کارخانه وادی الرفیدین

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی
ایران در عرا ق – بغداد

شعبه :بغداد
www.alrafidain-pharma.com
کارخانهههارورازهها یااوریاولرفی هرینایک هیاو اپیشههرا ریناااپای ههاگههرور ریناکارخانههها ههایابخههخاخصاص هیاوزههکاکهههاررا ینههها الی هرا
رورا ایاونزهانیا خصه ارورر اویهناکارخانههاررازها ا1998ارراپای خهکابغهرورا سزهیساشهراااویهناکارخانههاررا هرکا هانارکهارریا
اونزکاررارأساکارخانها ااااشرککا اییاکهاررا ینهاروراااابهروشکاکارا یاکننرار بهابنریاشاراااویناکارخانههاررا ه خاوزهکا
ااآنازها گاریاکا ه اروشه هاباشهر او ا ) (WHOعیهیناشهر ا ازهسازها انابهروشهکاجههانی ) (GMPاابااوز انرورر ایاخاباصهنعک
اا شهاا چنانابهارلی ا افقیکاکارخانهابهارلی ااجاراکاررافنهیااافنهیاکهها.سریقانظارکاجریا ازساآ ایشگا هایاکن ر اکیفیک
شا ا عروریاو ا خصصانااا جرباوزکا،ا چنانارراحا اوف ویخاااورو هاوع ارا ش ریانا یاباشر ارراجاییاکههاکارخانهها کهیا
بهابیخاو اصراکار نراو ا ینها ایا خ لفااا خص ا ایاعل یاوزکاکهابسارارار اویاررارار ا هایاآ ا شهیاکهها ازهسارالهکا
ورور ا یاشارا،ا کیا ز نرااا ع قرابهال اماوس یناناو اپیشرفکاکارخانهاااباالابررنازسحاکارگروناباا کاریاچنرینا ؤززههابهینا
چنینارضایکا ش ریایکیاو او روفیاوزکاکها اور ا اجهاکارخانهاروابهاخاراجلبا هیاکنهراااآنارواو خهارا.ول للیا خ لفاوزکا
هیاکنههرای هکا حههاراوزاز هیارراشههک اگی هریاوز ه رو یاآناوزههک اوی هناکارخانهههاکههاراکههرر اوزههکااا ه خاکههرر اوزههکاو ابههراا سز هیسا
حصاال یارواوروئهار راکها رکیبیاو اکیفیکا،اوثربخشیاااوی نیاوزکااابها یچااجهاقی کارقاب یاروارکران یاکنرا،ا هاوینهااع ا ا
برابزیاریاو افاک ار ایاریگراکهاباعثاشر اوالایکاکارخانهانزبکابها زابقاکاخارارراسا ازالهااباشرا اااااااااااااااااااااااااااااا
ویناکارخانهاع ر ااشا اخساسا الیرا یراوزکا:
ابخخCD
بخخاکپزا
بخخاپارراخشک
گرا االز یکاااآای
بخخاپ اراااکرم
اطالعات تماس
بغرورا–اعروقا-اباباولشاما/ا نسقهاصنع یا-ا حلها361اکاچها16ازاخ انا51ا
ریرعا اکارخانها لفنا رو :ا:009647721771644
اوی ی ا:ااinfo@alrafidain-pharma.com - waleed@alrafidain-pharma.com
ریرا الیرا:ا ابای ا009647903287903
ااوی ی اا:اadmin @ alrafidain-pharma.com
اولک رانیکیا-اوی ی ا:اalimuossa@alrafidain-pharma.com
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شرکت عمومی تولید داروها و لوازم پزشکی

نامارز ی
شعبهاا:اصالح الدین
www.sdisamarra.com/about-us.htm
ویناشرککارورازا یارال یاوزکاکهاررازا ا1959ارراعروقااابروزاساپی انا کاریاوق صاریااافنیابیناعروقاااو حاراج ا یرا
شارایا سزیساشر اوزک ویناشرککاباازر ایها10ا یلیاناریناراعروقیا سزیسااااوبز هابهاگرا اصنایعارورازا یارراا ورکا
صنعکاوزکااازپسازر ایهاویناشرککاررازا ا1997ابها271ا یلیاناریناراعروقیاوف ویخایافک ا1
اطالعات تماس
آررس  :ص حاولرینا/ازا روءا
لفن:ا00964770257077
اوی ی اsdi_sana@yahoo.com:
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شرکت المنصور برای صنایع دارویی

نامارز یا:اشرککاول نصارا
رورازا یااا جهی وکاپ شکی
شعبها:ابغرور
اطالعات تماس
آرریسا :بغرورا/اول نصار
اوح ر جنب
لفن:ا بی ارز انا
/009647702972480/009647702972485/009647400154174/0096415114811/0096415117106
009647901304507
اوی ی ا:اmansoor_co@yahoo.com
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شرکت الحکماء

نامارز ی
شعبهاموصلا
www.hokamaapharma.com
شرککاحکیمارراوب رویازا ا()2003ا ازساگرا یابلنرپراو ااارورازا ا سزیساشراکهاو ابینخاااوع قارا سلقابهاو یکانقخاآنهاا
رراح ایکاو ابا ورارورازا یارراعروقاباایکا حصا ا لیاباا شخصاکاباالاررارقابکابااکاالیاخارجیااابااقی کا ایا نازبا
برویا هاوقشارا ررمابرخاررورابارنر
اطالعات تماس
آررسا:ا اص ا/اباای وا/ا لکیف

ا لفنا:گ: 0096460393902/0096460393903/009647708318121
اوی ی ا:اHpi_pharma@yahoo.com
اوی ی :اInfo@hokamaapharma.com
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شرکت صنایع دارویی الکندی

یکاشرککاخصاصیاکهاررارالکاعروقاثبکاشر ااا جا اارارا اوراوالیهاخاما ارراوز فار اررازاخکا حصاالکاروراییا الیرا
شر ا ازساشرککا ااروارورر
اطالعات تماس
آررس  :ابغدادانزدیک تقاطع نهروان
لفناورور :ا009647813568283/009647818255268
009647822911780/009647706339347
اوی ی اkindicompany@kpiraq.com:
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دفتر علمی ساحل

نامارز ی
شعبهابغداد:
www.sahilpharmagroup.com

رف رازاوح اعل یاررازا ا1999اباا کیهابراخاراکاشخا ایازار ااا ز قراررایکاپایگا اعل یااا جاریاررا ینها ا یعااا
با وریابیارورا اااالاو ماپ شکیا،ا سزیساشراااایاباابا وریابیابهاچنریناشرککاغا اپیکراررا ینهاروراااالاو ماپ شکیاررا
زسحاعربیاااآزیاا اونزکانا یابرویاایارراحا اپ شکیارراروخ اعروقاویجاراکنر اااوراپایی
اطالعات تماس
عروقا/ابغرور  :بغداد آررس
لفن:ا009647822177807/009647901887207/009647901345343/009647901252768
اوی ی ا:ااalsahil@sahilpharmagroup.com

شرکت فناوری زندگی عراق
اطالعات تماس
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آدرس  :بغداد
موبایل7801820950 :
ایمیل info@iraqbiotech.com :

سما الفیحاء
نام رسمی  :حیدر نجم
شعبه  :بصره
www.alfayhaaco.com
اطالعات تماس
آررسا : :بصره  -جاده الزبیر
لفنا رو :ا009647717821503/009647804444142
اوی ی ا:اalfayhaa@alfayhaaco.com

دفتر علمی درمانی
نام رسمی  :دکترمحمد ولید
www.tadawyco.com
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