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بإنشاء
النق ابة العامة لألطباء البيطريين
بأسم األمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس األمة الق انون الآلتى نصه  ،وقد أصدرناه :
الباب األول
انشاء النقابة وأهدافها
مااا  /1تنشااأ نقابااة لء باااء البيتاانييه تاااوص لهااا الشيةااية األ باريااة
وتباشاان نشااا ها ف ا ا ااار العياسااة ال امااة كت ااا اكش ا نا ال نب ا
وياوص مقنها القاهن ولها فنوع ل مع وى الم افظات .
ما  /2تع هدف النقابة ت قيق األهداف اكتيه :
( أ ) االرتقاااء بالمهنااة والم افظااة ل ا نام هااا ورفااع المع ا وى ال لم ا
أل ضائها.
( ب) ت بئااه ىااوى أ ضاااء النقابااة وتنعاايق ههااو هم فا جدمااة المج مااع
ل قيااق األهااداف القوميااة وتنظاايم وسااائا النهااوح بااال نو ال يوانيااة
وزيا فاي ها اإلن اهية .
(ج) اكش ا ناف فاا راسااة جتااا ومشاانو ات ال نميااة ف ا ىتاااع ال اانو
ال يوانية .
( ) األسهام ف تيتايا بانامت ت لايم التاب البيتانى لي مشا ماع ال تاور
ال لم ا واي ياهااات المج مااع الجديااد وم تلباتااه وال مااا ل ا تشااجيع
الب وث ال لمية.
(هـ) ال اوص مع هيئات التب البيتانى ال نبياة والدولياة وتو ياق الانوابا
بينها .وتبا ل الم لومات واليبنات مع هذ الهيئات .
( و) تنميااة روا اكجاااء وال اااوص باايه أ ضاااء النقابااة وتقااديم الياادمات
األى ةا ية واكه ما ية لهم وألسنهم .
(ز) المعا د ف تهيئة فنص ال ما أل ضاء النقابة .
(ا) راسة مشا ا ال نو ال يوانية وال ما ل وضع يلول مناسبة لها.

الباب ال ان
ف شنو ال ضوية والقيد ف هداول النقابة
ما  /3يش ن فيمه ياوص ضوا ً بالنقابة ما يأت :
( أ ) أص ياوص ياصالص ل رهة باالوريوس ف التاب البيتانى أو ماا
ي ا لها مه إيدى الجام ات الم نف بها .
( ب) أص ياااوص م م ااا ً بجنعااية الجمهوريااة ال نبيااة الم ااد أو أياادى
الدول ال نبية أو الدول اكجنى بشن الم املة بالم ا وبموافقة الجهاات
المي ةة .
( ج) أص ياوص م مو العين يعاه العام ه وأاليااوص ىاد صادرت ضاد
أياام هنائيه تمس الشنف.
( ) أص ياوص مقيدا ً بعجالت وزار الة ة .
ما  -4تنشأ بالنقابة الجداول اكتيه :
( أ ) الجااادول ال اااام  :ويقياااد فياااه اااا بياااب بيتااانى اسااا وف الشااانو
المنةااوص ليهااا ف ا الم اا العااابقة وف ا ىااانوص مماولااة مهنااة التااب
البيتنى ب د سدا رسم القيد فيه وىدر جمعة هنيهات .
( ب ) جدول األخصائيين  :ويقيد فياه اا بياب بيتانى اسا وف الشانو
المنةوص ليها ف الالئ اه الداجلياه للنقاباة ب اد سادا رسام القياد فياه
وىدر شن هنيهات .
( ج ) جدول غير المشتغلين.
ما  /5تشاا لجنة لقيد األ بااء البيتانييه فا هاداول النقاباة وبنئاساه
و يا النقابة ضويه ا نيه مه ا ضااء مجلاس النقاباة يي ارهماا المجلاس
ويجب اص تةدر اللجنة ىنارها جالل شهن مه تاريخ تقاديم لاب القياد الا
النقابااة وف ا يالااة الاانف يجااب اص ياااوص القاانار معااببا ً وييتاان التالااب
بقاانار اللجنااة جااالل اساابو يه مااه صاادور وجلااع ييتاااب معااجا مااع لاام
الوصول ويقوم مقاام االجتاار تعالم التالبةاور مناه بأيةاال موىاع لياه
منه .ويجوز لمه صدر القنار ينف ىيد اص ي ظلم منه ال مجلس النقابة
جالل شهن مه تاريخ اجتار بالقنار .
ماااا  /6ينظااان مجلاااس النقاباااة فااا ال ظلماااات ماااه ىااانارات لجناااة القياااد
المنةوص ليها ف الماا اليامعاة لا اال يااوص ال ضااء هاذ اللجناة
صوت م دو ف ىنار المجلس بقبول ال ظلم او رفضه.

ولماه صادر ىانار بانف تظلماه اص يت ااه فياه اماام م اماة الانق
مانيه شن يوما ً مه تاريخ ا النه بالقنار .

جااالل

الباب ال الث
ف واهبات ا ضاء النقابة
ما  /7ل ال ضو اص ي وج فا ا اء واهباتاه تقالياد مهن اه ومق ضايات
شاانفها واص ي لااا امااام هيئااه تشاااا مااه ال ااة ا ضاااء يي ااارهم المجلااس
اليميه اكتيه .

" اىعاام باااع ال ظاايم اص ا ااوص ميلة اا ً لااو ن واص ا ى ا مااال
باألماناااة والشااانف واص اياااافل لااا سااان المهناااة وانفاااذ ىوانينهاااا
واي نم تقاليدها وا ابها "

ما  /8اليجوز ل ضو النقابة اتياج اهناءات ىضائيه ضد ضو أجن بعبب
ما مه ا مال المنة اال ب د نح األمن مجلس النقابة .
ما  ( /9أ ) ل ا ضو مقياد اسامه بالجادول ال اام اص ياص ى لةاندو
النقابااة ف ا مي ااا اىةااا أجاان يعاامبن مااه ااا ااام اش ا نا ا ساانويا ً ل ا
الوهه المبيه ف ىانوص ات ا نقابات المهه التبية.
( ب ) توزيع يةيلة اش نا ات اال ضاء ورسوم القياد فا الجادول
ال ام ل الن و اكت :
 %15لةندو النقابة والنشا ال لم .
 %10لةندو النقابة الفن ية .
 %70لةندو اال انات والم اشات الت ا نقابات المهه التبية .
 %5للمةنوفات اال ارية الت ا نقابات المهه التبية .
وتوزيع رساوم القياد فا هادول االجةاائييه بواىاع ال لاث للنقاباة وال ل ايه
للنقابة الفن ية ال ي ب ها ال ضو .

الباب النابع
تاويه النقابة
ما  /10ت اوص النقابة مه :
( أ ) الجم ية ال مومية ومجلس النقابة ل مع وى الجمهورية .
( ب ) الجم ياااات ال مومياااة ومجاااالس النقاباااات الفن ياااة لااا معااا وى
الم افظات .

الفةا األول
الجم ية ال مومية ومجلس النقابة
أوالً -الجم ية ال مومية
مااا  /11ت ااألا الجم يااة ال موميااة مااه افااة اال ضاااء المقيااد اسااما هم
فىالجدول ال ام الذيه ا وا االش نا ات العنوية المعا قة ي ا اجان العانة
المن هية .
ويااناس النقيااب الجم يااة ال موميااة .واجا هاااب يناسااها الو يااا فاااجا هاااب
الجما تاوص النئاسه ال بن ا ضاء مجلس النقابة ال اضنيه سنا َ .
ما  /12ت قد الجم ية ال مومية للنقابة اه ما ها ال ا ى بالقاهن ف شاهن
مااارس مااه ااا ااام ت قااد اه ما ااا هياان ااا ى لمااا راى مجلااس النقابااة
ضنور ل قدها او اجا ىدم بذلع لاب موىاع لياه ماه  (100مائاه ) ضاو
ل االىا ممه لهم يق يضورها مع توضيح الغانح ماه جلاع ويجاب اص
ي م ان قا ها ف هذ ال الة جالل شهن مه تااريخ تقاديم التلاب وإالان قادت
الجم يااة ال موميااة هياان ال ا يااة وص النهااوع ال ا مجلااس النقابااة .وف ا
المي ا الذى ي د البو ان قا الجم يه .
ماااا  /13ال يااااوص اه مااااع الجم ياااه ال مومياااة للنقاباااة صااا ي ا ً اال اجا
يضاان  (300ال مائااه) ضااو ممااه لهاام يااق يضااور االه ماااع فاااجا لاام
ي وافن هذا ال د ب د مض ساا ه ياا الجمي اة ال مومياة الا االه مااع
انية جاالل 15يوماا ً ماه تااريخ االه مااع االول ويااوص اه ما هاا فا هاذ
ال الة ص ي ا ً اجا يضن نةا ال د المذ ور .
ما  /14للجم ية ال مومية هين ال ا ية ال ق ف س ب ال قاة ماه مجلاس
النقابااة لاا اص ي ضاان هااذ الجم يااة نةااا ااد اال ضاااء لاا االىااا
المقيااديه بالجاادول ال ااام ممااه لهاام يااق االن ياااب وياااوص القاانار باهلبيااة
اصوات اال ضاء ال اضنيه .
ما  /15يد اال ضاء ل ضاور الجم ياة ال مومياة باد و شيةاية ىباا
ياام االن قااا بيمعااة شاانيوما ً يباايه فيهااا زماااص ومااااص االه ماااع وهاادول
اال مال واساماء المنشا يه ل ضاويه مجلاس النقاباة وي لاه اه جلاع فا
الة ا ال يي ارها مجلس النقابة وال يجوز للجم ية ال مومية اص تنظان
ف هين ماور ف هدول اال مال اال ينى مجلس النقابة نضه ليها ماه
نات ب د توهيه الد و .
المعائا ال اهلة ال
والى ضااو اص يقاادم الاا مجلااس النقابااة اى اى ااناا ياانى نضااه لاا
الجم يه ال مومية وجلع ىبا مو دها باسبوع ل االىا .

ما  /16تي ص الجم ية ال مومية بمايات :
( أ ) ان ياب النقيب وا ضاء مجلس النقابة .
( ب) مناىشة العياسة ال امة للنقابة .
( ج ) اىاانار الالئ ااه الداجليااة ال ا يض ا ها مجلااس النقابااة تةاادر بقاانار
وزين الة ة .
( ) ا مااا ال عاااب الي ااام للعاانة المن هيااة ب ااد اال ااالع ل ا تقنياان
مناىب ال عابات.
هاا مجلاس النقاباة
(هـ ) مناىشة مشنوع الميمانية العنوية ال ا ي ان
وا ما .
( و) النظن فيمايهم النقابة مه المعاائا ال ا يانى مجلاس النقاباة نضاها
ليها.
( ز ) تغيين مناىب ال عابات.
انيا ً – مجلس النقابة
ما  /17يشااا مجلاس النقاباة ماه النقياب وارب اه و شانوص ضاوا ً ماه
اال ضاااء المقيااديه فاا هااداول النقابااة المعااد يه لالش ا ناف ويش ا ن اص
ياوناااااوا ماااااه اال ضااااااء ال اااااامليه باالت اااااا االشااااا نا ال نبااااا ااااادا
ا ضاااااءالنقابة مااااه ضاااابا القااااوات المعاااال ة فيا فاااا بموافقااااة االت ااااا
لا تنشااي هم ويا م تشااايا المجلااس باالن ياااب المباشاان لا
االشا نا
الوهه اكت :
( أ ) النقيب وا ن شن ضوا ً يم لوص المهنة ل مع وى الجمهورية .
( ب ) ا ن شن ضوا ً يم لوص المنا ق العا اكتيه:
( )1منتقة القاهن وتشما م افظ  :القاهن والجيم .
( )2منتقة وسا الدل ا وتشما م افظ  :المنوفية والغنبية و فن الشيخ
والقليوبية .
( )3منتقة هنب الدل ا وتشما م افظات  :األساندرية والب ين ومنس
متنوا.
( )4متقة شن الدل ا وتشما م افظات  :الدىهلية والشنىية و ميا
وبورس يد واألسما يلية والعويس وسيناء والب ناأليمن .
( )5منتقة شمال الوهه القبل وتشما م افظات  :الفيوم وين سويا
والمنيا .
( )6منتقة هنوب الوهه القلب وتشما م افظات  :اسيو وسوهاج وىنا
واسواص والوا ى الجديد.
ويم ا ا منتقة ضواص ايدهما مض ل ىيد ف الجدول
ال ام 15سنة وال ان مض ل ىيد اىا مه 15سنة ب يث ال يميد
مم لوايه م افظة ه ضو وايد.

وال يجوز لل ضو الوايد الجمع بيه ال نشيح لمجلس النقابة مجلس النقابة
الفن ية ف وىا وايد .
واجا ان قا ضو مجلس النقابة الا جاارج المنتقاة ال ا يم لهاا ياا م لاه
لباى مدته ال ضاو ال اائم لا ا بان اد ناال ماه االصاوات ب اد اجان ماه
ان يب ل ضاويه المجلاس ماه نفاس المنتقاة وفا يالاة االن يااب بال م ياة
يف ح باب ال نشيح الن ياب مه ي ا م له.
ويشا ن ف ااا ضااو مااه ا ضاااء المجلااس االياااوص ىااد صاادرت فا يقااه
ىنارات تأ يبية بالوىا او الشتب مه هداول النقابة .
وف هميع ال االت يفوز ال اصلوص ل ا ن االصوات ب ضاويه المجلاس
و ند ال عاوى يجنى االج يار بتنيق القن ة.
ويجااب اص ياااوص نةااا ااد اال ضاااء ف ا مجلااس النقابااة وف ا مجااالس
النقابااات الفن يااة وفا اى معا وى مااه المعا ويات النقابيااة مااه اال ضاااء
الذيه مض ل ىيادهم فا الجادول اىاا ماه جمعاة شان اماا ً والنةاا
االجن مه الذيه مض ل ىيدهم ا ن مه جمعة شن اما ً
وت ااد الالئ ااه الداجليااة مااد القيااد ال ا يجااب توافنهااا اجا ي قاادم لل نشاايح
ل ضويه مجالس النقابات الفن ية ال د الالزم ممه مض ل ىيدهم ا ان
مه  15اماً.
ما  /18تقدم لبات ال نشيح للمنا م اليالية بمجلس النقاباة جاالل شاهن
يعمبن مه ا ام ف المو د الذى بجد وي له نه مجلس النقابة .
ما  /19االن ياب اهبارى واليجوز ال يلا ناه بغيان اذر يقبلاه مجلاس
النقاباااة او مجلاااس النقاباااة الفن ياااة الميااا ص واال وى اااا لااا ال ضاااو
الم يلا هنامه ىدرها هنياه واياد ت ةاا ا ارياا ً ل عااب صاندو النقاباة
وي بااان الةاااوت باااا الً اجا ان ياااب ال ضاااو اااد ا ً ا ااان او اىاااا ماااه ال اااد
المتلوب.
مااا  /20تجاانى االن يابااات لجميااع المع ا ويات النقابيااة ف ا مقاان النقابااة
بالقاهن وف مقار النقاابات الفن ية .
و ل مجلس النقابة اص ييتن وزراء الداجلية والةا ة والمرا اة بن يجاه
االن ياااب مااا ليااه اص ييتاان وزياانى الة ا ة والمرا ااة بجميااع ىاانارات
الجم يااة ال موميااة وجلااع ف ا جااالل اساابوع مااه اتمااام االن ياااب او صاادور
القنارات .
ما  /21مد النقيب اربع سنوات ويش ن اص ياوص ممه مض ا ىيدهم
بالجااادول ال اااام ا ااان ماااه  15اماااا ً واليجاااوز ان ياباااه ا ااان ماااه مااانتيه
م الي يه.

مااا  /22النقيااب هااو الااذى يم ااا النقابااة امااام القضاااء والجهااات اال اريااة
وهينها ما يقوم ب نفيذ ىنارات الجم ياات ال مومياة ومجلاس النقاباة ولاه
اج ةاصاته.
اص ينيب نه ايد اال ضاء ف ب
مااا  /23تاااوص مااد ال ضااوية لمجلااس النقابااة اربااع ساانوات وي جااد ااا
سن يه ان ياب نةا د اال ضاء ل انه ب د انقضاء العان يه االوليايه
تن ها مااد نةااا ااد اال ضاااء مااه المجلااس بتنيااق القن ااة مااع را ااا
النعب المقنر لاا فئه ف تشايا المجلس.
لا اص ت عااب العاان اص االوليااص مااه اول مي ااا للجم ياة ال موميااة ال ا
تن قااد ب ااد اول ان يابااات اام يةاابح ال جديااد النةااف بالاادور وال علعااا ااا
سن يه وال يدجا النقيب ف القن اة ماا ال يجاوز ان يااب ال ضاو ا ان ماه
منتيه م الي يه.
ما  /24يج مع مجلس النقابة من ل األىا ا شهن وال يااوص اه ما اه
ص ا ي ا ً اال ب ضااور نةااا ااد اال ضاااء ويااناس النقيااب المجلااس فاااجا
تغياااب يناساااه الو ياااا واجا تغياااب الهماااا تااااوص النياساااه ال بااان ا ضااااء
المجلاااس ال اضااانيه سااانا ً وتةااادر القااانارات بالغلبياااة اصاااوات اال ضااااء
ال اضنيه فاجا تعاوت االراء ينهح راى الجانب الذى فيه النئيس.
ما  /25يةدر مجلس النقاباة ىانارا ً باساقا ضاويه مجلاس النقاباة اه
ال ضااو اجا فقااد شاان ا ً مااه الشاانو ال ضااويه وللمجلااس اص يقاانر سااقو
ضويه مه هاب ه هلعاته الث منات م الية بغين ذر يقبله المجلاس
وجلع ب د وته لعماع اىواله.
ما  /26ين ياب مجلاس النقاباة سانويا ً ماه بايه ا ضاائه و ايالً وساانتينا ً
اماااا ً واميناااا ً للةاااندو وساااانتينا معاااا د وامااايه معاااا دا للةاااندو
وياونوص مع النقيب هيئه ما ب النقابة .
ما  /27اجا جال من م النقيب الى سابب ياا م لاه الو ياا الا اص تن ياب
الجم يااة ال موميااة ال ا يااة فا اول اه ماااع اليااق جلفاا ً لااه واجا جااال من اام
ايد ا ضاء المجلس م له لبااى مدتاه ال ضاو ال اائم لا ا بان اد ماه
االصوات ب د اجان ماه ان ياب ل ضاويه المجلاس ماه نفاس تم يباه النقااب
وف يالة االن ياب بال م ية يف ح باب ال نشيح الن ياب مه ي ا م له.
مااا  /28يشاااا مجلااس النقابااة لجانااا ً لم اب ااه النشااا ال لماا والمهناا
ولجانا ً للنظن ف الشااوى واالى نايات.
وللمجلس اص يشاا لجانا ً لما اس د االمان جلاع وتبايه الالئ اه الداجلياة
نيقة اللجاص واج ةاصاتها .

ما  /29يي ص سجالت المهنة .
( أ) يفل سجالت المهنة .
(ب) تنفيذ ىنارات الجم ية ال مومية وىنارات مجلس ات ا نقاباات المهاه
التبية .
(ج) ت ةيا رسوم القيد واالش نا ات والنظن والبا ف لبات اال ضاء .
( ) النظن والبا ف معائا تقدين االت اب بقا ً لهذا القانوص.
( هـ) ال ما ل ت قيق اهداف النقابة ووضع وسائا تنفيذها وم اب ها .
( و) اى ااناا الالئ ااه الداجليااة والئ ااه تقاليااد المهنااه ومناىبااة تنفيااذها ب ااد
اىنارهما مه الجم ية ال مومية .
( ز) ال ما ل تشجيع الب وث ال لمية الها فة لميا االن اج .
( ا) وضااع مشاانوع الميمانيااة العاانوية للنقابااة وا اادا ال قنياان العاانوى
وال عاب الي ام وا ار يعابات النقابة .
( ) مباشن العلتة ال ا يبية ل اال ضاء بقا ً لهذا القانوص .
( ى) تنظيم ال الىة بيه النقابة والنقابات الفن ية وله يق اال ناح ل
ىاانارات النقابااات الفاان يم اجا انااا ت ااارح مااع العياسااة ال امااة للنقابااة
وجلع جالل 30يوما ً مه تاريخ اجتار مجلس النقابة بهذ القنارات.
( ف) الوسا ه بيه ال ضاء ل عم ما ىد ينشأ بينهم مه نماع بعابب المهناة
وبينهم وبيه مالئهم.
( ل) االتةال بالجهات ال اومية والهيئات والمصسعات المي لفاة واالفانا
فيما ي لق بشئوص النقابة والدفاع ه يقوىهم يقو ا ضائها.
( م) النظن ف الشااوى مه تةنفات اال ضاء .
( ص ) ىبول الهبات وال بن ات واال انات .
الفةا ال ان
النقابات الفن ية
ما  /30ينشأ ب اصامه اا م افظاة بهاا ا ان ماه شان ا بااء بيتانييه
نقابة فن ية ما ادا م اافظ القااهن والجيام وفا الم افظاات ال ا يقاا
فيها د األ باء البيتانييه اه شان ينضاموص الا اىانب نقاباة فن ياة
لهم.
مااا  /31ت اااوص الجم يااة ال موميااة للنقابااة الفن يااة مااه هميااع ا ضاااء
النقابة المقياديه فا ساجالتها والاذيه ي ملاوص فا ائان اج ةاصاها ولهاا
ف يدو هذ الدائن اج ةاصا الجمي ة ال مومية للنقابة .

ماااا  /32يشااااا مجلاااس النقاباااة ماااه رئااايس وارب اااه ا ضااااء ين يباااوص
باااالى ناع العاانى ويشا ن اص ياااوص الاانئيس ممااه مضا لا ىياادهم فا
الجدول ال ام للنقابة ا ن ماه  15اماا ً .وت اد الالئ اه الداجلياة ماد القياد
ال يجب توافنها اجا لم ي قدم لل نشيح ايمد ممه مض لا ىيادهم ا ان
مه  15اما ً .
وين يااب المجلااس مااه باايه ا ضااائه سااانتينا وامين اا ً للةااندو باااالى ناع
العنى فاجا تعاوت االصاوات ين ياب االىادم ىيادا ً فا الجادول ال اام للنقاباة
ااو مااه رئاايس
ويج مااع المجلااس ماان ل ا االىااا ااا شااهن بناااء ل ا
النقابة الفن ية او سانتينها ول ضاو مجلاس النقاباة المم اا للمنتقاة ياق
يضااور اه ما ااات مجااالس النقابااات الفن يااة ال ا تاادجا ضاامه المنتق ا
ال ااا يم لهاااا واالشااا ناف فااا ماااداوالتها وص اص يااااوص لاااه صاااوت م ااادو
و ليها اص تيتن بموا يد اه ما اتها ند توهيه الد و لها
مااا  /33لا ال ضااو نااد تغيياان مقاان مماول ااه المهنااة اص ييتاان النقابااة
الفن ية المقيد اسمه ف ساجالتها والنقاباة الفن ياة لجدياد ال ا سايماول
مهن ه ف نتاىها وجلع جالل شهن مه تغييان ماااص مماول اه للمهناة و لا
ا مه النقاب يه الفن ي يه اجتار النقابة بذلع.
ما  /34لمجلاس النقاباة الفن ياة فا يادو ائنتاه اج ةاصاات المجلاس
النقابة و ليه اص تنسا ال النقابة م اضن اه ما اته وتقنينا ً شهنيا ً اه
نشا النقابة الفن ية.
مااا  /35ليمعاايه ضااوا ً ل ا االىااا ممااه يضاانوا الجم يااة ال موميااة
الت ه ف ص ة ان قا ها او ف تشاايا مجلاس النقاباة ب قنيان موىاع لياه
منهم يقدم ال ىلم اب م امة الانق جاالل 15يوماا ً ماه تااريخ ان قا هاا
بشاان ال ةااديق لاا ال وىي ااات مااه الجهااة المي ةااة زيجااب اص ياااوص
الت ه معببا ً وال اص هين مقبول شاالً .
وتفةا م امة النق فا الت اه لا وهاه االسا جال فا هلعاة سانية
وجلع ب د سماع اىوال النقيب او مه ينوب نه و يا ه التا نيه.
ما  /36اجا ىبا الت ه ف ص ة ان قا الجم ية ال مومية بتلاا ىناراتهاا
اذلع فا
وتد لالن قا جالل ال يه يوما ً مه تاريخ ىبول الت اه وتاد
يالااة ل\ال ااام باايتالص ان ياااب النقيااب او ا ناايه فااأ ن مااه ا ضاااء مجلااس
النقابة جالل ال يه يوما ً مه تاريخ ال ام باليتالص.
الباب اليامس
تنظيم تقدين االت اب

ما  /37يضع مجلس النقابة هدوالً بال اد االىةا لءت ااب ال ا ي قاضاا
اال باء البيتنيوص ف ياالت االس شار وال الج وال مليات الجنايية ل
اص ي مد هذا الجدول مه وزين الة ة ..
مااا  /38اجا ىااام جااالف باايه ضااو النقابااة جوى الشااأص يااول اهاان ال ااالج
ومةاااريفه تااول مجلااس النقابااة المي ا ص تقاادينها بناااء ل ا لااب ايااد
التاانفيه لا اص ييتاان التاانف االجاان بيتاااب موصا ليااه بةااور مااه
لب ال قدين ليبدى ماليظاته ل ما ور فيه و ليه ايضا ً اص ييتن التان
فاايه بمي ااا ومااااص الجلعااة الم ااد لنظاان ال قاادين ولاااا منهمااا اص ي ضاان
الجلعة او ينيب نه و يالً وي له مجلس النقابة المي ص الً مه التنفيه
بةور مه القنار الذى يةدر فا الناماع وجلاع با ااب موصا لياه ماع
اام الوصااول ل ا ال نااواص ال ابااا لاااا مااه الم ناااز يه لاادى الجلااس وال
يجوز لاالً التنفيه اص يلجا ً ال القضااء فا شاأص اهان ال لات ىباا االل جااء
ال مجلس النقابة المي ص .
ما  /39ل ضو النقاباة ولماه صدرضاد امان ال قادين اص يا ظلم مناه جاالل
اليمعة شنيوما ً ال الية لوصول ا الص االمن الياه وجلاع باد وى ىضاائيه
ننفع امام الم امة المي ةة وفقا ً اليااام ىاانوص المنافقاات ويي ةام فيهاا
مجلس النقابة المي ص .
ما  /40اجا انقض مي ا الت ه ف القنار ب اد ا الناه وص اص يت اه فياه
اليةاام امااام الم امااة اانح القاانار لاا رئاايس الم امااة الب دائيااة او
الجمئيااة المياا ص ليااأمن بوضااع صاايغة ال نفااذ ليااه وي ةااا ىلاام اااب
الم امة رسما ً ليه بواىع ا نايه فا المائاه ماه المباالق المقادر فا لاب
ال نفيذ .
والتاااوص اواماان ال قاادين نافااذ المف ااول اال ب ااد ان هاااء مي ااا الا ظلم او ب ااد
الفةا فيه
مااا  /41ل ضااو النقابااة الااذى بيااد اماان ب قاادين ل ابااه او م ضاان صاالح
مةااد ليااه مااه المجلااس المي ا ص اص ي ةااا ل ا يقااه بال نفيااذ ل ا
اموال مه صدر امن ال قدين ضد بالتن القانونية.
الباب العا س
النظام ال أ يب

ما  /42ي ا م امام الهيئه ال أ يبية ا مه اجاا ماه اال ضااء بايااام هاذا
القااانوص او ب ا اب المهنااة وتقالياادها او ام نااع ااه تنفيااذ ىاانارات الجم يااة
ال موميااة او مجلااس النقابااة او ىاانارات الجم يااة ال موميااة بالم افظااات او
مجالس النقابات الفن ية او ارتاه امورا ميلة بشنف المهنة او ت اا ماه
ىدرها او اهما ف ما ي ةا بمهن ه .
ما  /43تاوص ال قوبات ال أ يبية ل الوهه اكت :
( أ ) ال نبيه.
( ب) االنذار.
( ج ) اللوم.
( ) الغنامة لغاية مائه هنية ل اص تدف ليمينة النقابة .
( هـ) الوىا مد التجاوز سنة.
( و) اسااقا ال ضااويه مااه النقابااة وي نتااب لا جلااع الشااتب مااه سااجالت
وزار الة ة وفا هاذ ال الاة ال يااوص لل ضاو ال اق فا مماولاة المهناة
االب ااد ا ااا ىيااد بالنقابااة .وجلااع لااه مااع ادم االجااالل ياىامااة الااد وى
ال مومية او الد وى المدنية او الد وى ال أ يبية اص اص لها م ا .
ما  /44ينفع مجلس النقابة او مجلس النقابة الفن ية الاد وى ال أ يبياة
امام الهيئات ال أ يبية المي ةة.
ما  /45اجااتهم ضو مه ا ضاء النقابة بجنايه او هن اة م ةالة يمهن اة
وهب ل النيابة اجتار النقابة ىبا البادء فا ال قياق وللنقياب او رئايس
النقابة الفن ياة او ماه يندباه ايهماا ماه ا ضااء مجلاس النقاباة او مجلاس
النقابااة الفن يااة يضااور ال قيااق مااالم تقاانر واجا رات النيابااة اص ال همااة
المنعاااوبة ل ضاااو النقاباااة ال تعااا وهب الم ا ماااة الجنائياااة ابلغاااا ن يجاااة
ال قيق ال مجلس النقابة الفن ية للنظن فا ايال اه للهيئاات ال أ يبياة اجا
راى م ال لذلع.
وللتبيااب البيتاانى ال ااق ف ا ياااالت ال قاض ا المي لفااة الياصااة بالمهنااة
لب تدجا النقابة تنف الث ف ايه وى امام القضاء ت لق بمبدأ ام
يهم مهن ه التب البيتنى.
مااا  /46يج اوز لمجلااس النقابااة او مجلااس النقابااة الفن يااة باهلبيااة ل ا
ا ضائه اص ينبه ايد اال باء البيتنييه بالم افظاة الا تالفا ماا وىاع مناه
مااه اجتاااء جاصااة بالمهنااة مااا يجااوز لااه اص يوىااع ليااه هنامااة التجاااوز
شن هنيها لعماع اىوالاه وللتبياب البيتانى ال اق فا الا ظلم ماه هاذا
االهناء امام مجلس النقابة جالل ال يه يوما ً مه ا الناه باه ويااوص ىانار
نهائيا ً .

ما  /47تجنى ال قيقاات بالنقاباة اوالنقاباة الفن ياة بم نفاة لجناة تشااا
لهذا الغنح مه:
رئيعا ً
( )1و يا النقابة.
ا ضاء
( )2ضو مه النيابة اإل ارية ل مع وى الم افظة
()3سانتين ام النقابة الفن ية .
ما  /48تشايا بالنقابة هيئة تأ يب اب دائيه ت اوص مه ضاويه يي ارهماا
المجلس ماه بايه ا ضاائه واياد الناواب باا ار الف اوى وال شانيع لاوزار
الة ة وتاوص رئاسه هذ الهيئاه الىادم ال ضاويه ىيادا ً ماا لام يااه ايادهما
ضوا ً بهيئه ما ب مجلس النقابة ف اوص له رئاسا ها وتنفاع الاد وى اماام
هذ الهيئه بناء ل ىنار مه مجلس النقابة الفن ياة بالم افظاة او بقانار
مااه مجلااس النقابااة والنيابااة ال امااة وي ااول رئاايس لجنااة ال قيااق توهيااه
االتهام امام الهيئه ال ا يبية.
ما  /49ياوص اس ئناف ىنارات هيئه ال ا ياب االب دائياه اماام هيئاه تا ياب
اس ا ئنافيه ت اااوص مااه اياادى وائاان م امااة اس ا ئناف القاااهن و ضااويه
يي ااار المجلااس اياادهما باايه ا ضااائه ويي ااار انيهمااا التبيااب البيتاانى
الم ااال ال ا الم ا مااة ال ا يبيااة مااه باايه اال باااء البيتاانييه فاااجا لاام ي مااا
التبيب البيتنى يقه ف االج يار جالل اسبوع مه تااريخ ا الناه بالجلعاة
الم د لم ا م ه اج ار المجلس ال ضم ال ان .
ما  /50ي له التبيب البيتنى بال ضور امام هيئ ال ا يب يا اب معجا
ب لم الوصاول ىباا تااريخ الجلعاه بيمعاه شان يوماا ً لا االىاا ويوضاح
هذا الا اب مي ا الجلعة وماانها ومليص ال همة او ال هم المنعوبة اليه.
ليااه اص ي ضاان ينفعااة او اص يو ااا مااه
مااا  /51يجااوز لل ضااو المااد
يشاء مه ا ضاء النقابة او الم اميه للدفاع نه.
ليه شيةيأ.
وللهيئة ال ا يبية اص تأمن ب ضور المد
ليااه ولجنااة ال قيااق وهيئااه ال ا يااب
مااا  /52يجااوز لاااا مااه المااد
اس اء الشهو الذيه ينى سماع شها تهم ومه ي يلا مه هصالء الشهو
ه ال ضور بغين ذر مقبول او يضان وام ناع اه ا اء الشاها اوشاهد
زورا ً امام هيئه ال ا يب ي ال ال النيابة ال امة.
مااا  /53تاااوص هلعااات ال أ يااب ساانية ويةاادر القاانار ب ااد سااماع اىااوال
و لبات االتهام و فاع التبيب البيتنى او مه يو له للدفاع نه ويجاب اص
ياوص القنار معاببا ً ويةادر فا هلعاة لنياة والتااوص القانارات الةاا ر
بالوىا او يإسقا ال ضويه جات ا ن لدى هميع الهيئات النسمية االب د اص

يةين القانار نهائياا ً وتبلاق القانارات ال ا يبياة النهائياة الا مجلاس النقاباة
ووزين الة ة والجهات ال ي ما بها ال ضو وتعجيا ف سجالت لذلع.
ما  /54تجوز الم ارضة ف ىنار هيئة ال ا يب الةاا ر فا هيباة الما هم
وجلع جالل ال يه يوما ً مه تااريخ ا الناه باالقنار لا ياد م ضان وتااوص
الم ارضة ب قنين يدوص ف سجا م د لذلع.
ما  /55يجوز لمه صدر القنار ضد ما يجوز لمجلس النقابة بناء لا
لب لجنة ال قيق اص يع أنا القنار امام هيئاة ال ا ياب االسا ئنافية جاالل
ال يه يوما ً ماه تااريخ ا االص القانار الا الما هم اجا ااص يضاوريا ً أو ماه
تاريخ ان هاء مي ا الم ارضة اجا اص هيابياً.
ماا  /56اجا يةااا مااه اسااقتا ضااوي ه لا ا لااة هديااد ت بااا بناءتاه
هاااز لااه ب ااد موافقااة مجلااس النقابااة اص يت ااه ف ا القاانار الةااا ر باسااقا
ضوي ه بتنيق ال مااس ا اا النظان اماام هيئاة ال ا ياب االسا ئنافية فااجا
لباه هااز تجدياد ب اد مضا سانة بشان اص يقادم ا لاة هيان اال لاة
رف
العابق تقديمها.
مااا  /57لمااب صاادر ىاانار تااا يب باسااقا ضااوي ه اص يتلااب ب ااد مضا
سن يه ل االىا مه مجلس النقابة ا ا ىيد اسامه فا الجادول فااجا راى
المجلس اص الماد ال ا مضاا لا اساقا ضاوي ه اناا افياه الصاالا
شأنه وازالة ا ن ماا وىاع مناه هااز للمجلاس اص يقانر ا اا ال ضاوية الياه
وف ا هااذ ال الااة ت عااب اىدمي ااه مااه تاااريخ هااذا القاانار وي اص ى التبيااب
البيتااانى رسااام ىياااد ىااادر شااان هنيهاااات لةاااندو النقاباااة فااااجا رفااا
المجلس لبه هاز له تجديد ب د سنة مه تاريخ الانف ماع ادم االجاالل
ب قه ف الت ه امام الجهات القضائيه المي ةة.
مااا  /58الت ااول م ا مااة ال ضااو هنائي اا ً او تا يبي اا ً امااام هيئااات ال ا يااب
المي ةااة بالجهااة ال ا ي مااا بهااا وص م ا م ااه تا يبي اا ً بق اا ً ألياااام هااذا
القانوص.
الباب العابع
أياام امة وان قالية
ماااا  /59يعااا من المجلاااس ال اااال لنقاباااة األ بااااء البيتااانييه المنشاااأ
بالقااانوص رىاام 62لعاانة 1949والجم يااة ال موميااة ال اليااة فاا ممارسااة

اج ةاصاااتها يةاافة مصى ااه الا اص توضااع الالئ ااه ال نفيذيااة لهااذا القااانوص
واهناء االن ياباات لجمياع المعا ويات المنةاوص ليهاا فا هاذا القاانوص
جالل س ه اشهن مه تاريخ ال ما به.
مااا  /60األ ضاااء المقياادوص وىااا ال مااا بهااذا القااانوص بعااجالت النقابااة
يقيدوص بقا ً الياام هذا القانوص بغين فع رسم ىياد هدياد وت يان اىادمي هم
ف النقابة مه تاريخ ىيدهم بعجالت وزرا الة ة .
مااا  /61ضااويه النقابااة اهباريااة ل ا ااا بيااب بيتاانى يااماول مهن ااه
و ل ا ا ضاااء النقابااة المشااار الاايهم ف ا المااا 60مااه هااذا القااانوص اص
ييتنوا مجلاس النقاباة با ااب موصا لياه بوماائفهم و نااويه ا ماالهم
ال الية وارىاام ىيادهم بالعاجالت القديماة وجلاع جاالل شاهنيه لا اال ان
مه تاريخ صدور هذا القانوص و ل مه لم يعبق ىيدهم بالنقابة اص يتلباوا
ال ا مجلااس النقابااة جااالل شااهنيه مااه تاااريخ ال مااا بهااذا القااانوص ا راج
اسمائهم بعجالتها بقا ً للشنو المنةوص ليها ف هذا القانوص .
ما  /62اليجوز مماولاة المهناة باياه صاور ماه الةاور اال ب اد القياد فا
الجدول ال ام للنقابة وال عجيا ف النقابة الفن ية  :ما اص اسا منار القياد
شن مه شنو مماولة المهنة .
ما  /63لمجلس النقابة اص يقن تفنغ ضو او ضاويه ماه بايه ا ضاائه
ل اص ياوص مه بينهما العانتين ال ام.
فاااجا اااص الم فاانغ مااه ال ااامليه فا ال اومااة او الهيئااات او الصسعااات او
الشن ات تم ال فنغ ه نيق اال ار لماد ارباع سانوات لا اال ان ب اد
موافقة الجهات ال ي ما بها المتلوب تفنيغهم ويجوز اتباع نفس النظاام
ال فاانغ بالنعاابة لعااانتينى النقابااات الفن يااة وت مااا النقابااة او النقابااة
الفن ية منتبات الم فنهيه .
مااااا  /64تااااصول امااااوال نقابااااة األ باااااء البيتاااانييه المنشااااأ بالقااااانوص
رىم 62لعنة 1949ال النقابة المنشأ بهذ بالقانوص.
ما  /65يلغ ال ما بأياام القنوص رىم 62لعنة .1949
مااا  /66ينشاان هااذا القااانوص فا الجنيااد النساامية وي مااا بااه ماه تاااريخ
نشن .
ييةم هذا القانوص بياتم الدولة وينفذ قانوص مه ىوانينها.
صااادر بنياساااه الجمهورياااة فااا  29ربياااع األجااان سااانه 14 (1389يولياااه
سنه . )1969
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