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قانون تنظيم مهنة طب األسنان في سوريا

نورهللاالدكتور عبد الوهاب 



بناًء على أحكام : رئيس الجمهورية
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1املادة 

:يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون املعنى املبين بجانب كل منها

.وزارة الصحة: الوزارة

.وزير الصحة: الوزير

أعلى سلطة )ية هو املؤتمر العام لنقابة أطباء األسنان في الجمهورية العربية السور : املؤتمر العام

(.هرمية في هيكلية النقابة

.نقابة أطباء األسنان في الجمهورية العربية السورية: النقابة

.نقيب أطباء األسنان في الجمهورية العربية السورية: النقيب

.فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية: الفرع

.املجلس املنتخب من هيئة الفرع: مجلس الفرع



.مجلس النقابة ورؤساء الفروعالهيئة االستشارية املكونة من : الهيئة االستشارية

.مجموع األعضاء املسجلين في الفرع: الهيئة العامة

لجدول السنوي طبيب األسنان العربي السوري واملنتسب ألحد فروع النقابة واملسجل في ا: العضو

.الذي تصدره النقابة

مجلس مجموع أعضاء مجلس الفرع، وممثلو الوحدات النقابية املنتخبون وأعضاء: هيئة الفرع

.النقابة املركزية كل في فرعه

.أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابةاللجنة املشتركة من : اللجنة املشتركة

.النظام الداخلي للنقابة: النظام الداخلي



الفصل األول 

نقابة أطباء األسنان وأهدافها



2املادة 

دينة دمشقيؤلف أطباء األسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها م•

من األموال تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري ويحق لها أن تمتلك•
 لها في املحافظات وفق أحكام هذا

ً
.القانون املنقولة وغير املنقولة ولها أن تنش ئ فروعا

....  أطباءسواء مهندسين،)جميع النقابات املركزية يجب أن تكون في العاصمة ":مالحظة•
" )



3املادة 

:تعريف النقابة

عربية مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية المنهي علمي اجتماعي نقابة أطباء األسنان هي تنظيم •

.السورية



4املادة 
مهام النقابة

ربية السورية تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والنقابية في الجمهورية الع
:تحقيق األهداف واملهام اآلتيةعلى 

.وريةفي الجمهورية العربية الستطوير العمل الطبي السني املساهمة في . 1

.وتعزيز دورهدعم القطاع الصحي . 2

دم بما يخدم التقالنهوض بمستواها العلمي مهنة طب األسنان ورفع شأن . 3
(.لروابطمن خالل املؤتمرات والندوات وا)الصحي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع 

.اء األسنانوالسعي لتوفير العمل ألطبتنظيم طب األسنان التعاونيالعمل على . 4



4املادة 
مهام النقابة

ماتالخدوتقديماملهنةبمزاولةاملتعلقةاألسنانأطباءحقوق عنالدفاع.5

ضتعويو والعجزالشيخوخةمعاشمناستفادتهميضمنبمالهماالجتماعية

األنديةوإنشاءالطارئةالحوادثواملرضحالةفياملساعدةتقديمو الوفاة

ضمانالوصناديقاالستهالكيةاملخازن فتحو التعاونيةالسكنيةوالجمعيات

.ابهةمشومشاريعصناديقمنيحدثماوكلوالكوارثالطوارئ و والقروضواالدخار

.األعضاءبينوالثقافيةاالجتماعيةالروابطتدعيم.6

؟؟؟.وفروعهاالنقابةمركزفيالعلميةاملكتباتإقامة.7



4املادة 
مهام النقابة

داروإصاألسنانطبودراساتالكتبونشروترجمةالعلميالبحثتنشيط.8

.(الفمبطمجلةمثل)لألعضاءواملنهيالعلمياملستوى لرفعوالنشراتاملجالت

ألطباءعلميةالواملؤتمراتاملعارضوتنظيموالتدريبيةالتعليميةالدوراتإقامة.9

.األسنان

املتوسطةداملعاهو األسنانطبكلياتفيالدراسةمناهجتخطيطفياملساهمة.10

مستواهاعورفالسوريةالعربيةالجمهوريةفيالدراسيةواملناهجوالسنيةالصحية

.واالقتصاديواالجتماعيالصحيللتطور األساسيةالحاجاتيخدمبما



4املادة 
مهام النقابة

كافةفيصواالختصااألسنانطبشهاداتبتعديلاملخولةاللجانفيالتمثيل.11

.املعنيةوالهيئاتالوزاراتفياألسنانطبحقول 

األسنانبطمهنةبمزاولةالخاصةواألنظمةالقوانينوتطويروضعفياملساهمة.12

.وتنفيذها

.األسنانطباختصاصاتلكافةالتخصصيةالطبيةالروابطإحداث.13

أراض يداخلفيواملشاركةالندواتوإقامةواملؤتمراتاالجتماعاتعقد.14

.السوريةالعربيةالجمهورية



4املادة 
مهام النقابة

.السوريةالعربيةالجمهوريةأراض يخارجاملؤتمراتفيملشاركةا.15

املهنونقاباتالعلميةالصحيةاملنظماتمعوالتعاون التعارفصالتإقامة.16

التحرر ياوقضاالعربيةاألمةقضايالنصرةمعهاوالعملوالدوليةالعربيةالطبية

.العالمفيوالعدالة

.األسنانباءألطوالدوليةالعربيةواملنظماتلالتحاداتاالنتسابللنقابةيحق.17

لى االستشارات بالنسبة ملساهمة النقابة باملناهج الدراسية في الكليات ف تقتصر ع: مالحظة

بحاالت خاصة



الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها



:5املادة 
شروط التسجيل في النقابة

:يكون أنالنقابةفيالتسجيلطالبالعضو فييشترط

1- 
ً
.املهنةملزاولةاملؤهلةالطبيةباللياقةمتمتعا

”املهنةممارسةمنيتمكنفلنأطرافهاستخدامعلىأثرمرضمنيعانيكانإذافمثال“

2- 
ً
.حكمهافيمنأوالسوريةالعربيةبالجنسيةمتمتعا

3- 
ً
 األسنانطبفياإلجازةعلىحاصال

ا
.الوزارةفيومسجال



قتل والجرائم مثل جرائم ال)بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات املهنة غير محكوم -4

(.األخالقية

(.أخالقي)لسبب مسلكي اسمه في النقابة غير مشطوب -5

 وتم شطب اسمه لسبب أخالقي أو سلوكي متعلق"
ا
بالتعامل هذا يشمل من كان مسجال سابقا

"مع املرض ى

طي ترخيص الوزارة تع)أن التسجيل في وزارة الصحة يسبق التسجيل في النقابة "
("مؤقت أو دائم



6املادة 
اجراءات التسجيل

فيهاالعملوالعضيرغبالتياملحافظةفيالفرعمجلسإلىالتسجيلطلبيقدم➢

.املطلوبةالشروطتوافرتثبتالتيالوثائقمع

وإال هإليتقديمهتاريخمنشهرمدةخاللبالطلبيبتأنالفرعمجلسعلى➢

 اعتبر 
ا
 ".مقبوال

ً
فسيعتبرة،الفتر مض يبعدبالقبول الردلهيرسللمإنفمثال

 
ً
 مسجال

ً
"حكما

 اعتبارهأوالطلبقبول حالفي➢
ً
فيلالتسجيطالبالعضويسجلمقبوال

.صناديقهاإلىالقانونيةالرسومدفعبعدالنقابةسجالت



7املادة 

 أن يكون مجلس الفرع برفض طلب التسجيل يشترط في قرار ➢
ا
ويحق معلال

لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خالل مدة 

 قرار الرفضأسبوعين
ً
.من تاريخ تبليغه خطيا

في ديوان من تاريخ تسجيلهيفصل مجلس النقابة في االعتراض خالل شهرين ➢

بول ويعتبر عدم الفصل فيه خالل هذه املدة بمثابة قرار ضمني بقالنقابة 

.االعتراض

.قضيخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة املدنية لدى محكمة الن➢



8املادة 
القسم

:اآلتيةاليمينالفرعمجلسأماماملقبول العضويقسم

أحافظوأنوشرفبأمانةعمليأؤديأنالعظيمباهللأقسم))

((وأنظمتهاقوانينهاوأحترماملهنةسر على



9املادة 

 بأسماء األ خالل شهر تشرين األول من كل عام ينشر مجلس النقابة 
ا
عضاء جدوال

لك السنوات و ما قبلها من تالذين أدوا كافة الرسوم املترتبة عليهم عن تلك السنة 

.حسب تسلسل الحروف الهجائية في كل فرع

 في هذا الجدول أن يزاول مهنة طب األسو 
ا
نان ال يجوز ملن ال يكون اسمه واردا

ي ينشر اسمه ف، و غراماتهامع يدفع الرسوم املقررة ما لم ( تجميد العضوية)

.إذا سددها بعد نشر الجدول جدول الحق و على نفقته 

ملهنة و كل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة لألحكام القانونية املتعلقة بمزاولة ا

من هذا / 9/وفق أحكام املادة )كل من لم يسدد يطبق عليه مبدأ تجميد العضوية 
.، التعليق فقط ريثما يسدد الرسوم(القانون 



10املادة  
تعليمات نقل القيد

فيهملللعاالنتقاليرغبفرعأيإلىتسجيلهنقليقدمأناملسجلللعضو➢

يقدملببطوذلكالفرعنفسوإلىمناألقلعلىعامينكلمرةعلىيزيدال وبما

تاريخحتىقالسابللفرععليهاملترتبةالرسومتسديدبعدالفرعذلكمجلسإلى

إلىلهتسجيينقللمماالجديدالفرعمجالفيالعمللهيحقوال النقلطلب

.للنقابةالداخليالنظامأحكاموفقالفرعذلك

.خاصةحاالتيستثنيأنمعللبقرارالنقابةملجلسويجوز ➢

خر مكانإلىعملهمكانينقلأناالسنانلطبيبيحقال أي"
َ
يمض قبلا

"األقلعلىاملكانذلكفيعملهعلىعامين



11املادة 
فقدان العضوية

حاالتالإحدىفياألسنانأطباءوجدول النقابةسجلمناسمهويحذفعضويتهالعضو يفقد-1

:التالية

.Aالوفاةحالةفي.

.Bسجلنماسمهشطبأوالطبيةاملهنمزاولةقانون بمقتض ىالوزارةفيتسجيلهألغيإذا

.القانون هذاأحكامبمقتض ىاملهنةمزاولة

.Cرةالفقهذهأحكامفييدخلوالالسوريةالعربيةالجمهوريةأراض يخارجعملهنقلإذا

الءهؤ فيحتفظاإلعارةأواإليفادأواالختصاصأوالدراسةبقصدالقطرخارجاملغادرون

لذلكاملؤيدةقةاملصدالنظاميةالوثائقإبراز شريطةسنواتسبعملدةالنقابةفيبتسجيلهم

.القانونيةاألصول وفقحدةعلىعامكلفيالقانونيةللرسوموتسديدهم



11املادة 
فقدان العضوية

.Dفقدإذا 
ا
.القانون فيالواردةالتسجيلشروطمنشرطا

.Eمنواملصدقةالنقابمجلسقبلمناملقروالتدريبالتأهيلبرنامجضمناملطلوبةالنقاطيحققلمإذا

.الوزارة

والدوراتاملؤتمراتحضور منتجميعهايتمالتيالنقاط)

(العامخاللتقامالتي



12املادة 

يرغبمنالقانون هذاأحكاممن/11/املادةمن/3/الفقرةأحكاممنيستثنى

أراض يخارجيماملقالطبيبعلىاملقرةالرسوميدفعانعلىالتسجيلفيباالستمرار

العامراملؤتميحددأنعلىالنقابةصناديقولكافةالسوريةالعربيةالجمهورية

 
ً
هذهمن%75عنالتقاعدخزانةحصةتقلوأالالرسومهذهمقدارسنويا

.الرسوم

مرسمنأكثر (املغترباألسنانطبيبرسم)يدفعهالذيالرسميكون أي"

"القطربداخلالذيالطبيب

:أهمية الحفاظ على التسجيل في النقابة:  مالحظة
.نقطاعنهاية فترة الخدمة لك تعويضات معينة تحصل عليها لذلك نحاول املحافظة على العضوية الدائمة دون ا•



13املادة 

تذكرلم"/11/املادةمن5-4-3-2الفقراتبموجبعضويتهفقدملنيجوز 

:القانون هذامن"وفاةحالةألنها

ويةالعضفقدانإلىأدتالتياألسبابتزولحينماتسجيلهإعادةيطلبأن➢

إعادةرسممعالجديداملنتسبعلىالواجبةالرسومدفعالحالةهذهفيوعليه

 كانالذيللفرعالتسجيل
ً
فيهمسجال

املددميعجفيوالالتقاعدياملعاشحسابفيالعضويةفقدانفترةتحتسبال ➢

باملهلتعلقيفيماالتسجيلإعادةطالبعلىوتطبقالنقابيةاملهاملتوليالالزمة

.التسجيلطلبعلىيطبقماالطعنوطرق 



الفصل الثالث

طبيب األسنان وأحكام مزاولة املهنة



14املادة 

ها وقاية غايتتحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامةتهدف إلى مهنة علمية مهنة طب األسنان ➢

.أفراد املجتمع من األمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها

إحدى ن مإجازة في طب األسنانبحكم هذا القانون كل من حصل على يعتبر طبيب األسنان ➢

لها من ما يعادأو العامة أو الخاصة سواء كليات طب األسنان في الجمهورية العربية السورية

.الجامعات العربية أو العاملية املعترف فيها



15املادة 

 للنقابة بعد تسجيله في الوزارةأن يزاول املهنة لطبيب األسنان ال يجوز ➢
ً
حصوله على وإال إذا الن منتسبا

.بمزاولة املهنة وفق األنظمة النافذةترخيص منها 

أن يسبقه ويجبهو مزاولة للمهنة يعتبر عمل طبيب األسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام➢

 
ا
.التسجيل في النقابة أصوال

جيل في النقابة يعتبر التدريس في كلية طب األسنان مزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التس"
"وكذلك العمل في الوزارة 



التسلسل املطلوب ملزاولة املهنة في سورية



17املادة 

:(2/الفقرة)/5/املادةأحكاممنيستثنى

املؤقتلالتسجيالعربغيرومنالسوريينغير العربمناألسنانألطباءيجوز ➢

واألنظمةينالقوانوفقالسوريةالعربيةالجمهوريةفياملهنةوممارسةالنقابةفي

بهدفةاملمارستكون أنشريطةفيهااألعضاءبحقوق يتمتعواأندون النافذة

وافقةاملعلىالحصول بعدبهااملعترفاالختصاصجهاتإحدىفياالختصاص

 ويدفعالنقابة،مجلسمنالسنوية
ً
.املجلسيحددهذلكلقاءرسما



الفصل الرابع

واجبات وحقوق طبيب األسنان املسلكية



17املادة 
واجبات طبيب األسنان

املقررةالحدودبوالطبيةاملهنمزاولةقانون فيعليهااملنصوصاملهنةبمزاولةالخاصةباألحكاميتقيدأن➢

.الطبيةوالفحوصاملعالجةوأتعابأجور لتعرفه

قدسيةمسيماوكلالتجاري االستغاللعنويبتعدوشرفهاالطبيةباآلدابو املهنةبتقاليديلتزمأن➢

.للمهنةاإلنسانيةالرسالة

القوانينتوجبهاالتياألحوالفيإال إفشاءهاويتجنبمهنتهبسببعليهايطلعالتياألسرارعلىيحافظأن➢

.النافذة

.زمالئهمعاملسلكيةعالقاتهفياملتبادلواالحترامالتعاون قواعدمراعاة➢



17املادة 
واجبات طبيب األسنان

عليهو النافذةنوالقوانيلألنظمةمخالفبشكلاملهنةممارسةيقبلوأال املهنةكرامةمعيتنافىعملبأيالقيامعدم➢

.بهااملعترفالعلميةوالطرق باالستطباباتيتقيدأن

.النقابيةوالوصفاتالتقارير باستعمالالخاصالسنيمركزهأوالخاصةعيادتهفييلتزمأن➢

يوضحهاأسسنضمفروعهافيالعلميةوالنشاطاتالنقابةتعقدهاالتيالعلميةوالندواتاملؤتمراتبحضور يلتزمأن➢

رار لالستماملطلوبةالنقاطعلىللحصول للنقابةالداخليالنظام

.بالتسجيل

 النقابةإعالم➢
ا
كانتءسوااألسنانألطباءجمعيةأو اتحادأو منظمةأيفيعضويةأو منصبأيقبولهعندخطيا

.دوليةأو عربية

 كان يحظر على طبيب األسنان أن يمارس أي مهنة أخرى، أما حديث فقد سمح له أن يقوم باالستثمار و "
ا
ممارسة قديما

خر شريطة أال يتعارض مع أخالقيات مهنة طب االسنان
َ
"عمل ا



17املادة 
حقوق طبيب األسنان

.واملعاهدالجامعاتفيوالتدريسالدولةمؤسساتفيوالعملاملهنةمزاولة➢

والالصحيةهمؤسستأوعيادتهتفتيشوعدم"الحصانةيمتلكفالطبيب"عملهمزاولةأثناءتفتيشهعدم➢

األسنانأطباءمنينتدبهمنيكلفأوليحضرالفرعرئيسإبالغبعدإالاستجوابه

أو مهنته،ةممارسخاللعليهيعتديمنكلالنافذةواألنظمةالقوانينعليهاتنصالتيبالعقوبةيعاقب➢

.لهاممارستهبسبب

.هناك شكل من أشكال الحصانة لطبيب األسنان ضمن مكان ممارسة املهنة: مالحظة 



18املادة 
حل الخالفات

تعذر الحل

ذا على أطباء األسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إ•
وقع بينهم خالف مهني لحله بالطرق الودية

تعذر الحل

أحد وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناًء على طلب•
.لالزمالطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار ا

اءاللجوء للقض

وإذا تعذر حلها من قبل مجلس النقابة عندها تحال إلى •
.القضاء



الفصل الخامس

املؤتمر العام للنقابة وصالحياته



19املادة 

:ويضمفيها(سلطة)هيئةأعلىهو للنقابةالعاماملؤتمر -1

»سنوات5كل»واليتهانتهتالذيالسابقالنقابةمجلسأعضاء➢

الفروعمجالسوأعضاءاملنتخبالنقابةمجلسأعضاء➢

العامللمؤتمراملتمميناألعضاء➢

التقاعدخزانةمراقب➢

.ميالديةسنواتخمسملدةالعاماملؤتمر واليةتستمر -2



22املادة 

رئاسةسر الأمينيتولىغيابهماحالوفينائبهأو النقيب،للنقابةالعاماملؤتمر اجتماعاتيرأس➢

 الحاضرينالنقابةمجلسأعضاءفأكبر ذلكيتحققلموإذااالجتماع
ا
.سنا



23املادة 

.عضائهأل (النصف زائد واحد)ال تعتبر اجتماعات املؤتمر العام قانونية إال بحضور األكثرية املطلقة ➢

 بعد ساعة من املوعد املحدد على أال ي➢
ا
قل عدد فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع املؤتمر العام قانونيا

.الحضور عن ثلث أعضاء املؤتمر العام

.ةوتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلس➢



23املادة 

ثلثيبحضور إال نيةقانو األعضاءثلثطلبعلىبناءً تعقدالتياالستثنائيةالعاماملؤتمراجتماعاتتعتبرال➢

 الغالدعوةطلباعتبر املذكور االجتماعفياألكثريةهذهتتوافرلمفإذا،العاماملؤتمر أعضاء
ا
.يا

علىالوزارةعنممثلبدعوةإال قانونيةاالستثنائيةوالعاديةواالنتخابيةالعاماملؤتمراجتماعاتتعتبرال➢

 دعوتهتتمأن
ا
املوعدبليغهترغميحضرلموإذااألقلعلىأيامبثالثةلالجتماعاملحدداملوعدقبلأصوال

 االجتماعاعتبر
ً
.قانونيا



24املادة 

لسري ينتخب املؤتمر العام من بين أعضائه املرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك باالقتراع ا➢

.وباألكثرية النسبية لألعضاء الحاضرين

(سنوات10.     ) ال يجوز ترشيح عضو املجلس ألكثر من دورتين متتاليتين➢



الفصل السادس

مجلس النقابة واختصاصاته 



25املادة 

 عشر أحدمنمؤلفمجلسالنقابةشؤونيتولى➢
ا
.عضوا

قدكون يوأن،سنواتعشر عناملهنةمزاولتهمدةتقلأال النقابةمجلسلعضويةاملرشحفييشترط➢

 مارس
ا
 عمال

ا
 نقابيا

ا
.سابقا

.سنواتخمسملدةالنقابةمجلسواليةتستمر ➢

 11الأعضائهبينمنالنقابةمجلسينتخب➢
َ
 نقيبا

ا
 للنقيبونائبا

ا
 للسر وأمينا

ا
البقيةةوالسبعوخازنا

.مركزيةنقابةأعضاءاسمعليهميطلق

رغالتفهذاقواعدالعاماملؤتمرويحددالنقابة،مجلسأعضاءمنأكثرأو واحدأو النقيبتفرغيجوز ➢

وتعويضاتهماملتفرغينورواتب



26املادة 

.يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه•



27املادة  
:وعلى وجه الخصوص ما يلييشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة 

.تنفيذ قرارات املؤتمر العام.   1

.دعوة املؤتمر العام لالنعقاد.   2

.إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.   3

.اقتراح مشاريع األنظمة املركزية للنقابة.   4

يل الرسوم و إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في املشاريع واألعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحص.   5
.االلتزامات املالية األخرى الواجبة لها

 لاللتزامات املترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.   6
ً
.تحريك حسابات الفروع وفقا

.اإلشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها ألحكام هذا القانون ولقرارات املؤتمر العام.   7



27املادة  
:يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي

.اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.   8

.إعداد مشروع املوازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من املؤتمر العام.   9

.تشجيع ممارسة املهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك. 10

.تشكيل اللجان النقابية واملهنية التي يرى املجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة. 11

.وحل الخالفات التي تقع بين مجالس الفروع, تنظيم العالقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 12

يهات االطالع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوج. 13

.الالزمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات املؤتمر العام ومجلس النقابة



27املادة  
:يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي

.من هذا القانون / 9/تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء األطباء وفق أحكام املادة . 14

.طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة لالجتماع عند الضرورة. 15

كام هذا الفصل في الطعون املرفوعة اليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أح. 16

.القانون 

.اقتراح التعرفة ألجور األعمال الطبية السنية سواء في العيادات أو املراكز السنية أو املستشفيات. 17

افقة هيئة الفرع. 18 .وضع نظام للعطلة األسبوعية واإلجازات السنوية ألطباء األسنان بعد مو

.اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها. 19

من هذا القانون / 34/تحديد عدد األعضاء املتممين في كل فرع وفق أحكام املادة . 20



27املادة  
:يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي

، وذلك في دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد ألسباب مبررة من قبل مجلس النقابة. 21

:إحدى الحاالت التالية 

تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عن حضور الجلسات ألسباب غير مبررة أو عدم.  أ

.انتظام اجتماعاته

.اإلساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف األموال باألغراض املخصصة من أجلها.  ب

.تعارض أعمال الفرع مع األهداف األساسية للنقابة واملصالح العليا للجمهورية العربية السورية.  ج

.هافي حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله واالساءة لسمعة املهنة وكرامت.   د



27املادة  
:يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي

.نقابةللالداخليالنظاميحددهاكمااألعضاء،مناملخالفينبحقالالزمةالعقوباتفرض.22

عنلدفاعوامستواهاورفعأهدافهاتحقيقعلىوالعملوتقاليدهااملهنةمبادئعلىالحفاظ.23

واملنظماتيةواألجنبالعربيةاألسنانأطباءاتحاداتمعوالتعاون ألعضائها،املهنيةالنقابةحقوق 

.النقابةوأهدافينسجمبماوالدوليةالعربيةالصحية

صاصاالختبموجبوذلكاإلعالنيةاللوحاتعلىيكتبملاالناظمةالتعليماتإصدار .24

.الطبيبعليهحصلالذي



28املادة 

.ال تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إال بحضور األكثرية املطلقة ألعضائه➢

رئيس تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت األصوات فيرجح الجانب الذي فيه➢

.الجلسة



29املادة 

منعليهافقانيواالتيالعقودويوقعقراراتهماوينفذالعاماملؤتمر اجتماعاتويرأسالنقابةالنقيبيمثل➢

.النقابةباسمالتقاض يحقولهأحدهمامنأوقبلهما

ينوبمننقيبالبصالحياتويتمتعالسرأميننائبهغيابحالوفينائبهغيابهحالفيالنقيبعنينوب➢

."عنهينوبأنللخازن يحقال ".غيابهحالفيعنه



30املادة 

.إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع املجلس النتخاب البديل➢

➢ 
ا
 عنهم في أول إذا شغر ثالثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة ألي سبب كان ينتخب املؤتمر العام بديال

مؤتمر عام يعقد



31املادة 
 في إحدى الحاالت التالية

ا
:يعتبر املركز شاغرا

الوفاة -1

 ) االستقالة وقبولها -2
 
(  في حال عدم قبولها ال يعتبر عندها املكان شاغرا

 ملا ورد في املادة -3
ً
من هذا القانون / 11/ فقدان العضوية استنادا

4- 
ً
ملا يقدره تعذر قيام أحد أعضاء املجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا

مجلس النقابة

ر عشأو التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية -5
عد وبدون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة ، جلسات متقطعة  في العام الواحد

 
ً
.إجراء التحقيق أصوال

أعضاء من املجلس على األقل بطلب سحب 3-ويجب أن يتقدم )سحب الثقة، -6
(.الثقة عن أحدهم حتى يتم قبول الطلب



الفصل السابع

فروع النقابة



32املادة 

.ال يقل عدد األعضاء املسجلين فيه عن مئتي عضويحدث فرع للنقابة في كل محافظة .  أ

عضاء بقرار من في حال عدم توفر العدد املطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤالء األ .  ب
.مجلس النقابة الى الفرع املوجود في محافظة مجاورة



الفصل الثامن

الهيئة العامة للفرع



33املادة 

.تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع األعضاء املسجلين في الفرع•



34املادة 
:الفرعهيئةالنقاالوحداتوممثليالفرعمجلسأعضاءمنالفرعهيئةتتكون . أ

.فرعهفيكلاملركزيةالنقابةوأعضاءاملنتخبينبية

:اآلتيةبالصالحياتالفرعهيئةتتمتع. ب

.الفرعمجلسأعضاءانتخاب.1

الشروطيهمفتتوفرممنالفرعهيئةأعضاءبينمنالعامللمؤتمر املتمميناألعضاءانتخاب.2

 خمسينلكلواحدبنسبةوذلكالعاماملؤتمرلعضويةللترشيحاملطلوبة
ً
األعضاءمنعضوا

ويجبرضاء،أععشرةعلىفرعكلفياملتمميناألعضاءعدديزيدالأنعلىفرعكلفياملسجلين

.الخمسينالىوأكثر25العدد



هيئة الفرع-تابع 

شؤون املهنة مناقشة التقرير السنوي ملجلس الفرع وإقراره ورفع االقتراحات والتوصيات املتعلقة ب.   3
.لتنسيقها وعرضها على املؤتمر العام

الحسابات وإقرار التصديق على الحساب الختامي للسنة املالية املنقضية بعد االطالع على تقرير مفتش.   4
 لعرضها على املؤتمر ال

ً
.عاممشروع املوازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا

عضاء يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أ.   5
رين شريطة أال هيئة الفرع على األقل و ال يتم سحب الثقة إال باألكثرية املطلقة ألعضاء هيئة الفرع الحاض

.يقل عن األكثرية املطلقة ألعضاء الهيئة

.تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.   6



35املادة 

 
ً
:تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحاالت اآلتية-أوال

في دورة انتخابية النتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد واألعضاء املتممين للمؤتمر العام.   1

 من تاريخ انتهاء السنة املالية وذلك لبحث األمور اآلتية.   2
ً
:في دورة عادية خالل تسعين يوما

.مناقشة التقرير السنوي ملجلس الفرع وإقراره.   أ

.االطالع على خطة الفرع للعام الجديد.  ب

ى التقرير املالي ملفتش مناقشة امليزانية العامة والحسابات الختامية للسنة املالية املنقضية وتصديقها بعد االطالع عل.  ج
.الحسابات

.إقرار مشروع املوازنة التقديرية للفرع للسنة املالية الجديدة.  د



35املادة  

:في دورة استثنائية وذلك.   3

 لقرار مجلس النقابة·       
ً
.تنفيذا

 لقرار مجلس الفرع بعد إعالم مجلس النقابة·       
ً
.تنفيذا

 الى طلب من ثلث أعضاء هيئة الفرع على األقل على أن يوضح في الطلب الغاية من اال ·       
ً
جتماع وعلى استنادا

بعد إعالم رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ استالمه الطلب املشار اليه
.مجلس النقابة

 
ً
ر أعضاء مجلس يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أو أمين السر وفي حال غيابهما يرأس االجتماع أكب-ثانيا

 أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب
ً
في حال الفرع الحاضرين سنا

.حضوره

 
ً
 من تاريخ االجتم-ثالثا

ً
.اعتتم الدعوة الجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوما



35املادة 

 
ً
من هذا القانون على اجتماعات هيئة / 23/من املادة ( ب–أ )تطبق أحكام الفقرتين -رابعا

 الفرع مع استبدال عبارة املؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع وال يعتبر اجتماع هيئ
ً
ة الفرع قانونيا

ية على أن إال بحضور ممثل عن مديرية الصحة في املحافظة ومشرف الفرع من النقابة املركز 
 قبل املوعد املحدد بثالثة أيام على األقل، وإذا لم يحضر أحده

ً
ما أوكالهما تتم دعوتهم أصوال

 
ً
.رغم تبلغهم املوعد اعتبر االجتماع قانونيا

 
ً
ذي فيه تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت األصوات فيرجح الجانب ال-خامسا

رئيس الجلسة



الفصل التاسع
"مجلس الفرع"



36مادة 

.يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء✓

/ 7/ نة عن يشترط في املرشح لعضوية مجلس الفرع واملتمم للمؤتمر العام أال تقل مدة مزاولته للمه✓
.سنوات

ى اقتراح ينتخب مجلس الفرع رئيسا للفرع أو أمين السر أو كالهما بقرار من مجلس النقابة بناًء عل✓
.مجلس الفرع، ويحدد املؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب املتفرغ وتعويضاته

(.الحظ عدم وجود انتخاب لنائب رئيس مجلس فرع)✓



37مادة 

.تستمر والية مجلس الفرع ملدة خمس سنوات



38مادة 

ع خالل إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع ملجلس النقابة تدعى هيئة الفر ✓
شهر النتخاب البديل

إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع✓
.وينتخب البديل

دعى إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع ألي سبب الن، ت✓
 من تاري

ً
.خ الشغور هيئة الفرع النتخاب البديل خالل مدة أقصاها ثالثون يوما

.من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع/ 31/ تطبيق أحكام املادة ✓



39مادة 

ة وتصدر تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه املطلق
الذي قراراته بأكثرية األعضاء الحاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب

.فيه رئيس الجلسة



40املادة 

ة خالل أسبوع على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقاب
من صدورها



41مادة 

يتمتع بصالحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه



41مادة 



42املادة 

:يتولى مجلس الفرع االختصاصات اآلتية

.مراقبة سلوك أطباء األسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.   1

.تنفيذ قرارات هيئة الفرع أو الهيئة العامة للفرع.   2

.إدارة العمل في الفرع.   3

.ومجلس النقابة وتعليماته, تنفيذ قرارات املؤتمرات.   4

تراح ما يحقق تزويد مجلس النقابة باملعلومات الالزمة عن الوضع املنهي والنقابي في منطقة عمل الفرع واق.   5
.أهداف النقابة

.إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية األموال وتحصيل الرسوم.   6



42مادة -تابع 

امية للسنة املالية وإعداد امليزانية العامة والحسابات الخت, اقتراح مشروع املوازنة التقديرية للفرع للسنة املالية الجديدة.   7
.املنقضية

.دعوة هيئة الفرع أو الهيئة العامة للفرع.   8

.تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون .   9

 لل.    10
ً
قوانين واألنظمة إنشاء صناديق االدخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء األسنان وفتح املخازن االستهالكية وفقا

.النافذة

.قيد وقبول األطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضو لدى الفرع.    11

.رعاية حقوق األعضاء املهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.    12

الفصل في منازعات تقدير األجور .    13



42مادة -تابع 

ا يحددها النظام الفصل في كل خالف أو نزاع منهي ينشأ بين أطباء األسنان وفرض العقوبات الالزمة بحق املخالفين كم.    14
.الداخلي للنقابة وال تعتبر نافذة إال بعد تصديقها من مجلس النقابة

.تسمية رؤساء وأعضاء اللجان املحدثة في الفرع وابالغ مجلس النقابة بذلك.    15

.تقديم االقتراحات التي من شأنها رفع مستوى املهنة.    16

.تدعيم الروابط االجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .    17

.إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.    18

.بحث املسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.    19

.  العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في املحافظة على قمع جميع املخالفات املهنية.    20



الفصل العاشر
في انتخاب مؤسسات النقابة



43املادة 

س يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أس.  أ
عضاء لأل أوأكثرواضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع اإلداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة 

.العاملين في الدولة

بحيث ال تتألف الوحدة االنتخابية الطبية من مجموعة من األعضاء املسجلين في الفرع.  ب
 
ً
.عن مئتينواليزيديقل عدد أعضائها عن ثالثين عضوا

دات االنتخابية في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع األعضاء املسجلين في الفرع على الوح.  ج
ل من هذه املادة وفي حا/ أ/في الفقرة ماوردبقرار من مجلس الفرع على أال تتعارض مع 

اء وعلى أمام مجلس الفرع خالل يومين من نشر قوائم األسمللعضواالعتراضالتعارض يحق 
ساعة24خالل باإلعتراضمجلس الفرع أن يبت 



43مادة -تابع 

وعد انتخابات تبدأ اجتماعات الوحدات االنتخابية الطبية النتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من م.  د
.مجالس الفروع

اء ويجبر الى تنتخب الوحدات االنتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعض.  هـ
كون العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في املرشح أن ي

 في النقابة مدة ال تقل عن خمس سنوات
ً
.مسجال

يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة النتخاب الوحدات.   و



44املادة 

طبية يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات االنتخابية ال
خابات هذه االنتالجراءوأعضاء مجالس الفروع واألعضاء املتممين وتتم الدعوة 

رع الفرع النتخاب أعضاء مجلس الفيدعوهيئةبقرار من مجلس الفرع كما 
.واألعضاء املتممين للمؤتمر العام



45مادة 

حدد الجتماع يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية املتممة للمؤتمر العام قبل املوعد امل.   أ
 ويستمر خالل خمسة أيام وال يقبل طلب الترشيح بعد انق

ً
ضاء املهلة هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوما

.املذكورة

ويسجل في يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه املرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع.  ب
.ديوان الفرع

رشيح أسماء يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خالل ثالثة أيام من إقفال باب الت.   ج
.املرشحين املقبولة طلباتهم على لوحة االعالنات في مقر الفرع

ثة أيام يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه االعتراض أمام الغرفة املدنية لدى محكمة النقض خالل ثال.   د
.من تاريخ اإلعالن وتبت املحكمة باالعتراض في غرفة املذاكرة خالل أربع وعشرين ساعة



46مادة 

 من تاريخ انتها.  أ
ً
ء انتخابات مجالس يدعو النقيب املؤتمر العام الى االنعقاد لدورة انتخابية خالل ثالثين يوما

جلس النقابة الفروع واألعضاء املتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خالل عشرة أيام من تاريخ الدعوة مل
.وال يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء املدة املذكورة

قيب ويسجل يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه املرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى الن.  ب
.في ديوان النقابة

يح أسماء يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خالل ثالثة أيام من اقفال باب الترش.  ج
تراض خالل ثالثة املرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة االعالنات وتبت املحكمة في باالع

.أيام



47مادة 

:يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية املتممة للمؤتمر العام

 عليه باملنع من مزاولة املهنة.   1
ً
ات على إال إذا كان قد مض ى خمس سنو , أن ال يكون محكوما

.تاريخ تنفيذ الحكم

د اعتباره أال يكون قد ارتكب جناية أو  جنحة تتنافى مع واجبات املهنة وشرفها إال إذا أعي.   2
 للقانون 

ً
.وفقا



48مادة 

.يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح االنتخابية



الفصل الحادي عشر
حل املؤتمر العام و مجلس النقابة



49مادة 

أي من يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل املؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف➢
 
ً
 كافيا

ً
 تعليال

ً
.هذه املجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معلال

ابتداًء من يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة املدنية للهيئة العامة ملحكمة النقض خالل ثمانية أيام➢
.اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة



50مادة 

ؤتمر في حال حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة امل
 من اليوم التالي لصدور قر 

ً
 اعتبارا

ً
ار الهيئة العام خالل ثالثين يوما
.العامة ملحكمة النقض



الفصل الثاني عشر
الشؤون املالية



51مادة 

.يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي



52مادة 
:تتألف واردات الفروع من

.الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من األعضاء-1

.رسوم التسجيل-2

(.في حال الفصل وإعادة التسجيل)رسوم إعادة التسجيل -3

 للقوانين واألنظمة النافذة-4
ً
.الهبات واإلعانات الحكومية والخاصة وفقا

(.بيةمثل املركز السوري لالختصاصات الط)ريع األموال والعقارات واالستثمارات التابعة للفرع -5

 اسم كان يطلق عل)الغرامات النقدية التي يحكم بها املجلس املسلكي لصالح صندوق الفرع    -6
 
يه سابقا

(.املجلس التأديبي

(متغيرة)الرسوم األخرى املستوفاة من األعضاء والتي يقررها املؤتمر العام -7

.هااملركز السوري لالختصاصات الطبية يتبع للنقابة ويعود ريع أمواله ل



53مادة 
:تتألف واردات النقابة من

 للقوانين واألنظمة النافذة. 1
ً
.اإلعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقا

ريع األموال والعقارات واالستثمارات. 2

نصف رسوم التسجيل للسوريين والرسوم السنوية كاملة ألطباء األسنان العرب غير. 3

ألف للفرع15الف للنقابة 15: ألف30السوريين واألجانب مثال سوري دفع رسم 

.غير سوري كل الرسم للنقابة املركزية

.رسوم انتقال األعضاء بين الفروع. 4

رسوم طلبات األتعاب والغرامات املالية النقدية التي يحكم بها املجلس املسلكي. 5

(.املجلس املسلكي للفرع يختلف عن املجلس املسلكي للنقابة)لصالح الصندوق 

(.حسب عدد أعضاء كل فرع)مساهمة الفروع . 6

غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية لألعضاء وفق نسبة يحددها النظام املالي. 7

.للنقابة



54مادة 

لفين عن تسديدها من يحدد مقدار الرسوم الواردة في املادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على املتخ
.تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي واملالي للنقابة



55مادة 

ابة، يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النق
ة لبعض ويحدد املؤتمر العام هذه املساهمة ويحق له تعديلها بالنسب

الفروع على ضوء أوضاعها املالية واحتياجاتها



56مادة 

اني وتنتهي في تبدأ السنة املالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الث
آخر شهر كانون األول من كل عام



الفصل الثالث عشر
في املجلس املسلكي

(أي ملزمة)هو هيئة محكمة وقراراته قرارات املحكمة : املجلس املسلكي•



57مادة 

بسبب يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي ملقاضاة أطباء األسنان
ون أو النظام إخاللهم بواجباتهم املهنية أو املسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القان
 ينال م

ً
ن كرامة املهنة الداخلي املنبثق عنه أو قانون مزاولة املهنة أو ارتكابهم فعال

 اقترن بفضيحة شائنة أو ب
ً
ناء على طلب أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا

 
ً
.من طبيب األسنان شخصيا



58مادة 



59مادة 





60املادة 

 ( 60–59)يسمي الوزير في كل من قراريه املشار اليهما في املادتين .   أ
ً
 رديفا

ً
عضوا

تراح الجهة لكل من رئيس وأعضاء املجلس املسلكي الفرعي واملركزي بناء على اق
.املختصة بتسمية األصيل

ادة محل يحل أي من األعضاء الردفاء املذكورين في الفقرة السابقة من هذه امل.  ب
.أي من األصليين في حال تعذر حضور األصليين ألي سبب كان



61املادة 

ع، إما تقام الدعوى أمام املجلس املسلكي من النقيب أو رئيس الفر 
 أو بناء على شكوى أو إخطار خطي أو بناء على طلب ط

ً
بيب تلقائيا

ع هذه األسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وض
ي أن يباشر التهمة تحت تقدير املجلس املسلكي، وعلى املجلس املسلك

عوى النظر في الدعوى خالل مدة شهر من تاريخ إقامتها وال تحول الد
لقضائية إذا املسلكية دون حق املشتكي في تقديم شكواه الى السلطة ا

 عليه في هذا القانو 
ً
 معاقبا

ً
.ن كان موضوع الشكوى يؤلف جرما



62مادة 

واله من ال يجوز أن يحول اي طبيب اسنان الى املجلس املسلكي إال بعد سماع اق
حال الى قبل النقيب او رئيس الفرع فإذا تخلف الطبيب عن الحضور بال عذر ي

املجلس

.دون سماع أقواله



63مادة 

 مبرم➢
ً
 بعقوبة أو يحال إلى املجلس املسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكما

ً
ا

و كفاءته بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية ألمور تمس استقامته أو شرفه أ
أو الرتكابه مخالفة لقانون مزاولة املهنة

 بحق طبيب األسنان أن تبلغ➢
ً
 جزائيا

ً
نسخة عن وعلى كل محكمة تصدر حكما

.هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب



64مادة 
العقوبات في املجلس املسلكي

:تصنف العقوبات املسلكية التي يحق للمجلس املسلكي الحكم بإحداها

(شفهي او مسجل)التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل بكتاب يرسل إلى طبيب األسنان-1

.التأنيب أمام املجلس املسلكي-2

ض املدني فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آالف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لها صفة التعوي-3
(تأخذها النقابة املركزية. )وتدفع إلى صندوق خزانة التقاعد

 ملدة ال تزيد عن سنة-4
ً
املنع من مزاولة املهنة مؤقتا

املنع من مزاولة املهنة من سنة إلى ثالثة سنوات مع اإلنذار بتطبيق العقوبة األشد-5

 وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء األسنان لدى الوز -6
ً
ارةاملنع من مزاولة املهنة نهائيا



65املادة 

ال اذا جلسات املجلس املسلكي سرية وال يجوز نشر األحكام الصادرة عنه ا.   أ
.تضمنت ما يخالف ذلك

طبيب على املشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو.  ب
 
ً
.أسنان للدفاع عنه أوكليهما معا

 .  ج
ً
يصدر الحكم عن املجلس املسلكي معلال



66املادة 

.اع الشهودللمجلس املسلكي الحق أو بناء على طلب املشكو منه أن يقرر استم.   أ

ر إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حض.  ب
ن النيابة وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب املجلس املسلكي م

.العامة إجراء املقتض ى القانوني بحقه



67املادة 

لقوانين للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس أو أحد األعضاء لألسباب املنصوص عليها في ا.   أ
.واألنظمة النافذة بشأن رد القضاة

 لألصول املتعلقة برد القض.  ب
ً
.اةتفصل محكمة االستئناف املدنية في الرد وفقا

ينتدب إذا نشأ عن قبول الرد أوعن االنسحاب تعذر تشكيل املجلس املسلكي من الردفاء.  ج
 يحل

ً
محل وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب االختصاص عضوا

العضو املقبول رده أو املنسحب من املجلس



68مادة 

.تصدر قرارات املجلس املسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهي ➢

دور الحكم مدة استئناف قرارات مجلس املجلس املسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي ص➢

 أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك
ً
.وجاهيا

قابة ومقره مدينة تستأنف قرارات املجلس املسلكي في الفروع إلى املجلس املسلكي املركزي للن➢

.دمشق

 بمنع الطبيب من مزاولة امل➢
ً
 قرارات املجلس املسلكي مبرمة إال ما كان منها متعلقا

ً
هنة نهائيا

نقض ضمن وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة ال

.الحدود واألصول املرعية لدى هذه املحكمة

:مالحظة
قرار من مجلس الفرع يكون االستئناف في املجلس املركزي ✓
قرار من املجلس املركزي االستئناف في املحكمة✓



69مادة 

املختص إذا أسند إلى أحد أطباء األسنان جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبالغ رئيس فرع النقابة
.قرار تحريك الدعوى العامة وخالصة القرار النهائي الذي يصدر فيها



70مادة 

نان وتبلغ النقابة تسجل القرارات املسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في امللف الخاص بطبيب األس
.بذلك



الفصل الرابع عشر
الفصل في املنازعات املتعلقة باألجور 



71مادة 

إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع ترفع القضية ملجلس النقابة املركزية❖
إذا لم يقبل أحد الطرفين بقرار النقابة املركزية يمكنه مراجعة القضاء املختص وال❖

.تقبل دعواه في هذه الحالة إال إذا أرفق باستدعاء الدعوى صور عن هذا القرار



الفصل الخامس عشر
الطعن في قرارات النقابة وفروعها



72املادة 

:مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون 

املدنية قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق االستئناف لدى محكمة االستئناف.   1
حكام البدائية التابعة ملركز الفرع ويقدم الطعن الى املحكمة املختصة وفق أصول مواعيد الطعن املقررة لأل 
يتقدم بها في قانون أصول املحاكمات املدنية وتصدر قراراتها في غرفة املذاكرة بعد سماع الدفوع التي

.أصحاب العالقة وتكون هذه األحكام مبرمة

خاباته أو صحة يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انت.   2
 من تاريخ بدء ا

ً
النعقاد أو قراراته، وذلك أمام محكمة االستئناف املدنية املختصة خالل خمسة عشر يوما

 بقرار مبرم
ً
.االنتخاب أو صدور القرار وتبت املحكمة بالطعن خالل خمسة عشر يوما



73املادة 

قابةمع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون يمكن االعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس الن



74املادة 

ي محكمة قرارات املؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة املدنية ف.        أ
ظمة النافذة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده املقررة في القوانين واألن

.وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم

ته أو صحة يحق لثلث أعضاء املؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد املؤتمر العام أوفي نتيجة انتخابا.  ب
وتبت / 73/من املادة / 2/قراراته أمام الغرفة املدنية في محكمة النقض خالل نفس املدة املشار اليها في البند 

 بقرار مبرم
ً
املحكمة بالطعن خالل خمسة عشر يوما



75املادة 

أو إذا أقرت املحكمة املختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع
ات املؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة االنتخاب
 من ت

ً
اريخ تبليغ أعيدت الدعوة إلجراء االنتخابات املطعون فيها خالل ثالثين يوما

.نتيجة الطعن الى مجلس الفرع املختص أو مجلس النقابة حسب الحال



الفصل السادس عشر
أحكام عامة وانتقالية



76املادة 

ة السورية يعامل أطباء األسنان الفلسطينيون املقيمون في الجمهورية العربي
املة الذين هم بحكم املواطن السوري بموجب القوانين واألنظمة النافذة مع

.أطباء األسنان السوريين



77املادة 

خلي مع عدم االخالل بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الدا
ن تاريخ واملالي لنقابة أطباء األسنان الى أن يعدال في مدة أقصاها ستة أشهر م

.نفاذ هذا القانون 



78املادة 

من هذا القانون يعتبر أطباء األسنان العرب / 76/مع مراعاة أحكام املادة 
مسجلين في السوريين ومن في حكمهم املسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون 

 
ً
.النقابة حكما



79املادة 

ن جميع تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها املنقولة وغير املنقولة م.       أ
تثناء الضرائب والرسوم والطوابع املالية والرسوم الجمركية والبلدية باس

.املشاريع االستثمارية التي تقوم بها النقابة

قة ال يجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما املتعل.  ب
من ينوب باملهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو 

.عنهما



80املادة 

لإلشراف لها ويوفد ممثلين عنهييهىءيحدد مجلس النقابة موعد االنتخابات و 
على عمليات االنتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة



81املادة 

في ومراكز يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي لالختصاصيين في مشا
الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير



82املادة 

ابة في حال حل النقابة أو فروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النق
.قابةوالفروع املنقولة وغير املنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد الن



83املادة 

لس ال يحق لطبيب األسنان إجراء عقد فردي للعالج الجماعي إال بموافقة مج
.النقابة



84املدة 

و القطاع إذا كان املتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أ
وفي هذه العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها،

ي كان يعمل الحال يستمر في تقاض ي رواتب هو تعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة الت
تبر مدة لديها، ويجوز بقرار من املؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتع

.تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية املؤهلة للترفيع



85المادة 

ال يحق لطبيب األسنان إقامة أي مؤتمر علمي أو معرض أو نشاط علمي إال بعد موافقة
.وإشراف مجلس النقابة



86املادة 

املهام بين يجتمع مجلس الفرع املنتخب خالل أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع
.أعضائه بإشراف مجلس النقابة



87املادة 

رة يحق ألطباء األسنان فتح مراكز عالجية سنية وفق شروط تحددها الوزا
.بالتعاون مع مجلس النقابة



88املادة 

يض الكامل عن في حال تعرض الطبيب املكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعو 
.كافة األضرار املادية واملعنوية التي تلحق به



89املادة 

عمل يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم ألحكام قانوني ال
.الخاص والتأمينات االجتماعية



90المادة 

كما تلغى جميع األحكام املخالفة لهذا 1990/ 5/ 24تاريخ 8يلغى القانون رقم 
القانون 



91املادة 

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

.ميالدي2013/ 3/ 31هجري املوافق لـ 1434/ 5/ 20دمشق في 

رئيس الجمهورية

بشار األسد


