
 مل يح��ظ قطاع �سناع��ة االدوية باالهتمام ال��كايف ا�ستثماريًا، 
بفع��ل تردد �رشكات االأدوية العاملية من دخول ال�سوق العراقي، 
انطالق��ا م��ن القاع��دة االقت�سادية الت��ي تق��ول “اإن راأ�س املال 
جب��ان” وال يجازف بدخول بيئة غري م�ستق��رة امنيًا و�سيا�سيًا، 

اىل جانب غياب روؤو�س االأموال املحلية.
وبه��ذا ال�سدد قال نقيب ال�سيادلة يف العراق عبد الر�سول حممد 
اإن اال�ستثم��ارات يف القطاع��ات الدوائية حتت��اج لروؤو�س اأموال 
�سخمة، الميك��ن للجانب امل�رشيف العراقي تاأمينها الأنه مازال 
غري نا�س��ج والي�ستطيع ا�ستيفاء القرو�س احلقيقية التي تتالءم 
مع طبيعة االإنتاج ال�سناعي كما اأن قرو�س الدولة وم�ساعداتها 

املالية حمددة.
واأ�س��اف اأن "قطاع االدوية �سيم��ا اال�ستثمار بحاجة اىل تعديل 
الكث��ري من القوان��ن التي ت�سم��ح باال�ستثمار يف ذل��ك القطاع، 
م��ا �سيوفر بنى حتتية لبن��اء جممعات دوائي��ة ميكنها م�ساعدة 

القطاع الدوائي يف العراق".
مدي��ر ت�سويق اإحدى �رشكات االدوية العاملية التي لها فروع يف 
بغ��داد م�سطفى موؤيد، اأكد ان الكثري من ال�رشكات ال تغامر بفتح 
معام��ل �سخمة تكلف مليارات ال��دوالرات وهي ال تعرف ما هو 

و�سع الكهرباء وما هو و�سع احلدود.
وتاب��ع: هنال��ك الكث��ري م��ن املعوق��ات تواجه ���رشكات االدوية 
العاملية التي تري��د اال�ستثمار يف العراق، منها عدم توفر املواد 
االولية ل�سناعة االدوي��ة وبقاء العراق حتت طائلة البند ال�سابع 
الت��ي ال ت�سم��ح حتى اللحظة بدخ��ول العديد من امل��واد االولية، 
م��ا �سب��ب الكث��ري من االعاق��ة لتلك ال���رشكات وحت��ى امل�سانع 

ال�سغرية العاملة يف العراق.
اإال اأن غي��اب اال�ستثم��ار الدوائ��ي يف الب��الد مل مينع املخت�سن 

من التفك��ري بجدية بجل��ب ال�رشكات العاملي��ة امل�سنعة 
للدواء للدخول اإىل ال�سوق العراقي كون 

البن��ى التحتية خ�سبة 

الحت�سان مثل هكذا م�ساريع. وقال مدير املركز العراقي للر�سد 
الدوائي اجمد عزيز اإن البنى التحتية يف البالد موجودة، كما اأن 
قوان��ن نقاب��ة ال�سيادلة ووزارة ال�سحة ت�سم��ح باال�ستثمار يف 
قطاع االدوية وحتددان مهام ال�رشكات اال�ستثمارية يف العراق، 
ل��ذا حتتاج تلك ال���رشكات اىل التطبيق فقط لك��ي تعمل يف بناء 

جممعات لت�سنيع الدواء ب�سكل كبري وفعال.
يف ح��ن ذكر م�ست�س��ار وزارة ال�سحة رافع حمم��د: لدى الوزارة 
اأف��كار ب��داأت تنف��ذ يف املجتم��ع للتو�سع يف ال���رشكات اخلا�سة 
لالأدوي��ة، لكن تلك االفكار حتتاج اىل دعم حكومي لت�سهيل بناء 

امل�سانع التي حتتاج اىل خربات وروؤو�س اموال خارجية.
وكان الربمل��ان العراق��ي �س��ّوت يف دورته الربملاني��ة ال�سابقة 
عل��ى م���رشوع قان��ون التعدي��ل االأول لقان��ون اال�ستثم��ار رق��م 
13 ل�سن��ة 2006 وهو التعديل ال��ذي اأتاح متليك االأرا�سي يف 
امل�ساريع العقارية للم�ستثمرين والتعامل ب�سندات العقار، والتي 

كانت تعد عقبات اأمام امل�ستثمرين.
ويتوج��ب عل��ى امل�ستثمرين تق��دمي م�ساريعهم للهيئ��ة الوطنية 
لال�ستثمار اأو هيئ��ة ا�ستثمار االإقليم اأو املحافظة للح�سول على 
اإجازات اال�ستثمار وميكنه��م اأن يتقدموا بطلب اإجازة اال�ستثمار 
اإىل دائ��رة الناف��ذة الواح��دة الت��ي ا�ستحدثته��ا الهيئ��ة الوطنية 
لال�ستثم��ار واملخّول��ة باإعالم امل�ستثم��ر بقرار الهيئ��ة النهائي 
خ��الل 45 يومًا من اجل الق�ساء عل��ى الروتن االإداري يف منح 

تراخي�س اال�ستثمار.
بدوره��ا اأعلنت ال�رشك��ة العامة ل�سناعة االأدوي��ة وامل�ستلزمات 
الطبي��ة يف �سام��راء، اأم���س حتقيق زي��ادة يف مبيعاته��ا بن�سبة 

و�سل��ت اإىل 15 خ��الل الن�س��ف االأول من ع��ام 2016 
امل��دة  ع��ن  مبيعاته��ا  يف  احل��ايل، 

الع��ام  م��ن  ذاته��ا 

املا�س��ي فيم��ا عزت ارتف��اع مبيعاته��ا التباع �سيا�س��ة جديدة 
ومدرو�س��ة يف الت�سوي��ق. وقال مدير املرك��ز االإعالمي يف وزارة 
ال�سناع��ة واملع��ادن عب��د الواح��د ال�سمري يف بي��ان اإن ال�رشكة 
العام��ة ل�سناع��ة االأدوي��ة يف �سام��راء اإح��دى ���رشكات وزارة 
ال�سناع��ة واملعادن حققت مبيعات جتاوزت ال� 21 مليار دينار 
خ��الل ال�ستة اأ�سهر االأوىل من الع��ام اجلاري، مبينًا اأن ذلك ميثل 
حتقي��ق زيادة يف مبيعات ال�رشكة خ��الل ال�ستة اأ�سهر االأوىل من 
العام اجلاري، مقارنة مبا مت حتقيقه خالل املدة ذاتها من العام 
املا�س��ي، وبن�سبة تطور بلغت 15. واأ�ساف ال�سمري، اأن ت�سجيل 
ه��ذا االرتف��اع يف املبيعات ج��اء نتيجة التب��اع �سيا�سة جديدة 
ومدرو�س��ة يف الت�سوي��ق من خ��الل ا�ستغالل املناف��ذ الت�سويقية 
املنت�رشة يف بغداد وعموم املحافظات وتنفيذ حمالت ترويجية 
مكثف��ة، اإىل جان��ب التن�سيق املبا���رش وامل�ستمر م��ع املوؤ�س�سات 
احلكومي��ة وبخا�سة وزارة ال�سح��ة، م�سرياً اإىل اأن ال�رشكة قررت 
يف وقت �ساب��ق منح ثالث وكاالت ح�رشي��ة لت�سويق منتجاتها 
مب��دة ثالث �سنوات قابل��ة للتجديد على اأن يق��وم طالب الوكالة 

بتقدمي العر�س لغر�س درا�سته من قبل ال�رشكة.
وتاب��ع ال�سم��ري، اأن ال�رشك��ة با���رشت اأي�س��ًا بالتعبئ��ة اجلديدة 
للم�ستح���رشات بالباكي��ت والن���رشة، وذل��ك بع��د اإكم��ال جتهيز 
امل�ستلزم��ات ال�رشوري��ة للعم��ل، ع��اداً اأن التط��ور احلا�سل يف 

ال�رشك��ة هو ثمرة العم��ل املتوا�سل واجله��ود املبذولة 
لالرتقاء بالواقع ال�سناعي العراقي.
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 �سجلت اأ�سواق العملة املحلية يف 
الع��راق، انخفا�س��ًا طفيف��ًا ل�سعر 
���رشف ال��دوالر مقاب��ل الدين��ار 

العراقي.
و�سج��ل �سع��ر ال�س��وق ي��وم اأم�س 
ببغ��داد  الكف��اح  بور�س��ة  يف 
التا�سع��ة والن�س��ف  ال�ساع��ة  يف 
�سباح��ًا 1277 دين��ارا للدوالر 
الواح��د، منخف�سًا عن �سعر اليوم 
ال��ذي �سبق��ه حيث �سج��ل 1279 

ديناراً للدوالر.
اأم��ا اأ�سع��ار بي��ع و���رشاء الدوالر 
ال�سريف��ة فكان��ت:  ���رشكات  يف 
�سع��ر البي��ع لل��دوالر الواح��د ب��� 
1282.5 دين��ار، اأي 128 الف��ًا 
و250 دين��ارا للمائ��ة دوالر.اما 
�سعر ال���رشاء للدوالر ب� 1272.5 
و250  الف��ًا   127 اأي  دين��ار، 

دينارا، للمائة دوالر.

 ا�ستق��ر �سع��ر الذه��ب العراق��ي من 
عي��ار 21، الثالثاء، عند 216 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وبلغ �سعر الذهب العراقي من عيار 
216 الفا و570  21 ي��وم ام���س، 
دين��ارا يف ح��ن �سج��ل باالم���س 
االول نف���س ال�سع��ر ع��دا انخفا�س 
طفي��ف ج��دا بالدنان��ري يق��در 30 

دينارا عراقيا للمثقال الواحد.
ي�س��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�ساوي خم�سة غرامات.

 تراجع��ت اأ�سع��ار الذهب ي��وم الثالثاء، 
مع ا�ستمرار جن��ي امل�ستثمرين لالأرباح 
االحتياط��ي  ملجل���س  اجتم��اع  قبي��ل 
االحت��ادي )البن��ك املرك��زي االأمريكي( 
ال��ذي ق��د ي�س��ري اإىل مزي��د م��ن التفاوؤل 
بخ�سو�س االقت�س��اد االأمريكي، ويلمح 
اإىل زي��ادة اأ�سع��ار الفائ��دة قريبا، وفقا 
 04:15 ال�ساع��ة  وبحل��ول  ملحلل��ن. 
بتوقي��ت جرينت�س تراجع ال�سعر الفوري 
للذه��ب %0.32 اإىل 1322.90 دوالر 
لالأوقية )االأون�سة(، ونزلت عقود الذهب 
االأمريكية ت�سليم اأغ�سط�س 2.5 دوالر اأو 
%0.3 ليبل��غ �سع��ر الت�سوية 1318.2 

دوالر لالأوقية.

سامراء تحقق زيادة في مبيعاتها 

صناعة الدواء في العراق.. غياب المستثمرين وصراع مع المستورد "الرخيص"

تشجيع حكومي للتفاوض مع شركات عالمية إلقامة مشاريع الدفع باآلجل
في إطار تأهيل البنى التحتية للمحافظات 

وين��وه م�سوؤول��ون حكومي��ون خمت�س��ون يف 
ال�س��اأن االقت�سادي بذلك النظ��ام، مو�سحن 
ان احلكوم��ة ا�سرتط��ت على اجله��ات املمولة 
ان ال تزي��د الفائ��دة على 6 باملئ��ة، وبتق�سيط 

ن�سف �سنوي، على مدى 3 � 5 �سنوات.
وبين��وا اأن االآلية �ست�سم��ل م�ساريع "متوقفة" 
تتعل��ق بالبنى التحتي��ة، م�سرتطة ان تتجاوز 
ان  كم��ا  الن�س��ف،  احلالي��ة  اجنازه��ا  ن�س��ب 
املبادرة �ست�سمل م�ساريع انتاجية جديدة يف 

قطاعي الزراعة وال�سناعة.
فيم��ا يره��ن اقت�سادي��ون جن��اح تل��ك االآلية 
وحج��م  املنف��ذة،  ال���رشكات  ب�"ر�سان��ة 
الت�سهي��الت الت��ي تبديه��ا"، م�سريي��ن اىل ان 
تل��ك الطريق��ة يف تنمي��ة االقت�س��اد واعم��ار 
البالد "ال ت�سمح به��روب اجلهة املنفذة، التي 
ي�سرتط عليها اجناز امل�رشوع، قبل مطالبتها 
مب�ستحقاته��ا املالي��ة"، وبالتايل ف��اإن الدفع 
االآج��ل يعترب "اأقل اأنواع التنفيذ ف�سادا".  لكن 
م�سوؤول��ن حملين يف جمل�س حمافظة بغداد، 
يعتق��دون ان ذل��ك النظ��ام "يره��ن م�ستقب��ل 
االجي��ال امل��ايل واالقت�س��ادي"، داع��ن اىل 
اتباع طريق��ة اال�ستثمار او ال�رشاكة يف تنفيذ 

امل�ساريع.
ويب��ن امل�سوؤول��ون ان امل�ساريع املتلكئة يف 

بغداد، حتتاج اىل 2 مليار دوالر الجنازها.
ب��دوره اأك��د النائ��ب ابراهي��م الركاب��ي ع��ن 
التحال��ف الوطن��ي وع�س��و جلن��ة االقت�س��اد 
واال�ستثم��ار النيابي��ة، اهمي��ة اق��رار قان��ون 
الدفع باالآجل الأنه �سيدفع ال�رشكات االجنبية 

لال�ستثمار يف العراق.
وق��ال الركاب��ي اإن " قانون الدف��ع باالآجل او 
ما ي�سمى بالبن��ى التحتية لو مت اقراره حلدث 
التنمي��ة واال�ستثمار واالعمار  “انفجار” يف 
يف البلد، النه �سيفتح االبواب على م�رشاعيها 
امام ال���رشكات االجنبية للدخ��ول وبقوة اىل 

العراق لغر�س العمل واال�ستثمار".

واأ�س��اف ع�سو جلن��ة االقت�س��اد واال�ستثمار 
العاملي��ة  ال���رشكات  �سيدف��ع  "القان��ون  ان 
الر�سين��ة كاليابانية والكوري��ة والربيطانية 
للعم��ل باالآج��ل ويت��م ت�سدي��د املبال��غ بع��د 
االنته��اء من تنفيذ امل�ساري��ع اأي بحدود )5( 
�سن��وات، باال�سافة اىل انه �سي�سمح لل�رشكات 
باالطالع على الفر���س اال�ستثمارية املتاحة 
التفك��ري يف  عل��ى  �سيحمله��ا  م��ا  البل��د،  يف 

اال�ستثمار".
م��ن ناحيت��ه يق��ول املتح��دث با�س��م وزارة 
التخطي��ط عبد الزهرة الهن��داوي، ان "التوجه 
نحو متويل امل�ساريع باالآجل، ي�ستهدف اجناز 
امل�ساري��ع املتوقف��ة ل�سن��وات ب�سب��ب العج��ز 
"ال��وزارة تتع��اون  امل��ايل"، م�س��ريا اىل ان  
مع اجله��ات امل�ستفيدة عل��ى اختيار �رشكات 

ر�سين��ة، ت�سمن من خالله��ا اجناز امل�ساريع 
بال�سكل االمثل وبال�رشعة املمكنة".

وينبه الهنداوي اىل ان هناك اأكرث من 6 اآالف 
م���رشوع توقف خالل الف��رتة املا�سية ب�سبب 

االزمة املالية.
وي�سي��ف ان "ال��وزارة عق��دت خ��الل امل��دة 
املا�سي��ة العدي��د م��ن الور���س مع ال��وزارات 
املعني��ة واحلكومات املحلية م��ن اجل اعادة 
النظ��ر بامل�ساري��ع املقدمة من تل��ك اجلهات، 
ان  باالآج��ل"، مو�سح��ا  �سبي��ل متويله��ا  يف 
املا�سي��ة  امل��دة  خ��الل  "اطلق��ت  التخطي��ط 
�سواب��ط وتعليم��ات التموي��ل باالآج��ل كم��ا 
اعدت الئحة تف�سيلية ت�سمنت اآليات وا�سحة 
ملعاجل��ة امل�ساري��ع امل�ستم��رة ل�سم��ان عدم 
توقفه��ا". واو�س��ح املتح��دث الر�سم��ي با�سم 

ال��وزارة بان ال�سوابط ت�سمن��ت بان "الفائدة 
للتموي��ل باالآج��ل لهذه امل�ساري��ع يجب ان ال 
تزي��د عل��ى %6 ويتم احت�سابه��ا على ا�سا�س 
املبال��غ امل�رشوف��ة من القر�س فق��ط، ولي�س 
عل��ى ا�سا�س املبلغ الكل��ي، كما مت حتديد مدة 
ت�سديد القر�س مب��ا يرتاوح بن 5-3 �سنوات 

كحد ادنى وباأق�ساط ن�سف �سنوية".
ويو�س��ح ان "التمويل االآجل، ي�سمل امل�ساريع 
يف  واملحافظ��ات  ال��وزارات  يف  اجلدي��دة 
ومنه��ا  واالإنتاجي��ة،  اخلدمي��ة  املج��االت 
وامل�ست�سفي��ات  واملج��اري  امل��اء  م�ساري��ع 
االرا�س��ي  وا�ست�س��الح  واجل�س��ور  والط��رق 
وم�ساري��ع الزراعة وامل��وارد املائية، �رشيطة 
ان تك��ون هذه امل�ساري��ع مدرجة يف املوازنة 

اال�ستثمارية لدى وزارة التخطيط".

 بادرت احلكومة االحتادية 
ومن بعدها احلكومات 

املحلية اىل معاجلة 
م�شاريعها اخلدمية 

واأخرى  "املتوقفة"، 
اإنتاجية م�شتحدثة بنظام 

فهناك  االآجل"؛  "الدفع 
اأكرث من 6 اآالف م�شروع 

ب�شبب  البالد،  "متلكئ" يف 
قلة التخ�شي�شات املالية.

يغداد ــ    محمد هشام

بغداد ـ خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


