
المملكة األردنية الهاشمية
نقابة الصيادلة األردنيين

قانون نقابة الصيادلة
النظام الداخلي لنقابة الصيادلة

نظام التقاعد والضمان اإلجتماعي للصيادلة
نظام فحص الصيادلة

تم طباعة القانون سنة 2020





 3نقابة ال�صيادلة الأردنيني

رقم ال�صفحةاملحتويات

5قانون نقابة ال�سيادلة وتعديالته رقم 51 ل�سنة  1972

6الباب الأول: تاأليف النقابة وغاياتها

6الباب الثاين: �سروط الت�سجيل والنت�ساب للنقابة ومزاولة املهنة

9الباب الثالث: �سجـــل ال�سيادلـــة

10الباب الرابع: الهيئـــة العـــامـــة

13الباب اخلام�س: جمـــل�س النقابـــة

16الباب ال�ساد�س: الطعن بقرارات الهيئة العامة

16الباب ال�سابع: حقوق ال�سيادلة وواجباتهم

18الباب الثامن: ال�سلطة التاأديبيـة

21الباب التا�سع: موارد النقابة - وال�سوؤون املالية

23الباب العا�سر: اأحكام عامة

قرار رقم 12 ل�سنة 1975: �سادر عن الديوان اخلا�ص بتف�سري 
القوانني

24

نظام رقم 45 ل�سنة 1974: النظام الداخلي لنقابة ال�سيادلة يف 
اململكة الأردنية الها�سمية

26

26الف�سل الأول: اأحكـــــــــــــام عامـــــــــــة

26الف�سل الثاين: الهيئـــة العامـــة

28الف�سل الثالث: جمـــل�س النقابــــة

29الف�سل الرابع: اللجـــان الفرعيـــة

30الف�سل اخلام�س: ال�سوؤون الداخلية واملالية للنقابة

32الف�سل ال�ساد�س: حقوق وواجبات ال�سيادلــــة

34الف�سل ال�سابع: اأحكام التمرين

36الف�سل الثامن: اأحكام عامة



نقابة ال�صيادلة الأردنيني 4

نظام رقم 46 ل�سنة 1974: نظام التقاعد و ال�سمان الجتماعي 
37لل�سيادلة

37الف�سل الأول: مواد عامة

38الف�سل الثاين: اإدارة �سندوق التقاعد وال�سمان الجتماعي

39الف�سل الثالث: واردات ال�سندوق

40الف�سل الرابع: ال�سرتاك يف ال�سندوق والإحالة على التقاعد

42الرواتب التقاعدية

46ال�سمان الإجتماعي

48اأحكام عامــة

49نظام رقم 134 ل�سنة 1973: نظام فح�ص ال�سيادلة



 5نقابة ال�صيادلة الأردنيني

قانون نقابة ال�صيادلة
وتعديالته  رقم 51 ل�سنة  1972

متهيد

املادة 1 :-
ي�سمى هذا القانون )قانون نقابة ال�سيادلة ل�سنة 1972( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2 :-
يكــون للألفــاظ والعبــارات الــواردة يف هــذا القانــون اأو اأي نظــام اأو تعليمــات �ســادرة مبقت�ســاه املعــاين املخ�س�ســة 

اأدنــاه اإل اإذا دلــت القرينــة علــى خــلف ذلــك : -
اململكة الأردنية الها�سمية:اململكة
وزارة ال�سحة:الوزارة
وزير ال�سحة:الوزير
وكيل وزارة ال�سحة:الوكيل
مدير دائرة ال�سيدلة واللوازم يف الوزارة:املدير

نقابة ال�سيادلة املوؤلفة مبوجب هذا القانون:النقابة
نقيب ال�سيادلة املنتخب مبوجب هذا القانون:النقيب
جمل�س النقابة املوؤلف مبوجب هذا القانون:املجل�س

ال�سخ�س املرخ�س مبزاولة املهنة وامل�سجل لدى النقابة:ال�سيديل
مهنة ال�سيدلة:املهنة

الطبيب الب�سري اأو طبيب الأ�سنان اأو الطبيب البيطري:الطبيب
جملد معد لقيد اأ�سماء ال�سيادلة الأع�ساء يف النقابة:ال�سجل

قائمة اأ�سماء ال�سيادلة الذين ن�سرت اأ�سماوؤهم يف اجلريدة الر�سمية مبوجب هذا القانون:اجلدول
املكان املعد ملزاولة املهنة:املوؤ�س�سة ال�سيدلنية

املوؤ�س�ســة ال�سيدلنيــة التــي يجــري فيهــا حت�ســر اأو تركيــب اأو تخليــق اأو جتهيــز  اأو جتزئــة الأدويــة بق�ســد :م�سنع الأدوية
البيــع اأو التوزيع باجلملة

املوؤ�س�سة ال�سيدلنية املعدة ل�ستراد وتوزيع وبيع الأدوية باجلملة:م�ستودع الأدوية
املوؤ�س�سة ال�سيدلنية املعدة لتح�سر الو�سفات الطبية و�سرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن:ال�سيدلية العامة

املوؤ�س�سة ال�سيدلنية التابعة ملوؤ�س�سة طبية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية على النحو الوارد يف هذا القانون:ال�سيدلية اخلا�سة

نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�سمية
مبقت�سى املادة ) 31 ( من الد�ستور  وبناًء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب ن�سادق على 

القانون الآتي وناأمر باإ�سداره وا�سافته اىل قوانني الدولة :- 
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الباب الأول

تاأليف النقابة وغاياتها

املادة 3 :-
اأ- يوؤلف ال�سيادلة املجازون مبزاولة املهنة نقابة ذات مركزين يف عمان والقد�س.

ب- ل يحق لأي �سيديل مزاولة املهنة قبل النت�ساب للنقابة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج- ي�سجل ال�سيديل املتمرن ت�سجيًل موؤقتًا حتى انتهاء مدة مترينه.

املادة 4 :-
تتمتــع النقابــة بال�ســخ�سية الإعتباريــة والإ�ســتقلل املايل ويتوىل �ســوؤونها جمل�ــس تنتخبه الهيئة العامــة وفقًا لأحكام 

هذا القانون وميثلها النقيب لدى اجلهات الق�سائية والإدارية واأمام الغر.

املادة 5 :-
متار�س النقابة ن�ساطها لتحقيق الأهداف التالية :-

املحافظة على م�سالح املهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. اأ- 
التعــاون مــع الــوزارة وجميــع الهيئات واملوؤ�س�ســات ذات العلقة لرفع م�ســتوى اخلدمات ال�سيدلنية والدوائية  ب- 

وتوفرها لأفراد اجلمهور.
جمع كلمة ال�سيادلة واملحافظة على حقوقهم وكرامتهم. ج- 

املحافظة على اآداب املهنة. د- 
ت�سجيع البحوث العلمية عامة ويف حقل الدواء ب�سكل خا�س. هـ- 

تاأمني احلياة الكرمية لل�سيادلة وعائلتهم يف حالة العوز وال�سيخوخة. و- 

الباب الثاين

�سروط الت�سجيل والنت�ساب للنقابة ومزاولة املهنة

املادة 6 :-
ي�سرتط يف من يزاول املهنة اأن يكون م�سجًل يف ال�سجل.
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املادة 7 :-
ي�سرتط يف طالب الت�سجيل اأن يكون :-

اأردنيــا اأو مــن رعايــا دولــة عربيــة اأو اأجنبية جتيــز قوانينها للأردنيني مبزاولة املهنة لديها على اأن يحمل اإذنا  اأ- 
بالإقامة يف اململكة.

ب- حا�ســل علــى �ســهادة الدرا�ســة الثانويــة العامــة يف الفــرع العلمــي اأو مــا يعادلهــا وي�ســتثنى من ذلــك من التحق 
بالدرا�ســة قبل نفاذ اأحكام هذا القانون املعدل.

حا�سل على �سهادة ال�سيدلة من كلية معرتف بها. ج- 
قــد اكمــل فــرتة متريــن ل تقــل عــن )1440( �ســاعة اأثناء  درا�ســته اجلامعيــة اأو بعدها يف اإحــدى ال�سيدليات  د- 

حتــت اإ�ســراف �سيــديل مرخ�ــس اأو يف م�سنع اأدويــة توافق عليه الكلية.
قد اجتاز الفح�س املقرر وفقًا لأحكام نظام فح�س ال�سيادلة الذي ي�سدر لهذه الغاية. هـ- 

متمتعًا بالأهلية املدنية الكاملة. و- 
غر حمكوم بجناية اأو جنحة خملة بال�ســرف واأن ل يكون قد منع من مزاولة املهنة من قبل اأي نقابة �ســجل  ز- 

لديها.
اأن ل يكون ع�سوًا يف اأي نقابة اأخرى. ح- 

املادة 8 :-
بالإ�سافــة لل�ســروط )ج، د ، و ، ز( الــواردة يف املــادة ال�ســابعة ي�ســرتط لت�ســجيل ال�سيــديل الأجنبــي الــذي ل تعامــل 

حكومتــه ال�سيــديل الأردين باملثل :-
اأ-   اأن يكون اأخ�سائيًا تفتقر اململكة اإىل خدماته و ،.

ب- اأن يكون حا�سًل على اإذن اإقامة يف اململكة.

املادة 9 :-
اإذا كان طالب الت�ســجيل قد عمل يف اأي بلد اآخر قبل تقدمي الطلب عليه اأن يرفق به �ســهادة من النقابة اأو ال�ســلطة 
التــي تقــوم مهامهــا يف البلــد الــذي  عمــل فيــه تثبــت انــه مل يعد يتحمل م�ســوؤولية اأي موؤ�س�ســة �سيدلنيــة يف ذلك البلد 
وانــه مل ي�ســدر �ســده اأي قــرار تاأديبــي يحــول دون مزاولته املهنة، و�ســهادة  تثبت عدم �ســدور اأي حكم ق�سائي بحقه 

بجناية اأو جنحة خملة بال�ســرف.

املادة 10 :-
علــى كل مــن �سيادلــة اجلي�ــس وكل �سيــديل ح�ســل علــى ترخي�ــس مبزاولــة املهنــة  ومل يكــن م�ســجًل يف ال�ســجل قبــل 
نفــاذ هــذا القانــون اأن يتقــدم بطلــب  للت�ســجيل خلل �ســنة واحدة مــن تاريخ نفاذه على اأن يعفــى من تقدمي الفح�س 

املقــرر يف الفقــرة )هـــ( من املادة)7( مــن هذا القانون.
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املادة 11 :-
اأ-  يقدم طلب الت�سجيل اإىل النقيب مرفقًا بالوثائق التي تثبت توفر �سروط الت�سجيل املقررة.

ب- علــى املجل�ــس اأن يبــت يف الطلــب خــلل �ســهر مــن تاريــخ تقدميــه ويف حالــة الرف�ــس اأو التاأجيــل ي�ســدر قــراره 
معلًل.

املادة 12 :-
لأي �سيــديل ع�ســو يف النقابــة حــق الإعرتا�ــس علــى اأي قــرار ي�ســدره املجل�ــس بت�ســجيل �سيــديل يف النقابــة،  اأ- 

وللطالــب حــق الإعرتا�ــس علــى قرار املجل�ــس.
ب- يكون الإعرتا�س للوزير وعليه البت به خلل �سهر من تاريخ وروده لديوانه.

املادة 13 :- 
اأ-   ت�ستويف النقابة عند قبولها طلب الت�سجيل الر�سوم الواردة يف اأحكام القانون والأنظمة ال�سادرة مبقت�ساه.

ب- حتدد الر�سوم والإلتزمات املالية للنقابة مبوجب النظام الداخلي لها.

 املادة 14 :-
علــى ال�سيــديل امل�ســجل يف �ســجل النقابــة ويف خــلل �ســهرين مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون وعلــى ال�سيــديل الــذي 
ي�ســجل ا�ســمه لأول مــرة يف �ســجل ال�سيادلــة اأن يحلفــوا اليمــني التاليــة اأمام الوزير  وبح�سور النقيــب اأو ع�سوين من 

جمل�ــس النقابة :

» اق�ســم بــاهلل العظيــم اأن اأكــون خمل�ســا للملــك والوطــن واأن اأمار�ــس مهنتــي باأمانــة و�ســرف واأن اأحافــظ علــى اآدابها 
واأن احــرتم القوانــني والأنظمــة املتعلقــة بهــا واأن اأبــذل كل مــا اأ�ســتطيع يف خدمــة املري�ــس«

املادة 15 :-
بعــد ا�ســتكمال �ســروط الت�ســجيل وحلــف اليمــني وا�ســتيفاء الر�ســوم املقــررة ياأمــر الوزيــر بن�ســر ا�ســم ال�سيــديل يف 

اجلريــدة الر�ســمية.
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الباب الثالث

�سجـــل ال�سيادلـــة

املادة 16  :- 
حتتفظ النقابة بال�سجلني التاليني  :-

�ســجل ال�سيادلــة املزاولــون يــدون فيه اأ�ســماء ال�سيادلــة الأع�ساء يف النقابة الذين يزاولــون املهنة يف اململكة  اأ- 
واأدوا جميع الر�ســوم ال�ســنوية وكافة اللتزامات املالية املطلوبة منهم للنقابة.

ب- �ســجل ال�سيادلــة غــر املزاولــني يــدون فيــه اأ�ســماء ال�سيادلة الأع�ســاء يف النقابة الذيــن ل يزاولون املهنة يف 
اململكة واأدوا جميع الر�ســوم ال�ســنوية وكافة اللتزامات املالية املطلوبة منهم للنقابة.

املادة 17  :-
اأ-  ينظــم املجل�ــس جــدوًل �ســنويًا باأ�ســماء ال�سيادلــة املزاولــني مرتبــًا ح�ســب احلــروف الأبجديــة وجــدوًل مماثــًل 

باأ�ســماء ال�سيادلة غر املزاولني الذين اأدوا الر�ســوم ال�ســنوية لغاية )28 �ســباط( من ذلك العام.
ب- يرفع هذان اجلدولن اإىل الوزير للن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 18 :- 
كل �سيــديل مــزاول يعمــل يف القطــاع اخلا�ــس يتاأخــر عــن دفــع الر�ســم ال�ســنوي يف املوعــد املحــدد ل يجــوز لــه  اأ- 
ال�ســتمرار يف مزاولــة املهنــة مــا مل يــوؤدي اإىل �سنــدوق النقابــة الر�ســوم امل�ســتحقة ي�ساف اإليهــا مبلغا ل يزيد 

عــن )% 50( منهــا وين�ســر ا�ســمه يف اجلريــدة الر�ســمية علــى نفقته.
ب- يحــق للمجل�ــس يف الظــروف ال�ســتثنائية القاهــرة اأن ميــدد فــرتة دفــع الر�ســوم دون اإ�سافــة علــى اأن ل يتجاوز 

ذلك �ســتة ا�ســهر من تاريخ ا�ستحقاقها.

املادة 19 :-
ي�سطب ا�سم ال�سيديل من ال�سجل نهائيًا يف احلالت التالية :-

الوفاة. اأ- 
اإذا �سدر قرار تاأديبي قطعي ب�سطب قيده ب�سورة نهائية. ب- 

اإذا تقرر منعه من مزاولة املهنة يف اململكة لأي �سبب من �سلطة خمت�سة قانونًا. ج- 
ــى  ــول عل ــريطة احل�س ــة �س ــات كاذب ــجيل مت نتيجــة تقــدمي اأوراق مــزورة اأو بيان ــس اأن الت�س ــني للمجل� اإذا تب د- 

موافقــة الوزيــر.
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املادة 20 :-
1- يرفع ا�سم ال�سيديل من ال�سجل موؤقتًا يف احلالت التالية :-

اإذا غادر اململكة بق�سد الإقامة الدائمة يف اخلارج. اأ- 
اإذا مل يدفع الر�سم ال�سنوي اأو اأي التزامات مالية م�ستحقة مبوجب هذا القانون. ب- 

اإذا �سدر قرار قطعي مينعه من مزاولة املهنة موؤقتًا. ج- 
اإذا تخلف عن اأداء اليمني املذكورة يف املادة )14( من هذا القانون. د- 

2- لل�سيــديل املقيــم يف اخلــارج اأن يطلــب نقــل قيــده اإىل �ســجل الأع�ســاء غــر املزاولني �ســريطة ال�ســتمرار يف تاأدية 
جميــع اللتزامات املالية املرتتبة ل�سندوق النقابة.

3- لل�سيــديل الــذي رفــع ا�ســمه موؤقتــًا مــن �ســجل ال�سيادلــة املزاولــني اأن يطلب اإعــادة قيــده عند زوال الأ�ســباب التي 
اأدت لهذا الإجراء.

الباب الرابع

الهيئـــة العـــامـــة

املادة 21 :-
تتاألــف الهيئــة العامــة للنقابــة مــن ال�سيادلــة امل�ســجلني يف �ســجل ال�سيادلــة املزاولــني والذيــن اأدوا الر�ســوم ال�ســنوية 
واللتزامــات املاليــة املرتتبــة عليهــم حتــى نهاية ال�ســنة التي ت�ســبق اإجتماع الهيئة العامة ال�ســنوي العــادي على اأن يتم 

ت�ســديد هــذه الإلتزامــات قبــل نهاية �ســهر اآذار من ال�ســنة التي يتم فيها اإنعقــاد الهيئة العامة.

املادة 22 :-
تخت�س الهيئة العامة بالأمور التالية :-

انتخاب النقيب واأع�ساء املجل�س. اأ- 
ب- ت�سديق احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املا�سية و اإقرار امليزانية ال�سنوية التي يقدمها املجل�س.

النظر يف كافة ال�سوؤون التي تتعلق باملهنة. ج- 

املادة 23 :-
للهيئة العامة اأن ت�سع نظامًا داخليًا للنقابة مبوافقة الوزير وي�سمل الأمور التالية :-

�ســوؤون التقاعد وال�سمان الجتماعي وال�سحي لل�سيادلة واإعانتهم واإ�ســعافهم يف حالت املر�س اأو الكوارث  اأ- 
اأو التوقف عن العمل لأ�سباب قاهرة.

ب- تعيني وحتديد ر�سوم الت�سجيل واإعادة الت�سجيل والر�سوم ال�سنوية ملزاولة املهنة.
�سوؤون الدعاية الطبية واأ�س�س توزيع العينات الطبية املجانية. ج- 
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املادة 24 :-
جتتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعًا عاديًا كل �سنة يف الوقت الذي يحدده النظام الداخلي.

 
املادة 25 :-

جتتمــع الهيئــة العامــة للنقابــة اجتماعــًا ا�ســتثنائيًا للنظــر يف اأمــور معينــة تتعلــق باملهنــة بدعــوة توجــه اإىل اأع�سائهــا 
وذلــك بنــاًء علــى قــرار املجل�ــس اأو فريــق مــن الأع�ســاء املزاولــني ل يقــل عن اخلم�ــس وللنقيــب اأو نائبــه يف حالة غيابه 

عنــد ال�ســرورة اأن يدعوهــا للإجتمــاع مبينــًا اأ�ســباب ذلك.

املادة 26 :-
يوجــه النقيــب اأو نائبــه الدعــوة للجتمــاع وين�ســر اإعــلن بذلــك يف �سحيفــة حمليــة ويعلــق يف بهــو النقابة قبل  اأ- 

اأ�ســبوعني من تاريــخ الجتماع.
اإذا تعــذر اإجــراء التبليــغ بكتــب �ســخ�سية اإىل الأع�ســاء املمار�ســني اأو بع�سهــم يكتفــى بالتبليــغ عــن طريــق  ب- 
الإعــلن يف دار النقابــة واإحــدى ال�سحــف املحليــة بالإ�سافــة اإىل التبليــغ بالكتــب ال�ســخ�سية حيثمــا اأمكــن 

ذلك.

املادة 27 :-
اإذا كان الجتمــاع ا�ســتثنائيًا ل يجــوز البحــث يف غــر امل�ســائل التــي ح�ســل الإجتمــاع مــن اجلهــا اإل اإذا كانت مرتبطة 

بها اأو متفرعة عنها وذلك ح�سب تقدير رئي�س الهيئة العامة.

املادة 28 :-
ل ينعقــد اإجتمــاع الهيئــة العامــة اإل بح�ســور الأكرثية املطلقة للأع�ساء املزاولني، واإذا مل تتوفر هذه الأكرثية  اأ- 
يف املرة الأوىل جتدد الدعوة ثانية لإجتماع يعقد بعد خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ الإجتماع الأول على الأكرث، 

وعندها يكون اٌجتماع قانونيًا مهما كان عدد احلا�سرين ويجري هذا احلكم على الجتماعات ال�ستثنائية.
ب- تتخــذ قــرارات الهيئــة العامــة بالأكرثيــة الن�ســبية لأ�ســوات الأع�ســاء احلا�سريــن اإل اإذا ورد ن�س على خلف 

ذلك وعند ت�ســاوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي يكون فيه رئي�ــس اجلل�ســة.

املادة 29 :-
يجــري انتخــاب النقيــب واأع�ســاء املجل�ــس بالقــرتاع ال�ســري يف مركــز النقابــة اأو يف املراكــز النتخابيــة التــي  اأ- 
يحددهــا املجل�ــس وذلــك يف اليــوم ال�ســابع الــذي يقــع بعــد اجتمــاع الهيئة العامة العــادي يف ال�ســنة التي يجري 

النتخــاب فيهــا ويدعــى الأمــني العــام للح�ســور ولــه اأن ينيــب عنــه اأحــد كبار موظفــي الــوزارة يف كل مركز.
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ب- تنتخــب الهيئــة العامــة يف اجتماعهــا العــادي الــذي ي�ســبق النتخــاب جلنــة اأو اكــرث لل�ســراف علــى النتخــاب 
تتاألــف كل منهــا مــن عــدد مــن ال�سيادلــة امل�ســجلني ل يزيــد عــدد اع�سائهــا على ع�ســرة  وينتخبــون من بينهم 
رئي�ســًا لهــا ويجــوز لهــا تعيــني عــدد مــن ال�سيادلــة امل�ســجلني مل�ســاعدتها يف ال�ســراف علــى النتخــاب وفــرز 

ال�ســوات وي�ســرتط يف اع�ســاء جلنــة النتخــاب وامل�ســاعدين لهــا اأن يكونــوا مــن غــر املر�ســحني.
يبلــغ المــني العــام مبوعــد النتخــاب ويعلن املجل�ــس عن مركز اأو مراكز القــرتاع يف ال�سحف املحلية اليومية  ج- 
ويف فروع النقابة يف املحافظات قبل موعد النتخاب بثلثني يومًا وت�سرف خلل هذه املدة بطاقة انتخاب 

لكل ع�سو له حق النتخاب والرت�سيح.
يجري انتخاب النقيب واأع�ساء املجل�ــس على ورقتني منف�سلتني وفق الأمنوذج اخلا�س الذي يقرره املجل�ــس  د- 

لهذه الغاية وتختم ورقة القرتاع بخامت النقابة وتوقع من رئي�س جلنة النتخاب.
تفتــح �سناديــق الإقــرتاع يف متــام ال�ســاعة التا�ســعة مــن �سبــاح يــوم الإنتخــاب وتغلــق يف ال�ســاعة ال�ســابعة مــن  هـ- 
م�ساء اليوم ذاته وتتوىل اللجان يف مراكز القرتاع فرز ال�سوات وتنظم كل منها حم�سرًا بنتيجة النتخاب 
تقوم بتوقيعه وتبليغه اىل جلنة الإ�سراف على الإنتخاب يف املركز الرئي�سي بالطريقة التي يعتمدها املجل�س 

لهذه الغاية وتزود النقابة بن�ســخة من املح�سر.
يجــري فــرز ال�ســوات يف مراكــز الإقــرتاع علنــًا بعــد امتــام عمليــة الإنتخــاب مبا�ســرة وتهمــل اأوراق الإقــرتاع  و- 
غــر املختومــة بخــامت النقابــة وغــر املوقعة من رئي�ــس جلنة الإنتخاب كما تهمل الأوراق اخلالية من الأ�ســماء 
ول حت�ســب الأ�ســماء غــر املقــروءة اأو غــر الوا�سحــة وتلــك التــي تت�سمــن عبــارات تتنافــى مــع الآداب العامــة 
واما الورقة التي تت�سمن اأ�سماء اأكرث من العدد املطلوب لأي مركز من املراكز فيوؤخذ يف هذه احلالة العدد 

املطلــوب مــن الأ�ســماء الأوىل بالت�سل�ســل ويهمل مــا زاد عليه.
يعتــر فائــزًا يف النتخــاب املر�ســح الــذي ح�ســل علــى اأكــرث الأ�ســوات يف املركز الذي يناف�ــس عليه يف املجل�ــس  ز- 
ويف حالة ت�ساوي الأ�سوات بني اإثنني اأو اأكرث من املر�سحني لأي مركز من املراكز فيعتر فائزًا منهم الأقدم 

يف النت�ســاب للنقابة ويف حالة الت�ســاوي يف ذلك يتم اإختيار الفائز عن طريق اإجراء القرعة.

املادة 30 :-
اإذا حالت دون انعقاد الإجتماع ال�ســنوي العام للهيئة العامة ظروف ا�ســتثنائية يقرها وزير ال�سحة تعتمد امليزانية 
ال�ســابقة اأ�سا�ســًا للنفقــات وي�ســتمر النقيــب وهيئــات جمل�ــس النقابة واللجــان املخت�سة يف وظائفهــا اإىل اأن تزول تلك 

الظروف �ســريطة اأن يعقد الجتماع ال�ســنوي العام خلل �ســهر واحد على الأكرث من تاريخ زوال تلك الظروف.

املادة 31 :-
يحــدد املجل�ــس موعــد قبــول طلبــات الرت�ســيح ملن�ســب النقيــب اأو لع�سويــة املجل�ــس قبــل موعــد الجتمــاع الذي  اأ- 
�ســتجري فيها انتخابات النقابة ب�ســهر واحد بحيث ي�ســتمر تقدمي طلبات الرت�ســيح حتى قبل موعد الجتماع 

ب�سبعة اأيام.
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ب- تقدم الطلبات ملكتب النقابة بالريد امل�سجل اأو باليد مقابل �سهادة ا�ستلم.
يتوىل النقيب اإعلن اأ�سماء املر�سحني امل�ستوفني لل�سروط املطلوبة يف مركز النقابة ومراكز الفروع. ج- 

اإذا قــل عــدد املتقدمــني عــن العــدد املطلــوب اأعتــر املر�ســحون امل�ســتوفون لل�ســروط فائزيــن بالتزكيــة ويتم يف  د- 
الجتمــاع انتخــاب العــدد الباقي بطريقة القــرتاع العادي.

املادة 32 :-
ي�سرتط يف طالب الرت�سيح لع�سوية املجل�س اأن يكون :-

اأ-   ع�سوًا يف الهيئة العامة.
ب- غر حمكوم بعقوبة املنع من مزاولة املهنة اأو بعقوبة تاأديبية حترمه حق الرت�سيح.

قد م�سى على تخرجه مدة ل تقل عن خم�س �سنوات وعلى ت�سجيله يف النقابة مدة ل تقل عن �سنتني. ج- 
وبالإ�سافة اإىل ما ذكر يف الفقرتني )اأ و ب( من هذه املادة ي�سرتط يف املر�سح ملركز النقيب:- د- 

١- األ يكون وزيرًا عامًل اأو ي�سغل وظيفة حكومية اأو يف هيئة دولية اأو موؤ�س�سة اأجنبية.  
٢- اأن يكون قد م�سى على تخرجه مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات.  

٣- اأن يكون قد م�سى على ع�سويته يف النقابة مدة ل تقل عن �سنتني.  

الباب اخلام�س

جمـــل�ص النقابـــة

املادة 33 :-
يتوىل �سوؤون النقابة جمل�س موؤلف من نقيب وع�سرة اأع�ساء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التايل :-

اأ-   اأربعة من ال�سيادلة املزاولني اأ�سحاب ال�سيدليات.
- اإثنني من ال�سيادلة املزاولني اأ�سحاب امل�ستودعات.

- اأربعة من ال�سيادلة املزاولني املوظفني يف املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية.
ب- تكون مدة دورة املجل�س ثلث �سنوات.

املادة 34 :-
يجــوز اإعــادة انتخــاب النقيــب لــدورة ثانيــة ول يعــاد انتخابــه بعــد ذلك اإل بعد انق�ســاء دورة واحدة علــى انتهاء مدته 

ال�سابقة.
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املادة 35 :-
يكــون اجتمــاع املجل�ــس قانونيــًا بح�ســور الأكرثيــة املطلقــة لأع�سائــه وت�ســدر القــرارات باأكرثيــة اأ�ســوات احلا�سريــن 

الن�ســبية، واإذا ت�ســاوت الأ�سوات رجحت اجلهة التي بجانبها رئي�ــس اجلل�ســة.

املادة 36 :-
يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لإجتماعات املجل�ــس العادية والإ�ســتثنائية وكافة الأمور التي ت�ســاعد املجل�ــس 

على تنظيم اأعماله وممار�سة �سلحياته وواجباته.

املادة 37 :-
ينتخــب املجل�ــس يف اأول اإجتمــاع لــه مــن بني اأع�سائه نائبًا للنقيب واأمينًا لل�ســر وم�ســاعدًا لــه واأمينًا لل�سندوق  اأ- 

وم�ساعدًا له.
ب- يعني املجل�س اأع�ساء اللجان التي يراها مل�ساعدته يف تنظيم اأعماله.

املادة 38 :-
يحــدد النظــام الداخلــي توزيــع الأعمــال بــني الأع�ســاء وطريقــة اإ�ســراف اأمــني ال�ســر علــى ال�ســوؤون الإدارية واإ�ســراف 

اأمــني ال�سنــدوق علــى ال�ســوؤون املاليــة واملفو�ســني بالتوقيع عن املجل�ــس يف الأمور املالية.

املادة 39 :-
يجتمــع املجل�ــس مــرة كل �ســهر علــى الأقــل بدعــوة مــن النقيــب اأو نائبه يف حــال غيابه اأو من اأمني ال�ســر يف حال غياب 

النقيب ونائبه.

املادة 40 :-
ميثل النقيب النقابة ويراأ�ــس اإجتماعات الهيئة العامة واملجل�ــس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان  اأ- 

عليها وفقًا للقوانني املرعية.
يقــوم نائــب النقيــب مقــام النقيــب وميار�ــس كافــة �سلحياته يف حــال غيابــه اأو اإذا تعذر عليه القيــام باأعماله  ب- 

اأو اإذا اأنابــه النقيب بذلك.

املادة 41 :-
اإذا �ســغر مركــز النقيــب لأي �ســبب يتــوىل نائبــه اأعمالــه حتــى موعــد اأول اجتمــاع عــادي للهيئــة عامــة حيــث  اأ- 

يجــري انتخــاب خلــف لــه للمــدة املتبقيــة مــن الــدورة.
اإذا غــاب النقيــب ونائبــه ملــدة ل تزيــد علــى ثلثــة ا�ســهر يقــوم مقامهمــا اأمــني ال�ســر يف رئا�ســة اجتماعــات  ب- 

املجل�ــس وتنفيــذ قراراتــه.
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اإذا �ســغر مركــز النقيــب ونائبــه فعلــى اأمــني ال�ســر دعــوة املجل�ــس للنعقــاد خــلل اأ�ســبوع واحــد لنتــداب نائب  ج- 
نقيــب جديد.

اإذا ا�ســتقال ع�ســو اأو عــدد ل يزيــد علــى اأربعــة اأع�ساء من املجل�ــس اأو �ســغرت مقاعدهــم اأو تعذر عليم مزاولة  د- 
ع�سويتهــم فيدعــى مــن ح�ســل علــى اكــرث الأ�ســوات بعــد الفائزيــن ح�ســب تق�ســيمات املــادة )33( بالت�سل�ســل 
لإمــلء املراكــز ال�ســاغرة للمــدة املتبقيــة مــن دورة املجل�ــس وعنــد ت�ســاوي الأ�ســوات يعتــر الأقــدم يف التخــرج 
واإل فالأكــر �ســنًا، واإذا مل يكــن هنالــك مــن يخلــف الع�ســو اأو الأع�ســاء الذين �ســغرت مقاعدهم فينتخب من 

يخلفهــم يف اأول اإجتمــاع عــادي للهيئــة العامة.
اإذا بلــغ عــدد امل�ســتقيلني مــن الأع�ســاء اأو الذيــن �ســغرت مقاعدهــم خم�ســة فاأكرث يعتر املجل�ــس منحل وعلى  هـ- 
الوزير دعوة الهيئة العامة خلل �سهر واحد من تاريخ �سغور اآخر تلك املراكز لإنتخاب جمل�س جديد للمدة 

املتبقية من دورة املجل�ــس ال�سابق.

املادة 42 :- 
يعتر الع�سو فاقدًا لع�سويته بقرار من املجل�س اإذا :-

تاأخر عن تلبية الدعوة لإجتماعات املجل�س ثلث مرات متتالية بدون معذرة م�سروعة يقبلها املجل�س. اأ- 
ب- �سدر بحقه قرار تاأديبي يحرمه من الرت�سح لع�سوية املجل�س.

املادة 43 :-
ت�سمل اإخت�سا�سات املجل�س كل ما يتعلق ب�سوؤون النقابة ومزاولة املهنة وعلى الأخ�س :-

جميع الإخت�سا�سات املن�سو�س عليها يف هذا القانون. اأ- 
ب- النظر يف طلبات ت�سجيل ال�سيادلة واتخاذ القرارات ب�ساأنها.

املحافظة على مبادئ املهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة املنت�سبني اإليها. ج- 
اإدارة �سوؤون النقابة وحت�سيل الر�سوم والعوائد امل�ستحقة لها وا�ستثمار اأموالها. د- 

هـ- دعوة الهيئة العامة للإجتماع وتنفيذ قراراتها.
ت�سكيل اللجان املختلفة التي تتطلبها م�سلحة املهنة. و- 

ال�سرتاك يف املوؤمترات ذات العلقة بال�سوؤون الدوائية التي تدعى اإليها النقابة وانتداب من ميثلها فيها. ز- 
اإ�سدار الن�سرات املهنية. ح- 

ط- التو�سط بني اأع�ساء النقابة حلل اأي منازعات تتعلق مبزاولة املهنة.
و�سع اأ�س�س التعاقد بني ال�سيدليات و�سركات و�سناديق التاأمني. ي- 
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املادة 44 :-
ي�سدر الوزير بت�سيب من املجل�س التعليمات التالية :-

حتديد �ساعات الدوام والعطلة الأ�سبوعية للموؤ�س�سات ال�سيدلنية. اأ- 
ب- حتديد الإجازات ال�سنوية لل�سيادلة.

حتديد اأخلدمات املتوجبه على املوؤ�س�سات ال�سيدلنية يف الظروف الإ�ستثنائية. ج- 
حتديــد وت�ســمية وان�ســاء والغــاء مركــز او مراكــز تدريــب وتعليــم وتخريــج م�ســاعدي ال�سيادلــة يف القطــاع  د- 

اخلا�ــس ح�ســب القوانــني والنظمــة املرعيــة.

املادة 45 :-
للمجل�ــس اأن ي�ســتاأجر اأو ميتلــك مــا يحتــاج اليــه مــن اأبنيــة واأن يعــني املوظفــني اللزمــني لأعمــال النقابــة بالرواتــب 

والأجــور التــي يراهــا تتفــق مــع كفــاءة كل موظف.

الباب ال�صاد�س

الطعن بقرارات الهيئة العامة

املادة 46 :-
قرارات الهيئة العامة و املجل�س قابلة للإعرتا�س لدى املحاكم املخت�سة.

الباب ال�صابع

حقوق ال�سيادلة وواجباتهم

املادة 47 :-
يحظر على ال�سيديل اأن :-

يكون م�سوؤوًل عن اأكرث من موؤ�س�سة �سيدلنية واحدة. اأ- 
يتعاطى يف �سيدليته غر جتارة الأدوية واملواد الأخرى املذكورة يف قانون مزاولة مهنة ال�سيدلة. ب- 

ي�ســتعمل اأو ي�ســمح با�ســتعمال املوؤ�س�ســة ال�سيدلنيــة اأو ق�ســم منهــا مــن قبــل �ســخ�س اآخــر اأو اأكــرث لعر�ــس  ج- 
ب�ساعتــه اأو بيعهــا اأو ملزاولــة مهنــة اأخــرى.



 17نقابة ال�صيادلة الأردنيني

املادة 48 :-
علــى ال�سيــديل اأن يديــر ويراقــب بنف�ســه اأعمــال موؤ�س�ســته ولــه اأن يعني �سيدليًا مــن الأع�ساء املزاولني يكون م�ســوؤوًل 

اأو م�ساعدًا له.

املادة 49 :-
يعتر ال�سيديل م�سوؤوًل يف موؤ�س�سته عن اأعمال امل�ستخدمني يف اإعداد الأدوية وبيعها والتقيد باآداب املهنة.

املادة 50 :-
على كل �سيديل اأن يقيم يف املدينة اأو القرية التي تقع بها �سيدليته اإل يف الأحوال اخلا�سة التي يجيزها الوزير.

املادة 51 :-
يحظر علي اأٍي كان توجيه م�سرتي الدواء اإىل موؤ�س�سة �سيدلنية معينة. اأ- 

ب- يحظــر علــى الطبيــب اأن يكــون �ســريكًا ب�ســكل مبا�ســر اأو غــر مبا�ســر يف اأي �سيدليــة عامــة اأو م�ســتودع اأدويــة 
اأو م�سنــع للأدويــة ل متتلكــه �ســركة م�ســاهمة عامــة ويكــون لهــذه الفقرة اثر رجعي ويعطى للطبيب فرتة �ســتة 

اأ�ســهر بعــد ن�ســر هــذا القانــون يف اجلريدة الر�ســمية لتوفيق اأو�ساعه ح�ســب اأحــكام هذه الفرتة.
يحظر الإعلن اأو قبول الإعلن عن اأي دواء يف ال�سحف واملجلت غر ال�سيدلنية اأو الطبية ويف الإذاعة  ج- 

ويف التلفزيون واأي و�سيلة اإعلمية اأخرى اإل مبوافقة جلنة ي�سكلها املجل�س والوزير لهذا الغر�س.
يحظر على ال�سيديل �سراء اأي دواء اإل من موؤ�س�سة  �سيدلنية. د- 

املادة 52 :-
علــى ال�سيــديل المتنــاع عــن كل مزاحمــة اأو م�ساربــة جتاريــة اأو جتريــح لزملئــه وكل مــا مــن �ســاأنه اأن مي�ــس كرامة 

املهنة واآدابها.

املادة 53 :-
يحظر على ال�سيديل الدعاية لنف�سه اأو الإعلن عن موؤ�س�سته مبا ل يتفق وكرامة املهنة وتقاليدها.

املادة 54 :-
ــه والقوانــني  ــتناد اإلي ــادرة بالإ�س ــة والأنظمــة والتعليمــات والقــرارات ال�س ــون النقاب ــد بقان ــى ال�سيــديل اأن يتقي عل

والأنظمــة والتعليمــات املرعيــة.
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الباب الثامن

ال�سلطة التاأديبيـة

املادة 55 :-
كل �سيــديل اأخــل بواجباتــه املهنيــة خلفــًا لإحــكام هــذا القانــون اأو الأنظمــة اأو التعليمــات اأو الأوامــر ال�ســادرة 
مبقت�ســاه اأو امتنــع عــن تنفيــذ قــرارات الهيئــة العامــة اأو املجل�ــس اأو اأي �ســلطة خمت�ســة مبوجب هذا القانــون اأو اقدم 
على عمل ينال من �سرف املهنة واآدابها اأو ت�سرف يف حياته اخلا�سة ت�سرفًا يحط من قدرها و�سمعتها فاإنه يعر�س 

نف�ســه لواحــدة اأو اكــرث من العقوبــات التاأديبية التالية :-
التنبيه. اأ- 
التوبيخ. ب- 

الغرامة النقدية من )50( اإىل )2000( دينار تدفع ل�سندوق النقابة. ج- 
املنع من مزاولة املهنة موؤقتًا مدة ل تتجاوز �سنة واحدة. د- 

املنع من مزاولة املهنة نهائيًا بحكم من املحكمة املخت�سة. هـ- 

املادة 56 :-
ي�ســكل جمل�ــس التاأديب من النقيب رئي�ســًا واثنني من اأع�ساء املجل�ــس يعينهما املجل�ــس فور انتخابه وع�سوين  اأ- 
اآخرين يعينهما الوزير من ال�سيادلة الأع�ساء يف النقابة خلل �سهر من طلب النقيب وعلى اأن ل تقل درجة 

اأي منهما عن الرابعة فيما اإذا كانا من ال�سيادلة املوظفني.
ب- اذا تغيــب اأو تعــذر ح�ســور اأي مــن اأع�ســاء جمل�ــس التاأديــب لأي �ســبب كان، ينتــدب الوزيــر اأو النقيــب ح�ســب 

الخت�سا�ــس من يكمل ت�ســكيله.
اإذا تعــذر علــى النقيــب رئا�ســة جمل�ــس التاأديــب لأي �ســبب فيقــوم مقامــه نائبــه وان تعــذر ذلك يتوىل الرئا�ســة  ج- 

اأكر الأع�ساء �ســنًا.
ملجل�س التاأديب ا�ستدعاء خبر ق�سائي حل�سور اجلل�سات ب�سفة م�ست�سار. د- 

تنح�ســر مهمــة جمل�ــس التاأديــب بال�سيادلــة اخل�سو�سيــني )يف القطــاع اخلا�ــس( . وتبلــغ اأحــكام جمال�ــس  هـ- 
التاأديــب يف كل احلــالت للوزيــر واملجل�ــس كمــا تبلــغ لهمــا اأحــكام جمال�ــس التاأديــب يف الــوزارة  اأو اجلي�ــس.

املادة 57 :-
يجوز رد اأع�ساء جمل�س التاأديب اأو اأحدهم عند وجوب �سبب من اأ�سباب رد الق�ساة. اأ- 

اإذا قبــل الــرد وتعــذر عقــد اجلل�ســة لعــدم توفــر الن�ســاب يتــم اختيــار الأع�ســاء بنف�ــس الطريقــة التــي مت فيهــا  ب- 
اختيــار الأع�ســاء الأ�سليني.
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املادة 58 :-
ينظر املجل�س ق�سايا املخالفات يف الأحوال التالية :-

اإذا تلقى طلبًا خطيًا من وزير ال�سحة اأو النيابة العامة. اأ- 
اإذا حكم على ال�سيديل ب�سورة قطعية بعقوبة ال�ســجن اأو احلق ال�ســخ�سي لأمور مت�ــس ا�ســتقامته اأو �ســرفه  ب- 

اأو كفاءته وعلى النيابة اأن تخطر املجل�س باإيقاع تلك العقوبة.
اإذا و�سل اإىل علم املجل�س ارتكاب ال�سيديل للمخالفات رغم عدم ورود �سكوى. ج- 

بناًء على �سكوى خطية من اأحد ال�سيادلة اأو املواطنني. د- 
بنــاًء علــى طلــب خطــي مــن ال�سيــديل نف�ســه اإذا راأى انــه مو�ســع تهمــة غــر حمقــة ورغــب يف اللجــوء اإىل  هـ- 

النقابــة.

املادة 59 :-
عند توفر القناعة لدى املجل�س بوجود ق�سية �سد ال�سيديل يعني �سيدليًا اأو اأكرث لإجراء حتقيق اأويل. اأ- 

ب- يبلغ املحقق ال�سيديل امل�ستكي عليه م�سمون الأمور املن�سوبة اإليه وي�ستمع اإىل اأقواله.
للمحقــق اأن ي�ســتمع لل�ســهود وي�ســتعني باملرتجمــني حتــت الق�ســم ولــه اأن يطلــب امل�ســتندات وتطبيــق الإم�ســاء  ج- 

والك�سف.
يرفــع املحقــق تقريــره اإىل النقيــب الــذي يعر�ــس بــدوره نتيجــة التحقيــق علــى املجل�ــس الــذي يقــرر اإ�ســتنادًا  د- 

للتحقيــق حفــظ الق�سيــة اأو اإحالتهــا ملجل�ــس التاأديــب.
هـ-  للمجل�ــس اأن يكلــف ال�سيــديل الإجابــة علــى ال�ســكوى او يحيلــه مبا�ســرة ملجل�ــس التاأديــب اإذا راأى اأن املو�ســوع 

ل يحتــاج اإىل حتقيق.

املادة 60 :-
اإن توقــف اأو انقطــاع ال�سيــديل عــن مزاولــة املهنــة ل مينــع مــن حماكمتــه تاأديبيــًا عــن اأعمــال ارتكبهــا اأثنــاء مزاولتــه 

املهنة.

املادة 61 :-
يتبــع جمل�ــس التاأديــب يف التحقيــق واملحاكمــة الطــرق التي ت�سمن حقوق الدفاع وتوؤمن العدالة وله اأن ي�ســتمع  اأ- 

لل�ســهود وان يطلب جلبهم بوا�ســطة ال�سرطة.
ب- تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق املتعلقة بال�سكوى والأحكام بوا�سطة اأحد موظفي النقابة اأو الريد امل�سجل.
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اإذا امتنــع ال�ســاهد عــن ح�ســوره عــن ال�ســهادة اأو اأدىل ب�ســهادة كاذبــة فلمجل�ــس التاأديــب حــق اإحالتــه اإىل  ج- 
النيابــة العامــة ملعاقبتــه كمــا لــو فعــل ذلــك اأمــام حمكمــة نظاميــة.

لل�سيديل امل�ستكى عليه اأن ي�ستعني مبحام اأو �سيديل للدفاع عنه. د- 
يقرر جمل�س التاأديب نفقات ال�سهود ويدفعها الطرف غر املحق. هـ- 

املادة 62 :-
للمجل�ــس بنــاًء علــى تن�ســيب املجل�ــس التاأديبــي اإذا راأى اأن هنالــك اأ�ســبابا كافيــة اأن يوقــف ال�سيــديل امل�ســتكي عليــه 
موؤقتــًا عــن مزاولــة املهنــة حتــى نتيجــة املحاكمــة التاأديبية وحت�ســب هذه املدة مــن اأ�سل املدة التي �ســيحكم مبنعه من 

مزاولــة املهنــة خللهــا فيمــا اإذا �ســدر احلكم مبثل هــذه العقوبة.

املادة 63 :-
جل�ســات جمل�ــس التاأديــب �ســرية ول يجــوز ن�ســر الأحــكام ال�ســادرة عنــه اإل بعــد اكت�ســابها الدرجــة القطعيــة  اأ- 

مبوافقــة املجل�ــس.
ب- تخ�ســع خمابــرات واإجــراءات التاأديــب يف جميــع اأدوارهــا ومراحلهــا لل�ســرية التامــة ويحظــر علــى جميــع ذوي 

العلقة اإف�ســاء هذه ال�ســرية حتت طائلة العقاب.

املادة 64 :-
يجتمع املجل�س التاأديبي وت�سدر قراراته باأغلبية الأ�سوات وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.

املادة 65 :-
يحق للم�ستكي وامل�ستكى عليه ا�ستئناف القرار ال�سادر عن جمل�س التاأديب اإىل جمل�س التاأديب الأعلى. اأ- 

ب- يقدم ال�ســتئناف بوا�ســطة اأمني �ســر النقابة خلل خم�ســة ع�ســر يوما تبداأ من اليوم التايل لتفهم احلكم اإذا 
كان وجاهيًا اأو تبليغه بالريد امل�سجل اأو اإي�ساله باليد اأو اإعلنه اإذا تعذر التبليغ مبا�سرة.

املادة 66 :-
يوؤلــف جمل�ــس التاأديــب الأعلــى مــن الوزيــر رئي�ســًا و�سيدليــني يعينهمــا الوزيــر ل تقــل درجتهمــا عــن الثالثــة  اأ- 

واأربعــة �سيادلــة ل تقــل مزاولتهــم للمهنــة عــن ع�ســر �ســنوات يعينهــم املجل�ــس فــور انتخابــه.
ت�ســري علــى هــذا املجل�ــس مــن حيــث مدتــه واإجراءاتــه واأ�سول رد اعتبــار وانتداب من يحل حمل مــن يتغيب اأو  ب- 

يتعذر ح�سوره منهم كافة الأحكام املتعلقة مبجل�س التاأديب املن�سو�س عنها يف هذا القانون.
قرارات املجل�س الأعلى ت�سدر باأكرثية الآراء. ج- 
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املادة 67 :-
قرارات جمل�س التاأديب الأعلى نهائية وغر قابلة للطعن.

املادة 68 :-
اأن ترئة ال�سيديل من تهمة جزائية ل حتول دون اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحقه عن التهمة نف�سها.

املادة 69 :-
ت�ســجل يف �ســجل خا�ــس الأحــكام التاأديبيــة ال�ســادرة بحــق املحكــوم عليهــم بعــد اكت�ســابها الدرجــة القطعيــة وحتفظ 

�سورة عنها يف ملف امل�ســتكي عليه وتنفذ بوا�ســطة النيابة العامة.

الباب التا�صع

موارد النقابة - وال�سوؤون املالية

املادة 70 :-
تبداأ ال�سنة املالية للنقابة يف الأول من كانون الثاين وتنتهي يف اآخر كانون الأول من كل عام.

املادة 71 :-
تتاألف موارد النقابة من :- اأ- 

1- ر�سوم الت�سجيل و اإعادة الت�سجيل يف النقابة.
2- ر�سوم مزاولة املهنة ال�سنوية.

3- اأي هبات اأو ترعات ترد اإىل النقابة �سريطة موافقة جمل�س الوزراء عليها اإذا كانت من م�سدر غر اأردين.
4- الغرامات التي حتكم بها جمال�س التاأديب.

5- ريع ا موال النقابة وعوائد م�ساريعها.
6- بدالت ال�سرتاكات يف مطبوعات النقابة.

7- ومــن ن�ســبة ل تزيــد عــن )%5( مــن دخــل ال�سيــديل مــن مهنــة ال�سيدلــة ح�ســب التقديــر النهائــي لــدى 
دائــرة �سريبة الدخــل.

8- الإلتزامات املالية املحددة وفق اأحكام النظام الداخلي للنقابة.
9- اأي بدل تتقا�ساه النقابة مقابل اخلدمات التي تقدمها.

ب- حتدد هذه املوارد وكيفية فر�سها وا�ستيفائها يف النظام الداخلي.



نقابة ال�صيادلة الأردنيني 22

املادة 72 :- 
ين�ســاأ يف النقابــة �سنــدوق للتقاعــد و�سنــدوق للتاأمــني ال�سحــي و�سنــدوق تعوي�ســات العجــز والوفــاة علــى اأن  اأ- 
حتدد الأحكام املتعلقة بان�ســائها وغاياتها وطريقة اإدارتها و�ســروط الإنت�ســاب اإليها والإ�ســرتاك يف اأٍي منها 

والر�ســوم املرتتبــة علــى ذلــك و�ســائر الأمــور املتعلقــة بهــا مبوجب الأنظمــة التي ت�سدر لــكل منها.
يتــوىل املجل�ــس اإدارة املــوارد املاليــة للنقابــة و�سندوق التقاعد و�سندوق التاأمــني ال�سحي و�سندوق تعوي�سات  ب- 
العجــز والوفــاة واأي �سنــدوق اآخــر ين�ســاأ يف النقابــة وللمجل�ــس ان يفو�س خطيًا اأيًا مــن �سلحياته املحددة يف 

هــذه الفقــرة اىل جلنة اإدارة اأي �سندوق.

املادة 73 :-
ي�سع املجل�س يف كل �سنة ميزانية لل�سنة املالية املقبلة ويعر�سها على الهيئة العامة للت�سديق. اأ- 

ب- ي�سع املجل�س احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية ال�سابقة اإىل الهيئة العامة للت�سديق عليه.
اإىل اأن تقر امليزانية اجلديدة يتم ال�سرف �سمن حدود امليزانية لل�سنة املنتهية. ج- 

اإذا حالــت ظــروف ا�ســتثنائية دون انعقــاد الهيئــة العامة يف مواعيدها القانونية وت�سديق امليزانية واحل�ســاب  د- 
اخلتامي ي�ستمر يف اجلباية والأنفاق على اأ�سا�س امليزانية ال�سابقة اإىل اأن جتتمع الهيئة العامة وتقر امليزانية 

اجلديدة.

املادة 74 :-
تودع النقود والأوراق املالية با�سم النقابة يف م�سرف اأو اأكرث يعني بقرار من جمل�س النقابة. اأ- 

ب- ل يجوز الت�سرف يف �سيء من اأموال النقابة اإل بقرار من املجل�س.
اأوامر ال�سرف يوقعها النقيب واأمني ال�سندوق اأو من ينوب عنهما بقرار  املجل�س. ج- 

يحدد النظام الداخلي املبلغ الذي يجوز الإحتفاظ به يف خزانة النقابة. د- 
ل يجــوز اإنفــاق اأي نفقــات اأو رواتــب اإل مــن العتمــادات املر�ســودة لهــا يف املوازنــة ويجــوز للمجل�ــس اأن ينقــل  هـ- 

خم�س�ســات مــن بنــد يف املوازنــة اإىل بند اآخر.
تنظيم كافة الأمور املبحوث عنها يف هذا الف�سل مبوجب النظام الداخلي. و- 
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الباب العا�صر

اأحكام عامة

املادة 75 :-
تعفــى النقابــة مــن �سريبــة امل�ســقفات و�سريبــة املعــارف ومــن ر�ســوم طوابــع الــواردات ومــن الطوابــع الريديــة علــى 

مرا�ســلتها.

املادة 76 :-
ل ت�سري اأحكام القوانني اخلا�سة بالإجتماعات العامة على اإجتماعات النقابة التي تعقد للبحث يف �سوؤون النقابة.

املادة 77 :-
علــى النيابــة العامــة اأن تخطــر جمل�ــس النقابــة قبــل ال�ســروع يف التحقيــق يف اأي �ســكوى او اتخــاذ اأي اإجــراء �ســد 
ال�سيديل وللنقيب اأو من ينتدبه اأن يح�سر جميع مراحل التحقيق ويف حالة اجلرم امل�سهود يبلغ النقيب اأو املجل�س 

بال�ســرعة املمكنــة مبا مت مــن اإجراءات.

املادة 78 :-
يجــوز ملجل�ــس الــوزراء بتن�ســيب مــن الوزيــر حــل جمل�ــس النقابــة ملقت�سيــات الأمــن  وال�ســلمة العامــة وتعيــني جلنــة 
موؤلفة من �سبعة اأ�سخا�س على الأقل من ذوي الإخت�سا�س ما اأمكن برئا�سة الوزير متار�س كافة �سلحيات ومهام 

جمل�ــس النقابــة ويكــون قرار جمل�ــس الــوزراء قطعيًا غــر قابل للطعن.

املادة 79 :-
ل يجــوز قيــام جتمــع نقابــي اإل بقــرار مــن جمل�ــس الوزراء اأو تن�ســيب الوزير املخت�س وموافقة جمل�ــس الوزراء  اأ- 

علــى نظامه الداخلي.
ب- يحــل التجمــع النقابــي بقــرار من جمل�ــس الوزراء لأمور اأمنية ولل�ســلمة العامة ويكون قــراره قطعيًا غر قابل 

للطعن.

املادة 80 :-
يبقى املجل�س احلايل قائمًا حلني عقد اأول اإجتماع عادي للهيئة العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
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املادة 81 :-
اإىل اأن ت�سدر الأنظمة املن�سو�س عليها يف هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة املعمول بها عند نفاذه �ســارية املفعول 
كاأمنــا هــي �ســادرة مبوجبــه وذلــك علــى جميــع الأحــوال التــي مل يــرد ب�ســاأنها ن�ــس خمالــف يف هــذا القانــون اأو قانــون 

مزاولــة مهنة ال�سيدلة.

املادة 82 :-
مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )81( يلغــى هــذا القانــون قانــون نقابــة ال�سيادلــة رقــم)10( ل�ســنة )1957( ومــا طراأ 
عليــه مــن تعديــلت واأي ت�ســريع اآخــر اإىل املــدى الــذي يتعار�س فيه مع اأحكام هذا القانون با�ســتثناء ما ورد يف قانون 

مزاولــة مهنة ال�سيدلة.

املادة 83 :-
رئي�س الوزراء ووزيرا ال�سحة والعدلية مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

قرار رقم 12 ل�صنة 1975
�سادر عن الديوان اخلا�ص بتف�سري القوانني

 
بنــاًء علــى طلــب دولــة رئي�ــس الــوزراء بكتابــه املــوؤرخ يف )06/04/1975( رقــم )ن/4385/3( اجتمــع الديــوان 
اخلا�س بتف�ســر القوانني لأجل تف�ســر ن�سو�س قانون نقابة ال�سيادلة رقم )51( ل�ســنة )1972( وبيان ما يلي :-

» اإذا كان ال�ســخ�س الــذي يــزاول مهنــة ال�سيدلــة يجمــع بــني اأكــرث مــن حالــة من احلــالت املن�سو�س عليهــا يف املادة 
)33/ اأ( مــن هــذا القانــون كاأن يكــون موظفــًا يف موؤ�س�ســة ر�ســمية اأو اأهليــة وبنف�ــس الوقــت �ساحــب م�ســتودع اأدوية اأو 
�ساحب �سيدلية - هل يكون له اخليار يف اأن ير�ســح نف�ســه لع�سوية النقابة عن اأي فئة من الفئات املبحوث عنها يف 
هذه املادة اأم اأن حقه يف الرت�سيح للع�سوية يجب اأن يقرر على اأ�سا�س الفئة ذات الر�سم الأعلى اأو املمار�سة الفعلية«.

وبعــد الطــلع علــى كتــاب وزيــر ال�سحــة املوجــه لرئي�ــس الــوزراء بتاريــخ )03/04/1975( وتدقيــق الن�سو�ــس 
القانونيــة يتبــني :-

اإن املادة )32( من القانون املطلوب تف�ســرها ت�ســرتط يف طالب الرت�ســيح لع�سوية جمل�ــس النقابة اأن يكون   -1
ع�ســوا يف الهيئة العامة.
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اإن الفقــرة )اأ( مــن املــادة )21( تن�ــس علــى اأن الهيئــة العامــة للنقابــة تتاألــف مــن ال�سيادلــة امل�ســجلني يف    -2
�ســجل ال�سيادلــة املزاولــني والذيــن اأدوا الر�ســوم ال�ســنوية واللتزامــات املاليــة امل�ســتحقة قبــل موعــد اجتمــاع 

الهيئــة العامــة بثلثــني يومــًا علــى الأقل.
اإن الفقــرة )اأ( مــن املــادة )33( تن�ــس علــى اأن جمل�ــس نقابــة ال�سيادلــة يتاألــف مــن نقيــب وع�ســرة اأع�ســاء    -3

تنتخبهــم الهيئــة العامــة علــى النحــو التايل :-
اأربعة من ال�سيادلة املزاولني اأ�سحاب ال�سيدليات. اأ- 

ب- ثلثة من ال�سيادلة اأ�سحاب امل�ستودعات.
ثلثة من ال�سيادلة املزاولني املوظفني يف املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية. ج- 

ومن هذه الن�سو�س يت�سح اأن وا�سع القانون قد وزع مراكز اأع�ساء جمل�س النقابة بني ثلث فئات :-
الفئة الأوىل : اأ�سحاب ال�سيدليات وميثلهم  اأربعة من ال�سيادلة. اأ- 
الفئة الثانية : اأ�سحاب امل�ستودعات وميثلهم ثلثة من ال�سيادلة. ب- 

الفئة الثالثة : املوظفون يف املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية وميثلهم ثلثة من ال�سيادلة. ج- 

كمــا اأنــه اأجــاز ملــن يتعاطــى مهنــة ال�سيدلــة اأن يكــون موظفــًا يف موؤ�س�ســة ر�ســمية اأو اأهليــة وبنف�ــس الوقــت �ساحــب 
�سيدليــة اأو �ساحــب م�ســتودع اأدويــة اأي اأن يجمــع بــني اكــرث مــن حالــة مــن هــذه احلــالت.

وحيــث اأن مــا ي�ســتفاد مــن جممــوع ن�سو�ــس القانــون اأن كل ع�ســو يف الهيئــة العامــة يحــق لــه اأن ير�ســح نف�ســه لع�سوية 
جمل�ــس النقابــة عــن الفئــة التــي ينتمــي اإليــا فــاإن مــا ينبني على ذلك كلــه اأن ال�سيديل الذي ينتمي لكــرث من فئة من 
الفئــات الثــلث امل�ســار اإليهــا يف املــادة )33/اأ( يكــون لــه اخليــار يف اأن ير�ســح نف�ســه عــن فئة واحدة مــن هذه الفئات 

بقطــع النظــر عــن مقــدار الر�ســم ال�ســنوي املكلف بتاأديته وعن املمار�ســة الفعلية لأي مــن هذه الفئات.

هذا ما نقرره يف تف�سر الن�سو�س املطلوب تف�سرها

�سدر بتاريخ )09/04/1957(
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نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�سمية
مبقت�سى املادة ) 31 ( من الد�ستور وبناًء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ )07/05/1974(

ناأمر بو�سع النظامني التاليني :- 
1- النظام الداخلي لنقابة ال�سيادلة ل�سنة 1974

2- نظام التقاعد وال�سمان الجتماعي لل�سيادلة �سنة 1974

نظام رقم 45 ل�صنة 1974
النظام الداخلي لنقابة ال�سيادلة يف اململكة الأردنية الها�سمية )*(

الف�صل الأول
اأحكـــــــــــــام عامـــــــــــة

املادة 1:-
ي�ســمى هــذا النظــام) النظــام الداخلــي لنقابــة ال�سيادلــة لعــام 1974( ويعمــل بــه بعــد �ســهر مــن تاريــخ ن�ســره يف 

اجلريــدة الر�ســمية.

املادة 2 :-
يطبق هذا النظام على جميع ال�سيادلة امل�سجلني لدى نقابة ال�سيادلة يف اململكة الأردنية الها�سمية.

الف�صل الثاين
الهيئـــة العامـــة

املادة 3 :-
علــى كل �سيــديل اأن يكــون م�ســجًل يف النقابــة ومرخ�ســًا مــن الــوزارة قبــل اأن ميار�ــس املهنــة يف اململكــة الأردنيــة 

الها�ســمية.

)*( ن�سر هذا النظام يف ال�سفحة )842( من العدد )2494( من اجلريدة الر�سمية ال�سادرة بتاريخ )01/06/1974(.
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املادة 4 :-
ينظم املجل�س �سجًل باأ�سماء ال�سيادلة امل�سموح لهم مبمار�سة املهنة م�سل�سًل ح�سب تاريخ الت�سجيل.

املادة 5 :-
ينظــم املجل�ــس جــدوًل �ســنويًا مرتبــًا ح�ســب احلــروف الأبجديــة باأ�ســماء ال�سيادلــة املزاولــني وجــدوًل مماثًل  اأ- 
باأ�ســماء ال�سيادلة غر املزاولني ب�ســرط اأن ل يدرج يف اأي من اجلدولني اإل من اأدى الر�ســوم املتحققة لغاية 

)28 �ســباط( من ذلك العام.
ب- يرفع هذان اجلدولن اإىل الوزير للن�سر  يف اجلريدة الر�سمية.

يبلــغ اجلــدولن بعــد الن�ســر يف اجلريــدة الر�ســمية اإىل نقابــة الأطبــاء اأو اأي هيئــة طبيــة اأخــرى بقــرار مــن  ج- 
املجل�ــس.

يــدرج يف جــداول ملحقــة اأ�ســماء مــن ي�ســددون الر�ســوم بعــد ذلــك التاريــخ وي�ســري عليهــا نف�ــس الأحــكام التــي  د- 
ت�ســري علــى اجلــدول الأ�سلي.

يحق لأي ع�سو من اأع�ساء النقابة الإطلع على اجلداول املنظمة ح�سب اأحكام هذه املادة. هـ- 

املادة 6 :-
مينــع ال�سيــديل املوقــوف عــن ممار�ســة املهنــة موؤقتــًا بقــرار مــن املجل�ــس امل�ســاركة يف اجتماعــات الهيئــة العامــة كمــا 

يفقــد ع�سويتــه يف املجل�ــس واللجــان طيلــة الــدورة النتخابيــة اإذا كان ع�ســوًا فيهــا.

املادة 7 :-
اأ*- تعقد الهيئة العامة لنقابة ال�سيادلة اجتماعها ال�سنوي العادي يف الن�سف الثاين من �سهر ني�سان.

ب- يوقــع الأع�ســاء احلا�ســرون علــى �ســجل خا�ــس يعــده جمل�ــس النقابــة يــدون فيــه اأمــني ال�ســر حم�ســر اجلل�ســة 
والقــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة العامــة يف اجتماعاتهــا ال�ســنوية العاديــة والإ�ســتثنائية.

*نظام رقم ) 21 ( ل�سنة 1975 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة ال�سيادلة
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الف�صل الثالث
جمـــل�س النقابــــة

املادة 8 :-
يتــوىل املجل�ــس �ســوؤون النقابــة وفــق اأحــكام قانونهــا واأنظمتهــا ولــه اأن يعــني اللجان ال�سروريــة لأعماله علــى اأن تنتهي 

مــدة هــذه اللجــان بانتهاء مدة املجل�ــس الذي عينهــا اأو بانتهاء املهمة التي انتدبت لها.

املادة 9 :-
يعقــد املجل�ــس جل�ســاته العاديــة مــرة علــى الأقــل كل �ســهر ويجتمع يف جل�ســات  غــر عادية بدعوة من النقيــب اأو نائبه 

يف حالة غيابه اأو بطلب اأربعة من اأع�سائه ويعني النقيب اأو نائبه عند غيابه تاريخ وحمل انعقادها.

املادة 10 :-
يعــني النقيــب بالت�ســاور مــع اأمــني ال�ســر جــدول اأعمــال اجلل�ســات العاديــة وللنقيــب وجمل�ــس النقابــة اإ�سافــة مــادة او 

مــواد م�ســتعجلة اإىل جــدول الأعمال.

املادة 11 :-
يقــوم النقيــب و اأمــني ال�ســر باإر�ســال جــدول اأعمــال اجلل�ســات العاديــة لــكل مــن الأع�ســاء قبــل موعد الجتمــاع بثلثة 

اأيــام علــى الأقــل اأمــا الجتماعــات غر العاديــة فيتم اإبلغ الدعوة لعقدها بال�ســرعة املمكنة.

املادة 12 :-
علــى كل ع�ســو مــن اأع�ســاء جمل�ــس النقابــة ح�ســور اإجتماعــات املجل�ــس يف الوقــت املعــني واأن ل يــرتك الإجتمــاع قبــل 
رفعــه مــن قبــل النقيــب اأو مــن يقــوم مقامــه يف رئا�ســة الإجتمــاع اإذا كان ذلــك يوؤثــر علــى الن�ساب وي�ســتثنى من ذلك 

الأحــوال الطارئــة التي يقبلها املجل�ــس.

املادة 13 :-
اإذا رغــب اأحــد اأع�ســاء املجل�ــس تقــدمي اإقــرتاح قبــل موعــد اجلل�ســة فعليــه اأن يقدمــه خطيــًا للنقيــب اأو نائبــه يف حالــة 

غيابــه الــذي يتوجــب عليــه عر�سه على املجل�ــس للبت فيه باأول جل�ســة تالية.
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املادة 14 :-
اإذا امتنــع الع�ســو عــن تلبيــة الدعــوة لثــلث جل�ســات متتاليــة دون عــذر م�ســروع فيعتــر م�ســتقيًل بقــرار مــن املجل�ــس 
وعلــى اأمــني ال�ســر اإخبــاره خطيــًا بذلــك وعلــى املجل�ــس يف هــذه احلالة تطبيــق اأحكام قانــون نقابة ال�سيادلة ال�ســاري 

املفعــول واإذا كان للع�ســو عــذر م�ســروع فعليــه اإر�ســال كتــاب بذلــك اإىل النقيب.

املادة 15 :-
يقــوم النقيــب بالدفــاع عــن حقــوق النقابــة لــدى كافــة الدوائــر املخت�ســة ولــه ت�ســوية النزاعــات بــني ال�سيادلــة دون 

اللجــوء اإىل الإجــراءات التاأديبيــة.

املادة 16 :-
يقــوم نائــب النقيــب باأعمــال النقيــب يف حالــة غيابــه اأو اإذا طلــب منــه النقيــب ذلــك كمــا يقــوم م�ســاعد اأمــني ال�ســر 
مبعاونة اأمني ال�سر وينوب عنه يف حالة غيابه وكذلك يقوم م�ساعد اأمني ال�سندوق مبعاونة اأمني ال�سندوق يف عمله 

وينــوب عنــه يف حالة غيابه.

املادة 17 :-
للمجل�س اإ�سدار جملة اأو مطبوعة دورية تتفق وغايات النقابة وله اأن يعني رئي�س التحرير واملحرر امل�سوؤول.

الف�صل الرابع
اللجـــان الفرعيـــة

املادة 18 :-
يعــني جمل�ــس النقابــة يف بــدء دورتــه حيثمــا يــرى �ســرورة لذلــك جلــان فرعيــة مــن بــني ال�سيادلــة املزاولــني  اأ- 
لغايات تاأمني الت�سال بني النقابة وجميع ال�سيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر يف �سوؤونها وم�ساحلها ويجوز 
للمجل�ــس منــح هــذه اللجــان ال�سلحيــات التــي يراهــا لغايــات حتقيــق اأهــداف النقابــة وحتمل م�ســئولياتها يف 

كافة اأنحــاء اململكة.
ب- كمــا يحــق للمجل�ــس ت�ســكيل جلــان اإداريــة وثقافيــة وماليــة وجلنــة ملراقبــة الأ�ســعار وجلنــة لل�ســكاوى واأي جلان 

اأخــرى مــن بــني ال�سيادلــة الأع�ساء املزاولني ح�ســبما تقت�سيه م�سلحة النقابــة وتنظيم اأعمالها.
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الف�صل اخلام�س
ال�صوؤون الداخلية واملالية للنقابة

 
املادة 19 :-

يف اأول جل�ســة يعقدهــا املجل�ــس اجلديــد ي�ســلم اأمــني ال�ســر واأمــني ال�سنــدوق يف املجل�ــس ال�ســابق جميــع ال�ســجلت 
واملحفوظــات اإىل خلفيهمــا مبوجــب حم�ســر ت�ســليم يوقعــه اأمــني ال�ســر واأمــني ال�سنــدوق العامــلن وال�ســابقان.

املادة 20 :-
لأمني ال�سر اأن يوقع املرا�سلت املتعلقة بال�سيادلة.

املادة 21 :-
ي�سرف اأمني ال�سر على املعاملت القلمية وتنظيم و�سبط معاملت النقابة وتدوينها يف ال�سجلت الآتية :-

�ســجل الأ�سا�ــس الــذي يــدون فيــه باأرقــام مت�سل�ســلة خل�سة جميع العرائ�ــس املتعلقة بال�ســكاوى التي ترفع اإىل  اأ- 
املجل�س.

ب- �سجل تدون فيه باأرقام مت�سل�سلة الر�سائل والأوراق التي ت�سدر عن النقابة.
�سجل تدون فيه باأرقام مت�سل�سلة الر�سائل والأوراق الواردة للنقابة. ج- 

ال�ســجل الذاتي الذي تدون فيه ح�ســب تاريخ النت�ســاب اأ�ســماء ال�سيادلة املنت�ســبني للنقابة مع بيانات وافية  د- 
عن ال�سهادات والألقاب العلمية والرتاخي�س ال�سادرة عن وزارة ال�سحة مبزاولة املهنة كما يحتفظ املجل�س 
باأ�سابر وبطاقات خا�سة تبني تواريخ ت�ســديد الر�ســوم امل�ســتحقة للنقابة ورقم وتاريخ الهوية ال�ســخ�سية اأو  
جــواز ال�ســفر مــع �ســورة �سم�ســية لــكل منت�ســب وخل�ســة الأحــكام القطعيــة والوقائــع التــي ي�ســتند اإليهــا عنــد 

الت�ســجيل لكل ع�ســو من الأع�ساء.
�ســجل ال�سيادلــة املزاولــني الــذي ينظــم علــى اأ�سا�ســه اجلــدول ال�ســنوي باأ�ســماء ال�سيادلــة املزاولــني و�ســجل  هـ- 

ال�سيادلــة غــر املزاولــني الــذي ينظــم علــى اأ�سا�ســه اجلدول ال�ســنوي باأ�ســماء ال�سيادلة غــر املزاولني.
�سجل القرارات و�سبط اجلل�سات التي تعقدها الهيئة العامة. و- 

�سجل القرارات و�سبط اجلل�سات التي يعقدها جمل�س النقابة. ز- 
�سجل املكتبة و�سجل العهدة الثابتة. ح- 

ط- اأي �سجلت اأخرى يقت�سيها �سبط وتنظيم اأعمال النقابة .
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املادة 22 :-
يكــون اأمــني ال�سنــدوق م�ســوؤوًل عــن مراعــاة مطابقــة امل�سروفــات للبنــود الــواردة يف املوازنة وقرارات املجل�ــس وعليه 

اإطلع املجل�ــس على و�سع النقابة املايل كل �ســهر.

املادة 23 :-
يعد اأمني ال�سندوق م�ســروع موازنة ال�ســنة املالية املقبلة لعر�سها على املجل�ــس و اإقرارها من قبله متهيدًا ملناق�ســتها 

و اإقرارها من قبل الهيئة العامة.

املادة 24 :-
حما�ســب النقابــة باإ�ســراف ومراقبــة اأمــني ال�سنــدوق مكلــف با�ســتيفاء اأمــوال النقابــة وعليــه اأن مي�ســك دفــرت 
�سنــدوق ي�ســجل فيــه جميــع املقبو�ســات واملدفوعــات وان يحفــظ يف ملــف خا�ــس جميــع الوثائــق وامل�ســتندات املثبتــة  
للقيود احل�سابية وينظم يف كل �سهر بيانًا بالو�سع املايل يقدم لأمني ال�سندوق حتى اإذا كان البيان �سحيحا يوقعه 

بالإ�ســرتاك مــع النقيــب اأو نائبــه يف حــال غيابــه.

املادة 25 :-
علــى حما�ســب النقابــة اأن يعطــي بــكل مــا يقب�ســه و�ســًل من دفرت ذي اأرومــة ذات اأرقام مت�سل�ســلة واأن يحفظ  اأ- 

اأمــوال النقابــة يف البنوك التي يعتمدها املجل�ــس.
ب- ل يجوز للمحا�سب اأن يحتفظ يف �سندوقه باأكرث من خم�سني دينارًا.

يجب على املحا�سب اأن يقدم كفالة من كفيل مليء مببلغ األف دينار تنظم لدى كاتب العدل. ج- 
يقــوم م�ســاعد املحا�ســب مب�ســاعدة املحا�ســب يف تنظيــم املعامــلت احل�ســابية ولكــن ل يجــوز لــه القب�ــس و  د- 
اإعطاء الو�سولت اإل يف غياب املحا�ســب وباإذن من املجل�ــس وعليه اأن يقدم كفالة مببلغ مائتي دينار منظمة 

لــدى الكاتــب العدل.

املادة 26 :-
يجــري كل �ســحب مــن اأمــوال النقابــة مبوجــب �ســيك ينظمــه املحا�ســب ويوقعــه النقيــب اأو نائبــه يف حال غيابــه و اأمني 

ال�سنــدوق اأو نائبــه يف حالة غيابه.

املادة 27 :-
يعني املجل�س مدقق ح�سابات وم�ست�سارًا قانونيًا لقاء اأتعاب يتفق معهما عليها.
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الف�صل ال�صاد�س
حقوق وواجبات ال�صيادلــــة

املادة 28 :-
تقــوم النقابــة �سمــن اخت�سا�ساتهــا بحمايــة م�سالــح اأع�سائهــا والدفــاع عنهــم �ســد اأي ظلــم اأو حيــف ي�سيبهم فيما 

يت�ســل بعملهــم املهنــي كمــا تقدم لهم الدعــم يف كل ما يتعر�سون له من �سعوبات.

املادة 29 :-
علــى ال�سيــديل اأن يتقيــد يف جميــع الظــروف مببــادئ ال�ســرف وال�ســتقامة واملحافظــة علــى مبــادئ ال�سيدلــة 

وتقاليدهــا املتعــارف عليهــا.

املادة 30 :-
علــى ال�سيــديل احــرتام النقابــة وتنفيــذ قراراتهــا والإجابــة علــى اأي معلومــات اأو اإي�ساحــات يطلبهــا املجل�ــس �سمــن 

اخت�سا�ســات النقابة.

املادة 31 :-
يراعــي ال�سيــديل اآداب املهنــة وفــق الد�ســتور الــذي �ســي�سدر لهــذه الغايــة ويتقيــد بالأ�ســعار املقــررة دون زيــادة اأو 

نق�سان.

املادة 32 :-
علــى ال�سيــديل امل�ســوؤول عــن اأي موؤ�س�ســة �سيدلنيــة مراعــاة اأوقات الدوام والعطلة الأ�ســبوعية التــي يحددها الوزير 

بتن�سيب من املجل�س من حني اإىل اآخر.

املادة 33 :-
علــى ال�سيــديل اأن يبلــغ النقابــة عنــد �ســفره ملــدة طويلــة اأو للدرا�ســة وعنــد عودتــه كمــا عليــه اأن يخرهــا بــاأي تغيــر 

لعملــه اأو عنوانــه.

املادة 34 :-
علــى ال�سيــديل الــذي يرغــب يف تــرك م�ســوؤولياته عــن اأي موؤ�س�ســة �سيدلنيــة يعمل فيهــا اأو حتويل تلك امل�ســوؤولية من 

حمل لآخر اأن يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل �ســهر من املوعد املحدد لذلك.
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املادة 35 :-
علــى ال�سيــديل املعــني لدارة موؤ�س�ســة �سيدلنيــة اأن يلتــزم بالواجبــات املهنيــة وامل�ســلكية امللقــاة علــى تلــك املوؤ�س�ســة 
مبوجــب قانــون نقابــة ال�سيادلــة النافــذ املفعــول اأو اأي اأنظمــة اأو تعليمــات �ســادرة مبقت�ســاه اأو د�ســتور اآداب املهنــة 

ويعتــر م�ســوؤوًل عــن اأي اإخلل بهــذه الواجبات.

 املادة 36 :-
يحظر على م�ستودع الأدوية اأو م�سنع الأدوية بيع الدواء لعيادات الأطباء اخل�سو�سيني. اأ- 

ي�ســمح لل�سيدليــات اإعطــاء خ�ســم خا�ــس للطبيــب علــى الأ�ســعار املقــررة للجمهــور وفــق الأ�ســول الــواردة يف  ب- 
د�ســتور اآداب مهنــة ال�سيدلــة وينطبــق هــذا اأي�ســا علــى جميع اأفراد املهــن الطبية.

ي�ســمح لل�سيدليــات اإعطــاء خ�ســم ل يتجــاوز )%10( علــى الأ�ســعار املقــررة للجمهــور ل�سحــاب املحــلت  ج- 
التجاريــة املرخ�ــس لهــا ببيــع الأدوية.

ي�ســمح لل�سيدليــات اإعطــاء خ�ســم خا�ــس علــى الأ�ســعار املقــررة للجمهــور للنقابــات العماليــة واملهنيــة  د- 
ــة. ــس النقاب ــات وجمل� ــك الهيئ ــني تل ــبق ب ــى اتفــاق م�س ــاء عل ــركات بن ــة وال�س ــات اخلري واجلمعي

املادة 37 :-
ل يجــوز لأي �سيــديل اأو �ساحــب موؤ�س�ســة �سيدلنيــة اأو للم�ســوؤول عنهــا اأن يــروج �سناعتــه اأو ب�ساعتــه عــن  اأ- 

طريــق الإعــلن والن�ســر امل�سلــل اأو اأن ي�ســعى ب�ســورة مبا�ســرة اأو عــن طريــق الو�ســطاء جللــب الزبائــن.
ب- ل يجــوز اإطلقــًا الإعــلن عــن اأي دواء �ســواء باجلرائــد اأو دور ال�ســينما اأو بــاأي و�ســيلة اأخــرى اإل وفقــًا لأحكام 

القانون.

 املادة 38 :-
اأعمــال الدعايــة الطبيــة والرتويــج للــدواء هــي مــن حقــوق وواجبــات  م�ســتودعات وم�سانــع الأدويــة املحليــة  اأ- 

وحم�ســورة بهــا.
ب- يجــب اأن ي�ســتهدف توزيــع العينــات الطبيــة املجانيــة تعريــف الأطبــاء علــى الــدواء  بحيــث ل يجــوز ا�ســتعمالها 

كو�ســيلة للأغــراء اأو الت�ســجيع علــى و�ســف اأدوية معينة ل�ســباب غر علميــة اأو مو�سوعية.
للمجل�ــس مبوافقــة الوزيــر اإ�ســدار التعليمــات التــي حتــدد اأ�س�ــس توزيــع العينــات الطبيــة املجانيــة وكميــة  ج- 

ا�ســترادها.
ال�سيــديل امل�ســوؤول يف اأي م�ســتودع اأو م�سنــع اأدويــة هــو املكلــف حتــت طائلــة امل�ســوؤولية التاأديبيــة مبراقبــة  د- 
تطبيــق الأ�س�ــس والتعليمــات املقــررة لتوزيع العينــات الطبية املجانية واتخاذ الإجــراءات اللزمة التي ت�سمن 

التــزام موظفــي الدعايــة العاملــني يف امل�ســتودع اأو امل�سنــع الواقــع حتــت م�ســوؤولية تلــك الأ�س�ــس والتعليمــات.
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املادة 39 :-
علــى ال�سيــديل اإبــلغ النقيــب اأو اأي ع�ســو يف جمل�ــس النقابــة خطيــًا بــكل مــا ي�ســل لعلمــه مــن خمالفــات ت�ســيء اإىل 

م�ســتوى املهنة و�ســمعتها.

املادة 40 :-
علــى ال�سيــديل مراعــاة حقــوق الزمالــة يف علقتــه مــع اأع�ســاء النقابــة وكافــة املهــن الطبيــة الأخــرى وان ل ي�ســدر 

عنــه ما ي�ســيء اإليهم ماديــًا ومعنويًا.

املادة 41 :-
ت�سدر النقابة هويات للأع�ساء مقابل ر�سم مقداره دينار اأردين لكل هوية.

الف�صل ال�صابع
اأحكام التمرين

املادة 42 :-
تنطبق هذه الأحكام على التمرين املقرر يف قانون النقابة والذي يتم يف اململكة.

املادة 43 :-
حتتفــظ النقابــة ب�ســجل موؤقــت ي�ســجل فيــه ال�سيادلــة وطــلب ال�سيدلــة املتمرنــني يف اململكــة باأرقــام ويف �سحائــف 

مت�سل�سلة.

املادة 44 :-
على كل من يرغب يف التمرين يف اململكة اأن يقدم طلبًا خطيًا اإىل النقابة لت�سجيله لديها موؤقتًا مبا يلي :-

كتــاب مــن اأحــد ال�سيادلــة امل�ســجلني يف �ســجل ال�سيادلــة املزاولــني والذيــن م�ســى علــى ممار�ســتهم للمهنــة  اأ- 
مدة ل تقل عن �سنتني ي�سعر النقابة بقبول املتمرن يف ال�سيدلية امل�سوؤول عنها وحتت اإ�سرافه وم�سوؤوليته مع 

موافقــة الوزير على ذلك.
ب- وثيقة م�سدقة تثبت درا�سته يف اإحدى كليات ال�سيدلة املعرتف بها اأو تخرجه منها.

تعهــدًا بــاأن يلتــزم ويتقيــد بكافــة الواجبــات والإلتزامــات املرتتبــة على ال�سيادلــة املزاولــني يف اأي اأعمال توكل  ج- 
اإليــه مــن قبل ال�سيديل الذي يتمرن حتت اإ�ســرافه.

اإي�ساًل من النقابة بدفع الر�سوم املتوجبة على ال�سيديل املتمرن. د- 
هـ- �سورتني �سم�سيتني لطالب التمرين )6x4 �سم(.
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املادة 45 :-
يف حال اكتمال ال�ســروط املبينة اأعله يقرر جمل�ــس النقابة ت�ســجيل املتمرن يف �سحيفة م�ســتقلة من ال�ســجل املوؤقت 

يدون فيها كافة البيانات املتعلقة به خلل فرتة التمرين.

املادة 46 :-
للمتمرن الإنتقال من �سيدلية لأخرى لإكمال فرتة التمرين داخل اململكة �سريطة اأن :-

ي�ســعر النقابــة بذلــك خطيــًا مرفقــًا اإ�ســعاره بكتــاب مــن ال�سيــديل امل�ســوؤول يف ال�سيدليــة اجلديــدة يت�سمــن  اأ- 
موافقتــه علــى انتقــال املتمــرن لإكمــال فــرتة التمريــن حتــت اإ�ســرافه وم�ســوؤولياته مــع موافقــة الوزيــر علــى ذلــك.
ب- يقــدم يف حينــه اأو يف مــا بعــد كتابــًا مــن ال�سيــديل امل�ســوؤول عــن ال�سيدليــة ال�ســابقة يت�سمــن عــدد ال�ســاعات 
التي ق�ساها املتمرن حتت اإ�سرافه ومدى اإلتزامه بالواجبات امل�سلكية يف الأعمال التي اأوكلت اإليه خلل تلك 

الفرتة.

املادة 47 :-
بعــد اإكمــال فــرتة التمريــن القانونيــة، ت�ســدر النقابــة اإىل ال�سيــديل املتمــرن �ســهادة  بذلــك اإ�ســتنادًا اإىل البيانــات 

املدونــة لديهــا يف ال�ســجل املوؤقــت اخلا�ــس بال�سيادلــة املتمرنني.

املادة 48 :-
للمجل�ــس عنــد احت�ســاب فــرتة التمريــن التــي ق�ساهــا املتمــرن عــدم قبــول اأي مــدة  منهــا يف حــال اإخللــه بالواجبــات 
امل�سلكية املرتتبة عليه خلل تلك املدة ويجب يف هذه احلالة ق�ساء فرتة اأخرى يف التمرين بدًل من املدة امل�سطوبة.

املادة 49 :-
ي�ستوفى ر�سم انت�ساب مقداره خم�سة ع�سر دينارًا اأردنيًا ممن ي�سجل لأول مرة يف النقابة. اأ- 

ي�ســتوفى عند اإعادة الت�ســجيل يف النقابة ر�ســم ي�ســاوي الر�ســم الذي ي�ســتوفى من ال�سيديل امل�سجل يف �سجل  ب- 
ال�سيادلــة غــر املزاولــني م�سروبــًا بعــدد �ســنوات النقطــاع عند دفع الر�ســوم على اأن ل يقل الر�ســم عن مائة 

دينار اأردين.
ي�ســتثنى مــن ر�ســم اإعــادة الت�ســجيل ال�سيادلــة الذيــن ينقطعــون عــن اأداء الر�ســم ال�ســنوي ب�ســبب متابعتهــم  ج- 

لدرا�ســتهم العليــا علــى األ تزيــد مــدة النقطــاع عــن مدة الدرا�ســة.

املادة 50 :-
ي�ستوفى ر�سم اإنت�ساب مقداره ديناران من املتمرن.
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املادة 51 :-
ي�ستوفى ر�سم �سنوي من ال�سيديل امل�سجل يف جدول ال�سيادلة املزاولني مقداره :- اأ- 

�ستون دينارًا لل�سيديل الذي ميلك م�ستودع اأدوية.  .1  
ع�سرون دينارًا لل�سيديل الذي ميلك �سيدلية.  .2  

ع�سرة دنانر من ال�سيادلة الآخرين.   .3  
ب - يف حــال انطبــاق اأكــرث مــن حالــة مــن احلــالت املذكــورة يف الفقــرة ال�ســابقة علــى ال�سيــديل  ي�ســتوفى ر�ســم 

واحد هــو العلى.
ج - يف حالــة كــون ال�سيــديل �ســريك يف م�ســتودع اأدويــة اأو �سيدليــة ي�ســتوفى منــه ر�ســم بن�ســبة م�ســاهمته يف راأ�ــس 

مال ال�ســركة على األ يقل ذلك عن ع�ســرة دنانر.

املادة 52 :-
ي�ســتوفى ر�ســم �ســنوي مــن ال�سيــديل امل�ســجل يف جــدول ال�سيادلــة غــر املزاولــني مقــداره خم�ســة ع�ســر دينــارًا . 
وي�ستوفى ر�سم اإعطاء اأو ت�سديق اأي �سهادة اأو وثيقة اأو م�ستند من قبل النقابة مقداره دينار اأردين للن�سخة الأوىل 

ون�ســف دينــار عــن اأي ن�ســخة اأخرى مهما تعددت الن�ســخ.

الف�صل الثامن
اأحكام عامة

املادة 53 :- 
يلغى النظام الداخلي ال�سابق مع عدم امل�سا�س باأية حقوق قانونية مكت�سبة مبوجبه
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نظام رقم 46 ل�صنة 1974
نظام التقاعد و ال�سمان الجتماعي لل�سيادلة

الف�صل الأول
مواد عامة

املادة 1 :-
ي�ســمى هــذا النظــام )نظــام التقاعــد وال�سمــان الجتماعــي لل�سيادلــة ل�ســنة 1974(، ويعمــل به بعد �ســهر واحد من 

تاريخ ن�ســره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2 :-
يكــون للعبــارات والألفــاظ التاليــة الــواردة يف هــذا النظــام املعــاين املخ�س�ســة لهــا  اأدنــاه مــا مل تــدل القرينــة علــى 

خــلف ذلــك :-
كل �سيديل اأردين مدرج ا�سمه يف �سجل نقابة ال�سيادلة يف اململكة الأردنية الها�سمية:ال�سيديل

نقابة ال�سيادلة يف اململكة الأردنية الها�سمية:النقابة
جمل�س نقابة ال�سيادلة:املجل�س

�سندوق التقاعد وال�سمان الجتماعي املكون ح�سب اأحكام هذا النظام:ال�سندوق
املبالغ املقررة دفعها �سهريًا على ال�سيادلة من اأجل تاأمني رواتب تقاعدية:عائدات التقاعد         

املبالغ املقرر دفعها �سهريًا على ال�سيادلة من اأجل تاأمني نفقات ال�سمان الجتماعي:عائدات ال�سمان الجتماعي
جلنة موؤلفة من ثلثة اأطباء و�سيديل واحد يعينهم املجل�س:اللجنة الطبية

ال�سنة امليلدية :ال�سنة         

املادة 3 :-
ين�ساأ يف النقابة �سندوق للتقاعد وال�سمان الإجتماعي لل�سيادلة غايته :-

تاأمني دفع راتب تقاعدي لل�سيديل اأو عائلته. اأ- 
تاأمني ال�سمان الإجتماعي لل�سيديل اأو عائلته يف حالة عجزه عن العمل. ب- 

املادة 4 :-
لل�سنــدوق ميزانيــة م�ســتقلة منف�سلــة عــن ميزانيــة النقابــة ول ينتفــع منــه اإل ال�سيادلــة امل�ســرتكون فيــه وفــق اأحكام 

هذا النظام.
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الف�صل الثاين
اإدارة �صندوق التقاعد وال�صمان الجتماعي

املادة 5 :-
يتوىل املجل�س اإدارة ال�سندوق وله اأن ي�سدر تعليمات تف�سيلية بال�سكل الذي يراه منا�سبًا.

املادة 6 :-
*يتــوىل املجل�ــس جميــع ال�سلحيــات اللزمــة لإدارة ال�سندوق مبــا يف ذلك اإ�سدار القــرارات والتعليمات التنظيمية 

ولهذه الغاية ميار�س الإخت�سا�سات التالية :-
حت�سيل اأموال ال�سندوق وحفظها. اأ- 

ب- تقرير اإحالة ال�سيديل على التقاعد.
حتديد مقدار الرواتب التقاعدية لأ�سحاب احلقوق و�سرفها وتوقيفها. ج- 

تقرير دفع الرواتب التقاعدية امل�ستحقة اأو املعونات يف حالت العجز عن العمل اأو الوفاة. د- 
تعيــني املوظفــني اللزمــني لإدارة ال�سنــدوق واإنهــاء خدماتهــم وزيــادة رواتبهــم وفــق التعليمــات التــي ي�سعهــا  هـ- 

لذلك.
اإقرار �سرف النفقات العادية لل�سندوق. و- 

ــع  ــراء وبي ــة العامــة مبــا يف ذلــك �س ــتثمار مبوافقــة الهيئ ــتثمار اأمــوال ال�سنــدوق يف خمتلــف طــرق الإ�س اإ�س ز- 
ــة. ــات العامــة واخلا�س ــي ت�سدرهــا املوؤ�س�س ــة الت ــندات القرو�ــس والتنمي ــهم و�س العقــارات والأ�س

التعاقــد مــع اأي موؤ�س�ســة عامــة اأو خا�ســة اأو �ســركة لتوفــر التاأمــني ال�سحــي للأع�ســاء وعائلتهــم وذلــك  ح- 
بال�ســروط التــي يراهــا منا�ســبة.

ط- اأي اأمور اأخرى يتطلبها تنفيذ اأحكام هذا النظام.

املادة 7 :-
تنتخــب الهيئــة العامــة للنقابــة يف اإجتماعهــا ال�ســنوي فاح�ــس ح�ســابات قانــوين لتدقيق ح�ســابات ال�سنــدوق وتقدمي 

تقــرر اإىل الهيئــة عن نتائج التدقيق.

املادة 8 :-
تودع اأموال ال�سندوق يف بنك اأو اأكرث بقرار من املجل�س.

* نظام رقم )48( ل�سنة )1985( نظام معدل لنظام التقاعد وال�سمان الإجتماعي
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املادة 9 :-
ت�ســحب الأمــوال مــن ا لبنــك بنــاًء علــى قــرارات املجل�ــس مبوجب �ســيكات  ويعني املجل�ــس من بني اأع�سائه الأ�ســخا�س 

املخولني بالتوقيع على ال�ســيكات.

املادة 10 :-
ي�ســع املجل�ــس م�ســروع ميزانيــة �ســنوية ويعر�ســه علــى الهيئــة العامة ملناق�ســته والت�سديق عليه وي�ســتمر العمل ح�ســب 

معدل ميزانية ال�ســنة ال�ســابقة اإىل حني الت�سديق على امليزانية اجلديدة.

املادة 11 :-
يجتمــع املجل�ــس مــرة واحــدة يف كل �ســهر علــى الأقــل بدعــوة من  النقيــب اأو نائبه يف حالة غيابــه للمداولة والبحث يف 

اأمــور ال�سنــدوق وت�ســدر القــرارات يف جميــع احلــالت بالأكرثيــة املطلقة.

املادة 12 :-
يعــني املجل�ــس يف اأول جل�ســة تتلــو انتخابــه جلنــة طبيــة مكونــة مــن ثلثــة اأطبــاء و�سيــديل ينــاط بهــا ال�سلحيــات 
املحــددة لهــا ح�ســب اأحــكام هــذا النظــام وتنتهــي مــدة انتدابها بانتهاء مدة املجل�ــس وللمجل�ــس حق اإملء اأي �ســواغر 

حت�ســل يف ع�سويــه اللجنــة اأثنــاء مــدة انتدابهــا.

الف�صل الثالث
واردات ال�صندوق

املادة 13 :-
تتاألف موارد ال�سندوق من امل�سادر التالية :- اأ- 

ر�ســم انت�ســاب لل�سندوق مقداره خم�ســة وع�ســرون دينارًا من كل �سيديل  وي�ســدد خلل ثلثة ا�ســهر من   .1
تاريــخ نفاذ اأحــكام هذا النظام.

عوائد التقاعد وفق اأحكام املادة )24( من هذا النظام.  .2
عوائد ال�سمان الجتماعي والتاأمني ال�سحي ومقدارها ع�سرة دنانر عن كل* �سيديل �سهريًا ودينارين   .3

ملن لديه تاأمني �سحي اآخر وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناًء على تن�سيب املجل�س.
عوائــد تعوي�ــس الوفــاة والعجــز التــي يحددهــا املجل�ــس على اأن ل تتجــاوز ** اأربعني دينــارًا من كل �سيديل   .4

يف ال�ســنة وت�ســتوفى مع الر�ســوم والعوائد ال�ســنوية الأخرى للنقابة.

*   قرار الهيئة العامة باإجتماعها بتاريخ )10/12/2006(، وقد عدل املبلغ يف اإجتماع هيئة عامة لحق لي�سبح �ستة   دنانر عو�سًا عن ع�سرة دنانر.
** مبقت�ســى نظــام رقــم )26( ل�ســنة )2008( نظــام معــدل لنظــام التقاعــد وال�سمــان الإجتماعــي لل�سيادلــة ال�ســادر بتاريخ )12/02/2008( واملن�ســور 

باجلريدة الر�ســمية رقــم )4893( بتاريخ )17/03/2008(.
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ر�سم منوذج للفح�س الطبي و املخري ومقداره دينار واحد.  .5
الغرامات التي ت�ستوفى مبوجب هذا النظام.  .6

ريع ال�سندوق من اإ�ستثمار اأمواله.  .7
املبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من �سندوق النقابة اإىل ال�سندوق.  .8

الهبات والإعانات واأي واردات يوافق املجل�س على قبولها.  .9
اإذا وقــع اأي عجــز يف موازنــة ال�سنــدوق يف اأي �ســنة مــن ال�ســنوات فت�ســدد النقابة مــن �سندوقها )%50( من  ب- 
ذلــك العجــز وي�ســدد الباقــي مــن قبــل الأع�ســاء بتوزيعــه عليهم بالت�ســاوي وتدفــع ح�سة كل منهم مع الر�ســوم 

والعوائد ال�ســنوية الأخرى للنقابة.

الف�صل الرابع
ال�صرتاك يف ال�صندوق والإحالة على التقاعد

املادة 14 :-
ــان  ــد وال�سم ــدوق التقاع ــاء يف �سن ــرتاك كاأع�س ــون بال�س ــة ملزم ــجلني يف النقاب ــني امل�س ــة الأردني ــع ال�سيادل جمي

الجتماعــي مــع مراعــاة مــا يلــي :-
يحــق لل�سيــديل خــلل ال�ســنتني الأوىل والثانيــة مــن اإنت�ســابه للنقابــة اأن ل ي�ســرتك يف ال�سنــدوق لأغرا�ــس  اأ- 
التقاعد ولكنه يبقى ملزمًا بدفع عائدات ال�سمان ومينح حق اإ�سافة تلك املدة ل�سني خدمته القابلة للتقاعد 
اإذا طلــب ذلــك خــلل ال�ســنة الثالثــة علــى اأن ي�ســدد العائــدات التقاعديــة امل�ســتحقة عنهــا مــع فائــدة �ســنوية 

مقدارهــا )%7( دفعــة واحــدة اأو علــى اأق�ســاط �ســهرية ل تتعــدى ال�ســنتني.
* ل يحــق لل�سيــديل الــذي جتــاوز اخلام�ســة والأربعــني مــن العمــر ومل يكــن م�ســجًل يف النقابــة الإنت�ســاب  ب- 
ل�سنــدوق التقاعــد اإل اأنــه يجــوز ت�ســجيله يف النقابــة لغايــات املزاولــة والإ�ســتفادة مــن ال�سمــان الإجتماعــي.

املادة 15 :-
علــى الأع�ســاء امل�ســرتكني يف ال�سنــدوق عنــد تركهــم اململكــة الأردنيــة الها�ســمية للعمــل يف مــكان اآخــر الإ�ســتمرار يف 

دفع ر�ســوم النقابــة وعائدات التقاعد.

* مبقت�سى نظام رقم )26( ل�سنة )2008( نظام معدل لنظام التقاعد وال�سمان الإجتماعي لل�سيادلة ال�سادر بتاريخ )12/02/2008( واملن�سور 
باجلريدة الر�سمية رقم)4893( بتاريخ )17/03/2008(
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املادة 16 :-
لل�سيديل اأن وطلب اإحالته على التقاعد اإذا توفرت ال�سروط التالية :- اأ- 

اأن يكون م�سجًل يف �سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.  .1
اأن ل تقل مدة اإ�سرتاكه يف ال�سندوق عن ثلثني �سنة اأو اأن يكون قد اأكمل ال�ستني عامًا من عمره.  .2

اأن يكون قد دفع كل ما ا�ستحق عليه لل�سندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.  .3

ب- 1 - اإذا بلغــت مــدة اإنت�ســاب ال�سيــديل ل�سنــدوق التقاعــد ثلثــني �ســنة وا�ســتمر يف مزاولــة املهنةبعــد ذلــك 
فيتوقــف عــن دفــع العائــدات التقاعديــة دون اأن يتقا�ســى راتــب التقاعــد.

2 - اإذا رغــب ال�سيــديل يف الإ�ســتمرار يف دفــع العائــدات التقاعديــة بعــد املــدة امل�ســار اإليهــا يف البنــد )1( 
من هذه الفقرة في�ستحق مبلغًا اإ�سافيًا على الراتب التقاعدي املخ�س�س له بن�سبة )%4( عن كل �سنة 

تزيــد على ذلك.

املادة 17 :-
ــوؤول  ــديل م�س ــف �سي ــريطة توظي ــة �س ــة �سيدلني ــه ملوؤ�س�س ــول دون امتلك ــد ل حت ــى التقاع ــديل عل ــة ال�سي اإن اإحال

لإدارتهــا.

املادة 18 :-
اإذا ا�سبــح ال�سيــديل غــر قــادر علــى ممار�ســة املهنــة نهائيــًا ب�ســبب اأ�سابتــه بعاهــة اأو مر�ــس مبوجــب تقريــر اللجنــة 

الطبيــة فيحــال علــى التقاعــد وي�ســتحق يف هــذه احلالــة الراتب التقاعــدي الكامل املن�سو�س عليــه يف هذا النظام.

املادة 19 :-
اإذا تــويف ال�سيــديل قبــل اأن يتقاعــد ي�ســتحق مــن كان يعيلهــم ح�س�سهــم مــن الراتــب التقاعــدي كمــا ورد يف املــادة 

)26( منــذ تاريــخ الوفــاة حم�ســوبًا علــى نف�ــس الأ�س�ــس الــواردة يف املــادة )18( مــن هــذا النظــام.

املادة 20 :-
تعتر املدد الآتية مددًا ملمار�سة املهنة اإذا دفعت عنها الر�سوم امل�ستحقة لل�سندوق وللنقابة :-

مــدة املر�ــس الــذي اأقعــد ال�سيــديل عــن العمــل علــى اأن ل تكــون موجبــًا لحالتــه علــى التقاعــد ويثبــت املر�ــس  اأ- 
بتقريــر مــن اللجنــة الطبية.

ب- مدة التوقيف اأو الإعتقال اأو احلب�س التي تكون ل�سبب ل يخل بال�سرف اأو اخليانة العظمى.
مدة الطوارئ القهرية. ج- 
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تدفــع عائــدات هــذه املــدد يف اأوقاتهــا اإل اإذا طلــب ال�سيــديل تاأجيلها واقتنع املجل�ــس بالأ�ســباب املوجبــة لذلك ووافق 
على التاأجيل عندئذ تدفع املبالغ املتاأخرة مع فائدة �سنوية مبقدار )%7( با�ستثناء الفقرة )ج( التي يحق للمجل�س 

اأن يقرر فيها التاأجيل بدون طلب من ال�سيديل وبدون فوائد.

املادة 21 :-
يرتتب على اإحالة ال�سيديل على التقاعد الأحكام التالية مع مراعاة املادة )17( من هذا النظام :-

نقل ا�سمه اإىل �سجل ال�سيادلة املتقاعدين. اأ- 
الإمتنــاع عــن قبــول اأي عمــل جديــد مت�ســل باملهنــة ال�سيدلنيــة اإعتبــارًا مــن تاريــخ تبليغــه قــرار الإحالــة على  ب- 
التقاعــد و اإذا خالــف حكــم هــذا البنــد يوجــه اإليه املجل�ــس اإنــذارًا بالتوقف عن املخالفة خلل اأ�ســبوع و اإذا مل 

يفعــل يوقــف �ســرف راتبــه التقاعدي ما دام ي�ســغل ذلك العمل.

املادة 22 :-
ل يجــوز لل�سيــديل املتقاعــد اأن ميار�ــس عمــًل يتنافــى مــع كرامتــه وكرامــة املهنــة ويظــل م�ســوؤوًل عمــا تفر�ســه عليــه 
واجبات املهنة واآدابها ومقيدًا بالعمل على ما ي�سون كرامته وكرامة النقابة و اإذا خالف يحاكم تاأديبيًا من املجل�س 

وتوقــع  عليه اإحــدى العقوبات التالية :-
التنبيه. اأ- 

ب- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبًا للمخالفة.
قطع الراتب التقاعدي ب�سورة نهائية ويعاد اإىل املعالني بعد وفاته. ج- 

املادة 23 :-
ل يجوز حجز اأكرث من ربع راتب التقاعد لل�سيديل اإل لنفقة الأ�سول اأو الفروع والزوجات.

الرواتب التقاعدية

املادة 24 :-
يجري حتديد الراتب التقاعدي وفقًا لل�سرائح التالية :- اأ- 

الراتب التقاعدي مائتا دينار �سهريًا وتكون عوائد التقاعد خم�سة ع�سر دينارًا �سهريًا.  .1
الراتب التقاعدي ثلثمائة دينار �سهريًا وتكون عوائد التقاعد ثلثني دينارًا �سهريًا.  .2

الراتب التقاعدي اأربعمائة دينار �سهريًا وتكون عوائد التقاعد خم�سة واأربعني دينارًا �سهريًا.  .3
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ي�ســتوفى مبلغ ثلثني دينارًا عن كل �ســنة اإ�ســرتاك يف ال�سندوق من ال�سيديل امل�ســرتك به قبل نفاذ اأحكام  ب- 
هذا النظام وللمجل�س تق�سيط هذا املبلغ ملدة ل تزيد على ثلث �سنوات.

لل�سيــديل امل�ســرتك يف ال�سنــدوق الإنتقــال مــن �ســريحة اإىل �ســريحة اأعلــى ويتم اإحت�ســاب الراتــب التقاعدي  ج- 
لــه وفــق للمعادلة التالية :-

�سنوات الإ�سرتاك يف ال�سريحة احلالية X الراتب التقاعدي لهذه ال�سريحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30

+

�سنوات الإ�سرتاك يف ال�سريحة الأعلى X الراتب التقاعدي لهذه ال�سريحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30

ل يتــم حتديــد راتــب تقاعــدي لل�سيــديل وفــق ال�ســريحة )2( اأو )3( مــن الفقــرة )اأ( مــن هــذه املــادة اإل بعــد  د- 
ت�ســديد املبلــغ املرتتــب عليــه وفق اأحكام الفقــرة )ب( اأعله.

ه- *يتــم اإحت�ســاب الراتــب التقاعــدي لل�سيــديل الــذي يكــون جممــوع �ســنوات ممار�ســته للمهنــة املقبولــة للتقاعــد 
اأقــل مــن ثلثــني �ســنة مبعــدل واحــد اإىل ثلثني من الراتب التقاعدي الكامل م�سروبًا بعدد �ســنوات ممار�ســة 

املهنــة املقبولة للتقاعد.

املادة 25 :-
يراعى يف احت�ساب مدة ممار�سة املهنة ما يلي :-

املدة التي ل تتجاوز الثلثة ا�سهر تهمل. اأ- 
ب- املدة التي تتجاوز الثلثة ا�سهر وتقل عن �ستة ا�سهر حت�سب ن�سف �سنة.

املدة التي تتجاوز �ستة ا�سهر حت�سب �سنة. ج- 

املادة 26 :-
يعتــر الأ�ســخا�س املذكوريــن تاليــًا عائلــة ال�سيــديل اأو ال�سيــديل املتقاعــد املتوفــى املعالــني الذيــن لهم احلق  اأ- 

يف الراتــب التقاعــدي والتاأمــني ال�سحــي مبوجــب اأحــكام هــذا النظام :-
الزوجة اأو الزوجات يف ع�سمة الزوج اأو زوج الع�سو الأنثى.  .1

* مبقت�ســى نظــام رقــم )26( ل�ســنة )2008( نظــام معــدل لنظــام التقاعــد وال�سمــان الإجتماعــي لل�سيادلــة ال�ســادر بتاريــخ )12/02/2008( واملن�ســور 
باجلريــدة الر�ســمية رقــم)4893( بتاريــخ )17/03/2008(
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الأولد الذكور الذين مل يتجاوزوا الثامنة ع�سرة من العمر.  .2
البنات العازبات اأو الأرامل اأو املطلقات اللواتي بل مورد.  .3

الوالدان والأخوات غر املتزوجات اإذا مل يكن لديهم م�سدر رزق اأو بحالة عدم وجود من يعيلهم.  .4
ب- يق�ســم الراتــب التقاعــدي ح�س�ســًا مت�ســاوية علــى املعالــني املوجوديــن علــى قيــد احليــاة عنــد وفــاة الع�سو مع 
احت�ســاب ح�ســة للع�ســو نف�ســه وللمعالــني احلــق يف ح�س�سهــم علــى اأن ل يقــل اأدنــى راتــب تقاعــدي لكافــة 

املعالــني معــا يف اأي وقــت عــن )%50( مــن الراتــب التقاعــدي الــذي كان الع�ســو يتقا�ســاه.
اإذا تغــر حــال اأي واحــد مــن اأولد املتوفــى اأو بناتــه اأو والديــه اأو اأخواتــه ممــن مل يكــن معــاًل بتاريــخ وفــاة  ج- 
ال�سيــديل بحيــث يعتــر م�ســتحقًا ح�ســب اأحــكام الفقــرة )اأ( مــن هــذه املــادة تخ�س�ــس لــه ح�سة مــن الراتب 

التقاعــدي الأخــر بعــد اإعــادة توزيعــه علــى جميــع امل�ســتحقني عندئذ.

املادة 27 :-
ينقطــع الراتــب التقاعــدي للأرامــل والبنــات والأخــوات والأمهــات عنــد زواجهــن اأو توظيفهــن ويعــاد لهن عند  اأ- 

الطــلق اأو الرتمــل اأو تــرك الوظيفــة اإمــا عنــد الزواج مــرة اأخرى فينقطع عنهــن نهائيًا.
ب- يتوقف �سرف الراتب التقاعدي للإبن متى اكمل الثامنة ع�سرة من العمر با�ستثناء احلالت التالية :-

اإذا كان م�ســتمرًا يف الدرا�ســة اأو عاودهــا بعــد انقطــاع في�ســتمر �ســرف الراتــب التقاعدي لــه اإىل اأن يكمل   .1
حت�سيله العايل على اأن ل يتجاوز عمره خم�ســة وع�ســرين عامًا وللمجل�ــس يف الأحوال الإ�ســتثنائية متديد 

هذه الفرتة ملدة اأق�ساها ثلث �ســنوات اأخرى.
اإذا كان عاجــزًا عجــزًا �سحيــًا تامــًا عــن حت�سيل رزقه ح�ســب تقرير اللجنة الطبية ومل يكن له مورد رزق   .2
في�ستمر �سرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الو�سع قائمًا، ويعاد النظر يف اأمره مرة كل �سنتني على 

الأكرث و اإذا رف�س املثول اأمام اللجنة الطبية يقطع الراتب التقاعدي منه بقرار من املجل�س.
ــًا اأو عاجــزًا عــن  ــًا اإل اإذا كان معدم ــًا تقاعدي ــى راتب ــو الأنث ــاول كل مــن اأب املتوفــى واأمــه وزوج الع�س ل يتن ج- 

حت�سيــل رزقــه وي�ســتمر �ســرف الراتــب التقاعــدي لــه مــا دام هــذا الو�ســع قائمــًا.
ل تتنــاول اأخــت املتوفــى راتبــًا تقاعديــًا اإل اإذا كانــت معدمــة وعاجــزة عــن حت�سيــل رزقهــا ومل يكــن لهــا معيــل  د- 

اآخــر وينقطــع �ســرف الراتــب عنهــا عنــد زواجها ويعــود لها عند الطــلق اأو الرتمل.

املادة 28 :-
اإذا توفــى اأحــد اأفــراد العائلــة الــذي كان يتقا�ســى راتبــًا تقاعديًا فــان راتبه يعود اإىل ال�سنــدوق ول ينتقل اإىل  اأ- 

باقي م�ســتحقي الراتب التقاعدي اأو الورثة ال�ســرعيني.
ب- احل�سة املقطوعة من اأحدهم ل�سبب قانوين ل تنتقل اإىل بقية اأفراد العائلة و اإمنا تعود لل�سندوق.
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 املادة 29 :-
يبــداأ ح�ســاب الراتــب التقاعــدي مــن التاريــخ الــذي يقــره املجل�ــس لحالــة ال�سيــديل على التقاعــد اأو من تاريــخ وفاته 

وعلــى املجل�ــس اأن يبلــغ ذوي العلقة خطيًا بذلك.

املادة 30 :-
علــى كل م�ســتحق لراتــب تقاعــدي اأن يبلــغ نقابــة ال�سيادلــة مبــا يعلمــه عــن كل مــا مــن �ســاأنه اأن يوؤثــر يف حقــه  اأ- 
التقاعــدي اأو حــق بقيــة املعالــني معــه كحقيقــة العمــر وترك الدرا�ســة والــزواج والطلق واملــوت وغر ذلك من 

الأمــور، ومــن يتخلــف عن هــذا التبليغ :-
يقطع الراتب التقاعدي عنه ملدة ل تتجاوز ثلثة ا�سهر.  .1

و/اأو ي�سرتد منه ما تعر�س له ال�سندوق من �سرر نتيجة �سرفه راتبًا تقاعديًا بغر حق.  .2
ب- على كل �ســخ�س يتناول راتبًا تقاعديًا اأن يقدم اإىل املجل�ــس يف �ســهر كانون الثاين من كل �ســنة الوثائق التي 
تثبت بقاء احلالة التي ا�ستحق مبوجبها راتب التقاعد واإذا تاأخر عن تقدمي هذه الوثائق يوقف �سرف راتبه 

التقاعدي حتى يتم تقدميها على انه يحق للمجل�س طلب هذه الوثائق يف اأي وقت يراه.

املادة 31 :-
كل م�ســتحق لراتــب تقاعــدي ومل يكــن قا�ســرًا اأو معوقــًا انقطــع عــن تنــاول راتبــه التقاعــدي مــدة �ســنة فاأكــرث ي�ســقط 

حقــه يف تلــك املــدة اإل اإذا اثبــت اأن ذلــك النقطــاع كان ل�ســبب قاهــر يقتنــع بــه املجل�ــس.

املادة 32 :-
ل يجوز �سرف رواتب تقاعدية مرتاكمة تركت مدة تزيد عن ثلث �سنوات مهما كانت الأ�سباب.

املادة 33 :-
يحرم ال�سيديل من حقوقه التقاعدية يف احلالتني التاليتني :- اأ- 

اإذا حكم عليه تاأديبيًا ب�سطب ا�سمه من �سجل ال�سيادلة اأو باملنع من ممار�سة املهنة نهائيًا.  .1
اإذا تنازل عن جن�سيته الأردنية واكت�سب جن�سية دولية غر عربية.  .2

ب- يحق لل�سيديل الذي حرم من حقوقه التقاعدية مبوجب الفقرة )اأ( ال�ســابقة من هذه املادة اأن ي�ســرتد من 
ال�سندوق العائدات التقاعدية التي دفعها.

املادة 34 :-
ل يجوز بيع الراتب التقاعدي اأو املقاي�سة عليه.
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ال�صمان الإجتماعي

* املادة 35 :-
تدفع م�ساعدة عاجلة يحدد مقدارها مبقت�سى تعليمات ي�سدرها املجل�س يف اأي من احلالتني التاليتني :- اأ- 

للورثة ال�سرعيني يف حال وفاة ال�سيديل.  .1
لل�سيــديل يف حــال اإ�سابتــه بعجــز كلــي مينعــه من ممار�ســة املهنــة نهائيًا وذلك مبوجــب تقرير �سادر عن   .2
اللجنــة الطبيــة، ويف هــذه احلالــة تدفــع لــه الن�ســبة التــي يطلبهــا من املبلغ، وعنــد وفاته يدفــع للورثة باقي 

املبلغ.
ب- يف حالــة وفــاة ال�سيــديل ي�ســتمر اأفــراد عائلتــه بال�ســتفادة مــن املعاجلة على ح�ســاب ال�سنــدوق وفقًا لأحكام 
الفقرة )اأ( من املادة )26( من هذا النظام دون اأن يكونوا ملزمني بدفع اأي ر�ســوم اأو عوائد مبقت�سى هذا 

النظام.

املادة 36 :-
يتحمــل ال�سنــدوق عــن الأع�ســاء واأفــراد عائلتهــم اأجــور املعاجلــة ونفقــات التحليــل والت�سويــر ال�ســعاعي  اأ- 
والتخطيط والتخدير ونفقات الإقامة والتداوي يف امل�ست�ســفى وتدفع هذه الأجور والنفقات مبوجب الفواتر 
التــي ي�سدرهــا امل�ست�ســفى اأو املوؤ�س�ســة الطبيــة التــي تعاقــد معهــا املجل�ــس لتوفــر اخلدمات الطبيــة للأع�ساء 

وعائلتهــم علــى اأن ل يزيــد املبلــغ الــذي يدفعــه ال�سنــدوق عــن التعرفــة املتفــق عليها.
ب- عنــد ح�ســاب الأجــور والنفقــات املرتتبــة مبوجــب اأي مطالبة مبقت�سى الفقرة )اأ( من هذه املادة يح�ســم منها 
اأي مبلــغ يدفــع لل�سيــديل اأو لأي مــن اأفــراد عائلتــه اأو ي�ســدد عنــه مــن اأي جهــة اأخــرى موؤمــن لديهــا اأو ملتزمــة 

بتوفــر اخلدمة الطبية له.

املادة 37 :-
العمليــات اجلراحيــة واملعاجلــات الطبيــة التــي ل ميكــن اأجراوؤهــا يف الأردن بنــاًء علــى تقريــر مــن الأطبــاء املعتمديــن 
مــن املجل�ــس يتحمــل ال�سنــدوق نفقاتهــا امل�ســار اإليهــا يف البنــد اأعــله اإ�ســتنادًا اإىل وثائــق ثبوتيــة توافــق عليهــا اللجنة 
الطبيــة علــى اأن ل يزيــد املبلــغ عــن �سعــف احلد الأق�سى للتعرفة املعتمدة من قبل املجل�ــس كمــا يتحمل ال�سندوق يف 
هــذه احلالــة نفقــات ال�ســفر بالدرجــة ال�ســياحية وعلــى اأن ل يتجــاوز جميــع املبلــغ األــف دينــار، اأمــا اإذا كان ال�سيــديل 
م�ســموًل بالتاأمــني لــدى جهــات اأخــرى فيدفــع له ال�سندوق الفرق بني تعوي�سه ونفقات املعاجلة �ســريطة اأن ل يتجاوز 

مــا يدفعه ال�سنــدوق األف دينار.

* مبقت�ســى نظــام رقــم )26( ل�ســنة )2008( نظــام معــدل لنظــام التقاعــد وال�سمــان الإجتماعــي لل�سيادلــة ال�ســادر بتاريــخ )12/02/2008( واملن�ســور 
باجلريــدة الر�ســمية رقــم)4893( بتاريــخ )17/03/2008(
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املادة 38 :-
يوؤمن املجل�ــس لل�سيادلة و اأ�ســرهم التخفي�سات التي يح�سل عليها نتيجة م�ســاعيه اأو تعاقده مع ال�سيادلة والأطباء 
وامل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات للتحليل والت�سوير والتنظر والتخطيط والتخدير وخمتلف التخفي�سات يف كافة املجالت، 

وي�سدر جمل�س النقابة لئحة تنظيمية يوزعها �سنويًا على ال�سيادلة تت�سمن كافة املعلومات املتعلقة بالتخفي�سات.

املادة 39 :-
اإذا انقطع ال�سيديل عن عمله ب�ســبب توقيفه لأ�ســباب ل تعود لرتكاب جرمية اأخلقية اأو خيانة عظمى واأدى ذلك 
اإىل انقطــاع دخلــه اأو تخفي�ســه ب�ســكل ملمو�ــس دفــع لــه اأو لأ�ســرته راتــب �ســهري يعــادل الراتــب التقاعــدي الكامــل اأو 

جزء منه ح�ســب تقدير املجل�س.

املادة 40 :-
اإذا اأ�سيب ال�سيديل مبر�س مينعه عن العمل اكرث من �ســهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل �ســهر تاٍل اأو جزء منه 
يقدرها املجل�س مبا ل يزيد عن املرتب التقاعدي الكامل على اأن يثبت املر�س بتقرير طبي �سادر عن اللجنة الطبية 

و اإذا ثبت عجز ال�سيديل النهائي عن املمار�سة يحال على التقاعد وفق املادة )18( من هذا لنظام.

املادة 41 :-
ي�سرتط لل�ستفادة من م�ساعدات ال�سمان الجتماعي توفر ما يلي :-

اأن يكــون ال�سيــديل م�ســجًل يف �ســجل النقابــة ومقيمــًا يف اململكــة وان تتوفــر  فيــه ال�ســروط املن�سو�ــس عليهــا  اأ- 
يف قانــون النقابــة والأنظمــة ال�ســادرة مبوجبه.

اأن يقــدم ال�سيــديل اأو اأحــد اأفــراد اأ�ســرته ح�ســب احلــال اإىل املجل�ــس طلبــًا خطيًا خلل �ســهر علــى الأكرث من  ب- 
تاريخ ن�ســوء احلالة امل�ستدعية للم�ساعدة.

اأن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي ي�ستند اإليها. ج- 
اأن تكــون الأمرا�ــس والإ�سابــات حا�سلــة بعــد تاريــخ ت�ســجيل ال�سيــديل يف النقابــة ويحــدد املجل�ــس مقــدار  د- 

م�ســاهمة ال�سنــدوق يف  احلــالت التــي تتفاقــم بعــد تاريــخ قيــد امل�ســرتك يف ال�ســجل.

املادة 42 :-
على جمل�س النقابة اأن يبت يف الطلب املقدم خلل مدة ل تزيد عن �سهر واحد من تاريخ ت�سجيل الطلب وامل�ستكمل 

للوثائق املطلوبة يف ديوان النقابة.

املادة 43 :-
يحــرم ال�سيــديل مــن م�ســاعدات ال�سنــدوق ملــدة ل تزيــد عن �ســنة واحدة اإذا قــام اأو حاول القيام باأعمــال توؤدي اإىل 
الأ�ســرار بال�سنــدوق ويحــرم مــن هــذه امل�ســاعدات نهائيــًا يف حالــة التكــرار وللمجل�ــس اأن ي�ســرتد منــه مــا يكــون قــد 

ا�ســتوفاه بدون حق ف�سًل عن امل�ســوؤولية التاأديبية واجلزائية وي�ســري احلرمان على اأفراد اأ�ســرة امل�ســرتك.
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اأحكام عامــة

املادة 44 :-
يحــدد اليــوم العا�ســر مــن كل �ســهر كاآخــر تاريــخ لدفــع العائــدات عــن ال�ســهر ال�ســابق وبعد هــذا التاريخ يبداأ بح�ســاب 
فوائد مالية �سنوية بواقغ )%7( عن املبالغ املتاأخرة ولغاية �ستة اأ�سهر من تاريخ هذا التاأخر ويبلغ الع�سو  بذلك.

املادة 45 :- 
يف مــا عــدا احلالــة الــواردة يف الفقــرة )ج( مــن املــادة )20( مــن هــذا النظــام اإذا تاأخــر الع�ســو عــن دفــع  اأ- 
العائدات ملدة تزيد عن �ستة ا�سهر رغم اإنذاره بذلك ي�سطب ا�سمه من �سجلت ال�سندوق والنقابة ول يحق 
لــه ا�ســرتجاع اأي مبلــغ يكــون قــد دفعــه لل�سنــدوق وذلــك عــدا عــن اتخــاذ الإجــراءات التــي ين�س عليهــا قانون 

النقابــة بحقه.
للع�ســو الــذي فقــد ع�سويتــه يف ال�سنــدوق والنقابــة ح�ســب الفقــرة )اأ( ال�ســالفة الذكــر مــن هــذه املــادة اأن  ب- 
يطلب العودة لل�سرتاك فيهما خلل �سنة من تاريخ اإنهاء الع�سوية اإذا �سدد كل ما يرتتب عليه من عائدات 
ور�سوم ال�سندوق والنقابة حتى تاريخ قبول املجل�س مع الفوائد بن�سبة )%7( م�سافا اإليها غرامة مقدارها 

خم�سون دينارًا.

املادة 46 :-
يجوز دفع عائدات ال�سندوق باأق�ساط م�سبقة وملدد خمتلفة يتفق عليها تعاقديًا بني الع�سو وجمل�س النقابة.

املادة 47 :- 
ــاء املجل�ــس للف�ســل يف  ــة اأ�ســخا�س مــن غــر اأع�س ــة العامــة مــرة كل �ســنتني جلنــة مــن خم�س تنتخــب الهيئ اأ- 
العرتا�ســات املقدمــة مــن قبــل ال�سيــديل اأو اأي مــن املعالــني يف �ســوؤون تطبيــق اأحــكام هــذا النظــام وتكــون 
قراراتهــا قطعيــة. وي�ســرتط يف هــوؤلء اأن يكــون قــد م�ســى علــى انت�ســابهم للنقابــة مــدة ل تقــل عــن خم�ــس �ســنوات.

ب- تنتخب اللجنة املذكورة رئي�سًا لها من بني اأع�سائها.

املادة 48 :- 
يحق للع�سو اأو لأي من املعالني العرتا�س على قرارات جمل�ــس النقابة يف �ســوؤون تطبيق اأحكام هذا النظام  اأ- 

وذلك يف خلل ثلثني يومًا من تاريخ اإبلغه القرار مو�سوع العرتا�س.
ي�ســتوفى مــن املعرت�ــس عنــد اعرتا�ســه ر�ســم قــدره ثلثــة دنانــر اأردنيــة تعــود لل�سندوق ويعــاد املبلــغ اإليه اإذا  ب- 

ظهــر اأنــه حمــق يف اعرتا�ســه اأو يف جزء منه.
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نظام رقم 134 ل�صنة 1973
نظام فح�ص ال�سيادلة

املادة 1 :-
ي�سمى هذا النظام )نظام فح�س ال�سيادلة ل�سنة 1973( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2 :-
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�س�سة لها يف ما يلي، ما مل تدل القرينة على خلف ذلك :-

: فح�س ال�سيادلة الفح�س 
: جلنة الفح�س امل�سكلة مبوجب هذا النظام اللجنة 

: ال�سيديل طالب الدخول يف الفح�س املتقدم 

املادة 3 :-
يعــني الوزيــر مــكان الفح�ــس وتاريخــه و�ســاعات تقدميــه، علــى اأن يبلــغ املتقدمــني ذلــك بالريــد وبالإعــلن يف 

�سحيفتــني يوميتــني قبــل ا�ســبوع مــن املوعــد املحــدد علــى الأقــل.

املادة 4 :-
يعقد الفح�س كل ثلثة ا�سهر مرة ابتداء من �سهر كانون الثاين من كل �سنة.

املادة 5 :-
تتالــف اللجنــة برئا�ســة احــد �سيادلــة الــوزارة وع�سوية اربعة �سيادلة يختارهم الوزير بالت�ســاور مــع نقيب ال�سيادلة 

يف كل دورة.

املادة 6 :-
ي�ســرتط يف ع�سو اللجنة اأن يكون قد م�سى على تخرجه مدة ل تقل عن خم�ــس �ســنوات ويف�سل ذوو الإخت�سا�سات 

العالية.

املادة 7 :-
على اللجنة التثبت من هوية املتقدم.
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املادة 8 :-
يجــري الفح�ــس باإحــدى اللغتــني العربيــة اأو الإجنليزيــة، وبخلف ذلــك على املتقدم اأن يح�سر مرتجمــًا توافق عليه 

اللجنة وعلى ح�سابه اخلا�س.

املادة 9 :-
الغايــة مــن الفح�ــس اإختبــار كفــاءة املتقــدم يف حتمــل م�ســوؤولية مزاولــة املهنــة، لذلــك فللجنــة طــرح الأ�ســئلة يف اأي 
مو�سوع �سيدلين يهدف لهذه الغاية دون التقيد باملفهوم الأكادميي للإمتحانات وعلى املتقدم اأن يكون ملمًا اأي�سًا 

بقانــون مزاولــة املهنة وقانــون النقابة والأنظمة ال�ســادرة مبقت�ساها.

املادة 10 :-
يجري الفح�س على الوجه التايل :-

فح�س حتريري يف الكيمياء ال�سيدلنية وعلم الأدوية )فارما كولوجي( وعلم ت�سخي�س العقاقر. اأ- 
ب- فح�س �سفوي يف علم الأدوية والت�سريعات وعملي يف الفن ال�سيدلين.

املادة 11 :-
حتدد علمة كل من الفح�سني مبئة وعلمة الإجتياز ب�ستني. اأ- 

ب- ت�ستخرج علمة كل فح�س بجمع علمات اأع�ساء اللجنة وتق�سيمها على عددهم.

املادة 12 :-
على املتقدم اأن يجتاز الفح�س التحريري اأوًل واإذا ف�سل فيه فل يحق له اأن يتقدم للفح�س ال�سفوي والعملي.

املادة 13 :-
اإذا ر�سب املتقدم يف الفح�س فيحق له اأن يعيده يف دورة اأو دورات اأخرى. اأ- 

اإذا ر�سب املتقدم يف الفح�س ال�سفوي والعملي يعفى من الفح�س التحريري يف الدورات الأخرى. ب- 

املادة 14 :-
ترفع اللجنة نتائج الفح�س اإىل الوزير ب�سورة مكتومة خلل ثلثة اأيام من اإنتهاء الفح�س. اأ- 

ب- ي�سدق الوزير النتائج وبذلك ت�سبح نهائية.
تبقى النتائج مكتومة ويبلغ الناجحون خطيًا. ج- 
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املادة 15 :-
حتفظ اأوراق الفح�س يف الدائرة ملدة �سنتني.

املادة 16 :-
ت�ستويف الوزارة حل�ساب الواردات العامة من املتقدم ر�سم الفح�س وقدره ع�سرة دنانر عن كل دورة. اأ- 

ب- ت�ستويف الوزارة حل�ساب الواردات العامة من كل ناجح يف الفح�س ر�سم ترخي�س وقدره ع�سرة دنانر.

املادة 17 :-
ت�ســرف مكافــاأة مقدارهــا ع�ســرون دينــارًا لــكل من رئي�ــس اللجنــة واأع�سائها عن كل دورة فح�ــس تعقد مبوجب هذا 

النظام.




