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 :  المقدمة 

التكنولوجي   بالتطور  العالمية  االقتصادية  البيئة  اال تتميز  عمليات  في  فإن   .نتاج السريع  لذلك 
التقليدية للتصنيع لم تعد مالئمة للمنافسة في ظل التطورات السريعة في االقتصاد  االستراتيجية 
العالمي , مما يتطلب التعاون في مجال الصناعة مع مختلف الشركات الصناعية العالمية في نقل  

 ,يالعراقي الذي يعاني من واقع مترد ع الصناعي  التطور التكنولوجي . وهذا المر ال نجده في القطا
العراقي بسبب االختالالت الهيكلية نتيجة السياسات االقتصادية الخاطئة , مما أدى إلى تراجع نمو  

العراق  فشل  ولقد  الماض  الصناعة   ناجحة في  استراتيجية  الواقع  بوضع  إن   . والبعيد  القريب  ي 
نتاج  دني اال نتاجية في الصناعات االستخراجية والتحويلية أدى إلى تالمتردي والمتهالك للمعدات اال

إجمالي إنتاجها , وأن اغلب موظفي هذا   ( %  1  ) بدرجة ال تستطيع بعض الصناعات من إنتاج
و   . يذكر  إنتاج  أي  دون  المالية  وزارة  يتقاضون رواتب من  االقتصاد  القطاع  المر ي على  هذا 

لنهوض الذلك ينبغي وضع االً  ثقيالً  شكل عبئا ستراتيجية الواضحة والناجحة من أجل    .العراقي
من خالل إشراك القطاع الخاص , وكذلك االستفادة من تجارب الدول    ، المتهالكبال واقع الصناعي  

النامية التي نجحت في وضع استراتيجياتها الصحيحة , وهذه االستراتيجية البد أن ترسم على وفق  
 . دراسات االختصاصيين والخبراء من أجل تطوير القطاع الصناعي في العراق

قاء الضوء على أهمية سوق  هو تحديد وضع سوق األدوية في العراق وإل  الدراسةن هذه  الهدف م
على المشاكل الناشئة  تسليط الضوء  وهو جزء أساسي من نظام الرعاية الصحية ولكن أيًضا    األدوية
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عن توسعها طوال الفترة الحالية. نظًرا ألن عدد سكان المقاطعة ينمو إلى مستويات غير مسبوقة  
، ُيعتبر العراق أحد أكبر األسواق االستهالكية في الشرق    2030مليوًنا بحلول عام    50مع تقدير  

سنوات  مليار دوالر أمريكي في ال  40لتصل السوق إلى أكثر من    األوسط مع إمكانية االستيراد 
، تم فتح سوق األدوية في الدولة أمام جميع    2003. في الواقع ، بعد عام  (1)الست المقبلة  

الشركات الدولية التي على الرغم من وجوب تسجيلها لدى وزارة الصحة لتسويق منتجاتها الصيدالنية  
وية. يمكن شراء  نتيجة لذلك نما سوق األدوية بشكل ملحوظ ، تاله زيادة كبيرة في سلسلة توزيع األد 

األدوية من كيانات مختلفة اعتماًدا على أحجام التداول  بما في ذلك الشركات المصنعة  ومكاتب  
( بالجملة  األدوية  ومخازن  العلمية   نسبة  Madkharاألدوية  )تبلغ  المجتمعية  والصيدليات   ،  )

بالتوازي مع زيادة سوق األد   (7)(2000:  1  )الصيدليات المجتمعية لكل فرد  وية هناك زيادة . 
  2018كبيرة في عدد كليات الصيدلة والعلوم الصيدالنية. وفًقا لتقرير تقييم الفرص في العراق لعام  

، فيما يتعلق بالفرص العراقية غير المستغلة ، يقدر النمو المحتمل في أسواق األدوية واألجهزة  
  1 (CAGRي المركب )٪ على التوالي من معدل النمو السنو 20- 18٪ و  12-10الطبية بنسبة  

( أن سوق Business Monitor International BMI)(. تقدر شركة 2022  - 2018للفترة )
يار دوالر أمريكي مل  2.4ومن المتوقع أن يصل إلى    ٪ سنوًيا15- 10األدوية العراقي ينمو بنسبة  

 . 2020بحلول عام 

شهد سوق األدوية العراقي نمًوا سريًعا في كل من قطاع    ،  2011- 2006خالل الفترة    في الواقع 
األدوية ذات العالمات التجارية العامة والمبتكرة مقارنة باألسواق النامية األخرى التي سجلت أعلى 

٪ معدل نمو    17نمو  بين األسواق الناشئة في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية مع حوالي  
بالذكر أن سوق األجهزة الطبية من المرجح أن ينمو بشكل كبير في  سنوي مركب. ومن الجدير  

القلب   وأمراض  السكري  )مثل  المزمنة  باألمراض  المصابين  السكان  معدل  لزيادة  نتيجة  العراق 
واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة( واإلعاقة واإلصابات الناتجة عن السمنة[. لذلك 

ولوجيا النسبية أمًرا ضرورًيا. من ناحية أخرى  يعتبر سوق األدوية الخاص يعتبر الطلب على التكن
أحد األسواق الخارجة عن سيطرة الدولة وقد أعربت وزارة الصحة عن قلقها الشديد واصفة الوضع  

. على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة  فإن  (6)بأنه خطير وغير خاضع للرقابة وغير منظم  
ليات المجتمعية ومخازن األدوية بالجملة والمكاتب العلمية ال تلتزم بنظام  ٪ من الصيد 80حوالي  

فإن نسبة    صيادلة العراقيين. عالوة على ذلكالتسعير الرسمي الذي وضعته وزارة الصحة ونقابة ال
( هو  CAGRمعدل النمو السنوي المركب )  1٪( في المجتمع  70٪ إلى  60كبيرة من األدوية )
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بافتراض أن األرباح    رصيده األولي إلى رصيده النهائي   لنمو االستثمار من  معدل العائد المطلوب 
ال   األدوية  ومخازن  الصيدليات  االستثمار.  عمر  من  عام  كل  نهاية  في  استثمارها  إعادة  كانت 
تستوفي اشتراطات التداول من حيث الموافقة أو التسجيل أو اختبار األدوية. وفقا لتقارير الحلفي  

( مجلة    (2013وآخرون.  في  )  The Lancetالمنشور  الصحة  القطاع  2009ووزارة  فإن   ،  )
الخاص خارج نطاق إشراف وتنظيم وزارة الصحة  ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن العراق  

. عدم القدرة على التحكم في معامالت األدوية عبر الحدود (9)يتطلب سياسة فعالة لتنظيم األدوية
بسبب ضعف إجراءات المراقبة الحكومية وكذلك ضعف السيطرة على  من قبل الشركات الخاصة  

المنافذ الحدودية مثل المطارات والموانئ ونقاط التجارة البرية التي تنتهي بإغراق السوق باألدوية  
غير   من  العديد  ودخول  المخازن  المرخصة  غير  واألدوية  النظامية  غير  والصيدليات  المضادة 

األدوية عن طريق مسارات غير منتظمة من بين العوامل المسؤولة المتخصصين في عملية توريد 
 .التي تسهم في المشكلة

 مراجعة فكرية لالقتصاد الدوائي العراقي   اواًل :  

أ من  العراقي  االقتصاد  المنطقةيعتبر  في  نموًا  االقتصادات  النفط    سرع  عائدات  زيادة  وتضمن 
يعد قطاع الرعاية  و حصول الحكومة على األموال لتخصيصها لتحسين خدمات الرعاية الصحية.  

ينمو بمعدل   مليون نسمة  38مع تعداد سكاني يبلغ    نقاط الضعف الرئيسية في البالد األولية أحد  
مليار برميل    128كي ، مع  مليار دوالر أمري  143٪ ، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من  2.9

، رعاية الصحية الوقائية والعالجيةمن احتياطيات النفط المؤكدة ومع تزايد الطلب على أنظمة ال
 يعد العراق وجهة الرعاية الصحية الناشئة الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وفًقا   رق األوسط وشمال إفريقياالعراق هو وجهة الرعاية الصحية الناشئة الرئيسية في منطقة الش
الماض العقد  في  الصحة  على  الحكومي  اإلنفاق  ازداد  الدولي  في  للبنك  عالية  نقطة  من  ي. 

والعقوبات. لكن اإلنفاق قفز    1991، انخفضت بشكل كبير بسبب حرب الخليج عام  الثمانينيات 
متوقع أن يكون  ومن ال  2010٪ في  8.4إلى    2003٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في  2.7من  
 .2021٪ في  23

األعلى حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  اعُتبرت الدولة ذات الدخل المتوسط  
. خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات  (2) وفًقا للبنك الدولي    2018دوالًرا أمريكًيا في عام    5،878

كانت المؤشرات الصحية في العراق تتطور باستمرار وحققت خدمات الرعاية الصحية معايير عالية  
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وهي حقيقة جعلت العراق أحد البلدان التي تقدم خدمات الرعاية    رق األوسطفي جميع أنحاء الش
المنطقة.    جودةكثر  الصحية األ المختلفة والعقوبات   أدت   لسوء الحظولكن  في  الحروب  عواقب 

بالبالد  الصحية  الخدمات  تدهور حاد في  إلى  والفساد  السياسي  االستقرار  القصور وعدم  وأوجه 
 ق إلى األسوأ في المنطقة  وبالتالي تحولت الرعاية الصحية في العرا

شهدت    2003م  في أعقاب عا   ه تحديات صحية وبيئية كبيرة جًداالعراق حالًيا هو البلد الذي يواج 
. على الرغم  (5)البالد استقراًرا في االقتصاد الكلي مرتبًطا بانخفاض التضخم وزيادة عائدات النفط  

مليار دوالر أمريكي في عام    111من أن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي للبالد قد ارتفع إلى  
ي تقريًبا يتم إنفاقها  مليارات دوالر أمريك  5  أي ما يعادل  ٪4.5إال أن نسبة صغيرة فقط    2019

يعتبر المبلغ أعاله من أقل النسب المئوية مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة أو  و   على قطاع الصحة
[ االقتصادية  الفئة  نفس  ثلث )3،12دول من  يقرب من  ما  اإلنفاق  36[. يخصص  إجمالي   )٪

لعام من خالل الشركة  الصحي على األدوية والمنتجات الصيدالنية ذات المنشأ السليم في القطاع ا
 .  (8)(كيماديا (KIMADIAالحكومية لتسويق األدوية واألجهزة الطبية 

تعد العمود الفقري للنظام الصحي    والتي   2003( بعد عام  MoHعلى الرغم من أن وزارة الصحة )
ة العامة فقط وليس في يمؤسسات الصحال في البالد تدعم تكاليف العالج واألدوية الموزعة في  

من نقص طويل األمد في األدوية المرتبط بتدهور    يالقطاع الخاص ، فإن القطاع العام ال يزال يعان 
٪ من األدوية األساسية  88ل كان  [. على سبيل المثا١٥-١٣،    ١.٣خدمات الرعاية الصحية ] 

. إن أشد  2018واألدوية المنقذة للحياة مفقودة من المستشفيات العامة ومراكز الصحة األولية في 
 حاالت النقص في األدوية تحدث في المخيمات والمدن المتأثرة باإلرهاب. 

 لقطاع الخاص :الدوائية في االمؤسسات الصناعية  ثانيًا :  

% من 70.5معمال محققة نسبة     25المؤسسات الدوائية التابعة للقطاع الخاص  اذ يبلغ عدد      
اجمالي عدد المؤسسات الصناعية الدوائية ، من هذه المؤسسات هي) شركة المصنع العراقي للمواد  

(  وشركة النهرين لصناعة االدوية المحدودة ، شركة المنصور لصناعة االدوية  IPIالصيدالنية)
وية المحدودة ،مصنع  و شركة الشرق االوسط لصناعة االد   ،تلزمات الطبية ومواد التجميلوالمس

الفرات  إلادوية  الصفاء  شركة  والبيطرية،  البشرية  االدوية  االدوية  و   ،نتاج  إلنتاج  الشفاء  مصنع 
والمستلزمات الطبية ، شركة دجلة لصناعة االدوية المحدودة ، مصنع المشاط لصناعة  األدوية ،  

نع وادي الرافدين للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ،مصنع الكندي للصناعات الدوائية  مص
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( يوضح المعامل والشركات الدوائية للقطاع  1الجدول )  (.زمات الطبية ومعمل الدواء العربيوالمستل
   (10)الخاص في العراق

 العراق( الشركات الصناعية الدوائية للقطاع الخاص في 1جدول )
Number of 
Products Location Factory Name N 

34  Jorf El Nadaf 
Arab Company for Antibiotic 
Industries (AKAI) 1 

30 Arbil 
 Awa medica Pharmaceutical 
Industries   2 

44 Baghdad Jadeeda 
 Iraqi Pharmaceutical Industry   
(IPI) 3 

49  Sulaymaniyah 
 Pioneer Pharmaceutical 
Indusries 4 

5 Diyala governorate 
 Al - Safa Pharmaceutical 
Industries 5 

17 Abu-Graib 
 The Modern Company for Drug 
Industries  6 

8 Ninavah governorate 
Al-Hakama Medical Production 
Company 7 

30  Bab- Muadhem 
 Middle East Laboratories for 
Drug Industries (MELCo.)  8 

29  Samarra 
 Aswar Al-Khaleej 
Pharmaceutical Factory 9 

41  Baghdad 
Al - Ana'am Pharmaceutical 
Idustries 10 

22  Baghdad 
 Al - Hayat Drug for Production 
Company Baghdad 11 

34  Baghdad 
 Al-Jazeera Pharmaceuticals 
Baghdad 12 

33  Baghdad 
Iraqi League for Medicine 
Producer (ILMP) Baghdad 13 

29  Baghdad 
Al - Kindi Pharma for Drug 
Industries Baghdad 14 

15  Samarra   Dijla Pharmaceutical Industries 15 

16 Abu-Graib 
 Al - Mansour Pharmaceutical 
Industries Co.   16 

32  Baghdad 
 Wadi Al - Rafidain for 
Pharmaceutical Production 17 

7  Jorf El Nadaf  
 El Afrah Factory For Drugs 
Production 18 

2 Baghdad  Balsam Pharmaceutical Factory  19 

3 Basrah  Al-Faiha Pharmaceutical factory 20 

0  Baghdad  Dufar Pharmaceutical Factory 0 21 

4  Baghdad 
 Al-Amaan Pharmaceutical 
Factory Baghdad 22 

44 

Abu Graib center, Al-
Ameria center, and Al-
Doura center. Baghdad 

Baghdad Factory for IV Solution 
& Medical Gases Production with 
three centers: 23 
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5  Baghdad 
 Baghdad Pharmaceutical 
Factory 24 

533 Total 

Sources : Dr.Mustafa Al-Hiti (2019), Iraqi Pharmaceutical Industry : Obstacles and Solutions, Iraqi 

Pharmaceutical Syndicate. 

 حقائق عن القطاع الخاص الدوائي في العراق  ثالثًا : 

العراق. تقدر   ٪ من إجمالي االحتياجات 6تغطي المستحضرات الصيدالنية العراقية حوالي   .1
 على االدوية. مليار دوالر أمريكي 3بحوالي  حجم االنفاق 

 حكومية واهلية.  34عدد كليات الصيدلة في العراق  .2
 الصناعات. عائدات هذه الصناعة عالية مقارنة بغيرها .3
 عالي.   أسعار األدوية المستوردة الدولية استثنائية  .4
 صيدلية أهلية   11067يوجد في العراق اكثر من   .5
 مكتب لإلعالن الدوائي   516يوجد حوالي  .6
األدوية المنتجة محلًيا منخفضة مقارنة باألدوية   ( عن SFمسؤولية األدوية المقلدة والمزورة ) .7

المشروعة المستوردة.  غير  )  األدوية  شركات 2جدول  بعض  عمل  طبيعة  يوضح   )
 الصناعات الدوائية في القطاع الخاص 

 ات الصناعات الدوائية في القطاع الخاص ( يوضح طبيعة عمل بعض شرك2جدول )

 نوع المنتجات طبيعة العمل  النوع  المصنع او الشركة  ت 
شررررررررررررررركررة الكنرردي النترراج   .1

واالدويرررررررة  الررررلررررقررررررراحرررررررات 
 البيطرية 

صررررررررررررررنرراعرة المنتجررات  متخصص 
 البيطرية 

 امصال ولقاحات

شرررررررررركة دجلة لصرررررررررناعة   .2
 االدوية المحدودة 

صرررررررررررررررررررررررررررررنرررررررررررررررراعررررررررررررررررة   متخصص 
الررمسرررررررررررررررتررحضررررررررررررررررات  

 الصيدالنية 

 حبوب ، اشربة

شررررررركة الشرررررررق االوسرررررط    .3
االدويرررررررة  لصرررررررررررررررنررررررراعرررررررة 

 المحدودة

 

صرررررررررررررررررررررررررررررنرررررررررررررررراعررررررررررررررررة   متخصص 
الررمسرررررررررررررررتررحضررررررررررررررررات  

 الصيدالنية 

ادوية لالسرررررررتعمال الخارجي  
 والداخلي

الررررعررررربرررريرررررررة   .4 الشرررررررررررررررررركرررررررة 
لصرررررررناعات المضرررررررادات  
الحيرراتيررة ومسررررررررررررررتلزمراتهررا  

 اكاي

صرررررررناعة الكيمياويات   شاملة
و  الرررررررررعضررررررررررررررررررررررويرررررررررة 
الررمسرررررررررررررررتررحضررررررررررررررررات  

 الصيدالنية

ادوية المضررادات الحياتية ،  
اشرررررربة ، كبسرررررول ، فياالت 

 )حقن(
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شرررررركة المصرررررنع العراقي    .5
 (IPIللمواد الصيدالنية )

 

مسررررررررررررررررررترررررحضرررررررررررررررررررات   متخصص 
 الصيدالنية

اشررررررررربة ، مراهم ،   اقراص ،
 قطرات ، مساحيق

 مصنع ادوية الفرات   .6

 

 

مسررررررررررررررررررترررررحضرررررررررررررررررررات   متخصص 
 الصيدالنية

 اقراص ، كبسول ، حبوب

الركرريرم    .7 عربرررررررد  مصررررررررررررررنرع 
 المشاط

 

مسررررررررررررررررررترررررحضرررررررررررررررررررات   متخصص 
 الصيدالنية

اشررررربة،سرررروائل ،مسرررراحيق ،  
 مراهم، 

شرررررررررركة الصرررررررررفاء النتاج   .8
 االدوية البشرية والبيطرية 

المنتجررات صررررررررررررررنرراعرة   شاملة
الرررررررررررربرررررررررررريررررررررررررطررررررررررررريررررررررررررة  
ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات  

 صيدلية بشرية

حبوب ، كبسرول ،شررابات ،  
 تحاميل 

مصرررررررررنع الشرررررررررفاء النتاج   .9
االدويررة والمسررررررررررررررتلزمررات  

 الطبية 

طبيرررررة   شاملة مسررررررررررررررتلزمرررررات 
ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات  

 الصيدالنية

للزرق ،  امبوالت  قطرات ، 
 سرنجات ، فياالت 

شرررررركة النهرين لصرررررناعة    .10
 االدوية المحدودة 

ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات   متخصص 
 صيدلية

 حبوب ، اشربة

شركة المنصور لصناعة   .11
االدويررة والمسررررررررررررررتلزمررات  

 الطبية ومواد التجميل

طبيرررررة   شاملة مسررررررررررررررتلزمرررررات 
ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات  

 الصيدالنية

شرررررررررابات ، معلقات ،حبوب 
، كبسرررررررررررول ،معقمات، مواد 

 تجميل 
 مصنع الدواء العربي    .12

 
ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات   متخصص  

 الصيدالنية
 اشربة متنوعة

 مصنع وادي الرافدين   .13

 
ومسررررررررررررررررترررحضرررررررررررررررررات   متخصص  

 الصيدالنية
 شرابات ،اقراص، معلقات

 النور  دار  منشورات  العراق في  الدوائية  الصناعات  2017  فوزي  البيرقدار , هندالمصدر: 

 

 خطوات عمل أساسية  رابعًا : 

والذي نص   1970( الصادر عام  40الصيدلة في العراق )رقم  قانون مزاولة مهنة    تطبيق  -1
المرتبطة باألدوية   التعليمات واللوائح الخاصة بضبط سالمة األدوية وتقليل المخاطر  على

 .المستهلكة
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الوطنية لألدوية -2 إنشاء )اللجنة  العدد    اختيار األدوية:  الموافقة على  الذي تمت  التحديد( 
يجب أن تكون متوفرة في غالبية المستشفيات والمراكز الطبية    العراقية االساسي من االدوية  

 ( دواء. 3234وهي جزء من اجمالي االدوية العراقية المسجلة ) ( ،1311)
ال تشتري وزارة الصحة األدوية المطلوبة   عدم وجود معايير ثابتة وغير متسقة  مراقبة الجودة -3

من الشركات األجنبية معفى من الضريبة    مباشرة من المصانع. ما تستورده وزارة الصحة
 ٪ من وارداتها من المواد الخام 5الجمركية بينما المصانع الوطنية تدفع الجمارك مقابل  

يغرق السوق العراقي بأعداد كبيرة من األدوية ، بعضها مسجل في وزارة الصحة ، وبعضها  -4
 الوطنية الختيار األدويةمهّرب وغير مسجل. لم يتم تحديد موقع بعض منهم من قبل الهيئة  

عدم وجود مراكز لدراسة التكافؤ الحيوي. يتم إجراء الدراسات الحالية حالًيا من قبل المركز  -5
 الوطني لمكافحة المخدرات والبحوث الذي يمكنه دراسة خمسة أبحاث فقط سنوًيا. 

أرقامًا   -6 منتج محليًا يظهر  منتج صيدالني  أي  تسجيل  الذاتي ووقف  االكتفاء  في تحقيق 
مخزونه. إلغاء تسجيل المنتجات العالمية التي لها منتج محلي مماثل باستثناء األسماء 

 التجارية. 
تشجيع الشركات العالمية المنتجة للمستحضرات الصيدالنية على بناء خطوط للصناعات   -7

وضع المزيد من القوانين التي تشجع االستثمار في المجال الدوائي    الدوائية في العراق.  
أ فرص  يجب  بمثابة  الصحة  وزارة  في  االستثمار  عقود  عن  الشفاف  اإلعالن  يكون  ن 

استثمارية واعدة وحوكمة بعد التدقيق في تحقيق الجدوى االقتصادية والتصاميم الهندسية  
والعقود القانونية. يحتاج نظام التسعير الحالي إلى إعادة النظر في مشاركة القطاع الخاص 

 في صنع القرار 

 االستنتاجات والتوصيات  خامسًا : 

 اهمية التأكيد على القانون المنظم لعقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. .1
القطاع الخاص العراقي ليس له القدرة والقابلية على سد جزء بسيط من احتياجات المجتمع   .2

 العراقي 
بشكل عام لجذب   تشكيل فرق من الخبراء والمتخصصين لمراجعة قوانين االستثمار الخاص  .3

 االستثمار االجنبي للعراق ومقارنتها بقوانين دول الجوار للعراق.
غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص حتى في تنظيم العمل في الصناعات الدوائية هو ابرز   .4

 العوائق 
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االستثمارية   .5 للمشاريع  األراضي  تخصيص  تعليمات  لمراجعة  المعنية  الجهات  مع  فتح حوار 
 .صحية بشكل خاص بشكل عام وال

فتح الحوار مع وزارة المالية لمراجعة النظام القانوني والتعليمات لتعزيز موارد القطاع الخاص.  .6
 مما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل لمؤسسات القطاع الصحي 

هناك فرص لالستثمار في إقامة مشاريع كاملة للصناعة الدوائية من خالل قانون االستثمار   .7
قية القائمة وإدخال تقنيات جديدة وخطوط إنتاج إضافية لزيادة السعة والمشاركة والمصانع العرا

 . الفنية
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