األورق المطلوبة لترخيص محل بيع و تجهيز النظارات الطبية /إدارة فنية/
ا

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

يسجل في ديوان مديرية صحة حمص  /مكتب النافذة الواحدددة  /يلصددق يليددب طددا ع
 -1طلب من صاحب المحل وفق النموذج ّ
مالي قيمة  / 25/ل س  +طا ع هالل أحمر قيمة  25ل.س +.صورة ين الهوية يلصق طا ع قيمة /25/ل س
 -2طلب من المدير الفني يلصق يليب طا ع مالي/25/ل0س +طا ع هالل أحمر  /25/ل.س+صورة شخصية يدد2/
 -3صورة ين الهوية الشخصية للمدير الفني  +.طا ع قيمة /25/ل س
 -4مخطط هندسي للمحل يبين المساحة و رقم العقار و العنوان مصدق أصولا من نقا ة المهندسين .يدد/3 /
 -5يقد أجار أو إيارة أو وثيقة ملكية أو يقد شراكة للمحل اسم صاحب المحل مصدق أصولا 0يدد 2
-6صورة ين يقد الدارة الفنية المبرم بين صاحب المحل والمدير الفني مصدق من كاتب العدل يدد/2/
 -7صورة ين الترخيص الدائم للمدير الفني يدد . / 2 /
 -8تعهد التفرغ وفق النموذج يلصق يليب طا ع قيمة  / 25 /ل .س .
 -9غير محكوم للمدير الفني لم يمضي يلى استخراجب أكثر من ثالثة أشهر
 -10صورة شخصية للمدير الفني يدد  . /2/يلصق طا ع قيمة /10/ل س
 -11وثيقة نقابية 0إيصال مالي  /75000/ل س
الشروط المطلوبة :
أ -يجب أن ل تقل المساحة األرضية للمحل ين  /12/م. 2

ب -أن ل يتصل من الداخل عيادة طبية خاصة أو صيدلية أو محل آخر يمارس مهنة أخرى أو محل سكن .
ت -أن ل يمارس ضمن المحل أية مهنة أخرى ل تخص البصريات .
ث -أن تتوفر شروط النظافة المطلوبة في المحل .

ج -يجب أن تتوفر في المحل و صورة دائمة المخبددر الددالتم لتجهيددز النظددارات الطبيددة و بيعهددا و يحتددوت يلددى التجهيدزات
التالية :
 )1جهات قياس قوة العدسة ( فوكومتر ) .
 )2آلة لقص قوالب النظارات الطبية .
 )3جهات لتركيز مطا قة مراكز العدسات الطبية .
 )4جهات جلخ و قص العدسات الطبية شكل آلي أو نصف آلي .
 )5جهات تسخين النظارات البالستكية .
 )6يدة كافية و لواتم خاصة ممارسة المهنة و إلجراء اإلصالحات الالتمة .
*****************************
حمص في 2017/4/29

رئيس شعبة السجالت و التراخيص

مدير صحة حمص
الدكتور حسان الجندت

تعدددهد
أنا الموقع أدناه

ابن

و المرخص برقم ((

)) تاريخ

أتعهد التفرغ أليمال

والدتي
/

/

ويدم ممارسة أت يمل آخر مهما كان نويب

بناء يليب أوقع .
كما أتعهد عدم التعاقد أو التوظيف و ا

حمص في

/

/

200م

طا ع مالي

السم و الشهرة :

 25ل0س

التوقيع :

جرى هذا التوقيع حضورت عد اإلطالع ي لى البطاقة الشخصية رقم /
الصادرة ين أمين السجل المدني بتاريخ

اسم الموظف :

التوقيع :

/

/

م

/

