تسى هللا انرحًن انرحيى
وزارج انصحح – واليح انخرطوو
اإلدارج انعايح نهصيذنح

إستًـــارج تجــــذيذ
رخصح صيذنيح نهعاو  2014و
رخصــــح ( ب )

انذيغح

( تًأل انفراغاخ تخط واضح ويقروء ،ال يقثم انكشط أوانتعذيم )

اسم مقدم الطمب............................................................الصفة  /المالك

المفوض

إسم الصيدلية ................................................................................رقم الرخصة ().........

عنوان المالك:

المحمية..............................الحي...........................المربع....................................
رقم العقار........................الشارع .....................:الياتف................................

عنوان الصيدلية:

المحمية...............................الحي............................المربع...................................
رقم العقار..........................الشارع ........................:الياتف...................................

إقــــــــــــــــــرار ( ب – ) 1
انا انًانك  /انًفوض عن انصيذنيح أعاله أقر عنذ ينحي تجذيذ انرخصح تاالتي :
 -مزاولة المنشأة لمعمل وفقاً ألحكام القوانين والموائح المنظمة لمعمل الصيدالني.

 -عدم مزاولة الصيدلية لنشاطيا إال تحت المسؤولية الفنية لمصيدلي المسؤول الذي يعمل بيا لمدة( )8ساعات يومياً

عمى االقل.

 -وجود سجل يحوي التسجيل المستديم لكل الصيادلة العاممين بالمنشأة إضافة إلي صورة من اتفاق العمل المبرم

مع كل منيم وصورة ألي من األ وراق الثبوتية وصورة فوتوغرافية حديثة وكذلك سجل لمعاممين وعرضو لممراجعة متى

ماطمب ذلك.

 -االلتزم بالموجيات والضوابط واألوامر الصادرة من االدارة.

 األلتزام باستخراج بطاقة لكل الصيادلة العاممين بالصيدلية من االدارة . ان تكون خدمة الياتف الخاصة بالصيدلية مفعمة باستمرار. -االلتزام بالتدريب المستمر للكىادر وتأهيلهن .

 كما اقر بأن الصيادلة العاممين بالصيدلية حسب الفترة الزمنية هم :انثريذ االنكتروني
رقى انتسجيم
اسى انصيذني
انسين
انورديح
األونى

ين........إنى.........

انثانيح

ين........إنى.........

انثانثح

ين........إني.........

انراتعح

ين.........إنى........

رقى انًوتايم

اعنًاد انصيذني
انًسؤول

وهذا إقرار مني بذلك ،،،،

اسى صاحة االقرار.............................................:انتوقيع  ........................:انتاريخ2012/..../....:و

بيانات المدير الفني(الصيدلي المسؤول):

اسم الصيدلي...........................................................رقم التسجيل المستديم ()...............

عنوان الصيدلي المسؤول:
المحمية.................................الحي..............................المربع ..........................

رقم العقار.............................الشارع............................الجوال..........................

البريداإللكتروني...........................................................................................:

إقــــــــــــــــــرار (ب) 2 -
انا انًذيرانفني نهصيذنيح أعاله أقر تاألتي :
 المسؤولية الكاممة عن أي مخالفة ألحكام القوانين والموائح المنظمة لمعمل الصيدالني التي قد تحدث مادامتالمنشأة تحت إشرافي ومسئوليتي.

 أنني وبموجب القوانين والموائح واألوامر الصادرة أعاله أظل مسؤوالً عن ىذه المنشأة حتى في حالة تركي لمعملبيا ما لم أبمغ اإلدارة بذلك كتابة وتسمم الرخصة الخاصة بالمنشأة .

 عدم التسجيل ألى منشأة صيدالنية أخري مادامت ىذه الصيدلية تحت مسئوليتي واشرافي. العمل بيذه الصيدلية فترة التقل عن (  8ساعات) يومياً. العمل باخالص وتفاني عمى تدريب صيادلة االمتياز . -االلتزام بالنظم ومعاييرالممارسات الصيدالنية الجيدة.

 تسييل ميمة مفتش الرقابة واالمتثال لما يطمبو وتنفيذه. االلتزام بالموجيات والضوابط واالوامر الصادرة من اإلدارة .وهذا إقرار مني بذلك ،،،،

اسى صاحة االقرار......................................:انتوقيع .........................:انتاريخ 2012/....../......:و

بيانات تراجع بواسطة االدارة :

إ قرار ( ب – ) 1

أصل رخصة ()2013

خطاب التفويض

إقرار ( ب – ) 2

صورة التسجيل المستديم

اسم الموظف  ................................................توقيعو..........……..............................

اسم الصيدلي .................................................:توقيعو……………………......................:
الوحدة الحسابية:

الرسوم المقررة

رقم اإليصال

جنيو

فقط:

.

تاريخ اإليصال

اسم المتحصل...............................................توقيعه....................................................

اعتًاد يذير انًؤسساخ انصيذالنيح انخاصح...........................................................……................

