األوراق المطلوبة لفتح مستودع لتجارة األدوية والمواد الكيماوية
األوراق المطلوبة للمدير الفني ( الصيدالني):
-1طلب وفق النموذج يسجل في ديوان مديرية الصحة  /مكتب النافذة الواحدة  /يلصق عليه الطوابع المالية التالية :
طابع بقيمة  / 25 /ل س  +طابع هالل أحمر بقيمة /25/ل.س طابع شهيد.
 -2إيصال مالي بقيمة  /1000/ل0س لإلجازة األولى وللتجديد0
 -2صورة عن الترخيص الدائم ملصق عليه طابع مالي بقيمة  / 25 /ل س و طابع شهيد ومصدق حسب األصول من
شعبة السجالت و التراخيص في مديرية الصحة عدد/2/يبين بأنه تم تسديد رسم طابع الترخيص الدائم0

 -3وثيقة نقابية صادرة عن فرع نقابة الصيادلة المختص مبينا عليها سبب المنح لم يمضي على استخراجها أكثر من

ثالثة أشهر .

 – 4بيان بالوضع العسكري للذكور 0
 -5تعهد تفرغ  -وفق النموذج  -من الصيدلي صاحب اإلجازة بقبوله للعمل و انقطاعه عن أي عمل آخر مهما كان
نوعه سواء كان خاص أو عام يلصق عليه طابع مالي بقيمة  / 25 /ل س .
 -6بيان من السجل العام للعاملين في الدولة يثبت عدم توظيف صاحب اإلجازة يأخذ من مديرية البريد لم يمضي على
استخراجه أكثر من ثالثة أشهر  -7 0صورة شخصية عدد0/1/
 -8سجل عدلي  /ال حكم عليه  /لم يمضي على استخراجه أكثر من ثالثة أشهر .
 -9صورة عن الهوية الشخصية ملصق عليها طابع مالي بقيمة  / 25 /ل س مصدق من شعبة السجالت و التراخيص0

األوراق المطلوبة من صاحب المستودع:
 -1طلب من صاحب المستودع ملصق عليه طابع مالي بقيمة  /25/ل0س و ممهورة بخاتم المستودع0
 -2اضبارة كالسور عرض  / 6 /سم من النوع الجيد عدد  / 2 /للوزارة و المديرية .

 -3مخطط المستودع على  /3/نسخ مصدقين حسب األصول من نقابة المهندسين توضح المساحة الداخلية دون حساب
أي وجائب على أن يذكر ويكتب بشكل واضح على المخطط المساحة الكلية= 40م0 2
 -4عقد ادارة فنية أو شراكة بين صاحب المستودع والمديرالفني مصدق أصوال من الكاتب بالعدل لمدة ثالث سنوات
 -5صورة عن الهوية الشخصية يلصق عليها طابع مالي بقيمة /10/ل0س مصدقة من شعبة السجل0
-6وثيقة من السجل التجاري مصدق حسب األصول0

 -7إيصال مالي بقيمة  /250000/ل0س لإلجازة األولى0
 -8الحكم عليه لم يمضي على استخراجه أكثر من ثالثة أشهر0

 -9في حال تقدم المدير الفني الصيدالني بطلب فتح مستودع يطلب منه تقديم وثيقة من السجل التجاري مصدقة
أصوال"0
 -10قائمة بأسماء الموزعين المعتمدين ممهورة بخاتم المستودع ومصدقة من مديرية الصحة المعنية 0

تنويــه:

يحق لكل صيدلي وصاحب مستود ع الحصول على ترخيص الذن فتح مستودع لتجارة األدوية والمواد الكيماوية

وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم /46ت تاريخ  2010/8/1وذلك في كل من المناطق التالية:
تلكلخ – تدمر – المخرم -القصير -الرستن

مالحظة هامة:

يتم التجديد لترخيص فتح مستودع أدوية كل ثالث سنوات اعتبارا" من تاريخ صدور الترخيص

األول شريطة أن يتقدم صاحب المستودع بطلب التجديد أصوال" خالل الشهر األخير من السنة الثالثة لصدور الترخيص

على أن يستوفي مبلغ /75000/خمس و سبعون ألف ليرة سورية عند كل تجديد وفي حال انقضاء مدة الثالث سنوات
ولم يتقدم صاحب المستودع بطلب التجديد خالل المدة المذكورة أنفا يغلق ويختم بالشمع األحمر المستودع ويصبح الرسم

المطلوب إذا رغب صاحب المستودع تجديد ترخيصه ضمن المدة القانونية /75000/خمس و سبعون ألف ليرة سورية

رسم التجديد إضافة إلى غرامة قدرها /50000/خمسون ألف ليرة سورية فقط0

شروط خاصة لترخيص المستودع :

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

 -1أن تكــون مســاحة المســتودع  / 40 /م 2للمســتودع دون ســماكة الجــدران الــذي ســيحدث بعــد نفــاذ المرســوم التشــريعي
رقم /24/لعام 2010

 -2أن تكــون مســاحة المســتودع /30/م 2للمســتودع المــرخص والقــائم قبــل صــدور المرســوم التشــريعي رقــم  /24/لعــام
2010
 -2أن يتوفر في المستودع الخزا ئن الكافية للتخزين ومكيف يعمل على الكهرباء مــع جهــاز مــاص للرطوبــة مقيــاس للحـرارة

والسجالت الخاصة بالمستودع وتعلــق علــى المســتودع لوحــة زجاجيــة يــدون فيهــا اســم المــدير الفنــي واســم المســتودع وفــق
ترخيصه0

 -3أن يكون المستودع مفصوال فصال تامــا عــن أي محــل للســكن أو عيــادة أو صـ يدلية أو غيــر وتعلــق اإلجــازة الممنوحــة
من قبل وزارة الصحة على حائط المكتب .

مالحظة  :تعتبر هذ التعليمات نافذة من تاريخ 2017/5/7

أي معاملة غير كاملة ترد إلى أصحاب العالقة لحين استكمال األوراق 0
حمص في 2017/5/7

رئيس شعبة السجالت و التراخيص الطبية

مدير صحة حمص
الدكتور حسان الجندي

