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انششوط انخبصت ببنعمذ :انمسى انسببع 

 نعمىد انخذيبث غيش األستشبسيت
 

سهْ أُٞاد 

كي 

اُششٝط 

اُؼآح 

اُرؼذيالخ ٝاألضاكاخ ػ٠ِ ٓٞاد اُششٝط اُخاطح 

اُجٜٔٞسيح اُؼشاهيح : أسْ دُٝح أُششٝع  (ب)1-1

 

1-1   

 (ٛـ)

ٗوَ األدٝيح ٝأُسرِضٓاخ ٝاألجٜضج اُطثيح ٝاُسٌشاب داخَ تـذاد ٝا٠ُ أُحاكظاخ : أسْ أُششٝع 

. ٝتاُؼٌس 

 

 (كيماديا)الطبية  الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات–البيئة/ وزارة الصحة  : أسْ طاحة اُؼَٔ (ص)1-1
 

: اسْ اُؼضٞ أُخٍٞ ُرٔثيَ أُششٝع أُشرشى (ّ) 1-1

 

: اسْ ٓوذّ اُخذٓح  (ف)1-1

 

اُوإٗٞ اُؼشاهي : اُوإٗٞ اُحاًْ  1-2

 . (اُِـح اُؼشتيح  )ذٌٕٞ ُـح اُؼوذ ٝأُشاسالخ : ُـح اُؼوذ ٝ أُشاسالخ 1-3

: ذٞجٚ أُشاسالخ تيٖ طاحة اُؼَٔ ٝٓوذّ اُخذٓح ا٠ُ اُؼ٘اٝيٖ األذيح:  اُؼ٘اٝيٖ  1-4

 (كيماديا)الطبية الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات–البيئة/ وزارة الصحة : أسْ  طاحة اُؼَٔ 
: أسْ اُشخض أُسؤٍٝ

اليٞجذ :سهْ اُلاًس

 menhaj@kimadia.iq:     اُؼ٘ٞإ األٌُرشٝٗي

تاب أُؼظْ /  تـذاد : ػ٘ٞإ ٓوش ػَٔ طاحة اُؼَٔ

 

:  أسْ ٓوذّ اُخذٓح 

: أسْ اُشخض أُسؤٍٝ

: سهْ اُلاًس

: اُؼ٘ٞإ األٌُرشٝٗي

: ػ٘ٞإ ٓوش ػَٔ ٓوذّ اُخذٓح

: أسٔاء األشخاص أُخُٞيٖ 1-5

:  أسْ اُشخض أُخٍٞ ٖٓ طاحة اُؼَٔ 

: أسْ اُشخض أُخٍٞ ٖٓ ٓوذّ اُخذٓح 

 مقدم الخدمة ومقاولوه الثانويون والعاممون لديهم لمضرائب والرسوم المعمول بها بموجب  (يخضع ) 1-8
 القانون الواجب التطبيق في جمهورية العراق

  ٖٓ ٓثِؾ اُؼوذ% 5  :ٓثِؾ ضٔإ حسٖ االداء 1-9

دي٘اس ػشاهي : ػِٔح ضٔإ حسٖ االداء 

ال يسٔح تزُي : (أرا ًإ يسٔح تزُي)ٓثِؾ ضٔإ اُسِلح أُوذٓح  1-10

ال ي٘طثن : ػِٔح ضٔإ اُذكؼح أُوذٓح 

. إترذاءآ ٖٓ ذاسيخ ذٞهيغ اُؼوذ : ذاسيخ ٗلار اُؼوذ  2-1

 

" تؼذ ذٞهيغ اُؼوذ ٓثاششج: ذاسيخ أُثاششج تاُخذٓح  2-2

تؼذ س٘ح ٝاحذج ٖٓ ذاسيخ أُثاششج تاُؼَٔ  : أُٞػذ أُرٞهغ ألٗجاص اُخذٓح  2-3

 

: ُٜزا اُؼوذ ذؼشف اُوٞج اُواٛشج تاألذي 2-5-1

ؿِن اُطشم ألسثاب أٓ٘يح ٝػسٌشيح ، اٌُٞاسز اُطثيؼيح  
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2-7    
 

:  تعميق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة
   (ال يُطبك  ) 

3-4-1 

 (ج)

. يٞٓا ٖٓ ذؤسيخ ذٞهيغ اُؼوذ ( )ٓٞػذ ذوذيْ تُٞيظح اُرؤٓيٖ ٖٓ ٓوذّ اُخذٓاخ يجة إٔ ال يٌٕٞ أتؼذ ٖٓ 

 (ال تُطبك  )

:- اُحذ األد٠ٗ ُِرؤٓيٖ ػٖ ٓٞجٞداخ طاحة اُؼَٔ راخ اُؼالهح تاُخذٓاخ  3-4-2

تتذًم انششكت انُبلهت االضشاس انُبجًت يٍ جشاء عًهيت انُمم وانتي تشًم انفمذاٌ وانُميصت وانضشس 

وال تبشء ريت انُبلم اال بعذ انتأييذ ببالستالو يٍ لبم انجهت انًشسهت نهب انًىاد عهً . وبميًت االضشاس 

 .اٌ تمذس ليًت انًىاد انُبلصت او انًتضشسة يٍ لبم نجُت يتخصصت يشكهت يٍ لبم انطشف االول 

 

.  دي٘اس ( )اُحذ األد٠ٗ ُِرؤٓيٖ ػٖ األطاتاخ ُألشخاص ٝ أُٔرٌِاخ يجة إٔ ال يوَ ػٖ  3-4-3

. كًب وسد في انفمشة انسببمت 

: األجشاءاخ األخشٟ اُٞاجة أذثاػٜا ٖٓ ٓوذّ اُخذٓح ػ٘ذ طِة ٓٞاكوح طاحة  اُؼَٔ (د) 5.3

في كبفت يخبصَُب  (تبذيم اإلطبساث وانبطبسيبث  )صيبَت انشافعبث انشىكيت وانكهشببئيت يٍ َبديت 

، لسى خضٌ وتىصيع األدويت وشعبت  (انعذل  )شعبت تجهيض انذوائش انصذيت  )انشئيسيت في بغذاد 

، لسى انهُذست  (انعبيشيت  )يخبصٌ اإلسكبٌ ، يعهذ انًصىل وانهمبح ويزخش انهمبدبث انشئيسي 

، شعبت إستمببل األدويت ويذبنيم انضسق  (انذببش  )وانصيبَت ، لسى تىصيع انًستهضيبث انطبيت 

اانبصشة ، انًثًُ ، انُجف ، بببم ، َيُىي  )ويخبصَُب انتسىيميت في انًذبفظبث  (انذصىة )انىسيذيت 

يع تصهيخ وتىفيش األدواث اإلدتيبطيت نهشافعبث انشىكيت وانكهشببئيت في األلسبو انًشتبطت بًكتب  ) (

. خالل فتشة تُفيز انعمذ ويعتبش يٍ ششوط انعمذ انًبشو  (يعبوٌ انًذيش انعبو نشؤوٌ انخضٌ وانتىصيع 

 : (ذخٞيَ سسٔي اٝ ًٝاُح ٓظذهح ٖٓ اُجٜاخ أُخرظح )أسٔاء أُٔثِيٖ أُخُٞيٖ  3-6-3

: ػٖ طاحة اُؼَٔ 

: ػٖ ٓوذّ اُخذٓاخ 

ال يٞجذ : أُحذداخ ػ٠ِ  أسرخذاّ اُٞثائن أُؼذج ٖٓ ٓوذّ اُخذٓاخ  3-6-5

 :اُـشآاخ اُرؤخيشيح اُيٞٓيح ًٔا ٓثيٖ كي أدٗاٙ (ا)3-7-1

 % (10      * )اُوئح أُضاكح+ -  ٓثِؾ اُؼوذ اٌُِي =     ؿشآح اُيّٞ اُٞاحذ 

 أُذج أُضاكح                 + -                                  ٓذج اُؼوذ اٌُِيح 

3-7-1 

 (ب)

ٖٓ هئح اُؼوذ اُٜ٘ائي  (%10 )اُحذ األػ٠ِ ُِـشآاخ اُرؤخيشيح ٛٞ 

ُطشف اُثاٗي تئُرضآاذٚ اُرؼاهذيح أُلشٝضح ػِيٚ تٔٞجة ٛزا اُؼوذ يرْ ذٞجيٚ إٗزاس تئصاُح اػ٘ذ إخالٍ  -

 يّٞ ٖٓ ذاسيخ طذٝسٙ 15أُخاُلح ٖٓ خالٍ اُثشيذ األٌُرشٝٗي أُؼرٔذ ٝأُثثد كي اُؼوذ خالٍ ٓذج 

ٝكي حاُح ػذّ اإلسرجاتح يحن ُِطشف األٍٝ إذخار اإلجشاءاخ اُواٗٞٗيح تحن اُطشف اُثاٗي تؼذ إٗزاسٙ 

 يّٞ ٖٓ ذاسيخ اإلٗزاس 15سسٔيآ ٖٝٓ خالٍ اُثشيذ األٌُرشٝٗي أُؼرٔذ ٝأُثثد كي اُؼوذ ٝخالٍ ٓذج 

 .ٝهثَ تِٞؽ اُـشآح اُرؤخيشيح حذٛا األػ٠ِ 

 ساػح ٖٓ ذثِيؾ اُ٘اهَ أُخَ تئُرضآاذٚ اُرؼاهذيح ذحشيشيآ 24يثذأ إحرساب اُـشآاخ اُرؤخيشيح تؼذ  -

 . ( (إٕ ٝجذ  )ٛاذليآ أٝ ػٖ طشين اُثشيذ األٌُرشٝٗي )ٝ

 ال يُطبك: -  اُرحٔيالخ األداسيح  3-8

: ٓثِؾ اُؼوذ اُٞاجة اُذكغ ٝاُؼِٔح 6-2

حسة هٞائْ ًشق حساب ٝٝطٞالخ ٓثاُؾ اُ٘وَ ذوذّ ا٠ُ اُوسْ أُاُي :- جذٍٝ ذٞهيراخ ذسذيذ اُذكؼاخ  6-3-2

. تٔٞجة ًراب سسٔي 

 ال يُطبك:  جٞاص طشف اُذكؼح أُوذٓح  6-3-3

.  اُلائذج أُرشذثح ػٖ ذاخش دكغ اُسِق   6-5 

 (ال يُطبك  ) 

.  تٔشاجؼح ٝذؼذيَ اسؼاس اُؼوذ ٝكوا ُِرـيشاخ اُحاطِح كي ًِلح ٌٓٞٗاخ اُخذٓح (ال يسًخ )  6-6

: يرْ ذ٘ليز اٌُشق ٝ أجشاءاخ اُسيطشج اُ٘ٞػيح ًٔا ٓثيٖ كي أدٗاٙ  7-1

ُج٘ح اٌُشق ػ٠ِ أٗٞاع ٝأسهاّ اُسياساخ اُذاخِح كي ػَٔ أُرؼٜذ  

أُحاًْ اُؼشاهيح ، اُوإٗٞ اُؼشاهي، اُرؼِئاخ ) (ٌٓإ اُرحٌيْ ، هٞاػذ اُرحٌيْ ، هإٗٞ اُرحٌيْ )ادخَ  8-2

. يرْ كض اُ٘ضاػاخ ٝديآ ٝكي حاُح ػذّ اُحسْ يرْ اُِجٞء ا٠ُ أُحاًْ اُؼشاهيح . اُ٘اكزج 

 


