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 وزارة الصناعة والمعادن

 الشركة العامة لصناعة ا�دوية والمستلزمات الطبية في سامراء

 

فرصة اليسر الشركة العامة لصناعة ا�دوية والمستلزمات الطبية في سامراء ان تعلن عن      
�ودعوة المستثمرين والشركات العربية  دوية سامراءأوتحديث وتشغيل مصنع  لتأھيلستثمارية ا

شرة او وك�ئھا المعتمدون وليست الوسيطة او المسنودة ة او المنتجة مباعالرصينة المصن وا*جنبية
 با1دارةعلى اساس المشاركة  صنعوتحديث ھذا الم لتأھيلللمشاركة في ھذه الفرصة ا�ستثمارية 

ھذا  1نتاجفي ھذه الفرصة القيمة للحاجة الماسة وزيادة الطاقات ا�نتاجية والمساھمة  وا1نتاج
والجدوى ا�قتصادية والمزايا المتحققة للمستثمر لتلبية احتياجات السوق العراقية  تهوأھمي صنعالم

  .منھا توافر المواد ا�ساسية الداخلة في ا�نتاج 
 الشركات قانونفق في سامراء ووبا1مكان الحصول على الملف ا�ستثماري من مقر الشركة الكائن 

 .  ثالثاً / 15المادة  المعدل 1997لسنة  22رقم 

والشركة على استعداد  ، غير قابل للرد خمسمائة الف دينار عراقي) 500000( لقاء مبلغ وقدره

وان يكون التقديم ضمن الشروط  صنعلتقديم كافة المعلومات التفصيلية والتسھي�ت لزيارة الم
اقصاه نھاية الدوام  بموعدبظرف مغلق الواردة في الملف ا�ستثماري على ان تقدم العروض 

زيارة الموقع ا�لكتروني  وبا1مكان  2018/ 7/  12 المصادف )الخميس ( الرسمي ليـــــــــــوم

  .التالي 

www.sdisamarra.com 
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  ا�ستثمار لفرص دعوة:   الموضوع

  
جمھورية العراق  أن تعلن العديد من فرص ا�ستثمار �عادة تأھيل / الصناعة والمعادن يسر وزارة   

والدعوة موجھة إلى الشركات الدولية  .وتحديث مصانعھا مختارة في مختلف القطاعات الصناعية

المتخصصة ورجال ا4عمال والممولين للمشاركة في ھذه الفرص التي قد تحقق الجدوى ا�قتصادية 

ھذا المفھوم ھو أن المستثمر وفريقه يجب دعم إعادة تأھيل وإدارة .عائدات إيجابية سريعةوتجلب 

  .المصنع على حسابه مقابل حصة من ا�نتاج لفترة  من الزمن يفاوض عليھا

 
  -: ھي الفرص ھذه من القوية النقاط

  
 .ازدياد الطلب المحلى على المنتجات -1

  والخبرةتوافر القوى العاملة المدربة  -2

  توافر المواد الخام المحلية -3

  تشريعات ا�ستثمار الكافي وبشروط مواتية لAتفاق -4

 .العائد السريع من ا�ستثمار -5

وزارة الصناعة تعرب عن استعدادھا لمساعدتك في توضيح كل ما يلزم ، وكذلك تسھيل الزيارات 

 .)إذا لزم ا4مر(الAزمة للمصانع 

 2018/    / رم بتقديم عرضك ضمن تاريخ الصAحية       يرجى من سيادتكم التك
  
  
  

 تفاصيل ا�تصال
 Ext. 3127, 3122 8162006 1 00964: ھاتف 

 invest@industry.gov.iq : :   البريد ا1لكتروني 
  068 455 7901 00964: جوال 

   شارع النضال./ وزارة الصناعة دائرة ا�ستثمار: العنوان 
  قلعرا ا —  بغداد
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  الفھرست
 او� – معلومات عامة

   مقدمةال -1
    معلومات تاريخية عن انشاء المصنع: المصنعتاريخ  -2
    وخطوط ا�نتاج المصنع معلومات  -3

 موقع  المصنع  - أ
المعدات ) مراجل تجارية - محطات كھربائية-الضاغطات(المتوفرة : الخدمات  - ب

 المستخدمة
 المتوفرة البنية التحتية  - ت
ونسبتھا المئوية في ) مستوره –محلية (�ولية المستخدمة في ا�نتاج المواد ا  - ث

 .ا�نتاج 
 االتصميمية قةالطا  - ج
 الطاقة  المستھدفة  - ح
 حسب خطة الشركة  �كمال التأھيل الزمن المتوقع    - خ
 خAل السنوات السابقة  ا�نتاج المتحقق  - د
 )حسب المواصفات العراقية او ا�جنبية المعتمدة في ا�نتاج( مواصفات المنتج  - ذ
  العاملين وسنوات خدمتھم واختصاصاتھمعدد   - ر

  ا�قتصاديةالمعلومات   -4
      .الفرص ا�ستثمارية قوة  اطنق  - أ

 .الطلب المحليمقدار -
 .رواتب القوة العاملة  - ب
 .سعر البيع  - ت
  . حسب خطة الشركة كلفة التقديرية �عادة التأھيلال  - ث
 . استرداد راس المال فترة  - ج
 . نقطة التعادل  - ح
 .معدل العائد البسيط  - خ

  .يةعملية ا�نتاجالو وصف العمل -5
   .ا�عمال المطلوبة �عادة التاھيل حسب خطة الشركة -6
 . ا�ستثمار بدأم -7
 .لمستثمراامتيازات  -8
  . المتطلبات البيئية -9

 .ا�طار القانوني -10
 .النقاط الواجب مراعاتھم من قبل المستثمر -11
  .التقييممعايير  -12

  
  استمارة معلومات

  العامة الشروط: ثانيا 
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  ةمقــدمــــال
  
  ةمقــدمــــ - 1

  
ھي واحدة من شركات وزارة  --العراق -سامراء -الشركة العامة لصناعة ا�دوية والمستلزمات الطبية   

احدة من أھم الشركات في صناعة ا.دوية في منطقة الشرق ا�وسط لتاريخھا الجيد في و -الصناعة 
وكذلك  تنتج  تبعا لدساتير ا�دوية    GMPصناعة ا.دوية واعتمادھا  قواعد التصنيع الدوائي الجيد 

ده وتجدرا.شارة الى ان الشركة حاصلة على شھادة الجو العالمية ، وخاصة ا�مريكية والبريطانية
) BM TRADA(من شركة فكسل ا.سترالية بواسطة  2013ام من ع) ISO 9001-2008(العالمية 

كذلك اعتماد   2018فى نھاية عام )   ISO 9001-2015(وتطمح الى تجديدھا الى   .ا.ماراتية 
  . 2018نھاية العام  ISO 14001:2015) البيئة(العمل بشھادة ا�يزو

  :والمستلزمات الطبية اعتمادا على  وتنتج الشركة ا�دوية 
 اكثر من  وھو أ�ساس الذي تعتمد عليه الشركة .نتاج  المنتجات الدوائية حوالي --:  مصنع سامراء -1
أقراص ، وكبسو.ت ، ومعلقات ، والمساحيق ، وقطرات الفم (مستحضر  دوائي  وتشمل ) 250(

  .والكريمات والتحاميل و ا.مبو.ت و قطرات العين والمطھرات والفيا.ت   والمراھم
  

والزجاج العلمى   ) O2( وا.وكسجين الطبى   (N2O).النتروزوينتج غاز اوكسيد :  مصنع بغداد 2 -
  . وملف المصنع قيد الدراسة في الوزارة لغرض احالته الى ا.ستثمار – جية الفارغةاوا.مبو.ت الزج

  

احيل . والرضاعات ) O2( وينتج المحاقن الطبية النبيذة ، وغاز ا.وكسجين الطبى : صنع بابل م  -  3
  .2016المصنع لlستثمار سنة 

  .يقع مقر الشركة فى سامراء اضافة الى ذلك تمتلك الشركة قسم للبحث والتطوير   
 

مازالت  الرغم من الظروف الصعبة خlل العقدين الماضيين بسبب الظروف ا�منية المتردية ،  علىو  
  الشركة تقدم من خlل جھود موظفيھا أفضل الخدمات

  
 معلومات تاريخية عن انشاء المصنع: تاريخ المصنع  - 2 

 1962 -- : تاريخ إنشاء المصنع  -       
 -- : الشركة المنفذة الرئيسية للمصنع -       

ھي مؤسسة  روسية ،  وقد نفذت المھمة وفقا لlتفاق التقني وا.قتصادي بين العراق وا.تحاد السوفيتي  
 .1970التشغيل التجريبي في عام  حين بدأت  1969استمرت حتى عام و 1959 في  عام

إ. لفترة قصيرة حوالي شھر في بداية الحرب ا�خيرة في وھنا يجب ان ننوه الى ان الشركة لم تتوقف 
  .2003أبريل 

  

   :--التوسع وإ>ضافات 
 : ويشمل تنفيذ المشاريع التشغيل ا.ولي على النحو التالي

  .1991تنفيذ بناء مصنع متكامل متخصص }نتاج الكبسو.ت وأ.قراص تم انجازه في عام  -1
  .1995في عام  واضافة مخازن جديدة تمالشركة توسيع مجا.ت تخزين ا.دوية من قبل   -2
، ومن المتوقع  تاھيل  2002تشييد مخازن مبردة اثنين لحفظ المواد الخام ا�ول تم انجازه في عام   -3

 .الثانية المرحلة المخزن 
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لغرض ) المخازن –الصيانة  –ا.يزو  –السيطرة النوعية (تم تشكيل لجنة من قبل ا.قسام المعنية  -4
  .2016في سنة ) GMP(مخازن للحصول على شھادة تھيئة ال

  1999 في انجزت التي البAستيكية العبوات لمصنع خاص مبنى من ا�نتھاء   -5

  
بما يتAئم ومتطلبات الجودة  2016صيانة قسم الكريمات والمراھم وكذلك قطرات العين في عام  -6

  .للحصول على شھادة ا�يزو

الحيوية المعقمة للحقن الوريدي والعضلي بما يتAئم صيانة قسم الفيا�ت �نتاج المضادات  -7
ومتطلبات الجودة للحصول على شھادة ا�يزو والمباشرة بالتشغيل التجريبي وا�ن بانتظار وصول 

  .المواد ا�ولية والغطاء المطاط المعقم لبدا ا�نتاج النمطي
  . البAستيكية ا�غطية �نتاج 1995 عام:  البAستيك مصنع تنفيذ    -8

   )محدودة اھلية شركة(  للطباعة  كمصنع �ستثماره  دراسة ھناك** 
وبما يتAئم مع متطلبات الجودة  2011و 2005مابين عامي  النوعية السيطرة تأھيل بناية تم -9

  .للحصول على شھادة ا�يزو
  .2005 عام في الشركة إدارة لمجلس مبنى إنشاء -10

يتAئم مع متطلبات الجودة للحصول على شھادة وبما  2005صيانة مبنى المعقمات في عام   -11

  ..ا�يزو

  .2005 عام في الشراب لقسم ملحق بناء -12

 .صيانة شاملة لقسم الشراب وبما يتAئم مع متطلبات الجودة للحصول على شھادة ا�يزو  -13

 معدة  الزراعة وزارة من استلمت  سامراء – الثرثار ناحية في اضافية مخازن الشركة تمتلك -14
  .  ا�ضافي للخزن

 . الھاشمية ا�ردنية المملكة – عمان في طوابق ثAثة من متكونة عمارة الشركة تمتلك  -15

  ا�دوية تسويق �غراض مستغلة – العامرية حي – بغداد في  واسعة مخازن الشركة تمتلك -16
 . نافع بن عقبة ساحة – بغداد  في  طوابق ثAثة من  بناية الشركة تمتلك  -17

 .2009 عام انجزت الشركة في الصحي للمركز بناية انشاء تم  -18

 .الشركة من القريب السكني الحي ضمن  حضانة دار الشركة تمتلك  -19

 .للشركة تابعة بنايات ضمن أھلي وا4خر حكومي احدھما اثنان عدد مصارف الشركة في يوجد  -20

 .انجاز بناية جديدة �دارة مخازن التعبئة وا�حتياطية في مقر الشركة   -21

للقاعة المعقمة لAوتوباك ) GMP(شاملة وفق متطلبات الجودة ا�يزو ومتطلبات نظام صيانة   -22

وبدء العمل التجريبي حاليا بانتظار وصول المواد ا�ولية والغطاء المطاط المعقم لبدء ا�نتاج 
  .النمطي 

 .انجاز ا�عمال الخاصة بانشاء مخزن الشطب في مقر الشركة  -23

لقسم قطرات العيون الزجاجية وبدء ا�نتاج النمطي في ) تشغيل اوتماتيكي( تم نصب خط جديد   -24
  .وعبء وغلف اربع مستحضرات باكيت ونشرة 2015عام 
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  )1( رقم الجدول في ا1نتاج وخطوط مكائنلل الرئيسيون المجھزون
  الرئيسيون المجھزون) 1( الجدول

  
  

Nationality Company N
O 

U.K Bosch packaging 1 
Italy CAM 2 

Belgium GEA-Couroy 3 
Italy IMA 4 
Italy MG2 5 
USA Pure Aqua 6 
U.K Britsh rima 7 
Italy Delam 8 
Italy Comas sri 9 
Italy Tecninox 10 
Italy Olsa 11 
India Air Pac 12 

 Iamar 13 
Korea Sejong 14 
Korea Hoonga 15 
Italy Dott Bonapace 16 
Italy Marcheginigroup 17 

Swiss Perkin Elmer 18 
Japan Shimadzu 19 

Germany Karl Fisher 20 
Germany  – 

Austria 
Met Rohm 21 

Austria Hit zinger 22 
Italy Nicomfic 23 
U.K Dry Ton 24 

Swiss A.M.R.P 25 
Italy Cocculini 26 
Italy Omos 27 
Italy Apex 28 
U.K Winkworth 29 

Bulgim Ahas Copco 30 
Turke Marcides 31 
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  )2( رقم الجدول في موضح ھو كما التصميمية الطاقة
 

  

   معلومات المصنع وخطوط ا>نتاج  -  3

  موقع المصنع:  أ 

كيلومترا الى الشمال من بغداد الى جانب المئذنة الحلزونية   120يقع في مدينة سامراء جنوب  و
مساحة المسقفات     - متر مربع  70000المصنع بناء و سقوف  ومساحة )  الملوية (  الشھيرة في سامراء 

  .متر مربع   520000

متر عن الطريق بين  500كم و 5 الموصل الطريق الرئيسي -يبعد المصنع  عن طريق  بغداد  -1
  .كركوك وسامراء

 Dept. Unit 
Price in Iraqi 
dinar/1000 

Design Capacity 

Annual capacity Value / Million ID 

1 Tablets 1000 tabs 16900 2419000 40881.1 

2 Capsules 1000 caps 33000 691000 228.03 

3 Syrup 1000 bottles 482000 87840 42338.88 

4 Oint.& Cream 1000 tubes 375000 28800 10800 

5 Oral drops 1000 bottles 320 000 12000 384 

6 
Eye drops 

(plastic &glass) 
1000 bottles 426000 11551 4920.726 

7 
Suspensions 
&powders 

1000 bottles 568000 13000 7384 

8 
Disinfectant 

solution 
1000 bottles 2500000 1950 4875 

9 
Oral 

rehydration 
salts 

1000 sachets 120000 14000 1680 

10 Ampoules 1000 ampoules 100000 20160 2016 

11 Vials 1000 vials 392000 30000 11760 

12 Suppositories 1000 supp 25000 13000 325 

 Total    127592.736 



8 

 

  .كيلومترا إلى الجنوب) 700(ويبعد عن الميناء حوالي  -2
  .اءكم عن محطة السكة الحديد في  سامر)2(  -3
، ) الطاقة الكھرومائية(كم الى الشرق من محطة توليد الطاقة الكھربائية في مدينة سامراء ) 2(  -4

  من مصفاة نفط بيجي إلى الشمال) كم 90(وحوالي 
المصنع يقع داخل حدود بلدية سامراء التي تعتبر واحدة من المدن الرئيسية في العراق لمكانتھا  -5

  .التاريخية والدينية  
  
  المعدات المستخدمة) مراجل بخارية-المحطات الكھربائية-الظاغطات(المتوفرة : الخدمات: ب

   تمتلك الشركة محطة لتنقية المياه على نھر دجلة توفر المياه لlستھlك البشري وعمليات ا}نتاج ، مع  
  .) 280m3/hour(قدرة   

  
  -:   محطة الماء الخالى من ا>يونات  -

من ا.يونات والذي  يستخدم في تحضير المنتجات الصيد.نية وحسب المعايير توفير الماء الخالى 
 5m3تعمل  بنصف قدرتھا )  Permotet(أ.ولى انكليزية . ھناك محطتين .نتاج الماء الlايونى. الدولية

/h .والثانية  ا.مريكية من شركةpureAqua  10تعمل بطاقة  2011مجھزة ضمن عقود m3 /h   . 

  لمعالجة المياه العادمةمحطة   -

والتي تعالج مياه النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية وضخھا الى النھر من خlل 
  -: ا�نابيب الخاصة على النحو التالي 

ھذا الحوض ھو المكان الذي تجمع فيھا النفايات من أقسام ا}نتاج والتي سيتم - : حوض التعادل  -1
  .الجة من خlل انابيب معد لھذا الغرض ضخھا إلى محطة المع

، صممت ونفذت من قبل المكتب ا.ستشاري لجامعة  2002أنشئت في عام  - : محطة المعالجة  -  2
دور ھذه المحطة ھو المعالجة البيولوجية لمخلفات المياه  -الموصل بالتعاون مع إدارة المشاريع في الشركة

  .الصناعية التي تأتي من  حوض التعادل 

  -- :  وتتضمن ما يلي --

  ،وحدة }زالة الدھون -أ  
  وحدة للمعالجة البيولوجية  - ب  
  .حوض الترسيب  -ج  

  .حوض ترسيب المواد الصلبة  - د
 COD( ھذه المحطة  بحاجة إلى إعادة  تأھيل المھويات الخاصة  لمعالجة النسبة العالية من فحص إل 

& BOD    (رضىبا.ضافة إلى إن موقع المحطة غير م  

  

  الطاقة الكھربائية-
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  )كيلو فولت  11المغذي ) (ميغاواط 10(الطاقة الlزمة لتشغيل المصنع  --

تغذى الشركة بالتيار الكھربائى من الشبكة ) الرئيسية والثانوية(ھناك نوعان من المحطات   --
  ،)ميكا واط  5والطاقة الlزمة لتشغيل المصنع بالحد ا�دنى ھى ( الوطنية 

داخل الشركة  بد. من  2014تنصيب محطة توزيع جديدة نوع شنايدر منشأ تركي موديل تم  -
  .)فولت 380(، وا}خراج )  11kv( المحطة الروسية القديمة ، تستلم جھد

  --:ا.حتياجات ھي 

a-  شراء مولدات نصف ميكا للقاعات المعقمة.  

b -   8 وبقدرة وحدات 4انشاء محطة لتوليد الطاقة الكھربائية مكونة من MW    لتغطية
  احتياجات المصنع عند انقطاع الكھرباء الوطنية تعمل بالنفط ا.سود

 –مع الشركة العامة للصناعات الكھربائية  ميكا واط  8بقدرة  تم التعاقد .نشاء ھذة المولدات(
  .) %70من قيمة العقد ووصلت نسبة ا.نجاز %  90 الوزيرية وتم تسديد

  

                                                             ) 3( رقم الرئيسية المحو�ت الجدول في  ونبين

                                 The main transformers are shown in table no (3)             
                                                                             Table No 3 Main Transformers 

Notes  Qty Origin Specification Transformer 
capacity 

No 

  7 Russia  In door 1000KVA 1 
 3 Iraq Out door 1000KVA 2 
 1 Japan  Out door 1000KVA 3 
 2  U.K Out door 1500KVA 4 
 3 Germany Out door 630KVA 5 
 1 Japan Out door 600KVA  6 
 2 Turke  Out door 250KVA 7 

 

  .) 11KV( ھو الرئيسية  المحو�ت من الداخلة الفولتية *
 .) فولت 400( ھي الرئيسية المحو�ت من الصادرة الفولتية* 

  )  3(   ھي الفرعية المحطات عدد* 
  

  )4 (رقم الجدول في مبين ھو كما المتوفرة المولدات   -:      الطاقة مولدات

  اسم الماكنة  ت
رقم 

  الماكنة
 المنشأ

تاريخ التشغيل 
 الموقع ا>نتاجي داخل الشركة

الطاقة –الطاقة التصميمية 
  المتاحة

  كمية التشغيل خeل الساعة

 1992  انكليزي 116-89 1مولدة كمنز بت باو    1
بناية 

 الزھراوي
1114KVA --- KVA890  
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 البخارية لمراجلا

 قدرة/  1986  موديل/ ا4لماني ا4صل) / فيليب لوس( البخارية المراجل من اثنين الشركة وتمتلك  
  ) 5(  رقم المواصفات جدول في مبين و   ). بار 6( ضغط مع مرجل لكل) ساعة/  طن 10(

) 10240(ا�يطالية وبقدرة مقدارھا ) تكنوتيرميكا(ومرجل بخاري ايطالي جديد مجھز من قبل شركة 

  )6(وبالمواصفات العامة المبينة في الجدول ادناه رقم )  bar 12(ساعة وبضغط مقداره /كغم

  ) 5(  رقم المواصفات جدول

Dimensions CAPACITIES 

Chimney 
mm ø 

Smoke 
outlet 
socket 
mm ø 

Oil Consumption 
At 100% Load 

Thermal capacity 

Max. Cont. Per hour 

Model 

Steam 

Output 

Kg/h 

Heavy-
oil** 
Kg/h 

Light-
oil**Kg/h 

BHP Kw G cal 

850 750 649 624 667 6512 5.60 10000 

  

  )6(الجدول رقم 

125.000 Kcal/h/mg 20.5 bar Test pr.pt المنشأ  ايطاليا  

210 m
2

 H.E.Surface 21000 Kg Dry weight 9/3/2014  سنة الصنع  

GK6000 Model 191.7 C
0

 Max Teperatw الشركة  تيكنوتيرميكا  

100017053 SN  -10 Min Temperatu 12 bar الضغط)PS(  

  :  الضاغطات

. انتاجيةبناية  كل داخل منفصلة ضواغط تثبيت خAل من ا�نتاج قسم إلى المضغوط الھواء توفير       -
 . متوقفه حاليا عن العمل يمكن تصليحھا) واحده(  مع وجود ضاغطة 11 ةالعامل الضواغط عدد

 KVA1114 -----KVA890 بناية الزھراوي 1992 انكليزي 116-90 2مولدة كمنزبنت باو  2
  --- KVA500 ابن حيان 1982 نمساوي امريكي 116-91 1مولدة كمنز ھتز نجر  3

 ا>سالة 1982 ريكيامنمساوي  116-92 2مولدة كمنز ھتزنجر 4
KVA500 ----  تحتعاطلة  

  التصليح
  عاطلة --- KVA1900 الشركة 1982 نمساوي سويدي 116—93 مولدة ھيدي مرا ھتزنجر  5
  عاطلة --- 1900KVA الشركة  نمساوي سويدي 116-94 مولدة ھيدي مرا ھتزنجر  6
  عاطلة--- KVA1900 الشركة  المانيا الشرقية SKL 95—116مولد   7
  عاطلة—KVA500 الشركة  المانيا الشرقية SKL 96-116مولد   8
 عاطلة --- KVA1000 الشركة 2009 المانية الغربية 116-97 مولد دويتز  9

 2004 انكليزي فرنسي 116-98 مولد كمنز  10
مخازن حرف 

U 
KVA100—KVA80 

 1994 المانيا الغربية 1 116-99مولد مارسيدس   11
مخازن ت 

 كركوك
KVA60—KVA50 

 2009 امريكي 116 -100 مولد كتربلر  12
السياج 
 ا>مني

KVA500—KVA400 
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وكما  )بلجيكا( كوبكو أطلس شركة صنع من ھي الضواغط معظم). بار 10 - 6( حوالي ضغط أقصى
  )7(موضح بالجدول رقم 

  
  )7(جدول رقم

  
  

  نظام اطفاء الحرائق

 مع بريطاني منشأ (Deluge) المركزية الضخ محطة مع وتوصيلھا المياه باستخدام مركزي .1

 m3 180 قدرة
/h  ضرار من جراء القصف العشوائي وھي ا�ن عاطلةAوقد تعرضت ل. 

 .وھي قيد التاھيل  ) 10(منظومة اطفاء الحروق ثاني اوكسيد الكاربون لمخزن بناية  .2

 .لم تدخل الخدمة بسبب عدم ربطھا على البنايات ) منظومة الفاروق ( منظومة اطفاء الحريق  .3

طابق ثاني وثالث نفذت من  السيطرة النوعيةتوجد منظومة انذار مبكر عن الحريق فقط في بناية  .4
 .قبل شركة صAح الدين العامة ولم يتم استخدامھا من قبلنا لحد ا�ن 

 عاطلة  1982توجد عجلة اطفاء باودر نوع مارسيدس موديل  .5

  .) الكربون كسيد أو ثاني( تستعمل يدوية إطفاء بمعدات مجھزة جميع مباني الشركة  .6

 .ل`طفاء تخصصية يوجد لدى الشركة سيارتين .7

  

 البنية التحتية المتوفرة  -ت 

  الميكانيكية الورشة
  

 وحدات من كونتت عمل ورشة  الحاجة عند ا�نتاج أقسام لدعم متخصصة عمل ورشة لديه المصنع
  -: التالية

 . والخراطة ، واللحام  والنجارة   السمكرة

 ، 1962  موديل( المنفذة الروسية الشركة قبل من تجھيزھا تم قديمة الورشة في والمكائن ا4دوات معظم
  .)1964 و ، 1963

  
  
 

  

Qty Air pressure bar Out put 
m3/min 

Specification Supplier NO 

2 10 12 Oil free –screw Atlas copco 1 
1 9 3 Oil free – screw Atlas  copco 2 
1 10 12 Oil free –screw Atlas  copco 3 
1 8.5 7 Oil free –screw Atlas  copco 4 
1 10 15 Oil free –screw Atlas  copco 5 
1 6 7 Reciprocating comp. Atlas  copco 6 
1 10(unemployed) 7 Reciprocating comp. Atlas  copco 7 
2 6(unemployed) 10 Reciprocating comp. Atlas  copco 8 
1 10 10 Reciprocating comp. Atlas  copco 9 
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   :النوعية السيطرة
  -: التالية الشعب نم تتألف و

 -- :   تتضمن و  المركزية  المختبرات 1- 

  الداوئية الدساتير على ذلك في ويعتمد. الخام المواد فحص فيه يتم والذي:  الخام المواد تحليل مختبر -
  من العديد مع) USP & BP(  والبريطانية ا4ميركية

  التالي النحو على الفحص أساليب
 

  الخ .… )والتغليف التعبئة ومواصفات ، والذوبان ، الرائحة( الفيزيائية الخصائص من التحقق *
  
با�عتماد على دساتير ا�دوية  وفق طريقة التحليل المناسبة  للمادة الكيميائية الخصائص من التحقق *

  -: ومن ھذه التحاليل
 .)  الفعالية فحص(   --

 .  التجفيف  عند الفقدان فحص  --

 . الكبريتي الرماد فحص --

 . المحدد الدوري البصري الفحص --

 . ةالنوعي  الكثافة فحص --

 .الحامضية القيمة فحص --

 .ا�نكسار مؤشر فحص --

  
  -:  وتشمل :ا1نتاج تحليل مختبرات -

 -- : الحبوب مختبر *

 تلبيةل)  حبيبات أو أقراص( صيد�ني منتج كل لتقييم والفيزياوى الكيمياوى بالفحص المختبر ھذا يقوم
 مراقبة( إشراف تحت المختصين الموظفين قبل من  البند لھذا التحضير يتم. بھا المعمول المواصفات

  . معينة  إنتاجية لوجبة التحضير سياق في خطأ أي لمنع) ا�نتاج خAل الجودة
 -- : مرحلتين على التحليل إجراء يتم

 : وتشمل ، والتركيب إلتحضير بعد مباشرة تتم والتي مصنعة نصف المنتجات تحليل --

  .    والذوبان والتفتت الوزن في والتغير ، والصAبة ، التفتيت مثل ، الفيزياوى الفحص --
  

 وتجانس الذوبانية من والتحقق ،) الفعالة( المادة نسبة قياس -- :   الكيميائي الفحص من التحقق --
    �دوية المعتمدةا لدساتيرا وفق ا4خرى الفحوصات عمليات وكذلك ا�نحAلية،  الجرعة

  
  -- : النھائي المنتج --

 في المدرجة المعلومات جميع مطابقة الى با�ضافة أعAه المذكورة التحليAت جميع إجراء يتم حيث
  ). FP(  النھائي للمنتج تحليل شھادة وتحرير للمنتج المظھرالخارجي

  
  -:مختبر المضادات الحيوية

يقوم بفحص كافة المضادات الحيوية الواردة الى الشركة كمواد اولية ومن ثم فحص المستحضرات في 
  ..المستحضرات كافة مراحلھا التابعة لھذا النوع من 

  .العين وقطرات ، والكريمات المراھم  مختبر *
يقوم بكافة التحاليل الكيمياوية والفيزيائية لھذا المستحضرات وغي مراحلة نصف مصنعة وتامة الصنع 

  وبا�عتماد على دساتير ا�دوية
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 .الفم وقطرات السائلة ومعلقات ، للشراب مختبر *

الصلبة ولكن تختلف حسب متطلبات   أ�قراص مختبر  في المتبعة ا�جراءات نفس تتبع المختبرات ھذه
  .تحليل ھذه المستحضرات

  
   :با�جھزة التحليل مختبر-

) TR.GC.HPLC(يقوم المختبر باجراء التحاليل الكيميائية التي تتطلب اجھزة مختبريةمتطورة كجھاز 
  على الدساتير ا�دوية المتبعةللمواد الكيمياوية والمستحضرات الدوائية با�عتماد 

  
  المياه مختبر -
 وفقا المقطر والماء ا�ايونى الماء  محطة من كافة انواع المياه في الشركة سواءا  فحص يتم حيث

 عدة فحوصات منھا  تحليل. للمواصفات

 .الثقيلة المعادن نسبة --

 .والمغنيسيوم الكالسيوم أيونات  حساب   -

 الكلورين) الكلور(  حساب --

 .التوصلية قياس --

 .(SiO2) نسبة قياس --

   . المصروفة الصناعية المياه تحليل -

  
   :-- والتغليف مختبرالتعبئة

 المراھم وانابيب الزجاجيات مثلوالتعبئة لكافة منتجات الشركة  التغليف مواد جميع فحصيقوم ب -
 والصفائح ، ا�لمنيوم  رقائق  .فارغة زجاجية وأمبو�ت الفارغة الجيAتين وكبسو�ت ، والكريمات
  الخ ..والليبAت البAستيكية

  
   : - )ا�حياء المجھرية( مختبر المايكرو بايلوجي 

     يتم الخام المواد حيث الخمائر أو الفطريات ، البكتيريا من خلوھا من للتأكد ا�ولية المواد تفحص -  أ
  .المعتمدة للدساتير  وفقا الصيد�نية المستحضرات ثم أو� فحصھا     

  
 :البيئة والعقامة فحص  - ب

  .والقاعات ا�نتاجية ا�خرى.المعقمة ا�نتاج قاعات في التلوث  متوسط  تقييم -
  .)  الAايونية  والمياه المقطرة المياه( المياه تلوث في تفتيش بعمليات القيام  -
  .الى مراحلھا النھائيةفحص المستحضرات المعقمة والتأكد منھا قبل اطAقھا  -

  
 - :  الفعالية قياس  - ج

  .نھائي وكمنتج  المصنعة نصف والمنتجات  ، الخام كمواد الحيوية المضادات فعالية مع تتعامل انھا     
  
 - :  الفارماكولوجي ختبرم  

 المواد من محددة جرعات بإعطائھموا�رانب  الفئران من خاصة أنواع باستخدام السمية فحص  -  أ
 . ةالمعتمد الدوائية للدساتير وفقا المطلوبة

 وفقا المطلوبة المواد من للحيوانات المختبرية محددة جرعات حقن طريق عن فحص البايروجين  -ب
  .المعتمدة ا4دوية للدساتير
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  :  ا1نتاج  أثناء السيطرة مختبر
 من مرحلة أي خAل الجودة في خلل أي عن للكشف مراحله جميع في المنتج مراقبة ھو منه والھدف
  . ا�نتاج مراحل

  
   ونسبتھا المئوية في ا�نتاج) مستوردة –محلية (المواد ا�ولية المستخدمة في ا�نتاج  -ث
  
 -- : الخام المواد وفرت -

 الى يؤدى قد  توفيرھا وأن ، مختلفة دولية مصادر ومن الخارج من الخام المواد معظم استيراد يتم
 من ومتنوعة  مختلفة  الشركة احتياجات ان حيث. الطبيعية الظروف ظل في ا�نتاجية الطاقة زيادة
  . مادة) 2500( إلى تصل قد التي الخام المواد

  
  الخام المواد -

 ومواد  الخام المواد ويستخدم. وبمختلف ا�شكال الصيد�نة ) 250(وبعدد  الطبية العقاقير الشركة وتنتج
 غم ، طن ، لتر ، كغم(  القياس وحدات مختلف في مادة) 2500( حوالي الفعالة والمواد والتغليف التعبئة

 ريثرومايسينأ كبسو�ت من مليون 1.2  إنتاج لوجبة مثا� يبين) 8( رقم جدول) .  الخ....عدد ،  متر ،

  . ملغم 250   
  )8( رقم جدول

  
  اقيامھا  عدد الفقرات  المواد

  دينار 17289315125  401  مواد اولية
  دينار5665332432  128  تعبئة
  دينار4202168966  827  تغليف

  دينار3331967140  7229  ا�حتياطية
  

  مثال ا1نتاج 9جدول رقم 

Cost $ Qty Item No. 

35865 352.32kg. Erythromycin  Ethyl Succinate 1 
108 80kg Secondary materials (S.D.I) now how 2 
3480 1200000caps Empty gelatin capsules 3 
1150 4200 M Blister (P.V.C) sheets 4 
1350 4200M Aluminum  Foils 5 
8064 420Box Box  XVB 6 

8 800  meter Closer Tape 7 
50 300liter De ionized water 8 
300 300liter Ethanol 96% 9 

  

  التصميمية الطاقة -ج 
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  : أدناه) 10(أنھا تمثل  طاقة  خطوط ا}نتاج في بداية التنصيب كما ھو موضح في الجدول رقم 

  )10( رقم الجدول

Qty.of annual 
design capacity 

Unit Item NO  

2,419,000 1000 tabs Tablets 1 
691,000 1000 caps Capsules 2 
87,840 1000 bottles Syrups 3 

28,800 1000 tubes  Ointments & creams 4 
12,000 1000 bottles Oral drops 5 
12,000 1000 bottles Eye drops    (plastic &glass) 6 
13,000 1000 bottles Suspensions &  powders 7 
1,950 1000 bottles Disinfectant solutions 8 

14,000 1000 sachets Oral rehydration salts 9 
20,160 1000 ampoules Ampoules 10 
30,000 1000 vials vials 11 
28,000 1000 supp suppositories 12 
2003 Liter Oxygin gas- Baghdad factory 13 

80000 Serenge Medical serenge- Babil factory 14 
  

  من الطاقة التصميمية �حتساب الطاقة المستھدفة%  90تم اعتماد نسبة 

  :المستھدفة  الطاقة -ح 

 في مبين ھو وكما. التأھيل  بعد المستثمر خAل من تحقيقھا الى الشركة تھدف التي الطاقة تمثل  وھي
  )10( رقم الجدول

  )10( رقم الجدول

Target capacity  
Designed annual 
capacity for 2015 

(Unit *1000) 
Unit Item No.  

2177100 2419000 tabs Tablets 1 
621900 691000 caps Capsules 2 
79056 87840 bottle Syrups 3 
25920 28800 tubes Ointments & creams 4 
10800 12000 bottles Oral drops 5 
10800 12000 bottles Eye drop 6 
11700 13000 bottles Suspension powders 7 
1755 1950 bottle Disinfectant  Solutions 8 

12600 14000 sachets Oral rehydration salts 9 
18144 28000 amps Ampoules 10 
27000 20160 vials Vials 11 
25200 30000 sups Suppositories 12 
1802.7 2003 2003 Plant Baghdad O2 13 
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72000 80000 8000 Plant Babylon Syringe O2 14 
  .حتساب الطاقة المستھدفة من الطاقة التصميمية% 90تم اعتماد نسبة :  مeحظة

  )في حينه(يتم اسيتفاء نسبة الشركة من قيمة ا.نتاج وفق اخر سعر بيع    **
 

  :حسب خطة الشركة �كمال التأھيل الزمن المتوقع –خ 
  -: لتحقيق الھدف  ) سنة ونصف(إعادة تأھيل مدة . تقل عن -
  
 : خeل السنوات السابقة المتحقق ا>نتاج -د

-11(في الجدول رقم  2018والمستھدف لعام  2017عام  ويظھر كميات  ا}نتاج التي تحققت خlل    
12(. 

 
- Table (11)  2018والتصميمية لعام  2017الطاقة المتحققة لسنة   

Product 
*1000 
Units 

The    
Internatio

nal 
Standard 

Annual 
Design 

capacity 
 

Available 
capacity 

  

Actual 
capacity 

2017 

planning 
capacity 

2018 

Target 
capacity  ( 
** ) after 

rehabilitatio
n  

Tablets USP,BP 2419 000 1693 000  340950  900 000 2298050  

Capsules USP,BP 691 000 449 000 172606 200000 656450  

Syrup USP,BP 87840  57096 6732 30680 834480  

Oint.& Cream/tube USP,BP 28800 20000 8926  20000 27360  

Oral Drops USP,BP 12000 7200 0  2000 1140  

Eye Drop USP,BP 12000 6900  1782  6000 1140  

Powder For 
Susp/bott 

USP,BP 13000 7800 4507 6000 12350  

Disinfectant/leters USP,BP 1950 1950 190 700  1567 

Ampoules USP,BP 20160 12000 0 2000  19152  

Vials USP,BP 30000 18000 17  5000  28500  

Oral Dehydration 
Salt/sachet 

USP,BP 14000 8400 55 2500 13300  

Suppositories USP,BP 13000 7800 1480  5000  12350 
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وقد اعتمدت الشركة المعايير الدولية الحديثة  في التصنيع والتحليل حسب دساتير ا�دوية البريطانية 
وا�مريكية وا�وربية  من اجل المحافظة على الجوانب ا�يجابية والمشرقة في مسيرتھا باعتبار منتجاتھا 

وھنا نبين بعض ھذه المنتجات من حيث ا�شكال الصيد�نية .تمس صحة ا�نسان  وتسعى لخدمته دائما 
  :والطاقة التصميمية 

  )12(جدول 

  

  
  ا1نتاج مواصفات -ذ

  -- : المعايير الدولية على النحو التالي ذلك يعتمد على دساتير ا�دوية
 USP 23(الو.يات المتحدة ا�مريكية ) BP2013، (BP98،BP2000) (دستور ا�دوية البريطاني -

وغيره من دساتير ا�دوية في العالم كما يتناول مواصفات خاصة للشركة التي  )37،   30،  24، 
وث والتطوير وأن يأخذ على عاتقه تحديد  تعتبر جزءا من معرفة كيفية التصميم من جانب البح

تحضير المستحضرات الصيد.نية ، ويحدد مواصفاتھا ويتابع نشاط العlجية بالتعاون مع مراقبة 
  .وحسب دساتير ا�دوية والمعايير الدولية المتاحة كمراجع عند الحاجة.الجودة للشركة

  
   :  العاملين عدد -ر

وتجارية بغداد  بغدادواعAم  العامريةو كركوك في التسويق ومخازن سامراء لمصنع الموظفين عدد -
 .13وكما مبين في الجدول رقم . الشركة مقر إلى با�ضافةواعAم السليمانية 

  
  
 

 

  الطاقة التصميمية  المصنع  نوع المنتج  ت

  سنة/ مليون ) 2,419(  سامراء  لكل الف حبة) tablets(ا}قراص   1

  سنة/ مليون كبسولة ) 691( سامراء  )capsules(الكبسو�ت   2

  سنة/ مليون قنينة ) 87,840( سامراء  )syrups(الشراب      3

  سنة/ مليون انبوبة ) 28,800( سامراء  )creams(والكريمات ) Ointments(المراھم  4

  سنة/ مليون قنينة ) 12.0( سامراء  )oral drops(قطرات الفم   5

  سنة/ مليون قنينة ) 11.551( سامراء  )eye drops(قطرات العيون   6

  سنة/ مليون قنينة ) 13( سامراء  المساحيق و باودرالمعلقات  7

  سنة/ مليون مظروف ) 14( سامراء  )R.O.S(ام{ح ا�رواء الفموي   8

  سنة/ مليون أمبول ) 20,160( سامراء  )ampoules(أمبو�ت   9

  .سنة/ مليون فيال  (30) سامراء  )vials(فيا�ت     10

  سنة/ مليون تحميلة ) 13( سامراء  )suppositories(تحاميل   11

  سنة/ مليون لتر )  1.950( سامراء  ) disinfectant( المعقمات  12
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  )260(عقود ا�جور اليومية 
والراتب  2016دينار عراقي بالنسبة لشھر كانون ا�ول   37,649,600رواتب ا�جور اليومية  -

    :ي كما ھو مبين في الجدول التال 2016الدائمين خlل شھر كانون ا.ول الكلي للموظفين 
    

  13الجدول رقم 
  العدد دينار/       الشھري الراتب معدل دينار/  الشھرية الرواتب مجموع

1,760,790,250  630429 2665  
  
  

  ا�قتصادية المعلومات  -4
 

  :نقاط قوة الفرص ا�ستثمارية – أ
 ممتازة بسمعة وتتمتع.العربية المنطقة أنحاء وجميع العراق في ا4دوية إنتاج في ريادية مرتبة للشركة   

 ا�تحاد شاملة بلدان ثمانية من أكثر إلى منتجاتھا تصدير من تمكنت وقد والعربي المحلي النطاق على
 اثر العراق على الحصار فرض لكن   الماضي القرن من  الثمانينات خAل) روسيا( السابق السوفيتي

  ـ:بـ العناصر ھذه وتتلخص ا�قتصادية العناصر تتأثر لم ذلك مع . المبيعات حجم على مباشر بشكل
  

 . وا4ميركية البريطانية الدولية الدساتير على تعتمد التي منتجاتھالل العالية الجودة -1

  .ا�نتاج مراحل جميع في) الجودة لمراقبة( شاملة جودة مراقبة نظام تطبيق -2
 للشركة الطويل التاريخ خAل من وا�دارية الفنية الخبرات ارتفاع مع العلمية الكوادر توافر -3

 .النشطة العاملة  ا�يدي  توفر وكذلك

  .الدولية الدساتير على اعتمادا بھا  موثوق مصادر من الخام المواد استخدام -4
 متخصصة مصادر من عالية كفاءة ذات  ا�نتاج عملية في تستخدم التي وا4دوات ا�eت جميع -5

  ).1( رقم الجدول في مبين ھو وكما وانجلترا ايطاليا مثل ا4دوية صناعة   فى معروفة
 -:  منھا.عملھا وتطوير توسيع من تمكنھا التي واسعة ومساحات امAك لديھا الشركة -6

  

 منتجاتھا لتصدير جيدة فرصة تعطي قد والتي عمان ا4ردنية العاصمة في كبير مبنى الشركة تمتلك -
 التخزين في لAستخدام جاھزا  طوابق ثAثة من المبنى ويتكون. طبيعية ظروف وجود حالة في

 .وغيرھا للشركة وا�عAن وللدعاية

 ثAثة من المبنى ويتكون  نافع بن عقبة ساحة قرب – بغداد العاصمة في كبير مبنى الشركة تمتلك -
  متعددة إغراض في لAستخدام جاھزة  طوابق

 . سامراء  غرب – القلعة منطقة في جيدة خزنية بمساحات مخازن  -

  . ا4دوية تسويق 4غراض بغداد – العامرية  في واسعة مخازن الشركة تمتلك -
   : - التالية ا�قتصادية المشاكل سببت ھناك عوامل ولكن

  
 والھندية الصينية( مختلفة أصول من منخفضة نوعية ذات أدوية نم المحلية السوق إغراق  -1

  .الثمن ورخيصة منخفضة فعالية ذات والسورية وا�يرانية

 .2003 عام قبل به معمو� كان الذي  الوطني ا�نتاج لحماية نظام وجود عدم  -2

 :لـ نتيجة ا4خيرة اeونة في ا�نتاج تكاليف ارتفعت  -3

         لتشغيل الكھربائية المولدات لتشغيل شراؤھا يتم التي الوقود أسعار رفع ، الكھرباء تدھور    - أ

 .الوطنية الشبكة من المتكرر ا�نقطاع بسبب ا�نتاج خطوط
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  في المشاركة من الشركات عزوف مع  النقل تكلفة ارتفاع بسبب الخام المواد أسعار ارتفاع   - ب
  .مما دعت الحاجة الى وجود مجھزين وسطاء البلد ظروف بسبب المناقصات

   وما ترتب علية  10/6/2014الظروف التي يمر بھا البلد بعد دخول المجاميع ا�رھابية في    -ج

  ا�من وا�زمة المالية انعدام       
  .ا�قتصادية المشاكل لمجابھة الدولة قبل من المالي الدعم غياب -4
  ا�قليمي و المحلي المستھلك بثقة تحضى تزال ما الشركة فأن ا�قتصادية الظروف جميع بالرغم

  
  مقدار الطلب المحلي -
 في كبيرة بناية الشركة تمتلك.  أ�ن المحلية ا4سواق حاجة من صغيرة حصة الشركة إنتاج يغطي-1

  .  الطبيعية الظروف حالة في منتجاتھا لتصدير جيدة فرصة تعطيھا عمان – ا4ردن
الشركة وبما يغطي احتياجات توجه نحو التعاون مع مجالس المحافظات من اجل تسويق منتجات  -2

  .الدوائر الصحية في المحافظات
 وكذلك للشركة الطويل التاريخ خAل من وا�دارية الفنية الخبرات ارتفاع مع العلمية الكوادر توافر -3

  .النشطة العاملة توفرا4يدي
  
  رواتب القوى العاملة -ب

  
  العدد دينار/       الشھري الراتب معدل دينار/  الشھرية الرواتب مجموع

1,760,790,250  630429 2665  

 

 
  
  )السوق سعر( البيع سعر  -ت 

  )14( رقم الجدول في مبين ھو كما
 صيد�ني شكل لكل مثال مع) تبادل معرف 1200=  الدو�ر( وحدة ، 1000 لكل ا4سعار:  مAحظة

  
  

  )14( رقم الجدول

  نوع المنتج ت

معدل اسعار بيع 
) $()   SDI(منتجات 

  1000لكل 

معدل اسعار بيع 
المنتجات المستوردة  

    1000لكل )$(

  Tablets(  16,730  38.00(أقراص مختلفة ا�نواع   1
 Paracetamol 500mg Tablets 9,615  38.00 

  Capsules(  38.307  61.67(كبســول           2
3 Amoxicillin 250mg Capsules 50  61.67  
  Oral Drops(  409.203  717.95(قطرات فموية    4
5 Antispasmine Oral Drops 653.846  717.95  
  Suspensions(  566.923  822.35(مساحيق معلقة     4
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6 Amoxicillin Powder 125mg 500  822.35  
  Syrups(  481.538  600(شراب            7
8 Coldin Syrup  576.923  600  
  Ointments & Creams 392.307  580مراھم و كريمات 9

10 Dermodin ointment 369.230  850  
11 Betnosam cream 369.230  850  
  Powders(  566.923  822.35(مساحيق         12
13 Citrogran  G.Powders 769.230  822.35  
  Ampoules(  143.846  380(أمبو�ت         14
15 B-plex Ampoules 192.307  380  
  Eye Drops(  586.953  502.74(قطرات عيون  16
17 Samaphenico Eye Drops l 769.230  502.74  
  Disinfectants(  2419.230  3256(مطھـــرات     18
19 Septol (1Litre) 3269.230  3256  

  

  : سامراء  ادوية مصنع للتأھي التقديرية التكلفة  -ث
 

  :   التالية  ا�عمال لتنفيذ  مليار دينار عراقي) 100( التأھيل إعادة تكلفة
  جديدة بنايات وإنشاء المصنع تأھيل إعادة تشمل : المدنية ا4عمال/    أو�

حينھا في تحدد جديدة إنتاجية وخطوط مكائن شراء/    ثانيا  
  
 .أشھر) 6( سنة و) 3:  (  المال راس استرداد فترة -ج

 ٪  70                 : التعادل نقطة -ح

  ٪ 19          : البسيط العائد معدل -خ

  .ملياردينار عراقي  18               : السنوى الربح

  

 يةا1نتاج عمليةالو المصنع وصف -5  

  . الصيد�نية ا�شكال حسب مصنفة التالية ا�نتاج أقسام من ويتكون سامراء أدوية مصنع
  

  .ا4شكال مختلفة  ا4دوية أقراص �نتاج/  أ4قراص قسم .1

 . المختلفة والمعلقات الشراب �نتاج والمعلقات الشراب قسم .2
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 .)ومعلقات كبسول( الحيوية المضادات �نتاج الحيوية المضادات قسم .3
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 لjطفال الفم طريق عن القطرات �نتاج الفم قطرات قسم .4
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  :  �نتاج. المساحيق -5
  .الفم طريق عن الجفاف معالجة وأمAح الحموضة مضادات من مختلفة مساحيق  -

  
                                                                                 

 . ا�طفال �ستخدام  الحياتية المضادات باودرات -

  
  .   الAايوني الماء انتاج  قسم -6
 .بAستيكية أغطية �نتاج. البAستيك قسم -7
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 )والعينين الجلد(والكريمات المراھم �نتاج ، والكريمات المراھم قسم -8

  
 

 .العين قطرات �نتاج ، العين قطرات -9

 

 . والعضلي الوريدي للحقن الفيا�ت �نتاج ا�وتوباك قسم -10
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 والعضلي الوريدى للحقن أمبو�ت �نتاج  ا�مبو�ت قسم -11
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  .والمطھرات الشامبو �نتاج:  المطھرات -12

  
  البداية من النوعية السيطرة إشراف وتحت الAئقه ا4دوية وجبات �نتاج الخام المواد استAم يتم  

 عملية إعداد ا�نتاج أقسام إلى) الخام المواد تغذية  بعد.(المعتمدة الدساتير وحسب نھايتھا إلى ا�نتاجية
  )ا�نتاج إثناء السيطرة( الجودة مراقبة كوادر إشراف تحت  منتج لكل  المعرفة �سرار وفقا التشغيل بدء

 عشوائية عينات الصيد�نية الرقابة مندوب يختار  ا�نتاجية الوجبة تحضير إكمال  من ا�نتھاء وبعد -
   والبيولوجية الكيميائية الفحوصات من ا�نتھاء بعد  لھا تحليل شھادة تحرير و المصنع نصف للتحليل

 

 أو التعبئة لغرض  والتغليف التعبئة مرحلة وتبدأ المنتج يطلق  المعتمدة للدساتير الوجبة مطابقة وبعد   -
  . مستحضر لكل المعرفة �سرار تبعا) أقراص أو فارغة كبسو�ت أو أنابيب أو زجاجات في التغليف

 بعد الطبي  البAستيك صحائف من ونوع ا4لمونيوم رقائق باستخدام  ا4قراص تغليف  إلى يصار ثم  -
  . ا4لمنيوم رقائق على المستحضر عن كاملة بيانات قائمة  تطبع أن
  
 على لتوافق  ومتواصل كامل بشكل النوعية السيطرة إشراف تحت والتغليف التعبئة مرحلة تكون و  -

  . إطAقھا
  
  

         ا�عمال المطلوبة �عادة التاھيل حسب خطة الشركة 6-
 

  المدنية الھندسة أعمال --:  أو�
  .)  GMP(    يطابق بما النوعية السيطرة تأھيل إعادة  اكمال    1  -

قطرات  –قسم الشراب والملعقات  –قسم المضادات الحيوية : صيانة شاملة لبناية ابن سينا ويشمل    2
  )ا�يزو(ومعايير الجودة   )GMP( ال لقواعد وفقا لمحاليلالفم وقسم المحاليل ا

قسم الفيا�ت وقسم المراھم وفقا لقواعد  -ا�مبو�ت –قسم المساحيق : صيانة شاملة لبناية ابن حيان   3 -
)gmp (ومعايير الجودة ا�يزو  

 وفقا والتغليف التعبئة ووحدة الكبس ووحدة التحضير وحدة ويشمل الزھراوى لبناية صيانة شاملة – 4
  ومعايير الجودة ا�يزو. )GMP( الـ لقواعد

نصب خط جديد لقطرات العيون وبدء ا�نتاج النمطي وتعبئة وتغليف اربع مستحضرات من     5 -
  ) باكيت ونشرة(قطرات العيون 

ساشيت ونجح تجربة ا�نتاج  6غم وباكيت يحمل 5في قسم المساحيق تم تصميم ساشيت ستروكران   6 -
  ,2016وبا�نتظار لبدء ا�نتاج النمطي في عام 

الورشة الميكانيكية ومحطات الطاقة والمراجل البخارية ومحطة ( باني الخدماتصيانة شاملة لم .7 -
  ) GMP(معالجة المياه والسAمة الصناعية وبمايتAئم و معايير الجودة ا�يزو ونظام 

تم تنصيب كاميرات لبعض المخازن حيث تم ربط نظام المطابقة بين ( صيانة شاملة للمخازن   8 -
ركز المعلومات والمصنع ، برنامج الترحيل ا�لكتروني وھو عبارة عن معرفة ا�مخازن والتخطيط وم

الرصيد للمادة وقرب نفاذھا وكمياتھا عن طريق ا�شعارات وھو قيد الدراسة ،تم تشكيل لجنة من قبل 
لغرض تھيئة المخازن ) المشاريع، السطرة النوعية ،ا�يزو،الصيانة والمخازن ( ا�قسام المعنية 

  تم بناء غرفة ادارة لمخزن المواد الكيمياوية داخل المخزن ، ) GMP(على شھادة للحصول 
  انجاز عمل سقوف ثانوية في ادارة المخازن وبما ينطبق مع نظام الجودة ا�يزو

  صيانة شبكات المياه ومحطة تصفية المياه -9
  .الصرف الصحي  انشاء نفق الخدمات لحماية شبكات المياه وشبكات الكھرباء وصيانة شبكات-10
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  .الكھرباء وصيانة شبكات  الصرف الصحي
  ) 15(  الجدول في مبين كما : أدناه المقترحة المشاريع بعض نبين وھنا

  
  ) 15(  الجدول

  
  المشروع  ت

  )المنيوم مع بlستك ( خط انتاج انابيب المراھم   1
  تاھيل محطة توزيع الطاقة  2
  بناء مخازن مبردة  3
  الفيا.ت السائلة وا.نسولينخط انتاج   4
  خط انتاج الفيا.ت السائلة وا.نسولين  5
  خط تعبئة البودرات  6
  مصنع سامراء -خط انتاج اغطية ا.لمنيوم  7
  مصنع بغداد –مصنع للمحاليل الوريدية   8

  

  2017- 2014ا�نجازات المتحققة ل{عوام من 

  المردود المالي  خ{صة ا�نجاز  يخالتار  المنجز

انشاء واستكمال المراحل 
النھائية لمشروع بناية 

  المضادات الحياتية

انشاء واستكمال المراحل النھائية لمشروع   2014/2017
المضادات الحياتية وھي ا�ن قيد ا�نجاز 

  )cGMP(وفقا لتوجيھات 

تطوير البيئة ا�نتاجية وتجاوز 
م{حظات الصحة وزيادة 

  المردود المالي

تم تاھيل عدد من اقسام الشركة وفق   2017- 2014  اقسام الشركةتاھيل عدد من 
م{حظات وزارة الصحة لتطوير البيئة 

ا�نتاجية وزيادة المردود المالي وا�قسام ھي 
قسم الحبوب قسم قطرات العيون قسم 

  المراھم قسم الشراب قسم المخازن

تطوير البيئة ا�نتاجية وتجاوز 
م{حظات الصحة وزيادة 

  الماليالمردود 

انشاء وحدات سكنية 
  لمنتسبي الشركة

تم اعداد عقد من قبل شركتنا مع شركة سفح   2017- 2016
جبل علي للمقاو�ت بموجب العقد 

وتمت المباشرة بالعمل  2016/استثمار/ع/1
   2017منتصف 

ا�ستقرار الوظيفي لموظفي 
  الشركة

عقد ا�ثير �ستثمار وتشغيل 
  مصنع بابل للمحاقن الطبية

تاھيل مصنع المحاقن الطبية في بابل وفقا   2017- 2016
بموجب العقد ) cGMP(لقواعد 

�ستثمار وتشغيل  2016/استثمار/ع/2
  المصنع

تطوير البيئة ا�نتاجية وتجاوز 
م{حظات الصحة وزيادة 

  المردود المالي

مستحضر دوائي جديد ذات  20تم انجاز   2017- 2016  انجاز تراكيب دوائية جديدة
  المردود المالي الجيد والفعل الع{جي الفعال

تطويرمنتجات قائمة واخرى 
  جديدة

تنصيب خطوط انتاجية 
  جديدة 

تنصيب العديد من الخطوط ا�نتاجية بما   2017- 2016
يتناسب مع التطور العالمي لصناعة الدواء 

  ولتغطية حاجة السوق

تحسين نوعية النتجات وزيادة 
  الطاقة ا�نتاجية المتاحة
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 تخصيصات ضمن  التاھيل واعمال تجھيزھا على المتعاقد او  تجھيزھا تم التي  والخطوط المكائن** 

  :  ا�ستثمارية الخطة
  

 )منجزة (خط ا.مبو.ت  مجھز من شركة مركزيني ا.يطالية    -
 تاھيل قسم المساحيق   -
 )منجز( –) خط القطارة الزجاجية ( تاھيل قسم قطرات العيون  -
 )قيد ا.نجاز(  ---------- تاھيل المخزن العمودي  -
 )قيد ا.نجاز(  --تاھيل قسم المضادات الحياتية   -
تاھيل قسم المساحيق يتطلب اعادة النظر بتوزيع الخطوط لغرض نصب خط .نتاج المضادات  -

وفقا لتوجيھات وزارة الصحة العراقية والذي يعزل منتجات )  السيفالوسيورين( الحياتية 
  ) البنسليفات (سيفالوسيورين عن ال

 )مجھزة (   -      Hoonga كورية من شركة   –كنة بلستر تغليف الكبسول   ام -
 )مجھزة( – Hoonga كورية من شركة   –   6- د  باكيت  لتغليف الحبوب عد+ خطوط بلستر  -
 )مجھزة(  ----الكورية      Sejong  -ماكنة كسوة الحبوب       -
 مجھزة  -  2 -عدد مكائن   ليبل    -
 مجھزة  -    Sejong   كورية من شركة   – 2-د  مكائن تعبئة الكبسول عد -
 مجھزة            -ا.يطالية      IMAادوات احتياطية من شركة   -
 مجھز            -................ . خط تعبئة المعقمات  من المنشأ الكوري   -
 .يطاليخط تعبئة المعلقات السائلة من المنشأ ا -

 مجھز     -.......        AMRP-CAM شركة 
 مجھز       -..   Famar Pack خط تغليف بلستر ا.مبو.ت   من المنشأ ا.يطالي من شركة   -
   Famar Pack  ايطالية من شركة   –   2-د  باكيت  لتغليف الكبسول والحبوب عد+ خطوط بلستر  -

 مجھزة   -
 مجھز..........مع الملحقات جھاز خلط وتحبيب الباودرات  -
 مجھزه........... -2 - عدد .ماكنة تعبئة المراھم والكريمات  ايطالية  -
 مجھزة --    4محو.ت كھربائية  عدد  -
  مجھز     -....... AMRP - CAM.خط تعبئة الباودرات ا  من المنشأ ا.يطالي شركة   -
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   :مفھوم ا�ستثمار  - 7

للمصنع وبما يوازي التقنية الحديثة المستخدمة عالميا ويكون مسؤو�  بإجراء التأھيل المستثمر يقوم    
 عليھا للشركة العامة خAل فترة يتم ا�تفاق من ا�نتاجمجانية حصة  تسديد  مقابلعن ا�دارة وا�نتاج 

  .ط انتاجية جديدة وتكون ا�فضلية للمستثمر الذي يقوم بزيادة الطاقة ا�نتاجية او اضافة خطو
 

   :امتيازات للمستثمر  -8  

تعمل الوزارة مع المستثمر للحصول على اجازة استثمار يتمتع المستثمر بموجبھا بامتيازات قانون 
حيث تشمل مشاريع ) 16(المادة  2015لسنة ) 50(وتعديAته قانون 2006لسنة  13ا�ستثمار رقم 

مستثمر على اجازة استثمارية من الھيئة الوطنية لAستثمار التأھيل التي يتعاقد معھا بشرط حصول ال
. 

                           
   :المتطلبات البيئية -  9- 

با�ضافة  9001و  14001ا�يزو  الحصول على نظام الجودة الشامل يجب على المستثمر     - أ
 .ا4وروبية للبيئة المحددات إلى

  :- النقاط التالية ةAحظمومن المھم    - ب

ضمان كفاءة عالية لوحدة معالجة المياه لضمان ان الماء المطروح للنھر ضمن المحددات البيئية  -
الدراسة الفنية من قبل وتصميم وحدة المعالجة  ان يتم يجبو. المسموح بھا في القوانين العراقية

 .في العراق استشارات وبمصادقة مكتب المستثمر

  . ابھ المسموحالمحددات  الدقائق المتطايرة بحيث تكون ضمنوالمنبعثة الغازات  تنفيذ وحدة معالجة -
المعالجة بحيث  لمياهضمان طرح او وضمان عن كفاءة التشغيل والمعالجة مشغل المصنع  مسؤو� -

 . التي تم معالجتھا تكون ضمن المحددات المسموح بھا في القوانين العراقية

 يجب ان تتعاملأو وحدة المعالجة  يةا�نتاج تاعمليالمن  الناتجة شبه الصلبةاو الصلبة  الفضAت -
ان تكون ھذه المواد لبيئة وإمكانية لغير سامة  اتتأثيرالوھذه المواد  تحلل را�عتبا نظرب ينخذا

مغذية لصناعات اخرى مما يستدعي ان يتم تجھيز مصنعين اخرين بھا ماعدا ذلك فيجب ان تجمع 
 .لمنھاج محدد وتطمر في المواقع المحددة سلفا وفقا 

ا�جراءات  كفاءةومدى تلوث البيئة  مدىعن متابعة  مسؤو�سيكون  محافظةالحماية البيئة في  قسم  -
 .وا4نظمة المتعلقة بالبيئةلقوانين با المتخذة ميدانيا ،ومدى ا�لتزام المعاملة 

ماية البيئة في ح لتعليمات قسموفقا  الكبيرة يجب ان يعالج من الصناعات الصادرة الملوث الھواء -
 .المحافظة

المسؤولة عن  الجھاتبعد الحصول على موافقة  مياه الفضAت السائلة تطرح الى المجاري العامة -
يجب ان تشيد لخدمة جميع الصناعات في المنطقة بما يضمن لمعالجة  وان وحدة، شبكة المجاري

المھندس . ري في المحافظة طرح نوعية مقبولة من المياه وتشغيل من قبل الجھات المختصة بالمجا
مسؤو� عن الوحدة بينما المشغل سيكون تصميم وحسابات  مسؤو� عنا�ستشاري يجب ان يكون 

 .ا�نتاجية  كفاءة العمليات

 .بغداد والمحافظات  البيئة فيومراقبة مسؤولة عن متابعة  ستكون" حماية البيئة"مكاتب  -

 

 نىا1طار القانو  - 10

لتنظيم عمل الشركات المملوكة  1997 لسنة  22لAستثمار ھي القانون رقم  التشريعي النافذإن القانون   
 .للدولة
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  : من ھذا القانون تنص على ما يلي) 15(من المادة ) 3. (الفقرة *
اعمال ذات عAقة لتنفيذ  الرصينة جنبية�أو الشركات العراقية والعربية شركة حق المشاركة معلل "

  ." داخل العراق بأھداف الشركة
 

   :الخاصةالعناية   -  11
  :-  هعرضوتقديم  تحضير لنقاط التالية عندل يجب على المستثمر ا�نتباه 

الطاقة  لوصول البىالحديثة ، ل با�عتماد على التقنية تحديث المعمللھدف ھو إعادة تأھيل واان  .1
لفترة زمنية نسبة من ا�نتاج ومقابل ، " المستثمر"ة نفق على ذلك ا�نتاجية المستھدفة ، وكل

  .مع وزارة الصناعة والمعادن تفق عليھاي محددة
تعطى ا�فضلية للمستثمر الذي يعمل على زياده الطاقات ا�نتاجية او اضافة خطوط انتاجية  .2

 .جديدة او كAھما 

يل تشغاللضمان  ضمنھا الخدمات بم انتاج المعملخطوط  كلتكون شاملة لستأھيل الأعمال إعادة  .3
 .المستھدفة الطاقةب

 ، يجب ان يكونوا متخصصين في الصناعات المعنيةله الساندة الجھاتبالتعاون مع  "المستثمر" .4
التقنية لمتطلبات لتقييم ا�جراء مسح شامل  عملمال لزيارة موقع ، ويجب ايفاد خبراء تقنيين

بتقديم كافة اشكال الدعم ومعرفة المعلومات في نفس الوقت تلتزم ادارة المعمل تأھيل ال�عادة 
 .والمساعدة المطلوبة لفريق الخبراء بضمنھا تزويده بالبيانات والمخططات الفنية 

عن خطة اعادة التأھيل والجدول الزمني �نجاز تفاصيل  يا�ستثماريجب ان يتضمن العرض  .5
ية تفاقا، فترة  ا�نتاجية والطاقة المستھدفةالمراحل لكل مرحلة من   يةا�نتاجوالطاقات ، العمل 

والحصة المجانية التي ستقدم الى الشركة من ا�نتاج التي يعرضھا المستثمر وخطته ا�ستثمار ،
اصيل الشروط العامة يAحظ تف (في ادارة وتشغيل المعمل بعد اكمال اعمال اعادة التاھيل  

     لAتفاقية
الكھربائية طاقة الوليد ت اتوتركيب وتشغيل وحدبتجھيز ، يتضمن التعھد  يجب ان لعرض ا .6

  .حاجة المعمل والخدماتكافية لتلبية ال

والموظفين ذوي فريق المشروع ل ان ينظموا حلقة دراسية فضل للمستثمرين المھتمين ممن ال .7
 .إعادة التأھيل ھم حولنظرجھات وو اتھمخبر لعرض،  العAقة

الزامي وتقدم مع  مAئھا(البيانات المرفقة  استمارة فى ان يمA بعناية المعلومات المستثمر يجب  .8
  ).العرض

   
  :--معايير التقييم  -  12   

المستثمرين قبل المقدمة من  لعروضا كل ةسادرب فريق متخصص من الجانب العراقي سيقوم      
صاحب افضل عرض والمباشرة بأعداد العقد المستثمر وسوف يتم مفاوضة ، عرضار أفضل ختتو

 .مع الوزارة وتوقيعه

 -: ستكون وفقا الى معايير التقييم �ختيار المستثمر الفائز   **

 .كنسبة من ا�نتاج وزارة الصناعة والمعادن,حصة  .1

 .من قبل المستثمر ومستوى  أعمال إعادة تأھيل المقدمة حجم  .2

لتغطية كافية  الكھربائية بطاقةطاقة التوليد او وحدات  حدةب ونصعداد المستثمر لاست .3
  .ات المعمل لعدم قدرة الشبكة الوطنية في تلبية احتياجات المعمل جتياحا

وفقا حوافزھم رواتبھم و دفعو عملفي الم الحاليةالقوى العاملة  �بقاءتعداد المستثمرين اس  .4
 .ا�نتاجة لزياد
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والوصول للطاقة ا�نتاجية التأھيل  إعادة  عماللتنفيذ أالفترة الزمنية المخطط لھا  .5
 .للمعملدفة المستھ

 .  الدنيا �تفاقية عقد ا�ستثمارالفترة  .6

  .اليھا الوصولالتى يتعھد المستثمرا�نتاجية القصوى  الطاقة .7

 -:�نجاز تعھده بإعادة تأھيل المعمل مدعما بـ للمستثمر القدرة المالية .8

  
 . له وللشركات الساندة الماضية سنوات لثAث ماليةبيانات  •

 . التي تبين امكانياتھا لدعم المستثمر ماليا من البنوك والبيوت المالية  عمد رسالة •

 . لشركاء المستثمرقدرات المالية ال تبينوثائق  •

 .تمنحھا البنوك الى المستثمر التسھيAت المالية التي  عنوثائق  •

 

 مجھزوالمعدات،  ھندسية شركات(القدرة التقنية وا�دارية للمستثمر وشركائه الساندين  .9
 اعادة التأھيل والھيكلمال بعد اك عملتشغيل وإدارة الم،إعادة التأھيل �نجاز ) ،مقاول 

 .مجموعة المستثمرين /من المستثمر التنظيمي 

 .ا�عمال المماثلة للمستثمر والشركات الساندة معززة بالوثائق  .10

 .ا�ستثماري استعداد المستثمر لAلتزام بالشروط العامة والخاصة الموجودة في الملف  .11

 -:لتقييم العروض المقبولة ستكون طبقا للدرجات التالية ) ا�وزان (المعايير القياسية  .12

  :ا�سباب الموجبة للمعايير القياسية 
لوضع معايير شفافة لكافة المتقدمين للفرص ا�ستثمارية وحثھم على تقديم الخطط المنقحة لتأھيل 

تاجية المستھدفة والتي ستكون اساس المفاضلة والتقييم بين المعامل والوصول بھا الى الطاقات ا�ن
 .العروض المقدمة 

  %الدرجة المئوية   المعايير القياسية  الرقم 
    المعايير الفنية  1

    10  الطاقة ا�نتاجية المستھدفة
  
  
50  

  5  حجم العمل الموصوف في خطة ا�ستثمار
  10  رصانة الشركة المتقدمة عالميا

  10  معلومات موثقة عن الشركات الھندسية الساندة مع المستثمر 
وثائق عن المجھزين ا�ساسيين للمواد وا�جھزة والمعدات 

  المعتمدين من قبل المستثمر 
5  

  10  )تنفيذ وتشغيل(ا�عمال المماثلة للمستثمر وحلفاءه موثقة 
  المعايير التجارية  

  
  
  
  
  
  
50  
  
  

  15  المجانية التي يقدمھا المستثمر للوزارةحصة ا�نتاج   2
  10  المدة الAزمة �عمال التاھيل

الكفاءة المالية وتقييم وضع الشركة المالي من خAل البيانات 
المالية للسنوات الثAثة ا�خيرة وشركائه وحجم التعاقدات ومقدار 

ا�صول الثابتة للمدة اعAه مصدقة من الجھات الرقابية ذات 
  العAقة 

5  

تاييد المصارف والمؤسسات المالية وغيرھا من الوثائق عن 
ية وشركائه ومقدار التداو�ت المالية خAل السنوات القدرات المال

  الثAثة ا�خيرة وبشكل موثق

5  

  5  المزايا التي يقدمھا المستثمر للعاملين والمعمل والمحافظه
نسبة تشغيل العاملين وا�لتزام بدفع مستحقاتھم وحسب القوانين 

  والتعليمات النافذة بھذا الصدد 
10  
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  والمعادنوزارة الصناعة 

  استمارة معلومات
 :اسم المشروع  •

 )اسم الشركة(المستثمر  •

 :الصفة القانونية للشركة مقدم الطلب •

صورة من شھادة التأسيس ) :مشروع فردي،تضامنية،محدودة،مساھمة (الصفة القانونية للشركة  •
 .فأكثر في رأس المال% 30وأسماء المساھمين بحصة 

 :رأسمالھا المسجل  •

 :القانوني اسم ممثلھا  •

 :ھوية التعريف  •

 :الجنسية  •

 :العنوان في العراق  •

 :تفاصيل ا�تصا�ت داخل وخارج العراق  •

 :الطاقة ا�نتاجية المقترحة للمشروع  •

 :التعھد با�لتزام بالمتطلبات الفنية والمالية والقانونية الواردة في الملف واسلوب تحقيق ذلك •

 :تؤكد ذلكاسماء الجھات الفنية الحليفة مع وثائق  •

الشركات /اسم الجھة أو الجھات التمولية مع نبذة تعريفية عتھا وتقرير الحسابات الختامية للشركة •
 :المھنية

 :وصف الخبرة الفنية والتكنلوجيا •

 :ا�عمال السابقة المنفذة في مجال ا�ختصاص وفي طور التنفيذ •

 :التوقيع •

 :ا�سم •

 :العAقة بالشركة •

 :الختم •

 بشكل تفصيلي بموجب ا�ستمارات ألمرفقة(*)الفقرات المؤشرة بعAمة ا�جابة على/مAحظة •

 :الطاقة ا�نتاجية المقترحة للمشروع*

 :الطاقة ا�نتاجية الدنيا*

المستثمر يجيب ان يوضح ھنا خطته لتحديث المعمل للوصول المستھدفة ومراحل العمل  -ا     
  .وتوقيتاتھا

 :المستھدفة ھي ضمن ھذه ا�تفاقية فأن الطاقة   - ت
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المستثمر يجب أن يوضح ھنا خبراته الفنية وخبرات الجھات الساندة له لتنفيذ أعمال اعادة   *
       . التأھيل

  

التعھد با�لتزام بالشروط الفنية والمالية والقانونية المذكورة في ھذا الملف أ�ستثماري مع *     
  .توضيح كيفية تنفيذ ھذا ا�لتزام

  

  

  

  :اسماء الجھات الفنية الحليفة الساندة مع وثائق تؤكد ذلك *   

  

  

  

  

  :أسماء الجھة أو الجھات التمويلية مع الوثائق مصحوبا بتقرير الحسابات الختامية  *

  

  

  

  )موثوقة(المراجع التقنية والخبرة  *
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  ثانيا
  الشروط العامة

                                                 
 .نطاق أعمال التأھيل  -1

 .اساس التعاقد  -2

 .خطة العمل  -3

 .ا�ستفادة من كوادر المعمل خAل التأھيل  -4

 .التأمين  -5

 .ا�لتزام بقوانين العمل  -6

 .خطاب الضمان  -7

 .وحدة توليد الطاقة الكھربائية  -8

 .إدرة ا�عمال  -9
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  . التصرف با�نتاج خAل السنة ا�ولى للعقد  -33

  .تسليم الموقع والتوقيتات الفعالة  -34

  
 

  .الشروط العامة    
  :نطاق أعمال التأھيل  -1

يلتزم الطرف الثاني بموجب العقد بتأھيل وتطوير كافة خطوط ا�نتاج والخدمات واeليات   
نتاجية بأحدث التكنولوجيات الممكنة بھذه الصناعة وفقا لخطة العمل وبالشكل الذي يضمن تحقيق ا�

وبإمكانه الوصول الى ھذه الطاقة على مراحل ويحدد الطرف . الطاقة المستھدفة خAل مدة معينة
  .الثاني في عرضه الطاقة ا�نتاجية المستھدفة لكل مرحلة زمنية 

  :أساس التعاقد -2

  :م التعاقد بموجب ا�لية التالية يت    
قيام الطرف الثاني بكافة أعمال التأھيل والتطوير والتشغيل وفق ما جاء بخطة الشركة العامة  -ا

المثبته في الملف ا�ستثماري مع امكانية اضافة اي مقترحات فنية تسھم في زيادة الطاقة ا�نتاجية 
نوعية المنتج او انتاج نوعيات جديده من نفس المنتج  للمعمل الى اعلى من الطاقة المستھدفه وتحسين

  .الرئيسي 

قيام الطرف الثاني بإدارة وتشغيل المعمل اثناء وبعد التأھيل بالطاقة ا�نتاجيه التي يتفق عليھا  -ب
بما في ذلك تجيز ونقل المواد ا�ولية والتشغيلية والمساعدة وتكاليف الماء والوقود والكھرباء 

  .وغيرھا 

يتعھد الطرف الثاني بتقديم حصة مجانية من ا�نتاج طيلة فترة العقد والتي يتفق عليھا الطرفان  -ج
  .قبل التعاقد 

تشغيل العدد المناسب من العاملين الذين يتم ا�تفاق عليھم بين الطرفيين بما يؤمن تشغيل المعمل  -د
اية زيادة تطرأ عليھا حسب والخدمات بشكل كفؤ ويقوم المستثمر بدفع رواتبھم ومخصصاتھم او 

القوانيين والتعليمات النافذة في العراق ومنحھم حوافز وفق نظام للحوافز يرتبط بتحقيق الطاقة 
) الطرف ا�ول ( وتتحمل الشركة العامة ) العقد ( ا�نتاجية المستھدفه التي يتفق عليھا قبل توقيع 

مستثمره على ان تتحمل الشركات العامه تبعات رواتب العاملين ا�خرين الذين � تحتاجھم الشركة ال
اي اجازات طويله بالنسبة للمنتسبين الذين يتم ا�تفاق على تشغيلھم من قبل الطرف الثاني وحسب 

  .رصيد ا�جازات المتراكمة للموظف من خدمته السابقه على ان يتم استبدال الموظف المجاز

  طة العملخ -3

خطة تفصيلية خAل شھرين من توقيع العقد تتضمن خطة العمل ومنھاج يلتزم الطرف الثاني بتقديم   
زمني لتنفيذ أعمال التأھيل والتطوير وتأخذ بنظر ا�عتبار عدم ايقاف الوحدات ا�نتاجية عن العمل 
ا� بالقدر الضروري وبأضيق الحدود بھدف المحافظة على استمرارية ا�نتاج قدر ا�مكان خAل 

  .فترة التأھيل 
  :ا�ستفادة من كوادر المعمل خ{ل فترة التأھيل  -4
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يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطة عمل مفصلة خAل ثAثة أشھر من توقيع العقد وبالتنسيق مع ادارة   
أعAه في أعمال التأھيل ) 2(المعمل تتضمن ا�ستفادة القصوى من كوادر المعمل المثبتة في الفقرة 

  .  التي يقوم بھا
  
  
  : مينالتأ -5

يلتزم الطرف الثاني بالتأمين لدى إحدى الشركات العراقية على المعمل بكافة أبنيته ومعداته ومكائنه 
وعلى حياة منتسبي المعمل ضد أخطار وحوادث العمل ) all risks( والياته ضد جميع ا�خطار 

تكون وثيقة و) في حالة معامل ا�سمنت( وا�ضرار التي تصيبھم من جراء العمل داخل المقلع 
التأمين باسم الطرفين نافذة طيلة فترة نفاذ العقد ولحين استAم المعمل من قبل الشركة المعنية بعد 

  .انتھاء مدة العقد 
  :ا�لتزام بقوانين العمل  -6

  .بتطبيق القوانين وانظمة العمل والسAمة النافذة في العراق ،يلتزم الطرف الثاني    
  : خطاب الضمان -7

(( يوما من توقيع العقد  30بتقديم خطاب ضمان غير مشروط في غضون ، م الطرف الثاني يقو) ا

أو البنك التجاري العراقي ،الرافدين ، الرشيد ، صادر عن احد المصارف العراقية المعترف بھا مثل 
 أو أي من مصارف الدرجة ا�ولى العربية أو الدولية او البنوك ا�ھلية بفروعيھا الرئيسية ممن

( ) بمبلغ )) حصل على تقدير جيد فأعلى حسب التصنيف الصادر من البنك المركزي العراقي 
  .او مايعادلھا بالدينار العراقي. مليون دو�ر امريكي 

من قيمة كل دفعة من المكائن % 50بنسبة ) ا(يتم خفض مبلغ خطاب الضمان المبين في الفقرة ) ب

نع وفقا لھذا العقد الى ان يصل الى المبلغ الذي يعادل رواتب أو المعدات التي يتم تجھيزھا الى المص
أشھر والذين يتم ا�تفاق على تشغيلھم من قبل الطرف الثاني والذي يراعى  3منتسبي المعمل لمدة 

  .تجديده اصوليا لنھاية فترة العقد 
فللطرف ا�ول في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتقديم خطاب الضمان في موعده العقدي المحدد ) ج

  توجيه
  .إنذار للطرف الثاني بوجوب تنفيذ ا�لتزامات الواردة بموجب ھذه المادة  
  

  :ا�سس التي تم اعتمادھا في تحديد مبلغ خطابات الضمان :  م{حظة        
  .يمثل نسبة تحديدھا الشركة من اصول مقيمة وفق القيمة الواقعية للمعدات  -1

اتبھم الذين يتم ا�تفاق على تشغيلھم من قبل الطرف الثاني لكي تتمكن عدد منتسبي المعمل ورو -2

  الشركة 
العامة من دفع الرواتب حين يعجز المستثمر عن سداد الرواتب على ان يتم تعويض المبلغ المدفوع 

  .يوم كحد اقصى  30خAل 

  :وحدة توليد الكھرباء  -8

الطاقة الكھربائية تكفي للتشغيل  الكلي للمعمل بتجھيز ونصب وحدات توليد " الطرف الثاني "يتعھد 
وكافة مرافقه بطاقته التعاقدية ومن مناشيء عالمية معتمدة بمرحلة واحدة أو أثنين وحسب الخطة 

  .الموضوعة لتأھيل المعمل واحتياجاته 
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  : إدارة المصانع -9

وا�دارية والمالية أن يدير المصنع من جميع الجوانب الفنية "الطرف الثاني "يجب على  -ا
  .ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ھذه المھمة ، وا�نتاجية 

مع ثAثة )يرشح من قبل الطرف المتعاقد ( تشكيل لجنة تنسيق مشتركة برئاسة مدير المصنع  -ب
تقوم بالتنسيق بين الطرفين من أجل ا�يفاء بجميع ا�لتزامات المنصوص ، ممثلين عن كل طرف 

  . د في جميع الجوانب ا�دارية والتقنية والمالية وشؤون الموظفين عليھا في العق
يكون للطلرف ا�ول الحق في ا�طAع على السجAت الخاصة بكميات ا�نتاج والمبيعات وأية  -ج

  .امور لھا صلة با�يفاء بشروط العقد 
  :ملكية ا�عمال المنفذة  -10

تبقى ملكا للشركة العامة ويتعھد الطرف ، ة التأھيل جميع ا�عمال المنفذة والمعدات الموردة �عاد
والعمل بكفاءة للوصول الى ، الثاني تسليم المصنع الى الشركة العامة بعد نھاية العقد بحالة جيدة 

مع ا�خذ بنظر ا�عتبار ا�ندثار الطبيعي للمعدات ، الطاقة ا�نتاجية المستھدفة المحددة في العقد 
سواء كانوا من القطاع ، ة من أية التزامات مالية تعاقدية تجاه اي طرف وتكون خالي، وا�جھزة 

  .وفقا لقائمة تضم كافة الموجودات والمحاضر الموقعة ، ) طبيعي أو معنوي(العام او الخاص 
  : الصيانة المستمرة أثناء فترة التعاقد -11

تحقيق ابلطاقة المتفق عليھا  يقوم الطرف الثاني بمواصلة، بعد ا�نتھاء من أعمال إعادة التأھيل 
وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة خAل فترة العقد ويتعھد بتسليم المصنع عند انتھاء فترة التعاقد في 

  .  حالة فنية جيدة قادرة على ا�نتاج وفق الطاقات المتعاقد عليھا
  :التنازل عن العقد  -12

الى طرف ثالث دون موافقة خطية من وزير �يحق للطرف الثاني التنازل عن العقد كA او جزءا 
  .الصناعة والمعادن حصريا 

  :المواد المستخدمة في إعادة التأھيل  -13

) vendors(يقوم الطرف الثاني بتقديم قائمة بأسماء الشركات المتخصصة والمؤھلة المجھزة 

، ) الشركة العامة( لمعدات التأھيل وتكون خاضعة للتدقيق والمصادقة عليھا من قبل الطرف ا�ول 
  .ويلتزم الطرف الثاني بالتجھيز وفقا لذلك ومن الشركات والدول التي حصلت عليھا الموافقة حصرا 

  :الغرامات عن عدم تحقيق الطاقة ا�نتاجية المتفق عليھا -14

فعلى المستثمر % 20في حالة انخفاض الطاقة ا�نتاجية عن الخطة المتفق عليھا بنسبة تقل عن  -ا

اشھر مع التزامه باتخاذ ) 6(د الحصة المجانية للشركة بموجب المتحقق من ا�نتاج لمدة تسدي

  .ا�جراءات  الفورية لغرض معالجة ا�خفاق والوصول الى الطاقة المستھدفة
فعلى المستثر اتخاذ ا�جراءات الكفيلة لمعالجة %) 20(في حالة كون ا�نحراف يزيد على  -ب

أشھر أخرى لتعديل ھذا ا�نحراف مع قيامه بتسديد الحصة المجانية ) 6(دة ا�نحراف ويمنح مھلة لم

من الطاقة المستھدفة المثبته في العقد % 20بموجب ما يتحقق من ا�نتاج بحيث �تقل الحصة عن 

  .الموقع بين الجانبين
ممنوحة له في في حالة عدم تمكن المستثمر من الوصول الى الطاقة المستھدفة بعد انتھاء المھلة ال -ج
أعAه فيصار الى تشكيل لجنة من الطرفين لتدارس أسباب ذلك ويكون قرار اللجنة ھو ) أوب( 

المعتمد في تحديد الطاقة المستھدفة الجديدة والتي عللى اساسھا يمكن تسديد الحصة المجانية بعد 
  .توقيع ملحق عقد بھذه الحصة 
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ھدفة طيلة فترة سريان العقد وتسليم الحصة المجانية إلزام المستثمر بالحفاظ على الطاقة المست -د
  .للشركة العامة بموجب النسبة المتفق عليھا

  
  التقرير الشھري  -15

) الشركة المعنية/ وزارة الصناعة والمعادن ( ينبغي على الطرف الثاني أن يقدم تقريرا شھريا الى 
  .تھاء مدة العقد يبين فية تقدم العمل خAل فترة التأھيل والتشغيل لحين ان

  : ا�عفاء من الرسوم الكمركية -16

يتمتع الطرف الثاني الذييوقع عقد التأھيل بمزايا ا�عفاءات الضريبية والرسوم الكمركية بموجب 
) ب(الفقرة ) 32(وفقا للمادة  2006لسنة ) 13(ا�متيازات التي يمنحھا قانون ا�ستثمار رقم 

  )رائب والرسوم إعفاءات من كافة الض( وتعديAته 
  : والمواد الموجودة في مخازن الشركة-17

يحق للطرف الثاني شراء المواد المتوفرة في المعمل زبا�سعار السائدة الي تقررھا الشركة وبعكسه 
  .يحق للشركة العامة المعنية التصرف بالمواد المذكورة  بالشكل الذي ترتئيه

  :الحراسة  -18

أخذ على عاتقه توفير جميع وسائل ا�نارة والمراقبة والتسييج يتعين على الطرف الثاني ان ي
وتلتزم الشركة المعنية بالتنسيق مع الجھات . والحراسة وضبط ا�من داخل المعمل على حسابه
  .الرسمية المختصة بالحماية خارج حدود المعمل 

  :ا�نظمة والقوانين  -19

العراق وتكون للمحاكم العراقية الو�ية القضائية  يخضع العقد �حكام القوانين وا�نظمة النافذة في
للنظر والبت في جميع القضايا والمنازعات الناشئه عن تنفيذ العقد مع مراعاة وسائل التحكيم التي 

  .يتفق عليھا الطرفان أينما وردت في العقد 
  :مدة العقد -20

  .الفنية وا�قتصادية يتم با�تفاق بين الطرفين على مدة العقد با�عتماد على الدراسة 
  : تأشيرات الدخول والخروج وا�قامة -21

الشركة العامة مساعدة الطرف الثاني للحصول على تأشيرات دخول وخروج / تتولى الوزارة 
  .وتصاريح ا�قامة للخبراء والموظفين وفقا للقواعد وا4نظمة السائدة

  : القوى القاھرة -22

أي حالة أو ظرف قاھر خارج ارادة الطرف ذو  –تعني ) القوى القاھرة( �غراض العقد فأن  -ا
او تجنب وقوعه وفي حالة حصول ظروف ، و�يستطيع تداركه ، العAقة ولم يكن يتوقع حدوثه 

أستثنائية يمكن أن تندرج ضمن مفھوم القوة القاھرة واذا حصل خAف بين الطرفين بشأن تفسير ذلك 
  .أن ا�مر يحال الى ھيئة تحكيم يتفق عليھا الطرفين لتسوية ا�مر ف

يوما من حدوث ) 15( على الطرف الثاني إبAغ الشركة المعنية تحريريا خAل مدة �تتجاوز  -ب

  .الظرف القاھروتفاصيله مع بيان المقترح المناسب لتجاوز الظرف المذكور
ر في تأھيل المعمل طبقا للعقد و� يتحمل أية لن يكون الطرف الثاني مسؤو� عن التأخي -ت

ويتم تمديد مدة التأھيل ، التزامات للشركة المعنية إذا كان ٮھذا ا4خير قد حدث بسبب القوة القاھرة 
  .وكذلك مدة العقد بمقدار مدة التأخير الحاصل نتيجة الظرف القاھر 

  :فض النزاعات  -23
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  .قد أو له عAقة به يتم حله بين الطرفين بالطرق الودية أي نزاع او خAف ينشاء عن تنفيذ الع -ا
في حالة عدم التوصل الى حل ودي يرضى الطرفين يصار الى اللجوء الى التحكيم وفقا �حكام  -ب

  .قانون المرافعات المدنية أو أي قانون أخر يحل محله فيما يتعلق بأمور التحكيم في العراق
  :العناية بالمعمل  -24

رف الثاني خAل عمله في تأھيل المعمل وتطويره وتشغيله بالعناية بالمعمل ومعداته يلتزم الط
ومكائنه وخدماته وكافة مرافقه ويبذل اقى جھده للمحافظة عليھا من ا�ضرار التي قد تنجم عن 

  .أعمال التأھيل أو التشغيل ويتخذ كافة احتياطات  السAمة خAل عمله
  :حسن التنفيذ -25

اللجنة الفنية بأن ھناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة أو ان المواد غير / ركة العامةإذا ظھر للش
صالحة أو بعمال غير ماھرين أو بطريقة مؤثرة على بقية المرافق فعلى الطرف الثاني الموافقة على 

متفق طلب اللجنة الموجه إلية تحريريا بإيقاف العمل ومعالجة الحالة باجتماع ثنائي والخروج بحل 
  .عليه �كمال تلك الفعالية بشكل صحيح 

  :تسويق المنتجات  -26

  .لكA الطرفين الحق في بيع حصته ويتم تحديد السعر بالتنسيق بين الطرفين 
  :السرية  -27

على كل من الطرفين المحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامھا ل`غراض الخاصة أو كشفھا 
  .طراف الرسمية والمحاكم والسلطة المالية �ي طرف ثالث باستثناء ا�

  : تسجيل الكيان القانوني للمستثمر -28

تضم المستثمر  1997لسنة  21على الطرف الثاني تأسيس شركة بموجب قانون الشركات رقم 

وشركاؤه والتي ستتولى تنفيذ إعادة تأھيل وتشغيل المعمل على ان يتم تقديم شھادة وعقد تأسيس 
ركة المعنية خAل مدة شھرين من تاريخ توقيع العقد وعللى ان يلتزم المتعاقد بتحويل الشركة الى الش

  .كافة حقوقه والتزاماته بموجب العقد الى الشركة والتي يجب ان تنال قبول الشركة العامة المعنية 
  : التقرير النھائي -29

ساعدة وزارة الصناعة والمعادن يتعھد الطرف الثاني عند نھاية مدة العقد بتقديم تقرير مفصل ھدفه م
كدليل التشغيل وأنظمة ( الشركة المعنية على ا�ستمرار بتشغيل وصيانة المعمل بالكفاءة المطلوبة / 

  )الخزن
  )الخ ... والصيانة الدورية وطلب شراء المواد

  :الخدمات المشتركة  -30

بحيث ) مثA الماء( مشتركة يتم التنسيق بين الطرفين بخصوص ا�دارة والسيطرة على الخدمات ال
  .يتم تأمين تلك الخدمات لjطراف المستفيدة ا�خرى

  :المسؤولية عن ا�لتزامات السابقة  -31

أن الطرف الثاني غير مسؤول عن أية التزامات مترتبة على المعمل وعن أية مطالبات أو دعاوى 
كذلك ، نية مسؤولة عنھا بالكامل وتكون الشركة المع، ناشئة عن ھذه ا�لتزامات قبل توقيع العقد 

  .تؤول الحقوق المترتبة لصالح المعمل قبل توقيع العقد الى الشركة المعنية 
  :فسخ العقد  -32

من ھذه الشروط دون الحاجة الى ) ا-14( يتم انھاء العقد من قبل الشركة المعنية بموجب الفقرة  -ا

  .بالتعويض عن المبالغ المصروفة من قبله حكم قضائي و� يحق للطرف الثاني النمطالبة 
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  .� يجوز إنھاء العقد خAفا �حكام القوانين النافذة او 4حكام العقد  -ب
  
  

  :التصرف با1نتاج خ{ل السنة ا�ولى للعقد  -33

أن ( يقدم الطرف الثاني في عرضه مقترحا يحدد فيه نسبة من ا�نتاج المتحقق خAل عملية التأھيل 
  .الذي يجھز الى الشركة العامة بسعر الكلفة ) وجد 

  : تسليم الموقع والتوقيتالت الفعالة -34

من تاريخ ) ثAثة أشھر( تلتزم الشركة المعنية بتسليم المعمل الى الطلرف الثاني خAل مدة أقصاھا 
 من ھذه الشروط خاليا من) 7( تقديم الطرف الثاني لخطاب الضمان المنصوص عليھخ في المادة 

) . طبيعيا أو معنويا ( أي التزامات أو أعباء مالية �ي جھة كانت سواء كانت قطاع عام أو خاص 
ويتم ذلك بموجب قوائم جرد لكافة موجوداته ومنشأته ومحضر استAم وتسليم أصولي يوقع من 

  . الطرفين
  
  
  

  :التعاريف 
اني المحددة التالية مالم يدل على يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا الملف المع

  .خAف ذلك

 .وزارة الصناعة والمعادن : الوزارة  •

يقصد بھا الشركة التي تدير المعمل والمعامل وھي مملوكة لوزارة الصناعة : الشركة العامة   •
 . والمعادن

  

  .يقصد بھا اللجنة التي تشرف على إدارة المعمل : اللجنة التنسيقية  •
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Subject: Call for investment opportunities 

  The Ministry of Industry and Minerals of the Republic of Iraq is pleased to 

announce several investment opportunities for the rehabilitation and 

modernization of its selected factories in various industrial sectors. Specialized 

international companies, businessmen and financiers are invited to participate in 

these opportunities that may achieve economic feasibility and bring positive, 

rapid  outputs . The concept is that the investor and his team must support the 

rehabilitation and management of the plant on his account for a share of 

production for a negotiated period of time. 

 

The strong points of these opportunities are  :-  

 

1- .Increased local demand for products. 

2- .Availability of trained and experienced manpower 

3- .Availability of local raw materials 

4 .Adequate investment legislation and conditions favorable to the agreement 

5- .Rapid revenue on investment. 

The Ministry of Industry expresses its willingness to assist you in clarifying all 

that is necessary, as well as facilitating visits to factories (if necessary ) . 

Please kindly submit your offer within the validity date   /   / 2018 

 

 

 

contact details 

Tel .: 00964 1 8162006 Ext. 3127, 3122 

E-mail:: invest@industry.gov.iq 

Mobile: 00964 7901 455 068 

Address: Ministry of Industry Investment Department / Street Struggle 

Baghdad, Iraq 
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Introduction 

1-Introduction 
     The State Company for Drugs Industry and medical  Appliances - Samarra - 
Iraq - is one of the companies of the Ministry of Industry - one of the most 
important companies in the pharmaceutical industry in the Middle East for its 
good history in the pharmaceutical industry and the adoption of good GMP 
manufacturing rules  ; it also produces according to the  global pharmacopeias 
(BP and USP in particular)  .  It is worth noting that the company has obtained 
the ISO 9001-2008 certificate from 2013 from the Australian company FAXL 
by  the UAE (BM TRADA)  ; and aspires to renew it to (ISO 9001-2015) by the 
end of 2018 as well as  adopting   the ISO certificate (environment) ISO 14001 
by the end of  2018. 
The company produces medicines and medical appliances depending on: 

1- Samarra Factory: - It is the base  on which the company depends to 
produce  almost  more than  (250)  pharmaceutical products :  (tablets, 
capsules, suspensions, , powders,  oral drops,  ointments,  creams, 
suppositories, ampoules, eye drops، disinfectants and vials . 

2- Baghdad Factory: Produces Nitrous oxide (N2O), Oxygen (O2), scientific 
glass and empty glass ampoules ;  and the file of the factory is  under 
study in the Ministry for the purpose of  investment intention .  

3- Babel Factory: Produces disposable medical syringes , medical O2   and 
feeding bottles .  It was displayed for investing in 2016 . 
 

   The company HQ  is located in Samarra ,  and the company has a research and 
development department. 
 
  Despite the difficult circumstances of the last two decades,  due to deteriorating 
security conditions, the company continues to provide the best service through 
its employees' efforts . 

 2-Factory History: Historical information about the establishment of the factory 
        - Date of establishment of the factory: - 1962 
        - The main executing company of the factory: 

 The mission was carried out in accordance with the technical and economic 
agreement between Iraq and the Soviet Union in 1959 and continued until 1969 
when experimental operation began in 1970. 
Here we must note that the company did not stop but for only a short time (about 
a month) at the beginning of the last war in April 2003. 
 

Expansion and additions- : 

Project implementation included the primary operation as follows :: 
1- Implementing the construction of a specialized integrated plant for the 
production of capsules and tablets, which was completed in 1991. 
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2- Expanding the storage of medicines by the company and adding new stores in 
1995. 
3- Construction of two refrigerated warehouses for the preservation of  raw 
materials  ; the first was completed in 2002, and the second stage is expected to 
be rehabilitated. 

4-  A committee was formed by the departments concerned (quality control - 
ISO - maintenance - stores) for the purpose of preparing the stores to obtain 
the certificate (GMP) in 2016. 

5- Completion of a special building for the plastic containers plant, which was 
completed in 1999 

6- Maintenance for the Department of creams and ointments as well as eye 
drops in 2016 in accordance with the requirements of quality to obtain the 
ISO certificate. 

7-  maintenance for the division of vials for the production of sterile antibiotics 
for intravenous  and muscular injection in accordance with the requirements 
of quality to obtain the ISO certificate and start the experimental operation 
and now waiting for the arrival of raw materials and rubber  sterilized cover 
to begin the typical production . 

8- Implementation of the plastic plant : in 1995 to produce plastic stoppers . 
 **There is a study to invest it as a printing house (civil limited company) 
9-  The quality control building has been rehabilitated between 2005 and 2011 

in accordance with the quality requirements to obtain the ISO certificate. 
10- Construction of a building for the Board of Directors in 2005. 
11- Maintenance for the sterilizers building in 2005 and in accordance with the 

requirements of quality to obtain the ISO certificate  ..  
12- Construction of an annex to the Department of syrups in 2005. 
13-  Comprehensive maintenance for the syrups department and in accordance 

with the requirements of quality to obtain the ISO certificate. 
14- The company has additional stores in the area of Tharthar - Samarra received 

from the Ministry of Agriculture for additional storage. 
15-  The company owns a three-storey building in Amman - the Hashemite 

Kingdom of Jordan. 
16-  The company owns large stores in Baghdad - Al - Amriya district - 

exploited for drug marketing purposes 
17-   The company owns a three-storey building in Baghdad - Uqba bin Nafi 

Square. 
18-  A building was constructed for the health center in the company , completed 

in 2009. 
19- The company owns a nursery house  within the neighborhood near the 

company. 
20- There are two banks in the company, a government bank and a private one  

within the company's buildings. 
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21- Completion of a new building to manage the pack-packaging and reserve 
stores at the company headquarters. 

22- Comprehensive maintenance according to ISO quality requirements and 
requirements of GMP system for the sterilized hall of Otobak and the start of 
experimental work . Currently , we are waiting for the arrival of raw 
materials and  sterilized rubber stoppers  to start the typical production. 

23- Completing the works related to the establishment of the write-off 
warehouse at the company's headquarters. 

24-  A new line (automatic operation) was set up for the department of glass eye 
drops and the start of the normal production in 2015 , and the pack- 
packaging for  four preparations (packet and leaflet ). 

The main suppliers of machines and production lines in table (1) 

Table 1: Main Suppliers 
NO Company Nationality 

1 Bosch packaging U.K 

2 CAM Italy 

3 GEA-Couroy Belgium 

4 IMA Italy 

5 MG2 Italy 

6 Pure Aqua USA 

7 Britsh rima U.K 

8 Delam Italy 

9 Comas sri Italy 

10 Tecninox Italy 

11 Olsa Italy 

12 Air Pac India 

13 Iamar  

14 Sejong Korea 

15 Hoonga Korea 

16 Dott Bonapace Italy 

17 Marcheginigroup Italy 

18 Perkin Elmer Swiss 

19 Shimadzu Japan 

20 Karl Fisher Germany 

21 Met Rohm Germany  – Austria 

22 Hit zinger Austria 

23 Nicomfic Italy 

24 Dry Ton U.K 

25 A.M.R.P Swiss 

26 Cocculini Italy 

27 Omos Italy 

28 Apex Italy 

29 Winkworth U.K 

30 Ahas Copco Belgium 

31 Marcides Turkey 
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Design capacity as shown in Table (2) 

 

3 - Factory information and production lines 

a: Factory location 

Located in the south  of Samarra , 120 km north of Baghdad, along near the 

famous spiral minaret in Samarra (Al-Malwiya) . The factory  area is 520,000 

square meters - the area of buildings is 70,000 square meters. 

1- The factory is 5 km away from Baghdad - Mosul main road  and only 500 

meters from Samarra- Kirkuk road . 

2- It is about 700 kilometers to the south  from the port . 

 Dept. Unit 
Price in Iraqi 

dinar/1000 

Design Capacity 

Annual capacity Value / Million ID 

1 Tablets 1000 tabs 16900 2419000 40881.1 

2 Capsules 1000 caps 33000 691000 228.03 

3 Syrup 1000 bottles 482000 87840 42338.88 

4 Oint.& Cream 1000 tubes 375000 28800 10800 

5 Oral drops 1000 bottles 320 000 12000 384 

6 
Eye drops 

(plastic &glass) 
1000 bottles 426000 11551 4920.726 

7 
Suspensions 

&powders 
1000 bottles 568000 13000 7384 

8 
Disinfectant 

solution 
1000 bottles 2500000 1950 4875 

9 

Oral 

rehydration 

salts 

1000 sachets 120000 14000 1680 

10 Ampoules 1000 ampoules 100000 20160 2016 

11 Vials 1000 vials 392000 30000 11760 

12 Suppositories 1000 supp 25000 13000 325 

 Total    127592.736 
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3- It is  2 km awayfrom the railway station of Samarra. 

4- It is 2 km to the east of the power plant in the city of Samarra (hydroelectric 

power), and about (90 km) from Baiji oil refinery to the north 

5-The factory is located within the borders of the municipality of Samarra, 

which is one of the main cities in Iraq for its historical and religious status. 

b-  Services  available : compressors ,  electric stations ,  steam boilers and 

equipment  in use  

 The company owns a water purification plant on the Tigris River providing 

water for human consumption and production processes, by capacity of  

(280m3/h) 

- Ion-free water station  :-  

It provides ion-free water used in the preparation of pharmaceutical products 

according to international standards. There are two stations for the production of 

non-ionic water. The first is British (Permotet) , which operates at half the 

capacity of  (5m3 / h.) . The second is American ( supplied by Pure Aqua  

Company,  within the contracts of 2011) by capacity of  ( 10 m3 / h.) . 

- Waste water treatment plant 

It  treats  industrial waste water resulting from industrial processes and pumps  it 

into the river through special pipes as follows: 

1. Basin of equalization : - This basin is where the  waste from the 

production sections is collected, which will be pumped to the treatment 

plant through pipes prepared for this purpose. 

2. Treatment station : - Established in 2002, designed and implemented by 

the consulting office of the University of Mosul in cooperation with the 

project management of the Company . The role of this plant is to do 

biological treatment for industrial waste water that comes from the basin . 

And it includes the following :  

a-Fats removal unit ,  

b- Biological treatment unit , 

c- sedimentation basin. 

d- Solid Deposition Basin. 
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This station's aerators  need to be rehabilitated  to treat the high percentage of 

the COD & BOD test .  In addition , the station  is  ill-located  

-electricity Power  

- The Power required to operate the plant is (10 MW) (feeder 11 kV) 

- There are two types of stations (main and secondary) that feed the company 

with electrical current from the national network , (and the minimum  power 

required to operate the factory  is  5 MW) 

- The installation of a new distribution station type Schneider  of Turkish origin 

(model 2014)  inside the company instead of the old Russian station, receiving 

voltage (11kv), and output (380 volts). 

Requirements are  :-  

a-Purchase  half-mega generators for sterilized halls. 

b- Construction of a power plant consisting of 4 units and a capacity of 8 MW to 

cover the needs of the plant when the national power cuts off . They are 

operating by fuel oil . 

• Contract was signed to set up these generators with a capacity of 8 MW with 

the General Company for Electrical Industries - Waziriya and 90% of the 

contract value was paid and the completion rate reached 70%  . 

The table shows the main transformers (3) 

Notes  Qty Origin Specification Transformer 
capacity 

No 

  7 Russia  In door 1000KVA 1 

 3 Iraq Out door 1000KVA 2  

 1 Japan  Out door 1000KVA 3 

 2 U.K Out door 1500KVA 4 

 3 Germany Out door 630KVA 5 

 1 Japan Out door 600KVA  6 

 2 Turkey  Out door 250KVA 7 

 

 *The input voltages from the main transformers are (11KV) 

   * The voltages provided by the main transformers are (400 volts) 

   * The number of sub-stations is (3) 
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Generators: - Generators available are as shown in Table (4) 
Design power - 
available energy 

Production 
site 

Operation 
date inside 

the 
company  

Origin Machine 
number 

Machine name T 

Operating amount 
during the hour 

Al Zahrawi 
Building 

1992 English 89-116 The birth of Komenz 
bit Bao 1 

1 

1114KVA --- 
KVA890 

Al Zahrawi 
Building 

1992 English 90-116 Cymbazant Bau 2 
Generator 

2 

KVA1114 ----- 
KVA890 

Ibn Hayyan 1982 Austrian 
American 

91-116 Generator of 
Humming Hummer 

3 

KVA500 --- The 1982 Austrian 
American 

92-116 Birth of Kemenz 
Hetzinger 2 

4 

KVA500 ---- 
Unemployed 

under 

Company 1982 Austrian and 
Swedish 

93-116 The birth of Heidi Mra 
Hetzinger 

5 

Repairs Company  Austrian and 
Swedish 

94-116 The birth of Heidi Mra 
Hetzinger 

6 

KVA1900 --- idle Company  East Germany 95-116 Generator SKL 7 

1900KVA --- idle Company  East Germany 96-116 Generator SKL 8 

KVA1900 --- idle Company 2009 West German 97-116 Dütz generator 9 

KVA500-idle U character 
stores 

2004 English French 98-116 The Generator of 
Cummins 

10 

KVA1000 --- idle Kirkuk stores 1994 West Germany 1 The generator of 
Mercedes 99-116 

11 

KVA100-KVA80 Security fence 2009 American 100-116 Caterpillar generator 12 

 

Steam boilers 

   The company has two steam boilers (Los Philippe) / German origin / 1986 

model / capacity (10 ton / hour) /6 bar pressure for each boiler . As shown in 

Table No. 5   

And a new Italian steam boiler equipped by the Italian company 

(Technotermica) with a capacity of (10240) kg / hour at  pressure of (12 bar)  . 

General specifications are shown in  table (6) below : 

Table of specifications No. (5) 

Dimensions CAPACITIES 

Chimney 

mm ø 

Smoke 

outlet 

socket 

mm ø 

Oil Consumption 

At 100% Load 

Thermal capacity 

Max. Cont. Per hour 

Model 

Steam 

Output 

Kg/h 

Heavy-

oil** 

Kg/h 

Light-

oil**Kg/h 

BHP Kw G cal 

850 750 649 624 667 6512 5.60 10000 
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Table 6)(  

125.000 Kcal/h/mg 20.5 bar Test pr.pt Italia Origin 

210 m2 H.E.Surface 21000 Kg Dry weight 9/3/2014 
manufacturing 

year 

GK6000 Model 191.7 C0 Max Teperatw Tecnotermica Company 

100017053 SN  -10 Min Temperatu 12 bar  Pressure (PS) 

 

Compressors: 

          Compressed air is provided to the production section by installing separate 

compressors within each production building. The number of working 

compressors is (11) with one compressor (currently stopped) ; it can be repaired. 

Maximum pressure is about 6 - 10 bar. Most compressors are manufactured by 

Atlas Copco (Belgium) as shown in Table (7) 

Table (7)  

 

Fire extinguishing system 

1- Central system   using water and connected to a central pumping station 

(Deluge) of British origin , capacity of 180 m3 / h has been damaged by 

indiscriminate shelling and is now idle. 

2- CO2  -Fire Extinguishing System   building (10) warehouse is under 

rehabilitation. 

3- Fire extinguishing system (Farouq system) did not enter the service because it 

is not connected to the buildings. 

Qty Air pressure bar Out put 
m3/min 

Specification Supplier NO 

2 10 12 Oil free –screw Atlas copco 1 

1 9 3 Oil free – screw Atlas  copco 2 

1 10 12 Oil free –screw Atlas  copco 3 

1 8.5 7 Oil free –screw Atlas  copco 4 

1 10 15 Oil free –screw Atlas  copco 5 

1 6 7 Reciprocating comp. Atlas  copco 6 

1 10(unemployed) 7 Reciprocating comp. Atlas  copco 7 

2 6(unemployed) 10 Reciprocating comp. Atlas  copco 8 

1 10 10 Reciprocating comp. Atlas  copco 9 
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4-There is an early warning fire system available only in the 2nd and 3rd floors of  

quality control (QC) , implemented by the company Salah al-Deen  State 

Company and has not been used by us so far. 

5- There is a powder fire extinguishing vehicle (model 1982 ) , which is broken 

down . 

6-All buildings are equipped with hand- fire extinguishers of (CO2) type . 

7-The company has two specialized fire-extinguisher trucks. 

 

 C-Infrastructure available 

Mechanical Workshop 

The factory has a specialized workshop to support production departments when 

needed . Workshop consists of the following units : 

Plumbing, carpentry, welding and turning. 

Most of the tools and machines in the old workshop were equipped by the 

Russian executing company (model 1962, 1963 and 1964) 

 

Quality control (QC) : 

It consists of the following branches : 

 1- Central laboratories include: 

- Raw material analysis laboratory: in which raw materials are examined. This 

is based on the American and British Pharmacopeias  (USP & BP) with many 

 examination methods  as follows : 

 *Verification of physical properties (odor, solubility, pack- packaging 

specification) ... etc 

 *Verification of the chemical properties of the substance according to the 

appropriate method of analysis depending on the global pharmacopeias  , and of 

these analyzes: 

- Effectiveness test. 

- Examination of loss when drying. 

- Inspection of sulfur ash. 

- Periodic specified visual inspection. 

- Inspection of specific density. 

- Acid value check. 

- Check refractive index. 

 

- Production analysis laboratories: include  :-  

 *Grain Lab  :-  
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This laboratory performs the chemical and physical tests to evaluate  each 

pharmaceutical product (tablets or granules) to meet the applicable standards. 

This item is prepared by the competent staff under the supervision of (QC 

monitoring during production) to prevent any error in the context of preparing 

for a particular production batch . 

The analysis is carried out in two stages: 

a- Semi-finished product analysis which is done immediately after the 

preparation and installation, include :-   physical examination  such as 

fragmentation, hardness, weight change, fragmentation and melting. 

 

b-  Verification of the chemical test: - Measure the ratio of the substance 

(effective), and check the solubility and homogeneity of the dose, solubility as 

well as other tests according to the approved drug pharmacopeias  

 

-- The final product   :--  

All the above analyses are performed in addition to matching all the information 

included in the external appearance of the product and editing the final product 

analysis certificate  (FP) . 

 

Laboratory of antibiotics- : 

It checks all antibiotics received by the company as raw materials and then tests 

the preparations in all stages related to this type of preparations. 

 *Lab of ointments, creams, and eye drops. 

Performs all chemical and physical analysis of these preparations  both  semi-

finished and finished  as per certified pharmacopeias . 

 

 *Laboratory of syrups, liquid suspensions and oral drops :  

These laboratories follow the same procedures as in the hard discs  lab but vary 

according to the requirements of analysis of these preparations. 

 - Analysis by devices Laboratory : 

The laboratory performs chemical analyses that require laboratory developed 

equipment  such as  device (TR.GC.HPLC) for chemicals and pharmaceuticals 

based on the authentic pharmacopeias . 
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Water Laboratory 

All types of water are tested in the company either from the de-ionized and 

distilled water plant and  according to specifications. Analysis of several tests : 

- Heavy metals ratio. 

- Calculation of calcium and magnesium ions. 

- Calculation of chlorine 

- Measurement of conductivity  . 

- Measuring  (SiO2) ratio 

- Analysis of industrial effluents. 

 

Lab of pack-packaging :  

- Inspect all packaging materials for all the company's products such as 

glassware,  ointment  and creams tubes ,  empty gelatin capsules and empty 

glass ampoules. Aluminum foil, plastic sheets, labels  etc. 

 

Microbiological Laboratory (microbiology) : 

a - Examine the raw materials to ensure that they are free of  bacteria, fungi or 

yeast where the raw materials are first to be    examined and then 

pharmaceuticals according to the approved pharmacopeias . 

b - Examination of environment and sterilization : 

- Assessment of the average contamination in sterilized production halls and 

other production halls , 

- Conducting inspections of water pollution (distilled water and de-ionized water  

- Examination of sterilized preparations and confirmation before they are 

released to their final stages. 

c- Measuring effectiveness: 

     It deals with the effectiveness of antibiotics as raw materials, semi-finished 

products and as  final product. 

 

  Laboratory of Pharmacology- : 

a-  Toxicity testing using special types of mice and rabbits by giving them 

specific doses of the required substances according to approved pharmacological 

constitutions. 

b-  Pyrogen test by injecting specific doses of laboratory animals from the 

required substances according to approved medicines constitutions. 
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Laboratory of control during production: 

The aim is to control the product at all stages to detect any defect in quality 

during any stage of production. 

 

d-  Raw materials used in production (local - imported) and their 

percentage in production : 

 

 -Availability of raw materials  

Most of the raw materials are imported from abroad and from various 

international sources, and their availability may lead to increased production 

capacity under normal conditions. The company's needs of raw materials are 

different and varied , which may reach (2500) items . 

 

- Raw materials 

The company produces medical drugs by (250)  various pharmaceutical forms, 

using raw materials, packaging materials and active materials by about 2500 

items in different units of measurement (kg, liter,  ton, gram, meter, number, 

etc.). Table (8) shows an example of a batch of 1.2 million capsules of 

erythromycin 250 mg. 

 

Table (8) 

Cost Number of items Materials 

17289315125 JD 401 Raw materials 

5665332432 JD 128 Fill 

4202168966 JD 827 Packaging 

3331967140 JD 7229  Backup 

 

(Table 9) Production Example 

Cost $ Qty Item No. 

35865 352.32kg. Erythromycin  Ethyl Succinate 1 

108 80kg Secondary materials (S.D.I) now how 2 

3480 1200000caps Empty gelatin capsules 3 

1150 4200 M Blister (P.V.C) sheets 4 

1350 4200M Aluminum  Foils 5 

8064 420Box Box  XVB 6 

8 800  meter Closer Tape 7 

50 300liter De ionized water 8 

300 300liter Ethanol 96% 9 
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c-  design capacity 

It represents the capacity of  the production lines at the beginning of the 

installation as shown in Table (10) below: 

Table (10) 

Qty.of annual 
design capacity 

Unit Item NO  

2,419,000 1000 tabs Tablets 1 

691,000 1000 caps Capsules 2 

87,840 1000 bottles Syrups 3 

28,800 1000 tubes  Ointments & creams 4 

12,000 1000 bottles Oral drops 5 

12,000 1000 bottles Eye drops    (plastic &glass) 6 

13,000 1000 bottles Suspensions &  powders 7 

1,950 1000 bottles Disinfectant solutions 8 

14,000 1000 sachets Oral rehydration salts 9 

20,160 1000 ampoules Ampoules 10 

30,000 1000 vials Vials 11 

28,000 1000 supp Suppositories 12 

2003 Liter Oxygen gas- Baghdad factory 13 

80000 Syringe  Medical syringe- Babil factory 14 

 

90 % of the design capacity was adopted to calculate the target capacity 

 

f- Targeted energy : 

It represents the capacity that the company aims to achieve through the investor 

after rehabilitation . As shown in table (10) 

Table (10) 

Target capacity  

Designed annual 

capacity for 2015 

(Unit *1000) 

Unit Item No. 

2177100 2419000 Tabs Tablets 1 

621900 691000  Caps Capsules 2 

79056 87840 Bottle Syrups 3 

25920 28800 Tubes Ointments & creams 4 

10800 12000 Bottles Oral drops 5 

10800 12000 Bottles Eye drop 6 

11700 13000 Bottles Suspension powders 7 

1755 1950 Bottle Disinfectant  Solutions 8 

12600 14000 Sachets Oral rehydration salts 9 

18144 28000 Amps Ampoules  10 

27000 20160 Vials Vials 11 

25200 30000 Sups Suppositories 12 

1802.7 2003 2003 Plant Baghdad O2 13 

72000 80000 8000 Plant Babylon Syringe O2  14 
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Note: 90% of the design capacity was adopted to calculate the target capacity  

 **The ratio of the company's production value is calculated according to the 

last selling price (in that time). 

g - The expected time to complete the rehabilitation  according to the 

company plan: 

- Rehabilitation of a period not less than (one and a half years) to achieve the 

goal  

h- Production achieved during previous years: 

     The quantities of production achieved during 2017 and targeted for 2018 are 

shown in Table 11-12. 

 

Table (11) : Realized capacity in 2017 and Design capacity for 2018 

 

      

 The company has adopted the international standards of modern manufacturing 

and analysis according to  British, American and European pharmacopeias in 

order to maintain the positive and bright aspects of  its career ; as the products 

affect human health . It  always strives to serve people . We show herein some 

of these products in terms of pharmaceutical forms and design capacity : 

Product 
*1000 
Units 

The    
Internatio

nal 
Standard 

Annual 
Design 
capacity 

 

Available 
capacity  

  

Actual 
capacity 
2017 

planning 
capacity 
2018 

Target 
capacity  ( 
** ) after 

rehabilitatio
n  

Tablets USP,BP 2419 000 1693 000  340950  900 000 2298050  

Capsules USP,BP 691 000 449 000 172606 200000 656450  

Syrup  USP,BP 87840  57096 6732 30680 834480  

Oint.& Cream/tube USP,BP 28800 20000 8926 20000 27360  

Oral Drops USP,BP 12000 7200 0  2000 1140  

Eye Drop  USP,BP 12000 6900  1782  6000 1140  

Powder For 
Susp/bott  

USP,BP 13000 7800 4507 6000 12350  

Disinfectant/leters USP,BP 1950 1950 190 700  1567 

Ampoules USP,BP 20160 12000 0  2000  19152  

Vials  USP,BP 30000 18000 17 5000  28500  

Oral Dehydration 
Salt/sachet 

USP,BP 14000 8400 55  2500 13300  

Suppositories  USP,BP 13000 7800 1480  5000  12350 
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Table (12) 

T Product Type the factory Design capacity 

1 Tablets per thousand tablets Samarra (2,419) million / year 

2 Capsules Samarra (691) million capsules / year 

3 Syrups Samarra (87,840) million bo(les / year 

4 Ointments and creams Samarra (28,800) million tubes / year 

5 Oral drops Samarra (12*0) million bo(les / year 

6 Eye drops Samarra (11*551) million bo(les / year 

7 Powders and Powder Samarra (13) million bo(les / year 

8 Oral salts  (R*O*S) Samarra (14) million sachets / year 

9 Ampoules Samarra (20,160) million ampoules / year 

10 Vials Samarra (30) million vials / year* 

11 Suppositories Samarra (13) million tons / year 

12 Disinfectants Samarra (1*950) million liters /year 

i- Production specification : 

It relies on international pharmacopeias as follows  :-  

- The British Pharmacopoeia (BP98, BP2000, BP2013)  , USA  ( USP 23, 

24, 30, 37) and other pharmaceutical constitutions in the world. It also 

deals with the specific specifications of the company, which are 

considered as a part of how to design by research and development aspect. 

It determines the manufacturing  of pharmaceutical preparations, 

determines their specifications and follows up the therapeutic activity in 

cooperation with the company's quality control , in conformity with the 

global  pharmacopeias and international standards  available as references 

when needed. 

j-- Number of Employees : 

- Number of employees of  Samarra plant and marketing stores in Kirkuk, 

Ameriyah, Baghdad  Information, Baghdad commercial, and Sulaymaniyah  

Information  as well as the company headquarters, as shown in table 13. 

Contracts for daily wages (260) 

- Daily-contractors  salaries of 37,649,600 Iraqi dinars for the month of 

December 2016 and the salary of permanent staff during the month of December 

2016 as shown in the following table: 
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Table 13 

the number Average monthly salary / JD Total monthly salary / JD 

2665 630429  1,760,790,250 

 

Economic information -4  

of investment opportunities : Strong points –A 

   The company has a leading position in the production of medicines in Iraq and 

throughout the Arab region. It enjoys an excellent reputation locally and in the 

Arab world and has been able to export its products to more than eight countries 

including the former Soviet Union (Russia) during the eighties of the last 

century. Though , imposing embargo on Iraq  affected directly the  sales volume. 

 However, economic elements were not affected. These elements are 

summarized as follow :: 

1- The high quality of its products which depend on the British and American 

pharmacopeias . 

2- Implementing a comprehensive quality control system (to watch quality) at 

all stages of production. 

3-Availability of scientific cadres with high technical and administrative 

expertise through the long history of the company as well as the availability of 

active labor men . 

4- .Use of raw materials from reliable sources based on international 

pharmacopeias . 

5- All machines and tools used in the production process are of  high efficiency 

procured from specialized sources known in the pharmaceutical industry, such 

as Italy and England, as shown in Table (1) . 

6- The company has properties  and large spaces that enable it to expand and 

develop its work. 

- The company owns a large building in the Jordanian capital Amman which 

may give a good opportunity to export its products in case of normal conditions. 

The building consists of three floors ready for use in storage, propagandizing  

and advertising for the company and others. 

- The company owns a large building in the capital Baghdad - near the  Oqba 

Ben Nafie Square . The building consists of three floors ready for use in 

multiple purposes 

- Stores with good storage areas in Qalaa (Citadel ) area - west of Samarra. 
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- The company owns large stores in Ameriya - Baghdad for marketing drugs 

. 

But there are factors that have caused the following economic problems: 

1- dumping the local market with  low-quality medicines of different origins 

(Chinese, Indian, Iranian and Syrian ) of low-effectiveness  and cheap. 

2-  The absence of a system to protect the national production, which was 

applicable before 2003. 

3- Production costs have recently increased as a result of: 

a - deterioration of electricity, raising the price of fuel that is purchased to run 

generators to operate the 

production lines due to frequent cut-offs of the national network. 

b - The rise in prices of raw materials due to the high cost of transport with the 

reluctance of companies to participate in 

tenders because of the circumstances of the country, which necessitated the 

presence of intermediaries. 

c - The conditions experienced by the country after the entry of terrorist groups 

on 10/6/2014 and the consequent 

       lack of security and financial crisis 

4- Lack of financial support by the state to confront economic problems. 

Despite all the economic conditions, the company still enjoys the confidence of 

local and regional consumers 

 

 -The amount of domestic demand 

1. Currently ,the production of the company covers a small share of the 

needs of domestic markets . The company has a large building in Jordan - 

Amman gives it a good opportunity to export its products in the case of 

normal conditions. 

2.   Resorting to the provincial councils in order to market the products of 

the company and to cover the needs of health departments in the 

provinces. 

3. Availability of scientific cadres with high technical and administrative 

expertise through the long history of the company as well as the 

availability of active labor  men . 

B) Labor force salaries 

 Number Average monthly salary / JD Total monthly salary / JD 

2665 630429 1,760,790,250 
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C) -Selling price (market price) 

As shown in Table (14) 

Note: Prices per 1000, unit (USD = 1200 exchange ID) with an example of each 

pharmaceutical form 

Table (14) 

T Product Type Average price of selling 

(SDI)products  ($) per 

1000 

Average price of selling 

imported products ($) 

per 1000 

1 Tablets / various types 16,730 38*00 

2 Paracetamol 500mg Tablets 9,615 38*00 

3 Capsules 38*307 61*67 

4 Amoxicillin 250mg capsules 50 61*67 

5 Oral Drops 409*203 717*95 

6 Antispasmine Oral Drops 653*846 717*95 

7 Suspensions / Powder 566*923 822*35 

8 Amoxicillin Powder 125mg 500 822*35 

9 Syrup 481*538 600 

10 Coldin Syrup 576*923 600 

11 Creams & Creams Ointments & Creams 392*307 580 

12 Dermodin ointment 369*230 850 

13 Betnosam cream 369*230 850 

14 Powders 566*923 822*35 

15 Citrogran G*Powders 769*230 822*35 

16 Ampoules 143*846 380 

17 B-plex Ampoules 192*307 380 

18 Eye Drops 586*953 502*74 

19 Samaphenico Eye Drops l 769*230 502*74 

20 Disinfectants 2419*230 3256 

21 Septol (1Litre) 3269*230 3256 

 

D-The Estimated Cost of Rehabilitation of Samarra Drugs Factory: 

The cost of rehabilitation (100) billion Iraqi dinars to carry out the following 

actions: 

1
st
-  Civil works:  including the rehabilitation of the factory and the construction 

of new buildings 

2
nd
-  Purchasing new machines and production lines that  will be determined in 

due time .  

E- The period of redemption of the capital : (3) years and (6) months. 

H- Break-even point : 70% 

J - Simple rate of revenue : 19% 

Annual profit : 18 billion Iraqi dinars. 

5-  .Description of the plant and the production process 

Samarra  drugs factory consists of the following production divisions classified 

according to the pharmaceutical form. 
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1. Department of tablets : to produce different forms of  tablets . 

2.  Syrup & Suspension Department : to produce different forms of  

suspensions and syrups . 
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3- Antibiotic Department for the production of antibiotics (capsules and 

suspensions ) 
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4-Department of Oral drops to produce oral drops for infants 

 

 5. Powders Department : To produce 

- Various powders of antacids and salts  oral dehydration. 
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- Antibiotics powders for infants  

 

6-  Non-ionic water production department. 

7- Plastic Section. For the production of plastic caps. 

8 - Department of ointments and creams, for the production of ointments and 

creams (skin and eyes) 

 
 

9 - Eye drop Department  :  to produce eye drops. 
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10 - Department of Auto-pack  :  for the production of vials for intravenous and 

muscular injection 

11 - Department of ampoules : for the production of ampoules for intravenous 

and muscular injection 
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12t :  Antiseptic Department : for the production of shampoos and 

disinfectants. 
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  Raw materials are received  to produce the batches  of the appropriate drugs 

and under the supervision of quality control from the beginning to end , in 

conformity with world pharmacopeias . After feeding the raw materials  to the 

production departments,  preparing the start-up process according to the 

knowledge secrets of each product under the supervision of the QC staff (control 

during production ) . 

- After the completion of preparation of the batch , the pharmacist selects 

random samples of the semi-finished product for analysis and issues a certificate 

of analysis after the completion of the chemical and biological tests 

- Being conformed to the  approved pharmacopeias , the product shall be 

launched and the pack-packaging stage shall begin for the purpose of packing or 

packaging in bottles, tubes, empty capsules or tablets (following the knowledge 

secrets of each preparation ) . 

- The tablets are then wrapped using aluminum foil and a type of medical plastic 

sheet after printing a complete data of the product on aluminum foil. 

- The pack-packaging stage shall be under the supervision of the quality control 

in a complete and continuous manner to approve the release. 

6- .Works required for rehabilitation according to the company's plan 

First: - civil engineering works 

1-  Completion of the rehabilitation for the QC in conformity with (GMP.( 

2-  Comprehensive maintenance for the building of Ibn Sina  including : 

Department of antibiotics - Department of syrups and suspensions  - oral 

drops and Department of solutions  according to the rules of (GMP) and 

quality standards (ISO) . 

3- Comprehensive maintenance for  Ibn Hayyan building: Department of 

powders ,  Ampoules , Departments of vials  and ointments , in 

accordance with the rules (GMP) and quality standards ISO 

4-  Comprehensive maintenance for the Zahrawi building  including the units 

of : preparation ,  pack- packaging , compressing in accordance with the 

rules of (GMP) and quality standards (ISO) . 

5- Install a new line of eye drops and start the standard production and pack- 

packaging of four eye drops  products (package & leaflet) 
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6-   At the powders department a 5g-sachet Strokran was designed  and a packet 

holding 6 sachets . The production experiment has succeeded , and we are  

waiting for the start of the typical production in 2016، 

7- Comprehensive maintenance for the  service buildings (mechanic workshop, 

power plants, steam boilers, water treatment plant, industrial safety, as per the  

ISO quality standards and GMP . 

8- Comprehensive maintenance for  stores (cameras were installed for some 

stores where the matching system was linked between the stores ,  planning , the 

information center and the factory. The electronic transplanting  program, which 

is the recognition of the balance of the material and exhaustion  of its  quantity 

by notifications It is under study, as  a committee was formed by the 

departments concerned : ( projects, quality control, ISO, maintenance and 

stores) for the purpose of preparing the stores to obtain a certificate (GMP) . A 

chemicals  management room was built  inside the store ز   

The completion of the work of  sub- ceilings in the management of stores 

meeting  the ISO quality system 

9-  .Maintenance  water networks and water purification plant 

10- Construction of the services  tunnel  to protect water networks and 

electricity networks and maintenance of sewage networks. 

Electricity and sewerage networks maintenance. 

Here are some of the projects proposed below: As shown in Table (15) 

 

Table (15) 

S The project 

1 Tube production line for ointments (aluminum  & plastic) 

2 Rehabilitation of power distribution station 

3 Building refrigerated  stores 

4 Liquid vial production line and insulin  

5 Powder Filling Line 

6 Aluminum cap production line - Samarra factory 

7 Factory for intravenous solutions - Baghdad factory  

 

Achievements for the years 2014-2017 

Achievement  Date Abstract of achievement Financial revenue 

Construction and 

completion of the final 

stages of the anti-

biotics building project 

2014/2017 Construction and completion of the 

final stages of the antimicrobial 

project, which is currently under 

implementation in accordance with 

the directives of (cGMP) 

Develop the productive 

environment and 

overcome the health 

observations and 

increase the financial 

revenue 
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Rehabilitation for a 

number of sections of 

the company 

2014-2017 A number of sections of the 

company ( tablets,eye 

drops,ointments,syrups,stores)have 

been rehabilitated according to the 

Ministry of Health's comments to 

develop the productivity 

environment and increase the 

financial revenue* 

Develop the productive 

environment and 

overcome the health 

observations and 

increase the financial 

revenue 

Establishment of 

residential units for the 

employees of the 

company 

2016-2017 A contract was prepared by our 

company with Safih  Jebel Ali  

Contracting Company under 

contract 1 / AS / Investment / 2016 

and the work was started in mid 

2017 

Job stability for 

company employees 

Al Atheer contract for 

the investment and 

operation of Babylon 

Medical Syringe 

Factory 

2016-2017 Rehabilitation of the syringe factory 

in Babel in accordance with the 

rules of (cGMP) under contract 2 / p 

/ investment / 2016 for the 

investment and operation of the 

plant 

Develop the productive 

environment and 

overcome the health 

observations and 

increase the financial 

revenue 

Completion  new drug 

compositions 

2016-2017 20 new pharmaceuCcal products 

have been completed with good 

financial revenue and effective 

therapeutic action 

Develop new and 

existing products 

Installation of new 

production lines 

2016-2017 The installation of many production 

lines in line with the global 

development of the pharmaceutical 

industry and to cover the need of 

the market 

Improve product 

Improve quality and 

increase available 

production capacity 

 

 **Machines and lines that have been provided or the contracted ones ,  and 

rehabilitation works within the allocations of the investment plan: 

 

- Ampoule line supplied by Italian center (completed) 

- Rehabilitation of powder department 

- Rehabilitation of eye drops department (glass drop line) - (completed) 

- Rehabilitation of the vertical warehouse (under construction) 

- Rehabilitation of Antibiotics Department - (under completion) 

- Rehabilitation of the powder section requires reconsideration of the 

distribution of lines for the purpose of setting up a line of production of 

antibiotics (Cephalosorin) in accordance with the instructions  of the Iraqi 

Ministry of Health, which isolates the products Cefalusiorin for (Benslifat) 

- Capsule Blister Machine by Hoonga Company (supplied) 

- Blister lines + Packet for grains packing   (6 in number)  - Korean / by Hoonga 

company - (supplied) 
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- Grain  coating machine - Sejong /Korean ---- (supplied) 

 - Two Label Machines -  (supplied) 

-  Two capsule filling machines from Sejong /Korea  (supplied) 

-  Spare parts from the Italian company IMA  (supplied) 

-  Sterilizers filling line of Korean origin ................. supplied 

-  Liquid suspensions Filling line  of Italian origin / 

Company AMRP-CAM ....... supplied 

- Ampoule blister Packing Line of Italian origin from Famar Pack , (supplied) 

-  Two lines of  blister  +  packet for capsules and grain packaging   - Italian 

from Famar Pack  ( supplied ) 

- Mixing and granulating machine with accessories , (supplied) 

-  Two Machines for filling ointments and creams /Italian , (supplied) 

-  Four Electricity Transformers , ( supplied) 

- Powder filling line  of Italian origin /  .AMRP – CAM Company , (supplied) 

 

 

7- Investment concept    : The investor shall carry out the rehabilitation 

of the plant in a manner equivalent to the worldwide modern 

technology  , and shall be responsible for management and production 

against  paying  a free share of production to the State Company 

during a period agreed upon ,  and preference shall be given to the 

investor who increases production capacity or adding new production 

lines. 

 

8- Privileges for the Investor: 

The Ministry works with the investor to obtain an investment license , by which 

the investor enjoys the privileges of the Investment Law No. 13 of 2006 and its 

amendments Law (50) for the year 2015 Article (16), which includes contracted 

rehabilitation projects ,  provided that the investor obtain an investment license 

from the National Investment Commission. 

                           

9- Environmental requirements: 

a-  The investor must obtain the comprehensive quality system ISO 14001 and 

ISO 9001 in addition to the European environmental determinants. 

b-  It is important to note the following points  :  

- Ensure high efficiency of the water treatment unit to ensure that water drained 

to the river should be  within the environmental limits allowed by Iraqi laws. 
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The processing unit and the technical study must be designed by the investor 

and approved by a consulting office in Iraq. 

- Implementation of the treatment unit for emitted gases and volatile minutes to 

be within the permissible limits. 

- The plant operator is responsible for the efficiency of operation and treatment 

and to ensure  that treated water is discharged within the permissible limits of 

the Iraqi laws . 

- Solid or semi-solid waste resulting from production processes or treatment unit 

should be treated , considering  the decomposition  of these substances and that 

effects are non-toxic to the environment ,  and the possibility that these materials 

are feeding elements  to other industries, which requires supplying two other 

plants with them ;  otherwise it must be collected and buried in the sites 

predetermined according to a specific method . 

- Environmental protection department in the province will be responsible for 

monitoring the extent of pollution of the environment and the efficiency of the 

procedures taken in the field, and the extent of compliance with environmental 

laws and regulations. 

- Polluted air from large industries must be treated according to the instructions 

of the Department of Environmental Protection in the province. 

- Waste water is discharged into the main  drain-network  after obtaining the 

approval of the bodies responsible for the sewage network ; and a  treatment unit 

should be established to serve all the industries in the region in order to ensure 

acceptable water quality , and be operated  by the competent sanitation workers 

in  the governorate. The Consultant Engineer should  be responsible for the 

design and calculations of the Unit while the Operator shall be responsible for 

the efficiency of the production processes. 

- " Environmental Protection" offices will be responsible for monitoring and 

following up  the environment in Baghdad and other governorates. 

 

  10- Legal framework 

  The legislative law in force for investment is Law No. 22 of 1997 regulating 

the work of state-owned companies. 

 *Paragraph. (3) of Article (15) of this law reads : 

"The company has the right to participate with Iraqi, Arab and foreign 

companies to carry out business related to the objectives of the company inside 

Iraq 
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11-  Special care: 

The investor should pay attention to the following points when preparing and 

submitting his offer: 

1. The objective is to rehabilitate and modernize the factory based on 

modern technology to reach the target production capacity ; and all that 

will be at the expense of the " investor " ,  against a percentage of 

production and for a specified period of time  that agreed upon with the 

Ministry of Industry and Minerals. 

2. Preference shall be given to the investor who works to increase 

production capacities or to add new production lines or both. 

3. Rehabilitation work will be comprehensive for all production lines of the 

plant, including services to ensure the operation by  the target capacity . 

4. "The Investor" , in cooperation with its supporting bodies, must be 

specialists in the relevant industries. Technical experts should be sent to 

visit the plant site to conduct a comprehensive survey to assess the 

technical requirements for rehabilitation and to gather information. At the 

same time, the Factory Management ensures  offering all sorts of support 

and help to the experts team ,  including providing data and technical 

drawings. 

5. The investment offer shall include details of the rehabilitation plan and 

the schedule of work completion , the production capacity of each stage of  

production ,  the target capacity,  the period of  investment agreement , the 

free share to be provided to the company out of the production offered by 

the investor,  and his plan in managing and operating   the plant , after the 

completion of  Rehabilitation works  (note the details of  general terms  of 

the Agreement ) 

6. The offer should  include undertaking to supply, install and operate 

sufficient power generating units to meet the needs of the plant and 

services. 

7. It is favorable that interested investors should organize a seminar for the 

project team and relevant staff to present their experiences and 

perspectives about  rehabilitation. 

8. Investor should carefully fill in the information in the enclosed data form 

(Form filling is mandatory and provided with the offer ) . 
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   12-Evaluation standards : 

     A specialized team from the Iraqi side will study all the offers submitted by 

the investors and choose the best one, and negotiate with the best bidder and 

directly prepare the contract and sign it with the Ministry. 

 **The evaluation standards for selecting the winning investor will be according 

to  :-  

1.  Ministry of Industry and Minerals' share as a proportion of production. 

2. Size and level of rehabilitation work provided by the investor. 

3. The investor's readiness to set up a power generating unit / units with 

sufficient capacity to cover the needs of the Factory because of the 

insufficiency of the national network to meet the needs of the plant. 

4. Investors are willing to keep the current workforce in the plant and pay 

their salaries and cash incentives according to the increase in production. 

5. The planned  period for carrying out rehabilitation work and  reaching the 

target production capacity of the plant. 

6. Minimum period of the investment contract. 

7. The maximum capacity  the investor undertakes to reach. 

8. The financial ability of the investor to fulfill his undertaking to 

rehabilitate the plant supported by: 

 

 •Financial statements for the past three years for him and for the supporting 

companies. 

 •A letter of support from banks and financial houses showing their potential to 

support the investor financially. 

 •Documents showing the financial capabilities of the investor's partners. 

 •Documents on the financial facilities granted by the banks to the investor. 

 

9. Technical and administrative capacity of the investor and his  partners 

(engineering companies, equipment suppliers, contractor) to complete the 

rehabilitation, operation and management of the factory  after completion 

of the rehabilitation and organizational structure of the investor / investor 

group. 

10. Similar works  by  the investor and the supporting companies ,  certified 

by  documents. 

11. The investor's willingness to comply with the general and special 

conditions in the investment file. 

12. The standard criteria (measurements) for evaluating the accepted offers 

will be according to the following grades: 
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 Reasons behind standard criteria : 

To set transparent criteria for all applicants for investment opportunities and 

urge them to submit revised plans for the rehabilitation of  plants  and get them  

to the target production capacities, which will be the basis of differentiation and 

preference  between the submitted offers . 

the 
number 

Standards Percentage % 

1 
 

Technical standards  

Target production capacity 10 50 

The volume of work described in the investment 
plan 

5 

World credit of the applicant-Company 10 

Certified information about the supporting 
engineering companies  with the investor 

10 

Documents about  main suppliers of materials, 
equipment and devices credited by the investor 

5 

Similar acts of the investor and his allies are 
documented (implementation and operation) 

10 

 Commercial standards 50 

2 The share of free production provided by the 
investor to the Ministry 

15 

Duration of rehabilitation work 10 

Financial efficiency and evaluation of the 
financial position of the company through the 
financial statements for the last three years and its 
partners and the volume of contracts and the 
amount of fixed assets for the above period 
certified by the relevant regulatory authorities 

5 

Confirmation of banks, financial institutions and 
other documents on his financial capabilities and 
partners and the amount of financial transactions 
during the last three years documented manner 

5 

Advantages offered by the investor to the workers, 
the factory and the governorate 

5 

The rate of employing  and the obligation to pay 
their dues  according to the laws and regulations 
in force in this regard 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 

Ministry of Industry and Minerals 

Information form 

• project name    , 
 • Investor (company  name ) , 
 •Legal status of the applicant company , 
 •Legal status of the company (share-holder, limited, corporation, individual 
project) , a copy of establishment  certificate  and the names of shareholders  by 
share of 30% or more of the capital  , 
 •Registered capital , 
 •Name of legal representative  , 
 •Identification ID  , 
 •Nationality , 
 •Address in Iraq  , 
 •Details of communications inside and outside Iraq , 
 •Proposed capacity of the project capacity , 
 • Commitment to comply with the technical, financial and legal requirements 
contained in the file and the manner of achieving this , 
 •The names of the technical bodies allied with documents confirming this , 
 •The name of the  financing entity/ entities with a profile of the company and 
the final accounts report of the professional  company /  companies , 
 •Description of technical expertise and technology , 
 •Previous works carried out in the area of specialization and in the process of 
implementation , 
•Signature , 
• The name , 
 • Relationship with the Company , 
• the  stamp /seal 
 •Note / answer the paragraphs marked with (*) in detail according to the 

attached forms 

 *Proposed  Production Capacity of the project , 
 *Minimum production capacity , 
      -  The  Investor answers herein to explain  his plan to modernize the  factory 
to reach the target and stages of work and timelines . 

- Within this agreement, the target capacity is : 
 
 *Investor should clarify here his technical expertise and the experience of the 
supporting bodies to carry out the rehabilitation work. 
 

     * Undertaking to abide by the technical, financial and legal conditions stated 
in this investment file and to clarify how to implement this commitment. 
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  * The names of the technical bodies allied with the documents that confirm this. 
 
 
 
 
 *Names of the funding  party/parties with the documents accompanied by the 
final accounts report . 
 
 
 
 *Technical references and experience ( credited ) 
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Second 

General Conditions 

                                                 
1. Scope of rehabilitation work. 
2. the basis of contracting. 
3. Plan of action. 
4. Benefit from the cadres of the factory during the rehabilitation . 
5. Insurance. 
6. Compliance with labor laws. 
7. Letter of Guarantee. 
8. Power generation unit. 
9. Business management. 
10. Ownership of executed works. 
11. Continuous maintenance during the contract period. 
12. Waiver of contract. 
13. Materials used in rehabilitation. 
14. Fines for failure to achieve the agreed production capacity. 
15. Monthly report. 
16. Exemption from customs duties. 
17. Materials available in the company's stores. 
18. Guardianship. 
19. Laws and regulations. 
20. Duration of contract. 
21.  Arrival , departure and residence  visas , 
22.  Forces majeure . 
23. Dispute resolution. 
24.  Care for Factory . 
25. Good implementation. 
26. Marketing products. 
27. Confidentiality. 
28. Registration of the legal entity of the investor. 
29. Final report. 
30. Common services. 
31. Liability for prior obligations. 
32. Dissolution of contract. 
33.  Production disposition  during the first year of the contract. 
34. Site delivery and effective timing. 
 

General Conditions.  

1. Scope of rehabilitation work: 

The Second Party shall undertake, under the contract, to rehabilitate and 
develop all production lines, services and production mechanisms with the 
latest possible technologies in this industry in accordance with the work 
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plan and in such a way as to ensure the achievement of the target capacity 
within a certain period. He ; can reach this capacity in stages the second 
party  determines  by his offer  the target production capacity  for each 
stage of time. 
 
2. Contract basis: 

    The contracting will be by following mechanism  : 
A. The Second Party shall perform all the rehabilitation, development and 

operation works according to the company's general plan given  in the 
investment file, with the possibility of adding any technical proposals 
that contribute to increasing the production capacity of the plant to 
higher than the targeted capacity and improving the quality of the 
product or producing new qualities from the same main product. 

B. The second party shall manage and operate the plant during and after 
the rehabilitation with the productive capacity agreed upon, including 
the supplying and transporting  raw materials, operation, assistance, 
the costs of :  water, fuel, electricity and others . 

C. The second party undertakes to provide a free portion  of production 
throughout the contract period agreed upon by both parties before 
contracting. 

D- Employing the appropriate number of workers agreed upon between 
the two parties  in such a way as to ensure the operation of the plant and 
the services in an efficient manner. The investor shall pay their salaries 
and allowances or any increase that may occur according to the laws and 
instructions in force in Iraq and grant them incentives according to a 
system of incentives related to achieving the target production capacity 
agreed upon before signing the contract . The State Company ( First 
Party) shall pay the salaries of the other employees who are not required 
by the Investor Company, and shall bear the consequences of the long-
term vacations  of  Affiliates that  agreed to be employed by the Second 
Party  , as per the accumulated holidays of the employee from his 
previous service that the employee in vacation should be  replaced . 
 

3-Plan of action 
The second party shall submit a detailed plan within two months from the 
signing of the contract, including the plan of action and a timetable for the 
implementation of the rehabilitation and development work, taking into account 
not stopping the production units from work except to the extent necessary and 
narrowly in order to maintain the continuity of production as much as possible 
during the rehabilitation  period. 
4-Utilization of the plant cadres of the during the rehabilitation period: 

The second party shall submit a detailed work plan within three months from the 
signing of the contract and in coordination with the management of the plant, 
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which shall include the maximum utilization of the plant cadres stated in 
paragraph (2) above in the rehabilitation work carried out by him. 
 
 

5-  Insurance: 

    The second party shall guarantee the insurance at one of the Iraqi companies 
for the factory with all its buildings, equipment, machines and vehicles  against 
all risks and the life of the factory employees  against the risks and accidents of 
work and the damage caused by work inside the quarry (in the case of cement 
factories) . Insurance policy will be by the names of the two parties , valid  
during the period of validity of the contract until the receipt of the plant by the  
concerned company after the end of the contract. 
 
6-Compliance with labor laws: 
The second party shall abide by the application of the laws and regulations of 
work and safety in force in Iraq. 
 
7-Letter of Guarantee: 
a) The second party shall provide an unconditional letter of guarantee within 30 
days from the signing of the contract issued by a recognized Iraqi bank such as 
Rasheed, Rafidain, Trade  Bank of Iraq, or any of  Arab or international first 
class banks or private banks and their branches   , that have received a good 
estimate or higher according to the classification issued by the Central Bank of 
Iraq . the guarantee amount shall be  (1)  one million US dollars, or the 
equivalent of Iraqi dinar. 
b) The amount of the guarantee letter specified in paragraph (a) shall be reduced 
by 50% of the value of each machine or equipment batch supplied to the factory 
in accordance with this contract until it reaches the amount equivalent to the 
salaries of the factory employees  for  3 months  who are agreed upon to be 
employed by the second party, which is considered to be duly renewed for the 
end of the contract period. 
c) In the event that the Second Party fails to provide the letter of guarantee on its 
specified contract date, the First Party shall direct 
  warning to the Second Party that the obligations under this Article shall be 
fulfilled. 
 
       Note: The basis for determining the amount of letters of guarantee: 

1- The percentage represents a value specified by the company  from   
assets  estimated according to the real value of the equipment. 

2- the number of employees of the plant and their salaries, which are 
agreed to be employed by the second party in order that the State  
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Company would be able to pay the salaries when the investor fails to pay 
the salaries, provided that the amount will be paid within a maximum of 
30 days. 

8-  Power generation unit: 
The Second Party undertakes to equip and install the electric generating units 
sufficient for the total operation of the plant and all its facilities with its 
contractual capacity and from internationally approved origins , by one or two 
stages and according to the plan of rehabilitating the plant and its needs. 
 
 
9- Factory Management: 

a)The "second party" should manage the plant from all technical, 
administrative, financial and productive aspects and shall bear full 
responsibility for this task. 
b) The formation of a Joint Coordination Committee, headed by the Director 
of the Plant (nominated by the Contracting Party) with three representatives 
of each Party, which shall coordinate between the Parties in order to fulfill 
all the obligations stipulated in the Contract in all administrative, technical, 
financial and personnel aspects. 
c) The first party shall have the right to inspect the records of the quantities 
of production and sales and any matters related to the fulfillment of the 
terms of the contract. 

10-  Ownership of executed works: 
All executed works and imported equipment for the rehabilitation remain as 
property of the Company . The second party undertakes to hand over the factory 
to the State Company after the end of the contract in good condition, and to 
work efficiently to reach the target production capacity specified in the contract, 
taking into account the natural extinction of the equipment and devices, and be 
free of any Contractual financial obligations to any party, whether public or 
private (natural or legal), in accordance with a list of all assets and signed 
records. 
 
11- Continuous maintenance during the contract period: 
After completion of the rehabilitation work, the second party shall continue to 
achieve the agreed capacity and carry out maintenance work during the period of 
the contract and undertakes to deliver the factory at the end of the contract 
period in a good technical condition capable of production according to the 
contracted capacities. 
 
12- Waiver of contract: 
The second party may not assign the contract to any third party without the 
written consent of the Minister of Industry and Minerals exclusively. 
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13- .Materials used in rehabilitation: 
The Second Party shall provide a list of the specialized and qualified (vendors) 
companies names , who supply equipment for rehabilitation  , and shall be 
subject to scrutiny and approval by the first party (the State Company). The 
second party shall undertake supplying accordingly and from the companies and 
countries that have obtained the approval exclusively. 
 
14-Fines for failure to achieve the agreed production capacity: 
a)-In case of low production capacity of the agreed plan by less than 20%, the 
investor must pay the free share of the company as per the achieved  of 
production for a period of (6) months , with his commitment to take immediate 
action to address the failure and reach to the target capacity . 
b)-In case the deviation is more than (20%), the investor must take the necessary 
measures to deal with the deviation . He will be given a period of (6) months to 
modify this deviation while paying the free quota according to the achieved 
production so that the share does not less than 20% of the target capacity stated 
In the contract signed between the two sides. 
c)- In the event that the investor can not reach the target capacity after the 
expiration of the deadline granted to him in (b & b)  above, it is necessary to 
form a committee of the parties to study the reasons for this. The decision of the 
committee is to determine the new target capacity where it will be possible to  
pay the free share after signing an annex by this share. 
d) - obligating the investor to maintain the target capacity throughout the period 
of validity of the contract and delivery of the free share to the State Company 
under the agreed rate. 
 
15- Monthly report 

The Second Party shall submit a monthly report to the Ministry of Industry and 
Minerals / Company concerned indicating the progress of the work during the 
rehabilitation and operation period until the expiry of the contract period. 
 
16-  Exemption from customs duties: 
The second party who signs the rehabilitation contract shall enjoy the benefits of 
tax exemptions and customs duties under the privileges granted by the 
Investment Law No. (13) of 2006 in accordance with Article (32) paragraph (b) 
and its amendments (exemptions from all taxes and fees) . 
 
17-  Materials in the company's storehouses : 
The Second Party shall have the right to purchase the materials available in the 
factory at the prevailing prices  determined by the company. Otherwise, the 
concerned State Company shall be entitled to dispose of the said materials as it 
sees fit. 
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18- Guardianship : 
The second party should  undertake to provide all means of lighting, control, 
fencing, guarding and security inside the factory at his expense. The company 
concerned is committed to coordination with the official authorities concerned 
with protection outside the factory limits. 
 

19- Laws and Regulations: 
The contract shall be governed by the laws and regulations in force in Iraq. The 
Iraqi courts shall have the jurisdiction to consider and decide on all cases and 
disputes arising from the execution of the contract, taking into consideration the 
means of arbitration agreed by the parties wherever they appear in the contract. 
 

20- Contract duration : 

The contract duration shall be agreed upon by the parties based on the technical 
and economical study. 
21- Visas for entry, departure and residence: 

The Ministry / State  Company shall assist the Second Party to obtain entry and 
departure visas and residence permits for experts and employees in accordance 
with prevailing rules and regulations. 
 
22-  Forces Majeure : 
a) For the purposes of the contract, "Force Majeure" means any situation or 
circumstance that is outside the will of the relevant party which he did not  
expect to occur, could not  remedy or avoid. In the event of exceptional 
circumstances, it may fall within the concept of force majeure. If a dispute 
happened between parties in interpretation of this matter , the affair will  be 
referred to an arbitral tribunal agreed by both parties to settle the matter. 
b) The second party shall inform the concerned company in writing within a 
period not exceeding 15 days from the occurrence of the circumstance and its 
details, with the appropriate proposal to overcome the said circumstance. 
c) The second party shall not be responsible for delays in the rehabilitation of 
the plant according to the contract and does not bear any obligations to the 
company concerned if the latter was caused by force majeure. The period of 
rehabilitation and the duration of the contract shall be extended by a period 
equal to delay period occurred due to the compelling circumstance. 
 

23. Dispute Resolution: 
a)- Any dispute or discrepancy  arising out of or in connection with the 
execution of the contract shall be resolved between the parties by friendly 
means. 
b)- In the absence of an amicable solution acceptable to the parties, arbitration 
shall be made in accordance with the provisions of the Civil Procedure Law or 
any other law that supersedes it in respect of matters of arbitration in Iraq. 
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24-  care over the factory :   
The second party should  ,  through works of rehabilitation, development and 
operation of the plant  ,  take care of the plant, its equipment, machinery, 
services and all its facilities, and shall endeavor to protect it from damage that 
may result from rehabilitation or operation  ; he also should take all safety 
measures during his works . 
 
25-Good Performance :   

   If the State Company / Technical Committee finds that a work is being carried 
out in the wrong way or that the material is invalid or unskilled workers or in a 
manner affecting the rest of the facilities, the second party must approve the 
written request of the committee to stop the work and address the situation by a 
bilateral meeting and come up with an agreed solution to complete that activity 
in correct   in correct manner . 
 

26- Product Marketing: 
Both parties have the right to sell their shares and the price is determined in 
coordination between the parties. 
 
27-Confidentiality: 
Each party shall maintain the confidentiality of the information and not use it for 
special purposes or disclose it to any third party except for the official parties, 
the courts and the financial authority. 
 

28-Registration of the legal entity of the investor: 

The second party is to establish a company under the Companies Law No. 21 of 
1997, which includes the investor and its partners, which will carry out the 
rehabilitation and operation of the plant, provided that the certificate and the 
company's establishment  contract are submitted to the concerned company 
within two months from the date of signing the contract and the contractor is 
obliged to transfer all his rights and obligations under the contract to the 
company which must be accepted by the State Company concerned. 
 
29- Final report: 
The second party undertakes at the end of the contract period to submit a 
detailed report aimed at assisting the Ministry of Industry and Minerals / the 
concerned company to continue to operate and maintain the plant  with the 
required efficiency (such as operating manual and storage systems , 
periodic maintenance and purchase of materials order ... etc . 
30- Common services: 
The two sides shall coordinate on the management and control of common 
services (eg water) so that such services are provided to other beneficiaries. 
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31- Liability for previous obligations: 
That the second party is not responsible for any obligations incurred by the 
factory and any claims or cases  arising from these obligations before signing 
the contract, and the company concerned is fully responsible for them, as well as 
the rights arising in favor of the  plant  before signing the contract to the 
company concerned. 
 
32- Termination of contract: 

a)-The contract shall be terminated by the company concerned under paragraph 
(14 -a) of these conditions without the need for a judicial act . The second party 
shall not be entitled to compensation for the amounts expended by him. 
b)- The contract may not be terminated contrary to the provisions of the laws in 
force or the provisions of the contract. 
 
 
33-Disposal of production during the first year of the contract: 

The second party shall submit a proposal specifying a percentage of the 
production achieved during the rehabilitation process (if any), which shall be 
provided to the State Company at the cost price. 
 
34-  Site delivery and effective timetables : 

The company concerned shall deliver the plant to the second party within a 
maximum period of three months from the date of the second party's submission 
of the guarantee letter stated in Article (7) of these conditions, free of any 
obligations or financial burdens for any party, whether public or private 
(naturally or  morally). This shall be done in accordance with inventories of all 
its assets and buildings ; and minutes of receipt and delivery of assets signed by 
the parties. 
 
Definitions: 

The following words and expressions wherever stated in this file shall mean the 
following meanings unless otherwise indicated. 
 •Ministry: Ministry of Industry and Minerals. 
• State company: means the company that runs the factory and plants and is 
owned by the Ministry of Industry and Minerals. 
 
 •Coordination Committee: means the committee that oversees the management 
of the plant. 
 



 

Advertisement 

Ministry of Industry and Minerals 

The State Company for Drugs Industry and Medical Appliances 

 

    The state Company for drugs industry and medical appliances advertises the 

investing opportunity of Rehabilitation, Modernization and operation for Samarra 

Drugs Plant .It invites reliable Arabic and foreign companies directly or their 

agents-not mediator or supported –to participate in this investing opportunity to 

rehabilitate and modernize this plant on basis of participating in management , 

production, increasing the production capacities and take part in this valuable 

opportunity as there is a considerable need for the products of this plant and its 

importance to  satisfy the Iraq market demands and for the economic Feasability and 

the realizable previliges for the investators such as the availability of the essential 

materials for production . 

It is possible to have the investment file from the Company HQ in Samarra as per 

the Companies law No. 22 for the year 1997 amended, article 15/3rd ;for an amount 

of (500,000) IDr  Unrefundable . 

       The Company will offer all the detailed information's and facilitate the visit to 

the plant. Application shall be according to the terms stated in the investment file , 

provided that applications  Should be submitted by a sealed envelope before the end 

of work time  thursday   on  12 /  7  /  2018  .  

You may visit our website : ……………… 

www.sdisamarra.com 

                                                                                       

                                                                      

                   Director Genera 

 


