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 1ملخص البحث

احدتت لد ليتتألجه تتقلاح  تته للاستتدف الاحث تت         

هتت قلرتتت   ل،لهلاحتت هافل تت له تتت عتتي  له فتتيل تتت ي  لد

احسييستت لاحيتت يثي لاحه ث تت ل يحيتتيل لتت لد تتهي له  تت ل

،لهتتتتتلاردتتتت ا له هه تتتت لا  تتتت  ي لهتتتتلصلاح تتتت ي  

احه يستتتث لثهتتتيليهكتتت لاح كههتتت لهتتت لده يتتتقلليتتت يثي اح

اح شتتتي لاصرد تتتي قلاحه لتتت ل لتتت ل  تتتهليستتتيه ل تتت ل

د تتتت ي لهد تتتتهي ل تتتت ي  لاحتتتت هافلاحه تتتت ي لهدع يتتتت ل

افل تتتتتت لااستتتتتتها لاحه ليتتتتتت لجهلرتتتتت  دفيلاحد ي ستتتتتتي لستتتتتتهل

 احعيحهي .

ل

Abstract 
 

  

          The Research aims to study and 

analysis the shortcomings and the limit-

ations of Egyptian pharmaceutical indu-

stry, and the challenges faced by at the 

local and global level, with a proposal 

for a set of appropriate mechanisms and 

tax policies to the modernization and d-

evelopment of the Egyptian pharmaceu-

tical industry and enhance their compet-

itiveness both in the domestic or intern-

ational markets. 
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 مقدمة
يهثتتتتتتتألها تتتتتتت ا لهتتتتتت لجهتتتتتتت لاحستتتتتتتلتلإ لاحتتتتتت هافللللللللل

احي ه ي لح يي لاحهها  ي ،لهي ر لحُيع لهؤش ا ل ئيسيي ل
 ت فا لهله لهؤش ا لاحد هي لاحثشت ي لهاح  يهيت لاحعيهت .ل

هتتت لااهتتتت لاح تتتهه لايتتتت ل هحتتتت  ل يتتت ليهتتتت لاحتتتت هافل
ه يححلهعظ لاحفئي لاحه دهعي ،لهر لدؤ قلاحهشتيكأل

ثتتيح ه  لاح ي هتت ل تت ل تت  لدتتها  لاح تت  لاحكتتي  له تتقلهل
هاحفي ليتتتتتتت لاحه لهثتتتتتتت لإحتتتتتتت لإثتتتتتتتي  لر رتتتتتتتأله دهعيتتتتتتت ل

لهارد ي ي .ل
يدكته لهيكتأل ت ي  لاحتت هافل ت له ت لهتت لهللللللللل

احع يتت لهتت لاحشتت كي للا لاحهلكيتتي لاحهيدلفتت ،ل يتت ل
ده تت لج ثعتت لج تتهاللهتت لاحشتت كي لاح هائيتت ل تت له تت  ل

،لهشتتت كي لر تتتيللاا هتتتيأل(1)شتتت كي لاح  تتتيللاحعتتتي 
%لهتتت ل11 هلا لهعتتتي لاا ل لتتت لهههتتتيليستتتد(2)احعتتتي ل

احهثيعتتتتتي ل تتتتت لاحستتتتته لاحه لتتتتت ،لهشتتتتت كي ليي تتتتت ل
%لهتتت ل51ههتتت لدستتتد هللاا ل لتتت ل ستتتث لل(3)ه  يتتت 

                                                 
ورلييين مييي   ييي    –وهيييً الايييشتبد الزيييً ردزلة يييب الذوليييخ ثبلةبمييي   (1)

%، ورقيو  صي س كيشتبد من يب 111ثنغجخ  -الاشتخ القبثضخ لألدوٌخ 

ثبنزبط الذواء هً كشتبد: النصش للةٍدبوٌيبد الذوايٍيخ، كيشتخ مصيش 

بوٌييخ "عييٍذ"، للدغزؾضييشاد الطجٍييخ، كييشتخ رندٍييخ الصيينبعبد الةٍد
وص س كشتبد  ذمٍخ هً: الاشتخ الدصشٌخ لزغيبسح اددوٌيخ، كيشتخ 

 كشتخ العجواد الذوايٍخ والدغزلضمبد الطجٍخ.  الغد وسٌخ لألدوٌخ،

وهيً الايشتبد الزيً رزيشاوػ فٍ يب نغيجخ مغيبهدخ القطيبم العيب  مي  ) 2)
%، وقييذ وصيي  عييذد هييزت الاييشتبد ؽبلٍييب  الييً عييذ 01% الييً 61

 دظ كشتبد من ب ثبنزبط الذواء هى كشتبد: مدفٍظ، كشتبد، رقو  

والقبهشح، والعشثٍخ، واإلعةنذسٌخ، والنٍ ، وكشتخ واؽذح  ذمٍخ هيى: 
رقشٌيييش "ادمييي  القيييومً  انظررر  هوليييذا فبسميييب للزغيييوٌر والزصيييذٌش. 

 –الؾلييو  العبعلييخ  –الييذوايً: واقييك كييشتبد قطييبم ادعدييب  الذوايٍييخ 

ٌييش الدجييذيً للغنييخ الصييؾخ والغييةب   طييخ الزطييوٌش الدغييزقجلٍخ"، الزقش
والجٍئخ ثدغلظ الاوسا، دوس االنعقبد العبدي الضبلش والض صو ، ٌنيبٌش 

 .  11 - 0، ص ص 2113

وهً رعزدذ فً انزبع ب علً عقيود الزصينٍك ميك الايشتبد ادعنجٍيخ، ) 3)

وقيييذ ثليييه عيييذد هيييزت الايييشتبد وفقيييب إلؽصيييبءاد اإلنزيييبط الصييينبعً 

كيشتخ   45تضي للزعجئخ العبميخ واإلؽصيبء، الصبدسح م  الغ بص الدش
ووفقب للغ بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء فب  كيشتبد القطيبم 

 فئبد هً: 3رنقغم الً  – 45والجبله عذدهب  –الخبص 

 231كشتبد القطبم الخبص االعزضدبسي: والدناؤح وفقب للقيبنو  سقيم  -أ
خييبص ثبعييزضدبس ال 1111لغيينخ  0الدعييذ  ثبلقييبنو  سقييم  1101لغيينخ 

سأط الدب  العشثيً وادعنجيً والدنيبار الؾيشح العبميخ. ووفقيب للنايشح 

الغيينوٌخ لصؽصييبءاد والدئكييشاد الدبلٍييخ لاييشتبد القطييبم الخييبص 
 كشتخ. 36، فقذ ثله عذد هزت الاشتبد 2114االعزضدبسي لعب  

كيشتبد القطييبم الخييبص الديين م: وهيً الاييشتبد الخب ييعخ دؽةييب   -ب

، 1110لغينخ  3الدعيذ  ثبلقيبنو  سقيم  1101لغنخ  151القبنو  سقم 

احهثيعتتتتي ل تتتت لاحستتتته لاحه لتتتت ،لهاحشتتتت كي ل يحهيتتتت ل
هاحدتتت لدعهتتتأل تتت ل(ل4)لاح شتتتي ل) تتت هللحشتتت كي لج  ثيتتت (

%ل23،لهدستد هلل يحيتيل لت ل1961ه ت له تلل تي ل
حه لتتت ،ل تتت ل تتتي لد تتتألهتتت لاحهثيعتتتي ل تتت لاحستتته لا

%ل17 ستتتث لاحتتتها  ا لهتتت لاا هيتتت لاا  ثيتتت لاح تتت تل
،ل2114هتتتتت لإ هتتتتتيح لاحستتتتته لاحه لتتتتت .له تتتتت ل تتتتتي ل

ل681ج تتتتثحلر تتتتيللاحتتتت هافل تتتت له تتتت لهكه تتتتي لهتتتت ل
 ش ك لح يفيله ي تلحد  يتلاا هي ل53ش ك ،له فيل

شتتت كي لر تتتيلل ي /ج هتتتيألل8شتتت ك ليي تتت ،لهل45)
شتت كي للشتت ك لي لتت ل ليفتتيله تت لحل628 تتي (،لهل

احدتتتهأ،لههتتت لشتتت كي لاا هيتتت لاحه تتت ع لحتتت قلاح يتتت ل
)شتت كي لج هيتت لثتت ه له تتي تلهد تته لثدتت  ي لي تته ل
إ دتتتتتيملهتتتتت له تتتتتي تلاا هيتتتتت (.لث  هتتتتتيح ل ج لهتتتتتيأل

هليتتتتتتتي ل هص ،ل  تتتتتتت ل ج لاحهتتتتتتتيألل3887هستتتتتتتدثه ل
                                                             
الييزي ٌلييض  ثبمغييبر دفييبرش وؽغييبثبد منز دييخ وال راييبسر الذولييخ فييً 

ملةٍز يييب. ووفقيييب للنايييشح الغييينوٌخ لصؽصيييبءاد والدئكيييشاد الدبلٍيييخ 

، فقيييذ ثليييه عيييذد هيييزت 2114لايييشتبد القطيييبم الخيييبص الدييين م لعيييب  
 كشتبد. 5الاشتبد 

مازغلٍ  فؤتضش وال رنزدً للفئزٍ   11ث ب  كشتبد قطبم  بص ٌعد   -ج

كييشتبد.       4، 2114الغيبثقزٍ : وقييذ ثلييه عييذد هيزت الاييشتبد فييً عييب  

 نمزيد من انتفصيم يمكن ان جوع إني   
الغ بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء، الناشح الغنوٌخ إلؽصبءاد  -

سقيم  ، مشعيك2114اإلنزبط الصنبعً فً مناآد القطبم الخبص عب  
. والناييييشح الغيييينوٌخ 2114، اصييييذاس اثشٌيييي  2114 -22211 -11

لصؽصبءاد والدئكشاد الدبلٍخ لاشتبد القطبم الخبص الدن م عيب  

. 2116، اصييذاس فجشاٌييش 2114 -22313 -11، مشعييك سقييم 2114
والناييشح الغيينوٌخ لصؽصييبءاد والدئكييشاد الدبلٍييخ لاييشتبد القطييبم 

، 2114 -22315 -11سقيم ، مشعك 2114الخبص االعزضدبسي عب  

 .2116اصذاس مبسط 
. 1161ثيذأد الايشتبد عبلدٍيخ النايبا العدي  فيً مصيش منيز عييب  ) 4)

وتبنذ كشتخ فبٌضس ادمشٌةٍخ هيً ادوليً الزيً د ليذ الغيوت والزيً 

تايشتخ مغيبهدخ، لٍزجع يب رؤعيٍظ كيشتخ عيبنوفً  1161رؤعغذ عب  
وٌغيشٌخ عيب  أفنزظ  ي   نفيظ العيب ، صيم د ليذ كيشتخ نوفيبسرظ الغ

، رجع ب كشتخ اعزشا صٌنٍةب عب  1165، ومٍشر ادمشٌةٍخ عب  1162
، 1111، ر هييييب كييييشتخ ثشٌغييييزو  عييييةوٌت ادمشٌةٍييييخ عييييب  1160

، وأثيييوس ادمشٌةٍيييخ عيييب  1101وع عيييةو وٌلةيييم الجشٌطبنٍيييخ عيييب  

، واٌلييً لٍلييً ادمشٌةٍييخ عييب  1114، وعييٍشفٍا الفشنغييٍخ عييب  1104
، لٍصي  عيذد هيزت 2111ؾةدخ ادسدنٍخ عب  ، وأ ٍشا  كشتخ ال1111

 انظ  كشتخ،  11الاشتبد فً الوقذ الؾبلً الً 

مؾدييود مؾدييذ عييوا دوٌييذاس، "دوس الزؾبلفييبد الزغييوٌقٍخ فييً رندٍييخ  -
القذسح الزنبفغٍخ لاشتبد صنبعخ اددوٌخ الدصشٌخ"، سعبلخ دتزوسات، 

 .   21، ص 2111تلٍخ الزغبسح، عبمعخ الدنوفٍخ، 
- American Chamber of Commerce in Egypt, “the Egy-

ptian Pharmaceutical Industry”, Business Studies an-

d Analysis Center, Cairo, Egypt, Feb. 2001, PP. 1 – 

4. 
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شتت ك لدعهتتأل ايتتألل671%،له فتتيل64احتته   ل يفتتيل
ل9ههليتتتي ل هص ،لل3873اح هحتتت لث  هتتتيح لاستتتدثهي ا ل

ث  هتتتتيح للشتتتت كي لدعهتتتتأل تتتت ل ايتتتتألاحه تتتتي  لاح تتتت  
ل.(5)هليه ل هص ل144865اسدثهي ا ل
هيي  لل–هثيح غ له لهيه  لاح هألاحهد  ه للللللللل

 لتت لل–احهصيتتي لاحهد تت  لااه يكيتت لهجه هثتتيلهاحييثتتي ل
 تت فلكثيتت لهتت له تت  ا لهتتلصلاح تت ي  ل لتت لاحهستتدهقل
فلاحعتتتتتتتتيحه ،لهكتتتتتتتتلحةلاحهظتتتتتتتتيه لاحستتتتتتتتلثي لهااي تتتتتتتتي

ا ستتتد ادي ي لاحهدعل تتت لثه تتتيصلههستتتي  ل تتت ي  لاحتتت هافل
ثتتتتتتتتتيحد كي ل لتتتتتتتتت لاحه تتتتتتتتتيفلثهد لثتتتتتتتتتي لل-احه تتتتتتتتت ي ل

اصستتتتتتتدف ةلاحه لتتتتتتت لهتتتتتتت لاحتتتتتتت هافله تتتتتتت  لاحد تتتتتتت  ل
حه تتتيهص ل تتتي  لحلد تتت ي لهاح فتتتيللحيستتتها لاحعيحهيتتت ل
هاص دهتتي ل لتت لاستتدي ا لاحهتتها لااهحيتت لههتتها لاحدعثئتت ل

اصهدهتتتي لاحكتتتي  لهاحد ليتتتالهتتت لاحيتتتي مله تتت  لده يتتتقل
ا شتتتتت  لاحث تتتتت لهاحد تتتتتهي ،لإصلج ل تتتتت  ل تتتتت ي  ل
احتتتت هافل تتتت لاح هتتتتهلهاحد تتتته لهاحه تتتتهألإحتتتت لاحستتتتي  ل
احعيحهي لصلد األريئهت ،لإلالهتيلثتلح ل فته لهثهت  ل ت ل
ه تتتتتتيص لاحث تتتتتت لاحعلهتتتتتت لهاحد تتتتتتهي لاحد  تتتتتت له  تتتتتتأل
احدك هحه يتتتتي.لحتتتتلحةلستتتتهالد كتتتت لاح  استتتت ل لتتتت ل ه ل

ي ل تتتت ي  لاحتتت هافل تتتت ل تتتت لد تتتهللاحسييستتت لاحيتتت يثي 
ه تت .لههتت لثتت لددثلتته لاحهشتتكل لاحث ثيتت ل تت لا  يثتت ل

 لل :لديحيي احلي  ل لاحدسيؤح

احه ث تت ل يحيتتيل تت لل لاحيتت يثي احسييستتدعدثتت لهتتأل -1
لج تتتت لاحهعهرتتتتي لاحدتتتت لد تتتتهأل ه لد تتتته ه تتتت ل

   ي  لاح هافلاحه  ي ؟

 لسييستتتتهتتتتيلهتتتتهلاحتتتت ه لاحتتتتلقليهكتتتت لج لدلعثتتتتقلاح -2
 هتتتت لحد تتتتهي ل تتتتت ي  ل تتتت لاحفدتتتتت  لاح ياحيتتتت يثي ل

للاح هافل  له  لهدع ي لر  ادفيلاحد ي سي ؟
 

                                                 
(5)  Invest in Egypt, “Pharmaceuticals”, 2014, p. 8.   

 البحث ىدف
هد ليتأليدهثألاحف الاح ئيس لحل  است ل ت لث ت ل         

عتتي  له فتتيل تت ي  لاحتت هافل تت لاحدتت لدجه تتقلاح  تته ل
هت قلرت   لاحسييست لاحيت يثي لاحه ث ت ل يحيتيل،لهله  

،لهتتتتتتتلاردتتتتتت ا ل لتتتتتت لد تتتتتتهي له  تتتتتت لهتتتتتتلصلاح تتتتتت ي  
احه يستتث لثهتتيليهكتت لليتت يثي   تت  ي لاحه هه تت لا

اح كهه له لده يقلاح شي لاصرد تي قلاحه لت ل لت ل
  تتتتهليستتتتيه ل تتتت لد تتتت ي لهد تتتتهي ل تتتت ي  لاحتتتت هافل
احه  ي لهدع يت لرت  دفيلاحد ي ستي لستهافل ت لااستها ل

 احه لي لجهلاحعيحهي .

 حدود البحث 
حسييستت لستتهالي د تت لاحث تت ل لتت ل  استت ل ه لا         

ل  لد هي ل  ي  لاح هافل  له  .لاحي يثي 
 خطة البحث 

ستتتعيي لحد  يتتت لهتتت الاحث تتت ،لستتتهاليتتتد لد ستتتي ل         
ل لهثي  ل ئيسي لهلحةلكهيليل :ث ثاح  اس لإح ل

صثثناعة الثثدواء  أوجثثو القصثثور فثثيلالمبحثثث الو  
ل.يةمصر ال

دراسثثة وتقيثثيس السياسثثة الضثثريبية   نىالمبحثثث ال ثثا
 اعات الدوائية.المطبقة حاليا في قطاع الصن

المقترحة لتطوير  لسياسة الضريبيةاالمبحث ال الث 
 .صناعة الدواء في مصر

 المبحث الو 
 أوجو القصور في صناعة الدواء المصرية

دعتتي  ل تت ي  لاحتت هافل تتت له تت لهتت ل  يتتت ل
هتت ل ها تتقلاح  تته لاحدتتت لد ثتتتلهتت لاح تت ي  للادفتتتيل
هاحد لد ال   ل ث  لجهي لد  ي لاح ت ي  لاح هائيت ل
احه  يتتت له علفتتتيلجكثتتت لد ي ستتتي لستتتهافل لتتت لهستتتدهقل
احستتته لاحه لتتت لجهلاحعتتتيحه .ل ف تتتيةل ها تتتقلر تتته ل
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إ دي ي له ها قلر ه ل  يقله ها قلر ته لدستهي ي ل
ه ها تتقلر تته لإ ا يتت ،ل هيعفتتيلكتتي لاحهدستتثقل يفتتيل
ثيحه تتي لااهألهتتهلشتت كي لاا هيتت ،لااهتت لاحتتلقل تتد ل

 هافل يحهيتت ل  تتقلدثعيتت لاح تت ي  لاحه ليتت لحشتت كي لاحتت
اح شتتتي .ل  تتت ي  لاحتتت هافل تتت له تتت لدتتتد لهتتت ليتتت أل
  ه لد  يتلاحهسد ي ا لاح ي ص ي لث يت لي هتأل
احه د لاصس لاحد ي قلاحلقليسدي هقلهي ت  صلاح ت ال
اا  ثتت لاحهتته  .لكهتتيلج ل هليتت لاحد تت يتل تت ل  ي تت ل
جه هتتتيلهتتت لدشتتتكيألح تتتيلل تتتي ص ي لثيحهتتتي  لاحفعيحتتت ل

احهكه تي لها يتي ي لاحدت للثيسدي ا لاحه ي ي له سق
ي تتتتتتتت  هيلاح تتتتتتتت الاا  ثتتتتتتتت ،لهثد ثيتتتتتتتت لااستتتتتتتتلهقل
اح تت ي  لاحتتلقلي تتفقل دتتللييتت ملاحهسد يتت ل تت ل
 فيي لااه لهد في لثيحهظف لهاحدكهي لاحلي لي   ههيل
د يي لاحه ت ت.لكتلحةل  ت لج لاحكيهيهيتي لاح هائيت ل
احدتتتتتتت لدعدثتتتتتتت لاحهتتتتتتتي  لاحفعيحتتتتتتت ل تتتتتتت لاحهسد يتتتتتتت ا ل

 لاح  ي تتتت ل تتتت ل تتتت ي  لاحتتتت هافلاح تتتتي ص ي لها   تتتتي
ص اح ل  ي  لاح هافلاحه  ي لدسده  لهعظهفيلديهت ل
اح تتتت ت.لههكتتتتلال  تتتت لج لا  دتتتتيملاحتتتتلقل تتتت   لث  تتتتقل

 .(6)ه ل لحي لإ دي ي له ليي لثيحهع  لاح  ي  لحلكله 
 
 
 
 

                                                 
مؾدييود مؾدييذ عييوا دوٌييذاس، "دوس   نمزيررد مررن انتفصرريم أنظرر   (6)

نبفغييٍخ لاييشتبد صيينبعخ الزؾبلفييبد الزغييوٌقٍخ فييً رندٍييخ القييذسح الز

اددوٌخ الدصشٌخ"، سعبلخ دتزوسات، تلٍخ الزغبسح، عبمعخ الدنوفٍخ، 
 .111، ص 2111

 

 

 

 

 

 

وتتم ثث  أوجثثو القصثثور والتثثي تاثثاني منيثثا صثثناعة 
لالدواء في مصر فيما يلي  

 تاجيةأواًل  أوجو قصور إن
 ف تتتيةله هه تتت لهتتت لجه تتتقلاح  تتته لاحدتتت ل
دعه لاحعهليت لا  دي يت للادفتي،لااهت لاحتلقلهت لشت  قل
ا يفتتتيللاحكفتتتيف لا  دي يتتت لحشتتت كي لد تتت يتلاحتتت هافل

لاحه لي .لهددهثألجه لجه قلاح  ه لا  دي ي ل  :
 تتتت  لدتتتتها  لاحكيهيهيتتتتي لاح هائيتتتت لهاحهتتتتها لاحيتتتتي ل -1

رتت لاحه يستتق،لااهحيتت لثيحدشتتكيل لاحكيهلتت له تت لاحهل
هكتتتتلحةلثعتتتتللهتتتتها لاحدعثئتتتت لهاحد ليتتتتالاح  هتتتت ل
ح تتتتت ي  لاا هيتتتتت .لهي  تتتتتتللحتتتتتةلحعتتتتت  لجستتتتتثيقل

لجههفي:
   لإدثيللااسلهقلاحعله ل ت لد ت ي ل ي ت لكتأل -أ 

شتتتت ك لهتتتت لاحهتتتتها لاحهستتتتدي ه لها دهي هتتتتيل لتتتت ل
 .(7)احد  ي لاحشي  

ا يفيلل سث لهيليسيه لثقلا  ديملاحه لت لهت ل  -ب 
ها لاحدعثئتتت لهاحد ليتتتال تتت لستتت لاحهتتتها لااهحيتتت لههتتت

ا ديي تتتتتي ل تتتتت ي  لاا هيتتتتت ،لهاص دهتتتتتي ل لتتتتت ل
استتدي ا لهتتلصلاحهتتها لهتت لاحيتتي م.لهاح تت هألاحدتتيح ل
يهيتتتتتتحلرتتتتتتي له ستتتتتتقلاحهتتتتتتها لااهحيتتتتتت لاح ئيستتتتتتي ل
هاحهستتي   لاحه د تت له ليتتي لهكتتلحةلاحهستتده   لهتت ل

 .2113احيي مل  ل ي ل
 
 

                                                 
عجييذ القييبدس علييً عييبلم أثييو افييخ، "اقزصييبدٌبد صيينبعخ الييذواء فييً  (7)

الدنطقييييخ العشثٍييييخ"، سعييييبلخ مبعغييييزٍش، تلٍييييخ الؾقييييوت، عبمعييييخ 

 .102، ص 2110اإلعةنذسٌخ، 
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 (1جدو  رقس )
 )القيمة باللف جنيو( 2113اء المصرية في عاس المواد الولية في صناعة الدو 

 

نوع 

 انش كاث

انمواد انمحهيت 

 انصنغ

انمواد 

 انمستوردة

إجماني انمواد 

 األونيت

نسبت انمواد انمستوردة/ 

إجماني انمواد األونيت في 

 انصناػت
قطاع 

ػاو/أػمال 

 ػاو

151521 002562 1134103 05 35% 

 %0 10 6114353 5415151 1410612 قطاع خاص

إجماني 

 انصناػت
1631123 6310313 0110436 11 65% 

 

، 2113الغ بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء، الناشح الغنوٌخ إلؽصبء اإلنزبط الصنبعً فً مناؤد القطبم الخيبص فيً عيب   الدصذس:

 .2115، ٌونٍا 2113/2114عدب  العب  عب  ، والناشح الغنوٌخ إلؽصبء اإلنزبط الصنبعً فً مناؤد القطبم العب / اد1، ص2115مبسط 

 

يديحلح تيلهت لاح ت هألاحستيث ،لا دفتيلل ستث ل
احهتتها لااهحيتت لاحهستتده   لإحتت لإ هتتيح لاحهتتها لااهحيتت ل
احهستتتدي ه ل تتت لاح تتت ي  لككتتتأ،ل ل تتت له تتتل ل ستتتث ل
استتتدي ا لاحهتتتها لااهحيتتت لاحيتتتي لهتتت لاحيتتتي ملإحتتت ل  تتتهل

 قلهت ل%لد  يثي ،ل  ل ي لد د له  ل   لهيلي ت81
%لهتتتت لاحييهتتتتي لاح هائيتتتت لاح  هتتتت .لههتتتتلالثتتتت ه صل21

يتتتؤ قلإحتتت لاحكثيتتت لهتتت لاحهشتتتك  لهثتتتألاحدتتت ي ل تتت ل
د  يتتت له تتتي  لاصستتتدي ا لهد ي هتتتيلهتتت لهرتتت لايتتت ،ل
ها دفتتيللدكتتيحيالاحهتتتها لاحيتتي لهيي تتت لهتتتلا يفتتتيلل
سع ل  الاح  يقلاحه ت قلجهتي لاحعهت  لاا  ثيت ل

ييتت لإحتت لا دفتتيللاح ئيستتي ،لااهتت لاحتتلقليتتؤ قل تت لاح ف
دكلفتتتتتت لاحه تتتتتتد لاح فتتتتتتيئ لههتتتتتت لثتتتتتت لا يفتتتتتتيللر  دتتتتتتقل
احد ي ستتتي ل تتت لاحستتتهري لاحه لتتت لهاحعتتتيحه ،لثي يتتتي  ل
إحتتت لدعتتت للاح تتت ي  لإحتتت لهيتتتي  لدلثتتتلقلجستتتعي ل
اح يرتتتتت لهاحهرتتتتته لههتتتتتها لاحدعثئتتتتت لهاحد ليتتتتتالهدكتتتتتيحيال

ل.لل(8)اح  أ

                                                 
دجييذيً للغنييخ الصييؾخ والغييةب  والجٍئييخ ثدغلييظ الاييوسا، الزقشٌييش ال (8)

"ادمييي  القيييومً اليييذوايً: كيييشتبد قطيييبم ادعديييب  الذوايٍيييخ  واقيييك 
 طييخ الزطييوٌش  –الؾلييو  العبعلييخ  –كييشتبد قطييبم ادعدييب  الذوايٍييخ 

، ص 2113الدغيييزقجلٍخ "، دوس االنعقيييبد العيييبدي الضبليييش والض صيييو ، 

12. 

 تتتتتت  لاح رتتتتتت ل تتتتتت لسييستتتتتتي لاحديتتتتتت ي لهاحدستتتتتتلي ل -ج 
 ظتتتتي لستتتتلي لصستتتتد  للاحهدثعتتتت ،ل يتتتت لصليه تتتت 

احهتتتتتتتتها لاحهستتتتتتتتدي ه لههديثعتتتتتتتت لهه ارثتتتتتتتت لهتتتتتتتتلصل
اا تتت يا،له تتت  لادثتتتيللااستتتلهقلاحعلهتتت ل تتت ل
احديتت ي ،لثي يتتي  لإحتت ل تت  له تته ل ظتتي ل ريتت ل

 حدسلي لاحهها .
 اح  ت  شت ك   تل د تهي  جى ي ت   حت  -د 

،لاحستتدي ي ل دت    تل  شتيئفيإ ه تل حلكيهيهيتي 
 ههتي احيتي  احهها  ه  احكثي  م ديإلدهرا هحلحة
م،لثيحيتي ل تي له دث ه ت   تللاحت هاف م دتيإ ي عتأ

ده يتتتتتتت لاحييهتتتتتتتي لاح هائيتتتتتتت لحل تتتتتتت ي  للهي عتتتتتتتأ
لاحشت كي  رثتأ هت  ح  دكتي     يتاحه ليت ل
.ل  ه ل ل لهيلدعي يقلش ك لاح  ت ل(9)اا  ثي 

هتت لد  ي فتتيلحيستتيئ لهدديحيتت ل لتت ل  تتهلي تتهلل

                                                 
ايً: واقيك كيشتبد قطيبم ادعديب  الذوايٍيخ رقشٌش "ادم  القومً الذو (9)

 طخ الزطوٌش الدغزقجلٍخ"، الزقشٌش الدجذيً للغنيخ  –الؾلو  العبعلخ  –

الصييؾخ والغييةب  والجٍئييخ ثدغلييظ الاييوسا، مشعييك عييجر رتييشت، ص 

16. 
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هتتتتت لرتتتتت  ادفيل لتتتتت لاح يتتتتتي لثتتتتت ه هيل تتتتت لدتتتتته ي ل
 .(11)احهها لااهحي لحل  ي  لاحه لي احييهي لهل

ا  تت ا ل تت لد ثيتت لسييستت لاحد هيتتتلهدستتي لل هتتهل -2
 تتت ي  لاحتتت هافلج  يتتتي ،لهلحتتتةل دي تتت لحعتتت  لإدثتتتيلل
ااستتتيحيقلاحعلهيتتت ل  تتت لد  يتتت لإ دتتتيملهسد يتتت ل
هعي .لهاحه  ه لث ههلاح  ي  لج  يي  لج لإ دتيمل
احشتتتت كي لاحه ليتتتت لهتتتت لاحهسد يتتتت ا لاح هائيتتتت ل

كثي  لهت لاحدشتيثق،ل يت لد ته لهتلصليدهي لث    ل
ل احشت كي لث  دتيملاحع يت لهت لاحثت ائألحلهسد يتت

احها ت لهثشتكألهثتيحلل يتقلج يي تي،لكتلحةلرت لد تتد ل
احشتتت ك لجكثتتت لهتتت ل تتت الحتتت هافلها تتت لث تتت لل
ا يفتتتتتي لثتتتتت  له تتتتتيةل  رتتتتتي لثتتتتتي لاحهسد يتتتتت ي ،ل
هيي تت لإلالحتت ليتت  لاحهسد يتت لاح تت ي ل ها تتي ل

 لاح هتتتتتهلاا  تتتتت له يستتتتتثي .لهيد دتتتتتقل لتتتتت لهشتتتتتكل
حل تتتتتت ي  ل  تتتتتت ا لاحشتتتتتت كي لاحه تتتتتت ي لحه ايتتتتتتيل
احدي تتتتتتتت لهد ستتتتتتتتي لاحعهتتتتتتتتألثتتتتتتتتي لاحي تتتتتتتته ل
ا  دي يتتتتتتتتتتتت لحلشتتتتتتتتتتتت كي لاحه د تتتتتتتتتتتت لهه تتتتتتتتتتتته ا ل
ارد تتتتي يي لاح  تتتت لاحكثيتتتت لهتتتت ل يتتتت لاحهرتتتت ل
هاح فتتتتتتت لهاحدكلفتتتتتتت ،لها يفتتتتتتتيلل   تتتتتتت لاحد كتتتتتتت ل
هاحدكيهألثي لاحه  ا لا  دي يت لاحه ليت ،له ت  ل

كيألاحه د تتتتتتي له تتتتتته لدهيتتتتتت لستتتتتتلع لثتتتتتتي لجشتتتتتت
.لهرتتت ل تتتد ل تتت لا  تتت ا ل تتت لد ثيتتت ل(11)اح هائيتتت 

                                                 
ؽٍش ر  ش قبيدخ الدشتض الدبلً لاشتخ النصيش للةٍدبوٌيبد الذوايٍيخ  (11)

عيينخ رلييو اد ييشي، ؽٍييش ثلغييذ  غييبيش عيي  رؾقٍق ييب لخغييبرش مززبلٍييخ 
، صم انخفضذ 2111/2111  ملٍو  عنٍا فً عب  112 54الاشتخ  

  ملٍييييو  عنٍييييا فييييً عييييب  501 41 غييييبيش الاييييشتخ لزصيييي  الييييً  
، صييم اعييزدشد  غييبيش الاييشتخ فييً الزضاٌييذ لزصيي  الييً 2111/2112

  ملٍيو  فيً 111 61، صم  2112/2113  ملٍو  فً عب  012 51 

، 2114/2115  ملٍييو  فييً عييب  151 01، و   2113/2114عييب  
وقذ أسععذ الاشتخ  غبيشهب الً صٌبدح أععبس الدذ  د م   بميبد 

ومغيييزلضمبد وأعييييوس ومصيييشوفبد أ ييييشي ميييك صجييييبد أعيييعبس ثٍييييك 

نمزيرد الدغزؾضشاد الزً رنزغ ب نزٍغخ لخضوع ب للزغيعٍش الغجيشي، 

 وع إني  من انتفصيم ػن انبياناث انمانيت نش كت اننص  يمكن ان ج

http://www.bsic.gov.eg/medical_financ_nasr.pdf 
 نمزيد من انتفصيم راجغ  (11)
د/ عييدٍشح اثييشاهٍم أٌييوة، "دوس الغٍبعييبد الدبلٍييخ فييً رعضٌييض القييذسح  -

الزنبفغييٍخ لصيينبعخ الييذواء الدصييشٌخ فييً تيي  أؽةييب  ارفبقٍييخ الغوانييت 

، مغليخ تلٍيخ  "TRIPsالدزصلخ ثبلزغبسح فيً ؽقيوت الدلةٍيخ الفةشٌيخ  

سييستت لاحد هيتتتلج لج تتثحلاحه تتد لاحتت هائ ليعتتي  ل
هتت لهشتتكل لاح كتته ،لههتتيلجيتت  لاحشتت كي لإحتت ل
  لله د يدفتيلثديفييتي لكثيت  لهلحتةلثفت ال
احديل له فتي،لااهت لاحتلقليت  تلاح تيي ح لإحت ل
إ  يللهلصلاحهسد ي ا لإح لاحه د له  لجيت قل
ح تت قلا دفتتيفل دتت  ل تت  يدفيلههتتيليع تت ليستتي  ل

 رههي لسهافلد هلفيلاحه د لجهلاح ي ح .ل
ا دفتتيللهعتت ص لاح يرتتي لا  دي يتت لاحعي لتت ل تت ل -3

  ي  لاح هافلاحه  ي لهي  تللحةلإح  ل  ت ل
احهتتها لااهحيتت له تت  لدتتها  لر تتتلاح يتتي ،له  تت ل
احعهيح له   لإدثيللسييس لإ ت ألستليه ،له ت  ل

ألااهثتتتتألحل يرتتتت ،لهار دفتتتتيفلدتتتت ايي لاصستتتتد  
إ دتتتتتتيملثعتتتتتتللاحه د تتتتتتي ،ل تتتتتت ه ل لتتتتتت ل تتتتتت  ل
ه فه لا  ديملحهد لثي لاحسته ل)جهلهتيليسته ل
ثيح تتعهثي لاحدستتهي ي (،لثي يتتي  لإحتت ل هاهتتأل
اايتت قلثي هيتت لهثتتألرتت  لااص لها   تتيللاحديتتي ل
احكف ثتتيئ له  تت لاحدتت  يق،لااهتت لاحتتلقليتتؤ قل

اح فتتتيئ لهيستتتف ل تتتت للإحتتت لا دفتتتيللدكلفتتت لاحه تتتتد 
 يتتي  لاح يرتت لاحعي لتت لثتت   ي لهيدلفتت لهتت ل تتي ل

(ل3-1-4.لهيهيتتتتتتحلاح تتتتتت هأل)(12)إحتتتتتت لجيتتتتتت 
د تتتتته لريهتتتتتت لاح يرتتتتتت لاحعي لتتتتت ل تتتتتت لاح تتتتتت ي  ل

ل1995/1996اح هائيتتتتت ل تتتتت له تتتتت لهتتتتت ل تتتتتي ل
ل.2112/2113ه د ل ي ل

                                                             
الدغلييذ  –الزغييبسح للجؾييوس العلدٍييخ، عبمعييخ االعييةنذسٌخ، العييذد ادو  

 .21، ص 2111الشاثك وادسثعٍ ، مبسط 
هوٌذا مؾدذ مؾدذ ؽشاص، "رؾذٌش صنبعخ الذواء فً عد وسٌخ مصيش  -

العشثٍخ فً  يوء الدزغٍيشاد االقزصيبدٌخ الذولٍيخ"، سعيبلخ مبعغيزٍش، 

 .315، ص 2115سح، تلٍخ الزغبسح، عبمعخ الدنصو
الغ ييبص الدشتييضي للزعجئييخ العبمييخ واإلؽصييبء، "دساعييخ ؽبلييخ قطييبم  (12)

الشعبٌخ الصيؾٍخ ثيبلزطجٍر عليً قطيبم اليذواء"، القيبهشح، مشعيك سقيم 

 .41. ، ص 2115، اصذاس مبٌو 01-23412/2115
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 (2جدو  رقس )  
  1995قيمة الطاقة الااطلة في الصناعة الدوائية في مصر من عاس 

 )القيمة باللف جنيو( 2113/2114وحتي عاس 
 

 انسنت
قيمت انطاقت 

 االنتاجيت انمتاحت
 قيمت اإلنتاج انفؼهي

قيمت انطاقت 

 انؼاطهت
نسبت انطاقت انؼاطهت 

 إني انطاقت انمتاحت
1115/1116 3154113 2121111 1124163 21 3 

1116/1111 4105461 3111046 114621 22 31 

1111/1110 4111416 3424101 146611 11 1 

1110/1111 4166141 3424216 142464 11 02 

1111/2111 5111210 4251240 021131 16 15 

2111/2111 4105103 4415615 311200 6 40 

2111/2112 5315044 4111614 310151 1 41 

2112/2113 5051261 5160152 603115 11 61 

2113/2114 1461012 6444336 1123466 13 11 

2114/2115 0652101 1413112 1111111 13 6 

2115/2116 0053316 0104106 660331 1 55 

2116/2111 11435145 1411654 1125111 1 02 

2111/2110 11211211 1101164 1231155 11 16 

2110/2111 13560116 12313126 1265101 1 33 

2111/2111 13115210 11061611 2145611 14 1 

2111/2111 26233141 21651100 4502561 11 4 

2111/2112 10121621 15114051 3122161 21 1 

2112/2113 24410401 11311602 5160015 21 1 

2113/2114 35661454 21101461 1600114 21 5 
 

 رم اعذاد الغذو  ثواعطخ الجبؽش، ثبالعزعبنخ ثبلذساعبد والزقبسٌش واإلؽصبءاد ادرٍخ: الدصذس:

خ ثدناؤد  بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء، "الناشح الغنوٌخ لصنزبط الفعلً والطبقخ العبالخ والدخضو  م  اإلنزبط الزب  لألناطخ الصنبعٍالغ -
 القطبم الخبص"، عنواد مزفشقخ.

العبالخ والدخضو  م  اإلنزبط الزب  لألناطخ  الغ بص الدشتضي الغ بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء، "الناشح الغنوٌخ لصنزبط الفعلً والطبقخ -
 الصنبعٍخ ثدناؤد القطبم العب / ادعدب  العب "، عنواد مزفشقخ.

 

 ويتضح لنا من الجدو  السابق
 دلثتتتتتتلقلريهتتتتتت لاح يرتتتتتت لاحعي لتتتتتت لث تتتتتت ي  لاحتتتتتت هافل

ل–ل1995/1996احه تتتتتتتتتتتتتت ي ليتتتتتتتتتتتتتت ألاحفدتتتتتتتتتتتتتت  ل)
هليتتتتي لل786(ل يتتتت لثل تتتت لج  هتتتتيل2113/2114

هليتته لل31182،لهج  يهتتيل2113/2114  يتتقل تتي ل
 .2111/2111  يقل ي ل

 لتت لاحتت غ لهتت لج ل ستتث لاح يرتت لاحعي لتت /لاح يرتت ل 
%ل تتتتتتتتتتي ل2783احهدي تتتتتتتتتت لرتتتتتتتتتت لا يفيتتتتتتتتتت لهتتتتتتتتتت ل

،ل2111/2111%ل تي ل6848إح لل1995/1996
إصلج لهلصلاح ستث لرت لاستده  ل ت لاحد ايت لثعت للحتةل

ل–ل2119/2111هث ف ليي  لث اي لهت ل تي لل-
 .2113/2114%ل ي ل2185لإح لج له ل لإح 

 ج لا دفيللريه لاح ير لاحعي ل لهكلحةلا دفتيلل ستث ل
هلصلاح ير لإح لاح يرت لاحهدي ت ل ت ل ت ي  لاحت هافل
احه تتت ي ليد لتتتقلهتتت لاحشتتت كي لاح هائيتتت لاحه تتت ي ل
إ تت افلدعتت ي  ل ل يتت ل تت لسييستتي لدتته ي لاحهتتها ل
احيتتتتي لهر تتتتتلاح يتتتتي له هليتتتتي لا  تتتت ألهاحد  يتتتت ل

 أ.لهد  يقلاحعهي
ا  تت ا ل تت لد ثيتت لسييستت لاحد هيتتتلهدستتي لل هتتهل -4

 تتت ي  لاحتتت هافلج  يتتتي ،لهلحتتتةل دي تتت لحعتتت  لإدثتتتيلل
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ااستتتيحيقلاحعلهيتتت ل  تتت لد  يتتت لإ دتتتيملهسد يتتت ل
هعي .لهاحه  ه لث ههلاح  ي  لج  يي  لج لإ دتيمل
احشتتتت كي لاحه ليتتتت لهتتتت لاحهسد يتتتت ا لاح هائيتتتت ل
يدهي لث    لكثي  لهت لاحدشتيثق،ل يت لد ته لهتلصل
ل احشت كي لث  دتيملاحع يت لهت لاحثت ائألحلهسد يتت

احها ت لهثشتكألهثتيحلل يتقلج يي تي،لكتلحةلرت لد تتد ل
احشتتت ك لجكثتتت لهتتت ل تتت الحتتت هافلها تتت لث تتت لل
ا يفتتتتتي لثتتتتت  له تتتتتيةل  رتتتتتي لثتتتتتي لاحهسد يتتتتت ي ،ل
هيي تت لإلالحتت ليتت  لاحهسد يتت لاح تت ي ل ها تتي ل
ه يستتتتتثي .لهيد دتتتتتقل لتتتتت لهشتتتتتكل لاح هتتتتتهلاا  تتتتت ل

شتتتتتت كي لاحه تتتتتت ي لحه ايتتتتتتيلحل تتتتتت ي  ل  تتتتتت ا لاح
احدي تتتتتتتت لهد ستتتتتتتتي لاحعهتتتتتتتتألثتتتتتتتتي لاحي تتتتتتتته ل
ا  دي يتتتتتتتتتتتت لحلشتتتتتتتتتتتت كي لاحه د تتتتتتتتتتتت لهه تتتتتتتتتتتته ا ل
ارد تتتتي يي لاح  تتتت لاحكثيتتتت لهتتتت ل يتتتت لاحهرتتتت ل
هاح فتتتتتتت لهاحدكلفتتتتتتت ،لها يفتتتتتتتيلل   تتتتتتت لاحد كتتتتتتت ل
هاحدكيهألثي لاحه  ا لا  دي يت لاحه ليت ،له ت  ل
ه تتتتتته لدهيتتتتتت لستتتتتتلع لثتتتتتتي لجشتتتتتتكيألاحه د تتتتتتي ل

د ل تتت لا  تتت ا ل تتت لد ثيتتت ل.لهرتتت ل تتت(13)اح هائيتتت 
سييستت لاحد هيتتتلج لج تتثحلاحه تتد لاحتت هائ ليعتتي  ل
هتت لهشتتكل لاح كتته ،لههتتيلجيتت  لاحشتت كي لإحتت ل
  لله د يدفتيلثديفييتي لكثيت  لهلحتةلثفت ال
احديل له فتي،لااهت لاحتلقليت  تلاح تيي ح لإحت ل
إ  يللهلصلاحهسد ي ا لإح لاحه د له  لجيت قل

ع تت ليستتي  لح تت قلا دفتتيفل دتت  ل تت  يدفيلههتتيلي
 رههي لسهافلد هلفيلاحه د لجهلاح ي ح .ل

دتتت ي ل هتتتهلاح تتت ي ي لاحهكهلتتت ل  دتتتيملاحتتت هاف،ل -5
ههتيليد دتقل ليتقلهتت ل  اريتألد تهأل ه لدعظتتي ل
احه تتتتي تلاحكليتتتت لاح يد تتتت ل تتتت ل  رتتتتي لاحدشتتتتيثةل
هاحدكيهتتتتتتتألثتتتتتتتي ل تتتتتتت ي  لاحه د تتتتتتتي لاح هائيتتتتتتت ل

                                                 
 نمزيد من انتفصيم راجغ  (13)

 .21د/ عدٍشح اثشاهٍم أٌوة، مشعك عجر رتشت، ص  -

 .315وٌذا مؾدذ مؾدذ ؽشاص، مشعك عجر رتشت، ص ه -

هاح تتت ي ي لاحهكهلتتت لحفتتتي،لثي يتتتي  لإحتتت لد ايتتت ل
ا  ا لهتتتت له د تتتي لهتتتتلصلاح تتتت ي ي ل  تتت لاحتتتتهل

 ظ ا لحع  لكفيي لاحه د له فيله ليي لهه ه ل   ل
هستتده ل تت لاحهيتت ا لاحد تتي قلح تت ي  لاا هيتت .ل
 ل تتت لاهدهتتت لاح تتت ي  لاح هائيتتت لاحه  يتتت لث  دتتتيمل
ااشتتتكيألاح تتتي حي لديهتتت لاح تتت ت،لإصلج له تتتيةل
كثي لهت لاح ت ي ي لاح هائيت لغيت لاح تي حي لحت ل

  ل  ل  ي د يلاح هائي لاح يئهت ،لد يلل  فيلاحكي
هيتتتتت د ل لتتتتت ل ج لهتتتتتلصلاح تتتتت ي ي  ل تتتتت ي  ل
احييهي لاح هائي لهاحكيهيهيي لاحهعهلي ،ل ت ي  ل
هستتتتتدل هي لاحدعثئتتتتتت لهاحد ليتتتتتتا،لجغليتتتتتت لهجحثتتتتتتي ل
اا فتتيأ،لاا شتتتيقلاح ثيعيتتت لهاح ثيدتتتي لاح ثيتتت ل
هاحع  يتتت ،لد تتتت يتلاجص لهاا فتتت  لهاحهعتتتت ا ل

 ي  لاحتتتت هاف.لهرتتتت لج قلاح جستتتتهيحي لاح  هتتتت لح تتتت
دتتت ي ل هتتتهلهتتتلصلاح تتت ي ي لإحتتت لا دفتتتيلل ستتتث ل
احهكتته لاا  ثتت ل تت لاحه د تتي لاح هائيتت لاح فيئيتت ل
ها يفتتتتيللاح يهتتتت لاحهيتتتتي  لاحه ليتتتت لح تتتت ي  ل

%لهتت ل35احتت هافلاحه تت ي لث يتت لحتت لدتت  ل تت ل
اح يهتت لاحهفدتت للد  ي فتتي،لااهتت لاحتتلقلا عكتت ل
ل ل لا يفيلل    لهسيهه لر تيللاح ت ي ي 

 .(14)اح هائي ل  لاح يد لاح هه 
  انيًا  أوجو قصور تقنية 

دعدثتتتتت لاحد  يتتتتت لجهتتتتت ل   تتتتت ل تتتتت لاح تتتتت ي  ل
اح هائيتت ،لثي دثي هتتيل تت ي  لكثيفتت لاحد  يتت لدعدهتت ل لتت ل
ا  فتتتتتي لاحكثيتتتتت ل لتتتتت لاحث تتتتت لهاحد تتتتتهي لهاحد تتتتت ي ل

%له ل51احد   لاحهسده .لهدشكألدكلف لاحد  ي ل  هل
 تت لاحستته .لهثي هتتتيللإ هتتيح لدكلفتت ل تت  له تتد ل  يتت 

دعدهتتت ل تتت ي  لاحتتت هافل تتت له ه هتتتيلهاستتتده ا هيل لتتت ل
احث تته لهاحد تتهي ،ل تت  لهتتلالاص دثتتي لرتت لد شتت ل تت ل

                                                 
عٍ ييب  أؽدييذ أثييو عييزٍذ، "اَصييبس االقزصييبدٌخ لزطجٍيير ارفبقٍييخ ؽدبٌييخ   14 

ؽقييوت الدلةٍييخ الفةشٌييخ  رييشثظ  علييً صيينبعخ اددوٌييخ فييً مصييش"، 

سعيييبلخ دتزيييوسات، قغيييم االقزصيييبد، تلٍيييخ الزغيييبسح، عبمعيييخ الضقيييبصٌر، 

 .05، ص 2114
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ه  له للجهاي لاحسدي يي ،لهح لي   لا دثيصلإح لج ل
اح  ي  لاح يئه لحيس لجكث له ل ه ل  ي  لحلهها ل
احيي ،ل ث تيلح ت  لههها تفي لهع ه ت ل يحهيتي،لههتهل

حتت لديتتيؤألاح يهتت لاحهيتتي  لاحه ليتت لههتت لهتتيليتتؤ قلإ
ثتتتتت له  ه يتتتتت لاحتتتتت ثح.ل ف تتتتتيةلغيتتتتتيقلدتتتتتي لحل تتتتت ي  ل
اح هائيتتت لاحه تتتت ي ل لتتتت لج تتتتع  لاحدشتتتتكيألاح تتتتي ح ل
غي لاحد لي قل)هثألد  يي لاحف  س لاح  يئي لاح يهي ،ل
هد يتتتي لاا ستتتي لاحهيتتتي  له يتتت  لاصسد ستتتيص(،لجهل
 لتتتتتتت لج تتتتتتتتع  لإ دتتتتتتتتيملاحهتتتتتتتها لاحيتتتتتتتتي لجهل هائيتتتتتتتتي ل

حدك هحه يتتيلاح يهيتت لجهلدشتتيي لهد تتهي لج هيتت ل  يتت  ،لا
هاحستتثقلاح ئيستت لحتتلحةلهتتهل تت  له تته لرتت  ا لث تت ل

 .(15)هد تتهي ل  ي يتت ل تت لشتت كي لاحتت هافلاحه تت ي 
وتتم ثث  أىثثس أوجثثو وجوانثثب القصثثور التقنيثثة التثثي 

لتواجو صناعة الدوية في مصر فيما يلي 
تواضثثثثص مخصصثثثثات اينأثثثثاق علثثثثي أن ثثثثطة  (1)

لر لتحثثثثديث صثثثثناعة الثثثثدواء.البحثثثثث والتطثثثثوي
 يح سث لاحهي   له لهي ا يي لش كي لاح هافل
احه لي لحإل فتي ل لت لج شت  لاحث ته لهاحد تهي ل

%لهتت لهثيعيدفتتيلاحستت هي ،ل تت ل2ل-1ددت اه لثتتي ل
 تتتتي لددتتتت اه لهتتتتلصلاح ستتتتث ل تتتت لشتتتت كي لاحتتتت هافل

ل–ل12احعيهلتتتتتتتت ل تتتتتتتتت لاحتتتتتتتت هألاحهد  هتتتتتتتتت لثتتتتتتتتتي ل
 ته ل.لكهيلج لده يتقلإ فتي لدههيتألاحث(16)21%

هاحد تتتهي ل تتتت لاحشتتت كي لاحه  يتتتت لحتتتي لهه فتتتتي ل
صكدشتتتيالكيهيهيتتتتي ل  يتتتت  ،لهار هتتتيلإحتتتت ل تتتت  ل

.ل(17)د تت ي لاحتت هافلهجشتتكيألاح   تتي ،لهغيتت للحتتة
هي  تتتتلاحستتتثقلاح ئيستتت لحيتتتبح ل ف تتتي لاحث تتت ل
هاحد تتتتهي ل تتتت لشتتتت كي لاا هيتتتت لاحه تتتت ي لإحتتتت ل

                                                 
مذ، "مغزقج  صنبعخ الذواء فً مصش والدنطقخ مؾدذ سإوف ؽبأ.د  (15)

، 1111العشثٍييخ"، تشاعييبد مغييزقجلٍخ، الدةزجييخ ادتبدٌدٍييخ، القييبهشح، 

 .33، 22ص ص 
 .32عدٍشح اثشاهٍم أٌوة، مشعك عجر رتشت، ص د/  (16)
عجييذ القييبدس علييً عييبلم أثييو افييخ، اقزصييبدٌبد صيينبعخ الييذواء فييً  (17)

قغييم االقزصييبد والدبلٍييخ العبمييخ،  الدنطقييخ العشثٍييخ"، سعييبلخ مبعغييزٍش،

 .111.، ص 2110تلٍخ الؾقوت، عبمعخ االعةنذسٌخ، 

كتتتته لهتتتتلصلاحشتتتتت كي لد تتتتد ل تتتتت لجغلثفتتتتيلج هيتتتتت ل
يملإحتت لهي ا يتتي لث ثيتت ل ي تت ك ،لهاحدتت لصلد دتت

ل.لل(18)كثي  
لسوء تخصيص المخصصثات الماليثة المتاحثة  (2)

 يتتتتتتتت ليتتتتتتتتد لدي تتتتتتتتي ل ي تتتتتتتتقلكثيتتتتتتتت لهتتتتتتتت ل
اص دهتي ا لاحهيحيتت ل لت ل هليتتي لاحدت هي ل لتت ل
 ستتتتيقلدتتتته ي لاحهتتتتها  لاحهيحيتتتت لح ستتتت لاحث تتتته ل
هاحد هي ،لهاحتلقليعدثت لاح تها لااسيستي لحد تهي ل

 ا  ديم.
علثثي أن ثثطة عثثدس تر ثثيد مخصصثثات اينأثثاق  (3)

هيتت عك للحتتةللالبحثثوث والتطثثوير التونولثثوجي 
 تتت لده يتتتقل ستتتث لكثيتتت  لهتتت لهتتتلصلاحهي  تتتي ل
حإل فتتتتتتتي ل لتتتتتتت لث تتتتتتته لاا تتتتتتته لهاحه تتتتتتت ه ي ل
ا  ا يتتتتتتت ،لههتتتتتتتتيليتتتتتتتؤ قلإحتتتتتتتت ليتتتتتتتبح لاح ستتتتتتتتث ل
احهي  تتت لحإل فتتتي ل لتتت لاحث تتته لاحف يتتت ،لثتتتأل

ثيح غ له ليبحدفيلل–هده يقلهلصلاحهي  ي ل
 يثتل ظت قليثدعت للحدههيألجث ي ل لهي للا ل–

 تتت لاكدشتتتتيالكيهيهيتتتتي ل هائيتتت ل  يتتتت  .ل علتتتت ل
احتتت غ لهتتت ليتتتبح لاحهثتتتيحللاحهي  تتت لحه تتت ا ل
احث تتت لهاحد تتتهي ل تتت لشتتت كي ل تتت ي  لاحتتتت هافل

%لهتت ل75ل-%ل51احه تت ي ل  تت لج لهتتيلثتتي ل
دلةلاحهثتيحلليستدفلةل ت لد  يت لث ت لاا ته ل ت ل

 .(19)دلةلاحه  ا 
لثدواء أن أن طة البحث والتطوير فثي  ثروات ا (4)

المصثثرية ىثثي فثثي الشلثثب أن ثثطة رقابثثة علثثي 
 ي لد د  لهعظت لج شت  لاحث ت لل.(21)الجودة

هاحد تتتتهي ل تتتت لشتتتت كي لاحتتتت هافلاحه تتتت ي ل لتتتت ل
د تتتتهي لاحعثتتتتها لاحهستتتتدي ه لجهلد ستتتتي ل تتتته  ل

                                                 
عجذ الشؽٍم عنزش عجذ الشؽد ، "أصش ارفبقٍخ الزيشٌجظ عليً الصينبعخ  (18)

 .441، ص 2111الذوايٍخ"، داس الفةش الغبمعً، االعةنذسٌخ، 
 .110أؽدذ الذعوقً مؾدذ اعدبعٍ ، مشعك عجر رتشت، ص  (19)
الغ بص الدشتضي للزعجئخ العبمخ واإلؽصبء، "دساعخ قضيبٌب الشعبٌيخ  (21)

، 2115الصؾٍخ ثبلزطجٍر علً قطبم الذواء فً مصش"، اصذاس مبٌو 

 .10ص
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احه د تتتتي لاح يحيتتتت ،لهتتتتتل تتتت  لده يتتتتقلاصهدهتتتتي ل
احكتتتتي  ل  دتتتتتيمله د تتتتي ل هائيتتتتت ل  يتتتت  لهلحتتتتتةل

احهتتتيح لهاحف تتت لحل يتتتي لثستتتثقل تتت  لدتتتها  لاحتتت   ل
ثدلتتتةلاا شتتت  له تتت  لدتتتها  لاحكفتتتيفا لاحثشتتت ي ل

ل.(21)اح ي   ل ل للحة
  ال ًا  أوجو قصور تسويقية

حت لد تتظلاحث تته لاحد ي يت ل تت له تتيألدستتهي ل
اا هيتتتت لثيصهدهتتتتي لاحكتتتتي  ل تتتت له تتتت ،ل ثهتتتتيلثستتتتثقل
ا هئ تتتتتي لاحه د تتتتتي لهاحهتتتتته  ي لإحتتتتت لج لهعظتتتتت لهتتتتتيل

 تتتتت لثعتتتتتللليعتتتتت للثيحستتتتته ليثتتتتتيللث تتتتتللاح ظتتتتت 
احهعييي لاصرد تي ي لهاحدستهي ي لاحت   لدها  هتيل  دتيمل
جهلاستتتتتتتدي ا لهسد يتتتتتتت لهعتتتتتتتي ل تتتتتتت لظتتتتتتتألظ ه  تتتتتتتيل
اصرد تتي ي .لهددهثتتألجهتت لجه تتقلاح  تته لاحدتت لدتتؤ قل
إحتت لا يفتتيللاحكفتتيف لاحدستتهي ي ل تت لاح  تتيللاحتت هائ ل

لاحه  قل يهيليل :
اح  ه ل  لإ  ا لاح  اسي لاحدسهي ي ،لثأله  ل (1)

 يي ل   لاح يي لث قلث ه لحلسه لجهلثعللاا
ث تتتتته لحلهستتتتتدفلةلهاصكدفتتتتتيفلث دي تتتتت ل  استتتتتي ل
احستتتته لهاحهستتتتدفلةلاحدتتتت لريهتتتت لثفتتتتيلاحشتتتت كي ل
احعيحهيتتتتت لاحكثتتتتت قل تتتتت لاحيتتتتتي م.ل ه  تتتتتيل  تتتتت ىل
اح  اسي ،لجهيحله ي قلاحدي تي لها  دتيمل ت ل
احشتتت كي لاحه تتت ي لج لد  يتتت لإ دتتتيملهسد يتتت ل

دستتتهي ي ل تتت لل  يتتت لصليستتتد  لإحتتت لجيتتت ل  استتتي 
كثيتتتت لهتتتت لاا يتتتتي ،لهار هتتتتيليعدهتتتت ل لتتتت لاج افل
احشي تتتتي لحتتتتثعللاحهستتتتئهحي ،لكهتتتتيلج لجغلتتتتقل
احشتتتتت كي لاحه تتتتت ي لهيي تتتتت لشتتتتت كي لر تتتتتيلل
اا هتتتيألاحعتتتتي لدفتتتتد لثتتتيحهففه لاحثيعتتتت .لثهع تتتت ل
ج فتتيلدفتتد لثهيتتتل رتت لهعتتي لحلهثيعتتي ،لثتت لد تته ل
ثهيتتتلاحي تت لاحدتت لدهك فتتيلهتت لاحه تتهألإحتت ل

                                                 
د/ أؽدذ أؽدذ عجذ هللا اللؾلؼ، ، "رقٍٍم أناطخ الجؾوس والزطوٌش فيً  (21)

صييينبعخ اليييذواء الدصيييشٌخ فيييً تييي  ارفبقٍيييخ ؽقيييوت الدلةٍيييخ الفةشٌيييخ 

 TRIPs  الدغلخ العلدٍخ ل قزصبد والزغبسح، تلٍخ الزغيبسح، عبمعيخ ،"

 .31، ص 2115عٍ  كدظ، العذد الضبلش، ٌولٍو 

 لاصهدهتتتتتتي لث  استتتتتت ل ي تتتتتتي لهتتتتتتلصلاا رتتتتتتي ل هل
ه غثتتتي لاحهستتتدفلة،لهصشتتتةلج لهتتتلاليتتتؤ قلإحتتت ل
د ايتتتتتت ل تتتتتت  لاا هيتتتتتت لاح اكتتتتتت  لحتتتتتت قلاحشتتتتتت كي ل
احه تتت ي لاحه د تتت لهظفتتته لاحكثيتتت لهتتت لاا هيتتت ل
اح  يتتت  لاحهشتتتيثف لحهسد يتتت ا لجيتتت قله ليتتت ل
 تتتتت ه ل لتتتتت لا يفتتتتتيللريهتتتتت لاح تتتتتي  ا لهتتتتت ل

 اا هي .
 ي :   لاصهدهي لثيحعثه لاح هائي له ل  (2)
 تتتتت  لاصهدهتتتتتي لثهظفتتتتت لاحعثتتتتته لهستتتتتهفلد تتتتتهي ل -أ 

شكلفي،ل  لدفد لاحش كي لاحه ليت لثهظفت لاحعثته ل
ه ل ي لييهيدفتيلهجحها فتي،لهلحتةل غثت له فتيل ت ل

 .ل(22)ده ي لاحهسد ي لث رألدكلف 
 تت  لاصحدتت ا لثيحهعتتييي لاحف يتت ل تت لد  يتت ل  تت ل -ب 

احعثتتته ،ل يتتت لدفتتتد لاحشتتت كي لاا  ثيتتت لثد  يتتت ل
اح   تتي لاحدتت لد دهيفتتيلثهتتيليدفتت ل  تت لاحعثتته لهل

هتتتتتلاحي تتتت لاحع  يتتتت لهاح يحتتتت لاحه يتتتتي لاحدتتتت ل
دستتتتد   لد تتتتيهألاحع تتتتي ،لااهتتتت لاحتتتتلقليتتتت عك ل
 لتتتتتت لإ دفتتتتتتيفلاحعثتتتتتته لثه تتتتتت  لإ دفتتتتتتيفلاحي تتتتتت ل
احع  يتت لاحدتت لي تت  هيلاح ثيتتقلهثيحدثعيتت لشتتفيفل
احهتتتت يل،ل تتتت ل تتتتي لج لاحشتتتت كي لاحه ليتتتت لصل

هتتيليدث تت ل ي تتقلدفتتد لكثيتت ا لثفتتلالااهتت .ل  يحثتتي ل
كثيتتت لهتتت لاح   تتتي لاحهه تتته  لثتتتيحعثه لاح هائيتتت ل
 ه لاسدي ا لثع لشفيفلاحه يللهار دفيفلاحي  ل
احع  ي لاحه    له لرثألاح ثيق،لااه لاحلقل
يتتؤ قلإحتت لريتتي لاحهستتدفلةلثديتت ي لاحعثتته له  حيتتي ل
 ت لظت هالهييحفتت لحلظت هالاحهثيحيت لحلديتت ي ،ل

هدث يت لرثتألههتهلهتيليتؤ قلإحت لدلتالاح   تي لاح
اسدي اهفيله  لجي قل ت ل يحت لهعتيه  لاحهت لل
حتت ف لاحهتت يللجهلا تت لج تت ا لجستت دق،لجهليتتؤ قل

                                                 
ع ء الذٌ  عجبط علً، "رقٍٍم العوام  الدئصشح عليً نغيبػ أو فاي   (22)

الدنزغيبد الغذٌييذح فيً قطييبم الصينبعبد الذوايٍييخ"، سعيبلخ مبعغييزٍش، 

 .142، ص 2111تلٍخ الزغبسح، عبمعخ اإلعةنذسٌخ، 
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إح لا دفيفل   ي لاحت هافل دي ت لحدي ي ت لحفدت  ل
د ي ل  لاحفد  لاحهس ل ل ل لاحعثه ،لهصشتةلج ل
كألهلاليع ت لإهت ا لح ي تقلهت لهي ا يت لااست ل

 احه  ي .
ثده يتتتتقلجغلتتتتقللدفتتتتد لشتتتت كي لاحتتتت هافلاحه تتتت ي  (3)

هي ا يتت لا  تت  لهاحدتت هي لإحتت لاح تت الاحهستتي ل
  ل  ريدفيلثيحهسدفلةلههت لاا ثتيف.لجهتيل  ت ل
احدتت هي لاحهه تتقلحلهستتدفلةلاح فتتيئ ل فتتهله تت ه ل
 تتت ا .لهيهكتتت لج ل   تتتتللحتتتةلإحتتت لاح تتت   لاحكثيتتت  ل
حي ثيفل  لاحد ثي ل ل لاحهسدفلةلاح فيئ ل ل ل

 ي ليعدث لل ا دثي لج ف ل هي ي له  عي لهيه
اح ثيقلجه ل    ل ت لاحهثيعتي لح ييهتقلثكديثت ل
احه تتتفي لاح ثيتتت لهد  يتتت ل ه يتتت لاحتتت هافلاحتتتتلقل
يستتدي هقلاح تتي 8لحتتلال تت  لاحدتت ثي ل لتتللاح ثيتتقل

ههتتتتت لج  تتتتتحلهتتتتتلصل،لهتتتتهلاحهفدتتتتتي لحثيتتتتتتلاص هيتتتتت 
ااستتتتيحيق لدههيتتتتأل يتتتته لاا ثتتتتيفلحهتتتتؤده ا ل

 .(23) لهي ل  لاحيي مل ظي لاحد هي لحه د يدفي
فيتيألاا ثتيفلحله د تتي لاحدت لد ت هفيلشتت كي لد (4)

 يحهيتت لهار لكي تت له د تتي لغيحيتت لاحتتثه له ي  تت ل
ثهثيلدفتتيلاحه ليتت ل لتت لاحتت غ لهتت لج لكتتأله فهتتيل
رتتت ليكتتته لثتتت ي  لحهيتتت ،له تتت لهتتتلصلاح يحتتت ل تتت  ل
  ي لاحه د لاح هائ لاحه لت ليدهرتال لت لهت قل
رثتتتتتتهألاا ثتتتتتتتيفلحتتتتتتتقلهحتتتتتتتي لرثتتتتتتتهألاحستتتتتتته لجهل

                                                 
عليً عيجٍ  الدضييب م قبميذ كييشتخ عيبنوفً الفشنغييٍخ ثيبلزشوٌظ لؾدلييخ  (23)

رؾذ عنوا  "ثزؾجٍا ..اؽدٍا: ه  ؽص  افلين عليً رطعيٍم اإللز يبة 

اعيييؤلً  –الةجيييذي  أ  م اؽديييً افلييين مييي  مخيييباش اإللز يييبة الةجيييذي 

الطجٍت ع  تٍفٍخ ؽدبٌخ افلن اَ "، وفً ععٍ ب للزشوٌظ ل زا الدنزظ 
 ييذ الاييشتخ لزشتٍييض ع ودهييب علييً تجييشي الدغزاييفٍبد وعٍييبداد ارغ

تجييبس اداجييبء مقبثيي  اعييزفبدح الييجعخ ميي  سؽيي د  بسعٍييخ لؾضييوس 

ميييئردشاد اجٍيييخ. أٌضيييب رجنيييذ كيييشتخ مٍيييشر ادمشٌةٍيييخ فيييً ثعيييخ 
الدغزافٍبد ؽدلخ رؾذ عنوا  "عيةشر اٌيا" وأنيا ثبلزعيبو  ميك اداسح 

اإلصبثخ ثدشا الغةشي  الدغزافً عٍزم عد  قٍبط مغبنً إلؽزدبلٍخ

 وقٍبط  غط الذ  ورلن فً أٌب  مؾذدح.    

 ل دي تتت لص دهائتتتقل لتتت لهتتتها لاحهستتتدفلةلاح فتتتيئ
ل.(24)ل عيح لددس لثيحكفيف لهاحفعيحي 

 راباًا  أوجو قصور إدارية
ه تتيةله هه تتت لهتت لجه تتتقلاح  تته لا  ا يتتت ل
احدتتت لدعتتته ل يتتتي  لا  دتتتيملاحتتت هائ لاحتتته   لها دفتتتيلل
  تتتتدقل تتتت لاحستتتته لاحه ليتتتت .لهددهثتتتتألجهتتتت ل ها تتتتقل

لاح  ه لا  ا ي ل  لاحديح :
ي يتتتتتت لاحشتتتتتتيهل لهاحعلهيتتتتتت لغيتتتتتتيقلاح ظتتتتتت  لاحدي ل-1

احستتتتتليه لحلهستتتتتد ثألهتتتتت ل ي تتتتتقلإ ا ا لشتتتتت كي ل
اا هيتتتتت لاحه تتتتت ي ،لهددهثتتتتتألجهتتتتت لهظتتتتتيه للحتتتتتةل

ل:لللل(25)  
 تتت  لإدثتتتتيللااستتتتلهقلاحعلهتتت ل تتتت لهيتتتتتلي تتتت ل - أ

إ دي يتت ليستتي ل ليفتتيلا  دتتيمل تت لاحشتت ك لث يتت ل
يد  تتتتتت لاصستتتتتتتدي ا لااهثتتتتتتتألحل يرتتتتتتت لا  دي يتتتتتتت ل

ااهتتتت لاحتتتتلقللاحهدي تتتت لهديفتتتتيللدكلفتتتت لا  دتتتتيم،
 ا عك ل ل لا دفيلل سث لاح ير لاحعي ل .

   لإهدهي له ي قلاحدسهي ل ت لاحشت ك لثهيتتل - ب
ي تت لشتتيهل لهه  تت لحدستتهي له د تتي لاحشتت ك ،ل
ث ي لدكه لريثل ل   افلجقلد ييت ا لثفتيل ث تي ل

لح  ه لجقلد ه .ل
 لتتتت لهستتتتدهقلل– تتتت  لده يتتتتقلاصهدهتتتتي لاحكتتتتي  لل-2

  لاحث تتتتتتت لث  شتتتتتتتل-ه تتتتتتت ا لاحعهتتتتتتتألا  ا يتتتتتتت ل
هاحد تتتتتتهي لهاحد ييتتتتتت لاحد  تتتتتت لههتتتتتتيلدد لثتتتتتتقلهتتتتتتلصل
اا شتتتت  لهتتتت ل هليتتتتي لإ تتتتي  لهيكلتتتت له  استتتتي ل
سهري لهدعلي لهد  يقلهد تهي لثيستده ا ،لهتتل ت  ل
دها  ل   لكتيالهت لاحثتي ثي ل لت لهستدهقل تيأل
هتتت لاحيثتتت  لهاحهع  تتت ل تتت لشتتتد لاحعلتتته لاحهد تتتل ل

                                                 
عنٍخ مؾدذ أؽدذ علٍدب  عجك، "الع قخ ثٍ  الزغوٌر الدجغط ونغبػ  (24)

رطوٌش الدنزغبد ثيبلزطجٍر عليً كيشتبد اددوٌيخ فيً مصيش"، سعيبلخ 

 . 111، ص 2112مبعغزٍش، تلٍخ الزغبسح، عبمعخ الدنصوسح، 
يشح ؽواس ؽو  مصش ورؾذٌبد الدغزقج : قطبم سفعذ س وا ، "دا (25)

الصيييؾخ ورؾذٌبريييا"، الدغليييخ الدصيييشٌخ للزندٍيييخ والزخطيييٍط، الدغليييذ 

، ص 2111الزبعييك، العييذد الضييبنً، مع ييذ الزخطييٍط القييومً، القييبهشح، 

151    . 
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لث  ي  لاا هيت ل ت لاحشت كي لا  دي يت ،لها د تي 
احكها  لا  ا ي لاحهدي   .لههتلاليهثتألهشتكل ل
كثيتت  ل تت ل تت ي  لاا هيتت لهاحدتت لددهيتت لثتتيحد ه ل
احس يتلاحلقليعده ل لت لاحث ت لاحعلهت لهاحد ته ل

ل.(26)احد   لاحهسده 
ا د ي لاصيديي لاحسلي لاحههيه  لحل يتي ا لاحدت لل-3

ددتتتتهح لهيدلتتتتالاحههارتتتتتلا  ا يتتتت ل تتتت لاحشتتتت كي ل
 لتتتتت لهيتتتتتتلي تتتتت ل لهيتتتتت للاح هائيتتتتت ،لهاح تتتتتي   

ه  هستتتتتت لدفتتتتتت الإحتتتتتت لدتتتتتته ي لاحتتتتتت هافلحلهتتتتتتها  ل
هاسدشتتتتتعي لجقل  تتتتت ل تتتتت لاحتتتتت هافلرثتتتتتأل  هثتتتتتقل
حيتتهي لاستتده ا لدتته  لاحتت هاف.ل  غلثيتت لاح يتتي ا ل
ا  ا ي ل  لش كي لاح هافلاحه  ي ليد لايديي هتيل

له  يلح ي   لجهألاحث  لصلجهألاحكفيف .
 تتتتتت لا يفتتتتتتيللهستتتتتتدهقلكفتتتتتتيف لاح تتتتتتهقلاحعيهلتتتتتت لل-4

احشتت كي لاح هائيتت ،لهي  تتتلاحستتثقل تت للحتتةلحعتت  ل
ل:(27)جسثيقلجههفي

 تتتتتت  لا هدهتتتتتتي لث  شتتتتتتيفله اكتتتتتت لدتتتتتت  يقل ايتتتتتتأل -أ 
 احه  ا لا  دي ي .

اح  تته ل تت لد ظتتي لاحثتت اه لهاحتت ه ا لاحد  يثيتت ل -ب 
اح  هتتت لحد هيتتت لاح تتتهقلاحثشتتت ي لها  ا يتتت لثكي تتت ل

ستتتهافل لتتت لهستتتدهقلا  ا  لاحعليتتتيلل–هستتتدهييدفيل
  لجهل دتتتتتت ل تتتتتت لج  تتتتتت لاحهظتتتتتتيئالجهلاحهدهستتتتتت
 ا  ا ي .

                                                 
روصلذ اؽذي الذسعيبد اإلعزقصيبيٍخ اليً أ  أهيم الصيعوثبد الزيً  (26)

فيييً تييي  مييي  قطيييبم  -لزطيييوٌش رؾيييو  دو  نغيييبػ أنايييطخ الجؾيييوس وا

فً رؾقٍر أهذاف ب ٌزدضي  فيًم نقي   –ادعدب  العب  والقطبم الخبص 

الزدوٌ  الدخص  لددبسعخ أناطخ الجؾوس والزطوٌش، وعذ  الزنغٍر 
ثييٍ  أناييطخ الجؾييوس والزطييوٌش واإلنزييبط والزغييوٌر والزدوٌيي ، وعييذ  

وعيذ   وعود الزؾفٍض الدنبعت للجبؽضٍ  فً مغيب  الجؾيوس والزطيوٌش،

روعٍا االهزدب  الةبفً لزذسٌت الجبؽضٍ  فً هيزا الدغيب ، وعيذ  ريوافش 
مشاتيييض ثؾضٍيييخ منبعيييجخ للقٍيييب  ثؤنايييطخ الجؾيييوس والزطيييوٌش، ونقييي  

الخجشاد الزً ٌغت روافشهب فً العيبملٍ  ثؤنايطخ الجؾيوس والزطيوٌش، 

لدضٌذ م  الزفصٍ  ٌشعيً الشعيوم اليً: أؽديذ أؽديذ عجيذ هللا اللؾليؼ، 
 .   31رتشت، ص مشعك عجر 

 .   161سفعذ س وا ، مشعك عجر رتشت، ص  (27)

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

ر تتته لاحهعلههتتتي لاحتتتها   لحله تتت ا لا  دي يتتت ل -ج 
 هاحه اك لاحهدي   ل  لاحد  يق.

 تتتت  لإهدهتتتتي لاحهستتتتئهحي ل تتتت لاحدتتتت  يقلثهيتتتتتل -د 
ي  لد  يثي لر تي  لههدهست  له هيلت لاا تأل
د   لكي  لاحعيهلي ل  له تيأل ت ي  لهد تي  ل

 ت له  ليتي لاحه د ي لاح هائي ،لهدعت يألهتلصلاحي
ل ث ي لحلد ه .

غيتتيقلاحد ستتي لثتتي ل  ي تت لاحه ظههتت لاح هائيتت ل -6
اح يئهتتتتتتتت ،لهاحدتتتتتتتت لدديتتتتتتتته لاح فتتتتتتتتي لاح هائيتتتتتتتت ل
اح كههي ،لههؤسستي لاح ت ي  لاح هائيت ،لااهت ل
احتتتتتتلقليتتتتتتؤ قلإحتتتتتت ل تتتتتت  لاح تتتتتت   ل لتتتتتت لد  يتتتتتت ل
ااه االهاحه ي  لهااهحهيي لاحه ه  لإح لكتأل

ستتد ادي يي ل فت ل تت لاح  تتيللاحت هائ لهكتتلحةلاص
 احه لهث لحد  ي لدلةلااه اا.
 المبحث ال اني

دراسة وتقيثيس مثدم ممئمثة السياسثة الضثريبية 
المطبقثثة حاليثثا فثثي مصثثر لاثثمج أوجثثو قصثثور 

 صناعة الدواء
حهيلكي ل شأل  ي  لاح هافل  لد  ي لجه ا فيل      

هتتتتلرتتت  دفيل لتتت للحتتتةلإ هتتتيليعتتت قلإحتتت له تتته لثعتتتلل
حسييس لاحي يثي لاحهدثع لاحهعهري لاحد لر لد ش له لا

  لاح  ي  ،ل   ل  ي يلهلالإح لاحث  ل  لهسثثي ل
هتتلالاحد تتيرللثتتي لاحهستتدف الاحههكتت لهثتتي لاحه  تت .ل
هكتتتتتي لهتتتتت لاح ثيعتتتتت لج ليد كتتتتت لاهدهيه تتتتتيل تتتتت لهتتتتتلال
احهث  ل ل لد ليألاحسييس لاحيت يثي لاحدت لد دف فتيل
اح كههتتتتتت ل يحيتتتتتتيل تتتتتت لر تتتتتتيللاح تتتتتت ي ي لاح هائيتتتتتت .ل

احيتتتت يثي ل)احيتتتت ائقلل ج ها لاحسييستتتتد ليتتتتألجهتتتت ل ث
 يهتتتتتتت لاحهيتتتتتتتي  ل لتتتتتتتللاحليث احيتتتتتتت لهلل لتتتتتتتللاحتتتتتتت يأ

احهف هي ل لتللر تيلل ت ي  ل(لهاحي ائقلاح ه كي 
ل:يديح اح هافلهاح  ي ي لاحهكهل لحفيلهه د يدفهي
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   (28)ضرائب على الدخ ( ال1)
ل هاف تتتتتتتتت ي  لاحتتتتتتتتتلشتتتتتتتتت كي ليييتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتي       

 لحفتتتتتتيلحليتتتتتت يث ل لتتتتتتللج ثتتتتتتي لكهلتتتتتتهاح تتتتتت ي ي لاحه
%ل2285لهه تتت لاشتتتيي لا  دثي يتتت لهلحتتتةلثستتتع ا

احستت هي لثتت ه لي تت لجيتت لاحكليتت لهتت ل تتي للاا ثتتي ل
ديتللاح شتي لشتكألشت كي لإإ فيفا لشي تي ل يحهتيل

جيتتيلكتتي لاح تتي ه لاحتتلقلدييتتتللااشتتيي ااهتتهاألجهل
هحتتهلل  ثيتت االي شتت كاحاحهارتتتلجهللحتتقلهكتتلحةلشتت كي 

كتتتتتي له ك هتتتتتيلاح ئيستتتتت ل تتتتت لاحيتتتتتي مله  ه فتتتتتيل تتتتت ل
 لتتتتتتت ل يتتتتتتتهألااشتتتتتتتتيي لحليتتتتتتت يث لهلل،(29)ه تتتتتتت 

اديتتتللاح شتتتتي لشتتتكأله شتتت  ل   يتتتت للهتتتيلإلالاح ثيعيتتتي 
ل:(31)احديحي )جشيي ل ثيعيي (لهلحةلثياسعي ل

  يتقلل6511ه ل ف ل  يتقل دتللل ال ريحة الولى
ل)لهعفل(

  يتتتتت ل دتتتتتللل6511جكثتتتتت لهتتتتت للال ثثثثثريحة ال انيثثثثثة 
ل%(11  ي لل)ل31111

  يتتتت ل دتتتتللل31111جكثتتتت لهتتتت للال ثثثثريحة ال ال ثثثثة 
ل%(15  ي ل)ل45111
 دتتتت ل  يتتتت لل45111جكثتتتت لهتتتت لل الراباثثثثة ال ثثثثريحة
ل%(21)ل211111

ل211111جكثتتتتتتتتتتت لهتتتتتتتتتتت للال ثثثثثثثثثثثريحة الخامسثثثثثثثثثثثة 
ل%(.2285)

ه لتتتتتللاحتتتتت غ لهتتتتت لإ يفتتتتتيللستتتتتع لاحيتتتتت يث ل      
ه ي  تت لهتتتلجغلتتقلهجرتت قلاحتت هألاحه ي ستت لحه تت ل تتلل

،لإصل(31)حفيلكهل هاح  ي ي لاحهل هاف  ي  لاحله يأ
لحةلاح ي ه لي هىله لاحهعهري لهتيليعته للج لد ثي 

                                                 
ورعذٌ رييخ واليؾزييخ  2115  لغيينخ 11ورليين وفقييب للقييبنو  سقييم   (28)

 ورعذٌ ر ب. 2115  لغنخ 111الزنفٍزٌخ سقم  

   م  القبنو 41  و  40  و  41ورلن وفقب دؽةب  الدواد أسقب    (29)
 1 ريبثك  فيً  23العيذد  –لشعيدٍخ ، الغشٌيذح ا2115  لغينخ 11سقم  

 .  2115ٌونٍخ عنخ 

   11   1   6ورلن وفقب لنصوص الدواد أسقب    (31)
%  20%  وعنيوة أفشٌقٍيب   25%  ومبلٍضٌيب  25مض  الصٍ    (31(

% للاييييشتبد ادعنجٍييييخ  45% للاييييشتبد الدؾلٍييييخ، و 42وال نييييذ  

 .  % 35%  واعشايٍ  وادسعنزٍ   34والجشاصٌ   

هجههفتتتتيل لتتتتللا  تتتت  لل هاف تتتت ي  لاحتتتهتتت لد تتتتهي ل
إ دفيفلاحهعيهل لاحي يثي لاحفعيحت لهاحه فت  لحعهليت ل  تأل

هتت لليتتد احدك هحه يتتيللاحدك هحه يتتي.ل هتت لاحثيثتت لج ل  تتأ
ستتها لاحيي  يتت لهيلهتت لااؤليتت ألستتثيلي لجهحفهتتيلشتت ا

لإثدكتتي لدلتةلاحدك هحه يتتيهثي يفهتتيلهتهللهد هيعفتيله ليتي ل
لهاحد هي .ه لي ألإ  افلااث ي لهاحد ي قلله ليي ل
   فيمثثا يتالثثق ب ثثراء التونولوجيثثا مثثن الثثداخ   -1

لنجد  الخارج أو
ييتتتتتتهللج ثتتتتتتي لاحشتتتتتت كي لاحدتتتتتتللد تتتتتته لث تتتتتت تل -أ 

احدك هحه يتتتيله ليتتتي لحليتتت يث ،لااهتتت لاحتتتلقليتتتؤ قل
 إح لإ دفيللدكلف لش افلاحدك هحه ييلاحه لي .

هه يثتتألاحيتت هي لاحدتت ليتت  عفيللدتتيها ييتتهللا  -ب 
ج تتتتتتتتتت يقلاحه شتتتتتتتتتت  لاحف  يتتتتتتتتتت لهااشتتتتتتتتتتيي ل
ا  دثي يتتت لاحه يهتتتت ل تتتتلله تتتت لهاح فتتتتي لغيتتتت ل

احدتتللحفتتيله شتت  ل ائهتت ل تتلله تت لح يتت للاحه يهتت 
%لهلحةل21احه يهي ل لله  لحلي يث لثسع ل

 ه لي تتتتتت لجقلدكتتتتتتيحياله فتتتتتتي،لهتتتتتتتلإستتتتتتدث يفل
لاحهثتتتتيحللاحدتتتت لدتتتت  تلحليتتتتي مله يثتتتتألد تتتتهي لجه
  تتته لاحهع  تتت لاحف يتتت لحي هتتت لاح تتت ي  ،ليتتتؤ قل
إحتت لإ دفتتيللدكلفتت لشتت افلاحدك هحهح يتتيلاحهستتده   ل
هتت لاحيتتي مليي تت لهج لهتت لستتي  تلاحيتت يث لهل
يد هتتتأل ثئفتتتيل عتتت لهتتتتهلهشتتتد ىلاح تتت لهحتتتتي ل
 تتي ثق،ل ظتت ا لحيتتعالاح تت   لاحدفيهيتتي لحتتيهأل
ثي دثي لج قلي ده ل  لاحعي  لح هح ل يهيت له ي  ت ل

هاحتتلقل تتي  لهتتيلي دهتت لح هحتت لهد  هتتت .لثتتيايي ل
كهتتتتيلج لإرد تتتتي لا  فتتتتيفل لتتتتلله يثتتتتألج هتتتتيأل
كدستتتيقل  تتته لاحهع  تتت ليد يهتتتألهتتتيل احد تتتهي لهار
يتت  تله يثتتأل  تته لجيتت ىلهثتتأله يثتتألإستتدعهيأل
احهعتت ا لاح تت ي ي لهاحعلهيتت لهاح هتتيلملهاحي تت ل
هاحد كيثي لهاحعهليي لاحس ي لهاحدللصد تألجههيت ل

 تتتتهي لهاكدستتتتيقل  تتتته ل تتتت له يثتتتتألج هتتتتيألاحد
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احهع  تتتتت ل تتتتتللي هتتتتت لهد تتتتتهي ل تتتتت ي  لاحتتتتت هافل
 هاح  ي ي لاحهكهل لحفي.

يستتتتتتهحلاحدشتتتتتت يتلاحيتتتتتت يث لاحه تتتتتت قلثتتتتتت ه ةل -ج 
ااص لهاحهع ا لاحهسدي ه ل ت لاصستدثهي ل ت ل

سهافلكي  ل  ي  لجهلهسدعهل لل-ه يألا  ديمل
حكتتتتألل(32)%لهتتتت لجستتتتي لا هتتتت ة25ث ستتتتث لل-

%لهتت ل31ث لستت  ليتت يث لهلحتتةلثعتت لي تت ل ستت
دكلفدفتتتتتتيل تتتتتت لجهأل دتتتتتت  ليتتتتتت يثي ليتتتتتتد لي حفتتتتتتيل

،لها دثتتتتتتتتي صلهتتتتتتتت ل(33)استتتتتتتدي ا لدلتتتتتتتتةلاا تتتتتتتهأ
احدكتتيحيالها ثتت لاحي تت .لههتت لاحهايتتحلج لهتتلصل

%لهت ل111اح  ي  لصلدسهحلثي  لجكثت لهت ل
ريهتتتتتت لاحدكلفتتتتتت لاحدي يييتتتتتت لحي تتتتتتأل يتتتتتت ليتتتتتتد ل
إستتدف ةلاحعتت  لهاجص لثتت ف لريهدفتتي،لهثيحدتتيح ل

جسيحيقلاحه حلاصسدثهي ي .لكهيل ف لصلدع لج  ل
صلدستتتهحلهتتتلصلاح  ي تتت لث ستتتدف ةلريهتتت لاحدكلفتتت ل
احدي ييي لحي تأل لت ل دت  ل ه يت لجرتألهت ل دت  ل
 ييدفتتتتيلاص دي يتتتت ،ل تتتت لدعتتتت لجييتتتتيلهتتتت ل تتتت  ل
اصستتتتدف ةلاحهع تتتتأ،لهار هتتتتيلهتتتت ل لتتتت لج ستتتت ل
احفتتتتتتتتت هلل  ي تتتتتتتتت لهتتتتتتتتت ل تتتتتتتتت  لاصستتتتتتتتتدف ةل

ثفتلصلل ص.لهصشةل ت لج لإهت ةلاج(34)احد لي ي 
ثد  يتتتتت لهعتتتت ص لا هتتتتت ةلك ستتتتتقلل–اح  ي تتتت ل

يد يهتتألدثتتيي لشتت كي لل-ثيثدتت لحكي تت لاحشتت كي ل

                                                 
ٌقصذ ثؤعبط اإله ر القٍدخ الذفزشٌخ لألصو  تدب هى مذسعخ فى  (32)

الدٍضانٍيخ اإلفززبؽٍييخ للفزييشح الضيشٌجٍخ وٌضٌييذ هييزا ادعيبط ثدييب ٌييواصا 

رةلفخ ادصيو  الدغيزخذمخ ورةلفيخ الزطيوٌش أو الزؾغيٍ  أو الزغذٌيذ أو 
اعيبدح الجنييبء ورليين  يي   الفزييشح الضييشٌجٍخ وٌقيي  ادعييبط ثدييب ٌييواصا 

ر الغيينوا وقٍدييخ ثٍييك ادصييو  الزييى رييم الزصييشف فٍ ييب قٍدييخ اإلهيي 
وثقٍدخ الزعوٌخ الزا رم الؾصو  علٍخ نزٍغخ فقذهب أو ه ت يب  ي   

الفزيييشح الضيييشٌجٍخ فيييبرا تيييب  أعيييبط اإلهييي ر ثبلغيييبلت رضيييبف قٍديييخ 

الزصييييشف فييييى ادصيييي  أو الزعييييوٌخ عنييييا الييييى ادسثييييبػ الزغبسٌييييخ 
اإله ر عاشح آالف عنٍيخ والصنبعٍخ للددو  امب ارا لم ٌغبوص أعبط 

ٌعذ أعيبط اإلهي ر ثبلةبمي  مي  الزةيبلٍب واعجيخ الخصيم، الديبدح سقيم 

  لغيينخ 11  مي  القيبنو ، مي  قيبنو  الضيشٌجخ عليً اليذ   سقيم  26 
2115. 

  مي  51  و 21  و 25  الفقيشح الضبنٍيخ و  23ساعك الدواد سقم   (33)

 . 2115  لغنخ 11قبنو  الضشٌجخ علً الذ   سقم  
لدضٌييذ ميي  الزفصييٍ  ٌشعييً الشعييوم الييً: أ. د ؽبمييذ عجييذ الدغٍييذ  (34)

، ص 2112دساص، "الغٍبعبد الدبلٍخ"، الذاس الغبمعٍخ، االعيةنذسٌخ، 

 .266 - 265ص 

 تت ي  لاحتت هافله تت ي يدفيلاحهكهلتت لل يهتتيلثي فتتيل
 تتتتتتتللإهتتتتتتت ةلاحهعتتتتتتت ا لهاص ص له  تتتتتتتيلحهعتتتتتتت أل
ا ستتدي ا لاحفعلتتللهه  تتيل يتتد ال ثيعتت لاحعتت  ل
هاجص ،ل لتتي لهتت لاحه ثتتهألج ليتتد لإهتت ةل حتت ل

 تتتتت لد تتتتت يتلج هيتتتتت لااه ا لجهلج هيتتتتت للدستتتتتدي  
احفي هستتتتي لاحكث يتتتت لثتتتت ف لهعتتتت ألإهتتتت ةل حتتتت ل

كتتتتلحةللجيتتتت قل  دتتتتيملاحه  ثتتتتي لجهلاح لهيتتتتي ،
حي له لاحه ثتهألإستدي ا ل فت لهعت ألا هت ةل
ح ف لاحفد  لاحيت يثي لحه ت تل هافليعهتأله  يت ل
ها تت  لهايتت ليعهتتأله  يدتتي لجهلثتت  ،لكهتتيلج تتقل

ا هتت ةلحه تت تل هافللحتتي له ثتتهص لثثتتي لهعتت أ
 ثتتتتتتتته ل هائيتتتتتتتت له يتتتتتتتت لي تتتتتتتتد لل11111ي تتتتتتتتد لل
 ثتته لستت هيي .لكهتتيلج لإهتت ةلاا تتهألل41111

ثفتتتلصلاح  ي تتتت ليد يهتتتألجييتتتتي لاحعهتتت لا  دتتتتي لل
حلهعتتت ا لهاجص ل تتتلل ستتتيقلجرستتتي لا هتتت ةل
يي ت لهج لاحدكلفتت لاح جستهيحي لحلهعتت ا لهاجص ل
هتتتيلاحهستتتدي ه ل تتتللإ دتتتيملاا هيتتت لههكه يدفتتتيل ائ

هيدكه له دفع لهثيحديحللسدؤ ىل  ي  لا هت ةل
احهدثعتت لإحتتللإستتدي ا لدلتتةلاح تت ي ي لحلهعتت ا ل
هاجص لحفدتت  لدد تتيه ل ه هتتيلا  دتتي للههتتهلهتتيل
صليش تل لللإسدي ا لج ت  لاحد  يتي لاح  يثت ل
ث ف لهستده  ل تلل ت ي  لاا هيت لهاح ت ي ي ل
احهكهلتتت لحفتتتيلههتتتهلهتتتيليدعتتتي للهتتتتلاح غثتتت ل تتت ل

احد تتتتته لاحدك هحتتتتته  لهد تتتتت ي لاجص للهديثعتتتتت 
،لثتتتألرتتت ليفيتتتلل(35)اح  هتتت لاغتتت اللاحد تتت يت

ااهتتتتت لإحتتتتتتللإرد تتتتتتيفلهعتتتتتت ا لها ص للا لريهتتتتتت ل
 جستتتتتتهيحي لهدك هحه يتتتتتت له يفيتتتتتت ليي تتتتتت لهج ل
هع ص لا ه ةلاحهه ه ت لحي تهألاحهستدعهل ل
هتتتتتلل فستتتتتفيلاحهه ه تتتتتقلحي تتتتتهألاح  يتتتتت  ل ه ل

                                                 
فليو ثلغييذ القٍديخ الذفزشٌييخ دليخ مييب عليى عييجٍ  الدضيب  ملٍييو  عنٍييخ  (35)

عيينواد فبن يييب وفقيييب لطشٌقييخ أعيييبط اإلهييي ر  11وعدشهييب اإلنزيييبعى 

عب  أا أتضشم  ميشح  16الدنصوص علٍ ب فى القبنو  عزغز لن على 

 ونصب م  عدشهب اإلنزبعى الدفزشا.
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هتتتت ةل.لكتتتتلحةليؤيتتتتلل لتتتت ل  ي تتتت لا (36)دف رتتتتق
احهدثع لج فيلصلدعهلل  لإ دفتيللدكلفت لإ ت أل
احهع ا لهاص ص ل للظألإ دفيللاحهسدهىلاحعتي ل
حيستتتعي لهار يفتتتيللريهتتت لاحعهلتتت لاحه ليتتت لجهتتتي ل
جغلتتتتتتتقلاحعهتتتتتتت  لاا  ثيتتتتتتت لها  دهتتتتتتتي ل لتتتتتتتلل
ا ستتتدي ا ل تتتللاح  تتتهأل لتتتللجغلتتتقلاحهعتتت ا ل

 .ل(37)هاص ص لا  دي ي 
محليثثًا  التونولوجيثثا فيمثثا يتالثثق بابتوثثارأمثثا  -2

 نجد
ح لي  ل للاح ي ه لجهل للصئ د لاحد فيليت لهتيل
ييتتتتتتتتتد لثهعيح تتتتتتتتت لدكتتتتتتتتتيحيالإثدكتتتتتتتتتي لاحدك هحه يتتتتتتتتتيل
)ه  ه ي لاحث  لهاحد هي (لهحك لجشي لاح تي ه لج ل
يد تتت  له تتتيفلاحيتتت يث لثد ثيتتت لج كتتتي للحتتتةلاح تتتي ه ل
 لتتتلل تتتي للاحتتت ثحلاح تتتيد لهتتت لريئهتتت لاحتتت يألاحهعتتت  ل

.لهث ستتتتتتد  افل(38)ه يستتتتتتث لاحه تتتتتت ي ه  تتتتتتيلحهعتتتتتتييي لاح
هعتتتتييي لاحه يستتتتث لاحه تتتت ي ل يهتتتتيلييتتتت لهعيح دفتتتتيل
ح ف ي لاحث ه لهاحد هي ل   لج لج ش  لاحث ه لدع ل
هتت لاح ف تتي لاحدتتللدي تت ل تتللاحستت  لاحدتتللج ف تت ل يفتتيل

 دعتتتت لهتتتت لل جيتتتتيلكتتتتي له تتتت ا هي،لجهتتتتيلج شتتتت  لاحد تتتتهي
اح ف ي لاحدللدي  ل للاحس  لاحدللج ف  ل يفتيلجييتي ل
إصلإلالجهك لا  د االثفيلك  ألغيت لهلهته لهه تيل

                                                 
أ.د مؾديييذ عديييش ؽديييبد أثيييو دوػ، "رؾلٍييي  ورقٍيييٍم ثعيييخ عوانيييت  (36)

الضشايت علً اليذ  "، مغليخ تلٍيخ الزغيبسح للجؾيوس العلدٍيخ، عبمعيخ 
 . 13 – 01، ص ص 2115اإلعةنذسٌخ، العذد الضبنً، 

 

 
 

فبلطشٌقخ الدزجعخ فً اه ر العذد واَالد ٌنزظ عن يب رغيبوا قٍديخ  (37)
مغدييك اإلهيي ر مييك القٍدييخ الذفزشٌييخ لألصيي ، ادمييش الييزي ٌييئدي الييً 

اإلفزقبس الى امةبنٍخ رةوٌ  وعبي  ردوٌلٍخ تبفٍخ لايشاء أصيو  أ يشا 

 نمزيد من انتفصيم عذٌذح. 
الييذاس الغبمعٍييخ،عب   أ.د ؽبمييذ عجييذ الدغٍييذ دساص، "الغٍبعييبد الدبلٍييخ"، -

 . 261ص 2114

أ.د مؾدذ عديش أثيو دوػ، "اإلصي ػ الضيشٌجً ثيٍ  اعزجيبساد الغجبٌيخ  -
 – 55، ص2110وادعييظ العلدٍييخ للضييشايت"، الذاسالغبمعٍييخ، عييب  

 .51ص

أا أ  الداييشم قييذ أؽييب  الييى معييبٌٍش الدؾبعييجخ الدصييشٌخ ثاييؤ   (38)
ر أؽةب  قبنو   شٌجخ معبلغخ ورؾذٌذ صبفى الشثؼ وٌزم ثعذ رلن رطجٍ

الذ   علٍا للوصو  الى وعبء الضشٌجخ ورلن وفقب الؽةب  الدواد سقم 

   م  القبنو .51  الفقشح الضبنٍخ و  11 

يتتتتتتد لإه كفتتتتتتيل ستتتتتتثهيليتتتتتتد لإهتتتتتت ةلاا تتتتتتهألغيتتتتتت ل
هاحدتت ليستتهحلاح تتي ه لاحيتت يثللثيه كفتتيلل–احهلههستت ل
%لهتتتتتتت لدكلفتتتتتتت لاحشتتتتتتت افلجهلاحد تتتتتتتهي لجهل11ث ستتتتتتتث ل

احد ستتتي لجهلاحد  يتتت لهلحتتتةل تتت لكتتتأل دتتت  ليتتت يثي ،ل
ه لتتتتللج ليتتتتد للحتتتتةلاحي تتتت لهتتتت ل تتتتي للا يتتتت ا ا ل

حيي تت لثيح شتتي لهاحتتها   لث يئهتت لاحتت يأله يحهتتيلج فتتيلا
هؤيتتتت  لهستتتتد  يي ل يعدتتتت لث تتتت دفيل  تتتت لد  يتتتت له تتتتتيفل

لاحي يث ،لهحك لثيحد كي لدفد  لدلةلاحهعيهل لإحل:ل
احدهييتتتتتتتتتت لثتتتتتتتتتتي لهشتتتتتتتتتت ه ي ل تتتتتتتتتت ي  لاحتتتتتتتتتت هافل - أ

ه  ي يدفيلاحهكهل له ل ي لاح   ل هت لاحثيثت ل
ج لاحه شتتتتتب لاحكثيتتتتت  له فتتتتتيلحتتتتت يفيلاح تتتتت   ل لتتتتتتلل

 ستتتدثهي ل تتتلله تتتيألاحث تتته لهاحد تتتهي لثشتتتكألا
جكث لهجرتهىلثيت الهثي دفتيلاحهدهست  له ت ي  ل
اح  تت .لهكتتلحةلاحدهييتت لثتتي لهشتت ه ي ل تت ي  ل
اح هافلهاح  ي ي لاحهكهل لحفيله ل ي لاح ثيع ل
اصرد تتتتي ي لحكتتتتتألهشتتتتت هلل لتتتتتلل تتتتت  لهاح ي تتتتت ل
  تت افل هليتتي لاحث تت لهاحد تتهي له   تت لاحد  يتت ل

إ تتتتتتتتتت افل هليتتتتتتتتتتي لاحث تتتتتتتتتت لاحهستتتتتتتتتتدي ه ل تتتتتتتتتتلل
ل.(39)هاحد هي 

   لإشد ا لا سده ا ل للا  فتي ل لتللج شت  ل - ب
احث تتتتتت لهاحد تتتتتتهي لستتتتتت هيي لثتتتتتتألرتتتتتت لد لتتتتتتألدلتتتتتتةل
احشتت كي لهتت لهعتت ص لإ فيرفتتيلحعتت  ل ثتت لي تت ل
دلتتتتةلاحه تتتت ه ي لث ستتتتده ا لا  فتتتتي لجهل يتتتتي  ل

%لهتتتتتتل يتتتتتي  ل ستتتتتث ل111 ستتتتتث لاحي تتتتت ل تتتتت ل
ي تتتههي لا  فتتتي لستتت هيي .ل ف تتتيةل هألدتتت ث لاح

احهه ه تتت لح ف تتتي لاحث تتت لهاحد تتتهي لهتتت له تتتيفل
حفلصلاح ف ي لس  لدلتهللاحي يث لثيح يي  لاحهسده  

اح تتتتتي لدستتتتتهحلاايتتتت ق،ل علتتتتت لستتتتتثيألاحهثتتتتيأل
%له ل ف ي لاحث  لهاحد هي لهت ل151ثي  ل

                                                 
عديشو فزٍؾيخ ؽنفيً، "دوس الغٍبعيبد نمزيد من انتفصريم راجرغ   (39)

الؾةومٍييخ فييً رطييوٌش صيينبعخ الغييٍبساد فييً مصييش فييً تيي  أؽةييب  

العبلدٍييخ"، سعييبلخ مبعغييزٍش فييً االقزصييبد ارفبقٍييبد من دييخ الزغييبسح 

 .11، ص 2111العب ، تلٍخ الزغبسح، عبمعخ االعةنذسٌخ، 
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ه تتتيفليتتت يث ل يتتتألاحشتتت كي لهحكتتت لثشتتت  لج ل
%ل ت ل11د ي ل ف ي لاحث ت لهاحد تهي لثه ت ا ل

ثي تتتتت لليستتتتتد احياستتتتهحلدكتتتتتلحةلاحعتتتتي لاحستتتتتيث ،ل
%لهتت ل ف تتي لاحث تت لهاحد تتهي لهتت له تتيفل125

يتتتتت يث ل يتتتتتألاحشتتتتت كي لهي يتتتتت ل لتتتتتيف لي تتتتت ل
%لإيي ي له ل ف ي لاحث  لهاحد هي لاحدت ل51

د يتتت ل تتت لستتت  لهتتتيل تتت لهدهستتت لثتتت  لستتت ها ل
%ل211ستتيث  ،له تت لاحف تت ليتتد لاحستتهي لثي تت ل

هتت ل ف تتي لاحث تت لهاحد تتهي لهتت له تتيفليتت يث ل
 .لل(41)  يألاحش كي

هثيحدتتتتتتيحللرتتتتتت لدفيتتتتتتللاحهعيح تتتتتت لاحيتتتتتت يثي ل
ح ف ي لاحث  لهاحد هي ل  له  لإحللد   لج  يقل
احهشتتتتتت ه ي ل تتتتتتللا  فتتتتتتي ل لتتتتتتللج شتتتتتت  لاحث تتتتتته ل
هاحد تتتتهي لا تتتتتقليدعتتتتتي للهتتتتتلهتتتتت  ف ل تتتتتللإستتتتتد  ا ل
 ؤه لجهتهاحف ل تللجر ت ل دتت  لههك ت ،لههتهلهتيليتتؤث ل
هكي يتتتتتي ل ستتتتتلثيل لتتتتتللد تتتتتهي لهد تتتتت ي لاح تتتتت ي  لهار

لللثفي.اح فهل

هثي يتتتي  ل  دفتتتيفلاحهعيهلتتت لاحفعيحتتت لحعهليتتت ل
  تتألهاثدكتتي لاحدك هحه يتتي،ل تت  لده يتت لستتع لاحيتت يث ل
 لتتتتت لج ثتتتتتي لااشتتتتتيي لاص دثتتتتتي يي لاحدتتتتت لدهتتتتتي  ل

هه فيل ت ي  لاحت هافلل-هيدلالاا ش  لاصرد ي ي ل
%،ليؤكتتتتت لد يهتتتتتألاحهشتتتتت للاحيتتتتت يث ل2285  تتتتت لل-

ي  لاحتت هافلاحه تت قلحيههيتت لهاح ثيعتت لاحيي تت لح تت 
ههتتيلدها فتتقلهتت ل  ثتتي لدعدتت للد تت يثفي.ل  تت لكتتي ل
ه لاا يألد  ي لهعيهل لي يثي لدهيي ي ل  ل يححل
  تت ل تت ي  لاحتت هافلهاح تت ي ي لاحهكهلتت لحفتتيلث تتف ل
 يه لهاح  ي ي لاحد لددي  ل  لإ ديملاحييهتي ل
احه لي لث ف ليي  ،لثهيليسيه ل  لده ي لاحييهي ل

  لاحدهري لاحه يسق.لاح هائي لكهي لهكيفي له 
                                                 

(40) EYGM Limited, “Worldwide R & D Incentives 

Reference Guide 2013 – 2014”, EY (Ernst Young 

Global Limited), 2013, p.p 11 – 203.  

 ( الضريبة علي القيمة المضافة 2) 
سثثبتمبر  7أصثثدر الم ثثرع المصثثرم فثثي 

قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقس  2116
ليحثثثثثث  محثثثثثث  قثثثثثثانون  (41)2116( لسثثثثثثنة 67)

( لسثثنة 11الضثثريبة الاامثثة علثثي المبياثثات رقثثس )
هر لديه لاح ي ه لريئه لثيحستلتلهاحيت هي ل .1991
هتتتت لاحيتتتت يث ل لتتتت لاح يهتتتت لاحهيتتتتي  ،لههتتتت للاحهعفتتتتي 
اا هيتتت لهاحهتتتها لاحفعيحتتتت لاح ايلتتت ل تتت لإ دي فتتتتيل لثي فتتتي

هيتت هي لاحدعلتتي ل  (42)ستتهافلكي تت له ليتت لجهلهستتده   
 هاحد  يقلهاحث  لاحعله .

ههتتتت لاح ي يتتتت لاح ظ يتتتت ل تتتت  لإ فتتتتيفلاا هيتتتت ل
هاحهتتتتتها لاحفعيحتتتتت لاحهستتتتتدي ه ل تتتتت لإ دي فتتتتتيلهيتتتتت هي ل

حتتقلجثتت لإي تتيث ل لتت لكتتألهتت للاحث تت لاحعلهتت لستتيكه 
 تتتت ي  لاحتتتت هافلاحه ليتتتت لهاحهتتتت يللاحه تتتت ق.ل هتتتت ل
احهدهرتتتلج ليستتتيه لإ فتتتيفلاحهتتها لاحفعيحتتت لاح ايلتتت ل تتت ل
إ ديملاا هيت ل ت لديفتيللدكلفت لا  دتيملااهت لاحتلقل
يتتؤث لإي يثيتتي ل لتت لإ دي يتت له ث يتت لاح تت ي  .لكتتلحةل
هل   لإ فيفلاا هي لديه لاح  تلسهافلكي ت له ليت لج

هستتده   لستتهاليتتؤ قلإحتت لا يفتتيللجستتعي هيلااهتت ل
احتتلقليتت عك لإي يثيتتي ل لتت لاحه يتت ل تت له تت .لإصل
ج تتتقلهتتت لاح ي يتتت لاحعهليتتت ل تتت  لاح تتتي ه لاح  يتتت لستتتهال
ي عتتأل تت ي  لاحتت هافلهاحهتت يللاحه تت قل تت لهيتتتل

 جسهجلهلحةلحيسثيقلهاحهشيكألاحديحي :
م ثثثولة عثثثدس السثثثماح بخصثثثس ضثثثريبة القيمثثثة  -أ 

ددة علثثثثي السثثثثلص الرأسثثثثمالية  المضثثثثافة المسثثثث
(لدت  ل لت لكيكته ل67(له لاح ي ه ل)3 يحهي  ل)

سع لاحي يث ل ل لاجص لهاحهع ا لاحهسدي ه ل

                                                 
 1مةييشس  ط ،  35، العييذد ناييش هييزا القييبنو  ثبلغشٌييذح الشعييدٍخ (41)

 .2116عجزدجش 

، رضيد  قبيديخ ثبلغيلك والخيذمبد 2116  لغنخ 61فبلقبنو  سقم   (42)
   م  هزت القبيدخ:55الدعفبح، وقذ رضد  الجنذ  

 اددوٌخ والدواد الفعبلخ الذا لخ فً انزبع ب  مؾلً  -أ

 اددوٌخ والدواد الفعبلخ الذا لخ فً انزبع ب  مغزوسد . -ة
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رت لستهحلهل%ك.ل5  لإ ديملستلع لجهلد  يت لي هت ل
(لحلههتهألاحهست أل22اح ي ه لاح  يت ل ت لاحهتي  ل)

  تتت ل ستتتيقلاحيتتت يث لج ليي تتت لهتتت لاحيتتت يث ل
ه لاحسلتلهاحي هي للاحهسد   ل ل لريه لهثيعيدق

هيلسث لد هيلقله لهلصلاحي يث ل ل له ي دتق،ل
هتتتتل تتت  لستتت يي لهتتتلالاحي تتت ل تتت ل يحتتت لاحستتتلتل

(لهتتت ل1كهتتتيل  تتت لاحهتتتي  ل) هاحيتتت هي لاحهعفتتتي .
اح تتتتتتي ه لثتتتتتت  لاحيتتتتتت يث ل لتتتتتت لاحهتتتتتت ي  لهتتتتتت ل
كاحيتتتت يث لاحدتتتت لد هلفتتتتيلاحهكلتتتتال  تتتت لشتتتت افلجهل
استتتتتتتتدي ا لاحستتتتتتتتلتلثهتتتتتتتتيل يفتتتتتتتتيلاجص لهاحهعتتتتتتتت ا ل

يتت هي ،لستتهافلكي تت لهثيشتت  لجهلغيتت لهثيشتت  ،لهاح
احهدعل تتتتتت لثثيتتتتتتتلستتتتتتلع لجهلج افلي هتتتتتت ليييتتتتتتع ل
حلي يث ك.لهثهيلج لاا هي لهاحهها لاحفعيح لاح ايل ل
  لإ دي فيلهت لاحستلتلاحهعفتي لهت لاحيت يث ل لت ل
اح يهتت لاحهيتتي  لثهه تتقلاح تتي ه لاح  يتت لحتتلال   تتقل
صلي ت لحه تت ع لاحتت هافلي تت لاحيتت يث لاحستتيث ل

 ا هيل ل لاجص لهاحهع ا ،لهههلهيلي  تلهت لس
دكلفتتت لا  دتتتيمليي تتت ل تتت له ا لتتتقلااهحتتت .لههتتتتل
 تتتت  لرتتتت   له تتتت ع لاحتتتت هافل لتتتت لد ييتتتت لجستتتتعي ل
ه د تتيدف لاحهستتتع  ل ث يتتتي لثهتتتيلي  تتت لاح يتتتي  ل تتت ل
دكيحيالا  ديمل دي  لد هألاحيت يث ل لت لاحعت  ل
هاجص ل تتتت  لاح دي تتتت لاح دهيتتتت لحتتتتلحةلج لي تتتتثحل

احتت هافل تت لهيتتتلجستتهجله ي  تت لثيح تتي ه له تت ع ل
 .لل(43)احسيث لحلي يث لاحعيه ل ل لاحهثيعي 

عثثدس اسثثتأادة المثثرير المصثثرم مثثن ايعأثثثاء  -ب 
( لسثثنة 67المقثثرر لودويثثة فثثي اثث  القثثانون )

هلحتتتتتةل دي تتتتت لحعتتتتت  لا يفتتتتتيللجستتتتتعي ل  2116
اا هيتت لثهتتيليعتتي ألاحيتت يث لاحهل تتي .ل علتت لاحتت غ ل

يلهتتت لاحيتتت يث ل لتتت لهتتت لج لاا هيتتت لدتتت لإ فيئفتتت
                                                 

، تبنيييذ اددوٌيييخ عيييلعخ  ب يييعخ 1111  لغييينخ 11فيييً القيييبنو    (43)
للضييشٌجخ العبمييخ علييً الدجٍعييبد وثبلزييبلً ٌؾيير للدصيينعٍ   صييم 

الضيييشٌجخ الغيييبثر عيييذادهب عليييً ميييذ  د اإلنزيييبط ثديييب فيييً رلييين 

 الضشٌجخ علً العذد واَالد.

اح يهتت لاحهيتتي  لثهه تتقلاح تتي ه لاح  يتت لههتتهلهتتيل
يستتتتتتدل  لديفتتتتتتيللجستتتتتتعي هيلثهتتتتتتيليعتتتتتتي أله تتتتتت ا ل

%ل لتتت لاا هيتتت لاحه ليتتت لهل5احيتتت يث لاحهل تتتي ل)
%ل لتت لاا هيتت لاحهستتده   (،لإصلج لهتتلال18625

حتت لهحتت لي تت  .ل يحتت هافلستتلع لهستتع  ل ث يتتي له  تتيل
 لاحتته  افل،لهرت ا له لتت2112حستت  لل499حل ت ا ل

.لهرتتتت ل16/5/2116(لثدتتتتي ي ل32ث لستتتتدقل رتتتت ل)
ج ل  له ا  لاح   لج قلح ليتد لإ تي  لاح ظت ل ت ل
جستتعي لاا هيتت لثعتت ل تت ه لرتتي ه لاحيتت يث ل لتت ل
اح يهتتتتت لاحهيتتتتتي  ،لااهتتتتت لاحتتتتتلقليع تتتتت لاستتتتتده ا ل
احهتت يللاحه تت قل تت ل  تتتل فتت لجستتعي لاا هيتت ل

 احه ه ل يفيلاحي يث لاحهل ي .
المااملة الضريبية بين الدوية عدس التمييز في  -ج 

  هيتتتتلاا هيتتت للالمحليثثثة والدويثثثة المسثثثتوردة 
ستتتتتتهافلكي تتتتتت له ليتتتتتت لجهلهستتتتتتده   لهعفتتتتتتي لهتتتتتت ل
احي يث ل ل لاح يه لاحهيي  ،لااه لاحلقليي ل
اح تت ي  لاحه ليتت لهيشتت تل لتت ل هليتتي لاستتدي ا ل
ج هي لحفيلث ائأله لي .ل   لكتي لهت لاا يتألج ل

 هيت لاحه ليت لاح ت تلهتتلي د  لا  فيفل ل لاا
ر تت لا  فتتيفل تت ل يحتت لاا هيتت لاحهستتده   ل لتت ل
دلةلاحد لحي لحفتيلثت ائأله ليت لجهلدلتةلاحهد تل ل

 ثع ملجه اللهسدع ي .
بخصس الضريبة فثي م ولة عدس السماح امتداد  -د 

اح تتي ه ل  تت ل تت للحالثثة خثثدمات الت ثثغي  للغيثثر 
(ل لتتتتت لكلحلههتتتتتهأل22 تتتتت لهي دتتتتتقل رتتتتت ل)لاح  يتتتتت 

  تتت ل ستتتيقلاحيتتت يث لج ليي تتت لهتتت لاحهستتت أل
احي يث لاحهستد   ل لت لريهت لهثيعيدتقلهت لاحستلتل
هاحيتتت هي لهتتتيلستتتث لد هيلتتتقلهتتت لهتتتلصلاحيتتت يث ل
 لت له ي دتق،لهتتل ت  لست يي لهتلالاحي ت ل تت ل

 لج ل يحتتتتت لاحستتتتتلتلهاحيتتتتت هي لاحهعفتتتتتي ك.لهثي دثتتتتتي
اا هيتت لهاحهتتتها لاحفعيحتت لاح ايلتتت ل تت لإ دي فتتتيلهتتت ل
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 يث ل لت لاح يهت لاحهيتي  لاحسلتلاحهعفي لهت لاحيت
ثهه قلاح ي ه لاح  ي لحلال   قلصلي  لحه  ع ل

 لتتتتت للاحتتتتت هافلي تتتتت لاحيتتتتت يث لاحستتتتتيث لستتتتت ا هي
 ي هي لاحدش يألحل ي .

 الجمروية  ضرائبال (3) 
توفر السياسثة الجمرويثة الحاليثة لصثناعة الثدواء 

 والصناعات الموملة ليا المزايا االتية  
   لشت كي ل ت ي  ليفت لل لتلل هيتتلهتيلدستدهل -1

احتتتتتتت هافلهاح تتتتتتت ي ي لاحهكهلتتتتتتت لحفتتتتتتتيلهتتتتتتت ل ص ل
ههع ا لهج ف  لص ه ل  شيئفيلهدشت يلفيليت يث ل

ل.(44)%له لاح يه 2 ه كي لثفئ لهه   لر  هيل
ل1963حستتتتت  لل66ج يتتتتتألرتتتتتي ه لاح هتتتتتي ةل رتتتتت ل -2

 ظهي ل ه كي ليي  لهلحةلثفت الدشت يتل  كت ل
ومثثثن احد تتت يتلاحه لتتت له  تتت ل شتتتي لاحد تتت ي ،ل

لس ىذه الناس ما يلي أى
ههلل ثي  ل  ل  فله لج ايتلللالمناطق الحرة  -أ 

اح هحتتتت لدتتتت يأليتتتته ل تتتت ه هيلسييستتتتييلهدعيهتتتتأل
احهشتت ه ي لاحه يهتت ل ايلفتتيلهك  فتتيليتتي ملاحتتث  ل
 يتتتتتتتت لصلدييتتتتتتتتتتلاحثيتتتتتتتتتيئتلاحدتتتتتتتتتللد تتتتتتتتت  هيل
هشتتت ه ي لاحه   تتت لاح تتت  لإحتتتلليتتتي ملاحتتتث  لجهل
لدستتده  هيلحه اهحتت ل شتتي فيلاحهتت ي لثتتقلحل ها تت 
احيي تتتتت لثي ستتتتتتدي ا لهاحد تتتتتت ي لهصلحإل تتتتتت افا ل
اح ه كيتت لاحيي تت لثيح تتي  ا لهاحتتها  ا لكهتتيلصل

هغي هتتتيللحليتتت يث ل لتتت لاح يهتتت لاحهيتتتي  دييتتتتل
ه لاحي ائقلهاح سته ،ل ت ه ل لتللإ فتيفل هيتتل

                                                 
 1111لغيينخ  0  ميي  القييبنو  سقييم 23فوفقييب  الؽةييب  الدييبدح سقييم   (44)

نبد وؽوافض اإلعزضدبس، تبنذ العذد واَالد رخضيك الخبص ثضدب

%، ولةيي  مييك صييذوس القييشاس ثقييبنو  5للضييشٌجخ الغدشتٍييخ ثغييعش 

الخييبص ثضييدبنبد وؽييوافض االعييزضدبس  – 2115  لغيينخ 11سقييم  
ريييم  فيييخ عيييعش الضيييشٌجخ الغدشتٍيييخ عليييً اَالد   –الدضيييبفخ 

ى والدعذاد وادع ضح الزى رغزوسدهب رلن الاشتبد عيواء تبنيذ في

نمزيرد مرن %  فقيط، 2مشؽلخ اإلنابء أو فى مشؽلخ الزايغٍ  اليً  

  م  قشاس سيٍظ الغد وسٌخ ثقبنو  سقيم 4الدبدح   انتفصيم راجغ 

 12 ريبثك  فييً  11العييذد  –، الغشٌييذح الشعيدٍخ 2115  لغينخ 11 

 .      2115مبسط عنخ 

 ها لهاحهفهتتتتتتتتتتتي لهاص ص لههستتتتتتتتتتتيئألاح  تتتتتتتتتتتألاا
احي ه هي لاح  ه لحه اهحت لاح شتي لاحهت ي لثتقل

هت لل- ت الستيي ا لاح كتهقلل- ه ي لحدلةلاحهشت
هاحيتتتتتتت يث ل لتتتتتتت لاح يهتتتتتتت لاحيتتتتتتت ائقلاح ه كيتتتتتتت ل

هغي هتتيلهتت لاحيتت ائقلهاح ستته ،لجيتتاللاحهيتتي  
إحتتتلللحتتتةلج لج ثتتتي لدلتتتةلاحهشتتت ه ي لصلدييتتتتل
ا كتتتتي لرتتتتها ي لاحيتتتت ائقلهاح ستتتته لاحستتتتي ي ل تتتتلل

%لهت ل1ه  لهحك لدييتلح س لست هىله ت ا  ل
 تت  لثيح ستتث لريهتت لاحستتلتل  تت له ه هتتيلحله   تت لاح

حهشتتتتتت ه ي لاحديتتتتتت ي لههتتتتتت لريهتتتتتت لاحستتتتتتلتل  تتتتتت ل
ي ه فتتتتتتتتتتتتيلثيح ستتتتتتتتتتتتث لحهشتتتتتتتتتتتت ه ي لاحد تتتتتتتتتتتت يتل

ل.لل(45)هاحد هيت
لالمنثثثاطق االقتصثثثادية ذات الطبياثثثة الخاصثثثة  -ب 

ههتتتتلل ثتتتتي  ل تتتت له تتتتي  لد شتتتت ليتتتتي ملاح يتتتت ل
احعه ا تتتتتللحلهتتتتت  لهاح تتتتت ىلاح يئهتتتتت ليتتتتتد لإهتتتتت ا هيل

إد تتتيص (لهده يتتتت ل-كف ثتتتتيفل-ثتتتيحه ا  ل)لهيتتتيص
 لاحدتتللددعيهتتألهتتتلاا شتت  لا ستتدثهي ي لاح فتتي

اح يئهتتتتت لثفتتتتتيل تتتتتلل فتتتتت لها تتتتت  لدستتتتتفي  ل لتتتتتلل
احهستتدثه ي لهدعفتتللاحهشتت ه ي لاح يئهتت لثفتتيلهتت ل

احيتتتتتت يث ل لتتتتتت لاح يهتتتتتت لاحيتتتتتت ائقلاح ه كيتتتتتت لهل
هه ل هيتلاحيت ائقلهاح سته لاصيت ىللاحهيي  

 لتتتتللهتتتتيلدستتتتده  صلهتتتت لا ص لهج فتتتت  لههفهتتتتي ل
ص هتتتت لحه اهحتتتت لهر تتتتتلغيتتتتي لهجيتتتت لهتتتتها لجيتتتت ىل

هصيست ىللاح شي لاحه ي لثتقلحدلتةلاحهشت ه ي 
احيتتتتتت يث ل لتتتتتت لاح يهتتتتتت ل ليفتتتتتيلج كتتتتتتي لرتتتتتتها ي ل

هاح ه تت له ستته لد هيتت لهتتها  لاح هحتت لجهللاحهيتي  
جىل تتتتهللجيتتتت لهتتتت لاح ستتتته لجهلاحيتتتت ائقلغيتتتت ل
احهثيشتتتتت  ،لجهتتتتتيل يهتتتتتيليدعلتتتتت لثيتتتتت ائقلاحتتتتت يأل
 دييتتتلدلتتتةلاحهشتتت ه ي لحستتتع ليتتت يثللرتتت   ل

%،ل5لي ل يفيلحسع ليت يثللرت  صل%لهاحعيه11
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 الخبص ثضدبنبد وؽوافضاالعزضدبس.
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كهيلدييتتله د تي لدلتةلاحهشت ه ي لحليت ثي ل
هكي ت للاحي يث ل ل لاح يهت لاحهيتي  اح ه كي لهل

احيتتتتتت ائقلهاح ستتتتتته لاايتتتتتت ىل لتتتتتتللاحهكه تتتتتتي ل
احهستتتتتتده   له تتتتتت هيلهلحتتتتتتةل  تتتتتت ل يتتتتتتهألستتتتتتلتل

احستتتتتتتتتتته للإحتتتتتتتتتتت لاحهشتتتتتتتتتت ه ي لاحه يهتتتتتتتتتتت لثفتتتتتتتتتتتيل
ل.(46)احه لي 

 ل ظتتتتي ل ه كتتتتلليتتتتيهتتتتهللالسثثثثماح الم قثثثثت  -ج 
ي يتتتت لإستتتتدي ا لاحهتتتتها لااهحيتتتت لث  تتتت لد تتتت يعفيل
 ايألاحتث  ،لهتتلدعليت لج افلاحيت ائقلهاح سته ل

 ت ل ه لإسديفيفلاح ها للا سدي ا ي لاحهسد   لهل
ه يثألد  ي ليهي لري ه لل يحهيلج ي لد  ي هيل

.لهيشتتد  لحل  تتهأل لتت ل(47)يتت أل دتت  لهعي تت 
ا  فتتتتتيفلاحيتتتتتي لث ظتتتتتي لاحستتتتتهي لاحهؤرتتتتت لج ل

هستتتتتتده  لثه تتتتتتل  لاح هتتتتتتي ةلي تتتتتتيقليتتتتته للاح
يتتتهي له تتت   لجهلشتتتيةله ثتتتهألاحتتت  تللحتتت ىل
ه تتتتتل  لاح هتتتتتي ةلث يهتتتتت لاحيتتتتت ائقلهاح ستتتتته ل
احهستتتتد   ،ل لتتتتللج ليتتتتد لد تتتت ي لدلتتتتةلاحهتتتتها ل
ستتدثعي ل ستتث لاحفيرتت ل هاحهكه تتي لثعتت لد تت يعفيلهار
احدتتتتتللي تتتتت  هيله يتتتتت لاحد تتتتتي  للهاح تتتتت ي  له  ل
ي يثتتي لاحيتتهي لهشتتيكي لاحيتت ائقلهاح ستته .ل
هدشتت يعي لح تت ي  لاحتت هافلاحه ليتت له  تت لرتت  ادفيل
احد ي ستتي ل  تت لدتت لإ فتتيفلشتت كي لد تت يتلاحتت هافل

هت لد ت ي لاحدت هي لل(48)احه ي  لثيحست ألاح ت ي  
جهلاحيهي ل  ت لاحدهدتتلث ظتي لاحستهي لاحهؤرت ،ل

                                                 
   41    31    30    31    4    2  أسقيييييييب  الدييييييواد انظرررررر   (46(

الخييبص ثبصييذاس  2112لغيينخ  03   ميي  القييبنو  سقييم 42   41 

 قبنو  الدنبار االقزصبدٌخ  راد الطجٍعخ الخبصخ . 
ؽٍش ٌنجغً الزضا  الدصذس ثبلزصذٌش أو الجٍك الى الغ يبد الدعفيبح  (47(

و الزصشف فٍ ب وفقب للقواعذ الدن دخ ل زا الاؤ      عنزٍ  مي  أ

رييبسٌا اإلفييشاط، فييبرا انز ييذ هييزت الدييذح دو  اردييب  رليين أصييجؾذ 
الضييييشايت والشعييييو  مغييييزؾقخ ميييي  رييييبسٌا د ييييو  هييييزت الدييييواد 

وادصنبف الى الج د وواعجخ ادداء، مضيبفب الٍ يب  يشٌجخ ا يبفٍخ 

الشعيو  الدغيزؾقخ عي  تي  % ك شٌب م  قٍدخ الضيشايت و2ثواقك 
 ك ش رؤ ٍش، فض  ع  اعزٍفبء القواعذ اإلعزٍشادٌخ.

والزً رجشص عغ ر ب مضاولخ نابا الزصذٌش لدذح ال رق  ع  صي س  (48(

 عنواد عبثقخ علً رقذٌم الزع ذ.

،لهيكته ل(49)هيكدف ل  لهتلصلاح يحت لد ت ي لدعفت ل
%لهتتتت ل51هتتتتلالا  فتتتتيفلثهتتتتيلصليد تتتتيه لريهتتتت ل

ريهتت لح تتي  ا لاحهشتت هلليتت ألجقلستت  للج لتت 
هتتتتت لاحستتتتتت ها لاحتتتتتتث  لاحستتتتتيث  لحدتتتتتتي ي لد تتتتتت ي ل

لللاحدعف .للل
هتهلج ت لاحت ظ لل( DRAW BACKرد الرسوس ) -د 

اح ه كيتتتتتتت لاحيي تتتتتتت لثه ديتتتتتتتي لدتتتتتتت  لاحستتتتتتتل ي ل
اح ه كيتتتت لاحيتتتت ائقلهاح ستتتته لاحستتتتيث لد  تتتتيلفيل
 لتتتتتتتتتللاحهتتتتتتتتتها لاحيتتتتتتتتتي لهاحهكه تتتتتتتتتي لاحهستتتتتتتتتده   ل

د تي له ليت له ت   لهاحهسدي ه ل تلل ت ي  له 
حليي مل)لإ فتيفلهت لاحيت ائقلهاح سته لاح ه كيت ل
له تتتت ه لثيحد تتتت يتلهار تتتتي  لاحد تتتت ي لا يديتتتتي ى(

ل.(51)
تاثثدي  فئثثات الضثثريبة الجمرويثثة علثثي الدويثثة  -3

 ه  تتتتيلالخاصثثثثة بثثثثالمرار المزمنثثثثة والمستاصثثثثية  
،ل(51)2115(لحستت  ل69ح تت ا ل ئتتي لاح هفه يتت ل رتت ل)

 يالاا هي لاحهدي   ل ت لد لإ فيفلاحع ي له لج 
 تتتتتت ملااهتتتتتت اللاحهسدع تتتتتتي لهاحه ه تتتتتت لهاح فستتتتتتي ل
هاحع تتثي ،لكهتتيلدتت لديفتتيلل ئتتي لاحدع يفتت لاح ه كيتت ل

%ل2ا  يالجي قلحددت اه ل ئت لاحيت يث ل ليفتيلهت ل

                                                 
ورلن وفقيب لين  الديبدح ادوليً مي  قيشاس سييٍظ مغليظ اليوصساء  (49(

بد الدعفييبت ميي  رقييذٌم ثاييؤ  الداييشوع 2115  لغيينخ 1165سقييم  

الزيؤمٍ  أو الضييدب  عنييذ الزدزييك ثن ييب  الغييدبػ الدئقييذ، لدضٌييذ ميي  

 الزفصٍ  ع  القشاس ٌدة  الشعوم الً:
http://www.mof.gov.eg/Arabic/_Layouts/MOF/Extern

alPages/Laws/pdf/878.pdf. 

فييى تيي  ن ييب  الغييدبػ الدئقييذ الثييذ ميي  اعييزخذا  تبفييخ الدةونييبد  (51(
ح فى رصينٍك الدنزغيبد  الدصيذسح  للخيبسط  ثعيذ اعيزجعبد الدغزوسد

نغت الفبقذ، أمب فى ت  ن ب  سد الشعو   فزشد الضشايت والشعو  
الدذفوعيييخ وفقيييب  لقٍديييخ ميييب ٌيييزم اعيييزخذاما فيييى رصييينٍك الدنزغيييبد 

الدصييذسح للخييبسط مييك اد ييز فييى اإلعزجييبس أنييا فييى تيي  ن ييب  سد 

الدةونيبد اال ثعيذ اعيزٍفبء  الشعو  الٌزم اإلفشاط ع  الدواد الخب  و
تبفييخ النييواؽى اإلعييزٍشادٌخ والعييشا علييى الغ ييبد الشقبثٍييخ ودفييك 

ي جرري الضييشايت والشعييو  الغدشتٍييخ نقييذا ، لدضٌييذ ميي  الزفصييٍ  

  ان جوع إني 
عديييش عيييلدب ، "الغديييبسر ثيييٍ  الن شٌيييخ والزطجٍييير"، اليييذاس الدصيييشٌخ 

 . 211ص – 211اللجنبنٍخ، ص

ثزعيييذٌ  فئيييبد  2115  لغييينخ 61سقيييم   قيييشاس سييييٍظ الغد وسٌيييخ (51(
 104الضييشٌجخ الغدشتٍييخ الييوسادح ثقييشاس سيييٍظ الغد وسٌييخ سقييم 

العذد  –ثبصذاس الزعشٌفخ الغدشتٍخ، الغشٌذح الشعدٍخ  2113لغنخ 

 .2115فجشاٌش عنخ  1مةشس  أ  فً  6
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،لهلحتةلص دثتي ا لا دهي يت لثي دثتي لج ل(52)%5إح ل
هلصلاح ه يي له لاا هي لده ل ي  لر تيلل ت يلل

ل.(53) دهته لج  ا لاحه
ومثثثن الاثثثرر السثثثابق يتضثثثح وفثثثرة وتنثثثوع 
الحثثثثوافز الجمرويثثثثة التثثثثى توفرىثثثثا الدولثثثثة لت ثثثثجيص 

إال   وتنمية صناعة الدواء والصثناعات الموملثة ليثا
  ي خذ علي السياسة الجمروية للدولة ما يليإنو 
إ ل ه لاحي ائقلاح ه كي لاحهف هلل يحيي ل لتللل-أ

 تتت لج ستتت لاا هيتتت لاحهستتتده   لهتتت لاحيتتتي مليشتتت تل
اا تتتهاأل لتتتللريتتتي ل تتت ي  له ليتتت لي د تتت ل ه هتتتيل
 ل له   لاح يي لثعهليتي لاحدعثئت لهاحد ليتا.ل كي ت ل
ا  فيفا لاح ه كي لاحه  ه ل ليفتيلثتيح  ا ل رت ل

،لهتتتت لإ فتتتتيفا لا هيتتتت لديهتتتت ل2115(لحستتتت  ل69)
اح تت تلستتهافلكي تت لغيتت لهفيتت  لثه تتي ي لهعتتيي  لجهل

يحد  ئ ،لجهلكي  لث شكيألجهل  لجغلف لهع  لحلثيتلث
هفي  لثه ي ي لهعيي  لجهلث شكيألجهل  لجغلف لهعت  ل
حلثيتتتتلثيحد  ئتتت .لهاحتتت ه لااهألهتتت لاا هيتتت ل)غيتتتت ل

،ليع تتتتتت لج ل ه لاحشتتتتتتت كي ل(54)لاحهفيتتتتتت  لثه تتتتتتتي ي (
احه ليتتت لسي د تتت ل لتتت له تتت  لدفيتتت  لهتتتلصلاا هيتتت ل
احهستتتتده   لهدعثئدفتتتتيل تتتت لجغلفتتتت لثهتتتتيليد يستتتتقلهتتتتتل

 هيتت .لجهتتيلاحت ه لاحثتتي  لهتت ل ثيعت لهد كيثتت لهتلصلاا
اا هيتتت ل)احهفيتتت  لثيحفعتتتأل تتت لجغلفتتت لهجشتتتكيألهعتتت  ل

 يع تتتتتتتت لج ل ه لاحشتتتتتتتت كي لل(55)لحلثيتتتتتتتتتلثيحد  ئتتتتتتتت (
احه ليتت لستتهالي د تت ل لتت له تت  لدستتهي لاا هيتت ل

                                                 
 % قج  الزعذٌ 15% الً 11ثذال  م   (52(

خ لألدوٌخ الدعفبت  واددوٌخ الزً للزعشف رفصٍلٍب  علً القبيدخ الةبمل (53(

  لغينخ 61 فضذ علٍ ب فئبد الزعشٌفخ الغدشتٍخ ثدوعت القيشاس  
 ، أن ش الدؾلر. 2115

 أدوٌخ مئلفخ م  مةونٍ     30.03أن ش اددوٌخ الدذسعخ فً الجنذ  (54(

أو أتضيييش مخلوايييخ فٍديييب ثٍن يييب ل عيييزعدب  فيييً الطيييت الع عيييً أو 
دقيبدٌش معيبٌشح أو ثؤكيةب  أو فيً أالفيخ الوقبيً، ولة  اٍيش م ٍيؤح ث

 معذح للجٍك ثبلزغضيخ ، ساعك الدؾلر.

 أدوٌخ مئلفخ م  مةونٍ     30.04أن ش اددوٌخ الدذسعخ فً الجنذ  (55(
أو أتضيييش مخلوايييخ فٍديييب ثٍن يييب ل عيييزعدب  فيييً الطيييت الع عيييً أو 

 ثدب فٍ ب رلن الدعذح إلعطبي ب عجيش –الوقبيً، م ٍؤح ثدقبدٌش معبٌشح 

 أو ثؤكةب  أو فً أالفخ معذح للجٍك ثبلزغضيخ ، ثبلدؾلر. -الغلذ 

احهستتتده   لهاحدتتت لدتتت لاثدكي هتتتيلهار دي فتتتيل تتت لهعيهتتتأل
لاحش كي لاا  ثي لثيحيي م.لل

ل-يالإ فتيفله ت لثعتللاا ت ل–   لديفيللل-ب
هعتتتتتتت ص لاحيتتتتتتت يث لاح ه كيتتتتتتت ل لتتتتتتتللاا هيتتتتتتت ل
احهسده   له لاحيتي ملحت ليتد لاحدف رت لثتي لاا هيت ل
احدللحي لحفيلهثيأله لللهاا هي لاحدللحفيلهثيأل
ه لتللههتهلهتتيلستيؤ قل تللاح فييتت لإحتللا يتت ا ل

لثيحش كي لاحه لي .لل
دعدثتتتت ل حيتتتتي ل هتتتتألاحه تتتتي  لاح تتتت  لهاحه تتتتي  لل-ج

احستتتلتللص لاح ثيعتتت لاحيي تتت لد تتتياصرد تتتي ي للا
احدلليتد لد ت ي هيلحيتي مله ت لدعتي لل ت يحل
هتتتتتتلج كتتتتتي لإدفيريتتتتتي له ظهتتتتت لاحد تتتتتي  لاحعيحهيتتتتت ل
  دفيري لاح   لها   افا لاحدعهييتي لدعدثت للحتةل

،ل(56)احهيتتلج تت لجشتكيألاحتت   لاحه ظته لد ثي تتق
هد تتتتتيصلاحستتتتتلتلاحدتتتتتلليتتتتتد لا ييحفتتتتتيلإحتتتتت لج ايتتتتتلل

 لاحد تت يتلاحه لتت لاح هفه يتت لد يتت اليتت لشتت كي
احدتتتتت لدعهتتتتتأليتتتتتي ملاحه تتتتتي  لاح تتتتت  لهاحه تتتتتي  ل
اصرد تتتتتي ي للا لاح ثيعتتتتت لاحيي تتتتت ،ل شتتتتت كي ل
احتت هافلاحدتت لدعهتتأليتتي ملكتتألهتت لاحه تتي  لاح تت  ل
هاحه تتتتتي  لاصرد تتتتتتي ي للا لاح ثيعتتتتتت لاحيي تتتتتت ل
دييتتتلحيتتت ائقلاحتتت يأل لتتللاا ثتتتي لاحستتت هي ،ل
 لثي هتتيلصلدييتتتلهثيلدفتتيلاحعيهلتت لثيحه تتي  لاح تت ل
اي لي ائقل يأل   لثيتلإ دي فيل ايتألاحسته ل
احه ليتتتت ،لكهتتتتيلدييتتتتتلشتتتت كي لاحتتتت هافلاحعيهلتتتت ل
ثيحه تتتتتتي  للا لاح ثيعتتتتتت لاصرد تتتتتتي ي لاحيي تتتتتت ل
حي ائقلاح يألهحك لثهع ألي يث لجرأ.ل  ه ل
 لتتلللحتتة،ل تت  لشتت كي لاحتت هافلاحعيهلتت لثكتتألهتت ل
احه تتتتتتتتي  لاح تتتتتتتت  لهاحه تتتتتتتتي  لاصرد تتتتتتتتي ي للا ل

صلدييتتتتتعي لايتتتتت ليتتتتت ائقللاح ثيعتتتتت لاحيي تتتتت 
 لتتتللليتتت يث ل لتتت لاح يهتتت لاحهيتتتي   ه كيتتت لجهل

                                                 
ورلن وفقب للفقشاد ت   و   ص  مي  الدلؾير  االو   إلرقبقٍيخ  اليذعم  (56(

 واالعشاءاد الزعوٌضٍخ.
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هكه تتيدف لا  دي يتت لاحهثيشتت  لهغيتت لاحهثيشتت  ،ل تتلل
 ي لج لش كي لاح هافلاحد لدعهأليي ملكتألهت ل
احه تتتتتتتتي  لاح تتتتتتتت  لهاحه تتتتتتتتي  لاصرد تتتتتتتتي ي للا ل
اح ثيعتتتتت لاحيي تتتتت لدييتتتتتتلحليتتتتت يث لاح ه كيتتتتت ل

كه يدفتتتيل لتتتللهل يهتتت لاحهيتتتي  هاحيتتت يث ل لتتتللاح
رثتتتألج لدثتتتت جللا  دي يتتت لاحهثيشتتت  لهغيتتتت لاحهثيشتتت  

ثي  ديم،لهههلهتيلج ىلإحتللده تقل ستث لكثيت  لهت ل
 تتي  ا لدلتتةلاحه تتي  لإحتتللاحستته لاحه لتتللثتت ص ل
هتتتتتتتت لااستتتتتتتتها لاحيي  يتتتتتتتت لهثيحدتتتتتتتتيحللدع يتتتتتتتت ل
احه د تتي لاحهثيلتت لاحه د تت ل ايتتألاحستته لاحه لتتلل
لصلحي ت لاحه ي ست لغيت لاحهدكي ئت لهتتله د تي لهتت

احه تتتتي  لهد هحتتتت لدلتتتتةلاحه تتتتي  لهتتتت له تتتتي  ل
حده ي لاح   لاا  ثللإحلله ي  ل سد  االاح  ت ل

جهتتتتيل ظتتتتيهللاحستتتتهي لاحهؤرتتتت له  ل،ل(57)اا  ثتتتتل
اح ستته ل تت ليدعي يتتي لهتتتلج كتتي لإدفيريتت له ظهتت ل

إصلج فتتتت لحتتتت ليستتتتفهيل تتتتلل يتتتتي  للاحد تتتتي  لاحعيحهيتتتت 
 تتتي  ا ل تتت ي  لاحتتت هافلثتتتألجث تتت لكيهتتتألهيتتت ا ل
احهتتتتتتت  ه ي لثهثتتتتتتتيحللاحتتتتتتتها  ا لهتتتتتتت لاحهكه تتتتتتتي ل
هاحييهتتتي لهاحكيهيهيتتتي لهاحدتتتلل يرتتت لريهدفتتتيلرتتتي ل
 تتتي  ا لكتتت له فهتتتيل لتتت ليد تتتيه لهعتتت ألد  يتتت ل
اح تتي  ا لث ظتتي لاحستتهي لاحهؤرتت لحتتها  ا للحتتةل

 ل  لاح ستتته ل%لثيح ستتتث لح ظتتتي2%لله15اح ظتتتي ل
إحتتتتتتتتتتتتتتتتللل1/1/2114يتتتتتتتتتتتتتتتت ألاحفدتتتتتتتتتتتتتتتت  لهتتتتتتتتتتتتتتتت ل

.لهي  تتتللحتتتةلااهتت لإحتتتللج ل(58)31/12/2114
 ظتتي ل  لاح ستته لصي دتتهىل لتتللجيتت ل تتها  لد ثتت ل
احهدعتتتيهلي لثتتتقل لتتتللا د تتتيصلإحتتتللاحد تتت ي لثتتت ص ل
هتت لاحثيتتتل تتللاحستته لاحه لتتل،لجهتتيل ظتتي لاحستتهي ل

                                                 
  الدنبار الؾشح فى مصش رقٍٍم مو وعى لألداء و النزيبيظ  ----- (57(

خ   مشتييض الذساعييبد   رقشٌييش االرغبهييبد االقزصييبدٌخ االعييزشارٍغٍ
 .452  ص2111الغٍبعٍخ و االعزشارٍغٍخ   عنخ 

رييم ؽغييبة معييذ  رغطٍييخ الصييبدساد للييواسداد فييى تيي  ن ييبمى  (58(

الغدبػ الدئقيذ و سد الشعيو  ثنيبء عليى ثٍبنيبد الغ يبص الدشتيضا 
 للزعجئخ العبمخ و االؽصبء الخبصخ ثبلزغبسح الخبسعٍخ، مزبػ علً:

http://www.msrintraner.capmas.gov.eg/pls/busns/dro

back,11/12/2015 

احهؤرتت ل لتتي لثتتقلهتت لاح تت افا لهلاحع هثتتي لهتتيل
لدعيهلي لثقل  لهييحف لج كيهق.ي  لللاحه

وبصثثثأة عامثثثة وباثثثد استاراضثثثنا للسياسثثثة 
الضريبية التي اتباتيا الحوومة المصرية فثي قطثاع 

هتلصلاحسييست لدعت لج لاديتحلح تيلالصناعات الدوائية  
ستتتتثثي ل ئيستتتتيي ل تتتت ل تتتت  لد تتتته لهتتتتلصلاح تتتت ي  ل لتتتت ل
احهستتتتتتدهقلاحه لتتتتتت .ل  تتتتتت لاديتتتتتتحلح تتتتتتيليلتتتتتتهلرتتتتتتها ي ل

هاح يه لاحهيي  لهاح ه كي له لاحي ائقل ل لاح يأل
جقلهعيهلتتتتتت ليتتتتتت يثي ل عيحتتتتتت لهه فتتتتتت  لحعهليتتتتتت ل  تتتتتتأل
احدك هحه يتتيلجهلاثدكي هتتيله ليتتي لهرتت لا عكتت لهتتلال لتت ل
دهايتتتتتلاح ستتتتث لاحهي  تتتت لهتتتت لهي ا يتتتتي لشتتتت كي ل
اح هافلاحه لي لحإل فتي ل لت لج شت  لاحث ت لهاحد تهي ل

احف ي لاحد لدها قلهلصلاح ت ي  ،للجه قلاح  ه ك   ل
  ل تتتت ل تتتت  لد  يتتتت لهتتتتلصلاح تتتتها ي لاقلهعيهلتتتت ل يتتتت

يت يثي لدهيي يتت ل تت ل تتيححل  تت لاح تت ي ي لاحهكهلتت ل
هيي  ل  ي  لاحييهي لهاحكيهيهيي لاح هائيت لااهت ل
احتتتلقلهثتتتأل يئ تتتي لجهتتتي لدتتته ي لاحييهتتتي لاح هائيتتت لكهتتتي ل
هكيفي لحل  ي  لاحه لي ل  عألاح  ي  لدها تقلاحع يت ل

ث  هي لا دهتي لاح ت ي  لا  دي ي لجلجه قلاح  ه ه ل
احه لي لشثقلاحكل ل ل لاحييهي لاحهسده   ،لها دفتيلل
هعتت ص لاح يرتتي لا  دي يتت لاحعي لتت .لكهتتيلاديتتحلح تتيل
ج لرتتها ي لاحيتت يث ل لتتت لاح يهتت لاحهيتتي  لهاحيتتت يث ل
اح ه كيتتتت لثد  ي هتتتتيلحلع يتتتت لهتتتت لاحه ايتتتتيلهاص فتتتتيفا ل
احيتتت يثي لحي هيتتت لاحهستتتده   لديهتتت لاح تتت ت،لستتتيهه ل
 تت لإيتتعيالشتت كي لاحتت هافلاحه ليتت له علتت ل ه هتتيل
ري ت ا ل لت لدستهي لاا هيت لاحهستده   لجهل ت لج ستت ل
اا هاألدعثئ لهد ليالاا هي لاحد ليد لاسدي ا هيلهت ل
احيتتي مل تت ل تته  لج هيتت لستتيئث لههتتهلهتتيلج عكتت ل تت ل
اح فييتتتت ل لتتتت لد ا تتتتتلهؤشتتتت ا لج افل تتتت ي  لاحتتتت هافل

هيت ا لاحد تي قلاحه لي له ل ي لديي لاحع  ل ت لاح

http://www.msrintraner.capmas.gov.eg/pls/busns/droback,11/12/2015
http://www.msrintraner.capmas.gov.eg/pls/busns/droback,11/12/2015
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حي هي لهد ا تل   ت لاحعهت لاح ت ي  ل) ستث لاح يهت ل
  احهيي  /لا  ديم(.للل

 المبحث ال الث
السياسة الضريبية المقترحة لتطوير صناعة 

 الدواء في مصر
أواًل  فيما يتالثق بالضثرائب علثي الثدخ   يقتثرح 

 اآلتي 
ي تتتتتت ل ف تتتتتتي لاحث تتتتتت لهاحد تتتتتتهي لاحدتتتتتت لد ف فتتتتتتيل -1

احدتتتتتت لدعهتتتتتتأل تتتتتت له تتتتتتيأللاحكيي تتتتتتي لاح تتتتتت ي ي 
%،ل211احثيهدك هحتتتهح  لهد تتت يتلاحتتت هافلث ستتتث ل

 :هيشد  لحد ثي لدلةلاحهعيهل 
اهتتتتتد ةلشتتتتت كي لد تتتتت يتلاحتتتتت هافلرستتتتت ل ايلتتتتتلل -أ 

حعهليي لاحث ت لهاحد تهي لهاصثدكتي ،لهاستد هالهيل
 لللكي  ل  لله لهللهجكي يهلله للهىلاحيثت  ل
 ثهيلصلي أل  ل سث له    له ل   لاحعهيح .

كتته لهتتلصلاح ف تتي لرتت لدهتت ل ايتتألهيدثتت ا لج لد -ب 
احشتت ك ل تت له تت ،لجهتتيل تت ل يحتت لإدهيهفتتيليتتي مل

 ه  ل  ليسهحلثي هفي.
ج لدكه لهلصلاح ف ي لرت لدت لا دهي هتيلهت لرثتأل -ج 

ا  ا  لاحيتتتتت يثي ،لهلجييتتتتتيلاح فتتتتتي لاح هائيتتتتت ل
اح كههيتتتتتت ل تتتتتت له تتتتتت له لتتتتتت ل جستتتتتتفيلا  ا  ل
احه ك يتتتتتت لحشتتتتتتئه لاح تتتتتتي ح لهاحفيئتتتتتت لاح ههيتتتتتت ل

 ريثتتتتتت لهاحث تتتتتته لاح هائيتتتتتت لهه لتتتتتت لد تتتتتت ي لحل
 هد هي ل  ي  لاح هافلهاحهسدل هي لاح ثي .

ه حلج تي  ليت يثي لحلت ثحلاحه  ت لهت لاحد ت ي ل  -2
هكتتتلحةلحلشتتتت كي لاحدتتتت لدعهتتتتأل تتتت له تتتتيألد تتتت ي ل
ي هي لاحث  لهاحد هي لهد ه لثد ت ي ليت هيدفيل
احث ثي لإح لهك ئفيلاا ي تقل ت لاحيتي م،لثشت  ل

احهكتتته لاحه لتتت ل تتت لاحه د تتتي لج لصلي تتتأل ستتتث ل
 %.51احه    ل  ل

حدشتتتتتتت يتل هليتتتتتتتي ل  تتتتتتتألاحدك هحه يتتتتتتتيلهدستتتتتتت يتل  -3
ا  تتتتت ألاحدك هحتتتتته  لي دتتتتت  لاحستتتتتهي لحشتتتتت كي ل
احتتتتتتتتت هافلثتتتتتتتتت ه ةلاجص لهاحهيكي تتتتتتتتتي لهاا ها ل
هاحهعتتتتتتت ا لاح جستتتتتتتهيحي لاح  يتتتتتتت  له  تتتتتتتيلح  ي تتتتتتت ل
ا ستتدف ةلاح تت لك  تت ل تت  لا هتت ةلاحهع تتأ،ل

ه ل تت  لاحستت ها لاحدتت لي يتت ل يتت لييدتتي لاحهستتدث
 يفتتتتتيلي تتتتت لدكلفتتتتت لدلتتتتتةلاا تتتتتهألهتتتتت له تتتتتيفل
احي يث ل دت لهحتهلكي ت لست  لها ت  ل  ت .لثي هتيل
يستتتتتهحلثتتتتت ه ةلاا تتتتتهألغيتتتتت لاحهلههستتتتت لهتتتتت ل
ادتتتتتتتيها ل  تتتتتتتألاحدك هحه يتتتتتتتيلهثتتتتتتت افا لاصيدتتتتتتت الل
هد هيهي لهي  له  هي لد ي يت لهجقل  ته ل
جيتت قلهاا تتهألاحهلههستت لاحهستتدعهل لهتت ل ص ل

عتتتتتتتتتت ا لههيكي تتتتتتتتتتي لهج ها لث ظتتتتتتتتتتي لاح ستتتتتتتتتت لهه
 احهد ير .

%ل لت لاحت يأل11  لليت يث لاحت يألثستع ل  -4
احه  تت لهتت لاصستتد  ألاحعتتيحه لحثتت اف لاصيدتت الل
احتتتتت هائ ،لثشتتتتت  لج لدكتتتتته لثتتتتت اف لاصيدتتتتت اللدتتتتت ل
د هي هيل  لهعيهألش ك ل هافله يه ل  له  ،ل

 ه ل لج لد ه لاحش ك لثدس يألاحث اف له ليي .
 لي يثي لحش كي لد  يتلاح هافلاحد له حل ها   -5

د  حل  لاح  هأل ل لشفي  ل هحي ،له لي أل
%لهت ل يتت لاحيت يث ل لت لاحتت يأل5ي ت ل ستث ل

   لاحس  لاحد لد ل يفيلاح  هأل ل لاحشفي  .
 يتتتتتي  لهعتتتتت ألاحيتتتتت يث ل لتتتتتلل يتتتتتألاحشتتتتت كي ل  -6

هاا  ا لاح يئهي لث شي لاصسدي ا لث  للاصد تي ل
ثيتتتأله لتتت لي دتتتهقل لتتت لحه د تتتي ل هائيتتت لحفتتتيله

 تتتت لاحهعتتتت ص ل فتتت لاحد كيثتتتتي لهاحهتتتتها لاحفعيحتتت ل
احهستتده   لث  ي تت لل هيتت ح  تتتلجستتعي لاال،احستتيئ  

غيتت لهثيشتت  لجهلد ليتتألاصستتدي ا ليي تت لهتت ل هأل
اصدفيريتتي لاحد ي يتت لاحدتتللدعتت له د يدفتتيله يفيتت ل

هتتتتللاحستتع لثعتتت لا فيئفتتتيلهتتت لاحيتتت يث لاح ه كيتتت 
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صليتتتؤث ل لتتتللا دفتتتيلله  ظتتت لج للحتتتةلاص تتت افل
استتتتتتعي لاحهكه تتتتتتي لاحهستتتتتتده   لاحهستتتتتتدي ه ل تتتتتتلل
اص ديملاحه لللا لحله د ي لاح  ل للاصستدي ا ل
ث تتتتت للاصستتتتتدي ا لاحهثيشتتتتت ل تتتتتللاص دتتتتتيملههتتتتتيل
ي  عه تتتقلهتتت ليتتت ائقل يتتتأليتتت  تل لتتتللا ثتتتي ف ل

 اح يد  له لثيتلا دي ف لاح فيئل.
إ فتتتتتيفلكي تتتتت لجشتتتتتكيألإدتتتتتيها لاح  تتتتتهأل لتتتتتلل  -7

يتتيلهه يثتتألاحيتت هي لهتت لاحيتت يث ل لتتللاحدك هحه 
اح يألسهافلاحدللي  أل ليفيلاحه ي ل لله ت ل
جهلاحدتتتللدتتت  تلح يتتت لاحه تتتي ل تتتلله تتت لحديفتتتيلل

 يتتتت ليتتتتؤ ىللحتتتتةلإحتتتتللل،دكلفتتتت ل  تتتتألاحدك هحه يتتتتي
دشتتتتتت يتلاحشتتتتتت كي ل تتتتتتي ث لاحدك هحه يتتتتتتيل لتتتتتتلل
دستتتتتتتت يألثتتتتتتتت اف لاصيدتتتتتتتت اللاحيي تتتتتتتت لثد  ييدفتتتتتتتتيل

رلل  ه فتتتتيلاص دي يتتتت ل ايتتتتأله تتتت لهثيعفتتتتيلحثتتتتي
اص دي يتتتت ل تتتتللج  تتتتيفلاحعتتتتيح ل دتتتتللهحتتتتهلحتتتت ليتتتتد ل
جكدشتتتيالدلتتتةلاصيد ا تتتي ل تتتلله تتت لههتتت لثتتت ل

 د ليألدكلف ل  ألاحدك هحه يي.
لكي لد تتت يتلاحتتت هافشتتت لل ثتتتي جإ فتتتيفل ستتتث لهتتت ل  -8

احتتتتلي لي ههتتتتهالثدتتتت  يقل تتتت  لهتتتت ل تتتت قلكليتتتتي ل
 للله ىل ه تللجهل سه للث ه لدكيحيااح ي ح ل

حد هيتتتألل ل لتتتللاحتتت يأه تتت  لستتت هيي لهتتت لاحيتتت يث
 ي ي ي له  ثي ل هليي لحسه لاحعهأ.

ثيح ستتتث لحلشتتت كي لاحدتتتللد تتت  لجيتتتي لهتتت لاحيتتت هي ل  -9
ثي دتتيملد  يتتي لا دي يتت للشتت كي لد تته ل:(59)لاجديتت 
8لشتت كي لد تت  لحفتتيل  رتت لث تت ي  لاحتت هافله ليتت 
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د تتت يتلاحتتت هافليتتت هي لد شتتتي لاح يرتتت لحشتتت كي ل
حتتت هحللاحه ليتت 8لشتت كي لد تت  ليتت هي لاحدستتهي لا

احه ليتتتت ل تتتتلللد تتتت يتلاحتتتت هافلحه د تتتتي لشتتتت كي 
 ي ليتااسها لاح هحي 8لش كي لد ت  ليت هي ل ي

احه ليتتتتتت 8للد تتتتتت يتلاحتتتتتت هافلحشتتتتتت كي لاحدك هحه يتتتتتتي
شتت كي لد تت  ليتت هي لاحث تت لهاحد تتهي لحشتت كي ل

 ،لشتت كي لهدي  تت ل تت لاحه ليتتد تت يتلاحتت هافل
هد هيتتتتتتتتألشتتتتتتتت كي لاحتتتتتتتت هافلد تتتتتتتت ي لاصسدشتتتتتتتتي ا ل

ديفيفلاحهعتتتتتتتييي لاح  هتتتتتتت لههستتتتتتتي  دفيل لتتتتتتت لاستتتتتتت
ح  تتتتتتهحفيل لتتتتتت لاص دهتتتتتتي لهتتتتتت لرثتتتتتتألاح فتتتتتتي ل

د  ألكي  لهلصلاح ه يي له لاحش كي ل لاح هحي 
لحه ىل ه تللهعتي ل لللا فيفله لي يث لاح يأ

ثتت لل("Tax Holiday"ل) ظتتي لاا تتي  لاحيتت يثي 
دييتتتتلثعتتت للحتتتةلحليتتت يث ل لتتتللاحتتت يألثهعتتت أل

حيسيئ لهتلج  ي لد  يألال،جرأله لاحسع لاحسيئ 
احه   تت ليتت أل دتت  لاا تتي  لاحيتت يثي لهتت له تتيفل
احيتت يث لثعتت لا دفتتيفل دتت  لا  فتتيفلاحيتت يثل8لهتتتل

دكتتته لاح ستتث لاح يحثتتت لهتت لج ثتتتي لدلتتتةللاشتتد ا لج 
احش ك لد دلله لاح شتي لاح ئيستللحفتي8لهج لدكته ل
اح ستتتتتتتث لاح يحثتتتتتتتت لهتتتتتتت ل هيحتتتتتتتت لدلتتتتتتتةلاحشتتتتتتتت كي ل
هدي  تتت لههؤهلتتت لحل تتت للاح ئيستتتلل  شتتتيئفي8ل

 لهتتتيألدلتتتةلاحشتتت كي ل تتت ل تتت ه لجج لصلي تتتأل لهل
 .هعي  لكي ي لصريهدفيلهدش يلفي

ه دثتتتتي لاحعتتتتيهلي لثه تتتت ا لا فتتتتيفل ستتتتث لهتتتت ل -11
احث تتتتتتتتت لهاحد تتتتتتتتتهي ل تتتتتتتتت لشتتتتتتتتت كي لد تتتتتتتتت يتل
احكيهيهيي لهاحييهي لهاحهها لاحفعيح لهاحه د ي ل
اح هائيتتتتتتتت لهاحعتتتتتتتتيهلي لثيحشتتتتتتتت كي لاحدتتتتتتتت لد تتتتتتتته ل

ل ليتتتتتت احد  يتتتتتتي لاحهلا دتتتتتتيمثيحيتتتتتت هي لاحديحيتتتتتت  ل
 ييتت ي لاحدك هحه يتتي8ليتت هي لاحث تت للحل يتت 8

يتت هي لاصسدشتتي ا لهد هيتتتأللهاحد تتهي لحل يتت 8
ش كي لاح هافلحل  هأل ل لاص دهي لاح هح ،ل
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هتتت لليتتت هي لد شتتتي لاح يرتتت لاحدستتتهي لاحتتت هحل8
 احي يث ل للل يألاحه دثي .

ايييلل يهألاا  ا لغي لاحه يهي ل لله  ل -11
حت هافلاحعيهلت لحش كي لد  يتلاهي  ههالي هي ل

 تتتتلله تتتت لددعلتتتت لثد كيتتتتقلاحهعتتتت ا لهاجص ل
هدشتت يلفيلجهلد تت ي لاصسدشتتي ا لاحف يتت لجهلد تت ي ل

حلي يث ل لللاح يألثستع لجرتأللد  يثي  ه ا ل
 .%21هر  صله لاحسع لاحسيئ ل يحيي ل

 انيثثثثًا  فيمثثثثا يتالثثثثق بالضثثثثريبة علثثثثي القيمثثثثة 
 المضافة  يقترح اآلتي 

حشتت كي لاا هيتت ل تت لاستتده ا لاحهعيهلتت لاحههيتت  ل  -1
إ ي لري ه لاحي يث ل ل لاح يه لاحهيتي  لهاحدت ل
د يتت لث  فتتتيفلاحهتتها لاحفعيحتتت لاح ايلتت ل تتت لإ دتتتيمل
اا هيتتتتت لهتتتتت لاحيتتتتت يث لستتتتتهافلكي تتتتت له ليتتتتت لجهل
هسده   .لجهيلثيح سث لحي هي لديه لاح  تل ي دت  ل

ج لي د تتت لا  فتتتيفلهتتت لاحيتتت يث ل لتتت لاحثي تتت ل
ر تت لا  فتتيفل تت لاا هيتت لاحه ليتت لاح تت ت،لهتتتل

 يح لاا هيت لاحهستده   ل لت لدلتةلاحدت لحتي لحفتيل
ثتتتت ائأله ليتتتت لجهلدلتتتتةلاحهد تتتتل لثعتتتت ملجهتتتت الل
هسدع تتي ،لااهتت لاحتتلقليتته  لاح هييتت لحل تت ي  ل
احه لي لهيش تل ل ل هليي لاسدي ا لج هيت لحتي ل

 حفيلث ائأله لي .
عدس السماح بخصس ضريبة القيمة ح ألهشكل ل  -2

احستتتتتلتلاح جستتتتتهيحي ،لللثثثثثيالمضثثثثثافة المسثثثثثددة ع
ه تتتت ع لاحتتتت هافل تتتت لهاح يد تتتت ل تتتت ل تتتت  لج  يتتتت ل

ي تتتتت لاحيتتتتت يث لاحستتتتتيث لستتتتت ا هيل لتتتتت لاجص ل
اا هيتتتتت لهاحهتتتتتها لاحفعيحتتتتت لثي دثتتتتتي لج للهاحهعتتتتت ا 

اح ايلتتتتت ل تتتتت لإ دي فتتتتتيلهتتتتت لاحستتتتتلتلاحهعفتتتتتي لهتتتتت ل
احيتتت يث ل لتتت لاح يهتتت لاحهيتتتي  لثهه تتتقلاح تتتي ه ل

جستتتهيحي لإ فتتتيفلاحستتتلتلاح لاح  يتتت لي دتتت  لاحثي تتت  ل
احهستتتتتتتده   لهاحه تتتتتتت ع له ليتتتتتتتي لاحهدها  تتتتتتت لثيئيتتتتتتتي ل

) تتتتتت ي  لحلثيئتتتتتت (لهتتتتتت لاحيتتتتتت يث ل لتتتتتت لاح يهتتتتتت ل
 %.5احهيي  لث ص له لد  يلفيل يحييلثسع ل

بخصثس الضثريبة فثي م ولة عدس السماح ح أل  -3
ي دتتت  لاحثي تتت  للحالثثثة خثثثدمات الت ثثثغي  للغيثثثر

د ثيتت ل ظتتي لاحتت  لاحيتت يث لهلحتتةلثتت  لاحيتت يث ل
فتتيل لتت لاحهتت ي  لاحستتلعي لاحهثيشتت  لاحستتيث ل  ع

هاحد لدسدي  ل ت لإ دتيمليت هي لاحدشت يألحل يت .ل
 يتتت لج ل ظتتتي لاحتتت  لاحيتتت يث ل تتت لهتتتلصلاح يحتتت ل
يعدثتت ل تت  لهثيحيتتي لحفتتلصلاحهشتتكل ل دي تت لصستتد يح ل
د ثيتت ل ظتتي لي تت لاحيتت يث لهلحتتةل دي تت لحكتته ل
اا هيتت لهاحهتتها لاحفعيحتت لاح ايلتت ل تت لإ دي فتتيلهتتت ل

عفي لهت لاحيت يث ل لت لاح يهت لاحهيتي  لاحسلتلاحه
ااه لاحلقلي عأل هلي لي ت لاحيت يث لاحستيث ل
ستت ا هيل لتت ليتتت هي لاحدشتت يألحل يتتت لجهتت ا لغيتتت ل

 ريثألحلد ثي ل هليي ل  لهلصلاح يح .
 لتتتتللاحثتتتت ا ا ل يهتتتت لاحهيتتتتي  لاح تتتتيفليتتتت يث لاح  -4

احهي  تتتتت لح  تتتتتتألهاحه د تتتتت له ليتتتتتتي لاحهستتتتتده   ل
ل ص ي لهاحعشتتتتتتثي اا هيتتتتتت لهاحهسد يتتتتتت ا لاح تتتتتتي

 اح هائي .لحد ليألدكلف ل  ألاح ي  ا 
اجص لهاا ها لهااستتتتتتته  لهاحهثيتتتتتتت ا للإ فتتتتتتتيف  -5

احهستتتتدي ه ل تتتتلللهاحد تتتتيهىلهاا تتتت الاحعيتتتتهي 
ستتتهافلكي تتت للاا شتتتيقلهاح ثيدتتتي لاح ثيتتت ل  ا تتت 

 لتتتت لهتتتت لاحيتتتت يث لهستتتتده   لجهله د تتتت له ليتتتتي ل
 تتتتتتت ي  لاحييهتتتتتتتي لحدشتتتتتتت يتلاح يهتتتتتتت لاحهيتتتتتتتي  ل

  لاحه لي .اح هائي
  ال ًا  فيما يتالق بالضثرائب والرسثوس الجمرويثة 

 يقترح اآلتي 
ثيح ستتتث لحلستتتتلتلاحدتتت لدستتتتده  هيل تتت ي  لاحتتتت هافل  -1

ا تتألاستتدي اهفيل تت له تت ادفيلاحيي تت لثيحث تت ل
هاحد تتتتتتتهي ليتتتتتتتد لإ فيئفتتتتتتتيلكليتتتتتتتي لهتتتتتتت لاحيتتتتتتت ائقل
ل–اح ه كيتت ،لكتتلحةليتتد لإ فتتيفلها  ا لاح تت ي  ل
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 قلثيت اله ت ا لهاحد لدسدي  ل  له  ا لجيت
هتت لاحيتت يث لاح ه كيتت لكليتتي لل–احث تت لهاحد تتهي ل

هلحتتتتتتتتتةلثيح ستتتتتتتتتث لحتتتتتتتتتي ها لهاحهعتتتتتتتتت ا لهاجص ل
هاحهكه تتي ل)هتتها ليتتي لهكيهيهيتتي ل هائيتت ل عيحتت (ل

 احد لحي لحفيلهثيأله ل .
ثيح ستتث لحي هيتت لاحهستتده   لديهتت لاح تت تل ي دتت  ل  -2

احثي تت لر تت لا  فتتيفل لتت لاا هيتت لاحدتت لحتتي ل
أله لتتتتت لجهلدلتتتتتةلاحدتتتتت لدتتتتت دث لثعتتتتت ملحفتتتتتيلثتتتتت ي

 جه اللهسدع ي لهه ه  .
اح تتتتتتتتيفلاحيتتتتتتتت يث لاح ه كيتتتتتتتت ل لتتتتتتتتللاحثتتتتتتتت ا ا ل  -3

اا هيتتتتتتتتتتتتتت لاحهستتتتتتتتتتتتتتده   لاحهي  تتتتتتتتتتتتتت لح  تتتتتتتتتتتتتتأل
حد ليتألدكلفت للهاحهسد ي ا لاح ي ص ي لهاحعشثي 

 اح هائي .ل  ألاح ي  ا 
هعيح ت لاحدشتتههي ل تتللهيكتألاحدع يفتت لاح ه كيتت ل  -4

كيتتت ل لتتتللاحتتتها  ا لث يتتت لد دفتتتتلاحيتتت يث لاح ه ل
هحي لاحديه لاح  تلهد ألد  ي يي ل لللاحها  ا لاا
اح هائي لهاحهسي  لاحهسدي ه ل للا ديملاحه د ي ل

حدشت يتلاحد ت يتلاحه لتللثت ص لهت للاحديه لاح ت ت
 اصسدي ا لاحهثيش لحله د لاح فيئل.

د لتتيظل  هثتت لاحدف يتتقل تتللظتتأل ظتتيهللاحستتهي ل  -5
 تتتتتتتليتتتتتتعفللاحهؤرتتتتتت لهاحه تتتتتتي  لاح تتتتتت  لإحتتتتتتلل 

 هليتتتتتتي للاحيتتتتتت ائقلهاح ستتتتتته لاح ه كيتتتتتت لحتتتتتت  ل
 .احدف يق

اجص لهاا ها لهااستتته  للهتت لاحتتتها  ا لإ فتتيف  -6
لهاحهثيتتتتتتتتتت ا لهاحد تتتتتتتتتتيهىلهاا تتتتتتتتتت الاحعيتتتتتتتتتتتهي 

لاا شيقلهاح ثيدي لاح ثيت لاحهسدي ه ل لل  ا  
 ت ي  لاحييهتي لحدش يتلله لاحي يث لاح ه كي 

 اح هائي لاحه لي .
 بالضرائب والرسوس الخرم  راباًا  فيما يتالق

ديفتتتتتيلل ستتتتته لدستتتتت يألاحع تتتتتي ا لاح تتتتت ي ي ل  -1
هاا ايتتت لاح  ا يتتت لاحهستتتد ل لهتتت لرثتتتألشتتت كي ل

د تتتتتت يتلاحتتتتتت هافل تتتتتت له تتتتتت لهاح  هتتتتتت لحه اهحتتتتتت ل
  شي في.

ا فتتتيفلاحع تتتي ا لاحهث يتتت لهاحهستتتد ل ل تتت لا  دتتتيمل  -2
احتتت هائ لحهتتت  ل ه يتتت له تتت   لهتتت لاحيتتت يث ل لتتت ل

 احع ي ا لاحهث ي .
 المراجصقائمة 

 الوتب - أ
كاحسييسي لاحهيحي ك،للأ. د حامد عبد المجيد دراز  .1

 .2112اح ا لاح يهعي ،لاصسك   ي ،ل
ج. ل يهت ل ثت لاحه يت ل  ا ،لكاحسييستي لاحهيحيتت ك،ل .2

 .2116 ا ل ي ه لاحعلهي ،لا سك   ي ،ل
احيت يث لاحعيهت ل لتلللسايد عبد المناس محمثد   .3

 تتي لاحهثيعتتي ل)د  تتيأل لهتتلله هلتتل(ل،لهكدثتت ل
 .2113لشه ل،لس  

كجثت لادفيريت لعبد الثرحيس عنتثر عبثد الثرحمن  د/  .4
احدتتتتت يث ل لتتتتت لاح تتتتت ي  لاح هائيتتتتت ك،ل ا لاحفكتتتتت ل

 .2119اح يهع ،لاصسك   ي ،ل
حهي ،لكاح هتي ةلثتي لاح ظ يت لهاحد ثيت ك،لي ه لس .5

 .لل2113اح ا لاحه  ي لاحلث ي ي ،لاح يه  ،ل
كاحتتتتتتت هاف:لاحد تتتتتتته للمحمثثثثثثثد ر وف حامثثثثثثثد أ.د  .6

ك هحتتتتتته  ل تتتتتت له تتتتتت ،لاا تتتتتتي لها هكي تتتتتتي لاحد
ك،لاحهكدثتتتتتتتتتتتت ل2121احهستتتتتتتتتتتتد ثلي ل دتتتتتتتتتتتتلل تتتتتتتتتتتتي ل

 .2114ااكي يهي ،لاح يه  ،ل
كاح يحتتتتتتت لاح تتتتتتت ي للمحمثثثثثثثد رءوف حامثثثثثثثد أ.د  .7

هاحيتتت هي لاح تتت ي ل تتت له تتت :ل  استتت لد ليليتتت ل
حلهيتتتتلاحتتت اه له ؤقلهستتتد ثلي ك،لإ تتت ا له شتتت :ل

 هعيتتتتت لل–ث  تتتتتيه لاحسييستتتتتي لهاحتتتتت ظ لاح تتتتت ي ل
 .2115ح  ي لهاحثيئي ،لاح يه  ،لاحد هي لا

كهسد ثأل ت ي  لاحت هافللمحمد ر وف حامد  أ.د .8
  له  لهاحه   ت لاحع ثيت ك،لك استي لهستد ثلي ،ل

 .1997احهكدث لااكي يهي ،لاح يه  ،ل
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كا  تتتت  للأبثثثثو دوح حمثثثثاد محمثثثثد عمثثثثر أ.د  .9
احيت يث لثتي لإ دثتي ا لاح ثييت لهااست لاحعلهيتت ل

 .2118ي لحلي ائقك،لاح ا اح يهعي ،ل 
كدتي ي لاح ت ي  للمحمود جما  الدين نثور د/   .11

اح هائي ل  له  لهه ا ألد ه هيك،ل   ل  اس ل
 يح لر يللاح ت ي ي لاح هائيت ل ت لاحدستعي ي ،ل
جكي يهيتتت لاحث تتت لاحعلهتتت لهاحدك هحه يتتتي،له لتتت ل
احث تته لاح ثيتت ،لشتتعث لث تته لاحتت هاف،لاح تتيه  ،ل

 .لل1994
 الدوريات الالمية - ب
كد يتتي لج شتت  للد اهلل اللحلثثح أحمثثد أحمثثد عبثثد/  .1

احث تته لهاحد تتتهي ل تتت ل تتت ي  لاحتتت هافلاحه تتت ي ل
 تتتتتتتت لظتتتتتتتتألادفيريتتتتتتتت ل  تتتتتتتته لاحهلكيتتتتتتتت لاحفك يتتتتتتتت ل

(TRIPsك،لاحه لتت لاحعلهيتت لح رد تتي لهاحد تتي  ،ل)
كلي لاحد تي  ،ل يهعت ل تي لشته ،لاحعت  لاحثيحت ،ل

ل.2115يهحيهل
ك ائ  ل ها ل هأله  لهد  يي للرفات رضوان  .2

اح تتتتت  لهد  ييدتتتتتقك،لاحه لتتتتت للاحهستتتتتد ثأ:لر تتتتتيل
احه تتتتت ي لحلد هيتتتتت لهاحدي تتتتتي ،لاحه لتتتتت لاحديستتتتتت،ل
احعتتت  لاحثتتتي  ،لهعفتتت لاحدي تتتي لاح تتتهه ،لاح تتتيه  ،ل

 .لللل2111
ك ه لاحسييستي لاحهيحيت للسميرة إبراىيس أيثوب د/  .3

 تتتتتت لدع يتتتتتت لاح تتتتتت   لاحد ي ستتتتتتي لح تتتتتت ي  لاحتتتتتت هافل
احه تتتتتت ي ل تتتتتت لظتتتتتتألج كتتتتتتي لادفيريتتتتتت لاح ها تتتتتتقل

 ل تتتتت ل  تتتته لاحهلكيتتتتت لاحفك يتتتتت لاحهد تتتتل لثيحد تتتتتي ل
(TRIPsك،له ل لكلي لاحد تي  لحلث ته لاحعلهيت ،ل)

احه لت لاح اثتتتلل– يهعت لاصستك   ي ،لاحعتت  لااهأل
 .2117هاا ثعي ،لهي  ل

كد ليتتألهد يتتي للمحمثثد عمثثر حمثثاد أبثثو دوح أ. د  .4
  رتتتتتي لاحدشتتتتتيثةلثتتتتتي لاحيتتتتت يث لاحعيهتتتتت ل لتتتتت ل

 تتت لاحهثيعتتتي لهاحيتتت ائقلهاحتتت ظ لاح ه كيتتت لاحيي

 تتتتت ليتتتتتهفلهد لثتتتتتي لدشتتتتت يتلا  دتتتتتيملاحه لتتتتت ل
ه يي  لاح ت   ل لت لاحد ت ي ك،له لت لكليت لاحد تي  ل
حلث تتتتته لاحعلهيتتتتت ،لهل تتتتت لاحعتتتتت  لااهأ،لاحه لتتتتت ل

 .2115احثي  لهاا ثعي ،لهي  ل
كد ليتتألهد يتتي لثعتتلللعمثثر حمثثاد أبثثو دوح أ. د  .5

 ها تتتتتقلاحيتتتتت ائقل لتتتتت لاحتتتتت يأك،له لتتتتت لكليتتتتت ل
 يهعتتتت لا ستتتتك   ي ،لاحد تتتتي  لحلث تتتته لاحعلهيتتتت ،ل

 .2115احع  لاحثي  ،ل
كا عكيستتتي للمحمثثثد عمثثثر حمثثثاد أبثثثو دوح أ. د  .6

هتتت قلاصحدتتت ا لثهثتتت جلري ه يتتت لاحيتتت يث ل تتت ل  تتتي ل
احيتتتت يث لاحعيهتتتت ل لتتتت لاحهثيعتتتتي ل لتتتت له هتتتتحل
هاحتتت ه لاحتتتهظيف لحليتتت يث ك،له لتتت لكليتتت لاحد تتتي  ل
حلث تتتتتته لاحعلهيتتتتتت ،ل يهعتتتتتت لا ستتتتتتك   ي ،لاحعتتتتتت  ل

 .لل2116احثي  ،لسثدهث ل
 الم تمرات والندوات  - ت
ك تتتهألإدفيريتتت ل هييتتت للماجثثثدة أحمثثثد  ثثثلبي د/  .1

ه تتتت ي  لاحتتتت هافل تتتت للTRIPSاحهلكيتتتت لاحفك يتتتت ل
ه تتتتت ...ااثعي لهاحد تتتتت يي ك،لهتتتتتؤده لاح ها تتتتتقل
اح ي ه يتتت لهاصرد تتتي ي لصدفيريتتتي له ظهتتت لاحد تتتي  ل
احعيحهيتتتتتت ،ل يهعتتتتتت لاصهتتتتتتي ا لاحع ثيتتتتتت لاحهد تتتتتت  ،ل

2114. 
 الرسائ  الالمية - ث
كلد ليتتتتتتأللأحمثثثثثثد دسثثثثثثوقي محمثثثثثثد إسثثثثثثماعي   .1

احسييستتتي لاحعيهتتت لاح هائيتتت ل تتت ل هفه يتتت له تتت ل
احع ثيتت لهتتتلاحد ثيتت ل لتت لر تتيللاا هتتيألاحعتتي ل

ك،ل ستتيح ل كدتته اص،ل2115إحتت لل1962ل–احتت هائ ل
كلي لاصرد ي لهاحعله لاحسييستي ،ل يهعت لاح تيه  ،ل

2117. 
كاجثتتتي لاصرد تتتي ي للجييثثثان أحمثثثد أبثثثو سثثثتيت  .2

ادفيريتتتت ل هييتتتت ل  تتتته لاحهلكيتتتت لاحفك يتتتت لحد ثيتتتت ل
)د ث (ل ل ل  ي  لاا هي ل  له ت ك،ل ستيح ل
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 كدتتته اص،لرستتت لاصرد تتتي ،لكليتتت لاحد تتتي  ،ل يهعتتت ل
 .2114اح ري ي ،ل

كاحع رتت لثتتي للسثثنية محمثثد أحمثثد سثثليمان سثثبص  .3
احدستتتتتتتهي لاحهثستتتتتتت له  تتتتتتتي لد تتتتتتتهي لاحه د تتتتتتتي ل
ثتتتتتيحد ثي ل لتتتتت لشتتتتت كي لاا هيتتتتت ل تتتتت له تتتتت ك،ل

دي ،لكلي لاحد ي  ،ل يهع لاحه  ه  ،ل سيح لهي س
 .لل2112

كارد تتي يي للعبثثد القثثادر علثثي سثثالس أبثثو شأثثة  .4
 تتتتت ي  لاحتتتتت هافل تتتتت لاحه   تتتتت لاحع ثيتتتتت ك،ل ستتتتتيح ل
هي ستتدي ،لرستت لاصرد تتي لهاحهيحيتت لاحعيهتت ،لكليتت ل

 .2118اح  ه ،ل يهع لاصسك   ي ،ل
كد يتي لاحعهاهتألاحهتؤث  للعمء الدين عباس علثي  .5

ألاحه د تي لاح  يت  ل ت لر تيلل ل ل  ي لجهل ش
اح تتتتت ي ي لاح هائيتتتتت ك،ل ستتتتتيح لهي ستتتتتدي ،لكليتتتتت ل

 .2111احد ي  ،ل يهع لا سك   ي ،ل
ك ه لاحسييستتتي للعمثثثرو فتيحثثثة حنأثثثي محمثثثود  .6

اح كههي ل  لد هي ل  ي  لاحسيي ا ل  له  ل
  لظألج كي لإدفيريي له ظه لاحد ي  لاحعيحهيت ك،ل

كليتتتتتت ل ستتتتتتيح لهي ستتتتتتدي ل تتتتتت لاصرد تتتتتتي لاحعتتتتتتي ،ل
 .2111احد ي  ،ل يهع لاصسك   ي ،ل

ك حيتتي لاحدتت يألاح كتتهه للحنأثثي  عمثثرو فتيحثثو .7
 تتتتت لظتتتتتألاحدكتتتتتد  لاصرليهيتتتتت لاح  يتتتتت  لحده يتتتتتقل
اح شتتي لاصرد تتي قل تت له تت ك،ل ستتيح ل كدتته اص،ل

 .2116كلي لاحد ي  ،ل يهع لاصسك   ي ،ل
ك ه لاحد يحفتتي للمحمثثود محمثثد عثثور دويثثدار  .8

   لاحد ي ستتتتي لحشتتتت كي لاحدستتتتهي ي ل تتتت لد هيتتتت لاح تتتت
 ت ي  لاا هيتت لاحه تت ي ك،ل ستتيح ل كدتته اص،لكليتت ل

 .2111احد ي  ،ل يهع لاحه ه ي ،ل
كد تتتت ي ل تتتت ي  للىويثثثثدا محمثثثثد محمثثثثد حثثثثراز  .9

احتتت هافل تتت ل هفه يتتت له تتتت لاحع ثيتتت ل تتت ليتتتتهفل

احهد ي ا لاصرد ي ي لاح هحيت ك،ل ستيح لهي ستدي ،ل
 .2115كلي لاحد ي  ،ل يهع لاحه  ه  ،ل

 ير والبحاثالتقار  - ج
ك  استت ل تت لهستتد ثأللأحمثثد إبثثراىيس بثثدر الثثدين  .1

اح تتت ي ي لاح هائيتتت ل تتت له تتت ك،ل  استتت ل تتتي   ل
 تتتتت لغ  تتتتت ل تتتتت ي  لاحتتتتت هاف،لاح تتتتتيه  ،لستتتتتثدهث ل

2115. 
لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .2

ح شتتتتتتتت  لاحستتتتتتتت هي ل   تتتتتتتتيفلا  دتتتتتتتتيملا  دتتتتتتتتيملكا
ج تتت ا لك،لاح تت ي  ل تت له شتت  لاح  تتيللاحيتتي 

  ر .هدف
لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .3

اح شتتتتتت  لاحستتتتتت هي ل   تتتتتتيفلا  دتتتتتتيملاح تتتتتت ي  لك
،لج تتت ا لكه شتتت  لاح  تتتيللاحعتتتي /لاا هتتتيألاحعتتتي ح

 هدف ر .
لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .4

اح شتتت  لاحستتت هي لحإل  تتتيفا لهاحهؤشتتت ا لاحهيحيتتت ل
ج تتتتتها لل،حشتتتتت كي لاح  تتتتتيللاحيتتتتتي لاصستتتتتدثهي ق

 .هدف ر 
لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .5

اح شتتت  لاحستتت هي لحإل  تتتيفا لهاحهؤشتتت ا لاحهيحيتتت ل
 .ج ها لهدف ر ل،حش كي لاح  يللاحيي لاحه ظ 

لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .6
ح شتتت  لاحستتت هي لحإل  تتتيفا لهاحهؤشتتت ا لاحهيحيتتت لا

)  الحش كي لر يللاا هيألاحعي لهاح  يللاحعي ل
 ج ها لهدف ر .ل،احث هةلهش كي لاحديهي (

لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .7
كاح شتت  لاحستت هي لحإل دتتيملاحفعلتت لهاح يرتت لاحعي لتت ل
هاحهيتت ه لهتت لا  دتتيملاحدتتي لحي شتت  لاح تت ي ي ل

 .ج ها لهدف ر ثه ش  لاح  يللاحيي ك،ل
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الجياز المروزم الجياز المروزم للتابئثة الاامثة  .8
كاح شتتتتتت  لاحستتتتتت هي لحإل دتتتتتتيملاحفعلتتتتتت ليحصثثثثثثاء  وا

هاح يرتتتت لاحعي لتتتت لهاحهيتتتت ه لهتتتت لا  دتتتتيملاحدتتتتي ل
حي شتتتتتت  لاح تتتتتت ي ي لثه شتتتتتت  لاح  تتتتتتيللاحعتتتتتتي /ل

 اا هيألاحعي ك،لج ها لهدف ر .
لالجيثثثثاز المروثثثثزم للتابئثثثثة الاامثثثثة وايحصثثثثاء  .9

ك  استتت ل يحتتت لر تتتيللاح  ييتتت لاح تتت ي لثتتتيحد ثي ل
ح يه  ،له  تل ر ل ل لر يللاح هافل  له  ك،لا

 .لل2115،لإ  ا لهييهل81-23412/2115
لالجيثثاز المروثثزم للتابئثثة الاامثثة وايحصثثاء   .11

ك تتتتتتتت ي  لاا هيتتتتتتتتت لههسد يتتتتتتتت ا لاح تتتتتتتتتي ح ل
هاحكيهيهيتتتتي لاح هائيتتتت لحه شتتتت  لاح  تتتتيللاحعتتتتي ل/ل
اا هتتيألاحعتتي لهجهتت له شتت  لاح  تتيللاحيتتي ك،ل

 ج  ا لهدف ر .
لحصثثاء الجيثثاز المروثثزم للتابئثثة الاامثثة واي  .11

-71ك،له  تتتتتل رتتتتت ل2115كه تتتت ل تتتت لج رتتتتتي ل
 ل.2115،لإ  ا لهي  ل2115ل–ل21111

لجنثثثثثة الصثثثثثحة والسثثثثثوان والبيئثثثثثة بمجلثثثثثس   .12
كااهتت لاح تتهه لاحتت هائ :لهارتتتللتقريثثر  ال ثثورم

اح لتتتتتتهألل–شتتتتتت كي لر تتتتتتيللاا هتتتتتتيألاح هائيتتتتتت ل
ي تتت لاحد تتتهي لاحهستتتد ثلي ك،لاحد  يتتت لل–احعي لتتت ل

احثيئتت لثه لتت لاحهثت ئ لحل  تت لاح تت  لهاحستتكي لهل
احشه ى،ل ه لاص ع ي لاحعي قلاحثيحت لهاحث ثته ،ل

 .2113ي يي ل
لمثثدحت أنثثور نثثافص  محمثثد مصثثطأي اليثثادم   .13

كاا ه لاح اه  لحسه لاح هافل  له  ك،له ل ل
احتته  اف،له كتت لاحهعلههتتي له  تت لاديتتيللاح تت ا ،ل

 .لل2113سثدهث ل
مروثثثثثثثثثثز االىثثثثثثثثثثراس للدراسثثثثثثثثثثات السياسثثثثثثثثثثية   .14

د يي لمناطق الحرة فى مصر  واالستراتيجية , ال

ههيتتتته للحتتتتي افلهاح دتتتتيئ ،لد  يتتتت لاصد يهتتتتي ل
 .2111اصرد ي ي لهاصسد ادي ي ل،لاح يه  ،ل

لمروز مالومات قطاع العما  العمثا  الاثاس   .15
ريئهتت لاحه كتتت لاحهتتتيح لحلشتت ك لاح يثيتتت لحي هيتتت ل

ل.،لج ها لهدف ر هاحش كي لاحديثع لحفي
 قوانين وقرارات - ح
ة الاامثثثة علثثثي المبياثثثات رقثثثثس قثثثانون الضثثثريب .1

احعتت  لل–اح  يتت  لاح ستتهي لل 1991( لسثثنة 11)
 .1991هييهلس  لل2ديثتل)ج(ل  لل18

 ها  لاصستدثهي ،لل1997( لسنة 8قانون رقس ) .2
ل11(لهكتتتت  ل تتتت ل19اح  يتتتت  لاح ستتتتهي ،لاحعتتتت  ل)

 .1997هييهلس  ل
ثدفستتي لثعتتللل2112( لسثثنة 11قثثانون رقثثس ) .3

 لتتتت لاحهثيعتتتتي لج كتتتتي لرتتتتي ه لاحيتتتت يث لاحعيهتتتت ل
،ل1991(لحستتتتتتتت  ل11اح تتتتتتتتي  لثيح تتتتتتتتي ه ل رتتتتتتتت ل)

ل21)هكتتت  (ل تتت لل16احعتتت  لل–اح  يتتت  لاح ستتتهي ل
 .لل2112جث يألس  ل

احيتتي لثي تت ا لل2112لسثثنة  83قثثانون رقثثس  .4
رتتتتتتتتي ه لاحه تتتتتتتتي  لاصرد تتتتتتتتي ي لللا لاح ثيعتتتتتتتت ل

هكت  ل)ج(،لل22احيي  ،لاح  ي  لاح سهي ،لاحع  ل
5/6/2112. 

حليتت يث ل لتت لل2115( لسثثنة 91رقثثس ) قثثانون .5
)دتيثت(ل ت لل23احعت  لل–اح يأ،لاح  ي  لاح ستهي ل

 .لل2115يه ي لس  لل9
حليتت يث ل لتت لل2116( لسثثنة 67قثثانون رقثثس ) .6

ل35،لاح  يتتت  لاح ستتتهي ،لاحعتتت  للاح يهتتت لاحهيتتتي  
 .2116سثدهث لل7هك  ل)م(،ل

ل1994( لسثنة 38قرار رئيس الجميورية رقس ) .7
،لاح  يتتتتت  لثي تتتت ا لاحدع يفتتتتت لاح ه كيتتتتت لاحه ستتتتت  

 .1994 ث اي ،لل13ديثت،لل6اح سهي ،لاحع  ل
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ل2115( لسثنة 69قرار رئيس الجميورية رقس ) .8
ثدعتتت يأل ئتتتي لاحيتتت يث لاح ه كيتتت لاحتتتها   لث تتت ا ل

احهثي ت لل2113حست  لل184 ئتي لاح هفه يت ل رت ل
ل–ثيحكشهالاحه    لثفلالاح  ا ،لاح  ي  لاح سهي ل

 .2115 ث اي لس  لل7هك  ل)ج(ل للل6احع  ل
( لسثنة 17قرار رئيس الجميورية بقانون رقثس ) .9

احيي لثيتهي ي له تها  لاصستدثهي لل– 2115
)دتتيثت(لل11احعتت  لل–احهيتتي  ل،لاح  يتت  لاح ستتهي ل

 .لللللل2115هي  لس  لل12  ل

( لسثثثنة 478قثثثرار رئثثثيس الجميوريثثثة رقثثثس )  .11
(لهكتتت  ل41اح  يتتت  لاح ستتتهي ،لاحعتتت  ل)ل 2116

 .16/11/2116ق،لاح ي  ل  ل
( 1165ار رئثثثيس مجلثثثس الثثثوزراء رقثثثس )قثثثر   .11

ثشتتت  لاحهشتتت ه ي لاحهعفتتتيصلهتتت ل 2115لسثثثنة 
د تتتت ي لاحدتتتت هي لجهلاحيتتتتهي ل  تتتت لاحدهدتتتتتلث ظتتتتي ل

ل163احسهي لاحهؤرت ،لاحهرتيئتلاحه ت ي ،لاحعت  ل
 .21/7/2115ديثت،ل
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 الملحق
 قائمة بالدوية الماأاه والدوية التي تس تخأير فئات التاريأة الجمروية 

  2115( لسنة 69يا وفقا لقرار رئيس الجميورية رقس )علي
 

 الأئة )%( الصنف رمز النااس المنسق

30.03 

   مئلفيخ 30.06أو  30.05و  30.02أدوٌخ  ثبعزضنبء ادصنبف الدزتوسح فى الجنيود 

م  مةونٍ  أو أتضيش مخلوايخ فٍديب ثٍن يب ل عيزعدب  فيى الطيت الع عيى أو الوقيبيى، 

 قبدٌش معبٌشح أو ثؤكةب  او فى أالفخ معذح للجٍك ثبلزغضيخ.ولة  اٍش م ٍؤح ثد

 

3003.10 
رؾزيييوا عليييى ثنغيييلٍنبد أو عليييى مايييزقبر ب، راد ثنٍيييخ ؽديييخ ثنغيييلٍنى، أو عليييى  -

 عزشٌزومب ٌغٍنبد او مازقبر ب:
 

3003.1010 

أدوٌيييخ ادوسا  وصساعييييخ ادعضيييبء، أدوٌييييخ القليييت وادوعٍييييخ الذموٌيييخ، أدوٌييييخ  ---

الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، ادوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ الجل بسعيييٍب، 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.1090

  رؾزوا على مضبداد ؽٍوٌخ ا ش  أنزى ثٍورٍن : - 3003.20

3003.2010 

أدوٌيييخ ادوسا  وصساعييييخ ادعضيييبء، أدوٌييييخ القليييت وادوعٍييييخ الذموٌيييخ، أدوٌييييخ  ---

لجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ الجل بسعيييٍب، ا

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.2090

 
ولةيي  ال  29.37رؾزييوا علييى هشمونييبد أو علييى منزغييبد أ ييش دا لييخ فييى الجنييذ  -

 رؾزوا على مضبداد ؽٍوٌخ  أنزى ثٍورن : 
 

  رؾزوا على أنغولٍ : --- 3003.31

3003.3110 

أدوٌيييخ ادوسا  وصساعييييخ ادعضيييبء، أدوٌييييخ القليييت وادوعٍييييخ الذموٌيييخ، أدوٌييييخ  ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، ادوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.3190

  اٍشهب: -- 3003.39

3003.3910 

، أدوٌييييخ القليييت وادوعٍييييخ الذموٌيييخ، أدوٌييييخ أدوٌيييخ ادوسا  وصساعييييخ ادعضيييبء ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.3990

3003.40 
رؾزوا على أكٍبء قلوٌبد أو مازقبر ب ولة  ال رؾزوا على هشمونيبد او منزغيبد  -

 وال على مضبداد ؽٍوٌخ: 29.37نذ أ ش دا لخ فى الج
 

ل
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 الأئة )%( الصنف رمز النااس المنسق

3003.4010 

أدوٌييخ ادوسا  وصساعييخ ادعضييبء، أدوٌييخ القلييت وادوعٍييخ الذموٌييخ، أدوٌييخ  ---

الجل بسعييٍب، الجييذاي  الصيينبعٍخ للج صمييب، أدوٌييخ ادمييشاا الدغزعصييٍخ والدضمنييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.4090

  اٍشهب: - 

3003.9010 

أدوٌخ لدنك الؾد ، أدوٌخ ادوسا  وصساعيخ ادعضيبء، أدوٌيخ القليت وادوعٍيخ  ---

الذموٌييييخ، أدوٌييييخ الجل بسعييييٍب، الجييييذاي  الصيييينبعٍخ للج صمييييب، أدوٌييييخ ادمييييشاا 

 الدغزعصٍخ والدضمنخ والنفغٍخ والعصجٍخ. 

 مؼفاة

 2 اٍشهب --- 3003.9090

30.04 

  30.06أو  30.05و  30.02أدوٌييخ  ثبعييزضنبء ادصيينبف الدييزتوسح فييى الجنييود 

مةونخ م  منزغبد مخلواخ او اٍش مخلواخ معذح ل عزعدب  فى الطت الع عيى 

أو الوقبيى، م ٍؤح ثدقبدٌش معيبٌشح  ثديب فٍ يب رلين الدعيذح إلعطبي يب عجيش الغليذ  أو 

 ثؤكةب  أو فى أالفخ معذح للجٍك ثبلزغضيخ.

 

3004.10 
رؾزييوا علييى ثنغييٍلٍنبد أو علييى ماييزقبر ب، راد ثنٍييخ ؽدييخ ثنغييلٍنى، أو علييى  -

 عزشٌزومٍغٍنبد أو مازقبر ب:
 

3004.1010 

أدوٌييخ ادوسا  وصساعييخ ادعضييبء، أدوٌييخ القلييت وادوعٍييخ الذموٌييخ، أدوٌييخ  ---

الجل بسعييٍب، الجييذاي  الصيينبعٍخ للج صمييب، أدوٌييخ ادمييشاا الدغزعصييٍخ والدضمنييخ 

 النفغٍخ والعصجٍخ.و

 مؼفاة

 5 اٍشهب. --- 3004.1090

  رؾزوا على مضبداد ؽٍوٌخ آ ش: - 3004.20

3004.2010 

أدوٌييخ ادوسا  وصساعييخ ادعضييبء، أدوٌييخ القلييت وادوعٍييخ الذموٌييخ، أدوٌييخ  ---

الجل بسعييٍب، الجييذاي  الصيينبعٍخ للج صمييب، أدوٌييخ ادمييشاا الدغزعصييٍخ والدضمنييخ 

 ٍخ.والنفغٍخ والعصج

 مؼفاة

 5 اٍشهب. --- 3004.2090

 
ولةي  ال  29.37رؾزوا على هشمونبد أو عليى منزغيبد آ يش دا ليخ فيى الجنيذ  -

 رؾزوا على مضبداد ؽٍوٌخ:
 

  رؾزوا على أنغولٍ : -- 3004.31

3004.3110 

أدوٌييخ ادوسا  وصساعييخ ادعضييبء، أدوٌييخ القلييت وادوعٍييخ الذموٌييخ، أدوٌييخ  ---

ذاي  الصيينبعٍخ للج صمييب، أدوٌييخ ادمييشاا الدغزعصييٍخ والدضمنييخ الجل بسعييٍب، الجيي

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 2 اٍشهب. --- 3004.3190

  رؾزوا على هشمونبد القاشح فوت الةلوٌخ، مازقبر ب أو ن بيشهب الجنٍوٌخ:  -- 3004.32
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رمز النااس 
 المنسق

 الصنف
الأئة 
)%( 

3004.3210 

  وصساعيييخ ادعضيييبء، أدوٌيييخ القليييت وادوعٍيييخ الذموٌيييخ، أدوٌيييخ أدوٌيييخ ادوسا ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 5 اٍشهب --- 3004.3290

  اٍشهب: - 3004.39

3004.3910 

ٍيييخ الذموٌيييخ، أدوٌيييخ أدوٌيييخ ادوسا  وصساعيييخ ادعضيييبء، أدوٌيييخ القليييت وادوع ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 5 اٍشهب --- 3004.3990

3004.40 
رؾزيييوا عليييى أكيييجبت قلوٌيييبد أو مايييزقبر ب ولةييي  ال رؾزيييوا عليييى هشمونيييبد. أو  -

 بداد ؽٍوٌخ:وال على مض 29.37منزغبد آ ش دا لخ فى الجنذ 
 

3004.4010 

أدوٌيييخ ادوسا  وصساعيييخ ادعضيييبء، أدوٌيييخ القليييت وادوعٍيييخ الذموٌيييخ، أدوٌيييخ  ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 5 اٍشهب. --- 3004.4090

  :2936أو منزغبد أ ش مزتوسح فى الجنذ أدوٌخ أ ش رؾزوا على فٍزبمٍنبد  - 3004.50

3004.5010 

أدوٌيييخ ادوسا  وصساعيييخ ادعضيييبء، أدوٌيييخ القليييت وادوعٍيييخ الذموٌيييخ، أدوٌيييخ  ---

الجل بسعيييٍب، الجيييذاي  الصييينبعٍخ للج صميييب، أدوٌيييخ ادميييشاا الدغزعصيييٍخ والدضمنيييخ 

 والنفغٍخ والعصجٍخ.

 مؼفاة

 5 اٍشهب. --- 3004.5090

  اٍشهب : - 

3004.9010 

أدوٌييخ لدنييك الؾديي ، أدوٌييخ ادوسا  وصساعييخ ادعضييبء، أدوٌييخ القلييت وادوعٍييخ  ---

الذموٌخ، أدوٌخ الجل بسعٍب، الجذاي  الصنبعٍخ للج صميب، أدوٌيخ ادميشاا الدغزعصيٍخ 

 والدضمنخ والنفغٍخ والعصجٍخ. 

 مؼفاة

 5 اٍشهب  --- 3004.9090
 

ل.ل2115 ث اي لس  لل7 ل)ج(ل للهك لل6احع  لل–احه   :لاح  ي  لاح سهي ل
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