
قطاع الصناعات الدوائیة الفلسطینیة     قطاع الصناعات الدوائیة الفلسطینیة     
عوض راجح ابو اعلیا    

 الفلسطینیة  اتحاد الصناعات الدوائیة  
المدیر التنفیذي 



 أعضاء اتحاد الصناعات الدوائیة    
 شركات محلیة، جمیعھا شركات مساھمة عامة أو خاصة 6

G

شركة القدس 
للمستحضرات الطبیة  

شركة میغافارم 
لصناعة األدویة

شركة بیت جاال
لصناعة األدویة

شركة بیرزیت
لألدویة  



الفلسطینیھ   الصناعة الدوائیة    
من حملة الشھادات العلیا    %   70 موظف،  1000توظف §

 منتج دوائي محلي بأشكال صیدالنیة      1200ما یزید عن  §
. مختلفة ومتعددة   

: السوق المحلي •

ا دوالر سنوین ملیو120-100حجم السوق یقدر بحوالي   •
، وما یزید   النقدیةمن قیمة السوق % 50اإلنتاج المحلي یغطي •

جات المستھلكة  ت من عدد المن% 55عن 



الفلسطینیھ   الصناعة الدوائیة    
 قطاعات اقتصادیھ استراتیجیھ   5واحده من §

§ISO 9000        ISO 14000 GMP        

 دولھ  20تصدر لما یزید عن   §

استثمرت الشركات خالل الخمس سنوات األخیرة ما یزید عن       §
 ملیون دوالر في التقنیة الحدیثة والتحدیث الصناعي     40

حسب المواصفات الدولیة 



 األدویة الفلسطینیة
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:تقسیم السوق



:التحلیل الرباعي للصناعة

نقاط القوة  •

نقاط الضعف •

التحدیات والمخاطر   •

الفرص•



 نقاط القوة    
: الشراكات العربیة واألجنبیة  •

.الجزائر ، السعودیة ، األردن ، ألمانیا ، مالطا ،األمارات       

. االلتزام نحو االستثمار بالجودة والتطویر   •

القدرة الكبیرة على التكیف مع المتغیرات السیاسیة واالقتصادیة     •

توفر الكوادر البشریة المؤھلة    •

الحصة بالسوق المحلي     •



: نقاط الضعف 

السوق المحلي المحدود  •

تكرار األصناف •

تكرار خطوط اإلنتاج  •

تكالیف اإلنتاج العالیة   •

تقلبات التدفقات النقدیة •



: الفرص

األسواق التصدیریة•

خطوط إنتاج جدیدة   •

االتجاھات العالمیة والمحلیة نحو األدویة المثیلة     •

انتھاء براءات اختراع أصناف جدیدة •

التصنیع التعاقدي •

االھتمام بالصحة   •



: المخاطر 

مزید من التنافس في السوق المحلي  •

عدم االستقرار السیاسي و االقتصادي  •

دخول منتجات جدیدة من دول مثل الھند   •

األزمة المالیة العالمیة   •



البحث والتطویر البحث والتطویر 

.أدارة البحث والتطویر أساسیة   •
. جزء أصیل من ھیكلیة جمیع شركات األدویة        •
. یتداخل عملھا مع كل األدارات واالقسام المختلفة بالشركة      •



البحث والتطویرالبحث والتطویرمجاالت عمل ادارة 



نصیب البحث والتطویر من المنتج النھائي  نصیب البحث والتطویر من المنتج النھائي  



::نماذج من نجاحات البحث والتطویرنماذج من نجاحات البحث والتطویر



:  :  نماذج من نجاحات البحث والتطویر نماذج من نجاحات البحث والتطویر 

) التقزم(یعاني أطفال العدید من الدول النامیة من داء        •
لعالج المرض على شكل حبوب      ) حامض الفولیك   (ویستخدم    

تطحن وتعطى بالملعقة ، ویتاز حامض الفولیك بعدم ثباتیتھ               
على شكل سائل، واقترحت شركة بیرزیت لألدویة على             
منظمة الیونیسیف تصنیع ھذا العالج على شكل بودرة             
لتحضیر معلق ثابت ألسبوع وتجري حالیا مفاوضات بھذا               

. الخصوص



:  :  نماذج من نجاحات البحث والتطویر نماذج من نجاحات البحث والتطویر 

تمتاز الطبیعة الفلسطینیة بتنوع النباتات الطبیة، شركة دار             •
الشفاء لألدویة أنشئت قسما للبحث والتطویر متخصص في          

في  ) وأمراض أخرى(البحث عن خصائص مضادة للسرطان     
االعشاب الطبیة الفلسطینیة، وتم استخراج العدید من المواد          

. الفعالة وھي تحت التجربة حالیا    



:  :  نماذج من نجاحات البحث والتطویر نماذج من نجاحات البحث والتطویر 

أستطاعت شركة بیت جاال لألدویة بالتعاون مع مستشفیات              •
القدس الفلسطینیة الوصول الى صیغة فاعلیة لمنتج دوائي             
یستخدم للمرضى بعد زراعة شبكیات القلب مطابقة تماما          
للمنتج العالمي ویباع المنتج الفلسطیني حالیا باألسواق بنصف             

. سعر المنتج العالمي  



:  :  نماذج من نجاحات البحث والتطویر نماذج من نجاحات البحث والتطویر 

ذات تكلفة عالیة   ( بخبرات فلسطینیة وبدون شراء المعرفة        •
استطاعت الصناعة    ) ویمكن ان تكون محمیة باتفاقات التجارة         

: الدوائیة تصنیع  
الحبوب المغلفة بوسط مائي بدیال عن استخدام بعض المواد               •

. ذات التأثیرات الجانبیة  
  24تعمل ل   (  تصنیع الحبوب ذات مدى الفاعلیة الطویل         •

. بالرغم من التعقیدات التصنیعیة     ) ساعة



: : براءات االختراعبراءات االختراع

شركة القدس للمستحضرات الطبیھ قامت بتسجیل براءة        •
اختراع لماده كیمیائیھ تم تصنیعھا في مختبرات الشركھ وھذه           
الماده قادره على قتل البكتیریا والفطریات في ان واحد ھذا       
وقد تم تسجیل براءة االختراع في وزارة االقتصاد الوطني         

. الفلسطیني
. العدید من براءات االختراع في طور التسجیل األن       •



::التعاون مع الجامعات  التعاون مع الجامعات  

:    یتركز التعاون مع    
: مراكز تحلیل األدویة في كل من       

 جامعة األزھر  -   
جامعة بیرزیت     -

:    تعاون مستمر مع كلیات الصیدلة في       
جامعة األزھر ، النجاح ، القدس   

ابحاث                      ( الجامعة األمریكیة   –       تعاون مع كلیة طب األسنان      
). مشتركة 



::التعاون وزارة الصحة  التعاون وزارة الصحة  

: الدراسات على البشر   
  تجري حالیا شركات األدویة الفلسطینیة الدراسات على البشر       
في األردن ومصر،لوجود تشریعات خاصة وكذلك بنیة تحتیة                

. مناسبة 
    وزارة الصحة بصدد إنشاء مركز لدراسات التكافؤ الحیوي        

في أحد مراكزھا وكذلك التصدیق على التشریعات الخاصة     
.                  باالبحاث على البشر   



التعاون مع شركات التكنولوجیا وانظمة    التعاون مع شركات التكنولوجیا وانظمة    
::المعلومات المعلومات 

:بخبرات فلسطینیة مشتركة یجري تطویر البرامج التالیة               

LIMS ادارة المختبرات   •
CTDالتسجیل االلكتروني       •



التعاون مع شركات صناعة مواد التعبئة     التعاون مع شركات صناعة مواد التعبئة     
: : والتغلیفوالتغلیف

مؤخرا تم االستغناء عن استیراد عبوات البالستیك الخاصة             
بالشرابات والمعلقات من تركیا ، بعد ان تم تطویر قدرة       
مصنعین للبالستیك في رام اهللا لتتوائم المنتجات مع متطلبات                
مواصفات التصنیع الجید الخاص بمنظمة الصحة العالمیة من       
حیث تفاعل البالستیك مع المواد الدوائیة وثبات المنتج خالل               

. فترة صالحیتھ  



: تمویل البحث العلمي

یرعى االتحاد عشرات المؤتمرات الطبیة المتخصصة سنویا،               
ویھدف من ذلك لدعم البحث العلمي وبناء صورة راقیة           
للصناعة الدوائیة تساعد في استخدام المنتج الدوائي         

: الفلسطیني، مؤخرا   
 الراعي الماسي– مؤتمر الصحة الثاني  -    
 الراعي الماسي-مؤتمر أطباء األنف واألذن والحنجرة  -    
 الراعي الماسي– مؤتمر جراحي العظام  -   
 نقابة اطباء األسنان– المؤتمر الطبي السادس -   
 مؤتمر الطب العام -    
....ة مؤتمر أطباء الجلدیة، النسائیة والتولید ، الثالسیمیا،الصحة العام  -    



 كلمة أخیرة 

أبواب الصناعة الدوائیة مفتوحة ألي تعاون مشترك في                
. مجال البحث والتطویر واالبتكار        



شكرا جزیال الستماعكم     


