األوراق الثبوتية الالزمة لمنح الترخيص المؤقت للصيادلة
 - 1طلب يتقدم به صاحب العالقة في مكتب النافذة الواحدة يلصق عليه الطوابع التالية :
طابع مالي ب  1000ل س طابع هالل أحمرر  -طرابع شرييد* إيصرال مرالي بقيمرة  5000طرابعمالي بقيمة  25ل0س 0يسجل الطلب بديوان مديرية الصحة
الصيدلية ضمن البلدات والقرى الريفية 0

مكتب النافذة الواحدة على أن ت كون

 - 2وثيقة نقابية من نقابة الصيادلة لم يمضي على استخراجيا أكثر من ثالثة اشير تبين الغاية منيا
 - 3بيان بالوضع العسكري بالنسبة للذكور من شعبة التجنيد.

 - 4عقرد بيررع مررن كاترب العرردل مصرردق حسررب األصرول إذا كانررت الصرريدلية قا مررة مرع ضرربك ك ر

مررن

مديرية الصحة وفق القرارات النافذة عدد . 2
 - 5تعيرد وفررق النمرروذج يصرر فيرره الصرريدلي بأنره غيررر مو ر
الدولة ويوقرع أمرام ر ري

وغيرر متعاقررد مررع أي جيرة مررن جيررات

شرعبة السرجال ت و الترراخيص الطبيرة ويلصرق عليره طرابع بقيمرة  25ل0س

 - 6.صورة عن اليوية ال خصية  +.صورة شخصية
 - 7بيان بالوضع من ناحية االلتزام وتسجيله لدى وزارة الصحة يؤخذ من وزارة الصحة
مديرية السجالت والتراخيص

 - 8 .مصن

سحاب نوع جيد

 - 9بناء على القانون رقم  8تاريخ 2008 4 3المتضمن خدمة الريف

وبناء على القرار التنظيمي رقم  27تاريخ 2008 8 11النا م لخدمة الريف والسيما المادة  12منه على ال كل

الترالي يلزم مررن أنيررى خدمرة الريررف مررن ذوي الميرن الطبيررة ولمررن يرغرب باالسررتمرار بمزاولررة المينرة بالحصررول علررى

الترخيص الدا م خالل مدة أقصاها ثالثة أشير من تاريخ انتياء هذه الخدمة .

يعاقب بغرامة مالية وقدرها  100000ل 0س مئة أل

ليرة سورية كل من خال

رقم  9لعام  2017وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال إلى مجل

المادة  4من المرسوم الت ريعي
تأديب النقابة المختصة0

مالحظات :

 أي معامل ة غير مستوفاة األوراق المطلوبة ترد لصاحبيا . على صاحب العالقة اإلطالع على لوحة اإلعالنات في مكترب النافرذة الواحردة لمعرفرة األمراكن ال راغرةلفتح صيدلية و عدد السكان .
حمص في 2017 8 21
ري

شعبة السجالت و التراخيص

مدير صحة حمص
الدكتور حسان الجندي

