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 ـ 2ـ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ 1مادة ـ 



 ـ 3ـ 

 

 

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

 وزارة الصحة .  الوزارة :

 وزير الصحة .  الوزير :

العام لنقابـة أببـاء انسـنان يف اورهوريـة العرب ـة       هو املؤمتر املؤمتر العام :

 السورية.

 . نقابة أبباء انسنان يف اورهورية العرب ة السورية النقابة :

 انسنان يف اورهورية العرب ة السورية .نق ب أبباء  النق ب :

 هو اجمللس املنتخب من املؤمتر العام . جملس النقابة :

ــة     الفرع : فـــرع النقابـــة يف كـــل حمافظـــة مـــن حمافظـــا  اورهوريـ

 العرب ة السورية .

 اجمللس املنتخب من ه ئة الفرع . جملس الفرع :

جملــس النقابــة ور ســاء   اهل ئــة اتستشــارية املكونــة مــن  اهل ئــة اتستشــارية :

 الفروع .

 جمروع انعضاء املسجلني يف الفرع . اهل ئة العامة :

بب ب انسـنان العربـا السـورمل املنتسـب نحـد فـروع النقابـة          العضو :

 واملسجل يف اودول السنومل الذمل تصدره النقابة .

ــة      ه ئة الفرع : ــوا الوحــدا  النقاب  جمرــوع أعضــاء جملــس الفــرع   ووحل

 فرعه . يفاملنتخبون وأعضاء جملس النقابة املركزية كل 

اللجنة املشرتكة من أعضاء من وزارة الصحة ومن جملس  اللجنة املشرتكة :

 النقابة.

 النظام الداخلا للنقابة . النظام الداخلا :
 

 



 ـ 4ـ 

 

 

 الفصل األول
 

 وأهدافهانقابة أطباء األسنان 
 

 ـ 2مادة  ـ 
يؤلــأ أببــاء انســنان يف اورهوريــة العرب ــة الســورية نقابــة مهن ــة    

واحـدة مركزهـا مدينــة دمشـق تترتـخ بالشخصــ ة اتعتباريـة واتســتق ل      

املالا واإلدارمل وحيق هلا أن متتلك من انمـوال املنقولـة و ـري املنقولـة وهلـا      

 أحكام هذا القانون .أن تنشىء فروعًا هلا يف احملافظا  وفق 

 

 ـ 3ـ مادة 
نقابــة أببــاء انســنان تنظــ م مهــم علرــا اجترــاعا مؤســس وفــق     

 أحكام دستور اورهورية العرب ة السورية .

 

 ـ 4ـ مادة 
تعرل النقابـة بالتعـاون مـخ اوهـا  الرو ـة والشـعب ة والنقاب ـة يف        

 ة :اورهورية العرب ة السورية على حتق ق انهداف واملهام اآلت 

ـ املساهرة يف تطوير العرـل الطـا السـم يف اورهوريـة العرب ـة        1

 السورية .

 ـ دعم القطاع الصحا وتعزيز دوره . 2

 ـ رفخ شأن مهنة بب انسنان والنهوض مبستواها العلرا مبا  3

 خيدم التقدم الصحا واتجتراعا واتقتصادمل للرجترخ .



 ـ 5ـ 

 

 

والسـعا لتـوفري العرـل     ـ العرل على تنظ م بب انسنان التعـاونا   4

 نبباء انسنان .

ـ الدفاع عن حقوق أبباء انسنان املتعلقـة مبزاولـة املهنـة وتقـديم       5

اخلــدما  اتجتراع ــة هلــم مبــا يضــرن اســتفادتهم مــن معــا  الشــ خوخة   

الـــة املـــرض وا ـــواد  حوالعجـــز وتعـــويا الوفـــاة وتقـــديم املســـاعدة يف  

ســكن ة التعاون ــة وفــتز املخــازن    الطارئــة وشنشــاء اننديــة واورع ــا  ال   

اتســـــته ك ة وقـــــناديق الضـــــران واتدخـــــار والقـــــروض والطـــــوار ء  

 والكوار  وكل ما حيد  من قناديق ومشاريخ مشابهة .

 ـ تدع م الروابط اتجتراع ة والحقاف ة بني انعضاء . 6

 ـ شقامة املكتبا  العلر ة يف مركز النقابة وفروعها . 7

لرـا وترةـة ونشـر الكتـب ودراسـا  بـب       ـ تنش ط البحـ  الع   8

ــم        ــا واملهـ ــتو  العلرـ ــخ املسـ ــرا  لرفـ ــ   والنشـ ــدار اجملـ ــنان وشقـ انسـ

 لألعضاء . 

ـ شجراء الدورا  التعل ر ة والتدريب ة وتنظ م املعارض واملؤمترا   9

 العلر ة نبباء انسنان .

ـ املساهرة يف ختط ط مناهج الدراسة يف كل ا  بب انسنان  10

اهــد املتوســـطة الصـــح ة والســن ة واملنـــاهج الدراســـ ة يف اورهوريـــة   واملع

العرب ــة الســورية ورفــخ مســتواها مبــا خيــدم ا اجــا  انساســ ة للتطــور     

 الصحا واتجتراعا واتقتصادمل .

ـ الترح ـــل يف اللجـــان املخولـــة بتعـــديل شـــهادا  بـــب انســـنان     11

  ئا  املعن ة .واتختصاص يف كافة حقول بب انسنان يف الوزارا  واهل



 ـ 6ـ 

 

 

ـ املساهرة يف وضخ وتطوير القوانني واننظرة اخلاقة مبزاولة   12

 مهنة بب انسنان وتنف ذها .

ـ شحدا  الروابط الطب ة التخصص ة لكافة اختصاقا  بب   13

 انسنان .

ـ عقد اتجتراعا  واملؤمترا  وشقامة الندوا  واملشاركة ف ها  14

 السورية . داخل أراضا اورهورية العرب ة

ـ املشــاركة يف املــؤمترا  خــاري أراضــا اورهوريــة العرب ــة         15

 السورية .

ـ شقامة ق   التعارف والتعاون مخ املنظرا  الصـح ة العلر ـة     16

ونقابا  املهن الطب ـة العرب ـة والدول ـة والعرـل معهـا لنصـرة قضـايا انمـة         

 والعدالة يف العامل . التحررالعرب ة وقضايا 

للنقابة اتنتساب ل حتادا  واملنظرا  العرب ـة والدول ـة    ـ حيق  17

 نبباء انسنان .

 
  

 الفصل الثاني
 

 التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
 

 ـ 5ـ مادة 
 يشرتط يف العضو بالب التسج ل يف النقابة أن يكون :

 ـ مترتعًا بالل اقة الطب ة املؤهلة ملزاولة املهنة . 1

 مترتعًا باونس ة العرب ة السورية أو من يف حكرها .ـ  2



 ـ 7ـ 

 

 

 ـ حاقً  على اإلجازة يف بب انسنان ومسجً  يف الوزراة . 3

ـ  ري حمكوم بعقوبة جنائ ة أو جنحة شائنة تتنافى مـخ واجبـا      4

 املهنة .

 ـ  ري مشطوب اوه من النقابة لسبب مسلكا . 5
 

 ـ 6ـ مادة 
جملـس الفـرع يف احملافظـة الـغ ير ـب      أ ـ يقدم بلب التسج ل شىل  

 العضو العرل ف ها مخ الوثائق الغ تحبت توافر الشروط املطلوبة .

يبـت بالطلـب خـ ل مـدة شـهر مـن تـاريخ         نب ـ على جملس الفـرع أ  

 تقدميه شل ه وشت اعترب مقبوًت .

ي ـ يف حــال قبــول الطلــب أو اعتبــاره مقبــوًت يســجل العضــو بالــب      

 النقابة بعد دفخ الرسوم القانون ة شىل قناديقها . التسج ل يف سج  
 

 ـ 7ـ مادة 
أ ـ يشرتط يف قرار جملس الفرع بـرفا بلـب التسـج ل أن يكـون      

حيــق لطالــب التســج ل أن يعــرتض علــى هــذا القــرار أمــام جملــس   ومعلــً  

 من تاريخ تبل غه خط ًا قرار الرفا . نيالنقابة خ ل مدة أسبوع

يف اتعــرتاض خــ ل شــهرين مــن تــاريخ   ب ـ يفصــل جملــس النقابــة  

تسج له يف ديوان النقابة ويعترب عـدم الفصـل ف ـه خـ ل هـذه املـدة مبحابـة        

 قرار ضرم بقبول اتعرتاض .

ي ـ خيضــخ قــرار جملــس النقابــة للطعــن أمــام الغرفــة املدن ــة لــد        

 حمكرة النقا .

 



 ـ 8ـ 

 

 

 ـ 8ـ مادة 
 : ة يقسم العضو املقبول أمام جملس الفرع ال رني اآلت

ــة وشــرف وأن أحــاف       ــا بأمان ــاع العظــ م أن أ دمل عرل ) أقســم ب

 على سر املهنة وأحرتم قوان نها وأنظرتها ( .

 

 ـ 9ـ مادة 
ينشر جملس النقابة خ ل شهر تشرين انول مـن كـل عـام جـدوًت     

بأواء انعضاء الذين أدوا كافة الرسـوم املرتتبـة علـ هم عـن تلـك السـنة       

سنوا  حسب ا روف اهلجائ ة يف كل فرع وتجيـوز  وما قبلها من تلك ال

ملن تيكون اوه واردًا يف هـذا اوـدول أن يـزاول مهنـة بـب انسـنان مـا        

مل يــدفخ الرســوم املقــررة وينشــر اوــه يف جــدول تحــق علــى نفقتــه ش ا        

سددها بعـد نشـر اوـدول وكـل ةالفـة لـذلك تعتـرب ةالفـة لألحكـام          

 ملهنة .القانون ة املتعلقة مبزاولة ا

 

 ـ 10ـ مادة 
للعضـــو املســـجل أن يطلـــب نقـــل تســـج له شىل أمل فـــرع ير ـــب يف       

اتنتقال للعرل ف ه ومبا تيزيد على مرة كل عامني مـن وشىل نفـس الفـرع    

و لك بطلب يقدم شىل جملس  لك الفرع بعد تسديد الرسـوم املرتتبـة عل ـه    

جمـال الفـرع   للفرع السـابق حتـى تـاريخ بلـب النقـل وت حيـق لـه العرـل يف         

اوديد ما مل ينقل تسج له شىل  لك الفرع وفـق أحكـام النظـام الـداخلا     

 للنقابة وجيوز جمللس النقابة بقرار معلل أن يستحم حات  خاقة .

 



 ـ 9ـ 

 

 

 ـ 11ـ مادة 
أ ـ يفقد العضو عضـويته وحيـذف اوـه مـن سـجل النقابـة وجـدول         

 أبباء انسنان يف شحد  ا ات  اآلت ة :

 لوفاة .ـ يف حالة ا 1

ـ ش ا ألغا تسج له يف الوزارة مبقتضى قانون مزاولة املهن الطب ة   2

 أو شطب اوه من سجل مزاولة املهنة مبقتضى أحكام هذا القانون .

ـ ش ا نقل عرله خاري أراضا اورهورية العرب ة السورية وتيدخل  3

يف أحكـــام هـــذه الفقـــرة املغـــادرون خـــاري القطـــر بقصـــد الدراســـة أو        

صاص أو اإليفاد أو اإلعارة ف حتف  هؤتء بتسج لهم يف النقابة ملدة اتخت

ــذلك     ــدة لـ ــدقة املؤيـ ــة املصـ ــائق النظام ـ ــراز الوثـ ــريطة شبـ ــنوا  شـ ــبخ سـ سـ

ــول     ــام علـــى حـــد  وفـــق انقـ ــة يف كـــل عـ وتســـديدهم للرســـوم القانون ـ

 القانون ة .

 ـ ش ا فقد شربًا من شروط التسج ل الواردة يف هذا القانون . 4

ا مل حيقق النقـاط املطلوبـة ضـرن برنـامج التأه ـل والتـدريب       ـ ش   5

 املقر من قبل جملس النقابة واملصدق من الوزارة .

ب ـ تعلق عضوية العضو يف حال تأخره عـن تسـديد كافـة الرسـوم      

 / من هذا القانون . 9السنوية املرتتبة عل ه وفق أحكام املادة / 

 

 ـ 12ـ مادة 
/ من أحكـام هـذا   11/ من املادة /3يستحنى من أحكام الفقرة /

القـانون مــن ير ـب باتســتررار يف التسـج ل علــى أن يـدفخ الرســوم املقــرة     



 ـ 10ـ 

 

 

علــى الطب ــب املقــ م خــاري أراضــا اورهوريــة العرب ــة الســورية ولكافــة    

قناديق النقابة على أن حيدد املـؤمتر العـام مقـدار هـذه الرسـوم وأت تقـل       

 من هذه الرسوم . %75ة التقاعد عن حصة خزان

 

 ـ 13ـ مادة 
/ 11مـن املـادة /   5ــ 4ــ 3ـ2جيوز ملن فقد عضويته مبوجب الفقرا  

من هذا القانون أن يطلب شعـادة تسـج له ح نرـا تـزول انسـباب الـغ أد        

شىل فقــدان العضـــوية وعل ـــه يف هـــذه ا الـــة دفـــخ الرســـوم الواجبـــة علـــى  

التسـج ل للفـرع الـذمل كـان مسـجً  ف ـه       املنتسب اوديد مخ رسم شعـادة  

وت حتتســب فــرتة فقدانــه العضــوية يف حســاب املعــا  التقاعــدمل وت يف       

ة خ املدد ال زمة لتولا املهام النقاب ة وتطبق على بلب شعـادة التسـج ل   

 ف را يتعلق باملهل وبرق الطعن ما يطبق على بلب التسج ل .

  
  

 الفصل الثالث
 

 وأحكام مزاولة المهنةطبيب األسنان 
 
 ـ 14ـ مادة 

أ ـ مهنة بب انسنان مهنة علر ة تهـدف شىل حتق ـق خدمـة شنسـان ة      

اجتراع ة عامة  ايتها وقاية أفراد اجملترخ مـن انمـراض السـن ة الفك ـة     

 الفروية ومعاوتها .



 ـ 11ـ 

 

 

ب ـ يعترب بب ب أسنان حبكم هذا القـانون مـن حصـل علـى شجـازة       

كل ــا  بــب انســنان يف اورهوريــة العرب ــة يف بــب انســنان مــن شحــد  

 السورية أو ما يعادهلا .

 

 ـ 15ـ مادة 
ــة شت ش ا كــان منتســبًا         ــزاول املهن ــب انســنان أن ي أ ـ تجيــوز لطب 

للنقابة بعد تسج له يف الوزارة وحصوله على ترخ ص منهـا مبزاولـة املهنـة    

 وفق اننظرة النافذة .

وائر الدولة ومؤسساتها والقطاع ب ـ يعترب عرل بب ب انسنان يف د 

 العام هو مزاولة للرهنة وجيب أن يسبقه التسج ل يف النقابة أقوًت .

 

 ـ 16ـ مادة 
 / .2/ الفقرة /5يستحنى من أحكام املادة /

وجيوز نببـاء انسـنان مـن العـرب  ـري السـوريني ومـن  ـري العـرب          

ية العرب ـة السـورية   التسج ل املؤقت يف النقابة ووارسة املهنة يف اورهور

وفــق القــوانني واننظرــة النافــذة دون أن يترتعــوا حبقــوق انعضــاء ف هــا        

ــد  جهــــا        ــدف اتختصــــاص يف شحــ ــون املرارســــة بهــ ــريطة أن تكــ شــ

اتختصــاص املعــرتف بهــا بعــد ا صــول علــى املوافقــة ســنويًا مــن جملــس    

 النقابة   ويدفخ روًا لقاء  لك حيدده اجمللس .

 

 



 ـ 12ـ 

 

 

  

 الفصل الرابع 
 

 واجبات وحقوق طبيب األسنان المسلكية
 
 ـ 17ـ مادة 

 أ ـ واجبا  بب ب انسنان :

ـ أن يتق د بانحكام اخلاقة مبزاولة املهنة املنصـوص عل هـا يف     1

قانون مزاولة املهن الطب ة با ـدود املقـررة لتعرفـة أجـور وأتعـاب املعاوـة       

 والفحوص الطب ة .

ــاآلدا    2 ــزم ب ــة وشــرفها ويبتعــد عــن    ـ أن يلت ــد املهن ــة وتقال  ب الطب 

 اتستغ ل التجارمل وعن كل ما ميس قدس ة الرسالة اإلنسان ة للرهنة .

ـ أن حياف  على انسرار الغ يطلخ عل ها بسـبب مهنتـه ويتجنـب      3

 شفشاءها شت يف انحوال الغ توجبها القوانني النافذة .

تبادل يف ع قاتـه املسـلك ة   ـ مراعاة قواعد التعاون واتحرتام امل  4

. 

ــل         5 ــة وأن تيقب ــافى مــخ كرامــة املهن ــام بــأمل عرــل يتن ـ عــدم الق 

وارسة املهنة بشكل ةالأ لألنظرة والقوانني النافذة وعل ـه أن يتق ـد   

 باتستطبابا  والطرق العلر ة املعرتف بها .

ـ أن يلتــــزم يف ع ادتــــه اخلاقــــة أو مركــــزه الســــم اخلــــاص       6

 تقارير والوقفا  النقاب ة .باستعرال ال



 ـ 13ـ 

 

 

ــغ تعقــدها         7 ــة ال ــدوا  العلر  ــزم حبضــور املــؤمترا  والن ـ أن يلت

 ام ـــــــــــالعلر ة يف فروعها ضرن أسس يوضحها النظ  النقابة والنشابا

 الداخلا للنقابة .

ـ شعــ م النقابــة خط ــًا عنــد قبولــه أمل منصــب أو عضــوية يف أمل      8

 نبباء انسنان سواء كانت عرب ة أو دول ة .منظرة أو احتاد أو ةع ة 

 ب ـ حقوق بب ب انسنان :

ـ مزاولــــة املهنــــة والعرــــل يف مؤسســــا  الدولــــة والتــــدريس يف       1

 اوامعا  واملعاهد .

ـ عـــدم تفت شـــه أثنـــاء مزاولتـــه عرلـــه وعـــدم تفتـــ   ع ادتـــه أو      2

مؤسســته الصــح ة وت اســتجوابه شت بعــد شبــ ر رئــ س الفــرع ل حضــر أو     

 يكلأ من ينتدبه من أبباء انسنان .

ـ يعاقب بالعقوبة الغ ينص عل ها القوانني واننظرة النافذة كل   3

 من يعتدمل عل ه خ ل وارسة مهنته   أو بسبب وارسته هلا .

 

 ـ 18ـ مادة 
على أبباء انسنان اللجوء شىل جملس الفرع املختص ش ا وقخ ب ـنهم  

وش ا تعـذر حلـه يف جملـس الفـرع حيـال      خ ف مهـم  لـه بـالطرق الوديـة     

بناًء علـى بلـب أحـد الطـرفني شىل جملـس النقابـة ملعاوتـه واختـا  القـرار          

 ال زم .

 

 



 ـ 14ـ 

 

 

 

 
 

 الفصل الخامس
 

 المؤتمر العام للنقابة وصالحياته
 

 ـ 19ـ مادة 
 أ ـ املؤمتر العام للنقابة هو أعلى ه ئة ف ها ويتألأ من :

 السابق الذمل انتهت وتيته .ـ أعضاء جملس النقابة  1

 ـ أعضاء جملس النقابة املنتخب وأعضاء جمالس الفروع . 2

 ـ انعضاء املتررني للرؤمتر العام . 3

 ـ مراقب خزانة التقاعد . 4

 ب ـ تسترر وتية املؤمتر العام ملدة مخس سنوا  م  دية .
 

 ـ 20ـ مادة 
 : أ ـ خيتص املؤمتر العام للنقابة بانمور اآلت ة

 ـ انتخاب أعضاء جملس النقابة . 1

 ـ شقرار خطة عرل النقابة ومتابعة تنف ذها . 2

ـ مناقشة التقارير السنوية وشقـرار وتصـديق امل زان ـة وا سـابا        3

اخلتام ــة للســنة املنقضــ ة بعــد اتبــ ع علــى تقريــر مفــت  ا ســابا       

مـن جملـس   املقـرت    وشقرار مشروع املوازنة التقديرية للسـنة املال ـة القادمـة   

 النقابة .



 ـ 15ـ 

 

 

ـ شقــرار اننظرــة الداخل ــة واملال ــة للنقابــة   واننظرــة املتعلقــة          4

ــحا     ــاعا والصـ ــامن اتجترـ ــندوق التضـ ــار وقـ ــاون واتدخـ ــناديق التعـ بصـ

لألعضاء وعـائ تهم و ريهـا مـن اننظرـة املركزيـة الـغ تهـدف شىل رفـخ         

    وتتعتـرب هـذه   سوية املهنة من جهة وحف  حقوق العضو مـن جهـة أخـر   

بعد تصديقها مـن الـوزير   ويـتم التصـديق عل هـا خـ ل        شتاننظرة نافذة 

مدة تتتجاوز ث ثني يومًا من تاريخ شيداعها يف ديـوان الـوزارة وشت اعتـرب     

ــة      نافــذة حكرــًا ويف حــال رفــا الــوزير املصــادقة عل هــا فلرجلــس النقاب

/ فقـرة /ي/ مـن هـذا    7ا ق يف الطعن بقرار الوزير وفق أحكـام املـادة /  

 القانون .

ـ شقـــرار اقرتاحـــا  جملـــس النقابـــة بطلـــب شقـــدار التشـــريعا        5

 الضرورية ورفعها شىل اوها  املختصة .

 ـ تع ني مفت  حسابا  قانونا أو أكحر . 6

ـ حيق للرؤمتر العام سحب الحقة من النق ب أو من جملس النقابة  7

أو أحد أعضائه بناًء على بلب مقدم من مخس أعضاء املؤمتر العام علـى  

قــــل وت يــــتم ســــحب الحقــــة شت بانكحريــــة املطلقــــة نعضــــاء املــــؤمتر  ان

 ا اضرين شريطة أت يقل عن انكحرية املطلقة نعضاء املؤمتر .

 ـ حل اخل فا  الغ تقخ بني جملس النقابة وجمالس الفروع . 8

ــة علــى أببــاء انســنان        9 ــى الرســوم النقاب ــة الواجب ـ املصــادقة عل

 جانب املقرتحة من جملس النقابة .السوريني والعرب وان

/ مــن هــذا 32ـ شحــدا  فــروع جديــدة للنقابــة تطب قــًا للرــادة /    10

 القانون .



 ـ 16ـ 

 

 

 ـ حتديد نسبة مساهرة كل فرع يف موازنة النقابة . 11

ب ـ يصدر النق ب قرارا  املؤمتر العام ويتابخ تنف ذها مخ اوها  املعن ـة   

 من خ ل جملس النقابة وجمالس الفروع .

 

 ـ 21ـ مادة 
أ ـ جيترخ املؤمتر العام بدعوة من النق ب بناًء على قرار من جملس النقابة  

 يف ا ات  اآلت ة :

ـ يف دورة انتخاب ة خـ ل ث ثـني يومـًا مـن تـاريخ انتهـاء انتخابـا           1

جمــالس الفــروع وانعضــاء املــتررني للرــؤمتر العــام يف احملافظــا  و لــك    

النقابـة واختـا  القـرارا  ال زمـة بشـأنها وانتخـاب       ملناقشة تقارير جملس 

 جملس نقابة جديد .

ـ يف دورة عادية وخ ل الحل  انول مـن كـل عـام و لـك ملناقشـة        2

التقرير السنومل املقدم من جملس النقابة   وتصديق ا سـابا  اخلتام ـة   

ة للسـنة املال ــة املنقضــ ة وشقــرار املوازنــة اوديــدة والتوجهــا  العامــة خلطــ 

 العرل السنوية .

ـ يف دورة استحنائ ة بناء على قرار من جملس النقابة أو بنـاء علـى     3

بلب من ثل  أعضاء املؤمتر العـام علـى انقـل   علـى أن حيـدد القـرار أو       

 الطلب الغاية من الدعوة .

ــة           ــر النقاب ــا يف مق ــاإلع ن عنه ــام ب ــؤمتر الع ــاع امل ــدعوة تجتر ــتم ال ب ـ ت

ضـاء خط ـًا عـن بريـق جمـالس الفـروع قبـل أسـبوعني         وفروعها ويبلغ انع

 على انقل .



 ـ 17ـ 

 

 

 

 ـ 22ـ مادة 
يرأس اجتراعا  املـؤمتر العـام للنقابـة   النق ـب أو نائبـه ويف حـال       

  ابهرــا يتــوىل أمــني الســر رئاســة اتجترــاع وش ا مل يتحقــق  لــك فــأكرب   

 أعضاء جملس النقابة ا اضرين سنًا .

 

 ـ 23ـ مادة 
تراعـا  املـؤمتر العـام قانون ـة شت حبضـور انكحريـة       أ ـ ت تعتـرب اج  

املطلقــة) النصــأ زائــد واحــد ( نعضــائه ـ فــذ ا مل يتــوفر  لــك   يكــون     

اجتراع املؤمتر العام قانون ـًا بعـد سـاعة مـن املوعـد احملـدد علـى أن تيقـل         

عــدد ا ضــور عــن ثلــ  عــدد أعضــاء املــؤمتر العــام   وتتخــذ القــرارا       

ضــرين   وش ا تســاو  يــرجز اوانــب الــذمل ف ــه      بأكحريــة أقــوا  ا ا 

 رئ س اولسة .

ب ـ ت تعتــرب  اجتراعــا  املــؤمتر العــام اتســتحنائ ة الــغ تعقــد بنــاء    

على بلب ثل  انعضاء قانون ـة شت حبضـور ثلحـا أعضـاء املـؤمتر العـام         

فــذ ا مل تتــوفر هــذه انكحريــة يف اتجترــاع املــذكور اعتــرب بلــب الــدعوة 

 ت  ًا .

ـ ت تعترب اجتراعا  املؤمتر العام اتنتخاب ة والعادية واتستحنائ ة   ي

قانون ة شت بدعوة وحل عن الوزارة على أن تـتم دعوتـه أقـوًت قبـل املوعـد      

املوعـد  احملدد ل جتراع بح ثة أيام علـى انقـل وش ا مل حيضـر ر ـم تبلغـه      

 اعترب اتجتراع قانون ًا .



 ـ 18ـ 

 

 

 

 

 ـ 24ـ مادة 
ملؤمتر العـام مـن بـني أعضـائه املرشـحني جملـس النقابـة        أ ـ ينتخب ا 

 اوديد و لك باتقرتاع السرمل وبانكحرية النسب ة لألعضاء ا اضرين .

 ب ـ تجيوز ترش ز عضو اجمللس نكحر من دورتني متتال تني .

 
 

 الفصل السادس
 

 مجلس النقابة واختصاصاته
 
 ـ  25ـ مادة 
 مؤلأ من أحد عشر عضوًا .أ ـ يتوىل شؤون النقابة جملس 

ب ـ يشرتط يف املرشز لعضوية جملس النقابة أت تقـل مـدة مزاولتـه     

 املهنة عن عشر سنوا    وأن يكون قد مارس عرً  نقاب ًا سابقًا .

 ي ـ تسترر وتية جملس النقابة ملدة مخس سنوا  .

د ـ ينتخــب جملــس النقابــة مــن بــني أعضــائه النق ــب ونائبــًا للنق ــب    

 وأم نًا للسر وخازنًا .

ـــ ـ جيــوز تفــرر النق ــب أو واحــ       ــن أعضــاء جملــس    ه د أو أكحــر م

  وحيـــدد املـــؤمتر العـــام قواعـــد هـــذا التفـــرر ورواتـــب املتفـــر ني   النقابـــة

 وتعويضاتهم .

 



 ـ 19ـ 

 

 

 

 ـ 26ـ مادة 
حيدد النظام الـداخلا للنقابـة أسـلوب عرـل جملـس النقابـة وتوزيـخ        

 العرل بني أعضائه .

 

 ـ 27ـ مادة 
شرل اختصاص جملس النقابة كل ما يتعلـق بشـؤون املهنـة وعلـى     ي

 جه اخلصوص ما يلا :و

 ـ تنف ذ قرارا  املؤمتر العام . 1

 نعقاد . ـ دعوة املؤمتر العام ل 2

ـ شدارة العرــل يف النقابـة ووضــخ نظــام موحـد للعــاملني يف النقابــة      3

 وفروعها .

 .ـ اقرتا  مشاريخ اننظرة املركزية للنقابة  4

ـ شدارة أمــــوال النقابـــة ووتلكاتهــــا واســـتحرارها يف املشــــاريخ        5

وانعرال الغ حتددها أنظرة النقابة وحتص ل الرسوم واتلتزاما  املال ـة  

 انخر  الواجبة هلا .

ـ حتريـك حسـابا  الفـروع وفقـًا ل لتزامـا  املرتتبـة عل هـا  ـاه           6

 كافة قناديق النقابة .

الس الفـروع ومراقبـة حسـن تنف ـذها     ـ اإلشراف علـى أعرـال جمـ     7

 نحكام هذا القانون ولقرارا  املؤمتر العام .

 ـ اقرتا  خطة عرل سنوية للنقابة ومتابعة تنف ذها . 8



 ـ 20ـ 

 

 

ـ شعــداد مشــروع املوازنــة الســنوية وتنف ــذها بعــد شقرارهــا مــن            9

 املؤمتر العام .

ـ تشج خ وارسـة املهنـة علـى أسـاس تعـاونا وةـاعا واقـرتا           10

 نظام خاص لذلك .

ـ تشــك ل اللجــان النقاب ــة واملهن ــة الــغ يــر  اجمللــس ضــرورة     11

 لتشك لها لتحق ق أهداف النقابة .

ـ تنظــ م الع قــة بــني جملــس النقابــة وجمــالس الفــروع وحــل           12

 اخل فا  الغ تقخ بني جمالس الفروع .

ـ اتبـــ ع علـــى حماضـــر جلســـا  اهل ئـــا  العامـــة وقراراتهـــا      13

وحماضــر جلســا  الفــروع وقراراتهــا وشعطــاء التوج هــا  ال زمــة بشــأنها  

وشلغــاء مــا هــو ةــالأ للقــانون وأنظرــة النقابــة وقــرارا  املــؤمتر العــام          

 وجملس النقابة .

ـ تنظــ م جــدول ســنومل ملحــق كــل عــام بأوــاء انببــاء وفــق       14

 / من هذا القانون .9أحكام املادة /

ــة أمل فــرع مــن     15 ــب دعــوة ه ئ ــد    ـ بل ــة ل جترــاع عن فــروع النقاب

 الضرورة .

ـ الفصل يف الطعون املرفوعة شل ه حول قرارا  جمالس الفـروع    16

 اخلاضعة للطعن أمام جملس النقابة مبوجب أحكام هذا القانون 

ــواء يف          17 ــن ة سـ ــة السـ ــال الطب ـ ــور انعرـ ــة نجـ ــرتا  التعرفـ ـ اقـ

 الع ادا  أو املراكز السن ة أو املستشف ا  .



 ـ 21ـ 

 

 

وضــخ نظــام للعطلــة انســبوع ة واإلجــازا  الســنوية نببــاء        ـ   18

 انسنان بعد موافقة ه ئة الفرع .

 ـ اقرتا  شحدا  فروع للنقابة ودجمها وحتديد مقراتها . 19

ـ حتديــد عــدد انعضــاء املــتررني يف كــل فــرع وفــق أحكــام       20

 / من هذا القانون .34املادة /

الفـرع وشعـادة انتخـاب    ـ دعـوة ه ئـة الفـرع لدراسـة حـل جملـس         21

جملــس جديــد نســباب مــربرة مــن قبــل جملــس النقابــة   و لــك يف شحــد    

 ا ات  التال ة :

أ ـ تكرار   ـاب أكحريـة أعضـاء جملـس الفـرع عـن حضـور اولسـا           

 نسباب  ري مربرة أو عدم انتظام اجتراعاته .

التق ـد يف توي ـأ    مب ـ اإلساءة يف قـرف أمـوال الفـرع وتبديـدها وعـد      

 نموال بان راض املخصصة من أجلها .ا

ي ـ تعارض أعرال الفرع مخ انهداف انساسـ ة للنقابـة واملصـال العل ـا      

 للجرهورية العرب ة السورية .

د ـ يف حال حصول منازعا  بني أعضاء جملس الفرع بشكل يؤدمل شىل  

 شرباك عرله واإلساءة لسرعة املهنة وكرامتها .

ة حبق املخـالفني مـن انعضـاء   كرـا     ـ فرض العقوبا  ال زم  22

 حيددها النظام الداخلا للنقابة .

ــق        23 ــى حتق  ــة وتقال ــدها والعرــل عل ــادة املهن ــى مب ـ ا فــاي عل

أهــدافها ورفــخ مســتواها والــدفاع عــن حقــوق النقابــة املهن ــة نعضــائها      



 ـ 22ـ 

 

 

والتعاون مخ احتادا  أبباء انسنان العرب ة وانجنب ة واملنظرا  الصـح ة  

 عرب ة والدول ة مبا ينسجم وأهداف النقابة .ال

ـ شقدار التعل را  النايرة ملا يكتـب علـى اللوحـا  اإلع ن ـة       24

 و لك مبوجب اتختصاص الذمل حصل عل ه الطب ب .

 

 ـ 28ـ مادة 
أ ـ ت تعترب اجتراعا  جملس النقابة قانون ـة شت حبضـور انكحريـة     

 املطلقة نعضائه .

ــرارا       بأكحريــة أقــوا  ا اضــرين وش ا تســاو     ب ـ تصــدر الق

 انقوا  فريجز اوانب الذمل ف ه رئ س اولسة .

 

 ـ 29ـ مادة 
ــام وينفــذ           ــؤمتر الع ــرأس اجتراعــا  امل ــة وي ــب النقاب ــل النق  أ ـ ميح

 قراراتهرا ويوقخ العقود الغ يوافقان عل ها من قبلهرا أو من أحدهرا وله 

 حق التقاضا باسم النقابة .

عن النق ب يف حال   ابه نائبه ويف حال   اب نائبه أمني ب ـ ينوب  

 السر ويترتخ بص ح ا  النق ب من ينوب عنه يف حال   ابه .
 

 ـ 30ـ مادة 
أ ـ ش ا شغر مركز النق ب أو نائبه أو أمني السر أو اخلـازن جيترـخ    

 اجمللس تنتخاب البديل .

ــة نمل       ــة أعضــاء فــأكحر يف جملــس النقاب ســبب  ب ـ ش ا شــغر ث ث

 كان ينتخب املؤمتر العام بديً  عنهم يف أول مؤمتر عام يعقد .



 ـ 23ـ 

 

 

 ـ 31ـ مادة 
 يعترب املركز شا رًا يف شحد  ا ات  اآلت ة :

 ـ الوفاة . 1

 ـ اتستقالة وقبوهلا . 2

/ من هذا القـانون  11ـ فقدان العضوية استنادًا ملا ورد يف املادة /  3

. 

بأعبـاء مهرتــه النقاب ــة بصــفة   ـ تعــذر ق ــام أحـد أعضــاء اجمللــس    4

 دائرة وفقًا ملا يقدره جملس النقابة .

ـ التخلأ عـن حضـور اجتراعـا  جملـس النقابـة مخـس جلسـا           5

متتال ة أو عشر جلسا  متقطعة يف العام الواحد   دون عـذر خطـا يقبـل    

 به جملس النقابة وبعد شجراء التحق ق أقوًت .

 ـ سحب الحقة . 6

 
 

 الفصل السابع
 

 فروع النقابة
 
 ـ 32ـ مادة 

أ ـ حيــد  فــرع للنقابــة يف كــل حمافظــة ت يقــل عــدد انعضــاء           

 املسجلني ف ه عن مئغ عضو .



 ـ 24ـ 

 

 

ب ـ يف حال عدم توفر العدد املطلوب لتشـك ل فـرع للنقابـة يف ايـة      

حمافظة ينضم هؤتء انعضاء بقرار من جملس النقابة شىل الفرع املوجـود  

 يف حمافظة جمـــــاورة .
 

  

 الفصل الثامن
 

 الهيئة العامة للفرع
 

 ـ  33ـ مادة 
تتكــون اهل ئـــة العامــة للفـــرع مـــن جمرــوع انعضـــاء املســـجلني يف    

 الفرع.
 

 ـ 34ـ مادة 
 ه ئة الفرع :

ــا الوحــدا            ــس الفــرع ووحل ــة الفــرع مــن أعضــاء جمل أ ـ تتكــون ه ئ

 النقاب ة املنتخبني وأعضاء النقابة املركزية كل يف فرعه .

 تترتخ ه ئة الفرع بالص ح ا  اآلت ة :ب ـ 

 الفرع .جملس ـ انتخاب أعضاء  1

ـ انتخاب انعضاء املـتررني للرـؤمتر العـام مـن بـني أعضـاء ه ئـة          2

ز لعضـوية املـؤمتر العـام     الفرع ون تتـوفر فـ هم الشـروط املطلوبـة للرتشـ     

و لك بنسبة واحد لكل مخسـني عضـوام مـن انعضـاء املسـجلني يف كـل       

ــى عشــرة      فــرع ع ــد عــدد انعضــاء املــتررني يف كــل فــرع عل ــى أن ت يزي ل

 / وأكحر شىل اخلرسني .25أعضاء   وجيرب العدد /



 ـ 25ـ 

 

 

ـ مناقشة التقرير السنومل جمللس الفرع وشقراره ورفخ اتقرتاحـا     3

 والتوق ا  املتعلقة بشؤون املهنة لتنس قها وعرضها على املؤمتر العام .

اما للســنة املال ــة املنقضــ ة بعــد  ـ التصــديق علــى ا ســاب اخلتــ    4

اتبــ ع علــى تقريــر مفــت  ا ســابا  وشقــرار مشــروع املوازنــة التقديريــة 

 القادمة لرفعها شىل جملس النقابة مته دًا لعرضها على املؤمتر العام .

ـ حيق هل ئة الفرع سحب الحقة من جملس الفرع أو أحـد أعضـائه     5

الفــرع علــى انقــل وت يــتم  بنــاًء علــى بلــب مقــدم مــن مخــس أعضــاء ه ئــة 

سحب الحقة شت بانكحرية املطلقة نعضاء ه ئة الفرع ا اضرين شريطة 

 أت يقل عن انكحرية املطلقة نعضاء اهل ئة .

 ـ تع ني مفت  حسابا  قانونا أو أكحر . 6

 

 ـ 35ـ مادة 
  ترخ ه ئة الفرع بدعوة من رئ س الفرع يف ا ات  اآلت ة : أوًت ـ

يف دورة انتخاب ـــة تنتخـــاب أعضـــاء جملـــس الفـــرع اوديـــد      ـ     1

 وانعضاء املتررني للرؤمتر العام .

ـ يف دورة عادية خ ل تسعني يومًا مـن تـاريخ انتهـاء السـنة املال ـة        2

 و لك لبح  انمور اآلت ة :

 أ ـ مناقشة التقرير السنومل جمللس الفرع وشقراره .

 ديد .ب ـ اتب ع على خطة الفرع للعام او

ي ـ مناقشة امل زان ة العامة وا سـابا  اخلتام ـة للسـنة املال ـة املنقضـ ة       

 وتصديقها بعد اتب ع على التقرير املالا ملفت  ا سابا  .



 ـ 26ـ 

 

 

 د ـ شقرار مشروع قانون املوازنة التقديرية للفرع للسنة املال ة اوديدة .

 ـ يف دورة استحنائ ة و لك : 3

 لنقابة .ـ تنف ذًا لقرار جملس ا

 ـ تنف ذًا لقرار جملس الفرع بعد شع م جملس النقابة .

ـ استنادًا شىل بلب من ثل  أعضاء ه ئة الفرع على انقل على أن يوضز 

يف الطلب الغاية من اتجتراع   وعلى رئ س جملس الفرع أن يوجه الدعوة 

شع م خ ل أسبوع على انكحر من تاريخ است مه الطلب املشار شل ه بعد 

 جملس النقابة .

يرأس اجتراعا  ه ئـة الفـرع رئـ س الفـرع أو أمـني السـر ويف حـال         ثان ًا ـ 

  ابهرا يرأس اتجتراع أكرب أعضاء جملـس الفـرع ا اضـرين سـنًا أمـا      

ش ا كانــت الــدعوة بنــاء علــى قــرار جملــس النقابــة فــريأس اجتراعاتهــا          

 النق ب يف حال حضوره .

اع ه ئـة الفـرع العـادمل و لـك بشـكل خطـا قبـل        تتم الـدعوة تجترـ   ثالحًا ـ 

 مخسة عشر يومًا من تاريخ اتجتراع .

/ من هـذا القـانون   23تطبق أحكام الفقرتني ) أ ـ ب ( من املادة / رابعًا ـ 

على اجتراعا  ه ئة الفرع مخ استبدال عبارة املؤمتر العـام بعبـارة مـؤمتر    

ت حبضـور وحـل عـن مديريـة     الفرع وت يعترب اجتراع ه ئـة الفـرع قانون ـاً  ش   

ــة املركزيــة علــى أن تــتم      الصــحة يف احملافظــة ومشــرف الفــرع مــن النقاب

دعوتهم أقوًت قبـل املوعـد احملـدد بح ثـة أيـام علـى انقـل وش ا مل حيضـر         

 أحدهرا أو ك هرا ر م تبلغهم املوعد اعترب اتجتراع قانون ًا .



 ـ 27ـ 

 

 

ــًا ـ    ــة ا اضــرين وش     خامس ــرارا  بأكحري ا تســاو  انقــوا   تتخــذ الق

 فريجز اوانب الذمل ف ه رئ س اولسة .

 
 

 الفصل التاسع
 

 مجلس الفرع
 
 ـ 36ـ مادة 

 أ ـ يتكون جملس الفرع من سبعة أعضاء .

ب ـ يشرتط يف املرشز لعضوية جملس الفرع واملـترم للرـؤمتر العـام     

 / سنوا  .7أت تقل مدة مزاولته للرهنة عن /

بــني أعضــائه رئ ســًا وأم نــًا للســر     ي ـ ينتخــب جملــس الفــرع مــن       

 وخازنًا.

د ـ جيــوز تفــرر رئــ س الفــرع أو أمــني الســر أو ك هرــا بقــرار مــن   

جملس النقابة بناء على اقرتا  جملس الفرع   وحيدد املؤمتر العام قواعد 

 هذا التفرر وراتب املتفرر وتعويضاته .

 

 ـ 37ـ مادة 
 تسترر وتية جملس الفرع ملدة مخس سنوا  .

 

 ـ 38ـ مادة 



 ـ 28ـ 

 

 

أ ـ ش ا انتخــب أحــد أعضــاء جمــالس الفــروع جمللــس النقابــة تــدعى     

 ه ئة الفرع خ ل شهر تنتخاب البديل .

ر مركز رئـ س الفـرع أو أمـني السـر أو اخلـازن جيترـخ       غب ـ ش ا ش 

 جملس الفرع وينتخب البديل .

ي ـ ش ا شغر مركز عضوين أو أكحر من أعضاء جملس الفرع نمل 

ــد  ــديل خــ ل مــدة أقصــاها     ســبب كــان   ت ــة الفــرع تنتخــاب الب عى ه ئ

 ث ثون يومًا من تاريخ الشغور .

/ من هذا القانون على أعضاء جملـس  31د ـ تطبق أحكام املادة / 

 الفرع .

 ـ 39ـ مادة 
تكون اجتراعا  جملس الفرع قانون ـة حبضـور أكحريـة أعضـائه     

ش ا تســاو   املطلقــة وتصــدر قراراتــه بأكحريــة انعضــاء ا اضــرين   و     

 انقوا  يرجز اوانب الذمل ف ه رئ س اولسة .

 

 ـ 40ـ مادة 
ــى جمــالس الفــروع تبل ــغ قــورة عــن حماضــر جلســا  ه ئــا          عل

 الفروع وقراراتها شىل جملس النقابة خ ل أسبوع من قدورها .

 

 ـ 41ـ مادة 
 يترتخ رئ س الفرع بالص ح ا  اآلت ة :



 ـ 29ـ 

 

 

لسـه وه ئتـه ويتـابخ تنف ـذ     ـ ميحـل الفـرع   ويـرأس اجتراعـا  جم      1

القــرارا  الصــادرة عنــه ويوقــخ العقــود الــغ يوافــق عل هــا الفــرع ولــه حــق    

 التقاضا باسم فرعه .

ـ ينوب عن رئ س الفرع يف حال   ابه أمني السر ويف حال   ـاب    2

أمــني الســر اخلــازن   ويترتــخ بصــ ح ا  رئــ س الفــرع مــن ينــوب عنــه يف 

 حال   ابه .

 ـ  42ـ مادة 
 يتوىل جملس الفرع اتختصاقا  اآلت ة :

 ـ مراقبة سلوك أبباء انسنان العاملني يف جمال عرل الفرع . 1

 ـ تنف ذ قرارا  ه ئة الفرع أو اهل ئة العامة للفرع . 2

 ـ شدارة العرل يف الفرع . 3

 ـ تنف ذ قرارا  املؤمترا    وجملس النقابة وتعل راته . 4

ــة      5 ــس النقاب ــد جمل ــة عــن الوضــخ املهــم    ـ تزوي باملعلومــا  ال زم

 والنقابا يف منطقة عرل الفرع واقرتا  ما حيقق أهداف النقابة .

 ـ شدارة أموال الفرع واستحرارها وجباية انموال وحتص ل الرسوم. 6

ـ اقرتا  مشروع املوازنة التقديرية للفرع للسـنة املال ـة اوديـدة        7

   اخلتام ة للسنة املال ة املنقض ة .وشعداد امل زان ة العامة وا سابا

 ـ دعوة ه ئة الفرع أو اهل ئة العامة للفرع . 8

ـ تع ني وحلا جملس الفرع يف كافة منابق الفرع وفق أحكام   9

 هذا القانون .



 ـ 30ـ 

 

 

ـ شنشـاء قـناديق اتدخـار والقـروض والتعـاون وشسـكان أببـاء          10

 واننظرة النافذة .انسنان وفتز املخازن اتسته ك ة وفقًا للقوانني 

ـ ق د وقبول انعضـاء واقـرتا  تعل ـق عضـويتهم وتزويـد النقابـة         11

 بذات ة كاملة عن كل عضو لد  الفرع .

ـ رعاية حقوق انعضاء املهن ة ومحايتهم وا رص على ق امهم   12

 بواجباتهم .

 ـ الفصل يف منازعا  تقدير انجور . 13

ينشأ بني أببـاء انسـنان    ـ الفصل يف كل خ ف أو نزاع مهم  14

وفرض العقوبا  ال زمـة حبـق املخـالفني كرـا حيـددها النظـام الـداخلا        

 للنقابة وت تعترب نافذة شت بعد تصديقها من جملس النقابة .

ـ تسر ة ر ساء وأعضاء اللجان احملدثة يف الفرع وشب ر جملس   15

 النقابة بذلك .

 فخ مستو  املهنة .تقديم اتقرتاحا  الغ من شأنها رـ  16

ـ تـدع م الـروابط اتجتراع ـة بـني أعضـاء الفـرع وفـق أحكـام           17

 هذا القانون .

ـ شقامة النشابا  العلر ة بعد موافقة جملس النقابـة وششـرافها     18

. 

 ـ حب  املسائل الغ حي لها شل ه جملس النقابة . 19

ــى قرــخ        20 ــة الصــحة يف احملافظــة عل ـ العرــل بالتعــاون مــخ مديري

 ة خ املخالفا  املهن ة .
 

  



 ـ 31ـ 

 

 

 الفصل العاشر
 

 في انتخاب مؤسسات النقابة
 

 
 ـ 43ـ مادة 

ــة بقــرار مــن جملــس الفــرع         ــخ كــل دورة انتخاب  أ ـ حيــد  يف مطل

وحدا  انتخاب ة وفق أسس واضحة يشـرتط ف هـا مراعـاة التوزيـخ اإلدارمل     

 الدولة .للرنابق وميكن شحدا  وحدة أو أكحر لألعضاء العاملني يف 

ب ـ تتــألأ الوحــدة اتنتخاب ــة الطب ــة مــن جمروعــة مــن انعضــاء       

املسجلني يف الفرع حب   ت يقل عدد أعضائها عن ث ثني عضوًا وت يزيد 

 على مئتني .

ي ـ يف مطلــخ كــل دورة انتخاب ــة يــتم توزيــخ انعضــاء املســجلني يف    

أت تتعـارض  ا  اتنتخاب ة بقـرار مـن جملـس الفـرع علـى      دالفرع على الوح

مخ مـا ورد يف الفقـرة /أ/ مـن هـذه املـادة ويف حـال التعـارض حيـق للعضـو          

اتعرتاض أمام جملس الفرع خـ ل يـومني مـن نشـر قـوائم انوـاء وعلـى        

 ساعة. 24جملس الفرع أن يبت باتعرتاض خ ل 

د ـ تبــدأ اجتراعــا  الوحــدا  اتنتخاب ــة الطب ــة تنتخــاب وحل هــا    

 هر من موعد انتخابا  جمالس الفروع .هل ئة الفرع قبل ش

هـــ ـ تنتخــب الوحــدا  اتنتخاب ــة الطب ــة وحل هــا شىل ه ئــة الفــرع       

بنسبة واحد لكل عشرة أعضـاء وجيـرب شىل العشـرة ش ا بلـغ اخلرسـة فرـا       

ــك ويشــرتط يف املرشــز أن       ــادة ش ا كــان العــدد دون  ل فــوق وحتــذف الزي

 س سنوا  .يكون مسجً  يف النقابة مدة ت تقل عن مخ



 ـ 32ـ 

 

 

 و ـ يصدر جملس النقابة التعل را  النايرة تنتخاب الوحدا  .

 

 ـ 44ـ مادة 
حيـــدد جملـــس النقابـــة موعـــد شجـــراء انتخابـــا  وحلـــا الوحـــدا   

اتنتخاب ة الطب ة وأعضاء جمالس الفروع وانعضاء املتررني وتتم الـدعوة  

الفـرع   إلجراء هذه اتنتخابـا  بقـرار مـن جملـس الفـرع كرـا يـدعو ه ئـة        

 تنتخاب أعضاء جملس الفرع وانعضاء املتررني للرؤمتر العام .

 ـ 45ـ مادة 
أ ـ يفـــتز بــاب الرتشـــز لعضــوية جملـــس الفــرع وللعضـــوية املتررـــة       

للرؤمتر العام قبل املوعد احملـدد تجترـاع ه ئـة الفـرع مبـدة مخسـة عشـر        

انقضـاء املهلـة   يومًا ويسترر خ ل مخسة أيام وت يقبل بلب الرتشـ ز بعـد   

 املذكورة .

ب ـ جيــرمل الرتشــ ز مبوجــب كتــاب يقدمــه املرشــز بالــذا  شىل          

 رئ س جملس الفرع يف مقر الفرع ويسجل يف ديوان الفرع .

ي ـ يدقق جملـس الفـرع بلبـا  الرتشـ ز ويعلـن رئـ س الفـرع خـ ل          

ث ثة أيام من شقفال باب الرتشـ ز أوـاء املرشـحني املقبولـة بلبـاتهم علـى       

 ة اإلع نا  يف مقر الفرع .لوح

د ـ حيــق للررشــز الــذمل مل يعلــن اوــه اتعــرتاض أمــام حمكرــة       

اتســتئناف املدن ــة مبركــز الفــرع خــ ل  ــان وأربعــني ســاعة مــن تــاريخ    

اإلع ن وت تدخل يف  لك العطـل انسـبوع ة وتبـت احملكرـة بـاتعرتاض      

 يف  رفة املذاكرة خ ل أربخ وعشرين ساعة .



 ـ 33ـ 

 

 

 

 ـ 46ـ المادة 
أ ـ يــدعو النق ــب املــؤمتر العــام شىل اتنعقــاد لــدورة انتخاب ــة خــ ل     

ث ثني يومًا من تاريخ انتهاء انتخابا  جمـالس الفـروع وانعضـاء املـتررني     

للرؤمتر العام ويسترر الرتش ز خ ل عشرة أيام من تاريخ الـدعوة جمللـس   

 ة .النقابة وت يقبل بلب الرتش ز بعد انقضاء املدة املذكور

ب ـ جيرمل الرتش ز مبوجب كتاب يقدمـه املرشـز بالـذا  مباشـرة      

 أو عن بريق رئ س فرعه شىل النق ب ويسجل يف ديوان النقابة .

ي ـ يدقق جملس النقابة بلبا  الرتش ز ويعلـن النق ـب خـ ل ث ثـة      

أيام من شقفال باب الرتش ز أواء املرشحني الـذين تـوافر  فـ هم شـروط     

 اإلع نا  يف مقر النقابة ويف فروعها . الرتش ز على لوحة

د ـ حيق للررشز الذمل مل يعلن اوه اتعرتاض أمام الغرفـة املدن ـة    

لد  حمكرة النقا خ ل ث ثة أيام من تاريخ اإلعـ ن وتبـت احملكرـة    

 باتعرتاض خ ل ث ثة أيام .

 

 ـ 47ـ مادة 
رــة يشــرتط يف مــن يرتشــز لعضــوية جمــالس الفــروع والعضــوية املتر 

 للرؤمتر العام:

ــاملنخ مــن مزاولــة املهنــة   شت ش ا         1 ـ أت يكــون حمكومــًا عل ــه ب

 كان قد مضى مخس سنوا  على تاريخ تنف ذ ا كم .



 ـ 34ـ 

 

 

ـ أت يكون قد ارتكب جناية أو جنحة تتنافى مخ واجبا  املهنـة    2

 وشرفها شت ش ا أع د اعتباره وفقًا للقانون .

 

 ـ 48ـ مادة 
 خلا للنقابة التعل را  واللوائز اتنتخاب ة .حيدد النظام الدا

 

 

 
 

 الفصل الحادي عشر
 

 حل المؤتمر العام ومجلس النقابة
 
 ـ 49ـ مادة 

أ ـ جيوز بقرار من جملس الوزراء حل املؤمتر العام وجملـس النقابـة    

احنــراف أمل مــن هــذه اجملــالس أو اهل ئــا  عــن   ةوجمــالس الفــروع يف حالــ

 مهامها وأهدافها وجيب أن يكون القرار معلً  تعل ً  كاف ًا .

ــة العامــة          ــة لله ئ ب ـ جيــوز الطعــن بقــرار ا ــل أمــام الغرفــة املدن 

حملكرة النقا خ ل  ان ة أيام ابتداًء من ال وم التالا لورود قرار ا ل 

 شىل ديوان النقابة .

هل ئـة العامـة حملكرـة الــنقا البـت يف الطعـن خـ ل ســبعة       وعلـى ا 

 أيام من تاريخ ق د الطعن يف ديوان احملكرة   ويعترب قرار اهل ئة مربمًا .

 



 ـ 35ـ 

 

 

 ـ 50ـ مادة 
يف حال حل جملس النقابة يتوىل رئ س جملس الوزراء دعوة املؤمتر 

 ئـة العامـة   العام خ ل ث ثني يومًا اعتبارًا من ال وم التالا لصدور قرار اهل

 حملكرة النقا .

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني عشر
 

 الشؤون المالية
 
 ـ 51ـ مادة 

يكون للنقابة ولكل مـن فروعهـا موازنـة سـنوية تقديريـة وحسـاب       

 ختاما .

 

 ـ 52ـ مادة 
 تتألأ واردا  الفروع من :

 ـ الرسوم النقاب ة الغ يتم حتص لها من انعضاء . 1

 ـ رسوم التسج ل . 2

 رسوم شعادة التسج ل .ـ  3



 ـ 36ـ 

 

 

ـ اهلبا  واإلعانا  ا كوم ة واخلاقة وفقًا للقوانني واننظرـة    4

 النافذة .

 ـ ريخ انموال والعقارا  واتستحرارا  . 5

ـ الغرامـا  النقديـة الـغ حيكـم بهـا اجمللـس املسـلكا لصـال           6

 قندوق الفرع .

املـؤمتر  ـ الرسـوم انخـر  املسـتوفاة مـن انعضـاء والـغ يقررهـا          7

 العام .

 ـ 53ـ مادة 
 تتألأ واردا  النقابة من :

ـ اإلعانا  واهلبا  ا كوم ة واخلاقة وفقًا للقوانني واننظرـة    1

 النافذة .

 ـ ريخ انموال والعقارا  واتستحرارا  . 2

ـ نصأ رسوم التسج ل والرسوم السنوية نببـاء انسـنان العـرب      3

  ري السوريني وانجانب .

 رسوم انتقال انعضاء بني الفروع .ـ  4

ــغ حيكــم بهــا          5 ــا  النقديــة ال ــا  انتعــاب والغرام ـ رســوم بلب

 اجمللس املسلكا لصال الصندوق .

 ـ مساهرة الفروع . 6

ـ  رامــا  التــأخري عــن تســديد الرســوم الســنوية لألعضــاء وفــق      7

 نسبة حيددها النظام املالا للنقابة .

 

 ـ 54ـ مادة 



 ـ 37ـ 

 

 

رسوم الواردة يف املادتني السابقتني وك ف ة جبايتها حيدد مقدار ال

وما يرتتب على املتخلفني عن تسديدها مـن تـدابري مسـلك ة يف النظـامني     

 الداخلا واملالا للنقابة.
 

 ـ 55ـ مادة 
يســـاهم كـــل فـــرع بنســـبة مئويـــة عـــن كامـــل وارداتـــه يف موازنـــة   

يلــها بالنســبة النقابــة  وحيــدد املــؤمتر العــام هــذه املســاهرة وحيــق لــه تعد   

 لبعا الفروع على ضوء أوضاعها املال ة واحت اجاتها .
 

 ـ 56ـ مادة 
تبــدأ الســنة املال ــة للنقابــة وفروعهــا يف أول شــهر كــانون الحــانا        

 وتنتها يف آخر شهر كانون انول من كل عام .
 

  

 الفصل الثالث عشر
 

 في المجلس المسلكي
 
 ـ 57ـ مادة 

النقابـة جملـس مسـلكا ملقاضـاة أببـاء      يؤلأ كل فرع مـن فـروع   

ــالفتهم     ــلك ة أو ةـ ــة أو املسـ ــاتهم املهن ـ ــم بواجبـ ــبب شخ هلـ ــنان بسـ انسـ

أحكام هذا القانون أو النظام الداخلا املنبحق عنه أو قانون مزاولة املهنـة  

أو ارتكابهم فعً  ينال من كرامة املهنة أو تصرفهم يف ح ـاتهم اخلاقـة   



 ـ 38ـ 

 

 

نة أو بنـــاء علـــى بلـــب مـــن بب ـــب انســـنان تصـــرفًا اقـــرتن بفضـــ حة شـــائ

 شخص ًا .
 

 ـ 58ـ مادة 
 يؤلأ اجمللس املسلكا يف الفرع بقرار من الوزير وفقًا ملا يلا :

ـ قــاضال ت تقــل مرتبتــه عــن رئــ س حمكرــة بدايــة يســر ه وزيــر       1

 العدل رئ سًا .

ـ بب ـب أسـنان مـن الـوزارة ت تقـل مـدة مزاولتـه املهنـة عـن عشـر             2

 يسر ه الوزير عضوًا .سنوا  

ـ ث ثة أعضاء يسر هم جملس الفرع على أن يكـون واحـد مـنهم      3

 على انقل من جملس الفرع وأت يكون رئ س الفرع من ب نهم .

 

 ـ 59ـ مادة 
 يؤلأ اجمللس املسلكا املركزمل بقرار من الوزير وفقًا ملا يلا :

 ئ سًا .ـ قاضال بدرجة مستشار على انقل يسر ه وزير العدل ر 1

ـ بب ـب أسـنان مـن الـوزارة ت تقـل مـدة مزاولتـه املهنـة عـن عشـر             2

 سنوا  يسر ه الوزير عضوًا .

ـ ث ثة أعضاء يسر هم جملس النقابة على أن يكون واحد منهم   3

 على انقل من جملس النقابة وأت يكون النق ب من ب نهم .

 

 ـ 60ـ مادة 



 ـ 39ـ 

 

 

 املشــار شل هرــا يف املـــادتني  أ ـ يســرا الـــوزير يف كــل مــن قراريـــه       

( عضــوًا رديفــًا لكــل مــن رئــ س وأعضــاء اجمللــس املســلكا    60ـ    59) 

 الفرعا واملركزمل بناء على اقرتا  اوهة املختصة بتسر ة انق ل .

ب ـ حيــل أمل مــن انعضــاء الردفــاء املــذكورين يف الفقــرة الســابقة   

نقـ لني نمل  من هذه املادة حمل أمل مـن انقـ لني يف حـال تعـذر حضـور ا     

 سبب كان .
 

 ـ 61ـ مادة 
تقام الدعو  أمام اجمللس املسلكا من النق ب أو رئ س الفرع شما 

تلقائ ــًا أو بنــاء علــى شــكو  أو شخطــار خطــا أو بنــاء علــى بلــب بب ــب    

انســنان الــذمل يــر  نفســه موضــخ تهرــة  ــري حمقــة فري ــب يف وضــخ هــذه  

املسـلكا أن يباشـر    التهرة حتت تقدير اجمللس املسـلكا وعلـى اجمللـس   

النظــر يف الــدعو  خــ ل مــدة شــهر مــن تــاريخ شقامتهــا وت حتــول الــدعو  

املسلك ة دون حق املشتكا يف تقديم شكواه شىل السلطة القضـائ ة ش ا  

 كان موضوع الشكو  يؤلأ جرمًا معاقبًا عل ه يف هذا القانون .
 

 ـ  62ـ مادة 
سلكا شت بعد استراع ت  وز شحالة بب ب انسنان شىل اجمللس امل

أقواله من قبل النق ب أو رئـ س الفـرع أو مـن ينتدبـه أحـدهرا فـذ ا ختلـأ        

الطب ــب املــدعو عــن ا ضــور بــدون عــذر يقبلــه جملــس الفــرع حيــال شىل     

 اجمللس املسلكا دون واع أقواله.
 

 ـ 63ـ مادة 



 ـ 40ـ 

 

 

حيال شىل اجمللس املسلكا كل بب ب أسنان حكم عل ه حكرًا 

ــة  ــًا بعقوبـ ــس   مربمـ ــور متـ ــة نمـ ــة أو مدن ـ ــة جزائ ـ ــويا يف حمكرـ أو بتعـ

استقامته أو شرفه أو كفاءته أو ترتكابه ةالفـة لقـانون مزاولـة املهنـة     

وعلى كل حمكرة تصـدر حكرـًا جزائ ـًا حبـق بب ـب انسـنان أن تبلـغ        

 نسخة عن هذا ا كم شىل رئ س جملس الفرع الذمل يتبخ له الطب ب .
 

 ـ 64ـ مادة 
املسلك ة الغ حيق للرجلـس املسـلكا ا كـم     تصنأ العقوبا 

 بذحداها :

 .انسنان ل شىل بب بدون تسج ل أو مخ تسج ل بكتاب يرس ـ التنب ه 1

 ـ التأن ب أمام اجمللس املسلكا . 2

ـ فرض  رامة نقدية ترتاو  من مخسة آتف شىل مئغ ألأ لرية سورية  3

 خزانة التقاعد .ويكون هلا قفة التعويا املدنا وتدفخ شىل قندوق 

 ـ املنخ من مزاولة املهنة مؤقتًا ملدة ت تزيد على سنة . 4

بتطب ـق   اإلنـذار ـ املنخ من مزاولة املهنة من سـنة شىل ثـ   سـنوا  مـخ       5

 العقوبة انشد .

ـ املنخ من مزاولة املهنة نهائ ًا وشطب ق ده يف النقابة ويف سجل أبباء   6

 انسنان لد  الوزارة .

 

 ـ 65ـ مادة 
أ ـ جلســـا  اجمللـــس املســـلكا ســـرية وت جيـــوز نشـــر انحكـــام     

 الصادرة عنه شت ش ا تضرنت ما خيالأ  لك .



 ـ 41ـ 

 

 

ــه أن يســتعني مبحــام         ــه أن حيضــر بنفســه ول ــى املشــكو من ب ـ عل

 أستا  أو بب ب أسنان للدفاع عنه أو كل هرا معًا .

 ي ـ يصدر ا كم عن اجمللس املسلكا معلً  .

 

 ـ 66ـ مادة 
للرجلس املسلكا ا ق أو بناًء على بلب املشكو منه أن يقرر  أ ـ 

 استراع الشهود .

ب ـ ش ا ختلأ شاهد عن ا ضور ف حضر بواسطة الن ابة العامة    

وش ا حضر وامتنخ عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كا بـة يطلـب اجمللـس    

 املسلكا من الن ابة العامة شجراء املقتضى القانونا حبقه .

 

 ـ 67ة ـ ماد
أ ـ للرشـكو منـه أن يطلـب رد الـرئ س أو أحـد انعضـاء لألسـباب         

 املنصوص عل ها يف القوانني واننظرة النافذة بشأن رد القضاة .

ب ـ تفصـــل حمكرـــة اتســـتئناف املدن ــة يف الـــرد وفقـــًا لألقـــول     

 . ةاملتعلقة برد القضا

 ي ـ ش ا نشأ عن قبول الرد أو عن اتنسحاب تعذر تشـك ل اجمللـس   

املســلكا مــن الردفــاء ينتــدب وزيــر العــدل أو الــوزير أو جملــس الفــرع أو    

جملس النقابة حسب اتختصاص عضوًا حيل حمـل العضـو املقبـول رده أو    

 املنسحب من اجمللس .

 

 ـ 68ـ مادة 



 ـ 42ـ 

 

 

 أ ـ تصدر قرارا  اجمللس املسلكا وجاه ة أو مبحابة الوجاها .

رة أيـام تبـدأ مـن    ب ـ مدة استئناف قـرارا  اجمللـس املسـلكا عشـ     

ال وم الذمل يلا قدور ا كم وجاه ًا أو من ال وم الذمل يلا تاريخ تبل غـه  

 يف ما عدا  لك .

ي ـ تســـتأنأ قـــرارا  اجمللـــس املســـلكا يف الفـــروع شىل اجمللـــس      

 املسلكا املركزمل للنقابة ومقره مدينة دمشق .

د ـ قــرارا  اجمللـس املســلكا املركـزمل مربمــة شت مـا كــان منهــا      

لقــًا مبنــخ الطب ــب مــن مزاولــة املهنــة نهائ ــًا وشــطب ق ــده   فهــا تقبــل  متع

الطعــن بطريــق الــنقا لــد  الغرفــة اوزائ ــة يف حمكرــة الــنقا ضــرن  

 ا دود وانقول املرع ة لد  هذه احملكرة .

 ـ 69ـ مادة 
ش ا أسند شىل أحد أبباء انسنان جناية أو جنحة وجـب علـى الن ابـة    

ــ س فــرع    ــة     العامــة شبــ ر رئ ــدعو  العام ــك ال ــة املخــتص قــرار حتري النقاب

 وخ قة القرار النهائا الذمل يصدر ف ها .

 

 ـ 70ـ مادة 
تسجل القرارا  املسلك ة يف سجل خـاص بـالفرع ويشـار شل هـا يف     

 امللأ اخلاص بطب ب انسنان وتبلغ النقابة بذلك .
 

  

 الفصل الرابع عشر
 

 الفصل في المنازعات المتعلقة باألجور



 ـ 43ـ 

 

 

 
 ـ 71مادة ـ 

خـ ف بـني بب ـب انسـنان واملـريا أو أحـد  ويـه         مأ ـ يف حال ق ـا  

علــى مقــدار انجــور ســواء كــان هنــاك اتفــاق مســبق علــى انجــور أم مل      

يكن جيب علـى قـاحب املصـلحة عـرض النـزاع علـى جملـس الفـرع قبـل          

 مراجعة القضاء .

 ب ـ على جملس الفرع أن يفصل يف النزاع خ ل شهر من رفعه شل ه

 وفق ا دود املقررة لتعرفة انجور الطب ة و لك مبوجب قرار يصدر عنه .

ــغ قــراره يف هــذا الشــأن شىل أبــراف        ي ـ علــى جملــس الفــرع أن يبل

 النزاع بكتاب مسجل .

د ـ ش ا مل يقبل أحد بريف النزاع بقرار جملس الفرع جاز له عرضه 

كنــه مراجعــة علــى جملــس النقابــة وش ا مل يقبــل بقــرار جملــس النقابــة مي 

القضــاء املخــتص وت تقبــل دعــواه يف هــذه ا الــة شت ش ا أرفــق باســتدعاء    

 الدعو  قورة عن هذا القرار .

 

 الفصل الخامس عشر
 

 الطعن في قرارات النقابة وفروعها
 
 ـ 72ـ مادة 

 مخ مراعاة انحكام الواردة يف هذا القانون :



 ـ 44ـ 

 

 

ــة         1 ــرع قابلـ ــس الفـ ــرع وجملـ ــة الفـ ــرارا  ه ئـ ــق  ـ قـ ــن بطريـ للطعـ

اتستئناف لد  حمكرـة اتسـتئناف املدن ـة التابعـة ملركـز الفـرع ويقـدم        

الطعــــن شىل احملكرــــة املختصــــة وفــــق أقــــول مواع ــــد الطعــــن املقــــررة 

لألحكام البدائ ة يف قانون أقـول احملاكرـا  املدن ـة وتصـدر قراراتهـا      

ة يف  رفــة املــذاكرة بعــد وــاع الــدفوع الــغ يتقــدم بهــا أقــحاب الع قــ   

 وتكون هذه انحكام مربمة .

ـ حيق لحل  أعضـاء اهل ئـة العامـة للفـرع الطعـن يف قـحة انعقـاد          2

ه ئــة الفــرع ويف نت جــة انتخاباتــه أو قــحة قراراتــه و لــك أمــام حمكرــة    

اتستئناف املدن ة املختصة خ ل مخسة عشر يومًا من تاريخ بدء اتنعقـاد  

بـالطعن خـ ل مخسـة عشـر      أو اتنتخاب أو قدور القرار وتبت احملكرة

 يومًا بقرار مربم .

 

 ـ 73ـ مادة 
مـخ مراعــا  انحكـام الــواردة يف هــذا القـانون ميكــن اتعــرتاض    

 على قرارا  جملس الفرع أمام جملس النقابة .

 

 ـ 74ـ مادة 
أ ـ قرارا  املؤمتر العام وجملس النقابة قابلة للطعن بطريق النقا  

لنقا ويقدم الطعن شىل حمكرة النقا لد  الغرفة املدن ة يف حمكرة ا

وفق أقول الطعن ومواع ده املقررة يف القوانني واننظرة النافـذة وتفصـل   

 بالطعن بقرار مربم .حمكرة النقا 



 ـ 45ـ 

 

 

ب ـ حيق لحل  أعضاء املؤمتر العام الطعن يف قحة انعقـاد املـؤمتر    

ــة    ــة املدن ـ ــام الغرفـ ــه أمـ ــه أو قـــحة قراراتـ ــة انتخاباتـ ــام أو يف نت جـ يف العـ

/ مــن املــادة 2حمكرــة الــنقا خــ ل نفــس املــدة املشــار شل هــا يف البنــد / 

/ من هذا القانون وتبت احملكرـة بـالطعن خـ ل مخسـة عشـر يومـًا       73/

 بقرار مربم .

 

 ـ 75ـ مادة 
ش ا أقر  احملكرـة املختصـة الطعـن اخلـاص بصـحة انعقـاد اهل ئـة        

أقــر  الطعــن اخلــاص  قراراتهــا وش ا تالعامــة للفــرع أو املــؤمتر العــام بطلــ

ون ف هـا خـ ل   عبصحة اتنتخابا  أع د  الدعو  إلجراء اتنتخابا  املط

ث ثــني يومــًا مــن تــاريخ تبل ــغ نت جــة الطعــن شىل جملــس الفــرع املخــتص أو   

 جملس النقابة حسب ا ال .
 

  

 الفصل السادس عشر
 

 أحكام عامة وانتقالية

 
 ـ 76ـ مادة 

الفلسـط ن ون املق رـون يف اورهوريـة العرب ـة     يعامل أبباء انسنان 

الســورية الــذين هــم حبكــم املــوابن الســورمل مبوجــب القــوانني واننظرــة   

 النافذة معاملة أبباء انسنان السوريني .

 



 ـ 46ـ 

 

 

 ـ 77ـ مادة 
مــخ عــدم اإلخــ ل بأحكــام هــذا القــانون يســترر العرــل بأحكــام   

ىل أن يعـــدت يف مـــدة النظــامني الـــداخلا واملـــالا لنقابـــة أببــاء انســـنان ش  

 أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفا  هذا القانون .

 

 ـ 78ـ مادة 
/ مــن هــذا القــانون يعتــرب أببــاء     76مــخ مراعــاة أحكــام املــادة /   

انسنان العرب السوريون ومن يف حكرهم املسجلون يف النقابة عنـد نفـا    

 هذا القانون مسجلني يف النقابة حكرًا .

 

 

 
 
 ـ 79ـ مادة 

فى وتلكا  وأموال النقابـة وفروعهـا املنقولـة و ـري املنقولـة      أ ـ تع 

ــة      ــوم اوررك ـ ــة والرسـ ــخ املال ـ ــوم والطوابـ ــرائب والرسـ ــخ الضـ ــن ة ـ مـ

 والبلدية باستحناء املشاريخ اتستحرارية الغ تقوم بها النقابة .

ــروع و         ــرا  الفــ ــة أو مقــ ــر النقابــ ــى مقــ ــز علــ ــوز ا جــ ب ـ ت جيــ

ة وف را عدا  لك جيوز ا جز بعد دعوة النق ـب  موجوداتهرا املتعلقة باملهن

 أو رئ س الفرع أو من ينوب عنهرا .

 

 ـ 80ـ مادة 



 ـ 47ـ 

 

 

حيدد جملس النقابة موعـد اتنتخابـا  ويه ـىء هلـا ويوفـد وـحلني        

ــس        ــا  الفــروع مــن جمل ــا  يف ه ئ ــا  اتنتخاب ــى عرل  ــه لرشــراف عل عن

 النقابة .

 

 ـ 81ـ مادة 
علرـــا ل ختصاقـــ ني يف مشـــايف    حيـــق للنقابـــة تنظـــ م برنـــامج     

 ومراكز الوزارة وتصدر آل ة تطب ق الربنامج بقرار من الوزير .

 

 ـ 82ـ مادة 
ــوال ووتلكــا         ــة أم ــؤول كاف ــة أو فروعهــا ت يف حــال حــل النقاب

 النقابة والفروع املنقولة و ري املنقولة شىل قندوق خزانة تقاعد النقابة .

 

 ـ 83ـ مادة 
ــب انســنان    ــاعا شت    ت حيــق لطب  ــ ي اور ــردمل للع ــد ف شجــراء عق

 مبوافقة جملس النقابة .

 

 ـ 84ـ مادة 
ش ا كان املتفرر للعرـل النقـابا مبوجـب أحكـام هـذا القـانون مـن        

العاملني يف الدولة أو القطاع العـام ف ـتم تفر ـه بقـرار مـن جملـس النقابـة        

ضــا بعــد موافقــة اوهــة العامــة التــابخ هلــا ويف هــذه ا ــال يســترر يف تقا   

رواتبه وتعويضاته الغ كان يتقاضاها من اوهة الغ كان يعرل لديها  



 ـ 48ـ 

 

 

وجيوز بقرار من املؤمتر العام منحه تعويضـا  أخـر  مـن قـندوق النقابـة      

 وتعترب مدة تفر ه يف النقابة من اخلدما  الفعل ة املؤهلة للرتف خ .
 

 ـ 85ـ مادة 
رض أو نشـاط  ت حيق لطب ب انسنان شقامة أمل مؤمتر علرا أو معـ 

 علرا شت بعد موافقة وششراف جملس النقابة .
 

 ـ 86ـ مادة 
جيترخ جملس الفرع املنتخب خ ل أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيـخ  

 املهام بني أعضائه بذشراف جملس النقابة .
 

 ـ 87ـ مادة 
حيــق نببـــاء انســنان فـــتز مراكــز ع ج ـــة ســن ة وفـــق شـــروط     

 جملس النقابة .حتددها الوزارة بالتعاون مخ 
 

 ـ 88ـ مادة 
يف حال تعرض الطب ب املكلـأ مبهرـة نقاب ـة لضـرر قـحا تقـوم       

النقابة بالتعويا الكامل عن كافة انضرار املادية واملعنويـة الـغ تلحـق    

 به .

 

 ـ 89ـ مادة 
خيضخ العاملون يف النقابة بشروط عرلـهم نحكـام قـانونا العرـل     

 اخلاص والتأم نا  اتجتراع ة .

 



 ـ 49ـ 

 

 

 ـ 90مادة  ـ
كرـــا تلغـــى ة ـــخ    24/5/1990تـــاريخ  8يلغـــى القـــانون رقـــم   

 انحكام املخالفة هلذا القانون .

 

 ـ  91ـ مادة 
 ينشر هذا القانون يف اوريدة الرو ة .

 

 م  دمل 31/3/2013هجرمل املوافق لـ  20/5/1434دمشق يف 
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 دمشق

 
 
 
 



 ـ 50ـ 

 

 

ألطبةةةةةاء  قةةةةةانون التنلةةةةةيم النقةةةةةابي
 األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنان

 

 فةةةي الجمهوريةةةة العربيةةةة السةةةورية
 

 / 6رقم / 
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