االوراق المطلوبة لمنح اجازة استيراد مواد كيماوية في منشأة صناعية -االوراق الخاصة بصاحب المنشأة
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طلب خطي من صاحب المنشأة يشعربرغبته بتعيين الصيدلي المدير الفني في المنشأة مسجل
بديوان المديرية ملصق عليه طابع بقيمة  11ل س محدد فيه اسم المنشأة و العنوان و رقم
العقار
مخطط للمنشأة يوضح تقسيماتها/قسم االنتاج -قسم التعبئة -قسم التخزين -قسم المستودعات-
قسم المخبر  ...و رقم العقار و المنطقة العقارية مصدق من المحافظة و نقابة المهندسين /3/
نسخ مصدقة
ايصال مالي 3111ل.س رسم طابع ترخيص منشأة صناعية
قرار انشاء المؤسسة الصناعية مصدق من وزارة الصناعة
سجل صناعي صادر عن وزارة الصناعة حسب الصول
جدول عدد  /2/بالمواد الكيماوية التي ترغب المؤسسة الصناعية باستيرادها صادر عن
وزارة الصناعة
محضر كشف مصدق اصوال من قبل لجنة الكشف المختصة
صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية ملصق عليها طابع مالي  11ل س

االوراق المطلوبة لمنح اجازة استيراد مواد كيماوية في منشأة صناعية -االوراق الخاصة بالصيدلي المدير
الفني للمنشأة
 .1طلب خطي من الصيدلي المدير الفني في المنشأة يشعربرغبته بالعمل كمدير فني في المنشأة
مسجل بديوان المديرية ملصف عليه طابع بقيمة  11ل س محدد فيه اسم المنشأة و العنوان و
رقم العقار
 .2عقد عمل( ادارة فنية ) بين اصحاب المنشأإة و الصيدلي مصدق اصوال لدى كاتب العدل /3/
نسخ مصدقة
 .3وثيقة نقابة حديثة مذكور فيها سبب المنح
 .4وثيقة غير موظف
 .5وثيقة غير محكوم
 .6صورة عن الهوية الشخصية مع صورة شخصية ملصق عليها طابع مالي  11ل س
 .7صورة مصدقة عن الترخيص الدائم مع االيصال المالي رسم الطابع للترخيص 11111ل.س
 .8اخر وضع للصيدلي
 .9تعهد تفرغ وعدم التوظف او التعاقد مع أي جهة وانقطاعه عن أي عمل اخر مهما كان نوعه
سواء كان خاص ام عام ملصق عليه طابع مالي  11ل س
 .11كالسورعرض  8سم
سير المعاملة :يقدم الطلب و االوراق الثبوتية المطلوبة كاملة في مديرية الصحة المختصة ثم تحال الى وزارة
الصحة دائرة السجل وبعد تدقيقها تنظم اجازة الفتح و تحال الى السيد الوزير لتوقيعها .

