
  
  رسوم صندوق تقاعد الصيادلة  رسوم نقابة الصيادلة

  (                          )سدد الرسم البالغ 
  )                                فقط  ( دينار 

  بالوصل المرقم
  ٢٠/      /     والمؤرخ في      

  
  امين الصندوق                            

  (                          )سدد الرسم البالغ 
  )فقط                                  ( دينار 

  بالوصل المرقم
  ٢٠  /      /   والمؤرخ في      

  
  امين الصندوق                            

  
   مكاتب العلميهتعليمات فتح ال

  
   ٠مترآ مربعآ مائة )  ١٠٠( ـ يجب ان اليقل عدد الغرف عن ثالث  وبمساحة كليه التقل عن ١
   ٠ـ ان يكون المكتب مستقآل عن أي محل آخر ٢
   ٠ـ ان ترعى فيه النواحي الفنيه والعلميه في حفظ االدويه ٣
   ٠ـ توفر آلة واحده الطفاء الحريق في األقل ٤
   ٠ـ وجود سجالت باستالم االدويه والحسابات الخاصه بالمكتب ٥
   ٠ـ مسك سجالت خاصه بنماذج االدويه مختومه من النقابه ٦
   ٠ـ يكون دوام المكتب صباحآ ومساءآ ٧
ر الصيادله العمل في ـ اليع٨ مل الصيدلي في اكثر من مكتب واحد واليجوز لمنتسبي المكتب من غي

   ٠اكثر من محل واحد 
رر ٩ ي تق جيلھا او الت تم تس م ي ي ل يدالنيه الت ه للمستحضرات الص وم بالدعاي ب ان يق وز للمكت ـ اليج

   ٠الوزاره حظر استيرادھا
  ـ يجب توفر المواد التاليه ١٠
  ـ خط ھاتف١
  فاكسـ ٢
  ـ حاسوب مع طابعه٣
  ـ توفر اثاث مناسب٤
  ـ توفر السجل٥
  ـ البريد االلكتروني٦
  م ١,  ٧٥×  ١ـ لوحة الدالله ٧
  
  
  
  
  
  

  /عفاف
  
  
  
  



  ارة لجنة الكشف واللياقه للمكاتب العلميهاستم
  /      /التاريخ                                                                                               : العدد 

  .………………………… مكتبأسم ال……………………      أسم الصيدالنـ  
  الحي    المحلة   الزقاق    رقم المحل  

              عنوان المحل
مواصفات    شقه في عماره   غير الئق    الئق  

  أخرى
              لياقة المحل

             المساحه الكلية  
          )م مربع  ٦٠التقل عن (       مساحة المحل

  غير مناسب    جيد ومناسب      المساحة  
        توفر االثاث المكتبي    غرفة المدير

  غير مناسب    جيد ومناسب    المساحة  
        توفر االثاث    ل والسكرتاريةغرفة االستقبا

  غير مناسب    جيد ومناسب      المساحة  
        توفر االثاث      غرفة المحاضرات واالجتماعات

  نعم      غير جيدة    جيده  
      توفر النواحي الفنيه لحفظ        ارضية وجدران المحل

      النماذج الطبية مع مراعاة عدم   متصل بمحل آخر    مستقل  
  كال    استغالل مساحة المكتب لخزن         آخر ھل المحل متصل بمحل

      االدوية والمستلزمات الطبية  غير متوفره    متوفره بعدد  
              أجھزة االطفاء

       Laptop حاسوب   Desktop حاسوب  
     خط الھاتف        اجھزة الحاسوب

       ملونه ونوعھا    ليزرية ونوعھا  
     خط الفاكس        اجھزة الطابعات

    عنوان البريد االلكتروني    ه ثابتتوفر خط خدم  
            االنترنيت والبريد االلكتروني

       كال    نعم  
     : اسمائھا الشركات المسجلة         ھل المكتب مستورد لألدوية

          )مزودة بكتب وكالة ( عددھا   
             الشركات المسجلة

       كال    نعم  
             للمكتب مخزن لحفظ االدوية

             
            :المذخر الذي يحفظ فيه المكتب االدوية المستوردة  اسم

    مناسبة ام ال    متوفرة باالبعاد      
             م  ٢×  ١قطعة داللة ضوئية التقل عن 

    عددھم          
            : اسماء العاملين في المكتب واختصاصاتھم 

  
  
  
  

  رئيس لجنة الكشف                          عضو مجلس النقابة                                           
             /      /٢٠/     /                                                                       ٢٠    

  
  
  




