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 شكر وتقدير

 إن محتويات هذا الدليل اإلرشادي تعكس الجهود المخلصة للعديد من الخبراء الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم.
 

 التنسيق العام

األساسية والمنتجات الصحية، إمكانية الحصول على األدوية واالستعمال الرشيد لها، منظمة  كاليف أونداري، قسم األدوية

 الصحة العالمية

ل سارة رمزي ب  ل ألكسندرا كاميرون وسوزان هيل وباتي وايت، ووضعت اللمسات األخيرة من ق  ب  كتبت هذه المسودة من ق  

 وليزا هيدمان.

 ل سارة رمزي.ب  تم تحرير النسخة من ق  

 هذه الوثيقة متوفرة باللغة اإلنكيزية.
 

 إقرارات اإلفصاح عن المصالحوالتمويل 

 إن إعداد هذه الدالئل اإلرشادية كان مدعوماً بمنحة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس. 

بتقييم من كل عضو من أعضاء فريق الخبراء. وقامت أمانة منظمة الصحة العالمية  إقرارات اإلفصاح عن المصالحلقد تم جمع 

في   المصالح المعلنة، وقررت عدم جواز استبعاد الخبراء الموجودين ضمن الفريق من المشاركة جميع الفوائد التي أُعلن عنها

 إعداد الدالئل اإلرشادية.

 



 تجات الصيدالنيةنمتسعير السياسات ل لمنظمة الصحة العالمية دليل اإلرشاديال

 

5 

 الملخص التنفيذي

منظمة التعاون في بلدان  %58من اإلنفاق الصحي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة مع  %51-51األدوية  تشكل

من يدفعون ثمن األدوية التي يشترونها  من السكان في البلدان النامية %91ما يصل إلى  إنو. والتنمية في الميدان االقتصادي

وخصوصاً منها  –فإن األدوية إنفاق األسرة بعد الغذاء. ونتيجة لذلك، من بنود ، مما يجعل األدوية أكبر بند مواردهم الخاصة

إن من وعلى الميزانيات الحكومية.  كبيراً  وتشكل عبئاً  ،كون فوق طاقة قطاعات واسعة من سكان العالمقد ت –باهظة الثمن 

التعاون ب، وذلك في البلدان النامية عقولةاألساسية بأسعار م دويةاأل توفير فرص الحصول علىهدف: "األهداف اإلنمائية لأللفية 

 ."دويةمع شركات األ

إن المبادرات الرامية إلى تحفيز التوافر والوصول من خالل ابتكارات التصنيع، أو آليات الشراء، أو تحسينات سلسلة التوريد، 

شهدت السنوات العشر الماضية العديد من المبادرات على الصعيدين وقد تأثير مستدام. حتى يكون لها لتسعير لدارة وجود إتتطلب 

ال تزال  اً كثيرةبلدانفإن  الواضحةعلى الرغم من بعض النجاحات ولبلدان في إدارة أسعار األدوية. العالمي واإلقليمي لدعم ا

 .لتحسين فرص الحصول على األدوية بأسعار معقولة في السياسات والبرامج اتتغييرما يلزم من تنفيذ  عاجزة عن

السياسات الوطنية وغيرهم من األطراف المعنية في تحديد وتنفيذ سياسات  صانعيقد تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لمساعدة و

إلدارة أسعار األدوية. وعلى الرغم من دراسة جدوى هذه السياسات في بلدان من جميع مستويات الدخل، فقد تم إيالء اهتمام 

. أقل تنظيماً  قد يكون فيهاات الدوائية قطاع الصناعن حيث إخاص الحتياجات التنفيذ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 

 ليسمحددة وتنفيذ تسليط الضوء على احتياجات  وهاإلشارات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من ومن ثم فإن المقصود 

 ذات الدخل المرتفع. بيئاتمع المالءمة الاستبعاد 

 Grading of- تقييم التوصيات وتطويرها وتقديرهاتصنيف ) وهو GRADE أسلوبتستخدم  العالميةإن منظمة الصحة 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation ) إعداد هذا الدليل . وقد تم ومراجعتها لتطوير التوصياتوذلك

والنظر في نوعية الموجودة،  للمؤلفاتمراجعات منهجية و، PICOأسئلة  التي تتضمن وضع GRADEمراعاة مبادئ ب اإلرشادي

دلة األكانت الغالبية العظمى من و. من الناحية العمليةمفيدة ال GRADEجداول  إعداد عمتد فإن األدلة المتاحة لماألدلة؛ ومع ذلك 

 دليل اإلرشاديالتوصيات الواردة في هذا الفإن  من قبل الخبراء. ولذامنخفضة ودة ذات ج – عموماً  - تبرعتُ وا حاالت، فوص

د من األدلة الكمية للحصول مزي إعدادالحظة الحاجة إلى لألدلة النوعية، مع م لى تجربة فريق الخبراء واستعراضهع ساساً أ عتمدت

 قد تم التعبير عن نطاق هذا الدليل اإلرشادي في األسئلة الجامعة الثالثة التالية المتعلقة بالسياسات.تحديثات في المستقبل. وعلى 

 أسعار األدوية؟ إذا كان األمر كذلك: حتى تديرضبط األسعار لهل يجب على البلدان أن تستخدم تدابير  .1

  أن يكون فعاالً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ ةخارجيال يةمرجعاللتسعير ذي لهل يمكن 

 و/أو تحديد األسعار في البلدان المنخفضة والمتوسطة  اتالقراراتخاذ صحي في التكنولوجي التقييم الاستخدام  هل يجب

 الدخل؟

  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ كون فعاالً يأن  ”لتحديد األسعار على أساس التكلفة زائد“هل يمكن 

 هل يجب على البلدان أن تعتمد تدابير لضبط التكاليف اإلضافية في سلسلة التوريد؟ إذا كان األمر كذلك: .2

 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ ينموزعوالر الجملة اتجُتضبط هوامش ربح جب أن هل ي 

  األدوية من الضرائب و/أو الرسوم الجمركية؟ عفىتيجب أن هل 

استراتيجية إلدارة أسعار األدوية؟ إذا كان األمر كهل يجب على البلدان أن تشجع استخدام أدوية جنيسة مضمونة الجودة  .3

 كذلك:

  هي المتطلبات المسبقة الالزمة لتشجيع استخدامها؟ما 
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  هل يجب استخدام استراتيجيات لتسهيل/تسريع دخول األدوية الجنيسة إلى السوق )مثل: أوجه المرونة التي يتضمنها

ت موافقة الجها تيسير و/أو الترخيص اإللزاميوالمتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية )التربس( تفاق اال

 سرعة التعقب و/أو خفض الرسوم(؟ و/أو التنظيمية

  ؟سياسة اإلبدال بالدواء الجنيس )اختيارياً/إلزامياً( من ق ب ل الموزعينهل يجب استخدام 

  استراتيجية إلدارة األسعار؟ في إطارما هو دور منافسة األدوية الجنيسة في سوق الدواء 

  ؟سواء كان بالمنتج أو المجموعة العالجية ةداخليال يةمرجعال وتسعير ذالهل يجب أن يستخدم 

   مين )الواصفين ب  هل يجب اعتماد استراتيجيات لتشجيع استخدام المنتجات الجنيسة أو المنتجات األقل تكلفة من ق ل المقدِّ

 (؟والصارفين

 ل المستهلكين؟ب  قل تكلفة من ق  المنتجات األاعتماد استراتيجيات لتشجيع استخدام المنتجات الجنيسة أو  هل يجب 

العمليات  ةمتبع، في منظمة الصحة العالمية بقيادة إعداد الدليل اإلرشاديألدوية األساسية والمنتجات الصحية ا ت إدارةلقد قام

الدليل لتحديد نطاق  اجتمع فريق من الخبراءفمنظمة الصحة العالمية. لالتابعة  األدلة اإلرشاديةلجنة مراجعة  تهاحددتي ال

 األطراف المعنيةمن  مجموعةعملية تشاور خارجي مع  وأُجريت، ووضع التوصيات. البيِّناتمراجعة ملخصات و، اإلرشادي

انب ج إلىة أدناه، وهذه التوصيات مذكوربشأن مشروع التوصيات وملخصات األدلة المرفقة.  ساهماتللحصول على مالمستهدفة 

 .اللجنةها تقائمة من االعتبارات العامة التي حدد
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 ه الرئيسيةتوصياُت الدليل اإلرشادي ومبادئ :1اإلطار 

 

 ت(التدخال) المقاربات
 على مستوى السياسة

 

 التوصيات
 

 
تنظيم هوامش الربح في سلسلة 

 توريد األدوية وتوزيعها

 
 استراتيجية شاملة لتسعير المنتجات الصيدالنية، يجب على البلدان أن تنظر  في إطار وضع

 في تنظيم هوامش ربح سلسلة التوزيع )الموزعين/تجار الجملة(.
 البلدان أن تنظر استراتيجية شاملة لتسعير المنتجات الصيدالنية، يجب على  في إطار وضع

أدوية،  صفونفي تنظيم هوامش ربح ورسوم سلسلة التجزئة )الصيدليات، األطباء الذين ي
 المستوصفات(.

  إذا تم تنظيم هوامش للربح، يجب على البلدان أن تنظر في استخدام هوامش ربح تنازلية
ة مئوية )هوامش ربح أقل للمنتجات ذات األسعار األعلى( بدالً من هوامش ربح ذات نسب

األخيرة تجعل المنتجات ذات األسعار األعلى تحصل على هامش صاٍف  نظراً ألنثابتة، 
 أعلى.

  قدم حوافز على لكي تامش الربح و/هاألجوريجب على البلدان أن تنظر في استخدام تنظيم
تحمي لكي ( أو مغطاة تأمينياً توريد أدوية معينة )أدوية جنيسة، أدوية منخفضة الحجم، أدوية 

 سكانية معينة )مثل: الفئات الضعيفة، سكان المناطق النائية(. فئاتمرضى معينين أو 
  في النظم التي تحدث فيها حسومات وخصومات في سلسلة التوزيع، يجب على البلدان أن

تنظر في تنظيمها، ويجب أن تجعلها شفافة. وينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات في االعتبار عند 
 هوامش الربح واألسعار. مراجعة وتنظيم

 
 ضريبية إعفاءات/تخفيضات

 النسبة للمنتجات الصيدالنيةب

 
 .يجب على البلدان أن تنظر في إعفاء األدوية األساسية من الضرائب 
  لى خفض األسعار إأية تخفيضات أو إعفاءات ضريبية  أن تؤدي ضمانيجب على البلدان

 للمريض/المشتري.

 
للتسعير على “تطبيق صيغ 

من أجل  ”أساس التكلفة زائد
 تحديد سعر األدوية

 
  كسياسة  ”التسعير على أساس التكلفة زائد“أن ال تستخدم  -بشكل عام  -يجب على البلدان

 تسعير المنتجات الصيدالنية.لعامة 
 كسياسة عامة  ”التسعير على أساس التكلفة زائد“م طريقة ديجب على البلدان التي تستخ- 

 هذا األسلوبأن تنظر في استبدال أو استكمال  -والتي ترغب في تغيير استراتيجيتها 
 بسياسات أخرى، منها تلك المشمولة في هذا الدليل اإلرشادي.

 
ستخدام التسعير ذي المرجعية ا

 الخارجية

 
  على أنه أسلوبخارجية المرجعية التسعير ذي اليجب على البلدان أن تنظر في استخدام 

 لتفاوض بشأنه.للمقارنة سعر دواء ما أو 
  استراتيجية  في إطارخارجية المرجعية التسعير ذي اليجب على البلدان أن تنظر في استخدام

 لتحديد سعر دواء ما. -باالشتراك مع أساليب أخرى  -شاملة 
  يجب على البلدان أن تحدد أساليب وعمليات شفافة لتستخدم في وضع نظام تسعير ذي

 ة خارجية.مرجعي
  مرجعية التسعير ذي اللتستخدم من أجل  -يجب على البلدان/دافعي المال اختيار بلدان مقارنة

استناداً إلى الحالة االقتصادية، ونظم تسعير األدوية المعمول بها، ونشر األسعار  -خارجية ال
دة، وعبء المنتجات المقارنة ودقة أسعار التفاوض أو األسعارالمخفية،  الالفعلية  المورَّ

 المرض المماثل.

 
 استخدام األدوية الجنيسة تعزيز

 
  يجب على البلدان أن تمكِّن من دخول األدوية الجنيسة إلى السوق في وقت مبكر من خالل

اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تشجع على تقديم التطبيقات التنظيمية في وقت مبكر، وتسمح 
 بمراجعة سريعة وفعالة.

 البلدان أن تستخدم استراتيجيات متعددة للتوصل إلى أدوية جنيسة بأسعار منخفضة،  يجب على
باالعتماد على النظام والسوق. ويمكن لهذه االستراتيجيات أن تشمل: تسعيراً ذا مرجعية 

 دفع.شاركة في الالم نسبة ضمن البلد، و/أو إجراء مناقصات، و/أو خفض
  على األدوية الجنيسة، يجب على البلدان أن تنفذ من أجل تحقيق أقصى قدر من اإلقبال

 )وتفرض عند االقتضاء( مزيجاً من السياسات واالستراتيجيات، منها:
o  بإحالل األدوية الجنيسة؛ لصارفي األدويةتشريعات تسمح 
o بنية تشريعية وحوافز للواصفين كي يصفوا األدوية باالسم الدولي غير المسجل الملكية؛ 
o لى استخدام أدوية جنيسة منخفضة األسعار؛شجع عت توزيع رسوم 
o  ؛لصارفي األدويةهوامش تنازلية وحوافز 
o .تثقيف المستهلكين والمهنيين فيما يتعلق بجودة األدوية الجنيسة وأسعارها 
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 ت(التدخال) المقاربات
 على مستوى السياسة

 

 التوصيات
 

 
التكنولوجيا  قييمتاستخدام 
  الصحية

 
  التكنولوجيا الصحية كأداة التخاذ القرارات المتعلقة تقييم يجب على البلدان أن تستخدم

 ، فضالً عن تحديد األسعار/التفاوض بشأنها.بالتغطية التأمينية
  التكنولوجيا الصحية وبين سياسات واستراتيجيات أخرى، تقييم يجب على البلدان أن تجمع بين

خل البلد )بحسب الكينونة الكيميائية، أو الصنف الدوائي، خصوصاً سياسة التسعير بمرجعية دا
 (.االستخدام الطبيأو 

  التكنولوجيا الصحية: استعراض  تقييميجب على البلدان أن تنظر في األساليب التالية الستخدام
ل ب  قابلية تطبيق التقارير الواردة من بلدان أخرى وتكييفها؛ استعراض التقارير المقدمة من ق  

تستند إلى معلومات محلية وبيانات محلية. ويعتمد اختيار  ييماتاألدوية؛ إجراء تقشركات 
 األسلوب على القدرات التقنية والبنى المحلية التخاذ القرارات.

  يمكن للبلدان أن تسلك نهجاً تدريجياً لتطوير القدرات التشريعية والتقنية حتى تحقق االستفادة
 أسعار المنتجات الصيدالنية.تحديد التكنولوجيا الصحية في  ييمقلتالكاملة من المنفعة المحتملة 

  عند وضع اإلطار التشريعي/اإلداري، يجب على البلدان أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات
 صناع القرار واألطراف المعنية األخرى، وعملية اتخاذ القرارات.

 التكنولوجيا الصحية تتسم بالشفافية، وأن تقارير  ييميجب على البلدان التأكد من أن عمليات تق
 ينبغي أن تتاح للجمهور وأن توزع على األطراف المعنية بشكل فعال. التقييموقرارات 

  يجب على البلدان أن تتعاون لتعزيز تبادل المعلومات وإعداد المتطلبات المشتركة الخاصة
 التكنولوجيا الصحية   ييمتقب
 

 
 المبادئ الرئيسية

 

 

  يجب على البلدان أن تستخدم مزيجاً من مختلف سياسات تسعير المنتجات الصيدالنية، والتي يجب أن ُتختار استناداً إلى الهدف
 والسياق والنظام الصحي.

 .يجب على البلدان أن تجعل سياساتها وعملياتها وقراراتها الخاصة بالتسعير شفافة 

  ع وتراق ب يجب أن يكون لسياسات التسعير إطار تشريعي وهياكل حوكمة وإدارة مناسبة، تدعمها قدرات تقنية، ويجب أن ُتراج 
 )بما في ذلك األسعار الفعلية( وتقيَّم بانتظام، وأن تعدل عند الضرورة.

  في مجال تعزيز استعمال أدوية ذات أسعار معقولة، يجب على البلدان أن تستخدم مجموعة من السياسات الدوائية التي تعالج
 .على حد سواء العرض والطلب قضايا

  ،إذا ُوضع تنظيم أسعار المنتجات الصيدالنية موضع االستعمال، فال بد من تنفيذ فعال لضمان االمتثال )مثل: الحوافز، التطبيق
 نظام لمراقبة األسعار، فرض غرامات(.

  الحصول عليها وزيادة  إمكانيةزيادة  استخدام أدوية جنيسة مضمونة الجودة بغية لتعزيزيجب على البلدان أن تعتمد سياسات
 القدرة على تحمل تكاليفها.

 .يجب على البلدان أن تتعاون لتعزيز تبادل المعلومات عن السياسات وآثارها وعن أسعار المستحضرات الصيدالنية 
 

 

نسبياً عند وضع التوصيات، الحظ فريق الخبراء أن البحوث واألدلة المتعلقة بتنفيذ السياسة الدوائية وتأثيرها ذات نوعية رديئة 

عديدة من شأن المزيد من الدراسات  نواحي، خصوصاً في بيئات البلدان النامية. فهناك من حيث تنفيذ السياسة الدوائية واألثر العام

ذات النوعية الجيدة أن تسمح فيها بفهم أفضل للسياسات التي ينبغي اختيارها، وللكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها. الوصفية والبحوث 

لكنه من الواضح أن مثل هذه البحوث تستغرق وقتاً طويالً حتى تستكمل، ولذا فقد أوصى فريق الخبراء بوجوب إعادة النظر في 

 سنوات. 1 الدليل اإلرشادي إلجراء تحديث محتمل بعد
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 المقدمة .1

 في بلدان منظمة التعاون %58من اإلنفاق الصحي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة مع  %51-51تشكل األدوية 

من السكان في البلدان النامية يدفعون ثمن األدوية  %91إن ما يصل إلى و. (OECD) والتنمية في الميدان االقتصادي االقتصادي

جبر الناس على يارتفاع أسعار األدوية قد  وإن، مما يجعل األدوية أكبر بند من بنود إنفاق األسرة بعد الغذاء. مواردهم الخاصةمن 

وصول األدوية إلى قطاعات واسعة من سكان العالم، وتشكل  يتعذرونتيجة لذلك، الديون.  وطأة تحت الوقوعالتخلي عن العالج أو 

 فرص توفير: "لأللفية اإلنمائية األهداف من التالياالعتراف بهذا الظلم في الهدف  تم قدو 1 نيات الحكومية.عبئاً كبيراً على الميزا

 2 ."دويةالتعاون مع شركات األباألدوية األساسية بأسعار معقولة في البلدان النامية، وذلك  على الحصول

إلى جانب االختيار  -كعامل محدد لفرص الحصول على األدوية  تعتبر منظمة الصحة العالمية األسعار المعقولة لألدوية

وعلى الرغم من بعض النجاحات  3 الرشيدين، والتمويل المستدام، والنظم الصحية ونظم اإلمداد الموثوق بها.  واالستخدام

كثيراً من البلدان ال تزال غير قادرة على تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين فرص الحصول على األدوية  الواضحة فإن

ه تختلف حسب البلد، ولكن إحدى المشكالت الشائعة هي نقص القدرات التقنية الالز مة بأسعار معقولة. إن التحديات التي تواج 

الرتفاع األسعار أو للتباينات غير  -بشكل فعال  –لتحليل العالقة بين بيانات األسعار والسياسات المحلية وتفسيرها، وللتصدي 

العادية في األسعار. ومن المسائل ذات الصلة ندرة األدلة المنشورة عن فعالية السياسات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

يحول  كن أن يشكل عائقاً يم -على سبيل المثال  -لتزام سياسي بسبب تعارض السياسات الصناعية أو التجارية كما أن عدم وجود ا

 4 دون اعتماد استراتيجيات ترمي إلى خفض أسعار األدوية وتحسين توافرها.

للتعاون بين منظمة الصحة  منها مبادرة –لقد شهدت السنوات العشر الماضية تقديم العديد من المبادرات العالمية واإلقليمية 

وذلك لتحسين  – Health Action International  (HAI) "المنظمة الدولية للعمل الصحيالعالمية والمنظمة الدولية غير الحكومية "

توافر األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وشملت أنشطة المشروع وضع منهجية مسح 

بلداً. كما أن هناك أنشطة لتسعير األدوية تجري حالياً  11عيارية من أجل قياس أسعار األدوية وتوافرها، تم تطبيقها في أكثر من م

في أقاليم منظمة الصحة العالمية؛ مثل وضع نظم لتقارير إقليمية بشأن األسعار الحكومية لشراء المنتجات الصيدالنية. وقد تم 

ية وبالتعويض عنها، والتي مقرها في مثل شبكة المعلومات المعنية بتسعير المنتجات الصيدالن -إنشاء العديد من الشبكات اإلقليمية 

ل شبكة ب  وذلك لتبادل المعلومات المتعلقة بتسعير المنتجات الصيدالنية وبقرارات التعويض. كما ُبذلت جهود من ق   –أوروبا 

، (OECD) المعلومات المعنية بتسعير المنتجات الصيدالنية وبالتعويض عنها، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

وغيرها، لتوثيق سياسات تسعير المنتجات الصيدالنية التي يجري تنفيذها في بعض البلدان. ومع ذلك فإن األدلة على تأثير هذه 

 المتوسطة الدخل.؛ السيما في البلدان المنخفضة والسياسات نادرة عموماً 

، تم استكمال سلسلة من ست مراجعات  (HAI)المنظمة الدولية للعمل الصحيمشروع منظمة الصحة العالمية/ في إطارو

لتحديد ووصف السياسات المستخدمة إلدارة أسعار األدوية، وزيادة توافرها، وجعل أسعار األدوية أكثر معقولية، خصوصاً في 

 الصحي المنظمة الدولية للعملل منظمة الصحة العالمية/ب  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وإن مراجعات السياسات هذه من ق  

(HAI)  تشمل مواد منشورة وغير منشورة، ودراسات حاالت قطرية، ومقابالت مع مقدمي معلومات رئيسيين. وإن مواضيع هذه

 .5تظهر في الجدول  -إضافة إلى التعاريف المستخدمة في هذا الدليل اإلرشادي  -المراجعات 
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 المواضيع والتعاريف - (HAI) الدولية للعمل الصحيالمنظمة : سلسلة مراجعات منظمة الصحة العالمية/1الجدول 

 التعريف موضوع السياسة/التدخل

تنظيم هوامش الربح في سلسلة توريد 
 المنتجات الصيدالنية وتوزيعها

إن هامش الربح يمثل الرسوم والتكاليف اإلضافية التي يتم تطبيقها على سعر سلعة 
التوزيع، والربح. وفي سياق سلسلة  ما بغية تغطية تكاليف النفقات العامة، ورسوم

توريد المنتجات الصيدالنية قد تتضمن السياسات تنظيم هوامش ربح الجملة والتجزئة 
 فضالً عن األجور الصيدالنية.

اإلعفاءات/التخفيضات الضريبية 
 بالنسبة للمنتجات الصيدالنية

 
 

الحكومات على دخل هناك فئتان رئيسيتان من الضرائب: ضرائب مباشرة، تفرضها 
األفراد والشركات، وضرائب غير مباشرة، تضاف إلى أسعار السلع والخدمات، 
وُتجمع من خالل األعمال التي تقدم لهم. إن الضرائب المباشرة، إلى جانب ضرائب 

حوالي ثلثي إجمالي اإليرادات الحكومية في  -عادة  -الضمان االجتماعي تشكل 
وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تشكل الضرائب غير  البلدان ذات الدخل المرتفع.

المصادر الرئيسية  -على التجارة الدولية أو على شراء السلع والخدمات  -المباشرة 
لإليرادات الحكومية. فيمكن للسياسات أن تتضمن خفض الضرائب على األدوية، أو 

 إعفاء األدوية من الضرائب، وخاصة ضرائب المبيعات.

على أساس  التسعير“تطبيق صيغ 
لتحديد أسعار المنتجات  ”التكلفة زائد
 الصيدالنية

هو وسيلة لتحديد أسعار التجزئة لألدوية عن  ”على أساس التكلفة زائد التسعير“إن 
طريق األخذ في االعتبار تكلفة إنتاج الدواء، إلى جانب عالوات لتغطية نفقات 

 التوريد وهوامش الربح فيها.الترويج وهوامش ربح المصنِّع ورسوم سلسلة 

مرجعية ال ذيتسعير الاستخدام 
 خارجيةال

المرجعية الخارجية )والذي يعرف أيضاً باسم التسعير ذي المرجعية  اإن التسعير ذ
، أسعار ما بعد التصنيعالدولية( يشير إلى ممارسة استخدام سعر منت ج صيدالني ما )

أخرى في سلسلة التوزيع( في إحدى البلدان أو في عدة بلدان  دارجةأو سعر نقطة 
الستخالص سعر معياري أو مرجعي بغرض تحديد سعر المنت ج أو التفاوض عليه 
 في بلد معين. ويمكن الرجوع إلى توريد منتجات وحيدة المصدر أو متعددة المصادر.

ع دون حماية لبراءات االختراع. وإن تعزيز استخدام األدوية الجنيسة ُتنت ج  إن الجنيسة األدويةتعزيز استخدام  وتوزَّ
األدوية الجنيسة مضمونة الجودة يعتبر طريقة من طرق إدارة أسعار المنتجات 
الصيدالنية. ومن األساليب العديدة المستخدمة تسهيل دخول األدوية الجنيسة إلى 

المرجعية  ووالتسعير ذ، صارفي األدويةل ب  السوق، وإحالل األدوية الجنيسة من ق  
الخارجية، ووضع استراتيجيات ترمي إلى تعزيز المنافسة في السوق، ووضع خطط 

 لتشجيع استخدام األدوية الجنيسة لدى مقدمي الخدمات والمستهلكين.

ف تق ييمإن الشبكة الدولية للوكاالت المعنية بتق التكنولوجيا الصحية تقييماستخدام  التكنولوجيا  ييمالتكنولوجيا الصحية تعرِّ
الصحية بأنه "التقييم المنهجي لخصائص تكنولوجيا الرعاية الصحية و/أو تأثيراتها 

أو آثارها. وقد يعالج العواقب المباشرة المقصودة للتكنولوجيات، إضافة إلى و/
بال  عن عواقبها غير المباشرة وغير المقصودة. والغرض الرئيسي منه هو اإل

 تقييموضع سياسات في مجال الرعاية الصحية ذات صلة بالتكنولوجيا. ويجري 
ل مجموعات متعددة التخصصات تستخدم أطراً تحليلية ب  التكنولوجيا الصحية من ق  

التكنولوجيا الصحية  ييممن مجموعة متنوعة من الوسائل". إن تق واضحة، مستفيدةً 
ت تقييم ذات صلة بتحديد األسعار أو افيما يتعلق بالمنتجات الصيدالنية يشمل عملي

 بسياسات التسعير.

: )أ( تجمع األدلة من بلدان ، وهيالغرض من هذه الوثيقة هو تقديم المشورة للبلدان بشأن إدارة أسعار المنتجات الصيدالنية

المنظمة الدولية للعمل مشروع منظمة الصحة العالمية/ في إطارتستند إلى المراجعات التي تمت ذات مستويات دخل مختلفة؛ )ب( 

 من البلدان. مجموعة؛ )ج( تعكس خبرات من (HAI) الصحي

 الجمهور المستهدف .2

 أدناه. ةبالنسبة لهذا الدليل اإلرشادي مذكور ةر المستهدفيهاالجم

 تفكر في تقديم استراتيجيات أو تنقيح استراتيجياتها بغية تحسين فرص  واضعو السياسات وصناع القرار في الدول التي

 الحصول على األدوية من خالل سياسات إدارة أسعار مالئمة.
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  صناع القرار في البلدان الذين يشاركون في اتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بمشتريات األدوية
 الخطط الوطنية للتأمين الصحي.وتوزيعها أو قرارات التعويض في 

  الجهات المانحة وشركاء التنمية واألطراف المعنية األخرى التي تساعد البلدان في تطوير قطاع الصناعات الدوائية و/أو
 توريد األدوية.

ص والمقصود من هذا الدليل اإلرشادي أن يستخدم في بلدان من جميع مستويات الدخل. ومع ذلك، يتم إيالء اهتمام خا

باحتياجات التنفيذ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي قد يكون قطاع الصناعات الدوائية فيها أقل تنظيماً. ولذا فإن 

اإلشارات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات تنفيذ محددة، وليس إلى استبعاد 

 ل المرتفع.المالءمة للبيئات ذات الدخ

 نطاق الدليل اإلرشادي .3

ز على ثالثة أسئلة جامعة تتعلق بالسياسات، ولكل منها سلسلة من األسئلة الفرعية األكثر إن نطاق هذا الدليل اإلرشادي يركِّ 

 تفصيالً:

 هل يجب على البلدان أن تستخدم تدابير لمراقبة األسعار من إجل إدارة أسعار األدوية؟ إذا كان األمر كذلك:    أ. 

 هل يمكن أن يكون التسعير ذو المرجعية الخارجية استراتيجيًة فعالة للتسعير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ 

 التكنولوجيا الصحية جزءاً من )أ( صنع القرار و/أو )ب( تحديد األسعار في البلدان المنخفضة  ييمهل يجب اعتبار تق

 والمتوسطة الدخل؟

  استراتيجية فعالة للتسعير في البلدان المنخفضة والمتوسطة  ‘زائد التكلفةعلى أساس ر ااألسع‘هل يمكن أن يكون تحديد

 الدخل؟

  التكاليف اإلضافية في سلسلة التوريد؟ إذا كان األمر كذلك:لضبط ير هل يجب على البلدان أن تعتمد تداب ب. 

  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ ينر الجملة والموزعاهوامش ربح تج ضبطهل يجب 

 هل يجب أن تعفى األدوية من الضرائب و/أو الرسوم الجمركية؟ 

مضمونة الجودة كاستراتيجية إلدارة أسعار األدوية؟ إذا كان األمر تعزز استخدام األدوية الجنيسة  هل يجب على البلدان أن  ج. 

 كذلك:

 ما هي المتطلبات األساسية الالزمة لتعزيز زيادة استخدام األدوية الجنيسة؟ 

  هل يجب أن تستخدم استراتيجيات لتسهيل/تسريع دخول األدوية الجنيسة إلى السوق )مثل: المرونة في الجوانب المتصلة

التسجيل بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس( والترخيص اإللزامي؛ و/أو تسهيل موافقة الجهات التنظيمية؛ و/أو 

 ، و/أو تخفيض الرسوم(؟السريع/المختصر

 ل الموزعين لتعزيز زيادة استخدام األدوية ب  ب أن يستخدم اإلحالل االختياري/اإللزامي لألدوية الجنيسة من ق  هل يج

 الجنيسة؟

  استراتيجية إلدارة األسعار؟ في إطارما هو دور منافسة األدوية الجنيسة في سوق المنتجات الصيدالنية 

  لتعزيز زيادة استخدام األدوية  –المنت ج أو المجموعة العالجية  حسبب -هل يجب استخدام التسعير ذي المرجعية الداخلية

 الجنيسة؟

  ؟وصارفي األدويةهل يجب اعتماد استراتيجيات لتشجيع استخدام األدوية الجنيسة/المنتجات األقل تكلفة لدى الواصفين 

 دى المستهلكين؟هل يجب اعتماد استراتيجيات لتشجيع استخدام األدوية الجنيسة/المنتجات األقل تكلفة ل 
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ذو صلة بالتسعير،  - ل الحكومات والمستشفيات وغيرها من المنظماتب  من ق   -على الرغم من أن شراء المنتجات الصيدالنية 

فإن هذا الموضوع عولج في مكان آخر على نطاق واسع، ولم تتم معالجته في هذا الدليل اإلرشادي. وبالمثل، فإن ممارسات 

هي خارج  –والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية على األسعار  -بل صناعة المستحضرات الصيدالنية التسويق والترويج من ق

 نطاق هذا الدليل اإلرشادي.

 كيف تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي .4

بإشراف لجنة  ، وذلكلقد قام قسم األدوية األساسية والمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية بقيادة إعداد الدليل اإلرشادي

في منظمة الصحة العالمية. وكانت هناك لجنة توجيهية تابعة لمنظمة الصحة العالمية مسؤولة عن  ةل اإلرشاديئمراجعة الدال

اإلشراف على عملية وضع الدليل اإلرشادي وإدارتها، وهي تضم موظفين تابعين لمنظمة الصحة العالمية من أقسام: األدوية 

صحية، والصحة العمومية، واالبتكار والملكية الفكرية وإتاحة الحصول على بحوث سياسات األدوية، األساسية والمنتجات ال

 والتحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية.

واجتمع فريق الخبراء المعني بالدليل اإلرشادي لتحديد نطاق الدليل اإلرشادي، ومراجعة ملخصات األدلة، ووضع التوصيات. 

ن  لين، أعضاء الفريق من خبراء بالمحتوى وموظفين أكاديميين من ذوي الخبرة في الموضوع، ومستخد  وقد تكوَّ مين نهائيين محتم 

مهرة في منهجية وضع الدالئل اإلرشادية، باإلضافة إلى خبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ومن مكاتبها وخبراء 

 5155وعولجت وفقاً لشروط منظمة الصحة العالمية لعام  ارات اإلفصاح عن المصالحإقر(. وتم جمع الُمرفق باإلقليمية )

)المرفق ج(. وعقد فريق الخبراء المعني بالدليل اإلرشادي اجتماعاً إلكترونياً واحداً لالتفاق على نطاق الدليل اإلرشادي، 

 التوصيات. واجتماعاً شخصياً واحداً استمر ثالثة أيام لمراجعة ملخصات األدلة ووضع

، الذي يتضمن مبرراً محدداً لعدم اشتماله على جداول (المرفق د)إن نطاق الدليل اإلرشادي وعملية إعداده موضحة في و

 Grading of Recommendations assessment, development and evaluation)لتصنيف تقدير التوصيات ووضعها وتقييمها 

(GRADE)…..) ُينظر إلى وضع جدول بديل من قبل فريق الخبراء على أنه يمكن أن يضيف قيمة إلى  في هذه التوصيات. ولم

 سهولة استخدام التوصيات ووضوحها.

التي أنجزت خالل عامي المؤلفات  ادي استندت إلى سلسلة من مراجعاتاألدلة التي أُخذت بعين االعتبار إلعداد الدليل اإلرشو

بشأن أسعار المنتجات الصيدالنية.  (HAI) المنظمة الدولية للعمل الصحيبالتعاون بين منظمة الصحة العالمية و 5151-55

المسؤول عن  المنظمة الدولية للعمل الصحيواجتمعت مجموعة عمل عالمية في إطار مشروع تسعير منظمة الصحة العالمية/

فيها. وقد تم تحديد عمليات بحث في المؤلفات لكل مراجعة في   peer review اإلشراف على مراجعة السلسلة وإنعام النظر

ذات الصلة بالبلدان  الرماديةبعمليات بحث لتحديد المؤلفات  -على وجه الخصوص  -إطار إعداد البروتوكول، وتم القيام 

المنظمة الدولية للعمل مية/المنخفضة والمتوسطة الدخل. وباإلضافة إلى سلسلة مراجعة المؤلفات من قبل منظمة الصحة العال

 ,PubMed, EconLit, ISI Web of Knowledgeتم جلب أدلة إضافية عن طريق البحث في قواعد البيانات ذات الصلة ) الصحي

Cochrane Library.للقيام بمراجعات منهجية لسياسات تسعير المنتجات الصيدالنية التي تم تحديدها في نطاق الدليل اإلرشادي ) 

 -وبناء على عدم وجود جداول بملخص النتائج في مراجعات كوكرين ذات الصلة  –إعداد بروتوكول الدليل اإلرشادي وعند 

قلة ، ل (GRADE)وتقييمهاة بتصنيف تقدير التوصيات ووضعها تقرر أنه لن يكون من الممكن إعداد ملفات مبنية على األدل

التسعير على النتائج الصحية أو على فرص الحصول على األدوية. ولذا  قدمت تقديرات كمية لتأثير سياسات التيمنشورات ال

دَّ كجداول لدراسٍة تلو دراسة تؤخذ من كل مراجعة من مراجعات السياسات التي أجرتها فُرض سلفاً أن ملخصات األدلة ستُ  ع 

التي تم الحصول  مراجعات المنهجية  ، على أن تستكمل بأي مراجعة من الالمنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/

 .اإلضافية البحوث عن طريقعليها 

أن تكون األساليب المستخدمة لتقييم جودة األدلة مبنية على  -في البداية  -قد اقترح بروتوكول إعداد الدليل اإلرشادي و

بالدليل اإلرشادي، وذلك اعتماداً على نوع النصائح المقدمة من ممثل الممارسة الفعالة ومنظمة الرعاية في فريق الخبراء المعني 

الدراسات المشمولة. ولكن الطابع الكيفي والسردي لألدلة جعل التقييم الرسمي لجودة األدلة يعتبر غير مفيد، وبالتالي لم يتم تقديم 

 .(GRADE) ملفات مبنية على األدلة بتصنيف تقدير التوصيات وووضعها وتقييمها

ع ألية دراسة من دراسات التصاميم التجريبية لسياسات المنتجات الصيدالنية أنه في حال الغياب المتوقَّ  -كذلك  –وُحدد مسبقاً 

فإن األدلة المستخلصة من دراسات ت ستخدم تصميم السالسل الزمنية مع القياسات المتكررة للنتائج الصحية أو لفرص الحصول 
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ر األساس األكثر موثو قية لتحديد تقدير تأثير أية سياسة. ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه على األدوية من شأنه أن يعتب 

 وصف حاالت. -أساساً  –البحوث، وجميع الدراسات كانت 

جزءاً من عملية المراجعة. وقد قام موظفو  -كذلك  -لقد اسُتخدمت ملخصات األدلة كأساس لصياغة التوصيات، وكانت 

بصياغة التوصيات األولية وملخصات األدلة، والتي تم إرسالها إلى مجموعة  -ير استشاري بدعم من خب -منظمة الصحة العالمية 

أخرى للتشاور مع جهات خارجية. وشملت هذه المجموعة خبراء ومنظمات تمثل األطراف المعنية ذات الصلة؛ بما في ذلك 

لة في مجال إتاحة الحصول على األدوية وفي جمعيات الصناعة الدوائية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية العام

المسائل المتعلقة بتسعير المنتجات الصيدالنية. وقد أخذ فريق الخبراء المعني بالدليل اإلرشادي المالحظات التي وردت من 

ليل رسلت التوصيات وملخصات األدلة إلى فريق الخبراء المعني بالدالمشاورات بعين االعتبار في صياغة التوصيات. وأُ 

 اإلرشادي قبل االجتماع الشخصي.

في حال عدم وجود تصنيف  -ر الفريق أنه . وقرَّ 5155لقد اجتمع فريق الخبراء في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 

 لن يكون من الممكن أن ينسب مستوى من القوة لتوصيات شخصية. -ذي أدلة جيدة 

راجع فريق الخبراء ملخص فلكل موضوع من مواضيع السياسة الستة.  وتم استخدام النهج التالي من أجل وضع توصيات

األدلة، وتدارسوا تجاربهم الخاصة في بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة، وتوصلوا إلى نقاط توافق؛ تتضمن فوائد 

اع قائم على األدلة وعلى الخبرات وسلبيات تنفيذ هذه السياسات. فالتوصيات الخاصة بكل من السياسات الست نجمت عن إجم

ندرة النتائج البحثية. كما كان هناك توافق في اآلراء بشأن المبادئ واالعتبارات إلى المشار إليها أعاله، مع التنبيه في كل حالة 

 ذات الصلة باختيار السياسات وتنفيذها.

ل فريق الخبراء. ولم ب  ول على الموافقة النهائية من ق  دة الدليل اإلرشادي  من أجل التعليق عليه والحصوتم تعميم كامل مسوَّ 

تم أخذها في مة من األطراف المعنية ُيطلب المزيد من مراجعة األقران في ذلك الوقت، ألن جميع التعليقات الموضوعية المقد  

العالمية على نشرها وفقاً للطرق دة النهائية للحصول على موافقة منظمة الصحة في صياغة التوصيات. وقُدمت المسوَّ  االعتبار

 المعيارية.
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 التوصيات .5

 تنظيم هوامش الربح في سلسلة توريد المنتجات الصيدالنية وتوزيعها  1.5

 بهذه السياسة لتعريفا 1.1.5

النفقات العامة ل الرسوم والتكاليف اإلضافية التي يتم تطبيقها على سعر سلعة ما بغية تغطية تكاليف إن هامش الربح يمث  

ورسوم التوزيع والربح. وفي سياق سلسلة توريد المنتجات الصيدالنية قد تشمل السياساُت تنظيم هوامش ربح الجملة والتجزئة 

 إضافة إلى األجور الصيدالنية.

 األدلة 2.1.5

 لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات التالية أساساً للتوصيات )انظر المرفق هـ(.

 المنظمة الدولية للعمل الصحينظمة الصحة العالمية/مراجعة م  (HAI)  َّدت للسياسة المتعلقة بهذا الموضوع، والتي حد

(. وقد الحظت المراجعة ES1.1بلداً عن أوجه تنظيم هوامش الربح وتنفيذها )المرفق هـ، الجدول  51تقارير من حوالي 

والمتوسطة الدخل يمكن استخدامها لتقييم تأثير تنظيم هوامش الربح، عدم وجود تقديرات رسمية في البلدان المنخفضة 

 سواء أسُتخدم وحده أو مقترناً بسياسات أخرى.

 /المنظمة دراسات حاالت مفصلة من ألبانيا وجنوب أفريقيا ومالي، أجريت في إطار مشروع منظمة الصحة العالمية

 كمل المراجعة.تل الدولية للعمل الصحي

  البحث اإلضافية في المؤلفات دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية أخرى.لم تجلب عملية 

فية في المقام األول، وهي تستند إلى دراسات حاالت من دول مختلفة، ومسوحات ألسعار يوصتإن األدلة ذات طبيعة 

القياس الكمي لهوامش الربح الموجودة في سالسل م تقدِّ المعلومات  هوهذالمنتجات الصيدالنية، ومراجعات لمواقع إلكترونية. 

في بعض الحاالت في كل من القطاعين العام والخاص لسالسل توريد المنتجات  ،باألسعار بعد التصنيع مقارنةً توريد ال

 Patouillardاألرتيميسينين )انظر األدوية المركبة المحتوية على الصيدالنية. فهناك تقارير عن هوامش ربح لمنتجات محددة؛ مثل: 

(. كما تم استخالص أدلة عن مجموعات من المنتجات من خالل تقارير للدولية للعمل الصحي عن مسوح تسعير 5151وآخرين، 

كذلك،  تم تنظيمها. كما تم وصف درجة التطبيق والتنظيم، وما إذا كانت رسوم التوزيع قد (HAI)المنظمة الدولية للعمل  قطرية

مت تفاصيل إضافية عن لصيغ التي استخدمت لحساب هوامش الربح. والحظ فريق الخبراء أن دراسات حاالت البلدان الثالثة قدَّ وا

 م أية معلومات عن أثر هذه السياسة.تطبيق هوامش الربح، لكنها لم تقدِّ 

معلومات سردية من بعض البلدان عن تأثير فرض أو إلغاء هوامش الربح )انظر المرفق هـ(،  السياساتقدمت مراجعة لقد 

وكان تأثير فرض أو إلغاء هوامش الربح على األسعار متعارضاً، ولم يكن من الممكن التنبؤ بآثاره على فرص الحصول على 

ض هوامش ربح على التوزيع خلق حافزاً الستخدام أدوية األدوية. فعلى سبيل المثال، أشار التقرير الوارد من الصين إلى أن فر

 فيإلغاء تنظيم هوامش الربح  تسبَّب  مرتفعة التكلفة، مما يفترض أنه يحول دون حصول بعض المستهلكين عليها. وفي األردن، 

 إلى إعادة فرض الضوابط. أدىارتفاع األسعار، مما 

أشارت إلى أن تنظيم هوامش ربح التوزيع  ةلسياسهذه ال للعمل الصحي المنظمة الدوليةإن مراجعة منظمة الصحة العالمية/

اآلثار أن ُتدرس ن الحوافز والمثبطات ضمن سلسلة التوريد وعيَّ تُ يجب أن فيمكن أن تكون له آثار أو عواقب غير مرغوب فيها. 

لتي تشمل عنصراً تنازلياً )أي: هوامش المحتملة غير المتوقعة قبل فرض الضوابط. كما أشارت المراجعة إلى أن هوامش الربح ا

ربما تؤدي إلى  -كما هو الحال في بلدان مثل تونس وسوريا ولبنان  -ربح أقل للمنتجات األعلى ثمناً( مع أو بدون رسوم ثابتة 

ش الربح ذات نتائج أفضل من هوامش الربح ذات النسبة المئوية الثابتة، وذلك من خالل تأثيرها على الحوافز المالية. لكن هوام

 .لوال هذه الرسوم تكلفة منخفضةأدوية ذات الرسوم الثابتة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار 

ومن الواضح أن ضوابط هوامش الربح تستخدم في العديد من البلدان، بغض النظر عن الدخل )انظر المرفق هـ(، على الرغم 

لكن ال توجد أدلة تقارن استخدام هوامش الربح . دة األمريكية والمملكة المتحدةمن وجود استثناءين بارزين هما الواليات المتح

بسياسات التسعير األخرى فيما يتعلق بالسعر المقارن أو بتوافر األدوية وفرص الحصول عليها. وال توجد أدلة على تأثير تنظيم 

مثل دراسة حالة  -سات منهجية قبل التنفيذ وبعده هوامش الربح على أسعار األدوية. وأشار فريق الخبراء إلى أن إجراء درا

 من شأنه أن يكون مفيداً جداً لتوثيق آثار سياسة هوامش الربح على األقل. –األردن المشار إليها أعاله 
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 التي توصل إليها فريق الخبراء النتائج 3.1.5

مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفي ما يلي تدارس فريق الخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان 

 سرد لنقاط التوافق.

  إن ضوابط هوامش الربح مطبَّقة في كثير من البلدان، ويبدو أنها أحد الخيارات إليقاف الرسوم المفرطة التي تضاف إلى

 .أثناء حركتها في سلسلة التوريداألدوية، 

 لهوامش الربح المسموح بها على  %1تتراوح من  -ش الربح وضبطها هناك تباين في الطرق المتبعة لحساب حجم هوام

تجزئة التابعة للقطاع الفي بعض صيدليات  %511أدوية المستشفيات في جنوب أفريقيا إلى هوامش ربح تزيد عن 

 الخاص )انظر المرفق هـ(. وال يصلح نموذج واحد لجميع البيئات.

  فإن استخدام هوامش الربح بدون أثر تطبيق هوامش الربح -باشر بشكل م –على الرغم من عدم وجود أدلة توضح ،

 ال يبدو أنه فعال. إنفاذ

  الجهات وإذا تم تنفيذ ضبط هوامش الربح فال بد من رصد آثار ذلك على أسعار المنتجات الصيدالنية بالنسبة للمرضى

بالقدرة على تحمل تكاليفها أو بإمكانية ، للتأكد من عدم وجود آثار ضارة التي تقوم بدفع مصروفات الخدمة الصحية

 الحصول عليها.

 انظر المرفق هـ(، ولذا  تتباين البلدان من حيث نقطة البدء المستخدمة كتكلفة أساسية تطبق عليها هوامش الربح ضمن(

ف نقطة البدء المعنية بحساب هوامش الربح بأنها تكلفة السلع التي يتعين على المو زع األول أن فإن فريق الخبراء عرَّ

 يدفعها.

 مثل: سالسل التوزيع في المناطق الحضرية/الريفية( من شأنها أن تحدد الكيفية التي حالته إن بنية النظام الصحي و(

م. فقد تكون  سالسل توريد القطاع الخاص أكثر انتشاراً في  -على سبيل المثال  -يمكن أن تطبَّق بها هوامش الربح وتنظَّ

 تنظيمها قد يكون أكثر صعوبة. بعض المناطق، كما أن

 والسلبيات الفوائد 4.1.5

سياسة، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على تأثير كلقد اعتبر فريق الخبراء الفوائد والسلبيات المحتملة لتنفيذ تنظيم هوامش الربح 

 هذه السياسة على النتائج الصحية )انظر المرفق هـ(.

 الفوائد

  ؤدي إلى خفض يقد  -استراتيجيات لضبط األسعار السيما في األماكن التي لم يكن لديها أية  -إن تنظيم هوامش الربح

 أسعار األدوية.

  نه يتطلب إيداً من خيارات سياسات أخرى، إذ أقل تعق –من الناحية التقنية  -إن تنفيذ تنظيم هوامش الربح قد يكون

 تكلفة السلع وسلسلة التوريد، وبعض القدرات التنفيذية.معلومات محدودة نسبياً عن 

 السلبيات

  يمكن لتنظيم هوامش الربح أن تكون له عواقب سلبية غير مرغوب فيها على التوافر وفرص الحصول، وذلك من خالل

 تشويه األسعار.

 عار.هناك احتمال لعدم وجود شفافية في وضع هياكل لهوامش الربح، مما قد يسمح بارتفاع األس 

 .تنظيم هوامش الربح بدون إنفاذ مناسب يبدو غير فعال 

  نسبياً، وبالتالي فإنه قد ال يكون حساساً لتغيرات السوق بشكل كاٍف. مرناً يكون ال يمكن لتنظيم هوامش الربح أن 
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 التوصيات 5.1.5

ندرة المعلومات المتوفرة عن  -ألدلة في ملخص ا -إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات الموثقة أعاله، والحظ 

أن العديد من البلدان تستخدم هذه  -كذلك  -تأثير تنظيم هوامش ربح المنتجات الصيدالنية على النتائج الصحية، لكنه الحظ 

 م التوصيات التالية.السياسة؛ وقدَّ 

  أن تنظر في تنظيم هوامش ربح سلسلة  -في إطار استراتيجية شاملة لتسعير المنتجات الصيدالنية  –يجب على البلدان

 التوزيع )أي: تنظيم الموزعين وتجار الجملة(.

  أن تنظر في تنظيم هوامش ربح ورسوم  -في إطار استراتيجية شاملة لتسعير المنتجات الصيدالنية  –يجب على البلدان

 األدوية، والمستوصفات(. ونصرفالذين يطباء األ)أي: تنظيم الصيدليات، و سلسلة البيع بالتجزئة

  إذا تم تنظيم هوامش الربح، فيجب على البلدان أن تنظر في استخدام هوامش ربح تنازلية )أي: هوامش ربح أقل

يرة تنص على أن تحصل أن األخ نظراً إلىللمنتجات األعلى سعراً( بدالً من هوامش الربح ذات النسبة المئوية الثابتة، 

  المنتجات األعلى سعراً على هامش صاٍف أعلى.

  هوامش الربح لتقديم حوافز على توريد أدوية محددة )مثل األدوية الدخليجب على البلدان أن تنظر في استخدام تنظيم/

ن أو مجموعات سكانية الجنيسة، واألدوية ذات الحجم المنخفض، واألدوية القابلة للتعويض( أو لحماية مرضى محددي

 السكانية النائية(.المجموعات محددة )مثل: الفئات الضعيفة، 

  في النظم التي تحدث فيها حسومات وخصومات في سلسلة التوزيع، يجب على البلدان أن تنظر في تنظيمها، ويجب أن

 هوامش الربح واألسعار.ينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات بعين االعتبار عند مراجعة وتنظيم وتجعلها شفافة. 

 

 مسائل تتعلق بالتنفيذ 6.1.5

أشار فريق الخبراء إلى أن تنفيذ تنظيم هوامش الربح يحتاج إلى دعم سياسي رفيع المستوى فضالً عن استراتيجية لإلنفاذ. وإن 

 .5متطلبات التنفيذ الفعال التي تم تحديدها مذكورة في الجدول 
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 : مسائل تنفيذية متعلقة بتنظيم هوامش الربح2الجدول 

 المتطلبات المسائل

 

 خبرات إحصائية لتحليل البيانات التجارية و/أو بيانات أسعار األدوية.•  القدرات التقنية

خبرات طبية وصيدالنية لتقدير الحوافز والمثبطات في سلسلة التوريد، وتقدير آثارها على توريد األدوية • 

 ترشيد استخدامها. وعلى

خبرات اقتصادية لتحليل تكاليف التوزيع وتحديد األجر المناسب أو تحديد متطلبات الميزانية بالنسبة • 

 لألطراف المعنية.

 أسعار األدوية؛ بيانات المبيعات.•  البيانات المطلوبة

 لالستخدام. ))معايير تشريعات تضع متثابتات•  البنية التحتية

 للتشاور مع األطراف المعنية المهتمة.هياكل • 

 آلية لمراقبة أسعار األدوية واستخدامها ومبيعاتها.• 

 ى الالزمة لتنفيذ هوامش ربح بطريقة شفافة.ن  توافر الموارد والب  •  االعتبارات المنهجية

 اإلعفاءات/التخفيضات الضريبية المتعلقة بالمنتجات الصيدالنية 2.5 

 بهذه السياسة التعريف 1.2.5

ل الحكومات على دخل األفراد والشركات، ب  هناك فئتان رئيسيتان من الضرائب: ضرائب مباشرة؛ وهي التي تفرض من ق  

إلى جانب ضرائب الضمان  –وضرائب غير مباشرة؛ وهي التي تضاف إلى أسعار السلع والخدمات. الضرائب المباشرة 

لي اإليرادات الحكومية في البلدان ذات الدخل المرتفع. أما في البلدان ذات الدخل حوالي ثلثي إجما تشكل عادةً  –االجتماعي 

هي المصادر الرئيسية  -المفروضة على التجارة الدولية أو على شراء السلع والخدمات  –المنخفض فإن الضرائب غير المباشرة 

طوي على تخفيض الضرائب المفروضة على األدوية، أو لإليرادات الحكومية. فالسياسات ذات الصلة بالمنتجات الصيدالنية قد تن

 على إعفاء األدوية من الضرائب، السيما ضرائب المبيعات.

 األدلة 2.2.5

 لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات التالية أساساً للتوصيات )انظر الملحق و(.

 /المنظمة الدولية للعمل الصحيمراجعة منظمة الصحة العالمية (HAI) وقد استندت  7المتعلقة بهذا الموضوع. ةللسياس

تقيم  أبحاثهذه المراجعة إلى عمليتي بحث أدبي: )أ( عن منشورات ذات صلة باألدوية وفرض الضرائب، )ب( عن 

إلى أن المواقع على شبكة اإلنترنت لكل بلد  السياساتالقة بين تغيرات األسعار واستخدام األدوية. وأشارت مراجعة الع

مصادر مفيدة للمعلومات )مثالً: للحصول على معلومات عن ضريبة القيمة المضافة الوطنية(. وقد على حدة كانت 

معظم المعلومات عن الضرائب  المنظمة الدولية للعمل الصحيتها قدمت تقارير مسح التسعير القطري التي أعدَّ 

  55 المفروضة على األدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 انظر الملحق تاثن ف علىتم التعر( الجدول "و"ين من الدراسات ذات الصلة ،ES2.1.) 

 .لم تجلب عملية البحث اإلضافية في المؤلفات دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية أخرى 

تسلط الضوء على أن الضرائب غير المباشرة  ةلسياسهذه ال المنظمة الدولية للعمل الصحيإن مراجعة منظمة الصحة العالمية/

هي ضرائب تنازلية، وبالتالي فهي غير عادلة، ألن المبلغ  -مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة  -على األدوية 

دواء ما من المدفوع عبارة عن نسبة مئوية من السعر، وهو نفسه لجميع األشخاص؛ أغنياء أو فقراء. وبناء على ذلك، فإن ضريبة 

شأنها أن تستهلك من دخل شخص فقير حصة أكبر مما تستهلكه من دخل شخص غني. ومع ذلك، فإن ضريبة القيمة المضافة 

أصبحت استراتيجية شائعة لزيادة اإليرادات بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. وقد 

اتجاهاً إلحالل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، ألنها تخفف عن الحكومات الكثير نصت المراجعة على أن هناك 

 من مسؤولية جمع الضرائب، وتتيح معدالت عالية نسبياً من الضرائب التي يتم استيفاؤها، مع تخفيض مخاطر التهرب الضريبي.
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ألدوية في البلدان األوروبية ذات الدخل المرتفع، حيث تلخص استخدام ضريبة القيمة المضافة على ا السياساتإن مراجعة 

. وإن العديد من البلدان تستخدم معدالً لضريبة القيمة المضافة على %51إلى  %1تتراوح ضريبة القيمة المضافة على األدوية من 

، الجدول "و"ية )انظر الملحق ضريبة القيمة المضافة، في حين أن بلداناً أخرى تعفي أدوية الوصفات الطبمن معدل أقل األدوية 

ES2.2 معفاة من الضرائب. وفي  -مثل أستراليا واليابان وجمهورية كوريا  -(. واألدوية في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع

الواليات المتحدة األمريكية تختلف الضرائب المفروضة بحسب الوالية. والضرائب المفروضة على األدوية في البلدان المنخفضة 

يلخص الضرائب المفروضة على األدوية استناداً  "و"في الُمرفق  ES2.3. والجدول %35 إلى %5.9والمتوسطة الدخل تتراوح من 

 ومسوحاتها ألسعار األدوية. المنظمة الدولية للعمل الصحيإلى مواد من قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية/

األدلة المنشورة التي تتناول (، لكن "و"فية التي تقدر معدل فرض الضرائب )انظر المرفق يوصتهناك بعض الدراسات ال

تسلط  السياسات. وإن مراجعة محدودة أثر تخفيضات/إعفاءات الضرائب على إدارة أسعار المنتجات الصيدالنيةبشكل مباشر 

(. وهذه 5117الضوء على بعض األمثلة عن تأثير الضرائب على فرص الحصول على الرعاية، وعلى استخدام األدوية )غولدمان 

اإليرادات تقدر أيًضا  السياساتومراجعة األمثلة تميل إلى إظهار أن الضرائب على األدوية تؤثر على الفقير بشكل غير متناسب. 

 من األدوية ونسبتها إلى إجمالي اإليرادات الضريبية الوطنية.المتأتية الضريبية 

 النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء 3.2.5

لخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفي ما يلي تدارس فريق ا

 سرد لنقاط التوافق.

  دوائيةاختيار القاعدة الضريبية لضمان إيرادات كافية يعتبر بالنسبة للحكومات الوطنية قضية أبعد من مجرد سياسة إن 

أو سياسة صحية. وعلى الرغم من اعتراف فريق الخبراء بذلك، فإنه ينبغي إيالء االعتبار لضمان عدم خضوع األدوية 

 األساسية للضرائب، وذلك ألسباب تتعلق باإلنصاف وبصون فرص الحصول على الرعاية الكافية.

  راد المطبقة على المكونات الصيدالنية مثل ضريبة االستي -إن فرض الضرائب على مكونات محددة من مكونات األدوية

 يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر المنت ج النهائي، ويمكن أن يؤثر على القدرة على اإلنتاج المحلي. - الفعالة

  إن الضرائب مفروضة على األدوية في كثير من البلدان، ومع ذلك فإن الفوائد التي يجنيها المريض من هذه الضرائب

 ة.غير معروف

 الفوائد والسلبيات 4.2.5

لقد تدارس فريق الخبراء الفوائد والسلبيات المحتملة لإلعفاءات/التخفيضات الضريبية  بالنسبة لألدوية، مشيراً إلى عدم وجود 

األدوية أدلة على تأثير هذه السياسة على أسعار المنتجات الصيدالنية، ما عدا بعض األدلة على تأثيرها على فرص الحصول على 

 وعلى استخدامها المناسب )انظر الملحق و(.

 الفوائد

 .يرجح أن يكون لها تأثير على الفقراء من ناحية العدالة 

 السلبيات

 .خسارة إيرادات بالنسبة للحكومات الوطنية 

  الرعاية أثير سلبي على بعض جوانب نظام تمن األدوية قد يكون له  المتأتيةإلغاء أو تخفيض اإليرادات الضريبية

 الصحية.

 التوصيات 5.2.5

إلى ندرة المعلومات المتوفرة  –في ملخص األدلة  -إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات الموثقة أعاله، وأشار 

عن تأثير تخفيض/إلغاء الرسوم المفروضة على األدوية على النتائج الصحية، إال ما كان من أدلة على تأثيرها على فرص 

 لحصول على األدوية، السيما بالنسبة للفقير، وقدم التوصيات التالية.ا
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 .يجب على البلدان أن تنظر في إعفاء األدوية األساسية من الضرائب 

  على األدوية سيكون لها تأثير في المفروضة يجب على البلدان أن تضمن أن أية تخفيضات أو إعفاءات من الضرائب

 المريض/المشتري.خفض التكاليف على 
 

 مسائل تتعلق بالتنفيذ 6.2.5

أشار فريق الخبراء إلى أن تنفيذ تخفيض الضرائب على األدوية أو إلغائها يتطلب دعماً سياسياً رفيع المستوى وتشريعات. 

 .3لسياسة التي حددها فريق الخبراء مذكورة في الجدول هذه اوإن المتطلبات المحددة للتنفيذ الفعال ل
 

 : مسائل تنفيذية متعلقة بسياسة فرض الضرائب على األدوية3 الجدول

 الضرائب المسائل

 مقدار الواردات المتولدة عن الضرائب. مه على أسعار األدوية، إضافة إلىتأثير فرض الضرائب أو عد تقييم•  البيانات المطلوبة

 تشريعات خاصة بفرض الضرائب على األدوية.•  البنية التحتية

 لمراقبة أسعار األدوية.آلية • 

 إيجاد إيرادات من مصادر أخرى لتحل محل تلك المتولدة عن الضرائب.•  االعتبارات المنهجية

 تطبيق آليات لتجنب امتصاص المدخرات من قبل وكالء سلسلة التوريد.• 

 لتحديد أسعار المنتجات الصيدالنية‘ زائدالتكلفة على أساس تسعيرالتطبيق صيغ  3.5

 التعريف بهذه السياسة 1.3.5

هو طريقة لتحديد أسعار التجزئة بالنسبة لألدوية، عن طريق مراعاة تكلفة إنتاج دواء ما ‘ زائدالتكلفة على أساس ‘ التسعير 

 إلى جانب بدالت النفقات الترويجية، وهوامش ربح الشركات المصنعة، والرسوم وهوامش الربح الموجودة في سلسلة التوريد.

 لةاألد 2.3.5

 لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات التالية أساساً للتوصيات )انظر الملحق ز(.

 /لم تجد دراسات   8المتعلقة بهذا الموضوع، ةللسياس المنظمة الدولية للعمل الصحيمراجعة منظمة الصحة العالمية

 إنف -استناداً إلى مسح التصاالت شخصية ومواقع إلكترونية و. ‘زائد لفةعلى أساس التك‘منشورة تصف أو تقيم التسعير 

كوسيلة لضبط األسعار. فصمم معد  ‘زائد التكلفة على أساس‘بلداً تستخدم على ما يبدو التسعير  53حدد   المراجعة ُمعد

دراسات حاالت. لكنه ليس من  تقديمبلدان، بغرض  51المراجعة استبياناً وأرسله إلى أشخاص يمكن االتصال بهم في 

 على أساس‘التسعير م طرق التي تستخد 53ن بين البلدان الـ الواضح ما هي البلدان العشر التي أُدرجت في ذلك م

ثالثة بلدان؛ هي بنغالديش والهند وجمهورية إيران اإلسالمية. وهذه الردود  من مكتملة. وكانت هناك ردود ‘زائد التكلفة

ودراسة حالة عن  -وهي باكستان  –عن بلده  السياسات، إلى جانب دراسة حالة لمعد مراجعة "ز"ملخصة في الملحق 

 الصين، مستمدة من أوراق منشورة ومن الموقع اإللكتروني للمفوضية الوطنية للتنمية واإلصالحات في الصين. 

 ة أخرى.عملية البحث اإلضافية في المؤلفات دراسات تقييمية أو مراجعات منهجي جلبلم ت 

. وإن النهج ‘زائد التكلفة على أساس ‘السعر طرية تقدم معلومات توصيفية محدودة عن استخدام تحديدإن دراسات الحاالت القُ 

قد استخدم سابقاً  -على األقل  -يختلف بين البلدان بشكل واضح. وكان بلد واحد  ‘زائد التكلفة على أساس‘السعر  المتبع لحساب

لكنه توقف، ولم يتم توثيق أسباب هذا التغيير. وإنه من الصعب جداً التوصل الى أية استنتاجات ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير 

وعدم  السعر مع مرور الوقتبشأن التأثير المحتمل لهذه السياسة، نظراً لعدم وجود تقييم مفصل لتأثير هذه االستراتيجيات على 

 ألخرى؛ مثل فرص الحصول على األدوية.وجود معلومات عن تأثيرها على النتائج ا

 النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء 3.3.5

تدارس فريق الخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفي ما يلي 

 سرد لنقاط التوافق.
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 .األدلة المتاحة محدودة وذات طبيعة سردية 

  تستخدم في عدد قليل من البلدان، ولمجموعة مختارة من األدوية.‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير صيغ 

  إحدى التحديات التي تواجه استخدام هذه الطريقة تتمثل في أنها تتطلب تحديداً موثوقاً به لتكلفة التصنيع، والذي يتوقف

 المعلومات.بدوره على القدرة التقنية وعلى مصادر الحصول على هذه 

  في البيئات التي ال يوجد فيها تنظيم آخر للتسعير،  اً جذاب سياسياً قد يكون خياراً ‘ زائد التكلفة على أساس‘تحديد السعر

ألن تنفيذه يبدو "بسيطاً". لكن تحديد تكاليف الشركات المصنعة يمكن أن يكون أمراً بالغ الصعوبة، وهناك مخاطر 

 موضح أدناه. مرتبطة بهذه السياسة، كما هو

  ينبغي أن تشتمل ن على البلد أن تحدد المكونات التي يفسيتع‘ زائد التكلفة على أساس‘إذا تقرر استخدام تحديد األسعار

السياسة هذه وينبغي أن يكون تطبيق هذه السياسة والتحقق من األسعار شفافاً. كما ينبغي أن يعاد النظر في . الصيغ اعليه

 ار يمكن أن تتغير في اتجاهات قد ال يمكن التنبؤ بها استناداً إلى قوى السوق وحدها.بشكل منتظم، ألن األسع

 الفوائد والسلبيات 4.3.5

، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة عن ‘زائد التكلفة على أساس‘لتسعير للقد تدارس فريق الخبراء الفوائد والسلبيات المحتملة 

 )انظر الملحق ز(.استخدام هذه السياسة محدودة جداً 

 الفوائد

  قد يحقق االستقرار في أسعار األدوية في ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير استناداً إلى خبرات أعضاء الفريق، اقُترح أن

 البيئات غير المنظمة.

  السوق غير المنظمة. تقلل المدفوعات من الجيب فيهذه الطريقة قد 

 السلبيات

  على األدوية يتطلب موارد تقنية وبشرية كبيرة، خصوصاً للحصول على ‘ زائد كلفةالت على أساس‘التسعير تطبيق

 والتحقق من صحتها. -مثل المكونات الصيدالنية الفعالة  -تقديرات موثوقة ألسعار المكونات 

  لمصنعة يمكن التالعب بها لصالح الشركات ا‘ زائد التكلفة على أساس‘الصيغ التي تستخدمها البلدان لحساب األسعار

 وبما يضر المرضى.

  تطبيق هذه السياسة على أدوية محددة فقط في سوق ما قد يؤدي إلى تحول المرضى والمهنيين إلى أدوية أخرى، ربما

 تكون غير مالئمة.

  على أدوية محددة بشكل منفرد قد يضر بالمصنعين المحليين أو بمجموعات ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير تطبيق

 السكان.فرعية من 

 التوصيات 5.3.5

إلى محدودية الخبرات في  –في ملخص األدلة  -إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات الموثقة أعاله، وأشار 

و على أهذه السياسة على النتائج الصحية ، وإلى عدم وجود معلومات عن تأثير ‘زائد التكلفة على أساس‘التسعير مجال استخدام 

 أو على فرص الحصول على األدوية، وقدم التوصيات التالية. األسعار

  كسياسة عامة لتسعير المنتجات ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير أن ال تستخدم طريقة  –عموماً  –يجب على البلدان

 الصيدالنية.

  في تغيير استراتيجيتها، يجب كسياسة عامة، والتي ترغب ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير البلدان التي تستخدم طريقة

عليها أن تفكر في استبدال أو استكمال هذا األسلوب بسياسات أخرى، منها تلك السياسات المشمولة في هذا الدليل 

 اإلرشادي.

 مسائل تتعلق بالتنفيذ 6.3.5

يتطلب تشريعاً ينص على تحديد األسعار، إما ‘ زائد التكلفة على أساس‘التسعير أشار فريق الخبراء إلى أن تنفيذ صيغ 

، من المهم الحصول على معلومات دقيقة ‘زائدالتكلفة على أساس ‘لمجموعة مختارة من األدوية أو لكل األدوية الموردة. وللتسعير 
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لهذه السياسة في عن أسعار المواد، وقد يكون من الصعب الحصول على بيانات التكلفة هذه. وقد تم تلخيص المتطلبات المحددة 

 .5الجدول 
 ‘زائد التكلفةعلى أساس  ‘التسعير : مسائل تنفيذية متعلقة بصيغ 4الجدول 

 ‘زائد التكلفةعلى أساس ‘التسعير صيغ  المسائل

 .حساب التكاليف•  القدرات التقنية

 معرفة ممارسات التصنيع.• 

 تحليل السوق.• 

الصيدالنية الفعالة، والسواغات، ومواد التعبئة والتغليف، والفواقد )الهدر(، وتكلفة التحويل، أسعار المكونات •  البيانات المطلوبة

 واألرباح وهوامش الربح في سلسلة التوريد.

 تشريع يفرض تحديد األسعار.•  البنية التحتية

 نظام معلومات لجمع تكاليف مكونات السعر.• 

 ها الشركات المصنعة.القدرة على التحقق من المعلومات التي تقدم• 

 آلية لمراقبة مقدار هوامش الربح المطبقة وأسعار األدوية.• 

 هل المعلومات المتوفرة عن التكلفة دقيقة؟•  االعتبارات المنهجية

هناك طرق مختلفة لتقدير التكاليف يمكن استخدامها )على سبيل المثال: توزيع التكاليف بشكل غير مباشر( • 

 ق هذه الطرق بشكل متسق.طبومن المفيد أن تُ 

 خارجيةالمرجعية التسعير ذي الاستخدام  4.5 

 التعريف بهذه السياسة 1.4.5

بسعر المصنع أو سعر ما عادة ما يكون التسعير ذو المرجعية الخارجية يشير إلى ممارسة استخدام سعر منت ج صيدالني ما )

أخرى في سلسلة التوزيع( في بلد أو عدة بلدان الستخالص سعر معياري أو مرجعي، وذلك  عامة، أو نقطة بعد التصنيع مباشرة

 ألغراض تحديد سعر المنت ج في بلد معين أو التفاوض عليه. وقد ُيتخذ المرجع لتوريد منتجات وحيدة المصدر أو متعددة المصادر.

 األدلة 2.4.5

 للتوصيات. لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات التالية أساساً 

 /والتي عثرت على   1المتعلقة بهذا الموضوع، ةللسياس المنظمة الدولية للعمل الصحيمراجعة منظمة الصحة العالمية

مقالة ذات صلة من خالل البحث في المؤلفات، معظمها من بلدان ذات دخل مرتفع. ولم يتوفر إال القليل من  55

 المعلومات من البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.

  بلداً تستخدم التسعير ذا المرجعية الخارجية. وقد تجاوبت تسعة بلدان. 55بإجراء مسح لـ  السياساتقام معدو مراجعة 

 عملية البحث اإلضافية في المؤلفات دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية أخرى. جلبت لم 

. وال يوجد دراسات تبين تأثير التسعير ذي "ح"وهذا المسح موجودة في المرفق  السياساتالتفاصيل الكاملة لمراجعة 

بلداً من بلدان منظمة التعاون  55لمالحظ أن ومن ا المرجعية الخارجية على فرص الحصول على األدوية أو على النتائج الصحية.

تستخدم التسعير ذا المرجعية الخارجية، ولكن  57ي الــبلداً من بلدان االتحاد األوروب 51وحوالي  31الـ  االقتصادي والتنمية

المرجعية  االتسعير ذ فقد أشار المسح إلى أنعلى األدوية المسجلة. أما بالنسبة للبلدان النامية،  -أساساً  -استخدامه يقتصر 

. أحياناً يستخدم التسعير ذو المرجعية الخارجية والغير محمية اختراع  المحمية ببراءة الخارجية يستخدم لتحديد أسعار األدوية 

ستخدام التسعير ذي اوحده كطريقة وحيدة لتحديد األسعار، بينما تستخدمه بلدان أخرى كواحد من عدة أساليب. وينظر الى 

ل البلدان على أنه طريقة بسيطة نسبياً، ألنه ال يتطلب كميات كبيرة من المعلومات أو قدرات تقنية أو ب  المرجعية الخارجية من ق  

بد من مراعاة بعض المسائل التقنية في تطبيق التسعير ذي المرجعية الخارجية؛ مثل ضمان تحليلية واسعة. ومع ذلك، فإنه ال

 ، وتعديل مناسب بالنسبة ألسعار صرف العمالت.المستحضرات إجراء مقارنات مالئمة بين

لم تجد أدلة  السياساتوقد قُدمت مزاعم بأن التسعير ذا المرجعية الخارجية كان فعاالً في تخفيض أسعار األدوية. لكن مراجعة 

استخدام التسعير ذي المرجعية داعمة لذلك في تقارير المراقبة أو في دراسات تحليلية دقيقة. واالفتراض األساسي الذي يبرر 

الخارجية هو أن األسعار في البلدان المرجعية صحيحة أو مناسبة أو عادلة إلى حد ما، وبالتالي فإن الهيكل المحلي لألسعار 

 هيكالً مناسباً أيضاً. ومن الواضح أن هذا التأكيد من -بحسب التعريف  –والمستمد من التسعير ذي المرجعية الخارجية سيكون 

 الصعب جداً تقييمه دون وجود معايير موضوعية.
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تحدد اآلثار غير المباشرة المحتملة للتسعير ذي المرجعية الخارجية؛ بما في ذلك وضع وتنفيذ  السياساتإن مراجعة 

ة ل صناعة المستحضرات الصيدالنية لمواجهة آثار التسعير ذي المرجعية الخارجيب  استراتيجيات تسعير وتسويق دولي من ق  

 وتحقيق أقصى قدر من األرباح العالمية. وفيما يلي سرد لما تم التعرف عليه من مزايا وعيوب للتسعير ذي المرجعية الخارجية.

 بالتقييم  -على سبيل المثال  -المرجعية الخارجية نظاماً بسيطاً نسبياً وسهل التطبيق إذا ما قورن  والتسعير ذ يعتبر

مثل الحصول على معلومات عن مكونات األسعار، وتحديد البلدان الممثلة للعينة،  -بات االقتصادي. لكن تبقى هناك متطل

 تحتاج مواجهتها إلى بعض المهارات التقنية. –وأسعار صرف العمالت 

  يعتبر تنفيذ التسعير ذي المرجعية الخارجية مالئماً عندما تكون الموارد محدودة نسبياً، وهو يقدم معلومات سريعة

ولغيرهم من واضعي السياسات. هذا الجانب من جوانب التسعير ذي المرجعية الخارجية قد يبرر استخدامه للمنظمين 

 ل البلدان الصغيرة ذات القدرة المحدودة على تنفيذ آليات التسعير البديلة.ب  من ق  

  ًما تكون غير متجانسة  القيد الرئيسي هو أن المعلومات عن األسعار ليست متوفرة دوماً، وأن األسعار المتاحة غالبا

 ويصعب في الغالب ضبطها للحصول على النمط المطلوب للسعر.

  هي قائمة/فهرس فاألسعار التي يمكن للبلدان أن تتوصل إليها غالباً ما تكون غير حقيقية، بل  -أسعار التعامل مراوغة

 ظاهرية. أسعار

  المرجعية الخارجية، فإن حاالت تأخير البدء وعدم توافر على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على تأثير التسعير ذي

 األدوية الجديدة في البلدان "ذات األسعار المنخفضة" قد تكون آثاراً سلبية غير مرغوب فيها.

  يعتبر كذلك تأثيراً  –الناجم عن ارتفاع األسعار في البلدان المنخفضة الدخل وانخفاض شفافية األسعار  -تقارب األسعار

 محتمالً. سلبياً 

 النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء 3.4.5

تدارس فريق الخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفي ما يلي 

 سرد لنقاط التوافق.

  دراسات جارية.المرجعية الخارجية وال امن بلدان عديدة تستخدم التسعير ذهناك خبرات واسعة 

  استخدام التسعير ذي المرجعية الخارجية يمكن أن يكون مفيداً في ثالثٍة من جوانب اإلدارة: التفاوض على األسعار

 وتحديدها والتحقق منها.

  أكبر المخاطر في استخدام التسعير ذي المرجعية الخارجية هو االختيار غير الصحيح للبلدان المرجعية؛ أي: اختيار

هياكل أسواق أو أسعار مختلفة إلى حد كبير )على سبيل المثال: بلد منخفض الدخل يستخدم بلداناً مرتفعة  بلدان ذات

 الدخل كمرجع وحيد(.

 ُيستخدم في أوروبا للمنتجات متعددة المصادر  -كما هو مبين في التقارير المختلفة  -ذا المرجعية الخارجية ر إن التسعي

على سبيل  -سواء، كما يستخدم كجزء من سلسلة آليات لتحديد األسعار. فهو يستخدم  والمنتجات وحيدة المصدر على حد

ويتم الحقاً تحديد أسعار المنتجات الجنيسة بالرجوع إلى   اختراع ببراءة المحمية األدوية أسعار لتحديد ، –المثال 

 األسعار ذات المرجعية الخارجية.

  ن األسعار إيعة أسعار األدوية المنشورة؛ إذ المرجعية الخارجية بفهم طبويتمثل أحد تحديات استخدام التسعير ذي

المنشورة قد ال تمثل األسعار الحقيقية المدفوعة، وذلك تبعاً لإلطار التشريعي أو للترتيبات اإلدارية في بعض البلدان. 

طر. وقد أشار فريق الخبراء إلى وقد يتم إخفاء األسعار الحقيقية ألغراض من قبيل الحسومات أو ترتيبات تقاسم المخا

أنه من المفيد للبلدان أن تعلن عن وجود ترتيبات تسعير خاصة حتى ولو كان نشر األسعار الفعلية محظوراً ألسباب 

 قانونية.

  على المنتجات  -بصفة خاصة  -يمكن استخدام التسعير ذي المرجعية الخارجية في األسواق الصغيرة، وهذا ينطبق

 ددة المصادر.)الجنيسة( متع

  فتجارب العديد من األنظمة تشير إلى أن التسعير  -يمكن أن ُيستخدم التسعير ذو المرجعية الخارجية من أجل التفاوض

 أو من أجل التحقق من األسعار. -ذا المرجعية الخارجية يمكن أن يكون أداة فعالة للتفاوض 
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 الفوائد والسلبيات 4.4.5

الفوائد والسلبيات المحتملة لتنفيذ التسعير ذي المرجعية الخارجية، مشيراً إلى وجود خبرات واسعة لقد تدارس فريق الخبراء 

 في البلدان ذات الدخل المرتفع )انظر المرفق ح(.

 الفوائد

 .قد يكون أبسط من بعض الطرق األخرى لتحديد األسعار 

 يسمح بإجراء مقارنات ووضع معايير دولية. 

 السلبيات

  البلدان كبلدان مرجعية قد يؤدي إلى تضخم األسعار.اختيار بعض 

  إذا استخدم التسعير ذو المرجعية الخارجية كطريقة وحيدة لتحديد األسعار، فإن دخول منتجات جديدة قد يتأخر، وقد

 يحدث تالعب باألسعار.

  إلى رفع أسعار المنتجات الجنيسةاستخدام التسعير ذي المرجعية الخارجية قد يؤدي. 

 ون 'بسيطاً' بشكل خادع، وتنجم عنه أسعار غير مناسبة محلياً، إذا كان اختيار البلدان المرجعية خاطئاً و/أو كانت قد يك

 أسعار المقارنة ليست األسعار الحقيقية المدفوعة.

  ،وذلك األسعار المنشورة قد ال تعكس األسعار الفعلية، ألن هذه األسعار قد يتم التفاوض بشأنها أو قد تخفي حسومات

وفقاً للنظم القانونية المعمول بها. فالبلدان بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت األسعار المنشورة أسعاراً فعلية أم أسعاراً 

 خاصة.

 .قد يكون من الصعب التحقق من مصادر البيانات الخاصة بأسعار المقارنة 

 التوصيات 5.4.5

إلى الخبرات الموجودة في  –في ملخص األدلة  -موثقة أعاله، وأشار إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات ال

 مجال استخدام التسعير ذي المرجعية الخارجية، وقدم التوصيات التالية.

  كوسيلة للتفاوض بشأن سعر دواء ما أو  التسعير ذي المرجعية الخارجيةيجب على البلدان أن تنظر في استخدام

 لوضع معيار لذلك.

  إلى جانب طرق  –استراتيجية شاملة  في إطار البلدان أن تنظر في استخدام التسعير ذي المرجعية الخارجيةيجب على

 لتحديد سعر دواء ما. -أخرى 

 .عند إعداد نظام تسعير ذي مرجعية خارجية، يجب على البلدان أن تحدد طرقاً وعمليات شفافة الستخدامها 

 /أن يختاروا بلداناً للمقارنة كي تستخدم من أجل التسعير  ية نفقات العالج()الجهات التي تقوم بتغطيجب على البلدان

ذي المرجعية الخارجية استناداً إلى الحالة االقتصادية، وإلى النظم المعمول بها في تسعير المنتجات الصيدالنية، وإلى 

ردة محددة بدقة، وكون عبء كون األسعار المنشورة فعلية ال تفاوضية أو مخفية، وكون المنتجات المقارنة المو

 المرض مشابهاً.

 مسائل تتعلق بالتنفيذ 6.4.5

اً. وقد أظهرت التجربة أن هناك مخاطر يأشار فريق الخبراء إلى أن تنفيذ التسعير ذي المرجعية الخارجة يتطلب إطاراً تشريع

من استخدام بلدان ذات دخل مرتفع كبلدان مرجعية لبيئات ذات دخل منخفض. ومن االعتبارات الرئيسية الوصول إلى أسعار 

 .1فعلية والقيام بمراقبة مستمرة. وقد تم تلخيص المتطلبات المحددة لهذه السياسة في الجدول 
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 تنفيذية تتعلق بالتسعير ذي المرجعية الخارجية: مسائل 5الجدول 

 التسعير ذو المرجعية الخارجية لالمسائ

 إدارة لقواعد البيانات، تحليل للبيانات.•  القدرات التقنية

 .ُمضل ل ةأسعار ال أسعار تفاوضية صحيحة •  البيانات المطلوبة

 المرجعية الخارجية.إطار تشريعي بشأن استخدام التسعير ذي •  البنية التحتية

 إجراءات بشأن كيفية تطبيق التسعير ذي المرجعية الخارجية، بما في ذلك معايير اختيار البلدان المرجعية.• 

 إجراءات بشأن الكيفية التي يقوم بها التسعير ذو المرجعية الخارجية بتغذية عملية اتخاذ القرارات.• 

 أسعار األدوية.آلية لمراقبة مقدار هوامش الربح المطبقة و• 

البسيط لجميع المنتجات، المتوسط اختيار أو حساب السعر المرجعي )مثالً: أقل سعر في المجموعة، المتوسط •  االعتبارات المنهجية

 المرجح(.

 تاريخ السعر في البلدان المرجعية )على سبيل المثال: السعر الحالي مقابل السعر عند اإلطالق(.• 

وبة )أ( لحساب الخصومات السرية أو الحسومات في األسعار المعلنة )ب( من أجل مستوى التعديالت المطل• 

 التنمية االقتصادية.

 تعزيز استخدام األدوية الجنيسة 5.5 

 التعريف بهذه السياسة 1.5.5

ع دون حماية لبراءات االختراع. وتعزيز استخدام األدوية الجنيسة  مضمونة الجودة هو طريقة إن األدوية الجنيسة تنت ج وتوزَّ

من طرق إدارة أسعار المنتجات الصيدالنية. وإن مختلف األساليب المستخدمة تشتمل على تسهيل دخول األدوية الجنيسة إلى 

، والتسعير ذا المرجعية الداخلية، ووضع استراتيجيات ترمي إلى تعزيز صارفي األدويةل ب  السوق، وإحالل األدوية الجنيسة من ق  

ي تقوم عليه هذه ذمين والمستهلكين. واالفتراض السة في السوق، ورسم خطط لتشجيع استخدام األدوية الجنيسة لدى المقدِّ المناف

 السياسة هو أن استخدام األدوية الجنيسة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض األسعار ومن ثم زيادة فرص الحصول.

 األدلة 2.5.5

 (.ES5.1–5.3تالية أساساً للتوصيات )انظر المرفق ط، الجدول لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات ال

 /المنظمة الدولية للعمل الصحيمراجعة منظمة الصحة العالمية (HAI) 9المتعلقة بهذا الموضوع. ةللسياس  

  وتم توضيح كل السياساتجلبت عملية البحث اإلضافية في المؤلفات سبعة منشورات، تم تضمين بعضها في مراجعة .

 .ES5.2من هذه المنشورات بمزيد من التفصيل في المرفق ط، الجدول 

لقد تعرفت مراجعة السياسة هذه على مؤلفات واسعة عن استخدام األدوية الجنيسة، وتم تلخيصها في المرفق ط. وأشار فريق 

ود دراسات تقييمية رسمية من بيئات منخفضة من دراسات توصيفية، مع عدم وج -أساساً  –الخبراء إلى أن المعلومات مؤلفة 

 ومتوسطة الدخل توثق أثر تعزيز استخدام األدوية الجنيسة على النتائج الصحية.

صنفت األساليب المتبعة لتعزيز استخدام المنتجات الجنيسة كخيارات متعلقة بجانب العرض أو خيارات  السياساتإن مراجعة 

 (.ES5.1، اإلطار متعلقة بجانب الطلب )انظر المرفق ط

 الخيارات المتعلقة بجانب العرض تتضمن:

 تراخيص تفضيلية ومختصرة و/أو مراجعة تسجيل ملفات المنت جات بالنسبة للمنتجات الجنيسة؛ 

  حوافز لتشجيع مصنعي األدوية الجنيسة على إعداد وتقديم طلبات للحصول على تراخيص؛ مثل خفض رسوم الطلبات

 لبيانات؛لحصرية الفترات الوتقصير 

 مقاربات تشريعية تحد من العقبات المتعلقة ببراءة االختراع، والتي تعيق توريد األدوية الجنيسة؛ 

 استراتيجيات إنفاذ لتعزيز جودة المنتجات الجنيسة؛ مثل التفتيش الجيد على ممارسات التصنيع؛ 

 .شفافية معلومات التسعير للسماح بمنافسة فعالة 
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 ة بجانب الطلب والتي حددتها المراجعة تشمل:الخيارات المتعلق

   ل نظم اإلمداد الوطنية؛ب  الشراء التفضيلي للمنتجات الجنيسة من ق 

   ل الصيادلة أو ب  تشجيُع أو فرُض وصف  وصرف  المنتجات الجنيسة؛ مثالً: من خالل إحالل األدوية الجنيسة من ق

 في نقاط البيع؛ صارفي األدوية

 إقبال المستهلكين. برامج تثقيفية لتشجيع 

هناك الكثير من المؤلفات التوصيفية عن معظم هذه الخيارات، لكن الروابط المباشرة بين تعزيز عرض واستخدام األدوية 

الجنيسة وبين النتائج المتعلقة بسعر الدواء محدودة، خصوصاً بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل )انظر المرفق ط(. 

علومات التي تم نشرها تستند إلى أمثلة سلبية أو إلى توصيف نظم لم يتم فيها تشجيع استخدام الدواء الجنيس، أو فيها فالكثير من الم

استهدفت توعية المرضى في إستونيا، سميت  5151في عام  حجج نظرية حول أداء السوق. والمثال اإليجابي هو مثال حملةٍ 

 -، حوالي نصف المرضى الذين اشتروا منتجات صيدالنية قالوا: إنهم 5155ام "الفرق هو في سعر الدواء". وفي مسح أجري ع

 اختاروا أو كانوا في طريقهم الختيار منتج أرخص. -بسبب الحملة 

أشار فريق الخبراء إلى أن األدلة التي تؤيد استخدام األدوية الجنيسة كانت أكثر إقناعاً في سياق النظم التي فيها قوائم باألدوية 

سياسة  -على سبيل المثال  -. ففي تركيا األسعارمطبقة لضبط عديدة آليات  -في الغالب  –يتم تعويضها، حيث تكون هناك  التي

إحالل األدوية الجنيسة من خالل مخطط لتعويض تكاليف أدوية السكري وفرت أمواالً على المرضى. وإن العديد من البلدان ذات 

أن تغيير المشاركة في دفع وجدت  -األدوية الجنيسة استخدام اركة في دفع التكاليف لتعزيز والتي تستخدم المش -الدخل المرتفع 

يرتبط بزيادة اإلقبال على األدوية الجنيسة. وأحد الشروط األساسية لكافة البيئات أن تكون األدوية الجنيسة المتوفرة ذات  التكاليف

ستهلكين من نوعية األدوية الجنيسة في األسواق المنظمة وغير المنظمة جودة كافية؛ ألن العديد من الدراسات وثقت مخاوف الم

 على حد سواء.

 النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء 3.5.5

تدارس فريق الخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفي ما يلي سرد 

 لنقاط التوافق.

  هذا التعريف له محمي ببراءة اختراعمصطلح "األدوية الجنيسة" ينبغي أن يشمل أي منتج يحتوي على دواء غير .

لجنيسة ذات العالمات توجد محاوالت للتمييز بين ما يسمى بـ "األدوية ا -في بعض األسواق  -أهمية خاصة نظراً ألنه 

من المشاكل  -في مجال الترويج أو المبيعات  –يحقق استفادة  "األدوية الجنيسة العامة". وهذا التمييزالتجارية" و

معرفة  –على األقل  -في سوق معينة، والناتجة عن كون المنتجات ذات جودة غير كافية، وينبغي تثبيطه أوالموجودة 

 أنه يشير إلى مشكلة في الجودة.

 ب أن تتوفر أدوية جنيسة مكافئة ذات جودة لتعزيز استخدام األدوية الجنيسة كاستراتيجية ناجحة لضبط األسعار، يج

 .كذلكصيدالنية مضبوطة، ويفضل أن توصف بأنها 

  من حيث  ببراءة اختراع مسجلةيبدو أن جعل التوريد حكراً على المنتجات الجنيسة ليس له ميزة على توريد منتجات

 تخفيض األسعار.

  ت عديدة مختلفة في مجال السياسة المعنية بقطاع مكوناوجود تعزيز استخدام األدوية الجنيسة أمر معقد ويتطلب

الصناعات الدوائية حتى يطبَّق؛ مثل إنشاء نظم تسهل دخول األدوية الجنيسة إلى السوق، ووجود هيئة عاملة وشفافة 

على االستبدال اإللزامي لألدوية ذات العالمات  صارفي األدوية و  لتنظيم األدوية، وإجراء تدريب كاٍف للواصفين

 التجارية بأدوية جنيسة، إلخ.

  االنطباع العام هو أن استخدام أدوية جنيسة جيدة يعزز فرص الحصول على األدوية، على الرغم من أن فريق الخبراء

 أقر بأن هذه النتيجة ال تدعمها األدلة المتوفرة بشكل جيد.

 الفوائد والسلبيات 4.5.5

لقد تدارس فريق الخبراء الفوائد والسلبيات المحتملة لتعزيز استخدام األدوية الجنيسة، مشيراً إلى أن الدراسات التوصيفية 

 الستخدامه تشير إلى أنه يتطلب مجموعة معقدة من االستراتيجيات )انظر المرفق ط(.
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 الفوائد

 ن من  الجنيسة عبر يز واستخدام األدويةيمكن تخفيض أسعار األدوية من خالل تعز مجموعة من األساليب التي تمكِّ

 تكييفها مع البيئات المختلفة.

 السلبيات

  سلوب للتأثير على أسعار األدوية يشمل عدداً من الخيارات السياسية التي يمكن دمجها لتعزيز استخدام األدوية األهذا

 الجنيسة على التسعير قد ال يكون واضح المعالم.الجنيسة. ولذا فإن تأثير الجوانب الفردية المختلفة لألدوية 

 التوصيات 5.5.5

إلى أن تعزيز استخدام  –في ملخص األدلة  -إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات الموثقة أعاله، وأشار 

على النتائج الصحية وعلى األسعار،  -بشكل جيد  -األدوية الجنيسة أمر معقد، وإلى عدم وجود ما يدعم التأثير العام لهذه السياسة 

 وقدم التوصيات التالية.
 

  ِّن من دخول األدوية الجنيسة إلى السوق في وقت مبكر عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية يجب على البلدان أن تمك
 وإدارية تشجع على الخضوع المبكر للتطبيقات التنظيمية، وتسمح بإجراء مراجعة عاجلة وفعالة.

 لدان أن تستخدم استراتيجيات متعددة للتوصل إلى أدوية جنيسة بأسعار منخفضة، وذلك تبعاً للنظام يجب على الب
أو خفض المشاركة االستراتيجيات قد تشمل: التسعير ذا المرجعية من داخل البلد و/أو إجراء مناقصات و/ هوللسوق. وهذ
 .في التسديد

 نيسة، يجب على البلدان أن تنفذ )وتفرض عند االقتضاء( مزيجاً من وبغية تحقيق أقصى قدر من اإلقبال على األدوية الج
 السياسات واالستراتيجيات، بما في ذلك:

  ؛صارفي األدويةتشريعات تسمح بإحالل األدوية الجنيسة من قبل 

 بنية تشريعية وحوافز للواصفين كي يصفوا باالسم الدولي غير المسجل الملكية؛ 

 على استخدام أدوية جنيسة ذات أسعار منخفضة؛ التي تشجع استخدام رسوم الصرف 

  ؛لصارفي األدويةهوامش تنازلية وحوافز 

 .تثقيف المستهلكين والمهنيين فيما يتعلق بجودة األدوية الجنيسة وأسعارها 

 مسائل تتعلق بالتنفيذ 6.5.5

أشار فريق الخبراء إلى أن تعزيز استخدام األدوية الجنيسة مضمونة الجودة يتطلب النظر في مجموعة من المسائل التنفيذية 

، والتسعير صارفي األدويةلكل أسلوب من األساليب التي تم تحديدها؛ أي: اإلدخال إلى السوق، وإحالل األدوية الجنيسة من قبل 

مين والمستهلكين. وقد تم فسة، ووضع استراتيجيات تشجع على استخدام األدوية الجنيسة لدى المقدِّ ذا المرجعية الداخلية، والمنا

 .5سرد المتطلبات المحددة لكل استراتيجية في الجدول 
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 : مسائل تنفيذية تتعلق باستخدام األدوية الجنيسة6الجدول 

 االعتبارات المنهجية التحتيةالبنية  البيانات المطلوبة القدرات التقنية االستراتيجية

تسهيل/تسريع 
 اإلدخال الى لسوق

تحديد واضح لألدلة  ال ينطبق
المطلوبة إلثبات التكافؤ 

البيولوجي والتكافؤ 
 العالجي.

تدابير تنظيمية تسمح بتسجيل 
األدوية الجنيسة خالل وقت 

 أبكر.

ُمدد العزم على إجراء تغيير في 
 )أو الوقت المطلوب للموافقة(

السوق و/أو خفض دخول على 
محتمل للرسوم المفروضة على 

 األدوية الجنيسة.

إحالل األدوية 
 الجنيسة

تدريب العاملين 
في الصيدليات 
على االستبدال 

 المناسب.

لصارفي تشريعات تسمح •  ال ينطبق
 باالستبدال. األدوية

إذا تعين فرض االستبدال، • 
فال بد من تشريعات تحدد 

 حاالت التبديل.

متى وكيف سيتم إجراء التبديل؛ 
ع  أي: هل هو مسموح به أو مشجَّ

 عليه أو مفروض.

تعزيز منافسة 
 األدوية الجنيسة

إقامة منشآت 
للتصنيع 
 واإلنتاج.

نظم مطبقة فيما يتعلق بعدد •  ال ينطبق
 المنتجات المتاحة.

نظم مطبقة تسمح بالتصنيع • 
 المشترك أو بالشراء المجمع.

سيتم تعزيز المنافسة، ما إذا كان 
وعلى من تقع مسؤولية تعزيز 

 المنافسة.

التسعير ذو 
 المرجعية الداخلية

تحليل البيانات 
الخاصة 
 باألسعار.

إجراءات بشأن كيفية تطبيق •  الحصول على األسعار
التسعير ذي المرجعية 

 الداخلية.
إجراءات بشأن الكيفية التي • 

يغذي بها التسعير ذو 
خلية عملية اتخاذ المرجعية الدا

القرارات، وربما تدعمها 
 التشريعات.

اختيار أو حساب السعر • 
المرجعي )مثالً: أقل سعر في 

البسيط المجموعة، المتوسط 
لجميع المنتجات، المتوسط 

 المرجح(.
إجراء تعديالت لحساب • 

الخصومات أو الحسومات 
 السرية في قائمة األسعار.

التشجيع على 
األدوية استخدام 

الجنيسة من قبل 
الواصفين 

 الصارفين/

تحديد 
المعلومات التي 
 يتعين تقديمها.

إنشاء نظم وبرامج ولوائح  ال ينطبق
تشجع على استعمال األدوية 

 الجنيسة.

 البرامج ومداها ومحتواها. أنماط

التشجيع على 
األدوية  استخدام

الجنيسة من قبل 
 المستهلكين

تحديد 
المعلومات التي 

 ن تقديمها.يتعي

تعزيز استخدام األدوية  ال ينطبق
أمر الجنيسة من قبل الحكومة 

 مطلوب.

 حمالت التثقيف ومداها. أنماط

 التكنولوجيا الصحية ييماستخدام تق 6.5

 التعريف بهذه السياسة 1.6.5

ف تق (INAHTA) إن الشبكة الدولية للوكاالت المعنية بتقييم التكنولوجيا الصحية التكنولوجيا الصحية بأنه "التقييم  ييمتعرِّ

المنهجي لخصائص تكنولوجيا الرعاية الصحية و/أو آثارها و/أو تأثيراتها. وقد يتناول العواقب المباشرة المقصودة للتكنولوجيات، 

توعية صانعي السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا في مجال  اقصودة. والغرض الرئيسي منهالإضافة إلى عواقبها غير المباشرة غير 

التكنولوجيا الصحية من قبل مجموعات متعددة التخصصات باستخدام أطر تحليلية واضحة  ييمالرعاية الصحية. ويجري تق

 5 مستخلصة من مجموعة متنوعة من الوسائل."

فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدالنية  تقييم التكنولوجيا الصحيةلقد أُدرج هذا الموضوع في إعداد هذا الدليل اإلرشادي ألن 

يشمل تقييم مجموعة من التقنيات ذات  فتقييم التكنولوجيا الصحيةيتضمن تقييمات ذات صلة بتحديد األسعار أو بسياسات التسعير. 

في  تقييم التكنولوجيا الصحيةتخدم الصلة بالصحة، وقد حل محل مصطلح "علم االقتصاد الدوائي" في العديد من السياقات. ويس

العديد من البلدان كأساس لتحديد أسعار المنتجات الصيدالنية الجديدة )على سبيل المثال: أستراليا، فرنسا، السويد، المملكة 

 المتحدة(.
 

                                            
5
 See http://www.inahta.net/ 

 

http://www.inahta.net/
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 األدلة 2.6.5

 لقد اعتبر فريق الخبراء المعلومات التالية أساساً للتوصيات )انظر المرفق ي(.

  المتعلقة بهذا الموضوع. وقد تعرفت هذه  للسياسات المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/مراجعة

 المراجعة على معلومات محدودة ذات صلة بالموضوع.

  جلبت عملية البحث اإلضافية في المؤلفات ثمانية منشورات ذات صلة. كما ُجلبت مقارنة بين التسعير ذي المرجعية

المنظمة (، نشرت بعد مراجعة منظمة الصحة العالمية/51556)دروموند وآخرون،  ييم التكنولوجيا الصحيةوتقالداخلية 

 .ES6.1. وتم تلخيص هذه الورقات في المرفق ي، الجدول (HAI) الدولية للعمل الصحي

حضرات الصيدالنية تغطي العديد فيما يتعلق بالمست تقييم التكنولوجيا الصحيةأشار فريق الخبراء إلى أن المؤلفات عن استخدام 

لتي أجراها دروموند اإلى الدراسة  -بشكل خاص  –من الجوانب التي قد ترتبط بتحديد األسعار أو بسياسات التسعير. وقد أشير 

فيما  تقييم التكنولوجيا الصحيةوآخرون، والتي قارنت صراحة بين استخدام التسعير ذي المرجعية الداخلية والتسعير باستخدام 

ألمانيا، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة. وقد  -يتعلق بالسعر المبدئي وبحالة التعويض عن األدوية المبتكرة في أربعة بلدان 

فرط شحميات الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الروماتويدي،  –درست المقارنة أدوية تستعمل ألربعة مجاالت مرضية 

 ستنتاجات دروموند وآخرين.والفصام. وفيما يلي عرض ال

  على األسعار. تقييم التكنولوجيا الصحيةال يمكن تحديد أي نمط واضح لتأثير 

  ًأو مجموعة دوية من فئة أهناك اختالفات كبيرة في أسعار عندما تكون  -فقط  -أثر التسعير المرجعي يكون كبيرا

 معينة.

  ما جنيساً، يمكن للتسعير المرجعي أن يكون له تأثير كبير. عندما يصبح أحد األدوية من إحدى مجموعات مجال مرضي

أن تنخفض أسعار جميع األدوية التي في المجموعة إلى مستوى السعر المرجعي. لكن في حالة  –عادة  -ويتوقع المرء 

الفئات الدوائية التي درسها دروموند وآخرون، حافظت الشركات المصنعة على سعرها األصلي. ففي حالة 

رفاستاتين أدى ذلك إلى زيادة مشاركة المريض في المدفوعات، وفي حالة مضاهئات اإلنسولين تم الحفاظ على األتو

 .)الدعم(السعر من خالل استخدام 

  محور التسعير المرجعي هو تعيين مستوى التعويض بالنسبة للمجموعة، لكن في حال عدم وجود دواء جنيس تكون

يمكن أن يكون التعويض  تقييم التكنولوجيا الصحيةواضحة. وعلى النقيض من ذلك، فبكيفية تعيين هذا المستوى غير 

معينة للدواء أو على بعض المجموعات الفرعية للمرضى. ويقترح  استخدامات طبيةأو مقصوراً على  اً مشروط

أن تكون مكافأة على  يحتمل تقييم التكنولوجيا الصحيةدروموند وآخرون أن التوصيات بشأن االسعار والتي تستند إلى 

 تسمح بالنظر في القيمة مقابل المال. وفي نفس الحيناالبتكار، 

وأشار فريق الخبراء إلى أن دروموند وآخرين أشاروا إلى أن التسعير المرجعي وحده ال يمثل سياسة قابلة للتطبيق من أجل 

يمثل أسلوباً أفضل، نظراً للمكافأة  التكنولوجيا الصحيةتقييم الحصول على قيمة مقابل المال من المستحضرات الصيدالنية، وأن 

من أجل السياسة  تقييم التكنولوجيا الصحيةالذي يستخدم فيه  -على االبتكار وللقيمة مقابل المال. فأسلوب السياسة المزدوجة 

قد يكون  -رجعي أو بطريقة أخرى االبتدائية الرامية إلى الحصول على القيمة مقابل المال من أدوية جديدة وُيدعم بالتسعير الم

 معقوالً.

على الرغم من أن هذه الدراسة ال تقدم سوى تقديرات توصيفية من أربعة بلدان ذات دخل مرتفع، فإنها تبدو فريدة من نوعها 

 –( 5155في المؤلفات حالياً من حيث أنها تقارن بين خيارين من خيارات سياسات تحديد األسعار. ويقدم دروموند وآخرون )

 نموذجاً هاماً لدراسات بحثية مستقبلية. -كذلك 

تقييم التكنولوجيا م بها علم االقتصاد الدوائي/خد  ستُ بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن األدلة تتعلق بالكيفية التي ا

ض عنهافي بيئات مختلفة، وبتطبيقه في اختيار  الصحية عديدة تبين التحديات التي تواجه  . هناك منشوراتاألدوية التي يعوَّ

استخدام علم االقتصاد الدوائي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ مثل عدم وجود قدرات/بنية تحتية إلجراء تقييمات 

اقتصادية، واالفتقار إلى بيانات محلية، وقلة الباحثين المؤهلين. وهناك شأن رئيسي آخر هو صعوبة تعميم نتائج التقييمات 

 االقتصادية المجراة في بلدان متقدمة أو نقلها إلى بيئات أخرى.

                                            
6
 Drummond M et al. Reimbursement of pharmaceuticals: reference pricing versus health technology 

assessment. European Journal of Health Economics, 2011, 12(3):263-271. 
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عن العمليات  -أساساً  –توصيفية في طبيعتها، وهي  تقييم التكنولوجيا الصحيةالعموم، فإن األدلة المتعلقة باستخدام  ىعلو

 راسة األوروبية الوحيدة التي أشير إليها أعاله.على أسعار األدوية إال في الد تقييم التكنولوجيا الصحيةالمعنية. ولم يتم توثيق تأثير 

 النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء 3.6.5

تدارس فريق الخبراء تجاربهم الخاصة التي حصلوا عليها من بيئات وبلدان مختلفة فيما يتعلق باألدلة المقدمة. وفيما يلي سرد 

 المؤلفات.لبعض المسائل التي إشير إليها، باإلضافة إلى 

  في اتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال،  تقييم التكنولوجيا الصحيةاستخدام بهناك اهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم

 في شبكة إقليمية. تقييم التكنولوجيا الصحيةبلداً من بلدان أمريكا الالتينية بشأن  53تتعاون اآلن 

  ذ القرارات، وغالباً ما يستخدم التخاذ القرارات المتعلقة بالتعويض.أداة التخا تقييم التكنولوجيا الصحيةيعتبر 

  في بيئة فيها سياسات تسعير أخرى، وحيث توجد قدرات تقنية كافية. تقييم التكنولوجيا الصحيةيجب أن ينفذ 

  لكامل هو األسلوب ، وآثارها على الموارد مختلفة. فالتقييم اتقييم التكنولوجيا الصحية إلجراءهناك عدة نماذج مختلفة

من أجل  تقييم التكنولوجيا الصحيةاألكثر تطوراً، ويتطلب أعظم الموارد التقنية، في حين أن تقييم التقارير المنشورة عن 

 .تتطلب موارد أقلاالستخدام المحلي 

 تقييم التكنولوجيا الصحيةيوصى باتباع أسلوب تدريجي لتنمية القدرات بالنسبة للبلدان التي تبدأ ب. 

  في جميع أنحاء العالم أن يكون مفيداً. لتقييم التكنولوجيا الصحيةومن شأن إطار متسق 

 الفوائد والسلبيات 4.6.5

كأحد خيارات السياسات المعنية بإدارة  تقييم التكنولوجيا الصحيةلقد تدارس فريق الخبراء الفوائد والسلبيات المحتملة الستخدام 

األدلة المتوفرة قدمت بعض المعلومات المحدودة عن تأثير هذا األسلوب، لكنها لم توثق تأثيره على أسعار األدوية، مشيراً إلى أن 

 النتائج الصحية )انظر المرفق ي(.

 الفوائد

  لتقدير القيمة مقابل المال عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار المستحضرات  تقييم التكنولوجيا الصحيةيمكن أن يستخدم

 الصيدالنية.

 السلبيات

 يتطلب مستوى عالياً من القدرات التقنية. تقييم التكنولوجيا الصحية 

 التوصيات 5.6.5

تقييم إلى القدرات المطلوبة ل –األدلة في ملخص  -إن فريق الخبراء أخذ في االعتبار األدلة والخبرات الموثقة أعاله، وأشار 

 ، وقدم التوصيات التالية.التكنولوجيا الصحية

  كأداة لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعويض، فضالً عن  تقييم التكنولوجيا الصحيةيجب على البلدان أن تستخدم

 تحديد األسعار/التفاوض بشأنها.

 التكنولوجيا الصحية وبين سياسات واستراتيجيات أخرى، خصوصاً سياسة  ييميجب على البلدان أن تجمع بين تق

 (.االستخدام الطبيالتسعير بمرجعية داخل البلد )بحسب الكينونة الكيميائية، أو الصنف الدوائي، أو 

  ابلية : استعراض قتقييم التكنولوجيا الصحيةيجب على البلدان أن تنظر في اتخاذ اإلجراءات التالية عندما تستخدم

تطبيق التقارير الواردة من بلدان أخرى وتكييفها؛ واستعراض التقارير المقدمة من قبل شركات األدوية؛ وإجراء 

تقديرات للقيمة تستند إلى معلومات محلية وبيانات محلية. ويعتمد اختيار األسلوب على القدرات التقنية والبنى المحلية 

 التخاذ القرارات.

 نهجاً تدريجياً لتطوير القدرات التشريعية والتقنية حتى تحقق االستفادة الكاملة من المنفعة  يمكن للبلدان أن تسلك

 أسعار المنتجات الصيدالنية. تحديدفي  لتقييم التكنولوجيا الصحيةالمحتملة 
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  واألطراف عند وضع اإلطار التشريعي/اإلداري، يجب على البلدان أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات صناع القرار

 المعنية األخرى، وعملية اتخاذ القرارات.

 التكنولوجيا الصحية تتسم بالشفافية، وأن تقارير وقرارات تقدير القيمة  ييميجب على البلدان التأكد من أن عمليات تق

 ينبغي أن تتاح للجمهور وأن توزع على األطراف المعنية بشكل فعال.

 التكنولوجيا الصحية.  ييم ل المعلومات وإعداد المتطلبات المشتركة الخاصة بتقيجب على البلدان أن تتعاون لتعزيز تباد 

 مسائل تتعلق بالتنفيد 6.6.5

من حيث يتطلب موارد كثيفة  تقييم التكنولوجيا الصحيةأشار فريق الخبراء إلى المسائل التالية فيما يتعلق بالتنفيذ. وإن 

 .7ص المتطلبات المحددة لهذه السياسة في الجدول المهارات المطلوبة والعمليات المعنية. وتتلخ
 

 تقييم التكنولوجيا الصحيةب : مسائل تنفيذية تتعلق7الجدول 

 تقييم التكنولوجيا الصحية المسائل

 موظفون لتقييم أو تجميع البيانات السريرية واالقتصادية.•  القدرات التقنية

 إحصائية لها؛ القدرة على تقييم أو إنشاء نماذج اقتصادية.القدرة على تقييم البيانات أو إجراء تحليالت • 

 تها.مأمونيبيانات سريرية عن نجاعة األدوية و•  البيانات المطلوبة

 بيانات التكاليف.• 

 البيانات المستخدمة في النمذجة االقتصادية.• 

 تكاليف المستحضرات الصيدالنية وتحديد أسعارها.لتسديد  تقييم التكنولوجيا الصحيةتشريع يفرض استخدام •  البنية التحتية

 .قييم التكنولوجيا الصحيةتبوارد للنظر في األدلة المتعلقة نظام وم• 

يجب تحديد المعايير التي يتعين أن تستخدم في اتخاذ القرارات، إضافة إلى الكيفية التي ستتم بها التحليالت أو •  االعتبارات المنهجية

 تقيَّم.

 الكيفية التي يتعين بها اإلبال  عن النتائج، وما إذا كان سيتم فرض رسوم.تحديد • 

 المبادئ الرئيسية واالعتبارات العامة - مواءمتهاستخدام الدليل اإلرشادي و .6

السياسات ى والعمليات واالعتبارات المنهجية الموثقة أعاله لكل خيار من خيارات ن  باإلضافة إلى الدليل اإلرشادي المتعلق بالب  

المدرجة في نطاق هذا الدليل اإلرشادي، حدد فريق الخبراء المبادئ واالعتبارات الرئيسية التالية ألي أسلوب من أساليب التدخل 

 في أسعار المنتجات الصيدالنية.

 المبادئ الرئيسية لتخطيط السياسات وتنفيذها 1.6 

  تسعير المنتجات الصيدالنية، والتي يجب أن ُتختار استناداً يجب على البلدان أن تستخدم مزيجاً من مختلف سياسات

 إلى الهدف والسياق والنظام الصحي.

 .يجب على البلدان أن تجعل سياساتها وعملياتها وقراراتها الخاصة بالتسعير شفافة 

 ع ، تدعمها قدرات تقنية، ى إداريةن  ب  يجب أن يكون لسياسات التسعير إطار تشريعي وهياكل حوكمة و ويجب أن ُتراج 

 وتراق ب )بما في ذلك األسعار الفعلية( وتقيَّم بانتظام، وأن تعدل عند الضرورة.

  في مجال تعزيز استعمال أدوية ذات أسعار معقولة، يجب على البلدان أن تستخدم مجموعة من السياسات الدوائية التي

 تعالج كالً من قضايا العرض والطلب.

 بد من تنفيذ فعال لضمان االمتثال )مثل: الحوافز، الصيدالنية موضع االستعمال، فال تجاتإذا ُوضع تنظيم أسعار المن

 ، نظام لمراقبة األسعار، فرض غرامات(.اإلنفاذ

  يجب على البلدان أن تعتمد سياسات لتشجيع استخدام أدوية جنيسة مضمونة الجودة بغية زيادة فرص الحصول عليها

 ها.وزيادة القدرة على تحمل تكاليف

 .يجب على البلدان أن تتعاون لتعزيز تبادل المعلومات عن السياسات وآثارها وعن أسعار المستحضرات الصيدالنية 
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 االعتبارات الشاملة الختيار السياسات 2.6 

 بسبب قدرتها على إدارة أسعار المنتجات -في المقام األول  -إن السياسات التي ُدرست في هذا الدليل اإلرشادي اختيرت 

بد من تحديد مبادئ القطاعات الصحية والصناعية، فال الصيدالنية. لكن بما أن قطاع المنتجات الصيدالنية في بلد ما يتفاعل مع

 أوسع نطاقاً وأخذها في االعتبار عند االختيار بين خيارات السياسات، وذلك على النحو المبين أدناه.

 ي.يجب أن تكون السياسة مصممة خصيصاً للسياق المحل 

   ل المستهلكين أو عدم دفع ب  ينبغي النظر في تفضيل السياسة التي ينتج عنها إما قدرة واضحة على تحمل التكاليف من ق

 ل المريض.ب  أي مبلغ من ق  

 استخدام المستهلكين  تحسين لتعزيز النتائج الصحية، ينبغي تحسين جودة ممارسات وصف األدوية وصرفها، مثلما ينبغي

 لألدوية.

  أن تكون السياسات شفافة بالنسبة للموردين والمستهلكين.ينبغي 

  عالية.الجودة الذات  التوافر الموثوق به للمنتجاتينبغي أن ال يقوض اختيار السياسة 

 .ينبغي أن يعزز اختيار السياسة المساواة في فرص الحصول على األدوية 

  المال.ينبغي أن يضمن اختيار السياسة أن توفر األسعار قيمة مقابل 

 .ينبغي أن يعزز اختيار السياسة التحسن في النتائج الصحية 

  ُْجٍد.تبعاً للسياق، قد تراعي عمليات اختيار السياسات الحاجة  إلى القدرة على إنتاج محلي م 

 ؛ينبغي مراقبة تأثير السياسات، ليس فقط من ناحية تأثيرها على األسعار بل أيضاً من ناحية تأثيرها على نتائج أخرى 

 من قبيل المدفوعات من الجيب وتوافر األدوية األساسية.

 اعتبارات النظام الصحي وقطاع المنتجات الصيدالنية المعنية بتنفيذ هذه السياسات 3.6

توافر األدوية  أن يؤثر على -وللتفاعل بينهما  -يمكن لتنظيم قطاع المنتجات الصيدالنية ونظام الرعاية الصحية في بلد ما 

وسعرها والقدرة على تحمل تكاليفها، مثلما يمكن لدرجة تمويل القطاع العام أن تؤثر مقارنة مع القطاع الخاص. في أنظمة 

الرعاية الصحية العامة "بالكامل" يمكن أن يتم تمويل األدوية وشراؤها وتوزيعها من قبل وحدة حكومية مركزية. وفي النظم 

م تمويل من الميزانيات المركزية العامة أو من التأمين الصحي االجتماعي لتعويض المرضى أو الصيدليات المختلطة، قد يستخد

الخاصة، أو قد يتم التزويد باألدوية من خالل المستودعات الطبية الحكومية والمنشآت الصحية، لكن ثمنها يدفع من الرسوم 

دة ما يقوم المرضى أو برامج التأمين الخاصة بدفع كامل تكلفة األدوية المفروضة على المرضى. وفي النظم الخاصة بالكامل، عا

التي يتم شراؤها من جهات خاصة. معظم البلدان تستخدم مزيجاً من هذه األساليب. إن اختيار وتنفيذ سياسة ما إلدارة أسعار 

س ضمنها. وفي الجدول  األدوية يجب أن يأخذ في االعتبار البنى الصحية والصيدالنية األوسع نطاقاً، والتي سرد  8سوف تمار 

 .مراعاتهالبعض الخصائص التي قد يتعين 

 
 

  



 تجات الصيدالنيةنمتسعير السياسات ل لمنظمة الصحة العالمية دليل اإلرشاديال

 

32 

 : الخصائص التي يتعين مراعاتها عند وضع خطة للتنفيذ8الجدول 

 الخصائص نمط النظام

 تنظيم ذو جهات فاعلة خاصة ممولة من القطاع العام•  نظام الرعاية الصحية الشاملة

 خاصة ممولة من القطاع الخاصتنظيم ذو جهات فاعلة • 

 تنظيم وتمويل عام لنظام الرعاية الصحية• 

 التأمين الصحي االجتماعي•  "الدافع" الرئيسي

 القطاع العام •

 المستهلكون/األسر الخاصة )أي: الدفع المباشر(• 

 التأمين االكتواري الخاص• 

 الحكومة )عبر الموارد المالية أو الضرائب(• 

 الشركات• 

 الوكالة التنظيمية

 )أي القائم على تحسين المخاطر(

 ال توجد وكالة تنظيمية• 

 وكالة تنظيمية ذات قدرات محدودة •

 هيئة تنظيمية صارمة• 

 غير منظم ومجال التنظيم ضئيل ضمن البيئة السياسية•  قطاع المنتجات الصيدالنية

 غير منظم لكن التنظيم ممكن ضمن البيئة السياسية• 

 منظم• 

 األدوية مصنعة محلياً في المقام األول•  سوق المنتجات الصيدالنية

 األدوية مستوردة في المقام األول• 

 محلية ومستوردة -األدوية مختلطة • 

 دور األدوية الجنيسة في السوق• 

 البحث والتطوير المحلي• 

 التجزئةعدد وطبيعة الموردين وتجار الجملة وتجار •  سلسلة التوريد والمشتريات

 القدرة على إنفاذ اللوائح محدودة•  اإلنفاذ القانوني

 يوجد قدرة على إنفاذ اللوائح• 

 

 

 المستهدف من هذه السياسات

 

 الخصائص

 محميأم غير ببراءة اختراع  محمي•  نمط المنَتج

 وحيد المصدر أم متعدد المصادر• 

 عالي التكلفة• 

ض•   معوَّ

 أساسي أم غير أساسي• 

 طبية أم بدون وصفة طبية بوصفة• 

 عام•  القطاع

 خاص• 

 غير ذلك• 

 الكل• 

 الدفع المشترك•  مساهمة المرضى

 التقاسم المشترك• 

 ولويات البحوث وتحديث الدليل اإلرشاديأ .7

نوعية رديئة عند وضع التوصيات، أشار فريق الخبراء إلى أن البحوث واألدلة المتعلقة بتنفيذ السياسات الدوائية وتأثيرها ذات 

إجماال ، خصوصاً في بيئات البلدان النامية. وهناك العديد من المجاالت التي سيسمح إجراء المزيد من الدراسات التوصيفية 

 –والبحوث ذات النوعية الجيدة فيها بفهم أفضل لما ينبغي اختياره من السياسات، وللكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها. ومن الملفت 

 !Error (5155عدم وجود مقارنات بين األساليب المختلفة. وأشار فريق الخبراء إلى أن دروموند وآخرين ) -على وجه خاص 

Bookmark not defined.-  نه يقارن بين خيارين من إه في الوقت الحاضر من حيث من نوعوالذي يبدو أنه فريد

 يقدم نموذجاً هاماً للبحث في المستقبل. -خيارات السياسات 

 مواضيع البحث المذكورة أدناه على أنها أولويات. الخبراءوقد حدد فريق 

 .تأثير الخصومات والحسومات على أسعار األدوية 

 رص الحصول عليها.أثر هوامش الربح على أسعار األدوية وعلى ف 

 .تقييم مختلف األساليب المعنية بتقدير تكاليف التوزيع 
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 .توثيق تجربة أحد نظم التأمين التي تستخدم تنظيم هوامش الربح 

 .أثر الضرائب المفروضة على األدوية على اإليرادات العامة 

 .تأثير الحسومات على أسعار األدوية بشكل عام 

 وبين سياسات أخرى متبعة لتحديد األسعار.‘ زائدالتكلفة  على أساس‘ إجراء مقارنة بين أسلوب التسعير 

 .إجراء تقييم لقواعد البيانات الخاصة بأسعار األدوية 

 .إجراء مقارنات بين فعالية سياسات التسعير أو تأثيرها 

لقد أقر فريق الخبراء بأن هذا البحث سوف يستغرق وقتاً طويالً حتى ُيستكمل، وأوصى بأن يعاد النظر في هذا الدليل 

من تقييم  -كذلك  –سنوات. وإن تحديث هذا الدليل اإلرشادي سوف يستفيد  1اإلرشادي من أجل آخر التطورات المحتملة بعد 

 أثره.

إلى قياس نتائج التوصيات، لكنه قد ينظر في وضوح المعلومات وفي القدرة على ترجمتها إن تقييم الدليل اإلرشادي ال يهدف 

إلى واقع أو في دعمها لألنشطة ذات الصلة؛ مثل توجيه المجاالت البحثية أو دعم تطوير األدوات. وهذا األمر قد يكون صعباً، 

ذلك، فإن تقييم توصيات محددة يمكن أن يدرج ضمن  نظراً لعدم وجود أدلة لصالح أية طريقة محددة من طرق التنفيذ؛ ومع

القيام به مع البلدان التي تختار استخدام هذا الدليل اإلرشادي في مبادرات  –كذلك  -مواضيع البحث التي تم تحديدها، ويمكن 

 إدارة األسعار، وفي المشتريات، وفي برامج التعويض، وما شابه ذلك.
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 المرفقات 9

 الكلمات حروف وأوائل المختصرات: أ الُمرفق 1.9
 
ACT  Artemisinin combination therapy 

AED  United Arab Emirates Dirham 

API  Active pharmaceutical ingredient 

CDR  Common Drug Review (Canada) 

CEF  Cyclophosphamide, epirubicin, fluorouracil 

CIF  Cost, insurance, and freight 

CMF  Cyclophosphamide, methotrexate, fluorouracil 

DALY  Disability-adjusted life year 

ERP  External reference pricing 

GDP  Gross domestic product 

GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

HAI  Health Action International 

HIC  High-income country 

HITAP  Health Intervention and Technology Assessment Program 

HTA  Health technology assessment 

ICER  Incremental cost-effectiveness ratio 

INN  International nonproprietary name 

IRP  Internal reference pricing 

LAC  Latin American and Caribbean 

LIC  Low-income country 

L-MIC  Lower-middle-income country 

LMICs  Low- and middle-income countries 

LPG  Lowest priced generic 

MSP  Manufacturer’s selling price 

NHIS  National Health Insurance 

NHS   National Health Service (UK) 

NICE  National Institute for Clinical Excellence (UK) 

OB  Originator brand 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OTC  Over-the-counter 

PBAC  Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (Australia) 

PPRI  Prescription pricing and reimbursement information 

QALY  Quality-adjusted life year 

RDF  Revolving drug fund 

SNS  Sistema Nacional de Salud (Spain) 

SAARC South Asian Association for Regional Cooperation 

SP  Sulfadoxine-pyrimethamine 

TRIPS  Trade-related aspects of intellectual property 
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UMIC  Upper-middle-income country 

VAT  Value-added tax 

WTO  World Trade Organization 

ZAR  South Africa Rand 
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 ةخارجيالخبراء/المنظمات ال أسماءالمشاركين في االجتماع و بأسماء: قوائم ب رفقالمُ  2.9

 من المشاركين في االجتماع موغيره الخبراء المعني بالدليل اإلرشاديأعضاء فريق بأسماء : قائمة في الُمرفق 1اإلطار 

منظمة إقليم  االنتماء/الخبرة العضو

الصحة 

 العالمية

 العنوان

ThamizhanbanPillay 

 ثاميزهانبان بيالي

 

 الصحة بجنوب أفريقيا. دائرة

واضع اقتصاديات الصحة، 

 في وزارة الصحة ةالحاليالسياسة 

المكتب 

اإلقليمي 

 ألفريقيا

  للمنتجات الصيدالنية التقييم االقتصادي

 الصحة  دائرة

  937 رقمالغرفة 

 بناء المميز ال

  بروسشارع  535

 بريتوريا 

 جنوب أفريقيا

OseiB Acheampong 

 أوسي ب أشيمبونغ

الهيئة مدير البحوث والتنمية، 

 بغانا. الوطنية للتأمين الصحي

 ةالحاليواضع السياسة 

المكتب 

اإلقليمي 

 ألفريقيا

 لتأمين الصحي لهيئة الوطنية ال

  PMBوزارات 

 االستقالل، شمال ريدج  جادة 35، رقم CDHبيت 

 أكرا 

 غانا

Jaime Espin Balbino  

 سبن بالبينوإجايمي 

 مدرسة األندلس للصحة العامة. 

 الدوائيةالسياسة 

المكتب 

اإلقليمي 

 لألمريكتين

 مدرسة األندلس للصحة العامة  -جامعة غرناطة 

 مرصد المنحدر 

4 E-18011  غرناطة 

 إسبانيا

David Henry 

 ديفيد هنري

معهد العلوم التقييمية السريرية، 

 كندا. 

استخدام  -اقتصاديات الصحة 

 فعالية التكلفة

المكتب 

اإلقليمي 

 لألمريكتين

 معهد العلوم التقييمية السريرية 

G1 06, 2075  بايفيو جادة 

  ONM4N 3M5تورونتو، 

 كندا

Lisa Bero 

 ليسا بيرو

 

 

جامعة كاليفورنيا، سان 

 فرانسيسكو. 

فعالة وفي الممارسة عضو في ال

 ،رعايةمجموعة ال منظمة

 اختصاصي منهجيات

المكتب 

اإلقليمي 

 لألمريكتين

 جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو 

  سريريةقسم الصيدلة ال

  1553 صندوق بريد، 551جناح ال كاليفورنيا،شارع  3333

  CA 94118سان فرانسيسكو، 

 الواليات المتحدة األمريكية

Alexandre Lemgruber 

 ألكساندر لمغروبر

مكتب التقييم االقتصادي 

وكالة الالصحية،  تللتكنولوجيا

الصحي  ترصدللالبرازيلية 

(ANVISA) 

 ةالحاليواضع السياسة 

المكتب 

اإلقليمي 

 لألمريكتين

ANVISA  

SIA 17 ، منطقة خاصة1، القسم  

 - CEP 71.205-050( DF)برازيليا 

 البرازيل

Prashant Yadav 

 براشانت ياداف

 -معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 سرقسطة

برنامج الدولي للخدمات ال

مركز سرقسطة  ،اللوجستية

 لخدمات اللوجستية. ل

 إدارة سلسلة التوريد

المكتب 

اإلقليمي 

 ألوروبا

 لخدمات اللوجستيةلمركز سرقسطة 

 1بناء عروس النهر 

C  بالزا - 11/ باري 

 سرقسطة 11597

 إسبانيا

Mari Mathiesen 

 ماري ماثيسن

 في صندوق التأمين الصحي

 ستونيا. إ

 السياسة الحالية واضع

المكتب 

اإلقليمي 

 ألوروبا

 إستونيا في صندوق التأمين الصحي 

 تالين  10114 ،51لمبيتو 

 ستونياإ

Sabine Vogler 

 سابين فوغلر

 النمساوي.  يمعهد الصحال

 تسعير المنتجات الصيدالنية

المكتب 

اإلقليمي 

 ألوروبا

  ويالنمسا يالصحالمعهد 

  5ستوبنرينغ 

 فيينا  5151

 النمسا

Fatima Suleman 

 فاطمة سليمان

كلية الصيدلة وعلم األدوية، 

 جامعة كوازولو ناتال.

 السياسة الدوائية

المكتب 

اإلقليمي 

 ألفريقيا

 كلية الصيدلة وعلم األدوية، 

 جامعة كوازولو ناتال، جنوب أفريقيا
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Lloyd Sansom 

 لويد سانسوم

 

قسم العلوم الصحية، جامعة جنوب 

 أستراليا.

والخبير  ات الحاليصانع القرار

 في السياسة الدوائية

المكتب 

غرب ل يقليماإل

 المحيط الهادئ

 إلعانات الصيدالنية لاللجنة االستشارية رئيس 

 قسم العلوم الصحية 

 جامعة جنوب أستراليا 

  SA 5071، كينت تاون 5538 ندوق بريدص

 اأسترالي

Hu Shanlian 

 هو شانليان

 

والتقييم في مركز البحوث مدير 

 . مجال علم االقتصاد الدوائي

السياسة  اضعالتأمين الصحي، و

 الحالي

المكتب 

غرب ل يقليماإل

 المحيط الهادئ

 ، في مجال علم االقتصاد الدوائيمركز البحوث والتقييم 

 كلية الصحة العامة، جامعة فودان 

 ، كلية الطب طريق 538

  511135شنغهاي 

 الصين

Sauwakon Ratanawijitrasin 

 سوفاكون راتانافيجيتراسين

مؤسسة بحوث لاألمين العام 

صيدالني، وتطوير النظام ال

 تايالند. 

 الدوائية التأمين الصحي والسياسة

المكتب 

 يقليماإل

جنوب شرق ل

 آسيا

 نظام الصيدالني ال وتطويرث ومؤسسة بح

 ، بومبراب ، منطقةطريق أنانتاناك 555

  51511بانكوك 

 تايالند

Salmah Bahri 

 سلمة بحري

 

شعبة ممارسة الصيدلة  مدير

  وتطويرها

 شعبة الخدمات الصيدالنية، 

 ماليزيا. بوزارة الصحة 

 السياسة الدوائية

المكتب 

غرب ل يقليماإل

 المحيط الهادئ

  شعبة ممارسة الصيدلة وتطويرها

 شعبة الخدمات الصيدالنية، 

 االن، جامعة جماليزيا، بوزارة الصحة 

 بيتالينج جايا، سيالنغور، ماليزيا 55311

 

Sudip Chaudhuri 

 ريوسوديب شود

 

 كالكوتابالمعهد الهندي لإلدارة 

 

 كالكوتا بلمعهد الهندي لإلدارة ا 

 104711 ، كولكاتا جوكا

 الهند

Mohammed Abuelkhair 

 محمد أبو الخير

 

تنظيم العقاقير  رئيس قسم

 منتجات الطبية، وال

 أبوظبي -الصحة هيئة 

 

 المطار  طريقأبوظبي،  -ة يهيئة الصحال 

  1575 ندوق بريدص

 أبوظبي 

 مارات العربية المتحدةاإل

 فريق التوجيه في منظمة الصحة العالمية

 

 الرشيد هادوية واستخدامالحصول على األمنسق  -الرشيد  هادوية واستخدام  الحصول على األاألدوية األساسية والمنتجات الصحية،  - أونداري كاليف

 وحدة االختيار -الرشيد  هادوية واستخدام  الحصول على األاألدوية األساسية والمنتجات الصحية،  -ألكسندرا كاميرون 

الصيدالنية المنتجات فوائد لرئيس اللجنة االستشارية  وحدة االختيار )حاليا   -الرشيد  هادوية واستخدام  الحصول على األاألدوية األساسية والمنتجات الصحية،  -سوزان هيل 

 ، انظر أدناه(استراليفي أ

 الصحيةوالنظم سياسات ال بحوث األدوية، التحالف من أجلالمتعلقة بالحصول على السياسات بحوث  – بغدليمريم 

 االبتكار والملكية الفكرية امة،الصحة الع -ظفر ميرزا 

 المكتب اإلقليمي ألوروبا إلقليمي،المستشار ا -جونشير  كيس دي

 

 مستشار خارجي

 

 جامعة ديكن، أستراليا -باتريشيا وايت 
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 الخبراء والمنظمات المشاركة في المشاورات الخارجية بأسماءرفق: قائمة في المُ  2اإلطار 

 العنوان الخبرة االنتماء/ العضو

Eduardo Pisani 

 إدواردو بيساني

 

IFPMA 

 

IFPMA  

15 Ch.  دونان -لويس 

  591 ندوق بريدص

  51جنيف  5555

 سويسرا

Mr Greg Perry 

 السيد غريغ بيري

الرابطة األوروبية لألدوية 

 الجنيسة

 الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة 

  51شارع آرلون، 

B-1050  بروكسل 

 بلجيكا

Katheleen Jaeger 

 رغكاثلين جاي

 منتجات الصيدالنيةال رابطة

 الجنيسة

  الجنيسة منتجات الصيدالنيةال رابطة

 VA 55515تون غ، أرلن511كالرندون. جناح جادة  5311

 الواليات المتحدة األمريكية

D G Shah 

 شاه غد 

 التحالف الصيدالني الهندي

 

 التحالف الصيدالني الهندي 

C/o  مجموعة الرؤية االستشارية 

 هندوجا، طريق  PD 743درويش، غرف ال 515

 الهند .511 115 –خار، مومباي 

 

Mr. Daara B. Patel 

 السيد دارا ب. باتل

مصنعي الهندية لرابطة ال

 عقاقيرال

 عقاقيرمصنعي الالهندية لرابطة ال

102-B ، أ.ب.الدكتور طريق بونام، غرف ، 

 511 158 –رلي، مومباي وو

Mr Gajanan Wakankar 

 السيد غاجانان واكانكار

 

مصنعي لالهندية رابطة ال

 عقاقيرال

 

 عقاقيرمصنعي الالهندية لرابطة ال

B-4/115 )الدور الثاني( 

 ، غسافدارجونمقاطعة 

  551 159نيودلهي 

 الهند

Marcelo Liebhardt 

 ليبهاردمارسيلو 

لمصنعي  ةالبرازيليالرابطة 

ة الصيدالنيالمنتجات 

 المستندة إلى البحوث

 (.(http://www.interfarma.org.br؛ إنترفارما

 المنظمات غير الحكومية

Margaret Ewen 

 مارغريت إيوين

 

المنظمة الدولية للعمل 

 عالمية - الصحي

 

 عالمية - المنظمة الدولية للعمل الصحي

  II/60أوفيرتوم 

5115 HK  أمستردام 

 هولندا

Tido von Schoen-Angerer 

 ريرغتيدو فون شون آن

منظمة أطباء بال  ،األدوية

 حدود

 منظمة أطباء بال حدود  ،األدوية

 جنيف، سويسرا

Dr. Mohga Kamal-Yanni 

 ياني - د. مهجة كمال

 

 أوكسفام بريطانيا العظمى أوكسفام بريطانيا العظمى

 أوكسفامدار 

 جون سميث درايف

 كاولي، أكسفورد

OX4 2JY 

 لتراجنإ

Philippa Saunders 

 فيليبا سوندرز

 

 أوكسفام

 

 أوكسفام بريطانيا العظمى

 أوكسفامدار 

 جون سميث درايف

 كاولي، أكسفورد

OX4 2JY 

 لتراجنإ

 

 

 المنظمات الدولية

Thuy Huong Ha  الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا الصندوق العالمي لمكافحة 
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 ثوي هوونغ ها

 

 اإليدز والسل والمالريا

 

 جنيف  العامة األمانة

  8 مسار بالندونيه

 رنيه ف 5555

 جنيف، سويسرا

Hanne Bak Pedersen 

 هاني باك بيدرسن

 شعبة اإلمداد في اليونيسف

 

 شعبة اإلمداد في اليونيسف 

 اليونيسيف، فريبورت  فضاء

  OEكوبنهاغن  5511

 الدنمارك

Dr Andreas Seiter 

 سايتر الدكتور أندرياس

 

 البنك الدولي

 

 مجموعة البنك الدولي 

 البنك الدولي 

  H، NW 5858شارع 

 ، الواليات المتحدة األمريكية DC 20433واشنطن،

 األكاديميون

Dr Panos Kanavos 

 كانافوس الدكتور بانوس

 

ندن للعلوم لمدرسة 

 االقتصادية

 ندن للعلوم االقتصاديةلمدرسة 

 وتونشارع ه

 WC2A 2AEلندن 

 J307الغرفة 

Dr Andy Gray         

 الدكتور أندي غراي

 السريرية وقسم الصيدلة التجريبية  مانديال ر نيلسونكلية طب 

 مانديال ر نيلسون كلية طب 

 جامعة ناتال 

PBag 7  5153كونجيال 

 جنوب أفريقيا

Dr Dennis Ross-Degnan 

 ديغنان -الدكتور دينيس روس 

 

 كلية الطب بجامعة هارفارد كلية الطب بجامعة هارفارد

 5بروكلين، الدور  533جادة 

 MA 02215بوسطن، 

 الواليات المتحدة األمريكية

Prof. M.M. Reidenberg 

 م.م. ريدنبيرغاألستاذ 

 

بجامعة كلية طب وايل 

 كورنيل

 

  71مربع القسم الصيدلة، 

 كورنيل بجامعة كلية طب وايل 

 وركي 5311جادة 

  NY 10021نيويورك، 

 الواليات المتحدة األمريكية

Dr Zaheer-Ud-Din Babar 

 الدين، بابارالدكتور ظهير 

 جامعة أوكالند

 

 الصيدلة، كلية العلوم الطبية والصحية مدرسة الممارسة الصيدلية، 

 جامعة أوكالند

Dr Cha-oncin 

Sooksriwong 

أونسين سوكسري  – الدكتور تشا

 وونغ

 

  اإلداريةاالجتماعية وصيدلية التميز في مجال الوحدة بحوث  جامعة ماهيدول

 كلية الصيدلة، جامعة ماهيدول 

  ثايايوسري أ 557طريق 

  51511راجثيفي، بانكوك 

 تايالند

 األكاديميون

Dr Klara Tisocki 

 تيسوكيكالرا  ةالدكتور

 

تحقيق النتائج في المجال 

 الصحي

 

 تحقيق النتائج في المجال الصحي

  55 يالمسار الجانب

5315 BN ليدردروب  

 هولندا

Vera Lucia Luiza 

 فيرا لوتشيا لويزا

 

المدرسة الوطنية للصحة 

 العامة

 

 المدرسة الوطنية للصحة العامة

منظمة الصحة العالمية بشأن المتعاون مع للبلدان األمريكية العالمية الصحة مكتب منظمة  منسق

 السياسات الدوائية

NAF / ENSP / Fiocruz 

 مانجوينهوس، 1480/624ليوبولدو بولهوز  شارع

 RJريو دي جانيرو  - 55155 551

 

Martha Lutterodt 

 لوتيرودمارثا 

 

 maglutt@hotmail.com 
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 منظمة الصحة العالمية ون آخرون فيوموظف ان،، وممثلو بلدمنظمة الصحة العالميةفي  ونن إقليميومستشار

 

James Fitzgerald  

 جيمس فيتزجيرالد

Kathleen Holloway 

 كاثلين هولواي

Budiono Santoso 

 بوديونو سانتوسو

Mohammed Bin Shahna 

 شحنةمحمد بن 

Jean-Marie Trapsida / Abayneh Desta 

 ديستا ترابسيدا / أباينيه جان ماري

Regina Mbindo, Kenya 

 ، كينيامبيندوريجينا 

Soccoro Escalante, Viet Nam 

 سوكورو إيسكاالنتي، فيتنام

Catherine Dauphin, Philippines 

 كاثرين دوفين، الفلبين

Edith Andrews, Ghana 

 إديث أندروز، غانا

 

 المعلنة االهتماماتملخص  :جالمرفق  3.9

 الخبراء فريقل المعلنة االهتماماتفي المرفق:  3اإلطار 

 القرار المصالح المعلنة  التعيين االسم

Lisa Bero 

 ليسا بيرو

جامعة كاليفورنيا، سان 

 فرانسيسكو

  فريق المراجعة في تعاونية رئيس تحرير

، الرعاية تنظيمفعالة والممارسات للكوكرين 

سياسة مراجعات ذات صلة ب والتي  فيها بضعة

 أجر.بدون محرر ال وضعالتسعير. 

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Sudip 

Chaudhuri 

 سوديب شودري

المعهد الهندي لإلدارة في 

 كالكوتا

  عن رنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبدراسة

نظام براءات مع  يالصناعتجاوب القطاع 

 في الهند. اتاختراع المنتج

 عن العمل غير  يفي مشروع بحث مشارك

 حصول الفقراء علىفرص الحكومي لتحسين 

رخيصة. مجلس البحوث االقتصادية  دةيج أدوية

 المملكة المتحدة. ،واالجتماعية

  مشروع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 (.جارٍ اإلنتاج المحلي في غانا )المعني ب

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Mari Mathiesen 

 ماري ماثيسن

صندوق التأمين الصحي 

 ستونياإل

  تقديمه إلى رأي الخبراءعلى الموافقة /

دليل مؤسسات الدولة ذات الصلة بموضوع ال

في صندوق  عمل الحاليإطار الفي  اإلرشادي

 ستوني.التأمين الصحي اإل

  في  -نشط شكل ب -شارك يمتزوجة من شخص

بشكل ستونيا )إأعمال استشارية صيدالنية في 

ما قبل  خدماتالخدمات التنظيمية ورئيسي في 

 التسويق لشركات األدوية(.

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى
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Jaime Espin 

Balbino 

 بالبينوسبن إجايمي 

مدرسة األندلس للصحة 

 العامة

  مدرسة األندلس للصحة الرعاية والتدريب في

، تشيسيسانوفي أفنتيس،  لي،ايلي ليل - العامة

 فايزر.

 عن التقييم  تحدثلمختلفة ل فخرية منح

ات تقاسم يالسياسات الدوائية، اتفاقاالقتصادي 

 ،نوفارتس ،المخاطر، برعاية سانوفي أفنتيس

 ، ميرك.تشيسييلي ليللي، إ

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Prashant 

Yadav 

 براشانت ياداف

معهد ماساتشوستس 

مركز  -للتكنولوجيا 

سرقسطة الدولي للخدمات 

 اللوجستية

 عمل:ذات صلة مباشرة بالبحوث أو استشارات 

 التسعير مجال لبحث في بالنسبة لرئيسي  محقق

الدولية التفاضلي الذي ترعاه وزارة التنمية 

 البريطانية.

  ،التسعير التفاضلي،  اجتماعخبير خارجي

 جالكسو سميث كالين.

  منظمة الصحة العالمية/حكومة الهند/مركز

سعير المعنية بتتجارة والتنمية الورشة عمل 

 المنتجات الصيدالنية.

 إفصاحات أخرى ذات صلة:

 نث عوبحإجراء قام طالب الدراسات العليا ب 

توزيع األدوية في أفريقيا، بتمويل من شركة 

 فايزر.

  مدراء برنامج وطنية لندوة مشاركة ساعد في

أفضل الممارسات في عن  مكافحة المالريا

 زامبيا ممولة من قبل شركة نوفارتيس.

 " المتعددة ضدول األخط معالجات القدم 

لمبادرة ريا: التحديات والفرص" في مؤتمر المال

بشأن المالريا في كينيا برعاية متعددة األطراف 

 شركة فايزر.

  مدراء برنامج وطنية لفي ندوة مشاركة ساعد

أفضل الممارسات في عن  مكافحة المالريا

 شركة نوفارتيس. برعايةرواندا، 

 فيما يتعلق بالدليل اإلرشادي: مخاطبة الجمهور اإلفادة/

  المالريا على الصعيد العالميالحد من قيادة: 

لتوريد، إحاطة الكونغرس، دور سالسل ا

 ، الواليات المتحدة األمريكية.DCواشنطن، 

  منتجات التسعير التفاضلي لل عنإحاطة

المعني بفرص ، منتدى الصناعة الصيدالنية

 الحصول على األدوية، لندن، المملكة المتحدة.

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Fatima 

Suleman 

 فاطمة سليمان

جنوب في لجنة التسعير، وزارة الصحة،  عضو  ناتال - جامعة كوازولو

 أفريقيا.

   تطوير العقاقير الخاصة بلدراسات العليا اح ن  م

لكلية الصيدلة  الدوائي ُمنحتاالقتصاد بعلم و

 ل مؤسسة آسبن وميرك.ب  من ق   علم األدويةو

 عن -وللتقديم فيه  -لحضور مؤتمر  سافرت 

شركة ممارسة الصيدلة في نيوزيلندا برعاية 

 فايزر.

 

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى
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Sauwakon 

Ratanawijitrasin 

ساوفاكون 

 راتانافيجيتراسين

خبير في السياسة أحد االجتماعات كشارك في   جامعة ماهيدول

 الدوائية، شركة نوفارتيس واسترا زينيكا.

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Thamizhanban 

Pillay 

 بيالي ثاميزهانبان

 يتمويل الصحمجموعة ال

، ات الصحيةواالقتصاد

دارة الوطنية للصحة، اإل

 جنوب أفريقيا

 مع  كباحثة سريرية مساعدة زوجته عملت

 روش.شركة 

 بيانات عامة 

 نتائج االجتماع يمكن أن تفيد الحكومة 

 ال حاجة التخاذ إجراءات أخرى

Suzanne Hill 

 سوزان هيل

وزارة الصحة 

 والشيخوخة، أستراليا

  رئيس للجنة االستشارية ك -الوضع الحالي

 - منتجات الصيدالنيةفوائد الالمعنية باألسترالية 

ل وزارة ب  بالكامل من ق   مأجور وضعهو 

بيانات  هو يقتضي تقديم و ،ستراليةالصحة األ

 اتسياس في المشورةتقديم بما في ذلك  عامة؛

 .للحكومة األستراليةالتسعير 

 أخرىال حاجة التخاذ إجراءات 

 إعداده وعمليةُ  اإلرشادي دليلال نطاقالمرفق د:  4.9

 التوصياتعداد ( إلهاتقييمإعدادها والتوصيات و تقديرتحديد درجات ) GRADEأسلوب ستخدم تمنظمة الصحة العالمية إن 

والتدخل والمقارنة والنتائج الخطوات األولية تستلزم تحديد المواضيع الرئيسية، وصياغة األسئلة المتعلقة بالسكان و. ومراجعتها

(PICO وفحص المؤلفات للتعرف على وجود مراجعات لألدلة أو على إمكانية الحصول على أدلة حديثة، ووضع استراتيجية ،)

وتوضع أطر للنتائج  الفوائد والمضار.كل من شاملة للبحث، والتعرف على األدلة ذات الصلة وجلبها؛ بما في ذلك األدلة المتعلقة ب

 جودةتقييم  يه GRADE سلوبالخطوة األولى أل قبل النظر في األدلة.ذلك و ،ن أن يتم اختيار النتائج بطريقة شفافة وشاملةتضم

كل الخاصة بلتوصية" إلى ا. والخطوة الثانية هي االنتقال من "األدلة حسب النتيجةب PICOمن أسئلة كل سؤال المتعلقة باألدلة 

قيم المجتمع في ضرار، واألفوائد وال في الموازنة بيناألدلة، و جودةذه العملية النظر في ه تضمن. وتPICOمن أسئلة سؤال 

أو مشروطة(.  ة)قوي ا)مع أو ضد( وقوته ةتوصيالاتجاه من هذه العوامل تؤثر على كل ف. استخدام المواردفي و ه،تيالفضتو

 جداول القرارات تلخص هذه العوامل.و

ملفات مفيدة  لن يكون من الممكن إعداد -بالنسبة لمعظم األسئلة  -لقد تقرر في المرحلة التحضيرية لهذا الدليل اإلرشادي أنه 

قدمت تقديرات كمية ألثر سياسات التسعير على النتائج الصحية أو  التيمنشورات بسبب قلة ال، GRADEوفق أسلوب  دلةأل عمليا  

( لم تتضمن جداول بملخصات النتائج 3-5باإلضافة إلى ذلك، فإن مراجعات كوكرين الموجودة ) ة.على فرص الحصول على األدوي

ر ملخصات األدلة كجداول لدراسة تلو دراسة. وقد اقترح بروتوكول إعداد الدليل  التي تم التوصل إليها. ولذا تم التخطيط ألن تحضَّ

لممارسة الفعالة وتنظيم الرعاية امراجعة مثل فريق من م مشورةإلى  دلةاإلرشادي أن تستند الطرق التي تستخدم لتقييم جودة األ

ومع ذلك، فإن طبيعة  فريق الخبراء المعني بالدليل اإلرشادي، وذلك وفقا  لنمط الدراسات المشمولة. ضمن لتعاونية كوكرينالتابع 

ددكما  الجودة. درجةتحديد  بحيث ال تمكِّن منكانت  -في الملخصات النهائية لألدلة  -األدلة   في ظل الغياب المتوقع ألي -مسبقا   ح 

أن تعتبر األدلة المستخلصة من الدراسات التي تستخدم تصميم السالسل  -للسياسات الدوائية  ةتجريبيالميم اتصال اتدراس دراسة من

 لمعرفةاألساَس األكثر موثوقية  ت عتبر، أن بإجراء قياسات متكررة للنتائج الصحية أو لفرص الحصول على األدويةوذلك  ،الزمنية

 توصيفا  لحاالت. -في األساس  -وكانت جميع الدراسات  ،تقدير تأثير أي سياسة. ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه البحوث

 .إعدادهوعملية هذا الدليل اإلرشادي نطاق  يبينرفق ى من هذا الم  ما تبقَّ و

 PICO أسئلة 1.4.9

، دالئل اإلرشاديةالنطاق األولي للبخصوص لسياسات عن ا شاملة رئيسية تحديد ثالثة أسئلة - لعمل حتى اآلنا منذ هذا -لقد تم 

 :ألسئلةاهيكل وكان . كثر تفصيال  األمن األسئلة الفرعية سلسلة ولكل منها 

 السكان Population  -  البلد )عادة مسؤولو وزارة الصحة(في صناع القرار 

  التدخل Intervention  -  لسداد التكاليف أوة للتسعير محددوضع سياسة 

  المقارنةComparison  -  الممارسة القائمة أو عدم وجود سياسة 

 نتائجال Outcomes  -  لنتائج الصحية.عن ال ائكبد يها،حصول علإمكانية الولألدوية أسعار معقولة 
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ئيالتسعيربصلة  وذاألخرى لمنظمات او الحكومات والمستشفيات لبَ من ق   منتجات الصيدالنيةال ءشراأن على الرغم من   ، فقد ر 

ممارسات التسويق فإن . وبالمثل، دليل اإلرشاديلن يتناوله هذا الف ،واسع في أماكن أخرى نحوعلى مغطى الموضوع هذا  أن

ليل خارج نطاق هذا الداعت برت  - ارون لها تأثيرات قوية على األسعكتيمكن أن  والتي - يةائالدو اتصناعال من قبلوالترويج 

 ي.اإلرشاد

اهتمام خاص أن يعطى  ومع ذلك فقد تعيَّن ،في بلدان من جميع مستويات الدخل ليل اإلرشاديهذا الدالستخدام  تم التخطيط وقد

 .قل تنظيما  أفيها  قطاع الصناعات الدوائيةوالتي قد يكون الحتياجات التنفيذ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 

، ق(رفالم  في  5اإلطار ) اتشكل شجرة قرارعلى هيكلتها  تتم، ولَّدا تساؤالت عن الدليل اإلرشاديش انقالو تمهيديعمل الالإن 

 وال يستبعد أحدهما اآلخر. لها، التسعير مكملة اتخيارات سياساعتبار سيتم و

 المتعلقة بالدليل اإلرشادياألسئلة ات الخاصة بقرارشجرة ال: في الُمرفق 4اإلطار 

  أسعار األدوية؟ إذا كانت اإلجابة بنعممن أجل معالجة موضوع األسعار لضبط تدابير تخذ أن ت على البلدان يجبهل 

للتسعير يمكن هل 

ذي المرجعية 

الخارجية )الدولية( 

أن يكون استراتيجية 

تسعير لفعالة 

المنتجات الصيدالنية 

)في البلدان 

المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل(؟

إذا كانت 

بنعم، اإلجابة 

  إذن

التفكير ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟هاستخدامفي 

 

 المحتملة اإليجابية النتائج هي ما

 وما ،االستراتيجية هذه ستخدامال

 المخاطر؟ هي

 التي الممارسات أفضلهي  ما

 تسعير نظام إنشاء في اتباعها يجب

 فعال؟ ةخارجي يةمرجعذي 

ما هي الموارد والمهارات الالزمة 

 فعال؟ه على نحو لتنفيذ

 أن يعتبر هل يجب

 اتقييم التكنولوجي

من  ا  جزء يةلصحا

 عملية اتخاذ( 1

( 2و/أو  اتالقرار

في تحديد األسعار 

البلدان المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل؟

إذا كانت 

بنعم، اإلجابة 

  إذن

التفكير ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟هاستخدامفي 

 

ما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

وما  ،ستخدام هذه االستراتيجيةال

 هي المخاطر؟

تي ال الممارسات أفضلهي  ما

 بما ؛يجب اتباعها في عملية التقييم

 التقديم؟ متطلبات ذلك في

 الالزمة والمهارات الموارد هي ما

 التقييم؟ لعملية

عمليات تقييم  هل يجب أن تعدَّل

التكنولوجيا الصحية المجراة في 

م استخدمن أجل اال إحدى البلدان

 في بلد آخر؟

إذا كانت 

اإلجابة 

 إذنبنعم، 

 

أفضل الممارسات التي يجب اتباعها هي ما 

للتكنولوجيا  عمليات تقييمفي استخدام 

 بلدان أخرى؟ الصحية مجراة في

لتحديد يمكن هل 

على أساس ، األسعار

أن  ‘زائد ةتكلفال

ستراتيجية ايكون 

تسعير لفعالة 

المنتجات الصيدالنية 

)في البلدان 

المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل(؟

إذا كانت 

بنعم، اإلجابة 

  إذن

التفكير ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟هاستخدامفي 

 

ما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

وما  ،ستخدام هذه االستراتيجيةال

 هي المخاطر؟

 التي الممارسات أفضلهي  ما

تحديد  استخدام في اتباعها يجب

 تكلفةعلى أساس الاألسعار، 

 ؟‘زائد

 الالزمة والمهارات الموارد هي ما

 ؟فعال نحو على لتنفيذه
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 في سلسلة التوريد؟ إذا كانت اإلجابة بنعم: اإلضافيةالتكاليف لضبط دابير تأن تعتمد  هل يجب على البلدان – 2السؤال الشامل 

ضبط يجب هل 

ربح تاجر هوامش 

موزع )في الالجملة و

البلدان المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل(؟

إذا كانت 

اإلجابة 

 إذنبنعم، 

 

ينبغي التفكير في ضبط ظروف  ةظل أيفي 

 ربح وكالء سلسلة التوريد؟هوامش 

 

  

   "معقولة"؟ربح كيف يمكن تقدير هوامش 

 اتباعها يجب التي الممارسات أفضلهي  ما

 التوريد سلسلةضبط هوامش ربح  في

 على ال تطبق لكنتنازلية  ،تنازلية ،مسطحة)

توليفة  الثابتة، الرسوم ،(الكلي الشراء سعر

 ؟إلخ ثابتة،ال رسومال/هوامش الربح

ما هي النتائج اإليجابية   و

 المحتملة لكل استراتيجية، وما

 هي المخاطر؟

تكون يجب أن هل 

األدوية معفاة من 

/أو الضرائب و

 الرسوم الجمركية؟

 كانت إذا

 اإلجابة

 إذن بنعم،

 

مة لضمان تمرير الالز اآلليات هي ما

ل  - التكاليفوفورات   خالل منالتي تحصَّ

 لمرضى؟إلى ا - اإلعفاءات

 

  

 

 

استراتيجية إلدارة أسعار األدوية؟ إذا كانت مضمونة الجودة كجنيسة الدوية األاستخدام  هل يجب على البلدان أن تعزز – 3السؤال الشامل 

 اإلجابة بنعم:

الشروط المسبقة الالزمة  هي ما

زيادة استخدام األدوية  عزيزلت

 الجنيسة؟

    

أن تستخدم استراتيجيات  هل يجب

 تسريع دخول األدويةلتسهيل/

 :السوق )مثلالجنيسة إلى 

حقوق الملكية المتعلقة ب جوانبال

 لمتصلة بالتجارة )تريبس(االفكرية 

 المرونة والترخيص اإللزامي و/أو

موافقة الجهات ل يسهو/أو ت

التسجيل السريع  و/أو التنظيمية

 و/أو خفض الرسوم(؟

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

  إذن

هذه  استخدامالتفكير في ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجيات
  

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

 وما هي المخاطر؟ ات،االستراتيجي

 اتباعها؟ يجب التي الممارسات أفضل هي ما

 ؟فعال نحو على التنفيذه الالزمة والمهارات الموارد هي ما

هل يجب استخدام اإلحالل 

االختياري/اإلجباري لألدوية 

زيادة الجنيسة من أجل تعزيز 

 استخدام األدوية الجنيسة

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

  إذن

هذه  استخدامالتفكير في ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجية
  

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

 وما هي المخاطر؟ ة،االستراتيجي

 أفضل الممارسات التي يجب اتباعها؟هي ما 

 ؟فعال نحو على التنفيذه الالزمة والمهارات الموارد هي ما

)األدوية نافسة مما هو دور 

في  ئيةسوق الدواالفي الجنيسة( 

 استراتيجية إلدارة األسعار؟ إطار

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

  إذن

هذه  استخدامفي  التفكيرظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجية
  

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

 وما هي المخاطر؟ ة،االستراتيجي

 أفضل الممارسات التي يجب اتباعها؟هي ما 

 ؟فعال نحو على التنفيذه الالزمة والمهارات الموارد هي ما

ذي التسعير استخدام يجب هل 

ج حسب المنت  بالمرجعية الداخلية )

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

هذه  استخدامالتفكير في ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجية
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 لتعزيزعالجية( المجموعة الأو 

 زيادة استخدام األدوية الجنيسة؟

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة   إذن

 وما هي المخاطر؟ ة،االستراتيجي
  

   اتباعها؟أفضل الممارسات التي يجب هي ما 

   ؟فعال نحو على التنفيذه الالزمة والمهارات الموارد هي ما

اعتماد استراتيجيات  هل يجب

المنتجات لتشجيع استخدام 

 لدى المقدِّمينقل تكلفة األ/الجنيسة

 (؟دوية صارفى األ )الواصفين و
 

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

  إذن

 هااستخدامالتي يجب التفكير في  االستراتيجيات هي ما

ضريبة أعناق  أم للخدمة رسوم :مثل] الدفع هياكل :مثال  )

 وصف لتشجيع مالية حوافز ،[الحالة رسوم تستند إلى أو

 الوصف بين لفصلا تكلفة، قلاأل منتجاتال وصرف

 ؟(تثقيفية استراتيجيات صرف،الو

  

هذه  استخدامالتفكير في ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجيات
  

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

 وما هي المخاطر؟ ات،االستراتيجي
  

   أفضل الممارسات التي يجب اتباعها؟هي ما 

   ؟فعال نحو على التنفيذه الالزمة والمهارات الموارد هي ما

اعتماد استراتيجيات  هل يجب

المنتجات لتشجيع استخدام 

لدى قل تكلفة األ/الجنيسة

 المستهلكين
 
 
 
 

إذا كانت 

اإلجابة بنعم، 

  إذن

 هااستخدامالتي يجب التفكير في ما هي االستراتيجيات 

شروط والمفروضة على األدوية الجنيسة  القيود :مثال  )

 ،الجنيسة للتسعير/داخليةالمرجعية ال ال،االستبد

في  المستوياتالمشاركة المتعددة  ،التثقيفية ستراتيجياتاال

على  تكلفة قلاأل/الجنيسة حيث تكون المنتجات) الدفع

 ؟(الشريحة الدنيا

  

هذه  استخدامالتفكير في ظروف ينبغي  ةأي في ظل

 ؟االستراتيجيات
  

ستخدام هذه الما هي النتائج اإليجابية المحتملة 

 وما هي المخاطر؟ ات،االستراتيجي
  

   أفضل الممارسات التي يجب اتباعها؟هي ما 

 نحو على هالتنفيذ الالزمة والمهارات الموارد هي ما

 ؟فعال
  

 

 

 

 تصنيف النتائج 2.4.9
 

مهمة و اسمة،حألهميتها:  يحدد ثالث فئات من النتائج وفقا   (GRADE) هاتقييمإعدادها والتوصيات و تحديد درجات تقديرإن 

ال ة قد تؤثر وقد ثالثالو ،توصياتالوضع  على ؤثرانتنتائج الالفئتين األوليين من ن إحيث  ؛وذات أهمية محدودة اسمة،حت لكن ليس

لب من سياسات التسعير. وط  ب ذات الصلةالنتائج بتوصيات، تم وضع قائمة شاملة اللوضع بالنسبة لنتائج ا اتأولوي ولتحديد. تؤثر

 :GRADEتصنيف  لخطة وفقا   ،طانق 9ذي  مقياسالنتائج على  الخبراء المعني بالدليل اإلرشادي أن يرتبواأعضاء فريق 

 5 ،5 ،3 - التخاذ القرارات ة بالنسبةمهم تليس 

 5 ،1 ،5 -  التخاذ القرارات بالنسبةلكن ليست حاسمة مهمة 

 7 ،8 ،9 -  اتالقرار بالنسبة التخاذحاسمة. 

 

وسطي النتائج يعرض في الم رفق  1اإلطار و من أعضاء فريق الخبراء، أربعة عشر عضوا   لبَ ت ترتيبات من ق  قدموقد 

 .مجاالتالو

 

 النتائج تصنيف عمليةرفق: نتائج المُ في  5اإلطار 

 النتيجة

وسطي التقييم )الحد 

 النتيجة  الحد األعلى( –األدنى 

الحد  –وسطي التقييم )الحد األدنى 

 األعلى(
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 جلب األدلة وتوليفها وتقييم جودتها 3.4.9

 مراجعدات لدى سلسدلة مدن سدتإ -كبيدر بشدكل  –ت سدتنددليل اإلرشدادي االدإعدداد عملية التي تمت مراجعتها في إطار األدلة إن 

تنظدديم  ، وهددي: HAIالصددحيوالمنظمددة الدوليددة للعمددل منظمددة الصددحة العالميددة  بالتعدداون مددا بددين 5155-5151عددامي خددالل أنجددزت 

، واسددتخدام (5) ‘التكلفددة زائدددعلددى أسدداس ‘التسددعير صدديغ ، وتطبيددق (1)الضددريبية  /التخفيضددات، واإلعفاءات(4)هددوامش الددربح 

علم االقتصداد التكنولوجيدا الصدحية/تقيديم ، واسدتخدام (8)، وتعزيدز اسدتخدام األدويدة الجنيسدة (7) ةخارجيدال يدةمرجعذي الالتسعير 

سعر البيع للمريض/سعر 

  (9-7) 4.8 التجزئة

% السلع المطالب بها في إطار نظام 

 (9-5) 9.9 التأمين

  (9-9) 4.8 التعويض  

بأن األدوية الجنيسة  الصارفينمعرفة 

 (9-8) 9.9 تعادل األدوية ذات العالمات التجارية

اإلنفاق على األدوية من الجيب 

كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق 

 (9-8) 9.9 سعر الجملة  (9-9) 4.8 على األدوية

اإلنفاق الحكومي )العام( على 

  (9-9) 7.7 األدوية

معرفة الواصفين بأن األدوية الجنيسة 

 (9-8) 9.4 تعادل األدوية ذات العالمات التجارية

إحالل األدوية الجنيسة مكان 

  (9-9) 7.7 األدوية ذات العالمات التجارية

طلب/شراء المستهلكين للمنتج الجنيس 

 (9-3) 9.7 أو للمنتج األقل تكلفة

 (9-8) 9.9 مراعاة السعر عند وصف الدواء  (9-5) 7.5 مجموع اإلنفاق على األدوية

 (9-3) 9.9 التوافر في منشآت القطاع الخاص  (9-5) 7.8 ماالقطاع الع منشآتالتوافر في 

بين  :فروق األسعار؛ مثال  

األدوية ذات العالمات التجارية 

 (9-3) 9.8 معدل الوفيات  (9-5) 7.8 واألدوية الجنيسة

% الوصفات التي تصرف 

  (9-5) 7.8 كأدوية جنيسة

عدد الشركات المصنعة )المنافسة( 

 (9-3) 9.8 المسجلة/في السوق

التحول في االستخدام نحو سلع 

  (9-5) 7.3 غالءأقل 

معرفة المستهلكين بأن األدوية الجنيسة 

 (9-2) 9.8 تعادل األدوية ذات العالمات التجارية

 (9-3) 5.7 االلتزام بالمعالجةتحسن   (9-5) 7.2 % أو هامش رسوم ثابتة

  (9-3) 7.2 بيعالشراء/الحجم 

باحتساب مدد  عدلةسنوات العمر الم

بحسب  عدلةالعجز، سنوات العمر الم

 النوعية 
5.5 (2-4) 

نسبة العالمات التجارية للمنشئ 

 (4-3) 5.8 دخول المستشفياتحاالت  نقصزيادة/  (9-5) 7.2 التي يتم وصفها

 (4-3) 5.8 األطباء ةزيادة/نقص حاالت استشار  (9-8) 7.8 المصنعةسعر بيع الشركة 

الزمن ما بين انقضاء مدة براءة 

دوية ألاالختراع ودخول ا

الجنيسة إلى السوق/ترخيص 

 األدوية الجنيسة في السوق

7.8 (5-9)  

التأخر في إطالق منتجات جديدة نتيجة 

 (9-3) 5.3 لسياسات التسعير الوطنية

  (9-8) 9.9 المعلوماتتوافر 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=620&UserID=18795&AccessCode=4EF41ECC6435467D9478C8CF0E8CCD6B&CitationSuffix=
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مدواد منشدورة وغيدر لهذه السياسات  HAI /المنظمة الدولية للعمل الصحيظمة الصحة العالميةوقد شملت مراجعات من .(9)الدوائي 

السياسات مجموعة عمل عالميدة مراجعات هذه على  ت. وقد أشرفينرئيسيمع مبلغين قطرية، ومقابالت  تحاالمنشورة، ودراسات 

تم تحديدد قواعدد بياندات عمليدات و .المنظمة الدولية للعمل الصحيصحة العالمية/منظمة الالذي تعده تسعير المشروع  اجتمعت خالل

أكثددر المؤلفددات ، ألن هدذا ةالرماديدد مؤلفداتبحددث لتحديددد الوكاندت هندداك عمليدات  مراجعددة،بروتوكدول لكددل  إعددداد فددي إطدارالبحدث 

، فإن طدرق معظمها رصدية في مراجعاتفي الالتي  اتتصاميم الدراس وبما أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.بيئات مالءمة ل

 –معدايير غير ذلك مدن الو ،االستبعاد/إلدراجوا الجلب، مالءمةمن حيث  -وتم تقييم جودة المراجعات  .لم تستخدم صارمةالكوكرين 

 –كدذلك  –قداموا  نيالدذو، المنظمدة الدوليدة للعمدل الصدحيمنظمة الصدحة العالمية/أعضاء فريق عمل أثناء عملية التحضير من قبل 

 مراجعين.بدور أقراٍن 

 جلب، تم HAI المنظمة الدولية للعمل الصحيمشروع منظمة الصحة العالمية/ في إطارالتي أجريت  مراجعاتباإلضافة إلى الو

، مكتبة ISI الموقع اإللكتروني للمعرفة ،PubMed ،EconLitالبحث في قواعد البيانات ذات الصلة )عن طريق أدلة تكميلية 

تم و. دليل اإلرشاديمراجعات منهجية لسياسات تسعير المنتجات الصيدالنية المحددة في نطاق ال من أجل الحصول علىكوكرين( 

المنظمة الدولية للعمل  منظمة الصحة العالمية/مراجعة من مراجعات دراسة تلو دراسة من كل كجداول لدلة األإعداد ملخصات 

لبأي دليل  جادرتم إ ات، كماسياسلهذه ال الصحي كما ذكر أعاله، فإن ومراجعات المنهجية. الخاص بالأثناء البحث التكميلي  ج 

 حاالت.ف يوصعبارة عن ت -أساسا   –وكانت جميع الدراسات ، الجودة تحديد درجة كانت ال تمكِّن منطبيعة األدلة 

ما لتوصية قوة دلة فإنه لن يكون من الممكن أن ينسب مستوى تحديد لدرجة جودة األأنه في حال عدم وجود الخبراء قرر فريق و

 وارسادوتألدلة، ا الخبراء ملخصفريق راجع الستة.  اتالتالي لكل من مواضيع السياس سلوبتم استخدام األو. لتوصياتمن ا

فوائد وسلبيات تنفيذ هذه  منها ؛ط توافقانق وا إلىصلتواألدلة المقدمة، وبمختلفة فيما يتعلق وبلدان ربهم الخاصة في بيئات اتج

األدلة والخبرات المشار إليها  يستند إلىإجماع عالمي  عنست المن السياسات سياسة كل الخاصة بتوصيات ال تنتجوالسياسة. 

 ندرة نتائج البحوث. إلى -عند االقتضاء  - التنبيهأعاله، مع 

 الصيدالنية المنتجاتتنظيم هوامش الربح في سلسلة توريد  - املخص األدلة    :هـالمرفق  5.9

ألغراض  تقديمية، مع تعديالت نصية و5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ق يعيد ملخص األدلة التي أعدت في رف: هذا الممالحظة

 النشر.تتعلق ب

ورسوم  تغطية النفقات العامة ما بغيةضافية والتكاليف التي يتم تطبيقها على سعر سلعة اإل الرسوممثل إن هامش الربح ي: الموضوع

 الجملة والتجزئةهوامش ربح قد تنطوي السياسات على تنظيم ، الصيدالنيةالمنتجات في سياق سلسلة توريد ووالربح.  التوزيع

 الصيدالنية. األجور إضافة إلى

 ةلمحة عامة عن األدلة المتوفر 1.5.9

 نمط األدلة

تعاريف  قدمالتي تو (4) (Ball 2010)للسياسات   HAIالصحيالمنظمة الدولية للعمل منظمة الصحة العالمية/ مراجعة .5

على األدوية  هوامش الربحتنظيم  عنقاعدة أدلة في المؤلفات عن  ا  بحثو ،وسالسل التوريد وامش الربحات لهفيصتوو

التي كيفية العن حاالت ودراسات  ،على أسعار األدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هوامش الربحتأثير عن و

 ثالثة بلدان تنظيم األسعار. ت بهاتناول

 .أخرى مراجعات منهجيةدراسات تقييمية أو  مؤلفات لم يجلبالفي اإلضافي البحث  .5

 جودة األدلة

تنظيم هوامش الخاصة باألدلة  للسياسات إلى أن HAI والمنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/ تخلص مراجعة

الجودة في  بصورة منهجية، ورديئة مجموعةوغير ، أدلة متناثرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلالربح في سلسلة التوريد في 

سياسات تسعير أخرى.  وبيناستخدام هوامش الربح   توجد أدلة تقارن بين، والىاألولبالدرجة  توصيفيةاألدلة المتوفرة وإن . الغالب

 هوامش الربح. تأثيراتالقليل من األدلة عن  توفرفية، يوصهي دراسات تالقطرية  تدراسات الحاالو

 النتائج

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=620&UserID=18795&AccessCode=4EF41ECC6435467D9478C8CF0E8CCD6B&CitationSuffix=
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التعرف في األدلة التي تم  ةصنفالممن النتائج  ذلك غيرعلى هوامش الربح على أسعار األدوية و تأثيرمعلومات عن   توجدال

 القطرية. تفي دراسات الحاال دويةتغيرات في أسعار األحدوث وصف لال، باستثناء بعض عليها

 النواتج/االستنتاجات

 .ةغير متوفر -البلدان المرتفعة الدخل  متوسطة الدخل،البلدان المنخفضة وال – ةاألدلة المقارن  • 

 انظر أدناه. - البلدان المرتفعة الدخل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، -فية يوصالتدلة األ  • 

مراجعة  - لسياساتل  HAI الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعة: ةفييصلتواألدلة ا 2.5.9

 مؤلفاتال

لم يتم تحديد عدد المواد ذات الصلة ومنشورات ذات صلة، على التوالي. وسبعة  EconLit 35و PubMedالبحث في  لقد جلب

قد تم العثور  على الرغم من أن المراجعة تنص على أنه ة،الرمادي مؤلفاتمن خالل البحث في اإلنترنت وال التعرف عليهاالتي تم 

 مؤلفات التي تم العثور عليهاطبيعة ال -بالتفصيل  - تبينال  السياساتمراجعة إن . "بحاث األ"مجموعة واسعة من المواد و على

رديئة بصورة منهجية، و ةعوجموغير م، متناثرةأن األدلة  ها تشير إلىلكن دراسات( ،، مقاالت رأياتفيصتو، مراجعات :)أي

 غالب.الجودة في ال

وراء استراتيجيات تنظيم الكامن األساس المنطقي و ،لتنظيم هوامش الربح الممكنةخيارات تبين ال السياساتمراجعة  وإن

عام مقابل وتنظيم القطاع ال ،المنظمةهوامش الربح  ومقدار ،هوامش الربحاتساع نطاق استخدام تنظيم و ،التوزيعهوامش ربح 

الخصومات والحسومات و ،في سلسلة التوريد ات األخرىضافواإل ،مش الربحالهو تنظيم االنتقائيوال ،تنظيم القطاع الخاص

إنفاذ و ،على أسعار األدوية تنظيم هوامش الربحأثر و ،الجملة والتجزئةهوامش ربح نظيم واألساليب المتبعة لت ،ةيخطط التجارالو

 مراجعةإليها  تتوصل التي اتنتاجستالوفيما يلي سرد لتجار الجملة والتجزئة.  وإمكانية استمرار ،القوانين الخاصة بهوامش الربح

 .للسياسات المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/

  لكن من غير ؤدي إلى خفض أسعار األدوية. يتنظيم األسعار ربما لاستراتيجية شاملة  في إطارتنظيم هوامش الربح إن

أسعار  إلى خفضأو أسعار البيع بالتجزئة  ةصنعمالأسعار الشركات تنظيم هوامش الربح دون تنظيم المرجح أن يؤدي 

 األدوية.

  منتجات الصيدالنيةبعض المشغلين في سلسلة توريد الإمكانية استمرار تنظيم هوامش الربح ربما يكون له تأثير على إن ،

م المتبادل، ذات الدعالخدمات الصحية األخرى مجال أو في  األبعدالمناطق العمليات التي تجري في على  وربما يؤثر سلبا  

 هوامش الربح.ارتفاع من خالل  وذلك

  ة،نعيَّ تكون م يجب أنالحوافز والمثبطات ف. رغوبةعواقب غير مأو تنظيم هوامش ربح التوزيع يمكن أن يكون له آثار إن 

 في االعتبار.يجب أن تؤخذ واآلثار المحتملة غير المتوقعة 

  على الحكم على للقدرة قطاع أو السوق المناسب أمر ضروري الفي  هاومبيعاتأسعار األدوية  مراقبةآلية موثوقة لإن وجود

 المقصودة وغير المقصودة.منها التسعير، سواء  تنظيمآثار 

  بالنسبة أعلى  أجرمن خالل تقديم  مثال   ؛األدوية الجنيسةعزيز تسياسة  هوامش الربح في إطارمن الممكن استخدام تنظيم

تنفيذ هوامش يرجع ذلك إلى أن ربما وال يمارس عادة، األمر لألدوية الجنيسة أو أي مجموعة أخرى من المنتجات، لكن هذا 

 .أمر معقد الربح التفاضلية

  عليه في القطاع العام. هومما  أكثر تعقيدا  يكون تنظيم هوامش الربح في القطاع الخاص ربما إن 

  مناسب في البلدان ذات الدخل المنخفض النفاذ اإل يبدو أنو ،غير فعاليكون بما مناسب رتنظيم هوامش الربح دون إنفاذ إن

 .ديا  يشكل تح

  بنان والجمهورية في بلدان مثل ل هو مطبقكما  - مع أو بدون رسوم ثابتة ا  تنازلي هوامش الربح التي تتضمن عنصرا  إن

من خالل تأثيرها ، وذلك ثابتةالمئوية النسبة ذات المش الربح ن هوامؤدي إلى نتائج أفضل تربما  - العربية السورية وتونس

ذات  زيادة كبيرة في أسعار األدويةيمكن أن تؤدي إلى ثابتة الرسوم ذات الهوامش الربح  بينماالية. على الحوافز الم

 نخفضة.التكاليف األخرى الم

 الشفافية في تسعير األدوية،  يمكن أن يزيدفي سلسلة التوريد  عالواتفرض حظر على الخصومات والحسومات والأن  رغم

 األسعار.في انخفاض  سينتج عنه ال توجد أدلة كافية للقول ما إذا كانإال أنه 
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منظمة  مراجعة، كما وردت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخليلخص هوامش ربح الجملة والتجزئة في  ES1.1الجدول و

تنظيم هوامش ربح استراتيجيات  انلخصي ES1.3 و ES1.2ن الجدوالو. نظمة الدولية للعمل الصحي للسياساتالمالصحة العالمية/

 .البلدان المرتفعة الدخلالجملة والتجزئة في 

، قليلة جدا   مثلة عن تأثير تنظيم هوامش الربح في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطاألأن  السياساتمراجعة  وتذكر

لبت عبارة عن  ففي الصين تم فرض هوامش ربح للتوزيع، مما أوجد  أو آراء. وصف لحاالت فرديةوجميع المعلومات التي ج 

 لمضاربة.اسعار وتقليل توحيد األ أسفر عنحافزا  الستخدام أدوية مرتفعة التكلفة. وفي اإلكوادور وبنما هناك تنظيم لهوامش الربح 

ت مش الربح عن ارتفاع األسعار، وبالغ الموردون بالفواتير السترداد الهوامش. وفي األردن، ألغيوفي هندوراس أسفر تنظيم هوا

، فأسفر عن زيادة في األسعار، طبيةوصفة  دوندواء من األدوية التي تباع  11عن  –بما في ذلك هوامش الربح  -األسعار ضوابط 

سردي بأن األسعار قد  بيانلمتعلقة باألسعار وبهوامش الربح، وهناك وفي كينيا ألغيت القوانين ا الحقا . الضوابطفأعيد فرض 

من الحالة التي أدت فيها الحوافز الضارة أو عوامل أخرى إلى ارتفاع ال داعي له في انخفضت، وربما يرجع ذلك إلى العودة 

المستشفيات إلى انخفاض في مؤشر  على أدوية %1 وامش ربحالعمل بهوفي جنوب أفريقيا أدى  .إلى مبادئ السوق الحرةاألسعار 

 دواء. 5111األسعار لـ 

 تدراسات حاال - للسياسات الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 3.5.9

من البلدان ذات لبلدين  تدراسات حاال المنظمة الدولية للعمل الصحي للسياسات تتضمنمنظمة الصحة العالمية/ إن مراجعة

 .فيما يلي ملخص عنهااحد من البلدان ذات الدخل المنخفض )مالي(، وبلد والمتوسط )ألبانيا وجنوب أفريقيا( والدخل فوق 

 ألبانيا

   صرف على التجزئة. ولم تكن هناك رسوم البيع بالجملة والتوزيع والبيع بأجور عمليات قاء هوامش ربح قانونية ل تخدماست

التي يتم التعويض لتجار الجملة بالنسبة لألدوية  %55هي  5117هوامش الربح اعتبارا  من عام فأخرى.  مرسوأو األدوية 

، على %33و %59ح هذه هي وبالنسبة لتجار التجزئة هوامش الرب التي ال يتم التعويض عنها،% بالنسبة لألدوية 58، وعنها

 .التوالي

 ج منت  الأسعار دوية التي تكون فيها توريد األلى تخفيضات أو حسومات في سلسلة ليس هناك أساس قانوني للحصول ع

 .ثابتة ربح الجملة والتجزئةهوامش و

 أو على تأثيراتها هوامش الربح قوانين إنفاذ تتوفر أدلة على ال. 

 جنوب أفريقيا

  تتناول األسعار لـ "تعزيز توافر أدوية مأمونة وفعالة بأقل تكلفة ممكنة". والتدابير  5995إن سياسة األدوية الوطنية لعام

واستخدام نظام  ،والشفافية الكاملة في هيكل تسعير األدوية ،التي اتخذت تشمل: إنشاء لجنة تسعير متعددة التخصصات

وإنشاء نظام لدعم توفير  ،برسم مهني ثابتواستبدال هوامش ربح الجملة والتجزئة  ،تسعير غير تمييزي في القطاع الخاص

وتنظيم زيادات  ،ووضع نظام لمراقبة األسعار مقارنة  مع األسعار الدولية لألدوية ،أدوية مجانية أو مدعومة في القطاع العام

خدام األدوية وتعزيز است ،وتقديم األدوية ذات األولوية من القطاع العام إلى القطاع الخاص إذا لزم األمر ،أسعار األدوية

 الجنيسة.

  الوحيد الذي يجب على الشركات المصنعة أن تبيع األدوية به" في  سعرلسعر الخروج، وهو "ال وحيدهناك حد أقصى

المحسوبة على أساس الوحدة. ويمكن لسعر  5113القطاع الخاص، والذي وضع استنادا  إلى متوسط أسعار األدوية لعام 

 م نفس السعر لجميع المشترين.اس سنوي إلى مستوى تحدده الدولة، ويجب أن يقدَّ زاد على أسد أن ي  يالخروج الوح

  لوجستية لتغطية تكاليف التوزيع، وهو متروك للمستوردين والمصنعين الخدمات اليشمل رسوم  القياسيسعر الخروج

 حول كيفية تقسيم الرسوم. كي يتفاوضواوالموردين الوسطاء 

  تنازلية باإلضافة إلى رسوم ثابتة.مئوية بة نس يقوم علىتاجر التجزئة دخل 

   نظر ال صرفيتم تحديد سعر الخروج القياسي بوسمح بالخصومات والحسومات وغيرها من أشكال الحوافز التجارية. ال ي

 .واتعن حجم المبيعات أو حجم العب
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  نشئ لم  ا ماركات تمبيعاتجاوزت  -من حيث الحجم  -أظهر تحليل بيانات مبيعات خمس سنوات أن مبيعات األدوية الجنيسة

كون ذلك نتيجة لسياسات وقوانين تعزز وصف األدوية أن للمرة األولى. وتشير مراجعة هذه  السياسة إلى  5117في عام 

 التسعير.الجنيسة وإحاللها أرجح من كونه نتيجة لتنظيم 

 31-51) %59أسعار األدوية بمعدل  تخفضانوقد  ،ال يوجد فارق بين أسعار األدوية في المناطق الريفية والحضرية %

 نشئ(.لماركات الم  بالنسبة % 55بالنسبة لألدوية الجنيسة و

 مالي

  َأدوية  517األقصى ألسعار  الحدَّ  - 5115في عام  -ها ددت آخر  لقد نفذت مالي سلسلة من السياسات الدوائية الوطنية، ح

 الجملة والتجزئة في القطاع الخاص. على صعيديأساسية 

  في القطاع الخاص. ففي إطار تسجيل األدوية تقترح الشركات المصنعة سعر  -ة رسميبصورة  –لم يتم تنظيم هوامش الربح

في الواقع  -الصيدلة واألدوية. ثم يقرر تجار الجملة سعر البيع بالجملة، والذي يحدد  إدارةالتجزئة الذي اتفق عليه مع ببيع ال

 ربح تجار التجزئة.هوامش  -

 من ذلك بدال   -وتم . هاديحدالتي تم ت 517الـ دوية األساسية أللبالنسبة  –ة رسميبصورة  – الجملةهوامش ربح يتم تنظيم  لم 

إلى المعادالت أسعار البيع بالجملة  تستندقد ا. وينالمستوردمع الشركات المصنعة أو تحديد أسعار التجزئة بالتشاور مع  -

 .التالية

 المنتجات ذات العالمات التجارية:

 ةي= سعر الصيدل 5.97 × سعر الجملة قبل الضريبة

 إلى الجملة سعر التحويل=  1.71× ة يالصيدلسعر 

 المنتجات الجنيسة:

 ةي= سعر الصيدل 5.11 × سعر الجملة قبل الضريبة

 إلى الجملة سعر التحويل=  1.51× ة يالصيدلسعر 

  َر بالنسبة  %35-59 للمنتجات ذات العالمات التجارية وبالنسبة  %31-53 بـخاص في القطاع الهامش تجار الجملة  قدِّ

 لمنتجات الجنيسة.ل

 بالنسبة للمنتجات ذات العالمات التجارية  %51 بـ خاصفي القطاع الربح( تجار التجزئة هامش )أو ربما هامش  قدِّر  

 .بالنسبة للمنتجات الجنيسة %51-58و

   ين،خرآلتجار جملة  ايبيعوأن تجار الجملة ليمكن وم. نظَّ ت لمالتجارية وغيرها من الممارسات و والخطط الخصوماتبمح س 

 .%55-51 ا  يبلغخصم واقدمي ويجوز أن

  العامة  - ذت هذه اإلجراءات: إنشاء لجنة رسمية تمثل جميع األطراف المعنيةخ  ات   5115عام للضمان تنفيذ السياسة الوطنية

الحد األقصى  وتثبيت ،أسعارها الحاليةعلى األدوية ولتعرف على آلية ل وتحديد ،باستثناء ممثلي المستهلكين - والخاصة

المرسوم  إصدارتنفيذ من خالل وال جماهيرية،ال المبادرة من خالل وسائل اإلعالمعلى الجمهور  طالعإو ،ألسعار البيع

 الجملة والتجزئة.على صعيدي األسعار مراقبة و الزم،ال

 الصحيالمنظمة الدولية للعمل مراجعة منظمة الصحة العالمية/ إنHAI  أندراسة واحدة أظهرت  بأن تفيد للسياسات 

 من سنوات ثالث بعدذلك و ،517الـ  األساسية األدوية مندواء  59لوحظ في  قد %51 السعر بمعدلفي  اً وسطي اً نخفاضا

 .السياسة هذه تنفيذ

 متطلبات التنفيذ 4.5.9

 ربح التوزيع.ة لتنفيذ تنظيم هوامش المتطلبات التالي المنظمة الدولية للعمل الصحي حددتمنظمة الصحة العالمية/ إن مراجعة

 .معرفة تكاليف تشغيل وظائف التوزيع المختلفة 

  الميزانية.المتعلقة بمتطلبات الأو  لألطراف المعنيةالمناسب الدخل  لتحليل تكاليف التوزيع وتحديد  اقتصاديةخبرة 
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 هااستخدامتوريد األدوية وعلى على  تهاايرثتقييم تأو ،خبرة طبية وصيدالنية لتقييم الحوافز والمثبطات في سلسلة التوريد 

 الرشيد.

  بيانات أسعار األدويةتجارية و/أو البيانات الخبرة إحصائية لتحليل. 

  خبراء قانونيين لصياغة تشريعات مناسبة وسليمة.مشورة 

 .هياكل للتشاور مع األطراف المعنية 

 هاآلية لمراقبة أسعار األدوية واستخدامها/مبيعات. 

 تنظيمها.التي تم سعار لألمراجعة منتظمة جراء آلية إل 

   قوانينإلنفاذ ال بنىالموارد والوما يكفي من  استراتيجية. 

  إلجراءات.هذه ال ا  أساس قدمالوطنية تالدوائية السياسة بوثيقة 

 .دعم سياسي رفيع المستوى 

 الجدوى 5.5.9

المتطلبات من عدد  في حال عدم توفرشير إلى أنه المنظمة الدولية للعمل الصحي للسياسات تمنظمة الصحة العالمية/ إن مراجعة

قد ال يكون  هوامش الربحتنفيذ سياسة فإن  –البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما قد يكون الحال في كثير من  - هالمذكورة أعال

 الموارد.البيئات التي تواجه تحديات في لتنفيذ في امتطلبات لالحد األدنى عن واضحة   تتوفر إرشاداتالو. ا  مناسب

 والتعليقاتُ  البحوث واحتاجات الثغرات 6.5.9

وإن األسعار.  ضبطمقارنة مع غيره من تدابير أن يكون بالهوامش الربح، ويفضل  تنظيمحاجة إلى تقييم كمي لفوائد  هناك

 .التاليةمجاالت البحث  -كذلك  - تقترح HAI المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/ مراجعة

 خفض هناك ندرة في المعلومات حول ما إذا كانفإن تخفيض األسعار،  إلىامش الربح يهدف وتنظيم ه على الرغم من أن 

ونه تصورما يبسبب  يؤدي إلى تغييرات في االستهالك، أو ما إذا كان المرضى يفضلون المنتجات األعلى سعرا   سعاراأل

والتي عالية الثمن الخفضة والمن المكاف ئات الجنيسةدراسة أنماط استهالك وإن . الكفاءةعالقة بين السعر والجودة و/أو من 

 بيانات مفيدة. عطيالتأمين الصحي قد ت هاسددي

  لقد أظهرت بعض الدراسات أن هوامش الربح المرتفعة قد تكون ضرورية الستدامة عمليات التوزيع أو الدعم المتبادل مع

ة التوريد في عة في سلسلخدمات أخرى. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لفهم ما إذا كانت هوامش الربح المرتف

 سلسلة التوزيع. ضمنارتفاعا  فعليا  في التكاليف تعكس أو  فاحش ربحتحقيق بعض البلدان تعكس 

  ح بشكل جيد. وهناك لم يوضَّ  -ومن حيث اآللية المستخدمة  حدوثهمن حيث  -إنفاذ القوانين المتعلقة بهوامش الربح إن

 الالزمة إلنفاذ ناجح، السيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.إلى معلومات عن الموارد  -كذلك  -حاجة 

  مراقبة تأثير التدخالت التنظيمية/تدخالت السياسات.في  لها دور فعالالطرق المتبعة لمراقبة أسعار األدوية في بلد ما إن 

مجموعة المنتجات المشمولة، مستوى التطور المطلوب، و وذلك من قبيل:لكن التفاصيل المتوفرة عن اآلليات قليلة؛ 

 السياسات. واضعيلالالزمة رشادات إعداد اإلوتحليل البيانات وتفسيرها. وهذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح ومن 

 نماذج لالقتصادات التي  لتقدمن تنظيم األسعار من بلدان منخفضة الدخل ت عوهناك حاجة إلى مزيد من دراسات حاال

 نظيم واإلنفاذ.في الت شابهةم عقباتتواجه 
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 منخفضة ومتوسطة الدخلبيئات هوامش ربح الجملة والتجزئة في ل: ملخص ES1.1الجدول 

هامش ربح  فئة الدخل المكان
الجملة في 
 القطاع العام

هامش ربح 
التجزئة في 
 القطاع العام

هامش ربح 
الجملة في 
القطاع 
 الخاص

هامش ربح 
التجزئة في 

 القطاع الخاص

رسوم 
صرف 
 األدوية

تاريخ 
 المسح/

 المعلومات

 المصدر والتعليقات

البلدان ذات  األرجنتين
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 96% 25% – 1995 Sarmiento (1995)(10) 

 البلدان ذات أرمينيا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

25% 25% 25-36% 25-36% – 2002 Key informant; Levison 
(2003)(11); WHO 

pharmaceutical profile 
2010 

بوليفيا )دولة 
متعددة 

 القوميات(

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 36-35% – – 1994 Sarmiento (1995)(10) 

بوليفيا )دولة 
متعددة 

 القوميات(

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

848.4-
844.3% 

86.7-823.6% 888.6-
224.8% 

92.8-839.3% – 2008 WHO/HAI survey 
report(12) 

البرازيل، والية 
 ريو دي جانيرو

البلدان ذات 
الدخل فوق 
 المتوسط

 %24.4-27.8 انظر التجزئة – –

 الجملة والتجزئة
 مجتمعة

– 2001 27.1–28.8% wholesale 
and retail mark-ups 
combined in private 

sector;WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  البرازيل
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 7% 22% – 2000 “Monitored freedom” in 
medicine pricing; Cohen 

(2000)(13); Levison 
(2003)(11) 

البلدان ذات  بوركينا فاسو
الدخل 

 المنخفض

– – 36% 866% – 2007 Antimalarials; document 
review and semi-

structured interviews; 
Patouillard et al 

(2010)(14) 

بوركينا فاسو، 
الكاميرون، 
 كينيا، أوغندا

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

الوسطي  – –
83% 

 AMFm technical proposal 2007 – %35الوسطي 
(2007)(15); average 

mark-ups across countries 
for ACTs 

البلدان ذات  كمبوديا
الدخل 

 المنخفض

المعالجة % )3 2-56% – –
بتوليفية تحتوي 

على 
 (األرتيميسينين

– 2003 ACTs; interviews; 
Patouillard et al 

(2010)(14) 

البلدان ذات  كمبوديا
الدخل 

 المنخفض

– – – 89-78 %
المعالجة )

بتوليفية تحتوي 
على 

 (األرتيميسينين

– 2007 ACTs in pharmacies and 
drug shops; interviews; 

Patouillard et al 
(2010)(14) 

البلدان ذات  الكاميرون
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 88 %
المعالجة )

بتوليفية 
تحتوي على 
األرتيميسينين

) 

المعالجة % )38
بتوليفية تحتوي 

على 
 (األرتيميسينين

– 2007 ACTs; interviews; 
Patouillard et al 

(2010)(14) 
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البلدان ذات  تشاد
الدخل 

 المنخفض

 ~88% 
 + )المستورد
 الموزع(

~ 88% 

 

~ 22% 

 

 Estimates based on 2004 ال 34% ~
graphic in WHO/HAI 

survey report(12) 

البلدان ذات  تشاد
الدخل 

 المنخفض

 Generic amitriptyline and 2004 ال 36% 26% – –
OB ciprofloxacin; 
WHO/HAI survey 

report(12) 

البلدان ذات  تشاد
الدخل 

 المنخفض

89% (CMS 
المستورد( + 

25% 
مخزن ال)

الطبي 
اإلقليمي( 

 م(نظَّ م)

م(36  % 26 % )منظَّ
م(  )غير منظَّ

36 % 
م(  )غير منظَّ

 Official mark-ups not 2004 ال
respected in public sector; 

WHO/HAI survey 
report(12); and 

database(16) 

الصين، مقاطعة 
 شاندونغ

البلدان ذات 
 الدخل
تحت 

 المتوسط

 لمستشفيات:ل
6.9-86.3  %

الجنيس األقل 
-9.2سعراً؛ 

83.7% 
ماركة 
 المنشئ

88.8-29.8 %
الجنيس األقل 

-87.8سعراً؛ 
% ماركة 84.4

 المنشئ

% الجنيس 3
األقل سعراً؛ 

% ماركة 2-3
 المنشئ

87.4-25.7 %
الجنيس األقل 

-8.5سعراً؛ 
% ماركة 22.3

 المنشئ

 WHO/HAI survey 2004 ال
report(12) 

البلدان ذات  الصين
الدخل 
 تحت

 المتوسط

حتى عام  – 15% 15% – –
2000 

Reports on pricing policy; 
Meng et al (2005)(17); 

Sun et al (2008)(18); Yu 
et al (2010)(19) 

الصين مقاطعة 
 هوبى

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

المتوسط  –
55.8 %

-51.5)المجال 
577.8)% 

– – – 2007 Observed prices of 25 
medicines in public 

hospitals; Yang et al 
(2010)(20) 

البلدان ذات  الصين
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– 256-8666% 

م(  )غير منظَّ

– – – 2005 Hospital data – source 
uncertain; Liang et al 

(2009)(21) 

البلدان ذات  كوستاريكا
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 36% (25% 
أدوية 

أساسية( 
 م(نظَّ م)

36% (25% 
أدوية أساسية( 

 م(نظَّ م)

– 1994 Sarmiento (1995)(10) 

جمهورية 
 الدومينيكان

البلدان ذات 
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 33-86% 36% – 1994 Sarmiento (1995)(10) 

البلدان ذات  اإلكوادور
الدخل 
تحت 

 المتوسط

م(26 – – م(25 % )منظَّ  Sarmiento (1995)(10) 1994 – % )منظَّ

ذات البلدان  اإلكوادور
الدخل 
تحت 

 المتوسط

56-59 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

36-96 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

35-97.5 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

34-58 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

– 2008 WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  السلفادور
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– –  346 %
الجنيس األقل 

 سعراً 
ceftriaxone  

% الجنيس 552
 األقل سعراً 

ceftriaxone 

 WHO/HAI survey 2006 ال
report(12) 
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879 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

clotrimazol
e cream;   

8762 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

 
ciprofloxaci

n; 346 % 

الجنيس األقل 
 سعراً 

 
ceftriaxone; 

75 % 

الجنيس األقل 
 سعراً 

ranitidine; 
78 % 

الجنيس األقل 
 سعراً 

fluconazole 

% الجنيس 397
 األقل سعراً 

clotrimazole 
cream;   

% الجنيس 229
 األقل سعراً 

ciprofloxacin;  

% الجنيس 883
 األقل سعراً 

ceftriaxone;  

8224 %
الجنيس األقل 

 سعراً 
ranitidine;  

% الجنيس 36
 األقل سعراً 

fluconazole 

المجموعة الثانية من القيم 
محسوبة من البيانات الموجودة 

معدلة استناداً إلى في النص و
منظمة الصحة بيانات  قاعدة
المنظمة الدولية للعمل ة/العالمي
 قرير المسحوت (16) الصحي

(12) 

البلدان ذات  إثيوبيا
الدخل 

 المنخفض

27-36 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

% الجنيس 25
 األقل سعراً 

% ماركة 26
المنشئ؛ 

39 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

 WHO/HAI survey 2004 ال 36%
report(12) 

البلدان ذات  إثيوبيا
الدخل 

 المنخفض

 ”Special pharmacies“ 2002 ال – – 25% –
operating as revolving 
drug funds; Russell & 

Abdella (2002)(22) 

البلدان ذات  إثيوبيا
ل الدخ

 المنخفض

– 26-36 %
 )رسمي؟(

 

 ”Special pharmacies“ 2007 ال – –
operating as revolving 

drug funds; Carasso et al 
(2009)(23) 

البلدان ذات  غانا
الدخل 

 لمنخفضا

م(86 م(26 % )منظَّ % 86-36 % )منظَّ
م(  )غير منظَّ

% )غير 36-86
م(  منظَّ

 Interviews; WHO/HAI 2004 ال
survey report(12) 

البلدان ذات  غانا
الدخل 

 المنخفض

26% 
)المستوردة(؛ 

85% 
)المحلية( + 

86% 
للمخازن 
الطبية 

اإلقليمية 
 م(نظَّ م)

م(86 % 866-86 – % )منظَّ
م(  )غير منظَّ

– 2002; 
2003 

Data show regulated 
public sector mark-ups not 

known or enforced; Huff-
Rousselle & Azeez 

(2002)(24); Sarley et al 
(2003)(25) 

البلدان ذات  غانا
الدخل 

 المنخفض

 Interviews; McCabe 2009 ال 36-266% 86-36% – –
(2009)(26) 
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البلدان ذات  غرينادا
خل فوق الد

 المتوسط

– – 26% 86% – 2002 Snell (2003)(27) 

البلدان ذات  هندوراس
الدخل 
تحت 

 المتوسط

تكاليف  – –
التشغيل 

+8% 
 م(نظَّ م)

م(27  Sarmiento (1995)(10) 1994 – % )منظَّ

الهند، والية 
 اهاريان

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

 ;Hypothetical cases 2004 ال 89% 4% – –
WHO/HAI survey 

report(12) 

الهند، والية 
 كارناتاكا

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 4-86 %
ماركة 

-4.7المنشئ؛ 
86 %

الجنيس األقل 
 سعراً 

85.3-89.5 %
ماركة المنشئ؛ 

87.9-22.5 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

 ;Hypothetical cases 2004 ال
WHO/HAI survey 

report(12) 

الهند، والية 
ماهاراشترا 

 أقاليم()أربعة 

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 9.5-9.7 %
الجنيس األقل 

% 9.5سعراً؛ 
ماركة 
 المنشئ

89.8-26.3 %
الجنيس األقل 

-89.2سعراً؛ 
% ماركة 26.8

 المنشئ

 WHO/HAI survey 2005 ال
report(12) 

الهند، والية 
 راجاستان

البلدان ذات 
لدخل ا

تحت 
 المتوسط

 In general mark-up 2003 ال 26% 86% – –
information from 

interviews; mark-ups vary 
and are lower for OBs; 

WHO/HAI survey 
report(12) 

الهند، والية 
 البنغال الغربية

ن ذات البلدا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

؛ مجدول 4% – –
 غير 86%

غير ) مجدول
م  لكن منظَّ

 باالتفاق(

% مجدول 89
% 25-82)لكن 

ر وأعلى  مسعَّ
من ذلك 

للمنتجات بطيئة 
الحركة؛ 
 المقابالت(

 WHO/HAI survey 2004 ال
report(12) 

البلدان ذات  الهند
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 

 
2-5 % 
خازن لل

 ؛ األعظم
 % الحد4

األدنى 
لألدوية 
 المجدولة

 م(: نظَّ م)
7-88.8% 
 قاس؛ م

غير  86%
 مجدولة

غير  وسطي)
م(:  المنظَّ

9.7-
55.1 %
 مقاس 

)يشمل تأثير 
خطط ال

ة، يالتجار
 م(نظَّ م

 
% الحد 89

األدنى لألدوية 
 المجدولة

 م(: نظَّ م)
87-36 %

 لماركة المنشئ
% 839-92و 

األقل  للجنيس
مقاس؛  سعراً 

% غير 26
 وسطي) مجدولة

م(:  غير المنظَّ
55.1-35.7% 
 مقاس 

)يشمل تأثير 
خطط ال

 م(نظَّ مة، يالتجار

 2007 ال
ب

 Minimum mark-ups; trade 
schemes increase 

effective mark-up; Kotwani 
& Levison (2007)(28) 

البلدان ذات  الهند
الدخل 

% يقدر 25 – – –
هامش التجزئة 

 ;No evidence to support 2007 ال
study examined only retail 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=397&UserID=18795&AccessCode=2FFA690226AC4B4B85E8F4762F7443D4&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=386&UserID=18795&AccessCode=364C5CAC285C43308FAC296FD64A38F8&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=398&UserID=18795&AccessCode=2AA0253ACD60445D96485CDD3C963229&CitationSuffix=


 تجات الصيدالنيةنمتسعير اللمنظمة الصحة العالمية: سياسات  دليل اإلرشاديال

 

5 

تحت 
 المتوسط

؛ %25بـ 
هوامش الربح 

856-266% 

prices in various sectors; 
Godwin & Varatharajan 

(2007)(29) 

البلدان ذات  إندونيسيا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

نعم  26-35% 9-85% – –
(866-

566 
 روبية(

2004 Prices of some essential 
medicines list medicines 

regulated;WHO/HAI 
survey report(12) 

إيران 
)الجمهورية 
 اإلسالمية(

ذات  البلدان
الدخل فوق 
 المتوسط

م(85 – %؛ 83.5-4 % )منظَّ
أقل بالنسبة 

لماركة 
المنشئ 

المستوردة 
-86لكن 

% هامش 83
ربح 

د  المستور 
م(  )منظَّ

%؛ أقل 86-28
بالنسبة لماركة 

المنشئ 
المستوردة 

م(  )منظَّ

نعم 
(5666 

 لاير(

2008 Public get medicines 
through private 

wholesalers; WHO/HAI 
survey report (12) 

البلدان ذات  األردن
الدخل 
تحت 

 المتوسط

م(89 – – م(29 % )منظَّ  WHO/HAI survey 2004 ال % )منظَّ
report(12) 

البلدان ذات  كازاخستان
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 5-56 %
الجنيس األقل 

% 85) سعراً 
 مقاس(

26-36 %
الجنيس األقل 

 )مقاس( سعراً 

 WHO/HAI survey 2004 ال
report(12) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

م(85 – – م(26 % )منظَّ  ;Fixed maximum mark-ups 2000 ال % )منظَّ
Myhr (2000)(30). 

Reported as public sector 
mark-ups in Levison 

(2003)(11) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

 WHO/HAI survey 2001 ال 26-866% 85-36% – 6-85%
report(12) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

م(25 – – م(33 % )منظَّ  Prices have dropped since 2001/02 – % )منظَّ
regulations lifted; Snell 

(2003) (27) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

-86تنازلية  – –
% )تشمل 22

الجملة 
والتجزئة؟(؛ 

% للـ 2
ARVs 

-Case-study from faith 2003 ال ARVs% للـ 5
based supplier (WHO 

2004)(31) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

– – – 83-849% – 2003 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et al 

(2010)(14) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

% مقاس 85 – –
د  )المستور 

36-86 %
-85رسوم( )

38 %
 افتراضية(

% ماركة 33
المنشئ 

المستوردة؛ 
% الجنيس 263

المحلي األقل 
-33سعراً )

364 %
 افتراضية(

 and 33% voluntary %15 2004 ال
agreement applied to OBs 

and high cost 
items;WHO/HAI survey 

report(12) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

% ماركة 33 85% – –
% 263المنشئ؛ 

– 2004 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et al 
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الجنيس األقل  المنخفض
 سعراً 

(2010)(14) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

– – 86% 33% – 2007 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et al 

(2010)(14) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

6% –  (58-784 %
د(؛  المستور 

% ماركة 36
% 9؛ المنشئ

الجنيس األقل 
 سعراً 

% ماركة 37
% 862المنشئ؛ 

الجنيس األقل 
 سعراً 

 2007 ال
ب

 WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

– –  (85-266 %
د(  -3المستور 

%؛ 23
الوسطي 

%؛ انظر 88
 التجزئة أيضاً 

% 24الوسطي 
% 22-5تجزئة؛ 

هامش ربح في 
 قطاع المهام

 2008 ال
أ

 Interviews; Levison & 
Kimatu (2008)(32) 

البلدان ذات  كينيا
الدخل 

 المنخفض

– – – 34-883 %
(

sulfadoxine
-

pyrimetha
mine/AQ) 

 Observed data on two 2002 ال
most widely stocked 

products; Amin & Snow 
(2005)(33) 

كوسوفو 
التي  مقاطعةال)

األمم  تديرها
 المتحدة(

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

 
% )انظر 85

المالحظات( 
م(  )منظَّ

 
% )انظر 85

المالحظات( 
م(  )منظَّ

– – – 2002 Regulated mark-ups not 
observed; not certain 

whether public or private 
sector; Levison 

(2003)(11) 

البلدان ذات  لكويتا
الدخل 
 المرتفع

– – 

 
35% 

م(  )منظَّ

 
29% 

م(  )منظَّ
 In 2005 changed to 29% 2004 ال

and 20% 
WHO/HAI survey 

report(12) 

البلدان ذات  قيرغيزستان
الدخل 
 ضالمنخف

– – 85-25 %
ماركة 

-25المنشئ؛ 
35 %

الجنيس األقل 
 سعراً 

 
% ماركة 5-85

-85المنشئ؛ 
% الجنيس 25

 األقل سعراً 

 WHO/HAI survey 2005 ال
report(12) 

البلدان ذات  قيرغيزستان
الدخل 

 المنخفض

 Data from 2007 ال 244%–32 – – –
nongovernmental 

organization chain of 
pharmacies; Waning et al 

(2010)(34) 

البلدان ذات  لبنان
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 

 
86% 

م(  )منظَّ

 
36% 

م(  )منظَّ

 Regressive mark-ups have 2004 ال
since been introduced; 

WHO/HAI survey 
report(12); Anon 

(2008)(35) 

البلدان ذات  ليتوانيا
الدخل فوق 
 المتوسط

انظر 
 التعليقات

– – – – 2002 Formula with regressive 
percentage and fixed fee; 

Snell (2003)(27) 

البلدان ذات  ماليزيا
الدخل فوق 
 المتوسط

87.5-26 %
)الجنيس 

األقل سعراً 
وماركة 

6% 

 

 
5.4 %

الجنيس األقل 
% 85سعراً؛ 

د+  المستور 

 
% الجنيس 866

األقل سعراً؛ 
25.8-34.3 %

؛ ماركة المنشئ

 Also dispensing doctors 2004 ال
mark-up 5–75% for OB; 

316% LPG. Importer 12%; 
distributor 0–15%; retailer 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=401&UserID=18795&AccessCode=76036014E60F40D0950D7DFE9ECB89B1&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=548&UserID=18795&AccessCode=95042C922EB84BDCA9949742B0FA08E2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=549&UserID=18795&AccessCode=80700D39626A4A9DA7FF731897CB75D1&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=550&UserID=18795&AccessCode=3F2D207775244FC193D30BD033D745D0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=397&UserID=18795&AccessCode=2FFA690226AC4B4B85E8F4762F7443D4&CitationSuffix=
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% 89.8-3.8 المنشئ(
ماركة 
 ؛المنشئ

جنيس % لل6)
 األقل سعراً 
المصنوع 

 محلياً(

جنيس % لل886
 األقل سعراً 

 المصنوع محلياً 

50–317%. WHO/HAI 
survey report (12)and 
Babar et al (2007)(36) 

البلدان ذات  ماالوي
الدخل 

 المنخفض

– – 86-36 %
(86-25 %

الجنيس األقل 
-36سعراً؛ 

% ماركة 35
 المنشئ(

 Interviews; McCabe 2009 ال 56-866%
(2009)(26) 

البلدان ذات  مالي
الدخل 

 المنخفض

– – 83.3-
29.3 %

ماركة 
؛ المنشئ

89.3-
33.7 %

األدوية 
 الجنيسة

 
ماركة % 25

-24 ؛المنشئ
 األدوية% 85

 الجنيسة

 Maiga & Diawara 2004 ال
(2006)(37) 

البلدان ذات  مالي
الدخل 

 المنخفض

 
26-56 %

م(  ُمقاس )منظَّ

 

 
% ُمقاس 28-85

م(  )منظَّ
 

% من 85
الناحية 

النظرية على 
تاجر جملة 

-23واحد )
 قاس(مُ % 36

% )السعر 866
التأشيري لتاجر 

جملة واحد( 
(85-74 %

-33مقاس( )
% من قاعدة 55

بيانات منظمة 
 الصحة العالمية/
المنظمة الدولية 
للعمل الصحي( 

(16) 

 Theoretical versus 2004 ال
measured; Bamako public 

sector prices lower since 
no need for second 

wholesaler; might be 
cumulative values; public 

prices are regulated but 
not observed.WHO/HAI 
survey report (12)and 

WHO/HAI database(16) 

البلدان ذات  مالي
الدخل 

 المنخفض

– – – 

 
% الحد 85

األقصى على 
 األدوية المدرجة

)األسعار 
مة؛ ليست  منظَّ
 هامش ربح(

 Prices of 107 essential 2009 ال
medicines fixed and 
wholesale and retail 

margins determined by 
negotiation. Maïga & 

William-Jones (2010)(38) 

البلدان ذات  مالي
الدخل 

 المنخفض

– – 

 
89-38 %

الجنيس األقل 
-83؛ سعراً 

% ماركة 36
المنشئ 
)بعض 
األسعار 

مة؛ ليست  منظَّ
 هامش ربح(

 
24-85 %

الجنيس األقل 
% 25؛ سعراً 

ماركة المنشئ 
)بعض األسعار 
مة؛ ليست  منظَّ
 هامش ربح(

 Interviews; not clear 2009 ال
whether these are margins 

or mark-ups; McCabe 
(2009)(26) 

 سموريشيو

البلدان ذات 
دخل فوق ال

 Levison (2003)(11) 2002 – – – %27 %88 المتوسط

 منغوليا

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

85% 6% 

25 %

الجنيس األقل 

ماركة و سعراً 

 المنشئ

 

الجنيس % 36

 ؛األقل سعراً 

ماركة % 86

 المنشئ

 2004 ال
WHO/HAI survey 

report(12) 

البلدان ذات  المغرب
الدخل 

– – 

  
86 %

الجنيس األقل 

 
% الجنيس 36

 األقل سعراً 
 WHO/HAI survey 2004 ال

report(12) 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=551&UserID=18795&AccessCode=091BE012556E4D8D9184CE80A807C036&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=396&UserID=18795&AccessCode=DC03D539A26241B9AAAE752831107A82&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=552&UserID=18795&AccessCode=C1AA87253BC64C83B5E9D0B071E7C991&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=544&UserID=18795&AccessCode=580A30C69B164F75833F697EFB167918&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=544&UserID=18795&AccessCode=580A30C69B164F75833F697EFB167918&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=544&UserID=18795&AccessCode=580A30C69B164F75833F697EFB167918&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=553&UserID=18795&AccessCode=DC0BF0F47D3A4547A2B2C07D7604349F&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=396&UserID=18795&AccessCode=DC03D539A26241B9AAAE752831107A82&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
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تحت 
 المتوسط

ماركة و سعراً 
 المنشئ
م(  )منظَّ

 ماركة المنشئو
م(  )منظَّ

البلدان ذات  موزمبيق
الدخل 

 المنخفض

– – 

 
83.5% 

د المستور  
+9% 

التخزين 
+5 %
كل التوزيع )ال

على سعر 
التكلفة 

والتأمين 
 والشحن( 

 م(نظَّ م)

 
79.3% 

على سعر 
والتأمين التكلفة 
 والشحن
م(  )منظَّ

 Regulated mark-ups not 2007 ال
enforced; Russo & 

McPake (2009)(39) 

البلدان ذات  نيبال
الدخل 

 المنخفض

)انظر  
 المالحظات(

)انظر  
 المالحظات(

86-82% 

 

 
89% 

م(  )منظَّ
– 2002 Reported as public sector 

but likely to be private 
sector; Levison 

(2003)(11) 

البلدان ذات  نيبال
الدخل 

 منخفضال

ع شجَّ % م6 –
 م()غير منظَّ 

 
7 %

د+ المستور 
% )تاجر 4.5

 الجملة(

 
89% 

م(  )منظَّ
 Maximum prices and 2005 ال

mark-ups not enforced. 
Rao & Thapa (2005)(40); 

Harper et al (2007)(41) 

البلدان ذات  نيكاراغوا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 

 
35-97 %

األدوية 
-36الجنيسة؛ 

824 %
ماركة 
 المنشئ

 
34-58 %

األدوية الجنيسة؛ 
32-73 %

 ماركة المنشئ

– 2008 WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  النيجر
الدخل 

 المنخفض

– – 

 
87.3 %

د(  )المستور 
+35 %

)تاجر 
 الجملة(

 Abdou Sidikou et al 2009 ال 35%
(2009)(42) 

ذات البلدان  نيجيريا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 26 %
د+ المستور 

86% 

% )مثال 36
 واحد(

 WHO/HAI survey 2004 ال
report(12) 

البلدان ذات  نيجيريا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

 ربح هامش% 5 –
من صندوق 
 األدوية الدوار

– – – 2005 University teaching 
hospital RDF; statement 
without supporting data; 

Mokuolu et al (2007)(43) 

البلدان ذات  عمان
الدخل 
 المرتفع

– – 

 
26.9% 

م)  (منظَّ

 

24.8% 

م)  (منظَّ

 2007 ال
أ

 WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  باكستان
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 

 
9 %

 مستوردة؛
 محلية% 2
م)  (منظَّ

 
 محلية% 85

 ومستوردة
م)  (منظَّ

 ;controlled products 821 2004 ال
enforcement not rigorous 

WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  بناما
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 36% 
"أخالقي"؛ 

 غير 25%
 م(نظَّ م) ذلك

33% 
"أخالقي"؛ 

 ذلك غير 36%
 م(نظَّ م)

– 1994 Sarmiento (1995)(10) 

البلدان ذات  البيرو

 
26 %

د  المستور 

 
25% 

م(  )منظَّ
 Lower retail mark-ups for 2005 ال% )ماركة %88 25-86

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=554&UserID=18795&AccessCode=B349DFE123374BAC9B7EB4BDC5CBDAC9&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=347&UserID=18795&AccessCode=363F7553BB64416AB793E6F02E99BDF8&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=556&UserID=18795&AccessCode=5719702874264A129F144832AEE5A279&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=557&UserID=18795&AccessCode=E065E8D2D6634433B1556B54BDDA41A2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=344&UserID=18795&AccessCode=D04C9900CF58484EB59F45D9ACF7649A&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=386&UserID=18795&AccessCode=364C5CAC285C43308FAC296FD64A38F8&CitationSuffix=
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الدخل فوق 
 المتوسط

م( د+  )غير منظَّ المستور 
26 %

)الجنيس 
األقل سعراً( 

% 25إلى 
)ماركة 
المنشئ( 

م(  )غير منظَّ

% 76-المنشئ(
)الجنيس األقل 
سعراً( )غير 

م(  منظَّ

OB; importer gives public 
procurement less mark-up 
due to volume; interviews. 

WHO/HAI survey 
report(12). Mark-ups 

higher on lower-cost 
medicines; Madden et al 

(2010)(44) 

البلدان ذات  الفلبين
 الدخل
تحت 

 المتوسط

 Interviews; WHO/HAI 2005 ال 26-56% 87.5-95% – –
survey report(12) 

البلدان ذات  الفلبين
الدخل 
تحت 

 المتوسط

 حد% 36 –
م) أقصى  (منظَّ

84.2-887 %
الجنيس )

 ؛(األقل سعراً 
5-83 %
ماركة )

 ؛المنشئ
( افتراضي

م غير)  (منظَّ

2.2-96 %
ماركة )

-5.8 ؛(المنشئ
الجنيس % )355

( األقل سعراً 
م غير)  (منظَّ

 2008 ال
ب

 WHO/HAI survey report 
(12)with new 
methodology 

البلدان ذات  الروسي االتحاد
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 

 
% حد 25

 أقصى
م(  )منظَّ

 
% حد 36

أقصى لألدوية 
األساسية؛ أعلى 
 لألدوية األخرى

م(  )منظَّ

– 2009 World Bank (2009)(45) 

البلدان ذات  الروسي االتحاد
الدخل فوق 
 المتوسط

م(85 – – % 35-25 % )منظَّ
م(  )منظَّ

– 2000 Bulgakov (2000)(46) 

البلدان ذات  السنغال
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 85-84 %
quinine 

36-88 %
quinine 

– 2003 Interviews; Patouillard et 
al (2010)(14) 

البلدان ذات  السنغال
الدخل 
تحت 

 المتوسط

 ;May be cumulative values 2005 ال 56% 89% 39% 85%
WHO/HAI survey 

report(12) 

البلدان ذات  السنغال
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– – 85 %
المعالجات 
بتوليفية 

تحتوي على 
 األرتيميسينين

3-22 %
المعالجات 

بتوليفية تحتوي 
على 

 األرتيميسينين

– 2007 ACTs; interviews and 
mystery shopper; 

Patouillard et al 
(2010)(14) 

البلدان ذات  السنغال
الدخل 
تحت 

 المتوسط

م(26 م(56 % )منظَّ  %88.3 % )منظَّ
ماركة )

/ المنشئ
الطب 

؛ يالتخصص
9.2% 

)القائمة 
؛ االجتماعية

84.2% 
 خدمة)

( ياتالمستشف
 م(نظَّ م)

ماركة ) 86.7%
/ الطب المنشئ

(؛ يالتخصص
)القائمة  9.9%

االجتماعية(؛ 
 خدمة) 59.3%

( ياتالمستشف
 م(نظَّ م)

 Theoretical; Guimier et al 2000 ال
(2005)(47) 

البلدان ذات  سيراليون
الدخل 

 المنخفض

– – 33 %
المنتجات 
الخاصة؛ 

سلع  25%
 لجهة خارجية

 Snell (2003)(27) 2662قبل  – –

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=559&UserID=18795&AccessCode=5172199936C64A30A9691063306D1BC2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=560&UserID=18795&AccessCode=D0EE2DD6E0794181AA3C513F9F069057&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=561&UserID=18795&AccessCode=AC3632504797489FB73CABC16DC3D50F&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=562&UserID=18795&AccessCode=DAD4445868CF418391AA8A0CD9F13C45&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=397&UserID=18795&AccessCode=2FFA690226AC4B4B85E8F4762F7443D4&CitationSuffix=
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البلدان ذات  أفريقيا جنوب
الدخل فوق 
 المتوسط

– – 28.2% 56% – 2003 Discounts affect final 
price. Gray & Matsebula 

(2000)(48). Reported as 

public sector in Levison 
(2003)(11) 

 فريقيا،أ جنوب
 غوتنغ

البلدان ذات 
الدخل فوق 
 المتوسط

رسوم خدمات  – –
 لوجستية ثابتة

مة عادل ت) منظَّ
-2حوالي 

من  26%
سعر بيع 
الشركة 
المصنعة 
لماركة 
؛ المنشئ

85% 
للجنيس األقل 

 سعراً(
 م(نظَّ م)

رسوم ثابتة 
 )شرائح تنازلية(

 Dispensing doctors have 2004 نعم
lower dispensing fee. 

WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  جنوب أفريقيا
الدخل فوق 
 المتوسط

– – – 

 
راند  %9+89

 جنوب أفريقي
33+%85.75 
 راند
 راند %58+85
 راند %828+5

م(  )منظَّ

نعم 
 ملتقطة)

في 
هامش 
ربح 

التجزئة
) 

 Government of South 
Africa (2010)(49) 

البلدان ذات  سريالنكا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

7% 82.5% 25 %
د +  مستور 

4% 

 Hypothetical;WHO/HAI 2001 ال 89%
survey report(12) 

البلدان ذات  سريالنكا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

)انظر  
 المالحظات(

)انظر  
 المالحظات(

4.5% 89.25% – 2002 Reported as public sector 
but likely to be private 

sector; Levison 
(2003)(11) 

البلدان ذات  سريالنكا
 الدخل
تحت 

 المتوسط

)انظر   – –
 التجزئة(

% )تشمل 872
الضرائب، 
االستيراد، 
الجملة، 
 التجزئة(

– 2000 Weerasuriya (2000)(50) 

 
 السودان

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

26+%24 %
)المخزن 
اإلقليمي( 
م(  )منظَّ

% لغير 26
صندوق األدوية 
م(  الدوار )منظَّ

 
85% 

م(  )منظَّ

 
26% 

م(  )منظَّ
 2005 ال

أ
 WHO/HAI survey report 

(12) 

البلدان ذات  السودان
الدخل 
تحت 

 المتوسط

)جميع  98%
 هوامش الربح
بما في ذلك 

التجزئة 
بالنسبة 

لصندوق 
األدوية الدوار 

 لخرطوم(ا في

 E-Drug message 2006 ال – – انظر الجملة
Mohammed (2006)(51) 

 الجمهورية
 العربية
 السورية

البلدان ذات 
الدخل 
تحت 

 المتوسط

م(4 – – هامش ربح  % )منظَّ
 قطبَّ الصيدلية ي

 بصورة تنازلية
 عندبزيادات 
من معينة  شرائح

سعر الشراء 
 م(نظَّ م)

 WHO/HAI survey 2003 ال
report(12) 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=459&UserID=18795&AccessCode=24297389457643708DBD1F0EEC65ED89&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=563&UserID=18795&AccessCode=E2CB6B74C01743CC958F9915356D9A8E&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=564&UserID=18795&AccessCode=B0A4633A43C145C3BCA0664718C8D659&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=565&UserID=18795&AccessCode=C691E9F9B60E4BE8BFB1DA7CB9FCF6B0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
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البلدان ذات  طاجيكستان
الدخل 

 المنخفض

 WHO/HAI survey 2005 ال 85-36% 85% – –
report(12) 

 جمهورية
 المتحدة تنزانيا

 البلدان ذات
الدخل 

 المنخفض

6% 56% – – – 2000 Reported as public sector 
but source classified other 

data incorrectly; Levison 
(2003)(11) 

 جمهورية
 المتحدة تنزانيا

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

– – 9-29% 856-999% – 2668/
2667 

Antimalarials; interviews. 
Patouillard et 
al(2010)(14) 

جمهورية 
 المتحدةتنزانيا 

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

– – 84 + %
% )تاجرا 83

جملة في 
 السلسلة(

 Antimalarials; Battersby et 2003 ال 866-233%
al (2003)(52) 

جمهورية 
 تنزانيا المتحدة

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

– – 27-59% 39-233% – 2007 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et 
al(2010)(14) 

جمهورية 
 المتحدةتنزانيا 

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

– – 84-88% 88-886% – 2008 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et 
al(2010)(14) 

جمهورية 
 تنزانيا المتحدة

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

89% 
(2.5% 

 %8تخزين؛ 
% 86تحزيم، 
توزيع، 

 إدارة(% 2.5

 WHO/HAI survey 2004 ال 36% 26%% 6%
report(12) 

البلدان ذات  تايالند
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– 38-88 %
ماركة المنشئ؛ 

% الجنيس 597
 األقل سعراً 

 
8-8.9 %

ماركة 
-9.7المنشئ؛ 

38 %
الجنيس األقل 

 سعراً 

 
83-86% 

 ؛ ماركة المنشئ
26-856% 

الجنيس األقل 
 يشمل) سعراً 

 الضريبة(

 WHO/HAI survey 2006 ال
report(12) 

البلدان ذات  تايالند
الدخل 
تحت 

 المتوسط

– 85-36% 
صل ت؛ المجدولة

% 866لى إ
 المراقبة

– – – 1998 More expensive products 
tended to have lower 

mark-ups but not 
consistent; methodology 

not robust. Pitaknetinan et 
al (1999)(53) 

البلدان ذات  تونس
الدخل 
تحت 

 المتوسط

م(86 م(6 % )منظَّ % 4.7 % )منظَّ
م(  )منظَّ

 
38.9-82.9 %

م(  تنازلي )منظَّ
 WHO/HAI survey 2004 ال

report(12) 

 أوغندا

 

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

23 %
مستورد + ال
% الجنيس 6

 األقل سعراً 

6% 23 %
د  المستور 

ماركة  2%+
 %9المنشئ؛ 

 دمستور  ال
+6% 

الجنيس األقل 
 سعراً 

د(؛ مستور  ال)
8.2 %

الجنيس األقل 
 سعراً 

محلي( ال)

% ماركة 398
% 863؛ المنشئ
الجنيس 

المستورد األقل 
% 233سعراً؛ 

الجنيس المحلي 
األقل سعراً 

(39-726 %
 معلنة(

 WHO/HAI survey 2004 ال
report(12) 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=457&UserID=18795&AccessCode=EF7FF8264C314A16A5A348086665B56C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=566&UserID=18795&AccessCode=4B4BD62C20314EB9A4AB48D4BC221D69&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=567&UserID=18795&AccessCode=C6E75A6481F14A04A7C246B03F3949CA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
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(86-86% 
 (معلنة

البلدان ذات  أوغندا
الدخل 

 المنخفض

– – 27 %
د(  )المستور 

 +29% 

 Antimalarials. Patouillard 2004 ال 886-568%
et al (2010)(14) based on 

WHO/HAI survey 
report(12) 

البلدان ذات  أوغندا
 الدخل

 المنخفض

– – 

 
25-33 %

ماركة 
-9المنشئ؛ 

% الدواء 98
الجنيس األقل 

 سعراً 

 
24-395 %

ماركة المنشئ؛ 
36-726 %

الدواء الجنيس 
 األقل سعراً 

 WHO/HAI 2004 ال
database(16)importer and 

wholesaler mark-ups 
combined 

البلدان ذات  أوغندا
الدخل 

 المنخفض

35% – 

 
 (26-76% 
 د(؛مستور  ال
2-36% 

للمستوردة أو 
 للمحلية 85%

45-256 %
للمستوردة؛ 

865-885 %
 للمحلية

 2007 ال
ب

 Eight antimalarials and 
five other medicines; 

Auton et al (2008)(54); 
Coughlan et al (2008)(55) 

البلدان ذات  أوغندا
الدخل 

 لمنخفضا

– – 86-56% 34-866% – 2007 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et 
al(2010)(14) 

البلدان ذات  أوغندا
لدخل ا

 المنخفض

% 51المتوسط  – – –
المعالجة )

بتوليفية تحتوي 
على 

(؛ األرتيميسينين
المتوسط 

591 %
(

sulfadoxine
-

pyrimetha
mine) 

 

 AMFm technical proposal 2007 ال
(2007) (15) 

البلدان ذات  أوكرانيا
الدخل 
تحت 

 المتوسط

لى إيصل  86-82% – –
؛ يصل 35%
على  %25لى إ

بعض األدوية 
األساسية 

 م(نظَّ م)

 WHO/HAI survey 2007 ال
report(12) 

 ماراتاإل
 المتحدة العربية

ت البلدان ذا
الدخل 
 المرتفع

م(26 – – م(26 % )منظَّ  There have been 2006 ال % )منظَّ
reductions in mark-ups in 
recent times e.g. used to 

be 25% and 20%. 
WHO/HAI survey 

report(12) 

مارات اإل
 العربية المتحدة

ت البلدان ذا
الدخل 
 المرتفع

 انظر التجزئة – –

 

هامش الربح 
لوكالء بالنسبة ل

وتجار التجزئة 
ع في ثالث مجمَّ 
حسب فئات 

 سعر البيع:

درهم  566< 
-25إماراتي =

35% 

درهم  366-566
-35إماراتي =

 Change introduced 2005 ال
November 2005; not mark-

up regulation; Anon 
(2007)(56) 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=544&UserID=18795&AccessCode=580A30C69B164F75833F697EFB167918&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=568&UserID=18795&AccessCode=79E8ED3795DF433684D2232E7DA24D75&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=569&UserID=18795&AccessCode=D536D480003C47BB81BC583B3AE9811D&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=387&UserID=18795&AccessCode=529A21F2C87C449D9D1DAA3B0BD3F448&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=571&UserID=18795&AccessCode=7127604AF9414EC0B2B452EBB1D96C27&CitationSuffix=
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85% 

درهم  366> 
 %56إماراتي =

م(   )منظَّ

البلدان ذات  اليمن
الدخل 

 المنخفض

م(% 86 م(86 – )منظَّ م(26 % )منظَّ  Not enforced or CIF not 2006 ال % )منظَّ
updated?WHO/HAI survey 

report(12) 

 زائير
 جمهورية)

 الكونغو
 (الديمقراطية

البلدان ذات 
الدخل 

 المنخفض

–Profit margin” at self“ 1988 ال – – 856% –
financing health centres; 

Courtois & Dumoulin 
(1995)(57) 

البلدان ذات  زامبيا
الدخل 

 المنخفض

– – – 

 
29-97 %

)المعالجات 
بتوليفية تحتوي 

على 
( األرتيميسينين

25-366 %
(

sulfadoxine
-

pyrimetha
mine) 

 Clinton Foundation 2008 ال
(2008)(58) 

البلدان ذات  زامبيا
الدخل 

 المنخفض

– – – 36% – 2003 Antimalarials; interviews. 
Patouillard et 
al(2010)(14) 

أ
 في وقت التجميع.غير متاحة للجمهور  

ب
 )على الرغم من أن هذه األساليب قد استخدمت(. المنظمة الدولية للعمل الصحيليس مسحا  منهجيا  أجرته منظمة الصحة العالمية/ 

، والتي فيها المنظمة الدولية للعمل الصحي( لم تدرج سوى دراسات األسعار التي قامت بها منظمة الصحة العالمية/5: )مالحظات

( كلمة "منظَّم" تشير إلى 3بشكل موثوق )ما لم يذكر(. ) تؤخذ( هوامش ربح المستورد لم 5يانات عن هوامش الربح. )بعض الب

( 5بعض أشكال تنظيم هوامش الربح. حتى عندما تكون هوامش الربح غير منظمة، قد تكون هناك آليات أخرى لتنظيم األسعار. )

 .خاصةمصادر لمزيد من التفصيل والتوضيح ينبغي استشارة 

Source: Ball D. Working paper 3: Regulation of mark-ups in the pharmaceutical supply chain – review series on 

pharmaceutical pricing policies and interventions. Geneva, World Health Organization and Health Action 

International, 2011.(4) 

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=543&UserID=18795&AccessCode=4C041E5F51C34EB5A07F81112D3D84EA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=572&UserID=18795&AccessCode=365EF5D479B3406BA751055F0D58A4E0&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=573&UserID=18795&AccessCode=801F969FC1884C6EA37FEE1E15D00036&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=381&UserID=18795&AccessCode=307A41C89F6A4782A2D21510C5BB57FA&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=620&UserID=18795&AccessCode=4EF41ECC6435467D9478C8CF0E8CCD6B&CitationSuffix=
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 اتيجيات تنظيم هوامش ربح الجملة في بلدان ذات دخل مرتفعسترال: ملخص (ES1.2)  الجدول

رسم  
ثابت 
 )أي  

 صيغة(

رسم 
تنازلي 
 ثابت

 %
 ثابتة

 %
 تنازلية

سقف؟ 
 مالحظات أ

 ف يلاتكال مرتفعة؛ أقل على أدوية مسماة X – – 82% – – ألبانيا

 أستراليا
ب

    X نعم  

 %9هامش الجملة ثابتة؛ متوسط تصاعدية أو رسوم  %87.5-9 نعم X – – X النمسا

إضافة إلى €  28ول أل %38، بعد ذلك € 39% حتى قيمة 83.8 نعم – X – – بلجيكا
 منخفضة على الباقيمئوية نسبة 

 %86-7 نعم X – – – بلغاريا

 كندا
ب

 آليات مختلفة بحسب اإلقليم/الخطة نعم – – – – 

التسعير مسعرة عن طريق غير منظمة. جميع األدوية المستوردة  – – – – – قبرص
في القطاع  اً لألدوية المنتجة محلي %26 ةالمرجعية الدولية. ثابتذي 

 الخاص

الجمهورية 
 التشيكية

ب
 

  X  29إجمالي هامش ربح الجملة+التجزئة  ال% 

مة ال – – – – الدنمارك  غير منظَّ

 %26-3 نعم X – – – ستونياإ

مة؛ متوسط الهامش  ال – – – – فنلندا  %8غير منظَّ

ضة فقط؛  ال X – – - فرنسا  %86.3-2األدوية المعوَّ

 %85-9رسوم ثابتة بمثابة سقف للنسبة المئوية؛  نعم X – – X ألمانيا

 %4.83 ال  X   اليونان

 %82-5 ال X –  X هنغاريا

أيسلندا
 بوصفة طبيةاألدوية التي ال تباع إال  ال  X   ب 

 %85 ال  X   ايرلندا

 %9.95 ال  X   إيطاليا

اليابان 
 غير منظمة ال     ب

جمهورية 
كوريا
 ب 

 غير منظمة ال    

 X  8-86%    التفيا

ُيستخدم . بمثابة سقوف تصاعدية ثابتةأو  %88-5.5رسوم تنازلية  نعم X   X ليتوانيا
 هوامش الربحالحد األقصى ل

لوكسمبورغ
 المنتجات المحلية فقط ال  X   ب 
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المكسيك
بت هوامش الجملة والتجزئة يُ  لكن أحد التنويهات أنغير منظمة.  ال     ب 

التجارة  إدارةبعد مفاوضات بين الحكومة والشركة المصنعة )بها 
 (2668األمريكية 

هولندا
 غير منظمة ال     ب 

نيوزيلندا
  ال  X   ب 

 %7-5منظمة؛ الهامش الوسطي غير  ال – – – – النرويج

 %9.4الحد األعلى لهامش الربح  ال  X   بولندا

 % من سعر تجزئة الصيدلية84.25 ال  X   البرتغال

%؛ فئتان فقط )حاالت خاصة 88-8الحد األعلى لهامش الربح،  ال X    سلوفاكيا
 أخرى(

إسبانيا
 الثابتة%؛ رسم ثابت هو سقف للنسبة المئوية 7.9 نعم  X   ب 

 غير منظمة؛ تاجرا جملٍة فقط مع قناة توزيع واحدة – – – – – السويد

سويسرا
يتم تقاسم إجمالي هامش ربح الجملة+المفرق بين الموزعين. رسم  نعم X   X ب 

 %85-4ثابت+نسبة مئوية تنازلية 

 %9-2 ال X    تركيا

المملكة 
 المتحدة

 هامش التوزيع اإلجمالي %82.5قابلة للتفاوض؛ رمزية  ال – – – –

الواليات 
المتحدة 
األمريكية
 ب 

 غير منظمة ال – – – –

أ
 .المئوية نسبةحد أقصى لهامش الربح ذي ال وجود نفسليست هذه . هاتجاوزي ال يجوز لهامش الربح أن قصوى قيمة هناك كان إذا 
ب
 (.5118( لمنظمة التعاون والتنمية )19من التقرير ) 

المعلومات المتعلقة و (5118منظمة التعاون والتنمية )( ل19التقرير )ة في وفرلى المعلومات المتإهذا الجدول يستند ( 5: )مالحظات

يركز على نظام التسعير المستخدم للنظم الصحية هو ، و(PPRI( )2008) ( لـ51وتعويضها في التقرير )طبية ال اتصفبتسعير الو

العام التعويض نظم والتي قد تختلف بين  - التسعيرالممكن التقاط تعقيدات استراتيجيات  من غير فإنهومع ذلك،  .العامة الوطنية

هذه التفاصيل. بشأن القطرية  PPRI تقارير الرجوع إلىوينبغي  .لخإألسعار، تحديد سقوف اوطريقة  -المبيعات الخاصة و

تبقى قد  والقوانين؛ هامش ربح محددعني عدم وجود ت" ة( "غير منظم3. )ذات طبيعة تنازليةبعض الرسوم المسطحة قد تكون  (5)

 موجودة كجزء من تنظيم األسعار.
Source: Ball D. Working paper 3: Regulation of mark-ups in the pharmaceutical supply chain – review series on 

pharmaceutical pricing policies and interventions. Geneva, World Health Organization and Health Action 

International, 2011.(4) 
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في بلدان ذات دخل مرتفعالمستخدمة  التجزئةستراتيجيات تنظيم هوامش ربح ال: ملخص (ES1.3)  الجدول

رسم  
ثابت 
 )أي  
 صيغة(

رسم 
تنازلي 
 ثابت

 %
 ثابتة

 %
 تنازلية

رسم  أ سقف؟
صرف 
 األدوية؟

 مالحظات

 مختارة مرتفعة التكاليفعلى أدوية أقل ؛ %29 ال ال – X – – ألبانيا

  نعم نعم X – – – ب أستراليا

فقط صرف ثابت؛ رسم  تصاعدي أو رسم %37-3.9 نعم ال X – – X النمسا
هامش التجزئة لعمالء القطاع الخاص؛ متوسط 

51% 

€  28ول أل %38، بعد ذلك € 39 حتى قيمة %38 ال نعم – X – – بلجيكا
 الباقي منخفضة علىمئوية إضافة إلى نسبة 

 %86-7 ال نعم X – – – بلغاريا

 آليات مختلفة بحسب اإلقليم/الخطة – – – – – – ب كندا

 % في القطاع الخاص34 – – – – – – قبرص

الجمهورية 
 ب التشيكية

 %29إجمالي هامش ربح الجملة+التجزئة  ال ال    

صلب  فيتنازلية ثابتة وعوامل  تصاعديةرسوم  نعم ال – X – X الدنمارك
 %55الصيغة؛ 

طبق في جميع الحاالت؛ يثابت ال الرسم ال؛ %86-6 ال نعم X – – X إستونيا
 غلىاألرسم ثابت أعلى للمنتجات 

 % إضافة إلى رسم تصاعدي ثابت56-82.5 نعم ال X – – X فنلندا

ضة فقط؛  نعم ال X – – – فرنسا  %29.8-9األدوية المعوَّ

 رزمة(لكل €  4.86)إضافة إلى % 3 نعم نعم – X – X ألمانيا

 %35 ال ال – X – – اليونان

 % رسم تصاعدي ثابت29-87 ال نعم X – – X هنغاريا

 الدواء الذي ال يباع إال بوصفة طبية – ال – X – – ب أيسلندا

 %56رسمي لكن توجد اتفاقات؛ بشكل غير منظمة  نعم ال – – – – أيرلندا
 صرفلى رسم الإضافة إ

 اً تنازلي اً هامش وج دخصم قانوني ي ال ال – X – – إيطاليا

 غير منظمة نعم ال     ب اليابان

جمهورية 
 ب كوريا

 غير منظمة نعم ال    

 رسماً تصاعدياً و وية تنازليةمئتضمن نسبة تصيغة  ال ال X – – X التفيا
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 اً ثابت

ثابتة تصاعدية رسوم أو  %22-8تنازلية رسوم  ال نعم X – – X ليتوانيا
م هوامش الربح القصوى؛ مثابة سقوفب  تستخد 

 لوكسمبورغ
 ب

  X  ال –  

هوامش الجملة  لكن أحد التنويهات أن؛ ةغير منظم – ال     ب المكسيك
بعد التفاوض بين الحكومة بها  ُيبت  والتجزئة 

والشركة المصنعة )وزارة التجارة األمريكية، 
2668) 

  نعم نعم  X   ب هولندا

  نعم ال X    ب نيوزيلندا

يمكن أن ؛ رسم ثابت %4-5هوامش ربح قصوى؛  نعم ال X – – X النرويج
 صرفرسم يعتبر 

تصاعدي أو رسم  %86-82ربح قصوى؛ هوامش  ال نعم X – – X بولندا
 بمثابة سقفثابت؛ رسم ثابت 

 % من سعر تجزئة الصيدلية84.25 ال ال  X – – البرتغال

 %؛ فئتان فقط؛ حاالت خاصة أخرى28-86 نعم ال X  – – سلوفاكيا

 ثابتةالمئوية اللنسبة ل؛ رسم ثابت هو سقف %27.9 ال نعم  X – – إسبانيا

تنازلية إضافة إلى رسم نسبة مئوية  %26-6 ال نعم X – – X* السويد
أعلى فئة على مسقَّفة بحيث تحصل ثابت؛ تصاعدي 

6% 

 هامش ربح الجملة+التجزئةإجمالي  نعم نعم X   X ب سويسرا

 %25-86 ال ال X – – – تركيا

المملكة 
 المتحدة

باشر لكن الهامش المستهدف مبشكل غير منظمة  نعم ال – – – –
 مراقب

 الواليات
 المتحدة
 ب األمريكية

 غير منظمة ال ال – – – –

أ
 .المئويةنسبة حد أقصى لهامش الربح ذي النفس وجود ليست هذه . هاتجاوزي ال يجوز لهامش الربح أن قصوىإذا كان هناك قيمة  

ب
 (.5118( لمنظمة التعاون والتنمية )19من التقرير ) 

المعلومات المتعلقة و (5118منظمة التعاون والتنمية )( ل19التقرير )ة في وفرلى المعلومات المتإهذا الجدول يستند ( 5مالحظات: )

يركز على نظام التسعير المستخدم للنظم الصحية هو ، و(PPRI( )2008) ( لـ51رير )وتعويضها في التقطبية ال اتصفبتسعير الو

العام التعويض نظم والتي قد تختلف بين  - التسعيرمن غير الممكن التقاط تعقيدات استراتيجيات  فإنهومع ذلك،  .العامة الوطنية

( 5هذه التفاصيل. )بشأن القطرية  PPRI تقارير الرجوع إلىوينبغي  .لخإألسعار، تحديد سقوف اوطريقة  -المبيعات الخاصة و

 دوما   واضح غيرالتجزئة صعيد على  صرفالثابت ورسم الرسم الالفرق بين . ذات طبيعة تنازليةبعض الرسوم المسطحة قد تكون 

موجودة كجزء من تبقى قد  نوالقواني؛ هامش ربح محددعني عدم وجود ت" ة( "غير منظم3)النرويج(.  ،ألمانيا :لامثعلى سبيل ال)

 تنظيم األسعار.
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Source: Ball D. Working paper 3: Regulation of mark-ups in the pharmaceutical supply chain – review series on 

pharmaceutical pricing policies and interventions. Geneva, World Health Organization and Health Action 

International, 2011.(4) 

 

 

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=620&UserID=18795&AccessCode=4EF41ECC6435467D9478C8CF0E8CCD6B&CitationSuffix=


 تجات الصيدالنيةنمتسعير اللمنظمة الصحة العالمية: سياسات  دليل اإلرشاديال

 

19 

 تخفيضات الضريبية على المنتجات الصيدالنيةال: اإلعفاءات/2: ملخص األدلة رفق والمُ  6.9

 تقديمية، مع تعديالت نصية و5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ق يعيد ملخص األدلة التي أعدت في رف: هذا الممالحظة

 النشر.تتعلق بألغراض 

ضرائب الحكومات على دخل األفراد والشركات، و تفرضهامباشرة، ضرائب ن من الضرائب: ان رئيسيتا: هناك فئتالموضوع

نب ا. الضرائب المباشرة، إلى جهاالتي تقدم المشاريع التجاريةوتجمع من خالل  ،إلى أسعار السلع والخدمات تضافمباشرة، غير 

في و. دان ذات الدخل المرتفعالبلحوالي ثلثي إجمالي اإليرادات الحكومية في  - عموما   –ل تشكضرائب الضمان االجتماعي، 

هي  - ولية أو على شراء السلع والخدماتعلى التجارة الدالمفروضة  – الضرائب غير المباشرةالمنخفض، الدخل  ذات البلدان

إعفاء على على األدوية، أو المفروضة قد تنطوي على خفض الضرائب هذه السياسات المصادر الرئيسية لإليرادات الحكومية. 

 المبيعات. ائبمن الضرائب، وخاصة ضراألدوية 

 المتوفرة األدلة عن عامة لمحة 1.6.9

 نمط األدلة

ضرائب المبيعات  بشأن (5)( 5155للسياسات )كريس،  HAI المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/مراجعة  .5

تضمنت وقد د. اعتأو  ىلغأو ت خفضت؛ وتأثيرها عندما األدويةتكاليف  يةتحملعلى تأثيرها على توليد الدخل وودوية؛ على األ

العالقة  للتحري عناألدوية والضرائب، والثانية بحاث المتعلقة بواحدة في األ في المؤلفات؛بحث عمليتي  السياساتمراجعة 

 .وبين استخدامها بين تغيرات أسعار األدوية

( 5111ينغ، ل)أولكاي و منتجات الصيدالنية( تقييم أثر الرسوم الجمركية على أسعار الأ: )تيندراستين إضافي التعرف على تم .5

على األدوية المفروضة ن الرسوم والضرائب علمفوضية األوروبية للضرائب )ب( دراسة صلة باها بعض الل التيو (61)

 (.ES2.1 )الجدول (62) بلدا   17في  ساريةاألمراض الالخاصة ب

 أخرى. دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية في المؤلفات لم تجلبضافية اإلبحث الة يعمل .3

 جودة األدلة

في إدارة أسعار  يبيةضرالأثر التخفيضات أو اإلعفاءات  - مباشر بشكل -المنشورة التي تتناول دلة عدد محدود من األهناك 

 م معدل الضريبة.تقيِّ التي فية يوصتهناك بعض الدراسات الواألدوية. 

 النتائج

المنتجات والرسوم الحكومية األخرى على أسعار  ائبالضرمن  اتعفاءاإلأو  اتتخفيضالمعلومات مباشرة عن أثر ال تتوفر 

 .بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الصيدالنية

 النواتج/االستنتاجات

 .ةغير متوفر - البلدان ذات الدخل المرتفع؛ والمتوسطة الدخلالبلدان المنخفضة  –األدلة المقارنة • 

 .انظر ما يلي – البلدان ذات الدخل المرتفع؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – توصيفيةاألدلة ال• 

 لسياساتل  HAI الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 2.6.9

تم العثور على القليل من المواد ذات الصلة المباشرة باألدوية والضرائب في المراجعة األولى للمؤلفات، حيث عاد البحث في 

PubMed  معظم المقاالت التي جلبت تهتم  مقالة فقط. وفشل البحث في المصادر األخرى في التعرف على مواد إضافية. 59بـ

بها من مشاكل صحية. وعمليات البحث المتعلقة بتغيرات األسعار وفرص الحصول على  باألغذية والتبغ والكحول وما يتعلق

ما يقرب من كون كانت مقاالت مراجعة، مع منها  85و مجانية ةكامل وصصنكانت في منها  315 مقالة. 5571األدوية عادت بـ 

وقد  المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. دراسات خاصة باألدوية أو خاصة بحاالت طبية، معظمها من المملكةمجموع النصف 

إلى أن المواقع اإللكترونية الخاصة بكل بلد كانت مصادر مفيدة للمعلومات، وأن المنشورات  -كذلك  - السياساتأشارت مراجعة 

ائب المفروضة على وتقارير المسح الموجودة على الموقع اإللكتروني للدولية للعمل الصحي قدمت معظم المعلومات المتعلقة بالضر

 لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.ا األدوية في

 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=621&UserID=18795&AccessCode=A84E47F71C854CC5856806B0366AA9FB&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=540&UserID=18795&AccessCode=6ADA390ACC14454E82DB5DABD1C091F9&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=540&UserID=18795&AccessCode=6ADA390ACC14454E82DB5DABD1C091F9&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=539&UserID=18795&AccessCode=772754522E7047F4A6B22050E0591224&CitationSuffix=
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 خصوصا  ، يالحال هاواستخدامفرض الضرائب ناقش مبادئ المنظمة الدولية للعمل الصحي تمنظمة الصحة العالمية/ إن مراجعة

 إلى النقاط التالية. ةشارقد تمت اإلاستخدام ضريبة القيمة المضافة. و

 مما يعني أنها غير تنازليةضرائب هي  -مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة  -رة الضرائب غير المباش ،

 ء كانوا أمغنياأ، جميع األشخاصل هن المبلغ المدفوع على دواء معين هو نسبة مئوية من سعره وهو نفسإمنصفة، حيث 

 الشخص الغني.مما تستهلكه من دخل الفقير حصة أكبر  الشخصتستهلك من دخل  دوية. وبالتالي، فإن ضريبة األاءفقر

  بالنسبة للبلدان  اإليراداتشائعة لزيادة أصبحت ضريبة القيمة المضافة استراتيجية  القرن الماضي تسعيناتمنذ أوائل

ت، ضريبة المبيعا ن تحل محلأن ضريبة القيمة المضافة تتجه ألوتشير المراجعة إلى . المنخفضة والمتوسطة الدخل

الضرائب فإن إضافة إلى ذلك، و. الشركات جمع الضرائب تتحول من الحكومة إلىألن الكثير من المسؤولية عن  نظرا  

 مع ضريبة المبيعات.ما عليه الحال مأقل طر تهرب اخمع أن يتم تقاضيها ميمكن  المرتفعة نسبيا  

 على المفروضة ضريبة القيمة المضافة تتراوح  في أوروبا،ف. البلدان ذات الدخل المرتفعالوضع في  وتلخص المراجعة

على األدوية أقل من المفروضة ضريبة القيمة المضافة  لتخدم معدال  تسالعديد من البلدان و. %51إلى  %1األدوية من 

في ف(. ES2.2طبية )الجدول ال اتوصفالأدوية تعفي  ىخربلدانا  ألضريبة القيمة المضافة، في حين أن القياسي معدل ال

أستراليا واليابان وجمهورية كوريا( األدوية معفاة من الضرائب، بينما في  :)مثلالبلدان ذات الدخل المرتفع بعض 

 .ياتالضرائب المفروضة بين الوالتتفاوت الواليات المتحدة األمريكية 

  35إلى  %5.9ح من تتراووهي  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل متفاوتة،في  دويةعلى األالمفروضة الضرائب% .

من قاعدة بيانات منظمة مأخوذة لى معلومات استنادا  إعلى األدوية المفروضة للضرائب  ملخصا   يقدم ES2.3والجدول 

 .األدوية أسعارها عن وحاتالمنظمة الدولية للعمل الصحي وإلى مسالصحة العالمية/

 مجموعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة عبر  هاوأشكالن التباين في معدالت الضرائب عأمثلة  السياسات تقدم مراجعة

من  من الجيب بدال   هو البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلاإلنفاق على الرعاية الصحية في معظم أن وتشير إلى  الدخل،

 أشكال التأمين. بعضمن خالل  ا  مسبقأن يكون مدفوعا  

 مؤلفات عندم هذه األمثلة التي تستند إلى تق لسياساتل  HAIللعمل الصحيالمنظمة الدولية إن مراجعة منظمة الصحة العالمية/

 تأثير الضرائب المفروضة على األدوية على فرص الحصول على الرعاية.

  بعض البحوث تشير و ات،وصفالمن أدوية أكثر وصفة المنتجات المتاحة بدون األسر ذات الدخل المنخفض تعتمد على

 .اتوصفالأدوية  أسعاروصفة في حال ارتفاع المتاحة بدون ية األدوإلى المرضى  إلى تحول

  لقد أظهرت مراجعة منهجية لدراسات عن زيادة أسعار أدوية الوصفات بالنسبة للمرضى في الواليات المتحدة )غولدمان

 ،%5-5% قد أدت إلى انخفاض استخدام األدوية بمقدار 51( أظهرت أن زيادة األسعار بمقدار 53( )5117وآخرون، 

. وإن زيادات األسعار كانت وقف المعالجة تواترزيادة ، ومتثالسوء االزيادة إضافة إلى انخفاض معدالت المعالجة، و

القلب االحتقاني  وفشلبزيادة استخدام الخدمات المعنية بالحاالت المزمنة؛ مثل السكري  -على وجه التحديد  -مرتبطة 

دفع انخفض االمتثال وتأخر المرضى المشاركات في الأنه كلما ارتفعت  والفصام. كما لوحظ شحمياتواضطرابات ال

 المصابون بأمراض مزمنة في بدء المعالجة.

 5985إلى عام  5979 من عام طبيةال اتوصفالعن آثار الزيادات في رسوم  -من المملكة المتحدة  -قدم أأظهرت دراسة و 

أن ، في حين ا  رسوم وندفعالذين يالسكان  بيندام األدوية في نصيب الفرد من استخ %7.1بنسبة  انخفاضا  أظهرت 

 .(64)( 5985)بيرش،  %5بنسبة من الرسوم ازداد الحصول على األدوية في المجموعة المعفاة 

  بلدا  من  51عن تأثير الرسوم المفروضة على أدوية الوصفات في  - 5118في عام  -دراسة  573وخلصت مراجعة لـ

خلصت إلى أن الرسوم المفروضة على المستخد م هي شكل من  (65)( 5118البلدان ذات الدخل المرتفع )جميل وآخرون، 

. كنسبة نياءأشكال التمويل التنازلي للرعاية الصحية، والتي تتطلب من الفقراء أن يدفعوا من دخلهم أكثر مما يدفعه األغ

 وقد قلل األشخاص األفقر استخدامهم ألدوية الوصفات حتى عندما كانت مستويات المشاركة في التسديد منخفضة جدا .

معظم وة وأقل جودة. ئجزتأكثر  عليهاصول حالفرص سعر الرعاية و المتوفرة عنأن األدلة  وقد ذكرت مراجعة السياسات

تأثير عن أمثلة ب -كذلك  – مراجعة السياساتستشهد وتم بشكل عام. المستخد  على رسوم  ن فرضشعر بالقلق مت   وفرةاألدلة المت

وقد على المالريا.  ائبوالضر رسوم الجمركيةالتخفيضات سعر الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات في البلدان األفريقية وتأثير 

مبيدات على إلى صفر  %55تخفيض الرسوم الجمركية من  األول، مثالالفي  .من نيجيريا ينمثالين محددق دمت تقارير عن 

 %57إلى  %9 بنسبةلى زيادة في مشتريات الناموسيات قد يؤدي إ ناموسياتالصنع مواد على  %1إلى  %51الحشرات ومن 
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)سيمون  %55 المشتريات بنسبة أدى إلى زيادة %55 األسعار بنسبة في المثال الثاني، تخفيضو. (66)( 5115، )سيمون وآخرون

 .(67)( 5115وآخرون، 

أو  الطلب يقلل من شأنه أن هاأو إلغاء% 51مقدارها  ةفووصمدوية الاألعلى فرض ضريبة  إلى أن اتوتخلص مراجعة السياس

أي انخفاض في  لكن البلدان ذات الدخل المرتفع.لتلك التي في شابهة مرونات خطية ومكانت الإذا  %51-1بنسبة ربما  -يزيده 

وبالنسبة ألولئك الذين يعانون من  - لألطفالبالنسبة  - ثر فقرا  بين األسر األك كون أكثر وضوحا  سيالضرائب  رفعالطلب بعد 

ضريبة على فيها  في بلدان مختارة -مبيعات األدوية إليرادات الضريبية من لتقديرات  السياساتمراجعة  وتقدمأمراض مزمنة. 

ن هذه أعلى الرغم من أنه  إلى درجة وتصل المراجعةمن إجمالي اإليرادات الضريبية.  %5.55إلى  %1.57تتراوح بين  - األدوية

 لبلد.للناتج المحلي اإلجمالي وذلك تبعا  لالمبالغ الفعلية يمكن أن تكون كبيرة، فإن النسب قد تبدو صغيرة، 

د يستعتخلص إلى أن فرض الضرائب على األدوية التي تاألدوية، و على ضد فرض الضرائب ا  حجج السياسات مراجعة وتقدم

ضريبة على اإلمكانات االقتصادية، وهو ما يتعارض مع كل من أهداف التنمية االقتصادية  يعتبر يهاعل حفاظتوصحة الناس 

يجب أن تعطي األولوية الستهداف  - السياسة الضريبيةها بما في - أن السياسة العامةالمراجعة كما تذكر وأهداف الصحة العامة. 

ضرائب على األدوية المن فرض  ، بدال  والمنتشر على نطاق واسع صحيالير محفوف بالمخاطر وغالسلوك ذا القتصادات' الاخلل '

 .بشكل مباشر الصحة عززالتي ت

يجب أن  - الحصول على األدوية األساسيةإتاحة مثل  - السلع التي تعزز أهداف الصحة العامة أن السياساتوتذكر مراجعة 

 - مثل التبغ والكحول - والصحة العامةالبشري استخدام السلع التي تضر رأس المال  أنالسياسات الضريبية. إضافة إلى  هاتدعم

وسلوك على أنماط المفروضة األموال التي تجمع من الضرائب  أنوتشير المراجعة إلى النظام الضريبي.  هاثبطيينبغي أن 

من خالل تخفيض أو إلغاء  تي تفقدال العائداتعن ض بسهولة يمكن أن تعوِّ  -في بعض الظروف  -االستهالك غير الصحي 

 .وتستشهد المراجعة باألمثلة التالية مفروضة على األدوية.الضرائب ال

  أقل بقليل ضريبة القيمة المضافة ل، مع عائد أمريكي مليار دوالر 59األدوية في الهند  مبيعاتإجمالي  كان 5119في عام

اإليرادات مليار دوالر إضافي من  3.5 من شأنه أن يجلبن مضاعفة الضرائب على السجائر إومليار دوالر.  5 من

ضريبة القيمة المضافة  ما تم التنازل عنإذا  التي ت فقد مليار دوالر 5مبلغ الـ أكثر من  ستكونالتي ولحكومة الهندية، ل

المفروضة على ضريبة الل هذه الزيادة في مثحدوث احتمال  السياساتمراجعة ولم تتناول على األدوية. المفروضة 

 .السجائر

  الدهن والسكر  منعالية تحتوى على نسبة ضريبة على المنتجات الغذائية التي  تفرض هاأنقد أفادت برومانيا وكانت

أن إيرادات ضريبة 'الوجبات السريعة' إلى  السياساتوتشير مراجعة . مليار دوالر سنويا   5.3 بـ هاإيراداتقدرت والملح، 

والتي ، %9والبالغة على األدوية المفروضة أكثر من تعويض ضريبة القيمة المضافة الحالية هذه من شأنها أن تكون 

 مليون دوالر. 511ما يقرب من  تجلب

ال الناس،  مرضالتي ت أن تفرض ضرائب على األشياءفي أنه يجب على الحكومات  يتمثل مبدأ بسيطإلى مراجعة خلص الوت

 .منحهم العافيةاألشياء التي ت على

 أخرى مؤلفات: التوصيفية األدلة 3.6.9

 على المنتجات الصيدالنية والعائدات الناتجة روضة المفمعدالت الرسوم الجمركية  (61)( 5111ينج )لدرس أولكاي و

من  %1.5على المنتجات الصيدالنية تولد أقل من المفروضة وجدا أن الرسوم الجمركية ف. بلدا   511في أكثر من عنها 

غير الرسوم امل إلى أن هناك عو ابيانات عنها، وخلصكان لديها من البلدان التي  %95الناتج المحلي اإلجمالي في 

غير و وهوامش الربح – ضريبة القيمة المضافة هابما في -المصنعة وضرائب المبيعات  اتمثل أسعار الشرك الجمركية؛

 الجدول(. ES2.1أن تؤثر على أسعار األدوية أكثر من الرسوم الجمركية ) يرجح ،رسومذلك من ال

  ة على المنتجات الصيدالنية المستخدمة في نشرت المفوضية األوروبية تقييما  للرسوم والضرائب المطبق 5113في عام

. وجدت المراجعة (62)بلدا   17معالجة األمراض السارية الرئيسية )فيروس العوز المناعي البشري والمالريا والسل( في 

رتفع م%. وسطي معدل ضريبة القيمة المضافة 51% إلى أكثر من 1أن معدالت ضريبة القيمة المضافة تتفاوت من 

%(. مجموع الرسوم والضرائب )الرسوم الجمركية + 7%( مقارنة مع وسطي االتحاد األوروبي )55-55عموما  )

% في ماليزيا 1.15المنتجات المشمولة في الدراسة تفاوتت من ضريبة القيمة المضافة + رسوم أخرى( المطبقة على 

 (.ES2.1% )الجدول 58% في الهند، مع وسطي عالمي يبلغ 51لتصل إلى 
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 المتطلبات التنفيذية 4.6.9

 على سلع غير صحية.المفروضة  ائبزيادة الضرب يعاَكسربما  ؤهاأو إلغاالمفروضة على األدوية تخفيض الضرائب 

 الجدوى 5.6.9

 .تمال  محذلك غير معروف، وفي كثير من الحاالت قد ال يكون  إلغائهاأو الضرائب استعداد الحكومات لخفض 

 والتعليقاتُ  البحوث واحتياجات الثغرات 6.6.9

 .دويةعلى أسعار األ ذلك لضرائب وتأثيراالتقييم الكمي لتخفيض 
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 الجمركية والضرائبلرسوم مؤلفات المتعلقة با: ملخص ال(ES2.1الجدول )

 المراجعة
 

 النتائج الهدف

أولكاي 
ولينغ 

(5111 )
(61) 

فحص معدالت الرسوم الجمركية 
المفروضة على المنتجات الصيدالنية 

من  أكثر ها فيواإليرادات المتولدة عن
في . وقد أجريت هذه الدراسة بلداً  150

حقوق الملكية المعنية بلجنة إطار عمل ال
الفكرية واالبتكار والصحة العامة على 

الحصول على  فرصالعوامل التي تحدد 
 األدوية.

 عنها تفرض رسوماً جمركية على بياناتتتوفر من البلدان التي  59%• 
 اً رسوم% منها تفرض 98و  ،الصيدالنيةفعالة للمنتجات المكونات ال

 . صيدالنية المصنَّعةجمركية على المنتجات ال
ت أقل من بمعدال على األدويةرسوماً جمركية ٪ من البلدان تطبق 96• 

86% . 
 %6.8د أقل من تول الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصيدالنية• 

 . تتوفر بيانات عنهامن البلدان التي  %92من الناتج المحلي اإلجمالي في 
مثل أسعار  - غير الرسوم الجمركيةأن هناك عوامل  المؤلفون إلىخلص • 

 ،ضريبة القيمة المضافةوضريبة المبيعات بما فيها المصنعة،  اتالشرك
على يكون لها تأثير ح أنرجَّ ي -الرسوم غير ذلك من ، ووهوامش الربح

رسوم الفإن مع ذلك، والرسوم الجمركية.  المسيرة الدوائية أكثر من
التي تستهدف المرضى،  إحدى أشكال الضرائب التنازليةتبقى الجمركية 

 الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصيدالنيةأن  المؤلفونويبين 
 السياسة الصناعية.على  التأثيرو اإلضرار باإليرادات أدون  أن تلغىيمكن 

المفوضية 
األوروبية 

(2663 )
(62) 

تقييم الرسوم والضرائب المطبقة على 
المنتجات الصيدالنية المستخدمة في 

الرئيسية  ساريةاألمراض ال معالجة
البشري  يلمناعالعوز ا)فيروس 

 أبلداً. 57 فيوالمالريا والسل( 

للمركبات % بالنسبة 35و 6بين اً كبير تتفاوت الرسوم الجمركية تفاوتاً • 
معدل الرسوم الجمركية  يوسطوألدوية واللقاحات. وكذلك بالنسبة ل

 من سعر المنتجات المستوردة. %7-1 والمفروضة على هذه المنتجات ه
ثلث مجموع الضرائب والرسوم المطبقة على تشكل الرسوم الجمركية • 

 %22و 6بين  تتفاوتى" خرالرسوم األالمنتجات الصيدالنية. معدالت "
 على األدوية واللقاحات. %85و  6بين مركبات والعلى 

معدل  يوسطو. %26 <و  6معدالت ضريبة القيمة المضافة تتفاوت بين • 
 ي( مقارنة مع وسط%82-88)مرتفع بشكل عام افة ضريبة القيمة المض
 .%7 البالغاالتحاد األوروبي 

مجموع الرسوم فإن إلى بيانات من صادرات االتحاد األوروبي،  استناداً • 
 الرسوموالضرائب )الرسوم الجمركية + ضريبة القيمة المضافة + 

من  تتفاوتلدراسة في اخرى( المطبقة على المنتجات المشمولة األ
وسطي عالمي في الهند، مع  %96يصل إلى إلى ما ي ماليزيا ف 6.68%
 %.84 يبلغ

في وهي ، أقل لرسوم والضرائبامعدالت تكون  األقل تطوراً  البلدانفي • 
 .%58لغ %، مقارنة مع وسطي عالمي يب55المتوسط 

من  -عموماً  –الرسوم والضرائب المطبقة على المركبات أعلى  مجموع• 
 على األدوية المصنعة. تلك المطبقة

عالقة منهجية من الدراسة بين قيمة الواردات  يمكن استخالصال • 
 )المرجحة للفرد الواحد( ومعدالت الرسوم الجمركية والضرائب.

من نفقات  %87 تشكلعلى هذه المنتجات  ستوفىالضرائب والرسوم التي ت• 
ان بالنسبة للبلدفي المتوسط  %9، واألقل تطوراً لبلدان لالصحة العامة 

 الدراسة.مشمولة بال

أ 
 الوسطى، أفريقيا جمهورية الكاميرون، فاسو، بوركينا البرازيل، بوتسوانا، ن،ينب بنغالديش، أنغوال، الجزائر،: المشمولة البلدان

 هايتي، غواتيماال، ، غانا جورجيا، غابون،ال إريتريا، السلفادور، مصر، الدومينيكان، جمهورية كوبا، ،ساحل العاج الصين، تشاد،

 المغرب، المكسيك، موريشيوس، مالي، ماليزيا، ليبيريا، ليسوتو، قيرغيزستان، كينيا، جامايكا، إيران، إندونيسيا، الهند، هندوراس،

 ،سيراليون ،السنغال، مولدوفا جمهورية القوميات، المتعددة بوليفيا دولة الفلبين، باكستان، نيجيريا، النيجر، نيكاراغوا، ناميبيا،

 أوزبكستان، المتحدة، تنزانيا جمهورية أوغندا، تركمانستان، توغو، تايلند، السورية، العربية الجمهورية النكا، سري ،أفريقيا جنوب

  .اليمن ،فيتنام
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 2212في أوروبا في عام األدوية  : ضرائب(ES2.2)الجدول 

ضريبة القيمة  البلد
المضافة 

 القياسية %

ضريبة القيمة 
 المضافة

المفروضة على 
 األدوية %

)ضريبة القيمة 
التفاضلية المضافة 
 لألدوية(بالنسبة 

ضريبة القيمة  البلد 
المضافة 

 القياسية %
 

المفروضة على  ضريبة القيمة المضافة
)ضريبة القيمة المضافة  األدوية %

 لألدوية(التفاضلية بالنسبة 

 9 23 فنلندا 25 25 النرويج

 25 25 السويد
أدوية  6) 

 الوصفات فقط(

 سلوفينيا
 

20 8.5 

 8 18 تركيا 25 25 الدنمارك

 21.5 21 إيرلندا
األدوية  6) 

 الفموية(

 7 22 بولندا

 6  21 بلجيكا 20 20 بلغاريا

 6 19 هولندا 19 19  ألمانيا

المنتجات  87.5 17.5 المملكة المتحدة
المتاحة بدون 

الخدمات  6وصفة )
 الصحية الوطنية(

 6 21 البرتغال

 القابلة للتعويض  5 21 ليتوانيا 11 23  اليونان
 المنتجات المتاحة بدون وصفة( 28)

 5 25 هنغاريا 10 21 التفيا

 4 18 إسبانيا 10 20  إيطاليا

لوكسمبو 10 20 النمسا
 رغ

15 3 

 2.4 7.6 سويسرا 10 19 سلوفاكيا

الجمهورية 
 التشيكية

 القابلة للتعويض  2.8 19.6 فرنسا 10 20
 غير القابلة للتعويض( 5.5)

أدوية الوصفات  9 24 رومانيا
 فقط
المنتجات  82)

المتاحة بدون 
 وصفة(

 0 18 ةمالط

 0 15 قبرص 9 20 إستونيا
 العوامل التشخيصية( 85) 

 

Source: Creese A. Working paper 5: Sales taxes on medicines – review series on pharmaceutical pricing policies 

and interventions. Geneva, World Health Organization and Health Action International, 2011. (68) 
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 دخلالمتوسطة المنخفضة ومختارة من البلدان العلى األدوية في بلدان المفروضة رائب المحلية : معدالت الض(ES2.3الجدول )

ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة  البلد وسنة المسح
 المبيعات

ضرائب أخرى مفروضة على 
 األدوية

 مجموع الضرائب المحلية

 %26  %26 أ 2001أرمينيا، 

دولة بوليفيا المتعددة 
 2002القوميات، 

83%  83% 

 %28 ضريبة مبيعات %9 %84 أ 2001البرازيل، 

ضريبة إحصائية  %2  2004تشاد، 
العام والخاص(،  ان)القطاع

ضريبة تحقق الشراء  6.9%
 )القطاع الخاص(

2.9% 

 %26 ضريبة مبيعات إقليمية %3 %87 2002و  2002الصين، 

)من غير الواضح ما إذا كانت  %84 2002الكونغو، 
 األدوية معفاة(

 %89 يةضريبة مجتمع 8%

جمهورية الكونغو 
 2002الديمقراطية، 

دورة المبيعات+ ضرائب  87% 6%
 أخرى

87% 

 %83  %83 2002 ،السلفادور

 لتأمين الصحيا+ ضريبة  %85 2002غانا، 
 الوطني

 85% 

 مبيعات،ضريبة  %9.4-9.5 تكان 2002و  2003الهند، 
ضريبة قيمة مضافة على  %5 حالياً 

 معظم األدوية

 ضريبة مكوس الدولة  5-89%
 "سيس"وطني تعليم  3%

83-28% 

 %86  %86 2002إندونيسيا، 

 %8  ضريبة مبيعات %8 2002األردن، 

 %8  ضريبة مبيعات %8 2002 قيرغيزستان،

 %4 ضرائب ورسوم %4  2002مالي، 

 %28 رسوم أخرىطابع ورسم  %9 %85 2002مونغوليا، 

 %7  )بعض االستثناءات( %7 2002 ،المغرب

<  أنظمة ضريبية متعددة""  2002نيجيريا، 
 رسوم أخرى 36%

36% 

ضريبة سلع وخدمات  %89 )بعض االستثناءات( %82 2002البيرو، 
ضرائب محلية، بعض  2%+

 اإلعفاءات

38% 

 %82  %82 2002الفليبين، 

 %88  %88 2002جنوب أفريقيا، 

 %25-28 ضريبة مبيعات %5-8 %26 2002 ،طاجيكستان

 %9  )المصنوعة محلياً( %9 2002تونس، 

 %5  %5 2002اليمن، 

   23كل البلدان الـ 
قريبي = التمتوسط ال

14.8% 
 %32-2.2=  مجالال

أ 
 (69). 32-30( :22) 3002. األساسية األدوية مراقبة. األساسية ألدويةالخاصة با الخفية التكاليف. ر لينج ،ل يفيسونل منمأخوذة  البيانات

Source: Creese A. Working paper 5: Sales taxes on medicines – review series on pharmaceutical pricing policies and 

interventions. Geneva, World Health Organization and Health Action International, 2011. (68) 
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لمنتجات ا على، زائدالتكلفة  أساس على، تطبيق صيغ التسعير - 3: ملخص األدلة زالمرفق  7.9
 ةالصيدالني

ألغراض  تقديميةوتعديالت نصية ، مع 5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ق يعيد ملخص األدلة التي أعدت في رفهذا الم  مالحظة: 

 النشر.تتعلق ب

 امدواء إنتاج األخذ في االعتبار تكلفة  بعدأسعار التجزئة لألدوية  تحديدل طريقةهو  ،التكلفة زائدعلى أساس ، تسعيرال الموضوع:

 ربح سلسلة التوريد.رسوم وهوامش و المصنعةالشركات ربح النفقات الترويجية وهوامش لتغطية نب بدالت اإلى ج

 المتوفرة األدلة عن عامة لمحة 1.7.9

 نمط األدلة

، (6)( 5155)سيف المنظمة الدولية للعمل الصحي منظمة الصحة العالمية/للسياسات من قبل منشورة الغير  المراجعة .5

بلدان تستخدم  تنتائج دراسات حاالومراجعة لألدلة المتوفرة، و، التكلفة زائد على أساس، لتسعيرل قدم وصفا  تي توال

   .هااستخدامبحيط تي تلقضايا اللومناقشة  ،التكلفة زائدعلى أساس ، التسعير

 أخرى. دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية في المؤلفات لم تجلبضافية اإلبحث الة يعمل .5

 جودة األدلة

راجع بإرسل استبيان إلى قام الم  وقد على أساس التكلفة زائد. ، إلى عدم توفر مؤلفات تقيِّم التسعير السياساتتشير مراجعة 

على أساس التكلفة زائد، لكنه ليس ، التسعيرتم التعرف على أنها تستخدم طرق  بلدا   53بلدان من أصل  51في  معنيينشخاص الاأل

. وبالتالي فإن العينة قد ال تكون ممثِّلة، لكنها مستكمال   ثالثة بلدان فقط أعادت ردا   .هاجادرتم إ التي 51 لـما هي البلدان امن الواضح 

تشير المراجعة إلى أن دراسات الحاالت القطرية قد صيغت من االستبيانات التي ملئت والمقاالت والبيانات الوحيدة المتوفرة. 

عن طريق  ،على أساس التكلفة زائد، التسعيرتم تحليل أثر  بينمالمنظمين، لكترونية لمواقع اإلعلى الالمنشورة والمعلومات المتاحة 

و/أو أي تقرير أو بيانات  HAI المنظمة الدولية للعمل الصحيتقييم نتائج مسوحات التسعير التي أجرتها منظمة الصحة العالمية/

 حقيقية أخرى منشورة.

 النتائج

ثالثة بلدان مدرجة في المسح الذي أجرته من على أسعار األدوية ، على أساس التكلفة زائد، عيرأثر صيغ التس لقد تم تقديم

، لكن البيانات ليست حالية )تستند إلى تقارير مؤرخة ما لسياساتل المنظمة الدولية للعمل الصحيمراجعة منظمة الصحة العالمية/

 على أساس التكلفة زائد.، صيفيا  عن خصائص نظم صيغ التسعير(. معظم األدلة المتوفرة تقدم ملخصا  تو5117و 5115بين 

 النواتج/االستنتاجات

 .ةغير متوفر - البلدان ذات الدخل المرتفع؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل –األدلة المقارنة • 

 .انظر ما يلي – البلدان ذات الدخل المرتفع؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – توصيفيةاألدلة ال• 

 دراسات حاالت – لسياساتل الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 2.7.9

على ، أجرت بحثا  عن المؤلفات المعنية بالتسعير لسياساتل المنظمة الدولية للعمل الصحيإن مراجعة منظمة الصحة العالمية/

المنظمة الدولية للعمل على شبكة اإلنترنت، وفي التقارير القطرية المنشورة، وفي المواد المتوفر من جانب  ،أساس التكلفة زائد

دراسات عالمية بشأن  وتفيد المراجعة بعدم التمكن من العثور علىومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في باكستان.  الصحي

ت تتوفر أية ما إذا كان تبين وال يأجرالذي ن البحث عتفاصيل أخرى  ةأيتقدم ال عة لكن المراج. والتكلفة زائدعلى أساس ، التسعير

 منشورة.مؤلفات  ه تم استخدامأنذكر ، على الرغم من أنها تأخرى ذات صلةمؤلفات 

التكلفة على أساس ، طريقة التسعير -أو استخدمت  -لقد صاغ مؤلفو المراجعة استبيانا  لمعرفة أي من البلدان كانت تستخدم 

/منظمة الصحة العالمية المعني بأسعار المنظمة الدولية للعمل الصحيوتم إرسال االستبيان إلى مديري المسح في مشروع  زائد.

المستشارين إلى و ،منظمة الصحة العالميةإقليم شرق المتوسط باألدوية، وكذلك إلى األشخاص المعنيين في وزارات الصحة في 

 فيشخصا   57 االستبيان إلى رسلوقد أ   أوروبا وغرب المحيط الهادئ.في اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية اإلقليميين في المكاتب 

على أساس ‘بلدا  استخدمت طريقة التسعير  55وأشارت المعلومات المستقاة من االستبيان أن  ( منهم.%39) 55وردَّ  ،بلدا   55
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 -لكنه توقف. وتم التعرف ، على أساس التكلفة زائد، )كولومبيا( كان قد استخدم التسعير التكلفة زائد، وتم التعرف على أن بلدا  واحدا  

 بلدا  في المجموع. 53على أساس التكلفة زائد، مما جعلها ، على بلد آخر يستخدم التسعير - السياساتفي وقت كتابة مراجعة 

 –والهند وجمهورية إيران اإلسالمية  بنغالديشهي  –يانات االستب تعادأ ة بلدانمالمح قطرية لثالث تقدم إن مراجعة السياسات

إلى الموقع المنشورة و وراقإلى األ مراجعة السياسة( والصين )استنادا  المؤلفين في  ساهمةم استنادا  إلىباكستان ) إضافة إلى

 .للمالمح القطرية ملخص(. وفيما يلي في الصين اإلصالحجنة الوطنية للتنمية واإللكتروني لل

 بنغالدش

  لضمان الحصول على  ،على أساس التكلفة زائد، ، تم اعتماد آلية التسعير5985عام ل الرقابة على العقاقير قانونبموجب

على ، على أن التسعيرالمراجعة تنص و. 557فضت فيما بعد إلى خ  اء، دو 511ددت السياسة حَ وقد األدوية األساسية. 

 أو مستوردة. مصنعة محليا  أكانت ، سواء الجنيسةجزيئات العلى  قابل للتطبيق ،أساس التكلفة زائد

   التالية المعادالتل لجنة من الخبراء باستخدام بَ يتم تحديد األسعار من ق. 

 (هامش الربحعامل )( × RM+PM= ) ا  عة محليلمصنَّ لسعر التجزئة 

 (هامش الربحعامل ) × سعر الصرف × C+F =ألدوية المستوردة لسعر التجزئة 

ف ملو  PMو( raw materials)عني المواد الخام قد ت RM لكنالحروف المستخدمة في هذه المعادالت؛  مراجعةال تعرِّ

 .(packaging materials) مواد التعبئة والتغليف

  إلى  الحصول على األدوية األساسية استنادا  فرص على  ،زائدتكلفة على أساس ال، التسعيروصف تأثير استخدام أساليب تم

– يشير لكن التقريراألدوية األساسية في قائمة األدوية.  ة، ويشير إلى زيادة حص5115التقرير الذي يستشهد ببيانات عام 

 .اضعف تأثيرهقد أعلى مر السنين  غير المالئم للسياساتتنفيذ الإلى أن  -كذلك 

 في بنغالديش. ،التكلفة زائدعلى أساس ، سعيرالتثر أساليب أل ا  تقييمقدَّمت معلومات ذات طابع أكثر حداثة   توجدال 

 الصين

   صالح.لتنمية واإلللجنة الوطنية الل بَ يتم تعيين الحد األقصى ألسعار التجزئة من ق 

  َّنع مع ص  سعار المَ بدمج أويتم حسابها  ،ل الشركات المصنعةبَ مة من ق  يتم تحديد األسعار على أساس التكلفة المعلنة المقد

لم يتم التحقق من األسعار المقدمة من قبل الشركات المصنعة للتأكد والتجزئة. الخاصة بتوزيع ال/الضرائب وأرباح الرسوم

 من دقتها.

 النقاط التالية.تشير المراجعة إلى في الصين،  ‘التكلفة زائد على أساس، التسعير تأثير استخدام منهجيةفيما يتعلق ب 

o  .توافر األدوية منخفض 

o 71-55بنسبة  القطاع العامب الشراء الخاصةمن أسعار القطاع العام أعلى  ىضخاصة بمرالسعار األ%. 

o  تلك الموجودة في القطاع الخاص. هوامش ربحها أعلى منو أغلى ثمنا  أدوية القطاع العام 

o  ا  ضعف 5.1-5.5، ونشئالم  ماركات لضعفا  بالنسبة  8.8-1.5 بـالمرجعية الدولية ذات األسعار أكبر من األسعار

 ألدوية الجنيسة.بالنسبة ل

o  ضعفا   55-5.1أكبر من أسعار المنتجات الجنيسة بـ ماركات المنشئ أسعار. 

 الهند

 في عام  75فض عدد األدوية إلى خ  و ،األسعار تخضع لضبط اءدو 355 حدَّد 5979العقاقير لعام أسعار(  ضبط) إن نظام

 األسعار في الهند. الخاضعة لضبطية ألدولالعدد الحالي  مراجعة إلىشر الت ولم. 5991

  يتم و. المصنعة لهذه العقاقيرلشركات إلى اعن طريق تحديد الحد األقصى لمعدل العائد بالجملة  تحديد أسعار العقاقيريتم

من مة مقدَّ البيانات الد عن طريق استخدام حدَّ هي تو ،التكلفة زائد، باستخدام أساليبسعار التجزئة الحد األقصى أل تحديد

 المستخدمة هي: والمعادلةكل شركة. الخاصة بتكلفة الوبمقارنة عناصر  ،قبل الشركات

 ( × رسوم التعبئةسعر التجزئة = )تكلفة المواد + تكلفة التحويل + تكلفة مواد التعبئة والتغليف + 

 ( + ضريبة المكوس511+ الحد األقصى المسموح به لنفقات ما بعد التصنيع/5)
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  وأن 39.93 كان 5115و  5995 عامي لى أن االرتفاع في أسعار جميع األدوية ما بينإ السياساتتشير مراجعة ،%

 .%1.15 تكانالخاضعة لضبط األسعار األدوية 

  أضعاف أسعار الشراء في القطاع العام. 1إلى  3أسعار األدوية في القطاع الخاص هي 

 جمهورية إيران اإلسالمية

  التكلفة زائد.على أساس ، التسعيروالجملة باستخدام طريقة  ليم المصنعتسوالتجزئة  تحديد أسعاريتم 

 تخدم ي سلألدوية المستوردة، وبالنسبة . مادة 5131 يحوالوهي ، ق هذا األسلوب على جميع األدوية المنتجة محليا  طبَّ ي

 مزيج من التسعير المرجعي والتفاوض.

  5.55× سعر الموزع بم سعر المستخد  ويتم تحديد  ،5.55× سعر الموزع بسعر تسليم المصنع يتم تحديد. 

 عار المنظمة الدولية للعمل الصحي ألسباستخدام منهجية مسح منظمة الصحة العالمية/ – 5117عام أجري  أفاد مسح

بة وبالنسالمرجعية الدولية.  ذاتسعار األدوية الجنيسة تشابه األأسعار ن إذ إمشتريات القطاع العام،  بكفاءة - األدوية

. في القطاع العام، ا  سعرالجنيسة األقل األدوية  سعرا  إضافة إلى علىاألماركات المنشئ األدوية، تشتري الحكومة  بعضل

 لكن ،لمنشئالقليل من ماركات ا. ويتم تسويق هوامش ربحمن دون رسوم إضافية أو ة الحكومشراء  سعارأ المرضىيدفع 

 لقطاع.وذلك تبعا  ل، الجنيسةمكافئات ال سعرأضعاف  7إلى  3–في المتوسط  - سعرها

 باكستان

  وزارة الصحة الحد األقصى وتحدد على أساس التكلفة زائد. ، مسؤولة عن تنفيذ سياسة التسعيرهي الوزارة الصحة

صل إلى بما ياألدوية  يبيعوامستوردين أن لل/لشركات المصنعةيمكن لو ،لصيدليات القطاع الخاصبالنسبة ألسعار التجزئة 

نات التكاليف  المحدد.سعر ال  ،وتكاليف العمالة ،ومواد التعبئة والتغليف ،المواد الخامهي في األسعار شمولة الممكوِّ

التوزيع والجملة والتجزئة كمكونات هوامش ربح يتم تضمين وعلى المواد. المفروضة والضرائب والرسوم الجمركية 

 سلسلة التوريد عند تحديد سعر البيع بالتجزئة.ل

  ر ، %71 هامش ربح + هو سعر التكلفةلشركة المصنعة من امعقمة، سعر التجزئة البالنسبة للمنتجات غير بينما تسعَّ

 .%91هامش ربح تكلفة + سعر العقمة بملمنتجات الا

  لعقاقير الخاضعة للمراقبة:بالنسبة للزيادة األسعار السنوية  معادلةالحكومة  أدخلت، 5995في عام 

مؤشر سعر المستهلك( + )المساهمات المستوردة في ×  التكاليف الصناعية فيمحلية ال ساهماتالم) 

 سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل الدوالر األمريكي(× مجموع التكاليف الصناعية 

  اتصناعال، طالبت 5118. وفي عام 5117حتى عام  -قليلة الستثناءات بعض االمع  - العقاقيرتم تجميد أسعار جميع 

 اأن وزارة الصحة لم توافق على الطلب، فإنهوعلى الرغم من . 5995معادلة عام األسعار باستخدام  ةزيادبية ائلدوا

 تقديم مبررات لرفع األسعار.بالشركات  تنصح

 في باكستان  لألسعارالطريقة الوحيدة المستخدمة من قبل اللجنة االستشارية  وليس ه ،التكلفة زائد على أساس، التسعير- 

لم  إذاو. ابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليميالمبتكرة في ر لماركةاألسعار المرجعية لتراعى لتسعير كيانات كيميائية جديدة ف

 - في هذه االجتماعاتوتتم شركات في اجتماعات لجنة التسعير. الأسعار مرجعية يتم التفاوض على السعر مع  تتوفر

 .التكاليفجدوى تحليالت دراسة  –كذلك 

  َأقل أن أسعار األدوية في الصيدليات الخاصة في باكستان  5115ي عام أجرته المنظمة الدولية للعمل الصحي ف مسحجد و

للفقراء أن يمكن ال بعض األدوية فعليه في الهند؛  هيأعلى مما  ها، لكنأخرى بلدان نامية مما هي عليه في –عموما   –

 لتزويد لكنه غير كافٍ  ،ألدوية فعال في الحصول على األدوية بأسعار منخفضةالقطاع العام ل وشراء يتحملوا تكاليفها،

 الكميات الالزمة.بالمرافق الصحية الحكومية 

  7.7 19-5118إلى عام  15-5111من عام الزيادة في أسعار األدوية كان متوسط%. 
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 متطلبات التنفيذ 3.7.9
 

 التكلفة زائد.على أساس ، التسعيرقد تم تحديد المتطلبات التالية لتنفيذ طرق ل

 تشريعات تجيز تحديد األسعار. 

 المكونات الصيدالنية النشطة(أسعار  :نظام معلومات لجمع تكاليف مكونات السعر )مثل. 

  َّعةل الشركات المصنَّ بَ مة من ق  القدرة على التحقق من المعلومات المقد. 

  مراقبة األسعارلنظام. 

 المكونات الصيدالنية  كيفية التأكد من أسعار عن على دالئل إرشاديةلتسعير ولصيغ  ل علىتشتم ؛منهجية واضحة المعالم

 في سلسلة التوريد.هوامش الربح وتكلفة التحويل واألرباح و( الهدر)السواغات ومواد التعبئة والفواقد والنشطة 

 والصيدلة، واالقتصاد. ،وتحليل السوق ،وممارسات التصنيع ،التكاليف باخبرة في حس 

 (.يينالميدان نمفتشيال :إلنفاذ )مثلمن أجل اموظفين ما يكفي من ال 

 الجدوى 4.7.9

الحصول على معلومات دقيقة عن أسعار فالتكلفة زائد. على أساس ، التسعيرتدعم استخدام صيغ التي دلة نقص في األهناك 

ل الشركات بَ من ق   ببيانات التكاليفالتالعب وأمر صعب.  ،اس التكلفة زائدعلى أس، تنفيذ التسعيربغية ف يلاالمواد وبيانات التك

 عة قد يؤدي إلى ارتفاع األسعار.المصنَّ 

 تعليقاتُ الث ووالثغرات واحتياجات البح 5.7.9

هناك ف. هاوتأثير ،التكلفة زائدعلى أساس ، التسعيرصيغ م استخدام منهجية تقيِّ التي المقارنة واألدلة التحليلية أدلة هناك نقص في 

النظر في تأثير ذلك تتضمن  باستخدام بيانات حالية ،التكلفة زائدعلى أساس ر، التسعيإجراء تقييم أكثر صرامة لصيغ إلى حاجة 

 النتائج الرئيسية األخرى.على على أسعار األدوية و
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 ةخارجيال يةمرجعال ذياستخدام التسعير  - 4 األدلة: ملخص حرفق المُ  8.9

ألغراض  تقديميةوتعديالت نصية ، مع 5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ق يعيد ملخص األدلة التي أعدت في رفهذا الممالحظة: 

 النشر.تتعلق ب

يشير إلى ممارسة استخدام المرجعية الدولية( ذي باسم التسعير  والذي يعرف كذلك)التسعير ذو المرجعية الخارجية  الموضوع:

أخرى في سلسلة التوزيع( في بلد أو عدة بلدان  عامة، أو نقطة عادة ما يكون سعر شركة مصنعة سابقةصيدالني ما )سعر منت ج 

الستخالص سعر معياري أو مرجعي، وذلك ألغراض تحديد سعر المنت ج في بلد معين أو التفاوض عليه. وقد ُيتخذ المرجع لتوريد 

 منتجات وحيدة المصدر أو متعددة المصادر.

 المتوفرة األدلة عن عامة لمحة 1.8.9

 نمط األدلة

لمحة  تقدمي توال (7)( 5155سبن وآخرون، إ) المنظمة الدولية للعمل الصحي للسياساتمنظمة الصحة العالمية/مراجعة  .5

أوراق تصف استخدام  في المؤلفات سعيا  للحصول علىنتائج البحث عن وة، خارجيال يةمرجعذي الر عامة عن التسعي

للحصول على فهم  بلداني عينة من المسح فأجري  مؤلفاتلنقص النسبي في الل ا  نظرو. ةخارجيال يةمرجعذي الالتسعير 

 )منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل رئيسي(. البيئاتفي مجموعة متنوعة من  ةخارجيال يةمرجعذي الكيفية تطبيق التسعير 

يقدم تفاصيل  ES4.1والجدول  عملية البحث اإلضافية في المؤلفات دراسات تقييمية أو مراجعات منهجية أخرى. جلبلم ت .5

 ا  نموذج، و((71) 5115شرايوغ، ؛ ستارغاردت و(70) 5118)ريختر،  السياساتلمقالتين تم إدراجهما في مراجعة 

 هوكونسناألسعار في النرويج ) ضبطستراتيجيات ال ا  (، ووصف(72) 5155وآخرون،  مارينوسو) مؤخرا   نشر ا  رياضي

 (.(73) 5119وآخرون، 

 جودة األدلة

 -محدودة، وتتألف  مؤلفات المتوفرةأن التشير إلى  لسياساتل المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/إن مراجعة 

بلدان  ركز علىت المتوفرة مؤلفاتالومعظم . مقارنةتحليالت توفر مراجعة أو مقاالت رأي، مع عدم مقاالت من  -في معظمها 

مراجعة  اه مؤلفوأجر ى المسح الذيتلقوقد . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلالقليل من المعلومات من توفر متقدمة، مع 

 .ةفييوصت ذات طبيعة ت(، وكان%59من تسعة بلدان ) ا  ردود السياسات

 النتائج

التعرف خرى في األدلة التي تم األ المصنفةالنتائج على و يةدوأسعار األ ة الخارجية علىالتسعير ذي المرجعيأثر لم يتم تقديم 

 .عليها

 النواتج/االستنتاجات

 .ةغير متوفر - البلدان ذات الدخل المرتفع؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل –األدلة المقارنة  • 

 .انظر ما يلي – البلدان ذات الدخل المرتفع؛ الدخلالبلدان المنخفضة والمتوسطة  – توصيفيةاألدلة ال • 

مراجعة  – لسياساتل الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 2.8.9

 المؤلفات

 غير المضبَّطةتجريبية التصاميم الن أل ا  نظر ؛أمر صعبالتسعير ذي المرجعية الخارجية أن تقييم أثر ب اتسياستفيد مراجعة ال

التسعير في نظم الموجودة بسبب االختالفات  ،إشكالية رصدية تمثلدراسات الالعلى المبنية مقارنات بين البلدان الو ممكنة عمليا ،

ياسات التسعير ذي المرجعية الخارجية عن تأثيرات الس تأثيرات. إضافة إلى ذلك فإنه من الصعب فصل ذي المرجعية الخارجية

 وقت.نفس الفي  ضمن البلدان قاألخرى التي تطبَّ 

 هوأثرالتسعير ذي المرجعية الخارجية عواقب تتناول  مقاالتبحث عن التي ت ا  في المؤلفاتبحث السياساتمراجعة  تأجرلقد 

مقالة وعشرين  إحدى من خالل البحث التعرف على. وتم دويةلتحديد أسعار األ كمعيار هاستخدام التي تحول دونقيود الونطاقه و

البلدان المنخفضة من القليل من المعلومات توفر والتنمية، مع  االقتصادى تركز على بلدان منظمة التعاونمعظمها ذات صلة، 

 منها أربعة بينما استخَدمت (،%55.9؛ 53رأي )مقاالت مراجعة أو مقاالت كانت  55 غالبية المقاالت الـ. والمتوسطة الدخل

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=619&UserID=18795&AccessCode=1BD25504755248F1800DC0FD698BCAFE&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=537&UserID=18795&AccessCode=5CA96E2FE8AC4FE1A5AFCE1012E6038B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=538&UserID=18795&AccessCode=F321AF0A0CF24C818266E930334F4BA2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=536&UserID=18795&AccessCode=0827E481F13A4C2BB2A81C5F3E6B5035&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=535&UserID=18795&AccessCode=F6E573AE924D4A0CA988E6B93F2E46E8&CitationSuffix=


 تجات الصيدالنيةنمتسعير اللمنظمة الصحة العالمية: سياسات  دليل اإلرشاديال

 

31 

.  ةمختلفعبر بلدان  ا  استبيان تق( طبَّ %5.75) ةواحدوقواعد بيانات، استخدمت ( %55.58) منها ، وثالثةا  نظري ا  ( نموذج59.15%)

 .وفيما يلي سرد للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه المؤلفات

 بلدان ك قرب الجغرافيالفي قتصادية أو االتشابه الوجه تشترك في أالتي البلدان  إلى اختياراألوروبية  تميل البلدان

 المنهجية المستخدمة.بالبلدان فيما يتعلق هذه ، لكن تم العثور على العديد من االختالفات بين مرجعية

 ن أسعار عقل بما ياألسعار  تتفاوتنتيجة لذلك يمكن أن كو ،أو هبوطا   ستخدم اليابان صيغة لضبط األسعار صعودا  ت

الربع  يخصالمرجح ألسعار تسليم المصنع فيما ستخدم المكسيك المتوسط وت. %71أو  %511ما بين بمرجعية ال بلدانال

× التسعير ذو المرجعية الخارجية البيع للجمهور ) سعرلتحديد  معادلةستخدم وت  ت أكبر. مبيعا ذاتالسابق في ستة بلدان 

المنشأ باإلضافة إلى ثمانية  تقدم معلومات عن سعر الدواء في بلددوية أن يجب على شركات األ في سلوفاكياو(. 5.75

المنشئ واألدوية التسعير ذو المرجعية الخارجية ألدوية ستخدم ي   ستونياإفي والسوق.  ه إلىبلدان أوروبية قبل إدخال

ضة، وذلك الجنيسة بشكل  –التسعير ذو المرجعية الخارجية درس وي. ةمصنعشركة الباستخدام مستوى سعر ال المعوَّ

 شمل جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.يوهنغاريا، ويمكن أن  ليتوانياوالتفيا  في سعاراأل –واضح 

 فيها أقلاألدوية األقل كان توافر أو حجم السوق  األدنى األسعارذات أن البلدان  مؤلفات تبينأن ال تشير المراجعة إلى ،

 .ية أطولدور في إطالق األالتأخو

  ر في والتأخ ،ارتفاع األسعار في البلدان منخفضة الدخل عير ذي المرجعية الخارجيةللتساآلثار السلبية المزعومة من

 .الرخيصة ألدويةاجديدة في البلدان ذات إطالق أدوية 

 المسح القطري – لسياساتل الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 3.8.9

البرازيل  تشمل ؛بلدا   55 ت المسحتلقف. التسعير ذا المرجعية الخارجيةلبلدان التي تستخدم مسح ل 5119أجري في عام لقد 

جنوب وعمان والمكسيك ولبنان واألردن و إيطالياو ونيسيا وجمهورية إيران اإلسالميةوكولومبيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وإند

بلد توقف على كمثال وذلك  ،أسئلة إضافية إليطالياأربعة ، مع ؤاال  س 57 مسحال وتضمنواليمن.  المتحدة اإلمارات العربيةو أفريقيا

 .التسعير ذي المرجعية الخارجيةعن استخدام 

 مسوحات( %59) ةتسع ةعادتمت إ. 

 معالجةهي تكلفة ال طريقة استخداما  أكثر األسعار. ثاني  تحديدوخمسة معايير لمعيارين بين ما  جمعت أنهاالبلدان  تذكر 

 الحالية لنفس الحالة أو المرض داخل البلد نفسه.

  (.نبلدا 8-5 جال)الم 7.71كمرجع  تستخدمالتي اعدد البلدان كان متوسط 

  على ترخيص –عادة  -حاصلة المنتجات و(؛ %11.1) قليمالختيار البلدان: بلد في نفس اإل شيوعا  المبررات أكثر كانت 

 (.%55.5ر )اسعاألعن فر المعلومات (؛ وتو%33.3ر )اسعتعلقة باألالمالمعلومات عن السوق عندما تم البحث 

  ،)وكان المعيار األكثر شيوعاً للتوصل إلى السعر المرجعي هو السعر األدنى في مجموعة البلدان المرجعية )ستة بلدان

 (.نا)بلدلسعر يليه متوسط ا

 بيع الشركة المصنعة.أو سعر المصنع  سعر تسليمستخدم كمرجع عادة ما يكون الذي يسعر ال 

 لجميع المنتجات. التسعير ذا المرجعية الخارجيةتخدم بلدان التي شملها المسح تسمعظم ال 

  متشابهةمستويات دخل  ذاتو قليمتستخدم كمرجع من داخل اإلالتي اختيار البلدان  -عادة  –يتم. 

مالحظات  – لسياساتل الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 4.8.9

 إضافية

 المالحظات التالية. -كذلك  –قدمت مراجعة السياسات 

 55   التسعير ذا ستخدم ت 57الـ االتحاد األوروبي  بلدانمن بلدا   51وحوالي  31الـ منظمة التعاون االقتصادي  بلدانمن بلدا

 .المرجعية الخارجية

  ختراع. البلدان براءة االمسجلة بعلى األدوية  التسعير ذي المرجعية الخارجيةاستخدام  -عادة  -تقصر البلدان المتقدمة

األدوية براءة اختراع والمحمية باألدوية  من كلعلى  التسعير ذا المرجعية الخارجيةتطبق  مسحها الالنامية التي شمل

 .غيرمحمية
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  على أنه أخرى  بلدان هيار وحيد لتحديد األسعار، بينما تستخدمكمع التسعير ذا المرجعية الخارجيةستخدم تبعض البلدان

 .مجرد ضرب من أضراب األساليب المستخدمة

  آثار إيجابية في تخفيض أسعار األدويةكانت له  التسعير ذا المرجعية الخارجية بلدان تدعي أنبعض العلى الرغم من أن، 

 .دعاءاتدعم مثل هذه اإلت دقيقةدراسات تحليلية من أو  رصدمن تقارير  ةدلس هناك أليف

  عزلةمن بصورة خرىاأل اتسياسمن خيارات الي خيار ألأو  لتسعير ذي المرجعية الخارجيةمجٍد لتقييم إجراء ال يمكن – 

 ستخدم.أن تمن مجموعة متنوعة من أدوات التسعير التي يمكن  ا  بد من اعتباره واحد ال

  من المعلومات  ا  كبير ا  تطلب كميألنه ال  ،لبلدانبالنسبة ل نسبيا  االستخدام بسيطة  طريقة المرجعية الخارجية والتسعير ذيعتبر

 تحليلية واسعة.تقنية/ قدرةأو 

 له أساس نظريواضح أو  أساس منطقيهو عدم وجود  التسعير ذي المرجعية الخارجيةقصور أوجه حد أ. 

  أو  صحيحةو أن األسعار في البلدان المرجعية ه الخارجيةالتسعير ذي المرجعية برر استخدام الذي ياالفتراض األساسي

أكثر من  البلد يحاول أن يضمن عدم دفع المرجعية الخارجيةا التسعير ذ فإنثم ومن . أو بأخرىبطريقة  مناسبة أو عادلة

 .منها دفع أقليمن البلدان، أو أن  غيره

 مثالية أو  أو ذات كفاءةستكون مناسبة  المرجعية الخارجيةالتسعير ذي عن  جمةر النامن الصعب تقييم ما إذا كانت األسعا

 ألي معيار موضوعي. وفقا  

بما في ذلك تصميم وتنفيذ استراتيجيات للتسعير ذي المرجعية الخارجية، اآلثار غير المباشرة المحتملة  مراجعة السياساتحدد ت

وتحقيق أقصى قدر من األرباح  التسعير ذي المرجعية الخارجيةية لمواجهة آثار ائالدو اتصناعالالتسعير والتسويق الدولي من قبل 

 العالمي.على الصعيد 

 .للتسعير ذي المرجعية الخارجيةعيوب التالية المزايا وال لمراجعةحدد ات

 ل. على سبيل المثا مع التقييم االقتصادي ق مقارنة  يتطبالوسهل  نسبيا   ا  بسيط ا  نظام يعتبر التسعير ذو المرجعية الخارجية

 واضعيمن  اغيرهلو ةمنظمجهات المعلومات سريعة لل م، وهو يقد  عندما تكون الموارد محدودة نسبيا   مجدٍ تنفيذه و

 تنفيذ آليات التسعير البديلة.على ات القدرة المحدودة ل البلدان الصغيرة ذبَ ر استخدامه من ق  السياسات. وهذا قد يبرِّ 

  ويمكن  ،ما تكون غير متجانسة غالبا   وفرةمتوفرة، واألسعار المت ليست دائما  عن األسعار القيد الرئيسي هو أن المعلومات

 لسعر.لالمطلوب  مطللحصول على النالالزمة أن يكون من الصعب إجراء التعديالت 

  ار هي أسع بل ،ما تكون غير حقيقية البلدان غالبا   التي تحصل عليهاسعار فاأل؛ الصفقاتأسعار على يصعب الحصول

 .معلنة/تسويقية ظاهرية

 طالق وعدم توافر فإن تأخيرات اإل، التسعير ذي المرجعية الخارجيةتأثير  عنعدم وجود أدلة قاطعة من رغم على ال

الناجم عن ارتفاع األسعار  األسعار تقاربوإن . محتمال   ا  كون تأثيرتقد  ذات األسعار المتدنيةاألدوية الجديدة في البلدان 

 ضافية المحتملة.اإلاآلثار السلبية األسعار يعتبران من ات الدخل المنخفض، وانخفاض شفافية في البلدان ذ

لتسعير ذي المرجعية لعند تصميم نظام  التي تتعين مراعاتهاوالخيارات  مرجعية للمسائلقائمة تقدم  إن مراجعة السياسات

التسعير ذو المنتجات التي ينظمها  ماطأنو ،منظالمسعر اللتحديد  استخدام أسلوب مفرد أو أساليب متعددة: ذلك شملوي. الخارجية

مصادر و لذلك، ةمعيناختيار بلدان وفي  بلدان مرجعيةكتستخدم التي  لبت في عدد البلدانالخاصة بامعايير وال ،المرجعية الخارجية

الشتقاق  الذي يتبع جراءاإلأو  والمعادلة ،الوطنيسعار المستخدمة لتحديد السعر المستهدف األ ماطأنو ،المعلومات المتعلقة باألسعار

إذا كانت الذي يتعين اتباعه اإلجراء و ،سعر الصرفو ،في البلدان المرجعيةالموجودة من األسعار  يالسعر المستهدف الوطن

التسعير ذي وطني تستند إلى الالسعر المستهدف على  إجراء تعديالتتحديث/و ،إليها االحتياجوقت في  متاحة غيراألسعار الدولية 

 والرصد والتقييم. ،اإلنفاذو ،المرجعية الخارجية

 التنفيذ متطلبات 5.8.9

  ومجموعة البلدان المعينة  بما في ذلك تحديد عدد البلدان التي ستستخدم كمرجع ؛البلدان المرجعيةمعايير وعملية اختيار

 .قة فيهاالرقابة الدوائية المطبَّ  منظ مالءمةعن  ، فضال  لذلك

  طالق.اإل ندسعر عمقابل الالسعر الحالي  :مثال   ؛متاحالسعر التاريخ على سعار من البلدان المرجعية واألالحصول على 
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  السعر في: أدنى سعر في مجموعة البلدان المرجعية، متوسط على سبيل المثالالتي ستستخدم ) المرجعيةتحديد نمط 

 (.البلدان المرجعية

 الحسومات التخفيضات أو  لمراعاةتعديالت  وإجراءعندما ال تتوفر بيانات األسعار ذات الصلة، التي تتخذ جراءات اإل

 الختالفات في مستويات الدخل.اأو  ،األسعارقائمة في السرية 

  ٍ(.يينالميدان نمفتشيال :إلنفاذ )مثلل كافٍ  طاقم عاملين، هامن الموظفين لتجميع البيانات وتحليل عدد كاف 

 تشريعات.بدعم ت  ، وربما اتالقرار اتخاذعملية ل التسعير ذي المرجعية الخارجية تغذيةاءات لكيفية إجر 

 الجدوى 6.8.9

التسعير ذا على الرغم من أن ولعدم كفاية األدلة.  نظرا   ةغير معروف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلتطبيق إن إمكانية ال

أسعار  خفضأنه ياالدعاءات بدعم ت التحليليةمن أدلة المقارنة هناك القليل فإن يستخدم في بلدان متقدمة،  المرجعية الخارجية

 محدودة. تنفيذ استراتيجيات التسعير األخرىعلى قدرة الكون فيها تفي الحاالت التي  اتخيارأحد ال. ومع ذلك، فإنه دويةاأل

 والتعليقاتُ  البحوث واحتياجات الثغرات 7.8.9

البلدان المنخفضة  ما فيسي  ال، هوأثرَ  التسعير ذي المرجعية الخارجيةم استخدام تقيِّ التي المقارنة التحليلية أدلة هناك نقص في 

ى أسعار األدوية ثر علاألبما في ذلك  لتسعير ذي المرجعية الخارجية،ل دقةتقييم أكثر عمليات وهناك حاجة إلى والمتوسطة الدخل. 

 .مثل إطالق المنتجات ؛والنتائج األخرى
 

 ةخارجيال يةمرجعذي اللتسعير باملخص المؤلفات ذات الصلة (: ES4.1) الجدول

 النتائج الهدف المقالة

 هوكونسن

وآخرون 

(2002) (37) 

وصف وتقييم 

 ضبطاستراتيجيات 

 تستخدمتي ااألسعار ال

 8998من عام في النرويج 

 .2668إلى عام 

التسعير ذي المرجعية المرجعية الدولية )أو ذي التسعير إدخال  2666في عام تم • 

رئيسية لتحديد  كطريقةأوروبية  بلدان 9في الموجودة سعار األ استنادا  إلى( الخارجية

 .غير المسجلةبراءة اختراع والعقاقير المسجلة بأسعار 
بعد ن األولييسنتين خالل الأشهر  9جديدة كل العقاقير تمت إعادة النظر في أسعارال• 

 التسويق األولي.
التعديالت و لتسعير ذي المرجعية الخارجيةأن االستخدام المستمر ل ونالمؤلف يعيدَّ • 

لكن لم أدت إلى تخفيضات كبيرة في أسعار العديد من األدوية. على األسعار لالحقة ا

 األسعار.في  تخفيضاتي نص على مقدار ال

مارينوسو 

وآخرون 

(2011) (37) 

نموذج رياضي استخدام 

التسعير ذي  لتقييم تأثير

على المرجعية الخارجية 

على و المرجعيةالبلدان 

 شركات األدوية.

 منشأبلد ال ؛ي بلدينالدوائية عقارا  ما ف اتشركفيه إحدى الاستخدام نموذج تبيع • 

أن أو مباشرة فاوض على السعر مع الشركة إما أن يتكل بلد ليمكن ووبلد أجنبي. 

التسعير ذي في  لم ينخرط أي بلدإذا و. التسعير ذي المرجعية الخارجيةفي  ينخرط

 األسعار بشكل مستقل.كل بلد بشأن يتفاوض  المرجعية الخارجية عندئذ
بلد ما باالنخراط التزام التي يؤثر بها كيفية الم ثالثة سيناريوهات لتحليل استخدتم ا• 

وعلى تحديد لمرجعي افي البلد  على المفاوضات في التسعير ذي المرجعية الخارجية

التي  أن الهيئاتفترض الورقة وت. في نهاية المطافات لشركلرباح اإلجمالية األ

فإن  وبالتالي، العقاقير ترخيصفي أوروبا لها دور ثانوي في بشأن األسعار  فاوضت

فإنه ، وعلى النقيض من ذلك. 'تهديدات ضعيفة' ذي في سيناريوالبلدان في أوروبا 

عندما تفشل  عقارتهدد بحظر الهيئات أن دان مثل كندا أو البرازيل حيث يمكن للفي بل

 . السيناريو األول الذي اقترحهة'يقو'تهديدات ذو وجد سيناريو يالمفاوضات 

يتجاهل وجود بدائل ضعيفة والالتهديدات ذي على السيناريو  يركز مارينوسو

الناجمة عن التسعير ذي هذا السيناريو يمثل خطوة أولى لفهم اآلثار وعالجية ممكنة. 

ج المنافسة بين المنتَ  لمراعاةاألول يوسع السيناريو الثاني وفقط.  المرجعية الخارجية

السيناريو وفي كال البلدين. مسبقا  في السوق و بديل عالجي هبين الدوائي للشركة و

 من قبل قويةتهديدات بيسمح  هلكن ،ياالحتكار األول وضعالثالث يحافظ على 

 . الهيئات
 النتائج الرئيسية على النحو التالي.• 

o  التسعير ذي سياسة فإن عالجية، وعدم وجود منافسة  تهديداتضعف الفي ظل

 تفاوضي الذي يسعر األجنبالزيد من تمن قبل بلد المنشأ  المرجعية الخارجية
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 رغم من هذه الزيادة في األسعارالعلى وجنبي. األبلد الالذي يضر و، بشأنه

المستقل  لى التفاوضع التسعير ذا المرجعية الخارجيةيفضل  فإن بلد المنشأ

 ةمرتفع بلد المنشأفي  التسديد ت مشاركة المستهلك فيإذا كان األسعار بشأن

بالنسبة إلى  منشأحجم الطلب في بلد ال يقل مع تزايدهذا التفضيل لكن . نسبيا  

بالمقارنة مع األرباح الناتجة وختفي. يرغم أن هذا التفضيل ال جنبي، األبلد ال

التسعير ذي المرجعية سياسة فإن ر، اسعاأل المستقل بشأنعن التفاوض 

في تلك  ا  جنبي وانخفاضاألبلد الجلب زيادة في األرباح المتأتية من ت الخارجية

إلى درجة تجعل لكفاية من بلد المنشأ. والتأثير الثاني قوي بما فيه ا أتيةالمت

 .اإلجمالية تنخفضرباح األ
o العالجية،  عقاقيرلحالة المنافسة بين البالنسبة النتائج المذكورة أعاله  تم تأكيد

التفاوت في حجم البلدان يتم  ألن لم يكن موجودا ،باستثناء تأثير الحجم الذي 

 .للتبسيط تجاهله
o  نشأ، بينما التسعير ذو المرجعية يستفيد بلد الم، قويةلتهديدات السيناريو افي

الذي  السعرلكن ضعيفة. اليضر الشركة، كما في سيناريو التهديدات الخارجية 

ة التهديدات الضعيفسيناريو  عكسعلى  -جنبي األبلد الفي بشأنه تفاوض يتم ال

التسعير ذا  إلى درجة أن، بالتسعير ذي المرجعية الخارجيةال يتأثر  -

 .يال يؤثر على البلد األجنبالمرجعية الخارجية 
التسعير ذي أن تحليلهم يقدم رؤى حول اتجاه آثار سياسة  مؤلفون إلىخلص الي• 

من النتائج  واحدةبتضرر ييمكن أن  يحقيقة أن البلد المرجعب، المرجعية الخارجية

على  خارجيمن التأثير ال مطإلى أن هذا الن وهم يشيرون. همالرئيسية لنموذج

 .دوليا   ةنسقمسياسات تسعير المنتجات الصيدالنية  بوجوب أن تكون يوحيالسياسة 

ريختر 

(2002) (37) 
نظري نموذج استخدام 

خطي مختلط ذي أعداد 

لدراسة مسألة  صحيحة

التسعير ذي المرجعية 

قرارات الخارجية و

من إطالق المنتجات 

 اتشركالوجهة نظر 

الدوائية، مع مناقشة 

أن بها يمكن التي  يةكيفال

نتائج مفيدة لفرادى تكون ال

مفاوضاتها البلدان في 

 ر والسداد.اسعاألبشأن 

لالستخدام  تهول في فئهو األ مبتكردواء تم تصميم نموذج نظري لدراسة إطالق • 

 قوانينفي العيادات الخارجية في مجموعة من البلدان تنفذ مجموعة متنوعة من 

 النموذج.هذا خصائص ليص . وفيما يلي تلخالتسعير ذي المرجعية الخارجية
o  اإليرادات من إجمالي تحقيق أقصى قدر أن دوية األ اتشركإحدى تود

أن ما وب. فيها طلقأاالستثمار لدواء جديد في جميع البلدان التي ات وعائد

له العلى ما يمكن أن  التسعير ذا المرجعية الخارجية يضع قيودا   سعر في يحمَّ

 نموذج على شكل سلسلة من قيود التسعير.الفي  فقد تم إدراج هذه القيودكل بلد 
o  التي  انالدخل في البلد خسارة فيؤدي إلى تي تالموازية )ال التجارةتم اعتبار

بمثابة  من بلد آخر( منتج أقل سعرا  يلبى بالطلب  إليها ألنب البضائع جلَ ت  

 نموذج كعقوبة.الفي  إدراجهااإليرادات وتم في خسارة 
o 8 مط. في النللتسعير ذي المرجعية الخارجيةأساسية  ماطأن أربعة تم تدارس ،

كون أقل من سعر المنتج في مجموعة من ييجب أن أ سعر المنتج في البلد 

يجب  أسعر المنتج في البلد ، 2 مطنسبة مئوية معينة. في النب البلدان المرجعية

عية. السعر في مجموعة من البلدان المرجلمتوسط  يا  أن يكون أقل من أو مساو

لمنتج في ليجب أن يكون أقل سعر  أ، سعر المنتج في البلد 3 النمطفي 

، نسبة سعر المنتج وأقرب منافس 8 النمطمجموعة من البلدان المرجعية. في 

نسبة سعر المنتج ل مساويةكون أقل من أو تيجب أن  أفي البلد  له (منافسات)

 ج.المنتَ يباع فيها في البلدان المرجعية التي  له وأقرب منافس
o  زمنفقط مع مرور التخفض قد و ،إيجابيةاألسعار يجب أن تكون. 
o  للمنتج. ةفي حصة السوق المتوقع ةبوطلالمكمية المنتج يتم تثبيت 
o  طالق والسعر سلسل اإللتهذا النموذج لتحديد كل مزيج ممكن  استخداميمكن

 د الحل األمثل.حدَّ كي ي
أن هذا  المؤلفيذكر و. نظري، نموذج مجرد يهفلنموذج؛ لال تقدم الورقة نتائج • 

التي تواجهها  ةالعالمي ةلمشكلة التسعير االستراتيجي ا  منظم تحليال   قدمالنموذج ي

الترابط التي تنشأ أوجه شركات األدوية على المستوى الكلي، ويأخذ بعين االعتبار 

لتجارة لو الخارجية نتيجة للتسعير ذي المرجعيةقرارات التسعير اتخاذ  أثناء

 ساعد البلدان على فهم آثاريمكن أن يأن هذا النموذج  المؤلف ويدعيالموازية. 

. لمتكررةالتسعير  العالمية االخارجي على لعبة  التسعيرها الفردية المتعلقة بسياسات

ما من شركة أدوية بها رجح أن تتصرف ية التي يكيفالأن فهم المؤلف يدعي كما 

غير  المحتملةالبلدان على تحسين تأهبها لمواجهة اإلجراءات  ساعدشأنه أن ي
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 المرغوب فيها.
في  التسعير ذي المرجعية الخارجيةن استخدام ع ةحقيقي يةأمثلة عالمتم تقديم • 

 ألمانيا ودول أوروبية أخرى.ونيوزيلندا وكندا وكولومبيا البريطانية 

 تستارغارد

وشرايوغ 

(2002) 

(37) 

التسعير ذي ( ملخص 8)

في  المرجعية الخارجية

 البلدان األوروبية. 
 ( تقييم أثر تغيرات2)

أسعار األدوية في ألمانيا 

على األسعار في بلدان 

التسعير ذا أخرى تستخدم 

مع ، المرجعية الخارجية

من  كال   األخذ في االعتبار

مباشر )من ال األثر

الرجوع إلى ألمانيا 

غير  األثرمباشرة( و

)من الرجوع إلى مباشر ال

أخرى تجري  بلدان

ا بشأن اصة بهها الخخطط

التسعير ذي المرجعية 

 (.الخارجية

المتخذ الدواء أن يكون ر األسعار: يعند حساب تغي ةخدممستاالفتراضات الكانت • 

قا  في تحليل الحساسية  مرجعا   تخفيض الحد األقصى وأن يؤدي  ،في ألمانيامسوَّ

إلى تخفيضات مماثلة في  التسعير ذي المرجعية الخارجيةعن  الناجمألسعار السداد 

أن يتم و ،التكلفة الكاملة لتخفيض األسعار الشركة المصنعةوأن تتحمل  ،أسعار البيع

 على الفور. التسعير ذي المرجعية الخارجية مخططاتتحديث جميع 
 خفض الحد األقصىمن شأنه أن يفي ألمانيا  يورو 5.11 بمقدار سعرالتخفيض • 

 في إيطاليا. يورو 1.35في النمسا إلى يورو  1.51ألسعار السداد من 
في جميع  نفس الوقتث في حدَّ افترضوا أن األسعار ت   همأن مؤلفون إلىال يشير• 

األوروبية  بلدانالتجارة الموازية بين ال أنضافة إلى باإلالبلدان مرة واحدة في السنة. 

أنه ال يمكن فصل تغيرات األسعار، و علىا  غير مباشرة آثار من شأنها أن ت حدث

 التجارة الموازية.عن آثار  التسعير ذي المرجعية الخارجيةآثار 
البلدان يزيد من وزن  التسعير ذا المرجعية الخارجيةإدراج البلدان التي تستخدم • 

 ا  استراتيجيسلوكا   الشركات المصنعة. وهذا قد يؤدي إلى سلوك التي ال تستخدمه

م السوق والبلدان ذات حجوفي بعض األسواق.  هاوتوافرالعقاقير أسعار ؤثر على ي

على  الموافقةقد تضطر إلى  -المنخفضة  مستويات األسعار ذاتالسيما  - الصغيرة

 وإلىمن قبل تنظيم السوق الوطني،  أسعار أعلى مما هو مقصود أصال  مستويات 

 .في بعض الحاالت تأخير االطالق
ستخدم ين أن ويقترح المؤلفلتسعير ذي المرجعية الخارجية ثار السلبية للتجنب اآلو• 

مما يقلل  ،لتحديد أسعار السداد أكبر عدد ممكن من البلدانلألسعار من  مرجحمؤشر 

 .كل بلد على حدةمباشر لالمباشر وغير التأثير المن 
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 تعزيز استخدام األدوية الجنيسة - 5: ملخص األدلة طرفق المُ  9.9

ألغراض  تقديميةوتعديالت نصية ، مع 5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ق يعيد ملخص األدلة التي أعدت في رفهذا الممالحظة: 

 النشر.تتعلق ب

و براءات االختراع. تعزيز استخدام األدوية الجنيسة مضمونة الجودة هليتم إنتاج األدوية الجنيسة وتوزيعها دون حماية  الموضوع:

السوق، إلى  ل دخول األدوية الجنيسةيسهتالمستخدمة  ةمختلفمن األساليب ال. ومنتجات الصيدالنيةإدارة أسعار الطرق إحدى 

استراتيجيات لتعزيز المنافسة في السوق، وضع ، ووالتسعير ذو المرجعية الخارجية، ينموزعالبواسطة إحالل األدوية الجنيسة و

 مقدمي الخدمات والمستهلكين. لدى خطط لتشجيع استخدام األدوية الجنيسةرسم و

 المتوفرة األدلة عن عامة لمحة 1.9.9

 نمط األدلة

التي و ،(8)( 5155)كابالن وآخرون، للسياسات  HAI المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/ مراجعة .5

نشرت في شهر  السياساتعندما تم إعداد ملخص األدلة هذا. وهناك نسخة من مراجعة  بالمسودة لعملا كانت في مرحلة

كانون في في المؤلفات أجريت ث متكررة ومعلومات إضافية مستمدة من بح فيها، 5155 من عام أغسطسآب/

 .5155 من عام ينايرالثاني/

 إلى: تسع اأنه للسياسات HAI لية للعمل الصحيالمنظمة الدوذكرت مراجعة منظمة الصحة العالمية/وقد 

  في القطاع الصيدالني. األدوية الجنيسة  اإلقبال علىستخدم لمعالجة تعزيز أن تتقديم عرض موجز للسياسات التي يمكن 

  الدخلالبلدان منخفضة ومتوسطة األدوية الجنيسة مع التركيز على المتعلقة بسياسات ال عنالموجودة  المؤلفاتمراجعة ،

 مصممة لتقييم أثر مثل هذه السياسات.الما يتعلق بالبحث عن التدخالت والنتائج في خصوصا  

  األدوية المتعلقة بسياسات لل معا  كافية والالزمة ال/يةجوهريشكل العناصر المن االستنتاجات حول ما قد لفة مؤإنشاء مجموعة

 باإلضافة إلى سياسات تكميلية مفيدة.، الجنيسة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

المنظمة في مراجعة منظمة الصحة العالمية/ مدرجا  بعضها كان سبعة منشورات،  في المؤلفاتعملية بحث إضافية  َجلبت .5

 .ES5.2وصف كل من هذه المنشورات بمزيد من التفصيل في الجدول  ويرد. للسياسات الدولية للعمل الصحي

 جودة األدلة

 ةزركَّ مو ةفييوصهذه المؤلفات تاألدوية الجنيسة واالستراتيجيات المرتبطة باستخدامها، لكن الكثير من  نع هامة مؤلفاتهناك 

 .البلدان ذات الدخل المرتفع على

 النتائج

انب لبعض جو بالنسبة المنتجات الصيدالنيةأدلة تثبت تأثير استخدام األدوية الجنيسة كطريقة غير مباشرة إلدارة أسعار تتوفر 

محدودة،  المتعلقة باألسعارنتائج بين الو المتعلقة باألدوية الجنيسةمباشرة بين السياسات الصالت ال لكن، ةالجنيس يةدواستخدام األ

 .للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخلبالنسبة  خصوصا  

 النواتج/االستنتاجات

 .ةغير متوفر - ذات الدخل المرتفعالبلدان ؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل –األدلة المقارنة • 

 .انظر ما يلي – البلدان ذات الدخل المرتفع؛ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – توصيفيةاألدلة ال• 

 للسياسات الصحي للعمل الدولية المنظمةمنظمة الصحة العالمية/ مراجعةفية: يوصالتدلة األ 2.9.9

 من عام مارسشهر آذار/و 5111المنشورة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية بين عام  البحث في المؤلفاتتم 

البلدان ذات لم تستبعد و. البلدان منخفضة ومتوسطة الدخلاألدوية الجنيسة في  خدامز استة تعزيخيارات سياس عرف علىتلل 5151

الدراسات ‘ عرف علىتللو. محدودةكون ترض أن افت  منخفضة ومتوسطة الدخل البلدان ألن المؤلفات الخاصة ب الدخل المرتفع،

 التالية. دراجاستخدمت معايير اإلالجنيسة  األدويةإلقبال على م أثر تنفيذ السياسات التي تعزز اتقيِّ التي  ‘التدخلية

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=623&UserID=18795&AccessCode=899D82443BD949588B552B38453894D1&CitationSuffix=
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  جميع  وقد تم تدارسالجنيسة.  تشجيع استخدام األدويةفي أو مجموعة من السياسات ما دراسة أثر سياسة  -هدف الدراسة

، إذن التسويق ووضع العالمات، التوزيعفي مجاالت السياسات التالية: المنافسة، تثقيف المستهلك، الموجودة السياسات 

 الفكرية.الملكية  /ألسعار، السداد، المتصلة بالتجارةاألدوية، القوانين المتعلقة با وصف

  ةطأو غير مضبَّ دراسات مضبَّطة تدابير متكررة، و/أو لأو دراسات ، و/متقطعة تحليل سالسل زمنية -تصميم الدراسة 

 قبل وبعد.

  في قاعدة البيانات  ةدرجتكن مذا لم إ - )تصنيف البنك الدولي أو بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل -مواقع الدراسة

أو قطاع التجزئة و/ ،ة و/أو الخاصةمؤسسات الرعاية الصحية العامو ،تعريفات صندوق النقد الدولي( -بحثي  كمصطلح

 .ةصيدالنيللمنتجات ال

  واألسعار.التداول حجم المقترنة بتغير التكاليف )النفقات(  األسعار،أو /وتغير حجم التداول  –نتائج الدراسة 

  الدراسة. القائمين علىوتحليلها من قبل  البيانات األولية أو الثانويةتتم معالجة  –جمع البيانات 

فية، السيما يوصتأبحاث ات كانت تستند إلى السياسبين خيارات الناقش التي تأن غالبية المنشورات ب مراجعة السياسات تفيد

المتعلقة لسياسات ل ات بالنسبةالسياسبين للخيارات  ملخصا  السياسات مراجعة وتقدم . بلدان منخفضة ومتوسطة الدخلبالنسبة لل

تم . ولكل من البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخلانب الطلب، جالسياسات المتعلقة بجانب العرض وب

على  وفرةاألدلة المت في الم رفق، وق دمت ES5.1 اإلطارفي في هذه المراجعة صفها رد والتي و اتالسياسبين ص الخيارات يتلخ

 .ES5.1هذه الخيارات في الجدول 

 العرض والسياسات المتعلقة جانب المتعلقة بالسياسات بين خيارات في الُمرفق: ال (ES5.1) اإلطار

 الجنيسة األدوية اإلقبال علىلتعزيز  بجانب الطلب

 السوق ومتطلبات التنظيم إذنعبر الجنيسة جانب العرض لتعزيز اإلقبال على األدوية المتعلقة ب اتالسياسبين خيارات ال: أ
 هدف السياسة

 للحصول على إذن السوقتقليل الوقت الالزم 

 
 

 لى تقديم طلبعألدوية الجنيسة مصنعي اتشجيع 

 للحصول على إذن السوق:

 
 المعلومات:في تباين الالحد من 

 
 ضمان الجودة والسالمة:

 السياسة
 تقصير الوقت الالزم لمراجعة التطبيق •
من نمط بوالر  أحكام •

 أ

 

 تخفيض رسوم التسجيل• 
 في السوق وللألحصرية فترة • 

 
 األدوية الجنيسة سمو• 

 
 ممارسات التصنيعية الجيدةال مراقبة• 
 نشر تقارير التفتيش• 
 قيسوتمسوحات ما بعد ال• 
 كاذبةالجودة ال على دعاوىعقوبات • 
 مقدمي الخدمات الصحية وبائعي األدوية والمستهلكينلمسوحات • 
 يالتكافؤ العالج• 

 ولم تبين. على بلدان منخفضة ومتوسطة الدخلقتصر تو مسوحات،لى إ - إلى حد كبير -ستند ت( ES5.1A)الجدول الفرعي  وفرةاألدلة المت األدلة:

بالنسبة للبلدان المنخفضة السوق وضمان الجودة  حصول على إذنتقليل الوقت الالزم للالمتعلقة باألدلة  جودةالدراسة أو  مطن السياساتمراجعة 

 .هاخرى تعذر تحديداأل ماطنواأل ا ،مسح التي ذ كرت المصادربين دراسة واحدة من د كانت وق. والمتوسطة الدخل

أ 
براءة اختراع ألداء عمل من شأنه أن منتَج صيدالني ما محمى باستخدام تكنولوجيا جنيسة بألدوية اللمصنعي ا بلدانبوالر، تسمح ال مطحكام من ناألفي 

 –بعد ذلك  –هذا يسمح و. االختراع سارية المفعولبراءة على الرغم من كون ، عليهموافقة الجهات التنظيمية في أو  المنتَج الجنيس يساعد في تسويق

 االختراع. ةصالحية براء حالما تنتهي هاالبضائع وتصنيعبتسويق  جنيسال لمنت ج الدواء

 الفكريةوعبر سياسات الملكية التجارية الجنيسة األدوية  اإلقبال علىجانب العرض لتعزيز ات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: ب

 هدف السياسة
 الناجم عن الضروريالحماية ضد االحتكار غير 

 االختراع: ةاستخدام براء

 
 دخولعلى  الضروريغير ضد الحظر الحماية 

 الجنيسة إلى السوق: األدوية
 

ضمن توريد األدوية للجمهور إذا كان يتدبير اتخاذ 

راءة اختراع ال يمكن الوصول المحمى ببالمنتج 

 إليه:

 السياسة
 منحالالمعارضة قبل • 
 حماية بموجب البراءةالتي تستحق المنتجات التحديد • 

 
 ببراءة االختراعشفافية المعلومات المتعلقة • 

 
 
 الترخيص اإللزامي• 
 الترخيص الطوعي• 
 حكم بوالر• 
 االستيراد الموازي• 

 .TRIPS تريبسبالسياسات المتعلقة بين خيارات ما تم تحديده من ال – باشربشكل م – تتناول( ال ES5.1B)الجدول الفرعي  توفرةاألدلة الم األدلة:
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 ات المنافسة السعرية لألدوية الجنيسةعبر سياسالجنيسة األدوية  اإلقبال علىجانب العرض لتعزيز ات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: ج

 هدف السياسة
 المنتجات الجنيسة في السوقزيادة منافسة 

 السياسة
 التصنيع المشترك• 
 الشركات المصنعةزيادة عدد • 
 كاستراتيجية لزيادة المنافسة‘ لي أيضا  ‘منتجات • 
 المنتجات في السوقعدد حد من ال• 
 المشتريات المجمعة• 
 راسعاألعن معلومات • 
 ة المنافسة بين تجار الجملة وصيدليات التجزئ• 
 جماعي: مجمعات براءات االختراعبشكل إدارة الملكية الفكرية • 

 
وهناك من خالل ورقة مراجعة أخرى. تمت  هذا الموضوعتغطية ن أل، محدودةلألدوية الجنيسة م أثر المنافسة السعرية يتقيالمقدمة عن دلة األ األدلة:

مقارنة مع الجنيسة أسعار األدوية في المشتريات المجمعة أسفرت عن انخفاض وجدت أن م أسعار األدوية المضادة للفيروسات القهقرية دراسة واحدة تقيِّ 

 (.ES5.1C)الجدول الفرعي  األسعار لم يكن واضحا  مجمل تأثير على ال أن المنتجات ذات العالمات التجارية، على الرغم من
 

  السياسات المتعلقة بجانب العرض لتعزيز اإلقبال على األدوية الجنيسة عبر سياسات التسعير والشراءت بين د: الخيارا

 هدف السياسة
 مباشر:بشكل ضبط األسعار 

 
 
 
 

 تنظيم األرباح:

 
 

 مباشر:بشكل غير ضبط األسعار 

 
 تباين المعلومات:من تقليل ال

 
 :إلى أبعد حد شرائية الجمهورتحسين 

 السياسة
 ةخارجيال يةمرجعذو الالتسعير • 
 ةيالداخل يةمرجعذو الالتسعير • 

 نشئضبط أسعار الم  • 
 منتجات المنشئإلى نسبة تحديد أسعار األدوية الجنيسة • 
 
 ‘على أساس التكلفة زائد، التسعير• 
 تنظيم هوامش الربح• 

 
 ةالحكومي عاناتاإل• 

 
 نشر أسعار األدوية الجنيسة• 

 
 مفتوحةالمناقصة ال• 
 المناقصة المقيدة• 

   
 ذا ريسعت، ربما بسبب عدم وجود أدلة في هذا المجال. هناك بعض األدلة التي تشير إلى أن القليلة بشأن سياسات الشراء والتسعيرالمقدمة األدلة  األدلة:

له تأثير إيجابي على أسعار األدوية الجنيسة، لكن تأثير هذه االستراتيجية على المدى الطويل وأهميتها  البلدان ذات الدخل المرتفعالمرجعية الداخلية في 

 ( .ES5.1Dثبت )الجدول الفرعي تلم  لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلبالنسبة ل
 

  عبر سياسات سداد التكاليفت بين السياسات المتعلقة بجانب العرض لتعزيز اإلقبال على األدوية الجنيسة : الخياراهـ

 هدف السياسة
 :على األدويةصول الحمع ضمان  ندافعيعلى التوفير التكاليف 

 السياسة
 قائمة سداد إيجابية• 
 المشاركة في الدفع• 

 
عدد المنافسين،  شأنها أن تزيدمن األدوية الجنيسة  تكاليف داسدالمعنية بسياسات ال على أن مباشرة الدلة السياسات على قلة األمراجعة تنص  األدلة:

 (.ES5.1Eسوق )الجدول الفرعي األدوية الجنيسة في ال تغلغلساعد في زيادة تأو /و ،ساعد في خفض األسعارتو

 

  ت بين السياسات المتعلقة بجانب الطلب لتعزيز اإلقبال على األدوية الجنيسة عبر سياسات وصف األدوية: الخياراو

 هدف السياسة
 األطباء: لدىتعزيز وصف األدوية الجنيسة 

 
 
 
 
 
 
 

 تباين المعلومات:من تقليل ال

 السياسة
 غير المسجل الملكية.الدولي سم اال بحسب األدويةهذه  تفرض وصف قوانين• 
 المنشئ اتجمنتَ من الممكن وصف غير  كنلم يطبية إذا الوصفة الإضافية على  حاشيةطلب • 
غير الدولي سم االم استخدعلى ا مقدمي الخدمات الصحيةرهم من غيو األدوية تدريب واصفي• 

 فقط المسجل الملكية
 حوافز مالية• 

 
 األدوية الجنيسة والجودة األدوية بخصوصواصفي موجهة نحو حملة • 

 
البلدان ذات في و(. ES5.1F)الجدول الفرعي  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلفي وصف األدوية أثر سياسات عن هناك القليل من األدلة  األدلة:

 لكن األدلة محدودة.، الجنيسة ستخدام األدويةتزيد من ا وصف األدويةهناك بعض األدلة على أن سياسات  الدخل المرتفع
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 ت بين السياسات المتعلقة بجانب الطلب لتعزيز اإلقبال على األدوية الجنيسة عبر سياسات صرف األدويةالخياراز: 

 هدف السياسة
 :أو زيادة بيعها األدوية الجنيسة صرفزيادة 

 
 
 
 
 تباين المعلومات:من تقليل ال

 السياسة
 اإلحالل• 
 الصيدليات عويضت• 
 صرف األدويةرسوم /أو هوامش الربح والمناورة في • 
 ماليةحوافز • 

 
 حمالت تثقيفية• 

 
هناك بعض و. إحالل األدوية الجنيسةتناول ت -والمتوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة  في كل من –وفرة األدلة المت األدلة:

دراسات صغيرة تستند إلى لسياسات التي تؤثر على المستهلكين والمرضى المتعلقة بااألدلة و. هااستخدام دوية الجنيسة قد زاد منالدالئل على أن إحالل األ

 ىمرضالالسياسات على المستهلكين/هذه أثر  عنصعب استخالص استنتاجات قاطعة ن البالتالي فإنه م. وواتسن 51أكثر من  مضى عليها أي قديمة؛و

 (.ES5.1Hوالجدول الفرعي  ES5.1Gالجدول الفرعي )

 أخرى مؤلفات: التوصيفية األدلة 3.9.9

لكن ، المتقدمة البلدانهذه الدراسات على  تركزوقد م سياسات األدوية الجنيسة. ص عدة مراجعات تقيِّ لخِّ ي ES5.2الجدول 

 .ينبغي أن ت درس بخصوص البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل النتائج

 التنفيذ متطلبات 4.9.9

وفر نقطة انطالق يقد  ذلكن بأ ةقاألدوية الجنيسة في أوروبا، معلِّ التي تعترض تنفيذ ال عوائقمن  عددا   مراجعة السياسات سردت

كافية لتحديد أهميتها في غير بحوث  - حاليا   -هناك و. البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلعلى التي تنطبق في العوائق للنظر 

فيما يلي . ومراجعة السياساتفي  التي تم تحديدهاالتنفيذ  عوائقل ا  ملخص يقدم ES5.3 والجدول. البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 متطلبات التنفيذ الرئيسية.ل سرد

  أن األدوية الجنيسة ذات جودة مضمونة.باليقين  لتقديمآليات كافية 

 األدوية تنظيمهيئة عاملة وشفافة ل. 

  ةعمليات تسجيل مختصروبوالر،  نمطأحكام من  :إلى األسواق )مثلالجنيسة دخول األدوية نظم تسهل ،

 (.من الرسوم عفاءاتإوتخفيضات/

 جانب الطلب.المتعلقة بسياسات مراعاة ال 

  ياتالصيدلموظفي و األدوية واصفيل الكافي، مع التدريب الجنيسة منشئ باألدويةال ألدويةلزامي اإلاالستبدال. 

  .ع ينبغي ترتيب الخصومات بحيث فتنظيم الخصومات، لكن بحذر صرف منتجات على  و األدويةالصيدليات وبائعتشجَّ

 .ةنوضمم أن تكون ، لكن الجودة يجبقل تكلفةاأل المنتجات الجنيسةالمنشئ و

 .تنظيم هوامش الربح بحذر 

 الجنيسة األدوية لصالحتقاسم التكاليف لنظام  وضع. 

  بعد التسويق. الترصد في مرحلة مابيانات  :مثل ؛األدوية جودةمعلومات عن نشر 

 الجدوى 5.9.9

 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلبلد من أي أن يتمكن مواتية" قبل  شروطثالثة "وجوب تحقيق  السياساتمراجعة  تقترح

نظم ووضع جودة األدوية؛ ضمان . هذه الشروط هي: لسياسات المؤيدة لألدوية الجنيسةي من األ -بصورة فعالة  - نفاذاإلتنفيذ وال

يمكن تنفيذ الشروط  وبمجرد تطبيق هذه. هاومستهلكي الجنيسة مستخدمي األدويةوالتوفيق بين حوافز لتسهيل الدخول إلى األسواق؛ 

الستخدام على المدى ارصد وتقييم وسيكون من الضروري . مرحليةبطريقة  ه المراجعةالسياسات التي تمت مناقشتها في هذ

 الطويل.

 والتعليقاتُ  البحوث واحتياجات الثغرات 6.9.9

من تقييم  ديستفأن ي. وهذا من شأنه هاوأسعار هاتوافرعلى دوية الجنيسة واألاإلقبال على السياسات على  يرتغيتقييم كمي لتأثير 

وجوب تنفيذ  السياساتمراجعة  وتقترحبعد التغيير في السياسة باستخدام تصميم تجريبي أو شبه تجريبي. ما قبل ولما بيانات 

السياسة لم هذه إلى أن تحليل البيانات أشار إذا وتقييم. وال رقابةتطبيق نظام واضح للمع مرحلية، بطريقة  السياسات التي تم تحديدها

  .، إذا كان ذلك مناسبا  اوتعديله إعادة النظر فيها فينبغي عندئذ قدم النتائج المرجوةت
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السياسات المتعلقة جانب العرض والمعنية بالخيارات بين السياسات المتعلقة ب: ملخص األدلة (ES5.1الجدول )

 األدوية الجنيسةإلقبال على اجانب الطلب لتعزيز ب

السوق  إذنعبر الجنيسة جانب العرض لتعزيز اإلقبال على األدوية المتعلقة ب اتالسياسبين خيارات ال :(ES5.1Aالجدول الفرعي )

 ومتطلبات التنظيم

هذه  هداف/خياراتأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

الالزم  تقليل الوقت

حصول على إذن لل

 سوق:ال
تقصير وقت • 

 المراجعة
 حكم بوالر• 

قِصر األوقات الالزمة للحصول على موافقة 

 السوق

 األدوية الجنيسةتسجيل يستغرق في البرازيل، 

بالنسبة  شهرا   88-4أشهر مقارنة مع  9-4

تستغرق في كولومبيا، ولمنشئ. ا لمنتجات

على أشهر و 3 على األدوية الجنيسةالموافقات 

أشهر. األرجنتين وجمهورية  9 ئلمنشمنتجات ا

لديها يلي تشفنزويال البوليفارية والبرازيل و

 (37) أقل على األدوية الجنيسةرسوم تسجيل 
 

 حكم بوالر
األدوية الجنيسة أن في المكسيك، يمكن لمنتجي 

الجنيسة الخاصة تسجيل األدوية  يطلبوا

اختراع قبل براءات ل الخاضعة لمنتجاتبا

 سنوات. 3بـ  انقضاء مدة البراءة

 قِصر األوقات الالزمة للحصول على موافقة السوق
قدم أن ت شركة المصنعةللفي الواليات المتحدة، يمكن 

، البيولوجيالتكافؤ طلبا  مختصرا  لدواء جديد ي ثبت 

 .ةتكرار االختبارات السريرية األصليإلى دون الحاجة 
 

 ت المتحدة األمريكبةالواليا – حكم بوالر

 ىألولللشركة المصنعة ا حق   يوما   846 ـالحصرية • 
أن ب وحيتوجود أدلة  تدَّعي مراجعة السياسات• 

الواليات التي تعزز األدوية الجنيسة في سياسات ال

انقضاء مدة بين  المهلةخفضت قد المتحدة األمريكية 

المنتجات الجنيسة إلى دخول بين واالختراع براءة 

لألدوية بالنسبة أشهر  3 >ى لإسنوات  3< من سوق ال

 عالية.اليرادات ذات اإل
من إجمالي سوق  %89ادت األدوية الجنيسة من دزا• 

الواليات المتحدة األمريكية من حيث الحجم  ية فيدواأل

 .2665في عام  %59إلى 
 الذي تمارسه أن الضغطَ إلى  السياساتتشير مراجعة • 

استخدام من أجل خاصة الو شركات التأمين الطبية

بإحالل لب االدولة التي تط وقوانينَ الجنيسة األدوية 

 األدوية الجنيسةانتشار من زادت  األدوية الجنيسة قد

 في الواليات المتحدة.
 

 أوروبا - حكم بوالر

حكام األمختصرة والالتسويق  طلبات من قبيلتدابير إن 

 السوق. في أوروبا لتسهيل دخولتطبَّق بوالر  مطمن ن

 تشجيع التطبيقات:
تخفيض رسوم • 

 التسجيل
 فترة حصرية• 

 لم تقدم أية أدلة، ربما بسبب عدم وجود أدلة في هذا المجال.

تباين من تقليل ال

 المعلومات:
 األدوية سمو• 

 الجنيسة

 لم تقدم أية أدلة، ربما بسبب عدم وجود أدلة في هذا المجال.

 ضمان الجودة:
 مراقبة• 

ممارسات ال

 التصنيعية الجيدة
نشر تقارير • 

 التفتيش
مسوحات ما بعد • 

 قيسوتال
على عقوبات • 

 كاذبةال الدعاوى
مسوحات • 

 نشر تقارير التفتيش
جد  2662يوليو تموز/و 2666يوليو تموز/بين  و 

عينة من  3529 أصل فقط منعينة  26 أن

 كانت جودتهاعينات األدوية الجنيسة في دلهي 

 دون المستوى المطلوب.
 

 التكافؤ العالجي إثبات
التكافؤ  ثباتا خطط إلمالبرازيل والمكسيك لديه

في و. األدوية الجنيسةإحالل  تقيدالعالجي 

يجب أن ي ثبت المكسيك، جميع األدوية المسجلة 

 عالجي.ال هاتكافؤ

يكية الواليات المتحدة األمرإدارة األغذية واألدوية في 

 .الجنيسة بشكل فاعل ألدويةتعزز جودة ا
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 لألطراف المعنية
 يالتكافؤ العالج• 

 
 جهود أخرى لتنظيم الجودة

 ،لتأهيل المسبقل برنامج منظمة الصحة العالمية

سهل الحصول على األدوية التي تلبي يي ذالو

 التأهيلو .المأمونيةمعايير الجودة والسالمة و

 هليةتقييم معايير الجودة واأل المسبق يستلزم

 .ما دوالمقدرة المالية لمورِّ  تقنيةال

 االستنتاجات العامة

 
األدلة  نحيث إ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،معظم بخصوص  ضمان الجودةتسجيل/التنظيم/الأدلة بشأن  لم تقدَّم أية• 

 قوية.ليست أو الكمي قياس غير قابلة للبلدان أمريكا الالتينية بخصوص المقدمة 
دخول على ادعاءات دلة لكن األازداد، األدوية الجنيسة قد استخدام أن شير إلى ت الخاصة بالبلدان ذات الدخل المرتفعاألدلة • 

 .غير قابلة للقياس الكميالسوق بشكل أسرع 
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 لملكيةا سياساتالجنيسة عبر األدوية إلقبال على جانب العرض لتعزيز اات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال :(ES5.1Bالجدول الفرعي )

 الفكريةالتجارية و

هذه  /خياراتهدافأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

االحتكار  الحماية ضد
غير الضروري الناجم 

استخدام براءة  عن
 االختراع:

 المعارضة قبل المنح• 
تحديد المنتجات التي • 

بموجب تستحق الحماية 
 البراءة

 بنموذجين: السياساتتستشهد مراجعة • 
o الكمية تكلفة للسعر ولنموذج محاكاة ل

جنيساتها، وذلك بين األدوية المبتكرة و
أشار قد باستخدام بيانات من تايالند. و

على أساس ‘حكم الأن إلى النموذج 
من اتفاقية التجارة  ‘تريبس زائداتفاق 
متحدة تايالند والواليات ال بين الحرة

راألمريكية  اإلنفاق على زيادة  قد قدَّ
إطالة حصرية من خالل  األدوية
في السنة مليون دوالر  5.5 –السوق 

مليون  1551.8تزداد إلى األولى، 
توقع كما في السنة العاشرة.  دوالر

تأخر في زيادة إمكانية حدوث نموذج ال
 الجنيسةالحصول على األدوية 

 (.71( )2669وآخرون،  أكاليفان)
o  االقتصاد القياسي إن نموذجاً لسيناريو

بين إلى اتفاقية التجارة الحرة  يستند
تايالند والواليات المتحدة األمريكية 

جد  تأخر الأن األسعار ستزيد بسبب و 
ل المنتجات الجنيسة إلى ادخإفي 

 (.2686وآخرون،  ك سومبونالسوق )
ألسعار  أن تحليالً  مراجعة السياسات تذكر• 

ير يلفيروسات القهقرية قبل وبعد تغا اتمضاد
بعض  أظهرفي البرازيل وتايالند  اتالسياس

مضي وت(. 75( )2667النجاح )فورد وآخرون، 
ن أ تظهرأن التجربة البرازيلية  المراجعة لتذكر

إلى  -المفاوضات مع شركات األدوية قد فشلت 
الحصول على أسعار ضمان في  -حد كبير 
صل إلى أكثر ت ما يدفعالبرازيل أن أفضل، و

بالنسبة  بأربعة أضعافمن األسعار العالمية 
مضادات الفيروسات ألدوية الخط الثاني من 

 القهقرية.
تايالند في جدت دراسة لقطاع األدوية و  • 
( أن 77( )2668وآخرون،  سوباكانكونتي)

أسعار أدوية المنشئ ال تتغير بسبب فرض 
وية عن األدوفرة تريبس، لكن البيانات المت

 .كانت قليلة الجنيسة

 حصرية البيانات
من  ا  عددبأن  تستشهد مراجعة السياسات• 

حصرية  تتضمناتفاقيات التجارة الحرة التي 

 -دوية بموجبها سلطات تنظيم األال تسمح  البيانات

تسجيل عقار بأن تستخدم ملفات  –لفترة محددة و

. نسخة جنيسة مكافئة له عالجيا   ما لتسجيلمنشئ 

أدوية على ل قوانين حصرية البيانات تتشمقد و

مفتوحة لمنافسة  أن تكون -لوال ذلك  -من شأنها 

 ة.األدوية الجنيس
 

 الربط
البلدان المنخفضة والمتوسطة بعض  أوجدتقد ل• 

 فرضتبراءات االختراع بربط لل خططا   الدخل

دلي منتجات الجنيسة بأن تعلى شركات ال ا  شرط

في إطار االختراع ة براء حالة حول ببيان إلزامي

وتعطي مراجعة . ةتنظيميال اإلضبارةتقديم 

تقضي  التيسلوفاكيا،   على ذلكمثاال   السياسات

ما  جنيس اءدولالمعطى السوق إذن  بأن يكون

 .ةالبراءمدة حتى انقضاء  ا  معلق

الحماية ضد الحظر 
 السوق: على دخول

شفافية المعلومات • 
المتعلقة ببراءة 

 االختراع

ضمان التوريد إذا كان 
المنتج المسجل ببراءة 
 اختراع غير متوفر:

 الترخيص اإللزامي• 
 الترخيص الطوعي• 
 حكم بوالر• 
 االستيراد الموازي• 

 االستنتاجات العامة

 
لبعض  ملخصا  تقدم ( 37( )2667ن )يفورد وآخروإن مراجعة محدودة.  الخاصة يالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلاألدلة • 

 جوانب اتفاق تريبس في البرازيل وتايالند.
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المنافسة  سياساتالجنيسة عبر األدوية إلقبال على جانب العرض لتعزيز اات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال :(ES5.1Cالجدول الفرعي )

 السعرية لألدوية الجنيسة

أهداف/خيارات هذه 
 السياسة

 البلدان ذات الدخل المرتفع الدخلالبلدان المنخفضة والمتوسطة 

زيادة منافسة 
المنتجات الجنيسة 
في السوق عن 

 :طريق
 التصنيع المشترك• 
زيادة عدد • 

 الشركات المصنعة
انا ‘منتجات • 

لزيادة ‘ أيضاً 
 المنافسة

الحد من عدد • 
 المنتجات في السوق

المشتريات • 
 المجمعة

معلومات عن • 
 األسعار

المنافسة بين تجار • 
الجملة وتجار 

 التجزئة 
إدارة الملكية • 

الفكرية بشكل 
جماعي: مجمعات 
 براءات االختراع

 

 التصنيع المشترك
إحدى الطرق المقترحة أن تشكل البلدان الصغيرة 
مشاريع تعاونية إقليمية لتصنيع األدوية الجنيسة 
في محاولة للحصول على كميات كافية. وتذكر 

أن هذا قد ال يكون مجدياً من  السياساتمراجعة 
الناحية االقتصادية ألن تكلفة السلع قد تبقى أعلى 
من تلك المتاحة عن طريق مناقصات دولية. وفي 
الصين، أدى عدد المنافسين في مجال األدوية 
 الجنيسة المحلية إلى انخفاض سعر المنت ج المحلي.

 
 المشتريات المجمعة

في منظمة دول شرق يتم تجميع المشتريات • 
وليس  –البحر الكاريبي ومجلس التعاون الخليجي 

من الواضح ما إذا كانت هذه المشتريات فعالة في 
 زيادة انتشار األدوية الجنيسة.

أن وانينغ وآخرين  السياساتتذكر مراجعة • 
صفقة  7253( استخدموا بيانات من 78( )2669)

د شراء لمضادات الفيروسات القهقرية من قواع
الصندوق العالمي بيانات منظمة الصحة العالمية و

ووجدوا أن شراء  لمكافحة اإليدز والسل والمالريا،
إلى انخفاض  -بالضرورة  -كميات كبيرة لم يؤدِّ 

 أسعار مضادات الفيروسات القهقرية.
 

 الحد من عدد المنتجات في السوق
م أية أدلة،  تم التعرف على هذا الخيار، لكن لم تقدَّ

 ربما بسبب عدم وجود أدلة في هذا المجال.
 

 معلومات عن األسعار لزيادة المنافسة
بعدد من البلدان التي  السياساتتستشهد مراجعة 

جعلت أسعار المشتريات علنية. لكن لم تقدم أية 
أدلة تتعلق بتأثير ذلك، ربما بسبب عدم وجود أدلة 

 في هذا المجال.
 

 التجزئة المنافسة بين تجار الجملة وتجار
أن األدلة على الحد من  السياساتمراجعة  تذكر• 

األسعار بسبب المنافسة متوفرة في التحليالت 
وتقارير الحاالت الخاصة بالسلطات المسؤولة عن 

 المنافسة ومكافحة االحتكار.
( تقريراً يفيد 78( )2669قدم وانينغ وآخرون )• 

بأن وجود صيدلية جديدة في القرى التي لم يكن 
فيها صيدليات سابقاً أدى إلى ضغط تنافسي على 

كم  85الصيدليات التي تبعد عنها بمسافة تصل إلى 
 في قيرغيزستان.

 
 إيجاد مجمع لبرءات االختراع

تصف هذا الخيار، لكن ال  السياساتإن مراجعة 
 ثره، ألنه نهج جديد.تتوفر بعُد أدلة تتعلق بأ

 

 زيادة عددة الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة
المختلفة دراسات الأن  السياساتمراجعة تذكر 
دواء ر الخصم في السعر الذي قدمه أول تقدِّ التي 
 تبلغ خصوماتأن ال وجدتلى السوق إ وافدجنيس 

واحد جنيس عندما يكون هناك منافس  51-51%
مع دخول  تقل الجنيسةاألدوية أسعار أن فقط، و

وجدت فقد السوق.  إلىالمزيد من األدوية الجنيسة 
 افيسمن قبل ك 5995عام أجريت  دراسة

متوسط أسعار أن ( 79رويتز )هووووينستون 
من سعر  %96 يكون لألدوية الجنيسةالجملة 
وافد واحد التي يوجد منها لألدوية بالنسبة المنشئ 
 ع وجودم %29 توسطهنخفض إلى ما متفقط، و

دواء  51 وجود مع %57و أدوية جنيسة وافدة 51
 .جنيس وافد

 
 ' كاستراتيجية لزيادة المنافسةأيضا  -أنا'أدوية 

من  ط التنافسيالضغأن  السياساتمراجعة ذكر ت
 حتى بالنسبة لألدوية - 'أيضاً 'لي،  جانب منتجات

يمكن أن  - ال تزال على براءات االختراع التي
على األسعار، وهذا ما تجلى  نزولياً  ضغطاً  يحدث

ستراليا ونيوزيلندا منها أ ؛في عدد من البلدان
 الواليات المتحدة األمريكية.ووالنرويج 
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 االستنتاجات العامة

 
( 78( )2669األدلة المقدمة عن تقييم أثر المنافسة السعرية لألدوية الجنيسة محدودة. فهناك دراسة واحدة )وانينغ وآخرون، • 

في أسعار مضادات الفيروسات القهقرية وجدت أن المشتريات المجمعة أدت إلى انخفاض أسعار األدوية الجنيسة مقارنة تبحث 
 مع المنتجات ذات العالمات التجارية، على الرغم من أن تأثير ذلك على األسعار عموماً غير واضح.
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لتسعير الجنيسة عبر سياسات ااألدوية  إلقبال علىجانب العرض لتعزيز اات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: (ES5.1D)الجدول الفرعي 

 الشراءو

أهداف/خيارات هذه 
 السياسة

 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

ضبط األسعار بشكل 
 مباشر:

التسعير ذو • 
 المرجعية الخارجية

التسعير ذو • 
 المرجعية الداخلية

ضبط أسعار • 
 المنشئ

تحديد أسعار • 
األدوية الجنيسة 
نسبة إلى أسعار 

 المنشئ
 

 المرجعيالتسعير 
إن تقييم برنامج جنوب أفريقيا الذي يغطي المواد 
جد أن  التي تتوفر لها مكافئات جنيسة مناسبة و 
معدل التضخم الخاص باألدوية قد انخفض نتيجة 
التحول من المنتجات األصلية أو ذات العالمات 

رية إلى األدوية الجنيسة، أو التحول من التجا
 األدوية الجنيسة األعلى سعراً إلى األقل سعراً 

 
 تنظيم منتجات المنشئ

في المكسيك، المنتجات الحاصلة على إذن السوق • 
والتي تفقد حماية براءة االختراع الخاص بها 
ُتستبعد من ضوبط األسعار الحكومية، وكذلك جميع 

 وجودة.المنتجات الجنيسة الم
الفلبين لديها سياسة لضبط األسعار تستخدم حداً • 

 أقصى لسعر التجزئة بخصوص قائمة من األدوية.
 

 أسعار األدوية الجنيسة نسبة إلى منتجات المنشئ
في إندونيسيا، تستخدم النسب لتحديد سعر الدواء 

 الجنيس نسبة إلى المنت ج ذي العالمة التجارية.

الجنيسة نسبة إلى منتجات  األدويةأسعار 
 المنشئ

تقرير المعلومات في  -إن العديد من البلدان 
 الخاص بتسعير الوصفات الطبية وسداد تكاليفها

قد حددت سعر دواء جنيس ما  –( 51( )2664)
أقل بكثير من سعر المنتج األصلي، وتقدم بعض 
البلدان آليات لتخفيض أسعار الدواء الجنيس 

 الثاني وما بعده.
 

 التسعير ذو المرجعية الخارجية
أن التسعير ذا المرجعية  السياساتتذكر مراجعة 
البلدان المتقدمة عدا السويد  لدىالخارجية شائع 

 والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك ومالطا.
 

 التسعير ذو المرجعية الداخلية
ألمانيا، حيث   عنمثاالً  مراجعة السياساتقدم ت• 
اً المرضى رسمفيه نظام يدفع التحول من ن إ

 فيه دفعت مقطوعاً للوصفات الطبية إلى نظام
أمين االجتماعي نفس الحد األقصى شركات الت

 المكافئات الجنيسةلجميع  للتعويض بالنسبة
وأسعار  تعويضالمرضى الفرق بين اليدفع و

سعار من قبل األ تخفيضأدى إلى  قدالمنتجين 
 .%25-86بنسبة  المنتجين

وآخرون  كانافوسها ادراسة أجر خلصت• 

التسعير أن  أنه على الرغم منإلى ( 81( )2664)

سعار ألدنى األ الحدالمرجعي أدى إلى انخفاض 

فإن ، %87بنسبة تصل إلى  األدوية الجنيسة

 ا  انخفاضاألدوية الجنيسة أظهر أسعار متوسط 

 سعر أقل من ذلك بكثير مع مرور الوقت.في ال
من ( حصة السوق 85( )2669بورتيال ) درس• 

 ذي تسعيرالألدوية في البرتغال قبل وبعد إدخال ا

ن مالسوق  ةحصفقد ازدادت المرجعية الداخلية. 

بالنسبة أقل من ذلك كانت  هالكندوية الجنيسة، األ

التسعير ومال لألدوية ذات العالمات التجارية. 

استهالك  عزيزالمرجعي في البرتغال إلى ت

يشارك المستهلكون في سداد تكاليفها التي األدوية 

 .بنسبة أقل
العالجي  المرجعير يعالتس خفضفي هنغاريا، • 

سعر ، إال أن متوسط ات الجنيسةأسعار الستاتين

الستاتينات  تغير وسعر ي مل اتالوحدة من الستاتين

 تغير.ي المحمية ببراءة اختراع لم

 تنظيم األرباح: 
على ، التسعير• 

  ‘زائدأساس التكلفة 
تنظيم هوامش • 

 الربح

 ‘على أساس التكلفة زائد ،التسعير
التسعير، صيغ إحدى  أن السياساتذكر مراجعة ت

حيث يتم  ،في الهندتستخدم ‘ التكلفة زائدعلى أساس 

مضافا  تكلفة اإلنتاج على أنه احتساب سعر التجزئة 

بما في ذلك هوامش  ؛التصنيع ما بعد تكاليف إليها

وتشير مراجعة المصنعة. الشركة  التجارة وهامش

لم يعد  ،على أساس التكلفة زائد، التسعير
 مستخدماً في أوروبا
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سيبروفلوكساسين في والية الأن سعر السياسات إلى 

حتى خارج براءات  ظل مرتفعا  البنغال الغربية 

، الذي جنيسوميبرازول الاأل عكساالختراع، على 

 وتعلقأقل من نصف السعر المرجعي. سعره كان 

توافر األدوية في سوء على  مراجعة السياسات

 قدملكنها ال ت ،والية البنغال الغربيةلالقطاع العام 

على أساس ‘التسعير تعلق بتأثير ي مباشرا   دليال  

 .‘زائد التكلفة

ضوابط األسعار غير 

 المباشرة:
 ةالحكومي عاناتاإل• 

  ةالحكومي عاناتاإل
إعفاء ن إحيث  ؛بيروالثل مَ المراجعة ضرب ت

تأثير على  لم يكن له االستيرادمن ضرائب األدوية 

 تاجر الجملة أو أسعار المستهلك.أسعار 

لم تقدم أية أدلة، ربما بسبب عدم وجود أدلة في 
 هذا المجال.

تباين من تقليل ال

 المعلومات:

 نشر األسعار• 

وجود أدلة في هذا لم تقدم أية أدلة، ربما بسبب عدم 
 المجال.

لم تقدم أية أدلة، ربما بسبب عدم وجود أدلة في 
 هذا المجال.

تنظيم شرائية 

 :جمهورال
 مفتوحةالمناقصة ال• 

 الشرائية
 المناقصات نأمثلة ع تقدم مراجعة السياسات

والية البنغال وجنوب أفريقيا و المستخدمة في صربيا

التقديرات إلى في صربيا، تشير فالغربية والسودان. 

وفورات إلى  ىالمستخدمة أد المناقصات أن إجمالي

مقارنة مع الحد  %87.2و %8.9في التكاليف بلغت 

وسعر السوق الحرة، على  مناقصةسعر اللاألدنى 

المناقصات في جنوب أفريقيا، فإن أحدث والتوالي. 

أو  عنداألدوية المضادة للفيروسات القهقرية  ستجعل

المتاحة على الصعيد العالمي،  حول أفضل األسعار

 إلى حديفافيرنز إتكاليف تينوفوفير وانخفاض مع 

 كبير.

 ئيةالشرا
أن شركات التأمين في  تذكر مراجعة السياسات

هولندا وصناديق التأمين ضد المرض في ألمانيا 

التي دوية األقد وضعت إجراءات لمناقصات 

مثل هذه  أنو ،في الرعاية اإلسعافيةتستخدم 

فورات كبيرة في التكاليف أن وراءات تظهر اإلج

معظمها من خالل شراء أدوية  ايمكن تحقيقه

أن الرابطة  كما تذكر مراجعة السياساتجنيسة. 

رأي جيد  ايكن له مل جنيسةاألوروبية لألدوية ال

مثل هذه المبادرات إن "....  اتالمناقصفي 

سوق لطويل في تدعم المنافسة على المدى ا ال

لحصول ل ا  توفر فرص الالصيدالنية والمنتجات 

على األدوية، وربما تعرض استدامة صناعة 

إلى وتشير المراجعة األدوية الجنيسة للخطر". 

 يتمهذا االدعاء لم إليها أن األبحاث التي استند 

 تقييمها.
 االستنتاجات العامة

 
بعض لكن هناك . قليلة آثارها التي تتناولاألدلة  فإن، ءالتسعير والشراسياسات بعض األمثلة التي توضح  على الرغم من تقديم• 

له تأثير إيجابي على أسعار األدوية  البلدان ذات الدخل المرتفعالمرجعية الداخلية في ذا التسعير أن تشير إلى التي األدلة 

 .على المدى البعيد الجنيسة، لكن لم يثبت أثر هذه االستراتيجية

 

 
 الجنيسة األدوية  إلقبال علىجانب العرض لتعزيز اات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: (ES5.1E)الجدول الفرعي 

 عبر سياسات سداد التكاليف

هذه  /خياراتهدافأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

على توفير التكاليف 

مع ضمان  ندافعيال

على صول الح

 :األدوية
لسداد  إيجابيةقائمة • 

 تكاليف األدوية
 المشاركة في الدفع• 

  التعويض 
 -أدت في تركيا األدوية الجنيسة سياسة إحالل • 

إلى  -مرضى السكري  ةواادمتكاليف بخصوص 

تكلفة يعادل  لكل مريض توفير سنوي وسطي

الذين للمرضى واحد بالنسبة شهر مداواة 

بمداواة التزويد ويعادل  ،نسوليناإل ونستخدمي

شهرين بالنسبة للمرضى الذين ال يستخدمون 

 اإلنسولين.
األدوية  علىاليومي  اإلنفاقفي  انخفاضحدث • 

 من خالل قائمة إيجابية التعويض 
شكل مشروط أو وجود  تذكر مراجعة السياسات

األدوية في معظم البلدان تكاليف محدود لسداد 

 المتقدمة

 المشاركة في الدفع
 -أوستفول أجراهاكوكرين لمراجعة َوجدت • 

 سقفسياسات ال( أن 7( )2664دالغرين وآخرون )

خفض يمكن أن ت دفعالمشاركة في الوسياسات 

على خفض اإلنفاق تو دويةاستخدام األإجمالي 
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في التكاليف معدالت سداد  فيتغييرات إجراء بعد 

ألسعار األدوية  ال يمكن فيها الصين، التيبتايوان 

من  %46أن تتجاوز  بيولوجيا   ةمكافئالجنيسة ال

التجارية المقابلة،  العالماتأسعار األدوية ذات 

يتم تسجيله ألول مرة الذي هذا الدواء مثل و

ريمكن أن  ال بين األسعار من أعلى من أدنى ب يسعَّ

الموجودة في نفس الجنيسة أسعار األدوية 

 لكن(. 27( )2664المجموعة )تشن وآخرون، 

ونما  ،األدوية الموصوفة كمية تعالمستشفيات وسَّ 

تغيير  بعدإجمالي التكاليف لثالث فئات من األدوية 

 السداد.
أدوية لتكاليف في جمهورية مولدوفا، هناك تسديد • 

. %866 بنسبة سنوات 5إلى  6من عمر  ألطفالا

مول، الشكل الوحيد في قائمة باراسيتالكن بالنسبة لل

، مما يعني أن مقدمي الرعاية مغ 566هو سداد ال

 .جيوبهم من جرعات األكثر مالءمةلا ون ثمندفعي
 
 
 

جد أن  لكن. األدوية من قبل فريق ثالث و 

 كانت لألدويةتخفيضات في استخدام األدوية ال

 ةلجاعمالتي تستخدم لاألدوية الحياة والتي تديم 

المشاركة في الدفع الحاالت المرضية المزمنة. 

لم إذا  الدواءقلل من استخدام تقد  متدرجبشكل 

 ،دوية أخرىراغبين بإحالله محل أالمرضى  يكن

المشمولة من المشاركة في التغييرات  زادتأو إذا 

ت استندقد . وسداد تكاليف األدوية الجنيسة

نفتدراسة 83 المراجعة إلى ة البحوث جود ، وص 

منخفضة إلى  بأنهافي الدراسات المشمولة 

 .متوسطة
دراسة )جيبسون وآخرون،  36 لـ مراجعة تأفاد •

األدوية القليل من حاالت إحالل أن ب( 27( )2665

الجنيسة دخال األدوية إلعن خطط نجمت  الجنيسة

 اتتقاسم تكاليف العالم فارق مقابل تهازيادلأو 

 التجارية.
لسياسة التسعير ، كان 8996في أستراليا في عام • 

المريض الفرق بين فيها دفع يالتي  -الحد األدنى ب

 -منتج الجنيس التجارية وال ةالعالم يالمنتج ذ

. اإلقبال على المنتجات الجنيسةعلى  ضئيلر يأثت

اإلقبال على ولوحظ وجود تأثير أكبر بكثير على 

ستبدال بموافقة باالمح عندما س   األدوية الجنيسة

)مكمانوس وآخرون،  8998المريض في عام 

2668( )27.) 
في ركة اأن المشإلى دراسة سويدية  أشارت• 

لها تأثير كبير على خيارات المستهلكين الدفع 

 (.28( )2665)أندرسون وآخرون، 
أظهرت دراسة أمريكية )أومالي وآخرون، • 

تدخل كانت ال دفعالمشاركة في الأن ( 27( )2669

منتجات ن متغيير المرضى األشد تأثيرا  على 

مقارنة مع  ،المنشئ إلى المنتجات الجنيسة

 لألعضاء البريدية والمراسالت يةحمالت اإلعالنال

 .من األدوية الجنيسةمجانية العينات الو
 االستنتاجات العامة

 
أن هناك القليل من األدلة المباشرة على أن السياسات التي ترتكز على سداد تكاليف األدوية الجنيسة  السياساتتذكر مراجعة • 

 وتساعد في خفض األسعار و/أو تساعد في زيادة انتشار األدوية الجنيسة في السوق. ةمنافسدوية المن شأنها أن تزيد عدد األ
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 الجنيسة األدوية  إلقبال علىلتعزيز ا طلبجانب الات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: (ES5.1F)الجدول الفرعي 

 عبر سياسات وصف األدوية

هذه  /خياراتهدافأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع المنخفضة والمتوسطة الدخلالبلدان 

تعزيز وصف األدوية 

 لدىالجنيسة 

 األطباء:

تفرض  قوانين• 

 األدويةهذه  وصف

الدولي سم اال بحسب

 غير المسجل الملكية
 حاشيةطلب • 

وصفة الإضافية على 

من  كنلم يطبية إذا ال

الممكن وصف غير 

 المنشئ اتجمنتَ 
 تدريب واصفي• 

م استخدعلى ا األدوية
غير الدولي سم اال

 فقط المسجل الملكية
 حوافز مالية• 

األدوية هذه سياسات تنظيمية تطلب وصف 

 غير المسجل الملكيةالدولي سم اال بحسب
وصف األدوية باالسم الجنيس في لقد ن فِّذ • 

، بيرو وبنما وباراغوايالاألرجنتين واإلكوادور و

 .ا  ضئيال  يظهر تأثيرلذا فإنه ، ولم ي فرض هلكن
 أن يكتبوامن األطباء  في باكستان، كان مطلوبا  • 

 اسم الدواء الجنيس على الوصفات الطبية.
 

 الجنيسةعلى األدوية حمالت لتعزيز اإلقبال 
 إطارفي لجمهور لدمت معلومات في الفلبين، ق  • 

. وفي عام 8944 عامل األدوية الجنيسةنشر قانون 

 ناهضتها له،معن الجمعيات الطبية أعربت  8992

ذكر مراجعة وت. 2667في عام  ناهضةالم وظلت

جمهور بخصوص الأن مستوى وعي  السياسات

 .ا  زال منخفضيال  األدوية الجنيسة
 

 السياساتعلى عوامل أخرى تؤثر 
ليم وآخرون  أجراهاجدت مراجعة منهجية وَ • 

بلدان في  ةدراس 28 واستندت إلى -( 23( )2669)

منخفضة ومتوسطة الدخل وبلدان ذات دخل مرتفع 

وا أكثر ميال  كان األدوية من الصيادلة واصفيأن  –

 ج المنشئ.منتَ وصف ل
جدت دراسة تدخلية من جنوب أفريقيا )ماير وَ • 

إحدى تأثير  تمقيَّ  -(22( )2668وآخرون، 

تعزيز وصف األدوية على تدريبية ال اتدورال

الجنيسة رة في استخدام األدوية كبي زيادة   -الجنيسة 

تأثير على ال لكن ،البرنامج علىأشهر  3 مضي بعد

 .ا  كون منخفضيتوقع أن من المالمدى الطويل كان 

 مالية حوافز
تورم وآخرون س أجراهامراجعة منهجية َوجدت • 

س قيتإلى خمس دراسات  تاستندو -( 7( )2669)

وجود حوافز مالية أن  – استخدام األدوية الجنيسة

 .%..86ألدوية الجنيسة بنسبة قد زاد من وصف ا
 قد عزز اءطبخاصة باألميزانيات نفيذ تأن يبدو • 

ن حيث إ، األمانيفي الجنيسة األدوية سوق 

من نسبة مئوية كالجنيسة لألدوية الوصفات الفعلية 

من قد ازدادت  الجنيسةالوصفات المحتملة لألدوية 

 .2663في عام  %75إلى  8992في عام  96%

 حمالت تستهدف واصفي األدوية
لألطباء في المملكة المتحدة  -ات معلوم إن تقديم• 

فيه األطباء حقق أن ييمكن تبين ما  -سبانيا إو

أدوية وصف من وفورات في التكاليف يقلل 

 أكثر من خطط الحوافز المعقدة. ئلمنشا
تصف معظم المستشفيات في الواليات المتحدة • 

من قبل الموظفين ذلك وقد تم قبول أدوية جنيسة، 

المنتجات ستكون ذات نوعية هذه بأن وثقوا الذين 

 جيدة.
االتحاد السوفياتي  بلدانمثل  - لدان أخرىفي ب• 

سلبية الجنيسة األدوية عن تصورات ال - السابق

 إلى حد كبير.

سم االم استخدعلى ا األدوية واصفي تدريب

 المسجل الملكيةغير الدولي 
سون في أن طالب الطب  تدَّعي المراجعة•  ي درَّ

الدولي سم اال يصفوا األدوية بحسبأن  كلية الطب

سم اال بحسب وصف، وأن الغير المسجل الملكية

شائع حتى بالنسبة  غير المسجل الملكيةالدولي 

 2664في عام وذات العالمات التجارية.  للمواد

الطبية في مواد الوصفات  من جميع %42.9 كانت

الدولي سم اال موصوفة بحسب المملكة المتحدة

 .غير المسجل الملكية

 عوامل أخرى
 مننصف الجدت دراسة من اليونان أن نحو وَ • 

يعتقدون أن  أحد المسوحاتشملهم أطباء  8268

وسالمة وفعالية األدوية الجنيسة كانت ذات جودة 

وصف ب منهم %76.4، وأفاد عالية أو عالية جدا  

 (.28( )2669وآخرون،  تسيانتوج المنشئ )منتَ 
من جمهورية كوريا تأثير استعادية دراسة قيَّمت • 

 دوردور وصف األدوية عن فصل إحدى سياسات 

استخدام األدوية الجنيسة، ووجدت أن  صرفها على

 اد.دزقد ااستخدام منتجات المنشئ 
 االستنتاجات العامة

األدلة عن أثر سياسات وصف األدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي البلدان ذات الدخل هناك القليل من • 

 المرتفع هناك بعض األدلة على أن سياسات وصف األدوية قد زادت من استخدام األدوية الجنيسة، لكن األدلة محدودة.
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 الجنيسة األدوية  إلقبال علىلتعزيز ا طلبجانب الات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: (ES5.1G)الجدول الفرعي 

 عبر سياسات صرف األدوية

هذه  /خياراتهدافأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

األدوية  صرفزيادة 

أو زيادة  الجنيسة

 :بيعها
 اإلحالل• 

 الصيدليات عويضت• 

هوامش المناورة في • 

صرف رسوم /أو الربح و

 األدوية

 إحالل األدوية الجنيسة
في غانا األدوية الجنيسة إلحالل سياسات توجد • 

 بلدان أخرى.في وأوغندا وجنوب أفريقيا و
الطبية  اتمخططوردت في أحد البيانات تشير • 

التأمين في أن إجمالي سوق إلى في جنوب أفريقيا 

معدل أن و فردا ،ماليين  4و 7كان بين  2669عام 

للمواد مئوية النسبة الأو  -دوية الجنيسة استخدام األ

ارتفعت من  طفي المخطالمزعومة  -الجنيسة 

 2664 عام في %84.7إلى  2667في عام  84.8%

)بيستر وبادنهورست،  2669في عام  %84.4و

2686( )87.) 
 عام بيانات من منظمة الصحة العالميةتشير • 

 األدوية الجنيسة معدل صرفإجمالي  إلى أن 8997

ندونيسيا. إمن الوصفات الطبية في  %85 يقدَّر بـ

 هذه البيانات قد ال تمثل الوضع الحالي.لكن 
 -األدوية  أن إحالل هذه السياساتراجعة مذكر ت• 

مة كان مقتصرا  على قائ – في أمريكا الالتينية

العالجي،  هاثبت تكافؤأ  معينة من األدوية التي 

األدوية اإلقبال على ير تعزيز وبالتالي فإن تأث

أ ذن الجنيسة يعتمد على عدد المنتجات التي 

 .بإحاللها
 

 هابيععلى صرف األدوية أو  تي تؤثرالعوامل ال
إلى الصيادلة  نظرة لمؤلفات عنأظهرت مراجعة • 

 -ون سترشدكانوا يالصيادلة  أناألدوية الجنيسة 

مثل  - االعتبارات االقتصاديةب -إلى حد كبير 

منشئ ج المقابل منتَ  المنتَج الجنيسهامش الربح بين 

والمخاطر  الجنيس،ج للمنتَ  المتصورة الجودةو -

 للدواءفئة العالجية تبعا   لل لالستبدال المتصورة

أقل  الضيق مؤشر العالجيالمنتجات ذات ال)

المتعلقة بالعمالء والعوامل  ،(ستبدالعرضة لال

 ل الجيد مع الطبيب)التواص )الزبائن( وباألطباء

كانت الدراسات المشمولة في و(. سهَّل االستبدال

من الواليات المتحدة  -إلى حد كبير  -هذه المراجعة 

وجود تمثيل لبلد واحد من البلدان األمريكية، مع 

ماليزيا هو  –المنخفضة والمتوسطة الدخل 

 .(87( )2664 ،الجدادي والهسالي)
 86المسح شملت ب جدت دراسة من غرب ماليزياوَ • 

األدوية أن المحرك الرئيسي إلحالل  يا  صيدل

من قبل الصيادلة  المرتفعكان هامش الربح  الجنيسة

 (.87( )2686)دين بابار وآخرون، 
دراسة من جمهورية تنزانيا المتحدة نسبة قيَّمت • 

جميع المنتجات  من أصلاألدوية الجنيسة التي تباع 

 ،ألدويةل ا  مخزن 88خاصة و ةصيدلي 39في 

جنيسة كانت من جميع األدوية  %88جدت أن وَ ف

( 2667تجارية )نسيمبا وآخرون،  اتدون عالمب

(87. ) 

 األدوية الجنيسة إحالل
 ي منع إحالل األدوية الجنيسة في المملكة المتحدة• 

 إال في حاالت الطوارئ أو تحت رقابة صارمة

 اإلحالل في إيطاليا وفرنساوالمستشفى. في 

في عام  ا  إلزامي جعلت اإلحاللمحدود، وألمانيا 

2668. 
األدوية الجنيسة إلحالل السويد سياسة  وضعت• 

حجم لتحليل وأظهر . 2662إلزامي في عام  بشكل

 ستبدلةالموغير المستبدلة المبيعات من المنتجات 

 المستبدلة قد ازدادأن حجم المبيعات من المنتجات 

 (.83( )2664)أندرسون وآخرون، 
وسبع شركات  ةشركة منشئ 89 مسح لـ جدوَ • 

جات المنشئ قد منتَ  منتجي في فنلندا أنجنيسة 

بإحالل األدوية  البدءبعد  امش الربحوه واخفض

 (.82( )2669وآخرون،  تيمونين) الجنيسة
دراسة أسترالية )مكمانوس وآخرون،  أظهرت •

( أن صرف فلوكستين ورانيتيدين 27( )2668

سياسة البدء بزيادة كبيرة بعد قد ازداد  الجنيسين

 .االستبدال
 
 تنازليةالهوامش ال
ف•  امش وهالنماذج  مراجعة السياسات تعرِّ

لسعر  وفقا   ،لهوامشبأنها داالت على ا التنازلية

سعر لسعر تسليم المصنع، أو أو ل، الجمهور

الذي تكون هو  التنازليةذج انمالأبسط وسيط. الو

شريحة على مدى  مئوية نسبةثابتة كالهوامش فيه 

 .يةعرعند كل شريحة سنخفض ت، وةمعينسعرية 
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أن احتمال الحصول إلى بريد التشير بحوث في • 

مرافق في أحد  موعدة بعد جنيسأحد األدوية العلى 

بعد  ما هو عليهة العامة كان أعلى بكثير مالصح

( 2663موعد مع مزود خاص )مايغا وآخرون، 

(87.) 
ن جدت دراسة في الفلبين أن المرضى الذيوَ • 

أطباء القطاع بصالت لها صيدليات  يتعاملون مع

أولئك الذين من  لى األدوية أكثرينفقون عالعام 

 بهم بمقدارصيدليات غير مرتبطة يتعاملون مع 

الجنيسة يمكن أن التحول إلى األدوية وأن  %،89.3

 ممن نفقاته %54صل إلى ما يلمرضى وفر لي

 (.88) 2669)جيمس وآخرون، 
يسك، لفي سيراليون )بالمر و أقدمجدت دراسة وَ • 

أكثر جنيسة أدوية صرفوا  الصيادلة( أن 87( )8997

 تعاملوا أكثرمع(، و%85مقابل  %59من األطباء )

لقد كان مؤلفو الورقة  وقالقائمة األدوية األساسية. 

بالمندوبين  أقل تأثرا   ألن الصيادلة كانوا ذلك

ة في مرافق الدولة التي خبروا أكثر ، وكانينالطبي

 –في الغالب  - فيها وتباعاألدوية  تصرف كانت

 .أدوية جنيسةك

 تباينالتقليل من 

 المعلومات:
 حمالت تثقيفية• 

ربما بسبب عدم وجود أدلة في هذا لم تقدم أية أدلة، 

 المجال.

 

 االستنتاجات العامة

تتناول إحالل األدوية الجنيسة.  -عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل المرتفع  -معظم األدلة المتوفرة • 

 وهناك بعض الدالئل على أن إحالل األدوية الجنيسة قد زاد من استخدامها.
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 الجنيسة عبر استهالكها األدوية  إلقبال علىلتعزيز ا طلبجانب الات المتعلقة بالسياسبين خيارات ال: (ES5.1H)الجدول الفرعي 

 ضى/المرينالمستهلكل ب  من قِ 

هذه  /خياراتهدافأ

 السياسة
 البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

زيادة استهالك 

 األدوية الجنيسة:
التواصل بين • 

مقدمي الرعاية 

 الصحية والمستهلكين
لتوعية  حمالت• 

 جمهورال
قيود على فرض • 

مجانية العينات ال

 منتجات المنشئل
 الدعايةحظر • 

منتجات ل ةالمباشر

 أو الحد منها المنشئ
عن  معلومات• 

سعار في متناول األ

 المستهلكين

 األدوية الجنيسة وسم
في البرازيل )بيرتولدي وآخرون،  أجري مسح• 

معرفة األدوية الجنيسة  قيَّم( 88( )2665

المدن إحدى في  البالغينمن قبل  هاواستخدام

كانت نسبة استخدام األدوية فالبرازيلية الجنوبية. 

أن  واعرف %49.6 أن في حينو. %3.9الجنيسة 

أن  اعرفو %76.6تكلف أقل والجنيسة األدوية 

 فإندوية ذات األسماء التجارية، لألمماثلة جودتها 

خصائص التعبئة عرفوا بعض فقط  57.6%

غيرها ن الجنيسة عوالتغليف التي تميز األدوية 

الدواء ، فإن عندما استخدمت الصورواألدوية. من 

تجارية وعالمته العالمة تجارية )الذي يحمل اسم 

على أنه  – خطأ   -صنف ( الجنيسالسم لمشابهة 

ومن . شخاصمن األ %84.6من قبل  دواء جنيس

اشتروا أدوية في فترة  شخاص الذينبين األ

% بأنهم 84.9، أفاد يوما   85 التي بلغتالدراسة 

 مؤلفين أشاروا إلى أن، لكن الاشتروا دواء جنيسا  

السكان في  ألن ،هذه النتيجة ينبغي أن تفسر بحذر

في التمييز بين األدوية  ونكثير من األحيان يفشل

 األدوية.غيرها من الجنيسة و
 

 نستهلكيمتغيير سلوك الؤثر في تي تالعوامل ال
جنوب أفريقيا )باتل وآخرون، في دراسة قيَّمت • 

 ا  مستهلك 73 حملهاتصورات التي ال( 777( )2686

األدوية عن  في منطقتين مختلفتين من البالد

 ونفعرِّ وجدت الدراسة أن المستهلكين ي  فالجنيسة. 

 وكاناضهم. تأثير األدوية على أعر بأنهاجودة' ال'

 تكلفةبال - أساسا   -متأثرا  لرعاية لاختيار المستهلك 

الهتمام الفردي. نتائج هذه واالختيار وبتلقي ا

لصغر حجم  الدراسة يجب أن تفسر بحذر، نظرا  

 .العينة نسبيا  
في ماليزيا أن مستهلكا   3997مسح شمل جد وَ • 

أن المنتجات الجنيسة تسبب  اعتقدوا منهم 32%

أن المنتجات  اعرفو %98و أكثرجانبية  ا  آثار

الجنيسة كانت أقل تكلفة من منتجات المنشئ 

 (.777( )2664وآخرون،  جداديلأ)

أن تالميذ المدارس إلى  مراجعة السياساتشير ت• 

تغيير فعال في تحسين  عوامل وايمكن أن يكون

تأثير  ذلك إلى وقد استندألدوية. لاستخدام المجتمع 

لمضادات ااستخدام التي تتناول البرامج المدرسية 

 مالئم.غير بشكل الحيوية 
 
 

 الجنيسةاألدوية الترويج لزيادة استخدام  حمالت
حمالت ترويج في بلجيكا ب القيام على الرغم من• 

فإنه وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، 

 كن هناك أي تقييم رسمي ألثر هذه الحمالت.يلم 
متحدة األمريكية، خلصت دراسة في الواليات ال• 

استهالك  بخصوصعن أثر تثقيف المستهلكين 

تلقي  إلى أنأدوية جنيسة منخفضة التكلفة 

عن األدوية  - بشكل منتظم -معلومات بالبريد 

زيد من معدل يلتكاليف يمكن أن ل الجنيسة الموفرة

( 2669وآخرون،  سيدجو) األدوية الجنيسةإحالل 

(777.) 
 

عن طريق مقدمي الجنيسة األدوية  التواصل بشأن

 الخدمات الصحية
)دويل  8995دراسة أجريت عام َوجدت • 

=  عمن المرضى ) %26( أن 777وآخرون( )

 منللغاية"  ؤونأنهم "مستان أفادوا بالذي (897

فعلوا ذلك بسبب طبيعة  الجنيسة قدأدويتهم 

التغيير في الدواء  ال بسببالتي تلقوها  صلاوتال

نفسه. كانت هذه دراسة صغيرة في ممارسة عامة 

، عاما   85في المملكة المتحدة منذ أكثر من  ةواحد

 تفسر بحذر.أن النتائج يجب لذا فإن و
 ثقيفتإلى أن في إسبانيا  يشير بحث أجري• 

ناجح في زيادة قبول المرضى  ى أمرمرضال

ة )فاليس األدوي عن هذهألدوية الجنيسة ورضاهم ل

 (.777( )2662وآخرون، 
 

 نستهلكيمؤثر في تغيير سلوك التي تالعوامل ال
من  تجاريا   نينمؤمَّ  ا  بالغ 8687مسح شمل  جدوَ • 

األدوية في الواليات  اء فوائدمدرأحد كبار ل بَ ق  

عتقدون أن كانوا يفقط  %36المتحدة األمريكية أن 

األدوية ذات العالمات التجارية أكثر فعالية من 

لوا منهم  %93فإن األدوية الجنيسة. ومع ذلك،  فضَّ

 أدوية المنشئ. واناولأن يت
يِّنوا ا  مريض 466 مسح شمل جدوَ •  ل بَ ق   من ع 

ممارسين عامين في ثالث مناطق في ألمانيا أن 

األدوية  بشأن كوشكت لديهم كان % منهم37

منشئ أدوية اليسة ألنها كانت أرخص من الجن

 (.778( )2665)هيمل وآخرون، 
بدراسة  –كذلك  – السياساتستشهد مراجعة تو• 

 8994الواليات المتحدة األمريكية عام أجريت في 

أن إلى  المستطلَعينمن  %96أكثر من  هاأشار في

ذات دوية األة يوفعالدوية الجنيسة لها نفس أمان األ

الجودة، لكن أنها تكافئها في التجارية والعالمة 

أدوية  همأو صيدلي همطبيبمن  طلبوافقط  % منهم28

 وصفة طبية.استالم عند جنيسة 
 ة دراسة أجريت فيالسياسذكرت مراجعة هذه • 
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ضمان  قديمأشارت إلى أن ت، 8996عام نيوزيلندا 

يمثل المرضى لقبول األدوية الجنيسة من قبل 

 ىحدإهم تالذين شملمن األطباء  %59 إنفإشكالية. 

أفادوا بوجود  8996 امعفي نيوزيلندا المسوحات 

من  %44رتبط باستخدام األدوية الجنيسة. تمشاكل 

 بشأن ىالمرض التباسبسبب كانت هذه المشاكل 

( 8996وآخرون،  تيليارد) طعمالحجم والشكل وال

أكثر من  مضى عليهاهذه البيانات  وبما أن(. 777)

وذكرت مراجعة أهميتها محدودة. فإن  سنة 26

قد تحسن في العديد  ىوعي المرضأن  السياسات

اختراع األدوية المحمية ببراءات  ألنمن البلدان 

قةو  شكل أو لونذات كون تما  غالبا   األدوية المسوَّ

 .(773)(2666 ،تيديوسيو غاراتيني) فريد
 االستنتاجات العامة

 
إلى دراسات صغيرة أجريت منذ أكثر من عقد من الزمان. ولذا فإنه من الصعب  -أساسا   -لكنها تستند  ،تتوفر بعض األدلة• 

 استخالص استنتاجات قاطعة عن تأثير السياسات التي تستهدف المستهلكين/المرضى.
 

Source: Kaplan WA et al. Policy options for promoting the use of generic medicines in low- and middle-income 

countries – WHO/HAI review series on pharmaceutical pricing policies and interventions. Unpublished.(8) 

 

  

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=623&UserID=18795&AccessCode=899D82443BD949588B552B38453894D1&CitationSuffix=
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 ألدوية الجنيسةالمتعلقة باالسياسات  عنإضافية لمؤلفات : ملخص (ES5.2الجدول )

 النتائج الهدف التصميم المراجعة
Aaserud et al 

(2006)(1) 
مراجعة 
 منهجية

السياسات المعنية  تتأثيراتحديد 
المنتجات الصيدالنية تسعير ب

 استخدام األدوية،على  ئهاوشرا
 ،لصحيةواالستفادة من الرعاية ا

 والتكاليف. ،والنتائج الصحية

التسعير المرجعي ودراسة عن دراسات  86في المراجعة  تدرجأُ • 
 مؤشر.ذي اللتسعير عن اواحدة 

ن عسة في دراسة واحدة األدوية الجنيبتعلق تبيانات تم تقديم • 
إلى أن أسعار  تأشار (772)(2662بافكنيك ) التسعير المرجعي:

كان االنخفاض في  بينما، %88بمعدل  تانخفضالجنيسة األدوية 
 إضافية. %29العالمة التجارية األدوية ذات أسعار 

مؤشر )بريكي ذي التسعير الن الُمدرجة عة يدوحالدراسة ال
العالمة أسعار األدوية ذات (( أظهرت أن 778) 2663آخرون، و

لم و قد انخفضت على حد سواء.التجارية وأسعار األدوية الجنيسة 
العالمة التجارية ذا داللة ذات كن االنخفاض في أسعار األدوية ي

( أكثر من أسعار األدوية الجنيسة )نسبياً وقد انخفضت إحصائية. 
 على المدى الطويلار العالمة التجارية. وكانت اآلثذات األدوية 
% 6.4- مقابل %8.8-ن اآلثار على المدى القصير )م أكبر قليالً 
لألدوية  %8.6-مقابل  %5.3-ت العالمة التجارية؛ لألدوية ذا
 .الجنيسة(

Bardey et al 
(2010)(110) 

نموذج 
ديناميكي 
لقطاع 
اعات الصن

 الدوائية

لتسعير لتقييم األثر الطويل األجل 
منتجات  المرجعي على ابتكار

 والنفقات. الصحةعلى و صيدالنية

ثالثة العبين:  تضمتم بناء نموذج يقوم على لعبة ديناميكية • 
معايرة  تتمو. اً تنظيمي اً شركات األدوية، والمستهلكين، وكيان

 ا.من فرنس اتالستاتين نبيانات عبالنموذج 
على كثافة  التسعير المرجعي يؤثر سلباً  إلى أنيشير النموذج • 

جلب إلى السوق، تُ االبتكارات التي  ماطأن -كذلك  –ويعدل  ،البحث
 -د يولِّ  مرجعيالتسعير الكما أن االبتكارات الصغيرة.  مما يمنع
قل تقد  المخصومةنفقات الفي الصحة، في حين أن  اً تراجع -عادة 
 النموذج يقتصر تطبيقه على األدوية الجنيسة.زيد. هذا تأو 

Dylst & 
Simoens 

(2010) (111) 

مراجعة، 
 مسح

سياسات الحالية ال( تقييم 8) 
تسعير األدوية الجنيسة في مجال ل

 الرعاية اإلسعافية في أوروبا.
في  مراجعة مؤلفات بحثت( 2) 

 م التسعيرظُ نُ علقة بالسياسات المت
تنظم األسعار، التي نظم ال، والحر

فسة في وتمايز األسعار، والمنا
األسعار، وإجراءات الخصومات 

 المناقصة.و
 للجمعياتأجري مسح كما ( 3) 

األوروبية  الجمعيةاألعضاء في 
لتوثيق الوضع لألدوية الجنيسة 

لسياسات تسعير األدوية الحالي 
 الجنيسة في أوروبا.

تسعير األدوية الجنيسة في لوضع سياسات لد يوح أسلوبال يوجد • 
، األدوية الجنيسةتسعير لسياسات العدد من  طبيقتم تفقد أوروبا. 

 تأثير هذه السياسات. عناألدلة قلة على الرغم من 

King & 
Kanavos 

2002(112) 

مراجعة 
 سياسات

مطبقة في كندا  مراجعة سياسات
والدنمارك وألمانيا وهولندا 
والمملكة المتحدة والواليات 

 المتحدة األمريكية.
 

تحققت وفورات في البلدان التي تم استعراضها من خالل • 
الزيادات في حجم األدوية الجنيسة المستخدمة والفروق في األسعار 

 بين األدوية الجنيسة وأدوية المنشئ.
تنظيم تسويق  :جانب العرضسية المتعلقة بالرئيسياسات من ال• 

بعد انقضاء  مباشرةإلى السوق  هاسهل دخوليي ذالاألدوية الجنيسة 
نشئ، ودرجة تسعير منتجات المو المرجعي، التسعيرو ،البراءات

 الصيدالنية.المنتجات أسواق المنافسة السعرية في 
 وصفأنماط التأثير على  :جانب الطلبالمتعلقة بسياسات ال من• 

 .األدوية وصرفها وعلى المشاركة في الدفع
جراءات اإللتصبح جميع  شرط مسبقجودة األدوية الجنيسة • 

 مفعول.سارية الاألخرى 
 راعىتأن ف وتكيَّ يجب أن في البلدان المتقدمة  المطبقةالسياسات • 

الحصول على أقصى قدر من التأثير في  بغيةالظروف المحلية 
 البلدان االنتقالية.

Puig-Junoy 
(2010) (113) 

راجعة م
 مؤلفات

ر اسعاألوروبي ألتنظيم التقييم 
منافسة ال اعتماداً علىاألدوية 

دمت المراجعة. وقُ هذه دراسة في  55درج ما مجموعه أُ لقد • 
 تحليالت. جر  لم تُ و ،فية فقطيوصالتنتائج ال

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=576&UserID=18795&AccessCode=34DC069AEC514F8798A4F8B148E32A02&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=577&UserID=18795&AccessCode=83A618BF0AE6492D9537B75F9AD1CD4C&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=578&UserID=18795&AccessCode=267BE754F6294688AEBCC1164A7F72C4&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=579&UserID=18795&AccessCode=44C2C34BD7B94BF59487DAAA89BAB7D2&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=580&UserID=18795&AccessCode=E039D58C1E874B4D91F23C63C3F5D9F4&CitationSuffix=
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. التركيز ية لألدوية الجنيسةسعرال
 لسقف أسعارمباشر التنظيم العلى 

م ظِّ نم تظُ نُ  طبيقاألدوية الجنيسة وت
من وذلك  التكاليف، معدل سداد

ليات اآلخالل التسعير المرجعي و
 .على وجه الخصوص ةبهاشمال

ضبط ر يؤدي إلى اسعألسقف اأن تنظيم إلى ة وفرتشير األدلة المت• 
عند يحدث  مماعلى مستوى أعلى  األدوية الجنيسةأسعار  مستوى

 هذا التنظيم. عدم وجود
جميع لفي سعر المستهلك  سبب انخفاضاً ت المرجعيم التسعير ظُ نُ • 
 ضاخفاختالف االنالخاضعة للنظام، مع منتجات الصيدالنية ال

وقد ُوجد أن االنخفاض في البلدان والفترات الزمنية. باختالف 
 ألدويةاالنخفاض في أسعار ا منتجات المنشئ أكبر منأسعار 
 .الجنيسة

م ل•  ستخدم نظام لصيدليات في بلد يالنسبة المئوية للخصم الذي يقدَّ
إيجابياً وإلى  –مرجعي ترتبط نب التسعير الاإلى ج راسعسقف األ
 في السوق. ةالمنافساألدوية الجنيسة عدد ب -حد كبير 

Puig-Junoy & 
Moreno-

Torres (2010) 
(114) 

تحليل 
توصيفي 

التجاه أسعار 
مع المستهلك 
قبل الزمن 

وبعد تطبيق 
التسعير 

المرجعي في 
 إسبانيا

المنافسة على سعر تقييم تأثير 
السعر متوسط على المستهلك و

 ه النظام الصحي الوطنيدفعذي يال
في مرجعي الالتسعير  ظلفي 

 .لألدوية الجنيسة سوق اإلسبانيةال

 الدواءسعر ر مستهلك أقل من سعب أحد األدوية الجنيسةدخول • 
 ال يسبب تخفيضاً  ولالدواء الجنيس األسم التجاري أو ذي اال
للدواء أو ذي العالمة التجارية لدواء لر المستهلك عسفي  طوعياً 

 ، سواء قبل أو بعد تطبيق التسعير المرجعي .الجنيس األول
األدوية  أسعارر مستهلك أقل من سعب أحد األدوية الجنيسةدخول • 

ر السعفي متوسط  اً طفيف اً انخفاض - دائماً  -يسبب  الموجودة سابقاً 
السعر . ومع ذلك، فإن متوسط ذي يدفعه النظام الصحي الوطنيال
 أعلى من أدنى - دائماً  –هو  ذي يدفعه النظام الصحي الوطنيال

التسعير بالقيمة النسبية في ظل فارق أكبر كون ال، مع األسعار
 المرجعي.

يؤدي سباني ن نظام التسعير المرجعي اإلإلى أ مؤلفونخلص ال• 
شركات بين تهلك في سعر المسمن المنافسة السعرية  القليل جداً إلى 
ألسعار على التدابير اخفض مع اقتصار ، ألدوية الجنيسةا

 التنظيمية.
Simoens et 

al(2005) 
(115) 

مراجعة 
توصيفية 
للسياسة 
الدوائية 

بخصوص 
األدوية 

الجنيسة في 
 بلجيكا

مناقشة السياسة الدوائية البلجيكية 
وتحليل الجنيسة بخصوص األدوية 

سوق بها  تتطورالتي كيفية ال
الشروع في بعد  ةالبلجيكيدوية األ
مرجعي في عام الالتسعير  ةخط

5115. 

األدوية  تمت حيازتها بواسطةالسوق التي  ةادت حصدزلقد ا• 
التسعير المرجعي. كان متوسط  تطبيقيكا بعد الجنيسة في بلج
 عام ينايركانون الثاني/خالل الفترة من  %5.11حصة السوق 

في  %5.55ارتفع إلى ، ف5115عام  يونيوحزيران/إلى  5998
 عامر ديسمبكانون األول/ إلى 5168 عام يوليوتموز/من الفترة 
2663. 

وفورات قدرها تحقيق مع إدخال نظام التسعير المرجعي  ت رافق• 
من  ندافعيالل ب  الصيدالنية من ق  على المنتجات من اإلنفاق  8.4%
 .5115في عام  %5.5و 5115ثالث في عام  فريق
الدور  مراعاةأن السياسة الحالية فشلت في  مؤلفون إلىشير الي• 

ه في تحفيز استخدام األدوية ولعبأن يألطباء والصيادلة يمكن لالذي 
الجنيسة. وهم يتوقعون أن التنمية المستقبلية لسوق األدوية الجنيسة 

األدوية على وصف حوافز لألطباء  إيجادالبلجيكي قد يتوقف على 
 .على صرفهالصيادلة لو الجنيسة

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=581&UserID=18795&AccessCode=035500431D9C428F9256BFCFCB5C4436&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=582&UserID=18795&AccessCode=6523902ABA0447D1A7626DA55E218CF9&CitationSuffix=
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 الجنيسةاألدوية المتعلقة بالتي تحول دون تنفيذ السياسات  العوائق: (ES5.3الجدول )

 أهميته بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل العائق

 العوائق المتعلقة بجانب العرض

 انعدام الشفافية في أسعار األدوية الجنيسة

 هاوتوافر
 

المنظمة الدولية منظمة الصحة العالمية/قواعد بيانات تسعير تغير الوضع بسبب  لقد

 وانينغاألسعار )عن إلبالغ العالمية للية اآلمثل  -وغيرها   HAIللعمل الصحي

فالعديد من البلدان من الشفافية في األسعار.  ا  مزيد مما حقق –( 32) (2669وآخرون، 

يبدو أن لكن ن، نشر أسعار األدوية للمستهلكي تشجع على المنخفضة والمتوسطة الدخل

 .يةزال غير كافتالجهود ال  تلك

عن  الناجم   ،السوقإلى  في الدخولالتأخير 

ما بعد التسويق، المعنية بتقرير إجراءات ترخيص 

 التكاليفسداد حالة السعر و

كما . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ضعيفة في كثير من   يةدوسلطات تسجيل األ

 أو غير موجود. ضعيف –عموما   –التنظيم أن 

عن ربط  الناشئ ،السوقإلى دخول في الر يتأخال

 ترخيص التسويقببراءات االختراع 

 

أعضاء منظمة التجارة العالمية  لجميعبالنسبة متطلبات اتفاق تريبس تدخل حيز التنفيذ 

تطبق وستمنح براءات االختراع س ومن غير المعروف ما إذا كانت. 2689بحلول عام 

اشئة الرئيسية قد يكون مشكلة بالنسبة لألسواق الن ذلك لكنفي العديد من البلدان، 

عن طريق  االرتباطيتم التخلص من هذا ما لم الصين(  ،الهند ،تايالند ،)البرازيل

لكن تم التفاوض بشأنها في العديد من ، ليست إلزامية ‘رتباطاال‘التشريع. متطلبات 

تحصيل ‘ االرتباط‘هذا وليس من الضروري أن يكون مثل  اتفاقيات التجارة الحرة. 

 .حاصل

ألدوية )تغطية صالحية براءة االختراع لديمومة 

للمواد  ‘جديدةالستخدامات لال‘ختراع اال اتبراء

براءة اختراع المحمية بفي الدواء و الموجودة

إطالق ى بمطالب المرض تبديلأو (/ سابقة  

عدم وجود قيمة عالجية مع  منتجات جيل ثانٍ 

 .إضافية أو ضآلتها

لتجارة العالمية أعضاء منظمة ا لجميعبالنسبة  متطلبات اتفاق تريبس تدخل حيز التنفيذ

' التي المحاكاةبراءات اختراع ' ما إذا كانتالسؤال المطروح هو و .2689بحلول عام 

قد يكون  ، لكن ذلكق وتمنح في العديد من البلداننطاق االحتكار ستطبمديد تل صممت

 .الصين( ،الهند ،تايالند ،مشكلة بالنسبة لألسواق الناشئة الرئيسية )البرازيل

 

براءات اختراع ضعيفة أو غير  البحث عن

 -لجيل الثاني لصالحة، وخاصة براءات اختراع 

غابة براءات ‘من  والتي قد تشكل جزءا  

أو تستخدم لمنع دخول األدوية الجنيسة  ‘االختراع

 بطرق أخرى

رة العالمية لتجاأعضاء منظمة ا لجميعبالنسبة متطلبات اتفاق تريبس تدخل حيز التنفيذ 

ق ختراع ستطباالبراءات  ما إذا كانتالسؤال المطروح هو و .2689بحلول عام 

قد يكون مشكلة بالنسبة لألسواق الناشئة  أم ال، لكن ذلك ستمنح في العديد من البلدانو

 .الصين( ،الهند ،تايالند ،الرئيسية )البرازيل

الذي و ،مستوى أرخص دواءبالتسعير المرجعي 

األدوية جدوى االقتصادية لمنتجي اليحول دون 

 الجنيسة

ذي التسعير ‘تأثير  عنأي بحث التعرف على تم لم ي ألنه، غير واضح

 هذه البلدان.مثل في الداخلية ‘ مرجعيةال

 طلبالعوائق المتعلقة بجانب ال

عدم وجود حوافز لألطباء على وصف األدوية • 

 الجنيسة
 
صرف عن المثبطات االقتصادية للصيدليات • 

 األدوية الجنيسة
 
طلب األدوية على محدودية الحوافز للمرضى • 

 الجنيسة.
 

مثل معارضة  ؛العوامل الثقافية والسياسية• 

وصف األدوية تهم في نون حرياألطباء الذين يثمِّ 

 وصف أدوية المنشئ القائمة علىوتقاليدهم 
 
جزء من نظام على أنها لم ينظر إلى الصيدليات • 

 الصحيةالرعاية 

 جانب الطلبالعوائق المتعلقة بالتدخالت الفعالة لمواجهة  بشأنث ونعم، ولكن البح

دعم وجود بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ت نوعية أخرى منوأدلة . هناك مسح قليلة

أدوية  واطلبكي يلمرضى لمحدودة الحوافز بالفيما يتعلق  خصوصا  ، عوائقهذه ال

عن األطباء والصيادلة  تثبيطتعمل على التي ياسية القوى الثقافية والسبوجنيسة، 

 .هاوصرفاألدوية الجنيسة وصف 
 
 
 

Source: Kaplan WA et al. Policy options for promoting the use of generic medicines in low- and middle-income 

countries – WHO/HAI review series on pharmaceutical pricing policies and interventions. Unpublished.(8) 

 

 استخدام تقييم التكنولوجيا الصحية - 6رفق ي: ملخص األدلة المُ  12.9
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ألغراض  تقديميةوتعديالت نصية ، مع 5155 من عام أكتوبرتشرين األول/ت في ملخص األدلة التي أعدَّ  ق يعيدرفهذا الممالحظة: 

 النشر.تتعلق ب

التقييم " أنهف تقييم التكنولوجيا الصحية بعرِّ ت  INAHTA تقييم التكنولوجيا الصحيةالمعنية بوكاالت لالشبكة الدولية ل الموضوع:

المقصودة لهذه مباشرة العواقب ال يتناولقد و. هاأو تأثيراتو/ هاآثار/أو و تكنولوجيا الرعاية الصحية خصائصالمنهجي ل

لسياسات المتعلقة توعية صانعي االغرض الرئيسي منه وغير المباشرة غير مقصودة.  هاعواقبإضافة إلى لتكنولوجيات ا

باستخدام أطر  ،نولوجيا الصحية من قبل مجموعات متعددة التخصصاتتقييم التك ىبالتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية. ويجر

شمل ي بالمنتجات الصيدالنيةتقييم التكنولوجيا الصحية فيما يتعلق وإن " .وسائلالمن مجموعة متنوعة من  مستفيدة  ، تحليلية واضحة

 .سياسات التسعيربتحديد األسعار أو بصلة التقييمات ذات ال

 المتوفرة األدلة عن عامة لمحة 1.12.9

 نمط األدلة

 ،(9)(5155)بيالي   HAIالصحيالمنظمة الدولية للعمل منظمة الصحة العالمية/للسياسات من قبل منشورة الغير المراجعة  .5

ستخدام فعالية الدراسات التي أبلغت عن ا مراجعة ما كتب منشمل تو ،االقتصاد الدوائيعلم لمحة عامة عن  تقدمي توال

رضت دراسات ع  كما في تخصيص الموارد.  علم االقتصاد الدوائيدور عن و العقاقيرستخدم في اختيار يالتكلفة كمعيار 

المنظمة الدولية للعمل الصحي منظمة الصحة العالمية/ وبما أن مراجعةستراليا. أنيوزيلندا و للنظم المطبقة في تحاال

فقد تم استخدام كال  ‘يةتقييم التكنولوجيا الصح‘من مصطلح  بدال  ‘ علم االقتصاد الدوائي‘مصطلح  للسياسات استخَدمت

 في هذا الملخص. المصطلحين

التسعير ذي المرجعية مقارنة بين جلب تم كما صلة. ات مراجعات ذثماني  في المؤلفاتعملية بحث إضافية  َجلبت .5

ء من مراجعة منظمة ، نشرت بعد أن تم االنتها(116)( 5155وتقييم التكنولوجيا الصحية )دروموند وآخرون، الداخلية 

 .يلخص هذه الورقات ES6.1. والجدول للسياسات المنظمة الدولية للعمل الصحيالصحة العالمية/

علم ) PharmacoEconomics فارماكو إيكونوميكسنشرت مجلة  5119 من عام نوفمبرشهر تشرين الثاني/ في .3

سياسة الرعاية الصحية في المتعلقة بقرارات الالتخاذ  ةفلالتكليل فعالية اتناول استخدام تحي ا  خاص عددا   (االقتصاد الدوائي

 البلدان النامية.ب تتعلقأخرى مؤلفات نب ا، إلى جالمقاالتلخص هذه ي ES6.2البلدان النامية. والجدول 

 جودة األدلة

ومراجعات ستند إلى مراجعات منهجية، تفية، يوصذات طبيعة تية حيم التكنولوجيا الصياستخدام تقباألدلة المتعلقة ، عموما  

عدد من المراجعات المنهجية لمختلف جوانب تقييم التكنولوجيا  وعلى الرغم من وجودرأي. ، ومقاالت مسوحاتأخرى، ولمؤلفات 

التقييم عمليات ا تعميم نهم مشتركة؛مواضيع  وهناك مراجعات عديدة تثيرمقارنة. مراجعات  توليس ةفييوصتكلها إال أنها الصحية، 

البيانات المحلية، وعدم  نقصاالفتقار إلى المعرفة التقنية، و :التقييم االقتصادي )مثلالقيام به عند التي تواجَ  والعوائق ،االقتصادي

 (.دالئل إرشاديةوجود 

 المرجعية الداخلية تسعير ذيم مقارنة بين اليقدِّ  - (116)(5155ليس مراجعة منهجية )دروموند وآخرون،  - منشور واحدهناك 

ألمانيا وهولندا  ؛ هيفي أربعة بلدانتكاليفها لعقاقير المبتكرة وحالة سداد لالسعر المبدئي  من حيث جيا الصحيةتقييم التكنولوو

معهد الو دا،في كنمراجعة العقاقير الشائعة من  استعادية مأخوذةفي آخر لبيانات يوصتحليل هناك توالسويد والمملكة المتحدة. و

 خدمالتي ت ستكيفية ال ، وصفَ في أستراليا دويةفوائد األالمعنية باللجنة االستشارية ولمتحدة، في المملكة ا السريري فوقالوطني للت

د القضايا حدَّ ، وسلطات القضائية وفيما بينهاداخل الالتكاليف قرارات تغطية اتخاذ في  فعالية التكلفةوأدلة األدلة السريرية  فيها

 .(117)( 5119في عملية التغطية المبنية على األدلة )كليمنت وآخرون،  ائعةشال

فعالية السريرية، الشكوك الكبيرة التي تحيط بالتغطية كانت القرارات رئيسية في اتخاذ إحدى القضايا التحليل أن تبين من ال

. التحقق من صحتها لم يتم بديلةة نهاياتخاذ نقاط غير مالئمة، أو  اتنمقارَ استخدام  وأتصميم الدراسة، قصور ن والتي تنجم عادة ع

، والقدرة على االنخراط في تعمليات الوكاالوالسياق، بتتأثر  ةإلى أن نتائج عملية التقييم في بلدان مختلف المؤلفونوخلص 

 األسعار، وربما االختالفات في القيم االجتماعية. على التفاوض

 

 النتائج
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خرى في األدلة التي تم تحديدها، باستثناء األ المقدرةالنتائج على و دويةالتكنولوجيا الصحية على أسعار األتأثير تقييم  قدَّملم ي

 .(116)(5155دروموند وآخرون )قدمها التي  الورقة

 االستنتاجات/النتواتج

 انظر ما يلي. - البلدان ذات الدخل المرتفع –األدلة المقارنة  • 

 .ةغير متوفر – البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل – المقارنةاألدلة  • 

 انظر ما يلي. – البلدان ذات الدخل المرتفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ – التوصيفيةاألدلة  • 

 البلدان ذات الدخل المرتفع –األدلة المقارنة  2.12.9

 من حيثالمرجعية الداخلية وتقييم التكنولوجيا الصحية ذي استخدام التسعير بين  (116)(5155دروموند وآخرون )قارن 

وقد درست ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.  ؛ هيفي أربعة بلدانتكاليفها لعقاقير المبتكرة وحالة سداد لالسعر المبدئي 

تقدم وفصام. الالروماتويدي ووالسكري والتهاب المفاصل  فرط شحميات الدم –األمراض من ربعة مجاالت أل عقاقيرالمقارنة 

 الستنتاجات التالية.ان والمؤلفواستخلص . تكاليفهاوحالة سداد التي تمت دراستها ورقة تكلفة األدوية ال

 .ال يمكن تحديد نمط واضح لتأثير تقييم التكنولوجيا الصحية على األسعار 

  مجموعة معينة.فئة أو  ضمن عقاقيركبيرة في أسعار  فوارق في حال وجودأثر التسعير المرجعي كبير فقط 

  يكون له تأثير أن مرجعي التسعير لليمكن مجموعة من مجموعات المجاالت المرضية جنيسا   ية فيدوأحد األعندما يصبح

لكن  ،إلى مستوى السعر المرجعي مجموعةفي الالموجودة  عقاقيرأسعار جميع الأن تنخفض  -عادة  -المرء  ويتوقعكبير. 

 في حالةوقد أدى ذلك سعرها األصلي. على حافظت الشركات المصنعة  -العقاقير التي تمت دراستها  في فئات -

 بتقديم رالحفاظ على السعتم  نسوليناإل مضاهئاتفي حالة و ،المدفوعات ى فيالمرضمشاركة إلى زيادة  تورفاستاتيناأل

 .حكومي دعم

  في حال عدم  - تعيين هذا المستوى يةكيف لكن بالنسبة للمجموعة،التعويض تعيين مستوى حول  مرجعيالتسعير اليتمحور

للتعويض أن يمكن حيث ، فاألمر على نقيض ذلك تقييم التكنولوجيا الصحية أما مع. ليست واضحة -دواء جنيس وجود 

ر شيويلمرضى. من ابعض المجموعات الفرعية  قصورا  على استطبابات معينة للعقار أو علىأو م ا  كون مشروطي

ح اسممع الاالبتكار،  تكافئتقييم التكنولوجيا الصحية يحتمل أن تكون  ي تلي عملياتإلى أن التوصيات التالمؤلفون 

 القيمة مقابل المال. بمراعاة

  لحصول على قيمة مقابل المال من لر المرجعي وحده ال يمثل سياسة قابلة للتطبيق يعتسأن الإلى المؤلفون يشير

لقيمة لاالبتكار وعلى لمكافأة ل أفضل بكثير، نظرا   ا  نهجيمثل تقييم التكنولوجيا الصحية  وأنية، المستحضرات الصيدالن

مقابل المال من العقاقير للحصول على القيمة  األساسيةسياسة فيها ال تستند ة،سياسة مزدوجوربما تظهر مقابل المال. 

 .مرجعي أو نهج آخرالتسعير ال هادعمويلى تقييم التكنولوجيا الصحية، إ الجديدة

 للسياساتمراجعة منظمة الصحة العالمية/المنظمة الدولية للعمل الصحي  –األدلة التوصيفية  3.12.9

علم االقتصاد مصطلح 'استخدمت  المنظمة الدولية للعمل الصحيمنظمة الصحة العالمية/هذه التي قامت بها لسياسة امراجعة إن 

 وقد قدمت مراجعة السياساتأدناه. الوارد في الملخص  ولالمصطلح األ ماستخدولذا تم امن تقييم التكنولوجيا الصحية،  ' بدال  الدوائي

إضافة ( عقار ما، تقييم تكاليف عقار ما)تقييم فوائد  الدوائي دراسة االقتصاد عناصرمن حيث  علم االقتصاد الدوائيلمحة عامة عن 

 .الَمرافقف يلاتكو، التكلفةوفعالية  ،التكلفةمنافع ، التكلفةتقليل  -األربعة االقتصادية  نواع التحليالتألريف اتع إلى

كمعيار  التكلفةفعالية الدراسات التي أبلغت عن  التعرف علىهدف إلى ي ا  في المؤلفاتبحث السياسات تضمنت مراجعةوقد 

لمصطلحات المستخدمة في التحليالت امعرفة وفهم عن و ،المواردقتصاد الدوائي في تخصيص دور علم االوعن  عقاقير،الختيار ال

لكنها ، التي تم العثور عليهاذات الصلة قاالت حيث عدد الممن  مؤلفاتلنتائج البحث في ال ولم تقدم المراجعة ملخصا  االقتصادية. 

 شخصي من بلدان متقدمة.الأي رللومقاالت  اتمسوحتهيمن عليها  عقاقيراختيار ال نالمنشورة ع مؤلفاتأن ال تشير إلى

 

، األدوية لواصفيحوافز  اتخططمم سبع دراسات تقيِّ و عقاقير؛معايير اختيار ال متقيِّ خمس دراسات  مراجعة السياساتلخص وت

تطبيق علم  عنلتحديد تخصيص الموارد؛ وسبع دراسات  إحراز الدرجات، ونظم نستهلكيم، ومشاركة الاتوتخصيص الميزاني

 االقتصاد الدوائي في مختلف البيئات والمشاكل المرتبطة باستخدامه. وقد تم التوصل إلى االستنتاجات التالية.
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 قضايا رئيسية في اختيار  ال تزالوالتكلفة  المأمونية و النجاعةإلى أن  عقاقيرمعايير اختيار التشير المؤلفات المعنية ب

ه يبدو أن هأن -كذلك  –المراجعة ذكر وتهذه العوامل.  تبيينيتم  ولم ،عنها تقدَّم تقارير لمهناك عوامل أخرى عقاقير، لكن ال

 دور علم االقتصاد الدوائي في البلدان النامية. مؤلفات عنهناك  ليست

  عقاقيرلجنة اختيار اللبالنسبة  ةبوالصعبالغ  أمر العقاقيرتقنين. 

  لكن  ات،السياسوضع م االقتصادي الرسمي للمستحضرات الصيدالنية ألغراض التقيي ماطنبعض أم ستخدت البلدانالعديد من

 .لعلم االقتصاد الدوائيهناك منهجية موحدة  تليس

  مجموعة من المهارات.و كثيفة موارديتطلب  الدوائياالقتصاد تحليل 

 بلدا  من بلدان 55 لدى 5115في عام  أجري مستحضرات الصيدالنيةللتقييم االقتصادي لل مسحا   السياساتصف مراجعة ت

 نظم تقييم التكنولوجيا الصحية المستخدمة في أستراليا ونيوزيلندا.السياسات صف مراجعة كما ت. والتنمية منظمة التعاون االقتصادي

 االقتصاد الدوائيعلم لمحدودية تأثير  شير إلى أنه نظرا  تو ،تسلسل تدابير احتواء التكاليفلمناقشة  تتضمن مراجعة السياساتو

أو تخفيض  غاءمثل التسعير المرجعي، إل ؛األسعار ضبط، تدابير الجنيسة خرى )األدويةاأللتدخالت إلى ا نسبةعلى احتواء التكاليف 

كما تشير المراجعة إلى أن بنجاح. قد ن فِّذت التدخالت األخرى تكون فقط عندما  طبَّقينبغي أن يفإنه الضرائب والرسوم الجمركية( 

إنشاء نظام تنظيمي، وخبرة تقنية، وموارد مالية  وتشمل ؛علم االقتصاد الدوائي كبيرة اتسياسسياسة من الموارد الالزمة لتنفيذ 

 الوحدة.التي تقوم بها عمليات اللدعم 

ضفاء الطابع الرسمي على العملية. سيتطلب إدخال تشريع جديد إل علم االقتصاد الدوائيإلى أن استخدام المراجعة شير وت

أكثر  ا  نهجسيكون  السياسة على أساس طوعي لبضع سنوات قبل أن يتم تشريع الهيكل النهائي إدخال هذهأن  وتشير المراجعة إلى

القرارات  تقييم التحليل، ومعايير اتخاذبها يتم ية التي سكيفال -بوضوح  -التشريع المراجعة بوجوب أن يحدِّد وصي كما تواقعية. 

نتائج، ية التي ستعلن بها الكيفال، والتطبيق إعادة إلى االستئناف أو والطريق، هاوتشكيل استخدامها، وأدوار اللجانالتي يتعين 

 علم االقتصاد الدوائيوحدة  بنية، وبنية الدالئل اإلرشادية إضافية عنتعليقات  وتقدم المراجعةفرض لكل تطبيق. ت قدوالرسوم التي 

 .العالقات مع األطراف المعنية، وهاوتشغيل

 مراجعات منهجية –األدلة التوصيفية  4.12.9

أدناه. لم  ES6.1في الجدول مذكورة لمراجعات المنهجية لنتائج الرئيسية وال ونمطها والهدف منها،الدراسات المشمولة  عددإن 

)أنيس  علم االقتصاد الدوائيواحدة االمتثال والجودة المنهجية لدراسات مراجعة  تمقيَّ وقد مقارنة. مراجعات مراجعة كن أي من الت

ت مراجعتان عمليات مقيَّ و. دالئل اإلرشادية( لم تكن متوافقة مع ال%75وذكرت أن غالبية الطلبات ) (118) (5111وآخرون، 

، (559)( 5111في جمهورية كوريا )لي وآخرون،  عمليات التقييم االقتصادي تمواحدة قيَّ  - آسيويسياق في  التقييم االقتصادي

 عن ةالثالثو - (120)(5117وآخرون،  تيراوت انانونالتقييم االقتصادي للتكنولوجيا الصحية في تايالند ) مؤلفات تمقيَّ  ةوالثاني

( 5119وآخرون،  يوثاساموتسياق آسيوي )في  هاستخدامالتي تحول دون المحتملة التقييم االقتصادي والعوائق استخدامات 

ات المتعلقة القراراتخاذ في الصحية قتصادية االمعلومات الام مدى استخد في (122)( 5118ن )وليامز وآخرووقد بحث . (121)

تعميم التقييم إمكانية م تقيِّ  مراجعٍة سابقةتحديث ب (123)( 5115سون )اسون وماموقام الصحية في المملكة المتحدة.  ةالسياسب

 ،التعميم تتناول إمكانيةملت ثالث مراجعات منهجية ش (124)( 5115وآخرون ) أجراها سكولفركبيرة  االقتصادي، ومراجعةٍ 

لتحليل  ملخصا   (125)( 5119م نيومان وآخرون )قدَّ ونمذجة متعددة المستويات. ي استخدام تبحث ف تدراسات حاال إضافة إلى

 الماضية. 31 ـعلى مدى السنوات ال بالمستحضرات الصيدالنيةافق المتعلقة تكلفة المر

 البلدان النامية –األدلة التوصيفية  5.12.9

عدد من  إضافة إلىتقييمات اقتصادية  عنأمثلة  تشتمل علىهناك مؤلفات كثيرة عن تقييم التكنولوجيا الصحية في بلدان نامية، 

 PharmacoEconomicsفارماكو إيكونوميكس نشرت مجلة  5119 من عام نوفمبررين الثاني/تشفي ولرأي. مقاالت او اتالمناقش

بما  ،قتصاد الدوائي في الدول الناميةاالعلم افتتاحية العدد الخاص القضايا التي تواجه استخدام ناقشت الدول النامية". عددا  خاصا  ب"

 ،بيانات محليةعدم وجود هذه البلدان، وذلك بسبب ضعف البنية التحتية، و في مثلاقتصادية تقييمات في ذلك عدم القدرة على إجراء 

 .(126)باحثين مؤهلين االفتقار إلى و

 بيئاتفي بلدان متقدمة إلى  المجراة عمليات التقييم االقتصاديقلق رئيسي آخر هو صعوبة تعميم أو نقل نتائج هناك مصدر 

في البلدان  دوائيالقتصاد العلم اما إذا كان هناك دور لفيه ع نالاءستمقال رأي ي (127)( 5151نشر بابار وسكاهيل )وقد أخرى. 

أشار إلى أمثلة من آسيا والشرق األوسط، ووقدَّم استخدام وفهم علم االقتصاد الدوائي في البلدان النامية، ناقش هذه المقال والنامية. 
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 معينة منالوصفات في بلدان نامية  تطويروفوائد استخدام علم االقتصاد الدوائي في المتصورة الحاجة  يتناول ا  مفاهيمي ا  أن نموذج

 .ا  ديفمكون يشأنه أن 

فقط على  يركزفي البلدان النامية،  للمؤلفات المعنية بتقييم التكنولوجيا الصحيةلخص الوارد أدناه م ES6.2الجدول وفي 

 في هذه األماكن. تقييم التكنولوجيا الصحية على تطويراستخدام التقييم االقتصادي و

 التنفيذ متطلبات 6.12.9

  وأسعارها المستحضرات الصيدالنيةبشأن التعويض عن تشريعات تقضي باستخدام تقييم التكنولوجيا الصحية إدخال. 

  رقابيإنشاء نظام. 

 ن لتقييم أو تجميع البيانات السريرية وأدلة تقييم التكنولوجيا الصحية، بما في ذلك موظفموارد للنظر في نظام و

 واالقتصادية.

  إنشائها.أو  لنماذج االقتصاديةتقييم اإضافة إلى ، هاأو إجراء تحليالت إحصائية لالبيانات القدرة على تقييم 

  ما إذا النتائج، وعن  بلَّغ بهاي   ية التيكيفالم، والتحليالت أو تقيَّ  ى بهاستجرالتي  يةكيفال، واتالقرارالتخاذ تحديد معايير

 فرض رسوم.تس تكان

 الجدوى 7.12.9

ال تزال هناك العديد من الشكوك فيما يتعلق باستخدام تقييم التكنولوجيا الصحية، السيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

تدخالت مراقبة غيره من بعد من األفضل استخدامه هو أن تقييم التكنولوجيا الصحية  في جميع المؤلفاتوهناك موضوع مشترك 

 األسعار.

 والتعليقات البحث احتياجاتو الثغرات 8.12.9

  األسعار. ضبطمع غيره من تدابير  ا  نقارَ أن يكون مالتقييم الكمي لفوائد تقييم التكنولوجيا الصحية، ويفضل 

  رهذه المعاييمثل ، مع إيالء اهتمام خاص لما إذا كانت يهاتقييم التكنولوجيا الصحية واالتفاق علالخاصة بمعايير التقييم 

 .في جميع البيئاتتطبيق قابلة لل
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 بتقييم التكنولوجيا الصحيةأخرى ذات صلة مؤلفات : ملخص لمراجعات منهجية و(ES6.1الجدول )

المؤلف 

 )السنة(
 نمط/هاوعددمن المراجعات  الهدف

 الدراسات المشمولة
 النتائج

Anis & 
Gagnon 
(2000) 
(118) 

علم االقتصاد لدراسات تقييم االمتثال • 

مة لمبادرة علم االقتصاد الدوائي المقدَّ 

 كولومبيا البريطانية، كندا.في الدوائي 
 للتقديماتتقييم الجودة المنهجية • 

 الفردية.
متوافقة تحليالت إظهار أهمية تقديم • 

 .مع الدالئل اإلرشادية
 .تقديما   44مراجعة تمت • 

التكاليف،  قليلتل 88و، التكلفةية فعالل 88ف، ويلاالتكلمقارنة  تحليال   25• 

 تأثير الميزانية.تحليال  ل 29رافق، وف المَ يلاتكل 9و

 .لم تتوافق مع الدالئل اإلرشادية( %78) 44 أصل منتقديما   95• 
تأثير لتكاليف أو المقارنة كانت تحليالت لمتوافقة المن التحليالت غير  46%• 

 الميزانية.
ضمن فوائد الخطة الدوائية  هاإدراجيكن موصى بلم  تقديماتمن جميع ال 78%• 

 .للمقاطعة
 .لم تكن موصى بها متوافقةالر غي تقديماتمن ال 46%• 
لتغطية  كانت موصى بها( %26)تحليال  غير متوافق  98أصل من تحليال   83• 

 ت(  تلق%82) متوافقغير  تحليال   28أصل  منتحليالت  86في حين أن التكاليف، 

 توصية إيجابية.
جد ارتباط بين نمط•   احتمال التوصية (. كانP = 0.03)التوصية  مطالتحليل ون و 

 .أقل وتأثير الميزانيةالتكاليف مقارنة بتحليالت 

Drummon
d et al 
(2011) 
(116) 

مقارنة استخدام التسعير المرجعي • 

تسعير ل وتقييم التكنولوجيا الصحية

في ألمانيا  تكاليفها وحالة سدادالعقاقير 

 وهولندا والسويد والمملكة المتحدة
 ال ينطبق.عدد/نمط الدراسات: 

عقاقير كبيرة في أسعار  فوارقأثر التسعير المرجعي كبير فقط عندما تكون هناك • 

 مجموعة معينة. من فئة أو

لتسعير ليمكن ات جنيسا  مجموعمن إحدى الفئات/الحد األدوية أن يصبح أبمجرد • 

 يكون له أثر كبير.المرجعي أن 
 ال يمكن تحديد نمط واضح لتأثير تقييم التكنولوجيا الصحية على األسعار.• 
 لكن التعويض بالنسبة للمجموعة،تعيين مستوى حول  مرجعيالتسعير ال يتمحور• 

 أما مع. ليست واضحة -دواء جنيس في حال عدم وجود  - تعيين هذا المستوى يةكيف

كون للتعويض أن ييمكن حيث ، فاألمر على نقيض ذلك تقييم التكنولوجيا الصحية

بعض المجموعات  قصورا  على استطبابات معينة للعقار أو علىأو م ا  مشروط

 لمرضى. من االفرعية 
ر المرجعي وحده ال يمثل سياسة قابلة للتطبيق يعتسأن الإلى المؤلفون خلص • 

تقييم  وأنة، لحصول على قيمة مقابل المال من المستحضرات الصيدالنيل

لقيمة لاالبتكار وعلى لمكافأة ل أفضل بكثير، نظرا   ا  نهجيمثل التكنولوجيا الصحية 

للحصول  األساسيةسياسة فيها ال تستند ،ةسياسة مزدوجوربما تظهر مقابل المال. 

 هادعمويلى تقييم التكنولوجيا الصحية، إ على القيمة مقابل المال من العقاقير الجديدة

 .التسعير المرجعي أو نهج آخر

Lee et al 
(2005) 
(119) 

شرت تقييمات اقتصادية مراجعة نَ • 

لتكنولوجيات الرعاية الصحية في 

 جمهورية كوريا.
قد  م ما إذا كانت هذه التقييماتتقيِّ • 

إذا ما لمعايير دولية، و وفقا   أجريت

 .اتالقرار تخاذكانت النتائج مفيدة ال
 .ا  اقتصادي تقييما   85شملت • 

( %88) 5 تحليال  لمنافع التكلفة،( %38) 88 التكلفة،فعالية تحليال  ل( 38%) 88• 

دراسات لتكاليف تشتمل على  ؛خرآ ( تحليال  %27) 82 رافق،ف الميلاتحليالت لتك

 ف.يلالتكالمقارنة األمراض ودراسات 
 .أجرت تحليالت للحساسية( %88) 26خصم وال تستخدما( %88) تقييما   26• 
من  %88سنة واحدة، و يقل عن ا  زمني ا  أفق تستخدمامن الدراسات  52%• 

 الدراسات لم تحدد الفترة الزمنية بشكل واضح.
منظور مجتمعي، لكن هذا المنظور لم  َذكرت أنه تم استخداممن التقييمات  98%• 

 أو مالئم.شكل متسق أو كامل ب دائما   ي تناول
عرض بعض تم  :أي ؛أجري في الواقعالذي تحليل ال مطنلكان هناك سوء فهم • 

تحليالت  -في الحقيقة  - تكانمع أنها فعالية التكاليف على أنها تحليالت لالتحليالت 

 ف.يلالتكلأو مقارنات للتكاليف 
 بالمعايير الدولية. تف   مإلى أن العديد من الدراسات لالمؤلفون خلص • 
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Mason & 
Mason 
(2006) 
(123) 

عن  8997مراجعة عام لتحديث • 

 االقتصادعلم تعميم دراسات إمكانية 

 .الدوائي
 قدم.ي  الدراسات: لم  مطعدد/ن• 

إمكانية و تطبيقوإمكانية ال الجدارة الفنية - ثالثة جوانبإمكانية التعميم  تشمل• 

 نقل.ال
تشمل اختيار العناصر ، وهذه العناصر الفنية ألفضل الممارساتال خالف حول • 

أفضل لى عصول حوالنتائج، والن األساليب عبدائل ذات صلة، وتقديم تقارير شفافة 

استخدام تحليل ، واستخدام أفضل الطرق لتجميع البيانات، وهاواستخدامجودة دلة األ

حساسية احتمالي الستكشاف التحيز المنهجي، وتحليل الستكشاف قطعي حساسية 

 كامل.بالنموذج العشوائي على مستوى الخطأ التأثير 
ة سياسة األصليالسياق تطبيق نتائج التقييم االقتصادي في  إمكانية يمكن أن ت حدَّد• 

 االقتصادية.المتبعة للنمذجة ألفضل الممارسات  دالئل إرشاديةافتراض ب
التغيرات  مراعاةتطلب تإلى أخرى  اتسياسبيئة إحدى الإمكانية نقل النتائج من • 

 النتائج.في أسعار الوحدات، ووفي الموارد، المتعلقة بفي اآلثار 
فشل وال، الطريقةالتحليالت االقتصادية بسبب غموض  على قيودهناك ال تزال • 

 مجتمعي.تفويض لقرارات، وعدم وجود لعكس تكلفة الفرصة البديلة في 
ة في متناول المرضى يصحالقتصادية االنتائج الأن جعل  مؤلفون إلىخلص ال• 

ض االفتراضات يعرِّ من شأنه أن ذات صلة  رواياتشكل  علىواألطباء والمجتمع 

 .نطاقا   أوسع انتقادية لرقابةوراء التحليل االقتصادي  الكامنة

Neumann 
et al 
(2009) 
(125) 

منشور ليل تحلمراجعة وتقييم نقدي • 

يخص المنتجات  المرافق فيلاتكعن 

 36 ـعلى مدى السنوات ال الصيدالنية
 الماضية.

المرافق لتكاليف  تحليال   986شملت • 

مصدرها  بالمنتجات الصيدالنيةتعلق ت

في الواليات  فعالية التكلفةسجل تحليل 

 المتحدة األمريكية.

)على الرغم من أن  أمريكي منظورالمرافق كان لها ف يلاتكتحليالت من  58.2%• 

عمليات تقييم للتقديم الوصفات أو  -عادة  –التقييم االقتصادي غير مطلوب 

، بريطانيمنظور  %85.9والتكنولوجيا الصحية في الواليات المتحدة األمريكية(، 

 منظور كندي. %9.9و
لة من ق   من تحليالت تكلفة المرافق 88.8%•  ، ل القطاع الصناعيبَ كانت مموَّ

كشف عن مصدر تلم  %25.9، ويةصناعقطاعات غير ممولة من  كانت %33.6و

 التمويل.
منظور ) الوقتمع مرور األساليب الموصى بها بكان هناك تحسن في االلتزام • 

 ، أفق زمنيوسنوات عمر معدلة بحسب الجودة تكاليف مخفضة معلَن بوضوح،

 %96 التزام ل صحيح(، معبشك مجراة، تحليالت إضافية التداول معلنة، سنة معلن

المذكورة  المعايير الخمسةب 2669-2665في الفترة  المرافقتكلفة تحليالت من 

 .8994-8979 الفترة خالل %45-96 التزام بنسبة أعاله مقارنة مع
الدراسات التي ترعاها الصناعة أفضل من نسب فعالية التكلفة اإلضافية في • 

 .األخرى نسبال
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Sculpher 
et al 
(2004) 
(124) 

منهجية وسلسلة من ثالث مراجعات • 

لمراجعة وتطوير  تدراسات حاال

األساليب المستخدمة لتقييم دراسات 

إمكانية وزيادة  التقييم االقتصادي

 .هاتعميم
بطرق  للمؤلفات المعنية مراجعة• 

تي لتحديد العوامل ال، وذلك التعميم

باختالف  التكلفةفي فعالية  ا  سبب تباينت

 .المكان والزمان
الطرق ب ت المعنيةللمؤلفا مراجعة• 

الحاصل لتقييم التباين  ، وذلكالمتاحة

 .باختالف المكان والزمان
مراجعة لدراسات التقييم االقتصادي • 

بالتوازي مع تجارب  المطبق، أجريت

كيفية ال تبيينل ، وذلكقعاموالمتعددة 

إمكانيةَ  الدراسات ت بهامقيَّ التي 

في النتائج بين  التعميم والتباينَ 

والكيفية التي أعدت بها ، المواقع

 .التقارير الخاصة بذلك
الستكشاف استخدام  تدراسات حاال• 

من أجل النمذجة متعددة المستويات 

بين  التكلفةفعالية تقييم التباين في 

 المواقع.
تستند لتقييمات االقتصادية مراجعة ل• 

المتعلقة  اتلقرارلنماذج تحليلية  إلى

يفية ، وذلك لتبيين الكالعظام بتخلخل

في إجراء  الدراساتاتبعتها  التي

 صناع القرار.ب المتعلقةتحليالت ال
دراسة حالة لنموذج تحليلي • 

 ساليباأللتوضيح  للقرارات، وذلك

في  التكلفةلتقدير فعالية  المتبعة

 البريطانية،لخدمات الصحية الوطنية ا

في مواقع  تمعباستخدام بيانات ج  

 المملكة المتحدة. خارج
 دراسات. 869شملت • 

لتباين في النتائج االقتصادية بين ل مولدك األكثر ذكرا   وحدة العاملَ التكاليف  كانت• 

 المواقع.
في  تباينا   سببوالتي ت -التي تمت دراستها  – العوامل عندراسات تكن هناك لم • 

 .باختالف الزمانالنتائج 
 .التكلفةفعالية في و الموارد،استخدام حجم وتكلفة ن التباين بين المواقع في عأدلة • 
قابلة أن بعض مكونات استخدام الموارد الرجعية إلى التحليلية  الطرقأشارت • 

 كذلك. تليس ىخرمكونات أفي حين أن  ،مواقعالعبر  لالستبدال
ات قد يحتاج إلى تكييف لقرارلنماذج التحليلية في الفعالية الالتكلفة و يجانب من كل• 

 .بين المواقع
قد تحد  التكلفةفعالية تحليالت عن  التقارير المعدَّةالضعف في بعض جوانب ط نقا• 

 لموقعهم.ما بالنسبة لحكم على أهمية دراسة في اع القرار امن قدرة صن
في  لالرتيابتقديرات صحيحة إجراء النمذجة متعددة المستويات يمكن أن تسهل • 

 .خاصة بالموقع فيلالتقدير فعالية تك ةليوس -كذلك  -أن تقدم ، والتكلفةنتائج فعالية 
صناع بشأن من استهدفتهم من  كانت واضحةقليل من الدراسات ال• 

 .ختصاصاتالقرار/اال
 أكثر نوعيةف يلاالتك ساهماتمإضافية لضمان أن تكون د وجهعادة ما تبذل • 

 فعالية.ال متثابتاتمن  الختصاصها

Teerawatt
ananon et 
al (2007) 
(120) 

في  الموجودة تقييم االتجاهات• 

التقييم االقتصادي ب المؤلفات المعنية

، وذلك للتكنولوجيا الصحية في تايالند

في المعلومات من لتحديد الثغرات 

وتحديد ما إذا كانت  ،نوعالكم وحيث ال

ستهدف المشاكل الصحية تالدراسات 

 الرئيسية في البلد.
لتقييم عن ا منشورا   88شملت • 

 االقتصادي.

 27 ،فيلاتكتحليالت لتخفيض ال( %82) 5، انجزئي نا( اقتصادي%5) تقييمان• 
( %82) 5تكلفة المرافق، ل( %5) نتحليال فعالية التكاليف،تحليال  ل( 99%)

 منافع التكلفةلتحليالت 
 نصفالبلغ أقل من حيث أ، ا  الموصى بها منخفض دالئل اإلرشاديةكان تطبيق ال• 

حساسية  تاليحلالثلث توأجرى  %(88عن نسبة فعالية التكاليف اإلضافية )

 (%38خصم )وا ال( أو استخدم32%)
 لعبء المرض. ا  رئيسي ا  سبب 26أصل من  85 نعدم نشر تقييمات اقتصادية ع• 

http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=529&UserID=18795&AccessCode=0FA2D0F2FA0B48A8B9CF40BFA624120B&CitationSuffix=
http://wizfolio.com/?citation=1&ver=3&ItemID=528&UserID=18795&AccessCode=4C4D49DAEC1F47E6A0CDA25234ED71D4&CitationSuffix=


 تجات الصيدالنيةنمتسعير اللمنظمة الصحة العالمية: سياسات  دليل اإلرشاديال

 

63 

Williams 
et al 
(2008) 
(122) 

أدلة تقييم استخدام )أو عدم استخدام( • 

التحليالت االقتصادية المعنية بالبحوث 

الرعاية ب ات المتعلقةالقرار اتخاذفي 

 دة.الصحية في المملكة المتح
 تستخَدم -طرق  ةوبأي - إلى أي مدى• 

صحية في القتصادية االمعلومات ال

 ةالسياسات المتعلقة بالقراراتخاذ 

 الصحية في المملكة المتحدة؟
استخدام بما هي العوامل التي ترتبط • 

مثل هذه نتائج  - أو عدم استخدام -

 البحوث؟
ربع أل تشملت خمس دراسات حاال• 

 وطنية واحدة.لجان محلية ولجنة 

استثناء ة قرارات التغطية التكنولوجيعن إلبالغ اعلى الصعيد المحلي كان • 

المتعلقة للتقييم االقتصادي. وكانت المصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة 

المعهد الوطني للتميز  ودليل   جلمنتَ ل الشركات  المصنعةفعالية التكلفة ب

االستفادة من توسيع ل متقبلين ونالمحلي ستجيبونكان الموالسريري. 

صحية، لكن مستويات الفهم والخبرة في هذا القتصادية االالمعلومات 

 منخفضة.كانت الموضوع 
في عملية م دمج بشدة  - على المستوى الوطني -استخدام التحليل االقتصادي • 

وقد . تقييم التكنولوجيال عن المعهد الوطني للتميز السريري برنامج اتقرار اتخاذ

تباينت المواقف تجاه التقييم االقتصادي بين أعضاء اللجنة، وكان هناك خالف كبير 

 .عمليات التقييم االقتصاديعضاء حول األبين 
لنظام الصحي العام لتصميم بالتتعلق  همون إلى أن التحديات األمؤلفخلص ال• 

جعل الرامية إلى محاوالت وهي تتجاوز البنية مؤسسات الرعاية الصحية، لو

 أسهل.وفهمها  التكلفةفعالية الحصول على الدراسات المتعلقة ب

Yothasam
ut et al 
(2009) 
(121) 

لمحتملة للتقييم تقييم االستخدامات ا• 

التي يمكن أن  عوائقللاالقتصادي و

 استخدام التقييم االقتصادي تحول دون

 اآلسيوية.البيئات في  تهقلل من فائدتأو 
بحاث األعدد  إلىمراجعة الشير تال • 

تشير  ولكن قائمة المراجعالمشمولة، 

 .ةورق 32م ااستخدإلى أنه قد تم 

، التكاليفتسديد عامة لقوائم  تشمل إعداد قتصاديلتقييم االلاالستخدامات المحتملة • 

لممارسة السريرية، والتواصل مع دالئل إرشادية لتفاوض على األسعار، ووضع الو

 العاملين في مجال الصحة.
إنتاج بيانات بتعلق ت عوائق( 8المحتملة. ) عوائقنوعين من العلى تعرف ال تم• 

النتائج والقدرة على إجراء عمليات تقييم في  إمكانية تعميم تتضمنتقييم اقتصادي 

وقصور بسبب رداءة نوعية األدلة التي استخدمت  اتدراسوانحيازا  لل ة،معين بيئة

عدم وجود و ،عدم التركيز على القضايا الصحية األساسيةو ا ،زمني ا  إطارو اإلبالغ،

تقييم عدم فهم التتضمن  اتراالقرعوائق تتعلق بسياق ( 2. )دالئل إرشادية

السياسة والعوائق  ة،االجتماعي طلعاتتوال ،مين المحتمليناالقتصادي بين المستخد  

 واالعتبارات الفلسفية واألخالقية. والمؤسسية، االجتماعيةو
لتقييم لقاعدة بيانات  وإعداد ،وطنية تشمل وضع دالئل إرشاديةالحلول المقترحة • 

المواضيع ذات تحديد و ،قة منهجيةاستخدام التقييم االقتصادي بطريو ،االقتصادي

عملية شفافة الوجعل  ،مين والجمهورتثقيف المستخد  و ،للتقييم ة بالنسبةاألولوي

 وقائمة على المشاركة.
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 نامية بلدان فيتقييم التكنولوجيا الصحية  استخدامب صلة ذات لمؤلفات ملخص: (ES6.2الجدول )

 الملخص المؤلف

Augustovski et al 
(2009) (128) 

أجريت في االقتصادات  التي يصحال عمليات التقييم االقتصاديإمكانية تعميم مراجعة منهجية لتحديد مدى • 

 الكاريبي.البحر بلدان أمريكا الالتينية ووغيره من الكاريبي  أمريكا الالتينية والبحرعلى إقليم الصناعية 

اذج منال وإلىى مرضالمستندة إلى ال يصحال عمليات التقييم االقتصاديدراسة معنية ب 72 تم التعرف على• 

 .، وتم إدراج هذه الدراساتالكاريبي أمريكا الالتينية والبحر في بلد واحد على األقل من بلدان
منها كانت  %74 ،التحليل االقتصادي المستخدم مطنعن  - ا  تحديد -غ أكثر من ثلث الدراسات لم تبلِّ • 

 ف.يلاالتكلنتائج و التكلفةفعالية تحليالت ل
على  أدلةهناك  توكان ضعيفة المستوى،الدراسات كانت  التي قدمت فيالتقارير مجمل  أن ونذكر المؤلفي• 

وجمع  ات،ينبتمثيل الع تعلقت مسائل تقاريرمشاكل ال قد تضمنتالدولية. و بالدالئل اإلرشاديةعدم اإللمام 

 البيانات، وتحليل البيانات.
 من تحليل البيانات السريرية. وأقل تطورا  المستوى ضعيفة  -عادة كال -كانت التقييم االقتصادي  اتمنهجي• 
كان ونقل. إمكانية التعميم وإلمكانية الدون إجراء تقييم  مما حال ،تفسير الدراسات فيكانت هناك مشاكل • 

يسمح  بشكل كافٍ  ةفوصلم تكن موأو  ،ال يمكن تقييمها -إما عامة أو خاصة  -معظم الدراسات معايير ل

 تعميم.الإمكانية بتقييم 
Bae & Lee 
(2009) (129) 

 في جمهورية كوريا. الدوائي االقتصادالخاصة بعلم  دالئل اإلرشاديةالمنهج ومضمون مناقشة • 
للتقييم االقتصادي في  كعوائقبيانات محلية ومحدودية توافر الموارد البشرية االفتقار إلى تم تحديد • 

 جمهورية كوريا.
Chaikledkaew et 
al (2009) (130) 

تجاه استخدام التقييم االقتصادي هم مواقفو تهم( استكشاف معرفة صناع القرار وخبرأدراسة إلى )هدفت ال• 

التقييم االقتصادي بين مجال على المستوى دون الوطني في تايالند )ب( تقييم القدرات والثغرات الحالية في 

 .ينصناع القرار والعلماء التايالندي
لباحثين. لومكاتب الصحة في المحافظات التابعة لة يداراإللجان الألعضاء  ا  بريدي استبيانا   2575تم توزيع • 

لتقييم باثمانية أسئلة تتعلق بمعرفة المستجيبين فيها اجتماعية ديموغرافية، وكان معلومات االستبيانات  تجمع

أسئلة وقيَّمت لموارد الصحية. جعل مخصصات لاستخدامه في  ومواقفهم تجاه تهم فيهاالقتصادي وخبر

التخاذ في الممارسة العملية  التقييم االقتصاديعمليات إجراء أو تطبيق في مجال المحتملة  العوائقأخرى 

لتقييم يمكن لخمس مشاكل صحية  أكبر وارتبأن ي ستجيبينالممن  كما ط لب. اتالسياسالمتعلقة بلقرارات ا

 .من حدتها تخففالتي في تحديد التدخالت  لعب دورا  يأن االقتصادي 
من باحثين في القطاع العام،  للردمعدل ى أعل. وجاء تهاعادإ( من االستبيانات و%29.8) 754 ملءتم • 

 بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات األكاديمية. للردمعدل أدنى وكان 
المصطلحات التقنية التي تستخدم عادة في عمليات التقييم ب مامللديهم إ كنيالباحثين وصناع القرار لم  معظم• 

 خصم، تحليل الحساسية.الية، اإلضاف التكلفةنسبة فعالية  ي؛ مثل:االقتصادي الصح
من  %26في مجال التقييم االقتصادي. لم يتلقوا تدريبا  ر من صناع القرا %78من الباحثين و 56%• 

منهم  %46أكثر من  وأبدىي تقييمات اقتصادية. أن شاركوا ف من صناع القرار فقط سبق %7الباحثين و

 التدريب.ب اهتماما  
مهارات منهجية، كانت عدم وجود ن ودها الباحثالتقييم االقتصادي التي حدَّ دام الستخالعوائق الرئيسية • 

د سياسة ووجوعدم فعالية، الالتكاليف وب المتعلقةوعدم كفاية الموارد البشرية، ونقص المعلومات المحلية 

عدم وضيق الوقت، و ،لتقييم االقتصادي، وعدم كفاية الدعم الماليعمليات ااستخدام  بشأنحكومية واضحة 

عدم وجود عتبة كانت العقبات الرئيسية إلى أن . وأشار صناع القرار اوجود دعم من منظمات خاصة به

حة باحتساب العجز التي تم حة باحتساب الجودة وسنوات العمر المصحَّ سنوات العمر المصحَّ  لسقفمحددة 

تحيز محتمل وجود ، وةذات أهميمواضيع معينة  عنعدم وجود دراسات تقييم اقتصادي و، الحصول عليها

 ةيسياسة حكوموعدم وجود ، هااستخدام النتائج وتفسيرب، وانعدام الثقة يصناعرعاية القطاع البسبب 

 حواجز سياسية.وجود استخدام التقييم االقتصادي، و بشأن واضحة
ز على فيروس أن دراسات التقييم االقتصادي ينبغي أن تركِّ على ع القرار ااتفق كل من الباحثين وصن• 

 القتل.جرائم ري، و، والسك  على الطرق البشري/اإليدز، وحوادث المرور يلمناعالعوز ا

Jirawattanapisal 
et al (2009) 
(120) 

 ضبط، وآليات التكاليف سدادفي السوق، وعلى دخول ستخدام األدلة في عملية الموافقة مراجعة ال• 

 جمهورية كوريا وتايالند.والصين ب الطبية في تايوان زائلألدوية والجهبالنسبة  ،األسعار
 دراج في قائمة السداد.من أجل اإل التكلفةفعالية واضحا  ل معيارا  فقط استخدمت تايالند • 
 ر.اسعجل التفاوض على األألآليات وعمليات وضعوا جميع ال• 
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Lee et al (2005) 
(131) 

 لتكنولوجيات الرعاية الصحية في جمهورية كوريا. ت التقييم االقتصاديعمليالما نشر من مراجعة • 
 .اتالقرار تخاذإذا كانت النتائج مفيدة الما لمعايير دولية، و وفقا  قد أجريت هذه التقييمات  كانتما إذا لتقييم • 
 المرافق، فيلاتحليالت لتك( %88) 5 تحليال  لمنافع التكلفة،( %38) 88 ،التكلفةفعالية تحليال  ل( 38%) 88• 

 ف.يلامقارنة التكمعالجة األمراض ولدراسات لتكاليف تتضمن  ؛خرآ ( تحليال  %27) 82و
 .أجرت تحليالت للحساسية( %88) 26و  ،خصمال تتخدماس( %88) تقييما   26• 
ترة الزمنية من الدراسات لم تحدد الف %88ن سنة واحدة، وعقل ي ا  زمني ا  أفق تمن الدراسات استخدم 52%• 

 بشكل واضح.
على  ، لكن هذا المنظور لم يؤخذ دائما  ا  مجتمعي ا  منظور تستخدما ذكرت أنهاتقييم عمليات المن  98%• 

 مالئم.نحو مستمر أو كامل أو 
ق دمت على أنها بعض التحليالت بمعنى أن  ؛أجري في الواقعالذي تحليل لنمط الكان هناك سوء فهم • 

 ف.يلالتكلف أو مقارنات يلالتكل تحليالت -في الواقع  -ها كانت لكن ،التكلفةفعالية تحليالت ل
 بالمعايير الدولية. تف   مإلى أن العديد من الدراسات ل المؤلفونخلص • 

Shih et al (2009) 
(132) 

ف يلاالصين، لتقييم فعالية تكب ات الصحية اإللكترونية في تايوانمعلوملل ستخدام بيانات من نظامٍ التقييم • 

 سرطان الثدي.ب مصاباتال اتضيالمر لدى ةالكيميائي ةجلاعماستخدام ال
كان قد  اللواتي -في قاعدة بيانات بحوث التأمينات الصحية الوطنية  -يضات تم تحديد مجموعة من المر• 

إلجراء  هنواستخدمت بيانات ا ،الورم جراحي استئصال بعد ةكيميائي ةجلعاتلقَّين مسرطان ثدي ولهن ص خِّ ش  

 ة.الكيميائي ةجلعامنظم البين نظامين مختلفين من  ارنَ ق ،لتكلفةافعالية لتحليل 
من حيث  فعاال  يكن ( لم CEF، فلورويوراسيل )إبيروبيسينأن سيكلوفوسفاميد، إلى أشارت التحليالت • 

أكثر كلفة وأقل  CEFحيث كان (، CMFالتكلفة مقارنة مع سيكلوفوسفاميد، ميثوتركسات، فلورويوراسيل )

فعالية من حيث التكلفة من يمكن أن يكون أكثر  CEFإلى أن تحليالت الحساسية وأشارت . CMFفعالية من 

CMF ـ مستوى الجرعة المثلى لبCEF الصين.بسرطان الثدي في تايوان  اتضيلمر التي وضعت 
تقييم وفر بيانات مفيدة ليالسكان مرتكزا  على لمعلومات الصحية متكامال  ل ا  إلى أن نظام مؤلفونخلص ال• 

أن هذه المعلومات يحتمل مثل وأن  ،جات والتدخالت المتنافسة في الممارسة السريريةلاعمفعالية تكلفة ال

معالجٍة ما من المعالجات تحسين فعالية تكلفة ل أن تتخذ التعديالت التي يمكن علىالسياسات  واضعي تطلع

 .ةجديدال
Shillcutt et al 
(2009) (121) 

 علم االقتصاد الدوائي في جنوب أفريقيا. ناقش ظهورت افتتاحية• 
علم النفقات، مع اإلشارة إلى أن تنفيذ تحليل  ضبطوسيلة وفريقيا أمناقشة اإلنفاق الصيدالني في جنوب • 

 سنوات. 5-2الدوائي سيستغرق االقتصاد 
الدوائي  االقتصاد علمتنفيذ تحليل  يصبحكافية قبل أن  اتهناك قدريتعين أن تكون  فتتاحية إلى أنهشير االت• 

 الصحة والصناعة. تييتطلب بناء قدرات كل من وزار ، األمر الذيممكنا  
Spencer Jones 
(2006) (129) 

يتم إدخال علم لم االقتصاد الدوائي في جنوب أفريقيا. وكان من المتوقع أن لعتنفيذ المتوقع ال افتتاحية تصف• 

 تم تنفيذ المراحل األولية من تنظيم األسعار بشكل كامل.بمجرد أن ياالقتصاد الدوائي 
Tantivess et al 
(2009) (130) 

 في تايالند. هخصائصلو تقييم التكنولوجيوال يصحالتدخل برنامج الإلنشاء  وصف  • 
قدم معلومات تو ،تقييم التكنولوجيوال يصحالتدخل برنامج ال إعداد ية عنمعلومات أساسية سياقم تقد  ورقة • 

 لسياسة.في هذه ا التكلفةمساهمة تحليل فعالية عن و ته،وإدار هوظيفمو هوتمويل بنيتهعن 
تقييم التكنولوجي عندما نشرت وال يصحالتدخل سنتين من برنامج اللم يكن هناك سوى بيانات  بما أنه• 

 .ا  واضح لم يكنفي القرارات السياسية  وما يرتبط بها من توصياتالبرنامج دور بحوث  فإنورقة، ال
تقييم وال يصحالتدخل برنامج الإلى إنشاء لمستندة المعلومات اتكون في أن  همعن أملأعرب المؤلفون • 

أخرى محدودة لبلدان  ة  مفيد -ته إداربنية استراتيجياته والمتعلقة بمعلومات ال فضال  عن – التكنولوجي

 تقييم اقتصادي. عمليات ظر في كيفية تعزيز قدرتها على إجراءتن ماعند ،الموارد
Teerawattananon 
et al (2007) 
(120) 

 ،التقييم االقتصادي للتكنولوجيا الصحية في تايالندالمعنية ب المؤلفاتفي الموجودة ت التجاهالتقييم • 

ستهدف توتحديد ما إذا كانت الدراسات ، نوعيةالكمية والمتعلقة بالالمعلومات في ثغرات ال للتعرف على

 المشاكل الصحية الرئيسية في البلد.
( %99) 27و ،تقليل التكلفةل تحليالت( %82) 5و ،جزئيتقييم اقتصادي ( %5) تم التعرف على عمليتي• 

 .ةالتكلفلمنافع ( تحليالت %82) 5و المرافق، لتكلفة ( %5) وتحليلين ،فعالية التكلفةتحليال  ل
نسبة فعالية أبلغوا عن نصف الأقل من  نإحيث  كان ضعيفا ؛الموصى بها  دالئل اإلرشاديةتطبيق ال• 

 (.%38خصم )وا ال( أو استخدم%32) حساسيةأجروا تحليالت الثلث الو ،(%88اإلضافية ) فيلاالتك
األسباب سببا  من  26 أصل من 85ـ ل مليات التقييم االقتصاديالمنشورات المعنية بعكان هناك نقص في • 

 الرئيسية لعبء المرض.
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Thatte et al 
(2009) (131) 

األدوية على لموافقة والخاصة با ،البرامج المستخدمة في الهند وماليزيا وباكستان والفلبين بحث يصف• 

  ها.وتمويل تكاليفها وسداد هاتسعيربو ،الطبية زائوالجه التشخيصوسائل و
التشخيص في البلدان وسائل ز الطبية وائوالجهعقاقير وزارات الصحة هي المسؤولة عن الموافقة على ال• 

 .جميعها األربعة
مراقبة أسعار نظام يقوم ، بينما الصيدالنيةمنتجات الوطنية لتسعير ال الهيئةاألسعار في الهند هي  ضبطآلية • 

تتفاوض  وماليزيا في باكستانو. ا  األساسية شهري عقاقيرأسعار ال بمراقبةاألساسية في الفلبين  العقاقير

 الجديدة. عقاقيرتسعير الالحكومة مع البائع بشأن 
في " التكاليف سدادل" ةفووصملانظم والفعالية التكلفة.  التكاليف تراعى فيه لسدادلديها نظام فقط الفلبين • 

 خطط التأمين وتسديد المطالبات الطبية من قبل الحكومة. فقط تتناولاألخرى  ةالثالثبلدان لا
ن ، حيث إمن الجيبيكون بالدفع  - في الهند والفلبين -الجزء األكبر من اإلنفاق على الرعاية الصحية • 

مدعومة من قبل  -في ماليزيا  -الرعاية الصحية العامة  خدماتوعلى التوالي.  %24و %26الحكومة تدفع 

للمرضى في  ر األدوية مجانا  في باكستان توفَّ والحد األدنى من الرسوم. ، حيث يدفع الجمهور الحكومة

 المرافق الصحية العامة.
وجيات أن جميع البلدان ستستفيد من تنمية الموارد البشرية لتيسير تقييم التكنول المؤلفون إلىخلص • 

 .لةاستنادا  إلى األدالصحية 
van Hulst et al 
(2010) (132) 

 لية التكلفة في مجال سالمة منتجات الدم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.فعامؤلفات عن مراجعة • 
 البشري. يلمناعالعوز افيروس  تحري ضدِّ فعالية تكلفة  درست هاكل ،صلةدراسات ذات  7تم العثور على • 
مكاسب صحية  قدمالبشري ي يالمناعالعوز فيروس  إلى أن تحري ضدِّ ميع الدراسات جأشارت نتائج • 

 فر التكاليف.ويو
 هملى نشر نماذجع مؤلفينال تحفزن التي يستعرضها النظراء بأجميع المجالت  نويوصي المؤلف• 

 تعزيز الشفافية. بغيةتقنية على اإلنترنت،  مالحقاالقتصادية مع 
Yothasamut et al 
(2009) (121) 

التقييم استخدام  ول دونالتي يمكن أن تح والعوائقلمحتملة للتقييم االقتصادي تقييم االستخدامات ا• 

 سيوية.اآل البيئاتفي  تهقلل من فائدتأو االقتصادي 
قوائم تسديد عامة، والتفاوض على األسعار، ووضع  تشمل إعداد لتقييم االقتصاديلاالستخدامات المحتملة • 

 .يينالصحمهنيين واصل مع اللممارسة السريرية، والتدالئل إرشادية ل
 تتضمنتقييم اقتصادي إنتاج بيانات ب عوائق تتعلق( 8المحتملة. ) عوائقمن العلى نمطين تعرف ال تم• 

بسبب رداءة نوعية  اتدراسوتحيز ال ة،معينبيئة تقييم في إجراء عمليات تعميم النتائج والقدرة على إمكانية 

عدم و ،عدم التركيز على القضايا الصحية األساسية ا ،زمني ا  إطارو ،التقاريرنقص األدلة التي استخدمت و

عدم فهم التقييم االقتصادي بين تتضمن  اتراالقربسياق  عوائق تتعلق( 2. )وجود دالئل إرشادية

المؤسسية، واالعتبارات واالجتماعية وة يالسياسوالعوائق  ،االجتماعية التطلعات ،مين المحتملينالمستخد  

 ألخالقية.الفلسفية وا
استخدام و ،لتقييم االقتصاديلقاعدة بيانات إعداد و ،وطنيةتشمل وضع دالئل إرشادية الحلول المقترحة • 

مين تثقيف المستخد  و ،أولويات المواضيع المطروحة للتقييموتحديد  ،التقييم االقتصادي بطريقة منهجية

 ة.يشاركتعملية شفافة والوجعل  ،والجمهور
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تشّكل األدوية %60-20 من اإلنفاق الصحي يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، مقارنة مع %18 يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي. وإن ما يصل إىل %90 من السكان يف البلدان النامية يدفعون ثمن األدوية التي يشرتوهنا من مواردهم اخلاصة، مما جيعل 
األدوية أكرب بند من بنود إنفاق األرسة بعد الغذاء. ونتيجة لذلك، فإن األدوية  وخصوصًا منها باهظة الثمن  قد تكون فوق طاقة قطاعات 

واسعة من سكان العامل، وتشكل عبئًا كبريًا عىل امليزانيات احلكومية. وإن من األهداف اإلنامئية لأللفية هدف: توفري فرص احلصول عىل 
األدوية األساسية بأسعار معقولة يف البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع رشكات األدوية.

إن املبادرات الساعية للحث عىل إتاحة الدواء واحلصول عليه من خالل ابتكارات التصنيع، أو آليات الرشاء، أو التحسينات عىل سلسلة 
اإلمدادات تتطلب إدارة التسعري للحصول عىل تأثري مضمون االستمرار. لقد شهدت العرش سنوات املاضية تقديم العديد من املبادرات عىل 

الصعيدين العاملي واإلقليمي لدعم البلدان يف إدارة أسعار املستحرضات الدوائية. وبرغم بعض النجاحات الواضحة، إال أن العديد من 
البلدان مازالت تواجه الفشل يف تنفيذ التغيريات الالزمة عىل السياسات والربامج لتحسني احلصول عىل األدوية بأسعار معقولة.

وقد تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي ملساعدة راسمي السياسات الوطنية وسائر اجلهات املعنية عىل حتديد وتنفيذ سياسات إدارة أسعار 
املستحرضات الدوائية. وبرغم مراعاة إماكنية تطبيق هذه السياسات يف البلدان ذات مستويات الدخل املختلفة، إال أن أنه أخذ يف االعتبار عىل 

وجه اخلصوص احتياجات التنفيذ يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، حيث يكون قطاع املستحرضات الدوائية أقل تنظياًم. ولذلك 
فإن اإلشارة إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تم بغرض تسليط الضوء عىل احتياجات التنفيذ اخلاصة لكنه ال يستبعد مالءمته يف املواقع 

املرتفعة الدخل.
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