
Facility Address :                                                                                                                                                                        : عنوان المنشأة

  PIN NO :                                                                                                                                                                                              : رقم التعريف

Square Meters (Built Up Area):                                                                                                        :(أمتار مربعة )المساحة المبنية

Square Meters (land) :                                                                                                                                :(أمتار مربعية)مساحة ا�رض

Estimated Start Date :                                                                                                                                    :التاريخ المتوقع لبدء العمل

 Estimated Completion Date :                                                                                                    :التاريخ المتوقع ل نتهاء من العمل

Capital of Investment :                                                                                                                                                       :رأسمال ا�ستثمار

Street Number :                                               :رقم الشارع

 Building Number :                                         :رقم المبنى

Municipality :                                                                :البلدية

Google Map :                                                                                                                                                                                  :خارطة قوقل

      

Street Name :                                                     :اسم الشارع

Zone Number :                                             :رقم المنطقة

City :                                                                                  : المدينة



الرجاء االطالع على أنواع تصنيف المنشأة الصحية في نموذج رقم (٦) الموجود في القوائم الملحقة
Please check the Healthcare Facility Classification at template (6) in the additional lists

Clinic

Healthcare Center

Health and Wellness center

Diagnostic and treatment Center

General Hospital

Specialized Hospital

Diagnostic Center

Long-term Care Facility

Pharmacy :

1-Commercial pharmacy (Not with health facility)

2-Government pharmacy (With Government health facility)

3- Private pharmacy (With private health facility)

4- Drug store (Medical store)

5- Drug Manufacture (Medical Factory)

Healthcare Facility typeنوع المنشأة الصحية

عيادة طبية

مركز صحي

مركز الصحة والمعافاة

مركز تشخيصي وعالجي

مستشفى عام 

مستشفى تخصصي

مركز تشخيصي  

منشأة الرعاية الصحية طويلة ا�مد  

صيـدلـيـــة :

١-صيدلية تجارية (غير متصلة  بمنشأة صحية)

٢-صيدلية حكومية (متصلة بمنشأة صحية حكومية)

٣- صيدلية خاصة (متصلة بمنشأة صحية خاصة)

٤- مخزن أدوية (مخزن طبي) 

٥- مصنع أدوية (مصنع طبي)



أخصائي تسجيل الترخيص:

التوقيع :

التاريخ :

License Registration Specialist:

Signature :

Date :

في حال الحاجة إلى حقول إضافية يرجى استخدام نموذج رقم (١) الموجود في القوائم الملحقة
In case you need to add extra field, please use the template (1) in the additional lists 

Building typeنوع المبنى
فيال سكنية مستقلة

مجمع فيالت سكنية (فلتين أو أكثر)

مبنى ذو استخدام مشترك

Independent residential villa

Residential villas complex (tow villas and more)

Mixed use building
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