بسم ميحرلا نمحرلا هللا
وسارة انصحت – واليت انخزطوو
اإلدارة انعايت نهصيذ نت
استًـــارة تجـــــذيذ
رخصت يستودع صيذالَي ( شزكت) نهعاو  2016و
رخصـــــت ( أ )
( تًأل انفزاغاث بخط واضح ويمزوء ،ال يمبم انكشط أوانتعذيم )
اسم مقدم الطلب ..........................................................الصفة  /المالك

المستودع الصيدالني.....................................................بالرخصة رقم ()................
عُواٌ انًستودع :
المحمية..................................الحي.......................المربع..............................

المفوض
صورة
فتوغزافيت
نهصيذني
انًسؤول

رقم العقار...............................الشارع ....................:الياتف..............................

إلــــــــــزار انًانك :
اَا انًانك /انًفوض عٍ انًستودع انصيذالَي أعالِ ألز عُذ يُحي تجذيذ انزخصت باآلتي :
 -مزاولة العمل العمل وفقاً ألحكام القوانين والموائح المنظمة لمعمل الصيدالني.

 عدم تواجد أي منتجات أو أصناف بأي من غرف المستودع عدا تمك المسجمة الخاصة بالمستودع. عدم بيع أي منتجات أو أصناف إال لمنشأة تحمل الرخصة (ب) أو (ج) أو (ط) سارية مع مراعاة التقيد بالقوائم التي يصدرىاالمجمس لكل الرخص ،أو بيع المواد الخام ومواد التعبئة لمرخصتين (د ،ىـ).

 -وجود سجل يحوي التسجيل المستديم لكل الصيادلة العاممين بالمنشأة إضافة إلي صورة ألي من األوراق الثبوتية وصورة فوتوغرافية

حديثة وكذلك سجل لمعاممين وعرضو لممراجعة متى ماطمب ذلك.

 توفير خدمة الياتف والفاكس الخاصة بالمستودع مفعمة باستمرار. تسييل ميمة مفتش الرقابة واالمتثال لما يطمبو وتنفيذه. أالا يعمل ىذا ىذا المستودع الصيدالني إال تحت المسؤولية الفنية لمصيدلي المسؤول لمدة ( )8ساعات يومياً عمى االقل . -االلتزام بالموجيات والضوابط واألوامر الصادرة من االدارة.

 -االلتزام بالشروط والمواصفات التي بموجبيا تم منح الرخصة .

 عدم اضافة او الغاء اجزاء من المستودع أو تغيير المواصفات دون أخذ الموافقة الكتابية من اإلدارة. -التدريب المستمر لمكوادر وتأىيميم.

 كًا الز بأٌ انصيادنت انعايهيٍ بانشزكت هى - :الرقم

إ سم الصيديل

رقم التسجيل املستدمي

رقم اجلوال

الربيد األلكرتوين

وىذا إقرار مني بذلك،،،،

اسى وتوليع صاحب االلزار:
االسى .....................................................:انتوليع  .......................................:انتاريخ2016/..../....:و
اعتًاد يانك انزخصت...................................................................................................................:


يجب إرفاق لائًت بأسًاء انصيادنت انعايهيٍ بانًؤسست انًانكت نهًستودع وفك انجذول أعالِ

بياَاث انًذيز انفُي(انصيذني انًسؤول):
اسم الصيدلي.......................................................رقم التسجيل المستديم().................
عُواٌ انصيذني انًسؤول:
المحمية................................الحي...............................المربع..............................
رقم العقار..........................الشارع.............................الياتف............................:

الفاكس................................البريدإللكتروني.......................................................:

إلــــــــــزار انًذيز انفُي
اَاانًذيزانفُي نهًستودع انصيذالَي اعالِ الز باالتي :

 أنني وبموجب القوانين والموائح واألوامر المنظمة لمعمل الصيدالني أظل مسؤوالً عن ىذه المنشأة حتى في حالةتركي لمعمل بيا ما لم أبمغ االدارة بو ازرة الصحة والية الخرطوم بذلك كتابة وتسميم الرخصة الخاصة بالمنشأة .

 المسؤولية الكاممة عن أي مخالفة ألحكام القوانين والموائح المنظمة لمعمل الصيدالني التي قد تحدث مادامتالمنشأة تحت إشرافي ومسئوليتي.

 عدم التسجيل ألى منشأة صيدالنية أخري مادامت ىذه المنشأة تحت مسئوليتي واشرافي -أن أعمل بالمنشأة فترة التقل عن (  8ساعات) يومياً.

 االلتزام بالموجيات والضوابط واالوامر الصادرة من اإلدارة. -العمل باخالص وتفاني عمى تدريب صيادلة االمتياز .

 االلتزام بالنظم ومعاييرالممارسات الصيدالنية الجيدة لمتخزين والتوزيع والنقل. تسييل ميمة مفتش الرقابة واالمتثال لما يطمبو وتنفيذه.وهذا إلزار يُي بذنك ،،،،

اسى صاحب االلزار..........................................انتوليع................................:انتاريخ 2016/............/...........:و
بيانات ُتراجع بواسطة اإلدارة:

 -أصل رخصة ()5102

خطاب التفويض

 -إق ـرار المدير الفني

صورة التسجيل المستديم

إقـ ـرار المالك
قائمة الصيادلة العاممين

اسم الموظف  .................................................توقيعو...................................................
اسم الصيدلى..................................................:توقيعو..................................................:
الوحدة الحسابية:

الرسوم المقررة

رقم اإليصال

جنيو

فقط

تاريخ اإليصال

اسم المتحصل..........................................................توقيعه.......................................
قرار مدير المؤسسات الصيدالنية الخاصة.............................................……........…................

