
  محافظة الجیزة

  مدیریة الشئون الصحیة 

  الطبیة ............... منطقة 

  إدارة الصیدلیة 

  طلب الترخیص لصیدلیة عامة

  مدیر إدارة الصیدلیة / السید الدكتور 

  تحیة طیبة وبعد ،

  :أرجو الموافقة علي إستخراج ترخیص لصیدلیة وبیاناتي كاآلتي 

  ........................................................................................................: أسم ولقب طالب الترخیص 

  : ......................................................الجنسیة : .................................................... تاریخ المیالد 

  : ................رقم التلیفون ................................................................................. : ...عنوان السكن 

  : ........................................................................أسماء وعناوین الصیدلیات التي أملكھا أو أشارك فیھا 

 : ...................................................عنوانھا ........................................ : ..أسم الصیدلیة  -
 : ...................................................عنوانھا : .......................................... أسم الصیدلیة  -

  : .........................................................................خیصھا األسم التجاري للصیدلیة المطلوب تر
  : ..................................................................................عنوان الصیدلیة المطلوب ترخیصھا 
  ..............................................................: .....................أسم مالك العقار الكائن بھ الصیدلیة 

  : ................................................................................................نوع الترخیص المطلوب 
  ......................................................................................................: أسم مدیر الصیدلیة 

  /            /  تاریخ القید      : ........................... رقم قید صاحب الصیدلیة بسجالت وزارة الصحة 
  /            /تاریخ القید        ............................ : .............رقم قید صاحب الصیدلیة في النقابة 

  /            /تاریخ القید        : ............................. رقم قید مزاولة مدیر الصیدلیة لمھنة الصیدلیة 
  : ...........................................رقم اإلیصال الدال علي سداد رسم النظر 

  /       / تحریرًا في     
  أسم طالب الترخیص                                                 
  / ..............دكتور                                                  
  :................توقیعھ                                                  

................................................................................................................................  
  إیصال

  / ......................................الطلب المقدم من السید / ............................................. أستلمت أنا 
  )الرسوم / المستندات ( مستوفیا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة ......................................... ............بشأن 

  توقیع الموظف المختص /       /               بتاریخ     ........................................ وقید الطلب برقم 
  /                                               ( .............................)  /    التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة      

  
  
  



  القواعد الحاكمة إلجراءات طلب الحصول على الخدمة

ترخیص لصیدلیة عامة بقطاع في شأن تیسیر الحصول على  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  .الصحة والسكان 

الجھات اإلداریة بالنموذج الصادر من وزارة الدولة للتنمیة افداریة بتجدید المستندات واألوراق المطلوبة والرسوم تلتزم 
الالزمة إلجراءات طلب الحصول على ھذه الخدمة والتوقیتات الزمنیة إلنجازھا ، وال یجوز للجھات اإلداریة طلب مستندات 

ى مسمى من المسمیات غیر الواردة النص علیھا في ھذا النموذج مع أخرى أو تحصیل رسوم أو تقاضي مبالغ تحت أ
  -:االلتزام بتقدیم الخدمة في التوقیت المحدد لھا ، ویلغى كل نص أو حكم یخالف ما یلي 

  -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

توافر في إدارة الصیدلة بمدیریة مستندات ترسل بالبرید المسجل بعمل الوصول مرفقة بطلب ترخیص الصیدلیة والم)  ١( 
  :الشئون الصحیة والمناطق الطبیة مجانًا وھى 

 .واألصل الالطالع ... ) جواز سفر / عائلیة / بطاقة شخصیة ( صورة بطاقة تحقیق الشخصیة  -
 شھادة المیالد أو مستخرج رسمى منھا     –.                                     صحیفة عدم وجود سوابق  -
 .إیصال سداد رسم النظر      -) .     مستوفیا الدمغة ( رسم ھندسى للموقع من ثالث صور  -

  :مستندات أخرى مطلوبة للترخیص تقدم الحقًا وھى )  ٢( 

 )إدارة الترخیص الطبیة بوزارة الصحة ( ترخیص مزاولة المھنة مستوفیًا الدمغة  -
اإلدارة المركزیة الصیدلة بوزارة ( صیدلیتین مستوفاة الدمغة شھادة تفید بعدم الملكیة أو المشاركة في أكثر من  -

 ) .الصحة 
شھادة بأن الصیدلى غیر مكلف وال یعمل بالحكومة أو القطاع العام ومضى على تخرجھ أكثر من عام في مزاولة  -

راث أو ما لم تكن قد آلت الملكیة بطریق المی( مھنة الصیدلة في مؤسسة حكومیة أو أھلیة مستوفاه الدمغة 
  ) .الوصیة 

  ) .اإلدارة المركزیة للصیدلیة بوزارة الصحة ( 
 ).آخر إیصال سداد األشتراك في النقابة  –كارنیھ النقابة  –شھادة ( ما یثبت القید في نقابة الصیادلة 

اھا إدارة في بعض الحالت التى تر) ألخ ...صورة عقد إیجار أو تملیك أو فاتورة كھرباء ( ما یفید حیازة الصیدلیة  -
 . الصیدلة 

  -:الرسوم والمبالغ الالزمة الالزمة الداء الخدمة : ثانیا 

رسم النظر یسدد بالخزنیة ) خمسة جنیھات ( جنیة  ٥
من القانون  ١٢المادة ( بموجب إیصال أو بحوالة بریدیة 

  ) . ١٩٥٥لسنة  ١٢٧
ضریبة نوعیة على إیصال سداد ) ثالثون قرشًا ( قرش  ٣٠

 ١١١من قانون ضریبة الدمغة  ٥٤المادة  (رسم النظر 
  ) .وتعدیالتھ  ١٩٨٠لسنة 

رسم تنمیة موارد على إیصال ) عشرة قروش ( قروش  ١٠
  ) .وتعدیالتھ  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون ( سداد رسم النظر 

( ضریبة نوعیة على الرخصة ) ثالثة جنیھات ( جنیة  ٣
 ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون ضریبة الدمغة  ٨٩المادة 

  ) .وتعدیالتھ 
رسم تنمیة موارد على ) عشرة قروش ( قروش  ١٠

  الرخصة 
  ) .وتعدیالتھ  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون ( 
( ضریبة نوعیة على الرخصة ) ثالثة جنیھات ( جنیة  ٣

 ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون ضریبة الدمغة  ٨٩المادة 
  ) .وتعدیالتھ 

رسم تنمیة موارد على ) قروش  عشرة( قروش  ١٠
  الرخصة 

  ) .وتعدیالتھ  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون ( 
  

  -:التوقیت الزمنى : ثالثا 

بالقیام بإجراءات المعاینة وإبالغ طالب الترخیص بالرأى في موعد ال یجاوز ثالثین یومًا من تلتزم جھة اإلدارة  -
دون إبالغ طالب ) ثالثین یوما ( الموقع فوات المیعاد تاریخ قید الطلب بالسجل ویعتبر في حكم الموافقة على 

الترخیص بالرأى ، مع مراعاة آال تقل المسافة بین الصیدلیة المطلوب الترخیص لھا وأقرب صیدلیة عن مائة متر 
. 

  .یتم صرف الرخصة خالل ثالثین یوما من تاریخ المعاینة في حالة اسیتفاء االشتراطات الصحیة  -
یفاء االشتراطات الصحیة للصیدلیة وجب إعطاء الطالب المھلة الكافیة إلتمامھا ثم تعاد المعاینة وفي حالة عدم است

في نھایتھا ویجوز منحة مھلة ثانیة ال تجاوز نصف المھلة األولى فإذا ثبت بعد ذلك أن االشتراطات لم تتم رفض 
  . طلب الترخیص نھائیا 



 ١/٨/١٩٩٩ صدر من وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة بتاریخ  

.............................................................................................................................................
............  

یمكنك االتصال  في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات أو طلب رسوم أو مبالغ إضافیة
 :بإحدى الجھات التالیة 

  ٥٨٦٩١٩٣ت : المحافظة

  بالبرید : الرقابة اإلداریة

  ٢٦٠٣٢٠٠ت : وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة 
  

 

  

 


