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 صنیع األدویة في الشرق األوسطوت األبحاث اقامة ألدویة الدولیةادیلویت: تتفادى شركات 

 بالمئة من مبیعات األدویة في الشرق األوسط ھي في دول مجلس التعاون الخلیجي 89دیلویت:  -
 2014 دیلویت تتوقع نمّواً محدوداً في مجال العقاقیرالطبیة في العام -

 
 األوسط الشرق بلدان بعض في الحاصلة والتقلبات الحالیة االستقرار عدم عوامل أنّ  إلى دیلویتل جدید تقریر أشار - 2014 ینایر 5

: التالیة الدول من كل في األولى بالدرجة تتركز والتي الطبیة، والتقنیات والبیوتكنولوجیا، األدویة، قطاع نمو من ستحد إفریقیا وشمال
 والكویت، البحرین، من كل في الثانیة وبالدرجة وسوریا، واألردن، المتحدة، العربیة واإلمارات سعودیة،ال العربیة والمملكة مصر،

 .وقطر وعمان،
  

 مع التأقلم في مرونة:  الطبیة والتقنیات والبیوتكنولوجیا، األدویة، بقطاع الخاصة العالمیة التوقعات" عنوان تحت دیلویت تقریر ویركز
 في األسواق حركة عن لمحة یقّدم كما القطاع، ھذا تواجھ التي المسائل أھم على ،"مستمر وتجدد األسواق تقلبات نع الناجمة التغییرات

 االسواق في وحصصھا عائداتھا زیادة إلى سعیھا سیاق في الصحي القطاع في للشركات عدة اقتراحات التقریر ویقدم. البلدان من عدد
 .المقبلة والسنوات 2014 للعام

 
 الخلیجي التعاون مجلس دول تدعم: "األوسط الشرق دیلویت في الصحي القطاع استشارات عن المسؤول الشریك جابر، حسیب وقال
 سكانھا عدد في المتزاید واالرتفاع األوسط، الشرق منطقة في الدول لھذه االقتصادي النشاط ھمیةأ الى نظرا وذلك الصحي، القطاع نمو

 األمر ھذا یعود كما. فیھا الواحد للفرد الصحیة الرعایة على اإلنفاقات مجموع تزاید إلى باإلضافة فیھا، الشیخوخة معدل ارتفاع سیما ال
 ."القلب وأمراض للسكري تفشیاً  تشھد أنّھا حیث نطقة،الم في المزمنة األمراض انتشار إلى جزئیاً 

  
 التدفق ظل في السیما سنویاً، بالمئة 5 بنسبة الخلیجي التعاون مجلس دول في السكان عدد یتزاید أن المتوقع من دیلویت، لتقریر ووفقاً 

 نسبة تتزاید أن المتوقع من عمرھم، من 44لـوا 30الـ بین السكان أغلبیة یكون أن یقّدر حین وفي. الدول ھذه الى لألجانب المستمر
 ویتحدث. 2020و 2011 العامین بین بالمئة 6 بمعدل تراكمي بشكل 65الـ فوق ما ونسبة عمرھم من 65والـ 45الـ بین السكان

 مجال في ومیةالحك االستثمارات تزاید الصحیة، الرعایة معاییر في المستمر التحسن: منھا نذكر أخرى، ایجابیة توجھات التقریرعن
 قوي قطاع وجود إلى إضافة الحجم، الصغیرة الصحیة والعیادات النقالة المراكز من أكبر عدد انشاء الصحیة، والتوعیة التكنولوجیا

 . الطبیة للسیاحة
 

  2014 العام في الحیاة علوم قطاع سیواجھھا التي المسائل
 

 : أساسیتین مسألتین المقبلة السنة األوسط الشرق في بیةالط والتقنیات والبیوتكنولوجیا، األدویة، قطاع سیواجھ
 الفكریة الملكیة حمایة/وتسعیرھا المنتجات تسجیل •

 في القطاع ھذا في الشركات تواجھ التي األساسیة المسائل من الفكریة الملكیة وحمایة وتسعیره، المنتج تسجیل مسألة تعتبر
 في األبحاث إجراء و للتصنیع العالمیة األدویة شركات حماسة على" سلبا ذلك ویؤثر. إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة
 . المنطقة تعیشھا التي االستقرار عدم حالة الى باالضافة األوسط الشرق

 طبیة وصفة وفق تصرف التي األدویة •
 إلى أیضاً  ذلك دویعو. األوسط الشرق في األدویة مبیعات مجمل من بالمئة 89 طبیة وصفة وفق تصرف التي األدویة تشكل

 تحمل التي األدویة وتشّكل. طبیة لوصفة الحاجة دون عادة تباع التي تلك فیھا بما األدویة، كافة لشراء الصحي للتأمین اللجوء
 في السیاق ھذا في األساسیة التحدیات أحد ویكمن. طبیة وصفة على بناء األدویة مبیعات مجمل من بالمئة 90 نسبة تسجیل براءة

 . علیھا والموافقة الجدیدة األدویة تسجیل سرعة
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 السائدة االقتصادي االستقرار عدم بحالة الطبیة والتقنیات والبیوتكنولوجیا، األدویة، قطاع تأثر ،2013 العام في: "قائالً  جابر واختتم
 والتعقید المتزایدة التكالیف بفعل دیونھا تسدید في ضغوطاً  تواجھ فیھ الشركات أنّ  إالّ . األخرى القطاعات مع مقارنة أقل بنسبة ،"عالمیا

 المقبلة القلیلة السنوات في النجاح تحقیق یخّولھ بوضع أنّھ إلى تشیر القطاع ألداء األخیرة المقاربة ولكن. العالم حول الصحیة األنظمة في
 ". فیھ لالستثمار المتوقع والمردود االبتكار على التركیز خالل من

 
 والتقنیات والبیوتكنولوجیا، األدویة، بقطاع الخاصة العالمیة التوقعات: "التالي الرابط على إضغط والتفاصیل، المعلومات ممن للمزید
  "مستمر وتجدد األسواق تقلبات عن الناجمة التغییرات مع التأقلم في مرونة: الطبیة

 
 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
نیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانو

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

ت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلوی
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض  مجموعة من المستشارین ذوي
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعم ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 نمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.لدعم الت دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

یلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر د
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰
وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "الستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول ل

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة
 .ط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األوس
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