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قانون

صادر في  3تشرين الثاني سنة 0591

انشاء نقابة الصيادلة

معدل بموجب:
القانون رقم 34
والقانون رقم 301

تاريخ 1991/50/34
تاريخ 1990/50/11

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل االول
في غاية النقابة

المااااااااادة االولااااااااى  ----مركااااااااة النقابااااااااة
واعضائها*
يكو ووون للصو وويادلة فو ووي لبنو ووان نقابو ووة مركزهو ووا
بيووروت تضووم الصوويادلة الموورخز لهووم بمزاولووة
الصيدلة في الجمهورية اللبنانية.

3

 ---مهمة النقابة وغايتها*المادة
مهمووة نقابووة الصوويادلة مهنيووة علميووة اداريووة
وغايتها:
 - 0جمع كلموة الصويادلة والمحافظوة علوى
حقوووقهم ومصووالحهم المشووروعة ورفووع مسووتوى
مهن و و ووتهم والس و و ووهر عل و و ووى الواجب و و ووات االدبيوو و ووة
للصيدلة وكرامتها.
 - 2تأدي و و ووب الص و و وويادلة الخ و و ووارجين عل و و ووى
قانونها وعلى واجبات المهنة االدبية.

 - 7ابو و ووداء ال و و ورأي فو و ووي مشو و وواريع الق و و ووانين
واالنظمووة المتعلقووة بمهنووة الصوويدلة بنوواء علووى
طلب و ازرة الصحة.

 - 4اب و و ووداء الو و و ورأي ف و و ووي ارس و و ووال البعث و و ووات
الصوويدلية وف ووي حضووور الم ووؤتمرات الص وويدلية
الدولية.
 - 9السعي لدى الحكومة التخاذ المقررات
التووي ت ارهووا مفيوودة فووي المسووائل العائوودة للصووحة
العامة.

 - 6السعي لحول المنازعوات التوي تقوع بوين
الصيادلة أو بينهم وبين زبائنهم.

 - 3معاونو و و ووة المحتو و و وواجين والعجو و و ووز مو و و وون
الص وويادلة او م وون ع ووائالتهم وانش وواء صو وندوق
تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.

4

 ---اشاااااتراس التساااااج ل فااااايالم و ووادة
جدول النقابة لممارسة المهنة*
ال يحق الي صيدلي مزاولة مهنوة الصويدلة
في جميع االراضي اللبنانية اال اذا كان اسومه
مسجال في جدول النقابة.

الموادة 3

 ----طلب ق د االسم في جدول

النقابة*
على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابوة
أن يكو و ووون قاطنو و ووا فو و ووي لبنو و ووان وحو و ووائ از جميو و ووع
الم و ووؤهالت الالزم و ووة لتع و وواطي مهن و ووة الص و وويدلة
بموجب القوانين المرعية.
علو ووى الطالو ووب أن يو ووهكر فو ووي طلبو ووه اسو وومه
وكنيت ووه وجنس وويته وعمو وره واس ووم الجامع ووة الت ووي
تخ و وورا منه و ووا ،وت و وواريو نيل و ووه الش و ووهادة ورقمه و ووا
وألقابووه العلميووة ومحوول اقامت وه أو محوول مزاولووة
مهنت و ووه وص و ووورة ع و وون ت و وورخيز و ازرة الص و ووحة
وعليوه أن يرفوق الطلوب برسوم الودخول وبالرسوم
السنوي بكامله.

المووادة 0

 ----مهلاااة النظااار فاااي ال لاااب

وقبوله*
ينظر مجلس النقابة في الطلب خالل شهر
مو و وون تو و وواريو تقديمو و ووه ويقو و وورر قبولو و ووه اذا كو و ووان
مستكمال الشروط القانونية.
الفصل الثاني
في تنظيم النقابة

6

النبذة االولى
في الجمعية العامة

 ---تااأليا النقابااة وجمع تهاااالمووادة
العامة وتمث لها*
© صادر ناشرون
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تتووألف النقابووة موون جميووع الصوويادلة المقيوودة
أسو ووماؤهم فو ووي جو وودولها وتنعقو وود مو وونهم جمعيو ووة
النقاب ووة العام ووة ويمث وول النقاب ووة مجل ووس تنتخب ووه
الجمعيوة العامووة علووى الصوورة المبينووة فوي هووها
القانون.

1

 ---التئاااام جلساااات الجمعياااةالم ووادة
العامة للنقابة العادية وغ ر عادية*

تلتووئم الجمعيووة العامووة للنقابووة بصووورة عاديووة
كوول سوونة فووي النصووف االول موون شووهر تشورين
الثاني .وتلتئم بجلسة غيرعاديوة اموا بنواء علوى
طل و ووب يقدم و ووه ثل و ووي الص و وويادلة المقي و وودين ال و ووى
مجلو ووس النقابو ووة وام و وا بنو وواء علو ووى ق و ورار يتخو ووهه
مجلس النقابة بأكثرية الثلثين.

0

 ---اصااباا البااال باالشاات ارالمووادة
في الجمعية العامة وعقوبة التاأرر عاد دفاع
الرسم السنوي*
ال يحووق االش ووتراك فووي الجمعي ووة العام ووة اال
للص وويادلة المقي وودين ف ووي ج وودول النقاب ووة ال ووهين
سووددوا الرسووم السوونوي قبوول أول تش ورين الثوواني
وال يحق لغير هؤالء أن يشتركوا في االنتخاب
أو ينتخبوا لمجلس النقابة.

ان الصوويدلي الووهي يتووأخر عوون دفووع الرسووم
السنوي بدون عوهر مشوروب بعود أن يطالبوه بوه
الخو و ووازن م و و ورتين بموجو و ووب كتو و وواب مض و و وومون،
يشووطب اسوومه موون الجوودول بق ورار موون مجلووس
النقابة وال يحوق لوه طلوب قيود اسومه مجوددا اال
بع وود أن يووودفع الرسووووم المت ووأخرة بكاملهوووا عنووود
تقديم طلبه.

9

 ---ترؤس الجمعية العامة*المادة
ي ورأس الجمعيووة العامووة النقيووب وينوووب عنووه
فو و ووي حالو و ووة غيابو و ووه أو تعو و ووهر حضو و وووره علو و ووى
التعاقو ووب نائو ووب النقيو ووب فو ووامين سو وور المجلو ووس
فأكبر أعضائه سنا.

المادة 15
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 ----النصاا القانوني*

ان انعقاد الجمعية العامة العاديوة والجمعيوة
العامو و ووة غيو و وور العاديو و ووة ال يعتبو و وور قانونيو و ووا اال
بحضووور أكثوور م وون نصووف االعضوواء واذا ل ووم
تجتم ووع ه ووهه االكثري ووة تك وورر دع وووة االعض وواء
ثانية الجتماب يعقد في مدة خمسة عشر يوما
عل و و ووى االكث و و وور م و و وون ت و و وواريو االجتم و و وواب االول
ويعتب وور انعق وواد الجمعي ووة العام ووة قانوني ووا مهم ووا
كان عدد االعضاء الحاضرين.

11

 ---وظااااااااائة الجمعيااااااااةالم و و ووادة
العامة العادية وغ ر العادية*
يوودخل فووي وظووائف الجمعيووة العامووة العاديووة
االمور التالية:
 - 0انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
 - 2المص و ووادقة عل و ووى المق و ووررات الس و وونوية
التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
 - 7تحدي وود الرس ووم الس وونوي ورس ووم ال وودخول
المفروضين على الصيادلة.
 - 4الت وودقيق ف ووي حس ووابات الس وونة الس ووابقة
والمصادقة عليها.
 - 9المصادقة على ميزانية السنة القادمة.
أم ووا الجمعي ووة العام ووة غي وور العادي ووة فتبح ووي
فووي االمووور التووي لهووا عالقووة بالمهنووة والمبينووة
في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.
النبذة الثانية
في مجلس النقابة

المادة 13

 ----تأليا مجلس النقابة*

الغي نص المادة  13بموجب الماادة االولاى ماد
القااااااااااانون رقاااااااااام  301تاااااااااااريخ 1990/0/11
واستعيض عنه بالنص التالي:

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا
تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السونوي
الع ووام م وون اعض ووائها اللبن ووانيين وتنتخ ووب نقيب ووا
من بينهم في الجلسة نفسها.

المادة 14

مجلس النقابة*

 ----كيفياة انتخااا اعضااء
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ينتخ و ووب أعضوو وواء مجلو و ووس النقابوو ووة بطريقوو ووة
االقتراب السري لوثال سونوات وتنتهوي فوي كول
سنة مدة ثلي االعضاء.
يكووون االقتوراب باالكثريووة المطلقووة فووي الوودورة
االولى أما في الدورة الثانية فباالكثرية النسبية
وفي حالة تساوي االصوات يفوز االكبر سنا.

13

 ---تجديااد انتخاااا وتع ا دالموادة
االعضاء المنتهية مدتهم*
ان االعضوواء المنتهيووة موودتهم يمكوون تجديوود
انتخابهم مرة واحدة.
يعووين بالقرعووة فووي السوونتين االولووى والثانيووة
ثلي االعضاء الهين تنتهي مدتهم.

10

 ---شااااااااااروس متعلقااااااااااةالمو و و و ووادة
بالمنتخب لعضوية مجلس النقابة*

ال ينتخ و و ووب لعض و و وووية مجل و و ووس النقاب و و ووة اال
الصوويدلي الووهي زاول المهنووة فووي لبنووان عشوور
س وونوات وك ووان لبناني ووا ح ووائ از ش ووهادة الص وويدلة.
أمووا الموورخز لهووم موون غيوور حملووة الشووهادات
فال ينتخبون وال ينتخبون.

16

 ---الشاااااااروس المتعلقاااااااةالم و و ووادة
بالنق ب ومدة واليته واعادة انتخابه*
الغي نص المادة  16بموجب الماادة االولاى ماد
القاااااانون رقااااام  34تااااااريخ  1991/0/34وابااااادل
بالنص التالي:

يشووترط فووي النقيووب ان يكووون لبنانيووا ي وزاول
مهن ووة الص وويدلة من ووه خم ووس عشو ورة س وونة عل ووى
االق و وول ،ينتخ و ووب النقي و ووب لم و وودة والي و ووة مجل و ووس
النقابو و ووة ،وال يجو و وووز اعو و ووادة انتخابو و ووه اال بع و و وود
انقضو و وواء ثو و ووال سو و وونوات علو و ووى تركو و ووه مهو و ووام
النقيب.

11

 ---انتخااااا نائاااب النق ااابالمووادة
ق
وام د السر وام د الصندو *

فو و ووي أول جلس و و ووة يعق و و وودها مجل و و ووس النقاب و و ووة
بع و و وود االنتخاب و و ووات العام و و ووة ينتخ و و ووب المجل و و ووس
م و و وون أعض و و ووائه نائب و و ووا للنقي و و ووب وأمين و و ووا للس و و وور

وأمينو و ووا للصو و ووندوق لمو و وودة سو و وونة واحو و وودة قابلو و ووة
التجديد.

10

 ---حالاااة اعت اااار العضاااوالم ووادة
منفصالً عد مجلس النقابة*
يعد منفصال عن مجلوس النقابوة كول عضوو
ص و وودر بحق و ووه حك و ووم ت و ووأديبي اكتس و ووب الدرج و ووة
القطعية قاضيا بعقوبة غير التنبيه واللوم.

19

 ---حالاااة اعت اااار العضاااوالم ووادة
مستق الً مد مجلس النقابة*
يعوود مسووتقيال موون مجلووس النقابووة كوول عضووو
يتغي ووب ع وون اجتماع ووات المجل ووس ث ووال مو ورات
متتابعة بدون عهر مشروب بعد انهاره خطيا.

الموادة 35

 ----آثار شغور المراكة في

المجلس*
اذا شووغر مركووز أحوود أعضوواء المجلووس قبوول
انتهو و وواء المو و وودة فيحو و وول فو و ووي المركو و ووز الشو و وواغر
المرش ووذ ال ووهي ح وواز ف ووي االنتخاب ووات الس ووابقة
العدد االكبر من االصوات أما اذا شغر ثالثوة
م ارك و ووز أو م و ووا يزي و وود قب و وول أول تم و وووز فت و وودعى
الجمعي و ووة العام و ووة النتخ و وواب أعض و وواء للم ارك و ووز
الشاغرة.

المووادة 31

 ----حالاااة اعت اااار مجلاااس

النقابة منبالً*
يعتبو وور مجلو ووس النقابو ووة مو وونحال اذا زاد عو وودد
الم ارك و ووز الش و وواغرة في و ووه عل و ووى ثلث و ووي أعض و ووائه
ويصووار الووى انتخابووات جديوودة فووي موودة شووهر
مون انحوالل المجلوس ويبقوى النقيوب فوي مركوزه
حتى االنتخابات الجديدة.

المو و و ووادة 33

 ----وظاااااااااائة مجلاااااااااس

النقابة*
ي وودخل ف ووي وظ ووائف مجل ووس النقاب ووة االم ووور
التالية:
 - 0وض ووع نظ ووام النقاب ووة ال ووداخلي بموافق ووة
وزير الصحة.
© صادر ناشرون
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 - 2تنفيه مقررات الجمعية العامة.
 - 7ادارة أمو و ووال النقاب و ووة واس و ووتيفاء الرس و ووم
السو و وونوي ورسو و ووم الو و وودخول المفروضو و ووين علو و ووى
الصيادلة.

 - 4االتصو ووال بالسو وولطات أو بغيرهو ووا مو وون
الهيئ و ووات واالش و ووخال فيم و ووا يتعل و ووق بمص و ووالذ
النقابة.

 - 9التوسط بين الصيادلة لحل المنازعات
الناجمو و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة عو و و و و و و و و و و و و و و و و و و وون مزاولو و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
المهنة.
 - 6القيووام بجميووع االعمووال المتعلقووة بووادارة
النقابووة غيوور الداخلووة فووي اختصووال الجمعيووة
العامة.

 - 3وضووع تعرفووة بيووع التراكيووب الكيماويووة
مو وون الجمهو ووور تقترحهو ووا النقابو ووة ويقرهو ووا وزيو وور
الصحة.

المادة 34

 ----دور النق ب*

النقي ووب يمث وول النقابوووة وي وودافع ع وون حقوقهوووا
وهووو مكلووف تنفيووه ق و اررات المجلووس ولووه الحووق
بوو ووأن يقاضو و ووي باسوو ووم النقابو و ووة وفقو و ووا لالصو و ووول
المرعية.

33

 ---مهااااام نائااااب النق اااابالمو ووادة
وتبدياااااااد وظاااااااائة امااااااا د السااااااار وامااااااا د
الصندوق*
نائووب النقيووب يقوووم مقووام النقيووب عنوود غيابووه
ويتووولى جميووع صووالحيات النقيووب أثنوواء يامووه
بههه المهمة.

تحوودد وظووائف أمووين السوور وأمووين الصووندوق
بالنظام الداخلي.

المووادة 30

بصورة قانونية*

 ----انعقاااد مجلااس النقابااة

الغي نص المادة  30بموجب الماادة االولاى ماد
القااااااااااانون رقاااااااااام  301تاااااااااااريخ 1990/0/11
واستعيض عنه بالنص التالي:

© صادر ناشرون

تعقو و و وود جلس و و و ووات مجل و و و ووس النقاب و و و ووة ب و و و وودعوة
من النقيب في الوقت المعين فوي ورقوة الودعوة
وال تك ووون قانوني ووة اال اذا حض وورها س ووبعة م وون
اعضائه على االقل بمن فيهم النقيب.

المووادة 36

 ----كيفياااة اتخاااا مجلاااس

النقابة ق ارراته*
يتخو و و ووه مجلو و و ووس النقابو و و ووة ق ار ارتو و و ووه بأكثريو و و ووة
االصوات وعند تعادل االصوات يكون صوت
الرئيس مرجحا.

المو و و ووادة 31

مجلس النقابة*

 ----اساااااااااتئنا

قااااااااا اررات

لكو و وول صو و وواحب مصو و وولحة وللنيابو و ووة العامو و ووة
االسووتئنافية أن تسووتأنف قو اررات مجلووس النقابووة
في مهلة عشرة أيام من تاريو التبليغ.
يرف ووع االس ووتئناف ال ووى محكم ووة االس ووتئناف،
غرفتها المدنية ويضم اليها عضووان يختارهموا
مجل و ووس النقاب و ووة م و وون ب و ووين أعض و ووائه .تفص و وول
المحكمة في االستئناف بجلسة سورية ،وقرارهوا
نهائي ال يقبل مراجعة.

30

 ---انعقااااااااااااد مبكماااااااااااةالمو و و و ووادة
االسااتئنا فااي حالااة ياااا عضااوي مجلااس
النقابة*
تعقو وود محكمو ووة االسو ووتئناف غرفتهو ووا المدنيو ووة
بهيئتهو ووا العاديو ووة اذا تعو ووهر انضو وومام عضو وووين
اليهو و ووا مو و وون مجلو و ووس النقابو و ووة بسو و ووبب انحو و ووالل
المجلووس أو اسووتنكافه عوون االشووتراك فووي هيئووة
المحكمة.
الفصل الثالث
في لجان النقابة
اللجنة العلمية

39

 ---تااأليا اللجنااة العلميااةالمووادة
واجتماعاتها ومهامها*
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تت ووألف اللجن ووة العلمي ووة م وون خمس ووة أعض وواء
يختوارهم مجلوس النقابوة فوي أول جلسوة يعقوودها
بعوود انتخوواب هيئووة مكتبووه ،اثنووان موون أعضوواء
مجل و ووس النقاب و ووة وثالث و ووة م و وون أعض و وواء النقاب و ووة
االخرين.
 - 0تنتخووب هووهه اللجنووة موون أعضووائها فووي
أول اجتماب تعقده بعود انتخابهوا ،رئيسوا وأموين
سر الدارة أعمالها.

 - 2تعقود اللجنوة العلميووة اجتماعوات دوريووة
م و و ورة فو و ووي الشو و ووهر علو و ووى االقو و وول وتلقو و ووي فيهو و ووا
المحاضرات وتدرس االبحا الخاصة.
 - 7تختار اللجنة العلميوة مواضويع البحوي
وتعين الخطباء ومواعيود االجتمواب ويودير هوهه
االجتماعات رئيس اللجنة وأمين سرها.

 - 4تس و ووعى اللجن و ووة العلمي و ووة ف و ووي تنش و وويط
البح ووي الص وويدلي والتنقي ووب العلم ووي ومس وواعدة
البوواحثين والمنقبووين أدبيووا وماديووا باالتفوواق مووع
مجلس النقابة.
 - 9تنش و ووأ اللجن و ووة العلمي و ووة مكتب و ووة للنقاب و ووة
ت ووؤمن م ووا تحت وواا الي ووه م وون الكت ووب والمج ووالت
والجرائد العلمية.

تص وودر اللجن ووة اذا رأت لزوم ووا ل ووهل مجل ووة
علمي و ووة باس و ووم مجل و ووة نقاب و ووة الص و وويادلة وتق و وووم
بإدارتها وتحريرها.

المووادة 45

اللجنة المالية
 ----تااأليا اللجنااة الماليااة

ومهمتها*
تتو ووألف اللجنو ووة الماليو ووة مو وون ثالثو ووة أعضو وواء
ينتخوبهم مجلووس النقابووة فووي أول جلسووة يعقوودها
بع و وود انتخاب و ووه ،مهمته و ووا تنظ و وويم مالي و ووة النقاب و ووة
واالش و و وراف علو و ووى جميو و ووع ال و و وواردات والنفقو و ووات
وعلى ادارة صندوق التقاعد.
اللجنة االدارية

المووادة 41

ومهامها*

 ----تااأليا اللجنااة االداريااة

تت ووألف اللجن ووة االداري ووة م وون ثالث ووة أعض وواء
ينتخووبهم مجلووس النقابووة موون أعضووائه مهمتهووا
درس جميو ووع الشو ووؤون االداريو ووة ومو وون جملتهو ووا
طلبو ووات قبو ووول الصو وويادلة الجو وودد والنظو وور فو ووي
الخالفووات التووي تنشووأ بووين أعضوواء النقابووة وفقووا
للقواعد المبينة في هها القانون.

43

الفصل الرابع
في التأديب

 ---العقوبات الم قة علىالموادة
اعضاء النقابة عند المخالفة*
ان جميووع أعضوواء النقابووة اذا خووالفوا قووانون
النقابة أو نظامهوا الوداخلي أو واجبوات مهنوتهم
أو عرضوا كورامتهم أو ك ارموة أحود زمالئهوم أو
مص وولحته لم ووا يم ووس شو ورفهم أو اس ووتقامتهم او
كفاءتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية:
 - 0التنبيه.
 - 2اللوم.
 - 7التو ي ووف ع وون العم وول م وودة ال تتج وواوز
سنة واحدة.
 - 4المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
ان الصو وويدلي الو ووهي يحكو ووم عليو ووه بو ووالتو يف
مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنوة وتقفول
مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المو و و ووادة 44

التأديبي*

 ----تاااااااااأليا المجلاااااااااس

الغي نص المادة  44بموجب الماادة االولاى ماد
القااانون رقاام  301تاااريخ  1990/0/11واص ا
على الوجه التالي:

يت و ووألف المجل و ووس الت و ووأديبي م و وون النقي و ووب او
نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنين ينتخبهما
مجل ووس النقاب ووة م وون ب ووين اعض ووائه واثن ووين م وون
خارا المجلوس تنتخبهموا الجمعيوة العاموة لمودة
س وونة قابل ووة للتجدي وود م وون ب ووين الص وويادلة ال ووهين
يكون و ووون بت و وواريو الب و ووت بترش و وويحهم ق و وود زاولو و ووا
المهنة منه عشر سنوات على االقل.
© صادر ناشرون
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43

 ---كيفية إحالة المخالفاتالموادة
المسلكية على مجلس التأديب*
يحي و وول النقي و ووب المخالف و ووات المس و وولكية بع و وود
التحقيووق فيهووا علووى مجلووس التأديووب موون تلقوواء
نفسه او:
 -0بنو و وواء علو و ووى شو و ووكوى و ازرة الصو و ووحة او
النيابووة العامووة االسووتئنافية او احوود المتضووررين
صيدليا كان او غير صيدلي.
 -2بنوواء علووى طلووب الصوويدلي الووهي يوورى
نفسووه موضووع تهمووة غيوور محقووة فيعوورر أم وره
عفوا لتقدير مجلس التأديب.

40

 ---أصول المباكمات لدىالموادة
مجلس التأديب*
يتبع مجلس التأديب أصول محاكمة عائلية
س ورية .وعليووه عنوود تعيووين مسووؤولية الصوويدلي
أن يأخو و و و و و و و ووه بعو و و و و و و و ووين االعتبو و و و و و و و ووار حسو و و و و و و و وون
نيتووه ولووه أن يرجووع الووى جميووع طوورق االثبووات
وأن يدعو الصيدلي المشكو منه فيستمع اليه.
علووى الصوويدلي أن يلبووي الطلووب وأن يجيووب
ع و وون االس و ووئلة الت و ووي توج و ووه الي و ووه وأن يعط و ووي
االيضوواحات التووي تطلووب منووه ولووه أن يسووتعين
بمحام واحد للدفاب عنه.

46

 ---مهلاااااة صااااادور قااااارارالم و ووادة
مجلس التأديب وأثر تجاوزها*
على مجلس التأديب أن يصدر قو ارره خوالل
شووهرين موون توواريو الش وكوى .واذا خووالف ذل و
يحو و و ووق لكو و و وول مو و و وون النقيو و و ووب والنيابو و و ووة العامو و و ووة
االس و ووتئنافية أن تنق و وول القض و ووية ال و ووى محكموو ووة
االستئناف فتنظر فيها بالدرجة االخيرة.

41

 ---ال عاااااااااد باااااااااالق ارراتالمو و و ووادة
التأديبية وكيفية تبليغها واستئنافها*
تقب و و و و وول القو و و و و و اررات التأديبي و و و و ووة االعت و و و و و ورار
واالس ووتئناف ف ووي م وودة عش و ورة أي ووام م وون تو وواريو
تبليغها.
© صادر ناشرون

يجووري التبليووغ بكتوواب مضوومون مووع اشووعار
بالوصول.

يقدم االستئناف ويحكم به وفقا للفقرة الثانية
من المادة .23

40

 ---سارية القا اررات وحااالتالمادة
تعليقها في دار النقابة*
ان قو و و و و اررات مجل و و و ووس التأدي و و و ووب ومحكموو و و ووة
االستئناف سرية ،أموا اذا حكوم علوى الصويدلي
بجريموة تمووس شوورف الصوويدلة وكرامتهووا أو اذا
حكووم عليووه م ورتين فووي السوونة بعقوبووة أشوود موون
اللوووم فلمجلووس النقابووة أن يقوورر بأكثريووة ثلثووي
أعض ووائه تعلي ووق القو ورار ف ووي دار النقاب ووة ش ووه ار
واحدا.

49

 ---حالاااااااة عااااااادم مناااااااعالم و و ووادة
المالحقة المسلكية التعق ات الجةائية*
ان المالحقو ووة المسو وولكية ال تمنو ووع التعقبو ووات
الجزائية اذا كانت المخالفوة تؤلوف ايضوا جرموا
معا با عليه بقانون الجزاء.
الفصل الخامس
في صندوق التقاعد ،وصندوق
المساعدات المالية

المو و و ووادة 35

 ----انشااااااااااء صاااااااااندوق

الم و و ووادة 31

 ----صااااااااندوق االعانااااااااة

التقاعد*
ينشأ صندوق التقاعد بقانون خال.

وموارده وادارته*
ينشووأ صووندوق اعانووة لموونذ مسوواعدات ماليووة
للصيادلة أو لعائالتهم وتكون موارده:
 - 0مووون االعانوووات التو ووي يق وودمها أعضو وواء
النقابة.
 - 2م وون الهب ووات الج ووائزة بمقتض ووى ق ووانون
الجمعيات.
وتعين طرق ادارة هها الصندوق فوي النظوام
الداخلي.
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الفصل السادس
احكام عامة

33

 ---الشخصاااااية المعنوياااااةالمو ووادة
للنقابة وق ود تملكها للعقارات*
تتمت و ووع النقاب و ووة بالشخص و ووية المعنوي و ووة انم و ووا
ال يحق لها أن تتمل من العقارات اال موا هوو
الزم الدارة أعمالها وفقا للقوانين المرعية.
احكام انتقالية

34

 ---مهلاااة اساااتمرار عمااالالم ووادة
الجمعياااة العاماااة المنلفاااة النتخااااا مجلاااس
النقابة والنق ب*

فو وي خ ووالل ش ووهرين م وون ت وواريو وض ووع ه ووها
القانون موضع التنفيوه تجتموع الجمعيوة العاموة
المؤلفو و ووة مو و وون الصو و وويادلة المقيو و وودين فو و ووي و ازرة
الص و ووحة ب و وودعوة م و وون وزي و وور الص و ووحة العام و ووة
واالسووعاف العووام او موون يقوووم مقامووه النتخوواب
مجل و ووس النقاب و ووة والنقي و ووب وفق و ووا الحك و ووام ه و ووها
القانون .ويستمر هوؤالء فوي عملهوم الوى تواريو
انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة .0590
بيروت في  3تشرين الثاني سنة0591
االمضاء :بشاره خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :ريار الصلذ
وزير الصحة واالسعاف العام
االمضاء :الدكتور الياس الخوري
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