النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية
استناداً إلى أحكام المادة  /98/من قانون التنظٌمالنقابً لصٌادلة سورٌة رقم  /9/لعام  0991م.
وعلى قرار المؤتمر العام الثانً عشر لصٌادلة سورٌة المنعقد فً حلب ما بٌن  01-77نٌسان
 0990م.
وعلى كتاب السٌد وزٌر الصحة رقم  060606تارٌخ  0990/8/78بالمصادقة على هذا النظام
.
وعلى قرار المؤتمر العام الثامن عشر رقم  /7/م ع .97/08
وعلى قرار المؤتمر العام الحادي والعشرون رقم  /01م ع  7110/70م.
ٌقر ما ٌلً:
الفصل األول
االنتساب
المادة  – 0انسجاما ً مع أحكام المادة  /0/ووفقا ً ألحكام الفقرة من المادة  /06/من قانون النقابة
ٌجب على كل صٌدلً ٌحق له مزاولة مهنة الصٌدلة فً القطر العربً السوري من ؼٌر
المتطوعٌن فً الجٌش والقوات المسلحة وٌرؼب بمزاولة المهنة فً أي مجال من المجاالت
المنوه عنها فً الفقرة ( ج ) من المادة  /06/من قانون النقابة أن ٌنتسب إلى نقابة الصٌادلة عن
طرٌق فرع النقابة المختص وذلك بعد تسجٌله فً النقابة المركزٌة وٌقبل الصٌدلً فً عدد
أعضاء الفرع المختص وٌسجل فً سجالته بعد أن ٌقدم طلبا ً بذلك إلى الفرع المختص ٌصرح
فٌه رؼبته باالنتساب إلى النقابة  ،وٌذكر فٌه اسمه ولقبه وعنوان سكنه والمدٌنة أو البلدة أو
القرٌة التً ٌود ممارسة العمل فٌها مع تحدٌد نوعٌه وجه المزاولة  ،وٌرفق مع الطلب األوراق
الثبوتٌة التالٌة:
أ -وثٌقة صادرة عن وزارة الصحة تثبت تسجٌله فً سجالتها.
ب -صورتٌن مصدقتٌن عن شهادة الصٌدلة التً ٌحملها وكذلك عن شهادات االختصاص إن
كان الصٌدلً مختصا ً أو صوراً عن ما ٌشعر بتخرجه من إحدى كلٌات الصٌدلة إن لم ٌكن
جرى االستحصال على الشهادات بعد  ،مع صور عن ترجمات هذه الشهادات أو الصور إن
كانت محررة بلؽة أجنبٌة على أن ٌجري تقدٌم صور عن الشهادات األصلٌة مع ترجماتها حٌن
الحصول علٌها.
ت -وثقة صادرة عن مجلس النقابة تثبت تسجٌله لدى النقابة المركزٌة بعد اطالعه على
الثبوتٌات المطلوبة فً هذه المادة من النظام  ،وتثبت أن اسمه ؼٌر مشطوب لسبب تأدٌبً وذلك
بالنسبة للصٌدلً الذي ٌرؼب بإعادة تسجٌله.
ث -إجازة عمل صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعٌة والعمل بالنسبة للصٌادلة العرب من ؼٌر
السورٌٌن أو الصٌادلة من ؼٌر العرب أزواج المواطنٌن السورٌٌن أو الصٌادلة من ؼٌر العرب
الذٌن تسمح أنظمة بالدهم المعاملة بالمثل.
ج -صورتٌن عن قٌده فً السجل المدنً أو الهوٌة الشخصٌة.
ح -أربع صور شخصٌة بحجم  6-4سم.

خ -صورة عن سجله العدلً تثبت أنه ؼٌر محكوم بعقوبة تتنافى مع واجبات المهنة.
د -تعهد بقبول تنفٌذ قرارات مجلس النقابة ومجلس الفرع المنتسب إلٌه فً الحدود المنصوص
علٌها فً قانون النقابة وتنظٌمها الداخلً والمالً.
ذ -إضبارة خاصة حسب النموذج المقرر.
رٌ -قوم الصٌدلً المنسب بتقدٌم األوراق الثبوتٌة الالزمة إلثبات مزاولته المهنة.
المادة ٌ -7عرض الطلب مرفقا ً باألوراق الثبوتٌة المذكورة فً المادة السابقة على مجلس الفرع
فً أول جلسة ٌعقدها بعد تقدٌم الطلب شخصٌا ً وذلك للتأكد من أهلٌته لمزاولة المهنة وصحة
األوراق الثبوتٌة وانطباقها مع أحكام قانون النقابة ومدى قناعة مجلس الفرع بصحة مزاولة
الصٌدلً للمهنة  ،وٌجب إصدار القرار بقبول الطلب أورفضه معلأل خالل مدة أقصاها شهران
من تارٌخ تقدٌم الطلب  ،وإال اعتبر الطلب مقبوالً حكما ً ذلك وفقا ً ألحكام الفقرة ( ب ) من المادة
 /9/من قانون النقابة.
المادة ٌ -0حق للصٌدلً الذي رفض انتسابه أن ٌعترض أمام مجلس النقابة خالل ثالثٌن ٌوما ً
من تارٌخ تبلؽه القرار خطٌا ً  ،وعلى مجلس النقابة أن ٌفصل فً االعتراض خالل شهرٌن من
تارٌخ تسجٌله فً دٌوان النقابة  ،وٌعتبر عدم الفصل فٌه خالل هذه الفترة بمثابة قرار ضمنً
بقبول االعتراض  ،وٌترتب تسجٌل الصٌدلً فً سجالت صٌادلة الفرع المختص وذلك وفقا ً
ألحكام الفقرة ( ب ) من المادة  /01/من قانون النقابة.
المادة-4
أ – توجه الدعوة من مجلس الفرع إلى الصٌدلً طالب االنتساب الذي تقرر قبول طلبه خالل
مدة أقصاها شهر واحد بعد تسدٌده كافة الرسوم وااللتزامات المالٌة التً ٌحددها النظام المالً
وذلك للحضور أمام المجلس لتأدٌة الٌمٌن القانونٌة المنصوص علٌها فً المادة  /00/من قانون
النقابة وتجري تأدٌة الٌمٌن فً جلسة عادة أو استثنائٌة.
ب – ٌدرج اسم الصٌدلً طالب االنتساب فً سجل الصٌادلة المنسبٌن للنقابة لدى الفرع
المختص وذلك بعد تأدٌة الٌمٌن القانونٌة  ،وتبلػ النقابة صورة عن السجل الذاتً للصٌدلً
المنتسب للفرع وذلك خالل شهر واحد على األكثر من تارٌخ جلسة الٌمٌن  ،كما تبلػ صور عن
ضبوط الجلسات التً ٌتم فٌها انتقال الصٌادلة من فرع إلى آخر.
المادة  – 5انسجاما ً مع أحكام المادة  /0/من قانون النقابة ومع مراعاة أحكام الفقرة ( )4من
المادة  /04/من القانون المذكور ال ٌنشر اسم الصٌدلً المتوقؾ عن مزاولة المهنة فً جدول
أسماء الصٌادلة األعضاء الذي ٌصدر فً مطلع كل دورة انتخابٌة وفق أحكام المادة  /59/من
القانون المذكور حتى ولو كان مسدداً جمٌع الرسوم المترتبة علٌه وال ٌحق له الترشٌح
واالنتخاب  ،مع احتفاظه بحقوقه المالٌة فً النقابة  ،وٌنشر اسمه فً جدول الحق وعلى حسابه
حٌن عودته لمتابعة مزاولة المهنة.
المادة  – 6انسجاما ً مع أحكام المواد (  ) 07-04-05من القانون رقم ( )9لعام  0991على
مجلس الفرع اتباع ماٌلً:
أ -تزوٌد مجلس النقابة فً بداٌة شهر نٌسان من كل عام بأسماء الصٌادلة المسددٌن لكافة
الرسوم المترتبة علٌهم عن السنة السابقة وما قبله من السنٌن مرتبا ً حسب الحروؾ الهجائٌة
وٌتضمن أٌضا ً أسماء الصٌادلة المسددٌن للرسوم عن العام الحالً.

ب -تزوٌد مجلس النقابة فً بداٌة شهر نٌسان من كل عام بأسماء الصٌادلة الذٌن لم ٌؤدوا
الرسوم عن العام الفائت والعام الحالً.
ت -شطب قٌد كل صٌدلً من سجالت الفرع ومنعه من مزاولة المهنة وفقا ً ألحكام المادة /04/
من قانون النقابة وإعالم مجلس النقابة عن كل حالة شطب قٌد ٌ ( .حتفظ الصٌدلً عند شطب
قٌده بحقوقه المالٌة فً النقابة إذا لم ٌكن هناك نصا ً صرٌحا ً بفقدان الحقوق المالٌة فً أنظمة
النقابة حسب الحالة )  .وفً حال زوال السبب بشطب القٌد ٌتوجب علٌه دفع كافة الرسوم
المترتبة علٌه إضافة إلى رسوم إعادة القٌد كرسوم االنتساب المتوجب على المنتسب الجدٌد.
المادة –7
أ – ٌجوز للصٌدلً أن ٌؽٌب عن صٌدلٌته بعد إعالم فرع النقابة الذي ٌنتسب إلٌه والسلطات
اإلدارٌة الصحٌة المختصة لمدة شهرٌن فً العام على أن ٌنٌب عن صٌدلٌا ً تتوفر فٌه الشروط
القانونٌة.
ب  -ال ٌجوز للصٌدلً أن ٌتؽٌب أو ٌؽلق صٌدلٌته أكثر من ثالثة أشهر وفً حال تجاوز ؼٌابة
المدة المذكورة ٌلؽى إذن الفتح لمنشأته الصٌدلٌة.
ج ٌ -جوز للصٌدلً أو لوكٌله أن ٌسمً مدٌراً فنٌا ً لصٌدلٌته إذا اضطر إلى االنقطاع عنها
لمرض أو سفر أو لسبب آخر على أن ٌبرر أسباب هذا االنقطاع إلى فرع النقابة المختص
ومدٌرٌة الصحة التً ٌعمل فً نطاق عملها ( ال ٌشطب قٌد الصٌدلً المتؽٌب حسب الفقرات
السابقة من نقابته وله الحق فً االحتفاظ بحقوقه المالٌة فً النقابة  ،وال تدخل فترة ؼٌابه عن
الصٌدلٌة فً حساب الخدمة الفعلٌة لممارسته المهنة التً ٌترتب علٌها الحصول على عائداته
التقاعدٌة  ،عدا حاالت المرض ومتابعة التحصٌل الدراسً أو اإلٌفاد بمهمة رسمٌة وفترات
التفرغ للعمل النقابً وخدمة العلم واالحتٌاط مما الٌتعارض مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة
 /04/من قانون النقابة.
د – إذا انقطع الصٌدلً عن العمل فً صٌدلٌته للعمل خارج القطر وثبت مزاولته المهنة ٌفقد
عضوٌته فً الفرع المختص حسب أحكام قانون النقابة.
المادة –8
أ – تعتبر الفترة التً ٌقضٌها الصٌدلً المسجل لدى وزارة الصحة ولم ٌزاول المهنة فً أي
مجال من مجاالتها من مدة المزاولة الالزمة الحتساب الراتب التقاعدي فقط بالنسبة للصٌدلً
الذي ٌرؼب باالنتساب إلى النقابة إذا ثبت أنه قضاها فً:
1.خدمة العلم وكذلك خدمة االحتٌاط.
2.استكمال دراسته من أجل االختصاص داخل القطر أو خارجه وذلك لمدة ال تتجاوز الخمس
سنوات.
3.متفرؼا ً لألعمال النقابٌة.
ب – ٌؤدي الصٌدلً المنوه عن فً الفقرة ( أ) السابقة جمٌع الرسوم النقابٌة والتعاونٌة
والتقاعدٌة وؼٌره التً تترتب علٌه عن المدة التً قضاها فً خدمة العلم واالحتٌاط أو فً
استكمال دراسته أو متفرعا ً لألعمال النقابٌة.
ج – ٌزود مجلس الفرع بصورة عن الترخٌص المؤقت لمزاولة المهنة صادر عن وزارة
الصحة مع صورتٌن عن الترخٌص العام للمزاولة وكذلك صورة عن شهادة تسجٌل

االختصاص فً الحاالت التً ٌشترط فٌها المزاولة بموجب هذا الترخٌص  .كما ٌجب تزوٌد
مجلس الفرع بصورة عن إذن مزاولته المهنة أو إلؽائها وكذلك صورة عن الترخٌص العام فور
حصوله علٌه.
الفصل الثانً
تسجٌل المتمرنٌن من طالب كلٌة الصٌدلة وطالب المعاهد المتوسطة الصٌدلٌة والصحٌة
المادةٌ – 9سجل لدى الفرع المختص فً السجل الخاص بالمتمرنٌن من طالب كلٌة الصٌدلة
وطالب المعاهد المتوسطة والصحٌة والذٌن ٌتوجب علٌهم المزاولة فً الصٌدلٌات أو المخابر
أو المصانع الدوائٌة وذلك على كتاب صادر عن عمٌد كلٌة الصٌدلة أو مدٌر المعهد المتوسط
الصٌدلً أو الصحً إلى النقٌب الذي ٌقوم بدوره بإحالة الكتاب المذكور إلى الفرع المختص
وٌلحق بالكتاب األوراق الثبوتٌة التالٌة:
أ -طلب من الطالب المتمرن ٌشعر باتفاقه مع الصٌدلً صاحب أو مدٌر فنً لمؤسسة صٌدلٌة (
صٌدلٌة  ،مشفى  ،مخبر تحالٌل طبٌة أو ؼذائٌة أو دوائٌة أو معمل أدوٌة ) للتمرٌن لدٌه ،
وٌجوز أن ٌتوسط الفرع الختص فً إٌجاد المكان المناسب عند تعذر وجوده على الطالب.
ب -وثٌقة من المؤسسة الصٌدلٌة تشعر بقبول تمرٌن الطالب المتمرن لدٌه وٌمكن أن ٌقبل أكثر
من طالب واحد فً المؤسسة الصٌدلٌة وذلك حسب استٌعابها أما فً الصٌدلٌة فٌجب أن ال ٌزٌد
العدد عن طالبٌن اثنٌن.
ت -صورتان شخصٌتان بحجم  6-4سم.
ث -إضبارة خاصة حسب النموذج المقرر.
المادة ٌ – 01دقق مجلس الفرع المختص فً الطلب مرفقا ً باألوراق والوثائق المذكورة فً
المادة السابقة للتأكد من صحتها وتقرٌر قبولها وتسجٌل صاحبها فً سجل الطالب المتمرنٌن
وذلك فً أول جلسة ٌعقدها المجلس بعد تسلمه الطلب.
المادةٌ – 00جوز للطالب المتمرن أن ٌنقل تمرٌنه إلى صٌدلٌة أو مخبر أو معمل دوائً آخر
على أن ٌقوم مجدداً بتقدٌم الوثٌقتٌن ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة أعاله  ،أما إذا كان االنتقال
إلى منطقة فرع آخر فٌنبؽً أن تحال إضبارة الطالب المتمرن إلى الفرع المختص الجدٌد كما
علٌه أن ٌقوم مجدداً بتقدٌم الوثٌقتٌن ( أ) و ( ب) من المادة السابقة أعاله إلى الفرع الجدٌد.
المادةٌ – 07حظر على أي صٌدلً أو مدٌر فنً لصٌدلٌة أو مخبر أو معمل دوائً أن ٌعطً
وثٌقة بوقوع التمرٌن لدٌه ومدته  ،وعلٌه فقط أن ٌشعر الفرع المختص بدوام وسلوك المتمرن
لدٌه وذلك بكتاب ٌوجه إلى رئٌس الفرع.
المادة  – 00تضم الكتب الواردة المنوه عنها فً المادة السابقة إلى إضبارة المتمرن وٌلخص
مضمونها فً المصدقة التً ٌمنحها الفرع المختص.
المادة ٌ – 04حدد رسم تسجٌل للمتمرنٌن بقرار ٌصدر عن المؤتمر العام.
الفصل الثالث
مجلس النقابة -اجتماعاته -وظائفه

المادة ٌ – 05باشر مجلس النقابة ممارسة مهامه اعتباراً من الٌوم التالً النتهاء والٌة المجلس
القائم والٌحول دون ذلك وجود أي طعن باالنتخاب.
المادة ٌ – 06عقد المجلس جلساته فً مقر النقابة وله أن ٌحدد مكانا ً الجتماعاته خارج مقر
النقابة وذلك فً األحوال التً ٌراها المجلس.
المادة ٌ – 07عقد مجلس النقابة جلسة واحدة على األقل كل شهر وٌحدد مواعٌد دورته لهذه
االجتماعات  ،وله أن ٌوقؾ بعض اجتماعاته الدورٌة عند الضرورة  ،وللنقٌب الحق فً عقد
جلسات استثنائٌة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة  – 08إن قرار مجلس النقابة بتحدٌد موعد دوري أو طارئ لجلساته مبلؽا ً حكما ً إلى جمٌع
األعضاء حاضري الجلسة التً اتخذ فٌها هذا القرار  ،وٌكتفً بتوجٌه الدعوة لحضور الجلسة
المقررة إلى األعضاء المتؽٌبٌن الذٌن لم ٌشاركوا فً اتخاذ القرار بتحدٌد موعدها  ،وٌجري
تبلٌػ الدعوة إلٌهم كتابٌا ً أو هاتفٌا ً أو برقٌا ً على أن ٌودع التبلٌػ فً دٌوان النقابة قبل ثالثة أٌام
على األقل من موعد الجلسة.
المادة  -09إن تخلؾ النقٌب أو أي عضو من أعضاء المجلس النقابة دون عذر ٌقبله المجلس
عن حضور اجتماعات هذا المجلس أربع جلسات متتابعة أو نصؾ عدد الجلسات العادٌة التً
ٌعقدها المجلس خالل سنة مالٌة واحدة عدا الفترات التً ٌكلؾ بها بمهمات نقابٌة ٌعتبر استقالة
من قبل المتؽٌب تجٌز تطبٌق أحكام الفقرتٌن (أ) و(ب) من المادة  /40/من قانون النقابة حسب
الحالة  ،ومع مراعاة أحكام الفقرتٌن (أ) و (ب) من المادة  /05/وأحكام المادة  /06/من قانون
النقابة المذكور.
المادة ٌ – 71عقد مجلس النقابة الجدٌد جلسته األولى خالل أسبوع واحد من تارٌخ ممارسة
مهامه وٌنتخب فٌها من أعضائه نقٌبا ً ونائبا ً للنقٌب وأمٌنا ً للسر وخازنا ً مع مراعاة أحكام الفقرة (
ج) من المادة  /41/من قانون النقابة كما ٌجري انتخاب بدٌل عن أي من هؤالء فً حال شؽور
مركزه فً أول جلسة ٌعقدها المجلس بعد حدوث هذا الشؽور وفقا ً ألحكام الفقرة ( أ ) من المادة
 /40/من قانون النقابة ومع مراعاة الفقرة ( ج ) أٌضا ً من المادة  /41/من قانون النقابة المذكور
.
المادة  – 70إذا أصبح مكان النقٌب أو أمٌن السر أو الخازن خارج مدٌنة دمشق ٌ،عقد مجلس
النقابة جلسة النتخاب بدٌل عنه من أعضاء المجلس ٌكون مكان إقامته مدٌنة دمشق.
المادة  – 77إذا أقرت المحكمة صحة الطعن بانتخابات مجلس النقابة حسب أحكام المادة /90/
من قانون النقابة أو جرى سحب الثقة من مجلس النقابة حسب أحكام البند  /6/من الفقرة ( أ )
من المادة  /79/من قانون النقابة فٌتولى النقٌب ومجلس النقابة السابقٌن مهمة تسٌٌر شؤون
النقابة والدعوة إلى انتخابات مجلس جدٌد خالل المهلة المحددة فً المادة  /90/من قانون النقابة
وحتى صدور نتائج هذه االنتخابات.
المادة  – 70إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام الجدٌد بعد انتهاء والٌة المؤتمر العام القائم حسب
الفقرة ( ب ) من المادة  /77/من قانون النقابة أو تأخر انتخاب مجلس النقابة الجدٌد إلى ما بعد
انتهاء والٌة المجلس القائم حسب أحكام الفقرة ( ج ) من المادة  /05/وقانون النقابة فٌستمر هذا
على ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام الجدٌد وانتخاب المجلس الجدٌد.
المادة ٌ – 74ضع النقٌب جداول أعمال جلسات مجلس النقابة وعند ؼٌابه ٌتولى هذه المهمة

نائبه  ،وعند ؼٌاب نائبه ٌتولى أمٌن السر وذلك وفقا ً ألحكام الفقرة ( ب ) من المادة  /41/من
قانون النقابة.
المادة ٌ – 75ودع جدول أعمال الجلسة لدى رئٌس دٌوان النقابة قبل ثالثة أٌام على األقل من
تارٌخ انعقاد المجلس.
المادة  – 76تعقد جلسات مجلس النقابة بحضور األكثرٌة المطلقة ألعضائه الفعلٌٌن وتعلق
الجلسة عند فقدان النصاب  ،وتصدر قراراته بأكثرٌة أصوات الحاضرٌن وإذا تساوت
األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه رئٌس الجلسة وذلك وفق أ حكام الفقرتٌن ( أ ) و ( ب ) من
المادة  /79/من قانون النقابة.
المادة ٌ -77شمل اختصاصات ووظائؾ مجلس النقابة كل ما جاء فً المواد  /5/و  /6/و/08/
من قانون النقابة وعلى وجه الخصوص ما ٌلً:
أٌ -تمتع مجلس النقابة بالشخصٌة االعتبارٌة وله أن ٌمارس أمام جمٌع المحاكم ممثالً بالنقٌب أو
نائبه أو أمٌن السر أو من ٌنتدبه المجلس جمٌع حقوق المدعً الشخصً والمدعى علٌه فٌما
ٌتعلق بكل ما ٌمس مصالح النقابة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  ،كما ٌحق له التقاضً باسم
أعضائها فً كل ماله عالقة بمهنة الصٌدلة.
بٌ -شرؾ مجلس النقابة على أعمال مجالس الفروع وهٌئات مخابر التحالٌل والطبٌة ٌ ،نسق
نشاطات المجالس الفرعٌة ٌنظر فً الخالفات التً تقع بٌنها وٌصدر القرارات الالزمة بشأنها
وعلٌه إبالغ الفروع بالقرارات والتعلٌمات المتعلقة بالفروع.
ت -تعرض على مجلس النقابة فً اجتماعاته العادٌة محاضر وقرارات مجالس الفروع وهٌئاتها
العامة على أن تصل إلى النقابة خالل أسبوعٌن من تارٌخ انعقاد جلسة مجلس الفرع أو هٌئته
العامة  ،وله أن ٌقرر وقؾ نفاذ أي من هذه القرارات إذا وجد فٌها ما ٌخالؾ القوانٌن واألنظمة
والتوجٌهات الصادرة عنه أو عن المؤتمر العام أو ماٌتنافى مع المصلحة العامة كما له أن ٌقرر
وقؾ نفاذ القرارات الصادرة عن مجالس الفروع إذا وجد فٌها تضاربا ً ٌحتاج إلى تنسٌق  ،وكما
له طلب دعوة الهٌئة العامة ألي فرع من فروع النقابة لالجتماع عند الضرورة.
ث -على مجلس النقابة أن ٌرعى المشارٌع التً ٌعود نفعها على أعضاء النقابة وأن ٌعد
المشارٌع التً تحقق هذا النفع كنظم التعاون واالدخار واإلسكان والضمان واإلسعاؾ وؼٌرها
وكذلك النظام الموحد لتقدٌم الخدمات الصٌدالنٌة المختلفة للمؤسسات والهٌئات والجمعٌات فً
القطر ونظام العطل األسبوعٌة والسنوٌة والمناوبة اللٌلٌة والنهارٌة والدوام.
ج -على مجلس النقابة أن ٌقوم باقتراح تحدٌد األجور الموحدة للتحالٌل المخبرٌة واقتراح تعرفة
موحدة لألعمال واألجور العلمٌة والمواد الصٌدالنٌة وتحدٌد الحد األدنى لرواتب الصٌادلة
المدراء الفنٌٌن لدى المؤسسات الخاصة.
ح -لمجلس النقابة أن ٌؤلؾ لجانا ً من بٌن أعضائه ومن ؼٌرهم أن ٌعهد إلٌها ببعض المهام على
أن تبقى مهامها مقتصرة على الدراسة وتقدٌم االقتراحات إلٌه أو على تنفٌذ قراراته.
خ -لمجلس النقابة أن ٌدعو إلى اجتماعاته خبراء فً المواضٌع المدرجة فً جدول األعمال إذا
وجد أن بحاجة إلى خبرتهم لمناقشتها  ،ولٌس لهؤالء الخبراء فً الجلسات التً ٌدعون إلٌها أي
حق فً التصوٌت على القرارات.
د -لمجلس النقابة أن ٌعٌن من الموظفٌن عدداً ٌؤمن القٌام باألعمال اإلدارٌة والكتابٌة والحسابٌة

وبأعمال الخدمة  ،وٌكون هؤالء الموظفون تحت إشراؾ النقٌب وهٌئة مكتب النقابة كل
باختصاصه.
ذ -لمجلس النقابة أن ٌفوض النقٌب أو من ٌنوب عنه ببعض صالحٌاته مع عرضها الحقا ً على
المجلس  ،وذلك بقرار صادر عن مجلس النقابة ٌحدد تلك الصالحٌات.
وظائؾ النقٌب
المادة ٌ – 78مثل النقٌب وٌرأس اجتماعات المؤتمر العام وٌصدر قراراته وٌنشرها وٌعمل على
تنفٌذها  ،كما ٌرأس مجلس النقابة وٌنفذ قراراته وٌقع العقود التً ٌوافق علٌها مجلس النقابة ،
وهو آمر الصرؾ له حق التقاضً باسم النقابة وٌوقع الدعوات لالجتماعات والعرائض
والمراسالت والقرارات واإلذاعات والنشرات ضمن نطاق قانون النقابة  ،وله أن ٌفوض عضواً
أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بقسم من صالحٌاته شرٌطة موافقة مجلس النقابة على ذلك.
وظائؾ نائب النقٌب
المادة ٌ – 79قوم نائب النقٌب بأعمال النقٌب وٌمارس عنه جمٌع صالحٌاته واختصاصاته عند
ؼٌاب النقٌب خارج القطر وحٌن مرضه أو ألسباب قاهرة ٌتقبلها المجلس أو حٌنما ٌفوضه
النقٌب كتابة بذلك  ،وكما ٌقوم برئاسة مجل س النقابة أو المؤتمر العام حٌن ؼٌاب النقٌب عن
النقابة أو تفوٌضه شفهٌا ً من قبل النقٌب.
وظائؾ أمٌن السر
المادة -01
أ – ٌشرؾ أمٌن السر على تنظٌم الدعوات والمراسالت ضمن جدول قرارات مجلس النقابة
واإلشراؾ على ضبط المعامالت وتدوٌنها فً سجالتها الخاصة وحفظ سجالت النقابة
ومراسالتها وأوراقها وإضباراتها وخاتمها وقضاٌاها وضبط االستالم والتسلٌم الذي ٌجري بٌن
الخازن السابق والخازن الجدٌد وتدوٌن الوقائع والقرارات وتالوتها فً الجلسات التالٌة للتصدٌق
علٌها والتوقٌع على أوامر الصرؾ إضافة إلى توقٌع النقٌب والخازن  ،وٌتمتع بصالحٌات
النقٌب حٌن ؼٌاب النقٌب ونائبه وفقا ً ألحكام المادة  /78/أعاله.
ب – ٌتخذ لضمان سٌر األعمال وضبطها السجالت التالٌة:
1.سجل الواردة ٌ :دون فٌه تحت رقم متسلسل خالصة جمٌع الرسائل واألوراق الواردة إلى
النقابة.
2.سجل الصادرة ٌ :دون فٌه تحت رقم متسلسل خالصة جمٌع الرسائل واألوراق الصادرة عن
النقابة.
3.سجل ضبوط جلسات مجل النقابة ٌ :دون فٌه جلسات مجلس النقابة.
4.سجل ضبوط جلسات المؤتمر العام ٌ :دون فٌه جلسات المؤتمر العام.
5.سجل القرارات ٌ :دون فٌه جمٌع القرارات التً ٌصدرها مجلس النقابة.
6.سجل الصٌادلة  :تدون فً صفحة السجل الذاتً للصٌدلً والتً ٌقوم مجلس الفرع بتزوٌد

مجلس النقابة بها وفقا ً ألحكام الفقرة (  ) 9من المادة  /57/من قانون النقابة.
7.السجالت واإلضبارات حفظ جمٌع ماٌرد إلى مجلس النقابة من الفروع وفقا ً ألحكام الفقرة (
 ) 4من المادة  / 70 /من قانون النقابة.
8.سجل المكتبة  :تدون فً جمٌع أسماء الكتب والمجالت تحت رقم متسلسل وتذكر أسماء
مهدٌها إذا كانت هدٌة  ،وتكون هذه المكتبة تحت إدارة أمٌن السر تجلد هذه السجالت تجلٌداً
ٌصونها من التلؾ وترقم صفحاتها بأرقام متسلسلة وٌصادق على عدد صفحاتها بتوقٌع النقٌب.
وظائؾ الخازن
المادة –00
أٌ -شرؾ الخازن على استالم الواردات بموجب إٌصاالت ذات نسخ موقعة من المحاسب أومنه
هو وكذلك ٌدفع النفقات المقررة فً الموازنة بموجب أوامر صرؾ موقعة منه ومن النقٌب
وأمٌن السر  .أما الشٌكات والتحاوٌل المصرفٌة التً تحرر لتنفٌذ أوامر الصرؾ السابقة فتوقع
بتوقٌعٌن فقط من أعضاء مكتب المجلس المفوضٌن.
ب – ٌشرؾ على تنظٌم الدفاتر المطلوبة لألعمال المحاسبٌة وحفظها مع جمٌع المستندات من
قرارات وأوامر صرؾ ووثائق تؤٌد القٌود المحاسبٌة وحفظ ضبط االستالم والتسلٌم الذي
ٌجري بٌن أمٌن السر السابق وأمٌن السر الجدٌد.
ج ٌ -حفظ لدٌه من المال بالمقدار الذي ٌحدده مجلس النقابة على طرٌقة الحساب الجاري
وٌسحب المال الالزم المودع بحوالة ٌوقع علٌها من النقٌب وأمٌن السر.
د – علٌه أن ٌشرؾ على الكشؾ الشهري المقدم من قبل المحاسب عن حساب الصندوق.
ه – ٌشرؾ على التقرٌر المقدم إلى مجلس النقابة عن الوضع المالً للنقابة فً كل ستة أشهر
وٌنظم فً آخر السنة التقرٌر المالً السنوي العام ٌ ،شرح فٌه.
الفصل الرابع
مجلس الفرع – اجتماعاته – وظائفه
المادة  -07تطبٌق أحكام المواد  75-74-08-07-06-05من هذا النظام على اجتماعات مجالس
الفروع على أن ٌحل تعبٌر رئٌس الفرع محل النقٌب  ،ومقر الفرع محل مقر النقابة ودٌوان
الفرع مل دٌوان النقابة على أن تكون اجتماعات مجلس الفرع جلسة واحدة على األقل كل
أسبوعٌن.
المادة  – 00إن تخلؾ رئٌس مجلس الفرع أو أي عضو من أعضائة دون عذر ٌقبله مجلس
الفرع عن حضور اجتماعات هذا المجلس أربع جلسات عادٌة متتالٌة أو ثلث عدد الجلسات
العادٌة التً ٌعقدها المجلس خالل سنة مالٌة واحدة ماعدا الفترات التً ٌكلؾ بها بمهمات نقابٌة
ٌ ،عتبر استقالة من قبل المتؽٌب تجٌز تطبٌق أحكام إحدى الفقرتٌن (ب) أو(ج) من المادة /48/
من قانون النقابة حسب الحالة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة  /46/من قانون النقابة
المذكور.
المادة ٌ -04عقد مجلس الفرع الجدٌد جلسته األولى خالل أسبوع واحد من تارٌخ ممارسة مهامه
وٌنتخب فٌها من بٌن أعضائه رئٌسا ً وأمٌنا ً للسر وخازنا ً  .كما ٌجري انتخاب بدٌل عن أي من

هؤالء فً حال شؽور مركزه فً أول جلسة ٌعقدها المجلس بعد حدوث هذا الشؽور مع مراعاة
أحكام الفقرة (ب) من المادة  /46/من قانون النقابة.
المادة  -05إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بانتخابات مجلس الفرع حسب أحكام
المادة  /90/من قانون النقابة أو جرى سحب الثقة من مجلسً الفرع حسب أحكام الفقرة ( )6من
المادة  /44/من قانون النقابة  ،فٌقوم مجلس النقابة بدعوة الهٌئة العامة للفرع حسب أحكام الفقرة
(  ) 77من المادة  /08/من قانون النقابة إلجراء انتخاب مجلس جدٌد للفرع وذلك خالل المهلة
المحددة فً المادة  /90/من قانون النقابة المذكور.
المادة  -06إذا تأخر انتخاب مجلس جدٌد للفرع بعد انتهاء والٌة المجلس القائم حسب أحكام
المادة  /47/من قانون النقابة فٌستمر هذا بممارسة مهامه حتى انعقاد الهٌئة العامة الجدٌدة
وانتخاب المجلس الجدٌد.
المادة ٌ -07ضع رئٌس مجلس الفرع جداول أعمال جلسات الفرع وعند ؼٌابه ٌتولى هذه المهمة
أمٌن السر وعند ؼٌاب أمٌن السر ٌتوالها الخازن وفقا ً ألحكام الفقرة (  ) 7من المادة  /50/من
قانون النقابة.
المادة  -08تعقد جلسات المجلس الفرع بحضور األكثرٌة المطلقة ألعضائه الفعلٌٌن وتعلق
الجلسة ع ند فقدان النصاب وتصدر قراراته بأكثرٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن  ،وإذا
تساوت األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه رئٌس الجلسة وذلك وفقا ً ألحكام المادة  /9/من قانون
النقابة.
المادة ٌ -09شمل اختصاصات وظائؾ مجلس الفرع كامل ما جاء فً المادة  /57/من قانون
النقابة  ،وعلى وجه الخصوص ماٌلً:
أ -تطبٌق أحكام الفقرات  ( :أ -و – ز -ح ) من المادة  /77/من هذا النظام على وظائؾ مجلس
الفرع.
بٌ -شرؾ مجلس الفرع على أعمال الفرع وٌنظم العالقات بٌنه وبٌن أعضائه كما ٌنسق
نشاطات األعضاء وٌنظر فً الخالفات التً تقع فٌما بٌنهم وٌصدر القرارات الالزمة بشأنها.
ج -على مجلس الفرع أن ٌعٌن لدى كل محافظة أومركز ناحٌة داخلٌة فً منطقة اختصاصه
معتمداً أو هٌئة تقوم بمراقبة سلوك الصٌادلة أنفسهم وبٌن الصٌادلة المرضى لفض النزاعات
التً قد تنشأ بٌنهم  ،وتمثٌل مجلس الفرع التابع له وتنفٌذ قراراته.
د -على مجلس الفرع أن ٌقوم فً نطاق منطقته بمراقبة المزاولة فً كلفة مجاالت المهنة
وتطبٌق ومراقبة األجور الموحدة والحد األدنى لرواتب الصٌادلة المدراء الفنٌٌن العاملٌن فً
المؤسسات الخاصة والمحدد من مجلس النقابة  ،واألجر العلمً.
وظائؾ رئٌس الفرع
المادة  – 41تطبق أحكام المادة  /78/من هذا النظام على رئٌس الفرع أٌضا ً وٌحل تعبٌر الهٌئة
العامة محل المؤتمر العام والفرع محل النقابة ومجلس الفرع محل مجلس النقابة.
وظائؾ أمٌن سر الفرع

المادة – 40أ -تطبٌق أحكام الفقرة (أ) من المادة  /01/من هذا النظام على وظائؾ أمٌن السر
والفرع وٌحل تعبٌر مجلس الفرع محل مجلس النقابة ورئٌس الفرع محل النقٌب والفرع محل
النقابة.
ٌتخذ لضمان سٌر األعمال وضبطها السجالت التالٌة:
1.سجل الواردة
2.سجل الصادرة
3.سجل ضبوط جلسات مجلس ا لفرع.
4.سجل ضبوط جلسات الهٌئة العامة
5.سجل القرارات الصادرة عن مجلس الفرع.
6.سجل القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمؤتمر العام.
7.سجل ذاتً ٌدون فٌه بتسلسل وٌراعى فٌه تارٌخ االنتساب أسماء الصٌادلة األعضاء
المنتسبٌن إلى الفرع وٌدرج فً هذا السجل خالصة الشهادات المسجلة لدى وزارة الصحة
وخالصة عن الترخٌص بمزاولة المهنة المعطى من وزارة الصحة وخالصة عن الهوٌة
الشخصٌة أو جواز السفر مع صورة شخصٌة لكل منتسب  ،وكذلك تسجل فً حقل المالحظات
األلقاب العلمٌة الحائز علٌها الصٌدلً وخالصة األحكام التأدٌبٌة القطعٌة والوقائع المهنٌة
بتوارٌخ وتحفظ مع هذا السجل الوثائق التً ٌستند علٌها عند التسجٌل لكل عضو من األعضاء
فً إضبارة خاصة وتزود النقابة المركزٌة بصورة عن السجل الذاتً لكل صٌدلً.
8.سجل طالب الصٌدلة الذٌن هم قٌد التمرٌن وترفع صورة عن سجالت هؤالء الطالب إلى
النقابة.
9.سجل طالب المعهد الصحً لمساعدي الصٌادلة الذٌن هم قٌد التمرٌن وترفع صورة عن
سجالت هؤالء الطالب إلى النقابة.
10.سجل العرائض ٌ :دون فٌه جمٌع العرائض المتعلقة بالشكاوي التً ترفع إلى مجلس الفرع
.
11.سجل المكتبة  :تجلد هذه السجالت تجلٌداً ٌصونها من التلؾ وترقم صفحاتها بأرقام
متسلسلة وٌصادق على جمٌع صفحاتها بتوقٌع رئٌس الفرع.
وظائؾ خازن الفرع
المادة -47
أ – تطبٌق أحكام المادة  /00/من هذا النظام على وظائؾ خازن الفرع أٌضا ً وٌحل تعبٌر رئٌس
الفرع محل النقٌب وأمٌن سر الفرع محل أمٌن السر ومجلس الفرع محل النقابة.
بٌ -تخذ قٌداً خاصا ً بأسماء الصٌادلة بالذمة المطلوبة من كل واحد منهم وما سدد منهم.
الفصل الخامس
اجتماعات المؤتمر العام

المادة ٌ – 40جتمع المؤتمر العام بدعوة من النقٌب فً الحاالت التالٌة:
أ -فً دورة عادٌة خالل ٌ 61وما ً من انتهاء السنة المالٌة لتصدٌق الحسابات الختامٌة وإقرار
الموازنة التقدٌرٌة وإقرار التقرٌر السنوي والنظم المتعلقة بالنقابة وتعدٌالتها وذلك بناءاً على
قرار مجلس النقابة .
ب -فً دورة انتخابٌة خالل ثالثٌن ٌوما ً من انتهاء انتخابات مجالس الفروع واألعضاء المتممٌن
النتخاب مجلس نقابة جدٌد.
ت -فً دورة استثنائٌة بناءاً على قرار مجلس النقابة أوبناءاً على طلب خطً من ثلث أعضاء
المؤتمر العام على األقل على أن ٌحدد فً هذا الطلب أو فً قرار مجلس النقابة الؽاٌة من هذه
الدعوة.
المادة  – 44توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام باإلعالن عنها فً مقر النقابة
وفروعها وفقا ً ألحكام الفقرة (ب) من المادة  /01/من قانون النقابة.
المادةٌ – 45ضع مجلس النقابة جدول أعمال المؤتمر العام  ،وٌجب أن ٌتضمن جدول أعمال
الدورة العادٌة:
أ -تقرٌر هذا المجلس عن نشاطه وأوضاع النقابة خالل العام وإقرار النظم المقترحة وتعدٌالتها
.
ب -المٌزانٌة السنوٌة للنقابة.
ت -تقرٌر مفتش الحسابات.
ث -المواضٌع التً ٌطلب إدراجها أحد مجالس الفروع أو ربع أعضاء المؤتمر العام على األقل
.
المادة  – 46تطبق على رئاسة المؤتمر العام ونظام ونصاب اجتماعاته وقراراته أحكام المادتٌن
 /00/و  /07/من قانون النقابة.
الفصل السادس
اجتماعات الهٌئة العامة
المادة -47تجتمع الهٌئة العامة بدعوة من رئٌس الفرع فً الحاالت التالٌة:
أ -فً دورة عادٌة خالل ثالثٌن ٌوما ً من انتهاء السنة المالٌة لتصدٌق الحسابات الختامٌة وإقرار
مشروع الموازنة التقدٌرٌة للسنة المقبلة ومناقشة التقرٌر السنوي للفرع وإقراره.
ب -فً دورة انتخابٌة قبل خمسة عشر ٌوما ً على األقل من تارٌخ انتهاء والٌة مجلس الفرع
وذلك النتخاب مجلس فرع جدٌد واألعضاء المتممٌن.
ت -فً دورة استثنائٌة خالل أسبوع واحد على األكثر من تارٌخ استالم الطلب الذي ٌجب أن
ٌوضح فٌه الؽاٌة من االجتماع  ،وٌكون االجتماع من أجل إحدى الحاالت التالٌة:
1.تنفٌذا لقرار مجلس النقابة.
2.تنفٌذاً لقرار مجلس الفرع.
3.استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهٌئة العامة للفرع على األقل.
المادة -48توجه الدعوة الجتماعات الهٌئة العامة للفرع بإعالنها فً مقر النقابة المختص.

المدة -49تطبق على رئاسة الهٌئة العامة ونظام ونصاب اجتماعاتها وقراراتها أحكام الفقرتٌن
رقم ( )4ورقم( )6من المادة /45/من قانون النقابة.
الفصل السابع
االنتخابات
المادةٌ -51حدد مطلع الدورة االنتخابٌة قبل أسبوع واحد من موعد دعوة مجلس الفرع إجراء
انتخابات الوحدات فً الفرع الذي ٌزٌد عدد أعضاءه عن  011عضواً  ،أما فً الفرع الذي ٌقل
عدد أعضائه عن ذلك  ،فٌحدد مطلع الدورة االنتخابٌة قبل أسبوع واحد من تارٌخ افتتاح باب
الترشٌح لعضوٌة مجلس الفرع وللعضوٌة المتممة.
المادةٌ -50صدر مجلس الفرع فً مطلع كل دورة انتخابٌة جدوالً بأسماء األعضاء المسجلٌن
لدى الفرع والمنشورة أسماؤهم فً الجداول التً صدرت عن مجلس النقابة وذلك حسب
القطاعٌن الذٌن ٌنتمون إلٌها وفقا ً ألحكام المادة  /58/من قانون النقابة من أجل ممارسة حق
االنتخاب والترشٌح.
المادة-57
أ – ٌصدر مجلس النقابة التعلٌمات الناظمة النتخاب الوحدات كما ٌحدد موعداً إلجراء هذه
االنتخابات.
بٌ -تم فً مطلع الدورة االنتخابٌة توزٌع الصٌادلة المسجلٌن فً الفرع على الوحدات االنتخابٌة
بقرار من مجلس الفرع بحٌث ال تقل عدد أعضاء الوحدة عن ثالثٌن عضواً.
ج – ٌدعو مجلس الفرع بقرار منه الوحدات االنتخابٌة النتخاب ممثلٌها لهٌئة الفرع خالل
الخمسة عشر ٌوما ً التً تسبق باب الترشٌح لعضوٌة مجلس الفرع والعضوٌة المتممة وذلك
بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء وٌعلن عن الدعوة فً لوحة إعالنات الفرع.
المادة-50
أٌ -حدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الفروع واألعضاء المتممٌن.
ب – تتم الدعوة النتخاب أعضاء مجلس الفرع واألعضاء المتممٌن بقرار من مجلس النقابة ،
وٌعلن الدعوة فً لوحة إعالنات الفرع.
جٌ -جري الترشٌح لعضوٌة مجلس الفرع وللعضوٌة المتممة قبل الموعد المحدد الجتماع الهٌئة
العامة بمدة خمسة عشرة ٌوما ً وٌستمر خالل خمسة أٌام وذلك وفقا ً ألحكام الفقرة (ب) من المادة
 /55/من قانون النقابة.
د – ٌدقق مجلس الفرع طلبات الترشٌح وٌعلن رئٌس الفرع خالل ثالثة أٌام من إقفال باب
الترشٌح أسماء المرشحٌن المقبولة طلباتهم على لوحة اإلعالنات فً مقر الفرع.
المادة -54
أ – ٌدعو النقٌب المؤتمر العام لالنعقاد بدورة انتخابٌة خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ انتهاء
انتخابات الفروع و األعضاء المتممٌن وٌعلن عن الدعوة فً لوحة إعالنات كل من النقابة
والفروع.
ب – ٌستمر الترشٌح خالل عشرة أٌام من تارٌخ الدعوة وذلك وفقا ً للفقرة (ب) من المادة /56/
من قانون النقابة.

ج – ٌدقق مجلس النقابة طلبات الترشٌح وٌعلن النقٌب خالل ثالثة أٌام من إقفال باب الترشٌح
أسماء المرشحٌن المقبولة طلباتهم فً لوحة اإلعالنات فً كل من النقابة والفروع.
المادة-55
أٌ -نتخب المؤتمر العام من بٌن أعضائه المرشحٌن أعضاء مجلس النقابة وذلك باالقتراع
السري.
بٌ -عتبرون أعضاء ناجحٌن فً مجلس النقابة المرشحون الذٌن نالوا أكثر األصوات تسلسالً
على أن تراعى فً ذلك أحكام الفقرة (أ) من المادة  /05/من قانون النقابة  ،وفً حال تساوي
ا ألصوات بٌن المرشحٌن إلتمام العدد المطلوب انتخابه ٌ ،جري القرعة بٌنهم الختٌار العدد
المطلوب منهم ( إذا لم ٌتم االتفاق بٌن المرشحٌن على انسحاب البعض لصالح البعض اآلخر) .
المادة ٌ -56جري االقتراع بالمناداة على األعضاء حسب تسلسل أسمائهم فً القائمة المهٌأة من
قبل مجلس النقابة.
المادة ٌ -57شرؾ على االقتراع لجنة مؤلفة من ثالثة أعضاء من المؤتمر العام من ؼٌر
المرشحٌن وممثل عن كل من المكتب المختص فً القٌادة القطرٌة لحزب البعث العربً
االشتراكً  ،ووزارة الصحة إ ،حضرا  ،وتقوم هذه اللجنة بعد األوراق  ،فإن وجدتها مطابقة
لعدد الحاضرٌن أو بزٌادة أو نقصان ال ٌتعدى نسبة اثنٌن بالمائة من عدد الحضور تقوم بفرزها
وقراءتها بشكل علنً وإال فٌعتبر االقتراع الؼٌا ً وٌعاد إجراؤه بعد ساعة على األكثر  ،وتحفظ
األوراق االنتخابٌة فً مؽلؾ ٌختم وٌوقع علٌه من قبل لجنة االقتراع الحاضرٌن وٌحفظ لدى
أمٌن السر.
المادة  -58تعتبر ورقة االقتراع صحٌحة إذا تضمنت عدداً من األسماء مساو أو ٌقل عن العدد
المطلوب انتخابه  ،أما إذا تضمنت ورقة االقتراع عدداً من األسماء ٌفوق عدد األعضاء
المطلوب انتخابهم حسبت األصوات إلى العدد المطلوب من المرشحٌن ٌؤخذون بحسب تسلسل
ورود أسمائهم فً ورقة االقتراع وتهمل أسماء الباقٌن  ،كما ٌسقط من ورقة االقتراع كل اسم
ؼٌر مقروء أوؼٌر وارد فً حقل المرشحٌن  ،أو إذا كان بؽٌر اللؽة العربٌة  ،وإذا تكرر اسم
المرشح أكثر من مرة فٌحسب له صوت واحد.
المادة  -59ال ٌجوز االنتخابات بالوكالة أوالمراسلة.
المادةٌ -61جوز ألي مرشح االنسحاب على أن ٌتم ذلك قبل البدء بعملٌة فرز األصوات.
المادةٌ -60فصل فً الخالفات التً ٌثٌرها إجراء االنتخابات وقراءة فرز األصوات لجنة
اإلشراؾ دون أن تمس قراراتها بحقوق الطعن المنصوص علٌها فً المادة  /91/من قانون
النقابة.
المادة -67تطبق األحكام الواردة فً المواد (  )59-58-57-6-55-54-05من هذا النظام على
أعضاء مجالس الفروع واألعضاء المتممٌن ممن تتوفر فٌهم الشروط المبٌنة فً الفقرة (ب) من
المادة  /46/وفً الفقرة ( )7من المادة  /44/من قانون النقابة  ،وٌحل تعبٌر مجلس الفرع محل
مجلس النقابة والفروع محل النقابة ورئٌس الفرع محل النقٌب والهٌئة العامة محل المؤتمر العام
وأمٌن سر الفرع محل أمٌن السر.
المادة  -60إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهٌئة العامة خالل شهر
النتخاب البدٌل.

المادة -64إذا انتقل أحد أعضاء مجلس الفرع أو العضو المتمم من فرع إلى آخر ٌفقد عضوٌته
فً مجلس الفرع أو فً العضوٌة المتمة  ،وكذلك ٌفقد عضوٌته فً المؤتمر العام إذا لم ٌكن
عضواً فً مجلس النقابة.
الفصل الثامن
مجالس التأدٌب
المادة  -65تكون مجالس التأدٌب على درجتٌن بدائٌة فً الفرع واستئنافٌة فً النقابة المركزٌة
وتنظر فً األمور المبٌنة فً المادة  /71/من قانون النقابة وفً الدعاوى التً ٌقٌمها النقٌب أو
رئٌس الفرع أو الصٌدلً الذي ٌرى نفسه موضع تهمة ؼٌر محقة.
المادة -66تتبع المجالس التأدٌبٌة فً تنظٌم جلساتها والنصاب واألحكام واألصول القضائٌة
وأحكام قانون النقابة المتعلقة بهذا الخصوص.
المادة -67تجتمع مجالس التأدٌب فً أوقات ٌعٌنها رئٌس المجلس بناءاً على طلب من النقٌب أو
رئٌس الفرع.
المادة -68أحكام مجالس التأدٌب التً تكتسب الدرجة القطعٌة تبلػ إلى مجلس الفرع الذي ٌبلؽها
بدوره إلى وزارة الصحة والنٌابة العامة لتنفٌذها وفق أحكام المادة  /80/من قانون النقابة وتبلػ
صورة عنها إلى مجلس النقابة.
المادة -69إذا حكم أحد أعضاء مجلس النقابة أو المؤتمر العام من مجلس التأدٌب بالمنع من
ممارسة المهنة ٌفقد عضوٌته حكما ً.
المادة  -71تودع جمٌع إضبارات مجلس التأدٌب لدى أمٌن سر الفرع ومجلس التأدٌب
االستئنافً لدى أمٌن سر النقابة المركزٌة ،وٌكون كل منهما صلة الوصل بٌن رئٌس مجلس
التأدٌب ومجلس الفرع أو مجل النقابة ما لم ٌكن أ؛دهما طرفا ً فً القضٌة  ،فعندئ ِذ ٌكلؾ مجلس
الرفع أو مجلس النقابة أحد أعضائه للقٌام بمهمته.
المادةٌ -70حق للمحامً أو الصٌدلً الذي ٌوكله المحال بشكل قانونً للدفاع عنه االطالع على
إضبارة الدعوى العائد لمكله وذلك ضمن جدران الفرع أو النقابة وتحت مراقبة أمٌن سر الفرع
أومن ٌنٌبه من الموظفٌن.
المادة ٌ -77ضع مجلس الفرع أو مجلس النقابة تحت تصرؾ رئٌس مجلس التأدٌب عند
االقتضاء موظفا ً أو أكثر لٌقوم بكتابة الضبط واألعمال القلمٌة التً ٌقتضٌها سٌر العمل.
المادة -70تجري المحاكمات فً قاعة خاصة فً دار الفرع أو دار النقابة ولها صفة سرٌة.
المادة  -74تقدم كافة العرائض والشكاوي باسم رئٌس الفرع وبعد قٌدها فً سجلها الخاص
ٌجوز عرضها على مجلس الفرع الذي ٌقوم بدراستها  ،فإما أن ٌقرر النظر فٌها وفق أحكام
المادة  /86/من قانون النقابة أو تحال إلى مجلس التأدٌب.
المادة  -75كل من ٌخالؾ قانون وأنظمة النقابة ومقرراتها ومقررات الفرع الذي ٌنتسب إلٌه
ٌحال إلى مجلس الفرع أو مجلس التأدٌب.
المادة  -76أ -وفقا ً ألحكام الفقرة (د) من المادة  /86/من قانون النقابة تحدد ماهٌة المخالفات
الصٌدالنٌة والؽرامة المترتبة على كل واحدة منهما كما ٌلً:
1.مخالفة األسعار واألجور زٌادة أو نقصانا ً  7111-011لٌرة سورٌة.

2.مخالفة الدوام:
أ -عدم دوام الصٌدلً فً مؤسسته وقٌام أشخاص ؼٌر مؤهلٌن بمزاولة المهنة بدالً عنه -7111
 0111لٌرة سورٌة.
ب -عدم تواجد الصٌدلً فً مؤسسته الصٌدلٌة  0511-011لٌرة سورٌة.
ج -تجاوز ساعات الدوام المقرر الٌومٌة ومخالفة العطلة  0511-011لٌرة سورٌة.
3.مخالفة المناوبة  0511-011لٌرة سورٌة.
4.مخالفة بٌع أدوٌة ؼٌر نظامٌة  0111-511لٌرة سورٌة.
5.مخالفة بٌع نماذج طبٌة  0511-511لٌرة سورٌة.
6.مخالفة قانون وأنظمة النقابة ومقررات مجلس الفرع  7111-0111لٌرة سورٌة.
7.مخالفة التعاقد مع الجمعٌات والشركات  0111-511لٌرة سورٌة.
8.مخالفة اإلخالل بالواجبات المسلكٌة وآداب المهنة لٌرة سورٌة.
9.مخالفة العطل السنوي  0111-0111لٌرة سورٌة.
10.أي مخالفة أخرى من المخالفات  0511-011لٌرة سورٌة.
ب – تضاعؾ الؽرامة فً حدها األعلى فً كل مرة تتكرر فٌها نفس المخالفة على أن ال تتعدى
(  ) 0111لٌرة سورٌة.
ج – مهلة التسوٌة شهر واحد من تارٌخ النظر بها من قبل مجلس الفرع.
الفصل التاسع
فً حقوق وواجبات الصٌادلة األعضاء
المادة  -77لكل صٌدلً منتسب إلى النقابة الحق بأن تجري حماٌته قدر المستطاع ممن ٌهدده أو
مما ٌصاب به جراء مهنته.
المادة  -78تعاضد النقابة الصٌدلً المنتسب إلٌها معاضدة معنوي بقدر إمكانٌتها إذا اقتضت
الضرورة والحال ذلك.
المادة  -79لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة الحق بمراجعة مجلس الفرع المنتسب إلٌه خطٌا ً
فً جمٌع الشؤون المهنٌة والنقابٌة وأن ٌقدم من المقترحات ما ٌرى فً تحقٌقه خدمة عامة ،
وإذا كان ذلك مما ٌود عرضه فً اجتماع الهٌئة العامة علٌه أن ٌقدم طلبه هذا قبل انعقاد اجتماع
الهٌئة المذكورة بخمسة عشر ٌوما ً على األقل لٌتسنى لمجلس الفرع دراسته وإدراجه فً جدول
األعمال إذا لم ٌجد فٌه مخالفة ألحكام القوانٌن النافذة.
المادة  – 81على كل صٌدلً منتسب إلى النقابة أن ٌحترم قوانٌن وأنظمة النقابة وٌخضع
لقرارات وأحكام كل من مجلس النقابة ومجلس الفرع المختص وأن ٌساعد زمٌله ضمن نطاق
المهنة وأن ٌحضر االجتماعات العامة بصورة منتظمة وأن ٌراعً آداب المهنة وتقالٌدها.
المادة ٌ -80جب على الصٌدلً المنتسب إلى النقابة التقٌد بالتعرفة اإللزامٌة لألعمال الصٌدالنٌة
وبأسعار األدوٌة دون زٌادة أونقصان  ،كما ٌجب عدم التدنً عن الحد الموحد ألجور التحالٌل
المخبرٌة ولرواتب اإلدارة الفنٌة وكل إخالل بهذه األسعار واألجور والرواتب وعدم التقٌد بهما
ٌعد مخالفة ٌعاقب علٌها وٌحال فاعلها إلى مجلس الفرع أو مجلس التأدٌب.
المادة ٌ -87حظر على الصٌدلً أن ٌروج لمنشأته الصٌدالنٌة عن طرٌق اإلعالن والنشر وأن

ٌسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء لجلب الزبائن واستؽالل المهنة وٌحق للمنشأة الصٌدالنٌة أن
تعلن عن موقفها بعد أخذ موافقة مجلس الفرع المختص ولمدة محددة.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة  -80إذا رؼب الصٌدالنً المزاولة فً محافظة أخرى أن ٌطلب نقل تسجٌله إلى الفرع
التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب ٌقدم إلى مجلس الفرع بعد تسدٌد الرسوم المترتبة علٌه للفرع
السابق حتى تارٌخ تقدٌم الطلب والٌحق له العمل فً مجال الفرع الجدٌد إال بعد صدور قرار
النقل عن مجلس النقابة.
المادة  -84عند تسوٌة أوضاع الصٌادلة المتأخرٌن عن االنتساب والمنقطعٌن عن مزاولة المهنة
لفترة تزٌد عن السنة  ،والصٌادلة ؼٌر السورٌٌن ترسل إضبارة الصٌدلً مع الوثائق وصورة
عن سجله الذاتً والمالً إلى مجلس النقابة التخاذ القرار الالزم واإلعادة.
المادة  – 85فترات المزاولة المطلوبة الحتساب الراتب التقاعدي والفترات الالزمة للترشٌح
لعضوٌة مجلس الفرع والعضوٌة المتممة وعضوٌة مجلس النقابة هً الفترات المرخصة أصوالً
للعمل فً أحد مجاالت المهنة المحددة بالمادة  /06/من القانون  /9/لعام  0991وفترات التفرغ
للعمل النقابً فقط وال تعتبر الفترات المذكورة فً المادة  /8/من هذا النظام وفترات عدم
المزاولة فً هذه الفترات حتى ولوكان مسدداً للرسوم عنها.
المادة  -86ترقٌن القٌد وشطبه:
أٌ -رقن قٌد الصٌدلً إذا توقؾ عن مزاولة المهنة أكثر من سنة وترسل اإلضبارة إلى النقابة
المركزٌة.
بٌ -شطب اسم كل صٌدلً فقد عضوٌته بموجب أحكام المادة  /04/من القانون  /9/لعام 0991
وترسل إضبارته إلى النقابة المركزٌة حتى عودة الصٌدلً لمزاولة المهنة فً القطر.
ج -ال تحسب فترات عدم المزاولة وفترات فقدان العضوٌة وفق أحكام القانون رقم  /9/لعام
 0991فً المدد الفعلٌة الالزمة الحتساب الراتب التقاعدي وللترشٌح لعضوٌة مجلس الفرع أو
العضوٌة المتممة أو عضوٌة مجلس النقابة.
المادة  -87الصٌدلً الذي ٌفقد عضوٌته فً النقابة وٌشطب قٌده من سجالت النقابة وفق أحكام
المادة  /04/من القانون  /9/لعام  0991وأحكام المادة  /86/من النظام الداخلً ٌ ،فقد عضوٌته
فً الهٌئات العامة للفروع وعضوٌة مجلس الفرع والعضوٌة المتممة إذا كن عضواً ممثالً فً
أحد المراكز المذكورة.
المادة ٌ – 88عمل بهذا النظام من تارٌخ  7111/4/0وتلؽى األنظمة السابقة.

