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 الئحة الرسوم البيانية 

 
  

 2022 مارس 03 غاية إلى نسمة 1000 لكل المنجزة التحاليل عدد :1 البياني الرسم

 2022 مارس 03 حدود إلى يوميا المنجزة الفحوصات عدد متوسط تطور :2 البياني الرسم

 حسب المدن 19-كوفيد تشخيص المستوردة لمنتجات الشركات عدد :3البياني  الرسم

 19-كوفيدلها إجراء فحوصات  المرخص الخاصة المختبرات عدد تطور :4البياني  الرسم

 "PCRل "لكواشف التشخيص القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلس الموردة الرئيسية البلدان :5البياني  الرسم

ات البلدان الرئيسية المصدرة لكواشف التشخيص القائمة على ردود الفعل المناعية )فحوص :6 البياني الرسم

 المستضدات والفحوصات المصلية(

 اقلنالبلدان الرئيسية المصدرة للتشكيالت المتكونة من المسحات التي تتم عن طريق وسيط  :7 البياني الرسم

  19-الرئيسية المصدرة لمعدات وأدوات فحوصات تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد البلدان :8البياني  الرسم

 " طيلة فترةPCRفحوصات "على  القائمة التشخيصية الكواشف الشهري للواردات من التطور :9 البياني الرسم

 تفشي الجائحة

قامت بتسجيل كواشف فحوصات  التي الشركات واردات حيث من السوقية الحصص تطور :10البياني  الرسم

"PCR " 

 القائمة على ردود الفعل المناعية التشخيصية الكواشف من للواردات الشهري التطور :11البياني  الرسم

ل الحصص السوقية للشركات المستوردة للكشوفات التشخيصية القائمة على ردود الفعتطور  :12الرسم البياني 

 المناعية

 يروسالتطور الشهري لحجم الواردات من المعدات واألدوات المستعملة لتشخيص اإلصابة بالف :13الرسم البياني 

 ة وسيط ناقلالتطور الشهري لحجم الواردات من المسحات التي تتم بواسط :14الرسم البياني 

 تطور العدد اإلجمالي لمختبرات شبكة تشخيص اإلصابة بالفيروس  :15الرسم البياني 

  19-بنية العرض المتوفر من فحوصات كوفيد :16الرسم البياني 

 تطور عدد مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها  :17الرسم البياني 

 العمومية والخاصة المرخص لها في كل جهةعدد المختبرات  :18الرسم البياني 

 تطور حصة المختبرات الخاصة بكل جهة :19الرسم البياني 

 وتيرة التطور الشهري لتراخيص الولوج إلى شبكة تشخيص اإلصابة بالفيروس  :20الرسم البياني 

 سطات-الدار البيضاءجهة  الحصة السوقية للمختبرات الخاصة الرئيسية المرخص لها في :21 الرسم البياني

 الحصص السوقية للمختبرات الخاصة الرئيسية المرخص لها بجهة الرباط :22الرسم البياني 

 توزيع عدد الفحوصات المنجزة حسب العرض المتوفر  :23 الرسم البياني

يل الذين خضعوا للفحوصات حسب العدد المتوفر من المختبرات الخاصة للتحال السكان نسبة :24 البياني الرسم

 البيولوجية الطبية 

 تطور الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك :25 الرسم البياني

 معدالت الفقر والهشاشة قبل وأثناء فترة الحجر الصحي :26 الرسم البياني

 19-على شهادة تسجيل كواشف كوفيد وضعية طلبات الحصول :27 الرسم البياني

المرخص لها من طرف وزارة الصحة والحماية االجتماعية منذ  19-وضعية فحوصات كوفيد :28 الرسم البياني

 بداية تفشي الجائحة

 المصنعة محليًا )السعر دون احتساب الرسوم(" RT-PCRتطور أسعار فحوصات " :29الرسم البياني 

  19-التوزيع العالمي لمصنعي فحوصات تشخيص اإلصابة بكوفيد :30الرسم البياني 

 التوزيع العالمي للفحوصات التشخيصية المصنعة  :31الرسم البياني 

" والفحوصات السريعة التي يتم إجراؤها في بلدان معينة PCRخريطة ألسعار فحوصات " :32الرسم البياني 

 باليورو
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 الئحة الجداول 

 
 

  

-RTعكسي )المعايير المتعلقة بأنظمة تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ الملخص تركيبي لمختلف  :1الجدول 

PCR) 

 " المتاحة على الصعيد الوطنيRT-PCRعدد كواشف " :2الجدول 

 عدد الكواشف المستضدة التي خضعت للتقييم والمعتمدة بالمغرب :3الجدول 

 على الصعيد الوطني عدد الكواشف المصلية التي خضعت للتقييم والمعتمدة :4الجدول 

 "Gigalabالمستخدمة من قبل شركة " 19-عدد كواشف تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد :5 الجدول

 19-العمومية المشكلة لشبكة تشخيص فيروس كوفيد المختبرات عدد :6 الجدول

 ليون درهم(يمة بمالمستعملة ألغراض التشخيص في المختبر )الق الكواشف من المغربية الواردات تطور :7 الجدول

لمية )القيمة المستعملة للتشخيص في المختبر ضمن الواردات العا الكواشف من المغربية الواردات حصة :8 الجدول

 بمليون درهم(

 " PCRواردات كواشف التشخيص في المختبر القائمة على فحص " السنوية من حيث السوق حصص :9الجدول 

 الفيروس تطور الحصص السوقية للشركات المستوردة لألدوات والمعدات المستعملة لشخيص اإلصابة ب :10الجدول 

 في القطاعين العام والخاص 19التوزيع الجهوي لمختبرات تشخيص كوفيد  :11الجدول 

 تطور عدد المختبرات الخاصة المرخص لها حسب الجهات :12الجدول 

 نسمة 100000صة المرخص لها لكل كثافة المختبرات الخا :13الجدول 

 وتيرة التطور الشهري لتراخيص الولوج إلى شبكة تشخيص اإلصابة بالفيروس :14 الجدول

 نسبة الفحوصات المنجزة في القطاع الخاص حسب نوع كل فحص في جميع الجهات :15الجدول 

 المرخص لها في بعض البلدان 19-عدد كواشف كوفيد :16 الجدول

 19-فيدوضعية التراخيص الممنوحة لولوج المختبرات الخاصة إلى شبكة تشخيص اإلصابة بفيروس كو :17 الجدول

 سوم(بالدرهم دون احتساب الر (التكلفة المقابلة إلعداد المختبر وفقًا للتقنية المستخدمة :18الجدول 

تساب " )بالدرهم دون احRT-PCRتطور أسعار أجهزة تشخيص اإلصابة بالفيروس باستخدام تقنية " :19الجدول 

 الرسوم(

احتساب  " السريعة )بالدرهم دونRT-PCRاإلصابة بالفيروس باستخدام تقنية " تكلفة معدات تشخيص :20الجدول 

 الرسوم(

رهم دون عن طريق الفحوصات المصلية اآللية )بالد 19-تكلفة معدات تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد :21الجدول 

 احتساب الرسوم(

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (التشخيصية 19-تطور أسعار كواشف فحوصات كوفيد :22الجدول 

سب بالدرهم دون احت (" التقليديةRT-PCRبناء على تقنية " 19-مكونات أسعار فحوصات كوفيد :23الجدول 

 الرسوم(

 الرسوم( بالدرهم دون احتساب (" التقليديةRT-PCRأسعار فحوصلت " مكونات :24الجدول 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (مكونات أسعار فحوصات المستضدات :25الجدول 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم (مكونات أسعار الفحوصات المصلية النوعية :26الجدول 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (مكونات مصاريف الفحوصات المصلية اآللية :27الجدول 

ون التقديري لهوامش الربح المحتملة الناتجة عن خدمة فحوصات التشخيص )بالدرهم دالحساب  :28الجدول 

 الرسوم( احتساب

  19-التوزيع العالمي لمصنعي مجموعات التشخيص الجزيئي بما في ذلك كوفيد :29الجدول 

ألول لعام االدراسي إلى الفصل  2019التجارة في المنتجات الطبية، من الفصل الدراسي الثاني لعام  :30الجدول 

2021 

  وأجهزة الفحوصات التشخيصية 19-مجموعات / أدوات فحص كوفيد :31الجدول 
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 األشكالالئحة 
 

 19-مختلف نماذج الفحوصات المستعملة ومسايرتها لتطور عدوى كوفيد :1الشكل 
  PCR( عند إجراء فحص ADNمبدأ تضخيم الحمض النووي الصبغي ) :2الشكل 

 " RT-PCRنماذج ألنظمة " :3الشكل 

 " السريع RT-PCRنماذج للمعدات المستعملة في فحص " :4الشكل 

 نموذج جهاز للفحص المستضد  :5الشكل 

 نموذج جهاز للفحص المصلي  :6الشكل 

 19-كوفيدالمؤسسات الصحية المرخص لها والقادرة على إجراء فحوصات الكشف عن  :7الشكل 

 " وفحص المستضد( PCR)فحص "
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 ة ـــــمقدم

 

 جديد فيروس عن ناجمة جائحة تفشي عن ،2020 مارس منذ العالمية، الصحة منظمة أعلنت

 2-كوف-رسسا فيروسات لعائلة وينتمي ،2019 دجنبر في الصين في ظهر العدوى، شديد

(SARS-CoV-2.) مثل األخرى، التاجية الفيروسات تسببها التي األمراض عن ختلفوي 

 (،MERS) التنفسية األوسط الشرق زمةومتال (،SARS) الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة

   منه. الوقاية أو العالج في فعاليته تثبت لقاح أو خاص عالج يابوغ انتشاره سرعة سببب

 

 أجل من العالمية الصحة منظمة توصيات تضمنت (،2005) الدولية الصحية اللوائح وبموجب

 تفعيل ضرورة "،19-"كوفيد اسم الحقا عليه أطلق الذي الفيروس، لهذا لالستجابة االستعداد

 الناجمة والوفيات األمراض من الحد بهدف واسع نطاق على الدوائية غير العامة الصحة تدابير

 اتخاذ، الدوائية"، غير التدخالت" باسم اأيض المعروفة التدابير، هذه وهمت .1"19-"كوفيد عن

 وتطبيق التجمعات، وحظر الحدود، وإغالق التنقل، حرية من للحد احتياطات الخصوص، على

 بلدان عدة وعملت إلزامي. ثم تطوعي صحي حجر إقرارو الصارمة، الجسدي التباعد تدابير

  الفيروس. تفشي درجة حسب التدابير هذه اعتماد على

 

 تالسياسا حسب كبير، حد إلى تباينت، 19-بكوفيد والوفاة العدوى التقاط مستويات أن بيد

 الصحة منظمة وتقر الخطير. المرض هذا تفشي عوامل في للتحكم دولة كل طرف من المعتمدة

 الحاالت لرصد والتشخيص الكشف تدابير دمج استهدفت التي اإلستراتيجيات أن العالمية

 رغي التدخالت مع ومتسقة متسارعة بطريقة وتتبعها وعزلها المخالطين لألشخاص المحتملة

 بتاريخ ،ةالمنظم هذه وجهته الذي النداء أن كما للوباء. التصدي في نجاحها أثبتت قد الدوائية،

 كرست ،العدوى انتقال سالسل وكسر ضخمة فحص حمالت شن أجل من ،2020 مارس 16

 من ةللوقاي العالمية اإلستراتيجية ضمن وتشخيصه الفيروس عن الكشف لعملية الرئيسي الدور

  ومكافحته. 19-كوفيد

 

 تفاوتت، بوتيرة العالمي الصعيد على الفيروس عن الكشف قدرات ازدادت ذلك، إلى إضافة

 بلدان الخصوص، على نهجتها، التي السياسة ساعدت الواقع، في آلخر. بلد من كبيرة، بدرجة

 ذلك في  معتمدة 2الفيروس تفشي نطاق احتواء على وألمانيا وأستراليا الجنوبية وكوريا الصين

 من يتضح كما البلدان، هذه تتميزو الوقاية. تدابير جانب إلى الشامل الكشف إستراتيجية على

 ووسائل صلبة صحية أنظمة بتوفر ،3بالموضوع الصلة وذات المنشورة المقاالت مختلف

 فحوصات تطبيق أساسا يتطلب الجائحة على القضاء أن إلى فطنت كما .للمراقبة عالية تكنولوجية

                                                           
 .  2020فبراير  24وفقا لخالصات تقرير البعثة املشتركة بين منظمة الصحة العاملية والصين املقدم في    1
/  19-وفقا لألبحاث التي أجراها مجلس البحوث األوروبي املتعلقة بتصميم خريطة الصناعة العاملية للتشخيص الجزيئي لفحوصات كوفيد  2

 (. europa.eu( / املفوضية األوروبية )CORDISاملجتمعيين ) مستجدات/ دائرة معلومات البحث والتطوير
 ". Business AM –19 -Allemagne dans sa lutte contre le Covid’Voici les secrets de lمقال بعنوان "  3
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 االنتشار ومنع المناسب، العالج لوصف للنتائج السريع واالستغالل كبيرة، وبأعداد بدقة الكشف

  لفيروس.ل السريع

 

 نهاع الكشف يجري التي الحاالت عدد ضعف أن الصحية، األنظمة أكدت أخرى، لبلدان بالنسبةو

 منخفضة البلدان في سيماال الكشف، مجال في المحدودة قدارتها إلى الخصوص، على يعزى،

 تعتمد، التي الصحية األنظمة بعض هشاشة عن الحالية الصحية األزمة كشفت حيث ،الدخل

 الفحوصات إلى يكفي بما الولوج من تمكينها دقص العالمية اإلمدادات سالسل على حصريا،

    للفيروس. للتصدي األساسية

 

  اندالعها: عند الجائحة لمحاصرة التاليتين ستراتيجيتيناإل إحدى إلى العالم بلدان لجأت وعليه،

 سالفيرو مع التعايش عبر الجائحة حدة من التخفيف األولى اإلستراتيجية توخت 

 دقيو فرض في اإلستراتيجية هذه وتمثلت تفشيه.ل الكامل الكبح إلى الهدف دون

 وكذا بالمرض، المصابة الحاالت عدد ازداد كلما صحي حجر وإقرار التنقل على

 يالذ النموذج وهو جديد. من الحاالت انخفاض بمجرد التدابير هذه من التخفيف

  اآلسيوية؛ القارة خارج من أخرى بلدان وعدة المغرب اعتمده

 بكوفيد" إصابة "صفر سمإب عموما المعروفة الثانية، اإلستراتيجية واستهدفت، 

 خاص عالج غياب في حتى وطأتها، من التخفيف من بدال الجائحة على القضاء

 ،الصرامة شديد أولي إغالق فرض في اإلستراتيجية هذه وتجسدت  لقاح. أو

 يصح بحجر متبوعة الفيروس، عن الكشف حمالت وتكثيف الحدود، وإغالق

 ذهه وساهمت مخالطيها. أو المؤكدة الحاالت أدنى رصد بمجرد للغاية فيه متحكم

  ئحة،الجا تفشي من سنتين امتداد على ، الوفيات معدالت أدنى تسجيل في المقاربة

 للوصول الوسائل جميع تعبئة وتطلبت التخفيف، إستراتيجية حققته بما مقارنة

    النتيجة. هذه إلى

 

 ومدى ،فحوصاتال إجراء على البلد قدرة على المذكورتين ستراتيجيتيناإل إحدى اعتماد وتوقف

 إليها لمشارا الدوائية غير األخرى التدابير على عالوة بذلك، للقيام الالزمة األدوات على توفره

 يف يماالس األخيرة، السنوات في المعدية باألمراض تضررت التي البلدان ظهرت ه،عليو .سابقا

 الحد يةبغ وتتبعها الحاالت بتشخيص الكفيلة ألدواتل السريع إلرساءل استعدادا األفضل آسيا،

 إستراتيجية اعتمادها بعد أشهر بضعة في عليه التغلب من تمكنت حيث الفيروس، تفشي من

  بكوفيد". إصابة "صفر

 

 والمتزايدة الملحة اتهاحاجي لسد تكنولوجية وسائل الدول من العديد ابتكرت سبق، ما على عالوة

 التشخيص فحوصات السيما ،لفحوصاتا من معينة أنواعا أن ويذكر .التشخيص مجال في

 الجينية الشفرة رصد بغية بتكييفها البلدان قامت قدو لجائحة.ا اندالع قبل معتمدة كانت ،الجزيئية

 وتسويق تطوير وتيرة من التسريع أجل من مبادرات إطالق مع بالموازاة المستجد، للفيروس

 في ذلك من الغرض وتمثل الفيروس. عن بالكشف الصلة ذات الجديدة التكنولوجيات وتفعيل

 وسريعة رةمبتك فحوصات وتطوير الجزيئية، الفحوصات مجال في القدرات افتقار تقليص
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 هشاشة األكثر السكانية الفئات إزاء السيما إليها، والولوج استعمالها ةسهولب تتسم للتشخيص،

 الجزئي التشخيص فحوصات اعتماد أن إلى اإلشارة وتجدر الجائحة. بتداعيات تضررا واألكثر

 استعمال ىعل قادرة تكون حتى جيد شكلب مجهزة البيولوجية تحاليللل مختبرات على بتوفر رهين

 .ةعقدم تقنية

 

 ابةالمص اإليجابية بالحاالت المتعلق العالمي الوبائي المنحنى تصاعد يستمر باألرقام،و

 .2022 يناير 30 غاية إلى وفاة مليون 4,9و إصابة مليون 242 من أزيد سجلت إذ بالفيروس،

 بشدة تضررت التي البلدان المتحدة والمملكة والبرازيل والهند األمريكية المتحدة الواليات وتعد

  .جائحةالب

 

 أن غير .2020 مارس 02 في بالفيروس إصابتها المؤكد الحاالت أولى رصدت المغرب، في

 تفشي من دالح قصد واستباقية احترازية مقاربة ة،يلطو بفترة التاريخ هذا قبل اعتمدت، المملكة

 المبادئب وعمال هللا، نصره السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامية القيادة تحت الجائحة،

 دادستعاال أجل من الجهود تكثيف على البلدان حثت التي العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية

 لورةب على السياق، هذا في ،االجتماعية حمايةوال الصحة وزارة توعمل للجائحة. لالستجابة

 جرى الذي (،NCOV-2019) المستجد كورونا لفيروس والتصدي يقظةلل وطنيال مخططال

 حيدوتو تنظيم بهدف ئحةللجا للتصدي االحترازية التدابير ويتضمن .2020 يناير في تحيينه

 أنشطة تعزيز رويعتب الوطني. الصعيد على األخرى والقطاعات الصحة قطاع خلتد مجاالت

 المخطط. لهذا أساسيا محورا الحاالت عن المبكر كشفال بغية والمراقبة اليقظة

 

 شخيص،الت فحوصات توفير مجال في الملحة للحاجيات االستجابة أجل ومن الغاية، لهذه وتحقيقا

 التصدي من االجتماعية والحماية الصحة وزارة وتمكين الطبية، والمستلزمات واألجهزة

 بإحداث يقضي مرسوما ،2020 مارس 17 الثالثاء يوم الحكومة، أصدرت جائحة،لل السريع

 الوحدات قدرات تعزيز قصد "19-"كوفيد كورونا فيروس جائحة لتدبير خاص صندوق

 تومنتجا واألدوية المعدات من وغيرها ،الفيروس عن الكشف حوصاتف مجال في االستشفائية

    القصوى. الضرورة ذات الحماية

 

 ة،الوصي الوزارة طرف من المقدمة لإلحصائيات وفقا ،المرصدة المؤكدة الحاالت عدد وبلغ

 ريناي متم عند مؤكدة حالة مليون بينها من الوباء، تفشي بداية منذ حالة، مليون 11 من أزيد

 منو .عنها الكشف تم التي اإليجابية الحاالت مجموع من بالمئة 10 يناهز بمعدل أي ،2022

 شخص. ألف 15 لألسف منهم وتوفي للشفاء، شخص مليون قرابة تماثل الحاالت، هذه ضمن

 عرضة واألكثر بالسكان المكتظة المدن في خاصة بالجائحة، المغرب جهات جميع وتضررت

   للخطر.

 

 ومراعاة الصحية. األزمة خالل للنظر ملفتا تطورا بالمغرب المنجزة المخبرية التحاليل وشهدت

 الفحوصات هذه إلنجاز والضرورية المؤهلة يةالبشر والموارد المعدات من الكافي العدد لغياب

 إسنادها إلى االجتماعية والحماية الصحة وزارة تعمد الجائحة، يشتف من األولى األشهر إبان
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 والعسكرية العمومية للمستشفيات التابعة واإلقليمية الجهوية العمومية المختبرات إلى حصرا

 باستور. ومعهد للصحة الوطني لمعهدل التابعة تلك وإلى الجامعية، يةاالستشفائ والمراكز

 اإلصابة، ألعراض الحاملة لحاالتل بالنسبة المرصودة العدوى بؤر على التحاليل وارتكزت

    مخالطيها. علىو

 

 قصد سع،وا نطاق على المذكورة التحاليل تكثيف في الدولة وإرادة الوبائية الوضعية تفاقم ومع

 فتحب الذكر ةالسالف الوزارة تقام المرض، أعراض عليها تظهر ال تيال المصابة الحاالت رصد

 للقطاع التابعة الوحدات هوج في تدريجيا 19-بكوفيد الخاصة التشخيص فحوصات سوق

    الطبية. البيولوجية للتحاليل الخاصة المختبرات الخصوص، على شملت، الخاص

 

 خالل تصاعدية وتيرة يشهد لم الوطني الصعيد على المصابة الحاالت تشخيص منحنى أن بيد

 التي الفحوصات أسعار ارتفاع إلى ذلك يعزىو العالم. في أخرى ببلدان مقارنة الجائحة، تفشي

  المحدود. الدخل ذات لألسر بالنسبة السيما ،إليها المرضى بعض ولوج دون حالت

 

 االقتصاد وزير من بطلب ،2021 غشت 31 ريخبتا المنافسة، مجلس توصل السياق، هذا وفي

 لمجلس،ا أيدو .19-كوفيد فحوصات أسعار تحديد بشأن رأيه إبداء قصد اإلدارة وإصالح والمالية

 فترة ضمن المذكورة األسعار تنظيم ،2021 شتنبر 06 في المؤرخ 2021/أ/02 عدد رأيه في

 األسعار ريةبح المتعلق 104.12 القانون من الرابعة للمادة طبقا أشهر (6) ستة تتعدى ال انتقالية

  الحالية. السوق لظروف ومراعاة والمنافسة،

 

 ،19-كوفيد فحوصات سوق في ينالفاعل بين فعالةال منافسةال شروط بغياب رأيه المجلس وعلل

 مختلفل ومنصف وفعال سلس ولوج ضمان دون تحول تنظيمية حواجز تواجد ظل في

 ار.باستمر متغيرة ترخيص لمساطر الخاضعة الطبية البيولوجية للتحاليل الخاصة المختبرات

 عددها وصل حيث ،الفحوصات إلنجاز المؤهلة المختبرات عدد لةق في الحواجز هذه وتجسدت

 وعمجم من بالمئة 35 بلغت )بنسبة 2021 سنة من شتنبر فاتح غاية إلى فقط مختبرا 203 إلى

 ىمستو على مفتعلة ندرة في الحالة هذه وتسببت الوطني(. الصعيد على القائمة المختبرات

 ليةأق طرف من محتكرة األسواق هذه بنية يجعل مما االرتفاع، في الطلب استمر بينما العرض

 المحلي. الصعيد على

 

 ضمني أن يجب الفحوصات أسعار تحديد أن الذكر، السالف رأيه في المجلس، اعتبر تم، ومن

 أال يجب كما السوق. إلى جدد لينفاع دخول لتشجيع التحفيزية الربح لهوامش منطقية مستويات

 مليش أن بل الطبية، البيولوجية للتحاليل الخاصة المختبرات ربح هوامش تسقيف على قتصري

 تهالكيةاالس والمواد الكواشف وموردي منتجي السيما السلسلة، في المتدخلين جميع أيضا نطاقه

  .19-كوفيد فحوصات إلجراء الضرورية الطبية

 

 وجه في السوق لفتح األفضلية تمنح واحترازية استباقية مقاربة اعتماد على أيضا المجلس وحث

 للكشف جديدة توتكنولوجيا تقنيات على واالنفتاح الولوج، شروط من التخفيف عبر جدد فاعلين
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 مع منه، الوقاية وتعزيز تفشيه من الحد بهدف الذاتي، الكشف فحوصات السيما الفيروس، عن

  استخدامها. حسن لضمان الالزمة التدابير اتخاذ

 

 لياحا دةالمعتم الفحوصات أسعار تحديد على الحكومة عملت أعاله، المذكور الرأي إلى واستنادا

 2385.21 رقم اإلدارة وإصالح والمالية صاداالقت وزير قرار بموجب الوطني، الصعيد على

 فحوصاتال أسعار ارتفاع ضد مؤقتة تدابير باتخاذ والقاضي ،2021 شتنبر 06 في المؤرخ

  (.19-)كوفيد SARS-CoV-2 بفيروس ىالعدو وتشخيص لكشف البيولوجية

 

 لتدابيرا بهذه العمل تمديد تقرر الجائحة، بتفشي المرتبطة االستثنائية الظروف استمرار ومع

 ،2022 مارس 03 في المؤرخ 731.22 رقم والمالية االقتصاد وزيرة قرار بمقتضى االستثنائية

 لكشف وجيةالبيول الفحوصات أسعار ارتفاع ضد المتخذة المؤقتة بالتدابير العمل بتمديد والقاضي

 تبتدئ أشهر (6) ستة في تحدد لفترة (19-)كوفيد SARS-CoV-2 بفيروس ىالعدو خيصوتش

  .2022 مارس 06 من

 

 تنبرش 14 بتاريخ نشر، االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق أن إلى اإلشارة وتجدر

 فحوصات نفقات وتحمل التعويض قرار عن خاللها من أعلن ،31/2021 رقم المذكرة ،2021

   .19-كوفيد

 

 وضعية تتبع بحق أعاله، المذكور رأيه بموجب احتفظ، المنافسة مجلس أن إلى اإلشارة تجدر امك

 طرف من المؤقتة التدابير اتخاذ بمجرد ،19-كوفيد فحوصات سوق في كتب عن المنافسة

 ذلك فيها. المنافسة أداء بتحسين الكفيلة التوصيات واقتراح بشأنها، الدراسة وتعميق الحكومة،

 الرأي بمقتضى المنجزة التحقيق أعمال مواصلة سياق في تأتي التي الدراسة هذه من الغرض هو

 في المتدخلة األطراف مختلف مع المنعقدة لالجتماعات تبعا تحيينها جرى والتي الذكر، السالف

   .19-كوفيد فحوصات سوق

 

 حول سةالدرا هذه تتمحور المذكورة، السوق في التنافسي األداء تحليل تعميق أجل ومن ،تم ومن

 لقواعد مطابقتها ومدى 19-كوفيد فحوصات سوق إلى للولوج المحددة الشروط مراجعة

 العرض بنية تحليل طريق عن السوق، هذه أداء ميزت التي الجوانب واستعراض المنافسة،

 كاليفت تحديد عملية على وانعكاساتها ومحدداتها، المنافسة سمات دراسة على عالوة والطلب،

    الكشوفات.

 

 ،اإمداده ومصادر ،الخام المواد لسوق التنافسي الطابع تحليل على أيضا الدارسة وترتكز

 عن ضالف بها، المرتبطة صلة ذاتو والبعدية القبلية األسواق افتحاص كذلكو توزيعها، وقنوات

 عن الكشف فحوصات سوق تقنين يخص فيما لبلدانا عضب في الناجحة التجارب مع مقارنةال

  .19-كوفيد
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 لراميةا التوصيات بعض أعاله، المذكور التحليل إلى استنادا المنافسة، مجلس يقترح وأخيرا،

 على المتنامي الطلب تلبية بهدف وتنويعه السوق هذه في العرض مستوى من الرفع إلى

 ضلبف وتعزيزها التوصيات هذه اقتراح تمو السوق. في المنافسة ممارسة وتشجيع ،الفحوصات

 عمومية،ال السلطات وكذا السوق في والفاعلين المهنية المنظمات ممثلي مع دلةالمتبا التجارب

  الشأن. هذا في بها المدلى مالحظاتهم االعتبار بعين أخذة

 

  19-الفصل األول: تقديم المنظومة الوطنية للكشف عن وباء كوفيد

 ،2022 مارس 03 غاية وإلى نسمة، مليون 37 حوالي سكانه عدد يبلغ الذي المغرب، أجرى

 وبمعدل نسمة(، 1000 لكل فحصا 297 أي) 19-وفيدك فيروس عن للكشف فحصا مليون 11

 جنوب بعد ة،اإلفريقي القارة صعيد على الثانية المرتبة بذلك ويحتل المائة. في 10 يتجاوز إيجابي

   نسمة(. 1000 لكل فحصا 386 )أي فحصا مليون 23,2 مجموعه ما أنجزت التي إفريقيا

 

 لهندا السيما أخرى، بلدان تنجزه مما أقل أخرى، عوامل أية عن النظر بصرف الرقم، هذا ويظل

 أزيد تها،ذا الفترة خالل المنجزة ،الفحوصات عدد بلغ التي والنمسا، المتحدة والمملكة وفرنسا

 التوالي، على يمثل ما أي) التوالي على كشف مليون 161,3و 466,7و 248,5و 770,1 من

   نسمة(. 1000 لكل افحص 17837و 6843و 3686و 553

 

  2022 مارس 03 غاية إلى نسمة 1000 لكل المنجزة التحاليل عدد :1 البياني الرسم

 
 اإللكتروني الموقع من انطالقا التحقيف مصالح طرف من استخدامها تم معطيات المصدر:

www.ourworldindata.org 
 

 بداء اإلصابة حاالت تشخيص منحنى أن أدناه، الوارد ،البياني الرسم من يتبين المقابل، وفي

 اتسم بل الجائحة، تفشي فترة طيلة تصاعدية وتيرة يسجل لم الوطني الصعيد على 19-كوفيد

 ةبداي في الداء عن الكشف وتيرة وتصاعدت .انخفاضهاو الفحوصات عدد ارتفاع شهدت بمراحل

17837

13908

6843

2739 2482
2013 1709 1533

1159
386 297 60

النمسا اإلمارات 
دة العربية المتح

المملكة المتحدة بلجيكا  الواليات 
المتحدة 
األمريكية

قطر  تركيا  كندا  ة المملكة العربي
السعودية 

ا جنوب إفريقي المغرب  السنغال

http://www.ourworldindata.org/
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 مرة، ألول ،الترخيص تم حيث 2020 سنة من الثالث فصلال خالل خاصة الصحية، األزمة

 الفحوصات عددل كمتوسط فحصا 20863 بلوغ من مكن مما الفيروس. بتشخيص الخاص للقطاع

   .الربع هذا خالل يوميا المنجزة

 

 السنة، نفس من ماي حدود إلى ميايو المنجزة الفحوصات عدد تراجع ،2021 سنة بداية وفي

 لوبشك الصيفية، الفترة عز في كبيرا ارتفاعا سجل ثم .يوميا فحصا 7874 متوسطه بلغ حيث

 ذروتها بلغت مسبوقة، غير بوتيرة يوميا ةالمنجز الفحوصات عدد متوسط تصاعد إلى أفضى

  السنة. نفس من غشت في فحصا 37320

 

 يناير في صاباتاإل منحنى سجل ،2022 سنة بداية في للفيروس جديدة متحورات ظهور ومع

  يوميا. فحصا كشفا 23908 المتوسط في بلغ أقل، بدرجة ولكن تصاعديا انعكاسا

 

 2022 مارس 03 حدود إلى يوميا المنجزة الفحوصات عدد متوسط تطور :2 البياني الرسم

 

 
 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

 الدارسة، من األول الفصل سيتطرق الوطني، الصعيد على الوبائية الوضعية عن لمحة تقديم بعد

 الوطني المستوى على المعتمدة الفحوصات لنماذج التقنية مواصفاتال إلى األول، جزئه في

 طرف من المنجز التوثيق مصادر في البحث إلى استنادا بالفيروس، اإلصابة حاالت لتشخيص

  الدراسة. هذه إطار في إليهم المستمع الفاعلين لدن من المقدمة والشروحات ،4التحقيق مصالح

 

                                                           
 تمت اإلشارة إلى املراجع البيبليوغرافية املعنية في امللحق.    4
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 سوقل المؤطرة الوطنية والتنظيمية التشريعية المراجع مختلف الثاني، جزئه في وسيستعرض،

 صاتالفحو إجراء سلسلة في المتدخلة المختلفة الفاعلة والجهات جهة، من 19-كوفيد فحوصات

  ثانية. جهة من الذكر السالفة

 

  19-المستعملة لتشخيص اإلصابة بكوفيد للفحوصاتوصف الخصائص التقنية أوال: 

 :لتشخيصل الحاليةنماذج ال .1

 المرحلة خالل 19-بكوفيد اإلصابة تشخيص لفحوصات المصنعة الشركات من كبير عدد انكب

 ققوالتح عليها والمصادقة وتطويرها الفحوصات هذه تصميم على الجائحة، فشيت من األولى

 لفلمخت الراهنة الوضعية صلالف هذا ويستعرض  الدولي. الصعيد على وتفعيلها فعاليتها من

  للجائحة. للتصدي تطويرها جرى التي لفحوصاتا نماذج

 

 التشخيص  فحوصات األهداف المتوخاة من استعمال 1.1

 تحقيق إلى طبية، نظر وجهة من الجائحة، تفشي عز في المعتمدة التشخيص فحوصات تهدف

   السياق: هذا في تسطيرهما تم رئيسيين هدفين

 هذا من انطالقا ،فحوصاتال تتيح إذ للجائحة، الوبائية وضعيةوال العامة الصحة تتبع .1

 5انتشارها مراقبة طريق عن وتطورها، الجائحة وتدبير توصيف إمكانية المنظور،

  ؛ينمحدد وزمان مكان فيو معينة سكنية مجموعة في وظهورها

 لدى اإليجابية الحاالت عدد حصر في الصدد، هذا في التشخيص، تقنيات دور ويكمن

 المرض أعراض عليهم تظهر ال الذين األشخاص من جلها تتشكل السكان، من عينات

 الفحوصات غيرها(.و قاوالتوالم اإلدارات وفي الجامعي أو سيالمدر الوسط )في

 تكلفة أقل سريعة، فحوصات مجملها في هي العملية هذه في تفضيلها يتم التي

 تالحاال تستدعي فيما التحليل. مختبرات نطاق خارج الحاالت، معظم في وتستخدم،

  بالمرض. الفرد إصابة لتأكيد تشخيصا بعد، فيما اإليجابية،

 

 من للتحقق الحالة، هذه في ،فحوصاتال تستعمل حيث للمرضى، الفردية حةلصا تتبع .2

 تظهر لم أو ظهرت سواء نفسهب الفيروس عن البحث خالل من للعدوى الشخص التقاط

 معا هما أو المرض من تحصينه أو إصابته من التحقق أجل من أو ،األعراض عليه

 الفيروس. لهذا للتصدي الجسم ينتجها التي المضادة األجسام عن البحث طريق عن

 وضعية وتتبع تدبير في الفردية التشخيص بحاالت التصريح يساهم ذلك، إلى إضافة

   الجائحة.

 

 التشخيص  فحوصاتجدوى  2.1

 موتنقس العدوى. لتطور ومسايرتها جدواها حسب 19-بكوفيد اإلصابة تشخيص فحوصات نتتباي

  فئتين: إلى منها، المتوخى الهدف إلى استنادا حاليا المستخدمة ،فحوصاتال نماذج

                                                           
 يقاس معدل انتشار املرض بنسبة األشخاص املصابين به ضمن مجموعة سكنية معينة.   5
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 سواء الجسم، في الفيروس وجود رصد من تمكن التي فحوصاتبال األولى الفئة تعنى .1

 لسلالمتس البوليميراز تفاعل فحص) الجينية شفرته عن الكشف بعد ال، أم نشيطا كان

"PCR)" السريع المستضد الفحص) به خاصةال البروتينات بنية أو " test 

antigénique .)"  مسحة باستخدام الفحوصات بهذه الخاصة عيناتال جمع ويتم 

  اللعاب. أو الحنجرة أو األنف

 طورهاي التي المضادة األجسام وجود قياس إلى الرامية فحوصاتال الثانية الفئة تشمل .2

 األجسام وتشير اإلنسان. دم من عينة لدى الفيروس سطح على والمتواجدة الجسم،

 عيةالمنا الحالة إلى أو سابق وقت في الفيروس عدوى التقاط إلى المكتشفة المضادة

  للفرد.

 

ام واالحتفاظ بها باستخد المرضاستخالصها من ومن تم، وعالوة على العينات التي يتم 

ائج ، تكتسي اللحظة التي يتم فيها الجمع أهمية أساسية للحصول على نتالتشخيص فحوصات

-التشخيص ومسايرتها لتطور عدوى كوفيد فحوصات جدوىأدناه  1ويعرض الشكل  أفضل.

ظهور و، إذ يوضح الفترات الزمنية التقريبية اللتقاط العدوى، وفترة حضانة الفيروس، 19

بروتيناته، ولرصد المادة الوراثية للفيروس  األنسبالفترة  كما يوضحأعراضه، والتعافي منه.  

خ العكسي وليميراز المتسلسل للنستفاعل الب فحصواألجسام المضادة باستخدام، على التوالي، 

"RT-PCR ،"المستضد السريع " الفحصوtest antigénique "الكشف عن  فحوصاتو

 األجسام المضادة. 

 

  19-المستعملة ومسايرتها لتطور عدوى كوفيد فحوصاتال: مختلف نماذج 1الشكل 

 

 
 العالمية الصحة منظمة المصدر:

 التشخيص  فحوصات أداء3.1 

 في المتمثلة أدائها، درجة حسب أيضا 19-كوفيد بمرض اإلصابة تشخيص فحوصات تختلف

 المنجز، الفحص تطبع التي الرئيسية الصفات المعيارين هاذين ويشكل وخصوصيتها. حساسيتها



17 
 

 نماذج من نموذج كل وحسب أعاله، إليها المشار الزمنية للفترات وفقا العينات أخذ تم إذ

  :الفحوصات

 تعرض إذا اإليجابية النتيجة تشخيص على قدرته بتقييم الفحص سيةحسا تعنى 

 ةالسلبي النتائج عدد قل كلما حساسيته، درجة ازدادت كلما إذ ،للعدوى الشخص

 ييمتق آخر، بمعنى المصابين(. األشخاص لدى سلبية الفحص نتيجة أن )أي زائفةال

  له؛ خضع الذي خصالش لدى العدوى رصد على لفحصا قدرة

 حالة في السلبية النتيجة تشخيص على قدرته تقييم الفحص بخصوصية ويقصد 

 عدد قل كلما خصوصيته، ازدادت كلما حيث للعدوى، الشخص تعرض عدم

 ابين(.المص األشخاص لدى إيجابية لفحصا نتيجة أن )أي الزائفة اإليجابية النتائج

 غير األصحاء األشخاص رصد على الفحص قدرة تقييم أخرى، بصيغة

  بالفيروس. المصابين

 

 التشخيص  فحوصاتتكنولوجيا  4.1

 جزيئة بواسطة معلوماته نقل يجري مغلفا، فيروسا يعد 19-كوفيد مرض أن ونالمتخصص ميزع

 شفرتها تنقل التي حية كائنات لعدة خالفا السلسلة، أحادي (ARN) الريبي النووي الحمض

  السلسلة. ثنائي (ADN) الصبغي النووي الحمض جزيئة بواسطة الجينية

 

 تشخيصل الفحوصات من نماذج عدة تطوير جرى وتطورها، الجائحة تفشي فترة امتداد وعلى

 من ،الدولي الصعيد على بها والموصى ،حاليا المتاحة الفحوصات وتتشكل بالفيروس. اإلصابة

  التالية: النماذج

 

 testsالمتسلسل ) تفاعل البوليميراز فحصالجزيئية المعروفة باسم " الفحوصات 1.4.1

PCR)6 " 

  ومراحله الفحص تنفيذ في المعتمد المبدأ أ.

 وفقا (،Polymerase Chain Reaction) المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص عتبري

 الحمض وجود رصد إمكانية تتيح إذ كبيرتين، وحساسية خصوصية ذات تقنية للمتخصصين،

 عدة ولجأت  العدوى. التقاط من المبكرة المراحل في حتى عدمه من (ARN) الريبي النووي

 فسيةالتن المتالزمة السيما المعدية، األخرى األمراض تشخيص بهدف التقنية هذه إلى بلدان

 كما .(MERS-CoV) التنفسية األوسط الشرق ومتالزمة (،SARS-CoV) الوخيمة الحادة

 .(VIH) البشرية المناعة نقص بفيروس الصلة ذات األبحاث مجال في معتمدة كتقنية تستخدم

-كوفيد فيروس خصوصيات مع ذاتها التقنية تكييف قصد للمساعدة احتاجت بلدان عدة أن بيد

19.  

 

                                                           
(" لكون الغرض من هذه التقنية يتجلى في Amplification en chaîne par Polymérisationيسمى أيضا "تضخيم تسلسل البوليميراز )  6

 تضخيم جزيئية الحمض النووي الصبغي بهدف رصد الفيروس.
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 ،متواترة بصورة والمستخدمة أعاله، المذكور الفحص على القائمة التشخيص أدوات وتتيح

 فيروس لخصوصية وبالنظر أنه، غير (.ADN) الصبغي النووي الحمض جزيئة رصد إمكانية

 راثيالو الشريط تحويل فيتعين (،ARN) الريبي النووي الحمض جزيئة على القائمة ،19-كوفيد

تفاعل " ب العملية هذه ىوتسم صبغي، نووي حمض إلى للفيروس الفيروسي )الجينوم(
 .الحالية الجائحة سياق في به الموصى ،"(RT-PCRالبوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي )

 البلعوم نم عينة أخذ وبعد أكثر، أو واحدة أداة في مجتمعة راحلم بعدة التفاعل هذا يمر تم، ومن

  وتشمل: األنف. مسحة بواسطة األنفي

 الريبي النووي الحمض وتنقية استخراج في مرحلة أول تكمن :االستخراج مرحلة 

 منه، المواد بعض إزالة بهدف كيميائية محاليل عدة باستخدام العينة من الفيروسي

 المستخرج الريبي النووي الحمض يتشكل وبالتالي، والدهون. البروتينات مثل

 حالة في للفيروس الريبي النووي الحمض ومن للشخص الوراثية المادة من

 تسمى تجارية (kit d’extraction) أداةب االستعانة العملية هذه وتستلزم ده.وجو

 بيولوجية-ميكرو أمان خزانة باستخدام معها التعامل ويجب استخراج". أداة"

(poste de sécurité microbiologique) معدات يرتدي شخص لدن ومن 

   وغيرها(. وقفازات وقناع )سترة يةللوقا

 تتم ةالعملي كانت إذا عالجةلمل البطيئة طرقال بعض استخدام المرحلة هذه تضم قد

 كلبش المجهزة المختبرات في اآللية األجهزة بواسطة تنفيذها يمكن كما يدويا.

   أفضل.

 الوراثي لشريطا في الموجودة الجينات تسلسل عن البحث يتعين التحويل: مرحلة 

 العالمية. الصحة منظمة طرف من بها والموصى ،19-كوفيد لفيروس )الجينوم(

 )جزء ("amplicons) "األمبليكون باسم أيضا المعروفة الجينات، هذه وتتشكل

 باستخدام وتحدد ،Sو Eو RdRpو N جينات من المضخم(، النووي الحامض

 وجود من وللتحقق النووي(. للحمض قصير )تسلسل amorces"7" نسخ بوادئ

 يتعين المستخرجة، (ARN) الريبي النووي الحمض عينات في الجينات تسلسل

 الصبغي النووي الحمض جزيئات إلى ذاته النووي الحمض جزيئات تحويل أوال

(ADN) العكسي النسخ تفعيل على قادرة أنزيمات باستخدام (transcription 

inverse،) الريبي النووي الحمض جزيئة تحويل في األخير هذا يساعد حيث 

 البوليميراز "تفاعل تقنية عبر رصدها من يمكن بشكل صبغي نووي حمض إلى

  (".RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل

 

 وبعد فحصها المراد العينة من كمية خلط ملية،الع الناحية من ويجري،

 تسمى أداة في يوجد (milieu réactionnel) تفاعلي طيبوس استخراجها،

"Kit RT-PCR،" نووي حمض إلى الريبي النووي الحمض تحويل من وتمكن 

  القادمة. للمرحلة وتحضيره صبغي

                                                           
(، وقابلة للتهجين وفقا لصيغة محددة، بفضل تكامل القواعد واستنادا إلى إحدى ADNيتعلق األمر بشظايا قصيرة للحمض النووي الصبغي )  7

 جزيئتي الحمض النووي الصبغي. 
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 ماليين إلى الصبغي النووي الحمض جزيئة تضخيم يجب التضخيم: مرحلة 

 الضئيلة الكمية رصد ستحيلي عمليةال هذه وبدون أنه حيث رصدها، قصد النسخ

 جزء نسخ يتم لم إذ وعليه، (.Particules virales) الفيروسية لجسيماتل

 في الفيروس وجود عدم يعني فذلك عنه، المبحوث الصبغي النووي الحمض

   المستخرجة. العينة

 تفاعل فحص تكنولوجيا توفرها مراحل بثالث العملية هذه وتمر

 والتهجين (dénaturation) التمسخ وتضم (،PCR) المتسلسل البوليميراز

(hybridation) واالستطالة (élongation.) درجات في جميعها وتجرى 

  (.2 الشكل )انظر مختلفة حرارة

 النووي الحمض تسلسل مضاعفة العملية، هذه نهاية عند يتم، الرصد: مرحلة 

 دورة. 40 أو 30 إلى تصل قد رة،متكر دورات خالل لالهتمام المثير الصبغي

  الصبغي. النووي الحمض من كبيرة كمية استخراج من بالتالي، مكن،وت

 

 (،thermocycleur) حراري مدور وفي آلي بشكل كاملة المذكورة الدورات جميع وتنجز

 والمتضمن 8(réactif) "الكاشف" باسم أيضا المعروف التفاعلي الوسط إليه يضاف حيث

    وتحويله. استخراجه جرى الذي ريبيال النووي للحمض

 

  رة.دو كل من االنتهاء بعد فعلي وقت في أو األخيرة الدورة نهاية عند الفيروس رصد ويمكن

 

  PCR فحص إجراء عند (ADN) الصبغي النووي الحمض تضخيم مبدأ :2 الشكل

 
 

 تقنية ("RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز تفاعل يعد أخرى، جهة من   

 م.الك حيث من تحديده إمكانية دون الصبغي النووي الحمض من جزء تضخيم من تمكن كالسيكية

 ودةالموج الصبغي النووي الحمض جزيئات عدد بدقة تحديد في يتمثل المتوخى الهدف كان وإذا

 ازميرالبولي "تفاعل باسم تعرف أخرى تقنية الحسبان في األخذ فيتعين المستخرجة، العينة في

  ".qRT-PCR" أو الكمي" المتسلسل

                                                           
للفيروس،  Sو Eو RdRpو N( املراد تضخيمه، وجينات ADNيتعلق األمر بوسط تفاعلي يتضمن، على الخصوص، الحمض النووي الصبغي )  8

 والبوليميراز املسؤول عن تضخيم الحمض النووي الصبغي. 
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 (RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز تفاعل أنظمة ب.

 بتفاعل خاصة أنظمة عدة تطوير أو تكييف على العالمي، الصعيد على صناعية، شركات عملت

  .19-كوفيد فيروس رصد بهدف (RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز

 

  صوص:الخ على ضمنها، من معايير عدة إلى استنادا كبير، حد إلى المذكورة، األنظمة وتتفاوت

 اجاالستخر مرحلتي بينها من وتكاملها، التقنية للمراحل اآللي التشغيل مستوى 

 جمندم أو منفصل وبشكل تلقائيا أو يدويا إما تنفيذها يمكن والتي والتضخيم،

  متكامل؛ آلي جهاز باستخدام

  تيجةللن للتوصل نتظرالم الوقت من مزيج مع تتوافق التي العينات معالجة وتيرة 

  اآللة؛ نفس باستخدام عينات عدة ذاته، الوقت في ،فحص على والقدرة

 جانب إلى أخرى، تنفسية فيروسات رصد على بالقدرة المتعلق التعدد مستوى 

  البشري؛ الجسم من المستخرجة العينة نفس في ،19-كوفيد

 أعلى أو متوسط أو أدنى حد تلبية قصد المختبرات، داخل سواء االستعمال شروط 

 على ترتكز محمولة آالت استخدام طريق عن خارجها أو الطلبات، من

 درجة على باالرتكاز التضخيم أي الحرارة، متساوي التضخيم تكنولوجيات

 المشار ،التقليدية الكمي" المتسلسل البوليميراز "تفاعل لتقنية خالفا ثابتة، حرارة

 تتراوح حرارة لدرجات وفقا التضخيم دورات مضاعفة في والمتمثلة أعاله، إليها

   .9مئوية درجة 75و 92 بين ما

 

 عبر النتائج تشخيص في بالسرعة تتسمو المختبرات، في أيضا األنظمة هذه استخدام ويمكن

 توحةالمف األنظمة بين سبق، ما على عالوة التمييز، تموي .فردية فحوصات بكواشف االستعانة

 التفصيلية. عناصرها أدناه لواردا الجدول يعرض حيث المغلقة، مةواألنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 19-( بشأن الفحوصات البيولوجية املتعلقة بفيروس كوفيدInstitut de France Académie de Franceمذكرة األكاديمية الفرنسية للعلوم )  9

 . 2020أبريل  23املؤرخة في 
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 المتسلسل البوليميراز تفاعل بأنظمة المتعلقة المعايير لمختلف تركيبي ملخص :1 الجدول

 (RT-PCR) العكسي للنسخ

 

 

 

 اآللي التشغيل

  وتكاملها للمراحل

 باستخدام أو يدويا إما الفيروسي (ARN) الريبي النووي الحمض استخراج

    لالستخراج. آلي جهاز

 فصلمن بشكل ذلك ويتم آلي. بشكل أو يدويا إما تضخيمها المراد العينة تحضير

  متكامل. آلي جهاز باستخدام مندمج أو

 العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز تفاعل خالل من التضخيم عملية إجراء

(RT-PCR) آلي جهاز باستخدام مندمج أو منفصل وبشكل حراري، مدور في 

    االستخراج. عملية أيضا يدرج الذي متكامل

  .اإللكتروني التقرير واستخراج قراءة

 

 معالجة وتيرة

  العينات

 التوصل حين إلى العينة تقديم من دقائق بضع مرور بعد سريعة حلول توفير

 أداة باستخدام رديف بشكل ستعالج العينة لكون منخفضة، بوتيرة ولكن بالنتيجة،

  برمتها. العملية طيلة فردية

 توفر لكونها عالية بوتيرة ولكن ساعات، بضع خالل أقل بسرعة حلول توفير

  واحد. وقت في عينات عدة معالجة إمكانية

 

 

 

 االستعمال شروط

 وتيرة عن النظر بصرف المختبرات في لالستخدام وقابلة مصممة أنظمة

 وأ المشتركة، الحاجيات تلبية قصد عالية( أو متوسطة أو )منخفضة استعمالها

 وأ المريض فيه يتواجد التي الموقع في وعادة ،المختبرات نطاق خارج تستخدم

 هذه ماستخدا نويمك الصحية. الرعاية فيه يتلقى الذي المكان من مباشرة بمقربة

 (Point of Care Tests) الرعاية نقط فحوصات" باسم المعروفة األنظمة،

    األحياء. علم في مكونين غير ستخدمينم طرف من

 مختلفة مجموعة توفرها استهالكية ومواد بكواشف مفتوحة أنظمة تستعين قد

 فقط استخدام مغلقة ألنظمة يمكن أو التجارية( )العالمات الموردين من

 المكلف موردال نفس لدن من المصممة الطبية االستهالكية وادوالم الكواشف

  باألنظمة. بالتزويد

 ECTIEUSES ET ESTS DE MALADIES INFT" ب المعنون التقرير من مستخلصة خالصات المصدر:

PANDEMIES " 2021 ماي في الصادر.  

  

-RT) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز تفاعل فحوصات من مختلفين نموذجين ثمة تم، ومن

PCR) الوطني: الصعيد على يستعمالن  

 الكمي المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص (qRT-PCR) على والمعتمد التقليدي 

 مرور بعد النتائج على الحصول يتيح بشكل مغلقة، أو مفتوحة أو منفصلة أنظمة

 المذكورة "RT-PCR" تكنولوجيا تتطلبها التي المراحل واجتياز ساعات بضع

  أعاله؛

 الكمي المتسلسل البوليميراز تفاعل فحص (qRT-PCR) الحرارة متساوي 

 الو آلية، بطريقة كليا وتشتغل عامة فةبص مغلقة أنظمة على والمعتمد والسريع

  م.التضخي أجل من تحضيرها أو العينة استخراجب المتعلقة المراحل من أي تتطلب
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 والخاص لعاما بالقطاعين ةالطبي البيولوجية تحاليللل المغربية المختبرات أن إلى اإلشارة وتجدر

 الطلب لبيةت بغية عالية بوتيرة نتائج توفر آلية بحلول الجائحة، تفشي بداية عند مجهزة، تكن لم

 لهذه ةالمستورد الشركات أفعال لردود ووفقا التشخيص. فحوصات على للغاية المرتفع

 لحلولا من حل مائة من أزيد استيراد تم فقد الدراسة، هذه إطار في إليها والمستمع الفحوصات

 في اوتوزيعه (RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز بتفاعل المتعلقة التكنولوجية

     بالمرض. العدوى تشخيص قصد الوطنية السوق

 

  الوطني الصعيد على المتاحة "RT-PCR" كواشف عدد :2 الجدول

 

  االجتماعية والحماية الصحة وزارة لدن من لها  رخصالم الكواشف

  RT-PCR"  27" فحوصات فكواش عدد

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

  "RT-PCR" ألنظمة نماذج :3 الشكل

 THERMOCYCLEUR حراري مدور  (الثالث المراحل يضم) مندمج نظام

 

  السريع "RT-PCR" فحص في المستعملة للمعدات نماذج :4 الشكل

                                 

  العينات الستخراج محلول                   الفحص في يستعمل كاشف                 عسري آلي جهاز     

 

  "RT-PCR" تقنية قصور أوجه ت.

 العدوى حاالت مختلف لتشخيص مرجعية أداة تشكل "RT-PCR" تقنية كون من الرغم على

 أن إال تقريبا، المائة في 100 نسبة تبلغ التي وخصوصيتها الحساس لطابعها نظرا الفيروسية،

 إلجراء الالزمة الكواشف وتجهيز الثمن، باهظة معدات توفير يستلزم واسع نطاق على إنجازها
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 لتفاعل النسبةب المتوسط في ساعات 4) ساعات بضع تتجاوز ال زمنية مدة في الفحص

   التقليدي(. "RT-PCR" العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز

 

 من التمكن بغية )الكواشف( "RT-PCR" (kits) ُعدّة من نماذج عدة تطوير حاليا، ويجري،

  دقيقة. 20 تتعدى ال متوسطة زمنية مدة وفي فورية بطريقة الفردية الفحص نتيجة تشخيص

 

 االستشفائية المختبرات وتجديد لبناء المعياري الدليل" إلى وبالرجوع آخر، صعيد على

-RT" تقنية أن يتضح ،2018 في للصحة الوطني المعهد لدن من المعد "،الطبية للبيولوجيا

PCR" ضئيلة كمياتب تلويثها لخطر كبيرة بدرجة وتتعرض للغاية، حساسا طابعا تتخذ التقليدية 

 الوراثية. المواد من

 

 نع ومنفصلة األقل، على غرف ثالث توفر في رلمختبل األمثل تنظيمال يتمثل للدليل، ووفقا

  اآلتي: النحو على تتوزع البعض، بعضها

 آلية؛ بطريقة أو يدويا إما بها المتوصل العينات باستخراج ختصت غرفة  

 أو نظيفة غرفة( المزج قبل ما "pré-mix)" يجب ال التي الخلطات لتحضير 

 لخطر التعرض أو مستخرجة وراثية مواد أو بيولوجية )بمواد مطلقا تلويثها

 يالت التفاعالت جميع بالتالي، وتحريف، ،الطبية والمستهلكات الكواشف تلويث

  مباشرة(؛ التحضير عملية تلي

 حراري. مدور باستخدام الوراثية المادة لتضخيم غرفة  

 

-RT" تقنية على المعتمدة لفحوصاتا إنجاز يتعين ه،أعال ةالمذكور االعتبارات ضوء على

PCR" الصحة وزارة طرف من لها المرخص الطبية البيولوجية التحاليل مختبرات في فقط 

 .االجتماعية والحماية

 

 تفحوصا بتطوير العالمية الصحة منظمة أوصت الذكر، السالفة التقنية لمحدودية ومراعاة

 اتجاهاتها. في والتحكم الجائحة تفشي نطاق من دالح بهدف أوسع عالمي نطاق على سريعة

 المستضدات فحوصات وهما: السريعة للفحوصات ننموذجي اعتماد ذلك، إثر على وجرى،

(tests antigéniqueS) المصلية لفحوصاتوا (tests sérologiques.) 

 

 السريعة   المستضدات فحوصات 2.4.1

 سريعة فحوصات باستخدام مرة، وألول 2020 ماي 08 بتاريخ عالمية،ال الصحة منظمة أوصت

 تسهيل بهدف "المستضدات فحوصات" باسم وتعرف ،19-كوفيد بفيروس اإلصابة لتشخيص

  التشخيص. عملية
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 رصد إمكانية األنفي، والبلعوم الفم من عينات أخذ طريق عن تنجز التي ،الفحوصات هذه وتتيح

 ،10(antigènes) "المضادة األجسام "مولدات باسم إليها يشار الفيروس، بروتينات وجود

 هذه وتمكن .11(immunoessais’techniques d) المناعية المقايسة تقنيات وباستخدام

  الحادة. مرحلتها في للعدوى المبكر التشخيص من األخيرة

 

 صالشخ أن يعني فذلك (،1 )الشكل الستعماله األنسب فترةال خالل ايجابيا الفحص كان إذا

 هذه وأن السيما زائفة، تكون قد السلبية الفحص نتيجة أن غير الفيروس. بعدوى أصيب المريض

 على ترتكز وال فقط، المضادة األجسام مولدات من عالية تركيزات رصد من تمكن الفحوصات

 فحوصات تكتسي وعليه، ".PCR" فحوصات غرار على المرصود الهدف تضخيم

  حساسية. أقل طابعا تتخذ لكنها كبيرة، خصوصية المستضدات

 

 رعناص بمثابة دقيقة، 30 من أقل في تنجز التي المذكورة، الفحوصات تعتبر أخرى، جهة من

 والتكفل بالفيروس اإلصابة حاالت رصد عملية تسهيل بغية "RT-PCR" لفحوصات مكملة

  العالمية. الصحة منظمةل التوجيهية بالمبادئ عمال بها، عالسري

 

 لبيولوجيةا التحاليل تمختبرا في وتنجز آلية. أو بصرية بطريقة سواء االستخدام سهلة تعتبر كما

 ُعدّة بتسويق الساعة، لحدود يرخص، لم ،الوطني الصعيد وعلى الطبية. العيادات في أو الطبية

  الذاتي(. فحصال) الشخصي االستعمال أجل من الصيدليات في المستضدات فحوصات

 

  بالمغرب والمعتمدة للتقييم خضعت التي ةالمستضد الكواشف عدد :3 الجدول

  االجتماعية والحماية الصحة وزارة لدن من لها رخصالم اتالمستضد فحوصات

  29   المستضدة الكواشف عدد

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

  المستضد للفحص جهاز نموذج :5 الشكل

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مادة غريبة عن الجسم توجد على سطح الفيروس وتتسبب في تشكل جسم مضاد من أجل القضاء عليه.   10
 تتجلى هذه التقنيات في تقديم أجسام مضادة خاصة بالفيروس ورصد ارتباطها بمولدات األجسام املضادة املوجودة في العينة.   11
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  المصلية الفحوصات 3.4.1

 الدم "بروتينات باسم إليها يشار أجسام، مضادات وجود رصد إمكانية الفحوصات هذه تتيح

 وتؤشر الفيروس. لمحاربة ويوجهها الجسم ينتجها التي (Immunoglobulines) " المناعية

 بقطع المريض، جسم إلى فعليا المرض انتقال على أو نشيطا الفيروس فيها يكون مرحلة على اإم

  :التالية الفئات من وتتشكل عدمها. من األعراض ظهور عن النظر

 فئة من المناعية الدم بروتينات M (IgM) في رصدها ويمكن أوال، تظهر التي 

 يشير وقد بالفيروس. العدوى أعراض ظهور عقب الخامس اليوم من اعتبارا الدم

  المرض؛ من حادة مرحلة إلى بالتالي، البروتينات، من النوع هذا

   فئة من المناعية الدم بروتينات A (IgA) امأي 10 إلى 7 مرور بعد تظهر التي 

 الفيروس فيها يكون مرحلة على أيضا وجودها ويؤشر بالمرض. اإلصابة من

  نشيطا؛

 فئة من المناعية الدم بروتينات G (IgG) اليوم من ابتداء الدم في رصدها يتم التي 

  الفيروس. ضد لمناعة الجسم تطوير إلى وتشير العدوى. التقاط من 28 إلى 14

 

 المستخرجة: الدم عينات تحليل على للمساعدة تكنولوجيتين وسيلتين تطوير وجرى

 مد عينات عدة واحد، آن في معالجة، إمكانية تتيح بالمختبر، خاصة آلية أجهزة 

 اآللة؛ اشتغال وتيرة حسب ساعات بضع إلى دقائق بضع من متدت لفترة

 األجسام مضادات وجود من التحقق إمكانية توفر ،فردية سريعة فحوصات ُعدّة 

 النوعي للرصد السريعة الفحوصات هذه استخدام ويمكن الدم. من قطرات في

  المختبر. خارج األجسام لمضادات

 

  الوطني الصعيد على والمعتمدة للتقييم خضعت التي المصلية الكواشف عدد :4 الجدول

  االجتماعية والحماية الصحة وزارة لدن من لها رخصالم المصلية فحوصاتال

  80 المصلية الكواشف عدد

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

  المصلي للفحص جهاز نموذج :6 الشكل

 

 

 

 

 

 

 
      الفيروس لمحارية (IgMو) (IgG) األجسام لمضادات النوعي الرصد من تمكن المصلي للفحص أداة
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  19-كوفيد فحوصاتالمختلفة والضرورية إلنجاز  ت واألجهزةالمنتجا .2

 للتشخيص وكواشف )أدوات( أجهزة توفير 19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص عملية تتطلب

 لتيا منتجات عدة توفير إنجازها المراد الفحوصات تستلزم تم، ومن طبية. استهالكية وادوم

  التالية: للفئات وفقا تصنيفها يمكن

 

 المستلزمات الطبية  1.2

 ( Réactifs de tests) الفحوصاتكواشف  1.1.2

 المستعملة الطبية المستلزمات من جزءا 19-كوفيد بفيروس الخاصة الفحوصات كواشف تشكل

 كواشف " القانوني باسمها والمعروفة (Diagnostic in vitro) المختبر في تشخيصلل

 مادة كل الكواشف هذه وتحدد (.Réactif de diagnostic in vitro) المختبر" في الشخيص

 أو لوحدها خصيصا، وتستخدم 12ُعدّة أو فردية وحدة شكل على تقدم بيولوجية، أو كيميائية

 البشري الجسم من لمستخرجةا للعينات البيولوجية التحليالت إلجراء المختبر في مجمعة،

  والكشف. التشخيص وألغراض

 

 واألنسجة والبول الدم )من المريض جسم من تؤخذ عينات من انطالقا المذكورة، الكواشف وتنتج

 مادة رصد إمكانية يتيح كهروكيميائي أو كيميائي تفاعل بواسطة إشارات وغيرها(، البشرية

   وقياسها. (analyte) 13للتحليل

 

 الكشف على تساعد حيث الصحة، مجال في واسع، نطاق على أيضا، ذاتها الكواشف وتستخدم

  لجودتها. شديدة مراقبة وتتطلب منها، والوقاية ومراقبتها وتشخيصها العدوى حاالت عن

   

 فحوصات فيها بما السريعة، المستضدات فحوصاتو "PCR" فحوصات تشكل تم، ومن

 في وتؤخذ، المختبر. في التشخيص كواشف من جزءا ،المصلية لفحوصاتوا الذاتية التشخيص

  االعتبار: بعين التالية المنتجات ،19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص سياق

 

  (:RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل البوليميراز تفاعل بفحوصات يتعلق فيما

   الريبي النووي الحمض استخراج من تمكن التي االستخراج ةد  ع (ARN؛)  

   ةد  ع KIT RT-PCR الصبغي النووي الحمض تضخيم من تمكن التي 

(ADN،) خليط على تحتوي أنابيب عموما األداة هذه وتضم الفيروس. ورصد 

 الصبغي النووي الحمض وتضخيم نسخ على تعمل التي األنزيمات من

 لسلسة إيجابية مراقبة من تمكن التي األنزيمات وكذا "PCR" لتفاعل الضروري

   الفحوصات.

 

 
                                                           

 قا واملخصصة للتحاليل البيولوجية. تشير الُعّدة إلى مجموع األدوات واملواد املوضبة مسب  12
 مادة أو مكون يخضع للتحليل )تحديده أو قياسه( عن طريق الفحص، ويشمل، مثال، األجسام املضادة ومولدات األجسام املضادة وغيرها.   13
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  :المصلية تالفحوصاو المستضدات تبفحوصا يتعلق فيما

   شريط على الفيروس رصد من تمكن التي فرديال فحصال ةد  ع (cassette) 

  (.5 الشكل )انظر

 

 الفحوصات المواد االستهالكية الطبية المختلفة والالزمة إلجراء  2.1.2

 جزءا 19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص سياق في المستعلمة الطبية االستهالكية المواد تعد

 واحدة مرة تستخدم التي ةفالمختل العناصر من مجموعة من وتتشكل .14الطبية المستلزمات من

 على عالوة الخصوص، على وتتضمن مجددا. استخدامها يمكن وال ،الفحص إجراء أثناء فقط

 طبية رأس وأغطية (sur-chaussures) البالستيكية الحذاء وأغطية واألقنعة القفازات

(cônes) طبية بالستيكية وقمصان (sur-blouses) ،تعينا ألخد ةدّ العُ  كذاو وغيرها (Kit 

de prélèvement) منها: نوعين بين التمييز ويمكن .فحصها المراد األنفي والبلعوم الفم من   

 قطنية مسحة على تحتوي بسيطة ُعدّة (coton-tige) الفيروس؛ من عينة ألخذ  

 مغذي وسط على تحتوي رقاقة شكل على عينات خذأل ُعدّة (milieu de 

culture) ناقل وسيط أو (milieu de transport) العينة صيانة بهدف 

   العينات. ألخذ القطن مسحة على عالوة عليها، والحفاظ

 

  19-الضرورية إلنجاز تشخيص اإلصابة بكوفيدمعدات ال 2.2

 مثل العامة المختبر معدات على عالوة ،19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص عملية تستلزم

 توفير العينات، فظح ألغراض المستخدمة والمجمدات المركزي الطرد وأجهزة الثالجات

 لالستخراج وآالت (analyseurS) للتحليل أجهزة غرار على التشخيص معدات

(extracteurs) الفحوصات. ماذجن من نموذج بكل الخاصة   

 

 التقليدية "RT-PCR" تقنية فقط تتطلبها مختلفة معدات استخدام أن إلى اإلشارة وتجدر

 في ةالمستعمل المعدات مختلف الموالية الفقرة تعرض وعليه، منفصلة. أنظمة على العتمادها

    الفحوصات. نماذج من نموذج كل حسب بالفيروس اإلصابة تشخيص

 

  :لتقليديةا "RT-PCR" لفحوصات بالنسبة

 معتمدة بيولوجية-ميكرو أمان خزانة (poste de sécurité 

microbiologique) والمنتوج الجهاز مشغل لحماية الثانية، الدرجة من 

   جوا؛ المحمول التلوث مخاطر من والبيئة

 لالستخراج آلة (EXTRACTEUR) الريبي النووي الحمض على للحصول 

(ARN) خالل من التضخيم نماذج من نموذج ألي لالستعمال والقابل المنقى 

                                                           
أو أي عنصر آخر يستعمل منفردا ، يقصد باملستلزم الطبي كل أداة أو جهاز أو معدات أو مادة أو منتوج 84.12طبقا ملقتضيات القانون رقم  14

ة أو منضما، بما في ذلك التوابع والبرامج املعلوماتية التي تدخل في تشغيله، واملخصص من طرف الصانع لالستعمال لدى اإلنسان ألغراض طبي

 أو جراحية. 
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 kit) استخراج أداة وباستخدام (PCR) المتسلسل البوليميراز تفاعل

d’extraction؛)  

 المدرجة الماصات من تشكيلة (set de pipettes calibrées،) المستعملة 

 تضخيمها يجري نوحي المستخرجة، العينة نقل بهدف االستخراج عملية أثناء

  تضخيمه؛ المراد (ADN) الصبغي النووي الحمض نقلل كذلك

 فعليال الزمن في مدرج حراري مدور (thermocycleur en temps réel 

calibré) الصبغي النووي الحمض تضخيم دورات لضمان (ADN) عن 

 النووي الحمض من المكون للمزيج المتغيرة الحرارة درجة ضبط طريق

  (؛pipettes) الماصات في الموجودة واألنزيمات الصبغي

   دوامية خالطة (vortex) تحليلها؛ قبل العينات وتحريك لخلط  

 المتسلسل البوليميراز تفاعلب خاص دخان غطاء (hotte PCR) لحماية 

  .تهاعالجم أثناء العينات

 

  السريعة "RT-PCR" لفحوصات بالنسبة

 مندمج آلي جهاز (automate intégré) فحوصاتل "PCR" درجة مع 

  الحرارة(. )متساوية ثابتة حرارة

 

  آلية بطريقة تشتغل التي المصلية للفحوصات بالنسبة

 المناعية للمقايسة آلية أجهزة (automates d’immunoessais) لتحليل 

  متزامن. بشكل الدم من عينات ةدع

 

 اإلصابة لتشخيص المستعملة الفحوصات لسوق المنظم ياتوالمؤسس القانوني اإلطار ثانيا:

  19-كوفيد بفيروس

  القانوني التأطير .1

 المساطر من مجموعة تضم وتنظيمية قانونية ترسانة بواسطة 19-كوفيد فحوصات سوق تؤطر

 مةالالز الطبية والمستلزمات الكواشف واستيراد تصنيع مؤسسات واستغالل بفتح الصلة ذات

 اصةالخ البنيات إلى وبالولوج جهة، من السوق في اوعرضه وتسجيلها التشخيص، عملية إلنجاز

   الفحوصات. إلنجاز المؤهلة

 

 المراسيم بعض أصدرت بينما الصحية، األزمة اندالع قبل النصوص بعض اعتمدتو

  الجائحة. فرضته الذي االستعجالي السياق تطور مع تدريجي بشكل الوزارية والدوريات

 



29 
 

-كوفيد فحوصاتالكواشف والمستلزمات الطبية المتعلقة بالنظام القانوني المطبق على  1.1

19  

 في الفحوصات إنجاز في المستعملة المنتجات مختلف وبيع واستيراد صناعة عملية تخضع

 لمعاييرل وفقا اصناعته من التحقق بهدف بدقة، ومؤطرة تنظيمية لمتطلبات وجوبا الوطنية السوق

  التحليلي. واألداء والسالمة الجودة لشروط واستيفائها الصلة، ذات الدولية

 

 حالة تشكل ،15األول الجزء في إليها المشار التشخيص، إلنجاز الضرورية المعدات أن غير

 واللجوء لها المصنعة بالشركة التصريح دون الوطني الصعيد على تسويقها ويمكن ،استثنائية

   التسجيل. ساطرم إلى

 

 كواشفال تسجيل لعملية المؤطرة الرئيسية التشريعية النصوص الموالية الفقرة تعرض تم، ومن

   .19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص عملية إلنجاز الضرورية الطبية والمستلزمات

 

 الفحوصات فيما يتعلق بتسجيل كواشف  1.1.1

 في التشخيص ألغراض المستعملة بالكواشف المتعلق 11.08 رقم لقانونا 

 غشت 24 في الصادر 1.10.149 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المختبر،

 الكواشف، بتسجيل الصلة ذات المقتضيات من مجموعةل والمتضمن ،2010

 شروطبو توزيعها، أو تصديرها أو استيرادها أو الكواشف صناعة مؤسساتبو

  المخالفات. بعض عن التبليغ حالة في المطبقة العقوباتبو السوق، من سحبها

 

  التالي: الشكل على القانون هذا مقتضيات أبرز عرض ويمكن

 بعوض، أو مجانا السوق، في عرضه يعتزم كاشف كل تسجيل ضرورة 

 طلب، على بناء تنظيمي، بنص محددة لمدة ومنحه ،المعينة اإلدارة لدى

 ايقانون بها ومصرح استيرادها، أو الكواشف صناعة تتولى مؤسسة لكل

 والحماية الصحة لوزارة التابعة والصيدلة األدوية مديرية لدى

  أنشطتها؛ مزاولة في الشروع قبل االجتماعية،

 واعتبار يوما، 60 أجل في المعنية المؤسسات تصريح على اإلدارة موافقة 

 يكون ان يجب ذلك، على عالوة األجل. هذا انصرام بعد مقبوال التصريح

 تصريح موضوع األولي للتصريح المكونة العناصر أحد يلحق تغيير كل

  جديد؛

 خصائص تقدير من تمكن وثائق من يتكون بملف التسجيل طلب إرفاق 

 وموثوقية سالمة لضمان األساسية للمتطلبات امطابقته ومدى الكواشف،

  واألغيار؛ المستعملين حماية وكذا ،التحاليل

 من العامة، الصحة على خطرا تشكل التي المسجلة، الكواشف سحب 

  والصيدلة؛ األدوية مديرية عن صادر قرار بموجب السوق

                                                           
 . 19-املتعلقة باملعدات الضرورية إلنجاز فحوصات كوفيد 2.2انظر الجزء األول، الفقرة الفرعية   15



30 
 

 طرف من عليها التقنية المصادقة بعد الكواشف، تسجيل طلبات عرض 

 ا.بشأنه رأيها إلبداء استشارية لجنة على والصيدلة، األدوية مديرية أطر

 ة؛االستشفائي والمراكز والصيدلة، األدوية ديريةم عن ممثلين من وتتألف

 ناإلحيائيي والصيادلة والصيادلة األطباء هيئات ومجالس باستور، معهدو

 السحبو التسجيل، توقيف بشأن أيضا رأيها إبداء وتتولى  والبياطرة.

  للكواشف؛ النهائي أو المؤقت

 مراقبة إلى يهدف الكواشف استعمال عند لالحتراز نظام إحداث 

  الكواشف. استعمال عن الناجمة العوارض

 

 طيشتر الطبية، العملية في المذكورة الكواشف أهمية االعتبار بعين أخذا

 ضمان بهدف اإلنجاز حسن لقواعد الكواشف صناعة مراعاة القانون

   تنظيمي. بنص المحددة والجودة واألداء السالمة متطلبات من عالية درجة

 

 الكواشف لصناعة مؤسسة كل يعاقب القانون أن إلى كذلك شارةاإل وتجدر

 السوق في كاشف بعرض قامت توزيعها، أو تصديرها أو استيرادها أو

 استعمال عن ناتج عارض بكل اإلدارة تبلغ لم أو مسبقا تسجيله دون

 إلى 25.000 من بغرامة جودته، في نقص أو خلل بكل وكذا الكاشف

  درهم. 100.000

 

 رقم القانون بتطبيق 2012 أبريل 25 في الصادر 2.12.149 رقم المرسوم 

 الكواشف بتسجيل الصلة ذات الخاصة المقتضيات من لجملة والمتضمن ،11.08

 أو استيراد أو صناعة بمؤسسات وبالتصريح المختبر، في للتشخيص المستعملة

 جيلتس طلب لملف المكونة وبالعناصر الكواشف، ذات توزيع أو تصدير

  بها. والتصريح الكواشف

 

 الكواشف تسجيل طلبات على الموافقة مسطرة تمر المرسوم، هذا ألحكام وطبقا

  التالية: بالمراحل

 طرف من عليه موقع والصيدلة، األدوية مديرية لدى الطلب إيداع 

  ظرفين: على يحتوي بملف ومرفقا بها المصرح المؤسسة

o طالبة المؤسسة لممارسة اإلثباتية الوثائق يتضمن إداري ظرف 

 استيرادها، أو الكواشف بصناعة المتعلقة األنشطة ،التسجيل

 من الممنوحة التسجيل شهادة أو CE األوروبية العالمة وشهادة

 الترخيص أو (،FDA) األمريكية والدواء الغذاء إدارة طرف

 طرف من مسلمة األصلي البلد في الحر التداول شهادة أو بالبيع

 كل الوطنية السوق في عرض تفادي دفبه للدولة، تابعة هيئة

 تلك عن خصائصه فعالية وتقل للتصدير فقط يخصص منتوج

   األصلي؛ بالبلد المحلية للسوق الموجهة
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o للكاشف، المكون لطبيعة مفصال وصفا يضم تقني ظرف 

 لخصوصيته أخرى، أمور بين من المثبتة، والدراسات

 وسالمة جودة قييملت الضرورية والتوضيحات وحساسيته،

  الحفظ؛ وشروط الكاشف، استعمال

o السلطة من مسلمة الكواشف صناعة إنجاز بحسن تتعلق شهادة 

 للمؤسسة المسلمة الرخصة وتشمل األصلي، بالبلد المختصة

 المتعلقة الدولية للمعايير المنتوج بمطابقة والتصريح المصنعة،

 أصالة لضمان يلةوس بمثابة الشهادة هذه وتعد والسالمة. بالجودة

  الوطنية. السوق في عرضه المراد المنتوج

 وتسجل التسجيل، ملف في الوثائق جميع توفر من للتأكد أولي تحقق إجراء 

 بتلقي المكلف الموظف طرف من وموقعة مؤرخة إيداع بطاقة في نتائجه

  االعتماد؛ طالبة للهيئة القانوني والممثل االعتماد طلبات

 ف،للكواش االستشارية اللجنة اجتماع إلى والصيدلة األدوية مديرية دعوة 

  االعتماد. طلب حول رأيها إبداء قصد األولي، التحقق إتمام حالة في

 الكاشف تسجيل شهادة تسلم الطلب، على المذكورة اللجنة موافقة حالة في

 الطلب. إيداع تاريخ من شهرا 12 تعدىي ال أجل داخل المعنية للمؤسسة

 طلب على بناء للتجديد وقابلة سنوات، 5 لمدة صالحة الشهادة هذه وتعد

 التجارية التسمية الخصوص، على وتتضمن، التسجيل. صاحب من

 الكواشف واستيراد صناعة مؤسسة وأسماء ومرجعه، للكاشف

  جديد. اعتماد طلب داعإي الثالثة العناصر هذه تعديل طلبويت المعنية.

 االستشارية اللجنة تشكيلة سبق، ما على عالوة ذاته، المرسوم ويحدد

 الطلب برفض التسجيل طالب إشعار وإلزامية سيرها، وكيفيات للكواشف

   بالتوصل. اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وتعليله

 ال الوطنية السوق في وعرضه كاشف أي يلتسج أن إلى اإلشارة وتجدر

 هذه على يتعين وعليه، أجنبية. صانعة مؤسسة بواسطة يتم أن يمكن

 هيئة إحداث المحلي، للتصنيع موجه منتوج تسجيل أجل من األخيرة،

  الوطنية. السوق في وتسويقه منتوجها لتصنيع مغربية قانونية

 ،19-كوفيد بفيروس الخاصة الكواشف تسجيل أن التوضيح المهم من كما

 المدعم الوطني اإلنتاج بسبب متواترة بصفة يتم يكن لم محليا، المصنعة

 قبل المختبر في التشخيص في المتخصصة شركاتال من قليلة فئة قبل من

 السوق، في المنتوج عرض مسطرة تستلزم تم، ومن  الجائحة. اندالع

 ويتم وجودتها. فحوصاتال عينة داءأل صارم سريري تقييم إجراء أوال،

 وتشمل، الصحة، وزارة هاتحدد التي المرجعية المختبرات بواسطة ذلك

 والمعهد باستور، ومعهد العسكري، المستشفى مختبر الخصوص، على

 إلى الموافقة تقرير يسلم مرضي، تقييم إجراء حالة وفي للصحة. الوطني

 يةمدير لدى التقني ملفها إيداع من تمكينها قصد المحلية المصنعة الشركة

  الكاشف. اعتماد طلب في والبت والصيدلة، األدوية
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 لفحوصات فيما يتعلق بتسجيل المواد االستهالكية المرتبطة با 2.1.1

 16الطبية بالمستلزمات المتعلق 84.12 رقم القانون
 الظهير بتنفيذه الصادر 

 منه، 12 المادة السيما ،2013 غشت 30 في الصادر 1.13.90 رقم الشريف

 والحماية الصحة وزارة لدى الطبية المستلزمات تسجيل إلزامية على تنص التي

 بها المصرح المؤسسات طرف من الوطنية السوق في عرضها قبل االجتماعية،

  الوزارة. مصالح لدى مسبقا

 

 ا،سابق إليها المشار المعدات تشمل ال المستلزمات هذه أن إلى اإلشارة وتجدر

 البوليميراز تفاعل فحوصات السيما ،الفحوصات إلجراء ضرورية تعتبر والتي

 بطريقة تتم التي المصلية الفحوصاتو (RT-PCR) العكسي للنسخ المتسلسل

 ذهه وتصنيع استيراد عملية ينظم قانوني إطار الساعة، لحدود يوجد، وال آلية.

  المعدات.

 

 عم مركب طبي مستلزم تقديم عند أنه الذكر السالف القانون من 20 المادة وتنص

 المنتجات هذه من واحد كل فإن المختبر، في التشخيص ألغراض يستعمل كاشف

  السوق. في بعرضه الخاصة للمساطر خاضعا يظل المركبة

 

 أجل داخل يصدر قرار موضوع الطبية المستلزمات تسجيل طلب يكون أن ويجب

 لةالمستعم الكواشف غرار وعلى الكامل. الملف إيداع تاريخ من يوما 120 أقصاه

 المؤسسة وإشعار التسجيل طلب رفض تعليل يتعين المختبر، في للتشخيص

   بذلك. المعنية

 

 رقم القانون بتطبيق 2014 شتنبر 18 في الصادر 2.14.607 رقم المرسوم 

 من لجملة الخصوص، على والمتضمن، الطبية، بالمستلزمات المتعلق 84.12

 أو توزيع أو تصدير أو استيراد أو تصنيع بمؤسسات الصلة ذات المقتضيات

 متهاسالو ودتهاجوب السوق، في عرضها وبشروط طبية،ال المستلزمات صيانة

   وأدائها.

 

 التسجيل شهادة تعد المختبر، في للتشخيص المستعملة الكواشف غرار وعلى

  تنظيمي. بنص تحدد لشروط وفقا للتجديد وقابلة سنوات، 5 لمدة صالحة

 

 تحديد بشأن 2015 غشت 04 في الصادر 2853.15 رقم الصحة وزير قرار 

 صيانة أو توزيع أو تصدير او استيراد أو تصنيع بمؤسسات التصريح نموذج

   الطبية؛ المستلزمات

                                                           
 من هذا الفصل.  1.2انظر تعريف املستلزم الطبي في الفقرة الفرعية   16
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 كيفيات بشأن 2015 غشت 04 في الصادر 2854.15 رقم الصحة وزير قرار 

 أو تصدير أو استيراد أو تصنيع عمليات عدة أو عملية بتفويض اإلدارة إخبار

  الطبية؛ المستلزمات صيانة أو زيعتو

 

 تسجيل بشأن 2015 غشت 04 في الصادر 2855.15 رقم الصحة وزير قرار 

  الطبية؛ المستلزمات وإشهار

 

 تحديد بشأن 2015 غشت 04 في الصادر 2856.15 رقم الصحة وزير قرار 

  األساسية؛ والمتطلبات الطبية المستلزمات ترتيب قواعد

 

 البيع سعر تحديد كيفيات بشأن 2016 يناير 14 في ادرالص الصحة وزير قرار 

  الثالث. القسم في المرتبة الطبية المستلزمات فوترة وسعر للعموم

 

 سمبا المعروف الدولية المعايير منظمة معيار أن إلى سبق، ما على عالوة اإلشارة، وتجدر

"ISO 13485" دويحد الطبية. المستلزمات لتسجيل بالمغرب المعتمد المرجعي اإلطار يشكل 

 شاركةالم الهيئات طرف من استخدامه يمكن الذي الجودة لتدبير نظام توفير شروط المعيار هذا

 تخزينهو وإنتاجه وتطويره تصميمه من انطالقا الطبي، للمستلزم حياتية دورات عدة أو دورة في

     ه.ب المرتبطة األنشطة وتوفير وتطوير تصميم وكذلك ،وحذفه تشغيله ووقف وتركيبه وتوزيعه

 

 في سياق األزمة الصحية  التدابير المتخذةبعض  3.1.1

 حالة استدعت المختبر: في التشخيص ألغراض المستعملة بالكواشف يتعلق فيما 

 اشفبكو المعنية الوطنية االستشارية اللجنة توصية على بناء تشكيل، الصحية الطوارئ

 ةالصل ذات للطلبات العلمية الموافقة بمنح تعنى وطنية لجنة المختبر، في التشخيص

 هذه بعرض الترخيص يمنح ال وبالتالي، .19-كوفيد بفيروس اإلصابة تشخيص بكواشف

 طرف نم المعينة اللجنة لهذه النهائية الموافقة على الحصول بعد إال السوق في الكواشف

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة

 

 اقسي في ،االجتماعية والحماية الصحة وزارة تعمل الطبية: بالمستلزمات يتعلق فيما 

 توالمعدا الطبية بالمستلزمات الوطنية السوق تموين تعزيز لأج ومن الصحية األزمة

 سجيلت مسطرة تبسيط قصد استثنائية تدابير إرساء على الفردية، الحماية في المستعملة

 ةملالمستع الكواشف أداء حسن من التحقق مع للجائحة، السريع والتصدي المنتوجات هذه

  يلي: لما بالترخيص السياق، هذا في ،توقام بالفيروس. اإلصابة لتشخيص

 ،بموجب الفردية الحماية ومعدات لطبيةا المستلزمات مؤقتة، بصفة استيراد 

 21 المادة تطبيق بشأن 2020 مارس 06 في الصادر DMP/00/61 رقم القرار

 المؤسسات لجميع االستثنائي الترخيص هذا ويمنح .84.12 رقم القانون من
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 المستوفي التسجيل فمل تقديم بعد أشهر 6 لمدة صالحا ويظل بها. المصرح

 بفواتير الملف ويرفق العمل. بها الجاري األنظمة في عليها المنصوص للشروط

  الوطني. الصعيد على البيع سعر وبمقترح واالستيراد الشراء تكاليف

 استثنائي ترخيص على الحصول بعد السوق في 17صحي منتوج رضع 

 ومشفوعا معنية سةمؤس طلب على بناء ويمنح أشهر، 6 لمدة صالح لالستيراد

 700 رقم للقرار طبقا استخدامها، وسالمة المنتجات لجودة اإلثباتية بالوثائق

DMP/D/18 االستثنائية بالتراخيص والمتعلق 2021 ماي 21 في الصادر 

  المستعجلة. الحاالت في الصحية المنتجات الستيراد

 

 رقمنة فائدة أخرى، جهة من الصحية، األزمة أظهرت التسجيل: بمسطرة تعلقي فيما 

 الكواشف تسجيل في ،2020 ماي 18 من ابتداء الشروع، تم إذ التسجيل، مسطرة

 األدوية لمديرية اإللكتروني الموقع على متاحة منصة عبر الطبية والمستلزمات

 وإضافة معالجتها، تقدم مدى على واالطالع الملفات إليداع ومخصصة والصيدلة،

 نشرت المسطرة، هذه على وعالوة التسجيل. شهادة استخراج أو لها المكملة ثائقالو

 إيداع إمكانية عن فيها تعلن معلومات مذكرة ،2021 شتنبر 8 بتاريخ الصحة، وزارة

 لهذا إلكتروني بريد عناوين مخصصةو إلكترونية، بطريقة التسجيل ملفات وتتبع

   الغرض.

 

  19-كوفيد فحوصاتبولوج القطاع الخاص لسوق  المتعلقةالمراجع التشريعية  2.1

 تتيح 19-كوفيد فيروس عن الكشف فحوصات إلنجاز الممنوحة الرخص أن التذكير المهم من

 يةالوطن الشبكة إلى االنضمام والخاص، العام بالقطاعين لها، المرخص التحليل تلمختبرا

  بالفيروس. اإلصابة لتشخيص

 

 نياتلب الترخيص عملية أدناه، إليها المشار والقرارات، الدوريات من مجموعة تؤطر تم، ومن

   الذكر. السالفة الشبكة إلى باالنضمام الخاص القطاع

 

 الوزارة، رخصت والتي ،2020 يونيو 4 في المؤرخة 44 رقم ةالصح وزارة دورية 

 اطبق ،التقليدية "RT-PCT" فحوصات بإنجاز الخاصة للمختبرات مرة، وألول بموجبها

 من األدنى الحد يحدد الذي التحمالت دفتر من األولية صيغةال في عليه منصوص هو لما

 سبالفيرو اإلصابة تشخيص بهدف المختبر، لدن من استيفاؤها الواجب التقنية الشروط

  المذكورة؛ التقنية باستعمال

 

 أعاله المذكور التحمالت فترد في عليها المنصوص المقتضيات أبرز استعراض ويمكن

  التالي: الشكل على

                                                           
املختبر واملكمالت ، املستلزمات الطبية وكواشف التشخيص في 700DMP/D/18يتضمن املنتوج الصحي، وفقا لقرار وزارة الصحة رقم   17

 الغذائية ومنتجات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية. 
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 اإلصابة تشخيص شبكة إلى االنضمام في الراغبة المختبرات، إيداع إلزامية 

 لدى التحمالت دفتر من ومختومة وموقعة مؤرخة نسخة ،19-كوفيد بفيروس

  عليه؛ وصودق "قرئ وعبارة المختبر مدير اسم تحمل للصحة، الوطني المعهد

 للمعهد موجه مضمون ظرف بواسطة الخاصة، المختبرات التزام ضرورة 

 تشمل شروط، 10 باستيفاء الترخيص، على الحصول وقبل للصحة، الوطني

  يلي: ما أبرزها

o وزارة وفرهات الكواشف كانت إذا التشخيص خدمات مجانية ضمان 

  ؛االجتماعية والحماية الصحة

o حول المنجزة لألبحاث المخصصة المختبر داخل العينات أخذ حظر 

  ؛19-كوفيد فيروس

o التشخيص، إطار في المرضى من المستقاة المعطيات سرية ضمان 

  وعمالئه؛ المختبر مستخدمي وسالمة

o دفتر في عليها المنصوص للشروط المختبرات مباني مطابقة ضرورة 

  التحمالت؛

o العينات؛ أخذ مسار احترام   

o ؛لفحوصاتا إنجاز عن الناجمة النفايات من التخلص شروط احترام  

 ذأخ مسار احترام في والمتمثلة ،واقعالم تهيئة مجال في المطلوبة الشروط استيفاء 

 باألشخاص 19-كوفيد مرضى اختالط تفادي من مكنيُ  وبشكل بوضوح حدديُ  العينات،

 غرف ثالث إلى مقسم فضاء توفير وضرورة الكالسيكي، للتشخيص الخاضعين اآلخرين

  "؛RT-PCR" بتقنية الخاصة بالمعدات ومجهزة منفصلة

 لدن نم ومفاجئة دورية لمراقبة الطبية البيولوجية للتحاليل الخاصة المختبرات إخضاع 

 من هوتمكين المختبرات، واقعم لجميع ولوجه بتسهيل والتزامهم للصحة، الوطني معهدال

  اإلنجاز؛ قيد التحليالت جميع مراقبة

 فحوصات بإنجاز الترخيص سحب إمكانية "PCR" حالة في المصلية لفحوصاتوا 

 ةتأديبي عقوبات وفرض الصحة، وزارة مصالح لدن من التحمالت لدفتر مخالفات معاينة

 العمل. به الجاري للتشريع طبقا وزجرية

 

 مله مشهود تقنيين 5 إلى 4 من مكونين مستخدمين توفير أيضا التحمالت دفتر ويشترط

 جستخراال وآلة (،biologie moléculaire) الجزيئي األحياء علم مجال في بالكفاءة

 من محدد عدد إنجاز من وتمكن ينة(،ع 42 إلى )تصل التحمالت دفتر يحددها سعة ذات

  (.فحص 320) ساعة 24 خالل الفحوصات

 

 ةبموافق رهينة تبقى الفحوصات ألنشطة المختبرات ممارسة أن إلى اإلشارة تجدر كما

  الترخيص. طلب بملف التوصل عقب المنجزة للمراقبة وتبعا للصحة، الوطني المعهد

 

 بإدراج والمتعلقة ،2020 شتنبر 12 في المؤرخة 72 رقم الصحة وزارة دورية 

 تشخيص أجل من "RT-PCR" لفحص إضافية تقنية باعتبارها المصلية الفحوصات
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 تقنية على المتوفرة الخاصة، للمختبرات وبالترخيص ،19-كوفيد بفيروس اإلصابة

"RT-PCR" ليشمل الفحص نطاق بتوسيع معا، هما أو المصلية الفحوصات أو 

 على وةعال الخاص، القطاع ومستخدمي العمومية اإلدارات وموظفي والطلبة المسافرين

 وتتبع المحتملة الحاالت فحص إطار في الصحية السلطات تحددهم الذي األشخاص

 صيغةال في عليها المنصوص للمقتضيات وفقا التشخيص هذا إنجاز ويتم المخالطين.

  التحمالت. دفترل الجديدة

 

 بكةالش إلى االنضمام في الراغبة الخاصة، المختبرات على يتعين الدفتر، هذا وبموجب

 عالوة فاء،باستي وااللتزام للصحة، الوطني المعهد لدى اطلباته إيداع أعاله، إليها مشارال

 على تضم، جديدة، شروط 7 األولى، صيغةال في سلفا المذكورة الشروط على

  الخصوص:

 وعمجم في التعليمية المؤسسات إلى العائدين والطلبة للمسافرين األولوية منح 

  الوطني؛ التراب

 يالجسد والتباعد النظافة تدابير مراعاة مع المختبرات، في إما ناتالعي أخذ 

 في أو المنزل في أو ،بالفيروس مصابينال غير المرضى مع الطتاالخ وتفادي

  العمل؛ مقرات

 المنجزة، الفحوصات نتائج على االطالع من تمكن إلكترونية منصة إحداث 

 خضعوا الذي بالمرضى المتعلقة المعلومات من أدنى حد على والحصول

   ؛للفحوصات

 ةساع 24 غضون في السلبية( أو )اإليجابية الفحوصات بنتائج التصريح إلزامية 

  الدم. طريق عنو األنفي البلعوم أو الفم من العينات أخذ من

 

 مةالالز المعدات وتوفير ،واقعالم تهيئة مجال في ذاتها الشروط التحمالت دفتر يحدد كما

   العينات. استخراج سعة الجديدة، النسخة هذه في تحديد، دون الجزيئي للتشخيص

 

 عدد إلى تطرقت لم التحمالت دفتر من النسخة هذه أن من مالرغ لىوع ذلك، على عالوة

 توظيف ضرورة على تنص اأنه إال ،الجزيئية الفحوصات بإنجاز المكلفين المستخدمين

 العينات خذأ قصد بالكفاءة لهم المشهود تقنيينالو مؤهلينال مستخدمينال من كافي عددل المختبرات

  .اليومية االحتياجات تلبيةو

 

 طلب مسطرة تعديلشأن ب 2020 شتنبر 21 في المؤرخة 75 رقم الصحة وزارة دورية 

 12 تاريخالصادرة ب 72 رقم الدورية من 4 المادة في عليها المنصوص الترخيص

 مقابل لدى المديرية الجهوية للصحة الطلب هذا ، والتي تشترط إيداع2020ر شتنب

 يادةالق مركز مع تشاوربو ،وصل باالستالم قصد إبداء الرأي ومنح الموافقة المسبقة

 .المعهد الوطني للصحة إلى تقديمه قبل ،بالعمالة أو اإلقليم
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  تدقيق مسطرة طلببشأن  2020 شتنبر 26 المؤرخة في 76وزارة الصحة رقم دورية 

 روتذك .19-كوفيد بفيروس اإلصابة لتشخيص الوطنية الشبكةالترخيص باالنضمام إلى 

ا له المرخص المختبرات بواسطة هذه الدورية، ،االجتماعية والحماية الصحة وزارة

فاة مواو ،الصحيةفي نطاق األزمة المعدة  اإللكترونية المنصةبضرورة التصريح عبر 

تقرير يومي عن ب من أخذ العينات، ساعة 24المديريات الجهوية للصحة، في ظرف 

 ؛ على مستوى المختبر المنجزة الفحوصاتعدد ونتائج 

 

  بشأن فتح إمكانية، 2021 غشت 23 المؤرخ في 13201قرار وزارة الصحة رقم 

-RT" فحوصاتالمستضدات، عالوة على  فحوصاتالمصلية و الفحوصاتإجراء 

PCR ،"ذا دفتر التحمالت المرفقة بهلصيغة الجديدة الفي  لشروط المتضمنةوفقًا ل

 .القرار

 

رات وأتاحت هذه المراجعة لبنيات جديدة تابعة للقطاع الخاص، المتمثلة في المختب

ة المصلي الفحوصاتوالمصحات الخاصة والعيادات الطبية، إمكانية الولوج إلى سوق 

 ومن تم، جرى إرفاق. المستضدات فحوصاتو( والمشتغلة بطريقة آليةالسريعة )

  : ، وهمادفترين من دفاتر التحمالتب القرار السالف الذكر

 

على  المصلية والفحوصاتالمستضدات  فحوصاتشروط إجراء  يحدد :االول الدفتر

 المصحات الخاصة والعيادات الطبية. مستوى 

 

د المعه لدىطلب  إيداعبهذه المؤسسات الخاصة تلزم على غرار المختبرات الخاصة، 

 ت،دفتر التحمال المنصوص عليها في مقتضياتبال التقيدااللتزام بو الوطني للصحة،

، 19-كوفيد فحوصاتبإجراء جناح خاص  والمتمثلة، على الخصوص، في تخصيص

باإلضافة إلى تهوية  ابين بالمرض عن غير المصابين به،مع فصل المرضى المص

ثبتة كما يتعين توفير العناصر الم .واحترام تدابير التباعد الجسديغرف االنتظار 

لخضوع المستخدمين المكلفة بإنجاز عمليات تشخيص اإلصابة بالمرض لتكوين 

 في هذا المجال.  وتأهيل

 

لثالثة ا جديدة إلجراء األنواع شروطالمختبرات الخاصة ويحدد ا يستهدف :الثاني الدفتر

 إلى حدود الساعة.  الموصى بها لفحوصاتمن ا

 

السابقة من دفتر  النسخفي  لواردةالشروط ا تنضاف إلىبموجب هذه الصيغة، و

هذا األخير يتقاسم  خارج المختبر إذا كان محدد موقعأخذ العينات في إمكانية التحمالت، 
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فضال عن  .السلطات المحليةوبموافقة مدخل البناية والخروج منها مع مرتفقين آخرين، 

دفتر التحمالت توفير العناصر اإلثباتية لتكوين وتأهيل لالجديدة  صيغةذلك، تشترط ال

تظل . والبيولوجيا الجزيئية فحوصاتأخذ العينات وإجراء المستخدمين المكلفين ب

-RT" فحوصاتيتعلق ب متشابهة فيماالشروط المتعلقة بالمباني والمعدات الالزمة 

PCR ،" لفحصمعدات النظام المندمج مع إضافة إمكانية استخدام "RT-PCR "

 أية عملية تهيئة من قبل المختبر المعني.  تطلب هذه التقنيةحيث ال تالسريع، 

 

  بشأن  2021 شتنبر 6في  وإصالح اإلدارة الصادر الماليةاالقتصاد وقرار وزارة

والذي ينص على "، SARS-CoV2"فيروس الكشف عن  فحوصاتتنظيم أسعار 

يات ، طبقا لمقتضالفحوصاتالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية بشأن تحديد أسعار 

 . 104.12من القانون رقم  4المادة 

 

النصوص التي تؤطر نشاط  سيما ال ،أخرى نصوص أعاله المذكورة المراجع وتنضاف إلى

  الطبية.  عمال التحاليل البيولوجيةأ مصنفو البيولوجية الطبية التحاليل المختبرات الخاصة

 

 لصادر االبيولوجية الطبية، المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل  12.01القانون رقم

مج والذي يروم د، 2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.252بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ية جميع الجوانب المرتبطة بالمهنة، ويحدد شروط فتح مختبرات التحاليل البيولوج

وشروط  ، وكيفيات سيرها،المتوقفة على إذن إداري سابق الطبية واستغاللها وتسييرها،

بتها. قاكيفيات تفتيش المختبرات ومرمن الباطن، عالوة على  توجيه العينات والتعاقد

   قانون بموجب تسعة قرارات وزارية، نذكر منها على الخصوص: ويطبق هذا ال

  خ الصادر بتاري، 12.01الصادر بتطبيق القانون رقم  2.05.752رقم المرسوم

 ؛ 2005يوليوز  13

 بتحديد  2005أكتوبر  19الصادر في ، 2008-05رقم  قرار وزير الصحة

حاليل المعايير التقنية الدنيا التي يجب أن تتوافر في المختبرات الخاصة للت

 البيولوجية الطبية؛ 

 بية؛ التحاليل البيولوجية الطالمتعلق بدليل حسن تنفيذ  2598-10 قرار رقمال  

 بتحديد  ،2005يوليوز  21الصادر في  1796-03رقم  قرار وزير الصحة

. ويرفق بهذا القرار الئحة األعمال الطبيةالبيولوجية مصنف أعمال التحاليل 

قصد تحديد وحساب المهنية التي يمكن للبيولوجيين القيام بها وكذا رموزها، 

أسعار أعمال التحاليل البيولوجية الطبية المعمول بها في القطاع الطبي الخاص. 
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 افي هذ 19-خيص اإلصابة بفيروس كوفيدولم يتم إدراج األعمال المتعلقة بتش

 . المصنف، بسبب طابعها الحديث

 

 19-فيروس كوفيد فحوصاتفي سوق  المتدخلين الرئيسيين .2

 .19-الكشف عن اإلصابة بفيروس كوفيد فحوصات نجازإ سلسلة في فاعلة جهاتعدة  تتدخل

، سلسلةال مراحلوتعرض الفقرة الموالية مختلف الفاعلين، الذين تختلف مجاالت تدخلهم حسب 

تيراد المواد وتختلف المؤسسات المعنية بمنح تراخيص تصنيع واس. إليهم لةوالموك للمهام وفقًاو

يات المؤسسات المسؤولة عن منح تراخيص الولوج إلى البنعن  الفحوصاتالضرورية إلجراء 

 ةعد المهنيون الممثلون يلعب المؤسسات، هذه وعالوة على .الخاصة في السوق المذكورة

 تقديمب وأ الالزمة المستلزمات الطبيةب األمر تعلق سواء السوق، هذا مواكبةفي مجال  أدوار

 . 19-الكشف عن فيروس كوفيد خدمات

 

 في القطاع العام الفاعلة المتدخلة الجهات  1.2

 الصحة والحماية االجتماعيةوزارة .  1.1.2

 والحماية الصحة وزارة قبل من الكامل لإلشراف 19-كوفيد فحوصات سوق خضعت

 لى مراقبةع الجاري بها العمل، والتنظيمية التشريعية لألحكام وفقًا التي تسهر، االجتماعية

 إلجراء ةالالزم والمستلزمات الطبية البيولوجية الطبية بالتحليالت الخاصة المختبرات نشاط

 والمؤسسات واإلقليمية المركزية مديرياتها وذلك عبر ،السوق فيالمطروحة  الفحوصات

 لوصايتها.  الخاضعة

 

ل ضمان خالل األيام األولى من نفشي الجائحة، تسلحت الوزارة للتصدي لها بمفردها، من خال

 " التقليدية من كوريا الجنوبية لحسابها الخاص وعرضهاPCR" فحوصاتاستيراد كواشف 

عمومية المحددة السوق، باإلضافة إلى المعدات الالزمة لتأمين اإلمدادات لفائدة المختبرات ال في

اللجوء  وتم اقتناء هذه المنتجات عبر عمليات تشخيص اإلصابة بالفيروس.للتكفل بوالمؤهلة 

   إلى مسطرة الصفقات التفاوضية. 

 

ضم، التي ت العمومية المختبرات لجميع اللوجستي الدعمعلى توفير  الوزارةوعليه، حرصت 

 ،امعيةالجاالستشفائية  مراكزالو، باستور ومعهد ،للصحة الوطني المعهد على وجه التحديد،

 جهوية. ال العمومية والمستشفيات

 



40 
 

 مديرية األدوية والصيدلةأ. 

بمؤسسات  التصريح ملفات تقييم الخصوص،ى عل تتضمن،تناط بهذه المديرية عدة مهام 

جيل والمستلزمات الطبية، وتسمختبر الكواشف المستعملة للتشخيص في ال تصنيع واستيراد

منتجات  هذه األخيرة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتسهر أيضا على جودة عدة

فتيش المتعلقة باألسعار، وتتبع وت صحية، بما في ذلك األدوية، طبقا للنصوص التنظيمية

 المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.  

 

 مت ،معنية بالكواشف وطنية لجنةقامت المديرية باستطالع رأي  الجائحة، ههذ سياق فيو

لة المشك 19-كوفيد كواشف أداء تقييم وتتولى الحالية الصحية األزمة سياق فيحداثها إ

 لموضوع طلب التسجيل. 

 

 المعهد الوطني للصحة ب. 

 امهم فاعال ،االجتماعية والحماية الصحة وزارةخاضع لوصاية ال للصحة، الوطني المعهد يعد

 . 19-كوفيد فحوصات سوق في

 

 :18 يتولى المعهد المهام التالية ، العادي السياق في

 ؛ العمومية الصحة برامجمختلف ل والعلمي لتقنيا الدعم تقديم 

 ؛وصحة البيئة الطبية البيولوجيا مجال في والخبرة الخدمات تقديم 

 في إطار مجاالت اختصاصاته، في الشبكات الوطنية والدولية المهنيةالمشاركة ، 

 بالمراقبة واليقظة والسالمة الصحية؛ 

 الصحة؛ لوزارة التابعة للمختبرات الوطنية الشبكة تنشيط 

 وإنجاز  ت اختصاصه،الدورات التكوينية المندرجة ضمن مجاال في المساهمة

 .والدولية الوطنيةهيئات ال مع شراكةب الدراسات واألبحاث الصحية

 

 لتي جرىا العمومية المستشفياتلتهيئة  خطة في سياق األزمة الحالية، عمل المعهد على إرساء

راء تحديدها وتأهيلها إلنجاز الفحوصات التشخيصية، وإحداث المختبرات المتخصصة في إج

 ذات الصلة.  والمعدات اآلالت تركيب منوالتحقق  "،RT-PCR" فحوصات

 

ذات الصلة بخصوصيات  المختبرات هذهمستخدمي  دورات تكوينية لفائدةونظم المعهد كذلك 

بمراقبة نشاط المختبرات التابعة للقطاع  الوزارة الوصيةمن طرف  وكلف . 19-فيروس كوفيد

، من خالل مراقبة مدى تقيدها في المختبرإجراء عمليات التشخيص الخاص والمرخص لها ب

                                                           
 المعهد الوطني للصحة بوابة 18
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بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحمالت ومراقبة جودة الكواشف المستعملة، وصحة 

 التحاليل المنجزة. 

 

ا، والتي المشتبه فيه الحاالت من المأخوذة العينات تحليل في المعهد يساهمعالوة على ذلك، 

 مةاإلقليمية العمومية. وأنيطت به أيضا مهالمستشفيات  بعض خضعت للتحليل على مستوى

 ة. إنجاز الفحوصات لدى المسافرين أو الحاالت الحامالت ألعراض الفيروس مقابل تسعير

 

-Eة "ويسهر على تدبير المنصة المعلوماتي مراقبة ومكافحة عدوى الفيروس، في يشارككما 

Lab صعيدلا على بالفيروس المصابة الحاالت بعدد المتعلقة المعلومات"، التي تسجل فيها 

 .الوطني

 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ت. 

ثة بموجب في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، تتصرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المحد

لسهر ا في، باسم الدولة. وتتمثل مهامها، بشكل عام، 2002الصادر سنة  65.00القانون رقم 

باري وضمان التأطير التقني للتأمين اإلج ،التغطية الصحية األساسية نظام سير حسنعلى 

يق األساسي عن المرض، وإرساء اآلليات الكفيلة بضبط منظومة تمويله، والعمل على تحق

جباري األساسي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين اإلالتوازن اإلجمالي 

 . عن المرض

 

ات الوطنية المفاوضات المتعلقة بإعداد االتفاقيالسياق، تناط به مهمة اإلشراف على وفي هذا 

ومقدمي  بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، من جهة،

 العالجات وموردي األدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى؛

 

ر يبتوف 19الجهات الفاعلة المعنية مختلف مع تنسيقوفي سياق األزمة الصحية، انكبت الوكالة، ب

المحددة ألسعار التحليالت  الوطنية االتفاقية تنفيذ تتبععلى خدمات الفحوصات التشخيصية، 

بين الهيئات المدبرة ألنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  الطبية ةالبيولوجي

 والمختبرات العمومية والخاصة. 

 

                                                           
العالج بالقطاع  مؤسساتو أطباءو المكلفة بتدبير التأمين األساسي اإلجباري عن المرض الهيئات بين المبرمة الوطنية االتفاقيةتمت المصادقة على   19

لوكالة ا. وتتشكل األطراف الموقعة على هذه االتفاقية، تحت رعاية 2006غشت  4الصادر في  1961-06قرار وزير الصحة رقم  بموجب الخاص

طني للهيئة الوطنية للتأمين الصحي، من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والمجلس الو

 طباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية ألطباء القطاع الحر. الوطنية للطبيبات واأل
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ج جرى دموخالل األيام األولى من الشروع في إنجاز أنشطة التشخيص في القطاع الخاص، 

، الذي لم يكن مدرجا سابقا ضمن مصنف أعمال التحاليل 19-ر فحوصات كوفيداسعأ

 ، في عملية تشخيص1796-03البيولوجية الطبية المنظم بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 

راجه ضمن في المختبر، بتتبع تقنية التحليل المتطابقة، قصد إد Bالتهاب الكبد من نوع مرض 

  قائمة التحاليل المقبول إرجاع مصاريفها. 

 

لتي ، أصدر الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي المذكرة ا2021شتنبر  14وفي 

 ضمن النفقات القابلة للتعويض والتحمل.  19-تم بموجبها إدراج فحوصات كوفيد

 

 وزارة الصناعة والتجارة 2.1.2

 ارة،والتج الصناعة مجاالت في ةيالحكوم سياسةال تنفيذ عن المسؤولة الوزارة، هذه وقعت

علقان داء يتعقدين لأل ،2016 مارس 24 يوم ،وزارة الصحة والحماية االجتماعية مع تعاونب

ية تروم، بالمنظومة الصناعية "للمستلزمات الطبية"، حيث جرى اتخاذ عدة تدابير محفزة وأفق

على وجه الخصوص، مواكبة المقاوالت في مجال التكوين وتوفير بنيات تحتية صناعية 

ة إطار صندوق التنمية الصناعي فيلالستقبال ذات جودة عالية أو اإلعانات الممنوحة 

 واالستثمار.  

 

 ،لطبيةالمستلزمات ا قطاع لتطوير الالزمة والتكنولوجيا رفاالمع نقل الصندوق ويروم هذا 

 الحالية المتسمة باندالع األزمة الصحية.   الفترة في السيما

 

 خالل المطورة أو المكتسبة عارفالمتسخير  وواصلت الوزارتين جهودهما إلى يومنا هذا قصد

ملت شالتصدي لها،  إجراءات عدة وزارة الصناعة والتجارةتخذت حيث ا، جائحةفترة تفشي ال

  على الخصوص:

 برنامج إطالق ذلك في بما الصناعي، النسيج وتعبئة لدعم تدابير "Imtiaz 

Technologies Covid-19 المقاوالت الصغرى والمتوسطة  استثمار" الرامي إلى دعم

 الكفيلة بمواجهة الجائحة؛  والمعدات المنتجات تصنيع في والصغيرة جدا

 المنتجات  استبدال إلى، يهدف مشاريعلل بنك حداثإ خالل من اإلقالع خطة إطالق

 . الجائحةبـ المرتبطة االستثمارية المشاريع، على الخصوص، بالمستوردة

 

 تجند، 19-بفيروس كوفيد المتعلقة والمنتجات اللوازم على المتزايد الطلب تلبيةومن أجل 

والصحة والحماية  الصناعة والتجارة تيوزار مع تعاونب القطاع، في االقتصاديون الفاعلون
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 المواد في النقص من نوع أيفادي تو الوطنية السوق حتياجاتبغية االستجابة ال ،االجتماعية

 إلى الرامية تدابير عدة اتخاذ تم الغاية، لهذه تحقيقاو. الطبية المعداتأو  األدويةأو  األولية

المستلزمات  قطاعب النهوض أجل من الوطني المستوى على الكامل التصنيع أو االستبدال

 :الطبية

 ضبعالتموين ب تأمين ، قصدالمهنيين في القطاع شراكةب ،دورا مهما الوزارة لعبت 

 من المغرب. بالتالي، تمكن 19-اإلصابة بفيروس كوفيد لتشخيص الالزمة المنتجات

 على المصنعة المطهرات الكحولية والكمامات الواقية تصديرو الذاتي االكتفاء تحقيق

 في عز اندالع الجائحة.  الوطني المستوى

 ةدّ عُ  على إحداث منظومة لتصنيع والتجارة الصناعة وزارةعملت  ذلك، إلى إضافة 

"، تحمل عالمة "صنع في المغرب". ويتمثل Kit de prélèvement" العينات أخذ

 .البالد إمدادات تأمينغرضها في 

 

 المنظمات والنقابات المهنية ياتتمثيل 3.1.2

وق الجهات الفاعلة المتدخلة في س بين من المنظومة الصحية في المهنيين وممثل يعتبر

 اتاالجتماع خالل من انظره وجهاتقام مجلس المنافسة باستطالع  تيال 19-فحوصات كوفيد

صيادلة، ويتعلق األمر، عالوة على المجلس الوطني لهيئة ال. الدراسة هذه إطار في المنظمة

 بالمجموعات التالية: 

 يةبالشخص تتمتع مستقلة هيئةللهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء:  الوطني المجلس -

 طاعاتق جميع في األطباءكافة  وتمثل وطنية،جهوية و تمثيليةوتتوفر على  ،االعتبارية

 ؛ 08.12نون رقم األنشطة، طبقا لمقتضيات القا

قم رالظهير الشريف بمثابة قانون  ينظمها مهنية هيئة: اإلحيائيين الصيادلة مجلس -

 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة.  1976دجنبر  17الصادر بتاريخ  1.745.453

 الغرفة النقابية لإلحيائيين.  -

 

عملة المست بالكواشف المتعلقة تلكفيها  بما ،المستلزمات الطبية ضم سوقت أخرى، جهة من

 توفيرو وتطوير تشجيع إلى تهدف مهنية جمعيات ثالث ألغراض التشخيص في المختبر،

 :  بويتعلق األمر . أعضائها مصالح والدفاع عن المغرب، في المستلزمات الطبية وترويج

 الحيوية؛ الطبية المعدات ييمهني جمعية -

 ي المستلزمات الطبية؛يالجمعية المغربية لمهني -

 .الصحية للصناعة المغربية الجمعية -
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ن م تسريعال على والحماية االجتماعية الصحة وزارةلدى  الجمعيات بعض تدخلوقد ساعد 

 الالزمة ةالمستلزمات الطبيو الكواشف لمنح اإلذن بعرض االستثنائية التراخيص اعتمادوتيرة 

 في السوق.  19-اإلصابة بفيروس كوفيد لتشخيص

 

  الفاعلة في السوق الجهات  2.2

 تعملة ألغراض التشخيص فيالمس الكواشف صناعة خالل من 19-فحوصات كوفيد توفير يتم

 أمراض عدة تشخيص تتيح إمكانيةسريعا لكونها تكنولوجيا هذه السوق تطورا  شهدتو .المختبر

ت عالوة على تدبير ظهور التهابا ،(وغيرها المزمنة واألمراض سرطانأمراض الك) أخرى

 الجهاز التنفسي الجديدة. 

 

 المستلزمات الطبية منفي المائة  20نسبة  في المختبر للتشخيص ةالمغربي السوق مثلوت

 محدود عدد إلى باإلضافة توزيع،الو ستيراداال شركة متخصصة في 10020وتضم  .سجلةالم

 .الصحية األزمة سياق في السوق حديثا دخلت التي المصنعة الشركات من

 

وراثية ، عملت الصين على تقاسم تسلسل المادة ال19-فيما يتعلق بحاالت عدوى فيروس كوفيد

" المستجد مع جميع SARS-CoV-2"بفيروس  ( المتعلقARN)للحمض النووي الريبي 

 ةديبعد مرور الشهرين األولين من ظهوره. وشكلت هذه المعلومة خطوة تمهيدول العالم، 

 بةلمحار الجزيئي األحياء علمساعدت العلماء على استخدام وسائل تكنولوجية مختلفة من 

    للمرض. المسبب العامل

 

 فحوصات سيما ال البيولوجية،الفحوصات  تكييف تم أشهر، بضعةمرور  في الواقع، وبعد

(PCR)، والمتحكم في تكنولوجيتها بشكل  األخرى األمراض لتشخيص سابقًا ةالمستخدم

. وجرى التحقق من صحتها والترخيص لها 19-خاص، قصد رصد اإلصابة بفيروس كوفيد

  الم. قصد تصنيعها الحقا وتوزيعها في جميع أنحاء الع من قبل السلطات الدولية المختصة

 

من  تكارواالب التعبئةفي مجال  قدرتهاعن  أيًضا المغربية الشركات بعض بانتأ المغرب، فيو

" وفحوصات PCRأجل تلبية الحاجيات من الكواشف المستعملة إلجراء فحوصات "

 المواد اإلنتاج المحلي بعد استيرادالمستضدات والفحوصات المصلية. وتم ذلك إما عن طريق 

 أو " وغيرها(amorces" نسخ بوادئكاألنزيمات و) عدة الفحوصات لتصنيع الالزمة األولية

 ارفعالم نقلالتي تعمل على  اآلسيوية الشركات بعض من ترخيصبناء على  اإلنتاجمن خالل 

 طني. الفحوصات في مجموع التراب الو هذه وتصنيع لتطوير الالزمة والوسائل التكنولوجية

                                                           
 المصدر: الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية   20
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إذ  الصحي، الوضع تطور حسب جديدة فحوصات توفير من المحلية الشركات بعض تمكنتو

دة والمع محليًا صنّعةمكواشف علم األحياء البيولوجي ال ى، توفير أول2021جرى، خالل 

الفحوصات  ليشمل وامتد العرض النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفقًا للتسويق

وأعلنت الشركات المتخصصة في  .وفحوصات المستضدات بأخذ عينة من اللعاب المصلية

فحوصات  على الوطني طلبال من كبير جزء تلبية على درتهاقالتشخيص في المختبر عن 

"RT-PCR19-" الجزيئية وفحوصات المستضدات لرصد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد . 

 

 من مصدرين:  19-ومن تم، ينبثق العرض المتوفر من فحوصات كوفيد

ات مصدر يرتبط باإلنتاج المحلي للكواشف التشخيصية التي تسهر على توفيرها شرك .1

"Modiag"و "Gigalab"و "Mediglobal ؛" 

ة الفحوصات الجزيئية دّ مصدر يقترن بالمستوردين الذي يقومون باستيراد عُ  .2

إلجراء  كذا المعدات والمستلزمات الالزمةوالمصلية وفحوصات المستضدات، و

 الفحوصات. 

 

تسويق  تتشكل سلسلة النهائي، العميل يشكل المصاب أن من الرغم وعلى بالطلب، يتعلق فيما

وس الكواشف ومعدات التشخيص والمستلزمات الطبية الالزمة لتشخيص حاالت اإلصابة بفير

 يةالبيولوج لتحاليللالخاصة  والمختبرات ،العمومية المستشفيات مختبراتمن  19-كوفيد

 . المعتمدة الطبيةالعيادات و ت المصحات الخاصةومختبرا ،ةالطبي

 

 ة السوق القبلي 1.2.2

 المحليةشركات التصنيع أ. 

 شركة "Moldiag " 

ً  مجلس المنافسة عقد الدراسة، هذه إطار في أنه إلى اإلشارة تجدر  يممثل مع اجتماعا

"Fondation Mascir" بصفتها المؤسسة المحدثة لشركة ،"Moldiag ومع ممثل هذه ،"

 األخيرة. 

 

طبيعي " عن مختبر علم األحياء الMoldiag"، تفرعت الشركة الناشئة المسماة 2016في سنة 

 ،ختبرالمستعملة للتشخيص في الم الكواشف وإنتاج تصميم" من أجل Mascir" لمؤسسةالتابع 

 ةدّ عُ  وإنتاج تطوير علىحداثها، إ منذوعملت، . ةالجزيئي التشخيص فحوصات وإنتاج تطويرو

 .ةوالسرطاني المعدية األمراض سيما ال ،لعدة أمراض منتشرة بالمغرب الجزيئي للتشخيص
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"، بعد حصولها على شهادة التسجيل Moldiag"، شرعت شركة 2020ومن تم، وفي سنة 

ويق في إنتاج وتس، 2020يوليوز  21في  االجتماعية والحماية الصحة وزارةالتي أصدرتها 

وفقًا للمعايير  19-كوفيد" بهدف تشخيص حاالت اإلصابة بفيروس RT-PCRة "دّ عُ 

تدبير بالصندوق الخاص مليون درهم من  12تمويل قدره وروبية، خاصة بعد استفادتها من األ

ي من " المسير من طرف وزارة الداخلية. ومكن هذا الغالف المال19-جائحة كورونا "كوفيد

  تهيئة موقع اإلنتاج وشراء المعدات الالزمة. 

 

 شركةال هذه إنشاء في" Mascir" مؤسسة لعبته الذي الهام لدوراإلى كذلك  اإلشارة تجدرو

 في. رفي المختب تشخيصلل المستعملة جهزةاأل حيث من الوطني اإلنتاجي النسيج تعزيزبغية 

ددة متع السادس محمد لجامعة والتابعة ،للربح هادفةالغير  الجمعية هذه أحدثت الواقع،

 تمجاال في التكنولوجي البحث أقطاب وتطوير تعزيزبهدف  ،2007سنة  ،التخصصات التقنية

ويرتكز  .حياةال وعلوم الدقيقة اإللكترونياتو الحيوية والتكنولوجيا النانوية الموادالمعدات و

 .السوق احتياجات لتلبية واالبتكار التطبيقي البحث على عملها

 

 شخص في المتوسط، غالبيتهم من 200وتتوفر المؤسسة المذكورة، التي يشتغل لحسابها 

 1750خريجي الجامعات ومدارس الهندسة المغربية، على منصة تكنولوجية تبلغ مساحتها 

 . وتضم:  الصناعية المشكالت لحل كنولوجياالت متعددةمترا مربعا وطاقة 

 اوكذ ،سيرورة العملو األداء وتحسين المواد لدراسة النانوية والمواد المعدات منصة •

 النفايات؛  وبعض الطبيعية الموارد تثمين

 لبرامجوا اإللكترونية خرائطوال المكونات وتصنيع لتصميم الدقيقة اإللكترونيات منصة •

 والمعطيات( Deep Learning) العميق والتعلم االصطناعي الذكاء على القائمة

 (؛ Big Data) الضخمة

 وتثمين ،الحيوية والبدائل ة التشخيص الجزيئيةدّ عُ  لتطوير الحيوية التكنولوجيا منصة •

 لحيويةا التكنولوجيا مجاالت في البحث احتياجات تلبية بشكل يمكن منالدقيقة  الطحالب

 .الحيوية والطبية النباتية

 

اله، "، عبر المنصة التكنولوجية المشار إليها أعMascir، تحتضن مؤسسة "2009ومنذ سنة 

 مركزين، وهما: 

 الجزيئي التشخيص ةدّ عُ  تطويرإلى  ويهدف ،التشخيص وأجهزة ةدّ مركز عُ  •

 الدم مثل سرطان) وإفريقيا المغربب والسرطانية المعدية األمراض لبعض

 الكبد التهابمرض و البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان المزمن، النخاعي

  (؛ 19-وداء السل، وفيروس كوفيد ،C من نوع
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 المماثلة لألدوية مخصصة منصة تطوير ، والرامي إلىوالوقاية العالج مركز •

 .وطنية لتصنيع األدوية قصد تطوير اللقاحات شركة مع شراكةب الحيوية

 

، يرعلى تطو "Mascirعملت مؤسسة "سياق هذا الجائحة،  في أنه إلى أيًضا اإلشارة وتجدر

لكتروني إجهاز  ،التابع لها "الرقمنة واألجهزة اإللكترونية الدقيقة الذكية"زمن خالل مرك

 تكنولوجيا التنظير الطيفي لألشعة القريبة من تحتيعتمد على مصغر ومحمول ومتصل، 

ق إذ يمكن من التحقمندمجة من الذكاء االصطناعي، ( وممزوج بنماذج FT-NIRالحمراء )

 انية. ث 20من خلو العينة المأخوذة عن طريق البلعوم األنفي من الفيروس في ظرف أقل من 

 

لدار بدعم من المستشفى العسكري بالرباط ومعهد باستور با في المختبرالجهاز  فحصوجرى 

لمت س، ثم 2020شتنبر براءة اختراع في  وقامت المؤسسة السالفة الذكر بإيداعالبيضاء. 

األخير  وعمل هذاماده من قبل مختبر األبحاث والتحاليل الطبية للدرك الملكي. الجهاز العت

لى . وارتكز التقييم ع"NF EN ISO 15189 :2012الجهاز طبقا لمعيار "على تقييم أداء 

 70في المائة، وخصوصيته بنسبة  94حساسية الجهاز بنسبة  كشف من خاللها عنعينة  585

  في المائة. 

 

خدامه ميزة الجهاز تكمن في قابلية استأن إلى  االجتماعية والحماية الصحة وزارةوأشارت 

 ". SARS-CoV-2ضخمة عن خلو جسم المريض من فيروس "إلجراء عمليات كشف 

 

  شركة"Gigalab " 

 البيولوجيا الطبية وكواشف معدات وتوزيع استيراد في متخصصة شركة "Gigalab"تعد 

جدة، المتوا العالمية الشركات عشرات مع حصريا تعملو. 2007على الصعيد الوطني منذ سنة 

 .وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا الجنوبية كوريا في على الخصوص،

 

استيراد تجندت للتصدي للفيروس، وعكفت، في هذا الصدد، على ، في عز تفشي الجائحة

بموجبها "، وفحوصات المستضدات التي حصلت PCRالفحوصات المصلية، وفحوصات "

، 2020في نونبر  االجتماعية والحماية الصحة وزارةعلى شهادات التسجيل المسلمة من طرف 

 . 2020بعد إيداعها لطلب في هذا الشأن في أبريل 

 

مان صناعة محلية لتلبية الحاجيات المساعي الرامية إلى ضوفي إطار  ،2021 يناير فيو

 عقدًا الشركة وقعتالوطنية من كواشف فحوصات المستضدات لتشخيص اإلصابة بالفيروس، 
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 المتعلقة التكنولوجيا نقل، إذ عملت هذه األخيرة على كورية شركة من تصنيع رخصة لشراء

 " وفحوصات المستضدات. PCRكواشف فحوصات " بتصنيع

 

 عينة أخذ خالل من كفحوصات كشف ذاتية استخدامها يمكن ،وعالقة بفحوصات المستضدات

 المدير تصريحوفقا لما جاء في  ،مسحة أنفية بلعومية على كاشفباستعمال  أو بشري لعاب من

وشكلت هذه  .إطار هذه الدراسة في معه المنعقد االجتماع خالل" Gigalab"لشركة  العام

تابع للسلطة الحكومية المكلفة مصادقة سريرية من قبل مختبر مرجعي الفحوصات موضوع 

ووفقا . ، كما تقضي بذلك لجنة الكواشف الوطنية المحدثة في إطار التصدي للجائحة21بالصحة

شهادة اإلذن  االجتماعية والحماية الصحة وزارةلتصريحات الشركة السالفة الذكر، أصدرت 

بعد إيداعها لطلب في هذا الشأن بتاريخ  2021يونيو  3هذه الكاشف في السوق بتاريخ  بعرض

الذاتي  كة في إنتاج جهازها للفحص السريعذلك، شرعت الشرإثر . يناير من نفس السنة 26

 80، بغالف إجمالي استثماري بلغ 2021يونيو  15ة مسلمة في المصنوع بموجب رخص

 . خصص إلنتاج الجهازمستخدما إضافيا  80وفريق مكون من مليون درهم 

 

، على تعليق 2021غشت  23أقدمت، بتاريخ  االجتماعية والحماية الصحة وزارةغير أن 

دون تعليل "، في السوق Ag Gold Saliva"عرض هذه الكواشف الذاتية، المعروفة باسم 

وأوضحت . 11.08بتطبيق القانون رقم  2.12.149ا لمقتضيات المرسوم رقم ، خالف22قرارها

اجتماع عقده مجلس المنافسة مع ممثليها، أن الشركة باشرت تسويق هذا ، في اذاته الوزارة

الشروع بالتريث قبل  التزامها من الرغم على للكواشف عليها العلمية اللجنة قبل مصادقة الجهاز

  في بيعه. 

 

 الترخيص الكوري، لم"، المصنعة محليا من قبل الشركة بموجب PCR"ومقارنة بفحوصات 

لهذه  تاريخ اإلعدادعلى الجهاز إلى حدود  السلة الحكومية المكلفة بالصحةتصادق مصالح 

 أنه ىإل اإلشارة وتجدر.  2021في يناير الدراسة، وذلك منذ إيداع طلب الترخيص بإنتاجه 

جرى  الذي"، يعد هذا الكاشف الجهاز نفسه Gigalabات المدير العام لشركة "لتصريح وفقًا

 ة في عز تفشي الجائحة. تسجيله واستيراده من الشركة الكوري

 

 

 

                                                           
"، بعد Gigalabيتعلق األمر بالمستشفى العسكري الذي صادق على أداء الكواشف الذاتية المقترحة كن قبل شركة "  21

، وفقا في المائة على التوالي 94,5و 99,99دراسة استغرقت ثالثة أشهر. وبلغت نسبة خصوصية وحساسية هذه الكواشف 

 لما جاء في تصريح المدير العام للشركة. 
 . R/DPS/DMP 18/24/210523" عدد Ag Gold Saliveوفقا لقرار تعليق شهاد تسجيل كاشف "  22
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المستخدمة من قبل شركة  19-عدد كواشف تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد :5 الجدول

"Gigalab " 

 
 الفحوصات المصلية  فحوصات المستضدات  " PCR"فحوصات  

 

قدم 

للمصادقة 

 23عليه

التوصل تم 

شهادة ب

 التسجيل

قدم 

للمصادقة 

 عليه

التوصل تم 

 شهادة التسجيلب

قدم 

للمصادقة 

 عليه

شهادة التوصل بتم 

 التسجيل

الكواشف عدد 

 المنتجة محليا
1 0 1 

1 

موقوف عن )

 (اإلنتاج

- - 

الكواشف عدد 

 المستوردة
1 

1 

(100000 

 فحص

 (مستورد

2 

2 

 فحص 2000)

 (مستورد

6 

6 

 فحص 100000)

 (مستورد

دة " المدلى به لمصالح المجلس خالل جلسة العمل المنعقGigalabتصريح شركة ": المصدر

 .معه

 

  شركة"Medi global" 

 الدارب 2018 نهاية في أحدثت المغربي خاضعة للقانون شركة "Medi global"تعتبر 

 المواد باستخدام المختبر في التشخيص ةدّ وعُ  األنسولين أقالم إبر إنتاجختص بتو .البيضاء

 .الجنوبية والتكنولوجيا الكورية األولية

 

 بحثال شركة من التكنولوجيا من نقل الشركة تتمكن ،19-خالل فترة تفشي جائحة كوفيد

والتي ، 19-" الخاصة بفيروس كوفيدqRT-PCRة "دّ عُ  إلنتاج" MBTة "الكوري والتطوير

يخ قبل مديرية األدوية والصيدلة، حيث حصلت على شهادة تسجيل بتار رخص لها الحقا من

  . 2021غشت  5

 

  19-كوفيدفيروس المتعلقة بـ المستلزمات الطبيةشركات إنتاج  

 قيةالواكمامات ال بما في ذلك ،الكمامات أنواع لجميع منتجين حاليا على المغرب يتوفر

. 19-إجراء فحص كوفيد في المستخدمة "FFP2والكمامات من نوع " الجراحية الكماماتو

 .جارةوزارة الصناعة والت ممثل حسب تصريح مدن، 6 على موزعةمقاولة  20 ېق األمر ويتعل

 

                                                           
 من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية االجتماعية لتسليم شهادة التسجيل.   23
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" PROFALتمكت شركات " العينات، أخذ ةدّ عُ  بتصنيع يتعلق فيما

" SOTHEMA" و"PHARMA 5" و"SETRFIL" و"PROMOGHRAPHو"

 " من تصنيع: CTPCو"

 ونقل لتخزين الصوديوم كلورديك محلول على تحتوي بالستيكية وأغطية أنابيب 

 لفحصها؛ المرضى من المأخوذة العينات

 جمعمت طرف مع ،والبلعوم األنفي الفموي البلعومو البالستيكية، القضبان نوعين من 

 (. embout floqué en polyamideمتعدد األميد ) من

 

 األولية ادوالمو القضبان، وأبعاد األنبوب، وأبعاد الشكل، واختيار المنتجات هذه تعقيم يتمو

ها العمل بالجاري  للمعايير وفقًا والنقل، التخزين وطرق استخدامها، سيتم التي البالستيكية

 .المعهد الوطني للصحة توصياتو

 

 الشركات المستوردة. ب

 وجميع المنتجات التشخيصية الكواشف وتوزيع استيراد في المستوردة الشركات تنشط

. ةالطبي للبيولوجيا المخصصة التشخيص وأدوات المستلزمات الطبيةبما في ذلك  األخرى،

 يةالطب البيولوجية لتحاليلل المختبرات الخاصة الخاصة بها أساسا التوزيع شبكةضم تو

  .العروض طلبات إطار في العمومية المستشفيات إلى باإلضافة الطبية، والعيادات

 

 اعمومً  ،وجلهم يتشكلون من المقاوالت الصغرى والمتوسطة المغاربة، نوالمستورد يعملو

شكل ب األحيان أغلب وفي الدولية التصنيعشركات و التجارية العالمات مع شراكات إطار في

 بالمناس االستخدام أجل التي يتعاملون معها من المختبرات ويسهرون على تكوين. حصري

 ية. التشخيص دواتاأل صيانة وضمان النتائج، وقراءة المسوقة للمعدات

 

 ىدتصريح وجوبا بالشركات المعنية ليقتضي ال 19-غير أن استيراد كواشف فحوصات كوفيد

 ،طنيو مرجعي مختبر في المستوردة 19-ف كوفيدكواش تقييم ويتم .مديرية األدوية والصيدلة

 نم بها المعترف األخرى المختبرات أو المعهد الوطني للصحة أور باستو معهد على غرار

 الة مافي حوالوطنية،  السوق في تسويقها قبل وذلك ،االجتماعية والحماية الصحة وزارة قبل

  .العالمية الصحة منظمة قبل من مصادقة مسبقةموضوع  تكن لم

 

 حد إلى" يقتصر PCR" الجزيئي التشخيص أجهزةالمتعلق ب الطلب كان الجائحة،اندالع  قبل

ألغراض  تستعمل والتي ،" السريعةPCRبفحوصات " المتعلقة المتكاملة المعدات على كبير

 هذه بواسطة المستخدمة الفردية الكواشف أن من الرغم علىو. تشخيص أمراض مختلفة
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 " التقليديةPCR" فحوصات كواشف من( أكثر أو) أضعاف أربعة تكلف المتكاملة األنظمة

 المختبرات في لمهنيينا قبل من اعتمادًا األكثر تظل األنظمة هذه أن إال، )نظام منفصل(

" PCR"والتعامل معها مقارنة بتفاعل البوليميراز المتسلسل  استخدامها لسهولة نظًرا الخاصة

مضخم " وextracteursمثل آالت لالستخراج "الذي يتطلب استخدام عدة معدات ) الكالسيكي

"amplificateur .وغيرها( وفقا لتصريحات األطراف المستمع إليها " 

 

 شرعت ،2020 يونيو في 19-بإجراء فحوصات كوفيد الخاصة للمختبراتوبعد الترخيص 

 كواشف استيراد في بها، الخاصة التسجيل شهاداتتوصلها ب بعد ،المستوردة الشركات

بة وشكلت هذه الفترة لحظة حرجة بالنس. 2020 عام من األول النصف نهاية في الفحوصات

لطلب الجديد ااضطرت إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية لتلبية المغربية التي  شركاتلبعض ال

 " التقليدية. RT-PCR"على معدات 

 

" PCRفحوصات " كواشف تسجيل شهادات علىحصلت سابقا  التي الشركاتتم، كانت ومن 

 متعلقةال المعدات عن فضالً  ،19-فيروس كوفيد عوتكييفها م الكواشف هذه استيراد سباقة في

 إيداع طلب جديد للحصول على اإلذن بالعرض في السوق آخرين مستوردين وطلب من. بها

لتي ظهرت يتعلق بالفحوصات الجديدة ا ماالسيما في الوطنية، السوق إمداد من التمكن أجل من

 في سياق األزمة الصحية )فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية(. 

 

 هالمتعلقة ب الطبيةوالمستلزمات  19-كوفيد كواشف ندرة إلى وبالنظر ذلك، على عالوة

 محدودة بكميات مشروطة المغاربة المستوردين طلبات كانت العالم، أنحاء جميع في المتوفرةو

 :بينها من أسباب، عدة إلى الوضع هذا ويعزى. المصنعة الشركات فرضتها

 موعةلمج رخيصالت يتم لم للجائحة، األولى المراحل في :التسليم في العالمي رالتأخ 

الخاصة  التشخيص ومعدات الكواشف توفيرلتمكينهم من  العالميين الموردين من

هم حصل بعض بينما األصلية، بلدانهم في المختصة السلطات قبل من 19-بفيروس كوفيد

 على تصاريح مؤقتة فقط. 

 العرض العالمي العالمي الطلب تجاوز :التصديرفرضها كبار الموردين على  قيود 

 تي تقوم بتأمينال البلدان في التصديرعلى  قيودفرض  إلى أدى مما كبير، بشكل

 لطلبا احتياجات تلبية أجل من األمريكية، المتحدة الواليات ذلك في بما ،اإلمدادات

 المستوردين طلبات تلبية في صعوبة الدوليون المنتجون واجهبالتالي، و .المحلي

 .المغاربة

 كل تربط اتفاقيةتعد بمثابة  التسجيل شهادةكون ل نظًرا :الكواشف تسجيل في رالتأخ 

 على تغيير أي فإن السوق، في طرحه سيتم الذي والمنتوج والمستورد عالمصن من
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 لجأ ،من تمو. جديد ترخيص طلب موضوع يجب أن يكون المكونات هذه أحد مستوى

 ،المعتادين مورديهم من اإلمدادات على الحصول ، الذين لم يتمكنوا منالمستوردون

 التسجيل شهادات تجديد واضطروا إلى االنتظار من جديد اآلسيويالعرض  إلى

 الخاصة بهم. 

 

 لفاعلينا عددا قليال من أن المهنية النقاباتصرحت  ،العناصر المشار إليها أعالهعلى ضوء 

 بجودة عاليةو كبيرة بكميات االستيراد بعمليات القيام من ،الفترة هذه خالل ،تمكنوا المغاربة

 الحاجيات الملحة من الفحوصات.  لتلبية

 

 المتعلقة والمنتجات الكواشف قامت باستيراد شركة 44 الوطني النسيج أحصى الجائحة، خالل

 المحلي تخصصت في التصنيع شركات 3 ضمنها ،19-بتشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد

 . 24الفيروس لكواشف

 

 التشخيص ومعدات المستوردة للكواشف الشركات ركزمتت الجغرافي، التوزيعوعالقة ب

 من ٪86 بنسبة تعادل ،والرباط البيضاء الدار مدينتي في أساسا 19-كوفيد بفيروس المتعلقة

 .المذكورة الشركات

 

 حسب المدن 19كوفيد تشخيص المستوردة لمنتجات الشركات عدد: 3 البياني الرسم

 .المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة :المصدر

                                                           
، في الملحق 74المعدة لالستيراد أو التصنيع المحلي، وعددها  19-انظر قائمة الشركات التي قامت بتسجيل كواشف كوفيد  24

 الثالث. 

1

1

1

1

1

1

6

32

0 5 10 15 20 25 30 35

القنيطرة

مراكش

مكناس

برشيد

سال

تمارة

الرباط

الدار البيضاء



53 
 

 ةالسوق البعدي 1.2.3

 التي تستعين عموميةالمختبرات ال 19-تشخيص فيروس كوفيد مختبرات شبكة تشمل

لمصحات ا ومختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية، الخاصة والمختبرات ،المرجعية المختبراتب

تقدم هذه ت لم ،االجتماعية والحماية الصحة وزارةووفقا لتصريحات  .العيادات الطبيةو الخاصة

ذاتها أن عدد المختبرات  الوزارةوتكشف إحصائيات  .األخير بأي طلب لمنح الترخيص

 برا. مخت 269، 2021بلغ، إلى غاية متم فاتح دجنبر  19-المرخص لها إجراء فحوصات كوفيد

 

 المختبرات العمومية والمختبرات المرجعيةأ. 

 لتيا الحاالت تشخيصب العمومية المختبرات قامت جائحة،من تفشي ال األولى األشهر خالل

 عززتت والتي قدراتها، حدود ضمن المشتبه فيهاالحاالت  تدفق ظل حيث أعراض، عليها تظهر

 .  تحت تصرفها االجتماعية والحماية الصحة وزارةبمواد التشخيص األساسية التي وضعتها 

 

 :25 التاليةختبرات الم لىالمأخوذة إ العينات رسالوعليه، جرى، في بداية الجائحة،  إ

 جهات مستوى علىوالمرصودة المحتملة للحاالت بالنسبة ،للصحة الوطني المعهد -

 – لمال بنيو الحسيمة، - تطوان - طنجةو مكناس، - فاسو القنيطرة، - سال - لرباطا

 ، والجهة الشرقية؛ خنيفرة

 ىوالمرصودة عل المحتملة للحاالتبالنسبة  ،البيضاء بالدار المغرب باستور معهد -

 درعةو ماسة،-سوسو آسفي،-مراكشو سطات،-البيضاء الدار مستوى جهات

 الذهب؛ وادي-الداخلةو الحمراء، الساقية-العيونو نون، واد-كلميمو تافياللت،

مختبرات التابعة للدرك الملكي لتعزيز وال العسكرية الصحية الخدمات مختبرات -

 المختبرات القائمة. 

 

" PCRل "تفاعل البوليميراز المتسلس فحص اعتمد المرحلة، هذه خالل أنه إلى اإلشارة وتجدر

 االمختبرات التي ظلت قدراتها محدودة، ولم يكن بمقدوره قبل من خاص بشكل التقليدي

 زارةو، تفاعلت وعليه. الذروة فترات خالل سيما ال المواطنين، من الكبير الطلب استيعاب

 ،إلقليميةا العمومية المختبرات من المقدم طلبمع ال إيجابي بشكل االجتماعية والحماية الصحة

 .قصد المساهمة في تدبير الجائحة على نحو أمثل الخاصة المختبرات والحقا من

 

ً  العمومية المختبرات شبكة توسيعوجرى   ،مختبرا 31 ، إذ يبلغ عددها اإلجمالي حالياتدريجيا

في اتجاه  قلنال سفن متن على المتواجدة المختبراتو ،والمتنقلة لثابتةا المختبرات بما في ذلك

 أوروبا. 

                                                           
  .2019 - الصحة وزارة – (VOCN-2019) المستجد كورونا لفيروس والتصدي لليقظة الوطني المخطط 25
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 19-العمومية المشكلة لشبكة تشخيص فيروس كوفيد المختبرات عدد :6 الجدول

المتواجدة المختبرات  مجموعال

 السفن متن على

 المختبرات الثابتة المتنقلةالمختبرات 

31 10 2 19 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة :المصدر

 

 

 الطبية البيولوجيةتحاليل للالخاصة مختبرات الب. 

 لصادرا 12.01بمقتضى القانون رقم  الطبية البيولوجية لتحاليلالخاصة ل مختبراتالتؤطر  

ختبر منه على أنه يجب أن يكون كل م 6حيث تنص المادة  ،01.02.252 بتنفيذه الظهير رقم

ة مكونة من للتحاليل البيولوجية الطبية في ملك إما بيولوجي مأذون له لهذا الغرض وإما جمعي

 خيرة، في إطار التصنيفوتصنف هذه األ. يستوفون شروط ممارسة النشاطأشخاص ذاتيين 

    ". مختبرات التحاليل الطبية" بالمتعلق  8691المغربي لألنشطة، في الفرع عدد 

 

 ألول ،الخاصة المختبرات منومن أجل تكثيف عمليات تشخيص اإلصابة بالفيروس، طلب 

 والحماية الصحة وزارة تقدموا به إلى مصالحوتبعا للطلب الذي  ، 2020 يونيو في مرة

 عليها تظهر التي للحاالتبالنسبة  العدوى تشخيصتوسيع نطاق  االنخراط في ،26 االجتماعية

 الخاص القطاعمستخدمي و ،العمومية اإلدارات وموظفي ، والطلبة ، والمسافرين األعراض،

 بالكواشفاتفاقيات أو بشكل فردي أثناء استئناف العمل. وجرى إمداد هذه المختبرات  إطار في

 ،2020ومنذ انضمامها إلى شبكة المختبرات في يوليوز  .تدريجي بشكل الالزمة والمعدات

، في المائة من نشاطهم ارتكز 90ن للمختبرات المرخص لها أن أكد الممثلون المهنيون المنتسبو

 . 19-على إجراء فحوصات كوفيدعلى الخصوص،  2020طيلة سنة 

 

 مالتدفتر التحل فرض على المختبرات الخاصة االمتثال ،امن انضمامه األولى المراحل فيو

لزمات والمست ر المعداتيتوف على ينص والذي االجتماعية والحماية الصحة وزارة الذي حددته

 ما انادرً  قبل اندالع الجائحة،تجدر اإلشارة إلى أنه . " التقليديPCR-RTألجراء فحص "

ية للتحاليل البيولوجالخاصة  مختبراتال في التقليدية" PCR-RT" تقنية تُستخدم كانت

جأ إلى فحص استخدام هذه التقنية، تل التي اعتادت علىإذ كانت الفئة القليلة منها،  الطبية،

"PCR( السريع، على الخصوص، الذي يستند إلى أجهزة آلية "automatesمندمجة وسهل ) ة

 االستعمال للتحكم في عملية تشخيص مختلف األمراض.  

  

                                                           
 حسب تصريح مجلس الصيادلة األحيائيين.  26
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 معداتهاو التقليدية" PCR"فحص  تقنيةاستعمال  اعتادت على شكلت المختبرات التي وبالتالي،

 المختبرات طلب من عالوة على ذلك، .19-أول فئة رخص لها بإجراء فحوصات كوفيد

لى عالعمل  ،التشخيص شبكة إلى االنضمام في والراغبة يثا بالمعداتالمجهزة حد ،الخاصة

" RPC"قصد تمكينها من التحكم في الجيل الجديد من معدات فحص  البشرية مواردهاتأهيل 

  التقليدي. 

 

من جهة أخرى، ساعد التحيين المنتظم لشروط منح الترخيص بإنجاز الفحوصات المذكورة 

مختبرا خاصا للتحاليل البيولوجية  238، 2021سلفا على إدراج، إلى غاية متم فاتح دجنبر 

في المائة من مجموع  40بزيادة بلغت )مختبرا  58227الطبية في القائمة الحالية البالغ عددها 

RT-"مليون فحص  3,1، إذ أجرت ما يناهز (الخاصة القائمة على الصعيد الوطنيالمختبرات 

PCR .على امتداد هذه الفترة " 

 

  19-لها إجراء فحوصات كوفيد المرخص الخاصة المختبرات عدد تطور :4 البياني الرسم

 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة: المصدر

 

المتواجدة،  ،مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبيةسحب عدة  جرى ذلك، إلى باإلضافة

الشبكة  من آسفي،-ومراكشسطات -البيضاء والدار مكناس-فاس جهاتب على الخصوص،

بسبب إجرائها لعمليات تشخيص باستخدام تقنية الفحص الجزيئي. واتخذ هذا القرار بعد التفتيش 

                                                           
 حسل الخريطة الصحية المتاحة على بوابة وزارة الصحة والحماية االجتماعية.  27
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السري الذي أنجزته اللجنة المكونة من أعضاء المعهد الوطني للصحة والمديريات الجهوية 

التطرق  سيتم والتي ،لها المرخص المختبرات عددللصحة، إذ أفضت هذه العقوبة إلى تقليص 

 إليها بالتفصيل الحقا. 

 

، 19-دوتجدر اإلشارة إلى أن انضمام إلى شبكة مختبرات تشخيص اإلصابة بفيروس كوفي

"، يستلزم الحصول مسبقا على ترخيص واستثمار هائل نسبيا، RT-PCRالسيما فحوصات "

اء ، وشرواقعكما سيتم التطرق إلى ذلك بالتفصيل في الفصل الموالي، من أجل تهيئة الم

 المعدات، وتوظيف عدد إضافي من المستخدمين المؤهلين الستخدام هذه التقنية. 

 

 والعيادات الطبيةالمستشفيات الخاصة ت. 

جراء فحوصات المستضدات السريعة والفحوصات المصلية في غشت بعد الترخيص لها بإ

مؤهلة المختبرات ال شبكة إلى باالنضمام الطبية والعيادات الخاصة للمستشفيات رخص ،2021

ات ، ثالث مستشفي2021إلنجاز عمليات التشخيص. وأضحت الشبكة تضم، إلى غاية متم سنة 

 خاصة: 

 البيضاء الدارمدينة ب خليفة الدولي الشيخ الجامعي المستشفى. 

 الرباطمدينة ب ايدز الشيخ الدولي الجامعي المستشفى 

 خريبكةمدينة ب ايدز الشيخ ومستشفى. 

 

ة أكدت أنها لم تتوصل، إلى غاية متم السن االجتماعية والحماية الصحة وزارةن غير أ

يات الطبية أو المصحات الخاصة من غير المستشف المنصرمة، بأي طلب ترخيص من العيادات

 . الخاصة المشار إليها أعاله

 " 19-وضعية المنافسة في سوق فحوصات "كوفيدتحليل : الفصل الثاني

 المناسبة المعنية بالتحليل تحديد السوق أوال: 
من  طلب لىع بناءً  في إجراء التحاليل البيولوجية الطبية الطبية البيولوجيا مختبر نشاطيكمن 

نون رقم وطبقا لمقتضيات القا. الباطن من التعاقد حالة في آخر مختبرأي  أو مريضالشخص ال

لبيولوجية ايقصد بالتحاليل  المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، 12.01

من  ةالطبية "الفحوص المختبرة الرامية إلى تسهيل التشخيص الطبي أو العالج أو الوقاي

 األمراض البشرية باستثناء أعمال التشريح الطبي". 

 

 لتقديم اسوق ، في إطار ممارسات صنع القرار السابقة،األوروبية المنافسة سلطات حددتو

والفحوصات " الروتينية"وعملت أيضا على الفصل بين الفحوص  .الفحوص البيولوجية الطبية
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ش في هذه المسألة. وتهم الفحوص المتخصصة األعمال االنقدون إغالق باب  28المتخصصة

 البيولوجية النادرة التي تخضع لموافقة خاصة. 

 

ية استبدال يظهر من الوهلة األولى أنه يمكن إسقاط الفصل المذكور أعاله، المتعلق بعدم قابل

ال أنشطة مختبرات البيولوجية الطبية الروتينية باألنشطة المتخصصة المتعلقة باألعم

رجة ضمن البيولوجية األقل شيوعا، على السوق المغربية. في الواقع، قد تدخل الفحوص المند

مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، المحددة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 

 حكم الفحوص الروتينية.  ي، ف1796.03

 

  خاصاتأهيال تتطلب التي المتخصصةالتحاليل  ،المصنف المشار إليه أعاله حكمال يدخل في و

رة المختصة، ترخيصا من اإلدا ، حيث تتطلبو تستلزم تقنيات استثنائية دقيقة أو تقنيات حديثةأ

 . 12.01 رقم القانون من 37 المادةطبقا لمقتضيات 

 

ورغم كونها غير مدرجة في المصنف . بمثابة فحوصات للكشف 19-تعد فحوصات كوفيدو

يمكن استرجاع مصاريفها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات المذكور أعاله، إال أنه 

طبية، تتوفر ووفقا للمعلومات المستقاة من ممثلي مختبرات البيولوجيا ال. االحتياط االجتماعي

ي الوقت مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية على الشروط التقنية التي تؤهلها إلجراء، ف

 .  ات الخمسة المعتمدة على الصعيد الوطنيالحالي، فحص واحد أو أكثر من الفحوص

 

لية، ، في نطاق الدراسة الحا19-تندرج فحوصات كوفيد أعاله، المذكورة العناصر على ضوء

 ضمن الفحوصات الروتينية المشار إليها أعاله. 

 

ن مالتحليل المقدمة وعالقة بالعرض المتوفر من الفحوصات، يستحسن تقسيمه إلى خدمات 

القانون )قبل القطاع العام أو الخاص، طالما أن المختبرات الخاصة تخضع لنظام قانوني خاص 

 (. 12.01رقم 

 

كة لالنضمام إلى شب ترخيص بطلب طبية عيادة ةتقدم أي ونطرا لعدم ذلك، إلى باإلضافة

معمق للعرض ستقتصر هذه الدارسة على تحليل  مختبرات تشخيص اإلصابة بالفيروس،

لمصحات المتوفر في المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية والمختبرات التابعة ل

 الخاصة. 

                                                           
ى رية عل" المراقبة الحصBiogroupوالمتعلق بتولي مجموعة " 2020يوليوز  24الصادر في  DCC/20-92قرار هيئة المنافسة الفرنسية عدد  28

 ". Dyomeda-Neolabمجموعة "
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م خدمات على ضوء االعتبارات المشار إليها أعاله، سيتركز التحليل التنافسي على سوق تقدي

لفرعي جزء االتحليل البيولوجية الطبية المتخصصة في القطاع الخاص، والمتعلقة بال

 ".19-"فحوصات كوفيد

 

عزيز وتويقتصر التحديد الجغرافي على سوق الخدمات السالفة الذكر على المستوى المحلي، 

  تحليل السوق الوطنية والجهوية بتقييم لنسبة تركيز السوق.  

 

 بنية السوق تحليل ثانيا: 

  تحليل بنية العرض  .1

 القبلية  19-سوق فحوصات كوفيد 1.1

ن تفشي ماأليام األولى  ذحرصت، من االجتماعية والحماية الصحة وزارةتجدر اإلشارة إلى أن 

از الجائحة، على تأمين جل اإلمدادات من الكواشف والمستلزمات الطبية الضرورية إلنج

، قبل انخراط شركات استيراد وإنتاج هذه المواد في تموين السوق 19-فحوصات كوفيد

 الوطنية. 

 

مواد  تسجيل زيادة في مشتريات مختلف بعده، وبالتالي، يستفاد من التحليل، المشار إليه

زامن ت، الذي 2020التشخيص المستوردة القادمة من الخارج بداية من الفصل الثاني من سنة 

جيل في تسليم التراخيص األولية للتس االجتماعية والحماية الصحة وزارةمع شروع مصالح 

 . يراد الكواشف والمواد الضرورية لتشخيص حاالت اإلصابة بالفيروسقصد تسهيل است

 

  19-بفحوصات كوفيدتحليل واردات الكواشف والمعدات المتعلقة  1.1.1

ات تكشف المعطيات، الواردة في الجدول أدنه، تسجيل واردات المغرب، المتأثرة بتداعي

، السيما فيما يتعلق 2019على الخصوص، مقارنة بسنة  2020الجائحة، زيادة في سنة 

في  138بالكواشف المستعملة للتشخيص في المختبر التي شهدت نموا غير مسبوق بنسبة 

هم إلى مليار در 2019مليون درهم في  482، إذ انتقل من 2020و 2019المائة بين سنتي 

ن المية مفي المائة من الواردات الع 0,29وبلغت نسبة الواردات من هذه المنتجات . 2020في 

 . 2020الكواشف المسجلة في 
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المستعملة ألغراض التشخيص في  الكواشف من المغربية الواردات تطور :7 الجدول

 ( 29)القيمة بمليون درهم المختبر

 من سنة الفصل األول

2021 
2020 2019 2018 2017 2016  

الواردات  قيمة  376,4 397,3 447,8 482,1 1146,3 395,9

 المغربية

في  138  30المائةفي  0,6

 المائة 

في  8

 المائة 

في  13

 المائة 

في  6

 المائة 

تطور  -

الواردات 

 المغربية

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر

 

المستعملة للتشخيص في المختبر ضمن  الكواشف من المغربية الواردات حصة :8 الجدول

 (31الواردات العالمية )القيمة بمليون درهم

2020 2019 2018 2017 2016  

285 401  026 277  308 276  471 254  760 232  واردات العالم 

0.29٪  0.17٪  0.16٪  0.16٪  0.16٪  
حصة الواردات 

 المغربية في العالم

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر

 

  19-اإلصابة بفيروس كوفيدمنتجات تشخيص ل الرئيسية المصدرةبلدان الأ. 

أن واردات المغرب من كواشف فحوصات تفاعل  ،التي جرى تحليلها ،اإلحصائيات تكشف

، يقوم 2016عدد قليل من البلدان الموردة. ومنذ سنة " مصدرها PCRالبوليميراز المتسلسل "

 المغرب باستيراد حاجياته أساسا من ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

 

راز القائمة على تفاعل البوليمي 19-اإلصابة بكوفيدبكواشف فحوصات تشخيص  يتعلق فيما

، ومع تسجيل ندرة في العرض وبسبب القيود 2020خالل سنة ": PCRالمتسلسل "

ن القارة مفضل المغرب تأمين إمداداته المفروضة على التصدير في البلدين المذكورين أعاله، 

ن منتجات في المائة م 76يستورد المغرب ومن تم،  .والصين الجنوبية وريااآلسيوية، السيما ك

ة ، من خمس19-الكواشف المستعملة للتشخيص في المختبر، بما فيها كواشف فحوصات كوفيد

لى ذلك، ععالوة . في المائة من هذه المنتجات 42وتتصدر كوريا الجنوبية والصين . بلدان فقط

 .  2021ة ة الفصل األول من سنانتعشت من جديد مبيعات ألمانيا الموجهة إلى المغرب مع بادي
                                                           

 .2220 يناير في المغرب نكل اإللكتروني موقعال في وارد هو كما درهم 9.28=  دوالر واحد المتوسطي التحويل معدل بتطبيق 29
 . 2020التطور المسجل مقارنة بالفصل األول من سنة   30
 .2022 يناير في المغرب نكل اإللكتروني موقعال في وارد هو كما درهم 9.28=  دوالر واحد المتوسطي التحويل معدل بتطبيق  31
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لكواشف التشخيص القائمة على تفاعل  الموردة الرئيسية البلدان: 5 البياني الرسم
 " PCRالبوليميراز المتسلسل "

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر .

 

سجلت واردات كواشف فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية:  بكواشف يتعلق فيما

التشخيص القائمة على ردود فعل مناعية، من ضمنها كواشف فحوصات المستضدات 

والفحوصات المصلية، اتجاهات متشابهة، حيث تتصدر البلدان الخمسة األولى مجموع 

  المغربية.  في المائة من الواردات 36في المائة. وتمثل ألمانيا بمفردها  82الواردات بنسبة 

البلدان الرئيسية المصدرة لكواشف التشخيص القائمة على ردود الفعل : 6 لبيانيا الرسم
 المناعية )فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية( 

 

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر
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 écouvillons avec milieu deفيما يتعلق بالمسحات التي تتم عن طريق وسيط ناقل )

transport:) ع وم .2016أساسا من فرنسا منذ سنة  قام المغرب بتأمين حاجياته من العرض

  في المائة.  69اندالع الجائحة، حلت الصين محلها وبلغت نسبة الواردات المغربية القادمة منها 
 

البلدان الرئيسية المصدرة للتشكيالت المتكونة من المسحات التي تتم عن : 7 البياني الرسم
 طريق وسيط ناقل 

 

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر

 

 ىعل الحفاظ من خمسة بلدان مصدرة رئيسية تمكنت التشخيص، وأدوات بمعدات يتعلق فيما

 مرات ثالث الحصص تضاعفت حيث ،2020إلى غاية متم سنة  تقريبًا حصصها استقرار

مريكية شهدت حصص الواليات المتحدة األ كما هو الحال في الصين وسنغافورة، بينما تقريبًا

 وفرنسا انخفاضا طفيفا. 

فحوصات تشخيص اإلصابة معدات وأدوات الرئيسية المصدرة ل البلدان: 8 البياني الرسم

  19-بفيروس كوفيد

 

 ".TradeMap" بوابة من مأخوذة بيانات :المصدر
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تفاعل  فحصفحوصات التشخيص اإلصابة بالفيروس القائمة على  كواشف واردات. ب

 البوليميراز المتسلسل 

 التطور الشهري 

لطلب ا، يستمر "PCR" تفاعل البوليميراز المتسلسل فحصفيما يتعلق بالكواشف القائمة على 

نذ المغرب نموا هاما، م في االرتفاع من أجل ضبط وتيرة تفشي الفيروس. وسجلت واردات

ة تفشي مليون درهم. ولم تسجل ذروة مشابهة لها طيلة فتر 185، بلغ 2020ني من الفصل الثا

 الجائحة. 

  

 من األول فصلال خاللفي المائة  56 بنسبة الكواشف هذه علىتراجع الطلب  أخرى، جهة من

 الشتوية. الفترات خالل زيادات تسجيل مع ،السابقة السنة من الثاني فصلبال مقارنة 2021 سنة

 المختبرات ولوجتسهيل  ، إلى2021 وشتنبر شتغ في، المسجل الطفيف االرتفاع يعزىو

لدفتر  تبعا للصيغة الجديدة ،مختبرات تشخيص اإلصابة بالفيروس شبكة إلى الجديدة الخاصة

 . االجتماعية والحماية الصحة وزارةالتحمالت المعتمدة من قبل 

 

على فحوصات  القائمة التشخيصية الكواشف الشهري للواردات من التطور: 9 البياني الرسم
"PCR طيلة فترة تفشي الجائحة " 

 

 .المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة :المصدر

 

 فحص لكواشف التشخيصية القائمة على الشركات المستوردة ل"PCR "   

 كواشف قامت بتسجيلشركة  20من أصل  1732على  هذه الكواشفمن واردات التوزعت 

استوردت  التي االجتماعية والحماية الصحة وزارةعالوة  ،بها الخاصة "PCRفحوصات "

 .2020 سنة خالل الكواشف هذه منفي المائة  30 بمفردها

                                                           
 :تم إقصاء ثالث شركات في إطار هذه الدراسة لألسباب التالية  32

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200000000



63 
 

 

ة السوقي ، بلغت حصتهاشركات أربع عبر الخاص القطاع واردات هيمنةب 2021اتسمت سنة و

 يثح الحصة الكبرى، " علىMasterlabواستحوذت شركة "في المائة.  80خالل السنة ذاتها 

 دةبزيا 2021 سنة في المائة 39 إلى 2020 سنة في المائة 25 مننسبة وارداتها  ارتفعت

الي، اللتان استوردتا، على التو ،"Sterifil" و"Megaflexتي "شركمتبوعة ب ، ٪14 قدرها

 . "PCR"في المائة من كواشف فحوصات  16و 14
 

كواشف التشخيص في المختبر القائمة  واردات حيث السنوية من السوق : حصص9الجدول 

 " PCRعلى فحص "

 الشركات 2020 2021

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية في المائة  30.6 في المائة  0.01

 MASTERLAB في المائة 25.4 في المائة 39.1

 MEGAFLEX في المائة 12.3 في المائة 14.1

 LABORATOIRE STERIFIL في المائة  9.8 في المائة 16.1

 MABIOTECH في المائة  8.2 في المائة 10.0

 SOMADIAG SARL في المائة  7.1 في المائة 9.1

 IM ALLIANCE SARL في المائة  2.9 في المائة 4.0

 BELGITECH SARLAU في المائة  0.9 في المائة 2.2

 BIOCORP في المائة  0.9 في المائة 2.1

 REACTING في المائة  0.5 في المائة 1.0

 STANDARD DIAG في المائة  0.3 في المائة 0.2

 MEDI BIO في المائة  0.3 في المائة 0.1

 VITAL DIAGNOSTICS في المائة  0.3 في المائة  0.4

 TEST MEDIC في المائة  0.2 في المائة 0.6

 M2H في المائة  0.2 في المائة 0.8

 BIOPHAMED في المائة  0.01 في المائة 0.01

 HIGH-TECH BIOTECHNOLOGIES في المائة  0 في المائة 0.03

 MEDI GLOBAL في المائة  0 في المائة 0.18

 .المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة :المصدر

 

ت االستثنائية تردد فصلي، أنه باستثناء العمليا أعاله، المعد على أساسم البياني سيتضح من الر

في عز تفشي الجائحة، وشركات  االجتماعية والحماية الصحة وزارةالتي قامت به 

"Masterlab"و "Mégaflex"و "Stérifil تظهر التطورات الفصلية، المسجلة خالل ،"

التي لم والمقاوالت صغيرة الحجم على بنية النسيج الوطني، سنتين من تفشي الجائحة، هيمنة 

 في المائة.  2تتجاوز قيمة وارداتها اإلجمالية عتبة 

                                                           
  غياب المعطيات الخاصة بشركتي"AMP Maroc"و "DIAGENE"  التي تقدمها إدارة الجمارك  المعطياتعلى مستوى قاعدة

 .والضرائب غير المباشرة

  عدم األخذ بعين االعتبار واردات شركة"Moldiag"  ،ستوى مديرية محيث تم تصنيع الكاشفين المسجلين على أثناء إعداد هذه الدراسة

وغيرها  19-وفيدكووفقا لتصريحات الشركة، تتعلق هذه الواردات بمكونات كيميائية تستخدم في تصنيع كواشف . والصيدلة محليًااألدوية 

 . من الكواشف
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قامت بتسجيل  التي الشركات واردات حيث من يةالسوق حصصال تطور: 10 البياني الرسم

 " PCRكواشف فحوصات "

 

 33ير المباشرةغ والضرائب الجمارك إدارة :المصدر

 

 الخاصة بفحوصات المستضدات والفحوصات المصلية الواردات من الكواشف ت. 

 التطور الشهري 

طيلة فترة اندالع  فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية بكواشفمرت اإلمدادات است

. اإلصابة بالفيروس تشخيص ونجاعتها في المعقولة أسعارها مراعاة مع الصحية، األزمة

 .  أكبر الطلبات المسجلة في يوليوز االجتماعية والحماية الصحة وزارةوتصدرت 

دود القائمة على ر التشخيصية الكواشف من للواردات الشهري التطور: 11 البياني الرسم

 الفعل المناعية 

 

 .المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة :المصدر

                                                           
  19-فيروس كوفيدبـ المتعلقة تلك غيرواد م 2020 عام من األولفصل بال المتعلقة المعطيات تتضمن قد  33
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  لفحوصات المستضدات والفحوصات المصلية الشركات المستوردة 

 من تحليل المعطيات، المتوصل بها من قبل إدارة الجمارك والضرائب غبر المباشرة، يتبين

 وهيمنة، بتركيز كبيرسم يت 34أن سوق استيراد فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية

 2020 سنة في المائة 73" التي ارتفعت حصتها في السوق من IM ALLIANCEشركة "

 في المائة.  4بزيادة قدرها ، 2021في المائة عند متم أكتوبر  86إلى 

لكشوفات التشخيصية ل المستوردةللشركات  يةحصص السوقال: تطور 12الرسم البياني 

 القائمة على ردود الفعل المناعية 

     
 إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. المصدر:  

 التشخيصالمستعملة في  دواتاألمعدات والواردات  .ث

 لتطور الشهريا  

اردات الوتسجيل ارتفاع كبير في التشخيص، يالحظ  في ةالمستعمل دواتاألمعدات وبال عالقة

 48ي ، بلغت قيمتها حوال2020في يوليوز  االجتماعية والحماية الصحة وزارةحققتها التي 

يمها ن درهم، عالوة على واردات المعدات التي طلبتها الشركات األخرى، وقامت بتسلمليو

 لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية األولى المرخص لها. 

 

 

 

                                                           
 ر المباشرة.المتوصل بها من قبل إدارة الجمارك والضرائب الغب 3002.15.00.90يتعلق األمر بالمعطيات المتعلقة بالتعريفة   34
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المعدات واألدوات المستعملة : التطور الشهري لحجم الواردات من 13الرسم البياني 

 لتشخيص اإلصابة بالفيروس 

 

 إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. المصدر:

 

  المستعملة إلجراء فحوصات تشخيص الشركات المستوردة لألدوات والمعدات

 اإلصابة بالفيروس 

 ،19-فيما يتعلق بسوق األدوات والمعدات المستعملة لتشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد

زت، التي أنج من الوارداتفي المائة  14على  االجتماعية والحماية الصحة وزارة استحوذت

سهر القطاع الخاص على تأمين  ،2021سنة . وفي 2020على الخصوص، في يوليوز 

في هذا المجال، ضمت شركات  الرائدة مقاوالتعبر ال اإلمدادات من هذه المنتجات

"Masterlab"و "Megaflex"و "Génome biotechnologies"و "Isolab "

 ". Im Alliance" و"Promalabو"

كات، رستحوذ مجموعة صغيرة من الشضا بنسبة ملحوظة من التركيز، إذ توتتسم هذه السوق أي

ي ف 53و 2020في المائة في  55شركة، على إجمالي الحصص السوقية بلغت  13يبلغ عددها 

 .  2021المائة عند متم أكتوبر 
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والمعدات المستعملة لألدوات لشركات المستوردة ل يةسوقالحصص ال: تطور 10الجدول 

 لشخيص اإلصابة بالفيروس 

 الشركات 2020 2021أكتوبر 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية في المائة  14 في المائة 0

 MASTERLAB في المائة 11 في المائة 16

 MEGAFLEX في المائة 10 في المائة 6

 GENOME BIOTECHNOLOGIES في المائة 7 في المائة 9

 ISOLAB في المائة 5 المائةفي  6

 PROMALAB في المائة 5 في المائة 2

 IM ALLIANCE SARL في المائة 3 في المائة 1

 SOMADIAG SARL في المائة 3 في المائة 5

 GRAND LABORATOIRE في المائة 2 في المائة 2

 BH LAB MAROC في المائة 2 في المائة 1

 MABIOTECH في المائة 2 في المائة 1

 في المائة 2 في المائة 1
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE ET 

D'INDUSTRIE ISLI 

 PROFESSIONAL LABO في المائة 2 في المائة 2

 BELGITECH SARLAU في المائة 2 في المائة 2

 REACTING في المائة 1 في المائة 1

 LABORATOIRE STERFIL في المائة 1 في المائة 1

 TECHNILAB-HTDS SARL في المائة 1 المائة في 1

 CIMENTS DU MAROC في المائة 1 في المائة 0

 OCP SA في المائة 1 في المائة 0

 DIAGNOSTIC SYSTEMS في المائة 1 في المائة 1

 GIGALAB في المائة 1 في المائة 1

 INFO PHARMA في المائة 1 في المائة 1

 HANNA INSTRUMENTS MOROCCO في المائة 1 في المائة 1

 SCOMEDICA في المائة 1 في المائة 1

 LA MAISON DU MEDICAL ET DU LABORATOIRE في المائة 1 في المائة 0

 LES CONSERVES DE MEKNES AICHA في المائة 1 في المائة 0

 VITAL DIAGNOSTICS في المائة 1 في المائة 1

 QUALITAS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS في المائة 1 في المائة 0

 3G COM في المائة 1 في المائة 0

 إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. المصدر:

 

 ط ناقليوس التي تتم بواسطةالواردات الشهرية من المسحات ج. 

لبلعوم، الالزمة ألخذ عينات األنف واوط ناقل يوس التي تتم بواسطةفيما يتعلق بالمسحات 

، 2020 سنةبداية الفصل الثالث من  معكانت مرتفعة  هاأن واردات بعدهيوضح الرسم البياني 
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الشركات المغربية بتعاون مع وزارة  أشرفت عليه لذياإلنتاج المحلي ا الشروع فيوذلك قبل 

 ة، كما هو مشار إليه في الفصل السابق. الصناعة والتجار

 

واسطة بالتي تتم  الشهري لحجم الواردات من المسحات باستخدام: التطور 14الرسم البياني 

 ناقل وسيط

 

 لجمارك والضرائب الغير المباشرة.إدارة ا المصدر:

 

 اإلصابة بالفيروس زمة لتشخيص الاإلنتاج الوطني من الكواشف والمعدات ال 2.1.1

داد إم ساهمت في عن تعبئة الشركات الصناعية التيالجائحة بانت على المستوى الوطني، أ

نتاجية القدرة اإلوتعرض الفقرة الموالية  . المستلزمات الطبيةالسوق الوطنية بالكواشف و

 للشركات الوطنية: 

 فيما يتعلق بشركة "Moldiag"ن ماليي 6 للشركة : بلغت القدرة اإلنتاجية الشهرية

' الخاصة RT-PCR" ةدّ ماليين عُ  3 وقامت بإنتاج فحص من فحوصات التشخيص.

متم ة في السوق الوطنية إلى غاي منها مليون 2.5من زيد أ يقسوتو، 19-كوفيدبفيروس 

حيث  ،بونها الرئيسيز االجتماعية والحماية الصحة وزارة. وتعتبر 2021نونبر 

 50على  فحصا 500000بتوزيع  الشركة ، بينما قامتفحصمليون  2حوالي سلمت ت

 مختبًرا خاًصا للتحاليل البيولوجية الطبية.

 فيما يتعلق بشركة "Gigalab" نت الشركة أنها حققت رقم ، أعل2020: خالل

وتصدر القطاع الخاص الطلب على فحوصات  مليون درهم. 36ې ر قد معامالت

نية شركة خاصة في السوق الوط 400في المائة ) 95بة المستضدات المصنعة محليا بنس

ة فحص للكشف الشامل عن اإلصابات بالفيروس، ضمت، على دّ ألف عُ  340طلبت 

" وغيرها(. CDG" و"TangerMed" و"Manajimالخصوص، شركات "

المختبرات الخاصة للتحاليل في المائة من الفحوصات على  5وتوزعت نسبة 

    البيولوجية الطبية.
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 فيما يتعلق بشركة "Medi Global": تقدر القدرة اإلنتاجية لعدة "qRT-PCR "

 درهما.  30ويبلع سعر كل فحص  ،شهريًا فحصبمليون  19-الخاصة بفيروس كوفيد

   ينات الوطنيةإنتاج عدة أخذ العفيما يتعلق بقدرة  ة أخذ العينات:د  فيما يتعلق بإنتاج ع ،

 ة في اليوم. دّ عُ  20000حاليًا أكثر من  تنتج الشركات المحلية

 الصعيد  لىع لألقنعةتقدر القدرة اإلنتاجية اإلجمالية  يتعلق بإنتاج معدات الوقاية: فيما

ليون م 2ير منسوجة وغ واقية مليون كمامة 14مليون في اليوم، منها  16 الوطني بنحو

 مصنوعة من القماش. كمامة 

 

 البعدية  19-فحوصات كوفيدسوق  2.1

 سوق ، حصرامختبرا 31 العمومية، البالغ عددهااحتكرت المختبرات ، 2020قبل يوليوز 

الخاص بالولوج إلى شبكة  ، رخص للقطاع2020البعدية. وفي يونيو  19-فحوصات كوفيد

حيث تمكنت المختبرات الخاصة للتحاليل الطبية ات تشخيص اإلصابة بالفيروس، مختبر

إلجمالي اارتفع العدد التالي، وب سنة.في يوليوز من نفس ال الشبكةاألولى من االنضمام إلى 

تبراً مخ 269، ثم إلى 2021مختبرا في فاتح شتنبر  200إلى  31للمختبرات المرخص لها من 

 في المائة.  87يمنة للمختبرات الخاصة بنسبة ، مع ه2021في فاتح دجنبر 

 

 ص اإلصابة بالفيروس شبكة تشخي مختبراتل: تطور العدد اإلجمالي 15ياني الرسم الب

 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

 

 

31

200

269

2020ماقبل يوليوز  2021من فاتح يوليوز الى فاتح شتنبر 2021الى غاية دجنبر 
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  19-بنية العرض المتوفر من فحوصات كوفيد: 16الرسم البياني 

 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارةالمصدر: 

كبر ى أالقنيطرة عل-سال-اطالربوسطات -الدار البيضاء تيجه توفرعلى المستوى الجهوي، ت

 مومية)الع مختبرات تشخيص اإلصابة بالفيروسلشبكة  سبةعدد من المختبرات المنت

وى على مست الفحوصاتالطلب على  ارتفاعو لتزايد حاالت التقاط العدوىوالخاصة(، نظرا 

 الجهتين.

 في القطاعين العام والخاص: 19-: التوزيع الجهوي لمختبرات تشخيص كوفيد11الجدول 

 الجهات لمختبراتل اإلجمالي عددال العدد بالنسبة المئوية

 سطات-الدار البيضاء 88 في المائة  33

 القنيطرة-سال-الرباط 67 في المائة 25

 الحسيمة-تطوان-طنجة 44 في المائة 16

 آسفي-مراكش 22 في المائة 8

 خنيفرة-بني مالل  10 في المائة 4

 يةالشرقالجهة  11 في المائة 4

 ماسة-سوس 7 في المائة 3

 مكناس-فاس 8 في المائة 3

 تافياللت-درعة 5 في المائة 2

 الحمراء-العيون الساقية 2 في المائة 1

 واد نون-كلميم 3 في المائة 1

 وادي الذهب-الداخلة 2 في المائة 1

 المجموع 269 في المائة 100

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

إلى فاتح دجنبر  2021تحليل معطيات الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى لموالية تتطرق الفقرة ا

المتخذ بمقتضى القرار  19-بغية توصيف تأثير قرار تحديد أسعار فحوصات كوفيد 2021

 . 2021شتنبر  6الحكومي الصادر في 

12%

87%

1%

المختبرات العامة المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية  المستشفيات الخاصة
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 بين العرض في القطاعين العام والخاص مقارنة  1.2.1

 بشكل ملموس ينعكسالمختبرات العامة  عرض عجز المسجل على مستوىأن اليظهر جليا 

، في ويضطرون فحوصات تشخيص اإلصابة بالفيروس،على إمكانية ولوج المرضى إلى 

 نويتبين م. إلتمام كلفة التحمل إلى اللجوء لخدمات القطاع الخاص كثير من األحيان،

تبرات أن عدد المخ المتوصل بها من قبل وزارة الصحة والحماية االجتماعية، ،اإلحصائيات

مختبراته  لم يتجاوز عددالذي القطاع العام،  نظيرتها فيب الخاصة عرف تطورا ملحوظا مقارنة

 . 2021في المجموع منذ شتنبر  31

 

 التحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها : تطور عدد مختبرات 17الرسم البياني 

 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

من  69أنه على الرغم من تسقيف األسعار، تمكن ما يقارب  من الرسم البياني أعالهيظهر 

ة أساسا معتمد، 2021خالل الفترة التي تلت شتنبر  الشبكةالولوج إلى من المختبرات الخاصة 

 أكد الممثلون المهنيون للقطاع. كما  على الفحوصات السريعة

األولى ال  في القطاع الخاص أن الفئة ابنظيرته ويتبين من مقارنة عدد مختبرات القطاع العام

ات، إذ تجاوز بنسبة متفاوتة حسب الجه اشهت الفئة الثانية ارتفاعتزال محدودة للغاية، في حين 

اع عدد المختبرات المتوفرة في القطعدد المختبرات الخاصة المرخص لها في جل الجهات 

 مختبرا كد أقصى.  66العام بفارق 
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 في كل جهة:لها  والخاصة المرخص مومية: عدد المختبرات الع18الرسم البياني 

   

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

  لها  تطور المختبرات الخاصة المرخص 2.2.1

فحوصات قبل وبعد تسقيف سعر  لها رنة عدد المختبرات الخاصة المرخصمقايتضح من 

عدد هام من  نضمام، أن نصف الجهات تعززت با2021شتنبر  10المعتمد في  ،19-كوفيد

سطات -ضاءالقنيطرة والدار البي-سال-الرباط تيجهإلى الشبكة، السيما في  المختبرات الخاصة

 في المائة على التوالي.  46و 79يبلغ حوالي  بمعدل نمو

 حسب الجهات لها تبرات الخاصة المرخص: تطور عدد المخ12الجدول 

 نسبة التطور
 

 

عدد المختبرات الخاصة 

المرخص لها إلى غاية فاتح 

  2021دجنبر 

عدد المختبرات الخاصة 

لها إلى غاية فاتح  المرخص

  2021شتنبر 

 الجهات

 سطات-الدار البيضاء 56 82 في المائة  46

 القنيطرة-سال-الرباط 34 61 في المائة 79

 الحسيمة-تطوان-طنجة 34 40 في المائة 18

 آسفي-مراكش 16 20 في المائة 25

 خنيفرة-بني مالل  8 9 في المائة 13

 يةالشرقالجهة  6 9 في المائة 50

 ماسة-سوس 6 6 في المائة 0

 مكناس-فاس 5 5 في المائة 0

 تافياللت-درعة 2 3 في المائة 50

 الساقية الحمراء-العيون 1 1 في المائة 0

 واد نون-كلميم 1 1 في المائة 0

 وادي الذهب-الداخلة 0 1 -

 المجموع 169 35238 في المائة 41

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

                                                           
 يغطي هذا الرقم أيضا المختبرات الثالثة التابعة للمستشفيات الخاصة.   35
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 لها حسب المنطقة المختبرات الخاصة المرخص يتبين من الجدول أعاله استمرار تراجع

ا على في كل جهة حتمالجغرافية بشكل ملحوظ. وينعكس تباين العرض المتوفر من المختبرات 

  جودة وظروف التكفل بالمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس. 

وفي المناطق على مستوى الجهات  الفحوصاتبإجراء  لها المختبرات المرخصوتلزم 

 ،وصاتإجراء الفحعقبة أمام العديد من المرضى الذين يرغبون في  المجاورة لها، مما يشكل

لمواطنين. االسكنى ومكان تواجد المختبر بالنسبة لغالبية  ن محلبسبب بعد المسافة أحيانا بي

، هويالعرض المتوفر من خدمات الكشف عن الفيروس على الصعيد الجتعزيز ويتعين بالتالي 

 .يظهر التفاوت الصارخ بين الجهات في المعطيات المشار إليها أعالهحيث 
 

  ت الخاصةللمختبرا جغرافيالتركيز ال 3.2.1

أصل على المستوى الجهوي. فمن  بنسبة عالية من التركيز 19-فحوصات كوفيد سوقتتسم 

 جماليالعدد اإلمن في المائة  77على نسبة  ثالث جهاتستحوذ (، ت12ثنتي عشرة )اال الجهات

مر األتعلق وي. 2021إلى غاية متم فاتح دجنبر لتحاليل البيولوجية الطبية ل الخاصة المختبرات

سبة إذ بلغت نالحسيمة، -تطوان-طنجةو القنيطرة-سال-الرباطو سطات-البيضاءالدار بجهات 

غاية  في المائة إلى 75في المختبرات الخاصة المتواجدة بهذه الجهات  الفحوصات المنجزة

 عمليات التشخيص. إنجاز ، وذلك منذ شروعها في 2021فاتح دجنبر 

ر ، بجهتي الدا2021تلت شتنبر  وارتفعت نسبة التركيز بشكل طفيف، خالل الفترة التي

الحسيمة -طوانت-صة جهة طنجةحالقنيطرة، في حين تراجعت -سال-سطات والرباط-البيضاء

 بسبب انضمام مختبرات خاصة جديدة إلى الشبكة. 

 ةمختبرات الخاصة بكل جهور حصة ال: تط19الرسم البياني 

 

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:



74 
 

لمواطنين اباعتبار عدد  يظل غير كافمختبرات الخاصة لل الحالي عددالإلى أن  وتجدر اإلشارة

ياس ق شيرنسمة. في حين ي 200.000مليون نسمة، حيث يوجد مختبر واحد لكل  37الذي يبلغ 

وذلك في  19-كوفيدنسمة إلى النقص الحاد في مختبرات تشخيص  100.000الكثافة لكل 

 أغلبية الجهات.

واحد  إلى أن عرض المختبرات الخاصة المتوفر حاليا يمكن من توفير مختبروتجدر اإلشارة 

 100.000مليون نسمة. ويتبين من احتساب الكثافة السكانية لكل  37من أصل  200.000لكل 

 تسجيل نقص حاد في مختبرات تشخيص اإلصابة بالفيروس في معظم الجهات. نسمة 

 

 ةنسم 100000لكل  لها المرخص: كثافة المختبرات الخاصة 13الجدول 

الكثافة لكل 

 نسمة 100.000
 

عدد المختبرات الخاصة 

 لها المرخص

عدد المختبرات الخاصة 

 على الصعيد الوطني

 الجهات

 ء سطات-الدار البيض 236 في المائة  35 1,1

 القنيطرة-سال-الرباط 93 في المائة 66 1,3

 الحسيمة-تطوان-طنجة 51 في المائة 78 1,0

 آسفي-مراكش 29 في المائة 69 0,4

 خنيفرة-بني مالل  24 في المائة 38 0,2

 يةالشرقالجهة  65 في المائة 8 0,1

 ماسة-سوس 42 في المائة 21 0,4

 كناسم-فاس 31 في المائة 19 0,4

 تافياللت-درعة 5 في المائة 60 0,2

 الساقية الحمراء-العيون 2 في المائة 50 0,2

 واد نون-كلميم 2 في المائة 50 0,2

 وادي الذهب-الداخلة 2 في المائة 50 0,0

 المجموع 582 في المائة 41 0,6

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة المصدر:

 

ميع يتضح من الجدول أعاله استمرار تفاوت التطور الشهري لعدد المختبرات الخاصة في ج

بة لتشخيص اإلصا التحاليل البيولوجيةإذ تعزز عرض السيما في جهات الجنوب، الجهات، 

ختبر حين جرى الترخيص لم 2021وادي الذهب إلى غاية متم نونبر -بالفيروس بجهة الداخلة

 خاص. 
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 إلى شبكة تشخيص اإلصابة بالفيروس  التطور الشهري لتراخيص الولوج وتيرة: 20ي الرسم البيان

 
 االجتماعية والحماية الصحة وزارة :المصدر

 
 إلى شبكة تشخيص اإلصابة بالفيروس الولوج  يرة التطور الشهري لتراخيصوت: 14 الجدول

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة :المصدر

يوليوز 
20

غشت 
20

شتنبر 
20

أكتوبر 
20

20نونبر  دجنبر 
20

يناير 
21

فبراير
21

مارس 
21

أبريل 
21

21مايو  يونيو 
21

يوليوز 
21

غشت 
21

شتنبر 
21

أكتوبر 
21

21نونبر 

الدار البيضاء سطات القنيطرة-سال -الرباط  الحسيمة-تطوان -طنجة 
مراكش آسفي الشرق بني مالل خنيفرة

ماسة-سوس  مكناس-فاس  تافياللت-درعة
الساقية الحمراء-العيون كلميم واد نون واد الذهب-الداخلة 

نونبر 

21 

أكتوبر 

21 
 21شتنبر

غشت 

21 

يوليوز 

21 

يونيو 

21 

ماي 

21 

أبريل 

21 

مارس 

21 

فبراير 

21 

يناير 

21 

دجنبر 

20 

نونبر 

20 

أكتوبر 

20 

شتنبر 

20 

غشت 

20 

يوليوز 

20 
  

82 82 73 55 55 54 49 48 46 45 43 42 26 18 12 7 0 

الدار 

البيضاء 

 سطات

61 59 54 45 34 25 25 25 25 25 28 24 21 18 10 1 0 

 -الرباط 

 -سال 

 القنيطرة

40 40 40 35 28 27 25 25 24 24 21 17 13 10 8 1 1 

 -طنجة 

 -تطوان 

 الحسيمة

20 20 20 14 12 11 10 10 10 10 9 9 8 3 0 0 0 
مراكش 

 آسفي

 الشرق 0 0 0 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 9 9

9 8 8 7 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
بني مالل 

 خنيفرة

6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 0 
 -سوس 

 ماسة

5 6 5 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 
 -فاس 

 مكناس

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 
 -درعة

 تافياللت

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -العيون

الساقية 

 الحمراء

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
كلميم واد 

 نون

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 -الداخلة 

 واد الذهب

 مجموع 1 12 32 54 78 104 113 116 117 119 120 129 143 177 217 233 238
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 عدد حيث من الرئيسيتين الجهتين في الخاصة المختبرات نسبة تركيز تحليل 4.2.1

 الفحوصات المنجزة 

 سطات-حالة جهة الدار البيضاء -أ
 ،خاص إجراءها في مختبرتم  التي "،PCR" تفاعل البوليميراز المتسلسل فحوصات عدد تحليل كشف

، في 2020 سنةالمنجزة  الفحوصاتمن اجمالي  97% بمعدل ، أيخاصا مختبر 42من أصل  7 سيادة

خليفة  من ضمنها مستشفى الشيخمختبرا خاصا،  43، 2021احتل هذه النسبة، إلى غاية فاتح دجنبر حين 

 . في المائة 47المنجزة من طرفه  "PCR"الذي بلغت نسبة فحوصات 
 

الدار  جهة ص لها فيالحصة السوقية للمختبرات الخاصة الرئيسية المرخ: 21 رسم البيانيال

 سطات-البيضاء

 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية المصدر:

 

 سال –حالة جهة الرباط  -ب

القنيطرة، -سال-"، المنجزة في مختبر خاص بجهة الرباطPCR"كشف تحليل عدد فحوصات 

من إجمالي الفحوصات  60مختبرا على هذه الفحوصات، بنسبة بلغ  42من أصل  3هيمنة 

مختبرا خاصة  61من أصل  7 ت، استحوذ2021إلى غاية فاتح دجنبر و. 2020المنجزة سنة 

في المائة، كما يتبين من  62الفحوصات المنجزة بنسبة بلغت  علىللتحاليل البيولوجية الطبية 

  الرسوم البيانية أدناه: 

 

خ مستشفى الشي
خليفة

47%

مختبر درب 
السلطان
6%

مختبر                
Labomac

4%

مختبر                
Liab
4%

مختبر                
Hck
3%

مختبر                
Casa -Analyses

2%

مختبر المحمدية
2%

مختبرات خاصة 
اخرى

32%

ي 
 
2021دجنبر1الوضع ف

مختبر درب السلطان
35,7%

مختبر               
Liab
23,1%

مختبر                           
Labomac

15,4%

مختبر األنوال
10,5%

مختبر                     
Casa-

Analyses
7,4%

مختبر                     
Labo Plus

3,0%

مختبر زيزي
1,6% مختبرات خاصة أخرى

3,1%

ي عام 
 
2020الوضع ف
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 المرخص لها بجهة الرباط السوقية للمختبرات الخاصة الرئيسية  حصصال: 22 الرسم البياني

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة :المصدر

 

 تحليل بنية الطلب . 2

 الموجه للمختبرات الخاصة  19-فحوصات كوفيد الطلب علىسمات  1.2

 أن والخاص العام القطاعين مستوى على بالفحوصاتالمتعلقة  معطياتال تحليلتبين من ي

 37المنجزة للفحوصات جماليالعدد اإل منفي المائة  31 تتجاوزال  36لشركات الخاصةا مساهمة

 . 2021منذ األيام األولى من تفشي الجائحة إلى غاية متم 
 

في  40في المائة، من بينها  68 التي أنجزها القطاع العام "PCRوبلغت نسبة فحوصات "

  المائة أنجزها المستشفى العسكري. 
 

 توزيع عدد الفحوصات المنجزة حسب العرض المتوفر : 23 الرسم البياني

 
 االجتماعية والحماية الصحة وزارة :المصدر

                                                           
 تشمل هذه الشركات أيضا مساهمة المختبرات التابعة للمستشفيات الخاصة.   36
 " وفحوصات المستضدات والفحوصات المصلية(. PCRيتعلق األمر بجميع الفحوصات )فحوصات "  37

إختبارات تفاعل البوليميراز
المتسلسل                          

Tests PCR  

عة                اإلختبارات المستضدة السري

Tests antigéniques
 Testsاإلختبارات المصلية   

sérologiques

68%
87%

37%

32%
13%

63%
القطاع العام

القطاع الخاص

مختبر              
LaboRiad   

14%

مختبر المعمورة 
12%

مختبر 
Biolab 

10%

مختبر ابن 
النفيس
7%

خ مستشفى الشي
زايد
7%

مختبر 
Bioclinic

6%

مختبر غزالي
6%

ا مركز البيولوجي
الوفاق
5%

مختبرات خاصة أخرى
33%

ي 
 
2021دجنبر1الوضع ف

مختبر 
LaboRiad

26%

مختبر             
Biolab

20%

مستشفى الشيخ زايد
14%

مختبر                 
Bioclinic

6%

مختبر                
المعمورة

6%

مختبر غزالي
5%

مختبر ابن النفيس
4%

مختبرات خاصة أخرى
19%

ي 
 
2020الوضع ف
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رات أنجزت المختب االجتماعية والحماية الصحة وزارةوفقا للمعطيات المتوصل بها من قبل 

تخدام باس مليون فحص 3.1حوالي  والمستشفيات الخاصة الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية

  ". PCR"تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل 

 

 في المائة من العدد 52سطات على -على الصعيد الجهوي، استحوذت جهة الدار البيضاء

 " المنجزة في القطاع الخاص، منذ انضمام المختبرات الخاصةPCR"اإلجمالي لفحوصات 

ئة، وجهة في الما 16القنيطرة بنسبة -سال-، متبوعة بجهة الرباط2020إلى الشبكة في يوليوز 

د احتاللها المرتبة الرابعة من حيث عدفي المائة بالرغم من  8,8آسفي بنسبة -مراكش

 المختبرات الخاصة المرخص لها. 
 

 

 نسبة الفحوصات المنجزة في القطاع الخاص حسب نوع كل فحص في جميع الجهات :15الجدول 

  

 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية  :المصدر

 

اية وزارة الصععحة والحم، المتوصععل بها من قبل المعطياتيل يتبين من تحلعلى صعععيد آخر، 

نسععععععبة واالرتباط القوي بين كثافة المختبرات الخاصعععععععة المتواجدة بجهة معينة االجتماعية، 

ل د لكتتوفر على أزيد من مختبر واح إذ تميل الجهات التيالسكان الذي خضعوا للفحوصات، 

دون مراعاة نسععععمة إلى ضععععمان ولوج أكبر نسععععبة من السععععكان إلى الفحوصععععات،  100.000

 . للتكاليف المرتبطة بالخدمة

 

 تم، يتوقف ولوج المريض إلى الفحوصات على العرض الكافي من مختبرات التحاليلومن 

 . البيولوجية الطبية المتوفر في كل جهة
 

مصلية إختبارات منطقة إختباراتPCR سريعة مستضادة إختبارات

64.2٪ 10.2٪ 52.0٪ البيضاء الدار- سطات

0.0٪ 70.6٪ 16.3٪  الرباط- سال القنيطرة

0.0٪ 8.7٪ 8.8٪  مراكش-آسفي

22.8٪ 3.0٪ 7.1٪  سوس- ماسة

0.0٪ 2.0٪ 6.7٪  طنجة- تطوان - الحسيمة

0.0٪ 0.0٪ 3.2٪ الشرق

0.0٪ 0.6٪ 2.4٪  مالل بني- خنيفرة

12.1٪ 4.5٪ 2.2٪  فاس- مكناس

0.0٪ 0.0٪ 0.5٪ درعة- تافياللت

0.0٪ 0.0٪ 0.0٪  الداخلة- واد الذهب

0.9٪ 0.4٪ 0.4٪  العيون- الساقية الحمراء

0.0٪ 0.0٪ 0.3٪ نون واد كلميم
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الذين خضعوا للفحوصات حسب العدد المتوفر من المختبرات الخاصة  السكان نسبة: 24 البياني الرسم

 للتحاليل البيولوجية الطبية. 

 .المنافسة مصالح التحقيق بمجلس من طرف معالجتها التي تمت والحماية االجتماعية وزارة الصحة معطيات :المصدر

 

   19-بنية الطلب على فحوصات كوفيدعلى  المؤثرة العوامل 2.1

 

، وأسفرت 2020في المغرب منذ سنة  19-اندلعت األزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد

 المتخذة االحترازية التدابير كما أفضت. عن اضطرابات اقتصادية واجتماعية في عموم البالد

، االقتصادية القطاعات من مجموعة استقرار زعزعة إلى والوطني الدولي المستويين على

 المغاربة المواطنين على الجائحة تأثير بدا وبالتالي،. ألنشطتها جزئي أو كلي توقف متسببة في

المداخيل ونفقات ر واألسعا مستوى مست التيالناجمة عنها، و االختالالت من حيث واضحا

 .المستهلكين

 

 العام المستوى شهد المندوبية السامية للتخطيط، معطياتل اوفق :االستهالك أسعار ارتفاع

األيام األولى من تفشي  ومنذ .معتدلة بوتيرةو األخيرة السنوات في تصاعديًا منحنى لألسعار

 الناجمة عنها، والتي انعكست علىنظًرا لالختالالت  حركة األسعار نسبيًا تسارعت الجائحة،

التي تسببت فيها على  االضطراباتعالوة على  ،التي أصبحت عاطلة مستوى اليد العاملة

 .والمحلية الخارجية بالتجارة مستوى سالسل اإلمدادات ذات الصلة

 

 

 

 

 

 

 

القنيطرة-سال -الرباط

سطات-الدار البيضاء 

_الشرق

مراقش آسفي
_بني مالل 

مكناس-فاس 

الحسيمة-تطوان-طنجة
سوس ماسة

د ـ أخلة ـ واد الذهب

د راع تافياللت
الساقية الحمراء-لعيون 

واد نون-كلميم 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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(2021نونبر)ساكن 100،000التحاليل لكل مختبراتكثافة 
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 تطور الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك: 25 الرسم البياني

 .للتخطيط السامية المندوبية :المصدر

 
(، ENSR 2020خلص البحث الوطني لمصادر الدخل ): للمغاربة الشرائية القوة تدهور

 19-وفيدكأحد أهدافه قياس تداعيات جائحة الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وتمثل 

 على المستهلك، إلى تفاقم معدل الفقر والهشاشة بشكل ترتب عنه تصاعد حدة الفوارق

جتماعية الرفاهية االقتصادية واالاالجتماعية. وبالتالي، انعكست هذه التداعيات بشدة على 

 لألسر. 

 من انتقل حيث الوطني، المستوى على سبع مرات بنحو الفقراستفحال  معدل تضاعف بالفعل،

 رتفعتوا. في المائة خالل فترة الحجر الصحي 11.7 إلى األزمةاندالع  قبل في المائة 1.7

 ي المائةف 0.5 ومن في المائة، 19.8 إلى في المائة 3.9 من قرويةال المناطق في هذه النسبة

 . الحضرية المناطق فيفي المائة  7.1 إلى

 

ئة في الما 16.7في المائة قبل الحجر الصحي إلى  7.3بالمثل، تضاعف معدل الهشاشة من 

لمائة في ا 20.2و 11.9وسط اإلقامة، ما بين هذه النسب، حسب وتتراوح . فترة سريانه خالل

 . في المائة في المناطق الحضرية 14.6و 4.5في المناطق القروية، وما بين 

 

 

 

 

 

 

 

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00
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 معدالت الفقر والهشاشة قبل وأثناء فترة الحجر الصحي: 26 الرسم البياني 

 

 

 للتخطيط السامية المندوبية :المصدر

 

ز في كشفت معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى، المنج: الفقر حيث من جهوية تفاوتات

 وجود فوراق شاسعة من حيث الفقر بين جهات المملكة ، 2014

 

العناصر المذكورة أعاله، أن سعر فحوصات تشخيص اإلصابة بفيروس  يتضح، على ضوء

فوارق يراعي التدهور الكبير الذي شهدة مستوى معيشة األسر، وكذا ال ينبغي أن 19-كوفيد

 . التفاوتات الظاهرة للعيان في مجال الفقر والدخلالمجالية الناتجة عن 

 التحليل التنافسي : ثالثا

   19-فحوصات كوفيد سوق إلى الولوج بشروط المتعلقة الخالصات .1

يص التشخ كواشفبعرض  المؤطرة لعملية اإلذن والتنظيمية القانونية المراجع تحليلكشف 

 ،انيةث الشركات الخاصة من جهة وولوج في السوق من جهة، المستلزمات الطبيةو المختبر في

 يف المنافسةحرية  تقيد أن المحتمل من باالختالالت التي الخالصات ذات الصلةبعض  عن

 . 19-فحوصات كوفيد سوق

 

  19-فحوصات كوفيدالقبلية لسوق إلى الالولوج  بشروط المتعلقةالخالصات  1.1

رغم أن اإلطار التشريعي الجاري به العمل يهدف إلى ضمان درجة عالية من الحماية لصحة 

من خلل توفير الشروط األساسية المتعلقة بالصحة والسالمة والحماية المغرب،  ينالمواطن
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يعاني من بعض أوجه القصور التي للفحوصات المراد تسويقها في السوق الوطنية، إال أنه 

 . ستتطرق إليها الفقرة الفرعية الموالية

 

التصريح بكواشف تشخيص اإلصابة بالفيروس وتسجيلها مع عدم مالءمة مسطرة  1.1.1

 السياق المرتبط بحالة الطوارئ الصحية 

 ة تسجيلمسطر تتسمفي السياق العادي، ووفقا لتصريحات الفاعلين في القطاع المستمع إليهم، 

ص على شهادة ترخي إذ يستغرق الحصول ،بالبطء المستلزمات الطبيةو المخبرية الكواشف

 مدة مستلزم طبي منح رخصة توزيع يتطلب بينما أقصى، كحد شهًرا 12 الكاشفلتوزيع 

 .أشهر 6 أقصاها

 

لتي اتخذتها ااتسمت التدابير  الجائحة، حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها أخدا بعين االعتبار

 كواشفال الستيراد تراخيص استثنائية منح بالمرونة فيوزارة الصحة والحماية االجتماعية 

بة لتكون في مستوى يؤهلها لالستجا ،وعرضها في السوق المستلزمات الطبيةو التشخيصية

 المستوى ىعل اإلمدادات درةن ظل في الجديد للفيروس السريعتفشي ال مع والتعامل الملح طلبلل

 .المنتجات هذه أسعار فيحاد  ارتفاع من ذلك نع يترتب وما ،الدولي

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية 

 

تنظيم  قصور في مسطرةغير أن التدابير التي اتخذتها الوزارة للتكيف مع الوضع أبانت عن 

. ةفي خالل فترة اندالع األزمومنح اإلذن بعرضها في السوق  19-فحوصات كوفيد منتجات

 . حظةتأكيد هذه المالتصريحات الفاعلين المستمع إليهم بخصوص هذه المسألة على وأجمعت 

 

لة طبية ذات الصفي الواقع، أفضت المسطرة المعتمدة في تسجيل الكواشف والمستلزمات ال

ى ، وفقا للفاعلين المعنيين، إلى خلق حالة من الغموض، تمثلت، عل19-بفحوصات كوفيد

 : الخصوص، في العناصر التالية

 

 اآلجال الممنوحة لمعالجة طلبات التسجيلشأن ب 

، المصادق 19-الممنوحة لعرض كواشف فحوصات كوفيد التراخيصيكشف تحليل وضعية 

 من أصل 136تلبية عليه من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية االجتماعية، في السوق 

 2021 إلى دجنبر 2020طلب تقدم به الفاعلون المعنيون خالل الفترة الممتدة من مارس  347

أرقام بشأن وهو ما يثير التساؤالت في ظل غياب (. شهركواشف رخص لها كل  6بمعدل )

لضخم من اوضعية الطلبات التي قوبلت بالرفض رسميا، وتوفير الموارد الكافية لمعالجة الكم 

 . األدوية والصيدلة في عز تفشي الجائحةت الترخيص على صعيد مديرية اطلب
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لى إ 208، إذ انتقل عدد الطلبات من 2020وشهدت وتيرة إيداع طلبات الترخيص زيادة سنة 

 : ، كما يتضح من الرسم البياني أدناه2021طلب سنة  139

 

  19-الحصول على شهادة تسجيل كواشف كوفيدوضعية طلبات : 27 الرسم البياني
 

 
 وزارة الصحة والحماية االجتماعية  :المصدر

 

ين الوزارة الوصية ب االفحوصات المرخص لها، توزعت الكواشف التي حصرته وعالقة بنوع

 29شركة، و 20 هم"، سجلتPCR"كاشفا يعتمد على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل  27

فحصا من الفحوصات المصلية،  80شركة، و 22، سجلتهم فحصا من فحوصات المستضدات

ة كانت الفئة التي رخصت لها الوزارة بوتير" PCRشركة. ويظهر أن كواشف " 34سجلتهم 

 أقل رغم استخدامها كفحوصات مرجعية لتشخيص اإلصابة الفعلية بالفيروس. 

 

من طرف وزارة الصحة لها  المرخص 19-فحوصات كوفيدوضعية : 28 الرسم البياني

 تفشي الجائحة والحماية االجتماعية منذ بداية 

 

 االجتماعيةوزارة الصحة والحماية  :المصدر
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لذكر، اشركة متخصصة في االستيراد أو التصنيع المحلي بتسجيل الكواشف السالفة  47وقامت 

 أربعة منها صنعت محليا وتتوزع على الشكل التالي: 

 " اثنين من كواشفPCR" صنعته شركة "Moldiag ؛" 

 " كاشفPCR" صنعته شركة "MediGlobal ؛" 

 واحد صنعته شركة  مستضد كاشف"Gigalab ." 

 

 يعرض الملحق الثالث تفاصيل بشأن عدد الكواشف المرخص لها لكل شركة في ذروة تفشي

 . الجائحة

 

 من أقل يزال ال الوطني المستوى على عليها المصادق الكواشف عدد أن إلى اإلشارة تجدر

قنية كت المعتمدة (PCR) فحوصاتفي حالة  السيما البلدان، بعض مستوى على المعتمد العدد

 . 19-اإلصابة بكوفيد لتشخيص مرجعية

ني ال تجدر اإلشارة، من جهة أخرى، إلى أن عدد الكواشف المصادق عليها على الصعيد الوط

" PCR"العدد المعتمد في بعض البلدان األخرى، السيما فيما يتعلق بفحوصات  يزال أقل من

خص " الفئة المرPCRكواشف "وتعد كتقنية مرجعية لتشخيص اإلصابة بالفيروس. المعتمدة 

 بعده:  لها بدرجة كبيرة في هذه البلدان مقارنة بالفحوصات المصلية، كما يتضح من الجدول
 

 المرخص لها في بعض البلدان  19-كوفيد عدد كواشف: 16 الجدول
 

 مجموعال
الفحوصات 

 المصلية

فحوصات 

 المستضدات

فحوصات 

"PCR" 
  

 المملكة المغربية 27 29 80 135

 فرنسا 178 228 191 597

 الواليات المتحدة األمريكية 235 34 88 357

رنسا بف والصحة التضامن وزارة" وFDAاألمريكية " والدواء الغذاء إدارة معطيات :المصدر

 بكندا  الصحة وزارةو

أن بعض تبين من المقارنة المرجعية التي أنجزها مجلس المنافسة، في إطار هذه الدراسة، 

مساطر جديدة للترخيص لكواشف الفحوصات، البلدان عملت، في سياق الجائحة، على اتخاذ 

المختصة ومن أجل تفادي زيادة الضغط على السلطات . استنادا إلى التقييم الذاتي للفاعلين

للفحوصات على  يالمكلفة بالموافقة على الطلبات، وقعت مسؤولية التقييم الذاتي لألداء التحليل

إمدادها، استنادا إلى دفتر تحمالت أعدته الوزارة الوصية بهذه عاتق الموردين المكلفين ب

كل من الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا، وأثبت نظام منح الترخيص فعاليته في . الخصوص
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اللتان تمكنتا من المصادقة على عدد كبير من الفحوصات خالل السنتين األخيرتين من تفشي 

   .الجائحة

ة الناشطة تقدمت الجمعيات المهنيغير أنه ومراعاة للطابع االستعجالي الذي فرضته الجائحة، 

تخاذ ابهدف الشروع في في قطاع الكواشف المستلزمات الطبية بطلبات إلى الوزارة الوصية 

وتفاعلت . الميالتدابير االستباقية الالزمة قبل نفاذ المخزون من هذه المنتجات على الصعيد الع

الكواشف  سويقالوزارة إيجابيا مع هذه الطلبات، وقامت بالترخيص بشكل استثنائي باستيراد وت

  . 84.12من القانون رقم  21والمستلزمات الطبية، وفقا ألحكام المادة 

نيع استيراد وتصأن ذلك لم يمنع من تسجيل مؤاخذات من بعض الفاعلين المتخصصين في إال 

يص، منح التراخ ةتفشي الجائحة، إذ اشتكوا من التأخر الحاصل في مسطرالكواشف في ذروة 

تسجيل بعض األنواع الجديدة من الفحوصات التي ظهرت مؤخرا سواء تعلق األمر بطلب 

التي أو بتجديد شواهد التسجيل ( على غرار فحوصات المستضدات والفحوصات المصلية)

 . وجتفرضها عملية تغيير الموردين أو طبيعة المنت

تجاوز اآلجال الممنوحة وأكدت الشركات الراغبة في إمداد السوق المغربية بالفحوصات 

عالوة على . 38أربعة أشهرلمعالجة الملفات ذات الصلة بكواشف تشخيص اإلصابة بالفيروس 

أكدت إحدى الجمعيات المهنية الناشطة في القطاع، خالل االجتماع المنعقد معها في إطار ذلك، 

ها قامت بإيداع بعض ملفات التسجيل للمقاوالت المصرح بها لدى مديرية الدراسة، أنهذه 

 . األدوية والصيدلة من دون أن تتوصل بأي رد من لدنها

في معالجة  التراخيص االستثنائية الممنوحة ساهمتبيد أن هذه الخالصة ال يمكن تعميمها لكون 

 .  طلبات شركات معينة خالل مدة زمنية معقولة

 

 شف طلبات تسجيل كواالمكلفة بالموافقة على  تعيين اللجنة الوطنية للكواشفشأن ب

  19-كوفيد

وطنية هذه الكواشف المراد عرضها في السوق الن دور هذه اللجنة في الفصل في فعالية كمي

علين في بعض الشكايات من لدن الفاوتقييم أدائها. وشكل إحداث هذه اللجنة العلمية موضوع 

   : ېارتبطت، على الخصوص، السوق، 

                                                           
" وفحوصات PCR" التي قامت بإيداع ملفات تسجيل الفحوصات المصلية، وفحوصات "Gigalabيتعلق األمر، على الخصوص، بشركة "  38

" MediGlobalة "، وشرك2020، بينما لم تسلم شهادة التسجيل إال في نونبر 2020المستضدات المستوردة لدة مديرية األدوية والصيدلة في أبريل 

 . 2021غشت  12الشهادة بتاريخ وتوصلت ب 2021أبريل  5التي تقدمت بطلب التسجيل يوم 
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ووتيرة انعقاد اجتماعاتها غياب المعلومات الكافية بخصوص أعضاء اللجنة  -

قصد الموافقة على الطلبات، مراعاة للسياق المرتبط بحالة الطوارئ الصحية، 

 ؛ 39وكيفيات تحديد االولية والمصادقة على الطلبات

 للمؤسسة المديرية طرف من التسجيل شهادة منح بعد أو قبل اللجنة تدخل -

 المعنية، الكواشف تسويقب ترخيصغموض بشأن البشكل ينطوي على  المعنية،

لعرض  العادي التنظيمي السياق في كانت كافية الشهادة خصوصا أن هذه

 . 40الكواشف في السوق

 

 ء إلجرا الالزمة المنتجات استيراد في الراغبة الجديدة ؤسساتمبال التصريحشأن ب

 19-كوفيدفحوصات 

ماية وزارة الصحة والحيتعين التذكير، في هذه الصدد، بإلزامية التصريح بالشركات لدى 

م مستلزفي المختبر أو  من كواشف التشخيص قبل تصنيع أو استيراد أي كاشف االجتماعية

 الكواشف جيلتسب الجاري بها العمل والمتعلقة للقوانين وفقا المنتج، تتبع التمكن من طبي بغية

 .المستلزمات الطبيةو

 

 المرتبط مؤاخذات على اعتماد هذا الشرط في السياق الحاليبيد أن هذا بعض الفاعلين وجهوا 

قطاعات أخرى، السيما أثبتت بعض الشركات الناشطة في وبحالة الطوارئ الصحية، 

 ستيرادا ، عن قدرتها على(من غير تلك المستعملة للتشخيص في المختبر)المستلزمات الطبية 

صيدلة . غير أنه يتعين عليها التصريح لدى مديرية األدوية والالكواشف من معقولة كميات

كواشف التشخيص في المختبر. وترتب عن هذا الشرط على أنها مؤسسة تختص باستيراد 

ات حصول مجموعة من الشركوالحيلولة دون تسجيل تأخر كبير وحتمي في معالجة الملفات، 

وزارة الصحة  شهادات التسجيل. وقد وجهت جمعية مهنية مراسالت إلىالمغربية على 

   بخصوص هذا الموضوع.  والحماية االجتماعية 

  

وحسب ما جاء في النقاط المثارة مع الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات من جهة أخرى، 

مصالح الوزارة الوصية بمنح تراخيص التسجيل  قامتالطبية خالل االجتماع المنعقد معها، 

وأكد تقرير المهمة االستطالعية البرلمانية المنجزة في  لبعض الشركات غير المصرح بها.

 هذه الخالصة.  202141أبريل 

 

                                                           
رة الصحة والحماية تجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن شكايات بعض الفاعلين المستمع إليهم، المتعلقة بالتراخيص التي منحتها مصالح وزا  39

فعل على التقاط  ي يفرزها الجسم كرداالجتماعية في عز تفشي الجائحة، همت الفحوصات المصلية التي تساعد فقط على تحديد األجسام المضادة الت

ي ف" وفحوصات المستضدات( تأخرا PCRالعدوى بالفيروس. خالفا لذلك، شهدت يعض طلبت تسجيل فحوصات رصد العدوى الحالية )فحوصات "

 منح التراخيص.   
ات يعتمد على أخذ عينات من " التي توصلت بترخيص بعرض فحص من فحوصات المستضدGigalabيتعلق األمر، على الخصوص، بشركة "  40

 اللعاب في السوق قبل المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية للكواشف. 
 . 2120" بحسب تقرير المهمة االستطالعية البرلمانية المنجزة في أبريل Promalab et Moldiagيتعلق األمر، على الخصوص، بشركة "  41
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 المغرب في المصنعة الجديدة الكواشف من العلمي التحققشأن ب  

طوير تمن  الصناعية المغربية، التي تمكنتالشركات عبئة شكلت الوضعية الوبائية حافزا لت

 وفيما يتعلق أنهغير . تفشي الفيروس نطاق كواشف فحوصات بغية المساهمة في احتواء

 يتضمن القانون الجاري به العمل مقتضيات صريحة بشأن مسطرة بعرضها في السوق، لم

تعلق األمر  المصادقة لمنح شهادة التسجيل أو معايير األدالء والسالمة الواجب استيفاؤها إذا

 ". في المائة 100مغربي " بمنتوج

 

 ذاءالغ إدارة طرف من الممنوحة التسجيل شهادة أو CE األوروبية العالمة شهادةإذا كانت 

 لباتللمتط المستوردة المنتجات لمطابقة الضامنة المعايير تشكل (FDA) األمريكية والدواء

 لباتالمتط إلى اإلشارة غفل األخير هذا فإن ،11.08 رقم القانون في عليها المنصوص الصحية

 فشيت ذروة في غموضا الوضع هذا ازداد قدو .مغربي منتوج تسجيل على الموافقة لمنح الخاصة

  الوطنية: الصناعية الشركات بعض ذلك على أكد كما الجائحة،

o  للمسطرة المعمول بها  مسطرة تنظيمية واضحة مشابهة جهة، سجل غيابمن

اج األداء المطلوبة إلنتبخصوص المنتجات المستوردة، وتشمل أوال معايير 

 لى غرار ما هو معمول به في بعض البلدان التيعالكواشف الجديدة محليا، 

ير تمكنت، طيلة فترة تطور الجائحة، من نشر دفاتر التحمالت المتعلقة بتطو

كواشف جديدة من طرف الشركات الصناعية الوطنية، وثانيا الوثائق 

قق مسطرة المعالجة والتحالضرورية الواجب مراعاتها في ملف الطلب، وثالثا 

 . تسجيل واآلجال المرتبطة بهامن ملفات طلب ال

o  ة من طرف المختبرات المغربي تقييم كاشف جديدمن جهة ثانية، سجل تأخر في

إذ تجاوزت اآلجال بالنسبة لبعض المرجعية ومنح اإلذن بعرضه في السوق، 

بعض  مقارنة بالمدة المطلوبة فيالفاعلين في اإلنتاج المستمع إليهم شهرين، 

   . لطوارئ الصحية، والتي ال تتجاوز أسبوعا واحداالبلدان في سياق حالة ا

 

 التسجيل طرامس رقمنةشأن ب 

 كواشف التشخيص في المختبرتسجيل  لرقمنة مسطرة المبذولة الجهود من الرغم على

 ض اليظهر أن المنصة المخصصة لهذا الغر ،خالل فترة تفشي الجائحة والمستلزمات الطبية

. لمفروضةلها، وال تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية اين لمتستجيب لتطلعات الفاعلين المستع

المنصة،  ياتهم مواجهتهم لعراقيل في استعمال هذهشكا يوأكد بعض الفاعلين المستمع إليهم ف

 . وأوجه القصور التي تشوبها
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تعملين غالبا ما تحول دون ولوج المسباألعطاب التقنية التي ويتعلق األمر، على الخصوص، 

ما عدم إدراج جميع مراحل مسطرة التسجيل، السي، عالوة على 2021للشبكة، منذ فبراير 

ن تعطل أويظهر جليا . إمكانية أداء الفواتير، شأنها شأن المنصات الرقمية الوطنية األخرى

عالجة ملي، مستوى تقدم ، في وقت فعهذه المنصة ال يتيح للفاعلين المعنيين إمكانية تتبع

 . طلباتهم، ويتسبب في تأخر إنتاج أو استيراد المنتجات المعنية

 

ضع، وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية االجتماعية اضطرت، على إثر هذا الو

التسجيل  ملفات ، تعلين فيها عن إمكانية إيداع2021شتنبر  8إلى نشر مذكرة معلومات بتاريخ 

 . بطريقة إلكترونية، مخصصة عناوين بريد إلكتروني لهذا الغرض

 

اء ضح مما سبق أن أوجه القصور، المشار إليها أعاله، أفضت إلى حالة من الغموض إزيت

 والتمييز في معالجة طلبات تسجيل الكواشف والمستلزمات الطبيةالمؤسسات المعنية، 

عنيين الفاعلين المكما ترتب عن هذه الوضعية تحمل  .بالفيروسالمستعملة لتشخيص اإلصابة 

أو إنتاج  وعجزهم على احترام اآلجال التعاقدية، سواء تعلق األمر باستيرادلتكاليف إضافية 

 . هذه المواد، كما جاء في تأكيدات الجهات الفاعلة المستمع إليها

 

تحول دون  عدة حواجز تنظيميةيتضمن  وبالتالي، لم يتم صياغة اإلطار القانوني الحالي، الذي

نائية قصد تكييفه مع الوضعية االستثالولوج إلى السوق، على النحو المطلوب من المرونة 

زيع وتصنيع واستيراد وتو ، مما أفضى إلى عرقلة تطوير19-المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد

لعمومية سلطات امنتجات تشخيص اإلصابة بالفيروس، وبالتالي الحد من الجهود التي تبذلها ال

 . الحتواء نطاق تفشيه

 

 خاص لعرض المعدات المستعملة في التشخيص في السوق  قانوني إطار غياب 2.1.1

، إذ تعتمد الشركة محددليست مؤطرة بقانون تجدر اإلشارة إلى أن معدات التشخيص 

 .لوطنياب االمستوردة على الشهادة السلبية فقط لتمكينها من تسويق المعدات في مجموع التر

لتي الضرورة ااعتبرت جمعية مهنية، تمثل قطاع المستلزمات الطبية، أن في بادئ األمر، 

بقة غير مطامخاطر إدخال معدات ب مردها إلى رر هذه المنتجات بالمغتكتسيها عملية تأطي

 تالمنتجا هذه سالمة ضحتأ حيث لشروط السالمة، السيما في خالل فترة األزمة الصحية،

 .مضى وقت أي من أكثر امطلوبوتقييم أدائها 
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ستيفاء انون المتعلق بالمستلزمات الطبية، واالتشخيص في الق ومن تم، يتعين إدراج معدات

ي فشرط األداء على غرار ما هو معمول به في النصوص التنظيمية ببلدان أخرى، السيما 

 . وذلك قصد ضمان ولوج عادل يضمن معايير السالمة والجودةفرنسا، 

 

 عدم تكييف الضرائب مع السياق المرتبط بالجائحة  3.1.1

استيراد كواشف  رة إلى فرض رسوم جمركية على عملياتاإلشاعالقة بالشق الضريبي، تجدر 

وبخصوص . في المائة 2.5، تبلغ نسبتها حوالي ومعدات التشخيصالتشخيص في المختبر 

تبلغ نسبتها المفروضة على الكواشف والمواد االستهالكية الضريبة على القيمة المضافة، 

لجأت عدة بلدان إلى إلغاء أو تأجيل ي حين في المائة، ف 20الطبية والمعدات الالزمة للتشخيص 

الضرائب والرسوم المفروضة على هذه المنتجات األساسية وغيرها من  42مؤقتا استخالص

   . اللوازم الضرورية ذات الصلة بالجائحة

 

ف ومعدات المساهمة في تقليص تكلفة الكواش اريب أن التدابير المخففة المتخذة من شأنهوال 

ات فحوصار المواد الضرورية لمكافحة الجائحة، وبالتالي تخفيض أسعالتشخيص وغيرها من 

  . المطبقة في القطاع الخاص 19-كوفيد

 

  19-فحوصات كوفيدالبعدية  السوق إلى الولوج المتعلقة بشروطلخالصات ا 2.1

 وجود حواجز تحول دون الولوج إلى السوق البعدية  1.2.1

ت، تعتري عملية الولوج إلى شبكة مختبرات تشخيص اإلصابة بالفيروس مجموعة من العقبا

يرة عن طلب تثنيهم بدرجة كب اعتبرها ممثلو مهنييي التحاليل البيولوجية المستمع إليهم أنها

  : ېويتعلق األمر على الخصوص . االنضمام إليها

 

 إلى السوق الخاصة المختبرات بعض ولوج قيدت ومالية بنيوية حواجز 

تي اقتصر الولوج إلى شبكة التشخيص، في بداية تفشي الجائحة، فقط على المختبرات ال 

لى عوشراء المعدات والكواشف والمواد االستهالكية، وعملت واقع استثمرت في تهيئة الم

 راعتبا يمكن وبالتالي،ها البشرية بمستخدمين مؤهلين إلنجاز الفحوصات. تعزيز موارد

-qRTلوجيا "فيما يتعلق باستخدام تكنو سيما ال االستثمارات، بهذه المرتبطة المالية الجوانب

PCR"، الفحوصات. إلى سوق  الولوج تحد من بنيوية حواجز بمثابة 

 

 اعتمادها سيتم التي عملية اختيار التكنولوجيا أنفي هذا السياق، صرح الممثلون المهنيون 

حال دون  القطاع، في المتخصصين ، في غياب التنسيق معسيجري استخدامها التي والمعدات

                                                           
 ". 19-يد"تجارة المنتجات الطبية في سياق مكافحة فيروس كوف –جارة مذكرة معلومات أمانة المنظمة العالمية للت  42
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من دفتر ب الصيغة األولية سح مختبرات إلى السوقعدة  يان،عولوج، بشكل ظاهر لل

 .التحمالت

 

 كلفتهات مرده إلى التقليدية الفحص ةدّ عُ ل الوزارة اختيار أن من الرغم وعلى الواقع، في

 ستخداماية امزال فقد أفضت والسريع، المندمج بالنظام الخاصة لفحصا ةدّ بعُ  المنخفضة، مقارنة

" PCR، التي اعتادت استخدام تقنية "خاصة مختبراتعدة  قصاءإلى إ " واحدةPCR" تقنية

منفصلة، ال مجموعة من الغرفوالتي ال تتطلب تهيئة أو توفير  السريعة قبل اندالع الجائحة،

 " التقليدية. PCR" مقارنة بتقنية

 

 تتجاوز معداتوتجهيز المختبرات ب تهيئةتكاليف تحمل التقليدية  التقنية عالوة على ذلك، تتطلب

-كوفيد فحوصات أسعار تسقيف ومع الجائحة، من الحالية المرحلة في. درهم مليون 1.5 قيمتها

تعهد بإنجاز تستطيع الالمختبرات  فئة قليلة من أن الخاصة للمختبرات المهنيين ممثلو يؤكد ،19

في  هالالمرخص  المختبرات فترة من أقل ستكون استرجاعه علما أن فترة ،مثل هذا االستثمار

 .الدولة تبذلها التي التطعيم وجهود الصحي الوضع تحسن مع سيما ال بداية الجائحة،

 

يرخص  لم ،ةالتعاقدي التقنية من تكلفة أقل معداتها تعتبر التي" السريعة، PCR"بيد أن تقنية 

 .الوطني المستوى على لفيروستفشي ا من شهًرا 18 بعد مرور أي ،2021غشت  في إاللها 

 

 محفزة نسبيا غير شروط 

 غشت 23في  ةمن دفتر التحمالت الصادر أتت بها الصيغة األخيرةالتسهيالت التي  أن رغم 

إلصابة اخرى لتشخيص أتقنيات اعتماد إمكانية  ،ةالتقليدي، عالوة على التقنية أتاحت، 2021

ر استقبال المتطلبات المتعلقة بمسااستمرار إال أن  بالفيروس وغير مشروطة بتهيئة المختبر،

 المرضى آخرين باالحتكاك  تمكن من تفاديبطريقة  ،المرضى المشتبه بهم وأخذ العينات

 .إلى الشبكة ولوج المختبرات الخاصةطرح صعوبة في ي ،يحملون أعراض اإلصابة بالمرض

مبان سكنية أو مكاتب، كما هو منصوص عليه في وتقع مقرت أغلب هذه المختبرات في 

باب  مختبرات التحاليل البيولوجية، مع تخصيصالنصوص التطبيقية للقانون المنظم لنشاط 

  . واحد للدخول

 

على تكييف فعليا قادرة  تعد المختبرات، تجدر اإلشارة إلى أنه في الحالة العادية، عن ذلكفضال 

على النحو المنصوص عليه في ونفسها مع الحد األدنى من المعايير التقنية للسالمة والصحة، 

، والتي تعد شرطا أساسيا لالحتفاظ برخصة النشاط الخاصة 2008-05قرار وزير الصحة رقم 
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بتشخيص إضافة شرط آخر في إطار تنظيم األنشطة المتعلقة  يظهر أنوبالتالي، حاليل. بهذه الت

 ا. متطلبات الثابتة والمحددة سابقمع الحد األدنى من ال ضيتناق اإلصابة بالفيروس

 

  اإلصابة بالفيروسنقص نسبي في المنتجات الالزمة لتشخيص 

 تواجهها األزمة الصحية، تفرضاالحتياجات الكمية الهامة، التي أخذا بعين االعتبار 

ق المصاد ندرة من حيث الكواشف المستعملة في الفحوصات لها المختبرات الخاصة المرخص

كية الستهالالمواد اكذا و وزارة الصحة والحماية االجتماعيةطرف  من لها عليها والمرخص

. روةخالل فترات الذ السيماومعدات الحماية الشخصية،  مسحات أخذ العينات، مثل الطبية

بالقطاع  اإلصابة بالفيروس مليات تشخيصع تقويض أفضى إلى شكل هذا الوضع عائقاو

اإلنتاج  ناتج بشكل خاص عن االعتماد الكبير على المنتجات المستوردة وعدم كفايةالالخاص، 

 .الوطني بأسعار تنافسية

 

سمية التي خالل الفترات المو اذروته تبلغ تيوالالمذكورة أعاله، ، ندرة المنتجات وترتب عن

الحد من ولوج مختبرات جديدة إلى شبكة تشخيص  ،تتسم بتنامي الطلب على الفحوصات

يحات الخاصة المرخص لها لم تستفد، بحسب تصراإلصابة بالفيروس، السيما وأن المختبرات 

على النحو و، الوزارة الوصيةالممثلين المهنيين، من مجانية الولوج إلى الكواشف التي وفرتها 

 المنصوص عليها في الصيغة األولية من دفتر التحمالت. 

  

  ساعة 24في غضون المعطيات ب بالتصريحااللتزام 

المعلومات ب التصريحب ذات الصلةإضافية  الها قيودمختبرات الخاصة المرخص تواجه ال 

 ساعة 24الخاصة ونتائج التشخيص على التطبيق االلكتروني المخصص لذلك، في غضون 

 السيطرة على الفيروسو وقت فعليبغية تسهيل مراقبة الحالة الوبائية في  العينات ألخذ الموالية

 فضىأ للوزارة الوصيةالسريع للبيانات  التصريحب. إال أن هذا االلتزام واحتواء نطاق تفشيه

". في qRT-PCRاستخدام تقنية "بلمختبرات، ال سيما فيما يتعلق اإلى خسائر في أرباح 

إطالق مرحلة تضخيم الواقع، تجد هذه المختبرات نفسها، في أغلب األحوال، مضطرة إلى 

إلى الحد األقصى لعدد  اأحيان(، دون الوصول Amplification) الشريط الوراثي 'الجينوم"

 .43(urThermocycle) مدور حراريالعينات التي يجب أن يدعمها 

 
                                                           

تخراجها تراعي مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية والشركات المستوردة للكواشف نوعين من العينات المراد اس  43

 "، ويضمان: qRT-PCRوتضخيمها باستخدام تقنية "
 

 د تصل أحيانا العدد النظري الذي يتناسب مع عدد العينات التي قد يتحملها جهاز آلي حسب قدرته القصوى، والتي ق

 عينة؛  96إلى 

 دد النظري. العدد العملي الذي يتناسب مع الحجم الحقيقي للعينات المراد تضخيمها، والذي قد يكون أقل من الع 



92 
 

حوصات فع في زيادة أسعار خدمات الوض ، تسبب هذاالفاعلين المستمع إليهمووفقا لتأكيدات 

 تشخيص اإلصابة بالفيروس. 

 

تشترط  الدولية األخرى،مقارنة مع النماذج و االعتبار العناصر المذكورة أعالهأخذا بعين 

للمختبرات الخاصة ترخيص باستغالل مختبر من أجل الترخيص بعض البلدان التوفر فقط على 

أي معا يعادل الترخيص اإلداري المنصوص عليه بالكشف عن حاالت اإلصابة بالفيروس، 

 ادها.، دون تحديد الطريقة أو المعدات التي سيتم اعتم12.08من القانون رقم  11في المادة 

لكونه يشترط أساسا توفير المختبر كافيا  مثال، يظل الترخيص باستغالل 44ففي حالة سويسرا

 يتمثلى المختبر المعني احترامها. والحد األدنى من معايير الصحة والسالمة، والتي يتعين عل

دق عليها ااستخدام الكواشف المصفي ه هذه الجائحة تفرضالشرط اإلضافي الوحيد الذي 

 والمصرح بها من قبل السلطة المختصة.

 

ولوج المختبرات الخاصة منذ مارس  أيضا في تسهيل النموذج الفرنسي ساهمعالوة على ذلك، 

ليل الطبية الحيوية الفرنسية الخاصة، يسمح بأخذ اا لمنظمة مختبرات التحوفق حيث، 2020

)أخذ  عملية التحليل قبل إجراءما مرحلة ب ذات الصلةالعمليات  فقط موقع تنجز فيهالعينات في 

ر مرحلة التحليلية. ويتعلق األمال تجرى فيهثم يتم نقلها إلى مختبر آخر  .العينات وتحضيرها(

ما قبل أو مرحلة واقع ملتحليل العينات المرسلة من  اآللية منصة تقنية" تجمع بين األجهزة" ې

 . 45ما بعد إجراء عملية التحليل

 

 :تاليةال استيفاء الشروطرنسية الخاصة، في سياق الجائحة، المختبرات الف طلب من، عليهو 

 المختبر خارج العينات أخذ مواقع بإعداد ذات الصلةبالشروط الخاصة  شق يتعلق 

 إطار في خارجية بنيات بإعداد المتعلق 46لدفتر التحمالت وفقًا ،(متنقل فريق خيمة،)

 العدوى،التقاط  مخاطر االعتبار في بعين اأخذو ،عالوة على ذلك. 19-فحوصات كوفيد

 داخل المختبر، ألخذ العينات المرضى منمجموع واسعة  استقبال عند تنشأ قد التي

 بخالف ،47بالمنازل العينات أخذب ضيها،ابداية تفشي الجائحة بأر ذمن ،فرنسا سمحت

 72رقم  دوريةال ناء على، ب2020 شتنبر في إاللهذه العملية الذي لم يرخص  المغرب

 ؛وزارة الصحة والحماية االجتماعية الصادرة عن

 

                                                           
44   (swissmedic.ch) 19-cadre juridique des tests COVID 
 والمتعلق بقطاعات توزيع األدوية بالمدن ومختبرات البيولوجية الطبية الخاصة.  2019أبريل  4الصادر في  A-19-08رأي عدد  45
46 sante.gouv.fr)-delocalisee.pdf (Solidarites-structure-pcr-19__rt-covid 
 .2020 رب في شتنبرغليات أخذ العينات بالمنزل في المرخص لعم 47

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-structure-delocalisee.pdf
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  مختبرات البيولوجيا الطبية، غير القادرة على إجراء فحص  مرتبط بتمكينشق آخر

عدد كاٍف منها، باالستعانة،  إنجازأو  "RT-PCTتقنية " الكشف عن كوفيد بواسطة

يؤهلها للتصدي لتكون في مستوى بواسطة التعاقد من الباطن، بمختبرات أخرى 

اتفاقيات مع مختبرات إبرام هذه المختبرات تحقيقا لهذه الغاية، يتعين على و .للجائحة

تحاليل البيولوجيا الطبية، التي تتوفر على إمكانية استخدام هذه التقنية، والتي يمكن أن 

، 48تبعا لالحتياجات المحلية يعمل على تقييمها ، إذ(préfet) المقاطعة محافظيطلبها 

، والذي 2020مارس  23المؤرخ في  2020-293 مرسوم عددال وطبقا لمقتضيات

للتصدي  الواجب اتخاذها ينص، من بين أمور أخرى، على التدابير العامة الالزمة

إجراء  واالستثناءات منفي سياق حالة الطوارئ الصحية،  19-لجائحة كوفيد

 "SARS-Cov-2" الشريط الوراثي 'الجينوم" لفيروس للكشف عن الفحوصات

 . PCR-RT"49تقنية " بواسطة

 

شكل ب، هالفحص تقنيةمنصة  800موقع ألخذ العينات و 4000من توفير  التدابيرمكنت هذه و

 مكن من تلبية االحتياجات من فحوصات التشخيص المحددة. ي

 

 : تاليةال مالحظاتال عنلمختلف صيغ دفاتر التحمالت  جهة أخرى، كشفت المعاينة الدقيقةمن 

 ط يشتر، في الواقع: فقط مرحلة ما قبل إجراء عملية التحليل تنفيذإمكانية  غياب

إلى المختبرات الخاصة توقير مواقع والمعدات  للحصول على الترخيص بالولوج

نية دون إدراج إمكالشروط التشخيص التقنية وافتحاص العينات، الالزمة المتطابقة 

ليل لتحمع مختبرات أخرى تتوفر على القدرات والوسائل الالزمة  التعاقد من الباطن

جية الطبية ، المنظم لمختبرات التحاليل البيولو12.01رقم العينات، السيما وان القانون 

 (. 33المادة )الخاصة، نص على هذه اإلمكانية 

 

 تاحةإفي  قد يساهم، يعتبر المجلس أن التركيز على عملية أخذ العينات فقط بالتاليو

لتهيئة  عدد كبير من المختبرات غير القادرة على استثمار أموال إضافيةولوج  إمكانية

ت الفحوصاويرى أن إمكانية الولوج األفضل إلى . المواقع وشراء المواد الضرورية

دون إلزامية  التشخيصية يقتضي أيضا الترخيص بالمرور إلى مرحلة أخذ العينات

حتية ة تحليل العينات، التي تتطلب توفير بنية تلة بمرحلط ذات الصاالمتثال للشرو

  ". RT-PCRمناسبة، السيما فيما يتعلق بتقنية "

                                                           
RT-ة "" بواسطة تقنيCoV-SARS-2دفتر التحمالت الخاص باالستثناءات إلنجاز فحوصات الكشف عن الشريط الوراثي 'الجينوم' لفيروس "  48

PCR ." 
ة ضرورية بسن تدابير عام 2020مارس  23المؤرخ في  2020-293والمتمم للمرسوم رقم  2020أبريل  5الصادر في  2020-400المرسوم رقم   49

 . Légifrance (legifrance.gouv.fr) –في إطار حالة الطوارئ الصحية  19-للتصدي لجائحة كوفيد
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  الحالية  النصوص التنظيميةال تنص  :تعاضد الوسائل بشأنغياب مقتضيات دقيقة

 التي تتوفر عليها قصد إجراء بتعاضد الوسائلللمختبرات الخاصة  لترخيصعلى ا

لة حاسياق ال سيما في ، 19-فيروس كوفيد البيولوجيا الطبية للكشف عن فحوصات

ج . ويمكن، في هذا السياق، استلهام النماذائحةالطوارئ الصحية التي فرضته الج

ين بومشتركة  الفرنسية واأللمانية والبلجيكية في مجال توفير منصات تقنية مفتوحة

 . مية بالغةالمختبرات وذات قدرات كبيرة، والتي تكتسي أه

 

في  أو يقليممستوى اإلالعلى إرساؤها  لوج إلى هذه المنصات، التي يمكنالو وسيمكن

المختبرات الخاصة،  مجموعةمأخوذة على مستوى  عدة عيناتتحليل من  كل مدينة،

 ها.تطوير هذه المنصات وتجهيزالمشتركة من أجل  اضافر جهودهت يتعين عليهاوالتي 

جراء الموارد البشرية المخصصة إليشكل توفير هذه المنصات وسيلة لترشيد  وبالتالي،

 سينوتحاالستهالكية الطبية،  والمواد والكواشف المعدات تكاليفالفحوصات، وتقليص 

إجراء ات ولن يساهم تضافر الجهود في التعاطي بسالسة مع التدفق الهائل لطلب. النتائج

فحسب، بل سيفضي  هور متحورات جديدةفحوصات تشخيص اإلصابة بالفيروس وظ

 .لصالح المواطنين المغاربةضا إلى تخفيض تكاليف هذه الخدمات أي

  

 كشف تحليل صيغ دفاتر : التأخر في الترخيص بإجراء فحوصات المستضدات

الترخيص بإجراء في منح المختبرات الخاصة التحمالت المختلفة عن تفاوت كبير 

قع، رخص للقطاع الخاص بإنجاز هذه الفحوصات، افي الو. فحوصات المستضدات

، باعتبارها فحوصات داعمة 2020في أبريل التي أقرتها منظمة الصحة العالمية 

( رخص)خالل نفس السنة،  ة، وسرعان ما اعتمدتها بلدان أخرىللفحوصات الجزيئي

، 13201عدد  وزارة الصحة والحماية االجتماعية، عمال بقرار 2021غشت  23في 

، وإن كان عرضها في بعد مرور سنة من الترخيص باستخدام الفحوصات المصلية أي

  . ، وفقا لتصريحات بعض الشركات المستوردة المستمع إليها2020السوق تم في 

 

ة بصفة عام ةبإجراء هذه الفحوصات للبنيات الصحية الخاصالترخيص  أن ويظهر جليا

إنجاز الفحوصات  شروطمتثال لاالمختبرات الخاصة بصفة خاصة، العاجزة عن وال

 وضمان ،مهنيي الصحة من كبيرعدد الجزيئية، كان من شأنه إتاحة إمكانية ولوج 

بغية التكفل  الوطني، التراب أنحاء جميع في لخدمات التشخيصمنصف عادل وولوج 

 ". RT-PCRت "يتوفرون على القدرات إلجراء فحوصابالمواطنين الذين ال 
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ن واقعا الذي يواجهوإيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين،  األجراءنكس هذا عسيكما 

عدد العمومية، وضعف  تيتسم بقلة عدد المختبرات التي تتوفر عليها المستشفيا

مما يفضي إلى تحمل المختبرات الخاصة المرخص لها في بعض الجهات والمدن، 

ك عن ناهي طبية ذات الصلة،نفقات إضافية متعلقة بالتنقل وأداء تكاليف العالجات ال

   . مخاطر القاط العدوى

 

 فحوصات المستضدات وفحوصات التشخيص الذاتية:ببيع للصيادلة  ترخيصالدم ع 

اإلطار الحالي المتعلق بالترخيص للفاعلين في القطاع الخاص بتشخيص  يحظر

مة عل الصيادلة الولوج إلى هذه العمليات بهدف المساه 19-داإلصابة بفيروس كوفي

في التخفيف من مخاطر الجائحة على النحو األمثل، إذ يمكنهم تسويق فحوصات 

فحوصات ضبط مستويات المستضدات وفحوصات التشخيص الذاتية، على غرار 

 نياي بلدان أخرى، السيما ألماالحمل، كما هو معمول به ففحوصات و السكر في الدم

 . والنمسا وسويسرا

 

ت، لفحوصاا من النوع هذا استخدامفوائد في هذا السياق، أكدت عدة دراسات عالمية 

 من حيث سهولة اللعاب، من عينات أخذالسيما الفحوصات المنجزة عن طريق 

 الرغم على. الصحية الرعاية مهنيي طرف من تدخل أي تتطلب ال والتي استخدامها،

مسحة  عيناتب مقارنة أقلالفحوصات حساسية هذه  يعتبرون المتخصصين بعض أن من

 كرالمب والعالج تساهم في تسريع الكشف عن الفيروس اللعاب فحوصات أن إال ،األنف

 .أقل بتكلفة للعدوى

 

  19-بإجراء فحوصات كوفيد ترخيصبال الضمانات المتعلقةغياب  2.2.1

حددة ملمسطرة  إلى الشبكة إليها أعاله،لمختبرات الخاصة، المشار ابولوج يخضع الترخيص 

عبر  المذكورة سلفا، ويمر 2020شتنبر  26المؤرخة في  76ة الوزارية عدد يالدور بمقتضى

 : المراحل التالية

 

 المديرية الجهوية للصحة لدى الملف إيداع :األولى المرحلة 

 يرمد طرف من للصحة الوطني لمعهدل اإللكترونية بوابةال من التحمالتدفتر  حميلت 

 ؛المختبر

 شروط للالمختبر  امتثال من التحقق بعد المديرية الجهوية للصحة لدى الطلب ملف إيداع

 .المنصوص عليها في دفتر التحمالت

 



96 
 

 :الملف هذا يتضمن أن ويجب 

o 19-طلب االنضمام إلى شبكة مختبرات تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد ،

ج " قصد التصريح بالنتائج وفقا لنموذE-labs" التطبيق اإللكترونيوتحميل 

 محدد من قبل المعهد الوطني للصحة؛ 

o  وصودق قرئ " بعبارة ومختومة وموقعة مؤرخة دفتر التحمالت مننسخة 

 ". عليه

 وثائق كامال يوم التوصل به فور التحقق من توفير جميع ال تسليم وصل باستالم الملف

  المطلوبة من طرف المديرية الجهوية للصحة؛ 

 

 تحميل التطبيق اإللكتروني والشروع في مزاولة األنشطة  :الثانية المرحلة 

  تحميل تطبيق"E-labs صحة التابع لوزارة ال المعلوميات والمناهج" الذي أعده قسم

تنفيذه و، وإنشاء حساب للولوج، وتكوين مستخدمي المختبر المعني والحماية االجتماعية

   الموالية من إيداع الطلب؛ ساعة  24في ظرف 

 لك بشكل تبليغ مركز القيادة والمعهد الوطني للصحة بانضمام مختبر جديد على أن يتم ذ

 كلما انضمت مختبرات جديدة؛ تدريجي 

  .الشروع في مزاولة أنشطة المختبر 

 

 ية والمدير المعهد الوطني للصحة من طرف المختبر طةنشأ مراقبة :الثالثة المرحلة

 الجهوية للصحة

شروعها في مزاولة أنشطة تشخيص  من 50محددة غير فترة الخاصة، بعد المختبرات تخضع

المعهد الوطني للصحة  بتنسيق مع، تفتيشية مفاجئة ، لزيارات19-اإلصابة بفيروس كوفيد

 المعني المختبر نشاط مدى مطابقة من تحققبغية ال المديرية الجهوية للصحة، معوبتعاون 

 نشاط إيقاف سيتم ،بهاوفي حالة اإلخالل . المنصوص عليها في دفتر التحمالتللشروط 

 ، استنادا إلى تقريروزارة الصحة والحماية االجتماعيةمن طرف  المعني للمختبر التشخيص

 الزيارة التفتيشية المعد من قبل المعهد الوطني للصحة. 

 

 ظاتالمالح بعضوجب مراعاة  ،أعالهوبالعودة إلى مسطرة االنضمام إلى الشبكة المذكورة 

 :التالية

  تجرى الزيارات التفتيشية للمختبرات المؤهلة بعد الشروع في مزاولة أنشطة

 التحقق، حيث إنه وفور التشخيص، بناء على وصل تسلمه المديرية الجهوية للصحة

 االلتزامات على الوفاء بجميع أية عناصر إثباتية يتضمن ال والذي الملف، مالكستا من

                                                           
 الممثلين المهنيين للمختبرات.  مالحظات على اعتمادًا واحدًا أسبوًعا الفترة هذه تتجاوز قد 50
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 شروطو المنتجات رتوفيو تهيئة المواقع والمتمثلة في المختبر، مدير عليها وافق التي

 نشاط مطابقة مدى مراقبةقصد الشروع في  للصحة الوطني المعهد تبليغ يتم السالمة،

من الترخيص لمختبر جديد باالنضمام إلى  مدة غير محددة بعد، والمطلوبة للشروط

 المراقبة مهام تنفيذ على للصحة الوطني المعهد قدرة حول التتساؤ يثير ، مماالشبكة

 .الجائحة هاتفرض التي الطوارئ حالة مع يتالءم زمني إطار ضمن

 

 ت رغم أن نظام الترخيص، المذكور أعاله، يتيح إمكانية الولوج السريع للمختبرا

لتي المختبرات، اواالستجابة لطلبات المرضى، إال أنه ينطوي على مخاطر إزاء هذه 

الحصول على  ل تهيئة المواقع وتجهيزها دوناستثمارات ضخمة من أج تخصص

 . بالتراخيص النهائية ضمانات صريحة بالتوصل

لمراقبة ا، تعد 12.01من القانون رقم  32وتجدر اإلشارة إلى أنه، وعمال بأحكام المادة 

ل ا أصال في القانون المنظم لعمل مختبرات التحاليهالخارجية ممارسة منصوص علي

 طبقا للدليل البيولوجية الطبية، بغية التحقق من حسن إنجاز التحاليل البيولوجية الطبية،

 ظل غير أنه، وفي. 12.01من القانون رقم  55الخاص بها المشار إليه في المادة 

 على المختبرات الخاصةوالتي تفرض  ،الجائحة هاتفرض التي االستثنائية الظروف

وتيرة بوتنفيذها  المراقبة تعزيز هذه يتعين إضافية، فإنه ومادية بشرية موارد تخصيص

 قصد ضمان الشفافية في ولوج المخبرات إلى الشبكة.  متسارعة

 

ة وزارة الصحة والحمايتفيد إحصائيات  ،قوالتي خرجت من الس د المختبراتبعدوعالقة 

فقط  دفاستهمختبرا،  29إقصاء المختبرات الخاصة من الشبكة، البالغ عددها أن  االجتماعية

لها شكلت موضوع عقوبة فرضتها الوزارة الوصية، بعد حصوالمختبرات التي رفض طلبها أو 

لى ، بعد حصولها ععلى الترخيص. واضطرت هذه المختبرات إلى إيقاف أنشطتها التشخيصية

 الترخيص، لألسباب التالية: 

  "؛ PCRبتوفير المجال التقني إلجراء فحوصات " لشروط المرتبطةل االمتثال عدم -

 البروتوكول المعمول به ألخذ العينات؛ احترام  عدم -

 ؛الكواشف تخزين احترام ظروف عدم -

   مرضى الحاملين ألعراض اإلصابة بالفيروس عن غيرهم قبل أخذ العينات.عدم فصل  -

 

للمختبرات  الوزارة الوصيةيوضح الجدول أدناه وضعية التراخيص الممنوحة من طرف و

لتي اوفقا للتوضيحات الخاصة المؤهلة، مع تبيان عدد المختبرات التي خضعت للعقوبات. و

لى فرض إيشكل اإلخالل ببنود دفتر التحمالت السبب الرئيسي الذي يدفعها  الوزارة،قدمتها 

 ء بتفاصيل بشأن طبيعة البنود التي لم يتم االمتثال لها. اإلدالالعقوبة، دون 
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روس التراخيص الممنوحة لولوج المختبرات الخاصة إلى شبكة تشخيص اإلصابة بفيوضعية  :17 الجدول

  19-كوفيد

 

التي عدد المختبرات 

خضعت للعقوبات بعد 

 حصولها عل الترخيص 

عدد الطلبات 

 المرفوضة

عدد الطلبات التي 

 حظيت بالقبول 

عدد الطلبات 

 المتوصل بها 

 الجهة

 سطات-الدار البيضاء  - 82 - 4

 آسفي - مراكش 21 20 1 2

 خنيفرة-بني مالل  10 9 1 4

 مكناس -فاس  19 7 12 3

 ماسة -سوس  7 7 0 1

                    تافياللت - درعة 3 3 0 1

  وزارة الصحة والحماية االجتماعية  المصدر:

 

ونية ت األولية لتوفير منصة إلكتروباستثناء الصعوبات ذات الصلة باسترجاع االستثمارا

فحوصات خروج مختبرات القطاع الخاص من سوق ، يؤثر "PCRمتطابقة الستخدام تقنية "

ا، إذ في ظل عدم كفاية المختبرات المرخص لها وطني ، السيماعلى وتيرة تطويره 19-كوفيد

  في المائة من مجموع المختبرات الناشطة على الصعيد الوطني.  41ال يتجاوز عددها 

 

 وضعية المعهد الوطني للصحة بصفته قاضيا وطرفا في نفس الوقت  3.2.1

لحكومية اتشكل، باعتبارها السلطة  الصحة والحماية االجتماعيةوزارة تجدر اإلشارة إلى أن 

 لوجيةالبيوالتي تشرف على القطاع، أحد المستهلكين الرئيسيين لخدمات مختبرات التحاليل 

 ، عبر المعهد الوطني للصحة. 19-دعلقة بتشخيص اإلصابة بفيروس كوفيالمت الطبية

 

ا للترخيص في الواقع، تناط بهذا المعهد مهمة تحديد الحد األدنى من الشروط الواجب احترامه

قبة عمل المختبرات ا، ومر19-باالنضمام إلى شبكة تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد

ة. ائدة المرضى مقابل تعريفة محددوكذا إنجاز خدمات فحوصات التشخيص لفالمرخص لها، 

     19-ر قاض وطرف متدخل في سوق فحوصات كوفيدوبالتالي، فهو يلعب دو

 

 النصوص التنظيمية المؤطرة لألعمال البيولوجية الطبية تقادم  4.2.1

سية ، عقبة رئي2005أعمال التحاليل البيولوجية الطبية، منذ سنة  مصنفعدم تحيين شكل 

 دون تعويض المواطنين والتكفل لهم فيما يرتبط بخدمات تشخيص اإلصابة بفيروس حالت

خيص في الواقع، كانت األسعار المطبقة على خدمات تشفي دروة تفشي الجائحة.  19-كوفيد

بل ق Bبمرض التهاب الكبد من نوع ذات الصلة التحليل اإلصابة الفيروس مشابهة ألسعار 

 اتخاذ قرار تسقيفها. 
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ين هذا تحي يتعيننتائج المقارنة المرجعية المنجزة من طرف مصالح التحقيق،  واستنادا إلى

 ربطها بدواعيو منح التعويض مع تحديد جميع حاالت 19-وإدراج فحوصات كوفيد المصنف

ان البلدنتائج تجارب حالة مخالطة وغيرها(، على غرار أو  )السفر إجراء هذه الفحوصات

 األخرى. 

 

صابة اإل تشخيص بخدماتتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن دعم األسعار المتعلقة ا ووفق

 دواعي إجراء الفحوصات. كليًا أو جزئيًا حسب  19-بفيروس كوفيد

 

قد يكون فيتعلق بمتطلبات السفر،  فع إلجراء الفحص شخصيا،لتوضيح، إذا كان الداعلى سبيل ا

راسة جزًءا من شروط الصحة العامة، يتعلق بد يشكل. أما إذا كان الدافع اجزئي التعويض

 كليا. تعويضالاألعراض أو تتبع المخالطين، فقد يكون 

 

   19-فحوصات كوفيد بنية أسعارتحليل . 2

المنجزة على مستوى المختبرات الخاصة انطالقا من  19-فحوصات كوفيد تحدد أسعار

ة ذات تكلفة األساسية. وتعتبر هذه الخدم مجموعة من النفقات الناتجة عن العديد من المتطلبات

 والمعدات والكواشف مواقعمن حيث ال عالية نتيجة لمجموعة من االستثمارات الالزمة

مستلزمات الالمستوردة بشكل أساسي. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قطاع 

لى عة على هذه المنتجات ، بما في ذلك التشخيص المختبري، فإن األسعار المفروضالطبية

نتاج إلى اإل في المغرب، ويعزى ذلك المستوى الوطني ال تزال مرتفعة بالنسبة للمستهلكين

 الوطني المحدود للغاية.

 

المنجزة  19-اإلصابة بفيروس كوفيد ة الحقيقية المتعلقة بخدمة تشخيصتقدير التكلفومن أجل 

مختلف الجهات خبرة االستعانة بافة إلى في القطاع الخاص، اعتمد مجلس المنافسة، باإلض

، على المبالغ الفعلية المحصلة من شركات استيراد لوازم 51السوق الفاعلة المتدخلة في هذه

الذي أجراه المجلس على عينة  نتائج البحث اإلصابة بالفيروس، فضال عنإجراء وتشخيص 

مختلف المصاريف الالزمة  لهالتي أتاحت  مختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبيةالمن 

 التشخيص. سعار خدمة ألتقدير 

 

 تعلقتاألسعار، بنية على  أسعار الفحوصاتتسقيف قرار من جهة أخرى ومن أجل قياس تأثير 

 الدراسة المعدة من طرف المجلس بفترتين، وهما:

                                                           
 .الوطنية للتأمين الصحي والوكالة ناإلحيائييمجلس الصيادلة من قبل  تالفحوصا أسعار بنيةعن تقديرات  لتبليغاتم  51
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 قرار وزير االقتصادبموجب  أسعار الفحوصاتتسقيف ثمن  ت قرارسبقالفترة التي  -

 .2021شتنبر  10 الية وإصالح اإلدارة قبلوالم

 ت قرار التسقيف. لتشتنبر التي  10فترة ما بعد  -

 

روس اإلصابة بفيالعوامل المحددة ألسعار استيراد منتجات تشخيص تعرض الفقرة الموالية 

مختلفة المصاريف ال وفي مرحلة ثانية، في مرحلة أولىالجائحة  تفشي أثناء فترة 19-كوفيد

ع معلى مستوى المختبرات الخاصة،  التشخيصخدمة توفير التي تؤخذ في االعتبار أثناء 

 ، وهي:البيولوجية الطبيةبين التقنيات الخمس المصرح بها في مختبرات التحاليل  التمييز

 " تقنيةRT-PCR  التقليدية؛ " 

 " تقنيةRT-PCR السريعة؛ " 

  فحص المستضد؛ 

 ؛ السريع النوعي أو الكمي ليالفحص المص 

 ؛ اآللي الفحص المصلي 

 

   19-بكوفيدتشخيص اإلصابة العوامل المحددة ألسعار استيراد لوازم  1.2

 في ظل اعتماد السوق المغربي بالكامل على األسواق الخارجية، سجلت أسعار استيراد

 لتالية:للعوامل الرئيسية اوذلك نتيجة  الكواشف التشخيصية والمنتجات زيادات غير مسبوقة

 

 اء الجائحة وأثنتفشي : في المراحل األولى من العرض والطلب في األسواق العالمية

ية التي فترات الذروة، شهدت أسعار منتجات التشخيص زيادة حادة مقارنة بالفترة العاد

  سبقت الجائحة، بسبب قيمة الطلب التي فاقت العرض على مستوى العالمي.

 

دد قليل الطلب على هذه المنتوجات ارتفاعا سجل في جميع أنحاء العالم أمام عفقد شهد 

تى من لم يتمكنوا ح الذينو من المنتجين الموجودين في عدد قليل من الدول المتقدمة

 تلبية الطلب المحلي الخاص بهم.

 

ل الطلبات ع مقابباإلضافة إلى ذلك، شهدت آليات التداول أيًضا تغييًرا كبيًرا، فلم يعد الدف

نية بل اضطرت بعض الشركات الوط ،عند االستالم خياًرا أمام المستوردين المغاربة

طبيق كما قام بعض الموردين األجانب بت .مورديها قبل االستالم تسديد مستحقاتإلى 

 هوامش ربح تعسفية أثرت على أسعار البيع على المستوى الوطني.
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 استيراد الكواشف والمعدات الالزمة إلجراء: إضافة إلى أسعار تركيبة األسعار 

 األسعار المرتفعة، تمثلت في:  أثقلت بنيةمصاريف أخرى  ظهرت، لفحوصاتا

من تفشي مصاريف النقل التي زادت عشر مرات خالل المراحل األولى  -

وسائل النقل البحري أو البري المميزة بمصاريفها لم تعد حيث ، 52لجائحةا

 ؛النقل الجوي االنتقال إلى وسائلالمنخفضة متاحة، وتم 

القيمة المضافة المطبقة على مصاريف على ضريبة الالرسوم الجمركية و -

يصل معدل ضريبة الرسوم  ،19-فحوصات كوفيد . فبالنسبة للوازم53الشحن

في  20القيمة المضافة حوالي على ضريبة الومعدل  في المائة 2.5إلى الجمركية 

 المائة؛ 

 المتعلقة بمصاريف الشركة المستوردة وهامش الربح المعتمد والذي التكاليف -

 حسب حجم الشركة. في المائة 30و 20يتراوح بين 

 شكل بالذي يحدد جودته وتقنيته. يعتمد سعر المنتج  )أو البلد المصنع( أصل المنتج

ن وثيق على عالمته التجارية وبلد التصنيع. قبل التوجه إلى العرض اآلسيوي، كا

 للمنتجات األمريكية واأللمانية المعروفة بمصاريفها المرتفعة. زبونامغرب ال

 

قبل وبعد تحديد  19-اإلصابة بكوفيد لف عناصر التكلفة المتعلقة بشخيصمقارنة مخت 2.2

 األسعار

 التحاليل البيولوجية الطبية مختبر  بتهيئةالمصاريف المتعلقة  1.2.2

ة اإلصابعد إعداد المختبرات خطوة وشرطا أساسين لمنح الترخيص لمزاولة نشاط تشخيص ي

اص يتحتم على المختبر الخحيث التقليدية، " RT-PCR" تقنيةاستعمال  19-بفيروس كوفيد

لشروط دفتر تحمالت وزارة الصحة. ، وفقا تشخيصلإعداد ثالث غرف مخصصة ل

غرفة  تطلب إعدادتاألخرى،  لفحوصاتبالنسبة لجميع ا شأنهو ال التقنية، كمالهذه خصوص بو

سيخضعون مخصصة ألخذ العينات بشكل عام خارج المختبر لتجنب اختالط األشخاص الذين 

ن ع غوالتبليحاسوب للمسك  يتعين توفيرمع المرضى المصابين بأمراض أخرى. كما للفحص 

 " وفحص المستضد. PCRفحص "نتائج 

 

سبة لتقنية درهم بالن 221.900اإلعداد من قبل ممثلي القطاع الخاص بـ تكلفة تقدر وبالتالي، 

RT-PCR  ـ ب تقدرف ،األخرى 19-لفحوصات كوفيدالتقليدية، أما تكلفة اإلعداد الالزمة

 28700المستضدات، و فحوصاتالسريعة و "Rt-PCRبالنسبة لفحوصات "درهم  43500

 النحو التالي:، موزعة على للفحوصات المصليةبالنسبة درهم 

                                                           
 دوالر في بداية الوباء. 19000كانت بسعر  العادي،دوالر في السياق  2000الحاوية التي يتم تداولها بسعر  52
 لنقل.تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تطبيق الرسوم الجمركية على القيمة اإلجمالية المتعلقة بسعر الشراء مضافًا إليه سعر ا 53
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 بالدرهم دون احتساب الرسوم(: (: التكلفة المقابلة إلعداد المختبر وفقًا للتقنية المستخدمة18الجدول 

 

الفحوصات /فحوصات المستضدات

 المصلية 

" RT-PCR"فحص 

 السريع 

-RT"فحص 

PCR التقليدي " 

 نوع الفحص 

 فواصل لثالث غرف 47000 - -

 المقاعد اإلسمنتية 46200 - -

 غرفة ألخذ العينات 25900 25900  25 900

 H14تكييف هواء بفلتر  50000 - -

2 800 

 (كرسي واحد)

800 2  

 (كرسي واحد)

400 8  

 كراسي( 3)

كراسي بال ظهر أو 

 ( tabourets)ذراعين

 محطات الكمبيوتر 44400 14800 -

 المجموع 221900 43500 28700

 .المختبرات المعني من لدن المجمعة من قبل المجلس والمحصل عليها المعطيات المصدر:

 

 للتشخيص ور أسعار المعدات الالزمة تط 2.2.2
 

يبلغ و فقط، " والفحص المصلي اآلليRT-PCRفحص "إلجراء المعدات يشترط توفير 

 يف ،التقليدية حوالي مليون درهم "RT-PCRفحوصات "متوسط االستثمار المطلوب إلجراء 

 نصف مليون درهم.  سريعةال "RT-PCRلفحوصات "زم اليبلغ متوسط االستثمار الحين 

 

لف درهم أ 60اآللية ما بين  الفحوصات المصليةكما تتراوح تكلفة اآللة المستخدمة إلجراء 

 االختصاص المعنيون.أهل لإلحصاءات التي قدمها  اوفق ألف درهم، 270و

 

لتحاليل ل الخاصة مختبراتالالتي توصل بها المجلس من بعض  المعطياتبناًء على و

ألقصى البيولوجية الطبية والشركات المستوردة، يوضح الجدول أدناه الحد األدنى والحد ا

 .التقليدية والسريعة RT-PCR ألسعار هذه المعدات لتقنيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 )بالدرهم« RT-PCR" باستخدام تقنية تشخيص اإلصابة بالفيروس: تطور أسعار أجهزة 19الجدول 

 دون احتساب الرسوم(:

 

عدد  2021شتنبر  10قبل  2021شتنبر  10بعد  التطور بالنسبة المئوية

الوحدات 

 المطلوبة

 الجهاز

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

البيع لسعر 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

 التقليدي RT-PCR معدات التشخيص

44- 0  
50000 

32400 90000 32400 

 

 

1 

خزانة امان 

مكروبيولوجية من 

 الدرجة الثانية معتمدة

 

39 0 10000 1800 7200 1800 

 

2 
مجموعة ماصات 

 مدرجة

 

0 50 2400 1500 2400 1000 
خالطة دوامية    1

Vortex 

56- 20- 204000 120000 468000 150000 
 آلة لالستخراج 1

Extracteur 

17- 12- 192000 156000 231000 178200 

مستخرج النسخ  1

 54االحتياطي

Extracteur 

Back-up 

15- 7- 400000 180000 468000 194000 

مدور حراري مدرج  1

 فعليفي الزمن ال

Thermocycleur 

en temps réel 

calibré 

35- 0 36000 28200 55000 28200 

غطاء دخان خاص  2

بتفاعل البوليميراز 

  المتسلسل

Hotte PCR 

 معدات المختبرات
 ثالجة 2 5000 6000 6000 6000 20 0

 الطرد المركزي جهاز 1 2502 6000 2502 4000 0 -33

47- 33 8000 8000 15000 6000 
درجة  20-المجمد  2

 مئوية

 فرن الضغط 1 50000 50000 50000 50000 0 0

0 0 20000 20000 20000 20000 
مثبت التيار  1

 الكهربائي

 المجموع 710102  1501800    650402   1042400 -8 -31

 الفاعلين المعنيين  من لدن المجمعة من قبل المجلس والمحصل عليها المعطيات المصدر:

                                                           
 الفاعلين المعنيين. كما هو معلن من قبل  الطلب،جهاز استخراج احتياطي أو يستخدم في حالة ارتفاع إ 54
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هم بالدر" السريعة )RT-PCR"باستخدام تقنية  اإلصابة بالفيروس : تكلفة معدات تشخيص20الجدول  

 دون احتساب الرسوم(:

 

عدد  2021شتنبر  10قبل  2021شتنبر  10بعد  التطور بالنسبة المئوية

الوحدات 

 المطلوبة

 الجهاز

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

األقصى الحد 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

44.4- 0.0  
50000 

32400 90000 32400 

 

 

1 

خزانة امان 

مكروبيولوجية 

من الدرجة الثانية 

  معتمدة

0.0 0.0 
400000 400000 400000 400000 

 

1 

 Rt-PCRآلة 

 55السريع

 ثالجة 1 5000 6000 6000 6000 20 0

 المجموع 437400 496000 438400 456000 0 -8

 الفاعلين المعنيين من لدن المجمعة من قبل المجلس والمحصل عليهاالمعطيات  المصدر:

 

 

 اآللية الفحوصات المصليةعن طريق  19-تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد: تكلفة معدات 21الجدول 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم()

 

عدد الوحدات  202156شتنبر  10قبل 

 المطلوبة

 الجهاز

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى لسعر البيع 

 بالدرهم

 الفحص المصلي آلة  1 60000 270000

 المجموع 60000 270000

 الفاعلين المعنيين  طرف من المجمعة من قبل المجلس المحصل عليها المعطيات المصدر:

 

ه يُظهر تحليل تطورات أسعار المصاريف المختلفة للمعدات المذكورة في الجداول أعال

  أسعار الفحوصات. انخفاًضا ملحوًظا في غالبية المصاريف المذكورة بعد فترة تسقيف

 

                                                           
المعهد الوطني أبلغت به  اب الدقة فيما يتعلق بالقيم المختلفة التي تمارس في السوق بخصوص هذه اآللة، اعتمد المجلس على المبلغ الذيفي غي 55

 . 2021ر فاتح شتنبفي  للصحة
يكل األسعار الذي هفإن تحليل  السعر،اآللية الممارسة بعد فترة تسقيف  الفحوصات المصليةفي ظل عدم توفر بيانات دقيقة عن أسعار آالت  56

 .فقط 2021سبتمبر  10أعده المجلس سيأخذ في االعتبار األسعار المعتمدة قبل 
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  19-فحوصات كوفيدكواشف  أسعرتطور  3.2.2

 باإلضافة إلى كواشف ة االستخراجدّ عُ مراعاة ، سيتم "RT-PCRفيما يتعلق بفحوصات "

التي تتطلب  الفحوصات المصلية وفحوصات المستضدات، على عكس "RT-PCRفحص "

 "RT-PCRفحوصات "ة دّ في بعض الحاالت، يمكن أن تتضمن عُ  الفحص.ة دّ عُ استخدام فقط 

تراوح وعدة االستخراج ومسحة أخذ العينات بسعر يمكن أن ي الفحصمن كاشف  التقليدية كال

ين، (، وال سيما بالنسبة للمجموعات المصنعة في الصالرسومدرهًما )دون احتساب  70من 

 (.الرسومدرهًما )دون احتساب  265إلى 

 

شف هذه مكن تحليل إجابات الفاعلين الذين شملهم االستطالع، تأكيد انخفاض أسعار كواوقد 

لمصرحة ابين فترتي الدراسة، سواء من حيث الحد األدنى أو األقصى ألسعار البيع  وصاتلفحا

ت من طرف بعض الشركات المستوردة والمنتجة لهذه الكواشف. هذا باإلضافة إلى تصريحا

 بعض المختبرات الخاصة التي شملتها الدراسة.

 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (التشخيصية 19-فحوصات كوفيد: تطور أسعار كواشف 22الجدول 

 التطور 2021شتنبر  10بعد  2021شتنبر  10قبل  

 الجهاز
الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األقصى 

لسعر البيع 

 بالدرهم

الحد األدنى 

 لسعر البيع

 بالدرهم

 عدة  االستخراج

Kit 

d’extraction  
36 110 30 60 -17% -45% 

-RTكاشف 

PCR التقليدي 
72 168 58 142 -19% -15% 

 RT-PCRعدة  

 السريع
700 700 450 450 -36% -36% 

 %24- %13- 90 48 118 55 عدة المستضد

 %21- %0 75 45 95 45 مصليةة د  ع  

 مصليةة د  ع  

 للتشغيل اآللي
32 102 32 78 0% -24% 

 الفاعلين المعنيين. طرف من المجمعة من قبل المجلس والمحصل عليها لمعطياتا المصدر:

 

 درهًما دون 50إلى  48المنتجة محليًا، يتراوح سعرها بين  "RT-PCRفحوصات "مقارنةً بكواشف 

 ات. الفحوصأسعار  تسقيفدرهًما، وذلك بعد قرار  35و 30سعر تكلفة يتراوح بين  معالرسوم احتساب 
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 57المصنعة محليًا )السعر دون احتساب الرسوم(" PCR-RTفحوصات ": تطور أسعار 29الرسم البياني 

 

 
 تصريحات الشركات المنتجة المعنية المصدر: 

 

 للتشخيص تهالكية الالزمة تطور أسعار المواد االس 4.2.2

ظ أن قبل بعض العاملين بالقطاع، يالحالمصرح بها من من خالل تحليل األسعار المختلفة 

مة في الفصل تكلفة المواد المستخدمة، باستثناء مسحة أخذ العينات، المبينة في القائمة المقد

 فحص. لكل الرسوم  درهًما دون احتساب 20و 8.7األول من هذه الدراسة، تتراوح بين 

 

يبلغ  نقل، التي طبدون وسيكانت مسحة ة أخذ العينات، سواء دّ يضاف إلى هذا السعر سعر عُ 

 نقل. طوسيباستعمال درهم، أو مسحة  10حوالي  سعرها

 

ج درهم بفضل اإلنتا 15إلى  30الجائحة من  امتداديالحظ انخفاض سعرها على مدى كما 

 لسابق.االمحلي لهذا الجهاز الطبي من قبل بعض الشركات المغربية المشار إليها في الفصل 

 

  19-تشخيص اإلصابة بكوفيدانخفاض أسعار منتجات  ياألساسية المساهمة فالعوامل  3.2

 المعروضة 19-تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيداالنخفاض الملحوظ في أسعار منتجات  تأكد

 لتالية:أعاله من قبل بعض الشركات المستوردة التي تمت مقابلتها، وقد سجلت االعتبارات ا

ض أسعار بيع بعض المعدات لتتوافق مع شروط قامت بعض الشركات المستوردة بخف •

 التسعير الجديدة.

ألنشطة المتعلقة بخدمة عرف الطلب على هذه المنتجات انخفاضا نتيجة لتراجع ا •

ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تحسن الوضع الصحي وحملة . التشخيص

 التطعيم التي أطلقتها الدولة.

                                                           
الحماية وفيتعلق األمر بالسعر المزمع تطبيقه في حالة الحصول على ترخيص صناعته من طرف وزارة الصحة  GIGALABبالنسبة لشركة  57

 االجتماعية. 
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ث ، ومشاركة المصنعين المحليين من حيالعودة إلى ظروف التبادل التجاري العادي •

اره لعرض اآلسيوي باعتبتزويد الكواشف والمعدات األخرى، إضافة إلى التوجه إلى ا

ض توريد هذه المنتوجات مؤمنًا أكثر فأكثر، مما ساعد على خف ضحىوأ .أقل تكلفة

 أسعارها.

راء شالطبية بشأن عمليات التفاوض بين المستوردين ومختبرات التحاليل البيولوجية  •

ن مخالل األزمة الصحية. وقد استفادت العديد من المختبرات  19-فحص كوفيد معدات

اشف كو ةدّ عُ أجهزة االستخراج وأجهزة التدوير الحرارية مجانا بشراء عدد محدد من 

 ة االستخراج المرتبطة بها.دّ وعُ " PCRفحص "

 

  19-الخدمات المتعلقة بفحوصات كوفيد تسعيربنية  4.2 

على مستوى المختبرات الخاصة للتحاليل  19-فحص كوفيدساب تكلفة أداء تحا من أجل

 البيولوجية الطبية، يجب مراعاة خمسة عناصر:

  50ـ ب ،القطاعحسب ممثلي  ،: يقدر هذا العددالمنجزة يوميًاالفحوصات عدد متوسط 

عتبار يؤخذ في االسالتقليدية. وبالتالي،  " RT-PCR"في اليوم بالنسبة لتقنية  فحصا

. يوم عمل في الشهر 25على مدار  فحصا 1250في الحساب أدناه، أداء شهري بمعدل 

وفحوصات المستضدات السريع  "RT-PCR" فحصتواتر إجراء ب أما فيما يرتبط

 افحص 625 أي ما يعادل في اليوم، فحصا 25، فسيكون بمتوسط والفحوصات المصلية

 شهريًا.

 اهتالك (Amortissementمصاريف اإلعداد ) المذكورة أعاله،  ومعدات التشخيص

ي ف لفاعلينالعديد من ا صريحاتوفقًا لت خالل فترة ال تقل عن ثالث سنوات، وذلك

. ايجب أن تنخفض هذه التكلفة بشكل سريع إذا كان عدد التحليالت مرتفعً والقطاع. 

 سيشكلالجديدة، ف حوراتمع الظهور المتكرر للعديد من المتوللمتخصصين،  اوفقً و

يتجزأ  تشخيص التهابات الجهاز التنفسي المرتبطة بهذه المتغيرات المختلفة جزًءا ال

 للتحليالت البيولوجية الطبية. من األعمال اليومية 

 واشف، للحد األدنى لسعر الك: بالنسبة الطبية مصاريف الكواشف والمواد االستهالكية

يراد سيتم اعتبار عرض شركات اإلنتاج المحلية، بينما سيتم االحتفاظ بأسعار االست

 كأقصى أسعار.

  يشمل عنصر التكلفة  :ستخدمينالنفقات الجارية، ال سيما تلك المتعلقة بمصاريف الم

تجات النظافة هذا، باإلضافة إلى المصاريف المتعلقة بمصاريف المياه والكهرباء ومن

. تشخيصالالمسؤولين عن إجراء  ستخدمينالمأداء أجور المختلفة الضرورية، تكلفة 

على أساس التقدير الذي أجراه مجلس الصيادلة اإلحيائيين والغرفة  التكلفةتم حساب 

هذه التكلفة تبدو مبالغ فيها من خالل مقارنتها بتقديرات  وإن كانتالنقابية لإلحيائيين، 
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العناصر  ستراعىالوطنية للتأمين الصحي والمعهد الوطني للصحة. وبالتالي، الوكالة 

 التالية:

 " فيما يتعلق بفحصPCR-RT بة يتم االستعان" التقليدي :  

  58درهم شهريا لكل واحد منهما. 5000مستخدمين اثنين ألخذ العينات بقيمة 

 ( تقنيين متخصصين براتب شهري04أربعة )  درهم لكل منهم. 6000 بيقدر 

  درهم لكل منهما. 5000مساعدتين براتب 

 والتأمين والضريبة على مصاريف اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 لمستخدمينباإلضافة إلى المصاريف المرتبطة بتدبير المخلفات ومصاريف االدخل 

 المسؤولين.

 ( فحص "بالنسبة للتقنيات األخرىPCRالمستضد والفحص  " السريع وفحص

 (:المصلي

  درهم شهريا لكل واحد منهما. 5000موظفين اثنين ألخذ العينات بقيمة 

  59درهم 6000  بيقدر  تقني متخصص براتب شهري. 

 الدخلوالتأمين والضريبة على  مصاريف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 ا.عنه المسؤولين نستخدميالنفايات والم تدبيرالمتعلقة ب باإلضافة إلى المصاريف

 :أداءبالبيولوجية  المختبرات الخاصة للتحاليل تلزم الضرائب المتعلقة بهذه الخدمة 

ذه هتقدر  ،19-كوفيدفيما يتعلق بمعدات وضريبة مهنية على قيمة أي معدات جديدة. 

اإلضافة ة أعاله. بعلى قيمة معدات التشخيص المذكور سنويا في المائة 3بنسبة الزيادة 

 كلى على الربح المحقق عل طبقوت في المائة 38 با ضريبة الدخل أيض قدرذلك، تإلى 

 فحص منجز. 

بعد  19-فحوصات كوفيدأسعار تطبيق الذي تم إجراؤه فقط ب التحليل تعرض الفقرة الموالية

علقة بهذه عن مقدار تقديري للخدمة المت استخالص فكرةبهدف  ها،تسقيفالفترة التي تلت قرار 

 .بعد االنخفاض الملحوظ في األسعار بالنسبة لغالبية المنتجات الضروريةو ،الخدمات

ن معلى سبيل التوضيح، تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة للمختبر الذي يجري عدة أنواع 

ة بين المصاريف المتعلقة باإلعداد والمعدات المشترك سيتم احتساب ،ةالفحوصات التشخيصي

 على حدة. فحصلكل  ستخدمينبالم والمصاريف المتعلقة الفحوصات

                                                           
فيقدر لتأمين الصحي لالوكالة الوطنية درهم. أما  5000براتب  مستخدم واحدأن الحد األدنى من االحتياجات هو  للصحةيقدر المعهد الوطني  58

 درهم. 3000 ب راتبه
 ب فيقدر راتبه لصحيالوكالة الوطنية للتأمين ادرهم. أما  5000واحد براتب  تقنيالحد األدنى للحاجة هو  أن للصحةالمعهد الوطني قدر ي 59

 درهم. 3000
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 " التقليدية RT-PCR" التقديري لتقنيةسعر التكلفة  1.4.2

ير على التقليدي يعتمد بشكل كب "PCRفحص "سعر تكلفة  بالرجوع إلى الجدول أدناه، نجد أن

، للتكلفة دنىبالنسبة للسعر األفي المائة  38 بمعدلالستهالكية الطبية ثمن الكواشف والمواد ا

 مائةفي ال 13الكاشف وحده بين  ثمن بالنسبة للسعر األقصى. وتتراوح حصة في المائة 61و

 لكاشف المستورد.ل في المائة بالنسبة 37الكاشف المنتج محليًا، وبالنسبة 

 

ي ف أسعار الفحوصاتأنه على الرغم من تسقيف  المعطياتباإلضافة إلى ذلك، تُظهر هذه 

 12 نسبيًا، تتراوح من ، تواصل المختبرات الخاصة تحقيق هوامش ربح معقولة2021شتنبر 

عداد، واهتالك المعدات واإل ستخدميندرهًما، مع مراعاة المصاريف المتعلقة بالم 115إلى 

 في اليوم موازاة مع أنواع أخرى من الفحوصاتوالتي ينبغي أن تنخفض مع زيادة عدد 

 .صية من قبل نفس المختبرالتشخيالفحوصات 

 

ن بالدرهم دو (التقليدية "RT-PCR"على تقنية  بناء 19-فحوصات كوفيد: مكونات أسعار 23الجدول 

 الرسوم(:احتسب 

 العناصر التكلفة الدنيا التكلفة القصوى
 المختبر إعداد 221900 221900

 معدات 650402 1042400

 مجموع 872302 1264300

  60االهتالك فحص لكل ادرهم 19 فحص لكل ادرهم 28

   ستخراجاال 30 60

 الكواشف 48 142

 أخد العينة 10 15

 المواد االستهالكية األخرى 20 20

 ستهالكية الكواشف والمواد اال فحص لكل درهما 108 فحص لكل درهما  237

نفقات الجارية الالموارد البشرية و فحص لكل درهما  50 فحص لكل درهما  50

 61األخرى

 الضريبة المهنية فحص لكل درهما  1.3 درهما لكل فحص 2.1

 62(1) الفحصسعر تكلفة  درهما لكل فحص 2.9 درهما لكا فحص 387

 63ضريبة الدخل درهما لكل فحص 70.5 درهما لكل فحص 7.4

 (2سعر التكلفة المقدر ) 285 388

 السعر المطبق حاليا 400 400

 هامش الربح 115 12

 المعنيين. من الفاعلين التي تم تحصيلهاالمعطيات تم أنجاز الحسابات من لدن المجلس على أساس  المصدر:

                                                           
 شهريًا. فحصا 5012شهًرا بمعدل  36على مدى  الخاص،على مستوى القطاع  (،المعداتواإلعداد المبلغ اإلجمالي لالستثمار ) هتالكيتم إ 60
 يف.عاملة التنظ المتعلقة بتكاليف المياه والكهرباء وإدارة النفايات ومنتجات النظافة وتكاليف النفقات األخرى إلى التكاليفتشير  61
 ألحياء.اكما أعلن ممثلو علماء  والضوابط،الخطوط الحدودية  ورسم٪ مرتبطة بالمعايرة 20يشمل هذا السعر أيًضا زيادة بنسبة  62
ناتج عن كل ٪ على المكسب ال38درهم(. يتم تطبيق ضريبة  400) 19-لفحوصات كوفيدتقدر هذه القيمة بتطبيق السعر المرجعي الحالي  63

 ستكون الضريبة الواجب دفعها أكبر إذا كان الفرق بين سعر التكلفة وسعر الخدمة كبيًرا. وبالتالي،. فحص
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 " السريعة RT-PCR"التكلفة التقديرية لتقنية  2.4.2

من  في المائة 80السريع، كشف حساب تكلفة هذه الخدمة أن نسبة  "PCRفيما يتعلق بفحص "

التخفيف في  اإلنتاج المحلي قد يساهم، . ومن تمالكاشف المستوردتتعلق بسعر التكلفة المقدرة 

 ظهري ،هوامش الربحب وعالقةمن مصاريف هذه الخدمة وضمان سهولة ولوج المواطنين إليها. 

 . درهما 41و 37أن القيم المبينة أسفله تظل معقولة حيث تتراوح ما بين 

 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (التقليدية "RT-PCRأسعار فحوصلت " : مكونات24الجدول 

 العناصر التكلفة الدنيا التكلفة القصوى
 المختبر إعداد  43 500  43 500

 معدات 438 400  000 456

 مجموع  900 481  500 499

  64 االهتالك درهما لكل فحص 21 فحص لكل درهما 22

 الكواشف 450 450

 أخذ العينات 10 15

 االستهالكية األخرىالمواد  20 20

 الكواشف والمواد المستهلكة درهما لكل فحص 483 فحص لكل درهما 485

نفقات الجارية الالموارد البشرية و درهما لكل فحص 30 درهما لكل فحص 30

 األخرى

 الضريبة المهنية درهما لكل فحص 1.7 درهما لكل فحص 1.8

 65(1) الفحصسعر تكلفة  درهما لكل فحص 533.4 درهما لكل فحص 539.3

 ضريبة الدخل درهما لكل فحص 18 درهما لكل فحص 21

 (2سعر التكلفة المقدر ) 558,7 562,4

 السعر المطبق حاليا 600 600

 هامش الربح 41,3 37,6

 من الفاعلين التي تم تحصيلها المعطياتالمجلس على أساس  المصدر: تم إنجاز الحسابات من طرف

 المعنيين.

 

 لفحوصات المستضدات التكلفة التقديرية  3.4.2

ا مدره 64و 38يمكن اللجوء إلى المنتجات اآلسيوية من تحقيق هامش ربح يتراوح ما بين 

على مستوى مختبرات القطاع  فحوصات المستضداتعن طريق  التشخيص لعملياتبالنسبة 

 24و 13الخاص. وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار هذه الكواشف انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 

 .22 وفقا للجدول الفحوصات،بعد قرار تسقيف أسعار  بين فترتي ما قبل ومافي المائة، و

 

 

                                                           
 .شهريًا فحصا 625شهًرا بمعدل  36إجمالي مبلغ االستثمار )التخطيط + المعدات( على مدى إهتالك يتم  64
 ألحياء.كما أعلن ممثلو علماء ا لضوابط،وا٪ مرتبطة بالمعايرة وكي الخطوط الحدودية 20يشمل هذا السعر أيًضا زيادة بنسبة  65
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 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (فحوصات المستضدات: مكونات أسعار 25الجدول 

 العناصر التكلفة الدنيا التكلفة القصوى

 كاشفال 48 90

 66المواد االستهالكية األخرى 8 8

 الموارد البشرية ونفقات الجارية األخرى 30 30

 (1سعر التكلفة المقدر ) 86 128

 درهما لكل فحص 24

 لكل ادرهم 40

 ضريبة الدخل فحصا

 (2سعر التكلفة المقدر ) 126 152

 المطبق حالياالسعر  190 190

 هامش الربح 64 38

 من الفاعلين التي تم تحصيلها المعطياتالمجلس على أساس  تم إنجاز الحسابات من طرف المصدر:

 المعنيين.

 

 الكمية السريعة النوعية أو للفحوصات المصليةسعر التكلفة التقديري  4.4.2

 23السريعة مع هامش ربح قد يصل إلى  يةالفحوصات المصل بشأنسجلت نفس المالحظة 

 درهماً.

 

 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (النوعية الفحوصات المصلية: مكونات أسعار 26الجدول 

 العناصر التكلفة الدنيا التكلفة القصوى

 كاشف 45 75

 67المواد االستهالكية األخرى 8 8

 نفقات الجارية األخرىالالموارد البشرية و 30 30

 (1سعر التكلفة المقدر ) 83 113

 ضريبة الدخل درهما لكل فحص 14 فحص درهمين لكل

 (2سعر التكلفة المقدر ) 97 116

 السعر المطبق حاليا 120 120

 هامش الربح 23 4

 من الفاعلين التي تم تحصيلها المعطيات المجلس على أساس تم إنجاز الحسابات من طرف المصدر:

 المعنيين.

 

 (بالدرهم دون احتساب الرسوماآللية ) للفحوصات المصلية تقديريال سعر التكلفة 5.4.2

ار في أسع في المائة 24اآللية، أتاح االنخفاض بنسبة  الفحوصات المصليةب فيما يرتبط

، حيث تمثل حصة الكواشف ادرهم 60إلى  25الكواشف ضمان هامش ربح يتراوح من 

 الفحوصات. من سعر تكلفة هذه في المائة  36نسبة  والمواد االستهالكية

                                                           
 الفحص. ألنها مدمجة في مجموعة  الفحوصاتالمسحة غير مدمجة في هذا النوع من  66
 لفحص. األنها مدمجة في مجموعة  الفحوصاتالمسحة غير مدمجة في هذا النوع من  67
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 بالدرهم دون احتساب الرسوم( (اآللية الفحوصات المصلية: مكونات مصاريف 27الجدول 

 

 العناصر التكلفة الدنيا التكلفة القصوى

 ة الفحص المصلي سعر آل 60 000 270 000

  68 االهتالك فحصلكل  ادرهم 2.7 فحصلكل  ادرهم 12.0

 الكواشف 32 78

 المواد االستهالكية األخرى 8 8

 الكواشف والمواد المستهلكة 40 86

 الموارد البشرية ونفقات الجارية األخرى 30 30

 الضريبة المهنية فحصلكل  ادرهم 0.2 فحصدرهم لكل  1.1

 (1)سعر التكلفة المقدر 73 129

 فحصلكل  ادرهم 37 فحص لكل ادرهم 16
 ضريبة الدخل

 (2المقدر )سعر التكلفة  110 145

 السعر المطبق حالي 170 170

 هامش الربح 60 25

 المعنيين. من الفاعلين التي تم تحصيلها المعطياتتم أنجاز الحسابات من لدن المجلس على أساس  المصدر:

 

  19-فحوصات كوفيدتحليل هياكل أسعار تكلفة  خالصات

 من قبل الحكومة، تواصل المختبرات تسقيف أسعار الفحوصاتمع الظروف الحالية وبعد 

د تختلف هذه الهوامش حسب حجم المختبر وعدو. للغايةالخاصة تحقيق هوامش ربح عالية 

 وقيمة استثمار كل مختبر. المنجزة الفحوصات

 

لخمسة ا الفحوصاتقوم بإجراء يأنه بالنسبة لمختبر خاص  ،المنجزة أعاله ،أظهرت الحسابات

هيكل  المعتمد عند حساب الفحوصاتعدد الوقت، وباعتبار متوسط المذكورة سابقا في نفس 

ن درهم هامش ماليي 5السعر أعاله، فإن النتيجة الصافية لهذا المختبر ستزداد بمقدار أكثر من 

 مليون درهم خالل سنة واحدة. 1.7صافي على مدى ثالث سنوات، أي أكثر من 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 شهريًا.فحصا  625شهًرا بمعدل  36كمية اآللة اآللية على مدى  اهتالكيتم  68
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بالدرهم فحوصات التشخيص ): الحساب التقديري لهوامش الربح المحتملة الناتجة عن خدمة 28الجدول 

 الرسوم( دون احتساب

 

صافي الربح على مدى 

 عام

 عدد  متوسط

في  الفحوصات

 الشهر

متوسط عدد 

في  الفحوصات

 اليوم

هامش متوسط 

الربح / 

 الفحص

 الفحصنوع 

952 500 1250 50 63,5  PCR التقليدي 

295 875 625 25 39,45  PCR السريع 

 مستضدفحص  51 25 625 500 382

الفحص  13,5 25 625 250 101

المصلي 

أو النوعي 

 الكمي

الفحص  42,5 25 625 750 318

 اآللي المصلي

 المجموع 1.732.125

 المعنيين. من الفاعلين التي تم تحصيلها المعطياتتم أنجاز الحسابات من لدن المجلس على أساس  المصدر:

 

الحتساب  وتجدر اإلشارة إلى أن حساب سعر التكلفة هذا ال يزال يقل عن السعر الحقيقي نظرا

المعدات، ، واالهتالك، وستخدمينالمنفقات الخمس ) الفحوصاتالنفقات العامة والمشتركة بين 

تم توزيعها حسب نوع ي لم إذ، الفحوصات( لكل نوع من وغيرهاوالنفقات المتنوعة، 

 على معامل توزيع مناسب. بسبب عدم التوفر الفحوصات

 

رات تم االستماع اليها، حققت بعض المختب وحسب آراء بعض الشركات التي عالوة على ذلك

تم  الخاصة هوامش ربح أعلى، نظرا الختيارها لكواشف ومعدات التشخيص األقل تكلفة، أو

ن. عض األحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينيالحصول عليها مجانا في ب

 . بعض المختبرات الخاصة من االستفادة من وفورات الحجم ذلكوقد مكن 
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 األخرى الدول تجارب حول نظرة الثالث: الفصل

 على المستوى العالمي: 19-الفحوصات التشخيصية لكوفيدصنيع أوال: ت 

تفشي جائحة أهم وسيلة للحد من  التشخيص المرضيفي ظل عدم وجود عالج طبي، يظل 

منذ بداية الجائحة، أنواًعا مختلفة  ،نفذت األنظمة الصحية العالمية ،في هذا السياق .19-كوفيد

قبل أن يتم  69من استراتيجيات التشخيص، والتي ُعهد بها في البداية إلى المختبرات العمومية،

الفحوصات، هذه  إلنجاز للتحليالت البيولوجية الطبيةاللجوء إلى مختبرات القطاع الخاصة 

 متحورات جديدة. العام، خاصة مع ظهور وانتشار  القطاعلجهود  دعما

 

معدالت  الدول التي تعرف ارتفاعا فيتعد ، 70للدراسات التي نشرتها المفوضية األوروبية افقوو

التي طورت  مجموعاتالالفيروس التاجي، مثل الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، فحص 

تدارس وتحليل وضعية الصناعة شكل . كما تفشي الجائحةالخاصة في مواجهة فحوصاتها 

منجزة أساسا من قبل مجلس البحوث  موضوع أبحاث 71ئيلخاصة بالتشخيص الجزيالعالمية ا

تطوير قاعدة بيانات لشركات التشخيص الجزيئي التي  ساهم في، والذي 72(CRE) األوروبي

 .19-فحوصات تشخيصية لكوفيدتنتج تطور أو 

 

 تطورتالباحثون إلى أن صناعة التشخيص الجزيئي  خلص ،المعطياتنفس قاعدة  إلىاستنادا 

وتعتبر عموًما القطاع األسرع نمًوا في صناعة التشخيص المختبري.  ،بسرعة منذ الثمانينيات

األمراض  ، وتشمل:سواق رئيسية على المستوى العالميتتشكل هذه الصناعة من ثالثة أو

تنشط العديد عالوة على ذلك،  .19-كوفيدالوراثية وأمراض السرطان واألمراض المعدية مثل 

معدية. من الشركات في األسواق الثالثة مع الحصة األكبر في السوق المتعلق باألمراض ال

ضمن هذا  ات األوروبيةمن المداخيل التي تحققها الشرك في المائة 60على سبيل المثال، تمثل 

المذكورة أعاله، مع االعتماد بشكل أساسي على تقنية  المعطياتلنفس قاعدة  االسوق وفق

"PCR"  .تعتمد هذه التقنية، كما هو موضح في الفقرات وفي تشخيص األمراض المعدية

الجزيئية التقليدية التي كانت إجراًء معقدًا يستغرق وقتًا  الفحوصاتالسابقة، إما على استخدام 

 ،يالً ويتطلب خبرة كبيرة، أو على أنظمة مبرمجة مدمجة، تمكن من معالجة جميع المراحلطو
                                                           

زيادة تغطية الفحوصات وتقليل انتشار الفيروس. على الرغم من أن يمكن من تشهد منظمة الصحة العالمية أن التزام القطاع الصحي الخاص  69

 الفحوصاتإال أن هذا ال يزال صعبًا بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار  الصحي، الوطنيإدخال القطاع الخاص يمكن أن يزيد من قدرة النظام 
ع وجودتها المنخفضة في القطاع الصحي الخاص. يمكن للعقبات التنظيمية الحكومية والتأخير في الموافقات أن تؤخر أيًضا عملية إشراك القطا

 sector-governance/private-system-source/health-https://cdn.who.int/media/docs/default-الصحي الخاص.
(2).pdf?sfvrsn=be3124ef_3&download=true-testing-19-covid--note-discussion 

 
7019 | News | CORDIS | -Cartographier l’industrie mondiale du diagnostic moléculaire pour les tests COVID 

Européen Commission (europa.eu) 
 
 يستخدم الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي كتحليل. فحصيتم تعريف التشخيص الجزيئي على أنه  للتذكير، 71
األوروبي  هو هيئة تابعة لالتحاد األوروبي مسؤولة عن تنسيق جهود البحث بين الدول األعضاء في االتحاد مجلس البحوث األوروبي72

 دود المعرفة"وأول وكالة تمويل لعموم أوروبا من أجل "البحث في ح

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-system-governance/private-sector-discussion-note--covid-19-testing-(2).pdf?sfvrsn=be3124ef_3&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-system-governance/private-sector-discussion-note--covid-19-testing-(2).pdf?sfvrsn=be3124ef_3&download=true
https://cordis.europa.eu/article/id/418141-mapping-the-global-molecular-diagnostics-industry-for-covid-19-tests/fr
https://cordis.europa.eu/article/id/418141-mapping-the-global-molecular-diagnostics-industry-for-covid-19-tests/fr
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هذه التقنيات  وجرى توفيرالحصول على النتيجة.  ووصوال إلىمن إخذ العينة وتحليلها بدءا 

 الفحص في ذروة استفحال األزمة. لتبسيط وتسريع عملية 

 

  19-فحوصات كوفيدعدد الشركات التي طورت . 1

تحديدًا وة في المراحل األولى من الجائح ،تظهر نتائج البحث الذي نشرته المفوضية األوروبية

ت شركة ناشطة في مجال صناعة التشخيص الجزيئي، قام 830، أنه من بين 2020في أبريل 

ة تتوفر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصو .19-فحوص كوفيدشركة بإنتاج  303

ات كات، تليها الواليمن مجموعة الشر في المائة 40ص الجزيئي بنسبة شركات التشخي من

ة في سوق (. كما تظل منطقة آسيا أكثر هيمنفي المائة 28( وأوروبا )في المائة 29المتحدة )

الفحوصات هذه  تسويقع الشركات بمن مجمو في المائة 55حيث قامت  ،19-فحوصات كوفيد

 نم٪ 67و الشركات األوروبية٪ من 78، مقارنة بـ افحوصاته٪ قامت بتسويق 90، بينها من

 الشركات األمريكية. 

 

  19-كوفيدشخيص الجزيئي بما في ذلك : التوزيع العالمي لمصنعي مجموعات الت29الجدول 

حصة الشركات التي 

-كوفيد فحوصاتطرحت 

الخاصة بها في  19

 السوق

حصة الشركات المنتجة 

جزيئية  ال للفحوصات

 19-بكوفيدالمتعلقة 

حصة الشركات 

للفحوصات المنتجة 

 الجزيئية

 

 آسيا والمحيط الهادئ في المائة  40 في المائة 55 في المائة 90

 أوروبا في المائة 28 في المائة 19 في المائة 78

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا في المائة 29 في المائة 24 في المائة 67

 بقية العالم في المائة 3 في المائة 2 لم يتم التوصل بها 

 مجلس البحوث األوروبي -المفوضية األوروبية  المصدر:

 

بتسويق  المشار إليه في الجدول أعاله، خاصة فيما يتعلق التباين يعزىللمصدر نفسه،  اوفق

ط الهادئ العالمي للجائحة، والذي بدأ في آسيا والمحي التفشيوتيرة إلى ، 19-فحوصات كوفيد

زمة في وقت ثم انتقل إلى أوروبا ثم أمريكا الشمالية، مما مكن آسيا من اتخاد اإلجراءات الال

 للفحوصات.  وزيادة قدراتها اإلنتاجية انتشارهامبكر للحد من 

 

الضوء على دور الشركات الوطنية في تسويق هذه سلطت بحوث المجلس األوربي  كما

في استراتيجية  ينناجحاأللماني والكوري  ينالنموذجي هذا السياق، يعتبر ف .الفحوصات

مقارنة  فحوصاتها، حيث من المرجح أن تقوم الشركات الوطنية بتسويق ماالخاصة بهالفحص 

في  80و 88الجنوبية وألمانيا، قامت في كوريا وبدول مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة. 



116 
 

في المملكة  في المائة 54، مقارنة بـ الفحوصاتعلى التوالي من الشركات بتسويق  المائة

 في الواليات المتحدة.في المائة  67المتحدة و

 

وفقا للبيانات المحصل عليها من مؤسسة ابتكار التشخيصات الجديدة  من جهة أخرى،

»73FIND»بجميع  للفيروسالتشخيصية  الفحوصاتلشركات التي أنتجت ، يالحظ أن عدد ا

قامت كما أن التوزيع العالمي للشركات التي   .202274 في مارس 719أنواعها، قد ارتفع إلى 

، في المائة 46بين القارات، لصالح آسيا بحصة يؤكد التباين  الفحوصاتهذه بإنتاج وتسويق 

 شركات فقط، من بينها شركةتتوفر على ثالث ألفريقيا، فكا. أما بالنسبة تليها أوروبا وأمري

"Moldiag "المغربية التابعة لمؤسسة "Mascir ." 

 

  19-اإلصابة بكوفيدتشخيص  فحوصات: التوزيع العالمي لمصنعي 30اني الرسم البي

 

 
 .FINDالمصدر: بوابة منظمة 

 

  19-اإلصابة بكوفيدتطويرها لتشخيص جرى التي الفحوصات عدد . 2

 

 ،19-اإلصابة بفيروس كوفيد المطورة والمؤكد من صحتها لتشخيص بعدد الفحوصات عالقة

 من هذه الفحوصات تستهدف 625بجميع أنواعه على المستوى العالمي.  75فحصاا 1539يوجد 

منها الكشف عن مستضد  609(، بينما تستهدف "PCRفحوصات ") للفيروسالحمض النووي 

                                                           
 لتشخيصيةأيًضا منظمة مشاركة في المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقوية المختبرات وتقييم التكنولوجيا اتعتبر   73
74  74(finddx.org)FIND  -Test directory   
 
75FIND (finddx.org) -Répertoire de test  
  

آسيا
46,30%

أوروبا
29,80%

أمريكا
22,20%

أوقيانوسيا
1,20% أفريقيا 

0,40%

https://www.finddx.org/covid-19/test-directory/?_disease_target=sars-cov-2
https://www.finddx.org/test-directory/?_disease_target=sars-cov-2
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من المائة  19 الفحوصات المصليةفي حين مثلت  ،(فحوصات المستضدات) الفيروس

 فحصا مصليا.  297أي  ،المطورةالفحوصات 

 

 ائةفي الم 51مرة أخرى هيمنة آسيا بحصة  الفحوصاتيؤكد التوزيع العالمي لتصنيع هذه و

 في 20و 27، تليها أوروبا وأمريكا بحصة 19-عن كوفيدالمطورة للكشف  لفحوصاتمن ا

 على التوالي. المائة

 

 للفحوصات التشخيصية المصنعة : التوزيع العالمي 31الرسم البياني 

 

 
 202276ي مار 7" في   FIND Diagnosis for allالمصدر: بوابة "

 

 :19كوفيد ب اإلصابةتشخيص منتجات ب المتعلقةالعالمية  المبادالت التجارية .2

إحصاءات منظمة التجارة العالمية المتعلقة التجارة العالمية، وبالرجوع إلى فيما يخص 

ت وصادرات جميع المنتجات واردا قدرت ، 77الفيروس بالمنتجات الطبية في إطار مكافحة

 في المائة 16، مما شكل زيادة بنسبة 2020ام مليار دوالر أمريكي في ع 2.343  ب الطبية

مقارنة بالعام السابق. وبلغ الحجم اإلجمالي لهذه الواردات والصادرات في النصف األول من 

مقارنة في المائة  12.4بنسبة  نموا أي ما يعادلمليار دوالر أمريكي،  1286 2021عام 

طاع من المنتجات الطبية . وبحسب المصدر ذاته، استحوذ هذا الق2020بالفترة نفسها من عام 

، مقارنة 2021ل من عام من إجمالي التجارة العالمية في النصف األو ي المائةف 6.1على 

                                                           
76  (finddx.org)FIND  -Test directory  . 
 .2021ول من عام " _تطور النصف األ19-مذكرة معلومات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في المنتجات الطبية في سياق مكافحة كوفيد   77

آسيا
783

أمريكا
315

أوروبا
412

أوقيانوسيا
12

أفريقيا
4

https://www.finddx.org/test-directory/?_disease_target=sars-cov-2
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اندالع الجائحة ، وذلك قبل 2019في النصف الثاني من عام  في المائة المسجلة 5.4بنسبة 

 مباشرة. 

 

يخص  مع زيادة عدد الحاالت المصابة المحتملة، بلغ النمو السنوي أعلى مستوياته فيماو

اللقاحات. ج إنتاالتشخيصية و الفحوصاتية، بما في ذلك المواد األساسية إلجراء اإلمدادات الطب

ل شك ، حيثقفازات، فيالحظ تركيزها الجغرافيوبالنسبة لتموين هذه العناصر، وخاصة ال

زات، من سوق تصدير القفا في المائة 86مسة موردين من الدول اآلسيوية أربعة من أكبر خ

 وجهأقنعة الانخفضت صادرات  . من جهة أخرى،في المائة 54صة استحواذ ماليزيا على حمع 

نخفاض ا، ويرجع ذلك أساًسا إلى 2020نصف األول من عام بال مقارنة في المائة 24.7بنسبة 

 األسعار.

 

ي والكواشف التشخيصية بشكل حاد ف الفحصحجم مبيعات مجموعات  ازدادعالوة على ذلك، 

 تحيث ارتفع، إلى جائحة 1*-كوفيد فيروسفي المرحلة األولى من تحول  وذلك 2020مارس 

في في المائة  54.5والكواشف التشخيصية باستمرار، ونمت بنسبة  الفحصتجارة معدات 

ف لكواشل . أما بالنسبة2020مقارنة بالفترة نفسها من عام  2021النصف األول من عام 

لسلع ا٪ من إنفاق الفرد على واردات  10ب من فقد شكلت ما يقر الفحص،ة دّ التشخيصية وعُ 

 .إلصابة بالمرضاأعلى معدل  تسجلي االقتصادات التي بالفيروس فاألساسية المتعلقة 
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ى الفصل الدراسي إل 2019: التجارة في المنتجات الطبية، من الفصل الدراسي الثاني لعام 30الجدول 

 2021األول لعام 

 القيمة )مليون دوالر أمريكي( )٪( التطورنسبة 

 2019 2020 2020 2021  19/2020 20/2021 فئة المنتج

 النصف الثاني النصف األول النصف الثاني النصف األول النصف الثاني   النصف األول  

 الصادرات

 جميع المنتجات الطبية 649 508 668 565 770 594 812 640 16,90 13,3

 معدات طبية 729 72 091 71 79 834 223 79 9,8 11

 أجهزة تهوية  131 4 201 6 7 822 655 5 89,3 -9

 أجهزة طبية 904 86 735 93 110 825 198 122 27,5 30

35 57,6 22 841 417 22 16 901 14 228 
 الفحصة د  ع  

 والكواشف التشخيصية

 قفازات مطاطية* 067 4 528 5 11 117 518 16 173,3 199

 الحقن واإلبر 4,37 4 4 507 073 5 3,1 17

 لوازم أخرى 234 64 958 66 72 783 766 77 13,3 16

 أدوية 561 278 329 299 304 265 765 349 9,2 17

12- 41,7 89 626 845 99 101 514 70 455 
منتجات الحماية 

 الشخصية

 أقنعة الوجه 009 39 486 70 66 133 078 53 69,5 -25

18 7,2 36 548 713 33  31 027 31 446 
منتجات وقائية 

 أخرى

 الواردات

 جميع المنتجات الطبية 741 519 132 578 240 609 125 645 17,2 11,6

 معدات طبية 685 73 896 72 026 83 627 80 12,7 10,6

 َمراِوحُ  211 4 479 6 471 8 356 6 101,2 -1,9

 طبيةأجهزة  029 85 847 91 022 111 013 128 30,6 39,4

73,5 67,8 29 872 24 204 17 213 14 421 
 الفحصة د  ع  

 والكواشف التشخيصية

 قفازات مطاطية* 221 4 377 5 474 10 066 17 148,1 217,4

 الحقن واإلبر 560 4 635 4 825 4 598 5 5,8 20,8

 لوازم أخرى 828 61 622 64 520 71 478 75 15,7 16,8

 أدوية 751 291 126 308 294 313 182 349 7,4 13,3

17,1- 47,1 87 302 101 897 105 262 69 276 
منتجات الحماية 

 الشخصية

 أقنعة الوجه 202 39 409 74 522 67 608 51 72,2 -30,6

15,7 14,3 35 694 34 375 30 853 30 074 
منتجات وقائية 

 أخرى

 2021النصف األول من عام  - سنويةبيانات من مذكرة منظمة التجارة العالمية نصف ال المصدر:
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  19-فحوصات كوفيدج القطاع الخاص في إنجاز إدماالممارسات الفضلى لتسهيل ثانيا: 

 تتسم بعدم اإلنصاف عالميا  19-فحص كوفيدإنجاز  قدرات. 1

صعوبة على المستوى  19-تشخيص اإلصابة بكوفيديعرف وصول المختبرات إلى شبكة 

 الفحوصاتالعالمي. ويرجع هذا الوضع إلى الصعوبات في تموين وتوريد كواشف هذه 

 متوسطة الدخل.ومعدات التشخيص والوقاية، ال سيما بالنسبة للبلدان منخفضة و

 

مؤسسة صحية عامة  503، من بين 2021بين ماي وشتنبر  أنجز 78 ا لبحثوفقوفي الواقع، 

وخاصة، موزعة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجد الصندوق العالمي 

في  39نشأة صحية في إفريقيا، حوالي م 355لمكافحة اإليدز والسل والمالريا أنه من بين 

منشأة في آسيا  60من أصل  في المائة 42 ، مقارنة بـ19-إنجاز فحص كوفيدقادرة على المائة 

هذه المؤسسات وتواجه  منشأة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 88من أصل  في المائة 44و

 الفحص. الصحية صعوبة في الحصول على التصريح والوسائل والمعدات الالزمة إلجراء 

 

راؤها التي تعتبر الطريقة المرجعية للتشخيص والتي يجب إج "،PCRلفحوصات "أما بالنسبة 

في  فقط من المؤسسات الصحية في المائة 17ت المعتمدة، فقد كشف البحث أن في المختبرا

وفير تالقدرة على  تتوفر علىفقط من المنشآت في آسيا في المائة  13و ،شرق أوروبا وآسيا

 هذه الفحوصات. بوسطة  اإلصابة بالفيروسخدمة تشخيص 

لقادرة على من المؤسسات افي المائة  7حيث أقل من  االوضع أكثر كارثيفيعد فريقيا، إأما في 

بفحوصات فيما يتعلق ". وPCRفحوصات "تتوفر على  اإلصابة بالفيروستشخيص 

لصحية من المؤسسات ا في المائة 38السريعة، تظهر نتائج البحث أن المستضدات التشخيصية 

في المائة  35تتواجد في آسيا، وهذه الفحوصات القدرة على إجراء  وتمتلكلتها الدراسة التي شم

 فقط في إفريقيا. في المائة 32الوسطى، وأوروبا الشرقية وآسيا  في

 

ى إجراء تؤكد هذه النتائج أن ثلثي المنشآت المشمولة بالدراسة في إفريقيا غير قادرة علو

ات فحوصعلى إجراء  ةغير قادرفي المائة منه  93وأكثر من ، ةالسريع اتالمستضد فحوصات

"PCR".  ذه تفشي هكما تسلط الضوء على ضعف قدرة البلدان المعنية وكذا صعوبة الحد من

 الجائحة ومختلف المتحورات المتفرعة عنها. 

 

 

                                                           
78napshot_report_fr.pdf (theglobalfund.org)s-19_2021-covid  

 

https://www.theglobalfund.org/media/11505/covid-19_2021-snapshot_report_fr.pdf
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)فحص  19-إجراء فحوصات الكشف عن كوفيدوالقادرة على  لها : المؤسسات الصحية المرخص7الشكل 

"PCR )وفحص المستضد " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذي أجراه الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا. بيانات من البحث المصدر:

 

  19-فحص كوفيد أمثلة توضيحية لمشاركة القطاع الخاص في دعم إنجاز. 2

تكون المصاريف ومتطلبات  للكشف المبكر عن الفيروس، قد من أجل وضع استراتيجية

الموارد باهظة بالنسبة للنظم الصحية، ال سيما تلك الموجودة في البلدان منخفضة الدخل. 

 الفحوصاتوتحقيقا لهذه الغاية، سيمكن إشراك القطاع الصحي الخاص من توفير إمكانية إنجاز 

أن أشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية  غير .ز النظام الصحي الوطنييتعز، وبشكل أكبر

منح ر في حواجز التنظيمية الحكومية والتأخالب قد تصطدمنية مشاركة القطاع الخاص إمكا

وضع تدابير لتسهيل دمج القطاع الصحي الخاص في هذه على التراخيص، وتحث الدول 

لممارسات لحة في هذا المجال بناءً على جرد بعض الدول الناج وتعرض الفقرة المواليةالمهمة. 

وكذلك األبحاث التي أجرتها مصالح التحقيق  ،الفضلى التي وضعتها منظمة التجارة العالمية

  لمجلس المنافسة: التابعة 

 

 بشكل أساسي  الفحوصات، تضمنت اإلجراءات الحكومية لتسريع هذه كوريا الجنوبية

( KFDAإدارة الغذاء والدواء الكورية ) في هذا السياق، قامتمشاركة القطاع الخاص. 

تشخيصية جديدة تستخدم  فحوصاتن القطاعين العام والخاص لتطوير شراكة بيبإرساء 

وقد تمت الموافقة عليها بسرعة الستخدامها في  .بشكل فوري وعاجل" PCR" تقنية

تفشي بداية منذ  من الفحوصاتالمختبرات العامة والخاصة لضمان اإلمداد الكافي 

ذات  للفحوصاتمبتكرة مرافق  على تشييد فضال عن ذلك، عمل هذه البلد .79الجائحة

                                                           
 Hirschhorn ،.L ،Smith ،JD ،Frisch ،MF & Binagwaho ،.A ،2020المصدر:  79
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مختبًرا للتشخيص،  150مركز للكشف و 600حوالي على حاليًا  . ويتوفرسعة كبيرة

 .202080منذ نوفمبر  فحص 110.000بسعة تصل إلى إنجاز 

 

 مع تغطية صحية شاملة  الفحوصات زانخراط القطاع الخاص في إنجا الهند تشجع

من تغطية  تايالند. وبالمثل، يمكن النظام الصحي في 81بواسطة التأمين الصحي الوطني

التي تقدمها المختبرات الخاصة مقابل رسوم موحدة  "RT-PCRفحوصات "جميع 

الذي يتم  داءمن األ الذين يخضعون للفحوصاتعفى المرضى ، إذ ي82لمريضيسددها ا

  التغطية الصحية المعمول بها في البالد. ق تغطيته من قبل صنادي

 

 م اعتمد النظاإذ  ،نموذجية بشكل خاص للفيروسمواجهة الدولة  ، تعتبرفي ألمانيا

 54من بين و. على تشخيص اإلصابة بالفيروسالصحي على قدرة المختبرات الخاصة 

وقد  لقطاع الخاص.ل تابعا مختبر 22، يوجد الفحوصاتتم تعبئتها إلجراء هذه  مختبر

لفحص عينة مجانية  260.000أدى التنسيق مع القطاع الخاص إلى تحليل أكثر من 

"PCR " الحالية  أنظمة الدفع ويعزى هذا العدد الهائل إلى .وحده 2020في مارس

 .فحوصات إضافيةللخدمات التشخيصية التي تم نشرها بسرعة لشراء 

 

 قصصالجائحة، أظهرت ألمانيا العديد من تفشي تجدر اإلشارة إلى أنه طوال فترة 

بالد ساهمت في تسريع تصدي المن خالل بروتوكوالت الوقاية المعتمدة والتي  النجاح

نجاز إلالقدرات الالزمة  وعلى تعتمد هذه البروتوكوالت على الفحص المبكرو للجائحة.

كل ل شخيصات)في االتحاد األوروبي، تعتبر ألمانيا رائدة في هذه الت الفحوصاتهذه 

عالم التشخيص األولى في الفحوصات حالة مؤكدة(. باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير أحد 

 وقد سعت الحكومة (.Charité de Berlinبرلين )في مستشفى شاريتيه في  للفيروس

سرع. كما إلى تعبئة المختبرات العامة والخاصة في البالد لزيادة قدرة الكشف بوتيرة أ

الذي ال يزال يحتل مكانة بارزة في  "،PCRفحص "دة في أصبحت ألمانيا رائ

 اإلستراتيجية الوطنية.

 

 2020 أبريل 2، أعلنت الحكومة في المملكة المتحدةما يتعلق باإلنتاج المحلي في في 

 100000عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفحص، مع االلتزام بإجراء ما ال يقل عن 

 الصناعة المحلية لمواجهة هذا التحدي.يوميًا، باالعتماد على فحصا ا

                                                           
80Notre monde en  -les leçons du MERS 19 : la Corée du Sud a tiré -Histoire de réussite émergente du Covid 80 

données (ourworldindata.org) 
81nly for poor (livemint.com)19 testing at private labs o-SC clarifies free Covid  
8219 in Thailand-Reimbursement for medical bills for Covid -Intellasia East Asia News    

https://ourworldindata.org/covid-exemplar-south-korea
https://ourworldindata.org/covid-exemplar-south-korea
https://www.livemint.com/news/india/sc-clarifies-free-covid-19-testing-at-private-labs-only-for-poor-11586784990810.html
https://www.intellasia.net/reimbursement-for-medical-bills-for-covid-19-in-thailand-772610
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  ،التي يتم إنجازها، انضمت المختبرات  الفحوصاتوبهدف زيادة عدد في بلجيكا

باإلضافة  فحوصات تشخيصية للفيروس،البيطرية أيًضا إلى الجهود الجماعية إلجراء 

نذ م 19من الفيروسإلى المختبرات المرجعية والمختبرات النائية، التي تختبر عينات 

 .83الجائحة اندالع

 

 النموذج األمريكي، تمكن 2020فبراير  4منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية العامة في 

التقييم من لموردين ا تمكينالجائحة من خالل  هالسريع في سياق هذ من إثبات تفاعله

من طرف الدولة،  للمواصفات المحددة وذلك اعتبارا لفحوصاتهم/الذاتي لألداء التحليلي 

إلى تطبيق إجراء "ترخيص  ذلكيرجع الفضل في وفي السوق.  عرضهاوبالتالي تسريع 

 2004عليه في عام ، الذي تم التصويت ("EUAاالستخدام في حاالت الطوارئ )

هذا اإلجراء  ساهم . حيثH1N1جائحة اندالع أثناء  2009في عام  هوأبان عن نجاعت

 .84فيه للمنتجات الصحية الجديدة التوزيع السريع والمتحكمفي 

 

  ،لعام ، طورت مؤسسات ممولة من القطاع ا2020وانطالقا من أوائل فبراير في فيتنام

خاصة بعد ذلك، تمكنت الشركات الوتم تصنيعها محليًا. ة فحوصات ما ال يقل عن أربع

تم تسريع عملية التحقق من صحة لفحص. ونتيجة لذلك، من تصنيع مجموعات ا

ر الكواشف تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مما مكن من إجراء عدد كبي

ي لتقرير منظمة التجارة العالمية الصادر ف اوفقوالخصاص.  فاديوت الفحوصاتمن 

 كامل موزعين في، من مختبرين لفحص في هذا البلدقدرة ا ، ارتفعت2022يناير  22

-يدكوف فحوصاتمختبًرا معتمدا إلجراء  360إلى  2020الد في نهاية يناير الب تراب

 51000ل  مع تجاوز سعة اإلنجاز اليومي القصوى"، RT-PCR" باعتماد تقنية 19

 فحص. 

 

  المستلزمات الطبيةلفرنسا، ووفقًا للمتطلبات األوروبية، يتطلب تسويق بالنسبة 

ومع ذلك، ومن  .CE العالمة األوروبيةشهادة الحصول على التشخيصية المختبرية 

-SARSفيروس " كافية للكشف عن فحوصاتإجراء من لمختبرات ا تمكينأجل 

CoV-2" بواسطة تقنية "RT-PCR ،"2020ماي  18المرسوم الصادر في تيح ي ،

-SARSفيروس " عنتسويق الكواشف للكشف في إطار حالة الطوارئ الصحية، 

                                                           
8319 | sciensano.be-Les laboratoires vétérinaires de Sciensano se lancent dans les tests Covid  
8419): La FDA publie une nouvelle politique pour accélérer la -Mise à jour sur le coronavirus (COVID 

disponibilité des diagnostics | FDA 

https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/les-laboratoires-veterinaires-de-sciensano-se-lancent-dans-les-tests-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-new-policy-help-expedite-availability-diagnostics
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-new-policy-help-expedite-availability-diagnostics
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CoV-2" بواسطة تقنية "RT-PCR"  والتي ال 19-عدوى كوفيد تشخيصبغية ،

 . CEتحمل العالمة األوروبية 

 

الوكالة الوطنية  لدى التصريح بذلك كاشفا حديثايتعين على المصنّعين الذين طوروا و

 85للمواصفات ا)الشهادة الذاتية( وفق باعتماد منتجاتهم شخصيا لسالمة األدوية، والقيام

بعد تكوين ملف تقني وإثبات  (، وذلكHASالمحددة من طرف الهيئة العليا للصحة )

لمنتجاتهم، والتي يجب أن يتم التحقق من صحتها من  ةالنجاعة التحليلية والتشخيصي

تقييم (. يتم CNRقبل المركز المرجعي الوطني لفيروسات عدوى الجهاز التنفسي )

ذج المكتملة واستالم العينات، مع إعطاء على طلب استالم النما اءبن فحوصاتال

أو  CE العالمة األوروبيةاآللية السريعة التي تحمل  للفحوصات والفحوصاتاألولوية 

 . 86يهافي طور الحصول عل

 

خرى، تعد وزارة الصحة الفرنسية، على غرار العديد من البلدان األإضافة إلى ذلك، 

الفحوصات المصلية وفحوصات والتحيين المنتظم لقائمة  المسؤولة عن النشر

 . تحقق من صحتها وطرحها في األسواقالتي تم ال المستضدات

 

من خالل مرسومها الصادر  ،المستضدات، سمحت فرنسا فحوصاتفيما يتعلق بأما 

ما بباستخدام عينات البلعوم من قبل جميع المهنيين الصحيين،  ،2020شتنبر  15في 

في  ،ابالمرتكزة على عينات البلعوم أو اللع هذه الفحوصات،باع وتيادلة. لصفي ذلك ا

 الصيدليات.

 

 يعد تنظيم أجهزة التشخيص أقل صرامة، حيث يقوم مصنعو في االتحاد األوروبي ،

 .87الجاري بها العمل التنظيمية شروطالمطابقة للعلى  بالمصادقة الذاتية الفحص

 

 اإلجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائبمن حيث  الممارسات الفضلى. 3

قامت العديد من الدول بإلغاء أو تأجيل  ،19-كوفيدنتيجة لحالة الطوارئ التي فرضتها أزمة 

الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الطبية األساسية وغيرها من اإلمدادات 

                                                           
  Cahier des charges définissant les modalitésالفحوصات المصلية وفحوصات المستضدات أمثلة على المواصفات لتقييم  85
-2 (has-CoV-mances des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le SARSd’évaluation des perfor

2.docx (live.com)-autotests-validation-20210331ET  sante.fr) 
86  86-vitro.pdf (solidarites-in-diagnostic-medicaux-dispositifs-validation-liste-19__plateforme-covid 
)sante.gouv.fr 
 
لتي تخصص لنفسها وفي معظم الحاالت تكون الشركة هي ا ،CE العالمة األوروبيةالذي يحمل  فحصتم إثبات االمتثال التنظيمي من خالل ال 87

 هذه العالمة. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fansm.sante.fr%2Fuploads%2F2021%2F03%2F31%2F20210331-validation-autotests-2.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__plateforme-liste-validation-dispositifs-medicaux-diagnostic-in-vitro.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__plateforme-liste-validation-dispositifs-medicaux-diagnostic-in-vitro.pdf
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خفض تكلفة المنتجات الالزمة لمكافحة على  رهذه التدابي ساعدتو بالفيروس.الحيوية المتعلقة 

 .88الجائحة، سواء بالنسبة للقطاع الصحي أو للعموم

 

في ذلك  قل نموا، بمااأل منهاومن بين البلدان التي اتخذت تدابير لتسهيل االستيراد نجد 

رائب القيمة المضافة والضعلى ضريبة ال، التي ألغت مؤقتًا الرسوم الجمركية وبنغالديش

ة من هذا الفيروس وكذلك رى المطبقة على واردات بعض منتجات الحماية الشخصياألخ

 . 19-فحص كوفيدمجموعات 

 

 امل أيضشمنتجات الطبية فحسب، بل ، فلم يشمل تخفيف الرسوم الجمركية الللهندأما بالنسبة 

فحص موعات لوازم تصنيع هذه المنتجات. وبالتالي، ألغت الهند مؤقتًا رسوم االستيراد على مج

هذا  باإلضافة إلى المنتجات الضرورية األخرى مثل معدات الحماية الشخصية من 19-كوفيد

عدات الفيروس، وأجهزة التنفس لإلنعاش وغيرها من أجهزة العالج التنفسي، فضالً عن الم

 صنيع هذه المنتجات.االولية لت

 

 ةالقيمة المضافة المطبقعلى ضريبة التم اإلعالن عن إجراء يتعلق باإلعفاء من  في فرنسا،

، وال وزارة االقتصاد والماليةمن قبل  للفيروسالتشخيصية المخبرية  المستلزمات الطبيةعلى 

 .202289يزال ذلك ساريا حتى نهاية عام 

 

يات رسوم على غرار المملكة العربية السعودية والوال، تم تأجيل أداء الفي بلدان أخرى

لطوارئ االة يوًما لبعض الرسوم والضرائب خالل ح 90المتحدة، بعد تأجيل الموعد النهائي ب 

 الجائحة. الوطنية الناجمة عن 

 

خيصية لتشا الفحوصاتالقيمة المضافة خدمات على ضريبة العفى من فت لسويسرا،أما بالنسبة 

 ن، من بينهم أطباء ومختبرات وصيدليات وغيرها. طرف المهنيالمنجزة من 

 

  .19-كوفيد فحوصات بإجراء المتعلقة التدابير ةمقارن ثالثا:

تشخيص المختبرات الخاصة لالنضمام إلى شبكة  المفروضة علىالشروط  عنأمثلة . 1

  19-اإلصابة بكوفيد

في إطار هذه الدراسة، وبالنسبة مجلس المنافسة التحقيق بحسب البحث الذي أجرته مصالح 

يرتبط الترخيص للمختبرات الخاصة بإنجاز ، بية المشمولة بالدراسة الوثائقيةللدول األورو
                                                           

لوصول إلى المنتجات مذكرة إحاطة لمنظمة التجارة العالمية "التدابير التجارية التي يستخدمها أعضاء منظمة التجارة العالمية لتسريع ا 88

 . 19-كوفيدوالخدمات الطبية األساسية في سياق 
 -19دكوفيللقاحات الخاصة بـ الفحص وا فحوصات٪ على 0بيان صحفي من وزارة المالية الفرنسية: معدل ضريبة القيمة المضافة  89
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باشتراط حصرا استغالل نشاط المختبر وفقا للنصوص التنظيمية الجاري  19-فحوصات كوفيد

ويتم النظر في المتطلبات المحددة المتعلقة بتصميم المختبر الراغب في  بها العمل في كل بلد.

الخصائص المتعلقة باختيار  تحددفي حاالت معينة. باإلضافة إلى ذلك،  الفحوصاتإجراء 

بلدان ال منتجات التشخيص من قبل السلطات المختصة من خالل مواصفات مبينة في أغلب

 لبدان التالية: ويتعلق األمر باالمشمولة بالدراسة. 

 

 المملكة المتحدة

فيروس باإلصابة في إجراء تشخيص  على المختبرات الراغبة تعينللمملكة المتحدة، ي بالنسبة

ضعتها وبعض المعايير الدنيا التي  عبر اإلنترنت مع وجوب احترام التصريح بذلك 19-كوفيد

 يتم إجراؤه:الذي س الحكومة. وتختلف هذه الشروط المتطلبة حسب نوع التشخيص

 " فحصPCRالمرض؛  لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض " بالنسبة 

 " فحصPCR" ؛اليوم الثاني لألشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا من بلد آخر في 

 " فحصPCRمن  اليوم الثاني واليوم الثامن لألشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا " في

 ؛ بلد آخر

 " فحصPCR " بعد السفر الدولي.إلنهاء الحجر الصحي 

 

ترنت من طرف كجزء من التدابير الوقائية التي فرضتها الجائحة، يتم االعالن الذاتي عبر االنو

-كوفيدت مختبرات القطاع الخاص في المملكة المتحدة الراغبة في االنضمام إلى شبكة مختبرا

جاوز مدة الة ال تتمع اإلشارة إلى التزامها وامتثالها للمتطلبات المفروضة. في هذه الح 19

  النشاط التشخيصي. الشروع في مزاولةالجهات المختصة يومين للسماح بموافقة 

 

 سويسرا

 العالجية، ينص القانون السويسري المعهد السويسري للمواد حسبو، 90سويسرا فيما يخص

 ،الميكروبيولوجيةوجوب توفر المختبرات الراغبة في إجراء التحليالت  على المتعلق باألوبئة

على تصريح تشغيل من السلطة المختصة  ،أو استبعاد األمراض المعدية من أجل الكشف

"Swissmedic». ينطبق هذا  ،للقانون المذكور أعاله وقانون مختبرات األحياء الدقيقة اوفقو

 الفحصمن  التي تشكل جزءااإلطار القانوني أيًضا دون قيود على التحليالت الميكروبيولوجية 

بغض النظر عن الطريقة أو التقنية  19-كوفيد الكتشاف إصابة حالية أو سابقة بفيروس

من قبل الصيدليات أو األطباء  الفحوصاتإجراء هذه  عليه، ال يجوزو الفحص.المستخدمة في 

عالوة على ذلك، من القانون المذكور أعاله.  16متوفرين على تصريح بموجب المادة ال غير

                                                           
  9019 en Suisse (swissmedic.ch)-Cadre juridique des tests COVID  

 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/rahmenbedingungen-covid-19-testung.html
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مختبرات ال ، والتي يقتصر إجراؤها على19-تثناءات فيما يتعلق بفحوصات كوفيدال توجد اس

 يه أعاله، يمكن للمختبرات المرخصنفس المرسوم المشار إل . وطبقا لمقتضياتالمعتمدة فقط

فقط استخدام مجموعات التحليل والمعدات والكواشف التي تتوافق مع المرسوم الخاص  لها

مع  فحوصاتجب أن تتوافق هذه الي كما (RS 812.213, ODim) المستلزمات الطبيةب

من أجل طرحها  ، CE/98/79وتحملها بالمعنى المقصود في التوجيه  CEالعالمة األوروبية 

الشركة المصنعة أو ت إذا كان "Swissmedicيتعين تبليغ "، كما .في السوق السويسري

  (.ODim( 2) 6المسجل في سويسرا )المادة  مكتبهيتوفر على الممثل المعتمد في أوروبا 

وم على أساس المرس المسؤولة عن التفتيش المنتظم لهذه المختبرات "Swissmedicوتعد "

تصريح  تتوفر علىالتي  الخاص بمختبرات األحياء الدقيقة، وتنشر بانتظام قائمة المختبرات

 . 19-للقيام بفحوصات كوفيد

 

 فرنسا 

مارس  9من  ابتداء 19-فحوصات كوفيدفي فرنسا، تم السماح للمختبرات الخاصة بإجراء 

مع األخذ في االعتبار مخاطر العدوى التي يمكن أن تنشأ في حالة تدفق كبير من  202091

 العينات المنزلية من البداية.أخذ وقد سمحت الدولة ب .المرضى من اجل العينات المختبرية

 

في إنشاء مواقع ألخذ العينات خارج المختبر  ، يتعين على المختبرات الراغبةباإلضافة إلى ذلك

إطار الفحص  فيوحدة متنقلة ( االمتثال للمواصفات المتعلقة بتركيب …)خيمة، منشأة متنقلة

 بضرورة الحصول على ،بشكل خاص ،92تتعلق هذه المواصفاتو الفيروس.للكشف عن 

لتنظيم الطرق العامة، وكذلك تنظيم دائرة  ترخيص المقاطعة المسؤولة عن الجوالن والطرق

المسبق واإلرسال الرقمي لمعلومات المريض إلى المختبر ذي  أخذ العينات على أساس التحديد

 الشروط المتعلقة بالمواد البشرية. ال يجب إغفالالصلة. كما 

 

 مركزتة تجيا الطبية في فرنسا مقسم بين مختبرات مستقلتجدر اإلشارة إلى أن قطاع البيولوو

ات مستشفيتابعة لموقع ألخذ العينات(، ومختبرات  4000مبنى مستقل يضم  502في المدن )

 120( وCHU ،CHلقطاع العام )مختبر تابع ل 500مدمجة في مؤسسات الرعاية الصحية، و

 مختبر تابع للقطاع الخاص. من 

 

لجيكا، تتم المرحلة التحليلية للعينات في منصات مجهزة بتقنيات عالية ألمانيا وب وغلى غرار

تتيح هذه المنصات إمكانية ومنصة(.  800)حوالي  "PCR"لتحليل العينات بواسطة تقنية 

                                                           
91  19 : les laboratoires de ville s'y mettent (francetvinfo.fr)-Tests de dépistage du Covid  
92  sante.gouv.fr)-delocalisee.pdf (solidarites-structure-pcr-19__rt-covid 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tests-de-depistage-du-covid-19-les-laboratoires-de-ville-s-y-mettent_3860667.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-structure-delocalisee.pdf
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ترشيد الموارد البشرية، وتقليل مصاريف الكواشف والمواد االستهالكية، وتحسين إمكانية 

 .93نتائجالتتبع بشكل مستمر وتحسين عرض ال

 

، " أسبوعياPCRفحص "مليون  1.6جزت المختبرات الفرنسية ما يعادل زيادة على ذلك، أن

 فحوصات المستضدات٪ في القطاع العام. وتمثل 20٪ في القطاع الخاص و80 موزع على

 . 2021الفحوصات المنجزة في أبريل ٪ من 25 إلى 15من 

 

 تونس

-RTفحص "في تونس، أعلنت الوزارة المشرفة على ترخيص المختبرات الخاصة إلجراء 

PCTالمصادقة على هذا  تمتو. 2020في يوليوز  19-" والكشف عن فيروس كوفيد

 . وتعد الجهة المسؤولة عن دراسةوزارة الصحةل تابعةمستقلة  من قبل لجنة تقنية الترخيص

المواصفات الموضوعة في هذا السياق،  بعد التحقق من المطابقة مع ومنح موافقتهاالملفات 

أن  غيرالفحص الطبي.  بإنجاز هذاواإلجراءات الوقائية المتعلقة  وكذلك الشروط التقنية

على معلومات دقيقة بشأن الشروط المطلوبة بموجب  المجلس لم تتمكن من الحصول مصالح

 .94هذه المواصفات

 

، سمحت وزارة الصحة التونسية باستخدام 2021يونيو  10ه اعتباًرا من وتجدر اإلشارة إلى أن

المستضدات السريعة، باإلضافة إلى مختبرات التحاليل الطبية الحيوية، والعيادات  فحوصات

األخير هذا يؤكد . و202195 ماي 31الصحفي الصادر في  البالغالطبية والصيادلة من خالل 

مة البيولوجية واألمن البيولوجي )التحكم في دائرة المريض، على شرط االمتثال لتدابير السال

وارتداء معدات الحماية الشخصية، وتهوية منطقة أخذ العينات واالمتثال لدائرة النفايات(. كما 

=  ادينار 20ريعة في القطاع الخاص )الس إلجراء هذه الفحوصاتتم تحديد السعر األقصى 

 يورو( بموجب هذا القرار الوزاري. 6.13

 

 فحوصات التشخيص الذاتية اعتماد . 2

 أداة باعتبارها، 19-فحوصات التشخيص الذاتية المتعلقة بفيروس كوفيدمنها ألهمية  وعيا

فحص للكشف عن الحاالت التي ال تظهر عليها أعراض، سمحت العديد من البلدان بتسويق 

التنظيمية  ا للشروطوفقو، سواء عن طريق مسحة األنف أو اللعاب، الفحوصاتهذا النوع من 

                                                           
93Site du CHU de Poitiers  -Episode 1  –Plateau technique de biologie médicale : des améliorations en cours  
)poitiers.fr-chu( 

9419: Un comité technique examinera la validité des laboratoires privés voulant réaliser le test de -Covid 
African Manager -PCR -diagnostic RT 

95  19: Un comité technique examinera la validité des laboratoires privés voulant réaliser le test de -Covid
African Manager -PCR -diagnostic RT 

https://www.chu-poitiers.fr/plateau-technique-de-biologie-medicale-des-ameliorations-en-cours-episode-1/
https://www.chu-poitiers.fr/plateau-technique-de-biologie-medicale-des-ameliorations-en-cours-episode-1/
https://africanmanager.com/covid-19-un-comite-technique-examinera-la-validite-des-laboratoires-prives-voulant-realiser-le-test-de-diagnostic-rt-pcr/
https://africanmanager.com/covid-19-un-comite-technique-examinera-la-validite-des-laboratoires-prives-voulant-realiser-le-test-de-diagnostic-rt-pcr/
https://africanmanager.com/covid-19-un-comite-technique-examinera-la-validite-des-laboratoires-prives-voulant-realiser-le-test-de-diagnostic-rt-pcr/
https://africanmanager.com/covid-19-un-comite-technique-examinera-la-validite-des-laboratoires-prives-voulant-realiser-le-test-de-diagnostic-rt-pcr/
https://africanmanager.com/covid-19-un-comite-technique-examinera-la-validite-des-laboratoires-prives-voulant-realiser-le-test-de-diagnostic-rt-pcr/
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 هذه الفحوصاتيوضح الجدول أدناه الشروط الرئيسية الستخدام ووالتقنية الوطنية المحددة. 

 : بعض الدول األوروبيةفي 

 ات.الذاتية في ألمانيا في المتاجر والصيدليات وبعض متاجر التخفيض الفحوصاتتتوفر 

 

 ألمانيا

 

لى عشرة فما فوق إجراء ما يصل إ سنة 10البالغين ، يمكن لألشخاص 2021يونيو فاتح ابتداء من 

 يص.ذاتية مجانية لكل شخص شهريًا عبر جميع الصيدليات المشاركة في برنامج التشخ فحوصات

 . 1202مجانية للصيدلية حتى أكتوبر الذاتية ال الفحوصاتتم تمديد إصدار 

 النمسا

 

اعية لوزارة الصحة والشؤون االجتم اية تصريحوكالة تنظيم األدوية والمنتجات الصحأصدرت 

مرضى والتي يمكن استخدامها من قبل ال ،19-الفحص الذاتي لكوفيدللسماح باستخدام مجموعة 

ن أي مكان مجتمعي آخر مثل مكا الذين ليس لديهم خبرة في مجال الكشف في المنزل أو في

 العمل.

المملكة 

 حدةالمت

 

 

لألنظمة المعمول بها. كما يجب أن  وطريقة استخدامها 19-الفحوصات الذاتية لكويفدتخضع 

كما هو  تقديمها للعموم قصدالمعنية مع المتطلبات المنصوص عليها  الفحوصاتتتوافق 

الذاتية المستجيبة لهذه  وتوزع الفحوصات(. 4، الفقرة 24)المادة  3منصوص عليه في المرسوم 

وأضحت (. 96OFSPالمتطلبات من قبل المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة )

متاحة في الصيدليات منذ  ،OFSPالتي تم التحقق من صحتها واعتمادها من قبل الفحوصات، 

، لم 2021أكتوبر فاتح منذ و. 2021يونيو  26وعبر قنوات البيع األخرى منذ  2021أبريل  7

الفحوصات عفى هذه ال تكما من قبل الحكومة الفيدرالية.  الذاتية قابلة للتفاوض الفحوصاتتعد 

الصحي كما هو الشأن بالنسبة للفحوصات التأمين  هاال يغطيو ،القيمة المضافةعلى ضريبة المن 

 . 19-التشخيصية األخرى المتعلقة بفيروس كوفيد

 سويسرا 

ة العليا الذاتية في فرنسا عن طريق مسحة األنف من قبل الهيئ الفحوصاتتمت الموافقة على 

 أبريل 12الصيدليات الفرنسية منذ  وشرع في بيعها من قبل 2021مارس  15للصحة في 

اض . ويوصى بها لألشخاص الذين ال يعانون من أعرويحظر شراؤها عبر االنترنيت. 2021

ن عذاتي إيجابي  فحص مستضدأي نتيجة يجب بعد ذلك تأكيد سنة.  15تزيد أعمارهم عن و

 ". RT-PCRإجراء فحص "طريق 

ى والمعفيورو،  4.20بسعر الوحدة البالغ  الفحص الذاتي حدد سعر، 2021مايو  16منذ و

 من أية ضريبة. 

بشأن  2020 شتنبر 18معة أصدرت الهيئة العليا للصحة رأيًا إيجابيًا يوم الجإضافة إلى ذلك، 

حيث يمكن استخدامها من طرف  ،19-كوفيدلعاب في فحص فيروس ال فحوصاتاستخدام 

 األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

 

 فرنسا

 

وبدون  2021مارس  13من  ابتداء 19-لكوفيدالذاتية الفحوصات أذنت الحكومة البرتغالية ببيع 

ي فللبيع بشكل ملحوظ في الصيدليات، وفقًا لمرسوم نشر  وتعرض هذه الفحوصاتوصفة طبية. 

 الجريدة الرسمية.

 البرتغال

 

                                                           
    19-tests CovidInformations techniques sur les (admin.ch)المتاحة على "،ظر "القائمة البيضاءان 96
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html
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الموافقة  نحتتولى هيئة مكلفة بم. و2020الذاتية منذ شتنبر الفحوصات تمت الموافقة على بيع 

 . CEالفحوصات قصد الحصول على العالمة األوربية على هذه 

 بلجيكا

 

ن تسويق يمكوالذاتية لالستخدام المهني.  الفحوصاتتبليغ السلطة المختصة الستيراد يتعين 

ن طرف للمستهلكين من أجل استخدام المنزلي إذا تم إصدار شهادة موافقة م الفحوصاتهذه 

 الفحص. الهيئة التي قامت بتقييم 

 

 فنلندا

 

بقة والذي خضع لتقييم المطا - CEالذاتي الحاصل على العالمة األوروبية  الفحصعرض يتم 

 الحاجة إلى الحصول على موافقة أخرى. دون اإليرلندية بحرية في السوق -المناسب 

 إيرلندا

 

هة من طرف ج CEالعالمة األوروبية الذاتية في الدنمارك الحصول على  الفحوصاتتتطلب 

 الذاتي بشكل قانوني في االتحاد األوروبي. لفحصخاصة للشركة المصنعة لتسويق ا

 الدنمارك

 

 

  . نبذة عن األسعار المطبقة من طرف كل دولة 3

الم، اختالفا ملحوظا في جميع أنحاء الع 19-فحوصات الكشف عن فيروس كوفيدتختلف أسعار 

 اوزتتج أن مرتفعة يمكن اأسعار تطبق ودول اخرى تامة مجانية د فحوصاتدول تعتمإذ ثمة 

ر ليس وقد تختلف األسعار أيضا حسب مكان إجراءها، مثال سعر إجراءها بالمطا يورو. مائة

 بنفس سعر إجراءها بالمختبر. 

 

 دة من أسعارمع إمكانية االستفا بالفحصللقيام عن بعد في بعض البلدان، مثل كندا، يتم الحجز 

  في آن واحد. جيدة إذا قامت مجموعة من األشخاص بالحجز

 

-دفحوصات كوفيسياسات توفير في السابق وقد قامت بعض الدول األوروبية، بعد أن نفذت 

 ، بإنهائها بصفة تامة مؤخًرا وذلك بهدف تشجيع التطعيم. بشكل مجاني 19

 

 ٪ من قبل صندوق التأمين الصحي100بنسبة  الفحوصات، تمت تغطية 2021قبل أكتوبر 

جب وي 2021أكتوبر  15عتباًرا من لفحوصات ااد تكاليف يسدالشروع في تتم واألولي. 

 دفع تكاليفها من طرف:

  ن(.)تطعيم كامل إال في حالة القاصري الفيروساألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد  -

 األشخاص بدون وصفة طبية )إال إذا كانوا في إحدى الحاالت المذكورة أدناه( -

  النساء الحوامل -

مكان ، واليوم والالفحص، والمهني الذي أجرى لفحصوفقًا لنوع ا لفحوصاتتختلف أسعار ا

 (.المكتب، إلخالذي يتم إجراؤه فيه )األسبوع / األحد، المنزل / 

في  يورو 2يورو للوحدة في الصيدليات )أقل من  5.20الذاتية  الفحوصاتتكلفة  -

يورو عند إجرائها تحت إشراف أخصائي رعاية  12.90السوبر ماركت(؛ 

 .صحية

يورو لنتيجة يتم إرجاعها  46.80يورو ) 40تكلفة فحص اللعاب في المختبر  -

 خالل نصف يوم من أخذ العينة(.

 فرنسا
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تبرات تفاعل البوليميراز المتسلسل البلعومي، التي تجريها مخ لفحوصاتبالنسبة  -

 يورو. 43.89 فيالسعر المرجعي يحد البيولوجيا الطبية، 

 يورو في المتوسط. 22السريعة لفحوصات تبلغ تكلفة ا -

 5يوانًا )حوالي  40المقاطعة ويمكن أن يصل إلى  حسب "PCRفحص "يختلف سعر 

عر السيتراوح  ،يورو(. في مستشفى خاص 34يوانًا في اآلخرين )حوالي  270يورو( إلى 

 يورو. 75الى  50بين 

 الصين

 راند 850 من في القطاع الخاص" PCRفحوصات "، تم تخفيض تكلفة 2021في ديسمبر 

، بعد اتفاق لجنة المنافسة فحصيورو( كحد أقصى لكل  27) راند 500  يورو( إلى 47)

 .97الذي تم التوصل إليه مع المختبرات الخاصة الرئيسية

 جنوب افريقيا

 2021أكتوبر  11المجانية لجميع المواطنين األلمان في  198-فحوصات كوفيدتم تعليق 

من أجل تشجيع التطعيم. بعد هذا التاريخ، أعلنت الدولة مرة أخرى  2021نوفمبر  12حتى 

 .98أن الفحوصات ستبقى مجانية بغض النظر عن تطور حالة التطعيم

 ألمانيا

فحوصات البيولوجيا الجزيئية، و فحوصاتتكاليف  غطيةيتم تتعتبر الفحوصات مجانية، و

وفحوصات  ،االستخدام المتخصص السريعفحوصات المناعية للمستضدات، و المقايسة

وكذلك الخدمات "، SARS-CoV-2" مناعية لألجسام المضادة ضد فيروسال المقايسة

المرتبطة بها من قبل الحكومة الفيدرالية لألشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة في 

 19.99100كوفيد  3من المرسوم  6ق الملح

 سويسرا

في ( PCR) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خفض وتوحيد سعر الفحص المخبري

، الفحصدرهماً، مع إلزام إبالغ نتائج  50جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، إلى 

 101 .2021غشت  31. اعتباًرا من ئهساعة من إجرا 24خالل 

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

دوالًرا  120، تختلف التكاليف حسب المختبر. وهي تتراوح بين "PCRلفحص " بالنسبة

 .102دوالر كندي 185هو  الفحص المصليدوالًرا كنديًا.  215و

 كندا

 

                                                           
97 Covid-19 : l’Afrique du Sud réduit le prix des tests PCR (sudouest.fr) 
98  Covid: l’Allemagne réintroduit des tests gratuits pour lutter contre la hausse des contaminations (lavenir.net) 

 
99 RS 818.101.24 - Ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-
19) (Ordonnance 3 COVID-19) (admin.ch) 

ي إنهاء الحجر ، واألشخاص الذين يرغبون فوالمخالطين لألشخاص الذين تظهر عليهم األعراض،  19كوفيدالتشخيصية لـ الفحوصات سوى تكلفة  تتحمل 100

م تقدي بلد إقامتهم،دخول  واألشخاص المقيمين في الخارج الذين يعملون أو يتلقون تدريبًا في سويسرا، شريطة أن يكون ذلك مطلوبًا، عند مبكر،الصحي في وقت 

ند دخول البلد ، األشخاص المقيمين في سويسرا الذين يعملون أو يخضعون للتدريب في الخارج، شريطة أن يُطلب منهم، عSARS-CoV-2 لفحصنتيجة سلبية 

ع تطبيق بواسطة م سريع SARS-CoV-2 فحصبعد نتيجة إيجابية ل سويسرا. يتم توفير التغطية أيًضا من قبل SARS-CoV-2 فحصلاألجنبي، تقديم نتيجة سلبية 

 ذاتي أو بعد نتيجة إيجابية لتحليل تجميع البيولوجيا الجزيئية.فحص محترف أو 

من  ،3الفقرة.  ،54. المادةيها في حمل التكاليف فقط إذا تم تقديم الخدمات من قبل الموردين التاليين: األطباء والصيادلة والمستشفيات والمختبرات المشار إلم تيت

الذين لديهم إذن  ،OAMal ،2الفقرة.  ،54( ومختبرات المستشفيات المشار إليها في المادة. OAMalبشأن التأمين الصحي ) 1995يونيو  27المرسوم الصادر في 

يرها الكانتون أو بموجب التي يدص الفح ومراكز المساعدة،والرعاية المنزلية ومنظمات  االجتماعية،والمؤسسات الطبية  ،LEp ،1الفقرة.  ،16. مادةعمالً بال

 واليتها.

 
  )ittihad.aeal(صحيفة االتحاد -تعلن تخفيض وتوحيد سعر فحص كورونا على مستوى الدولة « الصحة »101
102Combien coûte un test PCR pour le coronavirus ? (mondassur.com)  

https://www.sudouest.fr/international/afrique/covid-19-l-afrique-du-sud-reduit-le-prix-des-tests-pcr-7328775.php
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211112_01635148/covid-l-allemagne-reintroduit-des-tests-gratuits-pour-lutter-contre-la-hausse-des-contaminations
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/fr
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4216923/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4216923/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.mondassur.com/fr/vos-news/votre-sante-en-voyage/combien-coute-un-test-pcr-pour-le-coronavirus/
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السريعة التي يتم  " والفحوصاتPCRفحوصات "يوضح الرسم البياني أدناه خريطة ألسعار 

حسب  جوهرياإجراؤها في بلدان مختلفة باليورو، ويؤكد أن هذه األسعار تختلف اختالفًا 

 :103الدولة

 

 التي يتمالسريعة  " والفحوصاتPCRفحوصات ": خريطة ألسعار 32الرسم البياني 

 إجراؤها في بلدان معينة باليورو

 
 المصدر: معلومة تم العثور عليها انطالقا بحث قامت به مصالح المجلس – يوليو 2021.

 

 

 

  

                                                           
103Parisien Le -19 en Europe -PCR et antigéniques... pays par pays, combien coûtent les tests Covid  

https://www.leparisien.fr/societe/pcr-et-antigeniques-pays-par-pays-combien-coutent-les-tests-covid-19-en-europe-01-07-2021-UBBENRALHJH65BF2KVQC5PY6S4.php
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 والتوصيات الرئيسيةلخالصات الفصل الرابع: ا

 الرئيسية أوال: الخالصات

السريع  ألنه يتيح التعرف تفشيهأن الكشف عن الفيروس يلعب دوًرا رئيسيًا في منع  ريبال 

 الفحصة، يعد لمنظمة الصحة العالمي اوفقوتنفيذ تدابير الصحة العامة. وعلى األفراد المصابين 

 . ويشكلالشامل والمنهجي، الذي يسترشد بأهداف المراقبة، أمًرا ضروريًا الحتواء الجائحة

 . صادومضرة باالقتواسعة النطاق  إغالقتكرار عمليات  فاديالطريقة الوحيدة للبلدان لت

 

ا اص دوًرا حاسًما في مواجهة األزمة الصحية التي فرضتهفي المغرب، لعب القطاع الخ

التصدي لزيادة الطلب على خدمات التشخيص، مما وضع المنظومة الصحية و، الجائحة

 فيق االنخراط السريع للقطاع الخاص في هذا السيا ساهمالوطنية تحت الضغط. وبالتالي، 

قطاع عة من القيود فرضت على الغير أن مجمودعم القطاع العام في المعركة ضد الجائحة. 

 ارتفاع تكلفة تقديم خدمات الكشف عن هذا الفيروس. الخاص أفضت إلى 

 

في سوق  وضعية المنافسةمبادرة مجلس المنافسة إلجراء دراسة حول  تندرجوبالتالي، 

يات لعملرغبته في تقديم تشخيص دقيق وتحليل للوضع التنافسي  في إطار 19-فحوصات كوفيد

ما بعد ال سي، الطبية في المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية اإلصابة بالفيروستشخيص 

 قرار تسقيف األسعار من قبل الحكومة. 

 

فاعلة الجهات المع  بتنسيق ثمرة مجود عمل أنجزوتعد المالحظات الناتجة عن هذه الدراسة 

 تقييم المعبر عنها، فيالمتدخلة في هذه السوق، وساهم، استنادا إلى مختلف وجهات النظر 

 انطالقا من، في السوقين القبلية والبعدية 19-فحوصات كوفيداإلطار التنظيمي لسوق 

بية، النصوص والتشريعات المنظمة إلطار التشريعي لعمليات تسجيل الكواشف والمعدات الط

إلصابة ا وولوج مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية التابعة للقطاع الخاص إلى سوق تشخيص

 . 19-بفيروس كوفيد

 

  ساهمت هذه الدارسة في التوصل إلى الخالصات التالية: وبالتالي، 

 

 نظام صحي وطني يعتمد على سالسل اإلنتاج واإلمداد العالمية. 1

لمنظومة أن ا ظهر، ي19-تفشي جائحة كوفيدذلت الحتواء التي ب الحميدةعلى الرغم من الجهود 

ناعة ص غياببقدرات محلية متواضعة، وذلك بسبب  تهامستعدة لمواجهية الوطنية لم تكن الصح

 محلية واسعة النطاق من الكواشف والمعدات التشخيصية.
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ات على الرغم من األهمية القصوى لمجال تشخيص األمراض المعدية والصناعوفي الواقع، 

إن المغرب عالمي، ف المتعلقة بها، ومستوى االبتكار الملحوظ الذي عرفه هذا المجال على نطاق

 بالكاد يملك ثالثة مصانع على المستوى الوطني.

 

ية أخرى خالل فترات الذروة، ومن ناح اتوقد نتج عن هذا الوضع، من ناحية، انقطاع اإلمداد

فسر التشخيصية، وهو ما ي فحوصاتالزيادة في أسعار هذه المنتوجات، وال سيما كواشف ال

 .تشخيص اإلصابة بالفيروسبعض المختبرات الخاصة لشبكة انضمام نسبيا، رفض 

 

محليين ، عرف المغرب المساهمة الفعالة للمصنعين الفي ذروة تفشيأنه إلى تجدر اإلشارة و

يص كإنتاج خاصة فيما يتعلق بإنتاج بعض المواد االستهالكية المستخدمة في سياق إجراء التشخ

ن مكذلك  وتمكنت البالدمغربي مائة بالمئة.  "PCRوفحص "األقنعة وأدوات أخذ العينات 

 العديد من البلدان األوروبية بأقنعة ومعدات واقية.  إمداد

 

 بشكل سريع  19-كواشف تشخيص اإلصابة بكوفيدإطار تشريعي يعيق تسويق . 2

ن ضم بهاالمتعلقة  المستلزمات الطبيةو 19-بفحوصات كوفيديتم تسويق الكواشف الخاصة 

كات التي إطار تشريعي يحدد متطلبات الصحة والسالمة األساسية التي يجب أن تلتزم بها الشر

وزارة  دىذه الشركات، التي يجب التصريح ليمكن لهوتقوم بتصنيع واستيراد هذه المنتوجات. 

ي ، الحصول على شهادة تسجيل الكواشف التي سيتم طرحها فالصحة والحماية االجتماعية

رة ال شهًرا، وكذلك بالنسبة للمستلزمات الطبية خالل فت 12ي غضون فترة أقصاها السوق ف

 تتجاوز ستة أشهر، اعتمادًا على القوانين المعمول بها.

 

بسبب بعض  عراقيب 19-كواشف فحوصات كوفيدتسويق  واجهت عملية، خالل تفشي الجائحة

ذه وتخص ه المستمع إليها.والجمعيات المهنية  رصدها جل الجهات الفاعلةالمشاكل التي 

اشف المشاكل التأخيرات المسجلة بشكل أساسي، إما في إجراءات منح شهادات التسجيل لكو

أو فيما يتعلق بتصريح الشركات لدى الوزارة المكلفة بالصحة كشركة  19-فحص كوفيد

 مستوردة للكواشف. 

 

تنظيمي  قوية بشأن االفتقار إلى إجراء تقاداتمحط اناإلطار التشريعي الحالي أيًضا وشكل 

المة، مثل واضح للكواشف الجديدة المنتجة محليًا، والتي يمكن أن تتضمن معايير األداء والس

 ءوالدوا الغذاء إدارة طرف من الممنوحة التسجيل شهادة أو CE األوروبية العالمة شهادة

 تها من قبل السلطات المختصة. إلى مسار التحقق من صح باإلضافة (،FDA) األمريكية
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كما  .سواقولوج إلى األتعيق الاإلطار القانوني الحالي عدة حواجز تنظيمية يتضمن وبالتالي، 

 الشبكة وند، مما حال 19-بتفشي فيروس كوفيدأنه لم يتم تكييفه مع الوضع االستثنائي المرتبط 

د من وبالتالي الح بالفيروس،اإلصابة الوطنية لتصنيع واستيراد وتوزيع منتوجات تشخيص 

 لتطويق تفشي الوباء. الجهود التي تبذلها السلطات 

 

 19-كوفيد فحوصاتلمنتوجات  تتسم بنسبة عالية من التركيزسوق استيراد . 3

ود هيمنة عدد محدب تتسم 19-استيراد كواشف فحوصات كوفيد سوق بنيةأظهرت الدراسة أن 

في  25على حصة  استحوذتالتي ، "MASTERLABشركة " في طليعتهامن الشركات، 

 القائمة على الفحوصاتيخص  فيما 2021 في المائة في 39ووصلت إلى  2020 في المائة

 IM، فقد سجلت شركة "لفحوصات المستضدات البيولوجيةأما بالنسبة  ".PCRتقنية "

ALLIANCE لمائة في ا 86إلى  2020في  في المائة 73" زيادة في الحصة السوقية من

 ٪.4أي بزيادة قدرها ، 2021 أكتوبر عند متم

 

ركة ش 13تستحوذ ، حيث بنسية عالية من التركيزسوق أدوات ومعدات التشخيص أيًضا  تسمتو

 . 2021في المائة عند متم أكتوبر  53و 2020في المائة في  55على حصة سوقية بلغت 

 

هر في األش 19-كوفيد ب اإلصابةتسعة وستون مختبراً خاصاً إلى شبكة تشخيص  امنضم. ا4

 تسقيف أسعرا الفحوصاتالثالثة التي أعقبت قرار 

 19-فيدص اإلصابة بفيروس كوالمتعلقة بالولوج إلى شبكة تشخي أتاح تحيين دفاتر التحمالت

ات ، والتي تضم المختبربالفحوصات جميع المختبرات الخاصة إمداد، تعميم 2021في غشت 

 المستشفيات الخاصة. وت الطبية وجية الطبية والعياداالخاصة للتحاليل البيول

 

ى شبكة مختبرا خاصا جديدا إل 69التي قدمتها الوزارة الوصية عن التحاق  المعطياتكشفت و

عقب و في المائة، 41بزيادة قدرها  2021بين شتنبر ونونبر خالل الفترة الممتدة  التشخيص

 السريعة لفحوصاتهذه المختبرات استخدام ا فضلت. والفحوصاتقرار تسقيف أسعار صدور 

ادة ال تزال تتطلب موارد مالية مهمة إضافة إلى إع" RT-PCRلكون تقنية "بشكل أساسي، 

 تهيئة المختبرات.  

 

هوي من حيث ملحوظة على المستوى الج فوارقكشفت الدراسة عن وجود عالوة على ذلك، 

سوق خدمة وال تزال ي تم إجراؤها. الت فحوصاتوعدد ال لها عدد المختبرات المرخص

 في المائة 82 ستحوذ على، تجهاتلقطاع الخاص منحصرة في أربع ا في 19-فحوصات كوفيد

  لها.  مختبرات الخاصة المرخصلل من العدد اإلجمالي
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 من طرف الحكومة 19-كوفيد فحوصاتتسقيف أسعار من هوامش ربح كبيرة بالرغم . 5

 أظهرت الدراسة أن المختبرات الخاصة تواصل تحقيق هوامش ربح معقولة على الرغم من

د المختبر وعد تختلف هذه الهوامش حسب نوعو .19-فحوصات كوفيدتسقيف الحكومة ألسعار 

 التي تم إجراؤها واختيار االستثمار المعتمد من طرف كل مختبر. الفحوصات

 

الصافية  أظهرت الحسابات التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن قيمة النتائجكما 

ينجز  ألف درهم، إذا كان المختبر 952السنوية للمختبرات الخاصة يمكن أن تبلغ أكثر من 

جميع  مليون في حالة إجراء 1.7وتصل هذه القيمة إلى أكثر من  .التقليدي فقط "PCRفحص "

 . من طرف نفس المختبر الفحوصاتأنواع 

 

 مجلس المنافسة  توصياتثانيا: 

 تشخيصيةلكواشف العلى سالسل التوريد العالمية ل ةمن اعتماد السوق المحلي . الحد1

 19-فيروس كوفيدالمتعلقة ب

 19-فيدكوالدروس التي يمكن استنتاجها من األزمة الصحية المرتبطة بجائحة  يتمثل أحد أهم

ة رية والماديعلى الموارد البش يتوقف أساساتحسين المنظومة الصحية الوطنية  في كون

 السبيل الوحيد لضمان سيادة المغرب في هذا المجال.إذ يشكل الخاصة ببلدنا، 

 

سريعة مثل كوريا الجنوبية أظهرت الجائحة بروز دول ذات قدرات استجابة وبالفعل، 

 مذهل لصناعة كواشف محلية للفيروس، مكنتها من كسب رتطوي والتي تمكنت من ،والصين

حصص كبيرة في السوق، وذلك من خالل تشجيع ودعم اإلنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى 

 اختالل على مستوى العرض على الصعيد العالمي.  

 

لمية، ال مدى اعتماد المنظومة الصحية الوطنية على سالسل التوريد العاكما أظهرت الجائحة 

مستوردين تتميز هذه السوق بهيمنة الووالمستلزمات الطبية.  الفحصفيما يتعلق بكواشف  سيما

وق ستتوفر على وجه التحديد، و رقم األعمال.٪ من 90أكثر من  حققونوالموزعين الذين ي

ئة، امغربي مائة بالم بتصنيع منتوجعلى مصنع محلي واحد يقوم  19-فحص كوفيدكواشف 

 راخيص تصنيع من أصل كوري.ومصنعان يتوفران على ت

 

الصحة والحماية االجتماعية والصناعة والتجارة، من أجل  تيورغم الجهود التي تبذلها وزار

المغاربة لمواجهة تحديات الوباء بمنتوجات ومعدات ذات  الشركات الصناعيةدعم وتعبئة 
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التصدير، يرى المجلس معايير دولية قادرة على تلبية الطلب المحلي والطلب المحلي وأسواق 

أنه من المهم تسهيل دمج المنتوجات المغربية في السوق الوطنية وضمان توزيع المنتوجات 

، ألية بشكل مناسب وسريع صدي،األساسية، وال سيما الكواشف التشخيصية، من أجل الت

 باالعتماد على إمكانيات محلية. وتهديدات جديدة مرتبطة بمتحورات جديدة، 

 

 لية: اتخاذ التدابير التاهذا المجال، يوصي المجلس بمان استقالل بالدنا في ومن أجل ض

 

 ئة"اتحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف "مغربية مائة بالم 1.1

ا يدظروف مواتية وأقل تقيالمصنعة محليًا في  الفحصكواشف  من أجل إتاحة إمكانية دمج

و هما السوق، يمكن لوزارة الصحة والحماية االجتماعية، على غرار  لحرية المنافسة في

لحد األدنى الممارسات الدولية، تحديد طرق تقييم أداء هذه المنتوجات، وتحديد امعمول به في 

واشف من المتطلبات من خالل وضع دفاتر تحمالت بالتعاون الوثيق مع الهيئة العلمية للك

لى وزارة، مع االعتماد على التطورات في هذا المجال عوالمختبرات المعينة من قبل ال

 ة لتمكينآلياالمتثال المسبق لمتطلبات الحد األدنى لتقييم األداء  ويشكلالمستوى الدولي. 

ة العلمية في انتظار المصادق ،المصادقة الذاتية على الكواشف المصنعة الشركات الصناعية من

 الوزارة. من قبل السلطة المختصة المعينة من قبل

 

 مةالعال شهادةعالمة خاصة مغربية مثل الحصول على ويمكن أن تتوج مثل هذه المبادرة ب

 (.FDA) األمريكية والدواء الغذاء إدارة طرف من الممنوحة التسجيل شهادة أو CE األوروبية

 

 لفحوصات التشخيصيةتشجيع االبتكار في مجال صناعة ا 2.1

التشخيصية وندرة الفحوصات ضعف الصناعة المغربية في مجال عن هذه الدراسة  كشفت

 ".Mascirأعمال البحث العلمي في القطاع الخاص، باستثناء ما تقوم به مؤسسة "

 

يب للمعايير في هذا السياق، يقترح المجلس تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول تقنية تستج

تفشي  روةذفي مبادرة "بنك المشاريع" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة  يشجعوالدولية. 

سوق لى الإشركات جديدة  لوجأهمية حاسمة لضمان و يكتسيأن تمويل الدولة  عتبريكما  .الوباء

دماج إويمكن الفحص.  ال سيما من حيث كواشف، تحقيق اكتفاء ذاتيودعم األفكار المبتكرة ل

الصغيرة نظام بيئي يجمع بين الشركات الكبيرة و حداثمن خالل إ أيضاهذه الشركات الصغيرة 

سيما نحو  وتوفير تكاليف االستثمار وتطوير دوائر التسويق العالمية، ال توحيد الجهودبهدف 

 المنطقة األفريقية.
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اهم سطوًرا تقنيًا التشخيصية ت الفحوصاتيشهد مجال  جديدة،مع استمرار ظهور متحورات و

لمراكز من الضروري تنسيق الجهود المشتركة بين ا ومن تم،في مواجهة التهديدات الجديدة. 

ال، مع األكاديمية والمؤسسات والمصنعين، لخلق بيئة مواتية للبحث والتطوير في هذا المج

 مراعاة الحاجة إلى نصوص تشريعية مواتية.

 

ً تشجيع استهالك الكواشف المصنعة  3.1  محليا

الل خالتشخيصية، من  الفحوصاتفي هذا السياق، تعزيز اتفاقيات الشراء في مجال  ،قترحي

طنية ع الشركات المصنعة الوالمنتوجات المصنعة محليًا، وتشج تمنح األفضلية وضع حوافز

 على ضمان قدرة إنتاجية تسمح بتأمين إمداد السوق الداخلي. 

 

  19-. دعم السوق القبلية لفحوصات كوفيد2

ا تغيرت ة كبيرة بعدموموارد إضافي اطلبت جهودأن األزمة الصحية المرتبطة بالوباء ت تبين

تحت  المؤسسات العاملة وكذاوزارة الصحة والحماية االجتماعية بأنيطت  حيثاألولويات، 

 ،صناعيةت المستوردة والوالشركا 19-اإلصابة بكوفيد يتها، ومختبرات شبكة تشخيصاوص

كواشف ب من أجل مضاعفة عملية اإلمدادقتصاديين اآلخرين، مهاما جديدة وكذلك الفاعلين اال

  اإلصابة. والمستلزمات الطبية الالزمة لتشخيص  الفحص

 سيما ال ،إجراءات التسجيلمؤاخذات على ، المستمع إليها ،من الجهات الفاعلة ووجهت العديد

مراجعة  ضرورة عدة تساؤالت بشأن ، بشكل أفضى إلى إثارة19-كوفيدالمتعلقة بكواشف 

 جاري به العمل. اإلطار التشريعي ال

 

طار إوكشفت عن ضرورة التوفر على تطلبت األزمة الصحية جهودًا وموارد إضافية كبيرة، و

ي فاشف لتفادي أي نقص توفير مخزون عال الجودة من الكو ساهم في تسهيلتشريعي مرن، ي

 فحوصات. ال

 

ح من الضروري مراجعة وتبسيط اإلطار التشريعي الذي يؤطر طرأنه وعليه، يرى المجلس 

تذكير بفعالية هذه المنتوجات في األسواق من أجل االستجابة السريعة لالحتياجات الجديدة، مع ال

منتوجات لطرح هذه الوزارة الصحة والحماية االجتماعية التراخيص االستثنائية التي تمنحها 

 في األسواق خالل فترة الجائحة. 

 

 :باتخاذ التدابير التاليةوعلى ضوء ما ورد أعاله ومن وجهة نظر تنافسية، يوصى 
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 اإلصابة الكواشف والمستلزمات الطبية المتعلقة بتشخيص قبولتكييف إجراءات  1.2

 مع ظروف الطوارئ الصحية 19 -كوفيدب

ت طرة الحصول على شهاداسإلى ضرورة تسريع م المستمع إليهم، ،أشار جميع المستوردين

شكل ي، إذ الصحية، ال سيما خالل األزمات الطبية تسجيل الكواشف التشخيصية والمستلزمات

، سبخطوة ال تعود بالنفع على المرضى فح على شهادات التسجيل في وقت وجيز الحصول

لصغرى إلى السوق، وخاصة ا لوجهاالتنافسية للشركات، وضمان و تحسين القدرةتساهم في بل 

 منها، األكثر تواجدا في السوق الوطنية للكواشف والمستلزمات الطبية.

 

علقة المت المستلزمات الطبيةوبالتالي، يرى المجلس أن إجراءات الموافقة على الكواشف و

بب ستيجب أن تتم في غضون مواعيد معقولة ومحددة، شرط أال تالفيروس اإلصابة ببتشخيص 

تخاذ من الضروري ا كما أضحىانعكاسات سلبية على جودة سالمة وأداء هذه المنتوجات. في 

 ، ال سيما مع ظهور متحوراتفحوصات التشخيصتدابير لتسريع إجراءات التحقق من صحة 

 جديدة، تنتشر سريعا على المستوى الوطني.

 

مة الصحية، ، تجدر اإلشارة إلى أنه خالل هذه األزالمشار إليها أعالهالتجارب  ادا إلىواستن

القائم  لنموذج األمريكي يعدفي غضون شهر واحد. و CE ةشهادة العالمة األوروبييتم إصدار 

 ارة أيضا إلىاإلشيجب كما . مثاال يحتذى به ويمكن االستفادة منهعلى التقييم الذاتي للموردين 

ن صحة مبة بعض الدول العربية، مثل مصر واإلمارات العربية المتحدة، حيث يتم التحقق تجر

 في شهر واحد.  المستلزمات الطبيةالكواشف و

 

 للتسويق الوطني لها نشر قائمة الكواشف المرخص 2.2

محددة لتسجيل الكواشف  إرشاداتية وضعت تجدر اإلشارة إلى أن منظمة الصحة العالم

متثال لهذه اال مبدئيا، يشكلالمستعلمة في المختبر والتي سبق لها أن قامت بالمصادقة عليها. 

ة النتائج مع مراعاات تقييم الكواشف وتسجيلها، إجراء خطوة للتسريع منالتعليمات التوجيهية 

ليها من عت الغير مصادق المنتوجا تفاديلمية، وبالتالي التي حصلت عليها منظمة الصحة العا

 من حيث شروط السالمة واألداء. المنظمةطرف 

 

يعتبر المجلس أن النشر المنتظم لهذه الكواشف المصادق عليها من قبل وزارة الصحة و

باستهداف  وتمكين المستوردين ،والحماية االجتماعية سيشكل وسيلة لتسريع هذا اإلجراء

عاملين القيام بجهد مزدوج بالنسبة لل فادي، وتامسبقت التي تم التحقق من صحتها المنتوجا
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في إطار المقارنة، يعد هذا اإلجراء معموال به في العديد من و .بمديرية األدوية والصيدلة

  األمريكية.  مملكة المتحدة والواليات المتحدةالبلدان، مثل فرنسا وكندا وال

 

 تحيين وتفعيل منصة إيداع طلبات التسجيل  3.2

لفحص ابكواشف  محرز في ملفات طلب التسجيل الخاصالتقدم ال وتتبعمن أجل تحسين الشفافية 

مرحلة  رقمنة هذا اإلجراء، بدأ من إلى ضرورة المستمع إليهم، ،المشغلونأشار ، التشخيصي

 فاتورة تسجيل الشهادات.تسديد إلى مرحلة ووصوال إيداع ملفات الطلب 

 

أيضا من ويقترح في هذا السياق، االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، و

المتعلقة  عمليات" التي تمنح إمكانية تتبع جميع الPortNetالتجربة الوطنية لـ "النافذة الوحيدة 

 ضمن آجال معقولة. بطلب تسجيل البضائع 

 

 زمات الطبيةوالمستل الوكالة الوطنية لألدويةحداث اإلسراع في إ 4.2

 ،بالمغرب المنافسة في سوق األدوية يةبشأن وضع 4/20أ/ عددا الواردة في رأيعمال بتوصياته 

صي وكالة وطنية مستقلة لألدوية والمستلزمات الطبية، يو ومن أجل تسريع عملية إحداث

ن تعزيز بموارد مالية وبشرية تمكنها م إمدادهامثل هذه المؤسسة وبإحداث المجلس من جديد 

جال مفي المجاالت التالية، بالتوازي مع  يةذات قوة اقتراحودورها كسلطة وطنية مختصة 

 األدوية:

 

 وتوفرها وما إلى ذلك(؛ اتمراقبة الكواشف والمستلزمات الطبية )جودة اإلمداد -

 ؛سوق الكواشف والمستلزمات الطبية تنظيم -

 ؛قبةالتتبع والمرا -

 ؛تنفيذ التشريعات -

 ؛إلصالح االستراتيجيمشاريع ا -

 معالجة المواضيع العلمية )التقييم، التراخيص، الدراسات السريرية، إلخ(؛ -

  ف؛ أسعار وتعرفة الكواش -

 

لتشجيع المختبرات في  19-كوفيد ب اإلصابةتحسين ظروف الولوج إلى شبكة تشخيص . 3

 جميع أنحاء البالد

 19-تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد في سوق التنافسي أن الفاعلين الخواص كشف التحليل

ج إمكانية ولو يحد منبنفس الكثافة في جميع الجهات، مما  والكشف عنها ال يتواجدون

 جهات معينة. في الفحوصات المواطنين إلى 
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تشخيص ب لها تحاليل البيولوجية الطبية المرخصيشير التوزيع الجهوي للمختبرات الخاصة للو

والتي  المنجزة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين الجهات لفحوصاتوكذلك عدد ا الفيروس،

يمنة هإلى مدى  ،المنجزة منذ بداية الجائحة الفحوصاتمن مجموع في المائة  31ال تتجاوز 

 القطاع العام.

 

 توزيعجهات معينة، وكما سلطت الدراسة الضوء على التركيز العالي للمختبرات على مستوى 

٪ من 85 ولوحظ أيضا تمركزعلى المستوى الوطني.  للفحوصات المنجزة غير متكافئ

، سطات -الدار البيضاء ات جه، تشمل ( جهات4أربع )في  لها المختبرات الخاصة المرخص

د أنجزت فقإذ أنجزت آسفي،  –مراكش الحسيمة، و -تطوان  -القنيطرة، وطنجة  -سال  -الرباط 

الجهات ة ، تعاني بقي. وبالتاليالعدد اإلجمالي للفحوصاتمن  في المائة 77.1المختبرات  هذه

ن مجموع المختبرات ٪ م15المختبرات الخاصة، حيث ال يتجاوز عددها في عدد من نقص 

 على المستوى الوطني. لها الخاصة المرخص

  

 راشهدت السوق تطو ،19-فحوصات كوفيدأنه وبعد قرار تسقيف أسعار تجدر اإلشارة إلى و

اً خالل مختبر 69، يتجلى في ولوج لها لق بعدد المختبرات الخاصة المرخصملحوظاً فيما يتع

فترة الممتدة في المائة خالل ال 41ر بلغت تطو بنسبةاألشهر الثالثة التي أعقبت هذا التسقيف، 

ال ، وعلى الرغم من هذه الوتيرة التصاعدية. 2021سنة فاتح شتنبر وفاتح دجنبر من  بين

مثل ويمجموع المختبرات، ٪ من 41 لها المرخصلمختبرات الخاصة لجمالي يتجاوز العدد اإل

 مواطن. 100.000أقل من مختبر واحد لكل 

 

ص تحسين شروط ولوج مؤسسات القطاع الخاص إلى شبكة تشخيعليه، يتعين إيالء أهمية لو

 ساهمةلمامن هذا القطاع  لتمكينوالعمل على تنفيذ تدابير محفزة  ،19-اإلصابة بفيروس كوفيد

 في كبح ظهور متحورات جديدة للفيروس. بشكل فعال 

 

 تدابير التالية: اتخاذ الالمعتمدة في بعض البلدان، يقترح المجلس  المثلى الممارسات واستنادا إلى

 

 تحسين شروط الولوج إلى السوق 1.3

 ويتعلق األمر بالتدابير التالية: 

السريعة للمواطنين.  الفحوصاتولوج الصيادلة كطرف جديد، ال سيما لبيع بالترخيص  •

يتطلب توسيع نطاق األطراف  الفحوصاتيرى المجلس أن االستفادة بشكل أفضل من و
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نيا تونس وألمامثل بلدان أخرى،  معمول به فيلهم بتقديم هذه الخدمة، كما هو  المسموح

 ؛ والنمسا وسويسرا

لجيكا الذاتية"، على غرار البلدان األخرى، كفرنسا وب لفحوصاتالترخيص باستخدام "ا •

اية تدخل من قبل أخصائي رعوألمانيا، نظًرا لسهولة استخدامها التي ال تتطلب أي 

الكشف عن  الفحوصات التسريع من وتيرةاعتماد هذا النوع من ومن شأن صحية. 

 العالج المبكر بتكلفة أقل.الفيروس وتوفير 

 

ئم مع الوضع بعضها غير مالالحواجز القانونية والتنظيمية، التي ال يزال إعادة النظر في  2.3

 الحالي

 التدابير التالية:  المجلس يقترح ،في هذا اإلطار

 ويرتفستلزم ذ العينات من المرضى، والتي تالتخفيف من المتطلبات الخاصة بشروط أخ •

يمكن و. وغير المصابين به 19-كوفيدغرفة مخصصة ومكان يفصل بين مرضى 

و ا هكم ،مباني سكنية أو مكاتب في غالبية المختبراتا لتواجد تخفيف هذا الشرط نظر

التحاليل مارسة مختبرات لم المنظمللقانون  طبيقيةمنصوص عليه في النصوص الت

  ؛ على مدخل واحد فقطالبيتها غ تتوفر، حيث البيولوجية الطبية

"منصات تقنية" حيث سيتم استقبال العينات  ن إحداثلمختبرات الخاصة با تمكين •

وذلك  المأخوذة على مستوى شبكة من المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية،

ن ، كما هو الشأن في بعض البلداستخدمينبعد تنسيق جهودهم من حيث المعدات والم

رعة، ستضمن هذه المنصات التقنية، المجهزة بمعدات عالية السويكا. مثل فرنسا وبلج

على مستوى أيضا ويمكن اعتمادها  على هذه الفحوصات.االستجابة للطلب الكبير 

  تفضيلية. العماالت لضمان انخراط كبير للمواطنين بأسعار 

خرى عامة أو خاصة آلخذ أرات الخاصة بالتعاقد مع مختبرات الترخيص للمختب •

إذا  سيمابفحوصات تشخيص اإلصابة بالفيروس، الالعينات أو القيام بالتحاليل المتعلقة 

    الفحوصات. كانت تمتثل للمتطلبات التقنية إلجراء هذه 

 

 تأمين اإلمدادات لفائدة المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية  3.3

لالزمة المخزون من حيث المنتوجات اعرفت األزمة الصحية العالمية حاالت متكررة من نفاد 

دى حيث أ ،الكية ومعدات الحماية الشخصية..(لتشخيص الفيروس )الكواشف والمواد االسته

 وجدت العديد من المختبرات صعوبة فيو ،مشاركة القطاع الخاص تقليصهذا النقص إلى 

 ة. ، السيما في فترات الذرو19-اإلصابة بفيروس كوفيدشبكة تشخيص إلى ولوج ال
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وفي هذا اإلطار، يشاطر المجلس توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إشراك القطاع 

 المقترحة أدناه:والصحي الخاص، 

مخزون الكواشف ومعدات التشخيص وجميع المنتوجات الالزمة  تقييم بشكل منتظم •

يقترح المجلس وبنجاح على مستوى القطاع الخاص.  عملية التشخيصالستكمال 

ن مالذي تم إعداده  "E-labsالتطبيق اإللكتروني "على مستوى  نافذة محددةتخصيص 

تتبع مخزون المواد االستهالكية الالزمة إلنجاز  الوصية من أجلقبل الوزارة 

 الفحوصات التشخيصية؛ 

ي الشروع في إمداد المختبرات الخاصة من جديد بالكواشف، السيما في الجهات الت •

 نقص المخزون خصوصا خالل فتراتبغية تفادي النتجات، هذه الم تعاني من نقص في

درات ، مع االعتماد على القالتشخيصالذروة، والمطالبة في المقابل بخفض سعر خدمة 

 التصنيعية الوطنية.

 

-كوفيدجات في أسعار منتو المبالغ فيهباإلضافة إلى ذلك، يرى المجلس أنه إذا كان االرتفاع 

حقيق ة من تقد مكن الشركات المستورد تفشي الجائحةولى من في المراحل األ التشخيصية 19

ه ، في ظل الوضع االقتصادي غير الطبيعي الذي فرضتفي المائة 30هوامش ربح تصل إلى 

هؤالء مواتية لخفض األسعار وهوامش الربح ل الحالية توفير بيئة كل الظروفإن األزمة، ف

 األطراف.

 

 19-كوفيد فحوصاتفي سوق  المنافسة وضعيجديدة لتحسين  رافعاتتطوير . 4

 حسب معايير يتم تحديدها مسبقا 19-كوفيد فحوصاتتكاليف  حملتتكييف  1.4

ادر الصأعمال التحاليل البيولوجية الطبية،  مصنفتحديث عن ضرورة األزمة الصحية كشفت 

، بحيث ال يشكل عقبة بوصفه عمال تشخيصيا 19-فحوصات كوفيدوإدراج ، 2005في 

 . مشابهة في حالة ظهور أمراض جديدةالمواطنين والتكفل لهم لتعويض 

 

تعلق ، يرى المجلس أنه يجب تحديد التعويض المالمقارنةإلى تجارب بعض الدول  ااستنادو

ي، يمكن ، السفر، إلخ(. وبالتالحالة مخالطة)حالة مشبوهة،  حسب الغاية منه 19-بفص كوفيد

إجراء اية من دعم األسعار المتعلقة بعمليات تشخيص الفيروس كليًا أو جزئيًا اعتمادًا على الغ

 الفحص. 

 

ن بالسفر، فقد يكو امرتبط شخصيا الفحصعلى سبيل المثال، إذا كان الدافع وراء انجاز 

حماية الصحة العامة، كظهور دف إلى يه. أما إذا كان الدافع التعويض في هذه الحالة جزئيا
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بالكامل من طرف الوكالة الوطنية للتأمين  الفحصأعراض أو حالة مخالطة، فقد يتم تغطية 

 الصحي. 

 

سوق الكواشف والمستلزمات الطبية النظام الضريبي المطبق في  ميمإعادة تص 2.4

 الالزمة للتشخيص في حالة حدوث أزمة صحية

ة النظام البلدان التي تمت مقارنتها في إطار هذه الدراسة، يوصى بمراجع استندا إلى نماذج

ا خالل برية والمستلزمات الطبية، ال سيمق في سوق الكواشف التشخيصية المخالضريبي المطب

ات مختبرفي  ار بيع هذه المنتوجاتاألزمات الصحية، وذلك من أجل المساهمة في خفض أسع

 والعيادات الطبية. التحاليل البيولوجية الطبية

 

لقيمة اعلى ضريبة التخفيف التسعيرة، مثل التخفيض المؤقت أو اإلعفاء من يشكل وبالتالي، 

 خطوة من شأنها تخفيض تكلفةالمضافة والرسوم الجمركية خالل فترة األزمة الصحية، 

صابة تسهيل تشخيص اإلو ،ن ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحيةاضم، وتوجات الطبيةنالم

 بالفيروس ومتحورات جديدة. 

 

 19-كوفيد عن كشفلل لها لها التي تقوم بها الجهات المرخص الفحوصاتر اسعأنشر  3.4

إلى شبكة  ةالمنتسبقائمة المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية  يينيقترح المجلس تح

اتح للصحة منذ فوالمنشورة على بوابة المعهد الوطني  ،19-تشخيص اإلصابة بفيروس كوفيد

سعار إضافة معلومات عن األو، لصالح المواطنينللمعلومات قصد تسهيل توفير  2021شتنبر 

وابة البإلى ولوج ال ين منالمواطن وبشكل يمكن جميع، الفحوصاتالمعمول بها لكل نوع من 

بشأن  إزالة الغموضفي الخطوة  ساهم هذهوستالمقارنة والعثور على أفضل األسعار. إجراء و

  . 19-فحوصات كوفيدتنافسية سوق  يزاألسعار وتحف وضعية
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الخالصات الرئيسية لوجهات نظر األطراف التي تم االستماع إليها خالل 

 التي نظمها المجلس االجتماعات
فسة المنا ، ولتحليل وضعية19-فحوصات كوفيدمن أجل القيام بتحليل يعكس بصدق واقع سوق 

 بسوق ةات مع العديد من األطراف المعنيداخل هذه السوق، عقد مجلس المنافسة اجتماع

صحة، المعهد الوطني للو، وزارة الصحة والحماية االجتماعيةال سيما ، 18-فحوصات كوفيد

تحاليل ال راتوكذلك الهيئة التي تمثل مختب ،المهنية للكواشف والمستلزمات الطبية تمثيلياتوال

ات للكواشف ومعد ةبعض الشركات المصنعة والمستوردباإلضافة إلى  لبيولوجية الطبية،ا

 . 19-اإلصابة بكوفيدتشخيص 

 

 :تلخيص النقاط الرئيسية التي أثيرت خالل هذه االجتماعات على النحو التاليويمكن 

 التشخيصية والمستلزمات 19فيما يتعلق بإجراءات ترخيص التسويق لكواشف كوفيد  •

 الفحوصات: الطبية الالزمة لهذه 

لمعالجة  أن المدة الزمنية االزمة المستمع إليها، ،بعض األطراف ترى منح شهادات التسجيل:

 خرى تعتبرأطراف أالجائحة، باستثناء تفشي ملفات تسجيل الكواشف الطبية تتميز بالبطء أثناء 

 تتم في غضون فترة زمنية معقولة، مقارنة بالسياق العادي.أن هذه العملية 

 

األولى  تمت مراسلة وزارة الصحة والحماية االجتماعية قبل اكتشاف الحالةفي هذا السياق، 

اع في قطناشطة ، من قبل جمعية مهنية 2020على المستوى الوطني، وبالتحديد في فبراير 

يروس طر حدوث ندرة في الكواشف التشخيصية للفاختنبيهها إلى مصد ، قالمستلزمات الطبية

باتخاذ  وقد طالبت الجمعية .مةالجديد ومعدات الحماية الشخصية والمستلزمات الطبية الالز

كميات باإلجراءات االستباقية والسماح بتسويق المنتوجات الالزمة لمكافحة هذا الفيروس، 

المستلزمات المتعلق ب 12-84 رقم من القانون 21تصاريح استثنائية، وفقًا للمادة  كبيرة بموجب

 اليك اعتمدت ،الجائحة ية تفشيبدا وعزت أسباب ذلك إلى كون السوق الوطنية، فيالطبية. 

 الفحوصات ومعدات التشخيص. على الواردات، ال سيما فيما يتعلق بكواشف 

 

الوطنية  اللجنة شكيلتظروف الشفافية فيما يتعلق ب غياب ذاتها مؤاخذات بشأن الجمعية ووجهت

لجة إجراءات معاخالل الجائحة، وكذا  تشخيص اإلصابة بالفيروس والكشف عنه على المشرفة

 . 19-كوفيدطلبات تسجيل كواشف 

 

لدعم سياسة الدولة وإرساء السيادة الصحية، يوصي  اأساسي عامالة للزمن باعتباره اعاومر

معالجة الطلبات ل أقل من المدة المنصوص عليها حاليا مدة ، بصفة استعجالية،بتحديدالفاعلون 

لتسجيل المنتوجات الجديدة. كما يطالبون برقمنة هذه العملية في منصة متكاملة تضمن قصد 
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 ،الفواتير تسديدستالم الشهادة وحتى ووصوال إلى اإيداع الملف من  بدءا، جميع مراحل التسجيل

 ت التسجيل. تتبع طلباو

 

لمستمع ا ،انتقد بعض المشغلين وزارة الصحة والحماية االجتماعية:الشركات لدى بتصريح ال

لطبية منح مزايا لبعض الشركات غير المصرح بها الستيراد الكواشف والمستلزمات ا إليهم،

 في حين أن الشركات األخرى المصرحة لدى وزارة الصحة ،19-بفحوصات كوفيدالمتعلقة 

  لتشخيص اإلصابة بالفيروس. لتسجيل المستلزمات الطبية  رد علة طلبهالم تتلق أي 

 

 بعض : وجهتاستيراد المنتوجات التشخيصية من قبل وزارة الصحة والحماية االجتماعية

ية وزارة الصحة والحمابه  تاإلجراء الذي قام ، المستمع إليها، مؤاخذات علىاألطراف

الذي القانون المعمول به و بشكل يتعارض مع استيراد الكواشف ، والمتمثل فياالجتماعية

ينص على أن صاحب الطلب يجب أن يقدم من طرف شركة وطنية مصرحة لدى الوزارة 

زارة وال تتمتع بموجب هذا القانون، من تم، و(. و84-12والقانون  11-08)القانون الوصية 

 ستيراد لحسابها الخاص.يخول لها اال بأي حق الصحة والحماية االجتماعية

 

  19-يف أسعار فحوصات كوفيدسقتفيما يتعلق بتأثير  •

 جديدة من الفحوصات وسهلةأنواع  إدراجمن تخفيف المتطلبات والسماح بعلى الرغم 

برات عن العديد من المخت أثنىالستخدام، فقد أفاد ممثلو القطاع أن قرار تسقيف األسعار ا

 المعتمدة المرجعية الفحوصاتالتي تظل "، RT-PCRفحوصات "االستثمار في إجراء 

لتي ، في حين أن غالبية المختبرات الخاصة، وال سيما تلك التشخيص الحاالت اإليجابية

 جهيزاتغير قادرة على تحمل المبالغ المتعلقة بالتتظل ، 2021في انضمت إلى الشبكة خالل 

زمة على الرغم من التزامهم بالقرار المذكور في هذه الفترة من األووتكاليف المعدات. 

رات على أنه من المرجح أن يؤدي هذا التسقيف إلى خروج المختب فقد شدد هؤالءالصحية، 

كواشف  بضرورة االخذ بعين االعتبار أسعاروا طالبو التشخيص،الخاصة من شبكة 

 ليفها حتى تصبح في متناول المرضى.تكا قليصمن أجل تالفحوصات 

 

بيعات خسارة في حجم متكبدها ل المستمع إليها، ،، ادعت بعض الشركات المستوردةهتهامن ج

لفة الكواشف األقل تك عرضمنتوجاتها التشخيصية بعد قرار تسقيف األسعار، ال سيما مع 

مخزون  فقيامها بإتال عنأعلنت إحدى الشركات كما . سوق الوطنيةفي ال آسيا والمستوردة من

 ". RT-PCRمرتبطة بتقنية كلوازم  مليون من المنتوجات 2يزيد عن 
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التسقيف،  عدم امتثال جميع المختبرات الخاصة لقرارأن  ، عالوة على ذلك، إلىتجدر اإلشارةو

ية قًا لقانون حماوهو ما أشار إليه ممثلو جمعيات المستهلكين الذين طالبوا بااللتزام باألسعار وف

 المستهلك والحث على مراقبتها من طرف المصالح المعنية.

 

  19-لفحوصات كوفيدناعة الوطنية فيما يتعلق بالص •

 الوطنية الضوء على 19-فحوصات كوفيدسلطت االجتماعات التي ُعقدت مع شركات تصنيع 

دعت و .الفحوصاتلتعزيز إمداد السوق الوطنية بكواشف  فاعلونالجهود التي يبذلها هؤالء ال

ز عفي الدولة إلى تشجيع االستثمار الوطني في قطاع التشخيص المختبري للكواشف، خاصة 

 تسهيل شروط تسجيل هذه الكواشف. عبرالواردات ليص ، وتقتفشي الجائحة

 

العدوى التي  فحوصاتكما يوصى بدعم البحث العلمي الوطني وتطوير أنواع جديدة من 

مواطنين الولوج إمكانية  إلى إتاحةراض الجديدة، إضافة مالتصدي لألستمكن من المساعدة في 

 بأسعار تنافسية. إلى هذه الفحوصات
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 قـــــــحالمال
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 إجراء الدراسةفي لملحق األول: المنهجية المعتمدة ا

 

 أدوات:استندت إلى عدة إلجراء هذه الدراسة اعتمدت مصالح المجلس على خطة منهجية 

-وفيدتؤطر سوف فحوصات كص الترسانة القانونية التي احتفمن ا، جهة، من مكنتدراسة وثائقية  •

الوطنية  والتقارير المؤسساتية من اإلدارات والمنظمات المعطيات ، من جهة ثانية،استغاللو، 19

التقارير و نية)المواقع اإللكترو تي يمكن الولوج إليهاوالدولية وذلك من خالل الموارد المتاحة وال

 (.وغيرهاواالستراتيجيات 

خالل هذه المرحلة، تنظيم اجتماعات عمل مع ممثلي السوق  ،تممقابالت مع األطراف المعنيين:  •

 استشاراتهم: األطراف الذين تم  الموالية قائمةال وتضمومختلف األطراف. 

 الوزارية القطاعات

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية

 والصيدلةمديرية األدوية 

 وزارة الصناعة والتجارة

 المديرية العامة للصناعة

 وزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

 مديرية المنافسة واألسعار

 االجتماعية والحماية الصحة وزارة وصيةل الخاضعة المؤسسات

 المعهد الوطني للصحة

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 والنقابات المهنية المنظمات

 حيائيين مجلس الصيادلة اإل

 لإلحيائيين الغرفة النقابية 

 للمعدات الطبية الجمعية المغربية 

 الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية 

 مجلس الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء

 الصيادلةهيئة المجلس الوطني ل

 المستهلك حماية منظمات

 كالوطنية لجمعيات المستهلالجامعة 

  19-كوفيد فحوصات صناعة في الفاعلون

 الشركات المنتجة:

Société Moldiag/ Fondation Mascir  

Société Gigalab 

Société Medi Global 

 

 الشركات المستوردة:

Société Megaflex  

 Société Im alliance  

 

دد من عتم إنجاز الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، المعطيات من أجل جمع  الكمية: معطياتجمع ال •

 االستبيانات تفاوتت حسب الجهة المستهدفة: 
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 ةذات الصل معطياتفيما يتعلق بجميع ال والحماية االجتماعية وزارة الصحةاستبيان موجه ل -

هذه بلتشريعية المتعلقة وكذلك المراجع ا المرخص لها/ 19-كوفيدبالمختبرات الخاصة وكواشف 

 ؛راخيصالت

، 19-بفحوصات كوفيدللشركات التي تستورد وتنتج الكواشف والمعدات المتعلقة استبيان موجه  -

لمتعلقة ابكل من حجم الواردات وأسعار شراء مختلف المنتوجات  ذات الصلة بالمعطياتفيما يتعلق 

 اإلصابة بالفيروس؛ بتشخيص 

 ات المنجزةلفحوصطبية، فيما يتعلق بعدد االالبيولوجية للمختبرات الخاصة للتحاليل استبيان موجه  -

 اإلصابة بالفيروس؛تشخيص لواألسعار المرتبطة بالمنتوجات المختلفة الالزمة 

لمنتوجات اإلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما يتعلق بقيم وحجم واردات استبيان موجه  -

 اإلصابة بالفيروس؛بتشخيص الخاصة 

 

 العمل واالجتماعات. ورشاتها األطراف خالل تلمختلف النقاط التي أثار تحليل نوعي •

 

ختلف ممن طرف  المتوصل بهاالمختلفة التي  المعطياتقواعد  نقيحاستغالل وت مكن من تحليل كمي •

 األطراف. 

 

( تم من خالله الوقوف على التجارب الناجحة Benchmark) مرجعية مقارنةتحليل عن طريق  •

 عينةب ويتعلق األمر. 19-كوفيدلبعض البلدان من حيث تأطير سوق تشخيص والكشف عن فيروس 

 مستوى التطور. التي تسجل نفسلى عدد من البلدان إمن بعض البلدان المتقدمة، إضافة 
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  19-اإلصابة بكوفيد واردات منتوجات تشخيص الملحق الثاني: المنهجية المعتمدة لتحليل

 

 مثلتت ،19-اإلصابة بفيروس كوفيدتحديد حجم الواردات المغربية المتعلقة بمنتوجات تشخيص  من أجل

. ويتم السوقبالتشاور مع مختلف أطراف  الفحص،تحديد الشركات التي تستورد كواشف في الخطوة األولى 

  ذلك عن طريق:

لشركات استشارة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يتعلق بقيم وحجم استيراد جميع ا -

بر ونوفم 2020مارس  خالل الفترة الممتدة بين التشخيصية 19-كوفيدالتي استوردت منتوجات 

في قطاع  نشطشركة ت 800قائمة الشركات التي تم مشاركتها مع المجلس وضمت . 2021

ات قامت بعمليالطبية باإلضافة إلى أجهزة التشخيص، وجميعها اوالمستلزمات التشخيص الطبي 

 حسب التعريفات الجمركية الخاصة بهذه المنتجات.االستيراد خالل تفشي الجائحة، 

 

ة إدار كذل كما أكدت ال عالقة لها بالفيروس،خرى أمنتوجات بهذه التعريفات  ترتبطغير أنه، قد 

 . 19-كوفيدتخص مستلزمات  ةتعريفة محدد الجمارك، وذلك في ظل غياب

 

لمتوصل االقائمة  استنادا إلى ،19-بكوفيدشركة مغربية قامت باستيراد منتوجات تتعلق  47تحديد  -

 تم تنفيذ هذا العمل على مستويين:. والجمارك والضرائب غير المباشرة طرف إدارة بها

 

o ي فالناشطة الشركات بالتشاور مع الجمعيات المهنية في  تحديد هذه في مرحلة أولى تم

 ؛شركة 33تمكنوا من تحديد إجمالي  ، والذينالفاعلين المستمع إليهمالقطاع وبعض 

o  الحماية واستكمال هذه القائمة بالمعلومات التي أرسلتها وزارة الصحة في مرحلة ثانية تم

سجيلها شركات التي حصلت على شهادات ت، فيما يتعلق بقائمة ال2022االجتماعية في يناير 

 التشخيصية.  19-كوفيدإلنتاج أو استيراد كواشف 

 

 ع إليها،المحددة سابقا والمستم ،جميع الشركاتعلى استبيان تعميم ب رسمياالمجلس  على ضوء ذلك، قام

 ،روساإلصابة بالفيالمتعلقة بكل من حجم الواردات الخاصة بمنتوجات تشخيص معطيات الجمع  بهدف

 إضافة إلى أسعار الشراء والبيع المختلفة لهذه المنتوجات.

 

  19-بفحوصات كوفيدتصنيف أسعار المنتوجات المتعلقة 

صحة العالمية منظمة الجمارك العالمية ومنظمة ال تعريفة لألسعار تنظمهاتحديد  تطلب سياق األزمة الصحية

 الجائحة.  جرى استيرادها أو تصديرها بوتيرة تصاعدية خال تفشياللوازم الطبية والمنتوجات التي بشأن 

 

 ،6049/232 عددالدورية  عبر، 2020مايو  21في  ،نشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةو

القائمة، تجميع ذه وتم، في إطار هقائمة المنتوجات المعنية بالتعريفة الجمركية التي ستطبق بالنسبة للمغرب. 

 19-فحص كوفيدضمن فئة "مجموعات / أدوات  لتشخيص اإلصابة بالفيروسوالمعدات الالزمة الكواشف 

 التشخيصية". الفحوصاتوأجهزة 
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 الفحوصات التشخيصية وأجهزة  19-فحص كوفيد: مجموعات / أدوات 31الجدول 

المنتوجات التي   SHرموز 

من الممكن 

إدراجها في هذه 

 الفئة

)إدارة اسم المنتوج  تعريف المنتوج

الجمارك والضرائب 

 غير المباشرة(

3822.00.91.00 

 

3822.00.92.00 

 

3822.00.93.00 

 

3822.00.99.00 

كواشف 

"PCR " 

كواشف تشخيص   "PCR"  فحوصات

تفاعل البوليميراز 

 فحصالمتسلسل ل

تضخيم الحمض 

 النووي

 

كواشف فحص  3002.15.00.90

المستضد/كواشف 

 الفحص المصلي 

قد تتكون من أجسام مضادة وحيدة  .

النسيلة أو شظايا األجسام المضادة أو 

مترافقات األجسام المضادة وشظايا 

 .األجسام المضادة

 

الكواشف التشخيصية 

القائمة على التفاعالت 

 المناعية

 

ة أخذ العينات دّ عُ  3821.00.00.91

 وسيط ناقلمع 

 

زجاجات تحتوي على وسط 

للحفاظ على عينة  مغذي

الفيروس ومسحة قطنية ألخذ 

 عينة، معبأة معًا.

تشكيلة تتكون من 

مسحة ووسيط نقل 

 فيروسي

 

9027.80.00.20 

9027.80.00.99 

معدات 

 التشخيص

يتم استخدامها في المختبرات 

 السريرية للتشخيص.

أدوات وأجهزة 

 فحوصات التشخيص

 

ضرائب إدارة الجمارك والطرف  المتوصل بها من المعطياتعلى الرغم من أن  ،وتجدر اإلشارة إلى أنه

اإلصابة التطورات في حجم استيراد منتجات تشخيص  توفر أمثلة توضيحية عن بعض غير المباشرة

ستيراد المتعلقة بالمنتوجات الموضحة في الجدول أعاله، قد تغطي حجم ا بالفيروس، إال أن المعطيات

 ص منتوجات تشخيصية ألمراض أخرى.مكونات الكواشف أو غيرها وقد تخ
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فحص الملحق الثالث: قائمة المؤسسات التي حصلت على شهادات تسجيلها وفقًا لكواشف 

 19-كوفيد

 إسم الشركة "PCR"فحص  فحص المستضد فحص مصلي المجموع

13 8 3 2 MEGAFLEX 

9 6 2 1 MASTERLAB 

8 6 2  GIGALAB 

8 6 1 1 MABIOTECH 

6 2 1 3 STERIFIL 

5 3 1 1 BIOCORP 

5 4 1  MEDITEC SARL 

5 4 1  PROMALAB 

5 3 1 1 SOMADIAG 

4 2 2  BH LAB MAROC 

4 2 2  BIOTHERIS  
4 3  1 IM ALLIANCE 

4 4   ISLI SARL 

3 1 1 1 BIOPHAMED 

3 2 1  BOTTU  S.A 

3 2 1  GLOBAL DIAGNOSTIC DISTRIBUTION 

3  1 2 M2H 

3 1  2 REACTING SARL 

3 2  1 VITAL DIAGNOSTICS 

2  2  ALFARABY DRUGS COMPANY 

2 1  1 BELGITECH 

2 1 1  CIPLA MAROC 

2 1 1  HANAM INVEST  
2 2   IPV 

2 2   ISOLAB 

2   2 MEDI BIO 

2   2 MOLDIAG- FANDATION MASCIR 

2 1 1  NEODIAG 

2 2   PHARMAXEL 

1  1  3G COM 

1  1  ALVIE  PHARMA 

1   1 AMP MAROC  
1 1   ASSIHA 

1 1   BMD 

1   1 DIAGENE 

1 1   HEMOLAB 

1   1 HIGH-TECH BIOTECHNOLOGIES 

1 1   LEADER LAB 

1   1 MEDI GLOBAL 

1 1   OJ COMPANY 

1 1   PERFECTLAB 

1 1   PHARMA 5 

1 1   PHARMA NATURE 

1  1  SOTHEMA 

1   1 STANDARD DIAG 

1   1 TEST MEDIC 

1 1     TOP LABO 

 المجموع 27 29 80 136

 معلومات مقدمة من طرف وزارة الصحة والحماية االجتماعية. المصدر:
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 البيبليوغرافية  الملحق الرابع: المراجع

  المتعلـق  13.20القانـون رقـم  ( بتنفيـذ2014يونيـو  30)1435مضـان ر 2الصـادر فـي  117.14.1الظهيـر الشـريف رقـم

 ؛2014الرسـمية، الربـاط، يوليـو  ، المطبعـة6095 ، الصفحـة6276بمجلـس المنافسـة، الجريـدة الرسـمية عـدد 
  12.104قـم القانـون ر ( بتنفيـذ2014يونيـو  30)1435رمضـان  2الصـادر فـي  116.14.1الظهيـر الشـريف رقـم 

الرسـمية، الربـاط، يوليـو  ، المطبعـة6077 ، الصفحـة6276والمنافسـة، الجريـدة الرسـمية عـدد  األسعارالمتعلـق بحريـة 

 ؛2014
 .تقريـر المهمـة االستطالعية حـول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 

 

 Ministère de la Santé- et de la Protection Sociale-Plan national de préparation et de 

riposte à l’infection par le Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV)-2015 

 Ministère de la Santé- et de la Protection Sociale- Plan national de veille et de riposte 

à l’infection par le Coronavirus 2019-nCoV-2019 

 Ministère de la Santé- et de la Protection Sociale-Bulletins de veille Covid 19 

 Institut National d’Hygiène- Estimation des coûts des analyses de diagnostic du 

COVID-19-Présentation au Conseil de la Concurrence-1er septembre 2021. 

 Institut National d’Hygiène -Plan Stratégique de l'Institut National d'Hygiène 2017 

– 2021 

 Institut National d’Hygiène -Guide normatif pour la construction et la rénovation 

des laboratoires hospitaliers de biologie médicale 

 Ministère de la Santé- Fixation des tarifs des tests COVID- Présentation au Conseil 

de la Concurrence-1er septembre 2021. 

 Estimation de la structure des coûts des tests Covid 19- Conseil National des 

Biologistes Pharmaciens. 

 Estimation de la structure des coûts des tests Covid 19-Agence Nationale  

 World Health Organization- An Action Plan To Engage The Private Health Service 

Delivery Sector In The Response To Covid-19 –septembre2020. 

 World Health Organization- Private-sector-discussion-note--covid-19-testing 

 World Health Organization- Détection des antigènes à l’aide de tests 

immunologiques rapides pour le diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2 

 World Health Organization- Tests diagnostiques pour le dépistage du SARS-CoV-2 

 World Trade Organization- Trade in medical goods in the context of tackling covid-

19: developments in the first half of 2021 

 World Trade Organization- Mesures commerciales utilisées par les membres de 

l'omc pour accélérer l'accès aux produits et services médicaux essentiels dans le 

contexte du Covid-19-septembre 2020. 

 Commission Européenne- Lignes directrices relatives aux tests de diagnostic in vitro 

du Covid-19 et à leurs performances 

 Autorité de la concurrence- Décision n° 19-D-11 du 29 mai 2019 relative à des 

pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de réactifs et 

consommables pour laboratoires hospitaliers sur le territoire de la Guyane. 

 Conseil de la concurrence Luxembourg- Décision du 17 décembre 2020 concernant 

une demande à l'encontre du Laboratoire National de Santé 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 Ministère français de la Santé - DEROGATIONS POUR LA REALISATION 

D’EXAMENS DE DETECTION DU GENOME DU SARS-COV-2 PAR RT PCR 

 Haute Autorité de Santé- FICHE PÉDAGOGIQUE COVID-19 : Prérequis sur les tests 

 Institut de France Académie des Sciences- Tests de maladies infectieuses et 

pandémies 

 Pierre Adimi- La gestion marocaine de la crise pandémique du Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


