
 
     محافظــــــة 

 مدیریة الشئون الصحیــة 
 قسم الصیدلة / إدارة 

 
 طلب الترخیص لصیدلیة عامة

 
 ……………………………………………………/ السید الدكتور 

 تحیة طیبة وبعد     

 :    أرجو الموافقة على استخراج ترخیص لصیدلیة وبیاناتي كآالتي 

 …………………………………………………………………………………………………اسم ولقب طالب الترخیص 

 ………………………………………………… الجنسیة ……………………………………………………تاریخ المیالد 

 ………………………… رقم التلیفون ………………………………………………………………………عنوان السكن 

  -:أسماء وعناوین الصیدلیات التي املكھا أو أشارك فیھا 

 ………………………………………..………………………… عنوانھا ………………………………… اسم الصیدلیة -

 ……………………………………………..…………………… عنوانھا ………………………………… اسم الصیدلیة -

 ………………………………………………………………………..………االسم التجاري للصیدلیة المطلوب ترخیصھا

 ………………………………………………………………..………………………عنوان الصیدلیة المطلوب ترخیصھا 

 …………………………………………………………………………………………اسم مالك العقار  الكائن بھ الصیدلیة 

 ……………………………………………………..………………………………………………نوع الترخیص المطلــوب

 ……………………………………………………………………………………..………………………اسم مدیر الصیدلیة

 /      /    تاریخ القید       ………………رقم قید مدیر الصیدلیة بسجالت وزارة الصحة 

 /      /             تاریخ القید       ……………… ……رقم قید مدیر الصیدلیة فى النقابة 

 /      /تاریخ القید       ..   ………………رقم قید مزاولة مدیر الصیدلیة لمھنة الصیدلة 

 ………………………………رقم اإلیصال الدال على سداد رسم النظر 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 اسم طالب الترخیص           /    /تحریرا فى    

 ………………/       دكتور         

 ………………… توقیع                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 إیصال 
 ……………………………………………………… الطلب المقدم من السید …………………………استلمت أنا 

 –المستندات ( الخدمة  مستوفیا كافة متطلبات الحصول على ……………………………………………………بشأن 
  ………… / …./ … بتاریخ …………وقید الطلب برقم ) الرسوم 

  ……………………التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة  
                                                              توقیع الموظف المختص   

                                                                                (                               )



 
 القواعد الحاكمة إلجراءات  الحصول على الخدمة       

 الجماھیریة ومنھا ول المواطنین على الخدمات حصتیسیر فى شأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٢٤٨(وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
ارد بھذا النموذج لصحة و السكان ، تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوبوزارة ا  خدمة  استخراج  ترخیص لصیدلیة عامة

  من - والسكان  والمحافظات الصحةوزارة   ، والجھاز المركزى للتنظیم واالدارةكثمرة للتعاون  بین    ٢٠٠٨ / ٣  /٢٧   الصادر بتاریخ
على الخدمة ، و التوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى حصول بة للتحدید للمستـندات واألوراق والمبالغ المطلو

 :واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . الطلب المقدم للحصول علیھا 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة :أوال  
   خیص الصیدلیة والمت وافر ف ي إدارة الص یدلة بم دیریات      مرفقة بطلب ترمستندات ترسل بالبرید المسجل بعلم الوصول     

 -:الشئون الصحیة والمناطق الطبیة مجانًا وھى 
 .   واألصل لالطالعبطاقة الرقم القومى صورة -   
 . صورة شھادة المیالد أو مستخرج رسمي منھا-                                   .  صحیفة عدم وجود سوابق -   
 . إیصال سداد رسم النظر-) .               مستوفیا الدمغة( رسم ھندسي للموقع من ثالث صور-   

 :مستندات أخرى مطلوبة للترخیص  تقدم الحقًا وھى 
 ).إدارة التراخیص الطبیة بوزارة الصحة ( ترخیص مزاولة المھنة  مستوفیًا الدمغة  -
 ) اإلدارة المركزیة للصیدلة بوزارة الصحة(ر من صیدلیتین مستوفاة الدمغة شھادة تفید بعدم الملكیة أو المشاركة فى اكث -
شھادة بأن الصیدلي غیر مكلف وال یعمل بالحكومة أو القطاع العام ومضى على تخرجھ أكثر من عام في مزاولة مھن ة     -

 )    المیراث أوالوصیة ما لم تكن قد آلت إلیھ الملكیة بطریق(الصیدلة في مؤسسة حكومیة أوأھلیة مستوفاة الدمغة 
 ) .اإلدارة المركزیة للصیدلة بوزارة الصحة    ( 

 ). أخر إیصال سداد االشتراك في النقابة – كارنیھ النقابة –شھادة (  ما یثبت القید في نقابة الصیادلة 
الت الت ى تراھ ا   فى بعض الح ا )  الخ …………صورة عقد إیجار أو تملیك أو فاتورة كھرباء    ( ما یفید حیازة الصیدلیة      -

 .إدارة الصیدلة  
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیًا
 

  ).١٩٥٥ لسنة ١٢٧ من القانون ١٢المادة ( رسم النظر یسدد بالخزینة بموجب إیصال أو بحوالة بریدیة ) خمسة جنیھات(  جنیھ ٥       
 . ) و تعدیالتھ ١٩٨٠ لسنة  ١١١ من قانون ضریبة الدمغة ٨٩لمادة ا (  على الرخصةضریبة نوعیة) ثالثة جنیھات (   جنیھ ٣     
 ) . وتعدیالتھ١٩٨٤ لسنة  ١٤٧القانون  (رسم تنمیة موارد ) عشرة قروش(   قروش ١٠

 
 

بة فى حالة تعدد نسخ او صور الترخیص التى تحتفظ بھا المدیریة لدواعى العمل بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضری:  ملحوظة 
 .المستحقة على نسخھ او صورة واحدة من تلك النسخ او الصور 

 :التوقیتات  المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 
تلتزم جھ ة اإلدارة بالقی ام ب إجراءات المعاین ة و إب الغ طال ب الت رخیص ب الرأى ف ى موع د ال یج اوز ثالث ین یوم ا م ن ت اریخ قی د الطل ب                     -

 . بالسجل 
دون إبالغ طالب الترخیص بالرأي ، مع  مراعاة أال تقل المسافة بین ) ثالثین یومًا ( على الموقع فوات المیعاد ویعتبر فى حكم الموافقة 

 .الصیدلیة المطلوب الترخیص لھا وأقرب صیدلیة عن مائة متر 
 .      یتم صرف الرخصة خالل ثالثین یوما من تاریخ المعاینة فى حالة استیفاء االشتراطات الصحیة -   

 و فى حالة عدم استیفاء االشتراطات الصحیة للصیدلیة وجب إعطاء الطالب المھلة الكافیة إلتمامھا ثم تعاد المعاینة فى نھایتھا ویجوز 
 .منحھ مھلة ثانیة التجاوز نصف المھلة األولى فإذا ثبت بعد ذلك عدم استیفاء  االشتراطات رفض طلب الترخیص نھائیا

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقیت المحدد ، أو طل ب مس تندات او مب الغ إض افیة تح ت أي  مس مى   یمكن ك                
 :االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 
 :المحافظـة  ت 

  ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المركز الرئیسي بالقاھرة  ت : ھیئھ الرقابة اإلداریـة
 :  داریة بالمحافظة  ت مكتب الرقابة  اإل

 


