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 דברים עיקרי

  רמת ההוצאות הממשלתיות על בריאות במדינות אפריקה נמוכה יחסית, אך בשנים

האחרונות מורגש שינוי ביחס לתחום מצד ממשלות שונות, שמבקשות להגביר את 

 .הנגישות של שירותי הבריאות לאוכלוסייה

 ופות ינות פעילות הייצור המקומית זניחה יחסית, וחלק הארי של שוק התרברוב המד

והמיכשור הרפואי נשלט על ידי יבוא ממדינות זרות. עם זאת, המדינות פועלות כדי לעודד 

 ולקדם את הייצור המקומי, בין היתר דרך הטלת מגבלות על יבוא תרופות.

  אחת הבעיות החריפות בשוק התרופות נוגעת לתעשיית הזיופים באפריקה: שיעור ניכר

הן מזויפות, והממשלות מנסות להילחם בתופעה מהתרופות הנמכרות במדינות השונות 

 זו, לא תמיד בהצלחה יתרה.

  בדומה לענפים כלכליים אחרים, גם שוק התרופות והמיכשור הרפואי במדינות אפריקה

בלתי יציבה, רגולציה לא עקבית, מסגרת משפטית חלשה, שחיתות ניות מסחר סובל ממדי

 מתמדת ותשתיות פיזיות רעועות.

  לנפש על בריאות עדיין אינה ית )הוצאה ממשלתית + הוצאה פרטית( הלאומההוצאה

המדינות, גם אם ההוצאה נמצאת מרבית  6 -הדולר לשנה באף אחת מ 100חוצה את רף 

הנע סביב  יה. ניגריה וגאנה מובילות בהיקף ההוצאה השנתית לנפשיהשנים במגמת על

דולר לשנה )לגבי המדינות  40לנפש עומדת סביב , בעוד שבקניה ההוצאה דולר 80-90

 (.פני כל טווח השנים שנבדקו-המאפשרים מדידה על האחרות אין נתונים עדכניים

 
 מקור: הבנק העולמי              * הוצאה לאומית = הוצאה ציבורית + הוצאה פרטית                                                                                 
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  המדינות שנבחנו, אם כי התמ"ג  6ניגריה היא המדינה בה התמ"ג הוא הגבוה ביותר מבין

לנפש במדינה זו הינו נמוך מזה של אנגולה. קניה וגאנה ניצבות במיקום דומה הן ברמת 

התמ"ג הכולל והן ברמת התמ"ג לנפש, ובשני המדדים מיקומן נמוך מזה של ניגריה 

 ואנגולה.
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 החולים -מדד רלוונטי נוסף להיקף ההוצאה על תחום הבריאות הינו מספר מיטות בבתי

קניה מובילה על גאנה וניגריה, אך בכל שלושת המדינות מספר המיטות איש.  1,000לכל 

 1,000-נמוך בהרבה מהמקובל במדינות מפותחות. לשם השוואה, מספר המיטות ל

 .2012בשנת  3.8עמד על  OECDבמדינות 

 

 
 מקור: הבנק העולמי 

 

 החולים -מדד רלוונטי נוסף להיקף ההוצאה על תחום הבריאות הינו מספר מיטות בבתי

איש. קניה מובילה על גאנה וניגריה, אך בכל שלושת המדינות מספר המיטות  1,000לכל 

 1,000-נמוך בהרבה מהמקובל במדינות מפותחות. לשם השוואה, מספר המיטות ל

 .2012בשנת  3.8עמד על  OECDבמדינות 

  ניגריה מובילה ביבוא מיכשור רפואי, ומוצרי פרמצבטיקה, בהשוואה לקניה וגאנה )אין

נתונים זמינים על המדינות הנוספות שנבחנו(. גאנה מפגרת ביחס למדינות האחרות 

שנבחנו גם מבחינת היקף היבוא של מוצרי פרמצבטיקה ומיכשור רפואי. למרות זאת, 

 100שור הרפואי ניכרת עליה בהיקף היבוא למדינה, אשר חצה את רף בתחום המיכ

 . 2012מיליון הדולר במהלך 
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  רקע :גאנה

  מיליארד והיוו $ 1.79-ב הסתכמו 2012ההוצאות הממשלתיות על בריאות במהלך שנת

 .של גאנה מהתמ"ג 4.7%

 ( המדינה מפעילה תוכנית ממשלתית לביטוח בריאות לאזרחיםHealth Insurance 

Scheme הנחשבת מתקדמת ביחס למרבית המדינות באפריקה. עם זאת, כיום רק )

 מכוסה בביטוח זה.  ת גאנהלוסייכשליש מאוכ

  מיליון. השוק צפוי להמשיך במגמת 316-שוק הפרמצבטיקה בגאנה הוערך ב 2012בשנת $

 .2017-$ מיליון ב586-ולפי הערכות שונות יגיע להצמיחה 

  חברות  במדינה פעילות רק ששאינה מפותחת, ובגאנה תעשיית התרופות המקומית

ד הבריאות שואף לקדם את התעשייה המקומית, אך בעלות יכולות ייצור מקומית. משר

 יבוא זול של תרופות גנריות מהמזרח מקשה על התפתחותה.

  צמיחה של , לאחר שרשם $ מיליון94.9-הוערך שווי שוק המיכשור הרפואי ב 2013בשנת

בשנים האחרונות. השוק צפוי להמשיך את מגמת הצמיחה ומוערך כי יעמוד על  500%-כ

 .2018-ב $ מיליון173.4

 יש לציין כי במהלך השנים עם זאת, יח ביותר. נזישראל לגאנה בתחום הבריאות היצוא מ

האחרונות קידמה ישראל מספר יוזמות לסיוע גאנה שכללו משלחות של רופאים 

 והכשרות לאנשי מקצוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/gho/countries/gha.pdf?ua=1
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 הבריאות בתחום מגמות .1

 אפריקה, לאחר שהממשלה קידמהערב מהמפותחות בנחשבת לאחת מערכת הבריאות בגאנה 

הנגיש ולשפר את שירותי הבריאות לרווחת אזרחי במטרה למספר יוזמות  בשנים האחרונות

 4.7% היוו$ מיליארד ו1.79-הסתכמו ב 2012-המדינה. ההוצאות הממשלתיות על בריאות ב

מהתקציב הממשלתי  12.5%שקיע בכוונתה להכי הממשלה  הצהירה 2013 מהתמ"ג. ביולי

 במערכת הבריאות הממלכתית. 

 (National Health Insurance Authority)הסוכנות הלאומית לביטוח בריאותי בגאנה 

 National Healthשאפתנית לביטוח בריאותי מדינתי בשם  תוכנית 2003השיקה בשנת 

Insurance Scheme (NHISה .)היא בין המתקדמות באפריקה וזוכה לשבחים מצד  תוכנית

מהאוכלוסייה עדיין  64%כי  מעידיםארגונים וסוכנויות בינלאומיות. למרות זאת, מחקרים 

 משלמים על טיפולים רפואיים באופן פרטי. 

 מדדים מרכזיים בתחום הבריאות

 2002 2010 2011 2012 f2013 f2014 f2015 

הוצאה על בריאות        

 )% מתמ"ג(
4.9 5.2 5.1 4.7 4.5 4.0 3.8 

הוצאות בריאות של 

הציבור )מיליארדי 

 דולרים(

1.27 1.67 1.83 1.79 1.84 1.91 2.09 

לנפש על הוצאות 

 בריאות )דולרים(
53.6 68.8 73.8 70.6 71.0 72.2 77.6 

F      מקור:                                                                                                                                      = תחזיתBMI (2013) 

 אינדיקטורים נוספים. 1.1

  מביקורי חולים  40%-ל גורםבדומה למדינות אחרות באפריקה, טיפול במלריה מהווה

 במרפאות בגאנה.

 10,000-אחיות ל 9.78-רופאים ו 1.11בגאנה עומד על יחס של  מספר הרופאים ואחיות 

 תושבים.

 רוקחים במדינה(.  2,900תושבים )סה"כ   10,000-ל 1.22 מספר הרוקחים במדינה עומד על 

 מרפאות  2,639בתי חולים,  364במדינה ו פעל 2012-נכון ל ,פי משרד הבריאות המקומי-על

 .בתי מרקחת 2,400-מוסמכות ו

 

 

http://www.who.int/gho/countries/gha.pdf?ua=1
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/health/artikel.php?ID=279360
http://uhcc.org.gh/TEN%20YEARS%20OF%20THE%20NATIONAL%20HEALTH%20SERVICE%20INSURANCE%20SCHEME%20IN%20GHANA%20pdf
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/Ghana_PSCPNarrativeQuestionnaire_03022012.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/Ghana_PSCPNarrativeQuestionnaire_03022012.pdf
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 הבריאות מערכת לעידוד מרכזיות תוכניות .2

 ,הכיסוי הביטוחי ברחבי המדינהאחראית להפעלת ה, של גאנה לאומיתהסוכנות לביטוח בריאות 

 היא מתכוונת לבצע שיפורים:  םמספר תחומים בה 2011-הגדירה בדו"ח השנתי האחרון שלה מ

 לקידום מערכת הבריאות הניגרית תוכניתתחומי התמקדות ב

 ואסטרטגיות  יעדים תחום

שיפור מערך מעקב ובקרה על פעילות   שיפור בקרה על מערכת הבריאות
 בבתי חולים

  שיפור טכנולוגיית דיאגנוזה עבור
 טיפול יעיל יותר

 מהאוכלוסייה 40%-הרחבת כיסוי ביטוחי ל המשך הנגשת שירותי בריאות

  שיפור תשתיות טכנולוגיות

  חידוש תשתיות התקשוב ומחשבים של
 בתי חולים ומרפאות במדינה

  שיפור מערך זיהוי חולים באמצעות
 כרטיסי מנוי

המשך בנייה והרחבה של בתי חולים והכשרות  בבתי חוליםשיפור איכות השירות 

 לכוח אדם רפואי

 NHIS Annual Report 2011:  מקור

 ומגמות השוק גודל .3

 תעשיית הפרמצבטיקה. 3.1

$ מיליון. השוק צפוי 316-בכ 2012-העריכה את שווי שוק הפרמצבטיקה בגאנה ב BMIחברת 

בשנה.  13%של , לפי הערכה של קצב צמיחה בשיעור 2017-$ מיליון ב586לצמוח לשווי של 

. ההוצאה על תרופות 2017-$ ב20.9-$ ל12.5-על תרופות צפויה לגדול מלנפש במקביל, ההוצאה 

ת ככל שהמדינה תצליח להרחיב את הכיסוי הביטוחי לאזרחים צפויות לצמוח בשנים הקרובו

 נוספים. 

http://www.nhis.gov.gh/files/annualreport2011.pdf
http://www.nhis.gov.gh/files/annualreport2011.pdf
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 BMI (2014)מקור: 

, הקטגוריה המשמעותית ביותר בשוק הפרמצבטיקה היתה תרופות מרשם, עם 2012-נכון ל

מהשוק. כיום המדינה מעדיפה להפנות את אזרחיה  71%ונתח של  $ מיליון225 מכירות בסך

יות הנמכרות ררופות ללא מרשם ותרופות גנתאיכות הבנוגע לנות לתרופות מרשם לאור החשד

משוק תרופות המרשם. קטגוריית  38%במדינה. בהקשר זה יש לציין כי תרופות גנריות מהוות 

הניסיון של המדינה להרחיב את הכיסוי  על רקע  ,לצמוח בעתיד הקרוב ההתרופות הגנריות צפוי

 הביטוחי עבור תרופות בעלות נמוכה. 

נאמד היקף המכירות שלהן  2012-משוק התרופות הכללי ונכון ל 29%תרופות ללא מרשם מהוות 

שיוכלו להפנות כך ה בהכנסות האזרחים, י$ מיליון. הצמיחה בקטגוריה זו תלויה בעלי91-ב

 משאבים לרכישת תרופות ללא צורך בכיסוי ביטוחי. 

 דולרים(שווי מכירות של תרופות לפי קטגוריה )במיליוני 

-תחזית מכירות ב 2013-שווי מכירות ב 2010-שווי מכירות ב סוג תרופה

2016 

 380$ 250$ 170$ תרופות מרשם

תרופות ללא מרשם 

(OCT) 

70$ 100$ 140$ 

 BMI (2014)מקור: 

. קצב 2013-$ מיליון ב161כי גאנה ייבא תרופות בשווי עולה או"ם הנתוני מתוך  :של תרופות יבוא

 יצרניות גנריות מסין ומהודועם כניסתן של במדינה צפוי לצמוח בשנים הקרובות בהדרגה,  יבואה

 . לשוק המקומי

250 

310 316 
350 

380 

450 

 במיליוני דולרים,שווי מכירות תרופות פרמצבטיקה בגאנה 

2010 2011 2012 2013 2014f 2015f
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 UN Comstat (2013): מקור

המדינה תצליח אם תעשיית ייצור התרופות בגאנה מוגבלת מאוד, אולם טמון בה פוטנציאל רב. 

בשנים  לעידוד השקעה זרה בתחום, שוק זה צפוי לצמוחהמוצהרים ליישם אפילו חלק מהיעדים 

להערכת משרד חברות המייצרות תרופות במדינה.  34רשומות  2012. נכון לשנת הקרובות

-ב ותמחזיקחברות מקומיות מנפח השוק ו 20%-הבריאות הגנאי, ייצור תרופות מקומי מהווה כ

מהן נחשבות מובילות  6-פעילות כיום ו 11היצרניות המקומיות רק  34מתוך מערך השוק.  38%

 רשימת שחקנים מובילים בהמשך(.  אובתחום )ר

המקומיות, אך הבנק העולמי מעריך כי היקף אין מידע מדויק לגבי המכירות של היצרניות 

. עיקר פעילות היצרניות בשנה מיליון 30$-החברות המובילות עומד על כ 6המכירות של 

המקומיות מתמקד בתרופות גנריות להתמודדות עם מלריה. סוכנות הבריאות של האו"ם מעריכה 

 לשנה. 8%-6%בקצב של צומחת תעשייה המקומית כי ה

 

 World Bank (2009): מקור

102.90 

144.93 147.59 
161.32 

179.23 

209.82 

 במיליוני דולרים, יבוא מוצרי פרמצבטיקה לגאנה מכל מדינות

2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

1600 

150 
60 34 

מספר יצרני תרופות   מספר יבואני תרופות   מספר מפיצי תרופות מספר בתי מרקחת
 מקומיים

 תמונת מצב של תעשיית התרופות המקומית

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/12/000356161_20130912164522/Rendered/PDF/810220WP0Ghana0900PUBLIC0Box379825B.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/12/000356161_20130912164522/Rendered/PDF/810220WP0Ghana0900PUBLIC0Box379825B.pdf
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 של תרופות נמוך יבואמספר השחקנים העוסקים בייצור, הפצה ו ,רך הבנק העולמיעפי סקר ש-על

. יתר על כן, עיקר הפעילות העסקית מרוכזת סביב למדי מבוזרתבתחום עסקית הסביבה הו יחסית

 הקימה משלה. המגאנהואינה מצליחה להנגיש עצמה לאזורי הספר של  ,בירת המדינהאקרה, 

שתפקידה לסייע לחברות מקומיות   (Bioequivalence Committee)ועדה ייעודית 2013במאי 

 . (WHO)לעמוד בתקנות ייצור וקריטריונים של ארגון בריאות עולמי 

 רפואי מיכשור. 3.2

, שווי השוק למיכשור רפואי בגאנה הוערך Business Monitor Internationalפי דו"ח של -על

-2008שנים שנרשמה בצמיחה הופת מאז תק 11.5%-השוק התכווץ ב. 2013-$ מיליון ב94.9-ב

, 2013. למרות הדעיכה במהלך 500%, במהלכן גדל שווי השוק למיכשור רפואי בשיעור של 2012

. ההוצאה 2018-$ מיליון ב173.4השוק צפוי להמשיך את מגמת הגדילה ומוערך כי שוויו יעמוד על 

. יש לציין כי 2018-$ ב6-ל 2013-$ ב3.6-לנפש על מיכשור רפואי גם כן צפויה להכפיל עצמה מ

 של מיכשור רפואי מגאנה. יצואוכי אין  יבואהשוק תלוי לחלוטין ב

 
 UN Comtrade (2013)פי -על BMIמקור: 

. מוצרים אורטופדיים 2012-ל 2008צמיחה בתקופת הגידול בין הרפואי חוו  מיכשורכל תחומי ה

. 41%בשיעור של חוו את הצמיחה החדה ביותר,  (Orthopedics & prosthetics)ופרוטזות 

שצפויים לרשום את הצמיחה כל הקטגוריות, כאשר התחומים בהצמיחה צפויה להמשיך מגמת 

 מכשירי דימות ומוצרי צריכה רפואיים. להיות  יםצפוימכירות סך מבחינת  ת ביותרמשמעותיה

20.6 

31.9 

49.0 45.9 

112.9 

2008 2009 2010 2011 2012 

 מיליוני דולרים, יבוא של מיכשור רפואי לגאנה

http://www.ghananewsagency.org/health/health-minister-inaugurates-diet-and-bioequivalence-committees-60136
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 BMI (2014)מקור: 

  מוצרי הדמיה רפואית(Diagnostic Imaging)  כשור הרפואי ימשוק המ 22.3%מהווים

של  יבוא. חברות יפניות מובילות את הבשנה $ מיליון21.2-עם מכירות בהיקף של כ

בשנה  15.7%בקצב של תצמח  קטגוריהה , BMIחברת המחקר לפי  בקטגוריה.מוצרים ה

 של גאנה בקטגוריה זו הן סין, יפן וארה"ב. ותהמסחר המוביל ות. שותפ2018עד 

  מוצרי צריכה רפואיים(Consumables)  עם כשור הרפואי ישוק הממ 17.4%מהווים

מעריכה כי קטגוריה זו תצמח   BMI. חברת המחקרבשנה $ מיליון15.7-כ מכירות של

 ןשל גאנה בקטגוריה זו ה ותהמסחר המוביל ות. שותפ2018בשנה עד  12.5%בקצב של 

 סין, יפן וארה"ב.

   מכשירי סיוע לחולה(Patient Aids)  עם הרפואי  מיכשורמסך שוק ה 2.8%מהווים

$ מיליון. סין וארה"ב הן היצואניות המובילות לגאנה בקטגוריה 2.7-היקף מכירות של כ

 .2018בשנה עד  17.7%תצמח בקצב של מעריכה כי קטגוריה זו   BMIזו. חברת המחקר

  מוצרים דנטאליים(Dental Products)  עם מסך שוק המיכשור הרפואי  2.3%מהווים

 , בעיקר מגרמניה וארה"ב.יבוא. גם קטגוריה זו תלויה בבשנה $ מיליון2.2-מכירותשל כ

   מוצרים אורטופדים ופרוטזות(Orthopedics & Prosthetics) 1%-מהווים פחות מ 

מעריכה   BMIחברת המחקר $ אלף בלבד.600עם מכירות של מסך שוק המיכשור הרפואי 

 . 2018בשנה עד  16.9%כי קטגוריה זו תצמח בקצב של 

22.3 

40.6 

31.6 

25.9 
29.1 

41.6 

14.1 
16.9 17.7 

12.5 
15.7 

11.3 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 באחוזים, קצב צמיחה ותחזית לפי קטגוריית מיכשור רפואי

 (2013-2018)צפי צמיחה  (2008-2013)צמיחה בפועל 
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 BMI (2014)מקור: 

  לשוק כניסה וחסמי הזדמנויות.4

גאנה נחשבת לדמוקרטיה מבוססת יחסית למדינות שכנות במערב אפריקה. המדינה מקיימת 

ת מצמיחה יהמדינה נהנבנוסף, . 1992מאז בחירות דמוקרטיות שאינם מלוות באלימות 

מפגרת מבחינת עדיין גאנה . עם זאת, הטבעיים שבשטחה אנרגיההבהכנסותיה לאור משאבי 

 . גבוהה יחסית שחיתותסובלת מרמת התפתחות מוסדית ו

רפורמות בתחום הביטוח כמו גם  ,מות מוסדיות לייעול המשילותרמספר רפויישמה  גאנה

מעריכה כי   BMIהבריאותי שאמורות להגביר את הביקוש לפתרונות בתחום מדעי החיים. חברת 

בתחום מדעי החיים לאור היציבות היחסית ושיפורי  תפגין בשנים הקרובות התפתחותהמדינה 

 מה במדינה הינם ארוכי טווח. רהמשילות. עם זאת, חשוב לציין כי תהליכי הרפורמת 

מדינות במדד קלות עשיית עסקים  189מתוך  67-במקום ה מדורגתעל פי הבנק עולמי, גאנה 

(Ease of doing business)מוקמת בדירוג יחסית נוח לעשיית . המדד מבהיר כי גאנה מ

 עסקים, בעיקר ביחס למדינות אחרות באפריקה: 

  ימים בלבד 8 הואמשך זמן ממוצע להקמה ורישום של עסק חדש 

 (מכולה לכל$ 875) יצוא( ולמכולה לכל$ 1,360) יבואעלות מכס בינונית ל 

  ימים  79 הנדרש להקנת חיבור לחשמל הואמשך זמן 

 

2.0 0.5 
4.3 

15.4 

35.9 

48.9 

2.2 0.6 2.7 

16.5 
21.2 

51.7 

3.8 1.1 
5.1 

26.5 

37.9 

79.3 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 מיליוני דולרים, הערכות שווי שוק ותחזית לפי קטגוריית מיכשור רפואי

2012 2013 2017f

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
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ת ו, תרופות מזויפ2009-בפני התעשייה הוא השכיחות של זיופי תרופות. נכון לאיום נוסף שניצב 

מההיצע בשוק. נתון זה נמוך ממדינות שכנות, אך עדיין מהווה סיבה לדאגה לקראת  15%-וו כיה

מנת למגר את -צפוי להמשיך ולנקוט בצעדים עלבגאנה כניסתם של שחקנים זרים. הרגולטור 

 40 להקיםשיתפה פעולה עם הממשלה על מנת  Merck Milliporeהתופעה. לדוגמא, חברת 

 מעבדות שיסייעו לזהות זיופים ותרופות באיכות ירודה.  

 
 (2012מקור: סוכנות הבריאות של האו"ם )

 

 

 

 

רפומות במערכת  
הבריאות צפויות  

 להגביר ביקוש

סביבה עסקית  
ורגולטורית נוחה  
יחסית למדינות  

 אפריקה

תמריצים  
ממשלתיים  

לעידוד השקעה  
 זרה

 הזדמנויות
עיקר היבוא  

מתבצע כיום על  
שחקני  "ידי 
 מאסיה "מחיר

היקף המסחר  
עם ישראל  

 מצומצם כיום

עסקים  
מבוססים על  

קשרים אישיים  
 ושחיתות לעתים

 אתגרים

30% 30% 

15% 
17% 

12% 

25% 

 טוגו סנגל ניגריה גאנה חוף השנהב בנין

 מהשוק% , הערכות של היקף המכירות של תרופות מזויפות 

http://graphic.com.gh/archive/Business-News/global-pharma-company-confident-in-ghana.html
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  רפואיה מיכשורהו הפרמצבטיקה בתחומי רגולציה.5

הוא הגוף הרלוונטי  ) FDA –Food and Drugs Authority(מנהל התרופות והמזון הגנאי 

מיכשור רפואי, מזון מיקלים, יואישורים לשימוש, יבוא ויצוא של תרופות, כ הלקביעת רגולצי

אנשים, וצוות  235מעסיק  FDA-, ה2008-וכפוף למשרד הבריאות. נכון ל 1992-. הגוף הוקם בעודו

 עובדים בעלי רקע טכני.  15הבקרה שלו מונה 

 סוכנויות רלוונטיות נוספות לפעילות בתעשיית מדעי החיים בגאנה 

 סמכויות ותפקידים שם הסוכנות

NHIA 
משפיעה על מחירים , הבריאות הציבוריתמערכת ביטוח 

 באמצעות כוח הקנייה שלה

Pharmacy Council   אחראי להענקת רישיונות והסמכות לבתי מרקחת 

Pharmaceutical 

Society of Ghana 
 אגודת הרוקחים הלאומית

MOH Procurement 

Department 

סוכנות הרכש של של תרופות של המגזר הציבורי ועבור בתי 

 החולים

 World Bank (2009): מקור

 קהרגולציה בתחום הפרמצבטי. 5.1

בקרה , שמופקד על (FDA)באחראית מנהל המזון ותרופות  היארגולציה בתחום התרופות ה

עבור רישום תרופה הן  ההנחיות, רישום, מגבלות פרסום ושימוש במוצרים. יצוא, יבואופיקוח על 

 כלהלן: 

 וגמא של התרופהאספקת ד 

 ( הוכחות ותעודת ייצור על פי תקנות של ארגון הבריאות הבינלאומיWHO) 

 הסכמה מצד גורם או יצרן מקומי בגאנה להפצת התרופה 

 דרישות רישום כפי שמקובלות במדינה המייצרת 

אחרונה עלתה ביקורת מצד גורמים מקומיים בתעשיית התרופות כי אין די תמריצים מצד ב

ל כי יצרני תרופות מהודו מהווים קרט טועניםמקומי. הגורמים הייצור הד ודיהממשלה לע

 נה ונדרשת רגולציה חדשה שתטיב עם הייצור המקומי. במדי

 רגולציה בתחום המיכשור רפואי . 5.2

 Medical Devices)רפואי הכשור ימהת אגף ובאחרינמצאת רפואי  שורמיכשל רגולציה 

Department)  במנהל המזון ותרופות(FDA)  ,שאחראי לבקרה ופיקוח על יבוא, יצוא, רישום

מגבלות פרסום ושימוש במוצרים. האגף אחראי לפיתוח ויישום הנחיות לרישום עבור יבוא וייצור 

 ,שנים 3-$ ל1,500מכשיר רפואי מיובא הינה של רישום הכשור לשימוש האזרחים. עלות ישל מ

 שנים.  3-$ בלבד ל600ואילו מכשיר רפואי המיוצר בתוך המדינה מחוייב רישום בעלות של 

http://www.eservices.gov.gh/FDB/SitePages/FDB-Home.aspx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/12/000356161_20130912164522/Rendered/PDF/810220WP0Ghana0900PUBLIC0Box379825B.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/12/000356161_20130912164522/Rendered/PDF/810220WP0Ghana0900PUBLIC0Box379825B.pdf
http://pharmabiz.com/Services/ExportImport/Countries/Ghana.aspx
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=279309


18 
 

 ישראל עם מסחר יחסי .6

מ"ס הישראלי, פי נתוני הל-זניח ביותר. עלבין ישראל לגאנה בתחום מדעי החיים היקף המסחר 

 2010-2011 שנים. ב2008-2009 שניםגוריית מוצרים פרמצבטיים בלא נרשם מסחר בכלל בקט

 $ בלבד. 71,000יצוא מישראל לגאנה בשווי של  נרשם

למרות היקף המסחר הנמוך בין המדינות בתחום הבריאות, ישראל מעורבות במספר יוזמות 

 תוכנית, מש"ב, סוכנות הסיוע הלאומית במשרד החוץ, השיקה 2007-לסיוע בריאותי בגאנה. ב

סדנאות  ערכו, רופאים מבית החולים הרצוג בירושלים 2014-למאבק נגד תמותת תינוקות. ב

של משרד  ”Tele-health“במסגרת פרויקט  Jirapa-הכשרה לבעלי מקצוע בבית החולים ב

 הבריאות. 

 יבוא והנחיות מכס .7
 Customs Excise and Preventive בשם ומכסים יבואף ייעודי לבקרת בגאנה גופעל בעבר 

Service רשות ההכנסות הגנאיתנמצא תחת אחריות , אך כיום שירות זה -Ghana Revenue 

Authorityשל מוצרי   יבוא. עם זאת, מרבית בקשות המכס המטופלות דרך גוף זה קשורות ל

 BIVAC Internationalי החברות ל ידופלות ע$ מט1,000עולה על צריכה ביתית. סחורות בשווי ה

 . GhanaLink-ו

בדיקת הסחורות מתבצעת באתר אליו מגיעות הסחורות המיובאות. היבואן בגאנה צריך להציג 

 ימים לפני הגעת המשלוח, את המסמכים הבאים:  10בפני הסוכנות הרלוונטית, 

 קבלה 

 פירוט הסחורות באריזה 

 שטר מטען 

( FCVRלאחר קבלת הטפסים דו"ח סיווג והערכה ) ינפיקוהחברה או הגוף הבוחנים את הסחורה 

 ליבואן המציין את גובה המס שצריך להיות משולם על הסחורה המיובאת. 

וזאת על  - 5.91% -נמוך יחסית  יבוא למס נתוניםרמצבטיים בתחום מדעי החיים המוצרים הפ

כשור רפואי עומד יהיבוא על ממס  ,מנת לאפשר גישה של תרופות לכלל האוכלוסייה. לעומת זאת

 .  17%עמד על  ההיבוא עבור מוצרים אל מס, 2010. עד 10.33%על 

 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=420&TypeOfPresentation=1&SortBy=1&SortingType=1&ChapterCode=30
http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=420&TypeOfPresentation=1&SortBy=1&SortingType=1&ChapterCode=30
http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Publications/Subject_Publications/Documents/Israel-Ghana%20Partnership%20for%20Development1.pdf
http://www.ghana.gov.gh/index.php/2012-02-08-08-32-47/general-news/4391-israel-trains-jirapa-health-workers
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/gh.pdf
http://focusafrica.gov.in/Trade&Tariff_Profile_Ghana.html
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 מיפוי יצרני ומפיצי תרופות מקומיים מובילים. 7.1

 פרטי קשר תיאור שם חברה

Ayrton Drugs 245090 302 233 יצרנית תרופות ציבורית 

Danadams Ltd יצרנית תרופות 
233-30-281-1672 

+233 (0) 30 281 1673 

Ernest Chemists 

Ltd 

מייבא תרופות ורשת בתי 

 מרקחת
+233 30 225 7140 

LaGray 

Chemical 

Company 

 122332 (342) 233 יצרנית תרופות

Kinapharma 2244877 030 -233 יצרנית ומשווקת של תרופות 

Phyto Riker 400482 /400984 302 (0) 233+ יצרנית תרופות ציבורית 

Bediako 

Pharmaceuticals 
 233-244-605204 מייבא ומפיץ תרופות

East 

Cantonments 

Pharmacy 

 302-248-757 (0)-233 מייבא ומפיץ תרופות

 לחץ כאן >> –לרשימה מלאה של כל היצרנים הרשומים בגאנה 

 מפיצי מיכשור רפואי מובילים מיפוי . 7.2

 פרטי קשר פרטים שם חברה

DiagnoMedics 

Ltd 
 677501(302)233 מפיצה מיכשור רפואי לדיאגנוזה

General Electric 

יצרנית ציוד רפואי ואלקטרוניה 

פועלת בגאנה דרך לאומית. -רב

 הסניף בניגריה

+234 (1) 4607102 

Advanced 

Medical Devices 
 רפואי  מיכשורמייבא ומפיצה של 

+233 244 708486, +233 302-

673035 Ext.5216 

Benco Hospitex 

Limited 

ושיווק של מכשירים וציוד  יבוא

 רפואי
233 - 0302 - 663357 

BioQuest Africa 
ושיווק של מכשירים  יבוא

 לדיאגנוזה ודימות
233-0302-203246 

 

 

http://www.ayrtondrugs.com/
http://www.ayrtondrugs.com/
http://www.danadamsgh.com/
http://www.danadamsgh.com/
http://www.ernestchemists.com/
http://www.ernestchemists.com/
http://www.lagraychem.com/
http://www.lagraychem.com/
http://www.lagraychem.com/
http://www.lagraychem.com/
http://www.kinapharma.com/
http://www.kinapharma.com/
http://www.phyto-riker.com.gh/
http://www.phyto-riker.com.gh/
http://www.eastcantonmentspharmacy.com/
http://www.eastcantonmentspharmacy.com/
http://www.eastcantonmentspharmacy.com/
http://www.eastcantonmentspharmacy.com/
http://www.pmaghana.org/members.htm
http://www.diagnomedics.com/
http://www.diagnomedics.com/
http://www.ge.com/ng/
http://www.ge.com/ng/
http://www.bencohospitex.com/
http://www.bencohospitex.com/
http://www.bioquestafrica.com/
http://www.bioquestafrica.com/
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 רקע ניגריה:

  לפי . 2012מהתמ"ג במהלך  5.9%בניגריה עמדה על ההוצאה הממשלתית על בריאות

 . 2015-הוצאות בתחום צפויות לעמוד על אותו שיעור גם בהערכות שונות, ה

 שאפתנית לביצוע רפורמות במערכת הבריאות  תוכנית 2014-המדינה אישרה ב

(National Health Bill) הרפורמות ייושמו, צפויה עלייה קלה בביקוש לתרופות ; אם

 כשור רפואי במדינה.יומ

  בשנה מיליארד$ 1,000-$ מיליון ל700שוק הפרמצבטיקה הניגרי מוערך בשווי הנע בין .

 . 15%-10%קצב הגידול השנתי מוערך בסביבות 

 צור מקומי של יהמדינה פועלות לעידוד תעשיית ייצור התרופות המקומית והציבה יעד לי

גבוהים  יבואקבעה מיסי  ניגריהמתרופות היסוד במדינה. על מנת לממש יעד זה,  70%

 ים עבור חברות זרות להקמת מפעלי ייצור במדינה.לתרופות ובמקביל העניקה תמריצ

 המוצרים בשוק מיובאים . רוב 2013-ב $ מיליון164.8-הוערך ב שוק המיכשור הרפואי

 סין, הודו וגרמניה. ממדינות זרות, בעיקר 

 לפי הערכות שונות השוק  .בשנה הקרובה 12.7%-כשור הרפואי צפוי לצמוח בישוק המ

, בדגש על מוצרי בסיס כגון ציוד רפואי פשוט ומכשירי צפוי להמשיך לצמוח באופן מתון

 סיוע לחולים. 

 בשנת  $ מיליון2.342פרמצבטיקה עמד על  ישל ישראל לניגריה בקטגוריית מוצר יצואה

2013.  

  שוק יעד  צפויה להוותבמערכת הבריאות אכן יתממשו ניגריה  המתוכננותהרפורמות אם

ים צריכים להיות ערים לקשיים יאטרקטיבי בתוך אפריקה. יבואנים פוטנציאל

 המסורתיים בפעילות במדינה, כגון מכשולים בירוקרטיים וסביבה עסקית מאתגרת. 

  בשוק מדעי החיים טמונים אתגרים ייחודים כגון עבודה מרובה מול הרגולטור לאישור

הרת של הממשלה הניגרית להשתחרר מהתלות ביבוא ולפתח לצד מטרתה המוצ ,מוצרים

 . את הייצור המקומי
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 הבריאות בתחום מגמות .1

בניגריה ממשלתיות על בריאות ההוצאות ה, Economist Intelligence Unit-פי דו"ח של ה-על

דו"ח, צפויה סטגנציה בהוצאות בתחום ה. לפי 2012-ב של המדינהמסך התמ"ג  5.9%היוו 

. חשוב לציין כי לאור ההכנסות הנמוכות במדינה, ההוצאה לנפש 2015עד לפחות הבריאות 

. יתר 2017-ב $ בלבד143-צפויה להגיע ל, ובמונחים ריאליים נמוכה מאוד ביחס למדינות אחרות

והמגזר , אינם מפותחיםעל כן, התשתיות והכישורים של מוסדות הבריאות הממלכתיים במדינה 

 5%-כ על בריאות. עוד יש לציין כי רק ה הלאומיתמסך ההוצא 60%-יותר מאחראי להפרטי 

 מהאוכלוסייה מחזיקים בביטוח בריאות. 

ביטוחי לאזרחים הכיסוי את יוזמת חקיקה שתאפשר להרחיב רבות זה שנים  מקדמת ניגריה

, לאחר 2014בפרלמנט בפברואר  אושרה, National Health Bill , הנקראת. ההצעהרבים יותר

וחביות במערכת הבריאות וההוצאה שנים של עיכובים. במסגרת ההצעה יבוצעו רפורמות ר

מומחים סבורים כי הממשלה לא תצליח  $ מיליון. עם זאת,500-הממשלתית בתחום תסתכם בכ

 תצא לפועל.  תוכניתומטילים ספק בכך שהלעמוד ביעד זה 

 מדדים מרכזיים בתחום הבריאות

 2002 2010 2011 2012 f2013 f2014 f2015 

תוחלת חיים ממוצעת 

 )שנים(
50.7 51.2 51.6 52.1 52.5 52.9 53.3 

הוצאה על בריאות        

 )% מתמ"ג(
6.1 5.1 5.7 5.9 6.1 6.0 5.9 

אות לנפש יהוצאות בר

 )בדולרים(
66 72 84 91 99 103 111 

F  מקור:                                                                                                                                           = תחזיתEIU (2013) 

רופאים  4במדינה גבוה יותר מאשר במדינות שכנות באפריקה ועומד על  מספר הרופאים ואחיות

 משמעותית ממדינות מערביות.  נמוךתושבים. שיעור זה  10,000-אחיות ל 2.5-ו

 

 

 

 

http://www.healthpolicyproject.com/pubs/96_NigeriaInsuranceFinal.pdf
http://thecitizenng.com/governance/senate-approves-national-health-bill/
http://www.who.int/gho/countries/nga.pdf?ua=1
http://www.who.int/gho/countries/nga.pdf?ua=1
http://kff.org/global-indicator/physicians/
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 הבריאות מערכת לעידוד מרכזיות תוכניות .2

 National)אסטרטגית לקידום מערכת הבריאות במדינה  תוכנית 2010-ב השיקההמדינה 

Health Development Plan 2010-2015תחומים בהם תתמקד  8מגדירה  תוכנית(. ה

 מדיניות הממשלה על מנת לשפר את מערכת הבריאות.

 לקידום מערכת הבריאות הניגרית תתוכניתחומי ההתמקדות ב

 ואסטרטגיות  יעדים קטגוריה

 משילות והנהגה במערכת הבריאות

(Leadership and Governance for 

Health) 

 חיזוק הרגולציה של משרד הבריאות 

 פיתוח מבנה ארגוני שוויוני 

  שיפור תשתיות המידע על מערכת
 הבריאות

 הנגשת שירותי בריאות

(Health Service Delivery) 

 קידום כיסויי ביטוח אוניברסאליים 

  הגברת הגישה הפיזית לשירותי
 בריאות

 רפואי מיכשורוידוא גישה לתרופות ו 

 פיתוח שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי 
 משאבי כוח אדם לבריאות

(Human Resources for Health) 

 שיפור תהליכי ניהול כוח אדם 

 קידום אוכלוסיות מוחלשות 

 למערכת הבריאות  מימון

(Financing for Health) 

  פיתוח אסטרטגיית מימון עבור שירותי
 בריאות

 חלוקת משאבים הוגנת ויעילה 

 מערכת מידע בריאותי

(National Health Information 

System) 

 שיפור איסוף וניהול נתונים 

 קידום מאגרי מידע 

 שיפור הכשרות לכוח אדם 

 שיפור מערכי בקרה 
 קהילתישיתוף 

(Community Participation and 

Ownership) 

  חיזוק מעורבות של אזרחים בתהליכי
 הבריאות

 חיזוק מחקר ופיתוח בתחום הבריאות 

 Partnerships for)שיתופי פעולה 

Health) 

  קידום שיתוף הפעולה בין המדינה
 ושחקנים פרטים

 מחקר ופיתוח

(Research for Health) 

  ושיתופי פעולה קידום מוסדות מחקר
 בתחום המו"פ

 National Health Development Plan 2010-2015:  מקור

 

http://www.health.gov.ng/doc/NSHDP.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/NSHDP.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/NSHDP.pdf
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 ומגמות השוק גודל .3
 תעשיית הפרמצבטיקה. 3.1

. בשנה $ מיליארד1.5-על ידי משרד הבריאות המקומי ב כתמוערתעשיית הפרמצבטיקה בניגריה 

, . לעומת מרבית השווקים במדינה15%-10%התעשייה צמחה בשנים האחרונות בקצב שנתי של 

עשייה מחזיקות מהחברות הפעילות בת 60%-זר וכ יבואהאוכלוסייה איננה תלויה לחלוטין ב

חברות יצרניות, אם כי שמרבית החברות אינן  120בניגריה מעל  רשומותבמשרדים במדינה. כיום 

מחקר חיצוניות  מחזיקות בדרישות התקן של ארגון הבריאות הבינלאומי(. יש לציין, כי חברות

 $ מיליון למיליארד דולר. 700מעריכות את השוק בשווי נמוך יותר, בין 

 & Frostפי הערכות של -הפערים שלעיל עולים גם בהקשר להתפלגות סוגי התרופות בשוק. על

Sullivanמהשוק ואילו  70%-, תרופות גנריות מהוות כBusiness Monitor International 

(BMI מעריכים כי )( תרופות ללא מרשםOTC .מהוות את הנתח המשמעותי ביותר ) 

 
 Frost & Sullivan (2010)-ו BMIמקור: 

ים והמצערים של ישוק הפרמצבטיקה בניגריה, בדומה לשאר אפריקה, תלוי במאפיינים הייחוד

אפריקה, דהיינו, התמודדות עם מחלות שכיחות כגון איידס, מלריה ושחפת. יתר על כן, 

( analgesicsתזונה במדינה מעלה את הביקוש עבור משככי כאבים )-ההתמודדות עם תת

 ויטמינים. -ומולטי

418.0 

266.4 

121 

296 

61 

177.6 

 BMIהערכת  Frost & Sullivanהערכת 

 במיליוני דולרים, (2010)הערכות גודל שוק הפרמצבטיקה 

 תרופות תחת פטנט תרופות ללא מרשם תרופות גנריות

http://www.nimad2013.com/images/com2013.pdf
http://www.pharmaafrica.com/change-and-consolidation-cue-nigerian-pharma/
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$ מיליון בשנה. 400-300$מהנתונים של האו"ם עולה כי ניגריה מייבאת תרופות בשווי שנע בין 

נה חשוב לציין כי התעשייה המקומית לייצור תרופות מפותחת יחסית למדינות שכנות ונותנת מע

 מסויים לביקוש לתרופות בניגריה. 

 
 UN Comstat (2013): מקור

, על אף האתגרים הרבים מולם מתמודדים דינמיותמפגין השוק המקומי לייצור תרופות 

מחסור בתשתיות והיעדר כוח אדם בעל השכלה רלוונטית. איגוד יצרני , כמו השחקנים השונים

בעלת שווי היא טוען כי התעשייה המקומית לייצור תרופות  (PMG-MAN)התרופות בניגריה 

 רזת. הערכה זו מופש$ מיליארד, אם כי ייתכן 2שוק פוטנציאלי של 

 ,Pharmacists Council of Nigeria))פי דו"ח של מועצת הרוקחים הלאומית בניגריה -על

יצרניות תרופות מקומיות, אך עיקר הפעילות של החברות הללו מתמקד  128פועלות במדינה 

( המדינה נשענת APהשגת חומרים פעילים )צורך בפורמולציה או בייצור של תרופות יסוד. ל

 מהודו וסין.  יבואבעיקר על 

406.89 401.23 

308.27 

 מיליוני דולרים, יבוא מוצרי פרמצבטיקה

2010 2011 2012 

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
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 Pharmacists Council of Nigeria (2011)מקור: 

פי סקר שנערך על ידי משרד הבריאות הניגרי, יצרנים מקומיים מסוגלים להתמודד עם ייצור -על

 של תרופות פשוטות יחסית, אך אלה לרוב לא עומדות בתקנים הבינלאומיים. 

 
 UNIDO (2011)מקור: 

שחקנים  כניסה לפעילותבין היתר על רקע הייצור המקומי צפוי לצמוח בשנים הקרובות, 

בת מקומית -כבר מחזיק בחברה GlaxoSmithKlineלאומי -בינלאומיים חדשים. התאגיד הרב

 Nestor Pharmaceuticalsי להמשיך את השקעתו במדינה. החברה ההודית וצפובניגריה 

1534 

724 

292 

128 

מספר יצרני תרופות     מספר יבואני תרופות מספר מפיצי תרופות מספר בתי מרקחת
 מקומיים

 תעשיית התרופות המקומית: תמונות מצב

25 
15 15 14 8 5 6 5 4 

75 
85 85 86 92 95 94 95 96 

 %(-ב)לפי קטגוריה , נתח שוק של חברות מקומיות לעומת יבוא

 יבוא זר ייצור מקומי

http://www.pharmaafrica.com/change-and-consolidation-cue-nigerian-pharma/
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כי תקים מפעל חדש במדינה, ולאחרונה הודיעה החברה האמריקאית  2013בנובמבר  הצהירה

TNI BioTech  מדינה. בכי חתמה על מספר הסכמי הפצה 

 מיכשור רפואי. 3.2

 2013-רפואי ב מיכשור, השוק הניגרי לBusiness Monitor Internationalפי דו"ח של -על

מסך ההוצאות  1%רק  תמהוו. ההוצאות הממשלתיות בתחום זה $ מיליון164.8-הוערך ב

הממשלתיות על בריאות. למרות זאת, ניגריה היא השוק השביעי בגודלו באפריקה עבור מיכשור 

רפואי  מיכשורשל  יצוא$ מיליון. ה154.2-, המוערך בשווי של כיבואאי, ומרבית השוק תלוי ברפו

 בלבד. בשנה $ אלף 600-מניגריה זניח ביותר ומוערך בכ

 
 BMI (2014)מקור: 

 

 154.2$, שווי יבוא

 10.6$, ייצור מקומי

 (2013-הערכה ל)במיליוני דולרים , יבוא מול ייצור מקומי של ציוד רפואי

$122.7 $124.7 

$113.5 $117.0 

$144.4 

2008 2009 2010 2011 2012 

 במיליוני דולרים, יבוא מיכשור רפואי לניגריה

http://www.pharmaafrica.com/nestor-pharmaceuticals/
http://www.pharmaafrica.com/nestor-pharmaceuticals/
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 UN Comtrade (2013)פי -על BMIמקור: 

צפויה לעודד צמיחה  (National Health Bill)כניסתה לתוקף של רפורמת הבריאות במדינה 

ואם יעדי  10%בכמעט  יבואצמח ה 2013-ובביקוש למיכשור וציוד רפואי. יצויין כי כבר ב יבואב

הרפורמה להסדרת תקציבי מוסדות הבריאות תיצלח, אזי ניתן להעריך כי מגמת הצמיחה 

 . 2014-ב 12.7%-מעריכה כי תעשיית המיכשור הרפואי תצמח ב BMIתימשך. חברת המחקר 

מוצרים קטגוריית ה היתה 2008-2013שנים בקטגוריה שרשמה את הצמיחה הגבוהה ביותר ה

והקטגוריה השנייה במונחי קצב צמיחה הינה מוצרים  Dental Products)דנטאליים )ה

 . (Orthopedics & prosthetics)אורטופדיים ופרוטזות 

 

 BMI (2014)מקור: 

 צמיחה בקטגוריות אחרותהטוען כי  BMI של קר לעומת הצמיחה שנצפתה בקטגוריות לעיל, מח

רפואיים הצריכה קטגוריית מוצרי ה כי BMI-מעריכים בכגון  תהיה מהירה יותר. בין היתר

סיוע לחולה המכשירי וכי קטגוריית  10.1%-תצמח ב)פלסטרים, מזרקים, כפפות לטקס וכד'( 

 . 11.3%-תצמח ב וכד'()כגון מכשירי שמיעה, כיסאות גלגלים, מוצרים תאירופאויטים 

  מוצרי הדמיה רפואיים(Diagnostic Imaging)  הרפואי  מיכשורמשוק ה 31.2%מהווים

של מוצרים  יבוא$ מיליון. חברות סיניות מובילות את ה51.4-עם מכירות בהיקף של כ

)עבור  Siemens, אך בעבר נחתמו חוזים גם עם תאגידים מערביים, כגון בקטגוריה זו

 (. Ultrasoundומערכת  CT)עבור סורקי  Phillips-גיה( וציוד רדיולו

  מוצרי צריכה רפואיים(Consumables)  עם הרפואי  מיכשורמשוק ה 26%מהווים

 . בשנה $ מיליון42.8-מכירות בהיקף של כ

25.1 

12.4 

9.5 

5.5 
3.9 

6.4 
8.6 9.2 

11.3 
10.1 9.7 9.3 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 %2008-2013( -ב)קצב צמיחה ותחזית לפי קטגוריות מיכשור רפואי 

 (2013-2018)צפי צמיחה  (2008-2013)צמיחה בפועל 
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   מכשירי סיוע לחולה(Patient Aids)  עם מכירות הרפואי  מיכשורמשוק ה 5.2%מהווים

 $ מיליון בלבד. סין והודו הן היצואניות המובילות לניגריה בקטגוריה זו. 8.6-בהיקף של כ

  מוצרים דנטאליים(Dental Products)  עם הרפואי  מיכשורמשוק ה 2.8%מהווים

, בעיקר מגרמניה, אך יבוא$ מיליון. הקטגוריה תלויה לחלוטין ב4.5-מכירות בהיקף של כ

 גם מבריטניה וסין. 

 ופרוטזות   מוצרים אורטופדיים(Orthopedics & Prosthetics)  משוק  1.3%מהווים

היצואנית המובילה  א$ מיליון בלבד. הודו הי2.1עם מכירות בהיקף של  הרפואי מיכשורה

 לניגריה בקטגוריה זו. 

 

 
 BMI (2014)מקור: 

  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .4

השנה רפורמות חדשות הצפויות לעודד את הביקוש  ת ניגריהבתחום הפרמצבטיקה אישרה ממשל

חשוב לציין כי קיימות מספר מגבלות בדרך למימוש . עם זאת, רפואי מיכשורשל תרופות ו יבואל

המדיניות. מחקר חיצוני שנערך על ידי האו"ם מעריך כי עלויות הבסיס להקמת עסק לייצור 

גבוה  אשל תרופות הו יבואשיעור המכס עבור . בנוסף, לפחות $ מיליון10 עומד על ניגריהתרופות ב

המדינה כיום לקדם את תעשיית ייצור התרופות המקומית.  ההממשל תוכניותבמיוחד על רקע 

גם  ומגמה זו צפויה להימשך ,תרופות יסוד המיוצרות בשוק המקומי 18של  יבואכבר אוסרת על 

 . בשנים הקרובות

, תרופות 2006-ות של מכירת תרופות מזויפות. נכון לאיום נוסף שניצב בפני התעשייה הוא השכיח

, נקטה במספר צעדיםממשלת ניגריה מדינה, אך סך התרופות הנמכרות במ 40%-פות היוו כימזו

$4.1 $1.9 
$7.0 

$38.0 

$45.9 
$49.4 

$4.5 $2.1 
$8.6 

$42.8 

$51.4 
$55.3 

$6.3 
$3.0 

$13.2 

$63.0 

$74.6 
$79.0 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 במיליוני דולרים, הערכות שווי שוק ותחזית לפי קטגוריית מיכשור רפואי

2012 2013 2017f
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וכיום שיעור  ,סגירת גבולות יבשתיים למסחר בתרופות ופרסום רשימות של זיופים מוכריםבהם 

 . בלבד 20%-10%-ך בכהתרופות המזויפות הנמכרות מסך כל התרופות מוער

 
 (2012מקור: סוכנות הבריאות של האו"ם )

מדיניות מסחר  בהםהמוכרים ממדינות נוספות באפריקה,  אתגרים רביםהמשק הניגרי מציב 

מעורפלת ובלתי יציבה, רגולציה לא עקבית, מסגרת משפטית חלשה, שחיתות מתמדת ותשתיות 

פיזיות רעועות. סוגיית הביטחון מטרידה במיוחד בניגריה ועסקים במדינה נדרשים להתמודד עם 

 איומי טרור וחבלה. 

מדינות במדד קלות עשיית  189מתוך  147-במקום ה מדורגתעל פי דירוג של הבנק עולמי, ניגריה 

. המדד מדגיש אתגרים רבים נוספים בעשיית עסקים (Ease of Doing Business)עסקים 

 במדינה: 

 ימים 28הוא ה ורישום של עסק חדש משך זמן ממוצע להקמ 

 (מכולה$ עבור 1,380) יצוא( ולמכולה$ עבור 1,695) יבואעלות מכס בינונית ל 

  היעדר תשתיות  , בין היתר בשלימים 260 הנדרש להתקנת חיבור לחשמל הואמשך זמן

  ושירותים חיוניים 

 

30% 30% 

15% 
17% 

12% 

25% 

 טוגו סנגל ניגריה גאנה חוף השנהב בנין

 מהשוק המקומי% , הערכות של נתח שוק התרופות המזויפות במדינות באפריקה

http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/NIgeria.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
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  רפואי מיכשורו הפרמצבטיקה בתחום רגולציה .5

 סוכנויות רגולציה עיקריות בניגריה: 2קיימות 

  מינהל המזון ותרופות הניגרי(National Agency for Foods & Drugs 

Administration & Control הגוף הרלוונטי ביותר במדינה לכל הקשור בקביעת :)

של תרופות, כמיקלים, מיכשור רפואי, מזון  יצואו יבוארגולציות ואישורים לשימוש, 

. בנוסף לאישור (FMOH)והינו כפוף למשרד הבריאות  1993-ל הוקם בוכדומה. המינה

 פועל למגר את תופעת הזיופים.  NAFDAC-רפואי, ה מיכשורתרופות ו יבואייצור ו

  מועצת הרוקחים של ניגריה(The Pharmacists’ Council of Nigeria) הסוכנות :

לרבות מתקני ייצור  אחראית על פיקוח ורגולציה על כל פעילות הרוקחות במדינה,

 תרופות, מחסנים ובתי מרחקת. 

 סוכנויות רלוונטיות נוספות לפעילות בתעשיית מדעי החיים בניגריה 

 סמכויות ותפקידים שם הסוכנות

Corporate Affairs 

Commission (CAC( 
 רישום חברות מסחריות

Federal Ministry of 

Commerce 
 רישום מותג וסימן מסחרי 

National Health Insurance  ביטוח לאומי תוכניותרישום ורגולציה של 

צמיחה מתמדת של 
המשק הניגרי לאור  

 הכנסות מנפט

אישור של רפורמות 
במערכת הבריאות 
 צפוי לעודד ביקוש 

בסיס קיים לייצור  
ויבוא של תרופות 
 ומיכשור רפואי 

 הזדמנויות

סביבה עסקית  
מאופיינית בחוסר 

 יעילית ושחיתות

מחסור בידע מקצועי 
 מקומי

התמודדות עם  
תעשיית זיופים של 

תרופות וחסמי 
כניסה רגולאטוריים  

  גבוהים

 אתגרים



31 
 

Scheme (NHIS( 

National Office for 

Technology Acquisition and  

Protection (NOTAP) 

 רגולציה והגנה של קניין רוחני במדינה 

 Frost & Sullivan (2010)מקור: 

 רגולציה בתחום הפרמצבטיקה. 5.1

 (NAFDAC)באחראיות מינהל המזון והתרופות הניגרי  היאהרגולציה בתחום התרופות 

, רישום, מגבלות פרסום ושימוש במוצרים. ההנחיות יצוא, יבואהאחראי על בקרה ופיקוח של 

 : הבאותדרישות את ההקובע   NAFDAC/RR/02/00מפורטות במסמך יבואעבור ה

 ידי היצרן רישום תרופה חייב להתבצע על 

  אם היצרן אינו רשום בניגריה, הוא חייב להיות מיוצג על ידי חברה שרשומה ויושבת

 במדינה ובעלת ייפוי כוח חוקתי

 יצרן זר מחויב להציג מטעמו ייצוג משפטי בניגריה 

  או יצרן שמבקש לייבא תרופה חייב להוכיח לגוף הרגולטורי שהוא מחזיק ברישיון למכור

 . (Certificate of Manufacture and Free Sale)במדינת המקור התרופה להפיץ את 

 היצרן יגיש טופס לרשות הרלוונטית ב-NAFDAC  שם הבאיםפרטים את השיכיל :

היצרן, שם גנרי, הוכחה לסימן מסחרי מטעם משרד המסחר הניגרי, הוכחות בטיחות של 

 המוצר, תעודת מסחר של היצרנית או חברה מטעמה

 התרופה מיוצרת במפעל בעל תעודת  הצגת הוכחה כיGood Manufacturing 

Practice (GMP) 

 הצגת תעודה שהונפקה על ידי מועצת הרוקחים הלאומית 

 יצרן שמעוניין לקיים פעילות ייצור בניגריה מחויב בהגשת מסמכים נוספים, כגון: 

 תרשים המבנה הארגוני של החברה 

 תרשים מבנה ומפרט טכני של המפעל 

 דות תהליך הייצורפירוט או 

 רשימת מוצרים שמיועדים לייצור ופרטים אודות בדיקות בטיחות שנערכו על המוצרים 

 רשימת חומרי גלם נדרשים וספקים מאושרים 

 ניתוח מקורות המים בשימוש המפעל 

 אסטרטגיה לניהול פסולת במפעל 
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 רגולציה בתחום המיכשור רפואי . 5.2

מצאת גם היא באחריות מינהל המזון והתרופות הניגרי הרפואי נ מיכשורהרגולציה בתחום ה

(NAFDAC) ההנחיות של .NAFDAC  רפואי נקבעו בתקנה  מיכשורשל  יבואלרישום עבור

NAFDAC/RR/007/00 הדרישות לרישום מכשירים רפואיים דומות במהותן לתהליך אישור .

 של תרופה:  יבוא

 רישום של מכשיר רפואי חייב להתבצע על ידי יצרן 

  אם היצרן אינו רשום בניגריה, הוא חייב להיות מיוצג על ידי חברה שרשומה ויושבת

 במדינה

 יצרן זר מחויב להציג מטעמו ייצוג משפטי בניגריה 

  יצרן שמבקש לייבא את המוצר חייב להוכיח לגוף הרגולטורי שהוא מחזיק ברישיון

 Certificate of Manufacture and)למכור ולהפיץ את המכשיר במדינת המקור

Free Sale) 

 היצרן יגיש טופס לרשות הרלוונטית ב-NAFDAC  שם הבאיםפרטים את השיכיל :

היצרן, שם גנרי, הוכחה לסימן מסחרי מטעם משרד המסחר הניגרי, הוכחות בטיחות 

 חברה מטעמושל של המוצר, תעודת מסחר של היצרן או 

מותר לשווק את  NAFDACאישור מטעם יום ולאחר  80כל הטפסים צריכים להיות מוגשים תוך 

 שנים בלבד.  5המוצר לפרק זמן של 

 ישראל עם מסחר יחסי .6

שנת , אך ב2012-ל 2010השנים בשנה בין  6.5%צמח בשיעור של של ישראל לניגריה  יצואהיקף ה

פי נתונים רשמיים של האו"ם, המסחר בין ישראל וניגריה -נרשמה דעיכה משמעותית. על 2013

 יבואב 40%נרשמה ירידה חדה של  2012-ל 2010ם השני ביןמוצרי פרמצבטיקה אינו יציב. בתחום 

 מיליון. $  1-מישראל עמד על קצת פחות מ יבוא, ה2012-של מוצרי פרמצבטיקה מישראל. נכון ל
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 UN Comstat (2013): מקור

שמפרסם חשוב לציין כי קיים פער בין הנתונים מטעם האו"ם המוצגים לעיל לבין הנתונים 

של מוצרי פרמצבטיקה לניגריה צמח בין  יצואהלמ"ס הישראלי. על פי הרשויות בישראל, ה

 $ מיליון. 2.342עמד על  2011-וב 2011-ל 2008השנים 

 
 ס ישראלי : למ"מקור

 

 

 

$103.2 $25.4 

$5,124.5 

$1,309.2 
$955.9 

 (ם"נתוני האו)מיליוני דולרים , יצוא מוצרי פרמצבטיקה מישראל לניגריה

2008 2009 2010 2011 2012 

$1,720 
$1,635 

$2,106 

$2,342 

 (ס"נתוני הלמ)מיליוני דולרים , יצוא מוצרי פרמצבטיקה מישראל לניגריה

2008 2009 2010 2011 

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResultsd.aspx?action=print&cc=30&px=HS&r=566&y=2010,%202011,%202012,%202013&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=468&TypeOfPresentation=1&SortBy=2&SortingType=1&ChapterCode=30
http://www.cbs.gov.il/fortr/?MIval=%2Fimpexp%2Fimpexp_bycountries_h.html&TypeOfActivity=1&FYY=2008&LYY=2011&SumOrDetail=2&MyContinent=3&MyCountry=468&TypeOfPresentation=1&SortBy=2&SortingType=1&ChapterCode=30
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 קטגוריות משמעותיות נוספות בהן ישראל מייצאת לניגריה הן: 

 יםדולר מיליוני, יצוא קטגוריה

 317.1$ מוצרים כימיים שונים

 16.8$ חשמלייםמכונות וציוד 

צעצועים, משחקים, צורכי ספורט; חלקיהם 

 ואביזריהם

13.9$ 

 8.4$ שאריות ופסולת של תעשיות מזון

 מקור: למ"ס

 

  יבוא והנחיות מכס .7

מקומי. המתווה של הייצור הד ודיפועלת לע ניגריההרפואי  מיכשורבתחומי הפרמצבטיקה וה

מתרופות  70%פיו -קובע יעד על 2004-מ (National Drug Policy)לאומית לתרופות ההמדיניות 

לעודד ולהגן על התעשייה המקומית, במטרה היסוד יהיו מתוצרת מקומית. בהתאם למתווה זה, ו

 ,Ampicillinהרשימה מכילה בעיקר תרופות יסוד, כגון .נקבעו מספר תרופות שאסורות ליבוא

Amoxicillin, Chlorphenamine Ascorbic acid, Tetracycline, Ibuprofen, Dextrose . 

על תרופות ומכשירים  יבוא, שנערך על ידי מדינות מערב אפריקה, מצא כי תעריפי ה2009-מחקר מ

של  יבואעל  0%של מס רפואים לניגריה הם גבוהים במיוחד. חשוב לציין כי המדינה קבעה 

 . שנדרשים לייצור פורמולציות של תרופות (API)חומרים פעילים מורכבים 

 
 (2012מקור: סוכנות הבריאות של האו"ם )

המצוין לעיל, שנועד להגן על יצרנים מקומיים, המדינה קבעה מספר תמריצים על מס לצד מבנה ה

 :בהםהמקומית,  קהמנת לעודד השקעה זרה בתעשיית הפרמצבטי

 שיעור מס נמוך לחברות שבונות מפעלי ייצור במדינה 

3% 

17% 

26.5% 
30% 

26.5% 

17% 

41.5% 

30% 

 סיירה ליאון ניגריה גאנה חוף השנהב

 (2002)באחוזים , מיסי יבוא על תרופות ומיכשור רפואי

 מס יבוא על מיכשור רפואי מס יבוא על תרופות
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  לפעילות מפעל הייצור במדינהשיעור מס נמוך בשנים הראשונות 

 החזרי מס עבור חברות שמקיימות פעילות מחקר ופיתוח בגבולות המדינה 

 החזרי מס עבור רכישת חומרי גלם הכרחים להפעלת מפעל ייצור במדינה 

, שמצהיר על הערך של התכולה Form Mשנקרא גורם שמעוניין לייצא לניגריה צריך למלא טופס 

מכס ה. התעריף ו(Pre-shipment Inspection) יבואבקרה לפני ולוודא כי התכולה עברה 

 ן הרלוונטי לטיפול בטרם מתבצע המשלוח. יבואשנדרשים לתשלום מועברים ל

  טופס דוגמא ליבוא לתוך ניגריה

 

. 150%חשוב לציין כי ניגריה מפעילה תעריף גבוה יותר בשעות שיא בנמלים שעשויים להגיע עד 

של המכס בניגריה מאופיינת בסרבול ושחיתות. תכולות משלוחים  יתר על כן, ההתנהלות

 לפרקי זמן ארוכים במיוחד ונרדשים לבדיקה כפולה ואף משולשת מצד פקידי מכס.  מתעכבות

 

 

http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/200704/1177553828245.pdf
http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/200704/1177553828245.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/ng.pdf
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 מוביליםמיפוי יצרני תרופות מקומיים . 7.1

 שם חברה
 )מיליוני  2008-הכנסות ב

 (דולרים
 פרטי קשר

GlaxoSmithKline Nigeria 80 +234 1 2711 000 

May & Baker Nigeria Plc 40 +234 1 898 0079 

Fidson Healthcare 40 +234 (0) 342 9102 

Emzor Pharmaceutical 

Industries Ltd 
40 +234 (1) 773 601 

Juhel Nigeria Ltd 40 234-0709872 5011 

Evans Medical Plc 30 +(234-1)7901401-8 

Swiss Pharma Nigeria 

Limited 
25 

+234-1-7615202, +234-

8037176137 

Nigerian-German 

Chemicals Plc 
25 

+ 234 (1) 4968220-9, 

4968230-6 

Ranbaxy Nigeria Limited 25 
234-808-434-6631 

info.nigeria@ranbaxy.com 

Vitabiotics (Nig) Ltd 20 234-0-1496087 

Neimeth International 

Pharmaceuticals 
15 

+2348020555716, 

+2349032543202 

Chem Limited-Afrab 15 
234-01 – 4522777, 

4522571 

Tuyil Pharmaceutical 15 234-31-226544 

Deko Plc-Pharma 15 
234-08169622189 

info@pharmadekoplc.com 

Bentos Pharmaceutical 

Products 
15 234 080 55060654 

Mopson Pharmaceutical 15 234-1-452-3237 
 לחץ כאן >> –לרשימה מלאה של כל היצרנים הרשומים בניגריה 

 מיפוי יצרני מיכשור רפואי מובילים . 7.2

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Adcem Health Care  רפואי מיכשורמפיצה של 
+234(0)705663151,  

+234 (0) 8033287332 

General Electric 
יצרנית ציוד רפואי 

 4607102 (1) 234+ לאומית-ואלקטרוניה רב

Medicaid 

מפיץ של מיכשור רפואי 
ומכונות דימות )לא יושב 

 בניגריה(

+33(0)472521152 

btoukal@lytraco.com 

PPC Ltd 
מפיצה מיכשור רפואי של 

 Philipsחברת 

+234-9-3144993 

Utang_Bassey@philips.com.ng 

El Hanan Ventures 
מפיץ סיטונאי של מוצרים, 

 234-803-3111-628 רפואי מיכשורבדגש על 

http://www.gsk.com.ng/
http://www.gsk.com.ng/
http://www.may-baker.com/
http://www.may-baker.com/
http://www.fidson.com/
http://www.fidson.com/
http://www.emzorpharma.com/
http://www.emzorpharma.com/
http://www.juhelnigeria.com/
http://www.juhelnigeria.com/
http://www.evansmedicalplc.com/
http://www.evansmedicalplc.com/
http://www.swiphanigeria.com/
http://www.swiphanigeria.com/
http://www.ngcplc.com/low/about.htm
http://www.ngcplc.com/low/about.htm
http://www.ranbaxy.com/nigeria/
http://www.ranbaxy.com/nigeria/
http://www.vitabiotics.com/
http://www.vitabiotics.com/
http://www.neimethplc.com.ng/
http://www.neimethplc.com.ng/
http://www.afrabchem.com/
http://www.afrabchem.com/
http://www.tuyilpharm.com/
http://www.tuyilpharm.com/
http://www.pharmadekoplc.com/
http://www.pharmadekoplc.com/
http://www.bentospharm.com/
http://www.bentospharm.com/
file://psf/Home/Documents/Meidata/Government/מכון%20היצוא/תוצרים/אפריקה%20-%20מיפוי%20ענפי/ניגריה%20-%20בדוק/mopsonpharmaceuticals.com
file://psf/Home/Documents/Meidata/Government/מכון%20היצוא/תוצרים/אפריקה%20-%20מיפוי%20ענפי/ניגריה%20-%20בדוק/mopsonpharmaceuticals.com
http://pmgman.org/page4.php
http://www.adcem.com/
http://www.adcem.com/
http://www.ge.com/ng/
http://www.ge.com/ng/
http://www.medicaidradiology.com/
http://www.medicaidradiology.com/
http://www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/africa/#Nigeria
http://www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/africa/#Nigeria
http://www.el-hanan.com/
http://www.el-hanan.com/
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info@el-hanan.com 

Morison 

Industries PLC 

מפיצה של מוצרי תרופה, 
מיכשור רפואי ומוצרי 

 היגיינה

234-1-4967627 

miplc@morison-ng.com 

Union diagnostic & 

clinical services plc 

יצרן מקומי של מכשירי 
 דימות

234-807-4492-214 

info@uniondiagnostic.com.ng 

Rodot Nigeria Ltd. 
מפיצה מוצרי צריכה 

 רפואיים

+234 1-7642642 

r.adeseun@rodot.org 

info@rodot.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morison-nig.com/home.htm
http://www.morison-nig.com/home.htm
http://www.uniondiagnostic.com.ng/Abouts.php
http://www.uniondiagnostic.com.ng/Abouts.php
http://www.rodot.org/
http://www.rodot.org/
mailto:
mailto:
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  רקע קניה:

 והסתכמו ב 2012-בשל קניה מסך התמ"ג  4.6% היווממשלתיות על בריאות ההוצאות ה-

 .מגזר הפרטיהמגיעות לידי  השל הממשל מהוצאות הבריאות $60% מיליארד. 2.1

 ירותי בריאות, של כלל האזרחים לש ותגישנלהגביר את ה הלמרות מאמצי הממשל

מערכת הבריאות סובלת מהיעדר השקעה. עם זאת, הנשיא החדש של קניה התחייב 

 .מסך התקציב הממשלתי 15%עד לרמה של להגביר את ההשקעה 

  לפי נתוניUN Comtrade332-סתכם בקניה הלפרמצבטיקה  , סך היבוא של מוצרי $

 . 17.3%, עלייה של 2009-$ ב283, לעומת יבוא בסך 2010-מיליון ב

  מוערך כי ההכנסות של היצרניות בהיקף בינוניבקניה קיימת תעשיית ייצור תרופות .

והתעשייה  ,$ מיליון103המובילות במדינה )לא כולל חברות בינלאומיות( עומדות על 

 .תרופות לשוקמאספקת ה 28%שולטת בנתח של המקומית 

 השוק צפוי לצמוח 2013-$ מיליון ב100וערך בשווי של הכשור רפואי בקניה יהשוק למ .

 .$2018 מיליון עד 159.8בשנה וצפוי להגיע לשווי של  9.8%בקצב של 

  מסך המסחר  8%-ווה כיוה ,2012-$ מיליון ב139על  עמדהיקף המסחר של ישראל וקניה

יצוא של מוצרים פרמצבטים מישראל סך השל ישראל באפריקה. בתחום מדעי החיים, 

 מ"ס.פי נתוני הל-יליון, על$ מ1.5-ל 0.5$לקניה נע בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.childfund.org/Struggles-Facing-the-Kenyan-Health-Care-System/
http://www.foxnews.com/world/2013/09/24/kenya-long-seen-as-key-israeli-ally-in-troubled-region/
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 הבריאות בתחום מגמות .1

$ 2.1-והסתכמו ב ,2012-מסך התמ"ג ב 4.6% היוועל בריאות של קניה יות תממשלההוצאות 

עדיין רק מעטים מתושבי ו ,מהוצאות על הבריאות מגיעות לידי המגזר הפרטי 60%מיליארד. 

 גישה לשירותי בריאות. נהנים ממדינה ה

לביטוח בריאות  תוכניתמיליון משקי בית בקניה זכו לכיסוי ביטוחי מצד  1.6, רק 2010-נכון ל

רכשו ביטוח בריאות  םאזרחי אלף 400-כועוד  (National Health Insurance Fund)ממשלתי 

. משרד הבריאות הציב כיעד להרחיב מרבית האזרחים משלמים על טיפול רפואי מכיסםפרטי. 

והממשלה  ממימושיעד זה רחוק מאוד , אך 2015מהאוכלוסייה עד  60%-טוחי לאת הכיסוי הבי

 בתחום הבריאות.  היעילות של התנהלותהנוגע לחוסר לביקורת רבה ב זכתההיוצאת 

, לבצע רפורמות במערכת Uhuru Muigai Kenyattaהנשיא החדש של קניה,  התחייב 2013-ב

. ההבטחות של הנשיא החדש מתייחסות 15%-6%-הבריאות, לרבות תגבור התקציב הקיים ב

תשלום השיפור תנאי ללהקמת מרפאות ניידות ו תוכניתהרחבת הללהקמת מרפאות חדשות, 

 לרופאים ואחיות. 

 ם בתחום הבריאותימרכזימדדים 

 2008 2002 2010 2011 2012 

 הוצאה על בריאות

 )% מתמ"ג(
2.69 2.87 N/A 2.71 4.6 

הוצאות בריאות לנפש 

 )בדולרים(
66.1 75.32 77.72 77.08 N/A 

 World Bank (2014): מקור

-ו ,בקניה מלריה מהווה סיכון משמעותי לאוכלוסייההבדומה למדינות אחרות באפריקה, מחלת 

, ההשקעה במאבק נגד מלריה הה. למרות רמת הסיכון הגבוהחים חשופים למחלרמהאז 70%

המשאבים מגיעים מארגונים ומלכ"רים בינלאומיים.  מרבית$ מיליון בלבד, כאשר 62על  העמד

עם  מאובחנתמהאכולוסייה המבוגרת  6%-שחפת ואיידס )כ ןמחלות שכיחות נוספות במדינה ה

HIV .)ם שיפור ה, אך נרשיקניה נמוך ביחס לגודל האוכלוסיב מספר הרופאים ואחיות/איידס

לכל אחיות  83-ורופאים  19ישנם בקניה  ,העדכניים ביותרנכון לנתונים . הדרגתי מבחינה זו

 תושבים. 100,000

 2008 2002 2010 2011 

 7,549 7,129 6,897 6,623 מספר רופאים

 32,941 29,678 15,948 14,073 מספר אחיות

 3,205 3,097 2,921 2,860 מספר רוקחים

https://www.childfund.org/Struggles-Facing-the-Kenyan-Health-Care-System/
http://www.kpmg.com/Africa/en/IssuesAndInsights/Articles-Publications/Documents/Devolution%20of%20HC%20Services%20in%20Kenya.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60869-7/fulltext
http://www.tradingeconomics.com/kenya/health-expenditure-public-percent-of-total-health-expenditure-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/kenya/health-expenditure-public-percent-of-total-health-expenditure-wb-data.html
http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/Ghana_PSCPNarrativeQuestionnaire_03022012.pdf
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 930 898 1,004 974 מספר רופאי שיניים

 (2012: למ"ס של קניה )מקור

 הבריאות מערכת לעידוד מרכזיות תוכניות .2

 Kenya National)שאפתנית לשיפור וייעול מערכת הבריאות  תוכניתהממשלה אימצה  2012-ב

Health Policy 2012-2030 .) 

 לקידום מערכת הבריאות הניגרית תוכניתתחומי התמקדות ב

 ואסטרטגיות  יעדים קטגוריה

הקמת מערכי התערבות על מנת להימנע   מניעת מחלות זיהומיות

 מזיהומים פשוטים

הקמת מערכי בקרה לזיהוי מוקדם של   הפחתה של מחלות לא זיהומיות
 מחלות

 הרחבת כיסוי ביטוחי לאוכלוסייה 
 מערכי חינוך וטיפול נמרץ הקמת  הפחתת פציעות כתוצאה מאלימות

 הקמת מוסדות שיקומיות 

 הקמת מערכי טיפול נמרץ ברחבי המדינה   אספקת שירותי בריאות בסיסיים
 הרחבת כיסוי ביטוחי לאוכלוסייה 

 אמצעי מניעהשימוש בחינוך ל  צמצום לחשיפה לסכנות בריאותיות

 צמצום בשתיית אלכוהל ושימוש בטבק 

 עידוד פעילות גופנית 

שיתוף פעולה עם מגזרים אחרי  הידוק

 הקשור למערכת הבריאות
 שיפור גישה למזון ללא חשש לחיידקים 

  שיפור איכות הסביבה על מנת לצמצם נזקים
 שתוצאה מזיהום ופסולת

  Kenya National Health Policy:  מקור

 כגורםהרפורמות במערכת הבריאות הלאומית מלווים בתהליך של העצמת משרד הבריאות 

 47-במקביל לתהליך של הסמכת מוקדים של המשרד ב ,ארצית-כללהפעילות ה את המרכז

שחקנים רבים. מחוזות בקניה. תהליך זה מלווה באתגרים רבים מכיוון שהוא דורש לתאם בין 

 בתהליך הרפורמות.  ותמעורב, כגון הבנק העולמי, סוכנויות בינלאומיות רבות

 ומגמות השוק גודל .3

 תעשיית הפרמצבטיקה. 3.1

בשנה  10.3%( צמח בקצב של 030)קוד מסחר  קההיבוא של מוצרי פרמצבטילפי נתוני האו"ם, 

בתחום פת המסחר המשמעותית ביותר של קניה שות. $ מיליון332.5-הסתכם ב 2010שנת וב

 ותהודו, שותפ לבדתרופות היא הודו, ששולטת ביבוא של תרופות גנריות במחירים נמוכים. מה

. גם דרום אפריקה מהווה יץ, בלגיה ובריטניהישוו יות כמובדרך כלל מדינות אירופ מסחר הןה

  מקור יבוא של תרופות לקניה.

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/9)%20Kenya%20facts%20and%20figures%202012.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/9)%20Kenya%20facts%20and%20figures%202012.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Kenya/kenya_health_policy_final_draft.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Kenya/kenya_health_policy_final_draft.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/country_docs/Kenya/kenya_health_policy_final_draft.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/30/wb-kenya-health-nutrition-services
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 UN Comstat (2013): מקור

של האו"ם   UNIDOבקניה קיימת תעשיית ייצור תרופות בינונית. סקר שנערך על ידי סוכנות 

ייצור תרופות המובילות במדינה )לא כולל לההכנסות של החברות העריך כי  2009שנת ב

GlaxoSmithKline 95%-80% $ מיליון. החברות המקומיות דיווחו כי הם ייבאו103( עמדו על 

 Active)למדינה אין יכולות להפיק חומרים פעילים כי ו ,חומר הגלם שנדרש לייצור תרופותמ

Pharmaceutical Ingredient .)עריך כי התעשייה המקומית מהווה אף ההאו"ם  מחקר שלה

 מאספקת התרופות לשוק.  28%

 

 UNIDO – Pharmaceutical Sector in Kenya Profile (2010)מקור: 

ממוקמות בבירת המדינה, ניירובי.  ןמרביתות תרופות, רשומות כיצרניחברות מקומיות ה 42 ישנן

על הסכם שיתוף פעולה  חתמו (East African Community)מדינות מזרח אפריקה  2013-ב

מהתרופות  70% ה שלכך שיוכלו לתת מענה לצריכ ,אזורהמדינות התרופות בשנועד לסייע לייצור 

 .במזרח אפריקה

203.6 
222.2 

289.3 283.1 

332.5 

2006 2007 2008 2009 2010 

 דולרים מיליוני, יבוא מוצרי פרמצבטיקה לקניה מכל מדינות

תרופות גנריות  
 מיובאות

32% 

תרופות מותג  
 מיובאות

40% 

תרופות מייצור  
 מקומי
28% 

 (2008)נתחי שוק לפי מקור התרופה 

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=30&px=HS&r=404&y=2008,%202009,%202010,%202011,%202012,%202013&p=all&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=30&px=HS&r=404&y=2008,%202009,%202010,%202011,%202012,%202013&p=all&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
http://www.ip-watch.org/2013/03/28/east-african-community-doubles-efforts-to-boost-local-drug-production/
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היא החברה  GlaxoSmithKline (GSK) מוגבלת. הנוכחות של תאגידים בינלאומיים במדינה

 41%-בשוק התרופות ו 12%של  בנתח ומחזיקה ,הבינלאומית הוותיקה והגדולה ביותר במדינה

במדינה  םמשרדי פתחה Merckחברת התרופות האמריקאית זיהומיות. -טימכל התרופות האנ

שנת בניירובי מוקד הפצה עבור כלל פעילותה במזרח אפריקה ב הקימה Pfizerוחברת  2013שנת ב

2011  . 

האו"ם העריך כי מתוך  2007-וב ,בתי מרקחת ללא רישיון הקמתקיימת בקניה תופעה ענפה של 

 . החזיקו ברישיון 1,500בתי עסק שעסקו במכירת תרופות, רק  4,000

 מיכשור רפואי. 3.2

-וערך בהרפואי בקניה  מיכשור, השוק לBusiness Monitor Internationalפי דו"ח של -על

$ מיליון 159.8להגיע לשווי של ובשנה  9.8%. השוק צפוי לצמוח בקצב של 2013שנת $ מיליון ב100

-יום לכ$ 2.3-במהלך שנים אלה מ לצמוח ה. ההוצאה לנפש על מיכשור רפואי צפוי2018שנת עד 

ן $ מיליו10-מוערך ב והייצור המקומי ,יבואגיע ממההיצע בשוק מ 95%-ל קרוב. 2018בשנת  3.2$

 .בלבד

 
 UN Comtrade (2013)פי -על BMIמקור: 

 .2013-ל 2008השנים הרפואי חוו צמיחה בתקופת הגידול בין  מיכשורכל הקטגוריות בשוק ה

צמיחה זו צפויה להמשיך בשנים הקרובות במרבית הקטגוריות. שתי הקטגוריות המשמעותיות 

, (Diagnostic Imaging)ודימות  (Consumables)מוצרי צריכה  מבחינת שווי שוק הןביותר 

 . ושיתוף פעולה ליזמותהזדמנות  בשנה ומהוות 10%-כמוח בקצב של להמשיך לצ צפויותש

$54.7 $53.7 

$69.8 

$102.5 

$87.9 

2008 2009 2010 2011 2012 

 במיליוני דולרים, יבוא מיכשור רפואי

http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=285641444
http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Merck-Group-eyes-Africa-from-Nairobi-office/-/539550/2017594/-/6key59/-/index.html
http://bizextras.wordpress.com/2011/07/19/pfizer-pharmaceuticals-opns-a-regional-hub-in-kenya/
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/kenya_pharmaceuticalprofile_december2010.pdf
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 BMI (2014)מקור: 

  מוצרי דימות דפואי(diagnostic imaging)  עם משוק המיכשור הרפואי  21%מהווים

$ מיליון. גרמניה היא מקור היבוא המוביל למוצרים מסוג זה. 21.1היקף מכירות של 

 . 2018בשנה עד  10.4%מעריכה כי קטגוריה זו תצמח בקצב של  BMIחברת המחקר 

  מוצרי צריכה רפואיים(Consumables) עם משוק המיכשור הרפואי  35%-ים כמהוו

מעריכה כי קטגוריה זו תצמח בקצב של   BMI$ מיליון. חברת המחקר35.1מכירות של 

 . 2018בשנה עד  12.5%

   מכשירי סיוע לחולה(patient aids)  עם מסך שוק המיכשור הרפואי  3.2%מהווים

וריה זו. חברת $ מיליון. סין היא היצואנית המובילה לקניה בקטג3.2מכירות של 

 .2018בשנה עד  14.3%מעריכה כי קטגוריה זו תצמח בקצב של   BMIהמחקר

  מוצרים דנטאליים(Dental Products)  עם ואי מסך שוק המיכשור הרפ 2.5%מהווים

 תלויה ביבוא, בעיקר מסין.זו קטגוריה $ מיליון. גם 2.5מכירות של 

 מוצרים אורטופדיים ופרוטזות (orthopaedics & prosthetics)  מסך  2.6%מהווים

מעריכה כי   BMI$ מיליון. חברת המחקר2.6עם מכירות של שוק המיכשור הרפואי 

הם היבוא העיקריים  .  מקורות2018בשנה עד  12.3%צב של קטגוריה זו תצמח בק

 גרמניה, ארה"ב והודו. 

11.6 

18.1 

7.8 

9.8 

7.4 

16.7 

7.2 

12.3 

14.3 

10.5 10.4 

8.3 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 %(-ב)קצב צמיחה ותחזית לפי קטגוריית מיכשור רפואי 

 (2013-2018)צפי צמיחה  (2008-2013)צמיחה בפועל 
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 BMI (2014)מקור: 

  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .4

 סובל מהשקעהשל המדינה ציב הבריאות הכלכלות המפותחות באפריקה, אך תקקניה היא בין 

לשדרג את המתקנים במטרה  קניה התחייב להרחיב את התקציב ה החדש שלנשיא .נמוכה יחסית

התמ"ג צפוי  :צפויה לעודד משקיעיםכלכלת המדינה צמיחה בהציוד במוסדות הבריאות. את הו

מגמה זאת צפויה להשתקף גם בתחום הבריאות, לאור . 2014-ב 6%קצב של להמשיך לצמוח ב

 חברות בינלאומיות. ליבוא הקלות בוההישענות על  תוכננותהרפורמות המ

מדינות במדד קלות עשיית עסקים  189מתוך  129-במקום ה מדורגתעל פי הבנק עולמי, קניה 

(Ease of doing business) המדד מבהיר כי למרות הקידמה הכלכלית של קניה, היא עדיין .

 : מהסיבות הבאות ממוקמת בדירוג יחסית נמוך לעשיית עסקים

  ימים 32 הואמשך זמן ממוצע להקמה ורישום של עסק חדש 

 ( מכולה$ עבור 875( וליצוא )מכולה$ עבור 2,350עלות מכס בינונית ליבוא) 

  ימים להתקנת חשמל  158משך זמן של 

2.4 2.3 2.8 

32.3 

19.4 

33.1 

2.5 2.6 3.2 

35.1 

21.1 

35.4 

3.3 4.1 5.4 

52.4 

31.5 

49.0 

מוצרים  
   דנטאליים

מוצרים  
אורטופדיים  

 ופרוטזות

מוצרי צריכה     מכשירי סיוע
 רפואיים

 אחר דימות רפואי

 במיליוני דולרים, הערכות שווי שוק ותחזית לפי קטגוריית מיכשור רפואי

2012 2013 2017f

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
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עשייה.  בדומה למדינות אחרות באפריקה, תרופות מזויפות מהוות איום משמעותי על צמיחת הת

 Pharmacy and Poisons Board of, המרקחתל בתי הגוף שאחראי לבקרה מסחרית ע

Kenya ,הפסד מוערך של מצב המביא למכל התרופות שנמכרו היו מזויפות,  30%כי  2013-ב טען

חוק ללוחמה בזיופים, אך החוק משך ביקורת לאור  2008-$ מיליון בשנה. הממשלה אישרה ב117

לאשר  צפויופות גנריות ויבוא מקביל לגיטימי. הפרלמנט המגבלות שהוא עלול להציב מול תר

 . 2014-תיקון לחוק ב

 
 Pharmacy and Poisons Board of Kenya(2013) -( ו2012: סוכנות הבריאות של האו"ם )מקור

 

 

רפורמות  
במערכת  

הבריאות צפויות  
 להגביר ביקוש

יציבות כלכלית  
ושער כניסה  

 למזרח אפריקה

תעשיית ייצור  
מקומי מוגבלת  
מהווה הזדמנות  
 ליצוא מישראל

 הזדמנויות
סביבה עסקית  

מסואבת  
המקשה על 

  פעילות חופשית

היקף המסחר  
עם ישראל  

בתחום הבריאות  
 מצומצם כיום

תעשיית זיופים  
מקשה על כניסת  

חברות  
  בינלאומיות

 אתגרים

30% 30% 

15% 
17% 

12% 

25% 

 טוגו סנגל ניגריה גאנה חוף השנהב קניה

 (מהשוק)% הערכות של נתח שוק עבור תרופות מזויפות  

http://allafrica.com/stories/201306140050.html
http://www.kam.co.ke/index.php/opinion-pieces/147-anti-counterfeit-bill-we-count-on-legislators-to-act-rightfully
http://allafrica.com/stories/201306140050.html
http://allafrica.com/stories/201306140050.html


46 
 

  רפואיה מיכשורהו הפרמצבטיקה בתחומי רגולציה .5

באחריות משרד הבריאות. בקניה נמצאת בריאות הרה בתחום מדעי החיים ובקהרגולציה וה

נמצאים בקרת איכות, רישום והתווית מדיניות לגבי אישורים, יבוא, יצוא ומדיניות ייצור 

 האגף לרישום תרופות. 1957-הוקם ב(, שPBB) Pharmacy and Poisons Board-חריות הבא

ראי גם אח  PBB-, האליו בנוסף, ו1982-( הוקם בDrug Registration Department)) PBB-ב

. אגף Inspectorate-לוודא עמידה בקריטריונים של איכות בייצור, יבוא והפצה באמצעות אגף ה

 אחראי לחקור תלונות לגבי זיופים ותרופות וציוד באיכות ירודה.  Pharmacovigilance-ה

 

 

 סוכנויות רלוונטיות נוספות לפעילות בתעשיית מדעי החיים בקניה

 ותפקידיםסמכויות  שם הסוכנות

NQCL (National Quality 

Control Laboratory)  

 לוודא תקינות של תרופות ולייעץשתפקידה סוכנות מעבדה 

 עבור הענקת אישורים ליבואנים, יצרנים ומפיצים PBB-ל

KEMSA (Kenya Medical 

Supplies Agency) 

סוכנות הרכש של תרופות עבור המגזר הציבורי ועבור בתי 

 החולים

FKPM )Federation of Kenya 

Pharmaceutical 

Manufacturers( 

איגוד יצרני התרופות בקניה שמהווה לובי עבור אינטרסים 

 של יצרני תרופות

PSK )The Pharmaceutical 

Society of Kenya( 
 איגוד הרוקחים הלאומי

 של האו"ם UNIDO( וסוכנות 2011: ארגון הבריאות הבינלאומי )מקור

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fapps.who.int%2Fprequal%2Ftrainingresources%2Fpq_pres%2FWorkshop_KenyaSeptember2009%2FDay3%2F3-5a_Market_Surveillance.ppt&ei=hJ4qU5bYNqPkywPXpIL4CQ&usg=AFQjCNHGTvS8X9O2xW0GiN79erGVJjb9dQ&sig2=cVP_0itzTocv3KBdBsioDw&bvm=bv.62922401,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fapps.who.int%2Fprequal%2Ftrainingresources%2Fpq_pres%2FWorkshop_KenyaSeptember2009%2FDay3%2F3-5a_Market_Surveillance.ppt&ei=hJ4qU5bYNqPkywPXpIL4CQ&usg=AFQjCNHGTvS8X9O2xW0GiN79erGVJjb9dQ&sig2=cVP_0itzTocv3KBdBsioDw&bvm=bv.62922401,d.bGQ
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 קהרגולציה בתחום הפרמצבטי. 5.1

, Pharmacy & Poisons Board (PBB)-האחריות נמצאת תחת רגולציה בתחום התרופות 

 ההנחיות פיקוח על יבוא, יצוא, רישום, מגבלות פרסום ושימוש במוצרים.בבקרה וב המטפל

 מסירת פרטים כלהלן:  מחייבותרישום תרופה ל

  בקשההמגיש שם 

  תרופההשם מותג או שם גנרי של 

 ן ואריזהפרטים לגבי מינו 

 אורך חיי מדף 

 מדינת ייצור 

 עותק של אישור שיווק ממדינת המקור 

 וראיש GMP של מפעלי היצרן 

 הסמכת נציג טכני מקומי הרשום כעסק בקניה 

  מאפייני המוצר(Summary Product Characteristics) 

 לחולה שמעלון משת 

 PBB-ה השיק 2013-שינויים קלים בהנחיות לרישום תרופות. בבכוונתו לערוך הכריז כי  PBB-ה

שיוצרה  ישום של תרופההעמלה עבור ר להקל על תהליך הרישום.שנועד חדש פורטל אינטרנטי 

, היו 2010-$. נכון ל$1,000 והעלות לרישום של תרופה מיבוא עומד על 500 במדינה עומדת על

 תרופות רשומות.  13,000בקניה 

 רגולציה בתחום המיכשור רפואי . 5.2

רפואי  מיכשורמנת לאשר שימוש של -הרפואי. על מיכשוררגולציה בתחום האחראי גם ל PBB-ה

 כלהלן: הגוף דורש מסירת פרטים 

 שם היצרן ונציג טכני מקומי מטעמו 

  מפרט טכני של המכשיר המיועד וכל הפרטים לשימוש ופרטי בטיחות 

 נתונים של מחקרים קליניים שנערכו עבור המכשיר 

 דוגמא לתווית שימוש 

 עלון שימוש לחולה 

 שנים.  5-תקף לויום  90תהליך האישור אמור להתבצע תוך 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpharmacyboardkenya.org%2Fdownloads%2F%3Ffile%3Ddrug_reg_guidelines.pdf&ei=xasqU4m5JYvpywPX6YD4BA&usg=AFQjCNF2bm-hXgLIoK_T7wgpn_D_4uYpGQ&sig2=8sTuC2jkiAGp_luRYqFdsQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
http://www.trademarkea.com/pharmacy-and-poisons-board-automates-licensing-processes-to-boost-trade-in-the-region/
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 ישראל עם מסחר יחסי .6

שנה בעקבות חרם  30-משך כ, אולם הוקפאו ל1963-נוסדו ב יחסים דיפולמטיים בין ישראל לקניה

מלחמת ששת הימים. היחסים התחדשו  על רקע( על ישראל AUדיפלומטי של האיגוד האפריקני )

מסך  8%-ווה כיהו$ מיליון 139על  2012בשנת  עמד. היקף המסחר של ישראל וקניה 1989-בפועל ב

פי נתוני הלמ"ס, היצוא מישראל לקניה בכל הקטגוריות חווה -המסחר של ישראל באפריקה.  על

בניירובי תערוכת מסחר ותרבות  אירחהקניה  2012-. ב2008-$ מיליון ב115דעיכה מאז שיא של 

 שנועד לעודד השקעה והתקרבות בין ישראל ומדינות מזרח אפריקה. 

 
 (2013מקור: למ"ס )

$ 1.5-ל 0.5$לקניה נע בין ם מישראל ייצוא של מוצרים פרמצבטיסך הבתחום מדעי החיים, 

 .  נתוני הלמ"ספי -מיליון, על

 

 UN Comtrade (2014)מקור: 

115.029 

66.486 

49.409 

62.251 

2008 2009 2010 2011 

 במיליוני דולרים, יצוא מישראל לקניה

1,768 

1,199 

1,489 

619.6 

2007 2008 2009 2010 

 (דולרים באלפי, יבוא מוצרי פרמצבטיקה מישראל לקניה

http://www.foxnews.com/world/2013/09/24/kenya-long-seen-as-key-israeli-ally-in-troubled-region/
http://www.newtimes.co.rw/news/views/article_print.php?week=09&i=14917&a=9366&icon=Print
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ץ של חדר טיפול נמר ההקמסיוע בתחום הבריאות בקניה, לרבות  תוכניותישראל הפעילה מספר 

 גורמים מקומיים להקמת מרפאות ניידות במודל "טרם" שפותח בארץ.  והדרכת Kisumu-ב

  יבוא והנחיות מכס .7

. תעריפי Kenya Revenue Authorityומכסים מסונף לרשות ההכנסות,  יבואהגוף לבקרת 

פי הערכת ארגון -היבוא ומס ערך מוסף במדינה נחשבים לגבוהים ומהווים חסם למסחר. על

ני משלוח . בקרת תכולה לפ2011-, נכון ל12.5%על  עומד( התעריף הממוצע WTOהסחר העולמי )

או  SGSידי החברות הבינלאומיות -ת עלמתבצע(Pre-shipment Inspection) של ציוד גדול 

Intertek International ים בסרבול וחסמים ביורוקרטיים רבים, שכרוכ מאופיין. היבוא לקניה

 לעתים בתשלום שוחד לשחרור סחורה. 

עבור תרופות, במטרה לא לחסום  0%תעריף יבוא של  2007-בתחום הפרמצבטיקה, קניה הציגה ב

 את הכניסה של שירותי בריאות לידי אזרחים.

 לנקוט לפני יבוא למדינהשיש צעדים 

 גורם רלוונטי צעד רלוונטי

 (MOTI)משרד התעשייה  לוודאי כי יש בידיך רישיון מסחר בתוקף

 (KRA)רשות המכס  ואבילוודא כי יש רישיון ל

לוודא כי התרופה או מכשיר מאושרים 

 ורשומים במאגרים הנדרשים
PPB 

לברר ולוודא את התעריפי יבוא שנדרשים 

 לתשלום
KRA 

 מסירת מסמכים רלוונטים לתשלום בבנק:

 קבלה -

 פירוט הסחורות באריזה -
 שטר מטען -

 KRAבנק / 

 : שגרירות קניה בארה"במקור

 

 בתחום התרופות מקומיים מובילים םומפיצי םמיפוי יצרני. 7.1

 פרטי קשר תיאור שם חברה

Cosmos Ltd. 254-20-550700-9+ מקומית יצרנית תרופות 

Universal 

Corporation Ltd 
 יצרנית תרופות מקומית

+254-020-

2693834/35/36 

Modana 

Pharmaceuticals  
 254-20-2503515+ יצרנית ומפיצה של תרופות

http://israel21c.org/social-action-2/an-er-for-kisumu-kenya-courtesy-of-israel/
http://israel21c.org/social-action-2/kenya-to-copy-israeli-urgent-care-model/
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Kenya%20Final.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Kenya%20Final.pdf
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf
http://www.cosmos-pharm.com/
http://ucl.co.ke/
http://ucl.co.ke/
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Shield Pharmaceuticals 254-20-3743710 מפיצה של תרופות 

Dapco Pharmaceuticals 
מפיצה ומשווקת של 

 תרופות
+254-20-2102939 

Leki Pharmaceuticals 
מפיצה ומשווקת של 

 תרופות
254-20-2252099 

Dawaline 

Pharmaceuticals Kenya  

מפיצה ומשווקת של 

 תרופות
+254-20318026 

Orista Pharmaceuticals  
מפיצה ומשווקת של 

 תרופות
+254-20317038 

 

 של מיכשור רפואימובילים  םמיפוי מפיצי. 7.2

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Crown Healthcare Ltd 
 יבואנית ומפיצה של מיכשור רפואי

 מזרח אפריקה
+254 20-3750000 

Harley’s 7353 20-374 254+ מפיצה של תרופות ומיכשור רפואי 

Asterisk Ltd. 254-0738-224433 יבואנית ומפיצה של מיכשור רפואי 

Barfield Hospital 

Supplies  
 254-20-2485585 משווקת ציוד רפואי

Angelica Medical 

Supply 
 00 59 272 20 254+ משווקת ציוד רפואי

 

 

 

http://www.dapcopharma.co.ke/
http://www.crownkenya.com/
http://www.crownkenya.com/
http://www.harleyslimited.com/
http://www.harleyslimited.com/
http://www.healthcareinkenya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=142
http://www.healthcareinkenya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=142
http://barfieldltd.com/
http://barfieldltd.com/
http://www.angelicamedical.com/
http://www.angelicamedical.com/


מיפוי ענפי:
מדעי החיים

גאנה, ניגריה, קניה

AFRICA




