة %50 و اإل عّد بعدها م�سطوبًا قيده  بتاريخ 10/1 من كل عام وتبلغ وزارة ال�سحة عن طريق 
النقابة لرقني قيده ،ول حت�سب له تلك الفرة من �سنوات الت�سجيل يف النقابة و�سناديقها .
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الف�سل الرابع
طبيب الأ�سنان واأحكام مزاولة املهنة

 مادة 21
اأ ـ مهنة طب الأ�سنان مهنة علمية تهدف اإىل حتقيق خدمة اإن�سانية اجتماعية عامة غايتها وقاية اأفراد املجتمع من 

الأمرا�س ال�سنية الفكية الفموية ومعاجلتها .
ب ـ يعترب طبيب اأ�سنان بحكم هذا القانون من ح�سل على اإجازة يف طب الأ�سنان من اإحدى كليات طب الأ�سنان يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية اأو ما يعادلها .

 مادة 22
اأ ـ ل يجوز لطبيب الأ�سنان اأن يزاول املهنة اإل اإذا كان منت�سبًا للنقابة بعد ت�سجيله يف الوزارة وح�سوله على 

ترخي�س منها مبزاولة املهنة وفق الأنظمة النافذة .
ب ـ يعترب عمل طبيب الأ�سنان يف دوائر الدولة وموؤ�س�ساتها والقطاع العام وامل�سرك واخلا�س هو مزاولة للمهنة 

ويجب اأن ي�سبقه الت�سجيل يف النقابة اأ�سوًل .

 مادة 23
ي�ستثنى من اأحكام املادة /5/ الفقرة /2/ .

ويجوز لأطباء الأ�سنان من العرب غري ال�سوريني ومن غري العرب الت�سجيل املوؤقت يف النقابة وممار�سة املهنة يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية وفق القوانني والأنظمة النافذة دون اأن يتمتعوا بحقوق الأع�ساء فيها �سريطة اأن تكون 

املمار�سة بهدف الخت�سا�س يف اإحدى جهات الخت�سا�س املعرف بها بعد احل�سول على املوافقة �سنويًا من 
جمل�س النقابة ، ويدفع ر�سمًا لقاء ذلك يحدده املجل�س .

 اأ ـ على جمل�س الفرع التابع له متابعة الت�سجيل �سنويًا لالأطباء غري ال�سوريني .
ب ـ يلغى ترخي�س العمل ملن مل ي�سدد الر�سوم ال�سنوية اأ�سوًل .

ج ـ على جمال�س الفروع افتتاح �سجل خا�س لالأطباء غري ال�سوريني ، وذلك ملتابعة التزاماتهم جتاه النقابة 
و�سناديقها .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية



74

الف�سل اخلام�س
واجبات الأع�ساء و حقوقهم 

 مادة 24
على كل طبيب اأن يكون اأمينًا على اأداء واجبات املهنة حري�سًا على كرامتها ببذل جّل طاقته يف �سبيل رفع �ساأن 

املهنة و النهو�س مب�ستواها العلمي وامل�سلكي، ومينع من القيام باأي عمل يتنافى مع قواعد املهنة وتقاليدها 
املتعارف عليها واأن يتقيد مبا ن�ست عليه املادة /17من القانون رقم/6/ لعام 2013.

 مادة 25
اإ�سافة اإىل ما جاء يف املادة/17/ من القانون واملادة /24/ من هذا النظام وتف�سريًا للفقــرة 7  من املادة 

/17/ من القانون يتخذ ما يلي :
اأ : 1. تقوم النقابة بعقد موؤمتر ومعر�س علمي كل �ســـنتني مرة على الأقل ، حتدد النقابــة زمانه ومكانه 

ومو�سوعــاتـــه ومقدار ر�ســـم ال�ســراك فيه اإ�سافة اإىل املعر�س الذي يقـــــام يف رحاب املوؤمتر.
. العام  ذلك  يف  معر�س  اإقامة  فرع  لأي  يحق  ل  املركزي  النقابـة  ومعر�س  موؤمتـر  اإجنـــاح  على  حر�سًا   .2

ب : يحق للفروع عقد الأيام العلمية اأو الندوات اأو اإلقــــاء املحا�ســـــرات املرافقــة مبعر�س يف املحافظــــات يف 
ال�سنة التي ل تقوم فيها النقابة بتنظيم املوؤمتـــــر واملعر�س وتكون الأرباح منا�سفة بني النقابة والفرع .

ج : يف حال وجود �سنة ل تتمكن النقابـــــة من عقد املوؤمتر واملعر�س العلمي خاللهـــا ميكن اعتماد اأي فرع من 
فروعها للقيام بهذه املهمة ، ويكون ذلك بقرار من جمل�س النقابة وح�سب الدعوات املقدمـــة من الفروع وعلى 

النقابة يف هذه احلالــــة و�سع قـواعد واأ�س�س انعقاد مثل تلك املوؤمترات .
د : ميكن لكافة الفروع القيام بالقيام باملحا�ســـرات العلميـــة على �سكل حما�سرات �سـهريـــة موزعـــة على العـــام 
وتعلم به النقابة �سمن جدول م�ســـبق لهذه الغايــــة ويف حال طلب الفــرع دعوة حما�سر اأو اأكرث من خارج القطر 

تعلم به النقابة حاًل لتخاذ الإجراءات الالزمة .
هــ : على كل ع�ســـو اأن يح�سر موؤمتــــرًا علميـــًا اأو اكرث من ندوة اأو حما�ســـرة خالل الدورة النتخابيـــة وعلى 

جملـــــ�س الفـــــرع تدوين ذلك يف اإ�سبـــارة الطبيب ويف حال عدم املــ�ســـاركة يتم جباية ر�سم املوؤمتر من الع�سو 
الذي مل يح�سر يجبى مع الر�سم اجلديد يف مطلع الدورة اجلديدة ويكون هذا الر�سم منا�سفة بني النقابة والفرع 

 املخت�س .
تعمل النقابة على امل�ساركة الفعالة باملوؤمترات العربية والدولية مبمثلني عنها .
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  مادة 26
ل يجوز اتخاذ عيادة طبيب اأ�سنان يف الطابق نف�سه الذي ي�سغله طبيب اأ�سنان اآخر ، ولو اختلف مدخل العيادتني 

حتى واإن اختلف املدخل ، حتى واإن كان عقارين خمتلفني مبدخل واحد .
اإل اإذا كان اخت�سا�سيًا واأ ّل يكون ال�ساغل الأول من الخت�سا�س نف�سه ، اأما العيادة القائمة قبل �سدور هذا 

النظام فللطبيب �ساحب العيادة القائمة احلق اأن يحل حمله طبيبًا اآخر.

مادة 27 
ل يجوز لطبيب اأن يتخذ اإجراءات ق�سائية �سد ع�سو اآخر ب�سبب خالفهما على اأمور تتعلق باملهنة قبل التظلم 

اإىل جمل�س الفرع الذي حدثت فيه امل�سكلة وعلى الفرع اأن يبت يف اخلالف مبدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ا�ستالم 
التظلم، واإذا تعذر حل اخلالف يحال اإىل النقابة التي تقوم بالتوفيق بني الطرفني املتنازعني خالل مدة اأق�ساها 

ثالثة اأ�سهر ويف حال التعذر جاز للمتظلم عر�س امل�سكلة على جمل�س التاأديب اأو الق�ساء ح�سب احلال.

مادة 28 
تطبق اأحكام املادة/ 27/على اأطباء الأ�سنان واأ�سحاب املخابر املرخ�سة اأ�سوًل .

مادة 29
. امل�سلكية  عالقاته  يف  املتبادل  والحرام  التعاون  قواعد  مراعاة  ـ   1

لالأنظمة  خمـــالف  بــــ�سكل  املهنة  ممار�ســـــة  يقبل  ل  واأن  املهنة  كرامة  مع  يتنافى  عمل  باأي  القيام  عدم  ـ   2
والقوانني النافذة وعليه اأن يتقيد بال�ستطبابات والطرق العلمية املعرف بها .

. النقابية  والو�سفات  التقارير  با�ستعمال  اخلا�س  ال�سني  مركزه  اأو  اخلا�سة  عيادته  يف  يلتزم  اأن  ـ   3
�سمن  فروعها  يف  العلمية  والن�ساطات  النقابة  تعقدها  التي  العلمية  والندوات  املوؤمترات  بح�سور  يلتزم  اأن  ـ   4

اأ�س�س يو�سحها النظام الداخلي للنقابة .
الأ�سنان  لأطباء  جمعيــــة  اأو  احتاد  اأو  منظمـــة  اأي  يف  ع�سوية  اأو  من�سب  اأي  قبوله  عند  خطيًا  النقابة  اإعالم  ـ   5

�سواء كانت عربية اأو دولية .
بالأمور  تعنى  ال�ســـــوري  العــــربـــي  القطــــر  داخل  جمعية  اأي  اإىل  النتــــــــ�ســـــاب  الأ�ســـــــــــنان  لطبيب  ليحق  ـ   6

النقابية واملهنية والعلمية اإل اجلمعيات والروابط التابعة للنقابة ح�سرًا .
فعليهم  النقابة  اإطــــار  خارج  اجتماعي  اأو  علمي  اأوتنظيم  جمعيــــات  اأي  اإىل  املنتـــ�ســـــــبون  الأطباء  اأما  ـ   7

مراجعة النقابة لت�سوية اأو�ساعهم ، وح�سولهم على موافقــــــة خطية من جمل�س النقابة لذلك .
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مادة 30 
 حقوق طبيب الأ�سنان :

. واملعاهد  اجلامعات  يف  والتدري�س  الدولة  موؤ�س�سات  يف  والعمل  املهنة  مزاولة  ـ   1"
اإبالغ  بعد  اإل  ا�ستجوابه  ول  ال�سحية  موؤ�س�سته  اأو  عيادته  تفتي�س  وعدم  عمله  مزاولتــه  اأثناء  تفتي�ســه  عدم  ـ   2

 رئي�س الفرع ليح�سر اأو يكلف من ينتدبه من اأطباء الأ�سنان .
اأو   ، مهنته  ممار�سة  خالل  عليه  يعتدي  من  كل  النافذة  والأنظمة  القوانني  عليها  ين�س  التي  بالعقوبة  يعاقب  ـ   3

ب�سبب ممار�سته لها .
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الف�سل ال�ساد�س 
املوؤمتر العام للنقابة و �سالحياته   

مادة 31
 اأ ـ يجتمع املوؤمتر العام بدعوة من النقيب بناًء على قرار من جمل�س النقابة يف احلالت الآتية :

املتممني  والأع�ســاء  الفروع  جمالـــ�س  انتخابـات  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  انتخابية  دورة  يف  ـ   1
للموؤمتر العام يف املحافظات وذلك ملناق�سة تقارير جمل�س النقابة واتخـــاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها وانتخاب 

 جمل�س نقابة جديد .
جمل�س  من  املقدم  الـــ�ســـنوي  التقرير  ملناق�ســة  وذلك  عام  كل  من  الأول  الثلث  وخالل  عادية  دورة  يف  ـ   2

النقابة ، وت�سديق احل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية واإقرار املوازنة اجلديدة والتوجهات العامة خلطة 
 العمل ال�سنوية .

العام  املوؤمتر  اأع�ســــاء  ثلث  من  طلب  على  بناء  اأو  النقـــابــة  جملــ�س  من  قرار  على  بناء  ا�ســــتثنائية  دورة  يف  ـ   3
على الأقل ، على اأن يحدد القرار اأو الطلب الغاية من الدعوة .

ب ـ تتم الدعوة لجتماع املوؤمتر العام بالإعالن عنها يف مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأع�ســـــــاء خطيًا اأو بطرق 
التوا�سل احلديثة عن طريق جمال�س الفروع قبل اأ�سبوعني على الأقل .

مادة 32
يراأ�س اجتماعــات املوؤمتر العام للنقابــة ، النقيب اأو نائبه ويف حال غيابهما يتوىل اأمني الـ�سر رئا�سة الجتماع واإذا 

مل يتحقق ذلك فاأكرب اأع�ساء جمل�س النقابة احلا�سرين �سنًا .

مادة 33
اأ ـ ل تعتــرب اجتمـــاعـــــات املوؤمتــر العــام قانونية اإل بح�سور الأكرثية املطلقـة ) الن�سف زائد واحد ( لأع�سائــه 

ـ فاإذا مل يتوفر ذلك ، يكون اجتماع املوؤمتــر العـــام قانونيـــًا بعد �ســـاعة من املوعــد املحـــدد على اأن ل يقــــل عدد 
احل�ســـــور عن ثلث عدد اأع�ساء املوؤمتر العام ، وتتخذ القرارات باأكرثية اأ�سوات احلا�سرين ، واإذا ت�ساوت يرجح 

 اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .
ب ـ ل تعتبـــر اجتمـــاعــــات املوؤمتـر العام ال�ستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأع�ساء قـــانــونيــة اإل بح�ســـور 

 ثلثي اأع�ســـاء املوؤمتــر العــام ، فاإذا مل تتوفر هذه الأكرثية يف الجتماع املذكور اعترب طلب الدعوة لغيًا .
ج ـ ل تعتبـــر اجتمــــاعــــات املوؤمتر العام النتخابيــة والعاديــة وال�سـتثنائية قانونية اإل بدعـوة ممثل عن الــــوزارة 
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على اأن تتم دعوته اأ�سوًل قبل املوعد املحدد لالجتمـــاع بثالثـــة اأيـام على الأقل واإذا مل يح�سر رغم تبلغه املوعد 
اعترب الجتماع قانونيًا .

مادة 34
اأ ـ ينتخب املوؤمتر العام من بني اأع�سائـه املر�ســحني جمل�س النقابة اجلديد وذلك بالقراع ال�سري وبالأكرثية 

 الن�سبية لالأع�ساء احلا�سرين .
ب ـ ليجوز تر�سيح ع�سو املجل�س لأكرث من دورتني متتاليتني .

مادة 35 
املوؤمتر العام هو الــ�ســــلطة العليـا يف النقــابـــة ويتـاألف من اأع�ساء جمل�س النقابة الذي انتهت وليته واأع�ساء 

جمل�س النقابة املنتخب ، وجمموع اأع�ساء جمال�س الفروع ، والأع�ساء املتممني . 

مادة 36
 اأ ـ يخت�س املوؤمتر العام للنقابة بالأمور الآتية :

. النقابة  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  ـ   1"
. تنفيذها  ومتابعة  النقابة  عمل  خطة  اإقرار  ـ   2"

الطالع  بعد  املنق�سية  لل�سنة  اخلتامية  واحل�سابات  امليزانية  وت�سديق  واإقرار  ال�سنوية  التقارير  مناق�ســـة  ـ   3
على تقرير مفت�س احل�سابات ، واإقرار م�سروع املوازنة التقديرية للــ�ســـنة املـاليــة القادمة املقرح من جمل�س 

 النقابة .
و�سندوق  والدخار  التعاون  ب�سناديق  املتعلقــة  والأنظمــة   ، للنقابــة  واملاليــة  الداخليــة  الأنظمـة  اإقرار  ـ   4

الت�سامن الجتماعــي وال�سحــي لالأع�ساء وعائالتهم وغريها من الأنظمة املركزية التي تهــدف اإىل رفع �سوية 
املهنــة من جهــة وحفظ حقــوق الع�ســو من جهة اأخــرى ، ولتعترب هذه الأنظمــة نافذة اإل بعد ت�سديقها من الوزير 
، ويتم الت�سديق عليها خالل مدة لتتجاوز ثــالثني يــومــًا من تــاريخ اإيداعها يف ديــوان الوزارة واإل اعتربت نافذة 

حكمًا ويف حال رف�س الوزير امل�سادقة عليها فلمجل�س النقابة احلق يف الطعن بقرار الوزير وفق اأحكام املادة /7/ 
 فقرة /ج/ من هذا القانون .

. املخت�سة  اجلهات  اإىل  ورفعها  ال�سرورية  الت�سـريعات  اإ�سدار  بطلب  النقابة  جمل�س  اقراحات  اإقـرار  ـ   5"
. اأكرث  اأو  قانوين  ح�سابات  مفت�س  تعيني  ـ   6"

طلب  على  بناًء  اأع�سائـــه  اأحد  اأو  النقابـــة  جملـــ�س  من  اأو  النقيب  من  الثقة  �سحب  العام  للموؤمتر  يحق  ـ   7
مقدم من خم�س اأع�ساء املوؤمتر العام على الأقل ول يتم �سحب الثقة اإل بالأكرثية املطلقة لأع�ساء املوؤمتر 

 احلا�سرين �سريطة األ يقل عن الأكرثية املطلقة لأع�ساء املوؤمتر .
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. الفروع  وجمال�س  النقابة  جمل�س  بني  تقع  التي  اخلالفات  حل  ـ   8"
من  املقرحة  والأجانب  والعرب  ال�ســـوريني  الأ�ســــنان  اأطباء  على  الواجبة  النقابية  الر�سوم  على  امل�سادقة  ـ   9

 جمل�س النقابة .
. القانون  هذا  من   /32/ للمادة  تطبيقًا  للنقابة  جديدة  فروع  اإحداث  ـ   10"

. النقابة  موازنة  يف  فرع  كل  م�ساهمة  ن�سبة  حتديد  ـ   11
ب ـ ي�ســـدر النقيب قــــرارات املوؤمتـــر الـعــــام ويتابع تنفيذهـــا مع اجلهات املعنية من خالل جمل�س النقابة 

 وجمال�س الفروع .
 وعليه يتم تطبيق املادة املذكورة وفق الإجراءات التالية :

ـ النظر يف مقرحـــات الفروع  وامليزانيات فور النتهــــاء منها على اأن ت�سل النقابة قبل �سهر من انعقاد املوؤمتر 
 العام .

ـ جلـــ�ســـــات املوؤمتر الـعــــام علنية ويجوز اأن تعقد ب�سكل �سري اإذا قرر اأغلبية اأع�ساء املوؤمتـــر العام احلا�سرين 
 ذلك .

ـ ل ي�ســـــاف بند على جدول الأعمال اإل ما بنيته املادة/43/من هذا النظام وحتدد اأف�سلية جدول الأعمال وفق 
 ما يقره املوؤمتر العام .

ـ ل يجـــوز اإعادة الت�ســـويت على اأي مو�سوع �ســـبق اأن اقره اأو رف�سه املوؤمتر العام يف الدورة ذاتها اإل ما كان فيه 
 خمالفة قانونية فيلغى .

ـ ل يجوز ح�سور اأي �سخ�س جل�سات املوؤمتر العام غري اأع�ساء املوؤمتر العام .

مادة 37 
تتم الدعوة لجتماع املوؤمتر العام بالإعالن عنها يف مقر النقابة وفروعها ، مع توجيه كتاب خطي من النقيب 

لأع�ساء املوؤمتر العام قبل اأ�سبوعني على الأقل من موعد الجتماع عن طريق فروعهم ويف حال عدم اإمكانية تنفيذ 
هذا الأمر لظروف قاهرة ميكن اعتماد و�سائل الت�سال احلديثة للتعميم والعالم .

مادة 38 
اأ. ينح�سر ح�سور جل�سات املوؤمتر العام باأع�سائه فقط وميكن ملجل�س النقابة دعوة من يــرى �سرورة حل�سورهــــم 
وذلك ملناق�ستهم اأو ال�ستفادة من خربتهم يف بع�س املو�سوعــات املدرجة على جدول الأعمال ويعلن رئي�س املوؤمتر 

 يف م�ستهلها اأ�سماء املدعوين و�سفتهم ويتمتع هـوؤلء املدعوون بحق املناق�سة واإبداء الراأي دون الت�سويت .
ب. مع التقيد باأحكـــام املادة/21/من القانون يتلو رئي�س املوؤمتر اأو من يكفله اأ�سـماء اأع�ساء املوؤمتر العام )تالوة 

 التفقد ( ويعلن افتتاح جل�سات املوؤمتر العام. 
ج. يكـــون الت�ســــــويت على القـــرار علنيــــــا وبرفع الأيدي ول يكون �سريًا اإل يف احلالت التي يقّرها اأع�ساء املوؤمتر 

 العام بالأغلبية .
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د. ل يحق لأحد من الأع�ســـــاء الكالم دون ا�ســـــتئذان رئي�س اجللـ�سـة ويراعى يف طلب الإذن الأ�سبقية يف طلب 
 الكالم .

هـ . ي�ستثنى من هذا الرتيب اأع�ساء جمل�س النقابة .

مادة 39 
لكل من الطالبني التاليني حق الرجحــان ويرتب على ذلك اإيقــــاف املناقـــــ�ســـــة يف املو�ســــوع الأ�سلي واإعطاء حق 

 الكالم فيهما :
 طلب مراعاة اأحكام القانون .

 الرد على قول ينال من �سخ�س طالب الكالم .

مادة 40
 اأ . ل يجوز التوجــــــــه بالكالم اإل لرئي�س اجللــــــ�سة ول يجوز مقاطعة املتكلم مبا�سرة من قبل اأع�ساء املوؤمتر العام .

ب. على اأع�ســــــاء املوؤمتر العام املحافظة على النظــــــام وعلى املتكلم عدم تكرار اأقوال غريه واأّل يخرج عن 
املو�سوع املطروح للبحث واإل يلفت نظره ذلك .

مادة 41
 اإذا لفت الرئي�س نظر املتكلم اإىل �سيء مما تقدم مرتني يف جل�سة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئي�س اأن ياأخذ 

راأي املوؤمتر يف اأن مينعه بقية اجلل�سة من الكالم يف املو�سوع الذي لفت نظره اإليه .

مادة 42 
اإذا راأى رئي�س اجلل�سة اأن النظام قد اختل فله حق رفع اجلل�سة ملدة ل تزيد عن ن�سف ال�ساعة فاإذا تبني بعد 

اجلل�سة اأن النظام غري م�ستقر حق له تاأجيل اجلل�سة اإىل موعد اآخر بقرار من جمل�س النقابة على اأن ل يتجاوز 
التعليق مدة 24 �ساعة .

مادة 43
يتقيد املوؤمتر العام ببحث املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال التي متت دعوته من اأجلها ويجوز لأع�ساء 
املوؤمتر اإ�سافة مو�سوعات اأخرى بناًء على طلب يقدم من ع�سرة اأع�ساء على الأقل اأو اأحد الفروع اأو مبوافقة 

اأكرثية الأع�ساء احلا�سرين على اأن يتم ذلك يف اجلل�سة الأوىل للموؤمتر فقط. 
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مادة 44 
عند انتهاء كل جل�سة يعلن الرئي�س ختامها ويحدد موعد انعقاد اجلل�سة القادمة مع مراعاة مواعيد اجلل�سات 

املعلنة يف جدول الأعمال ما اأكمن .

مادة 45 
 يعلن الرئي�س عن بدء اأعمال املوؤمتر العام وتتخذ الإجراءات التالية :

. اعتماده  اأجل  من  الت�سويت  على  الأعمال  جدول  طرح   .1"
ورئي�س  الــ�ســر  واأمني  النقيب  بينهم  من  يكون  اأن  على  املوؤمتـــــر  اأع�ساء  من  عدد  من  �سياغـــــة  جلنة  ت�سكيل   .2

 اللجنة القانونية .
 . املناق�سة  باب  ويفتح  بحثه  املراد  املو�سوع  الرئي�س  يتلو   .3"

على  املحا�سر  وت�سجيل  احلاجة  حــ�ســــب  الرئيـــ�س  يكلفه  من  اأو  الـ�ســـر  اأمني  اجلل�سات  حما�سر  كتابة  يتوىل   .4
 اأ�سرطة ت�سجيل �سوتية اإن اأمكن .

القرار. �سحة  من  للتاأكد  وذلك  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  املتخذة  القرارات  تتلى   .5"
العام.  املوؤمتر  اأعمال  انف�سا�س  قبل  �سحتها  من  للتاأكد  العام  املوؤمتر  على  الأخرية  اجلل�سة  قرارات  تطرح   .6"

. والتو�سيات  القرارات  فيها  وتتلى  العام  املوؤمتر  لأعمال  ختامية  جل�سة  تعقد   .7"
ال�سحة. وزارة  من  ت�سديقها  بعد  الفروع  اإىل  والتو�سيات  القرارات  كافة  عن  �سورة  باإر�سـال  النقيب  يقوم   .8

مادة 46 
يحق لأي ع�سو يف املوؤمتر العام طلب اإقفال باب املناق�سة فاإذا تاأيد هذا الطلب بع�سوين اآخرين عر�س الرئي�س 

هذا الطلب على الت�سويت فاإذا حاز على موافقة الأكرثية اأنهيت مناق�سة املو�سوع وعر�س على الت�سويت اأ�سوًل 
كما يحق للرئي�س اأن يقرح قفل باب املناق�سة ويجري الت�سويت على اقراحه قبل اأي اقراح اآخر.

مادة 47 
ل يقبل طلب اإقفال باب املناق�سة عند مناق�سة التقارير ال�سنوية واملوازنات العامة اإل بعد ا�ستكمالها .

مادة 48 
تنطبق اأحكام املواد من املادة/37/ حتى املادة/ 47/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع 

وكذلك هيئات الفروع فيما ل يتعار�س مع اأحكام القانون .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل ال�سابع 
جمل�س النقابة اخت�سا�ساته 

مادة 49 
 اأ ـ يتوىل �سوؤون النقابة جمل�س موؤلف من اأحد ع�سر ع�سوًا .

ب ـ ي�سرط يف املر�سح لع�سوية جمل�س النقابة األ تقل مدة مزاولته املهنة عن ع�سـر �ســــنوات، واأن يكون قد مار�س 
 عماًل نقابيًا �سابقًا .

 ج ـ ت�ستمر ولية جمل�س النقابة ملدة خم�س �سنوات .
 د ـ ينتخب جمل�س النقابة من بني اأع�سائه النقيب ونائبًا للنقيب واأمينًا لل�سر وخازنًا .

هـ ـ يجوز تفرغ النقيب اأو واحد اأو اأكرث من اأع�ســــاء جملـــ�س النقابـــة، ويحــدد املوؤمتــر العــام قواعد هذا التفرغ 
ورواتب املتفرغني وتعوي�ساتهم .

مادة 50
 ي�سمل اخت�سا�س جمل�س النقابة كل ما يتعلق ب�سوؤون املهنة وعلى وجه اخل�سو�س ما يلي :

. العام  املوؤمتر  قرارات  تنفيذ  ـ   1"
. لالنعقاد  العام  املوؤمتر  دعوة  ـ   2"

. وفروعها  النقابة  يف  للعاملني  موحد  نظام  وو�سع  النقابة  يف  العمل  اإدارة  ـ   3"
. للنقابة  املركزية  الأنظمة  م�ساريع  اقراح  ـ   4"

وحت�سيل  النقابة  اأنظمة  حتددها  التي  والأعمال  امل�ساريع  يف  وا�ستثمارها  وممتلكاتها  النقابة  اأموال  اإدارة  ـ   5
 الر�سوم واللتزامات املالية الأخرى الواجبة لها .

يرى  التي  احلالت  ويف  النقابة  �سناديق  كافة  جتاه  عليها  املرتبة  لاللتزامات  وفقًا  الفروع  ح�سابات  حتريك  ـ   6
 جمل�س النقابة �سرورة ذلك.

. العام  املوؤمتر  ولقرارات  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذها  ح�سن  ومراقبة  الفروع  جمال�س  اأعمال  على  الإ�سراف  ـ   7"
. تنفيذها  ومتابعة  للنقابة  �سنوية  عمل  خطة  اقراح  ـ   8"

. العام  املوؤمتر  من  اإقرارها  بعد  وتنفيذها  ال�سنوية  املوازنة  م�سروع  اإعداد  ـ   9"
. لذلك  خا�س  نظام  واقراح  وجماعي  تعاوين  اأ�سا�س  على  املهنة  ممار�سة  ت�سجيع  ـ   10"

. النقابة  اأهداف  لتحقيق  لت�سكيلها  �سرورة  املجل�س  يرى  التي  واملهنية  النقابية  اللجان  ت�سكيل  ـ   11"
. الفروع  جمال�س  بني  تقع  التي  اخلالفات  وحل  الفروع  وجمال�س  النقابة  جمل�س  بني  العالقة  تنظيم  ـ   12"
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وقراراتها  الفـــروع  جلـــــ�ســـات  وحما�سر  وقراراتها  العامة  الهيئـــــات  جلــــ�ســــات  حما�سر  على  الطالع  ـ   13
واإعطاء التوجيهــــــات الالزمة ب�ساأنها واإلغاء ما هو خمالف للقانون واأنظمة النقابة وقرارات املوؤمتر العام 

 وجمل�س النقابة .
وتعترب  القانون  هذا  من   /9/ املادة  اأحكام  وفق  الأطباء  باأ�سماء  عام  كل  ملحق  �سنوي  جدول  تنظيم  ـ   14

 القوائم التي ي�سدرها الفرع باأ�سماء امل�سجلني مبثابة هذا اجلدول .
. ال�سرورة  عند  لالجتماع  النقابة  فروع  من  فرع  اأي  هيئة  دعوة  طلب  ـ   15"

النقابة  جمل�س  اأمام  للطعن  اخلا�سعـــة  الفروع  جمال�س  قرارات  حول  اإليه  املرفوعة  الطعون  يف  الف�سل  ـ   16
 مبوجب اأحكام هذا القانون 

. امل�ســت�سفيات  اأو   الــ�سنية   املراكز  اأو  العيـــــادات  يف  �سواء  ال�سنية  الطبية  الأعمال  لأجور  التعرفة  اقراح  ـ   17"
. الفرع  هيئة  موافقة  بعد  الأ�سنان  لأطباء  ال�سنوية  والإجازات  الأ�سبوعية  للعطلة  نظام  و�سع  ـ   18"

. مقراتها  وحتديد  ودجمها  للنقابة  فروع  اإحداث  اقراح  ـ   19"
. القانون  هذا  من   /34/ املادة  اأحكام  وفق  فرع  كل  يف  املتممني  الأع�ساء  عدد  حتديد  ـ   20"

جمل�س  قبل  من  مربرة  لأ�ســـــباب  جديد  جمل�س  انتخاب  لإعادة  الفرع  جمل�س  حل  بعد  الفرع  هيئة  دعوة  ـ   21
 النقابة ، وذلك يف اإحدى احلالت التالية :

      اأ ـ تكرار غياب اأكرثية اأع�ساء جملــ�س الفرع عن ح�سور اجلل�سات لأ�سباب غري مربرة اأو عدم انتظام 
 اجتماعاته .

      ب ـ الإ�ســـــــــاءة يف �سرف اأمــــوال الفرع وتبديدهـــــــا وعــدم التقيد يف توظيف الأمـــــــوال بالأغرا�س 
 املخ�س�سة من اأجلها .

ج ـ تعـــــار�س اأعمال الفرع مع الأهداف الأ�ســــــا�ســــية للنقابة وامل�سالح العليا للجمهورية العربية ال�ســـــــــــورية وفق 
 اأ�س�س وثوابت مربرة ويجوز النق�س لقرار جمل�س النقابة باحلل اأمام حمكمة النق�س .

      د ـ يف حال ح�سول منازعات بني اأع�ساء جملــــــ�س الفرع بــ�ســـــكل يوؤدي اإىل اإرباك عمله والإ�ساءة ل�سمعة املهنة 
 وكرامتها .

. للنقابة  الداخلي  النظـــام  يحددها  كما   ، الأع�ســــاء  من  املخالفني  بحق  الالزمة  العقوبــــات  فر�س  ـ   22"
حقوق  عن  والدفاع  م�ستواها  ورفع  اأهدافها  حتقيق  على  والعمل  وتقاليدها  املهنة  مبادئ  على  احلفاظ  ـ   23
النقابة املهنية لأع�سائها ، والتعاون مع احتادات اأطباء الأ�سنان العربية والأجنبية واملنظمات ال�سحية العربية 

 والدولية مبا ين�سجم واأهداف النقابة .
عليه  ح�سل  الذي  الخت�سا�س  مبوجب  وذلك  الإعالنية  اللوحات  على  يكتب  ملا  الناظمة  التعليمات  اإ�سدار  ـ   24

الطبيب وعلى جمل�س الفرع ت�سكيل جلنة ملزاولة املهنة تتابع تطبيق هذا الأمر ،ويف حال ثبوت املخالفة يحال 
 الطبيب املخالف اإىل املجل�س امل�سلكي .

خم�سة  اإىل  ثالث  من  موؤقت  جمل�س  النقابة  جمل�س  ي�سكل  قاهرة  لأ�سباب  الفرع  هيئة  دعوة  تعذر  حال  يف  ـ   25
اأع�ساء يقوم مبهام الفرع على اأن يتم حتريك احل�ساب من قبل النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 51 
 يعترب املركز �ساغرًا يف اإحدى احلالت الآتية :

. الوفاة  "1ـ 
. وقبولها  ال�ستقالة  "2ـ 

. القانون  هذا  من   /11/ املادة  يف  ورد  ملا  ا�ستنادًا  الع�سوية  فقدان  "3ـ 
مينع  مما  النقابة  جمل�س  يقدره  ملا  وفقًا  دائمة  ب�سفة  النقابية  مهمته  باأعباء  املجل�س  اأع�ساء  اأحد  قيام  تعذر  4ـ 

 ح�سوره ب�سكل موؤكد .
متقطعة  جل�سات  ع�سر  اأو  عادية  دورية  متتالية  جل�سات  خم�س  النقابة  جمل�س  اجتماعات  ح�سور  عن  التخلف  5ـ 

 يف العام الواحد ، دون عذر خطي يقبل به جمل�س النقابة وبعد اإجراء التحقيق اأ�سوًل .
. اأ�سوًل  العام  املوؤمتر  من  الثقة  �سحب  6ـ 

مادة 52 
ينتخب جمل�س النقابة اجلديد من بني اأع�سائه النقيب و نائبًا للنقيب واأمينًا لل�سر وخازنًا يف اأول جل�سة يعقدها 

على اأن يتم ذلك بعد انق�ســــاء مدة الطعن وي�سلم بعد ذلك النقيب واأمني ال�سر واخلازن ال�سابقون جميع 
ال�سجالت واملحفوظات اإىل املجل�س اجلديد .

مادة 53 
اأ. يبا�سر جمل�س النقابة اجلديد مهامه بال�سراك مع املجل�س الذي انتهت وليته ملدة �سهرين على الأكرث حلـــ�سن 

�ســــري العمل النقابي ول مينع من ذلك وجود الطعن بالنتخـــابات ويبا�سر جملـــــ�س النقابة اجلديد وجمل�س 
النقابـــــة ال�سابق ح�سب مهامهم ت�سيري اأمور النقابة والتوقيع على كافة املرا�سالت حتى انتهاء مدة الطعن ) 

 والبالغة 15 يومًا (
ب. اإذا اأقرت املحكمـــــة املخت�سة �سحة الطعن بالنتخابـــــات كلها اأو باأكرثية اأع�ساء املجل�س ا�ســـــــتمر املجل�س 

ال�ســــــــابق مبهمة ت�سيري �سوؤون النقابة و الدعوة اإىل انتخابات جديدة خالل ثالثني يومًا من تاريخ تبليغ قرار 
 الطعن لإمالء ال�سواغر يف املجل�س .

ج. اإذا اأقرت املحكمة املخت�سة �سحة الطعن ب�سكل جزئي دون ن�سف الأع�ساء يتوىل الأع�ســاء الباقون من 
املجلـــــــــ�س املنتخب ت�سيري اأمور النقابة و الدعوة اإىل انتخابات جديدة خالل ثالثني يومًا من تاريخ تبليغ قرار 

 الطعن لإمالء ال�سواغر يف املجل�س .
د. اإذا تاأخر انعقاد املوؤمتـــــر العام لظروف قاهرة وتاأخر معه انتخاب جملـــــ�س النقابة ي�ستمر املجل�س القدمي يف 

ممار�سة مهامه حتى انعقاد املوؤمتر العام وانتخاب املجل�س اخللف .
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مادة 54 
يعقد جمل�س النقابة جل�سة دورية عادية كل �سهر .

مادة 55 
 اأ. يجتمع جمل�س النقابة ب�سورة ا�ستثنائية بناًء على طلب النقيب .

ب. يجتمع املجل�س ب�سورة ا�سـتثنائية وبناًء على طلب اأربعة اأع�ســـــاء على الأقل من اأع�ســــاء املجل�س على اأّل 
تزيد عن جل�سة ا�ستثنائية يف ال�ســـهر ،وللمجل�س حق ا�ستدعاء من ي�ساء عند احلاجة حل�سور اجتماعاته ول يكون 

للم�ستدعى حق الت�سويت .

مادة 56 
اأ. ل تكون اجتماعات جمل�س النقابة قانونية اإل بح�سور الأكرثية املطلقة لأع�سائه القائمـني على راأ�س عملهم على 

 اأن يكون من بينهم النقيب اأو نائب النقيب اأو اأمني ال�سر .
ب. اإذا تعذر اكتمال الن�ساب ب�سبب �سغور مراكز اأكرث من اأربعة اأع�ساء يف جملــــ�س النقابــــــة عّدت اجلل�سة 

 �سحيحة باأكرثية الأع�ساء الباقني على اأن يدعى املوؤمتر العام خالل مدة اأق�ساها ثالثون يومًا لإمالء ال�سواغر .
ج. ت�سدر القرارات باأكرثية اأ�سوات احلــا�سرين واإذا ت�ســــــاوت الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .

مادة  57 
يدير النقيب اجلل�ســــة ويبداأ بتالوة حم�سر اجلل�سة ال�سابق وبعد الت�سديق عليه ي�سار اإىل بحث املواد املدرجة يف 

جدول الأعمال وتختتم كل جل�سة بتالوة القرارات املتخذة فيها.

مادة 58 
 مع مراعاة املادة /25/ الفقرة/ د / من القانون يتخذ ما يلي :

 اأ. يحق ملجل�س النقابة تعديل املهام النقابية عندما يرى �سرورة لذلك باأغلبية ثلثي اأع�سائه املطلقة .
ب. يحق للموؤمتـــــر العــــــام �سحب الثقة من النقيب اأو جمل�س النقابــــة اأو اأحد اأع�سائه بناء على طلب مقدم من 

ثلث اأع�ساء املوؤمتر العام على الأقل ول تعّد اجلل�ســـة قانونيـــة اإل بح�سور ثلثي اأع�ساء املوؤمتر العام على الأقل ول 
 يتم �سحب الثقة اإل باأكرثية ثلثي اأع�ساء املوؤمتر العام .

 ج. يتخذ قرار �سحب الثقة امل�سار اإليه اأعاله بالقراع ال�سري املبا�سر .
د. تطبق اأحكام هذه املادة عند اإعادة النظر بتوزيع املهام يف املجل�س ح�سب الورود .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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مادة 59 
 مع مراعاة اأحكام املادة/25/من القانون وتو�سيحًا للفقرة/ اآ /ومنها واملادة/84/ من القانون:

 يتبع ما يلي :
   1. اإذا كـــان املتفــرغ للعمل النقــــابي مبوجب اأحكــــام القـــانـــون من العـــاملني يف الدولـة اأو القطاع العام فيتم 

تفريغه بقرار من جمل�س النقابة بعد موافقة اجلهة التابع لها و ي�ستمر يف تقا�سي رواتبه وتعوي�ساته كاملة من تلك 
 اجلهة التي كان عـــاماًل عليها فيها وتتحمل النقابة اأي نق�س يطراأ على راتبه الذي كان يتقا�ساه .

   2. ل يجــــوز اجلمع بني تعوي�س التفـــــرغ والعمل الإ�سايف اإل عند ال�ســــرورة ويف حـــالت حمددة يقررها جمل�س 
النقابة.

مادة 60  
 اإ�سافة اإىل ما ورد يف املادة/ 27/ من القانون يقوم املجل�س بالأعمال التالية :

وكيفية  مهامها  وحتديد  الفرع  من  املقرحة  النواحي  اأو  املناطق  يف  ال�سعب  جملـــــ�س  اأع�ساء  تـــــــ�سمية  اإقرار   .1
ممار�سة اأعمالها ويراعى يف ت�سمية روؤ�ساء ال�سعب واأع�سائها قدر الإمكان اأن يكونوا من بني الأع�ساء املتممني 

 يف املوؤمتر العام و ممثلي الوحدات .
كانت  اإذا  اأما  ب�ساأنها  الالزمة  التوجيهات  اإعطاء  و  العامة  الهيئات  و  الفروع  جمل�س  قرارات  على  الطالع   .2

هذه القــــرارات خمالفة لأنظمــة النقــابـــة اأو القــرارات ال�سادرة عن املوؤمتــرات العامة فللمجل�س ردها للفرع 
 للعمل على اإلغائها .

بني  من  يكونوا  اأن  الإمكان  قدر  اللجان  مقرري  ت�سمية  يف  يراعى  و  العلمية  و  النقابية  اللجان  ت�سمية  اإقرار   .3
 اأع�ساء جمل�س النقابة .

من   /33/ املــادة  لأحكــــام  وفقًا  دائمة  ب�سفة  مركزه  باأعبـــاء  املجلــــ�س  اأع�ســـــاء  اأحد  قيام  تعذر  تقدير   .4
 الفقرة 4 من القانون.

. القانون  اأحكـــــام  من   /47/ املادة  حلكام  وفقًا  الوحدات  لنتخاب  الناظمة  التعليمات  اإ�سدار   .5"
من   64 املادة  لأحكــــام  وفقًا  املـــركــزي  التاأديب  جملــــ�س  يف  ع�سوين  جملـــــ�س  اأع�ســـاء  من  اثنني  ت�سمية   .6

 القانون .
: التاليتني   احلالتني  اإحدى  يف  الأ�سنان  اأطباء  ت�سجيل  اإعادة  طلبات  اإقرار   .7"

     اأ. فقدان الع�سوية كما ورد يف املادة /11/ الفقرات )اأـ ب( من القانون .
     ب. فقدان الع�سوية كما ورد يف املادة/68/ الفقرة ج من القانون .

متتالية  �سنوات  خلم�س  �سجله  نظافة  حالة  يف  الع�سو  اإ�سبارة  يف  امل�ســــطرة  العقوبات  جميع  �ســـطب   .8
با�ستثناء العقوبة املربمة التي اكت�سبت الدرجة القطعية يف حق الطبيب وق�ست مبنعه من مزاولة املهنة نهائيًا 

 و�سطب قيده .
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واإ�سدار  �ســــــجالتها  من  اأ�ســـــمائهم  �ســــــطب  الفروع  جمالـــــ�س  تقرر  الذين  الأطباء  اعرا�ســـــات  درا�ســــــة   .9
 القرار النهائي بذلك واإبالغ القرار اإىل وزراه ال�سحة خالل اأ�سبوع من تاريخ �سدوره .

جملــ�س  من  عليها  املوافقة  واملقرحات  الإي�ساحية  املذكرات  مع  العــــام  املوؤمتر  اأعمال  جدول  اإر�ســـــال   .10
النقابـــة قبل موعد انعقاد املوؤمتر العام باأ�سبوعني اإىل كافة اأع�ساء املوؤمتر العــام عن طريق فروعهم ويف حال 

تعذر ذلك لظروف قاهرة ميكن اعتماد طرق التوا�سل احلديثة الأخرى املتوفرة على اأن يقرها املوؤمتر العام يف 
جل�سته الأوىل لنف�س املوؤمتر .

مادة 61 
اأ.  يحدد جمل�س النقابة العدد الالزم من املوظفني للقيام بالأعمال الإدارية واملالية واملحا�ســبية يف مركز النقابة 

 وت�سدر قرارات التعيني من النقيب بناًء على قرار جمل�س النقابة .
ب. يف الفروع يحدد الفرع العدد الالزم من املوظفني للقيام بالأعمال الإدارية واملالية واملحا�ســبية يف مركز 

 النقابة و ت�سدر قرارات التعيني من رئي�س الفرع بناًء على قرار جمل�س النقابة .
ج. يكون هوؤلء حتت اإ�سراف النقيب اأو رئي�س الفرع ح�سب احلال .

مادة 62 
يحق ملجل�س النقابة نقل العاملني من النقابة اإىل فروعها وقبول العاملني لديها املقرح نقلهم من الفروع على اأن 

تتحمل اجلهة التي مت النقل منها اأجورهم وتعوي�ساتهم .

مادة 63
اأ. على النقابـــة اأو الفرع ح�سب احلال الإ�ســــراف على العاملني وتعيينهم وترفيعهم وت�ســــريحهم و�ســرف 

اأجورهــم وتعوي�ساتهــم وكل ما يتعلق ب�ســوؤونهــم مبوجب قـــرارات ت�ســدر عن املجـلــــــ�س املخت�س على األ يتجاوز 
 راتب العامل يف النقابة اأو الفرع �سقف العاملني املماثلني يف الدولة .
ب. تقوم النقابة باإ�سدار نظام موحد للعاملني يف النقابة والفروع .

مادة 64   
اأ. اإذا طراأ لأحد اأع�ســـــاء جمل�س النقابة عذر مينعه من ح�سور الجتماع فعليه اأن يبلغ ذلك اإىل النقابة واإل عّد 

 غائبًا بغري عذر و�سجل ذلك يف حم�سر اجلل�سة .
ب. اإذا تخلف اأحد اأع�ساء جملـــــــ�س النقابــــة عن ح�سور جل�ســــــــات املجل�س دون عذر خم�س جل�سات دورية 

متتالية اأو ع�سر جل�سات دورية متقطعة خالل العـــــــام فللمجلـــــ�س احلق يف اأن يعّده متخليًا عن ع�سويته وذلك بعد 
�سماع اأقواله .
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مادة 65 
على جمل�س النقابة الإ�سراف على اجلمعيات التخ�س�سيــة العلمية ، القائمة حاليًا واعتبار كل جمعية جلنة من 

جلان النقابة ، وت�سدر النقابة التعليمات الناظمة لعالقة هذه اجلمعيات بالنقابة واأ�س�س عمل وانتخاب وتنظيم 
هذه اجلمعيات .

مادة 66 
 اأ. ل يجوز لأي فرع اأو جمعية اأو غريها اإقامة اأي ن�ساط علمي اإل مبوافقة النقابة .

ب. على النقابة اأو الفرع املخت�س مراقبة الأطباء فيما يتعلق بتقيد الأطباء بالألقاب العلمية املمنوحة لهم وكذلك 
ال�سروط املطلوب توافرها يف عياداتهم ومدى تنفيذهم لتعرفة الأتعاب وجميع ما يتعلق باأمور املهنة .

مادة 67 
ي�سرف جمل�س النقابة على الفروع وينظم العالقات بينه وبني جمال�س الفروع وين�سق ن�ساطاتها وينظر يف 

اخلالفات التي قد تقع بينها وي�سدر القرارت الالزمة ب�ساأنها وعليه اأن يبلغ الفروع بالقرارات والتعليمات املتعلقة 
بها .

مادة 68 
 اأ. تقوم النقابة بالتعاون مع اجلهات ال�سحية با�ستنفار كافة اأع�سائها يف اجلائحات والكوارث 

 واحلروب للم�ساهمة يف تاأمني اخلدمات الطبية للمواطنني .
ب. ت�ساهم النقابة بامل�ساركة مع اجلهات ال�سحية يف تنفيذ برامج الرعاية ال�سحية .

مادة 69 
تقوم النقابة باإبالغ قراراتها عن طريق الإبالغ ال�سخ�سي اأو بالربيد امل�سجل اأو بدفر الذمة ، ويف حال تعذر ذلك 

لأ�سباب قاهرة ميكن اعتماد الطرق احلديثة للتبليغ .
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مادة 70
ينفذ جمل�س النقابة قرارات املوؤمتر العام و لي�س له احلق يف تعديلها اأو تغيريها اإل بعد الرجوع اإىل املوؤمتر العام 

واحل�سول على موافقته بذلك اأو بتفوي�س م�سبق على اإجراء التعديل .

مادة 71
 اأ ـ اإذا �سغر مركز النقيب اأو نائبه اأو اأمني ال�سر اأو اخلازن يجتمع املجل�س لنتخاب البديل .

ب ـ اإذا �سغر ثالثة اأع�ساء فاأكرث يف جمل�س النقابة لأي �سبب كان ينتخب املوؤمتر العام بدياًل عنهم يف اأول موؤمتر 
عام يعقد .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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الف�سل الثامن 
�سالحيات النقيب و اأمني ال�سر و اخلازن 

مادة 72 
 يتمتع النقيب اإ�سافة اإىل ما ورد يف القانون رقم/6/ لعام/ 2013/بالأمور التالية :

اأ. رئا�ســــة املوؤمتر العام وجمل�س النقابة ،وينفذ قراراتهما واللجان النقابية ويوقع العقود بعد موافقة جمل�س 
النقابة اأو املوؤمتــــر العام عليها ، وله حق التقا�سي با�سم النقابة ، وحق اتخاذ الإجراءات التي تكفل ح�سن �سري 

 الجتماعات ، وله كذلك اأن يح�سر اجتماعات جمالـــــــ�س الفروع وهيئاتها العامة .
 ب. ميثل النقابة لدى كافة اجلهات الر�سمية و احلكومية يف جميع ما يتعلق باأمورها. 

 ج. ت�سيري اأمور العمل يف النقابة يف جميع ما يتعلق بالأمور الإدارية واملالية واملحا�سبية .
د. التوقيــــع على قـــــرارات املوؤمتر العام وقــــرارات جملـــ�س النقــابـــــة وعلى كافة املرا�ســـــالت والدعوات املوجهة 

 اإىل كافة اجلهات و مهرها بخامت النقابة .
 هــ. التوقيع على �سندات ال�سرف والقب�س وال�سيكات ويوقع معه اخلازن .

و. التنـــــ�ســــــيق مع اأمني الــــــ�سر لإبـــالغ الدعــــوات لأع�ســـاء املجل�س حل�سور الجتماعات م�سحوبة بجدول 
 الأعمال. 

ز. اإعداد املذكــــرات والكتب ال�ســــــادرة عن املجلــــــ�س والتي حتمـل اأمورًا توجيهيـة وتنظيمية واإر�سالها اإىل كافة 
اجلهات املعنية .

مادة 73
نائب النقيب : ويتمتع بجميع �سالحيات النقيب عند غيابه .
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مادة 74 
 اأمني ال�سر  يتمتع بالخت�سا�سات التالية :

 اأ. اإبالغ الدعوات لأع�ساء جمل�س النقابة حل�سور اجلل�سات م�سحوبة بجدول الأعمال.
 ب. اإعداد الكتب واملذكرات الإي�ساحية التي يحّولها اإليه النقيب .
 ج. تبليغ قرارات جمل�س النقابة واملوؤمتر العام لأ�سحاب العالقة .

 د. تنظيم التقارير الإدارية الدورية وال�سنوية وعر�سها على النقيب لي�سار اإىل حتويلها اإىل املجل�س .
 هـ . تنظيم جدول اأعمال جل�سات املجل�س بالت�ساور مع النقيب .

و. الإ�سراف على �سجل حما�سر جل�ســـــــات املوؤمتر العام و �سجل حما�سر جل�ســــات النقابــــة و يجب اأن تت�سمن 
هذه  ال�سجالت املعلومات ال�سرورية التالية : �سـاعة الفتتاح / �ســـاعة الختتام / اأ�ســماء احلا�سرين / اأ�ســـــماء 

الغائبني / املو�سوعـــات املبحوثـــة / خال�سة عن الكلمات واملناق�سات والقرارات املتخذة ب�ساأنها كما تعطى 
 للجل�سات اأرقامًا مت�سل�سلة.

 ز. الإ�سراف على �سجل الأوراق )الواردة / ال�سادرة (
 ح. الإ�سراف على �سجل جمل�س التاأديب .

ط. الإ�سراف على ال�سجالت الأخرى التي ت�ساعد على تنظيم اأعمال النقابة .

مادة 75 
 يتمتع اخلازن بالخت�سا�سات التالية :

 اأ. دفع نفقــــات النقــــابـــة وتعوي�س النتقـــــال ورواتب املوظفني واملـــــ�ســــتخدمني يف حدود امليزانية املعتمدة .
 ب. التوقيع على ال�سيكات واأوامر ال�سرف مع النقيب .

 ج. املحافظة على منقولت النقابة وم�ستودعاتها وجميع موجوداتها .
د. الإ�ســـــراف على اجلرد الــــ�ســـــنوي الذي يتم يف نهاية كل عام ، وحت�سر به اأموال النقابــــة وممتلكاتها 

 وموجوداتها وتقدمي تقرير بذلك اإىل النقيب ليحال اإىل جمل�س النقابة .
 هـ . تنظيم التقارير املالية الدورية وال�سنوية لعر�سها على النقيب لي�سار اإىل حتويلها اإىل املجل�س.

و. الإ�سراف على حما�سبة النقابة ومراقبة وارداتها ونفقاتها و�سبطها ، وي�ســرف على تنظيم �سجالت الواردات ـ 
 النفقات ـ اللوازم .

ز. الإ�سراف على ال�سجالت الأخرى التي يراها لزمة و�سروريـــة ل�سبط الأعمال املالية واملحا�سبية والذمم .
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الف�سل التا�سع 
ت�سكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة يف النقابة 

مادة  76   
 اللجان الدائمة امل�سكلة يف النقابة هي :

: مهمتها  القانونية  اللجنة    .1"
    اأ. اإعداد و تعديل م�ساريع الأنظمة الداخلية واملالية املتعلقة بن�ساطات النقابة مبا يخدم متطلبات مهنة طب 

 الأ�سنان والواقع ال�سحي املتطور.
     ب. تقدمي الدرا�سات القانونية حول كافة الق�سايا النقابية و املهنية اإىل املجل�س .

    ج. م�ساركة اللجان املخت�سة بدور الرقــــابــــــة والتق�سي حول مدى التزام اأطباء الأ�ســـــنان باأ�سول ممار�سة 
 املهنة .

    د. درا�سـة الأنظمة اخلا�سة بالحتادات العربيـة اأو الدولية وتقدمي املقرحات حول تطويرها لتحقيق الأهداف 
 العامة امل�سركة يف الوطن العربي من خالل ممثلي منظمتنا يف الحتادات .

مهمتها: العلمية  اللجنة    .2"
    اأ. درا�سة املناهج الطبية ال�سنية واخلطط الدرا�ســــــية يف كليات طب الأ�ســــــــــنان واملعاهد املتو�سطة يف تقدمي 
املقرحات و التو�سيات بغية تقدميها وتطويرها والرتقــــاء بها على نحو الأف�سل مبا يخدم احلاجات الأ�سا�سية 

 للتطور ال�سحي والجتماعي بعد موافقة املجل�س .
    ب. و�سع اأ�س�س التاأهيل امل�ستمر لأطباء الأ�سنان و التقنيني و التزامهم بح�سورالن�ساطات العلمية بتنفيذ الربامج 

 املتعلقة بذلك بعد موافقة املجل�س .
    ج. تن�سيط البحث العلمي وترجمة ون�سر الكتب ودرا�ســـات طب الأ�سنان واإ�سدار املجالت والن�سرات لرفع 

 امل�ستوى العلمي واملهني لالأع�ساء بعد موافقة املجل�س .

     د. اإقامة املكتبات العلمية يف مركز النقابة والفروع .
     هـ . احلفاظ على الراث الطبي العربي واإبراز اأثره يف تقدم احل�ســــــارة وتعريف العامل به .

    و. الإعداد والتح�سري لإقامة املوؤمترات والندوات واملحا�سرات العلمية داخل القطر وامل�ساركة يف املوؤمترات 
 العربية والدولية والن�ساطات العلمية الأخرى تنفيذًا ملقررات جمل�س النقابة .

     ز. التعاون مع اجلهــــات ال�سحية بجميع ما يتعلق بالأمور ال�سحية داخل القطر وخارجه عن طريق املجل�س .
: مهمتها  ـ  الجتماعية  اللجنة    .3"

    اأ. ال�سعي لتمتني الرابطة بني اأطباء الأ�ســـــنان يف القطر وتقدمي الدرا�ســـــــات والتو�سيات واملقرحات املتعلقة 
 بذلك .
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     ب. ال�سعي اجلاد لإحداث اجلمعيات التعاونية ال�سكنية واملن�ساآت ال�سياحية .
     ج. و�سع برامج لإقامة الرحالت العلمية والجتماعية داخل القطر وخارجه .

    د. العمل على تنفيذ خطة النقابة يف تاأمني اخلدمات الجتماعية اأثناء انعقاد املوؤمترات العلمية والندوات وو�سع 
 برامج للن�ساطات الجتماعية يف هذه املنا�سبات .

    هـ . تكري�س يوم طبيب الأ�ســـنان العربي واإقامة حفل تعارف بني اأطباء الأ�سنان يكرّم فيه من قدم خدمات جلى 
 لهذه املهنة .

     و. كل ن�ساط اجتماعي ي�ساهم يف متتني العالقــــــــــات والروابط الجتماعية بني الزمالء.
: مهمتها  و  العامة  العالقات  جلنة    .4"

    اأ. توثيق اأوا�ســـــر الأخّوة و ال�سداقـــــة مع منظمــــات طب الأ�ســــــنان يف الأقطــــار العربية ال�سقيقة و الأجنبية 
 ال�سديقة عن طريق جمل�س النقابة .

    ب. حلظ املنا�ســــــــــبات الوطنية و املهنية املختلفة والتهيئة لها �سواء اأكان داخل القطر اأم خارجه مبوافقة 
 املجل�س .

     ج. اإيجاد �سبل التن�سيق و التعاون مع النقابات املهنية الأخرى داخل القطر.
مهمتها:  ) املعار�س   ( الطبية  املنتوجات  جلنة    .5"

     اأ. ر�سد التقنيات احلديثة يف مواد واأجهزة طب الأ�سنان داخل القطر وخارجه .
    ب. متابعة الن�ســـرات اخلا�سة باملعار�س العربية والدولية وال�ستئنا�س بها واإعداد اللوائح التي تت�سمن ال�سركات 

 املنتجة يف حقل طب الأ�سنان .
    ج. تعميق �سالت التعاون مع اأ�سحاب املـــــ�ستودعات اخلا�سة امل�سنعني منهم وامل�ستوردين مل�ستلزمات طب 

 الأ�سنان وحثهم على امل�ساهمة وال�سراك يف املعار�س املحلية .
     د. اإقامة املعار�س الطبية ال�سنوية يف رحاب املوؤمترات العلمية داخل القطر .

     هـ. ت�سجيع املنتجات الطبية ال�ســـــــنية الوطنية لأخذ دورها يف تعزيز القت�ساد الوطني .
: مهمتها  ـ  و  الن�سر  و  املطبوعات  جلنة    .6"

    اأ. تعزيز دور جملة طـــب الفـــم الــــ�ســــــورية واإظهارها مبــــ�ســـتوى املجالت الطبية املماثلة، والعمل على جعلها 
 يف متناول يد كل طبيب اأ�سنان .

    ب. اإ�سدار النـــ�سرات الدورية الهادفة اإىل التوعية والتثقيف ال�سحي واملتعلقة بطب الفم الوقائي وتعزيز دوره 
 يف خدمة املجتمع التي ي�سعها املجل�س بناًء على اقراح اللجنة العلمية .

     ج. العمل على توحيد مناذج املطبوعات التي تخدم العمل النقابي .
: مهمتها  ـ  الإعالمية  اللجنة    .7"

     اأ. متابعة و�سائل الإعالم املختلفة وتق�سي الأمور املتعلقة باملهنة .
     ب. اإعداد الدرا�سات والردود حول ما ين�سر من مو�سوعات ورفعها اإىل جمل�س النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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     ج. حفظ الوثائق الإعالمية املتعلقة بالعمل املهني واأر�سفتها .
     د. تنفيذ اخلطة الإعالمية للنقابة .

: مهمتها  ـ  التعاونية  امل�ستودعات  جلنة    .8"
      اأ. متابعة جهودها للح�سول على اإمكانية ال�سترياد املبا�سر مل�سلحة مـــ�ستودعاتها التعاونية .

       ب. اإعداد درا�سة كاملة عن حاجة اأطباء الأ�سنان مل�ستلزمات املهنة مع تقدمي املقرحات الالزمة.
      ج. ال�سعي لتوحيد اأ�سعار �سراء ومبيع مواد وم�ستلزمات الأ�سنان يف ال�سنف الواحد .

    د. التعاون مع موؤ�س�ســـــات القطاع العام املخت�سة مبا يوؤمن املواد ال�سرورية يف املهنة ويف حال عدم توافرها 
 ميكن للنقابة وفروعها ا�ستريادها .

     هـ. ت�سنيف مواد و م�ستلزمات طب الأ�سنان وال�سعي لتقليل وجود اأنواع متعددة لل�سنف الواحد وانتقاء الأف�سل .
      و. متثيل النقابة يف اللجان املخت�سة لعمل ا�سترياد مواد طب الأ�سنان لدى جهات القطاع العام .

    ظ. اإيجاد نوع من الرقابة للوقوف على �سالحية املواد والأدوية امل�ستوردة اأو امل�سنعة حمليًا.
: مهمتها  ـ  التقاعد  خزانة  جلنة    .9"

      اأ. درا�سة اأو�ساع امل�ستاأجرين ومدى تطابق عقودهم مع اأنظمة اخلزانة وتقدمي املقرحات الالزمة ب�ساأنهم .
    ب. اإعداد الدرا�سة الالزمة عن اإمكانية ا�ستثمار اأموال اخلزانة يف امل�ساريع الإن�سائية يف �سوء الإمكانات املتاحة 

 و تقدمي املقرحات الالزمة .
    ج. درا�سة اأو�ساع املتقاعدين ومعا�ساتهم والعمل على فتح �سجل عام لكافة املتقاعدين اأو ورثتهم و اإبداء الراأي 

 بكيفية �سرف املعا�سات لهم .
     د. الإ�سراف على اأعمال ال�سيانة امل�ستمرة للعقارات العائدة ملوؤ�س�سة خزانة التقاعد .

     هـ. و�سع الأ�س�س وال�سوابط التي ت�ساعد على حفظ اأموال اخلزانة و تنميتها .
     و. و�سع الأ�س�س التي ت�ســــــاعد على تكليف الفروع بالإ�سراف على ممتلكات اخلزانة و على املتقاعدين و �سرف 
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 ا�ستحقاقاتهم .
: مهمتها  ـ  القت�سادية  اللجنة    .10"

     اأ. درا�سة م�سروعات النقابة وممتلكاتها القت�سادية مبا يحقق الفائدة املادية .
     ب. و�سع اخلطط املالية الالزمة لتنمية روؤو�س الأموال مبا يعود بالنفع العام على النقابة .

     ج. تن�سيط �سناديق النقابــة ) الدخار ( وغريها لرفع وترية اخلدمات لالأطباء و�سمان الربح لهم جلنة املجلة :
اأ. توؤلف من خم�سة اأع�ساء : مقرر اللجنة العلمية ،مقرر جلنة املطبوعات ،مقرر اللجنة الإعالمية،خازن املجلة و 

 ع�سو من املجل�س. 
 ب. مهام اللجنة :

     1 . الإ�سراف على اإ�سدار املجلة وفق قرارات املجل�س. 
    2 . حتديد املو�سوعـــات التي �ســـــيتم ن�سرها ودرا�ســـــــة مو�سوع تعوي�س الكّتاب والعاملني و تقدمي القراحات 

 الالزمة للمجل�س .
     3. الإ�سراف على الإعالنات يف املجلة وحتديد ما يجوز ن�سره منها .

     4 . العمل على الختيار الأ�سلوب الأمثل لإي�سال املجلة اإىل الزمالء .
    5 . العمل لإيجاد تبادل بني املجلة و املجالت العربية والعاملية .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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الف�سل العا�سر 
 الهيئات العامة )الهيئة العامة للفرع / هيئة الفرع( 

مادة 77 
الهيئة العامة للفرع : تتكون الهيئة العامة للفرع من جمموع اأطباء الفرع امل�سجلني يف الفرع وجتتمع يف احلالت 

 التالية :
    اأ. جتتمع الهيئة العامـــة للـــفرع يف دورة انتخابية اأو عادية اأو ا�ســــــتثنائية يف الفروع التي يقل عدد اأع�سائها عن 

 مئتني .
    ب. جتتمع الهيئة العامــــة للفـــــرع يف كل الأمور التي تهم الفرع وكافة اأع�سائه يف الفروع التي يزيد عدد 

اأع�سائها عن 200 ع�سو يف دورة عادية اأو ا�ستثنائية .

مادة 78
 هيئة الفرع :

وتتاألف من جمموع اأع�ساء جمل�سي الفرع املنتخب واملنتهية وليته والأع�ساء املتممني واأع�ساء ممثلي الوحدات يف 
 الفرع الذي يزيد عدد اأع�سائه عن مئتي ع�سو وجتتمع كما يلي:

       اأ   ـ يف دورة انتخابية 
       ب ـ يف دورة عادية 

       ج  ـ يف دورة ا�ستثنائية 
      د ـ اإ�سافة اإىل ما ورد يف املادة  / 34-35 / من الــقـــانـــــون رقم/ 6 /يلزم اأع�ســــاء هيئة الفرع بح�سور 

كافة اجتمــــــــاعـــــــات هيئة الفرع والهيئة العامة للفرع ويعـــّد عددهم اأ�ســـــــا�سًا يف حــ�ساب الن�ساب القانوين 
للجل�سة ويعّد م�ستنكفًا اأو م�ستقياًل كل ع�سو فرع ل يح�سر اجتمـــــاع الهيئة العامـــــــة اأو هيئة الفـــــرع دون 

عذر م�سروع ويف حال زيادة عدد اأع�ساء هيئة الفرع امل�ستنكفني عن الن�سف تدعى الوحدات لنتخاب البديل 
للمـــ�ستنكفني من ممثلي الوحدات ويحق لكافة الأع�ســــــاء امل�سجلني يف الفرع ح�سور اجتماعات الهيئة العامة 

للفــــــرع و هيئة الفرع يف دورتها العاديـــــــة ولهم حق املناق�سة والت�سويت على كافة القرارات. 
مادة 79 

تطبق اأحكام املادة/23/ من القانون على اجتماع هيئة الفرع والهيئة العامة مع ا�ستبدال عبارة املوؤمتر العام 
بهيئة الفرع ، ول يعّد الجتماع قانونيًا اإل بح�سور ممثل عن النقابة وممثاًل عن مديرية ال�سحة يف املحافظة على 
اأن تتم دعوتهما اأ�سوًل قبل املوعد املحدد بثالثة اأيام على الأقل ، واإذا مل يح�سر اأحدهما اأو كالهما رغم تبليغهما 

املوعد عّد الجتماع قانونيًا .
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الف�سل احلادي ع�سر 
جمال�س الفروع 

مادة 80 
 اجتماعات جمل�س الفرع  :

اأ. يجتمع جملــــ�س الفرع ب�سورة دورية كل خمـــ�سة ع�ســر يومًا على الأقل ، و كلما دعت احلاجة اإىل ذلك بناًء 
على دعوة خطية من رئي�س الفرع اأو من ينوب عنه وملجل�س الفرع حق ا�ســــــــتدعاء من ي�ساء عند احلاجة حل�سور 

 اجتماعاته و ل يكون للمدعو حق الت�سويت .
ب. ل تكون اجتماعات جمل�س الفرع قانونية اإل بح�سور الأكرثية املطلقة لالأع�ساء القائمني على راأ�س عملهم 

 وح�سور رئي�س املجل�س اأو اأمني ال�سر اأو اخلازن .
 ج. ت�سدر القــــــــرارات باأكرثية اأ�سوات احلا�سرين واإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .
د. يعلم اأمني ال�ســـــر اأع�ساء جمل�س الفرع قبل موعد اجلل�سة بيومني على الأقل باملو�سوعات التي �ستكون مو�سوع 

البحث يف تلك اجلل�سة .

مادة 81
يدير رئي�س الفرع اأو من ينوب عنه يف حال غيابه ) املادة 41( اجلل�سة التي تبداأ بتالوة حم�سر اجلل�سة ال�سابقة 
وبعد الّت�سديق  عليه ي�سار اإىل بحث املواد املدرجة على جدول الأعمال وتختتم كل جل�سة بتالوة قرارات املجل�س 

فيها .

مادة  82
اأ. اإذا طراأ لأحد الأع�ســــــــــاء عذر مينعه من احل�سور اإىل املجل�س فعليه اأن يبلغ ذلك اإىل الفرع واإل عّد غيابه غري 

 مربر وي�سجل ذلك يف حما�سر اجلل�سة. 
ب. اإذا غاب اأحد اأع�ساء جمل�س الفرع عن ح�سور جل�ســــــــات املجل�س خم�س مرات متتالية دون عذر اأو ع�سر جل�ســــــات 
متقطعة خالل العام نف�سه ودون عذر فيعّد الع�سو متخليًا عن ع�سويته على األ ي�سدر املجل�س قراره بذلك اإل بعد اإبالغ 

الع�سو املتخلف للح�سور ل�سماع اأقواله.

مادة 83 
تبلغ قرارات جمل�س الفرع بطريق التبليغ ال�سخ�سي اأو بدفر الذمة اأو بالربيد امل�سجل .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
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مادة 84 
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س النقابة و بني ع�سوية جمل�س الفرع ، �سواء اأكانت ع�سويته يف النقابة نقيبًا اأم 

غري ذلك و�سواء اأكانت ع�سويته يف الفرع رئي�سًا اأم غري ذلك .

مادة 85 
على جمل�س الفرع القيام بجميع الأعمال واتخاذ القرارات التي من �ساأنها حتقيق اأهداف الفرع ويجوز له ت�سكيل 

جلان من بني اأع�سائه اأو من بني اأع�ساء هيئة الفرع اأو ممن ي�ساء حتقيقًا لالأهداف وتنفيذًا لل�سالحيات املخت�س 
فيها، وتقوم هذه اللجان مببا�سرة اأعمالها باإ�سراف جمل�س الفرع على م�سوؤولياته. 

مادة 86 
ملجل�س الفرع اأن  يقرح اإحداث �سعب يف مراكز مناطق النواحي الداخلة يف منطقة اخت�سا�سه موؤلفة من ثالثة 

اأع�ساء تقوم مبراقبة تنفيذ القوانني والأنظمة النقابية وقانون مزاولة املهنة و متثيل جمل�س الفرع التابع له وكذلك 
مدى تقيد الأطباء بالأمور املهنية الأخرى .

مادة 87
اأ. يحق ملجل�س الفرع تق�سيط الر�سوم النقابية املكتوبة للع�سو اإذا كان مع�سرًا وب�سكل يتنا�سب مع ي�ساره �سريطة 

 �سمان حق الفرع بعد موافقة النقابة .
ب. يحق ملجل�س الفرع تق�سيط الر�سوم النقابية املرتبة على اأطباء الأ�ســـــــــنان العرب اأو اجلانب اإذا تاأكد للفرع 

�سعوبة دفع الر�ســــــــوم كلمة من قبل الطبيب ، ويرك للفـــــرع حرية هذا التقدير �سريطة �سمان ال�سداد و بعد 
موافقة النقابة .

مادة 88 
يقوم الفرع عرب جلنته الجتماعية باإقامة حفل للتعارف لالأطباء امل�سجلني حديثًا مرة على الأقل كل عام يتم فيها 

تعريفهم على القوانني والأنظمة املرعية يف النقابة .
مادة 89 

بالخت�سا�سات  يتعلق  فيما  احلال  ح�سب  النظام  هذا  من   59/58/56 املواد  يف  الواردة  الأحكام  تطبق  ـ   1
التي يتمتع بها رئي�س جمل�س الفرع واأمني ال�سر واخلازن وطريق اإ�سرافهم على ال�سوؤون الإدارية واملالية وتنظيم 

 ال�سجالت وامل�سنفات و�سائر الأمور الفرعية املتعلقة بها. 
الهيئة  اأو  الفرع  هيئة  اجتماعات  الفرع  رئي�س  يراأ�س  القانون  من   )  2 الفقرة  املادة)41  اأحكام  مراعاة  مع  ـ   2

العامة للفرع و ينوب عنه يف حال غيابه اأمني ال�سر فاأكرب الأع�ساء �سنًا اأما يف اجتماعات املجل�س فينوب عنه 
اأمني ال�سر اأو اخلازن .



99

الف�سل الثاين ع�سر  
النتخابات 

الإجراءات و الأ�سول املتعلقة بالنتخابات

مادة 90 
مدة الدورة النتخابية للنقابة والفروع خم�س �سنوات .

مادة 91 
اإذا كان عدد املر�سحني ي�ساوي عدد املقاعد فيعّد هوؤلء املر�سحون فائزون بالتزكية ويجري القراع ال�سري لهم 

ويعلن رئي�س اجلل�سة ذلك على الناخبني اأثناء اجلل�سة وينظم حم�سرًا بذلك .

مادة 92 
تبا�سر جلنة الإ�سراف امل�سكلة ح�سب املادة/ 100/ من هذا النظام قبل املوعد املحدد لبدء اجلل�سة باإح�ساء عدد 

مغلفات القراع والتاأكد من ختمها بخامت الفرع والتوقيع عليها من قبل رئي�س الفرع وتثبيت ذلك يف املح�سر .

مادة 93 
يقوم رئي�س اللجنة بفتح �سندوق القراع اأمام الناخبني للتثبت من خلوه ثم يغلقه و ي�سار اإىل هذا الإجراء يف 

حم�سر اجلل�سة .

مادة 94 
يقوم رئي�س اللجنة اأو اأحد اأع�سائها بدعوة كل واحد من الناخبني لالقراع وفق ت�سل�سل اأ�سمائهم يف اجلداول 
ويوؤ�سر اإزاء ا�سمه ثم ي�سلم ورقة القراع بي�ساء خالية من اأي كتابة ممهورة بخامت الفرع مع مغلف القراع .

مادة 95 
ميار�س الناخب حقه النتخابي يف غرفة �سرية اإن اأمكن وي�سع �سمن املغلف ورقة القراع التي ح�سل عليها من 
اللجنة بعد اأن يدون فيها اأ�سماء من يختارهم من املر�سحني لع�سوية جمل�س الفرع والع�سوية املتممة بعد التاأكد 

من �سحة املغلف يطلب الناخب و�سعه يف ال�سندوق على م�سهد من احلا�سرين .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 96 
بعد انتهاء دعوة الناخبني يف م�ستهل اجلل�سة يقوم رئي�س اللجنة بقراءة اأ�سماء الغائبني ويدعو من ح�سر منهم 

ملمار�سة حقه النتخابي ، ويعلن انتهاء القراع بعد ذلك ب�سكل مبا�سر .

مادة 97 
النتخاب اأو الر�سيح حق �سخ�سي ول يجوز الر�سيح اأو القراع بالوكالة اأو الإنابة .

مادة 98 
اأ. قبــــل فتح ال�سندوق يتم اختيار مالحظني اثنني اأو اكرث من بني الأع�ســـــــاء غري املر�سحني مل�ساعدة جلنة 

 الإ�سراف بفرز الأ�سوات .
ب. تقوم اللجنة بفتح �سندوق القراع وتقوم باإح�ساء مغلفـات القراع املوجودة فيه وتقارن بني جمموعهــــــا 

وجمموع املقرعني بالرجوع اإىل الأ�ســـــماء املوؤ�سر عليها يف اجلدول فاإذا تبني اأن عددهـــــا يزيد عن عدد الذين 
اقرعوا مبا ل يتجـــاوز %2  فتعّد نتائج القراع مقبولـــــة ويبا�سر بالفرز اأما اإذا زاد عدد الأوراق على هذه 

النـــ�ســــــبة فيعاد القراع يف اجلل�سة نف�سها اأو يف موعد اآخر يحدده رئي�س اللجنة خالل مدة 24 �ســــــــــاعة و 
تنظم اللجنة حم�سرًا بذلك ول اأهمية لذلك اإذا كان عدد الأوراق اأقل من عدد املقرعني ثم تقوم اللجنة بفرز 

 الأ�سوات .
ج. اإذا احتوت الورقــــــــــة النتخابية عددًا من الأ�سماء اأقل من العدد املطلوب عّدت �سحيحة اأما اإذا كان عدد 
الأ�سماء املكتوبة يزيد على  املطلوب فيوؤخذ العدد املطلوب لالأ�ســماء الأوىل املتتالية عموديًا وحتذف الأ�سماء 

الأخرية .

مادة 99
مع التقيد باأحكــــــام القـــــــــانون تراعى يف انتخابات جمالـــــــــ�س الفروع و الأع�ســـــــاء املتممني الإجــــــراءات 

 التاليــــــة :
اأ. يحدد جمل�س النقابة موعد اإجراء انتخابات جمال�س الفروع والأع�ساء املتممني وتتم دعوة الهيئة العامة لإجراء 

 هذه النتخابات بقرار من جمل�س الفرع وذلك باإعالنه يف مقّر الفرع.
ب. ي�سرط يف املر�سح لع�سوية جمل�س الفرع والع�سوية املتممة اأن يكون من اأطباء الأ�ســـــــنان ال�سوريني اأو من يف 

حكمهم من اأع�ساء هيئة الفرع امل�سار اإليهم يف املادة/34/ من القانـــــون واملادة/ 78/ من هذا النظام الربيئي 
 الذمة جتاه النقابة و الفرع املخت�س. 

ج. يحق لالأع�ساء الذين مل يــ�سددوا ما عليهم من ذمم ، ت�ســـــديدها عند توجيه الدعوة حتى ما قبل فتح باب 
 الر�سيح مع مراعاة اأحكــــــام املــــــــادة /15/ من النظام ، عندهـــا لهم احلق بال�سراك يف الر�سيح والنتخاب .
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د. ل يقبل تر�سيح اأحد لهذه الع�سويــــــــة ممن حكم عليه باملنع من مزاولة املهنة اأو بعقــوبـــــة جنائية اأو جنحة 
 لفعل يتنافى مع واجبات املهنة و�سـرفها اإل اإذا اأعيد اعتباره وفقًا للقانون .

هـ . يـــــ�سرط يف املر�سح لع�سويــــــة جمل�س الفرع اأو لع�سويــــــة املتممني األ تقل مدة مزاولتــه للمهنة عن خم�س 
 �سنوات وتعّد مدة املزاولة املدة الفعلية امل�سجلة يف النقابة .

ويهيئ جملــــ�س الفرع عدة ن�سخ من جدول حتوي اأ�ســـــماء اأع�ساء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الــــــــ�ســـــروط 
القانونية ، والذين يحق لهم النتخــــــــاب وتعلن يف مقر الفرع ويف املراكز النتخابية اإن كان املركز النتخابي غري 

 مقر الفرع .
ز. يحق للع�سو الذي مل يرد ا�سمه يف اجلداول النتخابية العرا�س ملجل�س الفرع الذي يقوم باإ�سافة ا�سمه بعد 

التحقيق اأ�سوًل .

مادة 100 
 يعلن جمل�س الفرع ت�سكيل اللجان النتخابية لالإ�سراف على عملية النتخاب من غري املر�سحني وتتاألف من :

رئي�س و اأربعة اأع�ساء من بينهم ع�سوين مالحظني اثنني من اأع�ساء الوحدة الطبية و ي�ساف اإىل اللجنة ع�سوان 
 احتياطيان و تخت�س اللجنة بالأمور التالية :

    اأ. يراأ�س رئي�س اللجنة اجتماع الوحدة الطبية النتخابية و يدير اجلل�سة و يفتح حم�سرًا لذلك.
  ب. يقوم رئي�س اللجنة بقراءة اأ�سماء الوحدة املتوافرة فيهم ال�سروط القانونية و ي�سجل اأ�سماء احلا�سرين و 

 الغائبني .
   د. تاأمني �سري عمليات النتخاب و توجيه الناخب لو�سع ورقة القراع �سمن مغلف القراع .

  هـ. تاأمني غرفة �سرية اأو اأكرث يف مركز النتخاب ليت�سنى للناخبني ممار�سة حقهم بالقراع الــــ�سري و تل�سق 
 قائمة باأ�ســــــماء املر�ســـحني يف مكان بارز �سمن الغرفة ال�سرية ليطلع عليها الناخب عند ممار�سته حقه النتخابي .
  ز. البت مع اأع�ســـــــاء اللجنــــــة يف جميع العرا�ســــــات املقدمة اإىل اللجنة على ح�سن �سري العمليات النتخابات 
و تكون قرارات اللجنة بهذا ال�ساأن قابلة لالعرا�س اأمام جملـــ�س الفرع دون اأن يوؤخر هذا العرا�س �سري عمليات 

 النتخابات .
 تعّد ورقة القراع باطلة يف احلالت التالية :

     1.اإذا كان املغلف و ورقة القراع غري ممهورين بخامت الفرع.
     2.اإذا وجد يف املغلف اكرث من ورقة واحدة ففي هذه احلالة تتلف جميع الأوراق .

     3.اإذا ت�سمنت ا�سم الناخب اأو توقيعه اأو اأي اإ�سارة ظاهرة تعرف عليه .
     4.اإذا وجدت يف املغلف ورقة تتعذر قراءتها .

    5.اإذا كانت بغري اللغة العربية .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 101 
اإذا ح�سل مر�سحان اأو اكرث بالنــــ�ســـــبة للمقعد الأخري على اأ�سوات مت�ساوية فتعاد النتخابات لهذا املقعد و اإذا 

ت�ساوت الأ�سوات للمرة الثانية فيوؤخذ الأقدم ت�سجياًل.

مادة 102
اأ. عند النتهاء من عملية الفرز يعلن رئي�س اللجنة نتائج و يحدد اأ�سماء الفائزين ح�ســــب ت�سل�سل عدد الأ�سوات 

التي نالها كل منهم و تدون جلنة الإ�سراف يف حم�سرها ما ناله كـل من املر�سحني من اأ�سوات وما اتخذته اللجنة 
من قرارات و اإجراءات اأثناء عملية القراع مع حتديد �ســــــاعة البدء و�ســـــاعة النتهاء وتر�ســـــل ن�سخة من 

 املح�سر اإىل كل من النقابـة و مديرية ال�سحة يف املحافظة .
ب. تقوم اللجنة بو�سع اأوراق القراع مع جدول اأ�ســــماء املقرعني �سمن مغلف مغلق و يوقع عليه من قبل 

جلنة الإ�سراف و يحفظ مع املح�سر يف النقابة املركزية ملدة ل تقل عن �ســـــــــتة ا�سهر من تاريخ انتهاء عمليات 
النتخابات .

مادة 103
يكون قــــــــــــرار جمل�س الفرع ب�ساأن حتديد الوحدات الطبية مبا يتما�سى مع املادة رقم /43/ فقرة /اأ/ من 

 القانون بحيث يكون : 
      1 ـ �سرورة تثبيت طريقة التوزيع لكافة الوحدات مع امكانية الف�سل بني الريف واملدينة بطريقة التوزيع .

      2 ـ ميكن احداث وحدة اأو اأكرث للعاملني يف الدولة
     3 ـ يحق للطبيب اأن يطلب نقله اإىل اأي وحدة يرغب بها خالل 72 �ســــــــاعة من تاريــــــــخ اعالن توزبع 

 الوحدات يف الفروع .
     4 ـ لتدخل اأعداد الأطبـــــــــــاء امل�ســـــــددين للر�سوم خارج القطر �سمن اأ�ســــــماء الوحدات النتخابية اإل اإذا 

ح�سر قبل اغالق التعديل على الوحدات اأ�سوًل وتقدم بطلب لذلك .
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مادة 104 
يفقد الع�سو ممثل الوحدة الطبية �سفته يف هيئة الفرع اإذا انتقل اإىل فرع اآخر و يجوز بقرار من جمل�س الفرع اأن 

تعود اإليه �سفته اإذا عاد اإىل فرعه .

مادة 105
جتتمع هيئة الفرع املوؤلفة من جمل�س الفرع القدمي والأع�ساء ممثلي الوحدات الطبية بعد خم�سة ع�سر يومًا من 

انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فرة الطعون .

مادة 106
مع مراعاة �سرورة القراع ال�سري وبالأكرثية الن�سبية تطبق اأحكام املواد 91 حتى 103 من هذا النظام وعلى 

�سري انتخابات جمال�س الفروع والأع�ساء املتممني و جمل�س النقابة .

مادة 107
يجتمع اأع�ساء جمل�س الفرع الفائزون يف النتخابات خالل اأ�سبوع من تاريخ انتخابيهم مع مراعاة املادة /86/ 

من القانون ينتخبون من بينهم رئي�سًا للفرع واأمينًا لل�سر وخازنًا وذلك باإ�سراف النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الثالث ع�سر 
مهمات ممثلي الوحدات 

مادة 108 
 يخت�س ممثلو الوحدات الطبية اإ�سافة اإىل مهماتهم كاأع�ساء يف هيئة الفرع بالأمور التالية :

اأ. نقل اآراء الوحدة اإىل اجتماع هيئة الفرع وجمل�س الفرع وتبنيها والدفاع عنها ومتابعة الأمور التي تهم اأع�ساء 
 الوحدة.

ب. عقد اجتماع اأع�ساء الوحدة مبوافقة جملـــ�س الفرع كل ثالثة ا�سهر مرة على الأقل حيث توؤمن دعوتهم مبوجب 
 قرار من جمل�س الفرع و يراأ�س الجتماع رئيـ�س الفرع اأو من يكلف من اأع�ساء الفرع لبحث الأمور التالية :

      1. التو�سيات واملقرحات لجتماع هيئة الفرع وجمل�س الفرع .
      2. درا�سة املو�سوعات املطروحة على جدول اأعمال هيئة الفرع .

      3. درا�سة اأو�ساع اأطباء الأ�سنان يف الوحدة و تقدمي القراحات حولها .
      4. اإبالغ الأع�ساء بالتعاميم والبالغات ال�سادرة عن النقابة والفرع .

ج. توزيع املطبوعــــــات والتعاميم ال�ســــادرة عن النقابة على اأع�ساء الوحدة وذلك عن طريق اعتماد الفرع بع�س 
 الأع�ساء يف كل وحدة لتزويد بقية اأع�ساء الوحدة مبا يلزم .

د. امل�ســـــــاهمة يف حث اأطباء الأ�ســــــنان على تـــ�ســـديد الر�سـوم النقابية يف مواعيدها واإيجاد ال�سبل املالئمة 
 جلباية هذه الر�سوم بالتفاق مع جمل�س الفرع .

 هـ . امل�ساهمة يف اإجناح الفعاليات التي تقوم بها النقابة و الفرع .
و. رفع حم�سر اجتماع ممثلي الوحدات اإىل جمل�س الفرع مع ما يت�سمنه من اقراحات و تو�سيات.

مادة 109 
ي�سّمى جمل�س الفرع وبقرار منه مقررًا لكل وحدة من بني اأع�ساء ممثلي الوحدة ويكون �سلة الو�سل بني جمل�س 

الفرع و وحدته الطبية. 
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الف�سل الرابع ع�سر 
ت�سكيل ال�ســعب 

مادة 110
اأ. ت�سدر النقابة قرارًا بت�سكيل �سعٍب تابعة للفروع يف املناطق و النواحي بناًء على اقراح الفرع املخت�س اإذا كان 
عدد اأطباء الأ�سنان يزيد فيها عن ثالثني طبيبًا ، اأما اإذا مل يتوافر العدد املطلوب فين�سم هوؤلء اإىل اأقرب هيئة 

 اإدارية.
ب. ت�سرف على كل �سعبة جلنة موؤلفة من ثالثة اأطباء اأ�ســـــنان ي�سميهم جمل�س النقابة بناًء على اقراح الفرع 

 املخت�س و ذلك من بني اأع�ساء الهيئة العامة 
ج. ي�سرط يف ع�سو اللجنة اأن يكون من اأطباء الأ�سنان ال�سـوريني اأو من يف حكمهم الذين ل تقل مزاولتهم للمهنة 

 عن خمــــــ�س �سنوات ويحق ملجل�س النقابة تخفي�س هذه املدة وفق مقت�سيات احلاجة .
دـ. ي�سّمي جمل�س الفرع رئيـــــ�س اللجنة كما تقوم اللجنة بت�سمية اأمني لل�سر يف اأول اجتماع لها ويبلغ ذلك ملجل�س 

 النقابة والفرع .
هـ. جتتمع جلنة ال�سعبة كل �سهرين على الأقل اأو ب�سكل دوري .

مادة 111 
 مهام جلنة ال�سعبة :

. واملهنية  النقابية  املجالت  يف  اأع�سائها  ب�سوؤون  الهتمام   .1"
. والعلمي  املهني  امل�ستوى  رفع  بهدف  املهنة  باأمور  املتعلقة  والتو�سيات  الدرا�ســـــــــــات  تقدمي   .2"

يهدد  خلل  كل  عن  الفرع  واإبالغ  العمل  �سري  يعر�س  وما  املهنة  واقـــــع  عن  الدوريــــــة  التقاريـــــــــــــــــر  رفع   .3
�سحة املواطنني ويعر�سهم لالأذى من عبث العابثني املتطفلني على املهنة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية



106

مادة 112  
يدعو رئي�س الفرع هيئة ال�سعبة املعنية لالجتماع كل ثالثة اأ�ســــهر على الأقل لبحث �سوؤون ال�سعبة ب�سكل دوري اأو 

 وفق ما يلي:
. النقابة  جمل�س  من  قرار  على  بناًء   .1"

. الفرع  جمل�س  وموافقة  ال�سعبة  جلنة  من  اقراح  على  بناًء   .2"
اأن  الفرع  جمل�س  وعلى  الجتماع  من  الغاية  فيه  حتدد  ال�سعبة  هيئة  اأع�ساء  ثلث  من  مقدم  طلب  على  بناًء   .3

يحدد املوعد خالل 15 يومًا من تاريخ الطلب يف ديوان الفرع .

مادة 113
 اأ. جتتمع جلنة ال�سعبة اأ�سبوعيًا بدعوة من رئي�سها .

 ب. عند اجتماع جلنتي �سعبتني اأو اأكرث للنظر يف مو�سوع ما تكون الرئا�سة لأكرب الروؤ�ساء �سنًا .
ج. ل تكون خماطبة جلان ال�سعب اإل لفروعها ح�سرًا .
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الف�سل اخلام�س ع�سر 
املجل�س امل�سلكي

اإ�سافة اإىل ما ت�سمنه الف�سل الثالث ع�سر من القانون 6 فاإنه :

مادة 114 
تكون املجال�س امل�سلكية يف الفروع وجمل�س م�سلكي مركزي يف النقابة تنظر املجال�س مل�سلكية يف الأمور املبينة يف 

املواد )62 اإىل 75 (من القانون ويف خمالفة الأع�ساء لقرارات جمل�س النقابة وفروعها والأنظمة ال�سادرة عنها .

مادة 115 
تتبع املجال�س امل�سلكية يف تنظيم جل�ساتها والن�ساب والأحكام الأ�سول الق�سائية واأحكام القانون املتعلقة بهذا 

اخل�سو�س.

مادة 116 
جتتمع املجال�س امل�سلكية يف اأوقات تعينها هي للنظر يف الق�سايا املحالة اإليها من قبل النقيب اأو رئي�س الفرع بعد 
موافقة املجل�س اأو جمل�س الفرع وجتتمع كذلك يف الأحوال العاجلة ال�سرورية بطلب من املجل�س اأو جمل�س الفرع 

خالل مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الطلب .

مادة 117 
تبلغ اأحكام املجال�س امل�سلكية التي تكت�سب الدرجة القطعية اإىل جمل�س الفرع وجمل�س النقابة الذي يبلغها بدوره 

اإىل النيابة العامة عن طريق وزارة ال�سحة لتنفيذها وفق اأحكام القانون .

مادة 118 
اإذا حكم اأحد اأع�ساء املوؤمتر العام اأو هيئة الفرع باملنع من ممار�سة املهنة مهما كانت املدة يفقد ع�سويته حكمًا .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 119 
يحق للمحامي اأو للطبيب املوكل ب�سكل قانوين من قبل النقيب اأو رئي�س الفرع للدفاع عن حقوق النقابة اأو الفرع  

 الطالع على اإ�سبارة الدعوى ومتابعة اجلل�سات .
يحق للمحامي  اأو للطبيب املوكل ب�سكل قانوين من قبل الطبيب املحال على املجل�س امل�سلكي للدفاع عنه الإطالع 

على اإ�سبارة الدعوى العائدة ملوكله و ذلك يف مركز املجل�س وحتت اإ�سراف اأمني ال�سر اأو من ينيبه .

مادة 120
ي�سع جمل�س الفرع حتت ت�سرف رئي�س املجل�س امل�سلكي عند القت�ساء موظفًا اأو اأكرث ليقوم بكتابة ال�سبط و 

الأعمال القلمية الالزمة.

مادة 121 
جتري املحاكمة يف مركز الفرع ولها �سفة ال�سرية .

مادة 122 
يحال اإىل املجل�س امل�سلكي يف الفرع املخت�س الأطباء الذين يرتكبون اأعماًل ما�سة بكرامة اأي من اأع�ساء جمل�س 

النقابة اأو جمل�س الفرع خالل ممار�ستهم العمل النقابي .

مادة 123
اإذا ارتكب الطبيب خمالفة خارج حدود منطقة الفرع امل�سجل فيه جاز للفرع الذي وقعت املخالفة يف املنطقة 

اخت�سا�سه اإحالته اإىل املجل�س امل�سلكي لديه .

مادة 124 
ل يجوز اإحالة النقيب اأو اأحد اأع�ساء جمل�س النقابة اأو رئي�س الفرع اأو اأحد اأع�ساء جمل�س الفرع اإىل املجال�س 

امل�سلكي اإل بعد موافقة جمل�س النقابة على ذلك .

مادة 125 
تعّد خمالفة م�سلكية كل خمالفة لقرارات النقابة و فروعها و الأنظمة ال�سادرة عنها تعر�س مرتكبها لالإحالة اإىل 

املجل�س امل�سلكي يف الفرع الذي ينت�سب اإليه بقرار يتخذه جمل�س الفرع .
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مادة 126
 اأ. يدفع امل�ستكي ر�سمًا لت�سديد دعواه قدره/5000/ ل . �س خم�سة اآلف لرية �سورية .

 ب. يدفع من ي�ستاأنف قرار جمل�س التاأديب ر�سمًا قدره 10000 ع�سرة اآلف لرية �سورية .
 ج. ي�ستثنى من دفع الر�سوم املذكورة اآنفًا النقابة والفروع  واجلهات الر�سمية .

د. ت�ستوفى كافة الر�سوم املذكورة مل�سلحة خزانة التقاعد .

مادة 127 
 ت�سنف العقوبات امل�سلكية التي يحق للمجل�س امل�سلكي احلكم باإحداها :

الأ�سنان. طبيب  اإىل  ير�سل  بكتاب  ت�سجيل  مع  اأو  ت�سجيل  دون  التنبيه  ـ   1"
. امل�سلكي  املجل�س  اأمام  التاأنيب  ـ   2"

املدين  التعوي�س  �سفة  لها  ويكون  �سورية  لرية  األف  مئتي  اإىل  اآلف  خم�سة  من  تراوح  نقدية  غرامة  فر�س  ـ   3
 وتدفع اإىل �سندوق خزانة التقاعد .

. �سنة  على  تزيد  ل  ملدة  موؤقتًا  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   4"
. الأ�سد  العقوبة  بتطبيق  الإنذار  مع  �سنوات  ثالث  اإىل  �سنة  من  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   5"

. الوزارة  لدى  الأ�سنان  اأطباء  �سجل  ويف  النقابة  يف  قيده  و�سطب  نهائيًا  املهنة  مزاولة  من  املنع  ـ   6

مادة 128
 اأ ـ جل�سات املجل�س امل�سلكي �سرية ول يجوز ن�سر الأحكام ال�سادرة عنه اإل اإذا ت�سمنت ما يخالف ذلك .

 ب ـ على امل�سكو منه اأن يح�سر بنف�سه وله اأن ي�ستعني مبحام اأ�ستاذ اأو طبيب اأ�سنان للدفاع عنه اأو كليهما معًا .
ج ـ ي�سدر احلكم عن املجل�س امل�سلكي معلاًل .

مادة 129
 اأ ـ للمجل�س امل�سلكي احلق اأو بناًء على طلب امل�سكو منه اأن يقرر ا�ستماع ال�سهود .

ب ـ اإذا تخلف �ساهد عن احل�سور فيح�سر بوا�سطة النيابة العامة ، واإذا ح�سر وامتنع عن اأداء ال�سهادة اأو �سهد 
�سهادة كاذبة يطلب املجل�س امل�سلكي من النيابة العامة اإجراء املقت�سى القانوين بحقه .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل ال�ساد�س ع�سر 
اأتعاب اأطباء الأ�سنان 

اإ�سافة ملا ورد يف الف�سل الرابع ع�سر من القانون )6( فاإنه

مادة 130 
اأ. يف حال قيام خالف بني الطبيب واملري�س اأو اأحد ذويه على الأجور �ســـواء هناك اتفاق م�سبق على الأتعاب اأم مل 

 يكن يجب على �ساحب امل�سلحة عر�س النزاع على جملـ�س الفرع قبل مراجعة الق�ساء .
 ب. على املجل�س اأن يف�س يف النزاع خالل �سهر من رفعه اإليه .

ج. يقوم جمل�س الفرع بالتوفيق بني الطرفني وفق احلدود املقررة لتعرفــــة الأجور الطبية وذلك مبوجب قرار 
 ي�سدر عنه .

 د. على املجل�س اأن يبلغ قراره بهذا ال�ساأن اإىل اأطراف النزاع بكتاب م�سجل .
هـ . اإذا مل يقبل اأحد طريف النزاع بقرار جملـــــــــ�س الفرع جاز له مراجعة جمل�س النقابة املركزية لتخاذ القرار 

فاإذا مل يقبل يراجع الق�ساء املخت�س ول تقبل دعواه يف هذه احلالـــة اإل اإذا اأرفق با�ستدعاء الدعوة �سورة عن هذا 
 القرار.

 و. ي�ستوفى من امل�ستكي ر�سم قدره 5000 ل . �س مل�سلحة �سندوق التقاعد عند تقدمي ال�سكوى.
ز. يتم ما تقدم بوا�سطة جلنة الف�سل والأتعاب الدائمة التي ي�سكلها الفرع لهذه الغاية.

مادة 131
ي�ستوفى من الطبيب 10 % من جمموع املبالغ املحكوم له بها مل�سلحة �سندوق التقاعد .
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الف�سل ال�سابع ع�سر  
مراقبة التعرفة و حتديد الأجور 

مادة 132
ت�سكل يف كل فرع جلنة ت�سّمى جلنة اجلور تتاآلف من رئي�س الفرع و ع�سوين يعينهما جمل�س الفرع من الأطباء 

التابعني للفرع .

مادة 133 
مهمة هذه اللجنة : مراقبة تقيد الأطباء بالتعرفة الطبية يف احلدود التي ي�سمح بها القانون والإ�سراف على 

تطبيقهــــا ومالحقة تعديل هذه التعرفة مبا يتنا�سب مع غالء املعي�سة وتطور الأ�سعار . 

مادة 134
 ت�سكل جلنة مركزية يف النقابة مكونة من النقيب و ع�سوين يعينهما جمل�س النقابة وتنح�سر مهمتها مبا يلي :

درا�سة تعديل التعرفة مع املراجع امل�سوؤولة يف �سوء تطور الأجور وارتفاع الأ�سعار .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الثامن ع�سر 
ال�ستقالت و �سغور املراكز

مادة 135 
 يتم تقدمي ا�ستقالت النقابيني يف النقابة اإىل املراجع التالية :
 اأ. النقيب اأو اأحد اأع�ساء جمل�س النقابة اإىل جمل�س النقابة .

 ب. رئي�س الفرع اأو اأحد اأع�ساء جمل�س الفرع اإىل جمل�س الفرع .
 ج. الع�سو املتمم اإىل جمل�س الفرع . 

 د. جمل�س الفرع اإىل هيئة الفرع اأو الهيئة العامة .
 هـ . جمل�س النقابة اإىل املوؤمتر العام .

و. مراقب اخلزانة اإىل جمل�س اإدارة اخلزانة .

مادة 136
اإذا �سغر مركز النقيب اأو نائبه اأو اأمني ال�سر اأو اخلازن تطبق اأحكام الفقرة اآ من املادة /30/ من القانون، و اإذا 

�سغر ثالثة اأع�ساء فاأكرث يف جمل�س النقابة لأي �سبب كان تطبـق اأحكام الفقرة ب من املادة 30 من القانون .

مادة 137
اأ. اإذا �ســــــغر مـــركــــز رئيــــــ�س الفرع اأو اأمني ال�ســــر اأو اخلازن تطبق اأحكام الفقرة ب من املادة/38/ من 

 القانون .
ب. اإذا �سغر مركز اأكرث من ع�سوين من اأع�ساء جمل�س الفرع لأي �ســــبب كان تطبق اأحكام الفقرة ج من املادة 

 /38 /من القانون وذلك بالتن�سيق مع النقابة.
ج. يف حال فقدان اأحد الأع�ساء املتممني ع�سويته لأي �سبب كان يحل حمله الع�سو الذي يليه يف عدد الأ�سوات 

واإذا كان فوز الأع�ســـــاء بالتزكية ت�ســــتدعى الهيئة العامة لنتخاب بديل عنه اأو تــــــ�ســـــتدعى هيئة الفـــــرع 
 لنتخاب بديل عنه وذلك ح�ســـــب عدد الأع�ســـــاء امل�سجلني يف الفرع 

د. اإذا كان الع�سو الفاقد لع�سويته لأي �ســــــبب كان من اأع�ساء جملـــــــ�س النقـــابة ال�ســابق يكتفي مبن بقي و ل 
ينتخب بدياًل عنه . 
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الف�سل التا�سع ع�سر
الر�سوم ال�سنوية 

مادة 138 
يحدد املوؤمتر العام مقدار ر�سوم الت�سجيل والر�سم ال�سنوي ور�سم النتقال ور�سم الوثائق ور�سم املجلة وغريها من 

الر�سوم الأخرى التي يقرها املوؤمتر العام .

مادة 139 
يوجه خازن الفرع اإنذارات بحق الأطباء املتخلفني عن ت�سديد الر�سوم ال�سنوية يف الن�سف الأول من �سهر متوز من 

كل عام ويبلغ جمل�س الفرع اأ�سماء الذين تبلغوا الإنذارات ومل ي�سددوا ما عليهم ومن ثم ترفع القوائم اإىل النقابة 
ل�سطب اأ�سمائهم وحجب الع�سوية عنهم ويبلغ ذلك اإىل وزارة ال�سحة .

مادة 140
يبلغ جمل�س الفرع خالل اأ�سبوع النقابة بتنقالت الأع�ساء بني فرع واآخر والتي جتري وفق اأحكام املادة /10/ من 

القانون .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الع�سرون
الطعن يف قرارات النقابة وفروعها

مادة 141
 مع مراعاة الأحكام الواردة يف هذا القانون :

التابعة  املدنية  ال�ستئناف  حمكمة  لدى  ال�ستئناف  بطريق  للطعن  قابلة  الفرع  وجمل�س  الفرع  هيئة  قرارات  ـ   1
ملركز الفرع ويقدم الطعن اإىل املحكمة املخت�سة وفق اأ�سول مواعيد الطعن املقررة لالأحكام البدائية يف قانون 
اأ�سول املحاكمات املدنية وت�سدر قراراتها يف غرفة املذاكرة بعد �سماع الدفوع التي يتقدم بها اأ�سحاب العالقة 

 وتكون هذه الأحكام مربمة .
�سحة  اأو  انتخاباته  نتيجة  ويف  الفرع  هيئة  انعقاد  �سحة  يف  الطعن  للفرع  العامة  الهيئة  اأع�ساء  لثلث  يحق  ـ   2

قراراته وذلك اأمام حمكمة ال�ستئناف املدنية املخت�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ بدء النعقاد اأو 
النتخاب اأو �سدور القرار وتبت املحكمة بالطعن خالل خم�سة ع�سر يومًا بقرار مربم .

مادة 142
مع مراعات الأحكام الواردة يف هذا القانون ميكن العرا�س على قرارات جمل�س الفرع اأمام جمل�س النقابة .

مادة 143 
اأ ـ قرارات املوؤمتر العام وجمل�س النقابة قابلة للطعن بطريق النق�س لدى الغرفة املدنية يف حمكمة النق�س ويقدم 

الطعن اإىل حمكمة النق�س وفق اأ�سول الطعن ومواعيده املقررة يف القوانني والأنظمة النافذة وتف�سل حمكمة 
 النق�س بالطعن بقرار مربم .

ب ـ يحق لثلث اأع�ساء املوؤمتر العام الطعن يف �سحة انعقاد املوؤمتر العام اأو يف نتيجة انتخاباته اأو �سحة قراراته 
اأمام الغرفة املدنية يف حمكمة النق�س خالل نف�س املدة امل�سار اإليها يف القانون وتبت املحكمة بالطعن خالل خم�سة 

ع�سر يومًا بقرار مربم.

مادة 144 
اإذا اأقرت املحكمة املخت�سة الطعن اخلا�س ب�سحة انعقاد الهيئة العامة للفرع اأو املوؤمتر العام بطلت قراراتها واإذا 

اأقرت الطعن اخلا�س ب�سحة النتخابات اأعيدت الدعوى لإجراء النتخابات املطعون فيها خالل ثالثني يومًا من 
تاريخ تبليغ نتيجة الطعن اإىل جمل�س الفرع املخت�س اأو جمل�س النقابة ح�سب احلال .
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الف�سل احلادي والع�سرون
اأحكام عامة وانتقالية

مادة 145 
يعامل اأطباء الأ�سنان الفل�سطينيون املقيمون يف اجلمهورية العربية ال�سورية الذين هم بحكم املواطن ال�سوري 

مبوجب القوانني والأنظمة النافذة معاملة اأطباء الأ�سنان ال�سوريني .

مادة 146 
مع مراعاة اأحكام املادة /76/ من هذا القانون يعترب اأطباء الأ�سنان العرب ال�سوريون ومن يف حكمهم امل�سجلون 

يف النقابة عند نفاذ هذا القانون م�سجلني يف النقابة حكمًا .

مادة 147
اأ ـ تعفى ممتلكات واأموال النقابة وفروعها املنقولة وغري املنقولة من جميع ال�سرائب والر�سوم والطوابع املالية 

 والر�سوم اجلمركية والبلدية با�ستثناء امل�ساريع ال�ستثمارية التي تقوم بها النقابة .
ب ـ ل يجوز احلجز على مقر النقابة اأو مقرات الفروع و موجوداتهما املتعلقة باملهنة وفيما عدا ذلك يجوز احلجز 

بعد دعوة النقيب اأو رئي�س الفرع اأو من ينوب عنهما .

مادة 148
يحدد جمل�س النقابة موعد النتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلني عنه لالإ�سراف على عمليات النتخابات يف هيئات 

الفروع من جمل�س النقابة .

مادة 149
يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي لالخت�سا�سيني يف م�سايف ومراكزالنقابة و الوزارة وت�سدر اآلية تطبيق الربنامج 

بقرار من الوزيربالتن�سيق مع النقابة .

مادة 150
يف حال حل النقابة اأو فروعها توؤول كافة اأموال وممتلكات النقابة والفروع املنقولة وغري املنقولة اإىل �سندوق 

خزانة تقاعد النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 151
ل يحق لطبيب الأ�سنان اإجراء عقد فردي للعالج اجلماعي اإل مبوافقة جمل�س النقابة .

مادة 152 
اإذا كان املتفرغ للعمل النقابي مبوجب اأحكام هذا القانون من العاملني يف الدولة اأو القطاع العام فيتم تفرغه 

بقرار من جمل�س النقابة بعد موافقة اجلهة العامة التابع لها ويف هذه احلال ي�ستمر يف تقا�سي رواتبه وتعوي�ساته 
التي كان يتقا�ساها من اجلهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من املوؤمتر العام منحه تعوي�سات اأخرى من 

�سندوق النقابة وتعترب مدة تفرغه يف النقابة من اخلدمات الفعلية املوؤهلة للرفيع .

مادة 153
ل يحق لطبيب الأ�سنان اإقامة اأي موؤمتر علمي اأو معر�س اأو ن�ساط علمي اإل بعد موافقة واإ�سراف جمل�س النقابة .

مادة 154 
يجتمع جمل�س الفرع املنتخب خالل اأ�سبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع املهام بني اأع�سائه باإ�سراف جمل�س النقابة .

مادة 155 
. النقابة  بالتعاون مع جمل�س  الوزارة  �سروط حتددها  وفق  �سنية  فتح مراكز عالجية  الأ�سنان  لأطباء  يحق 

مادة 156
يف حال تعر�س الطبيب املكلف مبهمة نقابية ل�سرر �سحي تقوم النقابة بالتعوي�س الكامل عن كافة الأ�سرار املادية 

واملعنوية التي تلحق به .

مادة 157 
يخ�سع العاملون يف النقابة ب�سروط عملهم لأحكام قانوين العمل اخلا�س والتاأمينات الجتماعية . 
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الف�سل الثاين والع�سرون 
اأحكام متفرقة 

مادة 158 
 اأ. مدة ولية اأجهزة النقابة بالكامل عادة خم�س �سنوات .

ب. ي�سرط يف املر�سح لع�سوية النقابة وجمل�سها ح�سب ما ن�س عليه القانون رقم )6( .

مادة 159
اأ ـ يعّد تغيب كل من النقيب واأع�ساء جمل�س النقابة ورئي�س الفرع واأع�ساء املجلــــــــ�س وع�سو املوؤمتر العام  وباقي 
ممثلي اأجهزة النقابة عن اأعمالهم املنوطة بهم ، ب�ســبب ح�سورهم الجتماعات لدى النقابة اأو الفرع اأو املوؤمتر 
العــــام اأو الهيئات اأو اللجان اأو اأيه مهمة نقابية  مكلفني بها ، مهمـــة ر�ســــــمية واإجازة مربرة  ول يجوز اأن يلحق 

بهم ب�ســـــبب ذلك اأي �سرر مادي اأو معنوي و ذلك طبقًا لأحكام املادة /84/ من القانون رقم /6/ لعام 2013 
. 

ب. ي�ستحق النقيب واأع�ساء املجل�س ورئي�س الفرع واأع�سائه واأع�ساء املوؤمتر العام وباقـي اأجهزة النقــــابـــة 
�ســـــــــواء اأكان الجتماع يف مركز اأعمالهـــم اأم بعيدًا عنهم تعوي�سًا و ذلك ح�سب اجلهة التابع لها والتي توؤدي 

 املهمة مل�سلحتها وفق ما يلي :
     1 .  مبلغًا من �سناديق النقابة يحدده املوؤمتر العام .

     2 .  مبلغًا من اجلهة التي عمل لديها ح�سب اأنظمة تلك اجلهة .
حتدد هذه التعوي�سات وتعدل باقراح من جمل�س النقابة .

مادة 160
يتم تعديل النظام الداخلي بقرار من اأكرثية اأع�ساء املوؤمتر العام احلا�سرين وين�سحب هذا الإجراء على كافة 

اأنظمة النقابة .

مادة 161 
ل يجوز للفرع خماطبة اجلهات الر�سمية املركزية اإل عن طريق النقابة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 162
ت�سنف العقوبات التي يفر�سها جمل�س الفرع بحق املخالفني من اأطباء الأ�سنان وذلك بناًء على اأحكام 

 املادة/64/ من القانون  كالآتي :
. ت�سجيل  دون  التنبيه  ـ   1"

. اإ�سبارته  يف  عنه  �سورة  يحفظ  و  املخالف  الطبيب  اإىل  ير�سل  بكتاب  الت�سجيل  مع  التنبيه  ـ   2"
. وتاأنيبه  الطبيب  ا�ستدعاء  �سرورة  املجل�س  اأقّر  اإذا  الفرع  جمل�س  اأمام  التاأنيب  ـ   3"

. املوجبة  الأ�سباب  مع  ا�سبارته  يف  ذلك  وي�سجل  الطبيب  اإىل  كتاب  بتوجه  الإنذار  ـ   4"
لها  ويكون    ) التقاعد  خزانة  مل�سلحة    ( �سورية   لرية   10000 اىل  بني5000  تراوح  نقدية  غرامة  ـ   5

 �سفة التعوي�س املدين
التي  املخالفات  كافة  �ســــرح  بعد  باأمره  للنظـــر  النقــــابـــــة  جملــــــــــــ�س  اإىل  يحال  املخالفـــة  تكـــرار  حال  يف  ـ   6

 ارتكبها .
. تنفيذه  قبل  النقابة  جمل�س  من  الت�سديق  اإىل   5 البند  يخ�سع  ـ   7

مادة 163
ت�سنف العقوبات التي يفر�سها جمل�س النقابة يف حق املخالفني من اأطباء الأ�سنان وذلك بناًء على اأحكام املادة 

 /27 / من القانون كالآتي :
. الطبيب  اإ�سبارة  يف  ليحفظ  فرعه  اإىل  عنه  �سورة  وير�سل  امل�سجل  التنبيه  ـ   1"

. النقابة  جمل�س  اأمام  التاأنيب  ـ   2"
. لذلك  املوجبة  الأ�سباب  ذكر  مع  الطبيب  اإ�سبارة  يف  ليحفظ  فرعه  اإىل  عنه  �سورة  ير�سل  و  امل�سجل  الإنذار  ـ   3"

التقاعد  خــزانة  �سندوق  اإىل  تدفع   �سورية  لرية   50000 اإىل   10000 الـ  بني  تراوح  نقدية  غرامة  ـ   4
 ويكون لها �سفة التعوي�س املدين.

للعمال  معاجلات  اإحالت  لتقدمي  خمالفته  تكرار  ب�ســـبب  الفرع  جمل�س  قبل  من  املحال  الطبيب   ( حرمان  ـ   5
 مل ينفذ بع�س اأعمالها ( ملدة �سنة من ال�سراك يف النظام التعاوين .

ا�سراك  اإلغاء  النقابة  ملجلــــــــ�س  يحق  التعاوين  النظام  يف  كبريًا  �سررًا  تلحق  التي  املخالفات  تكرار  حاّل  يف  ـ   6
الطبيب نهائيًا يف النظام ويعود تقرير ذلك اإىل جمل�س النقابة .
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مادة 164 
 ت�سنف العقوبات التي يفر�سها جمل�س اإدارة النظام التعاوين يف الفرع بحق املخالفني كالآتي:

اإ�سافة اإىل العقوبات التي يفر�سها جمل�س الفرع بحق املخالفني املن�سو�س عليها يف النظام الداخلي، يحق ملجل�س 
 اإدارة النظام : 

    1. حرمان طبيب الأ�سنان الفاح�س يف النظام التعاوين الذي يقوم مبعاجلة املري�س الذي فح�سه من العمل يف 
النظام ملدة �ستة اأ�سهر وت�سادر قيمة الإحالة املخالفة حل�ساب احل�سيلة ال�سنوية ، وي�ســـــتثنى من ذلك الطبيب 

 الوحيد يف منطقة فيها �سركات فيحق له اأن يكون طبيبًا فاح�سًا ومعاجلًا يف اآن واحد.

    2. حرمان طبيب الأ�ســــــــــــنان من احل�سيلة ال�سنوية وم�سادرة قيمة الأعمال التي نفذها حل�ساب احل�سيلة 
 ال�سنوية يف حال قيامه بتقدمي اإحالت معاجلات للعمال مل ينفذ بع�س اأعمالها .

    3. يف حال تكرار املخالفة يحال الطبيب املخالف اإىل جملـــ�س النقابة للنظر باأمره بعد �سرح كافة املخالفات 
التي ارتكبها .

مادة 165 
 اأ ـ ت�سكل اللجنة امل�سركة املوؤلفة من نقابة اأطباء الأ�سنان ووزارة ال�سحة بقرار من وزير ال�سحة .

ب ـ جتتمع اللجنة مرة كل �سهر بدعوة من اأحد الطرفني عدد اأع�سائها �سبعة واأربعة اأع�ساء من وزارة ال�سحة 
 وثالثة اأع�ساء من النقابة .

 تنح�سر مهام هذه اللجنة يف :
      1 ـ مناق�سة كل ما يتعلق باملوا�سيع الطبية اخلا�سة مبهنة طب الأ�سنان .

      2 ـ مناق�سة واإقرار التعديالت على التعرفة الطبية ال�سنية .
    3 ـ مناق�سة الت�ســـريعات الطبية ال�سنية وو�سع التو�سيحات الالزمة لرفع �ساأن مهنة طب الأ�سنان .

مادة  166
يعّد هذا النظام نافذًا بعد ت�سديقه من وزير ال�سحة .

النظــام الداخلـي لنقابــة اأطـباء الأ�ســنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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النظام الداخلي
 خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان

يف �سورية

يف �سوء القانون رقم /4/ 
لعام 2013

والذي اأقر يف
املوؤمتر العام ال�سنوي ال�ساد�س والثالثون

لنقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية
دم�سق 2013/8/19
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 ـ مادة 1 ـ
يق�سد بالتعابري الواردة يف هذا القانون املعنى املبني بجانب كل منها :

 
الوزارة :

وزارة ال�سحة .    

الوزير :
وزير ال�سحة .    

النقابة :
نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية .     

النقيب :
نقيب اأطباء الأ�سنان يف �سورية .     

املجل�س :
جمل�س اإدارة اخلزانة )جمل�س النقابة ( .    

رئي�س اخلزانة:
رئي�س جمل�س اإدارة اخلزانة )نقيب اأطباء الأ�سنان يف �سورية(.    

املوؤمتر العام :
املوؤمتر العام لنقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية .     

خزانة التقاعد:
خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان يف �سورية .    

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الع�سو :
طبيب الأ�سنان العربي ال�سوري ومن يف حكمه امل�سجل يف النقابة اأ�سوًل.

    
املراقب:

طبيب اأ�سنان ع�سو يف املوؤمتر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على اأن يكون من اأع�ساء جمال�س النقابة 
ال�سابقني.

    
اخلازن:

وهو ع�سو جمل�س نقابة اأطباء الأ�سنان يف �سورية امل�سوؤول ماليًا عن خزانة التقاعد . 
    

الفرع :
فرع النقابة يف كل حمافظة من حمافظات اجلمهورية العربية ال�سورية. 

    
النظام :

النظام الداخلي خلزانة التقاعد . 
    

املتقاعد :
الع�سو املحال على التقاعد اأ�سوًل .

     
القانون :

هو قانون خزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان يف اجلمهورية العربية ال�سورية رقم /4/ لعام 2013
    
املمثل :

هو الع�سو الذي ي�سميه جمل�س النقابة يف كل فرع  
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الف�سل الثاين
اإن�ساء خزانة التقاعد ومواردها

املادة 2 
حتدث يف النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دم�سق.

املادة  3 
هـــدف اخلــزانة اأن توؤمــن لالأع�ســاء وعائالتهم رواتب تقــاعديــة وتعوي�سات واإعانات وفقًا لأحكام هذا القانون .

 املادة  4 
تبداأ ال�سنة املالية خلزانة التقاعد من اأول �سهر كانون الثاين من كل عام  وتنتهي يف 31 كانون الأول من ال�سنة 

نف�سها .

املادة  5 
خزانة التقاعد �سخ�س اعتباري ميثله النقيب بو�سفه رئي�سًا ملجل�س اإدارتها وله احلق باإقامة دعاوى لدى املحاكم 

بكل ماله عالقة ب�سوؤون اخلزانة، وله حق متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة وا�ستثمارها مما يحقق اأهداف 
خزانة التقاعد،وله اأن  ينيب عنه اأحد اأع�ساء املجل�س اأو اأحد الوكالء القانونيني .

املادة  6 
تتاألف موارد اخلزانة من : 

املوؤمتر  قبل  من  مقداره  ويحدد  �س   . ل   /1000/ عن  يقل  ل  بحيث  الأع�ساء  من  ي�ستوفى  �سنوي  ر�سم   .  1
العام.

الأ�سنان  اأطباء  ويلزم  النقابية   والو�سفات  الغاية  لهذه  خ�سي�سًا  تعّد  التي  الطبية  التقارير  اأوراق  ثمن   .  2
با�ستعمالها ودفع قيمتها املقررة .
. التقاعد  خزانة  اأموال  ريع   .  3

اخلزانة. مطبوعات  اأرباح   .  4
اخلزانة  مل�سلحة  بها  يحكم  اأن  ميكن  التي  التعوي�سات   .  5

وفروعه. النقابة  جمل�س  قبل  من  تفر�س  التي  الغرامات   .  6

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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. التقاعد  �سندوق  اإىل  النقابة  �سناديق  من  نقلها  النقابة  جمل�س  اأو  العام  املوؤمتر  يقرر  التي  املبالغ   .  7
الأ�سنان  طبابة  يف  املـــ�ســـتهلكة  املواد  على  النقابة  قبل  من  تل�سق  التي  القيمة  ذات  الل�ساقات  اأثمان   .  8

واملخابر ال�سنية وعلى الآلت اليدوية ال�سغرية والأجهزة الكبرية .
فنية. خربات  من  به  يقوم  ما  لقاء  النقابة  اإدارة  جمل�س  يتقا�ساها  التي  الأجور   .  9

. الأخرى  امل�سروعة  املوارد  جميع   .  10

املادة 7 
بقرار  القانون  هذا  اأحكام  من  ال�ســـــاد�سة  املادة   من   )  1  ( الفقرة  يف   املبني  الر�ســــــم  تعديل  ميكن  ـ   1

ي�سدر عن املوؤمتر العام وت�سدق من الوزير . 
وفق  ذلك  خالف  العام  املوؤمتر  قرار  ن�س  اإذا  اإل   ، القادم  العام  من  اعتبارًا  اإل  نافذة  الر�ســـــوم  لتعترب  ـ   2

اأ�س�س مربرة .



125

الف�سل الثالث
اإدارة خزانة التقاعد

املادة 8 
يدير خزانة التقاعد جمل�س النقابة .

املادة 9 
ينتخب جمل�س اخلزانة من بني اأع�سائه اأمينًا لل�سر وخازنًا عن خزانة التقاعد.

املادة  10
ينتخب املوؤمتر العام يف موعد انتخــــابــــات النقابة مراقبًا ملجل�س اخلزانة ويجب اأن يكون من اأع�ساء جمال�س 

ال�سابقني . النقابة 

مادة 11
املوؤمتر العام هو ال�سلطة العليا خلزانة التقاعد ويخت�س بالأمور التالية :

     1 . درا�سة احل�سابات اخلتامية ومناق�ستها وامل�سادقة عليها .
     2 . درا�سة املوازنة التقديرية للعام املقبل واقرارها .

     3 . درا�سة املقرحات التي يرفعها اإليه جمل�س النقابة .
     4 . اإقرار خطة عمل اخلزانة ومتابعة تنفيذها .

     5 . انتخاب مراقب للخزانة .
     6 . تعيني مفت�س ح�سابات قانوين اأو اأكرث وحتديد تعوي�ساته .

     7 . حتديد الر�سوم ال�سنوية التقاعدية .
     8 . حتديد املقدار الكامل للمعا�س التقاعدي بناًء على اقراح جمل�س الإدارة .

     9 . تفوي�س جمل�س الإدارة ببع�س من �سالحياته �سنويًا .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة  12
     1 . يقوم املراقب بتدقيق اأعمال اخلزانة ويدعى حل�سور اجتماعـــات املجل�س من قبل رئي�سه وعلى املجل�س اأن 

يبلغه جميع القرارات ال�سادرة عنه.
     2 . يبلغ رئي�س جمل�س اإدارة اخلزانة مبوعد اجلل�سة اأ�سوًل ويحق له احل�سور واملناق�ســة دون حق الت�سويت .

     3 . على املجل�س اأن يبلغه كافة القرارات ال�سادرة عنه .
     4 . على املراقب تقدمي تقرير ن�سف �سنوي عن مالحظاته .

املادة  13
 يعترب ن�ساب اجتماع جمل�س خزانة التقاعد هو اأكرثية اأع�سائه وتوؤخذ قرارات املجل�س باأكرثية اأ�سوات 

احلا�سرين ويرجح عند ت�ساويها اجلانب الذي فيه الرئي�س اأو نائبه يف حال غيابه .

املادة  14
 تقبل قرارات املجل�س الطعن بطريق النق�س اأمام الغرفة املدنية لدى حمكمة النق�س وفق ال�سروط واملواعيد 

املحددة يف قانون اأ�سول املحاكمات وتف�سل حمكمة  النق�س بالطعن بقرار مربم وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة 
ع�سر يومًا من تبليغ �ساحب العالقة القرار.

املادة  15
يجتمع جمل�س اإدارة اخلزانة مرة كل �سهر على الأقل بدعوة من رئي�سه وينطبق على الجتماعات من حيث 

احل�سور والغياب والقرارات ما ينطبق على جمل�س النقابة يف قانون التنظيم النقابي.

املادة 16
يعترب املجل�س �ساحب ال�سالحية بالإ�سراف على اخلزانة و يقوم وفقًا لأحكام هذا القانون بالأمور التالية :

   1 ـ ت�سجيل الأموال وحفظها وا�ستثمارها .
   2 ـ اقراح قيمة املبلغ الكامل للراتب التقاعدي للموؤمتر العام.

   3 ـ تقرير اإحالة الع�سو املري�س على التقاعد وت�سفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها واإ�سقاطها وفقًا لأحكام هذا 
القانون .

   4 ـ منح الإعانات لأطباء الأ�سنان املن�سو�س عليها يف القانون وحتديد مقدارها.
   5 ـ ت�سمية ممثاًل يف كل فرع من فروع النقابة مهمته الإ�سراف على اإدارة �سوؤون اخلزانة يف الفرع.

   6 ـ فتح ح�ساب اأو اأكرث يف اأحد امل�سارف الكائنة يف الفروع ح�سب احلاجة .
   7 ـ مراقبة جميع املطبوعات ذات القيمة العائدة خلزانة التقاعد وح�سن تنفيذ اأحكام الفقرة )2( من املادة  
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ال�ساد�سة من هذا القانون.
   8 ـ تعيني موظفني لإدارة اأعمال اخلزانة واإقرار �سرف النفقات الالزمة لإدارة اخلزانة وذلك �سمن حدود 

العتمادات املر�سودة يف موازنتها .
   9 ـ الف�سل يف كل الأمور املتعلقة باخلزانة .

   10 ـ تكليف حما�سب قانوين جماز يقوم بتدقيق ح�سابات اخلزانة وامل�سادقة على احل�ساب اخلتامي .

املادة  17
ميكن ملجل�س اخلزانة ومبوافقة ثلثي اأع�سائه القائمني على راأ�س عملهم اأن يجمد جزءًا من اأموالها بالعملة ال�سعبة 

اأو باملعادن الثمينة مما ي�سمن ا�ستقرار خمزون الدعم ل�ستحقاقات الورثة واملتقاعدين و�سندوق اخلزانة .

املادة  18
   1. ي�سع جمل�س اإدارة اخلزانة يف كل �سنة مالية موازنتها التقديرية لل�سنة املالية املقبلة كما يقوم باإجناز 

امليزانية العامة واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنق�سية للت�سديق عليها من قبل املوؤمتر العام بعد الطالع 
على تقرير مفت�س احل�سابات يف اجتماع عام يعقد بناًء على دعوة النقيب خالل الثلث الأول من ال�سنة .

   2. اإذا حالت ظروف ا�ستثنائية دون انعقاد املوؤمتر العام يف موعده لإقرار املوازنة التقديرية لل�سنة املالية املقبلة  
وت�سديق امليزانية العامة  واحل�سابات اخلتامية بعد الطالع على تقرير مفت�س احل�سابات ي�ستمر جمل�س اخلزانة 

يف اجلباية والإنفاق على اأ�سا�س املوازنة ال�سابقة اإىل حني اجتماع املوؤمتر العام واإقرار املوازنة اجلديدة ويعر�س 
على هذا املوؤمتر احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية لت�سديقه.

املادة  19
  1. تودع الأموال والإ�سناد يف م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف املوثوقة املعينة بقرار من جمل�س اخلزانة وي�سدر 

هذا القرار بح�سور ثلثي اأع�ساء املجل�س ول يجوز �سحب �سيء منها اإل بتوقيع الرئي�س واخلازن .
  2. يجوز لأمني ال�سندوق اأن يحتفظ مببلغ يقّدر حده الأعلى جمل�س اإدارة اخلزانة ويقره املوؤمتر العام.

  3. ل يجوز الت�سرف ب�سيء من اأموال اخلزانة اإل ا�ستنادًا لقرار من املجل�س موقع من اأكرثية ثلثي الأع�ساء 
القائمني على راأ�س عملهم النقابي يف حالة �سحب مبلغ يتجاوز املليون لرية �سورية .

  4. اأوامر الإيداع وال�سرف يوقعها الرئي�س واخلازن .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
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املادة  20
 1 ـ يجوز ملجل�س اإدارة اخلزانة اأن يقر ا�ستثمار ق�سم  من اأموال اخلزانة يف اأ�سهم حكومية ثابتة الدخل وغري 

خا�سعة لتقلبات الأ�سعار اأو يف اأبنية اأو ممتلكات اأو م�ساريع ا�ستثمارية لتغذية ال�سندوق وذلك بتفوي�س من املوؤمتر 
العام .

. حينها  يف  امل�ستحقة  وامل�سروفات  املعا�سات  �سرف  ل�سهولة  ا�ستثمار  بدون  اخلزانة  اأموال  من  ق�سم  يرك  ـ   2

املادة  21
بعد انق�ساء مدة انتهاء جمل�س اخلزانة وانتخاب املجل�س اجلديد على كل من اأمني ال�سر واخلازن ال�ستمرار يف ح�سور 

جل�سات املجل�س اجلديد كلما دعوا اإىل ذلك ملدة اأربعة اأ�سهر �سمانًا حل�سن �سري اأعمال اخلزانة ويقب�سا تعوي�ساتهما 
من جمل�س اخلزانة ح�سب الأ�سول .

املادة  22
يراأ�س اجتماعات املجل�س ، رئي�س املجل�س اأو من ينوب عنه يف حال غيابه ، ويدير جل�ساته وينفذ قراراته وهو اآمر 

ال�سرف يف حدود قرارات املجل�س ، ويتمتع بال�سالحيات التالية :
        اأ ـ الدعوى لالجتماعات .

    ب ـ التوقيع على الدعوات والبالغات واملرا�سالت املوجهة اإىل الوزارات والدارات واملوؤ�س�سات الر�سمية .
         ج ـ التوقيع على �سندات ال�سرف والقب�س وال�سيكات ويوقع معه اخلازن .

         د ـ التوقيع على املرا�سالت التي اأعدها واأ�سر عليها اأمني ال�سر .
        هـ ـ اإر�سال الكتب ال�سـادرة بقرار من املجلـــ�س والتي حتمل اأمورًا توجيهيــة وتنظيميــة اإىل اجلهات املعنية .
        و ـ توقـيـع الـعـقــود بعد موافقــة املجلـــ�س واتخــــاذ جميـــع الجـــــراءات التي تـكــفــل ح�سن �سري الجتماعات.
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املادة  23
اأمني ال�سر يجب اأن يكون من غري املكلفني مبهام يف جمل�س النقابة ، وي�سرف اأمني ال�سر على الأعمال الإدارية 

وخا�سة ما يلي :
     اأ ـ ينوب عن النقيب يف رئا�سة املجل�س يف حال غيابه وغياب نائبه .

     ب ـ �سجل وقائع جل�سات املجل�س وقراراته .
     ج ـ قرارات املوؤمتر العام .

     د ـ الر�سائل ال�سادرة والواردة .
    هـ ـ حفظ الوثائق والقرارات واملخابرات ال�سادرة والواردة .

       و ـ تبليغ القرارات ال�سادرة عن املوؤمتر العام واملجل�س اإىل فروع النقابة واجلهات ذات العالقة.
     ز ـ ال�سجالت والدفاتر و الإ�سبارات التقاعدية لالأع�ساء .

املادة  24
اخلازن يجب اأن يكون من غري املكلفني مبهام يف جمل�س النقابة ويقوم باملهام التالية :

اأ ـ ا�ستالم الواردات ودفع النفقات مبوجب قرارات جمل�س النقابة .
ب ـ حفظ اأموال اخلزانة يف امل�سارف احلكومية املعتمدة .

ج ـ ي�سرف على و�سع امليزانية احلقيقية والتقديرية وكيفية تنفيذها وم�سك ح�ساباتها .
د ـ ي�سرف على الأعمال التي يقوم بها املحا�سب واأمني ال�سندوق .

هـ ـ يوقع على اأوامر ال�سرف وعقود النفقات اإىل جانب توقيع النقيب .
و ـ ينظم ال�سجالت التالية :

            1 ـ الواردات .
           2 ـ النفقات .

           3 ـ ال�سندات .
ز ـ يقدم تقريرًا كل ثالثة اأ�سهر ملجل�س الإدارة عن الو�سع املايل للخزانة .

ح ـ تنظيم التقرير املايل يف نهاية كل عام وليحق له الحتفاظ باأكرث من /10000/ل.�س فقط ع�سرة اآلف لرية 
�سورية تبقى حمفوظة يف �سندوق اخلزانة  .

املادة  25
ي�سدر جمل�س اإدارة خزانة التقاعد التعليمات الناظمة ملهام جلنة مزاولة املهنة واآلية عملها .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
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الف�سل الرابع
الرواتب والتعوي�سات

املادة 26
يراعى  يف حتديد الراتب التقاعدي و�سائر النفقات و�سع موازنة خزانة التقاعد بحيث ل يتجاوز جمموع ما 

ي�سرف منها خم�سًا و�سبعني يف املئة من  وارداتها ويحفظ الباقي با�سم اأموال احتياطية وتاأمينًا لهذه الغاية يحق 
ملجل�س اإدارة خزانة التقاعد القراح اإىل املوؤمتر العام رفع اأو تخفي�س مقدار الرواتب املقررة �سابقًا .

املادة  27
يحق للع�سو اأن يطلب اإحالته على التقاعد اإذا توافرت فيه ال�سروط الآتية:

. النقابة  جدول  يف  مقيدًا  ا�سمه  يكون  اأن   .1
. قانونية  ب�سورة  منها  اعفي  اأن  �سبق  اإذا  اإل  ت�سجيله  تاريخ  منذ  عليه  املرتبة  الر�سوم  جميع  م�سددًا  يكون  اأن   .2

وذلك  متقطعة  اأو  مت�سلة  �سنة  ثالثني  عن  تقل  ل  مدة  �سورية  يف  الأ�سنان  طب  مهنة  زاول  قد  يكون  اأن   .3
ابتداء من تاريخ قيده يف جدول النقابة اأو اأمت ال�ستني من عمره.

: ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  �سمن  املهنة  مزاولة  تعترب   .4
    . التدري�س يف اجلامعات واملعاهد احلكومية واخلا�سة كطبيب اأ�سنان .

    . العمل �سمن موؤ�س�سات الدولة الر�سمية كطبيب اأ�سنان ممار�س ولي�س اإداري .
    . مندوب علمي مبوجب ترخي�س �سادر عن اجلهات املخت�سة كمندوب علمي .

ال�ستمرار  ويرغب  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأرا�سي  خارج  املهنة  زاول  من  ال�سابقة  الفقرة  من  ي�ستثنى   .5
بالت�سجيل فيحق له اأن يدفع الر�سوم املقررة على الع�سو املقيم خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ولكافة 
�سناديق النقابة على اأن يحدد املوؤمتر العام مقدار هذه الر�سوم واأل تقل ح�سة خزانة التقاعد عن 75 % من 

هذه الر�سوم.
�سنوات.  خم�س  عن  تقل  ل  ملدة  حكمهم  يف  ومن  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  رعايا  من  يكون  اأن   .6

اأرا�سي  خارج  اأو  داخل  املهنة  مزاولته  من  منا�سبة  يراها  التي  بالطريقة  اخلزانة  جمل�س  يتحقق  اأن   .7
اجلمهورية العربية ال�سورية .
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املادة  28
ل تدخل يف ح�ساب مزاولة املهنة املدد الآتية :

اأ ـ النقطاع عن العمل ب�سبب ق�سائي اأو م�سلكي .
ب ـ مزاولة املهنة خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية وي�ستثنى ما ورد يف الفقرة )4( من املادة ال�سابقة من 

هذا القانون.
ج ـ الغياب خارج اأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية اإذا جتاوز الغياب ثالثة اأ�سهر يف ال�سنة الواحدة ما مل يكن 

بق�سد الدرا�سة اأو التخ�س�س وعلى الع�سو اأن يخرب النقابة م�سبقًا بهذا الغياب، وي�ستثنى من اأحكام الفقرتني 2 
و3 من �سدد الر�سوم التقاعدية الواجبة عليه والر�سوم املقرة على الع�سو املقيم خارج اأرا�سي  اجلمهورية العربية 

ال�سورية مبوجب قرار املوؤمتر العام .
د ـ املدد التي مل تدفع عنها ر�سوم النقابة واخلزانة .

هـ ـ يحدد جمل�س النقابة مهام جلنة مزاولة املهنة يف كل فرع و�سالحياتها .

املادة  29
ي�ستحق اأطباء الأ�سنان املحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كما يلي :

اأ ـ ي�ستحق راتبًا كاماًل من  اأمت الثالثني �سنة اأو اأكرث يف مزاولة املهنة وفقًا لأحكام هذا القانون .
ب ـ اإذا بلغت مزاولة املهنة مدة ل تقل عن خم�سة ع�سر عامًا وبلغ ال�ستني من العمر يعطى الع�سو راتبًا تقاعديًا 

�سهريًا يعادل جزءًا من ثالثني من املعا�س التقاعدي الكامل م�سروبًا ب�سني مزاولته املهنة.
ج ـ اإذا جتاوزت مدة املزاولة الثالثني عامًا يعطى الع�سو تعوي�سًا �سنويًا يعادل ما مقداره راتب �سهر تقاعدي عن 
كل عامني تزيد على الثالثني مهما بلغت مدة املزاولة وذلك بعد اإحالته اإىل التقاعد ، �سريطة تقدمي طلب خطي 

من الطبيب ل�سرف مبلغ التعوي�س،ول تطبق هذه الفقرة  على املحالني على التقاعد قبل نفاذ  هذا القانون واقرار 
نظامه الداخلي.

د ـ ي�ستفيد اأ�سحاب احلقوق التقاعدية للع�سو امل�سجل واملتوفى من %90 من كامل الراتب التقاعدي بغ�س النظر 
عن �سني املزاولة . 

املادة  30
اإذا مل يكمل الع�سو املحال على التقاعد اخلم�سة ع�سر �سنة يف مزاولة مهنته وبلغ ال�ستني من العمر يعطى تعوي�سًا 

مقطوعًا يعادل املعا�س التقاعدي ال�سهري الكامل م�سروبًا ب�سني مزاولة املهنة.

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة  31
 1. اإذا اأ�سيب الع�سو بعاهة اأو مبر�س ع�سال غري نا�سئ عن مزاولته املهنة واأ�سبح غري قادر على مزاولتها يحال 

حتمًا على التقاعد ومينح املعا�س التقاعدي على الوجه الآتي :
       اأـ اإذا كانت املدة التي زاول فيها املهنة ل تــزيد على الع�سر �سنوات في�ســتحق ن�سف الراتب التقاعدي. 

       ب ـ اإذا جتاوزت املدة ع�سر �سنوات في�ستحق متام الراتب التقاعدي. 
      ج ـ لأ�سحاب احلقوق التقاعدية من ورثة الع�سو املتوفى اأن ي�ستفيدوا من اأحكام هذه املادة  دون التقيد 

بال�سرطني املذكورين بالفقرة )3( من املادة /21/ من هذا القانون.
 2. اإذا كانت الإ�سابة نا�سئة عن �سبب مزاولته املهنة في�ستحق امل�ساب متام املعا�س مهما كانت مدة املزاولة.

جمل�س  يعينها  الطبية(   )اللجنة  اخت�سا�سيني  اأطباء  ثالثة  من  موؤلفة  جلنة  بتقرير  واملر�س  العاهة  تثبيت   .3
اإدارة خزانة التقاعد .

املادة  32
اإذا اأ�سيب الع�سو امل�سـجـل يف النقابة بعاهة اأو مر�س اأو حادث مينعه من مزاولة املهنة اأو ال�ستمرار فيها ملدة 

موؤقتة وثبت ذلك بعد عر�سه على اللجنة الطبية املن�سو�س عليها يف املادة  /25/ من هذا القانون يحق ملجل�س 
اإدارة خزانة التقاعد اأو بناًء على طلبه منحه تعوي�سًا �سهريًا ل يتجاوز املعا�س التقاعدي الكامل ملدة �سنة واحدة 

قابلة للتمديد على اأن ل تتجاوز ال�سنتني .

املادة  33
كطبيب  القطر  خارج  اأو  داخل  املهنة  مزاولة  �سحية  لأ�سباب  التقاعد  على  املحال  الأ�سنان  لطبيب  ليجوز  ـ   1

اأ�سنان واإن ثبتت مزاولته املهنة يجوز ملجل�س اخلزانة اإيقاف رواتبه ومطالبته بكافة التعوي�سات والرواتب التي 
تقا�ساها خالل فرة مزاولته املهنة بعد اإحالته على التقاعد ويحال حينها اإىل املجل�س امل�سلكي .

 . ي�ساء  وقت  اأي  يف  �سحيًا  التقاعد  على  حمال  طبيب  اأي  فح�س  يعيد  اأن  النقابة  ملجل�س  يحق  ـ   2

املادة  34
. النقابة  �سجل  يف  املقيدين  الأع�ساء  جدول  من  التقاعد  على  املحال  الع�سو  ا�سم  ي�سطب   .  1

التي  الطبية  ال�ست�سارات  با�ستثناء  الأ�سنان  طب  مهنة  ممار�سة  اأو  عيادة  فتح  املتقاعد  للع�سو  يجوز  ل   .  2
يدعى اإليها بطلب من زمالئه اأو لدرا�سات اأو م�سورات علمية اأو لأغرا�س تدري�سية نظرية اأو خربات ق�سائية.
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املادة 35
اأو  اأو اخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الــدولـة  يف  طبية  غـري  بوظيفة  يّعني  الذي  املتقاعد  للع�سو  يـحق   .1

الدولية اأن يجمع بني راتب اأو تعوي�س هذه الوظيفة وبني راتبه التقاعدي .
اجلمهورية  خارج  الأ�سنان  طب  مهنة  ميار�س  اأن  �سحية  غري  لأ�سباب  التقاعد  على  املحال  للع�سو  يحق   .2

العربية ال�سورية مع تقا�سيه راتبه التقاعدي .
تبلغه  على  اأ�سهر  ثالثة  من  اأكرث  مي�س  مل  و  مهنته  ملمار�سة  يعود  اأن  التقاعد  على  املحال  للع�سو  يحق   .3

القرار، العودة ملمار�سة املهنة و ذلك بطي القرار من جمل�س اإدارة اخلزانة بناًء على طلبه اأما اإذا م�سى عليه 
اأكرث من ذلك تطبق الفقرة /3/ حرفيًا من املادة /23/.

عن  الراتب  وقطع  �سنتني  كل  مرة  �سحيًا  التقاعد  على  املحال  الع�سو  فح�س  اإعادة  اخلزانة  ملجل�س  يحق  ـ   4
الطبيب الذي لي�ستحقه .

املادة  36
ل تنقل احلقوق التقاعدية واملنح ال�سخ�سية للغري ول حتجز اإل ت�سديدًا لنفقة �سرعية اأو ملطاليب خزانة التقاعد اأو 

النقابة اأو اخلزانة العامة  يف حدود الن�سب املقبولة يف حجز رواتب العاملني يف الدولة .

املادة  37
ل يجوز اأن يكون احلكم مبنع الع�سو من مزاولة املهنة ال�سادر عن ال�سلطات الق�سائية اأو النقابية �سببًا حلرمانه 

من حقوقه التقاعدية املكت�سبة بحكم هذا القانون اإل يف الأحوال املبينة يف املادة / 39 / منه.

املادة  38
. التقاعد  على  اإحالته  قرار  الع�سو  تبليغ   تاريخ  يلي  الذي  ال�سهر  اأول  من  التقاعدية  احلقوق  ا�ستحقاق  يبداأ   .  1

. التقاعد  خزانة  على  املرتبة  الذمم  جميع  �سنوات  خم�س  مبدة  تتقادم   .  2
طلب  ويهمل  منها  وي�سقط  ا�ستحقاقها  تاريخ  من  اإل  امل�ستحقة  باملعا�سات  يتعلق  فيما  التقادم  �سريان  يبداأ  ل   .  3

من جتاوز مدة خم�س ال�سنوات املذكورة .

املادة  39
يف حال غياب طبيب الأ�سنان عن عمله رغمًا عنه ت�ستحق عائلته ما ي�ستحق اأمثاله املتقاعدين ويوقف عند عودته 

اإىل عمله .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل اخلام�س
انتقال الرواتب والتعوي�سات

املادة 40
    اأ . تنتقل احلقوق التقاعدية واملنح التي تخ�س�س لالأع�ساء مبوجب هذا القانون اإىل الورثة وفقًا لالأحكام الآتية :

    . ورثة الع�سو ـ
    . العامل اأو املتقاعد ـ

    . املتوفى الذين لهم احلق بالراتب التقاعدي وهم: 
. الراتب  ن�سف  ح�سة  ال�سرعيات  الزوجات  اأو  الزوجة   .1

من  املحرومني  اأواملطلقات  اأوالأرامل  العازبات  والأخوات   ، من عمرهم  ع�سرة  الثامنة  يتموا  الذين مل  الأبناء   .2
موارد الرزق الكافية لإعا�ستهم ، �سريطة اأن ل يكون مورد اآخر) ح�سة ن�سف الراتب( .

ل  اأن  �سريطة  املتوفى  ولدهم  عن  املعا�س  من  بن�سيبهم  املطالبة  والأم  لالأب  يحق  ا�ستثنائية  ب�سورة   .3
يكون لالأبوين ولد اآخر  اأو معيل اآخر له حمل اإقامة دائم باأرا�سي اجلمهورية العربية ال�سورية ميكن اإلزامه 

�سرعًا  بتاأمني معي�ستهم وهو قادر على اإعا�ستهم .) ويف هذه احلالة يق�سم الراتب التقاعدي على ثالث ح�س�س 
مت�ساوية( ويف حال وفاة اأحدهما اأو كالهما تعود احل�سة اإىل من تبقى من الورثة وفق ما جاء يف اأحكام هذا 

النظام .
مراعاة  مع  ع�سر   الثامنة  يتموا  اأن  اإىل  الأولد  اإىل  لها  املخ�س�سة  احل�سة  تعود  الزوجة  زواج  حال  يف   .4

�سنوات الدرا�سة على األ يتجاوز اأربع وع�سرون عامًا من عمره .
    ب ـ يتحقق جمل�س اإدارة خزانة التقاعد من توافر ال�سروط املذكورة اآنفًا بالطرق التي يراها منا�سبة مع التقيد 

ب�سجالت الأحوال املدنية .
    ج ـ تخ�سع التعوي�سات ) تعوي�س نهاية اخلدمة والوفاة  ماعدا الراتب التقاعدي (  اإىل الإقرار الذي يقدمه 

الطبيب يف الفرع اأو املركزية �سريطة اأن ي�سجل يف ديوان الفرع اأو املركزية ويحفظ يف ا�سبارة الطبيب اإن وجد ويف 
حال عدم وجوده يطبق ما ورد يف هذا النظام والقانون .
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املادة  41
ت�سفيته  جرت  لو  ي�ستحقه  كان  الذي  اأو  وفاته  يوم  املتقاعد  الع�سو  يتقا�ساه  كان  الذي  التقاعد  معا�س  يوزع  ـ   1

يف اليوم الثاين من تاريخ الوفاة بن�سبة %10 اإىل �سندوق التقاعد و 90 %  توزع بني اأ�سحاب احلقوق وفق 
الإرث ال�سرعي.

جرت  لو  ي�ستحقه  كان  الذي  التعوي�س  من   90% فيمنح  التقاعد  معا�س  ي�ستحق  ل  الع�سو  كان  اإذا  ـ   2
ت�سفيته يف اليوم التايل لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعوي�س بني اأ�سحاب ال�ستحقاق وفقًا للفقرة 

ال�سابقة .

املادة  42
يبداأ ا�ستحقاق احلقوق التقاعدية لعائلة الع�سو من تاريخ وفاته.

املادة 43
. زواجهن  عند  نهائيًا  الزوجات  راتب  يقطع   .1

: الآتية  احلالت  اإل  العمر  من  ع�سرة  الثامنة  اإمتامهم  عند  البنني  راتب  يقطع   .  2
    اأ ـ  اإذا كانوا حال اإمتامهم الثامنة ع�سرة يتابعون التح�سيل العلمي فيثابر على اإعطائهم الراتب حتى نيلهم 

�سهادة التعليم العايل �سريطة اأن يتابعوا التح�سيل دون انقطاع اإل اإذا كان ب�سبب �سحي ويقطع راتبهم اإذا ر�سبوا 
بعد اإكمالهم الثامنة ع�سرة من العمر اأكرث من مرتني اأثناء كل من مدتي التح�سيل الثانوي والعايل وتطبق اأحكام 

هذه الفقرة على البنني الذين جتاوزوا الثامنة ع�سرة عند وفاة مورثهم .
    ب ـ اإذا كانوا معلولني وحمرومني من مــــوارد الرزق فيثــــابر على اإعطائهـــم ح�ستهم طيلة مدة العلة ويعاد 

النظر يف هذه املعا�سات كل �سنتني على الأكرث ويقطع يف كل وقت اإذا حتقق فقدان اأحد ال�سروط، ويثبت حرمان 
املوارد والعجز عن تاأدية نفقات التح�سيل بتحقيق يجربه جمل�س اإدارة اخلزانة وتثبت العلة ب�ســـهادة من اللجنة 

الطبية املوؤلفة مبوجب املادة  /25/ من هذا القانون .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة  44
الطالق  بحكم  مهجورات  اأو  مطلقات  اأو  اأرامل  اأ�سبحن  واإذا  زواجهن،   عند  والأخوات  البنات  راتب  يقطع  ـ   1

هجرًا ل يرتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي ل يجوز عندها الطالق يعاد اإليهن الراتب.
اأو  مطلقات  اأو  اأرامل  اأ�سبحن  ثم  راتبه  من  ي�ستفدن  ومل  مورثهن  وفاة  حني  متزوجات  كن  اإذا  اأما  ـ   2

مهجورات باملعنى الوارد يف هذه املادة  فينلن ن�سيبهن من الراتب وفقًا لأحكام هذا القانون .

املادة  45
يقطع راتب اأ�سحاب  احلقوق امل�سار اإليهم يف الفقرة /5/ من املادة  /32/ من اأحكام هذا القانون اإذا حتقق 

فقدان اأحد ال�سروط املن�سو�س عليها يف الفقرة املذكورة .

املادة  46
اإذا تويف اأحد اأ�سحاب احلقوق اأو فقد حقه ت�سقط ح�سته بكاملها وت�سبح حقًا مكت�سبًا للخزانة.
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الف�سل ال�ساد�س
�سقوط احلقوق التقاعدية

املادة 47
اأ . ت�سقط احلقوق التقاعدية عن الع�سو يف احلالتني الآتيتني:

    . اإذا جرد من جن�سية اجلمهورية العربية ال�سورية .
    . اإذا حكم عليه مبنعه من مزاولة املهنة نهائيًا .

ب ـ تنتقل احلقوق التقاعدية يف احلالتني الواردتني يف الفقرة ) اأ ( من هذه املادة اإىل اأ�سحاب ال�ستحقاق كما لو 
تويف الع�سو.

املادة  48
ل ي�سقط حق ورثة الع�سو من املطالبة مبا ي�ستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأ�سباب التي ارتكبها هو،  

ول ي�سقط حقهم اأي�سًا من طلب ن�سيبهم من التعوي�س .

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل ال�سابع
طرق املراجعة

املادة 49
ت�سفى احلقوق التقاعدية وتقرر املنح بناًء على طلب خطي يقدم ملجل�س خزانة التقاعد مبا�سرة اأو عن طريق 

جمل�س فرع النقابة مرفقًا بجميع الأوراق الثبوتية.

املادة  50
على املجل�س اأن يبت بالطلبات الواردة اإليه خالل �سهرين من تاريخ ورودها وله اأن يقرر متديد هذه املدة اإذا 

اقت�ست ذلك التحقيقات التي يجريها على اأن يبلغ قرار  التمديد اإىل امل�ستدعي ول يجوز اأن ي�ستمر التمديد اأكرث 
من �سهرين ويعترب الطلب مرفو�سًا حكمًا اإذا انق�سى امليعاد املذكور ومل يبت املجل�س فيه .

املادة 51
يتوجب على جمل�س اإدارة اخلزانة اأن يقوم كلما دعت احلاجة مبراجعة اأ�سابري املحالني على التقاعد �سابقًا 

والتدقيق يف �سحة الوثائق التي ُمنح على اأ�سا�سها التقاعد ، وله اأن يجمد اأو يلغي هذه الإحالة على التقاعد عندما 
يجد اأن هناك خلل اأو تزوير يف الأ�س�س التي ُمنح على اأ�سا�سها التقاعد ، وله اأن ي�سرد الأموال التي �سرفت دون 

وجه حق .

املادة 52
القرارات النهائية ال�سادرة عن جمل�س خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النق�س اأمام الغرفة املدنية لدى 

حمكمة النق�س وفق ال�سروط واملواعيد والأ�سول املقررة يف قانون اأ�سول املحاكمات وتف�سل حمكمة النق�س يف 
الطعن بقرار مربم.
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الف�سل الثامن
العقوبات

مادة 53
يعاقب جمل�س الفرع بغرامة مقدارها خم�سة اآلف لرية �سورية يف املرة الأوىل وت�ساعف عند التكرار لكل من كتب 

و�سفة اأو تقريرًا طبيًا على غري الأوراق املقبولة مبوجب اأحكام هذا القانون ، وتعدل هذه الغرامة بقرار من املوؤمتر 
العام .

مادة 54
يعاقب بالعقوبات املن�سو�س عليها يف املادة )445( من قانون العقوبات العام من قلد اأو زور الأوراق املعدة لكتابة 

الو�سفات اأو التقارير الطبية اأو الل�ساقات النقابية .
مادة 55

حت�سل الغرامات املن�سو�س عليها يف هذا القانون وفق الأ�سول النقابية وتعود هذه الغرامات ل�سالح �سندوق 
خزانة التقاعد .

مادة 56
وا�ستعمال  الر�سوم  ملراقبة  موظفيه  اأحد  اأو  الأ�سنان  اأطباء  اأحد  ينتدب  اأن  التقاعد  خزانة  اإدارة  ملجل�س  ـ   1
الأوراق والل�ساقات وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون لهذا املندوب حق تثبيت ورفع �سكاوى املر�سى باملخالفات 
املرتكبة اإىل النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها اأمام املراجع القانونية ويرك اأمر البت مبثل هذه املخالفات اإىل 

الوزارة .
اأق�سم   (  : التالية  اليمني  املدنية  البداية  حمكمة  رئي�س  اأمام  الغاية  لهذه  املنتدب  املوظف  اأو  الع�سو  يق�سم  ـ   2

باهلل العظيم باأن اأقوم بواجبي ب�سدق واأمانة ( .
اخلزانة. اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  يقدمه  باملخالفة  حم�سرًا  ينظم  اأن  املنتدب  ال�سخ�س  على  ـ   3

. العدلية  ال�سابطة  رجال  قبل  من  املنظمة  للمحا�سر  التي  الثبوتية  القوة  ال�سبط  لهذا  ـ   4
وفقًا  املخالف  بحق  املنا�سبة  العقوبة  لي�سدر  امل�سلكي  املجل�س  اإىل  ال�سبط  هذا  اخلزانة  اإدارة  جمل�س  يحيل  ـ   5

لأحكام هذا القانون ، اأو يحيله اإىل املراجع الأخرى لإجراء املالحقة القانونية بحق املخالف اإذا راأى �سرورة 
ذلك .

املادة  57
يقرح املوؤمتر العام تعديل النظام الداخلي للخزانة ويقره وي�سبح التعديل نافذًا فور ت�سديقه من وزارة ال�سحة 

اأ�سوًل ً.

النظام الداخلي خلزانة تقاعد اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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النظـــام املالـــي لنقابة
اأطباء الأ�سنان يف �ســـــورية

الف�سل الأول
اأحكام عامة

املادة 1
تبداأ ال�سنة املالية ل�سندوق النقابة والفروع يف اأول �سهر كانون الثاين وتنتهي يف نهاية �سهر كانون الأول من كل 

عام .

املادة  2:
تت�سمن ح�سابات ال�سنة املالية الإيرادات امل�ستحقة والأعباء املرتبة على النقابة والفروع يف تلك ال�سنة  وذلك مع 

مراعاة ما يلي :
    اأ. الإيرادات امل�ستحقة وغري املدفوعة وغري املح�سلة من خالل ال�سنة املالية احلالية نحقق مع اأ�سحابها وت�سجل 

ذمة عليهم واإيرادًا لل�سنة املالية الالحقة .
   ب. النفقات امل�ستحقة وغري املدفوعة التي مل ت�سدر بها اأوامر ال�سرف نهاية ال�سنة املالية ويتم نقل اعتمادها 

اإىل بند الديون يف املوازنة الرقابية لل�سنة التالية ويتم �سرف هذه الديون �سمن حدود العتمادات املنقولة .
    ج. اإن الأعباء الواجب حتميلها ل�سنة مالية ما والتي ت�ستحق الدفع يف ال�سنوات الالحقة ت�سكل لها موؤونات يف 

نهاية تلك ال�سنة من املجل�س وذلك �سمن حدود اعتماد املوازنة الرقابية .
     د . يجري ت�سجيل املبالغ املنقولة واملحملة على البنود اخلا�سة بها يف قيود مراقب العتمادات .
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الباب الثاين
املوازنـة الرقابيـة

الف�سل الأول
اإعدادها 

املادة 3  :
 يقوم جهاز املحا�سبة يف النقابة ويف كل فرع قبل بدء ال�سنة املالية باإعداد م�سروع املوازنة الرقابية وذلك باإ�سراف 

اخلازن ويلحق بامل�سروع البيانات واجلداول الالزمة التي تربر تقديرات ا�ستخدامات املوازنة واإيراداتها ح�سب 
اإمكانيات الفروع وتعر�س للموافقة .

الف�سل الثاين
م�سمونها

املادة 4:
 اأ. تت�سمن املوازنة الرقابية ل�سندوق النقابة والفروع اعتمادًا  لتقديرات ا�ستخدامها وتقدير اإيراداتها لل�سنة 

املالية مع الإذن باجلباية والتفاق من اجلهة املخت�سة الهيئة العامة اأو املوؤمتر ح�سب احلال . 
ب . تعّد املوازنة الرقابية خطة مالية جتري مراقبة �سرف النفقات على اأ�سا�س بنودها اآما الفقرات فتعّد واردة 

لغاية حتليلية .
ج . ل تعّد تقديرات الإيرادات الواردة يف املوازنة ح�سرًا لالإيرادات .

د. ل يجوز جتزئة الر�سوم والأثمان وكافة الإيرادات الأخرى اأو تق�سيطها اأو رد �سيء منها باأي حال من الأحوال اإل 
ل�سبب قانوين .

هـ . ل ينظر يف اأي طلب يقدمه طبيب الأ�سنان ول يعطى اأي وثيقة اأو م�سدقة اأو �سهادة اأو بيان اإل اإذا كان م�سددًا 
اأو م�سلفًا ما عليه من ر�سوم وذمم ل�سناديق النقابة والفروع وخزانة التقاعد والتعاون الخ ..... وممنوحًا وثيقة 

براءة ذمة .

النظـــام املالـــي لنقابة اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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املادة 5 :
 اأ . النفقات العامة وهي متثل تكلفة الن�ساط الإنتاجي والتمويلي وتتكون من :  

   1. رواتب واأجور العاملني يف النقابة والفروع
   2. م�ستلزمات خدمة النقابة والفروع
   3. م�ستلزمات اإنتاج النقابة والفروع 

   4. جملة طب الفم ال�سورية 
   5. نفقات وتعوي�سات الجتماعات والندوات واملوؤمترات 

   6. ال�ستهالك 
   7. املوؤونات 

ب . نفقات ال�ستثمار وهي متثل تكلفة الن�ساط ال�ستثماري وتتكون من :
   1. النفقات التي توؤدي اإىل زيادة يف الأ�سول 
   2. النفقات التي توؤدي اإىل زيادة يف املخزون 

ج . الأموال الحتياطية وفق الن�سبة التي يحددها جمل�س النقابة اأو الفرع .
د . وبالإجمال �سائر النفقات الأخرى والتي تقت�سيها ممار�سة ال�سالحيات وتاأدية املهام مبوجب قانون اإحداث 

النقابة والأنظمة النافذة .

املادة 6 :
تتاألف اإيرادات املوازنة من :

. النافذة  للن�سو�س  وفقًا  واخلا�سة  احلكومية  والإعانات  الهبات   .1
الت�سجيل  ر�سم   .2

للنقابة ال�سنوي  الر�سم   .3
الت�سجيل  اإعادة  ر�سم   .4

النتقال  ر�سم   .5
ال�سورية  الفم  طب  جملة  اإيرادات   .6

املالية  ال�ستثمارات  اإيرادات   .7
. والهويات  والبيانات  امل�سدقات  و  الدعاوى  اإيرادات   .8

) واملخابر  الل�ساقات   ( الأثمان  اإيرادات   .9
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. التعاوين  والنظام  املالية  وامل�ستودعات  والعقارات  وامل�ستودعات  والعقارات  الأموال  ريوع  اإيرادات   .10
. املاأجورة  العلمية  الن�ساطات  وكافة  والندوات  العلمية  املوؤمترات  اإيرادات   .11

. الفرع  �سندوق  ل�سالح  التاأديب  جمل�س  بها  يحكم  التي  النقدية  الغرامات   .12
. العام  املوؤمتر  يقررها  التي  اأخرى  اإيرادات   .13

 املادة 7 :
 يجري تق�سيم املوازنة الرقابية اإىل اأبواب وبنود وفقرات ب�سكل يتنا�سب وتوزيع احل�سابات يف منهاج املحا�سبة 

بحيث تت�سكل بالتايل من الزمر واحل�سابات الرئي�سية واحل�سابات الفرعية .

الف�سل الثالث
اإقرار املوازنة

 
املادة 8:

اأ. تعر�س م�ساريع موازنات الفروع على هيئاتها العامة يف الن�سف الأول من �سهر كانون الثاين من كل �سنة مالية 
من اأجل قرارها .. 

ب . ترفع موازنات الفروع املقرة من الهيئات العامة اإىل جمل�س النقابة فور اإقرارها لدرا�ستها واإبداء التو�سيات 
املنا�سبة ب�ساأنها اإىل املوؤمتر العام

ج . يقدم املجل�س يف الن�سف الثاين من �سهر كانون الثاين م�سروع املوازنة النقابة مت�سمنة موازنة الفروع اإىل 
املوؤمتر العام لإقرارها

د. تن�سر موازنة النقابة وموازنات الفروع يف جملة النقابة .

املادة 9 :
اأ. يعمل باعتمادات ال�سنة ال�سابقة بعد ا�ستبعاد النفقات غري املتكررة ويعّد عقد و�سرف النفقات على هذا الأ�سا�س 

جاريًا على وجه نظامي على اأن تقيد امل�سروفات على العتمادات املالئمة يف املوازنة اجلديدة.
ب . يثابر على حت�سيل الإيرادات وجبايتها على اأ�سا�س املوازنة ال�سابقة على األ يخل ذلك بحق ال�سندوق يف 

الرجوع بكل زيادة تقّرها املوازنة اجلديدة بداية من تاريخ �سريانها.

النظـــام املالـــي لنقابة اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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الف�سل الرابع
تعديل املوازنة

املادة 10 :
تقرر العتمادات الإ�سافية بالطريقة التي تقّرها املوازنة .

املادة 11 :
 يتم نقل العتمادات ب�سرط عدم جتاوز ن�سبة 25 % من اعتماد الباب او البند اأو الفقرة املنقول منها كما يلي :

اأ. من باب اإىل باب بقرار من جمل�س النقابة بناء على تفوي�س املوؤمتر العام وبقرار من جمل�س الفرع بناء على 
تفوي�س من هيئته العامة..

ب . من بند اإىل بند ومن فقرة اإىل فقرة بقرار من جمل�س النقابة والفروع .

املادة 12 :
 اأ. ل يجوز زيادة اعتماد ب�سبب الأموال املنقولة اأو غري املنقولة العائدة للنقابة اأو الفرع بل تقيد �سمن اإيرادات 

املوازنة اأما املبالغ امل�سردة ب�سبب �سرفها دون حق فت�سجل للبند الذي �سرفت منه اأ�ساًل ويخف�س مبلغها من 
جمموع اأمر �سرف النفقة و على م�سوؤوليته .

ب . اأن يكون �سادرًا على العتماد املخ�س�س للموازنة و�سمن حدود العتمادات.
ج . اأن تكون النفقة م�ستحقة الأداء خالل ال�سنة اجلارية ما مل تكن من ديون ال�سنني ال�سابقة .

د. اأن ترفق به جميع الأوراق الثبوتية التي تربر �سرف النفقة وفقًا لالأ�سول �سريطة اأن تكون اخلدمة قد اأديت فعاًل 
واملواد والأ�سغال قد نفذت خالل ال�سنة اجلارية .

املادة 13:
توؤدي قيمة اأوامر ال�سرف ال�ستحقاق اأما نقدًا من ال�سندوق اأو مبوجب حوالة م�سرفية اأو بريدية اأو �سيك على 

امل�سرف املعتمد مقابل اخذ تواقيع �ساحب ال�ستحقاق اأو وكيله القانوين اأو الو�سي ال�سرعي وذلك على م�سوؤولية 
اأمني ال�سندوق .
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الف�سل اخلام�س
 تنفيذ املوازنة

 

اأوًل ـ عقد النفقات :
املادة 14 :

يتم عقد نفقات املوازنة �سمن ال�سروط التالية :
اأ ـ اأن يكون عقد النفقة مطابقًا من حيث �سكله وم�سمونه حلكم القانون والأنظمة ةتعليمات النقابة اأو الفرع .

ب ـ اأن تعقد نفقات الرواتب للعاملني على اأ�سا�س العتماد ال�سهري املخ�س�س يف املوازنة .
ج ـ اأن يكون عقد النفقة �سمن حدود وغر�س العتمادات املخ�س�سة يف املوازنة .

د ـ اأن يكون عقد النفقة من قبل اجلهة املخولة بذلك .

املادة 15 :
يعقد جمل�س النقابة ) اأو الفرع ( نفقات �سندوق النقابة ) اأو الفرع وله اأن يفو�س النقيب ) اأو رئي�س الفرع ( 

واخلازن جمتمعني بعقد النفقات وفق قرار التفوي�س .

مادة 16 :
توؤمن املواد والأ�سغال واخلدمات للنقابة اأو الفرع باإحدى الطرق التالية :

اأ ـ الإنفاق املبا�سر .
ب ـ التعاقد .

مادة 17 :
توؤمن املواد الأ�سغال واخلدمات بطريق الإنفاق املبا�سر باحلالتني التاليتني :

اأ ـ بدون عرو�س اأ�سعار اإذا كانت قيمة النفقة الواحدة ل تتجاوز 50000 خم�سون األف لرية �سورية اأو اإذا كانت 
خا�سعة للتعرفات الر�سمية ووفقًا لهذه التعرفة مهما بلغت قيمة النفقة .

ب ـ ووفقًا لعرو�س اأ�سعار اأ�سولية اإذا كانت قيمة النفقة تزيد عن 50000 خم�سون األف لرية �سورية ويتم تاأمني 
عرو�س الأ�سعار ودرا�ستها من قبل جلان ي�سكلها املجل�س املخت�س .

النظـــام املالـــي لنقابة اأطباء الأ�سنان
يف اجلمهورية العربية ال�سورية
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مادة 18 :
يتم تاأمني امل�سريات بطريقة التعاقد وفقًا ملا يلي :

اأ ـ عقد بالرا�سي مع الوكيل احل�سري للمواد امل�سراة .
ب ـ بعد اإعالن مناق�سة اأ�سولية ويختار املجل�س املخت�س الطريقة املنا�سبة .

ج ـ بعد ا�ستدراج عرو�س اأ�سوًل .
د ـ اأن يحمل تاأ�سرية املحا�سب اإ�سعارًا بقانونية النفقة وتوفر العتماد الالزم .

مادة 19 :
ل يجوز عقد اأي نفقة مهمة مهما بلغت اإل بقرار من جمل�س الفرع اأو جمل�س النقابة ويرفق القرار مع اأمر ال�سرف .

مادة 20 :
هناك نفقـات معقــودة حكمًا ول حتتاج لعقد نفقــة وتعر�س على املجلــ�س بعد �سرفهــا مثل :

• النفقات الناجمة عن عقود لها �سفة ال�ستمرار مثل الإيجارات .	
• والنفقات النا�سئة عن العقود ال�سادرة وفق احتياجات ومتطلبات العمل مثل الرواتب والأجور .	
• نفقات الإنارة واملاء والربيد والربق والهاتف وما مياثلها .	
• ال�سرائب والر�سوم مبجرد ا�ستحقاقها اأو املطالبة بها .	
• النفقات الناجمة عن الأحكام الق�سائية املكت�سبة الدرجة القطعية .	
• جميع النفقات التي تدفع وفق ن�سو�س قانونية .	

ثانيًا ـ �سرف النفقات وتاأديتها :

مادة 21 :
توقع اأوامر ال�سرف العائدة للنقابة من النقيب اأو نائبة يف حال غيابه ومن اخلازن جمتمعني اأما يف الفروع فتوقع 

من ئي�س الفرع ومن خازن الفرع جمتمعني بعد تاأ�سريها من املحا�سب .

مادة 22 :
تبلغ امل�سارف املعتمدة التواقيع املعتمدة ملوقعي اأوامر ال�سرف .
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مادة 23 :
ل يكون اأمر ال�سرف نظاميًا ما مل تتوفر فيه ال�سروط التالية :

اأ ـ اأن يكون عقد النفقة املراد �سرفها لعقد مت وفقًا للتعليمات ال�سادرة .
ب ـ اأن يكون �سادرًا عن املحا�سبة وموؤ�سرًا عليه من رئي�س املحا�سبة يف النقابة اأو من حما�سب الفرع ويف حال 

رف�س جهاز املحا�سبة التاأ�سري على اأمر �سرف النفقة عليه اأن يبني �سبب رف�س التاأ�سري يف تقرير معلل يرفعه اإىل 
النقيب اأو رئي�س الفرع وملجل�س النقابة اأو جمل�س الفرع اأن ياأمر املحا�سب بالتاأ�سري على اأمر �سرف النفقة على 

م�سوؤوليته .
ج ـ اأن يكون �سادرًا عن العتماد املخ�س�س يف املوازنة و�سمن حدود العتمادات .

د ـ اأن تكون النفقة م�ستحقة الأداء خالل ال�سنة اجلارية ما مل تكن من ديون ال�سنني ال�سابقة .
هـ ـ اأن ترفق به جميع الأوراق الثبوتية التي تربر �سرف النفقة وفقًا لالأ�سول �سريطة اأن تكون اخلدمة قد اأديت 

فعاًل واملواد قد �سلمت والأ�سغال قد نفذت خالل ال�سنة اجلارية اأ�سوًل .

مادة 24 :
ت�سرف قيمة اأوامر ال�سرف لأ�سحاب ال�ستحقاق اإما نقدًا من ال�سندوق اأو مبوجب حوالة م�سرفية اأو بريدية اأو 
�سيك على امل�سرف املعتمد مقابل اأخذ تواقيع �ساحب ال�ستحقاق اأو وكيله القانوين اأو الو�سي ال�سرعي وذلك على 

م�سوؤولية اأمني ال�سندوق .

ثالثًا ـ حتقق وحت�سيل الإيرادات :

املادة 25 :
حتقق وت�ستوفى اإيرادات ال�سندوق وفقًا لالأنظمة اخلا�سة بالنقابة وطبقًا لتعليمات جمل�س النقابة اأو الفرع ويعترب 

املكلفون بهذه املهام م�سوؤولني عن كل اإهمال اأو تق�سري يف حت�سيل املبالغ امل�ستحقة.

املادة 26 : 
حتدد بقرار من املجل�س اأثمان بيع املطبوعات وبدل ال�سراك يف املجلة عن ال�سنة احلالية وال�سنني الالحقة و 

اأثمان مالحقها، كما حتدد اأثمان مطبوعات الفروع بقراراتها من جمال�سها .

املادة 27 :
ل يجوز لأحد من الأع�ساء اأو العاملني يف النقابة اأن يقب�س مبا�سرة اأي مبلغ من الأموال امل�ستحقة للنقابة اأو الفرع ما 

مل يكن خموًل بذلك اأ�سوًل .
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املادة 28 :
جتبى الإيرادات مبوجب اإي�سالت من دفر ذي ن�سخ مت�سل�سل الأرقام وممهور  بخامت ال�سندوق مبا يفيد قب�س 

املبلغ ومن املحا�سبة مبا يفيد ترحيل الإي�سال حل�ساباته اخلا�سة .

الباب الثالث
ال�سلف والأمانات و الكفالت

املادة 29 :
 تق�سم ال�سلف اإىل :

اأ. ال�سلف الدائمة وتعطى اإىل من يعتمدهم املجل�س لتاأمني الأعمال ال�سرورية وي�سرط يف معتمد ال�سلفة اأن يثبت 
وجودها كاملة لديه عند اأي طلب وان يربر ا�ستعمالها بالوثائق الثبوتية .

ب . ال�سلف لغايات معينة كما يلي :
       1. على ح�ساب تعوي�سات النتقال واأجور النقل .

      2. لتنفيذ العقود املربمة على اأن توثق حني اللزوم بتاأمينات اأو كفالت يقبلها جمل�س النقابة اأو الفرع .

املادة 30 :
 متنح ال�سلف مبوافقة خطية من النقيب اأو رئي�س الفرع واخلازن جمتمعني وذلك يف حدود العتمادات 

املر�سدة،وت�سدد عند انتهاء الغاية التي دفعت من  اأجلها على اآل تتجاوز مدة الت�سديد نهاية ال�سنة املالية .

املادة 31 :
تق�سم الأمانات اإىل :

اأ . املبالغ النقدية التي تو�سع يف �سندوق النقابة اأو �سندوق الفرع  اأو تودع يف احل�ساب امل�سريف وتقيد لأ�سحابها.
ب. احل�سميات اجلارية على اأوامر ال�سرف حل�ساب الأمانات.

ج. التوقيفات والتاأمينات العائدة للعقود اجلارية .
د . الأمانات املحجوزة مل�سلحة الغري .

املادة 32 : 
 ترد الأمانات اإىل اأ�سحابها اأو اإىل اجلهات املخت�سة مبوجب اأوامر الدفع .
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املادة 33 :
 يعتمد النقيب اأو رئي�س الفرع واخلازن جمتمعني من الكفالت املقدمة تنفيذًا لالأنظمة والعقود وتنظم املحا�سبة 

قيودًا بها .

الباب الرابع
ال�سندوق وم�سوؤولية العاملني 

املادة 34 :
 يحدد �سقف موجودات ال�سندوق مببلغ  50000 لرية �سورية ل يجوز جتاوزها وبو�سع الفائ�س عن احلد املذكور 

لدى امل�سرف املعتمد .

املادة 35 : 
يعّد رئي�س املحا�سبة يف النقابة او حما�سب الفرع م�سوؤوًل بالن�سبة ل�سحة وم�سروعية �سرف نفقات 

ال�سندوق،وكذلك بالن�سبة ل�سحة حتقق اإيرادات ال�سندوق وعن عدم اطالع املجل�س واخلازن على حقيقة الو�سع 
املايل لل�سندوق وذلك مع الحتفاظ بثبوتيات لهذا ال�ساأن .

املادة 36 :
يعّد اأمني ال�سندوق يف حال وجوده م�سوؤوًل بالن�سبة ملوجودات ال�سندوق و�سالمة اجلباية وحتققها و حركة الأموال 

وعمليات ال�سلف والأمانات و انتظامها.

املادة 37 :
يعّد اأمني امل�ستودع يف حال وجوده م�سوؤوًل بالن�سبة للمواد والتجهيزات وكافة املوجودات الأخرى املوجودة بعهدته.

املادة 38 :
يخ�سع اأمني ال�سندوق واأمني امل�ستودع اإىل تقدمي كفالت م�سرفية اأو عقارية اأو جتارية مبا ليقل عن مقدار ال�سلف اأو 
التجهيزات امل�سلمة يف امل�ستودعات يحدد مقدارها جمل�س النقابة او الفرع وحتفظ هذه الكفالت لدى خازن النقابة او 

الفرع بعد تنظيم قيود حما�سبة بها .

املادة 39 :
ي�سري املحا�سب يف تنظيم املحا�سبة وفق النظام املايل .
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املادة 40 :
يعد جهاز املحا�سبة يف نهاية كل �سنة مالية بعد اإجراء قيود اجلرد والت�سوية ميزانية ختامية ح�سب اأ�سول املحا�سبة 

املقبول يف تدقيق احل�سابات لعر�سها على املجل�س.

الباب اخلام�س
واردات النقابة وفروعها

املادة 41:
�سنويًا  العام  املوؤمتر  ويحددها  الأطباء  من  حت�سل  التي  النقابية  الر�سوم   .1

�سنويًا  العام  املوؤمتر  ويحددها  الت�سجيل  واإعادة  الأطباء  ت�سجيل  2..ر�سوم 
النافذة  للن�سو�س  وفقًا  واخلا�سة  احلكومية  والإعانات  الهبات   .3

والعقارات  الأموال  ريع   .4
التاأديب  جمل�س  بها  يحكم  التي  النقدية  الغرامات   .5

الفرع  عن  ت�سدر  التي  امل�سدقة  ر�سم   .6
النقابية  الهوية  ر�سم   .7

. الأطباء  من  لت�ستويف  العام  املوؤمتر  يقررها  التي  الأخرى  الر�سوم  جميع   .8
. اآخر  م�سروع  دخل  اأي   .9

املادة 42 :
تتاألف واردات النقابة من :

. �سنويًا  العام  املوؤمتر  يحدده  بر�سم  اآخر  فرع  اإىل  فرع  من  الطبيب  انتقال  ـ   1
. التاأديب  جمال�س  لدى  وال�ستئناف  الأتعاب  تقدير  جلنة  قرار  على  العرا�س  ر�سم  ـ   2

. والعقارات  الأموال  ريع  ـ   3
. النافذة  الن�سو�س  وفق  اخلا�سة  و  احلكومية  والإعانات  الهبات  ـ   4

. النقابة  عن  ت�سدر  التي  امل�سدقات  ر�سم  ـ   5
. ال�سنوي  اجلدول  ملحق  يف  الن�سر  ر�سم  ـ   6

. ال�سنوية  وارداتها  كاملة   من  �سنويًا  العام  املوؤمتر  ويحددها  الفروع  م�ساهمة  ـ   7
. العام  املوؤمتر  ويحددها  باملجلة  ال�سنوي  ال�سراك  ر�سم  ـ   8
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املادة 43 :
اأ. الأطباء الذين يوؤدون خدمة العلم الإجبارية ول يزاولون العمل يف العيادات اخلا�سة يقدمون طلب اإعفاء من 

الر�سم ال�سنوي فينتظر فيه جمل�س فرعهم ويحدد ن�سبة الإعفاء يف �سوء ميزانية الفرع من ح�سة الفرع من 
الر�سم ال�سنوي فقط دون ح�سة النقابة املركزية ويكون الطلب مرفقًا بتعهد خطي من �ساحب العالقة بدفع كامل 

الر�سم يف حال مزاولته املهنة يف عيادة خا�سة.
ب . الأطباء املع�سرون الذين تقرر اإعالتهم من ال�سندوق  التعـــاوين، يتقدمون بطلب اإعفاء اإىل جمل�سهم ليحدد 

ن�سبة الإعفاء من ح�سة الفرع من الر�سم ال�سنوي .
ج . يعفى اأطباء الأ�سنان الذين ي�سابون مبر�س طارئ يوؤدي اىل اإغالق عيادتهم ويعطلهم عن العمل مدة تزيد عن 

ثالثة ا�سهر من الر�سم ال�سنوي ويعاد اإليهم الر�سم اإن كانوا قد دفعوه .

املادة 44 : 
تقدم طلبات الإعفاء من الر�سم ال�سنوي يف ال�سهرين الأوليني يف كل عام با�ستثناء ما ورد يف الفقرة جـ  من املادة  
اآذار من كل عام . 40  ال�سابقة اىل الفرع املخت�س ليبت فيها ويبلغ القرار اإىل �ساحب العالقة قبل نهاية �سهر 

املادة 45 :
ترفق الطلبات بكافة الأوراق الثبوتية  والتعهدات الر�سمية التي يطلبها جمل�س الفرع ويحال اإىل جمل�س التاأديب 

واملحاكم املخت�سة كل من قدم اأوراق ثبوتية مزورة اأو غري مطابقة للواقع .
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الباب ال�ساد�س
اأحكام عامة

املادة 46 :
 يو�سع هذا النظام مو�سع التنفيذ من تاريخ ت�سديقه من وزارة ال�سحة .

املادة 47 : 
ي�سع جمل�س النقابة او الفرع مناذج الدفاتر وم�ستندات القيود وي�سدر التعليمات الالزمة لتطبيق اأحكام هذا 

النظام .

املادة 48 : 
توؤول اأموال النقابة والفروع وكافة اجلمعيات العلمية التابعة لها يف حال انحاللها لأي �سبب كان تلقائيًا اإىل 

�سندوق التقاعد .

املادة 49 : 
يحق ملجل�س النقابة اأن يجري التعديل املنا�سب على الر�سوم على ان ي�سبح نافذ املفعول بعد موافقة املوؤمتر العام 

عليه.


