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 الرحمي بسم هللا الرحامن
 

 الس يدات والسادة أأعضاء جملس املنافسة

 الس يد الأمني  العام 

 الس يدات والسادة ممثيل الإدارات  واملؤسسات العمومية

الس يدات والسادة الرؤساء، والأمناء العامون، وممثلو الهيئات املهنية، واملركزايت النقابية، وفدراليات ادلفاع 

 عن حقوق املس هتلكني 

 ة الأساتذة واخلرباءالس يدات والساد

 أأهيا احلضور الكرمي 

 

 املنافسة شاكرا لمك صادقا تلبية دعوة جملس نا املوقر حلضور أأشغال بمك مبجلس أأرحب أأن البداية يف يسعدين

 ختفى ورشة العمل هاته املنظمة حول موضوع: "املنافسة يف قطاع الأدوية ابملغرب"، هذا املوضوع اذلي ل

اليوم ابلنس بة لبالدان، ابلنظر لرتباطه ابلصحة العامة للمواطنني، وما يس تلزمه هذا  وراهنيته أأمهيُته عليمك

احلق عىل صعيد توفري رشوط حاكمة اقتصادية جيدة ومنصفة، كفيةل بتوس يع ولوج ساكنة البوادي 

طار مناخ اقت ىل ادلواء بصفة خاصة، وذكل يف اإ ىل اخلدمات الطبية بصفة عامة واإ صادي يقوي واحلوارض اإ

 أ ليات املنافسة احلرة والزنهية بني مجيع مكوانت املنظومة الوطنية لقطاع الأدوية ببالدان.

 

 والسادة، الس يدات حرضات

 

ن شاكلية مثن ادلواء، ودور   اإ طار الإحاةل اليت يعاجلها جملس نا، واملتعلقة ابإ تنظمي ورشة العمل هاته، يأأيت يف اإ

ليه   من طرف مواطنينا وكذا يف بناء قطاع للأدوية خاضع لقواعد املنافسة.املنافسة يف حتقيق الولوج اإ

  

ليه، مكؤسسة دس تورية  ومضن هذا الأفق، فاإن جملس املنافسة سيبدي رأأيه يف املوضوع طبقا للمهام املوكوةل اإ

تصادية، مس تقةل، واملمتثةل يف تنظمي املنافسة احلرة واملرشوعة وضامن الشفافية والإنصاف يف العالقات الاق 

وخاصة عرب حتليل وضبط وضعية املنافسة يف الأسواق، ومراقبة املامرسات املنافية لها واملامرسات التجارية 

 غري املرشوعة ومعليات الرتكزي الاقتصادي والاحتاكر، كام هو وارد يف دس تور اململكة.

 

ن اجمللس، انسجاما مع املقاربة التشاركية اليت رمسها لعمهل يف  عداد تقاريره، مث  اإ بداء أ رائه واإ اختاد قراراته واإ

جعل من الإنصات جملموع الفاعلني واملتدخلني يف سوق الأدوية مرحةل أأساس ية، ومهنجية جوهرية عىل هذا 

 النحو.
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ويف هذا الباب، وتكريسا لروح ومضمون هذه املقاربة، نظم اجمللس عدة جلسات اس امتع مع خمتلف الفاعلني 

ع الأدوية لك واحد عىل حدة، ساعدت كثريا عىل حتديد العنارص الرئيس ية لهذه الإحاةل، واملتدخلني يف قطا

 وعىل حرص الإشاكلت الكربى املطروحة عىل القطاع.

 والسادة؛ الس يدات حرضات

ن عىل صعيد اخلدمات الصحية، والتجهزيات  لقد بذلت بالدان جمهودات حقيقية لتطوير قطاع الصحة اإ

حدا  وتطوير نظام للتأأمني الإجباري الأسا ي عن املر،، ونظام للمساعدة الطبية الإستشفائية، أأو عرب  اإ

ىل اعامتد س ياسة دوائية تتوىخ توس يع ولوج أأكرب عدد من مواطنينا لهذه  لفائدة الفئات الفقرية، ابلإضافة اإ

 اخلدمة الأساس ية، وذكل جتس يدا لأحد بنود دس تور بالدان أأل وهو احلق يف الصحة. 

املبذوةل هبذا الشأأن، لزال قطاع الأدوية يعرف عدة اختاللت،  واجلهود الإصالحات أأمهية رمغ  لكن،

شاكلييت أأسعار الأدوية، واحرتام قواعد املنافسة احلرة والزنهية.  خاصة تكل املرتبطة ابإ

هذا الإطار، ل ختفى عليمك أأهيا احلضور الكرمي، أأمهية تطوير قواعد املنافسة يف قطاع الأدوية مكدخل  ويف

دلمع الشفافية يف املعامالت الاقتصادية، وملا لهذا املدخل من أأثر عىل بنية وتطور أأسعار الأدوية وجودهتا، 

ىل ادلواء.  وابلتايل عىل التحقيق املنصف لولوج املواطنني اإ

، فاإن ورشة العمل هاته تشلك فرصة ساحنة لنا مجيعا لطرح الأس ئةل الكربى املتعلقة بتطوير قطاع ذلا

الأدوية من خالل استامثر اذلاكء امجلاعي ملؤسساتنا، وهيئاتنا، ومنظامتنا، وخرباءها، وأأطرها هبدف وضع 

خذ بعني الاعتبار خصوصيات مقاربة جديدة مرساة عىل رؤية موحدة قواهما التاكمل بني اكفة املتدخلني تأأ 

القطاع، ابعتباره قطاعا خيضع لتنظمي وتدخل كبريين لدلوةل، من خالل مجموعة من القواعد القانونية والتنظميية 

نتاج ادلواء، واس ترياده، وتسويقه، وتمنيط وصفه ابلنس بة للمرىض، انطالقا  واملعيارية اليت تؤطر مسلسل اإ

 عليه دوليا يف جمال احلفاظ عىل الصحة العامة للمواطنني. من دور ادلوةل التقليدي املتعارف

عامل منظومة العر، والطلب يبقى  وبناء عليه، فاإن تطبيق قواعد املنافسة يف سوق الأدوية من خالل اإ

حمدودا، لكون أأمثنة الأدوية وهوامش رحب املتدخلني من خمتربات صناعية، وموزعني ابمجلةل، وصيادةل حمددة 

رة مبوجب التفاقات املربمة مع املهنيني وفق املساطر القانونية املعمول هبا. ذلا فنحن أأمام من طرف الإدا

خصوصية تتطلب التفكري امجلاعي يف احللول املبدعة،  واملياكنزمات اجلديدة الكفيةل بتنش يط املنافسة يف 

 هذا القطاع، وذكل ابعامتد مقاربة نوعية مالمئة لهذه اخلصوصية.
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 والسادة؛ داتالس ي حرضات

ن نوعية املنافسة داخل قطاع الأدوية، جتعل من الإشاكليات املرتبطة هبا ورشا مفتوحا يس تدعي دراسة  اإ

 هذه الإشاكليات عىل عدة مس توايت هبدف الإجابة عىل الأس ئةل اجلوهرية التالية: 

 

 فس ية قطاع الأدوية؟؛ما هو الإطار القانوين املالمئ ملعاجلة خمتلف الإكراهات اليت تعيق تطور تنا  -1

ما يه الس ياسة ادلوائية الكفيةل بتشجيع الاستامثر، وبتسهيل ولوج الفاعلني لسوق الأدوية، وما   -2

 هو، يف هذا الإطار، دور تبس يط وتقوية مساطر المتويل لقتناء ادلواء من طرف املواطن؟؛

 ما يه رشوط الرفع من فعالية منظومة الضبط يف جمال قطاع الأدوية؟؛  -3

ما يه معامل وطبيعة املقاربة املس تقبلية اليت يتوجب اعامتدها لتقوية أ ليات املنافسة احلرة والزنهية يف   -4

 وق الأدوية؟؛س

وتطويرها بني أأية حاكمة اقتصادية لقطاع الأدوية ابملغرب، وأأية أ فاق الرشاكة اليت جيب وضعها   -5

خمتلف الفاعلني واملتدخلني، من مؤسسات صناعية، وموزعني ابمجلةل، وصيادةل، وأأطباء، وحركة 

 اس هتالكية، ومنظامت نقابية عامةل يف القطاع؟؛

ما يه ال ليات والتدابري العملية الواجب اختاذها للرفع من حصة ادلواء اجلنيس مكدخل لتخفيض   -6

 طنية، وخللق مزيد من املنافسة بني خمتلف الفاعلني يف القطاع؟؛أأمثنة الأدوية يف السوق الو 

جنازه بشأأن النظام الوطين لتحديد أأسعار الأدوية، كيف ميكن   -7 مث أأخريا، وعىل ضوء التقيمي اذلي مت اإ

تطوير هذا النظام وجعهل يسامه بشلك فعال وانجع يف احلصول عىل أأدوية تأأخذ بعني الاعتبار 

 القدرة الرشائية للمواطن من هجة، وتنافس ية القطاع من هجة أأخرى؟. 

 

 السادة،و  الس يدات حرضات

هذه بعض الأس ئةل الكربى اليت ارتأأى جملس املنافسة أأن يطرهحا، كأرضية للتداول والتفاعل بشأأهنا بني اكفة 

 مكوانت قطاع الأدوية مبناس بة ورشة العمل هاته.

 وما من شك يف أأن نوعية وخربة املتدخلني ستساعد عىل توفري مادة خام غنية، هامة، وهادفة ستشلك 

عداده.  ا قمية مضافة حقيقية،وذكلجمللس ن ابلنس بة بداء الرأأي اذلي هو بصدد اإ  يف أأفق اإ

 وبراكته. تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم ،وفقنا هللا ملا فيه خري بالدان


