
2021/10 /1:- رقم المنبقصت   

 الشركت العبمت لتسىيق األدويت والمستلسمبث الطبيت/ البيئت / وزارة الصحت :- جهت التعبقذ 

 1 

الشروط الخبصت ببلعقذ :القسم السببع 

 لعقىد الخذمبث غير األستشبريت
 

سقٌ اىَ٘اد 

كي 

اىششٗط 

اىؼبٍخ 

اىزؼذيالد ٗاألضبكبد ػيٚ ٍ٘اد اىششٗط اىخبطخ 

  اىجَٖ٘سيخ اىؼشاقيخ-:  أعٌ دٗىخ اىَششٗع (ة)1-1

 

1-1   

 (ٕـ)

 ىَخبصُ اىششمخ اىؼبٍخ ىزغ٘يق االدٗيخ ٗاىَغزيضٍبد  اىزؤٍيِ ضذ خطش اىحشيق: - أعٌ اىَششٗع 

.  اىطجيخ كي ثـذاد ٗاىَحبكظبد

 

 اىششمخ اىؼبٍخ ىزغ٘يق األدٗيخ ٗاىَغزيضٍبد اىطجيخ –اىجيئخ / ٗصاسح اىظحخ : - أعٌ طبحت اىؼَو  (ص)1-1

 

:- اعٌ اىؼض٘ اىَخ٘ه ىزَثيو اىَششٗع اىَشزشك  (ه) 1-1

 

: اعٌ ٍقذً اىخذٍخ ( ط)1-1

 

اىقبُّ٘ اىؼشاقي : اىقبُّ٘ اىحبمٌ 1-2

 . (اىيـخ اىؼشثيخ  )رنُ٘ ىـخ اىؼقذ ٗاىَشاعالد : ىـخ اىؼقذ ٗ اىَشاعالد 1-3

: ر٘جٔ اىَشاعالد ثيِ طبحت اىؼَو ٍٗقذً اىخذٍخ اىٚ اىؼْبٗييِ األريخ:  اىؼْبٗيِ  1-4

 اىششمخ اىؼبٍخ ىزغ٘يق األدٗيخ ٗاىَغزيضٍبد اىطجيخ –اىجيئخ / ٗصاسح اىظحخ : أعٌ  طبحت اىؼَو 

  :أعٌ اىشخض اىَغؤٗه

ال ي٘جذ :سقٌ اىلبمظ

 menhaj@kimadia.iq:         اىؼْ٘اُ األىنزشّٗي 

ثبة اىَؼظٌ / ثـذاد : - ػْ٘اُ ٍقش ػَو طبحت اىؼَو 

 

:  أعٌ ٍقذً اىخذٍخ 

: أعٌ اىشخض اىَغؤٗه

: سقٌ اىلبمظ

: اىؼْ٘اُ األىنزشّٗي

: ػْ٘اُ ٍقش ػَو ٍقذً اىخذٍخ

 

: أعَبء األشخبص اىَخ٘ىيِ  1-5

 :   أعٌ اىشخض اىَخ٘ه ٍِ طبحت اىؼَو

: أعٌ اىشخض اىَخ٘ه ٍِ ٍقذً اىخذٍخ 

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

ٍِ ٍجيؾ اىؼقذ % 5: ٍجيؾ ضَبُ حغِ االداء  1-9

اىذيْبس اىؼشاقي : ػَيخ ضَبُ حغِ االداء 

اليغَح  :  (أرا مبُ يغَح ثزىل)ٍجيؾ ضَبُ اىغيلخ اىَقذٍخ  1-10

اليْطجق : ػَيخ ضَبُ اىذكؼخ اىَقذٍخ 

ٍِ ربسيخ ر٘قيغ اىؼقذ : ربسيخ ّلبر اىؼقذ  2-1

 

ثؼذ ر٘قيغ اىؼقذ  " ٍجبششح: ربسيخ اىَجبششح ثبىخذٍخ  2-2

 

. خاله عْخ ٗاحذح ٍِ ربسيخ اىَجبششح ثبىؼَو : اىَ٘ػذ اىَز٘قغ ألّجبص اىخذٍخ  2-3
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2-7    
 

:  تعليق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة
 (   ال ينطبق ) ادخو 

: األجشاءاد األخشٙ اى٘اجت أرجبػٖب ٍِ ٍقذً اىخذٍخ ػْذ طيت ٍ٘اكقخ طبحت  اىؼَو (د) 5.3

حغت ٍزطيجبد اىؼَو ٍٗب يقشسٓ األشخبص اىَخ٘ىيِ  

: (رخ٘يو سعَي اٗ ٗمبىخ ٍظذقخ ٍِ اىجٖبد اىَخزظخ )أعَبء اىََثييِ اىَخ٘ىيِ 3-6-3

:  ػِ طبحت اىؼَو 

: ػِ ٍقذً اىخذٍبد 

ال ي٘جذ : اىَحذداد ػيٚ  أعزخذاً اى٘ثبئق اىَؼذح ٍِ ٍقذً اىخذٍبد  3-6-5

 :اىـشاٍبد اىزؤخيشيخ اىيٍ٘يخ مَب ٍجيِ كي أدّبٓ (ا)3-7-1

 

 % (10  * )اىقيَخ اىَضبكخ+ -  ٍجيؾ اىؼقذ اىنيي = ؿشاٍخ اىيً٘ اى٘احذ 

 اىَذح اىَضبكخ                 + -                                ٍذح اىؼقذ اىنييخ 

3-7-1 

 (ة)

ٍِ قيَخ اىؼقذ اىْٖبئي   (%10)اىحذ األػيٚ ىيـشاٍبد اىزؤخيشيخ ٕ٘ 

ػْذ إخاله اىطشف اىثبّي ثئىزضاٍبرٔ اىزؼبقذيخ اىَلشٗضخ ػيئ ثَ٘جت ٕزا اىؼقذ يزٌ ر٘جئ إّزاس - 

 يً٘ ٍِ ربسيخ 15ثئصاىخ اىَخبىلخ ٍِٗ خاله اىجشيذ األىنزشّٗي اىَؼزَذ ٗاىَثجذ كي اىؼقذ خاله ٍذح 

طذٗسٓ ٗكي حبىخ ػذً اإلعزجبثخ يحق ىيطشف األٗه إرخبر اإلجشاءاد اىقبّّ٘يخ ثحق اىطشف 

 يً٘ 15اىثبّي ثؼذ إّزاسٓ سعَيآ ٍِٗ خاله اىجشيذ األىنزشّٗي اىَؼزَذ ٗاىَثجذ كي اىؼقذ ٗخاله ٍذح 

.  ٍِ ربسيخ اإلّزاس ٗقجو ثي٘ؽ اىـشاٍخ اىزؤخيشيخ حذٕب األػيٚ 

 عبػخ ٍِ رجييؾ اىْبقو اىَخو ثئىزضاٍبرٔ اىزؼبقذيخ رحشيشيآ 24يجذأ إحزغبة اىـشاٍبد اىزؤخيشيخ ثؼذ - 

 . ( (إُ ٗجذ  )ٕبرليآ أٗ ػِ طشيق اىجشيذ األىنزشّٗي )ٗ

 (يْطجق  ال : ) اىزحَيالد األداسيخ 3-8

: ٍجيؾ اىؼقذ اى٘اجت اىذكغ ٗاىؼَيخ 6-2

 

 6ػيٚ شنو دكؼزيِ االٗىٚ ثؼذ ر٘قيغ اىؼقذ ٗاىثبّيخ ثؼذ ٍضي :- جذٗه ر٘قيزبد رغذيذ اىذكؼبد  6-3-2

أشٖش ٍِ اىذكؼخ األٗىٚ ٍقبثو رقذيٌ خطبة ضَبُ اط٘ىي ثَجيؾ مو دكؼخ ػيٚ أُ يجقٚ خطبة 

. اىضَبُ ّبكزآ طييخ ٍذح اىذكؼخ 

. ثَشاجؼخ ٗرؼذيو اعؼبس اىؼقذ ٗكقب ىيزـيشاد اىحبطيخ كي ميلخ ٍنّ٘بد اىخذٍخ  (ال يغَح)  6-6

ال يْطجق : يزٌ رْليز اىنشق ٗ أجشاءاد اىغيطشح اىْ٘ػيخ مَب ٍجيِ كي أدّبٓ  7-1

اىَحبمٌ اىؼشاقيخ ، اىقبُّ٘ اىؼشاقي،  (ٍنبُ اىزحنيٌ ، ق٘اػذ اىزحنيٌ ، قبُّ٘ اىزحنيٌ )ادخو  8-2

. يزٌ كض اىْضاػبد ٗديآ ٗكي حبىخ ػذً اىحغٌ يزٌ اىيج٘ء اىٚ اىَحبمٌ اىؼشاقيخ . اىزؼييَبد اىْبكزح 

 


