
 
 باسمه تعالی

 

 دارو در تونس يست سازندگان و توليدکنندگان  داخلیل

 

 آدرس نام شرکت دارویی ردیف

1 )Adwyaصندوق پستی مرسی  –جاده مرسی  14کیلومتر )ادویه
6582070 

2 Afrimed  سوسه 4000 -تونس  1952ژانویه  22خ  30شماره 

3 Aventis pharma Tunisie 34  ، قرین تونسم 2033خیابان پاریس 

4 Bms- upsa   tun - said 1111 تونس cheylus  جبل غربی  z.i     

5 ceva interchem 91 کوچه کامبوج Dubosville  

1009 tunis 

 tunisie 
6 CMTS  2000 –خیابان ایاالت متحده آمریکا  

Le Bardo tunisie  
7  Dar essaydali)دار الصیدلیه ( Rue du commondant 

Bjaoui –cite taieb 3000 

Sfax - tunisie  
8 Fresenius 

Tunisie 
2 avenue du 3 aout 

Trocadero B.P 454 

4000 sousse - tunisie 
9 Galpharma Route de mahdia km 10.5 

3054  sfaxe 

 tunisie   
10 Hikma ibn al bytar 11 rue8610 – z.i  charguia 2.35 hikma 

Tunis –carthage  

 tunisie 
11 Ibn al bytar 11 rue 8610 z.i. 

Charguia 2035 tunis- carthage 

 tunisie 
12 Medis Route de Nabeul – Km 7 

Bp 206 8000 nabeul  

 tunisie 
13 Medivet Route de Kourbous 

Km 5 – 8020 – soliman 

 tunisie 
14 Opalia I mp tarak ibn ziad 

 mutuelle ville tunis 
15 Megdich pharma Route de Gammarth  Km3 

Bp 739  2078 Mersa 
16 Parapharm Rue 8603 No2921 

Charguia 2035 Tunis 



carthage 

17 Pharmaderm El Akwas – Avenue slimane 

Ben slimane – El manar 2 
18 Pharmaghreb BP 71080 cedex tunis 

19 Saiph 126 av.jugourta – mutuelle ville 

1002  -  Tunis 
20 Sanofi synthe 

(abo adwyasa) 
Route de Marsa Km14 

2070 Marsa tunisie 
21 Simed 31, rue , Haffouz 

Immeuble – Anis – 3000 - sfax 

22 Siphat Foundok Choucha 2040 

Rades 

23 Sovetex 29 bis rue de 

Kairoun - Babsaadoun 

24 Teriak 25 Rue 8603 Z.I Charguia 

I 2035 Tunis carthage 

25 unimed Z.I 4060 Kalaa Kebira 

26 Medicep Ave. Habib burguiba – 2020 

Sidi thabet Tunisie 

27 West Pharma Z.I 9070 Medjez el bab 

Tunisie 

28 Pfizer Pharma  ceutical 

Tunisie 

Green conter – rue dulac de 

Constance – bloc- c – les berges 

Du lac – 1053 Tunis 

29 Timpharm Route Manzel Bouzelfa 

Km 11 – 58020 , soliman 

Tunisie B.P.271- 

 

 
ولت نظارت در کشور تونس دولت تامین کننده اصلی  وتولید دارو تحت نظارت ان صورت  می گیرد.همچنین د

ود  تامه بر واردات دارو دارد. شصت وپنج درصد از نیازهای بخش دارویی کشور تونس در داخل تولید می ش

تی پایه اقبتهای بهداش،وتوسط بخش دولتی یعنی الصیدلیه المرکزیه بین مراکز مصرف مانند مراکز مر

 ،بیمارستانهای منطقه ای ،وبیمارستانهای دانشگاهی توزیع می کردد.

صوالت انستیتو پاستور تونس نیز مسئول واردات تمام واکسنها ،سرمها ،واکسنهای ضد الرژی وتمام مح 

 بیولوژیک است و وظایفش مشابه شرکت داروخانه مرکزی ولی محدودتر از ان است.

کیلومتری خود یک مرکز مراقبتی و بهداشتی  5میلیونی تونس در فاصله کمتر از  11عیت نود درصد جم

لینیکهای دارند.در کنار بخش دولتی بهداشت تونس یک بخش شبه دولتی نیز وجود دارد که شامل  پلی ک

شرکتها  متعلق به صندوق تامین اجتماعی ،حقوق بگیران بخش خصوصی ،خدمات پزشکی مستقل ،برخی



نفری  35000اههای اقتصادی ،خدمات بهداشتی برخی از وزارتخانه ها ،مانند وزارت داخله یا پرسنل وبنگ

 وزارت دفاع هستند.

زیع کنندگان بخش خصوصی درمان وپزشکی تونس متشکل از یک شبکه پزشکان عمومی ومتخصصین وتو

صوصی اد زیادی کلینیکهای خعمده دارو وتجهیزات پزشکی ،داروخانه ها ،ازمایشگاههای تشخیص طبی ،وتعد

 می شود.

این بخش هفت درصد از پرسنل پارا مدیکال ،چهل وهشت درصد از بخش پرسنل پزشکی ،هشتاد وسه 

درصد از داروخانه ها ، وهفتاد و دودرصد از دندانپزشکی ها را شامل می شود.کلینیکهای خصوصی نیز یازده 

تحت پوشش قرار می دهند و معموال در شهرها و  درصد از بیماران بخش خصوصی را به نمایندگی خود

موسسه  36میالدی  2014مکانهای پرجمعیت قرار دارند.برای نمونه شهر تونس طبق امار سال 

 114موسسه عالی ، 21مدرسه عالی و  9دانشکده و6دانشگاه و 5هزار دانشجو شامل  35دانشگاهی ،با 

داروخانه  276کلینیک و 29مرکز بهداشتی و 45بیمارستان دانشگاهی ویک بیمارستان منطقه ای و

 3است.واستان تونس قطب دارویی این کشور است .استان صفاقس دومین استان بزرگ ومهم تونس دارای

 موسسه عالی آموزشی پزشکی وغیرپزشکی است . 20پلی کلینیک خصوصی و  9بیمارستان و 

 56به حدود  2011منتهی به سال  تعداد واحدهای صنعتی تولید دارو در تونس در سالهای اخیر

کارخانه تولید دارو  6واحد ان ،کارخانه های تولید داروی انسانی ، 28کارخانه تولید دارورسیده است که 

 کارخانه تولید تجهیزات پزشکی  است. 22دامی و 

 ان کادر عالیرتبه هستند. %48نفر میرسد که  5000تعداد شاغلین در بخش صنایع دارویی به حدود 

 میلیون دالر بوده است. 300گردش مالی صنایع دارویی تونس بطور ساالنه در سال های اخیر حدود 

میلیون دالر بوده است که به کشورهای  21حدودا  2011صادرات دارویی تونس درسال پایلوت ونمونه

ر این سال مغرب عربی هفتاد درصد به اروپا پانزده درصد وبه افریفای زیر صحرا نیز پانزده درصد  د

 صادرات داشته است.

بنابر این میتوان گفت نیازهای دارویی  وارداتی ساالنه این کشور بیش از یکصد وپنجاه میلیون دالر 

 است که در حال حاضر عمدتا توسط کشورهای اروپایی وخصوصا فرانسوی تامین می شود.

صا بیمارستانها ،داروهای قابل ذکر است بیشترین داروهای مورد تقاضا در بخش دولتی تونس خصو

مربوط به معالجه سرطان و دیابت هستند عالوه بر این مصرف داروهای ژنریک یک چهارم از بازار کلی 

بخود اختصاص داده است.لذا با توجه اظهارات  2012-2011میلیون یورویی تونس را در سال  184

مقامات این کشور ،با توجه به ظرفیت بیش از هفتصد میلیون یورویی بازار  دارو وتجهیزات پزشکی 



تونس ، بیش از نود درصد از نیازهای داروهای زنریک تونس در داخل تامین شود نیم دیگر ،ان  در 

ی وتجهیزات زمینه های داروهای ضد سرطان و دیابت و نانو دارو  وتجهیزات الکترو مدیکال بیمارستان

 میلیون دالر ان از طریق واردات تامین می گردد.  350پزشکی و...یعنی حدود 

درصد در حالی که این سهم  17میالدی  2011.سهم دارو در هزینه های بهداشت وسالمت در سال 

 درصد بوده است. 25میالدی  1995در سال 

میلیون دالر  250بمیزان  2011سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش صنایع دارویی تا سال 

 امریکادر تونس بوده است.

الت تجاری کشور تونس دارای ظرفیت بسیار باالیی جهت پالت فورم بودن در قلب شمال افریقا برای تباد

 دارویی وتجهیزات پزشکی وخدمات پزشکی در منطقه کشورهای مغرب عربی وقاره افریقا را دارد.

 

مراکش وتمام کشورهای همسایه وی از جمله لیبی ،الجزایر، فریقاست تونس قطب توریسم درمانی شمال ا

مزید  ،ودیگر کشورهای افریقای سیاه برای در مان بیماران خویش ،به این کشور عزیمت می نمایند .جهت

 29مرکز بهداشتی پایه ، 45بیمارستان دانشگاهی ،یک بیمارستان منطقه ای ، 114اطالع در تونس پایتخت 

داروخانه ، وجود  276صی مجهز که همان بیمارستان خصوصی در ایران تلقی می گردند ،وکلینیک خصو

تونس  دارد.تونس پایتخت بیش از یک میلیون جمعیت داردوبا شهرهای منوبه وبن عروس واریانا که بخود

 پایتخت متصل هستند حدود دو ونیم میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. 

 

ی نمایند که در ایل وتجهیزات پزشکی خصوصا الکترو مدیکال از برندهای برتر اروپایی استفاده ماما در مورد وس

 این زمینه وخصوصا دارو با کشورهای اروپایی همکاریهای تنگاتنگ وتولید مشترک دارند .َََ 

ده اند نفر جهت درمان به این کشور سفر نمو 160000با توجه به سال پایلوت اماری بیش از  2011درسال  

مال افریقا دارد.وبا توجه به جمعیتش بیشترین تعداد بیمارستانها ومراکز درمانی مناسب را در بین کشورهای ش  

میلیون دالری که در بخش صنایع دارویی تونس توسط اروپاییها  250لذا با توجه به سرمایه گذاری 

میالدی  صورت  2011سال  که تاsanofi- Tpfizer-unimed-sovetexوخصوصا فرانسویها 

گرفته است به شرکتهای ایرانی توصیه می شود به تولید داروهای غیر ژنریک  ودانش بنیان وتجهیزات 

پزشکی الکترو مدیکال در مناطق تجاری ازاد این کشور بپردازند واز مزیت وتسهیالت صادرات در قالب 



وکشورهای عضواتحادیه  منطقه ازاد تجاری عربی جهت صادرات به کشورهای منطقه مغرب عربی 

 تجاری منطقه شرق ویا غرب افریقا  وخود کشور تونس برخوردار شوند.

 جهت اطالعات بیشتر می توانید به سایتهای ذیل مراجعه فرمایید.

www.cnopt.tn 
www.ministeres.tn 

 

 

ونس از جمله سانوفی ،آونتيس البراتوار بين المللی دارو در تچندین مالحظات :

 ،پفيزر، یوپی اس آ، فارما درم و....مستقر هستند.

حدود یکصدوده البراتوار دارویی خارجی در بازار تونس فعاليت دارند که 

 مهمترین سهم بازار در دست انها بصورت ذیل است:

 6درصد ،بریتانيا  7درصد ،دانمارک  8درصد ،سویس  8درصد ،ایتاليا  45فرانسه 

 درصد است. 5درصد ،وآلمان 

شرایط سرمایه گذاری در بخش دارو در تونس بشرح ذیل است :مالکيت 

صددرصد سرمایه ،تضمين آزادی نقل وانتقال پول وسرمایه وحمایت از مالکيت 

 فکری.

 شيوه های تشویقی شامل موارد ذیل است:

 حداقل  حقوق گمرکی برای  واردات تجهيزات توليد کننده دارو.-الف

معافيت از حقوق گمرکی برای مواد اوليه وتجهيزات تبریدی وگرمایشی برای -ب

 توليد دارو.

 .درصد ( 6نرخ ارزش افزوده بسيار مناسب )وت -پ

 

با توجه به بررسيهای بعمل امده بهترین وکوتاهترین پروسه ورود به بازار دارو 

پایی می ارو–وتجهيزات پزشکی تونس شراکت با شرکتهای تونسی یا تونسی 

باشد. در غير اینصورت یک پروسه سه تا پنج ساله برای گرفتن مجوزهای الزم 

 برای توليد دارو ویا فروش ان الزم است.

http://www.cnopt.tn/
http://www.cnopt.tn/


 

 وابسته بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در تونس–تهيه وتنظيم:مجيد قربانی فراز 


