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١٢٠   الالئحة الداخلية جملمع اللغة العربية

  الفصل الثاني
  المجمع مجلس

  -٢المادة 
حيدد اجمللس دورة عمله السنوية، وعدد جلساته الشهرية ومواعيدها،  –أ 

  وتعطل اجللسات من أول شهر متوز إىل آخر شهر آب من كل عام.
اجمللس إىل عقد جلسة استثنائية يف أثناء  جيوز لرئيس اجملمع دعوة –ب 

  عطلة اجملمع السنوية أو يف غري املواعيد احملددة هلا إذا رأى ضرورة لذلك.
جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه، وتوجه الدعوة إىل أعضائه  -٣المادة 

مصحوبة جبدول األعمال قبل اجللسة بوقت كاف ويفتتح رئيس اجملمع اجللسة 
ا  ويدعى اجمللس لالنعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على ويتوىل إدار

  األقل.
إذا غاب رئيس اجملمع توىل نائب الرئيس دعوة اجمللس  -٤المادة 

ما يقوم األمني برئاسة اجمللس.   لالنعقاد ورئاسة اجللسة ويف حال غيا
ال تكون جلسات اجمللس صحيحة إال إذا حضرها نصف  -٥المادة 

قل وجيوز أن جيتمع اجمللس بصفة جلنة عامة إذا حضر أعضائه على األ
االجتماع ثلث أعضائه على األقل على أن يصدق على أعمال هذا االجتماع 

  يف أول انعقاد صحيح للمجلس.
جيوز ألعضاء الشرف ولألعضاء املراسلني إلقاء البحوث  -٦المادة 

  مع.يف اجمللس واملؤمتر واالشرتاك يف املناقشة مبوافقة رئيس اجمل
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يعرض األمني على اجمللس يف غضون الشهرين األولني من  -٧المادة 
ا اجملمع يف دورته  دورته السنوية تقريرًا عامًا سنويًا يبني فيه األعمال اليت قام 

  السابقة.
  الفصل الثالث
  المؤتمر

  من قانون اجملمع: ١٢و ١١مع مراعاة أحكام املادتني  -٨المادة 
على اقرتاح املكتب يف كل دورة موعد االجتماع  حيدد اجمللس بناء –أ 

  السنوي للمؤمتر كما حيدد اجمللس املوضوع الذي يتناوله املؤمتر.
يوجه رئيس اجملمع الدعوة حلضور املؤمتر إىل أعضائه مصحوبة  –ب 

  جبدول األعمال ومرافقاته قبل شهر على األقل من موعد انعقاده.
الدعوة إىل اهليئات العلمية إليفاد من ميثلها جيوز مبوافقة املكتب أن توجه  –ج 

  يف املؤمتر كما جيوز للمكتب أن يدعو من يرى دعوته من العلماء والباحثني.
يتوىل املكتب بنفسه أو بتزكية عضو أو أكثر من أعضاء اجملمع  - ٩المادة 

ترشيح أعضاء املؤمتر من غري السوريني ويعرض الرتشيح مصحوبًا مبسوغاته على 
  من قانون اجملمع. ١١لس لتسمية أعضاء املؤمتر يف تلك الدورة طبقاً لنص املادة اجمل

يعرض األمني يف جلسة افتتاح املؤمتر بيانًا مبا قام به  - ١٠المادة 
  اجملمع من أعمال علمية بني دوريت انعقاد املؤمتر.

للمؤمتر أن يؤلف من أعضائه جلانًا حييل عليها ما يرى  -١١المادة 
  من موضوعات لدراستها وتقدمي تقارير عنها.إحالته 

يعرض األمني يف اجللسة اخلتامية للمؤمتر بيانًا بأعمال  - ١٢المادة 
  املؤمتر وقراراته وتوصياته.



  
١٢٢   الالئحة الداخلية جملمع اللغة العربية

  الفصل الرابع
  رئيس المجمع ونائبه واألمين

لكل عضو من أعضاء اجمللس أن يرشح نفسه أو غريه  -١٣المادة 
أو نائبه أو األمني ويكون الرتشيح مكتوباً من األعضاء ملنصب رئيس اجملمع 

وتسلم الرتشيحات إىل أمني اجمللس قبل اجللسة احملددة لالنتخاب بأسبوع على 
من قانون  ١٤األقل وجيري االنتخاب وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف املادة 

  اجملمع.
من قانون اجملمع يكون  ١٩مع مراعاة حكم املادة  -١٤المادة 

املسؤول عن العاملني يف اجملمع ويتوىل توزيع األعمال عليهم كما  األمني هو
يشرف على األعمال اإلدارية واملالية وفقًا لذلك القانون وغريه من القوانني 

  واألنظمة النافذة.
يكلف األمني من خيتاره من العاملني أو املوظفني  -١٥المادة 

عوة أعضائهما إىل ملساعدته يف إعداد جداول أعمال اجمللس واملكتب ود
يئة وسائل العمل للجان ويف إعداد الرد على الرسائل اليت ترد  االجتماع ويف 
إىل اجملمع وتتناول أغراضه واختاذ الوسائل لتنفيذ قرارات اجملمع ويكون املكلف 

  مسؤوًال أمامه.
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  الفصل الخامس
  المكتب

 ٢١يفتتح باب الرتشيح لعضوي املكتب وفقًا للمادة  - ١٦المادة 
من قانون اجملمع قبل جلسة االنتخاب بأسبوع على األقل وتسلم الرتشيحات 
إىل أمني املكتب، وتعد جلسة االنتخاب قانونية إذا حضرها نصف أعضاء 

  اجمللس على األقل.
تكون جلسات املكتب دورية، ويلزم لصحة انعقاد  -١٧المادة 

تب أن يدعو لعقد اجللسة حضور ثالثة من أعضائه على األقل، ولرئيس املك
  جلسة استثنائية عندما يرى ضرورة لذلك.

يرسل األمني جدول األعمال مصحوبًا مبا يلزم من  - ١٨المادة 
مذكرات تتعلق باملسائل املدرجة فيه إىل أعضاء املكتب قبل موعد االجتماع 

  بثالثة أيام على األقل إال إذا اقتضت الضرورة غري ذلك.
كافأة لكل من يسهم يف نشاط اجملمع يقرتح املكتب م - ١٩المادة 

بالبحوث أو حتقيق الرتاث أو إعداد مواد املعجمات أو غري ذلك من اجلهود 
العلمية والفنية والطباعية، وينظم ما يقرره اجمللس من مسابقات دورية لتشجيع 

  اإلنتاج اللغوي والفكري واألديب. ويقدر جوائز الفوز فيها.
اءات دعوة أعضاء املؤمتر السوريني ينظم املكتب إجر  -٢٠المادة 

من قانون اجملمع، وحيدد  ١١وغري السوريني إىل حضوره وفقًا حلكم املادة 
املكتب النفقات املرتتبة على حضورهم ويسري هذا احلكم على من يدعوهم 

  اجمللس يف مناسبات أخرى.
  خيتص املكتب مبا يلي: - ٢١المادة 
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انات املوضحة هلا ورفعه إىل دراسة مشروع موازنة اجملمع والبي -١
  اجمللس.
  حتديد املكافآت ملن يعاونون اجملمع يف أعماله. -٢
حتديد أمثان مطبوعات اجملمع وقيمة االشرتاك يف جملته، ووضع  -٣

  قواعد اإلهداء.
رفع االقرتاحات إىل اجمللس بإيفاد من ميثله يف الندوات واملؤمترات  -٤

لني يف مهمات علمية أو تدريبية لتحقيق الثقافية ووضع قواعد إيفاد العام
  أغراض اجملمع.

دراسة األوضاع الوظيفية للموظفني والعاملني وفق أحكام قانون  -٥
  اجملمع وقانوين املوظفني والعاملني األساسيني والنظام الداخلي للمجمع.

  الفصل السادس
  عضوية المجمع

س اجملمع إذا خال مكان أحد أعضاء اجملمع، يعلن رئي - ٢٢المادة 
خلوه يف أول جلسة تعقد بعد ذلك. ويقرر اجمللس شغله يف مدة حيددها ال 

  تتجاوز ثالثة أشهر وله أن ميد هذه املدة إن دعا األمر.
إذا تعددت األماكن اخلالية يف عضوية اجملمع جاز  -٢٣المادة 

شغلها دفعة واحدة أو أكثر وفقًا ملا يقرره اجمللس، وال يتخصص انتخاب 
  ح مبكان بعينه.املرش

على اجمللس أن يبحث قبل الرتشيح يف ما ينبغي توافره  - ٢٤المادة 
دف سد حاجات اجملمع.   يف املرشحني من ختصصات معينة 
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  - ٢٥المادة 
تقدم الرتشيحات يف مدة حيددها اجمللس، ويتم الرتشيح بتزكية اثنني  –آ 

ن املرشحني عدداً من أعضاء اجمللس على األقل، وال جيوز للعضو أن يزكي م
جياوز عدد األماكن املطروح شغلها، وجيب أن يرافق الرتشيح بيان كتايب 
مفصل موقع عليه من املزكيني للتعريف باملرشح ومكانته العلمية وما نشره من 
ذا البيان أو اليت ال حتمل توقيع  أعمال. وال تقبل الرتشيحات غري املصحوبة 

  العضوين املزكيني.
رتشيحات مصحوبة بالبيان املشار إليه يف الفقرة السابقة تسلم ال –ب 

  إىل األمني ملراجعتها واإلشراف على إعدادها للعرض على اجمللس.
جيري االنتخاب بطريق التصويت السري يف مدة ال تزيد  -٢٦المادة 

  على أسبوعني من تاريخ إقفال باب الرتشيح.
ثلثا أعضاء اجملمع ويشرتط لصحة انعقاد جلسة االنتخاب أن حيضرها 

م واستقبلوا. ويكون انتخاب املرشح  الذين صدرت مراسيم اعتماد انتخا
صحيحًا إذا حصل على أكثر من نصف أصوات احلاضرين، ويصدر مرسوم 

  باعتماد انتخابه وال يشرتك يف أعمال اجمللس إال بعد استقباله.
ملرشحني تبطل ورقة التصويت اليت يذكر فيها من أمساء ا - ٢٧المادة 

عدد جياوز عدد األماكن املطروح شغلها، وال تبطل إذا كانت األمساء املذكورة 
  فيها أقل من عدد هذه األماكن.

إذا مل حيصل أحد املرشحني على األصوات الالزمة  -٢٨المادة 
  لشغل املكان اخلايل يعاد التصويت مرة واحدة يف اجللسة نفسها.
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ا يتم شغله من األماكن اخلالية واليت وال جيوز إعادة فتح باب الرتشيح مل
  جرى التصويت عليها إال يف الدورة اجملمعية التالية ما مل ير اجمللس غري ذلك.

يرسل رئيس اجملمع إىل العضو اجلديد رسالة يبلغه  –أ  -٢٩المادة 
فيها صدور مرسوم اعتماد انتخابه يف غضون شهر على األكثر من ورود هذا 

  ، يدعوه فيها لالجتماع به للتداول يف إجراءات استقباله.املرسوم إىل اجملمع
حيدد يف هذا االجتماع موعد انعقاد جلسة استقبال العضو  –ب 

اجلديد يف مهلة أقصاها ستة أشهر، كما حيدد فيه املوضوع الذي سيتحدث 
فيه العضو اجلديد يف اجللسة سواء أكان متصًال بأحد األعضاء الراحلني أم 

  ة بأغراض اجملمع.مبوضوع ذي صل
إذا تأخر العضو اجلديد عن تلبية الدعوة سنة كاملة منذ تاريخ  –ج 

صدور مرسوم اعتماد انتخابه يدعو رئيس اجملمع اجمللس للنظر يف أمر غيابه 
  من قانون اجملمع. ٩وفق أحكام املادة 

لكل من أعضاء اجمللس أن يقرتح منح لقب عضو شرف  -٣٠المادة 
من قانون اجملمع، ويقدم االقرتاح مصحوبًا مبسوغاته  ١٠ادة وفقًا ألحكام امل

  إىل املكتب لدراسته وإعداد مذكرة به تعرض على اجمللس الختاذ القرار بشأنه.
خيتار اجمللس العضو املراسل وفقًا ملا هو منصوص عليه  - ٣١المادة 

قدم من قانون اجملمع بناء على اقرتاح من أحد أعضاء اجمللس ي ٢٣يف املادة 
  إىل املكتب لدراسته وإعداد مذكرة تعرض على اجمللس الختاذ القرار بشأنه.

يف حال صدور حكم قضائي على عضو من أعضاء  - ٣٢المادة 
من قانون اجملمع  ٩اجملمع يف جرمية ماسة بالشرف تفقده العضوية وفق املادة 

ا يعرض األمر على املكتب للتحقق من السبب املوجب لفقد العضوية، فإذ
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حتقق لديه السبب قدم مذكرة إىل اجمللس الختاذ قرار بفقد العضوية، وإعداد 
  مشروع مرسوم بذلك.

  من قانون اجملمع: ٩مع مراعاة حكم املادة  - ٣٣المادة 
إذا رغب عضو من أعضاء اجملمع يف اإلقامة خارج اجلمهورية  –أ 

ب عليه احلصول العربية السورية ملدة تستغرق دورة كاملة من دورات اجملمع وج
على موافقة اجمللس، وال يدخل األعضاء املقيمون يف اخلارج مبقتضى هذه 

  املوافقة يف حساب النصاب القانوين جللسات اجمللس.
إذا أقام العضو خارج اجلمهورية العربية السورية للعمل أو ألي  –ب 

سبب آخر مدة تزيد على سنة دون موافقة اجمللس فقد عضويته وعد مكانه 
  خالياً.

ال حيول فقدان صفة العضوية مبقتضى الفقرة (ب) من هذه املادة  –ج 
وص دون تسمية العضو الذي فقدها عضو شرف أو عضوًا مراسًال وفقًا للنص

  ذات الصلة يف قانون اجملمع.
ال يستعيد العضو الذي فقد عضويته مبقتضى الفقرة (ب) هذه  –د 

العضوية إال إذا عاد إىل اإلقامة يف اجلمهورية العربية السورية، وجدد اجملمع 
انتخابه مللء أحد األماكن اخلالية وفق شروط العضوية واالنتخاب الواردة يف 

  قانون اجملمع.
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  سابعالفصل ال
  اللجان

  من قانون اجملمع. ٤و ٣مع مراعاة أحكام املادتني  - ٣٤المادة 
يلتمس اجملمع كل وسيلة متاحة لتشجيع اإلنتاج اللغوي واألديب  –أ 

  وحتقيق الرتاث اللغوي والعلمي واألديب والفين ونشره.
يستعني اجملمع لتحقيق أغراضه مبا يؤلف من جلان تتوزع على  –ب 

  ختلفة.االختصاصات امل
يؤلف اجمللس جلانًا دائمة أو مؤقتة حتدد مهامها  –أ  - ٣٥المادة 

ا يف هذه الالئحة أو يف قرار تأليفها، وللمجلس أن يضم إىل  واختصاصا
  عضويتها ما حتتاج إليه من اخلرباء املختصني بناء على اقرتاح رئيس اللجنة.

ضاؤها. أما اللجان الدائمة هي اليت تكون مستمرة، وإن تغري أع –ب 
  اللجان املؤقتة فتؤلف للقيام مبهمة حمددة، وتنتهي اللجنة املؤقتة بإجناز مهمتها.

تتألف كل جلنة من ثالثة أعضاء من اجمللس على األقل ويف حال ضم  –ج 
  خرباء إىل عضوية اللجنة جيوز االكتفاء بعضوين اثنني من أعضاء اجمللس.

ا يكون لكل جلنة رئيس ومقرر تنتخبهم –د  ا اللجنة يف أول اجتماعا
  من بني أعضائها اجملمعيني.

  يتمتع اخلرباء يف اللجنة جبميع حقوق أعضائها. -هـ 
يكون انضمام عضو اجمللس إىل أي جلنة باختياره على أن ال يقل  –و 

  عدد اللجان اليت ينضم إليها عن ثالث جلان.
  ويصدر تأليف اللجان بقرار من رئيس اجملمع.



  
١٢٩   )١) اجلزء (٧٨اجمللد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ا يف مقر اجملمع مرة كل  –أ  -٣٦المادة  تعقد اللجان جلسا
أسبوعني على األقل، وهلا أن تعقدها خارج اجملمع إذا رأى رئيس اجملمع ضرورة 
لذلك، وال يكون االجتماع صحيحًا إال إذا حضره أكثر من نصف أعضاء 
ا إىل اجمللس أو املكتب  ا باألكثرية، وتقدم مقرتحا اللجنة، وتؤخذ قرارا

  الختصاص، وال تكون نافذة إال مبوافقة اجمللس أو املكتب.حسب ا
ا ويبلغ األعضاء موعد  –ب  ا إىل عقد جلسا يتوىل رئيس اللجنة دعو

اجللسة وجدول األعمال قبل وقت كاف ويشرف رئيس اللجنة على تسجيل 
ا وإعداد خطة عملها يف مطلع كل دورة  حماضرها وإحاطة رئيس اجملمع مبنجزا

تقرير سنوي عن أعماهلا يف الدورة السابقة، وينوب املقرر عن الرئيس يف وتقدمي 
  الدعوة إىل عقد اجللسات وتويل رئاستها يف حال غيابه.

  جيوز عند احلاجة عقد اجتماعات مشرتكة بني جلنتني أو أكثر. –ج 
  اللجان الدائمة هي: - ٣٧المادة 

  جلنة اجمللة واملطبوعات. -١
  ياء الرتاث.جلنة املخطوطات وإح -٢
  جلنة املكتبة. -٣
  جلنة املعجمات اللغوية. -٤
  جلنة األصول. -٥
  جلنة النشاط الثقايف. -٦
  جلنة تعزيز اللغة العربية. -٧
  جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها. -٨
  جلنة مصطلحات ألفاظ احلضارة. -٩



  
١٣٠   الالئحة الداخلية جملمع اللغة العربية

  جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية. - ١٠
  لوم الفيزيائية والكيميائية.جلنة مصطلحات الع - ١١
جلنة مصطلحات التقانة والعلوم اهلندسية اإلنشائية وامليكانيكية  - ١٢

  والكهربائية واإللكرتونية واالتصاالت.
جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية وعلم األحياء (علوم  - ١٣

  احليوان والنبات واجليولوجية والبيئة والزراعة والطب البيطري).
جلنة مصطلحات العلوم الصحية (الطب البشري وطب األسنان  - ١٤
  والصيدلة).
  جلنة مصطلحات العلوم القانونية واالقتصادية واإلدارية. - ١٥
جلنة مصطلحات العلوم اإلنسانية (اآلداب والفلسفة والتاريخ  - ١٦

واجلغرافية وعلم السكان وعلم االجتماع واألخالق والرتبية وعلم النفس 
  ولوجية والفنون).واالنرتوب

وللمجلس أن يزيد أو ينقص عدد اللجان، فينشئ من بعضها جلنة أو أكثر 
  أو يدمج بعضها يف بعض، وله أن يرجئ تأليف بعضها إىل أن يستكمل أسبابه.

  اختصاصات اللجان: - ٣٨المادة 

  لجنة المجلة والمطبوعات: - ١
تنشر فيها ختتص بإصدار جملة اجملمع واختيار موضوعات البحوث اليت 

والنظر يف صالح ما يقدم إليها من حبوث للنشر، كما ختتص باملوافقة على ما 
  ينشره اجملمع من كتب ومطبوعات قبل نشرها.
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  لجنة المخطوطات وإحياء التراث العربي: - ٢
ختتص بالتعريف باملخطوطات العربية النادرة واملساعدة على الكشف 

ختلفة أو تصويرها حيثما وجدت،  على مظان وجودها، ومجع املخطوطات امل
كما ختتص بالعمل على إحياء الرتاث العريب يف اللغة والعلوم واآلداب 

  واملساعدة على حتقيقه ونشره.

  لجنة المكتبة: - ٣
ختتص بتزويد مكتبة اجملمع ودار الكتب الظاهرية بشىت املراجع والكتب 

لفهارس حملتويات والدوريات الضرورية، وتعىن بتنظيمها وصيانتها، ووضع ا
املكتبتيـن وتزويدمها بالوسائل التقنية احلديثة، وتيسري سبل املطالعة فيهما، 
والعناية باملخطوطات واملصورات والتعاون مع املكتبات احمللية يف القطر العريب 

  السوري واملكتبات العربية يف األقطار العربية واملكتبات العاملية.

  لجنة المعجمات اللغوية: - ٤
تص بدراسة املعجمات اليت تصدرها اجملامع واملؤسسات األخرى خت

لبيان الرأي فيها ونقدها، وختتص كذلك بإصدار املعجمات اللغوية العامة أو 
  التارخيية أو معجمات املعاين.

  لجنة األصول: - ٥
ختتص بالنظر يف علوم اللغة العربية بغية تسيريها والنظر فيما تصدره 

هذا الشأن، واإلجابة عن األسئلة اليت ترد يف املوضوعات اليت اجملامع العربية يف 
  تدخل يف نطاق اختصاصها.
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  لجنة النشاط الثقافي: - ٦
ختتص باالتصال باهليئات العلمية وتنظيم الندوات واحملاضرات الثقافية، 
وإقامة حمافل التكرمي والتأبني وتسهم يف اإلعداد للمؤمتر وتنظيمه وتقرتح إنشاء 

  جيعية لإلنتاج الفكري الذي يقدم خدمة إلعالء شأن اللغة العربية.جوائز تش

  لجنة تعزيز اللغة العربية: - ٧
ختتص برفع شأن اللغة العربية الفصحى وتعمل على حماصرة اللهجات 
العامية وهلا يف ذلك اقرتاح النصوص القانونية واإلدارية واالقرتاح على اجمللس 

والتعليم وغريمها لتحقيق أغراض اجملمع وهي لالتصال باملسؤولني عن اإلعالم 
بتقومي األخطاء اللغوية والنحوية اليت تقع يف الكتب  -إىل ذلك- تعىن 

  واجملالت والصحف واإلذاعة والتلفزة وحنوها.

  لجان تنسيق المصطلحات وتوحيدها: - ٨
تتوىل هذه اللجنة تنسيق أعمال جلان املصطلحات وتوحيد هذه 

ات ومراكز البحوث والوزارات واهليئات العلمية يف املصطلحات يف اجلامع
  سورية والسعي إىل توحيدها يف سائر أحناء الوطن العريب.

  لجان مصطلحات العلوم وألفاظ الحضارة: - ٩
ختتص اللجان من التاسعة وما بعدها املذكورة يف املادة السابقة بوضع 

لثقافية، علمية  مصطلحات ملا جيد من ألفاظ وتراكيب يف خمتلف امليادين ا
كانت أو تقانية أو فنية أو قانونية أو غري ذلك، كما تقوم بدراسة 
املصطلحات اليت حتال عليها من خمتلف اجلهات، واملناسبة الختصاص كل 
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منها وتقرير صالحها أو عدمه وتقوم كذلك جبمع ما تصدره اجملامع اللغوية 
  الندوات وغريها.العلمية العربية واملؤسسات الثقافية واملؤمترات و 

وختتص أيضًا بتأليف معجمات املصطلحات املتخصصة كل يف جمال 
اختصاصها وبدراسة ما تصدره اهليئات األخرى من مصطلحات ومعجمات 

  متخصصة ونقدها.
  الفصل الثامن

  دار الكتب الظاهرية ومكتبة المجمع
املدرسة العادلية الكربى جزء من دار الكتب الظاهرية  -٣٩المادة 

) من قانونه ويصدر نظام إدارة هذه الدار بقرار ٢لحقة باجملمع وفق املادة (امل
  من الوزير بناء على اقرتاح اجمللس.

للمجمع مكتبة خاصة به، ويقرر اجمللس أوجه االنتفاع  - ٤٠المادة 
ا، وتغذى مبا حتتاج إليه من مصادر املعرفة وال سيما املصادر اللغوية 

ذه واملعجمات واملوسوعات و  فهارس املكتبات العاملية والدوريات اليت تعىن 
املوضوعات، وتضم قسمًا خاصًا باملخطوطات واملصورات واملطبوعات النادرة 

  واألفالم الدقيقة واألقراص املدجمة، وال تعار حمتويات هذا القسم.
  الفصل التاسع

   المجلة والمطبوعات
ة فصلية ينشر للمجمع جملة خاصة به وهي جملة حمكم - ٤١المادة 

فيها ما يرد من األعضاء وغريهم من حبوث ودراسات وأعمال املؤمتر واجمللس 
  واللجان، ويكون رئيس اجملمع رئيس حتريرها ومديرها املسؤول.
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  الفصل العاشر
  العاملون والموظفون

يتبع اجملمع يف شأن العاملني فيه قانون العاملني األساسي  -٤٢المادة 
عديالته والنظام الداخلي للمجمع كما يتبع يف شأن وت ١٩٨٥لعام  ١رقم 

وتعديالته وقانون  ١٩٤٥لعام  ١٣٥اهليئة الفنية قانون املوظفني األساسي رقم 
والئحته التنفيذية وقانون التفرغ الصادر  ١٩٧٥) لعام ١تنظيم اجلامعات رقم (

ما يف كل ما ال خيالف  ١٩٧٥لعام  ٨٧باملرسوم التشريعي رقم  وتعديال
  أحكام قانون اجملمع.

  الفصل الحادي عشر
  أحكام ختامية وانتقالية

يراعى يف ترتيب وظائف الفنيني الذين يعينون باجملمع  - ٤٣المادة 
م اجلدول املرفق ٢٤إنفاذًا للفقرة (آ) من املادة ( ) من قانون اجملمع وتسميا

وط شغلها ) منه ويراعى يف معادلتها وشر ٢٦للقانون املشار إليه يف املادة (
  شروط شغل أمثاهلا يف اهليئة الفنية يف جامعات اجلمهورية العربية السورية.

من القانون ما  ٢٥يراعى يف تطبيق الفقرة آ من املادة  - ٤٤المادة 
  يأيت:

يصرف التعويض الشهري بدءًا من تاريخ نفاذ القانون، جلميع  –أ 
هورية العربية السورية ويتوىل أعضاء اجملمع الذين مت استقباهلم واملقيمني يف اجلم

  رئيس اجملمع إشعار دائرة احملاسبة بأمساء هؤالء األعضاء.
يستحق العضو اجلديد يف اجملمع التعويض الشهري بدءًا من  –ب 

ذا التاريخ.   تاريخ جلسة استقباله، ويتوىل رئيس اجملمع إشعار احملاسبة 
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تضى الفقرة (آ) من يستحق العضو العائد من إقامته يف اخلارج مبق –ج 
) من هذه الالئحة، التعويض الشهري بدءًا من عودته إىل عمله يف ٣٣املادة (

  اجملمع، بناء على إشعار للمحاسبة يوقعه رئيس اجملمع.
يوقف صرف التعويض الشهري للعضو إذا فقد عضويته مبقتضى  –د 

ويتوىل  ) من القانون، وذلك بدءًا من تاريخ مرسوم فقد العضوية.٩املادة (
  رئيس اجملمع إشعار احملاسبة بذلك.

م  –أ  -٤٥المادة  تسوى أوضاع أعضاء اجملمع الذين مر على غيا
أكثر من دورة جممعية وفق قواعد يضعها اجمللس يف مدة أقصاها ستة أشهر من 

  تاريخ صدور هذه الالئحة.
حتدد مواعيد استقبال أعضاء اجملمع الذين مل يستقبلوا بعد وفق  –ب 

من هذه الالئحة ويف مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ  ٢٩أحكام املادة 
  نفاذها.

  
*  *  * 


