
  
  

  اإلدارة العامة للصیدلة والتموین الطبي
  

  اسم الخدمة 
  منح ترخیص فتح وتشغیل مخازن األدویة

  
  :شروط الحصول على الخدمة    
  .أن یكون المتقدم حاصل على دبلوم بعد الثانویة في مجال الصیدلة.١
  .أن یكون حاصًال على الجنسیة الیمنیة.٢
  .لمقابلةأن یكون عضو في نقابة المھن الصحیة الفنیة ا.٣
  .أن یكون حاصًال على ترخیص مزاولة المھنة.٤
  .والئحتھ التنفیذیة  الفنیة والھندسیة مطابقة للقانونكون مواصفات المحل تأن .٥
  :الوثائق المطلوبة   
  .صورة طبق األصل من شھادة دبلوم الصیدلة.١
  .صورة من البطاقة الشخصیة.٢
  .صورة من مزاولة المھنة.٣
  .بةصورة من بطاقة عضویة النقا.٤
  .سند رسوم فتح وتشغیل المخزن.٥
  .إستمارة فتح مخزن أدویة.٦

  :النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة
  .مع الكروكي  إستمارة معاینة الموقع.١
  .إستمارة فتح وتشغیل مخزن األدویة.٢
.ترخیص فتح مخزن أدویة.٣
                                                سند تحصیل الرسوم                                                           .٤

  :إلجراءاتا
  .طلب فتح مخزن أدویة إلى مكتب الصحة بطلب المستفید یتقدم .١
  ..إلى مكتب الصحة بالمدیریة لعمل معاینة موقع الطلب إحالة  .٢
  .إجتماع اللجنة المعینة من مكتب الصحة بالمحافظة وتتم الموافقة .٣
  .یةإستالم الرسوم القانون .٤
  .عمل إستمارة فتح مخزن أدویة .٥
  .للموافقة رفع الملف إلى الوزارة حیث یتم عرضھ على لجنة الوزارة .٦
  .وتسلیمھ إلى مندوب المكتبوالتوقیع علیھ  منح التراخیص للمتقدم  استكماالجرائات .٧
  -:.زمن إنجاز المھمة.٨

  ستون یوم              
  .الرسوم المطلوبة.١

  .خمسة ألف ریال    



  
  

  اإلدارة العامة للصیدلة والتموین الطبي
  اسم الخدمة 

  منح ترخیص فتح وتشغیل صیدلیة
  

  :شــروط الحصول على الخدمة        
  أن یكون المتقدم حاصل على بكالوریوس في العلوم الصیدالنیة.١
  .أن یكون حاصًال على الجنسیة الیمنیة.٢
  .أن یكون عضو في نقابة الصیادلة.٣
  .رخیص مزاولة المھنةأن یكون حاصًال على ت.٤
  .والئحتھ التنفیذیة  الفنیة والھندسیة مطابقة للقانونأن یكون مواصفات المحل .٥

  :الوثــائق المطلوبة        
  .من جامعة معترفا بھا صورة طبق األصل من شھادة بكالوریوس العلوم الصیدالنیة.٦
  .صورة من البطاقة الشخصیة.٧
  .مزاولة المھنة رخصة صورة من.٨
  .بطاقة عضویة النقابةصورة من .٩

  :النمـاذج المستخدمة في تقدیم الخدمة    
  .مع الكروكي  إستمارة معاینة الموقع.١٠
  .إستمارة فتح وتشغیل صیدلیة.١١
  سند رسوم فتح صیدلیة .ترخیص فتح صیدلیة.١٢
سند رسوم فتح صیدلیة.١٣
إستمارة فتح صیدلیة.١٤

  :اإلجــراءات    
  .صیدلیة إلى مكتب الصحة یتقدم الصیدالني إلى مكتب الصحة بطلب فتح.١
  .یتم إحالة الصیدالني إلى مكتب الصحة بالمدیریة لعمل معاینة موقع.٢
  .یتم إجتماع اللجنة المعینة من مكتب الصحة بالمحافظة وتتم الموافقة.٣
  .یتم إستالم الرسوم القانونیة.٤
  .یتم عمل إستمارة فتح صیدلیة.٥
  .الوزارة یتم رفع الملف إلى الوزارة حیث یتم عرضھ على لجنة.٦
  .یتم منح التراخیص للمتقدم وتسلیمھ إلى مندوب المكتب.٧
  .زمن إنجاز المھمة.٨

  .ستون یوم    
  .الرسوم المطلوبة.٩

.عشرة ألف ریال    


