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 الفصل األول
 متهيد

 (:1)ادة ـامل
يسمى هذا النظام بالنظام االساسي لنقابة صيادلة فلسطني وفقا ألحكام قانون النقابات املهنية رقم 

 بالسجل العام للنقابة.مجيع الصيادلة املسجلني  م ويطبق على 2013( لسنة 2)

 تعريفات (:2)ادة ـملا

مل تاد  القييناة علاى     دناا  ااا  أوالعبارات الواردة يف هذا النظام املعاني املخصصة  للكلماتيكون 

 ذلك:خالف 

 فلسطني.النظام: النظام األساسي لنقابة صيادلة 

 العد .الوزارة: وزارة 

 الصحة.وزارة  املختصة:الوزارة 

 العد .الوزيي: وزيي 

 الصحة.وزيي  املختص:الوزيي 

املؤلا  ووباه هاذا النظاام واا ال       اهلل(امليكز اليئيسي )غازة أو رام   يف جملس إدارة النقابة اجمللس:

 القانون.خيال  أحكام 

 اهلل(.يف امليكز اليئيسي )غزة أو رام رئيس جملس إدارة النقابة املنتخه  النقيه:

واا ال خياال    اجلمعية العمواية لنقابة الصيادلة املشكلة وفقاا ذاذا النظاام     العمواية:اجلمعية 

 القانون.أحكام 

اجلمعية العمواية التمثيلية: املمثلني عن أعضاء اجلمعية العمواية للنقابة وفقا ذذا النظام واا ال  

 خيال  أحكام القانون. 

عضاء املسجلني يف الفيع وفقاا ذاذا النظاام واا ال     اجلمعية العمواية الفيعية: تتكون ان مجيع األ

 خيال  أحكام القانون. 

تتكاون اان مجياع األعضااء املساجلني يف النقاباة واعاصالني علاى          للشاعه: اجلمعية العمواية 

 الصيدالنية.ختصصات يف العلوم 
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كل شخص حيمل شهادة بكالوريوس يف علوم الصيدلة اان احادك كلياات الصايدلة      الصيدلي:

 فلسطني. اناملعرتف بها 

كل صيدلي عضو يف النقاباة واايخص لاز وزاولاة اهناة الصايدلة واساجل يف         املزاو :الصيدلي 

 النقابة.سجل الصيادلة املزاولني لدك 

 لايخص لز وزاولة اهنة الصيدلة واسجوغري صيدلي عضو يف النقابة  املزاو : كلالصيدلي غري 

 النقابة.يف سجل الصيادلة غري املزاولني لدك 

كل صيدلي ازاو  ايخص لز اارس املهنة يف اؤسسات صيدالنية ملدة عام علاى   املسئو :الصيدلي 

 املختصة.اجلهة األقل بعد حصولز على رخصة ازاولة اهنة ان 

 اعضور.ان أصوات  واحد(% + صوت 50)أكثيية هي  املطلقة:األغلبية 

 النقابة.لغيض املشاركة يف انتخابات  امليشحنيجمموعة ان  القائمة:

السجل الذي حيوي أمسااء وبياناات النااخبني الام ياتم اعادادها ونشايها         االبتدائي:سجل الناخبني 

 لالعرتاض.

 االنتخاا  السجل الذي حيوي أمساء وبيانات الناخبني الذين ميلكاون حاق    النهائي:سجل الناخبني 

 فيز.والذي يتم اعداد  بعد انتهاء فرتة االعرتاض والفصل 

 .االنتخابيةالم مت اعتمادها بعد انتهاء قرتة الطعون  االنتخابيةهي القوائم  النهائية:قائمة امليشحني 

 فيز.عملية االقرتاع  إلبياءات االنتخاباملكان الذي تعينز جلنة  االقرتاع:ايكز 

 (:3ادة )ـامل
ويكاون   ذاا،  ا اؤقتًاوتتخذ ان ادينة غزة اقًيالقدس، للنقابة يف العاصمة  ييكون املقي اليئيس

و أكثاي داخال   أيف فات  فايع    وللنقاباة اعاق   ،ة ايكزين رئيسيني يف ادينم غزة ورام اهللللنقاب

 والئحتز التنفيذية.الوطن وفقا ألحكام القانون 

 (:4)ادة ـامل
قبال أن مياارس املهناة     اجلهة املختصاة  على كل صيدلي أن يكون اسجال يف النقابة وايخصا ان

 .املهنة ازاولةاالستميار يف شيط ان شيوط  يف سجالت النقابة استميار القيد أنكما  فلسطنييف 

 (:5)ادة ـامل
وحادهم بااعقوو واالاتياازات املنصاو       السارية عضاويتهم  يف النقابة املسجلونيتمتع الصيادلة 

 النظام.عليها يف هذا 
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 (:6)ادة ـامل
يكون ذا الذاة املالية املساتقلة  ووجيد تسجيلها لدك الوزارة تتمتع النقابة بالشخصية االعتبارية 

وذا حق متلك األااوا  املنقولاة وغاري املنقولاة وتقبال اذباات واملسااعدات         التقاضي،واألهلية وحق 

 النظاام هاذا   ألحكاام وفقاا  للنقاباة   اجلمعية العموايةتنتخبز  سشؤونها جملويتوىل  والتربعات،

 .اليمسية وغري اليمسية حمليا ودوليا اجلهاتوميثلها النقيه لدك 

 

الثاني الفصل  

 أهداف النقابة   

 (:7) ادةـامل
 :التالية األهداف لتحقيق وهي تسعى دارية وابتماعيةهمة النقابة اهمة اهنية وعلمية وإا نإ

 .ومحايتها والدفاع عنها وتنظيمها هااصاعواملهنة آدا  احملافظة على  .1

 يصايبهم  ظلام أي  والدفاع عانهم ضاد  واصاعهم املشيوعة الصيادلة  احملافظة على حقوو .2

 اهنتهم.فيما يتعلق ومارسة  لز ان صعوبات يتعيضونيف كل اا ذم الدعم  وتقديم

  .للصيادلة واملهين العلمي باملستوك االرتقاء .3

 بااودة اساتوك  ومجيااع اذيئاات واملؤسساات ذات العالقااة ليفاع    وزارة الصاحة التعااون ااع    .4

 .للجمهور وتوفريها اخلداات الصيدالنية والدوائية

ضامان  صندوو وإنشاء  اني حياة كيمية ذملتأوعائالتهم اعاونة احملتابني ان الصيادلة  .5

 العمل.عن  لضمان الشيخوخة والعجز أو التعاون اع اذيئات ذات االختصا  ابتماعي

 النقابة.بني أعضاء  االبتماعيةاالهتمام بتعزيز اليوابط  .6

 الفصل الثالث
 واالشرتاكات العضوية

 

 .اإلرثب شخصية وغري قابلة للتحويل بالوكالة أو اإلنابة وال تنتقل النقابةيف  العضوية (:8)املـادة

 :لنقابةل االنتساب (:9)املـادة

طله التساجيل ايفقاا   لس اجملأن يقدم إىل  للنقابةييغه يف االنتسا   صيدلي كل على -1

 .وفقا ألحكام هذا النظام املقيرة بالوثائق الم تثبت توفي شيوط التسجيل
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 وإذاقصااها شاهيين اان تااريد تقاديم الطلاه       أقيار ان  العضاوية خاال  اادة     اجمللسيصدر  -2

انقضت ادة الشهيين ومل يصدر اجمللس القيار اعترب الطله اقبوال ضمنا ويف حا  رفض طلاه  

 العليا.اام حمكمة العد  أالعضوية جيوز الطعن 

 العضوية.للصيادلة الذين مت املوافقة على انحهم بطاقات عضوية النقابة  تصدر -3

 :النقابةالتسجيل يف عضوية  شروط (:10)املـادة

ان رعايا دولة تسم  قوانينها للصيدلي الفلسطيين ومارساة   فلسطينيا أواملتقدم أن يكون  .1

 .املهنة يف بالدها

على شهادة البكالوريوس يف العلوم الصيدالنية ان بااعة اعارتف  أن يكون املتقدم حاصال  .2

 فلسطني.يف  قوانني وأنظمة وزارة الرتبية والتعليم العاليأو اا يعادذا حسه بها 

 تنيبناياة أو بنحاة  لا   ن يكون حسن السرية والسامعة وغاري حمكاوم علياز نهائياا يف      أ .3

 .أو أي بيمية بنائية أخيك اا مل ييد اليز اعتبار  بالشيف أو األاانة

 .واالشرتاك السنويان يسدد رسوم االنتسا   .4

 : العضوية أنواع (:11املادة )

 :تنقسم العضوية يف النقابة اىل

 :عاملةعضوية  .1

 واملقيادين يف ساجل الصايادلة املازاولني     تكون ألبناء فلساطني الاذين يتمتعاون بالعضاوية    

ويكاون   النظاام، ويباشيون اا ذم ان حقوو ويؤدون اا عليهم ان واببات وفقا ألحكام هاذا  

أو اجلمعياة العمواياة للفايع     العمواياة يف ابتماعاات اجلمعياة    حق اعضور والتصويت مذ

 .والرتش  لعضوية اجمللس االنتخا و والشعبة

 :عاملة غري عضوية .2

 واملقيدين يف سجل الصيادلة غاري املازاولني   بالعضوية يتمتعون الذين فلسطني ألبناء تكون

 يكون الو النظام، هذا ألحكام وفقا واببات ان عليهم اا ويؤدون حقوو ان ذم اا ويباشيون

 والشاعبة  للفايع  العمواياة  اجلمعياة  أو العمواياة  اجلمعياة  ابتماعاات  يف التصويت حق ذم

 .اجمللس لعضوية والرتش  االنتخا و

 :فخريةعضوية  .3

 يكاون ذام حاق    ن الأملن أدوا خداات بليلة للنقابة على متن  هذ  العضوية بقيار ان اجمللس 

 والشاعبة  للفايع  العمواياة  اجلمعياة  أو العمواية اجلمعية ابتماعات يف التصويتو اعضور

 .اجمللس لعضوية والرتش  االنتخا و
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 :الصيادلة سجالت (:21ادة )ـامل

 ينظم اجمللس السجالت التالية: .1

اجلانس ورقام   اتضمنًا النتسا ، اايتبا حسه تاريد  النقابة املسجلنيأمساء أعضاء عام ب سجل . أ

االنتساا   وتااريد  اذوية وتاريد امليالد وبلد التخيج واجلااعة الام ختايج انهاا وسانة التخايج      

 للنقابة ورقم العضوية.

ذام   يخصاملا األعضااء   ايتبا حسه اعيوف األجبدية بأمسااء الصايادلة   جل سنوي للمزاولنيس  .  

اياة نهاياة شاهي    لغاملرتتبة عليز إال ان أدك اليسوم  السجل يدرج يفال  بشيط أن ومارسة املهنة

 .العامان ذلك  فربايي

ال  غري املزاولني بشايط أن األعضاء بأمساء الصيادلة ايتبا حسه اعيوف األجبدية  سنوي جلس  . ت

 .العامان ذلك  نهاية شهي فرباييلغاية  املرتتبة عليزإال ان أدك اليسوم  لسجلا يدرج يف

 املختص.والوزيي إىل الوزيي يف الفقيتني ) ( و )ت(  املذكورانالسجالن ييفع  .2

طبياة أخايك    إىل نقابة األطبااء أو أياة هيئاة   ت( يف الفقيتني ) ( و ) املذكوران السجالنيبلغ  .3

 .اجمللسبقيار ان 

 .املادة املنظمة حسه أحكام هذ  السجالتعلى  االطالعحيق ألي عضو ان أعضاء النقابة  .4

 العضوية انتهاء (:31)املـادة

 بقايار اان اجلمعياة العمواياة     نهائيا العام ان السجل زيشطه امسو تنتهي عضوية الصيدلي

 التالية: اإلدارة يف اعاالتبناء على اقرتاح ان جملس 

 .الوفاة .1

ك إىل اجمللاس قبال ثالثاني يوااا اان      وذلك بتقديم اشعار خطي باذل  االنسحا  ان النقابة .2

 االنسحا .

 .نهائيةبصورة ( فصلز) تأدييب قطعي بشطه قيد إذا صدر قيار  .3

حكم نهاائي يف بنحاة أو بناياة  لاتني بالشايف أو األااناة أو أي بيمياة        حبقز صدر  إذا .4

 اعتبار .بنائية أخيك اا مل ييد إليز 

 .قانوناختصة امل اجلهةان  فلسطني نهائياتقير انعز ان ازاولة املهنة يف  إذا .5

 كاذبة.تبني للمجلس أن التسجيل مت نتيجة تقديم أوراو ازورة أو بيانات  إذا .6

 :العضوية جتميد (:41)ادة ـامل

بقايار اان    الصايادلة املازاولني اؤقتاا    ان ساجل  زرفع امسعضوية الصيدلي و ميدجتجيوز  (1

 :اعاالت التالية يفلس اجمل

 .اخلارجبقصد اإلقااة الدائمة يف  فلسطنيغادر  إذا   . أ

 عضويتز.بتجميد إذا صدر قيار تأدييب قطعي  .  

 .اؤقتامينعز ان ازاولة املهنة  ختصة قانوناامل اجلهةان  صدر قيار قطعي إذا . ت
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وينتهاي التجمياد    للنقاباة  العضو عن دفع اا هو استحق علياز اان التزاااات االياة     ختل  إذا . ث

 بالسداد.

يف تطبيق أحكام النظام األساسي أو تنفياذ   تهاون النقابة أوتصيف العضو خالفًا ألهداف  إذا . ج

 العمواية.اجلمعية  اجمللس أو أي قيار صادر عن

( ج)يةاملذكورة يف الفقا  لألسبا النقابة  عضو ان يقوم بتجميدأن  مجلسللجيوز  ال (2

 اعق يف الدفاع عن نفسز.انحز حسه األصو  و استدعائزبعد  إالهذ  املادة ان 

يف اخلارج أن يطله نقل قيد  إىل سجل األعضااء  الذي ينتقل لإلقااة  املزاو  للصيدلي (:51ادة )ـامل

 النقابة.لصندوو  عليز شييطة االستميار يف تأدية مجيع االلتزااات املالية املرتتبة غري املزاولني

 إعاادة  يطلاه الذي رفع امسز اؤقتا ان ساجل الصايادلة املازاولني أن     املزاو  للصيدلي (:16املـادة ) 

 األبياء.أدت ذذا  عند زوا  األسبا  الميعيد تسجيل امسز يف سجل العضوية  أنوللمجلس ، قيد 

اان   الاذي مت جتمياد عضاويتز    الصايدلي املازاو   ميناع  بقايار اناز أن    جلاس ملل جيوز (:71ادة )ـامل

فارتة   طيلاة  إذا كاان عضاوا فيهاا    النقاباة  جلاان  أو اجلمعية العمواياة يف ابتماعات  املشاركة

 التجميد

  االعتبار رد (:81ادة )ـامل

 بإعاادة  لاس اجمل انرد اعتبار   يطله أن عضويتز بإسقاط تأدييب قيار صدر الذي لعضو النقابة .1

 رأكفاإذا   القايار، اان تااريد صادور    األقال   علاى  سانتني  اضي بعد النقابة بداو  يف امسز قيد

 ااا  أثاي  وإزالاة  شاأنز  إلصالح كافية كانت عضويتزإسقاط  على اضت الم املدة أن اجمللس

 تااريد  اان  أقدايتز حتسه اعالة ويف هذ  إليز العضويةإعادة  يقير أن للمجلس باز انز، وقع

 النظام. حسه املقيرة واالشرتاك االنتسا  رسوم ويؤدي الصيدلي القيار، هذا

 يف حبقاز  اإلخاال   عادم  ااع  الايفض  تااريد  ان سنة بعد جتديد  لز باز طلبز اجمللس رفض إذا .2

 .املختصة القضائي اجلهات أاام الطعن

 :األعضاء اشرتاكات (:91)املـادة

 بدفع االشرتاكات التالية: النقابةعضو يتم قبولز يف  كل يلتزم

 .(لكشي 100) واقدار  االنتسا  رسم .1

 . (شيكل 100) :واقدار  االشرتاك السنوي رسم .2
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 الرابعالفصل 
 النقابةأعضاء حقوو وواببات 

 :أعضاء النقابة أوال: حقوق

 التالية:األمور  احلق يف لعضو النقابة (:20ادة )ـامل

 وهنتاز  يتعلاق أي ظلام يصايبز فيماا     والادفاع عناز ضاد   ز اصااع  النقابة حبماية ن تقومأ .1

 .صعوباتلز ان  الدعم يف كل اا يتعيضوتقديم كافة أشكا  

ات نتخابااوالرتشاا  يف ا واالقاارتاع،جلمعيااة العموايااة ات اشخصاايًا يف ابتماعاا يشاارتك أن .2

 وفقا ألحكام هذا النظام.لس اجمل

 واالنتفاع ان خدااتها.ن يشارك يف أنشطة النقابة وعضوية جلانها أ .3

أن ياتم ذلاك   أو طله أو إنذار أو إشعار إىل أحد أعضاائها   ن تقوم النقابة عند توبيز أية دعوةأ .4

 املعتماد علاى عنواناز    املسجلييسل لز بالربيد أن أو  و  عنزوتسليمز للعضو أو ملن ينخطيًا 

 النقابة.يف سجل 

 :أعضاء النقابة واجبات: ثانيا

 التالية: باألمورابة االلتزام قجيب على عضو الن (:12ادة )ـامل

وتنفياذ قياراتهاا واإلباباة علاى     واحرتااها النقابة اللوائ  واألنظمة السارية املفعو  يف ب االلتزام .1

 .النقابةاعلواات أو إيضاحات يطلبها اجمللس ضمن اختصاصات  أية

املنصو  عليها يف هذا النظام وغري ذلك اان املباالغ الام     االنتسا  واالشرتاك السنويدفع رسوم  .2

يقيرها اجمللس على أعضاء النقابة ووبه أحكام هاذا النظاام، علماًا أن انتهااء العضاوية يف      

 املبالغ املستحقة ذا على العضو حا  انتهاء عضويتز.تسديد النقابة ال يعفي ان 

 الصايدلة وآدا  اهنة واحملافظة على ابادئ  تقيد يف مجيع الظيوف وبادئ الشيف واالستقااةال .3

 .صدر ذذ  الغايةت سالم املدّونةوفق 

اضااربة أو جتايي  وكال ااا اان شاأنز أن مياس كياااة املهناة           عن كل ازامحة أو االاتناع .4

 .وآدابها

 .زيادة أو نقصان ان الوزارة دونألسعار املقيرة بيع األدوية حسه ابالتقيد  .5

 وااللتازام بالعطلاة  طيلاة سااعات العمال املقايرة      الام يعمال بهاا    االلتزام بالادوام يف املؤسساة   .6

 النقابة.ددها حتاألسبوعية الم 

 خاال  و حمل ممارستز اهنة الصيدلة أبكل تغيري يطيأ على حمل إقااتز  خطيالس اجملإخطار  .7

 شهي.ال تزيد عن ادة 

 إعالاها بعودتز.أو للدراسة و أكثي ان شهيالنقابة عند سفي  ملدة  ابالغ .8
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 :التاليةال جيوز لعضو النقابة القيام باألعمال  :(22ادة )ـامل

أن يساعى   أولادك غريهام    أولصايدليتز لادك األطبااء     باالرتوي  بواسطة غري   أوبنفسز  القيام .1

 .لصيادلة بأي طييقة كانتجلله زبائن ذا بصورة متس وصاحل سائي ا

اسابقة اان   يادييها بادون اوافقاة     أو هاا اإلعالن والدعاية للمؤسسات الصيدالنية الم ميلك .2

 .لس ويستثنى ان ذلك اإلعالن عن اواعيد العملاجمل

قبوذاا بادون رقااع التساعرية واسام املساتودع       أو ايخص ذا ببيعهاا  ان بهات غري شياء األدوية  .3

 املورد.

بيع األدوية الم انتهات صاالحيتها أو العيناات الطبياة اجملانياة أو األدوياة التالفاة أو املهيباة أو          .4

املباعة لوزارة الصاحة أو اخلاداات الطبياة العساكيية أو وكالاة الغاوث أو تربعاات األدوياة         

 .فلسطنيالواردة إىل 

الحتكار عن صيف أي وصفة أو بيع أي استحضاي صايدالني بااهز إذا كاان     االاتناع بقصد ا .5

 .لديزاتوفيًا 

 .لساجمل اوافقةآخي بسبه عمل ان أعما  املهنة إال بعد  إبياءات قضائية ضد عضو اختاذ .6

أن يديي ويياقه بنفسز أعما  اؤسستز ولاز  االك املؤسسة الصيدالنية على الصيدلي  (:32ادة )ـامل

  .أو اساعدا لز اسئوالان األعضاء املزاولني يكون  صيدلياأن يعني 

أو  اايخص  صايدلي الصيدالنية الم يعمال فيهاا    ةاملؤسسعن  املسئو على الصيدلي  (:42ادة )ـامل

 .فيهاوالنقابة بأوقات دوام الصيادلة امليخصني الذين يعملون  املختصة أكثي أن يعلم الوزارة

أن يلتاازم إلدارتهااا و الصاايدلي املعااني أاملؤسسااة الصاايدالنية  االااكالصاايدلي  علااى (:25) املـــادة

 نظام ازاولة اهنة الصايدلة املعتماد  واملسلكية امللقاة على تلك املؤسسة ووبه  بالواببات املهنية

ااع خضاوعز للمسااءلة حساه هاذ       آدا  املهنة  ادونةأية أنظمة أو تعليمات صادرة وقتضا  أو و

 .ابه زإخاللاألنظمة يف حا  

اخلامس الفصل  

 للنقابة التنظيمي اذيكل    
 

 العمومية اجلمعية: أواًل

   اجلمعية العمومية تشكيل (:26)ادةـامل

اان الصايادلة    اهلل(أو رام  )غازة يف امليكاز اليئيساي   اجلمعياة العمواياة للنقاباة     تكاون ت .1

املساتحقة   واليسوم السانوية االلتزااات املالية املزاولني والذين أدوا  املسجلني يف سجل الصيادلة

 النظام.وفقا ألحكام هذا  للنقابة
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 اناقشاتها يفواالشرتاك اجلمعية العمواية حيق للصيادلة غري املزاولني حضور ابتماعات  .2

 الرتش .أو  االنتخا دون أن يكون ذم حق 
 

   اختصاصات اجلمعية العمومية (:27ادة )ـامل

-:يليختتص اجلمعية العمومية مبا 

 انتخا  أعضاء جملس اإلدارة. .1

 حل النقابة ودجمها واحتادها. .2

 تعديلز.وضع نظام ازاولة املهنة أو  .3

 حل جملس اإلدارة أو عز  أحد أعضائز. .4

 وضع السياسات والتوبهات العااة للنقابة. .5

 .الصيدلة هنةظي يف كافة الشؤون الم تتعلق والن .6

 .الم يقداها جملس اإلدارةتصديق اعسا  اخلتااي للسنة املالية املاضية  .7

 .تزتعديال أوللنقابة  األساسيالنظام إقيار  .8
 

 اجلمعية العمومية لالجتماع دعوة (:82)املـادة

يف  ااارس ان شاهي  األو  لنقابة ابتماعها السنوي العادي يف النص  اجلمعية العمواية لتعقد  .1

حيادد يف الادعوة امليفاق بهاا      ذا أن تنعقد يف أي اكان آخي جيوزكما  اليئيسياقي النقابة 

 .األعما  بدو 

 االبتمااع عضاائها يابني فيهاا اكاان     أل اوبهاة بادعوة كتابياة    العموايةاجلمعية  تنعقد .2

 .انعقادها أيام ان تاريد سبعةما  وذلك قبل واوعد  وبدو  األع

 -ان: لالبتماع العادي وغري العادي بطله  العموايةدعوة اجلمعية  يتم .3

 املطلقة ألعضاء جملس اإلدارة. األغلبية . أ

 أعضاء اجلمعية العمواية على األقل. ثلث .  

املادة فيجاوز  هذ  ( ان 3لالبتماع ووبه الفقيتني )أ( و ) ( بند ) العموايةمل تدع اجلمعية  إذا  .4

 لالبتماع أو أن يعني ان يقوم بدعوتها لالبتماع. يدعوهاللوزيي أن 

تعتماد   ،اساتثنائية  ظايوف  للجمعياة العمواياة  إذا حالت دون انعقاد االبتمااع السانوي العاام     .5

لس واللجان املختصة يف وظائفهاا  اجمل وهيئات النقيه ويستميامليزانية السابقة أساسا للنفقات 

يعقد االبتماع السنوي العام خال  شهي واحد علاى األكثاي    الظيوف شييطة أن تلك تزو إىل أن 

 .الظيوفان تاريد زوا  تلك 

 العاادي،  العاادي وغاري  لس اوعد واكان وبدو  أعما  اجلمعية العمواية اجمل حيدد (:29)املـادة

ي علاى االقال   الوزارة والوزارة املختصة ووبه اشعار خطي قبال اوعاد االبتمااع بشاه     إبالغوعليز 

 .جبدو  االعما ايفقا 
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ذكيهاا  إىل دون اعاباة  التالياة   األااور اجلمعية العمواية يف ابتماعها العادي  تنظي (:30)املـادة

 وهي:يف الدعوة املوبهة لعقد االبتماع 

 عليهما. املصادقة ولس اجمل ايقداه نالذيواملالي اإلداري  ينتقيييال .1

 ادقق حسابات قانوني. تعيني   .2

 عليز.ادقق اعسابات القانوني عن ايكز النقابة املالي واملصادقة  تقييي   .3

 جملس إدارة بديد. انتخا    .4

عااة بوضع السياساات والتوبهاات    بصفةوختتص  النقابةيستجد ان أعما  تتعلق بنشاط  اا  .5

 .للنقابةالعااة 

 التالية:األاور يف اجلمعية العمواية يف ابتماعها غري العادي  تنظي (:13املـادة )

 للنقابة.النظام األساسي  تعديل .1

 وسحه الثقة انهم.     اإلدارةأعضاء جملس  عز  .2

 التصيف بأاواذا واوبوداتها. وكيفية النقابة حل .3

 / هيئات أخيك.نقاباتأو إداابها اع  النقابة احتاد .4

 طارئ.ىل اناقشتها بشكل إخيك تستدعي اعابة أية أاور أ .5

 :(23)ادةـامل
ألعضاائها   (1%+50العمواية اا مل حيضاي األغلبياة املطلقاة )    اجلمعيةيفتت  ابتماع  ال .1

 .بعد ذلك ن قل عدد اعاضيينإ القياراتجلمعية العمواية يف اداوالتها واختاذ وتستمي ا

خاال  سااعة اان الوقات احملادد يف      ( ان هاذ  املاادة   1يف الفقية ) املذكورمل حيصل النصا   إذا .2

اان تااريد    مخساة عشاي   يؤبل االبتماع إىل بلسة أخيك تعقد خاال  اادة ال تتجااوز    الدعوة

االبتماع األو  وال تقل عن أسبوع ويكون االنعقاد فيها صحيحا حبضور ثلث األعضااء علاى   

 األقل.

 .سنًا األعضاءأكرب  أو أو نائبز النقيه ابتماعات اجلمعية العمواية ييأس (:33)ادةـامل

 اجلمعية العمومية قرارات (:43)ادةـامل

نظام البتعديل خيتص عضائها فيما ألباألغلبية املطلقة  العموايةقيارات اجلمعية  تصدر .1

 .للنقابةاألساسي 

 أعضائها فيما خيتص وا يلي:قيارات اجلمعية العمواية بأغلبية ثلثي  تصدر .2

 حل النقابة. . أ

 تعديل يف أهداف النقابة. .  

 عز  أحد أعضاء اجمللس. . ت

 أو إداابها.احتادها  . ث

 ضع نظام ازاولة املهنة أو تعديلز.و . ج
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باألغلبياة املطلقاة لألعضااء اعاضايين      بعاد انعقادهاا   قيارات اجلمعية العمواياة  تصدر .3

 املادة. هذ  ( ان2) ( و1عدا ذلك ان األاور الم مل ييد ذكيها يف الفقية ) فيما

الاذي يكاون فياز     يايب  اجلاناه  يف اجلمعياة العمواياة    أصوات اعاضيينعند تساوي  .4

 .النقيه

 النقاباة ويتاوىل أااني ساي     العمواياة حمضي يف كل ابتماع تعقاد  اجلمعياة    ينظم (:53)ادةـامل

وعندها يكون احملضاي بيناة أولياة علاى اضامونز       النقيهتدوينز والتوقيع عليز باالشرتاك اع 

 والقيارات الم اختذت يف االبتماع. العموايةشيعية ابتماع اجلمعية  وعلى

إىل داري بعد اعتمادهماا اان اجلمعياة العمواياة     االي وإ ينلس بيفع تقييياجمل يلتزم (:63)ادةـامل

 .املاليةشهي ان نهاية السنة أربعة اوعد ال يتعدك أ الوزارة يف

 عية  فرال العمومية اجلمعية ثانيا:

 (:37)ادةـامل
املساجلني يف ساجل   املقيادين يف الفايع و  اان الصايادلة    الفيعياة  اجلمعية العموايةتتكون  .1

وفقااا  املسااتحقة للنقابااة واليسااوم الساانويةاملاازاولني والااذين أدوا االلتزااااات املاليااة  الصاايادلة

 النظام.ألحكام هذا 

( ااا عادا   27اجلمعية العمواية الفيعية ذا اختصاصات اجلمعية العمواية الاواردة يف املاادة )   .2

 (.8، 5، 3، 2البنود )

تتخذ يف إبياءات عقد اجلمعية العمواياة للفايوع نفاس إباياءات عقاد اجلمعياة العمواياة         .3

 النظام.ال يتعارض اع أحكام هذا  ( وا32) (،29) (،28الواردة يف املواد )

 ( اان هاذا  30املذكورة يف املاادة )  األاوريف ابتماعها العادي  الفيعية اجلمعية العمواية تنظي .4

 وساحه الثقاة اانهم    إدارة الفيعأعضاء جملس  عز يف ابتماعها غري العادي يف  وتنظي النظام،

 .  وأية أاور أخيك تستدعي اعابة إىل اناقشتها بشكل طارئ

جملاس  ويتاوىل أااني ساي     الفيعياة  العمواياة حمضي يف كل ابتماع تعقد  اجلمعية  ينظم .5

وعنادها يكاون احملضاي بيناة      الفايع رئايس  تدوينز والتوقيع عليز باالشرتاك اع  إدارة الفيع

والقايارات الام اختاذت    الفيعية  العموايةشيعية ابتماع اجلمعية  وعلىأولية على اضمونز 

 تارخيز.وييفع إىل اجمللس خال  أسبوعني ان  يف االبتماع

أو أكارب   أو نائباز  رئايس جملاس إدارة الفايع    الفيعياة  ابتماعاات اجلمعياة العمواياة    ييأس .6

 األعضاء سنًا.

باألغلبيااة املطلقااة لألعضاااء   الفيعيااة بعااد انعقادهااا  قاايارات اجلمعيااة العموايااة  تصاادر .7

 أعضائها.أعضاء جملس إدارة الفيع فيحتاج إىل أغلبية ثلثي  أحدعز   أاا اعاضيين،

 الذي يكون فياز  ييب  اجلانه الفيعية أصوات اعاضيين يف اجلمعية العموايةعند تساوي  .8

 الفيع.رئيس جملس إدارة 

 النظام.العمواية للفيوع جمالس إدارة الفيوع وفقا ألحكام هذا  اتنتخه اجلمعيت .9
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 العمومية للشعب اجلمعيةثالثا: 

 (:38)ادةـامل
املازاولني   املساجلني يف ساجل الصايادلة    صايادلة اان ال  للشاعه  اجلمعية العمواياة تتكون  .1

املستحقة للنقاباة وفقاا ألحكاام هاذا النظاام       واليسوم السنويةوالذين أدوا االلتزااات املالية 

 اجمللس.يقيها الم تخصصات يف العلوم الصيدالنية الواعاصلني على 

يكاون حاصاال   أن يشرتط فيمن يقبل قيد  يف اجلمعياة العمواياة للشاعه التخصصاية      .2

 10يكون لديز خربة ال تقل عان   وأالدكتورا ،  أوو املابستري أدبلواات التخصص  أحدعلى 

  تصة.سنوات يف فيع التخصص وذلك وقتضى شهادة ان بهة 

واملتعلقة باجلمعية العمواية الفيعياة علاى اجلمعياة العمواياة      (37)املادة  أحكامتسيي  .3

القاانون وهاذا النظاام وواا ال يتعاارض ااع اختصاصاات         أحكاميتعارض اع  للشعه وا ال

 انهما.كل 

 العمومية التمثيلية اجلمعيةرابعا: 

 (:93املادة )
 امليكاز اليئيساي   الفايوع يف تتكون اجلمعية العمواية التمثيلية ان كافة أعضاء جمالس  .1

 النظام.املنتخبني وفقا ألحكام هذا 

متارس اجلمعياة   ان هذا النظام (27ان املادة ) (4، 2 ،1)باستثناء الصالحيات الواردة يف البنود  .2

 العمواية.العمواية التمثيلية كافة اهام اجلمعية 

فيما يتعلق بوضع نظااها  أعضائهاثلثي  بأغلبيةتصدر قيارات اجلمعية العمواية التمثيلية  .3

 عليهما.التعديالت  بإدخا  أوووضع نظام ازاولة املهنة  األساسي

كال سانة للنظاي     األقال احدة على تعقد اجلمعية العمواية التمثيلية ابتماعا عاديا اية و .4

يف تقييي اجمللس عن نشاطات النقابة وتقييي ادقق اعسابات عن ايكزها املاالي واملصاادقة   

يف بادو    إدرابهاا عليز وتعيني ادقق اعساابات وغاري ذلاك اان املساائل الام يايك اجمللاس         

 األعما .

املعماو  بهاا يف   وفقاا للماواد   االبتماع والياات اختااذ القايار     إبياءاتتتبع اجلمعية العمواية  .5

واختصاصاات كال    زأحكااا اجلمعية العمواية الواردة يف هذا النظام واا ال يتعاارض ااع    

 انهما.

جيوز للمجلس او لثلث اعضااء اجلمعياة العمواياة التمثيلياة طلاه دعوتهاا البتمااع غاري          .6

لعمواياة  املطلقة للجمعياة ا  األغلبيةويكون االبتماع غري العادي صحيحا حبضور  عادي،

 التمثيلية.
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 النقابة جملس خامسا:

 جملس النقابة تشكيل (:40)املـادة

 .ان قبل اجلمعية العمواية انتخابهميتم  اضوع( 13ان ) لساجمل يتكون .1

 اجمللس.على األقل يف  بثالثة أعضاءمتثل امليأة  .2

 .ايالدية تكون ادة والية اجمللس ثالث سنوات .3

 :النقابة جملس اختصاصات (:41)ادةـامل

 التالية:باألمور  لساجمل خيتص

 .العمل على حتقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها واتابعتها .1

 النظي يف طلبات العضوية واختاذ القيارات املناسبة بشأنها. .2

 النقابةلسري عمل  أو األنظمة والتعليمات الالزاة وإعداد اللوائ إدارة شؤون النقابة  .3

علاى   واإلشاياف  األخيكوسائي املوارد  واإلعاناتوالتربعات  اذباتالنقابة وقبو   أاوا  إدارة .4

  .حسابات النقابة

اإلشياف على أعما  جمالس الفيوع والشاعه )إن وبادت( والنظاي يف اخلالفاات الام تقاع        .5

 .لتعليمات والقيارات املتعلقة بها، وإبالغها باوإصدار القيارات الالزاة بشأنها بينها

 النظام.ة السلطة التأديبية على األعضاء طبقًا ألحكام هذا اباشي .6

 .األعضاءالشكاوك املتعلقة بتصيفات  يفالنظي  .7

بينهم وباني   عسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبه عمل ان أعما  املهنة أو األعضاءالوساطة بني  .8

 .الغري لذات السبه

 للصيادلة.لتهيئة في  العمل  ماوغريه اخلا والقطاع  اليمسيةاجلهات لدك  السعي .9

األدوياة   تنظيم تعاقد الصيدليات اخلاصة اع املؤسسات والشيكات واذيئات املختلفة لصيف .10

 أنعلااى عقاود عمال الصايادلة يف املؤسساات الصايدالنية اخلاصاة       تنظايم  وللعااالني بهاا   

 .كافة هذ  العقود تكون النقابة طيف ثالثًا يف

للنقاباة وحتدياد اختصاصاهم أو إنهااء خادااتهم وفقاًا ألحكاام        تعايني املاوظفني الالزااني     .11

 القانون.

 تكوين اللجان الم يياها الزاة لتحسني العمل وحتديد اختصا  كل انها. .12

 تقديم التقاريي السنوية اإلدارية واملالية وأي خطط واشاريع استقبلية للجمعية العمواية. .13

ادي وتنفيذ قياراتها طبقا ألحكام القانون البتماع عادي أو غري عدعوة اجلمعية العمواية  .14

 األساسي.والنظام 

ية االحظات واردة ان الوزارة والاوزارة املختصاة فيماا يتعلاق بنشااط النقاباة والايد        أاتابعة  .15

 عليها.

نشاااطات أو أعمااا  حتقااق اصاااحل النقابااة وأهاادافها دون اإلخااال  بالقااانون أو النظااام   ةأياا .16

 األساسي.

وفقاا   وأااني الصاندوو   وأااني الساي  نقياه ونائباز   ال اان باني أعضاائز    لاس اجمل خيتار (:24)ادةـامل

 النظام.ألحكام هذا 
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ألعضاائز أو لألعضااء    وسافي  حيق للمجلس تقييي بد  حضور واتصاالت واواصاالت  (:43ادة )ـامل

 الذين ييك تكليفهم بعمل يف اللجان املختلفة.

تعيض على اجمللس يف ابتماعاتز العادية حماضي وقايارات جماالس الفايوع والشاعه      (:44)ادة ـامل

يقير وق  نفااذ أي اان هاذ      أن على أن تصل إىل النقابة خال  أسبوعني ان تارخيز ولز وبدت( )إن

عان اجلمعياة   أو القيارات إذا وبد فيها ااا خياال  القاوانني واألنظماة والتوبيهاات الصاادرة عناز        

يقاير وقا  نفااذ القايارات الصاادرة عان        أنكماا لاز    العاااة، اا يتنافى اع املصلحة  أوالعمواية 

كماا لاز طلاه دعاوة جماالس       تنسايق،  إىلوبد فيها تضااربا حيتااج    إذاجمالس الفيوع والشعه 

 الضيورة.الفيوع والشعه لالبتماع عند 

أو  بلساة يعقادها    يف اجمللاس الساابق  يف  أاني السي وأاني الصندووكل ان  يلتزم (:54)ادة ـامل

 اساتالم وتساليم  ووبه حمضاي  إىل خلفيهما م مجيع السجالت واحملفوظات يسلبتاجمللس اجلديد 

 .اوقع ان مجيع األطياف

 ومسئوليات النقيب مهام (:46)ادة ـامل

 -التالية: املهام واملسئوليات ميارس النقيب 

 النظام.وفقًا ألحكام هذا  زبدو  أعما  بلسات إقيارودعوة اجمللس لالنعقاد  .1

 .دعوتهايف حيضي  ان جلان داخلية لز اعق  واالس اجملبلسات اجلمعية العمواية و رئاسة .2

 التوقيع على القيارات الم يصدرها اجمللس. .3

 اجمللس.بعد اوافقة  االتفاقيات باسم النقابة وإبيامتوقيع العقود  .4

 تنفيذ قيارات اجمللس.واياقبة اتابعة  .5

 النقابة أاام اجلهات اليمسية وغري اليمسية الداخلية واخلاربية.متثيل  .6

حماضااي اجللسااات والقاايارات اإلداريااة والشااؤون اخلاصااة   علااىاااع أاااني السااي  التوقيااع .7

 .باملوظفني

 على الصكوك واألوراو املالية. الصندوواع أاني  التوقيع .8

اللجنة صااحبة   إىل أولس اجمل إىلللنقابة واردة  اياسلة أوشكوك  أوكل عييضة إحالة  .9

 العالقة.

 النقيبنائب ومسئوليات  مهام (:47)ادة ـامل

 -التالية:املهام واملسئوليات  نائب النقيبميارس 

 اعلو  حمل النقيه يف حا  غيابز أو شغي ايكز  اؤقتا ألي سبه. .1

 القيام باألعما  الم يتم تفويضز بها ان قبل النقيه.   .2

 اعاونة النقيه بتأدية اهااز.   .3
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 سرالأمني ومسئوليات  مهام (:48)ادة ـامل

 املهام واملسئوليات التالية: سرالأمني ميارس 

وإعاداد  وتاولي أااناة ساي االبتمااع      لألعضاءلس وتوبيز الدعوة اجملبدو  أعما   إعداد .1

 والقيارات وتسجيلها بالسجالت. احملاضي

 النظام.هذا السجالت املنصو  عليها يف وتدوينها يف  تنظيم وضبط اعااالت النقابة .2

 للمجلس.وتقدميز  النقابةالتقييي اإلداري السنوي عن نشاطات  إعداد .3

اخطار كل ان الوزارة والوزارة املختصة واالحتاد املختص ببيان حيكة العضوية يف النقاباة او   .4

يوااا اان تااريد     عشاي عليها ووبه اشعار خطي خال  اادة ال تتجااوز مخساة     أأي تغيري يطي

 التعديل.و أحصو  التغيري 

يف  للنظاام األساسااي طبقاًا   دعوتهاا بادو  أعماا  اجلمعياة العمواياة والعمال علاى        إعاداد  .5

 االبتماعات العادية وغري العادية.

 وقبو  طلبات العضوية. النقابةيف اإلدارية وشؤون املوظفني  األعما على مجيع  اإلشياف .6

 الصندوقأمني ومسئوليات  مهام (:94)ادة ـامل

 املهام واملسئوليات التالية: الصندوقأمني ميارس 

طبقاًا   وا فيها الفيوع والشعه )إن وبادت(  املالية النقابةشؤون  مجيعاسؤواًل عن  يعترب .1

 .للنظم واألصو  املالية املتبعة

اإليصاااالت عان مجيااع اإلياايادات   واسااتخياجواصايوفاتها   النقابااةالعااام علاى اااوارد   اإلشاياف  .2

 لس.اجمل يعتمد واستالاها وإيداعها لدك املصيف الوطين الذي 

واالحتفااظ يف الا  خاا      اخلاصاة باذلك   السجالتمجيع اإلييادات واملصيوفات تباعًا يف  قيد .3

 عان تنظايم األعماا  املالياة واملخزنياة      اسائوال ويكاون   املثبتة للقياود  واإليصاالتالوثائق ب

 اجمللس.وعيض االحظاتز على  عليهاواإلشياف 

 للمجلس. اجليدعلى اجليد السنوي وتقديم تقييي بنتيجة  اإلشياف .4

باملساتندات الدالاة علاى صاحة الصايف       االحتفاظمجيع املبالغ الم تقير صيفها قانونًا اع  صيف .5

 واياقبة وحفظ املستندات.

وايابعاة املساتندات املالياة قبال الصايف واعتمادهاا        بالنقابةالسجالت املالية اخلاصة  ايابعة .6

 وحفظها.

 املالية بشيط أن تكاون اطابقاة لبناود امليزانياة     باملعااالتلس فيما يتعلق اجملقيارات  تنفيذ .7

 اجمللس.املقية ان 

وعيضاها  واسائولي جلاان النقاباة    اع أاني الساي   باالشرتاكللسنة التالية  اوازنة النقابة إعداد .8

 اجمللس.على 

 .النقيهعلى الصكوك واألوراو املالية اع  التوقيع .9

 عليها.حبث املالحظات الواردة ان الوزارة والوزارة املختصة واليد  .10
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 العضوية يف اجمللس شغور (:50)ادة ـامل

يلياز يف تيتياه    ، فيحال حملاز الاذي   ألي سابه  نهائيااً  اجمللاس يف  عضوأي إذا شغي ايكز 

العضو، ويساتمي اجمللاس يف أداء اهاااز إذا كانات املادة أقال اان سانة         القائمة الم ميثلها 

، ويف اعالة الام  ات لشغل املنصه يف حا  كانت املدة املتبقية سنة فأكثياالنتخابوجتيي 

اان   ياوم(  90)يكون فيها النجاح بالتزكية يتم الدعوة إلبياء انتخابات مللء الشاغي خال  

 العضوية.تاريد شغور 

 عضوية اجمللس فقدان (:51ادة )ـامل

 يف اعاالت التالية: بقيار ان اجمللس يفقد عضو اجمللس عضويتز .1

يف اإلشعاار خااال   الذي يبت ، مجالسللخطي يقداز  إشعاراالستقالة ووبه إذا قّدم  . أ

 .تعترب االستقالة اقبولةتتجاوز شهي ان تاريد تقدميز ويف حالة عدم اليد  ال ادة

 .القانونيةإذا فقد أهليتز  .  

 .فقد شيطا ان شيوط العضوية إذا . ت

 يقبلاز اجمللاس وذلاك بعاد دعوتاز     بلساتز ثالث ايات اتتالية بغري عاذر   غا  عن إذا . ث

 .وإنذار  خطيا عضور بلسات اجمللس وإال يعترب استقيال قوالزألسماع 

( ) املاادة أحكاام   تطبيق ( ان هذ  املادة1املشار إليها يف البند )اعاالت  اجمللس يف على .2

 .ان هذا النظام

 اجمللس اجتماعات (:52)ادة ـامل

 ان النقيه أو ان ينو  عنز. ينعقد اجمللس بصورة عادية اية كل شهي على األقل بدعوة .1

يناو   و اان  أينعقد اجمللس بصورة استثنائية كلما دعت الضيورة لذلك بدعوة اان النقياه    .2

 .و بطله ان ثلث أعضائزأعنز 

 اجمللس صحيحة حبضور األغلبية املطلقة للمجلس.تكون ابتماعات  .3

تتخذ قيارات اجمللس باألغلبية املطلقاة، ويف حالاة تسااوي األصاوات يايب  اجلاناه الاذي فياز          .4

 النقيه.

 .اعاضيين ويصب  الزاا للجميعأعضاء اجمللس يوقع ان قبل ضي ابتماع ويتم حتييي حم .5

 .النقيه بالتشاور اع أاني السي بدو  أعما  اجللسات العادية حيّدد .6

اوعاد االبتمااع    اجمللاس قبال   عضااء أليقوم أاني السي بإرسا  بدو  أعما  اجللسات العادية  .7

إباالغ الادعوة لعقادها بالسايعة      فياتم  االساتثنائية بثالثة أيام علاى األقال أااا االبتماعاات     

 .املمكنة

 (:53ادة )ـامل
االساتقالة أو   النظاام بسابه  ( اان هاذا   52( ان املاادة ) 3وفقًا للفقية )اجمللس عند تعذر ابتماع  .1

اهماة اجمللاس ملادة أقصااها شاهيين       الوفاة يتوىل ان تبقى ان اجمللس )باعتبارهم جلنة اؤقتة(

 وتتم دعوة اجلمعية العمواية خال  نفس املدة الختيار جملس بديد.
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ات خاال  املادة   االنتخابا مل تقم اللجنة املؤقتاة باإلعاداد إلباياء     أوة إذا كانت االستقالة مجاعي .2

النقاباة تكاون اهمتهاا دعاوة      أعضااء احملددة ذا يقوم الوزيي بتعايني جلناة اؤقتاة اان باني      

 اجلمعية العمواية لالنعقاد خال  شهي الختيار جملس بديد.
 

 مكتب النقابة هيئة (:54ادة )ـامل

وهام الايئيس ونائاه     اكته ان بني أعضائزهيئة عضاء ابتماع لز أأو   يف يشكّل اجمللس .1

 .الصندوو وأاني السي وأانياليئيس 

 .ز املنصو  عليها يف هذا النظاماجمللس هي صالحيات أعضائاكته هيئة صالحيات  .2

ن اجمللاس ولاز أ  بتحضاري وجتهياز املساائل الام ساتعيض علاى       هيئة اكته اجمللاس  تص خت .3

اان   حادوث ضاير بسايم    قيارات عابلة خيشى إلصدارالضيورية املستعجلة  األحوا جيتمع يف 

 .لزو  ابتماع اجمللس يف أن تعيض على على أ إصدارهايف  يالتأخ

  النقابة سجالت (:55)املـادة

 :التالية السجالت تنظيملس اجمليتوبه على 

 اليها.سجل املياسالت الصادر انها والوارد  .1

 اتسلسلة.بصورة  واجلمعية العمواية اجمللس حماضي ابتماعاتسجل  .2

النقدية والعينياة واملصايوفات علاى وباز افصال وفقاًا لألصاو  املالياة          اإلييادات سجل .3

 .املتبعة

اجلانس ورقام اذوياة وتااريد املايالد      اتضامنًا   النقابة املسجلنيأمساء أعضاء عام ب سجل .4

تساا  للنقاباة ورقام    االنوتااريد  وبلد التخيج واجلااعاة الام ختايج انهاا وسانة التخايج       

 العضوية.

 .املزاولني سجل الصيادلة املزاولني الذي ينظم على أساسز اجلدو  السنوي بأمساء الصيادلة .5

 .سجل الصيادلة غري املزاولني .6

    -االتي: يتضمن األعضاء املسجلني ان عضو سجل لكل    .7

 .الصقا عليز رمسزواالنتسا  طله الصيدلي للتسجيل  . أ

عان  صاورة  و اان اجلهاة املختصاة    الصاادرة ازاولاة املهناة    رخصاة صورة طبق األصال عان     .  

 وبد.اؤسسة صيدالنية ان الرتخيص بفت  

 النقابة.األوراو واملستندات املطلوبة لعملية االنتسا  والتسجيل يف مجيع  . ت

 السنوي.الدفع ليسوم االنتسا  واالشرتاك  إيصاالتصورة عن  . ث

 .الطلهاملتخذة حبق صاحه  القياراتمجيع  . ج

 وبدت(. )انسجل الصيادلة يف الفيوع والشعه  .8

 الفخييني. لألعضاءسجل خا   .9

  اتسلسل.سجل الشكاوك تدون فيز عند ورودها حتت رقم  .10

   اتسلسل.حتت رقم  صدورهاعند  حكاماألسجل أحكام اجمللس التأدييب تدون فيز  .11

 .الثابتةوسجل العهدة  سجل املكتبة .12
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اعضاء جمالس االدارة يف كال دورة  يف كل دورة انتخابية وأمساء  االنتخابيةبالعملية سجل  .13

 دوراتهم.  وتاريد

 .النقابةأية سجالت أخيك يقتضيها ضبط وتنظيم أعما   .14

 العامة  األمانة سادسا:

  األمانة العامة تشكيل (:56) ادةـامل

عضوا ميثلون اعضااء جماالس االدارة يف كال اان امليكازين       26العااة ان  األاانةتتكون  .1

 اهلل.اليئيسيني يف غزة ورام 

جملاس ادارة ايكازي غازة     يا ان رئيسا اساعًدعاًا اينًاأوا عاًا اينًاأالعااة  لألاانةيكون  .2

 ورام اهلل.

 االنتخابياة اليئيسني سنا اهام االاني العام يف السانة ونصا  االوىل اان الادورة      أكربيتوىل  .3

 انهما.ونص  لكل ة واالخي اهام االاني العام املساعد وذلك بالتناو  سن

 املساعد.العام  فاألانيبلسات االاانة العااة ويدييها االاني العام ويف حالة غيابز  ييأس .4

للنقابة اهام ااني السي واااني   اليئيسينييتوىل ااني السي وااني الصندوو يف كال امليكزين  .5

 املادة.ان هذ   (3العااة بالتناو  بينهما ملدة سنة ونص  وفقا للبند ) لألاانةالصندوو 

 العامة   األمانة صالحيات :(57ادة )ـامل

 باآلتي:العامة  األمانةختتص 

 وضع االسرتاتيجيات ورسم السياسات العااة للنقابة   .1

 للنقابة.تااني اصادر التمويل الالزاة  .2

 والدولية.افل املهنية العيبية انها حملمتثيل النقابة يف كافة ا .3

 والدولية.توقيع االتفاقيات اع املؤسسات املهنية العيبية  .4

الاداخلي   ساتوك امليات علاى  اجملالس واللجاان واذيئاات واملاؤمت    يفالنقابة  اختيار ممثلي .5

 واخلاربي.

  اجتماعات األمانة العامة (58ادة )ـامل

شهور ملناقشة تقييي جملس األااناة العاااة ويعقاد ابتماعهاا يف      6جتتمع األاانة العااة اية كل 

 دورية.ويعقد بصورة اؤقتة بأحد امليكزين اليئيسيني بصورة  القدس،املقي الدائم ودينة 

 الفرع إدارة جملسسابعا: 

 تشكيل جمالس فرعية النقابة (:59) املـادة

 تشكيل جمالس ادارة فيعية للنقابة يف كل حمافظة ان حمافظات الوطن. للمجلسحيق  .1

عضوا فيعا للنقابة، أااا احملافظاات الام يقال فيهاا       200ينشأ يف كل حمافظة بها أكثي ان  .2

 عدد األعضاء عن ذلك ينضمون اىل أقي  فيع ذم.

 عضو. 13اعد االقصى لعدد جملس ادارة الفيع يف أي حمافظة هو  .3
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 اا يلي: جيه اياعاة  جملس الفيع أعضاءكل حمافظة ملعيفة عدد  عند تعداد الصيادلة يف .4

 ن يكون الصيدلي عضوا بالنقابة واسجال يف سجل الصيادلة املزاولني.أ . أ

 املالية جتا  النقابة.ن يكون اسددا الشرتاكاتز السنوية واسددا اللتزاااتز أ .  

 ن يكون ضمن اعدود اجلغيافية للمحافظة.أ . ت

                للنقابااة يف امليكاازين اليئيسااي غاازة ورام اهلل يااتم      يف حااا  إقاايار اجمللااس عماال فاايوع    .5

  القيام وا يلي:

جماالس فيعياة اوزعاة علاى حمافظاات القطااع        ةيقسم امليكاز اليئيساي بغازة اىل مخسا     . أ

 النحو التالي:اخلمسة وذلك على 

  أعضاء وميثلز يف اجمللس رئيس الفيع. ةجملس اكون ان مخس :حمافظة رف 

 آخي.وعضو اعضاء وميثلز يف اجمللس رئيس الفيع  تسعة: جملس اكون ان خانيونس حمافظة 

 الفيع.اعضاء وميثلز يف اجمللس رئيس  سبعة: جملس اكون ان الوسطى حمافظة 

 أعضاء.7 وميثلز يف اجمللس رئيس الفيع و ًاعضو ثالثة عشيلس اكون ان جم :غزة حمافظة 

 الفيع.وميثلز يف اجمللس رئيس  أعضاء سبعةجملس اكون ان  :الشما  حمافظة 

الضافة   يقسم امليكز اليئيسي بيام اهلل اىل أحد عشي جملسا فيعيا اوزعاة علاى حمافظاات      .  

( ان هاذ  املاادة، ويتكاون جملاس كال حمافظاة       2،3) ينالغيبية اع اياعاة اا ورد يف البند

 بناًء على تعداد الصيادلة فيها.

 اختصاصات جملس إدارة الفرع (:60)املـادة

 -يلي:الفرع مبا إدارة خيتص جملس 

 ونشاطاتز.دارة شئون الفيع وحتمل املسئولية عن مجيع اعمالز إ .1

 عليها.للنقابة ورفعها اىل اجمللس يف امليكز اليئيسي للمصادقة  انتسا قبو  طلبات  .2
القاانون بعاد    ألحكاام تعيني املوظفني يف الفيع وحتديد رواتابهم وتايقيتهم وفصالهم وفقاا      .3

 اليئيسي.اشعار امليكز 
التقيياي   ضمن إلدرابهماعداد التقييي املالي واالداري السنوي للفيع ورفعز للميكز اليئيسي إ .4

 اليئيسي.املالي للميكز 
 و بينهم وبني اصحا  االعما  بسبه املهنة  أحل املنازعات بني االعضاء يف الفيع  .5

الفايع والام ال تكاون توصاياتها نافاذة اال بعاد        أعضااء الفيعياة اان باني     تشكيل اللجان .6

 الفيع.اصادقة جملس ادارة 
 .الفيعيةواجلمعية العمواية  اجمللس واجلمعية العموايةتنفيذ قيارات  .7

اجمللاس   الفايع واباالغ  حتصيل االشارتاكات السانوية واليساوم املساتحقة اان االعضااء يف        .8

 دوريا.املسددين واملستحقني  بأمساء

أية نشااطات أو أعماا  حتقاق اصااحل الصايادلة واهناة الصايدلة دون اإلخاال  بالقاانون أو           .9

النظام األساسي.ب
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  جملس الفرع اجتماعات (:61ادة )ـامل

حيال   أنان هذا النظام على ابتماعات جمالس الفيوع علاى  ( 53، 52) املادتنيتطبق أحكام  .1

أحكااام القااانون وهااذا النظااام  ووااا ال يتعااارض اااع  تعاابري رئاايس الفاايع حماال النقيااه   

 انهما.اختصاصات كل و

 األقل.تكون ابتماعات جملس الفيع بلسة واحدة كل أسبوعني على  .2

 عن نشاطز اىل اجمللس. ًاشهيي ًاالفيع حماضي ابتماعاتز وتقيييييفع جملس  .3

جملس إدارة الفيع اا يلزم ان الساجالت لضامان ساري العمال يف الفايع حبياث        يتخذ (:62ادة )ـامل

يشمل سجل الصادر والوارد وسجل ضبط بلسات الفايع وساجل باالقيارات الصاادرة عان اجمللاس       

 وغريها. العموايةواجلمعية 

االعضااء املساجلني    بأمسااء جملس الفيع يف كل اطلع دورة انتخابية بادوال   يصدر (:63)ادة ـامل

 اجمللس.مساؤهم يف اجلداو  الم صدرت عن ألدك الفيع واملنشورة 

وأاني  وأاني السيرئيس جملس إدارة الفيع ونائبز  ان بني أعضائز جملس الفيع خيتار (:64ادة )ـامل

 هذا النظام.للفيع وفقا ألحكام  الصندوو

 علاى ان هذا النظام على جماالس الفايوع    (54، 51، 50، 45، 43حكام املواد )أ تطبق (:65ادة )ـامل

أحكاام القاانون وهاذا النظااام     ااع  يتعاارض  ال ووااا النقياه  حمال  الفايع  رئايس  تعابري  حيال  أن

 .انهما كل واختصاصات

  رئيس جملس إدارة الفرع مهام (:66ادة )ـامل

( ان هذا النظام على رئيس الفيع أيضا وحيال تعابري رئايس الفايع حمال      46) املادةتطبق أحكام 

 .انهما كل أحكام القانون وهذا النظام واختصاصات اع يتعارض ال وا والنقيه 

 الصندوق يف الفرع   أمني مهام (:67ادة )ـامل

االصاو  والقواعاد    ااساك وادارة حسابات الفيع حسه االصو  املوضحة بالنظاام وااا تقتضايز    .1

 .اع السياسات الم يضعها اجمللس احملاسبية املتعارف عليها ووا يتفق
 الفيع لريفعها اىل اجمللس. إدارةعيضها على جملس والبيانات املالية للفيع  إعداد .2

باأي  عالم اجمللاس  إصو  احملاسبية وإدارة الفيع حسه األ اعاجلة التربعات العينية بالتعاون اع .3

 د اليز.تربعات تي

ذوناات الصايف ويقادم تقييايا جمللاس الفايع       ل االشرتاكات واليسوم املختلفة وأاياقبة حتصي .4

 واملنصيف.كل شهي عن املتحصل 
واخطار اجمللس ببياان عان قيماة املاودع يف      بالبنكايداع مجيع املبالغ املتحصلة عسا  النقابة  .5

 حدة.اع حتديد كل نوع على  البنك



 

  

 

(22) 

 

 السر أمنينائب رئيس الفرع و مهام (:68ادة )ـامل

وواا  يضاا  أاني سي الفيع أنائه رئيس الفيع وان هذا النظام على ( 48، 47) املادتني أحكامتطبق 

نائاه رئايس    وحيل تعابري  انهما،اختصاصات كل أحكام القانون وهذا النظام وال يتعارض اع 

 اجمللس.سي  أانيالفيع حمل  الفيع حمل نائه النقيه وأاني سي

 إدارة الشعبة   جملسثامنا: 

 تشكيل جمالس إدارة الشعب (:69)املـادة

تشكيل جمالس إدارة للشعه وفقا للتخصصات يف العلاوم الصايدالنية الام     للمجلسحيق  .1

 اجمللس.يقيها 

 أعضاء. 9اعد األقصى لعدد جملس إدارة الشعبة يف أي ختصص هو  .2

  اختصاصات جملس الشعبة (:70)املـادة

 مبا يلي: الشعبةخيتص جملس إدارة 

 .اونشاطاته أعماذاوحتمل املسئولية عن مجيع  الشعبةشئون  إدارة .1

 اجمللس يف امليكز اليئيسي للمصادقة عليها. إىل للشعبة ورفعهانتسا  القبو  طلبات ا .2
وحتديد رواتبهم وتيقيتهم وفصالهم وفقاا ألحكاام القاانون بعاد       الشعبةتعيني املوظفني يف  .3

 امليكز اليئيسي. إشعار
ورفعاز للميكاز اليئيساي إلدرابهماا ضامن       للشاعبة داري السانوي  إعداد التقييي املاالي واإل  .4

 التقييي املالي للميكز اليئيسي.
 و بينهم وبني اصحا  االعما  بسبه املهنة  أ الشعبةعضاء يف حل املنازعات بني األ .5

ن توصاياتها نافاذة إال بعاد     تكاو والام ال  الشاعبة عضااء  تشكيل اللجان الفيعية ان بني أ .6

 الشعبة.دارة اصادقة جملس إ

 .واجلمعية العمواية للشعبة اجمللس واجلمعية العموايةتنفيذ قيارات  .7

أية نشااطات أو أعماا  حتقاق اصااحل الصايادلة واهناة الصايدلة دون اإلخاال  بالقاانون أو           .8

 بالنظام األساسي.

 الشعبةاجتماعات جملس  (:71ادة )ـامل

علاى أن حيال    الشعه( ان هذا النظام على ابتماعات جمالس 53، 52) املادتنيم أحكاتطبق  .1

حماال النقيااه ووااا ال يتعااارض اااع أحكااام القااانون وهااذا النظااام   الشااعبةتعاابري رئاايس 

 واختصاصات كل انهما.

 بلسة واحدة كل أسبوعني على األقل. الشعبةتكون ابتماعات جملس  .2

 حماضي ابتماعاتز وتقيييًا شهييًا عن نشاطز اىل اجمللس. الشعبةييفع جملس  .3

حبياث   الشاعبة اا يلزم ان السجالت لضمان سري العمل يف  الشعبةجملس إدارة  يتخذ (:72ادة )ـامل

وسجل باالقيارات الصاادرة عان اجمللاس      الشعبةيشمل سجل الصادر والوارد وسجل ضبط بلسات 

 للشعبة.العمواية واجلمعية العمواية واجلمعية 
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يف كل اطلع دورة انتخابية بدوال بأمساء االعضااء املساجلني    الشعبةجملس  يصدر (:73ادة )ـامل

 مساؤهم يف اجلداو  الم صدرت عن اجمللس.أواملنشورة  الشعبةلدك 

 وأااني الساي  ونائباز   الشعبةرئيس جملس إدارة  ان بني أعضائز جملس الشعبة خيتار (:74ادة )ـامل

 وفقا ألحكام هذا النظام. للشعبة وأاني الصندوو

 علاى  الشاعه ( ان هذا النظام على جماالس  54 ،51، 50، 45، 43تطبق أحكام املواد ) (:75ادة )ـامل

أحكاام القاانون وهاذا النظاام      ااع  يتعاارض  ال واا  و النقياه  حمال  الشاعبة  رئيس تعبري حيل أن

 .انهما كل واختصاصات

 الشعبةمهام رئيس جملس إدارة  (:76ادة )ـامل

حمال   الشعبةأيضا وحيل تعبري رئيس  الشعبة( ان هذا النظام على رئيس 46) املادةتطبق أحكام 

 .انهما كل أحكام القانون وهذا النظام واختصاصات اع يتعارض ال النقيه ووا

 الشعبةمهام أمني الصندوق يف  (:77ادة )ـامل

حسااه االصااو  املوضااحة بالنظااام واااا تقتضاايز االصااو    الشااعبةااساااك وادارة حسااابات  .1

   .والقواعد احملاسبية املتعارف عليها ووا يتفق اع السياسات الم يضعها اجمللس

 لريفعها اىل اجمللس   الشعبةوعيضها على جملس إدارة  للشعبةإعداد البيانات املالية  .2
صو  احملاسبية واعالم اجمللاس  حسه اال الشعبةاعاجلة التربعات العينية بالتعاون اع ادارة  .3

 اليز.ي تربعات تيد أب
ذوناات الصايف ويقادم تقييايا جمللاس      أاياقباة حتصايل االشارتاكات واليساوم املختلفاة و      .4

 شهي عن املتحصل واملنصيف. الشعبة كل
خطار اجمللس ببيان عن قيماة املاودع   ملتحصلة عسا  النقابة باملصيف وإايداع مجيع املبالغ ا .5

 حتديد كل نوع على حدة. يف املصيف اع

 وأمني السر الشعبةنائب رئيس  مهام (:78ادة )ـامل

أيضاا   الشاعبة وأاني ساي   الشعبة( ان هذا النظام على نائه رئيس 48، 47) املادتنيتطبق أحكام 

ووا ال يتعارض اع أحكام القانون وهذا النظام واختصاصاات كال انهماا، وحيال تعابري نائاه       

 حمل أاني سي اجمللس. الشعبةحمل نائه النقيه وأاني سي  الشعبةرئيس 

 نسبة متثيل املرأة يف النقابة   :تاسعا

 كون نسبة متثيل امليأة يف اجملالس اإلدارية واجلمعية العمواية التمثيلياة تجيه أن  (:79)املـادة

يطاال   % ، اا مل يتقدم كافة األعضااء اإلنااث بطلاه اكتاو  للمجلاس      20قل عن تال  للنقابة

بأقل ان ذلك أو بعدم اليغبة يف التمثيل داخل تلك اذيئات، ولغايات هذ  املاادة يعتارب عادم تيشا      

 .ا عن تلك النسبةأي ان األعضاء اإلناث عبارة عن التناز  حكًم
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 السادس الفصل
 اتابااالنتخ   

 (:80)املـادة
انتخابات اباشية بطييقاة  يف  ان اجلمعية العمواية الثالثة عشيلس اجمل أعضاءانتخا   يتم .1

 .االقرتاع السيي على أساس نظام التمثيل النسيب الكاال " القوائم "

يتم انتخا  أعضاء اجمللس بامليكز اليئيسي غزة يف حاا  وباود فايوع للنقاباة علاى النحاو        .2

 -التالي:

  انتخاا حمافظة الشما  تنتخه سبعة أعضاء إلدارة الفيع ويتم فيما بينهم باالقرتاع السيي  . أ

 عضوا واحدا جمللس اإلدارة يف امليكز اليئيسي يكون رئيسا جمللس إدارة الفيع.

عشاي عضاوا إلدارة الفايع وياتم فيماا بيانهم بااالقرتاع السايي          ثالثاة حمافظة غزة تنتخه  .  

علاى   ثالثاة صايدالنيات  ان بينهم  أعضاء جمللس اإلدارة يف امليكز اليئيسي مثانيةانتخا  

 الفيع.باالقرتاع السيي رئيسا جمللس إدارة  أحدهموينتخه  األقل

حمافظة الوسطى تنتخاه سابعة أعضااء إلدارة الفايع وياتم فيماا بيانهم بااالقرتاع السايي           . ت

 انتخا  عضوا واحدا جمللس اإلدارة يف امليكز اليئيسي يكون رئيسا جمللس إدارة الفيع.

هم بااالقرتاع السايي   حمافظة خانيونس تنتخه تسعة أعضااء إلدارة الفايع وياتم فيماا بيان      . ث

باالقرتاع السايي رئيساا    أحدهموينتخه  جمللس اإلدارة يف امليكز اليئيسي عضوينانتخا  

 . الفيعجمللس إدارة 

حمافظة رف  تنتخه مخسة أعضاء إلدارة الفيع ويتم فيما بيانهم بااالقرتاع السايي انتخاا       . ج

 الفيع. إدارةلس اإلدارة يف امليكز اليئيسي يكون رئيسا جمل واحدا جمللسعضوا 

لآللية السابقة املعمو  بهاا  وفقا  (ية الشمال افظاتاحمل)اهلل يتم انتخا  جملس إدارة ايكز رام   .3

 .يف ايكز غزة واعتمادا على تعداد الصيادلة يف كل حمافظة

وفقااا ألحكااام هااذا النظااام ووااا ال  وباادت(ياتم انتخااا  جمااالس إدارة الفاايوع والشااعه )إن   .4

 القانون.أحكام يتعارض اع 

وأااني   وأااني الساي  يف أو  ابتمااع لاز النقياه ونائباز      إدارة امليكاز اليئيساي   جملس ينتخه .5

بااالقرتاع السايي فيماا بيانهم وذلاك باألغلبياة املطلقاة لألصاوات          ان بني أعضاائز  الصندوو

 الاذين  باني االثانني   االنتخاا  امليشحني على هذ  األغلبية أعياد   أحدالصحيحة فإذا مل حيصل 

 بينهما.ن أسفيت اإلعادة عن تساويهما يف عدد األصوات اقرتع على أكثي األصوات فإ حصال

 سنوات ايالدية بصورة دورية. 3ات اية كل االنتخابجتيي  .6

تقال عان    وادة ال  ذاا ات قبل املوعد احملدد االنتخابالدعوة للوزارة عضور  اجمللس وبزي .

أيام. سبعة
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 ات  االنتخابجلنة ومهام  ةتشكيل (:81)املـادة

ضاو اان   عن خيتاار كال   ات وذلك باأ االنتخابة املشيفة على يقوم اجمللس بتشكيل اللجن .1

ييشا  نفساز   بشايط اال  ان أعضاء اجلمعية العمواياة   أحدهمااجمللس عضوين يف اللجنة 

للميشاحني اادة عضاويتز يف اللجنااة     االنتخابياة يشارتك يف الدعاياة    ات وأالاالنتخابا يف 

 اعيوفة.خي ان خارج النقابة ذو كفاءة واال

للصاندوو ورؤسااء اللجاان املطلوباة      للسي وااينااً  لليئيس وااينًا ونائبًا رئيسًالجنة ال ختتار .2

 اللجنة.للعمل الم حتددها 

وتكون اسئولة عان   واإلشياف عليها جبميع اياحلها االنتخابيةالعملية إدارة لجنة التتوىل  .3

التحضري ذاا وتنظيمهاا واختااذ مجياع اإلباياءات الالزااة لضامان نزاهتهاا وحييتهاا وفقاا           

 النظام.ألحكام هذا 

تسااوي   و باألغلبياة اان األعضااء اعاضايين وعناد     أ باإلمجااع قياراتها لجنة التتخذ  .4

 اللجنة.رئيس  فيزاألصوات ييب  اجلانه الذي 

 :االنتخابيةتشكيل القوائم  (:82)ادةـامل

ات علاى ان  االنتخابا  ضلغاي  امليشاحني ان ائتالف جمموعة اان   االنتخابيةتشكل القائمة  .1

 النظام.هذا  ألحكامشيوط الرتش  وفقا  تستويف

لتمثيال   أدناى امليشحة لالنتخابات حادا   االنتخابيةن تتضمن كل قائمة ان القوائم أجيه  .2

 .القائمةاألوىل يف  الثالثةواحدة ان بني األمساء  اايأةيقل عن  امليأة ال

 إجراءات ترشيح القوائم االنتخابية: (:83)ادةـملا

علاى ان يكاون    على النموذج املعاد لاذلك   اتاالنتخابجلنة  إىلتقدم طلبات تيش  القوائم  .1

 يلي:اتضمنا اا  الطله

 .الشعار الدا  عليها أووالياز  االنتخابيةاسم القائمة    . أ

 يذيل طله تيش  القائمة بتوقيع انسقها. أناسم انسق القائمة على    .  

 قائمة انتخابية أن تيفق اع طله الرتش  الوثائق التالية: جيه على كل .2

 ي االنتخابنسخة الكرتونية الونة عن شعارها أو رازها    . أ

ايفقااا بطلبااات الرتشاا  اخلاصااة  االنتخابيااةكشاا  اغلااق بأمساااء ايشااحي القائمااة   .  

 ويشحي القائمة وايفقاتها واقياراتهم بقبو  تيشحهم.

ويف حاا    ايشاحني  7عن  املغلقيف الكش   االنتخابيةيقل عدد ايشحي القائمة  أالجيه  .3

جملاس الفايع    أعضاءال يقل عن نص  عدد جيه أ أو الشعه وبود انتخابات جملالس الفيوع

 الشعبة.أو 

وال تقبل الطلبات الام   اسبوعستمي ملدة تو الفرتة احملددة للرتش قدم طلبات الرتش  خال  ت .4

 املذكورة.تقدم بعد اضي املدة 

تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الرتش  املقداة ذا وتصدر شهادة لكل طاله تتضامن سااعة    .5

 وتاريد تقديم الطله ورقم تسجيلز لديها 
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تظهي أمسااء القاوائم علاى ورقاة االقارتاع ايتباة وفقاا لتااريد ووقات تساجيلها لادك جلناة              .6

 ات.االنتخاب

ال جيوز للجناة االنتخاباات قباو  طلاه تيشاي  أي قائماة انتخابياة إذا مل يكان اساتوفيًا           .7

 للشيوط املنصو  عليها يف هذا النظام.

 اليوم التالي النتهاء فرتة الرتش . تقوم اللجنة بإعالن القوائم الم مت قبو  طله تيشحها يف .8

 من الرتشح   االنسحاب (:84)املـادة

لالنساحا  والام تساتمي ملادة      الفرتة احملددة خال يها حن تطله سحه تيشجيوز للقائمة أ .1

 .اسبوع 

ن يطلاه ساحه تيشاحز اان القائماة وذلاك       ممن تيش  ضمن قائماة أ  أكثيو جيوز لواحد أ .2

ات وذلاك  االنتخابا  جلناة  إىلخطي يقداز بواسطة ممثل القائمة الم تيش  ضامنها   بإشعار

 .لالنسحا  احملددةقبل يواني ان نهاية الفرتة 

 تاأثري الء اكان امليشا  املنساحه ويف حاا      نسحا قبل نهاية فرتة اال االنتخابيةللقائمة  .3

اللجناة خاال  املادة ذاتهاا     عاالم  تيتياه امليشاحني يف القائماة جياه إ     انسحا  امليش  علاى 

 اجلديد.خذ اوافقة امليشحني املتبقني على الرتتيه جلديد اع أبالرتتيه ا

ىل  الفاة تساجيل القاوائم بالكيفياة     ان القائماة إ  أكثيو يف حا  أدك انسحا  ايش  أ .4

 القائمة.الواردة يف هذا النظام ومل تتمكن ان الء الشواغي خال  فرتة الرتش  يلغى تيش  

و التغيري يف تسلسل وتيتيه أمساء امليشحني يف الكش  املغلق للقائماة  التعديل أحيظي  .5

 .لالنسحا   احملددة الفرتةبعد انتهاء 

 أو جملس الفرع أو الشعبة  املطلوبة يف املرشحني لعضوية اجمللس الشروط (:85)املـادة

 يكون:أن  أو جملس الفيع أو الشعبةاجمللس  امليش  لعضويةالصيدلي يشرتط يف 

 اجلمعية العمواية.يف  عضوا .1

 .الرتشي حق  حمكوم بعقوبة املنع ان ازاولة املهنة أو بعقوبة تأديبية حتياز غري .2

 اسددا جلميع التزاااتز املالية للنقابة. .3

        اادة ال تقال   على ختيبز ادة ال تقال عان مخاس سانوات وعلاى تساجيلز يف النقاباة        اضى .4

 سنتني.عن 
ضمن اعادود اجلغيافياة   أن يكون امليش  لعضوية جملس الفيع يف إضافة ملا سبق يشرتط  .5

لعضاوية  ًا علاى التخصاص املطلاو  للشاعبة إذا كاان ايشاح       ن يكون حاصاالً أو للفيع،

 الشعبة.جملس 
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 :املطلوبة ملنصب النقيب الشروط (:86)املـادة

ات باختياار النقياه علاى ان تتاوفي     االنتخابا يقوم أعضاء اجمللس املنتخبني يف او  ابتماع ذم بعد 

 التالية: فيز الشيوط 

 .أبنبيةاؤسسة  أو دولية عااال أو يشغل وظيفة حكواية أو يف هيئة ال يكون وزييًاأ .1
اادة   وعلى تسجيلز يف النقاباة  يكون قد اضى على ختيبز ادة ال تقل عن عشي سنوات نأ .2

 مخس سنوات.ال تقل عن 

وحياق لاز ذلاك بعاد      اجمللاس تني اتتااليتني يف رئاساة   أكثي ان دور أن ال يكون قد أاضى .3

 واحدة.انقطاعز ولو لدورة 

وكالء عنها كماياقبني يف  تلا  عملياات     أو تعني وكياًل أن ةلكل قائم حيق (:87)املـادة 

جلناة  ن ياتم اعتماادهم رمسياا اان     وبصورة خاصاة أثنااء االقارتاع وفايز األصاوات علاى أ       االنتخا 

 االقرتاع.أيام على األقل ان اوعد قبل سبعة  اتاالنتخاب

   االنتخابيةالدعاية  (:88)املـادة

 جلمهور النااخبني  االنتخابيةلكل قائمة تنظيم اا تيا  ان النشاطات املشيوعة لشيح بياجمها  .1

 السارية.باألسلو  والطييقة الم تياها اناسبة وا ال يتعارض اع القوانني واألنظمة 

و طعناا بامليشاحني   إىل كال ااا يتضامن حتييضاا أ     االنتخابيةم اللجوء يف الدعاية جيه عد .2

 األخيك.االخيين والقوائم 

وعشيين سااعة   أربعقبل أسبوع ان اليوم احملدد لالقرتاع وتنتهي قبل  االنتخابيةالدعاية  تبدأ .3

 احملدد.و فعالية دعائية بعد املوعد نشاط أ وحيظي أيان ذلك املوعد 

 التوزيع النسيب للمقاعد   (:89)املـادة

ازهاا نسابة اعسام املنصاو      يبعاد ابت  لعدد األصوات الم تفوز بها كل قائمة توزع املقاعد وفقًا

 التالي:حسه األسلو  وجييي التوزيع طبقا لطييقة سانت لوغي  النظام،عليها يف هذا 

( وهكاذا حسابما   9 –7-5–3-1األصوات الذي حصلت علياز كال قائماة علاى )     دسم عدقي .1

 املقاعد.تدعو الضيورة ان ابل ختصيص 

وتيتاه ارقاام ناوات  القسامة تيتيباا       القسامة، األرقام الناجتة عن عمليات القسمة هي ناوات    .2

 تنازليا.

 املقاعد.ن ينتهي توزيع كل أ إىلعلى رقم أتوزع املقاعد حسه الرتتيه بداية ان  .3

حتصال كال    املقاعد،ة خال  عملية توزيع ان نوات  القسم أكثيو أيف حا  تساوي ناجتني  .4

على اقعد ويتم االنتقاا  باملقعاد الالحاق للقائماة الام       التساويان القوائم الم حصل بينها 

 تليهم.

يعطاى املقعاد للقائماة الام حصالت علاى        األخري،يف حا  تساوي نوات  القسمة عند املقعد  .5

 الصحيحة.العدد األكرب ان أصوات الناخبني 

يتوقا  حصاوذا    فيهاا، ىل عدد املقاعد الذي يسااوي عادد امليشاحني    إالقائمة  وصلتيف حا   .6

 تليها. على اقاعد ويتم االنتقا  للقوائم الم
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 لتوزيع النسيب للقوائم  ا (:90)املـادة

 .غالو با  الرتش إقبل تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأمساء ايشحيها لدك اللجنة  .1

تعترب قائمة امليشحني اغلقة ان حيث تيتيه األمساء وتوزع املقاعد الم تفوز بها كال قائماة    .2

 وهكذا.على ايشحيها حسه تسلسل أمسائهم يف القائمة األو  فالذي يليز 

يتناساه   أكثاي  أو اعسام خيصص عدد ان املقاعد لكل قائمة انتخابية حازت على نسابة   .3

 األصوات.اع جمموع اا حصلت عليز ان 

 احلسم نسبة (:91ادة )ـامل 

عان  عباارة  وهاي  متثل يف اجمللس  اا جيه أن حتصل عليز أي قائمة لكيأقل هي  نسبة اعسم

اقساواا  ات االنتخابا أصوات تعاد  عدد األصوات الصحيحة للمقرتعني يف  على القائمة حصو 

        الفايع تقسم علاى عادد أعضااء جملاس     أو شعه ويف حا  وبود فيوع  اجمللس،أعضاء  عددعلى 

 الشعبة.و أ

 االنتخابيةالعملية  إجراء مواعيد (:92)املـادة

فياز اوعاد    دحياد  ايصدر اجمللس خال  ادة ال تقل عن ثالثة أشهي قبل انتهاء ادة واليتز قايار  .1

 .ةالصح  اليواية احملليالنقابة ويف وينشي يف  إلبيائهاواجلدو  الزاين  اتاالنتخاب

يف أي أو  اليئيسي أو يف فيوعهاا )إن وبادت(  باالقرتاع السيي يف اقي النقابة  اتاالنتخاب جتيي  .2

ابتماع اجلمعية العمواياة   يواا ان أربعنيوهو بعد  احملدد اوعدها يف ايكز حيدد  اجمللس

 .اتاالنتخاب تلك إلبياء وقت أقي  ليقير اجمللس جيتمع قاهية لظيوف ذلك تعذر وإذا العادي

الصايادلة املازاولني للمهناة     يضم أمساءيقوم اجمللس بإعالن سجل الناخبني االبتدائي والذي   .3

أو النقاباة  اإلعالناات يف   لوحة على املالية السنة نهاية حتى السنوية لالشرتاكات واملسددين

املاليااة وحيااق  الساانة لنهايااة التااالي الشااهي ااان األو  األساابوع خااال  وباادت(يف فيوعهااا )إن 

الذين مل تيد أمساؤهم ضمن بدو  الكشوفات االعرتاض على عدم إدرابهاا وتقادم    لألعضاء

 الكشوفات.ان تعليق هذ   أسبوعخال   اجمللساالعرتاضات خطيا إىل 

الصايادلة   يضام أمسااء  والاذي   اارسيقوم اجمللس بإعالن سجل الناخبني النهائي يف األو  ان  .4

نهاياة شاهي   لغاياة  علايهم   واليساوم املرتتباة  املزاولني للمهنة واملسددين لالساتحقاقات املالياة   

 .العامان ذلك  فربايي

وياتم  الساتقبا  طلباات الرتشا  واالنساحا       أسابوعني  ملادة  واالنساحا    يفت  با  الرتش   .5

وتعلان اللجناة كشا      حا  لالنس للرتش  أو  خريالساعة الواحدة ظهيا ان اليوم األ يف إقفالز

 .ابتدائي بالقوائم املرتشحة وايشحيها

الطعن واالعرتاض خال  يواني ان تاريد نشي كش  القوائم االبتدائي وتبات اللجناة   با   يفت  .6

يف طلبات الطعن واالعرتاض خال  ياواني اان تااريد تقدمياز ، وحياق لكال ناخاه أو قائماة         

ايش  ابينا فيز اسبا  االعرتاض وايفقاا باملساتندات   و أتقديم اعرتاض كتابي على أي قائمة 

 والبيانات االخيك املؤيدة لز .
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قبال  يف فيوعها )إن وبادت(   أو النقابةاقي يف  قائمة امليشحني النهائيةعن  اتاالنتخابجلنة تعلن  .7

 .االنتخابيةيوم واحد ان بدء الدعاية 

ات فياز وتغلاق   االنتخاب إلبياءيف الساعة التاسعة ان صباح اليوم املعني  االنتخا  صناديقتفت    .8

 املقرتعني.نهائيا اهما بلغ عدد  االنتخا يف الساعة السادسة ان اساء اليوم نفسز ويكون 

وحبضاور   اتاالنتخابجلنة  إشياففور إمتام عملية االقرتاع حتت  جييي فيز أصوات املقرتعني علنًا .9

الام   األصاوات تقوم بتسجيل حمضيا تبني فياز عادد   حيث  الوزارة،واندوبني عن وكالء القوائم 

تعتارب ورقاة االقارتاع باطلاة      حيث ةالصحيحة والالغي األصواتحصلت عليها كل قائمة وعدد 

أو مت التأشري على أكثي اان   اتاالنتخابجلنة والغية إذا مل تكن ان أوراو االقرتاع املعدة ان قبل 

 املقارتع، كتابة يستد  انهاا أنهاا دونات للداللاة علاى شاخص        أية إشارات أوو تضمنت أ قائمة

 إشارة.الم ال تتضمن أية األوراو البيضاء  كذلك تلغى
 

 ات  االنتخابيف نتائج  الطعن (:93)املـادة 

ات االنتخابا نتائ   على اتاالنتخابجلنة  أاام تقديم اعرتاض كتابي قائمة أوناخه  لكلحيق  .1

ندات تاالعارتاض وايفقاا باملسا    أسابا  فياز   اان تااريد إعاالن النتاائ  ابيناا       أياام خال  ثالثاة  

 والبيانات األخيك    املؤيدة لز.

ويكاون  يام ان تاريد تقدميز االعرتاض املقدم ذا خال  ثالثة أتبت يف  أن اتاالنتخابجلنة على  .2

 املختصة.قياراها يف هذا الشأن قابال للطعن أاام احملكمة 
 

 ةااد  خاال  وذلاك   اتاالنتخابا بنتيجاة   الوزارة والاوزارة املختصاة   بإخطار اجمللس يلتزم (:94)املـادة

 .إعالن النتائ تاريد  ان ًامخسة عشية يوا أقصاها

 

 السابع الفصل
 املالي للنقابة النظام

 (:95)املـادة 
قانونياا لقااء أتعاا       يعني ادقق حساابات واستشاارا  ن ولز أأاوا  النقابة  املسئو  عنهو  لساجمل

الام   وإقايار صايف النفقاات    بتحصايل األااوا  وحفظهاا    وان وظائفز أن يقوم عليها يتفق اعهما

 .األخيك املتعلقة بالنقابةاملالية تستلزاها إدارة النقابة والفصل يف مجيع األاور 

( اان  31السنة املالية للنقابة يف األو  ان شهي كانون الثاني)يناايي( وتنتهاي يف )   تبدأ (:96)املـادة

 .كل عامان شهي كانون األو  )ديسمرب( 
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 النقابة موارد(: 97)املـادة

 تتكون موارد النقابة من:

 واالشرتاك السنوي املقية ووبه هذا النظام وأية رسوم أخيك يقيها اجمللس. االنتسا رسوم  .1

 اإلعانات واذبات الم يوافق عليها اجمللس. .2
 الغيااات احملصلة نتيجة توقيع العقوبات والغيااات املتأتية على املخالفات. .3

 ريع استثمارات أاوا  النقابة وعقاراتها. .4
 أية ابالغ أخيك حتصلها النقابة اقابل اخلداات الم تقداها وفقًا للقانون ونظااها األساسي. .5

 السحب والصرف:وحمددات  إجراءات (:98)املـادة

 لتحقيق أهدافها وال جيوز صيف أي ابلغ على أي غيض غري ذلك. النقابةأاوا   مجيعختصص  .1

وياتم اخطاار    تودع النقود واألوراو املالية باسم النقابة يف اصيف أو أكثي يعني بقيار ان اجمللس .2

 .الوزارة املختصة والوزارة عن بهة اإليداع خال  أسبوع ان تاريد حصولز

أو نائباز   ويوقعز النقيه الصندوو أانيجييي كل سحه ان أاوا  النقابة ووبه شيك ينظمز  .3

 .وأاني الصندوويف حا  غيابز 

 ال جيوز التصيف بشيء ان األاوا  ان أاوا  النقابة إال بقيار ان اجمللس. .4

ويكاون وثاباة سالفة    يف صندوو النقابة  شيكل (2000)وبلغ ال يقل عن  اجمللس حيتفظ .5

 .وابهة النفقات الطارئة واملستعجلةاستدمية مل
 

 :اجلمعية العمومية لألمور املالية للنقابة مراقبة (:99)املـادة  

 للتصديق عليز.يقدم اجمللس اعسا  اخلتااي للسنة املالية السابقة إىل اجلمعية العمواية  .1

قبلاز   وإقيارهاا اان  اجمللاس   يعد أاني الصندوو اشيوع اوازنة السنة املالية املقبلة لعيضاها علاى   .2

 العمواية.اجلمعية قبل  ان وإقيارهامتهيدا ملناقشتها 
إذا حالت ظيوف استثنائية دون انعقاد اجلمعية العمواية يف اواعيدها للتصديق على اعساا    .3

 فااو علاى أسااس امليزانياة    نيف اجلباية وياتم اال  اجمللس اجلديدة يستمي اخلتااي واوازنة السنة

شهييًا، وملدة أقصاها ثالثة أشهي إىل أن جتتمع اجلمعية العمواية وتصاادو   1/12املنصياة بواقع 

 على اعسا  اخلتااي واملوازنة اجلديدة.

العمواياة  بعاد اعتمااد  اان اجلمعياة      السانوي تقديم التقييي املاالي  ب النقابة تلتزم (:100)املـادة

         يف اوعد ال يتعدك أربعة أشهي ان نهاية السنة املالية. للوزارة

       

 



 

  

 

(31) 

 

 ثامنالفصل ال      
 ة التأديبياةاالسلط

 (:101املـادة )
األواااي   أو التعليماات أو نظام ازاولاة املهناة    ألحكامكل صيدلي أخل بوابباتز املهنية خالفا  .1

 ااوراً ارتكاه أ أو اجمللاس أو   اجلمعياة العمواياة  الصادرة وقتضا  أو ااتنع عن تنفيذ قايارات  

 ناز فإ وهنتاز  يف عمال يتصال   أهمال و أومسعتهاا  و حتط ان قدرها  لة بشيف املهنة وآدابها أ

 :ان العقوبات التأديبية التالية أكثي أولواحدة  ض نفسزيعّي

 .التنبيز . أ
 .اإلنذار .  

 لصندوو النقابة. فلسطني تدفعالغيااة املالية وفقا لنظام ازاولة اهنة الصيدلة يف  . ت
 واحدة.اؤقتا ادة ال تتجاوز سنة جتميد العضوية  . ث

 .ان النقابةنهائيا  الفصل . ج

اجلمعياة العمواياة،    ك يفاشرتاالو ان ممارسة اهنتز أ ذي مت فصلز أو جتميد الصيدلي المينع  .2

تخاذ  ييشكل  الفاة اسالكية اقيوناة بساوء النياة، و      ذلكان شأنز  الفة  وكل عمل

 .ي صيدلي خيال  القيار املذكورحبق أ املناسبة وبةالعقاجمللس 
 

 التأدييباجمللس  تشكيل :(102املـادة )

ن ينتخبهماا  اثناا أساسايني  عضااء  ربعاة أ ، واان أ تأدييب اان النقياه رئيساا   اللس اجمليشكّل  .1

اان باني   قابلاة للتجدياد   ملادة سانة    خيتارهماا اجمللاس  آخايان  ان بني أعضائز، واثناان   اجمللس

لاوا املهناة اناذ عشاي سانوات      قاد زاو  باختيارهمالذين يكونون بتاريد البت  االعضاء الصيادلة

 األقل.على 

لس واثانني اان اجلمعياة العمواياة لينوباوا عان       اجملأربعة أعضاء آخيين، اثنني ان  اختياريتم   .2

   األعضاء األساسيني الذين يتغيبوا أو يتعذر حضورهم بلسات اجمللس التأدييب.   

، ينتاد   كاان  سابه ألي  األساسايني  لاس التاأدييب  اجملذا تغيه أو تعذر حضور أي ان أعضااء  إ .3

 .األصو حسه  ان يكمل تشكيلز رئيس اجمللس التأدييب

ذلاك   ن تعذروإ ألي سبه فيقوم اقااز نائه النقيه دييبلس التأاجملإذا تعذر على النقيه رئاسة  .4

 .سناكرب األعضاء يتوىل اليئاسة أ

أو  أعضاء جملس التأديه أو أحدهم عناد وباو  سابه اان أسابا  رد القضااة       و تنحيأ جيوز رد .5

 تنحيهم.

للفقاية   وفقاا  األعضاءوتعذر عقد اجللسة لعدم توفي النصا  يتم اختيار و التنحي أإذا قبل اليد  .6

 ( ان هذ  املادة.3( و )2)
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 التأدييب عمل اجمللس نطاق: (103املـادة )

 زغ أحكااا وتبّلا  يف القطااع اخلاا ،   العااالني الصايادلة   بفئة لس التأدييب اجملتنحصي اهمة  .1

 .لساجملان قبل  للجهات املختصة النهائية

 :يف األحوا  التالية التأديبيةيف قضايا املخالفات  التأدييب اجمللس ينظي .2

 بناء على شكوك خطية ان أحد الصيادلة أو أحد أفياد اجملتمع . . أ

 بأي طييقة ارتكا  الصيدلي ملخالفات تأديبية. اجمللسإذا وصل إىل علم  .  

 .إذا تلقى طلبا خطيا ان وزارة الصحة أو النيابة العااة . ت

علاى الصايدلي بعقوباة بنحاة أو بناياة  لاتني أو أياة عقوباة          اقطعيا  اإذا صدر حكم . ث

 بنائية أخيك بالشيف أو اآلدا .  

لاس  اجملتقوم كل ان وزارة الصحة واملدييياة العاااة للخاداات الطبياة العساكيية بتبلياغ        .3

 قيارات جلانها التأديبية الصادرة حبق الصيادلة العاالني فيها. 

 التحقيق واإلحالة إىل اجمللس التأدييب إجراءات (:104املـادة )

جلناة   بتشكيل اجمللس( ان هذا النظام يقوم 103ان املادة ) (2الفقية )إذا توافيت إحدك حاالت  .1

 حتقيق اكّونة ان ثالثة أعضاء على أن يرتأسها أحد أعضائز.

احملاكماات  ُيعلن الصيدلي باعضور أاام جلنة التحقيق وفقاا ملاا يانص علياز قاانون أصاو          .2

املدنية الفلسطيين الساري املفعو ، وذلك قبل اوعد التحقيق بأسبوع على األكثي ويوّضا  يف  

  .التبليغ تاريد التحقيق واكانز والخص املخالفة أو املخالفات املنسوبة إ ليز

لألطااياف املعنيااة اعااق يف االطااالع علااى أوراو امللاا  وتصااويي  واالسااتعانة باااخلرباء أثناااء    .3

 التحقيق.

تقوم جلنة التحقيق باستجوا  الصيدلي املشاتكى ضاد  ومسااع أقوالاز واالساتماع للشاهود        .4

 واالستعانة باخلرباء واملرتمجني إن لزم األاي حسه األصو  القانونية. 

تعّين جلنة التحقيق كاتبا لتحييي حمضي يوقعز أعضاء اللجناة والصايدلي املشاتكى ضاد       .5

 حسه األصو  القانونية.

بادور  يقاّير حفاظ     الاذي لاس  اجملجلنة التحقيق تقييايا بتوصاياتها حاو  الشاكوك إىل      تيفع .6

 القضية أو إحالتها للمجلس التأدييب.

يف حا  عدم حضور الصيدلي أاام اجمللس التاأدييب رغام تبليغاز حساه األصاو ، تاتم إباياءات         .7

 التأديه غيابيا.

ذي يلزم بتبليغها خال  ادة ال تتجااوز  ال للمجلسيقوم اجمللس التأدييب بيفع أحكااز النهائية  .8

  الثمانية أيام ان تاريد صدور اعكم لصاحه العالقة حسه األصو  القانونية. 
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 التأدييباجمللس  مأما اإلجراءات أصول (:105املـادة )

 .العدالة ضمنكل اا ي  يف إبياءاتزلس التأدييباجمليتبع  .1

للمجلس التأدييب اعق يف استدعاء الشهود للشاهادة ولاز إحضاارهم يف حالاة رفضاهم اعضاور        .2

 حسه اا ينص عليز قانون اإلبياءات اجلزائية الفلسطيين الساري املفعو .  

الشاهادة أو  أداء  وااتناع عان  و حضاي  ضور بغري عذر اقباو  أ ان الشهود عن اع يتخل  كل ان .3

عليهاا يف   اإلباياءات املنصاو   الختااذ  ىل النياباة العاااة   التأدييب حياا  إ شهد زورا أاام اجمللس 

 .القانون حبقز

أصاو  احملاكماات   وفقا ملاا يانص علياز قاانون      اجمللس التأدييبالصيدلي باعضور أاام  ُيعلن .4

  يف ويوّضا  األكثاي  على بأسبوعقبل تاريد اجللسة وذلك الفلسطيين الساري املفعو ، املدنية 

  .ليزإ املنسوبة  خالفاتو املأ املخالفةواكانها والخص اجللسة  عاداي الكتا 

وحام أو صيدلي ان أعضاء النقاباة للادفاع   واالستعانة  املخال  حق استدعاء الشهودللصيدلي  .5

 .عنز

 .املداننفقات الشهود ويدفعها الطيف  لس التأدييباجملر يقّي .6

بتجمياد عضاوية    للمجلاس  توصاية  ييفاع جيوز للمجلس التأدييب إذا توافيت أسبا  بدية أن  .7

 .حتى صدور حكم نهائيقتا الصيدلي املشتكى عليز اؤ

حتتسه ادة التجميد املؤقتة ان العقوبة الم تتضمن جتمياد عضاوية الصايدلي املادان لفارتة       .8

 حمددة.

وال جياوز نشاي األحكاام    وُيساأ  كال اان خيالفهاا تأديبياا      سايية   لس التأدييباجملبلسات  .9

 .اجمللسإذن اسبق ان إال بعد اكتسابها الدربة القطعية وبالصادرة عنز 

 .تصدر قيارات اجمللس التأدييب بأغلبية األصوات .10

 .ال يتوق  النظي يف اجليمية التأديبية على الفصل يف الدعوك اجلنائية حبق الصيدلي .11

  الفاات تأديبياا عان   ن توق  أو انقطاع الصيدلي عن ازاولاة املهناة ال ميناع اان حماكمتاز      إ .12

 .ارتكبها أثناء ازاولتز املهنة

حباق  اجمللاس التاأدييب    عان التأديبياة الصاادرة    باالقيارات  اخاصا  سجالتتخذ أاانة سي النقابة  .13

 ية.اكتسابها الدربة القطع بعد الصيادلة املدانني

 ،إلياز  إحالتهاا اان تااريد   علاى األكثاي   خال  شاهيين   يبت يف املخالفةن على اجمللس التأدييب أ .14

 ستثنائية.وتتوق  هذ  املدة يف حالة الظيوف اال

 املـادة )106(: أصول وإجراءات استئناف القرارات التأديبية
خاال    الطعن باالعرتاض أااام اجلهاة الام أصادرت اعكام الغياابي       التأديبية األحكامتقبل  .1

 .القانونية وفق األصو  مخسة عشي يواا ان تبليغز

تستأن  األحكام التأديبية أاام اجمللس التأدييب األعلى اان املشاتكي أو املشاتكى ضاد  أو      .2

 وفاق األصاو   خال  مخسة عشي يوااا اان تبليغاز     لس أو كل ان لز اصلحة اباشية بذلكاجمل

 .القانونية
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ال  مخسة عشي يواا ان تبليغاز  خاالستئناف بواسطة أاني سي النقابة االعرتاض أو يقدم طله  .3

 .القانونية األصو  وفق

 لذلك.سجل اعد  املقداة يفاالستئناف االعرتاض و حتفظ طلبات .4

 

 األعلى التأدييب اجمللس :(107املـادة )

 أعضااء  وأربعاة أحد قضاة اجمللس األعلى للقضاء رئيساا  األعلى ان  لس التأدييبيشكل اجمل .1

 سانة  ملادة  اجمللاس  خيتارهماا آخايان   واثناان  ان بني أعضائزلس اجمل ينتخبزعضو ، أساسيني

 زاولاوا  قاد  باختياارهم  البات  بتااريد  يكونون الذيناألعضاء  الصيادلة بني ان للتجديد قابلة

 خيتار  املستأن . رابع وعضواألقل  على سنة 15 انذ املهنة

تسيي على هذا اجمللس ان حيث ادتز وإبياءاتز وانتدا  ان حيل حمال اان يتغياه أو يتعاذر      .2

 املنصو  عليها يف هذا النظام. لس التأدييباجملاألحكام املتعلقة بحضور  انهم كافة 

 األصوات وحكهما نهائي. التأدييب األعلى تصدر بأغلبية قيارات اجمللس .3

 التاسعالفصل 

 اناااااااااَااللج

 (:108املـادة )
 للشكاوك وجلنة رقابيةواالية وجلنة وعلمية للمجلس تشكيل جلان إدارية وثقافية  قحي .1

 .اصلحة النقابة وتنظيم أعماذا أخيك ان بني الصيادلة املزاولني حسبما تقتضيز جلان وأية

 بلسااتها والفاتهاا   عملاها ويادون   وينظملس اجملعضاء أحد ان هذ  اللجان أكل جلنة  ييأس  .2

 يف سجل خا  بها.

  اجملاا  لالنضامام   ويفس النقابةيعلق يف اقي  بإعالنعن تشكيل هذ  اللجان  اجمللس يعلن .3

عضااء  األ ويف حالة عدم تقدم العدد الكايف اان  ذلك،ذذ  اللجان ويقوم رئيس اللجنة بتنظيم 

عضاء النقاباة لالنضامام   لجنة باختيار ان ييا  اناسبا ان ألالنضمام ذذ  اللجان يقوم رئيس ال

 .للجنة

 اللجنة.  و  ابتماع تعقده ليئيس اللجنة وأاني سي ذا يف أاختيار نائ يتم .4

إذا تسااوت األصاوات   صوات اعاضيين فأ بأكثييةيف ابتماعات اللجان  املسائل الم تنشأ تقير .5

 ايب . يكون لليئيس صوت ثان

ي فيها قبال اعتمادهاا والبادء    ملناقشتها وإبداء اليأ اجمللسات وتوصيات اللجان على دراس تعيض .6

 .بتنفيذها
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 العاشر الفصل
 حل النقابة

 النقابة يف احلاالت التالية: حتل (:109ادة )ـامل

 أعضائها.بقيار صادر عن اجلمعية العمواية بأغلبية ثلثي  .1
 نهائي.بصدور حكم قضائي  .2

اجلهة الم صدر عنها قيار اعل كيفية التعاال اع اوباودات النقاباة العينياة     حتدد (:110ادة )ـامل

 مجيع االلتزااات املستحقة للغري.والنقدية وذلك بعد تسديد 

 الفصل احلادي عشر

 عااة أحكام

 (:111)املـادة
اؤسساات  االحتااد أو االنادااج ااع    جلمعياة العمواياة   ا ءأغلبية ثلثي أعضاوافقة و للنقابةوز جي

إقليمي أو دولاي   عيبي أوكما جيوز ذا أن تشرتك أو تنتسه إىل أي انظمة أو احتاد  أخيك، نقابية

 إعاالم ياتم   أنعلاى   التنفيذية،م والئحتز 2013( لسنة 2لقانون النقابات رقم ) افلسطني وفقخارج 

 بذلك.اجلهات ذات االختصا  

 (:112)املـادة
مجلس اياقبة الصيادلة والصايدليات واملساتودعات وساائي املؤسساات الام يعمال فيهاا        لل حيق .1

صيادلة ان خال  بياا  دورية او استثنائية يكل  بها صيادلة ااوظفني يعملاون كماياقبني    

 التالية:ن تكون ذم صفة الضبطية القضائية وذلك للتأكد ان االلتزام باألاور أللنقابة دون 

 فيها.ثناء فرتة دوام العمل أاملؤسسة الصيدالنية توابد الصيدلي يف  . أ

 النقابة.التزام املؤسسة بنظام الدوام واملناوبة املقي ان قبل  .  

 الصحة.االلتزام بالتسعرية اليمسية للدواء الصادرة عن وزارة  . ت

 وآدابها.أية أاور أخيك يقيها اجمللس متس اصلحة املهنة  . ث

الختااذ   اجمللاس ىل النقياه الاذي يعيضاها علاى     إاياقبو النقاباة تقااريي عمال ييفعونهاا      يضع  .2

 املناسبة.اإلبياءات 



 

  

 

(36) 

 

اعق يف إقااة األنشطة وتأسيس املشاريع املدرة للدخل شييطة أن يساتخدم   للمجلس :(113)املـادة

 .أهدافهاوحتقيق  ولتغطية أنشطتها ملنفعة النقابة الدخل املتحصل

قيار  ان اجلهة املختصة حساه قاانون النقاباات    إالعمل بأحكام هذا النظام فور  يبدأ :(114ادة )ـامل

 التنفيذية.م والئحتز 2013( لسنة 2الفلسطيين رقم )

( اان  35واملاادة ) م  2013( لسانة  2( ان قانون النقابات رقام ) 41وفقا ألحكام املادة ) :(115ادة )ـامل

اجمللس اعالي للنقابة واجلمعية العمواية يف ممارساة اختصاصااتهما    التنفيذية، يستميالئحتز 

هاذا   ألحكاام  طبقابديدة انتخابات  إبياءن يتم أ إىلهذا النظام بصفة اؤقتة  املنصو  عليها يف

 قيار .إسنة ان تاريد  أقصاها خال  ادةالنظام وذلك 


