
      محافظة 
     مدیریة الشئون الصحیــة 

 قسم الصیدلة /      إدارة 
 

 

 طلب استخراج ترخیص بالعمل لعمال الصیدلیات العامة 

 

 مدیر إدارة الصیدلة / السید الدكتور 

 تحیة طیبة وبعد   

 ..…………………………………….…………………………………أرجو الموافقة على استخراج ترخیص عمل للعامل 

 ……………....………………………………… وعنوانھــا…………………………………………ل بصیدلیة وذلك للعم

 

 .ومرفق طیھ المستندات المطلوبة الستخراج الترخیص 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،

 

        مدیر الصیدلیة                   
 

    /ر                دكتو                                                     
                     

  /      توقیعھ        
 /    /تحریرا فى   

 
 

 محافظة
 مدیریة الشئون الصحیة

 قسم الصیدلیة/ إدارة 
 إیصال 

 .......................................   الطلب المقدم من السید …………...............………………استلمت أنا 
 مستوفیا كافة متطلبات الحصول على الخدمة  مل لعمال الصیدلیات العامة طلب استخراج ترخیص بالعبشأن 

   //  بتاریخ   …………وقید الطلب برقم )  الرسوم –المستندات ( 
 ……………………التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة  

  توقیع الموظف المختص                                                             
         (                        )                                                                                      



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

حصول على الخدمات ال تیسیر فى شأن ١٩٩٨لسنة ) ٤٢٤٨(وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
،   ب وزارة الص حة والس كان    استخراج ترخیص بالعمل لعمال الصیدلیات العامة    طلب خدمةالجماھیریة ومنھا   

 .١/٤/٢٠٠٥تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ 
 )الصحة والسكان  والمحافظات وزارة و   ،إلدارةالجھاز المركزى للتنظیم وا كثمرة للتعاون  بین  ( 

 المبالغ المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة ، و التوقیت ات الزمنی ة المح ددة            و من تحدید للمستـندات واألوراق   
 اإلع  الن  ع  ن رأیھ  ا  ف  ي الطل  ب المق  دم  للحص  ول  علیھ  ا  ، وأي  مخالف  ة  ل  ذلك  ترت  ب           أو،  إلنجازھ  ا

 : المسئولیة  وذلك  على النحو  التالي  
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال
 .واألصل لالطالع ) …جواز سفر/ عائلیة / بطاقة شخصیة ( صورة بطاقة تحقیق الشخصیة * 
 .صحیفة عدم وجود سوابق * 
 .شھادة صحیة بالخلو من األمراض المعدیة * 
 .صورة شخصیة للعامل  تلصق على ترخیص العمل) ١(عدد  •

  
v التأكد من إلمام العامل بالقراءة والكتابةال یمنح الترخیص إال بعد . 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :  ثانیًا
 بیـــــــــان المبلغ

 ملیم جنیھ
لس  نة  ١١١ م  ن ق  انون ض  ریبة الدمغ  ة   ٨٩الم  ادة ( ض  ریبة نوعی  ة عل  ى الت  رخیص   ) ثالث  ة جنیھ  ات (

 ) وتعدیالتھ١٩٨٠
 بفرض رسم تنمیة ١٩٨٤ لسنة١٤٧القانون (رخیص رسم تنمیة موارد على الت) عشرة قروش(

 ).وتعدیالتھ الموارد المالیة 

٣ 
 
- 

 ـ
 

١٠٠ 
 

فى حالة تعدد نسخ أو صور الترخیص التى تح تفظ بھ ا مدیری ة الش ئون الص حیة ل دواعى العم ل             : ملحوظة  
نسخ بھا فال یتحمل المتعامل معھا سوى الضریبة المستحقة على نسخة او صورة واحدة من تلك ال

 .أو الصور 
 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 
 عمل لعمال الصیدلیات العامة مت ى ت وافرت االش تراطات المطلوب ة     تراخیص باستخراج    تلتزم جھة اإلدارة    

 .فى ذات الیوم 
 
 
 
 

 تح ت  أي   في حالة ع دم الحص ول عل ى الخدم ة ف ي التوقی ت المح دد ، أو طل ب مس تندات أو مب الغ إض افیة             
 :مسمى  یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 
 : المحافظــــــــــــــــة  ت  
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئھ الرقابة اإلداریــــة  

 : مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 
 


