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الزمیالت والزمالء الصیادلة الكرام

 
 تحیة طیبة وبعد، 

أن أرح��ب بك��م أجم��ل  أعضــــــــ��ـاء مجل��س النقاب��ةإس��محوا ل��ي زمیالت��ي وزمالئ��ي الك��رام ، بإس��مي وبإس��م 
بھذا الیوم المبارك وھ�ذه الس�اعة المبارك�ة الت�ي تجمعن�ا معك�م، ان�تم زم�الء المھن�ة ، زم�الء العط�اء ترحیب 

وكلن�ا أم�ل بغ�د ومس�تقبل زمالء االنتماء والوالء لمھنتن�ا الت�ي نب�ذل لرفعتھ�ا ك�ل م�ا نس�تطیع ،  والتضحیات،
لتحقی�ق وتفانیكم لمھنتكم وحبكم لھ�ا والتف�افكم ح�ول مجل�س نق�ابتكم دعمكم الالمحــــدود مشرق بجھودكم و

 التي نرجو هللا عز وجل ان یسخر لنا اسباب تحقیقھا.األھداف والبرامج المھنیة، 
 

 زمیالتي وزمالئي الصیادلة الكرام 
حقق مجلس النقابة بفضل هللا وكرمھ بعضاً من الطموح�ات واألھ�داف المرج�وة ، بجھ�وجكم ومش�ورتكم لقد 

 الكثیر من اآلمال والطموحات التي نأمل بتحقیقھا في القریب العاجل. أمامنا الكثیر المباركة، وما زال 
 

ق وتفعی��ل الق�وانین واألنظم��ة المرعی�ة ووض��ع تعلیم�ات لتطبی��ق مب��دأ لق�د تبن��ى مجل�س النقاب��ة سیاس�ة تطبی��
، لی��تمكن م��ن متابع��ة القض��ایا المھنی��ة ع��ن األعم��ال اإلداری��ة والخدماتی��ة الالمركزی��ة وفص��ل قض��ایا المھن��ة

وشؤون الزمیالت والزمالء الصیادلة في مختلف مواقع عملھم، والعمل على رفع�ة المھن�ة والمحافظ�ة عل�ى 
 زمیالت والزمالء الصیادلة.مكتسبات ال

 
كما إلتزم المجلس بمواكب�ة التط�ور التكنول�وجي والمعرف�ي بإس�تخدام أح�دث التقنی�ات لتس�ھیل تط�ویر العم�ل 

 المھني واإلداري والخدماتي في النقابة.
 

كم��ا أخ��ذ المجل��س عل��ى عاتق��ھ المض��ي ق��دماً لتط��ور المھن��ة واإلرتق��اء بھ��ا م��ن خ��الل الق��وانین واألنظم��ة 
 یمات دون المساس بمكتسبات الصیادلة بل والدفاع وبكل قوة عن حقوقھم كل في موقعھ.والتعل

 

 كلمة نقیب الصیادلة

الدكتور زید روحي الكیـالني
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افة التزاماتھم المالیة حتى الھیئة العامة المسددین لك أعضاءشرفني دعوة الزمیالت والزمالء الصیادلة ی    
) لحضور اجتماع الھیئة العامة والذي سیعقد تمام الساعة /) قبل نھایة شھر (نھایة عام (

الشمیساني وذلك لبحث جدول  –) في قاعة النقابة //( الموافق  األحد) من صباح یوم (
 -عمال التالي :األ

التقریر اإلداري. .١

) وإق�رار الموازن�ة //ابات الختامیة لص�ندوق النقاب�ة للس�نة المنتھی�ة ف�ي (تصدیق الحس .٢
). السنویة التقدیریة لعام (

تص����دیق الحس����ابات الختامی����ة لص����ندوق التقاع����د والض����مان االجتم����اعي  للس����نة المنتھی����ة ف����ي   .٣
).) وإقرار الموازنة السنویة التقدیریة لعام (//(

 

حص حسابات قانوني لتدقیق حسابات صندوق النقابة وصندوق التقاعد.انتخاب فا .٤

 

علماً بأنھ وفي حال عدم إكتمال النصاب الق�انوني لالجتم�اع فس�یتم دع�وة الھیئ�ة العام�ة ثانی�ة لحض�ور       
ف��ي مجم��ع ) //(م��ن ص��باح ی��وم الجمعـ��ـة المواف��ـق  االجتم��اع وذل��ك تم��ام الس��اعة 

 الشمیساني وسیكون االجتماع قانونیاً بمن حضر. –لمھنیة النقابات ا

 

 نقیب الصیادلة  

 يـــي الكیالنـــد روحـــزیالدكتور / 

 

 

 
 

 

 دعوة أولى لحضور اجتماع الھیئة العامة السنوي العادي
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 أعضاء المجلس 
 زید روحي الكیالنـــي / نقیبـــــــــــــــــــاً الدكتور  -

 الدكتور محمد عصام الدین ابو عصب / نائباً للنقیب -

 ر صالح الدین قندیل / أمینـــــــــــــــاً للسر الدكتو -

 الدكتور عبدالحمید علیمات / مساعداً ألمین السر   -

 الدكتور فادي حـــــــــــــــداد / أمینـــــاً للصندوق  -

 الدكتور رامــي عــواد / مساعداً ألمین الصندوق -

  ة إسراء عبدالرحمن الزعبـي الدكتور -

 خالـــــد عبدالرحیــــــم الدكتور أمین -

 ة غادة جــــــــــــــواد صـالحالدكتور -

 ــــــــودــماھر عبدهللا الزیـــ الدكتور  -

  وصفي حسین نوافلـــــــــــةالدكتور  -
 

بتاریخ ( ** تم دعوة الزمیل الدكتور أمین خالد الحاصل على أعلى األصوات بعد الزمیل الدكتور یوسف ابو ملوح 
ً لشغور مقعد الزمیل الدكتور یوسف )،  22/03/2018 الذي تقدم أبو ملوح الستكمال دورة مجلس النقابة نظرا

 ). 19/03/2018باستقالتھ بتاریخ ( 

 
 
 
 
 
 
 

 ) الثالثون( التقریر السنوي ألعمال مجلس النقابة

 الثانیةالسنة 

)01/01/2018 – 31/12/2018( 
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 البیان
 

 اناث
 

 ذكور
 

 المجموع
 

 

 15045 4623 10422 ن داخل األردنـــعدد الصیادلة المقیمی

 4045 1555 2490 ن خارج األردنـــمقیمیعدد الصیادلة ال

 801 501 300 ة المتقاعدینــــــــــــــــــــعدد الصیادل

 482 416 66 من الصیــــادلــــــــــــــــة عدد الوفیات

 2216 926 1290 عدد الصیادلة المرفوعین من السجالت

 78 59 19 عدد الصیادلة المشطوبین من السجالت

 22667 8080 14587 ة المسجلینـــــــلي للصیادلجماعدد اإلال

 

 

 

 

  )2018/12/31لغایة تاریخ () و 1957عام (  منعدد الصیادلة المنتسبین للنقابة من مختلف الجنسیات 
 

 

احصائیات باألرقام
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االنتساب  معدل المجموع ذكور إناث الفترة الزمنیة
 السنوي

1966 - 1957 15 214 229 23 

1976 - 1967 103 448 551 55 

1986 - 1977 400 664 1064 106 

1996 - 1987 1290 1161 2451 245 

2006 - 1997 2974 2245 5219 521 

2016 - 2007 7083 2566 9649 965 

2018 - 2017 2722 782 3504 1752 

  22667 8080 14587 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 نقابة من مختلف الجنسیات حسب الفترات الزمنیةللعدد الصیادلة المنتسبین 

 



٧

 

رذكو اناث البیان  المجموع 

 1762 362 1400 الصیادلة المقیمین داخل االردن

 153 43 110 الصیادلة المقیمین خارج األردن

 1915 405 1510 ةــــــــــــــــالصیادلمالي عدد إجـ

 

 

 

 
 

 

 

 المجموع رذكو اناث التخصص
 21012 7792 13220 ةــــــــــــــــصیدل

 1655 322 1333 ةــــــدكتور صیدل
 22667 8114 14553 وعــــــــــــالمجم

 
 

 

 

 من مختلف الجنسیات )  2018خالل عام ( لنقابة لعدد الصیادلة المنتسبین 

 ) 31/12/2018) ولغایة (  1957منذ عام ( نقابة من مختلف الجنسیات للعدد الصیادلة المنتسبین 

 صیدلة )صیدلة / دكتور  (
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 المجموع ذكور اناث اسم الجامعة

 414 68 346 العلوم والتكنولوجیا جامعة 

 375 49 326 الجامعة األردنیــــــــــــــــة

 166 51 115 ةـــجامعة الزیتونة الخاص

 160 51 109 ةـــجامعة فیالدلفیا الخاص

 141 33 108 ة البتراــــــــــــــــــــجامع

 128 13 115 وك ــــــــــــة الیرمـــجامع

 101 28 73 التطبیقیةوم ـــلجامعة الع

 81 28 53 ان األھلیةـــــــجامعة عم

 77 25 52 ةـــجامعة الزرقاء األھلی

 73 6 67 ة الھاشمیةـــــــــــجامعال

 66 4 62 ة مؤتة ــــــــــــــــــــجامع

 50 18 32 ة اإلسراء الخاصةــجامع

 15 2 13 ـــــةـــمعة األمریكیــالجا

 9 3 6 ة جرشـــــــــــــــــجامع

 7 4 3 ة الشرق األوسطـــجامع

 52 22 30 الجامعــــات غیر األردنیة

 1915 405 1510 وعـــــــــــــــــــــــــالمجم

 

 

  حسب الجامعاتمن مختلف الجنسیات  ) 2018خالل عام ( المنتسبین للنقابة عدد الصیادلة     



٩

 

 

 

 

 

 

 المحافظة
 

 اناث
 

 ذكور
 

 المجموع
 

 943 228 715 العاصمة عمـان 

 302 46 256 محافظـــــة اربد

 151 33 118 محافظة الزرقاء

 107 14 93 حافظة البلقــاءم

 58 6 52 محافظــة الكرك

 52 5 47 محافظة جــرش

 45 10 35 محافظــــة مادبا

 44 14 30 محافظة المفرق

 27 6 21 محافظة عجلون

 14 ... 14 محافظة العقبـة 

 10 ... 10 محافظة معـــان

 9 ... 9 محافظة الطفیلة

 153 43 110 األردن ارجــــخ

 1915 405 1510 وعالمجم
 

 

 

 

 

 حسب المحافظات لف الجنسیاتمختمن ) 2018نقابة خالل عام (للالصیادلة المنتسبین  عدد
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 المجموع ذكور اناث الجنسیة
 60 29 31 العراقیـــــة
 53 15 38 الفلسطینیة

 32 18 14 ةــوریــالس
 10 5 5 ةــالمصری

 3 3 … ریكیةــاألم
 1 ... 1 البریطانیة 

 1 ... 1 ةـــــالكندی
 1 ... 1 ةـاإلماراتی
 1 ... 1 ةــاإلسبانی

 162 70 92 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

من حملة الجنسیة غیر األردنیة)  2018خالل عام (  نقابةللعدد الصیادلة المنتسبین 
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بإرادة ملكیة سامیة األردني واالستجابة لمطلب النقابة مدعومة بھیئتھا العامة ونزوالً عند رغبة الشارع   .١
 .وقف رفع الضریبة على الدواء

من عدد من مشكلة من قبل لجنة  قانون النقابةبالتعدیالت المقترحة على لمجلس النقابة تم رفع توصیة   .٢
لمناقشتھا الحقاً التعدیالت على الھیئة العامة  وسیتم عرض ھذه ،الخبرةوالزمالء الصیادلة ذوي الزمیالت 

 والموافقة علیھا ومن ثم السیر إلقرارھا حسب القنوات الرسمیة المعتمدة وفق أحكام القانون.
مجلس مفوضي باالتفاق مع المؤسسات الصیدالنیة المعمول بھ في منطقة العقبة  ترخیصنظام  تعدیل تم   .٣

بنسبة ال تقل وساسي ألیصبح وجود صیدلي كشریك في الصیدلیات العامة في المنطقة شرط العقبة سلطة 
ة بین الصیدلیات المسافرفع كما تم  حیث كان ال یشترط وجود صیدلي شریك في الصیدلیات. (%50)عن 

 متر ). 300لى ( إ
عدم تجدید ترخیص أي مؤسسة صیدالنیة تعود ملكیتھا بلمطالبتھ وأمین عمان وزیر البلدیات التوافق مع تم  .٤

 لھذا المطلب.وتم االستجابة ال بموافقة خطیة من قبل النقابة، إلصیدلي مرفوع من السجالت 
فیھ )، وتم  31/05/2018في الجریدة الرسمیة بتاریخ ( المعدلالصحیة الطبیة وصدر قانون المسؤولیة    .٥

والمؤلفة من عدد من الصیادلة ذوي لمشكلة من قبل مجلس النقابة توصیات اللجنة ااألخذ بالعدید من 
 وطنیةاللجنة تمثیل النقابة في ال ، كما تملة حمایة للصیادلة ظموالتي راعت توفیر ختصاص الخبرة واال

 . العائد لھذا القانونلصیاغة مشروع نظام صندوق التأمین ضد أخطاء المسؤولیة الطبیة والصحیة 
الى ة ـــع مستویات الخدمات الصیدالنیـــــنظام تشجیع البحوث العلمیة ورفع المقترح لتم رفع المشرو  .٦

  یتیح رفع مثل ھذا النظام . معالي وزیر الصحة وتم رفضھ لعدم وجود نص في قانون النقابة 
لجانھا وبناًء على التحركات النقابیة المدعومة من قبل ھیئتھا العامة ومطلب نقابة الصیادلة، لاستجابة   .٧

مجلس نظام ترخیص المؤسسات الصیدالنیة من لتعدیل المشروع المقترح تم سحب الفرعیة والمحلیة 
 (200)على ( أن ال تقل المسافة بینھا وبین أي صیدلیة عامة أخرى عن  الوزراء قبل إقراره والذي ینص 

خرى وتقاس في المناطق األ ) متر وخمسون  مائتان(  ترم (250)في البناء التجاري و  ) مئتي متر ( متر
 والذي جاء متعارضاً مع توصیات مجلس النقابة.المسافة بین الموقعین طولیاً بإتجاه حركة السیر )، 

 

 التقریر اإلداري ألعمــــــال المجلس

 

 األنظمة والقوانین
 

 



١٢

والذي نص على السماح  قرارهإمن مجلس الوزراء قبل  تم سحب القانون المعدل لقانون الصیدلة والدواء  .٨
والمؤسسة العامة للغذاء استجابة لمطلب النقابة ة الصیادلة باالستثمار في المؤسسات الصیدالنیلغیر 

 والدواء.  
ة منطقة العقبة االقتصادیة معالي رئیس مجلس المفوضین في سلط تم األخذ بتوصیات النقابة من قبل   .٩

حول تعلیمات معدلة لتعلیمات البدل الذي تستوفیھ السلطة مقابل الخدمات التي تقدمھا في منطقة  الخاصة
والمتعلق بمعاینة فواتیر المشتریات المحلیة لدى مراكز دخول  ( 2018 )لسنة صادیة الخاصة العقبة االقت

وقد تم األخذ بمالحظات   ،ضافیةإمنطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وما یترتب على ذلك من وقت وتكلفة 
 وتقلیل الكلف بشكل عام.األدویة النقابة من قبل السلطة وبما یخدم تسھیل حركة 

ام ( ــــــــاعتماد المؤسسات الصحیة الصادر ع المجلس الصحي العالي المعنیة بنظامقاطعة اجتماعات تم م .١٠
لجان المنبثقیة  عنھ العتراض مجلس النقابة على بعض البنود الواردة في النظام والمتعلقة ل) وا ٢٠١٦

 خرى. بإلزامیة االعتمادیة وبند االغالق وذلك بالتشارك مع النقابات الصحیة األ
 بیع المكمالت الغذائیةوالتي نصت على حصر  صدرت في الجریدة الرسمیة تعلیمات ( المكمالت الغذائیة )  .١١

بناًء على  واستیرادھا في المؤسسات الصیدالنیة مع منح فترة تصویب الوضع لغیر المؤسسات الصیدالنیة
 ة العامة للغذاء والدواء.المطالب المتكررة من قبل مجلس النقابة وبتعاون تام من قبل المؤسس

 

 

 

 

رئیسي مجلسي األعیان والنقابة، ورئیسي  وإلىرئیس الوزراء  وإلىصاحب الجاللة  إلى مناشدةتوجیھ    .١

، تضمنت مطالب النقابة بتجمید توجھ رئاسة الوزراء رفع الصحیة في مجلسي األعیان والنواباللجنة 
. وقد انتصر صاحب الجاللة للشعب وللنقابة من خالل على الدواء وحلیب األطفال الرضع،نسبة الضریبة 

 اصدار توجیھاتھ السامیة بوقف العمل بقرار زیادة الضریبة على الدواء.
عطفاً على االجتماعات التي عقدت مع دولة رئیس الوزراء ، فقد تم تزویده بالمعیقات  التي تواجھ النقابة    .٢

قرار المشاریع  والقوانین إمطالبتھ ب إلىضافة باإل والمھنة من قبل المؤسسات الحكومیة والرسمیة،

لى تعطیل سعي النقابة في الرقي بمخرجات الرعایة إواألنظمة المتعلقة بمھنة الصیدلة ، والتي أدت 
 الصیدالنیة والصحیة.

تم عقد عدد من االجتماعات واللقاءات مع المعنیین في وزارة الداخلیة ومدیریة األمن العام للتباحث في  .٣
وتم التوافق على ربط الكامیرات حلول جذریة وعملیة للقضاء على ظاھرة اإلعتداء على الصیدلیات ایجاد 

   مباشرة مع األمن العام.الخارجیة للصیدلیات 
 

 القضایا المھنیــــة



١٣

في ضوء محاولة فرض قانون ضریبة الدخل ومشروع نظام الخدمة المدنیة من قبل الجھات الرسمیة دون   .٤
رفة الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني، وانسجاماً مع دور النقابة استشارة النقابات المھنیة وغ

تجاه المجتع المحلي، فقد تم دعوة الزمیالت والزمالء الصیادلة في مختلف مواقع عملھم بما فیھم 
الصیادلة أصحاب الصیدلیات االلتزام بقرار مجلس النقابة والمتضمن التوقف الجزئي عن العمل وعدم فتح 

المعنیین تظافر الزمیالت والزمالء الصیادلة وقد أثبت المجتمع الصیدالني ، وعلى مدار یومین یدلیةالص
 والتفافتھم حول مجلسھم والتزامھم بقراراتھ. 

العیادات الطبیة التي تقوم  إلىتوجیھ كتاب ب  مدیر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواءتم التوافق مع   .٥

وائیاً دون إتخاذ أي اجراءات أو فحوصات بروتوكولیة وعالجیاً اإللتزام بأحكام بصرف المضادات الحیویة عش
القانون، في ضوء قیام مدیر عام المؤسسة بتوجیھ كتاب الى النقابة یطالبھا بموجبھ إلتزام الصیدلي بصرف 

برأي النقابة وبناًء علیھ فقد تم األخد طبیة فقط من قبل الطبیب المعالج،  المضادات الحیویة بموجب وصفة
والمتمثل في إعادة تشكیل لجنة وطنیة لمواجھة الجراثیم المقاومة للمضادات الحیویة ضمت في عضویتھا أحد 

 الصیادلة كممثل عن النقابة في ھذه اللجنة. 
مشاركة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تحدیث األسس المتعلقة بالمستحضرات الصیدالنیة والطبیعیة   .٦

وحصر استیرادھا وبیعھا في المؤسسات حید وتبسیط اجراءات تسجیلھا تحقیقاً للمصلحة العامة لغایات تو
 .الصیدالنیة

حصر بیع األجھزة الطبیة والمستلزمات والمعقمات ب مطالبة مدیر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء  .٧
لمؤسسات الصیدالنیة فقط في ا وقطرات العیونوالمطھرات ذات الشكل الصیدالني مثل اإلبر العالجیة 

 لخصوصیتھا من الناحیة الصحیة والعالجیة.
مطالبة مدیر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعادة النظر في قرار اللجنة الفنیة لدراسة األدویة     .٨

 Oral dosage )والمتضمن اإلبقاء في طریقة صرف المستحضرات الصیدالنیة ذات الشكل الصیدالني 

forms,  Pre-filled Syringes&Pens )  واإلبقاء على حصر بیعھا في المستشفیات، ومطالبتھ بتزوید
النقابة باألسباب العلمیة والفنیة لھذا القرار، والطلب منھ دعوة مندوب عن النقابة للمشاركة في 

 االجتماعات التي سیتم فیھا مناقشة الموضوع.
ات المجتمع ( الصیدلیات العامة ) مع ــــمة لعالقة صیدلیعتماد أسس التعاقد المنظاقرر مجلس النقابة    .٩

شركات التأمین وشركات إداراة النفقات والخدمات التأمینیة الطبیة وصنادیق التأمین الصحي، وقد تم 
بعد حوارات واجتماعات عدة مع  توزیع ھذه األسس على جمیع الصیدلیات العامة للعمل بمقتضاھا.

واتحاد شركات التأمین األردني والجمعیة ھیئة التأمین في الصناعة والتجارة ادارة ادارة في المعنیین 
 األردنیة للتأمینات الصحیة.

 



١٤

استكماالً للنھج الذي اتبعھ مجلس النقابة في القضاء على ظاھرة الخصومات والمضاربات  وذلك باطالق   .١٠

االرشادیة المتضمنة اإللتزام حملة تحت شعار "ملتزمون بالسعر"، تم االستمرار في  توزیع اللوحات 

بأحكام القانون ، وقد تم تحویل عدد من الصیدلیات غیر الملتزمة بالسعر المقرر وتم اتخاذ اإلجراءات 

 .القانونیة بحق المخالفین

التأكید على الصیدلیات العامة في مختلف مناطق المملكة عدم نشر اإلعالنات الدعائیة والمسابقات  .١١
عالنیة واإلعالمیة المرئیة والمسموعة والمقروءة وفق ومات عبر الوسائل اإلومجالت العروض والخص

 أحكام القانون تجنباً للمساءلة القانونیة. 

بعد  إالمستودع أدویة  أوصیدلیة   أيو الغاء ترخیص أعدم اغالق بمعالي وزیر الصحة  التوافق مع .١٢
تجاه مستودعات وشركات األدویة علیھا ة االستئناس برأي النقابة لیتسنى حصر الذمة المالیة المستحق

 .وبما یكفل تسدید ھذه الذمة ألصحابھا
ً في الصیدلیات العامة    .١٣ ً وإداریا مطالبة معالي وزیر الصناعة والتجارة والتموین  حصر المفوضین مالیا

سات سجل تجاري للمؤس أياعالم النقابة عند الغاء  إلىبالصیادلة فقط وفق احكام القانون باالضافة 

 عند نقل ملكیة المؤسسة الصیدالنیة حفاظاً على الحقوق والمدیونیة.والصیدالنیة 
توقیع ملحق التفاقیة ما بین النقابة ودائرة ضریبة المبیعات والدخل والمعنیة بتورید ضریبة المبیعات   .١٤

 على الصیدلیات.
تم ردني لمنتجي األدویة األجمعیة مالكي مستودعات األدویة واإلتحاد تم عقد عدد من االجتماعات مع  .١٥

عدم بیع  إلى إلىضافة لزام أعضاء الجمعیة واإلتحاد عدم بیع الدواء للجمھور باإلإخاللھا التوافق على 

طباء وبما ینسجم مع أحكام قانون الدواء والصیدلة وقانون نقابة العالجات والدواء والمطاعیم لأل
 الصیادلة.

تسدید الذمة المالیة تم خاللھا مطالبتھ بمعالي وزیر المالیة   مع تم عقد عدد من االجتماعات واللقاءات .١٦
) ملیون دینار حسب  150المستحقة لمستودعات وشركات األدویة على القطاع العام والبالغة ما یقارب ( 

وقد صدر الحقاً قرار لمجلس الوزراء  البیانات الواردة للنقابة حفاظاً على استقرار األمن الدوائي للمریض
 .حل اإلشكالب
مطالبة جمعیة مالكي مستودعات األدویة مقاطعة العطاءات الحكومیة ولحین وضع حل جذري لآللیة التي   .١٧

 تنتھجھا الحكومة لتسدید الذمة المالیة المستحقة علیھا تجاه مستودعات وشركات األدویة.
ة أو صیدلیات معینة دون لتزام بعدم توجیھ المشتري الى صیدلیمطالبة مستودعات وشركات األدویة اإل   .١٨

غیرھا من خالل الحمالت اإلعالنیة والترویجیة لمختلف المستحضرات والمنتجات سواًء كانت ھذه الحمالت 
مقروءة بأي وسیلة إعالنیة كانت بما فیھا وسائل التواصل االجتماعي المختلفة  أومسموعة  أومرئیة 

 .والصفحات اإللكترونیة وبما ینسجم مع أحكام القانون



١٥

سواء كانت شكاوى عمالیة او تم متابعة العشرات من الشكاوى المقدمة من الزمیالت والزمالء الصیادلة ،  .١٩
التي تم تشكیلھا لھذه الغایة، وقد تم بفضل ھذه الجھود حل معظم وبجھود مباركة من لجنة الشكاوى مھنیة 

 ھذه الشكاوى.

 إلىضافة إلة للصیادلة العاملین في القطاع العام، باتم تشكیل عدد من اللجان لمتابعة موضوع العالوة الفنی .٢٠
عقد عدد من االجتماعات مع المعنیین في رئاسة الوزراء ودیوان الخدمة المدنیة وقد تم التوافق معھم 

 ). ٢٠١٩على إعادة دراسة تعلیمات تعدیل العالوة الفنیة  خالل عام ( 
عادة إالمدنیة ووزارة الصحة بضرورة تعدیل ومن رئاسة الوزراء ودیوان الخدمة  قرارإالحصول على  .٢١

 النظر بالعالوة الفنیة للصیادلة العاملین في القطاع العام .
) من قانون نقابة  77ادة ( ـإعمال نص الم مدیر مدیریة القضاء العسكرياالستجابة لمطلب النقابة من  .٢٢

الشروع في التحقیق في أي شكوى أو النیابة العامة بإخطار مجلس النقابة قبل  إلزامالصیادلة والمتضمنة 
 اتخاذ أي إجراء ضد الصیدلي.

 

 

 

بتبني مطالب مجلس عدة مرات وزیر الصحة دولة رئیس الوزراء ووزیر تطویر القطاع العام ومطالبة  .١
النقابة والمتضمن إعادة النظر في العالوة الفنیة الممنوحة للزمیالت والزمالء الصیادلة العاملین في القطاع 

ام وتتناسب مع سنوات الدراسة ومعدالت القبول في الجامعات بحیث تكون ھذه العالوة متساویة مع الع
 العاملین في القطاع العام من مختلف القطاعات الصحیة األخرى.

دولة رئیس الوزراء باإلیعاز للجھات ذات العالقة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقیق مطالب النقابة مطالبة    .٢
نصاف الزمیالت والزمالء الصیادلة العاملین في القطاع العام وتحقیق وباألخص إاألمور  في عدد من

مطالبھم المشروعة في الحصول على عالوة العمل اإلضافي وعالوة بدل اقتناء سیارة ( بدل تنقالت ) 
یادة استالم المواقع والمناصب اإلداریة وعدم حصرھا بمسمى طبیب وز نتمكین الصیادلة م إلىضافة إ

مكافأة نھایة الخدمة ورفع العالوة الفنیة للصیادلة ودكتور الصیدلة والصیدلة السریریة لتكون منصفة لھم 
 .أسوة بالتخصصات الطبیة المختلفة. وقد تم بحمد هللا االستجابة لعدد من المطالب 

ز والعالوات من بدایة مطالبة معالي وزیر الصحة بشمول الصیادلة العاملین في مالك وزارة الصحة بالحواف  .٣
 التعیین أسوة باألطباء. 

بشمول الصیادلة العاملین في القطاع العام بالعالوات والحوافز والمكافآت  تم مطالبة معالي وزیر الصحة   .٤
ً من عناصر األجر الخاضع  التي یتقاضاھا موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمیة والتي تعتبر عنصرا

ً من  ً لقرار لجنة شؤون الضمان االجتماعي في اجتماعھا ا (2017)ة عام بدایلالقتطاع إعتبارا ستنادا
 ). 08/01/2018المنعقد بتاریخ ( 

 اللقاءات واإلجتماعات الرسمیة



١٦

على منح الزمیالت والزمالء الصیادلة العاملین في القطاع العام بدل العمل  تم التوافق مع وزیر الصحة .٥
متابعة مستمرة لتحصیلھا لباقي ) زمیل وزمیلة على ھذه العالوة وال250وقد تحصل ما یقارب (االضافي 
 الزمالء.

بتعیین صیادلة للعمل في مختلف المراكز الصحیة االستجابة لمطلب النقابة من قبل معالي وزیر الصحة  .٦
لصیادلة العاملین في ھذه ومستشفى اإلیمان في محافظة عجلون نظراً لوجود نقص كبیر في كادر ا

 المواقع.
على حوافز الزمیالت والزمالء الصیادلة العاملین  إضافیة) نقطة  35ح ( مطالبة معالي وزیر الصحة بمنتم   .٧

 أود من أي تلف اعھدة تقدر بمالیین الدنانیر وتحملھم مسؤولیة الموالقطاع العام والمسؤولین عن في 
 نقص .

دیمیة شھادة دبلوم صیدلة الصادرة عن أي أكا أيمطالبة معالي وزیر التعلیم والبحث العلمي عدم إعتماد   .٨
ً من مجلس النقابة على مخرجات التعلیم  تقوم بمنح ھذه الشھادات دون شھادة الثانویة العامة حفاظا

  والمساھمة في دفع عجلة التقدم العلمي، وقد تم االستجابة لھذا المطلب. 
بتعدیل البند  العالي  التعلیمة معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات ــمطالب .٩

ً ) من السیاسة العامة لقبول الطلبة الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة في الجامعات  ( سادسا
)، والذي ینص على " تقوم الجامعات األردنیة بمعادلة  2019 - 2018االردنیة من خالل التجسیر للعام ( 

وسطة من داخل األردن وخارجھ على ان ال المواد التي درسھا الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعیة المت
" من الخطة الدراسیة المعتمدة لدرجة البكالوریوس "  %50یزید عدد الساعات المعادلة على ما نسبتھ " 

، وقد تضمنت مطالب النقابة تخفیض ھذه النسبة حفاظاً على مخرجات كلیات الصیدلة في الجامعات 
 وما زال الموضوع قید المتابعة. ال نظراً ألھمیتھ.االردنیة وأعطاء ھذا المطلب صفة االستعج

مطالبة معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بعدم اعتماد شھادة دبلوم الصیدلة كبدیل عن شھادة   .١٠
الثانویة العامة لقبول الطلبة في كلیات الصیدلة في الجامعات االردنیة، ومطالبتھ بتعمیم ذلك على الجامعات 

ان أسس القبول في الجامعات المطروحة من قبل وزارة التعلیم العالي غیر مطبقة فعلیاً في  االردنیة كون
معظم الجامعات االردنیة سیما الجامعات الخاصة، والتي یتم فیھا قبول الطلبة في كلیة الصیدلة خاصة 

 ). %80مة البالغ (المجسرین اشتراط الفرع العلمي ودون اشتراط الحد األدنى من المعدل في الثانویة العا

باستخدام  ( Track & Trace )المشاركة في اجتماعات لجنة العمل الوطنیة لتطبیق نظام تتبع الدوائي  .١١
 المشكلة من قبل مدیر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ( Serialization )الرقم التسلسلي الممیز 

لس االعیان ومعالي وزیر الداخلیة، في مطالبة دولة رئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب ورئیس مج .١٢
ضوء االعتداء على شركة دار الدواء ومحاولة االغتیال التي تعرض لھا نائب مدیرھا العام، الضرب بید 
من حدید على ید كل من تسول لھ نفسھ العبث باألمن اإلقتصادي للوطن ومحاولة النیل من سمعة الصناعة 

 الدوائیة المحلیة. 



١٧

النقابة من معالي وزیر الصحة، تم مخاطبة وزارة الصحة العراقیة باعطاء أولویة  لمطلباستجابة    .١٣
وان تكون األردن أحدى البالد المعتمدة كمرجعیة لغایات تسجیل األدویة والمصانع األردنیة في العراق ل

 التسجیل .
زام شركات التأمین مطالبة أمین عام وزارة الصناعة والتجارة والتموین إقرار اآللیات التي تضمن الت  .١٤

وشركات إدارات أعمال التأمین بأسس التعاقد الصادرة عن النقابة وتثبیت بنودھا في عقود الجھات 
 التأمینیة والعمل بمقتضاھا. 

لكتروني مع وزارة االتصاالت ومدیریة تراخیص المھن في وزارة الصحة، حیث متابعة عملیة الربط اإل   .١٥
جراءت فتح أو شراء أو نقل صیدلیاتھم دون إمالء الصیادلة من إتمام تمكن ھذه الخدمة الزمیالت والز

التنقل ما بین النقابة ومدیریة التراخیص ودون الحاجة لحمل أي وثائق.  وال تزال اإلجراءات  إلىالحاجة 
 النھائیة قید التنفیذ. 

 عدم بیع األدویة الى المرضىمعالي وزیر الصحة األطباء بناًء على طلب النقابة ، فقد تم التعمیم من قبل    .١٦
 حسب أحكام  القانون. وفق

بالحد األدنى لرواتب الصیادلة العاملین في المستشفیات  لاللتزام مخاطبة جمعیة المستشفیات الخاصة .١٧
 قراره من قبل مجلس النقابة.إوحسب ما تم 

یادلة الكائنة في منطقة تم متابعة االعتداءات على عدد من قطع األراضي العائدة للزمیالت والزمالء الص  .١٨
 وما زال الموضوع قید المتابعة. .الزرقاء مع رئیس بلدیة الزرقاء ام رمانة /
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رعایة حفل تكریم مجموعة من الزمیالت والزمالء الصیادلة المتمیزین في العمــــــــل العام 
وتقدیم الخدمات التطوعیة العلمیة والمھنیة خالل الحفل الذي أقامتھ شركة العلم األخضر للمواد 

 الطبیة، وقد كان لنقابة الصیادلة كلمة توجیھیة للزمالء الصیادلة في ھذا الحفل.
ي عقد خالل المشاركة في فعالیات المؤتمر الدولي الثاني للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والذ 10-11/03/2018

 الفترة الواقعة ما بین تحت عنوان "الصناعات الدوائیة والدراسات السریریة نحو النمو واإلبتكار " 
المشاركة في جلسة عصف ذھني حول " واقع إصابات العمل والسالمة المھنیة في قطاع   12/02/2018

 .الصناعات التحویلیة " الذي عقدتھ المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

المشاركة في أعمال ورشة العمل التي عقدتھا المدیریة العامة لمكافحة المخدرات لتعزیز دور  24/02/2018
 .الصیدالني في تبیان سوء استخدام األدویة المرصدة في المیدان

 ردن على نظــــام الشراء اإللكترونـي الجدیددویة في األعقد ورشة تدریبیة لشركات ومصانع األ 15/03/2018
E-Procurement بالتعاون مع دائرة الشراء الموحد.  

المشاركة في أعمال النشاط التدریبي عن مخاطر الفساد في نظام المشتریات العامة والذي  20/03/2018
 .قامتھ ھیئة النزاھة ومكافحة الفسادأ

 رة مكافحة المخدراتالمشاركة في فعالیات الیوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي عقدتھ إدا  26/06/2018

المشاركة في أعمال الجلسة التشاوریة التي عقدتھا المؤسسة العامة للضمان االجتماعي حول  02/07/2018
 " واقع المرأة في الضمان االجتماعي وسبل تعزیز حمایتھا ".

الصیدلة  تحت رعایة صاحبة السمو األمیرة  بسمة بنت الحسن المعظمة، تم عقد مؤتمر طالب 14-19/7/2018
وبمشاركة عدد من طالب  ( EMPS 2018 )السابع إلقلیم الشرق األوسط لطالب الصیدلة 

عضاء في اتحاد طالب الصیدلة الدولي من عدد من الدول العربیة الشقیقة والدول األالصیدلة 
  الصدیقة.

جالسكو / بریطانیا مدینة الذي عقد في   ( FIP )المشاركة في مؤتمر اتحاد الصیادلة الدولي  31/08/2018
،وقد فازت الزمیلة الدكتورة سمیرة شماس القسوس كأول صیدالنیة عربیة بمنصب نائب 

مین سر أرئیس اتحاد الصیادلة الدولي ، كما تم انتخاب الزمیل الدكتور صالح الدین قندیل / 
 . (   EMRO Pharm Forum )   المتوسطالنقابة رئیساً تنفیذیاً لمنتدى صیادلة الشرق 

المشاركة في الندوة الحواریة التي عقدتھا ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد  تحت عنوان " دور  25/09/2018
 النقابات المھنیة في تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد ".

ت سالمیة للعلوم الطبیة في دولة الكویقامتھ المنظمة اإلأالمشاركة في فعالیات المؤتمر الذي  9/12/2018 -7
 خالقیات الصناعة الدوائیة من منظور إسالمي ". أخالل الفترة الواقعة ما بین تحت عنوان " 

 

 األنشطة والمؤتمرات
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المشاركة في فعالیات المؤتمر الدولي التاسع للخدمات الطبیة الملكیة الذي عقد خالل الفترة  2/11/2018 -30/10
كز الملك الحسین بن طالل للمؤتمرات / البحر المیت تحت عنوان " في مر  ( الواقعة ما بین 

 الریادة في الرعایة الصحیة ، واجبات وتحدیات " . 

نقابة صیادلة  أقامتھالمشاركة في فعالیة المؤتمر الصیدلي اللبناني السادس والعشرون الذي  18/11/2018–16
 . لبنان تحت عنوان " معاً للتمیز في رعایة المریض " 

المشاركة في أعمال الملتقى الثاني لتسویق األدویة والمستحضرات الصیدالنیة الذي اقامتھ  05/12/2018
 .جامعة األمیرة بسمة للتكنولوجیا

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات  أقامتھالمشاركة في فعالیات المؤتمر الدولي الذي  20/12/2018
 ألقصى المبارك " . اإلسالمیة تحت عنوان " نداء المسجد ا

 

 

 

التأكید على رؤساء الجامعات األردنیة الخاصة اإللتزام بتعلیمات مجلس النقابة في ما یتعلق في الحد األدنى  .١
 أي أو الخبرة سنوات بإحتساب ومطالبتھم ، لرواتب الصیادلة أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات

 الجامعات من العدید استجابة تم وقد الراتب. الى إضافیة بعالوات البكالوریوس شھادة من أعلى شھادات

  النقابة. لمطلب
 محكمة. علمیة مجلة صدارإ امكانیة لدراسة لجنة تشكیل النقابة مجلس اقر  .٢
بحاث التي بإدراج عدد من المواضیع ضمن برنامج األ ردنیةمطالبة عمداء كلیات الصیدلة في الجامعات األ  .٣

لتدریسیة منھا مقترحات حول التخلص من األدویة منتھیة الصالحیة ، آلیة زیادة یقوم بھا أعضاء الھیئة ا
ثقة المریض بالصیدلیات، مقترحات حول االستخدام الرشید للمضادات الحیویة ، مقترحات حول تطویر 

 صیدلیات المجتمع، بھدف المساھمة في تطویر مھنة الصیدلة سیما ما یتعلق في الصیدلیات العامة. 
 معالي وزیر الصحة. تحت رعایةة حفل اداء القسم القانوني للزمیالت والزمالء الصیادلة الجدد اقام  .٤
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الشركات المختصة  إحدىتم االنتھاء من أرشفة جمیع الوثائق الخاصة بالنقابة وبالتعاون مع   .١

في قاعدة بیانات بھدف لكترونیة وتخزینھا إ إلىبھدف تحویل العملیات والمعامالت الورقیة باألرشفة 

 .تسریع اإلجراءات المقدمة للزمیالت والزمالء الصیادلة واستخالص النتائج منھا

توقیع اتفاقیة مع احدى الشركات المختصة للعمل على تطویر الموقع اإللكتروني للنقابة وبما یواكب   .٢
متابعة االنشطة والفعالیات التي التطورات التكنولوجیة وبما یخدم الزمیالت والزمالء الصیادلة وتمكنھم من 

تقوم بھا النقابة . 

تحقیقاً لتطلع مجلس النقابة في االرتقاء بالخدمات المقدمة للزمیالت والزمالء الصیادلة، فقد تم انشاء تطبیق  .٣
للتسھیل على الصیادلة في الحصول على المعلومة والخدمات   الھاتف الذكي 

النقابة باالضافة الى تمكینھم من االستفسار عن المستحقات المالیة المترتبة علیھم  وتسدیدھا التي تقدمھا 
من خالل ھذا التطبیق  . 

للزمیالت والزمالء الصیادلة خدمات المقدمة اجراءات تقدیم التبسیط العمل على مأسسة النقابة وبما یكفل   .٤
زیادة ودف تسریع تقدیم ھذه الخدمات واستمرارھا ضمن معاییر عمل ثابتة لدى جمیع موظفي النقابة بھ

  انتاجیة الموظفین.
استحداث مقسم جدید یتماشى مع تطلعات مجلس النقابة في تقدیم افضل الخدمات للزمیالت والزمالء تم   .٥

 .احتیاجاتھم ومطالبھم وتلبیةاالجابة على استفساراتھم  من خاللالصیادلة 
موظفي النقابة لرؤساء االقسام وواجراء بعض التنقالت الداخلیة النقابة العدید من أقسام تم اعادة ھیكلة  .٦

ً على تقدیم الخدمات للزمیالت والزمالء الصیادلة  بھدف رفع أدائھم الذي  الوظیفي وبما ینعكس ایجابا
،ولتحقیق ھذه الرؤیا فقد تم توقیع عقد خاص مع مستشارة لتطویر أعمال   ( 23600 ) عددھم تجاوز
باالضافة الى تعیین عدد من الموظفین بما فیھم موظف موارد بشریة  وموظف دیوان المجلس  النقابة

 وموظف للجان.
 
 

 

 

 

 

 البیت الداخلي
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 : على صعید عقد ورشات العمل   -أ

 داعم النشاط تاریخ االنعقاد اسم النشاط الرقم

 Business Box ١٧/١/٢٠١٨- ١٦ التسویق ومنصات التواصل االجتماعي .١

 طالل ابو غزالة ٣٠/٠١/٢٠١٨- ٢٩ التواصل مھارات .٢

 منظمة أطباء بال حدود ٢٥/٠٤/٢٠١٨ ورشة تعریفیة بمنظمة أطباء بال حدود .٣

 طالل ابو غزالة ٢٥/٠٧/٢٠١٨ –٢٤ الذكاء العاطفي .٤

 د. غسان حسین ٠٢/٠٨/٢٠١٨-٣١/٠٧ أساسیات التسویق الصیدالني .٥

 د. غسان حسین ١٠/٠٨/٢٠١٨-٠٩ التسویق الصیدالني المتقدم .٦

 طالب ابو غزالة ٢٩/٠٨/٢٠١٨-٢٧ التسویق الصیدالني .٧

 د. روال قعوار ٢٠/١٠/٢٠١٨ أساسیات تصنیف وتسجیل المستحضرات .٨

٩. Pharmacology of Hypertension د. عمر قموه ١٨/١١/٢٠١٨ 

 
 

 -: على مستوى التشغیل -ب 
 

  طلب توظیف٣٥٠( تم استقبال (. 
 

 فرصة عمل١٨٥ل (تم استقبا (. 
 

 ) زمیل وزمیلة.١٦٠أستفاد من ھذه الخدمة ما یقارب ( 
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 شعبة الصیادلة أصحاب الصیدلیات                                        
 

الحضور والحشد للمطالبة بإلغاء ضریبة المبیعات على الدواء، حیث من خالل   المساھمة بدعم المجلس.١
تابعة  لتنفیذ قرار مجلس النقابة المتضمن اإلغالق الجزئي للصیدلیات وتم المشاركة في تمت الم

 توزیع البوستات على الصیدلیات وحثھم على االلتزام بالقرار.

المشاركة في وضع ومناقشة بنود مشروع اإلتفاقیة ما بین الصیدلیات ومستودعات اإلدویة وتشكیل  .٢
 لشأن.لجان للمتابعة مع المجلس بھذا ا

وأدویة االخصاب تتضمن عدم بیع المطاعیم  عدد من المستودعاتالمساھمة بتوقیع اتفاقیة مع  .٣
 لألطباء وفق أحكام القانون.والمكمالت الغذائیة 

 ivf التنسیبات لمجلس النقابة لعمل لقاءات تفاھم  ومتابعة أدویة .٤

 عات في حال بیع أو نقل أي صیدلیةالتنسیب للمجلس بأن المعاملة بالمثل فیما یخص إبالغ المستود .٥

متابعة حقوق الصیدلیات لدى مستودعات وشركات األدویة التي تم إغالقھا أو انتقلت وكاالتھا وتسببت   .٦
  .بخسائر للصیادلة أصحاب الصیدلیات

 المتابعة وإعادة تفعیل حملة الخصم والتنسیب بإعادة تعیین موظفي رقابة إلعادة تفعیل الملف .٧

 بمناقشة ووضع بنود اتفاقیة التأمین الصحي قبل إقرارھا من قبل مجلس النقابة . المساھمة .٨

تعامل الصیدلیات مع نماذج التأمین الصحي الصادرة عن شركة الشرق التنسیب لمجلس النقابة بوقف .٩
العربي للتأمین لمخالفتھم ألسس التعاقد الصادرة عن النقابة وصرف العالجات لمؤمني ھذه الشركة 

 نتفعین بالتأمین الصحي نقداً .والم

 التنسیب لمجلس النقابة بإعتماد آلیات محددة للتعامل مع نقابة المحامین لحثھم على اإللتزام .١٠

 بأسس التعاقد الصیادلة عن النقابة.  

 

الشعب واللجان المحلیةأوالً / 

 

 اطات الشعب واللجان المحلیة والفرعیةنش
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 العلمیة اللجنة 
 

 
في  )06/01/2018( ) بتاریخstem cellsول بعنوان الخالیا الجذعیة (الیوم العلمي األ إقامة .١

الشركة العربیة الصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة (أكدیما) الداعم الرئیسي للیوم العلمي 
 .األول

 
 ) بتاریخmetabolic syndromeالیوم العلمي الثاني بعنوان متالزمة األیض ( إقامة  .٢
 .لھذا النشاط الرئیسيفي المستشفى التخصصي الداعم ) 28/04/2018(
 
 antibioticالثالث بعنوان مقاومة المضادات الحیویة األسباب والحلول (  لیوم العلمي إقامة .٣

resistant reasons and solutions الذي عقد في مستشفى اْالردن) 13/10/2018( ) بتاریخ 
 .الداعم الرئیسي لھذا النشاط 

 
ة بالبشرة ـــة للعنایــــــــــــــثات الحدیــــــوان التقنیـــــع بعنـــي الرابـــالیوم العلمإقامـــــــــــــة  .٤

 )modern techniques for skin care  بالتعاون مع لجنة شؤون الصیدالنیات الذي عقد في (
الحكمة الداعم الرئیسي مع بعض الدعم  أدویةوكانت شركة ) 15/12/2018( بتاریخ فندق آیاس

 .الفارابي أدویةمن شركة سبتر ومستودع ادویة القادة ومستودع 
 
شاركت اللجنة في عدة مؤتمرات وفعالیات علمیة منھا المؤتمر الدولي التاسع للخدمات الطبیة  .٥

ومؤتمر اتحاد منتجي  الملكیة والمؤتمر الصیدالني السابع لطالب الصیدلة إلقلیم الشرق األوسط
 .األدویة العرب واحتفاالت یوم الصیدالني العالمي وغیرھا

 
 -: 2019 خاللمقترحات لبعض أنشطة قادمة   .٦

 . pharmacogeneticsورشة عمل - أ
 .  supplements- prose and consیوم علمي بعنوان   - ب

 .الطبیة وحقوق المرضى المسألةیوم علمي عن  -ج                            
 .  maternal care and childhood and contraceptiveیوم علمي بعنوان  -د                        
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 لجنة دعم فلسطین ومقاومة التطبیع
 

) بوقفة  21/04/2018المشاركة مع لجنة مقاومة التطبیع النقابیة في محافظة أربد بتاریخ ( .١
 احتجاجیة ضد خط غاز العدو الصھیوني. 

یة ق) مع النقابات المھنیة في المؤتمر الشعبي المناھض إلتفا 29/09/2018المشاركة بتاریخ (  .٢
 عدو الصھیوني. ز مع الاالغ

المشاركة في الوقفة التضامنیة مع قطاع غزة التي دعى لھا مجلس النقباء أمام مجمع النقابات  .٣
 ).  13/11/2018المھنیة بتاریخ ( 

التوصیة لمجلس النقابة التبرع إلعادة إعمار بیوت المقدسین وبالتعاون مع الھیئة الخیریة  .٤
 ألف)  20000النقابة مشكوراً على التبرع بمبلغ (  الھاشمیة، وقد تم الموافقة من قبل مجلس

 دینار لھذه الغایة. 

 المساھمة في جمع ما یحتاجھ األشقاء في قطاع غزة من أدویة وتوصیلھا لھم من خالل الھیئة   .٥

 الخیریة الھاشمیة.
 
 

 

 اللجنة اإلعالمیة
 

عالیات وأنشطة اللجان قامت اللجنة بتغطیة جمیع فعالیات وأنشطة النقابة المختلفة وجیمع ف.١
الفرعیة والمحلیة وحسب المھام الموكلة لھا، باإلضافة الى صیاغة األخبار ونشرھا عبر مواقع 

 التواصل اإلجتماعي المختلفة. 

ع النقابة ـــــــــــــــــعقدت اللجنة اجتماعاً استثنائیاً خالل شھر تشرین األول بخصوص تطویر موق .٢
( Website ) ف الذكي وتطبیق الھات( Mobile APP )  وقامت برفع توصیاتھا للمجلس

 التخاذ القرار المناسب. 

 ).  2019قامت اللجنة بفتح باب االنضمام لعضویتھا وتأجیل أعمالھا لبدایة عام (  .٣

تعمل اللجنة اإلعالمیة على رفع استراتیجیة بخصوص تحسین صورة الصیدلي في المجتمع وبین  .٤
 عموماً والصحیة خصوصاً استكماالً لحملة # الصیدلي _ مستشارك.  مختلف القطاعات المھنیة

  من باب التغطیة األوسع للفعالیات النقابیة، تم مخاطبة اللجان الفرعیة عن طریق المجلس لتسمیة مندوب 

 اللجنة اإلعالمیة في
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 لجنة تثقیف صیدالني

 

 

 ) . 01/07/2018بتاریخ ( اللجنة البدء بأعمال تم   .١

 ).03/08/2018( حملة التوعیة المجتمعیة في االستقالل مول بدء  .٢

 .عمل بروشورات التثقیف حول مرض السكر  .٣

 .توزیع اقالم باسم النقابة واللجنة على المراجعین في الموالت  .٤

 ).31/08/2018( الزرقاء/  حملة التوعیة المجتمعیة في سامح مول  .٥

 رعای����ة الص����یدالنیة ف����ي عریف����ة م����ولبمناس����بة ی����وم الص����یدالني الع����المي اط����الق حمل����ة ال  .٦

)24/09/2018.( 

 .)05/10/2018( حملة الرعایة الصیدالنیة في مدینة اربد  .٧

 
 

 اللجنة الریاضیة
 

 الدعوة للمشاركة في النشاط الریاضي لكرة القدم.  .١

 سیكون خالل الفترة القلیلة القادم للجنة الریاضیة نشاطات اخرى غیر كرة القدم مثل كرة السلة .  .٢

 

 

 

 

 

 

 



٢٦

 

 شعبة الصیادلة أصحاب المستودعات 
 

 
ش��عبة ص��حاب المس��تودعات وش��عبة الص��یادلة أع��داد اتفاقی��ھ تنظ��یم العم��ل ب��ین إالمش��اركھ ف��ي  .١

 .الصیدلیاتالصیادلة أصحاب 
و أس�س تس�جیل المستحض�رات الص�یدالنیھ المحتوی�ھ عل�ى الفیتامین�ات أالمشاركھ في مراجع�ھ  .٢

 . ) 2018( المعادن لعام 
 سس نقل وتوزیع األدویھ من المستودعات. أاجعھ رركھ في مالمشا .٣
ً تقدیم اقتراحات لتحسین مخرجات التعلیم في الجامعات لطلبھ الصیدلھ وخصوص .٤ طلبة الصیدلة  ا

  في السنة الخامسة منھم.
 ن مستوى مندوبي الدعایھ الطبیھ . یتقدیم اقتراحات لتدریب وتحس .٥
 ما یتعلق في دویھ فيبین مستودعات  وشركات األ العمل قائم لوضع مدونھ لقواعد السلوك .٦

 مجال الترویج العلمي .

 
 

 الصیدالنیات  نشؤولجنة 
 

عداد العقد الموحد للصیادلة العاملین في الصیدلیات مع اللجنة المشتركة المش�كلة لھ�ذا إالعمل على  .١
 .الغرض

 
ص�یادلة وال�ذي تض�من جلس�ة اقامة فعالیة صیدالنیات مبدعات بمشاركة فاعلة م�ن الص�یدالنیات وال .٢

ً حواریة لعرض تجربة مجموعة من الصیدالنیات المب�دعات ومعرض� ش�مل منتج�ات الص�یدالنیات  ا
 .من اشغال یدویة ورسومات ومأكوالت وغیره

 
البت�راء والعقب�ة بمش�اركة ع�دد م�ن الص�یدالنیات  إل�ىرحل�ة  بإقامةالمشاركة مع اللجنة االجتماعیة  .٣

 .وعائالتھن
 

 .بیت ریفي في منطقة السلط لعدد من الصیدالنیات لىإرحلة  إقامة .٤
 

ردن��ي والض��مان االجتم��اعي ورش��ة عم��ل لمجموع��ة م��ن الص��یدالنیات ح��ول ق��انوني العم��ل األ إقام��ة .٥
 .SYBالمتعلقة بالمرأة

 
المع�دة م�ن قب�ل  مشروعك الخ�اص تبدأقامة دورة لمجموعة من الصیدالنیات الریادیات حول كیف ا .٦

 .وقدمھا األستاذ محمود سمحان المدرب المعتمد في المنظمةمنظمة العمل الدولیة 
 

یوم علمي بعنوان التقنیات الحدیثة في العنایة بالبشرة بالتعاون مع اللجنة العلمي وبحضور  إقامة .٧
 .كثیف للصیدالنیات والصیادلة

 



٢٧

 لجنة الصیادلة العاملین في الجامعات

 .ادلة العاملین في الجامعات الحكومیة والخاصةالعمل على إنشاء قاعدة بیانات شاملة لجمیع الصی .١

متابعة ومناقشة ملف التجسیر ووضع توصیات بما یخص معادلة المواد وبناًء علیھ تم رفع ھذه  .٢

 .مجلس النقابة لألخذ بعین االعتبار إلىالتوصیات 

یمیة كادألاجتماع اللجنة ومجلس النقابة مع الزمالء العاملین في الجامعات من جمیع الفئات ا .٣

 .مجلس النقابة إلى(البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه) وتم رفع توصیات االجتماع 

مناقشة ومتابعة ملف امتحان المزاولة للصیادلة خریجي الجامعات غیر األردنیة حیث نسبت اللجنة  .٤

 .بآلیة لوضع امتحان المعادلة وتشكیل اللجنة المسؤولة عن االمتحان النظري والشفوي

 .من اللجنة بما یخص امتحان الكفاءة لمجلس النقابةتوصیات  .٥

 

 

 

 لجنة المجتمع المحلي

یوم طبي مجاني في محافظة البلقاء بالتعاون مع مبادرة  إقامة)، تم  13/10/2018بتاریخ (   .١
 وفاء لمدرسة سلیمان النابلسي. 

ً في دار الضالقیام بحملة إعطاء مطعوم اإل  .٢ یافة للمسنین في نفلونزا للنزالء المؤھلین صحیا
 ).  12/11/2018منطقة الجویدة / جمعیة األسرة البیضاء بتاریخ ( 

) بالتعاون مع مؤسسة الحسین للسرطان في  07/11/2018اقامة یوم توعوي بتاریخ (   .٣
مدرسة لیلى الغفاریة، حیث تم تقدیم محاضرات متعددة وفحص عدد من األمھات والمعلمات 

 طان الثديضمن حملة الفحص المبكر لسر

 

 

 

 



٢٨

  

 
 

 اربداللجنة الفرعیة لصیادلة 
 

 ) تحت رعایة الدكتور صالح مواجدة.  10/08/2018الیوم العلمي المھني السابع بتاریخ (  إقامة  .١

 حضور حفل التخریج األول لطلبة الصیدلة جامعة الیرموك.  .٢

لمضادات الحیویة والتوعیة ورشة علمیة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء بعنوان " ترشید ا إقامة .٣
 . 20/12/2018لمخاطر البكتیریا " بتاریخ ( 

 المشاركة في ورشة عمل لنقابة المھندسین األردنیین بعنوان " السالمة العامة " .  .٤

 OTCدورة تدریبیة بعنوان  إقامةتم  .٥

 ).  04/08/2018یوم عمل طبي مجاني في جمعیة الصخرة المشرفة بتاریخ (  إقامة  .٦

 ). 03/06/2018فل رمضاني بتاریخ ( ح إقامة .٧

 المشاركة في المؤتمر األول للسكري الذي اقیم في جامعة العلوم والتكنولوجیا.  .٨

 المشاركة في ملتقى الخریجین الجدد في جامعة العلوم والتكنولوجیا.  .٩

 المشاركة في مؤتمر طلبة الصیادلة العرب . .١٠

زیارة األماكن  إلىقریة القناطر، حیث تم مرافقتھم  حفل استقبال لرحلة اللجنة االجتماعیة في إقامة.١١
 السیاحیة في محافظة اربد. 

السابع في اقلیم الشرق األوسط الذي اقیم برعایة صاحبة المشاركة في المؤتمر الصیدالني العالمي .١٢
ن ضمن فعالیات مؤتمر اإلتحاد الدولي لطلبة الصیدلة بتاریخ سالسمو الملكي سمیة بنت الح

14/07/2018   . 

تم عقد اجتماع مع الزمالء الصیادلة في مجمع النقابات لمناقشة التأمین الصحي مع شركة الكھرباء  .١٣
 االردنیة وتم بعدھا عقد لقاء بین صیادلة اربد ومجلس النقابة. 

 اقامة حفل للدفعة األولى من خریجي الصیدلة في جامعة الیرموك .  .١٤

 توح. مشاركة الزمالء الصیادلة في الیوم المف.١٥

تم عقد جلسة حواریة في جامعة العلوم والتكنولوجیا وجامعة الیرموك مع اللجنة الفرعیة ضمت .١٦
 ھیئة التدریس في كلتا الجامعتین للتنسیق بینھما بما یخدم مھنة الصیدلة. 

 إقامة ورشة عمل مجانیة بعنوان " التطویر الشخصي والمھني للصیدالني". .١٧

 الصیادلة في مناطق الشمال وغابات برقش.  اقامة رحلة للزمیالت والزمالء.١٨

عقد اجتماع للزمیالت والزمالء الصیادلة أصحاب الصیدلیات المعتمدین لدى جامعة الیرموك .١٩
 یجاد حلول لھا. إوالتباحث في المشاكل العالقة و

 ةاللجان النقابیثانیاً / 

 

 

 ة



٢٩

 

 اللجنة الفرعیة لصیادلة جرش
 

ة والصیادلة أصحاب الصیدلیات تم عقد عدة اجتماعات وبصورة متكررة مع الھیئة العامة للصیادل .٢٠

 .2018إلنجاح فعالیة " ملتزمون بالسعر " التي انطلقت خالل شھر كانون الثاني / 

 تم توزیع لوحات اإللتزام باألسعار من قبل اللجنة على جمیع الصیدلیات في محافظة جرش .   .٢١

اعة الطبیعیة القیام بعدة محاضرات توعویة بالتعاون مع مستودع أدویة اإلیمان حول الرض  .٢٢

 لألطفال. 

المشاركة في ورشة المساءلة الطبیة وقوانین المساءلة الطبیة التي تم عقدھا على نطاق واسع   .٢٣

وبمشاركة عدة جھات في مجمع النقابات المھنیة في مجمع النقابات المھنیة في جرش بتاریخ  

29/09/2018 . 

) وكان للجنة الدور  13/12/2018یخ ( تم عقد یوم طبي مجاني في مجمع النقابات المھنیة بتار  .٢٤

 الكبیر في تنظیم ھذا الیوم وحث متطوعین من الصیادلة إلنجاح فعالیاتھ. 

عقد ورشة عمل وبالتعاون مع اإلدارة الملكیة لحمایة البیئة في مجمع النقابات المھنیة بتاریخ    .٢٥

25/11/2018 . 

 ة جرش حول قانون ضریبة المبیعات. تم عقد اجتماع للزمیالت والزمالء الصیادلة في محافظ  .٢٦

مشاركة اللجنة بجمیع االعتصامات واإلضرابات مع مختلف الھیئات والنقابات المھنیة لمنع رفع   .٢٧

 الضریبة على األدویة.

تعمل اللجنة بتنسیق عالي مع شركة إدارة المواقع اإللكترونیة وتطویر النقابة والتي تعاقد معھا   .٢٨

 اإلعالم النقابي والتشاور حول األخبار قبل نشرھا.المجلس مؤخراً لرفع سویة 

 



٣٠

 الزرقاء اللجنة الفرعیة لصیادلة

 )  .  09/01/2018جلسة حواریة عن األدویة المھدئة والمخدرة بتاریخ (  إقامة .١

 ).  19/10/2018عقد أمسیة للصیدالنیات بتاریخ (  .٢

)  20/10/2018بتاریخ ( تم عقد ورشتي عمل للزمیالت والزمالء الصیادلة عن مرض الضغط  .٣
 ).  27/10/2018وبتاریخ ( 

 عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء محاضرة توعویة حول صرف المضادات الحیویة بتاریخ  .٤

 )19/11/2018  . ( 

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاریخ  المشاركة في ورشة العمل التوعویة التي عقدتھا .٥

 على المؤسسات الصیدالنیة. لتفتیش)  حول عملیة ا 05/12/2018( 

 

 

 الفرعیة لصیادلة المفرقاللجنة 

 یوم طبي مجاني بمشاركة جمعیة " سیدات الخالدیة " .  إقامة .١

 محاضرة علمیة للھیئة العامة لصیادلة المفرق مع " شركة تقنیات الطاقة الحیویة " .  إقامة .٢

 ت المھنیة / المفرق. یوم طبي مجاني للمجتمع المحلي في مجمع النقابا إقامة .٣

 تنظیم محاضرة طبیة برعایة مستودع أدویة مونتریال الشرق.  .٤

 فطاررمضاني للزمیالت والزمالء الصیادلة برعایة مستودع أدویة " رفادة " إتنظیم  .٥

عمل ندوة علمیة للمجتمع المحلي بالتنسیق مع " كلیة التمریض ومستشفى البادیة وشباب  .٦
 األردن ".

 

 

 

 

 



٣١

 

 لفرعیة لصیادلة العقبةااللجنة 

)، تم استقبال رحلة الصیادلة من عمان في نادي األمیر راشد والقیام  03/02/2018بتاریخ (   .١
 بواجب الضیافة لھم. 

 ) بالتنسیق مع جمعیة العقبة الخیریة. 11/03/2018حفل اشھار مبادرة بالشفاء بتاریخ (  إقامةتم  .٢
عالیة صیدالنیات مبدعات التي اقیمت في مجمع )، تم المشاركة في ف 13/03/2018بتاریخ (  .٣

 النقابات المھنیة في عمان. 
 ). 13/04/2018المشاركة في الرحلة االجتماعیة الى مدینة عجلون بتاریخ (  .٤
)، تم المشاركة بفعالیة الیوم العالمي للصیادلة بالتعاون مع جامعة العقبة 26/09/2018بتاریخ (  .٥

 للتكنولوجیا. 
 ) بالتعاون مع مدرسة العقبة الدولیة.  09/11/2018یوم الطبي المجاني بتاریخ ( المشاركة في ال .٦
 عدد من الفعالیات والمسابقات بمناسبة المولد النبوي الشري.  إقامة)، تم  22/11/2018بتاریخ (  .٧
 ). 27/12/2018یة أبناء الشمال بتاریخ ( عالمشاركة في الیوم الطبي المجاني بالتعاون مع جم .٨

 

 

 الفرعیة لصیادلة الكركلجنة ال

القیام بتنظیم زیارة علمیة الى كلیة الصیدلة في جامعة مؤتة للتواصل مع الصیادلة القائمین   .١
 علیھا. 

 المشاركة في المؤتمر العلمي األول لجامعة مؤتة في البحر المیت.  .٢
 أقامت اللجنة محاضرة عن فیتامین " د " بالتعاون مع مستودع أدویة الكردي .  .٣
 أقامت اللجنة محاضرة عن العنایة بالبشرة .  .٤
 اقامت اللجنة حفل أفطار رمضاني للزمیالت والزمالء الصیادلة في محافظة الكرك.  .٥
 المشاركة في رحالت اللجنة االجتماعیة في النقابة بعمان.  .٦
 " كسوة فاطمة "  األیتاماللجنة فعالیة كسوة  أقامت .٧

 



٣٢

 

 الفرعیة لصیادلة مأدبااللجنة 

تعیین موظف في مقر اللجنة لمساعدة الزمیالت والزمالء الصیادلة في المحافظة  تم  .١
ومتابعة استكمال معامالت وبالتنسیق مع نقابة عمان، مما أسھم بشكل فاعل في توفیر 

 الوقت والجھد على الصیادلة. 

القیام بتحدیث بیانات الزمیالت والزمالء الصیادلة في محافظة مأدبا لتسھیل عملیة  .٢
 لتواصل معھم وإعالمھم عن أي أنشطة تقوم بھا اللجنة. ا

التواصل الدوري مع الزمیالت والزمالء الصیادلة إلطالعھم على إمكانیة تسدید  .٣
اإللتزامات المالیة المستحقة علیھ تجاه النقابة من خالل الفرع، كون أنھ قد تم تعیین 

 موظف لھذه الغایة. 
الصیدلي في تقدیم العالج للمرضى وكیفیة التعامل عقد دورة تدریبیة حول " رفع كفاءة  .٤

 مع أمراض الرعاش والزھایمر " ودراسة القلق واالكتئاب وطرق تقییم العالج "  
عمل زیارة میدانیة الى األطفال المرضى نزالء مستشفى الندیم الحكومي وتوزیع الھدایا  .٥

 علیھم انطالقاً من الدور المجتمعي للجنة.

 

 لصیادلة البلقاءالفرعیة اللجنة 

 عمل أفطار رمضاني للزمیالت والزمالء الصیادلة في المحافظة .   .١

رئیس اللجنة الدكتور  ألقاھاعقد محاضرة للصیادلة الخریجین الجدد حول مجاالت العمل  .٢
 نبیل خریسات . 

 عقد ورشة عمل عن أدویة الضغط. .٣

 

 

 

 

 

 



٣٣

 

 

 

 

 

 

 

 التقریر المالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احصائیات مالیة  -

 )  ٢٠١٨نقابة الصیادلة لعام (  ة لصندوقیــــــــــالقوائم المال -

 )  ٢٠١٩لصندوق النقابة لعام (  ةــــــــــــــــالموازنات التقدیری -

 ) ٢٠١٨ــان لعام ( د والضمـــــــالقوائم المالیة لصندوق التقاع -

 ) ٢٠١٩الموازنات التقدیریة لصندوق التقاعد والضمان لعام (  -

 





٣٥

 
 

 

ً صیدالنی)   20713(نواعھا بلغ بمختلف أعدد الصیادلة المشتركین ببرامج التأمین الصحي بلغ  وصیدالنیة  ا
  -: التالیةوحسب البرامج 

 

 المزایا عدد المشتركین فیھ القسط الشھري برنامج التأمین الصحي
 

 صحي اإللزاميالتأمین ال

 

 دینار  (2)

 

 ) مشترك   8396(
) من قیمة التحمل  %60یغطي ما نسبتھ (

للصیدلي الذي لدیھ تأمین صحي آخر، وھو 
 .فقط  بالصیادلةخاص 

 

 انـــــــــــــــبرنامج أم

 

 ) دنانیر6(
صیدالني  )11751(

) من 869وصیدالنیة و(
 أفراد عائالت الصیادلة.

ائلتـــھ فقط ( زوجة برنامج خاص للصیدلي وع
وابناء ) ویغطي حاالت الدخول للمستشفى فقط 
( مبیت أو اجراء عملیات وبعض من حاالت 

 .الطوارئ )
 

 ج رعایةــــــــــبرنام

 

 ) دینار21(
صیدالني  ( 301 )
 ( 410 )وصیدالنیة و

كأفراد عائالت وموظفي 
 مؤسسات صیدالنیة .

یغطي داخل وخارج المستشفى من طبیب 
تبر ومستشفى ... الخ . ویشمل ومخ

الصیدالني وعائلتھ وموظفي المؤسسات 
 .الصیدالنیة

 

 ة مزمنــبرنامج رعای

 

 ) دینار33(
دالني ـــــصی  ( 265 )

 ( 107 )وصیدالنیة و 
 كأفراد عائالت .

یغطي داخل وخارج المستشفى من طبیب 
ومختبر ومستشفى ... الخ باالضافة الى 

 .دویتھاأو تغطیة االمراض المزمنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التأمین الصحي



٣٦

 
 
 

) مشترك. ) (//بلغ عدد المشتركین بخدمة الھواتف الخلویھ حتى ( -١
 -عروض جدیدة لدى النقابة تشتمل على ما یلي : م توفیرت -٢

  اسم التعرفة

   قیمة التعرفة شھریا 

   عدد الدقائق على شبكة زین

   عدد الدقائق على الشبكات االخرى

   عدد الدقائق على جوال 

   عدد الرسائل النصیة 

 جیجا جیجا حزمة االنترنت الرئیسیة

 جیجا  جیجا  حزمة االنترنت على الفیس بوك

 جیجا  جیجا  حزمة االنترنت اللیلیة

 

 خدمات الھواتف الخلویة








































































































