
 

 2/2222انًرقًت  ((   براييم يستههكت))  يسايذة بيع   إعــــالٌ

 انشركت انعبيت نتسىيق األدويت وانًستهسيبث انطبيتانبيئت / وزارة انصحت / 

براييم يسايذة عهُيت نبيع إجراء حعهه وزارة انصحت / انبيئت / انشركت انعبمت نخسىيق األدويت وانمسخهسمبث انطبيت / كيمبديب عه 

في انسبعت  2200( نسُت  20حسب قبَىٌ بيع وإيجبر أيىال انذونت انًرقى ) ( يبئت وخًسىٌ برييم  052بعذد ) يستههكت 

عهًآ انذببش ( انحريت / )  تىزيع انًستهسيبث انطبيتفي قسى (  02/00/2222 انًىافق )(  انخًيس   يىو )انعبشرة يٍ صببح 

فعهى  ( 22/02/2222يىو انخًيس ) في  يٍ تبريخ انُشرإبتذاءآ  ( يىو 20تبهغ ) اإلعالٌ في انصحف انًحهيت  أٌ يذة

 البالغةالقانونية التأمينات على ان ٌودع كل منهم  الى مقر الشركة فً باب المعظم الطابق الخامسانراغبيه ببنمشبركت انحضىر 
ويخحمم مه حرسى عهيه انمسايذة أجىر انىشر  ( ثالثمائة ألف دينار فقط 022222والبالغة ) قيمة التقديرية % من ال02

وفً حالة عدم  يىو مه حبريخ اإلحبنت انقطعيت 55% مه مبهغ اإلحبنت وعهى انمشخري رفع انمىاد خالل 2واإلعالن وانذالنيت انببنغت 

% نصف من المئة من بدل البٌع عن كل 2/ 1منه اجور خزن  نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة االمهال تستوفى
ثالثون ٌوما فان انتهت هذه المدة ولم ٌقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن بٌعه ثانٌة وفق احكام  33ٌوم تاخٌر ولمدة 

عهى انمىقع  عهى االوخرويج ،ىب مه االطالع زيبرة مىقع  شركخ ونمسيذ 2313لسنة  21قانون ببٌع واٌجار اموال الدولة رقم 

 .( iq.gov.www.moh) وانمىقع انخبص ببنىزارة  .iq www.Kimadiaتانخبص ببنشرك

  -انًستًسكبث انًطهىبت :      

 ) أصم وصىرة ( .أو انبطبقت انىطىيت انمىحذة هىيت األحىال انمذويت  -5
 .) أصم وصىرة ( شهبدة انجىسيت انعراقيت  -2
 او تأٌٌد سكن فً حال عدم توفر بطاقة سكن .بطبقت انسكه ) أصم وصىرة (  -3
 انبطبقت انخمىيىيت ) أصم وصىرة ( . -4
 وصل التأمٌنات القانونٌة .  -5
 . 2323كتاب عدم الممانعة باالشتراك فً المزاٌدة العلنٌة من الهٌئة العامة للضرائب لعام  -6

 -شروط اإلشتراك ببنًسايذة :      

 المتقدم للمزاٌدة عراقً الجنسٌة .ن ٌكون أ 0

ٌجوز لمنتسبً وزارة الصحة الذٌن اتخذوا قراراً ببٌع او اٌجار المال المشمولة بهذه االعالن وكذلك اعضاء لجنتً التقدٌر ال 2
واقاربهم حتى والبٌع الذي كلفوا بتقدٌرها وبٌعها شراء او استئجار هذه االموال بطرٌقة المزاٌدة العلنٌة وٌسري ذلك على ازواجهم 

الدرجة الرابعة واالقارب واالصهار من الدرجة المذكورة هم ) االبوان واالجداد مهما علوا ، االوالد واالحفاد مهما نزلوا ، 
 االخوة واالخوات واوالدهم ، االعمام واالخوال واوالدهم ، الزوج والزوجة واقاربهم بنفس الترتٌب المذكور (

اك فً المزاٌدة العلنٌة لشراء او اٌجار المال المشمول بهذا االعالن مع مراعاة احكام قانون االستثمار ال ٌحق لغٌر العراقً االشتر 3

 )المعدل( . 2332( لسنة  13رقم )

 ال ٌسمح بدخول المزاٌدة من كان مدٌنآ للوزارة عن تعاقد سابق معه ولم ٌوف بالتزاماته تجاه شركتنا و الوزارة .  4

% من البدل االخٌر وال ٌعد طلب 15ال تقل عن لى انام من تارٌخ االحالة عٌا 5اٌدة االخٌر خاللٌجوز الضم على بدل المز 5

ذ ٌعلن عن فتح مزاٌدة جدٌدة نئ% من البدل الذي عرضه وح23ٌالضم مقبوالً ما لم ٌدفع طالب الضم التامٌنات القانونٌة البالغة

 .بوكالة قانونٌة  وٌجوز الضم ألي شخص بالنٌابة عن شخص آخر إذا كان مخوآل

اذا نكل المزاٌد االخٌر الذي رست علٌه المزاٌدة عن دفع بدل المبٌع وكامل المصارٌف خالل سبعة اٌام من تارٌخ االحالة القطعٌة  6

فٌعرض المال على المزاٌد االخٌر الذي كف ٌده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه ودفع التامٌنات 

 % من البدل ٌضمن الناكل بقرار من لجنة البٌع واالٌجار الفرق بٌن البدلٌن .23ٌة بنسبة القانون

ٌوم من تارٌخ االحالة  15ٌتم تسلٌم المال المبٌع بعد دفع بدل البٌع والمصارٌف وٌعد البٌع قطعٌاً وٌلزم المشتري بنقله خالل مدة  7

% نصف من 2/  1المهال تستوفى منه اجور خزن لمدة المحددة او مدة االقطعٌة وفً حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء ا

ثالثون ٌوما فان انتهت هذه المدة ولم ٌقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة  33المئة من بدل البٌع عن كل ٌوم تاخٌر ولمدة 

 . 2313لسنة  21االعالن عن بٌعه ثانٌة وفق احكام قانون ببٌع واٌجار اموال الدولة رقم 

 إذا وافق الٌوم األخٌر المحدد للمزاٌدة عطلة رسمٌة فٌمدد الى الٌوم الذي ٌلٌه من الدوام الرسمً . 8

 


