
  رسوم صندوق تقاعد الصيادلة رسوم نقابة الصيادلة
  (                          )سدد الرسم البالغ 

  )فقط                                  ( دينار 
  ل المرقمبالوص

  ٢٠/      /     والمؤرخ في      
  

  امين الصندوق                            

  (                          )سدد الرسم البالغ 
  )فقط                                  ( دينار 

  بالوصل المرقم
  ٢٠/      /     والمؤرخ في      

  
  الصندوقامين                             

  تعليمات فتح مذخر االدوية
ا الشروط  وفر فيھ يجب ان تكون بناية المذخر جيدة والئقه ، وذات تھويه جيده وعدد من النوافذ لالضاءه ويجب ان تت

  ـ:التاليه 
ه بطابقين )  ٢٥٠( وخمسون مترآ مربعآ  تانـ يجب ان التقل المساحه عن مائ١ كطابق ارضي ، وفي حالة كون البناي

ى وخمسون مائة )  ١٥٠( ان التكون مساحة الطابق االرضي بأقل من  فيجب ع اضافه ال ر مرب ة ) ١٠٠(مت رآ مائ مت
ه درج ثابت متصل  رين وان يكون ل قفه عن االرضيه عن مت اع س ل ارتف مربعآ في الطابق الثاني الذي يجب ان اليق

  ضمن المساحه المطلوبه  ) الوسطي الطابق(واحد وال تحتسب الطبكه بالطابق االرضي واليقل عرضه عن متر 
   ٠يجب أن تتوفر في المذخر قاعة عرض رئيسيه   ـ٢
  .ـ يجب أن تتوفر فيه غرفه لالداره مؤثثه بأثاث مكتبي جيد وحديث يتضمن منضده مكتبيه وملحقاتھا ٣
ه بطالء ـ يجب ان تكون ارضية المحل مبلطه بالكاشي الموزائيك والقابل للغسل والتنظيف وان تكون ال ٤ جدران مطلي

   ٠مناسب بينما تكون جدران  الحمامات من الكاشي الفرفوري 
  ٠امتار ومطلية بطالء جيد  عشرة) ١٠(ـ يجب ان يكون للمذخر واجھة مطلة على الشارع ال تقل عن ٥
   ٠متر  ٣ـ يكون للمذخر باب واحد ال يقل عرضه عن ٦
دم مصدق اصوليآ وموضح ف٧ وان الكامل ـ يكون عقد االيجار المق ه العن ة / ي اق او الشارع والمحل م المحل والزق رق

  ومرفق برسم ھندسي للمحل منظم من قبل مكتب ھندسي يشمل قياسات كافة مرافق المحل والمساحة الكليه له 
ز ٨ ه ، او سكنيه ذات نشاط او طابع تجاري ممي ه تجاري دم  ٠٠ـ يجب ان يقع المذخر في شارع تجاري او منطق ويق

دم جواز الصيدل داد  بع ة بغ ي تعھدآ بوجوب تغيير المحل الى اخر في حالة صدور تعليمات من المحافظة او امان
  ٠تواجد للمذاخر في المناطق السكنية 

وم الصيدالني بجلب ٩ أن يق تم الطلب ب اء ، ي ى خارطة البن ـ في حالة عدم قناعة لجنة الكشف لوجود تجاوز اخر عل
   ٠داد كتاب عدم ممانعه من امانة بغ

  ـ: ـ يجب توفر المواد التالية في المذخر ١٠
  ٠ثالثين )  ٣٠( أ ـ عدد من الدواليب او الدكسنات مغلقة الجوانب ال تقل عن 

  ٠ب ـ قواعد بالستيكيه مناسبه لرفع كارتونات االدوية عن االرض 
  ٠قدم )  ١٦( ت ـ ثالجتين سعة  
  ويطلب من المذخر ان يكون له عنوان بريدي الكتروني  ٠مالئم مع نظام ادارة مخزنيه ) كومبيوتر ( ث ـ حاسبه  

  ٠جـ ـ  يجب توفير اجھزة اطفاء كافية توضع في اماكن مناسبة لتسھيل استخدامھا 
  ٠) م  ٣×  م   ١( حـ  ـ قطعة دالله ضوئيه ال تقل قياساتھا عن 

تم خزن ا١١ ة ـ يجب توفير اجھزة تكييف كافيه لكل جزء من مرافق المذخر ي ى غرف ه اضافة ال ة في و عرض االدوي
  ٠االداره ويتم غلق المذخر في حالة خزن او عرض االدوية في اماكن ال يوجد فيھا تكييف ولحين توفير ذلك 

   ٠ـ يجب ان يكون المدير المسؤول عن المذخر غير موظف ويعمل بدوام كامل ، ويتعھد بالدوام في المذخر ١٢
  .  KV  ٣٥حجم ـ يجب توفر مولدة كھربائيه  ١٣
ره ـ ١٤ ) ٢٢(ترفق صورة الصيدالني صاحب االجازة مع المعاملة عند التقديم وفي الكشف على الصيدلية استنادآ للفق

   ٠ ٦/٥/٢٠١٣في  ٥٢من قرار مجلس النقابة المنعقده بالجلسه 
  
  
  
  
  

                                                                           



  للمذاخر واللياقه الكشف لجنة استمارة
  :                                       شف األولي الك)  ١

  .    …………………………أسم المذخر ……………………      أسم الصيدالنـ  
  الرقم              الزقاق                      المحله               الحي                                             

                 عنوان المحل 
          ر الئقغي    الئق  

               لياقة المحل
       المدخل الداخلي   المدخل الخارجي    )م١٠التقل عن (الواجھه   

      م  م  م  واجھة المحل
       ) م مربع٢٥٠التقل عن (المساحه الكلية   الطابق االول    الطابق االرضي  
       م  م  م  لمحلل الخزنية مساحةال
    )٢م ١٢التقل عن (المساحة            ) ٢م ١٢التقل عن ( المساحة   

 ٢م      غرفة ادارة المحل     ٢م  غرفة مدير المحل مساحه اضافية
  غير كافية    كافية      غير جيدة    جيدة  

        توفر وسائل االنارة          التھوية واألضاءة
           غير جيده    وفق المواصفات  

               ارضية المحل
         غير جيده    مطلية وجيدة  

   رئيس لجنة الكشف              جدران المحل
   ٢٠/      /                  غير مطابق للواقع    متوفر ومطابق  

                 مخطط ھندسي
           غير مناسبة    متوفره وجيده  

                            توفر مجرى للماء الصافي ومرافق صحية
  عضو                        عضو            

     /    /٢٠/    /                     ٢٠  
      

  
 

  :الكشف النھائي ) ٢
  بحاله جيده             غير مناسبة             بعدد متوفره                             

                  دواليب عرض االدوية
        غير مناسبة    بحالة جيده    بعدد متوفر  

                  قواعد الخزن البالستيكية
      كنتوري بعدد    اثنان طن بعدد    واحد طن بعدد  

                  مواصفات وحجم اجھزة التكييف
        غير كافية    جيده وكافية    توفر مخطط ھندسي  

                  كفاءة اجھزة التكييف
        غير مناسبة    بحالة جيده    متوفره بعدد  

                  قدم  ١٦ثالجات بسعة 
        متوفرة بعدد        متوفره  

           اطفاءاجھزة       ٢م ١٢غرفة مبرده بمساحة 
        عدد الطابعات    عدد الحاسبات    توفر نظام محاسبة  

                  اجھزة الحاسوب والطابعات 
            عنوان البريد االلكتروني    توفر خط خدمه ثابت  

                  االنترنيت والبريد االلكتروني
            مناسبة ام ال    متوفره باالبعاد  

        :الرقم          3×  1قطعة داللة ضوئية التقل عن 
            منصوبة وكافية ام ال    متوفره بحجم  

        ٢٠/        /  التاريخ              kv 35مولدة كھرباء التقل عن 
                  

                                 رئيس اللجنه               عضو                              عضو                                    
              /     /٢٠/      /                                   ٢٠/     /                          ٢٠  

  




