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 ـ 1المادة   ـ
 

وردت يف هــ ا القــااوع املعنــى املــكل  ااــب  ــ   يقصــد بالتعــابت التاليــا أين ــا 

 منها : 

 وزارة الصحا .   الوزارة :

  وزير الصحا . الوزير : 

 وريا . ساقابا أطكاء األسناع يف   النقابا :

 اقيب أطكاء األسناع يف سوريا .   النقيب :

 جملس إدارة اخلزااا )جملس النقابا ( .  اجمللس :

 (.اقيب أطكاء األسناع يف سورياس إدارة اخلزااا )رئيس جمل  رئيس اخلزااا:

 املؤمتر العام لنقابا أطكاء األسناع يف سوريا .   املؤمتر العام :

 أطكاء األسناع يف سوريا .خزااا تقاعد   خزااا التقاعد:

طكيــب األســناع العربــر الســورح ومــمل يف حك ــه املســ   يف   العضو :

 النقابا أصواًل.

اع عضو يف املؤمتر العام ومنتخـب منـه   راقـب    طكيب أسن  املراقب:

 .ممل أعضاء جمالس النقابا السابقلللخزااا على أع يكوع 

وهــو عضــو جملــس اقابــا أطكــاء األســناع يف ســوريا املســؤو     اخلازع:

 ماليًا عمل خزااا التقاعد . 

ــا      الفرع : فـــرع النقابـــا يف  ـــ  حمافظـــا مـــمل حمافظـــات ا  هوريـ

  العربيا السوريا .

  النظام الداخلر خلزااا التقاعد .  النظام :

 العضو احملا  على التقاعد أصواًل .   املتقاعد :
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 الثانيالفصل 
 

 إنشاء خزانة التقاعد ومواردها
 

  ـ 2المادة  ـ

 .حتدث يف النقابا خزااا للتقاعد مر زها مدينا دمشق

 

 ـ 3المادة   ـ
تقاعديـــا  اتـــبرووعـــائمته   لألعضـــاء أع تـــؤممل  هـــدخل اخلزااـــا 

 . القااوعوتعويضات وإعااات وفقًا ألحكام ه ا 

 

 ـ 4المادة   ـ
 ـااوع الاـاار مـمل    شـهر  تكدأ السنا املاليـا خلزااـا التقاعـد مـمل أو      

  ااوع األو  ممل السنا افسها . 31   عام  وتنتهر يف 

 

 ـ 5المادة   ـ
خزااا التقاعد شخص اعتكارح مياله النقيـب بوصـفه رئيسـًا جمللـس     

دارتها وله احلق بإقاما دعاوى لـدى احملـا   بكـ  مالـه عمقـا بشـؤوع       إ

حــق متلــم األمــوا  املنقولــا ولــت املنقولــا واســتا ارها  ــا  اخلزااــاو ولــه 

أو اجمللـس  أعضـاء  ينيـب عنـه أحـد     ولـه أع  حيقق أهداخل خزااـا التقاعدو 

 أحد الو مء القااوايل .
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  ـ 6المادة   ـ
 اا ممل : اتتألف موارد اخلز

س  /   .1000يستوفى ممل األعضاء حبيث ال يق  عمل /رس  سنوح  .1

 وحيدد مقداره ممل قك  املؤمتر العام.

غايـا والوصـفات   مثمل أوراق التقارير الطكيا اليت تعّد خصيصًا هل ه ال .2

 . املقررةباستع اهلا ودفع قي تها  األسناع أطكاءالنقابيا  ويلزم 

 ريع أموا  خزااا التقاعد . .3

 ت اخلزااا.أرباح مطكوعا .4

 التعويضات اليت ميكمل أع حيك  بها ملصلحا اخلزااا  .5

 الغرامات اليت تفرض ممل قك  جملس النقابا وفروعه. .6

ق ادياقلـها مـمل صـن    املـؤمتر العـام أو جملـس النقابـا    قـرر  املكالغ اليت ي .7

 النقابا إىل صندوق التقاعد .

واد أمثاع اللصاقات ذات القي ا الـيت تلصـق مـمل قكـ  النقابـا علـى املـ        .8

علـى االالت اليدويـا   املخـابر السـنيا و  املستهلكا يف طكابـا األسـناع و  

 الصغتة واألجهزة الككتة .

ــيت   .9 ــس إدارة  يتقاضــاهااألجــور ال ــا جمل ــه مــمل    النقاب لقــاء مــا يقــوم ب

 .خربات فنيا

 مجيع املوارد املشروعا األخرى . .10
 

 ـ 7المادة  ـ
مـمل   السادسـا ادة  (ممل املـ  1الفقرة )  الرس  املكل يف ميكمل تعدي  

 أحكام ه ا القااوع بقرار يصدر عمل املؤمتر العام وتصدق ممل الوزير . 



 ـ 6ـ 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 

 إدارة خزانة التقاعد
 

 ـ 8المادة  ـ
 النقابايدير خزااا التقاعد جملس 

 

 ـ 9المادة  ـ
ــًا       ــًا للســر وخازا ــا مــمل بــل أعضــائه أمين عــمل ينتخــب جملــس اخلزاا

 .خزااا التقاعد

 

  ـ 10دة  الما ـ
يف موعـــد ااتخابـــات النقابـــا مراقكـــًا جمللـــس   املـــؤمتر العـــامنتخـــب ي

 .وجيب أع يكوع ممل أعضاء جمالس النقابا السابقل اخلزااا

 

 ـ 11المادة   ـ
ــا ويــدع يقــوم املراقــب بتــدقيق   حلضــور اجت اعــات   ىأع ــا  اخلزاا

 اجمللس ممل قكـ  رئيسـه وعلـى اجمللـس أع يكلغـه مجيـع القـرارات الصـادرة        

 عنه.
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 ـ 12المادة   ـ
خزااــا التقاعـد هـو أ اريـا أعضــائه    اصـا  اجت ـاع جملـس     يعتـرب  

لس بأ اريا أصوات احلاضريمل ويرجع عند تسـاويها  اجملتؤخ  قرارات و

 ا ااب ال ح فيه الرئيس أو اائكه يف حا  ليابه .

 

 ـ 13المادة   ـ
لدى  ايااملد الطعمل بطريق النقض أمام الغرفالس اجملقرارات  تقك  

ــو        ــااوع أصـ ــددة يف قـ ــد احملـ ــروحمل واملواعيـ ــق الشـ ــنقض وفـ ــا الـ حمك ـ

 احملا  ات وتفص  حمك ا  النقض بالطعمل بقرار مربم.

 

  ـ 14المادة   ـ
 على األق  بدعوة ممل رئيسه . ع جملس إدارة اخلزااا مرة    شهرجيت 

 

 ـ 15 المادة  ـ
يقــوم  وإلشــراخل علــى اخلزااــا  صــاحب الصــمحيا با اجمللــس يعتــرب 

 باألمور التاليا : القااوعوفقًا ألحكام ه ا 

 تس ي  األموا  وحفظها واستا ارها . .1

 للراتب التقاعدح لل ؤمتر العام.املكلغ الكام   اقرتاح قي ا .2

التقاعديـا   هحقوقـ العضو املريض على التقاعد وتصـفيا  تقرير إحالا  .3

 . القااوعوتوقيفها وإسقاطها وفقًا ألحكام ه ا 

ألطكـاء األسـناع املنصـول عليهـا يف القـااوع وحتديـد        تمنع اإلعااـا  .4

 .مقدارها



 ـ 8ـ 

 

 

مراقكا مجيع املطكوعات ذات القي ا العائدة خلزااا التقاعـد وحسـمل    .5

 .القااوعممل ه ا  السادسا( ممل املادة  2تنفي  أحكام الفقرة )

 المزمـا تعيل موظفل إلدارة أع ا  اخلزااا وإقرار صـرخل النفقـات    .6

 دة يف موازاتها .وم ض مل حدود االعت ادات املرصاخلزااا وذل إلدارة

 الفص  يف    األمور املتعلقا باخلزااا . .7

تكليـــف حماســـب قـــااوار جمـــاز يقـــوم بتـــدقيق حســـابات اخلزااـــا   .8

 واملصادقا على احلسا  اخلتامر.

 

 ـ 16 المادة  ـ
ــنا   1  ــا يف  ــــ  ســ ــا . يضــــع جملــــس إدارة اخلزااــ ــا ماليــ موازاتهــ

  ــــا يقــــوم بإاــــاز امليزاايــــا العامــــا املقكلــــا ا املاليــــللســــنا التقديريــــا 

عليهــا مــمل قكــ     للتصــديقواحلســابات اخلتاميــا للســنا املاليــا املنقضــيا     

املؤمتر العـام بعـد اإلطـمع علـى تقريـر مفـتب احلسـابات يف اجت ـاع عـام          

 يعقد بناًء على دعوة النقيب خم  الالث األو  ممل السنا .

املــؤمتر العــام يف موعــده ااعقــاد . إذا حالــظ ظــروخل اســتانائيا دوع 2

ــا     ــا للســنا املاليــا املقكل  امليزاايــا العامــا  وتصــديق  إلقــرار املوازاــا التقديري

بعـد اإلطـمع علـى تقريـر مفـتب احلسـابات يسـت ر         ااخلتاميـ  اتواحلساب

جملس اخلزااا يف ا كايا واإلافاق على أسـاس املوازاـا السـابقا إىل حـل     

رار املوازاــا ا ديــدة ويعــرض علــى هــ ا املــؤمتر اجت ـاع املــؤمتر العــام وإقــ 

 احلسا  اخلتامر للسنا املاليا لتصديقه.

 



 ـ 9ـ 

 

 

 ـ 17المادة   ـ
 ار ممل املصارخل املوثوقـا  األموا  واإلسناد يف مصرخل أو أ. تودع 1

أعضـاء   ثلاـر املعينا بقرار ممل جملس اخلزااا ويصدر ه ا القرار حبضـور  

 توقيع الرئيس واخلازع .اجمللس وال جيوز سحب شرء منها إال ب

أع حيتفظ مبكلغ يقّدر حده األعلـى جملـس    ألمل الصندوق. جيوز 2

 .ويقره املؤمتر العام إدارة اخلزااا

مـمل  . ال جيوز التصرخل بشرء ممل أموا  اخلزااـا إال اسـتنادًا لقـرار    3

موقــع مــمل أ اريــا ثلاــر األعضــاء يف حالــا ســحب مكلــغ يت ــاوز      اجمللــس

 . املليوع لتة سوريا

 . أوامر اإليداع والصرخل يوقعها الرئيس واخلازع .4

 

 ـ 18المادة   ـ
مـمل أمـوا  اخلزااـا      قس  يقر استا ارجيوز جمللس إدارة اخلزااا أع  .1

يف أسه  حكوميا ثابتا الدخ  ولت خاضعا لتقلكات األسـعار أو يف  

ــا  ــا الصــندوق أو مشــاريع اســتا اريا   تلكــات  وأأبني ــم  لتغ ي وذل

 . املؤمتر العامبتفويض ممل 

يرتك قس  ممل أموا  اخلزااا بدوع استا ار لسهولا صرخل املعاشات  .2

 واملصروفات املستحقا يف حينها .

 

 

 



 ـ 10ـ 

 

 

 ـ 19المادة   ـ
يقـــرتح جملـــس اخلزااـــا اظامـــًا داخليـــًا وماليـــًا إلدارة أمـــوا  خزااـــا  

التقاعد ويقره  املؤمتر العام ويصدق أصواًل ممل الوزير وبالتنسيق مع وزارة 

 املاليا .

 

 الرابعالفصل 
 

 والتعويضات الرواتب

 
 ـ 20المادة  ـ

التقاعــدح وســائر النفقــات وضــع موزااــا   الراتــبيراعــى  يف حتديــد 

 اوز جم وع ما يصرخل منها مخسًا وسكعل يف تخزااا التقاعد حبيث ال ي

ممل  وارداتها وحيفظ الكاقر باس  أموا  احتياطيا وتأمينًا هل ه الغايا  ااملئ

ــ ــد   حيـ ــا التقاعـ ــس إدارة خزااـ ــع أو   ق جمللـ ــام رفـ ــؤمتر العـ ــرتاح إىل املـ االقـ

 املقررة سابقًا . ختفيض مقدار الرواتب
 

 ـ 21المادة   ـ
أع يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشـروحمل   للعضوحيق  

 :االتيا

 أع يكوع امسه مقيدًا يف جدو  النقابا . .1

عليه منـ  تـاريخ تسـ يله إال     أع يكوع مسددًا مجيع الرسوم املرتتكا .2

 قااوايا . ةإذا سكق أع اعفر منها بصور



 ـ 11ـ 

 

 

ــا طــب    .3 األســناع يف ســوريا مــدة ال تقــ  عــمل   أع يكــوع قــد زاو  مهن

ثمثل سنا متصلا أو متقطعا وذلم ابتداء ممل تاريخ قيـده يف جـدو    

 الستل ممل ع ره. أمتالنقابا أو 

أراضـر ا  هوريـا   يستانى ممل الفقرة السابقا ممل زاو  املهنـا خـار     .4

ــدفع        ــه أع ي ــا الســوريا ويرلــب االســت رار بالتســ ي  فيحــق ل العربي

على العضـو املقـي  خـار  أراضـر ا  هوريـا العربيـا        ةالرسوم املقرر

على أع حيدد املـؤمتر العـام مقـدار    السوريا ولكافا صناديق النقابا 

مــمل هــ ه   % 75هــ ه الرســوم وأال تقــ  حصــا خزااــا التقاعــد عــمل       

 الرسوم.

ومــمل يف حك هــ  أع يكــوع مــمل رعايــا ا  هوريــا العربيــا الســوريا  .5

  سنوات. مخسملدة ال تق  عمل 

أع يتحقق جملس اخلزااا بالطريقا الـيت يراهـا مناسـكا مـمل مزاولتـه       .6

 املهنا داخ  أو خار  أراضر ا  هوريا العربيا السوريا .

 

 ـ 22المادة   ـ
 : االتيااملدد  مزاولا املهناال تدخ  يف حسا  

 . مسلكراالاقطاع عمل الع   بسكب قضائر أو  .1

خار  أراضـر ا  هوريـا العربيـا السـوريا ويسـتانى مـا        املهنامزاولا  .2

 ( ممل املادة السابقا ممل ه ا القااوع.4ورد يف الفقرة )

الغيـا   ا  هوريـا العربيـا السـوريا إذا زـاوز      خـار  أراضـر  الغيا   .3

ــهر ــا أشـ ــدة   ثمثـ ــنا الواحـ ــا يف السـ ــمل مـ ــا أو  مل يكـ ــد الدراسـ بقصـ



 ـ 12ـ 

 

 

ــا و   العضـــوالتخصـــص وعلـــى  ــكقًا بهـــ ا الغيـ ــا مسـ أع خيـــرب النقابـ

التقاعديــا  الرســوممــمل ســدد  3و 2ويســتانى مــمل أحكــام الفقــرتل  

والرســـوم املقـــرة علـــى العضـــو املقـــي  خـــار  أراضـــر   عليـــه  الواجكـــا

 مبوجب قرار املؤمتر العام .ا  هوريا العربيا السوريا 

 ها رسوم النقابا واخلزااا .املدد اليت مل تدفع عن .4

  

  ـ 23المادة   ـ
ــى     ــاء األســناع احملــالوع عل ــب التقاعــدح التقاعــد يســتحق أطك  الرات

   ا يلر :

امثل سنا أو أ ار يف مزاولا املهنا ال امًم ممل  أمت  راتكًايستحق  .1

 . القااوعوفقًا ألحكام ه ا 

وبلغ السـتل   مخسا عشر عامًاغظ مزاولا املهنا مدة ال تق  عمل إذا بل .2

راتكًا تقاعديًا شهريًا يعاد  جـزءًا مـمل ثمثـل     العضويعطى ممل الع ر 

 ممل املعاش التقاعدح الكام  مضروبًا بسين مزاولته املهنا.

إذا زاوزت مدة املزاولا الامثل عامًا يعطـى العضـو تعويضـًا سـنويًا      .3

يعــاد  مــا مقــداره راتــب شــهر تقاعــدح عــمل  ــ  عــامل تزيــد علــى    

ثل مه ـا بلغـظ مـدة املزاولـا وذلـم بعـد إحالتـه إىل التقاعـد وال         الام

 ه ا القااوع. تطكق ه ه الفقرة  على احملالل على التقاعد قك  افاذ 

ــا    .4 ــوفى مــمل   يســتفيد أصــحا  احلقــوق التقاعدي للعضــو املســ   واملت

 ممل  ام  الراتب التقاعدح بغض النظر عمل سين املزاولا .  90%

 



 ـ 13ـ 

 

 

 ـ 24المادة   ـ
اخل ســا عشــر ســنا يف  احملــا  علــى التقاعــد العضــو ــ  مل يكإذا 

تعويضًا مقطوعًا يعـاد  املعـاش    يعطىمزاولا مهنته وبلغ الستل ممل الع ر 

 التقاعدح الشهرح الكام  مضروبًا بسين مزاولا املهنا.

 

  ـ 25المادة   ـ
لت ااشئ عمل مزاولتـه   بعاها أو مبرض عضا  العضو. إذا أصيب 1

حت ــًا علــى التقاعــد وميــنع    لــت قــادر علــى مزاولتهــا حيــا  صــكعأاملهنــا و

 : االترعلى الوجه التقاعدح املعاش 

ال تــزيد علـى العشـر سـنوات     املهناأـ إذا  ااظ املدة اليت زاو  فيها 

  ح.التقاعد الراتبفيســتحق اصف 

 . الراتب التقاعدحاوزت املدة عشر سنوات فيستحق متام ز  ـ إذا 

املتوفى أع يستفيدوا  ورثا العضو  ـ ألصحا  احلقوق التقاعديا ممل 

ممل ( 3) ةممل أحكام ه ه املادة  دوع التقيد بالشرطل امل  وريمل بالفقر

 ./ ممل ه ا القااوع21/املادة 

ــا فيســتحق      2  ــه املهن ــظ اإلصــابا ااشــئا عــمل ســكب مزاولت . إذا  اا

 املصا  متام املعاش مه ا  ااظ مدة املزاولا.

ــ. تاك3 ــاء    يـ ــا أطكـ ــمل ثمثـ ــا مـ ــا مؤلفـ ــر  نـ ــرض بتقريـ ــا واملـ ظ العاهـ

 جملس إدارة خزااا التقاعد . يعينها)الل نا الطكيا(   اختصاصيل

 
 



 ـ 14ـ 

 

 

  ـ 26المادة   ـ
سـ ــ  يف النقابـا بعاهـا أو مـرض أو حـادث      امل العضو. إذا أصيب  1

ــا وثكــظ ذلــم ب      ــا ملــدة مؤقت ــا أو االســت رار فيه ــا املهن عــد مينعــه مــمل مزاول

ــا املنصــول    ع ــا الطكي ــى الل ن ــارضــه عل ــادة   عليه مــمل هــ ا   /25/يف امل

حيق جمللس إدارة خزااا التقاعد أو بناًء على طلكـه منحـه تعويضـًا     القااوع

لت ديـد  ل اوز املعاش التقاعدح الكام  ملدة سنا واحدة قابلا تشهريًا ال ي

 على أع ال تت اوز السنتل .

 

 ـ 27المادة   ـ
األعضــاء احملــا  علــى التقاعــد مــمل جــدو     العضــويشـطب اســ .  1 

 يف س   النقابا . املقيديمل

 ارسا مهنا طب األسناع  فتع عيادة أو املتقاعد للعضو. ال جيوز  2

بطلـــب مـــمل زممئـــه أو الطكيـــا الـــيت يـــدعى إليهـــا  االستشـــاراتباســـتاناء 

ــات أو مشـــ  ــالدراسـ ــربات   أو أل ورات عل يـ ــا أو خـ ــيا اظريـ ــراض تدريسـ لـ

 .قضائيا

 

 ـ 28المادة  ـ
يف الــدولــا أو   طكيـا وظيفا لـت ال ح يّعل ب املتقاعدللعضو . يـحق 1

املؤسسات العاما أو اخلاصا أو الدوليا أع جي ع بل راتب أو تعويض ه ه 

 التقاعدح . راتكهالوظيفا وبل 



 ـ 15ـ 

 

 

أع ميـارس   ألسـكا  لـت صـحيا    احملا  على التقاعـد  للعضو. حيق 2

ر  ا  هوريــا العربيــا الســوريا مــع تقاضــيه راتكــه  مهنــا طــب األســناع خــا 

 التقاعدح .

احملا  على التقاعد أع يعود مل ارسا مهنتـه إذا وجـد    للعضو. حيق 3

يف افسه الكفـاءة وذلـم بعـد موافقـا الل نـا  الطكيـا الـيت يعينهـا جملـس          

يســتعاد منــه تعــويض اهايــا اخلدمــا ويقطــع  خزااــا التقاعــد علــى أع  ةإدار

إليه التعويض السابق دوع زيـادة عنـد إعـادة إحالتـه     اعدح ويعاد التق راتكه 

 على التقاعد جمددًا.

ـ حيق جمللـس اخلزااـا إعـادة فحـص العضـو احملـا  علـى التقاعـد           4

 صحيًا مرة    سنتل وقطع الراتب عمل الطكيب ال ح اليستحقه .

 

 ـ 29المادة   ـ
 حت ـــز إال ال تنقـــ  احلقـــوق التقاعديـــا واملـــنع الشخصـــيا للغـــت وال

ــأو ملطتســديدًا لنفقــا شــرعيا   ــا   ب خزااــا التقاعــد أو الي ــا أو اخلزاا النقاب

 الدولا . العاملل يفيف حدود النسب املقكولا يف ح ز رواتب  العاما 

 

 ـ 30المادة   ـ
ال جيـوز أع يكـوع احلكـ  مبنـع العضــو مـمل مزاولـا املهنـا الصــادر        

رمااـه مـمل حقوقـه التقاعديـا     عمل السـلطات القضـائيا أو النقابيـا سـككًا حل    

ــا يف املــادة /  املكتســكا حبكــ  هــ ا القــااوع إال يف األحــوا     /  39املكين

 .منه



 ـ 16ـ 

 

 

 

 ـ 31المادة   ـ
أو  الشهر ال ح يلر تاريخ . يكدأ استحقاق احلقوق التقاعديا ممل  1

 قرار إحالته على التقاعد . العضو تكليغ 

ــ م  املرتت  مخــس ســنوات . تتقــادم مبــدة   2 ــع ال ــا   مجي ــى خزاا ــا عل ك

 التقاعد .

. ال يكــدأ ســرياع التقــادم في ــا يتعلــق باملعاشــات املســتحقا إال مــمل   3

ويه ـــ  طلـــب مـــمل زـــاوز مـــدة مخـــس  تـــاريخ اســـتحقاقها ويســـق  منهـــا 

 . السنوات امل  ورة
 

 

 الخامسالفصل 
 

 والتعويضات الرواتبانتقال 
 

 ـ 32المادة  ـ
مبوجـب   لألعضـاء ختصـص  ق  احلقوق التقاعديا واملـنع الـيت   تتنأ . 

 : االتياوفقًا لألحكام  الورثاإىل  القااوعه ا 

 بالراتـب ـ العامـ  أو املتقاعـد ـ املتـوفى الـ يمل هلـ  احلـق           ورثا العضو

 ه : والتقاعدح 

 الزو  أو الزوجات الشرعيات . .1

املصــابوع  واالبــاءاألبنــاء الــ يمل مل يت ــوا الاامنــا عشــرة مــمل ع ــره    .2

و ـــااوا حمـــرومل مـــمل مـــوارد الـــرزق  بعلـــا متـــنعه  مـــمل الكســـب 



 ـ 17ـ 

 

 

إذا  ـــاع يـــوم الـــوالدة لكافيـــا إلعاشـــته  مه ـــا  ـــاع ع ـــره و ا

سب السمل ممل اليوم األو  ممل شـهر  ـااوع الاـاار لسـنا     تجمهواًل حي

 .  والدته

 ما مل يكمل هلمل مورد آخر . الكنات العازبات  .3

 األرام  واملطلقات ما مل يكمل هلمل مورد آخر . .4

لـأل  واألم واألخـوات العازبـات أو األرامـ  أو      بصورة استانائيا حيـق  .5

املطلقــات احملــرومل مــمل مــوارد الــرزق الكافيــا إلعاشــته  املطالكــا  

شــريطا أع ال املتــوفى   بنصــيكه  مــمل املعــاش عــمل ولــده  أو أخــيه     

ولألخوات أخ أو معيـ  آخـر لـه حمـ  إقامـا      يكوع لألبويمل ولد آخر  

ميكــمل إلزامــه شــرعًا      دائــ  بأراضــر ا  هوريــا العربيــا الســوريا    

 بتأمل معيشته  وهو قادر على إعاشته  .

امل  ورة مل توافر الشروحمل محقق جملس إدارة خزااا التقاعد تي  ـ 

 اليت يراها مناسكا مع التقيد بس مت األحوا  املدايا . آافًا بالطرق
 

 ـ 33المادة   ـ
اتـه  املتقاعـد يـوم وف   العضـو يوزع معاش التقاعد ال ح  اع يتقاضاه  .1

أو ال ح  اع يستحقه لـو جـرت تصـفيته يف اليـوم الاـاار مـمل تـاريخ        

تـوزع بـل أصـحا       % 90و إىل صـندوق التقاعـد    %10الوفاة بنسكا 

 .وفق اإلرث الشرعراحلقوق 

 مــــمل %90ال يســــتحق معــــاش التقاعــــد في ــــنع  العضــــو. إذا  ــــاع  .2

ــالر       ــوم الت ــو جــرت تصــفيته يف الي ــ ح  ــاع يســتحقه ل التعــويض ال



 ـ 18ـ 

 

 

وفاتـــه وجيــرح توزيـــع  امــ  هـــ ا التعــويض بـــل أصـــحا      لتــاريخ 

 االستحقاق وفقًا للفقرة السابقا .

 

 ـ 34المادة   ـ
 ممل تاريخ وفاته. لعائلا العضويكدأ استحقاق احلقوق التقاعديا 

 

  ـ 35المادة  ـ
 الزوجات اهائيًا عند زواجهمل . راتب. يقطع 1

ة ممل الع ـر إال احلـاالت   الكنل عند إمتامه  الاامنا عشر راتب. يقطع  2

 : االتيا

 العل ـر  أ ـ  إذا  ااوا حا  إمتامه  الاامنا عشرة يتابعوع التحصـي   

حتى ايلـه  شـهادة التعلـي  العـالر شـريطا أع       الراتبفياابر على إعطائه  

إذا  راتكه  اع بسكب صحر ويقطع  إذايتابعوا التحصي  دوع ااقطاع إال 

 ار مـمل مـرتل أثنـاء  ـ      أممل الع ر  رسكوا بعد إ  اهل  الاامنا عشرة

مــمل مــدتر التحصــي  الاــااوح والعــالر وتطكــق أحكــام هــ ه الفقــرة علــى    

 الكنل ال يمل زاوزوا الاامنا عشرة عند وفاة مورثه  .

  ـ إذا  ااوا معلولل وحمـرومل مـمل مـــــوارد الـرزق فياـــــابر علـى        

هــ ه املعاشــات  ــ  إعطائهـــــ  حصــته  طيلــا مــدة العلــا ويعــاد النظــر يف 

سنتل على األ ار ويقطع يف    وقظ إذا حتقق فقداع أحد الشـروحملو  

وياكظ حرماع املوارد والع ـز عـمل تأديـا افقـات التحصـي  بتحقيـق جيربـه        



 ـ 19ـ 

 

 

جملــس إدارة اخلزااــا وتاكـــظ العلــا بشــــــهادة مــمل الل نـــا الطكيــا املؤلفـــا      

 . القااوعممل ه ا  /25/مبوجب املادة  

 

 

 ـ 36المادة   ـ
أرامـ  أو   أصـكحمل وإذا  و جهـمل ازوراتب الكنات واألخوات عنـد  يقطع 

مطلقــات أو مه ــورات حبكــ  الطــمق ه ــرًا ال يرتتــب معــه النفقــا علــى   

ــيهمل        ــاد إل ــدها الطــمق يع ــف الــيت ال جيــوز عن ــد الطوائ ــزو  للزوجــا عن ال

 .الراتب

ثـ    راتكـه أما إذا  مل متزوجات حل وفاة مـورثهمل ومل يسـتفدع مـمل    

رام  أو مطلقات أو مه ورات باملعنى الوارد يف ه ه املادة  فينلمل أ أصكحمل

 . القااوعوفقًا ألحكام ه ا  الراتباصيكهمل ممل 

 

 ـ 37المادة   ـ
مـمل املـادة     /5/أصحا   احلقوق املشار إليه  يف الفقـرة   راتبيقطع 

إذا حتقق فقداع أحد الشروحمل املنصـول   / ممل أحكام ه ا القااوع32/

 قرة امل  ورة .عليها يف الف

 

 ـ 38المادة   ـ
ملـها  إذا تويف أحد أصحا  احلقوق أو فقد حقه تسق  حصته بكا

 وتصكع حقًا مكتسكًا للخزااا.



 ـ 20ـ 

 

 

 

 

 
  

 السادسالفصل 
 

 سقوط الحقوق التقاعدية
 

 ـ 39المادة  ـ
 :العضو يف احلالتل االتيتل.  تسق  احلقوق التقاعديا عمل  أ

 العربيا السوريا .إذا جرد ممل جنسيا ا  هوريا  .1

 إذا حك  عليه مبنعه ممل مزاولا املهنا اهائيًا . .2

تنتق  احلقـوق التقاعديـا يف احلـالتل الـواردتل يف الفقـرة ) أ (      ـ    

 ممل ه ه املادة إىل أصحا  االستحقاق   ا لو تويف العضو.

 

 ـ 40المادة   ـ
 الراتــبمــمل املطالكــا مبــا يســتحقواه مــمل  ورثــا العضــوال يســق  حــق 

لتقاعـدح مه ــا  ااــظ األســكا  الـيت ارتككهــا هــوو  وال يســق  حقهــ    ا

 طلب اصيكه  ممل التعويض . مملأيضًا 

 

 

 



 ـ 21ـ 

 

 

 

 
 

 

 السابعالفصل 
 

 ق المراجعةطر
 

 ـ 41المادة  ـ
نع بنــاًء علــى طلــب خطــر يقــدم تصــفى احلقــوق التقاعديــا وتقــرر املــ

قــًا عــمل طريــق جملــس فــرع النقابــا مرفلــس خزااــا التقاعــد مكاشــرة أو جمل

 .  يع األوراق الاكوتيا

 

 ـ 42المادة   ـ
شـهريمل مـمل تـاريخ     خـم  على اجمللس أع يكظ بالطلكات الواردة إليـه  

قـات الــيت  ورودهـا ولـه أع يقـرر متديــد هـ ه املـدة إذا اقتضــظ ذلـم التحقي      

ــغ قــرار    ــى أع يكل ــا عل ــد إىل املســتدعر  جيريه وال جيــوز أع يســت ر   الت دي

الطلــب مرفوضــًا حك ــًا إذا ااقضــى  تــرب عالت ديــد ا اــر مــمل شــهريمل وي 

 امليعاد امل  ور ومل يكظ اجمللس فيه .

 

 ـ 43المادة  ـ



 ـ 22ـ 

 

 

القرارات النهائيا الصادرة عـمل جملـس خزااـا التقاعـد قابلـا للطعـمل       

بطريـق الـنقض أمـام الغرفــا املدايـا لـدى حمك ــا الـنقض وفـق الشــروحمل        

وتفصـ  حمك ـا   واملواعيد واألصو  املقررة يف قااوع أصو  احملا  ات 

 النقض يف الطعمل بقرار مربم.

 
 

 

 الفصل الثامن
 

 العقوبات
 

 ـ 44مادة  ـ
يعاقــب جملــس الفــرع بغرامــا مقــدارها مخســا آالخل لــتة ســوريا يف  

املــرة األوىل وتضــاعف عنــد التكــرار لكــ  مــمل  تــب وصــفا أو تقريــرًا   

هـ ه   طكيًا على لت األوراق املقكولا مبوجب أحكام ه ا القااوع و وتعد 

 الغراما بقرار ممل املؤمتر العام .

 

 ـ 45مادة  ـ
ــادة )    ــا يف املـ ــول عليهـ ــات املنصـ ــب بالعقوبـ ــااوع  445يعاقـ ــمل قـ ( مـ

العقوبات العام ممل قلد أو زور األوراق املعدة لكتابا الوصفات أو التقارير 

 الطكيا أو اللصاقات النقابيا .

 

 ـ 46مادة  ـ



 ـ 23ـ 

 

 

ــا يف هــ ا ا    ــات املنصــول عليه ــااوع وفــق األصــو    حتصــ  الغرام لق

 النقابيا وتعود ه ه الغرامات لصاحل صندوق خزااا التقاعد .

 

 ـ 47مادة  ـ
ـ جمللــس إدارة خزااــا التقاعــد أع ينتــد  أحــد أطكــاء األســناع أو      1

أحد موظفيه ملراقكا الرسوم واستع ا  األوراق واللصاقات وفقًا ألحكـام  

ع شــكاوى املرضــى هــ ا القــااوع ويكــوع هلــ ا املنــدو  حــق تاكيــظ ورفــ   

ــا أمــام املراجــع       ــا ومتابعته ــق فيه ــا للتحقي ــا إىل النقاب باملخالفــات املرتكك

 القااوايا ويرتك أمر الكظ مبا  ه ه املخالفات إىل الوزارة .

ـ يقس  العضو أو املوظف املنتد  هل ه الغايا أمام رئيس حمك ا   2

ــي ل التاليــا : ) أقســ  بــا  العظــي  بــ     ــا ال ــواج   الكدايــا املداي أع أقــوم ب

 بصدق وأمااا ( .

ـ علــى الشــخص املنتــد  أع يــنظ  حمضــرًا باملخالفــا يقدمــه إىل       3

 رئيس جملس إدارة اخلزااا .

ممل قك  رجـا   ـ هل ا الضك  القوة الاكوتيا اليت لل حاضر املنظ ا   4

 الضابطا العدليا .

ـ حيي  جملـس إدارة اخلزااـا هـ ا الضـك  إىل اجمللـس املسـلكر         5

ر العقوبــا املناســكا حبــق املخــالف وفقــًا ألحكــام هــ ا القــااوع و أو  ليصــد

حييله إىل املراجع األخرى إلجراء املمحقا القااوايا حبق املخـالف إذا رأى  

 ضرورة ذلم .

 



 ـ 24ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع
 

 أحكام عامة وانتقالية
 

 ـ 48مادة  ـ
طكــع يقــوم جملــس إدارة خزااــا التقاعــد حتــظ إشــراخل وزارة املاليــا ب

وتصــنيف وحتديــد   يــا أوراق الوصــفات والتقــارير املنصــول عليهــا يف 

 القااوع . 1ه 
 

 ـ 49مادة  ـ
تعفــى  تلكــات وأمــوا  خزااــا التقاعــد املنقولــا ولــت املنقولــا مــمل 

 مجيع الضرائب والرسوم املاليا وا  ر يا والطوابع املاليا والكلديا .
 

 ـ 50مادة  ـ
 م .23/2/1962/ تاريخ 53يعر رق  /رينهى الع   باملرسوم التش

 



 ـ 25ـ 

 

 

 ـ 51مادة  ـ
 ينشر ه ا القااوع يف ا ريدة الرمسيا .

 

 ميمدح 25/3/2013ه رح املوافق لـ  13/5/1434دمشق يف 

 

 رئيس الجمهورية

 بشار األسد
 الجمهوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية
 نقابة أطبةاء األسةنان  ةي سةورية

 

 دمشق

 
 
 
 

 اناألسةن خزانةة تقاعةد أطبةاءقانون 
 

  ةةةي الجمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية
 

 / 4رقم / 
 

 



 ـ 26ـ 

 

 

 
 
 
 

 
 م 2013هـ ـ 1434دمشق 

 


