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ملخص: 
اإىل واقع الت�سويق الدوائي يف فل�سطني، حيث �سملت  هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف 
الدرا�سة جميع م�سانع الأَدوية الب�رصية العاملة يف ال�سفة الغربية وعددها اأربعة م�سانع، 
بريزيت  و�رصكة  الطبية،  للم�ستح�رصات  القد�ض  و�رصكة  الأردين،  الكيماوي  امل�سنع  وهي: 

لل�سناعات الدوائية، ودار ال�سفاء. 
يتناول البحث حماور عدة، وهي حتليل بيئي لواقع ال�سناعات الدوائية وال�سرتاتيجيات 

الت�سويقية املتبعة من قبل ال�رصكات، وامل�ساكل والتو�سيات. 
الدوائي  الت�صويق  واقع  ما  الرئي�ض:  البحث  �سوؤال  عن  الدرا�سة  اأجابت  لقد 

الفل�صطيني؟   
الت�سويق  ودوائر  اأق�سام  يف  امل�سوؤولني  كبار  مع  املقابلة  اأ�سلوب  الباحثان  اعتمد 
واملبيعات التابعة لل�رصكات قيد البحث، كما مت اعتماد مقابلة مع ممثل احتاد ال�سناعات 
الدوائية يف فل�سطني، اإِ�سافة اإىِل درا�سة املن�سورات، والدرا�سات، وزيارة املواقع اللكرتونية 

اخلا�سة بال�رصكات. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن �رصكات الأدوية الفل�سطينية حققت جناحًا وتطوراً ملحوظًا 
على �سعيد الت�سويق من خالل الو�سول اإىل اأ�سواق دولية مبا ين�سجم مع املعايري واملوا�سفات 
كما  الت�سدير،  واإجراءات  واجلودة  الأ�سعار  امل�ستوردة من حيث  الدول  املتبعة يف  الدولية 
اإِىل التو�سيات التي  اأظهرت الدرا�سة العديد من امل�سكالت الداخلية واخلارجية، بالإِ�سافة 

من �ساأنها رفع م�ستوى الأداء، وتطوير العملية الت�سويقية لل�سناعات الدوائية الفل�سطينية. 
و�سعف  متكافئة،  غري  مناف�سة  وجود  الدرا�سة  اأظهرت  امل�سكالت  �سعيد  وعلى 
الت�سويقية،  ال�سرتاتيجيات  لتنفيذ  الأدوية  �رصكات  قبل  من  ُتر�سد  التي  املخ�س�سات 
قبل  من  امل�ستمرة  اليومية  الإجراءات  عن  ناجمة  جوهرية  �سعوبات  الدرا�سة  اأظهرت  كما 
اإِىل  اإِ�سافة  واملطارات،  واملوانئ  املعابر  على  الكاملة  ال�سيطرة  يف  واملتمثلة  الحتالل، 
منها  التو�سيات،  من  العديد  الدرا�سة  و�سملت  اخلام،  املواد  با�سترياد  تتعلق  �سعوبات 
الأَدوية  وم�سانع  الفل�سطينية  واحلكومة  الفل�سطينية  الوطنية  بال�سلطة  متعلقة  تو�سيات 
وامل�ستهلك الفل�سطيني واملجتمع الدويل، على �سعيد املعوقات اخلارجية بينت الدرا�سة اأنه 
من ال�سعب اإيجاد تنمية اقت�سادية يف ظل وجود الحتالل، هذا ولأحداث تنمية حقيقية ل 
اإىِل جنب مع  باأمن و�سالم جنبًا  لتعي�ض  الفل�سطينية  الدولة  واإِقامة  اإِنهاء الحتالل  بد من 

دولة ا�رصائيل. 
ت�سويقية،  ا�سرتاتيجيات  الأدوية،  الدوائي،  الت�سويق  فل�سطني،  املفتاحية:  الكلمات 

بيئة الأعمال. 
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Marketing of Palestinian Pharmaceuticals: 
Problems and Recommendations

Abstract: 

The aim of this study was to shed light on marketing strategies used by 
companies in this sector. The study aims to analyze the business environment 
in which the Pharmaceutical sector operates, to identify the major marketing 
strategies used by manufacturers and to discuss major findings and 
recommendations. To accomplish these aims the researcher has interviewed 
sales and marketing managers of the four companies covered in the study, 
the head of Pharmaceutical Union and the textual sources. Publications and 
literature relating to the subject have been reviewed. The web sites relating to 
the sector have been examined. The major results of the study have indicated 
that the Palestinian pharmaceutical sector covers 59% of the market. The 
sector faces severe external constraints imposed by the occupation, which 
include impediments and constraints relating to imports of raw material as 
well as the export of products. The sector suffers from unfair competition 
from foreign and Israeli products. Internally the sectors suffers from low 
investment in research and development, weak marketing activities and the 
lack of support by the government. 

The study highlights the requirements for the pharmaceutical sector 
to develop. Some of the recommendations include a comprehensive review 
of agreements, reform of related laws, and the provision of support to 
the companies so they can compete and meet the demands of local and 
international markets. 

Keywords: Palestine, pharmaceutical marketing, marketing strategies, 
business environment
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الصناعات الدوائية الفلسطينية:
متكنت ال�سناعات التحويلية، وخا�سة �سناعة الأدوية الفل�سطينية من دخول الأ�سواق 
العاملية، وت�سجيل جناحات على امل�ستويني املحلي والدويل رغم كل ال�سعوبات والتحديات 
الناجمة عن الحتالل، يرتاوح حجم مبيعات ال�سناعات الدوائية يف خمتلف منتجاتها من 
)100 - 120( مليون دولر �سنويًا، كما ويرتاوح حجم الت�سدير من )50 - 60( مليون 
الب�رصية  الأدوية  من  �سنفًا   )1428( يقارب  ما  امل�سانع  تنتج  حني  يف  �سنويًا،  دولر 
مبختلف اأ�سكالها اإ�سافة اإىل )70( �سنفًا من الأدوية البيطرية، وت�سهم هذه ال�سناعة يف �سّد 

ما يقارب )59%( من احتياجات وزارة ال�سحة الفل�سطينية من الأدوية الب�رصية
  )Pharmaceutical Country Profile- Palestinian National Authority(.

توؤدي الأدوية الب�رصية يف فل�سطني دوراً اقت�ساديًا بارزاً ومهمًا اإذ ما قورنت بباقي 
ال�سناعات التحويلية الأخرى من حيث الإنتاج والت�سغيل والت�سدير، هذا وتعّد ال�سناعات 
قورنت  ما  اإذا  والتطوير  الإبداع  جمال  يف  املميزة  ال�سناعات  من  الفل�سطينية  الدوائية 

بالقطاعات ال�سناعية الأخرى. 
عمدت �رصكات الأدوية الفل�سطينية منذ تاأ�سي�سها اإىِل مواكبة التطور الكبري الذي طراأ 
تقنيات  واأحدث  اخلام،  املواد  الآلت، وجودة  العاملية من حيث  الدوائية  ال�سناعات  على 
اإ�سافة  املهارات،  ورفع  الب�رصي،  الكادر  تطوير  اإىل  ال�رصكات  هذه  ت�سعى  كما  الت�سنيع. 
اإىل ا�ستقطاب الكوادر املوؤهلة واملدربة التي تعمل وفق املعايري واملوا�سفات واملقايي�ض 

الدولية. 
حققت ال�سناعات الدوائية الفل�سطينية خالل ال�سنوات الأخرية اإِجنازات كبرية من خالل 
متكنها من اخرتاق اأ�سواق عربية وعاملية، هذا واأفاد احتاد ال�سناعات الدوائية الفل�سطينية 
لتوزيع  الرئي�ض  ال�سوق  يعدُّ  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  واملتمثل  املحلي  ال�سوق  باأن 
الأدوية تليها الدول العربية مثل: الأردن، ال�سعودية، اجلزائر، الإمارات العربية، تون�ض، وقطر. 
كما دخلت ال�سناعات الدوائية الفل�سطينية اإىل دول اأجنبية مثل مالطا، واأملانيا ورو�سيا. 
)مقابلة مع مدير احتاد ال�سناعات الدوائية )23/ 11/ 2014( على �سعيد التو�سع بداأت 

�رصكات الأدوية الفل�سطينية بال�ستثمار يف دول مالطا والأردن واجلزائر
).Pharma Care and Jerusalem Co(.
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مشكلة الدراسة:
على الرغم من ممار�سات الحتالل، فقد حققت �رصكات الأدوية الفل�سطينية جناحات 
ملحوظة ومع ذلك فاإن هذه ال�سناعة ما زالت تواجه م�سكالت ومعوقات حتول دون ا�ستغالل 
م�سكلة  تتمثل  هذا  ملنتجاتها.  اأف�سل  ت�سويق  اأجل  من  وتوظيفها  الإنتاجية  طاقتها  كامل 

الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤال الآتي: 
ما واقع الت�صويق الدوائي الفل�صطيني؟ 

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 

التعرف اإىل بيئة اأعمال �سناعة الأدوية الب�رصية يف فل�سطني. . 1
فل�سطني . 2 يف  الأدوية  �سناعة  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  اإىل  التعرف 

وت�سويقها. 
التعرف اإىل ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الت�سويقية املتبعة يف ال�رصكات قيد البحث. . 3
الت�سويقية . 4 العملية  تطوير  يف  ُت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  التو�سيات  بع�ض  تطوير 

لالأدوية الفل�سطينية. 

حدود الدراسة وحمدِّداتها: 
احلدود املو�صوعية: اقت�رص هذا البحث على درا�سة واقع الت�سويق الدوائي الب�رصي  ♦

يف �رصكات الأدوية يف فل�سطني. 
احلدود املكانية: �سملت الدرا�سة جميع �رصكات الأدوية العاملة يف ال�سفة الغربية،  ♦

بل  �سعوبة،  ب�سبب  وذلك  غزة،  قطاع  يف  العاملة  الأدوية  �رصكات  الدرا�سة  من  وا�ستثنيت 
ا�ستحالة و�سول الباحثني اإىل قطاع غزة ب�سبب احل�سار على القطاع، والظروف التي مير 

بها القطاع بعد حرب 2014م. 
احلدود الزمنية: مت البدء بهذا البحث يف الفرتة من 01/ 10/ 2014م حتى 01/  ♦

2015م.   /03

منهجية الدراسة: 
و�سف  اإعطاء  خالل  من  الو�سفي  الأ�سلوب  على  الدرا�سة  اإعداد  يف  الباحثان  اعتمد 
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وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  وامل�سكالت  فل�سطني،  يف  الب�رصية  الأدوية  �سناعة  لطبيعة 
التي تتبعها ال�رصكات يف العملية الت�سويقية، واعتمد الباحثان يف هذه الدرا�سة على البحث 
املكتبي املتمثل يف درا�سة ما ُكتب حول املو�سوع من اأبحاث، وما �سدر عن ال�رصكات من 
ن�رصات وتقارير، وما توافر على املواقع اللكرتونية لل�رصكات من معلومات، بالإ�سافة اإىل 
الزيارات امليدانية واملقابالت املبا�رصة مع املتخ�س�سني وامل�سوؤولني عن عملية الت�سويق 

يف ال�رصكات الأربعة قيد البحث )انظر املالحق( . 

عينة البحث: 
جمتمع الدرا�سة هو �رصكات الأدوية العاملة يف ال�سفة الغربية كّلها، و�سملت العينة 
امل�سنع  وهي:  �رصكات  )اأربع(  وعددها  القطاع  هذا  يف  العاملة  الأدوية  �رصكات  جميع 
الكيماوي الأردين، �رصكة بريزيت لل�سناعات الدوائية، �رصكة القد�ض للم�ستح�رصات الدوائية، 

و�رصكة م�سنع دار ال�سفاء. 

اإلطار النظري: 
يف  العمالء  اإىل  واخلدمات  املنتجات  اإي�سال  يف  وبارزاً  مهمًا  دوراً  الت�سويق  يوؤدي 
امل�ستهلك  املنا�سب، وجعل  وال�سعر  املنا�سبة،  املنا�سب، واجلودة  واملكان  املنا�سب،  الوقت 
منظمات  عليها  تعتمد  التي  الركائز  اأهم  من  الت�سويق  ُيعد  كما  باملنتج،  ودراية  علم  على 

الأعمال يف اإجناح املنظمة من خالل حتقيق عدة منافع اجتماعية واقت�سادية. 
اأم  عامة  �سغرية،  اأم  كبرية  اأكانت  �سواء  منظمة  لأي  و�رصوري  مهم  الت�سويق 
البيع  عملية  على  يقت�رص  الت�سويق  اأن  بع�سهم  ويعتقد  ربحية  غري  اأم  ربحية  خا�سة، 
يفهم  ل  وعليه  الت�سويقية،  الوظائف  من  هما  والإعالن  البيع  اأن  واحلقيقة  والإعالن 
ورغباتهم  الزبائن  احتياجات  ليلبي  ذلك  يتعدى  بل  والإعالن  البيع  اأنه  على  الت�سويق 
 Drucker( لدرجة اأن بع�ض الكتاب يرون اأن الت�سويق يجعل وظيفة البيع غري �رصورية

 . ),P. 2016,P. 27( )neal,C. 2007,P. 3

الت�سويق اأكرث من وظيفة اإدارية بل يتعدى ذلك ليتعاطى مع العمالء
 )Kotler,P. Armstrong,G. 2010,p. 28(.

من اأبرز تعريفات الت�سويق تعريف اجلمعية الأمريكية )AMA( حيث عرفت الت�سويق: اإنه 
العملية التي تنطوي على تخطيط املفاهيم والت�سورات اخلا�سة بالأفكار وال�سلع واخلدمات 
اأهداف  وتنفيذها وت�سعريها وترويجها وتوزيعها خللق عمليات تبادل قادرة على حتقيق 

الأفراد واملوؤ�س�سات )مبادئ الت�سويق، جامعة القد�ض املفتوحة، 2010( . 
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اأو  الن�ساط،  اأنه  على  الت�سويق  ُعرِّف  للت�سويق  الأمريكية  للجمعية  تعريف  اأحدث  ويف 
جمموعة املوؤ�س�سات والعمليات التي تنطوي على اإيجاد ال�سلع، والت�سال والتو�سيل خللق 
 Kotler and( عمليات تبادل قادرة على اإيجاد قيمة للزبائن والعمالء وال�رصكاء واملجتمع

 . )keller, 2015, p. 27

كما يعرف الت�سويق على اأنه العملية التي ت�ستطيع من خاللها ال�رصكات اإيجاد قيمة 
اأجل احل�سول على الحتياجات والرغبات  العمالء من  للزبائن وبناء عالقات قوية مع 
 Kotler,K; . Armstrong,G. 2010.( .من خالل خلق منافع وتبادل القيم مع الآخرين
 Kotler,( والعمالء  الزبائن  مع  للعالقات  رابحة  اإدارة  باأنه  الت�سويق  رف  عُّ كما   )p. 29

 . )P; Armstrong,G. 2010,p. 28

هذا وتطور الت�سويق لي�سمل املفهوم الت�سويقي بدًل من املفهوم الإنتاجي الذي يعني 
البحث عن احتياجات العمالء ورغباتهم، والعمل على اإ�سباعها بدًل من اإنتاج ال�سلع والبحث 

)Kotler,P; Keller, Armstrong,G. p. 40 2010( .عن عمالء ل�رصائها
واملتمثل  التقليدي  الت�سويقي  باملزيج  ُي�سمى  ما  خالل  من  الت�سويقية  العملية  تتم 
التقليدية  الت�سويقي  املزيج  عنا�رص  تعد  ومل  والرتويج.  والتوزيع  والت�سعري،  ال�سلعة،  يف 
كافية، حيث اأ�سيفت جمموعة اأخرى من العنا�رص وهي الإفراد، العمليات، الربامج والأداء 

 . )Kotler,P. Keller. K. 2016, p. 49(

حتقق  اأن  مبعنى  الجتماعي  املفهوم  لي�سمل  بعد  فيما  الت�سويقي  املفهوم  وتطور 
ال�رصكات اأهدافها من خالل تطبيق برامج امل�سوؤولية الجتماعية، والتي يجري من خاللها 
حتقيق رفاهة املجتمع، واحلفاظ على البيئة مبا يحقق ال�ستدامة لهذه ال�رصكات، ويجعلها 
ا�ستقطاب  اإىل  اإ�سافة  جدد،  م�ستثمرين  وجذب  التناف�سية،  امليزة  حتقيق  على  قدرة  اأكرث 

عاملني ذوي كفاءة وخربة. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف:

الأَعمال . 1 بيئة  بواقع  التعريف  يف  الدرا�سة  هذه  ت�سهم  الأدوية،  ل�رصكات  الأهمية 
الداخلية واخلارجية لل�سناعة الدوائية الفل�سطينية. 

الأهمية لوزارة ال�سحة الفل�سطينية، وذلك من خالل التعرف اإىل اأهم امل�سكالت التي . 2
يعاين منها هذا القطاع والعمل على معاجلتها. 
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البحث . 3 ا�ستخدام  العلمي، وذلك من خالل  والبحث  الفل�سطينية  للجامعات  الأهمية 
مرجعًا اأ�سا�سيًا يف ظل غياب الأبحاث واملعلومات يف حدود علم الباحث حول هذا املو�سوع. 

حملة تارخيّية وسياّسية: 
ي�سكل ال�سعب الفل�سطيني حوايل )ع�رصة ماليني( ن�سمه ي�سكن منهم )5( مليون داخل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يف حني يتواجد خم�سة املاليني الآخرين داخل خميمات اللجوء 
وال�ستات يف دول عربية، هذا ويعي�ض )47%( من اأفراد املجتمع الفل�سطيني حتت خط الفقر، 
اأي اقل من )2( دولر اأمريكي للفرد الواحد يوميا، هذا و و�سلت ن�سبة البطالة اإىل )%17.7( 
 /2013 عامي  بني  غزة  قطاع  يف   )%43.9( و   2014 العام  خالل  الغربية  ال�سفة  يف 

 ).Vسـ� -IV2014م. )�سلطة النقد الفل�سطينية، التقرير ال�سنوي 2014م. �سـ
منذ الحتالل الإ�رصائيلي لل�سفة الغربية وغزة عام 1967م، اتخذ الحتالل اإجراءات 
ي�سكل �رصبة  واملوؤ�س�سات مما  الأفراد  اأن�سطة  من  اأن حتّد  �ساأنها  من  واقت�سادية  �سيا�سية 
القيود  بفر�ض  واملتمثلة  الغربية  ال�سفة  مناطق  داخل  واملعي�سي  الفل�سطيني  لالقت�ساد 
على حركة الأفراد والب�سائع واإقامة اجلدار العن�رصي، كما اأن الحتالل الإ�رصائيلي يتخذ 
اإجراءات يومية من �ساأنها �رصب القت�ساد الفل�سطيني، مثل احل�سار، واقتحام املوؤ�س�سات 
املوانئ  خالل  من  اإ�رصائيل  جتبيها  التي  املقا�سة  اأموال  حجز  وكذلك  كالبنوك،  املالية 

واملعابر ل�سالح الفل�سطينيني مقابل ن�سبة حت�سيل. 
الإ�رصائيلية،  الكهربائية  الطاقة  على   )%100( بن�سبة  تعتمد  مازالت  فل�سطني  واإن 
وبالتايل ت�سوق اإ�رصائيل الطاقة الكهربائية من خالل �رصكات الكهرباء الفل�سطينية مبوجب 
املعابر  على  �سيطرة  الفل�سطينية  لل�سلطة  يوجد  ول  الفل�سطينية،  احلكومة  مع  ترتيبات 

واملوانئ واملطارات، حيث تعود ال�سيطرة الكاملة لالإ�رصائيليني. 
عمدت اإ�رصائيل اإىل تق�سيم الأرا�سي الفل�سطينية اإىل تق�سيمات وت�سنيفات عدة، منها 
مناطق )اأ( وهي املناطق الواقعة حتت ال�سلطة الأمنية والإدارية الفل�سطينية، ومناطق )ب( 
وهي املناطق الواقعة حتت ال�سيطرة الأمنية الإ�رصائيلية والإدارية الفل�سطينية وهي تتمثل 
يف التجمعات خارج املدن الرئي�سية، اأما املناطق )ج( وهي ت�سكل ما ن�سبته )75%( من 
الأرا�سي الفل�سطينية فهي مازالت حتت ال�سيطرة الإ�رصائيلية، واملناطق )ج( هي املناطق 
الأكرث مالءمة لإقامة امل�سانع واملدن ال�سناعية غري اأن حرمان الفل�سطينيني من ا�ستغالل 
 State of( هذه املناطق جعل العديد من امل�سانع الفل�سطينية تتواجد داخل املدن والقرى

 . )Palestine, Unlocking Statehood, 2013,pp. 4- 9
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حتليل بيئة اإلعمال: 

الصناعات الدوائية الفلسطينية: 

اأن�سطة  البيئية اخلارجية والداخلية التي توؤثر على  عمليًا، هنالك العديد من العوامل 
الت�سويق وفعالياته يف ال�رصكات ال�سناعية والتجارية )عبيدات، ابراهيم، 2006، �سـ48( . 
واملناف�سة  والقت�سادية  الدميوغرافية  العوامل  وت�سمل  اخلارجية:  البيئية  العوامل 
والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والقانونية والتكنولوجية وال�سوق واملوردون والو�سطاء. 
واملوارد  واملالية  والنتاجية  الت�سويقية  العوامل  وت�سمل  الداخلية:  البيئية  العوامل 

الب�رصية املتاحة والتكنولوجيا. 
 )عبيدات، ابراهيم، 2006، �سـ-48 �سـ63( 

وزارة  راأ�سها  على  ال�سحية،  اخلدمات  مزودي  من  اأنواع  اأربعة  فل�سطني  يف  يتوافر 
الالجئني  وت�سغيل  الغوث  لوكالة  التابعة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تليها  الفل�سطينية،  ال�سحة 

الفل�سطينيني، والقطاع اخلا�ض وموؤ�س�سات املنظمات الدولية غري الربحية. 
2011م  لعام  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  تقرير  واأفاد  هذا   ،  )WTO, 2013,p. 10(
بوجود )81( م�ست�سفى يف فل�سطني مبا فيها القد�ض ال�رصقية، حيث تت�سع هذه امل�ست�سفيات 
اإىل )5414( �رصيراً، ومن بني هذه امل�ست�سفيات يوجد )30( م�ست�سفى يف قطاع غزة )انظر: 

اجلدول رقم 1( . 
الجدول )1( 

المستشفيات في فلسطين

عدد اال�رشةالعددطبيعة امل�صت�صفى

252919م�ست�سفيات حكومية

321764غري حكومي وغري ربحي

20504م�ست�سفيات خا�سة

3164م�ست�سفيات اخلدمات الع�سكرية

163وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني

 .Source: Annual Report of the Ministry of Health 2011

منذ الحتالل الإ�رصائيلي لل�سفة الغربية ظهر العديد من امل�سكالت الت�سويقية املتمثلة 
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الفعلي  بالإنتاج  الفل�سطينية  الأدوية  �رصكات  وبداأت  اخلام،  املواد  وتوفري  ال�سترياد  يف 
اإنتاجية متوا�سعة من حيث التكنولوجيا واملهارات  عام )1969( بكميات قليلة وقدرات 
اإىل ت�سع �رصكات  ال�سبعينيات ارتفع عدد �رصكات الأدوية لي�سل  الإنتاجية، ويف منت�سف 
اأغلق بع�سها لحقًا، �سّجع هذا التو�سع اإمكانية الدخول اإىل هذه ال�سناعة من حيث احل�سول 
على الرتاخي�ض الالزمة واإجراءات ت�سجيل الأدوية، ونتيجة لذلك ارتفع عدد الأدوية امل�سجلة 

من )691( �سنفًا عام 1983م لي�سل اإىل )800( �سنف عام 1995م. 
باإجراء  الإ�رصائيلي  لالحتالل  التابعة  ال�سحية  ال�سلطات  بداأت  1982م  عام  يف 
فحو�سات خمربيه لالأدوية الفل�سطينية من خالل معهد املوا�سفات الإ�رصائيلي، حيث ف�سل 
حوايل )115( �سنفًا من اجتياز هذه الفحو�سات املخربية، كما قام خمترب جامعة بريزيت 
باإجراء فحو�سات خمربية لالأدوية املحلية عام 1982م حيث تبني اأن )40%( من الأدوية 

مل تتمكن من اجتياز الفحو�سات املطلوبة. 
املمار�سة  متطلبات  باإعداد  الإ�رصائيلية  ال�سحية  ال�سلطات  بداأت  1986م  عام  يف 
ال�سناعية اجليدة )GMP( * وعر�سها على �رصكات الأدوية املحلية، وتبنت ال�رصكات هذا 

التوجه يف ظل غياب خيارات اأخرى. 
منذ قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 1993م مبوجب اتفاقية اأو�سلو، بداأت وزارة 
ال�سحة الفل�سطينية باإعادة ت�سجيل الأدوية املحلية، حيث جرى ت�سجيل )765( �سنفًا من 

منتجات امل�سانع املحلية حتى ني�سان 1999م. 
تطورت �سناعة الأدوية الفل�سطينية لت�سبح من ال�سناعات الرائدة، وهي من ال�سناعات 
الأوىل التي تبنت املعايري الدولية وتعمل وفق اأف�سل املمار�سات، وترتكز �سناعة الأدوية 
املرخ�سة يف فل�سطني يف �سّت �رصكات يوجد اأربعة منها يف ال�سفة الغربية و�رصكتان يف 
قطاع غزة، وتتواجد هذه ال�سناعة يف مدن ال�سفة الغربية وبالتحديد رام اهلل وبيت جال 
)انظر: اجلدول رقم 2( . هذا وتعد �رصكة بري زيت لل�سناعات الدوائية كربى هذه ال�رصكات 

حيث ت�سغل )180( عاماًل. 
الجدول )2( 

شركات األدوية في الضفة الغربية

�صنة التاأ�صي�ساملوقعامل�صنع

1968مبيت جالامل�سنع الكيماوي الأردين

1969مالبرية – رام اهلل�رصكة القد�ض للم�ستح�رصات الطبية
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�صنة التاأ�صي�ساملوقعامل�صنع

1973مبريزيت – رام اهلل�رصكة بريزيت لل�سناعات الدوائية

1986مبيتونيا – رام اهللدار ال�سفاء

المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، وفا، 2011م. 

وهو  ومتطلباته،  امل�ستهدف  ال�سوق  حاجات  �سّد  على  جاهدة  الأدوية  �رصكات  تعمل 
العمالء جتمعها حاجات  امل�ستهدف مبجموعه من  ال�سوق  الفل�سطيني، هذا ويعرف  ال�سوق 
الفل�سطينية  الأدوية  �رصكات  وتعد   .  )Elliott, G. et all,2014,p. 24( م�سرتكة  ورغبات 
وزارة  متطلبات  وبالتحديد  الفل�سطيني،  املحلي  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  الأ�سا�سي  الرافد 
ال�سوق  الأدوية املحلية ما ن�سبته )59%( من احتياجات  الفل�سطينية، حيث توفر  ال�سحة 
املحلي الفل�سطيني، يف حني ت�ستحوذ الأدوية الأجنبية امل�ستوردة ن�سبة )22%( من ال�سوق 
الفل�سطيني، بينما ت�سل احل�سة ال�سوقية للمنتجات الإ�رصائيلية يف الأ�سواق الفل�سطينية اإىل 

 * )WTO,2013,P. 12( )%19(
هذا وحالت املعوقات الناجمة عن الحتالل دون زيادة الن�سبة الإنتاجية لل�رصكات 

الفل�سطينية. 
اإىل  العاملية  الأ�سواق  امل�سنعة يف  الدوائية  املنتجات  بع�ض  اأ�سعار  ارتفاع  اأدى  لقد 
احلّد من قدرة �رصكات الأدوية الفل�سطينية على الإنتاج والبيع يف ال�سوق الفل�سطيني، واإّن 
بع�ض العقاقري الطبية مثل اأدوية اأمرا�ض ال�رصطان، واأدوية الأمرا�ض املزمنة، مثل ال�سغط 
اأو باأ�سعار  وال�سكري تاأتي من اخلارج ومعظمها من دول عربية وغربية على �سكل ِهبات 

خمف�سة. 
اأكرب  وتوفري  الإنتاجية  زيادة طاقتها  اإىل  الفل�سطينية حاليًا  الأدوية  ت�سعى �رصكات 
قدر ممكن من خمتلف الأدوية ل�سّد حاجات ال�سوق الفل�سطيني، كما بداأت امل�سانع بتبني 
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات خمتلفة بهدف توفري اأكرب قدر من الأدوية، حيث قامت بال�ستثمار 
يف جمال التكنولوجيا احلديثة املتخ�س�سة لأغرا�ض زيادة الإنتاج، وعقدت اتفاقيات مع 
بداأ بع�سها  )WTO. 2013, P. 13( كما  الأردن، واجلزائر  م�سانع نظرية يف دول مالطا، 

 . )Herbal Medicine( باإعداد الأبحاث والدرا�سات لإنتاج اأدوية الأع�ساب

التطور املستمر للمنتجات: 

تويل اإدارات �رصكات الأدوية الفل�سطينية اهتمامًا كبرياً ملنتجاتها، وت�سعى اإىل تطويرها 
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با�ستمرار، هذا واأظهر تقرير التجارة العاملية لعام 2013م اأن �رصكات الأدوية الفل�سطينية 
النتاج غري  اأن طرق  الدولية غري  الفل�سطينية تعمل وفق املعايري  الأرا�سي  العاملة داخل 
معرتف بها دوليًا )WTO,2013,P. 5( ، واأظهر التقريَر اأي�سًا اأّن ال�سناعات الدوائية تعاين 
من ال�سعف الوا�سح يف عملية البحث والتطوير، حيث تعتمد على البحث والتطوير يف جمال 
املواد واخلليط امل�ستعمل يف �سناعة الدواء، ولي�ض للمادة الفعالة املعاجلة للمر�ض، ويعود 
�سعف ال�ستثمار املادي يف مو�سوع البحث والتطوير اإىل الأزمات القت�سادية التي يعاين 
بع�ض  باإدخال  الإ�رصائيلية  ال�سلطات  �سماح  وعدم  عام،  ب�سكل  الفل�سطيني  القت�ساد  منها 
دائما  تربرها  لأ�سباب  والتطوير  البحث  لعملية  الالزمة  الختبارات  لإجراء  الالزمة  املواد 
بالأمنية، كما يعود ال�سبب اإىل غياب الكوادر العلمية املوؤهلة لإجراء البحوث الالزمة رغم 
الفل�سطينيني  الفل�سطينية والأطباء  ال�سحة  لنداءات وزارة  الأدوية  ا�ستجابة بع�ض م�سانع 
الذين يطالبون دومًا ب�رصورة تبني ا�سرتاتيجيات خا�سة بالبحث والتطوير التي من �سانها 
الفل�سطيني  الدوائي  الت�سنيع  جودة  ول�سمان  هذا  الفل�سطيني.  املنتج  مكانة  من  ترفع  اأن 
جتري عملية الرقابة للتاأكد من مدى التزام م�سانع الأدوية مبتطلبات املمار�سة ال�سناعية 
اجليدة )GMP( من خالل التدقيق على هذه املتطلبات ب�سكل دوري وح�سب ا�سرتاتيجيات 
التفتي�ض املو�سوعة من قبل منظمة ال�سحة العاملية )WHO( حيث يجري ا�ستقبال ال�سكاوى 
القرار  واتخاذ  منها،  التحقق  ويجري  اجلهات،  جميع  من  امل�ستح�رصات  بجودة  املتعلقة 
 )GMP( املنا�سب ب�ساأنها ح�سب نتائج التدقيق واملتابعة، هذا واأدى ح�سول ال�رصكات على
واأملانيا  مالطا  دول  اإىل  بالت�سدير  ال�رصكات  بداأت  وقد  الت�سدير،  يف  فر�سها  حت�سني  اإىل 

 . )http:// www. trademap. org/ Country_selProductCountry_graph. aspx(

االسرتاتيجيات التسويقية: 

للح�سول على اأكرب قدر ممكن من احل�سة ال�سوقية على امل�ستويني املحلي والعاملي، 
تقوم �رشكات االأدوية بتبني ا�صرتاتيجيات عدرّة وهي: 

ال�سوقية  ♦ احل�سة  من  ممكن  قدر  اأكرب  على  للح�سول  الأدوية  �رصكات  ت�سعى  اأوالً: 
تو�سعية وا�سحة و�رصيحة،  ا�سرتاتيجية  اتباع  والدويل من خالل  امل�ستويني املحلي  على 
ظهر ذلك من خالل اإبرام بع�ض ال�رصكات اتفاقيات ت�سمى )ت�سنيع تعاقدي( يقوم امل�سنع 
مبوجبها بالتعاقد مع �رصكات توزيع اأدوية حملية وعاملية، يتم من خاللها اإنتاج خمتلف 

الأ�سناف والأنواع ل�سالح �رصكات توزيع الأدوية. 
الغربية  ♦ ال�سفة  العاملة يف  ا�سرتاتيجية بني م�سانع الأدوية  عقد �رصاكات  ثانيا: 

مع �رصكات وم�سانع اأدوية يف اخلارج، بالإ�سافة اإىل اإقامة بع�ض ال�رصكات فروعًا لها يف 
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دول اأخرى، ناهيك عن ال�ستثمارات الأجنبية التي تعمل بع�ض ال�رصكات على ا�ستقطابها 
ودعوتها لال�ستثمار فيها م�ستفيدة يف ذلك من قانون ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطيني. 

ثالثاً: توجه بع�ض امل�سانع اإىل دول العامل اإما بغر�ض ال�ستثمار فيها اأو العمل  ♦
معها من اأجل ت�سويق منتجاتها، وذلك ب�سبب حمدودية ال�سوق الفل�سطيني واملناف�سة بني 

امل�سانع. 
الفل�سطينية  الأدوية  التي متار�سها �رصكات  الت�سويقية  الو�سائل والطرق  هذا وتعددت 
حمدودية  اإىل  بالإ�سافة  م�سنع  لكل  ال�سوقية  احل�سة  لختالف  نتيجة  عمالئها،  جتاه 
خالل  من  وتبني  ن�ساط.  لكل  املر�سود  املايل  املخ�س�ض  ناهيك عن  املادية،  الإمكانات 
ال�رشكات  اتباع  املبحوثة  ال�رشكات  يف  واملبيعات  الت�صويق  مديري  مع  املقابالت 

�صيا�صات واإجراءات ت�صويقية خمتلفة ت�صمل: 
اعتماد طرق ت�سليم املنتج واإي�ساله للزبائن يف اأقرب وقت وباأق�سى �رصعة ممكنة، . 1

والبالغ  كافة  الغربية  ال�سفة  حمافظات  يف  لل�رصكات  ووكالء  م�ستودعات  باعتماد  وذلك 
وتعدُّ  التوزيع،  تكلفة  وتقليل  الت�سليم،  مدة  تق�سري  يف  ُي�سهم  مما  حمافظة،   )16( عددها 
وزارة ال�سحة الفل�سطينية وامل�ست�سفيات اخلا�سة والأهلية والدولية والأطباء وال�سيدليات 

امل�ستهلك لهذه الأدوية. 
اعتماد مبداأ اخل�سومات النقدية والت�سجيعية يف حال الإيفاء بعملية الدفع املتفق . 2
عليها. 
والروابط . 3 العالقات  لتقوية  والأخالقية  الجتماعية  امل�سوؤولية  �سيا�سات  تبني 

بني ال�رصكات والعمالء واملجتمع املحلي، فعلى �سبيل املثال تقدم �رصكات الأدوية بع�ض 
غري  �سحية  وجمعيات  موؤ�س�سات  خالل  الفل�سطيني  املجتمع  اأفراد  اإىل  جمانًا  منتجاتها 

ربحية، بحيث تقوم الأخرية بتوزيعها على املحتاجني من دون مقابل اأو باأ�سعار رمزية. 
القيام بزيارات ميدانية دورية للعمالء بغر�ض متابعة عملية البيع، والوقوف على . 4

املقرتحات والآراء املتعلقة بالعملية الت�سويقية والبيعية من خالل ال�ستماع اإىل العمالء. 
اإ�رصاك العمالء مثل الأطباء وال�سيادلة يف العملية الت�سويقية، كون املري�ض لي�ض . 5

القرار النهائي للطبيب املخت�ض، با�ستثناء  �ساحب قرار بالن�سبة لنوع الدواء، حيث يعود 
بع�ض الأدوية التي ل تتطلب و�سفة طبية. 

تقدمي جوائز نقدية وت�سجيعية للعمالء الذين يحققون ن�سبة م�سرتيات متفقًا عليها. . 6
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اإقامة معار�ض بهدف تعريف الأطباء وال�سيادلة وال�رصكات العاملية باملنتجات . 7
الدوائية الفل�سطينية. 

الأطباء . 8 تعريف  بهدف  عمل  وور�ض  وتثقيفية،  اإر�سادية  وندوات  موؤمترات  عقد 
واأ�سحاب ال�سيدليات على اآخر املنتجات. 

الزيارات . 9 وكذلك  اللكرتوين،  والربيد  الهاتف  عرب  با�ستمرار  العمالء  مع  التوا�سل 
امليدانية لعيادات الأطباء وال�سيدليات. 

اعتماد اأ�سلوب الإعالن يف الن�رصات التعليمية الدورية )والبو�سرتات( بالإ�سافة اإىل . 10
ال�سبكة العنكبوتية. 

تبني �سيا�سة الإرجاع ملا هو تالف ومنتهي ال�سالحية من الأدوية وا�ستبدالها. . 11
ال�سيدليات، وذلك بالتفاق . 12 اأ�سلوب تو�سيع حجم املنتجات املوجودة يف  اعتماد 

مع اأ�سحاب ال�سيدليات باإعطائهم بع�ض احلوافز املادية بغر�ض ت�سجيع املنتج املحلي. 
بغر�ض . 13 وذلك  ال�سيدليات،  يف  للعاملني  والعينية  النقدية  الهدايا  بع�ض  تقدمي 

ت�سجيع الزبائن على تبني املنتج املحلي يف حال وجود البديل. 
منتجي . 14 نفقة  على  وذلك  وتطويرها  الأطباء  بع�ض  عيادات  حتديث  يف  امل�ساهمة 

الأدوية. 
رعاية بع�ض الأن�سطة املجتمعية، وتقدمي بع�ض املنح اجلامعية لطلبة اجلامعات . 15

املحلية. 

املشكالت والتحديات: 

�سعيد  على  الأدوية  �رصكات  حققتها  التي  امللمو�سة  النجاحات  من  الرغم  على 
الإنتاج والت�سويق، فاإن ال�صناعات الدوائية الفل�صطينية ما زالت تعاين من م�صكالت 

ومعوقات منها: 
اأوالً� معوقات من قبل الحتالل الإ�رصائيلي، لقد كان لتفاقية باري�ض القت�سادية  ♦

�سغوطات  التفاقية  اأ�سافت  حيث  الفل�سطينية،  الأدوية  �سناعة  قطاع  على  ملحوظ  اأثر 
مل  اإ�رصائيلية،  ومعوقات  قيود  التفاقية من  الفل�سطينية ملا حتويه  ال�رصكات  على  عظيمة 
بل  الفل�سطيني،  الدوائي  للمنتج  الإنتاج  تكلفة  زيادة  على  الإ�رصائيلية  املعوقات  تتوقف 
و�سعت قيوداً على بع�ض املواد اخلام التي باإمكان ال�رصكات الفل�سطينية ا�ستريادها �سمن 

ما ي�سمى بال�ستعمال املزدوج للمنتج
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* )Dual Use of product( وفق التقديرات الع�سكرية الإ�رصائيلية، هذا ومن بني املواد 
التي ُيحظر على ال�رصكات الفل�سطينية ا�ستريادها مادة )اجللي�رصين( و )H2o2( و )نيرتيك 
http:// ec. euro-(  أأ�سيد( و )هيك�سامني( ومادة )ا�سيتيك اأ�سيد( و )هيدروجني منوك �سايد(
 )pa. eu/ trade/ import- and- export- rules/ export- from- eu/ dual- use- contrls

املعابر واملوانئ  الإ�رصائيلية على  الإجراءات  توؤدي  والت�سدير  ال�سترياد  على �سعيد 
وفح�ض  الأمني  الفح�ض  بحجة  اأحيانا  املنتجات  تخلي�ض  يف  التاأخري  اإىل  واملطارات 
هذه  ت�سيف  كما  اخلارجية،  الأ�سواق  اإىل  املنتجات  و�سول  اإعاقة  اإىل  يوؤدي  مما  اجلودة، 

الإجراءات نفقات اإ�سافية على مالكي املنتجات حتت ما ي�سمى بر�سوم اأر�سية. 
الأ�سواق الإ�رصائيلية  ♦ الفل�سطينية بدخول  الدوائية  ال�سماح للمنتجات  عدم  ثانياً� 

اأ�سواق  الإ�رصائيلية يف  الدوائية  املنتجات  ُت�سّوق  الأخ�رص، يف حني  اخلط  وداخل  والقد�ض 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

ر�سوم  ♦ فر�ض  اإىل  يوؤدي  مما  امل�ستوردة،  اخلام  املواد  ت�سليم  يف  التاأخري  ثالثاً� 
اإ�سافية على عملية حجز املواد اخلام يف املوانئ الإ�رصائيلية، مما يزيد من التكلفة ويوؤثر 
اإيرادات امل�سانع، ويعوق عملية الإنتاج، حيث توؤّدي هذه الإجراءات يف بع�ض  �سلبًا على 

الأحياَن اإىل ال�ستغناء عن بع�ض العاملني يف بع�ض ال�رصكات. 
رابعاً� فر�ض الحتالل قيوداً على عملية اإ�سدار الت�ساريح واملعامالت اخلا�سة  ♦

بعملية الت�سدير، حيث يحتاج مديرو امل�سانع والعاملون واأهايل ال�سفة الغربية اإىل ت�ساريح 
خا�سة ت�سدر عن الإدارة املدنية الإ�رصائيلية عرب وزارة ال�سوؤون املدنية الفل�سطينية، متكن 

حاملها من التنقل داخل القد�ض واإ�رصائيل واخلط الأخ�رص. 
خام�صاً� رف�ض اإدخال بع�ض املواد اخلام وبع�ض قطع الت�سنيع بدواٍع اأمنية، كما  ♦

فعلت مع م�سانع الأنابيب املعدنية الفل�سطينية حيث و�سعت ال�سلطات الإ�رصائيلية قيوداً 
ادعائهم،  ح�سب  القذائف  اإعداد  يف  ا�ستخدامها  من  تخوفًا  املعدنية  الأنابيب  ا�سترياد  على 

ويندرج هذا الت�رصف حتت ما ي�سمى بال�ستعمال املزدوج للمنتج. 
ال�ستقرار  ♦ عدم  حالة  اأدت  حيث  والقت�سادي-  ال�سيا�سي  الو�سع  �صاد�صاً� 

وزارة  على  الديون  وتراكم  الفل�سطيني،  القت�ساد  و�سعف  التاأكد  عدم  وحالة  ال�سيا�سي، 
ت�سويقية  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  من  الأدوية  �رصكات  متكن  عدم  اإىل  الفل�سطينية  ال�سحة 
مناف�سة، ناهيك عن تبعية القت�ساد الفل�سطيني لالقت�ساد الإ�رصائيلي الناجم عن اتفاقية 

باري�ض القت�سادية. 
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�صابعا� تهريب بع�ض الأدوية اإىل مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عرب الطرق  ♦
ي�سمى  ما  �سيما  ول  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  عليها  ت�سيطر  ل  التي  الرتابية  واملنافذ 
جميع  تعاين  بل  الدوائي،  ال�سناعي  القطاع  على  امل�سكلة  هذه  تقت�رص  ومل   )C( مبناطق 
فا�سدة،  ومواد  ب�سائع  اإدخال  عنه  ينجم  الذي  التهريب  م�سكلة  من  الفل�سطينية  القطاعات 

وكذلك التهرب ال�رصيبي. 
�س امل�صكالت واملعوقاِت كما وردت من قبل  الدرّاخلي فتتلخرّ عيد  ال�صرّ اأَما على 

امل�صئولني اللذين متت مقابلتهم يف االآتي: 
حيث . 1 واخلارج،  اإ�رصائيل  من  امل�ستوردة  املنتجات  مع  املتكافئة  غري  املناف�سة 

تتواجد الأدوية الإ�رصائيلية والأجنبية بكثافة داخل ال�سوق الفل�سطيني ول �سيما املنتجات 
امل�ستوردة من الهند وال�سني. 

والربامج . 2 ال�سرتاتيجيات  لتطبيق  ر�سدها  يجري  التي  املخ�س�سات  �سعف 
الت�سويقية. 

�سعف املخ�س�سات املتعلقة بالبحث والتطوير. . 3
الدول ومعايريها، . 4 الفل�سطينية ملوا�سفات بع�ض  الدوائية  عدم مطابقة املنتجات 

مّما ي�سّكل معوقًا اأمام عملية الت�سدير. 
عدم احل�سول على الرتاخي�ض من الدول املختلفة لأغرا�ض الت�سدير. . 5
غياب الدعم احلكومي لهذا القطاع. . 6
نق�ض الكوادر املدربة واملوؤهلة واملتخ�س�سة يف جمال ال�سناعات الدوائية. . 7
املنتجات . 8 حداثة  ب�سبب  الفل�سطيني  املنتج  بجودة  املحلي  امل�ستهلك  ثقة  �سعف 

نوعا ما، والقيود والتعقيدات التي متر بها عملية الت�سنيع نتيجة ممار�سات الحتالل، كمنع 
ا�سترياد بع�ض مكونات الإنتاج، وكذلك غياب احلمالت الدعائية والت�سويقية الكافية، حيث 
تركز ال�رصكات يف ترويج منتجاتها على البيع ال�سخ�سي، بالإ�سافة اإىل منع ال�رصكات من 
القيام بعمل حمالت اإعالنية ملجموعة كبرية من املنتجات، وذلك للحّد من ا�ستعمالها من 

قبل امل�ستهلك دون و�سفة طبية. 
من . 9 امل�سانع  كاهل  اأثقل  مّما  القطاع،  لهذا  الفل�سطينية  احلكومة  مديونية  زيادة 

ناحية ال�سيولة وجعلها غري قادرة على املناف�سة والبحث والتطور. 
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النتائج والتوصيات: 
يف �صوء ما تقدم ميكن تلخي�س النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة على النحو 

االآتي: 
على الرغم من حداثة املنتجات الدوائية الفل�سطينية، وبالرغم من القيود والإجراءات . 1

الحتاللية فاإن ال�سناعات الدوائية الفل�سطينية قطعت �سوطًا كبرياً وحققت جناحات كبرية 
على ال�سعيدين املحلي والدويل. 

�سناعة الأدوية الفل�سطينية من ال�سناعات التحويلية، تعدُّ خياراً ا�سرتاتيجيًا ل�سّد . 2
احتياجات ال�سوق الفل�سطيني ومتطلباته. 

العتماد على ال�سترياد والِهبات من الأدوية ل�سّد حاجات املجتمع الفل�سطيني من . 3
الأدوية وخا�سة الأمرا�ض املزمنة. 

حتقيق �رصاكات مع م�سانع اأدوية و�رصكات توزيع عاملية وذلك بغر�ض ال�ستثمار . 4
وتطوير الأ�سواق. 

�سعف خم�س�سات البحث والتطوير يف �رصكات الأدوية. . 5
حمدودية ال�سوق الفل�سطيني، مّما دفع اإدارة �رصكات الأدوية الفل�سطينية للبحث عن . 6

اأ�سواق جديدة خارجية. 
�سعوبات ناجمة عن اإجراءات الحتالل يف عملية الت�سدير، وا�ست�سدار الرتاخي�ض . 7

اإىل  اإ�سافة  املناف�سة،  على  الفل�سطينية  ال�رصكات  قدرة  اأ�سعف  مما  التنقل،  وت�ساريح 
املعوقات الفنية التي قد توثر على جودة املنتجات اأحيانًا. 

املالية . 8 ال�سائقة  ب�سبب  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  على  املديونية  حجم  ارتفاع 
وغري  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  قدرة  عدم  وكذلك  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  بها  متّر  التي 
الربحية على ت�سديد التزاماتها من اأثمان الأدوية ل�سالح ال�رصكات، مّما ي�سكل خطراً على 

ا�ستمراريتها وا�ستدامتها. 
التوصيات:

يف �صوء ما خل�صت اإليه الدرا�صة من نتائج، يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 
اأوالً� تو�صيات خا�صة بامل�صتهلك الفل�صطيني:  ♦

زيادة الثقة باملنتج الوطني وت�سجيعه باإعطائه الأولوية، حيث يلجاأ بع�ض امل�ستهلكني 
اأحيانًا اإىل ا�ستبدال الأدوية املحلية مبنتجات اأجنبية وباأ�سماء جتارية اأخرى ظنًا منهم اأنها 
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يف  املنتج  �سورة  تعزيز  الأدوية  �رصكات  على  يجُب  التو�سية  هذه  وِلنجاح  اأعلى،  بجودة 
الر�سمية دعم  اأذهان امل�ستهلك وال�ستمرار يف حت�سني جودة املنتجات، كما على اجلهات 
املنتج املحلي وتخفي�ض اأ�سعار املنتجات املحلية اأكرث مّما هي عليه يف الوقت الراهن، كما 
يتطلب ت�سجيع املنتج الدوائي املحلي القيام بحمالت واإعالنات تثقيفية وتوعوية من خالل 

الإعالم الر�سمي واملوؤ�س�سات التعليمية واجلامعية. 
ثانياً� تو�صيات خا�صة ب�رشكات االأدوية:  ♦
Ú  بال�رصكات مقارنة  الفل�سطينية  ال�رصكات  ِقبل  من  الت�سويقية  الأن�سطة  غياب 

لل�سيادلة  مقدمة  امتيازات  �سكل  على  كبرية  مالية  مبالغ  الأخرية  تنفق  حيث  الأجنبية، 
والأطباء. 

Ú  رصورة الرتكيز على البحث والتطوير، مع اإمكانية اإنتاج منتجات اأخرى كاأدوية�
الأع�ساب )Herbal Medicine( ، خا�سة اإن بع�ض ال�رصكات بداأت باإجراء درا�سات حول هذا 

 . )WTO,2013,P. 42( املو�سوع
Ú  املنتج تطوير  بغر�ض  املحلية  اجلامعات  يف  ال�سيدلة  كليات  مع  التعاون  زيادة 

املحلي، وذلك من خالل خمترباتها. 
Ú  وعقد الزيارات  عرب  والدولية  الإقليمية  الأخرى  امل�سانع  جتارب  من  ال�ستفادة 

التفاقيات. 
Ú  التطورات اآخر  على  املواطن  اإطالع  �ساأنها  من  وموؤمترات  توعية،  لقاءات  عمل 

والنجاحات التي حققتها �رصكات الأدوية على �سعيد الت�سنيع الدوائي الفل�سطيني. 
Ú  زيادة ال�ستثمار وتطوير الإنتاج ب�سكل م�ستمر ل�سّد حاجات ال�سوق الفل�سطيني من

اأدوية الأمرا�ض املزمنة والعقاقري. 
Ú  .تطوير املزيج ال�سلعي لي�سمل �سناعة الأع�ساب
ثالثاً� تو�صيات خا�صة باحلكومة الفل�صطينية:  ♦
Ú  الأولوية اإعطاء  خالل  من  ودعمه  الفل�سطيني  الدوائي  املنتج  تعزيز  �رصورة 

لل�سناعات الدوائية الفل�سطينية يف العطاءات املركزية احلكومية، مّما يعّزز قدرة ال�رصكات 
على املناف�سة والتطوير. 

Ú  تقدمي ت�سهيالت مالية و�سيا�سات �رصيبية ت�سجيعية، وذلك بغر�ض ت�سجيع قطاع
الت�سنيع الدوائي، وجذب م�ستثمرين ُجدد. 

Ú  موا�سلة التحركات الدولية بغر�ض اإطالع دول العامل على طبيعة املعوقات التي
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يف  الر�سمية  اجلهات  خالل  من  وذلك  حتديداً،  والدوائي  الفل�سطيني  القت�ساد  منها  يعاين 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

Ú  روؤية على  مبنية  احلكومي  امل�ستوى  على  وطنية  دوائية  �سيا�سات  تبّني  �رصورة 
وطنية �ساملة، تتمثل يف اإقامة مركز اأبحاث وتطوير مركزي خلدمة هذا القطاع. 

Ú  اإيفاء وزارة املالية بالتزاماتها جتاه م�سانع الأدوية، مما ميكن هذه امل�سانع من
ال�ستمرارية والتطور. 

رابعاً� تو�صيات خا�صة بوزارة ال�صحة الفل�صطينية:  ♦
Ú  .احلّد من دخول املنتجات الدوائية الإ�رصائيلية وخا�سة الأ�سناف املتوافرة حمليًا
Ú  الت�سجيل عمليات  بت�رصيع  املحلية  الدوائية  ال�رصكات  مع  التعاون  من  املزيد 

الدوائية  ال�سناعية  التقنية  الّتف�سيلية، وت�سجيعها على تبني  الأ�سعار  للمنتجات، ومنحها 
احلديثة، وت�سجيع ال�رصكات الدوائية الإقليمية والدولية للدخول يف �رصاكات حقيقية طويلة 
الأمد مع ال�رصكات املحلية من خالل تقدمي حوافز ا�ستثمارية. كما يجب على وزارة ال�سحة 
الفل�سطينية ال�سغط على وزارة املالية الفل�سطينية لالإيفاء بالتزاماتها املالية جتاه �رصكات 

الأدوية. 
خام�صاً� تو�صيات خا�صة باملجتمع الدويل واالأمم املتحدة:  ♦
Ú  دعم املنتج الدوائي الفل�سطيني من خالل ا�سترياد املنتجات الفل�سطينية، وال�سماح

لها بدخول الأ�سواق العاملية مع تو�سيح اأكرث لأهم املتطلبات الفنية والقانونية )واللوج�ستية( 
 . )WTO,2013,p. 43( التي مُتّكن من دخول املنتجات الفل�سطينية لالأ�سواق العاملية

Ú  العمل على اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة لتعي�ض باأمن و�سالم
اإىل جوار دولة اإ�رصائيل، دعمًا ل�سرتاتيجية اقت�ساد ال�سالم بدًل من ال�سالم القت�سادي الذي 
ال�سالم  مُيَكن من حتقيق  الذي  القوي  الفل�سطيني  القت�ساد  اأي مبعنى  اإ�رصائيل،  به  تنادي 

العادل وال�سامل. 
�صاد�صاً� تو�صيات خا�صة بالباحثني:  ♦

العامة  امل�سلحة  يخدم  مبا  فل�سطني  يف  الأدوية  قطاع  حول  درا�سات  عمل  �رصورة 
يف  وي�سهم  املحلي،  باملنتج  امل�ستهلك  ثقة  تعزيز  يف  ُي�سهم  مبا  الفل�سطيني،  والقت�ساد 
تطوير هذا القطاع من خالل البحث والتطوير. كما يو�سي الباحثان باإجراء درا�سات حول 
عوائد ال�ستثمارات يف جمال ال�سناعات الدوائية الفل�سطينية، اإ�سافة اإىل درا�سة مكثفة عن 
درا�سات حول  اإجراء  اإىل  اإ�سافة  تطويرها.  و�سبل  ال�رصكات  تنتجها  التي  الب�رصية  الأدوية 

اجتاهات امل�ستهلك املحلي نحو الأدوية الفل�سطينية. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
عبيدات، حممد، مبادئ الت�سويق، مدخل �سلوكي، 2006م، �سـ48 - �سـ63. . 1
مرجع �سابق، �سـ48 - �سـ63. . 2
والقت�سادية، . 3 الدارية  العلوم  برنامج  املفتوحه،  القد�ض  جامعة  الت�سويق،  مبادئ 

4161، �سـ8.  2010م، رقم املقرر 
مكز املعلومات الوطني الفل�سطيني، وفا، 2011م. . 4
5 . .Vسـ� -IVسلطة النقد الفل�سطينية، التقرير ال�سنوي، 2014م، �سـ�

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Annual Report of the Ministry of Health, 2011. 

2. Elliott, G. Rundle- Thiele. Waller, D. Marketing ,Third 
Edition,Wiley,2014,pp. 230- 231. 

3. Kotler, P. Keller ,K. Marketing Management,14thEdition,Pearson,2012
,p. 40. 

4. Kotler, P. Keller ,K. Marketing Management,15thEdition,Pearson,2016
,p. 27. 

5. Kotler,p. Armstrong ,G. Principles of Marketing, Thirteenth Edition, 
Pearson,2010,pp. 28- 29. 

6. Ibid,p. 72. 

7. Ibid,p. 248. 

8. Neal,Carolyn, Marketing Management ,January- February 2006,p. 3. 

9. Palestinian Pharmaceutical Country Profile, Ministry of Health, Palestine 
National Authority. 

10. State of Palestine, Unlocking Statehood. The Government of Palestine’s 
Report to the Ad Hoc committee,25th September ,2013,New York, USA. 

11. ThisWeek in Palestine, Issue No. 110,June 2007. 
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12. World Trade Organization and The Palestinian Pharmaceutical Sector: 
Impact Assessment Study,2013. 
* GMP- Good Manufacturing Practice. 
* Dual use goods are products and technologies normally used for civilian 
purposes but which may have military applications- http:// ec. europa. eu/ 
trade/ import- and- export- rules/ exp- from- eu/ dual- use- controls/ (List 
in Annex3) 
* WTO- World Trade Organization. 

ثالثاً- املقابالت: 
فقد اأُجريت املقابالت مع االآتية اأ�صماوؤهم: 

الفل�سطيني، . 1 الدوائية  ال�سناعات  احتاد  التنفيذي،  املدير  عليا،  اأبو  راجح  عو�ض 
2014م  /11  /23

لل�سناعات . 2 جال  بيت  �رصكة  قليمي،  الإ الت�سدير  مدير  احللواين،  بهاء 
2014م  /11  /3 الدوائية، 

الدوائية، . 3 لل�سناعات  بريزيت  �رصكة  الت�سويق،  دارة  اإ الليل،  بو  اأ توفيق 
2014م  /11  /20

الدوائية، . 4 لل�سناعات  ال�سفاء  دار  �رصكة  الت�سويق،  دارة  اإ ب،  الرُّ بو  اأ زياد 
2014م  /10  /29

الطبية، . 5 للم�ستح�رصات  القد�ض  �رصكة  واملبيعات،  الت�سويق  خري،  ح�سام 
2014م  /11  /15

رابعاً- مواقع اإلنرتنت: 
اجلمعية الأمريكية للت�سويق،. 1

https:// www. ama. org/ AboutAMA/ Pages/ Definition- of- Marketing. aspx 

�سوهد يف29/ 10/ 2014. 
ويكبيديا،. 2

http:// ar. wikipedia. org/ wiki/ %D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1، . 

�سوهد يف 1/ 11/ 2014. 
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�سوهد يف 25/ 10/ 2014. 
 http:// ec. europa. eu/ trade/ import- and- export- rules/ exp- from- eu/ dual-
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