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 صناعة الدواء فى مصر

 دراسة جغرافية
د. فاطمة مصطفى محمد سعد 

()
 

  -مقدمة :

 تتتنن  عناا يي ة كبري ، والتعتبر صناعة الدواء صناعة إستراتيجي
، قتصادعمل على إزدهار االتو ، ناا تؤثرعلى التنمية واإلنتاج دولة ، نظرًا ل 

 .فضال عن متاهمتاا فى زيادة معدالت النمو 

بعدد من الخصائص الساسية وهى : خضوع  صناعة الدواءوتتميز 
، الصناع درجة التركز  وإرتفاع، قتصاديات الحجم " االصناعة لما يتم  "

والتلوك اإلحتكاري للشركات العاملة فى الصناعات الدوائية ، كما تتميز 
تميز ، كما تالخري ية ذبعالقات تشابك وترابط مع العديد من الصناعات المن

ويلية التى ح، وتعد من الصناعات التصناعة الدواء بقيمة مضافة عالية 
 إلى صورة يخري. تعتمد على تنيير شكل المادة من صورتاا الطبيعية 

تحقيق إكتفاء بأولوية هتمامًا يولت مصر ا 1952وبداية من عام 
، (  2013/  2012% ) 90وصل إلى يكثر من ذات  من الدواء ، حيث 

ضافة إلى تصدير قية عن طريق اإلستيراد ، هذا باالالنتبة البا ويتم تنطية
قية ، فقد وصلت الدواء المصري إلى العديد من الدول خاصة العربية والفري

ويعمل فى هذه ،  2013مليون دوالر  عام  256قيمة الصادرات نحو ) 
ل قيمة ثوتم،  2012/2013يلف عامل ( عام  48الصناعة حوال  
م 2011/2012( عام  مليون جنيه 1654الدوية )  صادرات صناعة

                                                 

( يستاذ متاعد الجنرافيا اإلقتصادية ، كلية الدراسات اإلنتانية )- . جامعة الزهر 
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مليون (  186769البالنة )% من إجمالى الصادرات المصرية 0.9نحو 
 لعام نفتة . فى اجنيه 

وتمثل  مةاالاالمصرية  الصناعاتونظرًا لن الصناعات الدوائية من 
قتصاد القوم  ، كما  تعتبر يحد وسائل التنمية ، حيث اال منجزءًا كبيرًا 

ًا لجذب اإلستثمارات المحلية يناا من الصناعات المربحة ، ومصدر 
التوق العرب   والجنبية وإحدي مكونات الصادارت المصرية الت  يحتاجاا

مع التطبيق الكامل إلتفاقية الجات  اً كما ين هناك خطرًا قادم، والفريقى 
1994 ()  ، لن كل دولة تتنتج دواء يو خامة دوائية سوف تحتفظ لنفتاا
خر ، سنة ال يمكن ين يباع عن طريق آ 20 ةهذا الدواء لمدملكية بحق 

لمشتراه وبالتال  تكلفة المر الذي سيؤدي إلى إرتفاع يسعار الخامات ا
ولذلك فإن هذا البحث ، وسينعكس ذلك على إرتفاع يسعار الدواء ، اإلنتاج 

  -محاولة إللقاء الضوء عل  : ى  فتيأ

قتصاد فى خدمة اإل ر الذي حدث فى صناعة الدواء ودورهالتطو  -
 .القوم  

والمتتحضرات الطبية فى التوق  دويةصناعة التحليل واقع  -
 من حيث تطور اإلنتاج واإلستاالك . المصرية 

هيكل التوق والتجارة الخارجية وإمكانية نفاذها إلى العديد من  -
السواق خاصة العربية واالفريقية ومدي منافتتاا مع نفس المنتجات الت  

 تصدر من الدول الخري . 

                                                 

()  ، 2005إتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية ، الترباس . 
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ديات التى تعرقل عملية صناعة وتصدير حالمعوقات والمشكالت والت -
 . لمواجاتاا  المطلوبةووضع المقترحات ، الدوائية المصرية الصناعات 

مع ، تبع فى هذه الدراسة المناج الموضوع  فى إطار إقليم  وقد ا
حصائية والكمية والكارتوجرافية ، وكان اإلستعانة ببعض الساليب اال

المادة  فى تحري الوضاع والحصول علىدراسة الميدانية دور مام لل
لذلك إستمارة إستبيان وزعت على  استخدمالبحث ،  يدتفالعلمية الت  

تتويات اإلدارية العليا فى مديري شركات صناعة الدوية الذين يمثلون الم
البيانات والمعلومات يبيناا ليل كمصدر لجمع حووحدة الت،  الشركات
 . (1)ملحق

شوائية الطبقية ار شركات صناعة الدوية بإستخدام العينة العيوتم إخت
شركة رئيتية بنتبة  50من بين حوال  شركات  5ختيار عل  وقع اال وقد
ضافة إلى المقابالت الشخصية % من إجمال  مجتمع الدراسة ، باال10

فى شركات صناعة الدواء الدوية وبعض المتئولين مندوب  المتكررة مع 
نقابة الصيادلة عن و الطبية ، وغرفة صناعة الدوية ، والمتتحضرات 

ييضًا ، و  يحياناالمتكررالذي يجمعنا وات والمؤتمرات والتفر طريق الند
المالحظة المنظمة والمخططة وخاصة فيما يتعلق بالمشكالت والمعوقات 

ويناير  2013خالل عام   ه صناعة وتصدير الدوية المصرية التى تواج
2014  . 
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  -وتتناول الدارسة النقاط التالية :

ًاءًفىًمصرً:ًمراحلًتطورًصناعةًالدوًولاًأ
ً:ًاملقوماتًاجلغرافيةًاملؤثرةًفىًصناعةًالدواءً ًثانياا

 الموارد البشرية -2        الموارد الطبيعية  -1

ً:ًاإلنتاجًاحملليًمنًالصناعاتًالدوائيةً ًثالثاا
 التوزيع الجنراف   -2      تطور قيمة االنتاج  -1

ً:ًاإلستهالكً ًرابعاا
ور نصيب الفرد من تط -2    تطور قيمة اإلستاالك الدوائ   -1

 إستاالك الدواء 

ً:ًصادراتًمصرًمنًالدواءًواملستلزماتًالطبيةً. ًخامساا
التوزيع الجنراف  لصادرات  -2           تطور قيمة الصادرات  -1

 الدوية المصرية 

ً:ًوارداتًمصرًمنًالدواءًواملستلزماتًالطبيةً ًسادساا
لواردات  التوزيع الجنراف  -2         تطور قيمة الواردات  -1

 الدوية المصرية 

:ً ًصناعةًوتصديرًالدواءًًوصعوباتمشكالتًًسابعاا
 المشكالت  -1   

المشكالت  -ب      المشكالت التى تواجه صناعة الدواء  -ي     
 الت  تواجه تصدير الدواء 
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 تحديات صناعة الدواء  -2

ًالنتائجًوالتوصياتً*ً
ًقائمةًاملالحقً*ً
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 .  واء فى مصرتطور صناعة الد أولاً :

ت الت  يثر لكل مناا سماتاا  مامةمرت صناعة الدواء بعدة مراحل 
 .( 1)ه   راحلعلى صناعة الدواء ، وهذه الم

ًً-:1961ًً–1933ًاملرحلةًاألويلً
يول محاولة  (1933)عام يعتبر معمل يدوية حجازي الذي ينشئ 

نك مصر مصرية إلنتاج يدوية ذات مواصفات نمطية ، ويرجع الفضل إل  ب
ينشأ شركة وذلك عندما فى إنشاء صناعة يدوية وطنية بالمفاوم الحديث 

، وقد يعقب ذلك إنشاء ( 1939/1940مصر للمتتحضرات الطبية )
صناعات الكيماوية سيد ، وشركة تنمية ال( 1940)عام فيس مشركة م
( كانت صناعة الدواء 1952الثورة عام )، وعند قيام (1947عام )

% من حاجات البالد ، بينما باق  اإلحتياجات تنط  10الوطنية تنط  
بصناعة الدواء والتى تشكلت لجنة للناوض  1956باإلستيراد ، وف  عام 

( وذلك لدارسة إنتاج 1957نتج عن يعمالاا إنشاء الايئة العليا لألدوية )
تقرر قصر إستيراد الدوية على  (1960)، وفى عام  خامات الدوية
وإنشاء  1961ألدوية ، ومع تأميم صناعة الدواء عام الايئة العامة ل

تم إنشاء شركات ثم ،  1962المؤستة المصرية العامة لألدوية عام 
لألدوية ، وتختص جميعاا بإنتاج القاهرة واإلسكندرية والنيل والعربية 

من %( 28.9، وقد كان اإلنتاج المحل  ينط  بنتبة )متتحضرات الدواء 
 .  (60/1961)حاجات البالد عام 

                                                 

اروق ، الصحة ويحوال الفقراء ف  مصر ، مكتبة الشروق الدولية ، عبد الخالق ف (1)
 .66، ص 2013القاهرة ، عام 
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ًً-:ً(1)1975ًً–1962ًاملرحلةًالثانيةً
"  شعارحيث تم رفع  صناعة الدواءتعتبر من يهم مراحل تطوير قطاع 

وتم إنشاء شركة النصر للكيماويات ، عدم إستيراد ما يمكن تصنيعة " 
( ، كما تم إنشاء 1963عام ) خامات الدويةالدوائية بأب  زعبل إلنتاج 

الشركة المصرية ( ثم شركة  –ية ) شركة الجماورية لتجارة الدو  ينشركت
ولقد قفزت نتبة تنطية اإلحتياجات ، ( 1965للعبوات الدوائية عام )

% عام 82بواسطة اإلنتاج الوطن  إلى  متتحضرات الدواءالمحلية من 
 . 1975% عام 84، ثم إل   (1970)

ًً-:1983ًً–1976ًاملرحلةًالثالثةً
دثت بعض التأثيرات التلبية مثل إلناء اإلقتصادي ح اإلنفتاحمع 

لألدوية وإنخفاض نصيب صناعة الدواء الوطنية العامة المؤستة المصرية 
( إل   1975% عام 84) من   فى تنطية إحتياجات التوق المحل  

% عام 80)  ( ثم 1980% عام 81.4( و )  1978% عام 80.3)
غير  االقتصادي حافتويعزي هذا التراجع إل  اإلن؛ (  1983/  1982

المشروط ، وضعف دور الدولة فى توجيه شئون الدواء ، كما ين بعض 
الشركات وخاصة ذات ريس المال المشترك قد لجأت إل  إلناء بعض 

يو ، وييضًا زيادة نتبة الدوية المتتحضرات الت  ال تحقق لاا ربحًا 
 المتتوردة . مكوناتاا 

                                                 

( محمد رؤوف حامد ، متتقبل صناعة الدواء بمصر والمنطقة العربية ، المكتبة 1)
 . 11:  9، ص ص  1997الكاديمية ، القاهرة ، عام 
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ًًً-:1995ًً–1984ًاملرحلةًالرابعةً
تصت هذه المرحلة بإنشاء هيئة القطاع العام لألدوية لتقوم بدور إخ

ة القطاع الدوائ  العام ، المشترك طالتنظيم والتعاون بين كافة ينش
% من نتبة الدواء المنتج والقطاع 50القطاع العام والخاص ، ويشمل 

% ، وفى هذه المرحلة إزداد حجم 30% ، والقطاع الخاص 20المشترك 
إلى حد تنطية (  90/1991، ووصل اإلنتاج المحل  عام )  قطاع الدواء

وصل (  1994/  1993، وف  عام )  استاالك الدواء% من 89.9
من اإلحتياجات المحلية ، وقد % 92.5اإلنتاج المحل  إلى حد تنطية 

إستاالك الدواء % من حجم 94ساام الدواء المصري ليصل إل  إإرتفع 
 ( . 1995) ف  مصر عام 

ًً-:ً(1)2012ًً/2013ً–1996ًلةًاخلامسةًاملرح

  -من يهم مالمح هذه المرحلة :

كما ، اإلقتصار على التطور الفق  دون اإلنتباه إلى التطور الريس  
حتياجات التوق المحل  كدليل يعتمد على تنطية إ ين تقييم صناعة الدواء

% من إحتياجات 90، لناا تنط  مايزيد على هذه الصناعة قوة 
نتبة التاالك المحل  ، والجدير بالذكر ين إرتفاع يو إنخفاض هذه اإلس

ية والتكنولوجية لصناعة الدوية مباشرة بالقدرات العلمليس لاا عالقة 
) صناعة الدواء فى دول مثل سويترا وانجلترا ال تنط  يكثر     الحديثة 

                                                 

فاق واإلمكانات المتتقبلية ( محمد يديب رياض : التطور التكنولوجى فى مصر ، اال1)
 . 68 – 65، الايئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص ص  2020حتى عام 
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ا ينصبة كبيرة فى التوق ، بينما لا% من اإلحتياجات المحلية 60من 
 . العالم  (

فى وقد حدث تأخر نتب  لمنظومات الدواء فى مصرعن دول يخري 
مثل الاند العالم الثالث ، حيث تقدمت علياا فى صناعة الدواء دول كبيرة 

 والرجنتين والصين . 

، العلم  البحث  ةإمكاني وعدمضافة إلى إرتفاع يسعار الدواء ، باال
عوامل يخري كان لاا تأثيرها فى التوصل إلى إكتشاف يدوية جديدة ، وثمة 

الت اإلقتصادية تالمرحلة قيد الدراسة فى صناعة الدواء ، يبرزها التك
 واإلتفاقات التجارية العالمية . 

وبالنتبة إلحتياجات صناعة الدواء من الخامات الدوائية فقد يمكن 
% مناا ، يما عن مواد التعبئة 15.5لالنتاج المحل  الوفاء بنتبة 

% من قيمة المتتحضر الدوائ  ، 16.5فإناا تمثل فى المتوسط ف والتنلب
% من قيمة إحتياجات الدواء من 26.3) ويفى اإلنتاج الوطن  بما يعادل 

هذا وقد تبنت مصر سياسات تتتادف تطوير صناعة ، ( 1)هذه المواد 
الدواء بمراحلاا المختلفة سواء فى مجال الخامات الدوائية يو التصنيع 

 . ، وكذلك بالنتبة للتتويق والتصدير والتنليف  والتعبئة

فى إطار المنافتة  مامةكما ين صناعة الدواء فى مصر دخلت مرحلة 
ستيراد الخامات الساسية والمواد الوسيطة االعالمية سواء من حيث 

                                                 

معاد التخطيط القوم  ، تحليل خصائص ومتنيرات التوق المصري ، الجزء الثالث  (1)
( ، 185اإلطار التطبيق  ) سوق الدوية ( سلتلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )

 .  159، ص2005القاهرة ، 
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لة فى صناعة المتتحضرات الطبية يو من حيث تصدير الدواء المنتج خالدا
 لمية .محليًا إلى السواق العا
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المؤثرة فى صناعة الجغرافية المقومات   : ثانياً 

 . الدواء 

ًً-املواردًالطبيعيةً:ً-1
قية ييو خامات تخل –معدن  –حيوان  –تمثل الموارد الطبيعية ) نبات 

مصادر حيث تخلق معمليًا بدمج بعض العناصر إلنتاج منتجات جديدة ( 
 فيذ وصناعة الدوية . ء بحوث وتناللتنوع المطلوب فى يثناء اجر هامة 

صناعة الدواء على النباتات الطبية ، وهذه النباتات تحتوي وتعتمد 
تأثيرات معينة ) كلاا يو جزء مناا على مادة يو مواد من شأناا ين تحدث 

مع ، إما مقاومة المرض ، إعطاء مناعة ضد المرض ، معالجة المرض ( 
والعكس غير صحيح ، وتنمو طبية تقريبًا مالحظة ين كل النباتات العطرية 

يطرافاا فى الطبية بريًا فى مناطق عديدة فى مصر خاصة  اتالنبات
وفى شبه جزيرة ، الشرقية والنربية  ين، وبعض مناطق الاضبتالشمالية 

 الطبيةالظروف الجنرافية لزراعة المحاصيل وبتبب مالئمة ،  ()سيناء
ث بلنت المتاحة حي، إل  بعض المناطق  بديت زراعتاا تجد طريقاً 

عام  فدان( 46046ة والعطرية حوالى )المنزرعة من النباتات الطبي
من إجمال  المتاحة المنزرعة % 0.52، تمثل حوالى  2011/2012

كمية اإلنتاج المحل  من النباتات  تفدان فى حين بلن (8.792.293)
 .  (1) 2011/2012( عام يلف طن 237408)الطبية والعطرية حوال  

                                                 

( يوجد بتيناء )نوعًا متوطنًا ليس لاا مثيل فى العالم . 47نبات طب  ، مناا  300 

الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية إلحصاءات المتاحات  (1)
،  2013، القاهرة  ، نوفمبر  2011/2012المحصولية واإلنتاج النباتى عام 

 .  22ص
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ًً-أماًعنًالتوزيعًاجلغرايفًللنباتاتًالطبيةًوالعطريةً:
 4273)  مناا،  فدان ( 46046جملة المتاحة المزروعة ) بلنت 
 36558و) بمصر العليا ، فدان (  5215)  ، وبالوجه البحرى فدان ( 
  ( .1( والشكل رقم )1جدول رقم ) (1)تقريبًا فى مصر الوسطى فدانًا ( 

                                                 

لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية إلحصاءات المتاحات الجااز ا (1)
 .  40المحصولية واإلنتاج النباتى ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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مساحةًوإنتاجًالنباتاتًالطبيةًوالعطريةًباألراضىً(1ً)جدولً
ًم2011ًً/2012ًالقدميةًواحلديثةًمبحافظاتًاجلمهوريةًعامً

 المحافظات

 االجمالي األراضي الجيدة األراضي القديمة

المساحة 

 )فدان(
اإلنتاج 

 )طن(
المساحة 

 )فدان(
اإلنتاج 

 )طن(
المساحة 

 )فدان(
اإلنتاج 

 )طن(

 49847 13314 65 100 49782 13214 الفيوم

 12571 13135 4847 4275 7724 8860 المنيا

 146342 9343 1731 909 144611 8434 بني سويف

 2972 3080 313 412 2659 2668 أسيوط

 4837 1683 2616 612 2221 1071 البحيرة

 7054 1065 7038 1055 16 10 أسوان

 1144 1052 0 0 1144 1052 الغربية

 3840 766 0 0 3840 766 الجيزة

 522 575 0 0 552 575 المنوفية

 2202 516 2202 516 0 0 مطروح

الوادي 
 الجديد

1 3 414 1223 415 1226 

 25 365 25 365 0 0 البحر األحمر

 3779 295 0 0 3779 295 القليوبية

 493 290 170 183 323 107 قنا

 543 128 117 51 426 77 الشرقية

 8 14 8 14 0 0 الدقهلية

 3 10 3 10 0 0 السويس

 237408 46046 20358 8916 217080 37130 الجملة

النشرة التنوية إلحصاءات المتاحات الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصدر : 
 م . 2013م ، اصدار نوفمبر  2012/  2011المحصولية واإلنتاج النباتى ، 
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ًيتضحًمنًاجلدولًوالشكلًماًيلىً:
فظات الجماورية من حيث المتاحة تتصدر محافظة الفيوم محا -

% من إجمال  المتاحة المنزرعة 28.9يلف فدان ( تمثل نحو  13.3)
تأتى فى ( ، طن 49847اإلنتاج نحو  )كمية  توقد بلن ،بالنباتات الطبية 

  .% من جملة االنتاج  21المرتبة الثانية بنتبة 

يلف فدان ( بنتبة  13.1ة ) الثانيفى المرتبة  المنياتأت  محافظة  -
طن( ، تأتى فى المرتبة  12571وقد بلنت كمية اإلنتاج نحو )، % 28.5

 % من جملة االنتاج  5.3الثالثة بنتبة 

يلف فدان (  9.3لثالثة ) شنلت محافظة بن  سويف المرتبة ا -
% من إجمال  المتاحة المزروعة بالنباتات الطبية ،  20.3تمثل نحو 
طن ( ، بنتبة  146342لت المرتبة الولى من حيث اإلنتاج )بينما شن
 . 2011/2012عام % من جملة االنتاج  61.6

تباينت المتاحة المزروعة وكمية االنتاج فى باقى محافظات  -
يفدنة ،  10افظة التويس بمتاحة الجماورية حيث بلنت يدناها فى مح

 طن ( .  3كمية انتاج ) و 
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(ًالتوزيعًاجلغرافىًملساحةًوإنتاجًالنباتاتًالطبيةًوالعطرية1ًلً)شك

ًم2011ًً/2012ًمبحافظاتًاجلمهوريةًعامًًباألراضىًالقدميةًواحلديثة

فى المتقدمة سوقًا رائجًا فى الدول الطبية المصرية وتجد النباتات 
وإرتفاع مواصفات هذه النباتات جودة الدواء ، وقد ساعد على ذلك صناعة 
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يكون فى اإلنتاج المصري إلى ين ، باإلضافة بة المواد الفعالة فياا نت
 .  ()وقت مبكر قبل إنتاج الدول المنافتة له 

 اً كبير  اً من السواق العالمية دور القريب كما ين لموقع مصر الجنراف  
فى ين يكون لمصر ميزة نتبية فى السواق الخارجية ، وه  ليتت غائبة 

تجارة طرية العالمية التى يبلغ حجم عالطبية والعن يسواق النباتات 
مصدرة ولة كد مصر مليار دوالر حيث تشارك 60تداوالتاا سنويًا نحو 

 . (1)(  2010دوالر ) عام مليون  45بنحو 

طبية ق التى تصدر إلياا مصر محاصيل النباتات الاعدد السو وقد بلغ 
تة يسواق مناا ستحوذت يكبر خمسوق ( ، وقد ا46والعطرية حوال  ) 

، ( 2شكل رقم )صادرات مصر من هذه المحاصيل  % من72.6عل  
الصادارت  منحتل سوق الواليات المتحدة المريكية المركز الول وا

، يليه التوق %  32.6المصرية من محاصيل هذه النباتات بنتبة 
لاذه % من إجمال  الصادرات المصرية 25.6 اللمان  بنتبة نحو

% ، 5.4سوق يسبانيا وفرنتا وروسيا بنتبة  م يليهالمحاصيل ، ث
 .( 2)% ، على الترتيب %4.2 ، 4.8

 

                                                 

( حيث تتوافر الشروط المناخية المناسبة إلنتاج هذه المحاصيل فى الفترة التى تعجز )
 باقى الدول المنافتة كالاند فى إنتاجاا .

باتات الطبية والعطرية فى مصر ، تقارير غير منشورة ، المركز إقتصاديات الن (1)
 . 103، ص 2012القوم  للبحوث ، القاهرة ، 

الجمعية المصرية لمنتج  ومصنع  ومصدري النباتات الطبية والعطرية ، النشرة  (2)
 . 341، ص  2013، تقارير غير منشورة ، القاهرة ، نوفمبر  2010التنوية 
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ً
ً

(ًالتوزيعًاجلغرايفًلقيمةًصادراتًالنباتاتًالطبية2ًشكلً)
ًم2010ًعامًإىلًأهمًدولًالعاملًوالعطريةًاملصريةً

 141.9ما قيمته نحو  قامت بإستيرادحيث تبين ين الواليات المتحدة 
من المحاصيل الطبية (  2010 – 2000مليون دوالر كمتوسط الفترة ) 

دوال  3274قيمة الطن للواردات المريكية نحو  وبلغ متوسط ، والعطرية 
من هذه المحاصيل ، وسجلت مصر المركز الخامس فى التصدير إلى للطن 
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% من إجمال  4مليون دوالر بنتبة  5.7التوق المريك  بما قيمته 
ت المريكية من هذه المحاصيل ، وقد بلغ متوسط قيمة الطن من الواردا

دوالر (  1593الطبية والعطرية نحو ) الصادرات المصرية من النباتات 
 وهو يقل من المتوسط العام لقيمة الطن فى الواردات المريكية . 

وتعتبر الصين يهم الدول المنافتة لمصر فى التصدير إلى التوق 
% من متوسط إجمال  26.9لمركز الول بنتبة بلنت وتحتل االمريك  
من محاصيل النباتات الطبية والعطرية ، ثم الاند وتحتل المريكية الواردات 

% 7.3بنتبة المركز الثالث % ، ثم يلمانيا ف  22.9بنتبة المركز الثان  
المريكية من محاصيل الواردات % من إجمال  6.8، ثم المكتيك بنتبة 

ستوردت من المحاصيل الطبية طبية و العطرية يما يلمانيا فقد الاالنباتات 
 – 2000مليون دوالر كمتوسط الفترة )  100.7والعطرية بما قيمته 

 2204يلمانيا نحو ) إل  ، وبلغ متوسط قيمة الطن للواردات (  2010
 . دوالر ( للطن 

فى التصدير إلى التوق اللمان  بما سجلت مصر المركز الثالث 
% من إجمال  الواردات اللمانية من 4.2مليون دوالر بنتبة  7.3مته قي

قيمة الطن من الصادرات هذه المحاصيل لنفس الفترة ، وقد بلغ متوسط 
وهو يقل دوالر (  2103المصرية من النباتات الطبية والعطرية حوال  ) 

د وتع، ( 1)ييضًا من المتوسط العام لقيمة الطن فى الواردات اللمانية 
الواليات المتحدة المريكية ويلمانيا من يهم الدول المتتوردة للمحاصيل 

                                                 

رية لمنتج  ومصنع  ومصدري النباتات الطبية والعطرية ، مرجع الجمعية المص (1)
 . 344سبق ذكره ، ص 
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الطبية من مصر ، وه  نفس الدول التى تلعب دورًا كبيرًا فى تجارة الدوية 
 . على المتتوى العالم  

فمصدرها الثروة يما عن الموارد يو الخامات من الصل الحيوان  
مليون ريس من الماشية  19ا نحو الحيوانية الت  يبلغ قواما

يس من الغنام والماعز تقريبًا مليون ر  10و ( ،  18847120)
بحري ال% فى محافظات الوجه  35.5يتركز بنتبة ، (  9735782)

% فى محافظات الوجه 50.6 و البحيرة ( ، –النربية  –شرقية الخاصة ) 
 9 ونحو ،% 13ثم محافظات الحدود بنتبة ، ( يسيوط –القبل  )سوهاج 

يتركز  ،( 1) 2012( عام 9111338مليون ريس من البقار والجاموس )
مايقرب من ثلث  هذا العدد فى محافظات الوجه البحري خاصة فى المنوفية 

خاصة الصعيد و يما الثلث الباق  فيتركز فى محافظات ، والبحيرة والشرقية 
  . فى سوهاج ويسيوط

تصنيع الدواء وخاصة وتتتنل يجزاء من ذبائح هذه الحيوانات فى 
نية ، والخامات المعدالمعاء الت  تتتنل فى تصنيع الخيوط الجراحية 

الدوية سواء بصورة مباشرة كإستخدام بعضاا فى تدخل فى صناعة 
من الدوية ، يو بصورة غير مباشرة عن طرق إستخداماا تصنيع ينواع 

 .فى صناعة المتتلزمات الطبية 

الخام التى تعتمد علياا ليقية من يهم المواد وتعتبر المواد الخام التخ
% من إجمال  كميات خامات 55الدوية ، حيث تكون مايوازى صناعة 

فى صناعة  المامةالدوية ، ويعد تخليق هذه الكيماويات من العلميات 
                                                 

( الجااز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية إلحصاءات الثروة 1)
 .  10، ص 2014، القاهرة ، فبراير  2012الحيوانية عام 
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يمراض لم ، ولكن يعتقد تتبب الكثير من تلك المركبات فى ظاور الدوية 
بتبب اآلثار الجانبية لألدوية ورة الموقف تكن معروفة من قبل ، ولخط

ة يو يعالعودة إلى الطبشعار ت منظمة الصحة العالمية عالمختلفة ، فقد رف
، بادف العودة إلى كل ماهو طبيع  وغير مخلق  الموجه الخضراء

 . ميائيايك

المصرية إعتمادًا كبيرًا على  صناعة الدويةوبصفة عامة تعتمد 
الالزمة % من المواد الخام 85ئية ، اذ تتتورد نحو إستيراد الخامات الدوا

لصناعة الدواء ، وتحتكر إنتاجاا الشركات الوربية والمريكية ، مما يدي 
 . ( 1)إلى إرتفاع تكلفة المواد الخام 

ًً-واردًالبشريةً:املً-2
عتماد علياا بشرية تمثل كفاءات علمية يمكن اإليوجد فى مصر موارد 

الدواء المصري شريطة وجود تنظيم ولوج  فى صناعة فى إحداث تقدم تكن
يمثل لاذه الكفاءات وتعد العمالة من المقومات الرئيتية لقيام صناعة 
الدواء ، خاصة العمالة الفنية المدربة ، رغم إعتماد صناعة الدواء على 

 .الت الحديثة اآل

يخصائيون  –إل  ) مديرون  صناعة الدويةفى ويمكن تقتيم العمالة 
عمال  –عمال تشنيل  –إداريون  –فون مشر  –مالحظون  –فنيون  –

                                                 

حقوق الملكية الفكرية واثارها  ماجدة شلب  : إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة فى (1)
م 2010، القاهرة ، إبريل  498على صناعة الدواء ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 

 . 282:  280. ص ص 
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( 2جدول رقم )خرون ( . ويوضح المشتنلون ا –موزعون  –خدمات فنية 
 .( تطور حجم العمال بقطاع صناعة الدواء 3والشكل )

ًخاللًالفرتةًًصناعةًاألدوية(ًتطورًحجمًالعمالًفى2ًجدولً)
ًمً(2012/2013ً–75/1976ً)ً

 نسبة التغير )%( ل )عامل(العماعدد  السنة

1976/75 11541 - 

1981/80 17098 48.2 

1986/85 21305 84.6 

1991/90 25616 122.0 

1996/95 29356 154.4 

2001/2000 32968 185.7 

2006/2005 39622 243.3 

2011/2010 45268 292.2 

2013/2012 47624 312.7 

الدوائية ، صناعة الدواء فى مصر ، بيانات غير منشورة )  المصدر : * الشركة العربية للصناعات
 .  283، ص  1992م ( ، القاهرة ، 1990 -1975

، صناعة الدوية والعقاقير والمتتلزمات الطبية * الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
  . 11، ص 1999م ( ، القاهرة ، مايو 1997 – 1991والصحية ، بيانات غير منشورة ) 

متتحضرات الصيدالنية الالجااز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، صناعة الدوية و * 
 .  17، ص 2008( ، القاهرة ، يوليو  2006 – 2000) الدوائية ، بيانات غير منشورة  وياتوالكيما

نشأت الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية إلحصاء اإلنتاج الصناع  ، لم* 
 .  164، ص  2013( ، القاهرة  201/2011/ الخاص ) القطاع العام 

، النشرة التنوية إلحصاء اإلنتاج الصناع  لمنشأت * الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
 ( ، القاهرة .  2013/  2012القطاع العام / الخاص ) 
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ًاللًالفرتةخصناعةًاألدويةً(ًتطورًحجمًالعمالًفى3ًشكلً)
ًمً(2012/2013ً–75/1976ً)ًً
 ( . 3( والشكل رقم )2يتضح من الجدول )

إلى  75/1976يلف عامل عام  11.541تضاعف حجم العمالة من 
، يي بنتبة زيادة حوال   2012/2013يلف عامل عام  47.624

 / الف عاملآ 4مرات تقريبًا ، يو بمعدل زيادة  4% ، وبما يتجاوز 313
ذلك إلى إهتمام الدولة بالصناعات الدوائية ، وزيادة قيمة  ويرجعسنة ؛ 

اإلستثمارات فى هذه الصناعة ، وتحقيق شركات الصناعات الدوائية 
 رباح الكثيرة . والمتتلزمات الطبية ال 
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 ثالثاً : الإنتاج المحلي من الصناعات الدوائية . 

إال ين ، تعتبر مصر يكبر منتج ومتتالك للدواء فى الشرق الوسط 
ذلك اليعن  ين مصر هى الكثر تطورًا فى صناعة الدواء بين بلدان 

تطور  اكباايو المنطقة ، ذلك ين التطور الكم  فى عملية تصنيع الدواء لم 
إنتاج المادة الفعالة للدواء بدال من إستيرادها ر ومحاولة يفى البحث والتطو 

اء قى شكله مقتصرة على تصنيع الدو صناعة الدوية ف، من الخارج 
 الناائ  فقط دون ين تصنع الدواء ذاته . 

ًً-تطورًقيمةًاإلنتاجً:ً-1
عام  مليون جنيه 52ال يتجاوز قيمته  بدي إنتاج الدوية محدوداً 

 13617حت  بلنت قيمته  يخذ فى التطور( ، ولكن  1975/1976)
% ، 261.8( ، بنتبة زيادة قدرها  2011/2012عام )  مليون جنيه

ويعزى هذا إل  زيادة  ؛مرة  261منت قيمة اإلنتاج بأكثر تضاعفيي 
والذي ، الطبية والكيميائية الدوائية اإلنتاج المحل  من المتتحضرات 

ت جديدة ، وإمتالكه متتويات تكنولوجية فى إقامة منشاقترن بالتوسع ا
الدواء الجنبية والعربية فى مجال صناعة حديثة ، وتشجيع اإلستثمارات 

تت يثارها على زيادة قيمة اإلنتاج ونوعيته . وهذا ما يوضحة نعكمما ا
 ( . 4( والشكل )3الجدول رقم )

 ومن خالل الجدول والشكل يتبين . 

تذبذب بين إنخفاض وإرتفاع منذ عام فى اليخذت قيمة إنتاج الدواء  -
 ( .  2011/2012إلى  – 2009/2010) 
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 2009/2010 معا مليار جنيه 10.2لنت قيمة اإلنتاج فقد ب -
-، بنتبة إنخفاض قدرها ) 2008/2009عام  مليار جنيه 12.1مقابل 
 عام مليار جنيه 13.6لنت قيمة اإلنتاج وييضُا ب،  (% 16

بنتبة  2010/2011عام  مليار جنيه 21.2مقابل  2011/2012
 % ( . 35.6 -إنخفاض )

تطورت من  فقد ما عن نتب اإلكتفاء الذات  من انتاج الدويةي -
اإلستاالك  % من83.3( ، لتبلغ 1975/1976% عـام )46.4
  %85إلى ارتفعت، ثم 2000/2001عام
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(ًتطورًقيمةًإنتاجًالدواءًفىًمصرًخاللًالفرتةً)3ًجدولً)
ًمً(2012/2013ً–1975/1976ً

 نسبة التغير )%( (جنيه قيمة اإلنتاج )مليون السنة

1976/75 52 - 

1981/80 125 140.4 

1986/85 483 828.8 

1991/90 1113 2040.4 

1996/95 2729 5148.1 

2001/2000 4476 8507.7 

2006/2005 8185 15640.4 

2007/2006 9411 17998.1 

2008/2007 10087 19298.1 

2009/2008 12132 23230.8 

2010/2009 10190 19496.2 

2011/2010 21152 40576.9 

2012/2011 13617 26086.5 

2013/2012 20306 38950.0 

ير قالجااز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء ، صناعة الدوية والعقا*  المصدر :
 . 12، ص  1991م ( ، القاهرة 1990 – 1975)     والمتتلزمات الطبية فى مصر 

* الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، صناعة الدوية والمتتحضرات الصيدالنية 
 رة ، يعداد مختلفة . والكيماويات الدوائية ، القاه

* الجااز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية لحركة اإلنتاج والتجارة 
م ( ، القاهرة ، نوفمبر 2011/2012الخارجية والمتاح لإلستاالك من يهم التلع الصناعية ) 

 م . 2014
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مليار جنيه
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ً
ً

ً(ًتطورًقيمةًإنتاجًالدواءًفىًمصرًخاللًالفرتة4شكلً)
ًمً(2012/2013ً–1975/1976ً)

إال ينه ال ،  2012/2013عام  90.4ثم إلى ،  2011/2012عام 
يعكس غير نتبة اإلكتفاء الذات  من المنتج الناائ  فقط ، والذي تدخل 
فى إنتاجه مدخالت متتوردة كبيرة ومتعددة . وتشير التقديرات إل  ين 

شركات توزيع ،  3شركات إنتاج و  8شركة قطاع عام مناا  11هناك 
بين  شركة ما 42وتوجد شركة واحدة لصناعة الكيماويات الدوائية ، وهناك 

ماويات اري ، وتوجد شركة واحدة قطاع خاص تنتج الكيمقطاع خاص وإستث



 

 

 
 صناعة الدواء في مصر

 
د. فاطمة مصطفى  

 محمد

 
403 

 
عدد              سنااسنية اإلدراسات المجلة كلية  

 (م2015 ديامبر)

 

شركات تعمل  7،وييضًا هناك  عتد بهضئيل ال يُ الدوائية غير ين إنتاجاا 
متطورة ، وقادرة على ومعظم المصانع العاملة ( 1)كفروع لشركات يجنبية

الوصول بإنتاجاا للطاقة القصوى ، إذا ما وجدت سبياًل للتصدير وزيادة 
 اا بالسواق التقليدية ، وإختراق يسواق جديدة . صحص

 شركات  10تتتحوذ حيث يتميز سوق الدواء فى مصر بالتركز ،  -

وق المصرية ) بواقع % من حجم مبيعات الت50على نحو  ()دواء فقط
 حجم التوق المصرية ( .  مليار جنيه 22مليار جنيه من إجمال   11

% من مصانع الدواء تتيطر على نصف مبيعات 8ين معن  ذلك 
شركة  550مصنعًا عاماًل ، إضافة إلى  120قطاع الدواء الذي يضم 

  ()تصنيع لدي النير 

على المنتج الناائ  للمتتالك ، وال يميل إلى اإلنتاج المحل  يركز  -
لمتتخدمة فى إنتاج الدواء ، والت  تحتكر إنتاجاا اإنتاج الخامات 

الشركات الوربية والمريكية مما يدي إلى إرتفاع تكلفة المواد الخام . 
من حجم الخامات المتتخدمة فى % ( 85-80ولذلك يتم إستيراد مابين ) 

% فقط من اإلنتاج 6اإلنتاج المحل  لألدوية ، بينما يتم توجيه نحو 
 المحل  للتصدير . 

                                                 

( وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، قطاع بحوث التتويق والدراسات التلعية 1)
ة ، بيانات غير والمعلومات ، الصناعات الدوائية المصرية ومتنيرات البيئة الدولي

  .  2012منشورة ، القاهرة ، 

() ( 2ملحق رقم. ) 

( )  الجمعية المصرية لبحاث الدواء ،  –يشرف الخول   –نتائج الدراسة الميدانية
 م .2014شركة فارما ، القاهرة ، 
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ًً-التوزيعًاجلغرافىًلإلنتاجً:ً-2
اإلنتاج  إختلفت نتبة متاهمة مناطق مصر المختلفة من حيث قيمة

ت ، والجدول التال  يوضح هذا التوزيع . ومن تبعًا لتوزيع عدد المنشا
 :يمكن إستخالص بعض الحقائق ( 5( وشكل )4الجدول رقم )يرقام 

ت القطاع % ( تقريبًا من عدد منشا62.5 بة )ستأثرت القاهرة بنتا -
العام فى حين توزعت النتبة الباقية على محافظات الجيزة واإلسكندرية 

فى ساام إنتاج القطاع العام اوهو ما يدي إلى تزايد ، والقليوبية بالتتاوي 
قيمة إنتاج  من%( 63القاهرة بما يزيد على نصف قيمة إنتاج الدواء )

 .  2012/2013القطاع العام عام 
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(ًالتوزيعًاجلغرايفًإلنتاجًالدواءًمبحافظات4ًجدولًرقمً)
ًمجهوريةًمصرًالعربيةً

ًمً.2012/2013عامً

 المحافظات

 القطاع الخاص القطاع العام

 عدد 

 المنشأت
% 

 اإلنتاج

 )مليون جنيه(
% 

 عدد 

 المنشأت
% 

 اإلنتاج

 )مليون جنيه(
% 

 37.9 2827454 19 8 62.6 1450338 62.5 5 القاهرة

 14.9 1903911 23.8 10 14.3 331660 12.5 1 الجيزة

 13.3 1693174 14.3 6 12.6 291404 12.5 1 اإلسكندرية

 11.6 1485072 19 8 10.5 243946 12.5 1 القليوبية

 17.9 2277624 11.9 5 - - - - الشرقية

 4 505234 2.3 1 - - - - المنوفية

 0.3 38513 2.3 1 - - - - الغربية

 0.04 5590 4.7 2 - - - - أسيوط

 0.01 1432 2.3 1 - - - - سوهاج

 100 10738004 100 42 100 2317348 100 8 اإلجمالي

وية إلحصاء اإلنتاج المصدر : الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التن
 . م2014، يوليو  رة، القاه 2012/2013ت القطاع العام / القطاع الخاص ، الصناع  لمنشا

% من عدد منشآت القطاع 19كما ين القاهرة تضم ما يقرب من  -
الخاص ، وقد يسامت هذه المنطقة بأكثر من ثلث قيمة إنتاج الدواء ، 

%( من قيمة إنتاج القطاع الخاص ، نظرًا لتركز هذه الصناعة 37.9)
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لايئات التى فياا، باإلضافة إلى وجود الصيادلة والطباء، وكذلك المراكز وا
 تمد هذه المنشات باحتياجاتاا من الكوادر المتخصصة . 

مصر  محافظاتتأت  محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بين  -
بتبب القرب المكان  المختلفة من حيث قيمة إنتاج الدواء ، وذلك 

من ( %14.3لجيزة ، وقد ساهمت بنتبة )والتجاور الطبيع  بين القاهرة وا
من قيمة %( تقريبًا 15الدواء فى القطاع العام ، وبنتبة )قيمة إنتاج 

( منشآت 10حيث يناا إستأثرت بعدد )إنتاج القطاع الخاص من الدواء 
 القطاع الخاص .ت من عدد منشا%( 23.8بنتبة )صناعة الدواء 

الميناء التجارى الول لمصر ، وتم  فاىيما محافظة االسكندرية  -
ساهمت بنتبة و ، تابع للقطاع العام  إنشاء مصنع إلنتاج الدواء

من قيمة إنتاج %( 13.3%( من قيمة إنتاج الدواء وبنتبة )12.6)
ت ( من عدد منشا %14.3 القطاع الخاص ، حيث يناا تتتوعب )

 . القطاع الخاص 

من %( 10.5يما محافظة القليوبية فتحتل المرتبة الرابعة بنتبة ) -
إنتاج %( من قيمة 11.6وبنتبة ) ،م قيمة إنتاج الدواء فى القطاع العا

صناعة الدواء لت آ( منش8، حيث يناا يستأثرت بعدد )القطاع الخاص 
 الخاص . ت القطاع آ%( من عدد منش19بنتبة )

القطاع  بمشاركةفى إنتاج الدواء  لاا دوٌر ماميما محافظة الشرقية  -
ل  من إجما% 17.9من الدواء ما نتبته الخاص ، حيث بلغ إنتاجاا 

ت القطاع الخاص ، ومن منشا% من عدد 11.9و قيمة إنتاج الدواء ،
فى قطاع الدواء نظرًا لزيادة عدد المنتظر ين يرتفع نصيب هذه المحافظة 

 . باا ت صناعة الدواء امنش
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%( من 4والت  ساهمت بنتبة بلغ مقدارها )ثم محافظة المنوفية  -
ثم ، الخاص ت القطاع آشعدد من من%( 2.3قيمة إنتاج الدواء ، ونتبة )

تأت  محافظات النربية ويسيوط وسوهاج فى المراتب الخيرة من حيث 
المنتجة من الدواء ، وقد يسامت هذه المحافظات بنتب بتيطة القاليم 

% ( من 0.01% ، 0.04% ، 0.3جدًا بلغ مقدارها على التوال  ) 
  م .2012إجمال  قيمة إنتاج الدواء فى القطاع الخاص عام 
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ً
ً
ً

ملنشآتًصناعةًالدواءًوقيمةًإنتاجهً(ًالتوزيعًاجلغرايف5ًشكلً)
ًمً.2012/2013مبحافظاتًمجهوريةًمصرًالعربيةًعامً
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 رابعاً : الإستهلاك 

وشمال تعد مصر يكبر متتالك لألدوية فى منطقة الشرق الوسط 
 13.8)  2010دوية عام فاق على النيفريقيا ، حيث بلغ إجمال  اإل 

مليار  23.3) مليار دوالر وقد زاد إلى  2.5( بما يعادل  مليار جنيه
  . (1) 2014مليار دوالر عام  5.7بما يعادل ( جنيه

ًً-:ًستهالكًالدواءإتطورًقيمةًً-1
بين زيادة معدالت اإلستاالك من الدوية وإرتفاع توجد عالقة وثيقة 

   فى البالد . متتوي المعيشة كذلك متتوي الرعاية والوع  الصح

تطور حجم التوق المصري من إستاالك الدواء يالحظ وعند تتبع 
، إلى زيادة عدد التكانويرجع ذلك ؛ زيادة حجم اإلستاالك زيادة مضطردة 

، فضاًل الخيرةالت  شادتاا خالل الخمتين عامًا والتطورات اإلقتصادية 
الصحى  صصة ونشر الوع خعن اإلهتمام بالمؤستات التعليمية المت

ت وإنتشارها ف  عداد الصيدليايكذلك كان لزيادة ، والخدمات الصحية 
فضاًل  ،غير مباشر فى زيادة اإلستاالك من الدواء  ينحاء الجماورية يثرٌ 

وشركات الدواء عن فتح السواق المصرية يبواباا يمام الدوية المتتوردة 
 .  (6( والشكل )5الجنبية . وهذا ما يوضحة الجدول رقم )

 حيث يالحظ إختالف قيمة إستاالك الدواء من سنة إلى يخري حيث
، إلى  75/1976عام (  مليون جنيه 112ستاالك من ) اإلتضاعف 

% 20840، يي بنتبة  2011/2012( عام  مليون جنيه 23453)
                                                 

وزارة الصحة ، اإلدارة المركزية لشئون الصيدلة ، وحدة إقتصاديات الدواء ، ورشة  (1)
 .  2014تصاديات الدواء فى مصر ، القاهرة ، ديتمبر عمل إق
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يًا ( ، وبلغ مليون جنية سنو  1795يو بمعدل زيادة ) ة الساس نمن س
كمية اإلستاالك  تيى تضاعف% 20940دراسة فترة المعدل التنير خالل 

 .(  2011/2012 – 75/1976مرة خالل الفترة )  209

 مليار جنيه 23.5ح لإلستاالك بلنت يتضح ييضًا ين قيمة المتاكما 
،  2010/2011عام  مليار جنيه 31.2مقابل  2011/2012 عام

 -ب :% وقد تزايد إستاالك الدواء لعدة يسبا24.8بنتبة إنخفاض قدرها 

 الزيادة المضطرة فى عدد التكان  -

 فاا اإزدياد المراض وإكتش -
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(ًتطورًقيمةًإستهالكًالدواءًفىًمصرخاللًالفرتةً)5ًجدولً)
75/1976ً–ً2012/2013ً)ً

 نسبة التغير )%( ) مليون جنيه ( اإلستهالك السنة

1976/75 112 - 

1981/80 293 161.6 

1986/85 778 594.6 

1991/90 1767 1477.7 

1996/95 2890 2480.4 

2001/2000 5372 4696.4 

2006/2005 10138 8951.8 

2007/2006 11450 10123.2 

2008/2007 13759 12184.8 

2009/2008 17682 15687.5 

2010/2009 16281 14436.6 

2011/2010 31203 27759.8 

2012/2011 23453 20840.2 

2013/2012 22462 19955.4 

ير قدر : الجااز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء ، صناعة الدوية والعقاالمص
 . 12، ص  1991م ( ، القاهرة 1990 – 1975والمتتلزمات الطبية فى مصر ) 

* الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، صناعة الدوية والمتتحضرات الصيدالنية 
 مختلفة .  والكيماويات الدوائية ، القاهرة ، يعداد

* الجااز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية لحركة اإلنتاج والتجارة 
م ( ، القاهرة ، نوفمبر 2011/2012الخارجية والمتاح لإلستاالك من يهم التلع الصناعية ) 

 م . 2014
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هالكًالدواءًفىًمصرخاللًالفرتةً(ًتطورًقيمةًإست6شكلً)
(75/1976ً–ً2012/2013ً)ً

تحتن متوسط عمر اإلنتان ، فعل  سبيل المثال ، كان متوسط  -
عامًا وحاليًا  58.8عامًا ) المرية حوال   20عمر اإلنتان بمصر منذ 

 . ( 1)عامًا (  65صبح ي، عاماً  54مًا ، الرجل كان عا 72.3

م تل  االكبيرة ولتد حاجة اإلستاالك الحولمواجاة هذه الزيادة 
نتا  المر إلى الوصول إلى درجة من فى صناعة الدواء ، وا التوسع

                                                 

 .  282، ص  2010ماجدة شلب  ، مرجع سبق ذكره ،  ( 1)
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% من إجمال  حجم اإلستاالك المحل  للدواء 90.4اإلكتفاء الذات  تعادل 
 . ( 2012/2013عام ) 

وبحتاب معامل ارتباط الرتب بين قيمة اإلنتاج واإلستاالك من الدواء 
اا بلنت ، تبين ين ( 2013/2012 - 1976/75فى مصر خالل الفترة )

 .(1)( وهو ارتباط قوى موجب 0.97)

ًً-تطورًنصيبًالفردًمنًإستهالكًالدواءً:ً-2
( تطور نصيب الفرد من إستاالك 7( والشكل )6يوضح الجدول رقم )

 ( 2012-2011/  1981-80الدواء خالل الفترة ) 

                                                 

 = لتيبرمان معامل ارتباط الرتب  ( 1)

 - 1 ر =
 2مجـ ف 6
 ن ( – 3) ن

 –عن صفوح خير ، البحث الجنرافى مناهجه ويساليبه ، دار المريخ للنشر ، الرياض 
 387، ص  1990التعودية ، 
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خاللًالفرتةًً(ًتطورًنصيبًالفردًمنًإستهالكًالدواء6جدولً)
ً(80-1981ًً/2011-2012ً)ً

 السنة
 اإلستهالك 

 (هنيمليون ج)

 عدد السكان 

 (مليون نسمة)

 متوسط نصيب الفرد

 /فرد/سنة( هجني)

1981/80 293 45 6.5 

1991/90 1767 56 31.5 

2001/2000 5372 66 81.3 

2011/2010 31203 78 400 

2012/2011 23453 81 289.5 

 المصدر : الجدول من عمل الباحثة 

 ين :( 7( والشكل )6ل رقم )يتضح من الجدو

ويدل على ذلك  ،متوسط إستاالك الفرد من الدواء فى تزايد متتمر 
فى التنة من الدوية ( بلغ متوسط نصيب الفرد 80/1981ينه فى عام )

، بنتبة  2011/2012تقريبًا عام  جنيه 290زاد إلى ،  جنيه 7حوال  
 ة الساس . ن% ( من س4354زيادة قدرها ) 

ذا التزايد الواضح فى اإلستاالك إلى بعض الفائض وبالتال  ويؤدي ه
نقص المتاح للتصدير . والجدير بالذكر ين إستاالك المواطن المصري من 

يما إستاالك المواطن التعودى من ، دوالر سنويًا  41الدواء لم يتجاوز 
 200ودوالر فى ايطاليا ،  150دوالر سنويًا . مقابل  52الدواء فيبلغ 
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لة آدوالر فى يلمانيا ، وبشكل عام يالحظ ض 800وفى تركيا ،  دوالر
 . ( 1)نصيب الفرد من إستاالك الدواء فى مصر قياسًا بالدول المذكورة 

 

 

 

 

 

 

 
 

ً
(ًتطورًنصيبًالفردًمنًإستهالكًالدواءًخاللًالفرتةً)7ًشكلً)

80-1981ًً/2011-2012ً)ً
د من اإلشارة إلى وعند إستعراض تطور إستاالك الدواء فى مصر ، الب

ويتباين اإلستاالك العالم  االستاالك العالمى والعرب  من الدوية ، 
( 7الجدول رقم )من خالل ضح تيكما  2007والعرب  من الدوية عام 

 .  (8والشكل )

                                                 

،  2011اإلتحاد العرب  لمنتج  الدوية والمتتلزمات الطبية ، النشرة التنوية  (1)
 . 143، ص 2012بيانات غير منشورة ، عمان ، الدرن ، 
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2007ً(ًالسكانًوإستهالكًالدواءًفىًالعاملًعام7ًجدولًرقمً)

 المنطقة

 السكان 

مليون )
 (نسمة

 قيمة اإلستهالك

 () بليون دوالر

اإلستهالك 
 العالمي

)%( 

 حصة الفرد 

من الدواء 
 دوالر ()

 911 36.5 330 362 الشمالية أمريكا

 450  22.1 200 444 وروبا العربيةأ

 808  11.1 101 125 اليابان

 677  69.7 631 931 مجموع الدول الصناعية

 65  3.3 30 458 الشرق األوسط

 114  5.7 52 455 أوروبا الوسطي

الصين وجنوب شرق 
 آسيا

2060 80 8.9  38 

 19  3.1 28 1440 شبة الجزيرة الهندية

 360  9.3 84 1758 مناطق أخري

 127  100 905 7102 المجموع ) المتوسط (

 342 1.4 12.259 358 الوطن العربي للمقارنة

 2007رة التنوية المصدر : التحاد العرب  لمنتج  الدوية والمتتلزمات الطبية ، النش
 . 2010الردن  –بيانات غير منشورة ، عمان 
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ً
ً

(ًتطورًنصيبًالفردًمنًإستهالكًالدواءًفىًالعامل8ًشكلً)
ًم2007ًعامً

ين الدول الصناعية ) يمريكا الشمالية والشكل يالحظ من الجدول 
% من اإلستاالك 69.7ويوربا النربية واليابان ( تتتالك ما نتبته 

، مع العلم ين نتبة هذه الدول هى  2007عالم  لألدوية فى عام ال
يبلغ ، وين متوسط حصة الفرد من الدوية % من سكان العالم 13.1
مما يدل ، لباقى دول العالم دوالر كمتوسط  127لكل فرد مقابل دوال  677
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على حالة الرفاه والتقدم والعناية الطبية الكبيرة فى تلك البلدان مع معدل 
 .خل مرتفع د

% من سكان 5نتبته  فى حين ين الدول العربية والت  تشكل ما 
، % من اإلستاالك العالم  من الدوية 1.4تتتالك مانتبتة العالم 

  ،2007دوالر للفرد لعام  34.2واليتعدي نصيب الفرد فياا من الدوية 
لت  وا، لالزمة لألفراد احالة من نقص فى كميات الدوية مما يعن  وجود 

فى إنخفاض : عجزت الحكومات العربية عن توفيرها لسباب كثيرة مناا 
الحكوم  بموضوع الرعاية هتمام الدخل القوم  للدول العربية ، ونقص اإل

 الصحية . 
العرب  فيمكن توضيحة من خالل الجدول  استاالك الدواءيما حجم 

صناعة  ( ين9( والشكل )8ويالحظ من الجدول )( . 9والشكل ) (8رقم )
الدوية العربية مازالت عاجزة عن تنطية حجم الطلب اإلستاالك  المحل  
على مادة الدواء ، وما زالت الفجوة بين حجم ونوعية صناعة الدوية 
العربية ، والصناعات الجنبية كبيرة ، بتبب التقدم التكننولوج  ، 

حجم هذه  واالعتماد على البحث العلم  فى الشركات الجنبية ، مع تفاوت
الصناعة من دولة لخري، ففى مصر بلغ حجم اإلنتاج المحل  

% من إحتياجات مصر من 92مليون دوالر ، ينط  ما نتبته 1980
الدوية مما يعن  شبه اكتفاء ذات  ، وتقدم كبير فى مجال هذه الصناعة؛ 
ويعزي ذلك إلى انخفاض سعر الدواء المصري مقارنة بتعر الدواء الجنب  

ة ، ولثقة المتتالك المصري بفاعلية الدواء المنتج محليًا من جاة من جا
 يخرى . 
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2007ًًعامحجمًسوقًاألدويةًفىًالبلدانًالعربيةً(8ًجدولً)
ًمليونًدولرً()

 الدولة
 األستهالك

 ) مليون دوالر (
 حجم الصناعة الوطنية

 ) مليون دوالر (
 نسبة الصناعة الوطنية 

 )%( ستهالكالحجم 

  25 605 2420 السعودية

  92 1821 1980 مصر

  10 130 1300 العراق

 40 408 1020 الجزائر

 90 828 920 المغرب

  90 639 710 سوريا

  44 228 519 تونس

  20 120 598 االمارات

  10 50 500 اليمن

 - - 430 ليبيا

  12 45 375 لبنان

  27 86 325 األردن

  50 151 302 السودان

 - - 250 الكويت

  20 38 190 فلسطين

 - - 130 قطر

  10 14 145 عمان

 - - 75 البحرين

 - - 50 موريتانيا

 - - 10 الصومال

 - - 10 جيبوتي

 42.11 5163 12259 المجموع

 2007المصدر : التحاد العرب  لمنتج  الدوية والمتتلزمات الطبية ، النشرة التنوية 
 . 2010الردن  –رة ، عمان بيانات غير منشو 
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بعد فتشير الدراسات إل  ين قطاع الدواء لم يحظ يما التوق التعودي 
% من قيمة 75حيث تتتورد التعودية ما مقداره  ،هتمام الكاف باال

إلى قيام الشركات الجنبية بتخفيض عزي ذلك وي ؛إستاالكاا المحل  
إلى عدم توافر المواد  ضافةباال، يسعارها من يجل إغراق التوق التعودي 

بحجم اإلستاالك نه يحتل المرتبة الول  يبالرغم ، الولية الالزمة لإلنتاج 
% من إستاالك 19.7تبلغ نتبة إستاالك المملكة العربية التعودية حيث 

بتبب التنيرات والتحوالت ، وذلك دوالرمليون  12259العالم العرب  البالغ 
قتصادية واالجتماعية والحياتية دي االامة فى خصائص المجتمع التعو الم

ضافة إلى زيادة المقدرة باإل، التى يثرت فى سلوك المتتالك التعودي 
والدوائية الشرائية ، وإرتفاع معدل إنفاق الفرد على شراء الخدمات العالجية 

 . 

رغم من حداثة الصناعات الدوائية التورية فقد يما فى سوريا فبال
% من إحتياجات سوريا المحلية من الدواء 90ه تمكنت من تنطية مانتبت

حققتاا شركات الدواء بالمحافظة  ،مما يعن  توفير عملة يجنبية صعبة، 
احتياجات التوق المحل  ، ووقف استيراد مادة الدواء التى على تلبية 

ويًا فى كانت تكلف ماليين الدوالرات ، ويصبح الدواء التوري منافتًا ق
يزيد  وتمتلك ما، دولة  46نتشر فى يكثر من ، وا يسواق الدول العربية

 معمل ومصنع إلنتاج مادة الدواء .  52 عن
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2007ًًعامًسوقًاألدويةًفىًالبلدانًالعربيةً(ًحجم9ًشكلً)
العربية هى صناعة وليدة مقارنة  صناعة الدويةوخالصة القول ين 

ضعف ماتنتج ، بالرغم من مع الصناعات الجنبية ، فاى مازالت تتتالك 
توافر اإلمكانات المادية، وخاصة فى دول الخليج الت  قد تدعم تطور هذه 
الصناعة ، بحيث تصبح صناعة تكف  دولاا مع ضرورة التعاون والتكامل 

 مابين الصناعات الدوائية العربية . 

مليار  11بلغ  2014عام إنتاج الدول العربية من الدواء  يما حجم
% من سوق 3وهو حوال  ، المواطنين % من إستاالك 65نطى دوالر  ت
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ستثمارات بالدول العربية بلغ ين اجمال  اال، فى حين الدواء فى العالم 
مصنعًا ، ويتتالك  315عدد مصانع الدواء  بلغو ، مليار دوالر  4.5

شكل يوهذا ، مليار دوالر من الدوية  4.5ما قيمته الوطن العرب  سنويًا 
قم مقارب لما تتتالكة دولة تركيا ر وهو ، إلستاالك العالم  % من ا2.5

دوالر  600دوالر سنويًا مقابل  40فقط ، وينفق المواطن العرب  نحو 
 لألمريكى على الدواء .  800و ، للفرد الوروب  

% من استاالك 90وتنط  الصناعة الوطنية فى مصر مايزيد على 
يما ، % 20واإلمارات ، ية % التعود40و ، % 85وفى المنرب الدواء 

% من 95% ، ويتتورد الوطن العرب  12فى لبنان فتصل إلى يقل من 
لعدم وجود صناعة حقيقية الخامات الدوائية من الاند والصين وبنجالديش 

 .  (1)فى هذا المجال رغم حيويته 

                                                 

عدنان الكيالن  : الصناعة الصيدالنية العربية فى ظل النظام االقتصادي العالم   (1)
التادس عشر ، شرم الشيخ ، التحاد الجديد ، مؤتمر الصناعة الدوائية العربية 

 . 3، ص  2014العرب  لمنتج  الدوية ، عمان ، الردن ، نوفمبر 
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خامساً : صادرات مصر من الدواء والمستلزمات 

 الطبية . 

ًً-:ًتطورًقيمةًالصادراتً-1
دلياًل ترجع يهمية التصدير من الصناعات الدوائية والمتتلزمات الطبية 

صناعة الدواء ، وين إنتاجاا يخضع لقواعد اقتصادية على إرتفاع متتوي 
ة فى السواق العالمية ، هذا المنافت عل سليمة ، كما ينه يعكس القدرة 

لمصدرة من المنتجة واضافة إلى ين زيادة التصدير يمكن الشركات باال
ستيراد الخامات الدوائية ومتتلزمات وفير النقد الجنب  لدفع فاتورة ات

 اإلنتاج الخري . 

اهتمت مصر بعملية التصدير من الصناعات الدوائية بشكل كبير وقد 
يشكال القائمة بإضافة تجايزات حديثة ، وتطورت خاصة بعد قيام الشركات 

شركات تعبئة والتنليف بعد إنشاء ، باإلضافة إلى تحتين مواد ال الدواء
وقيام الشركات ذات رؤوس ، للزجاج الدوائ  والشرطة والعبوات الدوائية 

بمحاوالت لفتح يسواق خارجبة فى كثير من الدول الموال المشتركة 
 وخاصة الدول العربية والفريقية ، وعرض المتتحضرات بأسعار مناسبة . 

هم يهدافاا محاولة ان من يوعلى الرغم من ين صناعة الدواء ك
ستطاعت ين تتام بقدر كبير الذات  مناا ، فإن هذه الصناعة ا كتفاءاال 

إنتاج ولذلك سعت شركات   ،فى سد حاجة السواق المصرية من الدواء
إلى فتح يسواق الدواء إل  تصدير جزء من إنتاجاا إلى الخارج ، كما سعت 

ول العربية والفريقية ، مما ، وخاصة الدللدواء المصري فى بعض الدول 
تطور قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الدوائية  ساهم فى

 والمتتلزمات الطبية .
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تطور قيمة الصادرات  (10( والشكل )9الجدول رقم ) ويوضح
المصرية من الصناعات الدوائية والمتتحضرات الصيدالنية والكميائية 

 – 75/1976ل الفترة)الدوائية ومنتجات النباتات الطبية خال 
  .( م 2011/2012

صناعةًاألدويةً(ًتطورًقيمةًالصادراتًاملصريةًمن9ًجدولً)
واملستحضراتًالصيدلنيةًوالكميائيةًالدوائيةًومنتجاتًالنباتاتً

ً(2011/2012ًً–75/1976ًالطبيةًخاللًالفرتةً)ً
 من اإلنتاج )%(   )مليون جنية( الصادرات )مليون جنية( اإلنتاج السنة

1976/75 52 1.7 3.3 

1981/80 125 3.5 2.8 

1986/85 483 10.6 2.2 

1991/90 1113 69.3 6.2 

1996/95 2729 138.8 5.1 

2001/2000 4476 181.4 4.1 

2006/2005 8185 395.9 4.8 

2011/2010 21152 2379 11.2 

2012/2011 13617 1654 12.11 

  548 5770.2 المتوسط

وزارة الصناعة جدول من حتاب الباحثة إعتمادًا على يرقام مصدري المصدر : ال     
  والتجارة الخارجية ، المجلس التصديري للصناعات الدوائية ، تقارير غير منشورة .

لصيدالنية الجااز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، صناعة الدوية والمتتحضرات ا -
 ، القاهرة ، يعداد مختلفة . بيانات غير منشورة والكيماويات الدوائية،

والصادرات من فترة يتضح من الجدول والشكل إختالف قيمة اإلنتاج 
يتوقف ذلك على حجم اإلنتاج وحجم اإلستاالك وإختالف  إلى يخري ، إذ
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صناعة الدوية نوعية المنتج . حيث تزايدت كمية الصادرات المصرية من 
م ، 2011/2012( عام مليون جنيه  1654  بلنت قيمتاا ) حت

نتاج ، ) مقابل % من إجمال  قيمة اإل 12.1ويسامت هذه القيمة بنحو 
% من إجمال  قيمة 2م ) 75/1976( عام  %  مليون جنيه1.75

% من سنة الساس ، 97194نتبة زيادة قدرها حوال  باإلنتاج ( يي 
وهذا يعنى ، خالل هذه الفترة  مليون جنيه 183.5وبمعدل زيادة سنوي 

؛ ويعزى ذلك من صناعة الدوية إتجاه عام نحو تزايد صادرات مصر وجود 
إلى إنتاج ينواع من الدواء تزيد عن حاجة التوق المحل  ، وفى نفس 

فضاًل عن دخول ريس ، الوقت يزداد اإلقبال علياا فى السواق الخارجية 
المال الخاص دائرة اإلنتاج  حيث يتع  يصحاب الشركات الخاصة إلى 

اإلنتاج لتحقيق يرباح تفوق نظيرتاا فى السواق  منميات تصدير ك
 المحلية . 

وقد بلغ معامل ارتباط الرتب بين االنتاج وصادرات الصناعات الدوائية 
والمتتحضرات الصيدالنية والكميائية الدوائية ومنتجات النباتات الطبية 

( وهوارتباط  0.97) ( ،  2011/2012 – 75/1976)  خالل الفترة
 موجب . قوى 
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صناعةًاألدويةً(ًتطورًقيمةًالصادراتًاملصريةًمن10ً)ًشكل

واملستحضراتًالصيدلنيةًوالكميائيةًالدوائيةًومنتجاتًالنباتاتً
ً(2011/2012ًً–75/1976ًالطبيةًخاللًالفرتةً)ً

تتمثل فى ينواع يما عن ينواع الدوية الت  يتم تصديرها للخارج فا  
يدوية يهماا ( 11( والشكل )10الجدول رقم ) متعددة كما يتضح من
% من اجمال  صادرات مصر 93.7وتمثل مخلوطة مكونة من منتجات 

، ويدوية معدة لالستعمال فى  2013من النواع المختلفه من الدوية عام 
، ويدوية غير مخلوطة ، ويدوية معدة ب العالجى يو الوقائى وغيرها الط

 .  و الوقائ  وغيرهالإلستعمال فى الطب العالج  ي
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ًً(ًتطورًصادراتًمصرًمنًاألنواعًاملختلفةًمنًاألدوية10جدولً)
ًمليونًدولرً(ًالقيمة)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(2013ً–2010ًخاللًالفرتةً)

 2013 2012 2011 2010 أسم السلعة م

1 

أدوية أخر للطلب البشري ، عدا 

ماذكر ، مكونة من منتجات مخلوطة 

 وطة معدة لالسأو غير مخل
214.66 219.57 240.2 250.81 

2 

أدوية أخر للطلب البشري ، عدا 

ماذكر ، مكونة من مكونين أو أكثر 

 مخلوطة فيما بينها لالستعمال

2.76 2.59 11.66 11.45 

3 

أدوية تحتوى على فتيامينات أو 

  29منتجات أخر مذكورة فى البند 

 مهيأة بمقادير 36
0.23 0.9 0.95 0.45 

4 

أدوية معدة لألستعمال فى الطب 

العالجي أو الوقائي ، تحتوي على 

 مضادات حيوية أخر ، مهيأة
0.12 0.2 1.58 1.14 

5 

أدوية غير مهيأة فى مقادير معايرة 

أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع 

 بالتجزئة تحتو
0.51 0.77 0.67 0.21 

6 

أدوية غير مهيأة فى مقادير معايرة 

فى أغلفة معدة للبيع  أو بأشكال أو

 بالتجزئة تحتوى علي
9.44 1.55 0.87 1.02 

7 

أدوية لمنع الحمل ، أدوية األورام 

وزراعة األعضاء ، أدوية القلب 

 واألوعية الدموية
2.33 2.01 1.17 0.08 

8 

أدوية غير مهيأة فى مقادير معايرة 

أو بأشكال أو فى أغلفة معدة للبيع 

 بالتجزئة تحتوى علي
0 0 0 0.14 

9 
ادوية لمنع الحمل ، ادوية االورام 

وزراعة االعضاء ، ادوية القلب 

 واألوعية الدموية ، أ
0 0 0 0.18 

10 
ادوية معدة االستعمال فى الطب العالجي أو 

الوقائي ، تحتوى على بنسيلينات أو على 

 مشت
0.48 0.98 2.5 1.28 
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11 

أدوية غير مهيأة فى مقادير معايرة 

في أغلفة معدة للبيع أو بأشكال أو 

 بالتجزئة تحتو
0.35 0.13 0 0 

12 

أدوية تحتوى على هرمونات أخرى 

بإستثناء أنسولين وهرمونات 

 القشرة فوق الكلوية ، ولك
0 0.04 0.02 0.1 

13 

أدوية تحتوى علي أشباه قلويات أو 

مشتقاتها ، ولكن التحتوى علي 

 هرمونات أو منتجات أخر
0 0 0.08 0.05 

14 

ة غير مهيأة فى مقادير معايرة أدوي

أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع 

 بالتجزئة تحتو
0.33 0.03 0.04 0.31 

15 

أدوية تحتوى علي أنسولين ولكن 

التحتوى على مضادات حيوية مهيأة 

 بمقادير معايرة
0.22 0 0.01 0.29 

16 

أدوية تحتوى على هرمونات القشرة 

ها فوق الكلوية ، مشتقاتها ونظائر

 البنيوية ولكن ال
0 0 0 0.03 

 267.72 259.75 228.77 231.43 إجمالي السلع المختارة

المصدر : وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، قطاع نقطة التجارة الدولية بيانات غير 
 . 2014، سبتمبر ( القاهرة 2014 -2010منشورة )
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ً
ً

ً

ً
ً

ًألنواعًاملختلفةًمنًاألدويةًمنًاًصادراتًمصر(ًتطورًإمجاىل11ًشكلً)
ً(2013ً–2010ًخاللًالفرتةً)

ًً-التوزيعًاجلغرايفًلصادراتًاألدويةًاملصريةًً:ً-ب
إال ين يكبر  تصدر الدوية المصرية إلى يسواق عديدة ومتنوعة ،

نتبة من الصادرات المصرية تتركز فى عدد قليل من الدول يو التكتالت 
وإقتصارها على ، رات بالتركز الجنراف  ولذلك تتميز الصاد، اإلقتصادية 

 الدول العربية وبعض الدول الفريقية . 

والجدير بالذكر ين تصدير الدواء قد تم من خالل دراسة السواق 
لمعرفة إحتياجات هذه الدول من الدواء المصري وخاصة الدول ، الخارجية 
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تحتاج ال ة فاى يما الدول الوروبية والمريكي، العربية والدول الفريقية 
إلى الدوية المصرية بقدر حاجتاا من النباتات يو المحاصيل الطبية 

 ( .12والشكل رقم ) (11رقم )كما يوضحة الجدول ، والعطرية 

ات الدوية المصرية لصادر الجدول والشكل التوزيع الجنراف  يوضح 
  -ت  :حيث يتبين اال 

مليون  267.71ية بلغ إجمال  قيمة الصادرات المصرية من الدو  -
بنتبة زيادة  2010مليون دوالر عام  231.44مقابل  2013دوالر عام 

15.6 . % 

% من صادرات الدوية 52.4تركز نحو  2010خالل عام   -
المصرية فى خمس دول فقط ) اليمن ، رومانيا ، العراق ، التودان ، 

، الر ( مليون دو  121.4حيث بلنت قيمتاا )المملكة العربية التعودية ( 
،  المصريةوتعتبر كل من اليمن ورومانيا يهم السواق المتتوردة لألدوية 

من % 13مليون دوالر بنتبة  30.2وقد بلنت قيمة الصادرات إلى اليمن 
إجمال  قيمة صادرات الدوية المصرية ، كما بلنت قيمة الصادرات إلى 

صادرات % من إجمال  قيمة 10.9دوالر بنتبة  مليون  25.39رومانيا 
% من قيمة 23.9نحو بستأثرت دولتان فقط ، يي ا المصريةالدوية 

 م . 2010صادرات مصر من الدوية عام 

تصدرت كل من ) العراق ، اليمن ، التعودية ،  2011وفى عام  -
المصرية بقيمة ) التودان ، رومانيا ( دول العالم المتتوردة لألدوية 

من إجمال  قيمة صادرات % 55.3( ، بنتبة  مليون جنيه 126.5
حيث واليمن يهم السواق المتتوردة  الدوية المصرية ، وتعتبر العراق

مليون دوالر بنتبة  29.2بلنت قيمة الصادارت إلى العراق حوال  
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% من إجمال  قيمة صادرات الدوية المصرية ، يما اليمن بنتبة 12.7
، وقد شكلت  مليون دوالر( من إجمال  قيمة الصادرات %26.4 )11.5

من قيمة صادرات الدوية المصرية عام  % 24.2العراق واليمن نحو 
 م .2011

% من قيمة صادرات 55.7تركزت نحو  2012بينما فى عام  -
كل من ) اليمن ، العراق ، المملكة العربية التعودية  إل الدوية المصرية 

ويعتبر كل مليون دوالر،144.9، التودان ، رومانيا ( بلنت قيمتاا نحو 
وقد بلنت قيمة  ،من اليمن والعراق يهم الدول المتتوردة للدواء المصري 

% 14.5مليون دوالر ( ، بنتبة  37.91صادرات الدوية إلى اليمن ) 
 من

(ًالتوزيعًاجلغرايفًلصادراتًاألدويةًاملصريةًخالل11ًجدولً)
ًالقيمةً)ًمليونًدولر(ًًًًًًًًًًًًًً(2013ًً–2010ًالفرتةً)ً

 2013عام  2012عام  2011عام  2010عام  دولةال

 42.47 37.91 26.4 30.22 اليمن

 41.35 37.9 29.2 24.29 العراق

 29.09 25.63 25.1 20.11 السعودية

 11.51 12.66 8.9 9.14 باكستان

 3.78 5.07 7.1 8.01 الهند

 4.39 5.44 4.3 5.25 اإلمارات

 3.14 3.54 2.7 10.72 كازاخستان

 3.32 3.5 3.9 4.05 ناألرد

 4.73 3.71 2.6 2.23 لبنان

 1.42 6 3.4 0.34 أذرببيجان

 1.99 2.73 2.1 2.05 الصين

 1.82 1.63 1 1.22 بنجالديش

 1.61 1.49 1.3 1.17 الكويت

 1.56 1.49 0.9 1.27 قطر
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 1.41 1.07 1.3 1.65 عمان

 0.37 0.38 1.7 0.54 أفغانستان

 0 0.5 0 0.03 طاجيكستان

 153.96 150.65 121.9 122.29 آسيا

 16.3 19.07 20.7 25.39 رومانيا

 16.05 11.7 12.7 8.93 تركيا

 1.67 1.7 2.6 1.39 بلغاريا

 1.49 1.46 2.3 1.65 المملكة المتحدة

 0.01 3.2 1.4 2.81 أوكرانيا

 0.28 0.28 0.2 6 هولندا

 0.11 2.33 2 2.34 بلجيكا

 1.97 1.26 0.9 0.43 فرنسا

 1.54 1.14 0.5 0.45 سويسرا

 0 0 1.8 0 بولندا

 39.42 42.14 45.1 49.39 أوربا

 29.36 24.41 25.1 21.4 السودان

 15.49 11.21 4.5 9.44 ليبيا

 4.05 2.86 4 1.89 الصومال

 2.91 3.18 3.2 2.54 كينيا

 3.05 1.49 1.6 2.15 السنغال

 2.35 3.43 4.4 1.28 أريتريا

 2.29 2.9 3 2.63 نيجريا

 2.1 2.28 1.8 1.56 أثيوبيا

 0.96 1.11 1.3 0.46 تنزانيا

 52.87 52.87 48.9 43.35 أفريقيا

 0.02 0.21 0 1.41 غير مبين

 255.96 245.87 215.87 216.44 إجمالي الدول

 267.71 259.74 228.77 231.44 إجمالى الصادراات

قطاع نقطة التجارة الدولية ، بيانات غير منشورة ، المصدر : وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 
 م .2014م ، القاهرة ، نوفمبر 2013 – 2010
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ً
ً
ً
ً

(ًالتوزيعًاجلغرايفًلصادراتًاألدويةًاملصريةًخالل12ًشكلً)
ً(2013ًً–2010ًالفرتةً)ً

بلنت قيمة الصادرات إلى العراق إجمال  قيمة صادرات الدوية ، كما 
% من إجمال  قيمة صادرات 14.5بنتبة ، ن دوالر ( مليو 37.90)
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% من قيمة 29بنحو  االدوية المصرية ، يي ين اليمن والعراق استأثرت
 م 2012درات مصر من الدوية عام صا

من قيمة صادرات الدوية % 59.2تركزت نحو  2013خالل عام  -
،  (رومانيااليمن ، العراق ، التودان ، التعودية ، )المصرية فى كاًل من 

مليون دوالر ، وتعتبر ييضًا اليمن  158.6وقد بلنت قيمتاا حوال  
والعراق يهم السواق المتتوردة لألدوية المصرية حيث بلنت واردات اليمن 

قيمة صادرات % من إجمال  15.8مليون دوالر ( بنتبة  42.47) 
 41.35 فقد بلنت قيمة وارداتاا من مصر )الدوية المصرية ، يما العراق 
المصرية ،  الدويةمن قيمة صادرات % 15.4مليون دوالر ( يي بنتبة 

% من قيمة صادرات مصر من الدوية 31.2ما يمثل  معاً  استأثرناحيث 
 م . 2013عام 

تتتأثر بنالبية الدول العربية تكاد  نيتضح من الجدول التابق يكما 
 122.97ن ) مصادرات الدواء المصري ، حيث تزايدت قيمة الصادرات 

،  2013( عام مليون دوالر 160.83إلى ) 2010عام مليون دوالر ( 
من % 60 -% 53رواح بين ت% ، يي بنتبة ت30.8يي بنتبة زيادة 

-2010دول العالم بين عام  قيمة الصادرات المصرية من الدواء إلى 
عن كثير من  إلى تقدم صناعة الدواء فى مصرويرجع ذلك ؛  2013

ضافة إلى العالقات التياسية الطيبة بين مصر والدول ة ، باالالدول العربي
 بيناماالتى تربط وتنوع وسائل النقل من مصر وقرباا المكان  العربية ، 
الدول ، وييضًا  وتلكواإلتفاقيات التجارية التى تربط مصر ، وتوفرها 

إنخفاض يسعار الدواء المصري عن نظيرتاا المتتوردة من الدول الخري 
. 
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تتتحوذ يربع دول عربية على يكثر من نصف قيمة الصادرات و 
ق ، وهى ) اليمن ، العرا 2013عام المصرية من الدواء إلى الدول العربية 
 142.2الدول ماقيمته  ستوردت هذه، التعودية ، التودان ( ، وقد ا

إلى  مصرال  قيمة صادرات م% من إج53.1مليون دوالر بما يعادل 
ويرجع ذلك إل  تناقص قيمة صادرات الدواء إلى ؛ ام العالم فى نفس الع

% عام 8.7م لتصل إلى 2010% عام 16.2الدول الوربية من 
وتعتبر قارة  ، الدواءعلى خامات يكاد يقتصر التصدير م ، حيث 2013

 .للدواء تصديرًا يوروبا يكبر قارات العالم 

ت يبواباا يما الدول الفريقية فتعد من السواق الجديدة التى فتح
، وتعد سوقًا خر آللدواء المصري ، وتزايد يهمية هذه السواق عامًا بعد 

، وهذا ما يدي إلى زيادة نتبة الصادرات عدًا يمام الدوية المصرية او 
% عام 17.5، لتصل إلى  2010% عام 14.6المصرية من الدواء من 

حوال   الصادرات المصرية من الدواء إلى يفريقيام ، حيث سجلت 2013
،  2007% عن عام 138بزيادة قدرها  2008مليون دوالر عام  42

( 12، كما يتضح من الجدول رقم ) 2000% عن عام 363وبنتبة 
  .( 13والشكل )
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ًصناعةًالدواء(ًصادراتًمصرًإىلًأفريقياًمن12ًجدولًرقمً)
ًالقيمةًألفًدولرً(ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًمً(2008ً–2000ًخاللًالفرتةً)ً

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 نالبيا

 40584 16607 12848 10450 7714 8650 9651 9651 8320 أدوية مخلوطة ومهيأة للبيع بالتجزئة

 820 421 186 316 245 219 338 259 153 حشو وشاش وأربطة لألستعمال الطبي

 394 365 444 954 1510 1957 1417 1336 571 أدوية غير مخلوطة وغير مهيأة للبيع بالتجزئة

 166 261 535 1829 1085 649 713 28 11 أمصال ودم بشري وحيواسني معد لألستعمال الطبي

 0 3 25 7 20 34 3 2 6 محضرات صيدلة أخري

 41964 17658 14038 13556 10573 11509 12124 9929 9059 جملة صادرات مصر إلى أفريقيا

5 - 22 10  معدل النمو%  - 8  28 4 26 138 

                                                                                 المصدر :

OrgWWW.(UN.COMTRADE)      -  

- WWW.UNCtad.org 

- WWW.imf.org 

وتجدر اإلشارة إلى ين نتبة صادرات مصر من الصناعات الدوائية 
والمتتلزمات الطبية إلى يفريقيا من جملة صادرات مصر من هذه التلعة 

% 19مقابل  2008% عام 25بلنت  ،(مليون دوالر 170إلى العالم )
% 17.5ت بلن 2013وف  عام مليون دوالر (  93) العالم  2007عام 

 ( مليون دوالر 267.7من جملة صادرات مصر من الدواء إلى العالم )

http://www.(un.comtrade)/
http://www.unctad.org/
http://www.imf.org/
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التى ( إلى يهم الدول الفريقية 14( والشكل )13ويشير الجدول رقم )
والت  يمكن تصدير الدواء  .لطبية من العالم اتتتورد الدواء والمتتلزمات 

 المصرى إلياا .

ما  2008دولة متتوردة للدواء خالل عام  20وقد مثلت واردات 
% من جملة واردات قارة 81بنتبة  يي، مليار دوالر  4.9قيمته نحو

مليار دوالر خالل نفس الفترة ، يما نتبة صادرات  6البالنة ، فريقيا ي
ن الدواء فإناا ضئيلة ، حيث بلنت نتبة واردات يفريقيا مصر إلى يفريقيا م

% و 0.2نحو  2008و  2007من مصر من جملة وارداتاا خالل عام  
نخفاض صادرات مصر من % على الترتيب ، وهذا يوضح مدي إ0.7

فريقيا ، فى الوقت الذي تتتورد فيه الدول الفريقية معظم الدواء إلى ي
يأت  ، مليار دوالر ( 6)         ت  تبلغ نحو وال، حتياجاتاا من الدواء ا

تحاد الورب  ، والاند والواليات المتحدة % مناا من دول اال  80يكثر من 
 .المريكية 

فى دول يفريقيا امكانيات يمكن ين تجد صناعة الدواء المصري و 
ضوء قيمة واردتاا من الدواء وييضًا ممكن ين تمثل للتصدير وذلك عل  

صناعة الدواء فى هذه الدول ، باإلضافة إلى  لتأخرقبلية نظرًا يسواقًا متت
وهذا يتتلزم من مصر ، تزايد عدد سكاناا ، ورخص الدواء المصري 

 تضافر الجاود لوضع خطة تتويقية للدواء المصري فى يفريقيا . 
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األفريقيةًالتيًميكنًتصديرًالدواءًًالدول(ًأهم13ًجدولًرقمً)
ًالقيمةًمليونًدولرً()ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاملصريًإليها

 معدل النمو % 2008 2007 الدولة م

 6 1567 1474 جنوب أفريقيا 1

 20 386 320 المغرب 2

 18 374 317 تونس 3

 30 289 222 كينيا 4

 40 241 172 أوغندا 5

 28 227 177 كوت ديفوار 6

 -74 215 812 السودان 7

 -1 213 216 أثيوبيا 8

 -21 180 229 رياينيج 9

 119 159 73 زامبيا 10

 10 142 129 السنغال 11

 -3 136 140 مالي 12

 58 119 75 النيجر 13

 17 117 100 ناميبيا 14

 42 113 79 غانا 15

 13 - 95 110 بتسوانا 16

 11 95 85 مالوى 17

 20 84 70 موريشيوس 18

 32 67 51 مدغشقر 19

 10 61 53 موزمبيق 20
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  0.5- 4879 4903 جملة واردات الدول المختارة

 16 - 600 7182 جملة واردات أفريقيا

 - 81 68 نسبة الدول المختارة / جملة أفريقيا

 138 42 18 صادرات مصر إلى أفريقيا

 - 0.7 0.2 نسبة صادرات مصر / واردات أفريقيا %

- WWW.(UN.COMTRADE). Org                                                            

 المصدر :

- WWW.UNCtad.org 

- WWW.imf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.(un.comtrade)/
http://www.unctad.org/
http://www.imf.org/
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منًاألدويةًخاللًارداتًأهمًالدولًاألفريقيةًقيمةًو(14ًشكلً)
ًم2008ًً-2007ًعامىً
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سادساااً : واردات مصاار ماان الاادواء والمسااتلزمات 

 الطبية . 

ًتطورًقيمةًالوارداتًً-1
تقوم شركات إنتاج الدواء فى مصر بإنتاج العديد من النواع المختلفة 

% من اإلستاالك 93من الدوية والمتتلزمات الطبية ، بما ينط  نحو 
وتتركز فى ، الباقية يتم تنطيتاا عن طريق اإلستيراد  ، والنتبة(1)المحل  

حبوب منع ،يدوية الورام ، ويدوية يمراض القلب ، يدوية ضعف المناعة 
 (.15والشكل )( 14)الحمل وغيرها ، كما هو موضح فى الجدول 

                                                 

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، الايئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات ،  (1)
تقرير التجارة الخارجية المصرية غير البترولية ، تقارير غير منشورة ، متتودع 

 م . 2014ت التجارة الخارجية ، القاهرة ، يكتوبر بيانا
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وارداتًمصرًمنًاألنواعًاملختلفةًمنًقيمةًتطورً(14ًجدولً)
ًباملليونًدولرًاألدوية

ً)ًالقيمةًمليونًدولرً(ًًًًًًًًًًًمً(2013ً–2010ًفرتةً)ًخاللًال
 2013 2012 2011 2010 إسم الالعة

ادوية لمنع الحمل ، ادوية 

االورام وزراعة االعضاء ، 

ادوية القلب واألوعية الدموية 

 ، أ

659.78 835.13 1068.24 1099.63 

أدوية أخر للطلب البشري ، 

عدا ماذكر ، مكوسنة من 

لوطة أو غير منتجات مخ

 مخلوطة معدة لالس 

111.71 141.73 189.65 229.69 

ادوية معدة االستعمال فى 

الطب العالجي أو الوقائي ، 

تحتوى على بنايلينات أو 

 على مشت 

26.23 70.12 62..14 79.75 

أدوية تحتوى علي أشباه 

قلويات أو مشتقاتها ، ولكن 

التحتوى علي هرموسنات أو 

 منتجات أخر 

25.03 33.29 44.85 53.29 

أدوية معدة لألستعمال فى 

الطب العالجي أو الوقائي ، 

تحتوي على مضادات حيوية 

 أخر ، مهيأة 

7.46 13.01 14.78 21.47 

أدوية تحتوى علي أسناولين 

ولكن التحتوى على مضادات 

 حيوية مهيأة بمقادير معايرة 

 

7.14 8.65 17.5 9.88 

أدوية أخر للطلب البشري ، 

ماذكر ، مكوسنة من عدا 

مكوسنين أو أكثر مخلوطة فيما 

6.81 7.99 11.21 11.76 
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 بينها لالستعمال 

أدوية تحتوى على فتيامينات 

أو منتجات أخر مذكورة فى 

 مهيأة بمقادير  36  29البند 
3.98 5.3 8.59 6.5 

أدوية تحتوى على هرموسنات 

أخرى بإستثناء أسناولين 

وهرموسنات القشرة فوق 

 ولك الكلوية ،

5 5.34 8.59 6.53 

أدوية غير مهيأة فى مقادير 

معايرة أو بأشكال أو فى 

أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

 تحتو

6.74 0.46 1.45 0.9 

أدوية تحتوى على هرموسنات 

القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها 

 وسنظائرها البنيوية ولكن ال
2.29 0.72 1.35 1 

أدوية غير مهيأة فى مقادير 

بأشكال أو فى  معايرة أو

أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

 تحتوى علي

0.08 0.03 0 0 

أدوية غير مهيأة فى مقادير 

معايرة أو بأشكال أو في 

أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

 تحتو 

0 0.02 0 0.42 

أدوية غير مهيأة فى مقادير 

معايرة أو بأشكال أو فى 

أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

 تحتوى علي

 

0.56 0.34 0.3 0.42 

أدوية غير مهيأة فى مقادير 

معايرة أو بأشكال أو في 

أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

 تحتو 

0.05 0 0 0.11 

 1.08 0.48 1.16 2.6ادوية لمنع الحمل ، ادوية 
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االورام وزراعة االعضاء ، 

ادوية القلب واألوعية الدموية 

 ، أ

 1522.16 1429.13 1123.29 865.46 اجمالي الالع المختارة

 1522.16 1429.14 1123.28 865.46 إجمالي صادرات

ر منشورة المصدر:وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، قطاع نقطة التجارة الدولية بيانات غي
 .2014،  ( القاهرة2013 -2010)
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(ًتطورًإمجاىلًوارداتًمصرًمنًاألنواعًاملختلفةًمن15ًشكلً)
ً(م2013ً–2010ًاألدويةًخاللًالفرتةً)

( تطور قيمة واردات مصر من 16( والشكل )15ويوضح الجدول رقم )
 الدواء والمتتلزمات الطبية . 
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املصريةًمنًاألدويةً(ًتطورًقيمةًالواردات15ًجدولً)
ستهالكًخاللًالفرتةًاسهامهاًفىًالواملستلزماتًالطبيةًونسبً

ً(75/1976/2011/2012ً)ً

 مليون جنية() الواردات مليون جنية() اإلستهالك السنة
 من% 

 اإلستهالك

1976/75 112 18 16 

1981/80 293 49.4 16.9 

1986/85 778 161.3 20.7 

1991/90 1767 178.6 10 

1996/95 2890 544.3 18.7 

2001/2000 5372 1141.2 21 

2006/2005 10138 2325.9 22.9 

2011/2010 31203 9557 30.6 

2012/2011 23453 11879 50.6 

 الجدول والنتب من حتاب الباحثة إعتمادًا على يرقام مصدرها  -المصدر : 

الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، صناعة الدوية والمتتحضرات الصيدالنية  -
 والكيماويات الدوائية ، بيانات غير منشورة ، القاهرة ، يعداد مختلفة . 

، المجلس التصديري للصناعات الدوائية ، بيانات  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية -
 غير منشورة ، القاهرة ، يعداد مختلفة .
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(ًتطورًقيمةًالوارداتًاملصريةًمنًاألدوية16ًشكلً)

ستهالكًخاللًالفرتةً)ًالواملستلزماتًالطبيةًو
75/1976/2011/2012ً)ً

   -من الجدول والشكل  يتضح ما يأت  :

 18من حوال  ردات مصر من الدوية المتتوردة رتفعت قيمة واا
يي  2011/2012عام  مليون جنيه 1187إلى  1975مليون جنيه عام 

% من سنة الساس ، يو بمعدل زيادة سنوي يقدر 65894بنتبة زيادة 
ويرجع ذلك إلى  سنويًا خالل نفس الفترة ؛ يون جنيهمل 1318حوال  

نتيجة التقدم الصح  ونشر ، وية وزيادة الطلب على الد،  زيادة التكان
إرتفاع يسعار باإلضافة إلى مختلف مناطق مصر ،  فىالخدمات الصحية 
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الدواء عالميًا حيث ين نوعية الدواء المتتورد يحتاج إلى متتلزمات 
باإلضافة إل  تطبيق إتفاقية حقوق ، يصعب توفيرها ، تكنولوجيا عالية 

 ،) الجات (  منظمة التجارة العالميةالملكية الفكرية المنبثقة عن إتفاقية 
الت  تتتادف تحرير التجارة الدولية ، وزيادة التبادل التجاري بين دول 

 العالم . 

ًً-التوزيعًاجلغرايفًلوارداتًاألدويةًاملصريةً:ً-2
وباذا ، الدولة إلى تنويع المصادر الجنرافية للواردات المصرية تادف 

يث ال تقتصر معاملة مصر التجارية بح، قتصادي يتم تحقيق الحياد اال
، وتتأثر بتياستاا ، على مجموعة محددة من الدول فتخضع لنفوذها 

 ، وبلنتوترتبط باا ، ويال تحتكر جاة معينة تصدير الدوية إلى مصر 
% من إجمال  2.7الواردات المصرية من الدوية والمتتلزمات الطبية 

 .  (1)(  مليون جنيه 441936)  2012الل عام الواردات المصرية خ

( التوزيع الجنراف  لواردات 17( والشكل )16ويوضح الجدول رقم )
 – 2010قتصادية خالل الفترة )دوية المصرية من يهم التكتالت االال

  -حيث يتبين مايلى :( م2013

% من قيمة واردات الدوية فى 69.6، تركزت نحو  2010عام  -
يرلندا ( و تحدة ، يفرنتا ، الواليات المخمتة دول ) سويترا ، يلمانيا ، 

مليون دوالر ، وتحتل سويترا المركز الول بنتبة  603.1بلنت قيمتاا 
% من إجمال  قيمة واردات الدواء ؛ ويعزى ذلك إلى سياسة الحياد 23.6

                                                 

الجااز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة التنوية للتجارة الخارجية  (1)
 م . 2014، بيانات غير منشورة ، القاهرة ، ديتمبر  2013
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الت  تتبعاا سويترًا ، باإلضافة إلى التقدم الذي شادته صناعة الدواء 
( 2010ب من خمس قيمة واردات الدواء عام )فياا ، إذ يسامت بما يقر 

الواليات  ، ثم% 12% ، ثم فرنتا 18.3يلياا فى الترتيب يلمانيا بنتبة 
ويتفق هذا مع يهمية هذه ، % 6.1% ، ويخيرًا ييرلندا بنتبة 9.6المتحدة 

نظرًا إلمتالكاا غالبية شركات إنتاج الدواء ، الدول فى صناعة الدواء 
 إلى إمتالكاا لألساليب التكنولوجية الحديثة.الكبري ، باإلضافة 

(ًالتوزيعًاجلغرايفًلوارداتًمصرًمنًاألدويةًخالل16ًجدولً)
ً(ًمليونًدولرالقيمةً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمً(2013ً–2010ًالفرتةً)ً
 2013عام  2012عام  2011عام  2010عام  الدولة

 55.76 44.45 35.7 23.25 السعودية

 27.08 35.33 25.7 20.77 اإلمارات

 8.8 7.35 4.4 11.84 الصين

 6.65 7.55 9 9.31 الهند

 8.63 2.38 5.6 11.26 األردن

 6.56 3.76 2 2.86 اليابان

 1.53 4.39 2.1 6.09 كوريا الجنوبية

 0 0 0.2 0.66 كوريا الشمالية

 0 0 0 0.29 تايالندا

 0.04 0.14 0 0.24 سوريا

 115.05 105.35 84.7 86.57 آسيا

 748.24 556.96 305.3 158.7 المانيا

 254.4 281.6 319.3 204.39 سويسرا

 122.12 129.85 85.9 103 فرنسا

 52.96 83.55 64.8 47.83 الدنمارك

 35.1 42.67 60.1 26.67 المملكة المتحدة

 43.36 67.96 53 27.97 بلجيكا
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 23.77 30.32 29.8 24.2 ايطاليا

 3.74 10.65 15.5 53.24 إيرلندا

 11.43 12.42 10.2 17.51 هولندا

 16.32 13.59 8 9.15 النمسا

 10.78 7.56 5.3 4.9 اسبانيا

 1.88 1.57 2 1.97 السويد

 1.1 0.24 2 3.16 فلندا

 1.72 2.12 0.7 1.22 تركيا

 0.63 0.43 0.5 0.95 بولندا

 0.33 0.86 0 0.06 بلغاريا

 0.01 0.03 0.3 0.57 النرويج

 0 0.13 0 0.65 ياأوكرن

 0.2 0 0 0.02 اليونان

 1328.09 1242.51 962.7 686.16 أوربا

 0.6 0 0.6 3.34 البرازيل

 0 2.11 0 0.06 المكسيك

 0.6 2.11 0.6 3.4 أمريكا الجنوبية

 71.7 71.54 71.1 83.89 أمريكا

 0.76 7.03 2.5 0.66 كندا

 72.46 78.57 73.6 84.55 أمريكا الشمالية

 0 0 0.3 0 ياليب

 0 0 0.3 0 أفريقيا

 4.93 0.04 0.5 0.77 أستراليا

 0 0 0.1 0.3 غير مبين

 1521.13 1428.61 1122.45 863.98 إجمالى الدول

 1522.16 1429.14 1123.28 865.46 إجمالي واردات

منشورة ،  قطاع نقطة التجارة الدولية ، بيانات غير ، المصدر : وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
 . 2014سبتمبر القاهرة ، 
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(ًالتوزيعًاجلغرايفًلوارداتًاألدويةًاملصريةًخالل17ًشكلً)
ً(ًم2013ًً–2010ًالفرتةً)ً

المملكة العربية التعودية من يهم السواق العربية الت  وتعتبر  -
وذلك ، % من إجمال  قيمة الواردات 2.6تتتورد مناا مصر الدواء بنتبة 

إلى الت  تربطاا بمصر ، باإلضافة  المتميزةاإلقتصادية والتاسية القات للع
والت  على يساساا يتم تصدير الدواء مقابل صفقات ، اإلتفاقيات التجارية 

ومن خالل المقابالت الشخصية التى قامت ، متكافئة من التلع الخري 
خام لبعض شركة فاركو ينه يتم معالجة المادة الباا الباحثة  يشار مدير 
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الدوية الاامة مثل يدوية الكبد فى معامل البدرج  فى المملكة العربية 
 التعودية . 

، لواردات من يسواق كل من ) سويتراتركزت ا 2011بينما فى عام  -
وقد يسامت ، رك ( ايلمانيا ، فرنتا ، الواليات المتحدة المريكية ، الدنم

الدواء ، حيث بلنت قيمتاا  % من إجمال  قيمة الواردات من75.3بنتبة 
ييضًا سويترًا المركز الول بنتبة وقد يحتلت  ،مليون دوالر (  846.4) 

% من إجمال  قيمة الواردات من الدواء ، ويحتلت يلمانيا المركز 28.4
% ، ثم الواليات المتحدة 7.6% ، تلياا فرنتا بنتبة 27.1الثان  بنتبة 

 % . 5.7بنتبة الدنمارك و % ، 6.3المريكية بنتبة 
ومازالت المملكة العربية التعودية يهم السواق العربية الت  تتتورد  -

 .% من إجمال  قيمة واردات الدواء 3.1مناا مصر الدواء بنتبة 

كانت كل من ) يلمانيا ، سويترا ، فرنتا ،  2012وخالل عام 
صرية من ( يهم السواق للوردات المات المتحدة المريكية ، الدنماركالوالي

% من 78.6مليون دوالر بنتبة  1.124الدواء حيث بلنت قيمتاا 
إجمال  قيمة واردات مصر من الدواء ، تأت  يلمانيا على قائمة الدول 

 % تقريبًا . 38.9الوربية فى تصدير الدواء إلى مصر بنتبة 

 % .19.7سويترا المركز الثانى حيث يسامت بنتبة  -

 % . 9ث بنتبة فرنتا تحتل المركز الثال -

 % . 5.8الدنمارك المركز الرابع بنتبة  -

% من إجمال  5ويخيرًا تحتل الواليات المتحدة المركز الخامس بنتبة 
 قيمة واردات مصر من الدواء . 
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يهم السواق العربية  ه ييضاً وتعتبر ييضًا المملكة العربية التعودي
 .% من إجمال  قيمة واردات مصر من الدواء 3.1بنتبة 

سويترا  –من ) يلمانيا  2013عام تركزت واردات مصر من الدواء  -
حيث بلنت قيمتاا ، الدنمارك (  –الواليات المتحدة المريكية  –فرنتا  –

% من إجمال  قيمة الواردات من 82.1، بنتبة مليون دوالر  1.249
% وتحتل 49.1يلمانيا على قائمة الدول الوربية بنتبة الدواء ، تأت  

 % . 16.7يترا المركز الثان  بنتبة سو 

الواليات المتحدة ثم % ، 8المركز الثالث ، بنتبة فرنتا وتشنل  -
% ، وتحتل الدنمارك المركز الخامس 4المريكية المركز الرابع بنتبة 

 .% من إجمال  قيمة واردات مصر من الدواء 3.4بنتبة 

العربية فى  وتأت  المملكة العربية التعودية على قائمة الدول -
% تقريبًا من إجمال  قيمة واردات 3.6تصدير الدواء إلى مصر بنتبة 

 . م  2013عام مصر من الدواء 

يتبين مما سبق ين الدول الوربية لاا مكان الصدارة فى تصدير الدواء 
% من إجمال  قيمة واردات مصر من 87نتبة تمثل  ثحيإلى مصر 

% 6مرتبة الثانية حيث يسامت بنتبة الدواء ، وتأت  الدول العربية فى ال
% من إجمال  4.7، وتحتل دول يمريكا الشمالية المرتبة الثالثة بنتبة 

معن  ذلك ين واردات مصر ،  2013قيمة واردات مصر من الدواء عام 
 فى دول اوروبا . مناا من الدواء تركزت فى نتبة كبيرة 

يسس القياس ويعد إستخدام مؤشر التركز الجنراف  للواردات من 
دة المامة فى الجنرافيا القتصادية لمعرفة مدي إرتباط يو إعتماد يي وح
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اا التجاريين ، ومعرفة درجة تأثرها سياسية على عدد محدود من شركائ
بالوردات من بعض الدول الت  تتتورد مناا الدوية التى تحتاجاا ، 

يتضح من تطبيق و ( 1)ويمكن حتاب هذا المؤشر بإستخدام المعادلة التالية 
 2013المعادلة التابقة ين مؤشر التركز الجنراف  للواردات المصرية عام 

% ( ، وهو دليل على ين قوة الدولة فى مجال التجارة الدولية 65.8بلغ ) 
وتتأثر ببعض اإلجراءات التى قد يتتخدماا يهم شريكين فى ، ضعيف 

 ، يلمانيا ( . ل الوربية ) سويترا وهما من الدوالتجارة الدولية 

هناك فجوة كبيرة بين واردات : تضح من خالل الدراسة التابقة ين وي
وبين ، من إستاالك الدواء فى مصر  كبيرةالدوية التى مازالت تمثل نتبة 

،  2011/2012جنية عام  مليار 2الصادرات التى لم تتجاوز قيمتاا 
 12يقرب من وفى حين ين الوادرات من الدواء قد يرتفعت لتصل إلى ما

( والشكل 17ة من خالل الجدول رقم )تيمكن مالحظ جنية ، وهو ما مليار
(18 . ) 

                                                 

 مؤشر التركز الجنراف  لواردات مصر =   (1)

×  قيمة الواردات من يهم شريكين
10
 وع قيمة الوارداتمجم 0

)*( وفيق محمد جمال الدين : التحليل الجنراف  للواردات العمانية ، المجلة الجنرافية 
،  2006والثالثون ، القاهرة ،  العربية ، العدد الثامن والربعون ، التنة الثامنة

 .  50ص
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(ًتطورًقيمةًالصادراتًوالوارداتًمنًالدواء17ًجدولًرقمً)
ًوتطورًالفجوةًالدوائيةًخاللًالفرتةً

ً(ًمليونًجنيه)ًالقيمةًًًًًًًًًًًًً(2011/2012ًً–80/1981ً)ً

 جوةالف الواردات الصادرات السنة

1981/80 3.5 49.4 45.9 

1991/90 69.3 178.6 1009.3 

2001/2000 181.4 1141.2 959.8 

2011/2010 2379 9557 7178 

2012/2011 1654 11879 10225 
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ً
ً
ً

منًالدواءًاملصريةً(ًتطورًقيمةًالصادراتًوالواردات18ًشكلً)
2011/2012ًً–80/1981ًخاللًالفرتةً)ًًًًًًوتطورًالفجوةًالدوائيةً

ً)ً
  -يتضح مايأت  : والشكلمن الجدول 

 2011/2012عام  مليون جنيه 1654نت قيمة الصادرات بل -
بلنت ، والت   80/1981% ( عن عام 47157بنتبة زيادة قدرها ) 

، فى المقابل تراجعت قيمة الصادرات المصرية  جنيهمليون  3.5قيمتاا 
بنتبة إنخفاض  2011/2012عام  جنيهمليون  1654من الدواء من 

، والت  بلنت قيمتاا  2010/2011% تقريبا عن عام 30قدرها 
جنيه مليون  11879مليون جينية فى حين بلنت قيمة الواردات  23079
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% ( عن عام 23946.5بنتبة زيادة قدرها )  2011/2012عام 
 .  مليون جنيه 49.4الت  بلنت قيمتاا  80/1981

ى الفجوة الدوائية كنتيجة طبيعية لتزايد الفترة تناقص ف شادت تلك -
% من حاجة 90الذى يصبح يكفى يكثر من  ،اإلنتاج المحل  فى الدواء

وترتب على ذلك ، ساام الدواء المتتورد إالتوق ، وتراجعت  نتبة 
م ، 80/1981عام  مليون جنيه 45.9من إنخفاض الفجوة الدوائية 

، فحقق نتبة  2011/2012عام  مليون جنيه 10225لتصل إلى 
 % خالل نفس الفترة .99.5قدرها إنخفاض 
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 سابعاً : مشكلات وتحديات صناعة الدواء 

العديد من  هيوضحت نتائج الدراسة الميدانية ين صناعة الدواء تواج
المشكالت تؤثر على عمل الشركات المصرية وتحد من قدرتاا على التوسع 

، وتتنوع هذه المشاكل دول العالم  ض، كما تفوق تطور صادراتاا لبع
تتمثل فيما ( ، تتويقية ، وإجرائية إنتاجية ، تتعيرية ) مابين مشكالت 

  -يل  :

ًاملشكالتًالتيًتواجهًصناعةًالدواءًً-أ
ركات % من إهتمامات ش46.4الدواء تمثل حوال  مشكلة تتعير  -1
خالف كبير بين  اينتج عنا الول  " التىوبذلك تحتل المرتبة ، الدوية 

رة الصحة ولجان فنية م التتعير من قبل وزاتوالدولة " ويكات الدوية شر 
من خالل توفير  ،للمواطن  المن الدوائمتخصصة بادف الحفاظ على 

هذه المادة المامة بأسعار مقبولة ، ويتم اإلعتماد على سياسة التتعير 
عالم التى اإلداري وفقًا لنظام اللجنة الفنية لمراقبة الدوية مثل معظم دول ال

 فى تحديد سعر مادة الدواء . التعتمد على قوى التوق 

باإلضافة ، ويتعر الدواء المنتج فى مصر على يساس تكلفة اإلنتاج 
وحق الموزع وحق الصيدل  ، وتبلغ نتب الرباح ما  ،إلى ربح المصنع

% للموزع ، يما 7% و 5% للمصنع ، ومابين 25% و 10يتراوح بين 
% ، يما الدواء 25% و 12ت له نتبة تتراوح بين الصيدل  فقد حدد

 % . 30 ةضاف إليه نتبيالمتتورد 

من وجاة نظر شركات الدواء كما تطرحاا فى جمود يسعار المشكلة و 
وعدم إرتفاعاا ، بينما ارتفع سعر الصرف بما يزيد عن  ،المحليةالدواء 
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إرتفاع ، وهذا يعن  % من التعر الذى تم على يساسة تتعير الدواء 70
جميع متتلزمات صناعة الدواء بما فياا المواد الخام والمكون الجنب  

ضافة إلى باال، ومتتلزمات مواد التعبئة والتنليف ، المتتورد من الخارج 
ضافية ، مما يشكل يعباء ا ()زيادة سعر الكارباء ومياه الشرب للمصانع

فى ، المصري وبالتال  على سعر المنتج ، على شركات صناعة الدوية 
شركات الدواء فى مأزق ،  مما جعلظل المنافتة فى السواق الخارجية . 

 نتاج .ما ين تتوقف عن اإل ين تنتج فتختر ، وإما فاى إ

الحكومة يسعار الدواء يو تترك  ترفعأن بالدواء  شركاتتنادى و 
التتعير لقوى التوق ومن واقع الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية 

لين فى نقابة الصيادلة ، وإدارة المتؤ يجرتاا الباحثة مع بعض التى 
 البحوث بالنرفة التجارية وغيرهم .

، م1985ر فى زيادة متتمرة منذ عام ين يسعار الدواء فى مصوجدت 
وقد شملت تلك الزيادة كل الدوية حتى تلك الضرورية للحياة ) فعلى سبيل 

% ، وزادت يسعار 42حموضة إرتفاع يسعار يدوية اإلنتفاخ والالمثال 
، % ( 34مينات زادت بنتبة تا% ، والفي40يدوية القلب والضنط بنتبة 

تشترى الكيماويات الدوائية من الشركات  كما ين معظم شركات الدوية ال
الصلية المنتجة لاا ، بل تشترياا من مصانع متواضعة فى ايطاليا والاند 

                                                 

(فعلى سبيل المثال ين فاتورة الكارباء التى سددها المصنع خالل الشار ال ) ماضى
يلف جنيه فقط  49يلف جنيه ، بعد زيادة سعر الكارباء مقارنة بـ 113يوليه بلنت 

. مقابلة مع عبد الفتاح يوسف ، كانت تدفع شاريًا مقابل كمية االستاالك نفتاا 
م 2014المدير العام لشركة ميفو الدولية  للصناعات الدوائية ، اإلسكندرية ، يناير 

. 
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، ولم تقوم بأى يعاا بأسعار مرتفعة وكندا بأسعار منخفضة ، ثم تعبئاا وتب
حدثة هو يناا من محاولة لتصنيع الكيماويات الدوائية ، والتطور الذى ت

وهو تطوير شكل  يادف إلى زيادة  حين آلخر تجرى تطويرًا على التعبئة،
يعل  سعر الدواء ، كما ين يسعار الدوية فى القطاع الخاص الستثمارى 

،  ()دول الخليج  بعض وييضاً ، الوروبية من مثيالتاا فى بعض الدول 
ومن مراجعة ميزانيات ثالث شركات كبري نشرت ميزانيتاا وجد يناا جميعًا 

أن ب% من ريس المال المتتثمر . علمًا 25حققت يرباح ال تقل عن 
شركات الدواء كثيرًا ما تخفى بعض الحقائق المامة فى ميزانياتاا التى 

ى ذلك ين شركات صناعة الدواء المنتجة للمحاليل تنشرها سنويًا والدليل عل
عاا للزجاجة ، وبي جنيه 11الطبية تقوم ببيعاا للتأمين الصح  بثمن 

 للزجاجة .  جنيه25يات بثمن لللصيد

ألدوية من قبل لللترويج  طائلةكما ين شركات الدوية تقوم بدفع مبالغ 
ات والندو ، مرات لإلعالن عن منتجاتاا عن طريق المؤت ،الدوية مندوين

لرحالت داخل البالد وا، ضافة إلى الادايا التى تدعوا الطباء لاا ، باال
 خم فنادق العالم . وخارجاا فى يف

حيث تبلغ نتبة ، إرتفاع قيمة الطاقة العاطلة لصناعة الدوية  -
مة الطاقة العاطلة % ) قي6.5الطاقة العاطلة إلى الطاقة المتاحة حوال  

 مليون جنيه 14558الطاقة المتاحة  ، قيمة يهمليون جن 941

                                                 

( جنيه لعدد  11ي اإلنتاج للقلب يتم  كارديتون ثمنه ( مثال ذلك ) دواء مصر
جنيه لعدد  13عشرين قرص ، والدواء الفرنس كوردارون وهو يماثلة يباع بتعر 

 قرص ( . 30
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نظام جيد للتتويق لتصريف هذا المتنج ، لعدم وجود  . م (2011/2012
  % . 12.9المرتبة الثانية بنتبة 

ستحواذ على ت العالمية لشراء شركات قائمة لالدخول بعض الشركا -
على التوق المحل  ، فعلى سبيل المثال شركة جالكتو العالمية تتتحوذ 

 % .12.7% من حجم التوق المحل  ، وتحتل المرتبة الثالثة بنتبة 9

تدن  إمكانيات ومخصصات البحث والتطوير ، وعدم وجود  -
البحوث الدوائية  وإطار لتحفيز، التحالفات البحثية والتتويقية والتجارية 

 %  11.6المرتبة الرابعة بنتبة 

اري مع العام واإلستثالمنافتة بين شركات القطاع الخاص والقطا -
بتبب تكرار المتتحضرات التى تنتجاا الشركات ، وتشابه خطوط اإلنتاج 

ستحواذ على نفس شرائح التوق دون االفى كل مناا ، وبالتال  التنافس 
على شرائح يخري ، وتركيز شركات القطاع الخاص على مزاحمة شركات 

عاد فى الوقت تواإلبالقطاع العام فى المجموعة الدوائية التى تنتجاا ، 
المرتبة وقد شنلت والت  اليزال يتم إستيرادها ، ، عن الدوية المامة  نفته

 % . 10.6الخامتة بنتبة 

اإلقتصار على التطور الفقى المتمثل فى زيادة عدد المصانع  -
لتنطية اإلستاالك المحل  ، واليزال المتئولون يفاخرون بالنتبة التى 

محدودية القيمة  يينى من جملة اإلستاالك ، متناسينطياا اإلنتاج المحل
ام على االعتماد شبه التالمضافة ) يي محدود الربحية ( ، وإستمرار 

ة ين صناعة الدواء فى اليابان يو قإستيراد التكنولوجيا ، وغير مدركين لحقي
% من اإلستاالك 70-40الوطنى بأكثر من التويد ال يشارك إنتاجاا 

 . المحل  
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والجدير ، ة عالية فى السواق العالمية بلصناعتاا الوطنية ينصبينما 
 إلى يوجاه 1970صري وصلت منذ عام بالذكر ين صناعة الدواء الم

تقدماا ، طبقًا للمؤشر المعمول به وهو تنطية اإلستاالك المحل  ، فبينما 
% عام 10زادت نتبة قيمة اإلنتاج المحل  من إجمال  اإلستاالك من 

% على مدي 72، يى بزيادة مقدارها  1970% عام 82 م إلى1952
 1995% منذ عام 93ثمانية عشر عامًا ، فإن هذه النتبة لم تزد على 

 – 1970على مدي خمتة وعشرين عامًا )  ،% فقط11يي بزيادة قدرها 
التى ، عتماد على التشكيل الدوائ  كأساس لتلك الصناعة ( ، واال 1995

" يكثر من كوناا  التقفيلت التجميع " يو هى يقرب إلى مفاوم صناعا
وية الحيوية ، فعل  ستحداث بعض الداو ، صناعة تعتمد على اإلبتكار 

% من الدوية المصنعة فى مصر تتم من خالل 40نجد ينسبيل المثال 
نتات فترة براءات إختراعاا . % مناا قد ا90يح يجنبية ، وحوالى تصار 

 . تقريبًا  5.8وتمثل المرتبة التادسة بنتبة 

ًاملشكالتًواملعوقاتًالىتًتواجهًتصديرًالدواءً.ًً-ب
وعدم وجود فراغات كافية ، مشكالت تتعلق بوسائل النقل والشحن  -

على الطائرات إلى معظم يسواق الدواء المصري خاصة إل  دول يفريقيا ، 
غير مجازة لنقل  الرحالتحيث التوجد خطوط منتظمة ، ويحيانًا تكون 

وتحتل ، تكلفة النقل  مما يؤدى إلى إرتفاعوالمتتلزمات الطبية ، الدواء 
 % .34.9المرتبة الول  بنتبة 

، ضد المخاطر فى السواق الفريقيةصعوبة التأمين على الصادرات  -
وخاصة الدول التى ترتفع باا ، هذا فضاًل عن إرتفاع سعر وثائق الضمان 

 % . 22.3نتبة المرتبة الثانية بوشنلت نتبة المخاطر ، 
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نقص المعلومات عن بعض يسواق التصدير ، ووجود صعوبة فى  -
فى تلك السواق ، وبذلك  صريةلمية للشركات الدوائية المافتح مكاتب ع

يكون هناك صعوبة فى التعرف على توقيتات المناقصات الحكومية فى 
تية السواق المتتادفة ، حيث ين المناقصات تعتبر من يهم المنافذ الرئي

 % . 16.6المرتبة الثالثة بنتبة وتأتى فى  ،للصادرات الدوائية المصرية 

إذا ، تعان  الصادرات المصرية من الدواء مشكلة التعبئة والتنليف  -
ين معظم شركات صناعة الدواء تجد صعوبة فى تحديث وتجديد عبوات 

المرتبة  وتأتى فىالتعبئة والتنليف بتبب نقص التمويل والموارد الذاتية ، 
 % . 11.3الرابعة بنتبة 

ضعف إمكانات التصدير ، وفتح يسواق جديدة للدواء المصري حتى  -
وذلك بتبب مشاكل التتجيل فى تلك ؛ فى السواق العربية والفريقية 

الدول ، ويحيانا تتتنرق عملية تتجيل الدواء فى الدول التى تصدر إلياا 
الث سنوات ، وقد تمر بمراحل ال مصر فترة طويلة قد تصل إلى يكثر من ث

يخضع لاا الدواء الجنب  ، ويحيانا قد ينتا  المر برفض تتجيل المنتج 
 % . 9.3المرتبة الخامتة بنتبة وشنلت المصري . 

، تواجة شركات صناعة الدواء والمتتحضرات الطبية المصرية  -
ذا ينه ال مشكلة اإلختيار المثل للوكيل المحل  ، فى الدول المتتوردة إ

وكيل محلى يعمل على الترويح ،  جوز تصدير الدواء إال عن طريقي
 % . 5.6المرتبة التادسة بنتبة وجاءت فى 
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ًً-:ًحتدياتًصناعةًالدواءً:جً
تواجه صناعة الدواء تحديات قوية تادد إستمرارها مالم تحدث فياا 

  -تنيرات جذرية مناا :

 –دوائية جديدة  ينواعت الدواء )التقدم المتتارع فى علوم تكنولوجيا -
والتنليف  –التعبئة  –إختيار وتقييم الدوية  –تشكيل المتتحضرات الطبية 

والتتويق( تؤدي إلى عمليات إبتكارية جديدة وإلى منتجات دوائية  –
 متطورة . 

هذه تطبيق عل   TRIPSتأثير اتفاقية حقوق الملكية الفكرية  -
يضاف مزيدًا من التحديات التى ستواجه  م ، قد2005اإلتفاقية منذ عام

، فطبقًا لاذه اإلتفاقية ستمنع الشركات المصرية الدواء فى مصر صناعة 
عامًا 20من صنع يى متتحضر جديد يظار فى السواق إال بعد مرور 

مما سيؤدى إلى إرتفاع يسعار الدواء عالميًا ومحليًا ، من ابتكاره ، 
ليات رئيتية ناعة الدواء لثالث آلتريبس تخضع صوبموجب إتفاقية ا

 المقبولة علميًا والتاريهلتزام بالمواصفات اال تنافتية النفاذ إلى السواق ، )
، ولذلك فإن صناعة الدواء فى ( عالميًا وحماية حقوق الملكية الفكرية 

ًا بمخاطر زيادة ضنوط المنافتة العالمية فمصر ستدخل منعطفًا محفو 
و السواق الخارجية المتواجد باا الدواء سواء فى التوق المحل  ي

 المصري . 

عمليات الدمج المتواصلة بين كبريات الشركات العالمية والتى تتولد  -
وتقل ، ويزداد إنتاجاا ، ويقل عددها ، مالقة يتعاظم حجماا عكيانات عناا 
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حتكاريًا ا ايسعارها مقارنة مع الدول النامية ، وسوف يواجه العالم وضع
 لخطورة خالل التنوات القادمة . بالغ ا

والتى تعمل ضمن اإلقتصاد الخفى ، تنام  المصانع غير الرسمية  -
 .فى ظل تراجع دور الدولة عن مواجاته 
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جمموعةًمنًًومنًالدراسةًالسابقةًميكنًأنًنستنتج
ً.ًاحلقائقًأوًالنتائجًاآلتيه

ل اإلستنالل كتشافات الدوائية ، لم يتتنصب لال وجود مصدر خ -1
ف   –الحيوانات  –مثل فى المنتجات الطبيعية ) النباتات تالمالئم بعد ، وي
 .البر و البحر ( 

تعتمد الصناعات الدوائية على إستيراد الخامات الدوائية ، حيث  -2
تحتكر معظم إنتاجاا و % من المواد الخام الالزمة ، 85تتتورد حوال  

 الشركات الوروبية والمريكية . 

ية والمتتلزمات الطبية تنطى إحتياجات التوق الصناعات الدوائ -3
% من حجم اإلستاالك ، ويتم تنطية النتبة 90المحل  بنتبة تزيد عن 

 .  االستيرادالباقية عن طريق 

صناعة الدواء المصرى تعتمد على تعبئة الكيماويات الدوائية الت   -4
، ، يي يناا تقوم على التشكيل الدوائ  كأساس لتلك الصناعة اتتتورده

يكثر من كوناا  التقفيلو ياعات التجميع نالتى هى يقرب إلى مفاوم ص
 الدوية الحيوية  إستحداثو صناعة تعتمد على اإلبتكار 

، هتمام بإقامة المصانع كيز على اإلمتداد الفق  ، يي االالتر  -5
 .هتمام للتطوير واإلبتكار يس اإلمتداد الريس  الذي يعط  االول

بين شركات القطاع العام ، والقطاع  تؤدي المنافتة المحلية -6
، المتتحضرات وتشابه خطوط اإلنتاج الخاص واإلستثماري إلى تكرار بعض

 ضعاف قدراتاا التنافتية إمما يعنى 
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ت الطبية بلنت قيمة الصادرات المصرية من الدوية والمتتلزما -7
( ، وتمثل جملة صادرات الدوية المصرية  مليون جنيه 1654حوال  ) 
 م . 2011/2012من إجمال  اإلنتاج المحل  عام  12.1%

ث يعتمد على ، حيصادرات المصرية من الدوية ضعيف هيكل ال -8
وخاصة العربية والفريقية ، المر الذى يتطلب  عدد محدود من الدول،

 تنويع السواق المتتقبلية . 

حيث بلنت ، إرتفاع واردات مصر من الدوية والمتتلزمات الطبية  -9
 م. 2011/2012( عام  يون جنيهمل 12واردات حوال  ) قيمة ال

ية تصل فجوة كبيرة بين قيمة واردات وصادرات الدو  توجد -10
 / ( . 2011/2012عام  مليون جنيه 10إل  حوال  ) 

تواجه صناعة الدواء العديد من المشكالت والتحديات التى  -11
، ، تتويقية بين إنتاجية ، تتعيريةتطورها ، وتتنوع هذه المشاكل  تأثرعل 

 وإجرائية . 
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علىًضوءًهذهًالدراسةًميكنًالتوصلًإىلًاملقرتحاتً
ًً-:ًاآلتيه
التى ، اإلهتمام بالمحافظة على ثروة مصر من النباتات الطبية  -1

 ثمينةناا تعتبر مصادر نباتًا طبيًا ، ل  150تشتمل على مايزيد عن 
داء حميات الطبيعية بان تقوم الميو ، إلنتاج مركبات دوائية حاليًا ومتتقبليًا 

هتمام بالزراعة الحيوية للنباتات نحو زراعة النباتات الطبية ، واالوظيفتاا 
الطبية ) وهى الزراعة الخالية من الكيماويات والمبيدات إلنتاج نباتات 

 مطابقة للمواصفات القياسية العالمية إلستخداماا فى الدواء ( . 

،  اً وتتجياًل وتتويقًا وإبتكار  وضع إستراتيجية لصناعة الدواء إنتاجاً  -2
والت  تشكل ، وذلك لمواجاة القيود الفنية إلتفاقية حقوق الملكية الفكرية 

 قيدًا متتقبليًا على هذه الصناعة 

ام التكنولوجيا مار فى الصناعات الدوائية ، وإستخدستثتشجيع اال -3
ات المتطورة من الدول المتقدمة فى هذا المجال مع التركيز على الخام

 الدوائية . 

 يضمنوضع يسس ثابتة لتتعير الدوية تكون واضحة وثابتة بما  -4
 للمنتج حقوقة وللمجتمع يمنه وسالمته . 

التنتيق بين الشركات المنتجة ، وتحتين فرص دمج الشركات  -5
الصنيرة فى كيانات كبيرة قادرة على المنافتة العالمية فى السواق المحلية 

% من يرباح تلك الشركات 1نياتاا وإقرار نتبة والخارجية ، وزيادة إمكا
 للبحث والتطوير . 
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بناء شبكة معلومات تصديرية لخدمة المصدر المصري ، والتوسع  -6
 فى مشروعات خدمات التصدير المتعلقة بالصناعات االدوائية . 

إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة لدعم صناعة الدواء فى الدول  -7
 ،والرقابة ، التتعير واإلنتاج ، والتوزيع ، ب على ين تشمل يساليالعربية 

وتطويع التكنولوجيا الحديثة ، ووضع التشريعات الموحدة الالزمة لضمان 
المصالح العربية فى هذا المجال ، واإلتفاق على نظام موحد لتتجيل 

 الدواء العرب  ، وغيرها من يوجه التعاون المشترك . 

 ك بتطوير نظم العالج ترشيد إستاالك الدواء فى مصر ، وذل -8
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 المصادر والمراجع

:ًاملصادرً ًأولًا
اإلتحاد العرب  لمنتج  الدوية والمتتلزمات الطبية ، النشرة التنوية  (1)
 م . 2010( ، بيانات غير منشورة ، عمان ، الردن ،  2007)عام 

ان ، ( ، بيانات غير منشورة عم2011ـــــــــــــــــــــــــ ، النشرة التنوية )عام (2)
 م .2012، الردن 

الجمعية المصرية لمنتج  ومصنع  ومصدري البناتات الطبية والعطرية  (3)
م ( ، تقارير غير منشورة ، القاهرة ، نوفمبر 2011) عام    ، النشرة التنوية 

 م . 2013

الجااز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،  صناعة الدوية والعقاقير  (4)
 م . 1991( ، القاهرة ، مايو  1990-75ر ) والمتتلزمات الطبية فى مص

ــــــــــــــــــــ ، صناعة الدوية والعقاقير والمتتلزمات الطبية والصحية ،  (5)
 م . 1999م ( القاهرة ، مايو 1997 – 1991بيانات غير مننشورة ) 

ــــــــــــــــــــ ،  صناعة الدوية والمتتحضرات الصيدالنية والكيماويات  (6)
 .م2008م ( القاهرة ، يوليو 2006 – 2000ة ، بيانات غير منشورة ) الدوائي

ت القطاع آية إلحصاء اإلننتاج الصناع  لمنشــــــــــــــــــــ ، النشرة التنو   (7)
 م .2013م ( ، القاهرة ، يكتوبر 2010/2011العام / الخاص ) 

ولية واإلنتاج ــــــــــــــــــــ ، النشرة التنوية إلحصاءات المتاحات المحص (8)
 م .2013م ( ، القاهرة ، نوفمبر 2012 – 2011النبات  عام ) 

ت القطاع آوية إلحصاء اإلنتاج الصناع  لمنشــــــــــــــــــــ ، النشرة التن (9)
 م . 2014م ( القاهرة ، يوليو 2012/2013العام / الخاص ) 
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يوانية عام ــــــــــــــــــــ ، النشرة التنوية إلحصاءات الثروة الح (10)
 م . 2014، القاهرة ، فبراير  2012

ــــــــــــــــــــ، النشرة التنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية  (11)
م( ، القاهرة ، 2011/2012والمتاح لإلستاالك من يهم التلع الصناعية )

 م . 2014نوفمبر 

بيانات  2013ــــــــــــــــــــ ، النشرة التنوية للتجارة الخارجية عام  (12)
 .  2014غير منشورة ، القاهرة ، ديتمبر 

الشركة العربية للصناعات الدوائية ، صناعة الدواء فى مصر  (13)
 .  1992م ( ، القاهرة ، 1990 – 1975بيانات غير منشورة ) 

المركز القوم  للبحوث ، إقتصاديات النباتات الطبية والعطرية  (14)
 م .  2012س فى مصر تقارير غير منشورة ، القاهرة ، يغتط

وزارة الصحة ، اإلدارة المركزية لشئون الصيدلة ، وحدة  (15)
إقتصاديات الدواء ، ورشة عمل إقتصاديات الدواء فى مصر ، القاهرة ، ديتمبر 

 م . 2014

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، المجلس التصويري  (16)
 م . 2013للصناعات الدوائية ، تقارير غير منشورة ، القاهرة 

الصناعة والتجارة الخارجية ، الايئة العامة للرقابة على  وزارة (17)
الصادرات والواردات ، تقرير التجارة الخارجية المصرية غير البترولية ، تقارير 

 م . 2014غير منشورة ، متتودع بيانات التجارة الخارجية ، القاهرة ، يكتوبر 

ة والمعلومات ـــــــــــــــــ ، قطاع بحوث التتويق والدراسات التلعي (18)
" الصناعات الدوائية المصرية ومتنيرات البيئية الدولية " بيانات غير منشورة ، 

 م 2012القاهرة ، 
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     ـــــــــــــــــ ، قطاع نقطة التجارة الدولية ، بيانات غير منشورة  (19)
 م . 2014م ( ، القاهرة ، سبتمبر 2013 – 2010) 

، متنيرات التوق المصري ليل خصائص و معاد التخطيط القوم  ، تح (20)
الجزء الثالث ، اإلطار التطبيق  ) سوق الدوية ( ، سلتة قضايا التخطيط 

 م . 2005( ، القاهرة 185والتنمية رقم )

ً:ًاملراجعً ًالعربيةًثانياا
عبد الخالق فاروق : الصحة ويحوال الفقراء فى مصر ، مكتبة الشرق  (1)

 م . 2013الدولية ، بالقاهرة ، 

ن  : الصناعة الصيدالنية العربية فى ظل النظام عدنان الكيال  (2)
، الدوائية العربية ) التادس عشر(الجديد ، مؤتمر الصناعة  العالم اإلقتصادي 

شرم الشيخ ، اإلتحاد العرب  لمنتج  الدوية ، عمان ، الردن ، نوفمبر 
 م . 2014

مال فؤاد محمد عيت  عارف : الميزة التنافتية للصناعات الدوائية ، يع (3)
المؤتمر الدول  " متتقبل عالقات مصر بدول حوض النيل ، معاد البحوث 

 م. 2011والدراسات الفريقية ، القاهرة ، مايو 

تجارة فى حقوق الملكية ماجدة شلب  : إتفاقية الجوانب المتصلة بال (4)
،  498ثارها على صناعة الدواء ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد الفكرية وآ

 م . 2010ل القاهرة ، إبري

فاق واإلمكانات : التطور التكنولوج  فى مصر " اآلمحمد يديب رياض  (5)
، الايئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  2020المتتقبلية حتى عام 

2012  " 
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محمد رؤوف حامد : متتقبل صناعة الدواء بمصر والمنطقة العربية ،  (6)
 م . 1997المكتبة الكاديمية ، القاهرة ، 

مد جمال الدين : التحليل الجنراف  للواردات العمانية المجلة وفيق مح (7)
الجنرافية العربية ، العدد الثامن والربعون التنة الثامنة والثالثون ، القاهرة 

 م . 2006

صفوح خير ، البحث الجنرافى مناهجه ويساليبه ، دار المريخ للنشر ،  (8)
 م 1990التعودية ،  –الرياض 

ً:ًمواقعًالنرتنلثثا ًتاا
(1) History of Pharmacy, 1981. 

(2) WWW.(UN.COMTRADE. Org  

(3) WWW.UNCtad.org 

(4) WWW.imf.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.(un.comtrade./
http://www.unctad.org/
http://www.imf.org/
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ً(1ملحقًرقمً)
شركات الأدوية  التى أجريت بها الدراسة 

 لميدانيةا

 شركة فاركو لألدوية  -1

 سميثكالين  –شركة جالكتو  -2

 شركة نوفارتس فارما  -3

 شركة سانوفى الفرنتية  -4

 شركة إبيبكو  -5

 مون شركة آ -6

 شركة فايزر المريكية  -7

 شركة إيفا فارما  -8

 شركة سيجما  -9

 M . S . Dشركة  -10
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 (2ملحقً)

 جامعة الزهر     

 ية الدراسات النتانية كل

 قتم الجنرافيا     

إستمارة إستبيان خاصة ببحث " صناعة الدواء فى مصر 

" 

 بيانات هذه الإستمارة سرية وخاصة بالبحث العلمي 

:ًبياناتًعنًاملديرينًالذينًإستجابوًللدراسةً ًأولًا
 ذكر )   (              ينثى )   (              :جنس المدير  -

 45-30سنة )   ( ،  35-25فأقل )   ( ، 25: المدير  عمر -
 سنة فأكثر )   (  46سنة )   ( ، 

            ماجتتير )   (       بكالوريس )   (  :      العلم المؤهل  -
 دكتوراه )   ( 

مدير    نائب مدير عام ) (     ( مدير عام ):  المركز الوظيفى -
 (  نائب مدير فرع )   فرع ) ( 

يقل من -5سنوات )   ( ،  5يقل من سنوات الخبرة فى الشركة  -
 سنة فأكثر )   ( . 15، )   (  15يقل من -10سنة )   ( ، من  10

ً:ًالبياناتًالتعريفيةًللشركاتًعينةًالدراسةً.ً ًثانياا
  – 10  )  (  10 - 5  سنوات )  ( 5يقل من : خبرة الشركة  -
 سنة فأكثر )   (  15 )  (  15
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 100 - 50    عاماًل )  (  50يقل من :  عدد العاملين بالشركة  -
 عامل فأكثر )   ( .  150)   (  150 - 100    (  ) 

 – 15من   )   (  15يقل من :  بالمليون جنيه الشركة مال  سير  -
 )   (  يخري )   ( .  30كثر من ي  )   (  30

 ( .  فروع الشركة داخل مصر )   ( ، خارج مصر )   -

 ملكية الشركة  عامة )   ( ، خاصة )   ( ، يخري )   ( .  -

 مواصفات التصنيع مصرية فقط )   ( ، دولية )   ( ، يخري )   ( -

 )   ( .  دول إقليمى )   ( ،  نطاق التوق محلى فقط )   ( ، -

ً:ًاملشكالتًالىتًتواجهًصناعةًوتصديرًاألدويةًاملصريةً.ً ًثالثاا
 لتى تواجه صناعة الدواء . المشكالت ا -1

 ال توجد )   (       تتعير الدواء                توجد )   (  -

سيطرة بعض الشركات  -              إرتفاع قيمة الطاقة العاطلة  -
 على التوق المحل  

اإلقتصار على  -إنخفاض إمكانات ومخصصات البحوث الدوائية   -
تشابه خطوط اإلنتاج بين  - الدوية  التشكيل الدوائ  بدل من إستحداث

 مشكالت يخرى  -      . شركات تصنيع الدواء 

 المشكالت التى تواجه تصدير الدواء .  -2

 -ال توجد ) (  توجد ) (  : نقص وسائل النقل والشحن المجازة -
 إنخفاض متتوي التعبئة والتنليف 
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   ات الدواء مخاطر التأمين على صادر  -   تعقيدات تتجيل الدواء  -
صعوبة الترويج للدواء  -   نقص المعلومات عن السواق الخارجية  -

 مشكالت يخري .  -  المصري . 
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ً(3ملحقًرقمً)
 الدراسة الميدانية 

ًجمتمعًالدراسةً:ًً-
ية المصرية المدرجة يتكون مجتمع الدراسة من شركات صناعة الدو 

وييضًا فى وزارة حصاء ز المركزى للتعبئة العامة واإلاافى سجالت الج
( 50م والبالغ عددها )2012/2013عام ية الصناعة والتجارة الخارج

 الدوية .  فى انتاجشركة متخصصة 

ًعينةًالدراسةً:ًً-
تم توزيع إستمارات اإلستبيان على مديري شركات صناعة الدوية وقد 

ارية ( مديرًا فى كل شركة يمثلون المتتويات اإلد 10-5تم إختبار بين ) 
العليا فى الشركة ووحدة التحليل كمصدر لجمع البيانات والمعلومات وبذلك 

( إستمارة كانت صالحة 77د )تما( إستمارة ، تم إع170تم توزيع )
 إعتمدت فى التحليل . 
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ًخصائصًعينةًالدراسةًً-
ً:ًاخلصائصًالدميجرافيةًللمديرينًالذينًإستجابواًللدراسةً ًأولا

ًالدميجرافيةًلألفرادًاملستجبونًللدراسة(ًاخلصائص1ً-1جدولً)

 النسبة المئوية % التكرار الفئات الخصائص

 جنس المدير
 80.5 62 ذكر

 19.5 15 أنثي

 عمر المدير

فأقل 25  2 2.5 

سنة 35 – 25  38 49.4 

سنة 45 – 36  23 29.8 

سنة فأكثر 46  14 18.3 

 المؤهل العلمي

 49.4 38 بكالوريس

 42.9 33 ماجستير

 7.7 6 دكتوراة

 المركز الوظيفى

 1.3 1 مدير عام

 27 21 نائب مدير عام

 61 47 مدير فرع

 94 7 نائب فرع

 1.3 1 مستشار

سنوات الخبرة فى 

 الشركة

 27 21 سنوات 5أقل من 

 37.7 29 10أقل من سنة  -5

 18.3 14 سنة 15أقل من  – 10

 17 13 سنة فأكثر 15

 دول التابق ين عينة الدراسة تمثل كافة شرائح مجتمعيتبين من الج
% ( 80.5شكل الذكور الذين إستجابوا للدراسة ما نتبتة ) الدراسة ، وي
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من عينة الدراسة ، مما يعن  تركز الوظائف اإلدارية العليا فى تلك 
ين للدراسة يقعون بالشركات لصالح الذكور ، كما ين النالبية من المتتج

مدراء اإلدارات كما كانت نتبة ، ( سنة  45 – 25مرية ) ضمن الفئة الع
، % من عينة الدراسة61بوا للدراسة ضمن المتتوي الوظيفى الذين إستجا

 . وتنوعت عدد سنوات خبرة المتتجبين للدراسة فى شركاتام 
  -ثانيا : الخصائص التعريفية للشركات فى عينة الدراسة :

ًركاتًعينةًالدراسة(ًالبياناتًالتعريفيةًلش2-1جدولً)
 النسبة المئوية % التكرار الفئات الخصائص

 خبرة الشركة

سنوات 5أقل من   2 2.5 

سنوات 10أقل من  – 5  24 31.2 

سنوات 15أقل من  – 10  14 18.2 

سنة فأكثر 15  37 48.1 

عدد العاملين فى 

 الشركة

عامل 50اقل من   0 0 

عامل 100أقل من  – 50  11 14.3 

عامل 150أقل من  – 100  8 10.4 

عامل فأكثر 150  58 75.3 

مال الشركة  سأر

جنية ()  

مليون 15أقل من   5 9.1 

مليون 30 – 15من   25 32.5 

مليون 30أكثر من   42 54.5 

 3.9 5 أخري
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 فروع الشركة

 36.4 28 داخل مصر

 57.1 44 خارج مصر

 6.5 5 أخري

 ملكية الشركة

 41.6 32 عامة

صةخا  43 55.8 

 6.5 5 أخري

 مواصفات التصنيع

 5.2 4 مصرية فقط

 81.8 63 دولية

 13 10 أخري

 نطاق السوق

 - - محلى فقط

 10.4 8 اقليمي

 89.6 69 دولي

ويتبين من الجدول ين الشركات التى إستجابت للدراسة ممثلة لمختلف 
مال  سيكة ، ر الخصائص ذات العالقة مثل فئات عدد العمال ، خبرة الشر 

 الشركة وغيرها من المتنيرات . 

ويتبين ييضًا ين نتبة الشركات المتتجبة للدراسة والتى خبرتاا يكثر 
عاماًل  150% ، كما بلنت نتبة فئة العاملين 48.1سنة ه   15من 

% كما بين الجدول ين مانتبته 73.1فأكثر فى الشركات المتتجبة 
ضمن مواصفات إنتاج دولية % من الشركات المتتجيبة تعمل 81.8
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ونتبة الشركات المتتجيبة للدراسة والتى تعمل ضمن نطاق دول  
89.6 . % 


