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الفصـل األول
تـأليـف النقـابـة وأهـدافهـا
مـــادة رقـــم ( :)1يســمى هــذا القانــون – قانــون نقابــة الطــب المخبــري الفلســطينية لســنة
1996م.
مـــادة رقـــم ( :)2يكــون للعبــارات واأللفــاظ الــواردة فــي هــذا القانــون المعانــي المخصصة لها
إال إذا دلــت القرينــة علــى خــاف ذلــك:
 السلطة  :السلطة الوطنية الفلسطينية. الدولة  :دولة فلسطين. الوزارة  :وزارة الصحة. الوكيل  :وكيل وزارة الصحة. النقابة  :نقابة الطب المخبري المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس :مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. النقيب  :نقيب الطب المخبري المؤلف بموجب هذا القانون. المهنة  :مهنة الطب المخبري. ممارسة المهنة :ممارسة عمل الطب المخبري. الدستور :قواعد وآداب مهنة الطب المخبري. الســجل  :مجلــد صفحاتــه مرقمــة تســجل فيــه أســماء أعضــاء النقابــة بالتسلســل مــن تاريــخانتســابهم للنقابــة مــع بيــان المعلومــات التــي يقررهــا المجلــس.
 الجدول :قائمة بأسماء أعضاء النقابة الذين أدوا الرسوم السنوية ونشرت أسماؤهم. العضو  :هو عضو النقابة الذي تنطبق عليه شروط الدستور.مـادة رقـم (:)3
(أ ).تتألــف فــي دولــة فلســطين نقابــة واحــدة للطــب المخبــري لهــا مركــز رئيســي واحــد فــي
القــدس وأفــرع فــي مختلــف مــدن الدولــة.
(ب ).تتمتــع النقابــة بالشــخصية المعنويــة وعليــه لهــا صفــة الحــق فــي امتــاك األمــوال
المنقولــة والغيــر المنقولــة لتحقيــق غايتهــا وأهدافهــا والتصــرف فيهــا علــى أي وجــه
قانونــي ولهــا أن تقاضــي وفــق القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا ولهــا تمثيــل أو توكيــل
المحاميــن فــي القضايــا التــي تقيمهــا أو تقــام عليهــا.
ومهـامهـا مـا يلـي:
 .1رفع مستوى مهنة الطب المخبري وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
 .2التعــاون مــع جميــع المؤسســات والهيئــات الصحيــة ذات العالقــة لرفــع المســتوى الصحــي
وتقديــم أفضــل الخدمــات الممكنــة للمواطنيــن.
 .3جمع كلمة األعضاء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
 .4المحافظة على آداب المهنة وسلوكها.
 .5تأمين الحياة الكريمة لألعضاء وعائالتهم في حالة العوز أو الشيخوخة.
 .6تشكيل صناديق مالية خاصة بالضمان االجتماعي والصحي والتقاعدي.
(ج) صـالحيات النقـابـة:
تكمن صالحيات النقابة في:
ً
 -1اســتصدار شــهادات ممارســة المهنــة لجميــع أعضــاء النقابــة المســجلين رســميا فــي

2

دستور النقابة وأنظمتها الداخلية

ســجل النقابــة والذيــن اجتــازوا امتحــان النقابــة بكافــة مســتوياته حســب األصــول الــواردة فــي
الدســتور.
 -2التجديــد الســنوي لشــهادات ممارســة المهنــة لالعضــاء المســجلين رســميا فــي ســجل
النقابــة بعــد اجتيازهــم لعشــرين نقطــة فــي برنامــج التعليــم المســتمر المعتمــد مــن قبــل
النقابــة.
 -3التنســيق مــع كافــة المؤسســات الوطنيــة والــوزارات فــي دولــة فلســطين التــي لهــا صلــة
مباشــرة بمهنــة الطــب المخبــري مــن أجــل الرقــي بمســتوى المهنــة بمــا يتعلــق مــع تطلعــات
أعضــاء النقابة.
 -4مراقبة أداء المختبرات الطبية الحكومية واالهلية والخاصة.
 -5المشــاركة مــع وزارة الصحــة الفلســطينية فــي تطبيــق نظــام ترخيــص وادارة المختبــرات
الطبيــة المعتمــد مــن قبــل الــوزارة.
 -6اصدار براءة ذمة أو الموافقة من النقابة لطالبي ترخيص المختبرات الطبية .
 -7تعطــى بــراءة الذمــة أو الموافقــة علــى فتــح المختبــر الطبــي لطالــب الترخيــص اذا التــزم
بالشــروط والمعاييــر التاليــة:
أ ) االلتزام بتسعيرة النقابة للفحوصات المخبرية.
ب ) االلتزام بجدول الرواتب المقر من النقابة.
جـ -االلتزام ببرنامج ضبط الجودة والرقابة النوعية الوطني.
د -اجتيــاز مــا معدلــه عشــرون نقطــه تعليــم مســتمر ضمــن برامــج التعليــم المســتمر للنقابــة
أو غيرهــا ســنويا.
ُ
 -8تمثــل نقابــة الطــب المخبــري بعضــو ينتدبــه مجلــس النقابــة للمشــاركة فــي لجــان الكشــف
علــى المختبــرات الطبيــة لغايــات الترخيــص او تجديــد الترخيــص.
 -9منح العضوية الشرفية لمستحقيها بناءا على قرار من مجلس النقابة.
مـادة رقـم (:)4
أ .يجــب أن ينتســب للنقابــة ويســجل فــي ســجلها كل مــن تنطبــق عليــه شــروط االنتســاب
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
ب .يحظــر علــى أي شــخص تنطبــق عليــه شــروط االنتســاب للنقابــة أن يــزاول المهنــة قبــل
التســجيل فــي النقابــة وإال اعتبــرت ممارســته مخالفــة ألحــكام القانــون.
مـادة رقـم (:)5
يشطب اسم العضو من السجل في الحاالت التالية:
أ .عند الوفاة.
ب .إذا صدر بحقه قرار تأديبي.
ج .إذا امتنــع عــن دفــع الرســوم الواجــب أداؤهــا وفــق هــذا القانــون واالنظمــة الصــادرة
بموجبــه.
د  .إذا ثبت لمجلس النقابة أن أية من شروط االنتساب غير متوفرة فيه أو غير صحيحة.
ه  .إذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة باألخالق والشرف واآلداب العامة.
ويعــاد تســجيله إذا زالــت أســباب الشــطب بعــد أداء االلتزامــات المترتبــة عليــه حتــى تاريــخ
الشــطب ودفــع رســوم تســجيل جديــد.
مـادة رقـم ( :)6غايات النقابة:
إن غايات النقابة هي صحية واجتماعية وعلمية ووطنية.
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الفصـل الثانـي
شـروط ممـارسـة المهنـة واالنتسـاب لعضـوية النقـابـة
االنتسـاب لعضـويـة النقـابـة
مـادة رقـم (:)7
يجب أن يتوفر في العضو المسجل في النقابة الشروط التالية:
أ -أن يكون فلسطيني الجنسية.
ً
ب -أو أجنبــي يحمــل إذنــا فــي اإلقامــة فــي الدولــة وال تعــارض الــوزارة فــي ممارســة المهنة
شــريطة أن تتوفر فيه شــروط االنتســاب.
ج -أن يكــون قــد نــال شــهادة الطــب المخبــري مــن جامعــة أو كليــة معتــرف بهــا مــن قبل وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي بعــد حصولــه علــى شــهادة الثانويــة العامــه فــي الفــرع العلمــي
او مــا يعادلهــا حســب المؤهــات التاليــة:
 .1الشــخص الحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه أو الماجســتير فــي أحــد العلــوم الطبيــة
المخبريــة.
 .2الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب المخبري.
 .3الطبيب البشري الحاصل على تخصص في علم أو أكثر من العلوم الطبية المخبرية.
 .4الشــخص الحاصــل علــى شــهادة دبلــوم فــي المختبــرات الطبيــة مــن إحــدى كليــات المجتمــع
واجتيــاز االمتحــان الشــامل لكليــات المجتمــع بنجاح.
ً
 .5أن ال يكــون محكومــا بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف بعــد تخرجــه وأن ال يكــون منــع مــن
ممارســة هــذه المهنــة.
شـروط ممـارسة المهنـة
ً
ً
أ -أن يكون عضوا مسجال في النقابة.
ب -اجتياز الفحص اإلجمالي للنقابة ووزارة الصحة الفلسطينية حسب أصوله .
جـــ -أن يكــون حاصــا علــى شــهادة ممارســة مهنــة ســارية المفعــول مــن وزارة الصحــة
ا لفلســطينية .
مـــادة رقـــم ( :)8العلــوم الطبيــة المخبريــة المقصــودة فــي أي بنــد مــن بنــود هــذا الدســتور
هــي:
ً
ً
ً
أ) العلوم التي تدرس أكاديميا (ونظريا أو علميا) وتشمل:
 .1علم مبحث الدم وعلم أمراض الدم.
 .2علم الكيمياء الحيوية السريرية.
 .3علم الجراثيم الطبية.
 .4علم المناعة والتفاعالت المصلية.
 .5علم الطفيليات الطبية.
 .6علم الفطريات الطبية.
 .7علم أمراض األنسجة البشرية.
 .8علم الفيروسات الطبية.
 .9علم بنك الدم.
 .10علم الوراثة واألجنة.
ب) أي فرع آخر من العلوم المخبرية يقرر الوزير إضافته بناء على تنسيب النقابة.
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مـادة رقـم ( :)9على طالب التسجيل للعضوية أن يتقدم للنقابة بما يلي:
 .1النســخة األصليــة لشــهادة الطــب المخبــري أو صــورة مصدقــة عنهــا أو أي وثيقــة تعــادل
الشــهادة.
 .2شهادة الثانوية العامه الفرع العلمي او ما يعادلها او صورة مصدقة عنها.
 .3بطاقة هوية أو إذن إقامة في فلسطين.
مـــادة رقـــم ( :)10بعــد تقديــم المنتســب طلــب االنتســاب للنقابــة تنظــر النقابــة فــي قبــول
الطلــب أو رفضــه خــال ســتة أشــهر مــن تقديمــه.
مـــادة رقـــم ( :)11تســتوفي النقابــة رســوم تســجيل العضويــة المقــرره حســب أنظمتهــا
الداخليــة.
مـــادة رقـــم ( :)12تصــدر نقابــة الطــب المخبــري شــهادات مزاولــة مهنــة لألعضــاء المســتوفى
شــروط تســجيلهم وفــق هــذا الدســتور حســب نوعيــة شــهاداتهم وتخصصاتهــم األكاديميــة
فــي حقــول العلــوم الطبيــة والمخبريــة المحــددة فــي المــادة ( )8أعــاه.
ً
ً
مـــادة رقـــم ( :)13يقســم العضــو المقبــول عضــوا فــي النقابــة يمينــا أمــام المجلــس بالصيغــة
ً
التاليــة« :اقســم باللــه العظيــم أن أكــون مخلصــا للوطــن وأن أؤدي أعمالــي بامانــة وشــرف
وأن أحافــظ علــى ســر المهنــة وأخالقياتهــا وأحتــرم قوانينهــا وأنظمتهــا وأن أبــذل جهــدي
الســتكمال ومتابعــة تحصيلــي العلمــي واالرتقــاء بمعرفتــي لخدمــة المريــض».
مـادة رقـم (:)14
ً
ً
ً
ً
• ينظــم المجلــس ســجال عامــا بأســماء األعضــاء مرتبــا حســب تسلســل االنتســاب وفقــا للنظــام
الداخلــي.
ً
• ينظــم المجلــس جــدوال ســنويا مرتبــا حســب الحــروف الهجائيــة بأســماء األعضــاء المســجلين
والذيــن أدوا اليميــن القانونيــة المذكــورة أعــاه فــي مــادة رقــم ( )13مــن هــذا القانــون
والذيــن أدوا الرســوم القانونيــة ،ويتــم نشــر أســماء الذيــن تــم تســجيلهم.
• كل مــن يتأخــر عــن دفــع الرســوم المقــررة بعــد موعــد نشــر الجــدول الســنوي يضــاف مبلــغ
( )%50مــن الرســوم علــى الرســوم المقــررة وإذا لــم يســدد مــا عليــه بعــد مضــي ســتة
ً
أشــهر مــن اســتحقاقه دون عــذر مقبــول يعتبــر اســتمراره فــي المزاولــة مخالفــا ألحــكام هــذا
القانــون.
• يعفى العضو من الرسوم السنوية مدة الدراسة إذا امتدت لسنة أو اكثر.

الفصـل الثالـث
الهيئـة العـامـة
مـــادة رقـــم ( :)15تتألــف الهيئــة العامــة للنقابــة مــن جميــع أعضــاء الهيئــات العامــة للجــان
الفرعيــة المنصــوص عليهــا حســب الالئحــة الداخليــة للنقابــة المســجلين فــي ســجل النقابــة
ممــن دفعــوا الرســوم الســنوية وجميــع العوائــد المطلوبــة منهــم للنقابــة قبــل موعــد
اجتمــاع الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة.
مـادة رقـم ( :)16تختص الهيئة العامة للجنة الفرعية باألمور التالية:
 .1انتخاب اللجنة الفرعية.
 .2تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
 .3النظر في أمور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
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مـــادة رقـــم ( :)17أ .يجــوز للهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة أن تبحــث بتنســيب مــن المجلــس
الدســتور واألنظمــة الخاصــة التاليــة:
 .1النظام الداخلي.
 .2نظــام تقاعــد للعامليــن فــي مهنــة الطــب المخبــري وذلــك لتأميــن الحــد المعقــول مــن
الضمــان االجتماعــي لهــم ولعائالتهــم فــي حــاالت العجــز أو العــوز أو الوفــاة.
 .3تنظيم شؤون المهنة.
ب .تلتــزم الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة برســوم التســجيل والرســوم الســنوية وأيــة رســوم
تتعلــق بالمهنــة فــي النظــام الداخلــي حســب قــرارات المؤتمــر العــام ومجلــس النقابــة.
ً
مـــادة رقـــم ( :)18تعقــد الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة اجتماعــا عاديــا وســنويا فــي النصــف
الثانــي مــن شــهر آذار للنظــر فــي األمــور المبينــة فــي المادتيــن ( )16و ( )17مــن هــذا القانــون
حســب جــدول أعمــال معــد.
مـــادة رقـــم ( :)19تعقــد الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة اجتماعــا اســتثنائيا بدعــوة مــن النقيــب
او بقــرار مــن اللجنــة الفرعيــة أو مــن مجلــس النقابــة أو بنــاء علــى طلــب عــدد مــن األعضــاء
ال يقــل عــن نســبة ( )%20مــن األعضــاء المســجلين علــى الجــدول الســنوي للجنــة الفرعيــة
ومالحقــه لبحــث أمــور مســتعجلة وهامــة تبيــن فــي الدعــوة أو طالــب عقــد الجلســة وال يجــوز
فــي مثــل هــذا االجتمــاع بحــث أمــور خارجــة عــن نطــاق موضــوع الدعــوة.
مـــادة رقـــم ( :)20علــى رئيــس اللجنــة الفرعيــة أو نائبــه فــي حالــة غيابــه أن يوجــه الدعــوة
لألعضــاء المســجلين لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة للجــان الفرعيــة فــي الحــاالت
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وذلــك بتوجيــه دعــوه عامــه تتضمــن جــدول األعمــال قبــل
الموعــد المحــدد لهــا بأســبوعين وبإعــان الدعــوة فــي النقابــة او احــدى الصحــف المحليــة
علــى األقــل.
مـادة رقـم (:)21
أ .يكتمــل نصــاب جلســات الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة بحضــور األكثريــة المطلقــة لألعضــاء
المســجلين والمســددين للرســوم الســنوية المســتحقة ،فــإذا لــم تجتمــع هــذه األكثريــة فــي
ً
المــرة األولــى تجــدد دعــوة ثانيــة الجتمــاع يعقــد خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع
األول علــى األكثــر ويكــون االجتمــاع قانونيــا مهمــا بلــغ عــدد الحضــور.
ب .تصــدر قــرارات اللجنــة الفرعيــة بأكثريــة أصــوات الحاضريــن النســبية وإذا تســاوت األصــوات
يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس اللجنــة.
مـادة رقـم (:)22
أ .يكــون انتخــاب اللجنــة الفرعيــة ســريا ويجــري بإشــراف الوكيــل أو ممثلــه ،ويتــم االنتخــاب
باألكثريــة النســبية ،وإذا تســاوت األصــوات يرجــح األقــدم فــي التخــرج وذلــك حســب الالئحــة
الداخليــة لالنتخابــات.
ب .توجــه الدعــوة إلــى الوكيــل لحضــور االجتمــاع قبــل موعــده بمــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام
ً
وللوكيــل أن ينتــدب ممثــا عنــه لحضــور هــذا االجتمــاع.
ت .وإذا لــم يحضــر الوكيــل أو ممثلــه فــي الموعــد المعيــن يعتبــر االجتمــاع قانونيــا ويجــري
عندئــذ بإشــراف ثالثــة أعضــاء غيــر مرشــحين تنتخبهــم الهيئــة العامــة.
ث .تهمــل األوراق البيضــاء (غيــر المكتوبــة) وغيــر المقــروءة والتــي فيهــا التبــاس غيــر
مقــرون بمــا يوضحــه ،أمــا األوراق التــي تحتــوي أســماء أكثــر مــن العــدد المطلــوب انتخابــه
تعتبــر الغيــة كمــا تعتبــر األوراق التــي تحتــوي أســماء أقــل مــن العــدد المطلــوب غيــر صحيحــة
وتعتبــر الغيــة أيضــا.
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ج .تنتخــب اللجنــة الفرعيــة رئيســا ونائبــا للرئيــس وأمينــا للماليــة ورؤســاء اللجــان المطلوبــة
وممثليهــم فــي مجلــس النقابــة حســب الالئحــة الداخليــة للنقابــة.
مـــادة رقـــم ( :)23إذا حالــت دون انعقــاد االجتمــاع الســنوي العــام للهيئــة العامــة للجنــة
ً
الفرعيــة ظــروف اســتثنائية يقرهــا مجلــس النقابــة ،تعتمــد الميزانيــة الســابقة أساســا
للنفقــات ويســتمر رئيــس اللجنــة الفرعيــة وأعضائهــا المنتخبــون واللجــان المختصــة بوظائفهــا
إلــى أن تــزول تلــك الظــروف شــريطة أن يعقــد االجتمــاع الســنوي العــام خــال ثالثــة أشــهر
علــى األكثــر مــن تاريــخ إقــرار المجلــس بــزوال تلــك الظــروف .
مـــادة رقـــم ( :)24يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشــيح قبل موعد االجتماع الســنوي الذي
ســتجري فيــه انتخابــات علــى النقابــة باســبوعين وينتهــي قبــول طلبــات الترشــيح قبــل موعــد
االجتمــاع بأســبوع وتقــدم إشــعارات الترشــيح لمــن يرغبــون بذلــك لمكتــب النقابــة لقــاء إيصــال
ويتولــى النقيــب إعــان أســماء المرشــحين المســتوفين للشــروط المطلوبــة فــي النقابــة،
وإذا قــل عــدد المتقدميــن للترشــيح عــن العــدد المطلــوب للجنــة الفرعيــة ،يعتبــر المرشــحون
المســتوفون للشــروط فائزيــن بالتزكيــة ويتــم فــي االجتمــاع انتخــاب العــدد الباقــي بطريقــة
الترشــيح واالقتــراع العــادي مــن بيــن األعضــاء الحاضريــن.

الفصـل الرابع
مجلـس النقـابـة
مـــادة رقـــم ( :)25يتولــى شــؤون النقابــة مجلــس مؤلــف مــن النقيــب ومجلــس النقابــة
المنتخــب حســب الالئحــة الداخليــة للنقابــة علــى أن تنطبــق عليهــم الشــروط المنصــوص عليهــا
فــي الالئحــة الداخليــة للنقابــة.
مـــادة رقـــم ( :)26ينتخــب المجلــس فــي أول اجتمــاع لــه ومــن بيــن أعضائــه نائــب النقيــب وأمين
الســر ومســاعده وأميــن الصنــدوق ومســاعده وأعضــاء المجالــس واللجــان المنصــوص عليهــا
فــي هــذا القانــون والتــي يــرى أنهــا ضروريــة لتنظيــم أعمالــه.
مــادة رقــم ( :)27تتشــكل فــي مجلــس النقابــة هيئــة مكتــب مكونــة مــن النقيــب ونائبــه وأميــن
الســر وأميــن الصنــدوق وثالثــة أعضــاء مــن مجلــس النقابــة ينتخبهــم مجلــس النقابــة فــي
اول اجتمــاع لــه ،تــوكل لهــا مهمــة قيــادة النقابــة اليوميــة ويحــدد مجلــس النقابــة مهماتهــا.
• مؤتمـر مجلـس النقابـة:
مـــادة رقـــم ( :)28يتشــكل مؤتمــر مجلــس النقابــة مــن كافــة أعضــاء اللجــان الفرعيــة المنتخبــة
حســب الالئحــة الداخليــة للنقابــة ويختــص بمــا يلــي:
 -1تحديد الرسوم السنوية للنقابة وأية رسوم أخرى تعود للنقابة.
 -2مراقبة أداء وعمل مجلس النقابة بشكل دوري.
 -3تعديل النظام الداخلي والدستور وأية أنظمة أو قوانين خاصة بالمهنة والنقابة.
 -4وضع األنظمة واللوائح الخاصة بترخيص المختبرات الطبية اذا لزم األمر ذلك.
 -5تأجيــل عقــد انتخابــات النقابــة لمــدة عــام واحــد علــى األكثــر فــي حــال وجــود ظــروف يقرهــا
المؤتمــر.
ُ
مـــادة رقـــم ( :)29ينتخــب النقيــب مــن أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة فــي فلســطين بطريقــة
االقتــراع الســري المباشــر  ،ويتــم انتخابــه باألكثريــة النســبية ،ويشــترط أن تجــري انتخابــات
النقيــب فــي يــوم واحــد فــي كافــة اللجــان الفرعيــة ويحســب النصــاب القانونــي لالجتمــاع
بالعــدد الكلــي للحاضريــن فــي كافــة اللجــان الفرعيــة مــن عــدد المســجلين رســميا والذيــن
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ادرجــت اســماؤهم فــي الجــدول الســنوي.
مـــادة رقـــم ( :)30يشــترط فــي النقيــب أن يكــون مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس فمــا فــوق
فــي الطــب المخبــري أو أحــد علومــه وقــد مضــى علــى ممارســته للمهنــة مــدة ال تقــل عــن
خمســة ســنوات وحامــا لشــهادة ممارســة المهنــة ســارية المفعــول كمــا يشــترط فــي عضــو
اللجنــة الفرعيــة أن يكــون قــد مضــى علــى ممارســة المهنــة ( )3ســنوات للبكالوريــوس
وخمــس ســنوات للدبلــوم طــب مخبــري أو بكالوريــوس علــوم وحامــا لشــهادة ممارســة
المهنــة ســارية المفعــول.
مـــادة رقـــم ( :)31يبيــن النظــام الداخلــي للنقابــة توزيــع األعمــال فــي المجلــس كمــا ويبيــن
طريقــة إشــراف أميــن الســر علــى الشــؤون اإلداريــة وإشــراف أميــن الصنــدوق علــى الشــؤون
الماليــة والمفوضيــن بالتوقيــع عــن المجلــس فــي األمــور الماليــة.
مـــادة رقـــم ( :)32يجتمــع مجلــس النقابــة بصــورة عاديــة مــرة فــي كل شــهرين علــى األقــل
ويمكــن اجتماعــه فــي كل وقــت بصــورة اســتثنائية بدعــوة مــن النقيــب أو نائبــه ،وتجتمــع
هيئــة المكتــب بصــورة شــهرية ويمكــن اجتماعهــا بصــورة اســتثنائية بدعــوة مــن المجلــس او
النقيــب.
مـــادة رقـــم ( :)33يقــوم نائــب النقيــب بأعمــال النقيــب ويمــارس صالحياتــه المنصــوص عليهــا
فــي المــادة ( )39مــن هــذا القانــون فــي حالــة غيابــه خــارج الدولــة الفلســطينية المســتقلة
وإذا تعــذر عليــه القيــام بأعمالــه أو إذا أنابــه النقيــب بذلــك.
مـادة رقـم (:)34
 .1إذا شــغر منصــب النقيــب ألي ســبب كان يتولــى نائــب النقيــب أعمالــه حتــى موعــد أول
اجتمــاع عــادي لمؤتمــر مجلــس النقابــة حيــث يجــري انتخــاب نقيــب للمــدة المتبقيــة مــن
الــدورة.
 .2إذا غــاب النقيــب ونائبــه لمــدة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر يقــوم مقامهمــا أميــن الســر فــي
رئاســة المجلــس وتنفيــذ قراراتــه.
 .3إذا شــغر منصــب النقيــب ونائبــه ألي ســبب كان فعلــى أميــن الســر دعــوة المجلــس لالنعقاد
خــال أســبوع واحــد النتخــاب نائــب نقيــب جديد.
 .4إذا اســتقال عضو أو أكثر من مجلس النقابة أو شــغرت مراكزهم ألي ســبب ،تدعى اللجنة
الفرعيــة التــي يمثلهــا هــذا العضــو لترشــيح عضــوا منهــا ليخلفــه أو ليخلفهــم فــإذا لــم يكــن
هنــاك مــن يخلــف العضــو أو األعضــاء الــذي شــغرت مراكزهــم فينتخــب مــن يخلفهــم فــي أول
اجتمــاع عــادي للهيئــة العامــة ويشــترط موافقــة مجلــس النقابــة باألغلبيــة المطلقــة علــى
االضافة.
 .5إذا بلــغ عــدد المســتقيلين مــن األعضــاء أو الذيــن شــغرت مراكزهــم خمســة أو أكثــر ولــم
يكــن هنــاك مــن يخلفهــم ،علــى النقيــب أن يدعــو الجتمــاع اســتثنائي يتــم فيــه انتخــاب مجلــس
جديــد.
مـادة رقـم ( :)35يفقد عضو المجلس عضويته بقرار من المجلس إذا:
 تأخــر عــن تلبيــة الدعــوة الجتماعــات المجلــس ثــاث مــرات متتاليــة بــدون عــذر شــرعي يقبلــهالمجلــس.
ً
 صــدر بحقــه حكــم اكتســب الدرجــة القطعيــة وفقــا للبنديــن ( 1و  )2مــن المــادة ( )56مــن هــذاالقانون.
مـــادة رقـــم ( :)36يشــمل اختصــاص المجلــس كل مــا يتعلــق بشــؤون النقابــة وممارســة مهنــة
الطــب المخبــري وعلــى األخــص:
 .1دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
 .2إدارة شؤون النقابة وأحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
 .3تطبيق قوانين النقابة.
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 .4النظــر فــي طلبــات انتســاب فنيــي واخصائيــي الطــب المخبــري للنقابــة واتخــاذ القــرارات
بالقبــول أو الرفــض.
 .5تشــكيل المجالــس واللجــان المختلفــة التــي ينــص عليهــا قانــون النقابــة وتلــك التــي تســاعد
المجلــس علــى تحقيــق أهــداف النقابــة.
 .6التعاون مع كافة الجمعيات والمؤسسات المحلية واألجنبية التي تختص بالمهنة.
 .7عقــد مؤتمــرات الطــب المخبــري والحلقــات الدراســية والنــدوات واإلشــراف عليهــا وســائر
النشــاطات العلميــة التــي تســاهم فــي تطويــر المســتوى الفنــي والعلمــي لألعضــاء.
 .8تعييــن ممثــل النقابــة فــي اللجــان والهيئــات التــي يــرى المجلــس أنهــا ضروريــة لتنظيــم
أعمالــه.
 .9تقريــر االشــتراك فــي مؤتمــرات الطــب المخبــري التــي تدعــى إليهــا النقابــة وانتــداب مــن
يمثلهــا فيهــا.
 .10إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة.
 .11تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
 .12مراقبة سلوك فنيي المختبرات المهنية وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
حسب الحالة.
 .13إعفاء أعضاء النقابة من الرسوم المقررة أو غيرها ً
مـــادة رقـــم ( :)37يكــون اجتمــاع مجلــس النقابــة قانونيــا إذا حضــرت األكثريــة المطلقــة مــن
أعضائــه وتصــدر القــرارات بأكثريــة أصــوات الحاضريــن النســبية وإذا تســاوت األصــوات رجحــت
الجهــة التــي يصــوت بجانبهــا النقيــب أو رئيــس الجلســة.
مـــادة رقـــم ( :)38اجتماعــات المجلــس العاديــة واالســتثنائية وطريقــة دعوتــه وســائر األمــور
الفرعيــة المتعلقــة بــه يعينهــا النظــام.
مـــادة رقـــم ( :)39يمثــل النقيــب النقابــة ويتــرأس الهيئــة العامــة والمجلــس وتنفيــذ قراراتهــا
ويوقــع العقــود والوثائــق التــي يوافقــان عليهــا ولــه بقــرار مــن المجلــس التقاضــي باســم
النقابــة وحــق التدخــل بنفســه أو بواســطة مــن ينيبــه مــن أعضــاء المجلــس أو المحاميــن فــي
كل قضيــة تتعلــق بأفعــال تمــس مقــدرة النقابــة.
مـــادة رقـــم ( :)40للمجلــس أن يعيــن الموظفيــن إلدارة أعمــال النقابــة بالرواتــب واألجور التي
يراهــا تتفــق مــع كفاءاتهــم وأن يســتأجر ويتملــك مــا يحتــاج إليــه مــن أبنيــة وفــق أحــكام
النظــام الداخلــي.

الفصـل الخامـس
السلطـة التأديبيـة
ً
مـــادة رقـــم ( :)41كل منتســب للنقابــة يخــل بواجباتــه المهنيــة مخالفــا لهــذا القانــون أو نظــام
صــادر بمقتضــاه أو يقــدم علــى عمــل يســيء إلــى شــرف المهنــة أو يتصــرف فــي حياتــه
الخاصــة تصرفــا يحــط مــن قدرهــا يعــرض نفســه إلجــراءات تأديبيــة أمــام مجلــس التأديــب.
مـادة رقـم (:)42
ً
 .1يشــكل مجلــس التأديــب مــن النقيــب أو نائبــه رئيســا ،ومــن ثالثــة مــن أعضــاء المجلــس
يعينهمــا المجلــس فــور انتخابــه ومــن فنــي مختبــر مــن وزارة الصحــة ال تقــل ممارســته
للمهنــة عــن خمــس ســنوات.
 .2تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه.
 .3إذا تغيــب عضــو أو أكثــر مــن مجلــس التأديــب ينتــدب الوزيــر أو النقيــب كل حســب اختصاصــه
مــن يكمــل تشــكيل مجلــس التأديــب.
مـــادة رقـــم ( :)43ينظــر مجلــس التأديــب فــي القضايــا المحالــة إليــه مــن المجلــس فــي
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المخالفــات الــواردة فــي المــادة ( )41أو ألي قــرار صــادر عــن المجلــس.
ينظر المجلس من قضايا المخالفات في المخالفات في الحاالت التالية:
مـادة رقـم (:)44
ً
 إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام. إذا حكــم علــى فنــي مختبــر بعقوبــة الســجن أو الحــق الشــخصي فــي محكمــة جزائيــة ألمــورتمــس اســتقامته أو شــرفه أو كفاءتــه.
 إذا وصل لعلم المجلس ارتكاب فني المختبرات للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. بنــاء علــى طلــب خطــي مــن فنــي المختبــر نفســه إذا رأى أنــه موضــع تهمــة كاذبــة ورغــبفــي اللجــوء للنقابــة.
مـادة رقـم (:)45
 .1عنــد توفــر القناعــة لــدى المجلــس بوجــود قضيــة ضــد فنــي المختبــر ينتــدب المجلــس فنــي
مختبــر أو أكثــر حســب مقتضــى الحــال إلجــراء تحقيــق أولــى.
 .2يبلــغ المحقــق الفنــي المشــتكى عليــه مضمــون األمــور المنســوبة لــه ويســتمع إلــى
أقوالــه.
 .3للمحقــق أن يســتمع إلــى الشــهود ويســتعين تحــت القســم ولــه أن يطلــب المســتندات
وتطبيــق اإلمضــاء والكشــف.
ً
 .4يرفــع المحقــق تقريــره إلــى المجلــس الــذي يقــرره اســتنادا للتحقيــق حفــظ القضيــة أو
إحالتهــا لمجلــس تأديــب.
مـادة رقـم (:)46
 .1جلســات مجلــس التأديــب ســرية وال يجــوز نشــر األحــكام الصــادرة عنــه إال بعــد اكتســابها
الدرجــة القطعيــة وبموافقــة المجلــس.
 .2تخضــع مراســات أو إجــراءات التأديــب فــي جميــع أدوارهــا ومراحلهــا للســرية التامــة ويحظــر
علــى ذوي العالقــة إفشــاءها تحــت طائلــة الجــزاء.
مـادة رقـم (:)47
 .1يتبــع مجلــس التأديــب فــي التحقيــق والمحاكمــة بالطــرق التــي تضمــن حقــوق الدفــاع
وتؤمــن العدالــة ولــه أن يســتمع للشــهود وأن يطلــب جلبهــم بواســطة الشــرطة.
 .2تبلــغ مذكــرات الدعــوى واألوراق المتعلقــة بالشــكوى واألحــكام بواســطة أميــن ســر
النقابــة أو بالبريــد المســجل أو بالنشــر فــي إحــدى الصحــف المحليــة.
 .3إذا امتنــع الشــاهد عنــد حضــوره عــن أداء الشــهادة أو أدلــى بشــهادة كاذبــة فلمجلــس
التأديــب حــق إحالتــه للنيابــة العامــة لمعاقبتــه كمــا لــو فعــل ذلــك أمــام محكمــة نظاميــة.
 .4للفني المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو بفني آخر للدفاع عنه.
 .5يقــرر مجلــس التأديــب نفقــات الشــهود ويدفعهــا الطــرف غيــر المحــق بمــا فــي ذلــك
المجلــس.
ً
مـادة رقـم ( :)48يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية اآلراء.
مـــادة ً رقـــم ( :)49إذا رأى مجلــس التأديــب أســبابا كافيــة إليقــاف فنــي مختبــر عــن العمــل
مؤقتــا حتــى نهايــة المحاكمــة يرفــع قــراره للمجلــس الــذي يحــق لــه إصــدار أمــر التوقيــف
ويحســب التوقيــف مــن أصــل مــدة المحكــوم بهــا مــن قبــل.
مـــادة رقـــم ( :)50للمشــتكى عليــه حــق طلــب أعضــاء مجلــس التأديــب لألســباب المنصــوص
قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة بشــأن رد القضــاء ويفصــل المجلــس فــي
عليهــا فــي ً
طلــب الــرد فــورا وبقــرار غيــر قابــل للطعــن.
مـادة رقـم ( :)51العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي:
 التنبيه. التوبيخ. -الغرامات النقدية من ( )100دينار إلى ( )1000دينار تدفع في صندوق النقابة.
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 المنع من مزاولة المهنة وشطب اسمه من السجل لفترة محددة من الزمن. المنع النهائي من مزاولة المهنة إذا تمت إدانته من قبل المحكمة.مـــادة رقـــم ( :)52قــرارات مجلــس التأديــب الغيبيــة قابلــة لالعتــراض لــدى ذات المجلــس علــى
ان:
 .1يقــدم االعتــراض خــال ( )51يومــا مــن اليــوم الــذي يلــي تبليــغ القــرار بالــذات أو بالبريــد
المســجل.
 .2يقــدم االعتــراض إلــى المجلــس بواســطة أميــن ســر النقابــة لقــاء إيصــال خطــي أو بإيداعــه
بالبريــد المســجل خــال المــدة القانونيــة.
مـادة رقـم (:)53
 .1يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب األعلى.
 .2يقــدم االســتئناف بواســطة أميــن ســر النقابــة خــال ( )15يومــا ابتــداء مــن اليــوم الثانــي
لتفهــم الحكــم إذا كان وجاهيــا أو مــن اليــوم التالــي لتبليغــه إذا كان غيابيــا.
مـادة رقـم (:)54
 .1يؤلــف مجلــس التأديــب األعلــى مــن الوزيــر ونقيــب الطــب المخبــري ومديــر المختبــرات فــي
وزارة الصحــة ومــن فنييــن أثنيــن ينتخبهــم المجلــس فــور انتخابــه.
 .2تســري علــى هــذا المجلــس مــن حيــث مدتــه وأصــول رد أعضائــه وإجراءاتــه كافــة األحــكام
المتعلقــة بالمجلــس التأديبــي المنصــوص عنهــا فــي هــذا القانــون.
 .3إذا اعتــذر أي عضــو عــن المشــاركة بســبب الــرد أو ألســباب أخــرى فللوزيــر أو النقيــب حســب
مقتضــى الحــال تعييــن مــن يقــوم مقامــه.
 .4قرارات المجلس األعلى تصدر بأكثرية اآلراء.
مـادة رقـم ( :)55قرارات مجلس التأديب األعلى غير قابلة للطعن.
مـادة رقـم (:)56
ً
 .1ال يجــوز لفنــي المختبــر الممنــوع مؤقتــا مــن مزاولــة المهنــة أن يــزاول أي عمــل مــن أعمــال
مهنته.
ً
 .2يبقــى الفنــي المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة خاضعــا ألحــكام هــذا القانــون وتســقط
فتــرة المنــع مــن حســاب مــدة التقاعــد ومــن المــدة المعينــة للترشــيح للمجلــس.
مـادة رقـم ( :)57تسجل أحكام مجلس التأديب في سجل خاص.
مـــادة رقـــم ( :)58تنفــذ وزارة الصحــة أو المجلــس أو النيابــة العامــة أو دائــرة اإلجــراء كل حســب
اختصاصه.

عقوبـات عامـة
مـــادة رقـــم ( :)59كل عضــو مســجل فــي الســجل والجــدول ولــم يتقيــد بالحكــم التأديبــي
الصــادر بحقــه عــن مزاولــة المهنــة ،يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز المئــة دينــار وتتضاعــف فــي
حالــة تكــرار المخالفــة مــع تنفيــذ الحكــم التأديبــي.
مـادة رقـم (:)60
 .1كل فنــي مختبــر يخالــف أحــكام هــذا القانــون أو أي نظــام صــادر بمقتضــاه ويــزاول المهنــة
ً
ً
دون أن يكــون مســجال فــي الســجل أو الجــدول يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز مئــة دينــارا وفــي
حالــة التكــرار تتضاعــف العقوبــة وتكــون الغرامــة لصالــح صنــدوق النقابــة.
 .2تكون محكمة الصلح مختصة في النظر في هذه المخالفات.
مـــادة رقـــم ( :)61كل مــن يمــارس مهنــة المختبــرات الطبيــة دون شــهادة يعاقــب وفــق أحكام
قانــون الصحــة العامة الفلســطيني.
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مــادة رقــم ( :)62كل مختبــر يخالــف تســعيرة الفحوصــات المخبريــة المقــرة مــن نقابــة الطــب
المخبــري يعاقــب بمــا يلــي:
 -1فــي حالــة تــم ضبــط الواقعــة للمــرة االولــى يتــم تحريــر انــذار للمختبــر مــن قبــل اللجنــة علــى
نمــوذج خــاص ويتضمــن غرامــة ماليــة مقدارهــا ( )50دينــار تدفــع فــي صنــدوق النقابة.
 -2تكــرار الواقعــة للمــرة الثانيــة يتــم تحريــر غرامــة ماليــة مقدارهــا ( )200دينــار تدفــع فــي
صنــدوق النقابــة.
 -3المخالفــة للمــرة الثالثــة يتــم تحريــر غرامــة مقدارهــا ( )300دينــار تدفــع فــي صنــدوق
النقابــة مــع اصــدار كتــاب خطــي موقــع مــن النقيــب يتــم بموجبــه اعــام الفنــي المســئول عــن
المختبــر وجميــع العامليــن بوقــف تجديــد عضويــة النقابــة لمــدة ( )6أشــهر.
 -4بعــد ذلــك اذا تكــرر ممارســة هــذا الفعــل المخالــف يتــم التوقــف عــن تجديــد مزاولــة المهنــة
للفنــي المســؤول وجميــع العامليــن فــي المختبــر ويتــم توجيــه كتــاب مــن قبــل النقيــب الــى
وحــدة االجــازة والتراخيــص فــي وزارة الصحــة بــأن المختبــر المشــار اليــه غيــر ملتــزم بقوانيــن
وأخالقيــات مهنــة الطــب المخبــري والنقابــة وعليــه يتــم ســحب عضويــة النقابــة منــه لحيــن
االلتــزام.
 -5باإلضافــة الــى مــا ذكــر ســابقا مــن مخالفــات وفــي حالــة كان المختبــر غيــر مرخــص تطلــب
النقابــة مــن الجهــات صاحبــة العالقــة وتحديــدا الجهــات القضائيــة بإغــاق المختبــر فــورا مــع
تطبيــق العقوبــات الســابقة.
مــادة رقــم( :)63كل مختبــر ال يلتــزم بالالئحــة الداخليــة لألجــور والعــاوات وغيرهــا والمقــرة
مــن نقابــة الطــب المخبــري يعاقــب بمــا يلــي:
 -1يتــم توجيــه كتــاب خطــي للمختبــر او المؤسســة المشــغلة لفنــي المختبــر بــأن عليهــم
االلتــزام بمنــح العامليــن حقوقهــم موضــوع المخالفــة.
 -2تتابــع اللجنــة القانونيــة والمهنيــة وأمانــة الســر ذلــك خــال شــهرين مــن تاريخــه وإذا ثبــت
عــدم االلتــزام تفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا ( )200دينــار علــى المختبــر او المؤسســة تدفــع
فــي صنــدوق النقابــة.
 -3اذا لــم يتــم االلتــزام خــال ( )3أشــهر يتــم التوقــف عــن تجديــد مزاولــة المهنــة للعامليــن
فــي المختبــر حتــى يتــم االلتــزام والتعهــد بذلــك خطيــا لــدى مجلــس النقابــة.
 -4اذا اتخــذ قــرار بفصــل أي فنــي مختبــر مــن العامليــن نتيجــة لذلــك يوجــه كتــاب لــكل فنــي
مختبــر يلتحــق بالعمــل فــي هــذا المختبــر بديــا لزميلــه المفصــول بــأن عليــه تــرك العمــل
وعــدم االســتمرار وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية والــذي يترتــب عليــه ســحب عضويــة النقابــة
والمنــع مــن مزاولــة المهنــة.
 -5يتــم االعــان مــن خــال الموقــع االلكترونــي للنقابــة عــن هــذا المختبــر بأنــه مختبــر خــارج عــن
انظمــة وقوانيــن نقابــة الطــب المخبــري والتحذيــر مــن العمــل بــه.
مــادة رقــم( :)64كل مختبــر ال يلتــزم بمعاييــر الجــودة ودقة النتائج ومعايرة األجهزة وســامة
المرضــى اســتنادا الــى معاييــر الجــودة المعلنــه والمطبقة وطنيــا يعاقب بما يلي:
 -1اذا كشــف عــن عــدم كفــاءة العمــل ودقــة النتائــج يتــم توثيــق ذلــك وتوجيــه كتــاب خطــي
مــن قبــل النقابــة للمختبــر بهــذه المخالفــة مــع فــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا ( )200دينــار
اردنــي تدفــع لصالــح صنــدوق النقابــة.
 -2اذا تبيــن وجــود اجهــزة غيــر صالحــة ومــواد منتهيــة الصالحيــة وخــرق فاضــح إلجــراءات
ً
الســامة العامــة يتــم االتصــال فــورا مــن قبــل اللجنــة وإخبــار مديريــة صحــة المحافظــة بذلــك
ليتــم ضبــط المخالفــة ومصــادرة المــواد المنتهيــة الصالحيــة وتفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا
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( )200دينــار اردنــي تدفــع لصالــح صنــدوق النقابــة.
مــادة رقــم( :)65يحظــر علــى اي مختبــر التعامــل بنظــام العمــوالت مــع األطبــاء او اي فئــات
صحيــة اخــرى بــدل توجيــه المريــض لعمــل فحوصــات فــي مختبــر محــدد او العكــس ،وفــي
حــال ثبــوت ذلــك لــدى اي مختبــر يتــم ســحب مزاولــة المهنــة مــن صاحــب المختبــر والمرخــص
باســمه لمــدة  3ســنوات قابلــه للتجديــد.

الفصــل السادس
مـــادة رقـــم ( :)66تبتدئ الســنة المالية للنقابة في اليوم األول من كانون الثاني وتنتهي
فــي الحــادي والثالثيــن مــن كانــون األول مــن كل عام.
مـادة رقـم (:)67
 تتألف موارد النقابة من: .1رسوم تسجيل األعضاء.
 .2الرسوم السنوية المقررة.
 .3اإلعانات والهبات بموافقة مجلس النقابة.
 .4الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.
 .5ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.
 تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها أو استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.مـــادة رقـــم ( :)68مجلــس النقابــة هــو المهيمــن علــى أمــوال النقابــة ومــن وظائفــه أن
يقــوم بتحصيــل األمــوال وحفظهــا واالقتــراح علــى المؤتمــر العــام بتحديــد مقاديــر الرســوم
واقــرار صــرف النفقــات التــي تســتلزمها إدارة النقابــة ضمــن حــدود االعتمــادات المرصــودة في
ميزانيتهــا والفصــل فــي جميــع األمــور األخــرى المتعلقــة بالنقابــة ولــه فــي ظــروف طارئــة
إصــدار ملحــق او اكثــر للموازنــة لتســديد النفقــات بشــرط عرضهــا علــى الهيئــة العامــة فــي
أول اجتمــاع لهــا بعــد اإلصــدار.
مـادة رقـم (:)69
 .1يضــع المجلــس فــي كل ســنة ميزانيــة للســنة الماليــة المقبلــة ويعرضهــا علــى المؤتمــر
العــام للنقابــة للتصديــق.
 .2إذا حالــت ظــروف اســتثنائية دون انعقــاد المؤتمــر العــام فــي مواعيــده القانونيــة
وتصديــق الميزانيــة والحســاب الختامــي يســتمر المجلــس فــي الجبايــة واإلنفــاق علــى
أســاس الميزانيــة الســابقة إلــى أن يجتمــع المؤتمــر العــام ويقــر الميزانيــة الجديــدة.
مـادة رقـم (:)70
 .1تــودع النقــود واألوراق الماليــة باســم النقابــة فــي مصــرف أو اكثــر يعيــن بقــرار مــن
ا لمجلــس .
 .2ال يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إال بقرار من المجلس.
 .3أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهم بقرار من المجلس.
 .4يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز االحتفاظ به في خزانة النقابة.
 .5تنظم كافة األمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
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الفصــل السابع
أحكــام عامــة
مـــادة رقـــم ( :)71النقابــة ذات شــخصية معنويــة لهــا حــق فــي امتــاك األمــوال المنقولــة
وغيــر المنقولــة لتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا والتصــرف فيهــا علــى أحســن وجــه ولهــا أن
تقاضــي وتقاضــى بهــذه الصفــة وفــق القوانيــن واألنظمــة المرعيــة.
مـــادة رقـــم ( :)72تعفــى النقابــة مــن ضريبــة المعــارف ومــن رســوم طوابــع الــواردات ومــن
الطوابــع البريديــة علــى مراســاتها.
مـــادة رقـــم ( :)73ال تســري أحــكام القانــون الخاصــة باالجتماعــات العامــة علــى اجتماعــات
النقابــة التــي تعقــد للبحــث فــي شــؤون النقابــة.
مـــادة رقـــم ( :)74يلغــي هــذا القانــون أي قانــون أو تشــريع لــه عالقــة بمهنــة الطــب المخبري
بالقــدر الــذي تتعــارض أحكامــه مــع أحــكام هــذا القانــون.
الالئحة الداخلية لنقابة الطب المخبري
مــادة ( :)1تســمى هــذه الالئحــة «الالئحــة الداخليــة» الخاصــة بنقابــة الطــب المخبــري فــي
دولــة فلســطين.
مــادة ( :)2يكــون للعبــارات واأللفــاظ الــواردة فــي هــذه الالئحــة المعانــي المخصصــة لهــا
أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى خــاف ذلــك:
 الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة :هــي مجمــوع أعضــاء النقابــة المســجلين فــي أي محافظــةفــي دولــة فلســطين.
 اللجنــة الفرعيــة :هــي مجمــوع األعضــاء المنتخبيــن عــن أي محافظــة فــي دولــة فلســطينحســب أحــكام هــذه الالئحــة.
مادة (:)3
 .1تعتبــر هــذه الالئحــة مكملــة لمــا ورد فــي قانــون نقابــة الطــب المخبــري واألنظمــة الصــادرة
بمقتضــاه وتخضــع لصالحيــات المؤتمــر العــام للنقابــة وللنقيــب ولمجلــس النقابــة.
ً
 .2يحــق لمجلــس النقابــة تعديــل أحــكام هــذه الالئحــة وفقــا وتحقيقــا للمصلحــة العامــة
للنقابــة.
الهيئـة العـامـة
مــادة ( :)4يشــكل األعضــاء المســجلون فــي نقابــة الطــب المخبــري هيئــة تســمى الهيئــة
العامــة لنقابــة الطــب المخبــري ومركزهــا مدينــة القــدس.
مــادة ( :)5تــدون أســماء أعضــاء النقابــة فــي ســجل خــاص بمقــر النقابــة بالقــدس وفــي
ســجالت خاصــة بفــروع الهيئــة العامــة فــي المحافظــات.
مادة (:)6
 .1ينبثــق عــن الهيئــة العامــة فــي دولــة فلســطين هيئــات عامــة فرعيــة فــي كل محافظــة
يزيــد عــدد األعضــاء المســجلين فيــه عــن  30عضــوا.
 .2فــي حالــة عــدم توفــر العــدد المشــار إليــه أعــاه مــن الفــرع (  ) 1فينســب األعضــاء إلــى اقــرب
فــرع مــن فــروع الهيئــة العامة.
مــادة ( :)7يســجل العضــو فــي فــرع واحــد فقــط مــن فــروع الهيئــة العامــة ويختــار مــكان ســكنه
أو مــكان عملــه خــال ثالثــة أشــهر مــن ســكنه أو مزاولتــه للعمــل وعلــى العضــو إذا رغــب
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بتغييــر الفــرع الــذي ينتســب إليــه أن يبلــغ لجنــة االنتخابــات أو لجنــة الطعــون بذلــك خطيــا وقبــل
ثالثــة اشــهر مــن انتهــاء الــدورة الحاليــة شــريطة أن ال يســجل إال فــي لجنــة فرعيــة واحــدة.
مادة (:)8
أ .تجتمــع الهيئــة العامــة فــي المحافظــة بدعــوة مــن رئيــس اللجنــة الفرعيــة وبحضــوره أو
مــن تنتدبــه عنــه مــرة كل ســنة وبعــد اعــام مجلــس النقابــة باســبوع واحــد علــى االقــل مــن
موعــد االجتمــاع لمناقشــة األمــور التاليــة:
 .1مناقشة تقرير نشاطات اللجنة الفرعية.
 .2االطــاع علــى موازنــة اللجنــة الفرعيــة ومناقشــتها ووضــع مشــروع ميزانيــة الســنة
القادمــة.
 .3أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.
ب .تجتمــع الهيئــة العامــة فــي المحافظــة وبعــد اعــام مجلــس النقابــة باســبوع واحــد علــى
االقــل مــن موعــد االجتمــاع بدعــوة مــن رئيــس اللجنــة الفرعيــة وبحضــوره أو مــن ينتدبــه عنــه
كل ثــاث ســنوات قبــل انتهــاء الــدورة الحاليــة علــى أن يتضمــن جــدول األعمــال مــا يلــي:
 .1تشكيل لجنة فرعية لالنتخابات.
 .2تشكيل لجنة للطعون.
 .3انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية للدورة القادمة كل ثالث سنوات.
مادة ( :)9يكون تشكيل هيئة مكتب اللجنة الفرعية من عدد األعضاء على النحو التالي:

عدد أعضاء الهيئة العامة للفرع الواردة

عدد أعضاء اللجنة الفرعية

اسمائهم في الجدول السنوي
من  150 – 30عضو
من  200 – 151عضو
من  250 – 201عضو
أكثر من  250عضو

 5أعضاء
 7أعضاء
 9أعضاء
 11عضوا

مادة ( :)10تجري انتخابات اللجان الفرعية على النحو التالي:
 .1ينتخــب أعضــاء اللجنــة الفرعيــة مــن قبــل أعضــاء الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة فــي
المحافظــة المســجلين تســجيال دائمــا والمســددين اللتزاماتهــم الماليــة علــى أن يشــترك
العضــو فــي انتخــاب لجنــة الفــرع الــذي ينتســب إليــه فقــط.
 .2يحق لعضو الهيئة العامة للجنة الفرعية ترشيح نفسه لعضوية اللجنة الفرعية إذا:
أ .كان يحمــل شــهادة بكالوريــوس مختبــرات طبيــة فمــا فــوق مــع خبــرة  3ســنوات أودبلــوم
مختبــرات أو بكالوريــوس علــوم مــع خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات فــي المهنــة وحاصــا
علــى مزاولــة مهنــة ســارية المفعــول.
ب .كان مسددا لجميع التزاماته المالية.
ج  .عمــل أو ســكن فــي منطقــة الفــرع الــذي سيرشــح لعضويــة لجنتــه مــدة ال تقــل عــن ثالثــة
شــهور.
 .3ال يجوز التوكيل أو اإلنابة في عملية االنتخابات.
 .4يتم االنتخاب باالقتراع السري ضمن الشروط التالية:
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أ -إذا قــل عــدد المتقدميــن للترشــيح عــن العــدد المطلــوب للجنــة الفرعيــة أو مســاويا لهــا
يعتبــر المرشــحون المســتوفون للشــروط فائزيــن بالتزكيــة.
ب -يكــون التصويــت للعــدد الكامــل المطلــوب لــكل لجنــة حســب المــادة رقــم( )9مــن هــذه
الالئحــة.
ت -تطبق أحكام المادة ( )22من قانون النقابة على انتخابات الفرع.
 .5إذا حالــت دون إجــراء االنتخابــات ظــروف اســتثنائية يقرهــا مجلــس النقابــة تســتمر اللجنــة
الفرعيــة بــأداء مهامهــا لمــدة أقصاهــا ســنة ميالديــة واحــدة مــن تاريــخ موعــد االنتخابــات.
 .6تكون مدة اللجان الفرعية ثالث سنوات.
مــادة ( :)11يعقــد فــرع الهيئــة العامــة اجتماعاتــه العاديــة بدعــوة مــن رئيــس اللجنــة الفرعيــة
لهــذا الفــرع للنظــر فــي جــدول األعمــال الــذي تعــده اللجنــة الفرعيــة ويجــوز للجنــة الفرعيــة
أو اكثــر مــن ( )%20مــن أعضــاء الهيئــة العامــة للجنــة الفرعيــة طلــب عقــد اجتمــاع طــارئ
يخصــص لمناقشــة موضــوع محــدد فــي أي وقــت.
مــادة ( :)12يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة قانونيــا إذا حضرتــه األكثريــة المطلقــة (اكثــر مــن
ً
ً
النصــف) مــن األعضــاء المســجلين تســجيال دائمــا فــإذا لــم توفــر األكثريــة فــي المــرة األولــى
ً
ً
تجــدد الدعــوة تلقائيــا لمــرة ثانيــة الجتمــاع يعقــد خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع
ً
األول علــى األقــل ويكــون االجتمــاع الثانــي قانونيــا مهمــا بلــغ عــدد األعضــاء الحاضريــن.
مادة ( :)13تنظم شؤون اللجنة الفرعية على النحو التالي:
ً
ً
ً
 .1ينتخــب أعضــاء اللجنــة الفرعيــة مــن بينهــم رئيســا ونائبــا للرئيــس وأمينــا للماليــة وأعضــاء
اللجــان الموازيــة للجــان مجلــس النقابــة وممثليهــم فــي مجلــس النقابــة خــال أســبوع مــن
ً
فوزهــم ويكــون االجتمــاع قانونيــا بحضــور األكثريــة .
 .2تجتمــع اللجنــة الفرعيــة مــرة كل شــهر علــى األقــل حيــث تكــون الجلســة قانونيــة بحضــور
أكثريــة األعضــاء.
 .3تعمــل كل لجنــة فرعيــة علــى إيجــاد مقــر لهــا إمــا منفــردة أو باالشــتراك مــع لجــان
النقابــات المهنيــة األخــرى بعــد موافقــة مجلــس النقابــة ويحــق للجنــة أن تعيــن موظفيــن
أو مســتخدمين إمــا منفــردة أو بالتعــاون مــع اللجــان الفرعيــة األخــرى للنقابــات المهنيــة
المشــتركة فــي مجمــع النقابــات فــي المنطقــة بعــد موافقــة مجلــس النقابــة.
 .4يمثــل رئيــس اللجنــة الفرعيــة لجنتــه ويشــرف على أعمالها ويتــرأس اجتماعاتها واجتماعات
الهيئــة العامــة لذلك الفرع.
 .5يحق لرئيس اللجنة الفرعيه حضور جلسات مجلس النقابة كعضو مراقب.
 .6يقــوم نائــب الرئيــس مقــام الرئيــس فــي حالــة غيابــه ويحــل محلــه فــي حالــة شــغر منصبــه
طــوال الفتــرة المتبقيــة للجنــة الفرعيــة وفــي هــذه الحالــة ينتخــب نائــب رئيــس جديــد.
 .7يتولــى نائــب رئيــس اللجنــة الفرعيــة أمانــة ســر الجلســات للجنــة أو الهيئــة العامــة ويحتفــظ
بســجالت لذلــك ويقــوم بتزويــد المكتــب بصــورة عــن محاضــر الجلســات موقعــة منــه ومــن
الرئيــس.
 .8يتولــى أميــن الماليــة حســابات اللجنــة ويحتفــظ بدفاتــر لذلــك بنـ ً
ـاء علــى قــرار مــن لجنتــه
الفرعيــة ومــن قبــل أميــن الصنــدوق فــي مجلــس النقابــة ،وألميــن الماليــة اســتالم الرســوم
ً
وعوائــد التقاعــد والضمــان االجتماعــي مقابــل إيصــال مؤقــت حيــث يقــوم بــدوره شــخصيا أو
بواســطة رئيــس أو نائــب رئيــس اللجنــة الفرعيــة بدفعهــا لمجلــس النقابــة أو حســب قــرارات
مجلــس النقابــة بهــذا الخصــوص.
 .9إذا تغيــب عضــو اللجنــة الفرعيــة عــن ثالثــة جلســات متتاليــة بــدون عــذر شــرعي أو شــغور
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منصبــه أو فقــد حقــوق العضويــة بقــرار مــن مجلــس النقابــة يحــل محلــه فــي الهيئــة العضــو
الــذي يلــي آخــر منتخــب فــي عــدد األصــوات وإذا لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا العضــو يحــق
لمجلــس النقابــة تعييــن بديــل عنــه بتنســيب مــن اللجنــة الفرعيــة.
مادة ( :)14تكون غايات اللجان الفرعية ما يلي:
ً
 .1علميــــــة :وذلــك لرفــع مســتوى المهنــة علميــا فــي المحافظــة وتشــجيع البحــث والدراســة
للعامليــن فــي المهنــة بمختلــف الوســائل كعقــد النــدوات والمحاضــرات واأليــام الطبيــة علــى
مســتوى المنطقــة وتبــادل المعلومــات مــع اللجــان الفرعيــة األخــرى.
 .2اجتماعيــــة :تشــجيع النشــاطات التــي مــن شــأنها إنشــاء افضــل العالقــات االجتماعيــة بيــن
العامليــن بمهنــة الطــب المخبــري فــي المنطقــة.
 .3توجيهيــة مهنيــة :وذلــك مــن خــال مســؤولياتها فــي المحافظــة علــى الســلوك المهنــي
ألعضائهــا فــي منطقتهــا حيــث تقــوم باإلشــراف علــى تنفيــذ قــرارات مجلــس النقابــة وقــرارات
مؤتمــر مجلــس النقابــة وتشــرف علــى تطبيــق قانــون النقابــة والدســتور الطبــي أو قــرارات
الهيئــة العامــة أو قــرارات هيئــة المكتــب .ولرئيــس اللجنــة الفرعيــة أو هيئــة المكتــب أن
يكلفــوا أعضــاء مــن اللجنــة الفرعيــة بجمــع المعلومــات أو إجــراء التحقيــق فــي أيــة مخالفــات
مســلكية تصــل إليــه وان يفــوض اللجنــة الفرعيــة بحــل أيــة مشــكلة أو شــكوى أو تقديــم
توصيــات.
 .4استشاريـــة  :يعــرض مجلــس النقابــة علــى اللجــان الفرعية المواضيــع الهامة التي تواجهه
وذلــك لتدارســها وتقديــم اآلراء حولهــا وعلــى اللجــان أن تحــاول اســتطالع آراء األعضــاء فــي
منطقتهــا وبذلــك تكــون وســيلة اتصــال بيــن مجلــس النقابــة والغالبيــة العظمــى مــن األعضــاء
ً
وللجنــة الفرعيــة أن تقــدم لمجلــس النقابــة مــا تــراه مناســبا مــن الدراســات واالقتراحــات.
مادة ( :)15تنظيم األمور المالية في الفرع على النحو التالي:
 .1تتكــون الموازنــة مــن المخصصــات التــي يدفعهــا مجلــس النقابــة للفــرع ومــن تبرعــات أعضــاء
الهيئــة العامة.
 .2يتــم صــرف األمــوال بقــرار مــن رئيــس اللجنــة الفرعيــة ويوقــع الســندات أميــن الماليــة
ورئيــس اللجنــة أو نائبــه.
ً
 .3يحــق ألميــن الماليــة أو رئيــس الفــرع صــرف مبلــغ ال يتجــاوز مائتــي دينــارا أو مــا يعادلهــا
قبــل الرجــوع للجنــة الفرعيــة.
 .4تناقــش اللجنــة موازنــة الفــرع ســنويا القرارهــا ووضــع مشــروع الموازنــة للســنة التاليــة
وتقــر فــي مجلــس النقابــة.
 .5يكــون مركــز مجلــس النقابــة فــي القــدس ويرأســه النقيــب أو مــن ينــوب عنــه فــي حالــة
غيابــه ويتولــى مجلــس النقابــة اإلشــراف علــى شــؤون األعضــاء فــي دولــة فلســطين
وممارســة المهنــة فيهــا وإصــدار التعليمــات والقــرارات للجــان الفرعيــة بمــا يتفــق مــع قانــون
نقابــة الطــب المخبــري والدســتور الطبــي.
مــادة ( :)16كافــة األعضــاء المنتخبيــن للجــان الفرعيــة حســب المــادة ( )9يشــكلون مؤتمــر
مجلــس النقابــة.
مادة ( :)17تجري انتخابات النقيب على النحو التالي:
 .1يشترط في من يتقدم لترشيح نفسه ما يلي:
أ .أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة رقم ( )29من دستور النقابة.
ب .أن يكون مسددا اللتزاماته المالية.
 .2الترشيح واالنتخاب.
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أ .يفتــح بــاب الترشــيح للنقيــب لمــدة اســبوعين يحددهــا مجلــس النقابــة وتعمــم أســماء
المرشــحين علــى أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة المدرجــة اســمائهم فــي الجــدول الســنوي.
ب .يتــم انتخــاب النقيــب مــن قبــل أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة الــواردة اســمائهم فــي
الجــدول الســنوي ومــن بينهــم بحيــث يقــوم أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة الــواردة
اســمائهم فــي الجــدول الســنوي باالقتــراع الســري المباشــر النتخــاب النقيــب فــي صنــدوق
اقتــراع منفصــل فــي نفــس اليــوم والســاعة مــع انتخابــات اللجــان الفرعيــة.
ُ
مادة ( :)18يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:
 .1يتألــف مجلــس النقابــة مــن عــدد مــن أعضــاء المؤتمــر يتــم اختيارهــم أو انتخابهــم علــى
النحــو التالــي:
عدد اعضاء الهيئة العامه الواردة
اسماؤهم في الجدول
السنوي في الفرع
 150 – 30عضو
 200 – 151عضو
 250 – 201عضو
أكثر من  250عضو

عدد اعضاء
اللجنة الفرعية

5
7
9
11

عدد اعضاء
المجلس

1
2
3
3

ً
ً
 .2يدعــو النقيــب المنتخــب مجلــس النقابــة خــال أســبوعين مــن فــوزه النتخــاب نائبــا لــه وأمينــا
ً
للســر وأمينــا للصنــدوق ومســاعدين لكالهمــا كمــا يتــم تشــكيل اللجــان المختصــة فــي نفــس
االجتمــاع.
 .3يجتمــع مجلــس النقابــة مــرة كل شــهرين بدعــوة مــن النقيــب ويمكــن لـــ ( )%30مــن أعضــاء
مجلــس النقابــة طلــب عقــد اجتمــاع طــارئ يخصــص لمناقشــة موضــوع محــدد فــي أي وقــت
علــى أن يتــم االجتمــاع خــال أســبوع مــن اإلعــان عنــه.
ً
 .4يكــون اجتمــاع مجلــس النقابــة قانونيــا بحضــور أكثريــة أعضــاءه وقراراتــه ملزمــة لجميــع
الفــروع إذا اتخــذت بأكثريــة الحضــور إال فيمــا يخــص حــل اللجــان الفرعيــة.
 .5يحــق لمجلــس النقابــة بحضــور ثلثــي أعضــاءه وبموافقــة ثلثــي الحضــور حــل أي لجنــة
ً
فرعيــة إذا توفــرت األســباب لذلــك وتعييــن بديــا عنهــا لحيــن إجــراء انتخابــات جديــدة فــي فــرع
تلــك اللجنــة علــى أن يتــم ذلــك فــي مــدة أقصاهــا ( )6أســابيع.
 .6يشرف النقيب على أعمال مجلس النقابة ويترأس اجتماعاته ويلتزم بقراراته.
 .7يقــوم نائــب النقيــب مقــام النقيــب فــي حالــة غيابــه ويحــل محلــه فــي حالــة شــغور منصبــه
طــوال الفتــرة المتبقيــة للمجلــس وفــي هــذه الحالــة ينتخــب نائــب نقيــب جديــد مــن مجلــس
النقابــة.
 .8يتولى أمين السر الواجبات والمسؤوليات التالية:
 .1السجل الدائم.
 .2سجل األعضاء المتقاعدين.
 .3الجدول السنوي.
 .4سجل المراسالت.
 .5سجل القرارات وضبط الجلسات.

دستور النقابة وأنظمتها الداخلية

18

 .6سجل موجودات النقابة.
 .7سجل المكتبة.
ً
ويعتبر أمين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.
ً
 .8يكون أمين الصندوق مسؤوال عن األمور التالية:
 .1اإلشراف على موارد النقابة.
 .2مراقبــة أعمــال الموظفيــن المالييــن الذيــن يوجــب عليهــم تنظيــم المعامــات الماليــة
وحفــظ الســجالت الالزمــة وفــق األصــول الحديثــة فــي المحاســبة بمــا فــي ذلــك الجــدول
الســنوي وســندات القبــض والصــرف وحســاب اإليــرادات والمصروفــات.
 .3مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
ً
 .4إعــداد الموازنــة للســنة الماليــة المقبلــة لعرضهــا علــى المجلــس تمهيــدا لمناقشــتها
واقرارهــا مــن قبــل مؤتمــر المجلــس.
 .5تقديــم تقريــر مفصــل إلــى المجلــس مــرة كل ســتة اشــهر الطالعــه علــى وضــع النقابــة
المالــي.
 .6يحتفــظ بدفاتــر الحســابات وتكــون قابلــة للتدقيــق مــن قبــل المدقــق القانونــي للنقابــة
بنـ ً
ـاء علــى طلــب منهــا.
 .7إذا تغيــب عضــو مجلــس النقابــة ثالثــة جلســات متتاليــة دون عــذر شــرعي أوفقــد منصبــه أو
فقــد حقــوق العضويــة بقــرار مــن مجلــس النقابــة تقــوم اللجنــة الفرعيــة التــي كان يمثلهــا
بانتخــاب واحــد مــن أعضائهــا ليحــل محــل ذلــك العضــو فــي عضويتــه لمجلــس النقابــة ويعــرض
علــى مجلــس النقابــة للموافقــه علــى عضويتــه للمجلــس.
مادة ( :)19تنظم أمور هيئة المالية على النحو التالي:
 .1يتــم صــرف األمــوال بقــرار مــن مجلــس النقابــة ويوقــع المســتندات النقيــب وأميــن الصندوق
وفــي حالــة غيــاب المذكوريــن أعــاه يقــوم نائــب الرئيــس أو نائــب أميــن الســر ونائــب أميــن
الماليــة بالتوقيــع.
ً
 .2تحــدد مخصصــات الفــرع بقــرار مــن مجلــس النقابــة علــى ضــوء الموازنــة العامــة وبنــاء علــى
عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة للفــرع ونشــاطات الفــرع.
 .3ال يحــق ألميــن الصنــدوق أو النقيــب صــرف مبلــغ يتجــاوز ســبعمائة دينــار أو مــا يعادلهــا
قبــل الرجــوع لمجلــس النقابــة.
ً
 .4يناقــش مجلــس النقابــة موازنــة النقابــة ســنويا القرارهــا ووضــع مشــروع الموازنــة للســنة
التاليــة.
مادة ( :)20أ) الرسوم المستحقة للدفع من اي عضو في النقابة هي على النحو التالي:

البيان
رسوم طلب عضوية جديدة
رسوم مزاولة مهنة جديدة
رسوم بطاقة عضوية
رسوم انتساب سنوي
رسوم صندوق التكافل االجتماعي

رسوم المقر العام

المدة

الرسم المقرر
 50شيكل
 50شيكل
 25شيكل
 100شيكل
 60دينار
 20دينار

لمرة واحدة فقط
لمرة واحدة فقط
لحين انتهاء سريان البطاقة سنويا
لمرة واحدة فقط وعشرة دنانير
عن كل حالة صرف.
لمرة واحدة فقط
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ب) تعــدل هــذه الرســوم ســنويا بقــرار مــن مجلــس النقابــة ،وتصبــح الرســوم ســارية المفعــول
مــن تاريــخ صــدور القــرار.
مــادة ( )21يتــم اجتمــاع بيــن مجلــس النقابــة ومؤتمــر مجلــس النقابــة كل ســتة اشــهر ليقــدم
ً
النقيــب تقريــرا عــن عمــل مجلــس النقابــة ليناقــش مــع مجمــوع اللجــان الفرعيــة المنتخبــة.
مادة ( :)22تصدر النقابة:
 .1بطاقات عضوية للنقابة.
 .2شارات خاصة الستعمالها على سيارات األعضاء العاملين فقط.
مــادة ( :)23هــذه الالئحــة الداخليــة جــزء مفصــل ومكمــل وموضــح ألنظمــة النقابــة وال يعمــل
بــأي نــص فيــه إذا تبيــن انــه يخالــف قوانيــن وأنظمــة النقابــة.
مــادة ( :)24يعتمــد قانــون النقابــة وأنظمتهــا ودســتورها الطبــي فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي
هــذه التعليمات.
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نظام برنامج التعليم المستمر
مقدمــة :تشــهد العلــوم الطبيــة المخبريــة كغيرهــا مــن الحقــول الطبيــة تســارعا كبيــرا فــي
تطــور المعرفــة فــي هــذا المجــال مــن خــال تطويــر اســاليب التشــخيص الموجــودة او تطويــر
اســاليب تشــخيص حديثــة .و هــذا يجعــل مواكبــة هــذا التطــور و تطبيقاتــه فــي المختبــر تحديــا
حقيقيــا للعامليــن فــي هــذا المجــال .و لكــي يســتطيع العامليــن فــي هــذا المجال من تســخير
هــذا التطــور فــي المهنــة لرفــع كفــاءة المختبــر و رفــع مســتوى الخدمــات المخبريــة ,فــان
المتابعــة الشــخصية لهــذا التطــور قــد يكــون صعبــا لغالبيــة مزاولــي المهنــة .و لذلــك فـــإن
المشــاركة فــي برامــج التعليــم المســتمر المتخصصــة فــي هــذا المجــال تمكــن المشــاركين
مــن اكتســاب المعرفــة الالزمــة و مــن خــال المختصيــن و الخبــراء فــي هــذا المجــال و بطريقــة
مهنيــة و ميســرة ,كمــا توفــر المشــاركة فــي برامــج التعليــم المســتمر فرصــة للعامليــن فــي
المختبــر مــن التواصــل مــع المختصيــن و مناقشــة التطــورات الحديثــة.
و انســجاما مــع مــا ســبق فقــد قــرر مجلــس النقابــة فــي جلســته المنعقــدة بمدينــة رام اللــه
بتاريــخ  2010-8-6تطبيــق برنامــج التعليــم المســتمر وجعله شــرطا للحصــول على اجازة مزاولة
المهنــة مــن النقابــة وتحديــد عــدد النقــاط بعشــرين نقطــة ســنويا وقــرر مجلــس النقابــة علــى
عاتقــه توفيــر برامــج التعليــم المســتمر التــي تلبــي احتياجــات الممارســين للمهنــة و تيســير
المشــاركة فيهــا ،وذلــك مــن خــال انشــاء مركــز التعليــم المســتمر الخــاص بنقابــة الطــب
المخبــري ووضــع النظــام الداخلــي لــه هــذا و يمكــن للجامعــات الوطنيــة المســاهمة فيــه و
اثــراء برامــج التعليــم المســتمر و ذلــك مــن خــال كوادرهــا العلميــة المتميــزة.
أهداف البرنامج:
 -1تحفيــز مزاولــي المهنــة للمشــاركة فــي برامــج التعليــم المســتمر و التعلــم عــن بعــد فــي
مجــال العلــوم الطبيــة المخبريــة و جعــل هــذا البرنامــج جــزء مــن الممارســة اليوميــة للمهنــة.
 -2رفــع كفــاءة مزاولــي المهنــة مــن خــال تقديــم المعلومــات الحديثــة و المتطــورة فــي
مجــال العلــوم الطبيــة المخبريــة و التعريــف باســاليب التشــخيص الحديثــة.
 -3رفــع مســتوى و كفــاءة الخدمــات التشــخيصية التــي تقدمهــا المختبــرات الطبيــة و بالتالــي
المســاهمة فــي رفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي.
الفئة المستهدفة:
جميــع أخصائيــي و فنيــي المختبــرات الطبيــة و بغــض النظــر عــن الدرجــة العلميــة أو الخبــرة
للممارســين لمهنــة العلــوم الطبيــة المخبريــة ســواءا فــي القطــاع الحكومــي ,األهلــي أو
الخــاص أو غيــره.
الوسائل:
ان الوسائل المتوفرة لتطبيق برنامج التعليم المستمر متعددة و تشمل:
 -1المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية
 -2ورشات العمل المتخصصة المحلية و الدولية
 -3المحاضرات الدورية التي تنظمها النقابة
 -4وسائل التعليم عن بعد (قراءة مقاالت علمية ,مجلة النقابة)... ,
 -5المجالت ووسائط النشر المختلفة المحلية و الدولية
 -6المؤتمرات العلمية للنقابات الصحية األخرى
خطة العمل :
 -1تضــع اللجنــة العلميــة للنقابــة و بالتعــاون مــع اللجــان العلميــة الفرعيــة برنامجــا ســنويا
للمحاضــرات و تعمــم علــى كافــة المحافظــات
 -2تضــع اللجنــة العلميــة للنقابــة و باالتعــاون مــع اللجــان العلميــة الفرعيــة برنامجــا ســنويا
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لورشــات العمــل و تعمــم علــى كافــة المحافظــات ,مــع تقديــم التســهيالت الالزمــة لتشــجيع
أعضــاء النقابــة علــى المشــاركة.
 -3تقــوم هيئــة تحريــر مجلــة المجهــر بتخصيــص بــاب للمالحظــات و التعقيــب علــى المقــاالت
المنشورة.
 -4تقــوم اللجنــة العلميــة للنقابــة و بالتعــاون مــع اللجــان العلميــة الفرعيــة بالعمــل علــى
تطويــر وســائل التعليــم عــن بعــد و توفيرهــا ألعضــاء النقابــة.
 -5تقــوم النقابــة و عبــر موقعهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة بوضــع برامــج المؤتمــرات
العربيــة و الدوليــة و تعمــل علــى تســهيل مشــاركة أعضــاء النقابــة فيهــا.
الوسائل و النقاط المقترحة:
الوسيلة

النقاط المقترحة

توثيق المشاركة

حضور مؤتمر محلي متخصص

 8نقاط

شهادة المشاركة

حضور مؤتمر دولي متخصص

 12نقاط

شهادة المشاركة

حضور مؤتمر متخصص -لجنة فرعية

 6نقاط

شهادة المشاركة

حضور مؤتمر طبي غير مخبري

 4نقاط

شهادة المشاركة

حضور ورشة عمل (ال  4-2ساعات تواصل)

 4نقاط

شهادة المشاركة

حضور ورشة عمل (طويلة)

عدد النقاط يتناسب مع حجم الورشة

شهادة المشاركة

حضور المحاضرات الدورية

 3نقاط لكل محاضرة

القاء محاضرة في أحد اللجان الفرعية للنقابة

 4نقاط

سجل الحضور أو الوسيلة المعتمدة من اللجنة المنظمة
دعوة اللقاء المحاضرة أو اثبات من اللجنة المظمة

 2نقطة لكل عدد

هيئة تحرير المجلة

كتابة مقالة في مجلة النقابة

 3نقاط

هيئة تحرير المجلة

كتابة مقالة بحثية في مجلة علمية متخصصة

 8نقاط

نسخة من المقالة المنشورة

تعقيب على مقالة في مجلة متخصصة

 2نقطة

نسخة من المقالة المنشورة \هيئة تحرير المجلة

تحكيم مقالة في مجلة متخصصة

 3نقاط

دعوة لتحكيم المقالة\ هيئة تحرير المجلة

حضور اجتماعات الهيئة العامة

 3نقاط

سجل الحضور ,اجتماع واحد على األقل سنويا

المشاركة التطوعية في ايام طبية (مجانية)

 2نقاط

اثبان من اللجنة المظمة

االجابة عن األسئلة في مجلة النقابة

أية وسيلة أخرى يقرها مجلس النقابة

شروط المشاركة:
 -1يجب ان ال تقل مجموع النقاط التي يحققها العضو عن  20نقطة في السنة الواحدة.
 -2يمكــن احتســاب النقــاط بشــكل متكامــل خــال ســنتين فــي حــاالت مبــررة يقرهــا مجلــس
النقابــة.
 -3يتــرك لمجلــس النقابــة الفصــل فــي تطبيــق هــذه الشــروط علــى األعضــاء الذيــن تتجــاوز
اعمارهــم  50عامــا.
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مركز التعليم المستمر
نقابة الطب المخبري – فلسطين
مركــز التعليــم المســتمر التبــع لنقابــة الطــب
المــادة» :»1يســمى هــذا النظــام « نظــام ً
المخبــري فــي فلســطين» ويعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ موافقــة مجلــس النقابــة عليــه.
المــادة» :»2يكــون للكلمــات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا
أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك :
النقابة :نقابة الطب المخبري الفلسطينية
مجلس النقابة :مجلس نقابة الطب المخبري الفلسطينية.
المركز :مركز التعليم المستمر
النقيب :رئيس النقابة
المنسق  :منسق عام مركز التعليم المستمر.
المجلس :مجلس النقابة
المدير  :مدير المركز
ً
المادة» : »3يعتبر المركز وحدة من وحدات النقابة ويرتبط بها إداريا بالنقيب.
المــادة» :»4يهــدف المركــز إلــى تحقيــق أهــداف النقابــة فــي خدمــة المجتمــع العربــي
بصــورة عامــة والمجتمــع الفلســطيني خاصــة وذلــك عــن طريــق:
• تنظيــم وإدارة دورات تدريبيــة نــدوات ومؤتمــرات بهــدف تنميــة القــدرات ،والخبــرات،
والتأهيــل العلمــي ،والمهنــي للمشــتركين ،لتمكينهــم مــن المســاهمة فــي مرحلــة البنــاء
التــي يمــر بهــا المجتمــع.
• تقديــم الدراســات واالستشــارات والخدمــات الفنيــة للمؤسســات ،فــي القطاعيــن العــام
والخــاص ،داخــل دولــة فلســطين وخارجهــا ،وكذلــك اإلشــراف علــى تنظيــم هــذه الخدمــات
وإدارتهــا ومتابعــة تنفيذهــا.
• تنميــة إمكانــات النقابــة وقدراتهــا فــي مجــال تقديــم الخدمــات وتوفيــر الحوافــز الماديــة
والمعنويــة للعامليــن فــي مهنــة الطــب المخبــري ،وتشــجيعهم علــى المســاهمة فــي
خدمــة المجتمعيــن الفلســطيني والعربــي ،وخططهمــا التنمويــة.
ـس فــي ضــوء االحتياجات
المــادة» :»5يمــارس المركــز المهــام واألعمــال التــي يحددهــا المجلـ ً
الحقيقيــة للمجتمــع الفلســطيني والمجتمــع العربــي ،وذلــك وفقــا التفاقيــات تعقــد بيــن
المركــز والجهــات األخــرى المســتفيدة.
المــادة» :»6يكــون للمركــز مجلــس خــاص بــه يســمى مجلــس المركــز ويتألــف مــن ســبعة
أشــخاص يعينهــم مجلــس النقابــة لمــدة الــدورة االنتخابيــة للنقابــة ( ثــاث ســنوات) قابلــة
للتجديــد ويتكــون مــن:
المركز ( نقيب الطب المخبري ).
 .1رئيس مجلس ً
 .2مدير المركز /عضوا وأمين سر.
 .3ئالثــة مــن أعضــاء مجلــس النقابــة المنتخبيــن ،أعضــاء علــى أن يكــون أحدهــم أمينــا لصنــدوق
المركز.
 .4ويجوز إضافة عضوين من خارج مجلس النقابة ممن لهم عالقة بعمل المركز.
ب .يمــارس رئيــس المركــز الصالحيــات المخولــة إليــه بموجب النظام وهــذه المهام المفوضة
إليــه مــن قبــل الرئيــس ويقــوم بصــورة خاصة بالمهــام التالية:
 .1تمثيل المركز لدى الجهات الرسمية.
 .2التوقيع على االتفاقيات بعد إقرارها.
 .3االتصــال بالجهــات المعنيــة داخــل دولــة فلســطين وخارجهــا لتحقيــق أهــداف المركــز
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والوصــول إلــى غاياتــه ضمــن أحــكام هــذا النظــام.
ج .للرئيــس فــي حــال غيــاب رئيــس المجلــس تكليــف أحــد أعضــاء المجلــس بمهــام رئيــس
المجلــس وصالحياتــه.
د .لرئيــس مجلــس المركــز أن يفــوض مديــر ًالمركــز ببعــض صالحياتــه ومهامــه المبينــة فــي
هــذا النظــام باســتثناء مــا كان منهــا مفوضــا مــن قبــل الرئيــس.
المادة» :»7يتولى المجلس الصالحيات التالية:
أ -إقرار خطة عمل المركز.
المركــز مــع الجهــات المســتفيدة وللمجلــس أن يفــوض
ـا
ـ
يعقده
ـي
ب -إقــرار االتفاقيــات التـ
ً
إلــى مديــر المركــز إقــرار االتفاقيــات وفقــا لهــذا النظــام.
ت -تقديم كل ما من شأنه دعم عمل المركز والنهوض به إلى المستويات الالئق.
ث -اقتــراح التعليمــات الخاصــة لعمــل المركــز ومهماتــه إلــى الرئيــس لالتخــاذ القــرار المناســب
بشأنها.
ج -مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها.
ح -تهيئة التقرير السنوي والتقارير األخرى.
المــادة» :»8يجتمــع المجلــس مــرة واحــدة فــي الشــهر علــى األقــل بنــاء علــى دعــوة مــن
رئيــس المجلــس وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
بقــرار مــن مجلــس النقابــة بتنســيب مــن النقيــب وتنتهــي
المــادة» :»9للمركــز مديــر يعيــن
ً
خدمتــه باالســتقالة أو تعييــن مديــرا بــدل منــه أو مــع نهايــة الــدورة االنتخابيــة للنقابــة.
وتعليماتهــا ويكــون
ويتولــى مديــر المركــز صالحيــات مديــر الوحــدة حســب أنظمــة النقابــة
ً
مســؤول عــن إدارة شــؤون المركــز بمــا يتضمــن حســن ســير العمــل فيــه وفقــا لنظــام النقابــة
وتعليماتهــا ويقــوم بصــورة خاصــة بالمهــام التاليــة:
• اقتراح خطط وبرامج عمل المركز.
• إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.
• إعداد مسودة االتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
• إصدار نشرات من أعمال المركز ونشاطاته المختلفة.
• إعــداد قوائــم بالكفايــات العلميــة المتوفــرة فــي النقابــة وخارجهــا القــادر علــى تقديــم
الخدمــات للجهــات المســتفيدة وتحديــد نــوع الخدمــات التــي يمكــن تقديمهــا.
• االشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله
• تقديــم تقريــر ســنوي مــن أعمــال المركــز فــي نهايــة كل عــام إلــى رئيــس المجلــس وأيــة
تقاريــر أخــرى يطلبهــا رئيــس المجلــس.
• أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة» :»10تخضع تعيينات العاملين في المركز ألنظمة مجلس النقابة وتعليماته.
المادة»:»11يكلــف القيــام بالتدريــب وتقديــم االستشــارات والخدمــات الفنيــة والدراســات فــي
المركز:
 .1أعضاء مسجلين لدى النقابة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية.
 .2الموظفون المعينون في المركز.
 .3أية كفايات وخبرات أخرى من الخارج يرى المركز الحاجة إلى ضرورة التعاقد معها.
المــادة» :»12يتــم صــرف مكافــآت ماليــة للمكلفيــن بتقديــم االستشــارات والخدمــات مقابــل
عملهــم.
المــادة» :»13ال يجــوز ألعضــاء النقابــة تقديــم الخدمــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام
إال عــن طريــق المركــز ،ويجــوز بموافقــة الرئيــس بعــد االســتئناس بــرأي مجلــس النقابــة
اســتثناء الخدمــات التــي ال تتفــق طبيعتهــا مــع عمــل المركــز والتــي يــرى الرئيــس تقديمهــا
إلــى الجهــات المســتفيدة وذلــك لشــروط تتطلبهــا مصلحــة النقابــة وتختلــف عــن شــروط
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نظــام المركــز.
المادة» :»14تتكون واردات المركز من:
 .1اإليرادات الناتجة عن الدورات التي ًيتم عقدها في المركز.
 .2المبلغ الذي تخصصه النقابة سنويا للمركز من ميزانيتها.
 .3التبرعات والهبات وأية عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.
المــادة» :»15ينشــأ فــي نقابــة الطــب المخبــري صنــدوق يســمى «صنــدوق مركــز التعليــم
المســتمر» تــودع فيــه واردات المركــز.
المــادة» :»16يراعــى فــي توزيــع دخــل المركــز الناتــج عــن الــدورات التدريبيــة والعقــود التــي
يتــم تنفيذهــا مــع الجهــات المســتفيدة مــا يلــي:
 .1نسبه من الدخل لتغطية المشروع.
 .2نسبه من الدخل تصرف كمكافآت للخبراء والعاملين في المشروع.
 .3نسبة تودع في صندوق المركز كمبلغ احتياطي.
 .4نسبة تودع في ميزانية النقابة.
المادة» :»17ترصد النقابة في ميزانيتها السنوية األموال الالزمة لتسيير أعمال المركزً .
المــادة» :»18يقــدم المركــز خدماتــه مــن خــال برامجــه التدريبيــة التــي ينظمهــا ووفقــا
التفاقيــات يعقدهــا مــع الجهــات المســتفيدة حســب األســس والشــروط التــي يحددهــا
المجلــس بعــد االســتئناس بــرأي مستشــار قانونــي.
المادة» :»19يتقاضى المركز أجور مقابل الخدمات التي يقدمها ويقوم بها.
المــادة» :»20يصــدر مجلــس النقابــة بعــد االســتئناس بــرأي النقيــب التعليمــات التنفيذيــة
الالزمــة لعمــل المركــز فــي المجــاالت المختلفــة وبشــكل خــاص فــي المجــاالت التاليــة-:
.1عمل المركز ومهامه.
 .2صرف المكافآت المالية للمكلفين بتقديم الدورات .
 .3صرف أموال صندوق المركز.
 .4توزيع دخل المركز.
المادة « :»21تطبق في المركز األحكام المالية المعمول بها في النقابة.
المادة» :»22النقيب ومجلس النقابة مسؤوالن عن تنفيذ هذا النظام.
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بنــاءا علــى الدراســة الميدانيــة التــي أجرتهــا اللجنــة المهنيــة فــي نقابــة الطــب المخبــري ،
واعتمــادا علــى النقاشــات والتوصيــات النهائيــة التــي تمــت فــي مؤتمــر النقابــة ومجلســها
بخصــوص تحديــد ســاعات العمــل والحــد األدنــى مــن االجــور واالجــازات والعطــل للعامليــن فــي
القطــاع الخــاص  ،خلصــت النقابــة الــى اصــدار قــرار بمايلــي -:
اوال  :يكــون عــدد ســاعات العمــل االســبوعية للعامليــن فــي مهنــة الطــب المخبــري «« 42
ســاعة اســبوعية علــى اســاس اربعــة اســابيع فــي الشــهر الميــادي الواحــد .
ثانيا  :تحتسب ساعة العمل للموظفين حسب شهاداتهم على النحو التالي -:
أ .دبلوم طب مخبري  « 9 « :شيكل الساعة.
ب .بكالوريوس طب مخبري  « 11 « :شيكل الساعة .
ج .ماجستير طب مخبري  « 15 « :شيكل الساعة .
د .دكتوراه طب مخبري  « 25 « :شيكل الساعة .
ثالثــا تحتســب عــاوات ســنوية للموظفيــن بقيمــة  %5مــن الراتــب االساســي وتدفــع فــي بدايــة
كل سنة.
رابعا  :يحسب للموظف عالوة مخاطرة مقدارها «  « % 60من راتبه الشهري االساسي.
خامسا  :ساعة العمل االضافي تحسب بساعة ونصف حسب قانون العمل الفلسطيني .
سادسا  :االجازات السنوية  :يحق للموظف اجازة سنوية تحدد على النحو التالي -:
أ « 14 « .يوم عمل لمن عمل اقل من خمس سنوات .
ب « 21 « .يوم عمل لمن عمل خمس سنوات فاكثر.
سابعا  :اجازات االعياد وتحدد ب «  « 10ايام سنويا.
ثامنــا  :اجــازة االمومــة وتحــدد بحدهــا االدنــى «  « 40يومــا وســاعة رضاعــة يوميــا مــن تاريــخ
الــوالدة لمــدة عــام كامــل .
الراتب االساسي (شيقل)
عدد ساعات العمل اسبوعيا Xسعر
الساعة Xعدد االسابيع

العالوات
مخاطرة %30

االجمالي
(شيكل)

دبلوم

1512 = 42 X 9 X 4

453.6

1965.6

بكالوريس

1848 = 42 X 11 X 4

554.4

2402.4

ماجستير

2520= 42 X 15 X 4

756

3276

دكتوراه

4200 = 42 X 25 X 4

1260

5460

المؤهل
العلمي

تاسعا  :يتقاضى الموظف مبلغ يتراوح ( 1000 - 750شيكل ) بدل ترخيص وادارة المختبر.
عاشرا :التعويضات ومكافئات نهاية الخدمة تحتسب حسب قانون العمل الفلسطيني .
حــادي عشــر  :مــا لــم يــرد فيــه نــص يحاســب فيــه حســب قانــون العمــل الفلســطيني وحســب
االنظمــة الخاصــة بنقابــة الطــب المخبــري التــي عمــل او قــد يعمــل بهــا مســتقبال فيمــا يخــص
ذلــك .
ثانــي عشــر  :علــى صاحــب العمــل ان ينظــم عقــد عمــل بينــه وبيــن العامــل لديــة حســب العقــد
المرفق.
ثالــث عشــر :هــذه الالئحــة تعــدل ســنويا بقــرار مــن مجلــس النقابــة ويصــادق عليهــا مؤتمــر
مجلــس النقابــة فــي اجتماعــه العــادي.
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صندوق التكافل اإلجتماعي لنقابة الطب المخبري
تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه
مادة ()1
تأســس فــي دولــة فلســطين ســنة  2005ميالديــة بنقابــة الطــب المخبــري ووفــق األهــداف
المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للنقابــة  ،صنــدوق تكافلــي لــه شــخصية اعتباريــة
وميزانيــة مســتقلة يســمى صنــدوق التكافــل اإلجتماعــي ألعضــاء نقابــة الطــب المخبــري.
ويكــون للعبــارات واأللفــاظ التاليــة مدلوالتهــا أينمــا وردت.
النقابة -:نقابة الطب المخبري.
النقيب -:نقيب نقابة الطب المخبري.
الرئيس -:رئيس مجلس الصندوق.
نائب الرئيس -:نائب رئيس مجلس الصندوق.
المجلس -:مجلس نقابة الطب المخبري أو مجلس الصندوق.
أمين السر -:أمين سر مجلس الصندوق.
المخبري.
الطب
نقابة
ألعضاء
الصندوق -:صندوق التكافل االجتماعي
ً
العضــو -:هــو كل شــخص أدرج أســمه فــي ســجل النقابــة الســنوي ومســددا لجميــع التزاماتــه
فــي النقابــة وفــق النظــام الداخلــي و الدســتور ،ومــن نشــر إســمه فــي الجــدول الســنوي.
المشترك -:العضو المشترك في الصندوق وعضو في نقابة الطب المخبري.
عائــدات الصنــدوق -:هــي المبالــغ المقــرر دفعهــا مــن قبــل المشــتركين فــي الصنــدوق لغايــة
التكافــل ،باإلضافــة الــى نســبة الخصــم المتفــق عليهــا( )%5والمنــح والهبــات والمســاعدات
التــي تقــدم مــن الغيــر وفــق النظــام الداخلــي و دســتور النقابــة.
أمين الصندوق -:عضو مجلس الصندوق للشؤون المالية.
اللجنــة الطبيــة -:لجنــة مكونــة مــن ثالثــة أطبــاء ومختبــر موضحــة فــي البنــد الثانــي مــن المادة
.36
ـمانية بحــادث أو مــرض و يمنــع العضــو
ـ
جس
ـة
ـ
إصاب
ـن
ـ
ع
ـج
ـ
النات
ـز
ـ
العج
ـو
ـ
ه
ـم-:
ـ
الكلي/الدائ
ـز
ـ
العج
ً
مــن تعاطــي أي عمــل أو مهنــة قــد يكــون العضــو مؤهــا لهــا ،وذلــك بموجــب مؤهالتــه
العلميــة و الدراســية وخبراتــه العلميــة و العمليــة و تدريبــه وفقــدان نظــر العينيــن االثنتيــن
بصــورة كاملــة و غيــر قابلــة لالســتعادة .الفقــدان عــن طريــق البتــر لكلتــا اليدين فــوق المعصم
أو لكلتــا الرجليــن فــوق القــدم أو ليــد واحــدة فــوق المعصــم ورجــل واحــدة فــوق القــدم
ويكــون ذلــك بتاريــخ يلــي تاريــخ تســجيله فــي الصنــدوق.
الوفاة-:هــي حالــة المــوت نتيجــة مــرض أو حــادث و تتضمــن المــوت الســريري وفــق قــرارات
اللجنــة الطبيــة.
الجمعية العمومية -:جميع األعضاء المشتركين في الصندوق.
مادة ()2
ً
مقر الصندوق -:نقابة الطب المخبري أو المقر الذي يراه المجلس مناسبا.
مادة ()3
يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق التكافــل االجتماعــي بيــن األعضــاء المشــتركين فيــه مــن
األعضــاء فــي النقابــة بمــا يكفــل توفيــر الرعايــة االجتماعيــة الالئقــة لهــم وألســرهم مــن
بعدهــم عنــد حــدوث العجــز الكامــل أو الوفــاة ألحــد أعضائــه.
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االشتراك في الصندوق وشروطه
مادة ()4
 .1االشــتراك فــي الصنــدوق اجباريــا ألعضــاء نقابــة الطــب المخبــري المســددين لكافــة رســوم
التســجيل المقــرة فــي النقابــة .
ً
 .2ال يحق للعضو الذي أتم الخمسون عاما االشتراك في الصندوق ألول مرة .
ـدوق علــى النمــوذج المعــد لذلــك إلــى ســكرتارية
 .3يقــدم العضــو طلبــا لالشــتراك فــي الصنـ
ً
الصنــدوق أو اللجــان الفرعيــة للنقابــة مصدقــا حســب األصــول يقــر فيــه االلتــزام بأحــكام
النظــام كمــا يحــدد فيــه المشــترك بوضــوح اســم الشــخص أو األشــخاص المســتفيدين فــي
حالــة الوفــاة  .ويقــوم العضــو بتقديــم كتــاب خطــي عــن وضعــه الصحــي و االجتماعــي.
 .4تكــون اللجنــة الفرعيــة مســئولة عــن رفــع تقريــر عــن الوضــع الصحــي واالجتماعــي و المالي
للمشــترك و تتحمــل كامــل المســؤولية القانونيــة عــن ذلك.
 .5ال يجــوز تغييــر أو تعديــل أو إلغــاء أي مــن محتويــات الطلــب إال بواســطة كتــاب خطــي مــن
العضــو المشــترك موجــه إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق وال تســري التعديــات إال بعــد موافقــة
المجلــس علــى الطلــب المقــدم .
ً
 .6تعــرض طلبــات االشــتراك علــى مجلــس اإلدارة ويعتبــر العضــو مشــتركا فــي الصنــدوق مــن
تاريــخ الموافقــة علــى طلبــه واعتمــاده .
 .7علــى الموظــف المســؤول عنــد اســتالم طلــب االشــتراك أن يتأكــد مــن شــخصية الزميــل
وتوقيعــه علــى النمــوذج الخــاص أمامــه .

التزامات األعضاء المشتركين في الصندوق
مادة ()5
 .1يدفــع كل مشــترك جديــد مبلــغ عشـ ًـرة دنانيــر( )10رســوم أنتســاب غيــر مســترده وخمســون
دينــار ( )50عنــد االشــتراك تكــون رصيــدا لــه فــي الصنــدوق  .ويتــم صــرف مبلــغ عشــرة دنانيــر
عــن كل حالــة وفــاة أو عجــز كامــل أو كل حالــة صــرف لغايــة الالئحــة اإلضافيــة لمخصصــات
التقاعــد مــن بيــن المشــتركين مــن هــذا المبلــغ .
 .2يكــون المبلــغ المحصــل مــن الســادة أعضــاء الهيئــة العامــة للنقابــة القدامــى و الذيــن ًال
تشــملهم المــادة  2-4مــن هــذا النظــام مــا هــو منصــوص عليــه بالنظــام «مــادة  »1-5مضافــا
إليــه مــا دفــع مــن قبــل الســادة األعضــاء المســجلين فــي الصنــدوق.
 .3تكون حصيلة المبالغ المحصلة من المادة  2-5لحساب المصاريف اإلدارية للصندوق.
 .4يكــون تاريــخ اعتمــاد العضــو المذكــور فــي المــادة  2-5هــو التاريــخ المعتمــد لحــاالت الصــرف
لغايــة الالئحــة اإلضافيــة لمخصصــات التقاعــد.
مادة ()6
 - 1يســدد الصنــدوق مبلــغ عشــرة دنانيــر مــن رصيــد كل عضــو مشــترك بتاريــخ حــدوث الوفــاة
أو صــدور قــرار العجــز الكامــل أو صــدور قــرار صــرف مخصصــات التقاعــد بيــن األعضــاء.
ّ
 -2فــي حــال كــون الوفــاة ناتجــة عــن جريمــة قتــل ال يتــم صــرف المبلــغ للمســتفيدين إال بعــد
انتهــاء التحقيــق وعــدم تــورط أحد المســتفيدين
مادة ()7
 -1يقــوم مجلــس صنــدوق التكافــل بنشــر قائمــة بجميــع األعضــاء برصيــد ( )30ثالثــون دينــارا أو
مــا دون علــى الموقــع الرســمي للنقابــة كل  3شــهور أو بعــد كل حالــة صــرف.
 -2كل عضــو مشــترك فــي الصنــدوق مســؤول عــن متابعــة رصيــده فــي الصنــدوق مــن خــال

دستور النقابة وأنظمتها الداخلية

28

البرنامــج االلكترونــي للصنــدوق حيــث لــكل عضــو اســم مســتخدم وكلمــة مــرور خاصــة بــه.
مادة ()8
أ -إذا لــم يســدد العضــو المشــترك التزامــه ،وعندمــا يصــل رصيــده إلــى عشــرون دينــار (،)20
يتــم نشــر أســماء األعضــاء برصيــد  20فمــا دون كل ثالثــة شــهور للتســديد خــال شــهر مــن
تاريــخ النشــر.
ب -إذا لــم يســدد العضــو التزاماتــه الماليــة خــال شــهر مــن تاريــخ نشــر القوائــم يعتبــر العضــو
فاقــد لعضويتــه فــي صنــدوق التكافــل.

المزايا التي يكفلها الصندوق لألعضاء
مادة ()9
 .1يدفــع الصنــدوق المبالــغ المتجمعــة مــن حصيلــة تســديد عشــرة دنانيــر مــن كل مشــترك
فــي الصنــدوق بتاريــخ حــدوث الوفــاة أو قــرار العجــز الكامــل – بعــد أن يخصــم  % 5مــن المبلــغ
المســتحق للمســتفيدين فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الكلــي وذلــك للمصروفــات اإلداريــة
للصنــدوق .
ً
 .2يكــون الصــرف لورثــة المتوفــي مــن العائــدات المســتحقة لألعضــاء طبقــا للمــادة 1-9
بالنظــام النســبي مــن الرصيــد الكلــي شــريطه أن يكــون أكثــر مــن عشــرون دينــار ( مــاده .) 8
 .3يكون الصرف لألعضاء المشتركين بالصندوق ما بعد تاريخ  2011/3/1على النحو ًالتالي-:
أ .مــن تاريــخ االشــتراك لغايــة  3ســنوات %50مــن العائــدات المســتحقة لألعضــاء طبقــا للمــادة
.1-9
ً
ب .مــن تاريــخ  3ســنوات لغاية7ســنوات %70مــن العائــدات المســتحقة لألعضــاء طبقــا للمــادة
.1-9
ً
ج -أكثر من  7سنوات يكون الصرف طبقا للمادة .1-9
 -4تصــرف المســتحقات للورثــة بعــد اســتالم كافــة األوراق الرســمية المصدقــة مــن قبــل
الجهــات الرســمية حســب األصــول خــال شــهر مــن تاريخــه.
 -5فــي حــال عــدم وجــود ورثــة للمتوفــى تحــول المبالــغ المترصــدة لــه مــن الصنــدوق لصالــح
صنــدوق التكافــل.
 -6الحد األقصى للصرف هو ( )50000خمسون ألف دينار في كل األحوال.
 -7تكون مصاريف أي معامالت خاصة بالصرف من حساب صندوق التكافل.

انتهاء العضوية
مادة ()10
ً
 -1تنتهــي العضويــة بالوفــاة أو إصابــة العضــو المشــترك بالعجــز الكامــل مثبتــا بتقريــر اللجنــة
الطبيــة أو بعــد صــدور قــرار صــرف مخصصــات التقاعــد و ذلــك بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة.
 -2عنــد شــطب اســمه مــن النقابــة بســبب عــدم تســديده الرســوم الســنوية فــي اخــر الســنة
الماليــة والتــي تنتهــي بتاريــخ  12/31مــن كل ســنة ،وتعــود العضويــة بعــد تســديد جميــع
المســتحقات الماليــة والغرامــات.
 -3إذا لــم يســدد التزاماتــه الماليــة للصنــدوق برفــع الرصيــد إلــى خمســون دينــارا أردنيــا فــي
خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ نشــر األرصــدة علــى الصفحــة الرســمية للنقابــة وال يحــق لــه أو
لورثتــه مطالبــة الصنــدوق بعــد ذلــك.
 -4تنتهــي العضويــة بصــدور حكــم قطعــي علــى المشــترك بجرائــم مخلــة بــاآلداب العامــة أو
آداب المهنــة.
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مجلس إدارة الصندوق
مادة ()11
 -1يتكــون مجلــس إدارة صنــدوق التكافــل االجتماعــي مــن عضــو عــن كل لجنــة فرعيــة باإلضافــة
إلــى رئيــس الصندوق.
 -2تعين كل لجنة فرعية مندوب لها في مجلس إدارة صندوق التكافل.
 -3يقــوم مجلــس نقابــة الطــب المخبــري بتعييــن رئيــس للصنــدوق مــن بيــن أعضــاء مجلــس
النقابــة أو ممــن يــراه مناســبا إلدارتــه مــن أعضــاء الهيئــة العامــه للصنــدوق.
 -4فــي أول جلســة لمجلــس إدارة الصنــدوق يتــم انتخــاب نائــب الرئيــس وأميــن الســر وأميــن
الصنــدوق مــن بيــن األعضــاء المنتدبيــن مــن قبــل اللجــان الفرعيــة.
مادة ()12
 -1مجلــس نقابــة الطــب المخبــري هــو المســؤول عــن المصادقــة علــى أي قــرارات تصــدر عــن
مجلــس إدارة الصنــدوق.
 -5مؤتمــر عــام النقابــة هــو الجهــة المخولــة لتعديــل أي مــادة مــن مــواد نظــام صنــدوق
التكافــل االجتماعــي.
مادة ()13
 -1مدة عضوية المجلس ثالث سنوات ( )3قابلة للتجديد.
 -2فــي حالــة اســتقالة عضــو أو وفاتــه يعيــن عضــو آخــر مــن داخــل اللجنــة الفرعيــة التــي
ينتمــي إليهــا العضــو.
 -3في حالة استقالة أربعة أعضاء أو أكثر يتم تعيين مجلس إدارة جديد.
مادة ()14
ً
ً
يعقــد المجلــس اجتماعــا ًدوريــا مــرة كل شــهرين وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بطلــب مــن
أمانــة ســر المجلــس مرفقــا بالدعــوة جــدول األعمــال وذلــك قبــل موعــد االجتمــاع بأربعــة أيــام
علــى األقــل ويســتثنى مــن ذلــك االجتماعــات الطارئــة.
مادة ()15
ً
ال يكــون االجتمــاع قانونيــا إال بحضــور الرئيــس أو نائبــه فــي حالــة غيابــه ونصــف عــدد األعضــاء
علــى األقــل وتصــدر القــرارات باألغلبيــة وإذا تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس
مادة ()16
يحــق للمجلــس دعــوة مــن يــراه مــن الخبــراء لحضــور اجتماعاتــه لالســتئناس بالــرأي دون حــق
التصويــت .
مادة ()17
اختصاصات مجلس اإلدارة:
 - 1رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل .
 - 2اإلشراف على تطبيق أحكام النظام األساسي للصندوق .
والمالية للصندوق .
 -3إصدار الالئحة التنفيذية المنظمة للشؤون اإلدارية
ً
 -4تحديــد المبلــغ النقــدي الــذي يصــرف للمســتفيدين وفقــا ألحــكام النظــام وتذليــل أي
عقبــات قــد تعــوق أو تؤخــر ســرعة الصــرف .
 -5تقريــر وســائل اســتثمار أمــوال الصنــدوق حســب توصيــة الجمعيــة العموميــة وتكليــف لجنــة
مــن المجلــس لإلشــراف والمتابعــة وإبــاغ مجلــس النقابــة واللجــان الفرعيــة و الحصــول علــى
موافقــة  %60مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
 -6البــت فــي مــا يعــرض مــن أمــور تتعلــق بتفســير أحــكام النظــام والالئحــة الداخليــة بعــد
التشــاور مــع النقيــب وأعضــاء مجلــس النقابــة.
 -7اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي من نشاط الصندوق .
 -8لمجلــس اإلدارة الحـــق فــي اعتمــاد طلبــات االشــتراك أو رفضهــا دون إبــداء األســباب لغيــر
مقــدم الطلــب باســتثناء مجلــس النقابــة.
 -9اقتراح تعديل النظام األساسي للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية .
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ً
 -10يكون مدقق حسابات نقابة الطب المخبري مدققا لحسابات للصندوق.
مادة ()18
اختصاصات رئيس المجلس :
 -1تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية واإلدارية ومجلس النقابة .
 -2اإلشراف على الشؤون اإلدارية والمالية .
 -3رئاسة الجلسات لمجلس اإلدارة .
 -4توقيع المراسالت والمكاتبات .
 -5توقيع شيكات مع أمين الصندوق والنقيب.
 -6اعتماد طلبات االشتراك بعد موافقة المجلس .
مادة ()19
اختصاصات نائب الرئيس :
يتولــى نائــب الرئيــس مهــام الرئيــس فــي حالــة غيابــه كمــا يقــوم بمعاونــة الرئيــس فيمــا
يعهــد إليــه مــن أعمــال .
مادة ()20
اختصاصات أمين سر المجلس :
 -1القيام بأمانة سر المجلس وإعداد جدول األعمال وضبط الجلسات ومتابعة التنفيذ .
 -2اإلشراف على ضبط السجالت وطلبات العضوية .
 -3إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس ونشاطاته وعرضه على المجلس .
-4القيام بما يعهد إليه من أعمال من المجلس أو الرئيس .
-5التوقيع على المكاتبات ومحاضر الجلسات ( عدا ما يختص بتوقيعه رئيس المجلس ).
مادة ()21
اختصاصات أمين الصندوق :
 -1توقيع الشيكات مع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه .
 -2إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على المجلس .
 -3القيام بما يعهد إليه من أعمال من المجلس أو الرئيس .

مالية الصندوق ومصروفاته
مادة ()22
مالية الصندوق :
 -1االشتراكات .
 -2حصيلة استثمارات أموال الصندوق .
 -3أية موارد أخرى يقرر مجلس اإلدارة قبولها .
 -4المبالغ المستقطعة من المستحقات المقررة في مادة (. )9
-5الغرامات.
مادة ()23
ً
تــودع أمــوال الصنــدوق فــي أحــد البنــوك المحليــة بنــاءا علــى قــرار مجلــس اإلدارة و مجلــس
النقابــة وحســب توصيــة الجمعيــة العموميــة  ،ويحــدد مجلــس اإلدارة أوجــه اســتثمار األمــوال
المودعــة فــي حســاب الصنــدوق ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار البنــد الخامــس مــن المــادة(. )17
مادة ()24
تبدأ السنة المالية في أول ( كانون ثاني ) وتنتهي في آخر ( كانون األول ) من كل عام .
مادة ()25
مصروفات الصندوق :
يقررها مجلس اإلدارة وتخصم من ميزانية الصندوق .
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قواعد تأليف وأحكام اللجان الطبية
إلثبات العجز الكلي
مادة ()26
في حالة العجز الكلي ً يطبق ما هو وارد في جداول منظمة الصحة العالمية .
عند تقديم العضو طلبا لعرضه على اللجنة الطبية إلقرار حالة العجز الكلي يتم اآلتي :
 -1يكلــف مجلــس اإلدارة فــي خــال أســبوعين مــن تقديــم الطلــب طبيبيــن أخصائييــن بمــرض
الزميــل وطبيــب و مختبــر متخصــص مكلفيــن مــن قبــل مجلــس النقابــة وبذلــك تكــون اللجنــة
مؤلفــة مــن ثالثــة أطبــاء و المختبــر.
ً
ً
 -2يوجــه المجلــس إلــى كل مــن األطبــاء الثالثــة و المختبــر كتابــا رســميا بالقيــام بالفحوصــات
ـل مقــدم الطلــب وإصــدار تقريــر بالعجــز الكامــل أو عدمــه .
الالزمــة علــى الزميـ ً
 -3يكون القرار ملزما للمجلس إذا تم باإلجماع من قبل األطباء الثالثة .
ـاع يقــوم المجلــس بتكليــف لجنــة أخــرى غيــر األطبــاء الســابقين
 -4إذا لــم يكــن القــرارً باإلجمـ ً
ويكــون قرارهــا ملزمــا ونهائيــا بأغلبيــة الثلثيــن.
 -5يتكفــل طالــب العجــز الكامــل بكافــة المصاريــف الماديــة المترتبــة علــى عرضــه علــى اللجــان
الطبيــة المشــكلة لتقييــم وضعــه الصحــي وكذلــك مصاريــف أي لجنــة أخــرى إذا اســتدعى
األمــر ذلــك .
 -6يلتــزم مقــدم الطلـ ًـب بكتابــة تعهــد خطــي بإعــادة المبالــغ التــي يتســلمها بموجــب قــرار
العجــز الكلــي  ،مضافــا إليهــا فوائدهــا  ،فــي حالــة عودتــه للعمــل.
 -7يحــق لمجلــس النقابــة أو مجلــس الصنــدوق أن يطلــب ((( فيمــا بعــد صــرف مســتحقات
التكافــل))) طلــب إثبــات /تقريــر مــن العضــو حــول حالة/اســتمرار العجــز وذلــك لمــرة واحــدة
خالل/بعــد تســعة شــهور مــن العجــز.

حل الصندوق وتصفيته
مادة ()27
ً
ال يجــوز حــل الصنــدوق إال بقــرار مــن جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة وذلــك بنــاءا علــى طلــب
كامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو ثلثــي األعضــاء المشــتركين فــي الصنــدوق.
مادة ()28
فــي حالــة الموافقــة علــى حــل الصنــدوق تشــكل الجمعيــة العموميــة الغيــر عاديــة لجنــة
مــن أعضائهــا للتصفيــة باالســتعانة مــع ذوي الخبــرة وتوزيــع األمــوال المتبقيــة علــى األعضــاء
المشــتركين كل حســب رصيــده .

أحكام عامة
مادة ()29
العضــو الغيــر مســدد اللتزاماتــه الماليــة (االشــتراكات الســنوية) للنقابــة و حصلــت وفــاة أو
عجــز كلــي ،تخصــم جميــع المبالــغ المســتحقة لصنــدوق نقابــة الطــب المخبــري قبــل دفــع
المبلــغ للمســتفيد /للمســتفيدين.
مادة ()30
يحــدد مجلــس اإلدارة اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا والمســتندات الواجــب تقديمهــا فــي حــاالت
الوفــاة أو العجــز الكامــل.
مادة()31
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يحــدد مجلــس اإلدارة المبلــغ الواجــب دفعــه للعضــو فــي حالــة العجــز أو الوفــاة وفــق أحــكام
هــذه الالئحــة اذا كان العضــو غيــر ملتزمــا بتســديد كافــة التزاماتــه تجــاه الصنــدوق عنــد وفاتــه
أو عجــزه.
الالئحــة اإلضافيــة لنظــام صنــدوق التكافــل االجتماعــي لصــرف المخصصــات التقاعديــة لألغضــاء
المشــتركين فــي الصندوق
مادة ()1
تســمى هــذه الالئحــة ( الئحــة صــرف مخصصــات تقاعديــة لألعضــاء المشــتركين فــي صنــدوق
التكافــل االجتماعــي).
مادة ()2
هــذه الالئحــة جــزء مكمــل لمــا ورد فــي نظــام صنــدوق التكافــل االجتماعــي وهــي تختــص
فقــط بصــرف مســتحقات تقاعديــة لألعضــاء المشــتركين فــي الصنــدوق وفــق هــذه الالئحــة.
مادة()3
شروط استحقاقات المخصصات التقاعدية:
.1أن يتقــدم العضــو بطلــب خطــي لمجلــس إدارة الصنــدوق وفــق النمــوذج المحــدد مــن قبــل
الصنــدوق.
.2أن يكــون قــد أتــم الســتون عامــا مــن عمــره عنــد تقديمــه طلــب الحصــول علــى مخصصــات
التقاعــد.
.3أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق عشر سنوات فأكثر.
.4أن يكون ملتزما بتسديد مستحقات الصندوق بشكل دوري ودونما انقطاع.
مادة()4
ال يحــق للعضــو المســتفيد مــن التقاعــد أي عائــد مالــي آخــر عنــد العجــز أو الوفــاة وبــذا يكــون
قــد تمــت تســوية وضعــه المالــي مــع إدارة الصنــدوق وشــطبت عضويتــه مــن الهيئــة العامــة
للصندوق.
مادة()5
تصــرف المســتحقات التقاعديــة لمــن تمــت الموافقــة علــى طلبــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة
وفــق المعاييــر التاليــة:
-1العضو المشترك من  10سنوات حتى  20سنة يحصل على  %35من المبلغ اإلجمالي.
-2العضو المشترك من  20سنوات حتى  30سنة يحصل على  %45من المبلغ اإلجمالي.
-3العضو المشترك 30سنة وأكثر يحصل على  %60من المبلغ اإلجمالي.
مادة()6
تســري كافــة األحــكام واألنظمــة المحــددة فــي النظــام الداخلــي للصنــدوق فيمــا لــم يــرد
فيــه نــص فــي هــذه الالئحــة.
مادة ()7
-1تصــرف مســتحقات التقاعــد لمــن تمــت الموافقــة علــى طلبــه مــن قبــل مجلــس الصنــدوق
بواقــع كحــد أقصــى  10طلبــات ســنويا وفــق جــدول أولويــات مرتبــط بتاريــخ تقديــم الطلــب
وســنوات اشــتراكه فــي الصنــدوق وســنوات الخدمــة وفــي حــال توفــر المبالــغ النقديــة لذلــك.
-2إذا توفــي العضــو بعــد ان كان قــد تقــدم بطلــب التقاعــد مــن الصنــدوق يصــرف لــه منحــة
التقاعــد مــن تاريــخ الموافقــة علــى الطلــب.
-3فــي كل األحــوال يحســب المبلــغ التقاعــدي مــن عــدد األعضــاء المســددين اللتزاماتهــم
الماليــة للصنــدوق مــن تاريــخ الموافقــة علــى طلــب التقاعــد.
-4الحد األقصى للصرف هو ( )30000ثالثون ألف دينار في كل األحوال.
-5العضــو المســتفيد مــن مخصصــات التقاعــد وتــم صرفهــا لــه ال يحــق لــه مزاولــة مهنــة الطــب
المخبــري بعــد ذلــك.

إنتهى بحمد الله

