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قانون نقابة التمریض
اللجان المشرفة : لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني ،لجنة الصحة والبیئة

 

قانون نقابة التمریض

 

             
 

 باسم الشعب        
 

 رئاسة الجمھوریة
 

 بناًء على ما اقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استنادا الى احكام البند ( أوالً)  من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من
 المادة(٧٣) من الدستور

 
 : صدر القانون االتي

 
 رقم (     ) لسنة 2019

 
 قانون

 
 نقابة التمریض

 
  
 

 الفصل االول
 

 التأسیس واالھداف
 

 المادة ـــ ١ ــــ تؤسس نقابة تسمى ( نقابة التمریض ) تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل االداري والمالي ویمثلھا النقیب  او من
 . یخولھ ویكون مركزھا في بغداد ولھا ان تفتح فروع في االقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

 
 : المادة ـــ ٢ ـــ  یھدف ھذا القانون الى تحقیق ما یأتي

 

ً أ

التصویت 

القراءة االولى 
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 أوالًــــ  المحافظة على تقالید مھنة التمریض بوصفھا مھنة تھتم برعایة الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض و تعزیز
 . الصحة والوقایة من االمراض واالصابات وتخفیف معاناة المرضى من خالل  العملیة التمریضیة

 
 ثانیاًــــــ المحافظة على تقالید مھنة القبالة بوصفھا مھنة تھتم بتقدیم الرعایة للنساء خالل فترة الحمل والمخاض و فترة الوالدة وما بعدھا

 . (فترة النفاس) وترعى االطفال حدیثي الوالدة حتى عمر (٢٨) ثمانیة وعشرون یوما
 

 ثالثاًــ وضع االسس الكفیلة بتنظیم ممارسة مھنتي التمریض والقبالة واداء اعضاء النقابة لواجباتھم في خدمة المجتمع وتطویر التمریض
 . والقبالة في العراق

 
 رابعاًـــ  االرتقاء بالمستوى المعرفي والمھاري ألعضاء النقابة  وبما یواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مھنتي

 .  التمریض والقبالة
 

 خامساًـــ الدفاع عن الحقوق المشروعة ألعضاء النقابة  وتأمین الحیاة الكریمة لھم وألسرھم سواء في حالة قیامھم بأعمالھم او في حالة
 . العجز او الشیخوخة

 
 سادساًـــ  تعزیز روح التضامن المھني بین االعضاء واالھتمام بشؤونھم ورعایة مصالحھم المشروعة والسعي الى توفیر بیئة العمل

 . المناسبة
 

 سابعاًــــ  التعاون والتنسیق مع المؤسسات والمنظمات والجمعیات واالتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العالقة داخل العراق
 . وخارجھ بما یسھم في تطویر وتنمیة خدمات التمریض والقبالة

 
 ثامناًـ المساھمة في وضع سیاسة تطویر التعلیم وخدمات التمریض والقبالة ودعم  البحوث واالبتكارات العلمیة والتطبیقیة في ھذا المجال

. 
 

 .  تاسعاًـــ تنظیم منح اجازة مزاولة مھنتي التمریض والقبالة
 

 . عاشراً ــــ تشجیع البحث العلمي في مجال مھنة التمریض والقبالة
 

 . حادي عشرــــ  تعزیز االواصر االجتماعیة والثقافیة ألعضاء مھنة التمریض والقبالة
 

الفصل الثاني

 االنتمــــاء الى النقابـــــــــــــة
 

 . المادة ـــ ٣ ـــ   یكون االنتماء الى النقابة اختیاریا
 

 : المادة ـــ ٤ ـــ  أوالًــــ   یشترط فیمن  ینتمي الى النقابة  ان یكون
 

 . أـــ  عراقي الجنسیة
 

 . ب ـــــــ  حسن السیرة والسلوك
 

 جـ ـــ حاصالً على شھادة في التمریض او القبالة
 

 . د ـــ غیر محكوم علیھ عن جنایة او جنحة مخلة بالشرف
 

 ثانیاًــــ  لمجلس النقابة قبول انتماء االجنبي المقیم في العراق عند توافر الشروط المنصوص علیھا في الفقرات (ب) و( جـ ) و( د) من
 . البند (أوالً) من ھذه المادة شرط المعاملة بالمثل

 
 : المادة ـــ ٥ ــ  یكون االنتماء الى النقابة وفق االجراءات االتیة

 
 .  أوالًـــ  تقدیم طلب االنتماء الى مجلس النقابة مرفق معھ وثیقة التخرج الدراسیة وھویة تعریفیة

 
ً  . ثانیاًـــ  یبت المجلس بالطلب خالل (١٥) خمسة عشر یوما من تاریخ التقدیم ویكون قرار الرفض مسببا

 
 . ثالثاًــــ  اذا لم یبت المجلس بالطلب خالل المدة المحددة في البند( ثانیاً)  من ھذه المادة یعد الطلب مقبوالً

 
 المادة ـــ ٦ ـــ لمن رفض طلبھ الطعن بقرار الرفض امام محكمة التمییز االتحادیة خالل (٣٠) ثالثین یوما من تاریخ تبلغھ او علمھ
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 .بالقرار
 

الفصل الثالث

 تشكیالت النقابة
 

 : المادة ـــ ٧ ـــ   تتكون النقابة من التشكیالت االتیة
 

 .  أوالًـــ  الھیئة العامة
 

 .ثانیاًـــ  مجلس النقابة
 

 .  ثالثاًـــ  ھیئات وفروع النقابة في المحافظات او االقلیم
 

 . رابعاًـــ  صندوق النقابة
 

 . المادة ـــ ٨ ـــ   الھیئة العامة : ھي اعلى سلطة في النقابة وتتكون من جمیع اعضاء النقابة الذین سددوا بدل االشتراك السنوي
 

 المادة ـــ 9 ـــــ أوالًـــ  تعقد الھیئة العامة اجتماعاً  سنویاً  اعتیادیاً خالل شھر اذار من كل سنة بدعوة من النقیب یعلن عنھ قبل (١٥) 
 . خمسة عشر یوماً في االقل من تاریخ انعقاد االجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل االعالم  والموقع االلكتروني للنقابة

 
 ثانیاًـــ  اذا لم یوجھ النقیب الدعوة الى اجتماع الھیئة العامة في الموعد المحدد في البند (أوالً) من ھذه المادة تجتمع الھیئة العامة تلقائیاً في

 . الخامس عشر من  نیسان  ، واذا صادف ھذا الیوم عطلة رسمیة  فیعقد االجتماع في اول یوم عمل بعده
 

ً  . ثالثاًـــ  یرأس النقیب اجتماع الھیئة العامة وعند غیابھ یحل محلھ نائبھ وعند غیابھما یحل العضو االكبر سنا
 

 رابعاًـــ  لمجلس النقابة او ربع اعضاء الھیئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي  للھیئة العامة ، ویحدد النقیب موعد ومكان االجتماع
 . وسببھ وال یجوز عرض موضوعات اخرى غیر الموضوعات التي حددت لالجتماع االستثنائي

 
 خامساًــــ یكتمل نصاب انعقاد اجتماع الھیئة العامة بحضور اكثر من نصف االعضاء واذا لم یكتمل النصاب فیعقد االجتماع بعد مضي

 . اسبوع من تاریخ االجتماع المقرر ویعد النصاب حاصالً مھما بلغ عدد الحاضرین
 

 . سادساً تتخذ القرارات في الھیئة العامة بأغلبیة عدد الحاضرین ، واذا تساوت االصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس
 

 : المادة ـــ 10ــ  تتولى الھیئة العامة المھام االتیة
 

 أوالًـــ  انتخاب النقیب واعضاء مجلس النقابة ولجنة االنضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضین واقالتھم عند ارتكابھم مخالفة تستوجب
 . ذلك

 
 . ثانیاًـــ اقرار السیاسة العامة للنقابة

 
 . ثالثاًـــ اقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاریع القوانین الخاصة بالمھنة

 
 .  رابعاًـــ  المصادقة على قواعد ممارسة مھنة  التمریض

 
 . خامساًـــ  المصادقة على الحساب الختامي للنقابة

 
 . سادساًــــ  اقرار الموازنة السنویة للنقابة

 
 . سابعاًــــ  النظر في االقتراحات المقدمة من االعضاء

 
 . ثامناًـــ  مناقشة التقریر السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة

 
 . تاسعاًــــ  تحدید بدالت االنتماء واالشتراك

 
 : المادة ـــ 11ـــ أوالًــــ  یتألف مجلس النقابة من

 
ً  .أـــ  النقیب                                 رئیسا
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 .ب ـــ  (١٠) عشرة اعضاء اصلیین على ان یكون 50% منھم نساء

 
 ثانیاًـــــ یكون اول (٥) خمسة مرشحین ممن حصلوا على اعلى عدد من االصوات بعد االعضاء االصلیین اعضاء احتیاط ، ویحل

 . العضو االحتیاط االعلى اصواتا محل العضو االصیل عند شغور مقعده
 
  
 

 : ثالثاًـــ یشترط في عضو مجلس النقابة
 

 . أ .  ان یكون عراقیا
 

 .  ب .  لھ ممارسة فعلیة ال تقل عن (5) خمس سنوات في المھنة
 

ً  . رابعاًـــ  ینتخب مجلس النقابة من بین اعضائھ نائباً للنقیب وامیناً مالیاَ وامیناً اداریا
 

 خامساًـــ  یرأس النقیب اجتماع  مجلس النقابة ویحل نائب النقیب محلھ عند غیابھ ، ویحل عضو المجلس االكبر سناً محلھما عند غیابھما
. 
 

 .  سادساًـــ تكون مدة العضویة  في المجلس (٤) اربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط
 

 : المادة ـــ12ـــ  أوالًـــ  یتولى مجلس النقابة المھام االتیة
 

 .  أــــ  العمل على تحقیق اھداف القانون وتنفیذ قرارات الھیئة العامة ومتابعتھا
 

 . ب ـــ اقتراح النظام الداخلي للنقابة
 

 . جـ ـــ تسمیة ممثلي النقابة في المجالس والھیئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجھ او اي نشاطات اخرى ذات العالقة بالمھنة
 

 د ـــ ادارة أموال النقابة وقبول الھبات والتبرعات واالعانات وفقاً للقانون وسائر الموارد االخرى واالشراف على حسابات النقابة
 . وتحصیل الرسوم واالشتراكات

 
 . ه ـــ  إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لھا

 
 . وــــ النظر بطلبات االنتماء الى النقابة واجازة ممارسة المھنة

 
 . ز ــــ اعداد قواعد ممارسة مھنة  التمریض

 
 .ح ــــ  االشراف على اعمال فروع النقابة وتامین انسجام نشاطاتھا

 
 .  ط ــــ تشكیل اللجان ذات العالقة بعمل النقابة

 
 .ي ــــ الموافقة على تعیین العاملین بالنقابة وتحدید اجورھم وانھاء خدماتھم

 
 ك ــــ تحدید اجور عمل الممرضین والممرضات والقابالت في العیادات الخاصة والموسسات الصحیة االھلیة بالتنسیق مع وزارة

 . الصحة
 

 .ل ــــ تحدید اوجھ استثمار اموال النقابة وصندوق ضمان الممرضین
 

 .م ــــ  اقتراح الخطط والبرامج لتطویر عمل النقابة والمھنة
 

 .س ــــ تحدید المبالغ التي تصرف من صندوق ضمان الممرضین
 

 . ع ــــ تحدید حدود صرف المبالغ المالیة للنقیب ورؤساء الفروع
 

 . ف ــــ  وضع ضوابط منح سلف مالیة لالعضاء
 

 . ثانیاًــــ  للمجلس تخویل بعض مھامھ للنقیب
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الفصل الرابع

 النقیـــــــــــــــــــب
 

 المادة ـــ 13 ــــ  أوالًـــ  تنتخب الھیئة العامة  النقیب من بین االعضاء ممن مضى على ممارسة المھنة  مدة ال تقل عن (٧) سبع
 . سنوات

 
 . ثانیاًـــ تكون مدة اشغال منصب النقیب (٤)  اربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط

 
 : المادة ـــ 14 ـــ  أوالًـــ  یتولى النقیب المھام االتیة

 
 . أـــ  ترأس اجتماعات الھیئة العامة ومجلس النقابة

 
 . ب ـــ تھیئة مستلزمات عملیة االنتخاب

 
 . جـ ــــ ادارة االعمال االداریة في النقابة واالشراف على العاملین فیھا

 
 .دـــ فرض العقوبات على العاملین

 
 . ه ــــ االشراف على مسك السجالت

 
 . ثانیاًـــ  للنقیب تخویل بعض مھامھ الى نائبھ

 
 .المادة ـــ 15ـــ  یجوز تفرغ النقیب تفرغا  جزئیا من وظیفتھ خالل فترة اشغالھ منصب النقیب

 
الفصل الخامس

 فــــــــــــــروع النقابــــــــــــــــة
 

 .المادة ـــ 16 ـــ أوالًـــ  یكون للنقابة فرع في كل محافظة
 

 . ثانیاًـــ  أـــ  تتكون الھیئة العامة للفرع من جمیع اعضاء النقابة المسجلین في الفرع
 

 ب ـــ تعقد الھیئة العامة للفرع اجتماعھا االعتیادي السنوي بدعوة من رئیس الفرع خالل شھر شباط ویعد النصاب مكتمال مھما بلغ عدد
 . الحاضرین

 
 جـ ـــ لرئیس مجلس الفرع او لربع عدد اعضاء ھیئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب وال تبحث بھ

 . اال االمور التي عقد من اجلھا ویعقد خالل شھر من تاریخ الطلب
 

 :المادة ـــ 17 ـــ   تتولى الھیئة العامة للفرع المھام االتیة
 

 . أوالًـــ  انتخاب رئیس  الفرع واعضاء مجلس الفرع ، واقالة اي منھم
 

 . ثانیاًـــ  مناقشة واقرار التقریر السنوي لنشاطات الفرع
 

 . المادة ـــ 18ـــ أوالًـــ  تنتخب الھیئة العامة للفرع رئیس الفرع و(٥) خمسة اعضاء لعضویة مجلس الفرع وعضوین احتیاط
 

 .ثانیاًـــ  یشترط في رئیس الفرع واعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضویة مجلس النقابة
 

 ثالثاًـــ  یرأس رئیس الفرع اجتماعات الھیئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غیابھ  یرأس االجتماعات عضو مجلس الفرع االكبر
ً  . سنا

 
 : رابعاًـــ  یتولى مجلس الفرع المھام االتیة

 
 . أـــ  تنفیذ خطة العمل المقرة من الھیئة العامة للفرع بما ینسجم مع خطة النقابة

 
 . ب ـــ  العمل على رفع مستوى المھنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق اھداف النقابة
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الفصل السادس

 الموارد المالیة للنقابة
 

 : المادة ـــ 19 ـــ  تتكون الموارد المالیة للنقابة ممایاتي
 

 . أوالًـــ بدل االنتماء
 

 . ثانیاًــــــ االشتراك السنوي
 

 . ثالثاًـــ االعانات التي تمنحھا الدولة للنقابة
 

 . رابعاً ـــ الھبات والتبرعات التي یقبلھا مجلس النقابة  وفقا للقانون
 

 . خامساًـــ رسم اجازات مزاولة مھنتي التمریض والقبالة
 

 .  سادساً ـــ حصیلة المطبوعات والمنشورات
 

 . سابعاً ــــ عوائد  استثمار اموال النقابة
 

 . ثامناـــ الغرامات المفروضة وفقا الحكام ھذا القانون
 

 . المادة ـــ 20 ـــ  تبدأ السنة المالیة للنقابة في أول كانون الثاني وتنتھي في نھایة كانون االول من كل سنة
 

 . المادة ـــ 21 ـــ  تودع النقابة اموالھا في احد المصارف الحكومیة  باسم النقابة
 

الفصل السابع

 صنــــــدوق النقابة 
 

 المادة ـــ 22ـــ  أوالًـــ  یؤسس  في النقابة صندوق یسمى (صندوق النقابة ) یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي واالداري ،
 . ویمثلھ النقیب او من یخولھ

 
ً  . ثانیاًــــ یكون االشتراك في الصندوق اختیاریا

 
 . ثالثاًــــ یتولى الصندوق تقدیم االعانات المالیة ألعضاء النقابة من المشتركین او لخلفھم عند وفاة العضو

 
 : رابعاًــــ تتكون الموارد المالیة للصندوق مما یأتي

 
 . أـــ بدل االشتراك السنوي في الصندوق

 
 . ب ــ المبالغ التي یخصصھا مجلس النقابة من ایرادات النقابة

 
 .جـ ـــ الھبات والتبرعات والوصیة والوقف وفقا الحكام القانون

 
 . دـــ عوائد استثمار اموال الصندوق

 
 . ھـ ــ عوائد الفعالیات واالنشطة الثقافیة واالجتماعیة التي یقیمھا الصندوق

 
 . المادة ــ23ــ  أوالًـــ  یدیر الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) وتتألف  من رئیس وعضوین

 
 ثانیاًــــــ أــــ   تنتخب الھیئة العامة لجنة الصندوق  ویشترط في كل منھم ان یكون ممن مضى على انتمائھم الى النقابة مدة  ال تقل عن

 . (٥) خمس سنوات
 

 ب ـــ یكون من یحصل على اعلى عدد من االصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص علیھما في البند ( أوالً) من ھذه المادة عضواً
ً
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 . احتیاطاً یحل محل العضو االصیل عند غیابھ
 

 . ثالثاًـــ تنتخب اللجنة رئیساً من بین اعضائھا ونائباَ لھ یحل محل رئیس اللجنة  عند غیابھ ویتمتع بجمیع صالحیاتھ
 

 . رابعاًـــ  تكون مدة العضویة  في اللجنة (٤) اربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط
 

 . خامساًـــ تتخذ قرارات اللجنة باالغلبیة
 

 المادة ـــ 24 ـــ تحدد شروط منح االعانة ومبالغھا وفق ضوابط یضعھا مجلس النقابة
 

 . المادة ـــ25ـــ  ال یمنع منح عضو النقابة االعانة المنصوص علیھا في القانون من منحھ الحقوق التي یستحقھا وفق القوانین االخرى
 

 . المادة ـــ26ـــ الیجوز  التنازل عن االعانة للغیر والیجوز الحجز علیھا اال اذا كان دیناً ناشئاً عن نفقة شرعیة او مھراً مؤجالً
 

الفصل الثامن

 انضباط االعضاء
 

 المادة ـــ 27 ـــ أوالًـــ  تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة االنضباط ) وتتألف من رئیس و(2) عضوین اصلیین وعضوین احتیاط
 . تنتخبھم الھیئة العامة

 
 . ثانیاًـــ یشترط في اعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة

 
 .  ثالثاًـــ  تنتخب اللجنة رئیساً من بین اعضائھا ونائباَ لھ یحل محلھ عند غیابھ

 
 رابعاً ـــ تتولى اللجنة النظر  في المخالفات المرتكبة من اعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي  او المھني او االساءة الى سمعة النقابة ،

 . والتي تحال الیھا من مجلس النقابة او مجالس الفروع
 

 المادة ـــ 28 ـــ  أوالًـــ  تتولى  لجنة االنضباط التحقیق تحریریاً مع العضو المحال الیھا ولھا استدعاء من ترى ضرورة سماع اقوالھ
 واالطالع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضراً تثبت فیھ ما اتخذتھ من اجراءات وما سمعتھ من اقوال

 . 
 

 . ثانیاًـــ للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة  للحصول على الوثائق والمعلومات في االمور التي تتعلق بالتحقیق
 

 ثالثاًـــ اذا رأت  لجنة االنضباط أن الفعل المرتكب یشكل جریمة  فعلیھا ان تحیل العضو الى المحاكم المختصة ، والیمنع الحكم ببراءة 
 . العضو او االفراج عنھ من فرض احدى العقوبات االنضباطیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

 
 : رابعاًـــ  للجنة ان تقرر غلق التحقیق ان ثبت لدیھا عدم ارتكاب العضو اي مخالفة ،  او  تقرر فرض احدى العقوبات  االتیة

 
 . أـــ  التنبیھ  ویكون بكتاب الى المخالف ینبھ فیھ الى عدم االرتیاح من تصرفھ

 
 . ب ـــ لفت النظر ویكون بكتاب موجھ الى المخالف یلفت نظره الى عدم تكرار لمخالفة

 
 جـ ـــ االنذار یكون بكتاب موجھ الى المخالف یعلن فیھ  االستیاء من تصرفاتھ  وینذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسھ ستطبق بحقھ

 عقوبة اشد
 

 . دـــ  الغرامة بمبلغ ال یقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دینار وال یزید على (١٠٠٠٠٠٠) ملیون دینار
 

 ھـ ـــ  ایقاف مؤقت عن العمل غیر الحكومي مدة ال تقل عن شھر واحد وال تزید على (1) سنة واحدة اذا عوقب  العضو مرتین خالل
 . السنة اذا ارتكب العضو مخالفة او اھمال ترتب علیھ الحاق اذى بالمریض اوالمولود او ظھور مضاعات علیھ

 
 وـــ  فصل نھائي  من النقابة إذا أرتكب العضو فعل یجعل بقائھ في المھنة یضر بھا او ارتكب مخالفة او اھمال جسیم  ترتب علیھ وفاة

 .  المریض او المولود او ظھور مضاعفات خطیرة او عاھة مستدیمة
 

 . خامساًـــ یكون فرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في البند ( رابعاً) من ھذه المادة تحریریا ویبین فیھا اسباب فرض العقوبة
 

الفصل التاسع
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احكــــــــــــــام عامــــــــــــــــــة

  
 
  
 

 المادة ـــ ٢٩ ـــ  یجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة  ومجالس الفروع مرة واحدة في  االقل  كل (١٥) خمسة عشر یوماَ بناًء
 . على دعوة من النقیب أو بناًء على طلب تحریري مسبب من(٥)  خمسة اعضاء في مجلس النقابة

 
 المادة ـــ ٣٠ ـــ  یعد العضو في مجلس النقابة او لجنة االنضباط  او لجنة صندوق النقابة او مجالس الفروع   مستقیالَ اذا فقد احد

 الشروط الالزمة النتخابھ ، او اذا تغیب عن االجتماعات ثالث مرات متتالیة أو خمس مرات متفرقة خالل السنة دون عذر مشروع یقبلھ
 . مجلس النقابة

 
 المادة -  30 - یشكل وزیر الصحة لجنة مؤقتة من ( 5 ) خمسة اعضاء من الھیئة العامة تتولى ادارة انتخابات الدورة االولى  باشراف

 , قضائي على ان الیحق لھم الترشح  ، وتحل اللجنة وتنھي اعمالھا باعالن نتائج االنتخابات
 
  
 
  
 

 . المادة ـــ ٣١ ـــ  تخضع قرارات اللجان الى مصادقة مجلس النقابة
 

 المادة ـــ 32 ـــ  أوالًـــ  یكون  انتخاب  مجلس النقابة والنقیب ولجنة االنضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع و ورؤساء
 . الفروع بقوائم مستقلة لكل منھم و تحت اشراف قاضي یسمیھ مجلس القضاء االعلى لھذا الغرض

 
 . ثانیاًــــ  لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج االنتخابات امام محكمة التمییز االتحادیة خالل (7) سبعة ایام من تاریخ اعالن النتائج

 
 . المادة ـــ 33 ـــ  تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عدا مایترتب على النشاط االستثماري

 
 . المادة – 34 - تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة

 
  
 

 المادة ـــ 35 ـــ  یعد  اول مجلس النقابة یُنتخب بعد نفاذ ھذا القانون  النظام الداخلي  للنقابة  خالل (٦) ستة اشھر من تاریخ انتخابھ
 . ویعرضھ على الھیئة العامة للنقابة خالل اول اجتماع لھا بعد اعداد النظام الداخلي القراره

 
 المادة ـــ 36 ـــ أوالًـــ   یلغى قانون نقابة الممرضات  رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩

 
 .  ثانیاًــــ  تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مھنتي التمریض والقبالة رقم (٩٦)  لسنة ٢٠١٢

 
 ثالثاُ :- وتؤول اموال نقابة الممرضات الى نقابة التمریض

 
  
 

 . المادة ـــ 36 ـــ  ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
 
  
 

 االسباب الموجبة
 

 نظرا للتغییرات التي طرأت على مھنتي التمریض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزیادة اعداد الذكور المنخرطین بالمھنة وانسجاما مع قانون
 مزاولة مھنتي التمریض والقبالة رقم (٩٦)  لسنة٢٠١٢ والھمیة تحقیق رغبة مالكات التمریض والقبالة في تنظیم شؤونھم واالنضواء

 . في نقابة تدیر شؤونھم وتدافع عن حقوقھم وتطور امكاناتھم المعرفیة ومھاراتھم وتحسن مستواھم االقتصادي واالجتماعي
 

 . شرع ھذا القانون
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