
  محافظة الجیزة

  مدیریة الشئون الصحیة 

  الطبیة................ منطقة 

  إدارة الصیدلیة 

  طلب إستخراج بالعمل لعمال الصیدلیات العامة

  مدیر إدارة الصیدلیة /  السید الدكتور

  تحیة طیبة وبعد                              

  ..................................................................................أرجو الموافقة علي إستخراج عمل للعامل 

  ..................................................وعنوانھا ............................................ وذلك للعمل بصیدلیة 

  

  .ومرفق طیھ المستندات المطلوبة الستخراج الترخیص 

  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

  مدیر الصیدلیة 

  /دكتور                                                                                               

  توقیعھ                                                                                                

  /     /       تحریرا 

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

  إیصال

  .........................................................الطلب المقدم من السید .......... ...................أنا  أستلمت 

  مستوفیا كافة متطلبات الحصول علي الخدمة ...................................................................... بشأن 

  ............. / ..... / ....بتاریخ ................ وقید الطلب برقم ) الرسوم  –المستندات ( 

  ........................... التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 

  توقیع الموظف المختص 

                                                                                                          (                                )  

  



  طلب الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إلجراءات 

في شأن تیسیر الحصول على خدمة استخراج ترخیص بالعمل  ١٩٩٨لسنة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
  .لعمال الصیدلیات العامة بقطاع الصحة والسكان 

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

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

  -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  واألصل الالطالع ... ) جواز سفر / عائلیة / بطاقة شخصیة ( صورة بطاقة تحقیق الشخصیة. 
  صحیفة عدم وجود سوابق. 
  شھادة صحیة بالخلو من األمراض المعدیة. 
  شخصیة للعامل تلصق على ترخیص العمل  صورة) ١(عدد 
  ال یمنح الترخیص اال بعد التأكد من إلمام العامل بالقراءة والكتابة. 

  - :الرسوم والمبالغ الالزمة الالزمة الداء الخدم : ثانیا 

  جنیة  ملیم  بیـــــــــــــــــــــان  المبلغ

  ـ
١٠٠  

٣  
  ـ

 ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون ضریبة الدمغة  ٨٩المادة ( ضریبة نوعیة على الترخیص ) ثالثة جنیھات (
  ) وتعدیالتھ 

بفرض رسم الموارد  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون ( رسم تنمیة موارد على الترخیص ) عشرة قروش (
  )المالیة وتعدیالتھ 

  

  -:التوقیت الزمنى : ثالثا 

  .ج تراخیص عمل لعمال الصیدلیات العامة متى توافرت االشتراطات المطلوبة في ذات الیوم تلتزم جھة اإلدارة باستخرا

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

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

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

  ٥٨٦٩١٩٣ت : حافظـــــــــــــــــــــة      الم

  بالبرید : الرقابة اإلداریـــــــــــــة     

 ٢٦٠٣٢٠٠ت : وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة 

 


