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شددامج هعلزددب لدداإ لاااا اإأال ددة للمعددام ا العائددأص

لقددأ دّ د زأا ة الص ال د ز ة العامددة أل ددج هددة
لم ل ة ال

ألة ةلمخهلف الأةائل الهالعة ل ا.

قسم هذا الأل ج الى دللعة دقسام ه :
 .1أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف م ل ة ال

ألة (ال

 .2أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف أائلص الهفه ش ال

ا الثان )

أل

 .3أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف أائلص المخألاا
 .4أل ج إ لاااا هسع ل األأة ة ف للنان
ةهأه هذه الم مةّة اسهكماالً لما كان قأ

أل سالقاً:

 أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف م ل ة ال

ألة (ال

 أل ج إ لاااا هس ج األأة ة ةالمسه ضلاا ال

أالن ة ف للنان

ا األةج)

 أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف أائلص إسه لاأ ةه أ ل األأة ة
أف الأل ج الى هةض ح المسهنأاا ال

مة ةملا ج س ل المعاملدة لي دة هسد ج م مزدة د د اال الع قدة

ةهلش أ ّ قه م مع الة أاا المعن ة ف الة الص ةإ الة دي سةا هفاهم مع المةظف ن ،ةذلك اسدهناأاً الدى
القةان ن ةاألنظمة الملّ ة اإ لاا .
أه هذا العمج مدن ضد من س اسدة ال كدم اللشد أ فد ة الص ال د ة العامدة ،ةالهد هعهمدأ ّلدى هةضد ح
ةهلس د ا اإ ددلااا ا ةالشددفاف زة ف د اهخدداذ القددلالا ةس د ل المعددام ا ل ددأف هس د ج ّمل ز ددة المسدداالة
ةهمك ن المةاان من المااللة ل قه لعأ اسهكماله ملفه ةق امه لةا لاهه.
ز
لمةظف م ل ة ال
إنز هذا اإن ا هة ثملص م ةأ ماّ

ألة ف مخهلف ة أاه ا ةللنامج ال د ز ة

اإلكهلةن دة ،ةلددم كدن ل ه قددب لدةال كفددااص ةمثدداللص كدج مددن أ .كةل دا لّ ددأي ةأ .ل هدا كددلم ةأ .أ انددا
شللج ةأ .مالي هل

مال ةأ.سة ان أ اال ةالس أص ل نا الة ملاأ ممزا قهضد الهنة ده لمدا قةمدةن لده

ث شكج هذا العمج ةا أاً من ان ا اه م المهع زأأص.

مأ ل ّام ة الص ال
أ .ةل أ ّمزال

ز ة العامة
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 .1مق ّدمة
يهددده هددلا الدددليل إلددى تجديددد المسددتندات الالزمددة والشددروط المفروضددة والمراحددل التددي تمددر بهددا
المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة في وزارة الصحّة بغية تسهيل مهمة أصحاب العالقة والمدوففين
على ح ٍد سواء وهو يأتي تطبيقا ا لقرار معالي وزيدر الصدحّة رقدم  1635/1تداريخ  9تشدرين األول 2213
والمتعلّق باعتماد دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة والدوائر التابعة لها.
يأتي هلا الدليل تكملة" للجزء األول اللي أنجز في العدام الماضدي ويتضدمن جميدع المعلومدات حدول بداقي
الخدمات التي تق ّدمها مصلحة الصيدلة باإلضافة الدى نمداذج اإلسدتمارات والقدوانين واألنظمدة التدي ترعدى
هله المعامالت.
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 .2موقع مصلحة الصيدلة ضمن هيكلية وزارة الص ّحة العامة
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 .3مهام مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة
تتبع مصلحة الصيدلة الى مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة.
تتولى مصلحة الصيدلة:
 االشراه الفني على سير العمل في المؤسسات الصيدالنية . درس وتحضير معامالت الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات ومستودعات االدويةوكل ما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
 القيام بالدراسات الالزمة إلعداد مؤشر أسعار االدوية. درس طلبات إستثمار مصانع االدوية. اإلشراه و مراقبة عمل الدوائر التابعة لها . التوقيع على إذن التسويق لألدوية المصنّعة محلياأ بغية التصدير.يلحق بمصلحة الصيدلة:
 دائرة المخدرات
 دائرة استيراد االدوية وتصديرها
 دائرة التفتيش الصيدلي
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 .4تعريف المصطلحات
نموذج اإلستمارة :هي اإلستمارة التي يملؤها صاحب العالقة مباشرةا أو بواسطة وكيله بغية الحصول
على ترخيص أو خدم ٍة ما من الوزارة وتكون هله اإلستمارة معدة مسبقا ا من قبل اإلدارة وفقا ا لنظام موحد
لتصميم وترتيب وتسمية اإلستمارة.
مقدّم الطلب  :هي الجهة التي ستستفيد من الغاية التي من أجلها تم تقديم اإلستمارة .والجهة المستفيدة من
اإلستمارة ليست بالضرورة هي نفسها الجهة التي تقدم أو توقع على اإلستمارة بحيث من الممكن أن تقدم
اإلستمارة من وكيل أو مفوض عن صاحب العالقة األساسي اللي يستفيد من اإلستمارة.
الشروط المطلوبة :تحديد المتطلبات الواجب توافرها لتقديم الطلب.
المستندات المطلوبة:الئحة المستندات المطلوب ارفاقها باإلستمارة ليتم قبول الطلب وتسجيله في الوحدة
المختصة.
الرسوم المتوجبة :قيمة الطوابع المالية التي يجب أن تلصق على المعاملة او المبالغ المتوجب دفعها.
أيام تقديم الطلبات :األيام التي تقبل فيها الوحدة المختصة الطلب الملكور.
الرابط على الموقع اإللكتروني :العنوان اإللكتروني للصفحة المتعلقة باالستمارة الخاصة بالمعاملة
الملكورة وحيث يمكن تنزيلها وحفظها إلكترونياا.
القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقدّمة :القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم والملكرات التدي
تر عى الخدمة المطلوبة من الوزارة للتحقق ما إذا كانت هنالك أية بياندات أو شدروط أو مسدتندات مطلدوب
تطبيقها وفقا ا لهله القوانين واألنظمة.
إجراءات سير المعاملة :الخطوات التفصيلية أو المراحل التي تمر فيها المعاملة من تاريخ تقدديمها ولغايدة
إنتهائهددا وتسددليمها لصدداحب العالقددة بهددده التوضدديح للمددواطن المدددة الزمنيددة والدراسددة التددي تخضددع لهددا
المعاملة من قبل المعنيين في الوزارة.
مخطط سير المعاملة ) :(Flow chartرسم تصويري للمراحل التي تمر بها المعاملة من تاريخ تقدديمها
ولغاية إنتهائها وتسليمها لصاحب العالقة حيث يكون أكثر وضوحا ويمكن بواسطته تتبع التسلسدل الزمندي
لخطوات المعاملة.
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الخدمات المقدّمة في مصلحة الصيدلة
 .5طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل
مستشفى
 .5.1مقدم الطلب:
يق ّدم الطلب الصيدلي الحالي للمستشفى بحضور الصيدلي الجديد المكلّف.
 .5.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. يتم تقديم الطلب بحضور الصيدليين. .5.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل مستشفى MPH21-
 5معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي المكلّف ومدير المستشفى.
 .2إخراج قيد ال يتعدى تاريخه أكثر من ثالثة أشهر أو صورة عن الهوية مصدقة من المختار.
 .3سددجل عدددلي ال يتعدددى تاريخدده أكثددر مددن ثالثددة أشددهر صددورة طبددق األصددل عددن عقددد عمددل بددين
الصيدلي المكلف والمستشفى مصدق من كاتب العدل.
 .4إفادة سكن مصدقة من المختار وممهورة بختمه.
 .5صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلة.
 .6صورة طبدق األصدل مصددقة عدن إفدادة انتسداب إلدى النقابدة علدى ان ال يعدود تاريخهدا ألكثدر مدن
ثالث سنوات.
 .7كتاب إستقالة من الصيدلي القديم مصدق من إدارة المستشفى.
 .8صورة عن كتاب تكليف الصيدلي القديم الصادر عن مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.
 .9صورة طبق األصل عن رخصة صيدلية المستشفى.
 .5.4الرسوم المتوجبة:
طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب.

 .5.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات الى مصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء.
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 .5.5أيام استالم المعاملة:
يتم تسليم المعامالت كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية
داخل مستشفى على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-5.aspx
 .5.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .5.5إجراءات سير المعاملة
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لمستشفيات بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصدلحة الصديدلة مرفقدة بمحضدر كشدف بدالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة
وموقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة لتُدرس في مصلحة الصيدلة.
 .7يدنظم اربدع كتدب احددهما موجده الدارة المستشدفى والثداني يتضدمن تكليدف الصديدلي الجديدد والكتداب
الثالث يتضمن اخل العلم باستقالة الصيدلي القديم اما الكتاب الرابع فيتعلق بعمليدة تسدلم وتسدليم المدواد
الخاضعة الحكام قانون المخدرات بين الصيدليين.
 .8تُوقِع الكتب من رئيس مصلحة الصيدلة .
 .9تسلم الكتب الى الصيدلي الجديد بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.

9

.5.15

مخطط سير المعاملة )(Flow chart
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 .5طلب تختيم سجل وصفات طبية
 .5.1مقدم الطلب
يق ّدم الطلب الصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة.
 .5.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .5.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب تختيم سجل وصفات طبية  MPH21-7معبأ حسب األصول وموقّع من
الصيدلي مقدم الطلب.
 .2نسخة مصدقة عن رخصة الصيدلية.
 .5.4الرسوم المتوجبة:
 طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب. .5.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تختيم سجل وصفات طبية على موقع الوزارة اإللكتروني
وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-7.aspx
 .5.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.11

 .5.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُوقِع السجل رئيس مصلحة الصيدلة .
 .4يسلم السجل الى الصيدلي صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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101.6

مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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.5

طلب فتح خزانة أدوية
 .5.1مقدم الطلب:
يق ّدم الطلب الطبيب صاحب العيادة.
 .5.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .5.3المستندات المطلوبة:










نموذج طلب فتح خزانة أدوية  MPH21-8معبأ حسب األصول وموقّع من الطبيب مقدم الطلب.
اخراج قيد اصلي.
ثالث صور فوتوغرافية مصدقة من المختار.
صورة طبق األصل عن إجازة معاطاة مهنة الطب العام.
افادة انتساب لنقابة األطباء.
إفادة سكن.
افادة مختار البلدة يفيد بأن أقرب صيدلية إلى خزانة األدوية تبعد على األقل خمسة كيلومتر.
سند ايجار مصدق ومسجل عليه اسم وختم رئيس البلدية او سند ملكية مسجل لدى كاتب العدل.
في حال توقيع عقد اإليجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد (ومن نفس
كاتب العدل).
خريطة تبين موقع الخزانة داخل العيادة مصدقة من نقابة المهندسين.

 .5.4الرسوم المتوجبة:
 طوابع مالية بقيمة  25ألف ل.ل( .طابعين  12.222ل.ل ،.طابع  5.222ل.ل). طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب. .5.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لىمصلحة الصيدلة الخميس ما بين الساعة  12 -12فقط
 .5.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب فتح خزانة أدوية على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله
على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-8.aspx
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 .5.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .5.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3تُرسل المعاملة الى التفتيش الصديدلي ( دائدرة التفتديش الصديدلي بالنسدبة لمحافظدة بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات االخرى عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصدلحة الصديدلة مرفقدة بمحضدر كشدف بدالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة
وموقع من قبلهم ومن قبل الطبيب صاحب العالقة.
 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي و التأشيرفي حال الموافقة.
 .7تحال الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي و التأشيرفي حال الموافقة.
 .8تحال الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى رقما و تاريخا .
 .12تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .11يسلم القرار الى الطبيب صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .5طلب تكليف ص يدلي قانوني بالتواجد في الحرم الجمركي ومتابعة
المعامالت في وزارة الصحة العامة من قبل مستودع أدوية
 .5.1مقدّم الطلب:
يقدددد ّدم الطلددددب الصدددديدلي المكلددددف بالتواجددددد فددددي الحددددرم الجمركددددي ومتابعددددة المعددددامالت فددددي
وزارة الصحة العامة.
 .5.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .5.3المستندات المطلوبة:








نموذج طلب تكليف صيدلي قانوني بالتواجد في الحرم الجمركي ومتابعة المعامالت في وزارة
الصحة العامة من قبل مستودع أدوية  MPH21-10معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي
مقدم الطلب.
اخراج قيد ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر او صورة طبق األصل مصدقة عنه او صورة
مص ّدقة عن الهوية
سجل عدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر
إفادة سكن للصيدلي المكلف
صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلة
صورة طبق األصل عن انتساب النقابة مصدقة من النقابة
صورة طبق األصل عن رخصة مستودع األدوية

 .5.4الرسوم المتوجبة:
 طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب. .5.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يوم الخميس
 .5.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تكليف صيدلي قانوني بالتواجد في الحرم الجمركي ومتابعة
المعامالت في وزارة الصحة العامة من قبل مستودع أدوية على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على
الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-10.aspx
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 .5.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .5.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .5يُوقِع الكتاب رئيس مصلحة الصيدلة .
 .6يسلم الكتاب الى الصيدلي صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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.5

طلب إلنابة صيدلي في إدارة صيدلية مستشفى
 .5.1مقدّم الطلب:
الصيدلي المسؤول والمناوب معا ا
 .5.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .5.3المستندات المطلوبة:
.1نموذج طلب إلنابة صيدلي في إدارة صيدلية مستشفى  MPH21-14معبأ حسب
األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2صورة طبق األصل عن رخصة صيدلية المستشفى.
 .3صورة طبق األصل عن كتاب تكليف الصيدلي المسؤول الصادر عن مصلحة الصيدلة
في وزارة الصحة العامة.
 .4صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيادلة للصيدلي المناوب.
 .5صورة طبق األصل مصدقة عن إفادة انتساب النقابة للصيدلي المناوب.
 .6سجل عدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر
.7إفادة سكن
 .5.4الرسوم المتوجبة:

طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.
 .5.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء
 .5.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .5.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إلنابة صيدلي في إدارة صيدلية مستشفى على موقع الوزارة
اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
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http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-14.aspx
 .5.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل الصيدلي المسؤول والمناوب معا ا فقط. .5.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسددل المعاملددة الدددى التفتدديش الصدديدلي ( دائدددرة التفتدديش الصدديدلي بالنسدددبة لمستشددفيات بيدددروت أو
التفتيش الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصدلحة الصديدلة مرفقدة بمحضدر كشدف بدالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة
وموقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال الى معالي الوزير للتوقيع في حال الموافقة.
 .12تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى رقما ا و تاريخاا.
 .11تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .12يسلم الكتاب الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .15طلب نقل موقع صيدلية داخل مستشفى من مكان إلى آخر
.15.1

مقدّم الطلب:

الصيدلي المسؤول عن إدارة صيدلية المستشفى.
.15.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..15.3

المستندات المطلوبة:

 .1نموذج طلب نقل موقع صيدلية داخل مستشفى من مكان إلى آخر معبأ حسب األصول
وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2صورة مصدقة عن رخصة الصيدلية.
 .3صورة مصدقة عن رخصة استثمار المستشفى.
 .4صورة عن تكليف الصيدلي بإدارة صيدلية المستشفى.
 .5خريطة موقعة من مهندس مصدقة من نقابة المهندسين ،تبين في أي طابق تقع والترتيبات
الداخلية للصيدلية بما فيها حمام ومختبر وخزانة حديدية.
.15.4

الرسوم المتوجبة:

 طوابع مالية بقيمة  25.222ل.ل( .طابعين بقيمة  12.222كل واحد ،وطابع بقيمة )5.222 طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب..15.5

أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء

.15.5

أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت

.15.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب نقل موقع صيدلية داخل مستشفى من مكان إلى آخر على
موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
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http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-15.aspx
مالحظات:

.15.5

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.إجراءات سير المعاملة:

.15.5

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي (دائرة التفتيش الصيدلي بالنسدبة لمستشدفيات بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .7تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى رقما ا و تاريخا ا .
 .12تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .11يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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...

طلب تعديل اإلسم التجاري لمستودع أدوية مرخص

.11.1

مقدّم الطلب:

الصيدلي المدير الفني لمستودع األدوية.
.11.2

الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. يسلم الترخيص لتعديل اإلسم التجاري لمستودع األدوية فقط الى الصيدلي المدير الفنيكل األيام بإستثناء السبت

.11.3

المستندات المطلوبة:

 .1نموذج طلب تعديل اإلسم التجاري لمستودع أدوية مرخص  MPH21-19معبأ حسب
األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2صورة طبق األصل عن براءة ذمة من وزارة المالية صالحة لتغيير اسم المستودع.
 .3صورة طبق األصل عن براءة ذمة من الضمان اإلجتماعي شاملة او استثنائية صالحة لتغيير
اسم المستودع.
 .4صورة طبق األصل عن براءة ذمة من البلدية صالحة لتغيير اسم المستودع.
 .5نظام الشركة
 .6صورة طبق األصل عن محضر الجمعية العمومية للشركة لتعديل إسم مستودع األدوية
مص ّدق أصوالا من السجل التجاري
 .7صورة طبق األصل عن رخصة المستودع
 .8صورة طبق األصل عن تعديل اإلسم في السجل التجاري مع صورة طبق األصل عن الطلب
المقدم لتعديل اإلسم في السجل التجاري
 .9أ -سند اإليجار بإسم الشركة الجديدة (إذا لم يكن اإليجار بإسم الصيدلي فقط) مسجل لدى
كاتب العدل ومسجل في البلدية تحت رقم وتاريخ وموقع من رئيس البلدية وممهور بختمه مع
صورة طبق األصل عنه موقعة وممهورة من رئيس البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق
من قائمقام او محافظ مرفق بإفادة من قائمقام أو محافظ بعدم وجود بلدية).
ب -سند الملكية بإسم الشركة مع نسخة عنه عليه طابع مالي بقيمة  1222ل.ل.
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 .12في حال توقيع عقد اإليجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد (ومن
نفس كاتب العدل)
الرسوم المتوجبة:

.11.4

طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب.
أيام تقديم الطلبات:

.11.5

تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يوم الخميس
أيام استالم المعاملة:

.11.5
يوم الخميس

الرابط على الموقع اإللكتروني:

.11.5

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تعديل اإلسم التجاري لمستودع أدوية مرخص على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-19.aspx
مالحظات:

.11.5

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل الصيدلي المدير الفني فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.إجراءات سير المعاملة:

.11.5

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخدل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3تُرسل ا لمعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لمستودعات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المسؤول.
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 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .7تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9يحال القرار الى مصلحة الصيدلة.
 .12ينظم وصل ويسلم الى صاحب العالقة.
 .11ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة.
 .12تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما و تاريخا .
 .13تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .14يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .12طلب إنابة صيدلي في إدارة صيدلية أو مستودع أدوية لمدة سنة
أو أقل من سنة
.12.1

مقدّم الطلب:

الصيدلي المسؤول عن إدارة صيدلية أو مستودع أدوية
.12.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..12.3

المستندات المطلوبة:

خاص بالصيدلية:
 .1نموذج طلب إنابة صيدلي في إدارة صيدلية أو مستودع أدوية لمدة سنة أو أقل من سنة
 MPH21-24معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2كتاب من الصيدلي صاحب الصيدلية بتكليف صيدلي إلدارة الصيدلية لمدة سنة أو أقل
(طابع مالي بقيمة  1222ل.ل.).
 .3صورة طبق األصل عن رخصة الصيدلية.
 .4كتاب من الصيدلي بأنه ال يزاول أية مهنة صيدالنية أخرى ومتفرغ إلدارة الصيدلية (طابع
مالي بقيمة  1222ل.ل.).
 .5صورة طبق األصل مصدقة من النقابة عن إفادة انتساب لنقابة الصيادلة للصيدلي المكلّف.
 .6صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المكلف.
 .7في حال وجود تكليف سابق صادر عن مصلحة الصيدلة على أصحاب العالقة ابرازه مع
المستندات المطلوبة.
 .8في حال التكليف لمدة سنة يجب ابراز تقرير طبي للعالج في الخارج او إفادة بالدراسة في
الخارج.
خاص بمستودع األدوية:
 .1صورة طبق األصل عن رخصة مستودع األدوية
 .2صورة طبق األصل مصدقة من النقابة عن إفادة انتساب لنقابة الصيادلة
 .3صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلة
30

 .4اخراج قيد أو صورة عن الهوية مصدقة من المختار.
 .5في حال وجود تكليف سابق صادر عن مصلحة الصيدلة على أصحاب العالقة ابرازه مع
المستندات المطلوبة.
 .6في حال التكليف لمدة سنة يجب ابراز تقرير طبي للعالج في الخارج او افادة بالدراسة في
الخارج.
.12.4

الرسوم المتوجبة:

طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.
.12.5

أيام تقديم الطلبات:

تق ّدم الطلبات لىمصلحة الصيدلة كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.12.5

أيام استالم المعاملة:

كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.12.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إنابة صيدلي في إدارة صيدلية أو مستودع أدوية لمدة سنة أو
أقل من سنة على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-24.aspx

.12.5

مالحظات:

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت..12.5

إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم
في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي .
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 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لمستشفيات بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على الكتاب.
 .12تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى الكتاب رقما ا و تاريخا ا .
 .11تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .12يسلم الكتاب الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .13طلب إتخاذ شركاء في مستودع أدوية في حال مستودع األدوية
مرخص
 .13.1مقدّم الطلب:
الصيدلي المدير الفني في مستودع األدوية
 .13.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .13.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب إتخاذ شركاء في مستودع أدوية في حال مستودع األدوية مرخص MPH21-25
معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2اخراج قيد أو صورة عن الهوية مصدقة من المختار.
 .3سجل عدلي ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر.
 .4براءات ذمة مالية  -بلدية وضمان
 .5صورة عن رخصة مستودع األدوية (طابع مالي بقيمة ألف ل.ل).
 .6إفادة انتساب النقابة (صورة طبق األصل مصدقة من نقابة الصيادلة للصيدلي المدير الفني)
 .7صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المدير الفني.
 .8افادة سكن للصيدلي المدير الفني مصدقة من المختار وممهورة بختمه.
 .9شهادة تسجيل المستودع في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة األولى مع
الكتاب المقدم من الصيدلي او الشركة للحصول على هلا السجل (محكمة البداية)
 .12جمعية عمومية والمتعلقة بالتعديل
 .11عقد اإليجار بإسم الشركة أو بإسم الصيدلي المدير الفني مسجل لدى كاتب العدل ومسجل في البلدية
تحت رقم وتاريخ وموقع من رئيس البلدية وممهور بختمه مع صورة طبق األصل عنه موقعة
وممهورة بختم رئيس البلدية وختم البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقام او محافظ
ويرفق بإفادة من قائمقام او محافظ بعدم وجود بلدية) على ان يكون وجهة اإلستعمال مستودع ادوية
فقط.
 .12في حال توقيع عقد اإليجار من وكيل يرفق بصورة عن الوكالة بتاريخ جديد.
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 .13رسم مفصل للمستودع وترتيباته الداخلية يبين وجود مدخل خاص ،موقع الخزانة الحديدية ،مكتب
الصيدلي وغرفة التخزين ،اسم المالك ،اسم الشركة ،الطابق ،رقم العقار والمنطقة موقع من مهندس
ومصدق من نقابة المهندسين.
 .13.4الرسوم المتوجبة:
 طوابع مالية بقيمة خمسة وعشرين ألف ل.ل( .طابعين  120222ل.ل .وطابع  50222ل.ل). طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب. .13.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة طيلة أيام العمل الرسمي.
 .13.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .13.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إتخاذ شركاء في مستودع أدوية في حال مستودع األدوية
مرخص على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-25.aspx
 .13.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .13.5إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم
في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي في حال شمل التغيير صيدلي شريك.
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 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لمستودعات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع قرار.
 .7تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .8تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .12تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .11يحال القرار الى مصلحة الصيدلة.
 .12ينظم وصل ويسلم الى صاحب العالقة.
 .13ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة.
 .14تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
 .15تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .16يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .14طلب تكليف صيدلي إلدارة قسم اإلنتاج أو قسم التحاليل في
مصنع أدوية أو شركة المختبرات
 .14.1مقدّم الطلب:
الصيدلي المدير الفني في مستودع أدوية او شركة مختبرات
 .14.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .14.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب تكليف صيدلي إلدارة قسم اإلنتاج أو قسم التحاليل في مصنع أدوية أو شركة
المختبرات  MPH21-26معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
 .2اخراج قيد افرادي للصيدلي مصدق ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر أو صورة عن
الهوية مصدقة من المختار.
 .3سجل عدلي للصيدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر.
 .4افادة سكن للصيدلي مصدقة من المختار و ممهورة بختمه.
 .5صورة طبق االصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة.
 .6صورة طبق االصل مصدقة عن افادة االنتساب لنقابة الصيادلة على ان تكون مصدقة أكثر
من سنة.
 .7صورة طبق األصل عن إجازة استثمار المصنع طبق األصل مصدقة
 .8عقد عمل بين الصيدلي المكلف وإدارة المصنع من كاتب عدل  +صورة طبق األصل عن
عقد العمل مصدق من الكاتب العدل.
 .9في حال تكليف صيدلي مكان الصيدلي المستقيل يرفق صورة عن التكليف وكتاب اإلستقالة
 .14.4الرسوم المتوجبة:
طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.
 .14.5أيام تقديم الطلبات:
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تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يوم الخميس
 .14.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .14.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تكليف صيدلي إلدارة قسم اإلنتاج أو قسم التحاليل في مصنع
أدوية أو شركة المختبرات على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-26.aspx
 .14.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .14.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم
في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .5يُوقِع الكتاب رئيس مصلحة الصيدلة .
 .6يسلم الكتاب الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .15طلب إجازة توسيع مساحة صيدلية أو مستودع أدوية
 .15.1مقدّم الطلب:
الصيدلي صاحب الصيدلية او مستودع األدوية
 .15.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .15.3المستندات المطلوبة:
 .1نمدددوذج طلدددب إجدددازة توسددديع مسددداحة صددديدلية أو مسدددتودع أدويدددة  MPH21-27معبدددأ حسدددب
األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
خاص بالصيدلية:
 .2صورة طبق االصل عن رخصة صيدلية عليها طابع مالي بقيمة الف ل.ل.
 .3أ -سند الملكية بإسم الصيدلي صاحب الطلب مع نسخة عنه عليها طابع مالي بقيمة الف ل.ل.
او ب -سند االيجار االصلي مسجل لدى كاتب العدل ومسجل في البلدية تحت رقم وتاريخ وموقع
من رئيس البلدية وممهور بختمه و بختم البلدية مع صورة طبق االصل عنه موقعـة وممهـورة
مـن رئيـس البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقام او محافظ و يرفق بافادة من
قائمقام او محافظ بعدم وجود بلدية).
 .4تجديد سند االيجار للعقار المرخص صيدلية مصدق ومسجل لدى كاتب العدل ومسجل في البلدية
تحت رقم وتاريخ وموقع و ممهور بختم رئيس البلدية و بختم البلدية.
 .5رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية تبين مساحة الصيدلية االرضية االجمالية ،وموقع الخزنة
الحديدية ،المختبر والحمام ،وموقع باب الصيدلية ،حدود الطريق ،اسم المالك ،اسم الصيدلي
صاحب الطلب ،رقـم العقـار موقع من مهندس ومصدق من نقابة المهندسين.
 .6صورة عن الخريطة للموقع القديم أي قبل تعديل المساحة.
 .7في حال توقيع عقد االيجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد (ومن نفس
كاتب العدل ).
 .8في حال تغيير موقع باب الصيدلية يرفق الطلب بافادة بالمسافة بين الصيدلية واقرب صيدلية لها
مع ذكر اسمها :
أ -من مساح محلف مصدقة من نقابة الطبوغرافيين في لبنان.
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او ب -من مهندس خبير بالمساحة مصدقة من نقابة المهندسين.
خاص بمستودع األدوية:
 -2صورة طبق األصل عن رخصة المستودع طابع مالي بقيمة ألف ل.ل.
- -3أ -سند ملكية بإسم الصيدلي صاحب الطلب مع نسخة عنه في حال كان المستودع
للصيدلي وليس شركة (طابع مالي بقيمة  1222ل.ل)
سند ملكية بإسم الشركة مع نسخة عنه عليها (طابع مالي بقيمة  1222ل.ل)
أو
 ب -سند اإليجار األصلي بإسم الشركة أو بإسم الصيدليمسجل لدى كاتب العدل ومسجل فيالبلدية تحت رقم وتاريخ وموقع من رئيس البلدية وممهور بختمه مع صورة طبق األصل عنه
موقعة وممهورة من رئيس البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقام او محافظ)
وجهة اإلستعمال مستودع أدوية فقط
 -4تجديد سند اإليجار للعقار المرخص مستودع مصدق مسجل لدى كاتب العدل ومسجل في
البلدية وموقع وممهور بختم رئيس البلدية وجهة اإلستعمال مستودع أدوية فقط.
 -5صورة طبق األصل عن محضر جمعية بتعديل مساحة المستودع مسجل اصوالا في
السجل التجاري.
 -6رسم لموقع المستودع بالمكان الجديد والقديم يبين ترتيباته الداخلية وجود مدخل خاص،
موقع الخزانة الحديدية ،مكتب الصيدلي ،غرفة تخزين األدوية ،إسم الشركة ،الطابق،
رقم العقار موقعة من مهندس ومصدقة من نقابة المهندسين.
 -7في حال توقيع عقد اإليجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد
(ومن نفس كاتب العدل)

 .15.4الرسوم المتوجبة:
 طابعين ماليين بقيمة  12.222ل.ل.و طابع بقيمة  5.222ل.ل. طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب. .15.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء فقط للصيدليات و يوم الخميس فقط للمستودع
 .15.5أيام استالم المعاملة:
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كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .15.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إجازة توسيع مساحة صيدلية أو مستودع أدوية على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-27.aspx
 .15.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .15.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم
في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لمستشفيات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصدلحة الصديدلة مرفقدة بمحضدر كشدف بدالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة
وموقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المسؤول.
 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .7تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
 .12تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .11يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .15طلب إدارة صيدلية ليالا
 .15.1مقدّم الطلب:
الصيدلي صاحب الصيدلية
 .15.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .15.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب إدارة صيدلية ليالا  MPH21-28معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي مقدم
الطلب
 .2اخراج قيد افرادي للصيدلي المكلف ليالا مصدق من وزارة الداخلية او صورة عن الهوية
مصدقة من المختار.
 .3صورة طبق االصل مصدقة من نقابة الصيادلة عن افادة انتساب النقابة للصيدلي المكلف.
 .4صورة طبق االصل عن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المكلف (طابع مالي بقيمة الف ليرة
لبنانية).
 .5صورة طبق االصل عن رخصة الصيدلية (طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية).
 .6سجل عدلي للصيدلي المكلف ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر.
 .7إفادة سكن للصيدلي المكلف مصدقة من المختار وممهورة بختمه.

 .15.4الرسوم المتوجبة:
طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.
 .15.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة طيلة أيام العمل الرسمي.
 .15.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .15.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب طلب إدارة صيدلية ليالاعلى موقع الوزارة اإللكتروني
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وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-28.aspx
 .15.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل الصيدليين. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .15.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم في
سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصديدلي بالنسدبة لصديدليات بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على الكتاب.
 .12تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى الكتاب رقما و تاريخا .
 .11تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .12يسلم الكتاب الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .15طلب نقل رخصة الصيدلي المتوفي إلى صيدلي آخر
 .15.1مقدّم الطلب:
الصيدلي صاحب العالقة والورثة

 .15.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. يسلم أمر القبض وإجازة الصيدلية الى صاحب العالقة فقط كل األيام باستثناء السبت. .15.3المستندات المطلوبة:
 -1نموذج طلب نقل رخصة الصيدلي المتوفي إلى صيدلي آخر  MPH21-29معبأ حسب
األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب والورثة.
 -2اخراج قيد افرادي مصدق من وزارة الداخلية ال يعود تاريخه ألكثر من ستة أشهر او صورة
عن الهوية مصدقة من المختار.
 -3ثالث صور شمسية للصيدلي صاحب الطلب مصدقة من المختار وممهورة بختمه توضع
في مغلف صغير.
 -4افادة سكن للصيدلي صاحب الطلب مصدقة من المختار وممهورة بختمه.
 -5سجل عدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر.
 -6صورة طبق االصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة.
 -7صورة طبق االصل مصدقة عن افادة انتساب الصيدلي لنقابة صيادلة لبنان ال يعود تاريخها
الكثر من ثالثة أشهر.
 -8شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة االولى
مع الكتاب المقدم من الصيدلي للحصول على هلا السجل (محكمة البداية) على ان يكون
الموضوع "صيدلية" فقط.
 -9أ -سند الملكية بأسم الصيدلي صاحب الطلب مع صورة عنه عليها طابع ألف.
او
ب -سند االيجار االصلي مسجل لدى كاتدب العددل ومسدجل فدي البلديدة تحدت رقدم و تداريخ و
موقع من رئيس البلدية وممهوربختمه و ختم البلدية مع صورة طبق االصل عنه موقعة وممهدورة
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بختم رئيس البلدية و ختم البلدية (في حال عدم وجود بلديدة يصددق مدن قائمقدام او محدافظ و يرفدق
بافادة من قائمقام او محافظ بعدم وجود بلدية) على ان يكون وجهة االستعمال صيدلية فقط.
 -12في حال توقيع عقد االيجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد ( ومن
نفس كاتب العدل ).
 -11رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية يبين مساحة الصيدلية االرضية االجمالية ،موقع
الخزانة الحديدية و المختبر و المرحاض ،موقع باب الصيدلية ،حدود الطريق ،اسم المالك،
اسم الصيدلي صاحب الطلب ،و رقم العقار موقع من مهندس ومصدق من نقابة المهندسين.
 -12صورة طبق االصل عن رخصة الصيدلية.
 -13صورة طبق االصل عن وثيقة الوفاة.
 -14صورة طبق االصل عن حصر االرث.
 -15صورة طبق االصل عن تنازل الورثة عن الحصص لصالح الصيدلي الوريث عند كاتب
عدل.
 -16براءة ذمة شاملة صادرة عن الصندوق الوطني اإلجتماعي تثبت ان الصيدلية بريئة تجاه
الصندوق الوطني من اي دين .وفي حال كانت براءة ذمة محصورة يجب ان تكون صالحة
إلجراء معاملة بيع رخصة الصيدلية في وزارة الصحة العامة
 -17براءة ذمة عامة محلية من وزارة المالية تثبت ان الصيدلية بريئة تجاه وزارة المال من اي
دين بما في ذلك من اي ضريبة مترتبة من جراء البيع والشراء على ان تكون صالحة إلجراء
معاملة بيع رخصة الصيدلية في وزارة الصحة العامة
 -18براءة ذمة من البلدية تثبت ان الصيدلية بريئة تجاه البلدية من اي دين على ان تكون صالحة
ألجراء معاملة بيع رخصة الصيدلية في وزارة الصحة العامة
 -19تنازل من الورثة عن حصتهم للصيدلي مسجل لدى كاتب العدل.
 .15.4الرسوم المتوجبة:
 طوابع مالية بقيمة  25الف ل.ل ( طابعين 12،222ل.ل  ،طابع  5،222ل.ل). طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب .15.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء
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 .15.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .15.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب نقل رخصة الصيدلي المتوفي إلى صيدلي آخر على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-29.aspx
 .15.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت. .15.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم في
سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصديدلي بالنسدبة لصديدليات بيدروت أو التفتديش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصدلحة الصديدلة مرفقدة بمحضدر كشدف بدالواقع مدنظم مدن قبدل المفتشدين الصديادلة
وموقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع قرار.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .12يحال القرار الى مصلحة الصيدلة.
 .11ينظم وصل ويسلم الى صاحب العالقة.
 .12ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة.
 .13تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
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 .14تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .15يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .15طلب تصنيع داخل صيدلية
 .15.1مقدّم الطلب:
الصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة
 .15.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .15.3المستندات المطلوبة:
 -1نمددددوذج طلددددب تصددددنيع داخددددل صدددديدلية  MPH21-30معبددددأ حسددددب األصددددول وموقّددددع مددددن
الصيدلي مقدم الطلب
 -2خريطة بمساحة الصيدلية تبين المساحة األرضدية اإلجماليدة ،موقدع الخزاندة الحديديدة ،المرحداض
والمختبر ،موقع باب الصيدلية ،حددود الطريدق ،اسدم المالدك ،اسدم الصديدلي صداحب الطلدب /رقدم
العقار والمنطقة على أن ال تقل مساحتها عن  72متر مصدقة من نقابة المهندسين
 -3صورة عن رخصة الصيدلية طبق األصل (طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية)
 -4سند ملكية بإسم الصيدلي صاحب الطلب مع نسخة عنه أو سند اإليجار األصلي مسجل لددى كاتدب
العدل ومسجل في البلدية تحت رقم وتاريخ وموقع من رئيس البلدية وممهدور بختمده وخدتم البلديدة
مع صورة طبق األصل عنه موقعة وممهورة بختم رئيس البلدية وختم البلدية (في حال عدم وجود
بلدية يصدق من قائمقام او محافظ ويرفق بإفادة من قائمقدام او محدافظ بعددم وجدود بلديدة) علدى ان
يكون وجهة اإلستعمال صيدلية فقط.
 -5في حال توقيع عقد اإليجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالدة بتداريخ جديدد (ومدن نفدس
كاتب العدل).
 -6كتاب يلكر فيه األصناه المراد تصنيعها داخل الصيدلية (طابع بقيمة ألف ليرة لبنانية)
 -7طريقة تحضير المستحضر
 -8كميات المواد محددة بالنسبة المئوية
 -9ست عينات ( )6عن كل مستحضر
 .15.4الرسوم المتوجبة:
طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.
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 .15.5أيام تقديم الطلبات:
تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء
 .15.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .15.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تصنيع داخل صيدلية على موقع الوزارة اإللكتروني
وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-30.aspx
 .15.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. -المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.
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 .15.5إجراءات سير المعاملة:
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو
التفتيش الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة
و موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المسؤول.
 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .7تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
 .12تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .11يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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.15.15

مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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 .15طلب إجازة تعديل اإلسم التجاري لصيدلية مرخصة
 .15.1مقدّم الطلب:
الصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة
 .15.2الشروط المطلوبة:
 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. .15.3المستندات المطلوبة:
 .1نموذج طلب إجازة تعديل اإلسم التجاري لصيدلية مرخصة  MPH21-31معبأ حسب
األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب
 .2صورة طبق االصل عن رخصة الصيدلية.
 .3شهادة سجل تجاري معدل باالسم الجديد مع الطلب المقدم لتعديله.
 .4صورة طبق االصل عن براءة ذمة مالية صالحة لتعديل اسم الصيدلية.
 .5صورة طبق االصل عن براءة ذمة ضمان شاملة او استثنائية صالحة لتعديل اسم
الصيدلية.
 .6صورة طبق االصل عن براءة ذمة بلدية صالحة لتعديل اسم الصيدلية.
 .7أ -سند الملكية بإسم الصيدلي صاحب الطلب مع نسخة عنه عليه طابع بقيمة ألف ليرة.
او
ب -سند االيجار االصلي مسجل لدى كاتب العدل ومسجل في البلدية تحت رقم وتاريخ
وموقع من رئيس البلدية وممهوربختمه و بختم البلدية مع صورة طبق االصل عنه
موقعـة وممهـورة بختم رئيـس البلدية و بختم البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من
قائمقام او محافظ مرفق بافادة من قائمقام او محافظ بعدم وجود بلدية).
ت -في حال عقد اإليجار موقع من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتاريخ جديد
ومن نفس كاتب العدل
 .15.4الرسوم المتوجبة:
طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب.
 .15.5أيام تقديم الطلبات:
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تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء
 .15.5أيام استالم المعاملة:
كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
 .15.5الرابط على الموقع اإللكتروني:
يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إجازة تعديل اإلسم التجاري لصيدلية مرخصة على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-31.aspx
 .15.5مالحظات:
 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. -المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.
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 .15.5إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
 .iفي حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل رقم في
سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .
 .iiفي حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.
 .3تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .4تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي.
 .5تُدرس المعاملة و ينظم مشروع قرار.
 .6تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .7تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .9يحال القرار الى مصلحة الصيدلة.
 .12ينظم وصل ويسلم الى صاحب العالقة.
 .11ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة.
 .12تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
 .13تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .14يسلم القرار الى صاحب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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1.11.6

مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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 .25طلب إجازة إستثمار صيدلية لشركة صيادلة "في حال الصيدلية
مرخصة"
.25.1

مقدّم الطلب:

الصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة
.25.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..25.3

المستندات المطلوبة:

 -1نموذج طلب إجدازة إسدتثمار صديدلية لشدركة صديادلة "فدي حدال الصديدلية مرخصدة" MPH21-32
معبأ حسب األصول وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب.
بالنسبة للصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة:
 -2أربع صور شمسية مصدقة من المختار و ممهورة بختمه توضع في مغلف صغير.
 -3صورة طبق االصل عن رخصة الصيدلية (طابع مالي بقيمة الف ل.ل).
 -4صورة طبق االصل عن براءات ذمة مالية ،بلدية ،و ضمان صالحة التخاذ شريك صيدلي.
 -5صورة عن خريطة الصيدلية القديمة
بالنسبة للصيدلي الشريك:
 -6أربع صور شمسية مصدقة من المختار و ممهورة بختمه توضع في مغلف صغير.
 -7اخراج قيد مصدق او صورة عن الهوية مصدقة من المختار.
 -8افادة سكن مصدقة لدى المختارو ممهورة بختمه.
 -9سجل عدلي ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر.
-12

صورة طبق االصل عن مزاولة مهنة الصيدلة.

-11

صورة طبق االصل عن افادة انتساب النقابة.

مستندات اخرى:
-12

شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لددى محكمدة الدرجدة االولدى مدع

الكتدداب المقدددم مددن الشددركة للحصددول علددى هددلا السددجل (محكمددة البدايددة) علددى ان يكددون الموضددوع
"صيدلية" فقط.
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-13

صورة طبق االصل عن نظام الشركة مصدق لدى المحكمة التجارية.

-14

أ -سند الملكية باسم الصيدليين مع نسخة عنه (طابع الف ليرة).

او
ب -سند االيجار االصدلي مسدجل لددى كاتدب العددل ومسدجل فدي البلديدة تحدت رقدم و تداريخ و موقدع مدن
رئيس البلدية وممهور بختمه و ختم البلدية مع صورة طبق االصل عنه موقعة وممهورة بخدتم رئديس
البلدية و ختم البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقام او محافظ و يرفق بافادة من قائمقام
او محافظ بعدم وجود بلدية) على ان يكون وجهة االستعمال صيدلية فقط.
-15

في حال توقيع عقد االيجار مدن وكيدل يرفدق بصدورة مصددقة عدن الوكالدة بتداريخ جديدد ( ومدن

نفس كاتب العدل ).
-16

طابعين بقيمة  120222ل.ل  ،طابع بقيمة  50222ل.ل

-17

رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية يبين مساحة الصيدلية األرضية اإلجمالية ،موقع الخزانة

الحديدية ،المختبر ،الحمام ،موقع باب الصديدلية ،حددود الطريدق بالنسدبة للصديدلية ،اسدم المالدك ،اسدم
الصيادلة ،صاحب الطلب ،رقم العقار ،والمنطقة وموقع من مهندس ومصدق من نقابة المهندسين.
.25.4

الرسوم المتوجبة:

 طابعين ماليين بقيمة  120222ل.ل وطابع بقيمة  50222ل.ل طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب.25.5

أيام تقديم الطلبات:

تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.
.25.5

أيام استالم المعاملة:

كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.25.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إجازة إستثمار صيدلية لشركة صيادلة "في حال الصيدلية
مرخصة"على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-32.aspx
.25.5

مالحظات:
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 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل الصيدليين. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت..25.5

إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو
التفتيش الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة
و موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع قرار.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
 .12يحال القرار الى مصلحة الصيدلة.
 .11ينظم وصل ويسلم الى احد أصحاب العالقة.
 .12ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة
 .13تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .
 .14تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.
 .15يسلم القرار الى احد اصحاب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .25.15مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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 .21طلب إجازة فتح وإستثمار صيدلية لشركة صيادلة
.21.1

مقدّم الطلب:

الصيدليين المجازين من وزارة الصحة
.21.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..21.3

المستندات المطلوبة:

 .1نموذج طلب إجدازة فدتح وإسدتثمار صديدلية لشدركة صديادلة  MPH21-33معبدأ حسدب األصدول
وموقّع من الصيدليين مقدمي الطلب
 .2اخراج قيد افرادي مصدق ال يعدود تاريخده الكثدر مدن ثالثدة أشدهر او هويدة مصددقة مدن المختدار
للصيدليين.
 .3ثالث صور شمسية للصيدليين مصدقة من المختار وممهورة بختمه تضع في مغلف صغير.
 .4سجل عدلي للصيدليين ال يعود تاريخه الكثر من ثالثة أشهر.
 .5صورة طبق االصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة للصيدليين.
 .6صورة طبق االصل عن افادة انتساب الصيدلي لنقابة صيادلة لبنان للصيدليين مصدقة.
 .7افادة سكن للصيدليين صاحبي الطلب مصدقة من المختار وممهورة بختمه.
 .8شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لددى محكمدة الدرجدة االولدى مدع
الكتاب المقددم للحصدول علدى هدلا السدجل (محكمدة البدايدة) علدى ان يكدون الموضدوع "صديدلية"
فقط.
 .9افادة بالمسافة بين الصيدلية المنوى انشاؤها واقرب صيدلية لها مع ذكر اسمها :
أ -من مساح محلف مصدقة من نقابة الطبوغرافيين في لبنان.
او
ب -من مهندس خبير بالمساحة مصدقة من نقابة المهندسين.
 .12أ -سند الملكية بأسم الصيدلي صاحب الطلب مع نسخة عنه.
او
ب -سند االيجار االصلي باسم الصيدليين مسجل لددى كاتدب العددل ومسدجل فدي البلديدة تحدت
رقم وتاريخ و موقع من رئيس البلدية وممهوربختمه و ختم البلدية مدع صدورة طبدق االصدل عنده
موقعة وممهورة بختم رئيس البلدية و ختم البلدية (في حال عدم وجود بلدية يصدق من قائمقدام او
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محافظ و يرفق بافادة من من قائمقام او محافظ بعدم وجود بلدية) على ان يكون وجهدة االسدتعمال
صيدلية فقط.
 .11في حال توقيع عقد االيجار من وكيل يرفق بصورة مصدقة عن الوكالة بتداريخ جديدد (ومدن نفدس
كاتب العدل).
 .12رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية يبين مساحة الصيدلية االرضية االجمالية ،موقع الخزانة
الحديديددة ،موقددع المرحدداض و المختبددر ،موقددع بدداب الصدديدلية ،حدددود الطريددق ،اسددم المالددك ،اسددم
الصيدلي صاحب الطلب  ،رقم العقار و المنطقة موقع من مهندس ومصدق من نقابة المهندسين.
 .13كتاب مقدم من الصيدليين بفتح واستثمار صيدلية.
 .14نظام الشركة مصدق من السجل التجاري.

.21.4

الرسوم المتوجبة:

 طوابع مالية بقيمة  25الف ل.ل ( طابعين 12،222ل.ل  ،طابع  5،222ل.ل). طابع مالي بقيمة  1222ل.ل يلصق على الطلب..21.5

أيام تقديم الطلبات:

تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء
.21.5

أيام استالم المعاملة:

كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.21.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب إجازة فتح وإستثمار صيدلية لشركة صيادلة على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-33.aspx
.21.5

مالحظات:

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة فقط. -المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.
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.21.5

إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع قرار.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على القرار.
.12

تحال المعاملة الى مصلحة الصيدلة.

.11

ينظم وصل ويسلم الى احد أصحاب العالقة.

.12

.ترفق نسخة من الوصل بعد تسديده بالمعاملة.

.13

تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى القرار رقما ا و تاريخا ا .

.14

.تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.

.15

.يسلم القرار الى احد اصحاب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .21.15مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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 .22طلب تكليف مدير مسؤول متفرغ بإدارة صيدلية
.22.1

مقدّم الطلب:

الصيدلي صاحب الصيدلية المرخصة
.22.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..22.3

المستندات المطلوبة:

 .1نموذج طلب تكليف مدير مسؤول متفرغ بإدارة صيدلية  MPH21-38معبأ حسب األصول
وموقّع من الصيدلي مقدم الطلب
 .2صورة مصدقة عن إخراج قيد أو هوية للصيدلي المكلّف
 .3صورة طبق األصل عن رخصة الصيدلية.
 .4صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلي المكلّف.
 .5صورة طبق األصل مصدقة من النقابة عن إفادة انتساب لنقابة الصيادلة للصيدلي المكلّف.
 .6سجل عدلي ال يعود تاريخة ألكثر من ثالثة أشهر للصيدلي المكلّف.
 .7افادة سكن مصدقة لدى المختاروممهورة بختمه.
 .8في حال كان الصيدلي صاحب الصيدلية موفف في احدى اإلدارات أو المؤسسات العامة عليه
تقديم:
 عقد عمل بينه وبين الصيدلي المكلّف مص ّدق من كاتب عدل..22.4

الرسوم المتوجبة:

طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب.
.22.5

أيام تقديم الطلبات:

تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة يومي االثنين والثالثاء.
.22.5

أيام استالم المعاملة:
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كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.22.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تكليف مدير مسؤول متفرغ بإدارة صيدلية على موقع
الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-38.aspx
.22.5

مالحظات:

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء يتم تقديم الطلب من قبل الصيدليين. المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت..22.5

إجراءات سير المعاملة:

 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل كل من الصيدلي صاحب الصيدلية و الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم كتاب.
 .7يُوقِع الكتاب رئيس مصلحة الصيدلة .
 .8يسلم الكتاب الى احد اصحاب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .22.15مخطط سير المعاملة ):(Flow chart
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 .23طلب تكليف صيدلي بإدارة صيدلية مرخصة في حال وفاة
الصيدلي صاحب الصيدلية
.23.1

مقدّم الطلب:

ورثة الصيدلي المتوفي
.23.2

الشروط المطلوبة:

 ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة..23.3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المستندات المطلوبة:

بعد ستة أشهر من الوفاة
خالل أول ستة أشهر من الوفاة
 .1كتاب تكليف صيدلي متفرغ بإدارة الصيدلية من
إخراج قيد إفرادي
ورثة الصيدلي صاحب الصيدلية لمدة سنة
كتاب تكليف صيدلي بإدارة الصيدلية من ورثة
ونصف (طابع مالي بقيمة  1222ل.ل).
الصيدلي صاحب الصيدلية لمدة ستة أشهر
 .2كتاب من الصيدلي المكلّف بأنه ال يزاول أية مهنة
(طابع مالي بقيمة  1222ل.ل).
صيدالنية أخرى ومتفررغ إلدارة الصيدلية (طابع
كتاب من الصيدلي المكلّف الموافقة على إدارة
مالي بقيمة  1222ل.ل).
الصيدلية (طابعمالي بقيمة  1222ل.ل).
 .3صورة طبق األصل عن رخصة الصيدلية
صورة طبق األصل عن رخصة الصيدلية.
 .4صورة طبق األصل عن حصر أرث
صورة طبق األصل عن حصر أرث.
 .5صورة طبق األصل عن وثيقة الوفاة
صورة طبق األصل عن وثيقة الوفاة.
صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلي  .6صورة طبق األصل عن مزاولة مهنة الصيدلي
المكلّف.
المكلّف.
 .7صورة طبق األصل مصدقة من النقابة عن إفادة
صورة طبق األصل مصدقة من النقابة عن
ّ
انتساب لنقابة الصيدلة للصيدلي المكلف.
إفادة انتساب لنقابة الصيدلة للصيدلي المكلّف
أو صورة طبق األصل عن رخصة صيدليته .8 .اخراج قيد للصيدلي المكلّف او صورة عن الهوية
مصدقة من المختار.
في حال كان الصيدلي المكلف صاحب مؤسسة
 .9سجل عدلي للصيدلي المكلف ال يعود تاريخه
صيدالنية مجازة أو مدير فني في مستودع
ألكثر من شهر
عليه إبراز إجازة المؤسسة الصيدالنية.
 .12عقد عمل مصدق لدى كاتب العدل.
 .11في حال دراسة احد ابناء الصيدلي المتوفي
الصيدلة في الجامعة يبرز افادة من الجامعة
تبين سنة الدراسة الحالية والتاريخ المتوقع
للتخرج مصدقة وفق األصول.
وفي حال وجود تكليف سابق صادر عن
وزارة الصحة العامة يجب ابرازه.
.23.4

الرسوم المتوجبة:

طابع مالي بقيمة  1222ل.ل .يلصق على الطلب.
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.23.5

أيام تقديم الطلبات:

تق ّدم الطلبات لمصلحة الصيدلة طيلة أيام العمل الرسمي
.23.5

أيام استالم المعاملة:

كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت
.23.5

الرابط على الموقع اإللكتروني:

يمكن الحصول على نموذج إلكتروني لطلب تكليف صيدلي بإدارة صيدلية مرخصة في حال وفاة
الصيدلي صاحب الصيدلية على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط
التاليhttp://www.moph.gov.lb/Services/Pages/MPH21-39.aspx:
.23.5

مالحظات:

 يعود لوزارة الصحة العامة الحق بطلب أي مستند ثبوتي آخر عند اإلقتضاء ال يقبل الطلب في حال لم تكن المستندات المطلوبة كاملة. -المراجعات كل أيام األسبوع بإستثناء يوم السبت.
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.23.5

إجراءات سير المعاملة:

خالل اول ستة اشهر من الوفاة
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم كتاب .
 .7يُوقِع الكتاب رئيس مصلحة الصيدلة .
 .8يسلم الكتاب الى احد اصحاب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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 .23.12مخطط سير المعاملة ) :(Flow chartخالل اول ستة اشهر من الوفاة
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بعد ستة اشهر من الوفاة
 .1تقديم الطلب في مصلحة الصيدلة.
 .2تدقيق المستندات ومراجعة الوثائق:
.i

في حال اكتمال الملف ،تسجّل المعاملة في قلم مصلحة الصيدلة في نظام  TWFSلتأخل
رقم في سجل صادر/وارد وتحصل على رقم داخلي .

.ii

في حال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة.

 .3يُرسل كتاب الى نقابة صيادلة لبنان إلبداء الرأي.
 .4تُرسل المعاملة الى التفتيش الصيدلي ( دائرة التفتيش الصيدلي بالنسبة لصيدليات بيروت أو التفتيش
الصيدلي التابع الحد مصالح الصحة في المحافظات عبر مصلحة الديوان ).
 .5تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة مرفقة بمحضر كشف بالواقع منظم من قبل المفتشين الصيادلة و
موقع من قبلهم ومن قبل الصيدلي المكلف.
 .6يُضم جواب النقابة الى المعاملة تُدرس و ينظم مشروع كتاب.
 .7تحال المعاملة الى مديرية العناية الطبية إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .8تحال المعاملة الى سعادة المدير العام إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة.
 .9تحال المعاملة الى معالي الوزير وفي حال الموافقة يتم التوقيع على الكتاب.
.12

تحال المعاملة الى مصلحة الديوان حيث يعطى الكتاب رقما و تاريخا.

.11

تعاد المعاملة الى مصلحة الصيدلة.

.12

يسلم الكتاب الى احد أصحاب العالقة بعد توقيعه على سجل مصلحة الصيدلة.
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.23.11

مخطط سير المعاملة ) :(Flow chartبعد ستة اشهر من الوفاة
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جدول بنماذج اإلستمارات العائدة لطلبات مصلحة الصيدلة
1

طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل
مستشفى
طلب تختيم سجل وصفات طبية

MPH21-7

3

طلب فتح خزانة أدوية

MPH21-8

4

طلب تكليف صيدلي قانوني بالتواجد في الحرم الجمركي ومتابعة
المعامالت في وزارة الصحة العامة من قبل مستودع أدوية
طلب إلنابة صيدلي في إدارة صيدلية مستشفى

MPH21-10
MPH21-14

6

طلب نقل موقع صيدلية داخل مستشفى من مكان إلى آخر

MPH21-15

7

طلب تعديل اإلسم التجاري لمستودع أدوية مرخص

MPH21-19

2

5

MPH21-5

طلب إنابة صيدلي في إدارة صيدلية أو مستودع أدوية لمدة سنة أو أقل MPH21-24
8
من سنة
MPH21-25
طلب إتخاذ شركاء في مستودع أدوية في حال مستودع األدوية
9
مرخص
MPH21-26
طلب تكليف صيدلي إلدارة قسم اإلنتاج أو قسم التحاليل في مصنع
10
أدوية أو شركة المختبرات
MPH21-27
 11طلب إجازة توسيع مساحة صيدلية أو مستودع أدوية
 12طلب إدارة صيدلية ليالا
MPH21-28
 13طلب نقل رخصة الصيدلي المتوفي إلى صيدلي آخر
 14طلب تصنيع داخل صيدلية
 15طلب إجازة تعديل اإلسم التجاري لصيدلية مرخصة
طلب إجازة إستثمار صيدلية لشركة صيادلة "في حال الصيدلية
16
مرخصة"
 17طلب إجازة فتح وإستثمار صيدلية لشركة صيادلة
 21طلب تكليف مدير مسؤول متفرغ بإدارة صيدلية
طلب تكليف صيدلي بإدارة صيدلية مرخصة في حال وفاة الصيدلي
22
صاحب الصيدلية
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MPH21-29
MPH21-30
MPH21-31
MPH21-32
MPH21-33
MPH21-38
MPH21-39

جدول بالقوانين واألنظمة التي ترعى معامالت مصلحة الصيدلة

مرسوم رقم 2522

29/8/1992

يتعلق بتحديد الشروط
والمواصفات
الفنية للصيدليات

قانون رقم 355

1/8/1994

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون رقم 553

16/3/1998

قانون يتعلق بالمخدرات
والمؤثرات العقلية والسالئف
مع الجداول الملحقة به.

21/2/1995

تحديد رسم اجازة ممارسة
مهنة الصيدلة
وفتح واستثمار صيدلية او
مستودع او مصنع
لالدوية في لبنان

مرسوم رقم 5352
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