رسوم نقابة الصيادلة
سدد الرسم البالغ )
دينار ) فقط
بالوصل المرقم
٢٠ /
/
والمؤرخ في

(
(

رسوم صندوق تقاعد الصيادلة
(
سدد الرسم البالغ )
(
دينار ) فقط
بالوصل المرقم
٢٠ /
/
والمؤرخ في

امين الصندوق

امين الصندوق

 ( ١الكشف االولي
تعليمات فتح الصيدليه
 ١ـ ان يكون المحل الئقآ وله واجھه رئيسيه واحده من االلمنيوم اذا وقع على شارع عام واحد ويمك ن ان يك ون للمح ل
واجھتين فيما اذا وقع المحل على ش ارعين رئيس يين لك ل منھم ا ب اب ض من الواجھ ه ) وتعتب ر القيص ريه كش ارع
رئيسي ( ٠
٢ـ االتقل واجھة المحل عن ) ٢ ,٣٠م ( مترين وثالثين سنتمتر ٠
٣ـ يقدم مخطط من مكتب ھندسي للمحل موضح فيه االبعاد والمساحه ٠
٤ـ أن تكون أرضية المحل أضافة للمنطقة المحددة كواجھة أم ام الص يدلية مرص وفة بنوعي ة عالي ة م ن الكاش ي  ٠وأن
تكون الجدران مطليه بمواد قابلة للغسل ويفضل ) دھان البويه ( ٠
٥ـ أن تكون الواجھة الئقة من حيث الجدران واألبواب ٠
٦ـ ان التقل مساحة المحل عن  ٢٠م ٢عشرون مترآ مربع آ بض منھا مح ل مع زول لتحض ير الوص فات التق ل مس احته
عن ثالثة امتار مربعه مزود بمصدر للماء النقي ومغسله الغراض الغسل والتنظيف٠
٧ـ ان اليكون المحل متصآل بأي عياده او محل آخر ٠
٨ـ ان ال تقل المسافه بينھا وبين اية صيدليه مجاوره بأقل من  ٢٥م ) تقاس من أقرب نقطتين ( ٠
٩ـ االناره جيده في كافة اماكن المحل ٠

 ( ٢الكشف النھائي
 ١ـ توفر دواليب من الخشب الراقي المدھون أو الميالمين المزججة بأرتفاع اليقل عن  ١,٨م وعرض اليقل ع ن ٩٠
سم واليقبل أستخدام ) حديد الدكسن ( مطلقآ ٠
 ٢ـ توفر وس ائل تكيي ف كافي ة ) وف ي الوق ت الح الي أس تخدام مكيف ة ذات الس حب الكھرب ائي ال واطي والقابل ة للتش غيل
على المولدة الصغيرة ـ ويمنع أستخدام مبردات الھواء ٠
٣ـ توفر ثالجه اليقل حجمھا عن )  ( ٩قدم تعمل بصوره جيده ٠
٤ـ توفر ادوات التحضير المناسبه والكافيه ٠
٥ـ توفر جھاز أطفاء ٠
٦ـ توفر الفته ضوئيه يبين فيھا اسم الصيدلي والصيدليه وبشكل واضح ومستوفية للشروط ٠
٧ـ توفر مولدة كھربائية بطاقه ) ٠ ( 3.5 KV
٨ـ توفر حاسبة الكترونية جديده نوع بانتيوم  ٤أو أكثر تطورآ )٠(pentium 4
٩ـ األثاث الخاص بأدارة الصيدلية من النوع الجيد والألئق ٠
١٠ـ أن تكون جميع األجھزة منصوبة وتعمل بصورة جيدة في الكشف النھائي ٠
١١ـ سيكون أستخدام الكمبيوتر والبريد الأللكتروني ھو وس يلة األتص ال م ن قب ل النقلب ة أليص ال التعليم ات والتبليغ ات
للصيدلية ٠

استمارة لجنة الكشف واللياقه للصيدليات
 ( ١الكشف األولي :
اسيم الصيدالنيـ

اسم الصيدلية
حي٠٠٠٠٠٠٠٠٠المحله ٠٠٠٠٠زقاق )او الشارع( ٠٠٠٠٠رقم المحل ٠٠٠٠٠رقم العقار٠٠٠٠

عنوان المحل
لياقة موقع المحل
عرض واجھة المحل
) ٢,٣م(
مساحة المحل )٢٠م(٢

الئق

غير الئق

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠م
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠م٢

عرض الشارع)٥م(

المسافه مع اقرب صيدلية )٢٥م(

 ٠٠٠٠٠٠٠م

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠م

اسم اقرب صيدلية

توفر مخطط ھندسي مطابق للصيدلية

يمينآ  ٠٠٠٠٠٠٠مقابل  ٠٠٠٠٠٠٠يسارآ٠٠٠٠٠٠

نعم

توفر مخطط ھندسي مطابق لموقع المحل

كال
كال

نعم

المحل المبني من مواد البناء التقليديه ) طابوق  ،بلوك  ،ثيرمستوةن(
ارتفاء سقف المحل )٢,٤٠م(

كال

نعم

توفر الفته مكتوبة ) ستفتح قريبآ صيدلية في ھذا المحل(
نعم

نعم

كال

ھل استغل المحل سابقآ كمحل لبيع االدوية
عضو
/ /

نعم

 ٠٠٠٠٠٠٠م

ھل المحل متصل بعيادة او محل آخر
الصيدلية داخل القيصريه

كال

عرض بوابة القيصريه )٣م(
نعم

عضو
/ /

٢٠

كال

٢٠

كال

 ٠٠٠٠٠٠٠م

) في حالة نعم يرفق نسخه من كتاب الغلق(
رئيس اللجنه
٢٠ /
/

 (٢الكشف النھائي :
كال
نعم
ارضية المحل  :كاشي )موزايك  ،سيراميك ( مرمر
توفرمصدر للماء والمغسله
كال
نعم
الجدران مطلية
توفر مفرغه ھواء
كال
نعم
توفر الثالجات ) ٩قدم(
كال
نعم
توفر التكييف اليقل عن واحد طن لكل  ٢٠متر مربع
نعم
توفر وسائل انارة كافية
كال
نعم
توفر اجھزة االطفاء
نعم
توفر مراوح عدد  ) ٢منضديه -عاموديه – جداريه( لكل  ٢٠متر مربع
نعم
توفر ادوات التحضير ) ميزان – مورتر – زجاجيات – سالب – سباتشيوال(
كال
نعم
توفر دواليب مزججه تغطي عشرة امتار طوآل لكل  ٢٠متر مربع
كال
نعم
توفر لواصق خاصة باالستعمال الخارجي والداخلي بأسم الصيدلية
كال
نعم
توفر الختم وصورة الوصفه الخاصه بالصيدلية
كال
نعم
الالفته الضوئيه التقل عن  ٠ ,٥× ٢متر
كال
نعم
توفر جھاز حاسوب مع برنامج ادارة مخزنية
كال
نعم
توفر مصدر للماء ومغسله
كال
نعم
توفر مولده KV ٣،٥
نعم
توفر صدريه لكل صيدالني يعمل في الصيدليه تحتوي على شعار النقابه
كال
نعم
توفر كفوف طبيه ذات االستخدام الواحد
صور فوتغرافيه لمعالم الصيدليه وموقعھا في العماره والمنطق ه م ع
كال
نعم
قرص مدمج يحتوي على فيديو للصيدليه وموقعھا في المنطقه
ورقة كھرباء م ن مح ل مج اور تط ابق العن وان م ع العن وان المثب ت
كال
نعم
في عقد االيجار

نعم
نعم
كال
كال
كال

كال

ـ االرقام المذكوره اعاله تمثل الحد االدنى المسموح به ٠
عضو
/
/

٢٠

/

عضو
٢٠ /

رئيس اللجنه
٢٠ /
/

كال
كال

