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II                                                      ة ة ــــــــدمدمــــــــققــــــمم  
  

حفاظا على حياة و صحة  المواطنين أنشأت مجموعة من الدول حفاظا على حياة و صحة  المواطنين أنشأت مجموعة من الدول 

  وو  يةيةلألدولألدو  حية حية الصالص  والسالمةوالسالمة  ما لليقظة ما لليقظة نظانظاومنها المغرب ومنها المغرب 

حية ضمانــــــا للجودة و الفعاليـــــــــة و السالمة حية ضمانــــــا للجودة و الفعاليـــــــــة و السالمة الصالص  وجاتوجاتــــــــالمنتالمنت

محـــــــوريا  في تنظيم محـــــــوريا  في تنظيم و تلعب مــــديرية األدوية و الصيدلة دورا و تلعب مــــديرية األدوية و الصيدلة دورا . . 

هذا القطـــــاع ، كمــــا  أن مصــــالح  أخــــــرى بوزارة هذا القطـــــاع ، كمــــا  أن مصــــالح  أخــــــرى بوزارة 

الصحــــــــة و المصالح التابعة للـــــدولــــة و المؤسسـات العمـومية الصحــــــــة و المصالح التابعة للـــــدولــــة و المؤسسـات العمـومية 

و الجماعات المحليــــــــة تعمــــــل على النهوض  بمجــــــال و الجماعات المحليــــــــة تعمــــــل على النهوض  بمجــــــال 

  . . ببالدنا ببالدنا   اليقظـــــة و الســــــالمـــــة الصحيــةاليقظـــــة و الســــــالمـــــة الصحيــة

  فيفي  دوائية دوائية الال  ـةـةالصناعالصناعفي في ارات ارات مــــــمــــــاالستثاالستثأصبحـــــت أصبحـــــت   و إذو إذ

  ، فإن ذلك ، فإن ذلك ا المتقدمةا المتقدمةــــــــــــــــالتكنولوجيالتكنولوجي  مطرد  و تعتمـــــدمطرد  و تعتمـــــدور ور ــــــــتطتط

  ننمصنعيمصنعيمديريــــــة  األدويـة و الصيدلة  و على  المديريــــــة  األدويـة و الصيدلة  و على  ال  ى ى ــــــــرض علرض علــــــيفيف

سواء  تعلق سواء  تعلق       ودةودةــججمساطر المساطر ال  المعايير الدولية  والمعايير الدولية  و    مواكبةمواكبة  تحدياتتحديات

األمر بالمواد الصيدلية أو المواد األخرى لحماية  المواطنين من األمر بالمواد الصيدلية أو المواد األخرى لحماية  المواطنين من 

جهة  و حـــفاظـــا على  سمعة الصناعة الوطنية حتى تتمكن من جهة  و حـــفاظـــا على  سمعة الصناعة الوطنية حتى تتمكن من 

مواجهة المنافسة األجنبية في السوق الداخلي  أو األسواق الدولية مواجهة المنافسة األجنبية في السوق الداخلي  أو األسواق الدولية 

ت ت ارااراــــــــــــــن استثمن استثمــــــــــب من المصنعيب من المصنعيــــــــف يتطلف يتطلــــــــــذا التكيذا التكيــــــــهه..

، مكلفـــــة و متواصلة ، و يحتم   على مديريــــــة األدوية ، مكلفـــــة و متواصلة ، و يحتم   على مديريــــــة األدوية ة ة ــــــــــثقيلثقيل

و الصيدلـــــة  تأهيــــال مستمرا بموازاة مع هذا التطور و هذه و الصيدلـــــة  تأهيــــال مستمرا بموازاة مع هذا التطور و هذه 

  ..التحديات التحديات 

أما تحـديـــــد األسعــار و تقنينـــــها و تتبع تطــــورهــــــا أما تحـديـــــد األسعــار و تقنينـــــها و تتبع تطــــورهــــــا         

علـــــى الصعيـــد الدولي خاصة األدويـــــة و المواد الصيدلية و علـــــى الصعيـــد الدولي خاصة األدويـــــة و المواد الصيدلية و 

المستلزمات الطبية و مراقبتها  فهي من اختصاصات المديرية المستلزمات الطبية و مراقبتها  فهي من اختصاصات المديرية 

موضوع هذه المهمة االستطالعية ، و لها تأثير مباشر على القدرة موضوع هذه المهمة االستطالعية ، و لها تأثير مباشر على القدرة 

واطن الذي ال تشمله التغطية الصحية ، و على واطن الذي ال تشمله التغطية الصحية ، و على الشرائية للمالشرائية للم

  " " التوازنات المالية لصناديق التغطية االجتماعية و المساعدة الطبية التوازنات المالية لصناديق التغطية االجتماعية و المساعدة الطبية 
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  7474و على ميزانية الدولة التي كلفتها نفقات الصحة و على ميزانية الدولة التي كلفتها نفقات الصحة "  "  الراميد الراميد 

الحساب الحساب ]]منها مخصصة لألدوية   منها مخصصة لألدوية     %%  70.470.4، ،   02020202مليار درهم سنة مليار درهم سنة 

  . . جز الميزان التجاري للمغرب جز الميزان التجاري للمغرب و يفاقم  عو يفاقم  ع..  [[  51015101  للصحةللصحة  الوطنيالوطني

  

كما أن اإلجراءات الحمائية التي أصبحت تلجأ إليها الدول الغنية كما أن اإلجراءات الحمائية التي أصبحت تلجأ إليها الدول الغنية         

في المجال الصناعي في المجال الصناعي     BBrreevveettssلتمديد فترة حقوق الملكية الفكرية لتمديد فترة حقوق الملكية الفكرية 

  [[نداء الدوحة نداء الدوحة ]]عامة  دون مراعاة لخصوصية  صناعة األدوية عامة  دون مراعاة لخصوصية  صناعة األدوية 

سيضر بالصناعة الوطنية في هذا المجال و سيحد من تطوير و سيضر بالصناعة الوطنية في هذا المجال و سيحد من تطوير و 

استعمال الدواء الجنيس و سيرهن األمن الصحي لبلدنا و يكرس استعمال الدواء الجنيس و سيرهن األمن الصحي لبلدنا و يكرس 

تبعيته للخارج  و بالتالي سيحرم شرائح واسعة من المواطنين من تبعيته للخارج  و بالتالي سيحرم شرائح واسعة من المواطنين من 

و هذا األمر من مسؤولية و هذا األمر من مسؤولية     ..الحق في الولوج إلى الدواء و العالجالحق في الولوج إلى الدواء و العالج

مجموعة من الدول كجنوب مجموعة من الدول كجنوب   راررارالحكومة للتفاوض عليه على غالحكومة للتفاوض عليه على غ

و غيرها و كذلك ما تنص عليه و غيرها و كذلك ما تنص عليه   ، كندا ، كندا مصرمصر  إفريقيا ، الهند ،إفريقيا ، الهند ،

  و المنظمة العالمية للصحةو المنظمة العالمية للصحة  OOMMCCالمنظمة العالمية للتجارة المنظمة العالمية للتجارة 

OOMMSS  [[ تنفيذًا  3330غشت  03قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في

من استثناءات من استثناءات   [ والصحة العامةللبند السادس من إعالن الدوحة بشأن التربس 

بل لحد بل لحد . . للحيلولة دون منطق االحتكار بدعوى الملكية الفكرية للحيلولة دون منطق االحتكار بدعوى الملكية الفكرية 

الساعة ليست هناك بوادر لسن سياسة إرادية  لفائدة الدواء الجنيس الساعة ليست هناك بوادر لسن سياسة إرادية  لفائدة الدواء الجنيس 

على خالف الدول على خالف الدول     %%7272الذي ال يتعدى ولوجه السوق  المغربية الذي ال يتعدى ولوجه السوق  المغربية 

كما أن كما أن . .   الغنية ، و الذي يتعرض باستمرار لحملة تشهيرية مغرضةالغنية ، و الذي يتعرض باستمرار لحملة تشهيرية مغرضة

جنيس جنيس الدواء الالدواء ال  تداولتداول    الوطنية وتشجيعالوطنية وتشجيعالدوائية الدوائية تشجيع الصناعة تشجيع الصناعة 

  %%  4242) )   كالواليات المتحدة األمريكيةكالواليات المتحدة األمريكية  ليقترب من المعدالت الدولية ليقترب من المعدالت الدولية 

، يتطلب من السلطات العمومية إقرار سياسة دوائية ، يتطلب من السلطات العمومية إقرار سياسة دوائية غيرها غيرها   و و ( ( 

وطنية وطنية تتوجه نحو إجراءات مواكبة لدعم صناعة دوائية تتوجه نحو إجراءات مواكبة لدعم صناعة دوائية ، ،   ناجعة ناجعة 

  و فتح فرص و آفاق التصدير و فتح فرص و آفاق التصدير ترمي إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ترمي إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 

بجودة وفعالية عالية و أسعار بجودة وفعالية عالية و أسعار   وتسهيل ولوج المواطن إلى الدواءوتسهيل ولوج المواطن إلى الدواء

ديمومة أنظمة ديمومة أنظمة ، هذه األسعار من شأنها  أن تحافظ على ، هذه األسعار من شأنها  أن تحافظ على موضوعية موضوعية 

و تجلب و تجلب   الميزان التجاريالميزان التجاري  تحسن تحسن   نن، وأ، وأ  التغطية الصحية التغطية الصحية 
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مع دعم وتشجيع البحث مع دعم وتشجيع البحث   ،،  اص البطالةاص البطالةاالستثمارات الكفيلة بامتصاالستثمارات الكفيلة بامتص

في التزامات الدولة في في التزامات الدولة في   ورد ورد واالبتكار في مجال صناعة األدوية كما واالبتكار في مجال صناعة األدوية كما 

الموقعة أمام صاحب الجاللة الملك دمحم الموقعة أمام صاحب الجاللة الملك دمحم   02070207--02070207عقدة البرنامج عقدة البرنامج 

  ..02070207فبراير فبراير 0707السادس بطنجة بتاريخ السادس بطنجة بتاريخ 
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      IIII    القانوني للمهمة االستطالعية القانوني للمهمة االستطالعية   اإلطاراإلطار

  عملهاعملها    منهجيةمنهجية  وو  وتكوينهاوتكوينها  المؤقتةالمؤقتة
  

    ::للمهمة االستطالعية للمهمة االستطالعية   اإلطار القانونياإلطار القانوني..00

           

 الاااااصي يااااانص علاااااا  الدستتتتتتورمااااان  07بنااااااء علاااااا مقتضااااايات الفصااااال 

يصتتتتتتتوت البرلمتتتتتتتان علتتتتتتتى القتتتتتتتوانين ، و يراقتتتتتتتب  الحكومتتتتتتتة ، و يقتتتتتتتيم السياستتتتتتتات  «

 » العمومية
 لمجلتتتتتتتتس النتتتتتتتتواب  النظتتتتتتتتام التتتتتتتتداخليماااااااان  07وبناااااااااء علااااااااا المااااااااادة 

فبرايااااااااار  1.الساااااااااابق والاااااااااصي أقااااااااارر المجل   ااااااااا   الدست ااااااااا وري بتااااااااااري  

يجتتتتتتوز للجتتتتتتان الدائمتتتتتتة أن تكلتتتتتتف، بنتتتتتتاء «والتااااااي تناااااا ص عل   اااااا ا 27.2

علتتتتتى طلتتتتتب متتتتتن رئيستتتتتها بعتتتتتد موافقتتتتتة مكتتتتتتب اللجنتتتتتة أو رئتتتتتيس فريتتتتتق أو 

أعضتتتتتتتتتائها، بمهمتتتتتتتتتة  ثلتتتتتتتتتث أعضتتتتتتتتتاء اللجنتتتتتتتتتة، عضتتتتتتتتتوا أو أكثتتتتتتتتتر متتتتتتتتتن

استتتتتتتتطالعية مؤقتتتتتتتتة حتتتتتتتول شتتتتتتتروط وظتتتتتتتروف تطبيتتتتتتتق نتتتتتتتص تشتتتتتتتريعي 

معتتتتتتتتين، أو موضتتتتتتتتوع يهتتتتتتتتم المجتمتتتتتتتتع، أو يتعلتتتتتتتتق بنشتتتتتتتتاط متتتتتتتتن أنشتتتتتتتتطة 

الحكومتتتتتتتتة واإلدارات والمؤسستتتتتتتتات والمقتتتتتتتتاوالت العموميتتتتتتتتة باتفتتتتتتتتاق متتتتتتتتع 

 .مكتب مجلس النواب

يتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الشروط الضرورية لقيام 

أعضاء اللجان بمهامهم بما في ذلك السعي لحصولهم على الوثائق والبيانات 

 .الالزمة لذلك

يعد النواب المكلفون بمهمة االستطالع تقريرا من أجل عرضه على اللجنة 

قصد مناقشته وإحالته على مكتب المجلس الذي يقرر في شأن مناقشته في جلسة 

 » عامة

ت االجتماعية للقيام بمهمة استطالعية تم تكليف بعض أعضاء لجنة القطاعا 

مؤقتة حول مديرية األدوية ذات المسؤولية المباشرة في تحديد أثمنة الدواء والتي 

ووافق عليه مكتب  2102نونبر  22بطلب من الفريق االشتراكي بتاريخ كانت 

 . 2103أبريل  3مجلس النواب بتاريخ 
 
 
 
 
 



 7  لجنة القطاعات االجتماعية   -  5102مهمة استطالعية مؤقتة لمديرية األدوية والصيدلة  

 

  ::المهمة االستطالعية المهمة االستطالعية     تكوينتكوين. . 00
  
  

لمقتضيات النظام الداخلي لمجل  النواب ، تم انتداب ممثل أو لمقتضيات النظام الداخلي لمجل  النواب ، تم انتداب ممثل أو طبقا طبقا 

ممثلة عن كل فريق أو مجموعة نيابية للقيام بهصر المهمة و التي كان تأليفها ممثلة عن كل فريق أو مجموعة نيابية للقيام بهصر المهمة و التي كان تأليفها 

  ::علا الشكل التالي علا الشكل التالي 

  

 0207الئحة أعضاء المهمة االستطالعية سنة            
 

 

 السيد النائب دمحم زردالي      

 

 

 رئي  لجنة القطاعات االجتماعية    

 األعضاء                       الفريق                   

 السيد النائب مصطفا ابراهيمي فريق العدالة والتنمية 

 السيدة النائبة نعيمة بن يحيا  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 السيد النائب دمحم حدادي  فريق التجمع الوطني لألحرار

 السيدة النائبة نبيلة بنعمر  فريق األصالة والمعاصرة

 السيدة النائبة حسناء أبو زيد  الفريق االشتراكي

 السيدة النائبة فاطمة اكعيمة مازي الفريق الحركي

 السيد النائب إدري  قشال فريق االتحاد الدستوري 

 النائب أناس الدكاليالسيد  فريق التقدم الديمقراطي

 

من النظام الداخلي التي تنص علا انتخاب رؤساء ومكاتب  17وتبعا للمادة 

اللجان في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقا من 

الفترة المصكورة وعلا استبدال أعضاء اللجنة عند افتتاح الدورة  األولا من كل سنة 

عدة تغييرات  و أصبحت  الئحة أعضاء المهمة ، و نتيجة لصلك عرفت تشريعية

 : كاآلتي 
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 0207الئحة أعضاء المهمة االستطالعية سنة              

 
 

 

 السيدة النائبة فاطنة الكحيل     

 

رئيسة لجنة القطاعات االجتماعية         

 ورئيسة المهمة االستطالعية

 األعضاء                       الفريق                   

 السيد النائب مصطفا ابراهيمي فريق العدالة والتنمية 

 السيدة النائبة نعيمة بن يحيا  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 السيد النائب دمحم حدادي  فريق التجمع الوطني لألحرار

 السيدة النائبة بشرى المالكي  فريق األصالة والمعاصرة

 (مقرر اللجنة)السيد النائب رشيد حموني  الفريق االشتراكي

 السيدة النائبة فاطمة اكعيمة مازي الفريق الحركي

 السيد النائب إدري  قشال فريق االتحاد الدستوري 

 السيد النائب  إدري  بوطاهر فريق التقدم الديمقراطي

 

  

الدكتورة فاطنة الكحيل رئيسة لجنة  النائبة وفي هصا اإلطار، تم تعيين السيدة   

القطاعات االجتماعية كرئيسة للمهمة االستطالعية وتعيين السيد النائب رشيد حموني  

 . والسيد النائب الدكتور مصطفا إبراهيمي نائبا للمقرر مقررا للمهمة 
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 األطر اإلدارية المواكبة للجنة   

 

 . عبد الحميد عبقري، مستشار، مسؤول إداري للجنةالسيد -

 .مريم الكحالوي، مستشارة باللجنةالسيدة -

 دمحم الغريب ، إطار باللجنةالسيد -

 .قنبوع فاطمة، كاتبة اللجنةالسيدة -

 

  ::  منهجية عمل المهمة االستطالعيةمنهجية عمل المهمة االستطالعية. . 77

األدوية والصيدلة ومدى تقيدها  مديرية تسيير و تدبير بطريقة لإلحاطة 

ا تقييم السياسات العمومية بالتشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وكص

اعتماد  األدوية  و انعكاس كل ذلك علا أسعار الدواء و المواد الصيدلية ، تم  لمجالل

 ولثالث مؤسسات بالرباط  منهجية الزيارات الميدانية ألقسام ومصالح المديرية

مجموعة من  و عن طريق االطالع علا  من جهة  صناعية لألدوية بالدار البيضاء

الوطنية والدولية وكصا االستماع والمناقشة مع مجموعة من  والمراجعالتقارير 

 :و هي المؤسسات والهيآت الشريكة أو االستشارية 

  الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. 

 جتماعي الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط اال 

  و الموزعين  مجل  هيئة الصيادلة الصناع. 

  من المختبرات الصيدلية الوطنية و المتعددة : الصناعة الدوائية

، مختبر بوليميديك، ومختبر 5الجنسيات  وهي مختبر فارما 

 .نوفارتي 
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 والزيارات الميدانية   وفي هصا الصدد، قام أعضاء المهمة بالعديد من اللقاءات 

 : يلخصها الجدول اآلتي 

الرقم 

 الترتيبي

 المدة الزمنية موضوعه تاريخ االجتماع

ابتداء من  5103يوليوز  01الخمي   0

 الساعة الحادية عشرة صباحا

قيام األعضاء المكلفين بالمهمة 

لمديرية بزيارة  االستطالعية المؤقتة 

 .األدوية بوزارة الصحة

 ساعات 2

علا الساعة  5100يونيو  00األربعاء  5

 .التاسعة صباحا

قيام األعضاء المكلفين بالمهمة 

لمديرية  بزيارة  االستطالعية المؤقتة

 .األدوية بوزارة الصحة

 ساعات 2

علا الساعة  5100يونيو  56الخمي   3

 .السابعة والنصف صباحا

المهمة االستطالعية  زيارة أعضاء 

لبعض المختبرات بمدينة الدار 

 .البيضاء

 ساعات 01

علا الساعة  5100أكتوبر  51اإلثنين  0

 .العاشرة صباحا

اجتماع أعضاء المهمة االستطالعية 

بعض مسؤولي  المؤقتة مع 

 .المختبرات بمقر مجل  النواب

 ساعات 2

مباشرة بعد  5100أكتوبر  51الثالثاء  2

 .الجلسة العمومية

اجتماع أعضاء المهمة االستطالعية 

األدوية  بمقر المؤقتة مع مديرية 

 .مجل  النواب

 ساعات 0

علا الساعة  5102فبراير  9اإلثنين  6

 .العاشرة والنصف صباحا

اجتماع أعضاء المهمة االستطالعية  

الصندوق الوطني  مسؤولي مع 

،  لمنظمات االحتياط االجتماعي

و  الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

و  صناع هيئة الصيادلة  المجل  

 .مجل  النواب بمقرالموزعين 

 

 ساعات 0

علا  5102مارس  52األربعاء  7

 .الساعة العاشرة والنصف صباحا

المهمة االستطالعية ،  أعضاء  زيارة

لصندوق الوطني لمنظمات االحتياط ل

 . االجتماعي بالرباط

 ساعات 0

علا  5102أبريل  55األربعاء  1

 .الساعة الحادية عشرة صباحا

االستطالعية  المهمة أعضاء  زيارة

و  لوكالة الوطنية للتأمين الصحيل

 .لجنة الشفافية 

 ساعات 0

 ساعة 70 عدد ساعات العمل
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IIIIII   أهمية ودور مديرية األدوية والصيدلة في أهمية ودور مديرية األدوية والصيدلة في

  ::المنظومة الصحيةالمنظومة الصحية

 

 والموارد الماديةوالموارد المادية والموارد البشريةوالموارد البشرية التنظيم واالختصاصاتالتنظيم واالختصاصات.0

  التنظيم 0.0

مديريات مركزية من بينها مديرية األدوي     ة  تتألف وزارة الصح     ة من ثمان

صالح خارجية بالجهات و والصيدلة،  إلا جانب مؤسسات الدعم التقني و العلمي  وم

نوفمبر  .2 ،  0.5.جم    ادى الثاني    ة  0. بتاري        285-40-2مرسوم رقم  ]األقاليم 

و تعد  مديرية [. ة المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الصحة  العمومي 440.

 .األدوية و الصيدلة من بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
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 14  لجنة القطاعات االجتماعية   -  5102مهمة استطالعية مؤقتة لمديرية األدوية والصيدلة  

 

 

 

قسمين و مجموعة من المصالح  و الوحدات  علا الشكل  وتشتمل المديرية علا

 : التنظيمي التالي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 التنظيم الوظيفي 

 : مديرية األدوية و الصيدلة

المختبر الوطني لمراقبة قسم 

 األدوية

 : قسم الصيدلة  يضم

 إلى جانب المرصد

 مصلحة الفيزياء والكيمياء 

 

  التأشيرات مصلحة 

 والتصديق والرخص

 وحدة  الكواشف

التشخٌص  المستعملةألغراض

 المخبري

 وحدة المواد الغصائية مصلحة المخدرات   مصلحة تأمين الجودة
 غصائ لنظام والمشروبات

 الغصائية المكمالت و خاص

 مواد وحدة مصلحة تتبع القطاع   .مصلحة التجارب البيولوجية

 التجميل و تنظيف
 الجسم

 المستلزمات مصلحة  

 الطبية

  الطبية المستلزمات وحدة مصلحة األعمال االقتصادية 
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  :األدوية و الصيدلة اختصاصات مديرية  02. 

بتاري   512-90-5المرسوم رقم  ]ناط بمديرية األدوية والصيدلة المهام التاليةت

 : [(  0990 نوفمبر 50)  II 0002جمادى  07

 تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية ؛      .0

القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة األدوية والمستحضرات  .0

الصادر في فاتح  5-75-573الصيدلية الصي يبقا خاضعا ألحكام المرسوم رقم 

بالتحاليل والتجارب التي تستلزمها مراقبة ( 0970أبريل 24)   1394ربيع اآلخر 

األخرى المعدة  األدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم

 الستعمالها في الطب البشري والبيطري وكصا المنتجات شبه الصيدلية ؛

القيام بتفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات صنع  .7

  ؛األدوية

إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية  .7

 والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 

سعار األدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص تحديد إطار أ .5

 التنظيمية المتعلقة باألسعار والجاري بها العمل ؛

تحديد معايير صنع األدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية  .6

 وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها ؛

 وضع قائمة األدوية األساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها ؛ .4

 .لمعطيات التقنية واالقتصادية المتعلقة باألدويةإدارة بنك ل .8
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  211حوالي : األدوية و الصيدلة  الموارد البشرية لمديرية   03. 

 [ عرض مدير المديرية أمام المهمة االستطالعيةالمصدر ]   مهني

  مهني للصحة و تقنيين و إداريين ، 277يقدر عدد العاملين بالمديرية بحوالي 

 :منهم موزعون   حسب الجدول التالي علا  001

 .مهني  20: قسم  الصيدلة                       

 . مهني 19: المختبر الوطني لمراقبة األدوية    

 

 المجموع المختبر الوطني قسم الصيدلة (عرض المديرية )

 46 22 24 الصيادلة

 44 33 6 دكاترة العلميين

التقنيون و المحضرون 

 الصيدليون

14 24 33 

 7 5 2 المهندسون

 اإلداريون

 

4 - 4 

 1 - 1 قانوني

 141 38 51 المجموع
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 :األدوية و الصيدلة  الموارد المادية لمديرية   04.

 (العاملة بقطاع الصحة )مرفقا  91األدوية و الصيدلة واحدة من بين  تعد مديرية 

 :مستقلة  ق الدولة المسيرة  بصورةمن مراف 

 استشفائيا ؛ ا   مركز 77 

 عسكريين؛ طبيين جراحيين مركزين و مستشفيات 6 

 الدم؛ لتحاقن مركزين 

 للصحة؛ الوطني المعهد 

 األشعة؛ من للوقاية الوطني المركز 

 .الصيدلة و األدوية و مديرية 

 و قد عرفت موارد المديرية  و نفقاتها تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ، 

فاستنادا علا معطيات المديرية التي زودت بها أعضاء لجنة  المهمة االستطالعية  يبين 

 :5103و  5105الصيدلة برسم سنتي  و األدوية الجدول التالي تطور نفقات مديرية

 

  

 . ألجوبة المديرية 0المصدر المرفق 

 

 

 

 

 

 2102    2103 

 278.08 131 7 95 ,273 235 4 بالدرهم       نفقات التسيير

 080.69 704 10 43 ,500 171 2 بالدرهم     نفقات االستثمار

 835358.77 17 774,38 406 6 بالدرهم             المجموع
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 :األدوية و الصيدلة و نطاق األنشطة   الفئات المرتفقة لمديرية    05.

 41موزع صيدلي بالجملة،  51ألف صيدلي ،  11قطاع الخاص  :الصيدليات  .1
 1226النفقات المخصصة  لشراء األدوية بالمغرب .مختبر و وحدة صناعية لألدوية 

حول تنافسية قطاع الصناعة  2111تقرير مجل  المنافسة : المصدر ].مليار درهم 

 [الدوائية
] مليار درهم   2.5خصصت لها ميزانية تقدر ب : صيدليات القطاع العام  .2

و منها صيدليات بالمستشفيات الجامعية و  [ 2115ميزانية قطاع الصحة المصدر 

 .اإلقليمية و المحلية  و  المخازنالجهوية و 
القطاع شبه صيدلي و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و تنظيف  .3

 الجسم
 المخبري  التشخيص المستعملة ألغراض الكواشف .4
 . غصائيةلا و المكمالت خاص غدائي منظام المشروبات و غصائيةلا المواد .5
دون قاعدة ) تعد بالمئات أعالر   5و  4، 3عدد الشركات و المحالت للفئات  .6

  .(للمعطيات

ما باقي ، أ( قاعدة المعطياتدون ) دواء  6111و  5111عدد األدوية بين  .7

 .فهي تعد بمئات اآلالف  5و  4،  3المواد للقطاعات 

 للوقوف علا العوامل التي تؤدي لمواصلة تخفيض أسعار األدوية مع ضمان جودتها 

 (نقط القوة والضعف)والمتمثلة أساسا في طريقة تدبير واشتغال مديرية األدوية والصيدلة 

 ومدى تقيدها بالتشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،وكصا تقييم السياسة

اعتمد أعضاء مع اقتراح بعض الحلول، الحيوي والواسع،العمومية بهصا المجال 

مع  علا لقاءات  والوطنية والدولية  علا مجموعة من التقارير المهمة االستطالعية

 .وهيئات شريكة واستشارية إلا جانب الزيارات الميدانية  مؤسسات
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IIVV    المتاحةالمتاحة  نقط القوة و نقط الضعف و الفرصنقط القوة و نقط الضعف و الفرص  

  ::  لمديرية األدوية و الصيدلةلمديرية األدوية و الصيدلة
  

لعل الحدث األبرز الصي ميز عمل هصر المديرية ومن خالل الوزارة الوصية هو 

دواء وصل في بعض األحيان  إلا  1828التخفيض المهم الصي عرفه سعر أكثر من 

إصدار  وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع المصنعين والصيادلة،وكصلك  31%

ر كثالنصوص التنظيمية لتحديد أثمنة الدواء ،وذلك  لتحل محل نصوص عمرت أل

 .سنة دون أن يطالها التغيير 51من 
 

 ة        بناء علا التشخيص الصي وضعته  وزارة الصحة من خالل استراتيجيو 

المتعلق باألدوية و المستلزمات   6من المحور  IIIخاصة بالفقرة )  2112-2116

، فإن اإلشكالية التي يطرحها الدواء بالمغرب تتمحور حول  أسعار الدواء ،  (الطبية

، توفير األدوية  % 31نسبة ولوج الدواء الجني  للسوق الوطنية الصي ال يتجاوز 

 .بالقطاع العام و عقلنة تدبير و استعمال الدواء 

 لوزارة  الصحة  هو الولوج الجغرافي    2121ية ويبقا التحدي  بالنسبة لرؤ

 و المالي  للدواء، تعزيز مراقبة جودة و استعمال الدواء، مع وضع مؤسسات المراقبة

 .و اليقظة من أجل تحسين  صحة المواطنين  

من المجهودات التي تبصلها وزارة الصحة  لتحسين  وفي هصا الصدد،  وبالرغم

الولوج وتوفير األدوية و جودتها و حسن استعمالها بالقطاعين العام والخاص،  إال أن 

مجموعة من المشاكل ال تزال عالقة سواء تعلق األمر باألدوية أو المستلزمات الطبية 

التشخيص حسب استراتيجية  :المصدر ] : أو  مستحضرات التجميل و تنظيف الجسم ومنها 

 : [و الموزعين  هيئة الصيادلة المصنعين ل و تشخيص  ، IIIالفقرة  6محور :  2116- 2112وزارة الصحة 

  غياب سياسة دوائية وطنية برؤية واضحة  و أهداف محددة للقطاع. 

  تفاعل ضعيف للمنظومة الوطنية لليقظة و السالمة الصحية تجار بعض

 .الصيدلية األدوية و المواد 

  غياب منظومة إعالمية مندمجة لإلذن  للوضع في السوقAMM  و

شواهد التسجيل للمستلزمات الطبية ، و عدد الصيدليات علا الصعيد الوطني  

 ..واألسعار العمومية لألدوية ، إل  

  تأخر إجراء عمليات التفتيش للصيدليات خاصة بالجهات. 

 اع الخاص و كصلك بالقطاع انقطاعات المخزون لبعض األدوية بالقط

 (من طلبات العروض العمومية تعود غير مجدية  % 3) العام 
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  التجارب السريرية، )تأخر إخراج النصوص التطبيقة لتنظيم القطاع

 ..( .المستلزمات الطبية ، التفتيش ، حسن اإلنجاز 

  31ضعف نسبة ولوج الدواء الجني  للسوق المغربية و التي ال تتجاوز 
% . 

للوقوف علا نقط القوة والضعف وتقييم عمل المديرية، قام أعضاء المهمة    

وطرح عدة تساؤالت  والحصول علا مجموعة من  ،  بمعاينة أقسامها ومصالحها

  .الوثائق والمعطيات في إطار ما يسمح به القانون

 المعــــاينـــــة*                       

أثناء زيارة أعضاء المهمة االستطالعية لمرافق المديرية للمرة الثانية، طالبوا 

بفتح مخزن للمنتوجات التجميلية التي أصبحت هي األخرى من اختصاص المديرية 

علا تراخيصها انطالقا من الوثائق المقدمة دون اخضاعها يتم التوقيع  حيث 

 .علا اآلليات الضرورية لتفحصها  للمختبر، نظرا لكثرتها ولعدم توفر المختبر

إصرار أعضاء المهمة لمعاينة تلك المنتوجات، تم فتح المخزن، فالحظ وبعد  

األعضاء صغر مساحة المخزن ومنتوجات متلفة في علب كرطونية دون ترتيب 

لتسجيل عينات هصر المنتوجات، كصبائغ  سجل ودون تصنيف، وعدم وجود 

أخرى متعددة  عينات من بضائع التجميلية للنساء والشعر،والمواد العطرية والمواد 

 .غير مصنفة

ومن خالل جولة أعضاء المهمة للمرافق اإلدارية للمديرية، تم الوقوف بشكل 

في علبة كرطونية  ة معبأ عينة من طرف شركة دولية معروفةمفاجئ علا تسليم 

ارية ، وجب أن يكون في درجة حرنتوج الصيدلي والحظ األعضاء أن هصا الم

منخفضة وأن يحمل في ثالجة كي يحافظ علا درجة الحرارة الالزمة، و تم التساؤل 

هل هصر الممارسة معتادة من طرف بعض الشركات واإلدارة، في انعدام تام لشروط 

 يقع علا عاتق الشركة وحدها؟ تقصير السالمة، أم أن المسؤولية أو ال

انعدام نظام معلوماتي من كما وقف أعضاء المهمة علا األرشيف، والحظوا 

أجل تسهيل عملية الولوج إلا الملفات والحفاظ علا ذاكرتها، خاصة بعد عملية 

 2113 المجل  األعلا للحسابات  ياألرشيف كما ورد في تقرير من جزء إحراق

 .والمفتشية العامة لوزارة الصحة، متسائلين عن المسؤول علا ذلك

وعند الزيارة التفقدية للمختبر الحظ األعضاء عدم وجود مسار خاص بالدواء     

 .للموارد البشرية مما يؤثر سلبا علا معالجة الملفات كبير الجني ، وكصا نقص 
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التساؤالت وطلب الوثائق المقدم  من أعضاء المهمة * 

 االستطالعية المؤقتة لمديرية األدوية بوزارة الصحة

عمد أعضاء المهمة االستطالعية إلا االستماع و و استفسار و مناقشة مسؤولي 

المديرية ، كما تقدموا بطلب الحصول علا العديد من الوثائق و التقارير ذات الصلة 

 :بمهام و اختصاصات المديرية و منها 

 ؛ وثيقة تتضمن تبويب الميزانية وتوزيعها حسب أقس  ام المدي   رية ومص   الحها - .1

كيفية القيام بالصيانة وتكلفتها والمطالبة بتقرير عن اآلالت المستخدمة في - .2

 المختبر  والحاجيات وكيفية تقليص تكلفتها ؛ 

وثيقة حول الهيكلة اإلدارية وعدد الموارد البشرية وتوزيعها حسب األصناف - .3

 واألقسام ؛ 

العالقة المتوترة حسب ما ورد في تقرير المجل  األعلا للحسابات، التساؤل عن - .4

 ؛و عدم التنسيق بينهما  بين قسم الصيدلة وقسم المختبر 

سنوات للمختبرات  3عدد المفتشين ودورهم وعدد الزيارات التي قاموا بها منص - .5

 والموزعين والصيدليات ومآل تقاريرهم وعدد الملفات التي تحال علا القضاء ؛ 

المديرية والنصوص المتقادمة النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة لعمل - .6

في مجاالت معينة لها عالقة باألدوية و المستلزمات  والفراغ القانوني الموجود 

 ؛ الطبية 

من أدوية فرنسا  %7.ولماذا خصم  2778مقايي  تحديد ثمن األدوية بعد سنة - .7

 وهل احترم ذلك ؟ 

ة وجدول مقارن 2778إعطاء جرد حول األدوية التي صودق عليها قبل - .3

 وبين ما بعدها ؛   بينها

ومقارنتها بالثمن السابق ونسبة التخفيض لكل  أسعارها  الئحة األدوية المخفضة- .8

 دواء ؛ 

سنوات وجدول  3، وثيقة حول الطلبات التي قدمت قبل  AMMبالنسبة - .11

 بالتواري  حول الترخيص أو عدم الترخيص والمدة التي تطلبها كل دواء ؛ 

رخصت دون اكتمال ملفاتها حسب تقرير المجل  األعلا  الئحة باألدوية التي- .11

 للحسابات ؛ 

 الئحة بالتراخيص المقدمة ومدتها مشفوعة بأسماء المختبرات ؛ - .12
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الئحة بطلبات األدوية الجنيسة والتراخيص والئحة المختبرات التي حصلت - .13

 عليها والئحة األدوية الجنيسة التي يتم تسويقها ؛

-2771مثال )ناقصة وكيف يتم التع    امل م    عها  لماذا يتم قبول ملفات- .14

وهل تقوم المديرية بتصكير تلك المختبرات علما أن التأخير يحسب علا ( ..27

 اإلدارة ؛ 

من الملفات الغير الكاملة وهل المديرية تعمل فقط  %45كيف يتم التعامل مع - .15

 من الملفات ؛  %5علا 

 طريقة التأكد من أن العينة التي صودق عليها هي التي يتم تسويقها ؛ - .16

ما هي المسطرة المتبعة مع المختبرات عند اكتشاف عيب في الدواء وما - .17

 مصير األدوية الغير مستجيبة للمعايير مع المطالبة بالئحة منها ؛

 لماذا  غياب أي مصلحة في المديرية تعنا بالدواء الجني  ؛ - .13

بأثمنة الدواء الجني  و مقارنتها مع الدواء األصلي مع تبيان النسبة  الئحة- .18

 المخفضة ؛ 

المطالبة بالئحة المستلزمات الطبية التي تخضع للتحاليل المخبرية واألخرى - .21

التي تخضع للوثائق والئحة عن المستلزمات التي يرخص لها الكاتب العام لوزارة 

 الصحة وعن أساسها القانوني ؛ 

 ؤل عن مراقبة المديرية للمستلزمات التي تباع بشكل عشوائي ؛ التسا- .21

ما هي المقايي  والشروط التي تستقبل بها المستلزمات الطبية خصوصا - .22

 البرودة والحرارة وهل تتوفر المديرية علا األمكنة و الآلليات  للتأكد من ذلك ؛ 

 بعد االستفادة من نظام معلوماتي لألرشيف وكم ستكون تكلفته؟ لماذا لم  يتم- .23

التساؤل عن إتالف األرشيف ومن المسؤول عن ذلك ولماذا وكيف وهل تمت - .24

 بكيفية قانونية واألساس القانوني لصلك ؟

الئحة بالمواد التجميلية والمنظفة وكيفية المراقبة وكيفية إعطاء التراخيص - .25

 التي ال  تتقدم بطلب التراخيص؛ والئحة بأسماء الشركات 

والشركات  (les aditifs alimentaires)الئحة بالمواد الغصائية التكميلية - .26

 المتعامل معها ؛ 

المتعلق بإحراق  المطالبة بتقرير المفتشية العامة للوزارة حول المديرية - .27

 ؛ األرشيف

 .مآل الشكايات التي تتوصل بها المديرية وكيفية التعامل معها- .23

 هل تتوفر المديرية علا معدات اإلنصار المسبق بالحريق ؟- .28
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 .الوثائق المقدمة من طرف المديرية *                     

رقم المرفق  عنوان المرفق

 الجواب

 0 المديرية ومصالحها  أقسامملف يتضمن تبويب الميزانية وتوزيعها حسب 

 5 ملف متعلق بالصيانة وتكلفتها وتقرير عن اآلالت المستخدمة في المختبر 

وثيقة حول الهيكلة اإلدارية وعدد الموارد البشرية وتوزيعها حسب األصناف 

 واألقسام

3 

 2 سنوات  3نشاط مصلحة تتبع القطاع وتفتيشية الصيدلة خالل ير تقر

وجدول مقارنة بينها و بين  5111جرد حول األدوية التي صودق عليها قبل  

 ما بعدها

1 

 9 الئحة األدوية المخفضة ومقارتنها بالثمن السابق ونسبة التخفيض لكل دواء

سنوات وجدول بالتواري  حول  3وثيقة حول الطلبات التي قدمت قبل 

 دواءالترخيص أو عدم الترخيص والمدة التي تطلبها كل 

01 

الئحة باألدوية التي رخصت دون اكتمال ملفاتها حسب تقرير المجل  األعلا 

 للحسابات

00 

 الئحة بالتراخيص المقدمة ومدتها مشفوعة بأسماء المختبرات

 

05 

الئحة بطلبات األدوية الجنيسة والتراخيص والئحة المختبرات التي حصلت 

 التي يتم تسويقها عليها والئحة األدوية الجنيسة

03 

( 5100-5116مثال )لماذا يتم قبول ملفات ناقصة وكيف يتم التعامل معها 

 وهل تقوم المديرية بتصكير تلك المختبرات علما أن التأخير يحسب علا اإلدارة 

00 

المسطرة المتبعة مع المختبرات عند اكتشاف عيب في الدواء وما مصير  

 األدوية الغير مستجيبة للمعايير مع المطالبة بالئحة منها

07 

الئحة بأثمنة الدواء الجني  ومقارنتها مع الدواء األصلي مع تبيان النسبة 

 المخفضة

09 

 51 رية الئحة المستلزمات الطبية التي تعفا من التحاليل المخب
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 53 لماذا لم يتم بعد االستفادة من نظام معلوماتي لألرشيف و كم ستكون تكلفته

التساؤل عن إتالف األرشيف ومن المسؤول عن ذلك ولماذا وكيف وهل تمت 

 بكيفية قانونية واألساس القانوني لصلك

50 

التراخيص الئحة بالمواد التجميلية والمنظفة وكيفية المراقبة وكيفية إعطاء 

 والئحة بأسماء الشركات التي ال تتقدم بطلب التراخيص

52 

والشركات ( les additifs alimentaires)الئحة بالمواد الغصائية التكميلية 

 المتعامل معها

56 

المتعلق بإحراق  تقرير المفتشية العامة للوزارة حول المديرية .31

 ؛ األرشيف

57 

 51 المديرية وكيفية التعامل معهامآل الشكايات التي تتوصل بها 

 59 معدات اإلنصار المسبق بالحريق

         

  ،هااعتمادهاته المعاينة والوثائق المحصلة عليها والمنهجية التي تمت بناء علا 

في إطار تقييم عمل  و التوصيات  قام أعضاء المهمة بإبداء العديد من المالحظات

 :المديرية ومنها 

  ::تقييم الهيكل التنظيمي لمديرية األدوية و الصيدلة تقييم الهيكل التنظيمي لمديرية األدوية و الصيدلة   ..00

لقد تم إنشاء هصا المرفق في إطار مديرية مركزية  لوزارة الصحة بمقتضا 

علا مصلحة مركزية للصيدلة فقسم  ، بينما كان سابقا يقتصر 4991مرسوم سنة 

ع المواد الدواء وهصا تطور مهم لإلطار التنظيمي لألدوية و المستلزمات الطبية و جمي

 .التي تدخل في اختصاص هصر المديرية 

عرض قسم المختبر الوطني لمراقبة   و (   41ص )قد ورد في عرض المديريةو 

االستطالعية  و في مرفق  الجواب المهمة  أعضاء   األدوية  اللصان  تم تقديمهما  أمام

الفيزياء الح إلا المص  أن قسم المختبر الوطني لمراقبة األدوية باإلضافة  3رقم 

هناك مصلحة المستلزمات  التجارب البيولوجية، و  الجودة  تأمين، و  والكيمياء 

بالمرسوم المنظم لمديرية األدوية و الصيدلة  واردة إال أن هصر األخيرة غير  الطبية

مما يجعل إحداث هصر  ( [ 4991نوفمبر II 4142  (24جمادى  41بتاري   282-91-2المرسوم رقم ]

 . المصلحة   غير مطابق للنص المصكور 
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 : لذلك توصي اللجنة بما يلي  

واحترام المقتضيات التنظيمية قبل إحداث أو حذف أي                  ضرورة التقيد- 

 .مصلحة إدارية أو تقنية

والذي ضرورة إعادة النظر في المرسوم المنظم لمديرية األدوية والصيدلة -   

سنة حتى يتماشى مع متطلبات التطور المضطرد للقطاع  12مضى عليه أكثر من 

 أو قسم  الصيدلي ومنها تدبير المستلزمات الطبية حتى تحظى بمصلحة خاصة

و النصوص  21-21لمراقبتها وإجراء جميع اإلجراءات الالزمة طبقا للقانون 

 .ذات الصلة   التنظيمية

 

  ::لمديرية األدوية و الصيدلة لمديرية األدوية و الصيدلة تقييم الموارد البشرية  تقييم الموارد البشرية    ..00

 فيما يتعلق باألقسام و المصالح التابعة لمديرية األدوية و الصيدلة فيمكن 

 :تلخيص نقط القوة و نقط الضعف في ما يلي 

 :  المختبر الوطني لمراقبة األدويةقسم  2.  1

 :   نقط القوة 2.  2.  1

رئي  المختبر أمام أعضاء المهمة عرض  ] :تتجلا نقط القوة للمختبر الوطني فيما يلي  

 [االستطالعية 

وتجديدها  خالل   2007 سنة  ISO 17025شهادة االعتماد  علا الحاصل-

  ؛ األدوية لجودة األوروبية مديريةال طرف من 2141 و  2144تي سن

 ؛العالمية الصحة منضمة طرف من المؤهلة المختبرات قائمة ضمن من-   

 ؛العربية الدول لمنضمة بالنسبة مرجعي مختبر-       

 ؛األوربي األدوية ديوان بمنظمة مراقب -

 ؛األدوية جودة مراقبة لمختبرات األوربية الشبكة ضوع-

 .األدوية جودة مراقبة لمختبرات اإلفريقية الفرنسية الشبكة عضو-    

 [عرض رئي  المختبر أمام أعضاء المهمة االستطالعية  ]نقط الضعف  2.  2.  1

 :و هي كالتالي 

قلة العدد ، اختالف األنظمة األساسية للصيادلة و الدكاترة : الموارد البشرية -

 ؛العلميين
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وعدم تلبية طلبات  بعض المعدات و الكواشف إلغاء صفقة  : الموارد المادية -

أعطاب التكييف و الكهرباء و ) التجهيزات المعلوماتية  باإلضافة إلا المشاكل التقنية 

  (.الصيانةهات إكرا

 :قسم الصيدلة  2.  1
 

 :التالي بالجدول لقسم الصيدلة يمكن إجمال نقط القوة و الضعف 
 

 نقط القوة و نقط الضعف لمديرية األدوية و الصيدلة

.  

 قسم الصيدلة  قسم المختبر الوطني لمراقبة األدوية 

 االنسجام؛ .عاليا تأهيال مؤهلين موظفين نقط القوة

 

 الكفاءة؛ و الخبرة .جيدتان وصيانتها المعدات حالة

 المتاحة اإلمكانات  علا االعتماد .فعال الجودة إدارة نظام

  والدولي الوطني الصعيدين علا طيبة سمعة

 ية البشر الموارد البشرية الموارد نقط الضعف

 المالية الموارد المالية الموارد

 القانوني اإلطار 

 .التنظيم و االختصاصات

  [ أمام اللجنة(السابق ) عروض رئيس قسم  المختبر ورئيس  قسم  الصيدلة : المصدر  ]     

(  211حوالي )  مقارنة بين عدد الموارد البشرية  بمديرية األدوية و الصيدلة 

ألف   11)  و عدد المرتفقين  لهصر المديرية ، أو الصين يدخلون ضمن اختصاصاتها 

دواء   ومثلها للمستلزمات  5111مؤسسة للتصنيع و التوزيع ،  111صيدلية ، 

 .فإنه من الصعب أن تتمكن من النهوض بمهامها علا أحسن وجه ( الطبية و غيرها 

 اع    صنللصيادلة ااالهيئة مجل  ابات ،     المجل  األعلا للحس] و تؤكد العديد من التقارير    

و إفادات  لبعض المختبرات الدوائية  بعدم التنسيق بين القسمين    [و الموزعين 

بحيث كل قسم يدرس  علا حدا ملف طلب اإلّذن  للوضع في المكونين للمديرية 

أو   السوق المتعلق بنف  الدواء بدون أي تنسيق حول المالحظات أو التوضيحات

ب  ، مما يضطر هصا المعطيات اإلضافية المطلوبة للمختبر الصيدلي صاحب الطل
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ترتب عن ذلك من ضياع للوقت  ا مرتيين  في بعض األحيان مع ما ياألخير  لتقديمه

 .يمكن تجنبها بحكامة أفضل و تعطيل للترخيص و بالتالي ضياع لمصالح المرتفقين 
 

 : لذا توصي اللجنة بما يلي 

  يتناسب بماضرورة تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات المهنية كما وكيفا -    

 .وجسامة المهام الموكلة للمديرية رتفقين مع حجم الم

 .هتمام أكثر بالتكوين المستمر للمهنيينإيالء ا -    

 ضرورة التنسيق بين قسم المختبر الوطني لمراقبة األدوية وقسم-            

 .   الصيدلة
        

  ::تقييم الموارد المادية  لمديرية األدوية و الصيدلة تقييم الموارد المادية  لمديرية األدوية و الصيدلة   ..77
 

في  5103و  5105برسم سنتي  تطور نفقات المديرية يمكن تلخيص 

  :الجدول التالي
 

 

مستقلة  بصورة المسيرة الدولة مرافق وزارة المالية  حول حسب تقرير و

-27.2)فإن ميزانية  المداخيل للمديرية لنف  الفترة   2015 سنةوالصي أصدرته 

 :تكون علا الشكل التالي   (27.2

 

     2013       2012  (بالدرهم) ميزانية  مديرية األدوية و الصيدلة  محاور

 085.31 332 11 852.56 526 11 المنجزة الصاتية المداخيل التسيير مداخيل
 000.00 000 2 402.56 886 3 المبرمجة الصاتية المداخيل
 940.00 882 5 107.24 389 4 تسيير -الماضية السنة فائض
 000.00 000 2 000.00 000 2 الميزانية العامة برسم التسيير إعانة

 837.04 178 17 837.25 885 11 االستثمار-الماضية السنة فائض رستثمااال مداخيل
 339.52 792 6 680088.42 12 لنفقات االستثمار المخصصة التسيير مداخيل فائض
 0.00 500000.00 5 العامة الميزانية  برسم االستثمار إعانة

 201.87 186 43 885.47 981 47 المداخيل مجموع

 116.56 854 33 435.47 341 40 النفقات مجموع

 مستقلة والصي أصدرته سنة بصورة المسيرة الدولة مرافق حولوزارة المالية   تقرير)المصدر 

2015) 

 2102 2103 

 278.08 131 7 95 ,273 235 4 نفقات التسيير

 080.69 704 10 43 ,500 171 2 نفقات االستثمار

 835358.77 17 774,38 406 6 المجموع
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 توقعات تجاوزت قد الصاتية المداخيل إنجازات أن أعالر الجدول خالل من يتبين

 التوالي علا التحصيل نسبة بلغت حيث ، 2013 و 2012 سنتي برسم المالية قانون

مليون  47تراجعت من  اإلجمالية  ، إال أن المداخيل  566 %و 296.6 % حوالي

 . 5103ألف درهم  سنة  016مليون و  03إلا  5105ألف درهم سنة  910و
 : التالية التطورات   فقد عرفت  والصيدلة األدوية مديرية نفقات بهيكلةأما فيما يتعلق 

 

 المالية 2103   2102  

 43010210914     44.10115944  المداخيل

 33154000950 41340435944  النفقات 

 33154000950 41340435944  االعتمادات المفتوحة 

 23211531945 23510101941  االعتمادات الملتزم بها

 01055.20945 010244019.0  االنجازات

 566.01 632 12 843.99 247 5  المؤجلة االعتمادات

 %  45945 %40911  نسبة اإلنجاز

 

 مستقلة والصي أصدرته سنة  بصورة المسيرة الدولة مرافق حولوزارة المالية  تقرير:المصدر ]  

2015. ] 

  إلا 2012 سنة % 76 من انخفضت قد اإلنجاز نسبة أن  و هكصا يتبين

 حجم ارتفاع بسبب % 40 بمعدل تراجعا سجلت حيث ، 2013 سنة فقط  % 45,75

 2012 سنة مليون درهم 5.247 من انتقلت إذ 140.7%بنحو المرحلة االعتمادات

 2013 .سنة درهم مليون 12.632 إلا
 

 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق حول التقرير أن إلا اإلشارة تجدر كما 

 التنظيمي القانون لتنزيل اإلعداد إطار وفي ، 2014 لسنة المالية لقانون المرافق

 هكصا .بالمحاسبة المسؤولية ربط و النتائج مقاربة علا ركز المالية،قد لقانون الجديد

 اإلمكان، قدر علا مقرونة، أصبحت اإلنجازات وحصيلة العمل مخططات فإن

 المقاربة نف  ووفق السياق نف  في .أواألداء/و اإلنتاج بمؤشرات قياسها يتم بأهداف

 المسيرة الدولة مرافق حول التقرير فإن اإلصالح، هصا مضامين تنزيل في التدريجية

 الموارد " لموضوع تطرق 2015 لسنة المالية لقانون  المرافق مستقلة بصورة

 ."تكلفة؟ بأية عمومية خدمة أية :مستقلة بصورة المسيرة الدولة لمرافق الصاتية
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 :المالحظات التالية المهمةأعضاء  بناء على المعطيات السالفة أبدى
 

 5103والصيدلة بميزانية االستثمار سنة  األدوية عدم توصل مديرية . 

  الترحيل المتكرر لنسب مهمة من ميزانيات االستثمار. 

  ماليين درهم  2بحوالي   5103و  5105تراجع المداخيل بين سنتي. 

  266تباين كبير بين توقعات المداخيل و النتائج المحققة بلغ % . 

  و 5111مرات مابين   0ارتفاع ملحوظ لنسبة النفقات حيث تضاعفت بحوالي 
 فقط سنة % 45,75 إلا 2012 سنة % 76 في اإلنجاز من ، يقابله تراجع 5105

2013. 

من إجمالي مواردها  %31إال أنه إذا كانت الموارد الصاتية، للمديرية تفوق          

المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المصكورة مما يبرر من الناحية المحاسبية 

ق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مشروعية إحداث هصا المرفق، فإن تقديم نفقات مراف

للمناقشة في البرلمان و نفقات مديرية األدوية والصيدلة علا وجه التحديد، ال يتم 

علا شكل برامج حسب الجهات مقسمة إلا مشاريع وعمليات، وذلك رفقة مشاريع 

أداء قطاع وزارة الصحة خالفا لما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي الجديد 

 .  01.03. لماليةلقانون ا
 

 : بما يلي  اللجنة لذا يوصي أعضاء    
 

 - تقديم وزارة الصحة سنويا لنفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التابعة لها للمناقشة في البرلمان ومنها نفقات مديرية األدوية والصيدلة مع 

التنظيمي الجديد مؤشرات التنفيذ والتتبع والتقييم، إعماال لمقتضيات القانون 

 .01.03.لقانون المالية 

 -تطوير وتعزيز مداخيل المديرية. 

 - ترشيد النفقات وتحسين نسب اإلنجاز والتقليل من ترحيل االعتمادات إال

 .ألسباب موضوعية

 - مراجعة العالقة مع مصالح وزارة المالية لتنفيذ ميزانية االستثمار

واإلجراءات القانونية ألن من  واالستغالل في الوقت المناسب وفق المساطر

شأن عدم االلتزام بهذه اإلجراءات، التأثير سلبا على أداء هذا المرفق الحيوي 

 .و منها  إشكالية الصيانة   للصحة
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األدوية و الصيدلة ونطاق األدوية و الصيدلة ونطاق   تقييم تدبير الفئات المرتفقة لمديرية تقييم تدبير الفئات المرتفقة لمديرية .4

  : : األنشطةاألنشطة
 

في هصا اإلطار أثار انتبار أعضاء المهمة االستطالعية انعدام قاعدة     

للمعطيات مما ترتب عنه تضارب في المعطيات فيما يتعلق بالفئات المرتفقة 

 :لهصر المديرية،ويتضح ذلك من خالل

  2902المجل  األعلا للحسابات ] 0099إن عدد الصيادلة يتراوح بين 

مجل  المنافسة  ]00999و  [ لموزعينمجل  هيئة الصيادلة الصناع و او

]. 
 المجل  األعلا ]34و 33إن عدد المؤسسات الصناعية الصيدلية بين

 .[  IMS   Health   2014و  ، مجل  المنافسة  2902للحسابات 

 الوحدات الصناعية  الوطنية وصغر حجمها   ال يساعد علا  إن  تعدد

تنافسيتها  مع  الخارج مما أدى في السنوات األخيرة إلا ارتفاع نسبة  

االستيراد  علا حساب التصنيع  الشيء الصي  يهدد هصا القطاع الحيوي 

 . بالمغرب

 :تطور عدد وحدات صناعة ألادوية باملغرب خالل العشر سنوات ألاخيرة 

 2014 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 2003 لسنوات

 عدد الوحدات 

 الصناعية

27 30 35 35 35 35 35 32 32 32 32 33 

 ) IMS health    AMIP 2014المصدر (

 :تطور السوق الدوائية بالقطاع الخاص باملغرب  من حيث الحجم و القيمة     

 2014 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 2003 السنوات

 رقم املعامالت

 باملليار درهم 

4.6 4.7 4.9 5.3 6.1 7 7.8 7.9 8.3 8.7 8.9 8.7 

 الحجم السنوي 

 مليون علبة دواء

188 185 192 203 227 259 279 282 293 303 307.4 311.1 

  ) IMS health    AMIP 2014المصدر (
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 0341المعاااااااامالت  للساااااااوق الدوائياااااااة باااااااالمغرب حاااااااوالي  يمثااااااال  رقااااااام

ملياااااااار متداولاااااااة بصااااااايدليات القطااااااااع الخااااااااص  ،   041ملياااااااار درهااااااام منهاااااااا 

) ماااااان حيااااااث الحجاااااام    :  %1.2+  2903بحيااااااث عاااااارف هااااااصا التطااااااور ساااااانة 

مااااااان الحاجياااااااات     %   0043ملياااااااون علباااااااة دواء  مماااااااا يغطاااااااي  300إنتااااااااج  

. بساااااابب خفااااااض اسااااااعار األدويااااااة    ماااااان حيااااااث القيمااااااة – %241و(  الوطنيااااااة  

ماااااان إنتاجااااااه إلااااااا أوروبااااااا ،  ساااااايا و  % 8و  1و يصاااااادر المغاااااارب مااااااا بااااااين 

 , (  2904مليون درهم سنة  (909كصلك إلا إفريقيا  

مع   2904بتاري   فبراير المغربية  و لتطوير القطاع الدوائي  وقعت الحكومة 

الجمعية المغربية للدواء الجمعية المغربية للدواء ، و  AAMMIIPP  ::جمعية المغربية لصناعة األدوية  جمعية المغربية لصناعة األدوية  الال

عقدة         MMIISS::المغرب االبتكار و الصحة         المغرب االبتكار و الصحة         و   AAMMMMGG  ::الجنيس   الجنيس   

مليون درهم  إال أنه لم يفعل  900بغالف مالي يتجاوز   2924 – 2904برنامج 

  .لحد الساعة 

  % 29أما الدواء الجني  فإن ولوجه جص محدود بالسوق المغربية بحيث ال يتجاوز 

حيث الحجم ، و أقل من الثلث األدوية متداولة بصيدليات  القطاع الخاص من  من

 .حيث الحجم و القيمة 

2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2014 

4,6 4,7 4,9 5,3 
6,1 

7 
7,8 7,9 8,3 8,7 8,9 8,7 

 رقم المعامالت صيدليات القطاع الخاص 
 بمليار درهم   
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) و القيمة  بالسوق الصيدلة   بالقطاع الخاص  ( العلب ) الدواء الجنيس و ألاصيل بالحجم  

4102 : )  

نسبة 

االستحواذ على 

 السوق

 القيمة  

تطور رقم 

المعامالت 

 القيمة

0207/0207  

رقم المعامالت 

 بالمليار درهم

نسبة 

االستحواذ على 

 السوق

 الحجم 

تطور الحجم 

0207/0207  

 0207الحجم 

 بالمليون علبة 

 

 المغرب 311,1 1,2 100 8,7 2.7- 100

 الدواء الجنيس 103,1 3,4 33,2 3,0 0,8 34,8

 الدواء األصيل 207,9 0,1 66,8 5,7 4,4- 65,2

 (IMS health 5100 المصدر(
 

 المرتفقون
ن    مختبرات األدوية باعتبارها م التعامل مع لالطالع  عن كثب علا طريقة  

ثالث مختبرات تنتمي كل واحدة منهما إلا جمعية  تم انتقاء ، مرتفقي المديرية 

  :من جمعيات مصنعي األدوية 

  لصناعة األدوية لصناعة األدوية الجمعية المغربية  عن 5مختبر فارما(AMIP)   

 الجمعية المغربية للدواء الجني   عن  مختبر  بوليمديك(AMMG) 

   المغرب االبتكار و الصحة المغرب االبتكار و الصحة جمعية عن ( نوفارتي )مختبر ( (    MMIISS))  

 26حيث تم القيام بزيارة لهصر المختبرات بمدينة الدار  البيضاء بتاري                

 2114أكتوبر  21بمقر مجل  النواب بتاري   بال مسؤوليها، واستق2114يونيو 

 .النقاش معهملتعميق 

 :المالحظات التالية  و مسؤولوها  أبدى أصحاب المختبراتقد  و 
 

 :   (5فارما )مختبر  *
 

 .حاليا  %52إلا  %71تراجع الصناعة الوطنية لألدوية الجنيسة من  -

التراجع، التحايل علا مدونة األدوية والصيدلة خصوصا ما  هصا من أسباب

حيث أن هناك شركات .  74حسب المادة " موقع للتصنيع"يتعلق بضرورة توفر 

 . و موارد بشرية كافية للتصنيع متعددة الجنسيات ال تتوفر علا مختبر

من  بالمغربقيام بعض الشركات الدولية بعقد شراكات مع شركات تعمل  - 

لتصدير إلا السوق اإلفريقية مما يترتب عنه منافسة غير شريفة للمنتوج أجل ا

 . علا الميزان التجاري كصلك المحلي ويؤثر سلبا علا الصناعة الوطنية و 
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لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، ضرورة االلتحاق  باتفاقيات دولية يتم  -

تاكة ومكلفة وتصنع بموجبها الحصول علا تصنيع أدوية جنيسة تعالج أمراضا ف

الشركات الوطنية مما سيساهم بشكل ملموس في تخفيض  من طرففي بالدنا 

  .أثمنتها وتصديرها إلا دول أخرى

التي تعيشها مديرية األدوية والتي  تؤثر سلبا علا  الراهنةتجاوز الوضعية  -

 . أدائها  وفي معامالتها مع المرتفقين
 

    : شركة بوليمديك*
 

النظر في قطاع صناعة األدوية، كقطاع للتنمية االقتصادية إعادة  -

الصي يفرض علا شركات األدوية  1861واالجتماعية، وذلك باحترام ظهير 

 .صناعة الدواء محليا

تراجع في صناعة األدوية علا المستوى الوطني وهيمنة نموذج استيراد  -

يران التي لم تكن تصنع مثال إ)األدوية كمستهلكين بدل استيرادر من أجل الصناعة 

 (.األدوية، وأصبحت اليوم رائدة في فضاءات المعارض الدولية

من طرف السلطات  وطنيا  انعدام التشجيع في ميدان صناعة األدوية -

 . العمومية

لخلق فرص للشغل والتصدير  وطنيا التشجيع علا صناعة األدوية ضرورة  -

دواء ل AMMذن بالوضع في السوق ث أن الدراسات تبين أن أي إإلا الخارج، حي

 .مناصب للشغل 11دولة مفتوحة للتصدير و  41جني  يساوي 

 .بالمغرب الصي ال يمكن صنعه من الشركات الدولية استيراد الدواء  -

لدواء ل (AMM)للتسجيل و اإلذن بالوضع في السوق خلق مسطرة سريعة - 

األطباء علا توصيف الدواء الجني  و تشجيع المواطنين علا اقتناءر، وتحسي  

 .الجني  للمرضا

وذلك بإنشاء (  la bioéquivalence)   حيويتكافؤ التبسيط مسطرة ال -

 . مراكز و مختبرات مختصة في بالدنا

ضرورة تطوير قطاع الصناعة الدوائية عن طريق البحث العلمي، وعقد  -

 . شراكات مع الجامعات للتمكن من االستقالل عن الخارج

، والتي تنص علا  14 17 لمدونة األدوية والصيدلة 74التطبيق الفعلي للمادة  -

 .الشركات التي ال تتوفر علا موقع للتصنيعإغالق 

 .إحداث وكالة بدل مديرية األدوية -
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    : شركة نوفارتيس* 
 

مدير المختبر  خصوصا عدم  حسب اإلذن بالوضع في السوق البطء في منح  -

احترام المديرية لتواري  انعقاد اللجان، والبطء في تحليل العينة  المقترحة، والصي 

، (شخص واحد يقوم بالمصادقة علا التحاليل)يرجع إلا قلة الموارد البشرية 

 .وعدم اعتماد نظام معلوماتي متطور يسرع وثيرة العمل ويحد من الزبونية

 

 :  المهمة االستطالعيةأعضاء  مالحظات 

  أعضاء المهمة االستطالعية وقفمع هاته المختبرات  اللقاءاتبناء علا 

 الوطنية وفي نف  الوقتالدوائية  للصناعة  و المتطور  العالي المستوى علا

مختبر ل  تابع موقع للتصنيعمن عدم وجود  أبدى أعضاء المهمة استغرابهم

مختبرات  4،  حيث أن أكبر مخالفة يمكن تسجيلها هو أن هناك نوفارتي 

   MSDو    GSK     ،ROCHE  ،Sanophie-Aventis: دوائية أخرى 

مجل  تقرير ]تتوفر علا موقع لصناعة األدوية  العلا الصعيد الوطني 

والزالت تعتبر مؤسسات صيدلية صناعية في مخالفة واضحة   [المنافسة

يقصد بالمؤسسات :  "، التي تنص (17214من القانون  2 الفقرة) 74للمادة 

الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر علـــى موقع للصنع و تقوم بعمليات 

صنع األدوية واستيرادها و تصديرها و بيعها بالجملة ، و عند  االقتضاء ، 

 ". توزيعها بالجملة

 وطنية ، مما خطورة عودة عملية استيراد األدوية على حساب الصناعة ال

 .يهدد التوجه نحو االكتفاء الذاتي كتوجه استراتيجي و سيادي 

  ( .أقل من مليار درهم )  % 8 – 7ضعف التصدير 
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 :  التوصيات

 الموقعة أمام صاحب الجاللة بطنجة  3330-33.0تفعيل عقدة البرنامج   ..

الدوائية التي ال على المؤسسات  7137.من القانون  77ضرورة تطبيق المادة   .3

 .تتوفر على موقع لتصنيع الدواء بالمغرب لغاية تسوية وضعيتها

وضع قاعدة للمعطيات شاملة ودقيقة تحين كل سنة وتنشر للعموم ببوابة . 0    

 :  إلتكرونية لمديرية األدوية والصيدلة، تخص 

 -الصناعية أو المستوردة أو الموزعة لألدوية أو  عدد الؤسسات

مستحضرات التجميل وتنظيف الجسم أو  والطبية            المستلزمات 

ألغراض    التشخيص المختبر أو المواد الغذائية  الكواشف المستعملة 

 .والمكمالت الغذائية

 - جميع األدوية والمستلزمات الطبية والمواد السالفة الذكر المسوقة

 .التي تم سحبها  بالمغرب أو 

 - لدوائية واألمن الصحيباليقظة ا  جميع المعلومات ذات الصلة.  

 هتشجيع، وجب متناول كل الفئات االجتماعيةلجعل الدواء الجنيس في . 7    

قوي الووااليجابي فعلي النخراط لن يتأتى إال باال ذلكيه ووتسهيل الولوج إل

إشراك كل  وجبتحقيق ذلك من أجل و  ،نالمتدخليللسلطات العمومية، وباقي 

 ةونجاعته بالنسب مشروعيتهوكذا إبراز  واألخبار، قطاع الصحة عبر اإلعالم يمهني

خاصة  AMM)) السوق  بالوضع في  األذونللمواطنين وتحسين عملية منح 

إعادة وكذا  .كما هو الحال في دول أخرى  ياوطنالمصنعة  بالنسبة لألدوية الجنيسة 

 33.3، في OEBو   OMDICالتفاقيات والشهادات الموقعة من طرف  النظر في ا

إلى المصادقة التلقائية على شواهد األدوية في المغرب ابتداء من مارس  والرامية

لدواء ا و الذي يعد تهديدا لصناعة تفاديا لالحتكار باسم الملكية الفكرية ، 33.5

  [ ..AMIP - AMMGبيان مشترك ]  الجنيس
لألدوية، وذلك لحماية االقتصاد الوطني  الوطنيةتشجيع ومواكبة الصناعة    .5

 : وذلك بـالميزان التجاري،   أداءوالرفع من 

الحد من استيراد األدوية  و ضرورة الرفع من االكتفاء الذاتي عن طريق  -            

 .الصناعة الوطنية 

 للدواء الجنيس المصنع  والصيدلةبمديرية األدوية  إحداث مسطرة سريعة-

 محليا؛
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العمل على دمج  المؤسسات الصناعية الوطنية  لمواجهة المنافسة   -

الدولية و العولمة لتحقيق االكتفاء الذاتي من األدوية  و عدم االرتهان 

توفير  المواد للخارج ، بل تطوير التصدير و تعزيزه حتى يؤمن  هذا المجال 

 ,من جهة أخرى  و تنمية  االقتصاد الوطني  الصيدلية  من جهة 

الموقعة  أمام صاحب الجاللة  3330 – 33.0تفعيل عقدة البرنامج  –

 . بطنجة

 .دعم االبتكار و البحث العلمي بمجال األدوية و المستلزمات الطبية  -

ضمانا  لالكتفاء الصاتي   الوطنيةأن يعزز حضور الصناعة ه من شأن ذلك كل 

ويساهم في تدعيم مكانة المغرب علا مستوى التصدير و يقوي حضورر علا المستوى 

منظمة الصحة  بحيث تؤكد    و أسواق أخرى الدولي، ويسهل ولوجه إلا السوق اإلفريقية 
حوالي نصف السكان األفارقة ال يستفيدون من األدوية األساسية التي تستورد العالمية أن 

  .في المائة 81بنسبة 

 

 ::  تقييم أداء مديرية األدوية و الصيدلة حسب اختصاصاتهاتقييم أداء مديرية األدوية و الصيدلة حسب اختصاصاتها 5 

 .2113 – 2010 للفترة المديرية منجزات أهم تقديم يمكن

 .[حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2115/ 2114المصدر تقارير وزارة المالية  ]    
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للمواد منح التأشيرات و رخص اإلذن بالعرض في السوق    1.5

 : الصيدلية
 الرخص و المصادقة التأشيرات، مصلحة: 

 2113 2112 2111 2111 األنشطة

 التسجيالت عدد

 اللجان عدد

 الصادرة المبدئية الموافقات عدد

 (جديدة   منتوجات + توسعات)    )الصادرة   اإلشعارات عدد

319 

04 

556 

305 

764 

03 

223 

216 

968 

04 

877 

370 

- 

10 

544 

420 

 مسبقا الرائجة المنتوجات ملفات من التحقق إعادة و دراسة .1
 المسجلة التحيين طلبات عدد

 القانونية البيانات تغيير

 الملكية نقل

 الصيغة تغيير

 االسم تغيير

 البيانات تمديد

 الصالحية مدة تغيير

 خماسية تحيين إعادة

 العروض طلبات إطار في تحيينها تم التي الشهادات عدد

 التأشير  لجان استشارة علا بناء الصادر المبيعات توقيف

 
1 253 

45 

109 

67 

26 

127 

112 

336 

32 

55 

 
0 

0 

0 

0 

0 

57 

39 

115 

1 

079 

 

 
1 412 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

412 

0 

168 

 

 

 

 

 

 

335 

 

- 

 لإلشهار التأشيرات طلبات دراسة .2
 المدروسة الطلبات عدد

 الممنوحة التأشيرات عدد

 

24 

7 

 

27 

19 

 

23 

10 

 

21 
16 

 أخرى أنشطة .3
 الواردات إعفاء

 الدفعات عن اإلفراج شهادات

 مسموحة منح

 االحتياط رفع

 المالءمة لعدم سحب

 

 

 

 
13 

0 

3 

26 

0 

 

08 

299 

29 

0 

0 

 

00 

 

24 

 

 

07 

 

17 

 

 

 شهادات و موافقات

 (puériculture)الوالدة بحديثي الخاصة المنتوجات

263 

 

545 561 

19 

 

917 

24 

 الترخيص ببيع األدوية المستوردة من الخارج 

  الترخيص للعموم 

  الترخيص للمختبرات 

  -- 

736 

0513 

-- 

0022 

0069 
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 :جدول األنشطة أعالر يمكن إبداء المالحظات التالية خالل من 

  2010. سنة مع مقارنة % 24 ب أنشطة قسم الصيدلة بتراجع 2011 سنة تميزت-
 [5103 مستقلة بصورة المسيرة الدولة تقرير حول مرافق]

في السنة فهي تنعقد بصفة غير منتظمة ، و ال تبلغ نتائجها  4إذا كان عدد اللجان -

]  للمختبرات المعنية إال شهورا  مما يؤخر مسطرة الحصول علا اإلذن بالعرض في السوق

 . [إفادات بعض المرتفقين 

 200إلا  5105سنة  177الصادرة فقد تراجعت من  المبدئية أما الموافقات-

و ال تبلغ ألصحابها إال بعد مضي   5101و هي نسبة أقل مما تحقق سنة  5103سنة 

 .فترة طويلة و بوسائل تقليدية 

من األدوية المسوقة  % 7ال تمثل إال أقل من : عملية إعادة التحيين الخماسي  -

، أما سنة  2113سنة  335إلا  2112سنة  412بالمغرب ، بل انخفض عددها من 

دواء ، مما يعني أن المئات من األدوية التي  5111من أصل  115فلم تتجاوز  2111

سنوات دون تجديدر ، وهصا الوضع يعد مخالفة  5تجاوز األذن بالعرض في السوق 

  . 14-17لمقتضيات القانون 

طني لمراقبة إن تمديد اآلجال و عدم معالجة ملفات من طرف المختبر الو

األدوية ،  يعد اختالال هيكليا في مجال تجديد التراخيص و يترتب عن ذلك تأثير سلبي 

تقرير المجل  األعلا للحسابات ] علا مصداقية األدوية المطروحة بالسوق المغربية 

 .و علا أسعارها  [  

ببيع األدوية المستوردة من الخارج  و التي ال تتوفر علا  بالنسبة  للترخيص-

اإلذن بالعرض في السوق المغربية فالمالحظ ارتفاع الطلب سواء تعلق األمر بالنسبة 

للعموم أو للمختبرات ، و هصا يطرح إشكاالت مسطرية للمختبرات الصيدلية  

السعرالصي علا بالترخيص لكميات صغيرة جدا لكل طلب علا حدا ، و يطرح مشكل 

أساسه ستعوض صناديق التغطية الصحية للمريض المؤمن ما دامت هصر األدوية غير 

 .متوفرة علا سعر عمومي للبيع 

اإلذن بالعرض )و يوضح المبيان الموالي الفروق الشاسعة بين عدد الرخص 

و عدد الطلبات ، و الوقت الطويل الصي تستغرقه هصر العملية (   AMMفي السوق 

 81)  14-17شهور إلا سنوات خالفا لآلجال المنصوص عليها  بمدونة األدوية من 
 ( يوما 
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إلا غاية يوليوز     0202ن عدد رخص األدوية  المسلمة بالمقارنة  بعدد الطلبات م 

 [ أعضاء المهمة االستطالعية عرض رئي  مصلحة الصيدلة أمام  ]  0203

   AMM بالعرض في السوق  اإلذنبخصوص تدبير ملفات  

يجب أن يكون  كل دواء مصنع  «علا أن   14-17من القانون  7تنص المادة 

أو مستورد أو مصدرو لو في شكل عينات ، موضوع إذن مسلم من طرف اإلدارة 

،قبل تسويقه أو توزيعه سواء بالمجان أو بمقابل ،بالجملة أو بالتقسيط ، و ذلك وفق 

 :األشكال اآلتي ذكرها 

إما في شكل إذن بالعرض في السوق يضمن رقمه في التوضيب الثانوي -           

 .لكل دواء موجه للتسويق 

إما في شكل إذن  خاص في ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل -          

المنتجات و التجارب السريرية أو في ما يتعلق باألدوية الموصوفة وغير مسجلة 

المخصصة لعالج أمراض تعلق باستعمال مؤقت لبعض األدوية بالمغرب  في ما ي

  »رة عند عدم وجود عالج خاص بها في المغربخطيرة أو ناذ

اإلذن و المتعلقة بمنح  أهم االختالالت  بقسم الصيدلةبناء علا ذلك يمكن إجمال 

 : في ما يلي   AMM بالعرض في السوق

 

 

2010 2011 2012 Juil 2013 

735 

592 

968 

410 

693 

512 

885 

385 341 

79 
33 

0 

 الرخص  AMM الموافقة على الطلب الطلبات
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 81لسنوات بدل    قد تصل  AMM اإلذن بالعرض في السوقتأخير منح -أ
الشيء الصي يترتب .  266-76-2بالمرسوم رقم  7يوما المنصوص عليها بالمادة 

عليه تأخير في منح السعر و بالتالي يكرس االحتكار لألدوية المسوقة و معها 

 . الدولة  ميزانية  المريض و التأمين الصحي وحساب  ارتفاع لتكلفة العالج علا 

بيان التاليين عدد و نسب األدوية التي اإلذن بالعرض في الجدول و الم يبن

 :و التي في طور اإلنجاز  AMMالسوق 

 33.7إلى يناير   ..33المعالجة من مارس  AMMعدد ملفات الرخص 

 % 82 033. في طور اإلنجاز

AMM 14 0.7 اإلذن بالعرض في السوق % 

 % 2 74 رفض الستكمال الملف

 % 1 03 الرفض النهائي

 % 1 30 التخلي عن الملف

 % 100 3034 المجموع

 

 

82% 

14% 
2% 1% 1% 

           3/2011  --    2014 /1من  AMMعدد الملفات 

 في طور اإلنجاز

AMM 

 رفض الستكمال الملف

 الرفض النهائي

 التخلي عن الملف
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 [حسب عرض رئي  قسم الصيدلة]وقد بلغ عدد الرخص مديرية الصيدلة  

علا  255و  255 ،    351،    215) :  االستطالعية  المهمة  أمام    (السابق 

 ( .حتا شهر يوليوز   2113و 2012،  2011، 2010التوالي سنوات 

 11مما يعد تضاربا في األرقام بين العرض المصكور و مرفقي الجواب  رقم 
 .االستطالعية  للمديرية علا  أسئلة أعضاء المهمة 12و

 

 2111من مارس : للمديرية علا اللجنة  12و  11المصدر مرفق الجواب رقم 

 .رخصة  317منحت  2114إلا يناير 

حصلت علا اإلذن بالعرض في السوق  من خالل هصر العينة من األدوية  التي

 :يمكن استنتاج ما يلي  2114إلا يناير  2111للفترة الممتدة من مارس 

مختبر   ZELIP 100mgأشهر لدواء  4أن اسرع ترخيص هو -

Genpharma  و أما الترخيص الصي استغرق أطول مدة فهو للدواء

CLOTTAFACT1,5 g/100   للمختبرHemolab pharma   :33 شهرا : 

 .بعد مرور سنتين  AMMمن األدوية حصلت علا اإلذن  % 2826-               

 . سنوات AMM > 3 <سنوات  2ما بين   AMMحصلت علا اإلذن  %  3523-               

 .سنوات  3و سنة   1ما بين   AMMمن األدوية حصلت علا اإلذن   % 83-                 

 

 

moins 5  5-10 mois 10- 15 
mois 

15-20 
mois 

20-25 
mois 

25-30 
mois 

30- 35 
mois 

Plus de 
35 mois 

2 7 

37 
44 

94 

77 

45 

11 

AMM مدة  الحصول على 
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 :يؤكد علا أن  2113كما أن تقرير المجل  األعلا للحسابات لسنة - ب

ليست مطابقة  AMMوثائق ملفات بعض األدوية  التي حصلت علا  -1ب

  .للمتطلبات اإلدارية

ألدوية جنيسة  Bioéquivalenceعدم إجراء دراسة التكافئ الحيوي -2ب 

  ;AMM   :  Lévoflaxicineالترخيص بالعرض في السوق حصلت علا 

Prévator;    BIPROL . مدونة   14-17من القانون  3في مخالفة للمادة

 .األدوية و الصيدلة 

التجارب السريرية ، أو : غياب بعض المعطيات في ملفات أدوية معينة - 3ب

 ..الجدوى العالجية و االقتصادية 

نظام معلوماتي بالنسبة لقسم الصيدلة  يمكن من تتبع معالجة  غياب - 4ب      

بحيث بعض اإلجراءات تتم يدويا مثل تلقي الملفات و تسجيلها و كصا : AMMملفات 

تواري  ، ) توزيعها علا الصين يقومون بتقييمها ، غياب مجموعة من المعطيات 

  ....(مرجعيات الرسائل 

 

الصيدلية من طرف المختبر مراقبة األدوية والمستحضرات  2.5

 .الوطني

المختبر الوطني لمراقبة األدوية والمستحضرات الصيدلية الصي يبقا  يقوم 

   1394الصادر في فاتح ربيع اآلخر  2-72-273خاضعا ألحكام المرسوم رقم 

بالتحاليل والتجارب التي تستلزمها مراقبة األدوية والمستحضرات ( 1874أبريل 24)

ولوازم التضميد وجميع اللوازم األخرى المعدة الستعمالها في الطب الصيدلية 

 البشري والبيطري وكصا المنتجات شبه الصيدلية ؛
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 : بالمختبر الوطني لمراقبة األدوية AMMالمعالجة التقنية لملفات 

  2113 –  2117للفترة األدوية لمراقبة الوطني المختبر منجزات أهم

 2117 2113 2118 2010   2111 2102 2102 

   الكيمياء و الفيزياء مصلحة

 للتخصصات التحليلية الخبرات عدد- 0

 الطبية األجهزة و الصيدلية

 

2371  4644 -- 3906   4 474   4838 5578 

 األولية للمواد التحليلية الخبرات عدد - 5

 النشيطة

 

004 0804 -- 

 

2642   2 200  2850 7222 

        اإلحيائية التجارب مصلحة

 للتخصصات التحليلية الخبرات عدد - 3

 مستوى علا الطبية األجهزة و الصيدلية

 المكروبيولوجيا و علم الصيدلة

 

-- -- -- 941 829 812 477 

 7040 8522 4527 4787 6052 6740 -- المجموع

 لكل النظامية التحليلية الخبرات نسبة

التراب  إلا دخلت التي اللقاحات دفعات

 الدفعة   عن اإلفراج شهادة  منح مع الوطني

 

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 

 .(حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 4102/ 4102المصدر  تقارير وزارة المالية  )

 : يمكن إبداء المالحظات التالية  وعليه

 : خاصة بالنسبة ل  2113 و -2111-2113عدم انتظام النتائج لسنوات *  

 .عدد الخبرات التحليلية للتخصصات الصيدلية واألجهزة الطبية-

عدد الخبرات التحليلية للتخصصات الصيدلية واألجهزة الطبية علا مستوى -

 .و المكروبيولوجياعلم الصيدلة 

 2111أرقاما فاقت سنوات  2113أن نتائج هصر التحليالت بلغت سنة *  

 .2111و 

الخبرات التحليلية النظامية لكل دفعات اللقاحات التي دخلت إلا أن *  

 111التراب الوطني مع منح شهادة اإلفراج عن الدفعة علا أساس أنها أنجزت بنسبة 
 .يناقض هاته النسب للحسابات  إال أن تقرير المجل  األعلا%
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 :لذا توصي اللجنة فيما يتعلق باإلذن بالوضع في السوق بما يلي  

لتصفية األدوية من طرف وزارة الصحة  مديرية إعطاء دعم استثنائي ل.  0

، مع وضع  جميع ملفات اإلذن بالوضع في السوق و التي عمرت لسنوات 

 .مخطط عمل لتفادي تراكم الملفات 

 

لألدوية والمستلزمات الطبية يهدف نظام إعالمي شفاف  سن ضرورة .0

 : إلى 

  بالعرض في السوق المعالجة المعلوماتية لطلبات اإلذن

 .والتراخيص الخاصة الستيراد األدوية

 في السوق لإلذن بالوضع كترونية وضع طلبات إل. 

  وضع مجموعة من مؤشرات التتبع لعقلنة مسطرة معالجة

 .األخرىطلبات اإلذن لألدوية والمواد الصيدلية والصحية 

  بطريقة منتظمة ومستمرة لمعالجة كل تحيين الموقع االلكتروني

 .يتعلق باألدوية ما 

  تبليغ نتائج الموافقات المبدئية بسرعة عن طريق البريد

  .االكتروني

وضع مسطرة خاصة لدراسة ملفات طلبات اإلذن بالوضع في السوق باألولوية  .0

 .للدواء الذي ال يتوفر على الكثير من األدوية الجنيسة
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 بالجملةالقيام بتفتيش الصيدليات ومستودعات البيع  3.5     

   :ومختبرات صنع األدوية
 

  5119 للفترة ما بين  اع بالمديرية      القط ع    تتب مصلحة منجزات أهم تتمثل

 :في ما يلي  [بصفة مستقلة سيرةالمؤسسات الم  2101/2102 قوانين المالية تقرير ] 2102 و

 

 مجال  التفتيش

 

0227 0202 0200 0200 0207 

 األدوية صناعة مؤسسات

  البشري االستعمال ذات

 20 27 

 

9 00 

 األدوية صناعة مؤسسات

  البيطري االستعمال ذات

 11 13 24 02 

  19 13 12   التوزيع مؤسسات

 

08 

  145 115 160   األدوية مستودعات

 

78 

     752 صيدليات القطاع الخاص

 المستشفيات صيدليات

 

 1 2 0 06 

 الطبي التحليل مختبرات

 الخاصة

 ؟؟-- 2 2 2 

 067 078 068 027 788 المجموع 

 

 :من خالل الجدول أعالر يمكن إثارة المالحظات التالية 

الخاصاااااة و  الطباااااي التحليااااال مختباااااراتغيااااااب تاااااام لمراقباااااة -

  5105-5101المستشفيات  صيدليات

 9إلا  51انخفاض في مراقبة الصناعة الدوائية لالستعمال البشري  من -

 .التفتيش انخفاض في عدد مهام-
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 : وقد لخصت المديرية أنشطة التفتيش في الجدول أدنار 

 6/2141 2143 2142 2144 أنشطة التفتيش و الفحص و حسن اإلنجاز

 11 98 422 441 ألف 44/ الصيدليات

 *21 *48 49 42 وحدة 21/ المؤسسات الصيدلية الموزعة

 **19 **21 9 25  11/ المؤسسات الصيدلية الصناعية 

 9 10 23 14 ***المؤسسات الصيدلية البيطرية 

 . 2أجوبة المديرية علا اللجنة مرفق الجواب رقم مصدر 
 

 :ويتبين من خالل معطيات الجدول أعالر المالحظات التالية 

في  5100تقارير سنة  9و  5103تقرير سنة   03قواعد حسن اإلنجاز . *

 .و باقي المهام موكلة لألمانة العامة للحكومة  ،طور اإلنجاز

 5100و  5103تقارير لكل من سنتي  2قواعد حسن اإلنجاز الصناعي . **

قامت  بها مهام   6 ،للمديرية 5103مهمة سنة  50في طور اإلنجاز و من بين 

األمانة العامة للحكومة أو جهات أخرى ، بحثان لتعليق اإلذن بالعرض في السوق 

 . 5100ب جميع الحصص المسوقة سنة مع سح

 كل المهام موكولة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغصائية . ***

 .من الصيدليات تم تفتيشها  % 0حوالي  ،أو األمانة العامة للحكومة

صيدالنيا بالمديرية يساهمون في منح التراخيص ، تعين  46من بين  و    

المديرية بعضهم للقيام بمهام التفتيش علا المؤسسات الصناعية لألدوية أو للصيدليات 

الهيئة  ]صيدلية  9600وحدة و  65و  43بالجملة أو التقسيط وعددها بالتتالي 

 . [، المجل  األعلا للحسابات و الموزعين   صناع لصيادلة الا
 

 2113 2111 2111 2118 2113 2117 مهام التفتيش

 81 115 161 161 351 346 الصيدليات

 مؤسسات 

 صناعة 

 األدوية

12 11 13 11 12 13 

 13 15 12 15 16 14 صيدليات  الجملة
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المالحظ االنخفاض الكبير في عدد الصيدليات التي خضعت للتفتيش ما بين 

من الصيدليات التي  % 1إلا أقل من  % 3,3و انتقل من % 74ب  2113 و  2117

 .تم تفتيشها خالل نف  الفترة 

 % 31أما تفتيش المختبرات الدوائية أو الصيدليات بالجملة فلم تتجاوز بالتتالي 
 . 2118مع أضعف نسبة سنة   % 21و 

 (قواعد حسن اإلنجاز في التصنيع)  BPFباإلضافة إلا عدم وجود معايير وطنية  

اإلحالة علا المعايير األوروبية بالنسبة لمختبرات األدوية أو لصيدليات الجملة ، و و

الورقة التقنية  لتفتيش الصيدليات ال تشمل مراقبة األسعار ، توقيف التسويق ، 

 [ المجل  األعلا للحسابات]  .اإلشهار و ال األمر بالسحب من السوق

فعالية المتابعات للمخالفات المسجلة، وعدم التنسيق بين مصلحة عدم . .

التفتيش والمصالح األخرى للمديرية خاصة مع المختبر الوطني لمراقبة األدوية 

لسحب األدوية الغير مطابقة، أو عند مراجعة األسعار أو رفض التوقف عن التسويق 

 (.قسم الصيدلة)

قني لبعض األدوية التي منحت لها جزئي لوثائق الملف الت غياب تام أو. 3

AMM. 

غياب محاضر تدمير األدوية غير المطابقة للتحاليل المجزأة بالمختبر . 0

 .الوطني لمراقبة األدوية من طرف المؤسسات الصناعية صاحبة الدواء

يوما لدواء  15تفاوت كبير في المهلة للقيام بتحاليل عينات األدوية ما بين . 7

INIKAL 5 mg  شهرا لدواء  26إلاFITEX 250 mg مما يؤثر علا المهلة ،

خاصة وأن األدوية المخزنة بكميات كبيرة قد يمر تاري    AMMللحصول علا 

 .صالحيتها قبل حصول نتيجة التحاليل علا عيناتها

 

 :لذا توصي اللجنة بما يلي   

متخصصين لتفتيش المؤسسات الصيدلية الصناعية مع  ينفتيشوضع م-

صاعة الدوائية من التطور المضطرد لل تكوين خاص، مستمر ومستقل لمواكبة

الناحية العلمية والتكنولوجية صمانا ألعلى مستوى للجودة واالستعمال اآلمن 

 .للدواء

تعزيز مصلحة التفتيش بالعدد الضروري و بالكفاءات الالزمة  من  - 

فتشين المتعددي التخصصات لتفتيش المختبرات الدوائية  و شركات المستلزمات الم

   .الطبية ، و صيدليات الجملة و التقسيط  حسب برنامج سنوي محدد
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بالنسبة لمختبرات األدوية أو لصيدليات   BPFضرورة وضع معايير وطنية   -

  .الجملة

، توقيف التسويق ،  مراجعة ملف تفتيش الصيدليات ليشمل مراقبة األسعار-

 .اإلشهار و  األمر بالسحب من السوق 

ضرورة تنسيق العمل بين المختبر الوطني لمراقبة األدوية و قسم الصيدلة  -

 . لمتابعة المخالفات 

إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص   5.7

 :التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

 :تتجلا فيما يلي  2113 – 2010 للفترة الجودة بالمديرية تأمين مصلحة منجزات أهم 

 33.3 33.. 33.3 33.0 

 720 549 408 428 السوق في التوزيع رخص ملفات تقييم

 072 249 164 47. البيطري االستعمال ذات الصيدلية الملفات تقييم

 876 534 465 918  السوق في التوزيع لرخص الخماسي التجديد ملفات تقييم

 0746 499 1  952 154 المدروسة التحليلية التقارير عدد

  البيطرية اليقظة

 00 12 11 7  الجودة في عيوب بسبب شكايات

 6 20 5 5 الدولية اإلنذارات تتبع

 7 - 7 6 اإلشعاعية الدوائية لليقظة الوطنية اللجان عدد

 .[حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 4102/ 4102وزارة المالية   المصدر  تقارير]

 :ن من الجدول المتعلق بالمراقبة التقنية و الجودة مايلي ييتب

( 423)  2111السوق في انخفاض منص سنة  في التوزيع رخص ملفات تقييم-

 ( . 412) 2113إلا 

وق أداؤر جيد خالل سنتي الس في التوزيع لرخص الخماسي التجديد ملفات تقييم-

  2112و  2111هصا التقييم كان ضعيفا خالل سنتي  أن  إال 2113و  2111



 49  لجنة القطاعات االجتماعية   -  5102مهمة استطالعية مؤقتة لمديرية األدوية والصيدلة  

 

 أخرى    الجودة  تبقا ناذرة  خالفا لما يقع في دول  في عيوب بسبب فيما الشكايات   

 . و خاصة من طرف المختبرات المصنعة للدواء    

  والموزعين صناع لصيادلة الاهيئة ل  األعلا للحسابات والمج تقاريرتؤكد -
من خالل عدة أمثلة بالقطاع العام و الخاص علا أن فترة إعطاء نتائج التحليالت 

علا األدوية المشبوهة  تتطلب عدة شهور ، خالل هصر المدة يتم مواصلة بيع هصا 

و بالتالي فإن قرار . الدواء بالصيدليات أو إعطائه بالمؤسسات الصحية العمومية 

يأتي متأخرا مما  أو بسبب عيوب في التصنيع أو الجودة  دوية الفاسدة سحب  األ

و ما  غياب تقارير شركات األدوية   ،ا أو جلها   يجعل هصر األدوية تستهلك بكامله

 .حول كميات األدوية المسحوبة من السوق الوطنية  إال تأكيدا علا ذلك 

 لمراقبة  هصر الخطورة تزداد أكثر بسبب عدم التنسيق بين   بالمختبر الوطني  

 هصرالتفتيش  المصلحة  و األدوية و مصلحة التفتيش التابعة لقسم الصيدلة  بالمديرية ،

التحقق من واقعية  ال تتلقا قرارات سحب األدوية من السوق و بالتالي ال تعمل علا 

 . الصحية من المؤسسات  السحب من عدمه بالصيدليات أو

حفاظا  علا مبدئي الفعالية و السالمة  لكل األدوية المتداولة بالمغرب ،  لصا و     

 :توصي اللجنة  بما يلي 

  ضرورة العمل على تقييم التجديد الخماسي لكل األدوية التي تجاوز اإلذن

 .سنوات  5بالعرض في السوق 

  و ترتيب  اإلسراع بسحب كل دواء مشبوه أو ثبت فيه عيوب في الجودة

 . لتلكؤالجزاءات في حالة ا
  ضرورة التنسيق بين جميع مصالح المديرية لتتبع عملية التفتيش ، خاصة

 .عملية السحب من السوق 
 

 : لمستلزمات الطبيةمهمة التفتيش ل *

ال يقيم المختبر الوطني لمراقبة األدوية  إال عددا  قليال من المستلزمات الطبية 

، و يبقا اآلالف من هصر المستلزمات ..منها قفازات و العازل الطبي  15ال تتجاوز 

بدون مراقبة ، و يتم االعتماد فقط علا ما ينشر حولها من معلومات في االنترنت أو 

وقد وقعت عدة حوادث جراء ،من معلومات أو معطياتما يدلي به صاحب المستلزم  

الغش او األعراض الجانبية بل هناك من  تسبب في  السرطان علا الصعيد الدولي 

، في حين أن مديرية األدوية و الصيدلة لم تدع  إلا "  الثدي االصطناعي " كحادث 

ليها في المادة عقد اجتماع للجنة الوطنية االستشارية للمستلزمات الطبية المنصوص ع

بتاري    617- 14-2من المرسوم التطبيقي رقم  16و المادة  34-12من القانون  36

 ( .  2114شتنبر  13)ذو القعدة  22
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أما  مشكل األسعار فيعرف فوضا عارمة بحيث أن نف  المستلزم يتراوح 

مرة ، و هناك شركات محدودة تحتكر   111إلا  11الفرق في ثمنه ما بين 

ات تكلف المواطن و صناديق التغطية الصحية و الدولة تكاليف كبيرة خاصة مستلزم

  .في اختصاصات القلب و الشرايين و األذن وجراحة العضام و غيرها 

 : أمام هذه المخاطر و التهديدات توصي اللجنة بما يلي

- 7.-3اإلسراع بإصدار القرارات الوزارية لتنفيذ المرسوم التطبيقي رقم -

 ( . 33.7شتنبر  8.)ذو القعدة  33بتاريخ   437
الوطنية االستشارية للمستلزمات الطبية  وعقد اجتماعاتها  اللجنةتفعيل دور -

 .بصفة منتظمة و مستمرة 
 .ضرورة تقنين األسعار و محاربة االحتكار -
مراجعة الئحة المستلزمات الطبية المعفاة من طرف المختبر الوطني لمراقبة -

الواردة  ) التقييم التحليلي للمطابقة ، بناء على معايير موضوعية  األدوية من 

 (. 33بالمرفق   
يم  بعض ل على  االستعانة بمؤسسات وطنية أو دولية معتمدة لتقيالعم-

  .نظرا لتعدد و تنوع المستلزمات الطبيةالمستلزمات عند الضرورة 

مصنفات متخصصة  االعتماد على التكوين المستمر و االشتراك في مجالت و-

 .بدل االعتماد على ما هو منشور مجانا باالنترنت بالمستلزمات الطبية 
ذو  33 بتاريخ  437- 7.-3من المرسوم التطبيقي رقم  0.مراجعة المادة -

لتوسيع االختصاصات للموظفين المفتشين لمؤسسات (  33.7شتنبر  8.)القعدة 

التصنيع و االستيراد و التصدير و التوزيع و صيانة المستلزمات الطبية ،  بدل 

طبيين ، تفاديا لمناقضة -االقتصار على الصيادلة و األطباء و المهندسين البيو

ص على أن هذه العملية يقوم بها موظفون التي تن 87-3.من القانون   08المادة 

 .منتدبون و محلفون لهذا الغرض 
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تحديد إطار أسعار األدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا  .5 5     

 ؛ للنصوص التنظيمية المتعلقة باألسعار والجاري بها العمل
هي  2102 – 2112 للفترة المديرية منجزات أهم فيما يتعلق بتحديد أسعار األدوية فإن

 :كما يلي 
 33.0 2012 2011 2010 3330 األنشطة

 757 392 275 456 0.5  الجديدة األدوية أثمان تحديد

 في زيادة)  األدوية أثمان مراجعة

   (األسعار
6 14 4 0 

 07 343 53 281 77.  (األسعار خفض) األدوية أثمان مراجعة

  الملكية تحويل
 

15 23 37 7 

 

  المستشفى في األدوية أثمان
47 32 118 07 

 .[حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 4102/ 4102المصدر  تقارير وزارة المالية  ]              جدول أ

 

كما أن اللجنة توصلت بطلب منها بمحاضر تحديد أسعار األدوية من سنة 

وأخصت عينات من األثمان التقريبية واألثمان المتطابقة بين  2113إلا سنة  2111

طلب تحديد السعر من طرف المختبر والسعر الممنوح من لدن اإلدارة من خالل 

  :  الجداول التالية 
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Nom et présentation 
des spécialités 

Laboratoires DCI PPM 
demandé en 

DH 

PPM 
accordé 
en DH 

Observations 

TENSIX 5 MG 14 CPS GENPHARMA BENAZEPRIL 52.92 46.00 -Redépot 
 

 

 

TENSIX 10 MG 28 CPS GENPHARMA BENAZEPRIL 178.86 161.00 -Redépot 
 

 

 

AVAXIM 80 
U .PEDIATRIQUE SUSP 

inj.f1 de 0.5 ml 

AVENTIS Vaccin de 
l’hépatite A 

280.00 278.00 APF non 
détaillée. Le 

FOB n’est pas 
certifié. 

 

 

NAABAK 4.9% collyre f 
/10 ml 

COOPER Acide N’acetyl 
asparty 1 

glutamique 

86.30 84.00 -L’attestation du 
FOB n’est pas 

certifiée 
 

 

NAABAK 4.9% collyre f/ 
5 ml 

COOPER Acide N’acetyl 
asparty 1 

glutamique 

57.50 56.00 -L’attestation du 
FOB n’est pas 

certifiée 
 

 

CARDASIL seringue 
pré remplie de 0.5 ml.1 

dose 

MSD Vaccin contre le 
papillomavirus 

1761.40 1605.00. AFP nom 
détaillée.APF  

est certifiée par 
un notaire 

 

CARDASIL seringue 
pré remplie de 0.5 

ml.10 doses 

MSD Vaccin contre le 
papillomavirus 

17576.20 15240.00 AFP nom 
détaillée.APF  

est certifiée par 
un notaire 

 

Delaket 30mg 28 cps PRMOPHARM delapril 135.20 130.00 Le prix de ce 
produit a été 

homologué en 
22/12/2005 

 

Biclav 1g/ 125mg bte 
de 16 sachets 

steripharma Amoxicilline+ac 
clavulanique 

150.90 132.00 Redépot 

Biclav 500 mg/62.5 mg 
bte de 16 sachets 

steripharma Amoxicilline+ac 
clavulanique 

100.02 90.00 

 
Redépot 
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             بجدول 

 االثمان المماثلة

Nom et présentation 
des spécialités 

Laboratoires DCI PPM 
demandé en 

DH 

PPM  
accordé 
en DH 

observations 

CLOSAL F1 DE 51 NOVOVET CLOSANTEL 
ALBENDAZOL 

1900.00 1900.00  

RYTHROJAT 
SACHET DE 500 G 

CASAVET ERYTHROMYCI
NE 

1080.00 1080.00  

RYTHROJAT 
SACHET DE 1 G 
SACHET DE 1 G 

CASAVET ERYTHROMYCI
NE 

2040.00 2040.00  

DOXYJAT 
SACHET DE 500G 

CASAVET DOXYCYCLINE 720.00 720.00  

MONOFLOR 10% 
F1 DE 11 

CASAVET FLORFENICOL 520.00 520.00  

DERXAMET- AL 
FORT INJ F 1 DE 

100 ML 

CASAVET DEXAMETHASO
NE 

245.00 
 

 

 

 

245.00  

Nom et 
présentation des 

spécialités 

Laboratoires DCI PPM 
demandé en 

DH 

PPM 
accordé 
en DH 

Observations 

HEPAVIGOR solution 
orale bidon de 5 l 

lamavet Sorbitol-
methionine-

choline 

425.00 420.00  

VETOCOLI solution 
orale bidon de 51 

Lamavet colistine 1837. 
00 

1800.00  

EPRINEX POUR ON 
BOVIN bidon de 250 

ml 

MCI Epromectine 942.80 940.00  

EPRINEX POUR ON 
BOVIN bidon de 1l 

MCI 
 

Epromectine 
 

2765.80 2765.00  

EPRINEX POUR ON 
BOVIN bidon de 2.5 l 

MCI 
 
 

Epromectine 5689.20 5689.00  
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Nom et 
présentation des 

spécialités 

Laboratoires DCI PPM 
demandé 

en DH 

PPM  
accordé 
en DH 

observations 

NOVOSEVEN 120 
KUI 

PDRE+SVP PI 

LAPROPHAN EPTACOG 14125.00 14125.0
0 

 

NOVOSEVEN 
240 KUI 

PDRE+SV PPI 
 

LAPROPHAN EPTACOG 28250. 00 28250.0
0 

 

VECTOCID 50 FL 
DE 250 ML 

CEVA 
SOPHAVET 

DELTAMETHRINE 455.00 455.00  

VECTOCID 
50 FL DE 11 

CEVA 
SOPHAVET 

DELTAMETHRINE 1652.00 1652.00  
 
 

HYPSERA 10 MG  
BTE DE 30 CPS 

GLAXO ADEFIVIR 11048.28 
Ramene à 
2700.00 

2700.00  
 

HYPSERA 10 MG  
BTE DE 30 CPS 

GLAXO ADEFIVIR  Ph 
7326.54Ra

men à 
1677.00 

1670.00  

 [المصدر أجوبة  مديرية األدوية و الصيدلة ]             ججدول 

مكن إبداء المالحظات ي و بناء علا بعض التقارير  من خالل الجداول أعالر 

 :  التالية

الفرق الكبير بين عدد الطلبات و األذون للبيع في السوق و منح . 1

، بحيث أن كل مرحلة تستدعي وقتا و             (  جدول أ) األثمان لألدوية 

إجراءات جلها موضوعي و البعض منها يمكن تفاديه ألن كل تأخير يتبعه 

ضرر مادي لصاحب الطلب ، و يمكن لصاحب دواء مماثل  و متداول  في 

السوق من استغالل فترة عدم أو قلة المنافسة لفرض احتكارر و أسعارر و يكبد 

 .المواطن و صناديق التغطية الصحية و الدولة تكاليف غير مبررة  بصلك
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علا إثر إصدار مجل  النواب لتقرير لجنة المالية حول ارتفاع . 2

و ما  خلفه  من دينامية سواء  2118 نوفبر 3أسعار األدوية بالمغرب بتاري  

في األوساط الحكومية أو لدى  مصنعي و موزعي األدوية و كصلك لدى 

الصيادلة نتج عنه تغيير قرارين وزاريين لتحديد  أسعار األدوية  الصي يعود 

تحت  بمرسوم  لمجل  الحكومة صدر  1868و الثاني إلا  1861األول إلا 

 1828يء الصي ترتب عنه انخفاض  ثمن  الش 2113 سنة 352 -13-2عدد 

مليون درهم  411مما وفر علا الدولة حوالي   %31وصل بعضه إلا  دواء

إال أن هصا اإلجراء المهم لم يكن له األثر المرجو علا   اتحسب بعض التقدير

الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط حسب  صناديق التأمين الصحي

أمام أعضاء مهمة االستطالعية  CNOPSعرض مدير ]   CNOPS االجتماعي

و ذلك بسبب محدودية عدد األدوية األكثر استهالكا المشمولة بالتخفيض و [ 

واقتناء األدوية المكلفة بالثمن العمومي للبيع بدل أسعار  المعوض عنها ،

صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، قد يكلف هصا األخير 

و كصلك الطريقة المستعملة لتحديد  مليون درهم،  47لي خسارة تقدر بحوا

دول التي تم اختيارها أدت إلا ارتفاع كلفة  7األسعار علا أساس معدل أثمنة 

الصندوق الوطني )بعض األدوية بالمقارنة مع االسعار التفاوضية لصيدلية 

م صفقات األدوية لقسو أسعار  قبل إغالقها  ( لمنظمات االحتياط االجتماعي

و االعتماد فقط  علا المعطيات التي تعطيها  التموين بوزارة الصحة

المؤسسات الدوائية بالمغرب دون التأكد عبر مؤسسات دولية  مستقلة و معتمدة 

قد يفوت علا المغرب فرصة الحصول علا أحسن األسعار ..( كوبنهاكن ) 

 .المتداولة 

 األدوية   ثمنةيعي  بين أالغير الطب(   أو شبه الكلي)  التطابق الكلي . 3

ب جدول )المطلوبة من طرف بعض المختبرات مع األسعار التي أقرتها المديرية 

وعدم االرتكاز علا أي معيار لتحديد دقيق  لسعر الدواء، الشيء       (ج جدول   و 

الصي قد يفسر أنه من بين األسباب التي أدت إلا ارتفاع غير طبيعي ألسعار 

 .الدواء بالمغرب

منح السعر لمجموعة من األدوية بالرغم من  العديد من االختالالت في .4   

و هامش  AFPو  FOBكعدم التصديق علا شواهد ملفات طلب األسعار 

  ،موثق) الربح للمستورد ، أو المصادقة عليها من طرف جهات غير مختصة 

 .في مخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ( غرفة التجارة 
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 :بما يلي  اللجنة لذا توصي 

  إصدار نص تشريعي يحدد األدوية ذات االستعمال الصيدلي و األدوية ذات

 .االستعمال االستشفائي 

  مواصلة خفض ثمن األدوية ، خاصة األدوية المكلفة ، مع األخذ بعين

 .ثمنة صفقات األدوية لقسم التموين بوزارة الصحة االعتبار أ

  تشجيع المختبرات الوطنية التي تعتمد على الشراكات مع الجامعات

 .والبحث العلمي

  اعتماد سعر وطني مرجعي لألدوية بالمستشفيات العمومية لتفادي

 .إشكاالت مسطرة طلبات العروض 

  إلذن بالعرض في األدوية التي ال تتوفر على اسعر  معالجة إشكالية

  .السوق

  تسريع وثيرة البروتوكوالت العالجية ، خاصة في مجال األمراض المزمنة

 .و المكلفة 

  تطوير  المرصد الوطني للدواء و المستلزمات الطبية التابع للقطاع

العمومي من أجل رصد وتجميع و تبادل كل المعلومات بشأن  أثمنة الدواء 

 و البديل الجنيس لها؛ 

  وضع إطار قانوني لشفافية العالقات بين مختبرات األدوية و مهنيي

الصحة على غرار تجربة الواليات المتحدة األمريكية و سارت على دربها 

 .العديد من الدول ومنها فرنسا 

  ضرورة توفير األدوية المكلفة بمراكز العالج أو بمتناول المؤمنين على

 33.الث المؤدى ونسبة التحمل المستوى الجهوي مع اعتماد مسطرة الث

% . 

 باالختالالت التي رصدتها   إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق

 "(ج"و " ب)" المهمة االستطالعية من خالل عينة االدوية بالجداول

غالء األدوية وانعكاسها على المواطن اعاله ، و التي ترتب عنها  

 .سنوات  لمدة  والصناديق و على ميزانية الدولة
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 :بالنسبة للدواء الجنيس  

علا خالف  % 31ال تتجاوز نسبة ولوج الدواء الجني  للسوق المغربية 

الدول المتقدمة  كألمانيا و بريطانيا و الدانمارك حيث يمثل الجني   حوالي 

جمعية ] األدوية المعوض عنها من طرف أنظمة التغطية الصحية  من%  75

 . [.  Gemmeمصنعي الجني  بفرنسا 

مرة السعر  3,4يمثل إن تحليل أسعار الدواء الجني  األكثر مبيعا  بالمغرب 

و , مرة بالنسبة للقطاع العام  323المرجعي الدولي بالنسبة للقطاع الخاص و 

 % 22,7أن الهوامش المتراكمة من سعر  التصنيع إلا السعر النهائي هي 
 Document de base du thème 4 : médicament et .]بالقطاع الخاص  % 111,4بالقطاع العام و 

pharmacie préparé pour le rapport « Santé : vision 2020] 

مليار  1,6و  2114مليار أورو سنة  2فيما في فرنسا وفر استعمال الجني  

 .[  Gemmeجمعية مصنعي الجني  بفرنسا  ] 2113أورو سنة 

 

 :لصا توصي اللجنة بما يلي 

 لتشجيع الدواء الجنيس من التصنيع إلى   ضرورة سن سياسة إرادية

و محاربة بعض مظاهر االحتكار غير المشروع باسم حقوق الملكية .االستهالك 

الفكرية على غرار ما قامت به العديد من الدول كالبرازيل ، وجنوب إفريقيا و 

 الرخص اإلجبارية للمنظمة العالمة للتجارة الهند وغيرها  من االستفادة من 

OMC [[ تنفيذاً  3330غشت  03قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في

لتصنيع الجنيس  [ للبند السادس من إعالن الدوحة بشأن التربس والصحة العامة

و من األسعار التفضيلية   ألدوية ال تزال تحت حماية حقوق الملكية الفكرية ، 

لبعض المختبرات الدوائية فيما يتعلق ببعض األدوية  األصيلة المكلفة و التي ال 

و في هذا اإلطار نثمن المبادرة التي قامت بها الوزارة  .جنيس ال على  تتوفر

مليون و الذي كان يكلف )ألف مريض  435ل C بتوفير دواء االتهاب الكبدي 

ندوة ] درهم كما جاء في تصريح وزير الصحة  3ب  ( لكل مريض  درهم

و ذلك بفضل  كفاءات الصناعة [  33.5يونيو  37حصيلة عمل الوزارة 

 .درهم  0333المغربية بحيث لن يتجاوز سعره بالقطاع الخاص الوطنية 
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  التي تثبت المرجعية  وضع إطار مرجعي معتمد للحث على استعمال األدوية

  .فعاليتها و لو كانت قديمة 

  مرور الفترة وضع آليات للمراجعة التلقائية ألسعار الدواء األصلي مباشرة بعد

 ( .سنة  33) القانونية لحق االحتكار 

 لتي ال تؤدي إلى تحسين للخدمة الطبية ألدوية اتذكير لجنة الشفافية بأن اSMR 

ال يمكن التعويض عن أسعارها من قبل صناديق التغطية الصحية إال في  ، 

مستوى الدواء الجنيس الذي يتوفر على مفعول عالجي مماثل ، بما في ذلك 

 Me Tooأو ما يسمى ب  Fausses innovationsاالبتكارات غير الصحيحة 

. 

 ية و وضع رهن إشارة مهنيي الصحة قاعدة للمعطيات تجمع المعلومات العلم

االقتصادية المتعلقة باألدوية ، بالتوصيات لحسن االستعمال  و المخططات 

 .العالجية حسب كل مرض 

  تحفيز األطباء على وصف األدوية الجنيسة. 

  القيام بحملة تحسيسية لتشجيع وصف و استعمال الدواء الجنيس لمهنيي

 .الصحة و للرأي العام 

وإشكالية   إدارة بنك للمعطيات التقنية واالقتصادية المتعلقة باألدوية 5.0

 التواصل

 إدارة بنك للمعطيات التقنية واالقتصادية المتعلقة باألدوية  : 

مهمة لمصلحة  وقف أعضاء المهمة االستطالعية علا  تغييرات-

األرشيف بالمديرية إال أن  بعض الملفات وجدتها  موضوعة في مكان دون 

 . ترتيب  و في ظروف غير مناسبة 
 إحراقعلا تقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة حول  اطلعوا كما 

مجموعة كبيرة من ملفات األرشيف  بأمر من رئي  قسم الصيدلة بدون إخبار 

 [.أرشيف  24المرفق ]و الصيدلة  مدير مديرية األدوية

، لم تعمل . خالفا للمسطرة القانونية الواجب اتباعها إلتالف األرشيف  و

علا  ترتيب اإلجراءات التأديبية  و ال المتابعة القضائية كما تنص علا اإلدارة 

منه  37و  35المتعلق باألرشيف خاصة المادة  88-68ذلك مقتضيات القانون 

. 
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التقاعد  تلبية طلبه لالستفادة من المسؤول المصكور قد تمتلإلشارة فإن 

 .النسبي أثناء إجراء المهمة االستطالعية بالمديرية 

 
 

 :لذا توصي اللجنة بما يلي 

 ضرورة وضع  قاعدة المعطيات الخاصة باألدوية-

 ايــــورق  ا،ون مزدوجـــــوضع منظومة لتدبير مهني  لألرشيف  يك-

  .او مؤمن  ايــــوإلكترون

 .من طرف الوزارة  إحراق األرشيف وضوعفتح تحقيق قضائي في  م -            

 إشكالية التواصل : 

ال زال التواصل بين اإلدارة و المؤسسات الصناعية و الصيادلة و مهنيي 

كصلك اإلعالن أو التبليغ عن بعض التحصيرات أو  الصحة حول األدوية ،و

 . السحب من السوق  يتم بطرق تقليدية  و يستغرق وقتا طويال 

 : لذا توصي اللجنة

باستعمال الوسائط الجديدة كموقع أو بوابة  إلكترونية معتمدة  تكون -

وذلك من خالل التواصل و  مرجعا لتشجيع االستعمال اآلمن والعقالني لالدوية،

تبليغ المعلومة في الوقت األسرع المناسب ألوسع شريحة سواء من المهنيين 

المتعاملين مع المديرية أو مع العموم في كل ما يتعلق بالدواء أو المستلزمات 

 .الطبية و المستحضرات و غيرها 
 تمكين أصحاب ملفات طلب اإلذن بالوضع في السوق من تتبع مراحل      -

 .المصادقة بكل شفافية

وضع دليل لألدوية المسوقة بالمغرب وأسعارها مع تحيين معطياته بطريقة -

 .مستمرة ومنتظمة

 .اإلنذارات وتقارير اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية -
 .األدوية التي يتعين سحبها من السوق-

 .إلى التداول بالسوق انقطاع المخزون  لبعض األدوية مع اآلجال المتوقعة إلرجاعها-          
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  ::االستعمال العقالني لألدوية االستعمال العقالني لألدوية  .0
 

فيماااااااا يتعلاااااااق باالساااااااتعمال العقالناااااااي لألدوياااااااة ، هنااااااااك مجموعاااااااة مااااااان 

الممارساااااااات  بالمؤسساااااااات الصاااااااحية  بالقطااااااااعين العاااااااام و الخااااااااص فاااااااي 

  ]]وصااااااف أدويااااااة غياااااار فعالااااااة بعضااااااها ضااااااارة و غياااااار مجديااااااة اقتصاااااااديا

إن االسااااااااااااتعمال الساااااااااااايء . [ 51115111--51055105مخطااااااااااااط العماااااااااااال اسااااااااااااتراتيجية مخطااااااااااااط العماااااااااااال اسااااااااااااتراتيجية 

لألدويااااااة يااااااؤثر ساااااالبا علااااااا جااااااودة العالجااااااات و يمثاااااال هاااااادرا للمااااااوارد 

 .المتوفرة بالنسبة للمواد الصيدلية 

بالمستتتتتتتتتاهمة فتتتتتتتتتي تحستتتتتتتتتين المنظومتتتتتتتتتة  اللجنتتتتتتتتتةلتتتتتتتتتذا توصتتتتتتتتتي 

اإلعالميتتتتتتة المتعلقتتتتتتة بتشتتتتتتجيع االستتتتتتتعمال العقالنتتتتتتي لألدويتتتتتتة،  و الحتتتتتتد 

 .من استعمال أدوية غير مجدية 
 

 ::ةةمديرية األدوية و الصيدلمديرية األدوية و الصيدلببإشكالية الحكامة إشكالية الحكامة .4

لقد تم إنشاء هصا المرفق في إطار مديرية مركزية لوزارة الصحة بمقتضا 

 ،بينما كان سابقا يقتصر علا مصلحة مركزية للصيدلة،فقسم0990مرسوم سنة 

الدواء وهصا تطور مهم لإلطار التنظيمي لألدوية والمستلزمات الطبية وجميع المواد 

 .التي تدخل في اختصاص هصر المديرية

كما أن المديرية تعد عضوا بلجنة الشفافية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين 

و التي تقرر في ترشيح األدوية التي تسترجع تكاليفها للمريض  ANAMالصحي 

 . CNSSو    CNOPSرف صناديق التغطية الصحية من ط

سنة علا الشكل القانوني و التنظيمي لهصا  50إال أنه بعد مرور أكثر من 

المرفق الحيوي أصبح متجاوزا باإلضافة إلا مشاكل في التسيير و منها  عدم التنسيق 

 .بين اقسام المديرية 
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 : بما يلي ا يوصي أعضاء اللجنة لد

  ع تاإلطار القانوني لهذا المرفق من مديرية إلى وكالة تتمتغيير

 .بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 

  أقسام   5إحداث : 

 .قسم لألدوية  .0

 . لمراقبة األدوية والمستحضرات الصيدليةقسم المختبر الوطني  .0

 .قسم المستلزمات الطبية  .7

 .قسم مستحضرات التجميل و مواد نظافة الجسم  .7

 قسم المواد الغذائية  .5

  العمل على التنسيق بين أقسام و مصالح الوكالة. 

مجموعة من  2116- 2112و قد وضعت استراتيجية وزارة الصحة 

زيارة الميدانية وقف أعضاء حيث بعد ال، اإلجراءات لمعالجة االختالالت السابقة

اإلجراءات التي االستطالعية  بمديرية األدوية و الصيدلة علا  مجموعة من  المهمة

 : فعلت و أخرى في طور اإلنجاز و بعضها لم يفعل بعد  و هي كالتالي 
 

 :اإلجراءات التي فعلت   

  من خالل تخفيض : تحسين الولوج المالي و الجغرافي إلا األدوية

 دواء و إصدار مرسوم جديد لتحديد األسعار ، جميع الصفقات 1828أسعار 

مجانا  Cالعمومية لفائدة الدواء الجني   و كصا مبادرة توفير دواء االتهاب الكبدي 

 .ألف مصاب  يصنع وطنيا  بالمغرب 625ل
 :اإلجراءات في طور اإلنجاز   

  وضع سياسة دوائية وطنية 
 تطوير نظام إعالمي و شفاف لألدوية و المستلزمات الطبية 

  استهالك، األسعار،  :وضع مرصد للتتبع تطورات سوق األدوية

 ...وصف و بيع األدوية 

 مراجعة الئحة األدوية و المستلزمات الطبية األساسية 

 : فعل بعد اإلجراءات  التي لم ت 

   تحسين  ولوج الدواء الجني  للسوق المغربية 

  وضع خريطة للقطاع الصيدلي. 

 التحكم في انقطاعات المخزون الدوائي ، و البدائل العالجية 
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V                      توصيات عامة 
 

  3330 – 33.0ضرورة تفعيل  التزامات الدولة واردة بالعقدة البرنامج  ..

 .لدعم الصناعة الدوائية  الموقعة أمام صاحب الجاللة 

ة تعتمد على الصناعة المحلية وإعطاء أهمية ضرورة سن سياسة دوائي .3

   .استراتيجية للدواء الجنيس

إعادة هيكلة مديرية األدوية والصيدلة في أفق إحداث وكالة مستقلة و  .0

 .دعمها بالموارد المادية و البشرية الضرورية 

تطوير المرصد الوطني لتتبع أسعار األدوية في العالم مع تطبيق  .7

  .التخفيض

إحداث مركزية لشراء األدوية المتداولة بالمغرب و التي يناهز رقم  .5

ر درهم بالقطاعين العام و الخاص و ليس االقتصار على مليا 5.معامالتها 

مليار فقط لتعزيز القدرة التفاوضية من  3,3القطاع العام الذي ال يتجاوز 

أجل خفض األسعار على غرار مجموعة من الدول كتونس و ألمانيا و 

 .غيرها و الشيء نفسه ينطبق على المستلزمات الطبية و الكواشف 

و كذلك  AMMلمنح األذن بالوضع في السوق  ضرورة احترام اآلجال .4

السعر لألدوية لمحاربة االحتكار و تشجيع التنافس و من ثم خفض 

 .األسعار باإلضافة إلى فتح فرص للتصدير 

 : التفتيش .7

  إحداث و تفعيل اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بالتفتيش. 

  و تخصيص مفتشين متخصصيينوضع جهاز مستقل للتفتيش ، 

بالصناعة الدوائية يواكبون التطور العلمي و التكنولوجي لهذه 

 .الصناعة  ضمانا للفعالية و الجودة  و األمان 

  ألذون بإعطاء ا االشتغال  عدم الجمع بين مهمة التفتيش و مهمة

 . لألدوية للوضع في السوق 

  العمل على التنسيق التام بين مختلف مصالح و أقسام المديرية. 

 لتصحيح االختالالت التي سجلتها مهمات التفتيش لوضع  وضع آجال

 .برنامج لمهام التتبع و ترتيب الجزاءات 

  اإلسراع بمعالجة الشكايات المتعلقة باليقضة الدوائية ، مع تتبع

 .قرارات السحب من السوق 
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 على المستوى التشريعي والتنظيمي.8

 :مع اإلسراع بإصدار المراسيم التطبيقية والتي لها عالقة ب   17214مراجعة القانون 

  تنظيم اإلشهار لألدوية، وزيارات مناديب المختبرات والمؤسسات

 .الصناعية لألدوية ومراقبة المعلومات الطبية

 اليقظة الدوائية. 

  المراجع الملزمة في إطار تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلية الصناعية

 .BPF/BPDلصياغة معايير حسن اإلنجاز بالصناعة والتوزيع 

 باإلذن بالوضع في السوق. 

األذن وضتتتتتتتتتتع نظتتتتتتتتتتام إعالمتتتتتتتتتتي للمديريتتتتتتتتتتة خاصتتتتتتتتتتة لمعالجتتتتتتتتتتة  . 0

 .و ملفات تجديدها   AMM بالوضع في السوق 

 .رونية لألرشيف مع تخصيص مكان مالئم  بالملفات وضع مساطر مادية و إلكت. 3.

من طرف  مؤسسات  37. 7.ضرورة احترام   مدونة األدوية و الصيدلة . ..

و    NOVARTICE  ،GSK     ،ROCHE  ،Sanophie-Aventisالصناعة الدوائية 

MSD    خاصة في ما يتعلق  بإعادة فتح مقرات التصنيع  و عدم االقتصار على مقرات

إدارية  و االعتماد على االستيراد ، و في حالة الرفض ترتيب الجزاءات القانونية  

 .الالزمة 
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VVII    ةةــــــــــــــممــــــــــاتاتــــــــالخالخ    ::  

مديرية مديرية   ألطرألطر  لوزارة الصحة خاصة لوزارة الصحة خاصة   نتقدم بالشكر واالمتناننتقدم بالشكر واالمتنان

االدوية والصيدلة  ومختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، االدوية والصيدلة  ومختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، 

والمجتمع المدني ووسائل االعالم، ولكل من ساهم في إنجاح المهمة والمجتمع المدني ووسائل االعالم، ولكل من ساهم في إنجاح المهمة 

االستطالعية، كل من موقعه، من أجل بلورة منظومة دوائية في االستطالعية، كل من موقعه، من أجل بلورة منظومة دوائية في 

مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، ونخص بالذكر مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ، ونخص بالذكر 

اب وأعضاء مكتب المجلس والسيدات اب وأعضاء مكتب المجلس والسيدات السيد رئيس مجلس النوالسيد رئيس مجلس النو

  ..والسادة النواب وأطر لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النوابوالسادة النواب وأطر لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب

وإذ نسجل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال وإذ نسجل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال 

لهذه المجهودات، لهذه المجهودات،   السياسة العامة لخفض أسعار األدوية،وتثميناالسياسة العامة لخفض أسعار األدوية،وتثمينا

ورغبة في تطوير هذه المنظومة، نعتبر بأن هذه المجهودات ينبغي ورغبة في تطوير هذه المنظومة، نعتبر بأن هذه المجهودات ينبغي 

أن يوازيها في المقابل تطوير االليات واإلجراءات المرتبطة بتدبير أن يوازيها في المقابل تطوير االليات واإلجراءات المرتبطة بتدبير 

مجال االدوية وترسيخ حكامة مديرية االدوية والصيدلة، ودعم هذه مجال االدوية وترسيخ حكامة مديرية االدوية والصيدلة، ودعم هذه 

ذلك نؤكد ذلك نؤكد المديرية بالموارد البشرية الكفأة والمؤهلة، وبالموازاة مع المديرية بالموارد البشرية الكفأة والمؤهلة، وبالموازاة مع 

على أهمية التكوين والتكوين المستمر لمسايرة هذا المجال الذي على أهمية التكوين والتكوين المستمر لمسايرة هذا المجال الذي 

كما كما . . يعرف تحوالت متسارعة بفعل التطور العلمي والتكنولوجييعرف تحوالت متسارعة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي

يتعين في تقديرنا رصد الموارد المادية الكافية وتطويرها وترشيدها يتعين في تقديرنا رصد الموارد المادية الكافية وتطويرها وترشيدها 

  في إطار إعمال الحكامة على مستوى التدبير والتسيير،في إطار إعمال الحكامة على مستوى التدبير والتسيير،

رة تقتضي مواكبة تطور الصناعة الدوائية رة تقتضي مواكبة تطور الصناعة الدوائية كما نعتبر بأن الضروكما نعتبر بأن الضرو

على الصعيدين الوطني والدولي لمواصلة سياسة خفض االسعار في على الصعيدين الوطني والدولي لمواصلة سياسة خفض االسعار في 

نفس الوقت الذي تنخفض فيه بالبلد المنتج، ونؤكد كذلك على نفس الوقت الذي تنخفض فيه بالبلد المنتج، ونؤكد كذلك على 

ضرورة االهتمام بجلب االستثمار الخارجي في مجال التصنيع ضرورة االهتمام بجلب االستثمار الخارجي في مجال التصنيع 

تطوير تطوير البحث العلمي والبحث العلمي و  االبتكار االبتكار     الدوائي، وإرساء آليات لدعمالدوائي، وإرساء آليات لدعم

الصناعة الوطنية من أجل استغالل الفرص المتاحة لتحقيق االكتفاء الصناعة الوطنية من أجل استغالل الفرص المتاحة لتحقيق االكتفاء 

الذاتي في أفق تطوير التصدير مستقبال خاصة في إطار التعاون الذاتي في أفق تطوير التصدير مستقبال خاصة في إطار التعاون 

  ..جنوب جنوبجنوب جنوب
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تتمع تتمع وعلى المستوى المؤسساتي، فإننا ندعو الى خلق وكالة وعلى المستوى المؤسساتي، فإننا ندعو الى خلق وكالة 

  تكون بديال لمديرية األدوية تكون بديال لمديرية األدوية بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 

الهيكلة لتستجيب الهيكلة لتستجيب   فيفيالنظرالنظردبير هذا المجال التقني بامتياز، وإعادة دبير هذا المجال التقني بامتياز، وإعادة لتلت

  ..لمتطلبات المرحلةلمتطلبات المرحلة

نظرا لالهمية البالغة للدواء الجنيس في المنظومة الدوائية نظرا لالهمية البالغة للدواء الجنيس في المنظومة الدوائية 

ندعو الى ضرورة سن  سياسة خاصة من أجل تشجيع تصنيعه ندعو الى ضرورة سن  سياسة خاصة من أجل تشجيع تصنيعه 

، ، و التكافؤ الحيويو التكافؤ الحيوي  واقتنائه في احترام تام للقانون ولمعايير الجودةواقتنائه في احترام تام للقانون ولمعايير الجودة

ورة االستفادة من الرخص اإلجبارية للمنظمة العالمية للتجارة  ورة االستفادة من الرخص اإلجبارية للمنظمة العالمية للتجارة  و ضرو ضر

لصنع الدواء الجنيس و كذا االستفادة من األسعار التفضيلية  التي لصنع الدواء الجنيس و كذا االستفادة من األسعار التفضيلية  التي 

تمنحها المختبرات الدوائية لألدوية المكلفة التي ال تتوفر على دواء تمنحها المختبرات الدوائية لألدوية المكلفة التي ال تتوفر على دواء 

  ..جنيس جنيس 

مراجعة الترسانة التشريعية  مراجعة الترسانة التشريعية  في االخير نؤكد على ضرورة في االخير نؤكد على ضرورة و و 

اخراج اخراج إصدارالنصوص التنظيمية ذات الصلة باألدوية و كذا  إصدارالنصوص التنظيمية ذات الصلة باألدوية و كذا  و و 

التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة الى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة الى 

  ضمانضمانوو    فهي الكفيلة إلى جانب خفض أسعار الدواءفهي الكفيلة إلى جانب خفض أسعار الدواء..حيز الوجودحيز الوجود

و تفعيال و تفعيال   مستوى جيد للصحة في بالدنامستوى جيد للصحة في بالدنا  جودته  للمساهمة في توفير جودته  للمساهمة في توفير 

  ..  من الدستور المغربيمن الدستور المغربي  7070لفصل لفصل لهذا الحق كما ورد في الهذا الحق كما ورد في ا
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  VVIIII      المراجع  و الملحقاتالمراجع  و الملحقات  ..  

    VVIIII       . .00          المراجع  المراجع::  
 

 .حول تنافسية قطاع الصناعة الدوائية  2111تقرير مجل  المنافسة  .1

حول التدبير الدوائي من طرف  2113تقرير المجل  األعلا للحسابات  .2

 .وزارة الصحة    

  2114،   2113  2112،  2111،  2111، 2118 تقارير وزارة المالية  ، .3

                                                                                                                                               .  2115و 

 . تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة  .4

 OMS  2114-2117استراتيجية  الصيدلية  .5

 . 2121الصحة رؤية  .6

 .2113 -2112مخطط العمل استراتيجية وزارة الصحة  .7

 2116 – 2112استراتيجية وزارة الصحة  .3

 . 13 – 131القانون التنظيمي لقانون المالية  .8

 . 14-17القانون  .11

 المستلزمات الطبية 34-12القانون  .11

 للمديرية 84مرسوم  .12

 المستلزمات الطبية  2114مرسوم  .13

لوزارة علا تساؤالت السيدات و السادة النواب أعضاء المهمة أجوبة ا .14

 . االستطالعية 

 1423  31من ذي القعدة  18صادر في  167-17-1ظهير شريف رقم  .02

 .المتعلق باألرشيف 88-68بتنفيص القانون رقم ( 2117نوفمبر 

 2111الحساب الوطني  للصحة  .16

اعالن الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة  .17

 . العالمية والمنتجات الصيدالنية

غشت  31قرار المجل  العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في  .13

 .تنفيصا  للبند السادس من إعالن الدوحة بشأن الترب  والصحة العامة  2113

 . OMS2113  فاق سياسة منظمة الصحة العالمية  .09
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VVIIII       . .00        لمالحق لمالحق اا    ::  
 المرفقة للتقرير الخاص بالمهمة االستطالعية 

 

 .الوثائق المضمنة في المالحق

 

I  مديرية األدوية والصيدلة بوزارة الصحة. 
 .عرض السيد مدير مديرية األدوية والصيدلة بوزارة الصحة . 

 .عرض السيد رئيس قسم الصيدلة بالمديرية 3 

 .السيد مدير المختبر الوطنيعرض  0 

أجوبة المديرية على تساؤالت السيدات و السادة النواب عناصر  7 

 أعضاء 

 .المهمة االستطالعية           

 

II  الهيآت والمؤسسات. 
 .عرض السيد مدير الوكالة الوطنية التأمين الصحي . 

 .عرض رئيس لجنة الشفافية بالوكالة 3 

 .عرض رئيس لجنة التقييم االقتصادي و االجتماعي بالوكالة 0 

 .عرض مدير الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 7 

 .وثيقة من الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 5 

 .وثيقة من هيئة المصنعين 4 

 

III محاضر االجتماعات مع المرتفقين. 
 .33.7يونيو  34محضر اجتماع مع المرتفقين بمدينة الدار البيضاء بتاريخ  . 

   33.7  أكتوبر 33محضر اجتماع مع المرتفقين بمقر مجلس النواب بتاريخ  3 

فبراير  0محضر اجتماع مع هيئة المصنعين بمقر مجلس النواب بتاريخ  0    
33.5    
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  الئحة المختصراتالئحة المختصرات
  

  AAMMIIPP  ::  جمعية المغربية لصناعة األدوية جمعية المغربية لصناعة األدوية الال  

  AAMMMMGG  ::      الجمعية المغربية للدواء الجنيسالجمعية المغربية للدواء الجنيس  

          MMIISS::                  المغرب االبتكار و الصحةالمغرب االبتكار و الصحة  

GGEEMMMMEE     : : ((فرنسافرنسا))جمعية مهنيي الدواء الجنيس جمعية مهنيي الدواء الجنيس  

AAMMMM                                     : :اإلذن بالوضع في السوقاإلذن بالوضع في السوق  

CCNNOOPPSS       : : االجتماعياالجتماعيالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط  

AANNAAMM       : :الوكالة الوطنية للتأمين الصحيالوكالة الوطنية للتأمين الصحي  

IIMMSS  hheeaalltthh    :: ((السياسة الدوائيةالسياسة الدوائية))مكتب الدراسات األمريكي مكتب الدراسات األمريكي  

OOEEBB       : : المكتب األوروبي لشواهد المكتب األوروبي لشواهد««  BBrreevveett  »»  

OOMMPPIICC       : :المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية          

                  OOMMCC                         : :المنظمة العالمية للتجارةالمنظمة العالمية للتجارة    

OOMMSS                                               : :المنظمة العالمية للصحةالمنظمة العالمية للصحة    

BBRREEVVEETT                               : :حقوق الملكية الفكريةحقوق الملكية الفكرية      

  

المؤقتة لمديرية األدوية و  المهمة االستطالعية: المهمة االستطالعية 

 .الصيدلة بوزارة الصحة 

BBPPFF           :: قواعد حسن اإلنجاز الصناعيقواعد حسن اإلنجاز الصناعي  

BBPPDD          ::  اإلنجاز للتوزيعاإلنجاز للتوزيعقواعد حسن قواعد حسن   

 


