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I ملخص التقرير ـ  

  اهلدف من تكوين املهمة االستطالعية حول مثن الدواء باملغرب
نقطتني  ضمن أهدافها اواضعتهذه املهمة لدراسة إشكالية أمثنة األدوية يف املغرب، مت تكوين 
 : أساسيتني

 . األدويةعلى املرضى صولضمان أجنع السبل حل •

التغطية الصحية اإلجبارية (ي املستقبل نظام التغطية الصحية احلايل واستمراريةضمان  •
 .)ونظام املساعدة الطبية

  :وارتأت املهمة أنه من الضروري تعميق البحث يف التساؤلني التاليني
 ؟تنطوي بنية مثن الدواء باملغرب على تكلفة زائدة بالنسبة للمريض املغريب هل   •

  ؟هذه التكلفة الزائدةكذلك، فما هي أسباب ت وإذا كان •

 كفيلة خبفض مثن األدوية هاية املطاف متكنت املهمة من اقتراح جمموعة من التوصياتويف الن
  .وتكلفتها بالنسبة للنظام الصحي املغريب

  
  مسطرة تكوين املهمة االستطالعية 

وميكن ألية . مير تكوين مهمة استطالعية عرب مسطرة حيددها النظام الداخلي لس النواب 
  .ون جلنة استطالعية بطلب من فريق أو فرق نيابية جلنة دائمة بالس أن تك

  . ويصادق مكتب جملس النواب على قرار التكوين 
  . م املواضيع اليت ميكن أن تدرسها املهمة تطبيق قانون ما أوي موضوع يهم الرأي العام 
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  تشكيلة املهمة االستطالعية حول مثن الدواء
كما . لفرق واموعات النيابية، أغلبية ومعارضةتضمت املهمة االستطالعية ممثلني عن كل ا

ضمت اموعة اليت أشرفت على حترير التقرير نوابا من األغلبية واملعارضة حيث كانت 
هناك رغبة لدى مجيع األعضاء أن يكون التقرير عمال مجاعيا يعكس أراء مجيع مكونات 

  .الس 
  

  االجتماعيةيس عن جلنة القطاعات املهمة االستطالعية منبثقة عن جلنة املالية ول
جاء تكوين املهمة االستطالعية عقب النقاش الذي دار أثناء دراسة قانون املالية لسنة 

األمثان : جلنة املالية وتعترب اإلشكالية اليت يتطرق هلا التقرير من اختصاصات . 2009
  ... ، الضرائباملنافسة

 الصحة من ضمن اختصاصاا ، عمل املهمة وقد تابعت جلنة الشؤون االجتماعية اليت تدخل
  .وستتم مناقشة خالصات عمل املهمة من طرف كل األطراف املعنية . االستطالعية باهتمام 

  
  مدة اشتغال املهمة االستطالعية ونشر التقرير 

 ، وكانت أهم مكونات التقرير جاهزة 2009بدأت املهمة االستطالعية أشغاهلا يف فرباير 
وارتأى أعضاء املهمة االستطالعية تأخري نشر التقرير إىل نونرب . 2009يو يف ماي ـ يون

   .2009 بعد اية املسلسل االنتخايب الذي عرفه املغرب بني ماي وأكتوبر 2009
ويبقى اهلاجس اآلن هو التفعيل . ومت استغالل هذه املدة لتدقيق عدد من جوانب التقرير

  .السريع للتوصيات اليت يتضمنها 
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  هم خالصات التقرير أ

  :خالصات التقرير يف النقط الثالث التالية جيازميكن إ
أمثنة الدواء يف املغرب مرتفعة بشكل غري عادي، وذلك كيفما كانت املعايري املعتمدة  •

  .لتحديد مفهوم الغالء 
نعي األدوية وكذا املساطر اإلدارية ااملسؤولية الرئيسية عن هذا الغالء يتحملها جزء من ص •

  .ملتبعة لتحديد مثن الدواء ومساطر التعويض عن األدوية من طرف التغطية الصحية ا
من املمكن خفض مثن الدواء باملغرب وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع بنسب جد مهمة  •

  .وذلك بتطبيق عدد من اإلجراءات اليت تدخل يف اختصاص السلطات العمومية 
  

  مثن األدوية مرتفع 
عية مبقارنات تعتمد على عدة معايري خمتلفة وأكدت هذه املقارنات قامت املهمة االستطال

  .كلها نفس اخلالصة 
  :وعلى سبيل املثال 

مقارنة % 189 إىل 30( األمثنة باملغرب على العموم أعلى من مثيالا يف دول أخرى  •
  )مقارنة مع فرنسا % 70 إىل 20مع تونس بالنسبة لألدوية األصلية و 

  %600الدواء باملغرب حسب العالمات التجارية بنسب تصل إىل ختتلف أمثنة نفس  •
ختتلف أمثنة نفس الدواء حتت نفس العالمة التجارية حسب املكان الذي تشتري منه  •

  % 300بنسب تصل إىل 
ومبقابل بعض األدوية اجلنيسة اليت تتوفر على مثن مشابه أو أقل من الدول اليت متت  •

  املقارنة معها
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  ري بني أمثنة نفس الدواء حتت عالمات جتارية خمتلفةهناك اختالف كب

فإذا ركزنا على األدوية اليت تباع يف املغرب، فإننا سنندهش أمام تعدد العالمات التجارية  
  .واألنواع واألمثنة لنفس الدواء الواحد

 من 62 عرضا خمتلفا لألموكسيسيلني، و137وعلى سبيل املثال، يوجد يف املغرب 
 34ك، ويكلوفينا من د53 من الباراسيتامـــول، و60  كالفوالنيك، واألموكسيسيلني
 وهو غالبا ما يناهز % 600ويصل الفرق بني أمثنة العالمات املختلفة إىل ... من أوميربازول

200 %   
يدل تعدد العالمات التجارية وخصوصا فوارق الثمن بني خمتلف هذه العالمات على وجود 

  .ني وعرض األدوية وحتديد أمثاااختالل عميق يف نظام تقن
  ومل يتمكن أعضاء املهمة من احلصول على أي مربر معقول هلذه الفوارق

  
   أغلى عالمات نفس الدواء هي األكثر مبيعا

يف بلد كاملغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة من املفترض أن تكون العالمات التجارية 
إال إن الواقع عكس كذلك، فالعالمات األغلى  . األكثر مبيعا من نفس الدواء هي األقل مثنا

  .وهذه مفارقة أخرى يربزها التقرير . هي األكثر مبيعا 
  

  مشاكل األدوية املكلفة أكثر حدة 
فاستهالك هذا النوع من . تعترب إشكالية األمثان املرتفعة بالنسبة لألدوية املكلفة أكثر حيوية 

  :ذه األمثان يف نوعني من املشاكل سنويا تتسبب ه% 40األدوية يرتفع بنسبة 
  .ارج متناول أغلبية املرضى املغاربة خ ارتفاع األمثان جيعل هذه األدوية  •
دد هذه األمثان استمرارية وتوازن نظام التغطية الصحية الذي لن يستطيع على املدى  •

ة ويبقى توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل كل الساكن. املتوسط حتمل هذه التكلفة 
  . املغربية رهينا مبراجعة األمثان حنو االخنفاض و بعقلنة استعمال هذه األدوية
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  خيتلف مثن نفس الدواء املكلف حسبة العالمة التجارية 

واالختالف يف هذه احلالة أكثر أمهية من األدوية العادية وكمثال من بني العشرات من األمثلة 
يتراوح مثنه بني :  بعض أنواع السرطاندواء دوسيطاكسيل وهو دواء يستعمل يف عالج

أكثر من ذلك ، فثمن هذا .  درهم حسب العالمة التجارية 7800 درهم و 11243
  . درهم2984الدواء بصيدلية الصندوق الوطين ملنضمات االحتياط االجتماعي ال يتجاوز 

  . درهم 950ولإلخبار فثمن هذا الدواء بالطايالند هو 
  

  دواء هي األكثر مبيعا العالمة األغلى لنفس ال
فمثال يف حالة دوسيطاكسيل أعاله، ويف سنة . هذه املالحظة تشمل جل األدوية املكلفة 

 مرة أكثر من العالمة األرخص بالنسبة 50 نالحظ أن األطباء وصفوا العالمة األغلى 2008
  .ملنخرطي الصندوق الوطين ملنضمات االحتياط االجتماعي

  
  غربأسباب غالء األدوية بامل

تسعى أغلب الشركات الصيدلية يف العامل ، إىل حتقيق أكرب قدر من األرباح عرب السعي 
  .للحصول على أعلى األمثان واحلث على استهالك أغلى األدوية

وباملقابل تسعى السلطات احلكومية املكلفة بتقنني وحتديد األمثنة، من جهتها، إىل محاية 
ندة لذلك مجيع األدوات واآلليات التشريعية املريض وضمان حصوله على الدواء، جم

ويف املغرب، مل تتمكن أو مل تعرف .والتنظيمية املتاحة ملواجهة استراتيجيات هذه الشركات
وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأمثنة األدوية حنو االخنفاض نظرا لتطبيقها لنصوص  

دوية للحصول على أمثنة مرتفعة تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات األ
  .كما مل تسع الوزارة، إال مؤخرا، إىل تعديل هذه النصوص جلعلها أكثر محاية ملصاحل املرضى

سبب آخر هو عدم استعمال الدولة لقدرا التفاوضية باعتبارمها أهم مشتر مباشر وغري 
   .غربوقد مكن هذه القدرة من خفض مهم لثمن األدوية بامل. مباشر لألدوية 
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  مسؤولية مصنعي األدوية يف نظام ليربايل 

 أن احلق يف احلياة ال جيب التعامل مع األدوية كغريها من املنتجات الصناعية األخرى، ذلك
وهو أمر ال يقبل تطبيق مفاهيم من قبيل . رهني حبق احلصول للخدمات الصحية ولألدوية

دوية كما يتم تطبيقها على غريها من حرية االختيار، واملنافسة وحرية األسواق، على األ
  .املنتجات الصناعية

لقد اختار املغرب نظاما إداريا لتحديد األمثان يهدف إىل ضمان حصول املرضى على الدواء 
  .بعرب السهر على توفريه وضمان جودته وحتديد مثنه 

  .ويبدو أن هدف حتديد مثن يف متناول العرض قد مت نسيانه مع مرور السنني 
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  م توصيات التقرير أه
على املستوى املؤسسايت توصي اللجنة بأن ال يبقى حتديد مثن الدواء من اختصاص وزارة  •

الصحة وحدها بل أن يوكل هليئة تضم زيادة عن وزارة الصحة ، هيئات التغطية الصحية 
  . واهليئات املهنية لألطباء والصيادلة ، وكذا جملس املنافسة

. دة لتحيد مثن الدواء تشكل قطيعة مع املسطرة احلالية تضع هذه اهليئة مسطرة جدي •
  . ويعطي التقرير التوجهات اليت ميكن أن تعتمد عليها هذه املسطرة 

  .القيام مبراجعة مجيع األمثنة احلالية اعتمادا على املسطرة اجلديدة  •
 إعادة النظر يف نسب التعويض عن األدوية اليت حتددها التغطية الصحية دف تشجيع •

  .األدوية األقل مثنا وليس العكس كما هو احلال حاليا 
  

  أهم التوصيات خلفض أمثنة األدوية املكلفة 
بالنسبة لألدوية اليت مازالت " الرخص اإلجبارية " اإلجراء املستعجل هو استعمال نظام 

 وهي مسطرة قانونية منسجمة مع توصيات منظمة التجارة العاملية. خاضعة لرباءة االختراع 
  .كما أا ال تتعارض مع اتفاقيات التبادل احلر اليت وقعها املغرب . ومنظمة الصحة العاملية 

كما توصي املهمة بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوحد مماثل له 
  .وهذه وسيلة فعالة خلفض مثن وتكلفة هذه األدوية . أرخص مثنا حتت عالمة خمتلفة 

  
  وصيات أثار تطبيق هذه الت

ميكن أن يفرز تطبيق هذه التوصيات عن خفض التكلفة اإلمجالية لألدوية العادية بنسبة 
وكذا خفض التكلفة اإلمجالية لألدوية املكلفة بنسبة تتراوح بني % 50 و 30تتراوح بني 

 على األدوية وارتفاع ملرضىوسينتج عن هذا التخفيض حتسني حصول ا% . 80 و50
  .ن الصيادلة واملصنعني من تدارك أثر اخنفاض الثمن مما سيمك. االستهالك 
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  مسؤولية تطبيق التوصيات
تبقى مسؤولية تطبيق معظم التوصيات من اختصاص احلكومة وستحتاج إىل رغبة وشجاعة 

  . سياستني 
  .وقد عربت وزير الصحة عن هذه الرغبة سابقا 

 الدعم الذي حتتاجه داخل وأعضاء املهمة االستطالعية مقتنعون أن احلكومة ستجد كامل
  .الربملان ولدى الرأي العام 
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II -ئحة أعضاء املهمة االستطالعيةال  
  كما اقترحتها الفرق الربملانية عند تشكيل املهمة

  حول مثن الدواء باملغرب
  

  ة االقتصاديةرئيس جلنة املالية والتنمي  الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية  النائب السيد الشيخ أعمار  •
  رئيس املهمة االستطالعية  الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية  النائب السيد عبد اهللا البورقادي •
  نائب الرئيس  فريق العدالة والتنمية  النائب السيد حممد الزوينت •
  املقرر  الفريق االشتراكي  النائب السيد خالد احلريري •
  نائبة املقرر  تجمع واملعاصرةفريق ال  النائبة السيدة امباركة بوعيدة •
    فريق التجمع واملعاصرة  حممد أشرورالنائب السيد  •
    فريق العدالة والتنمية  النائب السيد رضى بنخلدون •
    الفريق احلركي  النائب السيد علي كبريي •
    الفريق احلركي  النائب السيد احلسني أوحليس •
    يالفريق االشتراك  النائب السيد عبد اخلالق اللحياين •
    فريق حتالف القوى التقدمية الدميقراطية  النائب السيد أمحد عموري •
    فريق حتالف القوى التقدمية الدميقراطية  النائب السيد عبد احلميد املرنيسي •
    فريق االحتاد الدستوري  النائب السيد سعيد الضور •
    فريق االحتاد الدستوري  عبد اللطيف مرداسالنائب السيد  •
    اموعة النيابية لتحالف اليسار الدميقراطي  حمماد الفرارعالنائب السيد  •
    جمموعة احلزب العمايل  النائب السيد احلسني النعيمي •

  
  :اإلداري للجنة املالية والتنمية االقتصادية  الطاقم

  السيد حممد الغزواين •
 السيدة إهلام التونسي •

 عاليللسيدة نعيمة ا •

  السيدةّ أمينة باسالم •
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III –املهمة االستطالعية املستمع إليها خالل  يئات واملؤسساتاهل  
  

  السيدة يسمينة بادو وزيرة الصحة  وزارة الصحة •
  مدير األدوية السيد عبد العزيز أكومي 

   املدير العامالسيد شكيب التازي  الوكالة الوطنية للتأمني الصحي •
  لعاماملدير ا السيد سعيد محيدوش  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي •
  املدير العام السيد عبد العزيز عدنان  الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي •
  السيد محيد بصري  الفدرالية املغربية لشركات التأمني وإعادة التأمني •

  الدكتور حكيم جنوى اهللا
  السيد حمسن بوجدي

  السيد علي السدرايت  )AMIP(اجلمعية املغربية للصناعة الصيدلية  •
   عبد اهللا حللو الفياليلالسيد

  السيد عمر التازي
  السيد عبد الغين الكرماعي

  )MIS(املغرب ابتكار وصحة  •
 

   املدير العامالسيد كريستوف كورين
  السيدة سناء الصايغ

  السيد ربيع املريين
  السيد كرمي العلوي

  السيد حممد األغضف غويت  اهليئة الوطنية لصيادلة املغرب •
  السيد توفيق حللو

  ؟يد الشريف املراينالس
  السيد كمال املرنيسي  )AMDP(اجلمعية املغربية للموزعني الصيادلة  •

  السيد حلسن الصنهاجي
  السيد موالي الطاهر العلوي  اهليئة الوطنية لألطباء  •
  الدكتور حممد بناين الناصري  النقابة الوطنية ألطباء القطاع احلر •

  الدكتور أمحد بن بوجيدة
  الدكتور حممد عبور

  الدكتور حممد العثماين
  السيد أنور فنيش  الفدرالية الوطنية لصيادلة املغرب •

  السيد منري التدالوي
  السيد عبد احلميد ناصر
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IVاالستطالعيةهمةور امل د ـ   
 

  السياق والرهانات

ية  األدوية باملغرب بقرار من جلنة الشؤون االقتصادية واملالأمثنة االستطالعية حول همةامل تكوينمث 
 . للنظام الداخلي لس النواب 35 للمادة  وبعد مصادقة مكتب الس طبقامبجلس النواب

 قانون املالية دراسة بعد النقاش الذي دار بني أعضاء اللجنة خالل همة املالقيام ذهوقد جاءت فكرة 
  .  والسيما الشق املتعلق بالنظام الضرييب املفروض على األدوية،2009لسنة 

الرسوم دى العديد من النواب رغبتهم يف إعفاء األدوية من الضريبة على القيمة املضافة ومن بقية إذ أب
   .املكلفةاجلمركية، خاصة األدوية الضرورية لعالج األمراض املزمنة 

اجلمركية الرسوم واملطلب السابق،  إىل أن الضرائب يعترضوا على   أنبينما أشار نواب آخرون، دون
 األدوية أمثنةدراسة تفاصيل بنية وهذا ما حتم  . يف غالء األدويةاألساسي الوحيد وال حىت ليست السبب

 .ألدويةعلى ا املرضى حصول اليت ميكن أن تسهليف املغرب دراسة مستفيضة قبل إقرار اإلجراءات 

 نقطتني أهدافهاواضعة ضمن  األدوية يف املغرب، أمثنة إذن لدراسة إشكالية همةهذه املأنشئت 
 : أساسيتني

 . األدويةعلى املرضى صولضمان أجنع السبل حل. 1

التغطية الصحية اإلجبارية  (ياملستقبل نظام التغطية الصحية احلايل واستمراريةضمان . 2
 ).ونظام املساعدة الطبية

املتدخلني الذين مث االستماع ختالف وجهات نظر ونظرا ال، اليت عقدها أعضاء املهمةلسات اجلخالل و
  :نيلتساؤلني التاليأنه من الضروري تعميق البحث يف اارتأت املهمة ، يهمإل

 ؟ الدواء باملغرب على تكلفة زائدة بالنسبة للمريض املغريب مثنتنطوي بنية هل . 3

 ؟هذه التكلفة الزائدةكذلك، فما هي أسباب ت وإذا كان. 4
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   املتبعةاملنهجية

 البحث والتوثيق الدقيقني اللذين يتجاوزان جمرد اعتمدت املهمة االستطالعية يف حتليلها على�
  .األشخاص املستجوبنياهليئات وراء آإىل االستماع 

 األدوية العادية  إشكالييتالتمييز بنيكان البد من ، دقة الدواء أكثر مثنولكي يكون حتليل أثر �
  .املكلفةاألدوية و

 األدوية مثنخفض توصيات كفيلة بالموعة  جمويف اية املطاف، متكنت املهمة االستطالعية من اقتراح
  .وتكلفتها بالنسبة لنظام الصحة املغريب

 

وجهات النظر واآلراء اليت عربت عنها خمتلف جمرد تلخيص موع ليس هذا التقرير جتدر اإلشارة أن 
نظر وجهات الأما و .همةالقناعات اليت توصل إليها أعضاء املهو تعبري عن بل  املؤسسات املستجوبة،

  والتنمية االقتصاديةجلنة املاليةإدارة لدى فيمكن االطالع عليها املستجوبة واهليئات اخلاصة باملؤسسات 
 .مبجلس النواب
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V  املغريبةاألدوية يف نظام الصح ـ   

 األدوية، مكون أساسي من مكونات منظومة العالج .1
 

أخرى تكون عناصر   بنين ماعنصر يف البداية جتدر اإلشارة إىل أن الدواء ليس إال �
من  ركز العديد وقد .ذلكبمجيعهم مقتنعون  همةأعضاء املو .النظام الصحي يف بلد معني

 اخلدمات الصحية وتعيق حماوالت احلصول علىعلى جوانب أخرى تعرقل املتدخلني واملؤسسات 
مة العاملية للصحة تقارير ومنشورات املنظ العديد من جتمع كما   .التحكم يف النفقات املرتبطة ا

 :، كما هو مبني فيما يلي  األدوية يف سياقها العامأمثنةة على ضرورة التعامل مع إشكاليمن جهتها 

 

 العوملة

  الدستور الوطين

  أهداف التنمية الوطنية

  السياسة الصحية الوطنية

  السياسة الدوائية الوطنية

   الدواءاحلصول على

 مثن الدواء

 

 

 2008لعامليةمنظمة الصحة ا:املصدر

 

 وجودة ، توفر األدويةمن بينها : عوامل خمتلفة بعدةا األدوية رهيناحلصول على ويبقى �
  ل مستدامنظام متويتوفر يف املتناول، و أمثنة، ونظام الصحة والتطبيب

Politique
Nationale du 
Médicament

Politique Nationale
de Santé

Objectifs Nationaux
de Développement

Constitution 
Nationale

Globalisation

Prix du 
Médicament

Accès aux 
Médicaments
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يف ،  األدويةاحلصول علىنصر من عناصر أن أهم ع مقتنعون بهمةأعضاء املوعلى الرغم من ذلك، فإن 
ة منظماليت أجنزا العديد من الدراسات واألحباث    هذه القناعةويقوي . هامثنهو يبقى غريب، السياق امل

  . يف طور النموأخرىو ناميةالصحة العاملية يف دول 

 

 2008املنظمة العاملية للصحة  :املصدر

ت املرتبطة بالنظام الصحي املغريب العديد من اإلشكالياأُثريت   الدواء،أمثنةباإلضافة إىل و �
 املشاكل املرتبطة بالصحة العمومية علىالعديد من املتدخلني ركز إذ  .جلسات االستماعخالل 

وحالة املستشفيات ومشاكل املوارد البشرية ووضعية الصيدليات واألطباء وممارسات 
 ...املصحات اخلاصة

 األدوية أمثنة على قررت تركيز أعماهلاأمهية هذه املشاكل، فقد  بهمةالرغم من وعي املب
 واعون بأن همةإن أعضاء امل . املهمةتكوينهو اهلدف من على اعتبار هذا املوضوع 

 األدوية قد يولد االنطباع أن عملها عمل جزئي وال يتعامل مع إشكالية أمثنةالتركيز على 
، تبني الدولد من يعدال ا تولكن التجارب اليت مر . للخدمات الصحية برمتهاصولاحل

  . الدواءمثن بالتفكري يف مستوى البدأت أوأن البلدان اليت بادرت بترشيد أنظمتها الصحية، 

Essential Medicines & Pharmaceutical Policies 
DHS/EMRO Essential Medicines & Pharmaceutical Policies 
DHS/EMRO 

ا����ر وا��
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����ن� 
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تبقى ضمن اختصاصات جلنة املالية  فإا وحدهأعماهلا على هذا اجلانب املهمة  بتركيزو
   .تتجنب تشتيت اجلهود وتداخل املواضيعووالتنمية االقتصادية 

، ذلك عدم التعامل مع األدوية كغريها من املنتجات الصناعية األخرىكما قررت املهمة 
 وهو أمر ال يقبل تطبيق .ألدوية للخدمات الصحية ولصولهني حبق احلأن احلق يف احلياة ر

يتم تطبيقها مفاهيم من قبيل حرية االختيار، واملنافسة وحرية األسواق، على األدوية كما 
  .ة من املنتجات الصناعيعلى غريها
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  تكلفة األدوية يف النظام الصحي املغريب .2
 

 العديد من الصعوبات من أجل التحقق من التكلفة اإلمجالية همةلقد واجهت امل �
 على مدنا بصورة ة، قادرموثوقةتوجد مصادر معلومات عمومية إذ ال  .لألدوية يف املغرب

واملراكز االستشفائية املستشفيات العمومية  : شبكات التوزيععرب كلن حجم السوق واضحة ع
.  وغريهااجلامعية والصيدليات والصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي والتعاضديات

 : املصادر، إال أن املهمة استطاعت حتصيل جمموعة من املعلومات من هذا النقص يفرغم بالو

ثلت مإذ :مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي يف املغرب األدوية تشكل �
بلدان منظمة  ففي ،باملقارنةو ،املغريب من تكلفة النظام الصحي  %40 حوايل 2007سنة 

   .% 18بلغ هذه النسبة ت) OCDE(التعاون والتنمية االقتصادية 

،  مليار درهم12,25 أدناه ا مبلغ،2008سنة  باملغرب، األدويةنفقات بلغت قيمة  �
 :يتوزع على الشكل التايل

  مليار درهم11 :الصيدليات اخلاصة  •

  مليون درهم750: املستشفيات العمومية   •

  مليون درهم150: املراكز االستشفائية اجلامعية  •

 . مليون درهمCNOPS : (350 (صندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعيصيدلية  •

 سبق وقد .... املصحات، املستشفيات العسكرية،:وال يشمل هذا املبلغ نفقات بقية املشترين
 . مليار درهم13,5 أن قدرت حجم السوق املغريب حبوايل 2004نظمة الصحة العاملية سنة مل

 نفقات التأمني اإلجباري يفأمهية  تكونا امل أكثر أحد،2008، سنة األدويةكانت كما  �
الصندوق الوطين اللذان يدبرمها  الصحية ة التغطيي من نظام% 47مبا يفوق ، على املرض

 وقد عرفت هذه .جتماعي والصندوق الوطين للضمان االجتماعيملنظمات االحتياط اال
 بشكل سليب على ، على املدى املتوسط،تؤثر وميكن أن 2006النسبة ارتفاعا ملموسا منذ سنة 

 .الـتأمني اإلجباري على املرضتوازن 
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 33.2فقد بلغ جمموع النفقات الصحية يف املغرب وحسب املنظمة العاملية للصحة  �
  من هذه النفقات% 57ويتحمل املرضى املغاربة ما يقارب   ،2007 سنة ،مليار درهم

 من % 26بينما تسدد ميزانية الدولة  . يف غياب تعميم نظام التغطية الصحيةبصفة مباشرة، 
جد مرتفعة  هذه النسبةو . بقية األتعابوالتأمينات اخلاصة هذه النفقات وتتحمل التعاضديات 

، مما حيتم )%20(ن املتقدمة يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قورنت بنسب البلداما إذا 
  العمومية لألدوية يف املغربمثنةعلينا التركيز أكثر على سبل حتديد األ

تعترب كلفة األدوية يف املغرب جد مرتفعة باملقارنة مع جمموع نفقات    ـ 1اخلالصة 
  الصحة

 فإن كلفة األدوية نظمة التأمني على املرض سواء حتملها املريض مباشرة أو عرب أحد أو
   .ليل هذه الوضعية  حت إىل يف بقية هذا التقريروسنتطرق .باملغرب تبقى جد مرتفعة

وجتدر اإلشارة إىل أن ارتفاع كلفة األدوية باملقارنة مع جمموع نفقات الصحة يسببه كذلك 
 ...ستشفاء،نفقات التطبيب، نفقات اال: املستوى املنخفض لباقي املكونات
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VI  ؟ملاذا جيب التحكم يف تكلفة األدويةـ  

 الطبقات غري املستفيدة من التغطية حصولتيسري : سببان أساسيان حيتمان التحكم يف تكلفة األدويةهناك 
 . وضمان توازن أنظمة التغطية الصحية على الدواءالصحية

 

التأمني اإلجباري على  الطبقات املتوسطة واملعوزة، غري املستفيدة من حصولتيسري  -1
 على األدويةاملرض، 

 

  يفتطورا مهمانالحظ منذ بضع سنوات لنظام الصحي املغريب، ل املعروفة االختالالتإضافة إىل 
السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان  : األمراض اليت حتتاج عالجات مكلفة وطويلة

 ...والتهاب الكبد

فارتفاع   .التطبيب خلدمات صوليف احلاملغاربة  تساويكالية عدم إشهذا التطور يزيد من حدة 
الطبقات ويؤثر ذلك باخلصوص على . التكاليف يؤدي إىل حرمان العديد من املرضى من احلق يف العالج

ال يستطيع ماليني حيث حية، والسيما يف الوسط القروي، ص بالتغطية التتمتع ال اليتة، املتوسطة واملعوز
 على اإلمكانيات لعدم توفرهم بشكل حمدود، احلق يف التطبيب، أو حيصلون عليهحلصول على املغاربة ا

 .  الضرورية لشراء األدويةاملالية 

 يف ون ال يترددأسر بكاملها فالعديد من املغاربةإفالس ض املزمنة إىل تؤدي اإلصابة بأحد األمراقد و 
وتنجم عن مثل هذه  .يف عالج أحد أفراد األسرةبيع ممتلكام، جزئيا أو كليا، من أجل سداد مصار

 للتطبيب وخاصة لألدوية صول احلويصبح بذلك . متعددةاقتصاديةو اجتماعيةاحلاالت مضاعفات 
 . باملغربالتطور االجتماعيأحد العوامل اليت تعرقل 
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 التوازن احلايل واملستقبلي لنظام التغطية الصحيةضمان  -2
 

 خالل السنوات  اليت حتققتلى املرض أحد أهم املكتسبات االجتماعيةيعترب التأمني اإلجباري ع
يشمل  ل هذا املكسب جيب أن يتسع.نضال طويل والعديد من التوافقاترة مثوهو  .األخرية باملغرب

دون التحكم يف النفقات وخاصة املبتغى ولن يتحقق هذا  .شرائح اجتماعية جديدة من الشعب املغريب
 .األدويةنفقات 

  من األدوية املوجودة يف% 60  دواء وهو ما ميثل 2500 حوايل  استرجاع مصاريف، حاليا،يتم
 .السوق املغربية

جتدر اإلشارة على سبيل  و. من نفقات التأمني اإلجباري على املرض خمصصة لألدوية%47 كما أن
 % 7 وهولنداو بإجنلترا % 12 و ببلجيكا% 19 و بفرنسا% 34أن هذه النسبة تبلغ إىل املقارنة 

  .بنيوزيلندا

 

  مقارنة بني حصص األدوية يف نفقات أنظمة التأمني الصحي

  

ويالحظ من األرقام السابقة أن حصة األدوية يف نفقات أنظمة التأمني الصحي باملغرب أعلى من باقي الدول 
 املقارنة
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 )CNOPS ( الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط  االجتماعيوضعية  - 2.1
  

 الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي بوضوح حجم تأثري كلفة األدوية على وضعية تبني
 الذي  من تكلفة التأمني اإلجباري على املرض% 47مثلت األدوية إذ  .التأمني اإلجباري على املرض

  مليون953، أي ما يعادل مبلغ 2007 الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي  سنة يديره
  .درهم

 الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي هو املؤسسة املكلفة بتدبري التأمني الصحي فالصندوق ،لتذكريول
  .وليس من ضمن مهامه تدبري مؤسسات الرعاية الصحية أو الصيدليات ،  للموظفنياإلجباري

موسا منذ  الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي ارتفاعا مل األدويةمصاريف وقد شهدت
وقد نتج هذا االرتفاع أساسا  . بداية سريان التأمني اإلجباري على املرضتاريخ، 2006بداية سنة 

 السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية  : املزمنةأدوية األمراض  الكبري لتكلفة تفاعر االنع
 ...والسرطان والتهاب الكبد

 سنويا منذ سنة % 40 املزمنةرتبطة باألمراض معدل ارتفاع  متوسط نفقات األدوية املبلغ  فقد
الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط ويغطي  .)لسرطان والتهاب الكبد ل بالنسبة% 45 (2006

 .)داء 41( من تكلفة أدوية األمراض املزمنة % 100االجتماعي 

  )مباليني الدراهم(، CNOPS، املزمنةتطور نفقات األدوية املرتبطة باألمراض 

  

 ريف الصيدليةمصا

 

 

  2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر

أما أغلب األدوية   . من التكاليف الصيدلية للصندوق%5 ال متثل إالاجلنيسة ية ود األواملالحظ أن
فهي عبارة عن أدوية ) % 70(املشمولة بتغطية الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي 
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واملالحظ أيضا أنه رغم وجود أدوية جنيسة مماثلة الزال معظم  . جنيسةأدويةهلا ست ولي" جديدة"
 .مات التجارية الشهرية املرتفعة الثمناألطباء يصفون العال

مباليني الدراهم(تطور تعويضات األدوية اجلنيسة باملقارنة مع أدوية العالمات التجارية الشهرية 

   
 2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : صدرامل

على الرغم من و، استطاع يالصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعأن إىل يف هذا الباب ونشري 
 البيع أمثنة أقل بكثري من أمثنة على ، احلصولمثنةمتكن من خفض األ اليت  اجلنيسةغياب األدوية

 % 30 تصل إىل أمثنةمن أجل االستفادة من ) التعويضو احلجم(لتفاوضية  قدراته افهو يستغل.للعموم
  . مثن البيع للعمومعن % 70 أي بتخفيض يصل إىل . البيع للعمومأمثنةمن 

 

  الصندوق الوطين للضمان االجتماعيوضعية  - 2.2
  

حتياط على خالف الصندوق الوطين ملنظمات اال ،الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ال ميلك 
 الصحية  األدوية املشمولة بالتغطيةأمثنةمتكنه من تقليص )  مثالصيدليته اخلاصة(أي أداة االجتماعي، 

الصندوق الوطين ملنظمات التعويض بأمثان مرتفعة مقارنة مع مثيالا يف  ويترتب عن ذلك .اإلجبارية
 .يف الوقت الراهن أقل وإن كان ذلك بكمياتاالحتياط االجتماعي، 
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اخلدمات الطبية اخلارجية  ؤدي توسيع نطاق املستفيدين من التأمني اإلجباري على املرض ليشمل وسي
 كان مطلب 2003هذا التوسيع الذي متت املصادقة عليه يف أبريل .إىل ارتفاع كبري يف نفقات األدوية

  2009العديد من الفاعلني االجتماعيني وسيتم العمل به ابتداء من اية 

 

 "راميد "الطبية ة نظام املساعدةوضعي - 2.3
  

التأمني  سيصبح .مكونا أساسيا من مكونات نظام التغطية الصحية" راميد " الطبيةةنظام املساعديعد 
املغاربة املعوزين، احملرومني من إمكانيات أغلب مكتسبا يلمسه على أرض الواقع اإلجباري على املرض 

 .حيز التنفيذ ويتم تعميمه على نطاق واسع" راميد"ام يدخل نظس نظام التطبيب، عندما احلصول على

من  مليار درهم سنويا، 2,6، املقدرة حبوايل "راميد"تتشكل نفقات نظام املساعدة الطبية وسوف 
ولضمان استمرارية هذا النظام على املدى الطويل، سيصبح التحكم يف نفقات  . أساساتكلفة األدوية

 .األدوية ضرورة حيوية
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 مكونات من مكونلضمان استمرار أي   الدواء مسألة حيوية مثن ـ إن التحكم يف 2 اخلالصة
لضمان الوطين لصندوق الالتغطية الصحية سواء من خالل التأمني الصحي اإلجباري الذي يدبره 

 )راميد (الطبية ةاالجتماعي والصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، أو نظام املساعد

دوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، صار من الضروري اختاذ قرار عاجل بشأن بالنسبة للصن
اإلبقاء على الصيدلية املركزية بصفتها إما : التحكم يف نفقات األدوية يف إطار التأمني الصحي اإلجباري

نة البيع متكن من ختفيض أمث أو إلغاؤها شريطة وضع آلية تفاوض بديلةمع مأسستها قانونيا أداة تفاوض 
  .  القدرة التفاوضية الشاملة للدولةتستعملللعموم لفائدة مجيع املغاربة و

إىل أداة متكنه من يف أمس احلاجة اليوم فقد أصبح لصندوق الوطين للضمان االجتماعي وبالنسبة ل
 .حجمها ال حمالة األدوية املعوض عنها واليت سيزداد أمثنةالتفاوض حول 

، إىل سياسة شراء أدوية 2010بدءا من ه ، قبل تعميممن جهته "راميد"الطبية حيتاج نظام املساعدة و
 . قادرة على ضمان دوامه واستمراره
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VII األدوية غالية يف املغرب؟أمثنةهل ـ   

لكن، وأمام تعدد وجهات النظر  ".نعم"، هو  بالتأكيداجلواب، "هل األدوية غالية الثمن يف املغرب؟"
مرتكزة على إجناز حتليل خاص ا املهمة ، فقد قررت تدخلنيختلف الستماع ملاالها خالل ناملعرب ع

 . املقارناتالعديد من

 

 ؟ بغالء الدواءاملقصود بالضبط ما  .1
 

  هذا املفهوم ضرورة فحصهمةقصد التعامل مع مفهوم غالء األدوية يف املغرب بشكل حمايد، ارتأت امل
   .وفق مقاربات خمتلفة

وتبقى أهم مقارنة لتحديد غالء لقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل احملدود مقارنة الثمن مع ا �
األدوية هو مقارنة التكلفة مع القدرة الشرائية للمواطنني وباخلصوص الذين ال يتوفرون على نظام 

 .للتغطية الصحية

 دولة إىل  األدوية منأمثنةهناك تباين يف  . األدوية يف املغرب ويف دول أخرىأمثنةاملقارنة بني  �
إذ ميكن العثور على الدواء نفسه، وقد صنعته املقاولة ذاا، بنفس االسم والتلفيف، ويف  ،أخرى

املقارنة بني كانت لذلك  .%100بعض األحيان يتجاوز يف  مغاير ثمنبشروط توزيع مماثلة، لكن 
ا مستوى منو مشابه دول هل نفس األدوية يف أمثنةبيعا يف املغرب وم سلة من األدوية األكثر أمثنة

  .   أول مقاربة للجواب على هذا السؤالللمغرب أو أكثر تقدما،

أحيانا الدواء نفسه قد يتواجد .  املغرب داخل نفس الدواء بعالمات جتارية خمتلفة مثنةااملقارنة بني  �
 يف )مضاد حيوي(دواء األموكسسيلني مثال فنجد  وكمثال على ذلك.حتت عالمات جتارية خمتلفة

 درهم لعلبة 53,55 (% 70شرات العالمات التجارية املختلفة، بفوارق أمثان جد هامة تتجاوز ع
عند ودرهم  93,85 الدواء نفسه مثنا، بينما يبلغ مثناألقل  غ عند 1 قرصا من فئة 12حتوي 

 أكثر نثميكون فرق ال وقد.  أكثرها مبيعاغالبا واملفارقة أن أغلى األدوية هي ). املصنع األكثر غالًء
تنطبق على وهذه حالة  .% 600يتجاوز أحيانا لبعض احلاالت األخرى حدة يف 
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 . عالمة جتارية خمتلفة12يف جنده ، الذي )الذي يستعمل لعالج القرحة املعدية( وميربازولاأل دواء
 نمث ملغ، بينما يناهز 20 كبسولة من فئة 14 درمها بالنسبة لعلبة 42 مثنا املصنع األقل مثنيبلغ (

 . ) دراهم310 مثناالعلبة ذاا عند املصنع األكثر 

 أمثنةق أيضا يف راهناك فو . املختلفة التوزيع  نفس الدواء يف املغرب حسب قنواتمثناملقارنة بني  �
رق اوهي فو.حسب قناة الشراء املستعملة) التلفيف والعالمة التجارية واملكوننفس (نفس الدواء 

 مثال يستعمل لعالج بعض حاالت TAXOLدواء طاكسول  وهذا .جد مرتفعة بل صادمة أحيانا
 30من سعة واحدة حلقنة  ( درهم2230,90 للعموم يف الصيدليات ه بيعمثنيناهز  و.السرطان

ه يف صيدلية الصندوق الوطين ملنظمات مثنأما  . درمها1478,60 املستشفى مثن، بينما )سل
 ."فقط" درهم 640االحتياط االجتماعي فيبلغ 

  أن املعروف . ما قد يكون عليه يف حال سن سياسة عمومية خمتلفة مع يف املغربثمنالقارنة م �
ومتلك الدولة عدة وسائل لكي تضغط على .  مقنن وللدولة دور أساسي يف حتديدهمثن الدواء هو مثن
 على ولكننا نسوق هنا،. تقريرنابقية يف وسنعود إىل ذلك بتفصيل أكرب .  من أجل ختفيضهامثنةاأل

 الدواء من خالل مثنيف خفض "  اإلجباريةالرخص" الستعمال سبيل املثال، األثر الذي قد يكون
 .  املستعمل يف عالج سرطان الثدي،) Letrozole (Femara)() فيمارا(مثال التايالند ولتروزول 

 2,5  قرصا بتركيز30علبة من ( درهم يف  الصيدلية 2345,60 هذا الدواء يف املغرب مثنيبلغ 
 نفس هذا الدواء بصيدلية الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي هو مثنو). ملغ

وعلى . 2007 سنة  درهم1650هذا الدواء حوايل  مثنكان أما يف الطايالند فقد . 1477,73
 الدواء إىل مثناخنفض ، " اإلجباريةرخصال" يقضي باستعمال 2008إثر قرار حكومي صدر سنة 

 .)IXلمزيد من التفاصيل، راجع الفصل ل ( درهم50

دون موافقة اختراع ة استعمال براءة يعندما ترخص سلطة إدار"  إجباريةرخصة"نتحدث عن :  تعريف
اتفاق جوانب امللكية الفكرية  من 31 على الفصل  القانوين اإلجباريةرخصةويقوم مبدأ ال. صاحبها

وتستعمل هذه الرخص عندما حيدد مصنع دواء ما، .رةلمنظمة العاملية للتجال ADPICاملتصلة بالتجارة 
  )2انظر امللحق (.مثنا ميكن اعتباره مرتفعا مما يضعه خارج متناول املرضى دون أن يكون له بديل
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وتبقى أهم مقارنة لتحديد غالء مقارنة الثمن مع القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل احملدود  �
ة الشرائية للمواطنني وباخلصوص الذين ال يتوفرون على نظام األدوية هو مقارنة التكلفة مع القدر

 .للتغطية الصحية
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   متعددةأمثنة واحد للدواء يف املغرب بل مثنليس هناك  .2
 

الوحيد عمومي الصدر امل ،دليل األدوية املعوض عنها، الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمني الصحييشكل 
كما يف نسخة ورقية متوفر هذا الدليل  . األدوية يف املغربنةأمثباملغرب الذي يعطي فكرة شاملة عن 

إمكانية إجراء حبث بواسطة الدليل يتيح هذا و .ميكن االطالع عليه عرب موقع الوكالة على األنترنيت
شهر يونيو آخر مرة يف ومت حتديث مضمونه  ).DCI(أمساء املنتجات أو التسمية املشتركة الدولية 

  ) التقرير بعد انتهاء املهمة من إعداد معظم حماور2009ة جديدة يف يونيو  مث إصدار نسخ(.2008

 من هاتستفيد مجيعجات ووهي منت جا خمتلفا،و منت2524دليل الوكالة الوطنية للتأمني الصحي حيصي 
وهو ما . من األدوية املسوقة يف املغرب% 60تعويضات التأمني اإلجباري على املرض، أي ما يقارب 

 منتوج آخر لعدم توفر مصدر عمومي مماثل هلذا 1600 يصعب احلصول على أمثان أزيد من يعين أنه
 .الدليل

) ونفس التلفيف ونفس العالمة التجارية كوناتبنفس امل( نفس الدواء مثنخيتلف وقد  �
 صيدلية الصندوق  أوصيدلية، أو مستشفى (ويتضاعف ثالثة مرات حسب مكان شرائه

  .) االجتماعيالوطين ملنظمات االحتياط

 7 إىل 1من ) ونفس التلفيف كوناتبنفس امل( بيع نفس الدواء مثنميكن أن يناهز فارق كما  �
ولنا يف حالة األوميربازول دليل حي على ذلك، إذ  .أضعاف حسب العالمة التجارية واملصنع

 90 و69 و65 و60 و55 و49 دراهم، مرورا ب 310 درمها و42 بني تهأمثنتتأرجح 
 . درمها198 و165 و95 و74و

يف ان بيع دواء إماتنيب، املستعمل إذ تتأرجح أمث .املكلفةألدوية  ابني هذه الفوارق حىت جند و �
 درهم 6400 درهم و 27090 بني  حسب العالمات التجاريةعالج بعض حاالت السرطان،

ق  هذا الدواء يف صيدليات الصندومثنجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن  . قرصا120 لعلبة 
 . درهم3500ناهز يالوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي 
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 أمثنةب وةخمتلفحتت عالمات ) التلفيف وكوناتبنفس امل(املنتوج ذاته صنع يعرض نفس املُقد و �
وينطبق هذا األمر على حالة األوميربازول الذي تبيعه  .أضعاف ثالثة قد تتراوح بني ضعف و
   .  درهم95أوميربال ب  وحتت اسم دراهم 310  بموبرالنفس الشركة حتت اسم 

خمتلف بعض بتلفيف ) بنفس اجلزيئات والعالمة التجارية(ج ونفس املنتقد يبيع مصنع  كما �
يصعب تربير سبيل املثال فعلى  .يتراوح الفرق بينها بني الضعف والضعفني أمثنةالشيء ب

  . بتكلفة اإلنتاج فقط األقراص العادية واألقراص الفوارةأمثنةامة بني اهلفوارق ال

بنفس اجلزيئات ونفس العالمة التجارية (أن يسوق أحد الصانعني املنتج عينه كذلك ميكن  �
تنطبق هذه  . إطار طلبات العروضيفأضعاف  6إىل تتفاوت من الضعف  أمثنةب) التلفيفو

ب  درمها يف إطار طل28احلالة على األنسولني البشري مثال، الذي تسوقه شركة صوطيما ب 
وحىت عندما نأخذ  .درمها 198مثنه يف الصيدليات يصل عروض مع مجاعة الدار البيضاء، بينما 

 .صعب تربيرهيمرات وهو أمر  4 يظلبعني االعتبار هوامش التوزيع، فإن الفارق 

   3 اخلالصة

   .ولكن األمر ليس كذلك يف الواقع الدواء يف املغرب موحدا، مثنمن املفترض أن يكون 

 الدواء باملغرب أمرا صعبا ويسمح باستمرار وضعيات غري طبيعية ثمن جيعل أي حتليل لرهذا األم
  .منذ سنوات طوال

  . باملغربمثنةنوعا من الفوضى يعم مساطر حتديد األهناك وتعطي األمثلة السالفة اإلنطباع أن 

در اإلشارة وجت .ععزز هذا االنطبااليت تمئات من احلاالت املماثلة يف سوق الدواء املغريب وهناك 
تنبغي كما  .أن العديد من البلدان تعيش حاالت مشاةإىل الوضعية،  هلذه هنا، ودون أي تربير 

 األدوية وإىل عدم وجود أمثنة عقلة بنية يفالدول األكثر لربالية من  جناح العديداإلشارة أيضا إىل 
  .ثلةحالة وجود أمثلة مماتبل إىل اساحلاالت املبينة أعاله فيها و
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   العاديةألدوية ا حتليل وضعية .3
 

  املقارنة أدوية إلجراء  سلةحتديد   .أ 

إذ يزيد عدد املنتجات الصيدلية  من الصعب القيام مبقارنة شاملة ألمثان األدوية املسوقة باملغرب
ويتطلب  ،) التحقق من الرقم الصحيحهمةمل تستطع امل(ج و منت4000  عناملسوقة حاليا يف املغرب

 . عمال يتجاوز الصالحيات واإلمكانيات املخولة لناإحصاؤها

 حتليلها انطالقا اجنازو 2008بيعا يف املغرب سنة ماألكثر  األدوية  تركيز عملها علىهمةلذلك قررت امل
وقد ارتأينا تقدمي هذه  .الصيدلياتبيعا يف ماألكثر أدوية  ةالعشرقائمة  العينة حيث مت حتديدمن هذه 

بني وعرض االسم التجاري للعالمة األكثر شهرة بعد ذلك ) DCI(ية املشتركة الدولية األدوية وفق التسم
على جودة قيمة حكم تصدر أي  ال ،اسم العالمة التجارية األكثر شهرة تعطيإذ  همةامل و.قوسني

 .العالمةمنتجات هذه 

:فيما يلي قائمة هذه األدوية   
 Amoxicilline (Amoxil) )أموكسيل(األموكسيلني  •

 Paracétamol (Doliprane) )دوليربان(الباراسيتمول  •

 Acide Clavulanique (Augmentin) )أوغمينتني(حامض الكالفوالنيك  •

 Oméprazole (Mopral) )موبرال(أوميربازول  •

 Diclofénac (Voltarene) )نفولطار(ديكلوفيناك  •

 Aspirine (Aspro) )أسربو(أسربين  •

 Ciproflaxine (Ciproxine) )سيربوكسني(سيربوفالكسني  •

 Prednisolone (Solupred) )صولوبريد(بريدنيسولون  •

 Flucloxaciline (Floxapen) )فلوكسابني(وكسالني كلفلو •

 Bétaméthasone (Celestene) )سيليستني(بيطامبيطازون  •
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 ملعاجلة أمراض من طرف األطباء توصف  أخرى أدويةمخسة العشرة هذه دوية األوقد أضفنا إىل قائمة 
 وهذه  . ا ال ميكن من تصنيفها مع قائمة العشر أدوية األوىلابيعمغري أن حجم  أصبحت تنتشر بكثره،

 :األدوية هي 

 .، مرض السكريGlibenclamide (Daonil) )داونيل(كليبنكالميد  •

 .ارتفاع الضغط الدمويCaptopril (Lopril)  ) لوبريل(كابطوبريل  •

 الربوSalbutamol  (Ventoline) )فينطولني(سالبوطامول  •

 قرحة املعدة Ranitidine(Azantac) )أزانطاك(رانيتيدين  •

  .تفاع الضغط الدمويار  Amplodipine (Amlor) )أملور(أملوديبني  •

 

براءات االختراع اليت كانت أي أن  .من حقوق امللكية ٌ لّجتدر اإلشارة إىل أن كل األدوية املختارة ِح
ما تتزامن اية براءة عادة و.  إن رغبت يف ذلك تصنيعها مقاولة أليةوميكن قد انتهت حتميها 

  .  بسبب بداية املنافسةمثنةاالختراع مع اخنفاض يف األ

  .عنها التأمني اإلجباري على املرضيعوض مجيع األدوية املختارة كما أن 

  

   اختيار دول املقارنةمنهجية   .ب 
  

 مثنهل " لكي تتمكن من اإلجابة على السؤال اآليت القيام مبقارنة مع ثالث دول خمتلفةهمة قررت امل
    .تونس وفرنسا و نيوزيلنداوهذه الدول هي ". األدوية يف املغرب مرتفع مقارنة مع دول أخرى؟

  
  خاللمثنة كل األ على ومت احلصول.  للعموم األدويةأمثنةتوفر  من حمددات اختيار هذه الدول الثالثو

   :استعانت اوفيما يلي املراجع اليت . 2008 أبريل 27 سبوع وذلك ابتداًء مناأل نفس
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 tn.com.pct.wwwالصيدلية املركزية التونسية،     :تونس •

 )2009حتيني مارس  (Eurekasante Vidal ،fr.eurekasante.www    :فرنسا •

 )2009حتيني أبريل  (Pharmac ،nz.govt.pharmac.www    :لندانيوزي •

، )02-04دليل األدوية املقبول إرجاع مصاريفها (الوكالة الوطنية للتأمني الصحي    :املغرب •

ma.anam.www)  2008حتديث يونيو( 

  
 لتسهيل عمليـة    القيام بعملية املطابقة    ، وذلك بعد     فقط األدوية يف الصيدليات   بيع   أمثنة املقارنة   مشلتو

 العمومية املعمول ا يف الصيدليات ومت القيام      مثنة التونسية والفرنسية، اختريت األ    مثنةفبالنسبة لأل . املقارنة
 النيوزيالندية  مثنةيف حني أن األ   . ومية املغربية  العم مثنةبتحويلها إىل الدرهم املغريب، وبعد ذلك قورنت باأل       

 العموميـة   مثنـة  عليها من أجل مقارنتها باأل     املغربية املنتجني اليت قمنا بتطبيق هوامش التوزيع        أمثنةهي  
  .باملغرب

  
  : الصرف التاليةأمثنة وقد اعتمدت املهمة 

 2009 أبريل 29 صرف بنك املغرب بتاريخ مثندرهم  11,187=  أورو 1 •

  2009 أبريل 29 صرف بنك املغرب بتاريخ مثندرهم  5,9893=  دينار تونسي 1 •
 أبريل 29 الصرف حسب ياهو فينانس بتاريخ مثن  درهم4,7883= دوالر نيوزيلندي  1 •

2009. 

  
وهي فضال عن ذلك، . يعزى اختيار تونس إىل قرا اجلغرايف وإىل مستوى منوها املشابه للمغرب    �

 املغرب وذلك على صعيد غالبية مؤشرات منظمة        علىا يف مرتبة متقدمة     تتمتع بنظام صحي جيعله   
 مليار درهم، أي ثلث السوق      4,2 بـ   2007وتقدر سوق األدوية التونسية يف      . الصحة العاملية 

ويبلغ االستهالك حـسب عـدد       ). للصيدلية املركزية التونسية   2007حسب معطيات   (املغربية  
  )VIII انظر اجلزء (.االستهالك املغريب نفسهمبلغ  يعادلما   يف السنة وهو  درهم420السكان 
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فهو راجع إىل أن جزءا كبريا . أما اختيار فرنسا، وهي بلد متقدم وعضو يف االحتاد األورويب �

 األدوية يف أمثنةوزيادة على ذلك، ف. من سياسة األدوية املنتهجة يف املغرب مستوحاة من فرنسا
 معظم األدوية اليت تباع يف املغرب مثنكما أن .  ارتفاعا يف أوربانةمثفرنسا هي من بني أكثر األ

  .  املعمول به يف فرنساثمنحيدد وفقا لل
 

وأما اختيار نيوزيلندا، العضو يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فيعطي مثاال ملا ميكـن أن            �
، وذلـك  بالنـسبة جلميـع        مثنة يف األ  اخنفاض للشراء اجلماعي من توفري      عموميةحتققه سياسة   

 أمثنةوكثريا ما يرد هذا البلد كمثال يف الدراسات اليت تتطرق إىل            . املتدخلني العموميني واخلواص  
  )IX انظر اجلزء (.األدوية يف العامل
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  "األصلية"نتائج املقارنة بالنسبة للعالمات التجارية املسماة ب   .ج 
  
 بتقوية  هلا   مسحتوهذه احلماية   .  االختراع   براءةاها  تع باحلماية اليت متنحها إي    تتمكانت  هي منتجات   

اية احلماية،  قام املنافسون بتصنيع أدوية مماثلة ولكن حتمل عالمـات            ومع  . تجارية ال  تهاعالمشهرة  
وهي أدوية تسوقها نفـس  .  دواًء أصليا14 دواًء اليت مشلتها املقارنة هناك  15ومن أصل   . جتارية خمتلفة 

مباشرة أو عن طريق فروع أو شركات حاصلة على رخصة، حتت نفـس   ، ة اجلنسية املتعددالشركات
  .االسم أو حتت اسم جتاري خمتلف

  
  تونس واملغرب األدوية األصلية بني أمثنةمقارنة  �

  :يف اجلدول التايل" األصلية"ميكن تلخيص املقارنة بني املغرب وتونس يف أمثان األدوية 
Nom Prix Maroc (DH) Prix Tunisie (DH) 

Compraison 
Maroc/ Tunisie 

AMOXIL 93,85 56,58  + 66% 

AUGMENTIN 177,35 130,56 + 36% 

MOPRAL 310,00 236,82 + 31% 

VOLTARENE 131,85 66,90 + 97% 

SOLUPRED 79,40 27,48 + 189% 

ASPRO 17,25   

CIPROXINE 366,00   

FLOXAPEN 126,50 84,12 + 50% 

CELESTENE 72,10 39,96 + 80% 

VENTOLINE 56,30 25,02 + 125% 

DAONIL 86,30 66,36 + 30% 

LOPRIL 213,00 110,52 + 93% 

AZANTAC* 285,00 135,06 + 111% 

AMLOR 195,00 149,94 + 30% 

   
 .2009لتونسية، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النواب الصيدلية املركزية ا: املصدر

 
  دواء أصلي متت مقارنتها بني املغرب وتونس14من أصل  �

o        هي أغلى يف املغـرب منـها يف        ) 12/14(مجيع األدوية املتوفرة يف السوق التونسية
 .تونس

o 189 و%31بني نة األدوية املقار بني ثمنتتراوح نسب فرق ال%    . 
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الصيدلية املركزية التونسية، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النواب : املصدر
2009 
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  فرنسا/ املغرب األدوية األصلية بني أمثنةمقارنة  �

 يف اجلدول التايل" ليةاألص"ميكن تلخيص املقارنة بني املغرب وتونس يف أمثان األدوية 

 
Nom Prix Maroc (DH) France (DH) 

Comparaison 
Maroc/ France 

AMOXIL 93,85 57,95 + 62% 

AUGMENTIN 177,35 102,19 + 74% 

MOPRAL 310 219,32 + 41% 

VOLTARENE 131,85 112,92 + 17% 

SOLUPRED 79,4 54,08 + 47% 

ASPRO 17,25    

CIPROXINE 366 238,90 + 53% 

FLOXAPEN 126,5    

CELESTENE 72,1 59,39 + 21% 

VENTOLINE 56,3 56,18 0% 

DAONIL 86,3 81,95 + 5% 
LOPRIL 213 153,73 + 39% 
AZANTAC* 285 161,14 + 77% 

AMLOR 195 153,40 + 27% 

 
  .2009الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النواب،الوكالة Vidal-Eurekasante :املصدر

  
 :متت مقارنتها بني املغرب وفرنسا دواء أصليا 14من أصل 

تتراوح بني  الفرنسية  واملغربية   نسب فرق األمثنة     ، منها يف فرنسا    دواًء  أغلى يف املغرب     11 •
 . منها بفرنسا% 30 أغلب األدوية هي أغلى باملغرب بنسبة تتجاوز  ،%77 و 5%

 دواء واحد له نفس الثمن يف كال البلدين، •

  ! مع العلم بأن أمثنة األدوية يف فرنسا هي من بني أكثر األمثنة ارتفاعا يف أورباهذا 
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  .2009ة للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النوابالوطني،الوكالة Vidal-Eurekasante :املصدر
 

    

 باملغرب أغلى من مثيالا يف فرنسا وتونس، وبنسب تترواح األصلية األدويةأمثنة ـ 4اخلالصة 
   .%189 و%30يف أغلب األحيان بني 

 بالضريبة على ، والال حبجم السوقهذه النسب ميكن تربير وكما سنبني ذلك يف بقية التقرير، ال
  .وامش التوزيعالرسوم اجلمركية وال بالقيمة املضافة، وال 
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DCI 
Dénomination 

Maroc  
Prix Maroc (Dh) 

Dénomination 
Tunisie 

Prix Tunisie (Dh) 
Comparaison 
Maroc/ Tunisie 

Amoxicilline boite 12 comprimés à 1g ALFAMOX 53,55 PENAMOX 32,76 + 63% 

Paracétamol boite de 20 comprimés à 500mg NOFEBRIL 7,00 ANALGAN 6,59 + 6% 

Acide Clavulanique boite 12 sachets 1g/125mg 
(ou 24 sachets à 500/62,5) 

ACLAV 99,00 CLAVOR 89,72 + 10% 

Oméprazole boite 14 comprimés à 20mg KALEST 42,00 OPRAZOL 72,35 - 42% 

Diclofénac boite 30 comprimés à 75mg DICLOMAX 76,50 DICLOFEN 39,95 + 91% 

Prednisone boite 20 comprimés à 20mg ISOLONE 40,00      

Aspirine 20 comprimés ou sachets à 500mg ASAFARM 6,75 SIPHAT 3,59 + 88% 

Ciproflaxine boite de 10 comprimés à 500mg MEGAFLOX 80,00 CIPROLON 60,07 + 33% 

Flucloxaciline boite de 24 géllules à 500mg FLUSTAPH 72,40 FLUXA 56,84 + 27% 

Salbutamol aerosol 200 doses à 100 microgm MAGISTRAL 40,00 AEROL 21,86 + 83% 

Glibenclamide boite de 60 comprimés à 5 mg MELIX 32,50 
GLIBENCLAMI
DE SIPHAT 

13,84 + 135% 

Captopril boite de 30 comprimés à 50mg CAPEN 140,00 ACTOPRIL 69,48 + 102% 

Ranitidine boite de  30 comprimés à 150mg RANIMAT 59,00 ANTAGONINE 91,28 - 35% 

Amlodipine bite de 28 comprimés à 5mg AMCARD 50,00 LODEPINE 81,33 - 39% 

  ملنتجات اجلنيسةانتائج مقارنة  .د 
  

املنتج اجلنيس بأنـه دواء معـادل       يعرف  . األقل مثنا املنتجات اجلنيسة   سنقتصر على   يف هذه املقارنة،    
.  احلماية اليت متنحها الرباءة للدواء األصلي      وتصنعه الشركات اليت استغلت اية    . للدواء املسمى باألصلي  

ه قد توجد عـدة أدويـة       وجتدر اإلشارة إىل أن   . األدوية اجلنيسة أرخص من األدوية األصلية     فوعموما،  
  .    الواحد األصليلدواءلجنيسة 

ة  هي دائما أكثرها مبيعا، ولكن أكثر األدوية اجلنيس        األقل مثنا ليست  األدوية اجلنيسة   واملالحظ أن   
 وسنعود إىل هذا املوضوع يف اجلزء املخـصص للمقارنـات   .مثنا األقل األدويةمن بني مبيعا هي عادة  

  .داخل املغرب
  

  تونس واملغرب بني مثنا أرخص األدوية اجلنيسة أمثنةمقارنة  �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2009نة املالية مبجلس النوابالصيدلية املركزية التونسية، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جل: املصدر
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Maroc

Tunisie

   دواء جنيسا مقارنا بني املغرب وتونس13من أصل أرخص 
، تعترب األمثنة املغربية أغلى من األمثنة التونـسية          أدوية هي أغلى يف املغرب منها يف تونس        10 •

، وذلك حسب املنتجات، غري أن معظـم املنتجـات يف   % 134 و   % 6بنسب تتراوح بني    
   .% 30لى مثنا بنسبة املغرب هي أغ

 أقل من   يف هذه احلالة    األمثنة املغربية    حيث كانت    .  منها يف املغرب   أغلى يف تونس  أدوية  ثالثة   •
  .، وذلك حسب املنتجات%39 و% 35 و % 42األمثنة التونسية بنسب تصل إىل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  .2009، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النوابالصيدلية املركزية التونسية، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي: املصدر
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France

  فرنسا واملغربا بني مثن أرخص األدوية اجلنيسة أمثنةمقارنة  �
DCI 

Dénomination 
Maroc  

Prix Maroc (Dh) 
Dénomination 

France 
Prix France (Dh) 

Comparaison 
Maroc/ France 

Amoxicilline boite 12 comprimés à 1g ALFAMOX 53,55 DIVERS            58,62   - 9% 

Paracétamol boite de 20 comprimés à 500mg NOFEBRIL 7,00       

Acide Clavulanique boite 12 sachets 1g/125mg (ou 
24 sachets à 500/62,5) 

ACLAV 99,00 DIVERS            87,03   + 14% 

Oméprazole boite 14 comprimés à 20mg KALEST 42,00 DIVERS          124,29   - 66% 

Diclofénac boite 30 comprimés à 75mg DICLOMAX 76,50 DIVERS            67,01   + 14% 

Prednisone boite 20 comprimés à 20mg ISOLONE 40,00 DIVERS            46,54   - 14% 

Aspirine 20 comprimés ou sachets à 500mg ASAFARM 6,75 RATIOPHARM             14,43   -53% 

Ciproflaxine boite de 10 comprimés à 500mg MEGAFLOX 80,00 DIVERS      
Flucloxaciline boite de 24 géllules à 500mg FLUSTAPH 72,40 DIVERS      
Salbutamol aerosol 200 doses à 100 microgm MAGISTRAL 40,00 VENTOLINE            56,83   -30% 

Glibenclamide boite de 60 comprimés à 5 mg MELIX 32,50 DIVERS            72,49   -55% 

Captopril boite de 30 comprimés à 50mg CAPEN 140,00 DIVERS          110,98   +26% 

Ranitidine boite de  30 comprimés à 150mg RANIMAT 59,00 DIVERS          132,57   -55% 

Amlodipine bite de 28 comprimés à 5mg AMCARD 50,00 DIVERS          107,51   -53%  
  2009 الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية بالربملان، Vidal-Eurekasante :املصدر

  
  : أرخص أدوية جنيسة، هناك 14من أصل 

بالنسبة هلذه األدوية، كانت األمثنة املغربية أغلى مثنا من املغرب منها يف  أدوية هي أغلى يف 3 •
   %.14و % 26و % 14نظريا الفرنسية بنسب 

 بالنسبة هلذه األدوية ، كانت األمثنة أقل بنسب أدوية أرخص يف املغرب منها يف فرنسا، 10 •
   .%50وأغلبها بأكثر من  %. 66و % 8تتراوح حسب املنتج، بني 

  
  
  
  
  
  
  

  2009الوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية بالربملان ، Vidal-Eurekasante :املصدر
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Nouvelle -Zelande

  نيوزلندا/املغربا بني مثن أرخص األدوية اجلنيسة أمثنةمقارنة  �
  

DCI
Dénomination 

Maroc
Prix Maroc 

(DH)
Dénomination 

NZ
 Prix NZ (Dh) 

Comparaison 
Maroc/ NZ

Amoxicilline boite 12 comprimés à 1g ALFAMOX 53,55 APO 5,37 + 898%
Paracétamol boite de 20 comprimés à 500mg NOFEBRIL 7,00      
Acide Clavulanique boite 12 sachets 1g/125mg (ou 
24 sachets à 500/62,5)

ACLAV 99,00      

Oméprazole boite 14 comprimés à 20mg KALEST 42,00 DR Reddy's 12,44 + 238%
Diclofénac boite 30 comprimés à 75mg DICLOMAX 76,50      
Prednisone boite 20 comprimés à 20mg ISOLONE 40,00 APO 9,51 + 320%
Aspirine 20 comprimés ou sachets à 500mg ASAFARM 6,75 ETHICS 2,76 + 144%
Ciproflaxine boite de 10 comprimés à 500mg MEGAFLOX 80,00 Rex  medical 13,26 + 504%
Flucloxaciline boite de 24 géllules à 500mg FLUSTAPH 72,40 STAPHLEX 22,61 + 220%
Salbutamol aerosol 200dose à 100 microgm MAGISTRAL 40,00 RESPIGEN 30,9 + 29%
Glibenclamide boite de 60 comprimé à 5mg MELIX 32,50 GLIBEN 16,18 + 101%
Captopril boite de 30 comprimés à 50mg CAPEN 140,00 APO 9,27 + 1410%
Ranitidine boite de  30 comprimés à 150mg RANIMAT 59,00 ARROW 15,61 + 278%
Amlodipine bite de 28 comprimés à 5mg AMCARD 50,00 CALVASC 17,89 + 179%  

  مبجلس النوابالوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية  الوكالة، فارماك:املصدر    

  
  : دواء جنيسا مقارنا11من أصل 
  .كل هذه األدوية هي أكثر غالء يف املغرب منها يف نيوزيلندا �
  .ة حسب املنتجاتمر 15األمثنة املغربية هي أكثر ارتفاعا من األمثنة النيوزيلندية مبرتني إىل  �

 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  س النوابالوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجل،الوكالة  فارماك:املصدر
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 مثنا األدوية اجلنيسة األقل أمثنةن أ  جند  ،الئحة األدوية املقارنة بناء على  : 5اخلالصة 
  : يف املغرب هي

  من األدوية النيوزلندية كلها أغلى •
  أغلبها أغلى من املنتجات التونسية •

    من املنتجات الفرنسيةأرخصأغلبها  •
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  ملرضى األدوية على امثنةالتأثري املايل أل .ه 

  
 مشـل  بتقييم   املهمة على املرضى املغاربة، قامت      مثنةمن أجل معرفة التأثري املايل للفرق يف األ       

ولقد كان بإمكان هذا االختيار أن يتضمن الئحة        .  مبيعا يف املغرب    األكثر  دواًء  أصليا   12
  .ألعضاء املهمةتجاوز الوسائل واملعطيات املتاحة  يذلك كاملة وشاملة، إال أن

  
التأثري على املرضى املغاربة انطالقا من حجم بيع هذه األدوية يف الصيدليات            املهمة  درت  وق

  . املوجود بني املغرب وتونسمثنةآخذة بعني االعتبار فرق األ
  

االثىن عشر دواء عاديا  ، صرف املرضى املغاربة على2008 و 2007 و 2006يف 
ويف نفس الفترة، .  باألمثان التونسيةمقارنة مليون درهم زائدة 1132األكثر مبيعا مبلغ 

  . مليون درهم3743 عشر ثينبيعات هذه املنتجات االبلغت م
 

   األكثر مبيعا12األدوية التأثري املايل ألمثنة : جدول
Médicament Rapport Maroc/ Tunisie (en %) Trop Payé (Millions DH) 

AUGMENTIN + 36 210 
AMOXIL + 66 180 
VENTOLINE + 125 207 
VOLTARENE + 97 134 
SURGAM + 2 5 
DIAMICRON + 2 5 
AMAREL + 25 50 
VASTAREL + 9 20 
DEPAKINE + 57 76 
FLUDEX + 51 75 
COVERSYL + 54 72 
FELDEN + 89 100 
TOTAL  1 132   

 الوكالة الوطنية للتأمني عن املرض، الصيدلية املركزية التونسية حساب وحتليل جلنة املالية مبجلس النواب: املصدر
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  خمتلفةأمثنةنفس الدواء، عالمات جتارية خمتلفة، و: غربامل .و 

  
ال تقتصر االختالالت يف أمثنة األدوية على املقارنة بني املغرب واخلارج بل تتعداها إىل األمثان 

  .املعمول ا داخل املغرب بالنسبة لنفس الدواء حتت عالمات جتارية خمتلفة
  

فإننا سنندهش أمام تعدد العالمات     باع يف املغرب،    فإذا ركزنا اآلن فقط على األدوية اليت ت       
 الذي يقدمه املدافعون عنـه       ،هذا التعدد .  لنفس الدواء الواحد   مثنةالتجارية واألنواع واأل  

 مـصدر  ، كما أنه يعتـرب    حرية ألطباء واملرضى   ، هو مصدر  كحرية اختيار ميارسها املريض   
  .واملوزعنيالعديد من املشاكل اللوجستيكية بالنسبة للصيادلة 

  
 مـن   62 عرضا خمتلفا لألموكسيـسيلني، و     137وعلى سبيل املثال، يوجد يف املغرب       

ك، يكلوفينا مـن د   53 من الباراسيتامـــول، و   60األموكسيسيلني  كالفوالنيك، و   
التعدد هـو    الذين مت االستماع إليهم أن هذا      معظم املتدخلني وأكد  ...  من أوميربازول  34و

لمرضى واألطباء والصيادلة واهليئات املكلفـة بتـسيري        ل بالنسبة ل  مصدر العديد من املشاك   
  .التأمني الصحي اإلجباري

 الدواء أمثنة مقارنة جيعل من الصعب وهذا التعدد يف العروض والعالمات التجارية 
  .الواحد

حرصت لتوضيح جانب آخر من غالء األدوية يف املغرب،منها  وبالرغم من ذلك، وسعيا 
 نفس الدواء باملغرب حتت عالمات خمتلفة وكمثال على ذلك مثنةقيام مبقارنة ألاملهمة على ال

 مع العلم بأن ، ندرج اجلدول املوايل الذي يبني املقارنة بالنسبة للعينة اليت مت حتديدها سابقا

  . وحدهاهذه اإلشكالية ال تقتصرعليها
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Médicament 
Nombre 

de 
marques  

 la plus 
chère (DH) 

la moins 
chère 
(DH) 

Rapport 

Amoxicilline 12 comprimés à 1g 10 93,85 53,55 175% 

Paracétamol de 20 comprimés à 

500mg 
11 18,70 7,00 267% 

Acide Clavulanique 12 sachets 
1g/125mg  

4 117,35 99,00 119% 

Oméprazole 14 comprimés à 20mg 12 310,00 42,00 738% 

Diclofénac 30 comprimés à 75mg 2 131,85 76,50 172% 

Prednisolone 20 comprimés à 20mg 5 79,40 40,00 199% 

Aspirine 20 comprimés ou sachets à 

500mg 
2 17,00 6,75 252% 

Ciproflaxine de 10 comprimés à 500mg 12 366,00 80,00 458% 

Flucloxaciline de 24 géllules à 500mg 7 126,50 72,40 175% 

Bétaméthasone de 20 comprimés à 
2mg 

1 72,10     

Salbutamol aerosol 200dose à 100 
microgm 

8 56,30 40,00 141% 

Glibenclamide de 60 comprimé à 5mg 5 86,30 32,50 266% 

Captopril de 30 comprimés à 50mg 4 213,00 140,00 152% 

Ranitidine de  30 comprimés à 150mg 6 153,00 59,00 259% 

Amlodipine de 28 comprimés à 5mg 8 195,00 50,00 390% 

  مبجلس النوابالوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية   الوكالة:املصدر

  
  )Amoxicilline(أموكسيلني  .1

يف وتوجـد   .  غرام 1األموكسيلني مبيعا هو النوع الذي يوجد على شكل برشامة من وزن            أكثر أنواع   
 برشـامة،  12 علبة حتتوي على  مثنةألأما بالنسبة   . عشر عالمات جتارية خمتلفة هلذا النوع     السوق املغربية   

  %.  175 بفرق يناهز درمها، أي 93.85 درمها و53.55فتتراوح بني 

  )Paracétamol(باراسيتامول  .2

وتوجـد  .  ملغ 500أكثر أنواع الباراسيتامول مبيعا هو النوع الذي يوجد على شكل برشامة من وزن              
 برشامة، فتتـراوح    20 علبة حتتوي على     مثنةنسبة أل أما بال .  هلذا النوع   عالمة جتارية خمتلفة   11أكثر من   

  %.  267 بفرق يناهز درمها، أي 18.70 دراهم و7بني 
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 )Amoxicilline clavulanique(أموكسيلني كالفوالنيك  .3

.  ملغ 125/غ1هو النوع الذي يوجد على شكل كيس من وزن           أموكسيلني كالفوالنيك أكثر أنواع   
 كيسا، فتتراوح بني 12 علبة حتتوي على مثنةأما بالنسبة أل.  هلذا النوعفةوهناك أربع عالمات جتارية خمتل

 %.  173 دراهم، أي بنسبة 310 درمها و 99

 )Oméprazole(أوميربازول  .4

 12وتوجد .  ملغ20أكثر أنواع أميربازول مبيعا هو النوع الذي يوجد على شكل برشامة من وزن 
 درمها 42 برشامة، فتتراوح بني 14 علبة حتتوي على مثنةلنسبة ألأما با.  هلذا النوععالمة جتارية خمتلفة

  %.  738 دراهم، أي بنسبة 310و 

  )Ciproflaxine (سيربوفالكسني .5

وتتراوح .  هلذا النوع عالمة خمتلفة12وهناك .  ملغ500أكثر أشكال سيربوفالكسني مبيعا هو برشامة 
  .% 458 درهم، أي بنسبة فرق 366و درهم 80 برشامات بني 10 العلبة الواحدة من أمثنة

6. أملوديبني(Amplodipine) 

 أمثنةوتتراوح .  هلذا النوع عالمات خمتلفة8وهناك .  ملغ5أحد أكثري أشكال أملودبني مبيعا هو برشامة 
 .% يف 390 أي بفارق 366 درهم و50 برشامة بني 28العلبة الواحدة من 

  . األدوية األخرى املتواجدة يف السوق املغريبتوضح هذه األمثلة جبالء ما حيدث للمئات منو
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 الوطنية للتأمني عن املرض، حسابات وتركيب جلنة املالية مبجلس النواب  الوكالة:املصدر

 
  

  6اخلالصة 

 بني خمتلف هذه العالمات على وجود ثمنيدل تعدد العالمات التجارية وخصوصا فوارق ال
  . وحتديد أمثاادوية يف نظام تقنني وعرض األعميقاختالل 

  ومل يتمكن أعضاء املهمة من احلصول على أي مربر معقول هلذه الفوارق
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  حالة األدوية املكلفةحتليل وضعية  .3
  

   وتأثريهااملكلفةتعريف األدوية   .أ 

مثل الـسرطان، والتـهاب الكبـد،       املزمنة  الج بعض األمراض    لعويتعلق األمر هنا باألدوية املستعملة      
  . األوعية الدموية، ومرض السكريوأمراض القلب و

 صرفها على األدوية يف     يتممن النفقات اليت    %10 سوى أقل من      حاليا هذه األدوية، وإن كانت ال متثل     
تطور نوعية األمـراض  فهي أدوية تعكس يف الواقع    . املغرب، إال أنه من املهم التطرق إليها بصفة خاصة        

ك، فإن تأثريها املايل على التأمني الـصحي اإلجبـاري          ذلباإلضافة إىل   . اليت أصبحت تصيب املغاربة   
  . سنويا % 40إذ يرتفع بنسبة تتجاوز أصبح يعرف منحا تصاعديا 

وعليه فإن طريقة تـدبري     .  تطرح إشكاال على غالبية أنظمة التغطية الصحية يف العامل         املكلفة  إن األدوية   
  .وحسب أنظمة التغطية املعتمدة االتأثري املايل لتحمل مصاريف األدوية تتغري حسب الدول 

، رفض نظام التغطية الصحية لفترة طويلة حتمل مصاريف بعض هذه األدويـة          في اململكة املتحدة مثال   ف
  .يف الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول األوربية كفرنسا تقبل إرجاع مصاريفها

نظـام  هجت طريقا آخـر باعتمـاد   قد انتائرة يف طور النمو مثل تايالند،  الدول الس  كما أن بعض  
 بأكثر  األدوية  هذه  بعض مثنض  ااخنف مما أدى إىل     ألسباب تتعلق بالصحة العامة،      "جباريةاإلرخص  ال"

ليحصلوا عليها    من املرضى الذين ما كانوا     مئات اآلالف ، الشيء الذي جعلها يف متناول       ة مر 20 من  
  .لوال ذلك

  ليست هلا مثيل جنـيس     ألدوية ما زالت حتت فترة االحتكار و      العديد من هذه ا   باإلضافة إىل ذلك، فإن     
، نسوق هنا مثال تكلفة       الضوء على ما يكلفه هذا النوع من األدوية        ولتسليط.ةدوهي يف الغالب مستور   

كما توصلنا ا من    ومرض التصلب املنتثر،    العالج السنوي اللتهاب الكبد من نوع س، وسرطان الثدي          
  :ات االحتياط االجتماعيالصندوق الوطين ملنظم
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     )سنويا(سرطان الثدي 
Trastuzumab-
Paclitaxel بالدرهم(جمموع التكلفة  تكلفة العالج  عدد املرات  اليوم/العالج(  
Trastuzumab 1 12 20 043 240 516 

Paclitaxel 1 12 4 710 56 520 

    297 036 

     

     )سنويا(سرطان الثدي النقيلي 
     

Docetaxel-
Trastuzumab بالدرهم(جمموع التكلفة  تكلفة العالج  عدد املرات  اليوم/العالج(  
Docetaxel  1 18 2 920 52 560 

Trastuzumab 1 18 26 724 481 032 

    533 592 
  

     )سنويا(سرطان الثدي النقيلي 

Gémcitabine-
Paclitaxel تكلفة العالج  عدد املرات  اليوم/العالج 

وع التكلفة جمم
  )بالدرهم(

Gémcitabine  1 12 4 903 58 836 

Paclitaxel 2 12 4 710 56 520 

    115 356 

  

     )سنويا(التصلب املنتثر 

Interferon Beta 1a تكلفة العالج  عدد املرات األسبوع/العالج 

جمموع التكلفة 
  )بالدرهم(

Avonex 1 52 10 300 535 600 

     
 

    )سنويا(ثر التصلب املنت

Interferon Beta 1a تكلفة العالج  عدد املرات األسبوع/العالج 

جمموع التكلفة 
  )بالدرهم(

Rebiff 1 52 11 976 622 752 
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التهاب الكبد من نوع س 
      )سنويا(

Peg interferon 
alpha  تكلفة العالج  عدد املرات اليوم/العالج 

جمموع التكلفة 
  )بالدرهم(

Pegasys 180 µg 4 4 36699 146796 

  

التهاب الكبد من نوع س 
     )سنويا(

Peg interferon 
alpha  تكلفة العالج  عدد املرات اليوم/العالج 

جمموع التكلفة 
  )بالدرهم(

Viraferon peg 150 
µg 4 4 39117 156468 

  .2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر

 

  العالج السنوية لكل مرضتكلفة خالصة 

)بالدرهم(تكلفة العالج السنوية املزمنةاألمراض    

297 036 Cancer du sein    سرطان الثدي   

533 592 
Cancer du sein métastatique     سرطان الثدي

 النقيلي

622 752 Sclérose en plaque          لتصلب املنتثر 

146 796 Hépatite C  من نوع س التهاب الكبد   

  2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر
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Pathologie Exercice 2006 Exercice 2007  Exercice 2008  
Taux  

d’augmentation moyen 
Chimiothérapie 101 235 413 133 654 287 209 174 416    44.26% 

Hépatites 35 265 824 57 244 750 72 606 616 44.58% 

Autres 43 940 768 54 500 069 74 488 077 30.35% 

Total/ Moyenne  180 442 006 245 399 107 356 269 110 40.59% 

مثال لتسليط الضوء على هذه : الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي  .ب 
  اإلشكالية

يعمل الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي على تزويد أعضائه املؤمَّنني، من خالل صيدليته،             
  . لفة الالزمة للعالج واليت ال توجد يف باقي الصيدليات واملستشفياتباألدوية املك

 مليون درهم من 356 حنو 2008وحري بالذكر أن املصاريف املتصلة ذه األدوية بلغت يف عام 
 مليون املخصصة للصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي من أجل إرجاع مصاريف 953أصل 

 التأمني الصحي إنطالقوتشهد هذه املصاريف منذ .  من هذه املصاريف% 37أي ما يعادل ، األدوية
  سنويا%40يزيد عن  منوا 2006اإلجباري يف عام 

 

  

  

  2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر

  
فمصنع واحد حيصل وحده على . ومن بني أبرز مميزات هذه األدوية تركزها يف يد مزودين قلة

  . من املشتريات%82 مصنِّعني على 5 من املشتريات، يف حني حيصل 54%
  

Classement  Laboratoires Exercice 2008 (Dh)  Part 

1 ROCHE 191 615 862 54% 

2 AVENTIS 36 301 937 10% 

3 SOTHEMA 23 859 936 7% 

4 MAPHAR 26 878 611 8% 

5 LAPROPHAN 13 390 341 4% 

Total des cinq premiers laboratoires  292 046 687 82% 

Total 356 282 188 100% 
   

  2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر
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   األدوية املكلفةأمثنةيف ة منظوملل اخلع مواق  .ج 

اء ولقد أثريت هذه املسألة خاصة أثن     . املكلفة األدوية   أمثنةهناك العديد من االختالالت على مستوى       
مع املديرين العامني لكل من الصندوق الوطين ملنظمـات االحتيـاط االجتمـاعي،          الستماع  جلسات ا 

  .والصندوق الوطين للضمان االجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمني الصحي
  

 ). نفس العالمة ونفس التلفيف( البيع للعموم املوحد لنفس الدواء مثنغياب  �

لبعض هذه األدوية، وهي واملصحات ملستشفيات  البيع بانمث بيع للعموم باملغرب ومثنهناك 
  .  خمتلفة جداأمثنة

تؤخذ أساسا يف الوحدات ملستشفى رغم أا أدوية با البيع مثن ويف بعض احلاالت ليس هناك
تضر اليت مارسات  انتشار بعض امل ويؤدي هذا الوضع إىل) عامة أو خاصة (االستشفائية

  .اتوخصوصا يف بعض املصحاملرضى 
  

 صيدلية الصندوق الوطين مثن البيع للعموم وباملستشفى مرتفعة جدا باملقارنة مع أمثنة �
 .ملنظمات االحتياط االجتماعي

، ويبني اجلدول التايل االقتناء ، حسب قنواتجد مرتفعة مثنةاأليف املالحظ أن هنا فوارق  
الصندوق اليت قد تتجاوز  صيدلية مثن البيع للعموم وأمثنةبعض هذه الفوارق اهلائلة بني 

%200   

 CNOPS مثن   الدواء

(1) 

 مثن
 ملستشفىا

(2) 

 البيع للعموم مثن
  (3) باملغرب

  الفرق
 (2)/ 
(1) 

  الفرق
 (3)/ 
(1) 

TAXOL 30 mg/B1 INJ  640 1478,6 
         
2 230,9    131% 249% 

PARAPLATINE 450mg/B1  1689,95 3779,9 
        
5 586,8    124% 231% 

PARAPLATINE 50mg/B1  270 565,1 
          
835,3    109% 209% 

EBETAXEL 30mg B1amp  392,5 824,2  1 246,0    110% 218% 

ZAREX 150mg  336 690 
         
1 040,0    105% 209% 

  .2009املصدر الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي 
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وهي أمثان البيع احملددة (ارق ميكن القول أنه يف حالة تطبيق أمثان املستشفى وللوقوف على تأثري هذه الفو

 سيؤدي إىل زيادة التكلفة مبا يناهز فإن هذاعلى الصندوق ) بالنسبة للمؤسسات االستشفائية واملصحات
إىل على الصندوق  البيع للعموم مثنبينما سيؤدي تطبيق . 2012- 2009 مليون درهم يف الفترة 368

  . مليون درهم خالل نفس الفترة653دة التكلفة مبقدار زيا
  

  
  
  
  

  .2009 الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي: املصدر

  
  ة التفاوض حول األمثنة للحصول على أمثنة منخفضةمن خالل  هذه املعطيات تظهر أمهي

  
  مرتفعة جدا بني خمتلف العالمات التجارية لنفس الدواءأمثنةفوارق  �

  
 نفس الدواء، بالنسبة لألدوية العادية، حسب العالمة التجارية، مثنيف ا أن هناك فوارق نبيلقد 

  .ًء يف حالة األدوية املكلفةجالوتصبح هذه الفوارق أكثر حدة و. % 600فوارق قد تصل إىل 
  .وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك

 Total 2012 2011 2010 2009  التوقعات

 368 103 97 91 77 أثر مثن املستشفى

 653 182 172 162 137 أثر مثن البيع للعموم
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 Docétaxel  دوسيتاكسولمثال دواء  �

  
.  ألف درهم50 تكلفة العالج السنوية تفوقو. عالج سرطان الثديدوسيتاكسول دواء يوصف يف 

 درهم 11244 ملغ بني 80ئة  من فقنينة المثن عالمات ويترواح 4  حتتواحلال أن هذا الدواء يباع
  .رهم حسب العالمة التجارية ومصدر الشراء د3825و

 درهم 950 درهم إىل 5950ومن املهم هنا أن نشري إىل أن مثن هذا الدواء نفسه بتايالند اخنفض من 
  .بعد تطبيق مبدأ الرخص اإلجبارية

    

 التلفيف  شكل الدواء  العالمة
 العمومي يف ثمنال

  )درهم (الصيدليات
 CNOPS  مثن

TAXOTERE 80  ملغ80  متواصلحملول حلقن mg  ،500 4 243,5 11  واحدةقنينةعلبة واحدة 
DOCETAXEL 

COOPER   80  ملغ80 ملغ 80حملول للحقن mg  ،984 2 400 7  واحدةقنينةعلبة واحدة 

LEXUS  870 3 800 6  واحدةقنينةعلبة واحدة،    ملغ80مسحوق حلقن متواصل 

OKA-DOCETAXEL  825 3 800 7  واحدةقنينةعلبة واحدة،    ملغ80حملول للحقن 

  2009مبجلس النوابالوطنية للتأمني الصحي، حسابات وتركيب جلنة املالية   الوكالة:املصدر
  

وفضال عن ذلك، وبالرجوع إىل إحصائيات الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، يظهر أن 
 بنسبة ء يصفه األطباء رغم أنه أغلى من مما ثليهثر دواتاكسوتري هو أكأغلى هذه العالمات التجارية، 

  .% 65 إىل 50
  

 العالمة
عدد 
 العلب

  2008رقم املعامالت

CNOPSفقط  
  )درهم(

 املزود

Taxotere 3570  16 065 750   أفانتيس ـ Aventis 

Docetaxel cooper 425  1 268 349  كوبر املغرب ـCooper 

Maroc  
Lexus 75  309 600 فارما ـ جينGenpharma 

Oka-docetaxel 10  38 250  فارماسوتيكال أنستوتيوت
Pharmaceutical 

Institute 

  .2009الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي : املصدر
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 Oxaliplatine أكساليبالتنيمثال دواء  �

  
 ملغ بني 100 قنينة نمثوهناك عالمتان جتاريتان يتراوح . عالج سرطان القولونهو دواء يوصف يف 

  . درهم حسب العالمة4900 درهم و7047
 
 
 
  

  التلفيف الشكل  العالمة
الثمن العمومي يف 

  )درهم(الصيدليات 
 CNOPS  مثن

ELOXATINE  439 4 047,40 7 علبة واحدة، قنينة واحدة  ملغ100مسحوق حلقن متواصل 

OLIPLAT  241 3 900 4 نة واحدةعلبة واحدة، قني   ملغ100مسحوق لتحضري حملول حقن 

  2009  جلنة املالية بالربملانظمات االحتياط االجتماعي، تركيب صندوق من  الوكالة الوطنية للتأمني الصحي،:املصدر 
  

 أن عالمة  مرة أخرى وبالرجوع إىل إحصائيات صندوق منظمات االحتياط االجتماعي، نالحظ
  .% 43 بنسبة ثيالا أغلى من مإلوكساتني هي اليت يصفها األطباء أكثر رغم أا

  

 عدد العلب  العالمة
  2008رقم املعامالت

CNOPSدرهم ( فقط(  
 املزود

Eloxatine 2750 12 209 615 Aventis 

Oliplat 90 291 717 Genpharma 

  2009 صندوق منظمات االحتياط االجتماعي: املصدر
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  Paclitaxel   باكليتاكسيل  مثال دواء  �

  
يتاكسيل دواء يوصف لعالج بعض أنواع سرطان الثدي واملبيض وبعض أنواع سرطان وأخريا، باكل

 درهم 1180 ملغ بني 30 القنينة من فئة مثن عالمات هلذا الدواء يتراوح 6وهناك . الرئتني
  . درهم2230،90و
 
  

  التلفيف  الشكل العالمة
الثمن العمومي يف 

 )درهم(الصيدليات 

OKA-PACLITAXEL ملغ5قنينة واحدة من   ملغ30واصل من حملول حلقن مت   
 
1180  

PACLITAXEL COOPER  1180  ملغ5قنينة واحدة  من    ملغ30حملول للحقن من 
 

TAXOL  230 2  ملغ5قنينة واحدة من   ملغ30حملول حلقن متواصل من 

EBETAXEL  ملغ5قنينة واحدة من    ملغ30حملول للحقن من   
1246 

PAXEL 
   ملغ5قنينة واحدة من   ملغ30حملول للحقن من 

1450 

ANZATAX  1800  ملغ5قنينة واحدة من   ملغ30حملول للحقن من 

  الوكالة الوطنية للتأمني عن املرض: املصدر
  

 هي اليت تاكسولوبالرجوع إىل إحصائيات صندوق منظمات االحتياط االجتماعي، نالحظ أن عالمة 
  .%90 بنسبة الامثييصفها األطباء أكثر رغم أا أغلى من 

  

  العالمة التجارية
عدد 
 العلب

  2008رقم املعامالت

CNOPSدرهم ( فقط(  
 املزود

Paclitaxel 
cooper 

170 85 659 Cooper 

Paxel 1040 580 000 Genpharma 

Anzatax 1710 1 094 400 Afric pharma 

Ebetaxel 190 74 575 - 

Taxol 9045 5 788 800 Maphar(BMS) 

  الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي: املصدر
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 . يف بلدان أخرىباملغرب رغم توفرهغياب دواء جنيس  �

 
إال أن هذه األدوية  أدوية جنيسة يف بلدان أخرى  علىيف املغرب مبيعا األكثربعض األدوية املكلفة تتوفر 

  .متوفرة يف املغرباجلنيسة غري 
املستعمل لعالج التهاب الكبد س هو أبلغ مثال   Interféron alpha 2a-pégylé  دواءولعل

  . اليت تنتجها خمتربات روشPégasysعلى ذلك، حيث جنده يف املغرب يباع حتت عالمة واحدة فقط 
  

 الوطنية للتأمني الصحي، والصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، وتركيب جلنة املالية الوكالة :املصدر
  2009 مبجلس النواب

  

وهو يتصدر قائمة األدوية املكلفة يف .  درهم145000الج التهاب الكبد س سنويا حوايل يكلف ع
 .%40صيدلية الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط الوطين بارتفاع سنوي يتجاوز 

  
  

  اموع 2008 2007 2006 الشكل
Pegasys 135ug 1 531 874 2 740 114 2 330 176 6 602 164 

Pagasys 180ug 26 257 527 45 174 240 64 090 953 135 522 720 

  الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي: املصدر

وقد طورت هذا الدواء اجلنيس . يف مصر) أو بتعبري أصح نظري بيولوجي(جنيس دواءواحلال أن هناك 
ن اإلحصائيات وجيدر الذكر هنا بأ. شركة أملانية مصرية لكي تقدم حال يف متناول املرضى املصريني

  . من املصريني مصابون بالتهاب الكبد س% 15تقدر أن 
  

 درهم 2400 املغريب الذي يتراوح بني ثمن مع المقارنة درهم، 550 هذا الدواء يف مصر مثنويبلغ 
  .مخس مرات يف مصر درهم، أي أنه أرخص 3100و

 التلفيف  الشكل  العالمة التجارية
الثمن العمومي يف 

  )درهم(الصيدليات 
 مثن 

CNOPS 

INTERFERON ALFA-2A PEGYLE  غ مل135مستحضر للحقن  
علبة واحدة، حقنة 

 158 2 397,30 2  واحدة

INTERFERON ALFA-2A PEGYLE  ملغ180مستحضر للحقن  

علبة واحدة، حقنة 
 واحدة

3 137,10 2 823 



 


	�� ا���اب- �� ا��واء ������ب - �	�� ا������ وا������ ا�����د��95 \ 59 &%�� ا��$�� ا�#�"! �� ��ل  

 مليون 52حوايل  2008حتياط االجتماعي وحده سنة لصندوق الوطين ملنظمات االا وهو ما يكلف 
 112حبوايل ) 2008 و2007 و2006( ثالث سنوات  مدى وعلىزائدة عن الثمن مبصردرهم،

  . زائدة عن الثمن مبصر.مليون درهم
  

 145000 أن تكلفة العالج ملريض مصاب بالتهاب الكبد س ستنخفض من  كذلكوهذا يعين
 إذا ما مت توفري هذا الدواء .درهم شهريا 10000باخنفاض يناهز ، 27000 إىل سنويادرهم 

  .اجلنيس باملغرب
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VIII ؟ما هي أسباب غالء األدوية يف املغرب  

حاولنا الوقوف عند خمتلف ، الذي من أجله أنشئت املهمة أصال،  على هذا السؤال لإلجابةً سعيا
  . الدواءمثن علىاملتدخلني يف سلسلة الدواء مع التركيز على أثر تدخلهم 

  
عرب السعي للحصول على ، إىل حتقيق أكرب قدر من األرباح  شركات الصيدلية يف العاملالأغلب تسعى 

  .أعلى األمثان واحلث على استهالك أغلى األدوية
، من جهتها، إىل محاية املريض مثنةتسعى السلطات احلكومية املكلفة بتقنني وحتديد األباملقابل و

دوات واآلليات التشريعية والتنظيمية املتاحة وضمان حصوله على الدواء، جمندة لذلك مجيع األ
  .ملواجهة استراتيجيات هذه الشركات

أو مل تعرف وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأمثنة األدوية حنو  تمكنتويف املغرب، مل 
األدوية االخنفاض نظرا لتطبيقها لنصوص  تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات 

، إال مؤخرا، إىل تعديل هذه النصوص جلعلها أكثر أمثنة مرتفعة كما مل تسع الوزارةللحصول على 
  .محاية ملصاحل املرضى

  
  دولةــــالدور  .1
  
  مثنةاملسطرة اإلدارية لتحديد األ  .أ 

  
 أمثنة ديداملهمة بأن مساطر حت  إليها من طرفماعسيدة وزيرة الصحة أثناء جلسة االستالأقرت 

وسائل   يفأخرى تاتصرحي اإلقرار  ويؤكد هذا.ة وجيب إعادة النظر فيهااألدوية باملغرب متجاوز
خارج متناول جتعل األدوية  باملغرب ثمنواليت تؤكد مجيعها بأن مسطرة حتديد الوأمام الربملان اإلعالم 

  العديد من املرضى
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حيات أمام تصر: د رغبة فعلية ملواجهة هذا املشكل، وللمرة األوىل منذ عقود، توج2007ومنذ سنة 
 إال أن تعقد اإلشكالية والدعم الذي حتضى ...الربملان ويف اإلعالم بدء مسلسل لتغيري نظام حتديد األمثان

 به الصناعة الدوائية مل ميكن بعد من الوصول إىل نتائج ميدانية 

 دراستها  اليت متتمثنةسنكتفي يف هذا اجلزء بالتذكري بـأهم ما يعاب على البنية احلالية لتحديد األو
  )1امللحق (.مثنةمبزيد من التفصيل يف الفقرة املكرسة لبنية األ

  
 يعتمد على التكاليف ثمنفال  الُمصنع معقدة ومتجاوزة،مثنتبدو طريقة حساب  �

بعناصر تكلفة تصعب بإدخال وهو يسمح . وليس على اخلدمة الطبية املقدمة للمريض
لتغيريها كما يشاء، خاصة إذا كان فرعا مراقبتها واليت ميلك املصنع مجيع الصالحيات 

 ...). املواد األولية، تكاليف التدبري، تكاليف املساعدة التقنيةمثن(موعة دولية 

 اليت متثل طريقة احلساب ال تفصل بني تكاليف التصنيع ومصاريف التسويق �
  . وتأيت قبل البحث والتطويرمكون يف الثمن الذي يقترحه املصنعونباملغرب أهم 

فترض فيها ي احلرة اليت ج املستورد ال تتماشى وواقع السوقت املنمثنمرجعية  �
ج وكذلك وجود تسعري دويل خاص أسواق خمتلفة خبصوص نفس املنتإمكانية االطالع على 

 يف البلد ثمن الدويل املعياري يعتمد حصريا على الثمن وفضال عن ذلك، فإن ال.بالدواء
  .رائية يف البلد املستهدفاألصلي دون مراعاة القدرة الش

   . وغري معقولةكيل االسترياد غامضة وتبدو مبالغاعمولة و �
 مع سياسة تعميم األدوية اجلنيسة ةطريقة احتساب هامش التوزيع متناقض �

باإلضافة إىل عدم تناسق طريقة احلساب هذه مع   )النسبة املئوية مقابل اهلامش الثابت(
  .املوزعنيتكلفة السلسلة اللوجيستيكية لدى 

باإلضافة إىل غياب أية إشارة  مثنةإن النص غري واضح خبصوص مراجعة األ �
  . املنتوجات املصنعة حملياأمثنةمتعلقة مبراجعة 
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  استخدام الدولة لسلطتها التفاوضية   .ب 
  

سواء كان ذلك عن طريق و. الدولة أكرب مشتر مباشر أو غري مباشر لألدوية باملغربتعترب 
لعمومية، أو املراكز االستشفائية اجلامعية، أو املستشفيات العسكرية، أو عن طريق مستشفيات الصحة ا

االجتماعي والصندوق الوطين املؤسسات اليت تراقبها الدولة كالصندوق الوطين ملنظمات االحتياط 
  .جد مرتفعة للدولة  قدرة شرائية فإن ماعيللضمان االجت

  
يف إطار التأمني   املصاريفتعويض املشتريات بفضل آلية  يف تأثريا غري مباشر أساسيلدولةأن لكما 

 مثنةويف الواقع، فإن احلكومة هي اليت حتدد قائمة األدوية القابلة لالسترجاع واأل. الصحي اإلجباري
  .املرجعية إلرجاع املصاريف بناء على مقترح من الوكالة الوطنية للتأمني الصحي

  
شتريات بتوسيع التأمني اإلجباري على املرض الذي يسريه كما ستزيد الدولة من تأثريها يف امل

هذا التوسيع أن يدخل يرتقب ماعي ليشمل العالجات اخلارجية، والوطين للضمان االجتالصندوق 
الذي يهم كافة مأجوري القطاع اخلاص املستفيدين من التأمني اإلجباري على املرض أن يدخل حيز 

  . م بزيادة اإلنفاق على األدوية الذي تؤثر فيه الدولة، وسيترج2009التنفيذ مع اية سنة 
  

من احلصول أزيد من ثلث املغاربة سيمكن  2010 املرتقب سنة الطبية تعميم نظام املساعدة ن كما أ
من تأثري الدولة على بدوره  سيقوي هذا التعميم و. على العالجات واألدوية اليت كانوا حمرومني منها

   .ربمشتريات األدوية باملغ
  

ويف األخري، فإن توسيع التأمني اإلجباري على املرض ليشمل مقاوالت القطاع اخلاص اليت الزالت 
  .تستفيد من نظام تأمني خاص على املرض، سيؤدي إىل نفس النتائج عند تفعيله

  
ومنا جزئيا ود إال  املتميزةورغم هذا االمتياز، مل تستخدم الدولة، إىل يومنا هذا، سلطاا التفاوضية

 كما أن يستخدمها الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجنماعي لفائدة منخرطيه، حيث، تنسيق
  شجعة فيما يتعلق باألمثان نتائج م يف إعطاء بدأمشتريات املستشفيات مسطرة طلبات عروض إصالح 
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ا أو تأثريا مباشر  مستقبالهلاوسوف ختول للدولة هذه القنوات املتعددة ختول  ـ 7خالصة 

ن أوسيغدو من غري الطبيعي . غري مباشر على أزيد من ثلثي مشتريات األدوية باملغرب
 األدوية اليت متر أمثنةتستمر الدولة يف إمهال توظيف هذا التأثري يف التفاوض من أجل ختفيض 

  . األدوية باملغرب بصفة عامة أمثنةعرب هذه القنوات، و
هي التنسيق يف التفاوض من طرف ل ألية التعويض وكذا استعماوتبقى أهم آليات التخفيض 

الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، الصندوق الوطين للضمان (أهم املشترين 
   )االجتماعي وزارة الصحة

  
   ترويج األدوية اجلنيسة   .ج 

  
قت أفضل والدول اليت حق.  األدويةأمثنةإن الترويج لألدوية اجلنيسة وسيلة من أجنع وسائل ختفيض 

جناح يف سياسة حتسني احلصول على األدوية هي تلك اليت اعتمدت على سياسة ترويج ناجحة لألدوية 
  .اجلنيسة

  
إن املؤشر . وحىت اليوم، مل تلق السياسات الرامية إىل ترويج األدوية اجلنيسة باملغرب النجاح املطلوب

ويبني . األدويةمبيعات نيسة من حجم  هو حصة األدوية اجلمثل على جناح أو فشل هذه السياساتاأل
الواليات (ظمة التعاون والتنمية االقتصادية  التايل وضعية املغرب مقارنة ببعض دول منالرسم البياين

 )املتحدة وأملانيا، وبريطانيا، وفرنسا
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  مقارنة استهالك األدوية اجلنيسة مقابل األصلية

  
  
  
  
  
  

  
  

 الوكالة الوطنية للتأمني الصحي -IMS-health و للمعلومات الدولية ،  IMS-health-MIDAS 2005: املصدر
  للمعلومات املتعلقة باملغرب

  

ومن املفارقات املثرية لإلهتمام أن تكون أغلى األدوية هي األكثر مبيعا يف بلد كاملغرب، يتميز 
الءمة استراتيجية ولعل أسباب هذا الوضع تكمن يف عدم م. ةيبضعف القدرة الشرائية ألغلب مواطن

 استراتيجيات التصدي لألدوية اجلنيسة اليت ينتهجها مصنعو أدوية فعاليةترويج األدوية اجلنيسة ويف 
  .األصليةالعالمات 

  
  : بعضها البعضيقوى لميكن إيعاز فشل استراتيجية ترويج األدوية اجلنيسة باملغرب إىل عدة عوام

  
 الدواء باملغرب ثمنة يف دراستها ل، ذكرت منظمة الصحة العاملي2004يف سنة  �

ميكن تفسري هيمنة األدوية احلاملة للعالمات التجارية على السوق املغربية بنظام : "ما يلي
ومل يشهد الوضع أي حتسن منذ ". امثنجات املنت الذي مييل إىل تفضيل أغلى مثنةحتديد األ

 أمثنةا يف تنظيم حتديد يزال نفس النظام ساري ، ال2009ذلك احلني، حيث إنه حىت سنة 
 . األدوية

 فاحلصول على ".امثن لألغلى األفضلية" احلايل نوعا من مثنةيعطي نظام حتديد األ �
،  أكربإشهاريةميزانية  وبالتايل هامش ربح أعلى أعلى، خيول ملصنع األدوية غالية الثمن مثن
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الضحية  مفرغة حقيقية سيعمل على توظيفها يف الزيادة من مبيعات منتوجه حمدثا بذلك حلقة
 .فيها هم املرضى

 مع أدوية جنيسة أخرى مماثلة بعض األدوية اجلنيسة أعلى بكثري مقارنة أمثنةإن  �
 .، الشيء الذي يصعب تربيره℅ 300، وقد تصل إىل احلاملة لعالمات جتارية مغايرة

 مثنمن  األدوية اجلنيسة املبنية على النسبة املئوية أمثنةكما تساهم طريقة حتديد  �
 األدوية أمثنة من  املبنيةمثنةحيث أن األ.  مرتفعةمثنة يف اإلبقاء على األ الدواء األصلي،

  .األصلية املرتفعة أساسا، تكون بدورها مرتفعة

 يقف إشاعات جودا وجناعتها، وهي تشكيك يف تعاين األدوية اجلنيسة من  �
مع أم يصرحون (اء واملرضى مصنعو األدوية األصلية وراء تروجيها بني أوساط األطب

كسب اآلن يف حد مل تنجح ال الدولة وال مصنعو األدوية اجلنيسة إىل  ).رمسيا بعكس ذلك
ثقة عدد كبري من األطباء واملرضي فيما خيص جودة األدوية اجلنيسة وجناعتها وبالتايل 

  .التصدي الستراتيجية مصنعي األدوية األصلية

 احلليف الرئيسي يف املعركة من أجل تبين األدوية  عرب العاملادلةييعترب الص �
وجيب االعتراف بأن احلالة االقتصادية للعديد منهم باملغرب حاليا ال حتفز العديد . اجلنيسة

غياب حق التعويض وبنية من الصيدليني على ترويج األدوية اجلنيسة، زد على ذلك 
 مادي من أجل ترويج األدوية فيزواليت ال توفر للصيديل أي حتاهلوامش املعمول ا 

  .اجلنيسة
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  قطاع صناعة األدويةدور  .2
  

ومكنت . ألدوية ل أمن التزويد الوطينصناعة دوائية مهمة مكنته من ضمانجنح املغرب يف تطوير 
 من احلاجيات احمللية من األدوية، قبل أن ℅80هذه الصناعة على مدى أربعني عاما من تأمني ما يناهز 

  .حاليا ℅70تتراجع إىل 
  

 بدعم من وزارة التجارة والصناعة  والوكالة الوطنية AMIPوقد قامت اجلمعية املغربية لصناعة األدوية 
طالق دراسة استراتيجية دف إىل تطوير هذه إ ، بANPMEللنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

ما توصياا املتعلقة بتطوير وستترقب املهمة نتائج هذه الدراسة والسي.  الصناعة على املستوى الدويل
  .التشغيل وتصدير األدوية

  
 تحمل جزءا أساسياي قطاع الصناعة الدوائيةاقتنعت بأن فإن املهمة  ،ومع أخذ ما سبق بعني االعتبار

  . املغرببمن مسؤولية غالء األدوية 
 ودعم التصدير، احلماية ضد االسترياد،: إن كل دعم تقدمه الدولة ملقاوالت هذا القطاعوترى املهمة 

  . يف املغربا املعمول األمثانبتخفيض مهم يف جيب أن يكون مشروطا ... ودعم االستثمار 
  

سنعمل، فيما يأيت من هذا اجلزء، على التمييز بني مصنعي األدوية األصلية ومصنعي األدوية اجلنيسة، 
  . وسنقف عند املمارسات واالستراتيجيات املتباينة لكل منها

  
   لإلبقاء األمثان مرتفعةاتيجية وممارسات قطاع صناعة األدوية األصليةاستر  .أ 

  
.  مرتفع للبيع للعموم واإلبقاء عليه كذلكمثنالضغط من أجل احلصول على  �

 ميكن مثن على أعلى احلصول هذه املقاوالت كما هو احلال يف سائر بلدان العامل حتاول
 وجناحها يف توظيف مثنة حتديد األمبساطردة باإلضافة إىل معرفتها اجليف. للسوق أن تتحمله

كما  . تتوفر هذه الشركات على موارد بشرية ومادية مهمة تسخرها هلذا اهلدفهذه املعرفة
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 ولوية  ال تعطي األاليتو  املغربيةوغياب الدقة والوضوح يف النصوصثغرات القانونية أن ال
 .صول املريض على الدواء يكرس وضعية هذه الشركاتحل

بعد التمكن . ألطباء من أجل ترويج املنتوجات الغاليةزيارات الطبية املوجهة لال �
 مرتفع للبيع للعموم، توظف هذه الشركات جزءا مهما من هامش احلصول على مثنمن 

هم من يصف األدوية للمرضى، فلقد   ومبا أن األطباء. رحبها يف اإلشهار والترويج ملنتوجاا
  .يهم بشكل مباشرانصبت جمهودات الترويج عل

من . ثمنالطبية موجهة حنو ترويج املنتوجات غالية ال" الدورات التكوينية" �
املعلوم أن الطب قطاع يعرف تقدما دائما وسريعا يف معارفه مما يلزم األطباء اخلضوع 

ويوفر  .مستمر ال يتوفرون دائما على اإلمكانيات املادية الالزمة للحصول عليهلتكوين 
األدوية اإلمكانيات لسد هذه احلاجة لدى األطباء، حيث تستخدم عدة قطاع صناعة 

تقنيات كالزيارات الطبية واألمسيات املوضوعاتية واحلوارات والندوات داخل املغرب 
وخارجه حبضور اختصاصيني مرموقني، وتتحمل شركات األدوية مصاريف هذه التظاهرات 

ا مثناألغلى  غالباتوجام للمرضى، وهي لتضمن عرفان األطباء باجلميل وبالتايل وصف من
 .أو احملمية مبوجب براءة اختراع

وإن كانت .  األدوية اجلنيسة لدى األطباء واملرضىانتقاص ممنهج من قيمة �
شركات األدوية تتربأ من هذه االستراتيجية، إال أا حتارب األدوية اجلنيسة عرب استراتيجية 

  .جودا وفعاليتها للتشكيكوإشاعات بث معلومات خاطئة 

من أجل جتنب املنافسة من ) تقدميها يف شكل جديد( أمد حياة األدوية  يفإطالة �
 إىل األسواق غالبا ما يترجم مبنافسة أكثر نيسةإن دخول  األدوية اجل. األدوية اجلنيسة

وملواجهة هذه املنافسة، تعمد شركات . مثنةشراسة تساهم يف خفض كل من املبيعات واأل
تغيري أو ، )فوار عوض عقاقري، مثال(ية إىل طرق متنوعة كتغيري شكل الدواء األدو

 ...التلفيف

استخدام  محالت الكشف عن بعض األمراض كوسيلة للترويج لبعض األدوية  �
تحت غطاء العمل اإلنساين تستغل هذه الشركات ضعف املوارد العمومية لبعض الدول ف

األمراض يكون اهلدف غري املعلن منها هو كاملغرب للقيام بعمليات الكشف عن بعض 
 .الترويج لبعض األدوية
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استخدام مجعيات املرضى من أجل الترويج لدواء معني أو الضغط على نظام  �
ويستخدم هذا االجراء بشكل خاص يف . هالتأمني اإلجباري على املرض ليتحمل مصاريف

، 2007ففي سنة .  املغربوهو ليس إجراء حكرا على. حالة األمراض اخلطرية أو املزمنة
ذكر تقرير للجنة االقتصادية للسفارة الفرنسية بلندن بشأن املؤسسة املكلفة بتقييم عالج 

تتحكم فيها عن بعد مجعيات املرضى اليت أنه يف مواجهة ضغوط :"األدوية اجلديدة بربيطانيا 
ة مطروحة للغموض الشديد الذي يكتنف فائدة عدة أدوية جديد، ونظرا شركات األدوية

 ."يف السوق، كان البد من ضمان استقاللية املؤسسة

  
ومجعية   " ربيع املريض"تظاهرة  نورد منوذج، هذه املمارسات باملغربومن أجل تسليط الضوء على 

  ."نيو يف هاوس"
  

 )Neo Vi house" (نيو يف هاوس"و مجعية " ربيع املريض"منوذج 
 
  'Reins ' اليت تعىن بأمراض الكبد، و 'SOS Hépatites' تكتل يتكون من مجعيات" ربيع املريض"

 Polyarthrite( تعدد االلتهابات  وهي مجعية تعمل على حماربة أمراض الكلي، اجلمعية املغربية حملاربة

Rhumatoîde ('’AMP'  . إن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن "وحسب املسؤولني عن هذا التكتل، ف
  ".نواع من األمراض، والسيما بتوفري تغطية صحية أفضلحقوق املرضى املصابني ذه األ

إن اهتمام : "، أصدر التكتل بيانا صحفيا يقول فيه االستطالعيةوبعد اإلعالن عن تأسيس املهمة
 األدوية ميثل فرصة حقيقية لتوسيع جمال عمل هذه اللجنة ليشمل مسألة عدم مثنجلنة املالية مبسألة 

  ".ة على األمراض اخلطرية واملزمنة، وتأسيس نظام الغري املؤديحتمل كافة املصاريف املترتب
ويسعى التجمع إىل حتمل أفضل من طرف التأمني الصحي اإلجباري لألدوية الالزمة لعالج 

 ). درهم لكل مريض سنويا140000  إىل بعضهاتصل( أدوية أساسية مكلفة 4وهي . املرضى

  
جها ضمن نظام التأمني الصحي اإلجباري أو حتسني واألدوية األربعة اليت يطالب التجمع بإدرا

  .إدراجها فيه، هي كلها أدوية تسوقها نفس الشركة
الذي تبثه " امللف الطيب" وخاصة برنامج    تظاهرات التجمع وخمتلف عملياته التواصليةكما أن
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هذه و. .)Supracom(شركة العالقات العامة والضغط سوبراكوم دوزمي، هي كلها أنشطة نظمتها 
-Burson(مارستيالر - السويسرية للضغط والعالقات العامة  بورسونالشركة ثلممالشركة 

Marsteller ( املعنيةباملغرب، واليت تشمل ضمن أهم زبنائها شركة األدوية.  
بإطالق محلة تدعو لتحمل مصاريف ) Neo Vi house" (نيو يف هاوس"قامت مجعية أخرى تدعى و

وكانت هذه احلملة . من قبل التأمني اإلجباري على املرضستقيم القولون واملعالج سرطان 
من تنظيم نفس شركة العالقات العامة والدواء الالزم ملعاجلة هذا املرض هو أيضا من إنتاج بدورها 

  .نفس الشركة
  
 ،يتم استغالل مجعيات املرضى، حتت غطاء هدف نبيل ومشروعويبني هذان املثاالن جبالء كيف  

  .م استغالهلا خلدمة أغراض جتارية حمضة لشركات صناعية األدوية يت، على العالجوهو احلصول
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  املنافسة اليت أتت ا األدوية اجلنيسة غري كافية  .ب 
  

.  من حجم جمموع املبيعات% 26,4بلغت نسبة األدوية اجلنيسة املبيعة يف املغرب بالصيدليات 
للمضادات احليوية بالنسبة  ℅83،8و   ℅52،9، يف القطاع العام 2007وبلغت هذه النسبة، سنة 

  .وحدها
 على مدى .ويبني الرسم البياين التايل التقدم البطيء يف استعمال األدوية اجلنيسة باملقارنة مع األصلية

 نقطة 1,04، أي % 7,26 سنوات، مل حيقق استعمال األدوية اجلنيسة سوى تقدما ضئيال بنسبة 7
  .مئوية يف السنة

  
  

األدوية األصلية و األدوية اجلنيسة بالوحدات املباعة يف الصيدليات ما بني سنيت حصة كل من 
  2007 و 2001

  
  
  
  
  
  
  

  IMS/ الوكالة الوطنية للتأمني الصحي: املصدر

  
 الذي يعترب مقوما أساسيا يف  لتوفره على قطاع مهم ومتمرس يف صناعة األدويةمتميزإن املغرب بلد 

  . الدواء باملغرب مثناملعركة من أجل ختفيض 
 صناعة األدوية ال يوجد عدد قليل يركز حصريا على من بني مصنعي األدوية، أن إال أن املالحظ 

.  لعالمات جتارية دوليةوعدد كبرية من هؤالء املصنعني هم مصنعون مباشرون أو بترخيص. اجلنيسة
جون للدواء اجلنيس إىل إذا فهم ال يرو: وعدد آخر جيمع بينهما مما جيعلهم يف وضعية تضارب مصاحل

  . اجلنسيات الشريكةمتعددةكان لن يضر مبصاحل الشركات 
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 وقد بينا فيما سبق .ا مرتفعةأمثنة من الشركات اليت تصنع األدوية اجلنيسة تطبق ا كبرياعددكما أن 
  . أرخص األدوية اجلنيسة يف املغرب هي عادة أغلى من نظرياا يف تونس مثالأمثنةأن 

 الفوارق بني حيث تصل . بني األدوية اجلنيسة لنفس الدواء مرتفع جداثمنفرق الا سابقا أن وقد بين
  .% 400 األدوية اجلنيسة إىل أكثر من أمثنة

ستفيد تال مبعثرة  وهذا يؤدي إىل سوق . لنفس الدواء الضروريهناك عدد مصنعني أكرب منكما أن 
 هناك بعض األدوية اليت ينتجها مصنعون  أنإال. يف الثمنلكي حيصل ختفيض وفورات احلجم من 

 جد مرتفعة رغم ما متكنه هلم وضعيتهم من أمثنة من حصة السوق ال تزال تباع ب% 30يستولون على 
  .. يف التكاليف وبالتايل خفض الثمنإمكانية االقتصاد
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  األطباءدور  .3

تياره حيدد بشكل كبري تكلفـة      واخ.يلعب الطبيب دورا حموريا يف عملية إقدام املريض على شراء الدواء          
  .العالج الذي سيحصل عليه املريض

 ملسنا وجهات نظر متباينة نوعا ما بشأن األدوية اجلنيسة          ،وخالل جلسات االستماع اليت أجرا املهمة     
  .على اخلصوص

 .قد عرب رئيس نقابة األطباء عن ثقته الكاملة يف األدوية اجلنيسةف �

عن إرادة  ولكنه عرب   . ع اخلاص كان أقل حتفزا    غري أن رئيس نقابة أطباء القطا      �
تعـادل  أعضاء النقابة قبول حترير وصفات العالج بالتسمية الدولية املشتركة شريطة وضع            

  .بيولوجي لألدوية اجلنيسة

وقد اتضح من خالل خمتلف النقاشات الرمسية وغري الرمسية اليت دارت بني أعضاء املهمة وعدة متدخلني                
وثائق اليت حصلوا عليها، أن هناك ثالثة فئات من األطباء حـسب املوقـف مـن    وكذلك من خالل ال  

  :األدوية اجلنيسة

 املكلفـة   التقيد بالعالج، خاصة يف حالة األمراض     وبدوره يف  قتنعون جبودة الدواء اجلنيس   األطباء امل  )1
 . يف التحكم يف مصاريف التأمني على املرض بدورهوكذلك واملزمنة

 باملسطرة اليت تسلكها     درايتهم   م   غالبا لعد  يف جودة الدواء اجلنيس،   ورهم شك   يسااألطباء الذين    )2
والكثري منهم يطالبون بوضع معادالت بيولوجيـة       .  املوافقة على طرحها بالسوق    األدوية اجلنيسة قبل  

 .بني األدوية اجلنيسة واألصلية

 إىل شركات األدويـة تلجـأ       فالعديد من    .األطباء الواقعون حتت ضغط املُصنعني وأحيانا املرضى       )3
 األطباء على وصف أحدث األدوية وأغالها وسائل، أحيانا غري أخالقية بل وغري مشروعة، لكي حتث        

 .أي نفع للمريضحىت لو مل يكن فيها 

 من األطباء، خيتارون عالمة نفس الدواء حسب مستوى املريض االقتصادي           ا كبري اهناك عدد كما أن   
وجيد األطباء   ...،)عادي أو خطري  (، وطبيعة املرض    ) أم ال  مؤمن(الصحية  واالجتماعي، ومنط تغطيته    
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 بينها، يف وضـعية     مثنةاليت يسوق ا نفس الدواء وفوارق األ      التجارية  أنفسهم، بالنظر إىل تعدد العالمات      
  .تتضارب فيها املتطلبات

من جهة، يريدون وصف    ف. طرقة والسندان امل األطباء أنفسهم، عند حترير وصفة دواء، بني         بعضجيد  و
وأمام الشكوك اليت   . وصف عالج غري مكلف   لكن يريدون كذلك    دواء فعال ملرضاهم وكسب ثقتهم، و     

 مع   تبثها بعض شركات صناعة األدوية، ينتهي األمر بكثري من األطباء إىل وصف عالمات جتارية غالية
  .ضعلمهم بوجود بدائل أخرى ذات نفس الفعالية وأقل تكلفة على املري

وال ميكـن   . هاأمثنةليس من السهل على الطبيب أن يعرف مجيع العالمات اليت يسوق ا دواء معني مع                
 دواء ونـسبة    مثنوال ميكنه أن يتحرى عن      . هاأمثنة منتج مع    4000للطبيب عموما أن يعرف أكثر من       

ـ       .  كلما أراد حترير وصفة    تعويضه  مـن   مثنـة ات واأل يتعني إجياد احلل ملشكل تعدد العالمات، واملنتج
  . ملعاجلة مرضاه وقتهصيصاألصل، من طرف السلطات املسؤولة ليتمكن الطبيب من خت

  

يؤدي إىل احنرافـات يف  لبعض األمراض  إن غياب بروتوكوالت عالجية حتدد أنسب العالجات كم 
 مشهود ةوحتدد هذه الربوتوكوالت يف العديد من البلدان سلطات طبي  . العالج الذي يصفه بعض األطباء    

 وتشمل هذه االحنرافات يف املغرب علـى        . واضعة بذلك حدا ملثل هذه االحنرافات      هلا بكفاءا وحيادها  
 ويصف بعض األطباء بشكل تلقائي      ...).السرطانات، والتهابات الكبد  (اخلصوص األمراض طويلة األمد     

وجيري حاليا حتديد . وأكثر جناعة ويف وجود بدائل أقل تكلفة  األدوية الغالية دون دليل على نفعها املريض      
  .املزمنةبروتوكوالت عالجية ألهم األمراض 

 الدواء باملغرب جيب أن تركز بشكل خـاص         مثنيبدو لنا جليا أن أي استراتيجية تسعى إىل ختفيض          
  .وسنعود إىل ذلك يف توصياتنا. على دور األطباء
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  الصيادلةدور  .4

باملقارنة مع عدد السكان، فإن هذا الرقم هو ضـعف          و. ة صيدلي 10000هناك يف املغرب ما يناهز      
دون احتساب املنتجات   ( مليار درهم سنويا     11حتقق الصيدليات رقم معامالت يفوق       و .نظريه التونسي 

  . مليون درهم للصيدلية الواحدة يف السنة1,1، وهو ما يعادل )املوازية

بة، واحلرجة أحيانا، لعـدد كـبري مـن          الصيادلة على الوضعية املالية الصع     فدراليةوقد ركزت هيئة    
ا من أدوية   مثنقل  األاألدوية اجلنيسة    وهذه الوضعية ال متكن الصيادلة من االخنراط يف سياسة           .الصيدليات

  .العالمات التجارية

من للتوضيح وانطالقا كمثال   و ).% 30 ( الصيديل كنسبة مئوية من مثن البيع للعموم       حيدد هامش ربح  
 درهم، مبا فيها الضريبة علـى القيمـة    90,30 درهم، حيصل الصيديل على      310ول،   دواء أوميرباز  مثن

.  درهم 12,60 درهم، حيصل الصيديل على      42 ثمن نفس الدواء حتت عالمة خمتلفة ب      مثنومن  . املضافة
. امثنوليس من الصعب إذن، وخاصة بالنظر إىل وضعية عدد كبري من الصيادلة، أال يوصوا بأقل العالمات                 

  . أحيانا، عندما يالحظون أن حالة املريض االقتصادية ال تسمح بشراء أدوية غاليةذلكبومون ويق

 دواء ذي   استبدال ليس للصيديل احلق يف      .بدال الدواء ستمن وجهة نظر قانونية، ال ميلك الصيادلة حق إ        
ال يـسمح   وعندما يكون املريض مستفيدا من تغطية صحية،        . عالمة غالية وصفه الطبيب بدواء أرخص     

وعندما ال يستفيد املريض من تغطية صحية، يلجـأ         . بالتبديل ولو كان ذلك سيكلف املُؤمن تكلفة أكرب       
  .الصيادلة إىل تبديل الدواء، رغم ذلك، إذا كانت وضعية املريض املادية ال تسمح له باقتناء الدواء

علـى   ليس من الـسهل   ف .كانإن تعدد العالمات التجارية جيعل تدبري خمزون الصيديل من الصعوبة مب          
 لألموكـسيلني   62 شكال وعالمـة خمتلفـة لألموكـسيلني، و        137ونه  الصيديل أن حيفظ ضمن خمز    

وعادة ما يضطر الصيادلة إىل  ... لألوميربازول34 لديكلوفيناك أو 53 للرباستامول، و60كالفوالنيك، و
لـيس دائمـا   ( وعالمتني أو ثالثة خمتلفة )اليت غالبا ما تكون أغالها    (االحتفاظ بأشهر العالمات التجارية     

  ).األرخص
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 والقانونية والتشريعية السائدة حاليا يف املغرب، من الـصعب           واالقتصادية يف الظروف والبيئة الثقافية   
 الدواء والترويج لألدوية اجلنيـسة  مثن يف معركة ختفيض فاعالأن يطلب من الصيديل أن يصبح حليفا  

 أن تتخذ إجراءات مناسبة حلل املشكل من        وعلى السلطات املسؤولة  . أخرىدان  كما هو احلال يف بل    
  .جذوره

 

  املرضىدور  .5

 فهو الذي يتحمل يف النهاية تكلفة اقتناء الـدواء،          . الدواء باملغرب  مثن إشكالية   يف قلب  املريض   يوجد
  ).االخنراط والضرائبمن خالل (بشكل مباشر أو غري مباشر 

 وهو يتغري حسب وجود تغطية صحية أو . موحداتعامال الدواء ليس مثن مع  املريضتعاملويالحظ أن 
هناك بعض املرضى يثقون    . همثن، ومستواه االقتصادي واالجتماعي، ومستوى معلوماته عن الدواء و        عدمه

بعـض  احلمالت اإلعالمية اليت يقوم ا      متأثرين ب حذرين  يف الدواء اجلنيس ويطلبونه، بينما يظل آخرون        
  .ن بأمهية اإلشكال املطروحوري واعولكن أغلبهم غ. املصنعني

 ولكن، قلة منـهم فقـط، مهمـا كـان     .يسود لدى املرضى شعور بأن األدوية غاليةوبصفة عامة،   
  . نفس الدواء ولكن حتت عالمات خمتلفةمثن، مثال، يف املغرب، بني مثنةعلى دراية بفوارق األمستواها، 

وقد تتزعزع هذه الثقة املطلوبة يف مسلسل عالج املريض         . الصيديلويرتع املريض إىل الثقة بطبيبه وب     
لكي يصف لـه أرخـص العالمـات         طبيبه   يناقش  املريض فإذا أصبح  . الدواء أمثنةبسبب إشكاليات   

  .وكذلك الشأن مع الصيديل. التجارية، فإن ذلك سيزعزع ال حمالة عالقة الثقة يف العالج املوصوف
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 التأمني على املرضدور  .6

ها باملغرب انشغاال حقيقيا يؤرق اهليئات العموميـة املكلفـة          أمثنةقد باتت إشكالية تكلفة األدوية و     ل
 وما فتئ الوعي يتنامى سواء لدى الوكالة الوطنية للتـأمني           .بالتغطية الصحية خالل السنوات األخرية    

جتمـاعي،  ياط اال الصحي أو الصندوق الوطين للضمان االجتماعي أو الصندوق الوطين ملنظمات االحت          
  .توازن خمتلف أنظمة التغطية الصحية مستقبالضمان ، خاصة بشأن 2008منذ سنة 

 مليون درهم 400وال يبدو أن التأمني اخلاص يويل املسألة أمهية كبرية رغم أن األدوية متثل أكثر من     
يه، إىل أم    ممثل  إىل  ويرجع ذلك، حسب ما استخلصناه من جلسات االستماع        .من التعويضات السنوية  

  ).مقاوالت ومأجورين( املُؤمنني الرفع من مسامهاتإىل  يف حال اختالل التوازن يلجؤن

 وذلك بالرغم من أـا      .ثمناهليئات املدبرة لتأمني الصحة ال تساهم يف مسطرة حتديد ال         واملالحظ أن   
  .لألدوية بشكل مباشر أو غري مباشرأكرب مشتري 

 وأغلب البلـدان  . األدوية حنو التخفيض   مثنمهمة من أدوات الضغط على      نسبة التعويض أداة    وتعترب  
 .امثننسب تعويض تعتمد على أرخص األدوية اجلنيسة        اليت جنحت يف سياسة األدوية اجلنيسة وضعت        

  . املهمثمنوعلى املريض الذي يريد شراء دواء ذي عالمة جتارية أن يتحمل فرق ال

 يـنص   .على استهالك األدوية املرتفعة الثمن    شجع  ت ةيض املعتمد  نسبة التعو  أنيف املغرب    املالحظو
. مثـن ولكنه ال حيـدد أي      .  الدواء اجلنيس  مثنالقانون املغريب على أن تعويض األدوية يتم على أساس          

. واختارت الوكالة الوطنية للتأمني الصحي أن تصرف التعويضات على أساس الدواء اجلنـيس األغلـى             
لكنـه غـري    و.  األدوية اجلنيسة ضعيف   أمثنة يف البلدان حيث الفرق بني       هوما  قد يكون مف  وهذا إجراء   

ال  هـذا النظـام إذا   و. %  400 يف املغرب قد تصل إىل مثنة فوارق األمناسب لوضعية املغرب حيث
  . مرجعي أغلىمثن منخفضة ما دام التعويض يتم على أساس أمثنة املصنعني على اقتراح يشجع

 تعويض لبعض األدوية املكلفة أغلى من أمثنةالوكالة الوطنية للتأمني الصحي ، حددت 2008يف سنة 
وقد يكون  .  الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي نفس األدوية ملؤمنيه        يوفرها اليت   مثنةاأل

  . عدة أدويةأمثنةهلذا اإلجراء، يف حال تطبيقه، أثر كبري يف رفع 



 


	�� ا���اب- �� ا��واء ������ب - �	�� ا������ وا������ ا�����د��95 \ 77 &%�� ا��$�� ا�#�"! �� ��ل  

  

IX األدوية؟مثنهل ميكن خفض  ـ    

فة أم عادية، فقد أثبتت لك وسواء كانت األدوية م. األدوية ليست قدرا حمتوما يستحيل تغيريهأمثنة
 األدوية حنو االخنفاض أمثنةجتارب عديدة عرب العامل أن اإلرادة السياسية، إن وجدت، قد تغري مستوى 

  . شرائح املواطنني تقريباكللكي تصبح يف متناول 

جعل وصياا، ارتأت من املفيد استعراض جتارب بعض البلدان اليت جنحت يف وقبل أن تتقدم املهمة بت
 ظروف هذه البلدان خمتلفة عن السياق املغريب، ولكن ورغم أن.يف متناول أكرب عدد من مواطنيهااألدوية 

  .توجهاا تصلح ألن تكون مصدر إهلام لسياسة مغربية يف هذا اال

 

  ند الطايالمنوذج األدوية املكلفة، .1

 أدوية مكلفة 7 أمثنة توجت بالنجاح يف خفض معركة ، 2008 و 2006ني سنيت ، بخاضت احلكومة
 وهي أدوية تستعمل لعالج سرطان الثدي، وسرطان الرئة، .كانت ال تزال حممية برباءة االختراع
  .وهي أمراض متس عشرات اآلالف من األشخاص بتايالند. وابيضاض الدم، واالحتشاء والسيدا

بعيدة كل البعد عن متناول مجيع املرضى تقريبا، وذلك  هذه األدوية، فقد كانت أمثنةالنظر إىل ارتفاع وب
  .بالرغم من تواجد أنظمة تغطية صحية خمتلفة

ومل تتعد . حاولت احلكومة يف البداية التفاوض مع شركات األدوية املالكة للرباءة ولكن دون جدوى
  . األصليةمثنةمن األ % 30   احملصل عليهاالتخفيضات

 تسمح هذه اآللية القانونية ."الرخص اإلجبارية"فقررت احلكومة اللجوء إىل اآلليات القانونية لفرض 
. لبلد معني، ألسباب صحة عمومية، أن تعلق العمل برباءة االختراع اليت حتمي دواًء خالل فترة حمددة

نفس اجلودة ونفس الفعالية، من طرف مصنع  بتصنيع نفس الدواء، بقوم وتستطيع الدولة حينئذ أن ت
 بالنسبة لبعض  مرة33ويف حالة التايالند، كانت النتيجة أن اخنفضت التكلفة . آخر وبتكلفة أقل بكثري

  ).انظر اجلدول(األدوية 
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 وقد حصلت تايالند على .توصي ا املؤسسات الدولية املعنيةوهذه اآللية، املشروعة مشروعية تامة، 
يتماشى مع  الصحة العاملية اليت أكدت يف دراسة أجرا بطلب من احلكومة أن اإلجراء دعم منظمة

وأكد أعضاء من جملس الشيوخ . توصيات منظمة الصحة العاملية ومع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
 من األمريكي كذلك حق التايالند يف استعمال هذه اآللية الحتياجات الصحة العمومية، وذلك بالرغم

وهناك ما يكفي من الوثائق املتعلقة ذه  .الشكاوي اليت تقدمت ا بعض شركات األدوية األمريكية
  .احلالة رهن إشارة البلدان اليت ترغب يف اعتماد نفس اإلجراء

 السائرة يف طريق النمو نادرا ما تستعمل هذه اآللية إما لعدم معرفتها ا أو لعدم واملالحظ أن الدول
  .على مواجهة الضغوط اليت متارسها شركات األدوية وخصوصا عرب بعض القنوات الدبلوماسيةقجرا 

ولتقدير هذه اآللية حق قدرها، أضافت املهمة عمودا . يبني اجلدول أدناه حالة األدوية السبعة املعنيةو
لصحي  لنظام التعويض من طرف التأمني استفيد تمخسة منها . باملغرب هذه األدوية مثنيقارن 

  .اإلجباري

 
Médicaments Marque Fabriquant Indication

Prix initial en 
Thaïlande (DH)

Prix après Licence 
Obligatoire (LO) (DH)

Rapport prix 
initial / prix 

après LO (Dh)
Prix Maroc (Dh)

Rapport Maroc /  
Thaïlande après LO 

Docetaxel, 1 injection de 80 mg Taxoter Aventis Cancer poumon 5 950 952 6 11 244 12
Letrozole, 30 comprimés de 2,5 mg Femara Novartis Cancer sein 1 642 50 33 2 346 47
Erlofinib, 30 comprimés de 150 mg Tarceva Roche Cancer poumon 19 635 5 248 4 - -
Imatinib, 120 géllules de 100 mg Glivec Novartis Cancer gastrointestinal 26 190 1 999 13 27 090 14
Efavirenz, 30 comprimés de 600 mg Sitocrin MSD Sida 333 155 2 1 005 6
Clopidogrel, 30 comprimés de 75 mg Plavix Sanofi-Aventis Infarctus 521 50 10 816 16
Lopinavir+Ritonavir traitement 1 mois Kaletra Abbott Sida 1 428 286 5 - -  

 مبجلس النوابوزارة الصحة بتايالند، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، تركيب وحسابات جلنة املالية: املصدر
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   بعد تطبيق الرخصة اإلجبارية بتايالندمثنة األصلية واألمثنةمقارنة بني األ

  

  

  

  

   تركيب وحسابات جلنة املالية مبجلس النوابوزارة الصحة بتايالند، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي،: املصدر

 

) Efavirenz (% 53ب  الدواء على األقل مثن فضبعد تطبيق الرخصة اإلجبارية، اخنواضحة فالصة اخلو
  )Letrozole ( %97  بوعلى األكثر

   تايالند بعد تطبيق الرخصة اإلجباريةأمثنة املغرب وأمثنةمقارنة بني 

  

 

  

  

  ايالند، الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، تركيب وحسابات جلنة املالية مبجلس النوابوزارة الصحة بت: املصدر

 على  تاينالد يفثمنعن ال  أضعاف 7 باملغرب أكثر ب ثمنأن اليتضح بعد تطبيق الرخصة اإلجبارية، 
  . Letrozole بالنسبة لـ   ضعف 50ب ، و Efavirenz  بالنسبة لـاألقل

وتايالند، بلد يف طور النمو، مثال .  مستحيالمبتغىالدواء باملغرب ليس  مثنإن ختفيض  ـ 7خالصة 
  .حي على ذلك
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   لألدوية العاديةالنموذج التونسي .2

  .جت تونس سياسة دوائية مكنت من خفض أمثنة األدوية وهي سياسة تعتمد على نظام مركزية الشراء

  : شراء الدواء املستورد عرب هيئتني اثنتنيومير

 ر تونس بالنسبة للقاحات واملصول ومنتجات الدممعهد باستو �

 .الصيدلية املركزية لتونس بالنسبة جلميع األدوية �

من األدوية من مجيع املتدخلني العموميني واخلواص الذي  وتقوم هاتان الوحدتان بتجميع مجيع املشتريات
ة على حجم املشتريات، معتمد ثمنالحول تفاوض املركزيتان ت و.يطلبون الدواء عرب هاتني املركزيتني

  .وتشجيع املنافسة بني مزودين متعددين عن طريق طلبات العروض ملنتجات قابلة للتبديل

  .منخفضةفالدولة إذن توظف قدرا التفاوضية أمام املزودين واملصنعني األجانب للحصول على أمثان 

، جلأت إىل آلية املقاصة ارتفاع  البيع للعموم بدونأمثنةولكي حتافظ الصيدلية املركزية التونسية على 
 دواء ما، وتغطي مثنيف زيادة كل حيث تتحمل الصيدلية املركزية :  األدويةأمثنة بني خمتلف الداخلية

ومن .  مداخيل أدوية الرفاه واملنتجات املوازية اليت تسوقها الصيدلية املركزيةالعجز املترتب عن ذلك من
ضخ أي خلية تستمد ميزانيتها كليا من الصيدلية املركزية وال تتطلب املهم هنا أن نالحظ أن املقاصة الدا

  .أموال خارجية جديدة

ولكن وساطة الصيدلية هنا .  الدواء مع املصنعني احمللينيأمثنةوتفاوض الصيدلية املركزية التونسية كذلك 
  .املنافسةلية الصناعات احملوللخواص أن يلجئوا إىل . غري إجبارية لتزويد القطاع اخلاص احمللي

ومتلك الصيدلية املركزية عدة فروع منتشرة يف ربوع البالد، وهو ما يسمح هلا بتوزيع األدوية يف القطاع 
  .العام

وأما القطاع اخلاص، فهناك جتار مجلة موزعون يتزودون من خمتلف مراكز الصيدلية املركزية ويقومون 
  .بالتوزيع بعد ذلك
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زية، بفضل تدبري متمركز للمشتريات ونظام إعالم متطور، من تطوير وهكذا، استطاعت الصيدلية املرك
 وتعزيز مكانتها مثنة األالتفاوض حوليف ) خاصة من لدن منظمة الصحة العاملية(مهارة مشهود هلا 

  .ال ميكن لشركات األدوية متعددة اجلنسيات جتاوزه أو جتاهلهكفاعل 

  :استعمال األدوية ، مثلترشيد ان من متكومن جهة أخرى، هناك يف تونس أدوات خمتلفة 

 حترير بروتوكوالت العالج �

 .والترخيص للصيادلة بتبديل الدواء �

يف الطريق إىل اإللغاء (إقصائي جتاه الواردات تشجيع اإلنتاج احمللي مع نظام  �
 .)بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

 الصيدلية املركزية، أدت إىل  ـ جمموع اآلليات اليت تسخرها تونس، وخاصة منها8خالصة 
انظر ( املغربية على األدوية العادية مثنة من األ% 30تفوق  أقل عموما بنسبة أمثنةاحلصول على 

 ).IIIالفصل 
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  جنوب إفريقيامنوذج  .3

  :هدفني رئيسنيواضعة نصب عينيها  الدواء، مثنمسألة على  جنوب إفريقيا انكبت

 ختفيض مثن الدواء �

 ).احلضرية والقروية( الدواء بني خمتلف املناطق مثن يف ف االختالالقضاء على  �

  :اللبنات التاليةسياسة وطنية للدواء تقوم على ج وألجل ذلك، قررت جنوب إفريقيا 

 اعتماد الدواء اجلنيس وتعميمه �

 الدواء يتكون من ممثلي وزارات الصحة، والتجارة مثنإنشاء جملس فحص  �
 لصناعة  يكنومل... نافسة، والصيادلة، ومجعيات املستهلكنيوالصناعة، واملالية، وجملس امل

 .األدوية أي ممثل داخل هذا الس

 . شفافةمثنوضع سياسة  �

o  عمثنحتديداملُصن  

ا من التخفيضات على  أو حسم أو غريمهختفيضمنح منعت احلكومة على املصنعني احملليني واألجانب 
  .حلجم موضوع الشراء الدواء وذلك كيفما كان املشتري أو اأمثنة

 على أساس مثنة، والذي يراعي فيه مقارنة األمثنة يوافق عليه جملس فحص األثمنويف املقابل، يبيع املصنع ب
  .قلهو األ املعتمد ثمن، ويبقى ال دول5تتكون من سلة 

o هيكلة هوامش جتار اجلملة 

مصرة على ضرورة تعاقدهم مع ، نطاق جتار اجلملةأعادت السلطات، بالتشاور مع املعنيني، التفكري يف 
وهكذا، جتمع جتار اجلملة يف مركزيات شراء من .  الربحهوامشالشفافية يف التكاليف واملصنعني وإبداء 

  .أجل ترشيد التكاليف

o إعادة صياغة هوامش التوزيع 
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ة إىل ، توصلت احلكوممثنة األبنيةبعد مفاوضات متعددة مع الصيادلة وجتار اجلملة، وحرصا على شفافية 
  .ة هلوامش التوزيعجديدصيغة 

، يف رفع استعمال األدوية 2006 و2002 ـ جنحت جنوب إفريقيا، يف الفترة بني 9خالصة 
، وحصة الدواء يف مصاريف % 19 الدواء بنسبة مثن، ويف خفض % 53إىل 35 مناجلنيسة

  .% 16 إىل % 27ميزانية الصحة من 
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   نيوزيلندامنوذح  .4

 طلبات العروض اليت تسمح للسلطات العمومية بتوظيف قدرا الشرائية اجلماعية تلجأ نيوزيلندا إىل
 من خمتلف شركات األدوية، وذلك مبا خيدم مصلحة املريض والتأمني الصحي مثنللحصول على أفضل 

  .معا

 عن األدوية اجليدة ذات التأمني عن املرض على املنافسة من خالل اقتراح تعويض هذه السياسة تعتمد
 وعوض تعويض مجيع األدوية اليت حتصل على موافقة الطرح بالسوق، كما هو احلال !السعر األرخص

، مثن أن تتقدم بعرض مماثلة يف املغرب، تطلب السلطات العمومية من شركات األدوية اليت تقترح أدوية 
ا ال تستفيد من وتبقى األدوية األخرى يف السوق، ولكنه. وال تعوض إال عن تلك اليت تقدم أفضل عرض

  .تعويض التأمني الصحي

  : احلل خلمس مشاكلكمن أمهية طلبات العروض يف تقدميوت

 ) املغربيةمثنة مرة أقل من األ15من مرتني إىل ( األدوية مثنختفيض مهم يف  �

فهذه . صفية عالقات املصنعني باألطباء والصيادلة وتالشهاراالنقص من مبالغ  �
 .اع األطباء بأن منتجهم أفضل من باقي العالمات يف حاجة إلقنمل تعدالشركات 

تبسيط التدبري بالنسبة للصيديل الذي لن يضطر إىل ختزين عدة عالمات جتارية  �
 .خمتلفة لنفس الدواء

 يف مجيع منخفض ثمنتوفر حقيقي ومتواصل وفوري لألدوية اجلنيسة ب ضمان �
 .الصيدليات

 .حتسني جودة الوصفات اليت يقوم ا األطباء �

 من أمثنةحلصول على  يسمح هلا با ـ نظام طلبات العروض الذي تنتهجه نيوزيلندا10صة خال
من نظام  توفري مع ) املغربيةمثنة مرة أرخص من األ15مرتان إىل  (OCDE مبنظمة مثنةضمن أرخص األ

  .أفضل أنظمة الصحة العمومية بني 
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Xـ التوصيات   

م ملذكورة آنفا، صاغت املهمة جمموعة من التوصيات تأسيسا على اخلالصات والتحاليل والتجارب ا
 . التمييز بني األدوية العادية واألدوية املكلفةالتدبريي مع مراعاة انبني املؤسسايت واجل

  

 على املستوى املؤسسايت

 ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء .1

 .لدواء اأمثنة ومهمة حتديد ،الفصل بني مهام الترخيص بالطرح يف السوق واملراقبة .2

 مهمة حتديد أماو. ميكن أن تبقى مهام الترخيص بالطرح يف السوق واملراقبة من اختصاص وزارة الصحة
  . هيئة خمتصةيجب أن توكل إىلف مثنةاأل

  األدوية والتعويض عنهاأمثنةإنشاء جلنة مكلفة بتحديد  .3

 معلومات ومجع بيانات ، وعلى نظامةمهمعلى وسائل بشرية ومادية ومالية  هذه اللجنة تتوفرجيب أن 
جيب أن تكون قادرة على أداء مهمتها بكل نزاهة واستقاللية مبا خيدم كما . من مستوى عالومرصد 

  .مصاحل املرضى

  :  على األقلوجيب أن تضم هذه اللجنة

  الصحة، والشؤون االقتصادية واملالية،املكلفة ب زاراتال و عنممثلني •

الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، والصندوق : ي اإلجباري  هيئات تدبري التأمني الصح عنممثلني •
الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي، والصندوق الوطين للضمان االجتماعي واهليئة املكلفة 

  .بنظام املساعدة الطبية

  ..هيئة األطباء، وهيئة الصيادلة،: ممثلي اهليئات املهنية  •

  .لس املنافسةجم عنممثال  •
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  .ذه اللجنة إىل املعنيني باألمر كمصنعي األدوية إن اقتضى األمروميكن أن تستمع ه

 . اللجنةكتابةأن تقوم مؤقتا مبهام وزارة الصحة للوكالة الوطنية للتأمني الصحي أو  لوميكن

  

 على املستوى اإلجرائي

   على مستوى األدوية العادية �

 .بتحديد أمثنة األدويةاللجنة املكلفة  من طرف  األدويةأمثنةوضع مسطرة جديدة لتحديد . .4

  : على املبادئ األساسية التاليةتشل املسطرة اجلديدة قطيعة مع املسطرة السابقة وأن تعتمدجيب أن 

 كأساس تصنيع أو استرياد الدواء املصرح ا من طرف املصنعنيعدم االعتماد على تكلفة  •
  لتحديد الثمن

  .غرب باملثمن البلد األصلي لتحديد المثنعدم اعتماد مبدأ  •

  . الدواء األصليمثن مئوية منبناء على نسبة الدواء اجلنيس  مثنحتديد التخلي عن مبدأ  •

 الدواء األصلي واجلنيس بالنسبة لألدوية اليت انقضت صالحية مثنعدم التمييز بني مسطريت حتديد  •
  .براءة اختراعها

أدوية أصلية أو  (فضةخمأمثنةة مع البلدان اليت جنحت يف احلصول على يمنهجالقيام مبقارنة  •
 وبعض البلدان ، األردنتونس، مصر، جنوب إفريقيا: ها للعمومأمثنة، واليت تتوفر )جنيسة

  .األوروبية كذلك

 منظمة الصحة العاملية بانتظام توفرهاة مع قواعد بيانات األدوية األساسية اليت يمنهجالقيام مبقارنة  •
  .وتضعها رهن إشارة العموم

جية مع قواعد بيانات املواد األولية اليت توفرها املنظمة الصحية العاملية بانتظام القيام مبقارنة منه •
  .هن إشارة العموموتضعها ر

  .ثمن مفهوم اخلدمة الطبية املقدمة لتحديد الاعتماد •
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  )قابالت العالجيةامل( مبدأ املقارنة مع أدوية أخرى مستعملة لعالج نفس األمراض اعتماد •

  . على رأس كل سنتنيثمنل مراجعة ابدأ مالتأكيد •

  

 . اجلديدةمثنة احلالية على أساس مسطرة حتديد األمثنةراجعة مجيع األالقيام مب .5

  .بالنسبة ألكثر األدوية مبيعا وتقترح اللجنة القيام ذه العملية يف أقرب اآلجال وخصوصا 

  

  مرجعي لألدويةمثنحتديد  .6

 مع مراعاة املعلومات احملصل عليها من تني األقل مثناالعالم العالمة أو مثن على أساس ثمنيحدد هذا الو
  .املقارنة مع البلدان األخرى

  

التأمني الصحي اإلجباري كأداة طرف  التعويض من مثناستعمال حق التعويض وكذلك  .7
   األدويةمثنتفاوضية خلفض 

 :ويتم ذلك باعتماد املبادئ التالية

  . املرجعيثمنباري على أساس ال التأمني الصحي اإلج الذي يقوم بهتعويضاليتم  •

  .% 30 املرجعي بنسبة ثمنه المثنال يعوض التأمني الصحي اإلجباري عن الدواء الذي يتجاوز  •

  .جيب أن حتمل األدوية القابلة للتعويض من طرف التأمني الصحي اإلجباري عالمة مميزة واضحة •

ة املرضى واملهنيني لتحسيسهم مبفهومي  محالت إعالمية متواصلة لفائدتنظيمويقتضي تطبيق هذه املبادئ 
  . املرجعيثمن للتعويض والاملقبولةاألدوية 
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 .إدخال مبدأ حق االستبدال من طرف الصيادلة .8

 مراجعة هامش ربح الصيادلة هذا احلق الذي يسمح للصيادلة بتبديل عالمة دواء بعالمة أرخص منها حيتم
وهو مايعين إعطاء الصيديل . انت العالمة املبيعة كيفما كنفس هامش الربححىت حيصل الصيديل على 

  .نسبة مئوية هلامش الربح أكرب فيما يتعلق باألدوية األقل مثنا

  

 فرض وصف األدوية حسب التسمية الدولية املشتركة .9

 

تسريع مسطرة منح ترخيص الطرح بالسوق وتبسيطها مع مراعاة اجلودة وسالمة  .10
 املرضى،

 .النسبة لكل دواءة بالعالمات اجلنيسحتديد عدد .11

 

 اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني ثقة األطباء واملرضى يف األدوية اجلنيسة .12
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 سيناريو بديلاألدوية العادية ـ  �

على  يهم، ميكن التفكري يف سيناريو بديل  الدواءمثناملنتظر يف فض اخلإذا مل تؤدي هذه اإلجراءات إىل 
  .ألدوية األساسيةاخلصوص ا

  :لكل دواء، مبا يليية عن طريق مسطرة عمومية شفافة، بالنسبة العمومتقوم السلطات 

  ...)ثمنمن حيث اجلودة والفعالية وال(اختيار أفضل عالمة لكل دواء  •

  ...املستشفيات والصيدليات اخلاصة:  قنوات البيع يطبق على كل مثنالتفاوض على  •

 التأمني اإلجباري سسات مؤ، وال تعوضاملؤسسات العمومية إال هذه العالمةال تشتري  •
   إال عن هذه العالمة واملساعدة الطبية

  . سنواتكل سنتني أو ثالثدوريا جتدد هذه املسطرة  •

من  املغرب أمثنة أقل من أمثنة وهو ما مكنها من احلصول على هذا السيناريو هو الذي تنفذه نيوزيلندا 
  . مرة15مرتني إىل 
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 األدوية املكلفةعلى مستوى  �

   االختراعبراءة تزال حتت محاية  على األدوية اليت ال"ة اإلجباريالرخص"أ تطبيق مبد .13

 االتفاقيات اليت وقعها املغرب مع منظمة التجارة العاملية، واتفاقيات ال يتعارض معتطبيق هذا املبدأ 
  ، وتنفيذا لذلك جيب وضع3و2انظر امللحق ). الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا(التبادل احلر 

صناديق  باالعتماد على جتربة الئحة استعجالية لألدوية املكلفة وتطبيق مسطرة الرخصة اإلجبارية
وميكن أن تشمل القائمة األدوية الضرورية لعالج أمراض السرطان، والتهاب . التأمني عن املرض

، جيب أن تكون أكثر من عشرة أدوية قد خضعت لنظام الترخيص 2010 ويف سنة. الكبد س
  . باري ومصنعة حمليا أو مستوردة إن اقتضى احلالاإلج

 .% 80  قد تتجاوزهذه األدوية بنسبةمثن  ختفيضمن  سيمكن ،هذا اإلجراء وحده

  

كل دواء ل نظام التأمني الصحي اإلجباري، التوقف الفوري عن التعويض من طرف .14
 % 20 أرخص دواء جنيس بنسبة أكرب من مثنه مثنمكلف ويفوق 

وعددهم  (االختصاصينيوازاة مع هذا اإلجراء، من تنظيم محلة إعالمية موجهة إىل األطباء البد، بامل 
  .  من تطبيقه  لكي ال يتضرر املرضى ومرضاهم)حمدود

 % 40 هذه األدوية بنسبة تفوق تكلفةوهذا اإلجراء كفيل خبفض 

  

التأمني ، واليت يعوض عنها نظام املزمنة اإلسراع بنشر بروتوكوالت عالج األمراض  .15
 ) مرضا41(الصحي اإلجباري 

 هذه عالجإىل تقليص تكاليف  املزمنة يف عالج األمراض التقيد اوومن املفروض أن يؤدي نشرها 
  . حصول املرضى على العالج املناسب مع ضمان األمراض
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إطالق مسلسل تفاوضي شامل مع املزودين باألدوية املكلفة وذلك بإشراك مجيع  .16

وزارة الصحة، والصندوق الوطين للضمان (ين بالشراء واملؤدين العموميني املشترين، واآلمر

 ...)االجتماعي والصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي

بإصدار ستكون حظوظ جناح هذه املفاوضات أوفر وأثرها أكرب إذا متت بعد تنفيذ التوصية املتعلقة 
املتعلقة بالتوقف عن تعويض األدوية ذات األمثنة وكذلك التوصية )  13التوصية(الرخص اإلجبارية 

 ).14توصية  (املرتفعة

  

 ملنظمات توسيع االستفادة من األمثان اليت حتصل عليها صيدلية الصندوق الوطين .17
االحتياط االجتماعي منها إىل منخرطي الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، وإىل 

 .شخاص غري املستفيدين من أي تغطية صحيةاملستفيدين من نظام املساعدة الطبية وإىل األ

 األدوية أمثنة يف خفض حمورياورا وطين ملنظمات االحتياط االجتماعي دلعبت صيدلية الصندوق ال
من الضروري وضع آليات لتوسيع أصبح و. وإن مل تشمل االستفادة إال منخرطي الصندوق، املكلفة

 بتشاور مع خمتلف املتدخلني املعنيني، اخلواص ىرضامل إىل فئات أخرى من مثنةاالستفادة من هذه األ
  . وباخلصوص الصيادلةوالعموميني

  بديلة واستخالص نتائجها؛ سياسةأمثان يف انتظار وضع سياسة وجيب أن تكون هذه اآللية مؤقتة
 الصندوق الوطين ملنظمات االحتياط االجتماعي أو مثنة مماثلة ألأمثنة تسمح للمرضى باالستفادة من

  .ل منهاأق
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 بصفة عامة

احترام إرادة األطباء والصيادلة وحقهم يف عيش كرمي من مهنتهم واختاذ اإلجراءات  .18
 .املناسبة تبعا لذلك

وعلى . ليس من املعقول أن يعيش هذا العدد الكبري من الصيادلة واألطباء يف ظروف مادية هشة
ذه املهن، احللول الكفيلة بتحسني الظروف السلطات العمومية أن تقترح، بتشاور مع اهليئات املمثلة هل

  .اإلنسانية واملهنية واملادية اليت يزاول فيها هؤالء مهنتهم

األطباء، والصيادلة، : حتسني نظام التكوين املستمر لفائدة مهنيي قطاع الصحة  .19
 . مصنعي األدويةعن استقالليتهم  لدعمواملمرضون،

عرب اقتطاع نسبة مئوية من مثن كات األدوية جزئيا وميكن متويل نظام تكوين مستمر مستقل عن شر
  األدوية

 

 



 


	�� ا���اب- �� ا��واء ������ب - �	�� ا������ وا������ ا�����د��95 \ 93 &%�� ا��$�� ا�#�"! �� ��ل  

XIاألدويةأمثنةبنية  : ملحق   ـ   

  
  : الدواء يف املغرب من أربعة عناصر مهمةمثنيتكون 

  
  .هامش املنِتج+ الترويج + تكلفة اإلنتاج : املنِتج •
 وال تؤدى عنها  معفية من الضريبة على القيمة املضافةثمنإن األدوية باهظة ال: الضرائب •

  .  يف حالة استرياد املواد األولية%2,5إال الرسوم اجلمركية الدنيا ، أي 
   الصيديلمثن من %10: البائع باجلملة •
   البيع للعموممثن من %30: الصيدلية •

  
   الدواءمثنحتدد احلكومة . 1
  

كما  1969  لسنة69-465 األدوية يف املغرب للقرارين الوزاريني للصحة العامة رقم مثنخيضع نظام 
 األدوية املصنعة، واملعبئة، واملخزنـة والـيت تبـاع يف    أمثنة وحيدد القرار األول طريقة حساب     مت تعديله 

  .أما بالنسبة للقرار الثاين، فإنه يهتم باألدوية املستوردة واملخصصة للبيع حمليا. املغرب
 من تصرحيات السلطات العامة  املقتضبة       ومازالت هذه البنية سارية املفعول يف الوقت الراهن على الرغم         

  .الداعية لضرورة مراجعة هذه البنية وإنشاء جلنة تنكب على دراسة هذا املوضوع
  

  األدوية املُصنعة باملغرب  املصنعمثن. 2
  

  : املنِتج كالتايلمثن، يتم حساب 1969حسب قرار 
باشرة اليت يتم حساا اعتمادا على التكاليف غري امل+ تكاليف اإلنتاج املباشرة  = 1 املنِتج مثن •

  9,2 %  هامش املنِتج + اإلجناز املايل السابق 
   خالل السنتني األوليني إذا كان الدواء جديدا%8 + 1 املنِتج مثن =  2 املنِتج مثن •
   إن مت تصنيع الدواء بناء على رخصة  %10 + 1 املنِتج مثن = 3 املنِتج مثن •
  %8الضرائب على املنتجات و اخلدمات ) + 3 أو 2 أو 1( املنِتج مثن=  التفويت مثن •
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 املنِتج بعني االعتبار التحليـل      مثنويأخذ  .  املنِتج معقدة ومتجاوزة   مثنساب  تبدو طريقة ح  
الذي يعتمد على اإلجنازات املالية السابقة، وذلك يف الوقت الذي ميكن فيه الوصـول إىل               

ت الذي جيب أن تكون فيه معاِمالت التكيـف     املعلومة يف الوقت احلقيقي وكذلك يف الوق      
   .دقيقة جدا

تكاليف هي و.  اإلنتاج عن التكاليف التسويقية والتجاريةمثنال تفصل طريقة احلساب 
  .  تكلفة املنتجنيمثن إذ أا تعد ثاين أهم عنصر، أي قبل حىت البحث والتطوير يف مرتفعة 

  
  :د الدواء املستور املصنعمثن. 3
  :  شراء املنتج على النحو التايلمثناد املنتجات الصيدالنية، يتم حساب عند استري

 مثن*  البيع املعمول به يف البلد األصلي على األكثر مثن انطالقا من FOB مثنيتم حساب ((
  )الصرف

  دراهم للكيلو الصايف 3:  تكاليف اخلدمة بالنسبة  للمنتج + 

   وذلك حسب الرسوم اجلمركية  2,90  و  1,832املعامل املتراوح بني  + 

  . على األقل%20تبلغ عمولة الوكيال املستوِرد + 
  

 املنتج املستورد وواقع السوق احلرة اليت تقضي ثمنليس هناك توافق بني النظام املرجعي ل
بإمكانية البحث عن نفس املنتج الواحد يف أسواق خمتلفة، وكذلك بوجود قائمة دولية 

  .موحدة لألدوية
ب أن تبقى تكاليف اخلدمة ثابتة بل جيب مراجعتها بصفة منتظمة وفقا للمعايري وال جي
كما جيب أن حتدد أساس حساب الكيلو الصايف من املنتج سواء بالغالف أو من . الدولية

  .دونه
إن املعامل حسب الرسوم اجلمركية قدمي ألن الرسوم اجلمركية املفروضة على األدويـة ال              

  . املواد األولية.% 2,5اهن تتجاوز يف الوقت الر
  .تعترب عمولة الوكيل املكلف باالسترياد غري واضحة وتبدو مبالغا فيها وغري منطقية
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  هامش التوزيع. 4
  

   العموميثمن من ال%30= هامش الصيديل  •
   البيع للعموممثن من % 7 أي  الصيديلمثن من %10= هامش بائع اجلملة  •
 البيع يف املستشفيات يف حالة % 5ال يتعدى هذا اهلامش  •

  
  :ظروف أخرى. 5

  : التخزين
  .جيب على املنتجني ووكالء االسترياد تأمني خمزون ملدة ثالثة أشهر على األقل

  .ال تتضمن القرارات اليت تنظم هذا النشاط شروط متويل املخزون
  

  
  : مثنةمراجعة األ. 6

  
وبعـد  . ةثة أشهر بالنسبة للمنتجات املستورد     عند البيع ملدة ثال    ثمنيلزم القانون بضرورة إبقاء نفس ال     

*  للدولة األصلية على األكثر      FOB مثن= املراجعة يف ظل نفس هذه الظروف       انقضاء هذه املدة، جتري     
  .الرسوم اجلمركية/املعامل*  الصرف بالنسبة للشهر السابق مثن

  .ملوافقة وزارة الصحةجيب أن ختضع  %5تتعدى كل زيادة 
  

 عند FOB مثن ألنه ال ينص على تاريخ مثنةخبصوص مراجعة األالنص غري واضح 
   .املصنعة حمليا  املنتجاتأمثنةأضف إىل ذلك، غياب أية إشارة إىل مراجعة . املراجعة

 


