األوراق الثبوتية الالزمة لمزاولة أعمال اإلدارة الفنية
========================================
أوالً  :األوراق المطلوبة من الصيدلي صاحب الصيدلية :
================================
 -1طلببب يقببد إل ب دي بوا مديريببة الصب ة ت مالببب الناوببدة الواحببدة ت يو ب

يب األس ب اب الداعيببة للييببين المببدير

الفني يلصق علي طابع مالي بقيمة ت25ت ل0س  +.طابع هالل أحمر بقيمة  10ل.س +طابع شهيد
 -2صورة مصدقة حسب األصول عن الوثائق المبررة لغياب الصببيدلي األصببي عببن الصببيدلية مببن اليهببا الرسببمية
المخلصة حسب السبب المبين وي الطلب .
 -3عقببد إدارة ونيببة بببين صبباحب الصببيدلية و المببدير الفنببي مصببدق حسببب األصببول مببن تاتببب باليببدل ومصببدق مببن
الشؤو االجلماعية .

مالحظة

 :وي حال تو اإلدارة الفنية بسبب الوواة يروق ما يلي :

– حصر إرث من الورثة الشرعيين مصدق حسب األصول .
 طلب من الورثة الشرعيين يبين رغبلهم بلييين مدير وني يلصق علي طابع مالي بقيمة ت10ت ل0س . وي حال وجود وتالة من الورثة أو بيض منهم يروق صورة عن الوتالة . إذ من القا ي الشرعي للورثة القاصرين .ثانياً  :األوراق المطلوبة من الصيدلي الراغب باليم تمدير وني :

======================================

يسي وي ديوا مديرية الص ة ت مالب الناودة الواحدة ت يلصق علي طابع مالي بقيمة ت25ت ل0س+
 -1طلب ّ
طابع هالل أحمر بقيمة  25ل.س  +طابع شهيد
 -2وثيقة نقابية تبين الغاية اللي من أجلها من ت لم يمضي عل اسلخدامها أكثر من ثالثة أشهر .
 -3صورة عن اللرخيص الدائم مصدق حسب األصول بالنس ة لصيدليا المدينة .

 -4ال حام علي ت حديث ت  -5بيا بالو ع اليساري للدتور من شع ة اللينيد .
 -6بيا غير عام بالدولة من البريد لم يمضي عليها أكثر من ثالثة أشهر .

 -7تيهد بيد اللوظيف خالل مدة اإلدارة الفنية  -8.صورة عن الهوية الشخصية +صورة شخصية0

مالحظة :

وي حال اإلدارة الفنية لصيدلية وي الريف :

يلصق طابع مالي بقيمة ت25ت ل0س  +طابع مالي بقيمة ت1000ت ل0س عل الطلب .
حمص وي 3ت5ت2017
رئيس شع ة السيال و اللراخيص

مدير ص ة حمص

