المعدلة
المواد
ّ

في النظام الداخمي

لنقابة اختصاصيي عموم مختبرات األسنان في لبنان
المعدل بموجب
استناداً إلى الفقرة األولى من المادة  29من القانون  /554تاريخ 1996/7/24
ّ
القانون  203تاريخ  2003/5/26التي أجازت لمجمس النقابة وضع النظام الداخمي لمنقابة
العامة ،جرى تعديل بعض مواد النظام الداخمي
وتعديمو بموافقة الجمعية العمومية وو ازرة الصحة ّ
لنقابة اختصاصيي عموم مختبرات األسنان في لبنان من قبل الجمعية العمومية غير العادية
المنعقدة بتاريخ 2013/12/8

المعدلة :يحق لكل من يمارس مينة اختصاصي في عموم مختبرات االسنان االنتساب
المادة 2
ّ
الى النقابة اذا كان مستوفياً الشروط التالية :
 – 1ان يكون من الجنسية المبنانية .
 - 2ان يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .
 – 3أن تتوافر فيو الشروط المحددة في المواد األولى والثانية والرابعة من القانون رقم
 554تاريخ  1996/7/24المعدل بالقانون رقم  203تاريخ  2000/5/26والتالي نصيم:
م  :2يشترط في اختصاصي عموم مختبرات األسنان المبناني:
 – 1أن يكون متمتعاً بحقوقو المدنية وغير محكوم عميو بجناية أو جنحة شائنة.

 – 2أن يكون حائ اًز شيادة في عموم مختبرات األسنان من جامعة أو معيد فني معترف بيما من

الحكومة المبنانية عمى أن ال تقل مدة الدراسة في أي منيما عن ثالث سنوات بعد حيازة البكالوريا

المبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادليا رسمياً .
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 – 3أن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تنظمو و ازرة الثقافة والتعميم العالي.
تكمف كل من و ازرتي الصحة العامة والثقافة والتعميم العالي بإعداد المرسوم التنظيمي آللية اجراء
ىذا االمتحان.
 – 4أن يكون مسجالً في سجل نقابة اختصاصيي عموم مختبرات األسنان في لبنان .

 – 5اذا كانت شيادتو صادرة عن جامعة أو معيد يعمل خارج لبنان فعميو معادلة ىذه الشيادة
لدى الو ازرة المختصة والنجاح في امتحان الكولوكيوم .
 – 6يعفى من شرط حيازة البكالوريا المبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادليا ومن شرط الدراسة
ثالث سنوات لنيل شيادة عموم مختبرات األسنان كل من كان ،قبل العمل بالقانون رقم 554
يدرس ىذا االختصاص أو حائ اًز شيادة فيو شرط أن ال
تاريخ  ،1996/7/24منتسباً الى معيد ّ
تقل مدة الدراسة لنيل ىذه الشيادة في الحالتين  ،عن سنتين .
كما ُيعفى من امتحان الكولوكيوم ومن سنوات التدرج ".
م  :4يعطى الترخيص بفتح مختبر أسنان واستثماره لمن حاز ترخيصاً بمزاولة مينة اختصاصي

عموم مختبرات األسنان وانتسب إلى النقابة وأمضى ثالث سنوات عمى األقل في ممارسة المينة
في أحد المختبرات المنتسبة إلى النقابة.

 – 4عمى العضو تسديد رسم االنتساب في ميمة أقصاىا خمسة عشر يوماً من تاريخ تبمّغو خطياً
الموافقة عمى طمب انتسابو لمنقابة .

 -5عمى العضو طالب الترخيص بفتح مختبر أسنان أن يسدد الرسم بفتح مختبر أسنان في ميمة
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبمّغو الموافقة عمى طمبو.

 – 6بالنسبة لألجانب يجب مراعاة أحكام المادة الثالثة من ىذا النظام .
المعدلة :يقدم طمب االنتساب الى مجمس النقابة مرفقا بالمستندات التالية :
المادة 4
ّ
 -1صـورة عن تذكـرة اليويـة او اخـراج قيـد اصـمي .
 -2سـجل عـدلي ال يعـود تاريخـو ألكثـر مـن شـير واحـد .
 – 3صـورة مصـدقة عـن الشـيادة الصـادرة مـن الجامعـة او المعيـد حسـب االصـول.
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 -4صورة عن معادلة الشيادة مصدقة من وزارة التربية لطالب الجامعات الخاصة والمعاىد
ولمطالب الحائزين عمى الشيادة من خارج لبنان.

 – 5صـورة مصـدقة عـن الترخيـص مـن و ازرة الصحة العامة بممارسة المينـة فـي لبنـان .
 -6صورة مصدقة عن شيادة الكولوكيوم
 – 7صورة عن شيادة البكالوريا القسم الثاني المبنانية او ما يعادليا  (.تطبق ىذه الفقرة عمى الطمبة
المعدل ).
المسجمين بعد صدور القانون رقم 96/554
ّ
 – 8عقـد ايجـار مسجل في البمدية أو لدى كاتب العدل أو سند ممكية لصاحب المختبر.
 – 9ثالث صـور شـمسية مصـدقة مـن مختـار المحمـة .
 – 10اذا كان الطالب اجنبيا عميو ان يقدم صورة عن اجازة العمل واقامة صالحة عمى ان تطبق عميو
المعدل .
الشروط المنصوص عنيا في المادة الثالثة من قانون 96/554
ّ
ينظر مجمس النقابة في الطمب خالل ثالثة اشير من تاريخ تقديمو ويقرر قبولو اذا كان
مستكمالً الشروط القانونية أو رفضو معمالً قرار الرفض .
المعدلة :مع مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون  96/554تاريخ  1996/7/24المعدلة بالمادة
المادة 5
ّ
األولى من القانون رقم  2000/203تاريخ  2000/5/26ومضمون المادة الخامسة من القانون رقم 2000/203
يعتبر كل منتسب جديد لمنقابة عضو متدرج .وال تحتسب فترة التدرج إال من تاريخ الممارسة الفعمية لمعمل لدى
التدرج عمى أن ال تقل عن ثالث سنوات.
صاحب مختبر منتسب إلى النقابة ومسدد الرسم السنوي وانياء فترة ّ
التدرج التي أمضاىا لديو.
يعطي صاحب المختبر
المتدرج إفادة بفترة ّ
ّ

مع مراعاة أحكام المواد 36و37و 38من القانون رقم َّ 96/554
المعدل ،والمادة  46من النظام الداخمي لمنقابة ،يعين
مجمس النقابة بعد كل جمسة انتخاب لجنة لالشراف عمى التدرج.
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المعدلة :ينظم مجمس النقابة سجالً يقيد فيو أسماء األعضاء المنتسبين وعنوان كل منيم وأية
المادة 8
ّ
معمومات أخرى مفيدة بناء عمى النموذج المرفق بطمب االنتساب ،وينظم جدول خاص بالمتدرجين.
المادة  20المعدلة :اذا تأخر عضو عن دفع بدالت اشتراكو سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يقبمو
مجمس النقابةُ ،يشطب اسمو من الجدول بعد إنذاره ومرور شير عمى تبمغو ىذا االنذار .وال يحق لو

االنتساب الى النقابة من جديد ما لم يدفع الرسوم المتأخرة بكامميا بما فييا رسم القيد مرة ثانية .

المادة  22المعدلة:
تتألف واردات النقابة من:
 -1رسوم االنتساب
 -2رسوم االشتراكات
 -3رسوم فتح واستثمار مختبر
 -4رسوم االفادات واالشارات
 -5التبرعات والهبات واالعانات المالية التي تقدم الى النقابة
 -6ريع المشاريع التي تنشئها النقابة في سبيل تحقيق غايتها

المعدلة :حدد رسم االنتساب بمبمغ  /1000000 /ل.ل .مميون ليرة لبنانية .ورسم
المادة 23
ّ
االشتراك السنوي بمبمغ  /400.000/ل.ل .أربعماية ألف ليرة لبنانية ومبمغ  /300.000 /ل.ل.
المتدرج.
ثالثماية ألف ليرة لبنانية لالختصاصي
ّ
حدد رسم الترخيص بفتح واستثمار مختبر أسنان  /3000000 /ل.ل .ثالثة ماليين ليرة لبنانية.
ّ
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رسمي االنتساب واالشتراك ورسم الترخيص
المعدلة :يحق لمجمس النقابة تعديل مقدار
المادة 24
ّ
ّ
ّ
بفتح واستثمار مختبر أسنان بموافقة ثمثي اعضاء المجمس ومصادقة اكثرية النصف زائد واحد من
اعضاء الجمعية العمومية.

المعدلة :ال يجـوز تخصيص اموال النقابة وصرفيا إال لمغاية التي أنشئت من اجميا
المادة 25
ّ
النقابة .وال يجوز لمجمس النقابة بصورة خاصة:
- 1ان يعقد قرضاً إال بعد موافقة الجمعية العامة.

- 2ان يوظف امواالً في اعمال مالية او تجارية او صـناعية او عقارية إال بعد موافقة الجمعية
العمومية.

- 3ان يحتفظ في صـندوقو بمبمغ يزيـد عن  /2.000.000/ل.ل .مميوني ليرة لبنانية ويجب ايـداع
االموال الباقية في مصرف يختاره المجمس.
- 4اإلنفاق عمى المصـاريف االدارية بما يجاوز  %25من موارد النقابة السنوية ،كما ال تعقد أي نفقة

ما لم يكن االعتماد المخصص ليا في الموازنة متوف اًر.

ىالمعدلة :مع مراعاة أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون رقم  96/554المعدل،
المادة 35
ّ
يدخل في صالحيات الجمعية العمومية كل ما من شأنو تحقيق غاية النقابة وأغراضيا السيما
األمور التالية المذكورة عمى سبيل المثال ال لمحصر.
 -1انتخاب مجمس النقابة والنقيب.
 -2تعديل النظام الداخمي.
 -3درس الموازنة واعتمادىا
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 -4إبراء ذمة أعضاء مجمس النقابة بعد التصديق عمى التقرير االداري وعمى قطع الحساب
المالي لمنقابة.
 -5تحديد رسم االنتساب وبدل االشتراك ورسم فتح واستثمار مختبر أسنان وتعديميم.

المعدلة:
المادة 49
ّ

 ىو نقيب النقابة ونقيب مجمسيا والممثل الرسمي ليا لدى السمطات وجميع المراجع.
 يوقّع بإسم النقابة مع أمين السر جميع المقررات والمراسالت والبيانات وكل ما يصدر
عن النقابة من معامالت .
اإليصاالت وسندات سحب أموال النقابة من المصرف

 يوقّع مع أمين الصندوق
المعتمد من قبل مجمس النقابة وجميع المعامالت التي ليا عالقة بأموال النقابة .

 يوجو الدعوة الجتماعات مجمس النقابة والجمعيات العمومية ويرئس ىذه االجتماعات
 يشرف عمى نشاطات مجمس النقابة ويالحق تنفيذ مقرراتو .
 يحق لو في األحوال الطارئة أن يصرف مبمغاً حده األقصى /

/2.000.000ل.ل.

يبرر ذلك لممجمس في أول جمسة الحقة لو.
مميوني ليرة لبنانية عمى أن ّ
 ينظم مع أمين السر التقرير السنوي  ،ومع أمين الصندوق البيان المالي ومشروع
الموازنة السنوية .
ُ يقاضي بإسم النقابة وفقاً لألصول المرعية .
عين النقيب المستخدمين ويعزليم ويولي غيرىم ويختار ويستأجر المكاتب أو البيوت
ُ ي ّ
أو األمكنة التي يراىا ضرورية الجتماع مجمس النقابة والجمعية

العمومية وذلك بعد

موافقة مجمس النقابة .
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المعدلة :ال ُينتخب نقيباً إلختصاصيي عموم مختبرات األسنان إال اإلختصاصي
المادة 50
ّ

المبناني الذي زاول المينة مدة عشر سنوات في لبنان بموجب ترخيص مزاولة المينة الصادرة

عن و ازرة الصحة العامة ،ومضى عمى انتسابو لمنقابة مدة عشر سنوات.

المعدلة :يخصص لمنقيب بدل تمثيل النقابة مبمغ شيري قدره /
المادة 51
ّ
مميون ليرة لبنانية.

 /1000000ل.ل.

المعدلة :ألجل تأمين أعمال النقابة ومجمس التأديب تتخذ أمانة السر اإلجراءات
المادة 54
ّ

التالية :

أ -سجل عمومي تسجل فيو تحت أرقام متسمسمة جميع العرائض المقدمة لمنقيب أو لمجمس
النقابة.

ب -سجل بمثابة جدول ُي ّقيد فيو أسماء جميع االختصاصيين وعناوينيم وأمكنة عمميم وسجل
خاص للمتدرجين.
تدون فيو جميع الق اررات الصادرة عن مجمس التأديب .
ج – سجل ّ
تدون فيو مراسالت مجمس النقابة .
د  -سجل ّ

تدون فيو وقائع الجمسة وق اررات مجمس النقابة .
ه  -سجل ّ
تدون فيو وقائع الجمسات العمومية
و -سجل ّ
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المـادة الثامنة والخمسون :
في لجان النقابة وعضو العالقات العامة
 )1المجنة العممية:
تتألف المجنة العممية من خمسة أعضاء يختارىم مجمس النقابة من أول جمسة يعقدىا بعد إنتخاب ىيئة
العامة.
المكتب :إثنان من أعضاء مجمس النقابة وثالثة من أعضاء الجمعية َّ
 -تنتخب ىذه المجنة من بين أعضائيا في أول اجتماع ليا بعد انتخابيا رئيساً وأمين سر إلدارة

أعماليا.

ميمة المجنة :تنشيط البحث العممي ،والقاء المحاضرات ،واصدار مجمة ،ومساعدة الباحثين والمنقبين أدبياً
ّ
ومادياً باإلتفاق مع مجمس النقابة.
ّ

 )2المجنة المالية :
تتألف المجنة المالية من ثالثة أعضاء ينتخبيم مجمس النقابة من أعضائو من أول جمسة يعقدىا بعد إنتخابو،
ميمتيا تنظيم مالية النقابة واإلشراف عمى جميع الواردات والنفقات وعمى صندوق التقاعد.

 )3المجنة اإلدارية:
تتألف المجنة اإلدارية من ثالثة أعضاء ينتخبيم مجمس النقابة من أعضائو ،ميمتيا درس جميع الشؤون
اإلدارية ومن جممتيا طمبات قبول األعضاء الجدد والنظر في الخالفات التي تنشأ بين أعضاء النقابة وفقاً
لمقواعد المبينة في ىذا القانون.
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العامة
عضو العالقات َّ
يكمّف بقرار من قبل مجمس النقابة باألكثرية ويقوم تنفيذاً لق اررات مجمس النقابة ،بميام الدعاية واإلعالن

واجراء االتصاالت وحضور االجتماعات كافة مع النقابات األخرى وذلك في حدود الصالحيات المعطاة لو

العامة شرط أن ال تتعارض ىذه الصالحيات والميام الموكمة إليو
يتعدى مفيوميا نطاق العالقات َّ
والتي ال ّ
مع صالحيات وميام أعضاء مجمس النقابة اآلخرين.

عضو الصفحة االلكترونية
يكمّف بقرار من مجمس النقابة وباألكثرية ويقوم بتنفيذ ق اررات مجمس النقابة بميام الصفحة االلكترونية.

لجنة التدرج:
المعدل بالقانون 2000/203
مع مراعاة أحكام المواد  36و 37و 38من القانون 96/554
ّ
يعين مجمس النقابة بعد كل جمسة انتخاب لجنة
وأحكام المادة  46من النظام الداخمي لمنقابة ّ

مؤلفة من  3أعضاء وذلك لالشراف عمى التدرج.

تضع المجنة برنامج التدرج بالتشاور مع المجنة العممية وبموافقة مجمس النقابة.
إن البرنامج المعتمد لمتدرج خاضع لممراجعة والتعديل سنوياً أو عند االقتضاء وىو يحدد اآللية

واألسس الالزمة لمتابعة التدرج.

السر في مركز النقابة ويسمّم المرشح إفادة
المادة 69
ّ
المعدلة :تقدم طمبات الترشيح إلى أمانة ّ
بذلك ويقفل باب الترشيح نيائياً قبل موعد االنتخاب بمدة شير واحد.

ال يقبل الترشيح لعضوية مجمس النقابة أو لممجمس التأديبي إال العضو المبناني الذي مضى
عمى انتسابو إلى النقابة مدة خمس سنوات عمماً أن المزاولة القانونية تبدأ من تاريخ االنتساب
إلى النقابة وليس من تاريخ الحصول عمى إجازة مزاولة المينة من و ازرة الصحة العامة.

وال يُنتخب نقيبا ً إال من زاولها عشر سنوات ابتدا ًا من تاريخ انتسابه إلى النقابة.
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المادة  91المعدلة:
عمى جميع االختصاصيين المجازين في عموم مختبرات االسنان والمرخص ليم لمزاولة مينة
عموم مختبرات االسنان في الجميورية المبنانية المسجمين في جدول النقابة ان يتقيدوا بأحكام ىذا
النظام ،وكل مخالفة لذلك تؤدي الى تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عمييا في قانون
المعدل بالقانون رقم  2000/203والنظام الداخمي لمنقابة.
تنظيم المينة رقم 96/554
ّ

أمين السر

النقيب

ايمي رزق

جمال الحاج
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