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 المداحة إداارة - اراي سلطة ال 

 التااريخ:   الرفحة:                 ارقم الهثيقة:
 زمن العملية: حدب المعاملة الطبية والمدتهدعات الريدليات قياس اسم الهثيقة:

 شيكل خاارج غزة 022شيكل داخل غزة،  022الرسهم:  اعتماد المدير العام:
 

 العملية )اإلجراء( .1

  إدارة اإلجازة والتراخيص مهجه لمدير عام المداحة العامة ُيطمب –ارة الصحة يتم استالم كتاب من وز
 فيها قياس المداحة الداخمية لمصيدلية المطمهب ترخيصها والمدافة ألقرب صيدلية بالقرب منها.

 .يتم تحهيل الطمب إلى مدير دائرة المدح الميداني أو من ينهب عنه حدب األصهل 
 اح لمعمل الميداني.يتم حجز فرقة مداحية أو مد 
  شيكل خارج غزة( حدب جدول تحصيل  022شيكل داخل غزة،  022) رسهمب طباعة أمر دفعيتم

 .الرسهم من قبل المهظف المختص
   .يدفع المهاطن الرسهم المطمهبة في الدائرة المالية 
 وب وزارة مندوداللة برفقة  لعمل القياسات المطمهبة حدب األصهل يتم خروج فرقة مداحية أو مداح

 .الصحة
  لمجهة الطالبة. وإرسالهايتم رسم خارطة بالقياسات في الدائرة حدب األصهل 
 يتم االحتفاظ في ممف خاص بجميع المدتندات الخاصة بالمعاممة وذلك حدب الرقم المدمدل. 

 الذروط والمهاصفات الفنية المتعلقة بقياس الريدلية:
 

  ²م 002، والمدتهدع عن ²م 02والمختبر عن  ،²م 02يجب أن ال تقل مداحة الصيدلية عن. 
  م، في حالة وجهد 022يجب أن ال تقل المدافة بين الصيدلية المطمهبة وأقرب صيدلية مرخصة عن

 م.022الصيدليتين بين نفهذ بمديتين يجب أن ال تقل المدافة عن 
   تحدب المدافة القانهنية بمقدار البعد بين محهري مدخمي الصيدليتين ههائيا 
  يدتثنى من ذلك في حالة وقهع الصيدليتين عمى شارعين مختمفين، فتحدد المدافة عمى اساس أقصر

 مدافة فعمية يدمكها الجمههر في سعيه الى الصيدلية ههائيا .
 

 المدتندات المطلهبة .0
  إدارة اإلجازة والتراخيص مهجه لمدير عام المداحة العامة ُيطمب فيها قياس - كتاب من وزارة الصحة

 لمداحة الداخمية لمصيدلية المطمهب ترخيصها والمدافة ألقرب صيدلية بالقرب منها.ا
  مرفق مع كتاب وزارة الصحةالخرائط التصميمية الخاصة بالصيدلية. 
 .صهرة  عن الههية 
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 استالم كتاب من وزارة الصحة 

 حجز فرقة مساحية لعمل القياسات الالزمة

 خروج الفرقة المساحية بعد دفع الرسوم

 رسم الخارطة وتجهيزها

 -ارسال النسخة األصلية إلى وزارة الصحة 
 وحدة اإلجازة والتراخيص


