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.1

مقدمة

يھدف ھذا الدليل الى تحديد مھام دائرة التفتيش الصيدلي فيما يتعلّق بمراقبة الصيدليات ومستودعات االدوية
ومعامل انتاج االدوية وصيدليات المستشفيات الخاصة الخ والشروط المفروضة والمراحل واإلجراءات التي
تمر بھا المعامالت االدارية في دائرة التفتيش الصيدلي بغية تسھيل مھمة اصحاب العالقة والموظفين على حد
سواء وھو يأتي تطبيقا لقرار معالي وزير الصحة العامة االستاذ علي حسن خليل رقم ١٦٣٥/١بتاريخ
٩تشرين االول  ٢٠١٣والمتعلق باعتماد دليل إجراءت المعامالت االدارية في دائرة التفتيش الصيدلي.
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الصحة العامة
 .2موقع دائرة التفتيش الصيدلي ضمن ھيكلية وزارة
ّ

4

 .3مھام دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة
تتولى دائرة التفتيش الصيدلي:
 تفتيش الصيدليات ومستودعات االدوية ومعامل انتاج االدوية وصيدليات المستشفيات الخاصة الخ… ف ي
محافظ ة بي روت وذل ك فيم ا يتعل ق باس تثمار ھ ذه المؤسس ات ومراقب ة اس عار االدوي ة ومراقب ة اس تعمال
المخدرات ومراقبة االدوية من حيث فعاليتھا وسالمتھا وذلك وفقا الحكام القوانين المرعية االجراء.
 مكافح ة ممارس ة مھن ة الص يدلة غي ر المش روعة ومن ع االتج ار باالدوي ة وبيعھ ا م ن االش خاص غي ر
المرخص لھم .
بعض المالحظات التي تتعلّق بعمل التفتيش والصيدلي صاحب صيدلية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

يتم الكشف على الصيدلية أو المستودع بحضور الصيدلي صاحب العالقة فقط.
ال يتم الكشف إذا كان الصيدلي صاحب العالقة خارج األراضي اللبنانية.
ً
ً
ال يتم قياس المسافة في حال كان ت الطري ق المؤدي ة إل ى ب اب الص يدلية طريق ا خاص ا وض من أم الك
خاصة وعلى الصيدلي أن يثبت أن الطريق ھي طريق عام في حال الشك.
في حال كانت الطري ق المؤدي ة إل ى ب اب الص يدلية طريق ا ً خاص ا ً يطل ب خريط ة مرفق ة م ن المس احة
)إرفاق وتخطيط( باإلضافة الى إفادة عقارية.
على الصيدلي إبالغ وزارة الصحة في حال أراد إقفال صيدليته ليتم سحب الرخصة.
ال يحق للصيدلي إقفال الصيدلية لمدة تتجاوز األسبوع دون إبالغ الوزارة بذلك.
ف ي ح ال غي اب الص يدلي ع ن ص يدليته بص ورة متك ررة علي ه تعي ين م دير فن ي )ص يدلي( وإب الغ
الوزارة بذلك.
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المھام التي ّ
تتوالھا دائرة التفتيش الصيدلي
.4

كشف على صيدلية قيد االنشاء

الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
 طلب إجازة فتح وإستثمار صيدلية طلب إجازة فتح وإستثمار صيدلية لشركة صيادلة طلب إجازة إستثمار صيدلية لشركة صيادلة " في حال الصيدلية مرخصة)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(
ايام الكشف
يحدد االموعد من قبل المفتشين ضمن المناطق والمحافظات.
آلية سير الملف
يتم الكشف على الصيدلية بحضور الصيدلي اوالشركاء الصيادلة أو أحدھم:
 .1يحال ملف إجازة فتح وإستثمار صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على الصيدلية
المنوي فتحھا.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف على الصيدلية من التالي:
 .aالصيدلية وحدة مستقلة ولھا مدخل خاص.
 .bالصيدلية ھي على الطريق العام وفي الطابق األرضي
 .cعنوان الصيدلية مطابق لعقد االيجار او سند الملكية
 .dالمسافة بين الصيدلية وبين الصيدليات القريبة تفوق ال 300م من نصف باب الصيدلية االولى
*
الى نصف باب الصيدلية الثانية
 .eمساحة الصيدلية المنوي انشاؤھا تفوق ال 32متر مربع )المادة (12
 .fالترتيبات الداخلية للصيدلية مطابقة للخرائط المرفقة.
 .gيوجد انارة وتبريد داخل الصيدلية.
 .hيوجد مرحاض ودورة مياه داخل الصيدلية.
 .iيوجد خزانة حديدية مع مفتاح بيد الصيدلي.
 .jيوجد واجھة األمامية للصيدلية )أي الباب موجود(.
 .kالصيدلي المسؤول ال يقوم باي عمل اخر متصل بمھنته كصيدلي.
 .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية او الشركاء الصيادلة او أحدھم.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
 .7بعد صدور رخصة فتح واستثمار الصيدلية من قبل مصلحة الصيدلة يقدم الصيدلي صاحب الصيدلية
طلب مباشرة عمل وذلك خالل سنة من تاريخ الترخيص.
6

مالحظات
* عند الحصول على الترخيص بفتح واستثمار الصيدلية على الصيدلي أن يقوم بإصدار ختم من الضمان
الصحي يذكر فيه:
 رقم الرخصة اإلجازة إسم الصيدلية إسم الصيدلي* آلية الكشف )أو قياس المسافة( :يتم الكشف بواسطة دوالب المسافات وذلك عاموديا ً بدءاً من منتصف
باب الصيدلية المنوي إنشاؤھا وصوالً الى محور الطريق عاموديا ً الى منتصف باب أقرب صيدلية.
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.5

كشف على مباشرة عمل صيدلية

الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
 طلب مباشرة عمل في صيدلية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف
 .1يحال ملف مباشرةعمل صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
الصيدلية المجازة.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من التالي:
 الترتيبات الداخلية للصيدلية مطابقة للخرائط. االدوية مرتبة بشكل يحول دون وصول الجمھور اليھا. يوجد انارة وتبريد داخل الصيدلية. يوجد مرحاض ودورة مياه داخل الصيدلية. يوجد مختبر لتحضير االدوية داخل الصيدلية. يوجد براد لحفظ االدوية التي تتطلب تبريد. يوجد مراجع علمية. االدوية الموجودة في الصيدلية مشتراة من مستودعات مجازة وتحمل دمغة وتسعيرة الوكيل. الفواتيرالصادرة عن الصيدلية تحمل اسم الصيدلية ،اسم الصيدلي ،رقم التسجيل في الضمانالجتماعي ،رقم التسجيل في النقابة ،رقم ھاتف الصيدلية.
 ختم الصيدلية يحمل اسم الصيدلية،اسم الصيدلي،رقم التسجيل في الضمان الجتماعي ورقمالتسجيل في النقابة.
 وجود خزانة حديدية وموقھا مطابق للخرائط. إسم الصيدلية معلّق على اللوحة الخارجية. تواجد الصيدلي صاحب الصيدلية. .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
8

 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المستودع.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
مالحظات:
 بالنسبة لصدور مباشرة العمل على الصيدلي صاحب الصيدلية ان يراجع مصلحة الصيدلة بعداسبوعين على االقل.
 بعد صدور مباشرة العمل من مصلحة الصيدلة يمكن للصيدلي الحصول على سجالت الموادالتخليقية والمخدرات.

9

.6

كشف على بيع صيدلية من صيدلي الى صيدلي اخر

الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
 طلب شراء صيدلية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف
 .1يحال ملف شراء صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
موقع الصيدلية المنوي شراؤھا بحضور الصيدلي الشاري.
 .3عند الكشف يتأكد المفتشون الصيادلة من التالي:
-

وجود براءات ذمة من المالية والبلدية داخل الملف.

-

وجود عقد البيع الصادر عن كاتب العدل داخل الملف.

-

الترتيبات الداخلية للصيدلية مطابقة للخرائط.

-

يوجد انارة وتبريد ومكان لتحضير االدوية.

-

يوجد مرحاض ودورة مياه داخل الصيدلية.

-

التاكد من ان باب الصيدلية لم يتغير موقعه.

-

التأكد من وجود إسم الصيدلية على اللوحة الخارجية وخاصة في حال تغيير اإلسم.

-

اذا كانت الصيدلية ما زالت تعمل ويوجد فيھا ادوية يتم الكشف عليھا للتاكد من انھا قانونية
وصادرة عن مستودعات مجازة وتحمل دمغة وتسعيرة الوكيل.

-

في حال يوجد ادوية خاضعة لقانون المخدرات داخل الخزانة الحديدية يتم احصاؤھا وتسجيلھا
على محضر التفتيش ويطلب من الصيدلي البائع تقديم طلب تلف المواد المراقبة الى وزارة
الصحة دائرة المخدرات واقفال السجالت العائدة اليھا.

 .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المؤسسة الصيدالنية.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.

مالحظات:
10

بعد الحصول على رخصة فتح الصيدلية يقدم الصيدلي الشاري صاحب الصيدلية طلب مباشرة عمل الى
مصلحة الصيدلة عمال بالمواد رقم 10و 11من قانون مزاولة مھنة الصيدلة خالل سنة من تاريخ الترخيص.
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 .7كشف على نقل ادارة فنية من صيدلي الى صيدلي اخر داخل صيدلية
مستشفى مجازة
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل مستشفى.)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.

آلية سير الملف

 .1يحال ملف طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل مستشفى
من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي.
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
صيدلية المستشفى بحضور الصيدلي الجديد والصيدلي المستقيل.
 .3يتم احصاء المواد المراقبة ويتم تسجيلھا على السجالت العائدة اليھا وتسلم الى الصيدلي الجديد بعد
االيعاز اليه انه ال يمكنه التصرف بھا قبل صدور قرار تكليفه باالدارة الفنية وتغيير السجالت ودفاتر
الشراء بأسمه.
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.8

كشف على نقل موقع صيدلية

الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب نقل موقع صيدلية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف
 .1يحال ملف طلب نقل موقع صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي.
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
الصيدلية بحضور الصيدلي مقدم الطلب.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من التالي :
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l

الصيدلية وحدة مستقلة ولھا مدخل خاص.
الصيدلية ھي على الطريق العام وفي الطابق األرضي
في حال وجود شبابيك يجب ان يكون خلفھا حديد يحول دون الدخول الى الصيدلية من
الشباك
عنوان الصيدلية مطابق لعقد االيجار او سند الملكية
المسافة بين الصيدلية وبين الصيدليات القريبة تفوق ال 300م من نصف باب الصيدلية
*
االولى الى نصف باب الصيدلية الثانية
مساحة الصيدلية المنوي انشاؤھا تفوق ال 32متر مربع )المادة (12
الترتيبات الداخلية للصيدلية مطابقة للخرائط المرفقة.
يوجد انارة وتبريد داخل الصيدلية.
يوجد مرحاض ودورة مياه داخل الصيدلية.
يوجد خزانة حديدية مع مفتاح بيد الصيدلي.
يوجد واجھة األمامية للصيدلية )أي الباب موجود(.
الصيدلي المسؤول ال يقوم باي عمل اخر متصل بمھنته كصيدلي.

 .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
بعد صدور رخصة فتح واستثمار الصيدلية من قبل مصلحة الصيدلة يقدم الصيدلي صاحب الصيدلية طلب
مباشرة عمل وذلك خالل سنة من تاريخ الترخيص.
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.9

كشف على طلب توسيع مساحة صيدلية

الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب توسيع مساحة صيدلية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف
 .1يحال ملف طلب توسيع مساحة صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي.
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
الصيدلية بحضور الصيدلي مقدم الطلب.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من تطابق المواصفات القانونية مع الخريطة المرفقة على أن تكون
مستوفاة الشروط .
 .4يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية.
 .5يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.

14

 .10كشف على ادوية أو مستحضرات ومواد أخرى مستوردة بناء" على
بيان جمركي مؤقت
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
-

طلب إستيراد أدوية مسجّلة
طلب استيراد أدوية بيطرية أو لقاحات بيطرية
طلب استيراد مستحضر مصنّف بحكم الدواء
طلب إدخال مواد مخدرة أو نفسية أو سالئف

)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في دائرة إستيراد األدوية(.
المستندات المطلوبة
-

-

الئحة باألدوية ،الكميات المستوردة ،ارقام الطبخات ،تاريخ األنتھاء مختومة وموقعة من رئيسة دائرة
األستيراد ومسجلة في دائرة األستيراد تحت رقم يسجل على الفاتورة.
الئحة بالكميات المستوردة من كل مستحضر ويجب ان تكون الكميات واالصناف مطابقة للكميات
واالصناف الواردة على الفاتورة او على االقل ال تفوق الكميات المسجلة على الفاتورة.
بيان جمركي مؤقت مسجل في دائرة الجمارك.
اذا كان المستحضر مصنّف بحكم الدواء :اضافة الى المستندات السابقة يجب ارفاق الملف بجواب
اللجنة الفنية بتصنيف المستحضر بحكم الدواء.
اذا كان المستحضر ألستعمال بيطري :يجب ارفاق الملف بشھادات تحاليل اصلية موقعة من
المختبرالمحلل.
اذا كان المستحضر للتجارب السريرية :يجب ارفاق الملف بنسخة عن شھادات تحاليل موقعة من
المختبرالمحلل.
اذا كان المستحضر خاضع لقانون المخدرات :يجب ارفاق الملف باجازة استيراد واجازة تصدير .في
ھذه الحالة يجب ان يسجل البيان في دائرة المخدرات مع تدوين رقم التسجيل في دائرة المخدرات
مرفق مع امضاء رئيس دائرة المخدرات.
اذا كان المستحضر حديث التسجيل :يجب ارفاق البيان بجواب اللجنة الفنية بتسجيله

آلية سير الملف
 .1بعد الموافقة على استيراد المستحضر الصيدالني يسجل الملف في مصلحة الصيدلة ويحال الى دائرة
التفتيش الصيدلي.
 .2يسجل البيان في دائرة التفتيش ويعطى رقما متسلسال.
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 .3يكشف على االدوية العائدة للبيان في المرافئ من قبل المفتشين الصيادلة بحضور الصيدلي المسؤول
في المؤسسة الصيدالنية.
 .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المؤسسة الصيدالنية.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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 .11كشف على فتح خزانة أدوية
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب فتح خزانة أدوية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في دائرة إستيراد األدوية(.
آلية سير الملف
 .1يقوم التفتيش بالكشف على العيادة المعنية بحضور الطبيب صاحب الطلب.
 .2يتم التحقق من وجود خزانة أدوية.
 .3تقاس المسافة إلى أقرب صيدلية على أن ال تقل عن  5كلم بالسيارة .
 .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والطبيب صاحب الطلب.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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 .12كشف على طلب تصنيع داخل صيدلية
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب تصنيع داخل صيدلية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.

آلية سير الملف
 .1يحال ملف طلب تصنيع داخل صيدلية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي.
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
الصيدلية.
 .3يتم الكشف على مساحة الصيدلية على أن ال تقل عن  80متر مربع.
 .4يجب على الصيدلية أن تكون مجھزة بالتالي:
 .aأدوات المختبر الالزمة
 .bدساتير علمية
 .cمكان مستقل لتحضير األدوية يحتوي على :مجلى – ماء  -دورة مياه.
 .5عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .6يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية.
 .7يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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 .13كشف على مستودع قيد االنشاء
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
 طلب فتح وإستثمار مستودع أدوية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.

آلية سير الملف
 .1يحال ملف فتح وإستثمار مستودع أدوية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
موقع المستودع المنوي إنشاؤه.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من التالي )المادة :(81
 إن المستودع وحدة مستقلة وله مدخل خاص وليس على الطريق العام وعنوانه مطابق لعقدااليجار او سند الملكية.
 الترتيبات الداخلية للمستودع مطابقة للخرائط المرفقة. يوجد انارة وتبريد داخل المستودع. يوجد مرحاض ودورة مياه داخل المستودع. يوجد براد لحفظ االدوية التي تتطلب تبريد داخل المستودع. يوجد خزانة حديدية مع مفتاح بيد الصيدلي. .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المستودع.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
 .7بعد صدور رخصة فتح المستودع من قبل مصلحة الصيدلة يقدم الصيدلي المسؤول عن المستودع
طلب مباشرة عمل وذلك خالل سنة من تاريخ ترخيص المستودع.

19

 .14كشف على توسيع مساحة مستودع ادوية
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء
 طلب توسيع مستودع أدوية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف
 .1يحال ملف توسيع مستودع أدوية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
موقع المستودع المنوي توسيعه.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من التالي:
 إن المستودع وحدة مستقلة وله مدخل خاص وليس على الطريق العام وعنوانه مطابق لعقدااليجار او سند الملكية.
 الترتيبات الداخلية للمستودع مطابقة للخرائط المرفقة. يوجد انارة وتبريد داخل المستودع. يوجد مرحاض ودورة مياه داخل المستودع. يوجد براد لحفظ االدوية التي تتطلب تبريد داخل المستودع. يوجد خزانة حديدية مع مفتاح بيد الصيدلي. الصيدلي المسؤول ال يقوم باي عمل اخر متصل بمھنته كصيدلي. .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المستودع.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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 .15كشف على نقل موقع مستودع أدوية
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب نقل مستودع أدوية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.

آلية سير الملف
 .1يحال ملف نقل مستودع أدوية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش الصيدلي
 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
موقع المستودع المنوي نقله.
 .3يتأكد المفتشون عند الكشف من التالي )المادة :(81
 إن المستودع وحدة مستقلة وله مدخل خاص وليس على الطريق العام وعنوانه مطابق لعقدااليجار او سند الملكية.
 الترتيبات الداخلية للمستودع مطابقة للخرائط المرفقة. يوجد انارة وتبريد داخل المستودع. يوجد مرحاض ودورة مياه داخل المستودع. يوجد براد لحفظ االدوية التي تتطلب تبريد داخل المستودع. يوجد خزانة حديدية مع مفتاح بيد الصيدلي. الصيدلي المسؤول ال يقوم باي عمل اخر متصل بمھنته. .4عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .5يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب المستودع.
 .6يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
 .7بعد صدور رخصة فتح المستودع من قبل مصلحة الصيدلة يقدم الصيدلي المسؤول عن المستودع
طلب مباشرة عمل وذلك خالل سنة من تاريخ ترخيص المستودع.
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 .16كشف على طلب تكليف ادارة فنية لصيدلية او مستودع
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

-

طلب تكليف مدير مسؤول متفرغ بإدارة صيدلية
طلب تكليف صيدلي مدير فني في مستودع أدوية مرخص مكان الصيدلي المستقيل قبل
صدور القانون 94/367
طلب تفرغ صيدلي مدير فني في شركة مستودع أدوية مرخص لصيدلي آخر
طلب إلنابة صيدلي في إدارة صيدلية مستشفى
طلب تكليف صيدلي جديد مكان صيدلي مكلف بإدارة صيدلية داخل مستشفى
طلب إدارة صيدلية ليالً
طلب تكليف صيدلي بإدارة صيدلية مرخصة في حال وفاة الصيدلي صاحب الصيدلية
طلب إنابة صيدلي في إدارة صيدلية أو مستودع أدوية لمدة سنة أو أقل من سنة
)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.

آلية سير الملف

.1

يحال ملف ادارة فنية لصيدلية او مستودع أدوية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة التفتيش
الصيدلي.

 .2يسجل الملف في السجل الداخلي لدائرة التفتيش ويحال الى المفتشين الصيادلة للكشف من قبلھم على
الصيدلية اوالمستودع للتاكد من تواجد الصيدلي ودوام تواجده والتزامه بالقوانين النافذة والتاكد من
عدم مزاولته اي عمل اخر متصل بمھنته.
 .3عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.
 .4يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية اوالمستودع.
 .5يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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 .17كشف على تعديل اإلسم التجاري لصيدلية او لمستودع أدوية
الخدمات المتعلقة بھذا اإلجراء

 طلب تعديل اإلسم التجاري لصيدلية طلب تعديل اإلسم التجاري لمستودع أدوية)يرجى مراجعة دليل إجراءات المعامالت اإلدارية في مصلحة الصيدلة(.
آلية سير الملف

.1

يحال ملف تعديل اإلسم التجاري لصيدلية او مستودع أدوية من قبل مصلحة الصيدلة الى دائرة
التفتيش الصيدلي.

.3

يتم الكشف على الصيدلية اوالمستودع والتأكد من تغيير اإلسم على اللوحة الخارجية للصيدلية او
المستودع.
عند نھاية الكشف يح ّرر محضر من قبل المفتش يذكر فيه نتيجة الكشف.

.2

.4

يوقع ويختم من قبل المفتش والصيدلي صاحب الصيدلية اوالمستودع.

.5

يحال محضر الكشف الى مصلحة الصيدلة.
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