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  اإلعالن 

  مناقصة عامة لشراء ادوٌة  :ةـــــالمناقص

 على الموازنة الجارٌة   Med/3 /2021  : مناقصة رقم

 3:   رقم كتاب الدعوة 

ُضؾ٤َٜ )ُِضؼجهو ٝثُٔٞهؼز ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُٔؤ٤ِٖٛ ُضوو٣ْ ثُؼطجءثس ثُٔنضٞٓز  )٤ًٔجه٣ج( ضَِٓجس ثُطذ٤ز/ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔ/ ثُذ٤تزٍٝثًر ثُٚقز صوػٞ  .1

 (.ثاله٣ٝز

 .قو٣وٙ ك٢ ٝع٤وز ثُٔ٘جهٚزّٞف صؼضٔو إؽٌثءثس ثُٔ٘جهٚز ثُؼجٓز ك٢ ػ٤ِٔز ثُؼطجء ف٤ظ ٣ُْٔـ دجُٖٔجًًز ُؾ٤ٔغ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ٖٓ ثُوٍٝ ثُٔؤِٛز هج٤ٗٞٗجً ًٔج صْ ص .2

ًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ٠ ٓؼِٞٓجس إٝجك٤ز ٖٓ ٍٝثًر ثُٚقز/ ثُذ٤تز/ ث٣ٌٖٔ ُٔوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُٜٔض٤ٖٔ ٖٝٓ ى١ٝ ثأل٤ِٛز ثُوج٤ٗٞٗز ثُقٍٚٞ ػِ  

  ٝثُٔٞهغ ثالٌُض٢ٌٗٝ ٤ٌُٔجه٣ج dg@kimadia.iq ثُطجدن ثُنجِٓ ٓوٌ ٍٝثًر ثُٚقز ثُذ٣ٌو ثالٌُض٢ٌٗٝ -هكى االػالو انعٔائٙ ٔانؼالهبد انؼبيخثُطذ٤ز)٤ًٔجه٣ج( /

www.kimadia.iq  دؼو ثُظٌٜ دضٞه٤ش دـوثه ث٠ُ ثُغج٤ٗز ٝثُ٘ٚقٙذجفجً ٝثالٟالع ػ٠ِ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز ػ٠ِ ثُؼ٘ٞثٕ أهٗجٙ ٖٓ ثُْجػز ثُغجٓ٘ز ٝثُ٘ٚق. 

ٛجٓٔ أك٤ِٞز ُِِْغ  ؼضٔو٣  ّٞفٝ ٓيًًٞ ك٢ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚزًٝٔج  ثُٔضطِذجس ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُل٤٘ز ٝثُٔج٤ُز   ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس إٔ ٣ْضٞكٞث ٓضطِذجس ثُٔؤٛالس دٔج ك٢ ىُي: ػ٠ِ  .3

 (/ ثألك٤ِٞز ثُٔق٤ِز ٖٓ صؼ٤ِٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس33ٌر  ث٤ُٚوال٤ٗز ٖٓ ثُٔؾ٣َٜٖ ثُٔٚجٗغ ثُٔق٤٤ِٖ. إٕ ثُضلج٤َٙ ثالٝجك٤ز ٣ضْ صقو٣وٛج ك٢ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز )أٗظٌ ثُلو

 .( ٖٓ ًٝهز د٤جٗجس ثُؼطجء33ٝثُلوٌر )

 ؿ٤ٌ ثٌُّْ صْو٣و ٝدؼو ثهٗجٙ ػ٘و صوو٣ْ ثّضٔجًر صق٣ٌ٣ٌز ػ٠ِ ثُؼ٘ٞثٕ  ثُؼٌد٤ز ٝأ دجُِـز ثإل٣َ٤ٌِٗز ٔ٘جهٚزُٔوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُٜٔض٤ٖٔ ٌٕثء ثُٔؾٔٞػز ثٌُجِٓز ُٞعجةن ثُ ٣ٌٖٔ .4

 دٔذِؾ ٓوطٞع  ًٝجُضج٢ُ:   ُالّضٌهثه ُوجدَث

 ٤ِٕٓٞ ه٣٘جً ػٌثه٢ ػٖ ثُٔ٘جهٚز ثُض٢ صوَ ه٤ٔضٜج ػٖ ٤ِٕٓٞ هٝالً. - أ

 ه٣٘جً ػٌثه٢ ػٖ ثُٔ٘جهٚز ثُض٢ ص٣َو ًِلضٜج ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ هٝالً.  ٢ٗٞ٤ِٓ - ح

 ٝدنالكٚ كجٕ ثُؼٌٝٛ ّٞف صَٜٔ.  

ثُي١ ّذن ُٚ ثالٕضٌثى ك٢ ثُٔ٘جهٚز  ٠ِ ٓووّ ثُؼطجءٝػٓوو٢ٓ ثُؼطجء ًٝٔج ٖٓجً ث٤ُٜج ك٢ صؼ٤ِٔجس  جهٚزٔ٘ثُ ٝعجةن ثًّجٍ ٣ضْ ّٞف ث.ٗوو ّضٌٕٞ ثٌُّْ ٛيث هكغ ٣ٌٟوز

 .ثُٔؼجه ثػالٜٗج ثٕ ٣ووّ َٝٙ ثٌُٖثء ثُْجدن ُٜج ٓغ ٝعجةن ثُؼطجء

  2  /   15  ثُٖٔج٤ًًٖ ك٢ ثُٔ٘جهٚز ٣ّٞ ػ٠ِ ثّضلْجًثس ٤ٌّٕٝٞ صج٣ًل ثٗؼوجه ثُٔؤصٌٔ ثُنجٗ دجالؽجدز     2321/    1   / 11        صأ٣ًل ثػالٕ ثُٔ٘جهٚز ٣ّٞ -6

ّٞف ٣ضْ ًكٜ ثُؼطجءثس ثُٔضأمٌر. ٤ّضْ كضـ  ثُوٝثّ ث٢ٌُّٔ ُـج٣ز ٜٗج٣ز [2321/    2   /   21          ]ػ٘و ثٝ هذَ  ػ٠ِ ثُؼ٘ٞثٕ ثهٗج٣ٙضْ ص٤ِْْ ثُؼطجءثس    2321  /

mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/
http://www.kimadia.iq/
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ٖٓ ٣ّٞ ؿِن ثُٔ٘جهٚز  ك٢ ثُضج٢ُ ٣ٌٕٞ ٓٞػو كضـ ثُؼطجءثس ث٤ُّٞ ٝمضجًٝث ثُقًٞٞ ٕن٤ٚجً ػ٠ِ ثُؼ٘ٞثٕ ثهٗجٙ  ثُؼطجءثس دقًٞٞ ٓٔغ٤ِٖ ػٖ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُي٣ٖ ث

 ٓوٌ ٤ًٔجه٣ج ٝدًٚٞٙ ػ٤ِ٘ز ٝهػٞر ثُٔ٘جه٤ٖٚ ُِقًٞٞ ك٢ ٣ّٞ ثُلضـ ثُؼ٢ِ٘,

ِلز ثُضن٤٘٤ٔز  صٌٕٞ ٙجهًر ٖٓ ٌٓٚف ٓؼضٔو ك٢ ثُؼٌثم دٔٞؽخ ٌٖٗر % ٖٓ ث1ٌُ دو٤ٔز)ثُٔذِؾ دجُو٣٘جً ثُؼٌثه٢( ٞٔجٕ ُِؼطجء ٌكن دثُؼطجءثس ثٕ صُ  ٣ؾخ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ 

 ٣ٝؼضٔو ٓج٢ِ٣:  .٣ٚوًٛج ثُذ٘ي ث١ًٌَُٔ ثُؼٌثه٢ ػٖ ثٌُلجءر ثُٔج٤ُز ٌُِٔٚف

 .ًلجُز ٓذجٌٕر ثٝٙي ٓٚوم ثٝ ّلضؾز ٝال٣وذَ ٣ّٞلش مطجح ثُٞٔجٕ ثٝ الروجم انزأيُٛبد األٔنٛخ نًوعيٙ انؼطبءاد اال اغا كبَذ ػهٗ شكم ضطبة ظًبٌ  –أ 

ُِٔٚقز ؽٜز ثُضؼجهو ًٝٔج ك٢ ثُ٘ٔٞىػ  (صووّ ثُضج٤ٓ٘جس ثال٤ُٝز ٖٓ هذَ ٓووّ ثُؼطجء ثٝ )ث١ ٖٓ ثُْٔج٤ٖٔٛ ك٢ ثًٌُٖز ثٝ ثًٌُٖجس ثُٖٔجًًز دٔٞؽخ ػوو ٖٓجًًز  -ح 

 .ثٌُٔكن ك٢ ْٓض٘وثس ثُؼطجء/ثُوْْ ثٌُثدغ

 .2314ُْ٘ز  2مطجح ٝٔجٕ فْٖ ثُض٘ل٤ي ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ٝفْخ صؼ٤ِٔجس ص٘ل٤ي ثُؼوٞه ًهْ صؼل٠ ثًٌُٖجس ثُؼجٓز ٖٓ صوو٣ْ ثُضج٤ٓ٘جس ثال٤ُٝز ٝ  -ػ

 .صٚوً ثٌُلجُز دجٌٓ ثًٌُٖز ثُٔضؼجهو ٓؼٜج ثٝ ٖٓ صنُٞٚ ث٤ُٞٙج الٙوثً ثٌُلجُز ٝدٔٞؽخ صن٣َٞ ٢ًّٔ ٓٚوم -ه

 ( ٖٓ هذَ ثٌُٔٚف ثُٔٚوً ٌُِلجُز.٤ًٔجه٣ج) ثأله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤زثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن  صوضٌٕ ثٌُلجُز دٌضجح ٙقز ٙوًٝ )١ٌّ ٕٝن٢ٚ( ٣ٌَّ ث٠ُ   -ـٛ

 ثٕ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٌٖٟٓٝٚ ُٝٚجُـ ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(.   -ٝ

 .ثٕ صٌٕٞ ٙجهًر دجُِـض٤ٖ ثُؼٌد٤ز ٝثال٣َ٤ٌِٗز   -ٍ

ناقصة عند نكوله عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌة األخرى المنصوص ٌتم مصادرة التؤمٌنات األولٌة لمن ترسو علٌه الم  -ح
وٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذٌته بعد ؼلق المناقصة او رفض  علٌها فً هذه التعلٌمات

  .عقود الحكومٌةحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ الالتص

  .سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائق المناقصة ولٌةالنفاذٌة التامٌنات اتكون مدة   -ط

ُوْْ ثُٔج٢ُ ُضوو٣ْ /ثُطجدن ثُْجهُ/ث(دجح ثُٔؼظْ  ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز/ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج-دـوثه ٢ٛ ّجدوجً   ث٤ُٜج جً ثُٖٔ ثُؼ٘ج٣ٖٝ .5

ٍ  ,4154664ٛجصق:  ثُضأ٤ٓ٘جس ثال٤ُٝز ثٝ ُؾ٘ز ثّضالّ ٝكضـ ثُؼٌٝٛ ُضوو٣ْ ثُؼطجءثس ٘وج ٛجصق ُث  ْ ز: ,ٛ 34435411344ًه ُذوُث ًدؼز مطٟٞ 4158431, 5, 4, 8جصق ث ز ىثس ث  .دوُث

  ()كٌمادٌا الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة البٌئة / وزارة الصحة/  جهة التعاقد:

 علً حسن البلداوي الصٌدالنً   سلطة التعاقد: 

  )كٌمادٌا( ةمدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌ  المنصب: 

 [موقع] التوقٌع: 

 ]      0209 /      /    ]التارٌخ:
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 1202/ 3MED/ 
  2022م  لتوفٌر احتٌاج عا

    All human products must be of human recombinant origin wherever these are avialable in the markets.

    For oral solution it is preferable: Syrup then Suspension and then Elixir

    Caution To be written if the products contain metabisulphite as     following (Caution: this product contain 

metabisulphite may cause broncho spasm in atopic & Asthmatic subjects)

    It doesn’t matter of all tablets that approved in the national list as scored tab to be plain tab (Not scored).

  The measuring unit of medical milk powder weight is 400gm up to 1000gm (as upper limit) 

      ال تزيد نسبة الكحول الموجودة في الشرابات )بشكل عام( عنN.M.T. 10%. 

       فيما يخص شرابات االطفال.. يفضل بدون كحول أو بنسبة ضئيمةN.M.T 5% .

       يجب استخدام soft gelatin Cap( لمستحضراتOily prep)
      يحل الغاز الدافعCFC – free  (HFA 134a)  محلCFC    . 

 قو ثػ٠ِؿْ 1333ًؿْ ُـج٣ز 433ٝفور ه٤جُ ثُق٤ِخ ثُطذ٢ )دٞهًر( دجػضٔجه ثٍُٕٞ ٢ٛ 

note:Trade name is mentioned as an Example only and not limited to the trade name mentioned beside the item. 

 مالحظة:ان الكلفة التخمٌنٌة هً للتعبئة اما االحتٌاج  الكلً فهو للوحدة الواحدة   
 for unit dose   the total need is  packing size while   The estimated cost is per:  Note  
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  national 
code 

Item total2022 PACK SIZE Mean 
Brand 
price $ 

70% 
mean 
price 

45% 
mean 
price 

25% 
mean 
price 

1 01-AA0-004 Digoxin  250 mcg scored Tablet 1224015 100 tab 2.5 1.75 1.125 0.625 

2 01-AA0-006 Digoxin  250 mcg/ml  inj (2ml) Ampoule 46573 6 amp 4.28 3 1.92 1.07 

3 
01-B00-005 

Furosemide I.V, I.M/or Slow I.V , I.M. inj 
20mg/2ml Ampoule 

2998461 5amp. 2.31 1.62 1.039 0.577 

4 

01-C00-023 
Propranolol  Hcl 1mg/ml slow IV inj  
(1ml) Ampoule   

865)  ثُضنو٣ٌ ك٢ ثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ٝؤمي ) 
26605 10 amp(1ml) 3.063 2.144 1.378 0.766 

5 

01-C00-012 

Labetalol  5mg/ml inj. (20ml) Ampoul or vial 
للتخدٌر من قبل وحدات التخدٌر مع امكانٌة  "وتستخدم اٌضا   
لدم استخدامها على الشكل التالً لعالج حاالت ارتفاع ضؽط ا

 الحملً
 pregnancy intiated hypertention  
ملؽم خالل دقٌقة وٌعاد بعد خمسة دقائق وكحد اعلى  -1 

ملؽم022   IV (50) الحقن الورٌدي 
ملؽم /ساعة وتضاعؾ 20 ( IV infusion )عن طرٌق-2
ملؽم/ساعة وتعتبر 160الجرعة بعد نصؾ ساعة وكحد اعلى 

تفاع ضؽط الدم الحملً من ادوٌة الخط االول لعالج حاالت ار
وقد اقر البروتوكول العالجً من قبل اللجنة االستشارٌة للنسائٌة 
  والتولٌد

21590 

5 amp 19.5 13.65 8.775 4.875 

6 

01-C00-042 

Labetalol HCL 50mg tab 
pregnancyintiated hypertension 1 وٌكون استخدامه على

الحملً الشكل التالً لعالج حاالت ارتفاع ضؽط الدم   
ملؽم مرتٌن وكحد  022ملؽم مرتٌن ٌومٌا وتزاد الى 022العالج الفموي 
ملؽم /الٌوم وٌفضل عدم استعماله فً االشهر االولى من  02اعلى 

 الحمل
 (first trimenster of pregnancy) 

66491 56 tab 4.738 3.316 2.132 1.184 

7 

01-C00-017 
Metoprolol tartrate 1mg/1ml I.V. inj 
(5ml) Ampoule SEE 1C  ُِضنو٣ٌ ث٣ٞج صْضنوّ

ثُضنو٣ٌ ٝفوثس هذَ ٖٓ  
124028 5 amp 6.3 4.41 2.835 1.575 

8 
01-D00-027 

Adenosine inj. 3mg/ml (2ml) Vial OR 
Amp 

43704 6 vial 17.3 12.1 5.45 3.03 
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9 

01-D00-001 
Amiodarone Hcl inj 50mg/ml (3ml) 
Ampoule   SEE 1D  ٖٝٔ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي

 (976 ) ثُضنو٣ٌ هجةٔز
173629 10 amp(3ml) 8.5 6 3.85 2.14 

10 
01-D00-022 

Verapamil  Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V.  
(2ml) Ampoule 

58016 5 amp 5 3.5 2.25 1.25 

11 

01-D00-034 
Lignocaine Hcl 2% 20mg /ml 2ml 
Ampoule      ( CCU)            SEE 1D  و٣ّْضن 

ثُضنو٣ٌ هٞثةْ ٖٝٔ ٣وًػ ثًٌَُٔر ثُؼ٘ج٣ز ٝفور ك٢  
88118 amp (2ml) 0.48 0.34 0.21 0.12 

12 
01-E00-014 

Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V 
infusion or slow I.V injection 

91476 5 amp 16 11.2 7.2 4 

13 

01-E00-018 

Lisinopril (as base) or Lisinopril 
(anhydrous),Lisinopril (as dihydrate),the 
same drug( with or without water of 
hydration) 10mg Tablet 

3446883 28 tab 4.4 3.08 1.98 1.1 

14 
01-F00-024 

Glyceryl trinitrate  0.5mg sublingual 
Tablet 

15093294 100 tab 3.75 2.6 1.68 0.93 

15 

01-F00-035 
Isosorbide dinitrate  20mg (s/r) capsule 
or Tablet 

0101/ ػ  
557326 56 tab 3.36 3.05 1.5 0.83 

16 
01-F00-060 

Nimodipine    30mg Tabet   ٌُِٔثًَثُؾِٔز 
ثُؼٚذ٤ز ثالٌٓثٛ ًٝهٛجس ثُؼٚذ٤ز  

145857 30 tab 8.31 5.82 3.3 2.079 

17 

01-F00-073 

Glyceryl trinitrate   5mg/ml(5ml )Ampoule  
1 mg/ 1ml  المادة بالتركٌز فً حالة عدم توفر أو تسجٌل  
(5mg/10ml) ٌتم تجهٌز المادة بالتركٌز القدٌم 
(1mg/ml)وتعتبر ؼٌر ملؽٌة لحٌن توفر التركٌز الجدٌد 
(1mg/1m   10ml amp)ٌمكن اعتماد احتٌاج التركٌز 
(5mg/ml  5ml Amp) بنفس احتٌاج التركٌز 
code 01-F00-069 احتٌاج واحد مع                                                                                                                   
          وٌإخذ بنظر االعتبار استخدامه ضمن قوائم التخدٌر 

80060 5 amp. 10.88 7.62 4.9 2.72 
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18 

01-F00-069 

Glyceryl trinitrate   1mg/1ml (10ml)  Ampoule   
 1 mg/ 1ml  عدم توفر أو تسجٌل المادة بالتركٌز فً حالة  
(5mg/10ml) ٌتم تجهٌز المادة بالتركٌز القدٌم 
(1mg/ml)وتعتبر ؼٌر ملؽٌة لحٌن توفر التركٌز الجدٌد 
(1mg/1m   10ml amp)ٌمكن اعتماد احتٌاج التركٌز 
(5mg/ml  5ml Amp) بنفس احتٌاج التركٌز 
code 01-F00-073 احتٌاج واحد مع 
االعتبار استخدامه ضمن قوائم التخدٌروٌإخذ بنظر             

10 amp. 29.48 20 13.26 7.37 

19 

01-G00-001 
Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion  250 
mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) 

ثُضنو٣ٌ هٞثةْ ك٢ ثالػضذجًثّضنوثٓٚ د٘ظٌ ثالمي ٣ضْ  
48215 10vial(20ml) 57.1 40 25.7 14.2 

20 

01-G00-002 

Dopamine Hcl  inj 40mg/ml, (5ml) 
Ampoule OR vial 

فجالس ك٢ ثالػضذجًثّضنوثٓٚ د٘ظٌ ثالمي ٣ضْ  
ٝثُّْٔٞ ٝثُوِذ٤ز ثُضنو٣ٌ )  ) 

185416 10 amp(5ml) 8.5 5.9 3.8 2.1 

21 

01-G00-009 

Ephedrine  Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow 
I.V. injection  1ml ampoule ( 
hypotension prevention in 
epidural/spinal anaesthesia)  ثال ٣ْضؼَٔ ال 

ثُضنل٤ق دؼو                                                
ث٣ٞج ثُوِذ٤ز ك٢ ٝصْضنوّ --use in 14DB 

111996 10 amp(1ml) 13.57 9.5 6.1 3.39 

22 

01-G00-014 

  Noradrenaline  acid tartarate  /norepinephrine 
Bitartarate  0 mg /ml   ≡Noradrenaline    9 

mg/ml (2ml or 4ml ampoule  )I.V infusion 
 واالفضلٌة للحجم االقل

ٌستعمل فً مراكز العناٌة المركزة والتخدٌر  فً المستشفٌات       
 الرئٌسٌة فً بؽداد و المحافظات و بكمٌات محدودة. 

 acute)تستعمل  فً حاالت هبوط ضؽط الدم الحاد  - 
hypotensin بواسطة االرواء الورٌدي )I.V. infusion   وكذلك

لمعالجة حاالت  توقؾ القلب بواسطة الزرق الورٌدي او الزرق 
 rapid intravennous orالمباشر داخل القلب  

intracardiac inj  . )- . تستعمل المادة فً حقل ادوٌة السموم-  
لتعلٌمات فً النشرة المرفقة مع تخفؾ المادة قبل االستعمال و تتبع ا

 9232الدواء.   ٌؤخذ بنظر االعتبار استخدامه ضمن قوائم التخدٌر ج/

53776 10 amp. 6.54 4.58 2.94 1.63 
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23 

02-C00-035 

Omeprazole (as sodium salt) 40mg/ vial 
powder for reconstitution ,intravenous 
infusion or plus solvent 

دقٌقة 02 -02خالل   infusin   5خالل   IV . Inj  دقاٌق او 
مػ 02ٌعطى      

 code  02 -C00-038    االسعار مع  تخضع لقاعدة اقل
    مادة
 ,Tacrolimus) مع كل من  PPIS  استعمال
Clopidogril) 

826831 

1 vial 1.68 1.18 0.75 0.42 

24 

02-C00-038 

Esomeprazole as sodium  injection 40mg 
vial                                                                                                                                      
02-C00-035    االسعار مع مادة تخضع لقاعدة اقل    
 ,Tacrolimus) مع كل من  PPIS  استعمال)
Clopidogril , Warfarin  ) ون بحذرٌجب ان ٌك ) 

648550 

1 vial 2.42 1.7 1.092 0.6 

25 
02-E00-011 

Mesalazine 1gm/100ml suspension or 
foam enema 

49214 7 enemqa 24.59 17.21 11.06 6.14 

26 
02-E00-006 

Mesalazine 500mg m\r (modified 
release)Tablet 

1409920 100 tab 38.75 27.12 17.43 9.68 

27 
02-F00-027 

Glycerine supp:2gm (70% w/w glycerin ) 
٤ٙوال٢ٗ ٌَٕ صؼو٣َ) 881/ػ ) 

437194 10 supp 
    

0.52 0.32(bnf) 

28 

03-A00-001 

Aminophylline dihydrate  250mg/10ml  
equivalent to Aminophylline base 197 
mg/10 ml (I.V) inj .  (10ml ampoule) 
(plastic or glass amp.)  
 صلجػَ ػوّ ٣غذش ٓج دضوو٣ْ ثُٔ٘ضؾز  ثًٌُٖز  ٓطجُذز

ثُذالّضي ٖٓ ثُٔٚ٘ٞػٚ ثُؼذٞر ٓغ ثٗلج ثُٔجهر  ٣ٝؼط٠  
ثُذطب ث٣ًُٞو١ دجًَُم  

455787 10 Amp(10ml) 3.9 2.73 1.41 0.97 

29 

03-A00-024 

Salbutamol nebules (Respirator solution) 
0.5% w/v (20ml) 
Note: Home Nebuliser (port Neb home 
compressor Nebuliser with solution 
(salbutamol) (as sulphate )  
 دستورٌا ان ٌكون باشكالها الصٌدالنٌه وحسب المقر  
salbutamol لمستحضرات as sulfate or as base 
  المادة الفعالة بشكل المانع من اعتماد

386502 

bottl(20ml) 2.83 1.98 1.3 0.7 
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(as sulphate or as base)  022بما ٌعادل mcg    
                                                   

30 

03-A00-044 

Salbutamol as a base100mcg/metered 
Inhalation Aerosol  
salbutamol لمستحضرات as sulfate or as base 
 المانع من اعتماد المادة الفعالة بشكل
                                                                     
mcg 022بما ٌعادل  (as sulphate or as base)  
              باشكالها الصٌدالنٌه وحسب المقر دستورٌا ان ٌكون
(من كمٌة  0/02من ضمن المستلزمات وٌكون استٌرادا)بنسبة  
 عن nebulizer وٌكون spacer  االحتٌاج الكلً للبخاخات
spacer - ٌفصل ال  
Using of propellant 134a  CFC -free is 
approved in these preparations 
- Salbutamol aerosol 
- Beclomethasone aerosol  

699654 

200 dose 2.71 1.9 1.22 0.67 

31 

03-B00-015 

Beclomethasone dipropionate 
250mcg/each actuation oral inhaler(for 
adults only)                                                                        

ٌُِذجً ٣ْضنوّ  

291012 200 dose 7.1 5 3.21 1.78 

32 

03-E00-002 

Caffiene citrate for neonatal apnea , 
adjunct to extubation in preterm infants 
-I.V. infusion initially 20 mg /kg then 5 
mg / kg once dialy starting 24 hr 
(Caffiene citrate 1 mg≡ Caffiene base 
1mg) 

875 ػ  

13729 (20mg/m).3ml 500 350 225 125 

33 
03-E00-001 

Doxapram Hcl  inj. 20mg/ml,( 5ml) 
Ampoule               SEE  3E 

5873 amp (5ml) 11.14 7.8 5 2.78 
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ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي  

34 

03-I00-006 

Phospholipids 25 mg ( derived from bovine 
lung lipid extract) Beractant + NaCl  9mg .. in 
water for inj/1ml  (single dose vial  of -4ml ) 
intratracheal use only                                                                                                                                                     
(For Intensive care unites for children) 
 تطلب شهادات خلو المادة من  TSE   ( جنون البقر  )  -
تستعمل المادة فً ردهات حدٌثً الوالدة والخدج فً  -
 -:المستشفٌات التعلٌمٌة التً ٌوفر فٌها االتً
* ( *جهاز 0/0,5/0ا نابٌب القصبات فً مختلؾ الحجوم )

( . * جهاز قٌاس 0ناظور الحنجرة بمختلؾ القٌاسات )صفر،
  .ؼازات الدم
خداجلل  Ambu bag    & جهاز التنفس   *.اوكسجٌن
                          الصناعً للخدج
code 03-I00-007 لقاعدة اقل االسعار مع  تخضع  

8758 

vial(4ml) 210 147 94.5 52 

35 

03-I00-007 

Calfactant 35mg/ml ( 3 ml ) 
intratracheal suspension 
كو٠ َٓ 2 دقؾْ  code 03-I00-006 ٞغصن  ُوجػور  

ٓغ ثالّؼجً ثهَ  

8830 3ml vial 218.9 153.24 98.5 54.7 

36 

05-AA0-069 
Tazobactam as sodium salt 250mg + 
piperacillin as sodium salt 2gm inj.vial  
I.V infusion(with or without EDTA) 

131386 1 vial 2.75 1.93 1.24 0.7 

37 

05-AA0-071 
Tazobactam as sodium salt 500mg + 
piperacillin as sodium salt 4gm   I.V 
infusion (with or without EDTA) 

98160 1 vial 4.5 3.17 2.03 1.13 

38 
05-AB0-024 

Ceftazidime as pentahydrate inj.  1g I.V. 
Injection +solvent water for inj. 

746837 1 vial 1.6 1.1 0.7 0.4 

39 

05-AC0-001 
Amikacin as sulphate inj.   250mg/ml, 
(2ml)  Vial  OR Amp  I.M , slow I.V or I.V 
infusion 

1578801 6 vial 6.87 4.81 3.09 1.71 

40 
05-AG0-059 

Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , 
I.V infusion 

762619 1 vial 5.97 4.18 2.68 1.49 
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41 

05-AG0-015 

Meropenem (as trihydrate or  
anhydrous) inj 500mg I.V.,I.V  Infusion 
Vial  
          

ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ك٢ ٣ْضؼَٔ  
ثُنجٗ ثُض٣ٌٜٔ هثً ك٢  ٣ٌٚف    
ثالفض٤جػ ٖٓ% 51 دْ٘ذز  ٣قضْخ                                                                      
infections in  neutropenic patients to be 
reserve antibiotics 
 ثُق٤ٌٓٞز ثُْٔضٖل٤جس ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ        

ثُضن٤ٚٚز ٝثٌُٔثًَ ث٣ًٌَُٔز   (  ثُقٌٝم, ٌٓثًَ
 ثُٚوً ك٢ ؽٌثف٤ز ػ٤ِٔجس ثؽٌثء ٣ضْ ثُض٢ ثٌُٔثًَ
ثًٌَُٔر ٝثُؼ٘ج٣ز ث٢ُٜٔٞ ٝثُؾٜجٍ ٝثُوٓجؽ ٝثُوِخ )  

                                                                 

607365 10 vial 38.57 27 17.35 9.64 

42 

05-AG0-063 

Vancomycin as Hcl 1gm  Vial. 
فٍٞ ٓالفظز  Vancomycin :- ثُٔؤّْجس صذِؾ 

أّضؼٔجٍ دئٌٓج٤ٗز ثُٚق٤ز  cap ٝأ vial ًـ susp ٖٓ 
ك٢ ثٌُثهو٣ٖ ٠ٌُِٝٔ ث٤ُٚوُز ٕؼخ هذَ   

ثُٔوطٌ ٔجءثُ ٖٓ 5ّْ2 ٌَُ ِٓـْ 411 -:ثُْٔضٖل٤جس  
Distilled  water 

525383 1 vial 4.28 3 1.92 1.07 

43 

05-AH0-039 

Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg 
+Ethambutol 275mg+pyrazinamide 
400mg (RHEZ)=KIT                                         

ثٍٝ م٠  ثُٚق٤ز ثٌُٔثًَ ك٢ صوثُٝٚ فٌٚ     
 كو٠) ثُٚو٣ًز ُالٌٓثٛ ن٤ٚٚزثُض ثٌُٔثًَ)ثُٔؼ٤٘ز

0183 ؽِْز ثُنجٗ ثُوطجع ك٢ صوثُٜٝج ٝٓ٘غ  

2040000 60 tab 50.7 35.4 22.8 12.6 

44 

05-AH0-040 

Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg 
(RH)=KIT                   خط اول                                                                                                               
حصر تداوله فً المراكز الصحٌة المعنٌة)المراكز التخصصٌة 
فقط ومنع تداولها فً القطاع الخاص جلسة  (لالمراض الصدرٌة
0200 

4080000 

rifamp150g+isoniaz100(84 
cap) 

20.68 14.47 9.3 5.17 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 13        ٤ٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثسثُوْْ ثالٍٝ: صؼِ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

45 
05-AH0-003 

Ethambutol Hcl  400mg Tablet ثٍٝ ٠م   
0183 ؽِْز  

280000 100 tab 18.16 12.7 8.172 4.54 

46 
05-AH0-043 

Pyrazinamide  400mg Tablet  ؽِْز عج٢ٗ م٠
0183 

150000 500 mg(30 tab) 40 28.5 18.33 10.1 

47 
05-AH0-002 

Cycloserine  250mg Tablet  ؽِْز عج٢ٗ م٠ 
0183 

162000 100 cap 435 304 195 100 

48 

05-AH0-050 

Rifampicin 60mg + Isoniazid 30mg + 
Pyrazinamide150             mg or      
Rifampicin 75 mg + Isoniazid 50 mg + 
Pyrazinamide 150 mg disperable tab  or  
tab   ثٟلجٍ ثٍٝ م٠ 0183 ؽِْز     

36000 30 tab 1.57 1.1 0.7 0.39 

49 

05-AH0-051 

Rifampicin60mg + Isoniazid 30mg   or 
Rifampicin 75mg + Isoniazid 50mg((tab 
or dispersable tab)                                                                                             

ثٟلجٍ ثٍٝ م٠  ثُٚق٤ز ثٌُٔثًَ ك٢ صوثُٝٚ فٌٚ     
ثُضنٚ٘ ثٌُٔثًَ)ثُٔؼ٤٘ز  

72000 30 tab 1.2 0.8 0.5 0.3 

50 
05-B00-001 

Acyclovir as sodium salt 250mg I.V. 
Infusion  Vial 

206327 10 vial 28 20 12 7.14 

51 05-B00-003 Acyclovir 200mg/5ml Suspension 29783 120 ml 9 6.3 4.05 2.25 

52 05-B00-007 Ganciclovir 500mg I.V. Infusion Vial 5913 1 vial 37.7 26.3 16.9 9.4 

53 05-B00-004 Acyclovir  400mg Tablet 348649 70 tab 9 6.3 4 2.25 

54 

05-B00-065 

Efavirenze 600 mg + emtricitabin 200 
mg + tenofovir dispoproxil ( as   
tenofovir dispoproxil fumarate ) 245 mg 
A455 tab 

ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ  

365000 30 tab 626 438.8 282.1 156.7 
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55 

05-B00-039 

Zidovudine 300mg +Lamivudine150mg 
tablet  (HIV)    50000tab/year 

875 ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ  
 هٝثةٌ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ال٣ضْ                     

ّ٘ٞثس ُنْٔز ثالفض٤جػ صغذ٤ش صْ ثُٚقز         
ثالّ ٣َٟٞ ثفض٤جػ  (2021 - 2017)  

730000 60 cap 225 157 99 56 

56 

05-B00-040 

Efavirenz(EFZ)600mg Tablet   or cap 
0103ػ 0101 ػ ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ  

            (  ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ال٣ضْ)  ٝثفـــو ثفض٤جػ
ثُٚقز هٝثةٌ هذَ  ّ٘ٞثس ُنْٔز ثالفض٤جػ صغذ٤ش صْ   

(1106 - 1110 ثالٓو ٣َٟٞ ثفض٤جػ (     

365000 30 tab 120 84 45 30 

57 

05-C00-036 

Amphotericin lipid complex 100mg vial                                                                                                                      
عتكون على قاعدة اقل االسعار م   
code 05-c00-041 
تصرؾ المادة من قبل مركز نخاع العظم ومراكز زرع الكلى 
ـ ٌستعمل فً عالج حاالت     . ومراكز وردهات امراض الدم
الخمج بفطرٌات الكاندٌدا الشدٌده والخمج الناتج عن الفطرٌات 
المتؽلؽله والتً التستجب لدواء االمفوترسٌن العادي او لالدوٌه 

او عندما تتعارض تاثٌرات االمفوترسٌن المضاده االخرى 
 .العادي الجانبٌه لذلك او عند وجود عجز كلوي لدى المرٌض
حسب قاعدة اقل االسعار        (972   تم اقرار المادة فً ج)

  070ج 
الؽاء النسب 0270\ج .  

31418 

1 vial(20ml) 172.8 121 77.78 43.2 

58 

05-C00-041 
Liposomal Amphotericin  50 mg vial  
code 05-c00-036 ٌٕٞثالّؼجً ثهَ هجػور ػ٠ِ ص 
 ٓغ

41598 1 vial 86 60 38.7 21.5 
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59 

05-C00-035 

Voriconazole 200 mg vial: 1 vial powder for 

solution for infusion ≡  to 10 mg/ml when 

reconstituted as recommended    

 

اله٣ٝز ثُٔٞجهٙ ٣ٌٕٞ ثُذٌٝصٌٍٞ ثُٔؼضٔو الّضنوثّ ث •

 -: ُِلط٣ٌجس ًٔج٢ِ٣

 

A- First line in the treatment of 

undiagnosed causing agent in 

neutropenic  fever or in the RCU:- 

1- Amphotericine  ; whether  lipid 

complex  or liposomal  

2- If the patient can not tolerate  or has 

renal toxicity , the second choice will be 

caspofungin and the other choice is 

Voriconazole 

 

B- When the fungal micro- organisim is 

known  

1- in mucormycosis ; the first choice 

will be Amphotericine ( any one of them  

) ,  

2- In Aspergillosis ; the first choice will 

be the voriconazole , alternative is 

Amphotericine  

3- In case of  candidiasis ; the first 

choice will be caspofungin and 

Amphotericine is the alternative choice . 

1315ػ             

17849 

1vial 100 70 45 25 
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60 

05-C00-033 

voriconazole 200 mg.tablet          
ٌحصر استعماله فً مراكز امراض الدم وزرع النخاع -ا

 والمراكز السرطانٌة 
(Prophylaxin)فً الحاالت االتٌة   ٌستعمل هذا العالج -ب
 كعالج وقائً من الفطرٌات 
a-high risk neutropenic on chemotherapy 
includes (Acute myloid leukemia on 
induction,aplastic anemia immunothrapy 
(ATG)  
b- post allogeneic bone marrow transplant in 
those with chronic graft  versus host disease  
  aspergillosis وكمكمل للعالج الورٌدي لنفس المادة وذلك

ل فً عالج االلتهابات الناتجةعن الفطرٌات من نوعٌستعم-ج  
 الكمال الفترة العالجٌة الالزمة 

41670 

30 tab 399 279.3 179.5 99.75 

61 

05-D00-023 

Sodium stibogluconate inj equivalent to 
pentavalant.antimony100mg/ml (100ml  
vial)  or sodium antimony gluconate 
100mg/ml 

5378 bot(100ml) 86.32 60.42 38.84 21.58 

62 05-D00-026 Spiramycin  3000000 IU Tablet 158828 10 tab 4.89 3.42 2.2 1.22 

63 

06-AA0-001 

1ml suspention contain 
100iu\ml(3.5mg)Human insulin (rDNA) 
 ( isophane (NPH) SC. 10mlvial 

فيف صْ 883دجُؾِْز ثُْ٘خ ؽ٤ٔغ    ٣ضْ                  
 ثُؼ٤جهثس ك٢ ثَُٔٓ٘ز ثالٌٓثٛ ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ

ٝ ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ٝ ثُٖؼذ٤ز  ث١ٌٌُْ ػ٤جهثس   
ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس ك٢ .  

 دجُضَثٓجصٜج دجُٞكجء ُال٤ُْٖٞٗ ثُٔ٘ضؾز ثًٌُٖجس ػ٠ِ
  (875 ٍُِٞثًر دٜج صؼٜوس ثُض٢

1454135 1vial 2.5 1.75 1.13 0.63 
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64 

06-AA0-002 

1ml solution contain 
100iu\ml(3.5mg)soluble 
(regular)Human insulin 
 (rDNA)  subcutaneouse injection, 
intravenous infusion, intramuscular 
injection.  10mlvial 

 ثالٌٓثٛ ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ ٣ضْ -ثُقجؽز فْخ
 ٝ ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ٝ ثُٖؼذ٤ز ثُؼ٤جهثس ك٢ ثَُٔٓ٘ز

٢ك ث١ٌٌُْ ػ٤جهثس ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس   .  
(  دجُضَثٓجصٜج دجُٞكجء ُال٤ُْٖٞٗ ثُٔ٘ضؾز ثًٌُٖجس ػ٠ِ

ٍُِٞثًر دٜج صؼٜوس ثُض٢ 764) دٌٝصًٍٞٞ  (  )                                                                       
_   Soluble Insuline or Neutral insulin ٖٓ 

٣ٌٟن ػٖ أػطجءٙ ثٌُٖٔٔ  I.V, I.M, S.C ٝث  
I.V Infusion ثُقجؽز فْخ  

1500103 1vial 2.5 1.75 1.13 0.63 

65 

06-AA0-003 

1ml suspention contain 
100iu\ml(3.5mg)  insulin Human 
 (rDNA) as( 30% soluble+70% isophane 
)SC  10ml vial 
 ثَُٔٓ٘ز ثالٌٓثٛ ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ ٣ضْ -(814 )

 ػ٤جهثس ٝ ثُضن٤ٚٚز ٌُٔثًَث ٝ ثُٖؼذ٤ز ثُؼ٤جهثس ك٢
ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس ك٢ ث١ٌٌُْ . 

 دجُضَثٓجصٜج دجُٞكجء ُال٤ُْٖٞٗ ثُٔ٘ضؾز ثًٌُٖجس ػ٠ِ
 (875) ٍُِٞثًر دٜج صؼٜوس ثُض٢

3028818 1vial 2.5 1.75 1.13 0.63 

66 

06-AB0-010 
Glimepiride 2mg  Tablet 

 ثُطذ٤ز ثُؼ٤جهثس هثةٌر هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٜج صغذ٤ش ٣ضْ ثٕ
كو٠ ثَُٔٓ٘ز ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ثُٖؼذ٤ز  

35000000 30 tab 3.2 2.24 1.44 0.8 

67 

06-B00-001 
Glucagon  1mg (equivalent to 1  I.U as 
Hcl Biosynthetic )/ml with solvent I.V. 
I.M. S.C inj   Vial 

19301 
1 vial, 
1hypokit vial(22), 

kit(20) 
vial(15.4)    
,kit(14) 

vial(9.9), 
kit(9) 

vial(5.5), 
kit(5) 
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68 

06-C00-006 
Desmopressin acetate4 mcg/ml, (1ml) 
(I.V or I.M or s.c) Ampoule 

ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ صوًػ  
1369 1ml9amp) 1.65 1.16 0.74 0.4 

69 

06-C00-043 

Desmopressin acetate 150  mcg/dose  nasal 
spray : A 2.5 ml bottle containing 1.5 mg/ml  
with spray pump capable of delivering 25 
doses.- .-       
ٌخصص هذا التركٌز لالمراض النزفٌة                         
 الوراثٌة فقط 
 ضرورة توفر الفحوصات المختبرٌة المرفقة بكتاب دائرة 
  -   000وحسب الجلسة 00/0/0200فً  00050مدٌنة الطب 
-  Patients  with hemophilia A with Factor VIII 
coagulant activity levels greater than 5% . 
- Mild to moderate classic von Willebrand's 
disease ( Type I) with factor VIII levels 
greater than 5% . 
Warning  
- Hyponatremia  
- Pediatric & geriatric patients. 
- Habitual or psychogenic polydispsia. 
-Type IIB vonWillebrand's disease .( 828) 

2425 

2.5ml spray 414 289.8 186.3 103.5 

70 

06-C00-010 

Somatropin recombinant or Recombinant  
Growth hormone vial or pen  Each 1.33 mg 
=4unit or its approved biosimilar 
تحتسب الكمٌة على اساس اوزان 009ج/     المرضى 
 والجرعة الٌومٌة
 30 mcg/kg/day 
والزام المإسسات الصحٌة المسإولة عن صرؾ المادة بارفاق 
واوزانهم عند احتساب االحتٌاج وٌعمل  اعداد المرضى واسمائهم

0200بما ورد اعاله ابتداء من احتٌاج العام    
   فً حاالت قصر   groth hormonحصر استخدام ال 
المصابٌن بما ٌلً وحسب  القامة عند االطفال واالحداث     
 مامعمول به من قبل الجهات
 (FDA,BNF) : ًنقص اوقصور -0 -وكما ٌل افراز هرمون  

عجز الكلٌة المزمن -0الطول المشخص    
االصابة ب -0وقبل عملٌات زرع الكلٌة  (Turner sy) 4- 

وزن مقارنه بالعمر الجٌنً عند االطفال المصابٌن بنقصان ال
  (small fro gestational age) الوالدة

2179253mg 

5 cartrige 201 141 90.6 50.35 
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71 

06-C00-018 
Vasopressin  20 units/ml,  (aqueous) 
(1ml) Ampoule   for hospital only   ٣ؤمي 

ثُضنو٣ٌ ثه٣ٝز هجةٔز ثالػضذجً د٘ظٌ  
1029 1ml (amp) 41 29 18.8 10.4 

72 

06-C00-044 

Urinary gonadotrophine (FSH)…highly 
purified 75   IU , vial , amp,I.M, S.C. powder 

for  reconstitutions with solvent or solution 
الدلة من مصدر بشري على ان تلتزم  الشركة المجهزة  بتقدٌم ا

واالثباتات  العلمٌة والتقنٌة فً كل ما ٌاتً:  خلو المنتوج من 
 priunsالفاٌروسات والبكتٌرٌا )والبروتٌنات الؽرٌبة))  

 filled by massالكفاءة على ان تقاس بطرٌقة  ال-  

69425 

1vial+solvent 15 10.5 6.75 3.75 

73 

06-C00-045 

Urinary gonadotrophine (FSH/LH)…highly 
purified 75 IU/75 IU   ،vial , amp,I.M, S.C .

powder for  reconstitutions with solvent or 
solution 

من مصدر بشري على ان تلتزم  الشركة المجهزة  بتقدٌم االدلة  
واالثباتات  العلمٌة والتقنٌة فً كل ما ٌاتً:  خلو المنتوج من 

 priunsؽرٌبة))  الفاٌروسات والبكتٌرٌا )والبروتٌنات ال
 filled by massالكفاءة على ان تقاس بطرٌقة  ال-  

61448 

1 vial+solvent 9.4 6.6 4.24 2.3 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 23        ٤ٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثسثُوْْ ثالٍٝ: صؼِ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

74 

06-C00-046 

Urinary human chorionic gonadotrophin 
(HCG)….higly purified 5000 IU , vial , 
amp,I.M, S.C. powder for  reconstitutions 
with solvent or solution  
بتقدٌم   الشركة المجهزة  من مصدر بشري على ان تلتزم (
خلو المنتوج   :العلمٌة والتقنٌة فً كل ما ٌاتً  االدلة واالثباتات
 priuns  من الفاٌروسات والبكتٌرٌا والبروتٌنات الؽرٌبة
                                                      filled by massال  الكفاءة على ان تقاس بطرٌقة-  
ٌستعمل فً حاالت قصور الؽدة النخامٌة وبعض حاالت العقم 
           لدى الكبار
code 06-c00-021 تخضع لقاعدة اقل االسعار مع  

72390 

1 vial+solvent 10 7 4.5 2.5 

75 

06-C00-021 

Recombinant  human choriogonadotropin 
alfa (250mcg)/0.5 ml = (6500 IU )pre-filled 
syring S.C inj    
بتقدٌم االدلة   الشركة المجهزة  من مصدر بشري على ان تلتزم
خلو المنتوج من   :العلمٌة والتقنٌة فً كل ما ٌاتً  واالثباتات
 priuns  )الفاٌروسات والبكتٌرٌا والبروتٌنات الؽرٌبة
                                                      filled by massال  الكفاءة على ان تقاس بطرٌقة-  
ٌستعمل فً حاالت قصور الؽدة النخامٌة وبعض حاالت العقم 
                                   لدى الكبار
code 06-C00-46  تخضع لقاعدة اقل االسعار مع 

0200فً ج  7االخذ بنظر االعتبار الفقرة   

32895 

1pfs 16.2 11.34 7.29 4 

76 

06-C00-033 

Recombinant human protein TSH 
(thyrotropine alfa ) injection 0.9 mg vial  
ٌحصر استخدامها فً هذة المراكز ادناه فقط لمرضى سرطان  
                      الؽدد الدرقٌه
دائره صحه بؽداد / الكرخ / مستشفى الٌرموك التعلٌمً /  1   
 قسم الطب النووي
صحة بؽداددائره  -2  الرصافه / مركز الؽدد الصم والسكري   /
 دائره صحه مدٌنه الطب / قسم الطب النووي  -3
 دائره صحه نٌنوى / مستشفى االورام والطب النووي  -4
وزاره الصحه / مجلس السرطان / مستشفى االمل / قسم  -5
                          الطب النووي
( لكل مرٌض ولمده ٌومٌن فٌال0حٌث ٌتم اخذها بواقع )  
متتالٌن وبعد ذلك ٌتم اعطاءه ماده الٌود المشع خاصه للمرضى 
كبار السن واالمراض القلبٌه والمزمنه والذٌن الٌقدرون على 
اٌقاؾ عالج الثاٌروكستن لمده شهر مما ٌإدي الى مضاعفات 
 صحٌه للمرٌض 

2400 

2 vial (kit) 1000 700 450 250 

77 06-D00-001 Carbimazole  5mg Tablet 3086421 100 tab 4 2.8 1.8 1 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 21        ٤ٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثسثُوْْ ثالٍٝ: صؼِ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

78 
06-D00-007 

Thyroxine sodium or anhydrous  
Levothyroxin Sodium tab 50mcg. 

2437559 100 tab 2.65 1.85 1.19 0.66 

79 
06-D00-008 

Thyroxine sodium or anhydrous  
Levothyroxin Sodium tab 100mcg. 

4166616 100 tab 3.15 2.2 1.41 0.78 

80 

06-E00-018 

Hydrocortisone as sodium succinate OR  
(Hydrogen succinate)  eq. to  100mg  
hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule 
solvent for solution for injection  OR 
Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. 
Infusion 

7217049 1vial 1.8 1.2 0.81 0.45 

81 06-F00-020 Norethisterone  5mg Tablet 1562078 20 tab 2.18 1.53 0.99 0.54 

82 
06-F00-017 

Medroxyprogesterone acetate  
150mg/ml deep I.M inj, (1ml) Vial 

56147 1 vial 3.2 2.24 1.44 0.8 

83 

06-G00-008 

Goserelin acetate implant 3.6mg in syring  
application  
تنحصر بسرطان الثدي / سرطان البروستات/بطانة الرحم      
المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقلٌل حجم العقد اللمفٌة 
 الرحمٌة قبل التدخل الجراحً 
تنحصر استطبابات الدواء بسرطان الثدي / التهاب البطانة 
الرحمٌة /اصحاب البلوغ المبكر / سرطان البروستات)ٌحصر 
فً مستشفٌات االورام  (LHRH analogs)استخدام عالجات
فقط) لمرضى سرطان البروستات (امابقٌة االستطبابات كل 
0259ج/    حسب أحتٌاجه   

61729 

1 pfs 85 60 38.5 21.4 

84 

06-IB0-010 
Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate 
for I.V. infusion 
   

42720 1 vial 16.5 11.6 7.5 4.1 

85 

06-J00-003 
cabergoline 0.5mg tab 
.  ثالٗجد٤خ ٝثٟلجٍ ثُؼوْ ًٌَٓ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ

0131ٝث١ٌٌُْ ثُْٚ ثُـوه ٌٝٓثًَ      
43635 2 tab 8.5 5.9 3.8 2 

86 06-J00-004 Clomiphene citrate 50mg Tablet 401284 10 tab 2.4 1.47 1.1 0.6 

87 

06-K00-008 Atorvastatin calcium trihydrate or 

Atorvastatin calciumΞAtorvastatin40mg 

2136650 
28 tab 

10 7 4.5 2.5 
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coatedTablet 

88 

07-A00-009 

Methylergometrine (Methylergonovine) 
maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule 

ثُْٔضٖل٤جس ثفض٤جػ+  ث٤ُٝز ٙق٤ز ًػج٣ز ٌٓثًَ    
 ػ 986
  ( ٝثُْٔضٖل٤جس ثال٤ُٝز ثُٚق٤ز ٌٓثًَثٌُػج٣ز 

878ػ  ) 

974321 10 amp 9.8 6.9 4.4 2.2 

89 
07-A00-012 

Oxytocin 10units/ml   I.V , I.M  ,& slow  
I.V  Infusion inj (1ml) Ampoule 

2853790 5 amp 2.71 1.9 1.22 0.67 

90 

02-C00-013 

                                                                         
Misoprostol 200 mcg (synthetic 
prostaglandin analogue) Scored or plain 
Tablet 
ٌقتصر استعماله فً اقسام النسائٌة والتولٌد فً المستشفٌات 

 00ٌستعمل فً حاالت اقل من -0)التعلٌمٌة وؼٌر التعلٌمٌة ( 
ٌعطى  -0اسبوع )اسقاط منسً ،اسقاط جراحً ،اسقاط ناقص ( 

(ماٌكروؼرام عن طرٌق الفم او المهبل وتعاد 022العالج )
 حد اقصى( ساعة ك00الجرعة كل اربع ساعات ولمدة )

اسبوع ٌستعمل -09 -( اسبوع 00فً حاالت الحمل من ) -0  
(ماٌكروؼرام مهبلً كل 022اسبوع )07-00-كاالتً : أ

 ساعات 9
(ماٌكروؼرام 022اسبوع ) 09-00 -وبواقع اربع جرع فقط. ب

 (ساعات وبواقع اربع جرع فقط . 9مهبلً كل )
عملٌة مالحظة :ٌشترط عدم وجود عملٌة قٌصرٌة سابقة او اي 
 (0,0فً الرحم بالنسبة للفقرة )

 وان وجدت حٌنئذ تشكل لجنة طبٌة للبث فً الموضوع . 
 cytotic tabفً حالة النزؾ بعد الوالدة ٌعتبر -5 

 metherginالخط الثانً من العالجات التحفظٌة)حٌث ٌعد ال  
 ( oxytocinوال 

(ماٌكروؼرام عن طرٌق 022الخط االول وتكون الجرعات هنا )
 لفم او تحت اللسان او فً المقعد ا

611179 28 tab 7.8 5.4 3.5 1.95 

91 
07-B00-004 

Atosiban as acetate inj:7.5mg /ml (5ml 
)Vial 

4439 5ml vial 72 50.4 32.4 18 

92 07-DA0-004 Ethinyloestradiol 30mcg+ 5986711 21 tab 1.57 1.1 0.52 0.37 
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levonorgestrel 150 mcg  Tablet 

93 07-DB0-003 Norethisterone 350mcg Tablet 162193 3*28 tab 2.34 1.63 1.05 0.585 

94 07-E00-028 Oxybutynin HCl 2.5mg /5 ml  Elixir 18211 470 ml 66.3 46.4 29.8 16.5 

95 

01-E00-063 

Tamsulosin-HCL 0.4mg equivalent 
0.367mg Tamsulosin modified release 
Capsule or tab (  ُٚٓؾٌثفز ٣قٌٚثّضنوث 

ثُذ٤ُٞز ثُْٔجُي  

470122 30 tab 6.4 4.5 2.88 1.6 

96 

08-AA0-009 
Iron-dextran inj 50mg/ml, (2ml 
Ampoule) by deep I.M or slow I.V or by 
slow I.V infusion 

641106 1 amp 0.95 0.67 0.43 0.23 

97 

08-AA0-014 

Iron sucrose complex of ferric 
hydroxide with sucrose containing 2% ( 
20mg/ml) i.e. iron (as iron sucrose )inj. 
20mg/ml (5ml) Ampoule   

0163\ػ  
كو٠ ُِْٔضٖل٤جس  

455230 5 amp 17.6 12.3 7.9 4.4 

98 

08-Ab0-002 

Romiplostim 250 mcg vial powder for 
solution  for s.c injection  
ط ثانً لعالج مرض تكسر مالحظة: ٌحدد استعماله كخ 
االقراص المناعً للمرضى الذٌن ال ٌستجٌبون لعالج الخط 
 االول
 (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)                                                                                                           
ي سبب او للمرضى الذٌن والٌمكن اجراء عملٌة رفع طحال ال  
تجرى لهم عملٌة رفع طحال والٌستجٌبون لهذه العملٌة ...على 
 ان ٌحصر استعماله فً مراكز امراض الدم حصرا

6120 

1vial+solvent 719 503.3 323.5 179.7 

99 

08-B00-015 

folinic acid 15mg (as calcium folinate or 
as calc.leucovorin) capsule or Tablet               
 
 ٣ق0101ٌٚ/ ػ                                        

ثُوّ ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ ثّضنوثٓٚ   ٝ 
 ثٌُٔثًَثٌُْٟج٤ٗز

34250 20 tab 11.5 8.1 5.2 2.9 
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100 

08-B00-019 

Folinic acid 50mg/5ml ampoule (as 
calcium folinate or as calc.leucovorin) 
 ػ                                                     

ثُوّ ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣ق0101ٌٚ/   ٝ 
 ثٌُٔثًَثٌُْٟج٤ٗز

115690 10 amp 23 16 10.35 5.7 

101 
08-B00-005 

Hydroxycobalamin 1000mcg/ml  (1ml) 
Ampoule ,I.M  inj 

1843845 3 amp 2.61 1.82 1.17 0.65 

102 
08-B00-025 

Folic acid 400mcg Tablet 
ثُٚق٤ز ثٌُػج٣ز هٞثةْ ٖٝٔ  

6208550 30tab 3.7 2.65 1.7 0.94 

103 

08-C00-001 

Recombinant human erythropoietin (alfa 
rh Epo) 2000 I.U per vial or PFS  sol. for 
inj without human serum albumin, HAS 
Free)  Or its approved biosimilar (alfa or 
Zeta) 
قر مادةت   ( Epoetin zeta )  ضمن القائمة االساسٌة
    بالمستوى االول باحتٌاج ضمنً مع
     (erythropoietin alfa ) 

007ج0207ج  0200ج   , 0200،ج 0200ج  

222851 

6 pfs 50 35 22.5 12.5 

104 

08-C00-004 

Recombinant human erythropoietin (alfa 
rh Epo) 4000 IU per PFS or vial sol. For 
inj ( Solution without human serum 
albumine,HAS Free). Or its approved 
biosimilar (alfa or Zeta) 
ضمن القائمة االساسٌة  ( Epoetin zeta ) تقر مادة   
   بالمستوى االول باحتٌاج ضمنً
     (erythropoietin alfa ) 

007ج0200،ج 0200ج0207ج0200ج  

1187088 

6 pfs 64 45 28.9 16 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 25        ٤ٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثسثُوْْ ثالٍٝ: صؼِ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

105 

08-C00-009 

Epoetin α 10000IU/1ml,S.C&I.V  ،prefilled 
Syring  for injection 

 code 08-c00-017تخضع لقاعدة اقل االسعار مع 
و ٌتم تقدٌر االحتٌاج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجٌن 
للعالج وبدقة عن طرٌق اللجان االستشارٌة وبالتنسٌق مع قسم 

 حاجة والدوائر الصحٌةتقدٌر ال
 -وٌحصر فً االستطبابات االتٌة)امراض الدم ( :

( بشرط ان MDS-Low riskمرضى اعتالل نخاع العظم )-أ
 MIU/ml 522اقل من  erythropoietinتكون نسبة 

مرضى فقر الدم الناتج عن استخدام العالج الكٌمٌاوي بشرط -ب
 فاكثر Hb=8g/dlان تكون تكون نسبة 

15180 

6 pfs 186 130.2 83.7 46.5 

106 

08-C00-017 

Darbepoetin alfa 300 mcg pfs or prefilled 
disposable injection device sc,iv  
 مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانٌة 

 code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل االسعار مع 
 -وٌحصر فً االستطبابات االتٌة)امراض الدم ( :

( بشرط ان تكون MDS-Low riskالعظم )مرضى اعتالل نخاع -أ
 MIU/ml 522اقل من  erythropoietinنسبة 

مرضى فقر الدم الناتج عن استخدام العالج الكٌمٌاوي بشرط ان تكون -ب
 فاكثر Hb=8g/dlتكون نسبة 

  

7000 pfs(0.6ml) 520.5 364.3 234.22 130.12 

107 

08-D00-002 

Heparin sodium  5000 IU/ml  SC.,I.V. inj 
( 5ml) Vial 
 فْجح ػ٠ِ ثُٚق٤ز ثُٔؤّْجس ػ٠ِ ثُضج٤ًو ٣ضْ 

  دجُقؾْ ٤ُِٝ دجُٞفوثس ثُؾٌػز
ثُؼ٢ِٔ ثالّضنوثّ ٝٛٞ  

527186 50 vial(5ml) 135 94.5 60.75 33.75 

108 

08-D00-003 

Protamine sulphate 10mg/ml (with 
minimum of  90 anti-heparin IU/mg) 
slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor  I.V. 
and S.C Ampoule OR Vial  and the giving 
quantity according to the lab. Analysis  ٓغ

ًّْٔٞ ثهًثؽٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ثالمي  

19390 1 vial 5 3.5 2.25 1.25 

109 08-D00-009 Warfarine sodium   1mg Tablet 249002 28 tab 1.61 1.13 0.72 0.4 

110 08-D00-010 Warfarine sodium  3mg Tablet 243203 28 tab 1.67 1.17 0.75 0.41 
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111 08-D00-011 Warfarine sodium  5mg Tablet 547634 28 tab 1.7 1.23 0.79 0.44 

112 

08-D00-013 

Enoxaparin sodium 40mg  (4000 IU anti 
Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ 
intra arterial  Injection prefilled syringe  
(intravasular i-e intra arterial line only 
in(extra corporeal circulation)  Or its 
approved biosimilar 

1010276 2pfs 6.9 4.78 3.38 1.7 

113 

08-E00-020 

Ticagrelor  90 mg film coated tablet  
( Clopidogrel 75 mg tab ) % ( من 02بنسبة )
 احتٌاج العراق من مادة 
   :ولالستطبابات التالٌة  
(PCI  )    التداخل القسطاري االولً-أ                                
( Platelet) والمشخصٌن عن طرٌق جهاز 
(Clopidogrel 75 mg tab) المرضى ؼٌر  -ب
 المستجٌبٌن لعالج 
(Agregometer) القلب  وٌحدد صرفه فً مراكز
 وشعب القسطرة
 clopidogrel مع قٌام قسم تقدٌر الحاجة بتطبٌق القرار

( من كمٌة احتٌاج مادة02واحتساب نسبة )%     
0209جلسة   

641989 

56 tab 29 20.3 13.05 7.25 

114 

08-F00-009 

*Recombinant human tissue type 
plasminogen  activator  50mg/ Vial 
(Alteplase)                                                                                                                                       
set=2vial 

23723 2vial+solvent+device 952.4 666.7 428.5 238.1 

115 
08-G00-002 

Tranexamic acid  100mg/ml inj. (5ml)  
Ampoule 

246078 10 amp 16 12.3 7.9 4.4 

116 

08-H00-008 

Recombinant Factor VIII, 500 IU 
Injection(HAS Free)  

ٝثُٞهج٣ز ُؼالػ      (  ثٝ د١ٌٖ ٖٓ٘أ ث١ ٖٓ مج٤ُز
  (ف٤ٞث٢ٗ

875ػ ٓؾج٤ٗز ًذٞجػز صٞك٤ٌ     (FOC) 
(recombinant Foctor vIII 250 IU)  ًٜٞٗج

205110 1 vial 56.6 39.6 25.4 14.15 
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ص٤ِ٤ٌٔز ؽٌع صؼضذٌ ثفض٤جػ ٖٓ% 01 دْ٘ذز    
(recombinant Foctor vIII 500 IU) ث٢ٌُِ 

117 

08-H00-014 

VonWillebrand Factor / Coagulation Factor 
VIII Complex (Human)  powder and solvent 
for solution for injection or infusion in percent 
as follow:- Vwf\Factor VIII 1:1 to 2:1  
In adult & pediatric patients with von 
willebrand disease 
برٌة المرفقة بكتاب دائرة ضرورة توفر الفحوصات المخت -

فً  00050مدٌنة الطب  000وحسب الجلسة  11/9/2012 )  
 للحاالت التالٌة   وٌحصراستخدامه  
Indicated in sever cases of   VonWillebrand  
disease  
A- Lifethreating  condition ( CNS  bleeding , 
GIT  bleeding , trauma  
B- In case of bleding from other site 
Necessite urgent  blood  transfusion  
C- in case of surgery  

0200\ج 009ج  

13713 

1vial 280 196 126 70 

118 

08-H00-006 

Recombinant   Factor VII a  (Eptacog alfa 
)(Activated) 
      I.V. inj,  1mg  vial    inject slowly over 2 to 
5 minutes   or its approved biosimilar                                                               
المانع من اعتماد الشكل الجدٌد )سرنجة تحتوي على المذٌب ( 
   النزؾ الشدٌدة  العقار عند حاالت لضمان سرعة حقن
                                                                                  
 -0تعدل دواعً االستعمال المقره للعامل السابع وٌحصر كاالتً 

   السابع الوراثً نقص العامل
2-- 0مرض نقص العامل الثامن )هٌموفٌلٌا  A(  مع وجود
 inhibitors with high) - المضادات عالٌة االستجابة
responders2-  
  اعتالل عمل االقراص الوراثً من نوع--3
Glannzmans thrombasthenia- 
-Bernads-soulier 
 والؽٌر المستجٌبن لنقل االقراص

45655 

1 vial 754 527 330 188.5 
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 0200و 0205مع مراعاة الشروط الواردة فً الجلسة 
  لالؼراض االستٌرادٌة
على ان ٌتم تقدٌم تقرٌر عن العامل السابع بعد مرور عام على 
  الخاصة بالعامل السابع استخدام االدوٌة

119 

08-H00-007 

Plasma protein fraction (human) 5% i.v. 
infusion  i-e   1ml contains: Human 
serum protein 50mg of which: Albumin 
approx 31mg    Human 
Immunoglobumin approx 10mg   (Ig G  , 
Ig A,   Ig M) 

22282 250 ml(bot 206 144.2 92.7 51.5 

120 

08-H00-005 
Factor IX, 500 IU Injection  
(Recombinant) 

0148ٝػ 0136ػ  
35318 1 vial 350 245 157.5 93.25 
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121 

08-H00-016 

Fibrinogen concentrate(Human):-  
Lyophilized powder for reconstitution 
900 mg to 1300 mg for reconstitution 
with 50 ml of sterile water for 
injection- 
 
For  Treatment of acute bleeding 
episodes in patients with congenital 
fibrinogen deficiency including 
afibrinogenemia & 
hypofibrinogenemia Not indicated for 
dysfibrinogenmi  
 ٌحدد صرفه فً مراكز وشعب امراض الدم النزفٌة

0200\ج  
854 

2542 

50 ml(bot) 420 294 189 105 

122 

08-H00-017 

Factor XIII concentrate ( Human) 
Lyophilized concentrate  for 
reconstitution:-1000- 1600 units for 
reconstitution in 20 ml . Indicated for 
routine prophylactic treatment of  
congenital Factor XIII deficiency (828) 

594 vial(20 ml) 738 516.6 332.13 184.5 

123 

08-I00-002 

 Sodium chloride 0.8766g 
(15mmol/l)+Potassium chloride 
0.6710g(9mmol/l)+Potassium hydrogen 2-
Ketoglutarate0.1842g (1mmol/l)+Magnesium  
chloride 6H2O 0.8132g (4mmol/l)+Histidine 
Hcl .H2O 3.7733g(18mmol/l)+Histidine 
27.9289g(180mmol/l)+Tryptophan 
0.4085g(2mmol/l)+Mannitol 
5.4651g(30mmol/l)+Calcium chloride .2H2O 
0.0022g(0.015mmol/l)/1000ml ,in Water for 
inj Osmolality 310mosmol/Kg ,An ion CL- 
50mEq ,2000ml 

498 

4 bag 1383 968.7 622.7 345.9 
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124 

08-I00-003 

Cardioplegia infusion 20 ml ampoule: 
containing in 20 ml : magnesium 
chloride BP 3.26 g , potassium chloride 
BP 1.193 g , procaine hydrochloride BP 
272.8 mg , also present :disodium  
edentate BP. sodium hydroxide BP and 
water for injection 

5872 20 ml amp(10amp) 58.5 40.96 26.33 14.62 

125 

09-AA0-004 
Vitamin  A 4000 units Capsule or tablet                                                                                                                                                                   

ث٤ُّٞ ك٢ ًذُْٞز ٖٓ ثًغٌ ٣ؼط٠ ال  
. ُِقٞثَٓ ٣ؼط٠ ال  

70075 100 cap 1.95 1.365 0.8775 0.4875 

126 
09-AB0-002 

Vitamin  B1- (Thiamine Hcl)  50mg/ml, 
(2ml) Ampoule 

153201 100 amp 92.8 65 41.7 23.2 

127 09-AD0-002 Alphacalcidol  1mcg soft gelatin Capsule 1733149 30 cap 10 7 3.99 2.5 

128 

09-AD0-005 

Vitamin D2 (Ergocalciferol or calciferol)  
15mg (600000 IU) /1.5ml I.M. , oral 
solution  (1.5ml Ampoule)  (for adults 
only) 

57184 1 vial 2.71 1.9 1.22 0.67 

129 

09-AD0-001 

Alphacalcidol  0.25mcg (1alphahydroxy 
cholecalciferol) soft gelatin Capsule 

  0161ػ
 ثُطذ٤ز ثُؼ٤وثس هثةٌر هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٜج صغذ٤ش ٣ضْ ثٕ

كو٠ ثَُٔٓ٘ز ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ثُٖؼذ٤ز  

600000 30 cap 5.5 3.8 2.2 1.375 

130 

09-AF0-006 

Vitamin K1 -(Phytomenadione) mixed 
micelles (Vit. K1-MM)  2mg/0.2ml 
Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) 
Ampoule 

355118 5 amp(0.2ml) 5 3.5 2.25 1.25 

131 

09-AF0-007 
Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed 
micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml  (I.V. 
inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) 

176554 5 amp 3.5 2.45 1.575 0.875 
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Ampoule 

132 

09-B00-025 

500 ml container ( 20%)  contain Energy as 

following :- 

-   Electrolyte                            -------------- 

- Energy                                8000   ±  500          

Kj/L 

-Nitrogen                               --------------- 

Other components may contain soya oil, 

glycerol , purified egg phospholipids, 

phosphate, omega-3 acid triglycerides, fish 

oil, palm oil , or coconut oil. 

ك٢ ثُض٤ًٌذز ثُٞثفور ٣ٌٖٔ إٔ صقض١ٞ ثُض٤ًٌذز ػ٠ِ ًِٜج أٝ 

ثُٔٞثه ثُض٢  -ٓالفظز : other componentsؽَء ٜٓ٘ج

 أهًؽش صقش ص٤ْٔز 

2711 

500 ml 16.9 11.8 7.6 4.22 

133 

09-B00-023 

500 ml container contain Nitrogen, 
Electrolyte as following :- 
 
- Energy*                                     --------- 
- Nitrogen                                  7.5-16.5        
g/L 
- K+                                           25-60          
mmol/L 
- Mg+2                                       2.5-8           
mmol/L 
- Na+                                         43-100        
mmol/L 
- Acet-                                       35-150        
mmol/L 
- Cl-                                           29-100        
mmol/L 

Other components as following :- 
- Ca+2                                          0-5               

2904 

500 ml 11.7 8.2 5.2 2.9 
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mmol/L  
- Malic acid or dihydro phosphate or 
acid phosphate. 

ي التركٌبة الواحدة ٌمكن أن تحتوي التركٌبة على كلها 
 -مالحظة : other componentsأو جزء منها
 . المواد التً أدرجت تحت تسمٌة
* = Exclude protein or amino acids 
derived energy 

134 

09-B00-024 

500 ml container contain Nitrogen as 
following :- 
-Electrolyte                                    
-Energy *                                      ------- 
- Nitrogen                                     9-18                
g/L 
- Acet-                                         0-110           
mmol/L 
- Cl-                                             0-40             
mmol/L 

فً التركٌبة الواحدة ٌمكن أن تحتوي التركٌبة على كلها 
 -مالحظة : other componentsأو جزء منها
 المواد التً أدرجت تحت تسمٌة 
* = Exclude protein or amino acids 
derived energy 

1276 

500 ml 22 15.47 9.9 5.5 
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135 

09-B00-026 

100 ml container contain Nitrogen , 
(used only for  neonate and children) 
as following :- 
-Energy                                   -------- 
-Nitrogen                                  9- 15                    
g/L 
-Electrolyte                              -------- 
- Cl-                                          0-20                  
mmol/L  
فً التركٌبة الواحدة ٌمكن أن تحتوي التركٌبة على   
 -مالحظة : other componentsكلها أو جزء منها
 .   المواد التً أدرجت تحت تسمٌة

1817 

100 ml(bot) 7.5 5.2 3.3 1.8 

136 

09-CB0-001 

Calcium gluconate injection 10% w/v amp. or 

vial(10ml) each ml  contains anhydrous 

calcium gluconate(usp) (approximately 0.233 

mmol = 0.465 meq. of calcium ) or calcium 

gluconate monohydrate(Bp) (approximately 

0.225 mmol = 0.450 meq. of calcium)(I.V 

infusion) or (slow I.V inj.,deep I.M)  or (slow 

I.V inj.)(I.M use not for childern & 

adolesecent) 

831003 

20 amp of10 ml 5.1 3.63 2.33 1.3 

137 
09-D00-015 

Human albumin  200mg/ml, 100ml low 
salts- Aids free I.V.Infusion 

352628 bot(100 ml) 47 32.9 21.1 11.75 

138 

09-D00-070 
Sodium bicarbonate 8.4% slow I.V. ,  I.V. 
infusion inj 100ml Vial 

ثُّْٔٞ ثه٣ٝز صغذ٤ش ػ٘و ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي  
86474 1 bot(100ml) 2.85 2 1.28 0.71 

139 

09-D00-067 

Sodium chloride 3% hypretonic saline  
200ml   or  250 ml bottle)  
 دو٤ز ػٖ ُضل٣ٌوٚ صقي٣ٌ٣ز ػالٓجس صٞٝغ ثٝ 
ثُؼِذز ػ٠ِ ٣غذش hypertonicثُٔـي٣جس    

9566 250 ml(bot 

    

1.5 
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( solution ثُؼِذز ػ٠ِ ٣غذش  (ث3%   

140 

09-Ebf-001 

Formula for dietary management of 
renal disease suitable from birth 
Note:contain low protein content  and 
high Whey:casein ratio 

3745 100 gm 7 4.98 3.2 1.7 

141 

09-I00-001 

Sevelamer  carbonate 800mg Tablet    
For hyperphosphataemia in patients on 
haemodialysis 

ث٤ٌُِز ؿَْ ػ٘و ثُلّٞلجس ثًصلجع ُؼالػ ٣ْضنوّ  

1698697 180 tab 185 130 83 46 

142 

09-F00-007 

Zinc Sulfate monohydrate 54.9mg 
equivlant 20mg elemental zinc 
dispersable tablet- 
ثهٗجٙ ٓوًػ ًٔج ـِْٓ 11ثَُٗي فذٞح صوٌ      
 ُألٟلجٍ ِٓؾ 01ٝ ّ٘ٞثس 4 إ٠ُ إٌٜٔ 5 ٖٓ ُألٟلجٍ 

 ٝثالُضٜجدجس ثإلّٜجٍ ػ٠ِ ٤ُِْطٌر إٌٜٔ 5 هٕٝ
ثُ٘ٔٞ ٗو٘ إ٠ُ دجإلٝجكز ثُض٘ل٤ْز . 

دٌ ٛٞ   -  

5373650 30 tab(45 mg Zinc) 7.9 5.59 3.5 1.99 

143 

10-AC0-006 

Penicillamine 250 mg capsule or tablet     
0101/ػ    _ ثالػضذجً د٘ظٌ ثالمي ٓغ  ثه٣ٝز ٖٝٔ  
_     ثُّْٔٞ  ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ثُٔجهر ٛيٙ ًٝهس

 ٣ٌؽ٠ ثُ٘جهًر ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ًٝيُي ثالّج٤ّٚ
كو٠ ثالّج٤ّز ثاله٣ٝز ٣ن٘ ك٤ٔج ثالفض٤جػ صغذ٤ش  . 

81248 50 tab 15.7 11 7.07 3.9 
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144 

10-AC0-009 

Infliximab 100mg I.V inj  Vial AND its approved 
biosimilar   
(IMN) ًتعرؾ باالسم العلم (reference biological drug 
 وتكون المادة االحٌائٌة االصلٌة
 approvedاالستخدامات المقرة للعقار هً ج   980 ,579    
indication :   
 ,Rheumatid arthritis  الرثٌة المفصلٌة -1
 AS (Ankylosing spondylitis)  تشمع الصلب-2
   psoriatic  arthritis, الرثٌة الصدفٌة -3
 Chrons )  مرض كرون والتهاب القولون التقرحً المزمن-4
disease&chronic inflammatory bowel 
ulcerative colitis ) ,              
  ٌتم تقدٌر الحاجة والصرؾ من قبل العٌادة االستشارٌة التخصصٌة 
 الروماتٌزم فً 
( تشفى بؽداد التعلٌمً دائرة مدٌنة الطب ، الكرخ ،بابل ، نٌنوى مس
 (  ،البصرة كركوك
وحسب اسماء المرضى وملفاتهم العالجٌة وبأشراؾ لجنة من ثالث  
 اختصاص امراض المفاصل    اطباء
4ال ٌتم اعطاء العالج للعمر من )   سنة وحسب توصٌة  ( 18 – 
وتضاؾ العبارة الى النشرة   . اللجنة االستشارٌة المراض المفاصل
   الداخلٌة و الداعً لتثبٌتها على الفٌال او العلبة الخارجٌة

المراض الجهاز  99-6المانع من استخدامه لالعمار من 189ج/
 الهضمً
   (chrons disease,ulcerative colitisحصرا      
اضافة دوائر االقلٌم كمنذ صرؾ لالدوٌة الباٌولوجٌة اعتبارا من  )

  04/90/0299فً  3992وحسب كتاب الصٌدلة المرقم  0202
9239ج/        

98585 

1 vial 405 284 183 101.5 

145 10-B00-003 Colchicin  500mcg Tablet 155412 60 tab 4.7 3.3 2.3 1.18 

146 

10-Caa-004 

   Neostigmine metisulphate  
0.5mg/ml,I.V,I.M,S.C inj (1ml) Ampoule  (  )note: 

to be givin (i.v.) for anesthesia and to be 
given(i.m.,s.c.) in case of myasthenia gravis 

(فً I.Vعلى ان ٌعطى ورٌدٌا) I.V,I.M,S.Cتكون طرٌقة الزرق 
( فً حالة وهن العضالت الوبٌل وادرج  I.M,S.Cحالة التخدٌر و )

(           Sugammadexضمن قائمة ادوٌة التخدٌر )انظر مالحظة  
-Reversal of Rocuronium&Vecuronium. -used 

in case when prostigmine:- a. Cannot be used  .
Or b. Can be used with sever side effect                           . 

655629 10 amp 7.1 5 3.2 1.78 

147 10-CAa-007 Pyridostigmine Bromide  60mg Tablet 157089 100 tab 13.8 9.7 6 3.45 

148 13-F00-005 Isotretinoin  10mg Capsule 254720 30 cap 10.4 7.3 4.69 2.6 

149 13-G00-004 Clindamycin as phosphate 1% topical 199261 30 ml(bot) 3.14 2.2 1.15 0.78 
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Solution 

150 13-J00-001 Acyclovir 5% Cream, 83355 5 gm tube 2.57 1.8 1.15 0.64 

151 15-AB0-029 Fluorouracil  5% CREAM 5721 20 gm(tube) 7 4.9 3.15 1.75 

152 

15-AA0-002 
Carmustine 100mg I.V. Injection 

 ٓو٣٘ز ك٢ ثُؼظْ ٗنجع ًٍثػز ًٌَٓ ك٢ ٣نٚ٘
 ثُطخ

400 1 vial 550 385 247.5 137.5 

153 15-AA0-008 Cyclophosphamide 500mg Injection 125431 1 vial 4.95 3.46 2.22 1.23 

154 

15-AA0-010 

Dacarbazine 200mg powder for 
reconstituition vial for inj (I.V. Infusion  
or I.V. infusion and   Intra-arterial 
perfusion) 
Note: the drug after reconstitution and 
during infusion should  be kept out of 
light 

26796 1 vial 15 11.2 7.2 4 

155 
15-AA0-013 

Ifosfamide 2g powder for reconstitution 
for I.V injection 

28651 1 vial 41.3 28.91 18.59 10.33 

156 15-AA0-018 Melphalan 2mg Tablet 6005 25 tab 62 43.4 27.9 15.5 

157 15-AA0-020 Mesna  100mg/ml, (4ml) Injection 141816 4ml(amp) 3.5 2.45 1.58 0.88 

158 

15-AA0-024 

Melphalan 50 mg (as HCl) powder for 
reconstitution vial ( with solvent-diluent 
)  ٓو٣٘ز ك٢ ثُؼظْ ٗنجع ًٍثػز ًٌَٓ ك٢ ٣نٚ٘
 ثُطخ

600 1 vial+solvent 162.26 150 67.5 37.5 

159 15-AA0-028 Temozolomide 100mg capsule 58506 5 cap 159.8 112 72 40 

160 

15-AA0-030 

Bendamustine hydrochloride 100mg vial 
powder for reconstitution  
ٌحصر استخدامة فً مراكز امراض الدم وحسب االستطبابات المقرة 
 1018فً الجلسة 
  Bendamustine vial to be use in :- 
a/ relapse chronic lymphocytic leukemia  
b/ relapse low grade non – hodykin lymph 
c/ in  chronic lymphocytic leukemia in those 
not fit for RFC and failed to respond to R  

8827 

1 VIAL 85 60 38.25 21 
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leukeran 

161 

15-AB0-020 

Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 
10ml  

ثُٖؼ٣ٌ٤ز ٤ٔ٤ًجثُِٞ ُؼالػ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ  (Hairy 
cell Leukemia) 

1423 1 vial 211.43 148 85 52.8 

162 
15-AB0-001 

cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal ) 
20mg/ml, 5 ml vial 

37782 5 VIAL 37.4 26.18 16.83 9.35 

163 

15-AB0-022 

cytarabine (for S.C, I.V. )100mg/ml, 10 
ml vial. 
 20mg/ml ثُض٤ًٌَ ٣ٌٕٞ ثٕ خ٣ؾ ٞٛ     
Intrathecal ثًَُم دط٣ٌوز ثالػطجء فجُز ك٢  

36179 1 vial 27 19 12.1 7 

164 

15-AB0-028 
5-Fluorouracil  50mg/ml (10 ,20 ,50 
,100) ml   vial for I.V inj. Or infusion oR 
intra-arterial infusion 

96046 1 vial(20ml) 7.14 5 3.21 1.78 

165 

15-AB0-019 
Fludarabine phosphate 50mg vial, 
powder for reconstitution, for I.V. inj. or 
infusion. 

3208 1 vial 97.7 68 43.9 24.4 

166 

15-AB0-008 
Gemcitabine as Hcl 1g  powder for 
reconstitution / vial  or concentrate for 
solution for infusion 10 mg / ml (1g ) 

80053 1 vial 23.3 16.36 10.51 5.8 

167 15-AB0-009 6- mercaptopurine  50mg Tablet 394831 25 tab 30 18.6 11.96 6.64 

168 
15-AB0-010 

Methotrexate  2.5mg Tablet 
(psoriasis) ػالػ ك٢ ُالّضنوثّ ٣ٌٚف  

567970 50 tab 7.14 5 3.21 1.78 
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169 

15-AB0-011 
Methotrexate  inj as sodium salt 2.5 
mg/ml, 2ml Ampoul OR vial 
,subcutaneus,intrathecal ٝث٤ٌُِز ُِؾِو٣ز  

32943 1 vial 4 3 2.3 1 

170 
15-AB0-033 

Methotrexate vial 1g base i.v infusion 
100mg/ml  ثُض٤ًٌَ ال٣ضؾجٍٝ ثٕ ػ٠ِ  

12677 1 vial(10ml) 28.57 20 12.85 7.14 

171 

15-AB0-034 

Pemetrexed (as Pemetrexed di - sodium) in :
522mg vial  Folate analogue 

تستورد بكمٌات قلٌلة )حصة مرٌض( وٌصرؾ بموافقة لجنة  
 -ح:فقط .. للتوضٌ  mesotheliomaاستشارٌة حصراَ ولمرضى 

( بمعنى كمٌات محدودة تودع لدى مخازن On needحصة مرٌض )
الشركة والتصرؾ اال عند الحاجة ومن قبل لجنة استشارٌة حصراً 

 Mesotheliomaولمرضى 
 -ان دواعً االستخدام فً سرطان الرئة هً االتً:

Non Squamous, Non Small Cell Lung 
Cancer(NSCLC)which include the following 
subtypes: 

Adenocarcinoma 
Large cell 
NSCLC NOS(nonspecific subtype) 

It is indicated as neoadjuvant, adjuvant, and 
maintenance in locally advanced and 

metastatic non squamous NSCLC as a 
treatment option in first ،second and third line 

treatment in patients with performance status 
0-2 

12591 1 vial 396 277.2 178.2 99 

172 

15-AB0-031 

Decitabine I.V injection  50mg  vial 
 ٝثُؼ٤جهثس ثُوّ ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ كو٠ صْضنوّ 

ثُؼظْ ٗنجع ثػضالٍ ُؼالػ,, ثُوّ الٌٓثٛ ثُضن٤ٚٚز  
MDS كو٠ 

13077 1 vial(20ml) 1116.6 781.6 502.48 279.16 

173 
15-AC0-002 

Bleomycin  as  sulphate 15000 units per 
vial dry powder for reconstitution 

18975 1 vial 45.7 32 20.57 11.42 

174 
15-AC0-003 

Dactinomycin  500mcg  (Actinomycin D) 
I.V Injection 

6629 1 vial 25 20 15 10 

175 
15-AC0-004 

Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as 
Hcl) powder for reconstitution vial 

13463 1 vial 65 45 10.5 
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176 

15-AC0-008 
Doxorubicin Hcl 50 mg  I.V. inj , powder 
for reconstitution vial OR Doxorubicin 
Hcl 2mg/ml, 25 ml vial 

74575 1 vial 16.5 11.55 7.42 4.125 

177 
15-AC0-014 

Mitoxantrone as Hcl , concentrate for 
I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial 

1436 1 vial(10 ml) 36.52 25.57 16.43 9.13 

178 

15-AC0-019 
Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR 
Epirubicin Hcl 50 mg (powder for 
reconstitution ) vial. 

10232 1 vial 30 21 13.5 7.5 

179 

15-AC0-018 

Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal 
)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial 
)i.e inj pegylated   Doxorubicin Hcl 2mg 
/ml incapsulated in liposomes 

11806 10 ml(vial) 388.39 271.87 174.78 97.1 

180 
15-AD0-004 

Etoposide concentrate for I.V. infusion 
20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul 

43103 1 vial(5 ml) 10.57 7.4 4.75 2.64 

181 
15-AD0-006 

Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial 
or ampoul. 

11309 1 vial 25 20 14.25 10 

182 

15-AD0-007 

Vincristine sulphate Injection  1mg/ml , 
1 ml inj. for I.V. adminstration only not 
for intrathecal adminstration.  ػٖ ٣ْضؼَٔ

ثمٌٟ ٣ٌٟوز دأ١ ٤ُِٝ كو٠ ث٣ًُٞو ٣ٌٟن  

40611 5 vial 26 18.2 11.7 6.5 

183 
15-AD0-011 

Vinorelbine as tartrate , concentrate for 
I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial. 

9480 1 vial(5ml) 77 55 35 12.5 

184 15-AD0-015 Vinorelbine as tartrate 30 mg  capsule 55949 1 cap 85.7 60 38.5 20 

185 

15-AE0-003 

Recombinant asparginase (E-coli type ) 
10.000 unit vial powder for concentrate 
for  
solution for infusion 

6933 1 vial 

  

235 

    

186 15-AF0-011 Octreotide  0.05mg/ml Injection 24577 5 amp 20.65 14.45 9.29 5.1 
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187 

15-AF0-003 

Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion 
                                                                                                                                                              -: Cisplatinفٌما ٌخص 

ال ٌوجد مستحضر خاص ٌعطى عن طرٌق التسرٌب البرٌتونً .. 
( ٌستخدم لكال الطرٌقتٌن أي sol. or powderونفس المستحضر )

بمعنى أن المستحضر المثبت علٌه طرٌقة االعطاء بالزرق الورٌدي 
 ٌمكن استعماله عن طرٌق التسرٌب البرٌتونً 

43446 1 vial 11.93 8.5 5.35 2.975 

188 
15-AF0-008 

Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial  i-e 
450mg/45ml 

43137 1vial 36 25 18 10 

189 15-AF0-038 Capecitabine 500mg tablet 2732794 120 tab 157 109.9 70.65 39.3 

190 

15-AF0-010 

Hydroxyurea  500mg Capsule    ث٣ٞج 
 ثًُٞثع٤ز ثُوّ ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ ًؼالػ ٣ْضنوّ

ثُٔ٘ؾ٢ِ ثُوّ كوٌ ٌٓٛ ٝمجٙز  sickle cell 
anemia) 

939700 100 cap 37.1 26 16.7 9.2 

191 
15-AF0-018 

Methyl prednisolon (as sod. Succinate) 
250 mg  IM,slow IV,IV infusion inj 

54434 1 vial 10 7 4.5 2.5 

192 

15-AF0-005 

Oxaliplatin 100mg/vial powder for 
reconstitution  I.V.Infusion OR 
concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 
20 ml vial. 

36291 1 vial 42.85 30 19.28 10.71 

193 
15-AF0-031 

Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans 
retnoic acid) 

142248 30 cap 10.4 7.3 4.7 2.6 

194 

15-AF0-036 

Trastuzumab( HER2)( Recombinant ) 440mgor 
420mg/Vial  or it,s  approved biosimilars   
HER2  الخاص (CD)  الٌستورد اال بعد توفر فحص   
 (Cluster of difference = CD )CD ٌجهز مع الفحص اي  
   بالعقار
الخلٌة لبٌان تحسس الورم الى  وهً معلمات اورام خاصة على جدار  
    ٌوفر هذا المعلم ..   عقار معٌن
  HER/2/neu فً المختبرات 
 ج1056

9289\ج  
 قاعدة اقل االسعار مع
Trastuzumab 600mg 

42585 

1 vial 1063 744.1 478.35 265.75 
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195 

15-AF0-072 

Trastuzumab 600mg / 5 ml solution for 
injection vial  S.C   

0176\ػ  
ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور  

15-AF0-036 
 CD (Cluster of  difference = CD )  ٣ْضًٞه ال

كق٘ صٞكٌ دؼو إال   HER2  ٗثُنج CD)) ٣ؾَٜ أ١ 
دجُؼوجً ثُنجٗ ثُلق٘ ٓغ  أًٝثّ ٓؼِٔجس ٢ٛٝ  

صقِ ُذ٤جٕ ثُن٤ِز ؽوثً ػ٠ِ مجٙز  

42585 1 vial (5ml) 1588.8 1112.2 714.98 397.2 

196 

15-AF0-030 

Octreotide as acetate 20mg 
microspheres powder for suspension   
vial (supplied with 2.5 ml diluent filled 
syringe)  

04) ث٢ُٟ٘ٞ دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور -
af0-069) 0158 ػ  

ثُؼِٔوز ُوثء ٣نٚ٘  ( acromegaly) فٌٚث 
ًجالص٢ ثالفض٤جػ ٣ٌٕٝٞ  : 

04 ثٌُٞه ٖٓ 70% -AF0-030 
04 ثٌُٞه ٖٓ 30% -AF0-059 

6505 1 vial 1106 774.2 497.7 276.5 

197 

15-AF0-069 

lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj 
(PFS) Autogel 

04) ث٢ُٟ٘ٞ دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور -
af0-030) 

5688 1 pfs 956 669.7 430.5 239.2 

198 

15-AF0-059 

 
 
 

(microsphere powder for aqueous suspension) 
Octreotide 30mg  (as acetate  )vial 

 (in form of microspheres  )supplied with 2.5ml 
diluent filled syringe  

( ، استخدامه الحتٌاج مرضى االورام  acromegalyلداء العملقة ) 
 metastatic) احتٌاج منفصل ( ، وٌصرؾ للمرضى المصابٌن  

pancreatic Neuro-endocrine tumer  ( 169، الجلسة 
) 

4271 1vial 1659 1161.3 746.55 414.75 
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 ج9239
-af0-95( قاعدة اقل االسعار مع المادة بالرمز الوطنً )9261ج )

070) 

199 

15-AF0-070 

lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj 
(PFS) Autogel   

0158\ػ  
04) ث٢ُٟ٘ٞ دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور -

af0-059) 

4271 1 pfs 1218 852.6 548 304.5 

200 

15-AF0-051 

Bortezomib( as mannitol boronic ester )inj.3.5 
mg i.v, s.c  vial                                                                                                                                                                         
ٌستعمل للحاالت المعندة للعالج التقلٌدي وؼٌر المناسبة لؽرس نخاع 

فً ورم لٌفً العظم المتعدد الخالٌاالعظم   (multiple myloma)    
ٌحدد صرؾ العقار للمرضى                                              ,
 المصابٌن بأبٌضاض الدم النقٌانً المتعدد
( Multiple Myloma) فً الحاالت التالٌة:- 

المرضى الذٌن لدٌهم أنتكاسة - أ   (relapse)                                                                                                                                                                  
 .(Refractory disease) أو مرض متعند

المرضى الذٌن لدٌهم قصور كلوي نتٌجة للمرض - ب . 
ض شرسالمرضى الذٌن لدٌهم مر - ت  (aggressive disease)                                                                                                                                

 ."والذٌن قد ٌستفادون من عملٌة زرع الخالٌا الجذعٌة الذاتٌة مستقبال
 
اكز التً ٌتوفر فٌها وحدات أن ٌحدد الصرؾ فً المستشفٌات والمر •
 .متخصصة لعالج أمراض الدم السرٌرٌة

13295 

1vial 900 622 200 
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201 

15-AF0-044 

Bevacizumab 400 mg ;concentrate for 
intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its 
approved biosimilar 
                                                          :   لسرطان الثدي  اٌقاؾ استعماله
 ان دواعً االستخدام هً كاالتً فً الحاالت التالٌة               
 سرطان القولون المنتشر •
Metastatic colorectal carcinoma                                                    
 سرطان الكلٌة المنتشر •
Bevacizumab in combination with IFN- alpha a 
treatment option for first line  
Treatment of patients with metastatic renal cell 
carcinoma, clear cell histology 
With good or moderate prognostic features 
Poor prognostic features include three or more 
of the following: 
LDH>1.5 times upper limit of normal 
Corrected serum calcium level> 10mg/ dl 
Interval of less than a year from original 
diagnosis to the start of systemic therapy 
Karnofsky performance score<=70 
Two or more sites of organ metastasis 
                                  sunitinibٌعاد النظر بهذا االستخدام بعد توفر عالج ال    
 سرطان المبٌض المنتشر •
Second line treatment for recurrent or 
metastatic epithelial ovarian tumor  
And in combination with chemotherapy   • فٌما

ر فقط لنوعٌخص اورام الدماغ ٌعطى العقا  (Glioblastoma 
multiforme ) 

9205ج /  
9299\ج  

ألمراض  ( Bevacizumab 400 mg ) ٌرفع استخدام مادة
 شبكٌة العٌون 

9288ج  

32166 

1 vial 913 639 410.85 228.3 

202 

15-AF0-061 

Arsenic trioxide(Concentrate for intravenous 
infusion) 1mg/ml 10 ml amp. 
 to be use in :-  
ٌحصر استخدامة فً مراكز امراض الدم وحسب االستطبابات المقرة 
 1018فً الجلسة 
a/ relapsed  acute promyelocytic leukemia  
b/ first line in acute  promyelocytic leukemia in 
low risk group only  (platelet less than 40,000  , 
WBC less than 10,000 ) 
                                          

10587 

1 amp 370 259 166 92.71 
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203 

15-AF0-062 

Brentuximab Vedotin 50mg vial 
وٌحصر صرفه فً مراكز زراعة نخاع العظم فً دائرة مدٌنة الطب  
 : وحسب االستطبابات االتٌة
1- hodgkins lymphoma relapsed 
afterautologous  
 transplant and the are fit for allogeneic 
bonemarrow transplant 
(and bone marrow donar) 
2-hodgkin lymphoma who failed to respond to 
2 lines treatement 

600 

1vial 3250 2275 1462.5 812.5 

204 

15-AG0-014 

Anastrozole tablet 1mg   
To be dispence by medical committee for 

these indications   thromboembolic  
 فً حالة وجود تارٌخ مرضً  تخثري  

- (Drug intolerability) /Tamoxifen  فً حالة عدم تحمل
 المرٌض لعالج

- Not to be used as an Alternative in case that 
Tamoxifen tab are not available   

Tamoxifen الٌستعمل كبدٌل فً حالة عدم توفر حبوب 
 (AG-08 -95)وعلى قاعدة اقل  االسعار مع 

2101774 

28 tab 22 15.4 10 5.5 

205 15-AG0-013 Tamoxifen as citrate 20mg Tablet 2646482 30 tab 5 3.5 2.25 1.25 

206 

15-AG0-015 
Bicalutamide 50mg  tablet  
 Not use in cases of Localize prostatic 
disease  ثُٔضووّ ثُذٌّٝضجس ٌّٟجٕ ُقجالس  

189096 28 tab 60 42 27 15 

207 

15-AG0-021 

Abiraterone acetate 250 mg tablet  15-
AG0-024 هجػور ثػضٔجه 870 ثُؾِْز ك٢ هٌثً  ٓغ 

ثالّؼجً ثهَ  
1033 

 ثُذٌّٝضجس ٌّٟجٕ ٠ٌُٝٔ ثّج٢ّ ًؼالػ صْضنوّ
 ثًدغ ك٢ ثٌُٚف ٓ٘جكي ٣ٝقوه ( MCRPC ) ثُٔ٘ضٌٖ

ًًٌٞى,  ثُذٌٚر,  ثُ٘ؾق,  دـوثه)  ٌٓثًَ  ) 

660760 120 tab 1340 938 603 335 
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15-AG0-024 

Enzalutamide 40mg cap 
 ٌّٟجٕ ٠ٌُٝٔ ثّج٢ّ ًؼالػ صْضنوّ      

ثثُٔ٘ضٌٖ ثُذٌّٝضجس (MCRPC )  ثٌُٚف ٓ٘جكي ٣ٝقوه
, ثُ٘ؾق,دـوثه)ٌٓثًَ ثًدغ ك٢ ) ًًٌٞى,ثُذٌٚر

646690 112 cap 2688 1881.6 1209.6 672 
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AG0-021 

209 

15-AG0-008 
Letrozole 2.5mg Tablet 

ثهَ هجػور ٝػ٠ِ   ٓغ ثالّؼجً  
( 15-AG-14 ). 

2031774 30 tab 26.42 18.5 11.89 6.6 
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15-B00-004 
Basiliximab 20mg /Vial 

875/ ػ  
ث٠ٌُِ ًٍع ػ٤ِٔجس ك٤ٜج صؾ١ٌ ثُض٢ ثُْٔضٖل٤جس   

785 1 vial 1120 748 504 280 
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15-B00-001 
Azathioprine 50mg Tablet 
(Autoimmune disease )   ُــ ثّضنوثٜٓج ٓجٗغ ال
878) ثُؾِو٣ز ثالٌٓثٛ ٜٝٓ٘ج  ) 

1049676 100 tab 18.8 13 8.46 4.7 
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15-B00-003 
Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5ml 
(ATG) Vial (Rabbit type)(limited for 
kidney) ّ.ث٠ٌُِ ًٍع صن٢ٚٚ  

3367 1 vial 591 431.7 265.9 147.7 
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15-B00-088 

Antithymocyte globulin  equine 250 mg in 5 ml 
ampoule     
 ٌستخدم لعالج فشل نخاع العظم المكتسب     
(Acquired aplastic anemia )   على ان تراجع اللجنة

التنسٌق مع االستشارٌة المراض الدم الكمٌة المطلوبة من الدوائر ب
قسم تقدٌر الحاجة لتحدٌد اعداد المرضى الفعلً وفق قاعدة البٌانات 
الرسمٌة المتوفرة لدى الدوائر اعاله وحسب ما جاء بتوصٌات اللجنة 

189االستشارٌة المراض الدم السرٌرٌة ج   

4057 

5 amp (5ml) 1706 1194.2 767.7 426.5 
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15-B00-008 

Cyclosporine (Microemulsion)100mg/ml  
oral Solution 
 (Autoimmune disease ) ُــ ثّضنوثٜٓج ٓجٗغ ال  
878) ثُؾِو٣ز ثالٌٓثٛ ٜٝٓ٘ج  ) 

136812 1 vial 115 80.5 51.75 28.75 
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15-B00-033 

Peginterferon alfa 2a inj (Recombinant) 
180mcg/1ml solution 9ml-vial (Human serum 

albumin free) (1ml) Vial OR Peginterferon alfa 

2a (Recombinant) 180mcg/0.5ml prefilled 
syring  

ٌثبت احتٌاج                                                               
فقط وحسب البروتوكوالت   Bلمرضى التهاب الكبد الفٌروسً نوع 

راض الدم (  مشتركة بٌن الجهاز الهضمً ، ام 169العالجٌة الجلسة )
(ٌثبت االحتٌاج لمرضى التهاب  193واالورام كال" حسب احتٌاجه )

 فقط وحسب البروتوكوالت العالجٌة.  Bالكبد الفٌروسً نوع 
.  تلزم الشركات المنتجة لهذه المادة بتوفٌر الفحوصات المختبرٌة 0

(Virusload مع تدرٌب )( كتسهٌالت تعاقدٌة )اجهزة + كتات
عمل على هذه االجهزة لمرة واحدة فقط اما الكتات الكوادر الخاصة بال

 ( 185مع كل شحنة ) 

2305 1vial 200 140 90 50 
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15-B00-012 

Interferon alfa-2a (Recombinant) 9 million units 
prefilled syring (HSA free solution) Injection    
193فً الجلسة   تم تحوٌله من المستوى الثالث بٌن  مشتركة   
193حسب احتٌاجه ) "امراض الدم واالورام كال , الجهاز الهضمً )                                                                                                                                                                   
 chronic (Hcb&chronic Hcv)) ٌستعمل فً عالج

2775 

pfs(0,5ml) 27.67 20 12.5 7 
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15-B00-029 

Imatinib as mesylate (Protein – Tyrosine 
kinase inhibitor) 100mg Capsule OR TAB 

  ثُضج٤ُز ثُلقٞٙجس دضٞك٤ٌ َِٓٓز ثُٔؾَٜر ثًٌُٖز
( PCR      BCR - ABL210 ) ( 3 ٌٓثس ) 
"٣ّٞ٘ج ٌَُ ٜ٣ٌٓ  . 
( FISH        BCR - AB ) ٠ٌُِٝٔ ٝثفور ٌُٔر 

فو٣غج ثُٖٔن٤ٖٚ " . 

904320 120 tab 232.8 163 100.5 58.21 
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15-B00-023 

Mycophenolate mofetil  500mg Tablet                                                                                                                                                        
110/ ج 180ج  

/ اعتماد البروتوكول العالجً المرفق بالجلسة والمسند  9233ج/  
 . "لتوصٌات اللجان االستشارٌة المختصة انفا
   
 ٌصرؾ لمرضى زرع الكبد    984/
ٌصرؾ لمرضى زرع الكلى  141ج/   

180ج/   المجموعً   ٌصرؾ لمرضى داء الذاب الحمامً     
ٌصرؾ العالج حصرا لمرضى داء الذاب الحمامً مع اكتناؾ الكلى  -1
 ولمتبت بخزعة الكلى  IV و III صنؾ
 الحاالت االتٌة  ٌصرؾ العالج فً -2

كعالج للمحافظة -ا  (maintance  )  على الشفاءبعد العالج
 cyclophosphamide بعقار ( induction) التحفٌزي
 للحاالت اعاله 

فً النساء بعمر االنجاب اوفً حالةوجود مانع من كعالج تحفٌزي  -ب 
  cyclophosphamideاستخدام 
ٌصرؾ العالج فً االالت اعاله لمد التقل عن سنةوالتزٌد عن  -3
 سنتٌن
ٌحدد الصرؾ فً مراكززرع الكلى او المراكز والمستشفٌات التً  -4
توجد فٌها امكانٌات الجراء خزعة الكلى ومتابعة مرضى داء الذاب 

الحمراري المجموعًا  
ٌتم صرفها من قبل الطبٌب االختصاص فً مراكز او المستشفى  -5
 بتقرٌر طبً ودفتر امراض مزمنه وفق الضوابط اعاله
ٌتم رفع تقرٌر من منافذ الصرؾ سنوٌا باعداد المرضى المستفٌدٌن  -6
 من العقار لؽرض تقدٌر االحتٌاج السنوي بشكل دقٌق
ارٌتٌن المراض الكلى والمفاصل باعادة تلتزم اللجنتٌن االستش -7
              دراسة الموضوع بعد سنتٌن من استعمال العقار وفق الضوابط اعاله

9233ج/     the protocols of using MMF 
Mycophenolate mofitel inrenal connective 
tissue diseases and gastrointestinal diseases 
all now acheived.. 
1. liver transplantation 
2. Auto immune liver disease not responding 
to Azathioprine(immuran)or patients who 
develop side effect from immuran. 
3.there is no definite indication for MMF in 
inflammatory Bowel Disease(IDB) in both 
ulcerative collitis or crohn's disease. 
4. indication for usage in Rheumatology are 
the same recommended by consultant 
committee of rheumatology in MOH. 
5. indications for usage in nephrology other 
than renal transplantation are as 
recommended by the nephrology and kidney 

6433768 

50 tab 24 16.8 10.8 6 
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transplantation consultant committee in MOH.  
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15-B00-102 

Ibrutinib 140 mg tab or cap 
٣ضْ صْؾ٤َ ث٠ٌُٝٔ ٝصغذ٤ش ثالفض٤جػ ٝفْخ هجػور 

ثُذ٤جٗجس ك٢ هثةٌر ٓو٣٘ز ثُطخ / ًٌَٓ ثٌٓثٛ ثُوّ ُٝــــ ) 

( ٣ٌٜٓ ُِْٝ٘ز ثال٠ُٝ ػ٠ِ ثٕ صِضَّ ثًٌُٖز  83

(   23ُِؼالػ دجالُضَثّ دجالّضٌٔثً دؼالػ )  ثُٔٚ٘ؼز

٣ٌٜٓ ) ٓؾجٗج" ( ُق٤ٖ صٞكٌ ثُؼالػ ٖٓ هذَ ٤ًٔجه٣ج 

دجٌُٖثء ػ٠ِ ثٕ ال ٣ضؾجٍٝ ثُْؼٌ ثُٔؼٌٝٛ ثُٔنلٜ . 

٣ٝقٌٚ ثّضنوثٓٚ ك٢ ػالػ ثد٤ٞجٛ ثُوّ ثُِٔلج١ٝ ) 

CLL : ُِٝقجالس ثالص٤ز )- 

 P17ث٠ٌُٝٔ ثُِي٣ٖ ٣قِٕٔٞ ثُطلٌر ثًُٞثع٤ز ) -1

deletion , P53 ) 

 ًن٠ عجُظ دؼو ثّضنوثّ مط٤ٖ ػالؽ٤٤ٖ . -2    

214910 

90 cap 5165.5 3615.9 2324.5 1291.4 

220 

15-B00-050 

Imatinib as mesylate (Protein - Tyrosine kinase 
inhibitor) 400mg Tablet or capsule 
ٌحصر فً مدٌنة الطب+المركز الوطنً المراض الدم )
+ رة+نٌنوى+النجؾ+كركوك + كربالء + بابل+البص
9290ج )  (الكرخ+واسط+االنبار+اربٌل +سلٌمانٌة  ) 
 الشركة المجهزة ملزمة بتوفٌر الفحوصات التالٌة 
( PCR      BCR - ABL210 ) ( 3 مرات ) لكل مرٌض"سنوٌا . 
( FISH        BCR - AB )  لمرة واحدة للمرضى المشخصٌن
 . "حدٌثا

686155 

30 tab 314.28 220 100.5 78 

221 
15-B00-024 

Tacrolimus 1mg Capsule  ٌٙكٜج ٣قوه ٖٔٝ 
ث٠ٌُِ ًٍع ٌٓثًَ  

2771597 100 cap 114.28 80 51.4 28.57 

222 

15-B00-053 

Mycophenolic acid as sod.Salt i.e 
Mycophenolic acid as mycophenolate 
sod.360mg Tablet     
  ٠ِثٌُ ًٍع ٠ٌُٝٔ ٌٙكٚ ٣قٌٚ 

838/ ػ  

6857852 120 tab 200 140 90 50 
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15-B00-068 

Sorafenib (as tosylsate) 200 mg tablet.                                                                                                                                                                                                                    
لعالج سرطان الكبد حصرا 189ج  المشخص بواسطة "

 Liver Biopsy or ( ↑↑↑ alpha- feto protein with 
Radiological diagnoses )   وٌحدد منفذ الصرؾ عن طرٌق
م.االمل الوطنً ومستشفى االورام فً دائرة مدٌنة الطب عن طرٌق 

ة مختصة وااللٌات المتبعة لدٌهملجن   ( 181ج   ) 
الموافقة على اعتماد منفذ صرؾ المادة فً مركز البصرة لالورام على 
من قبل اللجنة االستشارٌة لالشعة  "ان ٌعتمد تقدٌر الحاجة سنوٌا
9295ولكافة منافذ الصرؾ المعتمدة . ج ) "العالجٌة حصرا ) 

9238ج/   
ج مرضى سرطان الؽدة الدرقٌة ؼٌر الموافقة على اضافة استطباب عال

 المستجٌب لعالج الٌود المشع 
9259\ج  

فً محافظة  ( sorafenib ) ال مانع من فتح منفذ صرؾ لمادة
من قبل اللجنة  "النجؾ االشرؾ على ان ٌعتمد تقدٌر الحاجة سنوٌا
االستشارٌة لالشعة العالجٌة وبكافة منافذ الصرؾ المعتمدة بعد ان ٌتم 

تطلبات الخاصة بصرؾ المادةتوفٌر الم  . 

69800 

60 tab 2311 1617.7 1039.95 577.7 
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15-B00-071 

Thalidomide 50 mg cap or tab   َٔصْضؼ 
 ٖٓوهر ٝدًٚٞر ػ٤ِٜج ثُٔضؼجًف ثُٞٞثد٠ ٝكن ثُٔجهر

 صٖٞٛجس ُقوٝط ٓ٘ؼج ثالٗؾجح ّٖ ك٢ ٝثٌُٔأٙ ٌُِؽَ
 ًٞردٚ ثُقَٔ ٓٞثٗغ ٝصْضؼَٔ ثُقَٔ فوط ثىث مِو٤ز

ُِؾ٤ْٖ٘ ٝث٤ًور كؼجُٚ 0101) ػ    ) 

21000 28 cap 373 300 200 125 
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15-B00-067 

Sunitinib (as maleate) 50  mg capsule 
كونها (Sunitinb 25+ 12.5 mg )   توفٌر كبضاعة مجانٌة 
8وبنسبة    تعتبر جرع تكمٌلٌة من كل تركٌز من االحتٌاج الكلً   %
تستخدم المادة أنفاً للحاالت   المادة (Sunitinb 50 mg)لتركٌز 
 : األتٌةحصرا
    _Advanced Unresectable or metastatic 
_malignant Gastro Intestinal  or metastatic   
Stromal Tumor (GIST) after failure of imatinib 
renal cell carcinoma -  ضرورة تزوٌد الشركات المجهزة
على ان تكون اصلٌة و مصدقة   (certificate) للعراق بشهادة
الداخلة فً جٌالتٌن الكبسول من مسببات جنون   تضمن خلو المادة
        (البقر و عدم استخدام الجٌالتٌن الذي منشأه حٌوان )الخنزٌر

اسابٌع مع  B00-094-15 4ملؽم ٌومٌا لمدة  52تعطى الجرعه 
 pazopanib Hcl حسب قاعدة اقل االسعار مع  استراحه اسبوعٌن
200mg film coated tab ) 185ج   ( 989)                                                                                                                         

96874 

30 tab 3200 2240 1440 800 

226 
15-B00-094 

pazopanib Hcl 200mg film coated tab 
ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور (   15-B00-067 ) 874ػ   ( 

548950 30 tab 711.8 498.26 320.31 177.95 
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227 

15-B00-073 

Anti-Thymocytic-Globulin  (ATG,Rabbit 
type) for I.V. infusion powder for 
reconstitution; 25 mg vial OR ampoule 

 ٌٝٓثًَ ث٠ٌُِ ًٍع ٌٓثًَ هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٚ ٣قوه
ثُ٘نجع ًٍع  

 ٓؼجِٓز ثالّض٤ٌثه ك٢ صؼجَٓ ثٕ ٣ؾخ  ATG ٓجهر 
ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ثاله٣ٝز  

6751 25 mg vial powder 206.4 144.4 92.8 51.6 
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15-B00-027 

Interferon Beta 1a   6 million I.U(30mcg) 
vial (I.M)   or pre-filled syring  solution 
for  I.M   

ّؼٌث ثالًم٘ صٞك٤ٌ ٣ضْ ثٕ ػ٠ِ  
 
 دـوثه ٙقز- ثُطخ ٓو٣٘ز ك٢  فٌٚ   

-٤ِّٔج٤ٗز-ثًد٤َ_ هٛٞى- ثُذٌٚر_٤ٟٗ٘ٞ_ثٌُٙجكز
ًٌدالء- ثُ٘ؾق )  

ًًٌٞى,  دجدَ, ٝث٠ّ   
875ػ  ػ1085  
  
 ثالًم٘ صٞك٤ٌ ٣ضْ ثٕ ػ٠ِ ث٤ُٚوال٢ٗ ثٌَُٖ صؼو٣َ 

ثٌُٞه فيف دؼو ّؼٌث  
 15-B00-083 
 

875/ػ   ث٠ٌُٝٔ ػوه ٖٓ% 01 ثُؼالػ ٤ْٗز صٌٕٞ   

15835 4 pfs 600 420 270 150 
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15-B00-051 

Recombinant Interferon Beta 1b  
0.3mg(9.6 million IU) S.C Inj. Vial. 
  (Better to be free from Human blood 
additives) ٌُِٛٔٝثُنطجال (M.S.)ٌٚك٢  ٣ق 

- ثُذٌٚر_٤ٟٗ٘ٞ_ثٌُٙجكز دـوثه ٙقز- ثُطخ ٓو٣٘ز
ثًد٤َ_ هٛٞى -  (  ػ 875ػ)  ًٌدالء- ثُ٘ؾق-ز٤ِّٔج٤ٗ

0110  
 
  
 ( single demyelinating event with active 
inflammatory )  ٌٓٛ ٖٓ ثُقجهر ُِ٘ٞدجس ٣ؼط٠

ثُٔ٘ضٌٖر ثالػٚجح صِٚخ  ٣ؼط٠ :                 -.
ثالٌٕجٍ ٛيٙ ثفوٟ ث٣ٌُٜٔ                                                                                                                                             

-Interferon Beta-1a (Avonex) 
-Interferon Beta 1b (Betaferon,Extavia)  
Interferon b -1a (Rebif ) ٣ؼط٠  (Remitting 
Relapsing)  ثُٜجهةز ثُٔضًٌٌر ثُ٘ٞدجس فجُز ك٢
 -   ٝثُ٘ضٌْز
 هٌثً فْخ US FDA( Evidece study)  ثٝ
(Avonex )   ٖٓ كؼج٤ُز ثًغٌ الٗٚ
(INCOMIN STUDY)Interferon beta 1a 
(Betaferon,Extavia) 
   Interferon beta 1b (Betaferon,Extavia)  
 ثُٔضووّ ثُ٘ٞع  Secordary Progressive  ٣ؼط٠
 -  ثُغج١ٞٗ

875/ػ    
 

875/ػ   ث٠ٌُٝٔ ػوه ٖٓ% 61 ثُؼالػ ٤ْٗز صٌٕٞ   

361544 15 vial+15 pfs solvent 600 420 270 150 
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15-B00-037 

Interferon Beta 1a (Recombimant) 12millon IU 
(44mcg) pfs   
 Interferon b -1a (Rebif ) ٌعطى  (Remitting 
Relapsing)فً حالة النوبات المتكررة الهادئة والنتكسة    
النه ( Avonex)حسب قرار  US FDA( Evidece study)  او
 اكثر فعالٌة من 
(INCOMIN STUDY)Interferon beta 1a 
(Betaferon,Extavia) 

186ج/ 0تكون نسٌة العالج      من عدد المرضى  0%
 
دهوك -صحة بؽداد الرصافة_نٌنوى_البصرة -فً مدٌنة الطب   ٌحصر)

كربالءواسط، بابل-النجؾ -سلٌمانٌة-_اربٌل  ((كركوك , 
                      

121150 

12 pfs 924 646 448 231 

231 

15-B00-081 

Natalizumab concentrate for I.V. infusion 
20mg/ml, 15 ml via 
 
المتعلقة   تقر المادة كخط ثانً على ان تقوم الشركة باجراء الفحوصات
    وحسب الضوابط المعمول بها عالمٌا JC  بفاٌروس
اب البروتوكول العالجً للمادة اقرت اللجنة االستشارٌة لطب االعص  
وكماٌلً: ٌستعمل العالج اعاله فً حالة فشل ادوٌة الخط االول 
االنترفٌرون بكل انواعه وٌعرؾ الفشل على انه حدوث انتكاسة واحدة 
او ظهور نقاط بٌضاء اضافٌة فً فحص الرنٌن المؽناطٌسً   او اكثر

نترفٌرونللمرٌض خالل مدة التقل عن ستة اشهر من استعمال اال .    
ٌستعمل العالج اعاله كعالج خط اول فً حالة المرض الشدٌد والمعرؾ 
اعاقة مهمة ومبكرة مع حدوث اكثر من نوبة شدٌدة واحدة   بأنه حدوث
                     فحص الرنٌن عند تشخٌص المرض  او ظهور اكثر من أفة دماؼٌة فً
                     ٌحصر فً دائرة مدٌنة الطب واربٌل والنجؾ   
          

5742 

1 vial 1575 1102.5 708 393.75 

232 

15-B00-076 

Lenalidomide 10mg tablet or cap                                                                                    
to be used as maintenance post 
autologus transplant in multiple 
myelome for 2 years 

75652 21 cap 4914 3439 1100 

  

233 

15-B00-078 

Lenalidomide 25mg tablet or cap                                                                                
   a- as consolideition post bone marrow 
transplant for 2 cycles           b- in 
relapsed - refractory myeloma after 
bortozomibe containg regimen                        
c- relapse after autologuse bone marrow 
transplant in both (b) &(c) to be used for 4 
cycles then to go for transplant or to 
continue for 1 year if not eligible  

34964 

21 cap 5678 3974 1400 
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15-B00-090 

Ruxolitinib 15 mg tablet  
9243ج/  

                          ( 15 mg ) ( بنفس الكمٌة ) عدد الحبوب  
    وتلزم الشركة المجهزة بتوفٌر تركٌز ( mg 5 )     لتركٌز
ة وعلى ان ال ٌكون السعر المقدم فً المناقصة اعلى من الكلف 
تسجٌل المرضى من قبل   وعلى ان ٌتم   التخمٌنٌة او سعر التسجٌل
فً دائرة مدٌنة الطب وحسب   اللجنة المركزٌة البٌضاض الدم النقٌانً
 :االستطبابات االتٌة
primary myelofibrosis who failed to respons to 
hydroxyureaand  
complaining to massive splenomegaly 
 (cml) سجٌل المرضى لهذا العالج بنفس طرٌقة تسجٌل عالج ٌتم ت
 ابٌضاض الدم النقٌانً المزمن
وذلك بتكلٌؾ اللجنة المركزٌة الموجودة فً دائرة مدٌنة الطب بتسجٌل  
كل مرٌض مرشح لهذا العالج وذلك بعد ان تقوم بمراجعة حالته 
واعطاءه الموافقة على الصرؾ وٌصرؾ العالج فً ثالثة مراكز هً 

صرة ومدٌنة الطب واربٌلالب  
  ٌتم صرؾ العقار فً مراكز محددة ومتخصصة فً عالج امراض الدم
( بصرة( اهمٌة هذا العقار فً مرض تلؾ  -بابل  -موصل  -اربٌل -بؽداد
مقارنة  "ولو جزئٌا "نخاع العظم كونه العقار الوحٌد الذي اثبت نجاحا
بقٌة المراكز والتً تستعمل فً  "ببقٌة العقارات الموجودة حالٌا
 . السرطانٌة العالمٌة
 -: وترتأي اللجنة ماٌلً
تشكٌل لجنة مركزٌة واحدة فً العراق لتقٌٌم ضوابط صرؾ العقار لكل  
حالة مرضٌة ومدى احتٌاج المرٌض لهذا العقار ومتابعة اخر 
                                 . المستجدات العلمٌة فً استخدام هذا العقار

5شركة المجهزة بتوفٌر تركٌز ) وتلزم ال  mg )   بنفس الكمٌة ) عدد
95لتركٌز )   ( الحبوب  mg ) 

9243ج/  
بضاعة مجانٌة 9246ج/  

  
 
 
  

116624 

56 tab 4200 2940 1890 1050 

235 

15-B00-104 

Pembrolizumab I.V inj .100 mg/vial 1043 
 -: وٌحصر استخدامه للحاالت التالٌة فقط -

ن الجلد ) المٌالنوما( المنتشرمرضى سرطا -أ  . 
مرضى سرطان الؽدد اللمفاوٌة ) هودجٌكن ( المنتكس بعد الخط  -ب

الثانً من العالج الكٌمٌاوي والذي من الممكن ان تجرى لهم عملٌة 
 زراعة نخاع العظم وٌحصر صرفه فً دائرة مدٌنة الطب 
كلً % ( من االحتٌاج ال95تلزم الشركة المجهزة على توفٌر )  -3
كبضاعة مجانٌة على ان ال ٌكون السعر المقدم فً المناقصة اعلى من 
 . الكلفة التخمٌنٌة او سعر التسجٌل

4220 

1 vial 3419 2393.3 1538.6 854.8 
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15-B00-047 

Sirolimus 1mg Tablet 
  Note for Sirolimus: 

 -ٌستعمل لالستطبابات التالٌة:
high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma -

cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic 
Allograph Nephropathy. 

ٌتم صرؾ المادة وتقدٌر احتٌاجها من قبل األطباء االختصاصٌٌن  -
 العاملٌن فً مراكز زرع الكلى. 

تطالب الشركة المنتجة بتوفٌر األجهزة ومستلزماتها الخاصة لقٌاس  -
 (512رعة.)نسبة العقار فً الدم لتنظٌم الج

 -تحدٌد صرفه للحاالت االتٌة : -   
9- patient with calcineurin toxicity and develop 

side effect of tacrolimus and cyclosporine  
0- patient  with low immunogenecity risk  
3- patient develop Lymphoprofilferative 

disorder and kidney transplant  
 

( فً الدم فً مركز  sirolimnsفٌر جهاز فحص مستوى ) تو -
زراعة الكلى فً مدٌنة الطب ومستشفى الكرامة مع توفر الفحوصات 
 الالزمة وحسب الدواء المصروؾ وبشكل مجانً .

                                                                                                                

170053 

30 tab 123.3 86.31 55.48 30.825 

237 

15-B00-058 

Erlotinib as Hcl 150mg Tablet 
189ج   

9245ج/   
  (Gefitinib 250 mg tab) قاعدة اقل االسعار مع
15-b00-099 

وتلتزم الشركة المجهزة بتوفٌر الفحوصات االتٌة مجانا  9281\ج
  المرضى اعتمادا على اعداد
 EGFR exon19 deletions or         :الفحوصات
exon21(L858R) subsitutionErlotinib 

75190 

30 tab 2120.3 1484.2 954.13 530 

238 

15-B00-099 

Gefetinib 250 mg tab 
  0134/ػ

04)  ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور -b-58 ) Erlotinib as 
Hcl 150mg 

 ثُلقٞٙجس دضٞك٤ٌ ثُٔؾَٜر ثًٌُٖز ٝصِضَّ 0178\ػ
  ث٠ٌُٝٔ ثػوثه ػ٠ِ ثػضٔجهث ٓؾجٗج زثالص٤

 EGFR exon19 deletions or         :ثُلقٞٙجس
exon21(L858R) subsitution 

75190 30 tab 2561.82 1793.2 1152.8 640.45 
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15-C00-003 

Filgrastim   022mcg(30MU) /1ml S.C/I.V 
infusion inj (solution) Vial or Filgrastim   

022mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved 
biosimilar 

( ٌتم اختٌار احدى C00-003-05بالنسبة للرمز الوطنً )
( وحسب biosimilar( او )referenceالمادتٌن اما ال )

( وحسب قاعدة اقل C00-009-05التنافس السعري مع الرمز )
 االسعار

 0200ج/

137850 5 pfs 137.14 96 61.71 34.28 

240 

15-C00-009 

Lenograstim powder for reconstitution , 
33.6 million IU ( 263 µg) vial (with 1 ml 
prefilled syringe water for injections)  
 code 15-C00-003  ثالّؼجً ثهَ ُوجػور صنٞغ 
 ٓغ

128407 5 vial 400 280 180 100 

241 

15-D00-005 

Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs  OR 
Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs  (  ٣ضْ

 ثُٔقج٤َُ ك٢ ُِْٔضقٌٞ ثُوثم٤ِز ثٌُٖ٘ر فْخ ثُن٠ِ
 876ػ) ثالمٌٟ دجالٌٕجٍ مِطٜج ٝػوّ ث٣ًُٞو٣ز

٤ٙوال٢ٗ ٌَٕ ثٝجكز  

42113 1 vial(2ml) 18 12.5 8.1 4.5 

242 

15-D00-002 

Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate 
)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml 
vial OR 80mg/2ml Vial (all with 
diluent)  ُِْٔضقٌٞ ثُوثم٤ِز ثٌُٖ٘ر فْخ ثُن٠ِ ٣ضْ

ثالمٌٟ دجالٌٕجٍ مِطٜج ٝػوّ ث٣ًُٞو٣ز ثُٔقج٤َُ ك٢  

51091 1 vial 39.41 27.59 17.73 9.85 

243 15-D00-004 Paclitaxel  6mg/ml  50ml vial 43051 1 vial 52.38 36.67 23.57 13.09 

244 
15-E00-002 

Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate  
20mg/ml ( 5ml  I.V. Infusion Vial ) 

25235 1 vial 45.7 32 18 11.4 
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15-F00-001 

2-8x108 CFU TICE BCG                      
ثُؼجٓز ثُٚقز هثةٌر ك٢ ثُْٔضنوّ  BCG  ػٖ صنضِق 
  ُوجؿ
 intravesicular BCG Instillation   ثُْٔضنوٓز 

ثُٔغجٗٚ ٌّٟجٕ ُؼالػ   BCG ٓجهر 
ثُٔووٓز ثُؼٌٝٛ ثك٤ِٞز فْخ ثالفجُٚ ٝصٌٕٞ   
code15-F00-002 ٌٕٞٓغ ٢٘ٔٝ دقض٤جػ ٣  
 BCG ٌٕٞ٣ 

9019 1 vial 80 56 36 20 

246 

15-F00-002 

2x108 –  3x109 (RIVM ) BCG 
ثُؼجٓز ثُٚقز هثةٌر ك٢ ثُْٔضنوّ BCG  ػٖ صنضِق 

   intravesicular BCG Instillation  ُوجؿ
ثُٔغجٗٚ ٌّٟجٕ ُؼالػ ثُْٔضنوٓز   BCG ٓجهر 

ثُٔووٓز ثُؼٌٝٛ ثك٤ِٞز فْخ ثالفجُٚ ٝصٌٕٞ  
code15-F00-001 ٌٕٞٓغ ٢٘ٔٝ دقض٤جػ ٣  
BCG ٌٕٞٓجهر ٌٙف ٣  
1 ٣ٌٟن ػٖ  

9019 1 vial(81mg) 99 69.33 44.57 24.7 

247 

17-000-001 

Acetylcysteine10ml amp of 20% w/v 
aqueous solution (each containing 2g) 
i.e(200mg/ml)       ٗثُؼ٘ج٣ز دٞفوثس مج 

ثُّْٔٞ ٌٝٓثًَ ثُطٞثًا ٝٝفوثس ثًٌَُٔر  

4436 10 ml(amp) 3 2.1 1.35 0.75 

248 

17-000-053 

Amyl nitrate 0.2ml in crusable glass or 
capsule or glass  Ampoule ْثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ   (1012)  ثفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس)ٝثفو  ) 

200 12 AMP 7.5 5.2 3.3 1.8 

249 

17-000-014 
Cyanid Antidot Kit.(hydroxocoblamine) 
 ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ  

هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس  
60 5gm (vial) 965 675 434.2 241.2 

250 

17-000-015 
Desferrioxamine mesylate  500mg inj 
Vial 
 ٌٓثًَ صقض١ٞ ثُض٢ ُِوٝثةٌ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ   

1657785 10 vial 44.35 31.045 19.9 11.08 
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 ُِغال٤ٔ٤ّج

251 

17-000-017 

Digoxin specific antibodyfragments( 
FAB)  38mg/ inj  Vial 

 ثُوٝثة٤ز ثُٔ٘جٌٟر ٝفوثس ذَه ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ
 دـوثه ْٓضٖل٠ ك٢ ث٣ٌ٣ٌُْز ث٤ُٚوُز ُٖؼذز ثُضجدؼز

ثُّْٔٞ ثّضؼالٓجس ًٌَٓ ث٠ُ ثٝجكز ثُضؼ٢ٔ٤ِ  

1168 1 vial 900 650 420 230 

252 

17-000-018 

Dimercaprol in arachis oil (solvent)  
50mg/ml  2ml Ampoule injection ْصغذ٤ش ٣ض 

 الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ًٌَٔثُ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ  

520 1 amp 110 77 47 27 
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17-000-077 

Potassium ferric hexacyano ferrate 
(Prussian blue) 0.5g capsule  ْصغذ٤ش ٣ض 

 الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ  

5100 30 cap 137 96 61 34 
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17-000-039 
Disodium calcium edetate 1g/5ml inj 
(5ml) Ampoule  ْهذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ  
510 6 amp(5ml) 348 243 156 87 
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17-000-041 

Sodium nitrite  sterile solution of 
Sod.nitrite  3% (30mg/ml )in water for 
Injection         ْثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

هجً ى١+  فٌٚث ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً  

505 10ml(bot) 121 84 54 30 
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17-000-043 

Sodium thiosulphate 50% inj 
(500mg/ml)  (50ml) Ampoule  ْصغذ٤ش ٣ض 

 الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ  

5 50 ml(25%) 32 22 14 8 
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17-000-052 
Succimer 100mg Capsule  ْثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ
 هجً

15500 100cap 1125 787 506 280 
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10-D00-005 

Dantrolene sodium inj 20mg Vial SEE17 
 ٣ؤمي ثُٔجهر ٖٓ ثُٔلجَٙ ثّضطذجح ٣ٌكغ 0177/ ػ

ثُضنو٣ٌ ثه٣ٝز هجةٔز ثالػضذجً ٘ظٌد  ٝثُّْٔٞ  
0177/ػ  

1049 1 vial 69.34 54.2 34.85 19.36 
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17-000-020 

Desferrioxamine mesylate 2g 
Injection  ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ

. ّ+هجً ى١+  فٌٚث ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً
ثُوّ ثٌٓثٛ ٕؼذز/ثُضؼ٢ٔ٤ِ دـوثه  

765   19 13.65 8.7 4.8 
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17-000-033 

Physostigmine salicylate  2mg/2ml  I.V.-
I.M. inj (2ml) Ampoule ْثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض ٖٓ 

 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ
 هجً

15 10 amp 69 48 31 17 
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17-000-028 
Naloxone Hcl  400mcg/ml inj (1ml) Amp 
or Pfs or vial   ٓثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ثالمي غ 

ثُّْٔٞ هجةٔز ٝ ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ  
5005 10 amp 59 41.3 26.55 14.75 
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17-000-006 
Atropine sulphate 2mg/ml Injection 

 ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس  

1000 syring 15.7 11.02 7.08 3.9 
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02-M00-
001 

Macrogol 4000 (polyethlene glycol) 
64g+Anhydrous sodium sulfate 
5,700gm+sodium bicarbonate 
1,680gm+sodium chloride 
1,460gm+potassium chloride 0,750gm 
(powder for oral  solution in one sachet 
) ث٢ُٜٔٞ ثُؾٜجٍ ك٢ ثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي  

16536 4 sachet 12.5 8.75 5.6 3.12 
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 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة فً 0.0

، لتقدٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعقدوفً 

السلع )األدوٌة أو اللقاحات أو وسائل منع الحمل أو  للتعاقد على تعطاءاال

 متطلبات قائمة وفً بٌانات العطاء ورقةالمعدات/األجهزة الطبٌة( كما تم تحدٌده فً 

 .التعاقد

المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "الكتابة"  0.0

بوع بما فً ذلك الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد، أو تعنً أي تواصل مكتوب أو مط

إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوماً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضاً صٌؽة 

 الجمع.

 انًُبهصخ َطبم .5

 تشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن 0.0

ٌن لدٌهم أن ٌراعوا أعلى معاٌٌر األخالق خالل عملٌات التعاقد والعامل والمقاولٌن الثانوٌٌن

 :وتنفٌذ العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

 العراقٌة القوانٌن بحسب المشروعة" ؼٌر واألعمال "الفساد تعرٌؾ التعاقد جهة تعتمد)أ(  

 بتعرٌفات أٌضاً  التعاقد جهة سترشدتس ه المادة،هذولؽرض  .الصلة وذات النافذة

 :أدناه هنا تحدٌده تم كما المصطلحات

 ٔاألػًبل انلكبظ .2

 انًشؽٔػخ ؿٛؽ
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أٝ ثّضالّ أٝ  صوو٣ْ( صؼ٢٘ ػٌٛ أٝ "corrupt practice""ٓٔجًّز كجّور" ) (1)

ثّضوًثػ أ١ ٢ٕء ى١ ه٤ٔز, ّٞثء دٌَٖ ٓذجٌٕ أٝ ؿ٤ٌ ٓذجٌٕ, ٝىُي دٜوف 

 ؽٜز؛ زثُضأع٤ٌ دٌَٖ ؿ٤ٌِّ٤ْ ػ٠ِ أكؼجٍ أ٣

)ٖٝٓ  ؿلجٍ( صؼ٢٘ أ١ كؼَ أٝ إ"fraudulent practice"" )"ٓٔجًّز ثفض٤ج٤ُز (2)

ٜٝٔ٘ج ثُض٣ٖٞٚ أٝ ّٞء ثُضٔغ٤َ( ٣ؤه١ ػٖ هًث٣ٍز أٝ دضًٜٞ, إ٠ُ موثع أٝ ٓقجُٝز 

ٓج, ّٞثء ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼز ٓجه٣ز أٝ ٓ٘لؼز أمٌٟ أٝ ُِضِٔ٘ ٖٓ  موثع ؽٜزٍ 

 ثُضَثّ ٓج؛

 

خطة أو ترتٌب بٌن  ( تعنً أٌة"collusive practice""ممارسة تواطإٌة" ) (0)

 التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على  تضمنةطرفٌن أو أكثر، وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، م

 أخرى؛أفعال جهة 

ٌذاء أو اإلضرر أو لحاق ال( تعنً إ"coercive practice"ممارسة قهرٌة" ) " (0)

ؤي جهة أو بٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، اإلضرر أو إلحاق الالتهدٌد ب

 ؛وذلك بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ما الجهة،ممتلكات تلك 

 

 "( هً:obstructive practice"ممارسة اإلعاقة" )"( 5) 

 اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعّمد فً الوثائق واألدلة أو حجبها (5.9)

، وذلك إلى المحققٌن عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور بشكل متعمد

ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات بشكل واضح  إجراءاتٍ إلعاقة أٌة 

القوانٌن العراقٌة  وفقأو التواطإ أو القهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي جهة، وذلك لمنعها من كشؾ النافذة

معرفتها بؤمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات 

 لتحقٌق، أوا

 

حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة  (5.0)  



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 66        ٤ٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثسثُوْْ ثالٍٝ: صؼِ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

من التعلٌمات إلى مقدمً  أدناه )د( 0.0فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة

 النافذة. العراقٌة القوانٌن وفقالعطاءات الواردة أدناه 

أن  انٌن العراقٌة النافذةإذا قررت وفق القوعطاء ترفض جهة التعاقد أي سوؾ  )ب(

 ،مقدم العطاء المقترح ترسٌة العقد علٌه، قد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل

فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو قهر أو إعاقة خالل عملٌة التنافس على 

 العقد المعنً؛

ة وفقاً للقوانٌن العراقٌ )شركة أو شخص(سوؾ تعاقب جهة التعاقد أي طرؾ  )ج(

سواء كان ذلك  لترسٌة العقد علٌه، قانونٌاً  ؼٌر مإهل هالنافذة، بما فً ذلك إعالن

لسلطات العراقٌة ا قررت، وذلك اذا من الوقت أو لمدة محددة محددإلى أجٍل ؼٌر 

فً ممارسات كٌل، تورط بشكل مباشر أو من خالل وأن هذا الطرؾ قد المختصة 

ممول من  عقد على اقة خالل عملٌة التنافسأو إع قهرفساد أو احتٌال أو تواطإ أو 

  ؛هأو خالل تنفٌذ جهة التعاقد ،

بتقدٌم  متعلقة أخرى سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(

 والمقاولٌن الثانوٌٌن، مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌنلالعطاء وتنفٌذ العقد 

لسلطات المختصة وفق القوانٌن العراقٌة ا عبرلتدقٌق هذه المستندات إلى اة الحوبإ

 النافذة.
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 ًُبهصخان ٔثبئن .ة
مع أٌة  ترابطٌجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  هً مناقصةوثائق الإن  0.0

 :العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 5 المادة وفقمالحق صادرة 
 ٔثبئن يسزٕٚبد .3

 ًُبهصخان
  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بٌانات العطاء  القسم الثانً.
 التؤهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر القسم الثالث.

 العطاء مستندات القسم الرابع.
 قائمة متطلبات التعاقد القسم الخامس.
 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السادس.
 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم السابع.

 مستندات العقد قسم الثامن.ال

 

  .ٌشكل كتاب الدعوة لتقدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً من وثٌقة العطاءال  0.0
ٌتصل  أنحول وثٌقة العطاء،  توضٌحٌحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 0.0

 أو أو بواسطة الكابل )ٌشمل مصطلح "كابل" البرٌد االلكترونً تحرٌرٌاً جهة التعاقد ب

. بٌانات العطاء ورقةمحدد فً كما هو لكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد الت

قّل فً مهلة زمنٌة ال ت (فساراستطلب توضٌح )ستستجٌب جهة التعاقد تحرٌرٌاً ألي 

رسل ت  سوؾ ٌم العطاءات. سلالموعد النهائً لت تسبق( 00أربعة عشر ٌوماً )عن 

تحدٌد ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون ها )بما فً اتجابإجهة التعاقد نسخاً عن 

 مصدره( إلى جمٌع مقدمً العطاءات المحتملٌن الذٌن استلموا وثٌقة العطاء منها.

ٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن  ال    0.0

مقدمً العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرٌة اإلجراءات خالل فترة 

 .االعالن

  اإلقزلكبؼاد .4

 ٔثبئن رٕظٛرٔ

  ًُبهصخان

بمدة مناسبة ، أن تعدل فً  ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً لتٌمكن لجهة التعاقد   5.0

 مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.
 ٔثبئن رؼعٚم .5

 ًُبهصخان
من التعلٌمات إلى  0.0ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.0  
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مقدمً العطاءات، وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌاً إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة، 

وبالتالً ٌعتبر ملزماً لهم. على مقدمً العطاءات تؤكٌد استالم أي من هذه المالحق فور 

ً تبلؽهم بها، وستعتبر  المعلومات الواردة فٌها  مؤخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء ف

 عطائه.

 خذ الملحق باالعتبارال مناسبالوقت الالمحتملٌن مقدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  5.0

إلى تؤجٌل الموعد لتقدٌرها، فقاً و ،تعمد جهة التعاقدسعند إعدادهم لعطاءاتهم، 

وفً هذه الحالة، على جهة التعاقد أن تبلِّػ جمٌع مقدمً  .ٌم العطاءاتسلالنهائً لت

ل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار العطاءات بتؤجٌ

تؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم إعالن تحرٌري للتؤكٌد على ذلك. كما ستقوم بنشر 

 العطاءات بالطرٌقة ذاتها التً نشرت فٌها اإلعالن عن هذه المناقصة.

 

 

 

  انؼطبءاد إػعاظ .ج
ة لجمٌع الشركات المإهلة قانونٌاً بحسب إن هذه المناقصة هً مناقصة عام 9.0

. 0000 لسنة العلمٌة المكاتبالقوانٌن السارٌة فً العراق  ومن ضمنها تعلٌمات 

 ٌمكن منع شركات من المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:

 انوبََٕٛخ األْهٛخ .6

و٢ٓ ه ؽ٤ٔغ ٓوجّضذؼثًٌُٖجس ثُض٢ ُو٣ٜج صٞجًح ك٢ ثُٔٚجُـ. ّٞف ٣ضْ ث

 ٛٞ ءؼطجث٣ٌُٖٔ ثػضذجً إٔ ٓووّ . ِٔٚجُـُصٞجًح أْٜٗ ك٢ ٣ضذ٤ّٖ  ثُي٣ٖثُؼطجءثس 

 , ثىث:مالٍ ػ٤ِٔز ثُؼطجء ٛيٙك٢ صٞجًح ُِٔٚجُـ ٓغ ٌٍٟف ٓج أٝ أًغٌ 
ػ٠ِ  ( ٤ْ٣ط٣ٌٕcommon controlling partnerٌي ٖٓضٌى ) ُو٣ًْٜجٕ  (1)

 أػٔجُٜٔج؛ أٝ
ٍْ  ٞث أٝ ٣ضِوٕٞصِوّ  (2)  ْٜ؛ٓذجٌٕ أٝ ؿ٤ٌ ٓذجٌٕ ٖٓ أ١ ٓ٘دٌَٖ ( subsidy)أ١ هػ

 أٝ
 ؛ أٝؼطجءثُ ثٛيًجٕ ُو٣ْٜ ثُٔٔغَ ثُوج٢ٗٞٗ ٗلْٚ ألؿٌثٛ  (3)
ٓغ دؼْٜٞ ثُذؼٜ,  -ٓذجٌٕر أٝ ػٖ ٣ٌٟن ٌٟف عجُظ -ُو٣ْٜ ػالهز شًجٗ (4)

أٝ ثُضأع٤ٌ  ٓووّ ثُؼطجء ث٥مٌصٌْٜٔ٘ ٖٓ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس فٍٞ ػطجء 
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ػ٤ِٔز ثُؼطجء ٌ ك٢ هٌثًثس ؽٜز ثُضؼجهو دٖإٔ ػ٠ِ ٛيث ثُؼطجء أٝ ثُضأع٤

  أٝ )ثُٔ٘جهٚز( ٛيٙ؛

ّٞثء ًجٕ ىُي  ,أًغٌ ٖٓ ػطجء ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جهٚزدضوو٣ْ  ٓج ٓووّ ػطجءٍ جّ ه   (5)

ٓٔج ٤ّؤه١ إ٠ُ ثّضذؼجه ؽ٤ٔغ  ,ثةضالف ًٌٕجس أٝ ٖٓ ٖٝٔ ٌٕثًز أٝ ٓ٘لٌهثً 

ؼطجء ثُٖٓجًًز ٓووّ  ٖٓ إٌٓج٤ٗز٣قّو  , ٛيث ُٖٝدجٌُؿْ ٖٓ ىُي. صِي ثُؼطجءثس

ًٔوجٍٝ عج١ٞٗ ك٢ ػطجء آمٌ أٝ ٖٓجًًز ًٌٕز ٓج ًٔوجٍٝ عج١ٞٗ ك٢ أًغٌ ٖٓ 

  أٝ ؛ػطجء
قد قدم مقدم العطاء خدمات استشارٌة إلعداد التصامٌم أو المواصفات أو   (9)

ؼٌرها من الوثائق التً ستسخدم فً التعاقد على السلع موضوع وثائق 

جهة التعاقد )أو وكٌل مشترٌات  المناقصة هذه، وذلك بطلب من

(purchasing agent)؛ أو ( مخول فً ذلك  للعمل بالنٌابة عنها 

ٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر  ال 9.0

 .هذه فً المناقصات العامة
 

ٌ درج اسمها على القائمة السوداء أو ت علق مشا 9.0 ركتها فً تعتبر أٌة شركة 

المناقصات العامة خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات المختصة، ؼٌر 

مإهلة قانونٌاً لتقدٌم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وؼٌر المإهلة قانونٌاً 

 .بٌانات العطاء ورقةفً متوفرة على الموقع االلكترونً المحدد 

 

لعطاءات، ٌتوجب على مقدم العطاء من التعلٌمات إلى مقدمً ا 00بحسب المادة  7.0

أن ٌقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد، الوثائق التً تثبت أهلٌة 

 السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبٌة التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد.
السلع السلع والخدمات هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه ت أهلٌة اثبإوثائق إن  7.0

ٌتم ذلك فً جدول األسعار، وٌجري التؤكٌد على ذلك بشهادات منشؤ ووالخدمات 

ٌجب أن البنود؛  صادرة عن الجهات المختصة فً ذلك البلد وذلك عند شحن هذه

ق السلطات العراقٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات باستثناء ت صاد  

 .البنود المستوردة من بلد عربً

 أْهٛخ إثجبد ٔثبئن .2

 ٔانطعيبد هغانك

 نٕثبئن ٔيطبثوزٓب

 ًُبهصخ.ان

 

محدد فً القسم الخامس السلع والخدمات كما هو طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم 7.0

مواصفات شكل على ( Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد ) -
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 وسوؾ تتؤلؾ من: اتبٌانتحرٌرٌة/نصوص، مخططات، و

  الفنٌة األساسٌة وخصائص األداء للسلع؛وصؾ مفصل للخصائص  )أ(
 كل بند من بنود المتطلبات الفنٌةل مقارنة جدول )ب(

     (item-by-item commentary)  ،ثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات ٌ 

المحددة فً المواصفات الفنٌة، أو ٌحدد االنحرافات  لمتطلباتجوهرٌاً ل ةترحالمق

 ه المواصفات الفنٌة؛واالستثناءات ألحكام هذ

 

بٌانات  أٌة مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هً محددة فً ورقة )ج(

 العطاء.
 

ما لم تحدد ورقة بٌانات العطاء خالؾ ذلك، ٌتوجب على مقدم العطاء تسجٌل  7.0

السلع التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء أن 

نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سجلَّ هذه السلع بحلول  ٌرفق مع عطائه

موعد تسلٌم العطاءات. وإال، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة 

 التعاقد عند توقٌع العقد إما:

 .لالستخدام فً العراق السلعشهادة تسجٌل  عننسخة  - )أ(
 تسجٌل هذه،أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة ال -    
مستندات ثبوتٌة، بحسب موافقة جهة التعاقد، على أن مقدم العطاء قد التزم  )ب(

 .بٌانات العطاء بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقة

 )ج(  جواز اإلستثناء من التسجٌل بحسب صالحٌات وزٌر الصحة.

لتسهٌل عملٌة التسجٌل ٌجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز  7.0.0

د ورقة إسم الوكالة والشخص المسإول عن  بٌانات العطاء فً العراق. تحدِّ

 إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.

إذا لم ٌتمَّ تسجٌل السلع التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقٌع العقد،  )أ( 7.0.0

ٌ صبح العقد نافذاً اعتباراً من تارٌ  خ استالم شهادة التسجٌل.فسوؾ 

)ب( ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة تسجٌل الدواء 

 عند توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً.

 

)ب( من التعلٌمات  7.0ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقاً للمادة  7.5  
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من قبل جهة التعاقد فً  إشارة أٌة إنفالواردة أعاله،  العطاءاتإلى مقدمً 

 سبٌل على هً تجارٌة، معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات إلىالمتطلبات الفنٌة 

 معاٌٌر، أسماء/عالمات استخدام العطاء لمقدم ٌجوز. الحصر ولٌس الوصؾ

بحسب موافقة  ٌثبت أن شرط عطائه، فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة، و/أو أرقام

 تلكجوهرٌاً  تعادل ها،ً سٌستخدمتال البدٌلة اتالمواصف أن التعاقد جهة

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم

 :للتؤكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بؤنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  مقدم العطاءعلى  0.0
 

 يوعو يؤْالد .

 انؼطبء
أنه و لتنفٌذ العقد، الضرورٌةالفنٌة واإلنتاجٌة ولدٌه القدرة المالٌة  مقدم العطاء )أ(

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث  المحددة فً لؤهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 
 

 

فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج السلع التً ٌقدمها والمحددة فً ورقة  )ب(

بٌانات العطاء، فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم هذه السلع 

المستند  – المصنعة الجهةتصرٌح من فً العراق وفقاً لصٌؽة ال

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفق فً القسم الرابع ). 

 

)أو ألسباب  فً حال لم ٌكن مقدم العطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق )ج(

أو سوؾ ٌكون ف،  (الصٌانةأخرى لن ٌقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/

للخدمات  فً العراق محلً الً بوكٌلثّ م  العقد علٌه( م   )فً حال ترسٌةٌصبح 

، مإهل وقادر على القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء الصٌانةالمتصلة/

 ت الفنٌة.واصفالعقد و/أو الملً الشروط العامة والخاصة التً تم وصفها ف

 

معاٌٌر  –ث القسم الثالأن مقدم العطاء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً  )د(

)لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافٌة المتعلقة باألدوٌة واللقاحات التأهٌل والتقٌٌم 

 (.القسم الثالثوالمعدات/األجهزة الطبٌة فً 

ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعة صادر من الهٌئة العامة    -

 للضرائب عند مشاركتها بالمفاتحات المعلنة .
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 كمقدم عطاء ، وذلكم عطاء واحد فً هذه المناقصةٌتقد كل شركة  على جبتوٌ 0.0

 )أ( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 9.0 للمادةووفقاً  منفرد
 نكم ٔازع ػطبء .4

 ػطبء يوعو
؛ وفً أي ٌم عطائهسلٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وت 02.0

هذه التكالٌؾ، بصرؾ النظر عن ب ملتزمة أو تكون جهة التعاقد مسإولة نلحال، 

 .تهاو نتٌجالمناقصة أ سٌر

 انؼطبء كهلخ .51

المتبادلة بين مقدم العطاء  قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 00.0

يمكن ان يقدم مقدم  .وجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء

ت المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى العطاء أيا من المطبوعا

على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة 

       .لغرض تفسير العطاء

 انؼطبء نـخ .55

 انًكَٕخ انٕثبئن.52 المقدم ما ٌلً :ٌجب أن ٌشمل العطاء  00.0

 نهؼطبء
ها المشار النماذج وفق ٌنكامل األسعار وجدول العطاء تقدٌم استمارة )أ(  ؛الرابع القسم فً إٌل
التعلٌمات إلى مقدمً من  07ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفق المادة  )ب(

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات

ٌ   على العطاء توقٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(  مقدم العطاء؛ ملز  ل
بحسب  تإكد العطاءات، مقدمً إلى التعلٌماتمن  7لمادة لوفقاً  إثباتات موثقة )د(

 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة هً والخدمات السلع أن ،جهة التعاقدموافقة 
مإهالت مقدم  –من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 0وفقاً للمادة  إثباتات موثقة )هـ(

العقد فً  ، أن مقدم العطاء مإهل لتنفٌذجهة التعاقدبحسب موافقة  العطاء، تإكد

 حال تم قبول عطائه؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛ )و(
وفق  (Manufacturer’s Authorization Form) الشركة المصنعة/ الجهةتصرٌح من ال)ز( 

)ب( من  0.0النموذج المرفق فً القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة 

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
 .بٌانات العطاء مطلوبة فً ورقة )ح( أٌة وثٌقة أخرى
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( وجدول Bid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ) 00.0

( المناسب وفق النماذج المرفقة فً القسم الرابع، Price Scheduleاألسعار )

محدداً السلع التً سٌقوم بتقدٌمها، مع وصؾ موجز لها، ومحدداً دول منشئها، 

 سعارها.كمٌاتها، وأ

 روعٚى اقزًبؼح .53

 انؼطبء

ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول  00.0

 ٌقوم أن العطاء مقدم على. القسم الرابعالمرفق فً (Price Schedule) األسعار 

. مطلوب هو كما األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع فً األسعار بتحدٌد

"ال  عبارة ٌكتب أن فعلٌه العطاء،مقدم  على تنطبق ال األعمدة من أي نتكا وإذا

 ."نطبقٌ
تحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلٌة أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من  00.0

. أّما السلع التً (0فً القسم الرابع )منشؤ أجنبً، فً جدول األسعار المرفق 

أن ٌتّم تسعٌرها فً جدول األسعار  سٌتم استٌرادها من خارج العراق فٌجب

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 

 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال عند التالٌة األمور إلى التنبه ٌجب 00.0
تلك الموجودة فً العراق ولكن من منشؤ أسعار السلع المحلٌة أو  ٌتم إدراج 00.0.0

من جدول األسعار المرفق فً  5 مرق فً العامودوذلك  بشكل منفصل، أجنبً،

 :(، على النحو التال0ًالقسم الرابع )
(/ ex-factory)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ) 5العامود رقم 

(/ السلع التً ٌتم ex-showroomالسلع التً ٌتم تسلٌمها فً صالة العرض )

(، off-the-shelf) (/ السلع الجاهزةex-warehouseتسلٌمها من المستودع )

وذلك بحسب الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب 

)مثال الضرٌبة على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالك، 

الخ...( المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها على أساس مكونات السلع وعلى المواد 

و تجمٌعها والتً تم تحدٌد أسعارها على الخام المستخدمة فً تصنٌع السلع أ

أساس تسلٌمها عند المصنع أو فً صالة العرض  أو من المستودع، الخ... أو 

الرسوم والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشؤ األجنبً والتً تم استٌرادها 

تشمل  .مسبقاً، وتم تحدٌد أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض الخ...

 انؼطبء أقؼبؼ .54

 ٔانسكٕيبد
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 عار أٌضاً تكالٌؾ التوضٌب والشحن.هذه األس
)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  5العامود رقم 

فً حال  ، وذلكالسلعفً ما ٌتعلق ب فً العراقتسدٌدها سٌقوم مقدم العطاء ب

 .)مثالً ضرٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات، الخ...( العقد علٌه ٌةرست
ج(: تكالٌؾ النقل الداخلً البّري والتؤمٌن وتحمٌل السلع ) 5العامود رقم 

العرضٌة /( وؼٌرها من التكالٌؾ النثرٌةUnloading-وتفرٌؽها)النفاض

(Incidental)  الضرورٌة حتى تسلٌم السلع إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد

 فً قائمة متطلبات التعاقد.
ا فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة )د(: أسعار الخدمات الثانوٌة بم 5العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/ التشؽٌل

 النهائً( ، إن وجد، كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد

ٌحب إدراج اسعار السلع التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق، بشكل منفصل  00.0.0

(، على النحو 0سعار المرفق فً القسم الرابع )من جدول األ 5فً العامود رقم 

 التالً:
( فً مٌناء/ CIP)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ) 5العامود رقم 

 مطار ونقطة الوصول.
( )رسوم DDP)ب(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ) 5العامود رقم 

فً العراق كما هو محدد فً قائمة  التسلٌم مدفوعة(، عند موقع المستخدم النهائً

 متطلبات التعاقد
)ج(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  5العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/التشؽٌل

 النهائً(، إن وجد، وكما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد.

عر عقد الصٌانة السنوي ـــــــــــــــــــــــــاألجهزة الطبٌة، ٌحدد س ات/للمعد 00.0.0

(Annual Maintenance Contract - AMC فً موقع المستخدم النهائً، وذلك )

(، إن وجد، وٌحدد 0فً جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم الرابع )

مان العٌوب، كما تم تحدٌده فً هذا السعر لعدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ض

قائمة متطلبات التعاقد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ موعد فتح 
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العطاءات. ٌتوجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها. 

ما لم ٌحدد خالفاً لذلك فً وثائق المناقصة، تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب 

طالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة، على المجهز أن وال ٌجوز الم

ٌحتفظ بالكمٌة الكافٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب 

ٌانة عقد موضوع المعدات بقاءٌضمن  أنعلى مقدم العطاء  ٌتوجب. تصلٌح/صٌانة  الص

م وصحٌح  السنوٌة ٌاً ) x" بنسبةعاملًة بشكل سٌل كما هو و (UPTIME warranty"% سنو

وذلك إن وجد. وفً حال ، قائمة متطلبات التعاقد – القسم الخامسمحدد فً 

خالل عقد الصٌانة السنوٌة، ما نسبته  (downtimeتخّطت فترات األعطال )

(100-x فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعؾ فترات ،%)

 األعطال.

، الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات  ) 00.0

استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً 

الذي ٌتم نشره من قبل  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 ؼرفة التجارة الدولٌة فً بارٌس.

 

أعاله من  00.0فقاً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة إن تقدٌم األسعار و 00.5

التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، ٌهدؾ فقط إلى تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات 

من قبل جهة التعاقد، ولن ٌحد بؤي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة 

 مجموعة من البنود المقدمة فً العطاء.

 

دمة من قبل مقدم العطاء ثابته وؼٌر قابلة للتؽٌر ٌجب ان تكون االسعار المق 00.9

 خالل فترة تنفٌذ العقد مهما كان السبب.
 

جدول ( فً lot -وحدة /إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 00.7

، فعندها تسمح وثائق المناقصة لمقدمً العطاءات متطلبات التعاقد لشراء االدوٌة

فصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً الجداول بتقدٌم أسعاره بشكل من

 وسوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

اما فً حالة االجهزة الطبٌة، فٌتم تحدٌد اكثر من جدول كمٌات واحد )او  

( على ان ٌتم تسعٌر جمٌع بنود وكمٌات السلع الواردة فً lots –المجموعات/وحدات 

الجدول او المجموعة.  ٌتوجب على مقدم العطاء ان ٌحدد الجداول )المجموعات( هذا 
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بوضوح وٌقوم بتسعٌر كل منها بشكل منفصل فً جداول االسعار المخصصة لكل منها.  

 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل. سوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات 

 التالٌة:العمالت بتقدم األسعار ٌجب أن  05.0
الدٌنار السلع التً سٌتم تقدٌمها من العراق بالعطاء أن ٌقدم أسعار  على مقدم )أ(

  العراقً

ٌجوزلمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار السلع التً سٌتم تقدٌمها من خارج العراق  )ب(

 .بٌانات العطاء ورقة بالعملة المحددة فً

 انؼطبء ػًالد .55

بٌانات  ورقةدة المحددة فً على األقل للم سارٌة/نافذةٌجب أن تبقى العطاءات  09.0

المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً وٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة  02 للمادة

 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب أقل من نفاذه 

 َلبغ كزؽح .56

 انؼطبءاد

، ٌجوز لجهة التعاقد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة، وقبل   09.0

عطاءاتهم لمدة إضافٌة محددة. ٌجب  فترة نفاذتطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد 

عطاء أن المقدمً العطاءات تحرٌرٌاً. ٌجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و ٌتمأن 

فً حال قبول أما . ادرة ضمان عطائهذلك دون مصوهذا، ٌرفض طلب التمدٌد 

ٌ  ، فعندها مقدم العطاء لهذا الطلب ٌ  طلب منه لن  سمح له أن ٌقوم بتعدٌل ولن 

 .ضمان عطائه فترة نفاذولكن سٌطلب منه فً المقابل تمدٌد  ؛عطائه

 

على مقدم العطاء أن ٌقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء ؼٌر مشروط وقابل   07.0

 بصٌؽة:  ب من جهة التعاقد، وٌكون ضمان العطاء إماللدفع عند أول طل
 )أ( خطاب ضمان  وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع، 

 )ب( صك مصدق؛ 

 .او اٌة صٌؽة اخرى تحددها جهة التعاقد  فً ورقة البٌانات)ج( 

وفً بٌانات العطاء  ورقة ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فً

 .التعاقد فً القسم الخامس قائمة متطلبات

 انؼطبء ظًبٌ .52
 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  07.0 

ٌوماً بعد انتهاء  00مرجع كتاب الدعوة، كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً لمدة ال تقل عن 

 09.0ا للمادة قنفاذ العطاء وفالحق لفترة  ٌدمدأي تبعد انتهاء  وأفترة نفاذ العطاء 
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 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

خطاب )ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء، باختٌار مقدم العطاء، إما على شكل 07.0 

( بحسب النموذج المرفق بوثائق Bank Guaranteeضمان مصرفً )ضمان( 

صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق وفقاً لتعلٌمات المصرؾ  المناقصة

صدك مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة التعاقد فً ورقة  كزي العراقً، أو المر

( عن مصرؾ موجود Bank Guarantee) المصرفً الضمانإذا صدر والبٌانات. 

لهذا  مرادفةالمالٌة المإسسة ال موقعاً ومصدقاً من خارج العراق، فٌجب أن ٌكون

  نفٌذمعتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتال المصرؾ

(back-to-back counter guarantee( 

 

بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل( برفض أي عطاء ال )ستقوم جهة التعاقد   07.0

ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاًء ؼٌر مستجٌٍب للشروط عدا 

ة المشمولة بإستثناء وزٌ  النافذ. ر الصحةالشركات المنتجة للدواء والمصنعة لألجهزة الطٌب

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلق ٌحق لجهة التعاقد أن، بحسب موافقة جهة التعاقد  07.5

علٌهم، وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ  لعقدا ترسٌةالى مقدمً العطاءات الذٌن ال ٌحتمل 

قد صدرت. فً هذه الحالة، ٌتم  حالةعطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإل

ت العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث االحتفاظ بضمانا

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 00.0عمالً بؤحكام المادة  األولى

 

ضمان ه وتقدٌم العقد اتفاقٌة بعد توقٌع مقدم العطاء الفائزلالعطاء ٌعاد ضمان   07.9

 .المطلوباألداء حسن 
 

 عاقد ضمان العطاء إذا:ٌمكن أن تصادر جهة الت 07.7
نفاذه وبعد ؼلق المناقصة، سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.0و 09.0باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن 

 أو العطاءات؛

 

 فشل مقدم العطاء الفائز خالل المدة  المحددة فً: )ب(

 التوقٌع على العقد، أو (0)

 ان حسن األداء المطلوب.تقدٌم ضم (0)

 

من  09بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم إذا  )ج(   
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 هذه أن للسلطات المختصة عندها ، وتبٌنالعطاءات التعلٌمات إلى مقدمً

إن قٌمة  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو  ىشكوال

قٌع العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها من األضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً تو

ضمان العطاء لمقدم العطاء ؼٌر الناجح وصاحب الشكوى أعاله. على 

، سوؾ ٌقتصر المبلػ الم صادر من الضمان على قٌمة الرؼم من ذلك

وفق القوانٌن العراقٌة  الؽرامات التً تحددها السلطات المختصة

 واإلجراءات النافذة.

ثُؼطجءثس ٝٔجٕ ثُؼطجء ٝىُي دْذخ ثإلػلجء  إىث ُْ ٣ووّ دؼٜ ٓوو٢ٓ 14.8 

ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٘ٚ ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٌثه٤ز ثُ٘جكير, ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ٓغالً دجُْ٘ذز ًٌُِٖجس 

ٖٓ  14.1 ٔجهرُِ ثٛبَبد انؼطبء ًٝهزثُؼجٓز أٝ ؿ٤ٌٛج دقْخ ٓج ٛٞ ٓقوه ك٢ 

 ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس, ٝ

جء ٓور ٗلجىٙ ثُٔقوهر ٖٓ هذِٚ ك٢ إىث ّقخ ٓووّ ثُؼطجء ٛيث ػطجءٙ هذَ ثٗضٜ . أ

, دجّضغ٘جء ٓج ٗٚش ػ٤ِٚ ثُٔجهر ٝدؼو ؿِن ثُٔ٘جهٚز  ثّضٔجًر صوو٣ْ ثُؼطجء

 ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس؛ أٝ 16.2

إىث أٙذـ ٓووّ ثُؼطجء ٛيث ٓووّ ثُؼطجء ثُلجةَ ٌُٖٝ كَٖ ك٢ صٞه٤غ ثُؼوو ٝكوجً  . ح

س؛ أٝ ك٢ صوو٣ْ ٝٔجٕ فْٖ ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءث 34ُِٔجهر 

 ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس؛ 38ثألهثء ٝكوجً ُِٔجهر 

، أن تعلن مقدم -على ذلك بٌانات العطاء فً حال نصت ورقة -فعندها، ٌمكن لجهة التعاقد

العطاء ؼٌر مإهل إلرساء عقد علٌه ممول من جهة التعاقد، وأن تمضً فً تطبٌق 

 .بٌانات العطاء ص عنها فً ورقةاإلجراءات اإلدارٌة المنصو

 

ّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة  00.0 ٌ ع  وٌجوز أن تشمل قرصاً ٌجب أن 

بالعرض الفنً، أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة  (Compact Diskمدمجاً )

 .أصلٌة )ورقٌة( واحدة

 ٔرٕهٛغ شكم .55

 انؼطبء

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًل من كٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 00.0

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء  00.0

الشخص أو مقدم العطاء أو بحبر ال ٌزول، وموقعًة من  حررةً مطبوعًة أو م

 هذا التفوٌض ٌكونٌجب أن  .بالعقد مقدم العطاء لذلك إللزامٌن لوخاألشخاص الم
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من قبل المخولٌن قانونٌاً للتوقٌع ، بٌانات العطاء ورقة هو محدد فًبحسب ما 

سوؾ ٌرفق  )ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 00.0والذي بموجب المادة

لتوقٌع على استمارة تقدٌم ل لوخعلى مقدم العطاء التؤكد من توقٌع الم بالعطاء.

جداول  وعلى كل صفحة من صفحات( Bid Submission Form)العطاء 

وذلك من  المرفقة بعطائه وثائقوعلى كافة ال (Price Schedules) األسعار

وٌجب المالحظة أن جمٌع صفحات العطاء حٌث . الشخص الموقع على العطاء

تمت إضافات وتصحٌحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على 

ى. على مقدم العطاء العطاء وسوؾ ٌقوم بالتوقٌع علٌها كامالً أو باألحرؾ األول

أن ٌحدد األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب فً جداول األسعار. 

 .بٌانات العطاء إن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً ورقة

  

 

انؼطبءاد ركهٛى – ظ  

ٌم عطاءاتهم بواسطة البرٌد الداخًل أو الخارجً السرٌع 00.0 ٌقوموا بتسل  ٌمكن لمقدمً العطاءات أن 

ٌد مباشرة.  ، ومختومة منفصلة أؼلفةالعطاء وكل نسخة عنه ًف  وضععلى مقدم العطاء أو بال

 ؼلفة المتضمنة األصل والنسخو"نسخة". توضع األأ" أصل" األؼلفة ـبعلى  وذلك مع التؤشٌر

 ً ً  ؼالؾف  .مختومخارج

 ٔرأشٛؽ ضزى .54

  انؼطبءاد

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  00.0
ٖ ثُـالف؛ )أ( ًدغٓ  ٝث٣ج ثأل ٚ ػ٠ِ ثَُ ٓغ مٔض ّ ثُؼطجء  ٓوو  ٕ ٞث ػ٘  ْٝ َ ّإ  صقٔ

ً محدد تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال )ب( ٌانات العطاء ورقةف  ؛ب

 ورقةفً  محدد، كما هو وكتاب الدعوة المناقصة ورقم تحمل اسم )ج(

 ؛بٌانات العطاء

ٌفتح قبل  )د( خ الؽلق تا]وأن تحمل عبارة "ال  "، على أن [0200/     0     / 00           ٌر

ن ًف خ المحدٌد ٌانات العطاء ورقة تستكمل بالوقت والتاٌر ٌمات   من 02.0للفقرة  ب التعل

ً العطاءات  .إلى مقدم
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 المادةفً  ومإّشراً علٌه وفق ما هو محدد مختوماً الخارجً  الؽالؾ ٌكن إذا لم 00.0

ووفق القوانٌن العراقٌة  العطاءات المذكورة أعاله دمًإلى مق من التعلٌمات 00.0

 قبل العطاء أو فتحه فقدانلة ٌمسإولأٌة  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف، النافذة

 .موعد فتح العطاءات

 

المادة جهة التعاقد على العنوان المحدد فً إلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 02.0

فً مهلة ال تتجاوز الوقت و ،لعطاءاتمن التعلٌمات إلى مقدمً ا)ب(  00.0

ٌتم إصدار وصل من قبل جهة . بٌانات العطاء ورقةفً  حددٌنوالتارٌخ الم

 .الحق بنسخة لها كمرجع جهة التعاقد وتحتفظالتعاقد إلى كل مقدم عطاء تم استالم عطائه، 

 انُٓبئٙ انًٕػع .21

 انؼطبءاد ٛىكهنز

تمدٌد  ، ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهااتقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاء 02.0

 5.0للفقرة ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقاً سلتالموعد النهائً ل

حقوق  سوؾ تمتد كافةمقدمً العطاءات، وفً هذه الحالة إلى  من التعلٌمات

إلى الموعد  الملتزمٌن بها قبل التمدٌد جهة التعاقد ومقدمً العطاءات واجباتو

 .لنهائً بحسب المهلة الجدٌدةا

 

 ًف المادةحدد ٌم العطاءات المسلجهة التعاقد بعد الموعد النهاًئ لت ستلمهأي عطاء ت سٌتم رفض 00.0

ً العطاءات،  02 ٌمات إلى مقدم  .سٌتم إعادته مؽلقاً إلى مقدم هذا العطاءومن التعل
 انؼطبءاد .25

 انًزأضؽح
ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئحب عطاأو س ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 00.0

 لى أن ٌقدم لجهة التعاقدعٌم العطاءات، سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائً 

مع  بذلك لتوقٌعخول لموقعاً من الم العطاء، أو سحب تعدٌلبإشعاراً تحرٌرٌاً 

  بالتوقٌع. نافذتفوٌض 

 قستٔ رؼعٚم .22

 انؼطبءاد

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌللعطاء إعداد أي توجب على مقدم اٌ 00.0

ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفق األصول، وٌرسله الى جهة التعاقد قبل 

 :الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً

 ورقةعلى مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المحدد فً  )أ(

ألي  ،تعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتمن ال 00.0لمادة لبٌانات العطاء 

علٌهما بشكل واضح  ٌتم التؤشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه، على تعدٌل 
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النسخ"، أو "استبدال  –و "تعدٌل العطاء أاألصل"  –"تعدٌل العطاء  بـ:

. ٌوضع بحسب الحالة النسخ" –األصل" و "استبدال العطاء  –العطاء 

بشكل  تؤشٌر علٌه بذلكمختوم ٌتم الخارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن ال

 "تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: واضح

ٌجب أن تتم  ،العطاءت تعدٌالبالتؤشٌر على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 00.0و 00.0للفقرتٌن وفقاً 

اقد جهة التع شعارعلى مقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إ ٌتوجب 00.0

استالم ٌجب أن ٌتم  ٌم العطاءات.سللت مسبقاً  تحرٌرٌاً قبل الموعد النهائً المحدد

جب أن ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهاًئ المحدد لتسحب العطاء إشعار   :كماٌ 

 00.0المادة فً المحدد ٌكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(

 ؛( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتب)

ً المادة مرجع السم واالٌحمل  ب() ً كتاب الدعوة والمحدد ف ٌمات إلى  00.0ف )ج( من التعل

ً العطاءات ـ ، ومقدم ٌه ب ٌتم التؤشٌر عل  ؛ و"إشعار بسحب العطاء"أن 

 اً نافذاً ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.0العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة إن  00.0

 العطاءات، سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.
 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 00.5

 09ة نفاذ العطاء المحددة فً المادة وحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالنهائً لت

ت. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءا

من التعلٌمات إلى مقدمً  07.7 للمادةٌإدي إلى مصادرة ضمان العطاء، وفقاً 

 العطاءات.

 

 

 انؼطبءاد ٔروٛٛى كزر – ـْ
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 جهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 00.0

الراؼبٌن من بحضور عامةً جلسة فوذلك  ،اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

 والتارٌخ فً الوقتالمخولٌن(، ) مقدمً العطاءات ممثلً مقدمً العطاءات او 

على مقدمً العطاءات او  ممثلً  .بٌانات العطاء ورقةفً  محددكما هو والمكان 

 مقدمً العطاءات التوقٌع على سجل الحضور كإثبات عل حضورهم.

 انؼطبءاد كزر .23

بعدها  ، وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ إالم األؼلفةالً فتح ٌتم أو 00.0

ال ٌسمح بؤي  .بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء العطاءات التً تم سحبها أؼلفة

علناً مع التفوٌض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء اسحب إشعار ل

التً جرى التؤشٌر علٌها  ؼلفةاألتح ثم ٌتم فخالل جلسة فتح العطاءات. و

العطاءات التً  بعدها أؼلفة وال تفتحبـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها 

إشعار الستبدال ال ٌسمح بؤي استبدالها، بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة. تم 

علناً االستبدال  مع التفوٌض النافذ بهذا دالبتتم قراءة إشعار اإلسإال إذا  العطاء

مع التفوٌض النافذ  تعدٌالتبـلٌها عر شّ إالم ؼلفةاأل .خالل جلسة فتح العطاءات

ٌاتها ٌجب أن تفتح وتقرأ  ٌله علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً محتو  .والذي تم تعد

 

ل ٌتم فتح العطاءات فً وقت واحد، وٌقرأ علناً: اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لك 00.0

بند أو جدول )أو مجموعة( بما فً ذلك أٌة تخفٌضات، و وجود أو عدم وجود 

ضمان العطاء فً حال كان مطلوباً، ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتوقٌع 

المطلوب، إضافة إلى أٌة تفاصٌل أخرى قد تراها جهة التعاقد مناسبة. ال ٌرفض 

المتؤخرة عمالً بالفقرة  باستثناء العطاءات جلسة فتح العطاءاتأي عطاء خالل 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 00.0
ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات مع 

 توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل عطاء.

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.0قرة التً ت رسل وفقاً للف والتعدٌالت)العطاءات  إن 00.0

ال تخضع  ،ٌتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءات لمالتً العطاءات( و

 للتقٌٌم مهما كانت الظروؾ. 
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د جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعلومات  00.5 ت ع 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.9و 00.0و 00.0و 00.0المذكورة فً الفقرات 

 العطاءات المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى:

 ؛أو تشمٌعها هاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

أسعار  تخفٌضات أو أٌة ة، بما فً ذلك أٌإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أٌة تخفٌضات مشروطة

لمقدم العطاء على تصحٌح  وأأو محو  تعدٌلاضحة حول كل عالمة وب التؤشٌر -

 ؛مع توقٌع رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ،راسعول األاجد

مع توقٌع رئٌس وأعضاء وذلك  ،ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفقً بجانب كل فقرة -

     ؛  لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  داتمستنتوقٌع مقدم العطاء على استمارة تقدٌم العطاء وعلى  -

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة فً تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأٌ -

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفقات بدٌها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأٌ -

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوٌات على جمٌع وقٌع باألحرؾ األولىالتٌتم 

 

التوقٌع على محضر جلسة فتح  ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 00.9

العطاءات مع الحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقٌع أي مقدم 

ل مضمون ونفاذ المحضر. ٌجب توزٌع نسخ عن ٌ  عطاء على محضر الجلسة ال  بط 

  ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌنر إلى كل مقدمً العطاء المحض

 

سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌاً على لوحة  00.7

إعالنات جهة التعاقد مع التؤكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة 

 لمزٌد من التدقٌق والتحلٌل.

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل سٌتــم إ 00.0
ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( ، ووفقاً لتقدٌرها، طلب  00.0

من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تقٌٌم العطاءات. ٌجب أن  توضٌحات

؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌاً 

 رٕظٛر .24

 انؼطبءاد
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ا تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل ذلك كان إذا إالبتؽٌٌر السعر أو مضمون العطاء، 

من التعلٌمات إلى مقدمً  07.0العطاءات وفقاً للفقرة  تقٌٌم عملٌة خاللجهة التعاقد 

 العطاءات.
الوقت المحددٌن لذلك إذا لم ٌقم مقدم العطاء بتقدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد و

 فً طلب جهة التعاقد، فقد ٌإدي ذلك إلى رفض عطائه.

ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلق بفحص، توضٌح، وتقٌٌم ومقارنة  05.0

العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد، إلى مقدمً العطاءات أو أي شخص آخر ؼٌر 

إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار  معنً رسمٌاً بعملٌة العطاء، وذلك

 إرساء العقد.

 اإلخؽاءاد قؽٚخ .25

فً )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( عطاء التؤثٌر على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  05.0

ذلك قد ٌإدي فترسٌة العقد، ب هاقرارفً  وأ ومقارنة العطاء، عطاءلل هاعملٌة تقٌٌم

 ه.ئعطا رفضإلى 

 

إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشؤن مسؤلة تتعلق بعطائه خالل  05.0

ه أنٌ  ٌاً.ذلك ب قومالفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى تارٌخ ترسٌة العقد، فعٌل   تحرٌر
 

ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من  09.0

كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابٌة ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنه أنها 

 تم التوقٌع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحٌحة بشكل عام.

 األٔنٙ انزعهٛن .26

 ٔرسعٚع نهؼطبءاد

  اقزدبثزٓب
عدم  ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو 09.0

فً العطاء، إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً،  بسٌطة انحرافاتمطابقة أو 

 على أن ال ٌجحؾ هذا القبول أو ٌإثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.

 

تحدد  من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، 00وعمالً بالمادة  ل،المفصّ  التحلٌلقبل  09.0

 ، جودة مقبولةبما إذا كان العطاء وتحلٌل العطاءات( )لجنة تقٌٌم جهة التعاقد 

. ألؼراض هذا التؤكد، فإن وثٌقة العطاءمتطلبات لاً جوهرٌاً تجٌبمسو ،مكتمالً 

العطاء الذي ٌستجٌب جوهرٌاً هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط 

ومواصفات وثائق المناقصة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو 

أو عتراض أو االستثناء أو االنحراؾ  الاراضات أو شروط أو تحفظات. إن اعت
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 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو ال

ي١ ( 1) ٝ  ٗطجمػ٠ِ  ؽ١ٌٛٞدٌَٖ   ٣ؤعٌُث ٝ ؽٞهر أ ٜجأهثء أ ِٚز د ض ٓجس ثُٔ نو ُث ِْغٝ   ؛ ٝأُث

ؽٜز ٝدٔج ال ٣ضٞثكن ٓغ ٝع٤وز ثُؼطجء, ٖٓ فوٞم  ؽ١ٌٛٞ ٌَٕ دأ٣١قو ثُي١ ( 2)

 ؛ أٝٔووّ ثُؼطجء ثُلجةَُ ثُضؼجهو٣ز ٞثؽذجسٖٓ ثُأٝ  هوثُضؼج

ثٝ ), ك٢ فجُز هذٍٞ ؽٜز ثُضؼجهو ُٜيث ثُضقلع دٌَٖ ؿ٤ٌ ػجهٍ ؤعٌثُي١ ٣( 3)

ثُي٣ٖ ث٥م٣ٌٖ ٔوو٢ٓ ثُؼطجءثس ُ ٢ثُض٘جكْ ثُٔٞهقثُؾ١ٌٛٞ, ػ٠ِ  ...(ثُضـ٤٤ٌ

 .ْٓضؾ٤ذز ؽ٣ٌٛٞجً هوٓٞث ػطجءثس 

جٌب ٌستٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال سترفض جهة التعاقد )لجنة تق 09.0

ه إعطا جوهرٌاً، وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحٌح عدم المطابقة لٌصبح

مستوفٌاً الشروط. تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌباً للشروط 

 أم ال على محتوٌات العطاء نفسه.

 

إذا كان هناك من تعارض بٌن ٌة على الشكل التالً: سٌتم تصحٌح األخطاء الحساب 07.0

، الذي (total price) وبٌن المجموع )المبلػ( اإلجمالً( unit priceسعر الوحدة )

( subtotalأو بٌن المجموع الفرعً ) ،ةبالكمٌسعر الوحدة ٌنتج عن ضرب 

رعً سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفت عتمد ، (total priceوالمجموع اإلجمالً )

(subtotal وٌصحح المجموع اإلجمالً. إذا كان هناك تعارض بٌن )

. إذا رفض )األحرؾ(بالكلمات المذكورةالمبالػ ت عتمد واألرقام،  )األحرؾ(الكلمات

عطائه. أما إذا رفض  رفضمقدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة، سوؾ ٌتم 

ستصادر قٌمة ضمان  حةالمصحعطائه  قٌمةكلفًة  قلالتقٌٌم األمقدم العطاء ذي 

 عطائه.

 األضطبء رصسٛر .22
 

)لجنة تقٌٌم و  التعاقد جهة على ٌتعٌن والمقارنة، التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 00.0

 الدٌنار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات أسعار جمٌع تحوٌلتحلٌل العطاءات( 

الصادر و المماثلة ٌعالب عملٌاتالمعتمد فً العراقً، وذلك باستخدام سعر الصرؾ 

 المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق. عن

 إنٗ انزسٕٚم .25

 ٔازعح ػًهخ

إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  00.0

 الدٌنار العراقً، هو سعر الصرؾ الصادر بتارٌخ تقدٌم العطاءات.
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ومقارنة العطاءات  لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتقٌٌم)سوؾ تقوم جهة التعاقد  00.0

ٔجهر اإلستجابة الجوهرٌة  حققتالتً  ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس 26ٝكوجً ُِ  ٠  .ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس ُإ
 ٔيوبؼَخ روٛٛى .24

 انؼطبءاد

المرشحٌن، سوؾ تتم مقارنة  ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 00.0

إلى موقع المستخدم النهائً  - DDP -تسلٌم السلع  العطاءات المستجٌبة على أساس

 تفً حال نصأو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً. و

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على  00.0.0 المادةقائمة متطلبات التعاقد و

العٌوب، فسوؾ ٌتم أٌضاً  صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمان قدٌمضرورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCحتساب سعر عقد الصٌانة السنوٌة )ا

 المرشحٌن. ترتٌبتحدٌد و عند مقارنة أسعار العطاءات

 

 سوؾ ٌتم احتساب: ،المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 00.0

 ٢ ؽوٍٝ أّؼجً ثُِْغ ثُٔق٤ِز أٝ ثُِْغ ثألؽ٘ذ٤ز ثُٔضٞكٌر ك٢ ثُؼٌثم ًٔج ًٝهس ك

ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ  14.3.1دٔٞؽخ ثُلوٌر ( 2انوكى انؽاثغ )ثألّؼجً ثٌُٔكن ك٢ 

 ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس؛

  ثُؼٌثم ًٔج ًٝهس ك٢ ؽوٍٝ ثألّؼجً  ثُض٢ ٤ّضْ ثّض٤ٌثهٛج ٖٓ مجًػأّؼجً ثُِْغ

ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ  14.3.2دٔٞؽخ ثُلوٌر  (3انوكى انؽاثغ )ثٌُٔكن ك٢ 

 ثُؼطجءثس؛

 ّؼٌ ػوو ث( ٤ُٚجٗز ث٣ُْٞ٘زAnnual Maintenance Contract - AMC) , ًٔج ًٝه

هجةٔز ٓضطِذجس  شك٢ فجٍ ٗٚٔ( 4انؽاثغ ) انوكىك٢ ؽوٍٝ ثألّؼجً ثٌُٔكن ك٢ 

ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ػ٠ِ ًٌٝٝر صأ٤ٖٓ  14.3.3 رلوٌثُثُضؼجهو ٝ

 .ثُؼ٤ٞح ٤ٙجٗز ُِْ٘ٞثس ثُض٢ ص٢ِ كضٌر ٝٔجٕ

 

، سوؾ ٌتم احتساب المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و رنة وتقٌٌم العطاءاتبهدؾ مقا 00.0

( لعقد الصٌانة السنوٌة Net Present Value - NPVصافً القٌمة الحالٌة )

(AMC ) على ضرورة تؤمٌن  قائمة متطلبات التعاقد -القسم الخامس  نصفً حال

 ورقة ًهذه الصٌانة، مع األخذ بعٌن االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد ف

 بٌانات العطاء.

 

فً حال حددت قائمة متطلبات التعاقد )القسم الخامس( إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر  00.5  
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من جدول )أو مجموعة(، فعندها ٌتوجب على مقدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سوؾ  00.7جدول )أو مجموعة( وفقاً للفقرة 

 ٌم العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.ٌتم تقٌ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ضْ ص٤ٌّز ثُؼوٞه ٌَُ ؽوٍٝ )أٝ ٓؾٔٞػز( دٌَٖ ٓ٘لَٚ, ٝىُي ػ٠ِ ٓووّ  21.6

 Lowest Evaluated) ًِلزً  هَثُضو٤٤ْ ثألثُؼطجء ثُي١ هوّ ثُؼطجء ثُْٔضؾ٤خ ٝىثس 

Bid ثألك٤ِٞز ءثس, ٝدؼو صطذ٤نٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطج 8( , دقْخ ثُٔجهر 

 .ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس 33 ثُٔجهر ٝكن ثُٔق٤ِز

 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء، ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة   02.0

  .للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن
 انًسهٛخ األكعهٛخ .31

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة فً قبول تحتفظ جهة التعاقد بحقها  00.0

، إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌاً ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل 

( ات)العطاء (ي)قانونٌة تجاه مقدم /التزاماتمسإولٌة ةتحمل أٌأن تدون وذلك من 

 الذي)ن( تؤثر)وا( بذلك. 

د بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تقدٌمها وتحدٌداً ستقوم جهة التعاق، تمَّ اإللؽاء فً حال

 بحسب ما تم تسدٌده من مناقصةق الائشراء وث رسم مبلػضمان العطاءات مع 

 .العطاءاتهذه مقدمً 

 انزؼبهع خٓخ زن .35

 ؼكط أٔ هجٕل كٙ

 انؼطبءاد كم أٔ أ٘

ذي ٌحقق األهلٌة ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط وال 00.0

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األذي  العطاءقدم القانونٌة المحددة، والذي 

Bid) ،من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 0.0 ٌحقق المإهالت المحددة فً المادة ،

 .بشكل مقبولوذلك للتؤكد من قدرته على تنفٌذ العقد 

 انوبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 يوعو ٔيؤْالد

 بءانؼط

إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة، الفنٌة، واالنتاجٌة.  00.0

لمإهالت مقدم العطاء والمقدمة  وثقةمالثباتات اإلوسٌكون على أساس دراسة وتحلٌل 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، باإلضافة إلى أٌة  0.0منه بموجب الفقرة 

 .التعاقد ضرورٌة ومناسبة معلومات أخرى تراها جهة

 

المإهل قانونٌاً  العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطاً أساسٌاً  الناجحٌعتبر التؤهٌل  00.0

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األوالذي قدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

Bid)العطاء  . أما إذا كانت نتٌجة التؤهٌل سلبٌة، فسٌإدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم
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ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات  ،وفً هذه الحالة ؛كلفةً  قلالتقٌٌم األذي 

ٌم األذي مقدم العطاء  ٌذ العقد بشكل  كلفةً  قلالتٌق ً، للتؤكد من قدرته على تنف ٌل   مقبول.الذي 

 

 انؼوع رؽقٛخ  – ٔ
 لى مقدمً العطاءات، ستقوممن التعلٌمات إ 00و 02و 00مع مراعاة أحكام المواد  00.0

المإهل قانونٌاً صاحب العطاء  مقدم العطاءعلى العقد بترسٌة جهة التعاقد 

تم التؤكد من  قدشرط أن ٌكون وذلك ، كلفةً  قلالتقٌٌم األ يذو المستجٌب جوهرٌاً 

 قبول.متنفٌذ العقد بشكل مإهالته ل

النماذج المستندات/ ونفاذ صحةمن ؤكد الت ٌتوجب على جهة التعاقدقبل ترسٌة العقد،  00.0

وذلك عبر  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن المقدمة فً عطااألساسٌة 

 السلطات المختصة.

 انزؽقٛخ يؼبٚٛؽ .33

 كمٌة البنود تخفٌضزٌادة أو  ، تحتفظ جهة التعاقد بحقها فًالعقد ترسٌةعند  00.0

من قٌمة العقد ،  %02سبة بن قائمة متطلبات التعاقدفً  أصالً  المحددة والخدمات

 .دون أي تؽٌٌر فً أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرىوذلك من 

 انزؼبهع خٓخ زن .34

 انكًٛبد رؼعٚم كٙ

 انؼوع إؼقبء ػُع
مقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء، ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  05.0

ٌ تب ع ب على الكابلتحرٌري أو عبر  إشعار ؤن عطاءه باب تحرٌري مسجل، خطأن 

 اتعطاءال ًمقدم شعار جمٌععلى جهة التعاقد إ ٌتعٌن، نفسهفً الوقت . قد ق ب ل

لقوانٌن وفقاً لتقوم بنشر النتائج س كماعملٌة  ارساء العطاء،  بنتٌجة اآلخرٌن 

 وعدد الوحدات/المجموعات اسم ومرجع المناقصة مع تحدٌد، النافذةالعراقٌة 

( 0)و، الذٌن قدموا عطاءات جمٌع مقدمً العطاءات اءسمأ( 0المعلومات التالٌة: )و

سعر ال( اسم و0)وجلسة فتح العطاءات،  فً عنها اإلعالنأسعار العطاءات كما تم 

مقدمً العطاءات الذٌن رفضت  اءسمأ( 0)و، حلٌلهكل عطاء تمَّ تل تقٌٌمه تم الذي

 ،سعر المقدم والعملةالقدم العطاء الفائز و( اسم م5)و ،عطاءاتهم وأسباب رفضها

 نطاق العقد موضوع الترسٌة.عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى

 ثوؽاؼ إشؼبؼ .35

 انزؽقٛخ

د  05.0  اً)عقد نافذاً فور الذي ٌصبح والتبلػ به تؤسٌساً للعقد الترسٌةقرار اإلشعار بٌ ع 

 مقدم قد ٌتقدم به أي طعنبؤي  قوذلك بحسب قرار التسوٌة القانونٌة المتعل ،اولً(
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 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 09 للمادة وفقاً  فائز ؼٌر عطاء

بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  05.0
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة  00للمادة 
من  07ت العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقاً للمادة ضمانا

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 

إلى ٌتقدم قد ٌتعٌن على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحرٌرٌاً إلى أي مقدم عطاء  05.0
 09وذلك لٌس بموجب المادة  عن أسباب عدم اختٌار عطائه اً ستفسرمجهة التعاقد 

 .الترسٌةبقرار شعار إل، بعد استالمه للٌمات إلى مقدمً العطاءاتمن التع

 

تعتمد اآللٌة المعتمدة بالنظر فً الشكاوى الخاصة لمقدمً العطاءات وفقاً لتعلٌمات تنفٌذ 
 العقود الحكومٌة العامة النافذة.

 انشكبٖٔ .36

 ٔانطؼٌٕ
وبعد انتهاء  ،بل جهة التعاقدبعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قفوراً  07.0

من التعلٌمات إلى مقدمً  09الطعون وفقاً للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار 
 القسم الثامن فًالمحددة العقد  اتفاقٌةالعطاءات )إن وجدت(، سترسل جهة التعاقد 

، إلى مقدم مناقصة والتً تشمل كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌنال ائقوثمن 
 .بٌانات العطاء ورقةفً  كما هو محددٌجب أن ٌتم تصدٌق العقد .الفائز العطاء

 انؼوع رٕهٛغ .32

على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  ٌتوجب 07.0
  .المدة المحددة ضمن

د ، ٌبقى لجهة التعاق09فً حال تقدم أحد مقدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة 
أن جهة التعاقد  وجدتإذا الحق بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العقد العقد ٌستوفً جمٌع الشروط و
 :بعد وذلك سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة، /اإللؽاءوأن مثل هذا التؤخٌر

 و لتفاصٌل والتبرٌرات؛المحكمة المختصة بقرارها مع كافة ا شعار)أ( إ

موقع )ب( تؤمٌن الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدٌم تعهد 
فً وذلك تنفٌذ العقد  بسببأٌة أضرار قد تنتج فً المستقبل عن  التعوٌضب

  ؛قرار جهة التعاقدل مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

العامة لشروط ا وفق األداءحسن اً لنعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضما ٌتعٌن 00.0
 الترسٌة بقرار اإلشعارمن تارٌخ استالم  واعتباراً  (  ٌوما 00خالل )، للعقد

ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد  00جهة التعاقد او  عن الصادر

 زكٍ ظًبٌ .35

 األظاء
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وذلك وفق النموذج المرفق ، الى المرشح الفائز وحسب ما محدد فً ورقة البٌانات 
الشركات العامة للدولة  تعفى. مستندات العقد -القسم الثامن من وثٌقة العطاء فً

 تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقدٌم 
  .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق 

ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً تقدٌم  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  00.0

من التعلٌمات إلى مقدمً  07.0توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة 
لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدستقوم جهة العطاءات، 

االنذار؛ هذا  تارٌخ استالم( ٌوماً من 05فً ؼضون خمسة عشر )األداء حسن 
ً هذه المدة، ٌحق لجهة التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء وبعد مض

المستجٌب جوهرٌاً للشروط  مقدم العطاءلمقدم العطاء الناكل، وترسٌة العقد على 
األقل كلفة بعد التؤكد من أنه ٌستوفً المإهالت المطلوبة الذي ٌلً  ذي التقٌٌمو

ٌتوجب على  عطائه، ضمان ادرةمص إلى إضافةلتنفٌذ العقد. وفً هذه الحالة، و
ت تخذ هذه اإلجراءات . العطائٌن أسعار بٌن ما الفرق دفعٌ أن ناكلال العطاء مقدم

 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللبحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن 
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 (BDS) بٌانات العطاء  ورقة

ً  ر   قٕف ػهٛٓب انزؼبهع  قٛزى انزٙ ثبنكهغ هوخانًزؼ انزبنٛخ انطبصخ انًؼهٕيبد إٌ  أٔ مك

 أ٘ ٔخٕظ ػُع .انؼطبءاد يوعيٙ انٗ انزؼهًٛبد كٙ حًسعظان األزكبو لؼع  ر   أٔ رعٛق

 إنٗ انزؼهًٛبد كٙ انٕاؼظح رهك ثعل انؼطبء ثٛبَبد ٔؼهخ كٙ انٕاؼظح األزكبو ؼزًعر   ،رُبهط

  انؼطبءاد. يوعيٙ

 ػبو . أ

 الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة وزارة: التعاقد جهةاسم 

  ).)كٌمادٌا

  ال ٌوجد : جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكٌل المشترٌات )

   وكما مذكور فً قوائم المناقصةأدوٌة  موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

  شراء ادوٌة مناقصة: ال

  الجارٌة  وازنةلوارد فً الموعلى النحو ا  MED/3 /2021  المناقصة: رقم

   3:رقم كتاب الدعوة 

رقم  جدول  : فً قائمة متطلبات التعاقد هو حددةمال (الجداول )المجموعاتوأسماء عدد  إن

(9)-(4) 

المصروؾ الفعلً من  0/00بنسبة تموٌل العقود شهرٌا  سٌكونزنة االتحادٌة والما سنة  

  لخاصة بشراء االدوٌة امن السلطات المختصة   المصدقة 0200عام فً لعقود  كٌمادٌا 

 وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة  ـحسابل

 (كٌمادٌا)

  وزارة المالٌةهو:   العقد هذامصدر تموٌل 

0.0 

 ًُبهصخان ٔثبئن .ة

/الشركة العامة لتسوٌق   الصحة/البٌئةباب المعظم/وزارة -بؽداد عنوان جهة التعاقد / 

 والبرٌد/قسم االعالم الدوائً والعالقات العامة 5/ط(كٌمادٌا)االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

 (27725000270رقم الهاتؾ)((dg@kimadia.iqهو )) االلكترونً
 بواسطةٌقبل  السرٌع البرٌد بواسطة أوالعادي  بالبرٌد ترسل أو بالٌدرات االستفسا تسلم

  برٌد االلكترونًال

٣ضْ ثػضٔجه ػ٘ٞثٕ ثُٔ٘جه٘ ثُٔغذش ك٢ ثُؼطجء ػ٘ٞثٗج ٌُِٔثّالس ٝثُضذ٤ِـجس ٝػ٠ِ ثُٔ٘جه٘ ثٕؼجً 

 ػ٠ِ ٛيث ثُؼ٘ٞثٕ مالٍ ٓور ّذؼز ث٣جّ ٖٓ صج٣ًل فُٚٞٚ. أؽٜز ثُضؼجهو دٌَ صـ٤٤ٌ ٣طٌ

 االضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :ب

ة ـــــــــــــٌكون تارٌخ انعقاد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المناقص   -

 .02 00 /    0     /  05          ٌوم 

0.0 

 

mailto:والبريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 انؼطبءاد إػعاظ ،ج

متوفرة على العنوان  ،هلٌن قانونٌاً(ؼٌر المإ) المستبعدٌنقائمة بؤسماء مقدمً العطاءات 

  HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللكترونً التالً:

 :ٌتم اضافة ما ٌلً فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات  وردضافة الى ما الاب

او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعاقدٌة السابقة لدى نفس جهة التعاقد او فً جهات تعاقد  -

 اصولٌة   اخرى وبموجب وثائق 

 -تدرج الشركات فً القائمة السوداء فً الحاالت التالٌة : -

 .التعامل مع الشركات االجنبٌة المقاطعة  -أ    

 ثبوت رشوة  احد منتسبً الحكومة.  -ب     
 ثبوت القٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌقة من مستندات المناقصة. -ج 

لحقٌقة فٌما ٌتعلق بالعمل المحال علٌه بقصد ثبوت تقدٌم معلومات او امور مؽاٌرة ل -د 

 .االضرار بالمصلحة العامة
ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات الفنٌة المتعاقد علٌها بقصد االضرار  -ـه

 بالمصلحة العامة.
 ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.  -و

 العقد بعد التبلٌػ بقرار االحالة.االمتناع عن توقٌع  -ي 
 .سحب العمل بسبب ثبوت التلكإ بتنفٌذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدٌة -ك 

9.0 

 0200( لسنة 0ٌكون تصدٌق للشهادات حسب تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )

 عربً. البنود المستوردة من بلدبخصوص  
7.0 

السلع: ٌجب أن ٌتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة  المستندات الثبوتٌة ألهلٌة

 )أ( و)ب(، المستندات التالٌة: 7.0و  7.0فً الفقرات 

تقدم شهادة المنشؤ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او المنتج ن ا -0

ه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد الت ٌتم ٌف مع االشارة الى منشؤ المواد  (صدٌراو البلد الذي 

ة الخاصة بالمواد او المعدات  ٌقة من حٌث المواصفات الفٌن جب ان تكون دق  ٌ رادٌة والًت االسٌت

ٌا من الشركة الشاحنة والمجهزة  المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصول

ة وا ٌات الماٌل ٌتضمن تحملها كافة المسإول ة  راٌد ة المتعلقة بمدى صحة للمواد االسٌت لقانوٌن

ة المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى  المعلومات المذكورة ًف شهادات المنشؤ االصٌل

ً دولة الشحن االخٌرة  .المجهز ف

 , FDA,GMP.,EMA,JAP.,MHLW , Canadian ,AUS – TAG ,تقدٌم شهادات) -0

UK.MHRA , SWISS –MEDIC)                             U.S). 

ٌثة تقدٌم  -0 ة ومصدقة وحد  .شهادة تؤسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصٌل

الخمس )تقدٌم الحسابات الختامٌة  االصلٌة والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات  -0

الخمس )الحسابات الختامٌة التً تظهر تحقٌق ارباح خالل السنوات ( االخٌرة

لى ان تقدم الحسابات الختامٌة باللؽة االنكلٌزٌة وتحدٌد متوسط معدالتها وع( االخٌرة

والعربٌة حصرا وٌكون مإشر حساباتها الختامٌة االصولٌة للسنوات الخمسة االخٌرة 

  .اٌجابً

على الشركات المشاركة فً المناقصة تقدٌم اسعارها المثبتة فً عقودها مع الدول  -5

ار مرفقة مع العطاء االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسع

 .وبتاٌٌد وختم وتوقٌع مقدم العطاء علٌها

 )ج( 7.0
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 -: روعٚى يب ٚهٙ نهًٕاظ انًصُؼخ يٍ يشزوبد انعو انجشؽ٘

( ٕٜٝجهثس  ثُضأًو plasma pool dataٕٜجهر ثُْالٓز ثُنجٙز دٔٚجهً ثٗضجػ ثًٌُٔخ) -أ -1

 ٖٓ ثُْالٓز ثع٘جء      ثالٗضجػ.

 ٝؿ٤ٌٛج ثع٘جء ثُض٤٘ٚغ. HBV,HCV,HIV ِ٘ ٖٓ ثُلج٣ٌّٝجسثُطٌم ثُْٔضنوٓز ُِضن -ح

صووّ ثًٌُٖز ثُٔ٘ضؾز ٣ٌٟوز صق٤َِ ٕٜٝجهر ّالٓز ٓ٘ضٞؽٜج ثُٜ٘جة٢ دنِٞٙ ٖٓ  -ػ

   Final product safety ثُلج٣ٌّٝجس

٣ٌٕٞ  ثُؾالص٤ٖ ثُْٔضؼَٔ ك٢ ثٌُذٍْٞ ٖٓ ثَٙ ٗذجص٢ ثٝ ف٤ٞث٢ٗ )فالٍ( ٝفْخ ث٣ٌُٖؼز  - 2

 ٣ْ ٓج٣غذش ىُيثالّال٤ٓز ٓغ صوو

ثًٌُٖجس ثُٔؾَٜر ُاله٣ٝز ثٌُْٟج٤ٗز َِٓٓز دجػجهر ثٙوثً ث٤ٌُٔجس ثُلجِٕز ٝثُٔ٘ض٤ٜز   -3

  ثُٔلؼٍٞ ٖٓ ٛيٙ ثاله٣ٝز ٝػوّ ثُِؾٞء ث٠ُ ِٟخ ثصالكٜج ٖٓ هذَ ًٌٕض٘ج

ثالُضَثّ  دضٞك٤ٌ ًجكز ٓضطِذجس ثُضٖن٤٘ ٝثُٔضجدؼز    CMIػ٠ِ ثًٌُٖجس ثُٔؾَٜر اله٣ٝز    -4

 .CMIز ٝفْخ ثُو٤َُ ثُؼالؽ٢ ثُؼٌثه٢ ٠ٌُٝٔ ث٣ٌ٣ٌُْ

 :شؽٔغ ضبصخ نهًبظح انسهٛت انطجٙ -

ؿْ دجُْ٘ذز ٤ٌُٔجه٣ج ػ٘و  1333ؿْ ًٞفور ه٤جُ ٝثُقو ثالػ٠ِ ٛٞ 433ثػضٔجه ٍٕٝ  -1

 ثُضؼجهو 
)ثمٌٟذؼز( ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثٕ  MARTIN)ثٝ ) (BNFثٕ ٣ٌٕٞ ثُق٤ِخ ٓيًًٞ ك٢ ًضجح ) -2

 ثُٖٜٔٞهر ثُض٢ هو صظٌٜ ْٓضوذال.س صضـ٤ٌ ثُٔٞثٙلجس فْخ ثُْٔضؾوث
 ثٕ ٣ٌٕٞ ثُق٤ِخ ٓطجدن ثُٔٞثٙلجس ثُذ٣ٌطج٤ٗز ثُٔقوعز ثم٤ٌث. -3

 ان ٌكون معبؤ فً بلد المنشؤ لتجنب التلوث خالل التعبئة. -0

 

  .تسجٌل السلع فً العراق. ٌطلب
لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء فً حال فشل مقدم العطاء  مالحظة:

 تسجٌل السلع.فً 

7.0 

  ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز، وفً مهلة أقصاها موعد توقٌع العقد، تقدٌم الوثائق المطلوبة 

من اجل تسجٌل السلع التً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد: الشروط الخاصة بالتسجٌل 

 .ق الثامن/ الطابقسم التسجٌل /  دائرة االمور الفنٌة  / المعتمدة من قبل وزارة الصحة
 أسرع فً السلع تسجٌلوإجراءات  شروط عن االستفسارالعطاءات  مقدمً علىمالحظة:}

 جهاتال مختلؾ قبل من التسجٌلٌنتج خالل عملٌة  قدلتفادي أي تؤخٌر  وذلك ،ممكن وقت

  { المختصة. الحكومٌة

 ٌتم مراعاة ماٌلً:  باالضافة الى ما تم االشارة الٌه  -

 . دوٌة المسجلة حصراً تكون األحالة على األ -0

  كٌمادٌا ؼٌر ملزمه بقبول العروض الؽٌر مسجلة -0

فً حالة تقدٌم عروض ؼٌر مسجله فً المناقصه وال ٌوجد اي عرض مسجل تحال كافة  -0

 التخاذ القرار المناسب بصددها عروض الؽٌر المسجلة الى لجنة السٌاسة الدوائٌة

ٌها من قبل لجنة السٌاسات الدوائٌة فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة وتمت الموافقة عل -0

 :فٌتوجب على المجهز
 على الشركة تسجٌل مستحضراتها قبل تسدٌد مستحقاتها عن البضاعة المشحونة -

فً حالة االحالة على شركة لمادة ؼٌر مسجلة ٌتم تقدٌم المواصفات وطرٌقة التحلٌل  -

 خالل فترة اقصاها شهر واحد.  والمواد القٌاسٌة  عند تؤٌٌد االحالة  وقبل ابرام العقد و

فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة فلن ٌتم  تسدٌد اي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم ٌتم  -

 .او اعادة تسجٌلها تقدٌم ما ٌثبت تقدٌم وثائق المادة الى قسم التسجٌل 

 )ب( 7.0
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ءات مراجعة   بإمكان مقدمً العطالحصول على معلومات إضافٌة حول متطلبات التسجٌل، ل

 .الطابق الثامن قسم التسجٌل / وزارة الصحة/البٌئة/الدائرة االمور الفنٌة /
7.0.0 
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  ةاإلنجلٌزٌ وأ العربٌة  هً: العطاءلؽة 

فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالؾ فً 

 فها اللؽة الرسمٌة للدولة.التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوص

00.0 

من )أ( إلى )و(،  00.0 فقرةال فً المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌجب أن ٌ

  :التالٌة المستندات
على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك فً المناقصة المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل -0

معاد اعالنها وفً حالة تعدٌل اسعار الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة ال

بشراء هذه الوثائق فٌتحمل مقدم العطاء الفرق بٌن السعرٌن فً حالة زٌادة السعر 

 .وٌرافق مع عطاءه الوصلٌن االول والثانً

وعند التعاقد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاقد معها  -0

باسم تلك الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنك وتكون التفاصٌل البنكٌة 

ورقم  الحساب، االسم والعنوان  (المراسل،اسم صاحب الحساب )الشركة المتعاقد معها

ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً }.. الخ.Ibanو  sort codeوswift codeالكامل للمستفٌد 

سم وعنوان المستفٌد العرض وال ٌقبل ان ٌكون الحساب باسم الشخص واي تؽٌٌر فً ا

والبنك المبلػ ورقم الحساب والمعلومات البنكٌة االخرى بعد االتفاق ٌعتبر مخالؾ بعد 

 اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى ؼرامة.

 تقدٌم تجدٌد اجازة المصنع بخصوص المصانع الوطنٌة -0

ٝٓٞثهْٛ ك٢ هْْ ثُضْؾ٤َ ك٢ ٍٝثًر ثُٚقز ثُؼٌثه٤ز ٣ؾخ صْؾ٤َ ثُٔٚجٗغ ثُٖٔجًًز   -4

 .ف٤ظ ثٕ ثٍُٞثًر ّٞف ال صوّٞ دض٣ْٞن ث١ ٓ٘ضؼ ؿ٤ٌ ْٓؾَ

ثُٔٞثه ثُٔؼٌٝٝز ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ دجّٔجةٜج ثُضؾج٣ًز ك٤ٔج ثىث ًجٗش ثُٔٞثه ثُٔؼٌٝٝز دجّٔجء -5

 .ػ٤ِٔز ,٣ؾخ ثٕ ٣غذش هّضًٞ ُاله٣ٝز

و يًبَؼخ صبظؼ يٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهعؽائت ػُع ظؽٔؼح هٛبو انشؽكبد ثزوعٚى كزبة ػع   -6

 يشبؼكزٓب ثبنًلبرسبد انًؼهُخ .

00.0 

 :فانه سٌتمباالضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات   00.9
إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءات  -

اي تحفظ واي تخفٌض للسعر ٌقدم بعد االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول 
موعد ؼلق المناقصة ونإكد على شرط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد التبلٌػ باالحالة 
واي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلق بدون طلب من كٌمادٌا سٌتم اهمالها 

 .وعدم النظر فٌها

00 

ع رقما وكتابة وبصورة بالمداد او بشكل مطبو راالمرٌكًالبالدوالعمالت األجنبٌة: ب( 
 05.0 واضحة من دون مسح او شطب.

 نافذاً لذلك، فإن كل عطاء ٌجب أن ٌكون  .ٌوماً  (365) نفاذ العطاء  فترةٌجب أن تكون 
 .[  0002  / 0  /00]لؽاٌة 

( ٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ 00ٌجب أن ٌبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانٌة وعشرٌن )
ٌ قدم مع ضمان عطاء تنتهً إالعطاء. لذلك، ف  [.  02 0/00/ 02قبل نفاذٌتهن العطاء الذي 

  للشروط. مستجٌبسٌتم رفضه على أنه ؼٌر 

09.0 

وحسب تعلٌمات تنفٌذ  من تقدٌم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام  الشركات العامة تعفى  
 .العقود الحكومٌة النافذة

 

07.0 
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

من القٌمة %0( اي ادخل قٌمة ضمان العطاءمبلػ ) طاءٌجب أن تكون قٌمة ضمان الع
من ضمن قائمة  أو ما ٌعادلها بعملٍة قابلة للتحوٌل العراقً بالدٌنارالتقدٌرٌة للمناقصة  

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها إلى الدٌنار العراقً.   العمالت التً 
 او سفتجة. تكون )ج( 07.0باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً 

 مع مراعاة ما ٌلً:
تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او  -0 

تضمن االشارة السم الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة( لمصلحة جهة التعاقد وٌ
  ورقم المناقصة.

٤ج الٙوثً ثٌُلجُز ٝدٔٞؽخ صٚوً ثٌُلجُز دجٌٓ ثًٌُٖز ثُٔضؼجهو ٓؼٜج ثٝ ٖٓ صنُٞٚ ثُٙٞ -2
 صن٣َٞ ٢ًّٔ ٓٚوم.

تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل   -0
 .المصرؾ المصدر للكفالة

 .ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة  -0
 ٌتم مراعاة العبارة التالٌة: 07.7باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  -

رفض التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ )او 
 بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود  الحكومٌة(.

 

 0294لسنة  0(من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم 95مع مراعاة الضوابط رقم )
 والخاص بالشركا ت الرصٌنة 

07.0 

، ستقوم جهة التعاقد ( من هذه المادة0( و )0أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن )إذا 
بؤٌة تدابٌر أخرى، سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ  اإلجحاؾومن دون  ناكالً، تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تقدٌم العطاءات)بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً  بحقه التدابٌر الالزمة
 .النافذةلقوانٌن العراقٌة بحسب االقائمة السوداء( 

 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:
 -إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلٌؽه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالٌة:

 ذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر.تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجٌه ان  -
فً حالة نكول المرشح االول والثانً فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث   -

وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب فرق المبالػ الخاصة 
 .بالترشٌح لهما ومصادرة التامٌنات االولٌة للمرشحٌن االول والثانً

فً حالة نكول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن عن   -
المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره المقدم مع 

  .مصادرة التامٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث الناكلٌن
منصوص علٌها فً  اعاله عند حدوث النكول تطبق على المناقصٌن الناكلٌن االجراءات ال  -

 .اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة

07.0 

 .نسخ ( ثالثة0): هو باإلضافة إلى العطاء األصلً المطلوبة العطاء نسخ عدد
 لتكون كالتالً: من تعلٌمات مقدمً العطاءات00.0وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفقرة 

 ٤ٚـز ًٔج ٓطِٞح ك٢ ثُؼطجء ك٢ ثُوٌٗ )هّي( ,ثُؼٌٝٛ ٣ؾخ ثٕ صؾَٜ د٘لِ ثُ
CDٓٞهؼز  (,ًٝيُي ْٗنز ًٝه٤ز  ٣ٝؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُْ٘نز ثًُٞه٤ز )ْٓقٞدز ٖٓ ثُؼٌٛ ث٢ُ٥

صٞه٤غ ث٢ِٙ ٝٓنضّٞ ك٢ ًَ ثًٝثهٜج ًَٝ ثُٔؼِٞٓجس ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٓضطجدوز ٝػ٘و فٍٚٞ 
دجٛٔجٍ ثُؼٌٛ ثمضالكجس ؽ٣ٌٛٞز د٤ٖ ثُؼٌٛ ثًُٞه٢ ٝثُؼٌٛ ثال٢ُ ًٌُٖض٘ج ثُقن 

ٝثالػضٔجه ػ٠ِ ثُؼٌٛ ثًُٞه٢ ك٢ فجُز ٝؽٞه ثمضالكجس د٤ْطز ػِٔج ثٗٚ ٣ضْ صقو٣و ٛيٙ 
 ثُنالكجس ك٤ٔج ًجٗش د٤ْطز ثٝ ؿ٤ٌ د٤ْطز ٖٓ هذَ ُؾ٘ز هًثّز ٝصق٤َِ ثُؼٌٝٛ. 

00.0 
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 فوٌض قانونًت بصٌؽة إما اً،مقدم العطاء تحرٌرٌ عنلتوقٌع تؤكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 
شهادة تسجٌل الشركة  بصٌؽة أو ،( أشهر0عن ثالثة ) عمرهعن مقدم العطاء ال ٌزٌد  صادر

 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ،)شهادة تؤسٌس الشركة
 -٣ؾخ ثٕ صووّ ثُؼٌٝٛ ٓذجٌٕر ٖٓ هذَ ثًٌُٖز ثُٔٚ٘ؼز ٖٓ مالٍ ٓج٢ِ٣ : -

 ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ثٝ ٓج ٣ؼجهُٚ  
 ٓؼجٕٝ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ثٝ ٓج٣ؼجهُٚ

 ثُٔذ٤ؼجس )ثُض٣ْٞن(و٣ٌ ٓ
 ثُٔو٣ٌ ثُضؾج١ً

 ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ثُٔنٍٞ ث٤ُٞٙجً 
٣ٌٖٝٔ هذٍٞ صن٣َٞ ث١ ٓ٘ضْخ ًٌُِٖز ؿ٤ٌ ثُٔوًؽز ٙلجصْٜ ثػالٙ ػ٠ِ ثٕ ٣ْضٞك٢ صن٣ِٞٚ  

 ث٤ٌُِٖز ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔطِٞدز ٝثُضٚو٣وجس ثُٔطِٞدز.
   Authorization Letter(L-Aصؼ٤ِٔجس مجٙز صضؼِن دٌّجةَ ثُضن٣َٞ ) - 
 -صٌٕٞ ًّجُز ثُضن٣َٞ ٓٚوهز ٤ًّٔج ٖٓ هذَ :  -أالا    

 .ؿٌكز ثُضؾجًر ك٢ دِو ثُٖٔ٘أ -ث
 ٍٝثًر ثُنجًؽ٤ز ك٢ دِو ثُٖٔ٘ج ثٝ ًجصخ ثُؼوٍ. -ح
 .ثُْلجًر ثُؼٌثه٤ز ك٢ دِو ثُٖٔ٘ج ثٝ صٔغ٤ِٜج ٛ٘جى -ػ
 .ثُٖٔ٘أ ٓٚجههز ٍٝثًر ثُنجًؽ٤ز ثُؼٌثه٤ز ػ٠ِ مضْ ثُْلجًر ثُؼٌثه٤ز ك٢ دِو  -ه

ػ٠ِ ًَ فجٍ ثىث ًجٗش ثُْلجًر ثُؼٌثه٤ز ُْ صضٌٖٔ ٖٓ مضْ ًجكز ثُْٔض٘وثس ثػالٙ ثٓج  -ٛـ
دْذخ ػوّ   ٝؽٞه ّلجًر ػٌثه٤ز ثٝ ػوّ ٝؽٞه ٓؼِٞٓجس ٓؼٌٝٝٚ فٍٞ ٣ٞٛز 
ثالٕنجٗ  ثُي٣ٖ ٣ٔغِٕٞ ثًٌُٖز كجٕ ّلجًر دِو ثُٖٔ٘ج ك٢ ثُؼٌثم ٣ؾخ ثٕ صٚوم 

 ٢ٌُ صٌٕٞ هج٤ٗٞٗز ٝٓضلن ػ٤ِٜج.ٝصنضْ ػ٘و ىُي ًّجةَ ثُضن٣َٞ ث٤ٌُّٔز 
ثىث ًجٕ ال٣ٞؽو صٔغ٤َ هدِٞٓج٢ّ د٤ٖ ثُؼٌثم ٝدِو ثُٖٔ٘أ ك٤ٌٖٔ ثٕ ٣ضْ ثُضٚو٣ن ك٢   -ٝ

دِو عجُظ ٖٓ   هذَ ّلجًر  دِو ثُٖٔ٘ج ٝثُْلجًر ثُؼٌثه٤ز ٖٝٓ عْ صٚجهم ٍٝثًر 
 .ثُنجًؽ٤ز ػ٠ِ مضْ ٝصٞه٤غ ثُْلجًر ثُؼٌثه٤ز

 ًّجُز ثُضن٣َٞ ك٤ٔج ثىث ًجٗش ٓٚ٘ؼز ثٝ ٓؾَٜر )ْٓٞهز( ٣ؾخ ثٕ صيًٌ ثًٌُٖز ك٢  -ثبَٛبا 
 ك٢ فجُز ًٜٞٗج ٓؾَٜر ٣ؾخ ثٕ صٞٝـ ٓج٢ِ٣:_-أ

 أّٔجء ٝثمضٚجٗ ثًٌُٖجس ثُٔٚ٘ؼز  -
٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ُو٣ٜج صن٣َٞ ٓٚوم ٖٓ ثًٌُٖجس ثُٔٚ٘ؼز ًٔج ٓيًًٞ ثػالٙ  -

 ثُلوٌر )ثٝالً( 
و )ثُق١ٌٚ( ٌُجكز ثُٔٞثه ك٢ ًٌٕضٌْ ثُٔ٘ضؾز ٣ؾخ ثٕ ص٤ٌٖ ًٌْٞٗ ثُٔؾَٜ ثُٞف٤ -

 ثُؼٌثم.
 ك٢ فجُز ًٌْٞٗ ٓٚ٘ؼ٤ٖ ٣ؾخ ثٕ صيًٌ ٝصغذش  ثمضٚجٙجصٌْ )ُو٣ٌْ ٓؼٌكز مجٙز, -ح

ٗظجّ مجٗ( ٣ؾخ ثٕ صيًٌ ثٌْٗ ثُٞف٤و٣ٖ ٝػ٠ِ ثُقٌٚ ثُٔٔغ٤ِٖ ُِضؼجَٓ ٓغ 
ػٖ ٣ٌٟن  ًجكز ٓ٘ضؾجصٌْ ًيُي ٣ؾخ ثٕ صيًٌ ثًٌُٖز ثّٔجء ٓٚجٗؼٜج ٝكٌٝػٜج 

 .صأ٤ِّ ث٤ِٙز ٝٓٚوهز صغذش ٓٚجٗغ ٝكٌٝع ثًٌُٖز صوو٣ْ ٕٜجهثس
ك٢ ثُلوٌر   ًٝٔج ٓيًًٞ ٣Authorization Letter (A.Lؾخ ثٕ صٚوم ًّجُز ثُضن٣َٞ) -ػ

 ثٝالً.
 ثالػالّ ٝ ٣ضٖٞٔ ٓ٘ضؾجس ثًٌُٖز ث٠ُ هْْ CDصوو٣ْ ثًٌُٖجس ثُٔ٘ضؾز ًضجًُٞجس ٓغ  -ه

٠ ثُضنج٣َٝ ٝال ٣ْضِْ ث١ ثُؼالهجس ثُؼجٓز ٓغ صغذ٤ش ث٤ٔ٣َ ثًٌُٖجس ثُٔ٘ضؾز ػِ
 .صن٣َٞ ؿ٤ٌ ٓغذش ػ٤ِٚ ثال٤ٔ٣َ

ػ٠ِ ثًٌُٖز  صغذ٤ش ثّْ ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ثُؼٌثه٢ ٝثّْ ث٤ُٚو٢ُ  ثُي١ ُو٣ٚ ثُْٔؤ٤ُٝز  -أ:ثبنثبا 

ٖٓ ٗوجدز ث٤ُٚجهُز ثُؼٌثه٤ز ُِٔضجدؼز ٝٙالف٤ز ثّضٌٔجٍ ثُذ٤جٗجس ثُل٤٘ز ػ٘و ِٟذٜج ٖٓ هذَ ُؾ٘ز 

وو٣ْ ثُؼطجءثس ػٖ ٣ٌٟن ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ثٝ ص٣َٝوٙ صن٣َٞ ثُوًثّز ٝثُضق٤َِ ك٢ فجٍ ص

ٝػ٠ِ ثّضٔجًر صوو٣ْ ثُؼطجء ٝٝعجةوٚ  ٝثٕ ٣ٌٕٞ  ٝص٤ًَٞ ُـٌٛ ثُضٞه٤غ ًٝجُز ػ٠ِ ثُؼوو

ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ٛٞ ثُٔنٍٞ ثُق١ٌٚ ثُٞف٤و ٌَُ ٓ٘ضؾجس ثًٌُٖز ثٝ ثٕ ٣ضْ ثُضؼجَٓ ثُٔذجٌٕ 

 (.6ثُلوٌر )ٓغ ثًٌُٖز ٖٓ مالٍ ٓنٍٞ ٢ًّٔ ٝكن ٓجٓغذش ك٢ 
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ثّضٌٔثً ْٓؤ٤ُٝز ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ فض٠ دؼو ثٗضٜجء صن٣ِٞٚ ٖٓ ثًٌُٖجس ثالؽ٘ذ٤ز ثُض٢  -ة

 مُٞضٚ ٓج ُْ ٣ٌٖ ثُضن٣َٞ ثُالفن هو ػجُؼ ثُضَثٓجس ثًٌُٖز ثالؽ٘ذ٤ز ثُْجدوز ٝآعجًٛج

ُْٔضَِٓجس صٌكن ًّجُز ثُضن٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ث٠ُ ٤ًٔجه٣ج)ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثؼاثؼبا:

 ثُطجدن ثُنجِٓ, ٝهذَ صج٣ًل ثُـِن. ثُؼالهجس ثُؼجٓزٝثُوٝثة٢ ثالػالّ  هْْ,)ثُطذ٤ز 

 ٤ّضْ ثٝجكز ثّْ ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ٌٙثفز ك٢ ثُؼوو. ضبيكب:

٣ؾخ ثٕ ٣ضٖٞٔ ثُضن٣َٞ ثُٚجهً ٖٓ ثًٌُٖز ثُٔ٘ضؾز ث٠ُ ثًٌُٖز ثُٔؾَٜر )ك٢ فجٍ  قبظقب:

ثٕ صغذش ك٤ٚ دٞٝٞؿ ٙالف٤جس ثًٌُٖز ثُٔؾَٜر  ثًٌُٞٝر ُِضؼجهو ٓغ ثًٌُٖجس ثُٔؾَٜر(

 ك٤ٔج ٣ضؼِن دجالص٢:

 صٞه٤غ ثُؼوو ٝص٘ل٤ي ًجكز ثُضَثٓجصٚ ػ٠ِ ثٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ هذَ ثًٌُٖز ثُٔ٘ضؾز فٌٚث".-أ

 ثُضلجٝٛ ثُل٢٘ ٝثُْؼ١ٌ.-ح

د٤جٕ ثُؾٜز ثُْٔضل٤ور دٞٝٞؿ ٝصل٤َٚ ٖٓ ثالػضٔجه ثُْٔض٘و١ ٝثُْٔضل٤و ٖٓ ثُقْجح -ػ

ُضلج٤َٙ ثُذ٤ٌ٘ز ثالمٌٟ ٓغ ثُؼِْ ثٕ ثُي١ ٣ٞهغ ثُؼوو ٓغ ًٌٕض٘ج ٛٞ ٗلْٚ ثُذ٢ٌ٘ ٓغ ًجكز ث

 ثُؾٜز ثُْٔضل٤ور.

صقو٣و ثٌُٔثّالس ٝثُٚالف٤جس ثُٔضؼِوز دجُؼطجءثس ٖٓ ف٤ظ صوو٣ٜٔجٝمضٜٔج ٝكضقٜج -ه

 ٝصٞه٤ؼٜج ٝصوو٣ْ ثالّؼجً هٕٝ ثالًضلجء دجٙوثً صن٣َٞ ٓطِن ٣نٍٞ ًَ صِي ثُٚالف٤جس.

ثّضٌٔثً ص٘ل٤ي ًجكز ثالُضَثٓجس ثُضؼجهو٣ز ٝصضقَٔ ثًٌُٖز ثُٔؾَٜر  ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضج٤ًو ػ٠ِ -ٛـ 

ثُوج٤ٗٞٗز ػٖ ٤ِٟز كضٌر ص٘ل٤ي ثُؼوو فض٠ ٝثٕ ثٗضٜش كضٌر ثُضن٣َٞ.ٓغ ثالٕجًر ث٠ُ ًٌٝٝر 

ثّضٌٔجٍ ًَ ثالؽٌثءثس ٖٓ ٜٝٔ٘ج صْؾ٤َ ثًٌُٖز ٝٓ٘ضؾجصٜج ٝثُؼ٘ج٣ٖٝ ثٌُجِٓز ٝثُضل٤ِ٤ٚز 

 ُٔؾَٜر  ٝثًٔجٍ ثالمضجّ ٝثُضٚو٣وجس ًٝٔج ٓؼٍٔٞ دٚ فج٤ُج.ًٌُِٖجس ثُٔ٘ضؾز ٝث

ػ٠ِ ثًٌُٖجس ثُٔضؼجهور صوو٣ْ ثُضج٤ٓ٘جس ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔطِٞدز ٝكوج"ٌُٖٟٝ ثُٔلجصقز ٝمالٍ -ٝ

 ثُٔور ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُضؼ٤ِٔجس.

جىػ ٖٓ  قبثؼب: ٣ًز ٝٔٗ ْ ثالهث ٙلجٜص ٝثُؼٌٝٛٝ  ه  ْ ثُؼٞو ه٤غ ٝمض ٤ُٖ  دٞض نٞ ْ.٣يًٌ ثّٔجء ثُٔ ٞثه٤ؼٜ  ص

تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات المنتجة الى  -9

اضافة الى تقدٌمه نسخ اصلٌة ومصدقة كما اشارت الفقرة رابعا من المجهزة  الشركات

 المادة السادسة الى قسم العالقات العامة ومتضمنة كافة التصدٌقات اعاله.

 

 
 

 انؼطبءاد ٛىكهر .ظ

 إن عنوان جهة التعاقد هو: : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتباه

   / البٌئة.مقر وزارة الصحة -باب المعظم  -بؽداد عنوان الشارع:

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة ؽرفة: ال رقمالطابق / و المبنى

 . تالم وفتح العطاءاتلجنة اس–الطابق السادس –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

   بؽداد  :مدٌنةال

   العراق د:ـــالبل 

 )ب( 00.0
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 :كالتالي ىي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
  MED/3  /2021   مناقصة:ال

 عقود تجييز االدوية تنظم عمى الموازنة الجارية المناقصة: مرجع
الشركة العامة لتسويق االدويو  ]: العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع

[كيماديا(والمستمزمات الطبية )  
باالضافة الى ما ورد في ىذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع 
يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات )االصمية والمصدقة( في ظرف منفصل كي تدقق 

مق وبخالفو سوف ييمل العرض عمى ان يثبت عمى ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغ
 كذلك:و الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل وخارج العراق 

 .المرفقات االضافية ترسل مع العرض –
 .رقم الصفحات لكل عرض -

  )ج( 00.0

 

  سمً لٌوم نهاٌه الدوام الر} تارٌخ ؼلق المناقصةهو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

 {.0200/   0   /  00      المصادؾ 

 ً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة.واذا صادؾ ٌوم الؽلق عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلق ف

02.0 

 انؼطبءاد روٛٛىٔ كزر .ـْ

 فتح العطاءات هو:  مكان

   / البٌئةمقر وزارة الصحة -باب المعظم  -:بؽداد عنوان الشارع

البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة  وزارة الصحة/: الؽرفة قمر /الطابقو المبنى

   .لجنة استالم وفتح العطاءات –الطابق السادس  –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

 بؽدادالمدٌنة: 

 العراقد: ــــالبل

 02 00/        0   / 00           تارٌخ: ال

 بؽداد{ توقٌت }حسب  : التوقٌت

00.0 

 :فً هذه الفقرة فً حالالى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات باالضافة 

اذا وردت فقرة اوفقرات لم ٌدون سعر ازائها فً العطاء المقدم ففً هذه الحالة    -

تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات المدونة ازئها مشمولة بالسعر 

 .االجمالً للعطاء

07 

 00.0 .دوٌةالٌنطبق على تجهٌز اال

كان العطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوفً شروط  إذا - 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00 لمادةا وفق أجنبٌةاألهلٌة المطلوبة، ٌتضمن سلعاً 

 للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها العطاءات، 

ٌتجاوز سعر السلع  ال شرط أن لعراقٌة، وذلكوالمقدم من المصانع الوطنٌة ا

 .(%02) بؤكثر من المحلٌة  سعر السلع األجنبٌة

ٌتعهد الطرؾ الثانً بان تكون االولوٌة للمواد االولٌة المصنعة داخل العراق لتجهٌز   -

 مواد العقد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن

02.0 
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 .0/0/0207فً  09005طٌط ذي العدد وحسب اعمام وزارة التخ

باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم 00.0

 مراعاة الشرط التالً:

% فاكثر من الكلفة التخمٌنٌة 02استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة   -

ٌب واالنسب سعرا مع المخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء مستج

وجود نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنه( بنسبة 

% زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة 02تتجاوز 

% من مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ ذلك 02التتجاوز 

الستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء ٌتم استبعاد العطاء مع مراعاة ا

بخصوص قبول العطاء الذي تقل قٌمته عن 02/00/0205فً  05770المرقم 

 %(من الكلفة التخمٌنٌة.02)

00 

اضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاء ٌتم   00.0 

 مراعاة الشروط التالٌة : 

ٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌل ٌجوز لجهة التعاقد ز-0 -

مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة مبلػ االحتٌاط المنصوص علٌه فً 

تعلٌمات تنفٌذ الموازنة السنوٌة على ان ٌتوفر التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفقرات 

%( من كمٌة 02قرات المسعرة من المتعاقد عند عدم تجاوزها )المشمولة بالزٌادة وفقا للف

الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتؽٌرات 

على االلتزامات التعاقدٌة وكذلك الضمانات المالٌة بملحق عقد وبنفس الشروط المتعاقد علٌها 

زنة االىستثمارٌة بالنسبة للمشارٌع المدرجة فً الموا  

ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌل  -0-

%( من مبلػ العقد على ان ٌتوفر 02مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة )

قرات المسعرة من التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفقرات المشمولة بالزٌادة وفقا للف

%( من كمٌة الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى اسعار  02المتعاقد عند عدم تجاوزها )

السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتؽٌرات على االلتزامات التعااقدٌة وكذلك الضمانات 

لخاصة التً المالٌة بملحق عقد بالنسبة للمشارٌع المدرجه فً الموازنة التشؽٌلٌة والموازنات ا

 صدرت بها موافقات من الجهات المختصة ) بعد استحصال موافقة وزارة المالٌة (

ٌجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة وبما ال ٌزٌد عن  -0

%( خمسة عشر بالمئة من مبلػ العقد 05)  

د او الخدمات المطلوب مواٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع وال  -

 تجهٌزها.

00  

م بها العطاء،  ٌ حرر العقد الذي سٌوق ع مع مقدم العطاء الفائز باللؽة التً ق دِّ ٌجب أن 

وهً اللؽة التً ستعتمد فً العالقات التعاقدٌة بٌن جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز. ال 

 .هدقع عنعلى نسخة مترجمة  الفائزٌوقع مقدم العطاء  أنٌجوز 

 .واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلٌة باللؽة العربٌة

 ٌتوجب تصدٌق العقد وفق االجراءات المعتمدة فً هذا الصدد فً العراق. 

07.0 

فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التً استمرت بإجراءات   )ب( 07.0
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صة لطلب التعوٌض اذا كان التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المخت

 طعنه ألسباب صحٌحة.

اما فً حال توقؾ اجراءات التعاقد بؤمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات 

المحكمة تلزم جهة التعاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء المعترض فلجهة 

اٌة اضرار تنتج  التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فٌها الزام المعترض بالتعوٌض عن

  فً المستقبل بسبب تنفٌذ العقد.
 اضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً:-

 الٌحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة 
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 بٌانات العطاء ورقة

 

 انهوبزبد

 (إضافٌة شروط)

 

 

 :/الفقراتعن هذه المواد أمثلة]

بلد المنشؤ  فًمرخصة  ،العقد هذابموجب  تقدٌمها سٌتم التً السلعب أن تكون ٌج .0

 NCA -National Control) وطنٌة رقابة هٌئة من قبلعند توقٌع العقد وذلك وفً العراق 

Authority .الوظائؾ جمٌعؤداء ب تقوم منظمة هً الوطنٌة الرقابة هٌئةإن ( معترؾ بها 

 العالمٌة، الصحة منظمة تحدده ما وفق البٌولوجٌة نتجاتالم لمراقبة (9)الست الحٌوٌة

مراقبة أداء اللقاح  مسبقاً؛ ددةمحالمجموعة من المتطلبات  إلى استناداً  الترخٌص: وبالتحدٌد

؛ استخدام المختبرات عند اتمجموع فً؛ نظام إطالق اللقاحات )على الموقع( مٌدانًال

 وتقٌٌم التصنٌع المعتمدة فً الجٌدة ممارساتلل والمعاٌنة التفتٌش عملٌات إجراءالحاجة؛ 

 ;licensing based on published set of requirementsاألداء السرٌري بشكل منتظم )

surveillance of vaccine field performance; system of lot release for 

od vaccines; use of laboratory when needed; regular inspections for go

manufacturing practice and evaluation of clinical performance).  ٌجب أن

 الوطنٌة الرقابة هٌئةأن مقدم العطاء لدٌه الترخٌص من  ،ٌحدد الترخٌص من بلد المنشؤ

ضافة إلى باإلمصدقة عن هذا الترخٌص  نسخةهذه السلع. ٌجب أن ترفق بالعطاء،  لتصنٌع

م نسخة ٌتقد ٌجبوفً بلد المنشؤ.  الوطنٌة الرقابة هٌئة قبل من اللقاح تسجٌلعن  نسخة

فً العراق عند توقٌع العقد.  الوطنٌة الرقابة هٌئةعن الترخٌص المعطى من قبل  مصدقة

خبرة بٌولوجٌة فً العراق، على مقدم العطاء أن  يذ وطنٌة رقابة هٌئةفً حال عدم وجود 

 لمعاٌٌر التؤهٌل المحددة فً المواصفات الفنٌة. ٌقدم أدلة تثبت أن السلع المقدمة هً مطابقة

 ألدوٌةل المحددة المقاٌٌس تطابقالمعروضة ال  السلعإذا كانت  .0

(pharmacopoeia standards)  مقدم علىفً المواصفات الفنٌة، ٌتوجب بحسب ما ورد 

 ] .السلع لهذه البدٌلة المرجعٌةاإلختبارات والمقاٌٌس  بروتوكوالت ٌقدم أن العطاء

 )ج( 7.0
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 ٔانزأْٛم انزوٛٛى يؼبٚٛؽ انثبنث: انوكى
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 ٔانزأْٛم انزوٛٛى يؼبٚٛؽ انثبنث: انوكى
 

 ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ .1
 

لقد تم تحدٌد معاٌٌر التقٌٌم فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات فً القسم األول، وفً ورقة بٌانات العطاء 
العطاء للسلع المطلوب تقدٌمها تكّمل أو تضٌؾ أو  فً القسم الثانً. إن المعلومات الخاصة بورقة بٌانات

األحكام الواردة ت عتمد ، تناقضتعّدل األحكام المحددة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. فً حال وجود 
 فً ورقة بٌانات العطاء بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء.

 
 ٓؼج٤٣ٌ ثُضأ٤َٛ .2

 ) فٌما ٌتعلق بسلع القطاع الصحً(العطاءات هً:متطلبات التؤهٌل لسلع مقدمً 

 :التالٌة الوثائق ،العطاء ٌتضمن ان ٌجب -أ

 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

 نوٓجً ٗضجؽٜج )ْٓضإٝ أ د٘لْٚ ٣وّٞ دض٤٘ٚؼٜجػ٠ِ إٔ  ,ٔطِٞدزثُ ِْغثُ صوو٣ْ ثُؼطجء ٓووّ ػٌٛ فجٍ ك٢ (1

 ٕ:أ ٓووّ ثُؼطجء ػ٠ِكؼ٘وٛج ٣ضٞؽخ (, ّج٤٤ّٖٖٓ ثُّٔٚ٘ؼ٤ٖ ثأل ض٢ ٣ٖض٣ٌٜج ثُ ٗجسثٌُٔٞ

 ثُِْغ؛ ص٤٘ٚغ/٣قَٔ ؽ٤ْ٘ز دِو ٖٓ٘أ ( أ)

 ؛ثُض٤٘ٚغ دِو ك٢ ُٔنضٚزث ثُِْطز هذَ ٖٓ ثُِْغ٣قَٔ صٌم٤ٚجً دذ٤غ   ( ح)

م ّٙ٘غ هو٣ٌٕٞ   ( ػ) ّٞ  مالكٚ دقْخ ثٝ( 2) ّ٘ض٤ٖ ثهمَُٔور ] ؼطجءٝع٤وز ثُ ك٢ثُٔقوهر  ُِْغث ّٝ

 .ٖجدٜز( ّ٘ٞثس ػ٠ِ ثألهَ ُِِْغ ث5ُٔ[ ػ٠ِ ثألهَ, ُٝٔور مِٔ )ثُْٞمصٞكٌ ثُِْغ ك٢ 

ood Gثُض٤٘ٚغ ثُؾ٤ور ) ٔٔجًّجسُ" satisfactory –"ٓوذٍٞ  ٕٜجهر ػ٣٠ٌِٕٞ فجةَثً   ( ه)

Manufacturing Practice)  ٓنط٠ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز ُٖٜجهثس ثُْٔضقٌٞثس ٝكن

, ك٢ دِو ص٤٘ٚغ ثُِْغ (RAثُٔنضٚز)ٖٓ هذَ ثُِْطز , ٝىُي ثُو٤ُٝز جًرُضؾث٤ُٚوال٤ٗز ثُٔ٘ضوِز ث٠ُ ث

 ثُضلض٤ٔ ٓؼجٛور ك٢ ػٞٞ ُذِو ثُضجدؼز ثُٔنضٚزفَٚ ػ٠ِ ًمٚز ٖٓ هذَ ثُِْطز  هوإٔ ٣ٌٕٞ  ٝأ

مالٍ ثُؼج٤ٖٓ  ُؾٞهرٝهو ثٓضغَ ُٔؼج٤٣ٌ ث ,(Pharmaceuticals Inspection Conventionث٤ُٚو٢ُ )

 ْ ثُؼطجءثس.( ثُٔج٤٤ٖٝ هذَ صوو2٣)

 

كؼ٘وٛج , د٘لْٚ أٝ دجٗضجؽٜج جدض٤٘ٚؼٜ ٣وّٞ ال ػ٠ِ إٔ  ,ٔطِٞدزثُ ِْغثُ صوو٣ْ ثُؼطجءفجٍ ػٌٛ ٓووّ  ك٢ (2

 ٕ:أ ٓووّ ثُؼطجء ػ٣٠ِضٞؽخ 

  ٣ْضٞك٢ ِّغ ّٓٚ٘غ هذَ ٖٓ, ٝىُي ثُؼٌثم ك٢ ثُِْغ ُذ٤غ  ثألٍٙٞٝكن  نٞالً ٣ٌٕٓٞ  ( أ)

 ٝ ؛ أػالٙ ( 1ثُٔقوهر ك٢ ثُذ٘و )ثُٔوج٤٣ِ 

 :ثُضج٤ُز ثالٝجك٤ز ثُٔؼِٞٓجس ث٣ٞجً  ٣ووّ ثٕ ثُؼطجء ٓووّ ػ٠ِ (3

 (installed manufacturing capacity)ثإلٗضجؽ٤ز ثُوجةٔز  ووًرجُد جً ص٣ٌٚق ( أ)

 ثُْجدوز؛ ثُغالط ثُٔج٤ُز ُِْ٘ٞثس ثُٔوهوز ثُٔج٤ُز ُٖٜجهثسثػٖ  جً ْٗن ( ح)

 أ جرٌت؛ التً راتاالختبا مجموعةو خدماتالوالمٌدانٌة  الجودةرقابة  منشآت عن)ج( تفاصٌل 

والشهادات ذات الصلة  الماضٌة الخمس السنوات خالل المنفذة تقدٌم السلع  عقود بؤبرز قائمة)د( 

 .{المعنٌٌن )المشتري(العمل أصحابمن  المصدقة
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 0-أ

 {:التالٌة االضافٌة /الفقراتالموادادخل  الصٌدالنٌة مستحضراتبال ٌتعلق فٌما }

 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء قدمم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

1)  

 Good Distribution)ممارسات التوزٌع الجٌد بشهادة  علىئزاً حاالعطاء  مقدمن ٌكون أ (هـ) 

Practice) وفق الحالة. 

 

 :ثُضج٤ُز ثالٝجك٤ز ثُٔؼِٞٓجس ٣ووّ ثٕ ثُؼطجء ٓووّ ػ٠ِ( 3

 

ٝصج٣ًل  ًهْٖٓ هذَ ٓووّ ثُؼطجء ٓغ ٤جً ه٤و ثُض٤٘ٚغ فجُ ث٤ُٚوال٤ٗز دجُْٔضقٌٞثس هجةٔز (ٝ )

 .جسٔ٘ضؾثُ صْؾ٤َ/ًمٚز

 .[ثُؼج٤ُٔز ثُٚقز ٓ٘ظٔز ُض٤ٙٞجس ٝكوجً  ٖٓ د٘ٞه ثُؼطجءٕٜجهر ثُٔ٘ضؼ ث٤ُٚو٢ُ ٌَُ د٘و   (ٍ )

 0-أ

 {االضافٌة التالٌة /الفقراتادخل المواد ،قاحاتلبالٌتعلق  فٌما}

 :هئعطا قبول تم ً حال ف العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

1)   

رقم  للقرار وفقاً  التصنٌع بلد فً المختصة السلطة قبل منعلى تصرٌح  حائزاً ( ان ٌكون هـ)

WHA 28 65 (2)  المستحضرات جودة حول العالمٌة الصحة منظمة شهادات طمخطبالمتعلق 

 الى سوق التجارة الدولٌة. المنتقلة الصٌدالنٌة

 

 :ثُضج٤ُز ثالٝجك٤ز ثُٔؼِٞٓجس ٣ووّ ثٕ ثُؼطجء ٓووّ ػ٠ِ( 3

ٝصج٣ًل  ًهْٖٓ هذَ ٓووّ ثُؼطجء ٓغ ه٤و ثُض٤٘ٚغ فج٤ُجً  ث٤ُٚوال٤ٗز دجُِوجفجس هجةٔز)ٛـ(  (ٝ )

 [.جسٔ٘ضؾثُ صْؾ٤َ/ًمٚز
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 :باالضافة الى ما ورد فً اعاله فان معاٌٌر التؤهٌل   -ب

ٝثُنوٓجس ثُٔضِٚز دٜج ثُض٢ ثُٔٞثٙلجس ثُل٤٘ز ثُوه٤وز ثُض٢ صضٖٞٔ صقو٣و ثُنٚجة٘ ثُل٤٘ز ُِِْغ  -1

 صطِذٜج ؽٜز ثُضؼجهو

)وهً الخصائص التقنٌة ومقٌاس السلع النوعٌه التً تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها 

للمواصفات والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطاء وتحتوي على مإشرات لواضحة تبٌن ؼاٌة السلع 

ظروؾ  رطوبة، ،سلع )حرارةوؾ بٌئة العمل لتلك المن استخدامها وتتضمن تفاصٌل ظر

 .وؼٌرها( ومتطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾ .......الخزن،

 

 -اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنٌة المقرة من قبل اللجنة الوطنٌة النتقاء االدوٌة.
 ثُووًر ٝثٌُلجءر ثُٔج٤ُز -2

ٝثُٔٚجهم ٘ز ٝمْٔز ّ٘ٞثس دنٚٞٗ ثًٌُٖجس ث٤ٌُٙثُقْجدجس ثُنضج٤ٓز المٌ ّ٘ض٤ٖ  - أ

 .ػ٤ِٜج ٖٓ هذَ ٌٓثهخ فْجدجس ٝصقون ثالًدجؿ ك٢ فْجدجصٚ

  ( ّ٘ٞثس13-1)ثال٣ٌثه ث١ُْٞ٘ : ُِْ٘ٞثس ٖٓ   - ة

  -انكٕٛنخ انُوعٚخ : -خـ 

  1انكٕٛنخ انُوعٚخ )انؼوٕظ انكجٛؽح( ثوعؼ انكهلخ انزطًُٛٛخ نهؼوع 

 ( ٍٛٚزؽأذ ث )هلخ انزطًُٛٛخ( %يٍ انك511-21انكٕٛنخ انُوعٚخ )انؼوٕظ انًزٕقطخ 

 ( ٍٛٚزؽأذ ث )( % يٍ انكهلخ انزطًُٛٛخ51-31انكٕٛنخ انُوعٚخ )انؼوٕظ انصـٛؽح 

  -ثُنذٌر ثُضن٤ٚٚز )ثألػٔجٍ ثُٔٔجعِز( : -3

 ( ٖ3-1ػوه ثالػٔجٍ ثُٔطِٞح ك٢ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز صضٌثٝؿ د٤) 

 ( ّٖ٘ٞثس ػِٔج" ث13ٕ-5ػوه ثُْ٘ٞثس ثُٞثؽخ ِٟذٜج ُالػٔجٍ ثُٔٔجعِز صضٌثٝؿ د٤ ) 

 ِٟخ ثالػٔجٍ ثُٔٔجعِز ثٌٓث" ؽٞث٣ٍج" ك٢ ثالػٔجٍ ثُٚـ٤ٌر 

 3ٗٞع ثُذ٤غ ثُضؾج١ً ٝثِّٞح ثُضؾ٤َٜ )ثُ٘وَ , ثُضأ٤ٖٓ , ثُض٤ِْْ( ٌٝٓجٕ ثالّضالّ ُِٔٞثه -4

 (Domestic Perferenceثالك٤ِٞز ثُٔق٤ِز ) -5

ًٌز ٝؽٞه ػوٞه ٝثػٔجٍ ٓ٘ؾَر ٓٔجعِز ّجدوز ٖٝٔ ثالمضٚجٗ ٝٓوٟ ثُضَثّ ْٝٓضٟٞ ص٘ل٤ي ثُٖ -6

 دٜج 

 3ٕٜجهر صوثٍٝ ك٢ دِو ثُٖٔ٘أ  -4

 (GMP ٜجهرــــــــــــــــــــص٤٘ٚغ ثُِْغ ٣ضطجدن ٓغ ٓضطِذجس ٓٔجًّجس ثُض٤٘ٚغ ثُؾ٤و )ٕ -8

(Good manufacturing practiceٝثُٖٜجهثس ) ٌٟثالم( .......FDA )  ٝعجةن ٜج ك٢  ٤ُ ًٖج ث ُٔ ث

ٞهر ؾ ٌثهذز ُث ٤ُجسٓ  ٝآ ٚز  ٘جه ُٔ  .ث

٤ٗٞٗز ٝثُٔٞثٙلجس ثُل٤٘ز ٝٓؼج٤٣ٌ ثُضأ٤َٛ ثُٔطِٞدز ٝصٞثكن ؽوٍٝ ثالّؼجً ثالّضؾجدز ٌُِٖٟٝ ثُوج -1

 ٝٗٔجىػ ثُٞعجةن ثُو٤ج٤ّز ًٝٞٗٚ ثٟٝأ ثالّؼجً ٝٓضٞثٍٕ ْٝٓ٘ؾْ ٓغ ثٌُِلز ثُضن٤٘٤ٔز 

 ٓور ص٘ل٤ي ثُؼوو -13

 ٓٞهق ثًٌُٖز ٖٓ ثُضْؾ٤َ -11

ذوأ ٓووّ ثُؼطجء ٓٞهق ثُْٔضقٌٞ ٖٓ ثُضْؾ٤َ:ػِٔج ثٗٚ ك٢ ثُضؼ٤ِٔجس ُٔوو٢ٓ ثُؼطجءثس  دجٕ ٣ -12

دجٌُٖٝع دجُضْؾ٤َ ك٢ ثُؾٜجس ثُٔنضٚز ّٝٞف ٣ٚذـ ثُؼوو ٗجكيث ثػضذجًث ٖٓ صج٣ًل ثّضالّ ٕٜجهر 
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ثُضْؾ٤َ ٛيث ك٢ فجٍ  ُْ ٣ٌٖ ثُْٔضقٌٞ ْٓؾَ.ثٓج ثىث ًجٕ ثُْٔضقٌٞ ْٓؾَ ثٝ دٔٞؽخ  

 ثّضغ٘جء ٣ٌٍُٞ ثُٚقز ٖٓ صوو٣ْ ٕٜجهر ثُضْؾ٤َ ك٤ٌٕٞ ثُؼوو ٗجكيث ٖٓ صج٣ًل صٞه٤ؼٚ
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 انؼطبء يكزُعاد انؽاثغ: انوكى
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 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 

 

 انؼطبء يكزُعاد انؽاثغ: انوكى 
 

 مستندات العطاءحول  مالحظات

 

ُؼوه ه٤ج٤ّز  ىػجٗٔ ووّص ٛيٙ ثُضن٤ٚٚز ُِوطجػجس ثُ٘ٔٞىؽ٤ز ٔ٘جهٚزثُ ٝعجةنك٢ ثُٔٞؽٞهر ثُؼطجء  ْض٘وثسإٕ ٓ

 ثُٔ٘جهٚز.ػ٤ِٔز س مالٍ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثٓغ ضذجهُٜج ؽٜز ثُضؼجهو صٖٓ ثُٞعجةن ثألّج٤ّز ثُض٢ 

 

 ٣ٔأل ٓووّ ثُؼطجء ثُؾَء ثُنجٗ دٚ ك٢ ثُ٘ٔٞىػ ف٤ظ ُفّوه د٤ٖ ه٤ّٖٞ أٝ _______________.

٣ضٞؽخ ػ٠ِ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس إًٔجٍ ٛيٙ ثُْٔض٘وثس دقْخ ٓج ٛٞ ٓطِٞح ٝصوو٣ٜٔج ث٠ُ ؽٜز ثُضؼجهو ٖٓ ٖٝٔ 

 ػطجءثصْٜ.

ثًه ك٢ ٗٔجىػ ؽوثٍٝ ثألّؼجً ٣ضذغ ػجٓزً ثُضل٤َٚ ثُٔؼضجه ثُٞ( ثُضذ٣ٞخ)ؽوثٍٝ ثألّؼجً: إٕ صل٤َٚ ثألّؼجً 

 ثُؼطجءثس ٓووٓٞ ٣ووّ إٔ ث١ًٌُٝٞ ُِٖٓضؼجهو ػ٠ِ ثُِْغ ٝثُْٔضنوّ ُضطذ٤ن إؽٌثءثس ٛجٓٔ ثألك٤ِٞز ثُٔق٤ِز. ٛيث ٝ

ُٜيٙ  ثُؼطجء. إٕ ػوّ ثُضو٤و ديُي هو ٣ؤه١ ث٠ُ مْجًر ٓووّ ثألّؼجً ؽوثٍٝ ك٢ ػٜ٘ج ثُٔ٘ٚٞٗ دجُط٣ٌوز أّؼجًْٛ

 ثألك٤ِٞز, ف٤٘ٔج صطذن.

)ح( ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس, ػ٠ِ  8.1ٝكوجً ُِٔجهر ثًٌُٖز ثُّٔٚ٘ؼز: /ٜزؾٗٔٞىػ ص٣ٌٚـ ٖٓ ثُ

ًؾَء ٖٓ ػطجةْٜ, دجٌَُٖ ثُٔطِٞح ك٢ ٝعجةن ص٣ٌٚـ ٖٓ ثًٌُٖز ثُّٔٚ٘ؼز ٓوو٢ٓ ثُؼطجء صوو٣ْ ٗٔٞىػ )ٗٔجىػ( 

 ز, ٝىُي ٌَُ ثُذ٘ٞه ثُٔقوهر ك٢ ًٝهز د٤جٗجس ثُؼطجء.ثُٔ٘جهٚز ثُ٘ٔٞىؽ٤ز ُِوطجػجس ثُضن٤ٚٚ

ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس, ٣ضٞؽخ ػ٠ِ ؽٜز ثُضؼجهو ص٤ٖٔٞ  14ٗٔٞىػ ٝٔجٕ ثُؼطجء: صطذ٤وجً ُِٔجهر 

ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز ٗٔٞىػ ٝٔجٕ ثُؼطجء ثُٞثًه ك٢ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز ثُ٘ٔٞىؽ٤ز ُِوطجػجس ثُضن٤ٚٚز. ًٔج ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ؽٜز 

و ٖٓ إٔ ثُ٘ٔٞىػ ثُٔوّوّ ٣طجدن ؽ٣ٌٛٞجً مٚجة٘ ثُ٘ٔٞىػ ثُٔؼضٔو ك٢ ٝع٤وز ثُؼطجء ْٗذز إ٠ُ ثُض ًّ هًؽز ثُقٔج٣ز ؼجهو ثُضأ

 ٗجكيثً ٝكوجً ُِوٞث٤ٖٗ ثُؼٌثه٤ز ثُٔؼضٔور.ٝٝٝٞؿ ثٌُٖٟٝ ثُض٢ دٔٞؽذٜج ٣ٚذـ ثُ٘ٔٞىػ 
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 استمارة تقدٌم العطاء .9

 

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 {   MED/3/2021]: مناقصة رقم

 {  { 3رقم:  كتاب الدعوة   

  

 

  وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌه) كٌمادٌا(الى: 

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

 التً نقّر باستالمنا اٌاها، نحن [األرقام ادخل]بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فٌها التعدٌالت رقم 

الموقعون أدناه، نتقدم بعطائنا هذا لتقدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق 

 المناقصة، وذلك بمبلػ: 

القٌمة بالدٌنار العراقً باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالدٌنار العراقً بالكلمات ادخل: ] )[   ]  

ٌركً باألرقامالقٌمة بالدوالر االم ادخل: ]( القٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

القٌمة بالٌورو باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالٌورو بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

 

)ٌسّمى فً ما ٌلً "السعر االجمالً للعطاء"( او تلك المبالػ األخرى التً ٌجري تحدٌدها استناداً الى أحكام وشروط 

 . المبالػ أعاله هً وفقاً لجداول األسعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.العقد

 

ثهمَ "ؽوٍٝ ثُٔضطِذجس ك٢ ]ك٢ فجٍ هذٍٞ ػطجة٘ج, ٗضؼٜو دض٤َٙٞ ٝص٤ِْْ ثُِْغ ٝكوجً ُؾوٍٝ ثُض٘ل٤ي ثُٔقوه ك٢  .2

ثمض٤جً ثُؼذجًر )٣ٌٖٔ ُٔووّ ثُؼطجء  [ثُوْْ ثُنجِٓ" ثٝ "دقْخ ٓج ًٝه ك٢ ؽوٍٝ ثألّؼجً ك٢ ثُوْْ ثٌُثدغ"

 ثُٔ٘جّذز(.

 

ٗٞثكن ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو ك٢ ثُوْْ ثُْجهُ ٝثُض٢ ثِٟؼ٘ج ػ٤ِٜج دجُضٌثد٠ ٓغ ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِؼوو  .3

 ك٢ ثُوْْ ثُْجدغ.
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دجٌَُٖ ٝثُو٤ٔز ٖٝٝٔ ثُٔوه  ثألهثءفْٖ ٝٝٔجٕ  ثُوكؼز ثُٔووٓز ٗضؼٜو دضوو٣ْ ٝٔجٕك٢ فجٍ هذٍٞ ػطجة٘ج,  .4

 ٔ٘جهٚز.ٝعجةن ثُ ثُٔقوهر ك٢

 

ٖٓ ًٝهز د٤جٗجس ثُؼطجء ك٢ ثُوْْ  16.1ٗٞثكن ػ٠ِ ثالُضَثّ دٜيث ثُؼطجء, ُٔور ٗلجى ثُؼطجء ثُٔقوهر ك٢ ثُلوٌر  .5

  .ثُغج٢ٗ؛ ٤ّٝذو٠ ٛيث ثُؼطجء َِٓٓجً ُ٘ج مالٍ ٛيٙ ثُلضٌر ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صوذِٞٙ ك٢ أ١ ٝهش هذَ ثٗضٜجء ٛيٙ ثُلضٌر

 

ُِؼوو ث٢ٌُّٔ ٝثدٌثٓٚ د٤٘٘ج, ٤ٌّٕٞ ٛيث ثُؼطجء, ٓغ هذٌُْٞ ثُضق١ٌ٣ٌ ُٚ ٝثٕؼجًًْ ُق٤ٖ إػوثه ث٤ُٚـز ثُٜ٘جة٤ز  .6

َِّ د٤٘٘ج. ُٔ   دض٤ٌّز ثُؼوو, دٔغجدز ثُؼوو ثُ

 

 .مٌ صْضِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطجء  دؼو ثُضو٤٤ْ ٟٝأثألثُؼطجء ؿ٤ٌ ٤َِٖٓٓ دوذٍٞ ٗوًى دأٌْٗ  .4

 

 ٗٞثكن ػ٠ِ ٓؼج٤٣ٌ ثأل٤ِٛز ثُوج٤ٗٞٗز ثُضج٤ُز: .8

 

 ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُوْْ ثألٍٝ. 6.1 لوٌرثُ ٝكن ٓؤِٛز هٍٝ ؽ٤ْ٘جس)ؽ٤ْ٘ز(  إٗ٘ج ٗقَٔ ( أ)

 

 )أ( ٖٓ ثُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس ثُوْْ ثألٍٝ. ٤ُ6.1ِ ُو٣٘ج أ١ صٞجًح ك٢ ثُٔٚجُـ ٝكن ثُٔجهر   ( ح)

فةً جمهورٌةة العةراق ونلبةً جهةة مملوكةة للدولةة إننا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق )ج( 

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات )ب( من  9.0مادة الالمتطلبات بحسب 

من قبل قانونٌاً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصّنعٌن ألي قسم من هذا العقد، ؼٌر مإهلٌن 

التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عةن جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو 

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌةق اعمالنةا مةن قبةل وزارة التخطةٌط  أو بإعالننةا القائمةة السةوداء على  بوضعناصدر أي قرار ٌ )هـ( لم

من التعلٌمةات إلةى مقةدمً  9.0ة ؼٌر مإهلٌن قانونٌاً للمشاركة فً العطاءات خالل المدة المحددة فً الماد

 العطاءات، القسم األول.
 أهمددَ: [ ٛددٞ ثُذ٣ٌددو١ ػ٘ٞثٗ٘ددجٝ ,]االنكزؽَٔووٙ انًٕهووغ ػُووٕاٌ أهمددَ: [ثالٌُضٌٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددجٞهؼٓدددإٔ ػ٘ددٞثٕ  ٗل٤ددو .1

 [ ثالٌُض٢ٌٗٝ ٝثُذ٣ٌو  ]انًُصت أهمَ: [ىثس ث٠ُْٔٔ ثُٞظ٤ل٢  ]االقى أهمَ: [ /ث٤ُْور٤ُْوث ٕإ .]انؼُٕاٌ انجؽٚع٘

 .ص٤ٝٞقجس هو صطِذٜٞٗج مالٍ ثُٔ٘جهٚز  دأ١ ثُٔضؼِوز ثألًٓٞ ًَ ضضجدغّ/٤ّضجدغ ]ػُٕاٌ انجؽٚع االنكزؽَٔٙ أهمَ:

 

 [:السنةادخل]، سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتارٌخ الٌوم 

 التوقٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌؾ أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحتوقٌع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
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5 

 ٔصق يٕخؿ نهكهغ

ؼهى 

ٔاؼظ 

انؼطبء 

 ٗ ان

ندُخ 

 االقزالو 

ؼيؿ 

انشؽكخ 

 ًُزدخ ان

روعٚى 

 انؼؽض

انؽيؿ 

 ٙ غُ  إن

االقى 

ٙ  انؼًه

االقى 

 ٙ انؼًه

انطبص 

ثبنشؽكخ 

يوعيخ 

 انؼطبء 

االقى 

 انزدبؼ٘

ًبظح  ان

 انلؼبنخ 

انشكم 

 ٙ  انصٛعالَ
ٌ  انسدى  ؾ  إن

ؼهى 

ركدٛم 

ًبظح   ان

ربؼٚص 

ركدٛم 

ًبظح   ان

ٓبظاد  ش

 اندٕظح 

روعٚى 

ٕغج  ًَ 

وجود هذه 

 مادة 

(sodium 

meta 

bisulfate )

منتج فً 

 الشركة

 نعم او ال 

ًبظح  ان

ٔنٛخ   اال

ؼهى 

ركدٛم 

ُزح  اًن

ربؼٚص 

ركدٛم 

ُزح  اًن

زعح  إن

ٕازعح  ان

ح  نهؼٕج

زعح  إن

ٕازعح  ان

 نهشؽٚػ

   
  

                

   
  

                

   
  

                

   
  

                

 
 _________________________________)باألرقام(المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ___ (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______  –( وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]مدة التسلٌم: _____________ 
 

   

 رٕهٛغ يوعو انؼطبء: ___________________________

 اإلقـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________ضزـــى يوعو انؼطبء: 
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 114          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 انزبؼٚـــــــــــــــــص:____________________________
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2 3 4 5 6 

 ثهع انًُشأ انكًٛخ انًوعيخ
هٙ ؼهًبا اؽقؼؽ انٕزعح ثبنعُٚبؼ انؼ

 ٔكزبثخ
 االقؼبؼ ٔغؽٚوخ انزٕصٛم

انكؼؽ 

 االخًبنٙ

كًٛخ 
انؼطبء 
وعو  اًن

انجعبػخ 
 انًدبَٛخ 

اقى انشؽكخ 
ُزدخ   اًن

يُشأ 
شؽكخ ان

ُزدخ  اًن

قؼؽ 
 انؼجٕح

قؼؽ انٕازعح 
ازعح   إن

 َٕع انؼًهخ 

ركهٛى انًصُغ/ رككهٛى و 
كزٕظع/ ركهٛى صبنسخ  اًن
انؼؽض/ شؽاء يجبشؽ يٍ 
صبنخ انؼؽض )ركبنٛق 
ُبا( ـهٛق ٔانُوم ظً  انز

 )أ(

جٛؼبد  اًن
ٔانعؽائت 
ٔانؽقٕو 

كزسوخ كٙ  اًن
 زبنخ رؽقٛخ انؼوع

 )ة(

انُوم انعاضهٙ 
 رأيٍٛ / انزلؽٚؾ
ٔانزكبنٛق 
انطبؼئخ ززٗ 
ثهٕؽ يكبٌ 
كزطعو  اًن
ٓبئٙ   انُ
 )ج(

انطعيبد 
ٚخ كًب  انثبَٕ

زعظد كٙ 
خعٔل 
زطهجبد  اًن
 )ظ(

/ DDPانكؼؽ 
انزٕصٛم انًدبَٙ 
انٗ انًكزطعو 

ٓبئٙ  انُ
 ْـ=)أ+ة+ج+ظ(

السعر 
اإلجمالً 

DDP/ 
التوصٌل 

المجانً الى 
مكان 

 مدخالمست
النهائً 
)بالدٌنار 
 العراقً(

 ()هـ5*الكمٌة

             

 
 
 المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ____________________________________)باألرقام( (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______  –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز(  [اج مدة التسلٌم المحددةٌمكن لمقدم العطاء إدر ]مدة التسلٌم: _____________ 
 

   

 رٕهٛغ يوعو انؼطبء: ___________________________

 اإلقـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________ضزـــى يوعو انؼطبء: 

 انزبؼٚـــــــــــــــــص:____________________________



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 009 القسم الرابع: مستندات العطاء

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 

 خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انزٙ قٛزى اقزٛؽاظْب يٍ ضبؼج انؼؽام -أ -3
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.. 

ركهكم 
ًبظح  ان

ؼهى 
ٔاؼظ 
طبء انؼ

 ٗ ان
ندُخ 
اقزالو 
انؼٔؽ
 ض

ؼيؿ 
انشؽكخ 
صُؼ اًن
 ح 

ًبظح  ؼيؿ ان
ٕغُٙ  ان

ٙ االقى   انؼًه
انشكم 
انصٛعاَل
٘ 

ٕزعح  ان
ٕازع ان
 ح 
ٕح  نهؼج

ٕزعح  ان
ٕازع ان
ح 
نهشؽ
 ٚػ

ٛخ  ًك
انؼطبء 
ًوعو  ان

ٔصق 
ًبظح  ان
نهشؽكخ 
صُؼ اًن
 ح

االقى 
 ٙ انؼًه
نهشؽك
ح 

يوعيخ 
 انؼطبء

ًبظح  ان
انلؼبن
 ح

ٕظ  ٔخ
 ِ ْػ
ًبظح  ان

(sodium 

meta 

Bisulfate

)  ٙ ك
ُزح  ي
  انشؽكخ

ٔ ال   َؼى ا

االقى 
انزدبؼ
 ٘
ًبظح  نه

انسد
 و

ٕؾ ان
ٌ 

غٚؽن 
صٕ إن
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ًُشب   ان

ؼهى 
ركدٛم 
انشؽكخ 
يوعيخ 
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01-
AA0-
004 

Digoxin  250 mcg scored 
Tablet 

                     

 

 

 

01-
AA0-
006 

Digoxin  250 mcg/ml  inj (2ml) 
Ampoule 

                     

 

 

 

01-
B00-
005 

Furosemide I.V, I.M/or Slow 
I.V , I.M. inj 20mg/2ml 
Ampoule 

                     

 

 

 

01-
C00-
023 

Propranolol  Hcl 1mg/ml slow 
IV inj  (1ml) Ampoule   

 ك٢ ثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ٝؤمي
865)  ثُضنو٣ٌ ) 

                     

 
 

 
01-
C00-

Labetalol  5mg/ml inj. (20ml) 
Ampoul or vial 
للتخدٌر من قبل وحدات  "وتستخدم اٌضا   

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 114          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

التخدٌر مع امكانٌة استخدامها على الشكل التالً  012
 لعالج حاالت ارتفاع ضؽط الدم الحملً
 pregnancy intiated hypertention  
ملؽم خالل دقٌقة وٌعاد بعد خمسة دقائق  -1 

ملؽم022وكحد اعلى    IV (50)  الحقن
 الورٌدي
ملؽم /ساعة 20 ( IV infusion )عن طرٌق-2
وتضاعؾ الجرعة بعد نصؾ ساعة وكحد اعلى 
ملؽم/ساعة وتعتبر من ادوٌة الخط االول 160

وقد اقر  لعالج حاالت ارتفاع ضؽط الدم الحملً
البروتوكول العالجً من قبل اللجنة االستشارٌة 
  للنسائٌة والتولٌد

 

 

 

01-
C00-
042 

Labetalol HCL 50mg tab 
pregnancyintiated hypertension 1 وٌكون
استخدامه على الشكل التالً لعالج حاالت ارتفاع 
 ضؽط الدم الحملً 

 022ٌن ٌومٌا وتزاد الى ملؽم مرت022العالج الفموي 
ملؽم /الٌوم وٌفضل عدم  02ملؽم مرتٌن وكحد اعلى 

 استعماله فً االشهر االولى من الحمل
 (first trimenster of pregnancy) 

                     

 

 

 

01-
C00-
017 

Metoprolol tartrate 1mg/1ml 
I.V. inj (5ml) Ampoule SEE 
1C  هذَ ٖٓ ُِضنو٣ٌ ث٣ٞج صْضنوّ

ثُضنو٣ٌ ٝفوثس  

                     

 

 

 

01-
D00-
027 

Adenosine inj. 3mg/ml (2ml) 
Vial OR Amp 

                     

 

 

 

01-
D00-
001 

Amiodarone Hcl inj 50mg/ml 
(3ml) Ampoule   SEE 1D  ٣ؤمي

 ) ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ ثالػضذجً د٘ظٌ
976) 

                     

 

 

 

01-
D00-
022 

Verapamil  Hcl inj 2.5mg/ml, 
slow I.V.  (2ml) Ampoule 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 118          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 

 

 

01-
D00-
034 

Lignocaine Hcl 2% 20mg /ml 
2ml Ampoule      ( CCU)            
SEE 1D  ّثُؼ٘ج٣ز ٝفور ك٢ ٣ْضنو 

ثُضنو٣ٌ هٞثةْ ٖٝٔ ٣وًػ ثًٌَُٔر  

                     

 

 

 

01-
E00-
014 

Hydralazine Hcl inj 
20mg/Amp. I.V infusion or 
slow I.V injection 

                     

 

 

 

01-
E00-
018 

Lisinopril (as base) or 
Lisinopril 
(anhydrous),Lisinopril (as 
dihydrate),the same drug( 
with or without water of 
hydration) 10mg Tablet 

                     

 

 

 

01-
F00-
024 

Glyceryl trinitrate  0.5mg 
sublingual Tablet 

                     

 

 

 

01-
F00-
035 

Isosorbide dinitrate  20mg 
(s/r) capsule or Tablet 

0101/ ػ  

                     

 

 

 

01-
F00-
060 

Nimodipine    30mg Tabet   
 ًٝهٛجس ثُؼٚذ٤ز ٌُِٔثًَثُؾِٔز

ثُؼٚذ٤ز ثالٌٓثٛ  
                     

 

 

 

01-
F00-
073 

Glyceryl trinitrate   5mg/ml(5ml 
)Ampoule  
1 mg/ 1ml   فً حالة عدم توفر أو تسجٌل
 المادة بالتركٌز
(5mg/10ml) ٌتم تجهٌز المادة بالتركٌز القدٌم 
(1mg/ml) وتعتبر ؼٌر ملؽٌة لحٌن توفر
 التركٌز الجدٌد
(1mg/1m   10ml amp) ٌمكن اعتماد
 احتٌاج التركٌز

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 111          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

(5mg/ml  5ml Amp) بنفس احتٌاج التركٌز
 
code 01-F00-069 احتٌاج واحد مع                                                                                                                   
وٌإخذ بنظر االعتبار استخدامه ضمن قوائم  
          التخدٌر

 

 

 

01-
F00-
069 

Glyceryl trinitrate   1mg/1ml 
(10ml)  Ampoule   
 1 mg/ 1ml   فً حالة عدم توفر أو تسجٌل
 المادة بالتركٌز
(5mg/10ml) ٌتم تجهٌز المادة بالتركٌز القدٌم 
(1mg/ml) وتعتبر ؼٌر ملؽٌة لحٌن توفر
 التركٌز الجدٌد
(1mg/1m   10ml amp) ٌمكن اعتماد
 احتٌاج التركٌز
(5mg/ml  5ml Amp) بنفس احتٌاج التركٌز
 
code 01-F00-073 احتٌاج واحد مع 
وٌإخذ بنظر االعتبار استخدامه ضمن قوائم  
          التخدٌر

                     

 

 

 

01-
G00-
001 

Dobutamine (as Hcl)l i.v 
infusion  250 mg/vial OR 
Amp(12.5 mg/ml 20 ml) 

 ك٢ ثالػضذجًثّضنوثٓٚ د٘ظٌ ثالمي ٣ضْ
ثُضنو٣ٌ هٞثةْ  

                     

 

 

 

01-
G00-
002 

Dopamine Hcl  inj 40mg/ml, 
(5ml) Ampoule OR vial 

 ك٢ ثالػضذجًثّضنوثٓٚ د٘ظٌ ميثال ٣ضْ
 فجالس
ٝثُّْٔٞ ٝثُوِذ٤ز ثُضنو٣ٌ )  ) 

                     

 

 

 

01-
G00-
009 

Ephedrine  Hcl inj 3% 30 mg / 
ml, slow I.V. injection  1ml 
ampoule ( hypotension 
prevention in epidural/spinal 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 123          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

anaesthesia)  دؼو ثال ٣ْضؼَٔ ال 
                                               ثُضنل٤ق

ث٣ٞج ثُوِذ٤ز ك٢ ٝصْضنوّ --use in 
14DB 

 

 

 

01-
G00-
014 

Noradrenaline  acid tartarate 
/ norepinephrine Bitartarate  
1 mg /ml  ≡ Noradrenaline    0 
mg/ml (2ml or 4ml ampoule)  
I.V infusion ثالهَ ُِقؾْ ٝثالك٤ِٞز  
 ثًٌَُٔر ثُؼ٘ج٣ز ٌٓثًَ ك٢ ٣ْضؼَٔ      
 ك٢ ثٌُة٤ْ٤ز ثُْٔضٖل٤جس ك٢  ٝثُضنو٣ٌ

د٤ٌٔج ٝ ثُٔقجكظجس ٝ دـوثه  

                     

 

 

 

02-
C00-
035 

Omeprazole (as sodium salt) 
40mg/ vial powder for 
reconstitution ,intravenous 
infusion or plus solvent 

دقٌقة 02 -02خالل   infusin   5خالل دقاٌق  
مػ 02ٌعطى   IV . Inj  او     
 code  02 -C00-038     تخضع لقاعدة
    االسعار مع مادة اقل
 ,Tacrolimus) مع كل من  PPIS  استعمال
Clopidogril) 

                     

 

 

 

02-
C00-
038 

Esomeprazole as sodium  
injection 40mg vial                                                                                                                                      
02-C00-035    االسعار  تخضع لقاعدة اقل
    مع مادة
 مع كل من  PPIS  استعمال)
(Tacrolimus, Clopidogril , 
Warfarin  ) ٌجب ان ٌكون بحذر) 

                     

 

 

 

02-
E00-
011 

Mesalazine 1gm/100ml 
suspension or foam enema 

                     

   02-Mesalazine 500mg m\r                      



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 121          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ
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   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

E00-
006 

(modified release)Tablet 

 

 

 

02-
F00-
027 

Glycerine supp:2gm (70% 
w/w glycerin ) 

٤ٙوال٢ٗ ٌَٕ صؼو٣َ) 881/ػ ) 

                     

 

 

 

03-
A00-
001 

Aminophylline dihydrate  
250mg/10ml  equivalent to 
Aminophylline base 197 
mg/10 ml (I.V) inj .  (10ml 
ampoule) 
(plastic or glass amp.)  
 ٣غذش ٓج دضوو٣ْ ثُٔ٘ضؾز  ثًٌُٖز  ٓطجُذز

 ثُؼذٞر ٓغ ثٗلج ثُٔجهر صلجػَ ػوّ
ثُذالّضي ٖٓ ٔٚ٘ٞػٚثُ  ٣ٝؼط٠  

ثُذطب ث٣ًُٞو١ دجًَُم  

                     

 

 

 

03-
A00-
024 

Salbutamol nebules (Respirator 
solution) 0.5% w/v (20ml) 
Note: Home Nebuliser (port Neb 
home compressor Nebuliser with 
solution (salbutamol) (as sulphate 
)  
النٌه وحسب المقرباشكالها الصٌد   دستورٌا ان  
 as لمستحضرات salbutamol ٌكون
sulfate or as base المانع من اعتماد 
  المادة الفعالة بشكل
(as sulphate or as base)  بما ٌعادل
022mcg    
                                                   

                     

 

 

 

03-
A00-
044 

Salbutamol as a 
base100mcg/metered Inhalation 
Aerosol  
salbutamol لمستحضرات as sulfate or 
as base  المانع من اعتماد المادة الفعالة

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 بشكل
                                                                     
mcg 022بما ٌعادل  (as sulphate or as 
base)   وحسب المقر باشكالها الصٌدالنٌه
              دستورٌا ان ٌكون
من ضمن المستلزمات وٌكون استٌرادا)بنسبة  

(من كمٌة االحتٌاج الكلً للبخاخات 0/02   
spacer وٌكون nebulizer عن spacer - 
 ٌفصل ال
Using of propellant 134a  CFC -
free is approved in these 
preparations 
- Salbutamol aerosol 
- Beclomethasone aerosol  

 

 

 

03-
B00-
015 

Beclomethasone 
dipropionate 250mcg/each 
actuation oral inhaler(for 
adults only)                                                                        

ٌُِذجً ٣ْضنوّ  

                     

 

 

 

03-
E00-
002 

Caffiene citrate for neonatal 
apnea , adjunct to extubation 
in preterm infants 
-I.V. infusion initially 20 mg 
/kg then 5 mg / kg once dialy 
starting 24 hr (Caffiene citrate 
1 mg≡ Caffiene base 0mg( 

875 ػ  

                     

 

 

 

03-
E00-
001 

Doxapram Hcl  inj. 20mg/ml,( 
5ml) Ampoule               SEE  3E 

ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي  

                     

 
 

 
03-
I00-

Phospholipids 25 mg ( derived 
from bovine lung lipid extract) 
Beractant + NaCl  9mg .. in water 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 123          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

006 for inj/1ml  (single dose vial  of -
4ml ) intratracheal use only                                                                                                                                                     
(For Intensive care unites for 
children) 
خلو تطلب شهادات  TSE   ( جنون البقر  )  -
 المادة من 
تستعمل المادة فً ردهات حدٌثً الوالدة  -
والخدج فً المستشفٌات التعلٌمٌة التً ٌوفر فٌها 
 -:االتً
ا نابٌب القصبات فً مختلؾ الحجوم *

( *جهاز ناظور الحنجرة بمختلؾ 0/0,5/0)
( . * جهاز قٌاس ؼازات 0القٌاسات )صفر،

  .الدم
از جه  *.اوكسجٌن &    Ambu bagللخداج 
                          التنفس الصناعً للخدج
code 03-I00-007 لقاعدة اقل   تخضع
  االسعار مع

 

 

 

03-
I00-
007 

Calfactant 35mg/ml ( 3 ml ) 
intratracheal suspension 
كو٠ َٓ 2 دقؾْ  code 03-I00-006 
ٓغ ثالّؼجً ثهَ ُوجػور  صنٞغ  

                     

 

 

 

05-
AA0-
069 

Tazobactam as sodium salt 
250mg + piperacillin as 
sodium salt 2gm inj.vial  I.V 
infusion(with or without 
EDTA) 

                     

 

 

 

05-
AA0-
071 

Tazobactam as sodium salt 
500mg + piperacillin as 
sodium salt 4gm   I.V infusion 
(with or without EDTA) 

                     

 

 

 

05-
AB0-
024 

Ceftazidime as pentahydrate 
inj.  1g I.V. Injection +solvent 
water for inj. 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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05-
AC0-
001 

Amikacin as sulphate inj.   
250mg/ml, (2ml)  Vial  OR 
Amp  I.M , slow I.V or I.V 
infusion 

                     

 

 

 

05-
AG0
-059 

Meropenem (as 
trihydrate)1gm Vial I.V , I.V 
infusion 

                     

 

 

 

05-
AG0
-015 

Meropenem (as trihydrate or  
anhydrous) inj 500mg I.V.,I.V  
Infusion Vial  
          

ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ك٢ ٣ْضؼَٔ  
ثُنجٗ ٜثُض٣ٌٔ هثً ك٢  ٣ٌٚف    
ثالفض٤جػ ٖٓ% 51 دْ٘ذز  ٣قضْخ                                                                      
infections in  neutropenic 
patients to be reserve 
antibiotics 
 ثُْٔضٖل٤جس ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ        

 ٝثٌُٔثًَ ث٣ًٌَُٔز ثُق٤ٌٓٞز
)  ثُضن٤ٚٚز  ٌُٔثًَث ثُقٌٝم, ٌٓثًَ

 ك٢ ؽٌثف٤ز ػ٤ِٔجس ثؽٌثء ٣ضْ ثُض٢
 ٝثُؾٜجٍ ٝثُوٓجؽ ٝثُوِخ ثُٚوً

ثًٌَُٔر ٝثُؼ٘ج٣ز ث٢ُٜٔٞ )  
                                                                 

                     

 

 

 

05-
AG0
-063 

Vancomycin as Hcl 1gm  Vial. 
فٍٞ ٓالفظز  Vancomycin :- صذِؾ 

أّضؼٔجٍ دئٌٓج٤ٗز ثُٚق٤ز ٔؤّْجسثُ  
cap ٝأ vial ًـ susp ٖٓ َٕؼخ هذ 

ك٢ ثٌُثهو٣ٖ ٠ٌُِٝٔ ث٤ُٚوُز   
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 ٖٓ 5ّْ2 ٌَُ ِٓـْ 411 -:ثُْٔضٖل٤جس
ثُٔوطٌ ثُٔجء  Distilled  water 

 

 

 

05-
AH0
-039 

Rifampicin 150 mg + Isoniazid 
75mg +Ethambutol 
275mg+pyrazinamide 400mg 
(RHEZ)=KIT                                         

ثٍٝ م٠  ثٌُٔثًَ ك٢ صوثُٝٚ فٌٚ     
 ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ)ثُٔؼ٤٘ز ثُٚق٤ز
 صوثُٜٝج ٝٓ٘غ كو٠) ثُٚو٣ًز ُالٌٓثٛ
0183 ؽِْز ثُنجٗ ثُوطجع ك٢  

                     

 

 

 

05-
AH0
-040 

Rifampicin 150 mg + Isoniazid 
75mg (RH)=KIT                   خط اول                                                                                                               
حصر تداوله فً المراكز الصحٌة 
المعنٌة)المراكز التخصصٌة لالمراض 
فقط ومنع تداولها فً القطاع الخاص  (الصدرٌة

0200جلسة   

                     

 

 

 

05-
AH0
-003 

Ethambutol Hcl  400mg 
Tablet ثٍٝ م٠ 0183 ؽِْز    

                     

 

 

 

05-
AH0
-043 

Pyrazinamide  400mg 
Tablet 0183 ؽِْز عج٢ٗ م٠  

                     

 

 

 

05-
AH0
-002 

Cycloserine  250mg Tablet  م٠ 
0183 ؽِْز عج٢ٗ  

                     

 

 

 

05-
AH0
-050 

Rifampicin 60mg + Isoniazid 
30mg + Pyrazinamide150             
mg or      Rifampicin 75 mg + 
Isoniazid 50 mg + 
Pyrazinamide 150 mg 
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disperable tab  or  tab   ثٍٝ م٠ 
0183 ؽِْز   ثٟلجٍ  

 

 

 

05-
AH0
-051 

Rifampicin60mg + Isoniazid 
30mg   or Rifampicin 75mg + 
Isoniazid 50mg((tab or 
dispersable tab)                                                                                             

ثٟلجٍ ثٍٝ م٠  ك٢ صوثُٝٚ فٌٚ     
 ثٌُٔثًَ)ثُٔؼ٤٘ز ثُٚق٤ز ثٌُٔثًَ

 ثُضنٚ٘

                     

 

 

 

05-
B00-
001 

Acyclovir as sodium salt 
250mg I.V. Infusion  Vial 

                     

 

 

 

05-
B00-
003 

Acyclovir 200mg/5ml 
Suspension 

                     

 

 

 

05-
B00-
007 

Ganciclovir 500mg I.V. 
Infusion Vial 

                     

 

 

 

05-
B00-
004 

Acyclovir  400mg Tablet                      

 

 

 

05-
B00-
065 

Efavirenze 600 mg + 
emtricitabin 200 mg + 
tenofovir dispoproxil ( as   
tenofovir dispoproxil 
fumarate ) 245 mg A455 tab 

ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ  

                     

 
 

 
05-
B00-

Zidovudine 300mg 
+Lamivudine150mg tablet  
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039 (HIV)    50000tab/year 
875 ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ  

 ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ال٣ضْ                     
 ثالفض٤جػ صغذ٤ش صْ ثُٚقز هٝثةٌ هذَ

ّ٘ٞثس ُنْٔز         (2017 - 2021)  
ثالّ ٣َٟٞ ثفض٤جػ  

 

 

 

05-
B00-
040 

Efavirenz(EFZ)600mg Tablet   
or cap 

 0101 ػ ثال٣وٍ دٌٔٛ ُِٔٚجد٤ٖ
0103ػ  

            (  صغذ٤ش ال٣ضْ)  ٝثفـــو ثفض٤جػ
ثُٚقز هٝثةٌ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ  صْ   

 - 1106) ّ٘ٞثس ُنْٔز ثالفض٤جػ صغذ٤ش
ثالٓو ٣َٟٞ ثفض٤جػ (  1110   

                     

 

 

 

05-
C00-
036 

Amphotericin lipid complex 
100mg vial                                                                                                                      
 تكون على قاعدة اقل االسعار مع 
code 05-c00-041 
تصرؾ المادة من قبل مركز نخاع العظم 
ومراكز زرع الكلى ومراكز وردهات امراض 
الج حاالت الخمج ـ ٌستعمل فً ع    . الدم
بفطرٌات الكاندٌدا الشدٌده والخمج الناتج عن 
الفطرٌات المتؽلؽله والتً التستجب لدواء 
االمفوترسٌن العادي او لالدوٌه المضاده 
االخرى او عندما تتعارض تاثٌرات 
االمفوترسٌن العادي الجانبٌه لذلك او عند وجود 
 .عجز كلوي لدى المرٌض
حسب        (972   تم اقرار المادة فً ج)

  070قاعدة اقل االسعار ج 
الؽاء النسب 0270\ج .  

                     

 

 

 

05-
C00-
041 

Liposomal Amphotericin  50 
mg vial  
code 05-c00-036 ٌٕٞهجػور ػ٠ِ ص 
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ٓغ ثالّؼجً ثهَ  

 

 

 

05-
C00-
035 

Voriconazole 200 mg vial: 1 vial 

powder for solution for infusion ≡  
to 10 mg/ml when reconstituted 
as recommended    

 

٣ٌٕٞ ثُذٌٝصٌٍٞ ثُٔؼضٔو الّضنوثّ  •

 -: ثاله٣ٝز ثُٔٞجهٙ ُِلط٣ٌجس ًٔج٢ِ٣

 

A- First line in the treatment 

of undiagnosed causing agent 

in neutropenic  fever or in the 

RCU:- 

1- Amphotericine  ; whether  

lipid complex  or liposomal  

2- If the patient can not 

tolerate  or has renal toxicity , 

the second choice will be 

caspofungin and the other 

choice is Voriconazole 

 

B- When the fungal micro- 

organisim is known  

1- in mucormycosis ; the first 

choice will be Amphotericine 

( any one of them  ) ,  

2- In Aspergillosis ; the first 

choice will be the 

voriconazole , alternative is 

Amphotericine  

3- In case of  candidiasis ; the 
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first choice will be 

caspofungin and 

Amphotericine is the 

alternative choice . 

1315ػ             

 

 

 

05-
C00-
033 

voriconazole 200 mg.tablet          
ٌحصر استعماله فً مراكز امراض الدم -ا

 وزرع النخاع والمراكز السرطانٌة 
(Prophylaxin)فً الحاالت االتٌة   -ب
 ٌستعمل هذا العالج كعالج وقائً من الفطرٌات 
a-high risk neutropenic on 
chemotherapy includes (Acute 
myloid leukemia on 
induction,aplastic anemia 
immunothrapy (ATG)  
b- post allogeneic bone marrow 
transplant in those with chronic 
graft  versus host disease  
 وكمكمل للعالج الورٌدي لنفس المادة وذلك
aspergillosis  ٌستعمل فً عالج -ج
 االلتهابات الناتجةعن الفطرٌات من نوع
 الكمال الفترة العالجٌة الالزمة 

                     

 

 

 

05-
D00-
023 

Sodium stibogluconate inj 
equivalent to 
pentavalant.antimony100mg/
ml (100ml  vial)  or sodium 
antimony gluconate 
100mg/ml 

                     

 

 

 

05-
D00-
026 

Spiramycin  3000000 IU 
Tablet 

                     

 
 

 
06-
AA0-

1ml suspention contain 
100iu\ml(3.5mg)Human 
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001 insulin (rDNA) 
 ( isophane (NPH) SC. 10mlvial 

فيف صْ 883دجُؾِْز ثُْ٘خ ؽ٤ٔغ                     
 ثالٌٓثٛ ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ ٣ضْ
 ثٌُٔثًَ ٝ ثُٖؼذ٤ز ثُؼ٤جهثس ك٢ ثَُٔٓ٘ز

ٝ ثُضن٤ٚٚز  ك٢ ث١ٌٌُْ ػ٤جهثس   
ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس .  

 دجُٞكجء ُال٤ُْٖٞٗ ثُٔ٘ضؾز ثًٌُٖجس ػ٠ِ
 ٍُِٞثًر دٜج صؼٜوس ثُض٢ دجُضَثٓجصٜج

875)  

 

 

 

06-
AA0-
002 

1ml solution contain 
100iu\ml(3.5mg)soluble 
(regular)Human insulin 
 (rDNA)  subcutaneouse 
injection, intravenous 
infusion, intramuscular 
injection.  10mlvial 

 ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ ٣ضْ -ثُقجؽز فْخ
 ثُٖؼذ٤ز ثُؼ٤جهثس ك٢ ثَُٔٓ٘ز ثالٌٓثٛ

 ػ٤جهثس ٝ ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ٝ
ك٢ ث١ٌٌُْ ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس   .  

(  ٤ُُْٖٞالٗ ثُٔ٘ضؾز ثًٌُٖجس ػ٠ِ
 دٜج صؼٜوس ثُض٢ دجُضَثٓجصٜج دجُٞكجء

764) دٌٝصًٍٞٞ  (ٍُِٞثًر  )                                                                       
_   Soluble Insuline or Neutral 
insulin ٖٓ ٌُٖٔٔ٣ٌٟن ػٖ أػطجءٙ ث  
I.V, I.M, S.C ٝث  
I.V Infusion ثُقجؽز فْخ  

                     

   06-1ml suspention contain                      
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AA0-
003 

100iu\ml(3.5mg)  insulin 
Human 
 (rDNA) as( 30% soluble+70% 
isophane )SC  10ml vial 
 ثه٣ٝز ٖٝٔ ٌٙكٚ ٣ضْ -(814 )

 ثُٖؼذ٤ز ثُؼ٤جهثس ك٢ ثَُٔٓ٘ز ثالٌٓثٛ
 ػ٤جهثس ٝ ثُضن٤ٚٚز ثٌُٔثًَ ٝ

ثُؼجٓز ثُْٔضٖل٤جس ك٢ ث١ٌٌُْ . 
 دجُٞكجء ُال٤ُْٖٞٗ ثُٔ٘ضؾز ًٌٖجسثُ ػ٠ِ

 ٍُِٞثًر دٜج صؼٜوس ثُض٢ دجُضَثٓجصٜج
(875) 

 

 

 

06-
AB0-
010 

Glimepiride 2mg  Tablet 
 هثةٌر هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٜج صغذ٤ش ٣ضْ ثٕ

 هجةٔز ٖٝٔ ثُٖؼذ٤ز ثُطذ٤ز ثُؼ٤جهثس
كو٠ ثَُٔٓ٘ز ثاله٣ٝز  

                     

 

 

 

06-
B00-
001 

Glucagon  1mg (equivalent to 
1  I.U as Hcl Biosynthetic )/ml 
with solvent I.V. I.M. S.C inj   
Vial 

                     

 

 

 

06-
C00-
006 

Desmopressin acetate4 
mcg/ml, (1ml) (I.V or I.M or 
s.c) Ampoule 

ثُضنو٣ٌ هجةٔز ٖٝٔ صوًػ  

                     

 

 

 

06-
C00-
043 

Desmopressin acetate 150  
mcg/dose  nasal spray : A 2.5 ml 
bottle containing 1.5 mg/ml  with 
spray pump capable of delivering 
25 doses.- .-       
ٌخصص هذا التركٌز                         
 لالمراض النزفٌة الوراثٌة فقط 
قة ضرورة توفر الفحوصات المختبرٌة المرف
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 بكتاب دائرة 
  -  00/0/0200فً  00050مدٌنة الطب 

  000وحسب الجلسة
-  Patients  with hemophilia A with 
Factor VIII coagulant activity 
levels greater than 5% . 
- Mild to moderate classic von 
Willebrand's disease ( Type I) 
with factor VIII levels greater than 
5% . 
Warning  
- Hyponatremia  
- Pediatric & geriatric patients. 
- Habitual or psychogenic 
polydispsia. 
-Type IIB vonWillebrand's 
disease .( 828) 

 

 

 

06-
C00-
010 

Somatropin recombinant or 
Recombinant  Growth hormone 
vial or pen  Each 1.33 mg =4unit 
or its approved biosimilar 
تحتسب الكمٌة على اساس اوزان 009ج/    
  المرضى
 والجرعة الٌومٌة
 30 mcg/kg/day 
والزام المإسسات الصحٌة المسإولة عن صرؾ 
واوزانهم  المادة بارفاق اعداد المرضى واسمائهم
عند احتساب االحتٌاج وٌعمل بما ورد اعاله 
0200لعام احتٌاج ا ابتداء من   
فً    groth hormonحصر استخدام ال 
   حاالت قصر
المصابٌن بما  القامة عند االطفال واالحداث     
 ٌلً وحسب مامعمول به من قبل الجهات
 (FDA,BNF) : ًنقص  -0 -وكما ٌل
 -0افراز هرمون الطول المشخص  اوقصور
  عجز الكلٌة المزمن

االصابة  -0وقبل عملٌات زرع الكلٌة 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 133          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 -4 (Turner sy)ب
االطفال المصابٌن بنقصان الوزن مقارنه بالعمر 
 small fro) الجٌنً عند الوالدة
gestational age)  
بعد  والذٌن لم ٌصلوا الى الطول المناسب   
 عمر سنتٌن
  

 

 

 

06-
C00-
018 

Vasopressin  20 units/ml,  
(aqueous) (1ml) Ampoule   for 
hospital only   ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي 

ثُضنو٣ٌ ثه٣ٝز هجةٔز  

                     

 

 

 

06-
C00-
044 

Urinary gonadotrophine 
(FSH)…highly purified 75   IU , 

vial , amp,I.M, S.C. powder for  
reconstitutions with solvent or 
solution 
من مصدر بشري على ان تلتزم  الشركة 

ة  بتقدٌم االدلة واالثباتات  العلمٌة المجهز
والتقنٌة فً كل ما ٌاتً:  خلو المنتوج من 
الفاٌروسات والبكتٌرٌا )والبروتٌنات الؽرٌبة))  

priuns 
 filled byالكفاءة على ان تقاس بطرٌقة  ال-  

mass 

                     

 

 

 

06-
C00-
045 

Urinary gonadotrophine 
(FSH/LH)…highly purified 75 

IU/75 IU   ،vial , amp,I.M, S.C .
powder for  reconstitutions with 

solvent or solution 
من مصدر بشري على ان تلتزم  الشركة  

المجهزة  بتقدٌم االدلة واالثباتات  العلمٌة 
والتقنٌة فً كل ما ٌاتً:  خلو المنتوج من 
)  الفاٌروسات والبكتٌرٌا )والبروتٌنات الؽرٌبة)

priuns 
 filled byالكفاءة على ان تقاس بطرٌقة  ال-  

mass 

                     

   06-Urinary human chorionic                      
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C00-
046 

gonadotrophin (HCG)….higly 
purified 5000 IU , vial , amp,I.M, 
S.C. powder for  reconstitutions 
with solvent or solution  
ى ان تلتزممن مصدر بشري عل ( الشركة   
العلمٌة   بتقدٌم االدلة واالثباتات  المجهزة
خلو المنتوج من   :والتقنٌة فً كل ما ٌاتً
  الفاٌروسات والبكتٌرٌا والبروتٌنات الؽرٌبة
priuns 
 filled byال  الكفاءة على ان تقاس بطرٌقة-  
mass                                                      

عمل فً حاالت قصور الؽدة النخامٌة وبعض ٌست
           حاالت العقم لدى الكبار
code 06-c00-021  تخضع لقاعدة اقل
  االسعار مع

 

 

 

06-
C00-
021 

Recombinant  human 
choriogonadotropin alfa 
(250mcg)/0.5 ml = (6500 IU )pre-
filled syring S.C inj    

در بشري على ان تلتزممن مص الشركة   
العلمٌة   بتقدٌم االدلة واالثباتات  المجهزة
خلو المنتوج من   :والتقنٌة فً كل ما ٌاتً
  )الفاٌروسات والبكتٌرٌا والبروتٌنات الؽرٌبة
priuns 
 filled byال  الكفاءة على ان تقاس بطرٌقة-  
mass                                                      
ٌستعمل فً حاالت قصور الؽدة النخامٌة وبعض 
                                   حاالت العقم لدى الكبار
code 06-C00-46  تخضع لقاعدة اقل
 االسعار مع 

0200فً ج  7االخذ بنظر االعتبار الفقرة   

                     

 

 

 

06-
C00-
033 

Recombinant human protein TSH 
(thyrotropine alfa ) injection 0.9 
mg vial  
ٌحصر استخدامها فً هذة المراكز ادناه فقط  
                      لمرضى سرطان الؽدد الدرقٌه
دائره صحه بؽداد / الكرخ / مستشفى  1   
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 الٌرموك التعلٌمً / قسم الطب النووي
الرصافه / مركز الؽدد   /دائره صحة بؽداد -2
ي الصم والسكر  

دائره صحه مدٌنه الطب / قسم الطب   -3
 النووي
دائره صحه نٌنوى / مستشفى االورام  -4
 والطب النووي 
وزاره الصحه / مجلس السرطان / مستشفى  -5
                          االمل / قسم الطب النووي
فٌال( لكل مرٌض 0حٌث ٌتم اخذها بواقع )  

اعطاءه ماده ولمده ٌومٌن متتالٌن وبعد ذلك ٌتم 
الٌود المشع خاصه للمرضى كبار السن 
واالمراض القلبٌه والمزمنه والذٌن الٌقدرون 
على اٌقاؾ عالج الثاٌروكستن لمده شهر مما 
 ٌإدي الى مضاعفات صحٌه للمرٌض 

 

 

 

06-
D00-
001 

Carbimazole  5mg Tablet                      

 

 

 

06-
D00-
007 

Thyroxine sodium or 
anhydrous  Levothyroxin 
Sodium tab 50mcg. 

                     

 

 

 

06-
D00-
008 

Thyroxine sodium or 
anhydrous  Levothyroxin 
Sodium tab 100mcg. 

                     

 

 

 

06-
E00-
018 

Hydrocortisone as sodium 
succinate OR  (Hydrogen 
succinate)  eq. to  100mg  
hydrocortisone. Vial with 2ml 
ampoule solvent for solution 
for injection  OR Act-o-vial 
system , I.M. , , slow I.V, I.V. 
Infusion 
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06-
F00-
020 

Norethisterone  5mg Tablet                      

 

 

 

06-
F00-
017 

Medroxyprogesterone 
acetate  150mg/ml deep I.M 
inj, (1ml) Vial 

                     

 

 

 

06-
G00-
008 

Goserelin acetate implant 3.6mg 
in syring  application  
تنحصر بسرطان الثدي / سرطان      
البروستات/بطانة الرحم المهاجرة / اصحاب 

مٌة البلوغ المبكر/تقلٌل حجم العقد اللمفٌة الرح
 قبل التدخل الجراحً 
تنحصر استطبابات الدواء بسرطان الثدي / 
التهاب البطانة الرحمٌة /اصحاب البلوغ المبكر 
/ سرطان البروستات)ٌحصر استخدام 
فً مستشفٌات  (LHRH analogs)عالجات
االورام فقط) لمرضى سرطان البروستات 
    (امابقٌة االستطبابات كل حسب أحتٌاجه

0259ج/   

                     

 

 

 

06-
IB0-
010 

Zoledronic acid 4mg/5ml 
concentrate for I.V. infusion 
   

                     

 

 

 

06-
J00-
003 

cabergoline 0.5mg tab 
.  ثُؼوْ ًٌَٓ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ

 ثُْٚ ثُـوه ٌٝٓثًَ ثالٗجد٤خ ٝثٟلجٍ
0131ٝث١ٌٌُْ      

                     

 

 

 

06-
J00-
004 

Clomiphene citrate 50mg 
Tablet 

                     

 

 

 

06-

K00

-008 

Atorvastatin calcium 

trihydrate or Atorvastatin 

calciumΞAtorvastatin40mg 
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coatedTablet 

 

 

 

07-
A00-
009 

Methylergometrine 
(Methylergonovine) maleate 
200mcg/ml, (1ml) Ampoule 

 ثفض٤جػ+  ث٤ُٝز ٙق٤ز ًػج٣ز ٌٓثًَ
   ثُْٔضٖل٤جس
 ػ 986
 ثال٤ُٝز ثُٚق٤ز ٌٓثًَثٌُػج٣ز 
878ػ  ( ٝثُْٔضٖل٤جس  ) 

                     

 

 

 

07-
A00-
012 

Oxytocin 10units/ml   I.V , I.M  
,& slow  I.V  Infusion inj (1ml) 
Ampoule 

                     

 

 

 

02-
C00-
013 

                                                                         
Misoprostol 200 mcg (synthetic 
prostaglandin analogue) Scored 

or plain Tablet 
ٌقتصر استعماله فً اقسام النسائٌة والتولٌد فً 
-0المستشفٌات )التعلٌمٌة وؼٌر التعلٌمٌة ( 

اسبوع )اسقاط  00ل من ٌستعمل فً حاالت اق
 -0منسً ،اسقاط جراحً ،اسقاط ناقص ( 

(ماٌكروؼرام عن طرٌق 022ٌعطى العالج )
الفم او المهبل وتعاد الجرعة كل اربع ساعات 

 ( ساعة كحد اقصى00ولمدة )
-09 -( اسبوع 00فً حاالت الحمل من ) -0  

اسبوع 07-00-اسبوع ٌستعمل كاالتً : أ
 ساعات 9ل (ماٌكروؼرام مهبلً ك022)

اسبوع  09-00 -وبواقع اربع جرع فقط. ب
(ساعات 9(ماٌكروؼرام مهبلً كل )022)

 وبواقع اربع جرع فقط . 
مالحظة :ٌشترط عدم وجود عملٌة قٌصرٌة 
سابقة او اي عملٌة فً الرحم بالنسبة للفقرة 

(0,0) 
وان وجدت حٌنئذ تشكل لجنة طبٌة للبث فً  

 الموضوع .
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 cytoticد الوالدة ٌعتبرفً حالة النزؾ بع -5 
tab 

الخط الثانً من العالجات التحفظٌة)حٌث ٌعد  
 ( oxytocinوال  metherginال 

الخط االول وتكون الجرعات هنا 
(ماٌكروؼرام عن طرٌق الفم او تحت 022)

 اللسان او فً المقعد 

 

 

 

07-
B00-
004 

Atosiban as acetate inj:7.5mg 
/ml (5ml )Vial 

                     

 

 

 

07-
DA0-
004 

Ethinyloestradiol 30mcg+ 
levonorgestrel 150 mcg  
Tablet 

                     

 

 

 

07-
DB0-
003 

Norethisterone 350mcg 
Tablet 

                     

 

 

 

07-
E00-
028 

Oxybutynin HCl 2.5mg /5 ml  
Elixir 

                     

 

 

 

01-
E00-
063 

Tamsulosin-HCL 0.4mg 
equivalent 0.367mg 
Tamsulosin modified release 
Capsule or tab (  ٚٓ٣قٌٚثّضنوث 

ثُذ٤ُٞز ثُْٔجُي ُؾٌثفز  

                     

 

 

 

08-
AA0-
009 

Iron-dextran inj 50mg/ml, 
(2ml Ampoule) by deep I.M or 
slow I.V or by slow I.V 
infusion 

                     

 
 

 
08-
AA0-

Iron sucrose complex of ferric 
hydroxide with sucrose 
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014 containing 2% ( 20mg/ml) i.e. 
iron (as iron sucrose )inj. 
20mg/ml (5ml) Ampoule   

0163\ػ  
كو٠ ُِْٔضٖل٤جس  

 

 

 

08-
Ab0-
002 

Romiplostim 250 mcg vial powder 
for solution  for s.c injection  
مالحظة: ٌحدد استعماله كخط ثانً لعالج  
مرض تكسر االقراص المناعً للمرضى الذٌن 
 ال ٌستجٌبون لعالج الخط االول
 (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)                                                                                                           
والٌمكن اجراء عملٌة رفع طحال الي سبب او   
للمرضى الذٌن تجرى لهم عملٌة رفع طحال 
والٌستجٌبون لهذه العملٌة ...على ان ٌحصر 
 استعماله فً مراكز امراض الدم حصرا

                     

 

 

 

08-
B00-
015 

folinic acid 15mg (as calcium 
folinate or as calc.leucovorin) 
capsule or Tablet               
 
 ػ                                        

 ٌٓثًَ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣ق0101ٌٚ/
ثُوّ ثٌٓثٛ ثٌُٔثًَثٌُْٟج٤ٗز ٝ    

                     

 

 

 

08-
B00-
019 

Folinic acid 50mg/5ml 
ampoule (as calcium folinate 
or as calc.leucovorin) 
                                                     

 ٌٓثًَ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣ق0101ٌٚ/ ػ
ثُوّ ثٌٓثٛ ثٌُٔثًَثٌُْٟج٤ٗز ٝ    

                     

 

 

 

08-
B00-
005 

Hydroxycobalamin 
1000mcg/ml  (1ml) Ampoule 
,I.M  inj 
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08-
B00-
025 

Folic acid 400mcg Tablet 
ثُٚق٤ز ثٌُػج٣ز هٞثةْ ٖٝٔ  

                     

 

 

 

08-
C00-
001 

Recombinant human 
erythropoietin (alfa rh Epo) 
2000 I.U per vial or PFS  sol. 
for inj without human serum 
albumin, HAS Free)  Or its 
approved biosimilar (alfa or 
Zeta) 
ضمن  ( Epoetin zeta ) تقر مادة 
القائمة االساسٌة بالمستوى االول باحتٌاج 
    ضمنً مع
     (erythropoietin alfa ) 

007ج0207ج  0200ج   ,  0200ج
0200،ج  

                     

 

 

 

08-
C00-
004 

Recombinant human 
erythropoietin (alfa rh Epo) 
4000 IU per PFS or vial sol. 
For inj ( Solution without 
human serum albumine,HAS 
Free). Or its approved 
biosimilar (alfa or Zeta) 
ضمن  ( Epoetin zeta ) تقر مادة   
القائمة االساسٌة بالمستوى االول باحتٌاج 
   ضمنً
     (erythropoietin alfa ) 

007ج0200،ج 0200ج0207ج0200ج  

                     

 

 

 

08-
C00-
009 

Epoetin α 10000IU/1ml,S.C&I.V  ،
prefilled Syring  for injection 

-code 08تخضع لقاعدة اقل االسعار مع 
c00-017 
و ٌتم تقدٌر االحتٌاج اعتمادا على اعداد 
المرضى المحتاجٌن للعالج وبدقة عن طرٌق 
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اللجان االستشارٌة وبالتنسٌق مع قسم تقدٌر 
 الصحٌة الحاجة والدوائر

وٌحصر فً االستطبابات االتٌة)امراض الدم ( 
:- 

 MDS-Lowمرضى اعتالل نخاع العظم )-أ
risk بشرط ان تكون نسبة )erythropoietin 

 MIU/ml 522اقل من 
مرضى فقر الدم الناتج عن استخدام العالج -ب

الكٌمٌاوي بشرط ان تكون تكون نسبة 
Hb=8g/dl فاكثر 

 

 

 

08-
C00-
017 

Darbepoetin alfa 300 mcg pfs 
or prefilled disposable 
injection device sc,iv  

 ثُوّ ثٌٓثٛ ٌُٔثًَ ٓنٚٚز
  ثٌُْٟج٤ٗز
 code 08-c00-009 ُوجػور صنٞغ 

ٓغ ثالّؼجً ثهَ  
 ثٌٓثٛ)ثالص٤ز ثالّضطذجدجس ك٢ ٣ٝقٌٚ

 -: ( ثُوّ
ثُؼظْ ٗنجع ثػضالٍ ٠ٌٝٓ-أ  (MDS-

Low risk) ٌٟٖصٌٕٞ ثٕ د ِٗ  

                     

 

 

 

08-
D00-
002 

Heparin sodium  5000 IU/ml  
SC.,I.V. inj ( 5ml) Vial 
 ثُٚق٤ز ثُٔؤّْجس ػ٠ِ ثُضج٤ًو ٣ضْ 

 ٤ُِٝ دجُٞفوثس ثُؾٌػز فْجح ػ٠ِ
  دجُقؾْ

ثُؼ٢ِٔ ثالّضنوثّ ٝٛٞ  

                     

 

 

 

08-
D00-
003 

Protamine sulphate 10mg/ml 
(with minimum of  90 anti-
heparin IU/mg) slow I.V. over 
10 minutes (5ml) IVor  I.V. 
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and S.C Ampoule OR Vial  and 
the giving quantity according 
to the lab. Analysis  د٘ظٌ ثالمي ٓغ

ًّْٔٞ ثهًثؽٚ ثالػضذجً  

 

 

 

08-
D00-
009 

Warfarine sodium   1mg 
Tablet 

                     

 

 

 

08-
D00-
010 

Warfarine sodium  3mg 
Tablet 

                     

 

 

 

08-
D00-
011 

Warfarine sodium  5mg 
Tablet 

                     

 

 

 

08-
D00-
013 

Enoxaparin sodium 40mg  
(4000 IU anti Xa(anti 
thrombotic effect))/0.4ml 
S.C/ intra arterial  Injection 
prefilled syringe  (intravasular 
i-e intra arterial line only 
in(extra corporeal circulation)  
Or its approved biosimilar 

                     

 

 

 

08-
E00-
020 

Ticagrelor  90 mg film coated 
tablet  
( Clopidogrel 75 mg tab ) بنسبة

من احتٌاج العراق من مادة % ( 02)  
   :ولالستطبابات التالٌة  
(PCI  )    التداخل القسطاري االولً-أ                                
( Platelet)  والمشخصٌن عن طرٌق
 (Clopidogrel 75 mg tab) جهاز

المرضى ؼٌر المستجٌبٌن لعالج  -ب  
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(Agregometer)  ًوٌحدد صرفه ف
لقسطرةمراكز القلب وشعب ا  

 clopidogrel مع قٌام قسم تقدٌر الحاجة
( من 02بتطبٌق القرار واحتساب نسبة )%

    كمٌة احتٌاج مادة
0209جلسة   

 

 

 

08-
F00-
009 

*Recombinant human tissue 
type plasminogen  activator  
50mg/ Vial (Alteplase)                                                                                                                                       
set=2vial 

                     

 

 

 

08-
G00-
002 

Tranexamic acid  100mg/ml 
inj. (5ml)  Ampoule 

                     

 

 

 

08-
H00-
008 

Recombinant Factor VIII, 500 
IU Injection(HAS Free)  

ٝثُٞهج٣ز ُؼالػ      (  ٖٓ٘أ ث١ ٖٓ مج٤ُز
ف٤ٞث٢ٗ ثٝ د١ٌٖ )  

875ػ ٓؾج٤ٗز ًذٞجػز صٞك٤ٌ     (FOC) 
(recombinant Foctor vIII 250 
IU) ص٤ِ٤ٌٔز ؽٌع صؼضذٌ ًٜٞٗج  دْ٘ذز  

ثفض٤جػ ٖٓ% 01  (recombinant 
Foctor vIII 500 IU) ث٢ٌُِ 

                     

 

 

 

08-
H00-
014 

VonWillebrand Factor / 
Coagulation Factor VIII Complex 
(Human)  powder and solvent for 
solution for injection or infusion in 
percent as follow:- Vwf\Factor VIII 
1:1 to 2:1  
In adult & pediatric patients with 
von willebrand disease 
فحوصات المختبرٌة المرفقة ضرورة توفر ال -

فً  00050بكتاب دائرة مدٌنة الطب 
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000وحسب الجلسة  11/9/2012 )  
 للحاالت التالٌة   وٌحصراستخدامه  
Indicated in sever cases of   
VonWillebrand  disease  
A- Lifethreating  condition ( CNS  
bleeding , GIT  bleeding , trauma  
B- In case of bleding from other 
site Necessite urgent  blood  
transfusion  
C- in case of surgery  

0200\ج 009ج  

 

 

 

08-
H00-
006 

Recombinant   Factor VII a  
(Eptacog alfa ()Activated) 
      I.V. inj  ،0mg  vial    inject 

slowly over 2 to 5 minutes   or its 
approved biosimilar                                                               

المانع من اعتماد الشكل الجدٌد )سرنجة تحتوي 
على المذٌب ( لضمان سرعة حقن العقار عند 
 حاالت  النزؾ الشدٌدة  

                                                                                  
تعدل دواعً االستعمال المقره للعامل السابع 

 نقص العامل السابع الوراثً   -0وٌحصر كاالتً 
) A 0مرض نقص العامل الثامن )هٌموفٌلٌا--0

 -مع وجود المضادات عالٌة االستجابة 
(inhibitors with high responders2-  

 اعتالل عمل االقراص الوراثً من نوع --0
Glannzmans thrombasthenia- 

-Bernads-soulier 
 والؽٌر المستجٌبن لنقل االقراص

 0205مع مراعاة الشروط الواردة فً الجلسة 
 لالؼراض االستٌرادٌة  0200و

على ان ٌتم تقدٌم تقرٌر عن العامل السابع بعد 
مرور عام على استخدام االدوٌة الخاصة 
 بالعامل السابع 

                     

 

 

 

08-
H00-
007 

Plasma protein fraction 
(human) 5% i.v. infusion  i-e   
1ml contains: Human serum 
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protein 50mg of which: 
Albumin approx 31mg    
Human Immunoglobumin 
approx 10mg   (Ig G  , Ig A,   Ig 
M) 

 

 

 

08-
H00-
005 

Factor IX, 500 IU Injection  
(Recombinant) 

0148ٝػ 0136ػ  

                     

 

 

 

08-
H00-
016 

Fibrinogen 
concentrate(Human):-  
Lyophilized powder for 
reconstitution 900 mg to 
1300 mg for reconstitution 
with 50 ml of sterile water 
for injection- 
 
For  Treatment of acute 
bleeding episodes in 
patients with congenital 
fibrinogen deficiency 
including afibrinogenemia 
& hypofibrinogenemia Not 
indicated for 
dysfibrinogenmi  
ٌحدد صرفه فً مراكز وشعب امراض 
 الدم النزفٌة

0200\ج  
854 

                     

 
 

 
08-
H00-

Factor XIII concentrate ( 
Human) Lyophilized 
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017 concentrate  for 
reconstitution:-1000- 1600 
units for reconstitution in 20 
ml . Indicated for routine 
prophylactic treatment of  
congenital Factor XIII 
deficiency (828) 

 

 

 

08-
I00-
002 

 Sodium chloride 0.8766g 
(15mmol/l)+Potassium chloride 
0.6710g(9mmol/l)+Potassium 
hydrogen 2-Ketoglutarate0.1842g 
(1mmol/l)+Magnesium  chloride 
6H2O 0.8132g 
(4mmol/l)+Histidine Hcl .H2O 
3.7733g(18mmol/l)+Histidine 
27.9289g(180mmol/l)+Tryptopha
n 0.4085g(2mmol/l)+Mannitol 
5.4651g(30mmol/l)+Calcium 
chloride .2H2O 
0.0022g(0.015mmol/l)/1000ml ,in 
Water for inj Osmolality 
310mosmol/Kg ,An ion CL- 
50mEq ,2000ml 

                     

 

 

 

08-
I00-
003 

Cardioplegia infusion 20 ml 
ampoule: containing in 20 ml 
: magnesium chloride BP 3.26 
g , potassium chloride BP 
1.193 g , procaine 
hydrochloride BP 272.8 mg , 
also present :disodium  
edentate BP. sodium 
hydroxide BP and water for 
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injection 

 

 

 

09-
AA0-
004 

Vitamin  A 4000 units Capsule 
or tablet                                                                                                                                                                   

ث٤ُّٞ ك٢ ًذُْٞز ٖٓ ثًغٌ ٣ؼط٠ ال  
. ُِقٞثَٓ ٣ؼط٠ ال  

                     

 

 

 

09-
AB0-
002 

Vitamin  B1- (Thiamine Hcl)  
50mg/ml, (2ml) Ampoule 

                     

 

 

 

09-
AD0-
002 

Alphacalcidol  1mcg soft 
gelatin Capsule 

                     

 

 

 

09-
AD0-
005 

Vitamin D2 (Ergocalciferol or 
calciferol)  15mg (600000 IU) 
/1.5ml I.M. , oral solution  
(1.5ml Ampoule)  (for adults 
only) 

                     

 

 

 

09-
AD0-
001 

Alphacalcidol  0.25mcg 
(1alphahydroxy 
cholecalciferol) soft gelatin 
Capsule 

  0161ػ
 هثةٌر هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٜج صغذ٤ش ٣ضْ ثٕ

 هجةٔز ٖٝٔ ثُٖؼذ٤ز ثُطذ٤ز ثُؼ٤وثس
كو٠ ثَُٔٓ٘ز ثاله٣ٝز  

                     

 

 

 

09-
AF0-
006 

Vitamin K1 -
(Phytomenadione) mixed 
micelles (Vit. K1-MM)  
2mg/0.2ml Paediatric oral 
and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 148          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 

 

 

09-
AF0-
007 

Vitamin K1-
(Phytomenadione) mixed 
micelles inj (Vit. K1-MM) 
10mg/ml  (I.V. inj or slow I.V. 
inj (withen 30 sec) (1ml) 
Ampoule 

                     

 

 

 

09-
B00-
025 

500 ml container ( 20%)  contain 

Energy as following :- 

-   Electrolyte                            ---

----------- 

- Energy                                8000   

±  500          Kj/L 

-Nitrogen                               -----

---------- 

Other components may contain 

soya oil, glycerol , purified egg 

phospholipids, phosphate, 

omega-3 acid triglycerides, fish 

oil, palm oil , or coconut oil. 

ك٢ ثُض٤ًٌذز ثُٞثفور ٣ٌٖٔ إٔ صقض١ٞ 

 otherثُض٤ًٌذز ػ٠ِ ًِٜج أٝ ؽَء ٜٓ٘ج

components : ٞثه ثُض٢ ثُٔ -ٓالفظز

 أهًؽش صقش ص٤ْٔز 

                     

 

 

 

09-
B00-
023 

500 ml container contain 
Nitrogen, Electrolyte as 
following :- 
 
- Energy*                                     
--------- 
- Nitrogen                                  
7.5-16.5        g/L 
- K+                                           
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25-60          mmol/L 
- Mg+2                                       
2.5-8           mmol/L 
- Na+                                         
43-100        mmol/L 
- Acet-                                       
35-150        mmol/L 
- Cl-                                           
29-100        mmol/L 

Other components as 
following :- 
- Ca+2                                          
0-5               mmol/L  
- Malic acid or dihydro 
phosphate or acid 
phosphate. 

ن أن تحتوي ي التركٌبة الواحدة ٌمك
 otherالتركٌبة على كلها أو جزء منها
components : المواد التً  -مالحظة
 . أدرجت تحت تسمٌة
* = Exclude protein or 
amino acids derived energy 

 

 

 

09-
B00-
024 

500 ml container contain 
Nitrogen as following :- 
-Electrolyte                                    
-Energy *                                      
------- 
- Nitrogen                                     
9-18                g/L 
- Acet-                                         
0-110           mmol/L 
- Cl-                                             
0-40             mmol/L 
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فً التركٌبة الواحدة ٌمكن أن تحتوي 
 otherالتركٌبة على كلها أو جزء منها
components : المواد التً  -مالحظة
 أدرجت تحت تسمٌة 
* = Exclude protein or 
amino acids derived energy 

 

 

 

09-
B00-
026 

100 ml container contain 
Nitrogen , (used only for  
neonate and children) as 
following :- 
-Energy                                   
-------- 
-Nitrogen                                  
9- 15                    g/L 
-Electrolyte                              
-------- 
- Cl-                                          
0-20                  mmol/L  
فً التركٌبة الواحدة ٌمكن أن تحتوي   
 otherالتركٌبة على كلها أو جزء منها
components : المواد التً  -مالحظة
 .   أدرجت تحت تسمٌة

                     

 

 

 

09-
CB0-
001 

Calcium gluconate injection 10% 

w/v amp. or vial(10ml) each ml  

contains anhydrous calcium 

gluconate(usp) (approximately 

0.233 mmol = 0.465 meq. of 

calcium ) or calcium gluconate 

monohydrate(Bp) (approximately 

0.225 mmol = 0.450 meq. of 
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calcium)(I.V infusion) or (slow I.V 

inj.,deep I.M)  or (slow I.V inj.)(I.M 

use not for childern & 

adolesecent) 

 

 

 

09-
D00-
015 

Human albumin  200mg/ml, 
100ml low salts- Aids free 
I.V.Infusion 

                     

 

 

 

09-
D00-
070 

Sodium bicarbonate 8.4% 
slow I.V. ,  I.V. infusion inj 
100ml Vial 

 ثه٣ٝز صغذ٤ش ػ٘و ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي
 ثُّْٔٞ

                     

 

 

 

09-
D00-
067 

Sodium chloride 3% 
hypretonic saline  200ml   or  
250 ml bottle)  
 ػٖ ُضل٣ٌوٚ صقي٣ٌ٣ز ػالٓجس صٞٝغ ثٝ 

ثُٔـي٣جس دو٤ز hypertonic ػ٠ِ ٣غذش 
   ثُؼِذز
( solution ثُؼِذز ػ٠ِ ٣غذش  (ث3%   

                     

 

 

 

09-
Ebf-
001 

Formula for dietary 
management of renal disease 
suitable from birth 
Note:contain low protein 
content  and high 
Whey:casein ratio 

                     

 

 

 

09-
I00-
001 

Sevelamer  carbonate 800mg 
Tablet    For 
hyperphosphataemia in 
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patients on haemodialysis 
 ػ٘و ثُلّٞلجس ثًصلجع ُؼالػ ٣ْضنوّ

ث٤ٌُِز ؿَْ  

 

 

 

09-
F00-
007 

Zinc Sulfate monohydrate 
54.9mg equivlant 20mg 
elemental zinc dispersable 
tablet- 
 ٓوًػ ًٔج ِٓـْ 11ثَُٗي فذٞح صوٌ    
 ثهٗجٙ
 ّ٘ٞثس 4 إ٠ُ إٌٜٔ 5 ٖٓ ٟلجٍُأل 

 ٤ُِْطٌر إٌٜٔ 5 هٕٝ ُألٟلجٍ ِٓؾ 01ٝ
 ثُض٘ل٤ْز ٝثالُضٜجدجس ثإلّٜجٍ ػ٠ِ

ثُ٘ٔٞ ٗو٘ إ٠ُ دجإلٝجكز . 
دٌ ٛٞ   -  

                     

 

 

 

10-
AC0-
006 

Penicillamine 250 mg capsule 
or tablet     
0101/ػ    _ ثالػضذجً د٘ظٌ ثالمي ٓغ   

ّٞثُْٔ ثه٣ٝز ٖٝٔ      _  ٛيٙ ًٝهس
 ثالّج٤ّٚ ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ثُٔجهر

 ثُ٘جهًر ثاله٣ٝز هجةٔز ٖٝٔ ًٝيُي
 ٣ن٘ ك٤ٔج ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ٌؽ٠

كو٠ ثالّج٤ّز ثاله٣ٝز  . 

                     

 

 

 

10-
AC0-
009 

Infliximab 100mg I.V inj  Vial AND 
its approved biosimilar   
(IMN) ًتعرؾ باالسم العلم (reference 
biological drug  وتكون المادة االحٌائٌة
 االصلٌة
االستخدامات المقرة للعقار هً    980 ,579    
   : approved indicationج
 ,Rheumatid arthritis  الرثٌة المفصلٌة -1
 AS (Ankylosing  تشمع الصلب-2
spondylitis) 
   psoriatic  arthritis, الرثٌة الصدفٌة -3
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4- رض كرون والتهاب القولون التقرحً المزمنم   ( 
Chrons disease&chronic 
inflammatory bowel ulcerative 
colitis ) ,              
ٌتم تقدٌر الحاجة والصرؾ من قبل العٌادة  
 الروماتٌزم فً   االستشارٌة التخصصٌة
مستشفى بؽداد التعلٌمً دائرة مدٌنة الطب ، الكرخ )

ى ،البصرة كركوك،بابل ، نٌنو   ) 
وحسب اسماء المرضى وملفاتهم العالجٌة وبأشراؾ  
 اختصاص امراض المفاصل    لجنة من ثالث اطباء
4ال ٌتم اعطاء العالج للعمر من )   سنة  ( 18 – 
 وحسب توصٌة اللجنة االستشارٌة المراض المفاصل
وتضاؾ العبارة الى النشرة الداخلٌة و الداعً   .

لفٌال او العلبة الخارجٌةلتثبٌتها على ا    
 99-6المانع من استخدامه لالعمار من 189ج/

 المراض الجهاز الهضمً
   (chrons disease,ulcerative 
colitisحصرا      
اضافة دوائر االقلٌم كمنذ صرؾ لالدوٌة  )

وحسب كتاب الصٌدلة  0202الباٌولوجٌة اعتبارا من 
  04/90/0299فً  3992المرقم 

9239ج/        

 

 

 

10-
B00-
003 

Colchicin  500mcg Tablet                      

 

 

 

10-
Caa-
004 

   Neostigmine metisulphate  
0.5mg/ml,I.V,I.M,S.C inj (1ml) 

Ampoule  (  )note: to be givin (i.v.) 
for anesthesia and to be 

given(i.m.,s.c.) in case of 
myasthenia gravis 

على ان ٌعطى  I.V,I.M,S.Cتكون طرٌقة الزرق 
( فً I.M,S.C(فً حالة التخدٌر و )I.Vورٌدٌا)

حالة وهن العضالت الوبٌل وادرج  ضمن قائمة ادوٌة 
(           Sugammadexالتخدٌر )انظر مالحظة  

-Reversal of 
Rocuronium&Vecuronium. -used in 

case when prostigmine:- a. Cannot 
be used  .Or b. Can be used with 

sever side effect                           . 
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10-
CAa-
007 

Pyridostigmine Bromide  
60mg Tablet 

                     

 

 

 

13-
F00-
005 

Isotretinoin  10mg Capsule                      

 

 

 

13-
G00-
004 

Clindamycin as phosphate 1% 
topical Solution 

                     

 

 

 

13-
J00-
001 

Acyclovir 5% Cream,                      

 

 

 

15-
AB0-
029 

Fluorouracil  5% CREAM                      

 

 

 

15-
AA0-
002 

Carmustine 100mg I.V. 
Injection 

 ثُؼظْ ٗنجع ًٍثػز ًٌَٓ ك٢ ٣نٚ٘
ثُطخ ٓو٣٘ز ك٢  

                     

 

 

 

15-
AA0-
008 

Cyclophosphamide 500mg 
Injection 

                     

 

 

 

15-
AA0-
010 

Dacarbazine 200mg powder 
for reconstituition vial for inj 
(I.V. Infusion  or I.V. infusion 
and   Intra-arterial perfusion) 
Note: the drug after 
reconstitution and during 
infusion should  be kept out 
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of light 

 

 

 

15-
AA0-
013 

Ifosfamide 2g powder for 
reconstitution for I.V injection 

                     

 

 

 

15-
AA0-
018 

Melphalan 2mg Tablet                      

 

 

 

15-
AA0-
020 

Mesna  100mg/ml, (4ml) 
Injection 

                     

 

 

 

15-
AA0-
024 

Melphalan 50 mg (as HCl) 
powder for reconstitution vial 
( with solvent-diluent )  ٣نٚ٘

 ٓو٣٘ز ك٢ ثُؼظْ ٗنجع ًٍثػز ًٌَٓ ك٢
 ثُطخ

                     

 

 

 

15-
AA0-
028 

Temozolomide 100mg 
capsule 

                     

 

 

 

15-
AA0-
030 

Bendamustine hydrochloride 
100mg vial powder for 
reconstitution  

ٌحصر استخدامة فً مراكز امراض الدم وحسب 
 1018االستطبابات المقرة فً الجلسة 
  Bendamustine vial to be use in :- 
a/ relapse chronic lymphocytic 
leukemia  
b/ relapse low grade non – hodykin 
lymph 
c/ in  chronic lymphocytic leukemia 
in those not fit for RFC and failed 
to respond to R  leukeran 

                     

 
 

 
15-
AB0-

Cladribine (2-CDA) 10mg / 
Vial, 5ml Or 10ml  
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 ث٤ٔ٤ًُِٞج ُؼالػ ثّضنوثٓٚ ٣قٌٚ 020
ٖؼ٣ٌ٤زثُ  (Hairy cell Leukemia) 

 

 

 

15-
AB0-
001 

cytarabine (for S.C, I.V. , 
intrathecal ) 20mg/ml, 5 ml 
vial 

                     

 

 

 

15-
AB0-
022 

cytarabine (for S.C, I.V. 
)100mg/ml, 10 ml vial. 
 20mg/ml ثُض٤ًٌَ ٣ٌٕٞ ثٕ ٣ؾخ ٞٛ     
Intrathecal دط٣ٌوز ثالػطجء فجُز ك٢ 
 ثًَُم

                     

 

 

 

15-
AB0-
028 

5-Fluorouracil  50mg/ml (10 
,20 ,50 ,100) ml   vial for I.V 
inj. Or infusion oR intra-
arterial infusion 

                     

 

 

 

15-
AB0-
019 

Fludarabine phosphate 50mg 
vial, powder for 
reconstitution, for I.V. inj. or 
infusion. 

                     

 

 

 

15-
AB0-
008 

Gemcitabine as Hcl 1g  
powder for reconstitution / 
vial  or concentrate for 
solution for infusion 10 mg / 
ml (1g ) 

                     

 

 

 

15-
AB0-
009 

6- mercaptopurine  50mg 
Tablet 

                     

 

 

 

15-
AB0-
010 

Methotrexate  2.5mg Tablet 
(psoriasis) ك٢ ُالّضنوثّ ٣ٌٚف 
 ػالػ
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15-
AB0-
011 

Methotrexate  inj as sodium 
salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul 
OR vial 
,subcutaneus,intrathecal 

ٝث٤ٌُِز ُِؾِو٣ز  

                     

 

 

 

15-
AB0-
033 

Methotrexate vial 1g base i.v 
infusion 
100mg/ml  ال٣ضؾجٍٝ ثٕ ػ٠ِ 
 ثُض٤ًٌَ

                     

 

 

 

15-
AB0-
034 

Pemetrexed (as Pemetrexed di - 
sodium) in :522mg vial  Folate 

analogue 
تستورد بكمٌات قلٌلة )حصة مرٌض( وٌصرؾ  

ة حصراَ ولمرضى بموافقة لجنة استشارٌ
mesothelioma  :فقط .. للتوضٌح- 

( بمعنى كمٌات محدودة On needحصة مرٌض )
تودع لدى مخازن الشركة والتصرؾ اال عند الحاجة 
ومن قبل لجنة استشارٌة حصراً ولمرضى 
Mesothelioma 
 -ان دواعً االستخدام فً سرطان الرئة هً االتً:

Non Squamous, Non Small Cell 
Lung Cancer(NSCLC)which include 

the following subtypes: 
Adenocarcinoma 
Large cell 
NSCLC NOS(nonspecific subtype) 

It is indicated as neoadjuvant, 
adjuvant, and maintenance in 

locally advanced and metastatic 
non squamous NSCLC as a 

treatment option in first ،second 
and third line treatment in patients 
with performance status 0-2 

                     

 

 

 

15-
AB0-
031 

Decitabine I.V injection  50mg  
vial 
 ثُوّ ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ كو٠ صْضنوّ 
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 ثُوّ الٌٓثٛ ثُضن٤ٚٚز ٝثُؼ٤جهثس
ثُؼظْ ٗنجع ثػضالٍ ُؼالػ,,  MDS كو٠ 

 

 

 

15-
AC0-
002 

Bleomycin  as  sulphate 15000 
units per vial dry powder for 
reconstitution 

                     

 

 

 

15-
AC0-
003 

Dactinomycin  500mcg  
(Actinomycin D) I.V Injection 

                     

 

 

 

15-
AC0-
004 

Daunorubicin 20mg I.V. 
Injection (as Hcl) powder for 
reconstitution vial 

                     

 

 

 

15-
AC0-
008 

Doxorubicin Hcl 50 mg  I.V. inj 
, powder for reconstitution 
vial OR Doxorubicin Hcl 
2mg/ml, 25 ml vial 

                     

 

 

 

15-
AC0-
014 

Mitoxantrone as Hcl , 
concentrate for I.V. infusion, 
2mg/ml, 10 ml vial 

                     

 

 

 

15-
AC0-
019 

Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml 
vial OR Epirubicin Hcl 50 mg 
(powder for reconstitution ) 
vial. 

                     

 

 

 

15-
AC0-
018 

Doxorubicin Hcl (pegylated 
liposomal )conc.for i.v 
infusion 2mg/ml(10ml vial )i.e 
inj pegylated   Doxorubicin 
Hcl 2mg /ml incapsulated in 
liposomes 

                     

   15-Etoposide concentrate for I.V.                      
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AD0-
004 

infusion 20mg/ml, 5 ml vial 
OR Ampoul 

 

 

 

15-
AD0-
006 

Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 
10 ml vial or ampoul. 

                     

 

 

 

15-
AD0-
007 

Vincristine sulphate Injection  
1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. 
adminstration only not for 
intrathecal 
adminstration.  ٣ٌٟن ػٖ ٣ْضؼَٔ

ثمٌٟ ٣ٌٟوز دأ١ ٤ُِٝ كو٠ ث٣ًُٞو  

                     

 

 

 

15-
AD0-
011 

Vinorelbine as tartrate , 
concentrate for I.V. infusion 
10 mg/ml, 5 ml vial. 

                     

 

 

 

15-
AD0-
015 

Vinorelbine as tartrate 30 mg  
capsule 

                     

 

 

 

15-
AE0-
003 

Recombinant asparginase (E-
coli type ) 10.000 unit vial 
powder for concentrate for  
solution for infusion 

                     

 

 

 

15-
AF0-
011 

Octreotide  0.05mg/ml 
Injection 

                     

 

 

 

15-
AF0-
003 

Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion 
                                                                                                                                                              -: Cisplatinفٌما ٌخص 

ال ٌوجد مستحضر خاص ٌعطى عن طرٌق التسرٌب 
 sol. orالبرٌتونً .. ونفس المستحضر )

powder ٌستخدم لكال الطرٌقتٌن أي بمعنى أن )
 المستحضر المثبت علٌه طرٌقة االعطاء بالزرق
الورٌدي ٌمكن استعماله عن طرٌق التسرٌب 
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 البرٌتونً 

 

 

 

15-
AF0-
008 

Carboplatin 10mg/ml (45ml) 
Vial  i-e 450mg/45ml 

                     

 

 

 

15-
AF0-
038 

Capecitabine 500mg tablet                      

 

 

 

15-
AF0-
010 

Hydroxyurea  500mg Capsule    
 ثٌٓثٛ ٌٓثًَ ك٢ ًؼالػ ٣ْضنوّ ث٣ٞج

 ثُوّ كوٌ ٌٓٛ ٝمجٙز ثًُٞثع٤ز ثُوّ
 (sickle cell anemia ثُٔ٘ؾ٢ِ

                     

 

 

 

15-
AF0-
018 

Methyl prednisolon (as sod. 
Succinate) 250 mg  IM,slow 
IV,IV infusion inj 

                     

 

 

 

15-
AF0-
005 

Oxaliplatin 100mg/vial 
powder for reconstitution  
I.V.Infusion OR concentrate 
for I.V. infusion 5mg/ml , 20 
ml vial. 

                     

 

 

 

15-
AF0-
031 

Tretinoin 10mg capsule (ALL-
trans retnoic acid) 

                     

 

 

 

15-
AF0-
036 

Trastuzumab( HER2)( Recombinant 
) 440mgor 420mg/Vial  or it,s  
approved biosimilars   
HER2  الخاص (CD)   الٌستورد اال بعد توفر
   فحص
 (Cluster of difference = CD )CD اي 
   بالعقار  ٌجهز مع الفحص
الخلٌة لبٌان  وهً معلمات اورام خاصة على جدار  
    ٌوفر هذا المعلم ..   تحسس الورم الى عقار معٌن
  HER/2/neu فً المختبرات 
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 ج1056
9289\ج  

 قاعدة اقل االسعار مع
Trastuzumab 600mg 

 

 

 

15-
AF0-
072 

Trastuzumab 600mg / 5 ml 
solution for injection vial  S.C   

0176\ػ  
ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور  

15-AF0-036 
 CD (Cluster of  difference = 
CD ) كق٘ صٞكٌ دؼو إال ًه٣ْضٞ ال   
HER2  ٗثُنج CD)) ٓغ ٣ؾَٜ أ١ 

دجُؼوجً ثُنجٗ ثُلق٘  ٓؼِٔجس ٢ٛٝ  
 ُذ٤جٕ ثُن٤ِز ؽوثً ػ٠ِ مجٙز أًٝثّ

 صقِ

                     

 

 

 

15-
AF0-
030 

Octreotide as acetate 20mg 
microspheres powder for 
suspension   vial (supplied 
with 2.5 ml diluent filled 
syringe)  

 دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور
04) ث٢ُٟ٘ٞ -af0-069) 0158 ػ  

ثُؼِٔوز ُوثء ٣نٚ٘  ( acromegaly) 
ًجالص٢ ثالفض٤جػ ٣ٌٕٝٞ فٌٚث  : 

04 ثٌُٞه ٖٓ 70% -AF0-030 
04 ثٌُٞه ٖٓ 30% -AF0-059 

                     

 

 

 

15-
AF0-
069 

lanreotide acetate 90 mg sol. 
for Inj (PFS) Autogel 

 دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور
04) ث٢ُٟ٘ٞ -af0-030) 
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15-
AF0-
059 

 
 
 

(microsphere powder for aqueous 
suspension) Octreotide 30mg  (as 
acetate  )vial 

 (in form of microspheres  )
supplied with 2.5ml diluent filled 
syringe  

( ، استخدامه  acromegalyلداء العملقة ) 
الحتٌاج مرضى االورام ) احتٌاج منفصل ( ، 

 metastaticوٌصرؾ للمرضى المصابٌن  
pancreatic Neuro-endocrine tumer  

 ( 169، الجلسة )
 ج9239

( قاعدة اقل االسعار مع المادة بالرمز 9261ج )
 (af0-070-95الوطنً )

                     

 

 

 

15-
AF0-
070 

lanreotide acetate 120 mg 
sol. for Inj (PFS) Autogel   

0158\ػ  
 دجٌَُٓ ثُٔجهر ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور

04) ث٢ُٟ٘ٞ -af0-059) 

                     

 

 

 

15-
AF0-
051 

Bortezomib( as mannitol boronic 
ester )inj.3.5 mg i.v, s.c  vial                                                                                                                                                                         
ٌستعمل للحاالت المعندة للعالج التقلٌدي وؼٌر 
المناسبة لؽرس نخاع العظم فً ورم لٌفً العظم 
                                             ,    (multiple myloma) المتعدد الخالٌا
ٌحدد صرؾ العقار للمرضى المصابٌن بأبٌضاض الدم 
 النقٌانً المتعدد
( Multiple Myloma) فً الحاالت التالٌة:- 

المرضى الذٌن لدٌهم أنتكاسة - أ   (relapse)                                                                                                                                                                  
 .(Refractory disease) أو مرض متعند

المرضى الذٌن لدٌهم قصور كلوي نتٌجة  - ب
 .للمرض

المرضى الذٌن لدٌهم مرض شرس - ت  
(aggressive disease)                                                                                                                                
والذٌن قد ٌستفادون من عملٌة زرع الخالٌا الجذعٌة 
 ."الذاتٌة مستقبال
 
أن ٌحدد الصرؾ فً المستشفٌات والمراكز التً  •
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أمراض الدم  ٌتوفر فٌها وحدات متخصصة لعالج
 .السرٌرٌة

 

 

 

15-
AF0-
044 

Bevacizumab 400 mg ;concentrate 
for intravenous infusion 25mg/ml, 
16 ml viaOr its approved biosimilar 
                                                          :   لسرطان الثدي  اٌقاؾ استعماله
ان دواعً االستخدام هً كاالتً فً                
 الحاالت التالٌة
 سرطان القولون المنتشر •
Metastatic colorectal carcinoma                                                    
 سرطان الكلٌة المنتشر •
Bevacizumab in combination with 
IFN- alpha a treatment option for 
first line  
Treatment of patients with 
metastatic renal cell carcinoma, 
clear cell histology 
With good or moderate prognostic 
features 
Poor prognostic features include 
three or more of the following: 
LDH>1.5 times upper limit of 
normal 
Corrected serum calcium level> 
10mg/ dl 
Interval of less than a year from 
original diagnosis to the start of 
systemic therapy 
Karnofsky performance score<=70 
Two or more sites of organ 
metastasis 
ٌعاد النظر بهذا االستخدام بعد توفر عالج     
 •                                  sunitinibال
 سرطان المبٌض المنتشر
Second line treatment for recurrent 
or metastatic epithelial ovarian 
tumor  
And in combination with 
chemotherapy   • فٌما ٌخص اورام الدماغ
 Glioblastoma) ٌعطى العقار فقط لنوع
multiforme ) 
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9205ج /  
9299\ج  

 Bevacizumab 400 ) ٌرفع استخدام مادة
mg )  ألمراض شبكٌة العٌون 

9288ج  

 

 

 

15-
AF0-
061 

Arsenic trioxide(Concentrate for 
intravenous infusion) 1mg/ml 10 ml 
amp. 
 to be use in :-  

ٌحصر استخدامة فً مراكز امراض الدم وحسب 
 1018االستطبابات المقرة فً الجلسة 
a/ relapsed  acute promyelocytic 
leukemia  
b/ first line in acute  promyelocytic 
leukemia in low risk group only  
(platelet less than 40,000  , WBC 
less than 10,000 ) 
                                          

                     

 

 

 

15-
AF0-
062 

Brentuximab Vedotin 50mg vial 
وٌحصر صرفه فً مراكز زراعة نخاع العظم فً  
 : دائرة مدٌنة الطب وحسب االستطبابات االتٌة
1- hodgkins lymphoma relapsed 
afterautologous  
 transplant and the are fit for 
allogeneic bonemarrow transplant 
(and bone marrow donar) 
2-hodgkin lymphoma who failed to 
respond to 2 lines treatement 

                     

 

 

 

15-
AG0
-014 

Anastrozole tablet 1mg   
To be dispence by medical 
committee for these indications   
thromboembolic  

 فً حالة وجود تارٌخ مرضً  تخثري  
- (Drug intolerability) /Tamoxifen  ًف

 مرٌض لعالجحالة عدم تحمل ال
- Not to be used as an Alternative 

in case that Tamoxifen tab are not 
available   

Tamoxifen  الٌستعمل كبدٌل فً حالة عدم توفر
 حبوب

 (AG-08 -95وعلى قاعدة اقل  االسعار مع )
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15-
AG0
-013 

Tamoxifen as citrate 20mg 
Tablet 

                     

 

 

 

15-
AG0
-015 

Bicalutamide 50mg  tablet  
 Not use in cases of Localize 
prostatic disease  ٌّٟجٕ ُقجالس 

ثُٔضووّ ثُذٌّٝضجس  

                     

 

 

 

15-
AG0
-021 

Abiraterone acetate 250 mg 
tablet  15-AG0-024 ك٢ هٌثً  ٓغ 

ثالّؼجً ثهَ هجػور ثػضٔجه 870 ثُؾِْز  
1033 

 ٌّٟجٕ ٠ٌُٝٔ ثّج٢ّ ًؼالػ صْضنوّ
ثُٔ٘ضٌٖ ثُذٌّٝضجس  ( MCRPC ) ٣ٝقوه 

,  دـوثه)  ٌٓثًَ ثًدغ ك٢ ثٌُٚف ٓ٘جكي
ًًٌٞى,  ثُذٌٚر,  ثُ٘ؾق  ) 

                     

 

 

 

15-
AG0
-024 

Enzalutamide 40mg cap 
 ٠ٌُٝٔ ثّج٢ّ ًؼالػ صْضنوّ      

ثثُٔ٘ضٌٖ ثُذٌّٝضجس ٌّٟجٕ (MCRPC 
)  ثًدغ ك٢ ثٌُٚف ٓ٘جكي ٣ٝقوه

, ثُ٘ؾق,دـوثه)ٌٓثًَ ) ًًٌٞى,ثُذٌٚر
 ثٌَُٓ ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور ٝفْخ

04ث٢ُٟ٘ٞ -AG0-021 

                     

 

 

 

15-
AG0
-008 

Letrozole 2.5mg Tablet 
ثهَ هجػور ٝػ٠ِ   ٓغ ثالّؼجً  

( 15-AG-14 ). 
                     

 

 

 

15-
B00-
004 

Basiliximab 20mg /Vial 
875/ ػ  

 ػ٤ِٔجس ك٤ٜج صؾ١ٌ ثُض٢ ثُْٔضٖل٤جس 
ث٠ٌُِ ًٍع  
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15-
B00-
001 

Azathioprine 50mg Tablet 
(Autoimmune disease )  ٓجٗغ ال

  ُــ ثّضنوثٜٓج
878) ثُؾِو٣ز ثالٌٓثٛ ٜٝٓ٘ج  ) 

                     

 

 

 

15-
B00-
003 

Anti-Thymocytic-Globulin 
100mg/5ml (ATG) Vial (Rabbit 
type)(limited for kidney) 

ث٠ٌُِ ًٍع صن٢ٚٚ.ّ  

                     

 

 

 

15-
B00-
088 

Antithymocyte globulin  equine 250 
mg in 5 ml ampoule     
 ٌستخدم لعالج فشل نخاع العظم المكتسب     
(Acquired aplastic anemia )   على ان

اللجنة االستشارٌة المراض الدم الكمٌة  تراجع
المطلوبة من الدوائر بالتنسٌق مع قسم تقدٌر الحاجة 
لتحدٌد اعداد المرضى الفعلً وفق قاعدة البٌانات 
الرسمٌة المتوفرة لدى الدوائر اعاله وحسب ما جاء 
بتوصٌات اللجنة االستشارٌة المراض الدم السرٌرٌة 

189ج   

                     

 

 

 

15-
B00-
008 

Cyclosporine 
(Microemulsion)100mg/ml  
oral Solution 
 (Autoimmune disease )  ٓجٗغ ال

ُــ ثّضنوثٜٓج  
878) ثُؾِو٣ز ثالٌٓثٛ ٜٝٓ٘ج  ) 

                     

 

 

 

15-
B00-
033 

Peginterferon alfa 2a inj 
(Recombinant) 180mcg/1ml 

solution 9ml-vial (Human serum 

albumin free) (1ml) Vial OR 

Peginterferon alfa 2a 
(Recombinant) 180mcg/0.5ml 

prefilled syring  
                                                              

  Bٌثبت احتٌاج لمرضى التهاب الكبد الفٌروسً نوع 
(   169فقط وحسب البروتوكوالت العالجٌة الجلسة )

بٌن الجهاز الهضمً ، امراض الدم واالورام  مشتركة
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(ٌثبت االحتٌاج لمرضى  193كال" حسب احتٌاجه )
فقط وحسب   Bالتهاب الكبد الفٌروسً نوع 

 البروتوكوالت العالجٌة.
.  تلزم الشركات المنتجة لهذه المادة بتوفٌر 0

( كتسهٌالت Virusloadالفحوصات المختبرٌة )
درٌب الكوادر الخاصة تعاقدٌة )اجهزة + كتات( مع ت

بالعمل على هذه االجهزة لمرة واحدة فقط اما الكتات 
 ( 185مع كل شحنة ) 

 

 

 

15-
B00-
012 

Interferon alfa-2a (Recombinant) 9 
million units prefilled syring (HSA 
free solution) Injection    
193لجلسة فً ا  تم تحوٌله من المستوى الثالث    
امراض الدم واالورام  , مشتركة بٌن الجهاز الهضمً
193حسب احتٌاجه ) "كال )                                                                                                                                                                   

جٌستعمل فً عال  (chronic (Hcb&chronic 
Hcv) 

                     

 

 

 

15-
B00-
029 

Imatinib as mesylate (Protein 
– Tyrosine kinase inhibitor) 
100mg Capsule OR TAB 

 دضٞك٤ٌ َِٓٓز ثُٔؾَٜر ثًٌُٖز
  ثُضج٤ُز ثُلقٞٙجس

( PCR      BCR - ABL210 ) ( 3 
"٣ّٞ٘ج ( ٌٓثس ٌَُ ٜ٣ٌٓ  . 
( FISH        BCR - AB ) ٝثفور ٌُٔر 

فو٣غج ثُٖٔن٤ٖٚ ٠ٌُِٝٔ " . 

                     

 

 

 

15-
B00-
023 

Mycophenolate mofetil  500mg 
Tablet                                                                                                                                                        

110/ ج 180ج  
/ اعتماد البروتوكول العالجً المرفق  9233ج/  
بالجلسة والمسند لتوصٌات اللجان االستشارٌة 
 . "المختصة انفا
   
 ٌصرؾ لمرضى زرع الكبد    984/
ٌصرؾ لمرضى زرع الكلى  141ج/   

180ج/    ٌصرؾ لمرضى داء الذاب الحمامً     
 المجموعً 
ج حصرا لمرضى داء الذاب الحمامً ٌصرؾ العال -1
ولمتبت بخزعة  IV و III مع اكتناؾ الكلى صنؾ
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 الكلى 
 الحاالت االتٌة  ٌصرؾ العالج فً -2

كعالج للمحافظة -ا  (maintance  )  على
 بعقار ( induction) الشفاءبعد العالج التحفٌزي
cyclophosphamide  للحاالت اعاله 

عمر االنجاب اوفً كعالج تحفٌزي فً النساء ب -ب 
حالةوجود مانع من استخدام 
cyclophosphamide  
ٌصرؾ العالج فً االالت اعاله لمد التقل عن  -3
 سنةوالتزٌد عن سنتٌن
ٌحدد الصرؾ فً مراكززرع الكلى او المراكز  -4
والمستشفٌات التً توجد فٌها امكانٌات الجراء خزعة 
الكلى ومتابعة مرضى داء الذاب االحمراري 

مجموعًال  
ٌتم صرفها من قبل الطبٌب االختصاص فً مراكز  -5

او المستشفى بتقرٌر طبً ودفتر امراض مزمنه وفق 
 الضوابط اعاله
ٌتم رفع تقرٌر من منافذ الصرؾ سنوٌا باعداد  -6
المرضى المستفٌدٌن من العقار لؽرض تقدٌر االحتٌاج 
 السنوي بشكل دقٌق
اض الكلى تلتزم اللجنتٌن االستشارٌتٌن المر -7

والمفاصل باعادة دراسة الموضوع بعد سنتٌن من 
              استعمال العقار وفق الضوابط اعاله

9233ج/     the protocols of using 
MMF Mycophenolate mofitel 
inrenal connective tissue diseases 
and gastrointestinal diseases all 
now acheived.. 
1. liver transplantation 
2. Auto immune liver disease not 
responding to 
Azathioprine(immuran)or patients 
who develop side effect from 
immuran. 
3.there is no definite indication for 
MMF in inflammatory Bowel 
Disease(IDB) in both ulcerative 
collitis or crohn's disease. 
4. indication for usage in 
Rheumatology are the same 
recommended by consultant 
committee of rheumatology in 
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MOH. 
5. indications for usage in 
nephrology other than renal 
transplantation are as 
recommended by the nephrology 
and kidney transplantation 
consultant committee in MOH.  

 

 

 

15-
B00-
102 

Ibrutinib 140 mg tab or cap 
٣ضْ صْؾ٤َ ث٠ٌُٝٔ ٝصغذ٤ش ثالفض٤جػ 

ٝفْخ هجػور ثُذ٤جٗجس ك٢ هثةٌر ٓو٣٘ز ثُطخ 

( ٣ٌٜٓ  83/ ًٌَٓ ثٌٓثٛ ثُوّ ُٝــــ ) 

ُِْٝ٘ز ثال٠ُٝ ػ٠ِ ثٕ صِضَّ ثًٌُٖز 

ّضٌٔثً دؼالػ ثُٔٚ٘ؼز ُِؼالػ دجالُضَثّ دجال

(  ٣ٌٜٓ ) ٓؾجٗج" ( ُق٤ٖ صٞكٌ  23) 

ثُؼالػ ٖٓ هذَ ٤ًٔجه٣ج دجٌُٖثء ػ٠ِ ثٕ ال 

٣ضؾجٍٝ ثُْؼٌ ثُٔؼٌٝٛ ثُٔنلٜ . 

٣ٝقٌٚ ثّضنوثٓٚ ك٢ ػالػ ثد٤ٞجٛ ثُوّ 

 -( ُِٝقجالس ثالص٤ز : CLLثُِٔلج١ٝ ) 

ث٠ٌُٝٔ ثُِي٣ٖ ٣قِٕٔٞ ثُطلٌر ثًُٞثع٤ز -1

 (P17 deletion , P53 ) 

ًن٠ عجُظ دؼو ثّضنوثّ مط٤ٖ  -2    

 ػالؽ٤٤ٖ .

                     

 

 

 

15-
B00-
050 

Imatinib as mesylate (Protein - 
Tyrosine kinase inhibitor) 400mg 
Tablet or capsule 
ٌحصر فً مدٌنة الطب+المركز الوطنً المراض )
بابل+البصرة+نٌنوى+النجؾ+كركوك + +الدم 

االنبار+اربٌل +سلٌمانٌة كربالء + الكرخ+واسط+ )  
9290ج ) ) 

 الشركة المجهزة ملزمة بتوفٌر الفحوصات التالٌة 
( PCR      BCR - ABL210 ) ( 3 مرات ) 
 . لكل مرٌض"سنوٌا
( FISH        BCR - AB )  لمرة واحدة
 . "للمرضى المشخصٌن حدٌثا

                     

 

 

 

15-
B00-
024 

Tacrolimus 1mg Capsule  ٣قوه 
ث٠ٌُِ ًٍع ٌٓثًَ ٖٝٔ ٌٙكٜج  
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15-
B00-
053 

Mycophenolic acid as sod.Salt 
i.e Mycophenolic acid as 
mycophenolate sod.360mg 
Tablet     
  ث٠ٌُِ ًٍع ٠ٌُٝٔ ٌٙكٚ ٣قٌٚ 

838/ ػ  

                     

 

 

 

15-
B00-
068 

Sorafenib (as tosylsate) 200 mg 
tablet.                                                                                                                                                                                                                    

لعالج سرطان الكبد حصرا 189ج شخص الم "
 بواسطة
 Liver Biopsy or ( ↑↑↑ alpha- feto 
protein with Radiological 
diagnoses )   وٌحدد منفذ الصرؾ عن طرٌق
م.االمل الوطنً ومستشفى االورام فً دائرة مدٌنة 
  الطب عن طرٌق لجنة مختصة وااللٌات المتبعة لدٌهم
( 181ج   ) 
 الموافقة على اعتماد منفذ صرؾ المادة فً مركز
 "البصرة لالورام على ان ٌعتمد تقدٌر الحاجة سنوٌا
 "من قبل اللجنة االستشارٌة لالشعة العالجٌة حصرا

9295ولكافة منافذ الصرؾ المعتمدة . ج ) ) 
9238ج/   

الموافقة على اضافة استطباب عالج مرضى سرطان 
 الؽدة الدرقٌة ؼٌر المستجٌب لعالج الٌود المشع 

9259\ج  
فذ صرؾ لمادةال مانع من فتح من  ( sorafenib ) 

فً محافظة النجؾ االشرؾ على ان ٌعتمد تقدٌر 
من قبل اللجنة االستشارٌة لالشعة  "الحاجة سنوٌا

العالجٌة وبكافة منافذ الصرؾ المعتمدة بعد ان ٌتم 
 . توفٌر المتطلبات الخاصة بصرؾ المادة

                     

 

 

 

15-
B00-
071 

Thalidomide 50 mg cap or tab   
 ثُٔضؼجًف ثُٞٞثد٠ ٝكن ثُٔجهر صْضؼَٔ
 ٝثٌُٔأٙ ٌُِؽَ ٖٓوهر ٝدًٚٞر ػ٤ِٜج

 صٖٞٛجس ُقوٝط ٓ٘ؼج ثالٗؾجح ّٖ ك٢
 ٓٞثٗغ ٝصْضؼَٔ ثُقَٔ فوط ثىث مِو٤ز

ُِؾ٤ْٖ٘ ٝث٤ًور كؼجُٚ دًٚٞر ثُقَٔ  ػ   
(0101 ) 
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15-
B00-
067 

Sunitinib (as maleate) 50  mg 
capsule 
 +Sunitinb 25 )   توفٌر كبضاعة مجانٌة 
12.5 mg)8وبنسبة    كونها تعتبر جرع تكمٌلٌة %  
من كل تركٌز من االحتٌاج الكلً لتركٌز 
(Sunitinb 50 mg) تستخدم المادة أنفاً   المادة
 : للحاالت األتٌةحصرا
    _Advanced Unresectable or 
metastatic _malignant Gastro 
Intestinal  or metastatic   Stromal 
Tumor (GIST) after failure of 
imatinib renal cell carcinoma - 
 ضرورة تزوٌد الشركات المجهزة للعراق بشهادة
(certificate)   على ان تكون اصلٌة و مصدقة
الداخلة فً جٌالتٌن الكبسول من   تضمن خلو المادة

الجٌالتٌن الذي مسببات جنون البقر و عدم استخدام 
 52تعطى الجرعه         (منشأه حٌوان )الخنزٌر

اسابٌع مع  B00-094-15 4ملؽم ٌومٌا لمدة 
 حسب قاعدة اقل االسعار مع  استراحه اسبوعٌن
pazopanib Hcl 200mg film coated 
tab ) 185ج   ( 989)                                                                                                                         

                     

 

 

 

15-
B00-
094 

pazopanib Hcl 200mg film 
coated tab 

ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور (   15-B00-067 
874ػ (   ( 989) 

                     

 

 

 

15-
B00-
073 

Anti-Thymocytic-Globulin  
(ATG,Rabbit type) for I.V. 
infusion powder for 
reconstitution; 25 mg vial OR 
ampoule 

 ث٠ٌُِ ًٍع ٌٓثًَ هذَ ٖٓ ثفض٤جؽٚ ٣قوه
ثُ٘نجع ًٍع ٌٝٓثًَ  

 ك٢ صؼجَٓ ثٕ ٣ؾخ  ATG ٓجهر 
ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ثاله٣ٝز ٓؼجِٓز ثالّض٤ٌثه  

                     

   15-Interferon Beta 1a   6 million                      
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B00-
027 

I.U(30mcg) vial (I.M)   or pre-
filled syring  solution for  I.M   

ّؼٌث ثالًم٘ صٞك٤ٌ ٣ضْ ثٕ ػ٠ِ  
 
 دـوثه ٙقز- ثُطخ ٓو٣٘ز ك٢  فٌٚ   

 هٛٞى- ثُذٌٚر_٤ٟٗ٘ٞ_ثٌُٙجكز
ًٌدالء- ثُ٘ؾق-٤ِّٔج٤ٗز-ثًد٤َ_ )  

ًًٌٞى,  دجدَ, ٝث٠ّ   
875ػ  ػ1085  
  
 ٣ضْ ثٕ ػ٠ِ ث٤ُٚوال٢ٗ ثٌَُٖ صؼو٣َ 

ثٌُٞه فيف دؼو ّؼٌث ثالًم٘ ٌصٞك٤  
 15-B00-083 
 

875/ػ  ٖٓ% 01 ثُؼالػ ٤ْٗز صٌٕٞ   
  ث٠ٌُٝٔ ػوه

 

 

 

15-
B00-
051 

Recombinant Interferon Beta 
1b  0.3mg(9.6 million IU) S.C 
Inj. Vial. 
  (Better to be free from 
Human blood additives) 
 ك٢  ٣قٌٚ(.M.S) ثُنطجالٌُِٝٔٛ

 دـوثه ٙقز- ثُطخ ٓو٣٘ز
 هٛٞى- ثُذٌٚر_٤ٟٗ٘ٞ_ثٌُٙجكز

ثًد٤َ_ -  ( )  ًٌدالء- ثُ٘ؾق-٤ِّٔج٤ٗز
  0110 ػ 875ػ

 
  
 ( single demyelinating event 
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with active inflammatory 
)  صِٚخ ٌٓٛ ٖٓ ثُقجهر ُِ٘ٞدجس ٣ؼط٠

ثُٔ٘ضٌٖر ثالػٚجح .-                 : 
ثالٌٕجٍ ٙٛي ثفوٟ ث٣ٌُٜٔ ٣ؼط٠                                                                                                                                             

-Interferon Beta-1a (Avonex) 
-Interferon Beta 1b 
(Betaferon,Extavia)  
Interferon b -1a (Rebif ) ٣ؼط٠  
(Remitting Relapsing)  فجُز ك٢

ٝثُ٘ضٌْز ثُٜجهةز ثُٔضًٌٌر ثُ٘ٞدجس    - 
 US FDA( Evidece study)  ثٝ

( Avonex) هٌثً فْخ  كؼج٤ُز ثًغٌ الٗٚ
ٖٓ  

(INCOMIN STUDY)Interferon 
beta 1a (Betaferon,Extavia) 
   Interferon beta 1b 
(Betaferon,Extavia)  ٣ؼط٠  
Secordary Progressive  ُ٘ٞعث 

ثُغج١ٞٗ ثُٔضووّ   - 
875/ػ    

 
875/ػ  ٖٓ% 61 ثُؼالػ ٤ْٗز صٌٕٞ   

  ث٠ٌُٝٔ ػوه

 

 

 

15-
B00-
037 

Interferon Beta 1a (Recombimant) 
12millon IU (44mcg) pfs   
 Interferon b -1a (Rebif ) ٌعطى  
(Remitting Relapsing) فً حالة النوبات

ة والنتكسةالمتكررة الهادئ     
حسب قرار  US FDA( Evidece study)  او
(Avonex ) النه اكثر فعالٌة من 
(INCOMIN STUDY)Interferon beta 
1a (Betaferon,Extavia) 

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 144          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

186ج/ % من عدد 02تكون نسٌة العالج    
 المرضى 
 
صحة بؽداد -فً مدٌنة الطب   ٌحصر)

-سلٌمانٌة-دهوك _اربٌل-الرصافة_نٌنوى_البصرة 
كربالءواسط، بابل-نجؾ ال  ((كركوك , 

                      

 

 

 

15-
B00-
081 

Natalizumab concentrate for I.V. 
infusion 20mg/ml, 15 ml via 
 

تقر المادة كخط ثانً على ان تقوم الشركة باجراء 
وحسب  JC  المتعلقة بفاٌروس  الفحوصات

لمٌاالضوابط المعمول بها عا     
اقرت اللجنة االستشارٌة لطب االعصاب   
البروتوكول العالجً للمادة وكماٌلً: ٌستعمل العالج 
اعاله فً حالة فشل ادوٌة الخط االول االنترفٌرون 
بكل انواعه وٌعرؾ الفشل على انه حدوث انتكاسة 
او ظهور نقاط بٌضاء اضافٌة فً   واحدة او اكثر

ض خالل مدة التقل فحص الرنٌن المؽناطٌسً للمرٌ
ٌستعمل     .عن ستة اشهر من استعمال االنترفٌرون
العالج اعاله كعالج خط اول فً حالة المرض الشدٌد 
اعاقة مهمة ومبكرة مع حدوث   والمعرؾ بأنه حدوث
اكثر من نوبة شدٌدة واحدة او ظهور اكثر من أفة 
                     فحص الرنٌن عند تشخٌص المرض  دماؼٌة فً
                     ٌحصر فً دائرة مدٌنة الطب واربٌل والنجؾ   
          

                     

 

 

 

15-
B00-
076 

Lenalidomide 10mg tablet or 
cap                                                                                    
to be used as maintenance 
post autologus transplant in 
multiple myelome for 2 years 

                     

 

 

 

15-
B00-
078 

Lenalidomide 25mg tablet or 
cap                                                                                
   a- as consolideition post 
bone marrow transplant for 2 
cycles           b- in relapsed - 
refractory myeloma after 
bortozomibe containg regimen                        
c- relapse after autologuse 
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bone marrow transplant in 
both (b) &(c) to be used for 4 
cycles then to go for transplant 
or to continue for 1 year if not 
eligible  

 

 

 

15-
B00-
090 

Ruxolitinib 15 mg tablet  
9243ج/  

                          ( 15 mg )  ( بنفس الكمٌة
وتلزم الشركة  ( mg 5 )     لتركٌز  ( عدد الحبوب
    المجهزة بتوفٌر تركٌز
وعلى ان ال ٌكون السعر المقدم فً المناقصة اعلى  

ن الكلفة التخمٌنٌة او سعر التسجٌلم   وعلى ان ٌتم   
تسجٌل المرضى من قبل اللجنة المركزٌة البٌضاض 
فً دائرة مدٌنة الطب وحسب   الدم النقٌانً
 :االستطبابات االتٌة
primary myelofibrosis who failed to 
respons to hydroxyureaand  
complaining to massive 
splenomegaly 
 (cml) ٌتم تسجٌل المرضى لهذا العالج بنفس
 طرٌقة تسجٌل عالج ابٌضاض الدم النقٌانً المزمن
وذلك بتكلٌؾ اللجنة المركزٌة الموجودة فً دائرة  
مدٌنة الطب بتسجٌل كل مرٌض مرشح لهذا العالج 
وذلك بعد ان تقوم بمراجعة حالته واعطاءه الموافقة 

هً  على الصرؾ وٌصرؾ العالج فً ثالثة مراكز
 البصرة ومدٌنة الطب واربٌل
ٌتم صرؾ العقار فً مراكز محددة ومتخصصة فً 
)  عالج امراض الدم  -بابل  -موصل  -اربٌل -بؽداد
بصرة( اهمٌة هذا العقار فً مرض تلؾ نخاع العظم 
 "ولو جزئٌا "كونه العقار الوحٌد الذي اثبت نجاحا
والتً  "مقارنة ببقٌة العقارات الموجودة حالٌا

عمل فً بقٌة المراكز السرطانٌة العالمٌةتست  . 
 -: وترتأي اللجنة ماٌلً
تشكٌل لجنة مركزٌة واحدة فً العراق لتقٌٌم ضوابط  
صرؾ العقار لكل حالة مرضٌة ومدى احتٌاج 
المرٌض لهذا العقار ومتابعة اخر المستجدات العلمٌة 
                                 . فً استخدام هذا العقار

5تلزم الشركة المجهزة بتوفٌر تركٌز ) و  mg )  
95لتركٌز )   ( بنفس الكمٌة ) عدد الحبوب  mg ) 

9243ج/  
بضاعة مجانٌة 9246ج/  

  

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 146          ثُوْْ ثُغجُظ. ٓؼج٤٣ٌ ثُضو٤٤ْ ٝثُضأ٤َٛ

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 
 
  

 

 

 

15-
B00-
104 

Pembrolizumab I.V inj .100 mg/vial 
1043 
 -: وٌحصر استخدامه للحاالت التالٌة فقط -

) المٌالنوما( المنتشر مرضى سرطان الجلد -أ  . 
مرضى سرطان الؽدد اللمفاوٌة ) هودجٌكن (  -ب

المنتكس بعد الخط الثانً من العالج الكٌمٌاوي والذي 
من الممكن ان تجرى لهم عملٌة زراعة نخاع العظم 
 وٌحصر صرفه فً دائرة مدٌنة الطب 
% ( من 95تلزم الشركة المجهزة على توفٌر )  -3

اعة مجانٌة على ان ال ٌكون االحتٌاج الكلً كبض
السعر المقدم فً المناقصة اعلى من الكلفة التخمٌنٌة 
 . او سعر التسجٌل

                     

 

 

 

15-
B00-
047 

Sirolimus 1mg Tablet 
  Note for Sirolimus: 

 -ٌستعمل لالستطبابات التالٌة:
high panel reaction ABS. - Kapose 
Sarcoma -cyclosporine 

Nephrotoxicity - Chronic Allograph 
Nephropathy. 

ٌتم صرؾ المادة وتقدٌر احتٌاجها من قبل األطباء  -
 االختصاصٌٌن العاملٌن فً مراكز زرع الكلى. 

تطالب الشركة المنتجة بتوفٌر األجهزة  -
ومستلزماتها الخاصة لقٌاس نسبة العقار فً الدم 

 (512لتنظٌم الجرعة.)
 -ه للحاالت االتٌة :تحدٌد صرف -   

9- patient with calcineurin toxicity 
and develop side effect of 

tacrolimus and cyclosporine  
0- patient  with low 

immunogenecity risk  
3- patient develop 

Lymphoprofilferative disorder and 
kidney transplant  

 
( فً  sirolimnsتوفٌر جهاز فحص مستوى )  -

الدم فً مركز زراعة الكلى فً مدٌنة الطب 
ومستشفى الكرامة مع توفر الفحوصات الالزمة 
 وحسب الدواء المصروؾ وبشكل مجانً .
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15-
B00-
058 

Erlotinib as Hcl 150mg Tablet 
189ج   

9245ج/   
 Gefitinib 250 mg) قاعدة اقل االسعار مع
tab)  
15-b00-099 

وتلتزم الشركة المجهزة بتوفٌر الفحوصات  9281\ج
  المرضى االتٌة مجانا اعتمادا على اعداد
 EGFR exon19         :الفحوصات
deletions or exon21(L858R) 
subsitutionErlotinib 

                     

 

 

 

15-
B00-
099 

Gefetinib 250 mg tab 
  0134/ػ

04)  ٓغ ثالّؼجً ثهَ هجػور -b-58 ) 
Erlotinib as Hcl 150mg 

 ثُٔؾَٜر ثًٌُٖز ٝصِضَّ 0178\ػ
 ثػضٔجهث ٓؾجٗج ثالص٤ز ثُلقٞٙجس دضٞك٤ٌ

  ث٠ٌُٝٔ ثػوثه ػ٠ِ
 EGFR exon19         :ثُلقٞٙجس
deletions or exon21(L858R) 
subsitution 

                     

 

 

 

15-
C00-
003 

Filgrastim   022mcg(30MU) /1ml 
S.C/I.V infusion inj (solution) Vial 

or Filgrastim   022mcg(30MU) 
/0.5 ml pfs or it's approved 

biosimilar 
( ٌتم C00-003-05بالنسبة للرمز الوطنً )

( او referenceٌار احدى المادتٌن اما ال )اخت
(biosimilar وحسب التنافس السعري مع )

( وحسب قاعدة اقل C00-009-05الرمز )
 االسعار

 0200ج/

                     

 

 

 

15-
C00-
009 

Lenograstim powder for 
reconstitution , 33.6 million 
IU ( 263 µg) vial (with 1 ml 
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prefilled syringe water for 
injections)  
 code 15-C00-003  ُوجػور صنٞغ 

ٓغ ثالّؼجً ثهَ  

 

 

 

15-
D00-
005 

Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial 
or pfs  OR Docetaxel 
20mg/ml, 1 ml vial or pfs  (  ٣ضْ

 ُِْٔضقٌٞ ثُوثم٤ِز ثٌُٖ٘ر فْخ ثُن٠ِ
 جمِطٜ ٝػوّ ث٣ًُٞو٣ز ثُٔقج٤َُ ك٢

 ٌَٕ ثٝجكز 876ػ) ثالمٌٟ دجالٌٕجٍ
 ٤ٙوال٢ٗ

                     

 

 

 

15-
D00-
002 

Docetaxel (Anhydrous or as 
Trihydrate )10mg/1ml ,8ml 
vial OR 20mg/1ml ,4ml vial 
OR 80mg/2ml Vial (all with 
diluent)  ثٌُٖ٘ر فْخ ثُن٠ِ ٣ضْ

 ثُٔقج٤َُ ك٢ ُِْٔضقٌٞ ثُوثم٤ِز
ثالمٌٟ دجالٌٕجٍ مِطٜج ّٝػو ث٣ًُٞو٣ز  

                     

 

 

 

15-
D00-
004 

Paclitaxel  6mg/ml  50ml vial                      

 

 

 

15-
E00-
002 

Irinotecan Hcl or Hcl 
Trihydrate  20mg/ml ( 5ml  
I.V. Infusion Vial ) 

                     

 

 

 

15-
F00-
001 

2-8x108 CFU TICE BCG                      
ثُؼجٓز ثُٚقز هثةٌر ك٢ ثُْٔضنوّ  BCG  

  ُوجؿ ػٖ صنضِق
 intravesicular BCG Instillation   

ثُٔغجٗٚ ٌّٟجٕ ُؼالػ ثُْٔضنوٓز   BCG 
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 ٓجهر
 ثُؼٌٝٛ ثك٤ِٞز فْخ ثالفجُٚ ٝصٌٕٞ 
 ٣ٌٕٞ code15-F00-002 ثُٔووٓز

  ٓغ ٢٘ٔٝ دقض٤جػ
 BCG ٌٕٞ٣ 

 

 

 

15-
F00-
002 

2x108 –  3x109 (RIVM ) BCG 
ثُؼجٓز ثُٚقز هثةٌر ك٢ ثُْٔضنوّ BCG  

ُوجؿ ػٖ صنضِق   intravesicular 
BCG Instillation   ُؼالػ ثُْٔضنوٓز 

ثُٔغجٗٚ ٌّٟجٕ   BCG ٓجهر 
 ثُؼٌٝٛ ثك٤ِٞز فْخ ثالفجُٚ ٝصٌٕٞ

 ٣ٌٕٞ code15-F00-001 ثُٔووٓز
  ٓغ ٢٘ٔٝ دقض٤جػ

BCG ٌٕٞٓجهر ٌٙف ٣  
1 ٣ٌٟن ػٖ  

                     

 

 

 

17-
000-
001 

Acetylcysteine10ml amp of 
20% w/v aqueous solution 
(each containing 2g) 
i.e(200mg/ml)       ٗدٞفوثس مج 

 ثُطٞثًا ٝٝفوثس ثًٌَُٔر ثُؼ٘ج٣ز
ثُّْٔٞ ٌٝٓثًَ  

                     

 

 

 

17-
000-
053 

Amyl nitrate 0.2ml in crusable 
glass or capsule or glass  
Ampoule ْهذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ   (1012)  ثفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس)ٝثفو  ) 

                     

 

 

 

17-
000-
014 

Cyanid Antidot 
Kit.(hydroxocoblamine) 
 ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ  

                     



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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 ى١+  ثُّْٔٞ ٓجسالّضؼال ثالّضٖج١ً
 هجً

 

 

 

17-
000-
015 

Desferrioxamine mesylate  
500mg inj Vial 
 ثُض٢ ُِوٝثةٌ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ   

ُِغال٤ٔ٤ّج ٌٓثًَ صقض١ٞ  

                     

 

 

 

17-
000-
017 

Digoxin specific 
antibodyfragments( FAB)  
38mg/ inj  Vial 

 ٝفوثس هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ ذ٤شصغ ٣ضْ
 ث٤ُٚوُز ُٖؼذز ثُضجدؼز ثُوٝثة٤ز ثُٔ٘جٌٟر

 ثُضؼ٢ٔ٤ِ دـوثه ْٓضٖل٠ ك٢ ث٣ٌ٣ٌُْز
ثُّْٔٞ ثّضؼالٓجس ًٌَٓ ث٠ُ ثٝجكز  

                     

 

 

 

17-
000-
018 

Dimercaprol in arachis oil 
(solvent)  50mg/ml  2ml 
Ampoule injection ْصغذ٤ش ٣ض 

 ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ
هجً ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس  

                     

 

 

 

17-
000-
077 

Potassium ferric hexacyano 
ferrate (Prussian blue) 0.5g 
capsule  ْهذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

 ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ
هجً ى١+   

                     

 

 

 

17-
000-
039 

Disodium calcium edetate 
1g/5ml inj (5ml) Ampoule  ْ٣ض 

 ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش
 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً

 هجً

                     

   17-Sodium nitrite  sterile                      



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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000-
041 

solution of Sod.nitrite  3% 
(30mg/ml )in water for 
Injection         ْثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض ٖٓ 

 الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ هذَ
هجً ى١+  فٌٚث ثُّْٔٞ  

 

 

 

17-
000-
043 

Sodium thiosulphate 50% inj 
(500mg/ml)  (50ml) Ampoule  

 ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ
 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً

 هجً

                     

 

 

 

17-
000-
052 

Succimer 100mg Capsule  ْ٣ض 
 ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش

 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً
 هجً

                     

 

 

 

10-
D00-
005 

Dantrolene sodium inj 20mg 
Vial SEE17 

 ٖٓ ثُٔلجَٙ ثّضطذجح ٣ٌكغ 0177/ ػ
 ثه٣ٝز هجةٔز ثالػضذجً د٘ظٌ ٣ؤمي ثُٔجهر

٣ٌثُضنو 0177/ػ ٝثُّْٔٞ    

                     

 

 

 

17-
000-
020 

Desferrioxamine mesylate 2g 
Injection  هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ

 ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ
 دـوثه. ّ+هجً ى١+  فٌٚث
ثُوّ ثٌٓثٛ ٕؼذز/ثُضؼ٢ٔ٤ِ  

                     

 

 

 

17-
000-
033 

Physostigmine salicylate  
2mg/2ml  I.V.-I.M. inj (2ml) 
Ampoule ْهذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ض 

 ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً ثًٌَُٔ
هجً ى١+   
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17-
000-
028 

Naloxone Hcl  400mcg/ml inj 
(1ml) Amp or Pfs or vial   ٓغ 

 ٖٝٔ ثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ ثالمي
ثُّْٔٞ هجةٔز ٝ ثُضنو٣ٌ هجةٔز  

                     

 

 

 

17-
000-
006 

Atropine sulphate 2mg/ml 
Injection 

 ثًٌَُٔ هذَ ٖٓ ثالفض٤جػ صغذ٤ش ٣ضْ
 ى١+  ثُّْٔٞ الّضؼالٓجس ثالّضٖج١ً

 هجً

                     

 

 

 

02-
M00
-001 

Macrogol 4000 (polyethlene 
glycol) 64g+Anhydrous 
sodium sulfate 
5,700gm+sodium bicarbonate 
1,680gm+sodium chloride 
1,460gm+potassium chloride 
0,750gm (powder for oral  
solution in one sachet )  ٣ؤمي

 ثُؾٜجٍ ك٢ ثّضنوثٓٚ ثالػضذجً د٘ظٌ
 ث٢ُٜٔٞ

                     

 موح بها{: _________)باالرقام(______________________________________)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المس

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔووّ ثُؼطجء إهًثؽٚ, إٕ ٝؽو ]_________________________________________________ ثّْ ٝػ٘ٞثٕ ث٤ًَُٞ: __

 [٣ٌٖٔ ُٔووّ ثُؼطجء إهًثؽٚ, إٕ ٝؽو ]ػُٔٞز ثًُٞجُز: ___________________________

 

 انًكبٌ :_______________________________

 انزبؼٚص:_______________________________

 انؼطبء: ___________________________ رٕهٛغ يوعو 

 اإلقـــى ٔانًُصت: ____________________________
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 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ضزـــى يوعو انؼطبء: 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انزٙ قٛزى اقزٛؽاظْب يٍ ضبؼج انؼؽام -ة -3

 
4 5 6 

 ( CIP) قؼؽ انٕزعح ع انًُشأثه
االقؼؽ 
 ٙ ًبن االخ

(CIP ) 

ربؼٚص 
ركدٛم 
انشؽكخ 
يوعيخ 
 انؼطبء 

اقى 
انشؽكخ 
يوعيخ 
 انؼطبء 

شأا  ُي
انشؽكخ 
يوعيخ 
 انؼطبء 

اقى 
انشؽكخ 
ُزّد  اًن

ٓبظاد  انش
ٛخ  انؼًه
انسبصهخ 
ٓب   ػٛه

ؼهى 
ركدٛم 
اانشؽكخ 
ُزدخ  اًن

ربؼٚص 
ركدٛم 
انشؽكخ 
ُزدخ  اًن

 ٌ ٕا ػُ
 انشؽكخ 

رق ْب
 انشؽكخ

ٚع  انجؽ
 ٙ َٔ االنكزؽ
 نهشؽكخ 

ٕهغ  ي
انشؽكخ 
 ٗ ػه
انشجكخ 

ٛخانُؼ ٕر  كج

ًكزت  اقى ان

ًثم  ٙ ي انؼًه

 ٙ انشؽكخ ك

 انؼؽام

اقى 
ٛع كزل  اًن

اقى 
صؽف   اًن

 ٌ ٕا ػُ
صؽف   اًن

ْبرق 
صؽف   اًن

ؼهى 
 انسكبة

قؼؽ 
ٕح   انؼج

قؼؽ 
ٕزعح  ان
ٕازعح  ان
 ٌ ٗ يكب ان
كزطعو  اًن
 ٙ ٓبئ اُن
CIP 
 )أ(

ٕع  َ
ًهخ   انؼ

د انطعيب
ٚخ  َٕ انثب
ًب  ك
زعظد 
 ٙ ك
ٔل  خع
ًزطهجبد  ان
 )ة(

انجعبػخ 
ٛخ ًدَب  ان

غؽٚوخ 
 انعكغ

(CIP  ٌ ٗ يكب ( ان
ٙ يغ  ٓبئ كزطعو اُن اًن
ٛخ  َٕ انطعيبد انثَب
 }ج= أ + ة{

كبيم انكؼؽ 
 ٌ ٗ يكب ان
كزطعو  اًن
ٛخ  ٙ نهًك ٓبئ اُن
ًوعيخ  ان
نهجعبػخ 

ٛخ(× }ـخ  انًك

                         
                         
                         
                         
                         

 

 ____)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(__________________________________

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ٌمكن ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔووّ ثُؼطجء إهًثؽٚ, إٕ ٝؽو ]ثّْ ٝػ٘ٞثٕ ث٤ًَُٞ: ___________________________________________________ 

 [٣ٌٖٔ ُٔووّ ثُؼطجء إهًثؽٚ, إٕ ٝؽو ]___________________ػُٔٞز ثًُٞجُز: ________

 

 انًكبٌ :_______________________________

 انزبؼٚص:_______________________________

 رٕهٛغ يوعو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلقـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ________________________ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____

 ___________________________ضزـــى يوعو انؼطبء: 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 ؿٛؽ يشؽٔغخ(ظًبٌ انؼطبء . ظًبٌ زكٍ األظاء انًصؽكٙ )4
 

 ٌمأل المصرؾ الكفالة وفق الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقً[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞثٕ ثُلٌع ثٝ ثٌُٔضخ ثُّٔٚوً اقى انًصؽفثهمَ  [

 

 [اقى ٔػُٕاٌ خٓخ انزؼبهع ثهمَ]_انًكزلٛع: _

 ___________انزبؼٚص: _____________

 ظًبٌ انؼطبء ؼهى: _________________

 

مإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما [ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد قّدم لكم عطاءه الاسم مقدم العطاءتم إبالؼنا بؤن ]أدخل 

 .]ادخل الرقم [[ بموجب كتاب الدعوة رقم اسم المناقصة/المشروعٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضمان عطاءت دعم بأن ، وفقا لشروطكم، بؤن العطاءات ٌجب ندركإضافة الى ذلك، فإننا 

 

 ندفع بؤن بشكل ال رجوع عنه الوثٌقة هذه بموجب مونملتز[ المصرؾ اسم أدخل] نحن العطاء، مقدم من طلب بناًء علىو

[( فور تسلمنا منكم أول طلب بالكلمات المبلػ أدخل)] [باألرقامالمبلػ  أدخل] مبلػ بمجملها تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي لكم

 : إذ أنه ءتفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطا تحرٌرٌةمصحوب بإفادة  تحرٌري

 

 هو ّقخ ػطجءٙ مالٍ كضٌر ٗلجى٣ز ثُؼطجء ثُٔقوهر ٖٓ ٓووّ ثُؼطجء ٗلْٚ ك٢ ثّضٔجًر صوو٣ْ ثُؼطجء؛ ( أ)

 أٝ

( كَٖ أٝ ًكٜ صٞه٤غ إصلجه٤ز ثُؼوو, إٕ ًجٕ 1دؼو صذِّـٚ مالٍ ٓور ٗلجى ػطجةٚ دوذٍٞ ػطجةٚ ٖٓ هذَ ؽٜز ثُضؼجهو, ) ( ح)

 ثألهثء ٝكن ثُضؼ٤ِٔجس ث٠ُ ٓوو٢ٓ ثُؼطجءثس؛  ( كَٖ أٝ ًكٜ صوو٣ْ ٝٔجٕ ف2ْٖىُي ٓطِٞدجً, أٝ )

بؤنه قد من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، وحٌث قررت المحكمة المختصة  09)ج( قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 

 تسبب بتؤخٌر توقٌع العقد ألسباب خاطئة وؼٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلك.

 

إصدار ضمان العقد و ة موقعة عننسخمنه ، فور تسلمنا الفائزأ( إذا كان مقدم العطاء هو )ا الضمان: هذ مدة نفاذتنتهً 

تحقق االقرب فعند على مقدم العطاء،  المناقصة ٌتم ترسٌةب( إذا لم )مقدم العطاء؛ أو  بناًء على طلبلكم  األداء حسن

ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او  العطاء علٌه ه لم ٌتم ترسٌةؤنلمقدم العطاء ب إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 0)ما ٌلً: م

لم ٌقدم أي  مقدم العطاءو عطاءمدة نفاذ ال( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء 0) أو اعتراضاً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛

 . شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد

 فً ذلك التارٌخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا فً  استالمه تمٌجب أن ٌا الضمان هذبموجب وبالتالً، فإن أي طلب دفع 

، (Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ) لضماناتلللقوانٌن الموحدة ا الضمان خضع هذٌ

 (.ICC Publication No. 758) 750ؼرفة التجارة الدولٌة رقم إصدارات 
 

 [ثُضٞه٤غ/ثُضٞثه٤غ]
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 

 

 

 انًصُّؼخ انشؽكخ/اندٓخ يٍ رصؽٚر .5
 

 ًضجح إػوثه ٣ضْ إٔ ٣ؾخ ٛ٘ج. ث٤ُٜج ثُٖٔجً ثُضؼ٤ِٔجس ٝكن ثُ٘ٔٞىػ ٛيث َٓء ثُٔٚ٘ؼز ثًٌُٖز ٖٓ ثُطِخ ثُؼطجء ٓووّ ػ٠ِ]

ُّٔٚ٘ؼز؛ ًٌُِٖز ثُؼجةور ث٤ٌُّٔز ثٌُّجُز ٗٔٞىػ ػ٠ِ ٛيث ثُض٣ٌٚـ  ٓ٘جّخ دٌَٖ ٓنٍٞ ٕن٘ هذَ ٖٓ ٣ُٞهّغ إٔ ٣ٝؾخ ثُ

 ث٠ُ ثُضؼ٤ِٔجس ك٢ ٓقوه ٛٞ ًٔج ػطجةٚ ث٠ُ ثٌُضجح ٛيث ثُؼطجء ٓووّ ٣ْٞ إٔ ٣ؾخ .ثُٔٚ٘ؼز ِؾٜزُ ثَُِٔٓز ثُٞعجةن ُضٞه٤غ

 [.ثُؼطجءثس ٓوو٢ٓ

 [ثُْ٘ز( ثٌُٖٜ, )ث٤ُّٞ, انؼطبء روعٚى ربؼٚص :ثهمَ] ثُضج٣ًل:

 [انؽهى ثهمَ] ًهْ: ثُوػٞر ًضجح

 

 

 [ثهمَ: ثالّْ ثٌُجَٓ ُؾٜز ثُضؼجهو]٠ُ: ث

 

, ٝٓٚجٗؼ٘ج [: َٕع انكهغ انًصُّؼخثهمَ], ثُّٔٚ٘ؼٕٞ ث٤ٌُّٕٔٞ ُـ [نكبيم نهشؽكخ انًصُّؼخاالقى اثهمَ: ]ٗقٖ ٘ج ف٤ظ ثٗ

دضوو٣ْ ػطجء ٌُْ ٖٝٓ عْ  [االقى انكبيم نًوعو انؼطبء ثهمَ:], ٌّٗم٘ ٜٛ٘ج ُـ [انؼُٕاٌ انكبيم نًصبَغ انشؽكخثهمَ: ]ك٢ 

االقى ٔ/أٔ ٔصق يٕخؿ ثهمَ: ]ثُّٔٚ٘ؼز ٖٓ هذِ٘ج ثُضلجٝٛ ػ٠ِ ػوو ٝصٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ, ٝىُي دٜوف صوو٣ْ ثُِْغ ثُضج٤ُز ٝ

 .[نهكهغ

 

 

ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو, ك٢ ٓج ٣ضؼِن دجُِْغ ثُٔووٓز ٖٓ ثًٌُٖز  15ٗووّ ٌُْ ٜٛ٘ج ًلجُز ًجِٓز ٝٝٔجٕ ٕجَٓ ٝكوجً ُِٔجهر 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًطٕنٍٛ( ثهمَ: ]ثُضٞه٤غ:  ّٕ  [نهزٕهٛغرٕهٛغ )رٕاهٛغ( يًثم )يًثهٙ( انشؽكخ انًصُؼخ انًط

 

ل )انًطٕنٍٛ( نهزٕهٛغثهمَ ]ثالّْ:  ّٕ  [اقى )اقًبء( يًثم )يًثهٙ( انشؽكخ انًصُؼخ انًط

 

 [انصلخ ثهمَ:]ثُٔ٘ٚخ: 

 

 [االقى انكبيم نًوعو انؼطبءثهمَ: ]ثُٔلٞٛ ث٢ٌُّٔ دضٞه٤غ ٛيث ثُض٣ٌٚـ ُٚجُـ ٝدج٤ُ٘جدز ػٖ: 

 

 [ربؼٚص انزٕهٛغثهمَ: ]____________, __________ دضج٣ًل ث٤ُّٞ ______________ٖٓ ٌٕٜ 
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 أهثء فْٖ ٕٜجهر ٗٔٞىػ.6

 اندٓخ

 انًزؼبهعح

 ٔربؼٚص ؼهى

 انشؽاء ايؽ

 ايؽ ربؼٚص

 انشؽاء

 ٔصق

 انكهغ
 انؼوع رُلٛػ ربؼٚص انكًٛخ

 اقجبة

 اٌ انزأضٛؽ،

 ٔخعد

 انكهغ ْم

 انًوعيخ

 يوجٕنخ؟

 ثسكت     

 انؼوع
 با كؼهٛ

  

1 2 3 4 5 6 4 8 1 
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 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 

 اندؿء انثبَٙ

 يزطهجبد انزؼبهع

 

 انزؼبهع يزطهجبد هبئًخ انطبيف. انوكى
 

 

 انزؼبهع يزطهجبد هبئًخ ػهٗ يالزظبد
 

 ٓٞثٙلجس ك٤٘ز مجٙز دٜيث ثُٔ٘ضؼ. زٝٙلجً ٓٞؽَثً ػٖ ًَ ٓ٘ضؼ ٝث٤ٌُٔز ثُٔطِٞدز إٝجكز إ٠ُ أ٣ هجةٔز ٓضطِذجس ثُضؼجهوصووّ 
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

 

 انزؼبهع يزطهجبد هبئًخ

  ٌٕٟٝٝ ثُض٤ِْْ ٝؽوٍٝ ثُض٘ل٤ي  دجُِْغ هجةٔز. 1ًهْ  ٍٝؽو
 

9 0 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 

 بند رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصؾ موجز للسلع

ٌٌس دستور ] ٌة: المنتج، شكل الجرعة، مقا أدخل للمنتجات الصٌدالن

ٌمكن إدراج وصؾ  ٌة  ٌة، حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطب األدو

 [فقطموجز 

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ق

ٌنار  العطاء بالد

 العراًق

مالحظة: ]

أدخل مبلػ 

ضمان العطاء 

لكل جدول 

كواحد بالمئة 

ٌمة  من الق

 [المقدرة

ٌم  جهة التسل

مالحظة: أدخل ]

عنوان المستخدم 

 [النهاًئ

ٌم  مدة التسل

المطلوبة وفق 

أدخل اإلصدار ]

ً من  الحال

 [االنكوترمز

 المنتج

 

 

 

 )أ(

القوة 

(Strength) 

 

 

 )ب(

شكل 

 الجرعة

 

 

 )ج(

ٌٌس  مقا

دستور 

ٌة  األدو

 

 )د(

 

حجم وحدة 

 التوضٌب

 

 

 )هـ(

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 

ٌطلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم وفق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار  شروط التسلٌم:

 فً القسم الرابع.
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 : نطاق الخدمات الثانوٌة:0رقم  جدول

  

 ِْغ ثُوطجع ثُٚق٢ُ "ال شٙء" أهمَ:]

 "[ثُٔؼوثس, إؽٌثءثس ٓج هذَ ثُضٖـ٤َ, ٝثُضو٣ًخ ثُٔطِٞح ػ٠ِ ثُٔٞهغ ص٤ًٌخ٣ضٞؽخ " , أهمَ:طذ٤زثُ /ثألؽَٜرِٔؼوثسُ أٝ

 

 

 
 انلُٛخ انًٕاصلبد. انؽاثغ اندعٔل

 
 .ُضؼجهوصطِذٜج ؽٜز ث ثُض٢ثُـٌٛ ٖٓ ثُٔٞثٙلجس ثُل٤٘ز ٛٞ صقو٣و ثُنٚجة٘ ثُل٤٘ز ُِِْغ ٝثُنوٓجس ثُٔضِٚز دٜج 

 

 الفنٌة المواصفات

 )كما مشار الٌها فً جدول االسعار فً القسم الرابع(

  األدوٌة       :الفنٌة المواصفات] 

المواد المعروضة ٌجب ان تكون باسمائها التجارٌة فٌما اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ٌجب ان تثبت فً -0

 دستور االدوٌة.

 كل مادة.ٌجب ذكر العمر الزمنً ل -0

 ٌجب ذكر منشؤ المواد االولٌة. -0

 /أوو

 اللقاحات         :الفنٌة المواصفات
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
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 فنٌة مواصفاتال

  (PHARMACEUTICALS) انصٛعالَٛخ انًُزدبد

 

إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات، هً  0.0

 nationalركٌبات األدوٌة الوطنٌة )مدرجة على قائمة األدوٌة األساسٌة أو ت

essential drugs list or national formulary)  المعتمدة حالٌاً فً العراق. ٌجب أن

تكون المقاٌٌس المطلوبة  للتوضٌب وللتؤشٌر )الملصقات( على العلب متطابقة فً 

( الموضوعة من GMPجمٌع النواحً مع أحدث مقاٌٌس ممارسات التصنٌع الجٌدة )

(. )ترد هذه المقاٌٌس فً "الممارسات الجٌدة فً WHOمنظمة الصحة العالمٌة ) قبل

 Good Practices in the Manufacture“ –مجال تصنٌع ومراقبة جودة األدوٌة 

and Quality Control of Drugs”..) 

 المنتج مواصفات .9

 والتوضٌب

أو  tablet قرص ،المثال سبٌل)على  الجرعة شكل إلى المنتج مواصفات تشٌر 0.0

 مرهمأو  liquid سائل شرابأو  dry syrup جاؾ شرابأو  capsule كبسولة

ointment أو قابل للحقن injectable  مستحلبأو emulsion أو معلق 

suspension، الدواء وتركٌبة...(، الخ (exact number of mg or international 

units [IU] or % v/v, w/w or v/w acceptable range ٌجب أن النسب المقبولة .)

 أنعلى جهة التعاقد  ٌتوجبالمحددة فً الخالصات التالٌة: ] المقاٌٌسالسلع  قطابت

مقبوالً من إحدى الدساتٌر التالٌة: دستور األدوٌة البرٌطانً، دستور  قٌاساً تحدد م

األدوٌة  األدوٌة األمٌركً، دستور األدوٌة الفرنسً، دستور األدوٌة الدولً أو دستور

أن ٌعتمد اإلصدار  ٌجبواألخٌر خاصة فً ما ٌتعلق بالمواد الخام[.  ،األوروبً

 فً. الحالة وفق ،جهة التعاقد خالؾ ذلك أو ؼٌره حدداألحدث من هذه المقاٌٌس ما لم ت

)أي الدستور  المحددة الخالصةفً  اً حال لم ٌكن المنتج الصٌدالنً المطلوب مدرج

جب على توٌ فعندهاى قائمة األدوٌة األساسٌة فً العراق، المعتمد( ولكنه مدرج عل

جهة التعاقد أن تبٌن بوضوح الحدود المقبولة، وعلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( أن 

المرجعٌة لهذا المنتج وبروتوكوالت االختبار وذلك   قاٌٌسالعقد، الم ترسٌةٌقدم، عند 

 .مراقبة الجودة اتختبارإل
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   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

التؤشٌر /التوضٌب والوسمعلى أٌضا ً ٌتوجب، ولكن لمنتجات الصٌدالنٌةالٌس فقط  0.0

أن  )على سبٌل المثال، الزجاجات/العبوات وطرٌقة إؼالقها ووضع الملصقات علٌها(

المواصفات المناسبة للتوزٌع والتخزٌن واالستعمال فً مناخ مشابه للمناخ السائد  ٌلبً

اإلؼالق )مختومة( بشكل ٌمنع التالعب فً العراق. ٌجب أن تكون كل العلب محكمة 

(tamper proof)   وتكون عناصر التوضٌب مطابقة ألحدث مقاٌٌس الخالصات

(compendium standards )  وحاصلة على الموافقة الستخدامها فً أؼراض

 National) فً بلد الم صّنع توضٌب األدوٌة من قبل الهٌئة الوطنٌة الناظمة 

Regulatory Authority) ٌجب على جهة التعاقد أن تحدد أٌة متطلبات إضافٌة .

 خاصة.

 

جهة طلبها تالتً  باللؽة الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضٌبٌجب إدراج جمٌع  0.0

 ٌتم تحدٌد لؽة بذلك.اإلنجلٌزٌة إذا لم باللؽة  أوالتعاقد 

 

برٌد أو التجمٌد أو لسلع التً تتطلب التل بشكل دقٌق متطلبات التخزٌنٌجب أن ت حدد  0.5

 على( stabilityاستقرارها )درجة حرارة معٌنة لضمان ت حفظ فً  تلك التً ٌجب أن

حاوٌات خاصة مستوعبات أو فً  كما ٌجب أن ٌتم شحنها علب هذه السلع،و ملصقات

 نقطة الوصول.من نقطة الشحن إلى مٌناء  استقرارها أثناء نقلهالضمان 

 

أن  على الطلب، بناءً و(، المجهزالفائز ) العطاءب على مقدم جتوٌ عند ترسٌة العقد، 0.9

عٌنة م ةسلع ةألٌ والبٌانات الوصفٌةالمعلومات  طاء عنلؽة العإلى نسخة مترجمة ٌقدم 

 .قد تطلبها جهة التعاقد.

 

ٌجب أن  ٌستوفً الملصق على المستوعب األساسً لكل دواء أو لقاح مقٌاس  0.0

 ، كما ٌجب أن ٌتضمن البٌانات  التالٌة:W210 GMPالممارسات الجٌدة للتصنٌع 

أٝ ,    (The international nonproprietary name INN) ث٤ٌُِٔز ْٓؾَ ثُو٢ُٝ ؿ٤ٌ إلّْثث ( أ)

(, brand name) كٞم إّْ ثُؼالٓز ثُضؾج٣ًز دٞٝٞؿ دجًٍث (generic nameثُؼ٢ِٔ )ثالّْ 

ثُؼالٓز ثّْ  ْ أٝ دجٌَُٖ()دجُقؾ ػالٓز صؾج٣ًز. ال ٣ؾخ إٔ ٣طـ٠ ف٤ظ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى

 ؛ُِٔ٘ضؼ ثُؼ٢ِٔثالّْ ػ٠ِ ثُضؾج٣ًز 

 أمبولة أو  tablet ، على سبٌل المثال، قرص(dosage formة )جرعال)ب( شكل 

ampoule، شراب  أوsyrupالخ ،... 

كبسولة، أو  قرصلكل وحدة أو جرعة أو "وذلك  (active ingredient) الفعال كّونالم)ج(

 ؛الخ... 

 ذات الصلة؛دستور األدوٌة   مقٌاس)د( 

 ؛كان مطلوباً إذا  ترمٌز باأللوان محددأي ورمز الوالمشتري  ( شعارـ)ه

 ؛علبةمحتوى كل )و( 

 )ز( إرشادات االستعمال

 للتخزٌن؛ الخاصة متطلبات)ح( ال

عها( batch numberأو الدفعة أو العجنة ) المجموعة قمر)ط(  ً تمَّ تصٌن   ؛الت
 ٌخ انتهاء الصالحٌة )بلؽة واضحة، ولٌس باستخدام رمز(؛)ي( تارٌخ الصنع وتار

 )ك( إسم وعنوان المصنع؛

 .إضافٌة تحذٌرات ةأٌ)ل( 

إرشادات  .0

التأشٌر أو 

الوسم أو 

وضع 

الملصق 

(labeling) 
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  ٌجب أن تحمل العلبة أو الؽالؾ الخارجً أٌضاً البٌانات المحددة أعاله. 0.0
 ادٌق البٌانات التالٌة:ٌجب أن تحمل جمٌع الصن 0.0

 Purchaser’s line and -إ٠ُ ًهْ ثُذ٘و ًَٝٓ ثُٔ٘ضؼ ثُٔؼضٔو ٖٓ هذَ ثُٖٔض١ٌ  إٕجًر ( أ)

code numbers؛ 

 (؛Generic Name) ثالّْ ثُؼ٢ِٔ ُِٔ٘ضؼ ( ح)

أٝ  أٓذُٞز  tablet(, ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ, هٌٗ dosage formٌَٕ ثُؾٌػز ) ( ػ)

ampoule أٝ ٌٕثح ,syrup ,...؛ثُل 

 (؛, ٤ُِٝ دجّضنوثّ ًَٓزٝثٝق دِـزثٗضٜجء ثُٚالف٤ز )صج٣ًل ٚ٘غ ٝصج٣ًل ثُ ( ه)

عهاbatch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ) ( ه) ً تمَّ تصٌن  ؛( الت

 ث٤ٌُٔز ك٢ ًَ ٙ٘وٝم؛ (ٝ )

 ثالًٕجهثس ثُنجٙز دجُضن٣َٖ؛ (ٍ )

 وعنوان المصنع؛  اسم)ح( 

 إضافٌة. تحذٌرات ة)ط( أٌ

 التً الطرٌقة .3

 على للتعرؾ تعتمد

  -  لصنادٌقا

 (Case Identification ) 

ال ٌجب أن ٌحتوي الصندوق على منتجات صٌدالنٌة من أكثر من مجموعة  0.0

 (.Batchواحدة ) 

 

 تطلب أن وفً حال كانت كمٌة السلع تبرر ذلك، )المشتري( التعاقد لجهة ٌحق 

 ًالتالعلب  ملصقات المستوعبات أو على (logoاً )شعار ضعٌ أن المجهز من

 األقراص لامث الجرعات أشكال بعض وعلى لتوضٌب،فً ا ستستخدم

 تصمٌمال دٌحدٌتم ت. وتحدد هذه المتطلبات فً المواصفات الفنٌة واألمبوالت

 التفاصٌلالتصامٌم و هذه ٌتم التؤكٌد علىو ،بوضوح فً وثٌقة العطاء تفاصٌلالو

 .دالعقترسٌة  ندوتقدٌمها إلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( ع

فات الفرٌدة  .4  –الُمعرِّ

(Unique Identifiers) 

 ، ما ٌلً: قدم إلى جهة التعاقدٌ( أن المجهزالعطاء الفائز ) مقدمسوؾ ٌطلب من  5.0

 فً ةاختبارات مراقبة الجود نتائجمنظمة الصحة العالمٌة المتعلقة بشهادة )أ( 

من وؼٌرها  مفحص الكمٌة والتحلٌل الكٌمٌائً والتعقٌم والحد من الجراثٌ

 quantitative assay, chemicalالمطلوبة )لع ـــــبحسب الس االختبارات
analysis, sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit 

and other tests as applicable)، إضافةً  ،لكل بندومع كل شحنة  وذلك 

 إلى شهادة التحلٌل من الشركة المصنعة.

 إذا كان ذلك مطلوبا. ،االختباراتألي أو لجمٌع الفحص منهجٌة )ب( 

و/أو التكافإ  (bio availabilityالبٌولوجً )توافر العلى  )ج( وثائق ثبوتٌة

وذلك عند ، لبعض السلع الحساسة واألساسٌة (bio equivalenceالبٌولوجً )

 بطرٌقة سرٌة للؽاٌة فقط.هذه المعلومات  تقدم. الطلب

على أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من )د( وثائق ثبوتٌة 

 البٌانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً، وذلك عند الطلب.

مقاٌٌس مراقبة  .5

 جودة السلع

)المجهز( تسهٌل وصول جهة التعاقد  الفائز من مقدم العطاء أٌضاً سٌطلب  5.0

 ن أن تصنٌع السلع ٌتطابق مع متطلباتالتصنٌع للتؤكد م منشآت)المشتري( إلى 

 [.الجودة مراقبة وآلٌات( GMPالتصنٌع الجٌد ) ممارسات
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  الفنٌة  المواصفات

 (VACCINES) انهوبزبد

 الخٌار أ:
ٌتم شراإها من قبل جهة التعاقد بموجب هذه الدعوة سٌجب أن تنتج السلع التً  0

 NCA -National Control) وطنٌة رقابة هٌئة إشراؾتحت  ،عطاءاتاللتقدٌم 
Authority )الوظائؾ  كاملتقوم ب والتً بها، معترؾفاعلة و البٌولوجٌة للشإون

 الحٌوٌة الست لمراقبة المنتجات البٌولوجٌة وفق ما تحدده منظمة الصحة العالمٌة
(World Health Organization - WHO): 

 تأهٌل متطلبات .9

 اتلمنتجا

 licensing - ثُض٢ صْ ثإلػالٕ ػٜ٘جٞػز ٖٓ ثُٔضطِذجس ثُضٌم٤٘ ثّض٘جهثً إ٠ُ ٓؾٔ ( أ)

based on published set of requirements ؛ 
 ؛ surveillance of vaccine field performance - ٌٓثهذز أهثء ثُِوجؿ ٤ٓوث٤ٗجً  ( ح)

 ؛ system of lot release for vaccines - ٗظجّ إٟالم ثُِوجفجس ك٢ ٓؾٔٞػجس)ػ( 
 ؛ use of laboratory when needed - ػ٘و ثُقجؽز ثسذٌ)ه( ثّضنوثّ ثُٔنض

 regular -  إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة لممارسات التصنٌع الجٌدة( ـ)ه
inspections for good manufacturing practice ؛ 

  .evaluation of clinical performance - )و( تقٌٌم األداء السرٌري
 ما ٌلً: حددأو 

 الخٌار ب:
 الدعوة لتقدٌم العطاءات، هذه إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب 0.0

مصادر المعترؾ بها من قبل منظمة الصحة المن  فقط شراإها ٌتم أن ٌجب
 العالمٌة.

 

 ،الدعوة لتقدٌم العطاءات هذهالسلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب  إن 0.0
 للمنتجات( GMPمارسات التصنٌع الجٌدة )وفق م هاعٌتصنٌتم ٌجب أن 
 (.WHO) العالمٌة الصحة منظمة بها أوصت التً البٌولوجٌة

 

التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات،  السلع إن 0.0
 .العراق فً( NCAٌجب أن تكون مسجلة لدى هٌئة الرقابة الوطنٌة )

 

 أو ،oral )على سبٌل المثال: عن طرٌق الفم dosage form – الجرعةشكل  0.0
 ةم  أو مجمد مجفؾ مع منظفة معق  ، liquidسائل  ؛injectable عن طرٌق الحقن

 freeze dried with sterile dilutents packed موضبة بشكل منفصل
separately ،)...الخ. 

 

 مواصفات .0
 المنتج

    –ثُ٘ٞع  2.2
type : (e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified inactivated 

(...) obtained from human plasma or manufactured using recombinant 

DNA technology,” etc.). 

 

 فً)على سبٌل المثال: "معدة للحقن  :administration – اإلستخدامطرٌقة  0.0
 (.الخ...العضل"، 

 

)على سبٌل  :description of intended use – االستخدامحاالت وصؾ  0.0
 immunization of newborn“المثال: "التطعٌم لألطفال حدٌثً الوالدة"

infants,”  ،...الخ.) 

 

 Dosageأو عوارض التفاعل المناعً ) –حجم الجرعة )إذا لم تكن محددة(  0.5
size (if not restrictive), or expected immunogenic reaction (e.g.: 
each dose shall contain that amount of Hbsag protein with 
micrograms/ml specified by the manufacturer for newborn 
dosage, that when given as part of a primary immunization series 
[3 doses] is capable of producing specific humoral antibody [anti 
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HBs] at a level of at least 10 milli international units in >-90 
percent of recipients,” etc.(. 

جرعة )على سبٌل المثال: " قارورة زجاجٌة معقمة لخمس جرعات ال توضٌب 0.9
 (.الخ...،  infant dose sterile glass vials 5لألطفال الرضع"

 

% ٖٓ 15ٜجة٢ إٔ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٓغالً, ٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔ٘ضؼ ثُ٘ –فؾْ ثُضؼذتز  1.4
 ثإلٝجكز, ثُل...  

 filling volume :(e.g.: “final product should contain 15% overfill,” etc.). 

 

 ارورةق تصنٌع ٌجب)على سبٌل المثال: " :closures – اإلؼالق طرٌقة 0.0
 ISO 8362-2" vaccine vialsاللقاحات مع االؼالقات التً تتوافق مع معٌار

shall be fitted with closures that conform to ISO standard 8362-2.) 

 

ٌجب مئوٌة. ال  اتدرج 0-0)على سبٌل المثال: " /التخزٌنالحفظدرجة حرارة  0.0
 (.الخ...، خالفه بحسب الحالةتجمد"، أو تأن 

 

 ، وذلكٌهتارٌخ انتهاء مدة االختبار المشار إل حتىمستقراً المنتج  ٌبقىأن  ٌجب 0.02
 درجة الحرارة المطلوبة للحفظ.فً إذا تّم حفظه 

 

قاٌٌس المعتمدة فً )على سبٌل المثال: "ٌجب أن ٌتوافق اللقاح مع الم المقاٌٌس 0.00
، ٌجب أن ٌتوافق مع أحدث قٌاسم ةٌتم اعتماد أٌ لمحال  فًالعراق أو، 
الصحة العالمٌة، البٌولوجٌة التً نشرتها لجنة خبراء منظمة  قاٌٌسمتطلبات الم

 البرٌطانً، األدوٌة دستورفً حددة المقاٌٌس كالم مماثلةأو مع متطلبات هٌئة 
 "(.الدولً األدوٌة دستور أو الفرنسً، األدوٌة دستور األمٌركً، األدوٌة دستور

 

 النموذجٌةعالمة ال( ampoule) أمبولة أو( vialٌجب أن تحمل كل قارورة ) 0.0
 ة كلفةدون أٌمن ، إذا كان ذلك متوفراً العربٌةؽة لالللشركة المصنعة فً 

 كون باللؽة اإلنجلٌزٌة.ٌٌجب أن  الملصقإضافٌة، وإال فإن 

التأشٌر أو  متطلبات .3
الوسم أو وضع 

 (labelingالملصق )
 ِٓٚن هجًًٝر أٝ أٓذُٞز: صقوه ثُذ٤جٗجس ثُضج٤ُز ػ٠ِ ًَ إٔ  ٣ؾخ 3.2

 ؛ِوجؿثُثّْ  ( أ)
 اسم الشركة المصنعة؛ ( ح)
 غ؛٤ٚ٘ضٌٓجٕ ثُ ( ػ)
 ؛lot number –ًهْ ثُٔؾٔٞػز أٝ ثُنِطز أٝ ثُؼؾ٘ز  ( ه)

 ؛composition - التركٌبة )هـ( 
 ؛Concentration  -التركٌز  )و( 

 ؛ثُؾٌػز ص٘جٍٝ ٣ٌٟوز (ٍ )
 صج٣ًل ثٗضٜجء ثُٚالف٤ز؛ ( ؿ)
 ؛/ثُضن٣َٖثُقلع فٌثًر هًؽز (ٟ )

 معلومات أخرى مناسبة. ةأٌ)ي( 

 

  .لمٌاهؽٌٌر فً حال تعّرضه لت ومن دون حاله على الملصق ىٌبق أنٌجب  0.0
الداخلٌة: ٌجب أن ال تحتوي الصنادٌق الداخلٌة على أكثر من )عدد(  الصنادٌق 0.0

مادة  من مصنوعة تكون أن وٌجب، األمبوالتالفردٌة / ) vials (من القوارٌر
 sturdy white cardboard (ومجهزة بشرائح فردٌة ،الكرتون األبٌض المتٌن

outfitted with individual segments ) ماٌة وفصل القوارٌر/ األمبوالتح. 

 التؽلٌؾ متطلبات .4
 والتوضٌب

من المواد  )عدد(المواد المطبوعة: ٌجب أن تحتوي كل علبة داخلٌة على  0.0
من إذا كان ذلك متوفراً  المطبوعة النموذجٌة الصادرة عن الم صّنع باللؽة العربٌة

باللؽة جب أن تكون هذه المواد المطبوعة ٌإضافٌة، وإال ف ة كلفةدون أٌ
 .اإلنجلٌزٌة.

 

: ٌجب أن تؽلؾ الصنادٌق الداخلٌة  Over packing -التوضٌب المتٌن الخاص  0.0
. ٌجب أن 0.0ة فقربطرٌقة متٌنة لكً ٌبقى اللقاح مبرداً على النحو المحدد فً ال

كما ٌجب أن  حن،والش تكون طرٌقة التعبئة والتؽلٌؾ مناسبة لمتطلبات التصدٌر
 Guidelines on تكون وفق المبادىء التوجٌهٌة لتعبئة وتؽلٌؾ وشحن اللقاحات

International Packaging and Shipping of Vaccines  ًالمنصوص عنها ف
 Expanded Program of Immunizationدلٌل البرنامج الموسع للمناعة )

(EPI) Guidelines )جمٌع ذلك فً بما العالمٌة ةالصح منظمة قبل من المعتمد 
 أن ٌجب. ساعة 70 طوال المطلوبة الحرارة درجة على للحفاظ الالزمة التدابٌر
 لن دفئاً  األكثر اللقاح حرارة درجة أن من للتؤكد ٌٌنكاف والتبرٌد العازل ٌكون
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 تتجاوز خارجٌة حرارة لدرجة تعرضها عند 0.0 ةفقرال فً المحددة تلك تتجاوز
 20-) مئوٌة درجة 02 عن تقل ال وأن(، degrees C 43+) مئوٌة درجة 00

degrees C ساعة بعد وصولها إلى  00( أثناء النقل وخالل مدة ال تقل عن
. ٌجب تؤمٌن وسادات إضافٌة كافٌة لحماٌة القوارٌر/ وصولال نقطةمطار 

 .والتحمٌل النقلعملٌات األمبوالت من الكسر أثناء 
أن تتم تعبئة المنتجات  ٌجبامه للشحن الخارجً: كرتون الواجب استخدال 0.0

 حالوأ من مصنوع ،الجدار ثالثً كرتون فًوالمواد المطبوعة المذكورة أعاله، 
( triple-wall corrugated fiberboard cartons) ضلّعةمألٌاؾ كرتونٌة 

، وخاضعة الختبار قوة ) weather-resistant (مقاومة لتقلبات حرارة الطقس
(. ٌجب أن k Pa 1,900كٌلوباسكال ) 0022( ال تقل عن Burstingصدمة )

تكون أحجام المستوعبات الخارجٌة المستخدمة للشحن بشكٍل ٌحمً المنتج من 
  .الضرر خالل النقل والتخزٌن

 مجموعةكثر من ألالشحن على لقاح  مستوعب/ال ٌنبؽً أن تحتوي كرتونة 
 (..lot) واحدة

 

: ٌجب أن تشمل كل ( Cold chain monitor cards) دالتبرٌ مراقبة بطاقات 0.5
 درجة لمراقبة التعاقد جهة تحددهااألجهزة المناسبة التً  ،شحنللحاوٌة معزولة 

 .الحرارة

 

 زٞثكودٔإٔ ٣ضْ ٝٝغ ٓج ال ٣وَ ػٖ ثع٤ٖ٘ ٖٓ دطجهجس ٌٓثهذز ثُضذ٣ٌو,  ٣ؾخ ( أ)
 .جسوجفثُِٗوَ ْٓضٞػخ ٣ْضنوّ ك٢ ًَ  ك٢ؽٜز ثُضؼجهو, 

 Freeze watch)مإشرات التجمٌد  ةٌتم وضع ساعأن  ٌجب ( ح)
indicators)  التعاقد جهة توجٌهات بحسب ،نقل مستوعبفً كل.  

 

 : (Invoices)ًَ ثُقج٣ٝجس ٝثُلٞثص٤ٌ ػ٠ِ ثُضج٤ُز ثُذ٤جٗجس صقوه٣ؾخ إٔ  5.1
 ثّْ ثُِوجؿ؛ ( أ)
 ُِوجؿ؛ثصج٣ًل ثٗضٜجء ٙالف٤ز  ( ح)
 ثُٔ٘جّذز. /ثُضن٣َٖثُقلعهًؽز فٌثًر  ( ػ)

 متطلبات .5
 الوسمتأشٌر وال
(marking) 

أدناه على  محددةال المعلومات ة/تؤشٌرباكتٌتم الداخلٌة: ٌجب أن  الصنادٌق 5.0
بطرٌقة  ، وذلكمبوالتاألالداخلٌة التً تحتوي على قوارٌر اللقاح أو  الصنادٌق

 جهة التعاقد:من قبل واضحة ومقبولة 

 

 Generic name and trade name of the- ثُؼ٢ِٔ ٝثالّْ ثُضؾج١ً ُِوجؿ ثإلّْ ( أ)

vaccine؛ 
 التجاري المسجل؛ اوعنوانه المصنعة الشركةاسم  ( ح)
 ضْؾ٤َ ث٢ُٟ٘ٞ ثُنجٗ دجًٌُٖز ثُٔٚ٘ؼز؛ثًُهْ  ( ػ)
 ؛Lot or batch number - ًهْ ثُٔؾٔٞػز أٝ ثُوكؼز ( ه)

 ؛Composition and concentration -والتركٌز  ةالتركٌب )هـ( 
 ٚ٘وٝم؛ثُوٞث٣ًٌ ك٢ ثُػوه  (ٝ )

، ولٌس باستخدام ةواضح الشهر، السنة وذلك بلؽةانتهاء الصالحٌة )تارٌخ   )ز( 
 رمز(؛

 ؛ٝثُ٘وَجُضن٣َٖ د ثُنجٙز ثالًٕجهثس ( ؿ)

 غ )ٙ٘غ ك٢ ______(٤ٚ٘ضٌٓجٕ ثُ  )ٟ( 
 

 

أدناه على  الواردةالمعلومات  ة/تؤشٌرباكتم تٌعلب الشحن الخارجً: ٌجب أن  5.0
وذلك ، البعض  قابلٌن لبعضهماكرتونة الشحن الخارجً على الجانبٌن الم/حاوٌة

 waterproof inkه )اٌبحبر مقاوم للمو ،مم ارتفاع 02قل عن تبؤحرؾ بارزة ال 
 :جهة التعاقد من قبلبطرٌقة نظامٌة واضحة ومقبولة ، و

 

 (؛Generic name and trade name ) ثُؼ٢ِٔ ٝثالّْ ثُضؾج١ً ُِوجؿ ثإلّْ ( أ)
 (؛Lot or batch number) رقم المجموعة أو الدفعة ( ح)

, ٤ُِٝ دجّضنوثّ زٝثٝق ثٌُٖٜ, ثُْ٘ز ٝىُي دِـز)ػ( صج٣ًل ثٗضٜجء ثُٚالف٤ز )
 ًَٓ(؛

 ثُضؾج١ً ثُْٔؾَ؛ جٝػ٘ٞثٜٗ ثُٔٚ٘ؼز ثًٌُٖز)ه( ثّْ 
 تسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصنعة؛ال( رقم ـ)ه

 

  ؛( ٝٗوطز ثroutingٍُٞٙٞؽٜز)ٝ, ٔطجًثُ)ٝ( 
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 ل؛)ز( اسم المرسل إلٌه وعنوانه بالكام
 ُوٟ ثٌَُّٔ إ٤ُٚ ًٝهْ ثُٜجصق؛ ثُْٔؤٍٝ)ؿ( ثّْ 
 ؛زك٢ ثٌٌُصٞٗ سٓذٞالثألوٞث٣ًٌ أٝ ثُ)ٟ( ػوه 

 ٌَ ًٌصٞٗز )دج٤ٌُِٞؿٌثّ(؛ٍُُٕٞ ثإلؽٔج٢ُ ث)١( 
 # ____ ٖٓ _____؛ ز)ى( ًٌصٞٗ

 ؛ٝثُقَٔجُضن٣َٖ د ثُنجٙز ثالًٕجهثس( ٍ)
 )م( رقم العقد؛
 ع )صنع فً ______(.ٌصنت)ن( مكان ال

 ٌجب على جمٌع السلع: 9.0
تصنٌع اللقاحات فً بلد ب الخاصةنظمة األتشرٌعات والمتطلبات  تلبً أن)أ( 

 المنشؤ؛
 ؛والفعالٌة المعترؾ بها دولٌاً  والجودةالسالمة  تلبً مقاٌٌس أن)ب( 
 وثائق فً الواردةجمٌع المواصفات والوثائق ذات الصلة  تطابق أن)ج( 
 ؛مناقصةال

المحددة بوضوح ( fit for purposeألؼراض اإلستخدام )أن تكون مناسبة  )د(
 من قبل جهة التعاقد والموجهة الى مقدمً العطاءات فً وثٌقة العطاء؛

 defects in) أن تكون خالٌة من عٌوب فً التصنٌع والمواد)هـ( 
workmanship and materials؛) 

 مصنعة وفقاً السلطة المختصة فً بلد الشركة المعتمدة بشهادة )و( أن تكون 
 World Health( )0) 95- 00لقرار جمعٌة الصحة العالمٌة رقم

Assembly - WHA ،)منظمة الصحة العالمٌة. المعتمدة بشهادة 

 جودة مراقبة .6
 السلع

  ؛ شحنة كل التعاقد مع جهة إلى التالٌة المستندات ٌقدم أن المجهز على جبتوٌ 9.0
 ؛رثمضذجًثس ٌٓثهذز ثُؾٞه ٘ضجةؼز دٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز ثُٔضؼِوٕٜجهر  ( أ)
 ؛ثالٌِٟٓخ أٝ ُؾ٤ٔغ ثالمضذجًثس ثىث  أل١ٜٓ٘ؾ٤ز ثُلق٘  ( ح)
ٝعجةن عذٞص٤ز ألّجُ ثفضْجح صج٣ًل ثٗضٜجء ثُٚالف٤ز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُذ٤جٗجس  ( ػ)

 the commercial finalثُٔضؼِوز دئّضوٌثً ثُِْغ دٌِٖٜج ثُضؾج١ً ثُٜ٘جة٢ )

package).ٝىُي ػ٘و ثُطِخ ,   
 

 

قبل الشحن: سٌطلب من المجهز تسهٌل  /اإلختباروالفحص /المعاٌنةالتفتٌش 9.0
لفحص المنتج كما هو معد للشحن فً المصنع  مثلهوصول المشتري أو من ٌ

 وذلك قبل شحن المنتج. ،ناو/أو المستودع فً وقت ٌتفق علٌه الطرف

 

 ػ٤٘ز ػٖ ثُٔ٘ضؼ.)أٝ ثُضل٣ٜٞ دأمي(  أمي٣ؾٍٞ ُِٖٔض١ٌ كق٘ ٝ ( أ)
ٖٔض١ٌ إٔ ٣طِخ إؽٌثء ثمضذجًثس ْٓضوِز ٣ؼضذٌٛج ٣ًٌٝٝز ُِضأًو ٣ؾٍٞ ُِ ( ح)

. ٣قن ُِٖٔض١ٌ إٔ ٣نضجً ثُٔقوهر ّجدوجً  ٖٓ إٔ ثُِْغ ٓطجدوز ُِٔضطِذجس
ثُٔنضذٌ ثُي١ ٣ٌثٙ ٓ٘جّذجً ٝٓؾَٜثً دجُٔؼوثس ثُالٍٓز ٝٓؤٛالً إلؽٌثء 

 ]ثمضذجً ثٌُهجدز ػ٠ِ ؽٞهر ثُٔ٘ضؾجس ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز.
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 انثبنث اندؿء

 انؼوع ٔيكزُعاد غشؽٔ
 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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 نهؼوع انؼبيخ انشؽٔغ انكبظـ. انوكى
  

 نهؼوع انؼبيخ انشؽٔغ زٕل يالزظبد
 

ثألمٌٟ  ٞعجةنثُثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِؼوو ثُٞثًهر ك٢ ثُوْْ ثُْجدغ ًٔج ٝٓغ  جُضٌثد٠صُوٌأ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو ك٢ ٛيث ثُوْْ د

ٌَِ , ٝثُؼوو ثُٞثًهر ك٢ ثصلجه٤ز  ٌٟك٢ ثُؼوو. ٝثؽذجسٝقوه ًجكز فوٞم ص زضٌجِٓوز ٓٝع٤ٛيٙ ثُٞعجةن ٓغ صُٖ

صٔو٣و أٝ إُـجء أٝ إٝجكز مجٙز  أٝ صؼو٣َ أ١ إهًثػ ٣ٝضْ. صؼو٣َ أٝ صـ٤٤ٌ أ١ هٕٝ ٖٓ ُِؼوو ثُؼجٓز ثٌُٖٟٝ ػ٠ِ ثُٔقجكظز ٣ؾخ

 .كو٠ ثُضؼجهو ؽٜز هذَ ٖٓ ٝىُي دٌَ ػوو ك٢ ثُوْْ ثُْجدغ )ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِؼوو(



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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 انًسزٕٚبد هبئًخ
 

 231 بد    انزؼؽٚل .1
 232  رطجٛوبد .2
 232  انًُشأ ثهع .3
 232  انًوبٚٛف .4
 232  نزعهٛنٔا انًؼبُٚخ ؛ انؼوع ٔيؼهٕيبد ٔثبئن اقزؼًبل .5
 233  انؼؽاهٛخ اندًٕٓؼٚخ ألَظًخ ٔكوبا  انكهغ شٓبظاد .6
 Patent Rights 233 -  االضزؽاع ثؽاءاد أٔ انصُبػٛخ انًهكٛخ زوٕم .7
 233  األظاء زكٍ ظًبٌ .8
 234  ٔاإلضزجبؼاد انًؼبُٚخ .9

 234  ٔانزٕظٛت انزؼجئخ .10
 234  ٔانًكزُعاد   انزكهٛى .11
 234  انزأيٍٛ .12
 235  انُوم .13
 235 انكُٕ٘ انصٛبَخ ٔػوع انُثؽٚخ/انؼؽظٛخ انطعيبد .14
 235 انؼٕٛة ظًبٌ.15
 235  انعكؼبد .16
 236 األقؼبؼ .17
 236  مانزؼعٚ أٔايؽ .18
 236  انؼوع رؼعٚم .19
 236  انزُبؾل .20
ّٓؿ رأضٛؽ .21  236  انزُلٛػ كٙ انًد
 234  انزأضٛؽٚخ انـؽايبد .22
  234 انؼًم صبزت هجم يٍ قست انؼًم .23
 238 اإلكالـ ثكجت قست انؼًم .24
 02                                     انوبْؽح انظؽٔف .25

 238 (for convenience) انؼًم صبزت هجم يٍ انؼوع أٜٗجء .26
 238  انُؿاػبد ركٕٚخ .27
 Limitation of Liability 231  - انًكؤٔنٛخ يٍ انسع .28
 231  انؼوع نـخ .29
 231  انسبكى انوبٌَٕ .30
 231  (انزجهٛؾ يػكؽاد) اداإلشؼبؼ .31
 231  ٔانؽقٕو انعؽائت .32
طبنت ثبنًجبنؾ خانًؽرجط ادٔااليزٛبؾ بدوزطبػقاال .33  ً  231 ثٓب ان

 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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 الشروط العامة للعقد

المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً فً هذا العقد، والمستعملة إن الكلمات والمصطلحات 

  التالٌة: 

 انزؼؽٚلبد .5

 ْٓض٘وصؼ٢٘ ًِٔز "ػوو" إصلجم ٓذٌّ د٤ٖ  ؽٜز ثُضؼجهو ٝثُٔؾَّٜ, ًٔج ٛٞ ْٓؾَ ك٢   ( أ)

 ثُٞعجةنثُؼوو ثُٔٞهغ ٖٓ ًجكز ثألٌٟثف دٔج ك٤ٚ ؽ٤ٔغ ثٌُٔكوجس ٝثُٔالفن ًٝجكز 

 ثٌُٔصذطز ٝثُٖٔجً ث٤ُٜج ٛ٘ج.    

 

"ه٤ٔز ثُؼوو" أٝ"ّؼٌ ثُؼوو" صؼ٢٘ ثُٔذِؾ ثُْٔضقن ُِٔؾَّٜ دٔٞؽخ ثُؼوو ُوجء ه٤جٓٚ  ( ح)

 دٌجكز ٝثؽذجصٚ ثُضؼجهو٣ز دٌَٖ ًجَٓ ٝٙق٤ـ.

 

  الشمسً. التقوٌمٌوماً كامالً وفق  ٌعنً"ٌوم" )ج( 

من  6.2)د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة 

 العامة للعقد. الشروط

 

، كما هو محدد فً السلعحٌث سٌتم استخدام  إسسةالم)هـ( "المستخدم النهائً" ٌعنً 

 قائمة متطلبات التعاقد. )وهو إحدى الجهات المستفٌدة(. 

 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

ن ضمنها األؼذٌة الكمالٌة تعنً جمٌع المستحضرات الصٌدالنٌة وم "السلع")ز( 

ووسائل منع الحمل عن طرٌق الحقن أو بالفم واللقاحات والواقً الذكري 

والمعدات/األجهزة الطبٌة، والتً على المجّهز تقدٌمها إلى جهة التعاقد بموجب 

 العقد.

 

محددة )ح( "المشتري" وٌعنً المإسسة أو جهة التعاقد التً تشتري السلع، كما هً 

 .الخاصة للعقدفً الشروط 

 

)ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة، 

والتً تإكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما 

 ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

  )ي( "ش.خ.ع." تعنً الشروط الخاصة للعقد. 

النقل "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على السلع، ك)ك( 

التركٌب واختبارات ما قبل ، مثل النثرٌة/ العرضٌة الخدماتوالتؤمٌن، وسواها من 

التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب لدى المستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة 

 لمجّهز وفق العقد.وؼٌرها من واجبات ااستخدامها علٌهم، /تشؽٌلها

 

)ل( "الموقع" وفق الحالة، ٌعنً المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائً وفق قائمة 

 متطلبات التعاقد.

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقدٌم )م( "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً 

 .للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد فً 

 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز
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 واألعمال ؼٌر المشروعة: )ن( الفساد
ٌحدد المشتري الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً 

المصطلحات سٌسترشد المشتري أٌضاً بتعرٌفات ، المادةألؼراض هذه العراق. 
  التالً:بحسب 

 
أو استالم أو  تقدٌمتعنً عرض أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 9)

وذلك  ،ء ذي قٌمة، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشراستدراج أي شً
   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم ؼٌر بشكلبهدؾ التؤثٌر 

فعل أو إؼفال )ومن أي  تعنً( fraudulent practice)"ممارسة احتٌالٌة" ( 0)
ٌإدي عن دراٌٍة أو بتهور،  الى خداع أو  (تمثٌلالسوء ضمنها التشوٌه أو 

أو خرى  أ ةو منفعأ ةمادٌ ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما، 
 ؛لتملص من التزام مال

تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة""( 3) 
وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، مثال التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على طرفٌن أو أكثر، 

  أفعال جهة أخرى. 
إٌذاء أو إلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات قهرٌة( 0)

أي جهة أو ٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، إلحاق الضرر أو اإلالتهدٌد ب
جهة  أفعال على سلٌم ؼٌر بشكل التؤثٌر بهدؾ وذلك تلك الجهة، ممتلكات

  .ما
  : لًوتعنً ما ٌ (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل( "5)

ها حجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائقتالؾ المتعمّ اإل (أ  )أ
أٌة إلعاقة  ، وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققٌنو اإلأ عن التحقٌق

إدعاءات فً للتحقٌق  المشتريٌجرٌها إجراءات بشكل واضح، 
وفق القوانٌن أو التواطإ  أو القهر حتٌالممارسات الفساد أو اإل

جهة، وذلك د أو مضاٌقة أو ترهٌب أي تهدٌ أو/العراقٌة النافذة؛ و
من ا منعهلتتعلق بالتحقٌق أو كشؾ معرفتها بؤمور من لمنعها 
 ق، أوجراءات التحقٌأو مواصلة إمتابعة 

 بشكل واضحتهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التً ب( )ب
بحسب القوانٌن العراقٌة التدقٌق ممارسة حقه فً المعاٌنة و فً

 .5.0 ةفقرالوبموجب النافذة 

 

الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً 
  بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد.

 رطجٛوبد .2

ألؼراض هذه المادة، ٌقصد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه السلع أو نمت  0.0
مت فٌه الخدماتأو الذي أو أنتجت فٌه أو المكان  ٌ قصد بالسلع المصنعة، . ق دِّ

ٌّزاً معترؾ به تجارٌاً وٌختلؾ أساسٌاً )فً  السلع التً تصبح منتجاً مم
( عن مكوناته، وذلك عبر التصنٌع أو االستخدام الخصائص األساسٌة أو الؽرض

المعالجة أو عملٌات التجمٌع الوازنة أو الجوهرٌة )أو عملٌات دمج أو 
 المكونات(. 

 ثهع انًُشأ .3

  ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ السلع والخدمات وبٌن جنسٌة المجّهز.   0.0
ٌجب أن تتطابق السلع التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس المحددة فً  

ٌّة، وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع، فٌجب أن تطابق  المواصفات الفن
 (authoritative standardsلطات المختصة )السلع المقدمة مقاٌٌس الس

نسخة من هذه المقاٌٌس  أحدث المتناسبة مع بلد المنشؤ. كما وٌجب اعتماد 
ٌّة.   صادرة عن المإسسة المعن

 انًوبٚٛف .4

ال ٌجوز للمجّهز، من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة، الكشؾ عن  5.0
ن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط العقد أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو ع

أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتً سبق وزوده بها المشتري، 
شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن /وذلك ألي طرؾ

االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز، ٌجب أن ٌخضع ألحكام 
 .العقد فقط ألؼراض تنفٌذ الضروري القدرن بأن ٌكووالسرٌة نفسها 

اقزؼًبل ٔثبئن  .5

ٔيؼهٕيبد انؼوع ؛ 

 انًؼبُٚخ ٔانزعهٛن

وثٌقة  ةالتحرٌرٌة للمشتري، استعمال أٌوموافقة المسبقة الال ٌجوز للمجهز دون  5.0

من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ  5.0أو معلومة  مذكورة فً الفقرة 

 العقد.
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من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.0تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  5.0

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ  نفسه(، م 

 عنها الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد، وبناًء على  طلب المشتري. 

 

سلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه عبر ال المجهز السماح للمشتري على 5.0

وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمقاولٌن الثانوٌٌن المرتبطٌن بتنفٌذ العقد، كما 

وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من قبل مدققٌن مكلفٌن، وذلك وفق 

 القوانٌن العراقٌة النافذة. 

والتً تحدد من شروط العامة للعقد، من ال 00ٌ لفت انتباه المجّهز الى المادة 

تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات  الممارسات التًجملة أمور، أن 

بموجب هذه التدقٌق ممارسة حقها فً المعاٌنة و فً بشكل واضحالمختصة 

المادة، تعتبر من الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد  

 أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء مناقصاتفً  تعلٌق مشاركتهوإلى 

 .وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة

 

إذا كان ذلك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة، ٌتوجب على المجهز تسجٌل السلع  9.0

المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن ٌتعاون 

 هٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.مع المجّهز لتس

.  شٓبظاد انكهغ ٔكوبا 6

 ألَظًخ اندًٕٓؼٚخ انؼؽاهٛخ

خالؾ ذلك، سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  9.0

التارٌخ )تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم فٌه المجّهز إشعاراً تحرٌرٌاً من الجهة 

الصالحٌة فً العراق بؤن السلع قد تم تسجٌلها لالستخدام فً  المختصة صاحبة

 العراق.

 

ٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةمن أٌة  المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  7.0

من قبل أي طرؾ ثالث أو نزاعات  مطالباتأو  شكاوى أٌة ناتجة عنضرار أ

لتجارٌة او حقوق أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات امخالفة وذلك ل

 التصمٌم الصناعً والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق. 

 انًهكٛخ زوٕم .2

أٔ ثؽاءاد  انصُبػٛخ

 Patent -  االضزؽاع

Rights  

فً حال بضمنها مدة االنذار او ٌوماً  00)أو ( ٌوماً 00خالل أربعة عشرة )   0.0

، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز (وجود إعتراضات حول إجراءات التعاقد

% من 5)المجهز( أن ٌقدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفٌذ العقد، بقٌمة تعادل 

ضمان والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  قٌمة العقد. تعفى

النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءحسن 

   .هذه االستثناءات تمنحالعراق 

 ظًبٌ زكٍ األظاء .5
 

تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة    0.0

  عن إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 

 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة فً العقد أو بؤٌة    0.0

ضمن قائمة العمالت لتداول ومقبولة من المشتري وتكون عملة أخرى واسعة ا

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار العراقً . ٌجب أن التً 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن ٌكون الضمان ؼٌر مشروط وٌدفع عند أول طلب ؛ 

  التالً: الشكل األداء على 

 



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 234   ثُوْْ ثُْجهُ: ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو

 

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

ؼٌثم ٝكن صؼ٤ِٔجس مطجح ٝٔجٕ ٌٓٚك٢ ٙجهً ػٖ ٌٓٚف ٓؼضٔو ك٢ ثُ ( أ)
إىث ثُذ٘ي ث١ًٌَُٔ ك٢ ثُؼٌثم ٝدقْخ ث٤ُٚـز ثُٔووٓز ك٢ ٝعجةن ثُٔ٘جهٚز. 

٣ضْ ٞٔجٕ ػٖ ٌٓٚف ٓٞؽٞه مجًػ ثُؼٌثم, ك٤ؾخ إٔ مطجح ثُٙوً 
ٓؼضٔور ك٢ ٝ ٌٓثهكزٌٓٚف ٓؤّْز ٓج٤ُز  صٚو٣ن ٝصٞه٤غ ٛيث ثُٞٔجٕ ٖٓ

 (؛back-to-back counter guarantee) ثُؼٌثم ُؾؼَ ٛيث ثُٞٔجٕ هجدالً ُِض٘ل٤ي
 أٝ 

 إػضٔجه ْٓض٘و١ ؿ٤ٌ هجدَ ُِ٘وٜ؛  أٝ   ( ح)
 ّ٘و هٌٛ ٙجهً ػٖ ؽ٣ًٜٞٔز ثُؼٌثم.   )ػ( 

 

( 02ٌقوم المشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثٌن ) 0.0
ٌوماً بعد اكمال موجبات المجّهز التعاقدٌة، بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان 

. ٌتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل العٌوب
المشتري تفٌد بؤن المجّهز اتّم واجباته التعاقدٌة بنجاح، وبعد إتمام الدفعة 

 األخٌرة.

 

 هامطابقت من للتؤكد، السلعاختبار  أو/و معاٌنة فً الحقمثله ٌ من أو للمشتري 0.0
والمواصفات الفنٌة نوع  خاصة للعقدالشروط الٌجب أن تحدد العقد،  واصفاتلم

المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 إشعار المجّهز تحرٌرٌاً، بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة، وذلك فً وقت كاٍؾ. 

  ضزجبؼادٔاإل انًؼبُٚخ. 4
 
 

  .صة للعقدالشروط الخاتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   0.0

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من 0إن أحكام المادة ) 0.0
 مسإولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها ٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ السلع  02.0
 ة،النهائٌ نقطة الوصول الىل فترة النقل والشحن إلحاق أي ضرر بها طوا

الخارجً(  التؽلٌؾ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العقد فً محدد هو ما بحسب
 أثناء قاسٌةال المعاملة ،(حدود)وإلى أقصى ال لمقاومة كافٌة

 شدٌدةالتعرض لدرجات حرارة و العبور، خالل )النفاض(التفرٌػ/التحمٌل
خالل  التفرٌػ/التحمٌل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالحو اإلنخفاض،/اإلرتفاع
 ٌتمأن  ٌجبالى ذلك،  باإلضافة. المفتوحة األماكن فًالتخزٌن  أثناءالعبور و

نقطة كون تاالعتبار أن  ظربن األخذ مع الصنادٌق/الحاوٌاتتصمٌم حجم ووزن 
 كافة خالل التفرٌػ/التحمٌل أماكن كافة تفتقر وأن ةالنهائً للسلع نائٌ الوصول

 .وذلك وفق الحالة ،للمعدات الثقٌلة للتعامل مع البضائع /النقلالعبور نقاط

 انزؼجئخ ٔانزٕظٛت  .51

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصقات  02.0
والمستندات فً داخل وخارج الؽالفات، ٌجب أن تتطابق بشكل صارم مع 

وص عنها صراحة فً العقد، بما فٌها أٌة متطلبات المتطلبات الخاصة المنص
أو فً المواصفات الفنٌة الشروط الخاصة للعقد إضافٌة إذا وجدت، والمحددة فً 

 أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

ٌقوم المجهز بتسلٌم السلع وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد. تحدد  00.0
التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها من  لعقدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 انزكهٛى   ٔانًكزُعاد .55

، EXW ،CIFألؼراض هذا العقد، ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 00.0
CIP ،DDPى ، الخ...( والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً ال

الذي نشرتها ؼرفة  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 التجارة الدولٌة فً بارٌس. 

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً  00.0
مقبولة وواسعة الكامل للسلع، وذلك بعملة الؽطاء التؤمٌنً  علىٌتعٌن الحصول  00.0

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار  منالتداول  ضمن قائمة العمالت التً 
. ٌتوجب أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً، جمٌع السلع صرفها الى الدٌنار العراقً

وٌكون شامالً للخسائر أو األضرار المتصلة المطلوب تقدٌمها بموجب العقد، 
ندما ٌحدد . عالتسلٌم/والتوصٌل التخزٌنالشحن و/لتصنٌع أو الشراء والنقلبا

، فعندها ٌتوجب على المجّهز أن CIPأو  CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس
( CIPأو  CIFقٌمة السلع ) منبالمئة  002ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل %

على أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً السلع من "المستودع الى المستودع" وٌشمل 
 ضرابات. "جمٌع المخاطر" بما فٌها مخاطر الحرب واإل

 انزأيٍٛ .52



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 235   ثُوْْ ثُْجهُ: ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو

 

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/3/2021ْٓ٘جهٚز ًه
 ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(انصسخ/انجٛئخ /ؽٜز ثُضؼجهو: ٍٝثًر 

، فعندها ٌتوجب على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس00.0
 cargoالمجّهز أن ٌتؤكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن )

insuranceوأن ٌسمً المشتري كمستفٌد، وفً ( وتسدٌد كلفة هذا التؤمٌن ،
، فعندها تقع FCAأو  FOBعلى أساس  الحاالت التً ٌكون فٌها التوصٌل

 مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.

 

ٌ طلب من المجّهز بموجب العقد، توصٌل السلع على اساس 00.0 ، فعندها  FOBعندما 
ٌلها ووضعها على ظهر المركب ة نقل السلع وحتى تحم ٌنة ًف مرفؤ /تكون مسإوٌل السف

ً سعر العقد.ضمناً(، على عاتق الالمؽادرة )/الشحن  مجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة ف
ٌ طلب من المجّهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على اساس         ، فعندها FCAعندما 

فً المكان  تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل السلع وتوصٌلها الى شركة النقل
لى ، على عاتق المجهز وعمتفق علٌه الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر

 نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 انُوم .53

ٌ طلب من المجهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على أساس  00.0 ، CIPأو  CIFعندما 
فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى أي وجهة 
وصول أخرى فً العراق كما ٌحدد فً العقد، على عاتق المجهز وعلى نفقته 

 كون مشمولًة فً سعر العقد.وت

 

ٌ طلب من المجهز، بموجب العقد، نقل السلع الى وجهة محددة فً العراق  00.0 عندما 
على أنها نقطة الوصول النهائً، فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى هذه 
الوجهة مع ما ٌتضمنه ذلك من تؤمٌن وتخزٌن كما ٌحدد فً العقد، على عاتق 

 ه وتكون مشمولًة فً سعر العقد.المجهز وعلى نفقت

 

ٌ طلب من المجهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على أساس  00.0 ، CIPأو  CIFعندما 
 ال تفرض أٌة قٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النقل. 

 

، وفق (incidental services) النثرٌة/على المجّهز أن ٌقدم الخدمات العرضٌة00.0
 .التعاقد متطلبات قائمة ًف محددةالحال، كما هً 

انطعيبد  .54
ٔػوع  انُثؽٚخ/انؼؽظٛخ

 انصٛبَخ انكُٕ٘
، إن وجد، بعد إنقضاء فترة (AMCعلى المجّهز أن ٌقدم عقد صٌانة سنوي )00.0

 .التعاقد متطلبات قائمة فً المحددضمان العٌوب، وذلك  لعدد السنوات 
 

 انؼٕٛة ظًبٌ. 55 ة للعقد.الشروط الخاصحددت متطلبات ضمان العٌوب فً  05.0
ٌئة الشروط تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمجهّز وفق هذا العقد، ًف   09.0 ه

 الخاصة للعقد.العموالت 
 انعكؼبد  .56

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً، على أن  09.0
ات المقدمة، كما هو مناسب، ٌكون كل طلب مرفقاً بفاتورة تصؾ السلع والخدم
( من الشروط العامة للعقد، 00باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )

 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.

 

صرؾ المشتري الدفعات  09.0  ً ٌجب أنٌ  ٌاقات العمل المتبعة ف ً أقرب وقت ممكن وحسب س ف
الشروط الخاصة للعقد االجراءات  دتحدِّ ناقصة، ووزارة الصحة ووفق شروط إعالن الم

 ً  المبالػ المستحقة. دفع عنتخلّؾ المشتري  حالالواجب اتباعها ف
، ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً ؼٌر مشروط ، ٌدفع وفق الحالة

صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً عند أول طلب بالدفع، على أن ٌكون 
إذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. بموجب العراق 

كون لهذا المصرؾ ال  ٌ جب أن ضمان عن مصرؾ موجود خارج العراق، ٌف
ة  /مصرؾمإسسة ذو مرادفةماٌل ً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنٌف  .معتمدة ف

، فٌجب أن ٌقدم الضمان وفق نموذج مصرفً ضمانفً حال تقدٌم خطاب 
صٌؽة أخرى معادلة  فق فً القسم الثامن  )مستندات العقد( أو وفقالضمان المر

، وذلك بحسب القوانٌن جهة التعاقدمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري وٌتم 
 العراقٌة النافذة. 

 

ً العطاء المقدم من قبل المجهّز. 09.0    سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة ف
أو للتحوٌل وؼٌر مثبت  للنقض قابل ؼٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  09.5
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed من قبل )،المشتري 

القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة. وفً حال طلب المجّهز، بشكل وذلك وفق 
خاص، أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً، فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة 

اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً  لتثبٌت
حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل عائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال 
كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌاً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد، فعندها تقع كلفة 

  التعدٌل على عاتق المشتري.
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ز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء السلع ال ٌجو 07.0
والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 األقؼبؼ  .52

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى  00.0
. فً هذه الحاالت، ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن، )هـ(

 وٌطّبق عندها لألسباب التالٌة:
 )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة، اقتصادٌاً وفنٌاً؛

 )ب( فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد، ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛
 لتعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛)ج( فً حال كان ا

 )د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛
ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج د)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌإ

 عنه تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛ 
حسب القوانٌن العراقٌة النافذة، ومن خالل أمر تحرٌري ٌجوز للمشتري وب

من الشروط العامة للعقد، أن ٌدخل  00موّجه الى المجّهز بموجب المادة 
 تعدٌالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة: 

 أٔايؽ انزؼعٚم .55

٢ ثُؼوو ّٓٚ٘ؼز ػ٠ِ ثُٔٞثٙلجس ثُل٤ّ٘ز, ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُِْغ ثُٔطِٞح صوو٣ٜٔج ك ( أ)
 م٤ٚٚجً ُِٖٔض١ٌ؛ 

 ػ٠ِ ٣ٌٟوز ثُٖقٖ أٝ ثُض٤ٝٞخ؛  ( ح)
 أٝ/ػ٠ِ ٌٓجٕ ثُض٤َٙٞ؛ ٝ ( ػ)

 )د( على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجّهز. 

 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  00.0
ز التعاقدٌة، فٌجب عندها العقد، أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجهّ 

إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً، 
 على أن ٌتم تعدٌل العقد على هذا األساس. 

مما سبق،  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل -
 مر التعدٌل.( ٌوماً من تارٌخ استالم المجّهز أل05خالل مهلة خمسة عشر )

  تعنً )موجبات المجهز التعاقدٌة( هً التزامات المجهز التعاقدٌة -

 

( من الشروط العامة للعقد، ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 00وفقاً للمادة ) 00.0
 احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه الطرفٌن.

 رؼعٚم انؼوع  .54

إللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ ا عن أن ٌتنازل لمجهزٌحق ل ال 02.0
باستثناء رهن العقد للمصارؾ المعتمدة فً العراق )المستحقات المالٌة(  آخر،

ووفقاً للتعلٌمات والضوابط النافذة الصادرة عن وزارة التخطٌط ، ما لم ٌحدد 
 . الشروط الخاصة للعقدخالؾ ذلك فً 

 لانزُبؾ .21

تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ ٌتوجب على المجّهز  00.0
 الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

ّٓؿ كٙ  .25 رأضٛؽ انًد
 انزُلٛػ

فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن  00.0
ات المطلوبة وفق الجدول معه ظروفاً تعرقل )تعٌق( تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدم

الزمنً، فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ، إشعار المشتري 
تحرٌرٌاً بواقع التؤخٌر، وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم 
المشتري إشعار المجّهز بالتؤخٌر، وبالسرعة المعقولة، ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم 

مع أو  -ٌجوز للمشتري، ووفق تقدٌره، أن ٌمدد مدة التنفٌذللوضع، وبناًء علٌه 
على أن ٌوافق الطرفان على تمدٌد مدة   -من دون تطبٌق الؽرامات التؤخٌرٌة

 التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعقد، فإن تؤخٌر 00باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 00.0
 فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم السلع، ٌوجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌه المجّهز

( من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 00بموجب المادة )
من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة  00.0التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 ؼرامات تؤخٌرٌة.
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روط العامة للعقد، إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من ( من الش00ألؼراض المادة ) 00.0
أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً العقد لذلك، ٌحق 

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق ومن  ،للمشتري
وذلك تحصٌلها  أو/و من قٌمة العقد التؤخٌرٌة الؽرامات إستقطاع ،بموجب العقد
 دلة التالٌة: وفق المعا

( الكلٌة)باألٌام مدة العقد÷  قٌمة العقد الكلٌة)الؽرامة التؤخٌرٌة  للٌوم الواحد=
×02%-05)%  [ 

 -كما ٌمكن تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه:
مدة ÷ )قٌمةاألعمال المتؤخرة الؽرامة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=

 ]  %(05-%02( ×)باألٌامالعقد
، )أي مجموع أسعار المتؤخرة األعمال قٌمةٌجري تطبٌق المعادلة أعاله على 

السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌمها او الخدمات الؽٌر منفذة(، وذلك حتى التسلٌم 
الفعلً او تنفٌذ الخدمات، ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للؽرامات، 

رامات ، ٌحق للمشتري سحب وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للؽ
 ( من الشروط العامة للعقد. 00العمل وفق المادة )

 انـؽايبد انزأضٛؽٚخ  .22
ٔانًطلعخ زكت َكت )

 اإلَدبؾ(

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق من  ،ٌستطٌع المشتري 00.0
مسة ( خ05لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل سحب العمل  ،العقدب عند اإلخالل
باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة عشر ٌوماً 

 والتً تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:

يٍ هجم  قست انؼًم  .23
 صبزت انؼًم 

إىث كَٖ ثُٔؾَّٜ دضوو٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًجَٓ ثُِْغ مالٍ ثُٔور ثُٔقوهر ُيُي ك٢  ( أ)
( ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو؛21ٝكن ثُٔجهر ) ُٔورثُؼوو, أٝ أ١ صٔو٣و ُٜيٙ ث

  

 

إىث ُْ صْضِٞف ثُِْغ ثُٔٞثٙلجس ثُل٤ّ٘ز ثُٔقوهر ك٢ ثُؼوو أٝأملن ك٢  ( ح)
 أّضذوثُٜج مالٍ عالع٤ٖ ٣ٞٓجً ٖٓ صِْٔٚ إٔؼجًأ صق٣ٌ٣ٌجً ٖٓ ثُٖٔض١ٌ ؛  

 

)ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق بالسلع 
 وبة فً المدة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛ المطل

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، بؤن المجّهز قد تورط  )د( إذا تب
بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

د أو فً فً تنافسه على العقمن الشروط العامة للعقد، وذلك  0.0المادة 
(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب 05؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد ) تنفٌذه

( كما 00العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )
 (. 00.0لو كان سحب العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

قدٌم )هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء ت
السلع، بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

هذا  طرد/( من الشروط العامة للعقد، فعندها ٌتوجب فصل0.0المادة )
 العامل؛ أو

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتؤدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

و  تعاقد من الباطن مع أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أ ( ي)
 مجهز آخر. 

 

أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري  ( ن)
 المسبقة ،

 

( من الشروط العامة 00.0عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 00.0
للعقد، فٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلك التً 

مجّهز فً تقدٌمها، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري أخفق ال
مناسبة، وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بؤٌة  تكالٌؾ إضافٌة 

 التً قد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات. 

 

( 05الى المجهز. لمدة )تحرٌري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  ٌستطٌع المشتري
 فً الحاالت التالٌة : عشر ٌوماً أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة خمسة 

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفٌة موجوداتهأمفلساً او معسراً  جهزالمأذا أصبح   -أ
 ألشهار أفالسه أو أعساره. 

 أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة. -ب
 مجهز صلحاً ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه. أذا عقد ال -ج

قست انؼًم ثكجت  .24 
 اإلكالـ
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أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مإلفة من  -د
 دائنٌه. 

أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا  -هـ 
 الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة.  الحجز أن ٌإدي

دون االجحاؾ وفً هذه الحالة، ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز، ومن  
 أو ستترتب له الحقاً. بموجب العقدلمشتري تعوٌضات تترتب ل أوبؤٌة حقوق 

 

ٌّد بؤحكام المواد ) 05.0 إن ة للعقد، ف( من الشروط العام00( و)00( و )00مع التق
 أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة فشله فً تنفٌذ أو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

 مطالبة ةأٌ فًسبباً  ٌكونأو  ٌإّدي ن، لظروؾ القاهرةالحدوث ظرؾ من 
 وذلكؽرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد، ب

 الظرؾ. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالقدر

 انظؽٔف انوبْؽح  .25

خارج عن  حدثي أٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة" ألؼراض هذه المادة،  05.0
تشمل  ؛ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز ال ذيوال، وؼٌر متوقع لمجهزا سٌطرة

قرارات /الظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً: أعمال
الحروب أو الثورات أو ( أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السٌادٌة )
أو الحجر الصحً او الحظر على األوبئة  نتشارالحرائق أو الفٌضانات أو ا

 الشحن.

 

فً أقرب وقت ن ٌرسل أ ى المجهزعلقاهر، فإنه ٌتعٌن  ظرؾ عند حصول 05.0
وأسبابه. وما لم ٌوجه ذا الظرؾ هب فٌهٌعلمه المشتري الى  تحرٌرٌاً  اشعاراً 
ي تحرٌرٌاً تعلٌمات تخالؾ ذلك، فٌتوجب على المجّهز ان ٌستمر فً المشتر

تنفٌذ واجباته التعاقدٌة، وذلك فً الحدود المعقولة والعملٌة الممكنة، على أن 
ٌسعى الٌجاد وسائل معقولة بدٌلة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه الظرؾ القاهر من 

 ذلك. 

 

  ،وفً الحاالت التالٌة ي وقت أفً و كلٌاً او جزئٌاً،العقد  أنهاء لمشتريٌحق ل 09.0
 تحقٌقاً للمصلحة العامة.  -أ
فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها  -ب

 خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز.
، ٌحدد جهزبذلك الى المتحرٌرٌاً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة،

( ونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceن األنهاء تم لعدم المالءمة )فٌه بؤ
   .األنهاءبموجب العقد، وتارٌخ نفاذ 

انؼوع يٍ هجم  أَٓبء  .26
 for)صبزت انؼًم 

convenience) 
 

 فً ما ٌتعلّق بالسلع المتبقٌة،  فٌجوز للمشتري أن ٌختار :     09.0
ع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد؛ )أ(  شراء أي جزء من السلع منجزاً م

 و/أو 
ٌ ّتفق علٌه لقاء السلع التً تم  )ب( إلؽاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلؽاً 
تجهٌزها جزئٌاً ولقاء المواد واألجزاء التً سبق واشتراها المجّهز 

 ألؼراض العقد. 

 

لتزامات الطرفٌن، بما إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات وا   09.0
فٌها المبالػ المستحقة للمجّهز، تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة 

(07.) 
 

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو  07.0
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  إلى ٌنتج عن هذا العقد، سٌسعى الطرفان 

 ذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما. أو الخالؾ ودٌاً و

 ركٕٚخ انُؿاػبد  .22

ٌوماً،  02إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل  07.0
رؼبته بشعاراً الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه إٌرسل فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن 

كٌم، وال وفق هذا العقد، وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التح اللجوء الى التحكٌم
ٌمكن اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت 

 علٌه هذه المادة. 

 

أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إن  07.0.0
. التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة، سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم إجراءات

. وإذا لم ٌتم ء الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم السلع موضوع العقدٌمكن اللجو
 اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات.

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  07.0.0
 التحكٌم. 
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 ً هذه المادة:بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها ف 07.0
. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر أ 

 ؛وذلك
 .مستحقات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان المشتريعلى ب. 

  

 

أو سوء السلوك  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالباستثناء حاالت  00.0
 (، 7المادة ) المتعّمد، أو فً حال وجود أي خرق بموجب

المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب  تجاه لتزمؤم)أ( ال ٌعتبر المجّهز 
 أو ناتجةمباشرة أو  ؼٌرأضرار  أو خسارة ةأٌ عنالقانون أو خالفه، 

 فًأو  األرباح فً خسارة أوفً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج  خسارة
المجهز تسدٌد الؽرامات بواجبات هذا االستثناء ال عالقة ل تكالٌؾ؛الفوائد 

 التؤخٌرٌة الى المشتري وفق العقد؛ و
 أو العقد بموجب) المجهز التزامأو سقؾ  إجمالً)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى 

( تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة، على أن ذلك بخالؾ أو القانون بموجب
ال ٌشمل هذا السقؾ كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة. 

  

  –انسع يٍ انًكؤٔنٛخ  .25
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعقد وجمٌع المراسالت واإلكافة وثائق العقد ٌجب أن تكتب  00.0
هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه العقد.  بلؽةاألطراؾ المتبادلة بٌن و

 اللؽة. 

 نـخ انؼوع  .24

وتحت والٌة  الصلة وذات النافذةالعراقٌة  وانٌنقالالعقد وٌفسر وفق  هذاٌحتكم  02.0
 النظام القضائً العراقً.

 انوبٌَٕ انسبكى .31

 ،العقدهذا  شؤنه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌػإشعار ) أيإن  00.0
 المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"أو عبر الكابل ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌاً 

ومرسالً ( على أن تتبع بتؤكٌد تحرٌري ،تلكس، أو الفاكسالبرٌد االلكترونً، ال
 . المحدد فً شروط العقد الخاصةإلى عنوان الطرؾ اآلخر 

اإلشؼبؼاد )يػكؽاد  .35
 انزجهٛؾ(

ٌ عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ  00.0
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل قوم المجّهز بتقدٌم سلع من الخارج، فسعندما ٌ 00.0
وؼٌرها من الرسوم  التراخٌص، رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن 

 تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة. المطلوب  والجباٌات

 انعؽائت ٔانؽقٕو .32

كامل عندها ٌتحمل سعندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من داخل العراق، ف 00.0
وؼٌرها من  التراخٌص، رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن المسإولٌة 

 الى الخدمات أو السلع تسلٌم حتىتسدٌدها المطلوب  الرسوم والجباٌات
 . المشتري

تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها )الطرؾ الثانً المتعاقد مع  00. 0
 . ةشركتنا ( كافة الرسوم الكمركٌ

 

ٖٓ ؽ٣ًٜٞٔز ثُؼٌثم ث٠ُ ثُٔؾَّٜ ُضْو٣و ٓذجُؾ ٓج٤ُز  ٓطجُذجس أٝ ٓطجُذزػ٘وٓج ٣ضْ صوو٣ْ 
ٗجصؾز ػٖ أٝ دٔٞؽخ ثُؼوو, ٣ؾٍٞ ُِٖٔض١ٌ ثهضطجع ٝأ٣ٞجٌ ثإلفضلجظ دأ١ ٓذِؾ أٝ ٓذجُؾ 
,دٌَٖ ًجَٓ أٝ ؽَة٢, ٖٓ مطجح ثُٞٔجٕ )ثىث ًجٕ ٓٞؽٞهثً( ثُي١ أٝهػٚ ثُٔؾَّٜ 

ّجدوج, ًٔج ٣ٝقضلع دقوٚ دئٓض٤جٍ إفضؾجٍ ثُٔذِؾ ثُ٘وو١ أٝثُٞٔجٕ,  ُألؿٌثٛ ثُٔيًًٞر
 ُق٤ٖ ص٣ْٞز ٛيٙ ثُٔطجُذز. 

أٓج ك٢ فجٍ ًجٕ ثُٞٔجٕ ثٌُٔٚك٢ ؿ٤ٌ ًجٍف ُضـط٤ز ثُٔذِؾ ثٝ ثُٔذجُؾ ثُٔطجُخ دٜج, أٝ 
ك٢ فجٍ ػوّ ٝؽٞه مطجح ٝٔجٕ ٓووّ ٖٓ ثُٔؾَّٜ, كؼ٘وٛج ٣ؾٍٞ ُِٖٔض١ٌ إهضطجع 

ٔضغ دجالٓض٤جٍ الفضؾجٍ ثُٔذِؾ ثٝ ثُٔذجُؾ  ثُٔيًًٞر ثػالٙ(, ٝدووً ه٤ٔز ٝثإلفضلجظ )ًٔج ٣ض
ٛيٙ ثُٔذجُؾ ثُٔطجُخ دٜج, أ١ ٓذِؾ أٝ ٓذجُؾ ْٓضقوز أٝ ّضْضقن ُِٔؾَّٜ ك٢ أ١ ٝهش 
الفن دٔٞؽخ ٛيث  ثُؼوو أٝ ٝكن أ١ ػوو آمٌ)إٕ ٝؽو, ٝك٢ فجٍ  ػوّ ٝؽٞهٙ ثصنجى 

ُٔؾَٜ ٝثُٖٔض١ٌ أٝ ك٤ٔج د٤ٖ ثُٔؾَّٜ ٝؽ٣ًٜٞٔز ثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز دٚوهٙ( ك٤ٔج د٤ٖ ث
ثُؼٌثم, ٝىُي ث٠ُ ف٤ٖ ص٣ْٞز ٌٛيث ٓطجُذز ٖٝٓ هٕٝ أ١ فن ُِٔؾَٜ دجُٔطجُذز دأ٣ز 
كٞثةو أٝ أٌٝثً ٗجصؾز ػٔج ّذن ٜٝٓٔج ًجٗش ٟذ٤ؼضٜج ٝػ٠ِ ٛيث ثألّجُ أٝ أ١ أّجُ 

إٔ ٣ضْ إٕؼجً  آمٌ ٓضؼِن دأ١ ٓؾٔٞع ٓذِؾ ْٓضوطغ أٝ ٓقضؾَ دٔٞؽخ ٛيٙ ثُٔجهر, ػ٠ِ
 ثُٔؾَّٜ ديُي دجٌَُٖ ثُٔ٘جّخ. 

 

.االقوزطبػبد 33
ٔااليزٛبؾاد انًؽرجطخ 
ً طبنت ثٓب  ثبنًجبنؾ ان

  
 Withholding   and 

lien in respect of 

sums claimed 
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 نهؼوع انطبصخ انشؽٔغ انكبثغ. انوكى
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 الشروط الخاصة للعقد

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالٌة ت كمل  للعقد الخاصة الشروط إن  بٌن اإلثنٌن، تضاربكان هناك فً حال ت عدِّ

تسود األحكام الواردة فً الشروط الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان 

 الوضوح وتظهر بٌن قوسٌن.

زمات وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستل :إسم المشتري

  الطبٌة )كٌمادٌا(

 )ح( 0.0ش.ع.ع. 

 )م( 0.0ش.ع.ع.  .[المجّهز إسم:  أدخل] إسم المجّهز:

 اضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً : 5.0  

دجٌُضخ ث٤ٌُّٔز ثُض٢ ُٜج ػالهز دض٘ل٤ي ثُؼوو هٕٝ ثٕ  طٌف ثُغج٢ٗص٣َٝو ثُ   -

 ْؤٍٝ ػٖ ٗض٤ؾز صِي ثُٔنجٟذجس.ٓ طٌف ثالٍٝ ٣ٌٕٞ ثُ

ثُٖٔض١ٌ  ًٜٞٗج  ٣ضْ ثػضٔجه ثُْ٘نز ثال٤ِٙز  ُِؼوو ٝثُٔٞهؼز ٖٓ ثُطٌك٤ٖ ٝثُٔقلٞظز ُوٟ   -

   ثُْ٘نز ثُٔؼٍٔٞ دٜج ك٢ فجٍ ثالمضالف.

صووّ ثُوٞثةْ ثُضؾج٣ًز ثال٤ِٙز ث٠ُ هْْ ثالّض٤ٌثه هذَ ٕقٖ ثالًّج٤ُز ػٖ ًَ ٕق٘ز  -  

ثالٍٝ دلٌٛ ؿٌثٓز ثّض٤ٌثه٣ز فْخ ٗ٘ ثُٔجهر  ٝدنالكٚ ّٞف ٣وّٞ ثُطٌف

  22ٓ.ع.ع
 

 5ش.ع.ع 

 

 

  

ػ٠ِ ثُٔؾَٜ ص٣َٝو ثُطٌف ثألٍٝ دٖٜجهر ثُضق٤َِ ثُٚجهًر ٖٓ ٓنضذٌثس ثًٌُٖز  - 

 ثُٔٚ٘ؼز ٓنضٞٓز دنضْٜٔ ٓغ ًَ ٕق٘ز .

ػ٠ِ ثُطٌف ثُغج٢ٗ ثُو٤جّ دضْؾ٤َ ثُْٔضقٌٞثس ثُٔ٘ضؾٚ ٖٓ هذِٚ ُوٟ هْْ ثُضْؾ٤َ  - 

ًر ثُٚقز ُِٔٞثه ثُـ٤ٌ ْٓؾِز ٝإػجهر صْؾ٤َ ُِٔٞثه ثُْٔؾِز ّجدوج ٝثُض٢ ك٢ ٍٝث

 صقضجػ ث٠ُ إػجهر صْؾ٤َ ٝصوو٣ْ ثُْٔضٌْٔجس ثُض٢ صغذش ىُي ث٠ُ هْْ ثُضْؾ٤َ 

ك٢ فجٍ ًٕٞ ثُٔجهر ؿ٤ٌ ْٓؾِز ٝصٔش ثإلفجُز ػ٤ِٜج د٘جء ػ٠ِ هٌثً ُؾ٘ز ث٤ُْجّجس  - 

 :ثُوٝثة٤ز ك٤ضٞؽخ ػ٠ِ ثُٔؾَٜ

 ُذجةغ صْؾ٤َ ًٌٕضٚ ٝٓٞثهٙ ك٢ ٍٝثًر ثُٚقز ثُؼٌثه٤ز .٣ؾخ ػ٠ِ ث -

٣ؾخ ػ٠ِ ثُذجةغ صْؾ٤َ ًٌٕضٚ مالٍ ٌٕٜ ٝثفو ٖٓ صج٣ًـ ثإلفجُز ك٢ ٍٝثًر  -

ثُٚقز ثُؼٌثه٤ز ػ٠ِ ثٕ ال صضؾجٍٝ ٓور ّضز ثٌٕٜ الًٔجٍ ثُضْؾ٤َ ٝدنالكٚ ٣ضٞهق 

 ثُٖٔض١ٌ ػٖ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُذجةغ 

ٖ ٣ضْ صْو٣و أ١ ْٓضقوجس ًٌُِٖز ُٜيث ثُؼوو ٓج ُْ ك٢ فجٍ ًٕٞ ثُٔجهر ؿ٤ٌ ْٓؾِز كِ -

 ٣ضْ صج٤٣و ٓج ٣غذش صوو٣ْ ٝعجةن صْؾ٤َ ثُٔجهر ثٝ إػجهر صْؾ٤ِٜج ث٠ُ هْْ ثُضْؾ٤َ .

 9ش.ع.ع.

 9.0ش.ع.ع.

 9.0ش.ع.ع.  ٌعتبر العقد نافذا من تارٌخ توقٌع العقد من قبل الطرفٌن

 كفالة حسن االداء:

%( من 5على شكل خطاب ضمان حسن التنفٌذ للعقد بنسبة )تقدم التامٌنات النهائٌة   -أ

اال باشعار من  ضمانلؽى الٌوالبعد التبلٌػ بكتاب االحالة وقبل توقٌع العقد ،مبلػ العقد 

  .قبل كٌمادٌا

ٌوم( من تارٌخ توقٌع العقد 00ٌجوز للشركات االجنبٌة تقدٌم التامٌنات النهائٌة خالل ) -ب

 ٌة للمراجعة ومصادقة االحالة فً جهة التعاقد بعد موافقة اللجنة المركز

التطلق التامٌنات النهائٌة اال بعد صدور شهادة القبول النهائً وتصفٌة الحسابات وٌجوز -ج

اطالق اجزاء من مبلػ خطاب ضمان حسن التنفٌذ بعد التسلٌم النهائً لتلك االجزاء 

 0 .ش.ع.ع
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 . وصدور شهادة القبول لها بما ٌإٌد كونها مإهلة لالستخدام

 مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامٌنات النهائٌة.

من قبل مصرؾ عراقً حكومً او   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان-د

مصرؾ عراقً اهلً ، وال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة 

 Back to)بًمصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ اجن

Back ذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة )((Moody's 

standard and poor ودون  ضمانوؼٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ  ال

باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون  ضمانكون الٌتوسط المصرؾ العراقً للتجارة وان 

 .هااللؽة العربٌة هً المعول علٌ

صدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار ٌحسن االداء  ضمان -ه

ومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن -وبموجب تخوٌل رسمً  ضمانال

 .او كتاب مرفق ٌصدر من المصرؾ المصدر لها ضمانال

من قبل ٌرسل الى كٌمادٌا  (بكتاب صحة صدور )سري وشخصً ضمانٌقترن تقدٌم ال  -و

ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا   ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرؾ المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن   او مصادرته  حق تمدٌده

 .ومع اول مطالبه خطٌه لها

 حسن االداء: ضمانلى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار ع -ـز

  طابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد تصدر خ -9

 التؤكد من وجود رقم العقد فً سند خطاب الضمان. -0

ضرورة  ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة  -3

 فً كافة االمور وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ. -4

الم اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من ال ٌتم است -5

 وبتوقٌع المدٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه. لضمانالمصرؾ المصدر ل

ٌكون باللؽة العربٌة فقط او بالللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان تكون اللؽة  -6

 العربٌة هً المعول علٌها فً نشوء اي نزاع.

 ن تارٌخ االصدار.ان ٌكون نافذ لمدة سنة م -9

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات -1

 وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضمانالضمان او نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ ا

المعتمدة بموجب نشرة ٌتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارؾ   -92

 .صدر من البنك المركزي العراقًت

 ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد -00

 

ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو  (أ)٣ضْ ثػضٔجه ٤ٙـز مطجح ثُٞٔجٕ ثُٞثًه ك٢ ثُلوٌر 

 .(8.3ثُلوٌر)

 0.0ش.ع.ع.

 من الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة ما ٌلً: 0.0اضافة الى ما ورد فً 

الّ ثُٔٞثه ثهٌثًثً دٔطجدوضٜج ُِٔٞثٙلجس ٝثٌُٖٟٝ ثُل٤٘ز ٣ٝؼٍٞ ػ٠ِ ال ٣ؼضذٌ ثّض -

ٗضجةؼ ثُلقٞٙجس ثُٔنضذ٣ٌز ثُٚجهًر ٖٓ ٓنضذٌثس ثُٚقز ثُؼجٓز ثُؼٌثه٤ز 

)ثًٌَُٔ ث٢ُٟ٘ٞ ٌُِهجدز ٝثُذقٞط ثُوٝثة٤ز,ٓنضذٌ ثُٚقز ث١ًٌَُٔ ثُؼجّ(.ٝدؼو 

ثٌُِٖٔز ُيُي انًؽكؿٚخ  االغالم  ندُخٙوًٝ هٌثً ثُلق٘ ٝثُوذٍٞ ٖٓ هذَ 

 .٤ُِٝ كو٠ ٗض٤ؾز صق٤َِ ثُٔنضذٌ

 0.0ش.ع.ع. 
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ثًّجٍ ٗٔجىػ ث٠ُ ثًٌَُٔ ث٢ُٟ٘ٞ ٌُِهجدز ٝثُذقٞط ثُوٝثة٤ز ُِضو٤٤ْ ٝثُلق٘ ٣ٝؼٍٞ  - 

 ػ٠ِ ٗضجةؼ ثُٔنضذٌ.
صووّ ٓجهر ه٤ج٤ّز ُِضق٤َِ )فْخ هّضًٞ ثاله٣ٝز ثُذ٣ٌطج٢ٗ ,هّضًٞ ثاله٣ٝز  - 

ز ٓغ ٕٜجهر ٣ٌٟٝوز ثُضق٤َِ ثال٢ٌ٣ٌٓ ,هّضًٞ ثاله٣ٝز ثالًٝد٢( ٤ُْش ٓؼ٤ِٔ

 .٣ؾخ ثٕ صٌَّ ٓغ ثُطِخ ث٠ُ ثًٌَُٔ ث٢ُٟ٘ٞ ٌُِهجدز ٝثُذقٞط ثُوٝثة٤ز

ث١ ٓجهر ثٝ ٤ًٔز صلَٖ ك٢ ثُضق٤َِ فْخ صج٤ًو ًٌَٓ ثٌُهجدز ث٤ُٟ٘ٞز ٝثُذقٞط  -

 ُ٘ج ٣ؾخ ثٕ صؼٞٛ ٖٓ هذَ ثُٔؾَٜ. ثُوٝثة٤ز ثُضجدغ

 "1.2.1 : 

ثُٖٔض١ٌ. ك٢ فجٍ ًجٕ  ثٝ ُٚجُـ ُقْجحثُٔقوهر ٢ٛ  ذجًثسمضإٕ ثُٔؼج٣٘ز ٝثال )أ( 

ثمضذجً ثُِْغ ٝٓؼج٣٘ضٜج ٓطِٞدجً هذَ ثًّجُٜج, كال ٣ؾٍٞ ٕقٖ ثُِْغ إال إىث ؽٌس 

 ثُؾٞهر ثُٔضؼِن دٜيٙ ثُِْغ.  ٌٓثهذزٓؼج٣٘ضٜج دٌَٖ ٓوذٍٞ ٝصْ إٙوثً صو٣ٌٌ 

 0.0ش.ع.ع. 

 

ٌّنة من السلع )ب( ٌجوز للمجّهز أن ٌقوم باختبار جودة مستقل ع لى مجموعة مع

 جاهزة للشحن، على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.  
 

)ج( عند وصول السلع إلى نقطة الوصول النهائً، على ممثل المشتري أن ٌقوم 

بمعاٌنة السلع أو قسم منها للتؤكد من مطابقتها لشروط العقد، وإلعالم المشتري 

و جٌدة. سوؾ ٌصدر المشتري إلى المجّهز بؤن السلع قد وصلت بحالة تبد

متعلقة بالسلع )أو بقسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم   استالم  شهادة

 الى دخول المادة المجهزةمن تارٌخ   " ٌوم( 95)  عشرخمسة "  خالل 

 .مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ االول

 

التً تجرٌها المختبرات فً حال اعتراض المجهز على نتائج الفحوص  0.0.0

فٌعاد الفحص فً المختبر المركزي  0.0المشار الٌها فً الفقرة ش.ع.ع 

  للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعٌة .

  

 :  اضافة الى ما ورد فً الشروط  العامة ٌتم اضافة

المواد الطبٌة ٌجب ان تشحن فً شكل ربطات مؽطاة بالناٌلون وموضوعة على   -

 .عد خشبٌةقوا

٣طذغ ػ٠ِ ثُؼذٞر ثُنجًؽ٤ز )ثُذج٤ُش ثٝ ثٌُجًصٕٞ ثٌُذ٤ٌ( ثٌَُٓ ث٢ُٟ٘ٞ ًٝهْ  - 

٣ٝطذغ ػ٠ِ ثُؼذٞر ثُوثم٤ِز ٝثٙـٌ ٌَٕ ٤ٙوال٢ٗ )ثٓذٍٞ ثٝ  ,ثُطِخ ٝث٤ٌُٔز

-MOHٝدًٚٞر ؽ٤ور ػالٓز صذ٤ٖ ٍٝثًر ثُٚقز/ ثُؼٌثم ) (ه٤٘٘ز ثٝ ٠٣ٌٕ

Iraq) ثُٚ٘غ ٝثُ٘لجى( ٣ٝطذغ ًهْ ثُٞؽذز ,ثّْ ثُْٔضل٤و, ٝػٌٔ ثُٔجهر )صج٣ًل

(Batch No.ػ٠ِ ًجكز ثُؼذٞثس ثُنجًؽ٤ز ٝثُوثم٤ِز ٝثٙـٌ ٌَٕ ٤ٙوال٢ٗ ). 

 : ٕ صٌٕٞ ثٌُدطجس دجالدؼجه ثُضج٤ُزٖٓ ثؽَ ص٤َْٜ ٗلجٛ ٝمَٕ ثُٖق٘جس ٣ؾخ ث   -

 1233ِْٓثُطٍٞ  -

 ِْٓ 1333ثُؼٌٛ     -

 ِْٓ ٝدٞٔ٘ٚ ثًصلجع هجػور ثٌُدطز  1333ثالًصلجع    -

 ٤ًِٞ ؿٌثّ  833ثٍُٕٞ ٌَُ دج٤ُش ٣ؾخ ثٕ ال٣َ٣و ػٖ    -

ٕقٖ ثُذٞجػز دٞثّطز ّٝجةَ ٓذٌهر ٌُٝجكز ّٝجة٠ ثُ٘وَ ٌٝٓثفِٚ ٣َٖٝٔ ٕقٖ    -

ثُذٞجػز ٖٓ دِو ثُٖٔ٘أ ُٝق٤ٖ ُٜٝٙٞج ث٠ُ ٓنجٍٕ ثُٖٔض١ٌ ّٝٞف ٣ٌٕٞ ثُذجةغ 

ؿ٤ٌ  ْٓؤٝال ػٖ صؼ٣ٜٞ أ١ ٓجهر صلَٖ ك٢ ثُضق٤َِ دْذخ ًٕٞ هًؽز ثُقٌثًر

  ٓالةٔز.  

 02.0ش.ع.ع. 

  (:CIF/CIP/DDPبنود نموذجٌة تنطبق على )أحكام }

 للسلع المقدمة من خارج العراق: - 

ماعدا  الشحن تؤمٌن شركة إشعار الى المجهز ٌبادرعند الشحن، 

 00.0ش.ع.ع. 

 00.0و 
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(DDP) والمشتري تحرٌرٌاً بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد

ٌّة و تارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع وتفاصٌل السلع والكم

لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائً. فً الحاالت التً ترسل فٌها السلع 

قبل ثمان  وأربعون عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله 

من موعد ارسال السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم  ( ساعة00)

.(. waybill numberحلة والوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة )الر

الفاكس  إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى كما وسٌبادر المجهز 

وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن ، البرٌد السرٌعومن ثّم ب

  :  (DDPماعدا ) الشحن

٣ذ٤ّٖ ك٤ٜج ثُلٞثص٤ٌ ثُض٢  ٖٓ( 2إٝجك٤ض٤ٖ )( ْٗل أ٤ِٙز ٓغ ْٗنض٤ٖ 3عالط ) (1)

ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز/ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز  إّْ ثُٖٔض١ٌ

ًٝهْ ثُؼوو ٝٝٙق ثُِْغ هْْ ثالمٌثػ ث٢ًٌٌُٔ ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز /

وثس ٝثُو٤ٔز ثإلؽٔج٤ُز. ٣ؾخ إٔ ٣ضْ صٞه٤غ ثُلٞثص٤ٌ أٝ فٝث٤ٌُّٔز ٝأّؼجً ثُٞ

 صنضْ دنضْ/ٟجدغ ثًٌُٖز؛ ِٟذجس ثُوكغ ثأل٤ِٙز ٝ

ٝثُٔ٘وـ  ضلجُِٝٛ ثُوجدَ ثُٖقٖ( ْٗل ػٖ ْٓض٘و 2أَٙ ٝثفو ٝثع٘جٕ ) (2)

(negotiable, clean, on-board through bill of lading),  ٚػ٤ِ ٌّٕ ٓؤ

ٍٝثًر ثُٖٔض١ٌ "صٌج٤ُق ثُٖقٖ ٓوكٞػز ِّلجً", ٣ٝذ٤ّٖ إّْ 

جس ثُطذ٤ز /هْْ ثُٚقز/ثُذ٤تز/ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓ

ّْ ٝٙٞالً ثالمٌثػ ث٢ًٌٌُٔ  , ٝثّْ ؽٜز ثُضذ٤ِؾ ٝكن ثُؼوو, ٝإٔ ثُٖقٖ ٤ّض

( ػٖ 2فض٠ ٗوطز ثٍُٞٙٞ ثُٜ٘جة٢ دقْخ هجةٔز ثُٔضطِذجس ٓغ ْٗنض٤ٖ )

ػذٌ  ثُٖقٖ ّؾَ( ْٗل ػٖ 3, أٝ عالط )ِضلجُٝٛ هجدَ ؿ٤ٌْٓض٘و ثُٖقٖ 

 ػذٌ ثُٖقٖ ؾَّ أٝ ,(railway consignment note) ثُقو٣و٣ز ثٌُْي

ثُ٘وَ  ٕجف٘جس ػذٌٕقٖ  ّؾَ أٝ ,(road consignment note) ثُطٌهجس

 دّٞجة٠ ثُٖقٖ ْٓض٘و أٝ ,(air waybillأٝ د٤ُٞٚز ثُٖقٖ ثُؾ١ٞ ) ,ثُذ١ٌ

"صٌج٤ُق ثُٖقٖ ٓؤٌٕ ػ٤ِٜج (, multimodal transport) ٓضؼوهر ٗوَ

ّْ ٝٙٞالً فض٠ ٗوطز ثٍُٞٙٞ ثُ٘ٓوكٞػز ِّلجً"  ٜجة٢ دقْخ ٝإٔ ثُٖقٖ ٤ّض

 هجةٔز ثُٔضطِذجس؛

ثُض٢ صقوه  (packing list( ْٗل ػٖ ْٓض٘و هجةٔز ثُض٤ٝٞخ )4أًدغ ) (3)

 ؛ًٍٓزٓقض٣ٞجس ًَ 

 ػٖ ٕٜجهر أٝ د٤ُٞٚز ثُضأ٤ٖٓ صذ٤ٖ إٔ ثُٖٔض١ٌ ٛٞ ثُْٔضل٤وٝثفور ْٗنز   (4)

 ؛CIP ,CIFك٢ فجُز 

أَٙ ٝثفو ػٖ ٕٜجهر ثُٞٔجٗز ثُٔٚ٘ؼ٤ز ٖٓ ثُّٔٚ٘غ أٝ ثُٔؾَٜ, ػ٠ِ إٔ   (5)

 َٖٔ ًجكز ثُذ٘ٞه ٓٞٝٞع ثُؼوو؛ص

ٓغ هجةٔز  ٌُجكز ثُذ٘ٞه ثُٖٔ٘أ جهثسٖٜٖٓ ثُٔؾَٜ ُ ( ّضز ْٗل6ٝ)أَٙ ٝثفو  (6)

ثُٔٚوهز ٖٓ هذَ ثُذؼغجس ثُودِٞٓج٤ّز ٝ ثُضوثٍٝ ثُضؾج١ً ىثس ثُِٚز,

 ػٌد٤جً  دِوثً  ثُٖٔ٘أ دِو ًجٕ إىثإال  ثُٖٔ٘أ, دِو ك٢ ٝثُٔٞؽٞهرثُؼٌثه٤ز ثُٔنضٚز 

وَّمكؼ٘وٛج صُ  ,ؼٌد٤ز ثُٖٔضًٌزػٞٞثً ك٢ ثُْٞم ثُ ٕٜجهر ثُٖٔ٘أ كو٠ ٖٓ  َٚ

 ؛ ثُٖٔ٘أ دِو ك٢ثُٔنضٚز  ث٤ٌُّٔز ثُِْطجسهذَ 

ذ١ٌ ٝثُٔؼج٣٘ز ثُٔووٓز ض( ْٗل ػٖ ٕٜجهر ثُلق٘ ثُٔن6أَٙ ٝثفو ّٝضز ) (4)

ُِٔؾَّٜ ٖٓ ًٝجُز ثُٔؼج٣٘ز ثٌُِّٔلز ديُي )ك٢ ثُقجالس ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُٔؼج٣٘ز 

 ٓطِٞدز(؛

 آمٌ ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞح ألؿٌثٛ ثالّضالّ/ أٝ ثُوكغ. جهوأ١ ْٓض٘و صؼ (8)



 
ثُؼٌثم ؽ٣ًٜٞٔز

  

 215     ثُوْْ ثُْجدغ: ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِؼوو

 

 

___________________________________________________________________________________ 
   MED/3/2021 :  ٓ٘جهٚز ًهْ

ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

عند توصٌل السلع أو قبله، ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم 

 المستندات التالٌة له:

٣ذ٤ّٖ ك٤ٜج إّْ ثُلٞثص٤ٌ ثُض٢  ٖٓ( أ٤ِٙضجٕ ٓغ ْٗنض٤ٖ إٝجك٤ض٤ٖ 2ْٗنضجٕ ) (1)

ًٝهْ ثُؼوو ٝٝٙق ثُِْغ ٝث٤ٌُّٔز ٝأّؼجً ثُٞفوثس ٝثُو٤ٔز ثإلؽٔج٤ُز.  ثُٖٔض١ٌ

 ٣ؾخ إٔ ٣ضْ صٞه٤غ ثُلٞثص٤ٌ أٝ ِٟذجس ثُوكغ ثأل٤ِٙز ٝصنضْ دنضْ/ٟجدغ ثًٌُٖز؛ 

أٝ ّؾَ ثُٖقٖ ػذٌ , (Delivery note) ُض٤ِْْٓيًٌر ث ػٖ ضجٕ( أ2٤ِٙ) ْٗنضجٕ (2)

ؾَ ثُٖقٖ ػذٌ ثُطٌهجس , أٝ ّ(railway consignment noteثٌُْي ثُقو٣و٣ز )

(road consignment note) ٝأٝ ّؾَ ٕقٖ ػذٌ ٕجف٘جس ثُ٘وَ ثُذ١ٌ, أ ,

, أٝ ْٓض٘و ثُٖقٖ دّٞجة٠ ٗوَ ٓضؼوهر (air waybillد٤ُٞٚز ثُٖقٖ ثُؾ١ٞ )

(multimodal transport ,) ٍّْٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز/ثًٌُٖز ثُٖٔض١ٌ ٝصذ٤ّٖ إ

ّْ طذ٤ز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُ , ٝٓؤٌٕ ػ٤ِٜج إٔ ثُٖقٖ ٤ّض

 ٝٙٞالً فض٠ ٗوطز ثٍُٞٙٞ ثُٜ٘جة٢ دقْخ ٓج ًٝه ك٢ ثُؼوو؛

 ػٖ ٕٜجهر أٝ د٤ُٞٚز ثُضأ٤ٖٓ صذ٤ٖ إٔ ثُٖٔض١ٌ ٛٞ ثُْٔضل٤و؛ٝثفور ْٗنز  (3)

ثُض٢ صقوه ٓقض٣ٞجس ًَ  (packing list( ْٗل ػٖ ْٓض٘و هجةٔز ثُض٤ٝٞخ )4أًدغ ) (4)

  ًٍٓز؛

ثُٔٚ٘ؼ٤ز ثٝ ثُؼ٤ٞح ٖٓ ثُّٔٚ٘غ أٝ ثُٔؾَٜ, ػ٠ِ أَٙ ٝثفو ػٖ ٕٜجهر ٝٔجٕ  (5)

  ؛إٔ صَٖٔ ًجكز ثُذ٘ٞه ٓٞٝٞع ثُؼوو

ٓغ هجةٔز ثُضوثٍٝ ثُضؾج١ً  ٌُجكز ثُذ٘ٞه ثُٖٔ٘أ جهثسٕٜأَٙ ٝثفو ٖٓ ثُٔؾَٜ ػٖ  (6)

 ٝثُٔٞؽٞهرثُٔٚوهز ٖٓ هذَ ثُذؼغجس ثُودِٞٓج٤ّز ثُؼٌثه٤ز ثُٔنضٚز ٝ ىثس ثُِٚز,

ػٞٞثً ك٢ ثُْٞم ثُؼٌد٤ز  ػٌد٤جً  دِوثً  ثُٖٔ٘أ ودِ ًجٕ إىثإال  ثُٖٔ٘أ, دِو ك٢

وَّمكؼ٘وٛج صُ  ,ثُٖٔضًٌز ثُٔنضٚز  ث٤ٌُّٔز ثُِْطجسٕٜجهر ثُٖٔ٘أ كو٠ ٖٓ هذَ  َٚ

 ؛ثُٖٔ٘أ دِو ك٢

( ْٗل ػٖ ٕٜجهر ثُٔؼج٣٘ز ثُٔووٓز ُِٔؾَّٜ ٖٓ ًٝجُز ثُٔؼج٣٘ز 6أَٙ ٝثفو ّٝضز ) (4)

 ز ٓطِٞدز(؛ثٌُِّٔلز ديُي )ك٢ ثُقجالس ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُٔؼج٣٘

 أ١ ْٓض٘و صؼجهو آمٌ ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞح ألؿٌثٛ ثالّضالّ/ أٝ ثُوكغ. (8)

ٓالفظز: إىث ًجٗش ثُْٔض٘وثس ثُض٢ ٣ووٜٓج ثُٔؾَّٜ ؿ٤ٌ ٓطجدوز ُِؼوو, كؼ٘وٛج ّضضْ 

أػالٙ ٖٓ ٓ.ك.ع. ٝ  1ثُٔوكٞػجس ثُْٔضقوز دؼو إٙوثً ٕٜجهر ثالّضالّ ٝكن ثُٔجهر 

 ٓ.ع.ع..

 

 افة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:باالض

كافة الشحنات ٌجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارٌة وقوائم التعبئة وشهادة المنشؤ   -

   االصلٌة المصدقة

ٌجب على المجهز تقدٌم مستندات الشحن قبل وصول االرسالٌة بمدة ال تقل عن   -

ي تاخٌر ٌنتج بسبب ٌوم وٌتحمل مسإولٌة اي نقص ٌظهر فً الشحنة او ا 05

  عدم توفر مستندات الشحن

ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحن  ٌكون التسلٌم باسرع وقت  -

 .تكون حسب احتٌاج)طلب( كٌمادٌا

استالم المواد المتفق على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة *  -

 من هذا االلتزام ولحٌن تنظٌموالٌتحلل  CIPكٌمادٌا والتامٌن علٌها  مخازن /

 محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.
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ٌجب تجهٌز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمٌة كل وجبة ٌجب ان تذكر فً  - 

 .قائمة الشحن مع تارٌخ الصنع والنفاذ

ٌجب أن تكون السلع مصنعة حدٌثاً، وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء  05.0" 

 لصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل وٌتعهد بما ٌلً: ا

دإٔ ًجكز ثُِْغ ثُٔووٓز دٔٞؽخ ٛيث ثُؼوو ٝٓج ُْ ٣قوه ثُؼوو مالف ىُي,  -

َّ ػٖ ٓضذو٤ز كضٌر ٗلجى  ُو٣ٜج ٓنجٍٕ ٤ًٔجه٣ج ٝدضج٣ًل ُٜٝٙٞج إ٠ُ   ال صو

(, ٝىُي ُِِْغ ىثس shelf lifeثُٚالف٤ز ثألّج٤ّز ) كضٌر (5/6) أّوثُ مْٔز

هو ٌٓ ػ٠ِ  ٌٕٞك٢ ثُقجُز ثُْ٘ض٤ٖ ٣ٝثُٚالف٤ز ثُض٢ صلٞم ثُْ٘ض٤ٖ؛  كضٌر

ٝدؼٌْٚ صلٌٛ ؿٌثٓز ٓج٤ُز ٝفْخ .ًقو أه٠ٚ إٌٜٔ( 3ص٤٘ٚؼٜج عالعز )

 22ثُْ٘خ ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُلوٌر ٓ.ع.ع 

ٝىُي ٖٝٔ (, overagesدإٔ ٌُجكز ثُِْغ ٝٝكن ثُقجُز, "كجةٜ ك٢ ث٤ٌُٔز" ) -

 ثُل٤ّ٘ز؛ ٝ ثُ٘طجم ثُٔقوه ك٢ ثُٔٞثٙلجس

 ٖٓ( recall)ٖٓ ثُضوثٍٝ أٝ ثالّضٌهثه  ُِْقخدإٔ ثُِْغ ٤ُْش ُػٌٝزً  -

أٝ دْذخ ٝؽٞه  ثُؾٞهرؿ٤ٌ ٓوذُٞز  ٌٜٞٗج٘جظٔز ثُٔنضٚز ٝىُي ُثُ ثُِْطجس

 ؛ ٝثُوٝثء ٗض٤ؾز ثّضنوثِّّذ٤ز  ػٞثًٛ

 ك٢ ثُؼوو. ثُٔقوهرٝثٌُٖٟٝ  ثُل٤ّ٘ز ثُٔٞثٙلجس دجٌُجَٓدإٔ ثُِْغ صقون  -

 05ش.ع.ع. 

* 

وفق الضمانة المحددة أعاله، ٌحق للمشتري االعتراض على أيٍ من السلع  05.0

موضوع العقد على ان ٌتم تقٌٌد ذلك من تارٌخ صدور نتائج التقٌٌم الى 

اجراء معاملة صرؾ المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه 

 الفترة. 

االعتراض من المشتري، أن على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً تحرٌرٌاً ب          

ٌقوم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة، ومن 

دون أن ٌرتب ذلك أٌة كلفة إضافٌة على المشتري. هذا وٌكون المجّهز 

مسإوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة وٌتحمل كافة 

 م السلع البدٌلة. المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسل

 

فً حال النزاع أو الخالؾ فٌم بٌن المجّهز والمشتري، فعندها ٌتم اجراء (: 05.0

تحالٌل إضافٌة على العٌنات التً ٌحتفظ بها الم صّنع، وذلك فً مختبر 

مستقل ومحاٌد ٌتفق علٌه المجّهز والمشتري. فً حال أكدت التحالٌل هذه 

ا المجهز كلفة التحالٌل باإلضافة الى وجود عٌوب فً السلع، فٌتحمل عنده

كلفة االستبدال والتخلّص من السلع المتضمنة عٌوباً. أما فً حال اكدت 

  (التحالٌل على جودة السلع، فٌتحمل عندها المشتري كلفة هذه التحالٌل

 الٌنطبق *

إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوباً ضمن المهلة المحددة    05.0

(، بعد استالمه إشعار المشتري بتؤكٌد وجود كما منصوص بالعقدك )أي لذل

أعاله، فعندها ٌجوز للمشتري اتخاذ  05.0عٌوب فً السلع وفق المادة 

الخطوات الالزمة والضرورٌة، بما فٌها إخالء السلع من الموقع والتخلص 

دون االجحاؾ بؤٌة منها، وذلك على مسإولٌة ونفقة المجّهز، وذلك من 

. ٌحق للمشتري بموجب العقد لمشتريتعوٌضات أخرى تترتب ل أوقوق ح

السلع المتضمنة عٌوباً وللمدة التً  /حفظتخزٌنأٌضا  أن ٌطالب بتكالٌؾ 

هذه التكالٌؾ  من أٌة  ستقطعتلً اإلشعار المنوه عنه أعاله، وأن ٌ

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد.

 

: فً حال تم (recallsالسلع ) ستردادالسلع من التداول / ا سحب 05.5

أي من السلع من التداول، ٌتوجب على المجّهز أن ٌقدم  /استردادسحب
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( ٌوماً، مرفقاً بكافة 00خالل أربعة عشر ) إشعاراً بذلك إلى المشتري

؛ ٌتوجب على المجهز أن ٌستبدل السلع /االسترداد تفاصٌل واسباب السحب

على نفقته الخاصة، بسلع أخرى تطابق واالسترداد، فوراً /موضوع السحب

المواصفات الفنٌة بشكل تام، وان ٌقوم بالترتٌبات الالزمة لجمع هذه السلع 

المتضمنة عٌوباً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالقٌام بمتوجبات 

بالسرعة المطلوبة، فعندها سٌقوم المشتري باتخاذ  االسترداد/سحبال

  د السلع على نفقة المجّهز.التدابٌر الالزمة لسحب/الستردا

ك٢ فجُز كَٖ ثُٔجهر ك٢ ثُضق٤َِ ثُي١ ٣ؾ٣ٌٚ ثًٌَُٔ ث٢ُٟ٘ٞ ٌُِهجدز ٝثُذقٞط   -

ثُوٝثة٤ز ثٝ ث١ ؽٜٚ ٓنضٚز ٣ضْ ثٝجكز ٓذِؾ ثُٔٚج٣ًق ثالهث٣ًز دٔج ٣ؼجهٍ ْٗذز 

% ٖٓ ثُٔذِؾ ث٢ٌُِ ُِٔجهر ثُلجِٕز ٓغ كٌٛ ؿٌثٓز صجم٣ٌ٤ز ك٢ فجٍ ػوّ 15

ضؼ٤ٞ٣ٞز ٖٓ هذَ ثُذجةغ مالٍ ثُٔور ثُٔضلن ػ٤ِٜج ك٢ ثُؼوو ٝدجُْ٘ذز ٕقٖ ثُٔجهر ثُ

 ثُٔضلن ػ٤ِٜج 

٣وّٞ ثُٔؾَٜ دضؼ٣ٜٞ ث٤ٌُٔجس ثُٔ٘ض٤ٜز ثُٔلؼٍٞ ؿ٤ٌ ثٌُٔٚٝكز ك٢ ٓنجٍٕ    *-

ٖٓ ث٤ٌُٔز ث٤ٌُِز ُِٔجهر ثُٔ٘ض٤ٜز  %133دْ٘ذز  ٤ًٔجه٣جٝٓنجٍٕ ٍٝثًر ثُٚقز 

 .ثُٔلؼٍٞ
ٔٞثه ثُلجِٕز دجُضق٤َِ ٝثُٔ٘ض٤ٜز ثُٔلؼٍٞ ألّذجح ك٤٘ز ٣ؾخ ػ٠ِ ثُذجةغ صؼ٣ٜٞ ثُ  - 

% ٓٚج٣ًق إهث٣ًز ٖٓ ًجَٓ ث٤ٌُٔز 15% ٓغ 133صؼٞه ث٠ُ ثُٔؾَٜ ٝدْ٘ذز 

ثُلجِٕز أٝ ثُٔ٘ض٤ٜز ثُٔلؼٍٞ ٝصلٌٛ ؿٌثٓز صأم٣ٌ٤ز ك٢ فجٍ ػوّ ٕقٖ ث٤ٌُٔز 

 . ٔانُكجخ انًزلن ػهٛٓب كٙ انؼوعثُضؼ٤ٞ٣ٞز د٘لِ ثُٔور 

رؼٕٚط انًٕاظ انًُزٓٛخ انًلؼٕل ضالل يعح ٚزى رسعٚعْب ثأٚؼبؾ   ٚدت ػهٗ انجبئغ  -

 يٍ انطؽف االٔل)انًشزؽ٘ /كًٛبظٚب(. 

رؼٕٚط نهًٕاظ انلبشهخ ثبنزسهٛم ضالل يعح انزدٓٛؿ ٔثبنُكجخ دت ػهٗ انجبئغ ٚ  - 

 انًُصٕص ػهٛٓب  كٙ انؼوع يٍ ربؼٚص انزجهٛؾ ثػنك .

ز ثُض٢ صظٌٜ ك٢ ثُذ٤غ ٝث١ كَٖ ٣ظٌٜ ك٢ ػ٠ِ ثُطٌف ثُغج٢ٗ ٝٔجٕ ثُؼ٤ٞح ثُنل٤   -

ثُٔجهر دٔور صٞث١ٍ ػٌٔ ثُٔجهر دجُْ٘ذز ُِٔٞثه ثُنجٝؼز ُِؼٌٔ ُِٝٔٞثه ثُض٢ ٤ُِ 

ك٤ٜج ػٌٔ ٢ٍ٘ٓ صٖٞٔ صِي ثُؼ٤ٞح ُٔور مِٔ ّ٘ٞثس ػ٠ِ ثٕ ٣ذوأ ثفضْجح صِي 

 .ثُٔوه ٖٓ صج٣ًل ظًٜٞ ٗضجةؼ ثُلقٞٙجس ُٜج

فجُز ثٕ ثًٌُٖز ُْ صٖقٖ ٓجهر ثُضؼ٣ٜٞ مالٍ صلٌٛ ْٗذز ثُـٌثٓز ثُضأم٣ٌ٤ز  ك٢    -

ٗلِ ثُٔور ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ ثُؼوو ػ٠ِ ثٕ صذوأ ٖٓ صج٣ًل صذ٤ِـٚ ديُي ٣ٝذوأ 

ثفضْجح ٓور ٕقٖ ثُٖق٘ز ثُغج٤ٗز دؼو ٍٝٙٞ ثُٖق٘ز ثُضؼ٤ٞ٣ٞز ثىث ًجٕ ثُؼوو 

ٓضؼوه ثُٖق٘جس ٝدنالكٚ صلٌٛ ؿٌثٓز صجم٣ٌ٤ز دجُْ٘ذز ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ د٘و 

ٌثٓجس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ٝك٢ فجٍ ػوّ ه٤جّ ثًٌُٖز دجُضؼ٣ٜٞ مالٍ ثُٔور ثٗلج ٣قن ثُـ

٤ٌُٔجه٣ج ٌٕثء ثُٔجهر ٖٓ ٓٚوً ثمٌ ٝػ٠ِ ٗلوز ثُٔضؼجهو ٓغ صق٤ِٔٚ كٌم ثُْؼٌ 

ٝٓٚجهًر ًجكز ثُضج٤ٓ٘جس ُٜٝج ثُقن دجُِؾٞء إ٠ُ ثُٔقجًْ ثُٔنضٚز ألّضقٚجٍ 

 فوٞهٜج

ٖٔض١ٌ ػٖ أ١ ٗو٘ ثٝ ػ٤خ هو ٣ظٌٜ دجُٔٞثه ٣ٌٕٞ ثُذجةغ ْٓؤٝال ػٖ صؼ٣ٜٞ ثُ    -

دؼو ص٣ٍٞؼٜج ثٝ ثّضنوثّ ثُذٞجػز ك٢ ثُْٔضٖل٤جس ٝدؼو ثُضوه٤ن ث١ًٌُٝٞ 

  .ٝثُضق٤َِ ثىث ًجٕ ثُؼ٤خ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُض٤٘ٚؼ٤ز

ثُلجِٕز ك٢ ثُضق٤َِ ٝ ثُٔٞثه ثُٔلوٞهر  ٣ٔؾخ ػ٠ِ ثُذجةغ صؼ٣ٜٞ ثُٔٞثه ثُٔضًٌٞر   - 

٤ٌ ثُٔطجدوز ُِٔٞثٙلجس ثُٔطِٞدز ٖٝٝٔ كضٌر ثُض٤ِْْ ٝثُٔٞثه ثُ٘جهٚز ٝثُٔٞثه ؿ

ػ٠ِ ثٕ ٣ذوأ ثفضْجدٜج ٖٓ صج٣ًل صذ٤ِؾ ثًٌُٖز دجُلَٖ ثٝ  .ثُٔيًًٞر ك٢ ثُؼوو

ثُ٘و٘ أٝ ثُلووثٕ ٓغ ٌٓثػجر ثٕ صٌٕٞ صِي ثُٔور ٖٝٔ ٓور ص٘ل٤ي ثُؼوو أٓج 
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ثُٖق٘جس ثألمٌٟ ك٤ؾخ إٔ صٖقٖ د٘لِ ؽوُٝز ثُٖقٖ ٖٓ صأ٣ًل ٕقٖ ث٤ٌُٔز 

ُضؼ٤ٞ٣ٞز ٝدنالكٚ صلٌٛ ؿٌثٓز صجم٣ٌ٤ز دجُْ٘ذز ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج ك٢ د٘و ث

ثُـٌثٓجس ثُٔضلن ػ٤ِٜج ٝك٢ فجٍ ػوّ ه٤جّ ثًٌُٖز دجُضؼ٣ٜٞ مالٍ ثُٔور ثٗلج ٣قن 

٤ٌُٔجه٣ج ٌٕثء ثُٔجهر ٖٓ ٓٚوً ثمٌ ٝػ٠ِ ٗلوز ثُٔضؼجهو ٓغ صق٤ِٔٚ كٌم 

ٜج ثُقن دجُِؾٞء إ٠ُ ثُْؼٌٝثثُٔٚج٣ًق ثألهث٣ًز ٝٓٚجهًر ًجكز ثُضج٤ٓ٘جس ُٝ

 .ثُٔقجًْ ثُٔنضٚز ألّضقٚجٍ فوٞهٜج

ػ٠ِ ث٤ٌُٔز )( (MOH- Kimكجَٕ ؿ٤ٌ ٙجُـ ُالّضؼٔجٍ (ػ٠ِ ثُٔؾَٜ مضْ ػذجًر  * -

٤ًٔجه٣ج ٝٓنجٍٕ ثُلجِٕز ثٝ ؿ٤ٌ ثُٔطجدوز ُِٔٞثٙلجس ك٢ ٓنجٍٕ ٍٝثًر ثُٚقز 

 .ٝػ٠ِ فْجح ثُٔؾَٜ

ش ثُٔلؼٍٞ ُْٝ صْضؾ٤خ ثًٌُٖز ُِضؼ٣ٜٞ ك٤ٔج ثىث كِٖش ٓجهر ك٢ ثُضق٤َِ ثٝ ثٗضٜ    -

٣ّٞ  33دجُْ٘ذز ُِٔٞثه ثالؽ٘ذ٤ز ٝ ثُْوق ث٢َُ٘ٓ ثُٔضلن ػ٤ِٚ ٓغ ثُٔؾَٜمالٍ 

دؼو ثًّجٍ ًضجح ثٗيثً ٣ضٖٞٔ ثُضؼ٣ٜٞ ّٝقخ ثُٔجهر دجُْ٘ذز ُِٔٞثه ثُٔق٤ِز 

ض٤ٜز ثٝ ثُٔ٘ثُلجِٕز ثٝ ثُٔ٘ض٤ٜز ثُٔلؼٍٞ كجٕ ٤ًٔجه٣ج ُٜج ثُقن دجصالف ثُٔجهر ثُلجِٕز 

 .ه٤ٔضٜج ثُٔلؼٍٞ ٝثّوجٟ فن ثًٌُٖز دجّضؼجهر ثُٔجهر ثٝ

 إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هً كالتالً: 

 عندها نفٌمك ال تنطبق(،عام قطاعدولة و )شركة عامة جهة المجهز كان حال فً

وحسب التعلٌمات  دالعق قٌمة من% x الى المقدمة الدفعة قٌمة ٌرفع أن للمشتري

 } النافذة. 
 :انؼؽام ضبؼج يٍ وعيخانً نهكهغ انعكؼبد . أ

 

 ثُوٝالً ثال٢ٌ٣ٌٓثُٔوكٞػجس دجُؼٔالس ثألؽ٘ذ٤ز ٣ؾخ إٔ صضْ دجُؼِٔز ثُضج٤ُز: 

 ٝٝكن ٓج ٢ِ٣:  ٝثُو٣٘جً ثُؼٌثه٢ ك٢ فجالس ثالّضغ٘جء ثُنجٗ

  

 ثُوْْ ثُغجٖٓانعكؼخ انًوعيخ:)ال رطجن( (1)

 

فْخ ْٗخ ثُوكغ ثُٔغذضز ك٢ ٖض١ٌ ث٠ُ ثُٔؾَٜ ثُٔ ٣ْوه ػُع انشسٍ: (2)

ٖٓ ه٤ٔز ثُِْغ ٓٞٝٞع ثُٖقٖ, دٞثّطز ثػضٔجه ْٓض٘و١  ٌٕٟٝ ثُؼوو

ٚ. ٟٓٞ٘ دِو ك٢ ٌٓٚف ك٢ ُٚجُـ ثُٔؾَٜ كضق٣ٚؾ١ٌ ؿ٤ٌ هجدَ ُِ٘وٜ 

ٔقوهر ثُ ٝثُٞعجةن ثُْٔض٘وثس ثدٌثٍ دؼو ثُْٔض٘و١ ثالػضٔجه ٝكن ثُوكغ ٣ضْ

 ٓز ُِؼوو؛  ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼج 11ك٢ ثُٔجهر 

٤ُق صؼو٣ِٚ ألّذجح صضؼِن ثُْٔض٘و١ ٝصٌج ٖٔض١ٌ صٌج٤ُق كضـ ثإلػضٔجهثُ قٛزسًم

دجُٖٔض١ٌ أٝ ٣ضْذخ دٜج ٗض٤ؾز مطتٚ أٝ صو٤ٌٚٙ. ٣ٝضقَٔ ثُٔؾَٜ صٌج٤ُق صغذ٤ش 

 ثإلػضٔجه ثُْٔض٘و١ ٝصٌج٤ُق صؼو٣ِٚ. 

 % ػ٘و صوو٣ْ ْٓض٘وثس ثُٖقٖ  53: (ٚكٌٕ شؽغ انعكغ 3)

ٞثه ث٠ُ ٓنجٍٕ ٍٝثًر ثُٚقز/٤ًٔجه٣ج ٝهذُٜٞج ٝثٟالم % دؼو ٍٝٙٞ ث53ُٔ

 ٌٙكٜج. 

خالل  قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقدالمشتري الى المجهز  ٌسدد

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد من تارٌخ تقدٌم طلب  [ٌوماً ( 02) نٌ]ثالث دفع )ٌب

ة أصلٌة ومختوماً ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً، موقعاً وفق األصول كنسخ

 بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

 09.0ش.ع.ع. 
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على  المجهز تقدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تؤكد سالمة -

الطواقم والبضائع من فٌروس كورونا من الدول القادمة منها عند طلب فتح 

 االعتماد المستندي

 

 يٍ ظاضم انؼؽام:  عيخوهكهغ انًن انعكؼبد . ة

 
٣ؾخ إٔ صضْ ثُوكؼجس ُِِْغ ٝثُنوٓجس ثُٔووٓز ٖٓ هثمَ ثُؼٌثم دجُو٣٘جً ثُؼٌثه٢ 

 :٣ضْ هكغ ْٓضقوجس ثُٔؾَٜ ٝكن ثال٤ُز ثهٗجٙ ٝػ٘و ًٝٝه ثُضن٤ٚ٘ ثُٔج٢ُ  
  % دؼو ثُلق٘ ٝثُوذٍٞ ٝدؼو ًٝٝه ثُضن٤ٚ٘ ثُٔج133٢ُْٗذز  (1)
  ٟذ٤ؼز ثُٔجهر ٝٓذِؾ ثُؼوو.صٌٕٞ ثٌُٖٟٝ ثػالٙ دجصلجم ثُطٌك٤ٖ ٝفْخ  (2)

دجهٌح ٝهش ٌٖٓٔ دؼو ًٝٝه ٗضجةؼ ثُلقٞٙجس ثُٔنضذ٣ٌز ٣ضْ صْو٣و ثُوكؼز أٝ ثُوكؼجس  

 ٝكن ٌٕٟٝ ثالػالٕ
 09.0ش.ع.ع. 

 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة : 00.0

او الخدمات ؼٌر االستشارٌة  ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد -

من مبلػ %02بما الٌزٌد عن   او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها 

   .العقد

 00ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة : 00.0

عدم اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفٌن  -

ؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة وٌحق لكٌمادٌا اتخاذ وبخالفه ٌعتبر الطر

% وال تزٌد عن 0االجراءات القانونٌة او فرض ؼرامة بنسبة ال تقل عن 

 صلة والمخالفة لشروطنا التعاقدٌة.% للكمٌة المشحونة للمادة الوا5

 00ش.ع.ع.

 02.0 ش.ع.ع. " أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العقد ال" المتبع فً العراق:]

 

باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتٌة عند   00.0

 تمدٌد العقد:

اذا طرأت اٌه زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للمقاوالت  -أ -اوال:

المختلفة او الكمٌات المطلوب تجهٌزها كماً او نوعاً وكان من 

تفق علٌه بحٌث الٌمكن شؤن ذلك ان ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج الم

 .اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها بموجب العقد االصلً
اذا كان تؤخٌر تنفٌذ العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة  -ب

المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او ألي سبب ٌعود لمتعاقدٌن 

 .(اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل
تعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم اذا استجدت بعد ال -ج 

ٌكن بالوسع توقعها او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها تاخٌر فً 

 .اكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب العقد
ٌشترط تطبٌق احكام هذه المادة بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى جهة    -ثانٌا:

( ٌوما لعقود التجهٌز و تبدا من تارٌخ 05ه خالل مدة )التعاقد او من تخول

نشوء السبب الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة 

عن اي طلب لتمدٌد المدة والتقبل اٌة طلبات تقدم بعد صدور  شهادة االستالم 

 االولً المذكورة فً شروط العقد.

 00ش.ع.ع.

 :كاالتً تكون   ة بفرض الؽراماتالفقرة الخاص  00.0

 اوال:ؼرامات عقدٌة

 00ش.ع.ع. 

* 
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% من كمٌة 5% وال تزٌد عن 0ٌحق لكٌمادٌا فرض ؼرامة بنسبة ال تقل  -0

 المادة المشحونة فً حالة:
اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز بدون موافقة الطرؾ االول -أ

 00.0وكما منصوص علٌه فً الفقرة ش.ع.ع 

قص بالمستندات والوثائق المطلوب تقدٌمها من قبل فً حالة وجود اي ن-ب

 المجهز 

 الخاصة بعمر المادة  05.0فً حال مخالفة ما ورد  فً الفقرة -ج

الخاصة بالتعبئة 02فً حال مخالفة ما ورد  فً الفقرة ش.ع.ع  -د

 والتوضٌب .

فً حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز )الطرؾ الثانً( تستوجب -هـ

 ة من قبل المشتري )الطرؾ االول( فرض الؽرام

 ثانٌا:ؼرامات تاخٌرٌة 

ٝكن ؽوُٝز ثُٖقٖ ٝثُض٤ِْْ ثُٔيًًٞر ك٢ كوٌر ثُض٤ِْْ  ثُٔٞثه ٤ْصِْ - أ

ٝثُٖقٖ ٝدنالكٚ صلٌٛ ؿٌثٓز صجم٣ٌ٤ز ػٖ ًَ ٣ّٞ صجم٤ٌ ٝهٕٝ ثٕؼجً 

 ْٓذن ٝٝكن ثُٔؼجهُز ثُضج٤ُز:

ث٤ٌُِز  ٓور ثُؼوو  / (ث١ صؼو٣َ ك٢ ثُٔذِؾ +ٓذِؾ ثُؼوو ثال٢ِٙ )ٓذِؾ ثُؼوو 

ثُـٌثٓز ٤ُِّٞ =  % X 13 (ث١ صـ٤٤ٌ  ك٢ ثُٔور +)ٓور ثُؼوو ثال٤ِٙز 

ثُـٌثٓز % ٖٓ ٓذِؾ ثُؼوو ٝدؼو دِٞؽ 13ثُٞثفو ٝػ٠ِ ثٕ الصضؾجٍٝ 

ثالؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ٝفْخ  فوٛج ثالػ٠ِ ٣ٚجً ث٠ُ ثصنجىثُضجم٣ٌ٤ز 

( ّ٘ز 2ًهْ ) ٖٓ صؼ٤ِٔجس ص٘ل٤ي ثُؼوٞه ثُق٤ٌٓٞز 3ٝ 13ٗ٘ ثُٔجهر 

2314. 

ػ٘و ثٗضٜجء ٓور ثُؼوو ثال٤ِٙز ٓغ ث١ ٓور ثُضجم٣ٌ٤ز  زثُـٌثٓ ثّضوطجع ٣ضْ    -ح

   ثٝجك٤ز ثٝ ػ٘و ثّضقوجهٜج ك٢ فجُز ثُٖقٖ ثُٔؾَء

٣ضْ صنل٤ٜ ٓذِؾ ثُـٌثٓز ٝفْخ ْٗخ ثالٗؾجٍ ُالُضَثٓجس ثُضؼجهو٣ز      -ػ

أٟالم ٌٙف ثُٔقوهر ك٢ ثُؼوو ُِٖٝق٘جس ثُض٢ ٙوًس ك٤ٜج هٌثً د

 (ه٤ٔز ثالُضَثٓجس ؿ٤ٌ ثُٔ٘لير /ٓور ثُؼوو ث٤ٌُِزٝفْخ ثُٔؼجهُز ثُضج٤ُز)

X13.ؿٌثٓز ث٤ُّٞ ثُٞثفو = % 

 

ػ٘و ثملجء ثًٌُٖز ثُض٢ ٣ضْ ثُضؼجهو ٓؼٜج ٓؼِٞٓجس ٣ًٌٝٝز ٣ضْ ًٖلٜج ك٤ٔج دؼو ٣ضْ    -

% ٝالص٣َو ػٖ 1ثصنجى ثالؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ثٝ كٌٛ ؿٌثٓز دْ٘ذز الصوَ ػٖ 

 .% ٤ٌُِٔز ثُٖٔقٞٗز ُِٔجهر ثُٞثِٙز ٝثُٔنجُلز ٌُٖٟٝ٘ج ثُضؼجهو٣ز5

 :  الشروط العامة  هذه الفقرة من باالضافة الى ما ورد فً 00.0

من خالل البرٌد  الموجهفً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار 

ٌتم خ صدوره وٌوم من تارٌ 05وخالل  االلكترونً المعتمد والمثبت بالعقد

من تعلٌمات تنفٌذ العقود  02اتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة 

فٌما ٌخص مصادرة او االحتفاظ بالتؤمٌنات  0200لسنة  0الحكومٌة  رقم 

من  0القانونٌة على ان ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا لنص المادة 

  .التعلٌمات اعاله ووفق اسالٌب التنفٌذ

 00. ش.ع.ع

 00ش.ع.ع. ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز  ٣24ضْ ثالػضٔجه ػ٠ِ ثٌُٖٟٝ ثُٔيًًٞر ك٢ ثُلوٌر 

 ٛيٙ  ثُلوٌر ٖٓ ثٌُٖٟٝ ثُؼجٓز ُِؼوو  صٌٕٞ ًجُضج٢ُ: 

ثُؾٜز ثُض٢ ص٘ظٌ ث١ َٗثع هو ٣ٖ٘أ د٤ٖ ثُذجةغ  ك٢ دـوثه ٢ٛثُٔقجًْ ثُؼٌثه٤ز  -

طذ٤ن ػ٘و فٍٚٞ مالف ٝثُٖٔض١ٌ ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٌثه٤ز ٢ٛ ثُوٞث٤ٖٗ ثُٞثؽذز ثُض

 07.0.0ش.ع.ع. 

 07.0ش.ع.ع. 

 07.0.0ش.ع.ع. 
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 دٖإٔ صطذ٤ن ثفٌجّ ثُؼوو.

أ١ ٓذِؾ ٣ضٌصخ ديٓز ثُطٌف ثُغج٢ٗ ٗجؽْ ػٖ ثإلمالٍ دأ١ ثُضَثّ صؼجهو١ كِِطٌف  -

 ثألٍٝ ثُقن دجُٔطجُذز ديُي أٓجّ ثُٔقٌٔز ثُٔنضٚز ًٝيُي ثُلْل ثىث صقون ٓوضٞجٙ

ن ػ٤ِٜج ٤ّضْ ك٢ فجُز ػوّ ثُضَثّ ٓووّ ثُؼطجء دض٘ل٤ي ثُؼوو ٝفْخ ثٌُٖٟٝ ثُٔضل -

 .ثصنجى ثالؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز دقوٚ

 07.0ش.ع.ع. 

 00ش.ع.ع.  ال ص٘طذن   

 .((dg@kimadia.iqٛٞ ))٤ٌُٔجه٣ج  ثالٌُض٢ٌٗٝ ثُذ٣ٌو 
بواسطة الكابل على أن  وما إذا كان مقبوالً  التبلٌػ الؼراضجّهز الم عنوان]أدخل:  

 [ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري

ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة وكذلك  -

 ...... الخ(.المخول المباشر للشركة )كؤن ٌكون مدٌر تجاري او مدٌر تسوٌق

 .احد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار برٌد االلكترونًٌعتبر ال -

 00.0ش.ع.ع. 

 

ثُو٣ٕٞ ثُق٤ٌٓٞز دٔٞؽـخ هجٕٗٞ صق٤ٚـَ ثُو٣ٕٞ ثُق٤ٌٓٞز ًهـْ ػ٠ِ  ّضقٚجٍثإل ٣ضْ 

 .1144( ُْ٘ز 56)

 113مٞٞع ثُؼوو ث٠ُ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٌثه٤ز دٔج ك٤ٜج ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔضؼِوز دج٣ٌُٞذز ًهْ   -

٢ ُِؼوٞه ثُٔذٌٓز د٤ٖ ؽٜجس ثُضؼجهو ٝصؼ٤ِٔجس ثُضقجّخ ث٣ٌُٞذ 1182ُْ٘ز 

 2312ُْ٘ز  41ًهْ  ًّْٝ ثُطجدغ 2338ُْ٘ز  2ثُؼٌثه٤ز ٝثالؽ٘ذ٤ز ًهْ 

 .ُؼو٤ُز ٝثؽًٞ ثالػالٕ ٝثػجهر ثالػالٕٝثٌُّّٞ ث

ثُق   تز( ٣133ٓضْ ثّض٤لجء ٓذِؾ ٓوجدَ ِٟخ ثّضذوثٍ ٓ٘لي فوٝه١ دٔذِؾ هوًٙ )-1

 ه٣٘جً ػٌثه٢.

ثُق ه٣٘جً ػٌثه٢ ػٖ ًَ ٓقٌٞ  ٝػٌٖٕٝ (م25ِٔ)٣ضْ ثّض٤لجء ٓذِؾ هوًٙ  -2

 ٗلجٛ ٝصل٣ٌؾ ٝصق٤َٔ ٌَُ ٕق٘ز صَٚ ث٠ُ ثُٔنَٕ ثُٔؼ٢٘ ث٤ُٞٙج.

ثالف  ه٣٘جً ػٖ ٝهٞف ٝٓذ٤ش   ٕٝ( ػ٣13ٌٖضْ ثّض٤لجء ٓذِؾ هوًٙ ) -1

ثُٖجف٘جس ثُنجٙز د٘وَ ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز ث٠ُ ٓنجٍٕ ٍٝثًر 

 .ثُٚقز /٤ًٔجه٣ج

ثُق ه٣٘جً ػٌثه٢ ػٖ ًَ ِٟخ ثػضٌثٛ  ٓتضجٕ ٝمْٕٔٞ( 253) ثّض٤لجء ٓذِؾ ٣ضْ -2

 فجُز ثّض٤ٌثه٣ز.ث٣ووّ ٖٓ هذَ ثٌُٔضخ ثُؼ٢ِٔ ثٝ ثًٌُٖز ػٖ أ١ 

هثمَ  (....ثُل.كضـ ,ثٙوثً ثالػضٔجه ٝثؽًٞ ثُضؼو٣َ)ثٌُّّٞ ثٌُٔٚك٤ز  ًجكز - 

 .فض٠ ٍٝٙٞ ثُٔٞثه ث٠ُ ٓنجٍٕ ثًٌُٖز ٝمجًػ ثُؼٌثم ٣ضقِٜٔج ثُذجةغ

ؽكخ انًدٓؿح انزٙ ٚزى االزبنخ ػهٛٓب )انطؽف انثبَٙ انًزؼبهع يغ شؽكزُب ( رزسًم انش

 . كبكخ انؽقٕو انكًؽكٛخ

انق ظُٚبؼ ضًكٌٕ ( 51اخٕؼ ثٛغ اقزًبؼح ٔهؽص ْٛئخ اَزوبء االظٔٚخ يوبثم ) -

 نهوبئًخ انشبيهخ  .

انق ظُٚبؼ ضًكٌٕ ( 51اخٕؼ ثٛغ اقزًبؼح ٔهؽص ْٛئخ اَزوبء االظٔٚخ يوبثم ) -

 وبئًخ االقبقٛخ  .نه

 اقزٛلبء اخٕؼ َشؽ االػالٌ االٔل ٔاػبظح االػالٌ-

 00ش.ع.ع. 

 

mailto:%20البريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 الشروط الخاصة للعقد

 انًكزسعؽاد انصٛعالَٛخ

 )أحكام إضافٌة(

 

 للسلع المقدمة من الخارج:

ًٝٔج ٛٞ ٓوضٌؿ  ٌَُ د٘و ٖٓ ثُذ٘ٞه ثُٔووٓز,أَٙ ٕٜجهر ثُْٔضقٌٞثس ث٤ُٚوال٤ٗز  (1)

 .(WHOز )ٖٓ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔ

ٓنط٠ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز ُٖٜجهثس ٕٜجهر إمضذجًثس ٌٓثهذز ثُؾٞهر ٝكن "  (13)

كق٘ و٤ُٝز", ٝثُض٢ صَٖٔ ثُ ُضؾجًرثُْٔضقٌٞثس ث٤ُٚوال٤ٗز ثُٔ٘ضوِز ث٠ُ ثؽٞهر 

 ٝثُضق٤َِ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ٝثُضؼو٤ْ ٝثُقو ٖٓ ثُؾٌثع٤ْ (quantitative assays) ث٤ٌُٔز

 pyrogen content uniformity, microbialز )ٝكن ثُقجُ ٖٓ ثالمضذجًثسٝؿ٤ٌٛج 

limit.)  

/ ثُِْطز ىثس ثُٚالف٤ز ٓغ ّضز ثٌُٔكأأَٙ ٕٜجهر ثٍُٕٞ ثُٚجهًر ػٖ ِّطز   (11)

 ( ْٗل ػٜ٘ج. 6)

 

 00.0 و   00.0ش.ع.ع.  
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ؼجهو:ٍٝثًر ثُٚقز/ثُذ٤تز /ثًٌُٖز ثُؼجٓز ُض٣ْٞن ثاله٣ٝز ٝثُْٔضَِٓجس ثُطذ٤ز )٤ًٔجه٣ج(ؽٜز ثُض  
 
 

 

 الشروط الخاصة للعقد

 ثُِوجفجس 

 )أحكام إضافٌة(

 للسلع المقدمة من الخارج:

 ٤ٛتزٙجهًر ػٖ  (Lot Release Certificateثُٔؾٔٞػز )ْٗنز ٝثفور ٖٓ ٕٜجهر إٙوثً  (1)

ك٢ دِو ثُض٤٘ٚغ ٌَُٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ  (NCA -National Control Authority) ٤ٟ٘ٝز ًهجدز

 .ثُِْغ ٣ؾ١ٌ ٕقٜ٘ج

ؽٞهر ٓنط٠ ٓ٘ظٔز ثُٚقز ثُؼج٤ُٔز ُٖٜجهثس ٕٜجهر إمضذجًثس ٌٓثهذز ثُؾٞهر ٝكن " (13)

 كق٘ ث٤ٌُٔزو٤ُٝز", ٝثُض٢ صَٖٔ ثُ ًرُضؾجثُْٔضقٌٞثس ث٤ُٚوال٤ٗز ثُٔ٘ضوِز ث٠ُ ث

(quantitative assays) ْٝؿ٤ٌٛج  ٝثُضق٤َِ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ٝثُضؼو٤ْ ٝثُقو ٖٓ ثُؾٌثع٤ ٖٓ

 (.pyrogen content uniformity, microbial limitٝكن ثُقجُز ) ثالمضذجًثس

 ( ْٗل6أَٙ ٕٜجهر ثٍُٕٞ ثُٚجهًر ػٖ ِّطز ثٌُٔكأ/ ثُِْطز ىثس ثُٚالف٤ز ٓغ ّضز ) (11)

 .ػٜ٘ج

 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

 ٤ٛتزٙجهًر ػٖ  (Lot Release Certificateْٗنز ٝثفور ٖٓ ٕٜجهر إٙوثً ثُٔؾٔٞػز ) (1)

ك٢ دِو ثُض٤٘ٚغ ٌَُٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ  (NCA -National Control Authority) ٤ٟ٘ٝز ًهجدز

 .ثُِْغ ٣ؾ١ٌ ٕقٜ٘ج

 و   00.0ش.ع.ع.  

00.0 

 ] مواد نموذجٌة:

و/أو بٌانات  (bio-availabilityفر البٌولوجً )احول التو اإلثباتاتتري بحق طلب ٌحتفظ المش

أساس احتساب تارٌخ انتهاء  وثائق ثبوتٌة على و/أو  (bio-equivalenceالتكافإ الحٌوي )

الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً لتؤكٌد مدة 

 ع، وذلك عند الطلب.حفظ/تخزٌن السل

فً العراق، وحٌث ال ٌمكن تشخٌص  (AEFI)فً حال حدوث أٌة آثار سلبٌة ناتجة عن التلقٌح 

األسباب بشكل فوري، ٌتوجب على المشتري فوراً وباعتماد اجراءات هٌئة الرقابة الوطنٌة، 

 ت فوراً. ان ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتوجٌه المجّهز للبدء بالتحقٌق الالزم حول المسببا

إذا كان تّم التزود باللقاحات عبر إحدى وكاالت األمم المتحدة، فٌجب عندها اتخاذ التدابٌر 

  فً هذه الحالة. [ WHOالمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة 

 05.0ش.ع.ع.  

تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها )الطرؾ الثانً المتعاقد مع شركتنا ( كافة 

 . سوم الكمركٌةالر
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 انؼوع يكزُعاد :انثبيٍ انوكى
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 القسم الثامن : مستندات العقد

 

 حول إعداد مستندات العقد مالحظات

 

 

 

 جنماذ قدمتخصصٌة هذه تالقطاعات لنموذجٌة لال مناقصةالالعقد النموذجٌة المزودة فً وثائق  مستنداتإن 

 العقد وتنفٌذه. ترسٌةتبادلها المشتري والمجهز خالل عملٌة لعدد من المستندات الرئٌسٌة التً ٌ قٌاسٌة موحدة

 

: باستثناء ما ٌحدد فً الفراؼات و/أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌها، ٌجب أن ٌبقى نص العقد اتفاقٌة نموذج

قطاعات لنموذجٌة لال المناقصةوثائق اتفاقٌة العقد دون تؽٌٌر فً وثائق المناقصة )أي كما هو وارد فً 

عند ترسٌة العقد، ٌمكن للسطة المتعاقدة إضافة التفاصٌل النهائٌة الالزمة فً نموذج اتفاقٌة  هذه(. تخصصٌةلا

 .0العقد، وذلك عبر إدراج اٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على المقطع 

من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء الفائز تقدٌم ضمان  0.0األداء: عمالً بالفقرة  ضمان حسن نموذج

( ٌوماً فً 00( من تارٌخ ابالؼه بترسٌة العقد، أو تسعة وعشرٌن )00سن األداء خالل أربعة عشرة ٌوماً )ح

 .09.0حال وجود شكاوى او اعتراضات وفقاً للتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 

 

لفائز تقدٌم من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء ا 09.0: عمالً بالفقرة المقدمة للدفعة المصرفً الضمان

من الشروط  09.0ضمان مصرفً لتؤمٌن الدفعة المقدمة، اذا كانت الشروط الخاصة للعقد المتصلة بالفقرة 

 العامة للعقد تسمح بذلك.
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 مستندات العقد

 

 226 ثُؼوو ثصلجه٤ز ٗٔٞىػ .1

 233 ثألهثء ُْٖق ثٌُٔٚك٢ ثُٞٔجٕ .2

 231 ثُٔووٓز ُِوكؼز ثٌُٔٚك٢ ثُٞٔجٕ ٗٔٞىػ .3
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 انؼوع ارلبهٛخ ًَٕغج .5

 

 ٛيٙ ثُؼوو ثصلجه٤ز أُدٌٓش

 [ّ٘ز :ثهمَ] ّ٘ز ,[ٌٕٜ :ثهمَ] ٖٓ ]ثٌُهْ :ثهمَ]  ٣ّٞ

 د٤ٖ

 ثُٔو٣ٌ ٣ٔغِٜج ثُطذ٤ز ٝثُْٔضَِٓجس ثاله٣ٝز ُض٣ْٞن ثُؼجٓز ًٌز:ثُٖ ثُٖٔض١ٌ ثالٍٝ ثُطٌف]* (1

 ّذ٤َ ػ٠ِ ,انوبََٕٛخ اندٓخ نُٕع ٔصق :ثهمَ] ٢ٛٝ ,[ ثالهثًر ٓؾِِ ًٝة٤ِ ًٝجُز ثُؼجّ

 هٞث٤ٖٗ صقش ٓ٘وًؽز زػجٓ ًٌٕز ثٝ , ثُؼٌثه٤ز ثُقٌٞٓز ٍٞثًر...ك٢ُ صجدؼز .....إهثًر ثُٔغجٍ,

 ٓج ك٢ "ثُٖٔض١ٌ" ٣وػ٠ )ثُي١ [انًشزؽ٘ ػُٕاٌ :ثهمَ] ك٢ ثٌُة٢ْ٤ ػِٜٔج ٕثٝػ٘ٞ ثُؼٌثم

,)٢ِ٣ ٝ 

 ػِٜٔج ٝػ٘ٞثٕ [ثُٔؾَٜ دِو :ثهمَ] هٞث٤ٖٗ صقش ٓ٘وًؽز ًٌٕز ٢ٛٝ ,[ًدٓؿان اقى :ثهمَ] (2

 (٢ِ٣ ٓج ك٢ "ثُٔؾَٜ" ٣وػ٠ )ثُي١ [ثُٔؾَٜ ػ٘ٞثٕ :ثهمَ] ثٌُة٢ْ٤

 

ج ّٔ  يٕخؿ ٔصق :ثهمَ] أ١, /ثُؼ٤ٌٝز,٘غ٣ٌزُث ٝثُنوٓجس ثُِْغ دؼٜ دنٚٞٗ ُٔ٘جهٚز هػج هو ثُٖٔض١ٌ ًجٕ ُ

 انؼوع هًٛخ :ثهمَ] دو٤ٔز ٝثُنوٓجس ثُِْغ ٛيٙ ُضوو٣ْ ثُٔؾَٜ هذَ ٖٓ ثُٔووّ ثُؼطجء ػ٠ِ ٝثكن ٝهو [ٔانطعيبد نهكهغ

  ٢ِ٣( ٓج ك٢ ثُؼوو ه٤ٔز ٣وػ٠ )ثُي١ [ٔاألؼهبو ثبنكهًبد

 ٢ِ٣: ٓج ػ٠ِ ثصلوج ثُطٌكجٕ إٔ ثإلصلجه٤ز ٛيٙ ٝصؤًو

وردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المعةةانً نفةةس لهةةا االتفاقٌةةة هةةذه فةةً  الةةواردة والعبةةارات كلمةةاتال معةةانًإن  .0
 لعقد.العامة ل شروطال

ّْ ٣ُ  ٝ وٌأ٣ُ  ٝثُٔؾَٜ؛ ثُٖٔض١ٌ د٤ٖ ثُؼوو صٌَٖ أهٗجٙ ثُٔوًؽز ثُٞعجةن إٕ .2 ٌَ  ٌل   ٛيث ٖٓ ٣ضؾَأ ال ًؾَء ٜٓ٘ج ً

 :ثُؼوو

 ٛيٙ ثُؼوو ثصلجه٤ز ( أ)

 ُِؼوو ثُنجٙز ثٌُٖٟٝ ( ح)

 

 للعقد العامة وطالشر)ج( 

 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 
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 المشتري من القبول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]

 

 

ومعالجةة اي خلةل فٌهةا مةن النةواحً كافةة ات بتقةدٌم السةلع والخةدم جهةزالم ٌتعهد. باإلتفاق مع المشتري، 0

 اتفاقٌةة فةً محةددهةو كمةا  المبةالػ التةً سةتدفع لةه مةن قبةل المشةتريمقابةل وذلك العقد  شروطبموجب 

 .العقد

 

  لمجهةزالةى ا ،بموجةب احكةام العقةدأو سٌستحق  او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتري ٌتعهد. 0

 .ت والطرق المحددة فً العقدفً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها، ت تقدٌمه السلع والخدمامقابل 

 

 

 ُٚجُـ ٝدج٤ُ٘جدز ػٖ ثُٖٔض١ٌ

 ثُضٞه٤غ: _____________________________________________________

 [ٓ٘ٚخ ثٝ أ١ صؼ٣ٌق ثمٌثهمَ: ]          

 

 دقًٞٞ _____________________________________________________

 

 ُٚجُـ ٝدج٤ُ٘جدز ػٖ ثُٔؾَٜ

  ثُضٞه٤غ:_______________________________________________________

 [ٓ٘ٚخ ثٝ أ١ صؼ٣ٌق ثمٌثهمَ: ]          

 

 دقًٞٞ _____________________________________________________
 

 

 اتفاقٌة العقد

 [ّ٘ز :ثهمَ] ّ٘ز ,[ٌٕٜ :ثهمَ] ٖٓ ]ثٌُهْ :ثهمَ] ٣ّٞ ك٢ دضج٣ًل

 بٌن

 

:الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة ٌمثلها المدٌر العام وكالة ورئٌس مجلس ]*

 ، "المشتري"[االدارة
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 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]و
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 األظاء نسكٍ انًصؽكٙ انعًبٌ   .2

وٌفضل استخدام نموذج البنك  الصلة ذاتوفقاً لشروط العقد  هذا المصرؾ نموذج الضمان المصرفً ٌمأل[

 [المركزي العراقً

 

 : اسم المصرؾ وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموقّع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )

)ٌسمى فٌما ٌلً [ : وصؾ السلعأدخل] قدٌملت ،[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 .("العقد"

 

 مطلوب.  األداء ان حسن نعً، حسب شروط العقد، بؤن ضم فإننا وعلٌه،

 

 تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي بدفع للنقض قابل ؼٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرؾ :أدخل] نحن ،جهزالممن  بطلب

فور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ،(المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرقام المبلػ :أدخل] مبلػ بمجملها

وذلك  ،العقدالتعاقدٌة بحسب هذا )بالتزاماته(  قد أخل بالتزامه المجهزن تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤ

  او المبلػ المحدد لذلك. طلبكمأو أسباب دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس 

 

؛ 0فً مهلة اقصاها الٌوم ________، من شهر _________، ______ هذا الضمان نفاذٌةتنتهً 

 .قبله أو التارٌخ ذلك فً المصرؾ هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان هذا حتت للدفع طلب أي فإن وبالتالً،

 

عدا المادة  ،050هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع

 )أ( التً تم حذفها هنا.  02( من المادة الفرعٌة 0الفرعٌة )

 

 

 

 

__________________  

 ٌع([)تواق توقٌع[
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 انًوعيخ نهعكؼخ انًصؽكٙ انعًبٌ  .3
 

ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرؾ هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك [

 [المركزي العراقً

 

 [الُمصِدر : اسم المصرؾ وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________  ____________________

 [: اسم وعنوان المشتريادخل______________ ]: _________المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )

 ()ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"[ : وصؾ السلعأدخل] قدٌملت ،[______________ ٌخبتار، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 

 :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخل]بقٌمة  مقدمة دفعة تقدٌم ٌجب أنه العقد، شروط بحسب ،دركن إننا

 (، مقابل ضمان الدفعة المقدمة. المبلػ بالكلمات

 

تزم بشكل ؼٌر قابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز [ نلاسم المصرؾ :أدخل، نحن ]جهزبطلب من الم

(، فور تسلمنا منكم أول طلب المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخلبمجملها مبلػ ]

قام  جهزمال ألن ،العقد جاه)بالتزاماته( ت قد أخل بالتزامه المجهزتحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

 .تقدٌم السلعدام الدفعة المقدمة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ باستخ

 

قد استلم الدفعة  جهزالم ٌكون أن ضرورة ،الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أٌة لدفع الضمان هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرؾأدخل] فً___________ على رقم حسابه  أعالهالمقدمة المذكورة 

 

، او فً الٌوم 0ة اقصاها، بعد استالمنا النسخة )النسخ( من ______فً مهل ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذا ، أٌهما أسبق. 00________، من شهر _________، ______

 الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلك التارٌخ أو قبله.

 

 فً العراق. ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات،  

 [توقٌع]

                                                           
ثُنجٙز ٝثُٔقوهر )ًثؽغ  (INCOTERMSثهمَ ثُٞعجةن ثُنجٙز دــ"ص٤َٙٞ/ص٤ِْْ" ثُِْغ ٝكوجً ُِٔٚطِقجس ثُضؾج٣ًز ثُو٤ُٝز )  1

 (11ثٌُٖٟٝ ثُنجٙز ُِؼوو 
2

ثُؼوو, ٤ّقضجػ  ص٘ل٤يٓور إٔ ٣ؼِْ دأٗٚ ك٢ فجٍ صٔو٣و  ثُٖٔض١ٌ ػ٠ِثألّج٢ّ.  ٘ل٤يؽوٍٝ ثُض ك٢ثُٔقوه  /ثُض٤ِْْثُض٤َٙٞ صج٣ًل أهمَ 

ك٢  جثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜ ثُ٘لجى٣ز ثٗضٜجء صج٣ًل ٝهذَ ٣جً صق٣ٌ٣ٌؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛيث ثُطِخ  ٌٔٚف.إ٠ُ ِٟخ صٔو٣و ٛيث ثُٞٔجٕ ٖٓ ثُ ثُٖٔض١ٌ

"٣ٞثكن  :ثألم٤ٌر هذَ ٓجإ٠ُ ثُ٘ٔٞىػ, ك٢ ٜٗج٣ز ثُلوٌر  ضج٢ُإٝجكز ثُ٘٘ ثُ ًٌٝٝر ثُٖٔض١ٌإػوثه ٛيث ثُٞٔجٕ, هو ٣ٌٟ  ػ٘وثُٞٔجٕ. 

ُٔغَ ٛيث  ضق١ٌ٣ٌثُ ثُٖٔض١ٌٝثفور[, ًهث ػ٠ِ ِٟخ  ّ٘ز | إٌٜٔ]ّضز  صضؼوٟ ال ُٝلضٌر ٝثفور ٌُٔر ثُٞٔجٕ ٛيث صٔو٣و ػ٠ِ ٌٔٚفثُ

 ٛيث ثُٞٔجٕ." إٗوٞجء كضٌر ٗلجىهذَ  ٌٔٚفثُضٔو٣و, ػ٠ِ إٔ ٣ووّ ٓغَ ٛيث ثُطِخ إ٠ُ ثُ


