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حول وضعية المنافسة في سوق األدوية بالمغرب

ر20/4/

وبنفس العزم ،فإن التعاقد االقتصادي الجديد ،يقتضي االهتمام بمنظومة
اإلنتاج االقتصادي ،وإذكاء روح المبادرة الحرة ،خاصة من خالل تشجيع المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ،بما ينسجم مع روح الدستور الجديد ،الذي يكرس دولة
القانون في مجال األعمال ،ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية ،الضامنة
لحرية المبادرة الخاصة ،ولشروط المنافسة الشريفة ،وآليات تخليق الحياة العامة،
ولضوابط زجر االحتكار واالمتيازات غير المشروعة ،واقتصاد الريع ،والفساد
والرشوة.
مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة
لعيد العرش ،بتاريخ  28شعبان  1432املوافق ل ـ  30يوليو 2011

طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلس المنافســة ،توصــل المجلس بإحالة
مــن لــدن المنظمــة الديمقراطيــة للشــغل ،قصــد إبــداء رأيــه بشــأن وضعيــة المنافســة فــي

ســوق األدويــة بالمغــرب.

وفــي هــذا الســياق ،وعمــا بأحــكام القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة،

والقانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،وبعــد االســتماع إلــى
المقــرر العــام ومقــرر الموضــوع ،صــادق مجلــس المنافســة باإلجمــاع ،خــال الــدورة

الســابعة للجلســة العامــة المنعقــدة فــي  3ذو القعــدة  1441الموافــق لـــ  25يونيــو ،2020
علــى هــذا الــرأي.

رأي مجلس المنافسة عدد ر20/4/

بتاريخ  3ذو القعدة  1441الموافق لـ  25يونيو 2020

حول وضعية المنافسة في سوق األدوية بالمغرب
إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،
بناء على الفقرة  3من الفصل  35والفصل  166من دستور المملكة المغربية،
وعلــى القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116
الصــادر فــي  2رمضــان  1435الموافــق لـــ  30يونيــو ،2014
وعلــى القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.117الصــادر
فــي  2رمضــان 1435الموافــق لـــ  30يونيــو ،2014
وعلــى المرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي  8صفــر  1436الموافــق لفاتــح دجنبــر  2014القاضــي بتطبيــق القانــون
رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة،
وعلــى المرســوم رقــم  2.15.109الصــادر فــي  16شــعبان  1436الموافــق لـــ  4يونيــو  2015القاضــي بتطبيــق القانــون
رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة،
وتطبيقا ألحكام المادة  14من القانون رقم  20.13المتعلق بمجلس المنافسة،
وبنــاء علــى الرســالة التأكيديــة المؤرخــة فــي  6ينايــر  2018والموجهــة إلــى المنظمــة الديمقراطيــة للشــغل ،تخبــره
بقــرار المجلــس اســتئناف دراســة طلــب الــرأي الــذي كانــت تقدمــت بــه ،والمتعلــق بارتفــاع أســعار األدويــة بالمغــرب
مقارنــة بمــا هــو معمــول بــه فــي بعــض بلــدان الجــوار،
وبعد االستماع إلى المقرر العام ومقرر مقرر الموضوع ومندوب الحكومة،
وبعــد تحقــق رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي للبــت فــي الملــف ،عمــا بأحــكام المــادة  14مــن
القانــون رقــم  20.13المذكــور أعــاه،
وبعــد التــداول فــي الملــف خــال الــدورة الســابعة للجلســة العامــة المنعقــدة فــي  3ذو القعــدة  1441الموافــق لـــ 25
يونيــو ،2020
أصدر الرأي التالي:
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أوال  -التقديم العام لطلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة بطلــب رأي ،أحيــل عليــه مــن لــدن المنظمــة الديمقراطيــة للشــغل .وينــدرج هــذا الطلــب فــي
إطــار اختصاصــات المجلــس االستشــارية ،كمــا يأتــي ضمــن ســياق عــام أضحــى فيــه قطــاع الصحــة ،الســيما ســوق
األدويــة ،أحــد الرهانــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تحــدد معالــم المســتقبل لبالدنــا.
فــي هــذا الصــدد ،قــام المجلــس ،فــي مرحلــة أولــى ،وبعــد تقديــم عــرض موجــز عــن الســياق المذكــور أعــاه ،بدراســة
موضــوع الطلــب فــي جانبــه القانونــي قصــد التحقــق مــن كونــه ينــدرج ضمــن اختصاصــات مجلــس المنافســة علــى النحــو
المنصــوص عليــه فــي القانــون المنظــم لعملــه .وانكــب ،فــي مرحلــة ثانيــة ،علــى التأكــد مــن توفــر الجهــة المحيلــة علــى
الصفــة والمصلحــة للتصــرف ،وإحالــة طلبــات الــرأي علــى مجلــس المنافســة.
وتجــدر اإلشــارة أنــه عمــا بأحــكام المادتيــن  2و 5مــن القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،يكلــف المجلــس
بإبــداء رأيــه بشــأن طلبــات االستشــارة ذات الصلــة بتطبيــق مقتضيــات القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار
والمنافســة .ويجــب أن تكــون هــذه الطلبــات منبثقــة عــن الجهــات التــي تتوفــر علــى األهليــة والمصلحــة للتصــرف وإحالــة
طلبــات الــرأي علــى المجلــس ،والمنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  3مــن المــادة  5مــن القانــون رقــم  20.13المشــار إليــه
أعــاه.

 .Iالسياق العام لطلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة ،بتاريــخ  19مــارس  ،2013بطلــب مــن المنظمــة الديمقراطيــة للصحــة إلبــداء رأيــه بشــأن
وضعيــة ســوق األدويــة ،خاصــة مســألة ارتفــاع األســعار التــي يرجــح أن تكــون بلغــت مســتويات قياســية تفــوق بكثيــر مــا
هــو معمــول بــه فــي بعــض بلــدان الجــوار.
وأشــارت المنظمــة الديمقراطيــة للصحــة ،فــي معــرض طلبهــا ،إلــى أن مســألة غــاء األســعار تتكــرر بشــكل مســتمر ،ومــا
زالــت تــراوح مكانهــا علــى الرغــم مــن الدراســات والتقاريــر الكثيــرة التــي أنجــزت حولهــا.
وتشمل قائمة الدراسات ،التي ذكرتها الجهة المحيلة في معرض طلبها ،ما يلي:
● التحقيــق المنجــز مــن لــدن منظمــة الصحــة العالميــة ،بتعــاون مــع وزارة الصحــة ،حــول أســعار األدويــة برســم
2004؛
● الدراســة المنجــزة مــن لــدن مكتــب االستشــارات « »The Boston Consulting Groupلصالــح وزارة الصحــة حــول
الترويــج لألدويــة الجنيســة برســم 2010؛
● تقريــر المهمــة االســتطالعية حــول ثمــن الــدواء بالمغــرب المنجــز مــن لــدن لجنــة الماليــة والتنميــة االقتصاديــة
بمجلــس النــواب برســم 2009؛
● الدراسة المنجزة من لدن مجلس المنافسة سنة  2010حول التنافسية في قطاع الصناعة الصيدلية.
غيــر أن المجلــس لــم يتمكــن ،بمقتضــى القانــون القديــم رقــم  06.99المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،مــن البــت فــي
الطلــب ألنــه ،اعتبــارا مــن أواخــر شــهر أكتوبــر مــن ســنة  ،2013لــم يكــن يتوفــر علــى الهيئــات التداوليــة الالزمــة التــي
تؤهلــه للقيــام بذلــك.
وبعــد إعــادة تفعيــل مجلــس المنافســة فــي شــهر نونبــر مــن ســنة  ،2018وتعييــن رئيســه الجديــد وأمينــه العــام مــن قبــل
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل ،وتنصيــب األعضــاء الجــدد للهيئــات التداوليــة ،انكــب المجلــس
علــى دراســة وتتبــع مــآل الملفــات الموروثــة عــن المجلــس الســابق.
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وتجــدر اإلشــارة أنــه تطبيقــا ألحــكام المــادة  28مــن القانــون رقــم  20.13المشــار إليــه أعــاه ،يحيــل مجلــس المنافســة
فــي نســخته الســابقة إلــى المجلــس ،بتشــكيلته الجديــدة ،ملفــات القضايــا المعروضــة عليــه التــي لــم يســبق لــه الفصــل
فيهــا ،مــن ضمنهــا طلــب الــرأي هــذا.
وفــي هــذا الســياق ،بعــث مجلــس المنافســة رســالة ،تحــت عــدد  18/98بتاريــخ  6ينايــر  ،2018إلى المنظمــة الديمقراطية
للصحــة ،يبلغهــا بقــرار اســتئناف التحقيــق فــي طلــب الــرأي الــذي كانــت تقدمــت بــه ،مــع مراعــاة التطــورات الجديــدة
التــي شــهدها ســوق األدويــة منــذ إحالــة أول طلــب علــى مصالــح المجلــس ،والســيما المســتجدات التــي أتــى بهــا المرســوم
الجديــد حــول أســعار األدويــة الصــادر بتاريــخ  18دجنبــر .2013

 .IIموضوع طلب الرأي
يتمحــور طلــب الــرأي الحالــي حــول وضعيــة ســوق األدويــة بالمغــرب ،الســيما األســعار المطبقــة التــي تتســم بارتفاعهــا،
والتــي يرجــح أن تكــون بلغــت مســتويات قياســية تفــوق بكثيــر مــا هــو معمــول بــه فــي بعــض بلــدان الجــوار .وبعــد التذكيــر
باإلشــكالية المحيطــة بوضعيــة أســعار األدويــة بالمغــرب واالستشــهاد بعــدة دراســات وتقاريــر تضمنــت خالصاتهــا تكلفــت
الــدواء الباهظــة ،اســتعرضت الجهــة المحيلــة للطلــب سلســلة مــن العوامــل التــي قــد تكــون ســببا فــي الوصــول إلــى هــذه
الوضعيــة ،مــن ضمنهــا:
● اإلطار القانوني غير المالئم الذي ينظم كيفيات تحديد أسعار بيع األدوية1؛
● االعتماد على األدوية المستوردة بشكل مفرط ،مما يفضي ،في الكثير من األحيان ،إلى ارتفاع أسعارها؛
● غيــاب سياســة واضحــة المعالــم تشــجع علــى اســتهالك األدويــة الجنيســة ،باعتبارهــا رافعــة لتقليــص أســعار
األدويــة؛
● قلة المنافسة في قطاع الصناعة الدوائية.
وأنهــت الجهــة المحيلــة ســرد طلبهــا بدعــوة مجلــس المنافســة إلــى إبــداء رأيــه بشــأن إمكانيــة النهوض بوضعية المنافســة
فــي ســوق األدويــة بالمغــرب وترجمــة انعكاســاتها اإليجابيــة فــي مجــال تخفيــض األســعار ،وصيانــة القــدرة الشــرائية
للمســتهلكين/المرضى ،وتمتيعهــم بحقوقهــم الدســتورية فــي الولــوج إلــى العالجــات.

 .IIIقبول طلب الرأي
 .1على مستوى الشكل :التوفر على الصفة والمصلحة للتصرف
توصــل مجلــس المنافســة بطلــب رأي مــن لــدن المنظمــة الديمقراطيــة للصحــة عــن طريــق مراســلة تحمــل توقيــع رئيســها
وخاتــم المنظمــة .وتــم تعزيــز الطلــب بوصــل اإليــداع القانونــي مســلم مــن لــدن الســلطات المحليــة ،وبنســخة مــن النظــام
األساســي للمنظمة.
وكشــفت عمليــة مراجعــة الوثائــق المرفقــة بالملــف أن الجهــة المحيلــة تعــد نقابــة مهنيــة تأسســت ســنة  ،2006طبقــا
لمقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم  1.57.119الصــادر فــي  18ذو الحجــة  1376الموافــق لـــ  16يوليــو  1957بشــأن
النقابــات المهنيــة ،وكــذا القانــون رقــم  99.65المتعلــق بمدونــة الشــغل ،الســيما القســم األول مــن الكتــاب الثالــث المتعلــق
بالنقابــات المهنيــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،وعمــا بأحــكام المــادة  4مــن نظامهــا األساســي ،تعمــل المنظمــة الديمقراطيــة للصحــة علــى تحســين
ظــروف عمــل مهنيــي الصحــة ،والحفــاظ علــى المكتســبات فــي هــذا الميــدان ،و«الترافــع مــن أجــل ضمــان حــق مختلــف
الشــرائح المجتمعيــة فــي الولــوج إلــى العالجــات الصحيــة».
 1ترتبــط اإلحالــة بالنظــام القــدمي املتعلــق بتحديــد أســعار األدويــة ،والــذي يضــم القــرار رقــم  465.69الصــادر يف  19شــتنبر  1969املتعلــق بتحديــد أســعار األدويــة
املصنعــة محليــا ،والقــرار رقــم  107.69الصــادر يف  19شــتنبر  1969املتعلــق بتحديــد أســعار األدويــة املســتوردة.
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انطالقــا ممــا ســبق ،وتطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة  2مــن المــادة  5مــن القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة،
تتوفــر الجهــة المحيلــة ،بصفتهــا منظمــة مهنيــة ،علــى الصفــة والمصلحــة للتصــرف وإحالــة طلبــات الــرأي علــى مجلــس
المنافسة.
وبالتالي ،يعتبر الطلب مقبوال من حيث الشكل.

 .2على مستوى المضمون
كشــف تحليــل موضــوع طلــب الــرأي ،المشــار إليــه ســابقا ،أن الجهــة المحيلــة تلتمــس مــن مجلــس المنافســة إبــداء رأيــه
بشــأن وضعيــة المنافســة فــي ســوق األدويــة ،وانعكاســاتها علــى مســتوى األســعار المطبقــة ،إذ تعتبــر فــي معــرض طلبهــا،
أن ترســيخ قواعــد المنافســة فــي ســوق األدويــة ســيخلف وقعــا إيجابيــا علــى مســتوى األســعار ويســاهم ،بالتالــي ،فــي
تحســين القــدرة الشــرائية للمســتهلكين/المرضى.
وعليــه ،يتعلــق األمــر بطلــب رأي حــول مســألة مبدئيــة تتعلــق بوضعيــة المنافســة فــي ســوق األدويــة ،والــذي ينــدرج فــي
إطــار االختصاصــات االستشــارية الممنوحــة لمجلــس المنافســة ،والمنصــوص عليهــا فــي المــادة  5مــن القانــون رقــم
 20.13المذكــور أعــاه.
ومــن تــم ،يعتبــر الطلــب الــذي وجهتــه الجهــة المحيلــة إلــى مجلــس المنافســة ،والمتعلــق بوضعيــة المنافســة فــي ســوق
األدويــة ،الســيما تكلفــة أســعارها الباهظــة ،مقبــوال مــن حيــث المضمــون.
غيــر أنــه ،وقبــل الشــروع فــي تعميــق الدراســة حــول مجمــل اإلشــكاليات المرتبطــة بطلــب الــرأي الحالــي ،مــن المهــم
اإلشــارة إلــى أن مجلــس المنافســة ســيراعي ،فــي دراســته ،الخالصــات والتوصيــات المنبثقــة عــن مختلــف الدراســات
والتقاريــر ذات الصلــة بأســعار األدويــة بالمغــرب والمنجــزة خــال الســنوات األخيــرة .ويكمــن الغــرض مــن ذلــك فــي
مقارنــة نتائــج هــذه األعمــال بالواقــع الحالــي لقطــاع الصحــة وســوق األدويــة .وســيتم ذلــك ،فــي مرحلــة أولــى ،مــن خــال
إجــراء تحليــل للوضعيــة االقتصاديــة ووضعيــة المنافســة فــي الســوق المعنيــة ،يســتند إلــى تقييــم للنتائــج والتوصيــات ،مــع
العمــل علــى تحيينهــا وإغنائهــا .وســيعمل المجلــس ،فــي مرحلــة ثانيــة ،علــى اســتخالص الــدروس المنبثقــة عــن ورشــات
العمــل والجلســات التــي نظمهــا لالســتماع إلــى وجهــات نظــر ومقترحــات األطــراف المعنيــة بقضايــا األدويــة بالمغــرب.
وســيقوم ،فــي مرحلــة أخيــرة ،بصياغــة التوصيــات والمقترحــات ،اعتمــادا علــى إســهاماته والتحليــل المنجــز ،بهــدف
إضفــاء ديناميــة تنافســية جديــدة فــي ســوق األدويــة ،مــع مراعــاة التحديــات الجديــدة التــي فرضتهــا جائحــة «كوفيــد»-19
علــى قطــاع الصحــة بجميــع مكوناتــه.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،ومــن أجــل اســتيعاب جيــد للقواعــد المنظمــة لســير ســوق األدويــة علــى الصعيديــن العالمــي
والوطنــي ،ســيكون مــن المفيــد التذكيــر بإيجــاز باألطــراف الفاعلــة الرئيســية المتدخلــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فــي ســوق األدويــة.

ثانيا  -تقديم األطراف الفاعلة في سوق األدوية بالمغرب
يخضــع تنظيــم ســوق األدويــة بالمغــرب لنظــام قانونــي صــارم ومتعــدد األطــراف ينظــم جميــع األنشــطة ذات الصلــة
بالترخيــص بفتــح واســتغالل المؤسســات الصناعيــة الصيدليــة ،والمؤسســات الصيدلية الموزعة بالجملــة ،والصيدليات،
وتســليم رخــص إجــراء األبحــاث الســريرية ،ومنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،فضــا عــن تحديــد أســعار األدويــة
والقواعــد المنظمــة للممارســات الســليمة لسلســلة القيمــة الخاصــة باألدويــة.
وتلعــب وزارة الصحــة ،عبــر مديريــة األدويــة والصيدلــة ،دورا رياديــا فــي تنظيــم وتســيير هــذه األنشــطة ،وتســهر علــى
احتــرام النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بهــا ،ومراقبــة مــدى تقيــد األطــراف المعنيــة بالقواعــد والممارســات الســليمة
الســريرية ذات الصلــة بتصنيــع وتوزيــع األدويــة .كمــا تســهر علــى مراقبــة حالــة األدويــة قبــل عرضهــا فــي الســوق ،وذلــك
تماشــيا مــع الضوابــط والمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا ألجــل ضمــان فعاليــة وســامة وجــودة األدويــة ،ومنــح اإلذن
بعرضهــا فــي الســوق بعــد اســتطالع رأي اللجنــة الوطنيــة المختصــة.
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فــي هــذا الصــدد ،تنــاط بالوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مهمــة التأطيــر التقنــي وضبــط نظــام التأميــن الصحــي
اإلجبــاري األساســي عــن المــرض .وتضطلــع بمهــام متنوعــة فــي مجــال األدويــة تــروم ضمــان تــوزان بيــن ســلة العالجــات
واألدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا فــي إطــار التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض مــن جهــة ،والجــدوى الماليــة
لصناديــق التأميــن الصحــي القائمــة (الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،حاليــا الصنــدوق المغربــي
للتأميــن الصحــي ،والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي) مــن جهــة أخــرى .ويتجلــى ذلــك فــي التقييــم العلمــي (لجنــة
الشــفافية) واالقتصــادي (لجنــة التقييــم االقتصــادي والمالــي للمــواد الطبيــة) لجميــع المســتحضرات الصيدليــة قبــل
تســليمها لوزيــر الصحــة للمصادقــة علــى إدراجهــا ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا .وضمــن نفــس
اإلطــار ،يعهــد إلــى الوكالــة مهمــة إعــداد دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا الــذي يشــكل دعامــة أساســية لتحديــد
ثمــن المســتحضرات الصيدليــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،والــذي يتــم علــى أساســه التعويــض.
وإلــى جانــب وزارة الصحــة ،تلعــب قطاعــات وزاريــة أخــرى دورا هامــا فــي تنظيــم ســوق األدويــة ،مــن بينهــا وزارة الصناعــة
والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي التــي تعمــل علــى تشــجيع وتســهيل االســتثمار فــي القطــاع ،ووزارة االقتصــاد
والماليــة وإصــاح اإلدارة ،التــي ينحصــر دورهــا فــي تحديــد أســعار بيــع األدويــة ،إضافــة إلــى األمانــة العامــة للحكومــة
التــي تختــص بمنــح التراخيــص لفتــح المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة والمؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة.

 .Iوزارة الصحة
تتولــى وزارة الصحــة مهمــة إعــداد وتنفيــذ السياســة الحكوميــة المتعلقــة بصحــة المواطنيــن .ويعهــد إليهــا بإعــداد
وتنفيــذ السياســة الوطنيــة المتعلقــة باألدويــة والمنتجــات الصيدليــة علــى المســتويين التقنــي والتنظيمــي .كمــا تقــوم،
وفقــا ألحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ،بإجــراء المراقبــة علــى ممارســة المهــن الطبيــة
والصيدليــة.
وتعمــل الــوزارة علــى تتبــع السياســة الصحيــة الدوليــة التــي يســاهم المغــرب فــي تطويرهــا ،وتحــدد ،بتشــاور مــع
القطاعــات المعنيــة ،آليــات التعــاون فــي مجــال الصحــة ،وضمــان تفعيــل وتتبــع إنجــاز البرامــج المتفــق عليهــا .وتشــكل
التغطيــة الصحيــة األساســية أحــد األوراش األكثــر أهميــة بالنســبة للــوزارة ،إذ تنــدرج فــي إطــار ضبــط نظــام التأميــن
اإلجبــاري األساســي عــن المــرض علــى اعتبــار أن وزيــر الصحــة يتــرأس المجلــس اإلداري للوكالــة الوطنيــة للتأميــن
الصحــي ،ويســهر علــى تدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) عبــر الهيــاكل الخاصــة بــه والمكلفــة بتقديــم العالجــات.
وفيمــا يتعلــق بالسياســة الدوائيــة ،تحتكــر الــوزارة الصالحيــات الرئيســية الراميــة إلــى ضبــط وتنظيــم القطــاع .وتقــوم
لهــذا الغــرض ،وعبــر المديريــات التابعــة لــإدارة المركزيــة ،الســيما مديريــة األدويــة والصيدلــة ،ومديريــة المستشــفيات
والعالجــات المتنقلــة ،ومديريــة علــم األوبئــة ومحاربــة األمــراض ،ومديريــة الســكان ،وقســم التمويــن ،بمنــح اإلذن بعــرض
الــدواء فــي الســوق ،وتحديــد أســعار األدويــة ،والقيــام بحمــات تفتيشــية للصيدليــات والمؤسســات الصناعيــة الصيدليــة،
فضــا عــن تحديــد برامــج الصحــة واقتنــاء األدويــة الالزمــة للتكفــل باألمــراض.

 .IIلجنة األسعار المشتركة بين الوزارات
أحدثــت لجنــة األســعار المشــتركة بيــن الــوزارات بموجــب المرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي فاتــح دجنبــر 2014
والقاضــي بتطبيــق القانــون المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،ويعهــد إليهــا بدراســة القضايــا المتعلقــة بتنظيــم
األســعار ،بمــا فيهــا أســعار األدويــة ،المعروضــة عليهــا ،وإبــداء رأيهــا واتخــاذ كل التدابيــر الالزمــة لهــذا الغــرض (المــادة
 35مــن المرســوم) .وتعقــد اللجنــة اجتماعــات للبــت ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،فــي مســألة تحديــد أســعار األدويــة الجديــدة،
ومراجعــة أســعار األدويــة التــي ســبق تســويقها .وهــي مســؤولة عــن نشــر القــرارات الوزاريــة ذات الصلــة باألدويــة المقبــول
إرجــاع مصاريفهــا باقتــراح مــن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.
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 .IIIالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
تعتبــر الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي ،أحدثــت
بمقتضــى القانــون  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ،وتخضــع لوصايــة وزارة الصحــة .وتشــارك،
بصفتهــا هيئــة للضبــط ،فــي تنفيــذ السياســة الدوائيــة الوطنيــة عــن طريــق سلســلة مــن األدوات واآلليــات الراميــة إلــى
تنظيــم أســعار األدويــة ،يأتــي فــي مقدمتهــا مــا يلــي:
 .1إعــداد قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا وعرضهــا علــى أنظــار وزيــر الصحــة قصــد المصادقــة عليهــا،
وبحــث إمكانيــة نشــرها؛
 .2تنشــيط اللجــان المتخصصــة ،بمــا فيهــا لجنــة الشــفافية ،ولجنــة التقييــم االقتصــادي والمالــي للمــواد الطبيــة،
ولجنــة الخبــراء؛
 .3إعــداد دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا وتحديــد الثمــن الــذي يتــم علــى أساســه التعويض ،وفقــا للنصوص
التنظيميــة الجــاري بهــا العمل؛
 .4تحديــد نظــام الثلــث المــؤدي بتشــاور مــع الهيئــات المدبــرة لنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض
والصيدليــات؛
 .5تشــجيع الترويــج لألدويــة الجنيســة بتنســيق مــع وزارة الصحــة ،وتعزيــز وتتبــع إنتــاج البروتوكــول العالجــي المنصــح
بــه مــن لــدن الجمعيــات العلميــة.

 .IVالهيئات المؤمنة
تســهر ثالثــة أنظمــة مختلفــة ومتكاملــة ،حاليــا ،علــى تدبيــر منظومــة التغطيــة الصحيــة األساســية والتأميــن اإلجبــاري
عــن األمــراض ،وتشــمل:
 .1التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض :الــذي يغطــي حوالــي  %32مــن الســاكنة فــي ســائر أرجــاء التــراب
الوطنــي ،ويضمــن الولــوج الشــامل إلــى ســلة العالجــات التــي تضــم العالجــات الخارجيــة ،وعمليــات االستشــفاء ،وكــذا
األمــراض الطويلــة األمــد.
 .2نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) :وهــو عبــارة عــن تغطيــة صحيــة تســتهدف الســاكنة المحتاجــة (األشــخاص
المعــوزون والذيــن يعانــون مــن الهشاشــة) ،إذ غطــت ،إلــى غايــة نهايــة ســنة  ،2019حوالــي  %30مــن الســكان.
ويســتفيد حاليــا أزيــد مــن  12.8مليــون شــخص مــن خدمــات هــذا النظــام ،وتشــمل ســلة العالجــات المقدمــة
العالجــات العاديــة ،وعمليــات االستشــفاء ،وكــذا األمــراض الطويلــة األمــد ،لكــن العــاج يتــم فقــط فــي المستشــفيات
العموميــة.
 .3تأمينــات القطــاع الخــاص :وتغطــي  3إلــى  %4مــن الســكان ،وتختلــف ســلة العالجــات حســب نوعيــة التأميــن
وبوليصــة التأميــن المتعاقــد عليهــا.
وتتولــى الهيئــات المدبــرة لنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض مهمــة توفيــر الخدمــات العالجيــة لفائــدة
منخرطيهــا علــى النحــو األمثــل ،والعمــل علــى الحفــاظ علــى توازنهــا بشــكل يضمــن اســتمراريتها واســتدامتها .وقــد أوكل
القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية مهمــة تدبيــر التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض
إلــى الهيئتيــن التاليتيــن (المــادة  73مــن القانــون):
 .1الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي :ويهــم األشــخاص الخاضعيــن لنظــام الضمــان االجتماعــي وذوي حقوقهم،
وكــذا أصحــاب المعاشــات بالقطــاع الخاص.
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 .2الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،حاليــا الصنــدوق المغربــي للتأميــن الصحــي :ويخــص
موظفــي وأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة ومســتخدمي المؤسســات العموميــة ،وكــذا األشــخاص المعنوييــن
الخاضعيــن للقانــون العــام وذوي حقوقهــم ،باإلضافــة إلــى أصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــام.

 .1الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي ،حاليا الصندوق المغربي للتأمين الصحي
يعــد الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي (حاليــا الصنــدوق المغربــي للتأميــن الصحــي) ،الهيئــة
المكلفــة بتدبيــر نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض بالنســبة للموظفيــن وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع
العــام .وتصــل نســبة تحمــل مصاريــف األدويــة المرتبطــة باألمــراض المزمنــة إلــى  %100فــي المستشــفيات العموميــة،
و %90فــي المصحــات الخاصــة.
وتصــل نســبة التعويــض عــن مصاريــف األدويــة القابلــة للتعويــض إلــى  %70وفقــا للتعريفــة المرجعيــة المالئمــة ،ويتــم ذلــك
إمــا علــى أســاس ثمــن بيــع نفــس الــدواء للعمــوم بالنســبة للــدواء الجنيــس أو األصلــي الــذي ال يحتــوي علــى أدويــة جنيســة أو
علــى أســاس ســعر بيــع الــدواء الجنيــس فــي حالــة الــدواء األصلــي الــذي يحتــوي علــى أدويــة جنيســة .وتبلــغ نســبة التعويــض
فــي هــذه الحالــة  %100حيــن يتعلــق األمــر باألدويــة التــي توصــف لعــاج األمــراض المزمنــة أو األمــراض المكلفــة.
وتحتــل األدويــة ،حســب الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،المرتبــة األولــى ضمــن نفقــات الرعايــة
الصحيــة اإلجماليــة التــي يتحملهــا الصنــدوق (بلغــت  %32.4برســم  ،)2018إذ ناهــزت  1.6مليــار درهــم برســم 2018
(توزعــت علــى  %72بالنســبة إلجمالــي األدويــة والعالجــات العاديــة و %28بالنســبة للتحمــات فــي إطــار الثلــث المــؤدي)،
مقارنــة مــع النفقــات التــي تتحملهــا بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ( )OCDEالتــي تبلــغ فــي المتوســط .2%17
ويقــوم الصنــدوق بالتعويــض عــن مصاريــف األدويــة الــواردة ضمــن دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا المحــدث
مــن لــدن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،كمــا يشــمل التعويــض مــا مجموعــه  85مــن األدويــة المبتكــرة غيــر المتوفــرة
علــى اإلذن بالعــرض فــي الســوق أو التــي وصفــت خــارج إطــار التوجيهــات المنصــوص عليهــا لمنــح اإلذن بالعــرض فــي
الســوق ،وال تشــكل جــزءا مــن األدويــة المدرجــة فــي دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،وذلــك بعــد اســتطالع رأي
الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.
وكشــف التحليــل الــذي أجــراه الصنــدوق عــن الخســائر التــي تكبدهــا عقــب إصــدار المرســوم الجديــد المتعلــق بتحديــد
أســعار األدويــة ،ووقــف نشــاط الصيدليــة التابعــة لــه .وجــاءت هــذه الخســائر علــى النحــو التالــي:
● تخفيــض ســعر مــا مجموعــه  810مــن المســتحضرات الصيدليــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا مــن لــدن الصنــدوق
فــي إطــار العالجــات العاديــة ،مكنــه مــن توفيــر  66مليــون درهــم؛
● تســبب تطبيــق أســعار البيــع للعمــوم الجديــدة الخاصــة باألدويــة باهظــة الثمــن فــي خســائر هامــة بالنســبة للصندوق
ناهــزت  113مليــون درهــم ،إذ لــم تكــن هــذه األدويــة مدرجــة ضمــن الئحــة أســعار البيــع للعمــوم قبــل مشــروع اإلصــاح
المتعلــق بتحديــد أســعار األدوية؛
● بلغــت الخســائر اإلجماليــة التــي تكبدهــا الصنــدوق حوالــي  47مليــون درهــم خــال الســنة األولــى مــن تطبيــق
أســعار البيــع للعمــوم الجديــدة ( 66مليــون درهــم مطروحــة مــن الخســائر عــن تطبيــق أســعار بيــع األدويــة باهضــة
الثمــن الجديــدة والمقــدرة ب  113مليــون درهــم).
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حصــة األدويــة مــن النفقــات التــي يتحملهــا الصنــدوق انتقلــت مــن  %48أثنــاء الشــروع فــي تفعيــل
التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض إلــى  %32.4برســم .2018
غيــر أنــه ،ووفقــا لدراســة أنجزتهــا الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،قــدرت المكاســب التــي حققهــا هــذا النظــام ،بعــد
ســنة مــن دخــول مرســوم تحديــد أســعار األدويــة حيــز التنفيــذ ،بحوالــي  315مليــون درهــم بالنســبة للصندوقيــن المدبريــن
لنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض.
 2عرض الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي ،أبريل .2019
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 .2الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يعتبــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي،
أحــدث بمقتضــى القانــون المتعلــق بنظــام الضمــان االجتماعــي والقانــون المتعلــق بمدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية،
ويخضــع لوصايــة وزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي.
ويختــص الصنــدوق بتدبيــر نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض بالنســبة للمأجوريــن وأصحــاب المعاشــات
بالقطــاع الخــاص (حســب المــادة  76مــن القانــون رقــم  .)65.00وتصــل نســبة التغطيــة التــي يؤمنهــا إلــى  ،%70وقــد
تبلــغ  90أو حتــى  %100بالنســبة لألمــراض التــي تتطلــب عالجــا طويــل األمــد أو ذات التكلفــة الباهظــة بشــكل خــاص
(األمــراض المزمنــة والمكلفــة).
وتوضــح المؤشــرات التاليــة ،المســتقاة مــن تقريــر أنشــطة الصنــدوق برســم  ،2017حصــص األدويــة مــن النفقــات التــي
يصرفهــا الصنــدوق لفائــدة منخرطيــه:
● بلغــت حصــة مصاريــف األدويــة  %30.3مــن مجمــوع المبالــغ التــي تحملهــا الصنــدوق ،أي مــا يعــادل  1.22مليــار
درهــم برســم 2017؛
● بلغــت حصــة مصاريــف األدويــة الملقــاة علــى عاتــق المؤمــن عليــه  %38( %27فــي المجمــوع بمــا فــي ذلــك األدويــة
غيــر المقبــول إرجــاع مصاريفهــا)؛
● بلغــت حصــة األدويــة المســتهلكة مــن قبــل المؤمنيــن التــي تحملتهــا األســر ولــم يقبــل إرجــاع مصاريفهــا %42
برســم 2017؛
● بلغت حصة األدوية الجنيسة المستهلكة:
  %53مــن حيــث الكميــة :شــملت  %60مــن مجمــوع األدويــة التــي تــم إرجــاع مصاريفهــا ( 1869مــن أصــل 3132دواء) مقابــل  %44مــن األدويــة التــي لــم يقبــل إرجــاع مصاريفهــا ( 1003مــن أصــل  2280دواء)؛
  %40من نفقات األدوية التي تحملها المؤمنون؛  %43من النفقات التي تم إرجاع مصاريفها.مــن جهــة أخــرى ،قــدر الصنــدوق المكاســب المحققــة ،عقــب دخــول قــرار تخفيــض أســعار األدويــة حيــز التنفيــذ
ســنة  ،2014بعــد نشــر المرســوم الجديــد الخــاص بتحديــد أســعار األدويــة ،بحوالــي  155مليــون درهــم مــن النفقــات
التــي تحملهــا المؤمنــون برســم  ،2017و 118مليــون درهــم مــن مجمــوع المبالــغ التــي تحملهــا الصنــدوق.

 .Vالمؤسسات الصيدلية الصناعية
يبلــغ عــدد المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ،التــي رخصــت لهــا الدولــة لمزاولــة أنشــطة اســتيراد وتصنيــع وتوزيــع
األدويــة 51 ،مؤسســة بالمغــرب .وهــي تســاهم فــي تشــغيل حوالــي  50000شــخص ،وتوفــر  12000منصــب شــغل
مباشــر ،وتضمــن نســبة تأطيــر تصــل إلــى  .%30وبلــغ رقــم المعامــات الــذي أنجزتــه ،برســم  ،2019مــا مجموعــه 12.8
مليــار درهــم مــن ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم .كمــا تســاهم بنســبة  %1.5فــي الناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي،
و %5.2فــي الناتــج الداخلــي الخــام الصناعــي.
ويســاهم قطــاع الصناعــة الدوائيــة فــي ضــخ مــا يقــارب  0.5مليــار درهــم مــن الضرائــب فــي الخزينــة العامــة .ويبلــغ
حجــم مســاهمته فــي الصــادرات حوالــي  1.2مليــار درهــم ،كمــا يســتثمر ســنويا مــا بيــن  700و 800مليــون درهــم فــي هــذا
الميــدان (علــى امتــداد الســنوات الخمــس األخيــرة) .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع يعمــل علــى ســد الخصــاص علــى
الصعيــد الوطنــي مــن خــال تصنيــع األدويــة محليــا بنســبة تبلــغ  %80مــن حيــث الحجــم و %51مــن حيــث القيمــة .فضــا
عــن ذلــك ،تســتجيب الصناعــة الدوائيــة المغربيــة للمعاييــر الدوليــة لضمــان جودتهــا ،وتصنــف ضمــن المنطقــة األوروبيــة
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(معاييــر االتحــاد األوروبــي ومنظمــة الصحــة العالميــة ذات الصلــة بالممارســات التصنيعيــة الســليمة ،وكــذا معاييــر
المجلــس الدولــي لتنســيق المتطلبــات التقنيــة للمســتحضرات الصيدالنيــة لالســتخدام البشــري ،ومنظمــة المعاييــر
الدوليــة) .وتســهر ثــاث جمعيــات مهنيــة علــى تنظيــم المؤسســات الصناعيــة ،وتشــمل الجمعيــة المغربيــة للصناعــات
الصيدليــة ،والجمعيــة المغربيــة للــدواء الجنيــس ،وجمعيــة مقــاوالت األدويــة بالمغــرب.
وعــاوة علــى الشــركات متعــددة الجنســيات ،التــي تقــوم بتســويق منتوجاتهــا فــي الســوق الوطنيــة ،ثمــة عــدة مجموعــات
أجنبيــة تمــر عبــر الفــروع المغربيــة لتســويق أدويتهــا فــي الســوق الوطنية (يبلغ عددهــا  260مجموعــة) .وتمثل الصادرات
مــن األدويــة  %11مــن اإلنتــاج الوطنــي.

 .VIالجهات المكلفة بالتوزيع
يبلــغ عــدد المؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة فــي المغــرب ،المرخــص لهــا مــن قبــل الدولــة والتــي تمتلــك حــق
توزيــع األدويــة فــي ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي وتصديرهــا بعــد الحصــول علــى موافقــة حامــل اإلذن بالعــرض فــي
الســوق 61 ،مؤسســة .وتســاهم هــذه المؤسســات فــي تشــغيل حوالــي  25000شــخص ،كمــا حققــت رقــم معامــات بلــغ
 10مليــار درهــم (برســم  .)2017وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــاع توزيــع األدويــة يضمــن مخزونــا يكفــي لمــدة ثالثيــن يومــا،
ويســهر علــى توصيــل الطلبــات إلــى الصيدليــات بتــردد يتــراوح مــا بيــن مــرة فــي اليــوم لــكل صيدليــة فــي العالــم القــروي،
وأربــع مــرات فــي اليــوم لــكل صيدليــة فــي الحواضــر الكبــرى.
وتســهر  12000صيدليــة ،موزعــة علــى التــراب الوطنــي ،حصريــا علــى توزيــع األدويــة للمرضــى فــي إطــار العالجــات
العاديــة.
كمــا يعمــل قســم التمويــن التابــع لــوزارة الصحــة علــى ضمــان تمويــن المؤسســات الصحيــة بالقطــاع العــام (باســتثناء
المراكــز االستشــفائية الجامعيــة) بالمنتوجــات الضروريــة .ويمــارس وظيفتــه كمركــز مشــتريات تكمــن مهمتــه فــي إطــاق
طلبــات عــروض القتنــاء األدويــة مــن المؤسســات الصناعيــة الصيدليــة .وتــوزع هــذه األدويــة ،فيمــا بعــد ،علــى الصيدليات
االستشــفائية ،وكــذا الصيدليــات الجهويــة واإلقليميــة.

 .VIIمقدمو العالجات
تعتبــر وزارة الصحــة بالمغــرب الجهــة الرئيســية المكلفــة بتقديــم العالجــات الصحيــة .وتتشــكل البنيــة التحتيــة الصحيــة
بالقطــاع العــام مــن  2101مؤسســة لتقديــم العالجــات األساســية ،تشــمل  1270مراكــزا صحيــا قرويــا ،و 158مؤسســة
استشــفائية بطاقــة ســريرية إجماليــة تبلــغ  22838ســريرا ،إضافــة إلــى خمســة مراكــز استشــفائية جامعيــة متواجــدة
بالمــدن الكبــرى ،مــن بينهــا الــدار البيضــاء والربــاط وفــاس ومراكــش ووجــدة (مــع تواجــد مركزيــن آخريــن قيــد التشــييد
بمدينتــي طنجــة وأكاديــر) .كمــا تضــم هــذه البنيــة  106مراكــز لتصفيــة الكلــي مجهــزة بــآالت التصفيــة يصــل عددهــا
إلــى  1995آلــة.
وتتكــون البنيــة التحتيــة فــي القطــاع الخــاص مــن  356مصحــة (بطاقــة ســريرية إجماليــة تبلــغ  9719ســريرا) ،و9475
عيــادة لتقديــم االستشــارة الطبيــة ،و 3121عيــادة لطــب األســنان ،فضــا عــن  276عيــادة للفحــص باألشــعة ،و531
مختبــرا للتحليــات الطبيــة.3
وبلــغ مجمــوع النفقــات الصحيــة برســم  ،2013مــا مجموعــه  52مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل  1578درهمــا للفــرد الواحــد.
ويمثــل  %5.8مــن الناتــج الداخلــي الخــام مقابــل  %6.2برســم  .2010وتبلــغ حصــة النفقــات المخصصــة لالســتهالك
الطبــي  %88مــن إجمالــي النفقــات الصحيــة ،أي مــا يعــادل  1394درهمــا كنفقــات مخصصــة للفــرد الواحــد.
 3البطاقة الصحية – وضعية عرض العالجات ،يناير http://cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/pages2/ index.html .2018
تقرير احلسابات الوطنية للصحة برسم  2009و 2010و.2013
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وبلــغ مجمــوع النفقــات المخصصــة لألدويــة والســلع الطبيــة ،باعتبارهــا ســلعا نهائيــة يســتهلكها المرضــى %26.2 ،برســم
 2013مقابل  %31.7برســم  2010و %33.6برســم .42006
عــاوة علــى ذلــك ،بلــغ حجــم الميزانيــة المخصصــة لــوزارة الصحــة ،بموجــب قانــون الماليــة لســنة  ،2018مــا يناهــز 14.79
مليــار درهــم بزيــادة وصلــت إلــى  %10.4مــن القيمــة اإلســمية ،ليرتفــع إلــى  16.33مليــار درهــم ضمــن ميزانيــة .2019
وفيمــا يتعلــق بالميزانيــة التــي خصصتهــا وزارة الصحــة مــن أجــل اقتنــاء األدويــة والمنتجــات الصيدليــة األخــرى ،فقــد
ناهــزت  2مليــار درهــم برســم  .2018وشــهدت ســنويا تطــورا ملحوظــا بحيــث لــم تكــن تتجــاوز مبلــغ  650مليــون درهــم
فــي ســنة  .2002وتميــز هــذا التطــور أساســا ،وللمــرة األولــى ،بــإدراج وتفعيــل نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية ســنة
 ،2006وتعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) ابتــداء مــن ســنة  .2012وإقــرارا بذلــك ،ســيالحظ ،أثنــاء التطــرق إلــى
الفصــل المتعلــق بالعــرض العمومــي ،أن الميزانيــات المخصصــة القتنــاء األدويــة ال يتــم االلتــزام بهــا بالشــكل الكامــل،
الســيما ميزانيتــي  2017و 2018علــى وجــه التحديــد ،ممــا تســبب فــي حــاالت نفــاذ المخــزون بشــكل متكــرر ،وعــدم رضــا
الســاكنة مــن الخدمــات العموميــة المقدمــة.

 .VIIIالمستهلكون/المرضى
تكتســي ســوق األدويــة طابعــا خاصــا ،إذ ال يعتبــر الــدواء منتجــا كســائر المنتجــات األخــرى التــي يطبــق فيهــا قانــون العرض
والطلــب بنفــس الطريقــة التــي تســري علــى األســواق العاديــة .فــي الواقــع ،تتميــز هذه الســوق بالخصائــص التالية:
● يعانــي المســتهلكون وممثلوهــم مــن عــدم تناســق المعلومــات المتعلقــة بالسياســة الوطنيــة فــي مجــال األدويــة،
وعلــى وجــه الخصــوص ،تحديــد أســعارها .وقــد كشــفت جلســات االســتماع مــع ممثلــي جمعيــات المســتهلكين أن هــذه
السياســة تتنافــى والسياســات الحكوميــة ذات الصلــة بالقطــاع؛
● ارتفــاع نفقــات األســر التــي تتجــاوز نســبة  %50منــذ عــدة ســنوات ،علــى الرغــم مــن اإلصالحــات والتدابيــر
التــي اتخذتهــا الحكومــات المتعاقبــة بــدون أن تفضــي إلــى التقليــص منهــا ،وبلــوغ المتوســط العالمــي المحــدد فــي
نســبة  %25حســب منظمــة الصحــة العالميــة .إضافــة إلــى ذلــك ،وحتــى بالنســبة لمؤمنــي نظــام التأميــن اإلجبــاري
األساســي عــن المــرض ،تقــدر نســبة الحصــة المتبقيــة علــى عاتــق المؤمــن ب  %35دون احتســاب الملفــات غيــر
القابلــة للتعويــض ،وكــذا الملفــات المفوتــرة وغيــر المصــرح بهــا .وتســتمر هــذه الحصــة فــي االرتفــاع علــى الرغــم
مــن الجهــود المبذولــة لتوســيع نطــاق ســلة العالجــات التــي يتحملهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،ونســبة
التعويــض والتحمــل المرتفعــة التــي يضمنهــا الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي؛
● ضعف استهالك الساكنة لألدوية الذي ال يتجاوز سنويا  500درهم للفرد الواحد؛
● عــدم إشــراك المســتهلكين وممثليهــم فــي اتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بسياســة األدويــة المتبعــة ،وهــو مــا رصدتــه
اللجنــة المكلفــة بمنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،ولجنــة األســعار واللجــان التابعــة للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي.

ثالثا  -التحليل االقتصادي لسوق األدوية
يســتند التحليــل االقتصــادي لســوق األدويــة إلــى ثالثــة محــاور أساســية تتمثــل فــي العــرض المقــدم ،وطلــب األدويــة،
وتوزيعهــا .غيــر أنــه وقبــل التطــرق إلــى العــرض المقــدم ،مــن المهــم عــرض لمحــة عامــة عــن ســوق األدويــة علــى الصعيــد
العالمــي.

 .Iسوق األدوية العالمية
اســتمر رقــم المعامــات العالمــي المتعلــق بالصناعــة الدوائيــة فــي االرتفــاع علــى مــدى العقــد الماضــي ،إذ انتقــل مــن
 830مليــار دوالر أمريكــي ســنة  2009إلــى  1205مليــار دوالر ســنة  ،2018مســجال نمــوا ناهــز .%45
 4مجموعة « :Oxford Business Groupاملغرب يضاعف نفقات الرعاية الصحية جلني ثمار التطور اجلديد».
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ويوضح الرسم البياني التالي التطور الذي شهدته سوق األدوية العالمية حسب رقم المعامالت الذي حققته:
الرسم البياني  :1تطور سوق األدوية العالمية من حيث رقم المعامالت (من  2008إلى )2018

المصدر :نظرة شاملة حول الصحة برسم  ،2017مؤشرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تــرى منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة أنــه مــن الواجــب االســتمرار فــي الحفــاظ علــى هــذا النمــو لبلــوغ رقــم
معامــات بقيمــة  1400مليــار دوالر فــي أفــق ســنة  ،2021وذلــك بفضــل توســع البلــدان التــي تتوفــر علــى ســوق أدويــة
تســجل نمــوا مزدوجــا مــن حيــث رقــم المعامــات (مــا يعــرف ببلــدان «.5)»pharmering
وتتســم ســوق األدويــة العالميــة ،كمــا هــو مبيــن فــي الرســم التخطيطــي أدنــاه ،بســيطرة قــارة أمريــكا الشــمالية
انطالقــا مــن الحصــص الســوقية التــي تتوفــر عليهــا والتــي تقــارب  ،%47.5متبوعــة بآســيا والمحيــط الهــادئ
بنســبة  ،%22.5وأوروبــا بنســبة  ،%23.2وأمريــكا الالتينيــة بنســبة  ،%4.4ودولــة تركيــا ومنطقتــي الشــرق األوســط
وأوراســيا بنســبة  ،%1.9وأخيــرا إفريقيــا بنســبة تبلــغ  %0.5فقــط.6
الشكل  :1حصص سوق األدوية العالمية حسب المنطقة الجغرافية برسم 2018

 5بلدان « :»Pharmeringسوق أدوية ذات منو مزدوج من حيث األرقام (الصني والبرازيل والهند واألرجنتني وجنوب إفريقيا وتركيا واملكسيك وغيرها).
 6أكثــر مــن  %70مــن اإلنتــاج تتحكــم فيــه  10بلــدان يف القــارة ،وتضــم جنــوب إفريقيــا واملغــرب ومصــر وتونــس ونيجيريــا وكــوت ديفــوار وكينيــا واجلزائــر وليبيــا
والســودان.
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كمــا تتســم الســوق المذكــورة بنســبة تركيــز هامــة ،تتجلــى فــي هيمنــة مجموعــة محــدودة مــن شــركات األدويــة متعــددة
الجنســيات عليهــا ،ويصــل عددهــا إلــى  .10وبلــغ إجمالــي الحصــص الســوقية ،التــي حققتهــا برســم  ،2017حوالــي .%41.2
الجدول  :1نسبة تركيز سوق األدوية العالمية برسم 2017
رقم المعامالت حسب سعر
المصنع دون احتساب الرسوم
(بمليار دوالر)

نسبة الحصص السوقية

 .1شركة "( "NOVARTISبسويسرا)

54

5.3%

 .2شركة "( "PFIZERبالواليات المتحدة األمريكية)

51

5.0%

 .3شــركة "( "JHONSON & JHONSONبالواليــات
المتحــدة األمريكيــة)

49

4.8%

 .4شركة "( "SANOFIبفرنسا)

45

4.4%

 .5شركة "( "ROCHEبسويسرا)

42

4.1%

 .6شــركة "( "MERCK & COبالواليــات المتحــدة
األمريكيــة)

42

4.1%

 .7شركة "( "GLAXOSMITHKLINEبالمملكة المتحدة)

39

3.8%

 .8شركة "( "ABBVIEبالواليات المتحدة األمريكية)

35

3.5%

 .9شــركة "( "GILEAD SCIENCESبالواليــات المتحــدة
األمريكيــة)

34

3.4%

 .10شركة "( "LILLYبالواليات المتحدة األمريكية)

28

2.8%

شركات األدوية متعددة الجنسيات

المصدر( »IQVIA« :المعروفة سابقا ب «)»IMS Health

 .IIسوق األدوية الوطنية
تجــدر اإلشــارة ،فــي البدايــة ،إلــى أن التمويــل العمومــي لقطــاع الصحــة يحــدد ،علــى نطــاق واســع ،مســتوى العــرض
والطلــب وكيفيــات تنويعهمــا داخــل ســوق األدويــة .وبالتالــي ،ســتتطرق هــذه الفقــرة ،فــي مرحلــة أولــى ،إلــى الطــرق
المعتمــدة فــي تمويــل قطــاع الصحــة الوطنيــة قبــل االنتقــال لدراســة بنيــة الطلــب والعــرض داخــل الســوق المعنيــة.

 .1ضعف تمويل قطاع الصحة الوطنية ومشاركة األسر في تحمل نفقاته بنسب عالية
ســجلت النفقــات المخصصــة لقطــاع الصحــة بالمغــرب ،كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي أدنــاه ،تطــورا هامــا ،إذ
انتقلــت مــن  15مليــار درهــم خــال موســم  1997/1998إلــى  60مليــار درهــم خــال ســنة .2017
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الرسم البياني  :2تطور نسبة النفقات المخصصة لقطاع الصحة بالمغرب (من  1997/1998إلى )2017

المصدر :الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
وتمثــل هــذه النفقــات حوالــي  %5.7مــن الناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي ،فيمــا تبلــغ نســبة النفقــات المخصصــة
لالســتهالك الطبــي مــا يناهــز  %88مــن مجمــوع النفقــات الصحيــة ،أي مــا يعــادل مبلــغ  1498درهمــا لــكل فــرد.
وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتحســين التمويــل المخصــص لقطــاع الصحــة ،إال أن الميزانيــة المرصــودة لــه تظــل
متوســطة ،وال تســتجيب لتوجهــات منظمــة الصحــة العالميــة التــي توصــي بتخصيــص  %10مــن الناتــج الداخلــي الخــام
لقطــاع الصحــة (يبلــغ المعــدل المنخفــض مــن الناتــج الداخلــي الخــام  %1.0فيمــا ينحصــر أعلــى معــدل فــي .)%20.8
علــى الصعيــد العالمــي ،ذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة ،فــي تقريرهــا األخيــر حــول النفقــات العموميــة المخصصــة
لقطــاع الصحــة برســم  ،2016أن مجمــوع المبالــغ التــي أنفقهــا العالــم علــى قطــاع الصحــة بلــغ  7.5مليــار دوالر أمريكــي،
بنســبة تناهــز  %10مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي .ويبلــغ متوســط النفقــات الصحيــة المخصصــة لــكل فــرد حوالــي
 1000دوالر أمريكــي .غيــر أن النفقــات التــي خصصتهــا نصــف بلــدان المعمــور لــكل فــرد لــم تتجــاوز  350دوالرا
أمريكيــا.7
وتتوزع النفقات الوطنية المخصصة لقطاع الصحة حسب مصدر تمويلها على الشكل التالي:
● النفقات التي تتحملها األسر 29 :مليار درهم؛
● النفقات التي تتحملها الدولة 15.5 :مليار درهم؛
● النفقات التي يتحملها نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 14 :مليار درهم؛
● نفقات أخرى (في إطار التعاون الدولي أو من قبل المشغلين وغيرهم) 1.3 :مليار درهم.

 7منظمة الصحة العاملية «اإلنفاق العام على قطاع الصحة :نظرة أوثق على االجتاهات العاملية».

31

رأي مجلس المنافســة عدد ر20/4/

ويوضح الرسم البياني التالي النسب المئوية الممثلة لمساهمات كل طرف في تمويل القطاع:
الرسم البياني  :3توزيع النفقات الصحية الوطنية حسب مصدر تمويلها (بالنسب المئوية)

المصدر :الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
يتبيــن مــن خــال تحليــل المعطيــات ،الــواردة أعــاه ،أن نســبة النفقــات التــي تتحملهــا األســر تناهــز  ،%48.36وال تعكــس،
إلــى حــد بعيــد ،المتوســط العالمــي المحــدد فــي نســبة  %25حســب منظمــة الصحــة العالميــة .وبالتالــي ،فهــي تشــكل
عبئــا ثقيــا علــى الســكان ،الســيما الذيــن يعانــون مــن الهشاشــة ،وتؤثــر بشــكل واســع علــى مســتوى اســتهالك األدويــة.
ويرجــح أن تتفاقــم هــذه الوضعيــة أكثــر إذا لــم تبــادر الســلطات العموميــة باتخــاذ قــرار تعميــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة،
فــي ظــل التحديــات المســتقبلية التــي يواجههــا المغــرب والمتعلقــة بظاهــرة الشــيخوخة التــي يعانــي منهــا المجتمــع،
وبتصاعــد حــدة األمــراض المزمنــة.
فــي هــذا الســياق ،تتخــذ نســبة كبــار الســن الذيــن تفــوق أعمارهــم  60ســنة منحــى تصاعديــا ،ويتوقــع أن تتزايــد لتناهــز
 %11مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي الوقــت الحالــي ،و %20فــي العقــود القادمــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أمــد الحيــاة
يتحســن بشــكل متواصــل ويتطــور ســنويا بنســبة  ،%0.6وهــو محــدد حاليــا فــي  76ســنة .غيــر أن  %64مــن األشــخاص
المســنين الذيــن تتجــاوز أعمارهــم  60ســنة يعانــون علــى األقــل مــن أحــد األمــراض المزمنــة ،مــن ضمنهــم  %20يعانــون
مــن مــرض الســكري ،و %34يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم .كمــا أن  %54مــن األشــخاص البالغيــن  60ســنة ومــا فــوق
يســتهلكون األدويــة بشــكل منتظــم ،ويتوصــل  %15منهــم باألدويــة مجانــا.

 .2بنية العرض في سوق األدوية الوطنية
يرتبــط تحليــل بنيــة العــرض فــي ســوق األدويــة الوطنيــة بمجموعــة مــن العناصــر المحــددة ،تشــمل إنتــاج واســتيراد
األدويــة الالزمــة لتلبيــة الطلــب الوطنــي مــن هــذا المنتــوج.
أ .إنتاج األدوية :إمكانات هائلة تتوفر عليها الصناعة الدوائية لكنها ال تستغل على الوجه المطلوب
يشــكل قطــاع األدويــة فــي المغــرب نشــاطا اقتصاديــا حيويــا ،إذ ال تتجلــى أهميتــه فــي حجــم رقــم المعامــات الــذي
يحققــه أو فــي مناصــب الشــغل المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يســاهم فــي خلقهــا فحســب ،وإنمــا تكمــن أيضــا فــي دوره
االســتراتيجي فــي الحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن وضمــان رفاهيتهــم.
وقــد أبانــت األزمــة التــي ســببتها جائحــة «كوفيــد »19-مؤخــرا عــن أهميــة إرســاء دعائــم نســيج صناعــي وطنــي ،ودوره
الحيــوي فــي مكافحــة األمــراض وإمــداد الســوق الوطنيــة ،فــي أي وقــت ،بالمنتوجــات األساســية ذات جــودة عاليــة
وبأســعار معقولــة ،وكــذا الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة فــي المجــال الصحــي.
ويرجــع تاريــخ إحــداث أولــى الوحــدات الصناعيــة المتخصصــة فــي األدويــة بالمغــرب إلــى ســنوات الخمســينات مــن
القــرن الماضــي ،تمكنــت البــاد مــن خاللهــا مــن إرســاء دعائــم صناعــة دوائيــة علــى الصعيــد الوطنــي .ويوضــح الرســم
البيانــي التالــي الديناميــة التــي شــهدتها عمليــة خلــق الوحــدات المتخصصــة فــي تصنيــع واســتيراد األدويــة ،لتصــل حاليــا
إلــى مــا يناهــز  51وحــدة:
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الرسم البياني  :4الدينامية التي شهدتها المؤسسات الصناعية الدوائية بالمغرب من حيث إحداثها

المصدر :وزارة الصحة
تسهر ثالث جمعيات مهنية على تنظيم النسيج الصناعي الدوائي الوطني بالمغرب ،وتضم:
 .1الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية :تأسست سنة  1985وتضم  26مؤسسة صناعية؛
 .2جمعيــة مقــاوالت األدويــة بالمغــرب :تأسســت ســنة  2005وتتكــون مــن شــركات مغربيــة تابعــة لمجموعــات
صيدليــة دوليــة ،وتشــمل  19مؤسســة صناعيــة؛
 .3الجمعيــة المغربيــة للــدواء الجنيــس :تأسســت ســنة  2010وتهــدف إلــى النهــوض بصناعــة الــدواء الجنيــس
بالمغــرب.
مــن جهــة أخــرى ،راكمــت الصناعــة الدوائيــة المغربيــة عــدة عقــود مــن الخبــرة واألقدميــة فــي مجــاالت اســتيراد
وتصنيــع وتصديــر األدويــة .وباتــت عمليــة تمكيــن المواطــن المغربــي مــن الولــوج إلــى األدويــة بجــودة عاليــة ،بفضــل هــذه
الصناعــة ،تكتســي أهميــة بالغــة .كمــا أن جميــع المجــاالت العالجيــة تتحملهــا صناديــق التأميــن .وتتكلــف الصناعــة
المغربيــة بتســويق جــل الجزيئــات الموصوفــة فــي ملفــات التحمــل الخاصــة باألمــراض الحــادة والمزمنــة.
الشكل  :2األحداث التي طبعت تطور قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب

وتتســم الصناعــة الدوائيــة المغربيــة أيضــا بتواجــد شــركات وطنيــة (مثــل شــركات « »Laprophanو« »Cooperو«»Sothema
وغيرهــا) ،وممثليــن عــن شــركات متعــددة الجنســية تتخــذ مــن المغــرب مقــرا لهــا (مثــل شــركات « »Sanofiو«»Aventis
و« »Bayerو« »GSKو« »Rocheو« »Bottuوغيرهــا) .وتســاهم هــذه الصناعــة فــي تشــغيل  50000شــخص وتوفيــر 12000
منصــب شــغل ،وضمــان نســبة تأطيــر تصــل إلــى  .%30كمــا يحقــق القطــاع رقــم معامالت بلــغ  16مليار درهم برســم .82019
 8اجلمعية املغربية للصناعة الصيدلية.
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إضافــة إلــى ذلــك ،يســاهم القطــاع بنســبة  %1.5فــي الناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي ،ونســبة  %5.2فــي الناتــج الداخلــي
الخــام الصناعــي ،وخلــق قيمــة مضافــة ســنوية تناهــز  4.6مليــار درهم.9
زيــادة علــى ذلــك ،يســاهم القطــاع فــي ضــخ حوالــي  0.5مليــار درهــم مــن الضرائــب فــي خزينــة الدولــة ،ويبلــغ حجــم
مســاهمته فــي الصــادرات حوالــي  1.2مليــار درهــم .كمــا يســتثمر ســنويا مــا بيــن  700و 800مليــون درهــم فــي هــذا
الميــدان (علــى امتــداد الســنوات الخمســة األخيــرة).
ويعمــل القطــاع ،حســب وزارة الصحــة والجمعيــة المغربيــة للصناعــات الصيدليــة ،علــى ســد الخصــاص مــن األدويــة علــى
الصعيــد الوطنــي ،يشــمل تصنيــع األدويــة محليــا بنســبة  %60لتلبيــة الحاجيــات الوطنيــة ،واســتيرادها بنســبة .%40
وتســتجيب الصناعــة الدوائيــة المغربيــة للمعاييــر الدوليــة لضمــان جودتهــا ،وتصنــف ضمــن المنطقــة األوروبيــة.
وعليه ،يصنف المغرب ضمن البلدان الرائدة في مجال صناعة األدوية على صعيد القارة اإلفريقية.
مــن جهــة أخــرى ،ســجل ســوق القطــاع الخــاص ،الــذي يظــل أهــم ســوق علــى الصعيــد الوطنــي ،معــدل نمــو ســنوي بلــغ
فــي المتوســط  %8خــال الســنوات الخمســة األخيــرة ،محققــا رقــم معامــات ناهــز  12.8مليــار درهــم برســم .2019
الجدول  :2تطور رقم معامالت الصناعة الدوائية بمليون درهم (من  2015إلى )2019
السنة

2016

2015

رقم المعامالت بسعر
المصنع دون احتساب 10 514 162 773 9 313 979 101
الرسوم

2017
10 786 741 263

2018

2019

12 781 351 753 11 892 745 657

متوسط معدل
النمو السنوي
%8

الرسم البياني  :5تطور رقم معامالت الصناعة الدوائية بمليون درهم (من  2015إلى )2019

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
ويقــدم الجــدول التالــي لمحــة عــن الحصــص الســوقية وتطــور رقــم المعامــات الخــاص بالصناعــة الدوائيــة حســب فئــة
األدويــة (بمليــون درهــم).

 9اجلمعية املغربية للصناعة الصيدلية .2018 /
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الجدول  :3حصص السوق وتطور رقم المعامالت الخاص بالصناعة الدوائية حسب فئة األدوية (بمليون درهم)
فئة األدوية

رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت متوسط معدل
المحقق في  2015المحقق في  2016المحقق في  2017المحقق في  2018المحقق في  2019النمو السنوي

األدوية األصلية

5047

5611

5812

6201

6522

7%

األدوية الجنيسة

3398

3956

4021

4556

4850

9%

5

9

47

187

452

207%

864

939

907

950

957

3%

9314

10514

10787

11893

12781

8%

األدوية المماثلة
الحيوية
أدوية غير
مصادق عليها
المجموع

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
أدويــة غيــر مصــادق عليهــا :تضــم هــذه الفئــة أكيــاس األمصــال ومركــزات تطهيــر الــدم ومشــتقات الــدم ومركبــات
الفيتامينــات وغيرهــا.
وأنتــج ســوق األدويــة بالقطــاع الخــاص ،كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول والرســم البيانــي أدناهمــا ،مــا يناهــز  354مليــون
علبــة دواء مــن حيــث الحجــم برســم  ،2019مســجال زيــادة بنســبة  %14مقارنــة مــع ســنة ( 2015قــدرة اإلنتــاج مــن حيــث
األدويــة بحوالــي  305مليــون علبــة).
الجدول  :4حصص السوق وتطور الوحدات اإلنتاجية حسب الفئة التي تنتمي إليها (بآالف العلب الدوائية)
فئة األدوية

وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج
متوسط معدل
المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة
النمو السنوي
2019
2018
2017
2016
2015

األدوية األصلية

121336

141497

140878

144055

137125

3%

األدوية الجنيسة

135493

149201

146804

159366

166440

5%

84

101

131

190

772

74%

48649

52254

52814

47432

49746

1%

305562

343052

340627

351043

354083

4%

األدوية المماثلة
الحيوية
أدوية غير مصادق
عليها
المجموع

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
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أدويــة غيــر مصــادق عليهــا :تضــم هــذه الفئــة أكيــاس األمصــال ومركــزات تطهيــر الــدم ومشــتقات الــدم ومركبــات
الفيتامينــات وغيرهــا.
الجدول  :5حصص السوق وتطور رقم معامالت األدوية المصنعة محليا أو المستوردة (بمليون درهم)
نوع األدوية

رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت رقم المعامالت
المحقق في
المحقق في
المحقق في
المحقق في
المحقق في
2019
2018
2017
2016
2015

متوسط معدل
النمو السنوي

األدوية المصنعة
محليا

5173

5789

5766

5990

6480

6%

األدوية المستوردة

4141

4725

5021

5902

6301

11%

9314

10514

10787

11893

12781

8%

المجموع

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
الرسم البياني  :6تطور سوق األدوية بالقطاع الخاص من حيث الحجم بماليين الوحدات اإلنتاجية (من  2015إلى )2019

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
الجــدول  :6حصــص الســوق وتطــور عــدد الوحــدات اإلنتاجيــة حســب نــوع األدويــة المصنعــة محليــا أو المســتوردة
(بمالييــن الوحــدات)
نوع األدوية

وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج وحدات اإلنتاج
المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة المحدثة سنة
2019
2018
2017
2016
2015

نسبة التطور

األدوية المصنعة
محليا

251

274

269

273

283

3%

األدوية المستوردة

55

69

71

78

71

7%

المجموع

306

343

340

351

354

4%

المصدر :وزارة الصحة (مديرية األدوية والصيدلة)
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ب .استيراد األدوية
تكتســي األدويــة المســتوردة بالمغــرب أهميــة بالغــة تفــوق مثيالتهــا المصــدرة ،إذ تمثــل مــا يناهــز  %40مــن الطلــب
الوطنــي .وتنعكــس هــذه الوضعيــة علــى الميــزان التجــاري الوطنــي الــذي ســجل عجــزا بلــغ  5.3مليــار درهــم برســم .2019
ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه تطــور الــواردات مــن األدويــة مقارنــة بالصــادرات ،وكــذا العجــز المســجل علــى مســتوى
الميــزان التجــاري:
الرسم البياني  :7تطور الواردات من األدوية مقارنة بالصادرات والعجز المسجل على مستوى الميزان التجاري من
 2010إلى ( 2019بمليون درهم)

المصدر :مكتب الصرف
الرسم البياني  :8توزيع الواردات من المنتجات الدوائية النهائية (صنف  )3004حسب البلدان برسم ( 2019بمليون درهم)

المصدر :مكتب الصرف
يســتورد المغــرب حاجياتــه مــن األدويــة أساســا مــن فرنســا متبوعــة بألمانيــا وسويســرا ثــم إســبانيا وإيطاليــا .وبالتالــي،
يظــل االتحــاد األوروبــي أول مصــدر لألدويــة نحــو المغــرب بنســبة تتعــدى  %60مــن الــواردات المغربيــة .عــاوة علــى
ذلــك ،تشــهد الــواردات نمــوا متواصــا يبلــغ ســنويا  %11فــي المتوســط مــن حيــث القيمــة و %7مــن حيــث الحجــم .وتشــكل
حاليــا  %49مــن الطلــب المحلــي مــن حيــث القيمــة و %20مــن حيــث الحجــم.
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وتتميــز الصيــن والهنــد بحصصهمــا الســوقية التــي شــهدت نمــوا خــال الســنوات األخيــرة ،همــت أساســا المــواد الخــام
واألدويــة الجنيســة.

 .3بنية الطلب في سوق األدوية الوطنية
تحتــل ســوق األدويــة الوطنيــة حجمــا صغيــرا (تمثــل حوالــي  36.2مليــون شــخص) ،إذ تعانــي مــن ضعــف القــدرة الشــرائية
ومحدوديــة التمويــل العمومــي المخصــص لها.
تبلــغ حصــة ســوق األدويــة بالمغــرب  16مليــار درهــم ،وينقســم الطلــب علــى هــذه المــادة إلــى فئتيــن :فئــة تشــمل الحاجيات
المعبــر عنهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص ،المتمثــل أساســا فــي الصيدليــات والمصحــات الخاصــة ،وتصــل إلــى ،%80
وفئــة تضــم الحاجيــات المعبــر عنهــا مــن قبــل مؤسســات الرعايــة الصحــة العامــة (المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة
والمراكــز االستشــفائية الجامعيــة والمستشــفيات العســكرية) وتبلــغ .%20
ويرتكــز تحليــل مســتوى الطلــب علــى الحاجيــات المعبــر عنهــا مــن قبــل القطاعيــن الخــاص والعــام ،وعلــى الصــادرات
المحققــة مــن لــدن الفاعليــن االقتصادييــن.
أ .تحليل بنية الطلب المعبر عنه من قبل المستهلكين النهائيين في القطاع الخاص
لــم يتجــاوز معــدل االســتهالك الفــردي لألدويــة بالمغــرب  431درهمــا ســنويا برســم  .2017ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه
تطــور معــدل االســتهالك الفــردي لألدويــة مــن حيــث القيمــة (مــن  2007إلــى :)2017
الرسم البياني  :9تطور معدل االستهالك الفردي لألدوية (من  2007إلى )2017

المصدر :المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب

10

علــى الرغــم مــن التطــور المســجل أعــاه ،إال أن المقارنــة مــع بلــدان أخــرى كشــفت أن معــدل اســتهالك األدويــة بالمغــرب
ال يــزال ضعيفــا للغايــة ،حيــث يبلــغ متوســط االســتهالك الســنوي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حوالــي  576أورو
للفــرد الواحــد ،فيمــا يناهــز  248أورو للفــرد الواحــد فــي البلــدان األوروبيــة.
وبلغ معدل استهالك األدوية ،من حيث الحجم ،حوالي  354مليون علبة برسم .2019
ب .تحليل بنية الطلب في القطاع العام
يخضــع تنظيــم ســوق األدويــة بــوزارة الصحــة إلــى مســطرة شــراء يشــرف عليهــا قســم التمويــن التابــع مباشــرة للكتابــة
العامــة بالــوزارة.
ويعمــل قســم التمويــن ،عقــب التوصــل بطلبــات اقتنــاء األدويــة مــن قبــل المديريــات الجهويــة للصحــة ،والمندوبيــات
اإلقليميــة ،والمديريــات المركزيــة األخــرى التابعــة للــوزارة ،علــى حصــر الئحــة الكميــات المطلوبــة ،وإعــداد وإطــاق
طلبــات العــروض لــدى المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة.
 10دراسة منجزة من قبل املجلس اجلهوي لصيادلة اجلنوب.
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وتحدد كيفيات اقتناء المنتوجات الصيدلية طبقا لمقتضيات:
● المرســوم رقــم  2.12.349الصــادر فــي  8جمــادى األولــى  1434الموافــق لـــ  20مــارس  2013المتعلــق بالصفقــات
العموميــة؛
● دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة؛
● القانــون رقــم  17.04بمثابــة مدونــة األدويــة والصيدلــة ،والنصــوص األخــرى المنظمــة للمنتجــات الصحيــة األخــرى
(مثــل القانــون رقــم  11.08والقانــون رقــم  84.12وغيرهمــا).
ويســتند تحديــد الحاجيــات مــن األدويــة إلــى قائمــة األدويــة المطلوبــة حســب التســمية الدوليــة المشــتركة ،والجرعــات
المحــددة ،والشــكل الصيدلــي للــدواء .وتنتمــي هــذه التســميات الدوليــة المشــتركة إلــى الئحــة األدوية األساســية المحددة
مــن قبــل مديريــة المستشــفيات والعالجــات المتنقلــة.
وقــد خضعــت ســوق اقتنــاء األدويــة ،التــي يشــرف عليهــا قســم التمويــن ،للدارســة برســم ســنوات  2016و 2017و2018
و ،2019وأظهــرت النتائــج الــواردة فــي الجــدول أدنــاه:
الجدول  :7تطور الوحدات اإلنتاجية المطلوبة حسب فئات األدوية ما بين  2016و( 2019ماليين الوحدات)
وحدات اإلنتاج
المحدثة سنة 2016

وحدات اإلنتاج
المحدثة سنة 2017

وحدات اإلنتاج
المحدثة سنة 2018

وحدات اإلنتاج
المحدثة سنة 2019

األدوية األصلية

1141

292

512

1017

األدوية الجنيسة

203

38

15

253

األدوية المماثلة الحيوية

4

4

3

2

أدوية غير مصادق عليها

8

12

1

9

1356

346

531

264

فئة األدوية

المجموع

المصدر :وزارة الصحة
أدويــة غيــر مصــادق عليهــا :تضــم هــذه الفئــة أكيــاس األمصــال ومركــزات تطهيــر الــدم ومشــتقات الــدم ومركبــات
الفيتامينــات ومضــادات الحموضــة.
الجدول  :8تطور قيمة المشتريات حسب فئات األدوية ما بين  2016و( 2019بمليون درهم)
قيمة المشتريات
برسم سنة 2016

قيمة المشتريات
برسم سنة 2017

قيمة المشتريات
برسم سنة 2018

قيمة المشتريات
برسم سنة 2019

األدوية األصلية

548

230

236

429

األدوية الجنيسة

313

257

161

386

األدوية المماثلة الحيوية

93

92

72

68

أدوية غير مصادق عليها

133

144

5

112

المجموع

1087

723

474

995

فئة األدوية

المصدر :وزارة الصحة
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الرســم البيانــي  :10تطــور قيمــة مشــتريات قســم التمويــن مــن حيــث الوحــدات اإلنتاجيــة المطلوبــة حســب فئــات األدويــة
مــا بيــن  2016و2019

المصدر :وزارة الصحة
الرسم البياني  :11مقارنة الحصص السوقية ذات الصلة بقيمة مشتريات قسم التموين من حيث الوحدات اإلنتاجية
والقيمة وحسب فئات األدوية برسم 2019

المصدر :وزارة الصحة
تتفــاوت الميزانيــة المخصصــة لشــراء األدويــة بشــكل ملفــت للنظــر مــن ســنة إلــى أخــرى (تجــاوزت ميزانيــة 2019
الميزانيــة المخصصــة برســم  2018بالضعــف) .ويتســبب عــدم اســتقرار الميزانيــة ســنويا فــي نفــاذ المخــزون بشــكل
متكــرر بالنســبة لبعــض المنتوجــات ،وانتهــاء صالحيــة منتوجــات أخــرى.
وفــي هــذا الســياق ،شــرع قســم التمويــن ،انطالقــا مــن ســنة  ،2019فــي اعتمــاد صيغــة جديــدة القتنــاء األدويــة تقــوم علــى
مبــدأ الصفقــات اإلطــار التــي تحــدد الحــد األدنــى واألقصــى مــن األدويــة المــراد اقتناؤهــا مــن حيــث القيمــة والكميــة،
والتــي يمكــن طلبهــا خــال فتــرة محــددة وفــي حــدود االعتمــادات الماليــة المتاحــة .وتــروم هــذه اآلليــة ضمــان تمويــن
الســوق مــن جهــة ،وتحقيــق وفــورات الحجــم قصــد االســتفادة مــن أفضــل أســعار الشــراء مــن جهــة أخــرى.
وتمثــل األدويــة الجنيســة  %79مــن حجــم المشــتريات التــي يقــوم بهــا قســم التمويــن ،فيمــا ال تتجــاوز  %43مــن حيــث
قيمــة مبالــغ المشــتريات .أمــا جزيئــات األدويــة األصليــة المقتنــاة مــن قبــل نفــس القســم ،فتمثــل  %20مــن حيــث حجــم
المشــتريات و %39مــن حيــث قيمتهــا.
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ت .تصدير األدوية
يقــوم قطــاع األدويــة بالمغــرب بتصديــر حوالــي  %11مــن اإلنتــاج الوطنــي فــي اتجــاه أوروبــا وأمريــكا وآســيا وإفريقيــا،
ممــا يعكــس أهميــة الصناعــة الدوائيــة المصنفــة ضمــن المنطقــة األوروبيــة مــن حيــث جودتهــا ،وتحتــل المرتبــة الثانيــة
إفريقيــا بعــد جنــوب إفريقيــا.
ويوضــح الرســم البيانــي  7أعــاه تتبــع تطــور الصــادرات المغربيــة مــن األدويــة مقارنــة بالــواردات ،والعجــز التجــاري
المســجل والناجــم عــن هــذه الوضعيــة.
وعلــى الرغــم مــن اإلمكانيــات التــي تتوفــر عليهــا الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة ذات الصلــة بقــدرات اإلنتــاج ،والمراتــب
العليــا التــي تحتلهــا مــن حيــث الجــودة ،إال أن صادراتهــا شــهدت تغييــرا ضئيــا ،حــال دون تعويــض االرتفــاع المســتمر
للــواردات.
فــي الواقــع ،يســتمر العجــز التجــاري فــي مجــال األدويــة فــي التصاعــد مــن حيــث حجــم الــواردات ،إذ انتقــل مــن 3707.2
مليــون درهــم ســنة  2010إلــى  5332مليــون درهــم ســنة  ،2019مســجال ارتفاعــا بنســبة  %30تقريبــا.
الشكل  :3توزيع الصادرات من المنتجات الدوائية النهائية (صنف  )3004حسب البلدان برسم ( 2019بمليون درهم)

المصدر :مكتب الصرف
توجه الصادرات أساسا إلى فرنسا والبلدان اإلفريقية ومنطقة الخليج.

 .4قنوات توزيع األدوية
تــوزع األدويــة علــى الصعيــد الوطنــي اعتمــادا علــى قناتيــن للتوزيــع .تضــم األولــى ،وهــي الســائدة بنســبة تناهــز  %84مــن
األدويــة المســوقة ،المؤسســة الصيدليــة الصناعيــة التــي تقــوم ببيــع األدويــة بالجملــة إلــى الموزعيــن بالجملــة .ويقــوم
هــؤالء بدورهــم بتمويــن الصيدليــات باألدويــة بغيــة وضعهــا رهــن إشــارة المســتهلكين.
أمــا الثانيــة ،فتحتــل مرتبــة ثانويــة وتتجلــى فــي تخصيــص المؤسســة الصيدليــة الصناعيــة نســبة  %10مــن األدويــة
تذهــب مباشــرة إلــى المصحــات الخاصــة والمستشــفيات العموميــة ،فيمــا يــؤول الباقــي ( %6مــن الســوق) مباشــرة إلــى
الصيدليــات عــن طريــق المختبــر.
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ويلخص الرسم التخطيطي التالي الكيفيات المعتمدة في توزيع األدوية:
الشكل  :4قنوات توزيع األدوية

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية وشركة «»IQVIA

رابعا  -تحليل وضعية المنافسة في سوق األدوية
ال تعتبــر ســوق األدويــة ،كمــا ســبق ذكــره ،ســوقا عاديــة تخضــع لقواعــد العــرض والطلــب ومبــادئ المنافســة الحــرة .فهــي
تتســم بتدخــل الدولــة عبــر ســن تشــريعات صارمــة للغايــة مــن أجــل تقنينهــا ،وحمايــة صحــة المواطنيــن باعتبارهــا خدمــة
عموميــة ،وضمــان الولــوج إلــى األدويــة بأســعار معقولــة وجــودة عاليــة.
كل هــذه الســمات تشــير إلــى أن الطلــب علــى مســتوى ســوق األدويــة ال يمــارس دوره الطبيعــي باعتبــاره رافعــة أساســية
لضمــان انســيابية العمليــة التنافســية ،إذ يتســم بقلــة المرونــة علــى مســتوى األســعار ،وتتحمــل صناديــق الرعايــة الصحيــة
القســط الكبيــر مــن نفقــات األدويــة.
عــاوة علــى ذلــك ،يعتبرالطلــب مشــتقا علــى اعتبــار أن المريــض ال يتقــدم بطلــب مباشــر للحصــول علــى األدويــة ،إنمــا
يدلــي بوصفــة طبيــة أوصــى بهــا الطبيــب المعالــج ،وبالتالــي فاألمــر يتعلــق بســوق الوصفــات الطبيــة.
وعلــى الرغــم مــن تدخــل الدولــة لتنظيــم وتقنيــن هــذا القطــاع ،إال أن ذلــك ال يمنــع مــن تطبيــق قواعــد قانــون المنافســة
فــي هــذا الميــدان.
انطالقــا مــن هــذه المعطيــات ،يســعى التحليــل التنافســي الموالــي إلــى دراســة وضعيــة المنافســة فــي قطــاع األدويــة
عبــر تقييــم مختلــف العراقيــل التــي تحــول دون ضمــان الســير التنافســي فــي ســوق األدويــة ،وانعكاســاته علــى األســعار،
واقتــراح التدابيــر الكفيلــة بضمــان شــروط ممارســة المنافســة فــي هــذا القطــاع.
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 .Iإطار قانوني غير كافي ومتجاوز في بعض األحيان
تتسم سوق األدوية بتدخل الدولة في تقنينها من خالل مجموعة من القوانين الصارمة ،نذكر منها أساسا:
– القانــون اإلطــار رقــم  34.09المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العالجــات ،11إذ تنــص المــادة  6منــه علــى التــزام
الدولــة «بضمــان توافــر األدويــة والمنتجــات الصيدليــة األساســية وجودتهــا فــي مجمــوع التــراب الوطنــي ،والعمــل علــى
تيســير الولــوج إلــى الــدواء».
كمــا تســهر ،وفقــا لمقتضيــات نفــس المــادة ،علــى احتــرام قواعــد الســامة والجــودة فــي مجــال صنــع األدوية واســتيرادها
وتصديرهــا وتوزيعهــا وصرفهــا وتســهر علــى احترامهــا ،كمــا تشــجع علــى تنميــة األدويــة الجنيســة ووصفها.
وتعمل كذلك على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
ويتضــح مــن خــال هــذه المقتضيــات أن الدولــة تتحمــل جليــا مســؤولية ضمــان الســير العــادي لقطــاع األدويــة بغيــة توفيــر
حمايــة كاملــة للصحــة العمومية.
– القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ،12والــذي نــص علــى إرســاء نظــام إجبــاري للتغطيــة
الصحيــة قصــد تحقيــق الولــوج الشــامل إلــى العالجــات الصحيــة واألدويــة ،باعتبارهمــا خدمــات حيويــة لضمــان الصحــة
العامــة .وفــي هــذا الصــدد ،نــص القانــون علــى إحــداث نظاميــن للرعايــة الصحيــة ،يتمثــان فــي نظــام التأميــن اإلجبــاري
األساســي عــن المــرض لفائــدة موظفــي القطــاع العــام ومأجــوري القطــاع الخــاص والمزاوليــن لمهــن مســتقلة مــن جهــة،
ونظــام المســاعدة الطبيــة للمحتاجيــن اقتصاديــا (راميــد) الموجــه للفئــات المعــوزة والمحرومــة.
وينــص هــذا القانــون فــي ديباجتــه ،الــذي يشــكل الركيــزة األساســية لضمــان الحمايــة االجتماعيــة فــي مجــال الصحــة،
علــى التــزام الدولــة «بتوفيــر الخدمــات الصحيــة الوقائيــة مجانــا لفائــدة جميــع المواطنيــن أفــرادا وجماعــات ،باإلضافــة
إلــى ســهرها علــى تنظيــم مجــال تقديــم خدمــات طبيــة نوعيــة موزعــة توزيعــا متكافئــا علــى ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي
وضمــان االســتفادة مــن هــذه الخدمــات لفائــدة جميــع الشــرائح االجتماعيــة عــن طريــق التكفــل الجماعــي والتضامنــي
بالنفقــات الصحيــة».
– القانــون رقــم  17.04بمثابــة مدونــة األدويــة والصيدلــة 13والنصــوص التنظيميــة التطبيقيــة المرتبطــة بــه ،والــذي يشــكل
اإلطــار المرجعــي للقواعــد المؤطــرة للســير العــام لســوق األدويــة .ويتــم ذلــك مــن خــال تحديــد الشــروط الواجــب
اســتيفاؤها إلنتــاج الــدواء ووصفــه للمريــض .كمــا يتضمــن هــذا القانــون سلســلة مــن القواعــد الواجــب اتباعهــا فــي مجــال
تصنيــع واســتيراد وتصديــر وبيــع وتوزيــع وعنونــة األدويــة.
عــاوة علــى ذلــك ،يحــدد هــذا القانــون كيفيــات تدخــل مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع األدويــة ،الســيما المؤسســات
الصيدليــة الصناعيــة والمؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة والصيادلــة.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحــرزه المغــرب فــي هــذا المجــال ،إال أن التحليــل المعمــق لهــذا اإلطــار القانونــي أمــاط
اللثــام عــن العديــد مــن الثغــرات التــي تحــول دون ضمــان الولــوج إلــى األدويــة ،وتمكيــن الفاعليــن فــي ســوق األدويــة مــن
مزاولــة نشــاطهم .ويتعلــق األمــر بـــ:

 11الظهيــر الشــريف رقــم  1.11.83الصــادر يف  29مــن رجــب  2( 1432يوليــو  )2011بتنفيــذ القانــون إطــار رقــم  34.09املتعلــق باملنظومــة الصحيــة وبعــرض
العالجــات .اجلريــدة الرســمية عــدد  5962الصــادرة يف  19شــعبان  21( 1432يوليــوز .)2011
 12الظهيــر الشــريف رقــم  1.02.296الصــادر يف  25مــن رجــب  1423بتنفيــذ القانــون رقــم  65.00مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية (اجلريــدة الرســمية
الصــادرة يف  21نونبــر .)2002
 13الظهيــر الشــريف رقــم  1.06.151الصــادر يف  30مــن شــوال  1427بتنفيــذ القانــون رقــم  17.04مبثابــة مدونــة األدويــة والصيدلــة (اجلريــدة الرســمية عــدد 5480
الصــادرة يف  7دجنبــر .)2006
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 .1اإلذن بالعرض في السوق :رافعة أساسية للنهوض بالمنافسة غير المستغلة على النحو األمثل
أ .تقديم نظام منح اإلذن بالعرض في السوق
عمــا بأحــكام المــادة  7مــن مدونــة األدويــة والصيدلــة ،يجــب أن يكــون كل دواء مصنــع أو مســتورد أو مصــدر ولــو فــي
شــكل عينــات ،موضــوع إذن مســلم مــن قبــل وزارة الصحــة ،قبــل تســويقه أو توزيعــه ســواء بالمجــان أو بمقابــل ،بالجملــة
أو بالتقســيط.
ويعتبــر منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق آليــة تــروم ضمــان الصحــة العموميــة مــن خــال التحقــق مــن جــودة وفعاليــة
األدويــة المقترحــة للعــرض فــي الســوق ،وضمــان عــدم ضررهــا حيــن اســتعمالها .ويتعيــن الحصــول علــى هــذا اإلذن
مســبقا قبــل تســويق أي دواء.
وقــد حــدد المرســوم رقــم  2.14.841الصــادر فــي  19شــوال  1436الموافــق لـــ  5غشــت  ،2015المتعلــق بــاإلذن بعــرض
األدويــة المعــدة لالســتعمال البشــري فــي الســوق ،الكيفيــات والمســطرة المتبعــة لمنــح هــذا اإلذن.14
وتشمل أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم ما يلي:
 .1توضيح كيفيات الحصول على اإلذن بالعرض في السوق الخاص بـ:
أ .األدويــة التــي تحتــوي علــى مــواد كيماويــة واألدويــة الجنيســة ،مــع التقيــد بالمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا
العمــل ذات الصلــة بالتكافــؤ الحيــوي15؛
ب .األدوية الصيدلية المشعة؛
ت .األدوية البيولوجية والمماثالت الحيوية الخاصة بها؛
ث .أدوية العالج المثلي (بالمواد الطبيعية).
 .2توضيــح اآلجــال المخصصــة لدراســة ملفــات طلــب اإلذن بالعــرض فــي الســوق لــإدارة (مراحــل وآجــال دراســة
الملفــات) ولصاحــب طلــب اإلذن (آجــال الــرد علــى الطلــب) .وعليــه ،تحــدد المــدة المخصصــة لــإدارة لمنــح اإلذن
بالعــرض فــي الســوق بالنســبة لملــف كامــل يتعلــق بــدواء جنيــس فــي  10أشــهر ،موزعــة علــى النحــو اآلتــي:
– آجال «قبول» الطلب 60 :يوما؛
– آجال منح الموافقة المبدئية بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لإلذن بالعرض في السوق 45 :يوما؛
– آجال تقييم الملف وتحليل عينات الدواء 180 :يوما؛
– أجال اإلشعار بمنح اإلذن بالعرض في السوق بعد استكمال تقييم الملف وتحليل العينات 15 :يوما.
تقلــص آجــال منــح اإلذن بالنســبة للملفــات المتعلقــة بالــدواء الجنيــس إلــى  8أشــهر و 15يومــا إذا كان مســتوفيا لجميــع
الشــروط علــى اعتبــار أن هــذا النــوع مــن الــدواء ال يســتلزم إثبــات فائدتــه العالجيــة ،وال يتطلــب بالتالــي اســتطالع رأي
اللجنــة الوطنيــة لــإذن بالعــرض فــي الســوق.
وتحدد المدة المخصصة لصاحب طلب الحصول على اإلذن على الشكل التالي:
– أجال تقديم طعن استعطافي في قرار عدم قبول الملف 60 :يوما كحد أقصى؛
– إيداع عينات الدواء 90 :يوما كحد أقصى بعد التبليغ بالموافقة المبدئية؛
– آجال الرد على تحفظات اللجنة الوطنية لإلذن بالعرض في السوق 60 :يوما كحد أقصى؛
– آجال استكمال الملف 60 :يوما كحد أقصى؛
– آجال تقديم شهادة اإلقرار بعدم حدوث أي تغيير في العناصر المقدمة لدعم الطلب 15 :يوما.
 14اجلريدة الرسمية عدد  6388الصادرة يف  20غشت .2015
 15املرسوم رقم  2.17.429بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.12.198الصادر يف  12يونيو  2012املتعلق بالتكافؤ احليوي لألدوية اجلنيسة.
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 .3اإلعفــاء مــن التحاليــل المخبريــة بالنســبة لملفــات طلــب اإلذن بالعــرض فــي الســوق «المزدوجــة» والمتعلقــة
باألدويــة التــي تحتــوي علــى نفــس التركيبــة النوعيــة والكميــة ونفــس الشــكل الصيدلــي ،والتــي ســتنتج فــي نفــس
موقــع صنــع الــدواء.
 .4تطبيــق مســطرة ســريعة لمنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق بالنســبة لألدويــة التــي تمثــل فائــدة قصــوى بالنســبة
للصحــة العامــة .كمــا تتيــح هــذه المســطرة إمكانيــة منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق دون تقييــم الملفــات التقنيــة
وإجــراء المراقبــة التحليليــة بالنســبة لألدويــة المرخــص لهــا فــي البلــدان التــي يكــون دســتور أدويتهــا معتــرف بــه
فــي المغــرب( 16األوروبــي واألمريكــي).
 .5اعتمــاد مقاربــة جديــدة لتجديــد اإلذن بالعــرض فــي الســوق كل خمــس ســنوات ،بحيــث يتــم التجديــد األول
بنــاء علــى تقييــم لملــف يســتوفي جميــع العناصــر المنصــوص عليهــا فــي المرســوم ،فيمــا يتــم التجديــد الثانــي
وعمليــات التجديــد الالحقــة بعــد تقديــم طلــب يتضمــن تصريحــا بــأن عناصــر ملــف التجديــد الســابق لــم يطــرأ
عليهــا أي تغييــر رئيســي أو ثانــوي.
يمكــن االطــاع علــى الملخــص التركيبــي حــول كيفيــات تســجيل طلــب الحصــول علــى اإلذن بالعــرض فــي الســوق علــى
مســتوى المالحــق.
ب .تحليل نظام منح اإلذن بالعرض في السوق
ســاهم إصــاح نظــام منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ســنة  ،2015مقارنــة مــع النظــام الســابق ،فــي تحســين شــروط
منــح اإلذن عبــر توحيــد الوثائــق المطلوبــة ،وتحديــد جدولــة زمنيــة لدراســة الطلــب ومنــح اإلذن .وهــو مــا ســاهم ،حســب
المهنييــن ،فــي إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية بمناســبة دراســة طلبــات الحصــول علــى اإلذن.
بيــد أن هــذا النظــام الجديــد لــم يحقــق نتائــج ملموســة علــى مســتوى النهــوض باآلليــات المعتمــدة فــي منــح اإلذن المشــار
إليــه أعــاه ،إذ ســجلت معطيــات وزارة الصحــة المتعلقــة بســنوات  2016و 2017و 2018انخفاضــا ملحوظــا فــي تســليم
األذون ناهــز  %51مــا بيــن ســنتي  2016و.172018
وتقــدم المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أدنــاه لمحــة عــن وضعيــة األذون المســلمة للمؤسســات الصيدليــة الصناعيــة مــن
قبــل وزارة الصحــة لعــرض منتجاتهــا مــن األدويــة فــي الســوق:
الجدول  :9وضعية األذون المسلمة للمؤسسات الصيدلية الصناعية من قبل وزارة الصحة لعرض منتجاتها من
األدوية في السوق ()2016-2018
فئة األدوية

عدد األذون المسلمة عدد األذون المسلمة عدد األذون المسلمة
خالل سنة 2018
خالل سنة 2017
خالل سنة 2016

المجموع

األدوية الجنيسة

538

418

200

1156

األدوية األصلية

57

57

67

181

األدوية البيولوجية

23

15

19

57

أدوية غير مصادق عليها

5

21

17

43

األدوية المماثلة الحيوية

2

4

-

6

625

515

303

1443

المجموع العام

المصدر :وزارة الصحة
 16املرسوم رقم  1372612الصادر يف  30أبريل  2019بشأن املنتجات الصيدالنية غير الدوائية املنصوص عليها يف دستور األدوية.
 17بنــاء علــى الطلــب الــذي وجهــه مجلــس املنافســة لــوزارة الصحــة بهــدف مــده باملعطيــات اإلحصائيــة حــول رخــص العــرض يف الســوق املمنوحــة للمؤسســات
الصيدليــة الصناعيــة خــال العشــر ســنوات األخيــرة ،إال أنــه لــم يتوصــل ســوى باإلحصــاءات املتعلقــة بالســنوات الثالثــة األخيــرة.
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الرسم البياني  :12وضعية األذون المسلمة للمؤسسات الصيدلية الصناعية من قبل وزارة الصحة لعرض منتجاتها
من األدوية في السوق ()2016-2018

المصدر :وزارة الصحة
يتبيــن مــن خــال تحليــل المعطيــات ،الــواردة أعــاه ،أن إصــاح نظــام منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق لــم يحقــق النتائــج
المرجــوة ،علــى الرغــم مــن أنــه يشــكل آليــة أساســية وال محيــد عنهــا لتعزيــز شــروط ممارســة المنافســة بيــن المختبرات.
وتكشــف المقارنــة بيــن المغــرب وبلــدان أخــرى مجــاورة فــي هــذا المجــال عــن ضعــف عــدد األذون المســلمة للعــرض فــي
الســوق .ويوضــح الجــدول التالــي الفجــوة الكبيــرة بيــن المغــرب مــن جهــة ،وإســبانيا وفرنســا وتونــس مــن جهــة أخــرى.
الجدول  :10عدد األذون المسلمة للعرض في السوق بالمغرب وإسبانيا وفرنسا وتونس ()2014-2018
2014

2015

2016

2017

2018

إسبانيا

1224

1396

1153

1257

1338

فرنسا

576

502

565

955

1162

تونس

380

313

365

515

غير محدد

غير مصرح به

غير مصرح به

627

515

305

البلد/السنة

المغرب

المصدر :وزارة الصحة المغربية ووزارة الصحة التونسية والوكالة الوطنية لسالمة الدواء والمنتجات الصحية بفرنسا
والوكالة اإلسبانية لألدوية واألجهزة الطبية

46

حول وضعية المنافســة في ســوق األدوية بالمغرب

الرسم البياني  :13عدد األذون المسلمة للعرض في السوق بالمغرب وإسبانيا وفرنسا وتونس ()2014-2018

المصدر :وزارة الصحة المغربية ووزارة الصحة التونسية والوكالة الوطنية لسالمة الدواء والمنتجات الصحية بفرنسا
والوكالة اإلسبانية لألدوية واألجهزة الطبية
عــاوة علــى مــا ســبق ،تســتغرق آجــال الحصــول علــى اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،حســب المهنييــن ،أوقاتــا طويلــة جــدا
تتــراوح عمليــا مــا بيــن  24و 36شــهرا .وتقــوم اإلدارة بوقــف احتســاب اآلجــال فــي كل مــرة تتوصــل بمالحظــات حــول
الملــف.
يستشــف ،علــى ضــوء مــا ســبق ،أن نظــام منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق الجــاري بــه العمــل ،وعلــى الرغــم مــن
اإلصالحــات التــي طــرأت عليــه ،ال يــزال يؤثــر علــى الولــوج إلــى األدويــة ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى مســتويات األســعار
المطبقــة المتعلقــة باألدويــة ،ويحــد ،بشــكل ملمــوس ،مــن ممارســة المنافســة بيــن المؤسســات الصناعيــة.

 .2نظام متفرق ومتجاوز لمنح الترخيص للولوج إلى السوق
يحتــاج مهنيــو الصحــة ،الراغبــون فــي مزاولــة نشــاطهم فــي ســوق األدويــة ،والمكلفــون بإنتــاج وتوزيــع األدويــة بالجملــة
والتقســيط ،إلــى الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة مهنــة الصيدلــة واســتغاللها.
أ .المؤسسات الصيدلية الصناعية (المختبرات)
تعتبــر المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ،المنصــوص عليهــا فــي المــادة  74مــن القانــون رقــم  17.04بمثابــة مدونــة
األدويــة والصيدليــة ،أول متدخــل فــي قطــاع إنتــاج األدويــة .ويقصــد بهــا كل مؤسســة تتوفــر علــى موقــع للصنــع وتقــوم
بعمليــات صنــع األدويــة واســتيرادها وتصديرهــا وبيعهــا بالجملــة ،وعنــد االقتضــاء ،توزيعهــا بالجملــة.
ويتعيــن علــى الصيدلــي الراغــب فــي الولــوج إلــى ســوق األدويــة إيــداع طلــب الحصــول علــى إذن بإحــداث المؤسســة
الصيدليــة الصناعيــة لــدى المصالــح المختصــة لألمانــة العامــة للحكومــة ،عمــا بأحــكام القانــون رقــم  17.04المشــار
إليــه أعــاه ومرســومه التطبيقــي رقــم  2.07.1062الصــادر فــي  5رجــب  1429الموافــق لـــ  9يوليــوز  182008المتعلــق
بمزاولــة الصيدلــة وإحــداث الصيدليــات والمؤسســات الصيدليــة وفتحهــا.

 18اجلريدة الرسمية عدد  5648الصادرة يف  13رجب  17( 1429يوليوز .)2008
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وتبــت مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة فــي الطلــب داخــل أجــل  60يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالطلــب ومنــح اإلذن
المســبق بالموافقــة علــى إحــداث المؤسســة الصيدليــة ،وذلــك بعــد موافقــة وزيــر الصحــة واســتطالع رأي المجلــس
الوطنــي لهيئــة الصيادلــة.
ويمنــح اإلذن المســبق بالموافقــة علــى مشــروع إحــداث هــذه المؤسســة أخــذا بعيــن االعتبــار جــودة المعــدات والتجهيــزات
التــي تتوفــر عليهــا ،وكــذا مؤهــات العامليــن بهــا ،وذلــك طبقــا للمعاييــر التقنيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة.
وبمجــرد االنتهــاء مــن أشــغال إنجــاز المشــروع ،يجــب علــى صاحــب اإلذن المســبق بالموافقــة أن يــودع طلــب إذن جديــد
ونهائــي بفتــح المؤسســة الصيدليــة لــدى األمانــة العامــة للحكومــة.
ويتوقــف الشــروع فــي تشــغيل المؤسســة الصيدليــة المعنيــة بحصولهــا علــى اإلذن النهائــي بفتــح المؤسســة مــن لــدن
مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة .ويتولــى مفتشــو الصيدلــة ،التابعــون لــوزارة الصحــة ،القيــام بزيــارة المطابقــة الراميــة
إلــى التأكــد مــن مطابقــة المؤسســة المنجــزة للمشــروع المعــروض علــى اإلدارة والمقبــول مــن طرفهــا أو المعــدل بطلــب
منهــا عنــد االقتضــاء.
ب .المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة
تأتــي المؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة ،المنصــوص عليهــا بموجــب الفقــرة  3مــن المــادة  74مــن القانــون
رقــم  74.04المذكــورة أعــاه ،فــي المقــام الثانــي فــي مجــال إنتــاج األدويــة .ويــراد بهــا كل مؤسســة تــزاول األنشــطة
المرتبطــة بشــراء األدويــة وحيازتهــا وتوزيعهــا بالجملــة علــى الصيدليــات ومخزونــات األدويــة بالمصحــات.
ويخضــع إحــداث هــذا النــوع مــن المؤسســات لنفــس المســطرة المطبقــة علــى المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة .وال
يمكــن لهــا أن تتخصــص فــي توزيــع مســتحضر أو عــدة مســتحضرات صيدالنيــة خاصــة بمؤسســة صيدليــة صناعيــة
واحــدة.
ت .الصيادلة
يحتكــر الصيدلــي ،حســب مدونــة األدويــة والصيدلــة ،نشــاط صــرف األدويــة لصالــح المرضــى .ويمــارس ،دون غيــره،
مهــام تحضيــر األدويــة وحيازتهــا وصرفهــا للعمــوم .وتشــمل األدويــة ومــواد التضميــد والمنتجــات والمــواد المعــدة
ألغــراض طبيــة (المقدمــة فــي شــكل معقــم) ،واأللبــان واألغذيــة اللبنيــة المغذيــة المخصصــة للرضــع.
ويمكنــه ،بصفــة ثانويــة ،حيــازة جميــع العقاقيــر وجميــع المنتجــات الكيماويــة أو المســتحضرات الصيدليــة (عــاوة علــى
تلــك الــواردة فــي دســتور أو دســاتير األدويــة الجــاري بهــا العمــل) ،والمنتجــات المخصصــة للصيانــة أو لوضــع العدســات
البصريــة اللصيقــة ،والكواشــف ،والزيــوت العطريــة.
وبالتالــي ،تقــع مســؤولية صــرف األدويــة للمســتهلك علــى عاتــق الصيدلــي المؤهــل وحــده للقيــام بهــذه المهمــة .ويلعــب
هــذا األخيــر دورا محوريــا فــي النظــام الصحــي وكــذا فــي توزيــع األدويــة لصالــح المرضــى.
ويتعيــن علــى كل صيدلــي ،يرغــب فــي إحــداث صيدليــة ،وبعــد الحصــول علــى اإلذن بمزاولــة مهنــة الصيدلــة مســلم مــن
قبــل رئيــس المجلــس الوطنــي لهيئــة الصيادلــة وتقييــده فــي جــدول الهيئــة ،إيــداع طلــب لــدى عامــل العمالــة أو اإلقليــم
حيــث يوجــد المــكان الــذي يعتــزم إقامــة الصيدليــة بــه.
ويســلم اإلذن بإحــداث الصيدليــة ضمــن أجــل  60يومــا الــذي يلــي تاريــخ إيــداع الطلــب مــن لــدن الصيدلــي المعنــي.
وتوجــه نســخة مــن قــرار منــح اإلذن إلــى وزيــر الصحــة واألميــن العــام للحكومــة والمجلــس الوطنــي لهيئــة الصيادلــة
والمجالــس الجهويــة التابعــة لــه المعنيــة.
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 .3حماية براءة االختراع :نظام ملزم لسوق األدوية
تخضــع األدويــة للحمايــة بموجــب نظــام بــراءة االختــراع ،وذلــك طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليــا فــي القانــون رقــم
 17.97المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة ،19الــذي ينــص ،فــي مادتــه  ،16علــى أنــه «يمكــن أن يكــون كل اختــراع محــل
ســند ملكيــة صناعيــة مســلم مــن الهيئــة المكلفــة بالملكيــة الصناعيــة ،ويخــول الســند المذكــور صاحبــه أو ذوي حقوقــه
حقــا اســتئثاريا الســتغالل االختــراع».
ويســتند فــي ممارســة هــذا الحــق إلــى التســجيل القانونــي فــي ســجل المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة،
تمنــح بموجبــه بــراءة االختــراع لمــدة حمايــة تســتغرق  20ســنة ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع الطلــب.
واســتثناء مــن هــذا المبــدأ ،ينــص القانــون ،المذكــور أعــاه ،فــي المــادة  17-2علــى أنــه «تمــدد مــدة حمايــة بــراءة اخـــتراع
منتــوج صيدلــي خـــاضع ،بصفتــه دواء ،لترخيــص بعرضــه فــي الســوق طبقــا للمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري
بـــها العمــل فــي هــذا الشــأن ،بنــاء علــى طلــب مــن مالــك بــراءة االختــراع أو وكيلــه بعــد أداء الرســوم المســتحقة ،بفتــرة
تســاوي عــدد األيــام المنصرمــة بيــن تاريــخ انتهــاء األجــل المحــدد للحصــول علــى رخصــة العــرض فــي الســوق والتاريــخ
الفعلــي لتســليمها».
وينــدرج هــذا اإلطــار القانونــي فــي ســياق وفــاء المغــرب بالتزاماتــه الدوليــة بصفتــه عضــوا فــي منظمــة التجــارة العالميــة
منــذ ســنة  ،2005والمتمثلــة فــي تطبيــق مقتضيــات اتفاقيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة الســارية فــي مجــال التجــارة.
وتؤكــد هــذه االتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة بــراءة االختــراع المتعلقــة باألدويــة لمــدة  20ســنة ،مــع التنصيــص علــى بعــض
االســتثناءات التــي يمكــن بموجبهــا تعليــق هــذه الحمايــة (كحمايــة الصحــة العموميــة والولــوج إلــى األدويــة وغيرهــا) .وقــد
تــم التطــرق إلــى هــذه االســتثناءات فــي إعــان الدوحــة الصــادر عــن المؤتمــر الــوزاري الرابــع لمنظمــة التجــارة العالميــة
ســنة  ،2001والموقــع عليــه مــن قبــل الــدول األعضــاء ،مــن بينهــا المغــرب.
مــن جهــة أخــرى ،ينعكــس نظــام الحمايــة ،المشــار إليــه أعــاه ،ســلبا عــل ســير ســوق األدويــة ،ويشــكل عائقــا يحــول دون
ولــوج المواطنيــن إلــى األدويــة .ويتعيــن علــى المغــرب اســتغالل االســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام ،الســيما
المتعلقــة بحمايــة الصحــة العموميــة ومكافحــة بعــض الممارســات التــي تســتغل نظــام الحمايــة لتحقيــق أهــداف أخــرى.

 .IIسياسة دوائية مجزأة وغير متناسقة
عملــت الحكومــة علــى وضــع عــدة سياســات عموميــة ذات الصلــة بســوق األدويــة قصــد تحســين الولــوج إلــى األدويــة
والنهــوض بالصناعــة الدوائيــة .ويتعلــق األمــر بـــ:

 .1السياسة الصحية بالمغرب (مخطط الصحة )2025

20

قــام المغــرب ببلــورة «مخطــط الصحــة فــي أفــق  »2025الــذي يرتكــز علــى  3دعامــات مقســمة إلــى  25محــورا متكامــا،
ويتضمــن  125تدبيــرا.
● الدعامة األولى :تنظيم وتطوير عرض العالجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية؛
●

الدعامة الثانية :تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة األمراض؛

●

الدعامة الثالثة :تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها.

ومن بين التدابير التي تضمنها هذا المخطط في الشق المتعلق باألدوية ،نذكر:
●

تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالسياسة الدوائية الوطنية؛

 19اجلريدة الرسمية عدد  4778الصادرة يف  9ذي احلجة  16( 1420مارس .)2000
 20عرض حول السياسة الدوائية باملغرب ألقاه السيد أنس الدكالي وزير الصحة مبقر مجلس املنافسة بتاريخ  8يناير .2019
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●

مواصلة سياسة تخفيض أسعار األدوية والمستلزمات الطبية؛

● تحسين معدل تعميم استهالك الدواء الجنيس؛
● إحــداث وكالــة وطنيــة مكلفــة باألدويــة والمنتجــات الصحيــة فــي إطــار إعــادة النظــر فــي منظومــة الصحــة بالقطــاع
العــام المنصــوص عليهــا فــي المخطــط؛
● تفعيــل التشــغيل اآللــي لسلســلة تمويــن الســوق باألدويــة ،ورقمنــة نظــام توزيعهــا اللوجســتي والــذي ينــدرج فــي إطــار
مشــروع إرســاء نظــام معلوماتــي مندمــج للصحــة علــى الصعيــد الوطنــي.

 .2السياسة الدوائية الوطنية
قدمــت وزارة الصحــة ،خــال ســنة  ،2013وألول مــرة ،عرضــا حــول السياســة الدوائيــة الوطنيــة التــي تشــكل ،حســب
الوزيــر الوصــي علــى القطــاع« ،21بديــا عــن السياســة االرتجاليــة الســائدة فــي القطــاع ،ومكونــا أساســيا لالســتراتيجية
القطاعيــة للصحــة  .2012-2016وتهــدف إلــى تحديــد رؤيــة واضحــة وأهداف خاصة لضمان الولــوج لألدوية والمنتجات
الصحيــة مــع ضمــان تطــور وإشــعاع قطــاع الصيدلــة الوطنيــة».
وحســب الوزيــر« ،ســيتوفر المغــرب ،وألول مــرة فــي تاريخــه ،علــى سياســة دوائيــة فعالــة تعكــس إرادتــه الراســخة فــي
الســير علــى نهــج تحســين حكامــة القطــاع ،وتحديــد التزاماتــه فــي هــذا المجــال بوضــوح».22
وتستند السياسة الدوائية الوطنية إلى ثالثة محاور استراتيجية ،تشمل:
 .1ضمان الولوج المادي إلى األدوية بما يتوافق مع الحاجيات والمتطلبات المعبر عنها؛
 .2تعميم الولوج إلى األدوية في سائر أرجاء التراب الوطني؛
 .3تحســين القــدرة الشــرائية فــي مجــال اقتنــاء األدويــة مــن خــال مراجعــة أســعار األدويــة وتشــجيع اســتهالك
األدويــة الجنيســة.
وعالقــة بأســعار األدويــة ،تســعى السياســة الدوائيــة الوطنيــة إلــى ضمــان الولــوج العــادل إلــى األدويــة بأثمنــة معقولــة
وتحقيــق تــوازن يراعــي:
● حاجيات الصحة العمومية؛
● القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين؛
● استمرارية نظام التأمين الصحي؛
● المصالح االقتصادية للقطاع التجاري.
وتجــدر اإلشــارة ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى أن الحكومــة اســتنفذت وقتــا طويــا لتقديــم السياســة الدوائيــة الوطنيــة
باعتبارهــا ركيــزة أساســية للنهــوض بقطــاع األدويــة ،وإمــداد مختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال برؤيــة حــول رهاناتــه
ومســتقبله.
وكشف تحليل مختلف العناصر المرتبطة بهذه السياسة عن أوجه القصور التالية:
أ .تتســم هــذه السياســة بطابعهــا التجزيئــي ،وتفتقــر إلــى رؤيــة شــاملة ومنســجمة ،تتنــاول جميــع المكونــات والمحــاور
ذات الصلــة بظــروف إنتــاج األدويــة وتســويقها والولــوج إليهــا ،وتراعــي مصالــح مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن فــي
هــذا المجــال ،الســيما األطبــاء والمؤسســات الصناعيــة والجهــات المكلفــة بالتوزيــع؛
ب .يلعــب األطبــاء دورا حاســما فــي إصــاح ســوق األدويــة ،غيــر أن السياســة المذكــورة ال تتضمــن أيــة إجــراءات أو
تدابيــر تــروم إشــراكهم فــي تفعيــل مضامينهــا؛
 21تصريح وزير الصحة :وثيقة وزارة الصحة حتت عنوان «السياسة الدوائية الوطنية» ،صفحة .6
 22عرض وزير الصحة ،مكرر.
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ت .يشــكل البحــث العلمــي فــي قطــاع األدويــة دعامــة أساســية للنهــوض بســوق األدويــة ،ورافعــة لتعزيــز المنافســة بيــن
المؤسســات الصناعيــة .غيــر أن السياســة المذكــورة ال تتضمــن أيــة إجــراءات مــن هــذا النــوع؛
ث .لــم تتطــرق هــذه السياســة إلــى الجوانــب المتعلقــة ببــراءة االختــراع والتدابيــر المزمــع اتخاذهــا الستكشــاف
اإلمكانيــات المتاحــة بغيــة النهــوض بســوق األدويــة ،الســيما األدويــة باهضــة الثمــن أو التــي يحتاجهــا المريــض
الســتكمال عالجــه؛
ج .مــن أجــل التفعيــل األمثــل لمضاميــن هــذه السياســة ،وإمــداد مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن فــي ســوق األدويــة
برؤيــة واضحــة حــول مســتقبل القطــاع ،يجــب وضــع جدولــة زمنيــة إلنجــاز مختلــف المشــاريع ،وتحديــد كيفيــات
وآليــات المواكبــة لمضاعفــة فــرص إنجاحهــا.

 .3الصناعة الدوائية :قوة دافعة لتحقيق التنمية االقتصادية غير مستغلة على النحو األنسب
يتوفــر المغــرب علــى صناعــة دوائيــة متطــورة ذات إمكانيــات هامــة فــي مجــال اإلنتــاج ،إذ يبلــغ حجــم االســتثمارات التــي
تنجزهــا أكثــر مــن  800مليــون درهــم ،23وتســاهم فــي إنتــاج سلســلة واســعة مــن المنتجــات الصحيــة (حوالــي  7394دواء).
وتتســم هــذه الصناعــة بتواجــد مختبــرات وطنيــة ودوليــة ســاعدت في تطوير الصناعة المحلية لألدوية المبتكرة والجنيســة
علــى حــد ســواء قصــد تحســين الولــوج إلــى العالجــات .وتســاهم في ســد حوالــي  %60مــن الطلب الوطني علــى األدوية.
وتظهــر مؤشــرات النســيج الصناعــي تراجــع القــدرات اإلنتاجيــة للمؤسســات الصناعيــة علــى عــدة مســتويات علــى الرغــم
مــن السياســات االســتباقية التــي تنهجهــا الدولــة فــي هــذا المجــال .وبالتالــي ،فــإن نســبة اإلنتــاج المحلــي مــن األدويــة
ال تــكاد تتجــاوز  %60مــن حاجيــات الســوق ،فــي حيــن بلغــت  %80فــي الســنوات الفارطــة .كمــا أن االتجاهــات الحاليــة
غيــر كافيــة لتطويــر التصنيــع المحلــي الــذي يســجل نمــوا ســنويا ال يتجــاوز  %6فــي المتوســط ،فيمــا تبلــغ نســبة نمــو
الــواردات مــن األدويــة .%11
إضافــة إلــى ذلــك ،ســجلت الصــادرات مــن األدويــة ركــودا بلــغ  %5مــن رقــم المعامــات المنجــز مــع االعتمــاد الشــبه
مطلــق علــى المــواد الخــام المســتوردة مــن الصيــن والهنــد.
ويتضــح مــن خــال هــذه الوضعيــة أن الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة تعانــي مــن عــدة معيقــات تحــد مــن تطويرهــا ومــن
توفيــر أجــواء المنافســة بيــن المختبــرات .كمــا تحــرم المغــرب مــن االســتغالل األمثــل لإلمكانيــات التــي يتوفــر عليهــا
للتموقــع كرائــد فــي مجــال األدويــة بإفريقيــا (بلــدان «.)»pharmering
ويتعلق األمر أساسا باإلكراهات التالية:
أ .غيــاب خارطــة طريــق واضحــة واســتراتيجية تنمويــة ذات أهــداف واضحــة المعالــم ،والوســائل التــي يجــب تعبئتهــا
قصــد تمكيــن المغــرب مــن صناعــة دوائيــة تتســم بالنجاعــة؛
ب .يتكــون النســيج الصناعــي الدوائــي بالمغــرب مــن  51وحــدة صناعيــة مــن الحجــم الصغيــر ،وهــو مــا يشــكل عائقــا
يحــول دون االســتفادة مــن مزايــا اقتصــاد الحجــم التــي توفرهــا الهيــاكل الصناعيــة الكبيــرة ،وبنــاء القــدرات فــي
مجــال التصديــر واالســتثمار علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي؛
ت .ضعــف حجــم ســوق األدويــة المغربيــة التــي ال يتجــاوز رقــم معامالتهــا  15مليــار درهــم ،وذلــك بســبب ضعــف
اســتهالك المواطــن لألدويــة (حوالــي  450درهمــا فــي الســنة) وتدنــي مســتوى التغطيــة الصحيــة التــي ال يســتفيد
منهــا ســوى  %52مــن الســكان.
تشــكل هــذه اإلكراهــات عقبــة رئيســية تحــول دون تطويــر الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة وإنجــاز اســتثمارات مهمــة
للغايــة عبــر تســخير الوســائل التكنولوجيــة األكثــر تطــورا المســتعملة فــي مجــال صناعــة األدويــة ،وااللتــزام بأقصــى
معاييــر الجــودة العاليــة؛
 23اجلمعية املغربية للصناعة الصيدلية.
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ث .يــرى المهنيــون أن اآلثــار الناجمــة عــن العولمــة ،المتمثلــة فــي التفكيــك التدريجــي للتعريفــة الجمركيــة واتفاقيــات
التبــادل الحــر المختلفــة والموقعــة بيــن المغــرب وبعــض البلــدان (تركيــا ومصــر وتونــس واألردن وغيرهــا) أو أقطــار
أخــرى (االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة) ،انعكســت وســتنعكس بشــكل كبيــر علــى الصناعــة الدوائيــة
المغربيــة إذا لــم يتــم تدعيــم هــذه األخيــرة بتدابيــر كافيــة لمواكبتهــا وتعزيــز قدراتهــا التنافســية؛
ج .يتــم اســتيراد المــواد الخــام بشــكل شــبه كلــي ،وهــو مــا يشــكل حائــا أمــام النهــوض بالصناعــة الدوائيــة والدخــول
فــي المنافســة التــي أضحــت أكثــر شراســة بســبب ظهــور أســواق أخــرى ،الســيما الســوق اإلفريقيــة؛
ح .يشــكل نظــام منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق عائقــا آخــر يحــول دون عــرض منتجــات األدويــة فــي الســوق بســبب
المســطرة المعقــدة والطويلــة التــي يتطلبهــا منــح اإلذن ،وغيــاب رؤيــة لــدى المهنييــن حــول طلبــات الترخيــص الجاريــة
والمقدمــة مــن لــدن األطــراف المتنافســة؛
خ .غيــاب اســتراتيجية حكوميــة أكثــر نجاعــة للدعــم والمواكبــة ،وعجــز الصناعــة الدوائيــة عــن تطويــر الصــادرات
وتلبيــة حاجيــات المغــرب مــن األدويــة التــي يتــم تداركهــا عــن طريــق الــواردات.
كمــا يعبــر المهنيــون عــن اســتيائهم مــن طــول مســطرة الدراســة والمصادقــة علــى المشــاريع االســتثمارية فــي قطــاع
األدويــة ،وغيــاب وســائل التحفيــز وتقاســم األربــاح مــن قبــل الشــركات متعــددة الجنســيات بشــكل يؤهــل المغــرب ليصبــح
قطبــا فــي صناعــة األدويــة ،الســيما فــي الســوق اإلفريقيــة.

 .IIIضعــف الحكامــة فــي ســوق األدويــة :هيئــة تقنيــن تخضــع للوصايــة وال تتوفــر على الصالحيات
الكفيلة بضمان اســتقاللية حقيقية في أداء مهامها
 .1وزارة الصحة :صالحيات واسعة لتقنين سوق األدوية ووسائل محدودة لممارستها
تتميــز حكامــة ســوق األدويــة فــي المغــرب بالتدبيــر المركــزي لــوزارة الصحــة ،إذ تعتبــر هــذه األخيــرة مســؤولة عــن بلــورة
وتنفيــذ السياســة العموميــة فــي مجــال الصحــة ،والســهر علــى تدبيــر شــؤون مئــات المؤسســات الصحيــة بالقطــاع العــام
بجميــع أنواعهــا ،والمنتشــرة فــي ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي (مستشــفيات ومراكــز استشــفائية جامعيــة ومســتوصفات
ومندوبيــات جهويــة) ،كمــا تســهر علــى تتبــع ومراقبــة مقدمــي العالجــات فــي القطــاع الخــاص.
بيــد أن الوســائل البشــرية والماليــة الموضوعــة تحــت تصــرف الــوزارة لــم تكــن دومــا فــي مســتوى التطلعــات ،إذ كانــت
الحكومــات المتعاقبــة تلجــأ فــي العديــد مــن األحيــان إلــى التخفيــض مــن الميزانيــة المخصصــة لهــذا القطــاع أثنــاء ســنها
إلجــراءات التقشــف للحــد مــن اإلنفــاق العمومــي.
وعليــه ،تحتكــر الــوزارة جميــع الصالحيــات الرئيســية ذات الصلــة بتقنيــن ســوق األدويــة ،حيــث تتولــى ،عــن طريــق
مصالحهــا المركزيــة ،مهــام منــح األذون بالعــرض فــي الســوق ،وتحديــد أســعار األدويــة ،والقيــام بحمــات تفتيشــية
للصيدليــات والمؤسســات الصيدليــة ،باإلضافــة إلــى تحديــد البرامــج الصحيــة واقتنــاء األدويــة الالزمــة لتحمــل عالجات
األمــراض المحــددة بموجــب هــذه البرامــج.

 .2الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
تعتبــر الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي ،أحدثــت
بمقتضــى القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ،وتخضــع لوصايــة وزارة الصحــة ،وينــاط
بهــا مهمــة تقنيــن وتوجيــه ســوق األدويــة بمــا يلبــي حاجيــات الشــرائح االجتماعيــة المحرومــة عــن طريــق التدخــل بصفــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي تنظيــم أســعار األدويــة .غيــر أنــه اتضــح أن هــذه الهيئــة العموميــة ،ومــع توســيع مهامهــا،
انغمســت فــي اعتبــارات ومســاطر بيروقراطيــة ورثتهــا عــن الــوزارة الوصيــة ،ممــا حــد مــن فعاليتهــا فــي تقنيــن ســوق
األدويــة وهــو مــا يفســر تقلــص حجــم تأثيــر قراراتهــا المتأخــرة والمتعلقــة بســوق األدويــة.
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 .3القطاعات الحكومية
 األمانة العامة للحكومةيتبيــن مــن خــال مســطرة إيــداع ودراســة ملفــات طلبــات الترخيــص لفتــح مؤسســة أو مســتودع أو مخــزن تصنــع فيــه
وتمســك أو تبــاع بالجملــة لصيدليــات البيــع بالتقســيط منتوجــات أو مركبــات أو محضــرات جاهــزة كانــت أو غيــر جاهــزة
معــدة للصيدلــة ومعبــأة بالــوزن الدوائــي مــن أجــل البيــع قصــد اســتعمالها فــي الطــب البشــري أو البيطــري ،أن الشــروع
فــي ذلــك يتوقــف علــى إذن مــن األمانــة العامــة للحكومــة بعــد استشــارة المجلــس الوطنــي لهيئــة الصيادلــة.

 -وزارة الداخلية

يتبيــن كذلــك مــن خــال مســطرة إيــداع ودراســة ملفــات طلبــات الترخيــص الســالفة الذكــر ،أن هــذه الطلبــات تــودع لــدى
الســلطة المحليــة المختصــة التبعــة لــوزارة الداخليــة (الوالــي ،أو العامــل ،أو الباشــا أو القائــد) التــي ترســله إلــى األمانــة
العامــة للحكومــة.

 -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

تتولــى وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي إعــداد وتنفيــذ السياســة الحكوميــة فــي ميــدان الصناعــة.
تعمــل فــي هــذا اإلطــار علــى إعــداد اســتراتيجيات تنميــة مجــاالت الصناعــة وبلورتهــا فــي برامــج عمليــة ،كمــا تعمــل علــى
المصادقــة علــى اســتراتيجيات تنميــة االســتثمارات وتحســين تنافســية المقاولــة ،وبلورتهــا فــي برامــج عمليــة ،وقيــادة
وتنفيــذ هــذه االســتراتيجيات.

 .IVمستوى استهالك األدوية نتج عنه ضعف في الولوج إليها
ثمة عدة عوامل ساهمت في تدني مستوى استهالك األدوية من قبل المواطن المغربي.
يأتــي فــي المقــام األول ضعــف القــدرة الشــرائية الــذي ينعكــس علــى الميزانيــة المخصصــة مــن قبــل المواطــن للخدمــات
الصحيــة ،والمقــدرة بحوالــي  1500درهــم للفــرد الواحــد ،تخصــص  %30منهــا القتنــاء األدويــة المتصــدرة للنفقــات
الصحيــة.24
وتتســبب هــذه الوضعيــة فــي إرغــام المواطنيــن علــى تمويــل نفقاتهــم الصحيــة ،حيــث كشــف تحليــل معــدل اإلنفــاق علــى
الخدمــات الصحيــة علــى الصعيــد الوطنــي أن حصــة النفقــات التــي تتحملهــا األســر تناهــز  ،%48.36وهــي نســبة بعيــدة
عــن المتوســط العالمــي المحــدد فــي  %25مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة .وهــو مــا يشــكل عبئــا ثقيــا خاصــة علــى
الفئــات الهشــة ،ويؤثــر بشــكل كبيــر علــى معــدل االســتهالك وولــوج المواطنيــن إلــى األدويــة.
ويأتــي فــي المقــام الثانــي نظــام التغطيــة الصحيــة الــذي ،وإن كان قــد ســاهم فــي زيــادة معــدل اســتهالك األدويــة منــذ
دخولــه حيــز التنفيــذ ســنة  ،2006إال أنــه لــم يســتوف بعــد الشــروط الكاملــة لتعميمــه ،إذ ال يغطــي ســوى  %68.8مــن
الســكان علــى الصعيــد الوطنــي.
وقــد أظهــرت األرقــام ،فــي نهايــة  ،2018اســتفادة  10.1مليــون شــخص مــن نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن
المــرض و 12.8مليــون شــخص مــن نظــام المســاعدة الطبيــة .وإذا أضفنــا المســتفيدين مــن األنظمــة األخــرى فــي القطــاع
العــام (أفــراد القــوت المســلحة الملكيــة والمقدميــن والشــيوخ) ،والبالــغ عددهــم  1.5مليــون شــخص ،ســيتضاعف العــدد
اإلجمالــي للمؤمنيــن ويصبــح  24.4مليــون شــخص.25

 24الوكالة الوطنية للتأمني الصحي.
 25الوكالة الوطنية للتأمني الصحي ،مكرر.
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وعلــى الرغــم مــن التحســن الــذي شــهده نظــام التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة ،والــذي يظــل رهينــا ،إلــى حــد كبيــر،
بمــدى تفعيــل نظامــي التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض والمســاعدة الطبيــة ،إال أن  %31مــن الســكان ال
يســتفيدون مــن التأميــن الصحــي ،وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مســتوى ولــوج المواطنيــن إلــى األدويــة.
وتعــد التغطيــة الصحيــة أحــد المكونــات الرئيســية التــي تحــدد أســعار األدويــة وشــروط ممارســة المنافســة فــي هــذا
الميــدان ،ويتــم ذلــك مــن خــال إرجــاع أو تحمــل مصاريــف األدويــة لفائــدة المؤمنيــن.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه جــرى توســيع التغطيــة الصحيــة الشــاملة مؤخــرا لتتضمــن طلبــة الجامعــات الذيــن يســري عليهم
التأميــن اإلجبــاري األساســي .كمــا أن مشــروع التغطيــة الصحيــة الموجــه لفائــدة العمــال المســتقلين قيــد اإلنجــاز،
ســيمكن جميــع فئــات المواطنيــن المغاربــة ،مــن حيــث المبــدأ ،مــن االســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة األساســية.

 .Vطلبيات عمومية دون أهداف موجهة
 .1مؤشرات تركيز الصفقات العمومية
يقــدم الجــدول التالــي معطيــات حــول نســبة تركيــز الصفقــات العموميــة فــي مجــال األدويــة بنــاء علــى طلبــات العــروض
ورقــم معامالتهــا (نســبة التركيــز محــددة حســب معاييــر  CR4و CR8و.)CR20
الجدول  :11نسبة تركيز سوق األدوية
السنة

نسبة التركيز بناء على معيار
CR4

نسبة التركيز بناء على معيار
CR8

نسبة التركيز بناء على معيار
CR20

2016

37%

54%

87%

2017

52%

65%

91%

2018

49%

71%

93%

2019

40%

57%

88%

المصدر :وزارة الصحة
مالحظة :المعطيات الواردة أعاله تتعلق بـ  44مؤسسة صيدلية صناعية.
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الجدول  :12حصص السوق ونسبة تركيز صفقات قسم التموين
المبلغ اإلجمالي مع احتساب
جميع الرسوم (بألف درهم)

نسبة حصص السوق

البروفان

121 222

12 %

فارما 5

113 668

11 %

سوتيما

104 500

10 %

روش

78 835

8%

فايزر

50 327

5%

سهام فارما

40 818

4%

كوبر فارما

40 301

4%

بروموفارم

39 015

4%

ستيريفارما

35 192

3%

ميالن

34 617

3%

سانتيميديك

34 163

3%

إيركو ماروك

32 587

3%

سيرفيي ماروك

30 328

3%

سولوديا مغرب

28 973

3%

فارميد

28 334

3%

ريم فارما

24 584

2%

نوفارتس

20 026

2%

هيموالب فارما

18 209

2%

زينيت فارما

15 405

1%

سانوفي

15 400

1%

شركات األدوية

40%

57%

88%

أقل من أو يعادل 1%

بقية المؤسسات الصيدلية الصناعية
المجموع

نسبة التركيز

301 033 1

100%

المصدر :وزارة الصحة
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الرسم البياني  :14رقم المعامالت (مع احتساب جميع الرسوم) المنجز من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية
بتعاون مع قسم التموين برسم 2019

المصدر :وزارة الصحة

 .2تحليل طلبات العروض التي يطلقها قسم التموين وانعكاساتها على األسعار
شــرع قســم التمويــن ،ابتــداء مــن ســنة  ،2019فــي االعتمــاد علــى صيغــة جديــدة القتنــاء األدويــة تســتند إلــى مبــدأ
الصفقــات اإلطــار التــي تحــدد الحــد األدنــى واألقصــى لألدويــة التــي يتــم حصرهــا حســب قيمتهــا أو كميتهــا والتــي يمكــن
طلبهــا خــال فتــرة معينــة ،وفــي حــدود اعتمــادات األداء المتوفــرة .وتــروم هــذه اآلليــة ضمــان تمويــن الســوق وتحقيــق
اقتصــاد الحجــم علــى حــد ســواء قصــد االســتفادة مــن أفضــل أســعار الشــراء المعروضــة.
الجدول  :13عدد الحصص المطلوبة في إطار صفقات قسم التموين برسم 2019
مرجع طلب العروض

نوع الصفقة

موضوع الصفقة

عدد الحصص

2019/02

صفقة إطار

األدوية

215

2019/04

صفقة إطار

األدوية

255

2019/07

األنكولوجيا

األدوية المضادة لألورام

73

2019/12

صفقات تخص مديرتي علم األوبئة
ومحاربة األمراض والسكان

األدوية المراد اقتناؤها في إطار
برامج وزارة الصحة

181

المصدر :وزارة الصحة
يظهــر أن قواعــد المنافســة اكتســت أهميــة بدرجــة أقــل طيلــة ســنة ( 2019الجــدول  )15فيمــا يتعلــق بالمســتحضرات
الصيدليــة (األنكولوجيــا وبرامــج وزارة الصحــة).
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الجدول  :14عدد المتنافسين ونائلي الصفقات حسب طلبات العروض (برسم )2019
عدد الحصص

عدد المتنافسين

عدد نائلي
الصفقات

عدد نائلي الصفقات
حسب متوسط الحصص

2019/02

215

38

30

7

2019/04

255

35

32

8

2019/07

73

16

13

6

2019/12

181

39

29

6

مرجع طلب العروض

المصدر :وزارة الصحة
يتبيــن مــن خــال تحليــل المعطيــات ،الــواردة فــي هــذا الجــدول ،أن ثلــث الحصــص لــم تســفر عمليــا عــن نتائــج ذات
جــدوى ،ويعــزى ذلــك إلــى غيــاب مقترحــات مــن لــدن المؤسســات الصناعيــة الصيدليــة ،وتقديــم عــروض متطابقــة
للمعاييــر اإلداريــة ،وعــروض أخــرى مفرطــة يتجــاوز ســعر المشــاركة فيهــا نســبة  %20مــن الســعر التقديــري.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحاجيــات مــن األدويــة المنصــوص عليهــا فــي برامــج وزارة الصحــة ،والمعبــر عنهــا علــى شــكل
تصنيفــات خاصــة ،تحتــوي علــى عــدة منتجــات غيــر مرخــص لهــا بالعــرض فــي الســوق بالمغــرب .وهــو مــا يفســر النســبة
العاليــة للحصــص عديمــة الجــدوى ( ،)%40والمســجلة فــي طلــب العــروض رقــم  2019/12المرتبــط بغيــاب مقــدم
العــروض.
الجدول  :15عدد الحصص عديمة الجدوى في إطار صفقات قسم التموين (برسم )2019
عدد العروض غير
المتطابقة للمعايير

عدد العروض
المفرطة

نسبة الحصص
عديمة الجدوى

عدم التقدم بأي
مرجع طلب العروض عدد الحصص
اقتراح

2019/02

215

18

5

11

16%

2019/04

255

70

10

15

37%

2019/07

73

13

0

9

30%

2019/12

181

51

5

17

40%

724

152

20

52

30%

المجموع

المصدر :وزارة الصحة
تكشــف المعطيــات ،الــواردة فــي الجــدول أدنــاه ،عــن الفجــوة الهائلــة بيــن الســعر التقديــري والســعر المقتــرح حيــن يتعلــق
األمــر بمنتــوج يشــهد احتــكارا فــي الســوق .وهــو مــا يطــرح إشــكالية مالءمــة المنهجيــة المعتمــدة فــي تحديــد الســعر
التقديــري الــذي يتوافــق إمــا مــع ســعر البيــع المطبــق خــال الســنة الجاريــة أو الســنة قبلهــا أو مــع ســعر الــدواء المتــداول
فــي المستشــفى فــي حالــة المنتجــات الجديــدة .وال يســتند هــذا الســعر إلــى دراســات طبيــة واقتصاديــة أو دراســات
مرجعيــة مقارنــة دوليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،كلمــا ازداد عــدد المتنافســين كل مــا انخفــض أو تضــاءل الفــرق مقارنــة مــع
الســعر التقديــري.
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الجــدول  :16عــدد مقدمــي العــروض حســب الحصــص والفــرق بيــن الســعر األقصــى واألدنــى لــكل حصــة والفــرق بيــن ســعر
البيــع والســعر التقديري
عدد العروض

عدد الحصص

نسبة الفرق ما بين السعر األقصى
واألدنى

نسبة الفرق ما بين سعر البيع والسعر
التقديري

0

172

-

-

1

300

-

ما بين  - 61%و1915%

2

135

ما بين  0%و2441%

ما بين  -70%و228%

3

68

ما بين  0%و1140%

ما بين  -76%و33%

4

28

ما بين  0%و1032%

ما بين  -42%و47%

5

7

ما بين  11%و218%

ما بين  -38%و-4%

6

6

ما بين  39%و280%

ما بين  -38%و19%

7

4

ما بين  26%و444%

ما بين  -22%و-11%

8

2

ما بين  203%و1263%

ما بين  -85%و-42%

المصدر :وزارة الصحة
تتأكــد صحــة الشــكوك المتعلقــة بمــدى مالءمــة المنهجيــة المعتمــدة فــي تحديــد الســعر التقديــري إذا أخذنــا بعيــن
االعتبــار المعلومــات الــواردة فــي الجــدول  ،17والتــي تكشــف محدوديــة التأثيــر التنافســي الــذي يجســده الفــرق بيــن
المبلــغ اإلجمالــي التقديــري والمبلــغ اإلجمالــي إلســناد الحصــص ( .)%5وعلــى الرغــم مــن أن طلــب العــروض رقــم
 2019/7يوفــر حظوظــا للتنافــس علــى أعلــى مســتوى (عــدد المتنافســين المشــاركين مقارنــة مــع نســبة الحصــص المــراد
إســنادها ( ،))%22إال أن إســناد الحصــص الــذي جــرى تبليغــه للمتنافســين يتضمــن مبلغــا أعلــى مــن المبلــغ التقديــري.
ويكشــف التحليــل المفصــل للمعطيــات أن النفقــات اإلضافيــة المقــدرة بســتة ( )6مالييــن درهــم كانــت نتيجــة تضافــر
منتوجيــن صادريــن عــن مختبــر واحــد ويتســمان باالحتــكار ،واللــذان اســتفادا مــن قاعــدة تطبيــق الزيــادة بنســبة .%20
الجدول  :17المبلغ التقديري ومبلغ إسناد الحصص في إطار صفقة قسم التموين (برسم )2019
عدد
الحصص

عدد
المتنافسين

المبلغ التقديري

مبلغ إسناد
الحصص

الفرق

الفرق بالنسب
المئوية

مرجع طلب
العروض

2019/02

215

38

390 086 489

389 289 068

797 422

0%

2019/04

255

35

206 394 168

190 018 440

16 375 728

8%

2019/07

73

16

131 907 812

137 921 589

- 6 013 777

-5 %

2019/12

181

39

380 236 777

334 092 025

46 144 752

12 %

724

128

1 108 625 247

1 051 321 122

125 304 57

5%

المجموع

المصدر :وزارة الصحة
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تقــر المعطيــات ،الــواردة فــي الجــدول  ،17بأهميــة المنافســة فــي تخفيــض أســعار األدويــة المقتنــاة فــي إطــار الصفقــات
التــي تبرمهــا وزارة الصحــة ،إذ تتجــاوز نســبة التخفيــض  %50وتســاهم فــي توفيــر تكاليــف اقتصاديــة هامــة إزاء النظــام
الصحــي .غيــر أنــه مــن المهــم اإلشــارة إلــى المالحظــات التاليــة:
● قــد يكتســي تخفيــض األســعار أهميــة أكبــر نظــرا للعــدد المحــدود للغايــة لمقدمــي العــروض مقارنــة مــع عــدد
المتنافســين المتوفريــن علــى اإلذن بعــرض كل جزيئــة فــي الســوق؛
● علــى الرغــم مــن تواجــد عــدة متنافســين ،إال أن مبلــغ العــرض الخــاص ببعــض المنتجــات األساســية يظــل أعلــى
مــن األســعار التقديريــة ،مثــل مصــل الجلوكــوز ودواء دوسيتاكســيل ،مــع تســجيل فجــوات تناهــز  %19و %290علــى
التوالــي (الجــدول .)18
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2019/02

2019/02

2019/04

2019/04

دواء أموكسيسيلين من حجم
 1ملجم

دواء ديكلوفيناك من حجم 50
ملجم

دواء لوسارتان من حجم 50
ملجم

دواء غليكالزيد من حجم 30
ملجم ذي تحرير معدل

2019/02

23 939 070

26 854 560

28 699 020

43 000 000

43 993 264

72 646 320

دواء األوميبرازول من  20ملجم حبة أو كبسولة 14 466 732

حبة أو كبسولة 14 572 128

حبة أو كبسولة 21 658 710

حبة

حبة

2019/02

دواء الپاراسیتامول من حجم
 500ملجم

حبة أو
كبسولة

حبة أو كبسولة
أو زجاجة

2019/12
الحديد وحمض الفوليك

دواء أميلوديبين من حجم  5ملجم

حبة
حبة

2019/04

2019/04
دواء غليمبريد من حجم  2ملجم

2019/04

دواء ميتفورمين من حجم 1000
ملجم
حبة

87 993 330

2019/12

دواء ميتفورمين من حجم 1000
حبة أو كبسولة 101 823 050
ملجم

دواء غليمبريد من حجم  2ملجم حبة أو كبسولة 90 559 128

2019/12

2019/12

دواء لوسارتان من حجم  50ملجم حبة أو كبسولة 105 668 297

2019/12

دواء غليكالزيد من حجم 30
ملجم ذي تحرير معدل

حبة أو كبسولة 178 768 998
دواء أميلوديبين من حجم  5كلجم حبة أو كبسولة 139 706 687

2019/12

مرجع طلب
العروض

التسمية

الوحدة

الكمية

0.18

0.51

0.11

0.11

0.12

0.15

0.26

0.13

0.07

0.23

0.05

0.19

0.13

0.13

0.12

السعر التقديري
الوحدوي دون
احتساب الضرائب

2 314 677,12

6 120 293,76

2 165 871,00

3 590 860,50

3 759 638,40

4 017 862,80

10 750 000,00

4 839 259,04

3 632 316,00

14 078 932,80

4 527 956,40

14 255 227,00

14 793 561,58

12 573 601,83

25 027 659,72

المبلغ اإلجمالي
دون احتساب
الضرائب

7

3

5

4

1

4

1

5

3

3

2

3

3

4

1

16

8

11

13

5

15

3

18

8

7

8

7

13

18

5

0.16

0.42

0.10

0.15

0.14

0.14

0.25

0.11

0.05

0.16

0.05

0.14

0.14

0.09

0.14

0.87

0.65

0.18

0.48

0.14

0.26

0.25

0.35

0.62

0.19

0.07

0.19

0.20

0.12

0.14

444%

- 18%

- 9%

36%

17%

- 7%

- 4%

- 15%

- 29%

- 30%

0%

- 26%

8%

- 31%

- 11%

55%

% 80

220%

0%

86%

0%

218%

1140%

19%

40%

36%

43%

33%

0%

نسبة المقارنة
بين السعر األدنى
والسعر التقديري

17%

نسبة المقارنة
عدد المتنافسين
عدد المتنافسين
السعر
بين السعر األدنى
المتوفرين على اإلذن السعر األدنى
المتقدمين لطلبات
األقصى
والسعر األقصى
عروض قسم التموين بعرض الجزيئة في السوق

الجدول  :18مقارنة بين السعر األدنى والسعر األقصى لطلبات العروض (تصنيف حسب أهمية الكمية)
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ويوضــح الرســم البيانــي التالــي عــدد المتنافســين المتقدميــن لنيــل صفقــات قســم التمويــن ،والمتنافســين المتوفريــن
علــى اإلذن بعــرض الجزيئــة فــي الســوق:
الرسم البياني  :15مقارنة بين عدد المشاركين في طلبات العروض والمؤسسات الصيدلية الصناعية المتوفرة على
اإلذن بعرض الجزيئات في السوق
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2019/12

دواء لوسارتان من حجم 50
ملجم

سكر الغلوكوز بنسبة 5%

هرمون اإلريثروبويتين ذي حجم
 3000حسب الوحدة الدولية

دواء أزيثرومايسين من حجم 15
ملجم/جرام

دواء ريفامبيسين من حجم 150
ملجم/دواء آيزونيازيد من حجم
 75ملجم/دواء بيرازيناميد من
حجم  400ملجم/دواء إيثامبوتول
من حجم  275ملجم

كيس من 500
ميللتر

زجاجة +
أمبولة

علبة من
 6جرعات
الستعمال
الواحد

حبة أو
كبسولة

2019/02

حبة

2019/02

2019/12

2019/02

كلوريد الصوديوم

كيس من حجم
 500ميللتر

2019/04

210 000

000 6

4 079 308

23 939 070

1 342 900

370495,5

489 400

12 984 066

1 870 140

501 900

حبة أو كبسولة 178 768 998

جرعة

أمبولة أو حبة

2019/02

دواء غليكالزيد من حجم 30
ملجم ذي تحرير معدل

لقاح مضاد للمكورات السحائية
للمجموعات  1و Cو WوY 135

دواء تراستوزوماب من حجم 600
كلجم

األنسولين البشري والمختلط
متوسط المفعول  70:30من حجم
 100ميللتر حسب الوحدة الدولية

زجاجة دواء

تركيز بيكربونات الصوديوم لغسيل قارورة كبيرة من
حجم  10لتر
الكلي

2019/12

2019/12

2019/07

2019/04

مرجع طلب
العروض

التسمية

الوحدة

الكمية

0.11

10.40

44.50

44.28

1.80

9.80

45.00

0.12

194.44

6 000

19.99

السعر التقديري
الوحدوي دون
احتساب الضرائب

3 590 860,50

16 625 102,00

17 413 288,50

21 670 632

21 683 390,22

21 787 131,00

24 091 200,00

25 027 659,72

41 735 400

44 200 000

76 487 025

المبلغ اإلجمالي
دون احتساب
الضرائب

4

1

4

1

1

1

2

1

1

1

2

13

3

4

1

1

3

4

5

3

1

2

عدد المتنافسين
عدد المتنافسين
المتوفرين على اإلذن
المتقدمين لطلبات
عروض قسم التموين بعرض الجزيئة في السوق

0.15

12.38

47.00

44.28

1.67

11.65

48.00

0.14

198.74

7000 6

18.75

السعر األدنى

0.48

12.38

47.00

44.28

1.67

11.65

49.00

0.14

198.74

700 6

20.50

السعر
األقصى

الجدول  :19مقارنة بين السعر األدنى والسعر األقصى لطلبات العروض (تصنيف حسب أهمية رقم المعامالت)

220%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

9%

نسبة المقارنة
بين السعر األدنى
والسعر األقصى

36%

19%

6%

0%

- 7%

- 7%

7%

17%

2%

12%

- 6%

نسبة المقارنة
بين السعر األدنى
والسعر التقديري
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2019/07

دواء دوسيتاكسيل من حجم 80
ملجم
أمبولة أو زجاجة

19 525

2019/12

دواء أميلوديبين من حجم  5كلجم حبة أو كبسولة

5 145 333

139 706
687

2019/02

هرمون اإلريثروبويتين ذي حجم
 4000حسب الوحدة الدولية

حبة از كبسولة

زجاجة دواء

707 107

زجاجة  +أمبولة

كلوميبرامين من حجم  75ملجم
ذي تحرير طبيعي أو متأخر

األنسولين البشري سريع المفعول
من حجم  100ميللتر حسب
الوحدة الدولية

دواء ميتفورمين من حجم 1000
ملجم

حبة

87 993 330

حبة أو كبسولة

101 823
050

203 785

2019/12

2019/02

2019/04

2019/12

دواء ميتفورمين من حجم 1000
ملجم

مرجع طلب
العروض

التسمية

الوحدة

الكمية

164.20

0.13

62.00

2.59

19.99

0.23

0.19

السعر التقديري
الوحدوي دون
احتساب الضرائب

12 496 000,00

12 573 601,83

13 042 240,00

13 326 412,47

13 859 297,20

14 078 932,80

14 255 227,00

المبلغ اإلجمالي
دون احتساب
الضرائب

1

4

4

1

2

3

3

7

18

4

1

2

7

7

عدد المتنافسين
عدد المتنافسين
المتوفرين على اإلذن
المتقدمين لطلبات
عروض قسم التموين بعرض الجزيئة في السوق

640.00

0.09

64.00

2.59

19.60

0.16

0.14

السعر األدنى

640.00

0.12

64.00

2.59

20.00

0.19

0.19

السعر
األقصى

0%

33%

0%

0%

2%

19%

36%

نسبة المقارنة
بين السعر األدنى
والسعر األقصى

290%

- 31%

3%

0%

- 2%

- 30%

- 26%

نسبة المقارنة
بين السعر األدنى
والسعر التقديري

الجدول ( 19تتمة) :مقارنة بين السعر األدنى والسعر األقصى لطلبات العروض (تصنيف حسب أهمية رقم المعامالت)
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يتبيــن مــن خــال المعطيــات الــواردة فــي الجــدول  ،20أن دخــول متنافســين جــدد مكــن مــن تحقيــق ،تخفيضــات هامــة
بلغــت ،خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى  ،2019نســبة  56%علــى مســتوى أداء ســعر األدويــة مــن قبــل مــن رســى
عليــه المــزاد .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،تظهــر المعطيــات الــواردة فــي الجــدول  22أن أســعار الجزيئــات الخاضعــة
لالحتــكار لــم تشــهد ،خــال نفــس الفتــرة ،أيــة تغييــرات جوهريــة مــن ســنة إلــى أخــرى ،ويعــزى ذلــك إلــى غيــاب شــروط
ممارســة المنافســة فــي الســوق.
كمــا تظهــر ،بيــن الفينــة واألخــرى ،حــاالت تشــهد فيهــا أســعار بعــض المنتجــات ارتفاعــا (مثــل مضــاد أســينوكومارول
للتخثــر وحمــض الترانيكســاميك) .وتجــدر اإلشــارة ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى أن السياســة الدوائيــة الوطنيــة ال تتضمــن
تدابيــر تــروم حــث المختبــرات المحليــة علــى عــرض األدويــة الجنيســة (المماثــات الحيويــة) التــي تحتــوي علــى جزيئــات
خاضعــة لالحتــكار فــي الســوق المغربيــة ،وهــو مــا ينعكــس ،بالتالــي ،علــى أســعار األدويــة بعــد خلــق أجــواء ممارســة
المنافســة.
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دواء كاربوبالتين من حجم  150ملجم يؤخذ عن
طريق الحقن

دواء كاربوبالتين من حجم  150ملجم يؤخذ عن
طريق الحقن

العامل الثامن لتخثر الدم من حجم  500حسب
الوحدة الدوية ويؤخذ عن طريق الحقن

العامل الثامن لتخثر الدم من حجم  250حسب
الوحدة الدوية ويؤخذ عن طريق الحقن

العامل الثامن لتخثر الدم من حجم 1000
حسب الوحدة الدوية ويؤخذ عن طريق الحقن

دواء إيماتينب من حجم  400ملجم يؤخذ على
شكل حبة أو كبسولة

دواء إيماتينب من حجم  100ملجم يؤخذ على
شكل حبة أو كبسولة

جسم ريتوكسيماب من حجم  500ملجم يؤخذ
عن طريق الحقن

جسم ريتوكسيماب من حجم  100ملجم يؤخذ
عن طريق الحقن

جسم مضاد تراستوزوماب من حجم  150ملجم
يؤخذ عن طريق الحقن

جسم مضاد بيفاسيزوماب من حجم  400ملجم
يؤخذ عن طريق الحقن

جسم مضاد بيفاسيزوماب من حجم  100ملجم
يؤخذ عن طريق الحقن

التسمية الدولية المشتركة  /الجرعات /
شكل الدواء

256.8

98.7

1 195,00

598,00

2 389,00

43

11.68

7 850,00

1 600,00

3 800,00

8 500,00

2 280,00

2016

4

4

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

246.6

96.2

33.99

8.99

7 850,00

1 600,00

2 795,00

8 500,00

2 280,00

215

82

980,00

490,00

1 960,00

27.90

8.10

4 000,00

1 000,00

4 000,00

1 000,00

المصدر :وزارة الصحة

عدد المؤسسات الصيدلية
الصناعية المتقدمة لنيل
الصفقات برسم 2016

2017

2018

200

75

875,00

442,50

1 740,00

27.90

8.10

3 900,00

1 000,00

2 300,00

4 000,00

1 000,00

2019

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

2

2

عدد المؤسسات الصيدلية
الصناعية المتقدمة لنيل
الصفقات برسم 2019

-22%

-24%

-27%

-26%

-27%

-35%

-31%

-50%

-38%

-39%

-53%

-56%

نسبة التطور الحاصل ما بين
 2016و2019

الجدول  :20تأثير المنافسة على أسعار بعض األدوية (معطيات قسم التموين)
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الجدول  :21تطور سعر تقديم األدوية الخاضعة لالحتكار
نسبة التطور ما
التسمية الدولية المشتركة  /الجرعات  /شكل الدواء السعر سنة  2016السعر سنة  2017السعر سنة  2018السعر سنة 2019
بين  2016و2019
دواء سالبيوتومول بنسبة  0.5%يستخدم كمحلول لالستنشاق عن
طريق البخاخ

17.57

17.57

17.57

17.57

0%

دواء فينورلبين بحجم  50ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

620.00

620.00

642.00

620.00

0%

دواء فينورلبين بحجم  10ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

105.00

105.00

120.00

105.00

0%

دواء فينورلبين بحجم  20ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

512.00

512.00

0%

دواء فينورلبين بحجم  30ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

750.00

750.00

0%

80.00

0%

مضاد حيوي الفانكوميسين من حجم  500ملجم يؤخذ عن طريق
الحقن

80.00

80.00

دواء فينبالستين من حجم  10ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

70.00

70.00

70.00

0%

دواء ثالثي الهيكسيفينيديل من حجم  5ملجم يؤخذ على شكل
حبة أو كبسولة

0.39

0.39

0.39

0.39

0%

وسيط تباين غير أيوني من حجم  300ملجم يؤخذ عن طريق
الحقن

61.10

59.18

59.18

59.18

- 3%

وسيط تباين غير أيوني من حجم  300ملجم يؤخذ عن طريق
الحقن

120.93

120.92

120.92

0%

دواء ميزوبروستول من حجم  200ميكروغرام يؤخذ على شكل
حبة أو كبسولة

2.05

2.05

2.05

2.05

0%

عقار ميسنا من حجم  400ملجم يؤخذ عن طريق الحقن

13.96

13.96

13.96

13.96

0%

دواء ليدوكائين بنسبة  2%يؤخذ عن طريق الحقن

9.63

9.63

9.63

9.63

0%

مضاد أسينوكومارول للتخثر من حجم  4ملجم يؤخذ على شكل
حبة أو كبسولة

1.12

1.12

1.25

12%

دواء أسيتازوالميد من حجم  250ملجم يؤخذ على شكل حبة

0.46

0.46

0%

حمض الترانيكساميك من حجم  500ملجم 5/ميللتر يؤخذ عن
طريق الحقن

6.64

7.33

10%

دواء أميودارون من حجم  200ملجم يؤخذ على شكل حبة

1.40

1.40

0%

المصدر :وزارة الصحة
يكشــف تحليــل ملخــص الصفقــات التــي أبرمهــا قســم التمويــن خــال األربــع ســنوات الماضيــة ( 2016و 2017و2019
و )2019أن الميزانيــة المرصــودة القتنــاء األدويــة تتفــاوت بشــكل كبيــر مــن ســنة إلــى أخــرى (إذ شــكلت ميزانيــة 2019
ضعــف ميزانيــة .)2018
ويــؤدي عــدم االســتقرار فــي الميزانيــة إلــى وقــوع حــاالت متكــررة مــن نفــاذ مخــزون األدويــة بالنســبة لبعــض المنتجــات
وانتهــاء صالحيــة أدويــة أخــرى ،ممــا يحــرم المواطــن ،الــذي يقصــد المستشــفى للعــاج ،مــن الولــوج إلــى األدويــة
الالزمــة ،ويضطــر إلــى شــرائها .وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،يتــم اإلشــعار بالميزانيــة المخصصــة لكــن ال يتــم صرفهــا.
وبالتالــي ،تشــكل الطلبيــات العموميــة الخاصــة باألدويــة ،فــي مثــل هــذه الظــروف ،عامــا يحــول دون النهــوض بالمنافســة
بيــن المختبــرات علــى النحــو األمثــل ،وتحســين ولــوج المواطنيــن إلــى األدويــة.
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 .VIتحليل تركيز سوق األدوية
يتبيــن مــن خــال تحليــل ســوق األدويــة فــي القطــاع الخــاص ،كمــا هــو وارد فــي الجــدول أدنــاه المتعلــق بحصــص ســوق كل
مختبــر خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2015إلــى  ،2019أن هــذه الســوق تتســم بعــدم التركيــز نظــرا لتقاســمها بيــن مجموعــة
مــن المختبــرات .وال يمتلــك المختبــر األول ( )Sothemaســوى  %11مــن حصــص الســوق الوطنيــة مــن حيــث قيمتهــا.
غيــر أن هــذا االســتنتاج يجــب أن يأخــذ بشــكل نســبي وبالتالــي مراعــاة تقســيم الســوق حســب الفئــات العالجيــة قصــد
تقييــم وضعيــة كل مؤسســة صيدليــة صناعيــة بنــاء علــى نــوع األدويــة التــي تصنعهــا ،واألمــراض التــي تعالجهــا.
الجدول  :22حصص سوق المختبرات الخمسة عشر األولى حسب أرقام معامالتها
2015

2019

اتجاهات الحصص

المؤسسة الصيدلية الصناعية

سوتيما

8%

%11

3%

مافار

8%

8%

0%

سانوفي أفينتس ماروك

6%

8%

2%

بوتي

6%

7%

1%

البروفان

8%

6%

2%

روش

8%

5%

- 3%

ج.س.ك

4%

4%

0%

فايزر

4%

4%

0%

بروموفارم

5%

4%

- 1%

فارما 5

4%

4%

0%

سانتيميديك

3%

3%

0%

نوفارتس فارما

3%

3%

0%

بايير ش.م

%4

%3

- 1%

كوبر فارما

%7

%2

- 5%

أفريك فار

%3

%2

- 1%

المصدر :وزارة الصحة
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طب العيون

مضادات االلتهاب

طب نفسي

والرقاء
علم الدم إ

مسكنات أ
اللم

أ
اليض والتغذية لمرضى السكري

طب الجهاز الهضمي

طب القلب وعلم أ
الوعية

عالجات السرطان وأدوية منبهة
للمناعة

اختصاص أ
المراض المعدية

المؤسسة الصيدلية
الصناعية

1%

0%

9%

4%

0%

1%

16 %

8%

19 %

2%

مافار

35 %

2%

14 %

10 %

6%

10 %

4%

4%

7%

10 %

سوثيما

22 %

8%

5%

7%

4%

7%

17 %

10 %

3%

7%

كوبر فارما

0%

21 %

12 %

14 %

9%

15 %

3%

13 %

1%

5%

سانوفي
أفينتس

8%

4%

8%

2%

38 %

15 %

3%

13 %

1%

5%

بوتي

0%

0%

1%

13 %

0%

0%

0%

0%

31 %

1%

المصدر :وزارة الصحة

3%

13 %

2%

1%

7%

25 %

7%

1%

1%

8%

البروفان

روش ش.م

0%

9%

0%

1%

11 %

4%

9%

0%

0%

11 %

فارما 5

0%

0%

3%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

15 %

ج.س.ك

1%

12 %

2%

1%

0%

5%

0%

7%

6%

0%

نوفارتس

13 %

1%

5%

2%

0%

2%

4%

1%

4%

3%

زنيت فارما

الجدول  :23حصة رقم معامالت المؤسسات الصيدلية الصناعية حسب الفئات العالجية الرئيسية

1%

0%

0%

18 %

5%

1%

1%

0%

2%

2%

بايير ش.م

0%

0%

0%

0%

0%

7%

0%

14 %

0%

0%

سرفيي

0%

0%

11 %

0%

0%

0%

1%

3%

1%

2%

سان فارما
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تكشــف المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه أن عــدة أطــراف متنافســة تمــارس أنشــطتها ذات الصلــة بالفئــات
العالجيــة الرئيســية فــي الســوق الوطنيــة بنســب متفاوتــة.
الجدول  :24تطور رقم معامالت الجزيئات الرئيسية المباعة في السوق المغربية (بمليون درهم)
التسمية الدولية المشتركة

رقم المعامالت المحقق
برسم 2019

معدل النمو السنوي

أموكسيسيلين

493

9%

فالسارتان

277

143 %

تراستوزوماب

271

10 %

أ
الوميبرازول

251

4%

الپاراسیتامول

230

5%

أموكسيسيلين

182

3%

الريثروبويتين ألفا
إ

175

48 %

ديكلوفيناك

172

-1 %

السيبروفلوكساسين

159

4%

بيفاسيزوماب

156

8%

بيرتوزوماب

137

142 %

إيزوميبرازول

131

14 %

ريتوكسيماب

130

0%

سيلدينافيل

126

4%

كلوريد الصوديوم

125

5%

الريثروبويتين بيتا
إ

122

18 %

بريدنيزولون

110

5%

إينوكسابارين

108

15 %

ليفونورغيستريل

105

13 %

لقاح أ
النفلونزا

102

218 %

المصدر :وزارة الصحة
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 .1مؤشر تركيز سوق األدوية في القطاع الخاص والصناعة الدوائية
تتحــدد نســبة تركيــز ســوق األدويــة فــي القطــاع الخــاص حســب معيــار  CR4فــي  ،%33وهــو مــا يعنــي أن المؤسســات
الصيدليــة الصناعيــة األربعــة األولــى تســتحوذ علــى نســبة  %33مــن الســوق حســب قيمتهــا .وال يمكــن اعتبــار ســوق
بهــذا الحجــم ،ويمــارس ضمنهــا  51فاعــا نشــاطهم ،بمثابــة ســوق مركــزة ذات درجــات عاليــة مــن الخطــورة .غيــر أنــه إذ
تطرقنــا بالتفصيــل إلــى الفئــات العالجيــة والجزيئــات ،فســنجد أن الســوق تتخــذ طابعــا شــبه احتــكاري وتنطــوي علــى
درجــة عاليــة مــن الخطــورة إزاء بعــض الفئــات العالجيــة والجزيئــات.
الجدول  :25نسبة التركيز حسب رقم المعامالت (نسبة التركيز محددة حسب معايير  CR4و CR8و)CR20
نسبة التركيز بناء على معيار CR4

نسبة التركيز بناء على معيار CR8

نسبة التركيز بناء علة معيار CR20

2015

%31

%54

%88

2016

%31

55%

%86

2017

%30

54 %

%85

2018

%31

%52

%82

2019

%33

%53

%82

السنة

المصدر :وزارة الصحة.
مالحظة :المعطيات الواردة أعاله تتعلق بـ  50مؤسسة صيدلية صناعية.
الجدول  :26نسبة التركيز حسب رقم المعامالت (نسبة التركيز محددة حسب معايير  CR4و CR8و)CR20
نسبة التركيز
بناء على معيار

نسبة التركيز
بناء على معيار

نسبة التركيز
بناء على معيار

2005

45 %

66 %

95 %

2015

2006

45 %

66 %

95 %

2016

35 %

2007

45 %

65 %

95 %

2017

36 %

58 %

2008

44 %

65 %

95 %

2018

35 %

58 %

89 %

2009

44 %

64 %

95 %

2019

35 %

59 %

88 %

السنة

CR4

CR8

CR20

السنة

نسبة التركيز
بناء على معيار

نسبة التركيز
بناء على معيار

نسبة التركيز
بناء على معيار

35 %

59 %

90 %

59 %

89 %
89 %

CR4

CR8

CR20

المصدر :وزارة الصحة
مالحظــة :تتعلــق المعطيــات مــا بيــن ســنتي  2005و 2009بـــ  40مؤسســة صيدليــة صناعيــة ،فيمــا ترتبــط المعطيــات
مــا بيــن  2015و 2019بـــ  45مؤسســة صيدليــة صناعيــة .
ســجلت نســب التركيــز ،مقارنــة مــع الفتــرة الممتــدة مــن  2005إلــى  ،2009تراجعــا طفيفــا .غيــر أنــه يمكــن اعتبــار
الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة بمثابــة ســوق غيــر مركــزة فــي إطارهــا الشــمولي ،لكنهــا تتســم باحتــكار فئــة قليلــة لبعــض
الفئــات العالجيــة والجزيئــات والوســائل التكنولوجيــة المســتعملة فــي صناعــة األدويــة .وتتشــكل هــذه الســوق مــن نــواة
تضــم العشــرات مــن المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة الوطنيــة والدوليــة ،التــي تهيمــن علــى الســوق مــن حيــث العديــد
مــن الجزيئــات والفئــات العالجيــة ،وتمــارس نشــاطها جنبــا إلــى جنــب مــع عــدد كبيــر مــن الفاعليــن الذيــن يتوفــرون علــى
حصــص ســوقية متوســطة أو ضئيلــة فقــط.
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الجدول  :27حصص سوق المختبرات الخمسة عشر األولى حسب أرقام معامالتها
المؤسسة الصيدلية الصناعية

2015

2019

اتجاهات الحصص

سوتيما

8%

11 %

3%

مافار

8%

8%

0%

سانوفي أفينتس ماروك

6%

8%

2%

بوتي

6%

7%

1%

البروفان

8%

6%

-2 %

روش

8%

5%

-3 %

ج.س.ك

4%

4%

0%

فايزر

4%

4%

0%

بروموفارم

5%

4%

-1 %

فارما 5

4%

4%

0%

سانتيميديك

3%

3%

0%

نوفارتس فارما

3%

3%

0%

بايير ش.م

4%

3%

-1 %

كوبر فارما

7%

2%

-5 %

أفريك فار

3%

2%

-1 %

المصدر :معطيات مديرية األدوية والصيدلة
الشكل  :5تقييم المنافسة في سوق األدوية بالقطاع العام حسب نسبة التركيز ومؤشر هرفندال – هيرشمان
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 .2رقم معامالت الفئات العالجية الرئيسية والجزيئات الرئيسية التي يتم بيعها في السوق المغربية
يخفــي عــدم تركيــز ســوق األدويــة العالميــة ،وطريقــة احتســابها بنــاء علــى نســب التركيــز ومؤشــر هرفنــدال – هيرشــمان،
حقيقــة مفادهــا أن الســوق المغربيــة تتخــذ طابعــا مركــزا إزاء بعــض الفئــات العالجيــة والجزيئــات .ويؤكــد الجــدول
والرســم البيانــي التالييــن صحــة هــذه الحقائــق:
الجدول  :28تطور رقم معامالت الجزيئات الرئيسية المباعة في السوق المغربية (بمليون درهم)
رقم المعامالت
برسم 2015

رقم المعامالت
برسم 2016

رقم المعامالت
برسم 2017

رقم المعامالت
برسم 2018

رقم المعامالت
برسم 2019

التطور
الحاصل ما بين
 2015و2019

1 388

1 526

1 490

1 601

1 651

19 %

عالجات السرطان وأدوية منبهة
للمناعة
طب القلب وعلم أ
الوعية

751

919

971

1 325

1 440

92 %

718

828

913

999

1 274

78 %

طب الجهاز الهضمي

745

915

906

985

897

20 %

والرقاء
علم الدم إ

448

474

534

614

833

86 %

أ
اليض والتغذية لمرضى السكري

612

728

702

745

772

26 %

مسكنات أ
اللم

546

623

578

633

622

14 %

الطب النفسي

376

477

504

482

546

45 %

مضادات االلتهاب

428

497

493

476

498

16 %

طب الروماتزم

259

278

286

380

441

70 %

طب الجلد

345

360

372

373

401

16 %

طب النساء

265

314

302

367

400

51 %

طب الرئة

342

358

361

342

385

13 %

طب العيون

270

348

393

403

330

22 %

لقاحات
طب أ
العصاب

54

247

257

263

300

457 %

178

221

239

291

277

56 %

طب المسالك البولية وطب
أمراض الكلي

206

229

242

259

277

35 %

طب الغدد الصم والهرمونات

233

246

278

276

269

15 %

تركيز غسيل الكلي

129

160

159

215

242

87 %

محاليل وريدية

146

150

148

155

172

18 %

الفئة العالجية

اختصاص أ
المراض المعدية

المصدر :وزارة الصحة
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طب العيون

مضادات االلتهاب

طب نفسي

والرقاء
علم الدم إ

مسكنات أ
اللم

أ
اليض والتغذية لمرضى
السكري

طب الجهاز الهضمي

طب القلب وعلم أ
الوعية

عالجات السرطان وأدوية منبهة
للمناعة

اختصاص أ
المراض المعدية

المؤسسة الصيدلية
الصناعية

1%

0%

9%

4%

0%

1%

16 %

8%

19 %

2%

مافار

35 %

2%

14 %

10 %

6%

10 %

4%

4%

7%

10 %

سوتيما

22 %

8%

5%

7%

4%

7%

17 %

10 %

3%

7%

كوبر فارما

0%

21 %

12 %

14 %

9%

15 %

3%

13 %

1%

5%

سانوفي أفينتس

8%

4%

8%

2%

38 %

6%

5%

7%

0%

5%

بوتي

0%

0%

1%

13 %

0%

0%

0%

0%

31 %

1%

المصدر :وزارة الصحة

3%

13 %

2%

1%

7%

25 %

7%

1%

1%

8%

البروفان

روش

0%

9%

0%

1%

11 %

4%

9%

0%

0%

11 %

فارما 5

0%

0%

3%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

15 %

ج.س.ك

1%

12 %

2%

1%

0%

5%

0%

7%

6%

0%

نوفارتس

13 %

1%

5%

2%

0%

2%

4%

1%

4%

3%

زينيت فارما

الجدول  :29حصة رقم معامالت المؤسسات الصيدلية الصناعية حسب الفئات العالجية الرئيسية

1%

0%

0%

18 %

5%

1%

1%

0%

2%

2%

بايير

0%

0%

0%

0%

0%

7%

0%

14 %

0%

0%

سيرفيي

0%

0%

11 %

0%

0%

0%

1%

3%

1%

2%

سان فارما
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تكشــف المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه أن عــدة أطــراف متنافســة تمــارس أنشــطتها ذات الصلــة بالفئــات
العالجيــة الرئيســية فــي الســوق الوطنيــة بنســب متفاوتــة.
الجدول  :30تطور رقم معامالت الجزيئات الرئيسية المباعة في السوق المغربية (بمليون درهم)
رقم المعامالت المحقق برسم 2019

معدل النمو السنوي

التسمية الدولية المشتركة

أموكسيسيلين

493

9%

فالسارتان

277

143 %

تراستوزوماب
أ
الوميبرازول

271

10 %

251

4%

الپاراسیتامول

230

5%

أموكسيسيلين

182

3%

الريثروبويتين ألفا
إ

175

48 %

ديكلوفيناك

172

-1 %

السيبروفلوكساسين

159

4%

بيفاسيزوماب

156

8%

بيرتوزوماب

137

142 %

إيزوميبرازول

131

14 %

ريتوكسيماب

130

0%

سيلدينافيل

126

4%

كلوريد الصوديوم

125

5%

الريثروبويتين بيتا
إ

122

18 %

بريدنيزولون

110

5%

إينوكسابارين

108

15 %

ليفونورغيستريل
لقاح أ
النفلونزا

105

13 %

102

218 %

المصدر :وزارة الصحة
يبلــغ عــدد الجزيئــات التــي تســوقها المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة بالمغــرب  1050جزيئــة ،وتغطــي جــل الفئــات
العالجيــة المشــار إليهــا عــادة فــي ملفــات التحمــل الخاصــة باألمــراض الحــادة والمزمنــة.
وخالفــا ألرقــام الســوق العالميــة ،التــي كشــفت عــن الطابــع الغيــر مركــز لســوق األدويــة فــي القطــاع الخــاص ،أســفرت
الدراســة المنجــزة حــول تركيــز الفئــات العالجيــة الرئيســية والجزيئــات عــن األرقــام والنتائــج الرئيســية التاليــة:
● تعكــس بعــض الفئــات العالجيــة ســوقا خاليــة مــن المخاطــر ،مــن بينهــا العالجــات المتعلقــة باألمــراض المعديــة
(المضــادات الحيويــة) وطــب القلــب (أدويــة ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب)؛
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● تشــكل الفئــات العالجيــة األخــرى جــزءا مــن منطقــة اليقظــة المتوســطة ،مثــل العالجــات المرتبطــة بأمــراض
الروماتيــزم والغــدد الصمــاء والســكري؛
● ثمــة فئــات عالجيــة أخــرى تنــدرج فــي إطــار منطقــة اليقظــة المرتفعــة ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لعالجــات
الســرطان والخاليــا الســامة ومســكنات األلــم؛
● أخيــرا هنــاك فئــات عالجيــة تشــكل جــزءا مــن ســوق احتكاريــة وتقتضــي تتبعــا دقيقــا للغايــة ،مثلمــا هــو الحــال
بالنســبة لســوق اللقاحــات وســوق المنتجــات المتعلقــة بالتشــخيص (وســيط تبايــن).
وضمــن اإلطــار ذاتــه ،ثمــة نمــاذج عــن الجزيئــات التــي تشــكل جــزءا مــن أفضــل الجزيئــات العشــرة المباعــة فــي المغــرب
حســب طبيعــة الســوق ،يمكــن إجمالهــا علــى النحــو اآلتــي:
● جزيئــات تتســم باالحتــكار وتســجل رقــم معامــات مرتفــع كمــا هــو الحــال بالنســبة ألدويــة تراســتوزوماب
وريتوكســيماب وبيفاســيزوماب واإلريثروبويتيــن وإنترفيــرون بيتــا وأداليمومــاب وبيرتوزومــاب وبعــض اللقاحــات.
وتشــكل هــذه الجزيئــات  %10مــن رقــم المعامــات فــي ســوق األدويــة بالقطــاع الخــاص ،وتســوقها  4إلــى  5مؤسســات
صيدليــة صناعيــة .ويشــكل دواء الپاراســیتامول حالــة اســتثنائية ،غيــر أن الســوق التــي تبــاع فيــه هــذه الجزيئــة تتخــذ
طابعــا مركــزا للغايــة بســبب ســمعة عالمــة تجاريــة وحيــدة (دواء دوليبــران الــذي يبــاع بســعر  15.80درهــم)؛
● جزيئــات تنــدرج فــي إطــار منطقــة اليقظــة المتوســطة والمرتفعــة كمــا هــو الحــال بالنســبة ألدويــة إيزوميبــرازول
وأموكسيســيلين/حمض كالفوالنيــك وديكلوفينــاك والسيبروفلوكساســين وبريدنيزولــون .وتعمــل عــدة مؤسســات
صيدليــة صناعيــة علــى تســويق هــذه الجزيئــات ،لكنهــا ترتكــز فــي يــد مؤسســتين إلــى ثــاث مؤسســات صيدليــة؛
● جزيئــات تنتمــي إلــى المنطقــة الخاليــة مــن المخاطــر كمــا هــو الحــال بالنســبة لــدواء األوميبــرازول حيــث تتقاســم
المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ســوق بيــع هــذا الــدواء.
الشــكل  :6تقييم المنافســة في ســوق األدوية المســتعملة لعالج أمراض الروماتيزم حســب معيار  CR4ومؤشــر
هرفنــدال – هيرشــمان (رقــم المعامــات يعــادل  441مليــون درهــم)

الشــكل  :7تقييم المنافســة في ســوق األدوية المســتعملة لعالج األمراض المعدية حســب معيار  CR4ومؤشــر
هرفنــدال – هيرشــمان (رقــم المعامــات يعــادل  1651مليــون درهــم)
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الشــكل  :8تقييــم المنافســة فــي ســوق األدويــة المســتعملة لعــاج الســرطان وأدويــة منبهــة للمناعــة حســب معيــار CR4
ومؤشــر هرفنــدال – هيرشــمان (رقــم المعامــات يعــادل  1440مليــون درهــم)

الشكل  :9تقييم المنافسة في سوق األدوية المستعملة للتشخيص حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان
(رقم المعامالت يعادل  81مليون درهم)

الشكل  :10تقييم المنافسة في سوق األدوية المستعملة لعالج الغدد الصماء وأمراض السكري حسب معيار CR4
ومؤشر هرفندال – هيرشمان (رقم المعامالت يعادل  269مليون درهم)

الشــكل  :11تقييم المنافســة في ســوق األدوية المســتعملة للقاحات حســب معيار  CR4ومؤشــر هرفندال – هيرشــمان
(رقــم المعامــات يعــادل  300مليــون درهــم)
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الشــكل  :12تقييــم المنافســة فــي ســوق األدويــة المســتعملة لعــاج أمــراض القلــب حســب معيــار  CR4ومؤشــر
هرفنــدال – هيرشــمان (رقــم المعامــات يعــادل  1274مليــون درهــم)

الشــكل  :13تقييــم المنافســة فــي ســوق أدويــة أموكسيســيلين/حمض كالفوالنيــك حســب معيــار  CR4ومؤشــر
هرفنــدال – هيرشــمان (رقــم المعامــات يعــادل  493مليــون درهــم)

الشكل  :14تقييم المنافسة في سوق أدوية األوميبرازول حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان
(رقم المعامالت يعادل  251مليون درهم)

الشكل  :15تقييم المنافسة في سوق أدوية الپاراسیتامول حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان (رقم
المعامالت يعادل  230مليون درهم)

77

رأي مجلس المنافســة عدد ر20/4/

الشكل  :16تقييم المنافسة في سوق أدوية السيبروفلوكساسين حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان (رقم
المعامالت يعادل  159مليون درهم)

الشكل  :17تقييم المنافسة في سوق أدوية إيزوميبرازول حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان (رقم
المعامالت يعادل  131مليون درهم)

الشكل  :18تقييم المنافسة في سوق أدوية بريدنيزولون حسب معيار  CR4ومؤشر هرفندال – هيرشمان
(رقم المعامالت يعادل  110ماليين درهم)
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 .VIIإشكالية شفافية نظام استرجاع مصاريف األدوية متأثرة بتغطية صحية غير معممة
منــذ دخــول نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض حيز التنفيذ ســنة  ،2005عملت الدولة على إرســاء مســطرة
جديــدة للتعويــض عــن األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،والمحــددة بموجــب المرســوم رقــم  2.05.733الصــادر فــي
 11مــن جمــادى اآلخــرة  1426الموافــق لـــ  18يوليــو  2005بتطبيــق القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة
األساســية .26وتســتند هــذه المســطرة إلــى عنصريــن أساســيين يتثمــان فــي الخدمــة الطبيــة المقدمــة 27وتحســين
الخدمــة الطبيــة المقدمــة للــدواء.28
يتــم إرجــاع أو تحمــل مصاريــف أي مســتحضر مــن المســتحضرات الصيدليــة علــى أســاس التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة
المالئمــة لثمــن البيــع للعمــوم أو ثمــن البيــع بالمستشــفى بالنســبة للــدواء الجنيــس أو المســتحضر المرجعــي فــي حالــة
وجــوده.
وبنــاء علــى المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المرســوم المذكــور أعــاه ،يتعيــن علــى المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة،
التــي ترغــب فــي إدراج األدويــة التــي تســتغلها ضمــن دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،29تقديــم طلــب لــدى
الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي عــن طريــق إيــداع ملــف فــي هــذا الشــأن ،مرفــق بالتبريــرات العلميــة.
وتقــوم الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،عمــا بأحــكام المــادة  8مــن المرســوم رقــم  2.05.733المشــار إليــه أعــاه،
بعــرض الملــف علــى أنظــار لجنــة الشــفافية .وهــي لجنــة علميــة أحدثــت ســنة  2012ويخضــع ســيرها لنظــام داخلــي.
وتكمــن مهمتهــا الرئيســية فــي إدراج أو ســحب مســتحضرات طبيــة مــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا برســم
التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض.
وتبــت اللجنــة فــي مجمــوع الملفــات الموجهــة إليهــا ،وتقــدم رأيهــا إلــى الوكالــة بشــأن الخدمــة الطبيــة و /أو تحســين
الخدمــة الطبيــة المقدمــة لــدواء ســبق أن حصــل علــى الترخيــص للعــرض فــي الســوق ،وذلــك مــن أجــل إدراجــه أو ســحبه
مــن قائمــة األدويــة المعــوض عنهــا برســم نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض.
وترســل الملفــات ،بعــد دراســتها مــن قبــل لجنــة الشــفافية ،إلــى لجنــة التقييــم االقتصــادي والمالــي للمــواد الطبيــة
للدارســة .وتضطلــع هــذه األخيــرة بالمهــام التاليــة:
● دراســة األثــر االقتصــادي والمالــي لألدويــة التــي وافقــت لجنــة الشــفافية علــى الخدمــة الطبيــة المقدمــة المتعلقــة
بهــا ،وذلــك مــن أجــل إدراجهــا فــي الئحــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا؛
● تحليــل األثــر االقتصــادي والمالــي مــن حيــث المكاســب لألدويــة التــي ســيتم ســحبها مــن الئحــة المســتحضرات
الطبيــة بعــد إعــادة تقييمهــا مــن قبــل لجنــة الشــفافية؛
● التقييــم والتحييــن المســتمر لقائمــة المــواد الطبيــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا برســم التأميــن اإلجبــاري األساســي
عــن المــرض.
 26اجلريدة الرسمية عدد  5344الصادرة يف  12رجب  18( 1426غشت .)2005
 27تعــد اخلدمــة الطبيــة املقدمــة ( )SMRاملعيــار املســتعمل يف مجــال الصحــة العموميــة قصــد تصنيــف األدويــة أو املســتلزمات الطبيــة حســب فوائدهــا يف العــاج
والتشــخيص .وتســتعني الهيئــات الصحيــة بهــذا املعيــار لتحديــد مقــدار التعويــض.
 28يشــير مفهــوم «حتســن اخلدمــة الطبيــة املقدمــة» ( )ASMRإلــى مســاهمات عالجيــة جديــدة تنضــاف إلــى العالجــات املتاحــة فعليــا ،وتنقســم إلــى «عالجــات
رئيســية مــن املســتوى األول» و«عالجــات ثانويــة مــن املســتوى الرابــع» .وتشــير التحســينات العالجيــة مــن املســتوى اخلامــس (مبعنــى عــدم وجــود مــا يفيــد حتســن
اخلدمــة الطبيــة املقدمــة) إلــى «غيــاب تقــدم مــن حيــث العــاج».
 29يضــم دليــل األدويــة املقبــول ارجــاع مصاريفهــا املــواد احليويــة لألدويــة احملــددة بالتســميات الدوليــة املشــتركة املتعلقــة بهــا أو التســميات الدوليــة املشــتركة الــواردة
يف قــراري وزيــر الصحــة رقمــي  3208-15و.179-16
يتــم عــرض هــذه التســميات الدوليــة املشــتركة يف دليــل األدويــة املقبــول ارجــاع مصاريفهــا مــن خــال ضمهــا لألســماء التجاريــة لألدويــة كمــا هــي موجــودة يف الســوق
عــاوة علــى املعلومــات اإلضافيــة الهامــة كاجلرعــة والتقــدمي والفئــة العالجيــة وثمــن البيــع العمومــي والثمــن الــذي يتــم علــى أساســه التعويــض.
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ويعــرض الملــف ،بعــد رأي إيجابــي مــن قبــل لجنــة التقييــم االقتصــادي والمالــي ،علــى أنظــار وزيــر الصحــة قصــد
المصادقــة عليــه واتخــاذ قــرار إدراجــه ضمــن دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا.
ثــم تأتــي فــي المقــام األخيــر لجنــة الخبــراء التــي تنــاط بهــا مهمــة البــت فــي طلبــات اســترجاع مصاريــف األدويــة المكلفــة
والمبتكــرة الغيــر متوفــرة فــي الســوق المغربيــة ،أو التــي حصلــت علــى اإلذن بالعــرض فــي الســوق ضمــن إطــار مختلــف
أو وفقــا لشــروط اســتعمال غيــر متطابقــة لــإذن الممنــوح للعــرض فــي الســوق.
يمكن االطالع على جدول تركيبي يلخص نظام قبول إرجاع مصاريف األدوية في الملحق.
ويوضح الرسم البياني التالي حصيلة عمليات قبول إرجاع مصاريف األدوية:
الرسم البياني  :16تطور عدد األدوية المقبول إرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض

المصدر :الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
فمنــذ دخــول نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض حيــز التنفيــذ ،تعــززت قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع
مصاريفهــا بمســتحضرات جديــدة ،إذ انتقلــت مــن  1001دواء ســنة  2006إلــى أزيــد مــن  4374دواء ســنة .2019
وتمثــل األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا حوالــي  %59مــن األدويــة المســجلة مــن قبــل وزارة الصحــة ( 7394دواء).
ويوضــح الجــدول التالــي توزيــع األدويــة الجنيســة واألصليــة:
الجدول  :31عدد األدوية المقبول إرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض وحسب نوعها
دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع
مصاريفهــا

األدوية المقبول إرجاع مصاريفها
العدد

النسبة المئوية

2839

65 %

1535

أ
الدوية المماثلة الحيوية

35 %

-

0%

مستحضرات غير محددة

-

0%

4374

100 %

أ
الدوية الجنيسة
الدوية أ
أ
الصلية

المجموع

المصدر :الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي
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يتبيــن مــن خــال تحليــل وضعيــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا أن نســبة األدويــة المعروضــة فــي الســوق وغيــر
القابلــة لالســترداد تناهــز  ،%41وهــو مــا يشــكل عائقــا ماليــا يحــول دون ولــوج المريــض إلــى الــدواء ،علمــا أنــه يتحمــل
فــي األصــل جــزءا مــن نفقاتــه الطبيــة التــي تبلــغ حوالــي .%49
إضافــة إلــى ذلــك ،يتوقــف مقتــرح تســجيل دواء جديــد ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا علــى إرادة
المؤسســة الصيدليــة ،التــي تتمتــع بحريــة الحســم فــي طبيعــة الــدواء المــراد تســجيله ،بصــرف النظــر عــن الحاجيــات
العالجيــة أو الوبائيــة للمؤمنيــن المنخرطيــن فــي نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض ،فــي حين أن الســلطات
العموميــة يجــب أن تتوفــر علــى حــق تســجيل األدويــة التــي تراهــا ذات أهميــة بالنســبة لصحــة المريــض ،وهــو مــا يمثــل
حاجــزا أمــام ولــوج المرضــى إلــى األدويــة ،والنهــوض بشــروط المنافســة بيــن شــركات األدويــة.
مــن جهــة أخــرى ،تضــم الصناعــة الدوائيــة ممثليــن عنهــا فــي لجنــة الشــفافية التابعــة للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي
دون تحديــد عددهــم ،وتمتلــك حــق التصويــت .وهــو مــا يجعــل اســتقالليتها وحيادهــا فــي اتخــاذ القــرارات علــى المحــك
نظــرا لتضــارب المصالــح.
ويشــكل انعــدام الترابــط بيــن مســطرة قبــول التعويــض وتحديــد الســعر (الفاصــل الزمنــي بيــن المســطرتين) آخــر
اإلكراهــات التــي تنعكــس ســلبا علــى ولــوج المرضــى إلــى األدويــة ،وتســاهم فــي إضعــاف المنافســة بيــن المختبــرات .كمــا
تحــول دون تمكيــن الســلطات العموميــة مــن اآلليــات التــي تؤهلهــا لفــرض شــروط المنافســة بيــن الشــركات المصنعــة،
وتخفيــض أســعار األدويــة ذات اإلقبــال الكبيــر.30
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اآلجــال المطلوبــة للبــت فــي طلبــات إدراج مســتحضر جديــد ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول
إرجــاع مصاريفهــا ،والتــي تتــراوح مــا بيــن  12إلــى  18شــهرا ،تشــكل أحــد مظاهــر محدوديــة نظــام التعويــض.
بالتأكيــد ،يشــكل نظــام التعويــض عــن مصاريــف األدويــة وســيلة ال محيــد عنهــا لتعزيــز شــروط ممارســة المنافســة ،وذلــك
عبــر تخفيــض أســعار األدويــة بشــكل مباشــر أثنــاء التفــاوض حــول التعويــض أو بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول تحمــل
مصاريــف تكافــؤ عالجــي جديــد .غيــر أن التأخــر فــي معالجــة الملفــات مــن هــذا النــوع ،نتيجــة للقوانيــن التنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل ،والفاصــل الزمنــي بيــن مســطرة قبــول التعويــض وتحديــد مقــداره يشــكل عقبــة رئيســية يحــول دون
تحقيــق األهــداف المتوخــاة.
كل هذه العوامل ساهمت في تدني مستوى استهالك األدوية على الصعيد الوطني.

 .VIIIنمــط تحديــد أســعار األدويــة ال يســاهم فــي تحقيــق نتائــج ذات وقــع ملمــوس علــى ولــوج
المواطنيــن إلــى األدويــة
 .1تحديد أسعار األدوية
ال يحــدد ثمــن األدويــة حســب قانــون العــرض والطلــب ،كمــا هــو الحــال بالنســبة ألي منتــوج ،بــل يعهــد إلــى اإلدارة مهمــة
تحديــده طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،الــذي
يحــدد قائمــة الســلع والمنتجــات والخدمــات المقننــة أســعارها.
وفــي هــذا الســياق ،تنــص المــادة  17مــن مدونــة األدويــة والصيدلــة علــى أن ســعر بيــع األدويــة المصنعــة محليــا أو
المســتوردة للعمــوم يظــل محــددا مــن لــدن وزارة الصحــة ،وفقــا للشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المرســوم
رقــم  2.13.852الصــادر فــي  14مــن صفــر  1435الموافــق لـــ  18ديســمبر  2013يتعلــق بشــروط وكيفيــات تحديــد ســعر
بيــع األدويــة المصنعــة محليــا أو المســتوردة للعمــوم.31
 30يتكــون أعضــاء جلنــة الشــفافية ،كمــا هــو منصــوص عليــه يف نظامهــا الداخلــي ،مــن املديــر العــام للوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي ،وممثــل عــن الصنــدوق الوطنــي
ملنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،املشــار إليــه حاليــا «بالصنــدوق الوطنــي للتأمــن الصحــي» ،وممثــل عــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،وممثــل عــن وزارة
الصحــة ،وممثلــن عــن الهيئــات الصناعيــة الدوائيــة (دون حتديــد أعاداهــم) ،وممثــل عــن اجلمعيــة املغربيــة ملهنيــي املســتلزمات الطبيــة.
 31اجلريدة الرسمية عدد  6218الصادرة يف  29صفر  2( 1435يناير .)2014
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وارتباطــا بهــذا الموضــوع ،يتعيــن علــى المؤسســة الصيدليــة الصناعيــة ،التــي حصلــت علــى اإلذن بعــرض منتجاتهــا فــي
الســوق ،تقديــم طلــب جديــد مــن أجــل تحديــد ســعر الــدواء المــراد تســويقه ،طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي
المرســوم الســالف الذكــر.
وثمــة ثالثــة عناصــر يجــب مراعاتهــا أثنــاء احتســاب ســعر البيــع للعمــوم مــن قبــل وزارة الصحــة ،أتــى فــي مقدمتهــا
ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم ،32وهوامــش الربــح لفائــدة المؤسســة الصيدليــة الصناعيــة الموزعــة بالجملــة
والصيدلــي ،والضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد االقتضــاء (والمحــددة فــي نســبة .)%7
ويحــدد ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم لــدواء أصلــي (المصنــع محليــا أو المســتورد) مــن قبــل وزارة الصحــة
عقــب إجــراء تحليــل مقــارن للســعر المماثــل الخــاص بنفــس األدويــة فــي البلــدان التــي تــم اختيارهــا إلجــراء الدراســات
المقارنــة المرجعيــة ،وهــي فرنســا وإســبانيا والبرتغــال وبلجيــكا والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا .ويتمثــل ســعر
المصنــع دون احتســاب الرســوم فــي أدنــى ســعر مــن أســعار المصنــع دون احتســاب الرســوم المأخــوذ بــه فــي البلــدان
المرجعيــة بالنســبة لــدواء يعــرض فــي الســوق ألول مــرة ،وبعــد تحويلــه إلــى الدرهــم المغربــي .وإذا كان الــدواء غيــر
مســوق فــي أي بلــد مــن البلــدان المذكــورة ،باســتثناء بلــد المنشــأ ،فــإن ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم يســاوي
ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم لبلــد المنشــأ بعــد تحويلــه إلــى الدرهــم المغربــي.
ويضاف هامش ربح بنسبة  %10للموردين بالنسبة للمنتجات المستوردة (مصاريف اإليصال والرسوم الجمركية).
وتحــدد هوامــش ربــح المؤسســة الصيدليــة الموزعــة بالجملــة والصيدلــي المطبقــة علــى ســعر المصنــع دون احتســاب
الرســوم ،حســب أقســام األســعار الــواردة أســفله:

سعر المصنع دون
احتساب الرسوم لألدوية
األصلية PFHT

هامش ربح الصيدلي

هامش ربح الموزع
بالجملة

القيمة الجزافية
للصيدلي

القيمة الجزافية للموزع
بالجملة

PFHT < 166

57 %

11 %

-

-

166 < PFHT < 588

47 %

11 %

-

-

588 < PFHT < 1766

-

2%

300

-

PFHT > 1766

-

2%

400

-

يجب أن يكون سعر بيع الدواء الجنيس للعموم أقل من نظيره المتعلق بالدواء األصلي.

 32سعر املصنع دون احتساب الرسوم هو سعر البيع من قبل مؤسسة صيدلية صناعية.
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وتخضــع أســعار األدويــة للمراجعــة ،عنــد انخفاضهــا أو ارتفاعهــا ،إمــا فــي حالــة تجديــد اإلذن بالعــرض فــي الســوق،
بنــاء علــى طلــب مــن المختبــر المعنــي ،وعنــد انخفــاض أســعار األدويــة فــي البلــدان المرجعيــة أو فــي حالــة إعفــاء الــدواء
المعنــي مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
ويقبــل طلــب الزيــادة فــي الســعر كنتيجــة الرتفــاع ســعر المصنــع دون احتســاب الرســوم الســارية فــي البلــدان المرجعيــة
علــى وجــه الخصــوص.
ويتعيــن علــى المختبــر الراغــب فــي إدراج منتوجــه ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا مــن قبــل الصناديــق
االجتماعيــة ،بعــد تحديــد ســعر بيــع الــدواء للعمــوم ،تقديــم طلــب جديــد وإيداعــه لــدى الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحي.

 .2تأثير اإلصالح على أسعار األدوية
أقدمــت وزارة الصحــة ،فــي عــدة مناســبات ومنــذ دخــول المرســوم الجديــد المتعلــق بتحديــد أســعار األدويــة حيــز التنفيــذ
ســنة  ،2014علــى تنزيــل تخفيضــات فــي األســعار ،همــت أزيــد مــن  1591دواء ،أي مــا يعــادل  %21.50مــن األدويــة التــي
يتــم تســويقها .33واســتهدفت التخفيضــات حوالــي  %60مــن األســعار األصليــة و %40مــن االدويــة الجنيســة.
الجدول  :32توزيع التخفيضات في األسعار حسب نوع األدوية
عدد التخفيضات

نسبة التخفيضات

نوع األدوية
الدوية أ
أ
الصلية

954

60 %

أ
الدوية الجنيسة

637

40 %

1591

100 %

المجموع

المصدر :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الرسم البياني  :17توزيع التخفيضات في األسعار حسب نوع األدوية

المصدر :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 33حسب املعطيات املتوصل بها من لدن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
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وتتوزع األدوية التي سجلت انخفاضا في أسعارها حسب أقسام األسعار على الشكل التالي:
الجدول  :33توزيع التخفيضات في األسعار حسب نوع األدوية
عدد األدوية

أقسام أسعار البيع

نسبة التخفيض في المتوسط

< =  15درهما

7

9%

30 – 15

45

15 %

70 – 30

253

17 %

150 – 70

362

25 %

300 – 150

362

21 %

700 – 300

283

14 %

> =  700درهم

279

22 %

1 591

21 %

المجموع

المصدر :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يتضــح مــن خــال الجــدول أعــاه ،الــذي يرصــد وضعيــة التخفيضــات فــي أســعار األدويــة ،أن نســبة التخفيــض فــي
المتوســط بلغــت حوالــي  ،%21فــي حيــن وصلــت نســبة التخفيــض فــي المتوســط األكثــر أهميــة إلــى  ،%25وهمــت
األدويــة التــي تتــراوح أســعارها مــا بيــن  70إلــى  150درهمــا.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى نســبة متوســط التخفيضــات اإلجمالــي بالنســبة لألدويــة التــي يتجــاوز ســعرها مبلــغ  700درهــم
بلغــت  ،%22مقارنــة مــع نســبة  %9مــن التخفيضــات التــي همــت األدويــة التــي ال يتجــاوز ســعرها مبلــغ  15درهمــا ،ويبلــغ
عددهــا  7أدويــة.
وتتوزع التخفيضات حسب نوع األدوية واسم المختبر الذي يقوم بإنتاجها على الشكل التالي:
الجدول  :34األدوية التي سجلت انخفاضا في أسعار البيع :األدوية الجنيسة  /األصلية
نسبة التخفيضات المسجلة

عدد األدوية
أدوية غير مقبول

أدوية مقبول

إرجاع مصاريفها

إرجاع مصاريفها

األدوية الجنيسة

62

507

569

األدوية األصلية

271

751

1 022

14 %

المجموع

333

1 258

1 591

14 %

المجموع

أدوية غير مقبول

أدوية مقبول

إرجاع مصاريفها

إرجاع مصاريفها

11 %

25 %

24 %

22 %

21 %

23 %

21 %

المصدر :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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الجدول  :35توزيع األدوية التي سجلت انخفاضا في أسعار البيع حسب اسم المختبر الذي يقوم بإنتاجها
عدد األدوية

نسبة التخفيض

اسم المختبر
مافار

167

24 %

ج.س.ك

129

23 %

أفينتس

123

26 %

سوتيما

112

28 %

فايزر

101

12 %

البروفان

96

9%

كوبر ماروك

75

18 %

أفريك فار

70

20 %

سانتميديك

65

26 %

م.س.د

58

36 %

ب.ه.إ

55

24 %

بروموفارم

47

22 %

ب.ه.س

46

12 %

نوفارتيس

46

10 %

فارما 5

37

17 %

جينفارما

33

37 %

روش

33

14 %

بوليميديك

31

37 %

كالينسيا

30

25 %

زينيت فارما

29

7%

إبيرما

28

16 %

ستيريفارما

27

15 %

مختبرات أخرى

153

17 %

1 591

21 %

المجموع

المصدر :الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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يتبيــن ممــا ســبق أن نتائــج إصــاح نظــام تحديــد أســعار األدويــة لــم تكــن فــي مســتوى التطلعــات ،ألن التخفيضــات
المطبقــة همــت فقــط  %21.50مــن األدويــة المعروضــة فــي الســوق ،ولــم تتجــاوز نســبة متوســط التخفيضــات .%21
وبنــاء عليــه ،وعلــى الرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة التــي حققهــا فــي مجــال ضمــان شــفافية عمليــات احتســاب أســعار
البيــع للعمــوم ،إال أن اإلصــاح المذكــور أعــاه مــا زالــت تعتريــه العديــد مــن مكامــن الضعــف التــي تنعكــس ســلبا علــى
الســير العــادي لســوق األدويــة ومســتويات أســعار البيــع للعمــوم الجــاري بهــا العمــل .ويتعلــق األمــر أساســا بأوجــه القصــور
التاليــة:
 1.2البلدان المرجعية :خيار في غير محله
تســتند الكيفيــات الجديــدة المعمــول بهــا لتحديــد أســعار األدويــة إلــى تحليــل مقــارن ألســعار المصنــع دون احتســاب
الرســوم فــي البلــدان المرجعيــة المأخــوذ بهــا ،وتتمثــل فــي فرنســا وإســبانيا وبلجيــكا والبرتغــال والمملكــة العربيــة
الســعودية وتركيــا .ويظهــر مــن خــال هــذا التحليــل أنــه ال يمكــن إجــراء المقارنــة علــى أســاس مرجعــي بيــن المغــرب
والبلــدان المختــارة ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو مــن حيــث النظــام الصحــي ،نظــرا للفجــوة الكبيــرة بيــن الطرفيــن
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:
الجدول  :36مؤشرات على الثروة واقتصاد الصحة في البلدان المرجعية
النفقات الصحية الحالية
الناتج الداخلي اإلجمالي
عدد السكان
حسب تعادل القدرة
للفرد/تعادل القدرة
بالماليين
الشرائية للفرد
الشرائية بالدوالر

البلد

النفقات الصحية/الناتج نفقات الدواء /حجم السوق
الداخلي اإلجمالي النفقات الصحية (بمليار دوالر)

النفقات
الخاصة

المملكة العربية
السعودية

55 336

34

2 820

5%

15%

6

17 %

بلجيكا

50 470

11

4 944

11%

13%

7

17 %

فرنسا

45 384

67

4 965

12%

11%

36

9%

إسبانيا

39 971

47

3 323

9%

10%

14

23 %

البرتغال

33 011

10

2 861

10%

13%

3

26 %

تركيا

28 413

81

1 227

4%

22%

7

15 %

المغرب

8 616

35

437

4%

22%

1,5

54 %

المصدر :عين على الوضعية الصحية برسم  ،2017مؤشرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
()https://data.oecd.org/fr/turquie.htm
شــكل اختيــار المغــرب للبلــدان الســالفة الذكــر ،كأســاس مرجعــي الحتســاب أســعار األدويــة ،خطــوة انعكســت ســلبا علــى
أســعار البيــع المتداولــة ،إذ يتعيــن اختيــار بلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة واجتماعيــة مماثلــة لألنظمــة المعمــول بهــا فــي
المغرب.
وقــد تعــرض هــذا االختيــار النتقــادات واســعة بســبب التبايــن الكبيــر بيــن المغــرب والبلــدان المرجعيــة األخــرى علــى عــدة
مســتويات .ويوضــح الجــدول أعــاه هــذا التبايــن مــن حيــث النفقــات الصحيــة المخصصــة للفــرد وحجــم الســوق .ويظهــر
مــن خــال هــذا الجــدول وجــود فجــوة كبيــرة ممــا يجعلــه موضــع تســاؤل حــول األســباب وراء اختيــار هــذه البلــدان.
يتبيــن ،مــن خــال التحليــل المقــارن لمؤشــرات اقتصــاد الصحــة ،االختــاف الكبيــر بيــن المغــرب والبلــدان المختــارة
مــن حيــث الثــروة والقــدرة الشــرائية للفــرد .وثمــة عنصــر رئيســي آخــر يعــزز هــذا التفــاوت ويتمثــل فــي ضمــان التغطيــة
الصحيــة الشــاملة لســكان البلــدان المرجعيــة مــن خــال توفيــر التغطيــة الصحيــة األساســية ،وهــو مــا يجعــل المقارنــة
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بيــن المغــرب وهــذه البلــدان أمــرا مثيــرا للشــكوك بدرجــة كبيــرة ،الســيما حيــن يتوقــف تحديــد أســعار األدويــة أساســا
علــى سلســلة مــن المفاوضــات بيــن المؤسســات الصناعيــة الصيدليــة والمشــترين بالجملــة (وكاالت التأميــن الصحــي)
عــن طريــق تضخيــم فــي األســعار.
 2.2عجز على صعيد قوة التفاوض حول األسعار لدى السلطات العمومية
نــص مرســوم تحديــد أســعار األدويــة علــى إحــداث نظــام منفــرد يرتكــز علــى عناصــر موضوعيــة فــي احتســاب األســعار.
وهــو نظــام ال يوفــر أي هامــش للمنــاورة للســلطات العموميــة أثنــاء التفــاوض حــول ســعر كل دواء عــن طريــق إدمــاج
الخدمــة الطبيــة المقدمــة وتحســين الخدمــة المقدمــة.
ويتيــح هــذا الهامــش للســلطات العموميــة إمكانيــة إجــراء مفاوضــات مــع المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة قصــد تحديــد
ســعر كل دواء مــن األدويــة حســب طبيعتــه وشــكله ،ممــا ســينعكس إيجابــا علــى مســتوى األســعار.
وتســتند هــذه المفاوضــات ،التــي تجــرى بعــد الحصــول علــى اإلذن بعــرض المنتــوج فــي الســوق وتحديــد ســعر بيــع
الــدواء ،إلــى مجموعــة مــن المعطيــات (ذات الصلــة بالكميــات المباعــة والمرتقبــة) المتوصــل بهــا مــن لــدن المختبــرات.
وهــو مــا يقلــص مــن هامــش الربــح المتعلــق بمقــدار التعويــض الــذي يتوصــل بــه المؤمــن علــى اعتبــار أن التخفيــض فــي
ســعر الــدواء يتوقــف علــى إرادة المختبــر الــذي يقــوم بإنتاجــه.
 3.2عدم االستجابة لطلبات رفع األسعار
ينــص مرســوم تحديــد األســعار علــى أنــه يمكــن للمهنييــن طلــب الزيــادة فــي أســعار األدويــة ،غيــر أن الطلبــات المقدمــة
فــي هــذا الشــأن لــم تلــق ردود أفعــال إيجابيــة علــى النحــو الكافــي مــن لــدن الســلطات العموميــة (تمــت الموافقــة علــى
الزيــادة فــي ســعر  15دواء فقــط) .ويتعيــن إيجــاد حــل لهــذه المســألة ،الســيما بالنســبة لألدويــة ذات الســعر المنخفــض،
قصــد تفــادي نفــاذ مخزونهــا أو تعليــق إنتاجهــا.
 4.2المشاكل ذات الصلة بوفرة األدوية في الصيدليات ذات السعر المرتفع
تتســم هوامــش الربــح الجزافيــة المتعلقــة ببعــض األدويــة ،الســيما المســتحضرات الصيدلية المســوقة بمقابــل والمصنفة
ضمــن أقســام البيــع  3و ،4والتــي تتــراوح أســعارها علــى التوالــي مــا بيــن  588و 1766درهمــا وأكثــر مــن  1766درهمــا،
(تتســم) بالضعــف مقارنــة مــع الميزانيــة المرصــودة مــن قبــل الصيدلــي.
ويواجــه الصيدلــي صعوبــات فــي اقتنــاء األدويــة ،الســيما األدويــة التــي يتجــاوز ســعرها  10000درهــم ،حيــث أن اقتناءهــا
يــؤدي إلــى تضخيــم أرقــام معامالتــه بشــكل مصطنــع ،وبالتالــي إخضاعــه لمســتويات ضريبيــة عاليــة جــدا .وهــو مــا يجعــل
الصيادلــة يحجمــون عــن عــرض هــذه األدويــة فــي رفــوف صيدلياتهــم ،ويطــرح مشــكل توفــر هــذه األدويــة (الســيما تلــك
المخصصــة لعــاج األمــراض طويلــة األمــد) ويحــول دون ولــوج المواطــن إليهــا.

 .IXغياب سياسة عمومية حقيقية لتدبير الدواء الجنيس
بمجــرد انتهــاء مــدة حمايــة بــراءة االختــراع الممنوحــة للــدواء األصلــي ،يســقط هــذا األخيــر فــي خانــة االســتعمال
العمومــي ويصبــح دواء جنيســا ،ممــا يمنــح المختبــرات األخــرى المتخصصــة فــي األدويــة والمهتمــة حــق إنتــاج نســخة
مــن نفــس الــدواء األصلــي بســعر أقــل مــن ســعره األصلــي.
وعليــه ،يلعــب الــدواء الجنيــس دورا مركزيــا ضمــن المنظومــة الصحيــة الوطنيــة ،إذ يســاهم فــي تســهيل ولــوج المواطنيــن
إلــى األدويــة بفضــل ســعره المنخفــض ،كمــا يشــكل رافعــة أساســية فــي مجــال النهــوض بالمنافســة بيــن المؤسســات
الصناعيــة التــي ترغــب فــي تصنيعــه.
عــاوة علــى ذلــك ،يتيــح الــدواء الجنيــس للصناديــق المدبــرة للمنظومــة الصحيــة إمكانيــة ضبــط النفقــات ذات الصلــة
باألدويــة ،وتقليــص الحصــة المتبقيــة علــى عاتــق المؤمــن لــه أثنــاء شــراء األدويــة.
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وقــد تطــور معــدل اســتهالك الــدواء الجنيــس بالمغــرب خــال العقــود األخيــرة كمــا يتضــح فــي الجــداول أدنــاه ،حيــث
انتقــل مــن  2.2إلــى  4مليــار درهــم ،مســجال زيــادة ناهــزت .%82
الجدول  :37معدل استهالك الدواء الجنيس حسب القيمة والحجم ()2009-2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

السنوات
معدل االستهالك حسب
الحجم (ماليين الوحدات)

79,2

83,1

88,8

95,6

101,6

108,6

112,6

116,2

121,3

129,8

معدل االستهالك حسب القيمة
(مليار درهم)

2,2

2,4

2,5

2,8

3

3,1

3,3

3,4

3,7

4

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
الرسم البياني  :18معدل استهالك الدواء الجنيس حسب القيمة والحجم (من  2009إلى )2018

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
بلغــت نســبة الزيــادة فــي معــدل اســتهالك الــدواء الجنيــس ،مــن حيــث الحجــم ،حوالــي  %63منتقلــة مــن  79.2إلــى 129.8
مليــون درهم.
ويتضــح ،مــن خــال هــذه المعطيــات ،أن معــدل اختــراق األدويــة الجنيســة ســجل تحســنا ملحوظــا فــي ســوق األدويــة.
وتوضــح الجــداول والرســوم البيانيــة التاليــة تزايــد اســتهالك الــدواء الجنيــس مــن حيــث الحجــم والقيمــة:
الجدول  :38حصص سوق األدوية األصلية والجنيسة بالنسبة المئوية حسب الحجم ()2009-2018
حصص السوق من حيث
الحجم وبالنسبة المئوية
الدوية أ
أ
الصلية
أ
الدوية الجنيسة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

71,6

70,5

69,7

68,3

66,9

65,7

65,4

64,4

63,5

61,5

28,4

29,5

30,3

31,7

33,1

34,3

34,6

35,6

36,5

38,4

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
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الرسم البياني  :19حصص سوق األدوية األصلية والجنيسة بالنسبة المئوية حسب الحجم ()2009-2018

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
الجدول  :39حصص سوق األدوية األصلية والجنيسة بالنسبة المئوية حسب القيمة ()2009-2018
حصص السوق من حيث
القيمة وبالنسبة المئوية
الدوية أ
أ
الصلية
أ
الدوية الجنيسة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

71,5

70,1

69,1

67,7

65,9

64,3

63,3

62,6

61,3

59,9

28,5

29,9

30,9

32,3

34,1

35,7

36,7

37,4

38,7

40,0

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
الرسم البياني  :20تطور حصص سوق األدوية األصلية والجنيسة بالنسبة المئوية حسب القيمة ()2009-2018

المصدر :الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية/الجمعية المغربية للدواء الجنيس
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بلغــت حصــص ســوق الــدواء الجنيــس ،فــي أواخــر ســنة  ،2018حوالــي  %40مــن حيــث القيمــة ،فيمــا لــم تســجل ســوى
نســبة  %28.5برســم  .2009وانتقلــت حصــص ســوق نفــس الــدواء ،مــن حيــث الحجــم ،مــن  28.4%إلــى  %38.4خــال
نفــس الفتــرة.
كمــا تميــز هــذا التحســن فــي معــدل اســتهالك الــدواء الجنيــس فــي ســوق األدويــة بالزيــادة فــي عــدد األدويــة الجنيســة
المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،إذ انتقلــت مــن  815إلــى  2775دواء بنســبة تناهــز  ،%240كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي
التالي:
الرسم البياني  :21تطور عدد األدوية الجنيسة المقبول إرجاع مصاريفها

المصدر :الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
وعلــى الرغــم مــن التحســن المشــار إليــه أعــاه ،إال أن معــدل اختــراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق األدويــة بالقطــاع
الخــاص يبقــى محــدودا ،علمــا أن معــدل االختــراق فــي القطــاع العــام ،الــذي يســتند إلــى طلبــات العــروض ،بلــغ حوالــي
 %90مــن المشــتريات.34
بعبــارة أخــرى ،يظــل معــدل اســتهالك األدويــة الجنيســة ،فــي بلــد مثــل المغــرب ،فــي غايــة التواضــع بســبب طبيعــة ســوق
األدويــة التــي تتســم بضعــف اســتهالك الــدواء ،وتدنــي مســتوى التغطيــة الصحيــة ،وتحمــل المريــض لجــزء كبيــر مــن
المصاريــف ذات الصلــة باألدويــة.
مــن جهــة أخــرى ،يشــهد معــدل اســتهالك الــدواء الجنيــس بالمغــرب مســتويات ضعيفــة مقارنــة مــع بلــدان أخــرى ،الســيما
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة .ويشــير الرســم البيانــي أســفله إلــى أن معــدل اســتهالك الــدواء الجنيــس
مــن حيــث الحجــم بلــغ ،برســم  ،2017نســبة  %86بالواليــات المتحــدة األمريكيــة و %84بالشــيلي و %55بتركيــا ،مــع
العلــم أن متوســط االســتهالك العالمــي يصــل إلــى  ،%58فيمــا يبلــغ  %52ببلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة.

 34عرض وزير الصحة خالل انعقاد اجتماع أعضاء مجلس املنافسة يوم  8يناير  2019بالرباط.
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الرسم البياني  :22معدل استهالك الدواء الجنيس من حيث الحجم والقيمة بعدة بلدان ،السيما بلدان منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية

ويتوفــر المغــرب ،حســب الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،علــى إمكانيــات ال يســتهان بهــا فــي مجــال تصنيــع األدويــة
وتحويلهــا إلــى أدويــة جنيســة مــن قبــل المهنييــن.
وكشــفت نتائــج دراســة مقارنــة مــع فرنســا ،أنجزتهــا الوكالــة المذكــورة ،عــن  244مــن األدويــة األصليــة المقبــول إرجــاع
مصاريفهــا ،والغيــر قابلــة للتحويــل إلــى أدويــة جنيســة بالمغــرب ،فــي حيــن تعتبــر أدويــة جنيســة بفرنســا ،مــن ضمنهــا
 20مســتحضرا مــن المســتحضرات التــي يفــوق ثمــن بيعهــا للعمــوم  1000درهــم.35
وتســائل اإلمكانيــات ،المذكــورة أعــاه ،قــدرات المختبــرات المعنيــة قصــد تســجيل األدويــة الجنيســة الغيــر متوفــرة
بالمغــرب بغيــة تحســين الولــوج إليهــا.
ويظهــر ،علــى ضــوء مــا ســبق ،أنــه ثمــة عــدة حواجــز تحــد مــن إمكانيــات اختــراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق الــدواء
الوطنيــة بالقطــاع الخــاص ،نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص:

 .1حواجز قانونية
تنــص المــادة  4مــن المرســوم المتعلــق بــاإلذن بعــرض األدويــة المعــدة لالســتعمال البشــري فــي الســوق علــى أنــه «عندمــا
يمنــح بالمغــرب إذن أول بعــرض دواء فــي الســوق ،يضــم مــادة جديــدة ذات بنيــة كيميائيــة محــددة ،دون اعتبــار األســوغة
والملونــات وملطفــات الــذوق ومقاومــات التغييــر الكيماويــة والســدادات والواقيــات ،ال يمكــن ألحــد األغيــار أن يطلــب
رخصــة اإلذن بالعــرض فــي الســوق لــدواء مماثــل لــه وأن يســتند دون موافقــة صاحــب اإلذن األول إلــى المعطيــات
المقدمــة مــن لــدن هــذا األخيــر ،والتــي مكنــت مــن إثبــات عــدم ضــرر الــدواء المرخــص لــه وفعاليتــه ،وذلــك لمــدة خمــس
ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ الحصــول علــى اإلذن األول بالعــرض فــي الســوق بالمغــرب».
بمعنــى آخــر ،ال يمكــن لمؤسســة صيدليــة صناعيــة طلــب اإلذن بعــرض األدويــة فــي الســوق دون موافقــة المختبــر
المصنــع للــدواء األصلــي ،والــذي يتوفــر علــى إذن مســبق بالعــرض فــي المغــرب .ويجــب الحصــول علــى هــذه الموافقــة
فــي غضــون خمــس ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ الحصــول علــى اإلذن األول.
 35معطيات الوكالة الوطنية للتأمني الصحي.
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وتعــد هــذه المقتضيــات بمثابــة عوائــق تحــول دون الولــوج إلــى ســوق األدويــة وتطويــر األدويــة الجنيســة ،ألنــه يصعــب أو
حتــى يســتحيل الحصــول علــى موافقــة أول مختبــر تصنيــع بالمغــرب ،الــذي يعتبــر طرفــا منافســا وليــس صاحــب بــراءة
االختــراع.
إضافــة إلــى ذلــك ،ال يتضمــن اإلطــار القانونــي ،المذكــور أعــاه ،أيــة مقتضيــات تنــص علــى تبســيط المســاطر أو توفيــر
شــباك خــاص باألدويــة الجنيســة ،الســيما حيــن يتعلــق األمــر بــأول دواء جنيــس ناتــج عــن دواء أصلــي.

 .2إقصاء األطباء
وفضــا عــن اإلكراهــات القانونيــة ،مــن المهــم اإلشــارة إلــى غيــاب مقاربــة تســتهدف إشــراك األطبــاء فــي وصــف الــدواء
الجنيــس ،إذ يفضــل هــؤالء ،حســب الهيئــة الوطنيــة لألطبــاء ،وصــف الــدواء األصلــي الــذي يوفــر جميــع ضمانــات الجــودة
والســامة للمريض.
وعلــى الرغــم مــن الدوافــع التــي يتحجــج بهــا األطبــاء فــي وصفهــم للــدواء األصلــي ،إال أنــه ال يجــب االســتهانة بالتأثيــر
الــذي تمارســه المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة علــى األطبــاء قصــد حثهــم علــى وصــف األدويــة األصليــة للمرضــى.
ويتخــذ هــذا التأثيــر شــكل آليــات للتعــاون تتمثــل أساســا فــي تحمــل مصاريــف الــدورات التكوينيــة التــي يخضــع لهــا
األطبــاء بالمغــرب والخــارج ،وتنظيــم تظاهــرات علميــة ،والقيــام بحمــات للدعايــة والتســويق تجــاه هــؤالء األطبــاء.

 .3موقف سلبي من السلطات العمومية
كشــف التحليــل عــن غيــاب سياســة حكوميــة واضحــة المعالــم ومحفــزة لدعــم وتشــجيع تطويــر الــدواء الجنيــس ،الســيما
مــن خــال تبســيط مســطرة منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق وحــث المؤسســات الصناعيــة علــى إنتــاج األدويــة الجنيســة
لتلبيــة حاجيــات الســوق الوطنيــة.
وفــي حالــة عــدم إبــداء أي اهتمــام مــن قبــل المختبــرات ،قصــد الشــروع فــي إنتــاج األدويــة الجنيســة المخصصــة لعــاج
األمــراض طويلــة األمــد والمزمنــة والمكلفــة ،تضطــر الســلطات العموميــة إلــى اســتيراد حاجياتهــا مــن هــذه األدويــة.
كمــا يجــب تســليط الضــوء علــى التأخــر الحاصــل فــي إدراج األدويــة الجنيســة ضمــن دليــل األدويــة المقبــول إرجــاع
مصاريفهــا ،وهــو مــا يشــكل عائقــا يحــول دون تشــجيع األطبــاء علــى وصــف الــدواء الجنيــس للمرضــى.

 .Xضعف نجاعة نموذج البيع بالجملة والتقسيط
 .1الموزعون بالجملة
يحتــل بيــع األدويــة بالجملــة مكانــة جوهريــة ضمــن دائــرة توزيــع األدويــة ،إذ يشــكل همــزة وصــل أساســية بيــن المختبــرات
والصيدليات.
ويتوفــر المغــرب علــى حوالــي  61مؤسســة صيدليــة موزعــة بالجملــة فــي ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي .ويوضــح الجــدول
والرســوم البيانيــة التاليــة تطــور عمليــات إحــداث المؤسســات مــن هــذا النــوع وتوزيعهــا حســب جهــات المملكــة:
الجدول  :40تطور عدد المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ()1960-2018
السنة
عدد المؤسسات

1960

1977

1987

1988

1992

1995

2018

3

4

12

21

26

27

61

المصدر :التجمع المهني للتوزيع الصيدلي2019 ،
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الرسم البياني  :23تطور عدد المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ()1960-2018

الرسم البياني  :24توزيع المؤسسات الصيدلية الموزعة حسب جهات المملكة (بالنسب المئوية)

يظهــر ،مــن خــال تحليــل المعطيــات الــواردة أعــاه والمتعلقــة بالمؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة ،أن تطــورا
هامــا ســجل علــى مســتوى عــدد المؤسســات المحدثــة والمعممــة علــى صعيــد التــراب الوطنــي.
بيــد أن هامــش الربــح الصافــي الــذي حققــه القطــاع ال يتجــاوز نســبة  ،%1حيــث كان هــذا الهامــش ســنة  2017محصــورا
فــي نســبة  .36 %0,81ويعــزى ضعــف مردوديــة القطــاع إلــى عــدة عوامــل ،مــن بينهــا علــى وجــه الخصــوص:
● عدم احترام النظام القانوني لتوزيع األدوية ،السيما التوزيع المباشر من لدن المختبرات؛
● تنامــي الدعــم الــذي تقدمــه المؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة للصيدليــات التــي تواجــه صعوبــات ،حيــث
تواجــه  %30مــن هــذه الصيدليــات خطــر اإلغــاق فــي حالــة وقــف الدعــم (تســديد الديــون وتمديــد آجــال األداء).
ويــرى مهنيــو القطــاع أن  %40مــن المصاريــف التــي تتحملهــا المؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملــة ناتجــة عــن
عــدم احتــرام آجــال األداء مــن قبــل المتعامليــن مــع الصيدليــات؛
 36معطيات متوصل بها من لدن التجمع املهني للتوزيع الصيدلي.
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● مراجعــة أســعار األدويــة التــي أقدمــت عليهــا الســلطات العموميــة ســنة  2014والتــي اســتهدفت تخفيــض أثمنــة
األدويــة بنســب تراوحــت مــا بيــن  10و ،%2ممــا تســبب فــي التقليــص مــن مداخيــل القطــاع؛
● تضاعــف عــدد الصيدليــات المنتشــرة خــارج المحــاور الطرقيــة الرئيســية ،ومــا ينجــم عنــه مــن تكاليــف توزيــع عاليــة
بدرجــات كبيــرة تتحملهــا المؤسســات الصيدليــة الموزعــة بالجملة؛
● الصعوبــات الماليــة التــي تواجههــا الصيدليــات ،والتــي تتســبب فــي تداعيــات علــى المؤسســات الصيدليــة الموزعــة
بالجملــة ،مــن بينهــا تضاعــف عــدد الفواتيــر غيــر المــؤداة وتصاعــد النزاعــات.

 .2نموذج اقتصادي للصيادلة غير مالئم لخصوصية المهنة
تســهر الصيدليــات علــى عمليــات توزيــع األدويــة بالتقســيط ،والتــي تشــكل آخــر حلقــة فــي سلســلة التوزيــع .كمــا تعتبــر
المخاطــب الوحيــد بيــن مهنيــي الصيدلــة والمرضــى .وتعمــل شــبكة الصيدليــات المنتشــرة فــي عمــوم التــراب الوطنــي
علــى توفيــر األدويــة لفائــدة الســاكنة ،إذ تعتبــر المرافــق الوحيــدة ،القريبــة أكثــر مــن غيرهــا ،مــن مشــاكل وانشــغاالت
المواطنيــن الصحيــة.
ووفقــا للمعطيــات المتوصــل بهــا مــن قبــل المجالــس الجهويــة لصيادلــة الجنــوب والشــمال ،بلــغ عــدد الصيادلــة
المنخرطيــن فــي هيئــة الصيادلــة حوالــي  12000مــن مهنيــي القطــاع ،مــن بينهــم  11500صيدلــي.
ويوضح الرسم البياني التالي تطور عدد الصيدليات المحدثة:
الرسم البياني  :25تطور عدد الصيدليات المحدثة ()1970-2018

المصدر :المجالس الجهوية لصيادلة الجنوب والشمال
يتبيــن مــن خــال تحليــل الرســم البيانــي أعــاه أن عــدد الصيادلــة ،الذيــن تلقــوا تكوينهــم بالمغــرب والخــارج ،اســتمر فــي
االرتفــاع بشــكل كبيــر خــال الســنوات األخيــرة .وهــو مــا مكــن مــن تحســين تعميــم فتــح الصيدليــات فــي ســائر أرجــاء
التــراب الوطنــي بشــكل أفضــل ،وتســهيل ولــوج المرضــى إلــى األدويــة.
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ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين توزيع الصيادلة على جهات المملكة:
الجدول  :41توزيع الصيادلة حسب جهات المملكة
عدد الصيادلة

العدد بالنسبة المئوية

الجهات

الدار البيضاء-سطات

2709

25,70 %

الرباط-سال-القنيطرة

1655

15,70 %

فاس-مكناس

1331

12,63 %

مراكش-آسفي

1045

9,91 %

الجهة الشرقية

1036

9,83 %

طنجة-تطوان-الحسيمة

869

8,24 %

سوس-ماسة

811

7,69 %

بني مالل-خنيفرة

590

5,60 %

درعة-تافياللت

224

2,13 %

العيون-الساقية الحمراء

122

1,16 %

كلميم-واد نون

115

1,09 %

الداخلة-وادي الذهب

33

0,31 %

10540

100,0 %

المجموع

المصدر :المجالس الجهوية لصيادلة الجنوب والشمال
الرسم البياني  :26توزيع الصيادلة حسب جهات المملكة

المصدر :المجالس الجهوية لصيادلة الجنوب والشمال
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يظهــر ،مــن خــال تحليــل المعطيــات ذات الصلــة بعــدد الصيدليــات المحدثــة علــى الصعيــد الوطنــي ،أن الجهــات الثالثــة
األولــى (الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســا-القنيطرة وفاس-مكنــاس) تســتحوذ علــى حوالــي  %54مــن الصيدليــات،
فيمــا  %46المتبقيــة تتــوزع علــى الجهــات التســع األخــرى .وتبلــغ نســبة الصيدليــات المتواجــدة بالجهــات األربعــة األخيــرة
 %4.69فقط.
وعليــه ،يوجــد تفــاوت فــي توزيــع الصيدليــات بيــن جهــات المملكــة ،وتعانــي بعــض الجهــات ،فــي بعــض األحيــان ،مــن
نقــص كبيــر فــي الصيدليــات (مثــا جهــة الداخلــة-وادي الذهــب التــي ال تتوفــر ســوى علــى  %0.31مــن الصيادلــة
المزاوليــن لنشــاطهم ضمــن نفوذهــا الترابــي).
وتظهــر البيانــات الــواردة فــي البيــان أدنــاه أن المغــرب يتوفــر ،حســب المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الصحــة
العالميــة ،علــى  29صيدالنــي لــكل  100000نســمة ،ممــا يجعلــه ضمــن قائمــة البلــدان ذات المعــدل المتوســط
( 22صيدالنــي لــكل  100000نســمة) ،فيمــا تســجل بعــض البلــدان معــدالت ضعيفــة تصــل إلــى  ،0.05أمــا أعلــى معــدل
فيبلــغ  263صيدالنــي لــكل  100.000نســمة.
الرسم البياني  :27عدد الصيادلة لكل  100000نسمة في جميع أنحاء العالم

المصدر :تدقيق مجلس المنافسة
وعلــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهده هــذا القطــاع مــن حيــث عــدد الصيدليــات المحدثــة ،إال أنــه يواجــه عــدة إكراهــات
تحــول دون ضمــان التوزيــع المتــوازن للصيدليــات علــى الصعيــد الوطنــي ،مــن ضمنهــا:
● غياب معايير اقتصادية تحكم إحداث الصيدليات ،بحيث تتمركز في جهات على حساب جهات أخرى؛
● تمركــز الصيدليــات فــي الحواضــر الكبــرى ،الســيما بالــدار البيضــاء والربــاط ومراكــش وذلــك بســبب العــدد
المتزايــد للصيدليــات المرخــص لهــا خــال الســنوات األخيــرة ،بــدون التوفــر علــى مخطــط مديــري يتيــح إمكانيــة
التوزيــع المتــوازن للصيدليــات بيــن الجهــات؛
● غيــاب خريطــة صحيــة لــدى الســلطات العموميــة تتيــح الحســم فــي مــكان إحــداث الصيدليــات بغيــة تحســين
المردوديــة التجاريــة للصيدليــة ،والحــد مــن الفــوارق التــي تحــول دون الولــوج إلــى األدويــة؛

96

حول وضعية المنافســة في ســوق األدوية بالمغرب

● حظــر إحــداث جميــع أشــكال التجمعــات بيــن الصيادلــة بموجــب النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ،ممــا
يعيــق القيــام بــأي خطــوة للتعــاون وتوحيــد الجهــود عبــر تســخير اإلمكانيــات المتوفــرة ،علــى وجــه الخصــوص،
واالســتفادة مــن عائــدات المشــتريات مــن األدويــة؛
● حصــر مهمــة الصيادلــة فــي صــرف األدويــة للمرضــى وحرمانهــم مــن أيــة محاولــة للرفــع مــن مســتوى أداء المهنــة
واالســتفادة مــن مداخيــل جديــدة؛
● محدوديــة هامــش الربــح الممنــوح للصيدليــات ،الســيما مــع تخفيــض أســعار األدويــة ،ومــا نتــج عنــه مــن خســائر
ماليــة لحقــت بمداخيــل الصيدليــات قــدرت ،حســب النقابــات والهيئــة الوطنيــة للصيادلــة ،بنســبة  %30علــى األقــل،
وأبانــت عــن عــدم قابليــة هــذا النمــوذج لالســتمرار؛
● وجود قنوات موازية لبيع األدوية والمنتجات الصحية األخرى الخاضعة لالحتكار.
جميــع هــذه اإلكراهــات جعلــت الصيادلــة يعيشــون وضعــا ماليــا هشــا ،إذ انخفــض رقــم معامالتهــم الســنوي بشــكل كبيــر
خــال الســنوات األخيــرة حســب الجمعيــات المهنيــة للصيادلــة ووزارة الصحــة ،فيمــا يســتقر المتوســط الوطنــي ،فــي
الوقــت الراهــن ،فــي حــدود  700000درهــم ســنويا.
وتســبب هــذا الوضــع ،وفقــا لتصريحــات الهيئــة الوطنيــة للصيادلــة ،فــي خلــق أزمــة فــي القطــاع ،حيــث يعانــي  %20مــن
الصيادلــة مــن أزمــة ماليــة ،ويعيــش  %30منهــم وضعــا ماليــا صعبــا ،فيمــا يمــارس  %50منهــم نشــاطهم بشــكل عــادي.

 .XIوجود عوائق مالية تقف أمام ولوج المواطنين إلى األدوية
تعمــل الســلطات العموميــة ،بمناســبة تحديــد أســعار األدويــة ،علــى تطبيــق ضريبــة علــى القيمــة المضافــة
بنســبة  % 7علــى بعــض األدويــة.
ومــن أصــل  7394مــن األدويــة المســجلة ،يخضــع  4896منهــا للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنســبة  ،%7أي مــا يعــادل
 %66تقريبــا مــن األدويــة.
ويظهــر ،مــن خــال تحليــل ســوق األدويــة ،أن هــذه الضريبــة تشــكل عائقــا ماليــا يحــول دون تمكيــن المســتهلك مــن
الولــوج إلــى الــدواء ،إذ يعانــي هــذا األخيــر أصــا مــن ضعــف قدرتــه الشــرائية ويتحمــل جــزءا هامــا مــن تكاليــف نفقاتــه
الصحيــة ،نتيجــة لغيــاب التغطيــة الصحيــة.
ويظهــر ،مــن خــال دراســة مقارنــة مــع بلــدان أخــرى ،الســيما البلــدان المرجعيــة المشــار إليهــا أعــاه ،أنــه ثمــة فجــوة
كبيــرة فــي مجــال تطبيــق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ،علمــا أن هــذه البلــدان تعمــل علــى ضمــان تغطيــة صحيــة
شــاملة لفائــدة ســكانها ،وتوجــد فــي وضعيــة جــد متقدمــة عــن المغــرب مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وتتوزع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على األدوية في البلدان المرجعية على الشكل التالي:
● المملكة العربية السعودية%0 :؛
● بلجيكا%6 :؛
● فرنسا %2.1 :بالنسبة لألدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛
● إسبانيا%4 :؛
● البرتغال%5 :؛
● تركيا.%8 :
علــى الصعيــد الدولــي ،تختلــف الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المطبقــة علــى األدويــة مــن بلــد آلخــر وبنســب متفاوتــة
(أنظــر جــدول الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المطبقــة علــى األدويــة فــي بعــض البلــدان فــي الملحــق).
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 .XIIعالقات تضارب المصالح تجمع األطباء بالمختبرات
تلجــأ المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ،فــي إطــار مســاعيها الراميــة إلــى تســويق وترويــج أدويتهــا ،إلــى خدمــات
الطبيــب ،علــى وجــه الخصــوص ،باعتبــاره الشــخص المكلــف بوصــف طريقــة تنــاول الــدواء .ويتــم ذلــك مــن خــال زيــارات
طبيــة ينجزهــا مندوبــو المقــاوالت ،بحيــث يقــوم هــؤالء بعــرض األدويــة علــى الطبيــب وشــرح فوائدهــا العالجيــة عبــر
إمــداده بالعينــات.
عــاوة علــى ذلــك ،تقــوم المختبــرات بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة األطبــاء بالمغــرب والخــارج ،وتمويــل مشــاركتهم فــي
النــدوات والمحاضــرات عــن طريــق دعــوة خبــراء وشــخصيات عالميــة معروفــة فــي عالــم الطــب.
بيــد أن عالقــة التعــاون والشــراكة التــي تجمــع األطبــاء بالمختبــرات أضحــت وســيلة ليــس بغــرض الترويــج للــدواء
فحســب ،وإنمــا كذلــك مــن أجــل حــث الطبيــب أيضــا علــى وصــف الــدواء األصلــي المصنــوع فــي المختبــر للمرضــى علــى
الرغــم مــن ســعره المرتفــع ،وذلــك علــى حســاب الــدواء الجنيــس.
وبالتالــي ،تعتبــر هــذه العالقــة ،التــي تنعــدم فيهــا شــروط الشــفافية وغيــر المتحكــم فيهــا ،عائقــا يحــول دون الولــوج إلــى
األدويــة الجنيســة بســعر منخفــض فــي الســوق .وفــي هــذا الســياق ،قامــت عــدة بلــدان ،فــي إطــار مســاعيها الراميــة إلــى
تأطيــر هــذه العالقــة وتفــادي تحريفهــا عــن مســارها ،مــن بينهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وفرنســا( ،قامــت) بتقنيــن
هــذه العالقــة عبــر إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية عليهــا وضمــان منافســة شــريفة بيــن الشــركات المصنعــة واألدويــة
األصليــة والجنيســة.
وينطبــق نفــس األمــر علــى الصيادلــة الذيــن يلعبــون دورا محوريــا فــي وصــف األدويــة المخصصــة للتطبيــب الذاتــي،
الســيما مــع ضعــف تعميــم التغطيــة الصحيــة .وهــو وضــع يســتدعي تدخــل الســلطات العموميــة لضبــط وتقنيــن هــذه
العالقــة.

خامســا  -الــدروس المســتخلصة مــن جلســات االســتماع وورشــة العمــل المنظمــة مــن
لــدن مجلــس المنافســة
عقــد مجلــس المنافســة ،فــي إطــار اإلعــداد للــرأي الحالــي ،عــدة جلســات لالســتماع مــع الفاعلييــن العمومييــن والخواص
المتدخليــن فــي قطــاع األدويــة ،نذكــر منهــم ،علــى وجــه التحديــد ،وزارة الصحــة ،والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي،
والهيئــات المدبــرة لنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض (الصنــدوق الوطنــي لمنظمات االحتيــاط االجتماعي
حاليــا الصنــدوق المغربــي للتأميــن الصحــي ،والصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي) ،إضافــة إلــى الجمعيــات الصحية
المهنيــة ،وهيئتــي الصيادلــة واألطبــاء ،والنقابــات المهنيــة ،وجمعيــات المســتهلكين ،وخبــراء مســتقلين.
وتمثــل الهــدف مــن تنظيــم هــذه الجلســات وإجــراء الدراســات فــي االســتفادة مــن نتائجهــا المتوقعــة بغيــة إغنــاء وإثــراء
الخالصــات والتوصيــات المقترحــة فــي إطــار طلــب الــرأي هــذا.
كمــا نظــم المجلــس ،علــى هامــش هــذه الجلســات ،ورشــة عمــل حــول موضــوع «المنافســة فــي قطــاع األدويــة» ،وذلــك يــوم
األربعــاء  24أبريــل  ،2019تناولــت ثالثــة مواضيــع جــرت مناقشــتها علــى شــكل موائــد مســتديرة:
● خصوصيات قطاع األدوية بالمغرب ودور مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهام المنوطة بهم؛
● حكامة القطاع وطرق تدخل الهيئات المدبرة؛
● أهمية المنافسة في قطاع األدوية والدور الذي تلعبه في مجال ضمان ولوج المواطنين إلى األدوية.
 .1استراتيجية حكومية
شــدد مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن علــى الطابــع االســتعجالي إلرســاء دعائــم اســتراتيجية دوائيــة شــاملة ومتناســقة،
تراعــي إكراهــات القطــاع والتحديــات التــي يواجههــا مختلــف الفاعليــن فــي المجــال.
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كمــا يجــب أن تضمــن هــذه االســتراتيجية ،فــي المقــام األول ،حــق المواطنيــن فــي الولــوج إلــى األدويــة عــن طريــق تعميــم
التغطيــة الصحيــة لجميــع الفئــات.
 .2نظام منح اإلذن بالعرض في السوق
يقتــرح ،فيمــا يتعلــق بمنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،تعزيــز الشــفافية فــي معالجــة الملفــات المعروضــة علــى وزارة
الصحــة مــن قبــل المختبــرات ،وتقليــص آجــال دراســتها ،الســيما الملفــات ذات الصلــة باألدويــة الجنيســة والتــي تلعــب
دورا حاســما فــي مجــال النهــوض بالمنافســة ،وتشــكل رافعــة أساســية لتخفيــض أســعار األدويــة.
 .3كيفيات تحديد أسعار األدوية
دعــت جميــع األطــراف إلــى إعــادة النظــر فــي الئحــة البلــدان المرجعيــة المحــددة بموجــب المرســوم المتعلــق بتحديــد
أســعار األدويــة عــن طريــق األخــذ بالــدول األكثــر قربــا مــن المغــرب مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
كمــا يقتــرح إدراج مفهــوم الخدمــة الطبيــة المقدمــة للــدواء والحــق فــي إرجــاع مصاريــف األدويــة ضمــن نظــام تحديــد
أســعار األدويــة ،باعتبارهمــا آليــات تســاهم فــي تســهيل التفــاوض حــول أســعار األدويــة.
 .4األدوية الجنيسة
توصــي األطــراف المعنيــة بتنظيــم حمــات تحسيســية وإعالميــة مســتمرة تســتهدف المواطنيــن بغيــة حثهــم علــى
اســتعمل الــدواء الجنيــس.
 .5مراجعة النظام األساسي للصيادلة
أخــذا بعيــن االعتبــار الــدور الــذي يلعبــه الصيدلــي والمشــاكل المتعلقــة بممارســة المهنــة ،أوصــت األطــراف المعنيــة
بإعــادة النظــر فــي المهــام المنوطــة بالصيدلــي قصــد تعزيــز مكانتــه ضمــن المنظومــة الصحيــة الوطنيــة.
 .6تطوير الصناعة الدوائية
يتعيــن علــى الســلطات العموميــة مواصلــة تشــجيع االســتثمار فــي قطــاع األدويــة مــن خــال دعــم اإلمكانيــات المتوفــرة
فــي مجــال تصديــر األدويــة نحــو الســوق اإلفريقيــة ،الســيما الــدواء الجنيــس.
كمــا يقتــرح تعزيــز تطويــر نمــاذج جديــدة مــن األدويــة المماثلــة الحيويــة التــي ستســاهم فــي إحــداث ثــورة فــي قطــاع
األدويــة وتحســين ولــوج المواطنيــن إلــى األدويــة.
 .7مراجعة طريقة تقنين قطاع األدوية
شــدد مختلــف الفاعليــن علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي نظــام تقنيــن ســوق األدويــة عــن طريــق دعــوة الســلطات العموميــة
إلــى ترشــيد ومواءمــة تدخلهــا بشــكل اســتباقي ،يمكنهــا مــن تنظيــم مســتويات األســعار المطبقــة مــن لــدن المؤسســات
الصناعية.

سادسا  -توصيات استراتيجية وعملية
أصــدر المجلــس ،بنــاء علــى التشــخيص الــذي قــام بــه لســوق األدويــة ،مجموعــة مــن المقترحــات والتدابيــر تهــدف إلــى
إصــاح وتحســين شــروط ممارســة المنافســة فــي ســوق األدويــة الوطنيــة .وتمخــض عــن هــذه التدابيــر عــدة توصيــات
عمليــة يقترحهــا المجلــس ،فــي هــذا الســياق ،وترتكــز علــى أربعــة توصيــات أساســية اســتراتيجية:

 .Iإرســاء دعائــم منظومــة وطنيــة فعالــة لتدبيــر ســوق األدويــة ،معــززة بصناعــة دوائيــة قويــة
ومنظومــة وطنيــة لالبتــكار والتكويــن المالئــم فــي هــذا المجــال تحظــى بــدور محــوري
يكمــن الغــرض مــن إحــداث هــذه المنظومــة فــي تأهيــل قــدرات بالدنــا الذاتيــة قصــد إيجــاد حــل لمشــكل تأميــن تمويــن
الســوق الداخليــة باألدويــة واألجهــزة الطبيــة بأســعار مناســبة وجــودة عاليــة ،وبشــكل يتقاطــع مــع الواقــع واألولويــات
الوبائيــة للمواطنيــن.
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وتجــدر اإلشــارة ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى أن تجربــة تدبيــر األزمــة الناتجــة عــن جائحــة «كوفيــد »19-أثبتــت بوضــوح
الحاجــة إلــى تطويــر منظومــة حقيقيــة لتدبيــر األدويــة ،تضــم جميــع المكونــات بــدءا مــن البحــث العلمــي والســريري
ومــرورا باإلنتــاج وانتهــاء بتوزيــع األدويــة فــي المستشــفيات والصيدليــات .ويشــكل تطويــر صناعــة دوائيــة وطنيــة ،فــي
إطــار سلســلة القيمــة هاتــه ،ركيــزة أساســية فــي هــذا الســياق .وعليــه ،يوصــي المجلــس بوضــع سياســة صناعيــة دوائيــة
طموحــة مــن شــأنها تلبيــة حاجيــات الســوق المحليــة مــن األدويــة والعمــل علــى تصديرهــا إلــى الخــارج.
وينبغي أن ترتكز هذه السياسة على العناصر األساسية التالية:
 .1إرســاء بيئــة قانونيــة مســتقرة وقابلــة لالستشــراف بهــدف جــذب االســتثمارات فــي قطــاع األدويــة ،والتأكيــد
علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي نظــام منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق وتحديــد األســعار قصــد توفيــر ضمانــات
لــرؤوس األمــوال الخاصــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن توالــي المشــاريع اإلصالحيــة والتخفيضــات فــي األســعار ،وتعــدد
التحقيقــات والطلبــات المعبــر عنهــا مــن قبــل مختلــف الهيئــات لتخفيــض أســعار األدويــة ،ســاهمت فــي تدهــور
االســتثمارات فــي قطــاع األدويــة بالمغــرب؛
 .2وضــع سياســة إنتاجيــة دقيقــة وواضحــة المعالــم فــي إطــار مــن التعــاون الوثيــق بيــن الهيئــات المكلفــة بالصحــة
والمؤسســات الصناعيــة ،قصــد توجيــه الصناعــات نحــو الجزيئــات والتكنولوجيــا المــراد تطويرهــا وتعميمهــا فــي
ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي .وســيكون مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى المزايــا الممنوحــة أو التحفيــزات
المرغــوب فيهــا للهيئــات المســتهدفة التاليــة:
أ .توضيــح طبيعــة الســيادة الممنوحــة للمؤسســات الصناعيــة المحليــة ،مــن بينهــا منشــآت األدويــة التابعــة
للشــركات متعــددة الجنســيات ،والمنشــآت ذات رؤوس أمــوال أجنبيــة ،والمنشــآت التــي يملــك فيهــا األشــخاص
المقيمــون الحاصلــون علــى الجنســية المغربيــة رؤوس أمــوال؛
ب .المنشآت المصدرة لألدوية والمنتجات الصحية؛
ت .المنشآت النشطة في البحث العلمي وتطوير الصناعات والمحاليل والمنتجات؛
ث .إرســاء حوافــز أو منــح األفضليــة للمنتجــات المصنعــة محليــا وضمــان الحــد األدنــى مــن معــدل االندمــاج فــي
إطــار الطلبيــات العموميــة؛
ج .إرســاء تدابيــر تحفيزيــة لتشــجيع الصناعــة المحليــة لألدويــة األصليــة والجنيســة واألدويــة المماثلــة الحيويــة،
وفقــا للميزانيــة المرصــودة والمســاطر التنظيميــة واإلداريــة؛
ح .إرســاء إطــار جبائــي خــاص بقطــاع األدويــة لدعــم االســتثمار والبحــث العلمــي ،وتشــجيع الصناعــة المحليــة،
وتعزيــز مســتوى التكامــل بيــن االســتيراد والتصديــر؛
خ .دعــم إحــداث وتطويــر المنشــآت المتخصصــة فــي تصنيــع المــادة الخــام الخاصــة بالمــواد الفاعلة والســواغات
(الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص) أو منــح تســهيالت للشــركات األجنبيــة المتخصصــة فــي هــذا الميــدان
لمزاولة نشــاطها؛
د .تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال الصناعــة الدوائيــة عبــر إحــداث مجموعــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص
متخصصــة فــي االبتــكار واالســتثمار فــي البحــث والتطوير.
وينبغــي أن تســاهم هــذه اإلجــراءات والتحفيــزات فــي تســهيل انضمــام المغــرب إلــى بلــدان « ،»pharmeringوالتوفــر علــى
صناعــة دوائيــة قــادرة علــى الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة فــي مجــال المنتجــات الصحيــة ،وتلبيــة الحاجيــات الوطنيــة
منهــا ،وتصديرهــا إلــى األســواق األجنبيــة ،الســيما بلــدان الجنــوب ،طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية الراميــة إلــى
تعزيــز التعــاون جنوب-جنــوب.

100

حول وضعية المنافســة في ســوق األدوية بالمغرب

 .IIإعادة تحديد كيفيات تقنين سوق األدوية
تقتضــي هــذه العمليــة التســريع مــن وتيــرة إخــراج الوكالــة الوطنيــة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة إلــى حيــز الوجــود وإعــادة
النظــر فــي القانــون الحالــي المنظــم لعمــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي عبــر تخويلهــا اســتقاللية حقيقيــة فــي
تدبيــر شــؤونها.
وقــد أبانــت األزمــة الحاليــة الناتجــة عــن جائحــة «كوفيــد »19-عــن هشاشــة النظــام الصحــي بجميــع مكوناتــه ،وأهميــة
التوفــر علــى منظومــة حقيقــة لتدبيــر األدويــة قــادرة علــى اإلنتــاج واالبتــكار وضمــان تمويــن الســوق الوطنيــة بمختلــف
أنــواع األدويــة .وهــو خيــار بــات يفــرض نفســه بقــوة ويدعــو الدولــة ،لدواعــي مرتبطــة بالســامة والســيادة الوطنيــة ،إلــى
لعــب دور محــوري يختلــف ،جذريــا ،عــن الــدور الــذي كان منوطــا بهــا إلــى يومنــا هــذا.
فــي الواقــع ،ثمــة حاجــة ملحــة إلــى إعــادة النظــر فــي نظــام تقنيــن ســوق األدويــة الجــاري بــه العمــل بجميــع مكوناتــه،
وإعــادة تحديــد معالمــه ضمــن ســياق وظــروف تختلــف كليــا عمــا هــو معمــول بــه اليــوم.
وقــد كشــفت الدراســة والتحليــل الــذي أجــراه مجلــس المنافســة لســوق األدويــة ،فــي إطــار طلــب الــرأي الحالــي ،أن تقنيــن
ســوق األدويــة بالمغــرب تحكمــه سياســات عموميــة تتســم بالتناقــض بدرجــة كبيــرة ،وتترجــم إلــى رؤى غيــر متناســقة،
وتشــهد تدخــات تنتهــي أحيانــا بالفشــل ،وتحــول عمليــة التقنيــن إلــى حجــر عثــرة أمــام تحقيــق الفعاليــة والنجاعــة فــي
ســوق تدبــر بنفــس الكيفيــة وتفضــي إلــى نفــس النتائــج المعروفــة ســلفا.
وتختــزل الخالصــات التاليــة ،بشــكل مقتضــب ،االختــاالت وأوجــه القصــور التــي تعتــري منظومــة ســوق األدويــة الحاليــة،
وتشــمل أساسا:
● تعــدد المتدخليــن فــي تقنيــن الســوق (وزارات الصحــة ،والصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي،
واالقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة ،والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،وصناديــق التأميــن ،وغيرهــا)؛
● التبعيــة القويــة لســوق األدويــة لــوزارة الصحــة التــي تســهر علــى اإلشــراف التنظيمــي واإلداري والتقنــي والطبــي
والمالــي؛
● انعــدام سياســة وطنيــة حقيقيــة لتدبيــر ســوق األدويــة مرفقــة برؤيــة واضحــة وأهــداف قابلــة للقيــاس والتحقيــق
علــى المدييــن المتوســط والبعيــد؛
● وجــود إطــار قانونــي متعــدد األوجــه ومتجــاوز وغيــر مكتمــل ،وال يوفــر مناخــا مالئمــا التخــاذ المبــادرة وتشــجيع
االبتــكار والبحــث؛
● اللجوء بشكل مفرط لالستيراد ( %50من القيمة)؛
● االنقطاع المتكرر لمخزون بعض األدوية األساسية؛
● استمرار مشكل بعض األدوية باهضة الثمن وغير المتاحة للمواطنين؛
● سيادة البيروقراطية في كيفيات تحديد أسعار األدوية التي ال تتوافق كليا مع الواقع المفروض في السوق؛
● طول آجال منح اإلذن بالعرض في السوق وإرجاع مصاريف األدوية؛
● ضعف التصدير.
وتظهــر ،علــى ضــوء هــذه العناصــر ،الحاجــة الملحــة والضروريــة إلصــاح جــذري وعميــق لنظــام تقنيــن ســوق األدويــة
مــن حيــث إطــاره القانونــي وحكامتــه وطريقــة تنظيمــه وتدبيــره.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،يوصــي مجلــس المنافســة بالمضــي قدمــا ،وعلــى نحــو مســتعجل ،فــي مراجعــة نظــام تقنيــن ســوق
األدويــة .ووفقــا لدراســات مقارنــة مرجعيــة أنجــزت فــي هــذا الســياق ،يجــب التســريع مــن وتيــرة إخــراج الوكالــة الوطنيــة
لألدويــة واألجهــزة الطبيــة إلــى حيــز الوجــود ،وتمتيعهــا باالســتقاللية.
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ويجــب أن تنــاط بهــذه الوكالــة مهمــة تعبئــة وتوحيــد الجهــود والتنســيق بيــن جميــع المتدخليــن فــي الســوق ،ســواء تعلــق
األمــر بالســلطات العموميــة المختصــة أو هيئــات التقنيــن أو الهيئــات المدبــرة أو المؤسســات الصناعيــة أو المختبــرات
أو األطبــاء أو الصيادلــة أو الموزعيــن بالجملــة والتقســيط أو جمعيــات المســتهلكين أو الباحثيــن.
ويمكن اعتبار هذه الوكالة بمثابة هيئة وطنية مختصة بمهام:
●

المراقبة (مراقبة الجودة والتموين والولوج إلى األدوية وغيرها)؛

●

تنظيم سوق األدوية واألجهزة الطبية؛

●

التتبع والمراقبة؛

●

تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة؛

●

السهر على تنزيل مشاريع اإلصالح االستراتيجية؛

●

معالجة المسائل ذات الصبغة العلمية (التقييم ومنح التراخيص وإنجاز الدراسات السريرية وغيرها)؛

●

مراجعة األسعار والتعريفة المتعلقة باألدوية.

عــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن تأهيــل هــذه الوكالــة للقيــام بمهــام إعــداد وتنفيــذ المعاييــر وقيــادة برامــج التعــاون والتنميــة،
وبلــورة سياســة وطنيــة لتدبيــر األدويــة والعمــل علــى تفعيلهــا علــى أرض الواقــع .ويتعيــن مواكبــة هذا المشــروع اإلصالحي
بآليــات جديــدة للتعويــض عــن مصاريــف األدويــة تســتند إلــى عقــود برامــج ،وتســهر علــى تنفيذهــا الوكالــة الوطنيــة
للتأميــن الصحــي.
ويشــكل إحــداث هــذه الوكالــة العمــود الفقــري للحكامــة الجديــدة لمنظومــة األدويــة ،مــع الحــرص علــى تمتيعهــا
باالســتقاللية الماليــة والشــخصية القانونيــة قصــد تمكينهــا مــن االضطــاع األمثــل بمهامهــا فــي مجــال تقنيــن ســوق
األدويــة .وتشــمل هــذه المهــام جميــع المســائل التنظيميــة والتقنيــة ،بمــا فيهــا مراقبــة جــودة األدويــة ،ومنــح اإلذن
بالعــرض فــي الســوق ،والقيــام بحمــات تفتيشــية للمؤسســات الصناعيــة الصيدليــة والصيدليــات ،وتحديــد أســعار
األدويــة والمنتجــات الصحيــة األخــرى (كالمعــدات الطبيــة ومســتحضرات التجميــل والمكمــات الغذائيــة واألدويــة
البيطريــة وغيرهــا) .ويجــب تخويــل الوكالــة الصالحيــات الضروريــة قصــد تمكنيهــا مــن مواجهــة التحديــات ذات الصلــة
بتقنيــن ســوق األدويــة ،الــذي أضحــى يكتســي أهميــة اســتراتيجية فــي كل بلــد.
زيــادة علــى ذلــك ،ســتتولى الوكالــة الجديــدة مهمــة إعــداد األرضيــة لمشــروع المرصــد الوطنــي لمنتجــات األدويــة واألجهــزة
الطبيــة ،الــذي ســيمكن مــن جمــع المعلومــات والعناصــر الضروريــة لســوق األدويــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.
ويهــدف هــذا المرصــد إلــى توفيــر المعطيــات الموضوعيــة والمحايــدة حــول تطــور أســعار األدويــة علــى الصعيــد الدولــي،
وإنتــاج واســتهالك األدويــة الموجهــة للمســتهلكين ،وجودتها.
كمــا ســيمكن هــذا المشــروع مــن إمــداد الوكالــة والفاعليــن اآلخريــن بجميــع العناصــر الضروريــة لتســهيل التفــاوض
حــول أســعار األدويــة مــع المهنييــن .وســيكون متاحــا لجميــع األطــراف الفاعلــة عبــر شــبكة األنترنيــت ،ويخضــع للتســيير
بتشــاور مــع الهيئــات العموميــة المكلفــة بالســهر علــى الصحــة العموميــة وضمــان توفيــر األدويــة.
مــن جهــة أخــرى ،سيســاهم هــذا المشــروع فــي تســهيل تبــادل المعلومــات الموثــوق بهــا حــول األدويــة ،ووضعهــا رهــن إشــارة
الهيئــات المدبــرة (معلومــات حــول عــدد األدويــة األصليــة والجنيســة واألدويــة المماثلــة الحيويــة ،ومجمــوع األدوية الجنيســة
المســحوبة مــن الســوق) ،ومؤشــرات حــول عــدد األذون الممنوحــة لعــرض المنتجــات فــي الســوق ،واألذون قيــد الدراســة
أو الطلبــات المقدمــة فــي هــذا الشــأن ،وكــذا األذون التــي تــم أو لــم يتــم تجديدهــا ،باإلضافــة إلــى التقاريــر ذات الصلــة
باليقظــة الدوائيــة ،واألدويــة الخاضعــة للمراقبــة ،والتفاعــات فــي مجــال اقتنــاء األدويــة ،واآلثــار العالجيــة لألدويــة.
وســتناط بهــذا المشــروع أيضــا مهمــة ضمــان اليقظــة االســتراتيجية الدوليــة ألســعار األدويــة قصــد تحســين اســتجابة
المنظومــة الوطنيــة.
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 .IIIإجراء إصالح جذري لإلطار القانوني المنظم لسوق األدوية
يخضــع تنظيــم وتقنيــن ســوق األدويــة ،حاليــا ،لإلشــراف المباشــر للدولــة بصــورة كبيــرة ،وذلــك مــن خــال ترســانة
قانونيــة معقــدة ومتعــددة النصــوص ،جــرى تشــكيلها خــال فتــرات متعاقبــة وبعــض منهــا ال يســاير كليــا واقــع الســوق
ومتطلباتــه .وكانــت انشــغاالت الدولــة تنصــب حــول ضمــان ســامة األدويــة وتوفيرهــا وتســهيل الولــوج إليهــا .وتســهر
الدولــة علــى ضبــط وتقنيــن جميــع المراحــل المرتبطــة باألدويــة ،بــدءا مــن منــح الترخيــص لفتــح المؤسســات الصيدليــة
الصناعيــة ،وانتهــاء بالجوانــب ذات الصلــة باليقظــة الدوائيــة ،بمــا فيهــا منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،ومراقبــة
األســعار ،والتعويــض عــن األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا وغيرهــا.
وقــد كشــفت الدراســة المقارنــة المرجعيــة التــي أجراهــا مجلــس المنافســة أن هــذا األمــر ال ينطبــق علــى جميــع دول
العالــم ،إذ تتوفــر جــل البلــدان علــى المعلومــات والجوانــب التنظيميــة ذات الصلــة بجــودة األدويــة ،وكيفيــات منــح
التراخيــص الســتغالل الوحــدات الصناعيــة .ويخضــع تحديــد ســعر الــدواء ،علــى ســبيل المثــال ،لقواعــد الســوق فــي
بعــض البلــدان ،التــي تحســم فــي فعاليتــه القصــوى أو الدنيــا ،أخــذا بعيــن االعتبــار إكراهاتــه وخصوصياتــه.
وتحقيقا لهذه الغاية ،يوصي المجلس باإلسراع في اعتماد التدابير التالية:
● مراجعــة القانــون رقــم  17.04المتعلــق بمدونــة األدويــة والصيدلــة ،الســيما فــي الشــق المتعلــق بنظــام منــح
الترخيــص لمختلــف الفاعليــن للولــوج إلــى الســوق ،وتبســيط مســاطر ولــوج الــدواء الجنيــس للســوق؛
● مراجعــة المراســيم التطبيقيــة للقانــون الســالف الذكــر ،الســيما الجوانــب ذات الصلــة بمنــح اإلذن بالعــرض فــي
الســوق ،وتحديــد األســعار ،ونشــر اإلعالنــات المتعلقــة باألدويــة ،وغيرهــا؛
● إعــداد النصــوص التطبيقيــة لنفــس القانــون ،والمتعلقــة باليقظــة الدوائيــة والحمــات التفتيشــية للمؤسســات
الصيدليــة الصناعيــة وغيرهــا؛
●

إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم  28.13المتعلق بحماية األشخاص المشاركين في األبحاث البيوطبية؛

● مراجعــة القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية قصــد تعزيــز اســتقاللية الوكالــة الوطنيــة
للتأميــن الصحــي ،وتخويلهــا مهــام وصالحيــات جديدة.
وتجــدر اإلشــارة ،أيضــا ،إلــى أن مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع اإلصالحيــة األخــرى المقترحــة ،فــي إطــار طلــب الــرأي
الحالــي ،تقتضــي إعــداد نصــوص قانونيــة جديــدة أو تعديــل النصــوص القائمــة.

 .IVتطوير آليات جديدة لتحسين وضعية المنافسة في سوق األدوية
 .1ولوج المواطنين إلى األدوية
تشــمل هــذه العمليــة ثــاث مســتويات مــن الولــوج ،تضــم الجوانــب الماديــة والجغرافيــة والماليــة .فــإذا كان جليــا أن
الجانبيــن المــادي والجغرافــي ال يطرحــان أيــة مشــكلة عمومــا ،علــى اعتبــار أن حاجيــات المواطنيــن مــن المنتوجــات
األساســية والمبتكــرة يتــم تلبيتهــا علــى نطــاق واســع مــن جهــة ،وأن الدولــة تســهر علــى ضمــان التوزيــع الجغرافــي
للصيدليــات فــي ســائر أرجــاء التــراب الوطنــي مــن جهــة أخــرى ،فــإن الجانــب الثالــث ،والمتعلــق باإلكراهــات الماليــة،
مــازال يشــكل معضلــة بالنســبة لفئــة عريضــة مــن المواطنيــن ،ال تملــك اإلمكانيــات للولــوج إلــى األدويــة ،الســيما الفئــة
التــي ال تتوفــر علــى تغطيــة صحيــة .وفــي هــذا الســياق ،يمكــن تجــاوز هــذه اإلكراهــات مــن خــال عنصريــن أساســيين
يتمثــان فــي تعميــم التغطيــة الصحيــة لجميــع الشــرائح المجتمعيــة ،وتوفيــر الــدواء بســعر فــي متنــاول الجميــع .وبالتالــي،
فقــد صــار لزامــا العمــل علــى تعميــم التغطيــة الصحيــة األساســية ،وإعــادة النظــر فــي مرســوم تحديــد أســعار األدويــة
قصــد تعزيــز إمكانيــات التفــاوض بيــن هيئــات التقنيــن والمؤسســات الصناعيــة حــول أســعار األدويــة المبتكــرة وتحديــد
ســعرها.
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 .2جودة األدوية المقدمة للمستهلكين
ثمــة عــدة عناصــر تضمــن جــودة األدويــة األصليــة ،مــن بينهــا التجــارب الســريرية التــي تجــرى طبقــا للممارســات الســليمة
الجــاري بهــا العمــل ،والمراقبــة التحليليــة للــدواء ،والتوفــر علــى ملــف يضــم جميــع الوثائــق العلميــة المتعلقــة بالــدواء،
وتوفيــر يقظــة دوائيــة تتيــح إمكانيــة تتبــع معاييــر ســامة األدويــة التــي يتــم تســويقها بعــد الحصــول علــى اإلذن بالعــرض
فــي الســوق .أمــا بالنســبة لألدويــة الجنيســة ،تحــل دراســات التكافــؤ الحيــوي محــل التجــارب الســريرية ،والتــي تشــكل
شــرطا ضروريــا بالنســبة لبعــض الجزيئــات واألشــكال الصيدالنيــة ،حيــث تشــدد وزارة الصحــة علــى وجــوب اســتيفائه
قبــل منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق .وبالتالــي ،أضحــى مــن الضــروري العمــل علــى تفعيــل القوانيــن التنظيميــة الجــاري
بهــا العمــل فــي هــذا اإلطــار ،واشــتراط إنجــاز دراســات التكافــؤ الحيــوي بالنســبة لجميــع األدويــة الخاضعــة لهــذه
التجــارب ،والرفــع مــن مســتوى أداء الهيئــات المكلفــة بمراقبــة جــودة األدويــة ،ونذكــر بالتحديــد المختبــر الوطنــي
لمراقبــة األدويــة.
 .3تحويل األذون الممنوحة للعرض في السوق إلى أداة لتعزيز المنافسة بين المختبرات
يشــكل منــح اإلذن لعــرض منتجــات األدويــة فــي الســوق شــرطا ضروريــا للنهــوض بالمنافســة بيــن المختبــرات النشــطة
فــي قطــاع األدويــة ،ورافعــة تتيــح إمكانيــة التدخــل لضبــط األســعار فــي الســوق .وقــد كشــف تحليــل ســوق األدويــة عــن
عــدة اختــاالت تشــكل عائقــا أمــام ولــوج المنتــوج إلــى ســوق األدويــة.
وفي هذا اإلطار ،يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية:
● تقليــص اآلجــال المطلوبــة لدراســة ملفــات منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق قصــد التســريع مــن وثيرتهــا ،وضمــان
التقيــد الصــارم بهــا؛
● العمــل علــى رقمنــة عمليــة تســجيل ومنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق قصــد تــدارك التأخــر الحاصــل فــي معالجــة
الطلبــات والملفــات المتراكمــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة ،37وذلــك مــن خــال اعتمــاد
مســطرة للتســجيل اإللكترونــي تضمــن مســتويات عاليــة مــن الســرعة والفعاليــة .وهــو مــا يتطلــب اعتمــاد الوثيقــة
التقنيــة اإللكترونيــة المشــتركة لتســجيل األدويــة (.38)Common Technical Document
وســيمكن هــذا اإلجــراء مــن إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية فــي معالجــة الملفــات المذكــورة ،39وتعزيــز شــروط ممارســة
المنافســة بيــن المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة المتخصصــة فــي إنتــاج األدويــة ،الســيما األدويــة التــي يحتاجهــا
المغــرب أو تلــك التــي ال تتوفــر نهئيــا علــى مماثــات جنيســة أو علــى أدويــة جنيســة بشــكل كاف فــي الســوق؛
● رقمنــة تدبيــر مســاطر تســجيل ومنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،وبشــكل يمكــن المهنييــن مــن التوفــر علــى رؤيــة
واضحــة حــول تطــور وضعيــة ســوق األدويــة ،الســيما األدويــة الجنيســة واألمــراض التــي ال يتوفــر المغــرب بشــأنها
علــى منتــوج محلــي أو عــدد كاف مــن األدويــة الجنيســة لتخفيــض أســعار األدويــة.

 37ســجل مديــر األدويــة والصيدلــة بــوزارة الصحــة ،خــال ورشــة العمــل املنظمــة مــن قبــل مجلــس املنافســة حــول «املنافســة يف قطــاع األدويــة» يــوم  24أبريــل ،2019
نقصــا يف عــدد املــوارد البشــرية العاملــة باملديريــة ،إذ تضــم  124موظفــا يكلفــون مبعاجلــة ملفــات منــح اإلذن بالعــرض يف الســوق.
 38مت توحيــد الوثائــق املكونــة مللــف منــح اإلذن بالعــرض يف الســوق ،وفقــا لتوجيهــات منظمــة الصحــة العامليــة ،وتضمنينهــا يف دعامــة إلكترونيــة حتمــل اســم «الوثيقــة
التقنيــة املشــتركة» .وتضــم هــذه األخيــرة خمــس وحــدات مفصلــة كمــا يلــي:
● الوحدة  :1تضم معطيات إدارية ذات الصلة باملنتوج ،الذي ال يشكل موضوع تنسيق .وتختلف مكوناته من بلد آلخر حسب املتطلبات التنظيمية؛
● الوحدة  :2موجز بيانات اجلودة والتجارب ما قبل السريرية والسريرية ،أي ما يعرف «مبلخص اجلودة الشاملة»؛
● الوحدة  :3معطيات كيميائية وصيدالنية وبيولوجية ذات الصلة باألدوية األصلية احليوية واملنتوج النهائي؛
● الوحدة  :4معطيات غير سريرية؛
● الوحدة  :5معطيات سريرية تتعلق بالسالمة والفعالية.
 39قامت كل من اململكة العربية السعودية واألردن بتفعيل التشغيل اآللي لعمليات إيداع ومنح اإلذن بالعرض يف السوق.
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وسيســاهم هــذا اإلجــراء فــي تقليــص عــدد األدويــة المرخــص لهــا ،لكــن إنتاجهــا ســيعهد إلــى مؤسســات أخــرى مــن
غيــر المهنييــن.
 .4إرجــاع مصاريــف األدويــة :آليــة لتســهيل التفــاوض حــول األســعار وتقنيــن نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض
يشــكل التعويــض عــن مصاريــف األدويــة آليــة هامــة وحاســمة لتعزيــز شــروط ممارســة المنافســة بيــن المختبــرات،
ورافعــة أساســية لتســهيل التفــاوض حــول أســعار األدويــة المطبقــة مــن قبــل المؤسســات الصناعيــة ،كمــا تســاهم فــي
ضمــان التــوزان المالــي لنظــام الضمــان االجتماعــي.
وعليه ،يوصي المجلس في هذا الباب باتخاذ التدابير التالية:
● تقويــة صالحيــات الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي عبــر تخويلهــا حــق الدراســة التلقائيــة لملفــات األدويــة التي تقدم
فائــدة عالجيــة هامــة قصــد القبــول بإدراجهــا ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا .وهــو مــا يتطلــب منــح
اســتقاللية أكبــر للوكالــة والفاعليــن فــي المجــال الصحــي قصــد االضطــاع األمثــل بالمهــام المنوطــة بهــم؛
● إعــادة النظــر فــي منهجيــة عمــل لجنتــي الشــفافية والتقييــم االقتصــادي والمالــي للمــواد الطبيــة المكلفتيــن بتوســيع
نطــاق األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا ،بغيــة ضمــان مزيــد مــن الشــفافية والموضوعيــة فــي معالجــة ملفــات
التعويــض المقدمــة مــن قبــل المختبــرات؛
● إطــاق مفاوضــات مباشــرة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي مــع المختبــرات بشــأن التعويــض عــن
مصاريــف األدويــة ،الســيما األدويــة المكلفــة أو األدويــة التــي تشــهد وضعيــة احتــكار ،واســتلهام التجــارب األجنبيــة
الناجحــة فــي هــذا المجــال؛
● الشــروع فــي إعــادة التقييــم الشــامل لقائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا قصــد ضمــان الخدمــة الطبيــة التــي
تقدمهــا وتحســينها ،ودراســة فوائدهــا العالجيــة ومســاهمتها فــي تحســين جــودة الرعايــة المقدمــة ،بشــكل يســاهم
فــي التدبيــر األمثــل لنفقــات الهيئــات المدبــرة وصرفهــا علــى المســتحضرات التــي تأكــدت فوائدهــا العالجيــة؛
● اعتمــاد «التعريفــة الجزافيــة المتعلقــة بالمســؤولية» ،وهــي تعريفــة مرجعيــة تحــدد بموجــب نظــام التأميــن اإلجبــاري
األساســي عــن المــرض ،وتعــادل التعريفــة المحــددة للــدواء الجنيــس بســعر متوســط أو أقــل قصــد ضمــان تكافــؤ
شــروط تحمــل مجموعــة معينــة مــن األدويــة الجنيســة.
 .5اعتماد سياسة فعالة وناجعة لتحسين وضعية األدوية الجنيسة
أخــذا بعيــن االعتبــار وضعيــة األدويــة الجنيســة فــي ســوق األدويــة الوطنيــة ،والــدور الــذي تلعبــه ،إلــى جانــب األدويــة
المماثلــة الحيويــة ،فــي تطويــر المنافســة ،وتخفيــض أســعار األدويــة ،وتحســين ولــوج المواطنيــن إليهــا ،يوصــي المجلــس
باتخــاذ التدابيــر التاليــة:
●

التسريع من وتيرة تسجيل األدوية الجنيسة واألدوية الحيوية المماثلة لألدوية المرجعية الخاضعة لالحتكار؛

● اعتمــاد مســاطر لإلســراع فــي معالجــة الملفــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة التــي تقــوم
بعــرض أول دواء جنيــس أو مماثــل حيــوي فــي الســوق ،مــع توفيــر إمكانيــة إنجــاز المراقبــة بعــد الحصــول علــى اإلذن
بالعــرض فــي الســوق عــوض المراقبــة القبليــة ،وهــو مــا قــد يؤخــر توصــل الســوق بهــذه المنتجــات؛
● شــروع الســلطات العموميــة فــي اإلدراج التلقائــي لألدويــة الجنيســة ضمن قائمة األدوية المقبــول إرجاع مصاريفها،
قصــد تطويرهــا ،وتخفيــف التكاليــف التــي يتحملهــا المريــض ،وتعزيــز مصداقيــة نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي
عــن المــرض فــي مجــال تحمــل النفقات؛
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● تعزيــز مراقبــة األدويــة الجنيســة لضمــان جودتهــا ،وتبليــغ نتائجهــا للفاعليــن فــي المجــال الصحــي علــى نحــو منهجي،
بشــكل يســاهم فــي تبديــد الصــورة الســلبية عــن رداءة المنتــوج ،والتــي تســوقها العديــد مــن الرســائل التواصليــة؛
● تأطيــر الممارســات الراميــة إلــى تســويق العالمــة التجاريــة للمختبــرات بهــدف ضمــان اســتقاللية اختيــار األطبــاء
والصيادلــة أثنــاء وصــف أو تقديــم الــدواء .وبمــوازاة مــع ذلــك ،يتعيــن علــى الســلطات العموميــة توفيــر التكويــن
المســتمر للمهنييــن فــي الصحــة ،وتوفيــر الدعــم لهــم لتنظيــم تظاهــرات علميــة؛
● حــث المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة علــى تطويــر مرجــع لألدويــة الجنيســة ،الســيما مــن خــال تقليــص اآلجــال
المطلوبــة لمنــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،وإرســاء مســطرة للتعامــل مــع الحــاالت الخاصــة ،ودعــم إنتــاج األدويــة
الجنيســة بأهــداف واضحــة؛
● تنظيــم حمــات إخباريــة وتحسيســية واســعة النطــاق ودائمــة فــي وســائل اإلعــام العموميــة ،بتعــاون مــع مهنيــي
الصحــة ،وجمعيــات المســتهلكين ،والشــخصيات العموميــة المعروفــة لــدى الــرأي العــام حــول األدويــة الجنيســة
واألدويــة المماثلــة الحيويــة بغيــة الترويــج لهــا وتســويق فوائدهــا لــدى مختلــف الفاعليــن ،الســيما المســتهلكين.
 .6إعــادة النظــر فــي طــرق تحديــد أســعار األدويــة عبــر إرســاء آليــات مالئمــة لتســهيل التفــاوض بشــأن تحديــد أســعار
األدويــة
تشــكل إعــادة النظــر فــي طــرق تحديــد أســعار األدويــة محــورا اساســيا لتخفيــض أســعارها وتطويــر المنافســة بيــن
مختلــف المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة .ويتــم ذلــك مــن خــال إرســاء آليــات جديــدة ومالئمــة لتحديــد األســعار
بتنســيق وتشــاور مــع مختلــف الفاعليــن فــي ســوق األدويــة.
ويمكــن إســناد تنفيــذ هــذه الخطــوة ،بشــكل مشــترك ،إلــى الوكالــة الوطنيــة لألدويــة والمعــدات الطبيــة والوكالــة الوطنيــة
للتأميــن الصحــي ،وحشــد الدعــم لهــا .كمــا يوصــي المجلــس ،فــي هــذا اإلطــار ،باتخــاذ التدابيــر التاليــة:
● إعــادة النظــر فــي قائمــة البلــدان المرجعيــة المحــددة بمقتضــى مرســوم تحديــد أســعار األدويــة ،عبــر األخــذ كذلــك
بالــدول ذات الوضعيــة المماثلــة مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة ،والتــي راكمــت تجربــة متينــة فــي مجــال التحكــم فــي
النفقــات الصحيــة ،مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال تونــس ومصــر والشــيلي؛
● ضــرورة قيــام المؤسســة الصيدليــة الصناعيــة ،قبــل الشــروع فــي تســويق دوائهــا ،بتقديــم أول طلــب لتحديــد ســعره
وطلــب ثانــي إذا كانــت ترغــب فــي إدراجــه ضمــن قائمــة األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا.
ويوصــي المجلــس ،بعــد الحصــول علــى رخصــة العــرض فــي الســوق مــن لــدن المختبــر ،بمباشــرة مســطرتي تحديــد
الســعر والتعويــض فــي الوقــت ذاتــه ،قصــد تمكيــن الســلطات العموميــة مــن التفــاوض حــول الســعر الــذي ســيطبقه
المختبــر عبــر إدمــاج عنصــر الخدمــة الطبيــة المقدمــة للــدواء .هــذا األخيــر يشــكل معيــارا حاســما لتســهيل
المفاوضــات بيــن وزارة الصحــة والمختبــر قصــد جعــل الــدواء قابــا للتعويــض؛
● تنصيــص المرســوم حــول كيفيــات تحديــد أســعار األدويــة علــى مراجعــة أســعار األدويــة األصليــة والجنيســة عنــد
متــم كل خمــس ســنوات ،وذلــك بمناســبة تجديــد اإلذن بالعــرض فــي الســوق .وهــي فتــرة تعتبــر طويلــة.
وعليــه ،يوصــي المجلــس بالتنصيــص علــى تخويــل الســلطات العموميــة إمكانيــة مراجعــة أســعار األدويــة بمناســبة كل
تغييــر للعوامــل الموضوعيــة لعمليــات اإلنتــاج أو تســويق أو اســتهالك األدويــة.
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ويكــون األمــر كذلــك حيــن يشــهد إنتــاج الشــركة المصنعــة ،مثــا ،زيــادة كبيــرة إمــا بســبب إدراج الــدواء ضمــن قائمــة
األدويــة المقبــول إرجــاع مصاريفهــا أو بســبب الطلــب القــوي علــى الــدواء مــن قبــل العمــوم أو بســبب تغييــر فــي بنيــة
ســوق الــدواء المعنــي (خــروج منافــس مــن الســوق)...؛
● توحيــد المســاطر الثالثــة وضمــان التقائيتهــا (منــح اإلذن بالعــرض فــي الســوق ،وتحديــد أســعار األدويــة ،والتعويــض
عنهــا) بشــكل يمكــن مــن تقليــص آجــال تســويق األدويــة ،وتحســين نظــام ولــوج المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة
إلــى الســوق ،وخلــق بيئــة مالئمــة لتطويــر وحــدات إنتاجيــة صناعيــة محليــة ،وترســيخ أســس المنافســة بيــن هــذه
المؤسســات؛
● تشــكيل لجنــة لليقظــة االســتراتيجية تســهر علــى تتبــع وضبــط أســعار األدويــة ،الســيما األدويــة المبتكــرة والتــي
تكتســي درجــة عاليــة مــن األهميــة الصحيــة والماليــة؛
● ســن مقاربــة جديــدة للتقييــم مــن قبــل وزارة الصحــة تســتند إلــى النجاعــة الطبيــة واالقتصاديــة قبــل الشــروع فــي
تحديــد أســعار األدويــة (دراســة فعاليــة األدويــة مــن حيــث التكلفــة ،والتحقــق مــن الحاجيــات واألولويــات العالجيــة
للمواطنيــن المغاربــة بصــرف النظــر عــن الوســائل االبتكاريــة العالجيــة).
 .7إعادة النظر في النموذج االقتصادي للصيادلة
يرتكــز النمــوذج االقتصــادي للصيادلــة بالمغــرب علــى احتــكار عمليــات توزيــع وصــرف األدويــة ،وتتوقــف أربــاح الصيدلــي
علــى المبيعــات مــن األدويــة ،وهــو مــا ال يســاهم فــي تطويــر مهنــة الصيدلــي واالرتقــاء بهــا.
وعليــه ،يقتــرح المجلــس إعــادة النظــر فــي هــذا النمــوذج بشــكل يجعــل أربــاح الصيدلــي غيــر مرهونــة أساســا بالمبيعــات
مــن األدويــة .لذلــك ،يوصــي المجلــس بـــ:
● القيــام بمراجعــة جذريــة لمهــام الصيدلــي قصــد تمكينــه مــن آفــاق جديــدة لتوســيع أرباحــه وتقليــص ربطهــا
بالمبيعــات مــن األدويــة؛
● تخويــل الصيادلــة حــق تأســيس تعاونيــات فيمــا بينهــم بهــدف االســتفادة مــن المزايــا التجاريــة ذات الصلــة بعمليــات
الشــراء التــي تقــام بشــكل جماعــي ،وتحســين وضعيتهــم الماليــة.
وستســاهم هــذه التوصيــات فــي خلــق وقــع إيجابــي علــى عمليــات توزيــع األدويــة بالجملــة مــن لــدن المؤسســات الصيدليــة
الموزعــة بالجملة.
 .8تعميم وتقنين اتفاقيات الثلث المؤدي وجعلها أكثر فعالية قصد تسهيل ولوج المواطنين إلى األدوية

40

يوصــي المجلــس بتعميــم وتقنيــن اتفاقيــات الثلــث المــؤدي وجعلهــا أكثــر فعاليــة بهــدف تســهيل ولــوج المواطنيــن إلــى
األدويــة ،الســيما الفئــات التــي تعانــي مــن األمــراض الخطيــرة والمزمنــة.
كمــا تهــدف هــذه المراجعــة إلــى تفــادي أداء المؤمــن لــه للتســبيق عــن المصاريــف ،وأداء القســط الــذي ال تتحملــه الهيئــة
المدبــرة التابــع لهــا فقــط.

 40يشــكل الثلــث املــؤدي آليــة متكــن األشــخاص الذيــن يقومــون باستشــارة الطبيــب أو يضطــرون إلــى اقتنــاء األدويــة مــن عــدم حتمــل أي تســبيق علــى التكاليــف.
وتتكــون مــن:
● الثلث املؤدي الكلي :حيث ال يتحمل املريض أية تكاليف عن زيارته للطبيب من أجل استشارة طبية أو من أجل اقتناء األدوية؛
● الثلث املؤدي اجلزئي :حيث يتحمل املريض احلصة املتبقية على عاتقه واالشتراكات اجلزافية املنصوص عيها يف إطار اخلدمات الصحية املقدمة.
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 .9تأطير العالقة بين األطباء والمختبرات وتتبعها
يوصــي المجلــس بتأطيــر العالقــة التــي تجمــع األطبــاء بالمؤسســات الصيدليــة الصناعيــة قصــد وضــع حــد لحــاالت
تضــارب المصالــح بينهــم ،كمــا هــو معمــول بــه فــي بعــض البلــدان مثــل فرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وذلــك
عبــر إلــزام األطبــاء والمختبــرات بالتصريــح بمختلــف الفوائــد التــي يتوصلــون بهــا ،واألنشــطة التــي تتحملهــا المؤسســة
الصناعيــة ،وتحديــد ســقف النفقــات المصروفــة.
 .10إعادة النظر في النظام الجبائي الجاري به العمل في سوق األدوية
يوصــي المجلــس بمراجعــة نظــام الجبايــات المعمــول بــه فــي ســوق األدويــة بشــكل يســاهم فــي تخفيــض أســعار بيــع
األدويــة للعمــوم ،وتســهيل ولــوج المواطنيــن إليهــا ،الســيما بالنســبة للفئــات األكثــر هشاشــة.
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الملحــق  :2ملخــص تركيبــي يوضــح كيفيــات تســجيل ملــف طلــب الحصــول علــى اإلذن بالعــرض
فــي الســوق بالمغــرب
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الملحق  :3ملخص تركيبي يوضح نظام قبول إرجاع مصاريف األدوية بالمغرب
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الملحق  :4نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في بعض البلدان

البلد
المغرب
الجزائر
تونس
مصر
أ
الردن
المارات العربية المتحدة
إ
المملكة العربية السعودية
جنوب إفريقيا
الدنمارك
إيرالندا
بلغاريا
ألمانيا
التفيا
سلوفاكيا
إيطاليا
النمسا
فنلندا
التشيك
سلوفينيا
إستونيا
رومانيا
بولندا
بلجيكا
البرتغال
اليونان
هوالندا

نسبة الضريبة

 0%بالنسبة لبعض الفئات العالجية أ
والدوية التي يتجاوز سعرها المصنف دون
احتساب الرسوم مبلغ  588درهما ،و 7%بالنسبة لباقي الفئات
0%
7%
0%
4%
0%
0%
14%
25%
للدوية المعدة أ
 0%بالنسبة أ
للخذ عن طريق الفم ،و 23%بالنسبة للتطبيقات
للدوية غير المعدة أ
الطبية الخارجية ،و 13.5%بالنسبية أ
للخذ عن طريق الفم
20%
19%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
9,5%
9%
9%
8%
6%
6%
6%
6%
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هنغاريا
ليتوانيا
قبرص
كرواتيا
إسبانيا
لكسمبورغ
فرنسا
السويد
المملكة المتحدة
مالطا
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5%
5%
5%
للدوية المقبول إرجاع مصاريفها و 25%بالنسبة أ
 5%بالنسبة أ
للدوية غير المقبول
إرجاع مصاريفها
4%
3%
أ
 2.1%بالنسبة أ
للدوية المقبول إرجاع مصاريفها و 10%بالنسبة الدوية غير
المقبول إرجاع مصاريفها
0%
0%
0%
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الملحق  :4الئحة اإلدارات والمؤسسات والمنظمات التي تمت استشارتها واالستماع إليها

القطاعات الوزارية
وزارة الصحة

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد أ
الخضر والرقمي

هيئات التدبير
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي ،حاليا الصندوق المغربي للتأمين الصحي
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

المؤسسات الصناعية
الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية
جمعية مقاوالت أ
الدوية بالمغرب
الجمعية المغربية للدواء الجنيس
التجمع المهني للتوزيع الصيدلي

الهيئات المهنية

المجلس الوطني لهيئة أ
الطباء الوطنية
المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب
المجلس الجهوي لصيادلة الشمال
المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب

المنظمات المهنية
الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين

المنظمات النقابية
االتحاد المغربي للشغل
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
االتحاد العام للشغالين بالمغرب
االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
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النقابة الوطنية ألطباء القطاع الحر
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب
الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب

جمعيات حماية المستهلكين
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
فيدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب
الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين

خبير مستقل

السيد خالد الحريري ،نائب برلماني سابق ومقرر المهمة االستطالعية حول ثمن الدواء بالمغرب
(مجلس النواب – لجنة المالية والتنمية االقتصادية)2009/
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الملحق  :6الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة

المقرر العام
خالد البوعياشي

المقرر العام المساعد
محمد هشام بوعياد

مقرر طلب الرأي
الاله قشاشي
عبد إ
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الملحــق  :7الئحــة أعضــاء الجلســة العامــة الذيــن تداولــوا بشــأن طلــب الــرأي المتعلــق بوضعيــة
المنافســة فــي ســوق األدويــة بالمغــرب

الرئيس
إدريس الكراوي

األمين العام
محمد أبو العزيز
الدالء بصوته)
(يحضر دون إ

األعضاء الدائمون
جيهان بنيوسف
عبد اللطيف المقدم
عبد الغني أسنينة
حسن أبو عبد المجيد

األعضاء المستشارون
سلوى كركري بلقزيز
عبد العزيز الطالبي
التهامي عبد الخالق
عبد اللطيف الحاتمي
بنيوسف الصابوني
رشيد بنعلي
العيد محسوسي
بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام
(يحضر بصفة استشارية)
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