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IDSC عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء المصري 

ي التابع لمجلس الوزراء المصر  حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

عدة تحوُّالت؛ ليُواكب  –١٩٨٥منذ نشأته عام  -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
بتطــوير البنيــة المعلوماتيــة فــي ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقــد اخــتص فــي مرحلتــه األولــى . التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري

نقطة تحوُّل رئيسة فـي مسـيرته؛ ليُـؤدي دوره ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام . مصر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)كمُؤسسة فكر 

ايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا في مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي قضـ
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مـع المـواطن المصـري الـذي يُعَـدُّ غايـة التنميـ

عَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة وف
.وترسيخ مجتمع المعرفة

 وفي سـبيل تحقيـق ذلـك، يحمـل مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـون داعمًـا لكـل متخـذي
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار ــه ذلــك، فإن علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى ل

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
، ومـن ٢٠٢٢العالميـة المُعلـن عنهـا فـي أبريـل ) أووردز سـتيفي(ظهر جليا في حصوله على خمس جوائز ضمن مسـابقة 

دولــة فــي الشــرق  ١٧فريــق متنافســين مــن  ٧٠٠جــوائز برونزيــة مــن بــين أكثــر مــن ) ٤(جــائزة ذهبيــة، و) ١: (بــين تلــك الجــوائز
 Think Tanks and Civil(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «كمـا ظهـر فـي نتـائج . األوسـط وشـمال إفريقيـا

Societies Program, TTCSP (؛ حيـث تـم اختيـار مركـز ٢٠٢١التي تـم اإلعـالن عنهـا فـي فبرايـر » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ال يوجــد ترتيــب مُحــدد ( ٢٠٢٠لعــام  » ١٩-كوفيــد«مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابةً لجائحــة  ٢٠ضــمن أفضــل
).للقائمة

 مركز فكر على مستوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل ٦٤من بين  ٢١في المرتبة 
.، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة.
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قائمة المحتويــات

القاعدة القومية 
للدراســـــــــــــــــــــــات 

ملخص تنفيذي

 رة،نبذة عن القاعدة القومية للدراسات، والهدف من النشرة الشهرية التي تصدر عـن هـذه القاعـدة، ومقدمـة عـن موضـوع النشـيتناول هذا القسم 
2).صناعة الدواء(وهو 

خالصة توصيات الدراسات

.)صناعة الدواء(في موضوع  الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفةالتي تم استخراجها من توصيات يتناول هذا القسم أهم ال
3

بيانات الدراسات

 –نة النشـر سـ –الناشر  –المؤلف  –عنوان الدراسة  :، وتشمل هذه البيانات)الدواء صناعة(تناولت موضوع  بيانات الدراسات التييتناول هذا القسم 

9.المصدر –المستخلص 

كشاف المؤلِّف

ا، قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم  وأمام كل مؤلف رقم النشرة وهذه القائمة مرتبة هجائي.
33
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حوثًـا تتعلـق تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميـع وتوثيـق للدراسـات التـي تتنـاول موضـوعات وب
أو  بمجـاالت التنميـة االقتصـادية واالجتماعيــة فـي مصـر، ســواء صـدرت عـن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز بحـوث مصــرية

 ونشرة القاعـدة القوميـة للدراسـات عـن مصـر هـي شـكل مـن أشـكال اإلعـالم الجـاري، تهـدف إلـى إمـداد. إقليمية أو دولية
وتصـدر النشـرة شـهريا، وتضـم فـي كـل .المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسـات التـي تـدخل ضـمن نطـاق اهتمامـه

ام عدد موضوعًا من الموضـوعات المتعلقـة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات المهمـة التـي تكـون محـل اهتمـ
.متخذي القرار داخل مصر

، والمتاحـة علـى قاعـدة صـناعة الـدواءبيـان دراسـة باللغـة العربيـة فـي موضـوع ) ٢٢(وتحتوي النشرة فـي هـذا العـدد علـى 
، كما تقدم النشرة خالصة توصيات هـذه الدراسـات التـي ٢٠٢٢حتى عام  ٢٠١٧بيانات الدراسات عن مصر خالل الفترة من عام 

ة التجـارة كليـة التجـارة بجامعـة قنـاة السـويس، وكليـة التجـارة بجامعـة دميـاط، وكليـ: صدرت عـن الجهـات البحثيـة التاليـة
امعـة ، وكليـة التجـارة بجامعـة حلـوان، وكليـة التجـارة بج)فـرع الخرطـوم(بجامعة الزقازيق، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة 

 عــين شــمس، وكليــة التجــارة بجامعــة المنصــورة، ومعهــد التخطــيط القــومي، وكليــة التجــارة بجامعــة طنطــا، وأكاديميــة
جامعــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا، ومركــز بحــوث الشــرق األوســط، وكليــة التجــارة بجامعــة المنوفيــة، وكليــة التجــارة ب

.اإلسكندرية، والجمعية العربية للبحوث االقتصادية

ملخص تنفيذي



3

مة عن صناعة الدواء مقدِّ

مـواطنين، تعد صـناعة الـدواء فـي مصـر صـناعة حيويـة لهـا أبعادهـا االسـتراتيجية وانعكاسـاتها االجتماعيـة الرتباطهـا الوثيـق بصـحة ال
العالميـة، وحيث ينصب عليها صراع المصالح بين شـركات الـدول الصـناعية المنتجـة لألدويـة مـن أجـل الـتحكم فـي األسـواق المحليـة و

فعـة، لـذا فهـي وتعد أيضًا من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تختلـف عـن بـاقي الصـناعات، فهـي تتطلـب تكلفـة تكنولوجيـة مرت
.تحتاج إلى اهتمام خاص ودراسات معنية من النهوض بتلك الصناعة لمواكبة التطور العلمي الحديث

ز تقـدِّم فــي هـذا العـدد مجموعـة مــن الدراسـات الصـادرة عـن المراكــ" خالصــة توصـيات الدراسـات: القاعـدة القوميـة للدراسـات"ونشـرة 
:ا يلي، وتم اختيار أهم التوصيات التي خلُصت إليها هذه الدراسات كمصناعة الدواءالبحثية المختلفة، والتي تتناول موضوع 

خالصة توصيات الدراسات

ورة الكاملـة دراسة إنشاء مركز وطني لالستشارات الدوائية لتطوير صناعة الـدواء، ويتضـمن تقيـيم جميـع التحـديات، وتقـديم المشـ
لمـنهج العلمـي، لمتخذي القرار، وكيفية تعظيم االستفادة من اإلمكانات المتاحة، ووضع استراتيجية تسمح بتضافر الجهود وفقًا ل

.واالستعانة بالخبراء في جميع المجاالت ذات الصلة

 حيوية مركز وطني مرجعي في مجال دراسات اإلتاحة المن إنشاء أن يتم وضع آليات وأساليب جديدة تمكن الدولة بجميع قطاعاتها
، ولتنميـة هيئات االعتماد الدولية، لتمثل نقطة ارتكاز لجميع المراكز المصرية لدعم قطـاع الـدواء المصـريكبرى للدواء، ويعتمد من 

شرق األوسط مكانة مصر في الصناعة الدوائية أملًا في أن يكون هذا المركز مركًزا إقليميًا إلجراء دراسات اإلتاحة الحيوية الخاصة بال
.وإفريقيا في مصر

محــددة  أهميــة المشــاركة بــين وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي ووزارة الصــحة لوضــع رؤيــة شــاملة مســتقبلية، واســتراتيجية
اث الـدواء للبحث العلمي والتطوير في قطاع صناعة األدوية والكيماويات والمسـتلزمات الطبيـة، مـع التوسـع فـي إنشـاء مراكـز أبحـ

فنـي في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية في مصر وربطها بالجامعات وشركات األدوية، مع ضرورة تقدم الـدعم المـالي وال
.واالستشاري لهذه المراكز من جانب الدولة
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،بمـا يضـمن  إعادة النظر في إصدار قرارات وتشريعات خاصة بتسجيل المستحضـرات الدوائيـة المكتشـفة مـن البـاحثين المصـريين
.دعم وتسهيل إجراءات تسجيل تلك األدوية الجديدة، وذلك كأحد مخرجات البحث العلمي واكتشاف األدوية

ل قـــدرة العمــل علــى إدمـــاج تكنولوجيــا التصـــنيع المتقــدم وتكنولوجيـــا المعلومــات كتكنولوجيـــا سلســلة اإلمـــداد، حيــث إنهـــا تشــك
جل تعزيز األداء ديناميكية يتعين على شركات األدوية أن تبنيها، وأن تتكامل مع الشركاء أطراف السلسلة، وأن تعيد تشكيلها من أ

.التنافسي

 د، وزيــادة قــدرة كفــاءة وفعاليــة سلســلة التوريــ: مــنكــلٍّ نشــر الثقافــة التكنولوجيــة بــين الشــركاء أطــراف سلســلة التوريــد، لتحقيــق
.السلسلة على استخدام الموارد الداخلية والخارجية للتنسيق بين السلسلة واألنشطة التشغيلية

خـالل  ضرورة إقامة روابط مشتركة مع العمالء، واالهتمام بتقـديم العديـد مـن التحسـينات علـى المنـتج بشـكل مسـتمر، وذلـك مـن
إلكترونيـة  وضع قاعدة بيانات تقوم بتجميع المعلومات عن احتياجاتهم، لتمكن الشركة من الوصول لهم بسهولة، وتصميم برامج

.للتعرف على طلبات العمالء

شاملة  االهتمام بإقامة عالقات تجارية ناجحة مع الموردين، وفحص صالحية المواد الخام باستمرار، من خالل تصميم قاعدة بيانات
.هائيتضمن جميع الموردين، واستخدام أحدث البرامج للتأكد من كفاءة المواد الخام باستمرار ألنها تؤثر على جودة المنتج الن

مكـن مـن حرص شركات األدوية على توفير جميع المعلومات ألطراف سلسلة التوريد، من خالل نظام إلكتروني شامل بكل شركة، ي
.خالله التعرف على المعلومات ومشاركتها مع سلسلة التوريد

ـــ ع امـــتالك سلســـلة توريـــد تســـتطيع االســـتجابة الســـريعة لحـــل مشـــكالت العمـــالء، مـــن خـــالل االهتمـــام بأنظمـــة النقـــل والتوزي
ات فريـــق عمـــل متخصـــص لتحديـــد المنتجـــوتكـــوين المســـتخدمة، وضـــمان تـــدفق األدويـــة للمرضـــى بالســـعر األمثـــل وبـــدون تـــأخير، 

.والخدمات
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 عمــل حملــة إعالميــة موســعة ومنظمــة علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي
لتوعيــة جميــع األطــراف، إلعطــاء صــناعة الــدواء المصــري مــا تســتحقه مــن 

ة إلـى مكانة رفيعة، وتتبنـى الحكومـة المصـرية هـذه الحملـة وتـديرها، باإلضـاف
ألمـن عمل تشريعات تحظر المساس بهذه الصناعة التي تمثل بعًدا مهمًا ل

.القومي المصري

بتكـار إنشاء صندوق لدعم البحوث والتطـوير التكنولـوجي فـي مجـال الـدواء، ال
يص مستحضرات ومواد خام جديدة، ولتحديث البنية البحثيـة مـن خـالل تخصـ

يـل نسبة مئوية من إيـرادات شـركات الـدواء متعـددة الجنسـيات، وتوجـه لتمو
لصـــناعة البحـــوث الدوائيـــة التطبيقيـــة، وتغطيـــة تكـــاليف تطـــوير تكنولوجيـــا ا

.القائمة

 مـن جانــب  ١٩٥٥لســنة  ١٢٧إعـادة النظـر فــي قـانون مزاولــة مهنـة الصــيدلة رقـم
محلية المختصين، مع الوضع في االعتبار مواكبة المستجدات والمتغيرات ال
اج غير واإلقليمية والعالمية، وتغليظ العقوبات الخاصة بغش الدواء أو اإلنت
.يدليةالمنضبط من حيث جودة الفاعلية واألداء لألدوية والمستحضرات الص

رات االهتمــــام بتطــــوير أنظمــــة الرقابــــة التســــويقية القائمــــة علــــى االســــتخبا
عم والمعلومـات االسـتراتيجية، وتحـديث أنظمـة المعلومـات المتاحـة، بمـا يـد

لميـة المكانة االستراتيجية باألسـواق لشـركات األدويـة، مـع وضـع منهجيـة ع
ـــى جمـــع المعلومـــات عـــن الســـوق  إلجـــراء المســـوح والدراســـات الهادفـــة إل

.والمنافسين والعمالء
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حجم ضرورة االندماج بين شركات األدوية الوطنية صغيرة ال
ــين شــركات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، واالهتمــام  وب
 بـــالتطور الرأســـي ولـــيس األفقـــي فقـــط، حتـــى تـــتمكن مـــن

.المصريةمنافسة الكيانات العمالقة داخل سوق الدواء 

يجـب علــى الحكومــة دعـم وتشــجيع المشــروعات المشــتركة 
يـة، بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشـركات المحل

ا الحديثـة، فاالستثمارات األجنبية تعمل على نقل التكنولوجي
 إذا تمت في إطار مشروعات مشتركة وعمالة وطنية، ويجب

، تســهم هــذه االســتثمارات فــي زيــادة الصــادرات الدوائيــةأن 
ية وتحســن الميــزان التجــاري للــدواء، وزيــادة القــدرة التنافســ

.للدواء المصري ليطابق المواصفات العالمية

إنشــاء منطقــة صــناعية حــرة لصــناعة الــدواء فــي المنطقــة 
تــــاج االقتصـــادية لقنــــاة الســــويس، لتـــوفير مســــتلزمات اإلن

.لألدوية المحلية واألدوية المعدة للتصدير

 وافرة المتـتشجيع االستثمارات العربية، واستغالل المـوارد
ريـة األيـدي العاملـة والنباتـات العط: في الوطن العربي، مثـل

ع والطبيــــة، والمــــوارد الرأســــمالية، واتبــــاع سياســــة التصــــن
لـــدواء بهــدف التصــدير، لتحقيــق نظريـــة الميــزة التنافســية ل

.العربي والتصدير لألسواق العالمية
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 ع وقطــاوزارة الصــحة، واالســتثمار، تشــتت هيكــل قطــاع الــدواء بــين
األعمــال العــام، وعــدم وجــود جهــة محــددة تخــتص بتنظــيم القطــاع، 

ب والعمـل علـى متابعـة أدائـه، وإحكـام الرقابـة عليـه، األمـر الـذي يتطلــ
ير تشــكيل مجلــس أعلــى للــدواء يكــون مســؤولًا عــن سياســات تطــو

القطــاع وتنظيمــه وإحكــام الرقابــة والمســاءلة عليــه، مــع وجــود إطــار 
ــات هــذا القطــاع، ويحــدد أدوار المجلــس  ــنظم عمــل مكون تشــريعي ي

اع ووزارات الصــحة واالســتثمار وقطــ –حــال تشــكيله  –األعلــى للــدواء 
.األعمال العام

 ،ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي آليـــات تحديـــد أســـعار المنتجـــات الدوائيـــة
خاصـــة باالعتمــاد علـــى طريقـــة التســـعير المتضــمنة تكلفـــة اإلنتـــاج ال
.موزعبالمنتج الدوائي، مضافًا إليها هامش ربح مناسب للمنتج وال

ركات االهتمام بتدريب وتأهيل العمالة داخـل الشـركة القابضـة والشـ
 التابعــــة بمــــا يضــــمن جــــودة وفعاليــــة المنتجــــات الطبيــــة والدوائيــــة

ات المنتجــة داخــل تلــك الشــركات، وبمــا يضــمن تطــوير تلــك المنتجــ
.وفقًا للبحث والتطوير المستمر

عية التــي خصـم نفقــات البحـث والتطــوير التـي تنفقهــا الكيانـات الصــنا
، بشـرط %٢٠٠تعمل في مجـال البيوتكنولـوجي وتصـنيع الـدواء بنسـبة 

كــار، لعمليــات البحــث والتطــوير واالبتقســمًا امــتالك شــركات الــدواء 
أن واستحواذها على كوادر فنية وعلمية وأكاديمية مـن ذوي الخبـرة، و

كون تكون هذه النفقات قد تمت داخل مختبرات الشركة في مصر، وت
.معتمدة من اإلدارة الضريبية والجهات الدوائية في مصر

7
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تقوم بتصدير منح إجازة ضريبية للربح المحقق من التصدير، وكذلك للشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات البحث والتطوير و
، ومـنح حـوافز %٥٠نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة عـن تقل أال بشرط خدماتها البحثية إلى وكالئها األجانب في الخارج، 

مـن الضـريبة علـى الـدخل فـي السـنة % ٥ضريبية لشركات تصنيع الدواء التي تنجح في الحصول على شهادة دولية، مـن خـالل خصـم 
.التي تم فيها الحصول على الشهادة، وأيضًا الشركات التي تقوم بإنتاج تقنيات محلية لها عالقة بصناعة الدواء

 األدويــة فــي  التــي تتميــز بانخفــاض تكاليفهــا وإمكانيــة نســخ جزيئاتهــا األم، والعمــل علــى تطــوير هــذهالبديلــة تشــجيع إنشــاء األدويــة
.جانبها الشكلي واالستعمالي، مع التقيد بشروط التصنيع ومواصفات الجودة

وتحالفـات  العمل علـى إنشـاء سـوق دوائيـة عربيـة مشـتركة، والعمـل علـى نقـل التكنولوجيـا بـين الشـركات العربيـة، وإنشـاء تكـتالت
لـق فيهـا الصـناعة استراتيجية فيما بينها، وإلى جانب تسهيل تدفق االستثمارات المباشرة وخاصة إلى البلدان العربيـة التـي لـم تنط

.الدوائية بعد

 والتكنولوجيا  يمياءوالبيوكتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الدوائية، وفي التخصصات القريبة كالكيمياء
.الحيوية، ويكون هدفها ابتكار أدوية أو طرق عالجية جديدة

يـة الجنوبيـة، تطوير التعاون مع الشركات الدوائية التابعة لـدول غيـر عربيـة، وال سـيما الشـركات الدوائيـة الصـينية والهنديـة واألمريك
مرتبطة بالجوانب ودول أوروبا الشرقية، والتي يتوقع أن تكون أشد منافس للشركات العربية، بعد سريان اتفاقية الملكية الفكرية ال

.البديلةباألدوية خاصة فيما يتعلق " تريبس"التجارية 

 السـريرية،  والبحث العلمي وهيئات البحث العلمي في مصر إلصدار قانون التجـاربالعالي التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم
ذا ال يمكن االعتراف عالميًا بأي أبحاث أو منتجات دوائية في مصر طالما أن هذا القانون غير موجود، وقـد أدى عـدم إصـدار هـإنه حيث 

.القانون إلى فقدان القدرة على اختراع وتصنيع دواء مصري بشكل متكامل
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ـــة للدراســـات القاعـــدة القومي

ـــــــــــة  قائمـــــــــــة ببليوغرافي
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دواء فـي مصـر، كمدخل للريادة اإلنتاجية على شركات صـناعة الـ" هيرمان"هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أثر أنماط التفكير وفقًا لـ :المستخلص
مفـردة مـن المـديرين فـي هـذه ) ٤٥(والعـاملين، مفـردة مـن ) ٢٦٠(لعينة مكونـة مـن وتم االعتماد على قائمة االستقصاء للحصول على البيانات األولية 

يـة إلنتاجالشركات، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد متخذ القرار في دراسة وتحليل العوامل المـؤثرة علـى الريـادة ا
.لشركات صناعة األدوية في مصر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
 ادة علــى الريــ) الــنمط التحليلـي، الــنمط الحسـي" (هيرمـان"ألبعــاد التحليـل الســلوكي باسـتخدام مقيــاس ) ٠,٠١(وجـود أثــر دال إحصـائيًا عنــد مسـتوى

علـى الريـادة اإلنتاجيـة فـي هـذه ) الـنمط التنظيمـي(لبعـد ) ٠,٠٥(اإلنتاجية في شركات صناعة األدوية في مصر، ووجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى 
.على الريادة اإلنتاجية) النمط اإلبداعي(الشركات، وعدم وجود أثر دال إحصائيًا لبعد 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
ر لـك األفكـاتصميم برامج األفكار اإلبداعية بما يسهم في تطوير المنظمة ككل، ويحقق رضا وثقة العمالء والعاملين، مع مراعاة االعتماد علـى ت

.اإلبداعية في برامج التقييم السنوية

ن خـاللتطوير المواقـع اإللكترونيـة لشـركات صـناعة األدويـة المحليـة، واالنتقـال إلـى الرقمنـة بـدءًا مـن طـرح األفكـار مـن داخـل وخـارج الشـركة، مـ 
.التنسيق بين الدولة وشركات األدوية لدعم األفكار الريادية التي تساعد في دعم الصناعة وتحقيق الريادة اإلنتاجية

شـركات  دراسـة ميدانيـة علـى: أثر أنماط التفكير وفًقا لهيرمان كمـدخل للريـادة اإلنتاجيـة1)
صناعة الدواء في مصر

٢٠٢٢ كلية التجارة بجامعة قناة السويس: الناشر نرمين سمير بيومي، جاد الرب عبد السميع: المؤلفان

٢٠٢٢، يوليو ٣، ع١٣مج: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: المصدر
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ة على قطـاع على أدائها دراسة تطبيقيشركائها تأثير تكنولوجيا سلسلة التوريد وتعاون 2)
الصناعات الدوائية في مصر

٢٠٢٢ كلية التجارة بجامعة دمياط: الناشر أحمد محمد عبد العال رشوان: المؤلف

٢٠٢٢، يوليو ٤، ج٢، ع٣مج: المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية: المصدر

ئيـة فـي مصـر، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تكنولوجيا سلسلة التوريد على أدائها في شـركات قطـاع الصـناعات الدوا :المستخلص
ي تخــدم فــروض، وتـم االعتمـاد علــى قائمـة استقصـاء طورهــا الباحـث لجمـع البيانــات األوليـة التـخمسـة وفـي سـبيل الوصــول لهـذا الهـدف تــم تطـوير 

م التأكـد مـن تم التأكد من ثبات مقاييس متغيرات الدراسة، وباسـتخدام أسـلوب التحليـل العـاملي تـ" ألفا كرونباخ"غرض الدراسة، ومن خالل مقياس 
.صدق التطابق لمقاييس متغيرات الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 وجـود تـأثير  علـى أدائهـا فـي الشـركات محـل الدراسـة، وكـذلكشـركائها داللـة إحصـائية لتكنولوجيـا سلسـلة التوريـد، وتعـاون ذي وجود تـأثير إيجـابي
يـا سلسـلة التوريـد القـدرة االبتكاريـة لشـركاء السلسـلة، وعـدم وجـود تـأثير لتكنولوجعلى داللة إحصائية لتعاون أطراف سلسلة التوريد ذي إيجابي 

.  حل الدراسةأداء السلسلة في الشركات معلى على القدرة االبتكارية لشركاء السلسلة، وأخيرا عدم وجود تأثير للقدرة االبتكارية للشركاء 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

يناميكيـة يتعـين تكنولوجيا سلسلة اإلمداد، حيث إنها تشـكل قـدرة د: العمل على إدماج تكنولوجيا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات، مثل
وضـع خطـة  على الشركات أن تبنيها، وأن تتكامل مع الشركاء أطراف السلسلة، وأن تعيد تشـكيلها مـن أجـل تعزيـز األداء التنافسـي لهـا، ويجـب

لتصـنيع المتقـدم إلشراك مديري اإلدارات المختلفة في صياغة االستراتيجيات المناسبة للعمـل علـى تصـميم أنشـطة متكاملـة لـربط تكنولوجيـا ا
.مع تكنولوجيا المعلومات
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ة عناصـر األداء مع تطور الفكر االقتصادي واإلداري على مستوى الوحدات االقتصادية؛ كان البد من تطور الفكر المحاسبي ليشمل كافـ :المستخلص
كمـا  ألعلـى دوليـا،التنافسي للوحدات االقتصادية، لذا تتحدث هذه الدراسة عن أهمية القياس المرجعي للوحدات االقتصـادية ذات الترتيـب التنافسـي ا

الوحـدات  فـي دائـرة نجـاحكـأداة رئيسـة أدت تلك التطورات إلى التطور مـن نمطيـة األداء إلـى ديناميكيـة األداء، لـذا ظهـر دور العنصـر البشـري وأهميتـه 
تنافسـي التعاون والتكامـل مـع األطـراف ذات الصـلة، كمـا هـدفت الدراسـة إلـى تحديـد جوانـب تحيـز األداء المستوى في و أأدائه االقتصادية سواء في 
قـع جغرافـي مـن التوصـيات؛ منهـا التحـديث التكنولـوجي المسـتمر، واختيـار موإلـى عـدد ، وتوصـلت الدراسـة وعرض تقييم شـاملللوحدات االقتصادية 

.مالئم لعمليات سلسلة اإلمدادات واللوجستيات، أخيرا تكوين التحالفات االستراتيجية بين مجموعة شركات األدوية بالقطاع العام

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
ويمثل الشـمول تساعد نظم التقييم الشامل لألداء التنافسي على تحسين عملية االتصال، وربط العاملين برؤية وأهداف الوحدات االقتصادية ،

ء داأحــد أهــم جوانــب تحفيــز األداء فــي هــذه الوحــدات، حيــث يســاعدها علــى الرقابــة االســتراتيجية لجميــع محــاور األداء ذات التــأثير الجــوهري علــى األ
.التنافسي، بما يضمن تفاعلها مع البيئة الداخلية والخارجية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
هم فـي أنشـطة على شركات األدوية بالقطاع العام المصري تدريب كوادرها البشرية على تطبيق نظم التقييم الشامل لألداء التنافسـي، وإشـراك

.تقييم وتقويم األداء

بيق علــى األداء فــي نظـم التقيــيم الشـامل لــألداء التنافسـي بــالتطتحفيـز دراسـة جوانــب  3)
 دراسة تطبيقية : شركات األدوية بالقطاع العام المصري

٢٠٢٢، أبريل ٢، ع٤٤مج: مجلة البحوث التجارية: المصدر

٢٠٢٢ كلية التجارة بجامعة الزقازيق: الناشر ة، هشام حسيني أحمد جنديالشتريسعد السيد حسن : المؤلفان
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نقــاط ألقــت الدراســة الضــوء علــى مالمــح قطــاع الــدواء المصــري، واإلنتــاج واالســتيراد والتصــدير والميــزان التجــاري للــدواء فــي مصــر، و :المســتخلص
وصـفي تقـدم قطـاع الـدواء وسـبل معالجتهـا، ونقـاط القـوة التـي تعـزز تقدمـه وسـبل تعظيمهـا، وذلـك باالعتمـاد علـى المـنهج التعوق الضعف التي 

ئــة العامــة التحليلــي فــي مراجعــة األدبيــات ذات الصــلة بموضــوع الدراســة، مــع االســتعانة باإلحصــائيات الرســمية الصــادرة مــن الجهــاز المركــزي للتعب
.واإلحصاء

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
 لتنافسـية والقـدرة االمحليـة والدوليـة، بعد استعراض آراء القائمين على صناعة الدواء في مصر، ومقارنة المنتجات الطبية المقدمة في السوق

ء تعلقــت زيــادة معــدالت التصــدير مرتبطــة بمســتويات الجــودة، ســواتعتبــر علــى إثبــات المكانــة الدوليــة للــدواء المصــري فــي الســنوات األخيــرة، 
ــة احتياجــات الســوق الدوليــة، وبفعاليــة  ــرتبط مكانــة قطــاع الــدواء بالسياســة التســعيرية، وتلبي ــة، وت ــدواء أو التغليــف والتعبئ ــوفير سلســلة ال ت

.اإلمدادات المطلوبة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
 اردات مــن التــي تمكــن قــدرة مصــر التصــنيعية، خاصــة االهتمــام بزراعــة النباتــات الطبيــة والعالجيــة، ومحاولــة إحــالل الــوالتنافســية دعــم القــدرات

.المحليةالسلعة المكملة والوسيطة في خطوط إنتاج الدواء المصري بمثيلتها 

إلنتــاج القــدرة التنافســية لصــناعة الــدواء فــي مصــر مــا بــين الشــركات دوليــة النشــاط وا4)
المحلي

٢٠٢٢ )فرع الخرطوم(كلية الحقوق بجامعة القاهرة : الناشر جوهري سعد المغاوريسهى : المؤلف

٢٠٢٢، ٧، ع١١مج: المجلة القانونية: المصدر
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اب تنـوع يعـد مفهـوم الكفـاءة الذاتيـة أحـد المفـاهيم المهمـة فـي تفسـير السـلوك اإلنسـاني، حيـث إنهـا تسـهم فـي فهـم وتحديـد أسـب :المستخلص
لين الـوظيفي للعـام السلوك الفردي، والتغيرات المرتبطة بالسلوك، وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الكفاءة الذاتية في تحقيق التوافق

.في قطاع األدوية في مصر، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

النـوع (صية وجود اختالفات ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاملين في شركات الدواء نحو مدى توافر الكفاءة الذاتية في ضوء العوامل الشخ
د اختالفـات فـي ، بينما لم يثبت وجود اختالفات في اتجاهات العاملين نحو مدى توافر الكفاءة الذاتية بـاختالف المسـتوى الـوظيفي، ووجـو)والعمر

.اتجاهات العاملين في الشركات نحو مدى توافقهم مع وظائفهم في ضوء العوامل الشخصية والوظيفية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ق لـك عـن طريـتدعيم عملية تنمية الكفاءة الذاتية لدى األفراد، لمـا لهـا مـن دور إيجـابي فـي التـأثير فـي سـلوك األفـراد والمنظمـات، ويـتم تحقيـق ذ
.تشجيع عالقات العمل اإليجابية بين العاملين، وتعزيز قدرتهم على إدارة صراعات العمل

مــن  ضــرورة االهتمــام بتــدعيم توافــق األفــراد مــع وظــائفهم، ممــا يجعلهــم أكثــر انــدماجًا، وذلــك مــن خــالل التوجــه إلــى تحقيــق مســتويات مرتفعــة
.التوافق الوظيفي، من خالل إعادة تصميم الوظائف، وإيجاد مناخ تنظيمي يوفر اإلحساس بأهمية العمل

في مصر أثر الكفاءة الذاتية في تحقيق التوافق الوظيفي للعاملين في قطاع األدوية 5)

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة حلوان: الناشر فاطمة علي جاد هللا، أميرة أحمد الزهيري، رفيدة محمد محمود: المؤلفون

٢٠٢١، يناير ١، ع٢٢مج :مجلة البحوث المالية والتجارية :المصدر
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

كات صــناعة هــدفت الدراســة إلــى وضــع إطــار مقتــرح لتطبيــق الصــيانة اإلنتاجيــة الشــاملة كمــدخل لتحســين األداء التصــنيعي فــي شــر :المســتخلص
ــا إلــى التعــرف علــى وضــع الصــيانة اإلنتاجيــة الشــاملة، ووضــع األداء التصــنيعي، ودور ا ة لصــياناألدويــة المصــرية بقطــاع األعمــال العــام، وهــدفت أيضً

ـــة والعقـــاقير والمســـتلزمات ال ـــى الشـــركات المنتجـــة لألدوي ـــة عل ـــق الدراســـة الميداني ـــم تطبي ـــة الشـــاملة فـــي تحســـين هـــذا األداء، وت طبيـــة اإلنتاجي
.ومستحضرات التجميل

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ة آلراء العينـ صالحية بيانات العينة وإمكانية تعميم نتائجها علـى المجتمـع، مـن خـالل معـاملي الثبـات والصـدق، واتضـح أيًضـا ميـل االتجـاه العـام
، وتحليـل )برسـون(اط إلى الموافقة على إمكانية تطبيق الصيانة اإلنتاجية الشاملة، وإمكانية تحسين األداء التصنيعي، وباالستعانة بمعامل ارتبـ

نتاجيـة ذات داللـة إحصـائية بـين الصـيانة اإل) إيجابيـة(االنحدار الخطـي اتضـح قبـول جميـع فـروض الدراسـة، ممـا يعنـي وجـود عالقـة ارتبـاط طرديـة 
.الشاملة واألداء التصنيعي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

وتحديــد إنشــاء لجنــة توجيهيــة للصــيانة اإلنتاجيــة الشــاملة فــي شــركات صــناعة الــدواء، تتــألف مــن اإلدارة العليــا التــي تمثــل جميــع الوظــائف ،
صــيانة العليــا، مــع إعــداد تــدريب حــول اللــإلدارة المــوظفين المســؤولين عــن هيئــة الصــيانة فــي اإلدارة، والتــي تكــون مســؤولة عــن تقــديم التقــارير 

اإلنتاجية الشاملة تحت إشراف اإلدارات العليا، وتقييم مدى استعداد المنظمة لتطبيقها، 

نيعي فـي إطار مقترح لتطبيق الصيانة اإلنتاجيـة الشـاملة كمـدخل لتحسـين األداء التصـ 6)
  دراسة ميدانية: شركات صناعة الدواء المصرية بقطاع األعمال العام

٢٠٢١، ٢ع: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: المصدر

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة عين شمس: الناشر محمود سامح أحمد يوسف، خالد قدري السيد: المؤلفان
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هـائيين بـالجودة وفـي تعتبر سلسلة التوريد الدوائية بمثابة المسار الذي يتم مـن خاللـه توزيـع المنتجـات الدوائيـة علـى المسـتخدمين الن :المستخلص
ن الـنقص ألن من أهم أهداف سلسلة التوريـد ضـمان تـدفق األدويـة للمرضـى بالسـعر األمثـل وبـدون تـأخير وبـأدنى حـد مـالمناسبين، الوقت والمكان 

غيـر مقبـول، ألنهـا تـؤثر بشـكل شـيئًا % ١٠٠وبأقل خطأ ممكن، وبالتالي فهي سلسلة حساسة للغاية، حيث يعتبر أن خدمـة العميـل التـي ال تـتم بنسـبة 
ة العـرض، قـدرة إدارة الطلـب، قـدرة إدار(مباشر على الصحة والسالمة، واستهدفت هذه الدراسـة تحديـد التـأثير المباشـر ألبعـاد القـدرات اللوجسـتية 

.على أداء سلسلة التوريد بشركات قطاع األعمال العام للصناعات الدوائية بمصر) قدرة إدارة المعلومات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ض عـرلوجود تأثير معنوي إيجابي لقدرة إدارة المعلومات على قدرة إدارة العرض والطلـب، باإلضـافة إلـى وجـود تـأثير معنـوي إيجـابي لقـدرة إدارة ا
).قدرة إدارة العرض والطلب وإدارة المعلومات(على قدرة إدارة الطلب، ووجود تأثير معنوي إيجابي ألبعاد القدرات اللوجستية 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ناجحـة مـع  دراسة دور القدرات اللوجستية في تحسين أداء سلسلة التوريد في القطاع الخاص لصناعة األدوية في مصر، وضرورة إقامة عالقـات
.خطأالعمالء والموردين، والحرص على امتالك سلسلة توريد تضمن استمرارية تدفق األدوية للمرضى بالسعر األمثل وبأدنى حد من ال

هـم تصميم قاعدة بيانات شاملة تضـم جميـع المعلومـات عـن المـوردين التـي تتعامـل معهـم الشـركة، وعـن المـوردين المحتمـل أن تتعامـل مع
.الشركات في المستقبل

قطـــاع  تـــأثير القـــدرات اللوجســـتية علـــى أداء سلســـلة التوريـــد بـــالتطبيق علـــى شـــركات 7)
  األعمال العام بالصناعات الدوائية بمصر 

٢٠٢١، ٣، ع٤٤مج: المجلة المصرية للدراسات التجارية: المصدر

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة المنصورة: الناشر محمد السيد عبد المتعال، ناجي محمد فوزي خشبة: المؤلفان
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، وبينـت هدفت هذه الدراسة إلى تحديـد توجهـات تعميـق التصـنيع المحلـي فـي مصـر فـي ضـوء الـدروس المسـتفادة مـن جائحـة كورونـا :المستخلص
وجـود إلـى عليـه، وأن أكثـر مـن ثلـث الـواردات يتكـون مـن سـلع وسـيطة، ممـا أدى  ١٩-تحليل هيكل الصناعة التحويلية بأبعاده المختلفة وأثر أزمة كوفيد

ويبـرر راتيجية، مشكالت حادة في اإلنتاج الصناعي مع انخفاض الواردات في المرحلة األولى للجائحة، وهو ما يرجح اعتبار السـلع الوسـيطة سـلعًا اسـت
مـع التسـليم  استخدام منهجية تحليل المدخالت والمخرجات، والتي تركز على تحليل التشابكات القطاعية في مجـال االسـتخدامات الوسـيطة، وذلـك

مختلفــة بوجــود معــايير أخــرى متعــددة لتحديــد أولويــات تعميــق التصــنيع، وتناولــت أيضًــا تقــدير مؤشــرات الــروابط األماميــة والخلفيــة للقطاعــات ال
 وتحليل مالمح وتحديات صـناعة األدويـة ألهميتهـا لألمـن الصـحي، والتعـدين ألهميتـه، ٢٠١٧/٢٠١٦باستخدام جدول المدخالت والمخرجات لمصر في عام 

.ينفي سلسلة إنتاج صناعات مهمة، وانتهت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع مشكالت صناعة األدوية والتعد

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 أو أكثــر مــن % ٧٠صــناعة تســتخدم  ١٣درجــة عاليــة مــن التركيــز فــي مجــال االســتهالك الوســيط فــي الصــناعة فــي مصــر، حيــث نجــد أن هنــاك هنــاك
ــة قطاعــات أو أقــل، وتوضــح المؤشــرات الخاصــة بالتجــارة الخارجيــة للصــناعات المرشــحة للتعميــق ارتفــاع ن ســبة مــدخالتها الوســيطة مــن ثالث

.الواردات النهائية من صناعات الدواء، ومن الممكن أن يكون لها أولوية في التعميق بشكل متكامل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تـوافر ن مراجعة نظام تسعير الدواء استرشادًا بتجـارب الـدول األخـرى، مـع إلغـاء ضـريبة القيمـة المضـافة علـى الخامـات الدوائيـة، واالسـتفادة مـ
نـامي الطلـب إنتاج بعض النباتات الطبية في مصر، والتوسع في البحـث والتطـوير فـي مجـال اسـتخداماتها فـي صـناعة الـدواء، واالسـتفادة مـن ت

.العالمي على هذه النوعية من الدواء

ة مـن تحديد توجهات تعميـق التصـنيع المحلـي فـي مصـر فـي ضـوء الـدروس المسـتفاد8)
جائحة كورونا

٢٠٢١ معهد التخطيط القومي: الناشر سهير أبو العينين: المؤلف

٢٠٢١، ٢سلسلة أوراق مشروع التصنيع المحلي في مصر، رقم: معهد التخطيط القومي: المصدر
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ة الخارجيـة لشـركات اهتمت هذه الدراسة ببيان وتحديد نقاط القوى والضعف بالبيئة الداخلية، وكذلك تحديد الفرص والتهديدات بالبيئـ :المستخلص
، هــذا ويبلــغ عــدد )٢٠١٩ – ٢٠١٥(صــناعة األدويــة المصــرية بقطــاع األعمــال العــام، مــع اســتعراض أهــم مؤشــرات أداء تلــك الشــركات خــالل الفتــرة الزمنيــة 

.شركات) ٨(شركات صناعة األدوية المصرية بقطاع األعمال العام 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
 شركة بقطاع األعمال الخاص واالستثماري، وتتميـز ) ٧٧(سيطرة شركات القطاع الخاص والشركات األجنبية على سوق األدوية في مصر بواقع

رى فـي إنتـاج الشركات المصرية بالتكامل فيمـا بينهـا، حيـث إن هنـاك شـركات تقـوم باسـتيراد خامـات األدويـة ومسـتلزمات اإلنتـاج، وتتخصـص أخـ
.وصناعة األدوية، كما تقوم بعض الشركات بالنقل والتوزيع

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
 ن داخـل بمـا يحفـظ حقـوق المـواطني –شـركات القطـاع الخـاص والشـركات األجنبيـة  –العمل على توفير األدوية بأسعار أقل من الشركات األخرى

.الدولة في الحصول على األدوية األساسية

ســات العمـل علــى زراعــة النباتـات الطبيــة وتوافرهــا بمصــر، حيـث يمكــن اســتخدامها فــي صـناعة األدويــة والمــواد الفعَّالــة للـدواء، مــع تــوافر مؤس
.بحثية يمكن االستفادة منها في تطوير صناعة األدوية

لشركات صناعة األدوية المصرية بقطاع األعمال العام SWOTالتحليل الرباعي  9)

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة عين شمس: الناشر محمود سامح أحمد يوسف: المؤلف

٢٠٢١، ٢ع: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة :المصدر
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ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر

ت تزيــد فــي زيــادة مســتوى التشــبع بداخلــه، ممــا جعــل الشــركاالمصــرية دور بــارز كــان للزيــادة المضــطردة لشــركات الــدواء فــي الســوق  :المســتخلص
 تركيزهـــا علـــى تعزيـــز مكانتهـــا االســـتراتيجية باألســـواق، مـــن خـــالل محاولـــة تكييـــف أنشـــطتها، وقيامهـــا بمحـــاوالت جمـــع المعلومـــات عـــن الســـوق

يـز علـى تعز والمنافسين، وما يحيط بهما من تغيـرات فـي محاولـة للتفـوق والريـادة، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى تحديـد تـأثير أبعـاد الرشـاقة التنظيميـة
.المكانة االستراتيجية باألسواق لشركات الدواء، والتعرف على اتجاهات العاملين بشركات الدواء تجاه موضوع الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

بشــكل  تبــرز أهميــة الرشــاقة التنظيميــة فــي الحصــول علــى معلومــات ســوقية عــن جميــع التغيــرات والتطــورات الحاصــلة فيــه، ومحاولــة تحليلهــا
هـا نحـو يجعلها قادرة على مواجهة ومراقبة التغيرات التي تحـدث فـي بيئـة عملهـا، والهـدف الالحـق هـو اتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية سـليمة تـدفع ب

.األمام، وتساعدها على تحقيق مهامها االستراتيجية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ـــة، بمـــا يمكنهـــا مـــن تحقيـــق المك ـــادئ الرشـــاقة التنظيمي ـــادي للمؤسســـات تعتمـــد علـــى مب ـــة ضـــرورة صـــياغة رؤيـــة مســـتقبلية ذات توجـــه ري ان
.االستراتيجية باألسواق المستهدفة

متاحـة بمـا يـدعماالهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على االستخبارات والمعلومات االستراتيجية، وتحديث أنظمة المعلومـات ال 
.المكانة االستراتيجية باألسواق للشركات

طبيق علـى الرشاقة التنظيمية ودورها فـي تعزيـز المكانـة االسـتراتيجية باألسـواق بـالت 10)
 شركات األدوية في مصر

٢٠٢١، خريف ٤، ع٥١مج :المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: المصدر

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة عين شمس: الناشر يوسف محمدشريف محمد : المؤلف
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بــات العمــل االلتــزام ببــرامج تخطــيط التعاقــب القيــادي، تقيــيم متطل(هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحليــل أثــر تخطــيط التعاقــب القيــادي  :المســتخلص
ــة مصــر علــى االنتمــاء العــاطفي للعــاملين بشــركات قطــاع األدويــة المصــري بجمهور) الحاليــة والمســتقبلية، ســد فجــوة تنميــة المهــارات القياديــة ي

مـاء ة االنتالعربية، وأوصـت الدراسـة بضـرورة دعـم اإلدارة العليـا لتبنـي اسـتراتيجيات تخطـيط التعاقـب القيـادي لمـا لـه مـن عظـيم األثـر علـى رفـع درجـ
.العاطفي بشركات القطاع محل الدراسة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ي المقومـات هناك بعض العناصر األساسية الالزمة لتخطيط التعاقب القيادي في شركات قطاع األدوية المصري، حيث تعتبر تلـك العناصـر هـ
.التي يجب توافرها في هذه الشركات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ويـة المصـري، العمل على االهتمام بطبيعة العالقة القوية التي تربط بين تخطـيط التعاقـب القيـادي واالنتمـاء العـاطفي فـي شـركات قطـاع األد
.وكذلك ضرورة االستفادة من طبيعة األثر اإليجابي لتخطيط التعاقب القيادي على االنتماء العاطفي في تلك الشركات

تمـام ضرورة االهتمام بوجود رضا لدى العاملين في الشركات حول ما يحققه لهم عملهم الحـالي مـن مكاسـب فـي تطـوير وتحسـين األداء، وااله
.التي تساهم في شعور العاملين باالنتماء للشركة التي يعملون بهااإلمكانات بتوفير 

ــر تخطــيط التعاقــب القيــادي علــى االنتمــاء العــاطفي 11) ات دراســة ميدانيــة علــى شــرك: أث
قطاع األدوية المصري

٢٠٢٠، خريف ٤، ع١١مج :المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: المصدر

٢٠٢٠ التجارة بجامعة قناة السويس كلية: الناشر إيهاب بدوي كمال الدين زكي: المؤلف
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اقتصـادي قـوي  يعتبر النموذج الياباني من أفضل النماذج العالمية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، حيث يسعى إلـى بنـاء نظـام :المستخلص
مـع من خالل رأس مال بشري ومعرفي على درجـة عاليـة مـن الكفـاءة واالبتكـار، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحديـد معنويـة الفـروق بـين آراء فئـات مجت

دفت ا هــالدراسـة حــول أبعـاد النمــوذج اليابـاني إلدارة المــوارد البشـرية، وحــول أبعـاد القيمــة المضـافة ألداء قطــاع الصـناعات التحويليــة فـي مصــر، كمـ
بـار العالقـة ع اختأيضًا إلى تحديد أثر تطبيـق أبعـاد النمـوذج اليابـاني إلدارة المـوارد البشـرية علـى القيمـة المضـافة ألداء قطـاع الصـناعات التحويليـة، مـ

.ميدانيًا بين المتغيرين في شركات صناعة األدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية في مصر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

دم القـدرة ضعف التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتـاج، وعـ: تراجع في حجم االستثمارات بشركات األدوية، وأنها تواجه مشكالت عديدة من أهمها
األدويـة إلـى  للدواء، وضعف جهود البحوث والتطوير، باإلضافة إلى االنخفاض الحاد فـي نسـبة صـادراتها مـن منتجـاتالفعالة على تصنيع المادة 

.الواردات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ي مـن جانــب تقـديم الـدعم لصـناعة األدويــة والكيماويـات والمسـتلزمات الطبيــة فـي اتجـاهين متـوازيين، ويتمثــل االتجـاه األول فـي الــدعم السياسـ
.الدولة، ويتمثل االتجاه الثاني في دعم ومساندة وسائل اإلعالم لهذه الصناعة

 حـث العلمـي والبحـث العلمـي ووزارة الصـحة لوضـع رؤيـة شـاملة مسـتقبلية واسـتراتيجية محـددة للبالعـالي أهمية المشـاركة بـين وزارة التعلـيم
.فظاتوالتطوير في قطاع صناعة األدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مع التوسع في إنشاء مراكز أبحاث الدواء في مختلف المحا

لصـناعات أثر تطبيق النموذج الياباني إلدارة الموارد البشرية على القيمة المضافة ألداء قطاع ا) 12
ــــة فــــي مصــــر ــــات: التحويلي ــــة والكيماوي ــــى شــــركات صــــناعة األدوي ــــالتطبيق عل ــــة ب  دراســــة ميداني
والمستلزمات الطبية

٢٠٢٠ كلية التجارة بجامعة عين شمس: الناشر هاني محمد السعيد عبده: المؤلف

٢٠٢٠، خريف ٤، ع٥٠مج: المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: المصدر
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ة األدويـة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تحديات تطبيق نظـام تخطـيط مـوارد المشـروع علـى مسـتوى نجـاح شـركات صـناع :المستخلص
قـة بـين في مصر في تطبيق هذا النظام، والكشف عـن التحـديات التـي تعتـرض تطبيقـه فـي الشـركات محـل الدراسـة، ومعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك عال
الجهـود  تحديات تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع في الشركات محـل الدراسـة وبـين مسـتوى النجـاح الـذي حققتـه، والمسـاهمة عمليًـا فـي دعـم

ة علــى المبذولــة مــن قبــل إدارات الشــركات محــل الدراســة فــي تحســين األداء، والتغلــب علــى تحــديات تطبيــق نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع والمــؤثر
.مستوى نجاحها في التطبيق

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 نجاحهـا  مسـتوىإن أن مستوى نجاح شركات صناعة األدوية التابعة للقطاع الخـاص متذبـذب فـي تطبيـق نظـام تخطـيط مـوارد المشـروع، حيـث
.، في حين أن مستوى نجاح شركات القطاع المتعدد الجنسية مرتفع نسبيًا في تطبيق هذا النظام%)٧٥ -% ٥١(يتراوح بين 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إنشـــاء مركـــز تـــدريبي متخصـــص لتـــدريب جميـــع المـــوظفين علـــى تطبيـــق نظـــام تخطـــيط مـــوارد المشـــروع، علـــى أن يتضـــمن هـــذا المركـــز خبـــراء 
االلتـزام مـن خـالل  ومستشارين، ومحاولة التغلب علـى تحـديات تطبيـق النظـام المتمثلـة فـي التحـديات اإلداريـة والبشـرية والتكنولوجيـة والماليـة،

.بعوامل نجاح التطبيق

ــة فــي) 13  تحــديات تطبيــق نظــام تخطــيط مــوارد المشــروع فــي شــركات صــناعة األدوي
مصر

٢٠٢٠ كلية التجارة بجامعة طنطا: الناشر أحمد عبد هللا اللحلح، أحمد محمد عبد الحي نور الدين: المؤلفان

٢٠٢٠، ٨، ع٤٠مج: المجلة العلمية للتجارة والتمويل: المصدر
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لصـناعات لمحـوًرا كاملًـا اسـتراتيجية أفـردت إطالق على المعرفة، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تم اقتصادًا قائمًا  ٢٠٣٠تتبنى رؤية مصر  :المستخلص
ي تحســين عــن كيفيــة البــدء فــتصــورًا مكتملًــا علــى رأســها صــناعة الــدواء، وفــي هــذا النطــاق عرضــت هــذه الدراســة تــأتي االســتراتيجية والمحوريــة التــي 

ذي  وتطــوير جــودة الــدواء المصــري كقضــية محوريــة فــي صــناعة الــدواء عــن طريــق إنشــاء مركــز وطنــي لالستشــارات الدوائيــة، وآخــر لإلتاحــة الحيويــة
.مرجعية دولية، على غرار منظومات األبحاث التعاقدية والتي تقدم خدمتها للمصنعين للمنتجات الطبية والدوائية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 مـن المشـاركين علـى أن % ٧٥,٥من عينة الدراسة على إنشاء مركز استشاري لتطوير صناعة الـدواء، واعتبـروه ضـرورة قوميـة، ووافـق % ٩٤,٩وافق
علـى أن يتكـون مـن نخبـة مـن البـاحثين المعنيـين بالـدواء فـي الجامعـات المصـرية % ٩٥,٥يكون هيئة مستقلة تابعة لهيئة الدواء المصري، ووافق 

مـن المشـاركين أن يلحـق بـالمركز االستشـاري مختلـف % ٧٦,٨ومراكـز األبحـاث ووزارة الصـحة، باإلضـافة إلـى خبـراء الصـناعات الدوائيـة، كمـا وافـق 
.الهيئات الفرعية المتخصصة والمعنية بشؤون تصنيع الدواء

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ويـة فـي مصـر، إنشاء مركز استشاري وطني لتطوير صناعات الدواء معتمد دوليًا لحـل جميـع المشـكالت الفنيـة والتقنيـة التـي تواجـه صـناعة األد
ــات الحديثــة للتواصــل والتعــاون مــع المراكــز الب حثيــة والــذي يضــم الكفــاءات والخبــرات العلميــة المصــرية فــي مجــال الــدواء، ومــزود بكــل اإلمكان

.المعنية بالداخل والخارج

إنشـــاء مركـــز استشـــاري وطنـــي : خارطـــة طريـــق للنهـــوض بصـــناعة الـــدواء فـــي مصـــر) 14
لتطوير الدواء وتفعيل إمكانيات الدولة في مجال اإلتاحة الحيوية

)مجلس بحوث الدواء(المجالس النوعية : أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: المصدر

٢٠٢٠ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: الناشر ياأكاديمية البحث العلمي والتكنولوج: المؤلف
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والصــناعات  اســتهدفت هــذه الدراســة قيــاس أثــر تطبيــق اســتراتيجية المحــيط األزرق علــى الميــزة التنافســية بشــركة النيــل لألدويــة :المســتخلص
وإمكانـات  مالءمـةالدوائية، وذلك بعد التعـرف علـى أهميـة أوليـات تطبيـق هـذه االسـتراتيجية، باإلضـافة إلـى إجـراء دراسـة ميدانيـة للتعـرف علـى مـدى 

.  التطبيقومتطلبات تطبيقها على شركة النيل لألدوية والصناعات الدوائية المقترحة لهذا 

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي
 حقيــق الميــزة فــي ت) الــتقلص –االســتبعاد  –االبتكــار (هنــاك عالقــة ارتبــاط موجبــة ذات داللــة إحصــائية معنويــة ألبعــاد اســتراتيجية المحــيط األزرق

.التنافسية لشركة النيل لألدوية والصناعات الدوائية في مصر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ز وانخفـاض ضرورة تبني دور استراتيجية المحيط األزرق، وهي خلق قيمة جديدة للمنظمات من خالل العمل على كسر قاعدة المبادلـة بـين التمـاي
 حسـين جـودةالتكلفة، واالبتعاد عن المعوقات، وإعادة دراسة البـدائل االسـتراتيجية، فـي شـركات صـناعة األدويـة، وتقـديم األفكـار والمقترحـات لت

.المنتج الدوائي، مع تدريب العاملين على تطبيق هذه االستراتيجية، وتشجيعهم على التطوير واالبتكار

ميدانيـة  دراسـة: قياس أثر تطبيـق اسـتراتيجية المحـيط األزرق علـى الميـزة التنافسـية) 15
على شركة النيل لألدوية والصناعات الدوائية

٢٠٢٠، يوليو ٥٦، ع٥مج :مجلة بحوث الشرق األوسط: المصدر

٢٠٢٠ مركز بحوث الشرق األوسط: الناشر نبيهة محمود بيومي: المؤلف
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) رفينمــدير اإلنتــاج، ورئــيس قســم اإلنتــاج، والمشــ(ركــزت الدراســة بصــفة أساســية علــى معرفــة مــدى إدراك المســؤولين عــن اإلنتــاج  :المســتخلص
ض اإلنتـاج، ، وكذلك معرفة مدى إدراك الفئـات المشـار إلـيهم بتخفـي)نظام السحب، وبطاقة كانبان(بأدوات أسلوب تنفيذ العمل في الوقت المحدد 

.من خالل القضاء على أشكال الفاقد التي تالزم أداء العملية اإلنتاجية في شركات صناعة الدواء في مصر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ي قطـاع فـ) نظـام السـحب(يطبق أسلوب تنفيذ العمل في الوقت المحدد في شركات األدويـة فـي مصـر، مـن خـالل أدواتـه الفعَّالـة، حيـث يطبـق
بطاقـة (، فـي حـين تطبـق األداة الثانيـة %٩٧وفـي القطـاع متعـدد الجنسـيات بنسـبة % ٧٣,٦وفي القطاع الخاص بنسبة % ٦٠األعمال العام بنسبة 

%.٨٠وفي القطاع متعدد الجنسيات بنسبة % ٦٠وفي القطاع الخاص بنسبة % ٥٢في قطاع األعمال العام بنسبة ) كانبان

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــ ــزة التنافســية لشــركات األدويــة فــي مصــر، مــع دراســة التكامــل ب ــذ العمــل فــي الوقــت المحــدد فــي دعــم المي ــر أدوات أســلوب تنفي ين دراســة أث
تج، وفــي تكنولوجيــا المجموعــة اإلنتاجيــة وهــذا األســلوب فــي القضــاء علــى أشــكال الفاقــد فــي مصــانع الــدواء المصــرية، وفــي تحســين جــودة المنــ

.تخفيض معدل دوران المخزون

: أدوات تنفيـــذ العمـــل فـــي الوقـــت المحـــدد ومســـاهمتها فـــي تخفـــيض تكلفـــة اإلنتـــاج 16)
دراسة تطبيقية على شركات صناعة الدواء في مصر

٢٠١٩، أكتوبر ٤، ع٦س: المجلة العلمية للبحوث التجارية: المصدر

٢٠١٩ كلية التجارة بجامعة المنوفية: الناشر أحمد عبد هللا اللحلح: المؤلف
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ي صـناعة هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إنتاج شـركات القطـاع العـام والخـاص العاملـة فـي صـناعة الـدواء، واالسـتثمارات األجنبيـة فـ :المستخلص
، وهدفت أيضًا إلى التعـرف علـى صـناعة الـدواء فـي مصـر، )٢٠١٦ - ٢٠٠٥(الدواء في مصر، على تنمية صناعة الدواء وزيادة اإلنتاج الكلي، وذلك خالل الفترة 

عة اشـرة فـي صـناواقتصاداتها، وتحديد المشكالت والتحديات التي تواجه صناعة األدويـة المصـرية، وقيـاس أثـر االسـتثمارات المصـرية واألجنبيـة المب
.الدواء في تنمية هذه الصناعة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ،اسـية منـذ صـناعة الـدواء فـي مصـر قـد تـأثرت باألحـداث السيفـإن على الرغم من أن صناعة الدواء من الصناعات التـي ال تتـأثر بـالثورات واألزمـات
.٢٠١٣يونيو  ٣٠وحتى ثورة  ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة 

 على الرغم مـن توقيـع مصـر اتفاقيـة حقـوق الملكيـة الفكريـة المرتبطـة بالتجـارة(TRIPs) ، صـناعة الـدواء لـم تتوسـع فـي إنتـاج الـدواء األصـلي فـإن
.، بل استمرت الشركات المحلية في إنتاج األدوية التي ينتجها القطاع العام والخاص)المبتكر(

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ط حتــى ضــرورة االنــدماج بــين شــركات األدويــة الوطنيــة الصــغيرة وبــين شــركات القطــاع والخــاص، واالهتمــام بــالتطور الرأســي ولــيس األفقــي فقــ
.المصريةتتمكن من منافسة الكيانات العمالقة داخل سوق الدواء 

٢٠١٥إلى  ٢٠٠٥اقتصاديات صناعة الدواء في مصر خالل الفترة من  17)

٢٠١٩،  ١، ع١٠مج: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: المصدر

٢٠١٩ كلية التجارة بجامعة قناة السويس: الناشر عطيتوسلوى حجازي : المؤلف
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عة، واألسـواق تواجه المنظمات التي تعمل في بيئة األعمال الحديثة مجموعة من التحديات الناجمة عن التطـورات التكنولوجيـة السـري :المستخلص
 سالسـل التوريـد، المتقلبة، والتغير المستمر في متطلبات العمالء، مما أدى إلى تحول المنافسة من منافسة بين منظمات فردية إلى منافسة بين

 هـذه الدراسـة وأصبحت اإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد ذات أهميـة متزايـدة فـي الحفـاظ علـى الميـزة التنافسـية وتحسـين األداء التنظيمـي، وهـدفت
عمليـات إدارة  علـى االبتكـار الفنـي فـي ظـل وجـود –التكامـل مـع المـوردين والعمـالء والتكامـل الـداخلي  –إلى التعرف على تـأثير تكامـل سلسـلة التوريـد 

.المعرفة في شركات الصناعات الدوائية المصرية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
هتمــام عــدم وجــود تــأثير للتكامــل مــع المــوردين علــى االبتكــار الفنــي فــي شــركات الصــناعات الدوائيــة المصــرية محــل الدراســة، ويرجــع ذلــك لعــدم ا

ا سـريعًا الشركات بإقامة عالقات شراكة وتعاون مع مورديها الرئيسين لتـأمين مسـتلزمات اإلنتـاج فـي الوقـت المناسـب، وعـدم امتالكهـا نظامًـ
ة احتياجاتهـا إلصدار أوامر الشراء لمورديها الرئيسين، وعـدم قيـام تلـك الشـركات بمسـاعدة المـوردين علـى تحسـين عمليـاتهم ليتمكنـوا مـن تلبيـ

.بصورة أفضل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
لــه مــن آثــار  أن تســعى شــركات الصــناعات الدوائيــة المصــرية لتحقيــق ودعــم أبعــاد تكامــل سلســلة التوريــد، وبصــفة خاصــة التكامــل الــداخلي، لمــا

.إيجابية على تحسين عمليات إدارة المعرفة، وتحسين االبتكار في المنتجات والعمليات بها

ـــ 18) ـــين تكامـــل سلســـلة التوري ـــدور الوســـيط لعمليـــات إدارة المعرفـــة فـــي العالقـــة ب د ال
)بالتطبيق على قطاع الصناعات الدولية المصري(واالبتكار الفني 

٢٠١٩، يونيو ٢ع :مجلة التجارة والتمويل: المصدر

٢٠١٩ كلية التجارة بجامعة طنطا: الناشر أشرف فؤاد السيد سلطان: المؤلف
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قـدرتها  تمثلت مشكلة الدراسة في وجود ضعف في قدرة شركات صناعة الدواء في مصـر علـى اختـراق أسـواق جديـدة، نتيجـة لضـعف :المستخلص
ات، ودورهـا فـي على تقديم منتجات تتصف باالبتكار، وهو ما يعكس الحاجـة إلـى التحقـق مـن تـوافر متطلبـات حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي هـذه الشـرك

وق دعم قدرة هـذه الشـركات علـى تحقيـق ميـزة تنافسـية يمكـن مـن خاللهـا اختـراق األسـواق الدوليـة، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر حقـ
اإلبــداع  الملكيــة الفكريــة علــى اختــراق األســواق الدوليــة، والميــزة التنافســية ودورهــا، وقــدمت مجموعــة مــن التوصــيات يمكــن أن تســهم فــي تفعيــل

.الفكريةملكيتها واالبتكار في شركات صناعة الدواء في مصر، البتكار منتجات جديدة تحتفظ بحق 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
ركة الشـ وجود دور مهم لحقوق الملكية الفكرية على اختراق األسواق الدولية، وتحتاج إلى دعم من جانب اإلدارة العليـا، ووجـود عالقـة بـين امـتالك

.لهذه الحقوق لمنتجات جديدة لم يسبق إنتاجها من قبل، وبين تحقيق الميزة التنافسية الختراق األسواق الدولية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
ليــة، وأن تهــتم ضــرورة االهتمــام بتــوافر متطلبــات حقــوق الملكيــة الفكريــة لتفعيــل القــدرة علــى تحقيــق الميــزة التنافســية الختــراق األســواق الدو

لشــركات شــركات صــناعة الــدواء باالبتكــارات واالختراعــات التــي تجعلهــا موضــع تنفيــذ لتســجيل بــراءات اختــراع لمنتجــات جديــدة، وأن تــوفر هــذه ا
.الميزانية الكافية للبحث والتطوير، ووضع الحوافز المجزية للمبتكرين

أثر حقوق الملكية الفكرية على اختراق األسواق الدولية 19)

٢٠١٨، ١، ع٩مج: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: المصدر

٢٠١٨ كلية التجارة بجامعة قناة السويس: الناشر السيد عزت السيد صالح: المؤلف
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يـق التنميـة من مكونات القطاع العام فـي مصـر، والتـي أسـهمت بصـورة كبيـرة فـي تحقمكونًا رئيسًا تعد شركات قطاع األعمال العام  :المستخلص
لتعـرف علـى خالل فترة الستينيات والسبعينيات، إال أن دورها تراجـع نتيجـة بعـض المشـكالت التشـريعية وسـوء اإلدارة، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى ا
بينهـا عالقـة سبل وآليات إصالح شركات قطاع األعمال العام، من خالل تحليل اإلطار التشريعي الحاكم لتلك الشركات، واألداء المالي لها وتحليـل ال

.الح، والتعرف على النماذج والخبرات الدولية في اإلصلألدويةوبين الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على دراسة حالة الشركة القابضة 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ،تشــتت هيكــل قطــاع الــدواء بــين وزارات الصــحة واالســتثمار وقطــاع األعمــال العــام، وعــدم وجــود جهــة أو كيــان محــدد يخــتص بتنظــيم القطــاع
.، مع غياب اإلطار التشريعي لقطاع األدويةالمساءلةوالعمل على متابعة أدائه، وإحكام الرقابة وتفعيل مبدأ 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
 ه، ســواء علــى مختلــف مكوناتــوالمســاءلة تشـكيل مجلــس أعلــى للــدواء يكــون مســؤولًا عـن سياســات تطــوير القطــاع وتنظيمــه، وإحكــام الرقابـة

شـركات عامـة أو خاصـة، مـع أهميـة وجـود إطـار تشـريعي يـنظم عمـل مكونـات هـذا القطـاع، ويحـدد أدوار كـل مـن وزارة الصـحة والمجلـس أكانت 
لتسـويق، ويحـدد ووزارة االستثمار والشركات على مختلف مكوناتها، كما ينظم آليات اإلنتاج والتوزيـع والتسـعير وا –حال تشكيله  –األعلى للدواء 

.المخالفات والعقوبات حال ارتكابها

آليات وسبل إصالح قطاع األعمال العام في جمهورية مصر العربية 20)

٢٠١٧، يوليو ٢٧٨ع: سلسلة قضايا التخطيط والتنمية: المصدر

٢٠١٧ معهد التخطيط القومي: الناشر معهد التخطيط القومي: المؤلف
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مطبقـة حاليًـا استهدفت هذه الدراسة تحليل أوجه القصور التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر، ومدى قدرة السياسة الضـريبية ال :المستخلص
محلـي، علـى على تطوير ودعم هذه الصناعة، مع اقتراح مجموعة اإلصالحات الضريبية المناسبة بما يمكن الحكومة مـن توجيـه النشـاط االقتصـادي ال

.نحو يساهم في تحديث وتطوير صناعة الدواء المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية سواء في األسواق المحلية أو العالمية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
المحليــة  تواضـع مخصصــات اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــث والتطــوير لتحــديث صــناعة الــدواء، فالنســبة المخصصــة مــن ميزانيــات شــركات الــدواء

ن    المتقدمـة بـيمن مبيعاتهـا السـنوية، فـي حـين تتـراوح هـذه النسـبة فـي شـركات الـدول % ٢ – ١تتراوح بين لإلنفاق على أنشطة البحوث والتطوير 
.، كما أن توجيه اإلنفاق ليس موجهًا الكتشاف كيماويات جديدة، وإنما إلى طرق تقديم الدواء وأشكال الجرعات وغير ذلك%٢٠ – ١٢

ضـر ، األمـر الـذي يعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين األدوية المحلية والمستوردة، فجميع األدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضـافة
.بالصناعة المحلية، ويشجع على عمليات استيراد أدوية لها بدائل محلية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية
ويشـترط امـتالك %٢٠٠ة خصم نفقات البحث والتطوير التي تنفقها الكيانات الصناعية التي تعمل في مجال البيوتكنولوجي وتصـنيع الـدواء بنسـب ،

بـرة، بمـا ال يقـل الخذوي لعمليات البحث والتطوير واالبتكار، واستحواذها على كادر فني وعلمي وأكاديمي من قسمًا داخليًا شركات تصنيع الدواء 
.عن نسبة محددة من حجم العمالة

دور السياسة الضريبية في تطوير صناعة الدواء في مصر 21)

٢٠١٧، يناير ١، ع٥٤مج: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: المصدر

٢٠١٧ كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية: الناشر الدرشابيأحمد سعيد أحمد : المؤلف
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ي صـناعة ناشـئة، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل قطاع الصناعة الدوائية في البلدان العربية، والسيما تلك التي استطاعت االنطالق ف :المستخلص
لتــي مــن خــالل تحقيــق مؤشــرات كميــة ونوعيــة ملموســة، عبــر اســتخالص نقــاط القــوة والفــرص المتاحــة، والوقــوف علــى نقــاط الضــعف والتحــديات ا

ئيـة ات الدواتعترض هذه الصناعة، وبينت الدراسة أبرز المؤشرات الكميـة والنوعيـة المحققـة، وواقـع الصـناعة الدوائيـة العربيـة بصـفة عامـة، والشـرك
.العربية بصفة خاصة، وإلى أي مدى اندمجت الصناعة الدوائية العربية في العالمية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ل شــبه دائــم تعــاني صــناعة الــدواء العربيــة مــن عــدة نقــاط ضــعف، ال ســيما فيمــا يــرتبط بــالتطور التكنولــوجي، ممــا يجعلهــا تلجــأ لالســتيراد بشــك
.منح التراخيص للتكنولوجيا الدوائية والتبعية للشركات المتعددة الجنسيات بطريقة مباشرة عبر توريد الخامات الدوائية، وغير مباشرة عبر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

متكاملــة  إعــادة تقيــيم أوضــاع الصــناعة الدوائيــة العربيــة علــى مســتوى كــل دولــة وعلــى مســتوى الــوطن العربــي بصــفة عامــة، إلعــداد اســتراتيجية
يـز علـى امـتالك تسهم في تشجيع الصناعات الناشئة، وإعداد ترابطات بين هـذه الصـناعات، علـى أن تعطـى األولويـة فـي هـذه االسـتراتيجية للترك

.مالتي تتميز بانخفاض تكاليفها، وإمكانية نسخ جزيئاتها األالبديلة تكنولوجيا دوائية وبراءات اختراع، وتشجيع إنتاج األدوية 

فـات اسـتراتيجية المباشرة في إنشاء سوق دوائيـة عربيـة مشـتركة، والعمـل علـى نقـل التكنولوجيـا بـين الشـركات العربيـة، وإنشـاء تكـتالت وتحال
.بينها، إلى جانب تسهيل تدفق االستثمارات المباشرة، خاصة للدول العربية التي لم تنطلق فيها الصناعة الدوائيةفيما 

دراســــة تحليليــــة ): ٢٠١٥ – ٢٠٠٦(واقــــع الصــــناعة الدوائيــــة فــــي البلــــدان العربيــــة للفتــــرة  22)
SWOTباستخدام نموذج 

٢٠١٧، صيف ٧٨/٧٩، ع٢٣/٢٤مج: مجلة بحوث اقتصادية عربية: المصدر

٢٠١٧ الجمعية العربية للبحوث االقتصادية: الناشر منصف بن خديجة: المؤلف



ـــة للدراســـات القاعـــدة القومي

ـــــــــــة  قائمـــــــــــة ببليوغرافي
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ـاف المؤلِّ  فكشَّ
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٢١الدرشابيأحمد سعيد أحمد ١

١٦، ١٣أحمد عبد هللا اللحلح٢

١٣أحمد محمد عبد الحي نور الدين٣

٢أحمد محمد عبد العال رشوان٤

١٨أشرف فؤاد السيد سلطان٥

١٤أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا٦

٥أميرة أحمد الزهيري٧

١١إيهاب بدوي كمال الدين زكي٨

١جاد الرب عبد السميع٩

٦خالد قدري السيد١٠

٥رفيدة محمد محمود١١

٣سعد السيد حسن الشتري١٢

١٧عطيتوسلوى حجازي ١٣
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٤سهى المغاوري جوهري سعد١٤

٨سهير أبو العينين١٥

١٩السيد عزت السيد صالح١٦

١٠شريف محمد محمد يوسف١٧

٥فاطمة علي جاد هللا١٨

٧محمد السيد عبد المتعال١٩

٩، ٦محمود سامح أحمد يوسف٢٠

٢٠معهد التخطيط القومي٢١

٢٢منصف بن خديجة٢٢

٧ناجي محمد فوزي خشبة٢٣

١٥نبيهة محمود بيومي٢٤

١نرمين سمير بيومي٢٥

١٢هاني محمد السعيد عبده٢٦










