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 تمهيد
نتجات الصناعة الصيدانيدة  تشكل اأدوية الي  يشي ت وتري ات اايتنادا صا صصياع الحديم ا ياي  أهم 

يييك أ  ليييل الشيييا ات الصيييدانيد ،بحيييا ا يييام الحاثدييية ال ايدييية هييير ايييا ات يحييي د  الحاثدييية الكييي   ةوذليييل عديييم الييياجم 
يييك الشيياا  عديييم  ات هييا  الشييا ات تنادسيييدت ا وةدعهييا   ييييل اثييا   ييا اليييل الشييا  الحشيييايك  واييا اايييت ت ادسيي ا صا 

ييياا   هيييا  الشييياا  ايحكسييي  أ  يييك انايييتجابة لتايييايات الصييياة اللشييياية وا د ايدييية أ  ال ييية لتديييا اأ ةكن يييا 
نة ودحالة  صذ  ،تر يا عالات لايا  ير لراثي آ ديع الحد ديع اناتصيادل لدشيا ات بالشياا  عديم صديز الت ا ااتيل  الت

ك تسييتردخ لالاتيي  أ   يشيياا اللايي  والتريي ياااايية دضيياخ صصييلا ثمييا لحييل الصييناعة الصييدانيدة  ،والتكن ليي لر تيين
ييك  ييك   وبالتيياح نسييع ي عديية ا دييا وهيي  ا ظيياى عدييم الصيياة اإيسييايدة راليي  اثردلييا ود يييا  وذلييل عدييم اليياجم 

ال الصناعة الحاثدة     الضغ  ات اثظاوضة عدم تكالدظ  ويتاعج  يتدجة عام ااتشااا حد  أع
ددية تي دأ اأدويية ث تديا الشيااعا السييكايدة  يك اأول ييات ديا  الصيناعة الصيدانيدة تحتيي   تصيناوميا أ  ع

تدا  ولكك ،ك أهم الصناعات أ الحام يا اياا  الشيا ات الصيدانيدة  ك بدا صا آصا ست   تر اها  ودي  تحت
ييادام أ  الصييناعة الصييدانيدة  ييك ألييل ا تسييام تنادسييدت ا ييل اكيياد   ييا أ  ييل بدييا  و ييا  تيي دا ودحالديية الح ا عدييم 

ا الحاثديية اهدهييات بظضييل يتيياعو اللايي  والتريي يا اثنحكسيية أ تيي دأ  اييياات لااييية عدييم  يي  الحييا  أ الحييام، دشيي
يييية لتظيييي   الشييييا ات أ اأايييي ا   ييييك أهييييم اأيشييييرة الااع كايدييييات أ وييييع  اعتيييي  اللايييي  والتريييي يا  أ  تظيييياوت ص

سيييت   تنادسيييدة الصيييناعة الصيييدانيدة بيييع اللدييياا  اثحييي  عن يييا  يييخ تظييياوت  ك  اا أ انبتكييياا الصيييدان  اثتيييعا انايييت 
ل حاد  أصا  يش د صا التسيالل وي ل دوا اللاي  والتري يا باإضادة صا اص ا أو ةدع ع امج ع تنادسدة اا اها 

 أ نشدز تنادسدة الصناعة الصدانيدة أ  ل بدا  
يك ا التن يية لدصيناعة الصيدانيدة الي  تتديا  ابت ياللدياا   يكتحت  اجعاعا  دية و يك اللدياا  النا عيك الحاييا 
اودية بدن ا اأاد ، وذلل  ك  ك تعا ديع  عدم الاجم  ت يناعة  ا  لشيا اايتراع  الشيا ات اأاديدية أ  تلية  ت ادسي 

كك اث يييابا اكدديييةأ ويييع  ،أ اأاييي ا  الحابدييية والاولدييية يييك تحعييييع اييياااها عديييم الت اليييا أ اأاييي ا   اجعاعايييية م تيييت
يييك اأدويييية ولتديييا اثنتجيييات الصيييدانيدة ،الاولدييية يييا ايظيييل عييي خ   ون عديييم انايييتجابة لاوتداليييات اكددييية  بيييل 

تجياا  لدجعاعيا صا  ي  ويتعاييا بشيكل صديز تلحدية  يلا لدشيا ات اأاديدية ايدئا دشيدئا اال اادات ين لشيا ات األنلدية أ
ن ا    ا   يصدلا ها

                                           
  دديية ايي ا الصييناعة الصييدانيدة ويي ل ع ييل تت نتجييات الصييناعة الصييدانيدة لييالل ايي ي تييتم اإلابيية عييك اإاييكالدة أ ص يياا أ اأ ييناعة اأدوييية تحتيي  أاييان  تصييندخ اأدوييية أل أ  

 الصناعة الصدانيدة 
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يل هاو يا لاايتظاد   ن ا  ابة ااعا  تسيتاز ندديل ع ا ص  تظ   الصناعة الصدانيدة أ اأاد  الال لحل 
يييل اجع ص  و  ،ن ييا ييناعة و ندييية بايديية  ييياع سييا ة اللاييي  اعييا عديييم تشدييد عييي خ اليي اادات عيييك  ايييز بنييياخ  ، وص  

سيياا كاييية  دااايية سييتاعري والتريي يا أ بنيياخ تنادسييدة الشييا ات الصييدانيدة الكيي   ك   اللدييايكاللايي  والتريي يا ضيي
ييك ل يية أصيا   ييك ل ية و يل اكيياد  اأصييا   عييكالكشييا يك ألييل ناييا دوا  أ صدييز التلييايك بيع التجييابتع  الح ا

               ال  مكك أ  ت ا انصتاي بع تنادسدة الصناعتع   

 إشكالية البحثأوا: 
ا الز مكك  اح اإاكالدة التالدة:   باناتناد صا 

 "؟واأردن رتنافسية صناعة اأدوية في الجزائعلى  ما هو تأثير نشاط البحث والتطوير"
 وداااة صاكالدة اللا  اثراووة اإلابة عك اأائدة الظاعدة التالدة:يترد  نددل 

كاية وأ دة اللا  والتر يا أ بناخ التنادسدة .1   ؟ا هر 

ييال الصييناعة الصييدانيدة الحاثديية ييا عدييم اثسييت   اليياوح،  .2 يية اللايي  والتريي يا بتغييأات حييد  أع هيير عاايية أه
 وبالتاح لاذبدت ا؟ 

ناعة اأدوية أ اجعاعا؟ا ه  ت ثأ يشاا  .3  اللا  والتر يا عدم تنادسدة 

ناعة اأدوية أ اأاد ؟ .4  ا ه  ت ثأ يشاا اللا  والتر يا عدم تنادسدة 

 فرضيات البحثثانيا: 
ك الظاضدات التالدة:  السابشةعدم ض خ اإاكالدة   مكك انيرا  

ناعة "تنادسدة  بناخأ د يحت  اللا  والتر يا أهم حا": اأولىلفرضية ا .1  أل 

ييية صيتالدييية اللاييي  " الفرضيييية اليانيييية: .2 يييال الصيييناعة الصيييدانيدة الحاثدييية أ ح ييي ا أه ايييا   تغيييأات حيييد  أع
 والتر يا "

ناعة اأدوية أ اجعاعا " ينثا: الفرضية اليالية .3 اي عدم تنادسدة   اللا  والتر يا بشكل ا ل وص

ناعة اأدوية أ اأاد  "اللا  ينثا : "الفرضية الرابعة .4 اي عدم تنادسدة   والتر يا بشكل ا ل وص
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 أهمية البحثثاليا: 
ا اللايي  أ دتيي   بيل ص  ليي  اليياوا  يشييا ا حا يا لدصييناعة الصييدانيدة،يك  يي   أ  اللايي  والتري يا يحتيي  يسيت

ا أ  ااتليياا الصييناعة بتيي دأ الاعدسيير أ يشيي خ وةدييع الشييا ات الصييدانيدة الحاثديية الكيي   بحييا ا ييام الحاث ديية ال ايديية  
اااية الشيا ات اثنتجية  يا  عديم هياا اأايان،  ن  يشا ا ااراتدجدا لتظ   واايت حل  اا ،  أدوية لحا  لتدا اأ
يييا  دحالدتييي  أ بنييياخ  سيييت   يشييياا اللاييي  والترييي يا أ الصيييناعتع الصيييدانيدة بييياجعاعا واأاد  و تييي ه أ دييية ندديييل 

ا  تناد  سدت 
ا أ  ة ك  ابت ا ااعا  بيع و عية   دع أ اأا ا  الاولدة، لحل  ك الت كك الصناعة الصدانيدة اأاديدة 

دة تستا ك هاواها  اللداا  النا  ز الااااة لااتظاد  
ك و عييةتصيينا اجعاعييا ييك لاييي  آصييا،  نييا ايين ات  ضيي اأايي ا  الصييدانيدة النااييئة، وديي  أنييا نشييز 

ح ييام يسييترخ لحييا  اكديير ا   جييأ أ حييانت  يي  عالديية لدرديي  عدييم اثنتجييات الصييدانيدة ااييم  دكاييي   ،أ  يت
ييا عدييم اناتصييادمييا اليي اادات اللييايل اأااايير  ييا  ت ا ييخ  صدشيي  علئييا   تح ييا ضييحا وهشاايية الصييناعة اكدديية  و

تردلييات السيي   اكددييةا ا ييناعة حدديية اييادا  عدييم تدلديية  ييك ليية صا ضيياوا  بنيياخ  ييلا بنالهييا والت اييد  اثتييع  ييا    د 
  انيشغانت الاعدسدة ال  تستاعر التاددل

 أهداف البحثرابعا: 
يييك اأبحييياد ذات الريييابخ الييياوح واج ييي ل  ك عيييادا  اييي ا أهيييااي اللاييي  وييي ل يشرتيييع اعدسيييدتع تتضييي تت

 واكدر، و ا: 
 :  أللك  تغيرات محيط الصناعة الصيدانية العالميةأزمة إنتاجية البحث والتطوير ب عاقةتحليل  .1

ييل  .أ  يي  الصييناعة الحاثديية واكيياد  نددييل اللنديية اجايييا  لدشيي   التنادسييدة الااليية عدييم  يياد الح ا الكاحيية واكظييع  لن
كايداها التنادسدة عدم اثست   الاوح  ؛إ

اييد  التنادسيير، ونددييل  .ب  ت ضييدا اييكل ااييتجابة الشييا ات الصييدانيدة الكيي   باناييتناد صا اللنديية اجايييا  لد
شاايخ اللا  والتر يا أ حل ح  ا داعدع لاد و   نا ز لام جأ تشدداية؛ادود أدحا ا بش   تنظدا 

يييك الدييياوي الاولدييية اجاييييا  لدصيييناعة الصيييدانيدة  .ج  كايديييات انايييتظاد   للنييياخ تنادسيييدة الصيييناعة التحييياي عديييم ص
 الصدانيدة اكددة أ اجعاعا واأاد  

تحليييل مكانيية البحييث والتطييوير فييي الصييناعة الصيييدانية ومييدذ أهمييية الييدور اليي   يلعبيي  لبنييا  تنافسييية  .2
   :أللك  الصناعة الصيدانية بالجزائر واأردن
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 ت يا التظاوت بع تنادسدة الصناعتع أ اجعاعا واأاد ؛ .أ 

صادا الش   والضحا أ الصناعتع باللدايك؛ .ب   التحاي عدم 

ك التجابة اأاديدة  .ج   نا داص اناتظاد  

 خامسا: حدود الدراسة

ك اينة  تا   ة ددشا م عدم الح م اصتداا الظر  اث يك أليل 2015صا اينة  2000ك ياودة اإ اا الع   
يية صيتالديية اللايي  والتريي يا   نددييل ت ثأاهييا عدييم  ييال الصييناعة الصييدانيدة الحاثديية وابر ييا ب ه نددييل تغييأات حييد  أع

ييك لاييي  ا ييا م الر ديع  ييا احدية الشييا ات الحاثديية    إ يياا اثكيا  عدييم عييا  وااييخ الردي  والحييا  الصييدان  ع 
ييك اجعاعيا واأاد    صليااخ التاددييل اإوصياعر ثيا  تي ثأ اللايي  والتري يا عديم الصييناعة  يا أ  يل  والياواعر صص 

ك اجعاعا واأاد    الصدانيدة والاواعدة أ  ل 

 مصادر البحثسادسا: 
حاجة لتدا ل اي  اإا ياد عديم و عية  ك ألل  كالدة ولإلابة عيك الظاضيدات اثيا  ا  أعيا ، م انعت

حدية وأحييا  أ  يك اثصييادا ال اي يية بالدغيات الحابديية والظايسيدة واإهددعيية  وهيير تتني ع بيع  تيي  وأ اوويات لا  ليأ  
دييية اليياوايات واتييات  باإضيييادة صا لتدييا التشييياايا الصييادا  عييك ا دئيييات الا ديية أ اجع  اعيييا واأاد  وا دئييات اإادد

يييك اثيييااصات أ اثدتشديييات واثييينةاات ال  ندييية والاولدييية يييا م اايييت اام عييياد  يييك النصييي ص  ،والاولدييية    و ييياا عييياد 
 الشاي يدة و ااخ اإيريد    

 البحثوأدوات : منهج سابعا
اد عدم  ك ألل: الال المنهج الوصفيم انعت  م ت حدظ  

 اج اي  النداية اثتحدشة بالتنادسدة والصناعة الصدانيدة؛عا  لتدا  .1

 لدصناعة الحاثدة؛نددل اكد  الصدان  عدم اثست   الاوح وداااة ا اهات الاحدة  .2

ك صال داااة  ادة ل اي  الحا  والرد ؛ .3  نددل الس اع الصدانيدع باجعاعا واأاد  

س .4  ت   تنادسدة الصناعة أ اللدايك نددل وضحدة انبتكاا الصدان  و

ييييك صييييال  ة، دشييييا م الر دييييع عدييييم أدوات التاددييييل اإوصيييياعر  ييييا يتحدييييز بيييي دوات اللايييي  اثسييييت ا ييييا دد أ
اعديية و ا اناييتحاية بايييا يية اإوصيياعدة لدحديي م انلت نايياات اللايي   SPSSع لتاايييا  يياذ  ان ييااا اللسييد  بييع 

نااات التنادسدة أ اللدايك   الصدان  و
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 الدراسات السابقة: ثامنا
كأ ص اا اإلابة عك صاكالدة اللا ، م  يا  انيرا   يك الاااايات السيابشة  مكيك عيا  أ  يا دد عاد 

 :يدر

تاتدلييا  تشييام هييا  التشيياايا، "(2016إلييى  2008تقييارير التنافسييية العالمييية  ميي  "اثنتييا  اناتصييادل الحيياثر،  .1
نايياات داعديية باناييتناد صا اكييادات  ناييا التنادسييدة الحيياثر  ويييتم تشسييدم اثناييا صا  ايين يا لدلديياا  وسيي  

يا يحياي با ياعع ، والي  م تصياجععدة لدتنادسدة اثحاودة بن ذ  اثااة التنادسدة واكادات الكددة  ا ك  ندظ ا ضي
سييت    ييل أو دعيياعم لدتنادسييدة حدنييا يييال عدييم  يينا اللديياا  تنشدرييا  يية  وديي  يييتم  أ  ييل بدييا،   عدييم  دعا

ا  أااا  يتم  يا  الي  مكيك     اللداا دتاتأ  ل  ة هير "انبتكياا"، م تظكديل عنا ك بع الياعاعم اثصي
ييا   ت ثأهييا عدد ييا صوصيياعدا  واييا أايياات لتدييا التادييدات صا أييي  عدييم أ  نيياد تنادسييدة اللديياا    دااايية 

ت ايييرة اثسيييا ة أ بنييياخ تنادسيييدة اللدييياا   ك ياتييي  ضيييحدظة أو  يييك  كييي    ييي م تحتييي  ا ديييع  انبتكييياا بكيييل  الح
دة      النا

دداة  .2 دراسية –اإبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات ااقتصادية " (،2015-2014)ب  ادل 
ييا الريياها حاليية مجمييد صيييدا " ، ااييالة د تيي اا  أ عديي م التسييدأ، اييحلة تسييدأ اثناسييات نيي  صاييااي ح

حيية ا ييا   ضييا، باتنيية، اجعاعييا  ةايي ات  اييح دل،  دديية الحديي م اناتصييادية والحديي م التجااييية وعديي م التسييدأ لا
ييداالالاااايية ويي ل نددييل  ييخ  ييا وو ييا   ييا  وعيير اثناسييات اناتصييادية ع  ييا ب  ديية التغدييأ و صص 

يياصل إدااتيي  تلند ييا ييداال ن تااييم صا نشدييز   لإبييااع   ييخ  ييد  الاااايية صا أ  اج يي د اإبااعديية أ و ت 
ييا  أ التاددييل هيير اإيظييا  عدييم اللايي   ااات اإبااعديية اثحت ييك بييع اناييت  اثنايياات اناتصييادية لدتغدييأ  

ييداال، وهيي  ن يظسييا التغييأ  نتجاتيي  اجن والتريي يا أ  اييييا  ون أ أ ا صيية السيي ادة لصييداال ون أ عيياد 
 اداات  ون أ واادات اجعاعا  

 ،Zouied zohra (2014)اة ادا  .3

Moving from «partnership for manufacturing» to «partnership for 

innovation» in Algerian pharmaceutical industry: case of SAIDAL group, 

International Journal of Business & Economic Strategy 

اييي ا الااااييية وييي ل تلديييا  أ دييية  يييداال، اليييال ايييام تت يييخ  التحييياو  أ ويييال انبتكييياا الصيييدان  بالنسيييلة ت
اا أ وييال اللايي  والتريي يا   ييك ألييل صيشيياخ ايياا ات تتحدييز باناييت  ييك اث ييابا األنلديية  واييا بااييت ااي الحايييا 

ااا أ تشيياي تريي ياات لايييا   صدصيي  صا أ  انبتكيياا اثظتيي ح أ الصييناعة الصييدانيدة ييك ألييل لااييت هيي  ضيياوال 
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يداال ديا  التحياو  أ ويال اللاي   يخ  يا بالنسيلة ت عايا تنادسدة  أ ة أ حل احر الشا ات صا ا ص ل عدم  صا
ك ألل انبتكاا   والتر يا يدح  دواا اعدسدا أ نسع اااات  

لتنافسي لشركات صناعة اأدوية اأردنية في ظيل اانفتيا  اأدا  ا"، (2009) علا ا كدم علا اه النس ا .4
ييييشا،  دديييية اناتصيييياد: اسييييم اناتصيييياد "ااقتصيييياد  ييييا  يييي د وح ييييك صاييييااي ي اييييا ح ، أ اوويييية د تيييي اا  

حة تشايك، الا يا اثشياا    تناوليذادة اج  اية الحابدية السي اية  والت رد  لا هيا  الااااية صايكالدة أثيا عنا
ييك م وديي  التنادسييدة أ اأداخ التنادسيير لدشييا ات الاواعديية اأاديديية   ييك  ةاييا  12اصتديياا عدنيية  دواعديية أاديديية 

اااالييي  م أليييل ا صييي ل بداييييات الااااييية  ك اايييت دح يييا ضييي   ايييام اللاوييي  بتاددد يييا ودشيييا لإايييكالدة  ت، 
و اثراووييية باايييت اام با  اثااييية التنادسيييدة لييييييييي  اوايييك حييي  الشيييا م الر ديييع عديييم داااييية أثيييا  يييل حييي  SPSSييييا

Porter يييك بيييع اكييياوا عديييم اأداخ التنادسييير لدشيييا ات اأاديدييية داااييية أثيييا حييي ا هييير لأ اووييية  اأااايييدة  
سييتشدة هيير: حيياوي اإيتييا   ،"حيياوي اإيتييا " عدييم اأداخ التنادسيير تغييأات  صذ م  ععيية هيياا اكيي ا صا أابحيية 

ة؛ ادااات اإيتا  ك الل الشا ات اأاديدة؛ اللا  والتر يا  وبحا نددلالحا ان يااا اثتحياد  ؛ تلة اج د  
تغييأ اللايي  و اأداخ التنادسيير ييا وبييع بدن يية واثحن ييية تلييع أ   التريي يا لييد  لاييي  ، وعدييم أاييان اصتليياا اثاخ

  دنلة صوصاعدة أ تظسأ اأداخ التنادسر لدشا ات الاواعدة اأاديدة 

ا  ح د الشيدام .5 "، العواميل الميوثرع عليى ربحيية شيركات الصيناعات الدوائيية فيي اأردن: "(2008) ادد
ح ك صاااي هشام جاايل ،  ددة الااااات اإدااية واثالدة الحددا، لا ا  الحابدية لداااايات أ اووة د ت اا   ة ع

يييا ، اأاد    الحدديييا، يييل الييي  تييينثا عديييم احدييية ايييا ات ع تناولييي  هيييا  اأ اووييية صايييكالدة داااييية  لدحييية الح ا
تغييأات  .2006-1995صييال الظيير   ييناعة اأدوييية أ اأاد  لإلابيية عدييم هييا  الظاضييدة، م ااييراح أابحيية 

حيي ا عنيي  حجييم اثلدحييات ووجييم اإيظييا  عدييم اللايي  والتريي يا سييتشدة  هيير يسيي  اثاي يديية ووجييم الشييا ة 
ا الشا ة  لإلابة عك اإايكالدة م وصيا  ديخ بداياهيا   نددد يا باايت اام  14وع ايا ة دواعدية أاديدية، وم  

و  يل صا يتدجية اعدسيدة  واحدية   بحا داااة ان ااا اثتحاد بع اثتغيأات اأابحيةSPSSبايا الشيا ات م الت 
ييا دنليية صوصيياعدة أ التيي ثأ عدييم احديية الشييا ات الاواعديية ظادهييا أ   ييا الشييا ة لدسيي    اللايي  والتريي يا وع

  واأاد 
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 مميزات الدراسة الحالية ع  الدراسات السابقة: تاسعا
ييك اج ايي  م تياد أو م  ديع الااااية ا الديية بتناو يا عياد  ك اللاي   السيابشة  وهيير تت يييتم الر ديع عدد يا ضيي

 تت ل أ:
ة لدااااة ود  م  .1  ؛2015-2000تناول لتدا أاسام اث ض ع صال الظر  اصتاي اإ اا الع

ناسة واوا ؛ .2 ل الصناعة الصدانيدة دو  اناتصاا عدم   داااة و

ك صال نددل ان ااا اللسد ؛اعتلاا اللا  والتر يا اثتغأ اأااار اثنثا أ التنادسدة   .3  يد ا ذلل 

 صلااخ اثشااية بع اجعاعا واأاد    .4

 عاشرا: خطة البحث
ة  شا  وصاةة ود : ومسة دص لم تشسدم اللا  صا 

ييا  ظصييلتنيياول الي .1 دااايية  تم  واييدمكانيية وأهمييية البحييث والتطييوير فييي بنييا  التنافسيييةلاأول ندييدا يدايييا عا
ييك صييال تشيياي  ظ ييي م وأييي اع يياصل هييا  الظكييا   أ اثلاييي  التنادسييدة ادييان نايياات و صاييراتدجداتو صا 

ا أ اثلاي  ال يا   ،اأول يا يااشيت ا لتديا اثشاابيات  وأ اثعيا  أهيم  مدسيدتأ لاي  حيادات التنادسيدة  
ك والتر يا  كاية اللا تم الر دع عدم نددل ي ال ال    ساا انبتكااض

  تحليييل جايبييية الصييناعة الصيييدانية العالمييية فييي ظييل تغيييرات المحيييط الييدوليال ييا  عنيي ا   ظصييلل اليي .2
تم ييياثلايي  ال ييا ،     أ أ اثلايي  اأول يياصل يدييال صا الصييناعة الصييدانيدةييك تم انيرييا  يييوديي  

ك ست   وايكل ت ثأاهيا عديم تنادسيدة  نددل الش   التنادسدة لدصناعة الصدانيدة الحاثدة،  ألل التحاي عدم 
  الصناعة الحاثدة

تفعييل دور البحيث والتطيوير فيي بنيا  تنافسيية الصيناعة الصييدانية  تم اللا  أ ايلل يأ الظصل ال ال ،  .3
ة صيتالدة اللا  والتر يا أ الصناعة الصدانيدة الحاثدية ،العالمية أ اثلاي  اأول، عديم  ك صال نددل أه

ييك نيي نت أ بندت ييا واحدت ييا   ييا وييا   ييا أ اثلايي  ال ييا ، ضيي خ  دااايية اييكل ااييتجابة الشيييا ات  تييتمأ
ح يييا يييل  ييية و دظدييية التحا  ييي  تظحديييل دوا  :عيييك  اييييز عيييا  ادود الظحيييل اإايييراتدجدة ،الصيييدانيدة الحاثدييية لأه

 اللا  والتر يا 

بييانيرا   يييل الجوانييت التنافسييية للصييناعة الصيييدانية فييي الجزائيير واأردنتحل اييدتموأ الظصييل الاابييخ،  .4
ييك نددييل الرديي  عدييم اثنتجييات الصييدانيدة أ اجعاعييا واأاد  أ اثلايي  اأول    انيتشييال صا دااايية  أون 
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ييييناعدة حدديييية ونددييييل الحييييا  الصييييدان  أ اأاد  أ  أول يييييات السداايييية الصييييدانيدة أ اجعاعييييا للنيييياخ ااعييييا  
 اثلا ع ال ا  وال ال  عدم الرتد  

ييا الظصييل ا ييا ،  .5 مكانيية البحييث والتطييوير فييي تحديييد تنافسييية الصييناعة الصيييدانية بييالجزائر  دتنيياولدأ
وضيييييحدة اللاييييي  والترييييي يا أ اللديييييايك   داااييييية عااييييية تنادسيييييدة الصيييييناعة ، عيييييك  اييييييز الر ديييييع عديييييم واأردن

  الصدانيدة أ اجعاعا واأاد  ب ضحدة اللا  والتر يا 
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 تمهيد
يتنااول تاايايح حاول ماهومهاا  ،أولياا ليا فسيةالتناوالتطوير ي بناء مكانة البحث  حولالدراسات  طلبتت

تقااديرا تسااتوااا با سااتناؤ را م  اارات يقااد  م  .بيعااة ارسااجاتي يات الااي ينبياا  تبنيهااا   تسااا اوأنواعهااا ويو اا   
ليااح دتلااا  اادؤات التنافسااية للتعاار  علاا  متعاادؤي يااتن تهاانياها  اات  فتوعااات وفقااا تعاااي   اادؤي.    تااا دهااد 

قيق  للبحث والتطوير.   :يل  عل  اذا اسساس دك  عر ها  تاالدور ا
 

افسمفهوم وأنواع ومؤشرات وإستراتيجيات المبحث اأول:        يةالت

افسيةالمبحث الثاني:           محددات الت

 مكانة البحث والتطوير ضمن مسار اابتكارالمبحث الثالث:         
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افسيةوإستراتيجيات مفهوم وأنواع ومؤشرات  :اأولالمبحث    الت
ليح التنافسية رتاما ماايتها وؤراسة تختلا ارسجاتي يات  بار اافة را  اتتبناي م  أجاح سسايداا،يتطلب 

 :نالتالي نلبتنظين ذلك ي اتطم  م  رات قياسها.حهر 

افسية  المطلب اأول: مفهوم وأنواع ومؤشرات الت
افسية         المطلب الثاني: اختيار ااستراتجيات الت

افسية مؤشراتو  مفهوم وأنواعالمطلب اأول:    الت
دياااد مااياااة  لياااح رساااجاتي يا ا دكااا   التنافساااية مااا  تاااال التعااار  علااا  ماهومهاااا وأنواعهاااا.  تاااا دكااا  

قاح التنافسا  بار اافة را مهااؤر التنافساية، واا   لهاا عنايار تقاوؤ را التعرياا  ليح بنية الهناعة وا بالتطرق را 
 بنوع ارسجاتي ية الي ينبي  تبنيها.
افسية  الفرع اأول: مفهوم الت

موحااد  مهاطل  التنافساية ما  أ ااار اتهاطلحات الاي ا تتاد ا قتهاااؤيوس و  السياسايوس علا  ماهاو  يعتار
علا  ربطاه بالو اد الت اارك للكيااس ا قتهااؤك سااا بقياة الكياناات، وااو ماهاو   اتريااله، رذ اقتهارت عادؤ ما  التع

استااارل علااا   اترياااار ااا ت فتوعاااة مااا  التعوعات. بينتاااا هااار التنافساااية  ااات  فاااال الساااعر، الت ااااري وميااا اس اتااادف
اعتتاااؤ معاااي  متعاادؤي تاااتح جوانااب  اااملة لاقتهاااؤ وا تتااد  كااح واتعاار عنهااا مدااات ات  اارات الااي تقااي  ماادل 

 قدري البلد عل  تلق الاروي باتقارنة مد بقية البلداس.
اتقارناة بان الكياناات ا قتهااؤية  والواقد أس عد  ا تاااق حاول ماهاو  التنافساية يتعلاق بااتتا  مساتويات 

. بار افة را أنه يرتبط باالتحو ت الاي يااهداا ا قتهااؤ الادو  بلداس يناعات أو ،رس  انت م سسات، قطاعات
عتوماا تااجي ي  اتريااغا  أناه دكا  القاول رس ااذا التع م  فجي را أترل و ذا  بيعة اسادا  والرؤل ا قتهااؤية.

ماهومااا نساابيا يقتااا  ؤامتااا مهتااا اتتلااات مكوناتااه مقارنااة علاا  مسااتول ات سسااة، الااارع  و  التنافساايةعتاار ماهااأهااا ت
 .  تاا أهااا ماهاو  ؤينااامك علا  اتسااتول ا،لا ، ارقليتاا  أو الادو  الكيااس اتوافااق لاه أو البلاد بالنساابة را أ)الهاناعة

سب التحو ت اترتبطة ب  .و البلدالهناعة ألت سسة، الارع/ ا،يط التنافس  لمتي  ومت دؤ 
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يدااات الدوليااة وارقليتيااة  تااا الهاااؤري عاا  عاادؤ ماا  ا قتهاااؤين واه اتريااادكاا  عاارو فتوعااة ماا  أااان التع
 يل 
افسية المؤسسة/أوا  المشروع : مفهوم ت

 :دك  تعريا التنافسية عل  مستول ات سسات  تا يل 
ااادمات بالنوعياااة ابيااادي وبالساااعر اتناساااب وي الوقااات اتناساااب. : اااا  القااادري علااا  رنتاااا  السااالد 1 تعريففف  .1 وا

 ؛1كح أ ار  ااءي م  اتناآت استرلواذا يعي تلبية احتياجات اتستهلكن با

دمات ي الوقت واتكاس وبالاكح اتطلوب م  اتااجي  اسجاناب  :2تعري   .2 ا  القدري عل  توف  السلد وا
كلااة فرياة أقاح نحه اتتولوس اآتروس اتتكناوس وذلاك ي  اح ا ساتااؤي ما  تبسعر مساو أو أقح م  الذك د

 ؛2للتوارؤ اتستخدمة

: ااااا  قااادري ات سسااااة علااا  ت ويااااد اتساااتهلك منت ااااات وتااادمات باااااكح أ اااار  ااااااءي وفعالياااة ماااا  3 تعريففف  .3
وماياااااة  اتنافسااااان اآتاااااري  ي الساااااوق الدولياااااة راااااا ياااااات  الن اااااا  اتساااااتتر للت سساااااة ي  اااااح غيااااااب ؤعااااان

كومة  ؛3ا

: التنافسية الدولية للت سساة اا  قادر ا علا  التنااف  ي اسساواق الدولياة، بار اافة را قادر ا علا  4 تعري  .4
 ؛4التناف  ي أسواقها ا،لية تواجهة اتنافسة الدولية ؤاتح أسواقها

تعتاار  . حيااث1985ساانة حااول الت اااري الدوليااة بنااة غرفااة اللااورؤاتياااؤر عاا  تقرياار اااو تعريااا  :5 تعريفف  .5
سااالد وتااادمات ذات نوعياااة جيااادي وتكااااليا منخاااااة  رنتاااا م سساااة ذات قااادري تنافساااية عنااادما تاااتتك  مااا  

ياة ت سسااة مااا علا  اتاادل البعيااد وقادر ا علاا  مكافاا ي  باتقارناة مااد منافساايها. والتنافساية ااا  مااراؤ  سؤاء الر
 .5يهامو ايها وعل  جي أربا  تالك

 

                                           
افسية وقياسهاعدناس وؤيد،   تد 1  ، متوفر عل  الرابط:10أ، ص.2003، ؤيستر 24، )سلسلة جسر التنتية، اتعهد العري للتخطيط، الكويت، العدؤ القدرة الت

www.arab-api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf   :18:50الساعة:  ،24/10/2008 تاريخ ا  اع 
2L.LACHAAL, La compétitivité : Concepts, Définitions et Applications, (CIHEAM, Cahier options méditerranéennes N°= 57), P.30, 
om.ciheam.org/pdf/c57/01600240.pdf  (01/01/2014 – 18 :00)                      

فاذ الى اأسواق الدولي بر ات عاؤل العل ، نسري  3 اجحة في ال افسية والتجارب ال ، متاوفر علا  2ص.أ. 2000، )سلسلة أوراق عتح، اتعهد العاري للتخطايط، الكويات،ةمفهوم الت
  .19:00، الساعة: 10/01/2014، تاريخ ا  اع:   www.arab-api.org/images/publication/pdfs/226/226_wps0004.pdfالرابط:

4Andrew HARRISON …et al, Business international et mondialisation : Vers une nouvelle Europe, traduction de la 1ére édition anglaise 
par : Siméon FONGANG, (De-Boeck, Bruxelles, Belgique, 2004), P.341  

 كوماة وت ساغرفة ال ي  دتلاا الل ااس اتساتقلة اتكلااة ب  اا  لورؤات: ا  اليرفة العليا برتاس اتتلكة اتتحادي ت سسات ي القارس الراباد عاار  اتن باحاع ماااريد القاوانن، مراقباة عتاح ا
 مها   دؤي ي دتلا ا ا ت.

5Jorge Mario Martinez PIVA et Randolph GILBERT, La compétitivité : Une approche méthodologique, (Port-au-prince, Haiti, Juillet 2007), 
P.24,http://www.cepal.org/mexico/capacidadescomerciales/CD%20Taller%20Hait%ED/Documentos/3.Competitivite%20Haiti-
JMM%20y%20RG.pdf, (14/01/2014 – 19 :00) 
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 السابقة دك  حهر ابوانب التالية تاهو  التنافسية عل  مستول ات سسة: اتريام  تال التع

  ينحهاار ماهااو  التنافسااية  اات  فااال القاادري علاا  امااتاي حهااع ي اسسااواق الدوليااة ور ااا اااو ينطلااق ماا   .أ 
عتر أساساا لتلبياة الطلاب ابوؤي ي فكري ا تساب حهها عل  اتستول ا،ل . فتلبية الطلب ا،ل  اتعتتد عل 

 ؛1اسجني

ياة ي اسساواق اتتساتة باتنافسااة. رذ  .ب  تعتار التنافساية و اعا هامياا يعكاا  قادري ات سساة علا  أس تكاوس أ ااار ر
قيق اذا اهد  ع   ريق تعاديح وتنظاين  اح تاهايح ما  تاايايح  ينبي  أس تساان ميد أناطة ات سسة ي 

التسي  والتنظاين، ارنتاا  وقوقعاه، نوعياة اذا اسناطة وجعلها متسقة مد ابهوؤ ابتاعية. وذلك ياتح: بنية 
،نظن اتخا وساتنت ات، التسويق، التو ياد، تادمات ماا بعاد البياد، التو ياا والتكاوي ، التخطايط اتاا ، تساي  

 ؛2لتطوير و ح أناطة ات سسة استرلاتعلومات، البحث وا

لقيتااة اتااااافة  تااا ياارل ا قتهااااؤك لااق ورفااد اياارتبط ماهااو  التنافسااية ؤاتاااح ات سسااة  ااذلك بالقاادري علااا  ت .ج 
Kay   اااا  علاا  اااامي رتاااي باان تكاااليا ارنتااا  وقيتااة ارنتااا . حيااث دكاا عاا   ريااق القاادري علاا  ا

اض تكاليا م  تال رفد رنتاجها  ؛3للت سسة أس 

ااارج  لتياا ات  ي لااةاالاعيعتتااد ماهااو  تنافسااية ات سسااة  ااذلك علاا  قاادر ا علاا  ا ساات ابة  .د  والتكيااا طهااا ا
 .4 مد مست داته

اعة افسية على مستوى القطاع/ الص  ثانيا: مفهوم الت
 دك  تعريا التنافسية عل  مستول قطاع، فرع أو يناعة  دؤي  تا يل :

اااا  علاا  حهااة ي سااوق رذا مااا امتلكاات القاادري علاا  جااي اسربااا  وا : تكااوس يااناعة مااا تنافسااية1 تعريفف  .1
 ؛5 ل  وؤو 

قيااق  ااا  مسااتتر ي اسسااواق الدوليااة ؤوس : قاادري 2 تعريفف  .2  اار ات قطاااع يااناع  معاان ي ؤولااة مااا علاا  
كومة ا عتتاؤ عل   ؛6ؤعن وماية ا

                                           
 2، ص.مرجع سبق ذكر ،العل نسري  بر ات عاؤل  1
 P.7Op.cit, Jorge Mario Martinez PIVA et Randolph GILBERT ,  - راجد: 2

          -, P.341 Op.cit ,alet  …Andrew HARRISON 
 Kay JHON ترتك  ااتتاماته حول ؤراسة العاقة بن علن ا قتهاؤ ورؤاري اسعتال. 1948: اقتهاؤك بريطاي ولد سنة 

3Andrew HARRISON …et al, Op.cit, PP. 341-342 
4Ibid, P.342 
5L.LACHAAL, Op.cit, P.342 

 3، ص.مرجع سبق ذكر، نسري  بر ات عاؤل العل 6
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تكاااوس ياااناعة ماااا تنافساااية رذا ماااا  انااات  حياااث 1992سااانة  Markusen و اااعه ا قتهااااؤك : 3تعريففف   .3
اياااة منافسااايها، ورذا  انااات تكلااااة الوحااادي  رنتاجيتهاااا ارمالياااة لعواماااح ارنتاااا  مسااااوية أو أ ااار مااا  تلاااك ا

اية منافسيها  .1اتتوسطة مساوية أو أقح م  تلك ا

 دك   ذلك استخاص ابوانب التالية:
اتتا ااح تنطقاااة  رس تنافسااية يااناعة مااا أو فاارع ناااا  معاان تقااين باتقارناااة مااد الهااناعة اتتا لااة أو فاارع الناااا  .أ 

 أترل أو بلد آتر؛

 .بق عل  تنافسية الهناعة أو الارعتطات سسة  تنافسيةأغلبية جوانب رس  .ب 

افسية البلد  ثالثا: مفهوم ت

 تنافسية البلد يذ ر منها:  اتريادمت اتنظتات الدولية عدؤا م  تعق
مية ااقتصادية .1 ظمة التعاون والت : التنافسية عل  مستول ا قتهاؤ الاو ي اا  الدرجاة الاي دكا  تعري  م

دمات ي  ح  رو  سوق حري وعاؤلة والي تستطيد أس تواجاه أذواق اسساواق الدولياة، وفقها رنتا  الس لد وا
قيقياااة للااااعب علااا  اتااادل الطوياااح  تاااا تعتاااح علااا  توسااايعها  ااااف  فياااه علااا  الااادتول ا ي الوقااات الاااذك 

 ؛2و ياؤ ا، وا   ذلك قدري البلد عل  توسيد حههه ي اسسواق ا،لية والدولية

اادؤ : التنافساية ااا  فتوعاة ات سسااات، السياسااات والعواماتففدى ااقتصففادع العففالميتعريف  الم .2 ح الااي 
 ؛3مستول رنتاجية البلد

ااااا  تعريفففف  المعهففففد العربففففي للت طففففي  .3 لاقتهاااااؤ ي ر ااااار  والكااااام : التنافسااااية ااااا  اسؤاء النسااااي ا
 ؛4اسجنبيةمة م  قبح ا قتهاؤيات القطاعات واسناطة الي تتعرو ت ا

                                           
 James R MARKUSEN  رسااهاماته ي اااذا : اااو أسااتاذ ي ا قتهاااؤ  امعااة   ولااوراؤو بالو يااات اتتحاادي اسمريكيااة متخهااع ي الت اااري الدوليااة وا سااتاتار اسجنااي اتبا اار. أااان

 ا ال تتعلق  بتحليح اتنافسة غ  التامة، اقتهاؤيات ا ن والار ات متعدؤي ابنسيات.
1Jorge Mario Martinez PIVA et Randolph GILBERT, Op.cit, P.13 

  رؤاري وتسااي  ماااروع مار ااال. م أعيااد  1948بلاادا أغلبهااا ماا  البلااداس اتتقدمااة. ت سساات ساانة  34منظتااة التعاااوس والتنتيااة ا قتهاااؤية: ااا  منظتااة ؤوليااة للدراسااات ا قتهاااؤية تااان
س  الرفااية ا قتهاؤية وا جتتاعية ي العاا.لتكوس مهتتها اسساسية العتح عل  ترقية السياس 1960ت سيسها سنة   ات الي 

 5ص. ،ذ را بقمرجد س تد عدناس وؤيد،  2
  يااة ت سساات ي ساانة غاا  اتنتادل ا قتهاااؤك العااات : ااا  منظتااة ؤوليااة  نيااا سويساارا. ياانظن سانويا ستعااا ي ؤافااوس السويساارية يااان مااديرك م سسااات، مساا و   1971ااؤفاة للر

 سياسات، ماكري  ويحاين تناقاة أ ر القاايا اتاكات اتست دي عل  اتستول العات   قاايا البيدة والهحة.
3Michael E. PORTER and Klaus SCHWAB,  The global competitiveness report 2008/2009, (World economic forum, Geneva, Switzerland, 
2008), P.3, http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf , (09/05/2013 - 19:00). 

   ااد  را الاارب ، مهتتااه الرميسااية ؤعاان اتساا ي التنتويااة ي الاادول  ؤولااة عربيااة 17مقراااا بالكوياات تااان  1980ت سساات  ساانة   سسااة عربيااة رقليتيااةاتعهااد العااري للتخطاايط: م   
 .بحوث والدعن ات سس  وا ستاارات واللقاءات العلتية والناروال العربية م  تال بناء القدرات الو نية 

افسية العربية اتعهد العري للتخطيط،  4  متوفر عل  الرابط: ، 2أ، ص.2003، )اتعهد العري للتخطيط، الكويت 2003تقرير الت
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/313/313_compissue2003.pdf  :21:20، الساعة: 03/03/2014، تاريخ ا  اع . 
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مية اإدارية .4  :1 : ا  قدري البلد عل تعري  المعهد الدولي للت
اجاات ا،لياة والعاتياة ي اتكااس  .أ  أس ينتج أ ار وأ ا  نسبيا م  تال تكلاة أقح، جوؤي أعل ، واتامتاة ماد ا

 وال ماس اتناسبن؛

لاادتح الااو ي وبالتااا  التاا    ارتاااي أس يبيااد أ ااار رااا يساات  لااه بتحهاايح عوامااد أ ااار رااا ياانعك  علاا  رفااد ا .ب 
 عل  نهيب الارؤ الواحد منه؛

 أس يستقطب استاتارات أجنبية مبا ري. .ج 

 رياق رؤاري اسياول روي الو نية عا   تا يعرفها عل  أها مقدري البلد عل  توليد القين اتاافة وم  م  ياؤي الا
وا قااجاب، وبااربط اااذا العاقااات ي  ااوذ  اقتهاااؤك واجتتاااع  ة وبالعوتااة ميااوالعتليااات وعاا   ريااق اباذبيااة واه و 

قياااق ااااذا اساااادا . وبالتاااا  فهااا  مقااادري البلاااد علااا  رؤاري أياااوله بطريقاااة فعالاااة تسااات  لاااه باااالتاوق ي  قااااؤر علااا  
 :اترياالتالية با ستناؤ را اذا التع . دك  تو ي  ابوانب2اسسواق الدولية

القاادري علاا  امااتاي حهااع ي اسسااواق  باان: د أو مااا يعاار  بالتنافسااية الو نيااةيااجاو  ماهااو  تنافسااية البلاا
ااادمات؛ القااادري علااا  تاااوف  فااارص  القااادري علااا  اساااتقطاب ا ساااتاتارات اسجنبياااة اتبا اااري؛ الدولياااة تختلاااا السااالد وا

سن اسؤاء ا قتهاؤكالقالقدري عل  تلق الاروي و  العتح و ياؤي اتداتيح؛  .دري عل  

أس ت ايااد الااوع  ب إيااة رؤرا  البعااد البيداا  وا جتتاااع   اات  اتتارسااات ا قتهاااؤية اتختلاااة اسااتدع    تااا
تطااور ماهااو  التنافسااية عاا   ريااق رؤمااا  تايااية ا سااتدامة. واااو مااا تاا  بظهااور مااا يعاار  بالتنافسااية اتسااتدامة والااي 

علا   قااؤرا  سسات، السياسات والعوامح الي سعح البلدعل  أها فتوع ات 2013يعرفها تقرير التنافسية العات  لسنة 
فعاد  التاوا س ا جتتااع  دكا  أس يا  ر  .3عل  اتدل الطويح مد  تاس ا ساتدامة البيدياة وا جتتاعياةيظح منت ا أس 

الية واتستقبلية.  اا  علا  التاوا س ا جتتااع رس و سلبا عل  استقرار مسار النتو لأجيال ا قا ا ق الااتول، الاذك 
رااااا يساااااان ي سساااايد ا سااااتدامة ماااا   اااا نه أس ييااااذك ارنتاجيااااة علاااا  اتاااادل الطويااااح اتساااااواي، التتاسااااك واترونااااة 

ااا  علا  البيداة وااو ماا دكا  ودك   تاس ا ستدامة البيدياة . ا جتتاعية عا   رياق تباي رجاراءات تراقباة التلاوث وا
سن  ا ساتخدا  الاعاال  ارنتاجية ورفد مستويات اتداتيح وقد يتحقق ؤلك م  تال:أس يدعن ويدم القدري عل  

                                           
 اااؤ معهااد ارؤاري الدوليااة الااذك أم رنااااؤا  نيااا ماا   اار   اار ة  1990: ت ساا  ساانة اتعهااد الاادو  للتنتيااة ارؤاريااة  1946ساانة  Alcanمدينااة لااو اس بسويساارا، انباااق اتعهااد عاا  ا

. يهاتن اتعهاد الادو  للتنتياة ارؤارياة بتقادم التعلاين التناياذك باالج ي  علا  التادريب وتطاوير Nestléي مدينة لاو اس ما   ار   ار ة   الكندية ومعهد ؤراسة أساليب رؤاري ات سسات ات س 
 مهارات القياؤي وارؤاري العامة.

 6، ص.مرجع سبق ذكر تد عدناس وؤيد،  1
افسية العربية اتعهد العري للتخطيط،  2  21، ص.بق ذكرمرجع س، 2003تقرير الت

3Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, (World economic report, Geneva, Switzerland, 
2013), P.61, www3.weforum.org/docs/WEF_globalcompetitivenessreport_2013-14.pdf , (04/03/2014 – 10:00). 
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 اتتلاات تعرياااتوبااكح عاا  مهتاا  .1 اتاس التناوع البيولاوج  ما  أجاح ا بتكاارو  سن الهحة، للتوارؤ الطبيعية
 التنافسية عل  اتستويات الااث ر  أنه دك  تس يح اتاحظات اتاج ة التالية:

 الاذك اسااا رجاال ارؤاريما  جهاة،  :2اتساإات اتتعدؤي تاهو  التنافسية  ت  اساان أساساينهنيا يتن ت .أ 
تهاار ماهااو  التنافسااية  اات  نطاااق القاادري علاا  التاااوق ي اسسااواق الدوليااة فهااو ير اا  علاا  جوانااب التكلاااة 

تاااا  الااادو  والقااادري علاااا  ي سلسااالة ارنوارنتاجياااة، جاذبياااة البلاااد، ا ساااتاتارات اسجنبياااة اتبا اااري، اتسااااإة 
قياااق  الاااذك اسااااا ا قتهااااؤين. ومااا  جهاااة أتااارل كنولوجيااااتو ياااا الت ياااربط ماهاااو  التنافساااية بالقااادري علااا  

قيااق النتاااو اتسااتدا  مقارناااة مااد بقياااة ا قتهاااؤيات وذلاااك ؤوس التاا  ر مااااكات ميااا اس  الرفاايااة اتساااتندي را 
 اتدفوعات؛

 تااا حاولاات رتراجااه ماا    .الدراسااات النظريااة والتطبيقيااة يااياغة ماهااو  التنافسااية وتوساايعه أعاااؤت العديااد ماا  .ب 
يااد عاملااة رتيهااة، رأس  نطاااق ماتياا ي النساابية الريكارؤيااةم الااي تسااتند را مااا قتلكااه الدولااة ماا  مااوارؤ  بيعيااة،

ؤاااااا وتطويراااااا بااااااح تبااااي موقااااد جيااااراي را نطاااااق ماتياااا ي التنافسااااية اتكتساااابةم والااااي دكاااا  بنامااااال، منااااا  و 
ذلاك اهان احتياجاات ورغباات اتساتهلك و وت ي ارنتا العنهر البارك و سياسات واعية تاعح ؤور التكنولوجيا 

 ؛3ي  ح غياب اتوارؤ اتواوبة

وقااد  - اااري رليااه سااابقا تااا قاات ار-يعتاار ماهااو  التنافسااية غاا   اادؤ باااكح متاااق عليااه ماا   ااح اس اارا   .ج 
وبالتا  م  رات القياس را العديد م  ا نتقاؤات الي ترل أس ماهاو  التنافساية ااو ماهاو   اترياتعر ت التع

اتنه يااة اتسااتخدمة ي اتتيااار علاا  أساااس أس حيااث يااتن ترياار ذلااك غااامض، واسااد، مااالح وتطاا  وتااا  . 
تقريبااا  ااح   يتاااتتاهااو  التنافسااية ف . وماا  جانااب آتاار،علاا  أساا  نظريااة ؤقيقااة  تقااو  وحساااب ات  اارات 

فها   .غ  أها ي واقد اسمر ليست ر  وسيلة أو ادفا مرحليا حى يظاح النتاو مساتترا  دؤات النتو والتنتية،
ماهاو  التنافساية الو نياة، حياث يارل  * Paul KRUGMANيارفض . ر اافة را ذلاك، ليسات مسااوية لاهرذس 

 يابه أك فاعح اقتهاؤك آتر ي الساوق. فا ؤااار أس البلداس   تتناف  فيتا بينها فالبلد لي  م سسة واو  
كومااات   تتناااف   تااا تاعااح . واااو  ااذلك اسااطة الن ااا  ي اسسااواق العاتيااةالدولااة   يتحاادؤ بو  ياارل باا س ا

                                           
1Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, Op.cit,  PP.56-59.  

افسية العربية اتعهد العري للتخطيط،  2  . 23-22ص. ، صمرجع سبق ذكر، 2003تقرير الت
افسية العربية اتعهد العري للتخطيط،  3  ، متوفر عل  الرابط:21أ، ص.2012للتخطيط، الكويت ، )اتعهد العري 1220تقرير الت
   http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/310/310_compissue2012.pdf  :17:00، الساعة: 17/12/2013، تاريخ ا  اع .  
* Paul Robin KRUGMANدياااة للت اااري وا هااح ي ساانة 1953تاليااة الاادوليتن. ولااد ساانة : اااو اقتهاااؤك أمريكاا  يعتاار واحاادا ماا  رواؤ النظريااة ا علاا  جااام ي نوبااح ي  2008. 

 ا قتهاؤ نتي ة أعتاله حول آ ار اقتهاؤيات ا ن عل   اذ  الت اري الدولية وتو   اسناطة ا قتهاؤية.
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ات سساااات أو الهاااناعات، ذلاااك أس فااااح ات سساااة أو الهاااناعة ي مواجهاااة منافسااايها أو رتااااؤ مكاناااة متتيااا ي 
لدوليااة دكاا  أس يتساابب ي تروجهااا  اايط اسعتااال )أك ماا  السااوقأ. وتافااا لااذلك  اات  اسسااواق ا،ليااة وا

كوماااات تتنااااف  فيتاااا بينهاااا ي فاااال الساااياؤي واتكاناااة السياساااية والعساااكرية، ي حااان أس ا قتهااااؤك  فااا س ا

Jeffrey SACHS
كوماات تتنااف  فيتاا بينهاا ما  تاال اتتيارا اا ت سساا ا ا قتهااؤية و بيعاة  * يارل أس ا

سان أؤاءااا وبالتاا   سياستها الداعتة هاذا ات سساات والعاملاة علا  تاوف  البيداة اتامتاة لتوسايد م سساا ا و
قياااق النتاااو اتتواياااح. اااح مااااكلة اقتهااااؤ ؤعااان قااادر ا علااا   ية يكتااا  ي رفاااد معاااد ت فاتعياااار اسساسااا  

سن أؤاء البلد.  1 ارنتاجية م  تال تنايط العوامح ا،لية للدولة واو ما ينعك  ي 

افسية: الفرع الثاني  أنواع الت
باسساااس، يسااتند تهاانيا التنافسااية را أ ااكال اتياا ي التنافسااية الااي دكاا  أس تكتساابها ات سسااة غاا  أنااه قااد 

 مدل ا ستدامة. يعتتد عل 
افسية السعرية وغير السعريةأوا:   الت

 التنافسية: تان نوعن م  
افسفية السففعرية: .1 القاادري علا  تقاادم منت اات ي السااوق ذات أساعار أؤا ماا  تلاك الااي يقجحهااا تادل علاا   الت

أ اار وأعلاا  منافسااواا. فهاا  تتحقااق علاا  أساااس ا تساااب مياا ي التكلاااة، حيااث قلااك ات سسااة باااالها فعاليااة 
م  ات سسات اتنافسة فيتا يتعلق بقهور رنتا  وتسويق اتنتج عند سعر أقح ناتج عا  افاااو التكااليا وااو 
ياااة اسعلااا  للت سساااة. وعااااؤي ماااا تهااانا ات اياااا اتكتسااابة مااا  فعالياااة التكااااليا علااا  أهاااا م ايااا ا ماااا يعكااا  الر

ا م قتااة، قهاا ي اتاادل وسااهلة الاا وال وذلااك يرجااد را أس علاا  اعتبااار أهااا م اياامنخااااة ابااوؤي أو م ايااا  انويااة 
 .2اتنافسن دك  هن أس يست يبوا بطريقة أسرع باكح يست  هن باستدراي الت تر بسهولة

افسية غير السعريةا .2 : تست   ذلك تنافسية ايكلية وا  تا  را القدري عل  فرو منت ات تعتتد ي قي اا لت
تلا ع  السعر وقت تسلين اتنت ات  ماح النوعية، تدمات ما بعد البيد، العامة الت ارية، عل  ياات 

                                           
*

Jeffrey David SACHS ياا بنيوياوري.  تاا قاا  ساابقا بتادري  الت ااري الدولياة  امعاة اارفاارؤ. عار  . يادير ويادرس معهاد اسرو  امعاة  ولومب1954: اقتهاؤك أمريك  ولاد ي سانة
اؤ السوفيي سابقا.  ب عتاله  تستاار اقتهاؤك لدل حكومات بعض ؤول أمريكا الاتينية، أوربا الارقية،آسيا، رفريقيا وا 

 راجد:  1
افسية العربية اتعهد العري للتخطيط، -  ؛1، ص.ذكرمرجع سبق ، 2003تقرير الت

افسية: حالة مصر ارق نوير، -  ، متوفر عل  الرابط:10-9، 5أ، ص ص.2003، )سلسلة أوراق العتح، تعهد العري للتخطيط، الكويت، دور الدولة الداعم للت

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/234/234_wps0302.pdf  :17:00، الساعة: 17/12/2013، تاريخ ا  اع 
-Pierre BERTHAUD, Introduction à l’économie internationale, (De-Boeck, Bruxelles, Belgique, 2012), P.XIV.  
2Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Traduit par Pierre MIRAILLIS, (Du renouveau pédagogique, Paris, France, 
1993), PP.40, 54.  
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 . 1التكيا مد الطلب اتتنوعوالقدري عل  

القاادري علاا  تااوف  منت ااات منااارؤي  التتاااي  الااي تعكاا التنافسااية اهيكليااة علاا  أساااس ا تساااب مياا ي تكااوس 
عا  الذك ياا  عليها ياة التنافسية التقانياة. أو باااح ومتتي ي ذات مواياات فايلة بااح  توااا التكنولوج  ال

ابوؤي العالية را تعلها تنافسية نوعية. رس التتيا  والتناوع اتباي علا  التكنولوجياا، اباوؤي وارنااراؤ يسات  للت سساات 
ياة أعلا  ي  اح أس التكااليا دكا  مقارنتهاا ماد بقياة اتنا فسان. وباااح ااذا بطلب أسعار عالية واو ما يقوؤ را ر
 .  2ات ايا دك  ا تساب م ايا رامدي وعالية النوعية وا  تعتر اس ار قابلية لاستترارية ي اتدل البعيد

ة والجارية افسية الكام  ثانيا: الت
 :3تها وس ور ا ال منية رادك  تهنيا التنافسية م  حيث حر ي

افسفية الظرفيفة لالجاريففة  .1 قيااق التتيا : تعكا  القادري الت ما  تااال  اآي اتالياة للت سسااات ي بلاد ماا علا  
 ا رتكا  عل  فتوعة م  العوامح الي تست  بت سيد التتي  اتا  للت سسات.

ففة: .2 افسففية الكام تعكاا  القاادري اتسااتقبلية الااي ترتكاا  علاا  عوامااح دكاا  أس تاااا   ااابد الديناميكيااة  ويلااة  الت
ا ر. اتدل عل  ات ايا اتكتسبة   ي ا

اس علا  العكا  ما  ذلاك، يعتار التهانيارس الاهح بن التهنيان   دك  أس يدل عل  ا نقطاع بينهتا باح 
مكتلان لبعااهتا الابعض. فتحقياق التنافسااية اهيكلياة التقانياة تعكا  التتياا  با ساتناؤ را الكاافاة العالياة للتكنولوجيااا 

مااا  بااارك ذك اتهااارات اتتخههااة العاليااة ونظاان ابتكااارات راقيااة ومرا اا  والااذك   دكاا  أس يظهاار مااا ا يتااوفر رأس 
علاا  رمكانيااة سديااد التتياا  ي اتسااتقبح وبالتااا  القاادري علاا  سساايد  . وتااوفر  ااح اااذا العوامااح ر ااا ياادلااث متطااوري

ا ار، قاد   يادل  قيق تنافسية سعرية ي الوقت ا علا  رمكانياة ا ساتترارية التنافسية الكامنة. وي نا  ار ار ف س 
رنتاا  ماااأ أرتاع قاد  مادتاتلوقت  ويح وذلاك أس وتا ي الت دياد اتتساارعة لادل اتنافسان أو ا تااا  بادامح )

ي ااااذا ات اياااا ساااريعا. واكاااذا فااايتك  تلخااايع ماااا سااابق ذ ااارا حاااول العاقاااة بااان تهااانياات التنافساااية  يااا ؤك را فقاااد
  .1-1 الاكح

 
 
 

                                           
1Compétitivité prix, Compétitivité produit, www.ac-gronoble.fr/lycee/vincent.indy/.../doc_compétitivité_prix.doc , (05/05/2014 - 10:00). 
2Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations,  Op.cit, PP.40, 54.  

افسية العربية اتعهد العري للتخطيط 3  .23، ص.مرجع سبق ذكر، 2003، تقرير الت
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افسية : العاقة)1-1(شكل  يفات الت  بين تص

 
                                                                                                        

 ثانوية                             
  

 ةرئيسي                                                                                             
 الطالبةم  رعداؤ المصدر: 

قياق  قيق تنافسية جارية تساتند را ميا ي اسساعار غا  أهاا تعتار  انوياة.  تاا دكا   ا ر دك   ي الوقت ا
 التنافسية ابارية بااح عوامح ايكلية تات  اآفاق للتتي  اتستقبل . 

افسيةالفرع الثالث  : مؤشرات الت
ة، قطاع/يااااناعة أو بلااااد، و ااااذلك وفقااااا تتعاااادؤ م  اااارات التنافسااااية وفقااااا تسااااتول التحليااااح اتعتتااااد: م سساااا

لل وانااب ا،اادؤي تاااتوس التنافسااية والااي تعكاا  أؤاء الكيانااات ا قتهاااؤية باتقارنااة مااد منافساايها. ويااتن تهاانياها را 
م  اارات اسؤاء الت ااارك )م  اارات الت اااري والسااوقأ وم  اارات اسؤاء ا قتهاااؤك )م  اارات التسااي  ا سااجاتي  أ. 

ع  يانا بعينه أو بقية الكيانات استرل.ودك  لكح م    ر أس 
 : مؤشرات اأداء التجارعأوا

لقاااد م رعاااداؤ العدياااد مااا  ات  ااارات اترتكااا ي علااا  اتعلوماااات حاااول اسساااواق والت ااااري. حياااث أهاااا ياااتتت 
د أو فتوعااة ماا  بياارو رجااراء اتقارنااات الدوليااة أو ابهويااة باان ات سسااات، القطاعااات أو البلااداس بالنساابة تنااتج واحاا

اتنت ات. وتعتر بعاض م  ارات اسؤاء الت اارك مطلقاة ذات مااتوس بسايط لاذلك فها  عااؤي ماا تكاوس أقاح مامتاة 
 ي حن تعتر ات  رات استرل نسبية وبالتا  فه  اس ار ؤقة.

اااو اتعاادل الااذك يساات  مباؤلااة ساالعة مقابااح ساالعة أتاارل، حيااث يااتن التعباا  عنااه : سففعر الصففرح الحقيقففي .1
قيقاا  مقياسااا للتنافسااية الداتليااة أو  باسااتخدا  اتنت ااات ولااي  باسااتخدا  العتااات. ويعتاار سااعر الهاار  ا

اص به.  سابه وبالتا  عل  التعريا ا ارجية، رذ يعتتد ذلك عل   بيعة القانوس اتستخد    ا

الاة يعار  ساعر الهار  ير  تك  التعريا اسول عل  ماهو  قا ح القول الارامية بن بلدي  دتلان، ي اذا ا
قيقاا  علااا  أناااه ساااعر الهااار  ا تاا  اتااارج  أو اتخااااض باساااتخدا  اسساااعار النساابية.أو ااااو النسااابة بااان اسساااعار  ا

تاا  مقيتااا وفااق حالااة عااد  الت  ااد، فسااعر الهاار  اسجنبيااة وا،ليااة مقيتااة باانا  العتلااة. فاا ذا  اااس سااعر الهاار  ا 
سب وفقا للعاقة التالية:       قيق    ا

افسية هيكلية  ت

افسية سعرية افسية جارية ت ة ت افسية كام  ت
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                 Er= En P*/P  P*   /.اسسعار اسجنبية بالعتلة اسجنبية : 
                                          P .اسسعار ا،لية بالعتلة ا،لية : 
ارجياااة. فعنااادما يرتااااد ساااعر با ساااتناؤ را ااااذا  قيقااا  ؤا  علااا  التنافساااية ا التعرياااا يكاااوس ساااعر الهااار  ا

قيقا  يرتااد أك  اارج ، فا س ساعر الهار  ا اتنتج أو فتوع اتنت ات ي اسسواق الدولياة أك ارتاااع ساعر اتنااف  ا
ااار     ؤا  أس التقيااين اااو عنااد حالااة عاااد  ماااا -ياا ؤاؤ عاادؤ الوحاادات اتنت ااة  ليااا مقاباااح نااا  الوحاادي اتنت ااة ي ا

ساا   -الت  ااد هااول عليهااا عنااد اقتنامهااا  ليااا سااو  ترتاااد. واااو مااا ياادل علاا   أك أس  تيااة ارنتااا  الااي دكاا  ا
تنافسيتها مقارنة باتنت ات اسجنبية بااح تنافسية السعر ا،ل  مقارناة بالساعر اسجناي.  تاا أس ارتاااع ساعر الهار  

ت اسسااعار النساابية، سااو  يساات  بافااااو قيتااة العتلااة ا،ليااة واااو مااا ياانعك  ي ارتااااع سااعر ا تاا  ي  ااح  بااا
ارجية. س  التنافسية ا قيق  را ي ؤك  ذلك را   الهر  ا

قيقاا  علاا  التنافسااية الداتليااة للت سسااات وذلااك با سااتناؤ  ماا  جانااب آتاار دكاا  أس ياادل سااعر الهاار  ا
قيقااا  ااااو النسااابة بااان أساااعار اتنت اااات غااا  قابلاااة التبااااؤل ؤولياااا را التعرياااا الاااااي الاااذك يايااا د بااا س ساااعر الهااار  ا

م  ارات اسساعار للسالد قابلاة التبااؤل   PE،PNEحياث: )  .Er = PE /PNEوأساعار اتنت اات قابلاة التبااؤل ؤولياا
 .1ؤوليا وغ  قابلة التباؤل عل  الجتيب مقيتة بالعتلة اسجنبيةأ

قيقاا  ينطلااق ماا  فكااري اسسااعار النساابية الداتليااة للتنت ااات قابلااة التباااؤل رس اااذا التعريااا ل سااعر الهاار  ا
واتنت ات غ  قابلة التباؤل. حياث تتسان اسوا ب هاا منت اات دكا  أس تكاوس مو اوعا للت ااري الدولياة وبالتاا  ف هاا 

ااااد للتنافساااة علااا  اتساااتول الااادو ،  تاااا أس أساااعاراا تتحااادؤ ؤوليااا ا. بينتاااا تتسااان ا توعاااة الاانياااة مااا  دكااا  أس 
لياح العاقاة  اد لارو  التوا س ا،لا  لأساواق لاذلك فا س أساعاراا تتحادؤ  لياا. وتساتند عتلياة  اتنت ات بكوها 
ة بن أسعار اتنت ات قابلة التباؤل وغ  قابلة التباؤل را  اولة تاس  اتنافسة الداتلياة بان القطااعن ي الادول الناميا

                                           
 ادمات الاي   تكاوس مو اوعا للهااقات الدولياة بسابب اساتحالة تباؤهاا الاي ياام  مااح ال  با  التحتياة، العقاارات، تادمات النقاح أو بسابباتنت ات غ  قابلة التباؤل ؤوليا: اا  السالد وا

تاياة. أو بسابب ارتاااع تكااليا النقاح. راا جعاح ااذا الناوع ما  اتنت اات غا   قاباح لاساتهاي وا ساتخدا  ر  علا  مساتول التاريعات الو نية  ماح و د معاي  معينة للتبااؤل أو فارو ا
 السوق ا،ل  للبلد.

 راجد:  1
-Le taux de change réel : définitions et interprétations, P.1, http://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/RMI/Cours/RMI221.pdf, 
(16/05/2014 - 20:10); 
-Fabien CANDAU …et al, Taux de change réel et compétitivité de l’économie réunionnaise, (Centres d’études et de rechercha sur le 
développemnt international, Document de travail de la série Etudes et Document, Novembre 2010), PP.7-8, 
http://publi.cerdi.org/ed/2010/2010.29.pdf,  (16/05/2014 – 20 :11) ; 
-Frohber Klauand and Hartmann Monika, Comparing measures of competitiveness, (Institute of Agricultural Development in Central and 
Eastern Europe, Discussion paper  N°  2 , Germany,1997 ), PP.9-10, http://www.econstor.eu/bitstream/10419/28566/1/241163463.pdf, 

(15/05/2014 – 13 :00).  
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  Balassa ات  ماا يعار  با  ر Béla Balassa )أو الهي يأ عل  وجه التحديد م  تال التاس  الاذك قدماه 
لقادري علا  ا :1حيث يرل ب س السعر النسي للتنت ات غ  قابلاة التبااؤل دكا  أس يت اه ااو ا رتاااع، بسابب 1964

لاق فاوارق مهتاة ي تطاورات ارنتاقيق مكاسب ي ارنتاجية النسبية لقطاع اتنت ات قابلة الت جياة باؤل، را يست  
ارتااااع ارنتاجيااة ي القطاااع قابااح التباااؤل يساات  برفااد اسجااور الااي دكاا  أس نعتتهااا علاا   افااة باان القطاااعن. و ااذا 
رفاد اسجاور نتي ة عد  ا رتااع اتتكاف  ي ارنتاجية بن القطاعن، وماد تعتاين . بار افة را أنه قطاعات ا قتهاؤ

ف س أسعار اتنت ات غ  قابلة التباؤل تت ه را ا رتااع باكح أعل  م  أساعار القطااع الاااي، فجتااد باذلك اسساعار 
قيقاا  ) أ )مقابااح TCR= PNE/PEالنساابية للتنت ااات غاا  قابلااة التباااؤل والااذك ياانعك  ي ارتااااع سااعر الهاار  ا

هاول علا  وحادات أ ار ما  اتنت اات قابلاة التبااؤلأ. وااو ماا  نا  الوحدي م  اتنت اات غا  قابلاة التبااؤل دكا  ا
 يست  برفد تنافسية اتنت ات قابلة التباؤل م  تال تع ي  القدري عل  ارنتا  والتهدير.

ياار ي است  را أس العديد ما  ا قتهااؤين قادموا تاسا ات أتارل للعواماح الاي دكا  سس تا ؤك را رفاد 
علا  أإياة الطلاب ي التا     1966سانة Bowen و  Baumolأ اد ا قتهااؤياس قيقا ، حياث سعر الهر  ا

قيق . NEو Eعل  اسسعار ي القطاعن   وبالتا  الت    عل  سعر الهر  ا
سففبية الظففاهرة .2 تسااتند فكااري اتياا ي النساابية الظااااري را الاكاار الريكااارؤك وماا  بعاادا الاكاار : مؤشففرات الميففلة ال

 اسيك  حول ماهو  التخهع. حيث تدمج دتلا ات  رات الي تقي  اتي ي النسبية الظاااري لكاح ما  النيو 
ارجية للبلد، اسسعار وي بعض اسحياس ارنتا .  الهاؤرات، الوارؤات، رما  الت اري ا

لقيااس مادل  Bela Balassaعلا  ياد ا قتهااؤك  1965هر م  ر اتيا ي النسابية الظاااري سول ماري سانة  
اتساااإة النساابية لبلااد ي الهاااؤرات العاتيااة ماا  منااتج معاان، غاا  أس اااذا ات  اار واجااه العديااد ماا  ا نتقاااؤات حااول 
اقتهارا فقط عل  جانب الهاؤرات وبالتا  رغاال رمكانية وجوؤ الت اري ؤاتح الارع ا قتهاؤك الواحد. لاذلك فقاد 

                                           
 Béla Alexander BALASSA عااار  ب عتالاااه حاااول ؤراساااة العاقاااة بااان تعااااؤل القاااول الاااارامية 1991وتاااوي ي وا ااانط  سااانة  1928: اقتهااااؤك فااارك ولاااد ي بوتارسااات سااانة .

 واتتافات ارنتاجية بن البلداس، واتي ي النسبية الظااري.
 راجد: 1

-Le taux de change réel : définitions et interprétations, Op.cit, P.1 ; 

-Luis A.V. Catão, À quoi sert le taux de change réel?, (FMI, Finances & Développement Septembre 2007), P.1, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2007/09/pdf/basics.pdf, (15/05/2014 – 21 :00) ; 
-Patrick K. Asea and W. Max Corden, The Balassa-Samuelson Model: An Overview, (Forthcoming Review of Znternationd Economics, 
Working Paper March 25, 1994), PP.4-9, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.177.7010&rep=rep1&type=pdf, (15/05/2014 
– 21 :00).  

- William BAUMOL قحورت أعتالاه أساساا حاول ساوق العتاح وعواماح أتارل دكا  أس تا  ر ي ا قتهااؤ مااح اتقاولاة.  تاا أناه قاد   بنيويوري.  1922: اقتهاؤك أمريك  ولد سنة
  تابات متعدؤي ي فال تاريخ الوقامد ا قتهاؤية.

   - William BOWEN عر  مساإاته اتاج ة مد ا قتهاؤك 1933: اقتهاؤك أمريك  ولد سنة .William BAUMOL. 
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. وقاااد حاولااات أس تااااا  بعاااض Balassa  ااار تعتااار مااباااة ا متاااداؤ ت  هااارت العدياااد مااا  ات  ااارات اتااااتقة الاااي
 ابوانب الي م رإاها  ت  ات  ر اسيل  م  تال:

 تقدير مدل ا عتتاؤ عل  الوارؤات م  منتج معن وبالتا  مستول التبعية اسجنبية ي الت وؤ منه؛ .أ 

ؤماا   اح ما  الهااؤرات والاوارؤات معاا الاي تقدير ح ان التخهاع ي رنتاا  وتهادير مناتج معان ما  تاال ر .ب 
تدل عل  رمكانية وجوؤ سااري ؤاتاح الرفد؛قيااس التخهاع اتباي علا  أسااس ارمكانياات ا،لياة أك با ساتناؤ 

 را رنتا  ات سسات ا،لية باستبعاؤ رنتا  الاروع اسجنبية؛

ت الدوليااة فقااط، علاا  أساااس أس التنافسااية دكاا  أس رؤمااا  الناااتج ا،لاا  تعابااة اايااا  ات  اار را تاا    اتباااؤ  .ج 
 تت  ر  ذلك بالطلب ا،ل  وبالتا  بالناتج ا،ل  ارما .

عل  العتو  وعل  الرغن م  اتتافها ي  ياياة قيااس اتيا ي النسابية الظاااري ر  أهاا   تو ا   بيعاة التنافساية 
كاوم  الاذك دكا  سس يا  ر الي قتلكها ات سسة رس  انت سعرية أو ايكلية.    تا أهاا تعتار  لهاا منحاا ي للتادتح ا

 عل  اسسعار را دك  أس ي ؤك را التاليح حول حقيقة التنافسية ي بلد معن.
تااان عااادؤا ماا  ات  اارات البساايطة الاااي   تعكاا  بعتااق مساااتول : مؤشففرات أخففرى مرتبطفففة بحصففة السففوق .3

 :1ها البلد ي منتج أو يناعة معينة، يذ ر منهاالتخهع وبالتا  ح ن اتي ي الي دتلك

تعر ع  النسابة بان يااؤرات بلاد ما  مناتج معان را رماا  الهااؤرات العاتياة : حصة السوق من الصادرات 3.1
 ؛منه أو را رما  ياؤرات منطقة معينة

   رما  اتنت ات؛يعر ع  الارق بن ياؤرات ووارؤات البلد م  منتج معن أو م: رصيد الميلان التجارع 2.3

: يعر ع  النسبة بن الهاؤرات ورقن اسعتال ا،قق ي فرع أو م سسة معيناة ما  مناتج  ادؤ، معدل التصدير 3.3
 يقي  مدل بوء ات سسة أو الارع را التهدير أو فرؤ ا  تااء بتلبية احتياجات السوق ا،ل ؛

وارؤات، فا ذا  انات الهااؤرات أعلا  ما  الاوارؤات : يقاي  مادل قادري الهااؤرات علا  تيطياة الامعدل التغطيفة 4.3
 أ فذلك يدل عل  تاوق الهاؤرات، وبالتا  يكوس للبلد قدري تنافسية؛1>)ات  ر

بفففي المباشفففر 5.3 ات، حياااث دكااا  ت اسجنبياااة اتبا اااري باااديا للهااااؤر : تعتااار ا ساااتاتارارصفففيد ااسفففتثمار اأج
كومااااات، لااااذلك فاااا س قاااادري  للت سسااااات ماااا  تاهااااا أس تتخطاااا  القيااااوؤ الت اريااااة الااااي دكاااا  أس تطبقهااااا ا
اار  مقارناة  اار  تعتار م  ارا رتابياا للتنافساية فكلتاا  اؤ ح ان ا ساتاتارات با ات سسات علا  ا ساتاتار با

                                           
  أان م  رات اتي ي النسبية الظااري1اتلحق راجد : 
 ,Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions , (Evaluer les performances d’un secteur d’activitéPhilippe MOATIراجد:  1

de Vie, Cahier de recherche N°148, Paris, France, Septembre 2000), PP.39-44,  http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C148.pdf, (03/03/2014 
– 19 :15). 
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ار ؛مد ا ستاتار اسجني ي الداتح  لتا ؤل ذلك عل  تنافسي  ة ات سسات ا،لية با

ااادوؤ التبااااؤل، يعااار عااا  العاقاااة بااان أساااعار الهااااؤرات وأساااعار السفففعر المقفففارن للصفففادرات 3.3 : أو ماااا يعااار  
اية بالهاؤرات أعل  م  تلاك اتتعلقاة  الوارؤات. رذا  اس ات  ر أ ر م  واحد فهذا يدل عل  أس اسسعار ا

 تنافسية.بالوارؤات فيكوس البلد بذلك أ ار 

 : مؤشرات التسيير ااستراتيجيثانيا
ية.  تان م  رات ارنتاجية الكلية لعوامح ارنتا  وتكاليا ارنتا  والر

تعار  علا  أهاا ابا ء ما  ارنتاا  الاذك   ياتن تاسا ا  ان عواماح ارنتاا  : اإنتاجية الكلية لعوامل اإنتفاج .1
فهااا  رذس تعكااا : تقااادما تقنياااا، تنظيتاااا أفااااا للعتاااح،  .1مهااتساااتخدمة ور اااا بدرجاااة فعالياااة و اافاااة اساااتخدا

سا  نوعيااة العنهاار البااارك، وجااوؤ اقتهاااؤيات ح اان تارجياة واكااذا فاا س  ااو ارنتاجيااة ياارتبط عاااؤي بارتااااع 
. وتادل الاعالياة علا  قادري ات سساات/الاروع الناتج ا،ل  ارماا  وبالتاا  ارتاااع معاد ت النتاو ا قتهااؤك

قيااق فعاليااة ا اان، فعاليااة اسااتخدا  التكنولوجيااا وفعاليااة علاا  ا سااتخدا  اتااوارؤ اسااتخداما أفاااا ماا  تااال 
بنساابة اتخرجااات را رمااا   هاايع اتااوارؤ )ماادتات ارنتااا أ. وتقاااس ارنتاجيااة الكليااة لعوامااح ارنتااا 
يااث يعترإااا ا قتهاااؤيوس ات  اار اتاادتات، دكاا  أس يطلااق عليهااا  ااذلك اساان ارنتاجيااة متعاادؤي العوامااح. ح

قيااق ا سااتخدا  اسماااح دكاا  أس يساات  بتحقيااق مكاسااب ي 2اس ااار  اعااة لقياااس التنافسااية . فالقاادري علاا  
ارنتاجيااة.  تااا أس التااااوت باان ات سسااات/الاروع ؤاتااح البلااد أو علاا  اتسااتوين ابهااوك والعااات  ماا  حيااث 

 الاعالية ا قتهاؤية بينها وبالتا  فهو يعك  اتوقد التنافس  ها. ارنتاجية ر ا يدل عل  التااوت ي

دكا  تقياين التنافساية اتتعلقاة م سساة أو فارع اقتهااؤك با ساتناؤ را متيا  تكااليا ارنتاا  : تكالي  اإنتفاج .2
قابلاااة للتقارناااة اتطلقاااة، غااا  أس اتاااتا   ااارق اتعايناااة، الت تياااد ومهااااؤر البياناااات دكااا  أس تعاااح منهاااا غااا  

. لاااذلك فقاااد م اسااااتحداث 3بااااكح مبا ااار. وبالتاااا  فاااايتك  أس تااااكح م  ااارا غاااا   اماااح لقيااااس التنافسااااية
ايااااة النساااابية و معامااااح  م  اااارات نساااابية يااااذ ر منهااااا: معامااااح تكاااااليا اتااااوارؤ ا،ليااااة و معامااااح التكاااااليا ا

                                           
1Diego COMIN, Total factor productivity, (New York, USA, August 2006),P.1, http://www.people.hbs.edu/dcomin/def.pdf , (15/05/2014 -
13:15). 

 قياتدل  ياؤي ارنتاجية عل  ارتااع ح ن ارن قد قياق  او اقتهااؤك.  تاا قاد تادل علا   الة سو  يرتاد النااتج ا،لا  ارماا ، أك ياتن  ق تا  باستخدا  نا  عوامح ارنتا . ي اذا ا
الة ل  يت  ر النتو ا قتهاؤك.  نا  ارنتا  باستخدا  مدتات أقح. ي اذا ا

  نسبة رما  اتخرجات را مدتح واحد )رأس اتال أو العتحأ.  دك   ذلك استخدا  م  ر ارنتاجية اب مية الي تعر ع 
2Laure LATRUFFE, Compétitivité, Productivité et efficacité dans les secteurs agricole et agroalimentaire, (Editions OCDE, 2010), PP.19-
20,                                                                                               
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5km91nj6929p.pdf?expires=1423773629&id=id&accname=guest&checksum=ED104270E574
931AF3566E9A3D9EFB15, (15/05/2014 – 21:00).  
3 L.LACHAAL,  Op.cit, P.32. 
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ت ي قياااااس تنافسااااية القطاااااع ال راعاااا ، عاااااؤي مااااا تسااااتخد  اااااذا ات  ااااراات ايااااا ا جتتاعيااااة. وااااا   -التكاااااليا
 :1حيث

يهد  معاماح تكااليا اتاوارؤ ا،لياة را تقادير مادل  اااءي اساتخدا  مادتات ارنتاا  اتهاناة را مادتات  .أ 
قابلة التباؤل ؤوليا ومدتات غ  قابلة التباؤل والي غالبا ما تعر  باسن اتوارؤ ا،لية. عل  اذا اسسااس فهاو 

قيقيااة اتعاار عنهااا بالتكاااليا ا جتتاعيااةيقااي  التكلاااة  اتطلوبااة   تساااب وحاادي نقااد أجنبيااة ماا  تااال  ا
اتساتخدمة رنتاا  وحادي  -عااؤي ماا ياتن الج يا  علا  اتاوارؤ ا،لياة–مقارنة القيتة ا جتتاعية تدتات ارنتا  

نسااابة را القيتاااة اتااااافة باسساااعار واحااادي مااا  اتناااتج بالنسااابة را ماااا دكااا  أس تنياااه ي حالاااة تهاااديرا  أك بال
 الدولية؛

ليااح العاقااة باان التكاااليا واتناعااة، غاا  أس  ريقااة  .ب  ايااة  ااذلك علاا  فكااري  يقااو  معامااح التكاااليا النساابية ا
ااااوعها  اياااة أو ماااا يعااار  ب ساااعار الساااوق واااا  الاااي تتسااان  الاااة تعتتاااد علااا  اسساااعار ا التقياااين ي ااااذا ا

اسات اتعتتدي م   ر  البلد، مهدرا  اس أو مستورؤا أو بسابب تااواات الساوق. لتعديات نامة ع  السي
 لذلك ف س اذا ات  ر غالبا ما يقي  أ ر سياسات حكومية معينة عل  ات ايا التنافسية لارع معن؛

قابلاااة  ي تااذ م  ااار التكلااااة ات اياااا ا جتتاعيااة بعااان ا عتباااار رماااا  التكااااليا للتاادتات قابلاااة الت ااااري وغااا  .ج 
الت ااااري ويقارهاااا ب ماااا  ارياااراؤات مقيتاااة باسساااعار ا جتتاعياااة حياااث  لتاااا  انااات ااااذا التكااااليا أقاااح مااا  

 اريراؤات ف س ذلك يدل عل  وجوؤ م ايا نسبية.

ياااة ات سساااات أو الاااروع ا قتهااااؤية  ااان  اااح ماا  التكااااليا وارياااراؤات ارمالياااة حياااث : الربحيففة .3 تااارتبط ر
نها باكح مطلق عل  أها الاارق بان ارياراؤات ارمالياة والتكااليا ساواء  ااس التقياين باسساعار دك  التعب  ع

ايااة أو باسسااعار ا جتتاعيااة وتساات  حينهااا ااماااا تامااا. أو باااكح نسااي علاا  أهااا النساابة باان اهااامي  ا
ااااا  ورماااااا  ارياااااراؤات سياااااول أو رماااااا  حقاااااوق أو اااااا  النسااااابة بااااان يااااااي الااااارب  واتبيعاااااات أو رماااااا  ا ا

ياااة اتطلقاااة أ ااار مااا  الهاااار اتسااااإن، ودكااا  أس تتخاااذ العدياااد مااا  الهاااي  استااارل . حياااث  لتاااا  انااات الر
يااااة النساااابية تقااااجب ماااا  الواحاااادأ  لتااااا ؤل ذلااااك علاااا  تنافسااااية أعلاااا  باتقارنااااة مااااد اتنافساااان اآتااااري .  )الر

                                           
 راجد:   1
سففبية للساسففل السففلعية اللراعيففةاتر اا  الااو ي للسياسااات ال راعيااة، - و اري ال راعااة واريااا  ال راعاا ، ؤماااق، سااوريا، أوت ، لإعففداد مصفففوفة تحليففل السياسففات لتقيففيم الميففلات ال

 .34-33.ص أ، ص2005

-14.-P.13P, Op.cit Laure LATRUFFE, 
  اااد سك تاااواات نامااة عاا  السااوق أو سياسااات حكومياااة  ا جتتاعيااة أو اسسااعار ا جتتاعيااة،التكاااليا تساات   ااذلك اسسااعار ا قتهاااؤية أو أسااعار الظااح وااا  اسسااعار الااي ا 

ر اسسااعار ا جتتاعيااة عااا  تعااا -اتاادتات غاا  قابلاااة التباااؤل ؤوليااا–ااؤفااة را التاا    علاا  اسساااعار ماااح سياسااات ؤعااان الهاااؤرات، الرسااو  ابتر ياااة وارعانااات. فبالنساابة للتااوارؤ ا،لياااة 
 تتحدؤ ؤوليا.اسسعار ا،لية. أما بالنسبة للتدتات قابلة التباؤل ؤوليا أو اتنت ات النهامية، فتعر اسسعار ا جتتاعية ها ع  اسسعار الي 
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لاق حاواف  عالياة أماا  ؤتاول منافسان جادؤ رذ فاتستويات العالية لأربا  الي دك  ت سسة معي ققهاا  نة أس 
قيق ريراؤات أعل  ايض التكاليا أو   .1أس اذا الو د يعرو رما 

 : المؤشرات التجريبيةثالثا
دياادا. وااا  م  اارات يااتن بناؤاااا ورعااداؤاا ماا   تهاانا علاا  أهااا م  اارات موسااعة لقياااس التنافسااية الو نيااة 

 جهويااة أو و نيااة، وبالتااا  تعكاا  رؤيااة  ااح واحاادي منهااا ماهااو ، معاااي  و اادؤات التنافسااية اار  ايدااات ؤوليااة أو 
هول عل  البيانات ي ؤك را عاد  التطاابق ي  حيث أس ا تتا  ي اذا ابوانب بار افة را اتتا  مهاؤر ا

لتنافسااية معاااما تايااا النتااامج ماا  تااال اتااتا  ترتيااب الاادول. وحسااب  ااح ايدااة داان  لكااح عنهاار ماا  عناياار ا
ادياها بااكح ؤورك. وياتن  يعك  و نه  ت  فتوع العناير ا،دؤي ها.  تا يتن تقسيتها وس متها را متي ات يتن 
استسااقاء ارحهاااميات اتتعلقاااة  ااا ماا  مهااااؤر متعاادؤي تتنااوع بااان بيانااات مناااوري هيداااات ؤوليااة أو جهويااة، بياناااات 

ات ميدانية ياتن ستيعهاا ما  اتساتاتري  ورجاال اسعتاال واتختهان ا قتهااؤين. م ياتن ايدات  لية لكح بلد أو بيان
عل  أساسها حساب م  ارات فرعياة للتنافساية بار اافة را ات  ار ارماا  أو الرميسا  حساب ياي   ادؤي وتاياة 

اااد باادوراا للتحااديث أو التيياا  أك ا سااتبدال بهااي  أو م  اارات جدياادي . ويعكاا  ات  اار ارمااا  بكاح ايدااة قااد 
باكح عا  مستول التنافسية ارمالية للبلد يست  مقارنته مد بقية البلداس، وبالتا  فعل  أساسه دك  ترتيب البلاداس 

 : 2حسب قدر ا التنافسية. وتتتاح أان ات  رات ي
ميفففة اإداريفففة .1 افسفففية الصفففادر عفففن المعهفففد الفففدولي للت سااانويا  ااات  الكتااااب  ياااتن رعاااداؤا وناااارا: مؤشفففر الت

، واااو يهااد  را تهاانيا الاادول 1989الساانوك حااول التنافسااية العاتيااة. انطلااق اتعهااد ي رياادارا منااذ ساانة 
ااااول أس يظهااار  حساااب قااادر ا علااا  تلاااق ويااايانة  يطهاااا يسااات  للت سساااات أس تكاااوس تنافساااية. أك أناااه 

هاااؤين واتسااتاتري  اسجانااب. با سااتناؤ را جوانااب اتنااا  ا قتهاااؤك وجاذبيااة البلااد ي نظاار اتتعاااملن ا قت
ؤولااة م تهاانياها  اات  أربااد فتوعااات رميسااية تااان  ااح  60: 2013متياا ات بلاا  عاادؤاا حسااب تقرياار ساانة 

ساااب مااا  تاهاااا ات  ااار ارماااا  الاااذك ياااجاو  بااان   0واحاادي  ااا  عواماااح فرعياااة ذات معاااامات متسااااوية 
                                           

1 Laure LATRUFFE, Op.cit, P.19. 
 وابهوية،  تا سيتن  حقا عرو  دؤات التنافسية حسب تهور اذا اهيدات.  م عرو أان تعرياات التنافسية الهاؤري ع  أان اهيدات الدولية  
 راجد:2
افسية العربية  اتعهد العري للتخطيط،-  ؛2، ص.مرجع سبق ذكر، 2003تقرير الت

-Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, Op.cit, PP.49-51;  

-Neslihan ARSLAN and Huïseyin TATHDIL, Defining and measuring competitiveness: A comparative analysis of Turkey with 11 

potential rivals, (International journal of basic and applied sciences IJBAS- IJENS vol: 12 N°=2, April 2012), PP.34-37, 
http://www.ijens.org/vol_12_i_02/123802-9090-ijbas-ijens.pdf , (15/05/2014- 14:03); 

-Raphaël CHIAPPINI, Les indices composites sont- ils de bonnes mesures de la compétitivité des pays ?, (Larefi working paper N°=2012-

05, Université Montesquieu- Bordeaux IV, Nice, France 2012), PP.10-12, http://lare-efi.u-bordeaux4.fr/IMG/pdf/CR12-05.pdf , (15/05/2014 – 
09 :48).   
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 .100و
افسفففية الصفففادر عفففن الم .2  اااح اتنتااادل يعتتاااد علااا   2001را غاياااة  :تفففدى ااقتصفففادع العفففالميمؤشفففر الت

تهانيا اتعهاد الاادو  للتنتياة. بعاد ذلااك اتاتع ب عاداؤ م  اار التنافساية العاات  )ارمااا أ والاذك يتخاذ قيتااا 
: 2016-2015يتن عل  أساسه تهنيا البلداس، بل  عادؤاا  ات  تقريار التنافساية العاات   7و 1تجاو  بن 

ؤولااة. وتر اا  التقااارير حااول التنافسااية العاتيااة علاا  الرفاايااة ا قتهاااؤية ورفااد مسااتول اتعياااة لااذلك فاا س  140
حسااااب ات  ااار ارماااا  للتنافساااية يساااتند را عواماااح جوارياااة  ااااملة لل واناااب ا قتهااااؤية اب مياااة وابواناااب 

قيااق مسااتويات  ااو عاليااة. وتعاار عاا  اااذا ا بوانااب فتوعااة  باا ي ماا  اتتياا ات ا قتهاااؤية الكليااة ماا  أجااح 
 تلا معامات ترجيحها حسب ؤرجة التطور ا قتهاؤك للبلداس.

افسية للمعهفد العربفي للت طفي  .3 يعتاح سانويا علا  ريادار تقريار سانوك حاول التنافساية العربياة ما  : مؤشر الت
 إااا: م  اار التنافسااية اباريااة تااال حساااب ات  اار ارمااا  للتنافسااية العربيااة الااذك ينقساان را م  ااري  ماار بن

قااق التنافسااية اسجنبيااة وم  اار التنافسااية الكامنااة الااذك يقااين مسااتول  الااذك يعكاا  ماادل تااوفر العوامااح الااي 
 .وجوؤ العوامح اتستددة لبناء تنافسية مستقبلية

افسية البلداس ساواء اناي العديد م  اهيدات استرل اتعروفة عل  اتستول الدو  والي  تن  ذلك بتحليح تن
ب يدار تقارير تاية بذلك أو ب جراء ؤراسات  تنية ماح البنك الدو ، يندوق النقاد الادو ، ما قر اسمان اتتحادي 

 للت اري والتنتية، منظتة التعاوس والتنتية ا قتهاؤية.
افسية: اختيار المطلب الثاني  ااستراتجيات الت

تاااا  را ياااياغة ا ساااجاتي يات اتامتاااة لتحقياااق أاااادافها.رس بنااااء القااادري التنافساااية للت سساااة أ  و الهاااناعة 
لياااح بنياااة الهااناعة و اااكح قوقاااد ات سساااة ي الساااوقدياااد وتسااتند را  دياااد  ،معااااي  تتتحاااور حاااول  ورا حهااار و

   مهاؤر اتي ي التنافسية اترتك ي عل  دتلا اسناطةي الي تقو   ا.
افسية: معايير الفرع اأول  اختيار اإستراتيجية الت
لياااح بنياااة الهاااناعة و اااكح قوقاااد ات سساااة ؤاتلهاااا مااا  أجاااح ر س ناااوع ارساااجاتي ية اتطبقاااة يااارتبط بدراساااة و

 .تكييا وتاعيح رمكانيات ات سسة وفقا للظرو  الي تتحكن ي ناا ها
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اعة وتموقع  ية الص  المؤسسةأوا: تحليل ب
اعة .1 يففة الصفف تتطلااب عتليااة رعااداؤ ارسااجاتي ية اتامتااة للت سسااة ؤراسااة عتيقااة متعاادؤي ابوانااب  : تحليففل ب

ليااح القااول التنافسااية حسااب مااا اقجحااه  تلااه ماا  Porterلبنيااة الهااناعة وتطورا ااا والااي تنطااوك علاا   ، تااا 
ا أس تتعاارو تاا   ات علاا   اادي و ااكح ي الهااناعة الااي تناااط بااداتلها  ات سسااات اتتنافسااة. حيااث دكاا  هاا

؛ القااادري التااو اااية للتاااورؤي  ؛ ديااادات اتنت اااات البديلاااة ؛  دياااد الاااداتلن ابااادؤ :1لتااا     ااا  قاااول اااا 
 . دي اتنافسةو ذلك  القدري التااو ية لل بام 

تساة فالتهدياد رس    ح يناعة قتلاك بنياة مناارؤي تاياة  اا وذلاك علا  حساب  اكح التااعاح بان القاول ا
م سسااات جدياادي، ارتااااع تاا    اتااورؤي  وال بااام ، ارتااااع رمكانيااة وجااوؤ منت ااات بديلااة وت ايااد  اادي القااوك لاادتول 

ية واو ما يارو  روري تبي رسجاتي ية مي ي تواجهة اذا الايو ات.  اتنافسة، ت ؤك را تاض مستويات الر
تساااة ل تاااا  ال التنافسااا  لهاااناعات البلاااداس لااايا اساااجاتي يا ،ااايط اسعتااا Porterيعتااار  اااوذ  القاااول ا

تساة ما   ار   ليح بنية الهناعة ي البلداس النامية فرو  روري رجراء تعديح علا   اوذ  القاول ا اتتقدمة، غ  أس 
كومياااةم  قاااوي ساؤساااة مناهااالة ذات تااا    جاااوارك علااا  بنياااة  حياااث أ اااا  مالسياسااااتAustin ا قتهااااؤك  ا

 اتتاتنة للعوامح البيدية م  متي ات سياسية،  قافية، اقتهاؤية وؤديرافية. الهناعة را جانب القوي السابعة
يعاااار عاااا   ااااكح تواجااااد ات سسااااة ي السااااوق وبالتااااا  فهااااو يعكاااا  تياراااااا حااااول نااااوع : تموقففففع المؤسسففففة .2

نات ارسجاتي ية اتعتتدي اتستندي  ذلك را بنية الهناعة. واو بدورا يتحدؤ حسب ناوع اتيا ي اتكتسابة رس  ا
قااااح التنافساااا . أك علاااا  ات سسااااة أس تعاااار  ح اااان اباااا ء  مياااا ي تكاااااليا أو مياااا ي التتاااااي  و ااااذلك حسااااب ا
ة اتقهااوؤي ماا  تااال التعريااا ماادل اتساااع اتنت ااات الااي تعر ااها رس  اناات واسااعة أو  اتسااتهد  أو الااار

ديااد قنااوات التو يااد توجااه رلاايهن، اتنااا ق ابيرافيااة اتسااتخدمة، نااوع ال بااام  الااذي  سااو  ت  اايقة بار ااافة را 
                         .الي سو  تستاتر فيها ونوعية الهناعات ذات الهلة

ديد ا ال التنافس  يعتر رميسيا ي و د ارساجاتي ية ذلاك أناه ؤاتاح  اح ياناعة، فا س  اح قسان منهاا  رس 

                                           
 Michael Eugene PORTER اااو أسااتاذ  امعااة بياااوب ويليااا  لااوران  مدرسااة اارفااارؤ لأعتااال. يعتاار ماا  رواؤ ارسااجاتي يات التنافسااية، 1947: اقتهاااؤك أمريكاا  ولااد ساانة ،

تسااة، نظااا  اتاسااة، ارالتنتيااة  سااجاتي يات اسساسااية وغ اااا. وااا  أعتااال ا قتهاااؤية والتنافسااية. قااد  العديااد ماا  ارسااهامات ي اااذا ا ااال ماااح سلساالة ونظااا  القيتااة، القااول التنافسااية ا
كومات، اتنظتات والار ات عل  اتستول العات .  معج   ا ي العديد م  ا

 راجد: 1
-Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP.37-38 ; 
-Michael E.PORTER, L’avantage concurrentiel, Traduit de l’américain par Phillipe DE LAVERGNE, (Dunod, Paris, France, 1999), P.17 ; 
-The national agency for innovation and research, Porter’s 5 forces analysis, (Luxinnovation, Luxemburg, 2008), 
http://www.innovation.public.lu/en/ir-entreprise/techniques-gestion-innovation/outils-gestion-strategique/080905-5-forces-Porter-eng-2.pdf  , 
(05/05/2014 - 10:00). 

 James E Austin امعة اارفارؤ. 1972: اقتهاؤك أمريك  يدرس منذ  

http://www.innovation.public.lu/en/ir-entreprise/techniques-gestion-innovation/outils-gestion-strategique/080905-5-forces-Porter-eng-2.pdf
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تلا باكح  ساو  عا  بقياة اسقساا  وااو ماا تعاح  بيعا تلاا دك  أس  تلاا ما  قسان را آتار وبالتاا   ة ات اياا 
 .1ا سجاتي يات اتو وعة لكح قسن

 أنواع ااستراتيجيات اأساسيةثانيا: تحديد 
تعر ارسجاتي يات اسساسية ع  ا ساجاتي يات اتعيارياة الاي تساع  الاار ات را تناياذاا للوياول را أؤاء 

قااح اتسااتهد  با سااتناؤ را  يايااة التااداتح باان 2أعلاا  ي يااناعة معينااة . وااا  تاادل علاا  نااوع اتياا ي وماادل اتساااع ا
 التالية:القول التنافسية، را يست  ب عداؤ رحدل ا سجاتي يات 

اايض تكااليا ارنتاا  الوحدوياة حاى تهاب  ات سساة أ اار تنافساية وتتتيا   بالتكفالي : السفيطرة .1  اد  را 
اق واسااد مااا  السااوق دكااا  أس ياااتح العدياااد ماا  اسقساااا  وتعتتااد ميااا ي التكاااليا علااا  غالبااا باسااتهدا  نطااا

: ا ساتخدا  اسمااح للتساار ارنتااج  بتخاايض تكااليا ارنتاا  را أؤا اتساتويات 3العديد م  العواماح منهاا
هااول علاا  اتااواؤ اسوليااة واليااد العاملااة، تاااايات ي تنايااذ ا  سااتاتارات عاا   ريااق البحااث عاا  تاااايات ا

قياق  وقنوات التو يد، البحث ع  تكنولوجيا متتي ي تست  بتعديح تناياذ ارنتاا  بااكح أرتاع، البحاث عا  
 اقتهاؤيات ح ن والبحث اتستقر لتحقيق مكاسب ي ارنتاجية.

ة  اد  ات سساة ما  تااال ااذا ارساجاتي ية را ر احاة منافسايها عاا  الساوق بااقجا  منت اات دتلااا التمفايل: .2
ل بامنها. واناا تساع  ات سساة را ارنااراؤ  واناب  ادؤي تلقا  تاتيناا ما   ار  ال باام  بااكح تااص. ويتعلاق 
هاااول علااا  اتناااتج،  ااادمات اتقجناااة با التتااااي  ب: اتنت اااات مااا  حياااث التكنولوجياااا، التهاااتين، الو ااااما، ا

 .4التو يدالعامة أو يوري اتنتج اللذي  يا اس را تعة ات سسة وقنوات 

يعتتد القرار بتناياذ رساجاتي ية الج يا  عاح اتتياار حقاح تنافسا   ايق، أك أس ات سساة تر ا  جهوؤااا  التركيل: .3
لاسااتاتار ي قساان معاان ماا  السااوق أو ي فتوعااة معينااة ماا  القساان الواحااد. وانااا تااااح ات سسااة ا تساااب 

 .5كاليا أو الج ي  بالتتاي مي ي عالية ي ا ال اتستهد  ع   ريق رما الج ي  بالت
افسيةالفرع الثاني  : مصادر الت

ياتن التعبا  عنهاا  –تعك  اتي ي التنافسية ت سساة أو ياناعة معيناة القيتاة اتناارؤي للتناتج اتتاداول ي الساوق 
ماا  ماا  حيااث فعاليااة تكاااليا رنتاجااه أو  -بالسااعر الااذك يدفعااه ال بااام  مقابااح حهااوهن علاا  ساالد وتاادمات ات سسااة

حيث تهامهه النوعية والتكنولوجياة الراقياة. والاي ياتن تلقهاا بتناياذ فتوعاة ما  اسنااطة اتتتالياة يطلاق عليهاا اسان: 
                                           

1Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP.40-41. 
2Ibid, P.42. 
3Michael E.PORTER, L’avantage concurrentiel, Op.cit, P.24 
4Ibid, P.26. 
5Ibid, P.27. 
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 سلسلة القيتة والي تهنا را:
 سلسلة القيمة العمودية أوا: 

هامياااة تااادل علااا  فتاااوع أنااااطة ات سساااة الاااي قارساااها ات سساااة مااا  أجاااح رنتاااا  سااالد وتااادمات ذات قيتاااة 
 :2تهنا اذا اسناطة را. . تنطلق م  التهور را ا ستهاي النهام 1متتي ي

: تان البنية التحتية للت سسة متتالة ي اسناطة ارؤارية م  بينها مديرياة عاماة، التخطايط، اأنشطة الداعمة .1
ارجيااة وتسااي  النوعيااة.  تااا ت اااتح اسناااطة الداعتااة تسااي  التتويااح ، ا،اساابة، ابانااب القااانوي، العاقااات ا

اتوارؤ البارية: التو يا والتكوي ، التطوير التكنولاوج  والبحاث والتطاوير: تقادم تكنولوجياا جديادي، منت اات 
 أو  رق يند جديدي بار افة را التتوي  الذك يان ماجيات وسامح ارنتا . جديدي

هيع وساامح ارنتاا ، ارنتاا  يتعلاق : تاتح اللوجيستيكية الداتلية م  اأنشطة الرئيسية .2 استقبال،  ي  و
ارجية الاي تاان ابتاد، التخا ي  والتو ياد الاي ياام   بتحويح وسامح ارنتا  را منت ات هامية، اللوجيستيكية ا

، قنااوات التو يااد، العاقااة مااد أناااطة ار ااهار، العااروو اتتتياا ي للتنت ااات را ال بااام ، التسااويق والبيااد ياااتح
 اتو عن وتابيت اسسعار، بار افة را تدمات ما بعد البيد: أناطة موجهة ل ياؤي وييانة قيتة اتنتج.

رس القيتااة النهاميااة للتنااتج الااذك تقدمااه ات سسااة سااواء  اناات ساالعة أو تدمااة ياارتبط باااسؤاء اتتتياا ، التنظااين 
تسلساالة الااي تناااذاا ات سسااة. وااا  جوانااب تساات  ا،كاان، التسااي  الهااحي ، والتااعااح ارتاااي  توعااة اسناااطة ات

لق التوافق والتناسق بينها تعح منهاا  ابكة ونظاماا لاعتتااؤ اتتبااؤل فيتاا بينهاا الاذك يسااان ي ربا  الوقات الاتان 
عنااد تقاادم اتنت ااات را السااوق. واكااذا فاا س  ااح اااذا اسناااطة تاااكح را جانااب  ااط تااعلهااا اتهاادر   تساااب 

تلااا اسإيااة النساابية لكااح ناااا  و ااكح تاا   ا علاا  اتياا ي ماا  يااناعة را أتاارل. ورس اسؤاء ات اياا ا التنافسااية، حيااث 
سااينه ماا  تااال تقويااة  ااح ناااا  و ااذا تقويااة الااروابط بينهااا رااا يساات  بتعظااين فعاليااة  الاااامح لسلساالة القااين دكاا  

ح، ترتياااب، ستياااد مواقاااد اسنااااطة دكااا  أس تااادعن التتيااا  سلسااالة القيتاااة ي بنااااء التنافساااية. تا أس القااادري علااا  تعااادي
سينات عل  مستول اتوقد التنافس  للت سسة  .3وتست  ب جراء 

 
 
 

                                           
1Del Degan MASSÉ, Etude de la chaîne de valeur des produits des ressources provenant des forêts de l’Abitibi-Témiscaminque, (Rapport 
final présenté à conférence régionale des élus des l’Abitibi-Témiscaminque, Québec, Canada Mars 2013), P.1, 
http://www.conferenceregionale.ca/documents/publications/rapport_final_chaine_de_valeur_20130513.pdf , (12/05/2014 - 20:00). 
2Ibid,  P.10 
3Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP.44-46. 
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 ثانيا: سلسلة القيم اأفقية 
تادل علا  فتوعاة ساساح القاين العتوؤياة. ذلاك أس سلسالة القيتاة ت سساة معيناة ليسات ر  جا ءا ما  نظااا  

 .1ة م  ات سسات ذات الهلة والداعتة. تاكح ي فتوعها ما يعر  بنظا  القيتةمتكامح وواسد يتكوس م  سلسل

 بوسأ يرتبط تلايا أو أماميا ماد ات سساة اتنت اة دتلاك سلسالة قيتاة عتوؤياة تاياة -رس  ح  ر  )م سسة
سلساالة ارنتااا ، ب ناااطته الداتليااة الااي دارسااها ومنهااا: سلساالة البحااث والتطااوير، سلساالة اتااورؤي ، سلساالة التو يااد، 

اف  عليها مد ات سسات ذات الهلة والداعتة اندماجا وتواياا  سلسلة ال بام .وتكوس الروابط الي تبنيها ات سسة و
لااق نظااا   ااامح يكااوس أساسااا لتطااوير ات ايااا التنافسااية باااكح أفاااح وأعلاا  ماا   باان ساسااح القااين الارؤيااة يساات  

با ناهااال وا نقطاااع.  تااا أس تع ياا  ا عتتاااؤ اتتباااؤل باان ساسااح القااين  ا عتتاااؤ علاا  ساسااح قيتااة فرؤيااة تتساان
 .2الارؤية م    نه أس يقوؤ القطاع ب  تله او مستويات أرق  م  التنافسية

 سلسلة القيمة العالميةثالثا: 
اياة م سساة معيناة علا  أس اسنااطة الرميساية  والداعتاة الاي تقو  الاكري التقليدية البسيطة لسلسلة القيتة ا

 هااور سلساالة القيتااة العاتيااة، تتااات  أناااطة مو عااة . غاا  أس ا ساااا اااو العوتااة أؤل را تناااذاا تتتر اا  ي بلااد واحااد
بااان العدياااد مااا  البلاااداس وات سساااات/الاروع ساااعيا را تعظاااين ا ساااتااؤي مااا  م اياااا  اااح بلاااد وااااو ماااا يسااات  بتعظاااين 

اااول اتساااار العتلياااا  الاااداتل  للت سساااة  تعظاااين مهااااؤر التنافساااية. الكاااااءات اسساساااية لكاااح نااااا  وبالتاااا  رس 
لسااة القااين  تااا يو اا  الواحاادي را مسااار تتساان أناااطته با ناهااال والت  مااة، أؤل را تعااديح النتااوذ  التقلياادك لس

 .2-1الاكح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 :راجد 1

-Del Degan MASSÉ, Op.cit, P.11 ; 
-Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, P.46. 
2Del Degan MASSÉ, loc.cit. 
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 : ظهور سلسلة القيم العالمية)2-1(شكل 

 سلسلة قيم عالمية                                         سلسلة قيمة بسيطة/ تقليدية                                            

 
       

                                                                                                                                                     
    

 
                                                                                                                                    
                                

                                                         
 

     
 نظام معلومات ذو اتجاهين                                                                                                                          المصدر:   

Le service des délégués commerciaux du Canada, Devenir un maillon de chaînes de valeur mondiales : Guide à l’intention des petites et 
moyennes entreprises, (Affaires étrangères et commerce international, Canada, 2010), PP.3-4,  

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/pdf.jsp?did=131655&fn=cvm-fra.pdf , (12/052014 – 20 :40).    بتهر   

 
 :21-1تتطلب عوتة سلسلة القين  تا يظهر ي الاكح 

قيقها وتقدم  .أ  يلبة ومتينة حاول القادري  رسجاتي يةتهتين لرؤية وا حة حول  بيعة اسادا  الي تسع  را 
 عل  سنب واحتواء اتخا ر الي قد تار ها ا تتافات متعدؤي ابوانب بن البلداس اتاياة والبلد اس ؛

ار  باعالية؛ امتاي الكااءات اسساسية الي قك  ات سسة م  أؤاء و اماها .ب   ي ا

رااا يساات  ببناااء ا نساا ا  مااد  .القاادري علاا  رقامااة عاقااات أعتااال ناجحااة مبنيااة علاا  الاقااة، التعاااوس والتنساايق .ج 
 دتلا الار اء؛

 رقامة نظا  معلومات ذك اساان يست  بتهتين عاقات سلطة، رقابة واعتتاؤ متباؤل عا  اتستول؛ .د 

  التعظاااين اسمااااح لسلسااالة القاااين العاتياااة، عااا   رياااق اتاا ااالة بااان اتتياااار  اااكح ا نااادما  الاااذك يسااااعد علااا .ه 
يارات اتتكناة لانادما  اار  باات  فاروعا لطار  ، رقاماة  ارا ة، التناا ل عا  أنااطة معيناة   مااح: التاو   ي ا

 .تارج 

                                           
 راجد: 1

Le service des délégués commerciaux du Canada, Devenir un maillon de chaînes de valeur mondiales : Guide à l’intention des petites et 
moyennes entreprises, (Affaires étrangères et commerce international, Canada, 2010), PP.5-6, 16, 
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/pdf.jsp?did=131655&fn=cvm-fra.pdf , (12/052014 – 20 :40). 

 ....   2بلد            1بلد          البلد اس 
  فروع   أو شراكة                    

 ث    مدتات  تر يب ..............   تدمات 
 وتطوير       عامة
 

 قويح؛ 
 موارؤ                   آ ت؛                               تدمات

ث   معدات؛ تر يب    تو يد    بيد      ما بعد                                                                            بارية؛        
 البيد                                      رعا             و       مواؤ   

 واتهال؛     تطوير                                                                         
 تسويق،      

 لوجستيك
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افسية   المبحث الثاني: محددات الت

ليلها  ح م  نظريات الت ااري الدولياة وبااكح أ اار  تهنا  دؤات التنافسية را  دؤات نظرية تاجي ي 
دياة و دؤات سريبية تهاتتها دتلاا اهيداات الدولياة الاي  اتن بدراساة ااذا اتو اوع. علا   حدا ة نظريات ارؤاري ا

  ت  اتطلبن التالين:اذا اسساس دك  عر ها 

افسية في الفكر ااقتصادعالمطلب   اأول: محددات الت
افسية  المطلب الثاني: المحددات التجريبية والفاعلون في اكتساب واستمرارية الت

افسية: اأول المطلب  في الفكر ااقتصادع محددات الت
الااي تاااار  بااااكح ياااري   ااادؤات امات اسؤبياااة ذات الطاااابد النظااارك  اات  ااااذا ابااا ء سااايتن عاارو ارساااه

 .3-1 الاكححيث دك  تلخيهها ي تنافسية. ال

افسية في الفكر ااقتصادع)3-1(شكل                                  : محددات الت
افسة تامة               افسة غير تامة + غات متلايدة                                           + غات ثابتة م  م

   
ظريات                                                          الحديثة نحو ال

 
افسية طبيعية]ميلة نسبية طبيعية                         اميكية                                     [ت افسية مكتسبة ودي  ميلة ت

 
 

                                                  
 مالية                                                                                                                                            
 نقدية                                                                                                                                
 قدرات رنسانية                                        ارنتا                      عوامح                                                  
 أساسية                                                رو  الطلب                                                                

 ات سسات اسساسية                                           سساتمنافسة اتو رسجاتي ية وبنية                                         
 سلطة القانوس                 الهناعات الداعتة وذات الهلة                                                                           

 : م  رعداؤ الطلبةالمصدر

 
 

 نظرية اتي ي اتطلقة

 

 نظرية اتي ي النسبية

النظرية العواملية )الوفري النسبية 
 ي رأس اتال والعتحأ

اؤيات ا ااان اقتهااا التااااوق التكنولاااوج ؛
ارجية؛ تناوع  الطلب اتتاابه؛ الداتلية وا

 السياسات ارسجاتي ية اتنت ات؛

PORTER  

ع وتكتسب ، وا تتم وراثتها بشكل  افسية تص  تلقائيالت
 
 
 
 
 
 

  دؤات ج مية  دؤات  لية

 رسجاتي ية  تطور ؤرجة
 وعتليات ات سسة

 أاتاسة نوعية ا،يط )نظا 

 السياسات ا قتهاؤية

 ا جتتاعية الب  التحتية
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دياة اري الدولية نظريات التتهنيا ا،دؤات  تا ورؤت ي الاكح وفقا لدك    . تا يل   ونظرية ارؤاري ا
 ظريات التجارة الدولية : ناأول الفرع

هااع البلااد ي يااناعة  اادؤي ؤوس الهااناعات   حاولاات نظريااات الت اااري الدوليااة تقاادم اسساا  الااي تاساار 
 بيعاااة، بنياااة الساااوق وتهامهاااه بار اااافة را  ااارو  ارنتاااا  الداعتاااة هاااذا وفقاااا لار ااايات تتتحاااور حاااول استااارل 

 1يتن عر ها فيتا يل وحدياة  تقليديةرا  نظريات الت اري الدولية  نقسناسس . وت
 نظريات التجارة التقليديةأوا: 

ليا تاا  تان نظريات الت اري التقليدية  ا م  النظرية الكاسيكية والنظرية النيو اسايكية. دكا  تلخايع 
 حول أس  الت اري  تا يل .

ظرية الكاسيكية .1  Adam SMITHمسااإة حااول ما  تاهاا آؤ  تياث  تعتار نظرياة اتيا ي اتطلقاة أول: ال
تاسااا  الت ااااري الدولياااة، حياااث و ااا  أس قيااا  بلاااد ي ياااناعة معيناااة يعتتاااد علااا  امتا اااه للتيااا ي  1776 سااانة

عااادؤ –ة معيناااة. وتااادل اتيااا ي اتطلقاااة علااا  افاااااو التكااااليا اتطلقاااة رنتاااا  اتطلقاااة ي رنتاااا  وتهااادير سااالع
سلعة معينة مقارنة مد بلد آتر. وعل  العك  م  ذلك ف س ااذا البلاد ساو  ياااح اسات اؤ  -ساعات العتح

اجهاات و الساالد الااي دتلااك فيهااا نقااامع مطلقااة تعكسااها التكاااليا اتطلقااة اترتاعااة.غ  أس فكااري اتياا ي اتطلقااة 
م  ا نتقاؤات قحورت حول تناقض جوارك يقا  ب نه رذا  ااس البلاد دتلاك م اياا مطلقاة ي  اح السالد  عدؤا

دمات فتع  ذلك أنه سو  يتخهع ي رنتا  وتهدير السلد، ي حن أنه ل  يساتورؤ ر اقاا، وااذا أمار  وا
فكااري التخهااع علاا  أساااس ات ايااا النساابية،   David Ricardo اار   1817غاا  وارؤ. لااذلك فااا  ساانة 

ري  تا و   مسبقا آؤ  تيث قيق مكاسب معتري م  الت اري ا غا  أناه اعتار  . تا أ د عل  رمكانية 
 تتا  التكاليا النسبية بن البلداس اتعر عنها بعدؤ سااعات العتاح الا ماة رنتاا  السالعة  التخهع ينتج

الساااعات الا مااة رنتااا  الساالعة الاانيااة واااو مااا داان  اتياا ي النساابية اتتامتااة مااد التكلاااة اسوا نساابة را عاادؤ 

                                           
 راجد: 1
 ؛123-34أ، ص ص.2010، )الطبعة الاانية، ؤار اتس ي، عتاس، اسرؤس، ااقتصاد الدولي: نظريات وسياساتعل  عبد الاتا  أبو  رار، -

-Ronald L.MARTIN, A study on the factors of regional competitiveness, (A draft final report for the European commission, Directorate 

regional policy, Cambridge), PP.2-6,  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf , (11/03/2014 – 
07:41).  

 Adam SMITHريااة ا قتهاااؤية الااي م تكااري  1790وتااوي ساانة  1723ك وفيلسااو  بريطاااي ولااد ساانة : اااو اقتهاااؤ . يعتاار رامااد ا قتهاااؤ السياساا .  تااا يعتاار ماا  م سساا  مباادأ ا
 نهويها  ت  م لاه الاه : م روي اسمنم.

 David RICARDO يعتاار واحاادا ماا  أااان ا قتهاااؤين الكاساايك اتاا  ري  ي الاكاار ا قتهاااؤك. . 1823وتااوي ساانة  1772: اقتهاااؤك، تسااار بالبوريااة ونامااب بريطاااي ولااد ساانة
 العتح، قانوس اليات اتتناقهة. -عر  ب عتاله حول: اتي ي النسبية، القيتة

 قياق الااروي و ياؤ اا يعتتاد علا  اساتقطاب ات ياد ما  الاذاب والاااة النااسن عا  تاا يد  تلا الكاسيك مد الت ارين ما  حياث أإياة الت ااري الدولياة. فبينتاا يعتقاد الت ااريوس أس 
قق مكاسب لك  ح اس را .التهدير وتقليع ا ست اؤ را أؤا اتستويات. ف س الكاسيك ي منوس ب س الت اري الدولية اتبنية عل  التخهع دك  أس 
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 النسبية اسقح.

واكااذا فاا س ا،اادؤ الرميساا  للتياا ي سااواء  اناات مطلقااة أو نساابية وفقااا للاكاار الكاساايك  تعتتااد علاا  فكااري 
أساااس أس عنهاار العتااح اااو العنهاار الوحيااد  العتااح علاا –ا تااتا  ي تكاااليا العتااح با سااتناؤ را نظريااة القيتااة 

اادؤ قيتاااة السااالد قاااد تاااعت للعدياااد مااا   Ricardoوالواقااد أس فكاااري اتياا ي النسااابية الاااي  رحهااا  -الااذك دكااا  أس 
 اااذلك و  1950سااانة ي  Balassa، اتتباااار 1951سااانة ي  MacDougall: اتتباااار منهاااا ا تتباااارات الت ريبياااة

ققهااا علاا  نطاااق واسااد.  تااا  اناات اناااي العديااد ماا  ا و . 1962ساانة ي  Stern  اتتبااار متااداؤات الااي أ بتاات 
حاولاات ساااو  بعااض الار اايات غاا  الواقعيااة وارجابااة عاا  بعااض ابوانااب اتهتااة اترتبطااة بالت اااري الدوليااة  الااينظريااة ال

الااي  J.S.Millلااا فكااري تكلاااة الاريااة البديلااة ونظريااة القااين الدوليااة  1936ساانة  Haberlerماااح مااا قااد  
غا  أس ماو   الااعا اباوارك ي اتيا ي   ؤما  فكري الطلب اتتباؤل وتو يد اتكاساب.بحدؤت معدل التباؤل الدو  

لذلك فقد  هرت النظرياة و ي  سبب اتتا  ات ايا النسبية. ا يتتك  م   ر  وت Ricardoالنسبية يتتاح ي أس 
     اذا ار كالية.النيو اسيكية م  أجح ارجابة ع

يوكاسفففيكية .2 ظريفففة ال عناااد ياااياغتهن للنظرياااة Samuelsonو Heckscher ،Ohlin انطلاااقلقاااد : ال
العواملياااة ي الت ااااري الدولياااة مااا  النتاااوذ  الريكاااارؤك، غااا  أهااان أؤفاااوا رأس اتاااال  عاماااح أساسااا  مااا  عواماااح 

النظرية النيو اسيكية علا  مبادأ اتاتا  تقنياات ارنتا  را جانب عنهر العتح. وتقو  فكري التخهع وفق 
بينهتااا. حيااث دكاا   ارنتااا  باان البلاادي  اتاااار ن ي الت اااري الدوليااة و ااذلك علاا  تباااي  وفااري عوامااح ارنتااا 

الاااوافر نسااابيا ؤاتلاااه. واكاااذا فااا س ا،ااادؤ الرميسااا   نتاااا  وتهااادير السااالعة  ايااااة العاماااحللبلاااد أس يتخهاااع ي ر
ية علا  اتسااتول الادو  اا  الاوفري النساابية لعواماح ارنتاا  اتنحهاري باان العتاح ورأس اتاال. وقااد اتاسار للتنافسا

تر يحة الطر  الذك قدمته النظرية العواملية،  اس أإهاا ا تتباار  حاولت العديد م  الدراسات الت ريبية أس 

                                           
 George Donald Alastair MacDougall اس له ت     ب  ي فال مالسياسة العتوميةم تال الستينات.2004وتوي سنة  1912: اقتهاؤك اسكتلندك ولد سنة  . 
 Robert M Sternيااة للت اااري، معاااي  : اقتهاااؤك أمريكاا  متخهااع ي الت اااري الدوليااة والسياسااات اتاليااة. نااار العديااد ماا  الكتااب اتقااا ت وأوراق العتااح حااول نطاااق اتنظتااة العات

 ا  امعة ميتايي  اسمريكية.الت اري، معاي  العتالة وحقوق ارنساس، ماااين العدالة واتساواي ي النظا  الت ارك العات  وس  مااو ات جولة الدوحة. يدرس حالي العتالة واتااقيات
 Gottfried Von HABERLER ه ي فاال الت ااري الدولياة، حياث أعااؤ ياياغة فكاري . ارتكا ت ؤراساات1995وتاوي سانة  1900: ااو اقتهااؤك أمريكا  ما  أياح  سااوك ولاد سانة

 أم.1937أم وما  ؤاار والكساؤ )1936اتي ي النسبية لريكارؤو م  تال تقدم تكلاة الارية البديلة. م  أان م لااته: منظرية الت اري الدولية )
 John Stuart MILL يعتاار ماا  أ ااار اتاكااري  الليرالياان ي القاارس التاسااد عااار. ماا  أ ااهر م لااتااه: ممباااؤ  1873وتااوي ساانة  1806: اقتهاااؤك وفيلسااو  بريطاااي ولااد ساانة .

 السياس ا قتهاؤ 
 -Eli HECKSCHER:  هااع ي التااااريخ 1952وتاااوي ساانة  1879اقتهاااؤك ساااويدك ولااد ساانة . ي بدايااة مااااوارا اتهااي ر اا   تاباتاااه ي القاااايا النقديااة والت ااااري الدوليااة. م 

              قتهاؤ؛ ا
       - Bertil OHLIN ارتبط اته بنتوذ  1979وتوي سنة  1899: اقتهاؤك سويدك  مد ي ا قتهاؤ الدو  ولد سنة .HOS ي تاس  التخهع؛ 
       - Paul Antony SAMUELSON يعتار را جاناب 2009وتاوي سانة  1915. ولاد سانة 1970: اقتهااؤك أمريكا  يااحب جاام ي نوباح لاقتهااؤ سانة .John Hicks   راماد

 ا قتهاؤ اب م  التقليدك.
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الو يااااات اتتحاااادي ، الااااذك اسااااتخلع باااا س 1951ساااانة  Wassily Leontiefك الاااذك أجااااراا ا قتهاااااؤ
رغااان أهاااا تتتيااا  باااوفري نسااابية ي رأس اتاااال ونااادري نسااابية ي العتاااح، فااا س يااادار ا تتتيااا  ب هاااا  ايااااة  اسمريكياااة

سهاا   تتوافاق مااد  Leontiefتنااقض العتاح، ي حان أس وارؤا اا  ايااة رأس اتااال. واا  نتي اة عرفات باساان 
عنااادما  1971سااانة  Baldwin مااا   ااار  م ت  يااادا رحتهاااا النظرياااة. وااااو تنااااقضالاكاااري الرميساااية الاااي  

أ بات  1966م ي عاا   تويح را نتامج را لة، م استخايها م  ؤراسات حول الياباس، اهناد، أتانياا و نادا.
Keesing اااة العتااح التهاادير اسمريكيااة  انات أ ااار  اافااة باتهاااري والتاادريب وااو مااا تعلهااا  اي با س ساالد

علااا  عكااا  ماااا ت  ااادا النظرياااة. وقاااد ؤعااان العدياااد مااا  ا قتهااااؤين أإياااة ا تتافاااات ي رأس اتاااال الباااارك 
 وت   اا عل   بيعة الهاؤرات وبالتا   بيعة التخهع وجوار التتي . 

ة التامااة وقااانوس اليااات علاا  فر اايتن أساساايتن إااا اتنافساا قامااتالنظريااات الكاساايكية والنيو اساايكية رس 
  للتنافسااية، أو عوامااح ماا  ري عليهاااالاابتااة، بار ااافة را أهااا أغالاات العديااد ماا  العناياار الااي قااد قاااح عوامااح  اادؤي 

ر اااااة الدولياااااة لعواماااااح ارنتاااااا ،  ا تاااااتا  مااااااح: عنهااااار الطلاااااب، اتاااااتا  اسذواق والتااااااايات، ؤور الدولاااااة، ا
ديااة رؤماا  ااذا التكنولوج  بار افة را العد يد م  العوامح استرل. لذلك فقد حاولت  ح نظرياة ما  النظرياات ا

العوامح لتاس  التباؤل والتخهاع الادولين بار اافة را أ اا  الت ااري الدولياة: الت ااري بان البلاداس اتتقدماة والنامياة، 
الت اااري ؤاتااح فااروع الااار ة الواحاادي. ورغاان  الت ااري ؤاتااح البلااداس اتتقدمااة ناسااها، ؤور الااار ات متعاادؤي ابنساايات،
و ور اا النظرياة العوامليااة، ر    Ricardoأس النظرياات ابديادي للت ااري الدولياة ا تنكاار فكاري اتيا ي النسابية الااي أقرااا

ااارب العاتياااة الاانياااة. وتتتحاااو  ر أهاااا  انااات تااارفض  بيعاااة الار ااايات والتاسااا ات اتقدماااة نتي اااة عاااد  مامتتهاااا بعاااد ا
 النظريات ابديدي حول جانب الطلب وتنوع اتنت ات، اقتهاؤيات ا ن واتنافسة غ  التامة.

 نظريات التجارة الدولية الحديثة :ثانيا
سساا  التخهااع بان البلااداس. غاا  حاولات  ااح ما  النظااريتن الكاساايكية والنيو اسايكية تقاادم تاسا ات  

غالبياة الار ايات الاي قامات عليهاا والقهاور ي تاسا   اح عد  واقعياة أها تاتنت عدؤا م  النقامع قحورت حول 
الت اااري الدوليااة: عااد  رؤمااا   ااح العوامااح ا،اادؤي للتخهااع مااد عااد  تاساا  الت اااري باان الاادول اتتقدمااة و ااذلك عااد  

ة اتاااتا  لااذلك حااااول العديااد مااا  ا قتهاااؤين تقااادم  اااذ  جديااادي تعاباا  الت اااري ؤاتاااح الهااناعة الواحااادي تاساا

                                           
 Wassily LEONTIEF عر  ب عتالاه حاول التحلياح الكتا  لاعتتااؤ اتتبااؤل بان الااروع ؤاتاح ا قتهااؤ الاو ي. ما  م لااتاه: 1999وتوي سنة  1906: اقتهاؤك أمريك  ولد سنة .

 ومالعاقات الكتية بن اتدتات واتخرجات ي النظا  ا قتهاؤك للو يات اتتحدي اسمريكيةم.م 1939-1919مبنية ا قتهاؤ اسمريك  
 Richard BALDWIN او اقتهاؤك يعتح   ستاذ ي لاقتهاؤ الدو  معهد الدراسات الدولية والتنتية  نيا. قد  العديد م  الكتابات با  جاي مد :Paul Krugman. 

 Donald B Keesing 2004وتوي بوا نط  سنة  1933: اقتهاؤك نيو لندك ولد بلندس سنة. 
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 النظريات السابقة.
ولوجية .1 ظرية التك   لاقتهااؤك 1961الا اوي التكنولوجياة ي سانة  :1إاا اان  اوذجنت: ال


Posner  وؤوري

Vernonلاقتهاؤك  1966حياي اتنتج ي سنة 
 وقد أ دا عل  أإية العامح التكنولوج  ي تاسا  ات اياا .

 رحا فكري أساسية تاياد بديناميكياة اتيا ي النسابية، ما  تاال أس التخهاع  وبالتا  الت اري الدولية.  تا أهتا
يعتتااد ي البدايااة علاا  اتياا ي التكنولوجيااة الااي تاقااد أإيتهااا بالتقاااؤ  ، م ي النهايااة علاا  اتياا ي النساابية اترتبطااة 

ا ااادؤ را البلاااداس باااوفري عواماااح ارنتاااا  وافاااااو تكالياهاااا. وبالتاااا  فااا س التخهاااع ساااو  يتااادر  مااا  البلاااد 
 اتقلدي لينته  را البلداس النامية مد  وال التاوق التكنولوج  أك عندما يتحول اتنتج را منتج  ط .

دياااااد  اااااكح  Linder حااااااول  1961ي سااااانة : نظريفففففة الطلفففففب الممثفففففل .2 أس يو ااااا  أإياااااة الطلاااااب ي 
أس الطلااب ا،لاا   Linderيعتقاد  اتتقدمااة ناسااها.اتبااؤ ت الدوليااة،  تاا حاااول أس ياساار الت ااري باان الادول 

واو ما أ لق عليه تستية الطلب اتتاح،  تا أس وجوؤ  لاب  لا  معتار دكا  أس او ا،ا  اسساس  لإنتا  
يسات  بتعاديح السالد اتوجاوؤي وتطاوير منت اات جديادي بار اافة را أس اتسااع ح ان الساوق ا،لا  دكا  أس 

 ات ح ن  ب ي.يست  بتحقيق اقتهاؤي

ديد  بيعاة الهااؤرات، ذلاك أس البلاداس ذات  م  جانب آتر يعتر الطلب اتتاح عاما أساسيا يساان ي 
اتسااتول التنتااوك اتتا ااح ااا  الااي تقااو  بطلااب منت ااات البلااد اتهاادر و لتااا  اناات اتااداتيح الارؤيااة ي اااذا البلااداس 

تنت ات اتطلوبة. واو ماا يارر سااري اتنت اات الهاناعية اتتااا ة ذات مرتاعة  لتا أؤل ذلك را ارتااع ؤرجة تعقيد ا
بن البلداس اتتقدمة، ي حن ترر ساري اتواؤ اسولية الي تنا  بن البلداس اتتقدمة والنامياة بالعواماح الاي  العاليةالنوعية 

ااا  وباااكح عااا  فاا س نظريااة الطلااب اتتاااح تتت أورؤ ااا النظريااة العوامليااة. حااور حااول  ااروري وجااوؤ  لااب  لاا  معتاار 
علاا  التوسااد اااو اسسااواق الدوليااة. غاا  أس الكااا  ماا  ا قتهاااؤين   يساالتوس باااروري ذلااك، فالعديااد ماا  الاادول ي 

 انااات متقدماااة أو نامياااة ؤوس أس يكاااوس لاااديها ساااوق  لااا  هاااذا آسااايا تقاااو  بتهااادير سااالد را الااادول استااارل ساااواء  
 .2اتنت ات

                                           
1Jean-Louis Mucchielli, Relations économiques internationales, (4ème édition,  Hachette supérieur, Paris, France, 2005), PP. 59-64. 

 Michael Vivian POSNER:  2006وتوي سنة  1931او اقتهاؤك بريطاي ولد سنة .  
 Raymond VERNON عاار  مساااإته اتهتااة ي نظريااة الت اااري الدوليااة ماا  تااال تقاادم  ااوذ  ؤوري حياااي اتنااتج الااي 1999وتااوي ساانة  1913: اااو اقتهاااؤك أمريكاا  ولااد ساانة .

 .1966تاتنها مقاله ا ستاتار الدو  والت اري الدولية ي ؤوري حياي اتنتج سنة 
 Hans Martin Staffan Burenstam Linder : م تاال  1978 -1976.  ايح منهاب و يار الت ااري بالساويد تاال الااجي 2000وتاوي سانة  1931اقتهااؤك ساويدك ولاد سانة

 ؤ الدو .. ؤرس بالعديد م  ابامعات بالسويد والو يات اتتحدي اسمريكية. قحورت ؤراساته ومساإاته ي فال ا قتها1981 -1979
 ؛  PP. 70Op.citLouis Mucchielli, -Jean ,-71  -راجد: 2

 ؛145-144، ص ص.مرجع سبق ذكرعل  عبد الاتا  أبو  رار،  -          
-L’émergence de la nouvelle théorie du commerce international, PP.1-2, http://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI331.pdf 
, (30/03/2014 - 23:18). 
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تعاار اقتهاااؤيات ا اان اتت اياادي عاا   ااو  تيااة ارنتااا  بااوت ي أساارع ماا   ااو عاادؤ : اقتصففاديات الحجففمة يففنظر  .3
الوحاادات ماا  العوامااح اتساااتخدمة لتحقيقهااا، واااو ماااا ياا ؤك را افااااو التكلااااة اتتوسااطة الوحدويااة. ويعتااار 


Alfred Marshall  ،ارجياااة ياااث تااارتبط اقتهااااؤيات أول مااا  ميااا  بااان اقتهااااؤيات ا ااان الداتلياااة وا

ا ن الداتلية بنتو ح ن ات سسة النا   ع  عدي عوامح ماح: تي  التنظاين الاداتل ، تقساين أ ار للعتاح، 
ارجيااة علاا   انتاااار التخهااع، رؤتااال آ ت متطااوري وغ اااا ماا  العوامااح. ي حاان تاادل اقتهاااؤيات ا اان ا

قطااع أو البلاد أك أس تكااليا الوحادي دكا  أس تانخاض عناد أس فعالية ات سسة دك  أس تتا  ر رتابياا  ان ال
 يااااؤي ح ااان ارنتاااا  نتي اااة ح ااان البلاااد أو القطااااع الكبااا  )الواسااادأ. ودكااا  أس تااانعك  اقتهااااؤيات ا ااان 

ارجياااة ي اساااتقطاب  تاااح تكاااالياا ر اااافية للتكاااوي  والتااادريب، أو  الياااد العاملاااة اتاااااري راااا تناااب ات سساااة 
 تعلومات بن ات سسات را تنبها تكاليا ار هار بار افة را توفر مورؤي  متخههن.سهولة انتقال ا

أس اقتهااؤيات ا ان الداتلياة دكا  أس تكاوس عااما ماسارا للتخهاع ي رنتاا    Paul Krugmanيارل
وفري عواماح ارنتاا   وتهدير سلعة معينة وبالتا  التتي  ي اسسواق الدولية. ف ذا وجد بلداس متطابقاس م  حيث مدل

واتسااتول التكنولااوج ، ي حاان أس ات سسااة الااي تنتتاا  را البلااد اسول تتتياا   تهااا الكباا  مقارنااة بات سسااة الاانيااة 
الاااي تنتتااا  را البلاااد الاااااي وااااو ماااا يسااات  هاااا بتحقياااق اقتهااااؤيات ح ااان ؤاتلياااة. ي  اااح ااااذا الظااارو ، تكاااوس 

اايض تكااليا الوحادي بااكح أ اار فعالياة ما  ات سساات استارل راا يعا    ات سسة ذات ا ن الكبا  قااؤري علا  
قدر ا عل  ا تساب حهع سوق أ ر ويست  بناوء حالة منافساة غا  تاماة ي ياوري احتكاار تاا  أو بااكح أ اار 

ها عنااد فاات  الت اااري باان البلاادي ،واقعيااة ي يااوري منافسااة احتكاريااة وبالتااا  ف نااه  أس تتخهااع  سااو  يكااوس لهااا
 ات سسة الكب ي ي تلبية الطلبن ا،ل  والدو .

أس ا تااتا  ي ح اان القطاااع/الارع أو البلااد دكاا  أس يكااوس  اادؤا   Krugmanياارل ي نااا  السااياق،
للتي ي. ذلك أس ارتااع ح ن الطلب ا،ل  اتارتبط  ان الساوق ا،لا  واسذواق ا،لياة تعاح ات سساات تناتج بااكح  

 تااا أس ات سسااات الااي تتتر اا   اات  مواقااد  اادؤي دكاا  أس تسااتايد ماا  اآ ااار ارتابيااة للت تااد. واااو تاساا   ، باا 
لااق آ ااار ح ااناترتبطااة بت تااد اسن ي  ااد علاا  أإيااة ات ايااا ابيرافيااة رمكانيااة  رتابيااة:تارجيااة  اااطة والااي دكاا  هااا أس 

راا يساات  هاا بتقلاايع تكااليا ارنتااا  وبالتاا  التتياا  ي  اتاادتات...ا .اياا  ساوق العتااح وساوق  ناار اتعاار ،
ارجياة دكا   اذلك أس تكاوس  ادؤا للتخهاع لبلاد ماا، رنتا  وتهدير السالعة. حاى لاو  أك أس اقتهااؤيات ا ان ا

                                           
 Alfred Marshall يعتاار أحاد رواؤ اتدرسااة النيو اساايكية. ؤرس و ااور النظريااة ا قتهااؤية اب ميااة باسااتخدا  تايااة التحليااح 1924وتااوي ساانة  1842: اقتهاااؤك بريطاااي ولاد ساانة .
 دك.ا
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لاااا  أس ع Krugmanعلاااا  اااااذا اسساااااس،ي  د  ماااا  منظااااور النظريااااة العوامليااااة.امتلكاااات بلااااداس أتاااارل م ايااااا نساااابية 
تبقا   افظاة علياه نتي اة اآ اار ارتابياة الاي دنحهاا هاا ا ان  الي ها سبق ي رنتا  سالد معيناة، ات سسات/ البلداس

يااة ابااوارك ي ناااوء قطاااع  Krugmanالكباا  للااارع أو البلااد الااذك تنتتاا  رليااه. وانااا يااا   را ؤور اسحااداث التار
اااء ات اياا اتقارناة ما  تاال الاارو  اتامتاة الاي توفرااا والسياساات الاي تطبقهاا معن و وا و ذلك ؤور الدولة ي رن
 .1م  أجح ؤعن  و يناعات  دؤي

تجففات  نظريففة .4 تجففات لتمففايل الم ففوع الم ، وااا  اتااح نااا  الااارعير اا  اااذا الطاار  علاا  تاساا  الت اااري ؤ: ت
اتنت ااات. ذلااك أس التتاااي  باان اتنت ااات ؤاتااح تنطلاق ماا  رفااض الار ااية التقليديااة اتتعلقااة بت ااان  اسذواق و 

ناااا  الاااارع دكااا  أس يكاااوس ماااررا للتبااااؤل بااان الااادول. فاتنت اااات الاااي تنتتااا  را ناااا  الهاااناعة قاااد تكاااوس 
متاااا ة غاا  أهااا ليساات متتا لااة وبالتااا  قااد   تكااوس قابلااة لإحااال فيتااا بينهااا باااكح مطلااق وتااا . وتتتاااي  

تلاااااا عااااااؤات، أذواق وتااااااايات اتساااااتهلكن حاااااول  بيعاااااة اتنت اااااات عااااا  بعااااااها الاااااب عض أفقياااااا عنااااادما 
هوييات الي يطلبوها ماح: اسلواس، اسح اا ، اس اكال،  ريقاة معاملاة الباامعن وغ ااا ما  الهااات الاي  ا

تلااا اتنت ااات اتنتتيااة را نااا تعكاا  اتااتا    تقااديرات ؤرجااة ار ااباع ماا  فاارؤ را آتاار.  تااا دكاا  أس 
ؤرجااة ساارعة الساايارات وقو ااا،  الهااناعة عتوؤيااا أو رأساايا حسااب نوعيااة اتنت ااات وتهامهااها الاي ياميااة ماااح:

  ر  اآ ت الكهربامية واكذا. مستول تريد الااجات، القدري عل  اقتهاؤ الطاقة م 

وبالتاااا  فااا س  اااح متتياا ي ي اتنت اااات الاااي تهاانعها تعاااح التتاااي  ساااواء  ااااس أفقيااا أو عتوؤياااا ات سساااات  رس
تكااار اتناااتج الاااذك تهااانعه وااااو ماااا يولاااد ساااوقا ذك مناف ساااة احتكارياااة. فكتاااا يو ااا  ا قتهااااؤك م سساااة دكااا  أس 

Lassudrie Duchêne  هاامع معيناة تنت اات ذات يااة  ادؤي أو أ 1971سنة س  لب اسفراؤ او  لب يتعلق 
ااااذا الهااااات اااا  ناساااها قاااد تكاااوس مهااادرا للتنافساااة لاااارو  بياااد، تعاااة الباااامد، تااادمات ماااا بعاااد البياااد متتيااا ي، 

وي  -قااي  عتاوؤك–أو مو وعيا  -قاي  أفق –ا حتكارية. غ  أنه مهتا  اس مهدر ا تتا  بن اتنت ات ذاتيا 
قياق اقتهااؤيات ح ان ؤاتلياة. فا س ااذا ا تاتا  دكا  أس يكاوس مهادرا للتبااؤل الادو  بان الادول   ح رمكانية 

 ، حيث حاول العديد م  ا قتهاؤين ر بات وؤعن اذا الاكري:ذات الهناعات واتستويات اتتاا ةاتتقدمة 
ي نظرياة ؤوري حياااي اتنااتج حياث يكااوس اناااي  1966ساانة  Vernon   م  ار  اااذا الاكاري  ااتنيا ماا   ار  .أ 

                                           
  PP. 64Op.citLouis Mucchielli, -Jean .-67 -راجد:  1

 ؛143-140ص ص. ،، مرجع سبق ذكرعل  عبد الاتا  أبو  رار -          
-Paul KRUGMAN et Maurice OBSTFELD, Economie internationale,(Pearson Education, Paris, France, 7 ème édition 2006), P.122 ; 
-Les fondements théoriques des échanges et des investissements internationaux, PP.7-9,                                                                                 

 www.ut-capitole.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1333353762154, (30/03/2014 – 23 : 13). 
 Lassudrie Duchêne Bernard. اقتهاؤك فرنس  بار  ي فال ا قتهاؤ الدو : 
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ياي؛  تنوع  ب  تاية تال اتراحح اسوا م  ؤوري ا

يعتر  .ب 
Edward Chamberlin  1979م قاا  بتطويرااا سانة  1921أول م   ار  أإياة التتيا  العتاوؤك سانة 

 ؛ Krugmanا قتهاؤك

يعتر .ج 
Harold Hotelling  أول ما  قاا  بتحلياح التتيا  اسفقا  الاذك قاا  بتطاويرا 

Kelvin Lancaster 
 .1966ابتداء م  سنة 

دياادا والااي تتتياا  بكوهااا متاااا ة ماا  حيااث مسااتول وبالتااا  فاا س  ااو اتباااؤ ت الدوليااة باان الاادول اتتقدمااة 
هاامع دتلااة.  اتداتيح، الطلب، التكنولوجياا، دكا  أس يعكا  تااايح اتساتهلكن تنوياد اتنت اات اتطلوباة وفقاا 

  أذواق مع اتنت اااات ؤاتاااح ناااا  الاااارع لاااتاؤ أك نااااوء وتطاااور اتبااااؤ ت ؤاتاااح الاااارع ناساااة عااا  اتاااتا  تهاااا
سااتهلكن سااواء  ااانوا  لياان أو أجانااب لااذلك تعتاار فرنسااا مسااتورؤا للساايارات ماا  الااو. .أ أو ماا  أتانيااا وتاااايات ات

رغاان رنتاجهااا وقي اااا ي رنتااا  الساايارات. غاا  أس اتااتا  تهااامع الساايارات استانيااة أو اسمريكيااة دكاا  أس سااذب 
 .1الارنسيناتستهلكن 

مقارنااة مااد تباااؤ ت الدوليااة تاساا  أساا  اتعتاار مقاربااة جدياادي ل: الدوليففةيات الفففاعلين فففي التجففارة اسففتراتيج .5
اتقاربااااات السااااابقة اتبنيااااة أساسااااا علاااا  حريااااة الت اااااري الدوليااااة. وقااااد م تطويراااااا تااااال الساااابعينات ماااا  القاااارس 

   James Branderالعاري ، غ  أها  هرت باكح ما  ر تاال الاتانيناات، تعاوؤ جاذوراا را ا قتهااؤين
ي ،  تااا أهااا عرفاات امتااداؤات علاا  يااد العديااد ماا  ا قتهاااؤين 1983ساانة  Barbara Spenserو

عااا  فتوعاااة مااا  ارجاااراءات  ارساااجاتي ية. وتعااار السياساااات الت ارياااة Paul Krugmanمقاادمتهن 
تامية،  كوماة لتطاوير أنااطة معيناة. وينظار رليهاا علا  أهاا ا سهاا تتعلاق بالادفاع  رساجاتي يةتتخذ م   ار  ا

تاا  باعاح  ايو   .رساجاتي يةع  مهاح الار ات ا،لية الي تناط  ت  فروع ويناعات تعتار  أو تعلهاا 

                                           
 Edward Hastings Chamberlin ساااان ي رعااداؤ النظريااة ابدياادي ي الت ااااري الدوليااة ماا  تااال و ااعه لنظريااة اتنافساااة 1967وتاااوي ساانة  1899: اقتهاااؤك أمريكاا  ولااد ساانة .

 .1933ا حتكارية سنة 
 Harold Hotelling ساان باكح مهن ي تطوير ا قتهاؤ الريا  .1973وتوي سنة  1895: اقتهاؤك أمريك  ورحهام  ولد سنة . 
 Kelvin John Lancaster ؤرس العلاو  ا قتهااؤية  امعاة  ولومبياا بالو ياات اتتحادي اسمريكياة. ااو يااحب النظرياة ابديادي 1999وتوي سانة  1924 ولد سنة : اقتهاؤك أمريك .

دي ي الت اااري الدوليااة ي  ااح ظريااة ابديااللتسااتهلك تااال السااتينات ماا  القاارس العاااري . انهاابت ااتتاماتااه حااول ؤراسااة ساالوي اتسااتهلك وبنيااة السااوق.  تااا أنااه قااد  اسساااس التحليلاا  للن
 فر ية اتنافسة غ  التامة تال الاتانينات.

  ,PP.45, (Casbah éditions, Alger, Algérie, 1999), La nouvelle théorie du commerce internationalMichel RAINELLI-55 راجد: 1
 -James Alan Brander  : عر  بعتله اتاجي مد 1953اقتهاؤك  ندك ولد سنة .Tracy R Lewis تاح عناواس: اتناور  ت  مقال حول احتكاار القلاة والبنيا  ة اتالياة الاذك 

  . Barbara Spenserاتس ولية ا،دوؤيم.  تا قد   وذجه اتعرو  ي فال الت اري الدولية با  جاي مد    مأ ر
    - Barbara J. Spencer :كو   -اقتهاؤية أسجالية  مة. ندية. ترتك  ااتتاما ا البحاية ي فال نظرية الت اري الدولية، اتنظتات الهناعية، رؤاري اسعتال الدولية، رؤاري اسعتال وا

 .تست   ذلك سياسات سارية ويناعية رسجاتي ية 
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تاية عدي أ كال منها: رعانات، قويح البحث والتطاوير، قياوؤ  تياة، قياوؤ  اتنافسة الدولية. ودك  أس تتخذ ا
 .1مر ية

تاميااة ات قتااة ماا  فكااري أساسااية تايااد باا س اتنافسااة باان الااار ات ينطلااق ا قتهاااؤيوس ات ياادوس  للسياسااات ا
والهاااناعات تعتااار غااا  تاماااة. وااااذا ا فاااجاو يعتااار أ اااار واقعياااة. علااا  ااااذا اسسااااس فااا س ا،ااايط ا حتكاااارك يسااات  

فاا س تاادتح  . وبالتااا 2مااةأعلاا  ماا  مسااتول الاارب  الناااتج ي حالااة اتنافسااة التاة بتحقيااق أربااا  ر ااافية للااار ات اتتاوقاا
وياااح ااااذا اسرباااا  لهااااح ات سساااات الو نياااة وقاااد أ ااادت  الدولاااة ساااو  يسااات  بتعاااديح  ااارو  اتنافساااة وبالتاااا  
تاااام  علااا  أس القطاعاااات الاااي تتتيااا  محااايط احتكاااارك )احتكاااارات  نامياااةأ قااااؤري علااا   التحلاايات اتااارري للنااااا  ا

ب ناااااق عاااال علااا  البحاااث والتطاااوير دكااا  أس ترفاااد رنتاجهاااا وتساااتايد مااا   قياااق اقتهااااؤيات ح ااان واتتتيااا ي عتوماااا
كااوم  هااا ماا  تااال  ااايض التكاااليا الوحدويااة فاارو  اارامب أو  تقاادم رعانااات للبحااث والتطااويرباعااح الاادعن ا

 مر ية.

واق تكساب حهاع أسا دك  هذا ارجراءات أس تست  للاار ة ا،لياة أس تناتج باعالياة أ ار وااو ماا تعلهاا
وياح اسرباا  لهااح الاار ات ا،لياة. وبالتاا  فا س  جديدي عل  حساب الاار ات اسجنبياة وبالتاا  تاتت  ما  ح ا  و

 و اسربا  سو  يدعن التوسد ي البحث والتطوير والتتي  ي رنتا  منت ات جديدي، را دان  مر ا ا احتكارياا ي مادي 
ت ايااة حقااوق ا تااجاع. واكااذا فااا   ااح وجااوؤ قطاااع نا اا  يتطلااب قهاا ي، تايااة رذا مااا ؤعاان ذلااك بوجااوؤ نظاان 

عاليااا علاا  البحااث والتطااوير، دكاا  للدولااة أس تتاادتح لتدعتااه لاااجي ماا  الاا م  حااى تاا م  لااه رمكانيااة ا تساااب  رنااقااا
تاياة قان  الاار ات ا،لياة القادري علا  ارنتاا  وؤتاول اسسا واق  تاا السوق ا،ل  وغ و اسساواق اسجنبياة. أك أس ا

أهاااا تعااا   قااادر ا علااا  النتاااو الساااريد اتتاااات  لتخاااايض التكااااليا.  تاااا أهاااا تقاااوك مااا  قااادر ا التنافساااية اتساااتتري ي 
تاية غ   رورية. اسفكار والتحلياح الاذك قدمتاه ااذا النظرياة، عل  الرغن م  أإية و  اسسواق العاتية وحينها تهب  ا

 :3حول تحور ق أها واجهت عدؤا م  ا نتقاؤاتغ  
رذا مااااا قاماااات الاااادول استاااارل باعتتاااااؤ رؤوؤ أفعااااال أو  ارسااااجاتي يةدكاااا  أس تتاااا  ر فعاليااااة السياسااااة الت اريااااة  .أ 

 سياسات   رية  ستعاؤي أرباحها؛

دكاا  أس تكااوس بعااض الااار ات ا،ليااة أو جاا ء منهااا ملااك للااار ات اسجنبيااة )تسااتاتري  أجاناابأ لااذلك فاا س  .ب 

                                           
1Quels sont les fondements du commerce international, P.13,  
http://www.cours-seko.fr/resources/ECONOMIE/MONDIALISATION/MONDIALISATION-echanges.pdf, (07/04/2014 – 21 :00). 
2Milan VUJISIC, Les nouvelles théories du commerce international, P.7,  
http://www.creg.acversailles.fr/IMG/pdf/Les_nouvelles_theories_du_CI.pdf, (07/04/2014 – 21 :00). 

 ؛384 -367، ص ص.مرجع سبق ذكرعل  عبد الاتا  أبو  رار،  - راجد: 3
          -106-, PP.86Op.citchel RAINELLI, Mi  
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 اسة ع  الدعن قد تستايد منها اذا الار ات؛اسربا  ار افية الن

 دك  أس يجاجد الرفاا ا قتهاؤك للتستهلك؛ .ج 

ا  ارساااجاتي يةعااا  آراماااه الساااابقة، حياااث اعتااار أس السياساااات الت ارياااة  Krugmanتراجاااد  1993ي سااانة  .د 
اادوؤ الااي  تااا أنااه   دكاا  تهاانياها  حااح أفاااح يااة،  تهااب  سااول ذات أإيااة  انو  تار ااها ابوانااب نتي ااة ا

دياااد  للحكومااة بااادعن فتااوع يااناعا ا؛ اايو ات اتي انيااة قااد   تساات   :1التاليااة عااد  القاادري الاعالااة علاا  
هار وماد اتعلوماات التاهايلية حاول نتي ة عد  امتاي  القطاعات ذات اسولوية كومة اسؤوات الاارورية  ا

اع قطاعاات أقاح تنافساية أو أس ارعاناات  ارنعاا ث قد   تكوس السياسة فعالة سواء ما  حياوق؛ بنية الس
د  مهاح ماعات  ي دك  لتكااليا رعاداؤ السياساات ط معينة عل  حساب رفااية ا تتد.  تا اتتنوحة 

اض م  فامض اتستهلك.  أس تكوس  ب ي بار افة را أس ارتااع اسسعار دك  أس 

افسية حسب نظر الثاني الفرع  ية اإدارة الحديثة : محددات الت
دكاا  للهاادفة أس تكاااوس سااببا ي  ااا  الهاااناعات والسياسااات، فالعدياااد ماا  ات ايااا م جنيهاااا ماا  اسحاااداث 
كوماااات وات سساااات مااااح ا تجاعاااات والااااورات التكنولوجياااة، الهااادمات  كااان ا ااار  عااا  رقاباااة و العااااوامية الاااي 

لااا اسسااواق. وماااح اااذا اسحااداث دكاا  أس تساات  ب عاااؤي ترتيااب واس مااات ا قتهاااؤية اتااجدااة والتطااورات ي دت
اترا اا  التنافسااية للت سسااات باان البلااداس. غاا  أنااه ي الواقااد، ف هااا   تعتاار سااول عوامااح  انويااة تاادعن التنافسااية. الااي 

ات  لياة و ادؤات را يانان رميساين إاا:  ادؤ  Porterياناهاغالبا ما تعتتد عل  فتوعة م  العوامح ا،دؤي هاا 
 ج مية.
 : المحددات الكليةأوا

تان فتوعة م  العوامح الي دك  أس ت  ر باكح غ  مبا ر علا  رنتاجياة ات سساات والهاناعات وبالتاا   
كومااة ؤورا رميساايا ي رؤاري اااذا العوامااح باااكح يا ح ت   اااا ارتاااي. واااا  عااعلاا  قاادر ا التنافسااية، حيااث تلعااب ا

 :2تنقسن رابدوراا 

                                           
 راجد: 1

-Milan VUJISIC, Op.cit, PP.7-9 ; 
-Quels sont les fondements du commerce international, Op.cit, PP.13-14 ; 
-Steven COISSARD, L’économie international selon Paul Krugman,PP.6-7,http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%2042.pdf, 
(31/03/2014 – 16 :15). 

 راجد: 2
-Michael E. PORTER and Klaus SCHWAB, The global competitiveness report 2008/2009, Op.cit, PP46-47; 
-Michael PORTER …et al, The determinants of national competitiveness, (Neber working paper series 18249, National bureau of economic 
research, Cambridge, July 2012), PP.8-9, http://www.nber.org/papers/w18249.pdf, (09/03/2014 – 21 :02).  
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يعتر اذا ابانب  ح نقا ات مكااة حول  بيعاة أ ار  اح ما  السياساتن اتالياة : السياسة ااقتصادية الكلية .1
والنقدية عل  رنتاجية ات سسات وبالتا  مدل فعاليتهاا ي التا    علا  تنافسايتها علا  اتادل الطوياح. ورغان أس 

قياااق أإيتهاااا وا اااحة فيتاااا يتعلاااق معاباااة تقلباااات الااا دوري ا قتهااااؤية قهااا ي اتااادل، غااا  أس ارتبا هاااا مااادل 
مساااااتويات عالياااااة مااااا  ارنتاجياااااة   يااااا ال مو اااااوع جااااادل ونقاااااا . فبالنسااااابة للسياساااااة اتالياااااة ير ااااا  البااااااحاوس 

 وا قتهاؤيوس عل  النقا  التالية:

كومياة نسابة را النااتج ا،لاا  ارماا  تاياة ي الادول اتتقدماة أمار  بيعا ، ذلااك أس  .أ  يعتار ارتاااع الناقاات ا
 تية وأنظتة أم  اجتتاعية يت ايد مد ت ايد ا  ؤاار والتقد  رما ؛ ب الطلب عل  اترافق العامة م  

اتتااات  تسااتويات الااارامب اتارو ااة يعتاار  تقااج  بعااض الدراسااات والكتابااات أس ا اان ارمااا  للحكومااة .ب 
كومااة، والااي علاا  أساسااها تتحاادؤ ماادل فعاليتهااا وت   اااا علاا  الناااا   أقااح أإيااة ماا  الطريقااة الااي تناااق  ااا ا

 الاريبة؛ا قتهاؤك، و ذلك الطريقة الي تتن  ا ايكلة 

كاوم  العالياة أو  اذلك التتوياح باالع .ج     اتاار  ما  العواماح الاي دكا  أس تااوا يتوقد أس تكوس أعباء الدي  ا
قيق مستويات أعل  م  ارنتاجية.  قرارات ا ستاتارات را يقلح م  رمكانية 

 .اتالياااة علااا  رنتاجياااة ات سساااات يظاااح  اااعيااأس تااا    السياساااة  ذلاااك فعلااا  العتاااو ، تقاااج  الدراسااااتماااد 
تادل البعياد، رذ أس معاد ت التااخن العالياة وعاد  اساتقرار بالنسبة للسياساة النقدياة فايتك  أس يكاوس هاا آ اارا علا  ا

اسسعار لاجات  ويلة، يتسبب ي تاويه قرارات ا ستاتار باكح ي  ر سلبا عل  ارنتاجية. غ  أناه ما  جاناب آتار 
س لااي  اناااي اتااااق مطلااق حااول حقيقااة تاا    معااد ت التاااخن اتعتدلااة علاا   ااو ارنتاجيااة ي اتاادل الطويااح. مااد أ

اجة را السياسة النقدية لدعن اتستويات اتتدنية م  التاخن.  اناي رماعا حول ا
ففففى التحتيففففة ااجتماعيففففة والمؤسسففففات السياسففففية .2 ظاااا  بااتتااااا  العديااااد ماااا  : الب أياااابحت اااااذا العوامااااح 

 أبعاؤ:التحليات اس اؤدية وتستقطب انتباا العديد م  السياسات منذ أ ار م  عقدي . وا  تتات   ا ة 

التعلاااين اسساسااا ، الرعاياااة الهاااحية والبيدياااة النظيااااة، فوجاااوؤ ااااذا  ة  اااا مااا القااادرات ارنساااانية اسساسااايتاااان  .أ 
  سيد مستويات عالية م  ارنتاجية؛وير   جهوؤان لتالعناير ياعح اندما  اسفراؤ ي الناا  ا قتهاؤك، 

ه  ت  ر علا  مااتوس ومهاداقية اسحكاا  والتنظيتاات  بيعة ات سسات السياسية الي تعتر ذات أإية  ب ي، ف .ب 
 الي تابط ار ار العا  لاقتهاؤ؛

قاااوق سااالطة القاااانوس  دكااا  أس ياااتن فقاااداس .ج  بسااابب غيااااب حقاااوق اتلكياااة الاااي تااادل علااا  القااادري علااا  ماياااة ا
ااار  كوماااة، الهاااراعات السياساااية وا وب اسالياااة الاااارعية مااا  اتهااااح الارؤياااة والعاماااة، تااا    الاسااااؤ،  اااعا ا
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اد ما  سالطة القاانوس راا يسات  بالتقلياح ما   بار افة را ارتااع معد ت ابردة. فه   لها عوامح دك  أس 
قيااق مسااتويات عاليااة ماا  ارنتاجيااة نتي ااة الاو اا  الااي  ااواف  رنااااء اسااتاتارات قاااؤري علاا   دكاا  أس تعاان ا

  يط اسعتال وبالتا  فتح الناا  ا قتهاؤك.

 : المحددات الجلئيةنياثا
 ا   دؤات ت  ر مبا ري عل  رنتاجية ات سسات وبالتا  تنافسيتها. ودك  تهنياها را:

تقاو  بتحسان  بالتاا  تنافسايتها أس تا ؤاؤ عنادمادكا  رنتاجياة ات سساات و : ستراتيجيات المؤسسفاتإتطور  .1
و ارنتاجيااة عناادما تاااد  تااا دكاا  أس تنتاا  .أفاااح اتتارسااات العاتيااة الااتحكن يالاعاليااة العتليااة سناااطتها و 

قياااق وساااامح ات سساااات ر ساااجاتي يات متتيااا ي تنطاااوك علااا  رنتاااا  سااالد وتقااادم تااادمات فريااادي بار اااافة را 
 .1رنتا  مت دؤي

 يط اسعتال الاذك ترتبط تنافسية ات سسة/الهناعة وبالتا  البلد ارتبا ا و يقا بنوعية : نوعية محي  اأعمال .2
تناط فيه.  تا أس رنتاجية اتتارسات وا سجاتي يات اتتبناي تعتتد عل  التحسينات ي  يط اسعتاال اب ما  

وفقااا تااا  1990ساانة اتياا ي التنافسااية لأماان   اات  م لاااه: Porterالااذك يااان أربعااة جوانااب رميسااية، ياااغها 
داتح ومتكامااح اتعااري عاا  مكونااات  اايط اسعتااال اب ماا  والااي تاااا اتاسااة التنافسااية  وااا  تعاار عاا  نظااا  متاا

 :2ي االها بناء تنافسية يناعة معينة. وتتتاحدك  ب

تعتر عوامح ارنتا  م  أبار  العنايار الاي اساتحوذت علا  ااتتاا  البااحان  شروط العوامل لعوامل اإنتاج : 1.2
لياح أإياة ؤورااا ي بنااء اتيا ي التنافساية. ورغان أهاا تعتار ما  ابواناب الرميساية  ات  نظاا  اتاساة ر   ي فال 

تلااا عاا  التحلاايا ت السااابقة. فقااد أس  بيعااة تقساايتها و ااكح ت   اااا علاا  تنافسااية ات سسااات والهااناعات 
 .4-1يو   الاكح تا  Porterيناها 

 

                                           
  .P.48Op.cit, The global competitiveness report 2008/2009PORTER and Klaus SCHWAB, Michael E ,راجد:    1
افسفففففففففية ففففففففففي الفكفففففففففر ااقتصفففففففففادع اترياااااااااد الاااااااااو ي للتنافساااااااااية، -راجاااااااااد:  2 ، متاااااااااوفر علااااااااا  الااااااااارابط: 20-19ص. أ، ص2011، )تقاااااااااارير وؤراساااااااااات، ؤمااااااااااق، ساااااااااوريا،جويلية الت

http://www.ncosyria.com/assets/files/rep1.pdf :؛08:52، الساعة: 11/03/2014، تاريخ ا  اع 
-Michael E. PORTER and Klaus SCHWAB, The global competitiveness report 2008/2009, Op.cit, PP.47-50; 
-Michael E.PORTER , L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP.82-137 ; 
-Michael E.PORTER , The competitive advantage of nations, (Harvard business review, 1990), PP.82-89, http/kkozak.wz.cz/porter.pd, 
(09/03/2014 – 21 :17).   
-A.J SMIT, The competitive advantage of nations : Is Porter’s diamond framework a new theory that explains the international 
competitiveness of countries ?,(Southern african business review,Vol14 N°= 1 2010), PP.117-118, 
http://www.ajol.info/index.php/sabr/article/view/76358/66817, (09/03/2014 – 21 :20) ; 
-Ismail BAKAN and Inci Fatma DUGAN, Competitiveness of the industries based on the porter’s diamond model : An empirical study, 
(June 2012), PP.445-446, http://www.arpapress.com/volumes/vol11issue3/ijrras_11_3_10.pdf,  (09/03/2014 – 21 :17). 
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دة إلى العوامل : استمراراية)4-1( شكل افسية المست  الميلة الت
 أهمية الموارد                                               

 
 استمرارية            

افسية                الت
 م  رعداؤ الطالبةالمصدر:  

ديااد التنافسااية علاا  فكااري رميسااية وااا  أس اتياا ي التنافسااية  Porterير اا   ليلااه لاادور عوامااح ارنتااا  ي  ي 
وا تسااا ا، رذ أهااا   دكاا  أس تتحقااق عاا   ريااق وفااري عوامااح ارنتااا .  تااا أس اسإيااة ليساات مورو ااة ور ااا يااتن بناؤاااا 

تلاا حساب نوعياة القطااع والهاناعة، بار اافة را ذلاك فا س ا تسااب اتيا ي  النسبية لكح عاماح ما  عواماح ارنتاا  
هاااول علااا  العواماااح ور اااا يكتاا  ي  ريقاااة رؤماجهاااا  بااااكح مناااتج. وتعتااار العواماااح التنافسااية   يت ساااد ي ساااهولة ا

تاااا  را جهاااوؤ اساااتاتارية عالياااة ي الت هيااا ات والتكاااوي  بااااكح ؤامااان  اتعقااادي اتتخههاااة اااا  اس اااار نااادري  وهاااا 
غاا  اس اسااتترارية اتياا ي التنافسااية ومسااتتر. وااا  ي الوقاات ذاتااه اس ااار أإيااة ي بناااء اتياا ي التنافسااية الراماادي والدامتااة. 

ااا التكااوي ، التطااوير ا  عليهااا تتطلااب ؤيناميكيااة متواياالة تاانعك  ي اسااتترارية ا سااتاتارات الواسااعة ي ورمكانيااة ا
ههااها بااااكح دنعهااا مااا  فقااداس قيتتهاااا الااي دكااا  أس  ورعاااؤي التااادوير سااان نوعيااة اتاااوارؤ وتعتيااق ؤرجاااة  بياارو 

ااا  علا   تتآ ح مد ال م  باعاح تقاؤمهاا الاذك دكا  أس يار اه التطاور العلتا  والتكنولاوج  وبالتاا  تساد عتلياة ا
يد استترارية التنافسية اتبنياة علا  أساساها ماد ارتاااع ت ؤاؤ مد ت ايد ؤرجة تعقيداا وتت اف إية العوامح  مي  ا التنافسية.

اا  عليها م  تال استترارية ا ستاتار.  ؤرجة التخهع الي ينبي  ا
أس العوامح اسولياة تت اه  ايدا فاايدا را فقاداس أإيتهاا ي تاسا  التتيا . وحاى   porterم  جانب آتر يرل

اااا  عليهااا ب ا عتتاااؤ علاا  عليهااا فقااط. واسبعااد ماا  ذلااك، فاايتك  أحيانااا أس رذا ساااإت ي ذلااك فتاا  الهااعب ا
 تاا دكا  أس يا  ر تعتر وفري اتوارؤ أو افااو تكاليا اليد العاملة ماا دكا  أس يا ؤك را عاد  فعالياة اساتخدامها.  

وارؤ واتواوباات سلبا عل  نوعية ات سسات السياسية والسياسات ا قتهاؤية. وتافا لذلك فا س القهاور اب ما  ي اتا
ا  ا بتكار لتعويض اذا القهاور راا يسات  باالتخل  عا  اساتخدا  ااذا العواماح أو تقلياح ا عتتااؤ عليهاا  دك  أس 
تاية العواماح اسولياة غا  اتتخههاة وااو ماا يقاوؤ ات سساات والهاناعات را أس تهاب  أ اار حدا اة ويعا   أمكانياة 

للعواماح ااح ؤرجة التخهع العالياة والتتارس وا ستترارية لوقت أ ول. واكذا فب تطوير م ايا تنافسية تتسن بالتعقيد
اا  عل  تنافسية ات سسة.  اتوجوؤي دك  ا

 

 عوامل معقدة غير مت صصة

 ةعوامل معقدة مت صص

 عومل أولية غير مت صصة

 أولية مت صصةعومل 
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ادمات ا،ادؤ الاااي لتنافساية بلاد ماا  شروط الطلب:   2.2 تاكح تهامع الطلب ا،ل  )الداتل أ عل  السالد وا
بتو ي  الطريقة الي دك  للت سساات أس تاججن  اا وتلاي  ية تست طبيعة ا حتياجات ا،لف ي يناعة معينة.

هااااامع الطلااااب ا،لاااا  مقارناااااة  احتياجااااات اتسااااتهلكن ا،لياااان. رذ أس الاهاااان الهااااحي ، اس ااااار واسساااارع 
باتنافسااااان اآتاااااري  دكااااا  أس يسااااااان ي ا تسااااااب اتيااااا ي التنافساااااية. ويرتكااااا  ذلاااااك أساساااااا علااااا  اساااااتهدا  

ماا  اتسااتهلكن ذوك الساالو ات اتتتا لااة، أك عاا   ريااق ا سااتاتار لتلبيااة احتياجااات أجاا اء  فتوعااات  اادؤي
ح ان أ ار. وت ياد عتلياة  معينة م  الساوق الاي دكا  أس تسات  بتحقياق اقتهااؤيات ح ان  لتاا  انات ذات

تنافسااااية ي  مكانيااااة التتياااا  ي اسساااواق ا،ليااااة الاااي تعتاااار اسر اااية لت ساااارباااااكح ملحاااو  ومهاااان مااا  الت  ماااة 
ارجياااة. حياااث أس الت رباااة اتكتسااابة علااا  اتساااتول ا،لااا   ااات  أ  قساااا ات سسااات والهاااناعات ي اسساااواق ا

ة معيناة ما  ال باام  دكا  أس  وتادمات ذات مساتول عاال، دؤي بااح رنتاا  سالد  م تهاوراا تهيهاا لاار
اترا اا  اتكتساابة ي أجاا اء معينااة تعتاار اس ااار تكااوس جااد  اارورية وماياادي للولااو  را اسسااواق الدوليااة.  تااا أس 

قابلية للدفاع عنها باكح ؤامن، تاية رذا ماا اتسان اا  ء اتساتهلكوس بدرجاة عالياة ما  التطلاب والتعقياد سس 
ااادمات الاااي  قياااق مساااتويات أعلااا  مااا  النوعياااة والتناااوع للسااالد وا ذلاااك تعاااح ات سساااات تساااع  ؤامتاااا را 

سااريد للتنت ااات اتوجااوؤي من تواياااات أفاااح وتقنيااات أحاادث دكاا  ماا  التحساان الينت وهااا. فالطلااب الاادا
ذوك احتياجااااات معقااااادي يساااااان ي تلااااق اتيااااا ي را  اااااذ  جدياااادي. أك أس وجاااااوؤ  بااااام  متطلباااان  والويااااول

 امن. فهو يارك ات ايا اسولية م  تال ررساء سلوي ا بتكار اتستقر والدالتنافسية م  جهة، وم  جهة أترل 

اارجين تنبااد ماا  القاارب  علا  مسااتول السااوق ا،لا ، قتلااك ات سسااات ا،ليااة أفاالية مقارنااة مااد منافساايها ا
ماا  اتسااتهلكن، التكيااا مااد التاااريعات بار ااافة را ا نتتاااء را نااا  الاقافااة. فاا ذا  اناات اناااي قاعاادي  باا ي ماا  

هاذا ل را الساوق دكا  أس تكاوس  ر اا قوياا لاساتاتار بالنسابة ال بام  ا،لين فذلك يدل عل  أس القدري علا  الادتو 
اارج  الاذك عااؤي ماا  ات سسات تاية وأس توقعات الطلب ا،ل  وتطوراته تعتر أسهح مقارناة ماد توقعاات الطلاب ا

الة عد  الت  د.  يرتبط 

رمكانيااااات لتحقيااااق  ويساااااان ا اااان الواسااااد للسااااوق ي بناااااء م ايااااا تنافسااااية  اااات  الهااااناعات الااااي قتلااااك
اقتهاااؤيات ح اان جواريااة علاا  مسااتول ارنتااا  أو تلااك الااي تسااتطيد ر اااق باارامج  باا ي للبحااث والتطااوير، تقاادم 
قيق مكاسب ي ارنتاجية. واكاذا فاا   اح ااذا الظارو  يعتار وجاوؤ  لاب  لا  مهان  تطورات تكنولوجية رامدي، 

ظة اتتيار ار هار.  آمنا ي 
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حيااث   س معاادل ا سااتاتار ي يااناعة معينااة يارتبط ارتبا ااا و يقااا بساارعة  ااو السااوق ا،لاا ، ما  جانااب آتاار فاا
 لتا ارتاعت وت ي  و الطلب ا،لا ،  لتاا حاث ذلاك علا  تباي تكنولوجياا جديادي بااكح مبكار وبنااء مهااند ذات 

ي ا سااااتاتار ي اتنت ااااات، . أك أس ؤيناميكيااااة  ااااو السااااوق ا،لاااا  سعااااح ات سسااااات أ ااااار اقتناعااااا بااااارور أعلاااا أؤاء 
الت هياا ات والطاارق ابدياادي. وعلاا  العكاا  ماا  ذلااك فاا س بلااو  السااوق ا،لاا  مرحلااة التااابد اتبكاار أو اتااااج  دنااد 
ساان أؤاء  ااايض اسسااعار، تقاادم  اااذ  جدياادي،  ااد ماا  سااعيها را  ات سسااات ماا  ا بتكااار والتقااد  اتتواياالن. و

بت ديد سهي ا ن القدداة. غا  أس تاابد الساوق ا،لا  يعتاح علا  تكاياا رقناع ال ام  اتنت ات والبحث ع  وسامح 
اتنافسة ا،لية، رذ أنه يلي  ات سسات اس ار  عاا ويا ؤك غالباا را  هاور فتوعاة منافسان  ليان أقاح عادؤا ولكا  

ارجياة. تاياة  تاا أناه غالباا ماا ياا د الهاناعة الو نياة علا  باذل جهاوؤ قوياأ ار ابتكارا.   ة للوياول را اسساواق ا
ااارجيوس غاا  قاااؤري  علاا  تلبيااة  لبااا ن ا،ليااة باااكح  ااا  سااواء بساابب غياااب ارمكانيااات أو  رذا  اااس اتنافسااوس ا

اف  عل   واا واستخدا   افة  اقتها ارنتاجية.  بسبب نقع اتنافسة ا،لية. حى 
أس ياا  ر رتابااا علاا  تنافسااية ات سسااات والهااناعات ا،ليااة لبلااد  دكاا  للطلااب ا،لاا  ،ر ااافة را  ااح مااا ساابق

اار  الاي اا  باسسااس ما.  وياح ا حتياجاات ااو ا وينعك  ذلك م  تال قدرته عل  تدويح ارنتا  ا،ل  و اذا 
اث اتنت ان  اار  ووفاامهن للتنت اات الو نياة دكا  أس  ا،ليان علا  التاو   تعتر  لية. فحر ة ال بام  ا،لين ااو ا

اارج ، وااو ماا يادل علا  أس  ايا  الهااؤرات وبالتاا  تاا يد الطلاب ا اار ،  تاا دكا  أس يسااان ي  السريد ي ا
 ا حتياجات واسذواق ا،لية قابلة للت    عل  ال بام  اسجانب.

اعات:إسففتراتيجية 3.2 افسففة الصفف يففة وم علاا  أس أااادا ، اسااجاتي يات و اارق رنااااء، تنظااين  Porterي  ااد  ، ب
تلااا ماا  بلاد را آتاار، رذ   توجااد  أو  ريقااة تسااي ية أو تنظيتياة معياريااة دكاا   رساجاتي يةورؤاري ات سساات 

ف ساالوب رارسااة اسناااطة ا قتهاااؤية ياارتبط تعتيتهااا علاا   افااة ات سسااات والهااناعات علاا  اتسااتول العات .
اية للاقافة الو نية ي  اح بلاد مااح: عااؤات الو نية.واس ر  با،يطا ا جواريا ارتب  تا أنه يعك  ابوانب ا

ا تهااااال باااان اسفااااراؤ،  ااااوذ  التسلسااااح اهرماااا ، أ ااااا  ساااالو ات اسفااااراؤ وابتاعااااات، اتوقااااا ماااا  الساااالطة، 
ت نابعاااة مااا  اسنظتاااة اتتارساااات اتهنياااة،  ااارق التااادريب والعاقاااة ماااد ال باااام . واااا   لهاااا سااالو ات ورارساااا

ااادؤ  التعليتيااة، التااااريخ ا جتتااااع  والاااديي، الج يبااة اسسااارية بار اااافة را العدياااد ماا  العواماااح الاااي دكااا  أس 
التنااوع الااو ي باان البلااداس وبالتااا  دكاا  ماا  تاهااا أس تهااند ات ايااا التنافسااية بااااح ا نساا ا  وا لتقاااء باان 

 التنظيتية اتاالة ي بلد ما مد مهاؤر اتي ي التنافسية ي يناعة معينة.اتتارسات التسي ية واس ا  

 هااا ب Porterوياا  ر ا،اايط الااو ي ماا  جانااب آتاار علاا   ااط اتنافسااة ا،ليااة ي اقتهاااؤ معاان، والااي عرفهااا 
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بتكاار والتحسا  وسرااا فوجاوؤ منافساة  لياة قوياة تادفد ات سساات ااو ا  لبناء اتيا ي التنافساية. العامح اس ار حستا
ادمات بار اافة را تلاق منت اات و ارق ياند جديادي.  تاا أس  سان نوعياة اتنت اات وا ايض التكااليا،  عل  
التتر ا  ابيااراي والتتوقاد  اات  مناا ق معينااة يسات  بتكايااا اتنافسااة وتقويتهاا أ ااار فا  ار، واااو ماا ياا ؤك را تلااق 

يكية. ذلك أس اتنافسة ا،لية القوية تليا  تلقامياا ات اياا النا ادة عا  افاااو تكااليا م ايا تنافسية أفاح تتتي  بالدينام
هول عل  عوامح ارنتاا . باح رهاا تاايط علا  ات سساات للتحاري أبعاد ما  ذلاك، وبالتاا  جاي م اياا أ اار تقادما  ا

 واستدامة.

يوياااة مااا  أجاااح   يااااؤي ارنتاجياااة اتطلوباااة للتنااااف  ؤولياااا أك وتقاااوؤ اتنافساااة ا،لياااة ات سساااات را التساااابق 
قااق اقتهاااؤيات ح اان رااا يساات  هااا بتحقيااق  توجههااا لبلااو  اسسااواق الدوليااة، وباااكح تاااص ي الهااناعات الااي 

ية أعل .  فعالية أ ر ور
اعات الداعمفففة وذات الصفففلة: 4.2 فكاااري أساساااية اااا  فكاااري أقطااااب التنافساااية أو ماااا يعااار   Porterقاااد   الصففف

قيد الهناعية م  تال اعتباراا  دؤا مناها ومستقا للتي ي التنافساية الو نياة. حياث ينظار رليهاا  ا ان بالعنا
  ت  نظرية اتاسة. Porterرسهامات 

يعاار  العنقااوؤ الهااناع  علاا  أنااه ستااد ماا  الااار ات اترتبطااة ؤاتليااا ستااد بينهااا عوامااح ماااج ة  اسااتخدا  
القنااوات التسااويقية ذا ااا أو ا سااتااؤي ماا  يااد عاملااة ماااج ة.  تااا دكاا  أس يااان  تكنولوجيااا متاااا ة أو ا  ااجاي ي

العنقوؤ ابامعات، اتعااد التعليتية، م سسات التادريب، ات سساات اتالياة. واا  م سساات دكا  أس تادعن الهاناعة 
ما  الهاناعات الداعتاة وذات الرميسية وتع   م  قدر ا التنافسية. وباكح عاا  دكا  القاول أس العنقاوؤ ياان فتوعاة 

د  الهناعة الرميسية  ديد تنافسيتها م  تاال مناا ق القاوي والاارص الاي دكا  أس الهلة الي دك  أس  وتساان ي 
قنحهااا هااا. وتعاار  الهااناعات ذات الهاالة ب هااا يااناعات قااارس أناااطتها ماااا ة أو مكتلااة لأناااطة الااي قارسااها 

لهاناعة الكيتيامياة وياناعة حار الطابعاات. أماا الهاناعات الداعتاة اا  تلاك الهاناعات الاي الهناعة الرميسية ماح: ا
قوس الهناعة الرميسية باتواؤ اسولية، مكونات وعوامح ارنتاا .وترتبط الهاناعات الداعتاة وذات الهالة بااكح مبا ار 

عة ؤاعتاة تارتبط ي آس واحاد بالهاناعة وغ  مبا ار ماد العدياد ما  القطاعاات اتختلااة مااا: ياناعة اسلبااس اا  يانا
 الهيد نية و ذلك الهناعة اليذامية.

أس ستااد الهااناعات وفااق عناقيااد تااان يااناعات  ليااة ؤاعتااة وذات ياالة ياااج  أس تتتياا   Porterويعتقااد 
 بتنافسية عالية عل  اتستول الدو ، قد دن  م ايا  ب ي للهناعة الرميسية  تا يل :
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هاااح  .أ  الهاااناعة الرميساااية علااا  مااادتات رنتاااا  ذات تكلااااة منخاااااة بطريقاااة فعالاااة، ساااريعة، مبكاااري دكااا  أس 
 وأحيانا تاايلية؛

وذات الهااالة القااادري علااا  ا بتكاااار والتقاااد ، واااا  ميااا ي تنباااد مااا  عاقاااات دكااا  أس قااان  الهاااناعات الداعتاااة  .ب 
هن مااا  ا ساااتااؤي مااا  قهااار العتاااح الو يقاااة باااااح قااارب اتتاااونن واتساااتخدمن مااا  بعااااهن الااابعض راااا دكااان

تطو  ا تهال، سرعة واستترارية تدفق اتعلومات، استترار تباؤل اسفكار وبالتا  جعح ا بتكار أ ار سارعة 
 وسهلة ا ست ابة لتي ات واسااات السوق أعل  وأ ار مرونة؛

لرميساااااية فااااا س  اااااوس بار اااااافة را فعالياااااة تكااااااليا مااااادتات ارنتاااااا  الاااااي دكااااا  أس تساااااتايد منهاااااا الهاااااناعة ا .ج 
هاااول علااا  مااادتات  الهاااناعات اتتوناااة ذات تنافساااية علااا  اتساااتول الااادو  دكااا  أس ي ياااد مااا  أمكانياااة ا

 مت دؤي ومهارات جديدي.

را رنتااا  أجاا اء  اادؤي، متخههااة ومبتكااري ماا  ماادتات ارنتااا  ياادفد الهااناعة فاساااا الهااناعات الداعتااة 
  عل  اتستوين ا،لا  والادو . وبالتاا  فا س الت تاد وفاق عناقياد ياناعية أياب  او التاوق والتتيالرميسية ويساعداا 

وياااح  ارجيااة الاااي دكاا  أس قنحهاااا ماا  تعلااان، ابتكااار،  ا،اادؤ الرميساا  للتيااا ي التنافسااية باااااح اقتهاااؤيات ا ااان ا
ية أ اااار عتقااااا تاااان عار اااان اتعرفاااة و يااااؤي ارنتاجيااااة. تاياااة ي الاااادول اتتقدماااة الاااي تتااااات  عااااؤي عناقيااااد ياااناع

تياة متخههاة ناا ت باااح   كونات، آ ت وتدمات تتهاتدتات، م  لها بدرجاة عالياة ما  التخهاع، وبا  
هاااع التااادريب، التعلاااين،  اساااتاتارات تاياااة وعاماااة. بار اااافة را تناااام  ؤور ات سساااات الاااي تر ااا  علااا  تعتياااق 

ناقياد النا ادة ي البلاداس النامياة عتوماا تاتقار را الهاناعات الداعتاة اتعلومات، البحث والدعن التقي. ي حن أس الع
التدريبياااة والبحاياااة وذات الهااالة سهاااا تعتتاااد علااا  مكوناااات، آ ت وتكنولوجياااا مساااتورؤي،  تاااا أس الااارامج التعليتياااة، 

 تتسن بعد  الاعالية.
تلاااا حساااب يااااار را أس  بيعاااة ا،ااادؤات اتااا  ري علااا  ياااناعة معيناااة أو علااا  فتاااوع ا لهاااناعات عتوماااا 

 بيعااة الهاااناعة ي حاااد ذا اااا. فالعواماااح ات ؤياااة را الن اااا  والتتياا  ي ياااناعة ماااا قاااد   تكاااوس ذا اااا بالنسااابة لهاااناعة 
ع يناعات بعينها. فوفري عوامح ارنتا  مااا وبالتاا  افاااو  أترل. واذا يدل عل  أس بعض ا،دؤات دك  أس 

اااع فقاااط ال وم  جاناااب آتااار فااا س بعاااض هاااناعات اسولياااة ذات ارنتاااا  اتااانحط ومتدنياااة التكنولوجياااا.تكالياهاااا قاااد 
ا،دؤات دك  أس ي  ر رتاباا علا  عدياد  با  ما  الهاناعات مااح: تاوفر القادرات ارنساانية اسساساية و اتاس سالطة 

 لناا  الهناعات.القانوس وغ اا م  العوامح الي دك  أس ق  ا،يط العا  
 



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 41 - 

 

 ايد ؤرجة تعقيد وتطور الهناعة يهب  م  الناؤر بناء اتي ي التنافسية با عتتاؤ عل  عامح واحاد، ذلاك ومد ت
أس اس اار ارتاااي لعامااح مااا غالبااا مااا يقااجس بو ااعية العوامااح استاارل. وبالنساابة هااذا الهااناعات فاا س قاادر ا التنافسااية 

اب  بااام  متطلباان أو نقااع اتااورؤي  اس ااااء أو ا فتقااار وا بتكااار أساسااا، لكاا  عنااد غيااتعتتااد علاا  وتاا ي التحااديث 
را بعض ابوانب ارتابية استرل فا س التساابق ااو ا بتكاار بان ات سساات ساو  يجاجاد. معا  ذلاك أس التاداتح 
باان دتلااا ا،اادؤات ياا ؤك را تلااق أفكااار جدياادي،  ااااءات جدياادي وفاااعلن جاادؤ ي ا،اايط التنافساا  و ااح اااذا 

 ديدات تعك  التحاي  او ا بتكار. وبالتا  ف س فتوع العوامح ا،ادؤي لتنافساية ات سساات والهاناعات اا  ي الت
فتااا وجاوؤ منافساة  لياة عالياة دكا  أس تا  ر علا   اليالب تعتر نظاما متكاما يعك  ا عتتاؤ اتتباؤل بن عنايارا

ااا  علاا   هااور يااناع ات ؤاعتااة وذات ياالة متخههااة وا سااتاتار ي عوامااح ارنتااا  بقيااة عناياار اتاسااة، رذ أهااا 
هها تاية رذا ما قر   اتتنافسوس ي منطقة جيرافية واحادي وي الوقات ذاتاه دكا  للتنافساة ا،لياة  اتعقدي واس ار 

ويراااا باااكح النااايطة أس ترقاا  وترفااد الطلااب ا،لاا ، سس ال بااام  سااو  يتوقعااوس ؤامتااا أفاااح اتنت ااات الااي دكاا  تط
ر يااة العوامااح استاارل، فااالظهور اتبكاار تنااتج مااا ي السااوق  أساارع. وبااالتوا ك مااد ذلااك دكاا  أس تتاا  ر اتنافسااة ا،ليااة 
ياادفد را باارو  م سسااات مسااتاتري جدياادي، ووجااوؤ آليااات منت ااة لعوامااح رنتااا  متخههااة أو وفااري عوامااح رنتااا  أوليااة 

 يست   ذلك بظهور مستاتري  جدؤ.
ا، فيتك  لهناعات و نية أس تكتسب قدر ا التنافسية با ستناؤ را عامح معان بااكح مبادم ، غا  وعتوم

أس الااادفاع اتساااتتر عنهاااا ؤوس ياااعوبات ومااااا ح يتطلاااب توسااايد أسااا  التنافساااية را عواماااح أتااارل. وعااااؤي ماااا ياااتن 
العاتياااة تسااات  باااالج ي  علااا   اتي يةارساااج تعاااويض القهاااور ي  ااادؤ معااان عناااد بلاااو  مر ااا  الريااااؤي العاتياااة، حياااث أس 

م ايااا يااتن جنيهااا ماا  بلااد آتاار،  اار  امااتاي القاادري علاا  التوايااح اسفاااح واسسااهح مااد اتااورؤي  ي اااذا ا تساااب 
البلداس، الاهن ابيد والتقدير ا،كن  حتياجات  بامنها وامتاي اآليات ا،لية الي قكنها م  تلق العواماح والتنااف  

يااوك ؤ اتااح أسااواقها. وباااكح عااا  رس الن ااا  اتتوايااح ي اسسااواق الدوليااة يكتاا  ي امااتاي القاادري علاا  الرقابااة ا
                                           بتيد اسناطة الي يتن تدويلها. ارسجاتي ية

افسيةمحددات ال: المطلب الثاني  التجريبية والفاعلون في اكتساب واستمرارية الت
حساااب مساااتول  تقاااو  العدياااد مااا  اهيداااات الدولياااة وارقليتياااة والو نياااة ب عاااداؤ تقاااارير سااانوية تهااانا الااادول

ااادؤ التنافساااية الدولياااة لأمااان ،التنافساااية . مااا  وذلاااك با ساااتناؤ را عااادؤ مااا  العواماااح والااادعامن الاااي دكااا  أس تباااي و
ا،اادؤات، فاا س تاعيااح اااذا ا،اادؤات وماا  م بناااء  جاناب آتاار، ومهتااا اتتلااا الاارؤل النظريااة والنتااامج الت ريبيااة حاول

 التنافسية وت من استتراريتها، يتطلب عتا وجهوؤا متوايلة م   ر  عدؤ م  الااعلن.  
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افسيةالفرع اأول  : المحددات التجريبية للت
لياااح العاقاااة بااان دتلاااا العواماااح ومساااتول التنافساااية عااا   رياااق  لياااح عاقاااة ترتكااا  التقاااارير اتقدماااة علااا  

 دك  عرو أان اهيدات الي ينات  دؤات التنافسية فيتا يل .ا ادار واعتتاؤ أسلوب اتقارنة. 
مية اإداريةأوا  : المعهد الدولي للت

يهدر اتعهد الدو  للتنتية ارؤارية الكتاب السنوك حول التنافسية الدولية لعدؤ م  البلاداس. وااو ير ا  علا  
أك أناه يادرس ليح قدري البلداس عل  تاوف  ا،ايط اتامان الاذك دكا  ما  تالاه للت سساات أس تتنااف  فيتاا بينهاا. 

ديادا ؤوس ار ااري را التنافساية  تهانياها  ا قتهااؤية الاي تادل علا  أؤاء ات سساات ي البلاد. وقاد متنافسية ا،ايط 
 :1ا  فتوعة عدؤا م  ا،دؤات الارعيةرا أربد فتوعات أساسية تان  ح 

يعكاا  اسؤاء ا قتهاااؤك للبلااداس جانبااا مهتااا ماا  جوانااب التنافسااية، واااو يتاا  ر بالعديااد : اأداء ااقتصففادع .1
اف  ا،لاا  للت سسااات، مسااتول اسسااعار، قااول السااوق، ارتااااع حهااة البلااد ي ماا  العوامااح، رذ أس تعتيااق التناا

ارجيااة وح اان ا سااتاتارات الدوليااة  لهااا عوامااح تساات   الت اااري الدوليااة، ا ناتااا  علاا  اسناااطة ا قتهاااؤية ا
سن اسؤاء ا قتهاؤك.  با  ؤاار والرتاء ا قتهاؤين وبالتا  

كومااات ي ررساااء الااارو  الااارورية للتنافسااة بااان تعكاا   بي :الفاعليففة الحكوميففة .2 عااة الاادور الااذك تلعبااه ا
ساااان جااااوؤي  الااااار ات بتااااوف  البيدااااة ا قتهاااااؤية وا جتتاعيااااة الااااااافة، مرونااااة بااااي السياسااااات ا قتهاااااؤية و

 التعلين.

ؤعااان  ااء اااا  يعتااار تع يااا  تنافساااية البلااد انعكاساااا لتع يااا  تنافساااية ات سسااة عااا   رياااق: كفففاءة قطفففاع اأعمفففال .3
ي ا قتهاااااؤ العااااات ، تااااوفر اليااااد العاملااااة اتااااااري،  ا ناااادما بتطااااوير القطاااااع اتااااا ، تع ياااا  رو  اتباااااؤري، تقويااااة 

 سلو يات القول العاملة، رفد ارنتاجية والقابلية للتكيا مد التي ات ي بيدة اتنافسة.

ية التحتية .4 والتطاوير، تلاق اتعاار  ابديادي، اساتخدا  التكنولوجياات يساان ا ستاتار العات  ي البحاث : الب
اتتطوري ي ؤعان  اااءي النااا  ا قتهااؤك ونقاح التنتياة ا قتهااؤية را مساتويات أرقا .  تاا يسااعد اتساتول 
تيااة متقدمااة تقااوك بيدااة اسعتااال وتاعلهااا وبالتااا  ت يااد ماا   التعليتاا ، الهااح  والبيداا  اترتاااد ي سساايد بنيااة 

 بية البلد وتنافسيته.جاذ

 

                                           
افسية العربية اتعهد العري للتخطيط،  1  22، ص.مرجع سبق ذكر، 3200تقرير الت
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تدى ااقتصادع العالمي ثانيا:  الم
ؤعااااامن فتوعااااة تياااات  12را يهاااانا اتنتاااادل ا قتهاااااؤك العااااات   اااادؤات ارنتاجيااااة وبالتااااا  التنافسااااية 

فتوعاااات رميساااية   ااااث وقاااد م معهاااا  ااات   Porterالتنافساااية واااا  ي الواقاااد تساااتند را ا،ااادؤات الاااي و اااعها 
 :1ا 

ااااا  عواماااح أوليااااة ينبياااا  توفرااااا ي  ااااح بلااااد لتكاااوس القاعاااادي اتبدميااااة مااا  أجااااح بناااااء : أساسففففيةلبفففات االمتط .1
التنافسية، وتتات  أربد ؤعاامن اا : ات سساات، البا  التحتياة، ا ساتقرار ا قتهااؤك الكلا  والهاحة والتعلاين 

 اسساس . وي اذا ار ار ينبي  الج ي  عل  توف :

اتلكياااة واتلكياااة الاكرياااة و ارباااة الاسااااؤ بار اااافة را  اااتاس اساااتقالية القاااااء، فعالياااة قاااوانن ماياااة حقاااوق  .أ 
قيق اسم  و ذلك  تاس السلو ات استاقية للار ات؛ كومة،   ا

  تاس نوعية الب  التحتية م   رقات، سكك حديدية، موان ، مطارات، تطو  اهواتا، الكهرباء؛ .ب 

  قتهاؤية الكلية؛التحكن ابديد ي ات  رات ا .ج 

اسساسااا  و اااذلك مااادل القااادري علااا  سناااب بعاااض اسماااراو اتتيتاااة مااااح:  اااتاس مساااتويات جيااادي مااا  التعلاااين  .د 
 اتاريا، السح، وفيات اس اال، السيدا وبالتا  مدل ت   اا عل  الناا  ا قتهاؤك.

قااق  ااااءي اسااتخدا  اتااوارؤ اتتاحااة وتتتاااح ي : تعليففل الكفففاءة لدعففائم الكفففاءة  .2 تااان فتوعااة العناياار الااي 
التدريب والتعلين العا ،  ااءي أساواق السالد،  اااءي ساوق العتاح، تطاور اسساواق اتالياة واباا ياة التكنولوجياة 

 بار افة را ح ن السوق، ويتات   ح عنهر فتوعة م  ابوانب الارعية الي سسدا، وا :

اتخهااااع للتعلااااين، ماااادل اسااااتخدا  ا نجناااات ي  ارنااااااق اااان ونوعيااااة أنظتااااة التعلااااين اتنعكسااااة ي ح اااان ح .أ 
هع برافه؛  اتدارس، مستول مدارس ارؤاري وتعلين الريا يات والعلو  بار افة را ح ن التدريب ومدل 

 ااة،رذ دكاا  أس يااججن ذلااك ماا  ماادل فعاليااة  اارو  اتنافسااة ا،ليااة واسجنبيااة ونوعيااة الطلااب علاا  الساالد اتنت .ب 
، ح اان وماادل فعاليااة نظااا  الااارامب، عاادؤ ت مواجهااة ا حتكااارتااال  اافااة اتنافسااة ا،ليااة، فعاليااة سياسااا

ارجراءات وح ان الوقات اتساتيرق لانطااق ي ا ساتاتار، ح ان القياوؤ الت ارياة، قواعاد ا ساتاتار اسجناي 
 ات ال بام ؛اتبا ر بار افة را ؤرجة تطور احتياج

اا  العتاال علا  تقادم أفااح ماا لاديهن تاياة ي  اح  .ج  مرونة ساوق العتاح وفعالياة اساتخدا  اتواااب دكا  أس 

                                           
 راجد: 1

-Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, Op.cit,PP.4-9 ; 
-Michael E. PORTER and Klaus SCHWAB, The global competitiveness report 2008/2009, Op.cit, PP.39-41. 
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دياد اسجاورأ، ا عتتااؤ علا  اتتارساات  مرونة ا نتقال السريد م  ناا  اقتهاؤك را آتر، مرونة اسجور )
وماادل مسااااإة اتاارأي ي القااول العاملاااة وااا   لهااا عواماااح ارؤاريااة اتهنيااة، التقلياااح ماا  رمكانيااة ا اااري اسؤميااة 

 تسن  بالت    ارتاي عل  أؤاء العتال وبالتا  جاذبية البلد؛

تنوع قنوات التتويح والتوجياه الهاحي  هاا ااو ا ساتخدامات اتنت اة ماد رمكانياة توقاد عواماداا وتقياين دا رااا  .د 
اااص قاادري علاا  تااوف  رؤوس اسمااوال يساات  باارو  قطاااع مااا   اااء وفعااال.  تااا أس ال  سااتاتارات القطاااع ا

يعاا   تطااور النظااا  اتااا  للبلااد. ماا  جانااب آتاار  -قااروو، سااندات، أسااهن، ماااتقات مااا –أجنااي   ليااة أو
تااا  سس يكااوس  اااافا وجااديرا بالاقااة ماا  تااال يااياغة دتلااا القااوانن والتنظيتااات  فالنظااا  اتااا  سك بلااد 

 اتناسبة؛

دياااة والقاادري علاا  اسااتخدا  تكنولوجيااات ارعااا  وا تهااال يعتاار ماتاحااا أساساايا لبناااء تبااي  .ه  التكنولوجيااات ا
ساان أؤامهااا، حيااث يعتاار ا سااتاتار اسجنااي اتبا اار أحااد القنااوات اهامااة الااي  قاادري ات سسااة علاا  التناااف  و

 دك  أس تست  بنقح التكنولوجيا تاية را البلداس اسقح تطورا؛

قيق اقتهاؤيات ح ن معتري للت سسات.  .و   ر ح ن السوقن ا،ل  واسجني دك  أس ي ؤك را 

وا بتكاار واا  تهانا  ارباداعتاان فتوعاة العواماح الاي سساد قادري م سساات البلاد علا  : عوامل اابتكفار .3
 را عوامح تدل عل  مدل تطور قطاع اسعتال، وأترل تدل عل  ح ن ا بتكار وتتعلق ب:

حياث أس وجاوؤ  ابكات فعالاة يسات  مدل تطور الهناعات الداعتة، العناقياد وح ان ونوعياة اتتاونن ا،لان،  .أ 
سن مستول اسؤاء، وا  جوانب ترتبط  اذلك بطبيعاة  ات سساات الاي  رساجاتي يةبتحقيق فعالية التكاليا و

تطاااور العتلياااة ارنتاجياااة والاااتحكن ي تعكااا   بيعاااة ومهااااؤر ات اياااا التنافساااية، امتاااداؤ سلسااالة القاااين، مساااتول 
 قنوات التو يد الدولية و ذا التسويق الدو  بار افة را سبح تاويض السلطات واتس وليات.

رمكانيااة بناااء م ايااا تنافسااية مسااتدامة وؤيناميكيااة دكاا  أس تتحقااق ماا  القاادري علاا  ا بتكااار اتاااتتلة علاا  نوعيااة  .ب 
عل  البحاث والتطاوير ي ات سساات، مساتول التعااوس البحاا  بان  م سسات البحث العلت ، مستول ارنااق

 ابامعات وات سسات، عدؤ العتاء واتهندسن، نظن ماية حقوق اتلكية والاكرية، عدؤ براءات ا تجاع.

مية ااقتصادية ثالثا: ظمة التعاون والت  م
قادمت منظتاة التعااوس والتنتيااة ا قتهااؤية ؤراساة أ لاق عليهااا اسان: متقريار ا قتهااؤ ابديااد  2001ي سانة 

ياانا ماا  تالااه ؤول اتنظتااة را ؤول ذات  ااو متحساا  تااال التسااعينات، تنظتااة التعاااوس والتنتيااة ا قتهاااؤيةم. 
 ا تااااوعتن را اتااااتا  وؤول ذات  ااااو را ااااد تااااال نااااا  الاااااجي. حيااااث يرجااااد التااااااوت ي مسااااتويات النتااااو باااان



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 45 - 

 

لعتح الي أؤت را اتتا  القدرات التنافساية هاا نتي اة  توعاة ما  العواماح الاي تساببت ي ااذا امستويات رنتاجية 
 :1ا تتا  والي م تقسيتها را    فتوعات رميسية ا 

ولوجيا اإعام وااتصالاست .1 ما جوارياا ي تييا  اسعتاال، تعتار تكنولوجياا ارعاا  وا تهاال عاا:  دام تك
س  تنظين العتح ؤاتح ات سسات وتساعداا عل  تقليع تكااليا اسنااطة الروتينياة ورؤار اا بكاح ساهولة.  

دمات وسعح التهنيد والتهتين أ ار فعالية.تا تعتح عل  تر يد سلسلة التوريد،    ا  ا بتكار ي ا

ولوجيفففا واابتكفففار .2 ا بتكااار وتساااهيح نااار اتعاااار  والتكنولوجيااات ابديااادي تقااادم  يتطلااب تلاااق : نشففر التك
التتااويات الا مااة، مااد تااا يد ا عتتاااؤ اتتباااؤل باان ابامعااات، ات سسااات واتخااابر العتوميااة بار ااافة را 

 تع ي  اسنظتة النافذي والاعالة للتلكية الاكرية ومن  اسولوية للبحوث اسساسية.

ر ؤور رأس اتاااال الباااارك مر  يا،حياااث أس مهاااارات ومااا اات العتاااال تااا  ر مبا اااري يعتااا :رأس المفففال البشفففرع .3
ايا   عل  رنتاجية العتح  تا أس القهور ي العتح الكااء يااكح  ايطا  با ا علا  مساار النتاو. لاذلك فا س 

ا تسااا ا  أؤاء ات سساات يتطلااب رفاد الطلااب علا  العتالااة  ايااة اتعرفااة )مهندسان، أ باااء، تقنيانأ الااي دكا 
عاا   ريااق ترقياااة ا سااتاتار ي التعلااين اتبكااار والعنايااة بالطاااح، توسااايد التكامااح باان التعلاااين اسساساا  واتهاااي، 
ت من تطو  أوسد للتدريب، تقليع العقبات أما  حرياة تييا  مكااس العتاح وتقوياة الاروابط بان التعلاين العاا  

  افة را سد الا وي بن اتعرفة والرقتية.وسوق العتح بطريقة تست  باعالية التكاليا بار

هاااول علااا  المقاولفففة .4 : تاااا يد رو  اتقاولاااة ي ا تتاااد ماااد تساااهيح عتلياااات ا نطااااق ي اتاااااريد وترقياااة ا
 التتويح.

: تساات  السياسااات الداعتااة وا،ااا ي با سااتاتار ي تكنولوجيااات ارعااا  وا تهااال عوامففل ذات طففابع كلففي .5
 ا سااااتاتار ي رأس اتااااال البااااارك ات اااااح واتتخهااااع، ا سااااتاتار ي ا بتكااااار واتقاولااااةوتعتااااين اسااااتخدامها، 

بتااا يد النتااو و ياااؤي فاارص التتياا  وبالتااا  تقويااة القاادرات التنافسااية للت سسااات. را جانااب ذلااك دكاا  أس 
ؤعااان التنافساااية  تسااااان السياساااات اسساساااية والهاااحيحة ي الاااتحكن ي التااااخن ومراقباااة اتي انياااة العتومياااة ي

 عل  اتدل الطويح.

                                           
 راجد:  1

-Ronald L.MARTIN, Op.cit, P.22 ; 
-OECD, The new economy : Beyond the hype,The OECD growth project,(OECD publications, Paris, France 2001), PP.27,39,70, 
http://www.oecd.org/economy/growth/2380415.pdf, (29/04/2014 – 21 :00).  
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 رابعا: المملكة المتحدة

تقرياارا حااول م  اارات التنافسااية  1999أياادرت رؤاري الت اااري والهااناعة ي اتتلكااة اتتحاادي سول مااري ساانة  
ااؤ اسوري الاي أولات ااتتاماا جوارياا با لتنافساية وارنتاجية ي اتتلكاة اتتحادي. حياث اعتار ما  أواماح التقاارير ي ا 

واعترااااا مااا  أولوياااات ياااند السياساااة ا قتهااااؤية. ويااارتبط تقااادير مساااتول التنافساااية  قتهااااؤ اتتلكاااة اتتحااادي بتقياااين 
ح ن التيي  ي نهيب الارؤ م  النااتج ا،لا  ارماا ، رنتاجياة العتاح، معادل العتالاة بار اافة را ؤرجاة التخهاع 

رفااة و بيعااة البنيااة ا قتهاااؤية ماا  حيااث ح اان ارنتااا  ماا  اااذا الهااناعات. الت ااارك ي الهااناعات اتعتتاادي علاا  اتع
 :1وتعتتد أوجه التنافسية عل   اث فتوعات م  العوامح ا 

تتااا  ر الرغباااة ي ا ساااتاتار والاقاااة ي  ااايط اسعتاااال بار اااار القاااانوي وات سساااا  لاقتهااااؤ : محفففي  اأعمفففال .1
ناتاااا  العالياااة علااا  الت ااااري وا ساااتاتار اسجناااي تسااااان ي انتااااار ومااادل اساااتقرارا الكلااا .  تاااا أس ؤرجاااة ا 

س  الاعالية ع   ريق تا يد تطوير سلد و رق رنتاا  جديادي.   اتتارسات ابيدي نتي ة للتنافسة الاديدي و
ياي ابديدي وفعالية سوق العتح با ست ابة السريعة وارتابية للتيا ات ي الظارو   وقان   تا تست  نوعية ا
 بذلك فريا أفاح  نتي ة لتنوع فرص العتح، حس  العاقات الهناعية والتنظين ا،كن لسوق العتح.

ساان أؤاء ات سسااات وجااوؤ اسااتاتارات  ااختة ي اسيااول الاي ياميااة ورأس اتااال البااارك  المففوارد: .2 يتطلااب 
تااارتبط بديناميكيااة التعلااين  وياااح اتتخهااع ذك اتهااارات اسساساااية، اتهنيااة وارؤاريااة العالياااة، وااا  تهااامع 

اتدل. ويدعن ا ستخدا  الواسد لتكنولوجيات ارعا  وا تهال م  ساري رلكجونية، اتهال باسساواق الرقتياة 
ومهااارات ي اااذا ا ااال اسؤاء اتتناااا  )اتتياا أ للت سسااات، فهااو يساات  هااا بتحويااح  ريقااة تنايااذ العتليااات 

كومياة علا  ور ااء حر ية تختلا اسناط اياة وا ة و ذلك تلاق أساواق جديادي.  تاا أس تناام  الناقاات ا
ااااث اس اؤدياااة يعكااا  القااادري علااا  رنتاااا  العلااان  البحاااث والتطاااوير وتااادفق اتنااااورات العلتياااة ي فاااات اس
 والتكنولوجيااااا وبالتااااا  القاااادري علاااا  رنتاااااا  أفكااااار جدياااادي الااااي تعتااااار ماتااااا  التاااااوق ا قتهاااااؤك وا نسااااا ا 
تا  ا ستاتار ي  ح اذا اتوارؤ م  رأس مال باارك وفي ياام ، تكنولوجياات ارعاا   ا جتتاع  سك بلد. و

 وا تهال، العلن والتكنولوجيا را تنوع مهاؤر التتويح ومرونتها.

ااا  علاا  ا بتكااار باااكح أساساا  لااذلك تعتاار ابوانااب :مسففار اابتكففار .3 يعتتااد تاااوق ات سسااات ي الوقاات ا
لت ساايد التتياا . تتعاا   القاادري علاا  ا بتكااار وتلااق  ارسااجاتي يةالااي تقااوك مسااار اااذا الناااا  ماا  ابوانااب 

                                           
1UK competitiveness indicators : Second editions, PP.11,28,52,71,  
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20011201222407/http://dti.gov.uk/opportunityforall/indicators2/pdfs/indicators.pdf, (27/04/2014 – 
19 :30). 
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را الاذك يتحادؤ بادو اتعار  والتكنولوجيات بالقدري عل  التحكن ي مساارا اتتاات  تادل تساويق التكنولوجياا 
ات ا تااجاع ونهاايب مبيعااات اتنت ااات ا،ساانة وابدياادي ماا  رمااا  اتبيعااات، مسااتول ءباارامسااتول أؤاء نظاان 

را ح ان تادويح البحاث والتطاوير التعاوس الاعال رنتا  اتعرفة وتدفق اتعلومات عل   اح اتساتويات بار اافة 
ي  يعكساااس القاادري علاا  اسااتقبال اسفكااار ابدياادي.  ااح اااذا وا ناادماجات التكنولوجيااة باان ات سسااات اللااذ

اارو  لقطاااع اسعتااال و ااذا  يايااة التعامااح مااد  العوامااح تعتتااد علاا  ساارعة  ااو ات سسااات، معااد ت الاادتول وا
 اتخا ر الي دك  أس تواجه اذا ات سسات.

افسية: الفاعلون في اكتساب واستمرارية الثاني الفرع  الت
لرؤل النظرية والتحليات الت ريبية حول  بيعة العوامح ا،دؤي للتنافسية وسبح تهانياها، غا  مهتا اتتلات ا

وعلاا  أس    أس تباا  ؤوس تااوفر اااذا ا،اادؤات،أس اناااي اتااااق واسااد علاا  أس تنافسااية ات سسااات والهااناعات   دكاا
تاااا  تتحقاااقاساااتدامتها نااااؤرا ماااا    عتلياااات رنتاااا  ا،ااادؤات والت ساااي  هاااا، ؤوس التاااداتح وا عتتااااؤ اتتبااااؤل بينهاااا. و

كومااات ماا  جهااة ورا أناااطة  سااينها وتاعيااح العاقااات ارتابيااة بينهااا را الاادور الااذك دكاا  أس تلعبااه ا تطويراااا، 
   ات سسات واتس وليات الي تقد عل  عاتقها.
افسية  أوا: دور الحكومة في تحقيق الت

كومااااة ي رمكانيااااة ت   اااااا ارتاااااي علاااا   انقسااااتت الدراسااااات حااااول التنافسااااية باااان ؤراسااااات تياااااح  ؤور ا
تنافساااية الهاااناعات وؤراساااات أتااارل تعترااااا الااعاااح الرميسااا . وقاااد قااات ار ااااري را أناااه مااا  بااان جواناااب نظرياااات 

ديااااة اااا  الااادعوي را تطبياااق سياساااات  ها أس قااان  فرياااا للولاااو  را اسساااواق مااا   ااا  رساااجاتي يةالت ااااري الدولياااة ا
كوميااة ماا  سياساااات ماليااة، نقدياااة  الدوليااة،  تااا أؤرجااات التحلاايات النظريااة والت ريبياااة استاارل أإيااة السياساااات ا

 وغ اا، حيث اعتر ا م  العوامح ات  ري عل  التنافسية.
كاوم  ي مو اوع تنافساية ات سساات و  الهاناعات ما  ارقارار أو  با س ؤور تنطلق فكري تقيين أ ار التادتح ا

كومة يعتر جواريا و ر ا ؤور الدولاة و   قا مت  ذلاك أناه   ينبيا  نه ج ميا، ومعواو ي نا  الوقت يتسن بكو  .ا
كوم  رس  اس رتابيا أو سلبيا عل  ح ته ونوعيته  تا يل   :1اتبالية ي تقديرا. ويعتتد أ ر التدتح ا

كومياة :   دك  للدور اتار  للحكوماات أس يسات  ببنااء القادرات التنافساية، التدخل غير المفرط .1 فاهيتناة ا

                                           
 راجد: 1
افسية، اتعهد العري للتخطيط-  ، متوفر عل  الرابط:11-09أ، ص ص.2012جويلية  115 الكويت،  العدؤ، )سلسلة جسر التنتية ، سياسات الت

 http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/2/2_develop_bridge1107.pdf :؛10:00، الساعة: 02/05/2014، تاريخ ا  اع 
-Michael E.PORTER, L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP.653-665 ; 
-Michael E.PORTER, The competitive advantage of nations, Op.cit, PP.87-89. 
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عل  القطاع ارنتاج  عتوما والتادتح الااامح ي فاال اتلكياة ودتلاا جواناب اسنااطة ا قتهااؤية ما   ا نه 
مااا  رمكانياااات. فج يااا   أس يااااوا القااارارات ا قتهااااؤية لأفاااراؤ وياقاااد ا نسااا ا  بااان اتتطلباااات وماااا ااااو متاااا 

ههاات تعليتياة وو ااما معيناة قاد   يتوافاق ماد متطلباات  كومات غ  اتخطاط ااو ا ساتاتار ي رنتاا   ا
سااوق العتااح ماا  مهااارات.  تااا أس العديااد ماا  اتباااؤرات والقااول ارتابيااة   دكاا  هااا أس تاار  ي  ااح اهيتنااة 

كوماااة  كومياااة. لاااذلك فااا س ؤور ا اااا  وتاااا يد ات سساااات ااااو الرقااا  تتحاااور حاااول مهتاااة ينبيااا  أس يا
بتطلعا ا والتحاري ااو مساتويات أعلا  ما  اسؤاء التنافسا  علا  اعتباار أس ات سساات فقاط اا  الاي دكا  أس 

 :ااااويتعلق أؤاء اذا الو ياة ب لق يناعات تنافسية.

 ياا  علاا   اادؤ ؤوس اآتاار، سس غياااب توجيااه وتوساايد عتليااة رنتااا  و ااتاس تااوفر  اادؤات التنافسااية ؤوس الج  .أ 
أحد ا،دؤات دك  أس ي  ر سلبا عل  البقية. فتاا  دوؤية استخدا  تكنولوجيا ارعا  وا تهاال قاد يقلاع 
مااا   اااااءي ا تهاااال وتناياااذ عتلياااات ات سساااات حاااى لاااو تاااوفرت علااا  رأس ماااال باااارك  ااااء، ماااوارؤ قويلياااة 

 ي؛متنوعة، ح ن سوق  ب  ومنافسة  ديد

رعااداؤ الساالو ات اتامتااة تواجهااة الهااعوبات لاادل يااناعات معينااة و ااتاس اليقظااة الااي تساات  ببااث ر ااارات  .ب 
 دك  أس تست  بتحديد وتعديح اسولويات بار افة را مواجهة دتلا التحديات.

 اار للحكومااة ي اتراحااح اسوا ماا  اتسااار التنتااوك لأماان دكاا  للتاادتح اتبا :وغيففر المباشففرالتففدخل المباشففر  .2
أس يااجي أ اارا رتابيااا علاا  تنافسااية ات سسااات والهااناعات وااا  مراحااح عاااؤي مااا تتتياا  بساايطري عوامااح ارنتااا  
كوماااة التااا    علااا  ااااذا اباناااب باعتتااااؤ  ااااول ا وا عتتاااؤ علااا  التتيااا  عااا   رياااق تنافساااية اسساااعار. لاااذلك 

ايض قيتة العتلة، رفد معاد ت أؤوات سهلة وسريعة الت       عانات التهدير، ارجراءا تامية ات قتة،  ت ا
الاامدي عل  ا ؤتار ودتلا ارجاراءات ا قتهااؤية ذات الطاابد الكلا . وترتكا  ابهاوؤ العتومياة تاال ااذا 
ايااا  ا ؤتاااار أو ا قاااجاو، التاااا يد علااا  اساااتخدا  وتطوياااد  اتراحاااح علااا  توجياااه رؤوس اسماااوال ا،ااادوؤي، 

وؤعن رقامة أنظتة ابتكار ؤولية، حيث دك  أس تناذ اذا اتها  ي ر اار الساع  اسجنبية ا،ولة التكنولوجيات 
را و د رؤية وا حة للتخهاع ؤاتاح ا قتهااؤ الاي قاد تقاو  باسسااس علا  اساتهدا  ياناعات ما   ا ها 

نم قهااد ال طريااق لناااوء يااناعات أس تكااوس أ ااار تنافسااية ماا  غ اااا بتطبيااق مااا يعاار  بسياسااة ماتتيااار الاارا
 تنافسية.

كاوم  ينبيا  أس تتيا   و  لتا اسه ا قتهاؤ را مراحاح متقدماة ما  التنتياة ا قتهااؤية فا س  بيعاة التادتح ا
مااا  ؤور الااعاااح واتقااارر را ؤور اتوجاااه واتااا وؤ باتعلوماااات وار اااعارات. ويهاااب  حينهاااا التااادتح غااا  مبا ااار تتااعاااح 
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داعتااة  سااتتراريتها. وتتتياا  اااذا اتراحااح برياااؤي ا بتكااار حيااث أؤواتااه باابطء مااه العوامااح ات ؤيااة را تلااق التنافسااية وال
دياد  العاتياة.  تاا يهاب  هاا اسولوياة  رساجاتي يتهايهب  للت سسات الرياؤي ي التحكن ي التوجهاات الهاناعية وي 

وال و اااتاس را جاناااب النظاااا  التعليتااا  ي تلاااق العواماااح.ويكوس القطااااع اتاااا  ااااو اتسااا ول عااا  توسااايد رؤوس اسمااا
ااااا  علااا  ؤيناميكياااة . لاااذلك بكاااح ساااهولة ااااو القطاعاااات الواعااديتاادفقها  اااتع با  ااايدا فاااايدا يهاااب  ؤور الدولااة 

ههاا؛ ا قتهاؤ والسع  را ؤعن استترارية تنافسية م سساته ع   ريق: تقوياة  تلق العوامح اس ار تعقيدا واس اار 
ااري؛ اا معاااي  يااارمة حااول سااامة اتنت ااات والبيدااة؛ سنااب التاادتح ي أسااواق رفااض الت اااري اتساا ي و  تاس اتنافسااة ا

 الهر .

كومااة ينهااب ي اسساااس حااول التحاياا  علاا  ا تساااب التنافسااية ليتتااد را تقويااة ؤعااامن  واكااذا فاا س ؤور ا
 استتراريتها اتتتحوري حول ؤيناميكية ا بتكار.

ه افسية والدفاع ع اء الت  ا ثانيا: دور المؤسسات في ب
اااا  عليهااا، تايااة رذا مااا امتلكاات  تعتاار ات سسااات ااا  الااعااح الوحيااد القاااؤر حقااا علاا  بناااء التنافسااية وا
القياااؤي اتتتيااا ي الاااي تسااات  بتسااخ  رمكانيا اااا وتطبياااق السياساااات اتامتااة اهاؤفاااة را ترقياااة التقاااد ، وتساااتطيد رؤراي 

لااقالااذك يعتاار جواريااة ؤور ا بتكااار اتسااتتر والااباات  أس تتتاااح تطااوير وؤوا  ات ايااا التنافسااية وااا  دكاا  و   ااروريا 
 :1ي
دكااا  لابتكاااار أس ينتااااو ويتااااخن  ااات   ااايط ملاااا ء  خلفففق ضفففغوطات لابتكفففار المسففففتقر لالمتواصفففل : .1

بالاااايو ات والتحاااديات، لاااذا علااا  ات سساااات أس تبحاااث   أس تبتعاااد عنهاااا مااا  تاااال البحاااث عااا  ال باااام  
تهاااوس با حت ياجاااات اس اااار تعقيااادا وياااعوبة، الت ساااي  تعااااي  تتخطااا  أياااعب العقباااات التنظيتياااة الاااذي  

ومواياات اتنت ات، الت وؤ م  اتتونن اس ار تقدما، التعامح ماد اتاو ان  ادامتن ما  أجاح ترقياة اتهاارات 
 سااتااؤي ما  سااار ن وارنتاجياة بار اافة را البحااث عا  اتنافساان اس اار قاادري وؤراساة رمكانياا ن ماا  أجاح ا

 وا حتيا  م  قدر ن عل  التاوق، واو ما يدفد ات سسات را رمكانية التيي  التنظيت  الداتل .

تبعااث ب  ااارات مبكااري تنااذر بوجااوؤ رمكانيااات التيياا  رس رعااداؤ أنظتااة  كتااة  :تأسففيأ أنظمففة إنففكار مبكففر .2
ارتاااي دكاا  أس يساااان ي ا تساااب م ايااا باااكح مبكاار أيسااهح عتليااة الاادفاع عاا  اسااتترارية م ايااا موجااوؤي. 

                                           
 راجد:  1

-Michael E.PORTER, L’avantage concurrentiel des nations, Op.cit, PP. 164-163  ; 
-Michael E.PORTER, The competitive advantage of nations, Op.cit, PP.89- 91 ; 
-Andrew HARRISON …et al, Op.cit, PP.347-350. 

 



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 50 - 

 

فات سسااات تسااتطيد تنايااذ عتليااات تساات  هااا بتحقيااق قااا ات ي اتنافسااة  البحااث عاا  ا حتياجااات النا اادة 
ااا  علا  العاقاات اتساتتري ماد مرا ا  البحاث ومهااؤر ابديدي والعتح عل  تل بية اتتطلبات اس ار توقعاا وا

 اسفراؤ اتواوبن.

افسفففية .3 سااان دعفففم وإثفففراء العوامفففل المحفففددة للت : قتلاااك ات سساااة مهااالحة حيوياااة ي الساااهر علااا  تطاااوير و
 اابااة القاعااديتهااب  بالنساابة رليهااا مأيااوها اتنااارؤي، واااو مااا يساات  هااا  اايدا فااايدا بتطااوير ماا اات أساسااية 

للدفاع ع  م ايااا التنافسية وبالتا  مرا  اا بان ات سساات اتنافساة استارل. ذلاك أس اساتيال ااذا اسياول 
اادمات الااي تقاادمها، فكلتااا  اؤت ؤرجااة تطوراااا  وذات  بيعااة تعااح ات سسااة متتياا ي ماا  حيااث اتنت ااات وا

والواقااد أس ؤرجااة ة ات سسااة ي اسسااواق ا،ليااة واسجنبيااة علاا  حااد سااواء. تايااة،  لتااا اتتلااات وقياا ت أناااط
ههها واستترار تاوقها او انعكاس لقدري ات سسة علا  ا بتكاار راا يعا   القادري علا  الادفاع علا   تطوراا، 

ااا  علا  اقجاهاا باامتاي اتعاار  ي دياة مد ا  اساتخداما ا التنافسية. وا  تاتح: استخدا  التكنولوجيا ا
تايااة حقااوق اتلكيااة الاكريااة،  هااول علاا  م ايااا راماادي تايااة رذا مااا م ؤعتهااا  اتتكنااة واااو مااا ياا ؤك را ا
اعتتاؤ تقنيات تسويق فريدي ترتك  عل  ا  اع العتياق علا  اتنت اات، اسساواق والقادري علا  ا ساتااؤي ما  

اياا  القاادرات ماا  تااال الت ااارب السااابقة واتتيااار  ريقااة ارؤاري والتسااي   قيااق اسااادا  و الااي تكتاا  ماا  
 اترونة ي مواجهة اسحداث والتحديات.

فيك ااندماجات  .4 يعتر البلد اس  للت سسات ماو   تلاق ات اياا : باسساس، اإستراتيجيةتدويل الشركات وت
رنتاا  العلان الاا   ياة وتلاق اتساار التنافسية، فهو اتكاس اتامن لرسن ا سجاتي يات، تهانيد اتنت اات ابوار 

اتاااة للتنافساااية والظااارو  ا،اااا ي علااا  ا بتكاااار قكااا   والتكنولوجياااا.  تاااا أس تاااوفر البلاااد اس  علااا  الااادعامن ا
اااذ القاارار با عتتاااؤ علاا  اسناااطة  اااا  علاا  م اياااا ي اتاادل الطويااح. لااذلك فاا س ا ات سسااات ؤاتلااه ماا  ا

مكتااا فقااط لل وانااب ا،ليااة.  تااا ينبياا  أس ترتكاا  اااذا القاارارات علاا  السااع  اااو اسجنبيااة ينبياا  أس يكااوس 
ا سااتااؤي باااكح انتقااام  ماا   اادؤات التنافسااية ي بلااداس أتاارل الااي ياااجو أس يااتن اتتياراااا باادوراا رقامااة 

الاات   أو  ر ات م  أجح ت من أفاح  يط للتنافسية العاتية. رسجاتي يةفروع، 
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 لبحث والتطوير ضمن مسار اابتكارمكانة ا: الثالث حثالمب
كومااات وات سسااات أس تعتااح علاا   م التطاارق ي العناياار السااابقة را  اادؤات التنافسااية الااي ينبياا  علاا  ا
تاعيلها حى تتتك  م  ؤعن موقعها مقارنة مد بقية منافسيها.  تا م تو اي  الادور الاذك دكا  أس يلعباه الطرفااس ي 

ا تساااب وياايانة التتياا . واااو ؤور يتتحااور حااول ؤعاان ا بتكااار الااذك يعتاار العامااح اتاتاااح  وا،ااورك بااااح  تلااق،
قدرته عل  الت    ارتااي علا  بقياة ا،ادؤات. ويعتار ا بتكاار ماهوماا متعادؤ ابواناب واتكوناات. حياث دكا  لكاح 

سسات والهناعات. وياكح ناا  البحث والتطاوير أحاد واحد منها أس يسهن ي تلق وتدعين القدري التنافسية للت  
اتكوناااات الرميساااية لابتكاااار، لاااذلك سااايتن التعااار  علااا  التاايااايح اترتبطاااة باااه، و ياااا دكااا  لاااه أس يااا  ر رتاباااا علااا  

تاانظن  ااح اااذا  التنافسااية. ولكاا  قبااح ذلااك يااارع ي تو ااي  مكانااة وأإيااة البحااث والتطااوير  اات  مسااار ا بتكااار.
 العناير التالية.  ابوانب  ت

 ومؤشرات البحث والتطوير البحث والتطويرو  اابتكار مفهومالمطلب اأول: 
افسية     اء الت  المطلب الثاني: دور وفعالية البحث والتطوير في ب

 المطلب اأول: مفهوم اابتكار والبحث والتطوير ومؤشرات البحث والتطوير
  ت  ناا  ا بتكار البحث والتطوير سو  يو   اذا است و ذا التعر  عل  ماهو  ا بتكار رس 
 والبحث والتطوير اابتكار مفهوم الفرع اأول:

 دك   بط ماهو  ا بتكار والبحث والتطوير وفقا للتعرياات الوارؤي فيتا يل . 
 اابتكار مفهومأوا: 

 ل :ا بتكار، دك  عر ها  تا ي لتعاريا الي حاولت تو ي  ماتوستعدؤت ا
يعتر ما  أواماح ا قتهااؤين الاذي  تطرقاوا الذك  Joseph Schumpeter او تعريا ا قتهاؤك :1تعري   .1

لياااح أإيتاااه ا قتهااااؤية. حياااث أ اااار را أس ا بتكاااار ااااو تقااادم منت اااات جديااادي أو  را ماهاااو  ا بتكاااار، و
رحاااداث تييااا ات نوعياااة علااا  اتنت اااات اتوجاااوؤي، تقااادم  ااارق ياااند جديااادي أو  سااانة، فااات  أساااواق جديااادي، 

اسااااجاتي يات أو  اث تييااا ات تنظيتياااة ماااا  تاااال تقااادمدتات أو رحاااادباتااا  تطاااوير مهااااؤر جدياااادي للتااا وؤ
 .1تقنيات رؤارية أو ب  تنظيتية جديدي أو  سنة

سان  ارق وبا   :2 تعري  .2 ا بتكار او تلق معرفة وأفكار جديدي لتسي  نتامج جديدي بات سسة، سعيا را 

                                           
 Joseph Schumpeter اق.1950وتوي سنة  1883: اقتهاؤك  ساوك ولد سنة  . عر  بنظرياته اتتعلقة با بتكار، التقلبات ا قتهاؤية والتدم  ا

1Mark ROGERS, The definition and measurement of innovation, (Melbourne institute working papers N°= 10/98, Melbourne institute of 
applied economic and social research,The university of Melbourne, Parkville, Australia May 1998°), P.6, 
http://melbourneinstitute.com/downloads/working_paper_series/wp1998n10.pdf, (03/04/2010 – 18:52). 
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دمات. حيث دك  أس يكوس ا بتكار ر افيا أو جذريا  .1اسعتال الداتلية وتلق أسواق للسلد وا

ادث تييا ات واساعةتطبياق أؤوات وتقنياات عت تطبياق ا بتكاار ااو :3 تعري  .3 أو  ادوؤي علا   لياة دكا  أس 
اادمات و اارق التهاانيد. وااااو مااا ينااتج عنااه  اا ء جدياااد للتنظتااة، ي يااد القيتااة لل بااام  ويسااااان ي  الساالد وا

اية باتنظتات  .2 ي  اتعرفة ا

الذك يعتر مااباة التعرياا الادو  لابتكاار. وااو ياان أربعاة جواناب أو أناواع  Osloتعريا ؤليح  :4 تعري  .4
 :  3جديدي أو  سنة بالنسبة للت سسة

تقااادم سااالد وتااادمات جديااادي أو تااااعت لتحساااينات جوارياااة دكااا  أس تتعلاااق  ابتكاااار منت اااات مااا  تاااال .أ 
 هوييا ا التقنية ومكونا ا را يست  بتحسن أؤامها؛

وتتاات  أسااليب جديادي أو  سانة بااكح جاوارك. يتعلق بتطبيق أساليب رنتا  وتسلين  والذكابتكار الطرق  .ب 
دمات، ي حن تاان أسااليب  softwareفيات اارنتا  التقنيات، اتعدات والر  اتستخدمة رنتا  السلد وا

هااايع اتتاااوننالتسااالين التقنياااات، اتعااادات والرفياااات اتساااتخدمة   سساااة أو  ؤاتاااح اتللتااا وؤ باتااادتات، 
 تسلين اتنت ات النهامية؛

، ات مهتااة ي تهااتين اتنااتج، تيلياااهياادل علاا  تطبيااق أساااليب تسااويق جدياادي تتااات  تيياا   ابتكااار تسااويق ، .ج 
 قنوات بيعه أو ارعاس عنه وتسع ا؛

تنظااين مكاااس ابتكااار تنظيتاا  يتعلااق بتطبيااق أساااليب تنظيتيااة جدياادي ي ات سسااة تتااات  رارسااات اسعتااال،  .د 
ارجية؛  العتح و ذا تنظين العاقات ا

 :4رس اذا التعاريا تستدع  تو ي  العناير التالية
يتات  ا بتكار بعدا اقتهاؤيا رذ أنه يرتبط ارتبا ا و يقاا باكاري تلاق القيتاة، لاذلك فا س النااا  ا بتكاارك    .أ 

دث بااكح مناهاح عا  اسنااطة الرميساية للت سساة. وااو باذ تلاا عا  ا تاجاع الاذك يادل دك  أس  لك 

                                           
1Anahita BAREGHEH …et al, Toward a multidisciplinary definition of innovation, (Bangor university, United kingdom February 2009), 

P.1326, www.researchgate.net/...Towards_a_multidisciplinary..., (29/06/2014 – 11:00).  
2Defining innovation, P.5, http://www.sagepub.com/upm-data/23137_Chapter_1.pdf,  (30/06/2014 – 13:00). 

  ؤليااحOslo تتااد الاادليح اتباااؤ  اسساسااية لتاساا  و اار  2005، م الطبعااة الاالاااة ساانة 1992: ياااؤر عاا  منظتااة التعاااوس والتنتيااة ا قتهاااؤية، ياادرت الطبعااة اسوا والاانيااة منااه ساانة .
   .  البيانات اتتعلقة با بتكار

 :   راجد 3
 OECD, Oslo Manual,Guidelines for collecting and interpreting innovation data : The measurement of scientific and technological 
activities, (A joint publication of OECD and Eurostat, Paris, France, 3rd edition 2005), PP.46-52, 57-58, 90-91, www.keepeek.com/digital-asset-
management/oecd/science-and-technology/oslo-manual_978264013100-en#page45, (29/06/2014 – 11:00). 

 راجد:  4
-Mark ROGERS, Op.cit, PP.8-9 ; 
-Defining innovation, Op.cit, PP.6-9; 
-OECD, Oslo Manual, Op.cit, P.46. 
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بالتساويق. أو ااو تلاق  ا ء جدياد ا يكا  موجاوؤا عل  رنتا  اتعرفة اتعنوية الاي   تتطلاب أس تكاوس مدفاة 
 وساريا تتحول را ابتكار؛ م  قبح بااح القدري اربداعية الي مى ما م استياها اقتهاؤيا

ة اسساساية لابتكاار. وااو نايدل عل  القدري اتت يلة لدل البار واللب، اذا است  اربداعا بتكار ع  تلا  .ب 
يعتر عتلية عقلية ت ؤك را رنتا  أفكار وماااين جديدي، مامتة، مايادي وقابلاة للتطبياق. أك أس ااذا العتلياة 

 دك  استخدامه  ت  أناطة ات سسة؛تقوؤ را ا تجاع الذك 

ج بالاااروري عاا  ا بتكااار  تااا أنااه قااد يكااوس رتابيااا أو   أس التيياا    يناات التيياا ، غااياا ؤك ا بتكااار حتتااا را .ج 
تست  ب حاداث تييا ات  ابتكاريهسلبيا لذلك ف س التيي    ينطبق ؤامتا عل  ا بتكار، ي حن أس  ح عتلية 

 حول  ياؤي القيتة بالنسبة لل بوس؛رتابية تتتحور 

 Osloتعرياا را آتار، فبينتاا ي  اد التعرياا الاوارؤ  ات  ؤلياح تتعدؤ تهنياات نطاق ومستول ا بتكاار ما   .د 
دا ااةم أو مالتحساان ابااوارك وابااذ  اترياااركم بالنساابة للت سسااة فقااط، فاا س تععلاا   ااروري تااوفر تاياايي ما

أتارل أس ا بتكاار دكا  أس يكاوس جاذريا  تاا دكا   اترياامد ااذا الاكاري، ي حان اعتارت تعأترل اتاقت 
 يا يتات  تعديات بسيطة فقط؛أس يكوس تدرت

 -سالد أو تادمات–دك  التتيي  بن ناوعن ما  ا بتكاار، ابتكاار تكنولاوج  الاذك يتتااح ي تقادم منت اات  .ه 
أو  اااارق يااااند جدياااادي أو  ساااانة باااااكح جااااوارك. أمااااح ا بتكااااار غاااا  التكنولااااوج  فهااااو ياااادل علاااا  تقاااادم 

 جديدي أو  سنة باكح جواركأ؛اسجاتي يات تسويقية أو تقنيات رؤارية )ب  تنظيتية 

تلا تع .و  دياد ماا  اتريادك  أس  ديد اتستول الذك دك  أس تتحقاق عنادا، أس  ا بتكار  ذلك م  حيث 
رذا  اناات ا بتكااارات اتقدمااة ااا  جدياادي علاا  مسااتول العاااا، سااوق معينااة أو علاا  مسااتول م سسااة بعينهااا 

راماااادي ي فااااال –دا ااااة بتهاااانيا ات سسااااات را فاااادؤي وتساااات  ار اااااري را ؤرجااااة اؤوس بقيااااة ات سسااااات. 
 قاؤري عل  تبي سديدات سابقة؛–أو تابعة  -ا بتكار

طااااوات العتليااااة، التكنولوجيااااة، التنظيتيااااة واتاليااااة  .ز  يااااان ا بتكااااار فتوعااااة ماااا  اسناااااطة الااااي تتتاااااح ي  ااااح ا
قيااق ا بتكااار. وتكااوس اااذا اسناااطة اااا  والت اريااة اتتاااتنة  سااتاتارات ي اتعرفااة ابدياادي الااي تقااوؤ را  

تلاا عا   ابتكارياةناسها  اث وتطاوير وأنااطة  أو  ارورية لت سايد ا بتكاار  تاا تهانا عتوماا را أنااطة 
 البحث والتطوير.
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 البحث والتطوير مفهومثانيا: 
 اتريااوعاة التعجاه التحدياد  تاا ت  اد فتياكح البحث والتطوير أحد مكونات ا بتكار التكنولوج  علا  و 

 ا،دؤي تاهومه، يذ ر منها:
مالبحااث والتطااوير يتااات   التعريااا الاادو  للبحااث والتطااوير: يعتاار واااو Frascatiتعريااا ؤليااح  :1 تعريفف  .1

عتااا ربااداعيا يااتن تنايااذا وفااق أساا  منه يااة  ااد   ياااؤي داا وس اتعرفااة اتتاااتنة للتعرفااة ارنسااانية، الاقافيااة 
 1وس م  أجح ابتكار تطبيقات جديديماذا اتخ   وا تتعية، واستخدا 

 ياااات أ ي الو National science foundation (NSFساااة العلااان الو نياااة حساااب م س :2 تعريففف  .2
او ناا  ربداع  يناذ باكح منه   م  أجح توسيد اتعرفاة العلتياة أو ابتكاار تطبيقاات م :اتتحدي اسمريكية

يااااث تاااااتح اااااذا  نيد، أنظتااااة أو  ت، اتنت ااااات، اسجهاااا ي،  اااارق التهااااالتطبيقااااات: اآجدياااادي أو  ساااانة 
 .2متدمات

أناااطة استقهااامية يتااات  البحااث والتطااوير م : تعريااا مديريااة الهااناعة، العلاان والسااياحة ب سااجاليا:3تعريفف   .3
را وسريبياااة منه ياااة تنطاااوك علااا  ا بتكااااار أو علااا  داااا ر تقنياااة ذات مسااااتويات عالياااة. ياااتن رجراؤااااا سااااعيا 

هول عل  معرفة جديدي ساواء  ااس هاا تطبياق عتلا   ادؤ أ   ، أو تهانيد آ ت، منت اات، أجها ي،  ارق  ا
قياقتهنيد أتدمات جديدي أو  سنة. بار افة را اسناطة ا  اسنااطة الاي سترل الي يتن تناياذاا  اد  

 3.مسبق ذ راا
  تاهاااا  اااذلك الكااااا عااا  ابواناااب دكااا  ماااكااا  تو اااي  بعاااض النقاااا  الاااي مااا  التعريااااات الساااابقة د

هامع اتتي ي للبحث والتطوير:   وا
يهنا البحث والتطوير غالبا  ت  أناطة ا بتكار التكنولاوج  وبالتاا  فهاو يارتبط ب نتاا  سالد، تادمات أو  .أ 

  رق يند جديدي؛

اد لأس  والقواعد اتنه ية واتنظتة؛ .ب   تع مسار البحث والتطوير بكونه مسار 

ي  ات  مساار ا بتكاار الاذك   تتطلاب عتلياة سسايدا بالااروري د  ياكح البحث والتطوير سول حلقة واح .ج 

                                           
  ؤليااحFrascati ياااث م ريااادار الطبعاااة اسوا ساانة مرجعياااة  Frascati. يعتااار ؤلياااح 2002و انااات الطبعاااة الساؤساااة ساانة  1963: يناااار مااا   اار  منظتاااة التعااااوس والتنتياااة ا قتهاااؤية، 

 منه ية ؤولية موحدي للدراسات ارحهامية حول أناطة البحث والتطوير.
1OECD, Frascati Manual 2002 : The measurement of scientific and technological activities, Proposed standard practice for for research 
and experimental development, (OECD publications, Paris, France,2002), P.30, www.keepeek.com/digital-asset-management/oecd/science-
and-technology/frascati-manual-2002_9789264199040-en#page77, (17/06/2010 -18:00)  
2NSF, Survey questions : Definitions and examples, State R&D expenditures, P.6, (National science foundation, 2006), 
www.reginfo.gov/public/do/downloaddocument?documentld=156496, (17/06/2010 – 18:00). 
3Mark ROGERS, Op.cit, P.23. 
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وجاااوؤ أنااااطة للبحاااث والتطاااوير. ي الوقااات ذاتاااه فااا س أإياااة البحاااث والتطاااوير تااا ؤاؤ ماااد ت اياااد ؤرجاااة الكاافاااة 
ا قتهاؤية. وحينها يهاب  اتكاوس اسساسا  التكنولوجية للهناعة أو الناا  )الارعأ الذك تنتت  رليه ات سسة 

 واترحلة اس ار ت   ا عل  الناا  ا بتكارك؛

رس درجات البحث والتطوير   تتات  بالاروري تطبيقات جديدي ي ا اال الهاناع  باح دكا  أس تكاوس فارؤ  .د 
ي م تقسااين البحااث معرفااة علتيااة جدياادي تعتتااد   ساااس لتطااوير تطبيقااات مسااتقبلية. وانطاقااا ماا  اااذا الاكاار 

او ناا  نظرك أو سريي يتن القيا   ا أساساا ساعيا را ا تسااب معرفاة جديادي ث أساس  و  :1والتطوير را
قااامق، ؤوس أس يكااوس اناااي غاارو تطبيقاا   اادؤ.  ودكاا  حااول القواعااد الاااتنية والكامنااة تختلااا الظااواار وا

قياق تقاد  ي و  يفارؤ-اوث أساساية يارفةتهنيا البحوث اسساسية را  اا  البحاوث الاي تساع  فقاط را 
ااااح ماااااا ح معينااااة  قيااااقاتعرفااااة فقااااط ؤوس البحااااث عاااا  تطبيااااق نتام هااااا ي اتسااااتقبح  مهاااااح اقتهاااااؤية  أو 

عااؤي ماا يتوقاد ما  تناياذاا رنتاا  قاعادي معرفياة واساعة، يارج  أس الاي  وث أساساية موجهاةواجتتاعية معينة و 
ح مااا ح حالياة أو مساتقبلية.تاكح اترجعية الرميسي ااا  ة  ااو و  ا،تطبيقياودكا  أس يكاوس البحاث والتطاوير 

هاااول علاا  معرفااة جديااادي واااو موجااه مبا اااري اااو سساايد أاااادا   ناااا  استقهااام  مباادع ينااااذ ماا  أجااح ا
هاة منهاا ية تاياة اتوجتطبيقية  دؤي. ويتن اعتتاؤا رما لتحديد ا ستخدامات اتتكنة لنتامج البحوث اسساسا

م تسااط اا مساابقا. بار ااافة را ذلااك دكاا    اارق جدياادي أو أساااليب للويااول را أااادا   اادؤي أو لو ااد
با عتتااؤ علا  اتعاار  اتكتسابة ما  البحاوث  اريي، حياث التطوير التتقسين البحث والتطاوير را ماا يعار  با

رات العلتية، دك  تطبيق عتح منه   موجه او رنتا  آ   منت ات وأجه ي جديدي أو  سنة؛ت، وا

الاي تكااا عا  تهاامع  رس مسار البحث والتطوير ينطلق م  البحث اسساس  الاذك ياوفر اسسا  اتعرفياة .ه 
و ارق ياند دتلا الظواار ولتكوس باذلك مرجعياة تساتيح لتقادم تطبيقاات عتلياة دكا  تطويرااا را منت اات 

 أ اكال البحاث والتطاوير الاا اة، غا  أس ذلاك   يتحقاق جديدي أو  سنة. ورغن  اارية وجوب التعاقاب بان
بالاااروري ي  ااح اسحااوال، فااا  أ ناااء مرحلااة التطااوير التكنولااوج  أو البحااث التطبيقاا ، دكاا  العااوؤي را تنايااذ 
قيااق  ااوو ي  هااامع والقواعااد العلتيااة وذلااك قبااح ا ااوث أساسااية للتعتااق أ ااار ي بعااض اتعااار  حااول ا

تاداتح وا عتتااؤ قدما. لاذلك فا س الساتة اسساساية الاي ستاد بان أناواع البحاث والتطاوير اا  المراحح أ ار ت
 اتت ايد بينها؛

اياية اتتياا ي لاه تتتاااح ي  .و  يعتار البحاث والتطااوير اتهادر اسياال  لأفكاار وا بتكااارات ابديادي. لاذلك فاا س ا

                                           
1OECD, Frascati Manual 2002, Op.cit,  PP.77-79.  
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دا اة علا  درجاتاهم ما  تاال    يااؤي اتعرفاة حاول مو اوع  ادؤ ي فاال معان أو م روري توفر عنهار ابدي/ا
 تلق معرفة جديدي ا تك  موجوؤي م  قبح؛

 يست  البحث والتطوير بتقدم حلول ونتامج مايدي، دك  تعتيتها عل  العديد م  ا ا ت واتواقد؛ .ز 

اريد البحاياة.  تاا أناه علا  اتااتعتر نتامج البحث والتطوير غ  م  دي وغ  وا حة بالنسابة للخاراء والقاامتن  .ح 
عتومااااا  بتكااااارات بالنساااابة را درجاتااااه. ذلااااك أس اتنت ااااات ابدياااادي أو ا time-legged مااااي  ربطاااااء ذات

تاااا  ااااذا  تتطلاااب العدياااد مااا  السااانوات حاااى تتحاااول مااا  فااارؤ بياناااات علتياااة وتكنولوجياااة را درجاااات، م 
اتخرجات را ات يد م  الوقت للقياا  باسنااطة التهانيعية والتساويقية قباح أس تتادفق اتاداتيح اتااتقة ما  ااذا 

يااااح اتاااادل وغاااا  ماااااتوس النتااااامج اااااو ناااااا  مكلااااا،  و اتخرجااااات. واكااااذا فاااا س ناااااا  البحااااث والتطااااوير 
 والعوامد.

 حدود أنشطة البحث والتطوير :ثالثا
تلااا البحاااث والتطااوير عااا  العدياااد ماا  اسنااااطة استااارل الااي دكااا  أس قارساااها اهيدااات ومرا ااا  البحاااث، 

دكا  أس  وا  ناسها اس را  الاي -يناعية أو تدمية–ابامعات وم سسات التعلين العا  وات سسات ا قتهاؤية 
تناذ مااريد البحث والتطوير وتستقطب نا  اتعلومات سؤاء دتلاا اسنااطة البحاياة وغا  البحاياة. وتساتند أسا  

را عاادؤ ماا  اتعاااي ، حيااث أس اسناااطة اتكونااة للبحااث والتطااوير ااا  تلااك اسناااطة الااي  التتيياا  باان اااذا اسناااطة
دا ة/ ابدي، تقد  حلو  لعد  اليقن العلت  والتكنولوج ، تاان اسنااطة الاانوياة  تتات  جانبا وا حا ومهتا م  ا

الي ترتبط مبا ري ماروع البحث والتطوير الرميس  أك أس تنايذاا يهاد  أساساا را تدماة نااا  البحاث والتطاوير. 
را فااارؤ رجاااراء وبالتاااا  فااا س اسنااااطة الروتينياااة ا عتياؤياااة الاااي   تساااع  لتحقياااق ااااد   ااادؤ أو الاااي تساااع  فقاااط 

اااد  البحاااث والتطاااوير فياااتن رقهااااؤاا مااا   عتلياااات  ااابط وتهاااحي  أو الاااي ياااتن ر ا ااااا لتلبياااة احتياجاااات أتااارل   
 .1ؤامرته

وعلاا  الاارغن ماا   اولااة التاادقيق ي معاااي  ا تااتا  باان اسناااطة البحايااة وغاا  البحايااة ر  أنااه ماا  الناحيااة 
د حادوؤ فايالة وياارمة بينهاا. دكا  تهانيا اسنااطة اتتكا  اساتاناؤاا أو العتلية يهاعب ي  اا  ما  اسحيااس و ا

 رؤماجها را ا توعات التالية:

                                           
  ,PP.34, 38Op.cit, Frascati Manual 2002OECD ,-   39راجد:  1
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  تنااااادر  اسنااااااطة ارؤارياااااة بات سساااااات ا قتهااااااؤية، : اأنشفففففطة اإداريفففففة والداعمفففففة التفففففدريب والتعلفففففيم، .1
ناء أنااطة قوياح ماااريد البحاث ابامعات ومرا   البحث عتوما  ت  أناطة البحث والتطوير.  تا يتن استا

ااا ، النقااح، التنظيااا،  ماا   ياااؤي، رؤاري وتو يااد و ااذلك اسناااطة الداعتااة غاا  اتبا ااري ماااح أناااطة اسماا ، ا
التهالي  والهاايانة. وبينتااا يسااتند تعلااين وتاادريب اسفااراؤ علاا  مسااتول ابامعااات ومعااااد التكااوي  العااا   اات  

لتطاااوير، غاا  أس اسعتااال اتتعلقاااة ب عااداؤ رسااامح علتياااة قكاا  مااا  دتلااا التخههااات مااا  أناااطة البحااث وا
 تاااوذلااك الت ايااح را ؤرجااات أعلاا ، ار اارا  عليهااا ومراجعتهااا دكاا  أس تهاانا   اا ء ماا  البحااث والتطااوير 

 .1دك  أس تاياه م  قيتة علتية را الرييد اتعري

ولوجيففففة ذات الصففففلة .2 البحااااث والتطااااوير جاااا ءا ماااا  اسناااااطة العلتياااااة فعليااااا يعتاااار : اأنشففففطة العلميففففة والتك
والتكنولوجية عتوما، غ  أس اناي فتوعات أترل م  اذا اسناطة ينبي  قيي اا عنه وذلك ماا ا تنااذ فقاط 

   :2ي اتقا  اسول  د  ؤعن واستكتال مااريد البحث والتطوير. وا  تان
لياح وتقياين اتنااذي ما  تدمات اتعلومات التقنياة والعلتياة ما  ماد، ترميا ،  .أ  تسا يح، تهانيا، ناار، ترماة، 

 ار  مهاااح اسفااراؤ التقنيااة والعلتيااة، تاادمات اتكتبااة، مهاااح بااراءات ا تااجاع، مهاااح ا ستااااري واتاا قرات 
 العلتية؛

كومة عتوما لتحقيق اتهلحة العامة؛ .ب   مد البيانات الي تتن م   ر  و ا ت ا

و ااد اتعاااي  علاا  اتسااتول الااو ي وابهااوك وا،افظااة عليهااا بار ااافة را ا تتبااار  التوحيااد وا تتبااار وتاااتح .ج 
 والتحليح الروتيي لز ت، اتكونات، اتنت ات،  رق الهند ومراقبة النوعية واتواؤ؛

 العناية الهحية اتتخههة والي تدتح ي ر ار تدمات الرعاية الهحية الروتينية؛ .د 

هول عل  الجاتيع وبراءات ا تجاع؛اسعتال ارؤارية والق .ه   انونية اتتعلقة با

كومة وات سساات بار اافة را ؤراساات ابادول  .و  ليح وتقيين الرامج والسياسات اتناذي م   ر  ا ؤراسة، 
 ا قتهاؤية؛

ما  تقادم دك  سناطة تطوير الرفيات أس تكوس ج ءا م  البحث والتطوير، رذا ما قكنت  فيات،اتطوير الر  .ز 
للرياايد اتعااري ماا  تااال ماااا: و ااد نظريااات وتوار ميااات جدياادي تطااور وا اا  دكاا  أس يسااهن ي ار ااافة 

                                           
  ,PP.31, 33Op.cit, Frascati Manual 2002OECD ,-   36راجد:  1
 راجد:  2

-Ibid, PP.31-33, 46-47 ; 
-Mark ROGERS, Op.cit, PP.23-24 ; 
-NSF, Survey questions : Definitions and examples, State R&D expenditures ,Op.cit, P.6.    
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اسب اآ ، تطاوير تكنولوجياا ا نجنات وتكنولوجياا اتعلوماات علا  مساتول  تايا را ار ار النظرك لعلن ا
ال، البحااث ي  اارق جدياادي لتهااتين، تطااوير، أنظتااة التاااييح، ليااات الرفااة، رؤاري البيانااات وبرفيااات ا تهاا

نااااار وياااايانة الرفيااااات، البحااااث والتطااااوير ي فااااال تكنولوجيااااات وأؤوات برافيااااة متعلقااااة  وانااااب متخههااااة 
بالكتبيوتر. أما اسنااطة الروتينياة ذات الهالة بالرفياات، ف هاا   تهانا  ات  أنااطة البحاث والتطاوير مااح 

طبيقااات جدياادي، تيياا  وترمااة ليااات الكتبيااوتر، تكييااا برفيااات موجااوؤي، اسااتخدا  نااا  الرفيااات  اات  ت
 ر افة بعض و اما اتستخد  لتطبيق الرامج.

اعية .3 اناي العديد م  اسناطة الهناعية: ابتكارية، رنتاجية وتقنية دك  أس تتاداتح ماد أنااطة  :اأنشطة الص
رقاماة حادوؤ بان التطاوير الت اريي وبقياة اسنااطة، وي البحث والتطوير لتكوس جا ءا منهاا. لاذلك ما  الهاعب 

ااذر عناادما يااتن اسااتاناء اااذا اسناااطة تايااة تلااك الااي ااا   ااذلك تهاانا  اات  فتااوع  الااة ينبياا  ا اااذا ا
 :1اسناطة ا بتكارية ولكنها ناؤرا ما تنطوك عل  أك جانب م  البحث والتطوير. ويذ ر منها

مففوذج اأولففي 1.3 هااامع التقنيااة للتنااتج أو  ريقااة الهااند. اااو  ااوذ  أياال  : ال يااتن رنااااؤا حااى يتااات   افااة ا
دك  م  تاله رعطاء تهور حول تهتين اتناتج، تهامهاه وأؤاماه. وتنادر  عتلياات تهاتين، رناااء واتتباار 
س النتوذ   ت  أناطة البحث والتطوير، بح رهاا تااكح اباناب اس اار أإياة أ نااء مرحلاة التطاوير الت اريي س

اهد  اسساس  منها ااو رجاراء ات ياد ما  التحساينات. غا  أناه ماى انتهات ااذا التعاديات وا تتباارات فا س 
ر  ع  نطاق البحث والتطوير.  النتوذ  اسو  

ا  نظا  يناع  مهاير، حياث يعتار رناااؤاا وتااييلها جا ءا ما  البحاث والتطاوير مااؤا   :المحطة التجريبية 2.3
اري ما  أجاح الت تياد اهندسا  و اذلك ستياد البياناات بيارو تقياين  أس اهد  اسساس  ااو هاول علا  ا ا

تهااتين سهياا ات الار اايات،  تابااة يااي  جدياادي للتنت ااات، اسااتخرا  تهااامع جدياادي للتنت ااات النهاميااة، 
ا  تعليتاات تااييلية حاول  ارق الهاند. وي حاال ا نتهااء ما  وب  تاية مطلوبة و رورية   لطرق الهند، 

 ح اذا ارجراءات   يهب  ناا  ا،طة الت ريبية ج ءا م  البحث والتطاوير باح جا ءا ما  أنااطة أك وحادي 
 سارية رنتاجية.

بعاااد ا نتهااااء مااا  اتتباااار وتعاااديح النتااااذ  اسولياااة تنطلاااق مرحلاااة التهااانيد اتبااادم . وماااا ا  :اإنتفففاج التجريبفففي 3.3
ف س أناطتها اترتكا ي علا  فارؤ ا نطااق اسو  ي ارنتاا     تتات  اذا اترحلة ات يد م  التهتين واهندسة

                                           
 راجع:  1

-OECD, Frascati Manual 2002, Op.cit, PP.33, 41-46 ; 
-OECD, Oslo Manual 2005, Op.cit, PP.92-94. 
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اا وتطويرا. فتبدأ اعتباراا  تنه يتتاح ي رجراء ات يد م  التحسينات.  تعتر 

تنطوك عل  ا تاا  استطاء وتعديح اتعاي  الاي   تهاب ي ر اار البحاث : اكتشاح اأخطاء وتصحيحها   4.3
 والتطوير.

اعي    5.3 يعااار عااا  نااااا  ابتكاااارك تتاااد بااان اباناااب الااااي والعلاااو  التطبيقياااة لتحسااان ابواناااب : التصفففميم الصففف
ابتالية، الو ياية وا ستخدامية تنتج معن. توجه اليالبية العظت  م  أعتال التهاتين ي ا اال الهاناع  ااو 

 عا  نااا  البحاث والتطاوير ر  ي مرحلاة مسار ارنتا ، وا  باذلك جا ء ما  مساار ا بتكاار غا  أهاا   تعار
هويايات التقنياة وارجاراءات  هاامع التااييلية وا رعداؤ وو د الرسومات واتخططات اهاؤفاة را تعرياا ا

 الا مة لتهور، تطوير وتهنيد اتنتج أو  ريقة الهند ابديدي.

التطاوير فهاو جا ء مناه. أماا با اري مااروع البحاث و رذا  اس الت وؤ بااآ ت واتعادات مارتبط م: التلود بالمعدات    3.3
 مرتبطا باتسار ارنتاج  فهو يستا  منه. رذا  اس

الهناعية استرل الي تساتا  ما  فاال البحاث والتطاوير ر افة را ما سبق ذ را، فهناي العديد م  اسناطة 
وث واتتبارات السوق  والجويج للتبيعات وتدمات ما بعد البيد. ماح ا تساب التكنولوجيا ا سدي وغ  ا سدي، 

 حث والتطويرالثاني: مؤشرات الب الفرع
 ترل تقي  درجاته.وير را م  رات تقي  مدتاته وأتنقسن م  رات قياس البحث والتط 
 قياس مدخات البحث والتطوير أوا:

دكااا  قياااااس ماااادتات أنااااطة البحااااث والتطااااوير باساااتخدا  م  ااااري  رميسااااين إاااا: عاااادؤ اسفااااراؤ العاااااملن  
الاي تقاي  ح ان و اافاة ااذا ا العدياد ما  ات  ارات الارعياة بالبحث والتطاوير والناقاات اتخههاة لاه. م يتاارع عنهتا

 الناا  و ياية تو يعه بن دتلا اتناذي  له ومهاؤر قويله.
تقاااي  بياناااات اتاااو ان  ااات  أنااااطة البحاااث والتطاااوير ح ااان اتاااوارؤ : اد العفففاملون بالبحفففث والتطفففويراأففففر  .1

اتخههة مبا ري لتنايذاا بار افة عدؤ اسفراؤ الذي  يقدموس تادمات مرتبطاة بااكح مبا ار  اا مااح ماديرك 
 :1اتااريد. ويعتتد عرو البيانات اتتعلقة    ء اتو ان عل  تهنيان إا

ي   1.1 ديادا، ذلاك أس التهانيا وفاق  :الوظيفيالتص يعتر التهنيا اس ار استخداما رجراء اتقارنات الدولية 
مساااتول الت اياااح الرتااا  دكااا  أس ياااارو ياااعوبات ي ااااذا اباناااب نتي اااة اتتافاااات مساااتويات وبااا  أنظتاااة 

قاااد  مااا   ااار  التعلاااين الو نياااة. وي ااااذا ار اااار عااااؤي ماااا يعتتاااد علااا  التهااانيا اتعياااارك الااادو  للو ااااما ات

                                           
  ,PP. 92Op.cit, 2002 Frascati ManualOECD ,-   100راحد:  1
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 منظتة العتح الدولية التابعة تنظتة اسمن اتتحدي  تا يل : 

اااان متخههاااوس مهنياااوس يهتتاااوس بتقااادم مااااااين أو تلاااق معرفاااة جديااادي، منت اااات،  ااارق ياااند، و  البااااحاوس .أ 
أساااليب أو أنظتااة جدياادي. أو أهاان يقومااوس بار اارا  علاا  اتااااريد اتتعلقااة  ااذا ابوانااب ورؤار ااا. عاااؤي مااا 

 تروس جوار أنظتة البحث والتطوير؛تنهب اتقارنات الدولية حوهن سهن يع

يان فريق التقنين فتوعة اسفراؤ الذي  دتلكوس معرفة تقنياة وتاري ي فاال اهندساة، و  اتكاف التقنيوس والاريق  .ب 
ياااي والاي ياااء أو العلااو  ا جتتاعيااة وارنسااانية. وااان يساااإوس ي تنايااذ مااا اات علااو  ا اريد البحااث والتطااوير 

ر ارا  الباااحان ماا  تااال أؤاء مهااا  علتياة وتقنيااة تتااات  تطبيااق ماااااين وأسااليب علتيااة. ماا  جانااب آتاار 
ااااات ر ااااارا  البااااااحان ي العلاااااو   فااااا س الارياااااق اتكااااااف  ياااااان اس اااااخاص الاااااذي  ينااااااذوس البحاااااث والتطاااااوير 

ااا  باارامج الكتبيااوتر، أؤاء الت ااارب، ا تتبااارات  ا جتتاعيااة وارنسااانية. وعتومااا تنهااب مهااامهن حااول: 
اارامط والرسااومات وغ اااا ماا  اتهااا  بوالتحلاايات، رجااراء الدراسااات ارحهااامية والبحااث البي ااا  ا ليااوغراي، 

 ذات الطابد التقي والعلت ؛ 

ااارفين اتسااااإن بااااكح مبا اااالارياااق الاااداعن وااااو  .ج  ر ي تدمااااة يتاااات  فريقاااا مااا  ارؤاريااان، الساااكرتارين وا
 .مااريد البحث تاية ي ا ات ارؤارية، العامة، اتالية واتتعلقة باتو ان

ي  حسفففب مسفففتوى التأهيفففل الرسفففمي 2.1 لااايات أوساااد  تاااوف  : يسااات  ااااذا التهااانيا ب مكانياااة رجاااراء التصففف
ياجات منهاا. واناا قاعدي بيانات حول  بيعة م اات العاملن ي فال العلن والتكنولوجيا وم  م تقدير ا حت

ياااتن ا ساااتناؤ را التهااانيا اتعياااارك الااادو  للتعلاااين اتقاااد  مااا   ااار  منظتاااة اليونساااكو. حياااث ياااتن تهااانيا 
دياد فاال التكاوي . يتادرجوس ما  اتساتول  اسفراؤ وفق ست فتوعات حسب مساتول تا ايلهن العلتا  ؤوس 

تح تهنيا ماتستول  ايلن علا  -م 06اسعل  الذك  را  -ؤرجاة جامعياة عناد مساتول الاد تورااياتح ا
تااح تهاانيا ماتسااتول أقااح ماا    ااهاؤات مااا  يااان اسفااراؤ الااذي  دتلكااوس–م 03غايااة اتسااتول اسؤا الااذك 

 -ؤوس التعلين الاانوك

فاااا س تقاااادير عاااادؤ اسفااااراؤ العاااااملن بالبحااااث والتطااااوير يكااااوس وفااااق رحاااادل ومهتااااا  اناااات  ريقااااة التهاااانيا 
 الطريقتن:

يتااات  رحهاااء  ااح العاااملن مااااريد البحااث والتطااوير  ليااا أو ج ميااا وااا   ريقااة  الااذك ا اان ارمااا قياااس  .أ 
تست  بتقدم معلومات ر افية حول ا  ء العاملن ماح: العتر، ابن ، اسيول الو نياة، ؤور عتالاة البحاث 

  أس تقااد  وياااا تاهاايليا حااول والتطااوير  اات  رياايد وتاادفقات  ااح اتااو ان التقنياان والعلتياان أك أهااا دكاا
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 أ ا  تو يعهن؛

قيقاا  لأفااراؤ  يساات  اسااتخدا  وحاادي معاااؤل الوقاات التااا ؤل الوقاات التااا  الااذك اقياااس معاا .ب  بقياااس ا اان ا
فااذلك ياادل  -تقاادير ا اان ارمااا –العاااملن بالبحااث والتطااوير. فعتليااا، عنااد اعتتاااؤ  ريقااة التقيااين اسوا 

الااذي  ياااكح البحااث والتطااوير و ياااتهن اسساسااية  العاااملن ي اتخااابر اتختاارات  علاا  تقاادير فتااوع اسفااراؤ
و ذلك أولدك الدي  دك  أس يتخذوا البحث والتطوير ناا ا  انويا أو ج ميا هن أك أهن   يقاوس  اح وقات 

س ماادل مساااإة عتلهان ي تنايااذ اااذا الناااا . لااذلك فاا س اسااتخدا  ااذا الطريقااة ي التقيااين تتااي  رمكانيااة قيااا
 ااات  ماااااريد البحاااث والتطاااوير. وبار اااافة را البياناااات اتقدماااة حاااول ح ااان اسفاااراؤ اتساااتخدمن ي اسفاااراؤ 

فااال البحااث والتطااوير سااواء بتقاادير ا اان ارمااا  أو باسااتخدا  معاااؤل الوقاات التااا ، فاايتك   ااذلك تقاادير  
 ا رما  القول العاملة ي اقتهاؤ معن. اافة استخدامها بنسبتها را رما  عدؤ العاملن أو ر

تلهااا لتنايااذ أناااطة البحااث والتطااوير : نفقففات البحففث والتطففوير.     2 تعاار عاا  فتااوع التكاااليا النقديااة الااي يااتن 
تال فجي  دؤي عاؤي ما تكوس سنة ويتن التعب  عنهاا باالعتات الو نياة أو باساتخدا  عتلاة مرجعياة )الادو ر 

معادل تعااؤل القاول لة اتقارنات الدولية ع   ريق التحويح بواسطة أسعار الهار  ابارياة حساب عاؤيأ ي حا
. غاا  أس ا تااتا  ي اتسااتويات العامااة لأسااعار باان البلااداس ياا ؤك را عااد  التااوا س باان قااين ناقااات الااارامية

أساااعار لتقااادير ناقاااات ااااتي لالبحاااث والتطاااوير بااان البلاااداس. لاااذلك عااااؤي ماااا يويااا  باساااتخدا  اتخااااض ال
. ودكا   ااذلك قياااس  اافاة ارنااااق علاا  البحاث والتطااوير بنساابة الناقاات ارماليااة للبحااث 1والتطااويرالبحاث 
وتهانا ناقاات البحاث والتطاوير را يانان رميساين  أو أك فرع م  فروعها را رما  الناتج ا،لا . والتطوير

ارجية،  تعرو تااييلهتا  تا يل : إا: الناقات الداتلية والناقات ا
فقففات الداخليففة     1.2 تعاار عاا  رمااا  اتبااال  اتخههااة سناااطة البحااث والتطااوير اتناااذي ؤاتااح نااا  الوحاادي : ال

اص. أك م  أجح تقادم منت اات أو  ارق ياند جديادي أو ما  أجاح فقاط توسايد القاعادي اتعرفياة.  سا ا ا
كومة، م سساات التعلاين العاا  أو  سواء  انت اذا الوحدي ا  م سسات قطاع ار ، ا اسعتال وفروعها با

                                           
   معاؤل الوقت التاFull time equivalent (FTE أ: او فتوع ساعات العتح الاعلية مقستة عل  عدؤ الساعات ارمالية القهول حسب جدول الوقات التاا   تاا ااو  ادؤ

أسبوع/السانة. مااال: رذا  ااس عادؤ العتاال ارماا   44أيا /اسسابوع،  أو  5ساعة/اسسابوع،  40 سااعات/ الياو ،8ي القانوس. ودك  التعب  ع  الوقت التاا  للعتاح بعادي وحادات مااا: 
 15ساااعة ي اسساابوع ي تنايااذ اااذا الناااا ،  40عاااما ماانهن فقااط يقاااوس  امااح ؤوامهاان اتقاادر فر ااا ب  25عاااما. غاا  أس  50 اات  ناااا  البحااث والتطااوير ي م سسااة معينااة اااو 

أ+ FTE([ =40*25سااااعات ي اسسااابوع. اسااااب عااادؤ العتاااال معااااؤل الوقاااات التاااا  ي البحاااث والتطاااوير فيكااااوس:  10عتااااال يقااااوس  10اعة ي اسسااابوع، سااا 20عااااما يقااااوس 
 عاما فقط. 35عاما ي اسسبوع. أك أس معدل عدؤ اسفراؤ الذي  ياتيلوس ؤواما تاما او  35=  40أ[/10*10أ +)15*20)

 راجد:  1
-OECD, Frascati Manual, Op.cit, PP.108-119 ; 
-Office fédéral de la statistique, Dépenses et personnel de recherche et des développements des entreprises privées en Suisse 2012,(OFS, 
Section structure et analyses économiques, Décembre 2013), PP.4,8, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/.../15/.../publ.Document.175560.pdf, 
(15/07/2014 – 11 :00).     



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 62 - 

 

اية غ  اهاؤفة للرب  و ذلك مهتا  انت مهاؤر قويلها وا  تنقسن را:  اهيدات ا

تان تكاليا اسفراؤ العاملن بالبحث والتطوير وا  تعتر اتكاوس اسساسا   ات  رماا   جارية حيثناقات  .أ 
مااا  عااااوات ومااادفوعات الناقاااات ابارياااة. وتااااتتح اسجاااور والرواتاااب و اااح التكااااليا اترتبطاااة  ااا  ء اسفاااراؤ 

الناقااات اباريااة اتساااإات ي يااناؤيق اتعا ااات والت مينااات. ماا  جانااب آتاار تااان الناقااات اباريااة فتوعااة 
استاارل الااي تتكااوس ماا   افااة اتاااجيات الرأتاليااة اتوجهااة سؤاء البحااث والتطااوير ماااح: اتاااء، اتااواؤ الطاقويااة، 
يوانيااة الااارورية للتخااابر، تكاااليا ا ستااااري  ا  ااجاي ي اتكتبااات، الت هياا ات اتكتبيااة، اتااواؤ الكيتياميااة وا

  تهال، اتوايات وتكاليا  بد تقارير البحث والتطوير.عل  اتوقد، تكاليا الت من، ا

هااااول علاااا  اسيااااول الاابتااااة  اسااااتاتاريةأ والاااايناقاااات رأتاليااااة ) .ب  تيطااا  رمااااا  الناقااااات الساااانوية ماااا  أجاااح ا
اتسااتخدمة  اات  باارامج البحااث والتطااوير ماااح: اسرا اا  اتكتساابة رجااراء ا تتبااارات وبناااء اتخااابر وت سااي  

ساااااينات معتاااااري،  اااااراء الر ا،طاااااات الت ر  ا اااااعة لتعاااااديات و فيااااااات ايبياااااة، اتبااااااي اتناااااا ي سول ماااااري أو ا
 والت هي ات بابتلة.

رس قويااح  ااح اااذا الناقااات دكاا  أس يكااوس ذاتيااا ماا  ؤاتااح الوحاادي الااي تناااذ ناااا  البحااث والتطااوير.  تااا 
كومااة، م سسااات اسعتااال استاارل، قطاااع التعلااين  دكاا  تكااوس ذا مهاادر تااارج  ياااتح أحااد القطاعااات التاليااة: ا

ياااث دكااا  أس تتااادفق بااااكح مبا ااار وموجاااه ااااو أؤاء العاااا ،  اااار .  م سساااات تاياااة غااا  ااؤفاااة للااارب  أو مااا  ا
 البحث والتطوير  تا أها دك  أس قن  رما ي يوري أموال أو موارؤ أترل )معدات أو أرا   أو مباي مااأ.

فقفات ال ارجيفة:  2.2 فتوعاة اتباال  الاي تقااو  ات سساات أو دتلاا اهيدااات بادفعها لهااح م سسااات أو تااان ال
هاول علا  تادمات  ايدات أترل ي مقابح أس تارو ها مهتة أناطة البحث والتطوير. فها  رذس تتاات  ا

لتطااوير البحااث والتطااوير اتناااذي تااار  ات سسااة أو اهيدااة ي مقابااح ؤفااد تكالياهااا أو تنايااذ عتليااات البحااث وا
هااول علاا  عوامااد مناساابة لااذلك. رس مااد البيانااا  تؤاتااح ات سسااة أو اهيدااة لهاااح ايدااات أتاارل ي مقابااح ا

ارجية يعتر مهتا ي توف  رحهاميات حول أناطة البحاث والتطاوير  اتنااذ ي حول ناقات البحث والتطوير ا
ار  واتتول م   ر  ات سسات ا،لية أو تلك اتناذي ي  الداتح لهاح م سسات أجنبية. ا

م سساااات، جامعاااات، حكوماااات، قطااااع تااااص غااا  –بااااكح عاااا  فااا س ستياااد ناقاااات دتلاااا الوحااادات 
ار  يست  بتقدم فاميد و نية دكا  أس تعار عا  جهاوؤ البحاث والتطاوير و اافتاه  ات  ا قتهااؤ   -ااؤ  للرب  وا

 :1ك  التتيي  بن كح وتكوس قابلة للتقارنة مد بقية البلداس. وانا د

                                           
1OECD, Frascati Manual, Op.cit,  PP.121-123. 
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فتاوع الناقاات الداتلياة علا  البحاث والتطاوير الاذك  رمالية ا،لية للبحاث والتطاوير واا  تعار عا الناقات ا .أ 
يتن تنايذا ؤاتح بلد معن تال فجي  دؤي. انا يتن ستيد الناقات عل  البحث والتطوير الاذك م ر اا ا ما  

 ذلك مهتا  اس مهدر قويلها  ليا أو تارجيا. ر  دتلا ات سسات واهيدات ا،لية و 

فتااوع ناقااات البحااث والتطااوير اتتااول ماا   اار   لو نيااة ارماليااة للبحااث والتطااوير وااا  تعاار عاا الناقااات ا .ب 
 دتلا م سسات وايدات بلد معن تال فجي  دؤي سواء م تنايذا  ليا أو تارجيا.

 قياس م رجات البحث والتطوير :ثانيا
تقتهر الدراسات ا،لية، ابهوية والدولية لناا  البحث والتطوير عل  تقادم رحهااميات عا  ح ان عاؤي ما 

اتدتات الي تعكا  ابهاوؤ اتبذولاة لتناياذا واتعار عنهاا  ان اتاوارؤ الباارية والتتويلياة اتخههاة.ي حان يااجو  
كا  عتلياا، فا س رغااال دير مستول أؤاماه. ولناا  سعيا لتق ذلك استخدا  مقايي  أترل تدل عل  درجات اذا ال

اذا ابانب يستند را عدؤ م  اتاررات اتو اوعية اترتبطاة ما  جهاة بسالبيات ات  ارات الدالاة علا  درجاات البحاث 
الااة ماا  عااد   والتطااوير، وماا  جهااة أتاارل بطبيعااة البحااث والتطااوير. فكتااا ساابقت ار اااري، يتتياا  البحااث والتطااوير 

هااا الت  اااد، ذلاااك أس يع اتاااوارؤ لتناياااذا   ينطاااوك علااا  نتاااامج وا اااحة وم  ااادي. رذ أس العدياااد مااا  اتاااااريد فااارؤ 
  ت ؤك ي النهاياة را نتاامج ذات قيتاة لاذلك فها  عتوماا تعتار غا   -ورس م ارنااق عليها وتنايذاا فعليا–البحاية 

س الهاااة غاا  الت امنيااة باان اتاادتات واتخرجااات معروفااة ي بدايااة الناااا ، بااح رهااا تتساان بالااابابية واليتااوو.  تااا أ
ااااول ؤوس القاااادري علاااا  القياااااس اآي لااااأؤاء، فالنتي ااااة اتالاااا    دكاااا  سساااايداا ر  بعااااد فااااجي تسااااتيرق العديااااد ماااا  

  .1السنوات
غ  أنه رغن يعوبات قياس اسؤاء، وي حالة غياب بيانات ماهالة حاول مادتات البحاث والتطاوير، دكا  

ح  باديح هاا لتسات  بتقادير رنتاا  اتعرفاة، تطاوير لبعض  ات  رات ذات الطابد ا قتهاؤك، العلت  والتكنولوج  أس 
سن اتنت ات و رق الهند. وا  عاؤي ما تتتحور حول م  ري  أساسين إا:  و

شورات العلميفة .1 ت، الادوريات يساتخد  عادؤ اسوراق البحاياة )العلتياةأ اتنااوري علا  مساتول ا اا: عدد الم
ديدا عل  نتامج البحث اسساس  تال فجي  دؤي  .2ودتلا اتناورات اس اؤدية للتعب  

                                           
 راجد:1

-Igor PRODAN, Influence of research and development expenditures on number of patent applications : Selected case studies in OECD 

countries and central Europe, (Applied Econometrics and International Development, Vol 5-4, 2005), PP.7-8, 
http://www.usc.es/economet/reviews/aeid541.pdf, (12/07/2014 – 12 :09). 
2Ibid,  P.8. 
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مااا  ات  ااارات اتساااتخدمة لقيااااس نتاااامج  تعتااار البياناااات اتتعلقاااة باااراءات ا تاااجاع :عفففدد بفففراءات ااختفففراع .2
ا نقطااة تافااات ونقا اات واسااعة باان البحاث والتطااوير. ويااكح مو ااوع ماادل  ااء اا وجوؤ ااا وبالتااا  قبوها

 :1ا قتهاؤين. فالبعض يرل ب ها غ  مايدي نتي ة ارتبا ها بعدؤ م  السلبيات ا 

  تعكاا  بااراءات ا تااجاع  ااح جهااوؤ البحااث والتطااوير، علاا  الاارغن ماا  أهااا انعكاااس لن احهااا. فليساات  ااح  .أ 
 ا تجاعات  تية براءات ا تجاع وليست  لها تستحق ذلك؛

تلااا اتيااح را  لااب بااراءات ا تااجاع ماا  يااناعة را أتاارل باااكح جااوارك، حيااث يت ايااد ا ساااا ي بعااض  .ب 
حااااى ورس  اناااات  تاااادفق الااااراءات رسااااجاتي يةاعتتاااااؤ –الهااااناعات را  لااااب ات يااااد ماااا  بااااراءات ا تااااجاع 

ة و اياااة. واااو مااا ياا ؤك را أس يكااوس عاادؤ بااراءات ا تجاعااات يالتيياا ات أو التحسااينات التكنولوجيااة اامااا
تناتج علا  نطااق ي بعض الهناعات أعل . وعل  مستول ات سساات، تت اه ات سساات ابديادي الهاي ي الاي 
هول عليها؛   يق أقح اسااا را  لب براءات ا تجاع لعد  قدر ا عل  تيطية تكاليا ا

تاح  اح باراءات ا تاجاع  .ج  ناا  اسإياة، فالعدياد ما  ا تجاعاات لاي  هاا تطبيقاات ياناعية وبالتاا  فهاا    
تاااح أك قيتاااة  تاااح قيتاااة  اااعياة–  تااااكح ابتكاااارا و   للت تتاااد. وبالتاااا  فااا س باااراءات ا تاااجاع    -أو 

ك  با  ي تعك  نا  اسؤاء والقيتة لل هوؤ اتبذولة فبعض اتااريد البحاية دك  أس تدل علا   اا  اقتهااؤ
 حن تدل استرل عل   ا   عيا؛

،  تا أهاا تتيا  ما  فاجي را أتارل ؤاتاح ناا  البلاد تلا أنظتة وقوانن براءات ا تجاع بن ؤول العاا .د 
ليح اساا د م  رمكانية رجراء اتقارنات الدولية باستخدا  بيانات براءات ا تجاع و ذا    ا عر ال م .ارا 

رغن اتاا ح والهعوبات الناسة ع  اساتخدا  بياناات باراءات ا تاجاع، يارل الكاا  ما  ا قتهااؤين  غ  أنه
فااا عا  ذلاك، تتتيا  باراءات ا تاجاع  رمكانية تهحيحها ع   ريق اعتتاؤ  رق منه ية مناسابة تسات  بت او ااا.

                                           
  رباة ياند، اساتخدا ، عارو، بياد، براءي ا تجاع: ا  أؤاي قانونية تستخد  ي تاياة ا تجاعاات ابديادي. قان  موجبهاا للتالاك حقاوق حهارية  ا ال ا قتهاؤك، وا  الساند القاانوي 

وياااح  ا أو الجتااايع باسااتخدامها. ودكااا  ملكيتهااتهاادير واساات اؤ ا تاااجاع. ي اتقابااح، قناااد اس اارا  استاارل مااا  أؤاء اااذا اسنااااطة ؤوس موافقااة ياااحب الاااراءي الااذك دكااا  لااه  ااذلك 
تاية أس يتخذ  كح منتج أو  ريقة يند يتات  تطوي ربداعية وقابلة التطبياق الهاناع . حياث دكا  للحتاياة أس تادو  لااج  سانة تنطلاق ما  تااريخ تسا يح الاراءي  20ي لاتجاع مو وع ا

تاية.  ي البلد أو البلداس اتعنية با
 راجد: 1

-Benoît Godin, Measuring output : When economics drives science and technology measurements, (Project on the history and sociology of 
S&T statistics, Working paper N°14,2002), P.7, http://www.csiic.ca/PDF/Godin_14.pdf, (12/07/2014 – 12 :09); 
-OECD, OECD Patent Statistics Manual, (OECD publications 2009), P.28, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9209021e.pdf, 
(12/07/2014 – 12 :09). 

  :رسااجاتي ية تاادفق الااراءاتPatent flooding strategy  هااول علاا  العديااد ماا  بااراءات ا تااجاع  اارؤ  ااا  رسااجاتي ية يعتتااداا منافسااو مالااك بااراءي ا تااجاع اسياال  ماا  تااال ا
سااينات أو رتاااؤ اسااتخدامات جدياادي اتاايع مااد بقيااة ؤوس رمكانيااة تباااؤل الج  رجااراء تيياا ات  اياااة  علاا  ا تااجاع اسول. وذلااك ماا  أجااح تطويااق اتنافساان حااى   يتتكنااوا ماا  تطااوير 

 اتنافسن.
 Triadic patentلعاماات الت ارياة : اا  سلسالة ما  باراءات ا تاجاع تاوؤع ما   ار  ناا  اتخاجع لانا  ا تاجاع لادل مكتاب باراءات ا تاجاع اسوري ومكتاب باراءات ا تاجاع وا

 بالو يات اتتحدي اسمريكية ومكتب براءات ا تجاع ي الياباس
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ل أترل م  البيانات.  تاا تعتار بيانا اا متاحاة بكوها تيط  قطاعا واسعا م  التكنولوجيات الي تاتقر أحيانا را أ ا
باااكح  لاا   -تقريبااا  ااح ؤول العاااا لااديها نظاان بااراءات ا تااجاع–حااول  ااح الاادول الااي لااديها نظاان بااراءات ا تااجاع 

وتاهاايل ، لااذلك فاا س تكاااليا معهااا تعتاار ااماااية مقارنااة بعتليااات مااد البيانااات استاارل سهااا ستااد تلقاميااا ماا  
 .1ب براءات ا تجاع    ء م  مسار  لب الراءات ر  مكات

بان ح اان  موجباةأ بتات العدياد ما  الدراساات الت ريبيااة وجاوؤ عاقاة ارتباا  قوياة و بار اافة را ااذا ات اياا، 
فوجوؤ ناقات أ ر للبحث والتطوير يسات  بات ياد ما  باراءات ا تاجاع،  اتوارؤ اتخههة للبحث والتطوير ودرجاته.
اااو انعكاااس جيااد لااأؤاء التكنولااوج  للت سسااات والهااناعات والبلااداس وبالتااا  فاا س عاادؤ بااراءات ا تااجاع اتطلوبااة

. وااا  رذس تقاي  درجااات التكنولاوج  والقادري علاا  ا تاجاعودكا  اعتتاؤااا ات  اار اس اار اسااتخداما لقيااس التياا  
را أناااه قاااد تساااتخد  بعاااض ات  ااارات استااارل ذات الطاااابد يااااار ي استااا   .2البحاااث التطبيقااا  والتطاااوير الت اااريي

البحااث والتطااوير  حهااة مبيعااات اتنت ااات ابدياادي أو اتنت ااات اتت تيااة ماا   اارق يااند  ا قتهاااؤك للتعباا  عاا  أؤاء
جدياادي ماا  رمااا  مبيعااات ات سسااة بار ااافة را حهااة ياااؤرات اتنت ااات عاليااة التكنولوجيااا را رمااا  يااااؤرات 

تلاا عا  مت اياد جهاوؤ  البلد تال فجي  دؤي. غ  أهاا   تعكا  بدقاة اسؤاء وذلاك رمكانياة وجاوؤ عواماح أتارل 
 البحث والتطويرم تاسر ارتااع اتبيعات أو الهاؤرات.

افسية: نيالمطلب الثا اء الت  دور وفعالية البحث والتطوير في ب
ليااح أإيااة البحااث والتطااوير بالنساابة للت سسااة، الهااناعة والبلااد. لااذلك فقااد  حاااول العديااد ماا  ا قتهاااؤين 

سااواء  اناات ج ميااة أو   ،ي التاا    علاا  العديااد ماا  اتتياا ات ا قتهاااؤية رسااهاما ن النظريااة حااول ؤراسااة ؤوراانهاابت 
ياااة وبالتاااا   مااادل مسااااإته ي تع يااا  تنافساااية ات سساااات، الهاااناعات  لياااة مااااح: النتاااو ا قتهااااؤك، ارنتاجياااة والر

والبلااداس.  تااا ااتتاات العديااد ماا  الدراسااات الت ريبيااة ب  بااات يااحة العاقااة باان البحااث والتطااوير ودتلااا ات  اارات 
 .الدالة عل  التنافسية

 

                                           
 P.27,29Op.cit, OECD Patent Statistics ManualD, OEC , راجد: 1
 هااول علاا  بااراءات ا تاا يسااتخد  عاادؤ جاع يتطلااب العديااد ماا   لبااات بااراءات ا تااجاع لقياااس درجااات البحااث والتطااوير بااد  عاا  عاادؤ بااراءات ا تااجاع اتتنوحااة فعليااا. سس مسااار ا

طوات  تا أنه دك  أس يستيرق وقتا    ويا.اتراحح وا
 راجد:2

-Igor PRODAN, Op.cit, P.8 ; 
-Zvi Griliches, R&D and Productivity: The Econometric Evidence, (University of Chicago Press,January 1998), PP.335-336, 
http://www.nber.org/chapters/c8351.pdf, , (12/07/2014 – 12 :09).  
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افسيةالفرع اأول اء الت  : دور البحث والتطوير في ب
يعتاار مهتاااا بالنساابة لكاااح القطاعااات، باااح ورناااه  البحاااث والتطاااوير را أس ت الكااا  مااا  الدراساااتتوياااللقااد 

لياح ذلاك  يكتسب أإية تاية وماتاحياة بالنسابة لقطاعاات  ادؤي تعار  ب هاا قطاعاات  ايااة التكن ولوجياا. ودكا  
  تا يل .
اعةدور أوا:  افسية داخل المؤسسة/ الص  البحث والتطوير في تحقيق الميلة الت

ث والتطوير أس ي  ر باكح مبا ر عل  ات سسة ويكوس مهدرا أساسايا للتيا ي التنافساية، ذلاك أس للبحك  د
لااق القيتااة. واااو  جهااوؤ البحااث والتطااوير عتومااا، تاانعك  ي  ااح التكنولوجيااات اتدفااة  اات  ميااد اسناااطة الااي 

ا  ا تهااال، تهااور سهياا ات يتخااذ عاادي أ ااكال تنطلااق ماا  البحااث اسساساا  وتهااور اتنااتج را غايااة البحااث عاا  أ اا
سان اتناتج  التحويح ورجراءات مراجعة اآ ت. رذس فهو يتكوس م   ح اسناطة الي تدل عل  ابهوؤ اتوجهة ااو 
و اااارق الهااااند. وبالتااااا  فاااا س  ااااا  اااااذا ابهااااوؤ سااااو  يااااججن رمااااا را تقلاااايع تكاااااليا ارنتااااا  أو را اسااااتحداث 

 .1ما يست  للت سسة بدعن تنافسيتها ؤاتح القطاع الذك تنتت  رليهتهامع فريدي وري ي للتنتج واو 
فت  اتعرو  أنه دك  للت سسة أس تكتسب م ايا تنافساية رذا ماا امتلكات ماوارؤ وأياول قيتاة، وباكح عا  

عالياة. ناؤري، يعبة التقليد وغ  قابلة لاستبدال. تاية لو أها تستطيد و د نظن وأسااليب  ساتيال ااذا اتاوارؤ با
 ا ساااما  اسياول غا  اتلتوساة الاي دكا  ا ساتاتار فيهاا ما  جاي عواماد عالياة. والواقاد أس  البحث والتطاويرويعتر 

اسساسااية الااي تتبنااااا ات سسااة ماا  أجااح  ارسااجاتي يةاااو و ااد منت ااات أو  اارق يااند مبتكااري يناادر   اات  جااوار 
. أك تب عل  ات سسة أس توجاه 2لرياؤي ؤاتح القطاع الذك تناط ؤاتلهمواجهة اتنافسة واهاؤفة را احتال موقد ا

دمة أادا    :3التنافسية للت سسة وتتاء  مد  بيعة اتي ي اتراؤ ا تسا ا ارسجاتي يةأناطة البحث والتطوير 
لتخااايض التكاااليا اامااا جانبااا  البحااث والتطااويرالساايطري بالتكاااليا، ينبياا  أس يتااات   رسااجاتي يةناات فاا ذا تب .أ 

تعاديح أنااطة موجاوؤي أو رلياؤااا أو ر اافة –بالت    ارتاي عل  عوامح تطورااا أو رعااؤي  ذجاة سلسالة القاين 
ودكااا  أس يت ساااد ذلاااك مااااا عناااد تقلااايع  تاااول اتنت اااات مااا  اآ ت، تساااهيح تهااانيعها  -أنااااطة جديااادي

عتتاااؤ علاا  ماادتات مكلاااة وتطااوير التعامااح مااد رااونن وتبساايط اتتطلبااات اللوجسااتيكية )التتوينيااةأ بتقليااح ا 

                                           
  ,P.59P, Op.cit, L’avantage concurrentielMichael E.PORTER-   60راجد:  1
 راجد:  2

-Robert C PADGETT and José GALÁN, The effect of R&D intensity on corporate social responsibility, PP.3-5, 
http://grodos.usal.es/jspui/bitstream/10366/75218/1/DAFE_13_09_effect.pdf,   (19/07/2014 – 14 :49), 
-Ainomaija HAARLA, Product differentiation : Does it provide competitive advantage for a printing paper company, (Dissertation for the 
degree of doctor of science in technology, Helsinki university, Finland 27/09/2003), PP.83-86, 
http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512267144/isbn9512267144.pdf, (27/06/2014 – 21 :38).  

  ,P.219  Op.cit, L’avantage concurrentielMichael E.PORTER ,راجد:  3



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 67 - 

 

ساان أ ااار فعاليااة.    تااا دكاا  تطااوير  اارق يااند جدياادي تساات  بتخااايض تكاااليا ارنتااا  رذا مااا قكناات ماا  
منحاا  الااتعلن بياارو تقليااح ا عتتاااؤ علاا  اليااد العاملااة أو اقتهاااؤ اآ ت. و ااذا تطااوير  اارق تعتااح علاا  تع ياا  

 اقتهاؤيات ا ن؛

التتياا  فينبياا  أس توجااه جهااوؤ البحااث والتطااوير اااو تع ياا  عوامااح التااارؤ  اا س  رسااجاتي يةا اعتتاادت ات سسااة ورذ .ب 
سااا  نوعياااة اتنت اااات وترقااا  أ اااكاها، أح امهاااا، ألواهاااا، مساااتول أؤامهاااا وفعاليتهاااا و اااح تهامهاااها، بااااكح 

علاا  تقاادم مراقبااة أفاااح وبرفااة ي را تطااوير  اارق يااند تتتياا  بالقاادر تكاااليا التحويااح. بار ااافة يساات  برفااد 
لعتليااااات ارنتااااا  واساااات ابة أساااارع للطلبيااااات. وااااا   لهااااا جوانااااب تساااااان ي تقاااادم  ومهااااداقيةأ اااار مو وقيااااة 

 منت ات ذات قيتة منارؤي )متارؤي، متتي ي، أعل أ بالنسبة لل بام ؛

حاول تطاوير منت اات منخاااة  الج يا  فايتك  للبحاث والتطاوير أس ينهاب رساجاتي يةأما رذا اتتارت ات سسة  .ج 
هامع موجهة او  رام  تاية و ادؤي ما  ال باام  أو تطاوير  ارق ياند جديادي تسات   التكاليا أو فريدي ا

ة معينة م  الطلب. ر باعبالابط الدقيق لسلسلة القين م  أجح   حاجات  ر

افسية البلد  ثانيا: دور البحث والتطوير في تحقيق ت
نااا  و اي ياا  ر بقاوي علا  تنافسااية البلاداس. ولعاح تقرياار التنافساية العاتياة للتنتاادل يظهار البحاث والتطااوير  

ا قتهاااؤك العااات ، يقااد  أااان التحلاايات علاا  اتسااتول الاادو  ي اااذا ار ااار. وقااد تويااح فريااق ماا  الباااحان را 
اااوا   باان مساااتول رنااااق فتاااوع ات سسااات علااا  البحااث والتطاااوير ومساااتول  %73وجااوؤ ارتباااا  رتاااي قاااوك قاادر 
د  بتعاااؤل القااول الااارامية، حيااث ياادل اااذا استاا  علاا  مسااتول ارنتاجيااة عاام *الناااتج ا،لاا  ارمااا  للااارؤ الواحااد

 2001دي باان بلااد تااال الاااجي اتتتاا 130الو نيااة الااي تعتاارا قياسااا لتنافسااية البلااد. وذلااك ي ؤراسااة رحهااامية علاا  
 . 2007و

ليح ا رتبا  عل  ؤراسة اس ر اتبا ر لناا  البحث والتطوير علا  التنافساية الو نياة، باح تعادل  وا يقتهر 
دياادا:  نوعيااة م سسااات  ليااح أ اار عاادؤ ماا  اتتياا ات الااي تعكاا  قاادري البلااد علاا  ا بتكااار التكنولااوج   ذلااك را 

بامعاات وات سساات، نوعياة النظاا  التعليتا ، مادل تاوفر العلتااء واتهندسان، البحث العلتا ، مساتول التعااوس بان ا
واااا   لهاااا عواماااح تااادعن بقاااوي وتاعاااح أنااااطة  .ساااتول ماياااة حقاااوق اتلكياااة الاكرياااةمااادل افاااااو ا اااري اسؤمياااة، م

دياد التنافساية ما   البحث والتطوير وبالتا  تنافسية البلداس. وتظهر أإياة البحاث والتطاوير وا بتكاار بااكح عاا  ي
تااال  ااكح ترتيااب الاادول الااذك يقدمااه التقرياار الساانوك الااذك يتوافااق )يتناسااب  رؤياااأ مااد مسااتول التنتيااة وبالتااا  

                                           
 نتاجية الو نية. واو يرتبط عر ال م  مستول اتعياة للبلداس. يعتر ا قتهاؤيوس انا أس الناتج ا،ل  ارما  للارؤ او اتقياس اس ار تعب ا واستخداما لتقدير ار *
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 مكانة ا بتكار بالنسبة لكح بلد.
تلاااا مكاناااة البحاااث والتطاااوير ي ا قتهااااؤ حساااب اتساااتول التنتاااوك للبلاااد وااااو ماااا يااانعك  ي ترتياااب  و

 .1-1 لداس. حيث تتو ع اذا است ي حسب مراحح التنتية را  اث فتوعات  تا يو   ابدولتنافسيته بن الب
مية :)1-1(جدول  افسية البلد حسب مراحل الت  مكانة البحث والتطوير في تحديد ت

 
مية  مراحل الت

 
 المرحلة اأولى

المرحلة اانتقالية من 
 المرحلة اأولى إلى الثانية

 
 المرحلة الثانية

المرحلة اانتقالية من 
المرحلة الثانية إلى 

 الثالثة

 
 المرحلة الثالثة

ففففففاتل المحلففففففي اإجمففففففالي الفففففففردع  ال
 . دوارحسب تعادل القوى الشرائية

 
أقح م  
2000 

 
2000-2999 

 
3000-8999 

 
9000-17000 

 
 17000أ ر م  

 20 40-20 40 60-40 60 معامل المتطلبات اأساسية 

 50 50 50 50-35 35 معامل تحسين الفعالية 

 30 30-10 10 10-5 5 معامل عوامل اابتكار 
 المصدر:

Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, (World economic forum, Geneva, Switzerland, 
2013), P.61, www3.weforum.org/docs/WEF_globalcompetitivenessreport_2013-14.pdf , (04/03/2014 – 10:00) 

 
تاح اترا ا  استا ي ي ترتياب التنافساية، يكاوس اناي  بلداس تنتت  را اترحلة اتعتتدي عل  العوامح، عاؤي ما 

اا –فيها مهدر اتي ي التنافسية او وفري عوامح ارنتا  اسساسية   -افااو تكلاة الياد العاملاة ووفاري اتاوارؤ الطبيعياة ا
هول علا  التكنولوجياات ما  تاال ا سات اؤ، التقلياد أو ا ساتاتار اسجناي اتبا ار. تتتيا  اقتهااؤيات ااذا  ويتن ا

ساساية الااديدي تتقلباات الادوري ا قتهااؤية العاتياة، تقلباات اسساعار وأساعار الهار   ، لاذلك تكاوس البلداس عاؤي با
ؤو ر أمريكااا   2000تنافسااايتها مهااا و ي وغااا  مساااتقري، واااا  تاااان فتوعاااة الااادول الاااي يقاااح نهااايب الاااارؤ فيهاااا عااا  

حساااب تعااااؤل القاااول الاااارامية سااانويا. ونتي اااة للخهاااامع اهيكلياااة التنتوياااة هاااا فااا س التو ياااد النساااي للعواماااح ا،ااادؤي 
فقاط لعواماح ا بتكاار والتطاوير.  %5للعواماح ا،سانة للاعالياة و %35للتتطلباات اسساساية،  %60للتنافسية يكاوس 

تلااا عنهااا  ااا ا فتوعااة البلااداس الااي قاار مرحلااة انتقاليااة اااو اترحلااة الاانيااة  تااا يظهاار باباادول. وتعتاار اترحلااة  و  
وتسااتاتر بقااوي ي الباا  الاانيااة للتنتيااة أ ااار تطااورا، حيااث تااان فتوعااة ماا  البلااداس تنااتج ساالعا وتاادمات أ ااار تطااورا 

ااار   ساا  اتهااارات بار ااافة را أهااا علاا  الاارغن ماا  اسااتتراراا ي ا عتتاااؤ علاا  التكنولوجيااا ماا  ا التحتيااة الاعالااة و
ااادؤ  مااا   %50ر  أهاااا  ااارعت ي بنااااء قااادر ا الذاتياااة وتوسااايعها لاااذلك فااا س أإياااة ومكاناااة العواماااح ا،سااانة للاعالياااة 

مقارناااة ماااد بلاااداس ا توعاااة اسوا. ي حااان يجاجاااد  %10 مساااتول تنافسااايتها، وترتااااد مسااااإة عواماااح ا بتكاااار را
 تااا أهااا تسااتطيد أس تقااد  ناسااا  ليااا رماليااا فرؤيااا ساانويا يااجاو  باان   .%40اعتتاؤاااا علاا  اتتطلبااات اسساسااية را 
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اؤل القاااول الاااارامية، أماااا البلاااداس الاااي يااااوق نهااايب الاااارؤ ؤو ر أمريكااا  حساااب تعااا 8999ؤو ر أمريكااا  و 3000
ؤو ر أمريكااا  حساااب تعااااؤل القاااول الاااارامية فهااا  تلاااك البلاااداس ذات  17000الواحاااد مااا  النااااتج ا،لااا  ارماااا  

التنافسااية اسعلاا  الااي حققاات أعلاا  مسااتويات التنتيااة حيااث يكااوس لابتكااار وتسااتول تطااور ات سسااات ؤورا بااار ا ي 
، تتتياا  بقاادر ا علاا  يااند منت اات مبتكااري ومت اادؤي وبالتااا  يكااوس %30د مسااتول تنافساايتها حيااث تقادر ب ديا

                        1ا بتكار او ا،دؤ اسساس  للتي ي التنافسية

افسية فعالية :الثاني الفرع  البحث والتطوير في تحقيق الت
ليح مدل فعالية البحث والتطاوير  قياق التنافساية بتحلياح مادل  -ب إيتاه الارغن ما  ارقارارعلا  –دك   ي 

ماااد  اااروري  .قياااق فعالياااة التكااااليا أو سسااايد التتااااي  ي اتنت ااااتتساااتند رماااا را  ،قدرتاااه علااا  تلاااق م اياااا تنافساااية
 .را أان التحديات الي تواجه رمكانية تاعيح ؤورا  ذلك  ار اري
افسية في التأثير اإيجابي على الميلة البحث والتطويرفعالية أوا:   الت

علاا  الاارغن ماا  قاادري البحااث والتطااوير علاا  التعااديح ارتاااي للعوامااح اتتحكتااة ي التكاااليا والتتياا  وبالتااا  
 رمكانية ت سي  اتي ي التنافسية، ر  أس الرياؤي الاي دكا  أس دنحهاا التقاد  التكنولاوج  باااح جهاوؤ البحاث والتطاوير

 أس تت سد بااح:سية والي دك  أس يع   استترارية اتي ي التنافمرغوبا ومستداما ر  رذا استطاع جحة   يكوس النا
يفة وجاذبيفة القطفاع .1 : يسات  التقاد  التكنولاوج  النااتج عا  جهاوؤ البحاث والتطاوير را التأثير اإيجابي على ب

جدياد لاه. ودكا  أس يت ساد ذلاك ما  تاال  بيعاة جانب تلق م ايا تنافسية بتعديح بنية القطاع ورسن  اوذ  
تساة. فاساتترارية ات اياا الاي دنحهاا التااوق التكنولاوج  وبالتاا  الرغباة ي ارقادا   الت    عل  القول التنافسية ا

اااا  مرتبطاااة  ااان وناااوع اآ اااار اهيكلياااة والكامناااة علااا   اااح  البحاااث والتطاااويرعلااا  ات ياااد مااا  ا ساااتاتارات ي 
 ات بقطاع الناا .ات سس

وتااارو التكاااليا العاليااة للبحااث والتطااوير والنتااامج غاا  الوا ااحة حااواج  عاليااة للاادتول بالنساابة للعديااد ماا  
ااري وتسااريد الااتعلن لاادل ات سسااة الراماادي ي ات سسااات.  تااا أس قدرتااه علاا  تلااق اقتهاااؤيات ح اان  وعلاا  تاارا ن ا

هااامع، عاليااة  ابااوؤي ويااعبة التقليااد. تايااة رذا  اناات  تيااة بااراءات ا تااجاع ا بتكااار، تلااق منت ااات متتياا ي ا
بار ااااافة را السااااتعة ابياااادي الااااي دكاااا  أس دنحهااااا التاااااوق التكنولااااوج ، دكاااا  أس تساااااان  ااااذلك ي رفااااد حااااواج  
الدتول أما  اتستاتري  ابدؤ ي القطااع، تتسابب ي تارو  منافسان موجاوؤي  ما  قباح أو تسات  للتنت اات و ارق 

                                           
 راجد: 1

-Michael E. PORTER and Klaus SCHWAB, The global competitiveness report 2008/2009, Op.cit, PP.39-41, 51-52;  
-Klaus SCHWAB and Xavier Sala-i-Martin, The global competitiveness report 2013/2014, Op.cit, PP.9-10 
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اااح  اااح أتااارل موجاااوؤي ساااابقا وي الوقااات ذاتاااه قناااد مااا  ا نتقاااال را البااادامح ي حاااال ارتاااااع  الهاااند ابديااادي أس 
علا  تعاديح  النااج ي نا  الوقت، دك  باذبية القطاع أس تتحس  بااح قدري البحث والتطوير  تكاليا التحويح.

ياارات  العاقات مد ال بام  واتاورؤي  لهااح ات سساة ا ادؤي ما  تاال ر اعا  القاول التااو اية هان نتي اة تقادم ا
اتال  لتلبية ار باع اسعظن واسماح و ذا التخل  ع  مهااؤر قوينياة غا  فعالاة أو تقلياح ا عتتااؤ عليهاا. واكاذا فا س 

ي  فريااة الساالطة الااي دنحهااا البحااث والتطااوير ي قلااب بنيااة التكاااليا، تلااق ا تااتا  ورفااد تكاااليا التحويااح، تتاا
ديااد اسسااعار وبالتاا  التاا    علاا   بيعاة و اادي اتنافساة باان م سسااات القطااع وتعااديح قواعااداا  التا    علاا  قارارات 

 .1لهاح ات سسة الرامدي تكنولوجيا
ولوجي .2 : رذا ا تستطد ات سساة الرامادي ا حتااا  بتقادمها فاا دكا  تريار ناقاات إمكانية استمرار التقدم التك

والتطاوير العالياة. لاذلك   باد هاا أس تادرس مناذ البداياة مادل تاوفر العواماح الاي تعا   اساتدامة التقاد  أو  البحث
 تقليد ابتكارا ا س ول مدي ركنة وتتخذ ارجراءات الي دك  أس تات  ذلك.عل  اسقح ت تر م  رمكانية 

ااا  باادوراا أس تساااان  حقااا ي اسااتدنا   فتاا  اتهاان أس تاادري ات سسااة  ااروري ؤعاان وبناااء ات ايااا الااي دكاا 
اااض ماا  عاابء تكالياهااا، ااث وتطااوير جدياادي. أك أس تكااوس مهاادرا قويليااا هااا أو أس  بااالج ي  علاا  تلااق  أناااطة 

ااري والاتعلن، ؤعاان اتعرفاة العلتيااة تقوياة الااروابط بان وحاادات ات سساة وا سااتاتار ي  اقتهااؤيات ح ان  باا ي، تع يا  ا
 تكنولوجيات ماج ة بينها تساان ي اقتسا  تكاليا البحث والتطوير.تطوير 

ديااد البحااث والتطااويرنتااامج  -ماا  جانااب آتاار تعتاار وتاا ي نااار ا بتكااار )التكنولوجيااا أ عاااما جواريااا ي 
د  مااادل رمكانياااة ا حتااااا  بالريااااؤي التكنولوجياااة. وبااااكح مبااادم ، مااا  اتعااارو  أس اتعرفاااة أياااح بطبيعتاااه يتتيااا  بعااا

هاارية أك أنااه م اارؤ رنتاجهااا   دكاا  منااد ناااراا وتعتااين اسااتخدامها. وتتعاادؤ آليااات وقنااوات النااار ماا  اتاحظااة  ا
اتبا ااااري للتنت ااااات و اااارق الهااااند ابدياااادي ماااا   اااار  اتنافساااان، اتااااورؤي  وال بااااام  بعااااد  رحهااااا ي السااااوق، تلااااق 

هن م سساااات جديااادي مااا   ااار  عتاااال ات سساااة  أو تااار هن للعتاااح أو ناااار النتاااامج عااار اتقاااا ت الرامااادي بعاااد تسااار
اد ما  عواماداا  ات العتومية. وا   لها تاكح دا ر عل  ات سسة الرامادي و ادؤ م اياااا اتكتسابة وبالتاا   والتهر

 اتاج ة وتقلح م  رمكانيات ا ستاتار فدؤا ي البحث والتطوير.
  نار نتامج البحاث والتطاوير، لاذلك فات سساة الرامادي ينبيا  ولك  م  الناحية العتلية   دك  مند أو ريقا

ي اساااا ربطاااء وتاا ي النااار عاا   ريااق: ا حتاااا  باسساارار؛ رعااداؤ  اااذ  أوليااة لت هياا ات ارنتااا  ؤاتااح  أس تتهاار 
اياة ات سسة؛ و د سياسات للتو ان )اسفراؤ اتاو انأ تانعهن ما  تاري اسعتاال ساعيا را ماياة اتعرفاة الع لتياة ا

                                           
  ,P.212P, Op.cit, L’avantage concurrentielMichael E.PORTER-   217راجد:  1
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الاااات ورباارا  عقااوؤ حهاارية مااد ابهااات اتبتكااري  رذا  اااس مهاادر تنايااذ البحااث والتطااوير تارجيااا بات سسااة؛ رقامااة 
بار اااافة را ا سااااا ااااو رقاماااة انااادماجات عتوؤياااة.  تاااا دكااا  للدولاااة أس تتبااا  بناساااها عتلياااا قوياااح ورنتاااا  اتعرفاااة 

الة تساتايد ات سساة ما  ا بتكاارات ابديادي ؤوس ابديدي رذا  اس اهد  او ناراا لتحق يق مهاح عامة، ي اذا ا
 .1أس تتحتح تكاليا رنتاجها أو تتعرو تخا ر ناراا

   البحث والتطوير في عالم متغيرتحديات تفعيل ثانيا: 
لقطاااع. داان  البحااث والتطااوير مكاسااب متعاادؤي وحهاارية للت سسااة الراماادي مقارنااة بات سسااات اتنافسااة هااا با

ااتا   اا تادي  منيااة  ويلاة حاى لااو   ها. تا أهاا دكا  أس  ااذا اتكاساب تادعتها لتقااو  بتعاديح قواعاد اتنافسااة لهاا
 اااس التتياا  التكنولااوج  )التاااوق التكنولااوج أ الااذك منحتااه ريااااا جهااوؤ البحااث والتطااوير قهاا  اتاادل. فبااااح قياا  

قياق أرباا  أولياة مرتاعاة، قوقعاا جيادا ومتتيا ا ي الساوق ابتكارات ات سسة م  ناحية التكاليا أو ا هامع دكنها 
هااع اامااة منااه تايااة رذا ماا  اناات تكاااليا التحويااح عاليااة دكاا  أس تاانعك   ااذلك ي  يتاي  هااا فريااة ا حتاااا  

أس ات سساااة بساااتعة جيااادي ي الساااوق. مااا  جاناااب آتااار، دكااا  للت سساااة  دااان ا تسااااب  قاااة ووفااااء ال باااام  وااااو ماااا 
حهارك لوساامح رنتاا  وماوارؤ  التو ياد اتناسابة هاا واقتنااء تستايد م  معامات تاايلية م  تاال حرياة اتتياار قناوات

ناااؤري، احااتال مكانااة متتياا ي لاادل الدولااة رااا يساات  هااا بالقاادري علاا  فاارو حااواج  م سساااتية  ااد التقليااد ومعاااي  
 تكنولوجية سر بقية ات سسات عل  تبنيها.

تاياااة  ايااااة –اتيااا ي التنافساااية للت سساااة  قياااقالااارغن مااا   باااوت ؤور البحاااث والتطاااوير ارتااااي ي وعلااا  
ومنحها مكاسب  ويلة اتدل تدعن تنافسايتها وتاددها، غا  أس ذلاك   يادل علا  أناه تا    رتااي  -التكنولوجيا منها

بطبيعاة التقاد  النااتج عا  جهاوؤ البحاث والتطاوير، ما  جهاة مطلق. فهناي العدياد ما  السالبيات واتااا ح الاي تقاجس 
ديدا. دث عل  مستول  يط اسعتال ا،ل  والدو    وم  جهة أترل ترتبط بالتي ات الي 

وتتعلااااق ساااالبيات ا بتكااااار ي البحااااث والتطااااوير وبالتااااا  اتاااااا ح الااااي دكاااا  أس تواجااااه ات سسااااات الراماااادي 
عاادؤ ماا  اتخااا ر تاقااداا أإيااة التقااد  الااذك حققتااه، تتتاااح ي عااد  الت  ااد ماا   تكنولوجيااا بارتااااع التكاااليا وباارو 

اسااات ابة الطلاااب لابتكاااارات ابديااادي، تطااار تييااا  وتعاااديح احتياجاااات ال باااام ،تطر التقلياااد بتكااااليا أقاااح، تطااار 
مكانااة الرياااؤي. التقاااؤ  السااريد وعااد  القاادري علاا  مواياالة الت ديااد تايااة ي  ااح وجااوؤ منافساان قاااؤري  علاا  انتاا اع 

                                           
 راجد:  1

-Michael E.PORTER, L’avantage concurrentiel, Op.cit,, PP.224-228 ; 
-Roger SVENSSON, Growth through research and development : What does the research literature say ?, (Swedish govenmental agency 
for innovation systems, Vionnova report vr 2008/19, Sweden December 2008), P.11, http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-08-19.pdf, 
(25/06/2014 – 21 :22).   
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تا  ات سسات  ذات النتاو  الاتياةرا أس تدري منذ البداية أس البحث والتطوير او أساس لبنااء التنافساية الهاناعات و
ريبياة أو تعااديات  اري متسااارعة الاوت ي. وعلاا  العكا  ماا  ذلاك فنااؤرا مااا ياتن تقاادم ابتكاارات أساسااية أو  العاا  وا

رات والاتعلن لاديها ر  بعاد فاجات  ويلاة. رذس جوارية ي الهناعات النا   ة حيث تنتو مبيعا ا ببطء و  تجا ن ا
فتكارار حادوث ااذا الناوع ما  ا بتكاارات   يعتتاد فقاط علا  تاوفر مواااب البااحان وارمكانياات التتويلياة ور اا ااو 

فقااط بالبحااث والتطااوير تااا  ات سسااة ياارتبط  ااذلك ارتبا ااا و يقااا مسااتول ناااج الهااناعة. وي  ااح اسحااوال فعناادما تك
ماااح ا بتكااارات التسااويقية  لبناااء تنافساايتها فهااذا يعتاار غاا   ااا ، بااح وأحيانااا تظهاار اس ااكال استاارل ماا  ا بتكااار

أ اااار أإياااة للتتوقاااد ابياااد أو التكياااا اتاااتامن ماااد احتياجاااات ال باااام . يظهااار ذلاااك تاياااة ي  اااح قااادري والتنظيتياااة 
ها. واكااذا، ات سساات استارل ي  ديادا علاا  اساتدراي التا تر التكنولااوج  وعلا  قلاب التاااوق لهاا الاادول النامياة 

ي  ااح اااذا الظاارو  يباادو البحااث والتطااوير علاا  الاارغن ماا  أإيتااه فاارؤ  اادؤ عااابر للتنافسااية دكاا  ساااو ا ماا  قبااح 
اجة را ؤعن عوامح  دؤي أترل.  اتنافسن اسقوياء وانا تظهر ا

ؤور البحث والتطاوير ولكا  ينبيا  الت  ياد علا   اروري مواجهاة التحاديات الاي  رنكاروباكح عا ،   دك  
وحااى   يكاااوس فااارؤ رفااارا  ي تساات  بتعظاااين وتاعياااح اآ اااار ارتابيااة لاااه حاااى   ياااتن ااادر اتاااوارؤ اتخههاااة ر اااا ا 

قيقا  ل. ا ستاتار ات سساة وو اد اسبعااؤ  رساجاتي ية ات   والتطاويرلبحاث وترتكا  التحاديات علا  تعرياا الادور ا
ناااج الهااناعة، اسااادا  اتااراؤ الويااول أس تسااتند را عاادؤ ماا  اتعطيااات  تسااتول العقانيااة لااه الااي ينبياا  باادوراا 

يا اديا رميسا واسإية النسبية تختلا  دؤات اتي ي التنافسية.  تا ياكح توفر التتويح سناطة البحث والتطويررليها 
الااة  ارسااجاتي يةينبياا  للت سسااة أس تتباا   مااد ارتااااع تكالياهااا وعااد  اسااتقرار مااداتيح ات سسااة اتبتكااري. ي اااذا ا

اااف   م  -ؤاتااح الااار ة اس –علاا  ر ااا ا ؤاتااح بلااداها اسياالية اتامتااة تتارسااة ناااا  البحااث والتطااوير. ف مااا أس 
تقااو  منااذ بدايااة ؤوري حياااي   أو أس -تايااة النا اادة منهااا–تقااو  بتاادويح عتليااات ارنتااا  فقااط ؤاتااح البلااداس الناميااة 

اتنتج بتو ن فروع أو ا ساتعانة منظتاات العقاوؤ البحاياة ي البلاداس النا ادة اتتتيا ي بقواعاد علتياة وتكنولوجياة متتيا ي 
دياااد ماااو   رارساااة  وتكااااليا منخاااااة ي بالدرجاااة اسوا مااادل  البحاااث والتطاااويرالوقااات ذاتاااه. حياااث يعتتاااد قااارار 

اتكتتاح   يعتتاد  البحاث والتطاوير تعقيدا وأإيته بالنسبة للت سسة. م  جاناب آتار علا  ات سساة أس تادري أس ؤور
البحاث والتطاوير مر ا ا وماابو ا عنادما يكاوس فقط عل  ؤيناميكية اذا النااا  الذاتياة باح رس ذلاك دكا  أس يت ساد 

اادؤا  مااد  يااتاء الااااملة للت سسااة ومااا تتيحااه موارؤاااا وحساابتا  ارسااجاتي يةومنساا تا مااد بقيااة اسناااطة وفااق مااا 
هيهاها لأنااطة الاي دكا  أس ترقا    بيعة الهناعة فتبعا لكح فرع منها اناي تو يد نساي مااا  للتباال  الاي ينبيا  

الت ارياااة مااا  رماااا  الناقاااات التساااويقية، الناقاااات ، البحاااث والتطاااويرساااوق فتااااا تتاااو ع ناقاااات مكاناااة اتناااتج ي ال
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 ،%10، %4، %3: من ليااة-، ي الهااناعة ارلكاجو%15، %8، %15اتبيعاات ي الهااناعة الهايد نية  تااا يلا : 
 .عل  الجتيب %20، %1، %1: الهلب يناعة وي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



افسية  ..مكانة................................................................................الفصل اأول .......................... اء الت  وأهمية البحث والتطوير في ب

 

- 74 - 

 

 اأولخاصة الفصل 

 التويح را:ت  التحليح النظرك تختلا جوانب التنافسية ب
ر  أها تنحهار  لهاا لتقاد  ويااا للو اد الت اارك وبالتا  م  رات قياسها، تعرياات التنافسية اتتلات  مهتا .1

بااح واس ااح ماا  ذلااك فهاا  دكاا  أس . للكياااس ا قتهاااؤك اتاادروس أو تقااديرا  اااما لقدرتااه علاا  تلااق الاااروي
يتطلااب . و   ا سااتدامة البيدياة وا جتتاعيااةتعكا  القاادري  ويلاة اتاادل علاا  ا ساتترار ي ارنتااا  بااكح يااات

 ؛ة يياغة وتنايذ ارسجاتي ية اتنس تة مد  ح نوعيبناء التنافسية السعرية أو اهيكل

اااا  عليهااا .2 علاا  الاارغن ماا  وجااوؤ  . وذلااكتعتاار ات سسااات الااعااح الوحيااد القاااؤر حقااا علاا  بناااء التنافسااية وا
ليلهااا ي ر ااار دياااة ودتلااا اهيدااات.  العديااد ماا  ا،اادؤات الااي م  نظريااات الت اااري الدوليااة ونظريااة ارؤاري ا

، حياث ينبيا  أس مهااي بنامهتاا ؤورا  للدولاةأس يكاوس دك  ،  حسب اتستول التنتوك للبلدم  جانب آتر و 
 مبا ر؛يكوس غ  مار  سواء  اس مبا را أو غ  

تساتخد  لقياساه م  ارات تدتاتاه وأتارل  يهنا البحاث والتطاوير غالباا  ات  أنااطة ا بتكاار التكنولاوج  .3
ن علااا  اتاااااريد تعتااار نتاااامج البحاااث والتطاااوير غااا  م  ااادي وغااا  وا اااحة بالنسااابة للخاااراء والقاااامتو  تخرجاتاااه.

اتنت اات ابديادي أو ا بتكاارات عتوماا تتطلاب ربطاء  مي بالنسبة را درجاتاه. ذلاك أس  وذ هالبحاية.  تا أن
تااا  اااذا اتخرجااات  .نااات علتيااة وتكنولوجيااة را درجاااتالعديااد ماا  الساانوات حااى تتحااول ماا  فاارؤ بيا م 

داتيح اتااااااتقة مااااا  ااااااذا قباااااح أس تتااااادفق اتااااا ،را ات ياااااد مااااا  الوقااااات للقياااااا  باسنااااااطة التهااااانيعية والتساااااويقية
 ؛اتخرجات

دمااة أااادا  رسااجاتي يتها التنافساايةينبياا  علاا  ات   .4 تاء  باااكح ياا سسااات أس توجااه أناااطة البحااث والتطااوير 
ينبيااا  أس يتاااات  البحاااث  ،ماااد  بيعاااة اتيااا ي اتاااراؤ ا تساااا ا. فااا ذا ماااا م تباااي رساااجاتي ية السااايطري بالتكااااليا

بالتا    ارتااي علا  عواماح تطورااا أو رعااؤي  ذجاة سلسالة القاين أو  ،والتطوير جانبا ااما لتخايض التكاليا
ي  فينبياا  أس توجااه جهااوؤ البحااث والتطااوير اااو تع ياا  عوامااح اتطااوير  اارق يااند جدياادي. ورذا مااا م تبااي التتاا

ت التااارؤ. أمااا رذا اتتااارت ات سسااة رسااجاتي ية الج ياا  فاايتك  للبحااث والتطااوير أس ينهااب حااول تطااوير منت ااا
هااامع موجهاااة اااو  ااارام  تايااة و اادؤي مااا  ال بااام  أو تطاااوير  اارق ياااند  منخااااة التكاااليا أو فريااادي ا

ة معينة م  الطلب؛  جديدي تست  بالابط الدقيق لسلسلة القين م  أجح ر باع حاجات  ر

ار والبحاااث علااا  مساااتول تنافساااية البلاااد تاااا  العدياااد مااا  تقاااارير اهيداااات الدولياااة را الااادور اسساسااا  لابتكااا .5
مااد ت ايااد  تاا ؤاؤ.  تااا أهااا أإيتااه النساابية تتبااد اتسااتول التنتااوك لكااح بلااد غاا  أس لتطااوير ي سساايد التنافسااية.وا

اس اار  ا،ادؤؤرجة الكاافة التكنولوجية للهناعة أو الارع الذك تنتت  رليه ات سسة ا قتهااؤية. وحينهاا يهاب  
 مساااتترا وؤيناميكياااا لااادورا ارتااااي ينسااا ن ماااد  ااارو  ومكوناااات يتطلاااب تاعاااياتنافسااايتها. وااااو تااا   ا علااا  

   ا،يط غ  اتستقري.
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 تمهيد
ديلد كحثلو ناطولر مناتالحيث هليء ن م  لث     ليل  مكانييلنب اءلنل ناتءنةسليص الةلءنعص ناةليدحييص م يستدعي 

كلللا  لللسة طبنعلللص لطيتت لللن نالللع يتاللللص عثهلللن اتتثي  لللن ميةلللءي ن ن نادمايلللص م  لللانة ناءت لللنب  ،ذاللله ة يلللن ان يت لللن
ر مناتاللحيث ناةلليدحن طم  ليلل   ةيللص ناطولل . كيللن  يللم ح  اللام ةنئةلل نيتطللو كسللنب ن ناءتييللص ماي للن انةهللنةص م  

لللححب  ،يغللل نب ن للليل نالللدميليللل   ةسللليص نسلللتحث يلللق   كللل  ثلللحت كلللا نا لللحث ناتءيتتلللل  منالللع يتالللق   منثلللو ن كلللث 
ن صللل   يللل  يكلللن  ناطولللر  حيلللر ياكلللا كللل  منحلللدت كء لللن علللا يغللل نب كسللل    .الةلللءنعص ناةللليدحييص ناتنايلللص

بملل    ناء نيللص كسللتحث كتيءللن كللا نننذايللص الةللءنعص ناةلليدحييص علللك ناسللتحث ناتللناي.  اللا نات ةللي     م  ،مناتاللحيث
  :اتءنصث ناتنايص ذ  ننحنيص هيا نك  

اعة الصيدانية                      المبحث اأول: مدخل نظري إلى الص

اعة الصيدانية العالمية     افسية للص  المبحث الثاني: تحليل القوى الت
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اعة الصيدانية مدخل نظري إلىالمبحث اأول:    الص

، ختلللا يتثي ن للن ميةللءي ن ن نادمايللص،  ةنئةلل ن، يكللقت ناةللءنعص ناةلليدحييص يللتا ناتاللثه    للذن نا سللا م 
 م يءظيا ك  ذاه هيا ناالطن ناتناين: . يحنع كءت ن ن مهنةص م  كسنب ناطور مناتاحيث هيء ن

اعة الصيدانية     المطلب اأول: نشأة وتعريف وخصائص الص

تجات الصيدانيةطوير المطلب الثاني: مسار البحث والت  وأنواع الم

اعة الصيدانية نشأة وتعريف وخصائصالمطلب اأول:    الص
 .ة نئن ن مكذن  ةنة طبنعص يكق ن، يتثي  ن ميةءي نةانم من يص ناةءنعص ناةيدحييص كا  س  اا
اعة الصيدانيةوتعريف نشأة  :الفرع اأول  الص

 يكق ن. معانل يطذت ينبخيص ححةيءطغي  مح كا  ج  ناتتثف علك لطيتص ناةءنعص ناةيدحييص 
اعة الصيدانيةأوا:   نشأة الص

يثجلو يللنبيل ناةلليداينب م  نا للثم  ناحعللاك حيللر ثلنم  يحعللص كللا ناةللينطاص   اغللدنط اتقعلليق  مة صلليدايص 
ةللللط  ناتللللنس نةعللللسكي. م   مباللللن، س يتللللدنط علللللك نك ينبماتللللد ن م ةللللت  ناتديللللد كللللا ناةلللليدا. 1كيسطيللللص 754عللللءص 

ذب ناءت لنب ناةليدحييص  لا  كستوتلثنب  لحة نا ث  ناثنن عكث. حير ن ناةيداص ك ءص كتييزت مذنب  ةيص مح 
ت  ن ص سب ناتالنبت مناط نالص نالع عيل   صلون ن عللك يلدعيا كتلنبة ا ا  لمايت ن طن ل   ل طمنئيص اسياص، يءوةث 

 .2ن عينة نايحينييص مناثمكنييص مناتثايص نا د ص   نجنة ناةيدحن منااي منااييينئي
 سة نا  ت نايتدت ان نا ثين ناسنطس عكث مناثنكا عكث، اد ب ك ءلص ناةليداص يتلثف يغل نب جح ثيلص كلا 

اإعلنطت ناءظلث   لطيتلص نا لنم نالع يءطغلي ن علنايص من اتلنط. ة لي ال  نا لنيح  نة ليلزا الد  نح تيلنم م  حير نا ن يا
منبعت ن كا للثف ن لطلنل مناةلينطاص. مذاله عللك  علنس نحبيطلن  مناتلدن   الن  طمنبةلن نالذا كلن  علنئدن كلا ثطل . 

تللل  ن طميلللص.  حيلللر كلللن   الللا الةلللينطاص     ي لللدكحن  لللدكنب مثلللد ناثعنيلللص ناةلللويص اليثهلللك م  جنيلللص يثكيلللص م
اةلللليدحييص يتاللللذ لناتللللن  نصللللن ا تلللل   عيللللنة عللللدط كللللا ناةللللينطاص، ناتاللللنبيا، ناايييللللنئين اللللد ب ناستوتللللثنب ن

 .3مناطيحاحجين

                                           
1Industrie pharmaceutique, http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_pharmaceutique, (17/05/2013 – 20 :00) 
2Grand dictionnaire encyclopédique Larousse 10 volumes en couleurs, (Librairie Larousse, Tome 8, Paris France, 1984), P.8046. 

 . 18-17ص.ص (، 2009، )طنب ناينزمبا، عين ، ن بط ، أساسيات التسويق الدوائياك  عسه،  3
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مل  ناتالحب    لنة ناايييلنل ناتتلحيص اظ لحب ناتديلد كلا نحكتكلنةنب ذنب  كو الدنينب نا لث  ناتنعلو عكلث
انةهلنةص م  نعلتاثن   1809علءص   Hétérosidesمكلنطت  1803ناتنايص ناالىث كثل  كلنطت ن ااناحيلد علءص ن ةيص 

ال للنض هللد طنل ناالللص من كةللنة مناتت لليا    Louis Pasteur معللنة  نكتكللنةنب ناللحنط ناءكللياص كللا ناءطنيللنب.
اتةللءيو ناغليسللثيا علللك ياللنه منعللو    1840-1818كيللن  للثع  للسة نا لل ت . 1محللدنث  للحبت   نجللنة ناتسجللي
 .  2هنةص م  يثكيص ن طميص طن   نااناث ناةيدحييصناححينب ناتودت ن كثيايص، انة

م  كتظللا ناكللثكنب ناةلليدحييص نااللىث يقعسلل  كللو لنيللص نا للث  ناتنعللو عكللث مادنيللص نا للث  ناتكللثيا. حيللر 
حال  ناتديلد كلا ناةليداينب اناححيلنب ناتولدت ن كثيايلص م مبالن م   لثكنب طمنئيلص يةلءو ميلحزع كءت لنب صلليدحييص 

ن يسللحان مناطءسلليلن ااييللنب كطلل ت. مثللد يثكللزب  كللى ناكللثكنب ناةلليدحييص ايللذنإ   عحيسللثن،  انييللن مميانايللن.  كثلل  
كيللن بنةلل   للذ  ناتاللحبنب عللا ثللحنين ممصللدنب يكللثيتنب يلللزم ناكللثكنب اتللثمبت نعللتي نل  للثم  عللسكص م كللا ن طميللص 

ديد  يظيص ن تطنب منعتينط ن طميص نندي  .  3دتانةهنةص م  
ماكلللا  علللنم، ةلللإ  ناةلللءنعص ناةللليدحييص نةديثلللص يتتلللى حديثلللص ناتالللحب انا نبيلللص كلللو ا يلللص ناةلللءنعنب ن  لللثث 

حيللر م  ذالله    ناتاللحب ننللدا صللذ  ناةللءنعص مح كللو ادنيللص لسلليءنب نا للث  ناتكللثيا.ناتزنكءللص كللو ناثللحبت ناةللءنعيص. 
ايحاحجيلن نةيسلن  انةهلنةص م  يالحب ي ءيلنب ناتةلءيو ناتقعيق ناتليي مناء  لي صلن ا تل  ناحصلحة م  مكانييلص ة لا 

نةطنبيص نةديثص. م اذن ةتلك كدنب عكثيا عءص ماء   ذ  ناكثكنب كلا يالحيث ناتديلد  بمنعتينط نا ن يا مناينبعن
نض نا لللص م طميللص ناسللثلن   طميللص هللغل ناللدم،  طميللص  كللث  ،يلل ، نااللحبييزم كللا ن طميللص ننديللدت كثلل : حطللح  كءللو نة

حالل مغ  للن، مثللد نعللتانع     يسللحث ن م  ناتديللد كللا طمة ناتللنس.  ناكللثكنب ناةلليدحييص  كللا  للثط  للثكنب  اللذاه 
للر ميسلللحي  كاث للن يتتيلللد علللك الللثنلنب نح لل نع مناتسكلللنب نات نب  يللص اكلللا   يلللي للطلللنب ناةللينطاص م   لللثكنب 

لنث م  ناطيحياءحاحجيلن كلو  كط . مثد نعتيثب ياحبنب مطيءنكيايص ناةءنعص ناةيدحييص اتحعيو  نحب نح تينم من 
 .4م  ناتيثكز ححصن يحم ادنيص ناثينييءنب حير يت م نن حط نحاتانبيص يحكن اتد

اعة الصيدانية: ثانيا  تعريف الص
  اا يتثيا ناةءنعص ناةيدحييص كين يلي: 

                                           
1Grand dictionnaire encyclopédique Larousse 10 volumes en couleurs, loc.cit. 
2Hasumati Rahalkar, Historical overview of pharmaceutical industry and drug regulatory affairs, (Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open 

Access, 2012), P.2, http://omicsgroup.org/journals/historical-overview-of-pharmaceutical-industry-and-drug-regulatory-affairs-2167-7689.S11-

002.pdf, (02/01/2014 – 21:00). 
3Industrie pharmaceutique,  loc.cit. 
4James Taggart, The world pharmaceutical industry, (Routledge, London, UK, 1993), P.2. 
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 لللي  يلللحع ناتءظييلللنب، ناتيليلللنب، مناسلللنبنب نات لللدت نالللع يسلللن ا   نكتكلللنف، يالللحيث ميةلللءيو  :1 تعريفففف .1
 . 1ن طميص

عللك  يلم  ا كلنطت  م ف ناستوتلث ناةليدحن  م نالدمنئي حسص ناءظيص ناتنايص الةلوص، ة لي يتلث  :2تعريف  .2
يةللءيتم، ايتللم معثهلللم الطيللو  م ات د للم اسعللتادنم    لللنة يكللاي  معللس  ن كلللثنض   للليل كللا ناللحنط يلللتا

مكلللذن ن علللثنض نالللع  الللا    يةللليص نةيسلللن   م نةيلللحن   م ناتا يلللا كلللا منةلللنحب نا يزينئيلللص غللل  ناتنطيلللص 
 .2حد ن. كين  اا نعتادنكم حعتتنطت، يةوي   م يتدي  ناحانئا ناتتحيص اإيسن   م نةيحن 

يتللى ناةللءنعص ناةلليدحييص عللا نا اللنع نحثتةللنطا ناللذا يتللا  يكللاص ناطوللر، ناتةللءيو مناتسللحي   :3تعريففف  .3
يلللص م ةيلللص كلللا ناءنحيلللص  اأطميلللص ناسلللتادكص   ناالللص ناطكلللثا منةيلللحنن. م لللي يتتلللى كلللا ناةلللءنعنب ن كثلللث ب

 . 3مناكثكنب ناطيحياءحاحجيصنحثتةنطيص، حير يتا منبعص  ذ  ن يكاص كا لثف نااناث ناةيدحييص 

حيللل ، يء يلللص ميتطنلللص نالللحنط نااييينئيلللص كلللا  جللل   :4تعريفففف  .4 ناةلللءنعص ناةللليدحييص يتتللليا يةلللءيو، نعلللتاثن ، 
 .4نعتادنك ن كقطميص اإيسن  منةيحن 

ان عللنس اللذاه  كللا ناتتللنبيا ناسللنا ص  اللا نة للنبت م     ناةللءنعص ناةلليدحييص  للي ذنب لطيتللص كييينئيللص
طبجللص ي نعلل  كءت ن للن كللو نن للنز ن يتللي مناءللنعي يتتللى عنايللص.    للذن نةلللنب ةللإ  ن ج للزت نااطيللص ح يةللءا  ةللإ 

تل للن  كللا حيللر نااطيتللص،  هلليء ن. مبغللا كحليللن يكلل كن     ليللن ياءحاحجيللنب يسللتادم ة للخ ناةللوص مح  ليللن 
   كسنب نحاتانب، كدت نةينت ملثي ص نحعتادنم.

اعة الصيدانيةالتصا: ثالث  يف الدولي للص
عيللل  ناللدمة كللا  للسة نصينللنب نادمايللص علللك يححيللد عيليللص لييللو ميةللءيا ختلللا ناسلللو من للدكنب كللا  

 سة يةييا ناتديد كا ناتةءي نب ناتينبيص نادمايص يس   مكانييص  لو نةحةلنئينب ممجلثنل نادبنعلنب مناتولليسب 
 نةجللثنلنب ننيثكيللص.ي  مكانييللص يحعلليو حثكللص نات للنبت نادمايللص  كللا  للسة يطسلليل منا نبيللنب علللك ناسللتحث ناللدمي ميتلل
 .1-2كين يحه  نندمة دمايص  نااتةءي نب ن حسص   ا ناءت نب ناةيدحييصعلك  ذن ن عنس  اا يةءيا 

 
 

                                           
1Nilay Shah, Pharmaceutical supply chains: Key issues and strategies for optimization, (Computer and chemical engineering, London, UK, 

2003), P.929, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.123.3378&rep=rep1&type=pdf, (02/01/2014 – 20:00). 
2Ibid. 
3Industrie pharmaceutique, loc.cit. 
4World bank, Pharmaceutical industry, (World bank group, Pollution prevention and abatement handbook, July 1998), P.382, 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e1949b004886594cb8cafa6a6515bb18/pharma_PPAH.pdf?MOD=AJPERES, (25/01/2014 – 19:00). 
 ناةيداصياح   مهيء نيينل ن عنعيص منااييينل نادثي ص منااييينل ناتاةةص ي ليدين يء سا ناةءنعنب نااييينئيص م  نااي. 
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تجات الصيدانية)1-2(جدول  يفات الدولية للم  : التص
 

يف  اسم التص
اعي المعياري يف الص الدولي  التص

لكل اأنشطة ااقتصادية حسب 
 المراجعة الرابعة

International standard 

industrial classification of all 

economic activities (ISIC), 

Rev.4 

 

يف المعياري للتجارة الدولية  التص
 حسب المراجعة الرابعة

Standard International 

Trade Classification (SITC), 

Rev.4 

 

 
 

سق  ظام الم  -2012نسخة –ال
Harmonized system 

(HS), 2012 Edition 

: كءت نب كييينئيص مكءت نب 5نجيحعص  : ناةءنعصcنجيحعص   المجموعة اأساسية
 ذنب صلص

: كءت نب ناةءنعنب نااييينئيص 6ناطن  
 مناةءنعنب نالو ص

يةءيو كءت نب صيدحييص  :21نجيحعص  المجموعة الفرعية
  عنعيص مكستوتثنب صيدحييص

 : كءت نب صيدحييص30نجيحعص   : كءت نب صيدحييص ملطيص54نجيحعص 

 المصدر: 
-United nations statistics division, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=80&Lg=1&Co=&T=0&p=68, (04/05/2016- 13:06); 

-Organistion mondiales des douanes, Sujets: Nomenclature et classement des marchandises, 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools.aspx, (04/05/2016- 13:06). 

يا مكلذاه الن تسف ناتةلءيظلنم م     يةلءيا ناءت لنب ناةليدحييص ختللا الن تسف  1-2 يك  نندمة
علللللك حللللدن. غلللل   لللللن عيحكللللن يكلللل إ   مطبن  ناءت للللنب ناةلللليدحييص هلللليا  يحعللللص ناءت للللنب 1يسللللاص كلللل  يةللللءيا

كلللا جنيلللص ا لللث يت لللثع  يحعلللص ناءت لللنب ناةللليدحييص مةللل  كللل  يةلللءيا م   يحعلللنب ةثعيلللص يتالللذ كللل  نااييينئيلللص. 
يثكيزن ةثعين كء ةلس مكتييلزن علا ا يلص ناءت لنب ناةليدحييص، ة لي ميتاذ ن طميص  منحدت كء ن يثكيزن  يز ن عا ن  ثث.

يءلللدب  ن طميلللص ناحج لللص الالللص ناطكلللثا مناطيالللثا هللليا  ناثناتلللصناتةلللءيا ناتيلللنبا الت لللنبت نادمايلللص حسلللص ناثنجتلللص 
يتللى عللا  30.03يةللءا مةلل  ناءظللنم ناءسلل  هلليا  يللحعتن، ن م  يتاللذ نا كيللز    حللن .54.2نجيحعللص نا ثعيللص 

نااحيللص كللا كاللحين  م  كثللث خلحلللص ةييللن ايء للن اسعللتتينة   نااللص ناتسجللي  م ناحثللنئي مااللا غلل  ك يللقت  ن طميللص
يتللا ن طميللص نااحيللص كللا كءت للنب  30.04 للي  كللن ناثنييللص ة م للنطيث كتللنيثت  م   للانة  م  غل للص كتللدت الطيللو انات زئللص.

 نااللص ناتسجللي  م ناحثللنئي ك يللقت م للنطيث كتللنيثت  م اق للانة  م    غل للص خلحلللص  م غلل  خلحلللص كتللدت اسعللتتينة  
 كتدت الطيو انات زئص.

                                           
 بنجو ختلا ناثنجتنب  يظيص ناتةءيا علك: 1

-United nations statistics division, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=80&Lg=1&Co=&T=0&p=68, (04/05/2016- 13:06); 

-Organistion mondiales des douanes, Sujets: Nomenclature et classement des marchandises, 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools.aspx, (04/05/2016- 13:06). 
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اعة الصيدانيةنيالفرع الثا  : خصائص الص
م  لطيتللللص ناءت للللنب ناللللع ياثح للللن ناةللللءنعص ناةلللليدحييص ياسللللط ن  يحعللللص كللللا ن ةللللنئ  ميز للللن عللللا ا يللللص 

 .ناةءنعنب  اا عثه ن ةيين يلي
ولوجيا ورأس المال:كثاأوا  فة البحث والتطوير والتك

. مذ يةللءا ناةللءنعص ناةلليدحييص هلليا ناةللءنعنب عنايللص ناتاءحاحجيللن مذالله حبي للنع كثنةللص ناطوللر مناتاللحيث
. ذالله    ناسللتي فللح ح للخ ناةللوص عللا 151%يطلللم كتحعللل ي  للنب ناطوللر مناتاللحيث كللا ناطيتللنب ناةللنةيص يسللطص 

ناتا يا كلا حلد ن منا تلنل علي لن ي تتلي هلثمبت منبعلص  لذن ناءكلن .كين    كتالطلنب لثي  ناحثنيص كا ن كثنض، 
 للدطت اسللسكص ناطكللث منةيحنيللنب كللا  كللثنض ي ليديللص ن كللا ناةللوي نادنئيللص مناثيطاللص طنئيللن انعللتيثنب مجللحط ناتحنكلل  ن

يء يلللذ  يكللاص ناطوللر مناتالللحيث ح  اللا    يسللي  ا نجلللو  ةيللص يكللن  ناطولللر مناتاللحيث. مم  نةنجللص م   مكت للدطت
اغثض نكتكنف ن طميص اغثض نكتكنف  طميص جديدت  ح   ناحنثو يتالص  كحنح هايص كين يتالص   ناحثل  ذنيلم 
تللن   مجللحط ب مللنة اكللثا كللال مكتاةلل . م للح كللن يتلل ي علللك  للذ  ناةللءنعص مللص نادثللص منااثنةللص ناتثةيللص. كيللن 

 هلللثمبت نكلللتسإ ياءحاحجيلللنب عنايلللص ناتالللحب مناتت يلللد يلللتسلم كلللو  ةحصللليص عيليلللنب ناطولللر مناتةلللءيو ناةللليدحن م 
تلا حسلص كثحللص ناتةلءيو ناةليدحن. ةيثحللص ناتةلءيو يسلتدعي يلحةث يلد عنكللص جلد  ناءتج. غ     طبجص ناتت يد 

للن يتاللص بثنالص كؤ لص مياءحاحجيلن كتاةةلص مطثي لص. ذاله    ناالثه نات ءيلص ناسلتادكص يتييلز عيحكلن اناتت يلد كيلن  
صلللنبكص الوةلللحة عللللك طبجلللص عنايلللص كلللا ناء لللنل. ميتءلللنث  طبجلللص يت يلللد ناتاءحاحجيلللن ناسلللتادكص هللليا كثحللللص  للللل 
تللن  م  ناثثناللص   ءللنل يء يللذ ن كللا  ميثكيللص ن طميللص، ة للي يتتلليا عيليللنب كيانييايللص  كثللث غلل   لللن   ناحثلل  ذنيللم 

ناتكللاي  ناةلليدحن انةهللنةص م  ناتتطنللص مناتغليللا ة للي يتييللز عيحكللن لللثف يللد عنكلللص كؤ لللص.  كللن اناءسللطص اتيليللنب 
اناطسللنلص مناتاءحاحجيللن ناتنطيللص . كيللن  اللا    يسللتدعي يحايللا يللد عنكلللص  كثللث مح للن  ثلل  كللا نات  يللزنب من حب 

مذ يءطغللي     انةهللنةص م  بثناللص  ثلل  ميق يلل   طل. مكللو ذالله ةللإ   للذن ح يتلله نحيت للنص كللا  ةيللص  للذ  ناتيليللنب،
ياللح  عيليللنب يكللاي  ن طميلللص كححللدت م   ياللح  عيليلللنب ناتغليللا كحج للص ةينيللص ناءلللتج كللا ناتلللحث مناتللللا. م  

                                           
  يةلءيا ناةللءنعص  علللك يثجللو   ناغنالص م  ن لتسف نادبنعللنب. غل   يللم   كل  ن حلحنة يت لل  كل لنن تل ل  ن بثللنم ناتلىت عللا كثنةلص ناطولر مناتاللحيث   ناةلءنعص ناةلليدحييص منالع ك يلن

 ءحاحجيلن مصلءنعنب كتحعلاص اكلا  علنة، يةءا ناةءنعنب حسص طبجص كثنةص ناطولر مناتالحيث م  صلءنعنب عنايلص ناتاناةيدحييص علك  لن كثي ص ناطور مناتاحيث.  معلك ناستحث نادمي
ص ي  لنب ناطولر مناتالحيث م  نا ييلص ناتلنةص  م اءسلطص ي  لنب ناطولر مناتالحيث كثنةلص ناطولر مناتالحيث اءسلط  تحعاص اكا  كءا ض مصءنعنب خ تص ناتاءحاحجين. حير ي لنسمصءنعنب ك

 م  م ني ثييص نةيتن  )نااثجنب نة نايص(.  

 بنجو: 1
-European commission, Competition DG, Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report Adoption, (08 July 2009), P.32,  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf, (06//12/2013 – 10:43). 

-European federation of pharmaceutical industries and associations, The pharmaceutical  industry in figures : Key data 2013, (EFPIA, 

Brussels, Belgium, 2013), P.10, http://www.efpia.eu/uploads/Figures_Key_Data_2013.pdf, (30/09/2014 – 20 :03).  
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لطيتلللص م ةلللنئ  ناتاءحاحجيلللن ناحج لللص م  كللل  كثحللللص كلللا كثنحللل  ناتةلللءيو ناةللليدحن  الللا    يةلللا نةكانييلللنب 
 .1ث طبجص ياحب ناةءنعص ناةيدحييص امنةيتنجيص اا  الد، ماناتني ة ي  اا    يسي  ات دي

ظيم القانوني   ثانيا: ارتفاع درجة الت
تللو م  طبجللص عنايللص كللا ناتءظلليا نا للنيحن عللا لثيلل  حللثص نةاحكللنب  للت  ناةللءنعص ناةلليدحييص ااحلللن 

نكتكللنف علللك ةللثض  للثم  مكحنصلل نب كتينبيللص هلليا كلل  كثحلللص كللا كثنحلل  ناتةللءيو ناةلليدحن نياسثللن كللا كثحلللص 
 :2جزيننب جديدت م  كثحلص نح تطنبنب ناسثيثيص مصحح م  كثحلع نةيتن  مناتحزيو. م ي يستك م  هين 

يءتاق كا  سة لطيتص ميحعيص ناحنط ن مايص، لثه نا كيص مناتةءيو، طبجلص  مناع  يحعيص ناءت نب ناةيدحييص .أ 
 اليءت نب ناطيحاحجيص؛ناتت يا، نعت ثنب ناءتج ناء نئي، ن كا نا  معي 

 يثيطل اءتنئج نح تطنبنب ناسثيثيص ححة ن  نب ناتسجيص اليءتج؛ نا تنايص حير .ب 

 الللا ي يللليا كلللدث  كلللا ناءلللتج انحعلللتءنط م  كتايلللنب لثيطيلللص مكتايلللنب علللثيثيص كتتل لللص ان  لللنب  ن كلللا حيلللر .ج 
 نننيطيص؛

ظففيم القففانوني .1 ا ناتكللثيتنب نالزكللص اتللثمبت ناتللقل  ناكللنك   للد اللثزب  ةيللص مصللدنب ختللل: اأهميففة ومسففتوى الت
  الل  ياللثنب حللدمث عللدط كللا نا عللي ناةللويص  ،اأيكللاص ناةلليدحييص   لنيللص ن يسلليءنب كللا نا للث  نانهللي

. كذاه ة د مل  نةاحكلنب عللك عني  لن كسلؤمايص مهلو كتلني  يءظيييلص ناءنلص عا عدم  كا اتض ن طميص
ب ن مميتنج ن اقكلن  يلنم. م   يتلنئج نح تطلنبنب ناتنحلص الدث ناسللانب ناتءظيييلص يتيا    ك  ن طميص م ن تطن
 .  3نااتةص  ي كنكلص مغ  كءونزت

م  يتزيز ناتءظيا نا لنيحن مصلينغص ناتلني  نالؤلثت ااتللا ناينبعلنب من يكلاص   نا النع ناةليدحن يتلى   
. كيللن  لللن يتاللق ناسللتي م  يءظلليا ميسلل ي  نات للنبت مط للحة ناحنثللو عللا يءللنكي نحيكللغنحب حللحة ناةللوص ناتيحكيللص

ن عحنه. اذاه ة ي ا  عحاص ن عحنه ناةيدحييص مو  اىمز  يننب مكؤعسنب ةحه ملءيص ج حيلص مطمايلص يتيل  
 عللللك مهلللو كتلللني  مثحنعلللد كححلللدت اليينبعلللنب ناةللليدحييص مذاللله م  جنيلللص نصينلللنب ناحلءيلللص. حيلللر  الللا ي سللليا

 :4م  اتءظيا نا نيحن الةءنعص ناةيدحييصكستحينب ن

                                           
 بنجو:  1

Djamel Benseba, Les firmes multinationales pharmaceutiques et les pays en voie de développemnt, (OPU, Alger, Algérie, 1990), PP. 19-20. 
2Philippe Lechat, Procédures d’AMM , (AFSSAPS), P.2, http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/amm-assises-Lechat.pdf,  (27/01/2014 – 22 :00). 

  كني  ناقعنت ناذا عطط ن طمنلhalidomideT  تلو صلن ناةلءنعص ناةليدحييص عللك ناسلتحث    مبان كا   لا ناتحنكل  نالع ح لزب عللك ناتيل  كلا  جل  يححيلد ناتءظييلنب نالع يءطغلي    
 .ناتناي

3Petra Brhlikova …et al, Good manufacturing practices in the pharmaceutical industry, (The center of international Public health, Working 

paper 3 prepared for workshopon “Tracing pharmaceuticals in South-Asia, 2-3 July 2007, University of Edinburgh), P.3,  

http://www.csas.ed.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/38828/GMPinPharmaIndustry.pdf,  (27/01/2014 – 22 :00). 
4Hasumati Rahalkar, Op.cit,  PP.8-9. 
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ظيمية شبكة  1.1 يةت م حاحكلص كل  اللد علا لثيل   ينلنب كتاةةلص احهلو كتلني  مثحنعلد مثلحنين يتتلل  ي ح  :وط
اتءظلليا نا اللنع ناةلليدحن مللن يتلليا يللحةث بعنيللص صللويص عنايللص مذنب يحعيللص جيللدت اسللانلن. م اللا    ياللح  

ص كلو ناتكثيتنب ناع يتت ن  ذ  نصيننب  نصص اطلد كتن طم  غ  ن كا ناطلدن ، كين  الا    يالح  كتانا ل
ناتكللثيتنب نن حيللص منادمايلللص. مكللا الللن ناسلللانب نا نيحييللص ناحلءيلللص ناءظيللص الةلللءنعص ناةلليدحييص: مطنبت نالللدمنل 
مناغللللذنل   ناححيللللنب ناتوللللدت ن كثيايللللص، مزنبت ناةللللوص مناتيلللل  مناثةن يللللص انايناللللن ، ناحكناللللص ناتءظيييللللص الثعنيللللص 

 .مناغذنل ني حبيص ناةن ناكتطيصمنل ناةويص من طميص  انايلاص ناتودت ممطنبت ناد

ظيميففة  2.1 ناللع ع للدب اللن عللدط كللا ناطلللدن ، ة للد م يقعلليق    ملللنب ننيتيللص نن حيللص الت للنبت :جهويففةشففبكة ت
ثحنعد ميءظيينب كححدت كتتل ص مء  يثن ي  يسلحي  ككل كص انةهلنةص م  مهلو كتالطلنب ي ءيلص ككل كص الء  

للنط يلثن ي  كلن ثطلل  ناتسلحي . مكللا الن  ناءللنل  نالع عيللدب م  مهلو  للذ  نا حنعلد منةجللثنلنب ناكل كص: نح
 . نبت نةثت اءا ص جءح   ثه اعينن مبي،  لق ناتتنم  ن لي ي، بنااص نات

ظيمية     3.1 علك ناستحث نادمي كا  ج  يس ي  عيليص يس ي  ن طميص ان ناطللدن  مكلذاه طعلا  :عالميةشبكة ت
نالللؤمثنب نادمايلللص اتءسلللي  ثنلنب طمايلللص كححلللدت مذاللله   مللللنب ي، ة لللد مللل  صلللينغص كتلللني  ممجلللناتتلللنم  نالللدم 

 كللللويقعيسلللل ن اناتتللللنم   م .ناتالطللللنب نات ءيللللص اتسلللل ي  ناءت للللنب ناةلللليدحييص ناحج للللص اسعللللتتينة ناطكللللثا
نط ن مبي مناينان  عتين م  يححيد ناتالطنب نات ءيص التةءيو، منالع يتطلو  ملء   ناححينب ناتودت ن كثيايص منح

يتيلل  علللك معللدنط طايلل  كححللد اتالطللنب كللء   ناءظيللص ناتنايللص الةللوص ناللعمكللذاه   ملللنب  يللثن ي  ناتسللحي .
يللثن ي  ناتسللحي  مناتالطللنب نات ءيللص اتسلل ي  ن طميللص   كلل  طمة ناتللنس كنعللدن   ناححيللنب ناتوللدت ن كثيايللص 

نط ن مب   ي. مناينان  منح
ظيم القطاع الصيداني     .2 يتتيا مجثنلنب مكتني  مكتالطنب يءظيا نا النع ناةليدحن  :إجراءات ومتطلبات ت

 كء ن:جحنيص كتتدطت 
يع الجيدة 1.2 يتى عا  يحعلص كلا ناتلني  منةجلثنلنب نالع يءطغلي    يلتلزم  لن ناءت لح  اكلا   :ممارسات التص

يتيا    ناءت نب ناةيدحييص ناع يتا يةءيت ن مكثنثطت ن اكا  كتحنصل  مةل   لذ  ناتلني  ناءحعيلص يلتسلم كلو 
تادنم  ا كءللللتج نعللللتادنكن ن نا  هللللص. م للللي  للللدف م  نات ليلللل  كللللا نااللللنلث ناللللع  اللللا    يءللللتج عللللا نعلللل

                                           
   م يتلللللدي  نم لللللن م  نجللللللق نالللللدمي التءسللللليThe International Council for Harmonisation (ICH) . :ازيلللللد كلللللا ناتلحكلللللنب حلللللحة يالللللحب ك نك لللللن بنجلللللو

http://www.ich.org/about/organisational-changes.html . 
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صللليدحن، حيلللر ح يءطغلللي ال لللنعلن   ناةلللءنعص ناةللليدحييص    يتثهلللحن ناسلللت له م  خلللنلث  تيللللص اسلللطص 
 .1ثةحب   ناءحعيص  م ن كا  م نا تنايص

يثيطل نةجثنلنب ناثثنايص علك ناءت لنب ناةليدحييص اال  كثحللص، حيلر يتاللص يحعلن  لدطن م نصلن كلا كين 
نحكتكلللنف يتاللللص ناينبعلللنب نااىيلللص ننيلللدت، كثحللللص نح تطلللنبنب ناسلللثيثيص  يتاللللص ناينبعلللنب  : كثحللللص2ناتءظللليا

ناسلللثيثيص ننيلللدت، كثحللللص ناتةلللءيو يتاللللص منبعلللنب ناتةلللءيو ننيلللدت، كثحللللص ناتحزيلللو يتاللللص منبعلللنب ناتحزيلللو ننيلللدت 
 مكثحلص كن اتد ناتسحي  يتالص ناي ظص ناةيدحييص.

ح يلللث ي   لللء  الكلللثكص ناةللليدحييص ناسلللحثص اءلللتج صللليدحن كتلللن يسلللي  صلللن االللثض :  لللالتفففرخيص بالتسفففويق 2.2
كءت ن ن اسلحه كتلن. ميلتا كلء   لذن نا  لي  كلا للثف نصينلنب ناتاةةلص مناؤ للص ادبنعلص مكانييلص يسلحي  

ناءلتج. ميتتيلد  ناءتج ناةيدحن. ميك    مح هثمبت نعتي نل عدط كا ناتالطنب ناع يثط  يحعيص م كا مةتنايلص
نا  ي  اناتسحي  علك عيليص ي ييا ي ثيث: ناءنةو/ن  انب اا  كءتج، مناتتليا اءتلنئج نح تطلنبنب ناسلثيثيص، 

. ا    نا  للللي  اناتسللللحي  يتتيللللد 3للللليسب ك نبيللللص   للللنب ناءللللتج ك نبيللللص كللللو كءللللتج ا للللث كحجللللحط   ناسللللحه
ةللليدحييص مينبعلللنب ناتةلللءيو ننيلللدت ، ممذن س يلللتا نحاتلللزنم ان علللنس عللللك كلللدث ناتلللزنم نا لللنعلن   ناةلللءنعص نا

اناتالطنب نا نيحييص مناتني  ناتءظيييص ناتتل لص اتةلءيو ميسلحي  ناءت لنب ناةليدحييص ةيلا غل  نايالا نةةلحة 
  .  4علك ناحنة ص اتسحي  ن

ناحج للص اسعللتادنم ناطكللثا:  : ي ةللد انة لل نب حللحة ناءت للنب ناةلليدحييص  م حللحة ن طميللصتففأطير اهشففهار 3.2
. مملن    5 ا  ا  كا   انة ناتلحكنب ناحج ص م  يثثيص ميك يو مصا ميسلليا مايلو منعلت سإ ن طميلص

لللثص عللللك يللقل   لللذن ناءكلللن  ميءظييللم ااثي لللص يتللليا  ناللدمنل اللليق كغللل ت كللا ناءت لللنب، ةلللإ  نةاحكللنب 
يحكيللللص ممنيت للللن. ماكللللا  عللللنم ةتللللنطت كللللن ي للللثض نحعللللتادنم ننيللللد اللللم ميسللللي  انة للللن  علللللك ناةللللوص نات

 :6ناتكثيتنب بثناص يتتيا هثمبت نحاتزنم اتدط كا ناكثم   اا يلاية ن كين يلي
  ح ياح  نة  نب كتلس؛  .أ 

  ح ي دط ناةوص ناتيحكيص؛ .ب 

                                           
1WHO, www.who.int, (27/01/2014 – 22 :00). 
2Petra Brhlikova …et al, Op.cit, P.5 
3Yves Legrain, Les biomédicaments : Des opportunités à saisir pour l’industrie pharmaceutique, (Conseil économique, social et 

environnemental, Paris, France, 02/06/2009), P.13, www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/aris/2009_17_yves_Legrain/020.pdf, (30/10/2013 – 

16 :03). 
4Petra Brhlikova …et al, Op.cit, P.2. 
5Patricia Siwek, Publicité et medicament, (ADSP, N°=27, Juin 1999), P.29, www.hcsp.fr/explore.cgi/télécharger?nomfichier=ad272931.pdf, 

(27/01/2014 -14 :00). 
6Ibid. 
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    يتي  علك ي دم ناءتج ااثي ص كحهحعيص  ز علك نحعتادنم ننيد ام؛ .ج 

 ححة ن طميص ناع نعت نطب كا يثن ي  اناتسحي ؛   يسي  اإ  نب ة ل  .د 

  ح يحجم نة  نب مح األطنل ما يص ناتاةةن    نة ناثعنيص ناةويص؛ .ه 

 اا   اتض نةنحب    يسي  انة  نب ححة ن طميلص م  نني لحب ناتلنم على ناحعلنئ  ناثئيلص. غل     ذاله  .و 
 ص لطيلص، غل  ثناللص ناتتلحيض كلا ثطل  ناتلين  نحجتيلنعي، يتتل  ة ل ان طميص ناع  الا    يةلثف طم  مصل

مناللع س ي يللد نا  للي  اناتسللحي  نة لل نب ححصللن يتي للص نحتيللنة يسللطط ن اق اللنب علللك ناةللوص ناتيحكيللص. كيللن 
ذيثيللللص يحصللللي اتللللثمبت نحيةللللنة  يءطغللللي   حناللللص ناسللللينض انة لللل نب م  نني للللحب ناتللللنم    يتتلللليا بعللللنئ  

 عتيثنب مجحط  عثنض ناثض. انااطيص   حناص ن

ظيم اأسعار والرقابفة عليهفا 4.2 لثص نةاحكلص عللك يءظليا  علتنب ناءت لنب ناةليدحييص علتين م  مقلنط يحنةل  ت  :
اللن ناةللنت ناتتنبهللص ااتلللا ن لللثنف ناتءيللص  للذن نا اللنع، كللا  للثكنب صلليدحييص،  للثكنب يللقكن مهللين  

نيي ناتثض نجتينعي مكذن ناست لان منةاحكنب.      .مناالصميتتل  عيليص يءظيا ن عتنب ميثطيت ن 
د مهلللو حلللةيلللا جنيلللص ناتلللثض، يتتلللدط نةجلللثنلنب من طمنب ناسلللتادكص اللللتواا   ن علللتنب يلللذكث كء لللن: 

 ثةللك اأعللتنب؛ مجللثنل ك نمهللنب كطن للثت اللن ناسلللاص ناتءيللص اناثثناللص مناكللثكنب ناءت للص كللا  جلل   لليض ن عللتنب. 
ناتللق   علللك ناثعللا علللك نا ييللص  عللتءنط م  كتللني  كثيطاللص انا ييللص ناتسجيللص الللدمنل مح للا ميال للص نةيتللن ؛مذالله انح

مكانييلللص كلللء  نةللل  الةللليدي يءت لللن  م كلللحزعي ننيللللص منات زئلللص م ناتلللنةص  م ناتلللثنئص عللللك ن بالللنض علللحنل اناءسلللطص ال
 انعتطدنة ن طميص ن صليص ان طميص ننءيسص. 

لللدط  كلللن كلللا  ديلللد اايلللنب  يظيلللص ناتتحيتلللنب نالللع  جنيلللص نااللللص ةتتيولللحب عيليلللص يءظللليا ن علللتنب حلللحة 
 ن عطنل ناع  اا    يتويل ن ن ةثنط  م  ثكنب ناتين  نحجتينعي  م نةاحكص.
تجات الصيدانية.  المطلب الثاني: مسار البحث والتطوير وأنواع الم

مةلللل  عللللدط كللللا ناثنحلللل  من اللللحنب. كيللللن يةللللءا ناءت للللنب يتسلسلللل  كسللللنب ناطوللللر مناتاللللحيث ناةلللليدحن 
 ناةيدحييص مة  ناتديد كا ناتني .  اا ي ةي  ك  ذاه ةيين يلي.

 الصيداني : مسار البحث والتطويرأولالفرع ا
تللللا لثي لللص ي سللليا كثنحللل  ناطولللر مناتالللحيث كلللا كةلللدب م  ا لللث. غللل      ءلللنإ ني نثلللن حلللحة   الللا    
يسلس  ناتيلينب من احنب ناكالص اليسنب ك ين كني  لثي ص نات سيا.    ذن ناتي  عليتا ي سليا كثنحل  ناطولر 

  .ةيين يليص  اا يلاية ن مناتاحيث م  كثحلتن  عنعيتن يتتيا ك  كثحلص  يحعص كا ن احنب نا ثعي
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 : مرحلة البحثأوا
يتتلللى كثحللللص  عنعللليص  الللا    يسلللتغثه مثتلللن يللل نمض الللن  بالللو م  عللل  علللءحنب. م لللي يتتللليا  يحعلللص كلللا 

اءزكنب ن كلثنض ميق  ن لن عللك جسلا نةيسلن . كيلن   اتحعيو نا نعدت ناتثةيص ححة كينادبنعنب ن عنعيص ناع يسي
 :1نب ناتس  كو طبنعص اةنث ن.  اا    يء ذ كثحلص ناطور مة  ن احنب ناتنايصيسي  اتوديد مكانيي

ي لللحم ناتليلللنل كللا نةاحكلللص من كنط يلللنب مناكللثكنب ناةللليدحييص مناطيحياءحاحجيلللص الللإجثنل مففا قبفففل ااكتشفففا :  .1
ليسب ححة لطيتص ناثض م عطنام مياحبنيم ما نب . مذاه كا  ج  يتيي  نا  لا نالدث ي  منات ةليلي طبنعنب م

 من يتي  ن عق ناثئيسيص ا  ا ناكالص.

ختللنب ناطللنحثح  ننللزال ناللذا يتتلليا ناللثض ناتلله اناطور.حيللر  اللا    ياللح  تعريففف وتأكيففد الهففد :  .2
نصللدف كحب للن  م اثمييءللن طن لل  ننسللا. ميتتللى كللا نا للا    يللتا كطاللثن ناتتيللن ناللدثي  ال للزال ناللذا  اللا    

ادمنل مثنال  ناتلق ث الم. كيلن يءطغلي ناتو ل  كلا صلوص ن تيلنب نصلدف كلا  جل  هلين   لنض يتدن   كو جزال ن
 نناثنح  نا طلص. 

: اتللد يء يللذ ن اللحنب ناسللنا ص يةللط  ناتليللنل كسللتتديا الطللدل   عيليللص ناطوللر عللا ناللدمنل، اكتشففا  الففدواء .3
يسللي  اإعنثللص حثكللص ناللثض.  كللا  للسة ناطوللر عللا كللن يتللثف   دننللزال ناحنعللدد  م دناثكللص ناثنئللد. ناللذا

 هيا  ذن ناستحث ياثا ناتلينل ج حط ا ححة: 
يثيالللز عللللك  ن  م ناءطنيلللنب  م انعلللتادنم للللثه   لللثثمقلللنط ناثكلللص ناثنئلللد انعتيلللنط للللثه لطيتيلللص كثللل  ناطات يللل .أ 

وللل  ةناايييلللنل مجلللنذ  ناايطيلللحيث نات لللدت اتحثلللو  ا ناثكطلللنب  الللا    يلللء   انةهلللنةص م  نعلللتادنم لثي لللص 
 كا  ج  ن تطنب احف ناثكطنب علك نصدف؛ ي ءينب كتاحبت الوسن اتحايا عنايص نادثص 

مجلللثنل ن تطلللنبنب ن كلللا ناطالللثت عللللك ناثكطلللنب ناحنعلللدت. م لللي يكلللي  ن تطلللنبنب نحكتةلللنص مناتحزيلللو من يلللض  .ب 
 انةهنةص م   ةنئةم ناسييص مناثطنب ناتسجي؛ نةةثنزم 

يحاحجيللح  مناايييللنئيح  اكللا   للنعي مكتءنعلل  مكتانكلل  ح تطللنب ناتغلل نب   يتظلليا ناثيللنطت، حيللر يتيلل  ناط .ج 
ديللد ناطءيللص ناثلللك ناللع لتل للن  كثللث مينحللص م كءللن مةتنايللص   جسللا نةيسللن .   اءيللص ناثكطللنب نااييينئيللص كللا  جلل  

                                           
 بنجو: 1

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, (Direction Générale des Entreprises, Observatoire des 

Stratégies Industrielles, Janvier 2008), P.17, http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/etudes/etude-

pharma.pdf, (07/11/2013 – 21 :09); 

-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique, PP. 31-32, https://www.yumpu.com/fr/document/view/8784727/les-nouveaux-

partenariats-de-lindustrie-pharmaceutique-eurasante/5, (23/11/2013 – 11 :40) ; 

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Drug discovery and development : Understanding the R&D process, (Phrma, 

Washington, The USA, February 2007), PP.3-5, http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf,  (25/01/2014 – 17 :48) ; 

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, pharmaceutical  industry  profile 2012, (Phrma, Washington, The USA, April 

2012), PP.30-31, http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/phrma_industry_profile.pdf,  (20/06/2014 – 22 :16). 
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ص  م اايللص يل يللم كيللن يطوللر ناتليللنل هلليا  للذ  ناثحلللص عللا يثكيطللص ناللدمنل  ا عللا ناحصلل ص ناسزكللص اةللءتم ملثي لل
 كا لثف ننسا.

: يللت ل  عللدط ناثكطللنب م  يتللو نانللنب ة للل. حيللر يءةللص ن تيللنم ناتليللنل عءللد ااختبففارات قبففل السففريرية .4
 ذن ناستحث ححة مجثنل لنب  من تطنبنب كاث ص ححة ميص ميكن  ننزيننب ناحنعدت طن   نااتى، اتء يلذ ن 

ديللد  مكانييللص نحيت للنة م  مجللثنل نح تطللنبنب علللك ناطكللث. كيللن يثكللز ناتليللنل علللك جللنذ  حيحنييللص حيللص. اغللثض 
حي  نةيتن  اايينب صغ ت م  نةيتن  علك يانه منعو.  اا    يستيث كثحلص نح تطلنبنب ثطل   علك عط  
ناسللثيثيص حللحني  للسث عللءحنب اناتحعللل اتءت للي احهللو كثكللص م  لسللص كثكطللنب ة للل جللن زت اس تطللنب علللك 

 ا نةيسن .جس

 ثانيا: مرحلة التطوير
تلن   لثكص ناطولر ااختبارات السريرية .1 : اتد ناحصحة م  ناءتنئج نةقنايص اس تطلنبنب ثطل  ناسلثيثيص نااث لص، 

   يتوة  علك ناحنة ص اإجثنل نح تطنبنب علك ناطكث كلا للثف ناسللانب ناثميلص ناتاةةلص. ة لي ناححيلنب 
. ماتلد 1يتا ي لدم لللص  يل  حلحة نالدمنل ننديلد م  مطنبت نالدمنل مناغلذنل ن كثيايلص ناتودت ن كثيايص كثس ،

عللءحنب،  7-6ناحنة للص يللتا ناكللثمع   يء يللذ نح تطللنبنب ناسللثيثيص،  اللا    يسللتغثه اناتحعللل كللدت يلل نمض اللن 
علدط كلا ناتالحعن مةل   لسث ثن عا م طنب  كا مةتنايص ننزال ناث   اناءسطص اإيسن . ميتا ياطي  ن عللك 

 :2كثنح 
:  يتاح   يحعص ناتاحعن ن صونل كلا علدط هلني  يل نمض الن عكلثيا م  كنلص  لا . يلتا المرحلة اأولى   1.1

 سة ناثحلص ن م  كا نح تطنبنب ناسثيثيص ن تطنب  كا نادمنل ناث   اناءسلطص جيل  ننسلا اناتقكلد كلا كي يلص 
 ن كي يص ناتال  كءم طن   ننسا انةهنةص م  لطيتص ن  نب نننيطيص ناع يءت  ن.نكتةنصم م تيم مكذ

: يتتللل  لللنب  ناثحلللص ناثنييللص ان تطللنب ةتنايللص ننللزال ناث لل  علللك ن  للانص ناةللنان اللناثض المرحلففة الثانيففة   2.1
ديد ننثعنب ناثلك م  نندمة نازكه التلس . الذاه يلتا    نادبنعص، مةو    انب  ما نب  نننيطيص. مكذاه 

كلثيض. ميتالق نا لدبت  500م 100يء يذ ن تطنبنب ناثحلص ناثنييص علك  يحعص كا ناثهك عنطت كن يتا ان 

                                           
1The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Drug discovery and development : Understanding the R&D process, Op.cit, 

P.6. 
 نجو: 2

-Ibid, P.7 ; 

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit, P.18; 

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, pharmaceutical  industry  profile 2012, Op.cit, PP.31-32 ;  

-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique, Op.cit, P.10. 
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علللك م طللنب ناءكللن  نةقللني ال للزال  للنض  للذ  ناثحلللص. م للح كللن يسللي  اى تللم ايةللط  طمنل  اللا ملسثللم   
 ناسحه. 

يتتلى  للحة كثحللص هليا كثنحل  نح تطلنبنب ناسثعلثيص  الا    يلدمم اناتحعلل حلحني  لسث : المرحلة الثالثة    3.1
 اةللن. يتتللى كثحلللص  5000م 1000عللءحنب. م للي مللنبس علللك  للث ص كطلل ت كللا ن ةللثنط يلل نمض عللدط ا اللن 

يقكيد  كا مةتنايص نادمنل مالتسثص ان خنلث  مكزنيلن  انةهلنةص م  يلحة   علق مهلو ناتتلييلنب اتسلنعد عللك 
 هين  نعتادنم نادمنل.

: مذن كني  كل  يتلنئج نح تطلنبنب ناسلثيثيص يلدة عللك    نالدمنل نااتلى اكلا مةتلنة، يت لدم المراجعة والموافقة .2
احنة للص علللك يةللءيو ميسللحي  ناللدمنل. مي للحم ناسلللاص ناةللويص ناتاةةللص   كلل  الللد اتء يللذ  للذ  ناكللثكص االللص ن

 كنلص  الانا يص كا  سصن كثنجتت ن االص نةةحة علك ناحنة لص.حير يتتليا كل لن  الا    يتلا  كثلث كلا 
تللحا كلل  ناتلحكللنب حللحة ن عيللنة ناللع م يء يللذ ن  للسة ناثنحلل  ناسللنا ص انةهللن ةص م  نا  حللنب صلل وص 

اتةءيو ميسييص نادمنل. ماتد ناثنجتص نات ةيلص كا للثف ن لىنل  الا    يتالذمن نا لثنب مكلن اناحنة لص  م نالثةض 
 م اتثمبت ي دم نازيد كا ناتلحكنب  م نادبنعنب ثط  كء  ناحنة لص.  الا    يلدمم ةل ت ناثنجتلص الدت علءص غل  

لنذ نا لثنب.   يم   اتض نةلنحب ناتتل لص  اتالحيث  طميلص خةةلص اتلس  حلنحب كت لدت م ال ت يلتا ناتت يل  ان
 .1كين نيم عنطت كن يحطع ناكثكص للص نةةحة علك ناحنة ص ناتسحي    ناتديد كا ناطلدن 

يع .3 :  تن  ناتةءيو ناةيدحن عءنيص كط ت ذاه    نحيت نة كا نةيتلن  عللك يالنه هلي  م  نةيتلن  عللك التص
انه منعو ح يتتلى  كلثن اسليان. ة لي ناتديلد كلا نةلنحب يءطغلي الكلثكنب    ي ليا ةلثمع ميتلن  جديلدت  م    ي

 . 2يتيد  ينص ةثمع كحجحطت كا ثط 
حيللر يسللتغثه عيليللص يةللءيو كللنطت كتيءللص  م انادةتللص.  يللتا يةللءيو ناءت للنب ناةلليدحييص مةلل   علللح  ناتةللءيو

ت  ينم م  عدت    ث. معءد لنيص ك  طةتلص يلتا يةلءيو كلنطت   لثث  م كءلتج ا لث كءتج معيل  دط كدت ي نمض ان عد
م  غنيللص ميتللن  ناللنطت ناانةيللص اتغايللص ناالللص ناتحثللو. معللنطت كللن يللتا نعللتادنم ي للق ن اللص مي للق لللنثا  ةللثنط ناتكللغي  

 .3اةءو كحنط مكءت نب معياص ختل ص انعتادنم كحنط  مايص مكسنبنب ختل ص

                                           
 نجو: 1

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Drug discovery and development : Understanding the R&D process, Op.cit, 

P.8 ; 

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit, P.18 
2The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Drug discovery and development : Understanding the R&D process, Op.cit, 

P.9. 
3US environmental protection  agency, , Profile of the pharmaceutical manufacturing industry, (Office of compliance sector notebook project, 

Washington, USA, September 1997), P.20, http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/notebooks/pharma.pdf, 

(25/01/2014 – 21:00). 
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ص ناتت يللد ناتنايللص اسللنب نةيتللن  ناةلليدحن جللح ث ناةللءنعص ناللدثي  كللا  للسة يء يللذ  يحعللص كللا ميتاللق طبجلل
ن اللحنب، حيللر يتتلليا كلل   الللحت عللدطن كللا نات نصللي  من اللحنب نا ثعيلللص. كيللن     كلل   اللحت يء للثط اتاءحاحجيلللن 

تللللا كلللا حيلللر طبجلللص نادثلللص مناتت يلللد كيلللن  للللن يتاللللص ك لللنبنب مك لللنلنب عنايلللص. ميتيثللل  كثنحللل  نةيتلللن    لللدطت 
 ناةيدحن  :

: يتتلى ناةلدب ن مي اأطميلص ناء نئيلص م لي  الا    يالح  كلحنط كييينئيص،حيحنييلص، يطنييلص إنتفاج المفواد اأوليفة    1.3
 م  جسلللنم طثي لللص ميتاللللص عيليللللص ميتلللن  نالللحنط ن مايللللص مجلللحط صلللءنعص كييينئيلللص طثي للللص ذنب كسلللتحث علللنة كللللا 

1ناتاحب
. 

شفيطة   2.3 : يتلثف نالنطت ناءكلياص عللك  للن كثكلص يكليل حيحيلن هليا يثكيلص ن طميلص يكلا  يسلطص إنتاج المواد ال
.   ناطدنيلللص 2هلللنيلص هللليء ن انا نبيلللص كلللو نااحيلللنب ن  لللثث.خت  اقيلللم يتالللي ن  لللنب ناتسجيلللص ناثغلللح  ةي لللن

غللل  عتلللحيص، حيحنييلللص  م يطنييلللص، يلللتا  يالللح  نالللنطت ناءكلللياص عطلللنبت علللا كلللنطت  لللنم: كييينئيلللص عتلللحيص، كييينئيلللص
حي  كتتدطت. م اا ميتنج ن مة  لثه ختل لص انحعلتءنط م  كةلنطب ن م لي يثكيلص نالحنط  :م تنع ن اتيلينب 

 نااييينئيص؛ نحعتاثن  كا كنطت حيحيص  ملطيتيص م ناتايث.  
حي  ناحنخلط، تركيب وتشكيل اأدوية    3.3 ط ناءكياص م  كءت نب لنئيص  ا م   طميلص : هيا  ذ  ناثحلص يتا 

ثنالص اسعتادنم. حير يتا  لل ناحنط ناءكياص كو كاحينب نادمنل ن  لثث نالع يالل  علي لن نعلا ناسلحنغنب 
ثعللنب  للدطت  اءسللص جللد  للدطت. اتللد ن يللتا يكللاي  ن طميللص ممعللدنط ن ااييللنب كطلل ت مةلل    للانة ختل للص 

 .   3 ا مناثن ا مغ  نكث : ن ثثنص، نااطسححب، نة
: يللتا ميتللن  ن طميللص مةلل   علللح  نااييللنب نااطلل ت غلل  ناتطللقت، اللذاه ة طلل     ياللح  تعبئففة وتغليففف اأدويففة    4.3

نالدمنل جللن زن التسللحي ، ةتللتا يتطنتللم ااثي لص يكلل      يللتسلم كللو لطيتللص نالدمنل، لثي للص نعللتادنكم،  للثم  ي لللم 
زيءم منادت ن تيلص  .4حعتيثنب ذاه م ثم  

  اا    يستغثه كثحلص ناثنجتص مناحنة ص كو كثحلص ناتةءيو كدت ي نمض ان عتص    ث م  عءتن.
: يتتللى كثحلللص بثناللص كسللتيثت غلل   للدطت ناللدت يتطءن للن ناكللثكنب مناسلللانب ناةللويص مرحلففة اليقظففة الصففيدانية .4

كلا للثف علدط  كلى كلا ناثهلك  الا    ياكلا علا  ناثميص اتد ملسه نادمنل   ناسحه. ةنعتادنم نالدمنل

                                           
1Djamel Benseba, Op.cit, P.18. 
2Warren Kaplan, Local production of pharmaceuticals : An overview of key concepts, issues and opportunities for future research, (World 

bank, Human development network, Health, nutrition and population discussion paper, Washington, USA), P.4, 

www.who.int/medicines/technical_briefing/tbs/kaplanlocalproductionfinal5b15d.pdf, (25/01/2014 – 21:00). 
3Ibid, P.18 
4Ibid. 
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حللدمث ن  للنب نننيطيللص ناءللنطبت  نصللص مذن كللن م يءللنمة ناللدمنل  نصللص اللدت لحيلللص. اللذاه ةللإ  مجللثنل نادبنعللنب 
ناسلللتيثت يسلللي  الللنا  ا ن عيللل  اءلللنةو مخلللنلث نالللدمنل ننديلللد ماتلللين  مكانييلللص ناتسلللي  ننيلللد االللنلث ن  لللنب 

 .1نننيطيص

نث منح تطنبنب نااث لص ناحنجلص منبعلت ن مناثيطالص انااطيتلص ن نصلص اليءلتج ناةليدحن  الا م  عل سلص ن 
لللنمة ناكلللثكنب     يلللىب للللحة نالللدت نازكءيلللص نالللع يتالط لللن مصلللحة ناءلللتج م  ناسلللحه منالللع يت لللنمز ناتكلللث علللءحنب. م

علللك  ننديللد عللا لثيلل  ميللدنع للللص نةةللحةمنل ناةلليدحييص نجللدطت     للخ كةللنة ن اتللين  حةللثيص نعللتغسة ناللد
يللدمم  اللثنلت نح لل نع كءللذ ناسللءحنب ن م  اثحلللص ناطوللر ن عنعللي ل االللص نةةللحة علللك  لل نطت نةينيللص نةهللنةيص

مناحنثلو    نةينيلص نالع مءو لن الثنلنب  ي لدب اتكلثيا علءص.لق عءحنب اتد ني تنل ة ت نةينيلص الىنلت نح ل نع نالع 
. حير هيا ك  كثحللص كء لن  الا  نع اليءتج ننديد  ي ناتنك  ن عنعي ن دط ادمبت حينت ناءتج ناةيدحننح 

   يتودط كستحث مكدت نادن ي  ناياا جءي ن. ة ي يستك م  يتظيا نحعت نطت كا حةثيص نحعتغسة   ءلنل كثحللص 
 .    2كتتيءص كذاه اتانايا ناكنبيو نا ن لصناطيو مناتسحي  كا  ج  نع طنط يانايا ناطور مناتاحيث 

تجات الصيدانيةالفرع الثاني:     أنواع الم
ناءت للنب ناةلليدحييص مةلل  عللدت كتللني ، مذ  اللا     للء  كلل  يةللءيا ي سلليين  للدطن السللحه  اللا يةللءيا 

 ناةيدحن طن   حدمط ك  الد معلك ناستحث ناتناي.
يف القانونيأوا:   التص

 ييز ان يحعن  عنعين ةن: اا ناتي

 للي ن طميللص ناللع ح  اللا ايت للن كللا لللثف ناةلليدي مح عللا لثيلل  يتلييللنب كاتحاللص : اأدويففة الموفففوفة طبيففا .1
. معنطت كن يستادم كةال  ن طميلص ناحصلحةص لطيلن كيلثنطف اةلال  ن طميلص ن  سثيلصهيا مص ص لطيص. 
 م ي يء سا م :

                                           
 بنجو:  1

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Drug discovery and development : Understanding the R&D process, Op.cit, 

P.9 ; 

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit, P.20. 

 نحعتادنم. يتتيا طمبت حينت ناءتج ناةيدحن  سث كثنح   ي كثحلص كن ثط  ملسه ناءتج ناةيدحن مكثحلص ناطيو مناتسحي  ل كثحلص ة دن  حةثيص 

 -,P.49.Op.cit European commission, Competition DG ,بنجو:  2
  تلو ال لحنين مناتكلثيتنب نالع الا ناةلءنعص ناةليدحييص مذاله مييلزن صلن علا م  كةال  ن طميص ن  سثيص  ح كةال  كتتدط ناتتثي نب منا ن يا. مذ  اا    يلدة عللك ن طميلص نالع 

 ثنطف اأطميص ناحصحةص لطين. طميص ناكتحذت ناع يءت  ن ناد سل. غ   يم   كث  كا ن حين  يستادم كي
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ل  عسكلنب لنبيلص ي لحط م  ناكلثكنب اختفراعاأدوية المحمية ببراءات  1.1 :  لي ن طميلص ن صلليص يةلءو ميطلنع 
م ي يتتيا ن طميص ناحصحةص لطين نالع  تلت  ح تطلنبنب  ناةيدحييص ناع مله اثنلنب ن  نع  ذ  ن طميص.

يلسب يسلحي يص منعلتص  الذاه ة لي علنطت كلن عثيثيص كاث ص يتتل  اقكا مةتنايص نادمنل. كيلن  للن يتتلى كدعحكلص 
 .1يتييز اتانايا عنايص

يسفففة: 2.1  لللي كءت لللنب صللليدحييص ثناللللص اتتلللحيض كءلللتج  صللللي، منالللع  الللا ميتنج لللن ميسلللحي  ن طم   اأدويفففة الج
. ح يللتا 2يللث ي  كللا ناكللثكص نجللدطت اتللد نيت للنل يللنبيل صللسحيص اللثنلت نح لل نع  م  ا ح للحه حةللثيص   للثث

لل  عسكللص ل لل  يسللحي  ناللدمنل ننءلليق  نبيللص  للدطت كحنةلل  علي للن اةللنت ناكللثكص ناءللتج اللم. ممجللن يللتا يسللحي م 
ميلللتا  ناتسلللييص ناكللل كص نادمايلللص، م لللي ناتسلللييص نة ي يلللص اللللدمنل نالللع يتلللى علللا نعلللا نالللنطت ناءكلللياص نااحيلللص الللم.
ميلص ناللع مهلت ن كلا للثف ناءظيلص ناتنايلص الةللوص  لدف مهلو اغلص ككل كص يسللي  اإعالنل ي لق ناتسلييص اأط

مذاللله ات لللنطا مكانييلللص نحاتطلللنس من للللل الللن ختللللا يتتللليا ي لللق نالللنطت ناءكلللياص اناءسلللطص االلل  طمة ناتلللنس. 
. م الللا يحهلللي  نح لللتسف الللن يسلللييص ناءلللتج 3ن طميلللص نالللع  الللا    ي ثهللل ن ن لللتسف نالغلللنب الللن نالللدمة

        .1-2ن صلي مننءيق هيا ناكا  
يسة: تسمية )1-2( شكل  اأدوية الج

 
 لكن      و                                          
                                   

 كا معدنط نااناطصلمصدر: ا    

 عللدط كللا  مجللم ناتكللنام م مجللم نح للتسف يءاللحا لطيتللص ن طميللص ننءيسللص معيليللنب يةللءيت ن ميسللحي  ن علللك 
 2-2 دمة  نن اا يلاية ن انا نبيص كو ن طميص ن ييص 

 
 
 
 
 

                                           
1Gary Block, Spotlight on generic drugs : Comparing generic, brand name and compounded drugs, (Portland, USA, May 2012), P.2, 

http://putneyvet.com/images/docs/Spotlight_on_Generic_Drugs.pdf,  (27/01/2014 – 18 :00). 
2Who, Generic drugs, www.who.int/trade/glossary/story.34/en, (27/01/2014 – 18 :00). 
3DCI et générique, P.1,  www.santé.gov.fr/IMG/pdf/flyerDCI.pdf, (27/01/2014 – 18 :00). 

الدواء اأفلي               اسم العامة التجارية 
 + التسمية المشتركة الدولية

 

يس    مشتركة + اسم المخبرتسمية  دولية         الدواء الج
 + التسمية المشتركة الدولية Géأو         اسم خيالي + 
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يسة واأدوية اأفلية: مقارنة بين )2-2(جدول   اأدوية الج
يس الدواء اأفلي البيان  الدواء الج
 
 
أوجه 
 التشابه

 ي ق نانطت ناءكياص
 ي ق نا تنايص مثحت ناتق  

 ي ق ناتسييص ناك كص نادمايص
 هثمبت يحةث ي ق كتني  ناتةءيو، ناءحعيص، نا تنايص منااثض   ناسحه

 نحعتادنم من  نب نننيطيصي ق ننثعنب، طمنعي 

 
 
أوجه 
 ااختا 

 ايق اديم عسكص ميزت عسكص لنبيص ميزت الكثكص ن صليص ذم
يةءو  عنعن كا لثف ناكثكص ن صليص نااتك ص ام  نانااص اىنلت 

 ن  نعم
يةءو نادمنل ننءيق طم  يث ي  اتد نيت نل ة ت نةينيص م حينين 

 ثطي  نيت نئم
 هثمبت مجثنل ن تطنبنب ناانا ص نةيحيص مجثنل نح تطنبنب ناسثيثيصهثمبت 

  عتنب كءا تص  عتنب كثي تص
 انحعتينط علك كثنجو  ذن ننزل : كا معدنط نااناطصالمصدر

يتييز ن طميص ننءيسص عنطت ااحلن متله ي ق ةتنايص ناءت نب ن صليص. كين  لن يتتى  ث  عتثن ذاله  للن ح 
ناتتل لص القكا مةتنايلص ناللدمنل. ال  مللن   ناحثل  ذنيلم يسللتحجص يسلتدعي معلنطت مجلثنل نح تطلنبنب منادبنعللنب ناسلثيثيص 

 .1 صليكو نادمنل نح تطنب ناانا ص نةيحيص ن تحع 
يتاح  ن طميص ننءيسص كا ي ق نانطت ناءكياص نااحيص الدمنل ن صلي. مكا ناءنحيص ناءظثيص ةإلن يتييلز الء ق 
للدث ي للق ن  للنب  ننثعللنب ميتلييللنب نحعللتادنم، مكللا نا لل ض  لللن يتللحةث علللك ي للق هللينينب ناسللسكص كيللن  لللن 

  ءنل عيليص يةءيت ن م  ي لق ناتلني  نالع يتالط لن ن طميلص ن صلليص كا جنيص ا ث، ةتاتو ن طميص ننءيسص  نننيطيص.
 كث : كثنثطص ناءحعيص منحاتزنم مينبعنب ناتةءيو ننيدت ميسليا يثن ي  يسحي . 

 للي  طميللص يتييللز القكا مةتنايللص اسعللتادنم كللا لللثف عنكللص ن ةللثنط طم  ناطوللر : اأدويففة ريففر الموفففوفة طبيففا .2
 ا  يللم  اللا  للثنا ن كطن للثت كللا ناةلليداينب  م ناتللنجث كللا لللثف . 2ن تةنصلليي ناةللوص عللا نعتكللنبت اللدث

يتتى  ذ  ن طميلص اكءلص عللك ن  انص حعتادنك ن   ناتس  ناذني كو اتض ن كثنض ناكنئتص غ  ن ا ت. 
تللللا علللا ن طميلللص ناحصلللحة ناتيلللحم ص كلللا حيلللر لطيتلللص مذن كلللن م نحاتلللزنم اناتولللذيثنب مناتحجي لللنب. كيلللن  للللن 

 .3 ن ملثي ص  لا ن مكذاه ننثعنب ناحصكنااحينب 

                                           
1Gary Block, Op.cit, P.2. 
2US.FDA, Drug applications for over the counter drugs, 

 www.fda.gov/drugs/development/approval process/howdrugsdevelopedandapproved/over-the-counterdrugs/default.htm, (27/01/2014 - 18:00). 
3Randall C Willis, Prescription and over the counter (OTC) medications, (Ohio state university, Senior series, August2007), P.2,   

ohioline.osu.edu/ss-fact/pdf /0134.pdf,   (27/01/2014 - 18:00). 
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يف حسب حجم المداخيلثانيا:     التص
 حسص ح ا نادن ي  كين يلي.  اا ي سيا ناءت نب ناةيدحييص مذن كن م يةءي  ن

 .1كلينب طمحب  م  كثث عءحين 1ي دب    قه كدن يس   يتا ك  طمنل  اا : اأدوية الرائجة .1

علس   كلثنض ذنب لطيتلص  نصلص منالع يتتل  كةال   طميص ناتاة  ان طميلص ناحج لص فلح :أدوية التخصص .2
ميالللح  غناطلللن  طميلللص ايحاحجيلللص الللذاه ة لللي جلللد كال لللص   كلللثنض  اللل ت، كزكءلللص  م يلللنطبتاقللللن  ةلللاعلللنطت كلللن يت

مكت دت ناتةءيو كين  لن يؤ ذ عنطت عا لثي  نة ا كين  لن يتالص يا لس اناثهلك ذن لطيتلص  نصلص مذ كلا 
 كت لد حسلص ناةلتص    يتءنمصلن طم  مجلحط طعلا علثيثا.

Ims health  ةلإ  نالدمنل يةلءا عللك  يلم طمنل
كحج للن  ذن يثكيطللص ثناللص نة للا؛ ياللح  كءت لن ايحاحجيللن؛ :2ص كللا ننييلص كتللني   للين تةلنص مذن يللحةثب ةيلم لسلل

يالح  م     نصلن؛ يلتا يحزيتلم اكلا   لدمط يا لسيتاللص  يحصا كلا للثف ختةلن؛ اتس  حنحب كزكءص؛
 طمحب  كثياي   ناسءص. 6000ذن يال ص عنايص ي حه 

. مناحنثلو    صل ص 3ناحج لص اتلس  ن كلثنض نايتييلص نايتييلصيتتيا  طميص ناتاة  كن يتثف كلذاه ان طميلص 
: ن كلثنض ناكلنئتص نالع ح يتحثلو  لثكنب 4دنايتييصد ناع  ة   ان طميلص  م الن كثنض يلتا نعلتادنك ن احصلا حلناتن

  ناسلءص  م  نحلدتمح حنالص م  ميتنج ن       كا ايت لن عحنئلد كطل ت. من كلثنض ناءلنطبت نالع ح  الا يسل ي  حلدم  ن
يلر ح يت ميلثيطل  علطن  حلدمث حللحني  كلا م لني علان  ناتلنس. %8م   6يسلطص ن ةلثنط ناةلنان  لن   لنمز ثل ، 

   حن يثيطل ا يص نةنحب انات نانب اات يص مة معيص  م اتحنك  نةسنعليص.كا  ذ  نةنحب اتحنك  مبن يص.  80%
ميةيص ن كثنض ناءنطبت يسطص هنيطص كا ن ةثنط ححة ناتنس مكن عءد ناححطت  م عءد ناا حالص  م ناطللح . مثلد م محةلنل 

مثللد ن تلللا يتثيللا ن كللثنض ناءللنطبت ماناتللني ن طميللص  كللثض طم  عللس    ناحثلل  نةللني. 5000م   4000حللحني 
 ناءنطبت كا  تيو م  ا ث.

                                           
1Randall C Willis,  Niche work : If you can get it, (DDnews Pharmer, biotech and life science, 11/06/2014), 

 www.ddn-news.com/index.php?newsarticle=1113,   (27/01/2014 - 18:00).  
 IMS health اللللدن. مي لللو ك ث لللن ناثئيسلللي    135، م لللي  لللنن  كللى كؤعسلللص كتاةةلللص   ي لللدم طبنعلللنب منعتكللنبنب حلللحة ناةلللءنعص ناةللليدحييص ةللحني 1954:  يكللن  علللءص

 ناححينب ناتودت ن كثيايص .
2Ims health institute, Overview of the Specialty Drug Trend : Succeeding In the rapidly changing U.S. specialty market, (Ims intelligence 

applied, 2014), P.1, https://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/North%20America/United%20States/Managed%20Markets/5-

29-14%20Specialty_Drug_Trend_Whitepaper_Hi-Res.pdf,  
 بنجو:3

-Aarti Sharma …et al, Orphan drugs : Development, trends and strategies , (Journal of pharmacy and bioallied sciences, 2010 

October/November), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996062/  (27/01/2014 - 18:00) ; 

-UnitedHealth Center for Health Reform & Modernization, The growth of speciality pharmacy : Current trends and future opportunities, 

(April 2014), P.2, http://www.unitedhealthgroup.com/~/media/UHG/PDF/2014/UNH-The-Growth-Of-Specialty-Pharmacy.ashx,  (27/10/204 – 

18 :56).  
4Ibid. 
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اغذنل الححينب ناتودت ن كثيايص، نادمنل نايتيا  ح نادمنل ناحجلم اتلنا ن كلثنض ناءلنطبت ةوسص مطنبت نادمنل من
لللص  لللسة ناسلللطو  200000نالللع يةللليص  ثللل  كلللا   لللا    ناححيلللنب ناتولللدت ن كثيايلللص. م لللي نالللع ح يالللح  كث

 .  1عءحنب ناسح ص احنة ص مطنبت نادمنل مناغذنل
 م ناحثنيلص  علس م ن طميلص ناحج لص اتكلاي  يلص ناءلنطبت، ن طميلص نايتييلص  لي حسلص ناءظيلص ن مبايلص اأطم  كلن 

 كثنض جلد  ال ت  م ك لدطت الويلنت مناحثنيلص كء لن  م  كلثنض يلنطبت. ميحصلا نالثض اقيلم يلنطب عءلدكن يةليص  ثل  كا 
  .2 ا  2000كا  ا  منحد كا ان 

احيث للن اكللا   للنص يكقطميللص يتييللص  للي منحللدت كللا ن طميللص ناللع يللتا   اكللا  عللنم ةناءت للنب نااطيللص ناتثمةللص
م اا يتثي  ن علك  لن  طميلص ح يلتا  .اتنا نةنحب نااطيص ناءنطبت.  ذ  نةنحب   حد ذن ن يتثف ان كثنض نايتييص

نحتينجللنب ناةللوص ياحيث للن كللا لللثف ناكللثكنب ناةلليدحييص اتو يلل   غللثنض نثتةللنطيص ممجللن نعللت ناص  غللثنض يلطيللص 
 .3ناتيحكيص

يف حسب ثالثا:   عاجيةالفئات الالتص
مةللل   يحعلللنب كت نيسلللص يسللليك ةنلللنب عسجيلللص مذاللله انحعلللتءنط م    الللا يةلللءيا ناءت لللنب ناةللليدحييص

تلم احنعلاص  لذ  ن طميلص مكلذاه ناتتلح  م نن لنز نالذا يلتا كتنن كتني   دطت غناطن كن يتيث    نات ييو مةل  لطيتلص
عللك ناسلتحث نالدمي  .4ت ييو حسص اايص يكن   ذ  ن طميص،  ا حسص ن ةنئ   ناتسجيص منااييينئيص اأطميصان

 يتا نعتينط  الن كا ناتةءيا ةن.
يف التشففريحي .1 تجففات الصففيدانية التصفف ناؤعسللص ن مبايللص م معللدنط  كللا لللثف : EPHMRA/PBIRG للم

كلللللا  جللللل  يلطيلللللص نححتينجلللللنب ناتسلللللحي يص الكلللللثكنب  1971اطولللللحث ناسلللللحه ناةللللليدحن  مة كلللللثت   علللللءص 
تالحبنب اناةيدحييص اذاه ة ح يتتى ناءظنم ناتتيد كا لثف ناةءنعص ناةيدحييص اتثض نةحةنئينب ناتتل لص 

 يحعلللص ناطولللحث مذكلللنل ن عيلللنة اناتتلللنم  كلللو . م يالللحيث ناءظلللنم منلن لللنب ناسلللحه حسلللص نا نلللنب ناتسجيلللص
، حيللر The pharmaceutical business intelligence and research group (PBIRG)ناةلليدحن 

                                           
1US food and drug association, www.fda.gov, (27/10/204 – 18 :56).   
2Eurodis, what’s orphan drug ?, www.eurodis.org/content/what-orphan-drug, (27/01/2014 - 18:00). 

 بنجو:  3

George J.Brewer, Drug development for orphan diseases in the context of personalized medicine,   

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931198,  (27/01/2014 - 18:00).                                                                                                                 
4Congressional Budget Office, How increase competition from generic drugs has affected prices and returns in the pharmaceutical 

industry, (The Congress of the United States , CBO, July 1998), P.23, http://www.cbo.gov/sites/default/files/pharm.pdf, (06/01/2015 – 12:58).  
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 ثلللل  ناسللللتحث ن مة نا نللللص ناتسجيللللص   باتللللص كسللللتحينب  س للللص  م مةلللل يتتلللليا يةللللءيا ناءت للللنب ناةلللليدحييص 
 : دطنير يتاذ ك  كستحث بكزن  .1ن عنعيص مناذا يتا ي سيينب ةثعيص يتى عا ناستحينب ن  ثث

عكللللث ةنللللص عسجيللللص  طمنعللللي نعللللتادنكن ن م  علللل يتاللللق نات سلللليا ناتكللللث ي اليءت للللنب  سففففتوى اأول:الم 1.1
. كلل  ةنللص يثةلل  اثكز للن ناللذا ياللح    صللحبت حللثف، كللثس: ج للنز نا لللص من معيللص نادكحيللص  ثلل  نا نللص  عنعلليص

 .Cناتسجيص ناثناثص   ناتةءيا ميثة  انةثف 

ناستحث يتا لييو ناءت لنب مةل   يكلات ن نادمنئيلص. ةيلثس هليا نا نلص ناتسجيلص هيا  ذن  المستوى الثاني:    2.1
:  ءنإ ناتديد كلا ي سليينب ذنب ناسلتحث ناثلنن كثل  C كحيص ناثة ص انةثفن نصص  نز نا لص من معيص ناد
    . C8كتنطنب نااناسيحم ناثة ص اناثكز 

سللللليينب  كثلللللث طثلللللص طن للللل  كللللل  ةنلللللص عسجيلللللص يحهللللل          يتتل لللللن  ات  المسفففففتوى الثالفففففث والمسفففففتوى الرابفففففع: 3.1
  ةنئ  ي ةيليص مكء ثطت اليءتج ناةيدحن.

يفالت .2 ناتنايللص   ثنكلل  اإعللدنط  ناءظيللص . ATCيتللثف ن تةللنبن اءظللنم : التشففريحي العاجففي الكيميففائي صفف
كللللا  جلللل  كثنثطللللص مبصللللد  يةللللءا ناللللحنط حسللللص  ةنئةلللل ن ناتسجيللللص مناةلللليدحييص. 1976الةللللوص   عللللءص 

يثيلص ن طميلص . 2مجثنل ناطولحث حلحة نحعلتادنكنب نادمايلص اأطميلص ج  مكا  نات نعسب نادمنئيص غ  ناثغحاص
 باتلللص عكلللث ةنلللص ناسلللتحث ن مة يتلللا كسلللتحينب. مةللل   يحعلللنب كت نيسلللص حسلللص لسلللص  ATCمةللل  يظلللنم 
هيا ك  ةنص عسجيلص بئيسليص يءلدب  ةنلنب ، ل بئيسيص كةء ص حسص ناتتح  م نن نز ناياا عسجمعسجيص 
نالللع الللدمب ن ي سلللا م   يحعلللنب ةثعيلللص ذنب  ةلللنئ  طمنئيلللص  مثللل  ناسلللتحث ناثلللنن الت سلللياعسجيلللص ةثعيلللص 
يتتيللد ناءظللنم اللدمب   ل م   يحعللنب كييينئيللص كت نيسللص م  ن  لل  م   يحعللص كللا ناللحنط نااييينئيللص. ككلل كص
بكللزن   صللحبت دحللثفد  L.  ثلل  نةللثف LCCLLCCليءت للنب يق للذ ناةلليغص ناتنايللص: ا ثكللينص كيللز علللك نا

ناتلللدنل كلللا نايسلللنب بكلللز نا نلللص ناثئيسللليص   ناسلللتحث  L  ثللل  ناثكلللز ن مةبكلللزن   صلللحبت دبثلللاد.  Cم ثللل  نةلللثف 

                                           
 بنجو: 1

-European pharmaceutical market research association, Anatomical classification guidelines 2015, (EPHMRA 2015), P.4, 

http://www.ephmra.org/user_uploads/atcguidelines2015final.pdf, (20/04/2015 -20 :00) ; 

-European pharmaceutical market research association  , Comparison of the WHO ATC classification and the EphMRA/PBIRG anatomical 

classification, (EphMRA, January 2015), PP.3-4, http://www.ephmra.org/user_uploads/ephmra%20who%20atc%202015%20comparison.pdf, 

(20/04/2015 -20 :00).  
2European pharmaceutical market research association  , Comparison of the WHO ATC classification and the EphMRA/PBIRG anatomical 

classification, Op.cit, P.3. 
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كيلز  ن  ل  يلتا يث ناسلتحث ناثنالر مناثنالو عللك ناتلحني م  LLكتن ناستحث ناثلنن م CCل  ث  ناثكزن   ن مة.
 . CC 1كحنط ناستحث ن نكق اناثثين 

يف حسب نمط البحثرابعا:   التص
 اللا كللذاه يةللءيا ناءت للنب ناةلليدحييص حسللص جللل مكللء ج ناطوللر ناتتيللد مناللذا غناطللن كللن يتاللنا  كللو 

 :  2ناتةءيا حسص ننزيننب نااحيص اليءتج. حير ي سا م 
 للللي ناءت لللللنب ناةلللليدحييص ناكلللللت ص كللللا كسلللللنبنب كييينئيللللص، م لللللي يتحنةلللل  كلللللو ناءت لللللنب : جزيئففففات ففففففغيرة .1

 طناتح   200م   100ناةيدحييص نات ليديص. ي نمض ح ا ننزال نااح  صن ان 

daltons  

يتحنةلل  كللو ناءت للنب ناةللءتص مةلل  كسللنبنب ايحاحجيللص يلل نمض ح للا ننللزال نااللح  صللن كللن اللن : جزيئففات كبيففرة .2
. مملللن  يلللم م نةلللدير علللا . يكلللقب ميالللحبب ا تللل  يالللحب ناطيحياءحاحجيلللنdaltons 200000م   2000

 ناءت نب ناةيدحن نات ليديص ذنب ناءكق نااييينئي، ةسيتا نا كيز  ءن علك كءت نب ناطيحياءحاحجين.
ولوجيفففا    1.2  ءلللنإ ناتديلللد كلللا ناتتلللنبيا اةلللال  ناطيحياءحاحجيلللن.    لللذن ناطولللر عللليتا نعتيلللنط : تعريفففف البيوتك

يتثيلللا معالللنل . مناحنثلللو  يلللم س يلللتا ختللللا كثللل ن علللا ا يلللص ناتتلللنبيا نالللذا ح ا ناءظيلللص ناتنايلللص الةلللوصيللليتث 
ءظيللص ناتنايللص ، حللن منة لل  ن كللا ناتوللدت منا1992كتيللنبا الطيحياءحاحجيللن علللك ناسللتحث ناتللناي مح   عللءص 

ةتتللللى ناطيحياءحاحجيللللن عللللا  ا ياطيلللل   الةللللوص علللللك ني نثيللللص ناتتللللنم  ناطيحاللللحجي. مانحعللللتءنط م   للللذن ناتتثيللللا
ياءحاللحجي يسللتادم  يظيللص ايحاحجيللص،  جسللنكن حيللص  م ككللت ن ن اةللءو  م يتللدي  كءت للنب  م لللثه كللا  جلل  

 .3نعتادنم  دط
حجينب كتتدطت. ة لي ياطيل  عللحم مي ءيلنب عللك ن جسلنم نةيلص. ميستادم ناطيحياءحاحجين    نحب مياءحا

 جسلللنم طثي لللص،  سيلللن حيحنييلللص –يص نالللع يسلللتادم ناتءنصلللث نةيلللص ت ءيلللنب من علللنام   لللنة ناةلللوص ة لللي  يحعلللص نا
م لي يتتيلد عللك ناتالحيثنب ناتلييلص مناتاءحاحجيلص  .4ميطنييص، عءنصث ةحه  لحيص  م جزيننب حيص كا  ج  ميتن   طميلص

                                           
 بنجو1

-Abdel majid Belaïche, Le système ATC - DDD Intérêt en Pharmacovigilance, PP.10-15, 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/11atc_ddd.pdf, (20/04/2015-20 :00).  

 2Caroline Dunn, Biosimilar accessible market: Size and biosimilar penetration, (Ims health institute, April 2012), P.6, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/biosimilars_imsstudy_en.pdf, (27/10/2014 – 18 :21). 
 .محدت نادناتح :  ي محدت ثينس ناات  ننزينيص 
  التتطلل  علا ناتللدن   اللن ناطيحاحجيللن مناتاءحاحجيللن.   ناطدنيللص م نا كيلز علللك صللءنعص ن غذيللص، ل   ن باتيءللنب  مكللو ناتاللحبنب    1919م ي لدم كةللال  ناطيحياءحاحجيللن  مة كللثت عللءص

  ن يسلليءنب، نيال لل  ناثللحبت ناطيحياءحاحجيللص كللو ادنيللص  ADN : ناطءسلللن. ل كللو نكتكللنف ناتاءحاحجيلن، ملل  ذالله انحيت للنة م  ياللحيث ن طميللص موللحبب حللحة ميتللن  ناتللنطنب نةيحيلص كثلل
  كثث ةتنايص.ناستيءنب    ذاه م  اتتيي  نا  ا ححة ختلا ناتدن سب ناطيحاحجيص   جسا نةيسن  م ح كن عن ا  ينن ةكينن   يةييا مياحيث  طميص 

3Amgen, Biologics and biosimilars overview, (Amgen Inc, 2014), P.3,  

http://www.amgen.com/pdfs/misc/Biologics_and_Biosimilars_Overview.pdf, (27/10/2014 – 18 :56). 
4Yves Legrain, Op.cit,  PP.II-23-24. 
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 اللا    يتتلليا ناطيحياءحاحجيللن  مناطيحاحجيللن نادثي للص.   ناطيحكيييللنل، ناطيحاحجيللن ننزينيللص، ناحبن للص ننزينيللص، علللا ننيءللحم
 :1   نة ناةوص

م، ناايييللللنل يسللللنعد علللللك ناطوللللر مناتاللللحيث عللللا لثيلللل  نعللللتادنم عللللدت علللللحم طثي للللص كثلللل  علللللا ننيءللللح  طمنب  .أ 
. م لللي  طمنب يسلللي  اتسلللليل ناتلللحل عللللك معللللا طبنعلللص ناىمييءلللنب ، عللللا ننيءلللحم نالللدمنئينحيدكنجيلللص

 ؛جزيننب كست دةص جديدت ذنب ناةلص اقكثنض كت دت

  طمنب يسللللنعد علللللك ناتكللللاي  كللللا  للللسة كتناتللللص ناتسلسلللل  ننيلللله، ن تطللللنب ن مللللنض ناءحميللللص مناىمييءللللنب .ب 
   ن طميص ناطيحاحجيص ميء يذ ناتديد كا ناتيلينب ننديدت اتواا   يحزيو ناحنط ناءكياص. انةهنةص م  ميتن 

كلا  سيلن  ة لل. م لي جزينلنب كطل ت يلتا ن لت نث ن    ذن ناطور علحف يلتا طبنعلص ن طميلص ناطيحاحجيلص
للذ عللدت   للانة عسجيللص،  جسللنم كتللنطت : اثمييءللنب حيللص يسللتادم اتللس ، يكللاي  مناحثنيللص كللا ن كللثنض م للي  

 يكلا  ناىمييءلنب ناتسجيلص كلو ن جسلنم كستءساص كا كةدب منحد، ا نحلنب نةيلض ناءلحما مناىمييءلنب ناتولدت.
 .  2ناتنطت ذنب ناةدب ناحنحد كن يتثف اناىمييءنب ناؤا ص

ولوجيففة    2.2 تجففات البيوتك ناسللحه ناةلليدحن حسللص  اللا كللذاه    يةللءا ن طميللص ناطيحاحجيللص   : أنففواع الم
 :3م   تحع ن  م عدم  تحع ن ةينيص ح حه نالايص نا اثيص

 ي كءت نب ايحاحجيص التا ميتنج لن كلا للثف ناكلثكص ناطتالثت صلن  ا كلا للثف ناةلءو  أدوية بيولوجية أفلية: 1.2.2
للثف كءت  لن ملء  حةلثيص نحعلتغسة كلا  ن صلي صن. اذاه ة لي يتييلز انةينيلص علا لثيل  الثنلنب نح ل نع

     ن صلي؛

                                           
 .علا ننيءحم: طبنعص يءظيا ماايص عي  ننيءنب 

1Yves Legrain, Op.cit,  P.II-24-25. 
 :يتا كا  سصن طكج جزيننب  م اى ذنب صلص كا  ج  يثكيص كحنط ذنب  ةنئ  جديدت. نااييينل نحيدكنجيص 

 .علا ننيءحم نادمنئي: ياييا ختلا ناتسجنب كو نننيص ناحبن ي اأةثنط 
 حجيللص. مناللنطت ناطيحاحجيللص  للي كللنطت يللتا ميتنج للن عللا لثيلل  كةللدب ايحاللحجي  م يللتا نعللتاثنج ن   ناتكللثيو ن مبي، ناءللتج نااللي ناطيحاللحجي  للح كءللتج ياللح  كنطيللم ناءكللياص  للي كللنطت ايحا

 .كءم. م ج  ذاه ياح  هثمبين ناز  ان نح تطنب نا يزينئي، نااييينئي مناطيحاحجي مكذن بثناص ناسنب نةيتنجي اتين  ناءحعيص ننيدت

 بنجو: 2
-Amgen, Op.cit, P.5 ; 

-Yves Legrain, Op.cit, PP.II 24-27. 
 بنجو: 3

-Sarah Rickwood and Stefano Di Biase, Searching for terra firma in the Biosimilars and non-original biologics market : Insights for the 

Coming Decade of Change, (Ims health Institute, 2013),   

P.2,https://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Healthcare/Life%20Sciences%20Solutions/Generics/IMSH_Biosimilars

_WP.pdf, (27/10/2014 – 18 :22) ; 

-Ims health institute, The global use of medicines: Outlook through 2016, (IMS health Institute for Healthcare Informatics, July 2012), P.9  

http://www.imshealth.com/deployedfiles/ims/Global/Content/Insights/IMS%20Institute%20for%20Healthcare%20Informatics/Global%20Use%2

0of%20Meds%202011/Medicines_Outlook_Through_2016_Report.pdf, (20/03/2014 – 16:45) ; 

-Amgen, Op.cit, P.10. 
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 لللي كءت لللنب ايحاحجيلللص يلللتا ميتنج لللن اتلللد ة لللدن  نةينيلللص اليءت لللنب ناطيحاحجيلللص : أدويفففة بيولوجيفففة ريفففر أففففلية 2.2.2
كللا لللثف  يةللءوح ناللع طيحاحجيللص ناءت للنب يتيثلل    نا كءت للنب ايحاحجيللص غلل   صللليص ن صللليص. يء سللا م :
اتللد نيت للنل ةلل ت نةينيللص مناللع ح يللتا ناحنة للص علي للن مةلل  كسللنب يءظييللي مثللنيحن  ميتنج للنناةللءو ن صلللي. يللتا 

 لذن ناءلحع  لح  كثلث  ةيلص كلا ن طميلص ناطيحاحجيلص ، حيلر كءت نب ايحاحجيلص ككلن صم   نص ان طميص ناطيحاحجيص.
ن طميلللص  عللللك طبنعلللص علللحهالللذاه يءةلللص نادبنعلللنب حلللحة يالللحبنب علللحه ن طميلللص ناطيحاحجيلللص غللل  ن صلللليص. 

 للي كءت للنب ايحاحجيللص غلل   ،IMS Healthوسللص م ءللنإ ناتديللد كللا ناتتللنبيا صللن. ةناطيحاحجيللص ناكللن ص. 
 صلللليص،  ا  للللن يسلللل غللل   صلللليص التسكلللنب ناطيحاحجيلللص ناطتالللثت منالللع مللل  ناحنة لللص عللللك يسلللحي  ن مةللل  كسلللنب 

 للح كءللتج ايللحعسجي  ص ناتنايللص الةللوص،حسللص ناءظيلل للنص  للذن ناءللحع كللا ناءت للنب ة للل. م  يءظييللي مثللنيحن
 لح حسلص مكنالص ن طميلص ن مبايلص، ايلص كءت لن ايحاحجيلن  صللين كثجتيلن.  كلن يكطم كلا حيلر ناءحعيلص، ن كلا منا تن

كءللتج – تللحا عللك يسلاص كلا كللنطت يكلياص اءلتج للي ايحاللحجي  صللي كلث     ناسلحه  كءلتج للي ايحالحجي
   يثطللل  يكلللن م كلللو ناءلللتج ناثجتلللي ةييلللن خللل  ميزنيلللم  ناطيحالللحجي ناكلللنامحيلللر  الللا اليءلللتج  -للللي كثجتلللي

 ناءحعيص عا لثي  مجثنل نا نبيص ناكنكلص. 
علك ناثغا كلا صل ص ناتكلنام الن ناءت لنب ناطيحاحجيلص ن صلليص ناثجتيلص مناءت لنب ناطيحاحجيلص ناكلن ص، مح  يلم 

 :1سعتطنبنب ناتنايصح  اا نعتطنبةن يساتن كتانا تن. مذاه ا
يتا يةءيو ن طميص ناطيحاحجيص عا لثي   يظيص ايحاحجيص كت ثطت م سين حيص. ةيالح  الذاه كلا ناسلتوي  معلنطت  .أ 

 ميتن  ي ق نانطت ناءكياص كا لثف كةءتن ا ثيا ادثص كتءن يص؛

كللن قتللللم  كثللث يت يلللدن، يتالللص كسللنب ناتةلللءيو ناطيحاللحجي ناتديلللد كللا ناثنحلل  ناتتللليءص انللنب ناتغللل نب.  للذن  .ب 
 مكءنعيص ناءتج ناطيحاحجي؛حير    يق ث  ا كتغ   اا    يؤ ث علك  كا منعت ثنب مةتنايص 

تلللله كللل  كةلللءو كسلللنبنب ايحاحجيلللص كتتلللدطت يسلللي  اظ لللحب  ةلللنئ  كتييلللزت اليءلللتج، يتتلللى كء لللثطت اناءسلللطص   .ج 
 تج ناء نئي.عسثص  نصص ان كسنب ناتةءيو ملطيتص ناءيءكئ اليةءو. م ح كن 

ماكللا  عللنم ةللإ  طبجللص ناتت يللد ناتنايللص اسللنب ناتةللءيو ناطيحاللحجي لتلللم ختلللا كللا كةللءو م  ا للث، يتي للص 
تللا نالنطت ناءكلياص اليءلتج  نعتينط  علك نصءدعص ناحبن يص. م ح كن يتالص  يل عني ناثثنالص ماناتلني ةيلا ناتحثلو    

 ناكنام عا ناءتج ن صلي اكا   نككي.

                                           
 .ايق  ءنإ  اق   ناتسييص. ممجن  ذن ناءحع كا ناءت نب ا   نةظن علك ي ق ناتسييص 

1Amgen, Op.cit, P.11. 
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  الا    تلك ناثغا كا    عيليص ميتن  ك  كا ن طميلص ننءيسلص من طميلص ناطيحاحجيلص ناكلن صكا جنيص ا ث ة
يت سلد اتلد نيت لنل ةل نب نةينيلص اليءت لنب ن صلليص علحنل كنيل  ذنب لطيتلص كييينئيلص  م ايحاحجيلص. مح  يلم ح يحجللد 

 :1ن تسةنب جح ثيص ان لطيتص ميتن  ميسحي  ك  كء ين

ياللح  ناللنطت ناءكللياص   ناللدمنل ننءلليق كانا للص اتللله ناحجللحطت   ناللدمنل ناايييللنئي ن صلللي.   حللن ياللح  
 نانطت ناءكياص   نادمنل ناطيحاحجي ناكنام ككن ص ة ل الدمنل ناطيحاحجي ن صلي؛

نادبنعلنب ناسلثيثيص كليلح  طمحب  كثيالي   حلن    كتالطلنب  4 -1ي نمض يال ص يالحيث نالدمنل ننءليق الن 
- 40م عيللنة نا نبيللص ناالحاللص لتلل  كللا ياللنايا ياللحيث ن طميللص ناطيحاحجيللص ناكللن ص  علللك ااثلل   اللا    يلل نمض اللن 

 ؛كليح  طمحب  كثياي 300
للحني   حللن ح يلءا ض  عللتنب  .كلا  علتنب ن طميللص ن صلليص %80- 70 يلءا ض  علتنب ن طميللص ننءيسلص 

لللحني جيلللص ناكلللن صن طميلللص ناطيحاح  مذاللله يلللثيطل الللن تسف  .كلللا  علللتنب ن طميلللص ناطيحاحجيلللص ن صلللليص %30- 20 مح 
 .يانايا ياحيث ك  يحع مكذن ان تسف كسنب ناتالطنب نا نيحييص ايء ين

 ،مناثهلللك ب مكلللحنبط  كلللى ااسلللص   لللص ن لطلللنلءت لللنب ناطيحاحجيلللص ناكلللن ص ك لللنبنيتاللللص عيليلللص ناللل ميج الي
 ا     لثط ناحنة لص نا نيحييلص عللك يسلحي  ن طميلص ح يتلله  .م كء لن ميحعيلص ناثهلك  نصلص مانعللط ن ممثءلنع ا ا تنايت لن

  .مجحط عحه صن ا  م  ن كث يتالص  ل  ميحعيو  ذ  ناسحه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 بنجو: 1

-Amgen, Op.cit, P.12 ; 

-Sarah Rickwood and Stefano Di Biase, Op.cit, P.6. 
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افسية اعة الصيدانية العالمية المبحث الثاني: تحليل القوى الت  للص
ال لللحث   نعللل  نةقلللنيتا تللل  ناب ناةلللءنعص ناةللليدحييص ات لللحط كتتنايلللص كلللا ناةلللءنعنب ن كثلللث جنذايلللص نعتلللى 

غل     ناتديلد كللا . Big Pharmaناتءنةسليص اكلا  كلن  خللدم كةلنت ناكلثكنب ناةلليدحييص ناالىث ناتثمةلص انعلا 
ولل  اتتللدي  اتللض ننحنيللص ناكللالص ناتغلل نب كسلل   للذ  ناةللءنعص ناتللدنل كللا كءتةللا ننييءللنب نا للث  ناتكللثيا، م

يللص نالذا يتاللق كسللتحث يءنةسلليت ن. ممثلل   للدت  اال  ثللحت كللا نا للحث ن يسللص ماناتلني لطيتللص يق   للن علللك كسللتحث ناث
يل ام ا يص نا حث ليل  ناتغل نب ناتتل لص مسلتحث  ديلد  يتي  كل لن مةل  يظلنم كتانكل .  ،ناءنةسص ناثكز ناذا   الا 

 نا حث ناتءنةسيص هيا ناالطن ناتناين:كن ثحت كا 

افسية المحيطية        المطلب اأول: القوى الت
افسة        المطلب الثاني: شدة الم

افسية المحيطية القوى: المطلب اأول  الت
 يتا كس كا ححنجز ناد حة مثحت ناءت نب ناطديلص مناسلاص نات نمهيص الزانئا مناحبطيا

تجات البديلة حواجز الدخول: الفرع اأول  وقوة الم
 حواجز الدخولأوا: 

يتتى ححنجز ناد حة م  ناةءنعص ناةيدحييص كا نا حث ن عنعيص ن دطت استحث جنذايت ن. معللك نالثغا كلا 
نا ناالص ةييلن يثنجو  د ن يسطين   ناسءحنب ن   ت مح  لن يظ  عنايص مانبزت ناتق  . م ي يتا  يحعص كا ننحنيلص 

ايء ن يكا     يحع ن ثحت ميزت صلذ  ناةلءنعص. ميلثيطل ح لا حلحنجز نالد حة   ناةلءنعص ناةليدحييص ااطيتلص ناءلتج 
ليل  ناتءنصلث نااحيلص جيلحع نةلحنجز نالع  الا     عني ناتاة  ماناتني مسنب يةءيتم ملثحم   ناسلحه. م الا 

  يلي. ءو ط حة كءنةسن  تيلن كينم
تللن  عيليللنب ناتةللءيو ناةلليدحن نااتل للص م  بامس  كللحنة هللايص يتيوللحب : متطلبففات ااسففتثمار العاليففة  .1

 عنعلللن يتيولللحب حلللحة ناطولللر مناتالللحيث نالللذا يتسلللا م  جنيلللص كحيلللم كال لللن مسلللنب  نااحيللل ، ناطاللليل مغللل  
ا حلنجز ي لا  كلنم ط لحة  لثكنب كتيح  ناءتنئج. مثد نعتىب كتالطنب يء يذ ناطور مناتالحيث ناةلتطص  عظل

جديللدت م  يالللنه ناةلللءنعص ناةلليدحييص  لللسة ناسلللطتيءنب مناثينييءللنب. مح ي تةلللث ناةلللتحاص علللك  لللثط نبي لللنع 
ياللللنايا محيلللل   للللذن ناءكللللن  معللللدم هللللين  يتنئ للللم، الللل  ملللللن يتتللللدث م  نةنجللللص م  يحايللللا  ةللللثنط كللللؤ لن 

اتلييلللص ناتييلللزت. كيلللن يلللثيطل ناالللنلث ن يالللص اناطولللر مناتالللحيث مكتاةةلللن،  تلالللح  ن لللىت نات ءيلللص مناتثةلللص ن
اناتءظيينب مناتكثيتنب نةاحكيص ناع ي ثض كتالطنب طثي ص م نصص اتين  ننحطت، ناء نل، ن كن  مناح حثيلص. 
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نجللدطت  ماناتلني ةلإ   للنض عيليلص ياللحيث نالدمنل ح ي تتللي اناتلثمبت كحنة لص نةاحكللص ح   ناطللد ن صلللي الكلثكص
ناطللدن  ن  لثث. مانةهلنةص م  ناتالطلنب نانايلص ناتنايللص الطولر مناتالحيث، ةلإ   يكلاص ناتسلحي  منالل ميج   مح 

تن  كذاه م   كحنة هايص كا  ج   ي  ناء نض نات نبا صن  . 1اأطميص ننديدت 

ةليدحييص كلا ناتحنكل  نالع يسلي  اتلحة  يتتى منيص نحاتانبنب   ناةلءنعص نا: حماية حقوق الملكية الفكرية .2
كءنخ يءنةسي مقني صن يءتاق   يتزيز نا تنايص نحثتةنطا الطور مناتاحيث كا  سة  ي  عحنئلد نحتانبيلص 
جد عنايص التديد كا ن طميص ناثنئ ص ناع يتيتو ا لدبت كطل ت عللك  يل  نثتةلنطينب ح لا  نئللص ملن   لز عللك 

ناتاحيث كا حير هين  نا دبت علك يتحيض ياناي م ميحة  ناتيحيسب ناسزكص حعلتثينبنب نعتيثنبيص ناطور م 
ثيلللص كسلللت طليص. الللذاه ة لللد  لللال  نةينيلللص الللىنلنب نح للل نع نالللع كثعلللت ن ن يظيلللص ناحلءيلللص ةينيلللص ح لللحه 

ناةلليدحييص نااللىث كةللدب عللياثت ك للا اناءسللطص الكللثكنب  نالايللص نا اثيللص من يظيللص نادمايللص كتتللدطت ن لللثنف
  -علءص 20م 15 يل نمض الن–نااحيللص  ناثنئدت    لنة يالحيث ن طميلص ننديلدت. حيلر مول  ةل نب نةينيلص
 حسص يحع ناىنلت–ةثيص نحعتغسة نحثتةنطا اليءتج ناةيدحن  م ااثي ص يةءيتم 

 .2اةنت ناكثكنب نجدطت -نايءححص      
م  اجنصللن  حللدث ني ساللن منعللتن   ناةللءنعص ناةلليدحييص ناتنايللص. الل  ميللم نعتللى كللا م  مصللحة ةلل نب نةينيللص 

عيحكللن يظ للث اكللا    اللثز عحنكلل  ناتغيلل  ناللع كسلل   للذ  ناةللءنعص. مثللد اللد ب كحجللنب ة للدن  نةينيللص منةةللثيص
للللحة نا لللث  ناحنحلللد مناتكلللثيا .حير  طب م  يثنجلللو حةلل  كءلللذ كءتةلللا ناثينييءلللنب ل يزنيلللدب حلللد ن  لللينن ةكلللينن 

                                           
 بنجو: 1

-A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces, August 2007, http://www.venturenavigator.co.uk/content/154, 

(15/09/2014 – 21 :00); 

-Francesco Calzati, Pharmaceutical industry 5 Porter forces, www.businessdatascreener.com/industries/porter-5-forces/pharmaceutical, 

(15/09/2014 – 21 :00); 

-Oliver Gassmann …et al, Leading pharmaceutical innovation : Trends and drivers for growth in the pharmaceutical industry, (Springer, 

Berlin, Germany,  2nd edition 2008), PP.22-23, 26,  

https://books.google.dz/books?id=iry1nJHAc_sC&printsec=frontcover&dq=Oliver+Gassman+and+others,+Leading+pharmaceutical+innovation

&hl=fr&sa=X&ei=Y5kAVYPaH4LLsAS204GAAQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Oliver%20Gassman%20and%20others%2C%20Le

ading%20pharmaceutical%20innovation&f=false, (15/09/2014 – 21 :00) ; 

-James Taggart, Op.cit, PP.125-126 
 اثيلص كلا   للا ن للث ناتءظيييلص ةينيللص يلص ناتنايلص اليلايللص نايتتلى نحاتلزنم اني نثيللص جحنيلص ح لحه نالايللص نا اثيلص ناتةللص انات للنبت ن نصلص اناءظيلص ناتنايللص الت لنبت انةهلنةص م  ثحنعللد ناءظ 

 ح حه نالايص نا اثيص علك ناستحث نادمي.
 :تلا حسص يكثيتنب ك  الد ازيد كا ناتلحكنب بنجو  يغ ب اجنة نةينيص عى نازكا كين  لن 

Robert Ashbrook, Patent Term and Patent Term Adjustment, (May 9, 2014), http://www.oppedahl.com/images/dechert.pdf, (10/01/2015 – 

21 : 34). 
 بنجو: 2

 -A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces, loc.cit; 

 -Oliver Gassmann …et al, Op.cit, P.23; 

 -Henry Grabowski, Patents and New Product Development in the Pharmaceutical and Biotechnology Industries, (July 2002), P.18, 

http://www.dklevine.com/archive/grabow-patents.pdf,  (19/12/2014 – 19 :00). 
   حةللثيص )عللثيص( ن  لل ت  اللا مديللد ن اكلل نطت نةينيللص نةهللنةيص م  م  ك  للحم دة للدن  نةةللثيصد  للح ك  للحم  كثللث نيسللنعن انا نبيللص كللو ك  للحم نةينيللص نايءححللص اللىنلنب نح لل نع. ة للذ

 ناطينينب مناتسحي 
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نثتةنطينب نة ا اسطص يثنجو كطيتلنب ن طميلص ناثنئ لص اةلنت ناسليينب ننءيسلص ذنب ن علتنب ن ثل  ماناتلني ة لي 
كءو  مكانييص يةءيو ن طميص ننءيسص ناع يتييز انخ نض كثنةلص ناطولر مناتالحيث كلا ج لص. مكلا ج لص   لثث ي لل  

طت  للثكنب ن طميللص ننءيسللص كللا ناسلليتص ناللع ح   للن ناللدمنل ن صلللي ثطلل  نيت للنل ح للا نن للحط ناتسللحي يص يتي للص نعللت ن
يللل  ناكللثكنب ناةلليدحييص نااللىث  سللنئث هللايص اطيتن للن كللا ن طميللص  1ةلل نب نةينيللص .  كللنم  للذ  ناحهللتيص ة للد 

 .3-2 ناثنئ ص ثدبب مسي  نادمحبنب عءحين كين يظ ث   نندمة
 الوحدة: مليار دوار أمريكي                                          خسائر المبيعات بسبب فقدان الحماية                     :)3-2(جدول 
 
ة 20 الس

02
 20

03
 20

04
 20

05
 20

06
 20

07
 20

08
 20

09
 20

10
 20

11
 20

12
 20

13
 20

14
 20

15
 20

16
 

خسففففففففففففففففائر 
 المبيعات

15 
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 المصدر:

-Pharma mondiale: des croissances inégales, (Marketing communication santé 2013), P.29, http://www.marketing-sante-guide.fr/wp-

content/uploads/2013/05/MSg13_RedacOKbd.pdf, (23/11/2013 – 11 :50) ; 

- Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, (Direction Générale des Entreprises, Observatoire des 

Stratégies Industrielles, Janvier 2008), P.12, http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/etudes/etude-

pharma.pdf, (07/11/2013 – 21 :09). 

اتةللل  ذبم لللن علللءص  2008كليلللنب طمحب علللءص  24م   2002كليلللنب طمحب علللءص  15يةلللنعدب ن سلللنئث كلللا 
 يللحع ن سللنئث  للسة نا لل ت اللذاه ياللح  ة 2016كليللنب طمحب عللءص  27 تةلل  م اكليللنب طمحب.  33ا ييللص  2013
ت ن ناثنئ لص  لسة ميطناكثكنب  اث  سنبت  ةت   ناتديد كا   منج كلينب طمحب. مذ  101ححني  2013-2016
 .4-2   كثلص عا ذاه   نندمة يه اا يح 
 الوحدة: مليار دوار أمريكي                                 2016-2013: مبيعات أهم اأدوية المهددة بفقدان الحماية )4-2(جدول 

ة المشار إليها الشركة اأفلية الدواء  تاريخ اانتهاء مبيعات الس

Nexieum Astra Zeneca 4,9 (2010) 2014 
Celebrex Pfizer 2,5 (2011)  2104 

Symbicort Astra Zeneca 3,1 (2011) 2014 
Abilify Otsuka pharmaceutical 4,6 (2010) 2015 
Gleevec Novartis 4,26 (2010) 2015 
Crestor Astra Zeneca 6 (2010) 2016 
Benicor Daichi Sankio Inc 2,5 (2010) 2016 

 الكثكنب : نات نبيث ناسءحيصالمصدر

                                           
  loc.cit., A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces :بنجو 1
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   نبللللللللللللللللللللللل للي ن كثللث كطيت Nexieum ،Abilify  ،Crestor    كللس كللا  طميللص 4-2 يظ للث كللا ننللدمة
 نعتللىبغلل   لللن   ناحثلل  ذنيللم ، 2010كليللنب طمحب حسللص كطيتللنب عللءص  6كليللنب طمحب  م 4,6كليللنب طمحب،  4,9

 سلنئث كطل ت الكلثكنب   سلطص م لح كلن ي. عللك نا ييلص 2016، 2015، 2014 ك دطت اس حل ن   نجنة ناتنم  
 .Pfizerم  Astra Zenecaناةءتص صن مةن  ثكع 

 عيللحطا عنايللص حيللر يتللحزع ن طميللص ناتءحعللص هلليا نيزيتةللا ناةللءنعص ناةلليدحييص ان عللنس ادبجللص ملل :مففايزالت .3
    ننديللدت. ذالله  صللءنف عسجيللص كتتللدطت. مثللد نعتللى يءللحع ناءت للنب كللذاه حللنجزن جح ثيللن  كللنم ناكللثكنب

ثيص كط ت انةهنةص م  كحنبط اكلثيص كتاةةلص    صلءنف عسجيلص   ل   طميص ةةن مج حطن  كتييزت يتالص 
الكلثكنب ناالىث ن  لثث يغايت لن. غل   يلم كلو نيتكلنب يةلءيو ن طميلص ننءيسلص يثنجلو  دطت. مذ ح  اا حى 

طمب ناتءللحع   كءللو ط للحة  للثكنب جديللدت ذالله    يةللءيو ن طميللص ننءيسللص  للح   ناحنثللو س يتللا م   يللحع 
 .1ن طميص ناتحنجدت  صس   ناسحه

يتتلى –ز ناد حة كءتي ص حيت نل ةل نب نةينيلص اكا  عنم  اا نا حة ميم علك ناثغا كا يثنجو  دت ححنج
مح     للثم  يقعلليق  للثكنب صلليدحييص جديللدت ذنب كانيللص كتييللزت عنايللن يظلل   كللثن صللتطن  -ناتنكلل  ن عنعللي اللذاه

لللت خ  يلللي كثنكز لللن م  نصلللص   اللل  نحلن لللنب ناطوثيلللص ننديلللدت نالللع يسلللتك م  يقعيسللل ن ناكلللثكنب ناالللىث حلللى 
 للثكص  50ص نحعللتدحة علللك نعللتيثنبيص ثللحت حللحنجز ناللد حة   ناةللءنعص ناةلليدحييص اتتطللو ياللحب يثييلل اثينط للن. م اللا

ص   صليدحييص كللىث علللك ناسللتحث ناتللناي حيللر يسحللخ علللك كلدنب  كثللث كللا  باتللن  يللم ايسلل   ءللنإ يغلل نب  عنعللي
غيل    كحنثلو ي لق ناكلثكنب طن ل   لذ  اءيص نا نئيص ناتتيءص صذ  ناكلثكنب. ةتالحب نا ييلص يتالق كلا ج لص  لثط ي

نا نئيلللص، مكلللا ج لللص   لللثث علللدم مجلللحط ط لللحة ح ي لللي اكلللثكنب جديلللدت ممجلللن ي سلللث ناتغللل    ناطءيلللص اتيليلللنب معلللنطت 
  يالص ناكثكنب كا  سة نيتكنب ص  نب ناتوناا منحكتسن .  

تجات البديلة ثانيا  : قوة الم
حييص يتتلى هلتي ص نات ديلد الكلثكنب ناةليدحييص ناتحنجلدت ةتليلن ال  ناءت نب ناطديلص طن   ناةلءنعص ناةليد

يت للن. غللل        ناسللحه. م للح جنيلللص   ناحنثللو ملل  ازيلللنطت صللتحاص ناللد حة م  ناةلللءنعص ماناتللني بةللو كسلللتحينب ب
 ي مكلوللح نحلن لنب نةديثلص فللح  لنمحب مبعللنل  جلن  ناتللي  نااطيتيلص ح لز علللك ناتحجلم  كثللث ةلقكثث اكللا  يلدبق

                                           
  ,P.  ,Op.citJames Taggart 127بنجو: 1
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عللك ناسلتحث ناتلناي م  نعللتادنم كءت لنب ناالص ناتاييلللي ناطلدي  كيءت لنب يتللحض كءت لنب ناةلءنعص ناةلليدحييص 
 .1نات ليديص  م كيءت نب يست له اناتحنزا كو ن طميص

ميتلثف ناالص ناتاييللي ناطلدي  عللك  يلم  يحعلص منعلتص كلا ن جلن  ناتثمةلص مكلذن ناغنكتلص يكلي   يحنعلن كللا 
تس   اا اليستادكن    يديثم ن اقي س ا م  ثث يتالص كتاةةن. ميتلا ناالص ناطلدي   يحعلص ناءت لنب، نا

مح يءلدب   كلا ناالص ناتتنثلدا نالع يكلي  اكلا  علنم ح يتتلى جلزلناينبعنب من يظيلص نااطيلص مناةلويص ناتتلدطت م 
هللليا يظلللا ناثعنيلللص ناةلللويص ناثميلللص. كللل  ذاللله  الللا    يكلللي : للللص ن عكلللن ، ناتلللس  اناانثلللص، نالللح ز الللنةاث، 
ناتدايه، ناك نل اناةست منة لن  مناتت لدنب ناديءيلص، ناتلس  اناتغذيلص، ناثينهلص مغ  لن.  الا نعلتادنم كةلالونب 

ي لحم ك نبالص . ن: نااص نااطيتي، نااص غ  ناتتنثدا، نااص نااللي  ثث كثنطةص اةال  نااص ناتاييلي ناطدي  كء 
نااص ناطدي  علك عس   ي  ننسلد، نا تلنل عللك  علطن  نالثض ماليق  لثط نالتال  كلا  عثنهلم، طعلا كسلنبنب 

 .2معيلينب ناك نل نااطيتيص مةه نل نااناو نا ثطا التس 

 صلللط  نعلللتادنم ناالللص ناطلللدي     -2010ينب حسلللص محةلللنئ–كءلللذ نا لللث  ناتنعلللو عكلللث م  غنيلللص نايلللحم 
يلللحةث ناالللص  2012 م  ،%80م 70مةثي يلللن م انييللن كلللن اللن  س. م  ناةلللن، نصءللد،%60غناطيللص ناطللللدن  اناتللنس   
.  لسة ناثينييءلنب 3  ناطللدن  نات دكلص %50 كلا علان  ناطللدن  ناءنكيلص م كثلث كلا %75 ناطدي  ناثعنيلص ناةلويص ة

ا لثب كحجلنب يسلتك م  معللنطت محيلنل ناالص نااطيتلي  نصللص كلو نيتكلنب   النب ناطناغللص   ناتاطلص ان طميلص من  للنب 
نننيطيص ناسلطيص صن اذاه ة د اد  يسحط نعت نط اق  ناتدنما اناءت نب نااطيتيص  ح ن ةتل . م لح كلن نيتالق   يزنيلد 

.   4كليللنب طمحب 114كطلللم  2015نب مذ يتحثللو    يطلللم م للني كطيتن للن ناتنايللص عللءص حثكللص نات للنبت كللا  للذ  ناءت لل
ناحثللل  ذنيلللم ة لللد يثنة للل   لللذ  نةثكلللص كلللو عيللل  نةاحكلللنب كلللا  جللل  مبعلللنل نالللءظا مناتكلللثيتنب ناسزكلللص اتءظللليا  لللذ  

س يالا  1986ناتلييلص. ة طل   ناةءنعص من يتيا  كا مةتنايص كءت ن ن مكذن اتقل  لن مهلطا ن مة لن اأعلق منا حنعلد
 طمالص  ا  ثل  كللا 14ناةلوص ناتنايلص ناتطءيلص التكللثيتنب ن نصلص اناالص ناطلدي . يت للنمز علدط نالدمة ن عتلنل مءظيللص 

                                           
   loc.cit, pharmaceutical industry based on all five forcesA recent history of the:   بنجو 1
  ن طميللص  م ن  للتص  م ننثنحللص. يسلليك كللذاه نااللص ناتتنثللدا  للح ناءظللنم ناللذا مة للم  اللا األطللنل ما يللص نا ءيللن كثلل  ناةللينطاص منايثهللن    يتللننحن ختلللا  عللثنض ن كللثنض انعللتادنم

 انااص ناغثي. 

 بنجو: 2
-Tonya Passarelli, Complementary and Alternative Medicine in the United States, (2008), P.3,  

http://www.cwru.edu/med/epidbio/mphp439/complimentary_meds.pdf, (27/09/2014 -14:35) ; 

-Sunita A. Chaudhary …et al, Comprehensive review on world herb trade and most analyzed medicinal plant, (International Journal of 

Applied Biology and Pharmaceutical Technology, Volume: I: Issue-2: Aug-Oct -2010), P.511, http://www.ijabpt.com/pdf/3939-Sunita[1].A-

cognosy_paper.pdf, (27/09/2014 -14:35).  
 بنجو: 3

-PR Web, Global traditional medicine market to US dollars 114 billion by 2015, January 10-2012, P.1,  

www.prweb.com/pdfdownload/9087888.pdf,  (27/09/2014 – 09:00); 

-Sunita A. Chaudhary …et al, Op.cit, P.510. 
4PR Web, loc.cit.  
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كللللا  يلللحع ناطلللللدن   %25 حلللحني 1997-1996طماللللص كلللن اللللن  53كلللا  يللللحع نالللدمة ن عتللللنل ايةللل  م   10%
501 كثث كا  2007الد عءص  110ن عتنل ل 

% . 

م اذن، اتزنيد نح تينم انااص ناطدي  نبي و يسطين  ديد ناءت نب ناطديلص طن   ناةءنعص ناةليدحييص نةنايلص. 
 اا    يزطنط حديم   ناست ط   نصص م يم ي حم علك كطد   عنعلي  لح دناحثنيلصد نالع يتتلى ناطلدي  نة ي لي اأطميلص. 

ثص نةاحكنب مناءظينب غ  نصن طةص الثا  علك ياثيسم كا  لسة يءظليا ملسب يحعيلص حلحة علط  ناحثنيلص حير 
 .2كا ختلا ن كثنض

ميتاللق نحلللن  ناتزنيللد فللح نةحللسة كيلل  ناسللت لان فللح نعللت سإ كءت للنب نااللص ناطللدي  ناللثيطل انا ييللص 
كلللا ج لللص ان علللتنب ناءا تلللص يسلللطين ناتسجيلللص مناحثنئيلللص ناتييلللزت صلللن انةهلللنةص م  نخ لللنض يالللنايا ناتوحيللل  ناتتل لللص 

ك نبيللص كللو كءت للنب ناةللءنعص ناةلليدحييص  نصللص   الل  نا طللحة ناتللنم ناللع نكتسللطتم. كلل   للذ  ناتحنكلل  كللا  للقلن    
يت ن ض ناالص  ينن ةكينن علك ن طمي  .ص نات ليديص من خ ض كا ب

  وقوة الموردين قوة الزبائن: الفرع الثاني
 أوا: قوة الزبائن

كللا ن لطللنل مناتاةةللن ناللذيا  ثلللح  نااللثف  يتللا  يحعللص نازاللنئا   ناةللءنعص ناةلليدحييص ان عللنس كللس
ناحنصللا اأطميللص  ا نااللثف ن عنعللي ناللذا  للدط لطيتللص ن طميللص ناللع  اللا نعللت سك ن. انةهللنةص م  ناثهللك ناللذيا 

طلنب كلس كلا نةاحكلص م لثكنب ناتلقكن  لثنةلن ةنعللص  ثلح  ناست له ناء نئي اليءت نب ناةليدحييص. م الا كلذاه نعت
.  اللا يحهللي  3طن لل   يحعللص نازاللنئا علللك  عللنس  لللن  حللد ن لللثنف ناللع  اللا    يتويلل  ي  للنب ناثعنيللص ناةللويص

 .2-2ن لثنف نايثلص جيحعص جيحعص نازانئا   ناكا  

 
 
 
 
 
 

                                           
 بنجو: 1

-Sunita A. Chaudhary …et al, Op.cit, P.512 ; 

-Molly Meri Robinson and Xiaori Zhang, The world medicine situation 2011, Traditional medecines: Global situation, Issues and 

challenges, (World health organization Geneva 2011), P.4, www.digicollection.org/hss/documents/s18063en/s18063en.pdf, (27/09/2014 – 

09:00). 
2Francesco Calzati, loc.cit. 

  ,PP.133Op.citJames Taggart ,-134 -    بنجو: 3

              -, P.26Op.cit, …et alOliver Gassmann        
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اعة الصيدانية: أنواع )2-2( شكل                                 الزبائن في الص
 

 
 

                                                                                       
هائي المستهلك                                                                                        ال

 
 كا معدنط نااناطص: المصدر   
  . 

  ناطدنيللص  للال  ناسلللاص نات نمهلليص الزاللنئا ثللحت هللتي ص ناتللق   علللك ثللثنبنب ناكللثكنب ناةلليدحييص نااللىث.  
ناتلللق   عللللك  لللدت ناءنةسلللص طن للل  ناةلللءنعص.  نصلللص كلللو هلللتا  ديلللد ناطلللدنئ  ملللن    كيلللن نعتلللىب جلللد  نككللليص  
يص عنايص  . غ     اثمز ناتديد كا ناتغ نب عن ا   بةو ثحت نازانئا،  اا عثه ن كين يلي:1يس ي  كستحينب ب

نهلتص التيحيل  :  عسل  ناطللدن  نات دكلص يظلا يلقكن صلوي  ااتجا نحو احتفواء تكفاليف الرعايفة الصفحية .1
نةاللحكي  م ناكللثكنب ن نصللص. ةتاللنايا ناثعنيللص ناةللويص كنيلل  ي للو علللك عللني  ناحكللنحب نةاحكيللص،  للثكنب 
ناتنكن م بان  ناتي . مكو يطنلؤ ناءيح منبي نع يسص ناكلياح ص انةهلنةص م  ا لحب  كلثنض جديلدت، نزطنطب 

. 2 معلللنطت نات اللل    لطيتلللص عينعلللن ن ناةلللويصناتلللغحلنب عللللك نايزنييلللنب ناتيحكيلللص. ملللن ثلللنط نةاحكلللنب م 
منل   فح صينغص عينعنب يتيوحب ححة كطد  نط نب ناتانايا طم  ناتاللي علا كطلد  ناتتلنكا نحجتيلنعي 

ن  لللذ اتلللن نحعتطلللنب نا يلللحط نانايلللص علللا لثيللل  يطللله  جلللن   الللذاه ة لللد حنماللل     يتظلللا ناتا للل  ناةلللوي كلللو
 :   3يءظيييص ميسي يص يتسلم كو ناتحجم ننديد

 ي حم علك كطد  مطنبت ن عتنب مناتالي عا ناتا   ناالي كا  ج  هغل ناء  نب؛   ،جل يسي ا كدنب .أ 

 ي حم علك كطد  ناتتنثد ان ختلا نا نعلن    نة ناثعنيص ناةويص؛   ،جل يسي ا يتنثدا .ب 

 كا  سة مثنكص  يننب التيحي ؛ ،جل يسي ا كني .ج 

ي للحم علللك كطللد  مهللو ثللحث عللحه  كللنم ناءنةسللص الطوللر عللا   للث ناسللتث كللا  للسة طعللا  ،جللل يسللي ا يءنةسللي .د 
ج للص   للثث  طعللا ن طميللص غلل  ناحصللحةص لطيللن ناللع ن طميللص ننءيسللص ناتسلليص انخ للنض  عللتنب ن كللا ج للص. مكللا 

                                           
   loc.cit, A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces.بنجو:  1

  PP.25 ,Op.cit, partenariats de l’industrie pharmaceutiqueLes nouveaux-26بنجو:  2

 بنجو3

-Ibid, PP.26-27 ; 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Caractéristiques du marché des medicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques, (Centre 

d’analyse stratégique, Revue Horizons stratégiques Numéro 7 Janvier- Mars 2008), PP.7-9, www.snapo.org/files/marchmed.pdf, (01/11/2013 – 

22 :01) . 

 التزويد الوفف
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عللللك نالللثغا كلللا نبي لللنع  علللتنب ن مح  للللن   ناغنالللص يالللح  غللل  ثناللللص نحعللل جنع م لللح كلللن خ لللا ناتلللصل عللللك 
 نةاحكنب م ثكنب ناتقكن.

اةلويصد     ناححينب ناتودت ن كثيايص يتتى  كى ن علحنه   ناتلنس ةلإ  يءلنكي طمب دكءظيلنب ناثعنيلص نم 
ناثينييءنب م  اتزنيد ثحت نازانئا   ناتق   علك ثثنبنب ناكثكنب ناةيدحييص. مي حم  لذ  ناءظيلنب الإاثنم ع لحط بعنيلص 
اقعتنب  دطت ممعدنط ثحنئا ا دكي ناثعنيص ناةويص ناتتيديا يالل  عللي ا نعلا: دةلثمع ناثعنيلصد علتين م  ي ليل  علدط 

 .1ءيسص مميةنة ن طميص كطن ثت م  ناثهك عا لثي  ناىيدناحعانل، محسة ن طميص نن
ديلد ن، كثنثطت لن مكلذن يحجيلم  مذ  موحب يزنيد ناتق   علك نحلن  ناتةنعد التغل علك ن علتنب كلا  لسة 
نحعت سإ فح ن طميص ننءيسص ناتييزت  صس انخ نض  عتنب ن. م لح كلن كلء  ناكلثكنب ناةليدحييص  لنح هلي ن ا لثض 

  عتنب نحتانبيص.  
ت ناست لان علك  ديلد ناسلتحينب ناتنايلص ننذايلص ناةلءنعص ناةليدحييص نبيطل هتا ثدب تزايد وعي المرضى:  .2

 :  2اللل
كيللل  ن لطلللنل م  مصلللا ن طميلللص ن صلللليص ذنب ناتسكلللنب ناييلللزت كلللا نجللل  هلللين  نةللللحة نااطيلللص نا تنالللص طم   .أ 

 ن  ذ اتن نحعتطنب يانايا ناتس ؛

للللنذ ثلللثنبنب كسلللت لص حلللحة خااللللنب ناتلللزنم ناثهلللك اتتلييلللنب ن لطلللنل مناتاةةللللن االللحلا غللل .ب    كلللؤ لن ح
يلل   عسج للا،   الل  عللدم علل حاص ناحصللحة م  ناتلحكللنب نااطيللص مكللذاه عللد حسنعلليت ا اأعللتنب اسللطص 
نةاحكللنب م للثكنب ناتللقكن نا سللل ن كللى كللا  عطللنل ناثعنيللص ناةللويص، ناث للص نااطلل ت   ن لطللنل، مجللحط عللدط 

يص انةهللنةص م  نحعت للنط اللق  ن عللتنب ناثي تللص اليءت للنب ناةلليدحييص يتاللق هللني  كللا ناطللدنئ  اأطميللص ن صللل
 ناءحعيص ننيدت منا تنايص نااط ت.

غلل   يللم  للينن ةكللينن، اللد  يظ للث ناسللت له كاللثف كللؤ ث   ناسللحه، مذ س يظلل   للثط  للدف، الل  ميللم  صللط  
د ناللدمب ناللؤ ث اليسللت له اتاللحب  جللن  جديللدت  للثيان ح ي يللن   يحجيللم ناسللحه مناتءظييللنب منا للثنبنب. ميللثيطل يةللنع

اسعت سإ مناع مو  اظ حب انبز  ثسلنم جديلدت السلحه ناةليدحن منبي لنع حةلت ن هليا م لني ناسلحه. حيلر 
يت لم ناسلت لاح   كثللث م  نعتيلنط جلل ناحثنيللص كلا  لسة يطلله  جلن  علي  ي للحم عللك كطلد  ناتءنيللص اننسلا كيلن يت للم 

كلللا  كاثلللا م  نعلللتادنم ناالللص ناتاييللللي ناطلللدي   م ناتاطلللص نالللذني ان طميلللص نااييينئيلللص كلللا  جللل  ناسلللت لاح  ا

                                           
 بنجو: 1

- Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique ,Op.cit, P.27 

-A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces, loc.cit. 
 Ibid   بنجو: 2



اعة الصيدانية العالمية في ظل تغيرات المحيط الدولي ....................................................................الفصل الثاني.............  تحليل جاذبية الص

 

- 108 - 

 

عس  نحهاثنانب نصنككيص الةوص كث : ن ي لحيزن مناستنة مناكنك  نصتييص م ح كن عزز  ا حب عحه ن طميلص غل  
 . 1ناحصحةص لطين

عنعي ناذا عن ا   بةلو طبجلص معلي ناسلت لان ميكا  ط حة ياءحاحجينب نةعسم منحيةنة ناتنك  ن 
سلن   لنةت ا ناةلويص. ممول   لطاص نةي ييل  اتلحة  ناتديلد  اتزميد ا اناتلحكنب نااطيص نا يلص منادثي لص ماناتلني 
كلا ناحنثلو نااطيلص نالع ي للدم اسلتادكي ن ي نصلي  حلحة كسلططنب،  عللثنض ميالحبنب ن كلثنض انةهلنةص م  مكانييللنب 

ج لللن. كيلللن يسللل   ناتحنصللل  كلللو ن لطلللنل منااتةلللن الوةلللحة عللللك نعتكلللنبنب كطن لللثت عللللك ن لللل. م لللي كل لللن عس
سللا كتللثةت ا مة ي للا اأكللثنض مناءظللنم ناةللوي  ياللحبنب ياكللا عللا يتللج ح ي للي   علللحكينب ناثهللك يتي للص 

للنذ نا للثنب حللحة لطيتللص ناتللس  ناسئللا صللا . ميتتللى  تيللنب ناةللوص  م  تيللنب ناللذا يتللي  صللا مكانييللص ناكللنبكص   ن
ناثهللك ناةللدب ناثللنن اليتلحكللنب اناءسللطص اليسللت لان منجتيللو كالل ، مذ ي للحم ناتديللد كللا ن لطللنل مناثهللك مك ءيللي 
سللن ناللث ا ناتللنم ميحعيتلللم حللحة  عللطن  حلللدمث  ناةللوص محللى ناكللثكنب ناةللليدحييص اتقعلليق  تيللنب  لللدف م  

ج للن، عللط  ناتتللني  كت للن ما نب للن علللك نجتيللو. مكللذن نةللر علللك هللثمبت نحعللتثينب    كللثنض كتيءللص، مكانييللنب عس
ديللللدن اللللدعا ناطوللللحث   ن كللللثنض  ناطوللللحث كللللا  جلللل  ك نمكللللص  كللللثنض يللللنطبت ك يلللللص  م غلللل  كتثمةللللص مذالللله يتتللللل  

 . 2نايتييص

ل ناتالنايا نالدنعا اءيلح م اذن يزنيد يدة  ناتلحكنب م  كست لاي ن طميص ناذا يزنكا كلو نحللن  م  هلغ
كا  لسة نةثلثنب –معحه ناءت نب غ  ناحصحةص لطين  -اناستي م  ناتقكيد علك ناءحعيص ننيدت صن–ن طميص ننءيسص 

ملللن مللل  اتا للليض يالللنايا ناتوحيللل  مح لللز اناتلللني نايللل  فلللح نحعلللتطدنة الللدث  -انة للل نب ححصلللن   اتلللض ناطللللدن 
 . 3ناست لان

                                           
 بنجو: 1

-A recent history of the pharmaceutical industry based on all five forces, loc.cit. 

-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique , Op.cit, PP.15-16. 
 بنجو: 2

-Ibid, P.28 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Caractéristiques du marché des médicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques, Op.cit, 

P.6-7 ; 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Connaissance et transformations dans l’industrie pharmaceutique Une approche en terme de 

système sectoriel d’innovation, (journées de l’Association des Économistes de la Santé Français, Dijon, France, les 23 et 24 novembre 2006), 
P.2-6, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00199001/document, (06/10/2009 -10 :54). 

 
  ,PP.134Op.citJames Taggart ,-136 بنجو:  3



اعة الصيدانية العالمية في ظل تغيرات المحيط الدولي ....................................................................الفصل الثاني.............  تحليل جاذبية الص

 

- 109 - 

 

 لموردينقوة ا: ثانيا

م   مجلللم نةالللا علللا كلللدث نا لللحت نات نمهللليص الللحبطا ناةلللءنعص ناةللليدحييص ماناتلللني كلللدث  ديلللد ا اكلللثكن ن 
سص كتينب يةءيا  ؤحل ناحبطيا.  اا يحهي  ذاه كين يلي  :1تلا 

يف المففوردين حسففب الشففركات التففي يزودونهففا بالسففلع والخففدمات .1 حيلر يء سللا م   للثكنب عيسثللص  :تصف
مةللل   لللذن ناتةلللءيا يتولللدط كسلللتحث  ديلللد كتتلللدطت ننءسلللينب م لللثكنب صلللغ ت مكتحعلللاص  ليلللص  م كةلللدبت. 

ةطناءسلللطص الكلللثكنب ناةللليدحييص نالللحبطيا الكلللثكنب ناةللليدحييص عللللك  علللنس طبجلللص يطتيلللص  لللذ  ن  للل ت احبطي لللن. 
اء سل ن اإيتلن  نالحنط ناءكلياص نات لدت ميثكيط لن. ايص، ة لي ي لحم نااىث عنطت كن يتيتو ادبجلص عنايلص كلا نحعلت س

ماناءسللطص  .ناتيللحطاميء لذ اححللد ن  يكللاص ناطوللر مناتاللحيث مكثنثطللص ناءحعيللص. انةهللنةص م   لللن مللنبس نحيللدكن  
  م  نا للللدبت علللللك  يللللالكللللثكنب ناةلللليدحييص ناةللللغ ت ة للللي  كثللللث حنجللللص م  ناللللحبطيا كللللنطنم  لللللا ي ت للللثم  

 ناحنبط نانايص مناتيناص نان ثت ناسزكص اتء يذ نحيدكن  ن كنكي من ل ي.  م نثتةنطينب نة ا م 

تجفففات التفففي يفففتم عرضفففها .2 يف المفففوردين حسفففب الم   اناسللللو كثللل  نالللحنط ن مايلللص نااييينئيلللص  لللا محيلللح  :تصففف
ناتتطنلللص مناتغليلللا انةهلللنةص م  ل يلللزنب مكلللحنط ناءت لللنب ناةللليدحييص اننيللللص مناءطنييلللص مناءت لللنب ناطيحاحجيلللص م 

ناالللناث ماحب مححنعللليص نةيتلللن . كيلللن يءلللدب  هللليا  لللذن ناةلللءا نايحيلللح  ان لللدكنب كثللل  كثنثطلللص ناءحعيلللص 
يتتيللد طبجللص يللق   ناللحبطيا  ءللن علللك لطيتللص ناءت للنب . مناتيلل  مناطوللر مناتاللحيث مناتزميللد اناتلحكللنب ناةللءنعيص

ب ناطيحاحجيللص ح يتتللى  كللثن علل س كيللن  للح نةللنة اناءسللطص اليللحنط ن مايللص نااييينئيللص. ةنةةللحة كللثس علللك ناءت للن
م سة كثحلص نح تطنبنب ناسثيثيص  اا    ياح  عدط ناتاحعن هنيس  م  اا    ياناص ناطنحثح  مناتيلنة 

  نصص مذن كن ياتلحن هيا ي نانب ثحيص.  اقجحب  علك

يف المففوردين  .3 ففاة فففي البلففد حيففث تقففيم الشففركة حسففب التشففريعات تصفف يففة المتب والسياسففة الدوائيففة الوط
ةلللدمب نةاحكلللص   ةلللثض كتلللني  يحعيلللص م لللث  علللتثيص  لللدطت مصلللنبكص  الللا       يكلللا  علللنكس  :الصفففيدانية
ثةلللو  م نةلللد كلللا  ديلللد نالللحبطيا الكلللثكنب ناةللليدحييص. معللللك  لللسف ناتديلللد كلللا نالللدمة ناءنكيلللص نا عنعلللين   

كلا  ب ناتةلءيو ننيلدت ةالزنك ا اتطله منبعلنمان حثث نا   ت، يتتنلة يق   ناحبطيا   نالدمة نات دكلص يتي لص 
  ج  هين  ناءحعيص ناتنايص ااحينب ن طميص.

                                           
 بنجو:  1

-James Taggart, Op.cit, PP.130-132 ;  

-Kasapi Z and Mihiotis A, Management as applied to New Products Penetration in the Competitive Environment of Pharmaceutical 

Industry, (Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue. 10, November, 2011), P.78, 

http://www.idjrb.com/articlepdf/idjrb10n1p9.pdf, (21/04/2015 – 07 :30). 
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ديد ناحبطيا الكانب ناةيدحييص  كثن يسلطين يلزطنط طبجنيلم كليلن كنيل  ناكلثكنب اكا  عنم؛ يتتى كستحث  
كنيل  يءكلل   ال   ليل ثلنيحن ي ت لث م  ناةلثنكص للن  يحعيلص م علتنب  صغ ت نة ا ذنب لناو  للي  نصلص كلن مذن

تتدطت ننحنيص ةيظل  نالحبطم  ناد سب ناةيدحييص. معلك ناستحث ناتناي ةتلك ناثغا كا يغ نب ن يل ناةيدحن ك
 اتيديا عا  ديد ناكثكنب نااىث. 

افسةالمطلب الثاني  : شدة الم
م   للدت ناءنةسللص طن لل  ناةللءنعص ناةلليدحييص ثللد ميللزب  للسة ناسللطتيءنب مناثينييءللنب اتللت  ن م للي مهللتيص 

يللدت،  ديللد اللدنئ  هللتيا، يتالق لطيتللص يللق   نا للحث ن باتللص ن  للثث: حللحنجز ط للحة عنايللص مءللو ط للحة  للثكنب جد
علللاص ي نمهلليص هللتي ص االل  كللا نازاللنئا مناللحبطيا. الل  من كثللث كللا ذالله نااطيتللص ناء للثطت اطءيللص ناةللءنعص  ايللذنإ ناللع 

نالطتض. كل   لذ  ناتحنكل  جتلل  ادمب ن هت   كا  ديد ناكثكنب ناةيدحييص نااىث ناتحنجدت   ناسلحه اطتتل ن 
ة  لذ  ناثحللص. غل     ناتغل نب نالع للث ب عللك كل   لذ  ننحنيلص  ل ل   يالن علني نةص ناءنةسص هتي ص  سكا كث

  اا عثض ي نصيل ن كين يلي.ناءنةسص. 
تجات النمو أسواق الفرع اأول:   جديدةالم

يسةأوا:   نمو سوق اأدوية الج
ن صلللليص ثلللدب ن عللللك نحتالللنب ميتلللن  م  ناحجللنب نااثي لللص مناتتنايلللص ا نجلللو نةينيلللص  طب م  ة لللدن  ناكللثكنب 

ميسحي  كءت ن ن ناثنئ ص. اذاه ا لث علحه ن طميلص ننءيسلص   كءتةلا ناسلطتيءنب اناححيلنب ناتولدت ن كثيايلص  مح 
 :1جن مياحب اكا  انبز علك ناستحث ناتناي كءذ كءتةا ناثينييءنب يتي ص نجتينع عدط كا ناتحنك 

نالللذا عللل   كسلللنب ميتلللن     ناححيلللنب ناتولللدت ن كثيايلللص 1984ص علللء Hatch Waxmanمصلللدنب ثلللنيح   .أ 
 ميسحي  ن طميص ننءيسص طن ل ن؛ 

 نعتيثنب عيلينب مصسض ن يظيص ناةويص نا نئيص علك ي لي  ناتانايا   ناطلدن  نات دكص مناءنكيص؛ .ب 

  ناحثل  ذنيلم يتيليا ميسل ي  جح ن عحنه ناةيدحييص ناءن نص ناع يستك م  مثنكص صءنعنب صيدحييص ملءيلص م  .ج 
 مصحة ناثعنيص ناةويص اانةص  ثنئ  عانلن.

                                           
 بنجو: 1

-Congressional Budget Office, How increased competition from generic drugs has affected prices and returns in the pharmaceutical 

drugs, (July 1998), PP.16-19, http://www.cbo.gov/sites/default/files/pharm.pdf, (15/06/2014 – 22:00); 

-Organisation mondiale de la santé, La situation pharmaceutique dans le monde, (Publications de l’OMS, Suisse, 1990), PP.29-30, 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16222f/s16222f.pdf, (22/08/2014 – 19 :10) ; 

-Generic drug industry, (April 23, 2014), P.1, http://tippie.uiowa.edu/henry/reports14/generic_drug.pdf, (16/10/2014 – 14:06). 
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ماناتلني ةلإ  طمب نةاحكلنب   ناطللدن  نات دكلص مناءنكيلص عللك حلد علحنل   طعلا علحه ن طميلص ننءيسلص يتتلى 
يللص اأطميللص ن صللليص  عنعللين عللتين كء للن م   يلل  ةتنايللص نةي للنه ا تلل  ثللدبت كةللءتي ن علللك ي للدم  طميللص كانا للص نا تنا

مكءا تللص ن عللتنب انا نبيللص كت للن. يللءا ض  عللتنب ن طميللص ننءيسللص عللا  عللتنب ن طميللص ن صللليص   ناححيللنب ناتوللدت 
حني  حني %50 -40،   ةثيسن كنان  %70ن كثيايص  %45،   نايلاص ناتودت 

. مثلد ال  نحللن  فلح ثطلحة 1
كيللن    حةةلل ن طن لل    - نصللص    مباللن–ننءيسللص كتطنلنللن   ناتديللد كللا ناطلللدن  ط للحة ميتيلليا منعللتادنم ن طميللص 

 عحنه ناتديد كء ن عثة  يطنيءن كط ن. مذ يثجو ذاه م : ن تسف ناسينعنب مناتكثيتنب ن  لزت  م نا يلدت اءيح لن  م 
. معلك ناثغا كلا كل  2ن صليص ادث مجحط نجيحعنب ناتنغاص انةهنةص م  ي تي  مكي  ن لطنل م  مصا ن طميص
 :3ذاه   ذ ناسحه ناةيدحن اأطميص ننءيسص يتثف طيءنكيايص منهوص  اا مص  ن  

 حللحني- 2000كليللنب طمحب  كثياللي عللءص  36نبي للنع ناطيتللنب ناتنايللص اأطميللص ننءيسللص اكللا  ك للا كللا حللحني  .د 

كلا  %25- 2011كليلنب طمحب  كثيالي علءص  242م    -كا م ني ثييص ناطيتلنب ناةليدحييص ناتنايلص 9%
كليلنب طمحب  كثيالي  432ميكل  ناتحثتلنب م  مكانييلص الحغ لن ثييلص  -م ني ثييص ناطيتلنب ناةليدحييص ناتنايلص

 ؛-كا م ني ثييص ناطيتنب ناةيدحييص ناتنايص %36- 2017عءص 

 -2008 سللحه ناةلليدحن، ةاللسة نا لل ت نايتللدت اللنجللح عللحه ن طميللص ننءيسللص اللحي ت  علللك كللا جللح م للني نا .ه 

لللحني 2012  %5 ك ناللل  حلللحني %7,2 ثلللدب كتحعلللل كتلللدة ناءيلللح ناسلللءحا اسلللحه ن طميلللص ننءيسلللص ناتنايلللص 

للحني. السللحه ناةلليدحن نة للني  %6 م  %3 عللءحين ك نالل  %11 ميتحثللو    يظلل  جللح  للذن ناسللحه  علللك 

 ؛2017-2013 ناةيدحن  سة نا  تعءحين اناءسطص ة ني ناسحه 

يسلللنبع ناءيلللح   علللحه ن طميلللص ننءيسلللص يثجلللو كلللذاه م  جلللح ن علللحنه ناةللليدحييص ناءن لللنص. م لللي اللللدن  يتتلللى  .و 
ك نالل   %14ثحنعلد اتةلءيو منعللت سإ  لذن ناءلحع كللا ن طميلص. حيلر    كتحعللل كتلدة جح لن ناسللءحا  لن  لح 

   ناطلدن  نات دكص؛ 7%

                                           
1Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit,P.12. 
2Organisation mondiale de la santé, La situation pharmaceutique dans le monde, Op.cit, P.31. 

 بنجو: 3
-Generic drug industry, Op.cit, P.2; 

-Ims health institute, The global use of medicines: Outlook through 2016, Op.cit, P.8 ; 

-Sarah Rickwood, A robust generic market: difficulties and complexities, (IMS health Institute for Healthcare Informatics, Athens, 6th March 

2013), PP.3-4, http://www.moneyconferences.com/uploads/file/GENERICS_CONF2013/05%20Rickwood.pdf, (20/03/2014 – 16:45). 

-Murray Aitken, The Trillion Dollar Market for Medicines: Characteristics, Dynamics and Outlook,(Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health Center for drug safety and effectiveness eafety, Value and Innovation Seminar, IMS health Institute for Healthcare Informatics, 

February 24, 2014), P.22, http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-drug-safety-and-effectiveness/academic-

training/seminar-series/MUrray%20Aikten.pdf, (21/10/2014 – 21:10); 

-Brian W Tempest, Overview of Development, Manufacturing & Global Marketing from India, (New Delhi, India February 12, 2002),  P.5, 

www.briantempest.com/.../presentations/BrianTempes..., (12/02/2014 – 14:56). 
  يكللنب  ءللن م     نةحةللنئينب حللحة كطيتللنب ن طميللص ننءيسللص  يسللتءد م  يتثيللا كت للدIms health  اأطميللص ننءيسللص. حيللر يتتى للن كاحيللص كللا  طميللص جءيسللص ذنب عسكللنب لنبيللص

 تناي. طميص جءيسص طم  عسكنب لنبيص. مي حط ناتت يد   يتثيا ن طميص ننءيسص   كث  كا ن حين  م  ن ءسف ي ديث  ةيت ن   ناسحه نا
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جح عحه ن طميص ننءيسص  ح كذاه كتسنبع حى طن   ناطلدن  نات دكلص، حيلر ثلدب جلح م لني ناسلحه طن ل   .ز 
ميتحثلللو     2011-2007 لللسة  %9   حلللن ثلللدب جلللح علللحه ن طميلللص ننءيسلللص   %4 لللذ  نجيحعلللص   

 .  2016-2012 سة نا  ت  %11-8م %3-0 ياح  جح ناسحثن طن ل ن علك نا ييص

ي تةث يةءيو ن طميص ننءيسص علك ن طميص ناع نيت   ة نب منيت ن، ا   اا يةءيت ن ميسحي  ن كطالثن مح 
ثط  ع ح  اثنلنب نح ل نع   نجلنة ناتلنم. حيلر    ناتديلد كلا ناكلثكنب ي لحم االثض  طميلص جءيسلص   ناسلحه عللك 

عنب كو ناكلثكنب ن صلليص. كيلن  الا الكلثكنب نجلدطت ناثغا كا عدم نيت نل ة نب منيت ن من عطص ناتديد كا ناءزن
   يالللثض اء سللل ن يسلللان جءيسلللص  طميت لللن ن صلللليص علللتين م  نة لللن  عللللك حةةللل ن   ناسلللحه. الللذاه   كثللل  كلللا 
ن حين  ياح  ناتيييز ان ناكثكنب نجدطت ناتتيدت علك ناطور مناتاحيث ناكثكنب ننءيسص يتسا اناتلطنايص حيلر    

  .1متله ةثمعن كنكلص اةءو ن طميص ننءيسص Merck ،Novartis د كء ن كث :ناتدي
سن كتني  ناتةءيو نادنعيص ال حطت ناتنايص، م لح كلن علي حط  م  ناست ط  يت م كةءتحن ن طميص ننءيسص م  
 للينن ةكللينن م  ي لللي  نح تسةللنب اللن ن طميللص ن صللليص مننءيسللص. كيللن    هللثمبت نحاتللزنم مينبعللنب ناتةللءيو ننيللدت 

ن ليلص كء لن   ناطللدن  ناءن لنص ملن يلؤطا مكلن م  نكتسلن ن كلا عحف ياح  صتطص اناءسطص التديد كلا ناكلثكنب  نصلص 
لللللثف  للللثكنب  ثللللحث  م م   ثمج للللن كللللا ناسللللحه. كللللا جنيللللص ا للللث يسللللتك ناكللللثكنب ننءيسللللص اللللدمب ن م  نعتيللللنط 
نعللل نيي ينب نةينيلللص الللىنلنب نح للل نع كلللا  جللل  ح لللخ كءت ن لللن مكسلللنب يةلللءيت ن:ياحيث يثكيطلللنب جديلللدت،   لللانة 

ديلدن صيدحيي ص جديدت الدمنل، لثه يسليا جديدت.   ناحث  ذنيم ة ي يت م  كثلث فلح نجلنحب نحاتانبيلص النا كيز 
Biosimilarsعلك  نة 

2
 .   

تجات البيولوجية وأدوية ااختصاص  :ثانيا  نمو سوق الم
  حبيللللن ملللل  ناةللللءنعص ناطيحياءحاحجيللللص كللللا جحنيللللص ناتللللثض ن عنعلللليص ناللللع  للللال  عللللنكس يتتللللى يءللللنكي طمب

يتللم مجنذايتللم. ةيءللذ  كءتةللا ناثينييءللنب  اإحللدنث ناتغلل نب ننذبيللص   اءيللص ناسللحه ناةلليدحن ماناتللني   كسللتحث ب
اد ب كانيص ناطيحياءحاحجين   نجنة نااي يت لك اكا  كتةنعد. حيلر الد ب عيليلنب يةلءيو ن طميلص يت لم  كثلث 

                                           
 بنجو: 1

-World health organization, World medicines situation, (WHO publications, 2004), P.35, 

 http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6160e/s6160e.pdf, (16/09/2013 – 21:43);  

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit, P.12. 

 بنجو: 2
-Vassilios Pentafragas, Health emergency management in the EU, The role of national health: globalization and Pharmaceutical 

Production, (Panhellenic Union of Pharmaceutical Industry, 2014), P.11, http://ekepy-eu-experts-meeting2014.eu/wp-

content/uploads/2014/06/5Pentafragkas.pdf, (15/10/2014 – 21:00); 

-European commission, Competition DG, Op.cit, P.36. 
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عللحه ناءت للنب ناطيحاحجيللص حسللن  ناسللنبنب نااييينئيللص. ميظ للث طيءنكيايللص  ةللقكثث م  نعتيللنط كسللنبنب ايحاحجيللص علللك
 كا  سة كين يلي:

يتزنيد  ةيص ناسحه ناطيحالحجي يظ لث كلا  لسة نللن  كطيتلنب ناءت لنب ناطيحاحجيلص م  نحبي لنع. ميتحثلو    يطللم  .أ 
ناءت نب ناةيدحييص يسطص  اا اياح  يةيط ن م  م ني كطيتنب  2020 كلينب طمحب  كثياي عءص 250 ثييص

-19 كلللن الللن ل 2012علللءص  %18 م  2002 علللءص %11  لللذ  ن  للل ت نالللع نيت لللل  كللا %20    يتااللك

 ؛  2017 عءص 20%

كلا م لني  %5-2 هتي ن يتحثلو    يسل   Biosimilarsح يزنة يةيص ناءت نب ناطيحاحجيص غ  ن صليص م .ب 
مي سث ذاه اق  ناتديلد كلا ناءت لنب . 2020علءص  %10-4 مححني 2017 كطيتنب ناءت نب ناطيحاحجيص عءص

 ناطيحاحجيص ن صليص عحف يظ   ييص اىنلنب نح  نع؛ 

ملللدث نعتيلللنط نالللءظا مناتكلللثيتنب نالللع يؤعلللق اسلللنب ناحنة لللص عللللك ناتسلللحي   Biosimilars يلللثيطل جلللح علللحه .ج 
 للح   ناحنثللو  2007 كللا ناسللحه ناطيحاللحجي ثطلل  ن للنص  للذن ناءللحع كللا ناءت للنب.  ا    عللدم ا حب للن ك سللا

لللنط ن مبي ن لللنص  يتالللق غيلللن   لللذ  ناتكلللثيتنب عللللك ناسلللتحث ناتلللناي. حيلللر س ياتيللل  ناتكلللثيو   نح
لللحة علللءص Biosimilars اناحنة للص عللللك لللثض  ل   ناححيللنب ناتولللدت ن كثيايللص علللءص 2005   ناسلللحه مح 

نةجلثنلنب ناحنجلص نعتينط لن  كحبين ننءحايص. ميتتيا  ذ  ناتكثيتنب عدطن كلامكذن   كءدن مناينان  م  2012
ة طلللنب ناتكلللنام مثناليلللص نا نبيلللص كلللا حيلللر ن كلللا منا تنايلللص مناسلللسكص.  كلللن   ناطللللدن  ناءن لللنص ةتللللك نالللثغا كلللا 

   ياللللللحيث جللللللنذ  اتكللللللثيتنب  نصللللللص الللللللل -كثلللللل : ناةللللللن، بمعللللللين، مكةللللللث منااسلللللليه– للللللثمع عللللللدط كء للللللن 

Biosimilars   مح  لن اكا  عنم حزنا  يتتى غ  كنكلص، غل  منهلوص  م غل  كحجلحطت ملسثلن. الذاه يظل
ت خ اتسييص دكءت نب ايحاحجيص غ   صليصد  ؛ناءت نب ناسحثص 

يتتللى ميلل ت ناءيللح   ناسللحه ناطيحاللحجي نة للني  علللك كللا ميلل ت ناءيللح   ناسللحه ناةلليدحن م للنح مذالله علللك  .د 
ك نالل   %17 علل   ناسللحه ناطيحاللحجي كتللدة جللح عللءحا كتحعللل ثللدب الللللللل 2007 ناللثغا كللا يطنلنللم. ةللإ  غنيللص

اناءسلللطص السلللحه  %6   ك ناللل  حلللحني %9 يسلللطص 2012-2007 ل كلللن الللن. %11 جلللح ناسلللحه نة لللني  
ة لني  %6-3 نال ك  2020-2012  سة %5-4 ناةيدحن نة ني. كين يتحثو        جحن  ةحبن ان

للحني Biosimilarsم كيللن ي لل ض    يءيللح عللحه ن طميللص غلل  ن صللليص. 2017-2013 ناسللحه  للسة  كتللن 

 ؛2020-2012 عءحين  سة 21-34%
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عللللللك حلللللحني يةلللللا كطيتلللللنب ناءت لللللنب ناطيحاحجيلللللص   ناتلللللنس حسلللللص يسلللللتوحذ ناححيلللللنب ناتولللللدت ن كثيايلللللص  .ه 
للنط ن مبي . %50 ناثئيسللي   جح للن اللللللكيللن  لللن ناسللن ا . 2012 محةللنئينب ميكللا  كطيتللنب كلل  كللا نح

لللحني %9م %22منايناللن  كء للن يسللطص   كلللا م للني ناطيتللنب ناطيحاحجيلللص علللك ناتللحني،   حلللن  ليللن يسللنةن  

 ؛  جح ن. م ح كن يك  م  جح ناسحه ناطيحاحجي ح يزنة كدعحكن اناطلدن  نات دكص %8م  14%

 من يسحان ناطكثا؛ ن جسنم ناتنطت محيدت ناءسيلص جح ناءت نب ناطيحاحجيص  عنعن اءيح ميتن  مكطيتنبيثيطل  .و 

ي نة  جح عحه ن طميص ناطيحاحجيص كو جح  عحه  طميص نح تةنص ناع يتتى ان عنس  طميص ايحاحجيص. حيلر 
ن  يغلللل  اءيللللص ن كللللثنض ناللللع يسللللتك ناكللللثكنب ي يللللد ناتاللللثه م  يطيللللن   ةيللللص عللللحه  طميللللص نح تةللللنص   يحهللللي  نللللل

ناةلليدحييص م  ياللحيث عسجن للن كللا كءاللل   يللم م نكتكللنف  طميللص عللس  ن كللثنض غلل  نات للدت كللا ج للص. مكللا ج للص 
يلللص اناءسلللطص صلللذ  ناكلللثكنب. ميكللل  منثلللو علللحه كءت لللنب    لللثث كلللا كءالللل  ناطولللر علللا  لللنحب نعلللتثينب  كثلللث ب

ن احي ت  علك كا جح كطيتنب ن طميص نات ليديص   ناطلدن  نات دكص مناطلدن  ناءن لنص عللك حلد نح تةنص م  جح كطيتن 
ديللدن. حيللر يتحثللو    يءت لل  ناطيتللنب    عللحنل. مذالله علللك ناللثغا كللا يسللنبع ن اكللا  منهلل    ناطلللدن  ناءن للنص 

للحني 2017 طمحب  كثياللي عللءص كليللنب 193 م  2012 كليللنب طمحب  كثياللي عللءص 148 ناطلللدن  نات دكللص كللا  اتءيللح 

اللللء ق نا لللل ت اناءسللللطص اطيتللللنب ن طميللللص  %5 ك نبيللللص متللللدة جللللح ح يتتللللدث 2012 ك نبيللللص اسللللءص 2017 عللللءص 30%
 كليلللنب طمحب  كثيالللي علللءص 23 نات ليديلللص.  م  ناطللللدن  ناءن لللنص ي للل ض    يءت للل  ناطيتلللنب كلللا  طميلللص نح تةلللنص كلللا

 2012 ك نبيللص اسللءص 2017 عللءص %90 اللللللمللن يتحنةلل  كللو كتللدة جللح ي للدب  2017  كثياللي عللءصكليلنب  43 م  2012

ميت م نةي نه  كثلث ةلقكثث فلح علس  ن كلثنض ن ال ت منازكءلص  .1ة ل اناءسطص اطيتنب ن طميص نات ليديص %69 ك نا 
ات للدب  2018 دن  نات دكللص   عللءصحيللر يتحثللو    ياللح   طميللص عللس   كللثنض ناسللثلن   للي ن كثللث كطيتللنب   ناطللل

-2014  لسة نا ل ت %10م 7 كلينب طمحب  كثياي اتس   كتدة جح علءحا كتحعلل يل منض الن 81 م  71 حني

م  ناطلدن  ناءن نص ةتلك ناثغا كلا     كثلث ناطيتلنب علتظ  كتيولحبت حلحة ن صلءنف ناتسجيلص نات ليديلص مح  .2018
 كليلنب طمحب  كثيالي علءص 14-12 اللللات دب    كطيتنب  طميص  كثنض ناسثلن  يكا   علك كطيتنب  طميص نح تةنص 

         .  2 2018-2014ان % 15م %12 متدة جح عءحا كتحعل  ةحب ان 2018

                                           
1Ims health institute, The global use of medicines: Outlook through 2017, (IMS health Institute for Healthcare Informatics, November 2013), 

P.25-26, 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Health%20Institute/Reports/Global_Use_of_Meds_Outlo

ok_2017/IIHI_Global_Use_of_Meds_Report_2013.pdf, (16/10/2014 – 13:50). 
2Ims health institute, The global outlook for medicines through 2018, (IMS health Institute for Healthcare Informatics, November 2014),  P.22, 

http://static.correofarmaceutico.com/docs/2014/12/01/informe_ims.pdf,  (12/04/2015 – 18:56). 
   2014-1975 ةننب عسجيص كا حير ناطيتنب 10ياحب يثييص  كى : 5بنجو نالو. 
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 8779 كللا اللن حللحني، 2011 انةهللنةص م  ذالله ةتكلل  نات للنبيث حللحة ن طميللص  لل  ناتاللحيث م   يللم   عللءص

لحني  طمنل    ناتاحيث، يثكز ناكثكنب ج حط ن ناطوثيص علك  طميص نح تةنص  مان علنس    لنة  كلثنض ناسلثلن  

لحني 3436 لحني 1247 طمنل من كثنض ناتةطيص  كيلن ثلدبب محةلنئينب   لثث . 1طمنل 731 طمنل م كلثنض ناءنعلص 
للحني 2013   عللءص عللس  ااتلللا  338طمنل، يتللا كللا ايء للن حللحني  900 عللدط ن طميللص ناطيحاحجيللص  لل  ناتاللحيث 

 . 2 يحنع ناسثلن 

 : نمو سوق اأدوية رير الموفوفة طبياثالثا
يتتللى نلللن  ناكللثكنب ناةلليدحييص م  نعتيللنط معلل نيي يص ناتوحيلل  كللا ناءت للنب ناحصللحةص نااطيللص م  ناءت للنب 
غلل  ناحصللحةص لطيللن.  حللد  اللثز بطمط ن ةتللنة نةعلل نيي يص نالللع يللدة علللك نحعللت ناص اتللغحلنب يثنجللو جللح ناطيتلللنب 

اتلللقكن مطلللد  ي للللي  يالللنايا ناثعنيلللص ناةلللويص ميثنجلللو يتي لللص ط لللحة ن طميلللص ننءيسلللص ممسللله نةاحكلللنب م لللثكنب ن
سللللا  سللللا ناث نةللللص نااطيللللص اليثهللللك،  ميتنجيللللص ناطوللللر مناتاللللحيث انةهللللنةص م  نحلللللن  فللللح ناتاطللللص ناللللذني ا تلللل  
كللدن يل ا م مهللنع ا نحجتينعيللص مكللذاه  ا تلل  جللح ن عللحنه ناءن للنص. مياكللا يطلله  للذن ن يللنب نةعلل نيي ي عللا 

كثكنب ناةيدحييص ناتايا كو ثحث  يل ن عيلنة نديلد علا لثيل  نا كيلز عللك نة ل نب علا ناءت لنب غل   نماص نا
للنمة ناكللثكنب 3حصللحةص لطيللن  نصللص   الل  مثللثنب نةاحكللنب اإكانييللص نة لل نب عء للن اللدث نني للحب ناتللنمنا . حيللر 

 :4اتقكيد علكناع يتاذ ثثنب ناتوحي     يتيا  نض  ذ  نةع نيي يص كا  سة ن
كسلللص   لللص ناسلللت لان كلللا  لللسة مهلللو كتلللني  عنايلللص ن كلللا منا تنايلللص كسلللت ثيا عللللك نالللدث ناطتيلللد. مكلللذن  .أ 

نعتادنم عسكنب ميزت يتا ناتقكيد عللك كةلدنثيت ن اإا لنب يحصلينب ن لطلنل مكحنة لص ناسللانب نااتةلص على 
 مكتنب نة  نب؛

هللين  يحعيللص ناطيتللنب منعللت ثنب يللدة نب كللدن يل ن كللا  للسة نحعللتتنيص الل بنل م ةاللنب بمنط كللنفي ناثعنيللص ناللع  .ب 
يسلللي  الللإجثنل عيليلللنب ي يللليا يالللنه ناتوحيللل  مناتحثيللل  ناءنعلللص الللم مكلللذن ناتااللليل ناسلللط  اتيديلللد  الللح  

                                           
1International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, The pharmaceutical industry and global health: facts and figures 

2014, (Geneva, Switzerland, November 2014), P.15, http://www..org/fileadmin/content/Publication/2014/_-_Facts_And_Figures_2014.pdf, 

(15/04/2015 -21:27) 
2The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Biopharmaceutical research industry profile 2014,  (PhRMA , Washington, 

The USA, April 2014), P.42, http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/2014_PhRMA_PROFILE.pdf, (20/04/2015- 21 : 30). 
 بنجو: 3

-Accenture company,A prescription for high performance : Building a « Switch engine for Rx-to-OTC » success, (2011),  P.4, 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Building-Switch-Engine-Rx-Otc-Success.pdf, (27/10/2014 – 20 :20) ; 

-Francine Nieto, Global and Local Healthcare Market Trends, (Ims health, 2012), P.7, 

http://www.asmi.com.au/documents/Events/Francine%20Nieto%20FINAL.pdf, (27/10/2014 – 20 :20); 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Connaissance et transformations dans l’industrie pharmaceutique Une approche en terme de 
système sectoriel d’innovation, Op.cit, P.14 

 بنجو: 4

Accenture company, A prescription for high performance : Building a « Switch engine for Rx-to-OTC » success, Op.cit, P.6. 



اعة الصيدانية العالمية في ظل تغيرات المحيط الدولي ....................................................................الفصل الثاني.............  تحليل جاذبية الص

 

- 116 - 

 

طمبت نةيلللنت. مهلللنةص م  مهلللو  ناءت لللنب م لللنة نجيحعلللنب ناسلللت دةص، كلللا  جللل  يتظللليا  لللل  نا ييلللص ممديلللد
معللل نيي يص يسلللت  كثللللك ميءحيلللو معللل نيي ي   ظلللص ناءت لللنب ن حالللص ميتزيلللز ناتتلللنم  مناتولللناا الللن ناكلللثكنب 

 . ناةيدحييص م ثكنب صوص ناست له

ن. ميظ ث نةحةنئينب نا دكص كا لثف ختلا نصيننب نادمايص يءنكي  ةيص عحه ناءت نب غ  ناحصلحةص لطيل
 %13,7 يسلطص 2001  ال  كطيتنب ناءت لنب غل  ناحصلحةص لطيلن علءص، Ims health ةوسص محةنئينب كت د

   %11,2م 2012   علللءص %10,7 ك ناللل  2007   علللءص% 11,4كلللا م لللني ناطيتلللنب ناةللليدحييص   ناتلللنس م
ةكللينن يءيللح متللدحب  علللك كللا كيللن يكلل  نةحةللنئينب م  طيءنكيايللص  للذ  ناسللحه ناللع   للذب  للينن . 2013 عللءص

نبي تللل  ناطيتلللنب ناةللليدحييص نة نايلللص ناسلللءحيص متلللدة  2001 كتلللدحب جلللح ناسلللحه ناةللليدحن نة لللني. ة لللي علللءص
 2007 علءحين. م  علءص% 1,8   حن ج  كطيتنب ناءت نب غ  ناحصلحةص لطيلن متحعلل، %11,3 الللكتحعل ثدب 

عللك ناتلحني    %4,6م% 4,1 ايةلطون %5,1م %6,9 الللللجن ناسحثن  متدان عءحين كتحعاين ثدبن علك نا ييص 
2013  عءص % 6,1م %1,5م 2012 عءص

1.  

اشئة وزيادة  :الفرع الثاني  تركيز السوق درجةنمو اأسواق ال
اشئة: أوا  نمو اأسواق ال

كا  اثز كسكل   Pharmerging marketsيتتى صتحط ن عحنه ناةيدحييص ناءن نص ناع يال  علي ن نعا 
ناتغلل نب   ناةللءنعص ناةلليدحييص ناتنايللص مناللع مولل  انبي للنع كثنةللص ناءنةسللص طن ل للن. ميتللا  للذ  نجيحعللص عللدطن كللا 

كليللنب طمحب  كثياللي  1صلليدحييص يسللنما  م ي للحه  ناطلللدن  يتللثف اقلللن ين للنص  لللن    نعللتانع      لل  كطيتللنب
: ناسللتحث 3م للي جيحعللص كللا ناتللني . م للي يةللءا م   س للص كسللتحينب يللتا ناتيييللز ايء للن مة للن 2 للسة لللق عللءحنب

ن مة يتا ناةن، ناسلتحث ناثلنن يتلا ناىنزيل  مبمعلين منصءلد، ناسلتحث ناثنالر يتلا نااسليه، ةءلزميس، ن بجءتلن،  
كحاحكطين، يثكين، احاءدن،  مكثنيين، بمكنيين، ينيلءدن، ةيتءنم، انكستن ، ميدمييسين، جءح  مةثي ين، يي  يلن، ننزنئلث، كةلث، 

 نايلاص ناتثايص ناستحطيص.

                                           
 .يدعك ناكثكنب ناةءتص اليءت نب غ  ناحصحةص لطين اكثكنب صوص ناست له 

 بنجو:  1
-Francine Nieto, Op.cit, P.6; 

-Per Troein, The OTC market 2020, (Ims health institute, 2010), P.3, www2.pharmakon.dk/pm/.../H2_Troein.pdf,  (27/10/2014 – 19:34) ; 

-Andy Tisman, The future of OTC in Asia : Growth through innovation, (Ims health institute, WSMI AP Regional Conference & APSMI 

General Assembly, 2014), P.2, http://www.tsmia.or.th/Phuket2014/presentations/Day1/Day1_Session3_3_Andy_Tisman.pdf, (11/04/2015 – 

17 :00). 
2Elisabeth Beck, Global pharma market outlook -with focus on emerging markets, (IMS health institute, 2013), P.4,  www.apteka.ua/wp-

content/uploads/2013/09/8-EBeck.pdf ,(20/11/2013 – 18:00).  
3Ims health institute, The global use of medicines: Outlook through 2017, Op.cit, P.3. 
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يىز ناتديد كا ناؤ ثنب نادمب ناتءنكي اأعحنه ناةيدحييص ناءن لنص منالع عللك نالثغا كلا ن لتسف كسلتحين ن 
سللن يظللا ناثعنيللص ناةللويص انعتيللنط مصللسحنب منعللتص يكللي  ة للي يسللتك م    يلل    للدنف كت نباللص يتيوللحب حللحة 
. كيلن يسلتك حاحكلنب ن علحنه ناءن لنص م  يتلدي   يظيلص ناتلقكن اكلا   يتليا ناتغايلص ناطلى ناتوتيلصسن ميحة  

نس علللك يةللءيو ن طميللص ننءيسللص ل ناكللنكلص السللان ، ي لللي  ناء  للنب ناةللويص، يقعلليق صللءنعنب ملءيللص ي للحم ان علل
 يت م  ينن ةكينن فح طعا ناطور مناتاحيث.

اكللا  منهلل  مبنئللد علللك كسللتحينب ناءيللح   ناةللءنعص ناتنايللص  ن عللحنه ناءن للنص   للثبم   للذ  نةثكيللص طن لل  
عللك عللحكينب الدمب ن  ناتلناي. م لي يتلنئج   لثب مناسنةن ام مك  نلن نب ناةءنعص ننغثنةيص مناطءيحيص عللك ناسلتحث

 :1منع نيي ينب ناكثكنب ناةيدحييص نااىث.  اا يحهي  ذاه ةيين يلي

يتتلللى ناءيلللح ناتلللناي    ن علللحنه ناءن لللنص  ثكلللن  عنعلللين اءيلللح ناسلللحه ناتنايلللص،  نصلللص   اللل  يطلللنلؤ ن علللحنه  .أ 
  ن بثلنم، مذ نيت لل  كسلنةص ناءنه ص. حير يثنجت  ثدبت  ذ  ن   ت علك ناسلنةص    ي لم م لح كلن يظ لث 

 علءص %16م %50 عللك نا ييلص م  2001 عءص %29م %46 ناححينب ناتودت ن كثيايص م مبان ناغثايص كا

نط  %16 ميتحثو    ي نجو كسنةص ناححينب ناتودت ن كثيايص  م  2006 ن مبي ن يسلص:  انييلن، مطمة نح
يتحثلللو    يسلللن ا ناةلللن    حلللن. 2017-2013 كلللنان %3 مميانايلللن م ةثيسلللن، نايلالللص ناتولللدت، معلللطنيين 

حني  ؛كا ناءيح ناتناي  سة ي ق نا  ت %34 اححد ن 

 . 5-2ةيءيح ن عحنه ناةيدحييص ناءن نص احي ت  علك كا جح ن عحنه ناةيدحييص نات دكص كين يظ ث نندم  .ب 

                                           
 :بنجو 1

- Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques: Ruptures et mutations, Op.cit, P.7; 

- Murray Aitken, Op.cit, PP.12-13, 15, 17,30-31; 

مو : (5 -2) جدول و تطور توزيع متوسط معدل ال  الوحدة:                          ي في السوق الصيداني العالميالس

طقة الوايات  الم
المتحدة 
 اأمريكية

EU5 بلدان  اليابان
 متقدمة

د الصين المستوى  روسيا البرازيل اله
 الثاني

المستوى 
 الثالث

بقية 
 العالم

 العالم

8200-
2201 

3,0 2,4 3,0 2,9 22,3 15,1 14,6 17,7 15,6 9,4 4,7 5,4 

2013-
2017 

1-4 0-3 2-5 1-4 14-17 11-14 11-14 8-10 10-13 5-8 2,5 3-6 

 المصدر:

Murray Aitken, The Trillion Dollar Market for Medicines: Characteristics, Dynamics and Outlook,(Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health Center for drug safety and effectiveness eafety, Value and Innovation Seminar, IMS health Institute for Healthcare Informatics, 

February 24, 2014), P.31, http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-drug-safety-and-effectiveness/academic-

training/seminar-series/MUrray%20Aikten.pdf, (21/10/2014 – 21:10) 
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، 22,3%ثلللدب كتحعلللل كتلللدة ناءيلللح ناسلللءحا اليطيتلللنب   ناةلللن  2201-8200  لللسة نا للل ت نايتلللدت الللن

  حلن ثلدب كتحعلل كتلدة ناءيلح .  %9,4طمة ناستحث ناثنالر، 17,7%بمعين، 15,1% نصءد، 14,6% ناىنزي 
م لسة . 5,4% ايالح  كتحعلل كتلدة ناءيلح ناسلءحا اطيتلنب ناةلءنعص ناةليدحييص ناتنايلص 2,9%   ناطلدن  نات دكلص

م لللح نيتالللنس ا نجلللو جلللح ناسلللحه  %6-3 يلللزطنط بكلللحط ناسلللحه ناتلللناي ةيتحثلللو    يلللءا ض م ، 2017-2013 نا للل ت
للنط ن مبي %4-1ناةلليدحن ناتحثللو   كلل  كللا ناححيللنب ناتوللدت ن كثيايللص  -2 نايناللن ، %3-0 ن يسللص، طمة نح

 كللن   ناطلللدن  ناءن للنص معلللك ناللثغا كللا ناتطللنلؤ ناءسللي   جللح  عللحنث ن ناةلليدحييص مح  لللن عللتظ  ن  للز اءيلللح . 5%
 . ناسحه ناتنايص

تلل  ناةللن ناثيطللص ناثنييللص اتللد ناححيللنب ناتوللدت  علللك كسللتحث يثييللص ن عللحنه ناةلليدحييص ناتنايللص يتحثللو    
كليلللنب طمحب  كثيالللي. كيلللن ي للل ض    يت لللدم ناىنزيللل  م   190-160مطيتلللنب يللل نمض الللن  2017 يلللص   علللءصن كثيا

ناثيطلللص ناثناتلللص مبمعلللين م  ناثيطلللص ناثنكءلللص.   حلللن كلللا نا للل ض    ي نجلللو يثييلللص ناتديلللد كلللا ن علللحنه ناءنهللل ص كثللل  
  .ءحنب ناسنا صةثيسن، مياناين،  انيين، معطنيين، مكحبين ك نبيص كو ناس

 زيادة درجة تركيز السوق: نياثا
ااناللللن عثةلللل  ناةللللءنعص ناةلللليدحييص ناتنايللللص اقلللللن ذنب عللللحه ختلللللا عللللا ا يللللص ن عللللحنه. ة للللح كللللءظا حللللحة 
دنحتاللنب ثللللصد كسلللت ث مطيءلللنكياي. ذالله    يتطلللو نا ييلللص ناتءلللنزي  كلللى م  للا ناكلللثكنب ناةللليدحييص   ناتلللنس يظ لللث 

.   ناحثل  اءيلص ناسلحه كلا حيلر لطيتلص ناتنبهلن ةي لن مذاله عللك كلدنب  كثلث كلا  س لن علءص يغ نب ل ي ص  
ذنيلم ةللإ  ناسلحه ناةلليدحن نيةللا طنئيلن ااحيللم ككللتتن ذن لطيتلص  للز ت مك تتللص. م لح كللن يتاللق طبجلص نا كيللز ناتللتي ص 

كللا م للني  %27 كثللث كللا  صللذن ناسللحه، حيللر     كللى عكللث  للثكنب كللا حيللر ناطيتللنب س ياللا يسللتوحذ علللك
. مثلللد يطلللدم كلللا ناتءلللنثض    ي للل   ناطءيلللص نححتانبيلللص السلللحه كلللو 1995علللءص  %33م 1982ناطيتلللنب ناتنايلللص علللءص 

الةلءنعص ناةليدحييص منالع صلء   عللك  هتا يثكيز  كى ناكثكنب ام. غ     ذاه يتاق   ناحنثلو نااطيتلص ناء لثطت
يز. م ح كن قت  ناءنةسص الن ناةلءتن هلتي ص يسلطين. مذ    يحعلو  لثكص كتيءلص ح عيحطا هتيا نا ك نيز لن ذنب م

يكللا   ديللدن ثحيللن اط يللص ناكللثكنب مح يءتللزع حةةللن كللا  عللحنث ن. مثللد ثنكلل  طبنعللنب اتوليلل  ناتسثللص اللن لطيتللص 
   يظللل  هلللتي ص  ناتاءحاحجيلللن ماءيلللص ناسلللحه كلللا  جللل  ي سللل : كيلللا  الللا الللطتض ناةلللءنعنب كثي لللص ناطولللر مناتالللحيث

                                           
  يتلا  يحعلص ناطللدن  ناءن لنص كلا ناسلتحث ناثنالر ناطللدن  ناتنايلص حسلص يةلءيا كت لد 2013ثط  علءص ،Ims health ،نااسليه، ن بجءتلن، ةءلزميس، يثكيلن، احاءلدن، بمكنييلن،  مكثنييلن :

 كةث، جءح  مةثي ين، ميدمييسين، انكستن ،، ينيلءدن مةيتءنم.
  2017 -1976يص   ناتنس ياحب يثييص عكثت  عحنه صيدحي: 2نالو  بنجو. 

   عحه ن طميص ناحصحةص لطين  ثكنب صيدحييص 10ياحب حة   كى : 3بنجو نالو  . 
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نا كيز. حير م ناتحص  م     ناطءيص نححتانبيص السحه ناةيدحن ناتناي يتتلى يتي لص اتالطلنب نالد حة ناتنايلص نالع 
ي تتللي ن نحعللتثينب   نجللنة ناةلليدحن. م للذن كللن قتلل  نححتاللنب كسللت ثن علللك ناللدث نااحيلل  اتللدم مجللحط  ديللدنب  

ثكنب جديلدت. كيلن  يلم عللك نالثغا كلا مجلحط يءلحع كطل    ناءت لنب ناةليدحييص ةلإ  كط ت اد حة ح ي ي مةتللي اكل
نا ناليص اسعتطدنة ايء ن يتتى هتي ص  لن كةء ص هيا  صلءنف عسجيلص ختل لص. معلنطت كلن يثكلز ناكلثكنب ناةليدحييص 

ةةلنب عسجيلص  لدطت. ة لي ح  الا    يءكلل هليا كل -ك ين كلن  ح ي لن–   ن صلءنف يتي لص ج حط لن فلح 
نبي للنع ياللنايا ناطوللر مناتاللحيث. م اللذن ةللإ  عللدم نا للدبت علللك يغايللص كلل  ن صللءنف كللو هللتا ثناليللص نعللتطدنة طمنل 

 . 1ادمنل يتتا كا طبجص يثكيز ناسحه
مكين     يل ن عينة  ا صءنعص  لح  ليل طيءلنكياي مكت لدط، ةالذاه  لي طبجلص نا كيلز  الا    يتغل  

اللا ناةللءنعص. مثللد نبي تلل  طبجللص نا كيللز طن لل  ناةللءنعص ناةلليدحييص م  اتغلل  ناظللثمف من عللءص  %36ا حنعللد ناللع 
.مي سلث 2علك نا ييص 2012م 2004  عءع  %42م %48 كى عكث  ثكنب صيدحييص اناتنس. ل م   1998

 :3ذاه انحلن  نااثيا فح ناتوناا ناىب انجتينع عدط كا ناتحنك  يلا   
ميتنجيلص ناطولر مناتالحيث نالذا يلءتاق   نبي لنع يالنايا ناطولر مناتالحيث نا نةل  كلو ي ل  ناءت لنب  يثنجو .أ 

يص؛  ننديدت ناع  اا    ي حط م  جح ناطيتنب مكستحث ناث

 نبي نع كتالطنب ب س نانة ناتنايص ناسزكص اتيحي   يكاص ناتسحي  مناطيتنب؛ .ب 

جللدط كةللءتن اأطميللص ننءيسللص ماظ للحب ك نباللص جديللدت الطوللر مناتاللحيث  يغلل  اءيللص ناءنةسللص اللد حة كءنةسللن .ج 
 يءتاق   اثمز  ثكنب ناطيحياءحاحجين طن   نجنة ناةيدحن؛

                                           
 بنجو: 1

-Catherine Matraves, Market structure, R&D and advertising in the pharmaceutical industry, (Social Science Research Center Berlin, 

Discussion Paper FS IV 98 – 17, many, Berlin, Germany, September1998), PP.2-6, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=D898060E5A8E47DD5A51A252E9DD6BA9?doi=10.1.1.198.3711&rep=rep1&type=p

df, (25/02/2014 – 9:37); 

-Abdelillah Hamdouch et Marc-Hubert Depret, Coalitions industrielles, réseaux des firmes et dynamiques de concurrence- coopération dans 

les secteurs en cours de globalisation : Le cas de l’industrie pharmaceutique,(Cahiers de la MSE, Mars 2000), P.7-8, ftp://mse.univ-

paris1.fr/pub/mse/cahiers2000/R00024.pdf, (20/01/2014 –21 : 42).  
 بنجو: 2

-Ibid, P.8 ; 

-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique,  Op.cit, P.17; 

-Nelly Weinmann, La globalisation des leaders pharmaceutiques, (Septembre 2005), P.19,  

http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/etudes/pharma.pdf, (07/11/2013 – 21 :10) ; 

-Waseem Noor and Michael Kleinrock, Pharm exec 50 2013, (May 2013), P.1, 

 http://www.imsconsultinggroup.com/deployedfiles/consulting/Global/Content/How%20We%20Help/Strategy%20&%20Portfolio/PharmExec-

pharma50.pdf, (16/10/2014 – 14 :04).  
3Dragan Kesić, Strategic analysis of the world pharmaceutical industry, P.67, https://www.efst.hr/management/Vol14No1-2009/4-Kesic.pdf, 

(07/03/2010 – 21 :00). 
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نحلن  نااثيا فلح مصلسحنب يظلا ناثعنيلص ناةلويص عللك كسلتحث غناطيلص اللدن  ناتلنس نالع يلدعا: ناثثنالص عللك  .د 
ينيلللص ح لللحه نالايللللص نا اثيلللص ميسلللل ي  ن علللتنب، جلللح  عللللحنه ن طميلللص ننءيسلللص،  صللللثنكص ناتكلللثيتنب ن نصللللص 

 ن طميص.

ك   ذ  ناتحنك  ثلنطب ناكلثكنب ناةليدحييص ناالىث م  يطله معل نيي يص نات لنب  ةييلن ايء لن حيلر نيال ل  
حنحلللد  مة كحجلللص كلللو لنيلللص ننييءلللنب نا لللث  ناتكلللثيا، ل يسلللنبع  اكلللا  كلولللح   لللسة ناتسلللتيءنب مادنيلللص نا لللث  نا

يللل نمض  صللل  ص 15000: 2014-1988مناتكلللثيا. حيلللر للللنمز علللدط صللل  نب نحيلللدكن  منحكتسلللن   لللسة نا للل ت 
كطناغ لللن الللن كنلللنب كسيلللن نالللدمحبنب معكلللثنب ناسيللل  كلللا نالللدمحبنب. مثلللد  لللل  ناتديلللد كلللا عيليلللنب نحيلللدكن  

ل  كينينب عيسثص. ةيثس: م  ناتو  Wellcomeم Glaxoناا الن  لثكع ناتايص ان  ثكنب كىث مو  
اتولللناا  GSK  ل  للثكص Glaxowellcomeكليلللنب طمحب  كثيالللي م   للل   لللثكص  14نا لللدب اللللل:  1995عللءص 

Glaxowellcome  كللللوSmithkline Beecham  :كيللللن 2000كليللللنب طمحب  كثياللللي عللللءص  76نا للللدب الللللل .
 89ا ييللص  Warner Lambertناتديللد كللا ناةلل  نب ناتللايص كثلل  نيللدكنج ن كللو  للثكص  Pfizerع للدب  للثكص 

كليللنب طمحب  كثياللي عللءص  60ا ييللص  Pharmacia Corporation. مكللو  للثكص 2000كليللنب طمحب  كثياللي عللءص 
كلو  لثكص  2014. كين  لن  ثع    نات لنمض     ةثيل  2009عءص  Wyethكين ثنك  انكتسن   ثكص   .2003

Astra Zeneca 1كا  ج   ثنئ ن غ   لين س يتحصس م  ني نه اكق  ذاه ةقاغي ناكثمع . 
ميكلل  كلل   للذ  ناحجللنب ناتللايص منااث للص كللا معللنطت  يالللص ناكللثكنب ناةلليدحييص علللك ناسللتحث ناتللناي م  

. نحيلدكن  منحكتسلن ح ي ص     كى ناكثكنب ناتنايص كلن  لي مح  لثكنب عيسثلص يكلقب علا ناتديلد كلا عيليلنب 
 :2ةثص الللحير يتيوحب   دنف  ذن نحلن  ححة نكتسن  

 ؛ يض ناتانايا عا لثي   ي  نثتةنطينب ح ا ميانه .أ 

                                           
 بنجو: 1

-Catherine Matraves, Op.cit, P.20; 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Caractéristiques du marché des medicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques, Op.cit, 

P.14 ; 
-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Industrie pharmaceutique : Les conditions d’un nouveau paradigme technologique, P.6, 

economix.fr/docs/101/IIPS03-02-05.pdf, (01/11/2013 – 19 :43) ; 

-B. Rajesh Kumar, Mega Mergers and Acquisitions Case Studies from Key Industries, (Palgrave Macmillan, 2012), P.4, 

http://www.palgrave.com/resources/sample-chapters/9781137005892_sample.pdf, (23/10/2014 – 18 :29). 

   2014-1988   ا ص  نب نحيدكن  منحكتسن    ناةءنعص ناةيدحييص: جنذ  عا 4بنجو نالو.  
  بنجو: 2

-B. Rajesh Kumar, Op.cit, PP.3,7 ; 

-Cepton strategies, Pharmaceutical mergers and acquisitions : Mapping the 15 years of M&A deals in the pharmaceutical industry,  PP. 2-

3,  http://www.cepton.net/CEPTON_M&A_DINA4_150413.pdf, (23/10/2014 – 19 :16) ; 

-Tim Wang, Restructuring the Pharmaceutical Industry, (Mizuho bank, Mizuho Industry Focus Vol 155, Tokyo, Japan,  May 2014) 

http://www.mizuhobank.com/fin_info/industry/pdf/mif_155.pdf, (23/10/2014 – 18 :45). 
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يءحيللو   ظللص كءت ن للن عللا لثيلل  نعللت دنف  للثكنب ناطيحياءحاحجيللن،  للثكنب ن طميللص ننءيسللص،  للثكنب ن طميللص  .ب 
مغ  للن. حيللر ن تلللا ناتحزيللو ناءسللي الةلل  نب حسللص ةللثمع ناةللءنعص غلل  ناحصللحةص لطيللن، ناكللثكنب ناطياثيللص 

ة للي حللن يثنجتلل  صلل  نب نات للنب  اللن  للثكنب ، 2012-2008م 2002-1988 ناةلليدحييص  للسة نا لل ت
 للسة  للنين نا  يللن علللك ناتللحني اةللنت ا يللص   16,3%م   %31 ناةللءنعص ناةلليدحييص نات ليديللص كللا حللحني

ديدن ةثع  لسة ي لق نا  يلن ناسلنا تن  29% م  9,4% ناطيحياءحاحجين. حيلر نبي لو يةليط ن كلا نا ثمع م
علك نا ييص. ميتحثو    يستيث يةيص عيليلنب نات لنب  الن ناكلثكنب ناةليدحييص م لثكنب ناطيحياءحاحجيلن   

 ؛نحبي نع اكا  حة   سة نات د نا ط 

   علحنث ن، النا كيز عللك ناتيحثلو  عنعلن   ناطللدن  ناءن لنص طعا ناتحعو ننغثن  ناذا كا  قيم    يثةو حة .ج 
 نصص  ثكنب ن طميص ننءيسص م ثكنب ن طميص غ  ناحصلحةص –عا لثي  نكتسن  ناكثكنب ناةيدحييص ن ليص 

اغلثض نحعلت نطت كلا كتلدحب ناءيلح ناتنايلص نالع يتسلا  لن  لذ  ن علحنه كيلن علط  نالذكث. ميسحلخ     -لطين
م   2002-1988  لللسة %9 ن علللحنه ناءن لللنص كلللا عيليلللنب نحيلللدكن  منحكتسلللن  ثلللد نبي لللو كلللايةللليص 

حيلللر يتتلللى ناةلللن منصءلللد معلللدط كلللا طمة . 2012-2008 لللسة  %21 ل م  2007-2003 لللسة  11%
  كثيان ناسييءيص كا  كثث ناءنل  نعت دنةن؛

 تاءحاحجين نااطيص؛يحعيو نا دبنب ناتاءحاحجيص كا  سة ناتوناا كو  ثكنب نا .د 

 ناتتنم     نة ناطور مناتاحيث منةةحة علك ن طميص    نح تطنب. .ه 

مكو نحلن  فح ناتولناا  صلطو  ناةلءنعص ناةليدحييص ناتنايلص  كثلث ةلقكثث ذنب لطيتلص نحتانبيلص، حيلر    
نكتسلللن ا  م ناتولللناا  ناتديللد كلللا ناكلللثكنب ناةللليدحييص حنماللل  ي للللي   الللث كءنةسلللي ن ن تيللللن ننلللدط علللا لثيللل 

ماكلا   .كت ا. معلك ناثغا كا ذاه يظ  ناةءنعص هتي ص نا كيز ك نبيص كو صءنعنب   ثث كثي لص ناطولر مناتالحيث
تللا ناءتلنئج نالع يلدة علي لن.  ليل  طبجلص نا كيلز   ناسلحه ناةليدحن كلا جحنيلص ختل لص عءلد ن   كثث عي ن  الا 

 : 1حير
يظ للث ثللحنئا يثييللص ناكللثكنب ناةلليدحييص نااللىث     كللى ناكللثكنب علللك ناسللتحث ناتللناي  للي  للثكنب  كثيايللص  .أ 

ان عللنس،  مبايللص مينانييللص. م للح كللن ياكللا عللا    نةيتللن  ناتللناي يتيثكللز طن لل   للذ  ناءللنل . كيللن     كللى 
نط ن مبي مناححينب ناتودت ن كثياي ص. مثد ال  نةيتلن  ا ل ت لحيللص يتيثكلز ا ل ت ناةدبيا  ا عيحكن كا نح

                                           
  -P.8P, Op.citHubert Depret, -Abdelillah Hamdouch et Marc-9 ;بنجو: 1

                                               8.-P.7P ,Op.citVassilios Pentafragas, - 
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لحيلص ان لق الدن   ي: ناححينب ناتودت ن كثيايص، ناينان ،  انيين، ةثيسلن منايلالص ناتولدت. ماناتلني يتتلى 
طبجللص يثكيللز نةيتللن  مناتةللديث عنايللص م للذن نيتاللنس اثنكللز نا للحت مناسللياثت    للذ  ناةللءنعص بغللا ا للحب كءت للن 

 ؛لك ناسنحص ناتنايص كث : ناةن منصءد نيظث نالو  ن نص اناةنطبنب مناحنبطنبجدط ع

يلزطنط طبجلص يثكيلز ناسللحه ناةليدحن حسلص ن صلءنف ناتسجيللص، حيلر طن ل  كل  صللءا  الا اكلثكص منحللدت  .ب 
كلللا ناسلللحه  Merck س يالللا حةلللص  لللثكص 1998    يغالللي  كثلللث كلللا يةلللا كطيتنيلللم ناتنايلللص ةيلللثس   علللءص

ناتنايلص اءت لنب  كلا ناطيتلنب 32,4%   حن  لن نعتوحذب اححلد ن عللك. 4,9% ن ناتناي عحثناةيدح
 IMS Health كت لد محسلص محةلنئينب. Losec/Prilosec ا تل  ايت لن الدمنل  ثحنبصءا كتنطنب نا

 كللا م للني عللحه  طميللص ن مبنم %75 ةللإ   كللى عكللث  للثكنب صلليدحييص كللىث نعللتوحذب علللك 2012 اسللءص

 ؛نات ن  نا نص   طميصكا م ني عحه  83,2% طميص كثض ناساثا مكا م ني عحه  90,5%م

 طبجص يثكيز ناسحه ناةيدحن ان  ثكنب ن طميص ننءيسص مان  ثكنب ن طميص غ  ناحصحةص لطين؛ يزطنط .ج 

 اا    يؤ ث علك ن ليل علك ناستحث ن لي ماكا   نص   ناطلدن  ناءنكيص ةإ   ةحصيص ن عحنه ناحلءيص  .د 
ناتءنةسي الةءنعص ماناتني عللك طبجلص نا كيلز مجنذايلص ناةلءنعص. مذاله يتي لص اتلدت نعتطلنبنب كء لن: طمب نادمالص 
نالللءتاق   ةلللثض ناحصلللنيص عللللك ناةلللءنعص ناةللليدحييص ن ليلللص كلللا  لللسة كلللثس مهلللو عينعلللنب منئيلللص طنعيلللص 

 تسةلللنب ناث نةيلللص منةيسلللنييص   ناينبعلللنب ناسلللثيثيص،  ةحصللليص الكلللثكنب ن ليلللص مبةلللض ناتءسلللي  نالللدمي، نح
 نادمنل ميطنيا  جن  نحعت سإ.

 ،  يحعلص كلا ن حلدنث ناتزنكءلص مناتتنثطلص  ن     اا نا حة م  يغل نب  ليل ن عيلنة ناةليدحن هلي  
: كلا  للسة جنيلص ناتللثضعحنكلل  ناتغيل  ثلد كسل   لال  كسلنبن كللا عحنكل  ناتغيل ، ا نب للن مبطمط ن ةتلنة ناءنلللص. م 

يثنجو نةينيص ناذا م  اتءنكي صءنعص ن طميص ننءيسلص مالثمز ن علحنه ناءن لنص، يزنيلد  ةيلص ناطيحياءحاحجيلن نالذا مل  
سللا  اتغلل  جللحذ  ناةللءنعص.  كللن كللا جنيللص ناالللص ةللإ  نا كيللز علللك هللغل ناتاللنايا كللو يزنيللد معللي ناسللت لان م

عاللق كل  ذاله ص مل  كللذاه اتتزيلز  ةيلص علحثي ن طميللص ننءيسلص معلحه ن طميلص غلل  ناحصلحةص لطين.  لنةت ا ناةلوي
ن للللتدنط اليءنةسللللص كللللا  للللسة ا للللحب  ثسللللنم جديللللدت م عللللحنه جغثنةيللللص جديللللدت ماناتللللني  ةللللنئ  جديللللدت السللللحه 

 ي.ناةيدحن ناتناي نةن

 
 

 
 



اعة الصيدانية العالمية في ظل تغيرات المحيط الدولي ....................................................................الفصل الثاني.............  تحليل جاذبية الص

 

- 123 - 

 

 خافة الفصل الثاني
يص م يللحع ناتغلل نب ناللع  للل   لليل  عينصللن علللك ناسللتحث ناتللناي، ملل  م  طبنعللص لطيتللص ناةللءنعص ناةلليدحي

يت ن ناتنايص، حير:  ا  ا ميحهي  ناتحنك  ناؤ ثت علك كستحينب يءنةسيت ن ناتى عء ن مستحينب ب
يتلللا عيليلللنب نكتكلللنف ميالللحيث ميةلللءيو مايلللو  ،يتتللليا ناةلللءنعص ناةللليدحييص كسلللنبن للللحيس مكتتلللدط ناثنحللل  .1

تللو التديللد كللا ناتةللءي نب نادمايللص غلل   لللن يءللدب  غناطللن  ن طميللص ذنب نحعللتادنم ناطكللثا منةيللحنن. م للي 
 دحييص مة ن التديد كا ناتني ؛يةءا ناءت نب ناةيءت نب نااييينئيص. كين هيا  يحعص نا

عص كثي للص ناطوللر مناتاللحيث، ةيللا  جلل  ذالله يسللتثيث ناكللثكنب ناةلليدحييص يتييلز ناةللءنعص ناةلليدحييص اقلللن صللءن .2
كلللا كطيتن لللن ناسلللءحيص. ميتاللللص يء يلللذ ككلللنبيو ناطولللر مكلللذن لسللليد ختللللا كثنحللل  ناتةلللءيو  15اناتحعلللل 

لت  ناةلءنعص ناةليدحييص   كحنح هايص معيناص كتاةةص معنايص ناتق ي  انةهنةص م  ياءحاحجين طثي ص. كين 
 ؛جص عنايص كا ناتءظيا نا نيحن كا  ج  هين  يحعيص جيدت اأطميص ناةءتص يتاق  كء ن مةتنايت نادب 

مللل  يثنجلللو اجلللنة نةينيلللص الللىنلنب نح للل نع اأطميلللص ن صلللليص منيسلللنع علللحه ن طميلللص ننءيسلللص ا نجلللو حلللحنجز  .3
م  نةنجلللص س  كلللحنة هلللايص م نالللد حة م  ناةلللءنعص ناةللليدحييص. غللل     كتالطلللنب نحعلللتثينب ناتنايلللص كلللا بام 

ر منبي لللنع يالللنايا ناطولللل  تلالللح  ن لللىت نات ءيلللص مناتثةلللص ناتلييلللص ناتييلللزت يحايلللا  ةلللثنط كلللؤ لن مكتاةةلللن
 نصلص  ،يط ي  ثم  يقعيق صلءنعص كتييلزت عللك ناسلتحث ناتلناي  كلثن صلتطن مناتاحيث مختلا  يكاص ناتسحي ،

عللللك نحتانبن للللن  نالللع كاءت للللن كلللا نة للللن  ،االلللناو نةعللل نيي ي  اللل  بطمط  ةتلللنة ناكللللثكنب ناالللىث ذنب ن
ملل  نحلللن  ناتزنيللد فللح نااللص ناتاييلللي ناطللدي  مناللحعي اقةيللص ناحثنيللص كللا ن كللثنض السللحه ناةلليدحن. كيللن 

 انبي نع كستحث  ديد ناءت نب ناطديلص؛

يتي لللص نحللللن  فلللح  ،من لطلللنل مناثهلللك نبي لللو كسلللتحث  ديلللد نازالللنئا ناتيثللللن   نةاحكلللنب م لللثكنب ناتلللقكن .4
كسللتحث  ظلل يكللا جنيللص ا للث، ا. يتللج علللحكين نحتللحنل ياللنايا ناثعنيللص ناةللويص ميزنيللد معللي ناسللت لان م 

كنب ناةلليدحييص  كللثن يسللطين يللزطنط طبجنيللم كليللن كنيلل  ناكللثكنب صللغ ت نة للا ذنب لللناو ث  ديللد ناللحبطيا الكلل
   لللليل ثللللنيحن ي ت للللث م  ناةللللثنكص لللللن  يحعيللللص م عللللتنب ناللللد سب كنيلللل  يءكللللل   اللللكللللن   نصللللص مذن  . لللللي

ةتلك ناثغا كا يغ نب ن يل ناةيدحن كتتدطت ننحنيلص ةيظل  نالحبطم   ،علك ناستحث ناتناي كن ناةيدحييص. 
 ؛اتيديا عا  ديد ناكثكنب نااىث

انيسللللنع عللللحه ن طميللللص ننءيسللللص معللللحه ن طميللللص ديللللدن بيللللطل ن للللتدنط ناءنةسللللص   ناسللللحه ناةلللليدحن ناتللللناي ن .5
 .ناطيحاحجيص مكذن عحه ن طميص غ  ناحصحةص لطين مجح ن عحنه ناءن نص
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 تمهيد
سببب اإشارةببب أنشنششط شلبببب اشاط يبببمشماطوابببث اشصيثاببب شماط يبببمشاطابببقيد ش بببب  ش ببب  ش و ببب ش  طو اقبببيش

غببأشط شش طبب شمطببثاشاةببينشماأ ابب اشاطو بب طق شابب شصببيهشاببي  شلو تعبب شار   قببص شم  وبباشيبب  شا ابب ت ش ابب ت شص   ببص
ابب  شا ببيد شعب لشاببب أ  شاط يببمشش،اطوغبأا شاطببسشا بإشاببقاشااصيبب اشاطابقيد  ط  شنششأفبب ش أ ببصشاطو اقبيشما

ابب  شصببي شاةنوعبب  شاطاببقيدلقصشا ي ببينش اةنابب نش  رابب فصشنششاأ ابب اش  بب طق ش اببث اشاطببيما شاطثا ببيشميببثشابب شجبب ش  
نببب اشص ببسشاة ببوثمشاط بب ةيشم  طوبب ششن  بب أشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامشاة و ببان ش بب ش  بب اشعش اا بب شنلو  قببصشيبب اشاط

ص ببسشاثا  ببصشابب شصببالش حثاببصشط  يببمشماطواببث ا شميببثشابب ش   ببخشلبببث شفعببثنشطح و بب أش  اببإشاببغثط  شص ببسشأ قببصش
شاطان صصش ب  شصب هشماطبباا  شاط بامش بب  ش ب  ش ب شفبا شص ق ب شابامأنشفاق ب شط ياب هشص بسشاثاي  ب شاطون ف بقص

ش:عشاط  مشانش حاش  يشأ م شف  شنسرا قعقصشاو ي نشا ثالا شم نشح ق شا شذطكشاي ش  ي
ش

 المبحث اأول: تحليل أزمة إنتاجية البحث والتطوير   
 نحو تفعيل دور البحث والتطوير :ردود الفعل اإستراتيجية المبحث الثاني:
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ش
ش
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ش
ش



اعة الصيدانية العالمية ............................................الفصل الثالث........................................ افسية الص اء ت  تفعيل دور البحث والتطوير في ب

 

- 126 - 

 

 والتطوير البحثأزمة إنتاجية تحليل المبحث اأول: 
ش حثاببصش-ماطببسشعيبب ش بباشاط ثاابب شاكابب نشماط   ببص-صنببيشاط يببمشصببنشصحيببصشنو بب ش ثالبباشاطاببثمشاطون ف ببقصش

ششش 3-1ش وض شط شي  شاط ثاا ش وييثأشطس س ش ثه شاي ش ظ اشاطب  شاط يمشماطواث ا
 والتطويرالعوامل المحفزة والكابحة المرتبطة بأزمة إنتاجية البحث (: 1-3)شكل 

ش
شانشنصيا شاطا ط صشالمصدر:

  وبباش غببأشميبب شا بب أشاط يببمشماطواببث اشاببنش قببمشان عبب شم   طقابب شمنا   بب شنابب شصبب احشا بب   شطمشال   سبب ش
ةخو ببب شاطويبببثد شاطبببسشا بببإشابببقاشطصيببب اشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشاط  ةقبببص شايببب شط ببب ش بببي إشناببب ش بببب  شاوببب اانشطمش

اطبسشسبقو شح ق  بب شي ب شاطواببا شش،ا  بب شطويب أأش بح أا شا قنببصشص بسشأ قبصشاطاببن صصششاو  يبا شما يب ش  ببنشفابيشا وي بإ
شطم  شمايمشطمقصشي  شااثاص،شنذشم نشصا شا شذطكشعشاةا  اشاطو طقا:شنششنو  

اعة الصيدانية العالمية  المطلب اأول: تطور جاذبية الص
شأزمة إنتاجية البحث والتطوير وعوامل نشوءالمطلب الثاني: مظاهر 

اعة الصيدانية العالمية اأولالمطلب   : تطور جاذبية الص
  ببب شاطوغببأا شاطببسشطبباط شص ببسشابب شيببثنشاببنشاطاببثمشاطون ف ببقصشصببنشعببي شابب شاببنشاط ثاابب شاكابب نشماط ثاابب ش

ش،بببب     ش ببباشيببب  شاط ثااببب اط   ببصشطي ن اق قبببصشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشص ببسشاة بببوثمشاط ببب ةي شم  بببي شاطوابب صح شماطو
 ويي بيشاعب  شا بوث   شاطا قبصشش،اب شص اب شاطبيااشص بسش عب ش ي بي شط يوثا بي نش  ط بث شش  راب فصشنششا بوثمش بح أ

شش 2-3ش ظ اشاطب  م  طو ششاطون ف قصشه  شاطان صص شم نش  خق شنو  شي  شاطوا صح شاي ش
ش
ش

ش

 أزمة إنتاجية البحث والتطوير

 سقوط الحماية

ظهور 
ولوجيا  تغير اإستراتيجيات البيوتك
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افسية : عاقة العوامل(2-3)شكل                     المحفزة والكابحة بالقوى الت

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
شانشنصيا شاطا ط صالمصدر: 

سبببوغحاشاببب شالو ببب  شفبببرا شا ي  بببصشاطبببسشم بببنشط ش ضبببينش ابببا صشادش اببب اشاوا  ببب  شادسبببوفي أشاةرافببب ن شاأش
ااسببب  أشم صببب شا  ثاببب  شطحسبببوفي أشعشاا م بببصشاببب     شابببنشصثااببب شط بببامشافببب ش اا ببب شط ينوعببب  شاة و بببان،شماببب ش 

ببثشاطابباشاط ببي  ،شماطوي ببكش  بب ث شاطثي  ببصشش،ا نق ببص اببنشةببحل شط ش  بب  ش ااببصشاطببباا  شاطاببقيدلقصشمث بب  نشادعبب  ش
ابببب   شعش بببباشط ش  ن اق قببببصشاطنيببببثشعشاط  ببببيا شاطن ةبببب صشابببب شنا  لقبببب  شاطنيببببثشاطببببسشمني بببب ش ببببثشاد م ببببيف شأ قو بببب ش

م ببنشح قبب شا  بب أشمشحابب شا  بب شص ببسشح بباش  ذ قببصشاطاببن صص شش،ادسببوفي أشعشااي بب هشا ي ببينشاببنشاط ببث شاطاببقيد 
ح ق شم أنشمثشاة ق ب  شاط  ةقبصشمشاع يب  شأ قبصشاطابن صصشش:ص سشأ قصشاطان صصشاط  ةقصش  طنظاشنششاط ي يشانشاط ما  شيي

ش  را فصشنششاع ي  شأ قصشطااشاطباا  شاطاقيدلقصشاو ي نشا ن ق   ش، ماا ألصش حص سشاطاا ص  شأ قصشعشاط 
 العالميةالصيدانية : تحليل وتيرة نمو المبيعات الفرع اأول

م ببببنشح قبببب شم ببببأنشمببببثشاة ق بببب  شاطاببببقيدلقصشاط  ةقببببصشص ببببسشا ببببوثمشميبببب شاطاببببن صصشاط  ةقببببصش شص ببببسشا ببببوثمش
ش ي اطباا  شاط  ةقصشاط امشفقي ش 

اعة الصيدانية العال أوا: تحليل وتيرة نمو المبيعات  ميةللص
 اشماطيأاسبببب  شاطبببسش ونبببب ماشح قببب ش اببببثأا شاط بببث شاطاببببقيد شاط ببب ةيش  ا ببببياشا بببويااشط ي ق بببب  ش ببببأشاطواببب أش

شش 3-3طب  شاارم طقصشانشاةنوع  شاطاقيدلقصشاي ش ظ اش

متطلبات استثمار عالية مع تراجع الحماية-  

اتجا عكسي للطلب نحو الطب البديل -
 والوقاية 

اشئة- نمو اأسواق ال  

زيادة درجة تركيز السوق-  

أقسام جديدة للسوق الصيداني العالمي-   
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ش 11شاة ي أا  ش IMS Health  ق ل  ششانشنصيا شاطا ط صش  دسون  شنششالمصدر:
ا قببب أش مدأشطاا  بببيشسبببنصش 727,8نشش1999ا قببب أش مدأشطاا  بببيشسبببنصشش334 نابببا  أ بببصشاة ق ببب  شالوا بببإش

شا ق أش مدأشطاا  يش1300شا شنش ار شط ش اي شش 2014سنصششا ق أش مدأشطاا  يش1057,1طو  غشيقيصشش2007
 ث أنشمثشاو  ط صشص سشاط يثهشنذش اا  شاوثساشا ياشاطنيبثششاةوثاص شعشاة ق   ش شم راف شادأ ا ا2020  ثاشسنصش

طو بث شط  شل ب صشطب شعشش2014سبنصشش%6,42شنشش1999سبنصشش%12,08شانادجيشعشاة ق   شاطاقيدلقصش يأ ق ش
ش%.0,35 ببببببشش2012سنصش

،شفاببيشالوابب ش2014عشلاببخشارطبب أ،ش  سببوخياهشاوثسبباشسبب اشصببالشاطببيمدأشاطف  ببإشط فح ببيشاا ببأشط ببنصش
 ش2014سببنصشش%8,4 شنششش2012سببنصشش%3نششش2006سببنصش %7,4ا ببياشاطنيببثشا اقاببيشط ي ق بب  شاط ببنث صشاببنش

 شم وثيبب شط ش  ببث ش%5,4يببثشش2014-2009طق ببث شاوثسبباشا ببياشاطنيببثشا اقاببيشط ي ق بب  شاط ببنث صش ببحاشاطاببرنش
ش 2019-2014صنيشا وثمش حاشاطارنش

 ميةالصيدانية العال شركاتلل تحليل وتيرة نمو المبيعاتثانيا: 
صنببيشاطو يبب شعشاط ثاابب شاةا ببانش ااببصشاطنيببثشاطضبب قاص،ش ظ بباشاطوابب أ اشاط ببنث صشط ببباا  شص ببسشاة ببوثمشاط بب ةيش

ش 1-3 ظ اشا يماش    ن شعشمثشاة ق   شاط نث صشمذطكش  اشط ق صشاطباا  شاي ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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 تطور المبيعات الصيدانية العالمية ومعدات نموها(: 3-3)شكل 

شاة ق   ش شاة ق   شاطف  وص شاطنيثشادجي شاطنيثشا اقاي
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وي لمبيعات عدد من الشركات العالمية   (1-3)جدول  مو الس  الوحدة:                                       : تطور متوسط معدل ال
 2014-2013 2012-2011 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004-2003 2002-2001 البيان

Amgen
1 37,31 26,20 14,80 1,37 2,80 3,52 7,27 

Biogen Idec 1 10,60 / 575,82 29,16 7,91 9,25 39,97 
Celgene

1 19,30 39,11 67,41 60,38 34,79 13,73 18,18 
Cephalon

1 87,78 41,96 45,54 12,51 28,36 / / 
CSL

1 57,89 39,83 9,20 12,14 -3,59 5,85 7,78 
Gilead 

sciences
1 

199,14 52,65 49,21 26,15 13,39 15,71 122,23 

Genentech
1 26,37 40,03 39,97 14,50 / / / 

Genzyme
1 8,58 39,75 16,53 20,77 22,81 / / 

Novo 

nordisk
1 

18,79 17,06 15,18 20,45 11,29 8,72 6,04 

Astra 

Zeneca
2 

9,98 13,69 10,54 6,90 1,43 -16,73 1,52 

BMS
2 0,40 -7,23 -6,75 6,47 3,56 -17,04 -3,17 
GSK

2 7,80 5,97 20,61 -22,23 -3,01 -4,60 -8,50 
J&J

2 12,31 13,11 5,56 4,42 -0,56 3,36 4,25 
Merck & co

2 1,17 2,00 2,86 -1,24 39,13 -1,83 -4,51 
Pfizer 2 0,09 17,39 20 ,36 -0,23 36,10 -18,93 -3,88 
Roche

2 10,37 4,71 26,33 9,86 -3,59 1,10 2,27 
Sanofi

2 / / 14,08 6,00 2,38 -3,96 2,49 
Takeda

2 1,00 15,72 8 ,32 14,18 8,23 -9,97 -9,77 
Hospira

3 / / 2,32 5,62 0,98 0,86 11,52 
Mylan

3 30,34 8,35 0,32 / 7,07 10,86 11,72 
Teva

3 21,28 46,49 60,15 17,82 15,97 10,97 -0,14 

ش ةاا  شط م صش نق ص:ش3ةاا  شصقيدلقصشاام؛ش:ش2شةاا  ش قث  نثطث قص؛:1
شاطوا أ اشاط نث صشط باا  شاطثاأ نش   يماش:المصدر

شاطنا اشاطو طقص:شش ثا شا يما
م بث شةباا  شذا شا بيد شمبثشص طقبصشميبيش  اسب أشةباا  شاط قث  نثطث قب  شاطبسشص بسشاطباغ شابنشابنش اا بب ش .أ 

ابنشاطااب شي ق   ب ششGilead Sciencsم أ  شندشط  شاكاب شص بسشاأ اب اشاة ق ب  شاط  ةقبص ش قبمشر نبإشةبااصش
ةببباا  شاط قث  نثطث قببب شصيثاببب شا فظبببصشص بببسششايببب ش  بببإ 2013اا ألبببصش  بببنصشش2014عشسبببنصشش%122 ن ببب صش

 % 18,18م % 39,97شCelgeneم Biogen Idec شببببببا ببوث   شص طقببصشاببنشاطنيببث،شنذش  غببإش  طن بب صشط

شCephalonماببب طكشاااببباش  طن ببب صشط بببباا  شاطبببسشصش ق  ببب شطبببباا  شصبببقيدلقصشط بببامشافببب شص بببسشاطر قبببا ش
مشGenentechم

Genzyme؛ 

                                           
ش .2014-1988شطي شصاا  شادليا جشماداو  بشعشاطان صصشاطاقيدلقص:شم ذجشصنش4أا  شاة ي شش

ش
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نششش2001  ببثأشةبباا  شاا م ببصشا نق ببصش ببيمأي شاببياص شطنيببثشاط ببث شاطاببقيد شاط بب ةي شفخببحاشاطاببرنشاببنش .ب 
شببببببببماطبببببسشيبببببيأ ش ش2006وش2005  ن ببببباشا وبببببان،شاببببب  شطصحيببببب ش ببببباشTevaمبببببإشاة ق ببببب  ش ببببببااصشش2012
ا اب شطاقابب شعشسببنص. 60,15% اضببإشا طص ببسششHospiraمسبع إشةببااصش. %0,14شب 2014 ندشط ب شا

عشسببنصش% 11,52شبببببببببيببيأ ش شAbbott  ببيشالاابب ه شصببنشةببااصشش2004ا ببياشمببثشة ق   بب شانبب ش حسق بب  شعش
ث أنشطص بسشابنشفابيشاسبوا صإش بحاشلابخشاط بنصشط شحاب شاأ ا صب شعشابيا ق   ش بشMylan شطا شةااصش2014

 شششششششششمثشاط ث شاط  ةي؛

  بب طوشم ببأنشمببثشا ق بب  شاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامش ببب  شا يببثه شميببيشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاطببسشطا ةبب ش .ج 
ماأ   شلب ط  شااس سيشص بسشمبثذجشاا م بصشاطااتعبصشاطاب ت شش، ايأ شي تيصشاطباا  شااافاشا ق   شعشاط  م

طافاشاطباا  شا ق ب  ش– Johnson & Johnson اث اي شص سشاةن جشاطوا قييشط  يم شف  ش وي نشةااصش
 شممشخو  شااااشافبأاش2014سنصشش4,25انشأف شا ق   شندش ن  صشش-2014ص سشاة وثمشاط  ةيشعشسنصش

 قببمشمش   ببغشا ببياشمببثشاة ق بب  شطببي   شل بب صششAstra ZenecaمشRocheمش Sanofi  طن بب صشط بب شاببنش
مفضبببحشصبببنشاطنيبببثشاةو ببب طاشفببب  مشاطبببباا  ش اابببإشمبببثاشسببب ط  شعشا ق   ببب شميبببثشاببب ش نا ببب شص بببسش  طبببصشش 3%

PfizerمشbmsمشMerckمشgskا  بببيإش  طن ببب صشش2014مش2001بييي    شمص بببسشاط يبببثهشفبببا شاطابببرنشاةيوبببينش
 ط باا  شاطاقيدلقصشاط امش ضغثط  شا أنشط ا ش ب  شماا شص سشييأ  شص سش حااشايا ق شا واان ششش

اعة  اتجاهات: الفرع الثاني  الصيدانيةربحية الص
شص ببسشا ببوثمش اببثأشأ قببصشاطاببن صصشاطاببقيدلقص،ش ببو ش و بب شاع ي  بب ش  طن بب صشط اببن صصشاط  ةقببصش ش  طن بب صشايبب 

شاطباا   
اعة الصيدانية بربحية كل القطاعات العالمية  أوا: مقارنة ربحية الص

 ظ شاطان صصشاطاقيدلقصشص سشااشصاث شانشاط انشااص سشأ قصشاا ألصشيعي شاطان ص  شعشاط ب مشايب ش ظ باش
ش 4-3اطب  شعش
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ش
  http://fortune.com/fortune500شانشنصيا شاطا ط صش  دسون  شنشالمصدر: 

 ظ ببباشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشعشاطثد ببب  شش،Fortuneةبببااصشطاا  قبببصشةثيببب ش 500  ببباشاطر قببباشاط بببنثيشاش
اةويببينشاااا  قببصشص طقببصشاطا قببصشاا ألببصش  ة ببياشاط ببنثيشويبب شاطببباا  شاطببثاأ نشعشاطر قبباشمذطببكشطببثااشاطاببرنشاةيوببينش

 ش قببمش بب شيبب ااشصبب عشاطببا  شط ببباا  شاطاببقيدلقصشاااا  قببصش  ببع شا ببيدشاوثسببا شطص ببسش2014مش1995 بباش
سبنصشش%18,41 شش2004سبنصش% 15,8مش1995سبنصشش%14,4يبيأش بببببششش-أغب شاطو  ب    شا  صب ص- ب  شا يثه

ش ببببحاشلاببببخش%8,42 ش% 5,2م% 4,8مذطببببكشاا  بببب شا ببببوث   شأ قببببصشط  شويبببب شاطاا صبببب  شيببببيأ ش ببببببببشش2014
شاط نثا شس  اصشاط ااشص سشاطر قا 

اعة الصيدانية العالمية بربحية عدد من القطاعات  ثانيا: مقارنة ربحية الص
مص ببسشاة ببوثمشاط بب ةي،شمصنببيشاا ألببصشأ قببصشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشابب ش  ببكشاةو  اببصش اا صبب  شط ببام،ش ثابب ش

شةببااصشص ةقببصش نويببيشاافبباشاببنش ح بباشيا صبب ش500اابباش Financial Timesاطا تيببصشاط ببنث صشاطابب  أنشصببنشاثيبب ش
بببأشنطقبب شاببينشاطاا صبب  شااافبباشأ قببصشايبب ش ش  بباشيقي بب شاط ببثيقصشط شاطاببن صصشاطاببقيدلقصشاط  ةقببصش اببن شابب طك

ش 5-3اطب  ش
ش
ش
ش
ش
 

ش

                                           
عشاطثاي شطل شطقخشاثي ششFortuneبياشميب شاطث قيشاط يش ثص شنششي  شاطنو تج ش  شن شين  شاط ي يشابنشاطوي بقح شاطبسش ببأشنششط شاطابن صصشاطابقيدلقصشيبيشااص بسشأ قبصشاا ألبصشيش 

 اطاا ص   

14,4 
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19,6 19,35 

14,54 

18,52 18,41 
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شاطان صصشاطاقيدلقص شا شاطاا ص  
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اعة الصيدانية مقارنة مع ربحية عدد من القطاعات (5-3)شكل   2014، 2010، 2006: تطور ربحية الص

 

 

ش
 

 

 http://www.ft.comانشنصيا شاطا ط صش  دسون  شنش:ششالمصدر:

شاطنا اشاطو طقص:شاطب   ثا ش
سبببنصش% 8,99  بببغشا بببياشاطا قبببصشط ببب شاطاا صببب  شاطبببثاأ نشعشاطر قببباش  سبببوخياهشيببب ااشاطبببا  شاطاببب عشل ببب صش .أ 

 ص سشاطوثاش؛ش2010مش2006سنسش% 11,05م% 10,38  يشط شسع شل  صشش2014
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  اث شأ قصشاطاا ص  شاط بانشاامششا ياشأ قصشمي شاطاا ص  ش حاشاط نثا شاطفحث؛ .ب 

ش2006ا و ببإشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشاط  ةقببصشاةا  ببصشا  ا ببصشاببنش قببمشاطا قببصشاا ألببصش  اقببصشاطاا صبب  شعشسببنسش .ج 
ص سشاطر قا اي شا و بإشاةا  بصشاطف طفبصشعشسبنصش% 16,74مش%17,86ي ياشي ااشأ  شص عشييأ شش2014م

 ؛%19,83ي ياشش2010

 ثالثا: اتجاهات ربحية الشركات الصيدانية العالمية
شم نشح ق شاع ي  شاطا قصشص سشا وثمشاطباا  شانش حاشاصوي  شا   أشاي نشط ر قا 

  ببيمش ا ق  ب ش  بباشاة ق بب  شببباا  ،شصنببيص ببسشا بوثمشاط:شترتيبب الشببركات الصببيدانية حسببب المبيعببات .1
ش 6-3طب  ش اثأشا وث   شاطا قصش  اشاةوةاا شاطفح صشاي شعشا

ش
 انشنصيا شاطا ط صش  دسون  شنششاطوا أ اشاط نث صشط باا  المصدر: 

ش ثا شاطب  شاطنا اشاطو طقص:
اةو اانببصشماةون سبب صشط بب شاببنشةبب  شاسببواااأشعشعشيبب ااشاطببا  شاطابب عشل بب صشنششاة ق بب   شمذطببكش ببا  اش   ااببصش .أ 

 ااأ  لشاطا فقصشمنم ششاة ق   ؛

   بب بشعشل بب صشصبب عشاطببا  شنششنمبب شش اببث شاة بب ماشندشط بب شح ببنإشعشاط ببنثا شاا ببأنش قببمشالوا ببإش .ب 
 نيشح ق شاطوا صق شاةو  ابصشف. 2014سنصشش%29,40نششش2007سنصش% 19,56مش2000سنصش% 22,17انش

 ظ بباشص ببسشاط يببثهشش اا  بب شمااببي شطا قببصشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامش  سببوخياهشاوةبباشصبب عشهبب  شاطن بباش
 Astrazeneca ميثشطااش ا اش را  شااأ  لش  طن  صشط  مشاطباا  شاف شةااصش اطا  شنشش اث شاة  ما

 ا ببببإشنشش  ببببيشط شاأش 2014 ا قبببب أش مدأشسببببنص 1,235إليييي   2000 ا قبببب أش مدأشطاا  ببببيشسببببنصش2,277اببببنش 
                                           

2014 -2000شاطاقيدلقصشةااصشصقيدلقصشص ةقصشانش قمشاة ق   ش16:ش اثأشاوةاا شأ قصشطااش6 ي أا  :شاةش. 
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 2014-2000شركة حسب المبيعات  16تطور مؤشرات الربحية  أكبر (:6-3)شكل 

شاة ق   /ص عشاطا   ش اث شاة  ما/ص عشاطا   شااصثا/شص عشاطا  
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ص ببسشاطر قبباش بب ش  بب اشعش اا بب شاةوةبباش 2011و 2006 ا قبب أش مدأشسببنس 10,016وا قبب أش مدأش 6,063
لابببخش. 2011 سبببنص %42,67   بببيشاأ اببب اشنششا بببوثم 2014 سبببنص %6,29إلييي   2000سييي    %23,86 ابببن

ارطب أ،شفالب شص بسششعشلاخ شbmsم Eli Lilly اةح ظصشم نش  عق   ش  طن  صشنششةاا  شاامشط امشاف 
ندشش2104مش2000شاطاغ شانش  ا يشااأ  لشاطا فقصشطيمش  مشاطباا  شاط امش حاشصي شانشاط نثا ش با

ط شاأ ا اشيقيصشنمب شش ابث شاة ب ماشاب  ش بث أنشطص بسش ب ش  ب اش بيمأ شعش اا ب شاطن ب صشميبثشا ب اش  طن ب صش
 Gilead شماب شاب شيب اشاطرا ب شندشط شاا ا شاط ب ششطببااصشMerckمش Pfizerمشاب طكشةبااسش J&Jنشش

Sciences مNovo Nordiskم بببب  شطيببب شطببببااسشششTakedaمشRocheببباشاطوي بببنشعشاوثسببباشش  
ف  ببسشش ةببااصشاامششاببنش قببمشاة ق بب  شا ببياشصبب عشاطببا  شنششنمبب شش اببث شاة بب ماش  طن بب صشط  ببإشصبببان

 نش 2000 سببنص %16,24- ل بب صاببنشGilead Sciences ش  طن بب صشطبببااصاةوةبباش الوابب  سبب ق شاةفبب اش

اا  ببب شش2014سبببنصشش%65,72اأ اببب شاةوةببباشنشششNovo Nordiskشفقيببب شخببب شطاببب  2014 سبببنص 76,5%
 ؛2000سنصش% 18,18

ش2001سبنصشش%13,31مش2000سبنصشش%12,90 اا  شغأشا واشعشل  صشص عشاطا  شنششنم ششااصثاشانش .ج 
 ش ا ببباشذطبببكش بببب  شطس سبببيش را ببب شيقيبببصشااأ ببب لشاطاببب فقصشطمشمثيببب ش ببب ا شعش ببب ش2014سبببنصش% 9,90نشش

اأ ابب اشيقيببصشااصببثاشارم طقببصشاطنبب  جشصببنشاط ي ببيشاببنشصبباا  شاداو بب بشاطببسشصاببي  شاطببباا  شاط ببام شفاببيش
  بببيشاث ببب  ش 2014سبببنصش% 5,40نششش2000سبببنصش% 11,12ابببنشش Pfizer اا ببب شاةوةببباش  طن ببب صشطببببااص

احيابببسشمط  شا بببوثمش بببحاشاطابببرنششش2003سبببنصشش%3,34مش2001سبببنصش% 19,89   ببب بش ببباشاأ اببب اشنشش
ش  شمييشلاخشاطوغأا شا طكشاطسش  ااإشه شغ ط قصشاطباا  شاط امشاا ام2000-2014

قببصشفقظ بباشعش بب شاطوببييثأشاط بب هشطا قببصشاطببباا  شاط ببامشمصنببيشنصبب  نش ا قبباشاطببباا  ش  بباشاوةبباا شاطا 
اط ي بيشابنشةباا  شاط قث  نثطث قب شي تيبصشاطبباا  شااص بسشأ قبصشص بسشش اا  شاااا شا ظ شي  شاطباا   شمين ش وايأ

  2-3ش شالظاشا يمااطاغ شانشا ق    شاطض قاصشل  ق 

ش
ش
 

 

                                           
2014 -2000شاطاقيدلقصشةااصشصقيدلقصشص ةقصشانش قمشاة ق   ش16:ش اثأشاوةاا شأ قصشطااش6 ي اةشأا  :ش. 

2014 -2000شاطاقيدلقصشةااصشصقيدلقصشص ةقصشانش قمشاة ق   ش16:ش اثأشاوةاا شأ قصشطااش6 ي أا  :شاةش. 
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 2014 سب مؤشرات الربحية: ترتيب الشركات حسب المبيعات وح(2-3) جدول
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ششاة ق   :شا ق أش مدأشطاا  ي؛ششل اشاطا قص:ش
   دسون  شنششاطوا أ اشاط نث صشط باا  انشنصيا شاطا ط صشالمصدر: 

ا لإشاطباا  شاطاقيدلقصشاط بامشاةوابيأنشطا تيبصشاطبباا  شااص بسشا ق ب  شعشاط ب مشيبيشششش2000عشسنصش
لا بب  ش اا  بب شاطببباا  شااص ببسشأ قببص ش  ببيشذطببكش ببيط ش ظ بباشةبباا  شط ببامشذا شط ا شصبب ششعش بب ش اا بب شاطببباا  ش

ط ش ابببث شي تيبببصششPfizerم J&J م Novartis مش  بببوا شاببب شابببن 2014فابببيشسبببنصشش-ايببب شسببب  شاطببب اا-اط بببام
 شعشاطثيببإشذا ببب شر نبببإشمطا ةبب شا لبببإشاببب طكش،اطببباا  شااص بببسشأ قببصشص بببسشاطببباغ شاببنشط ببب شطافببباشاطببباا  شا ق ببب  
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اط ي يشانشةاا  شاط قث  نثطث ق شط ش وايهش اض شح نشاوةاا شأ قو  ،شفاث شاين ف صشيث صشط بباا  شاطابقيدلقصش
شاط ام شم و   شااااشافحش بببب:

،شابببنشطافببباشاطبببباا  ش  ن اق قبببصش قبببمش ابببياإشأابببسشاو ببب أصصشف بببع إشطأ    ببب شGilead Sciences .أ 
نششنمب ششااصبثاش% 34,91نششنمب اش ابث شاة ب ماشم% 76,50نششاة ق   شم 48,62%اطا فقصشل  صش

 ؛2014سنصش

ف  غإش  سوخياهشاوةاشصب عشاطبا  شنششاة ق ب  شل ب صشش2009،شر نإشا طكشانشح اشأ قو  شان شShire .ب 
  سببببوخياهش 24,98%  سببببوخياهشاوةبببباشصبببب عشاطببببا  شنششنمبببب شش اببببث شاة بببب ماشم 39,30%مش56,54%

 ؛2014 اوةاشص عشاطا  شنششنم ششااصثاشعشسنص

اي بياشصب عش 30,25%،ش اابإشاب طكشا بيد شأ قبصشطص بسشابنشاةوثسباشيبيأ ش ن ب صشBiogen Idec .ج 
اي بياشصب عشأ ب شش%20,50اي ياشص عشأ  شنششنم شش اث شاة ب ماشم %27,15مأ  شنششاة ق   ش

 ؛2014 نششنم ششااصثاشعشسنص

ي ب شط ش  بويثذششGenetechمابنشي   ب ششCslمشCelgene مش Novo Nordisk بب  ش   ب شعيبإش
ثشا وث   شاواياصشطونيأجشاينشي تيصشششRocheص ق  شةااصش شةااصشااافاشأ قص ش16عشأف شأ قو  ش

ن شنصبب  نش اببنق شاطببباا  ش  بباشأ قو بب ش بببأشششمؤشببرات الربحيببة:ترتيببب الشببركات الصببيدانية حسببب  .2
ش 7-3 ظ اشعشاطب  ششاة ق   شميثشا ا طكشنششاأ ا اشمي شأ قو  شاا ألصش  طر قاش  اش

شانشصيا شاطا ط صش  دسون  شنششاطوا أ اشاط نث صشط باا  شالمصدر:

                                           
شأا  :ش
ش2014-1988شماداو  بشعشاطان صصشاطاقيدلقصطي شصاا  شادليا جش:شم ذجشصنش4اة ي شش-
ش؛2014 -2000شاطاقيدلقصشةااصشصقيدلقصشص ةقصشانش قمشاة ق   ش16:ش اثأشاوةاا شأ قصشطااش6 ي اةش-
 .2014-2000 ا قاشاطباا  ش  اشاطا قصش اثأش:ش7ش ي اةش-

22,627 21,98 
19,263 

20,931 19,639 
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وات  الس

 2014-2000شركة مرتبة حسب ربحيتها  16تطور متوسط ربحية  أكبر (: 7-3)شكل 

شاة ق   /اطا   شميثاش اث شاة  ما/اطا   شميثاشااصثا/اطا  
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غببأشط بب ش ببيط شعشش2003اببنش ببحاشاطببب  ش ح ببششط شاةوةبباا شاطفح ببصشسببع إش اا  بب شا وببيا شاببنشسببنصش
ا  شعشش2007اطوي نشسنصش ش16 شادأ اب اشمبي اش  بيشذطبك شايب ش ح بششاأ اب اشاوثسباشأ قبصشش2010طو  م شاد

ةببااصشاا  ببصش  بباشاطا قببصشصببنشا ببوث    شاة ببع صشصنببيشاطر قبباش  بباشاة ق بب   ش ظ بباشذطببكشصنببيشاا ألببصشاطببب  اش
ماوةباشصب عشاطبا  شنشش% 25,03نشش% 17,18اط   اا،ش قبمشالواب شاب شابنشاوةباشصب عشاطبا  شنششاة ق ب  شابنش

عشش%14,69نششش%9,9ماوةاشص عشاطا  شنششنم ششااصبثاشابنشش%38نششش%29,4نم شش اث شاة  ماشانش
ش؛2014سنصش

 ببب  شصبب هش بببأشااأيبب هشاةاببيأنشط وغببأا شعشأ قببصشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشاط  ةقببصشنشش  بب  نشعشاطنوبب تجش  بباش
ح بب شةبب  شا ببواانشا ببوث   شاطوي قبب شاة ويببين شف بب طنظاشنششميبب شاطاببن صصشفببقي نشا  بب شص ببسشأ قو بب شص ببسشاط يببثهش 

أغب شاطضبغثط  شاطبسش ثا   ب  شطاب شنذاشاب شصشح قب شش-  شن  شعشاط نثا شاا أنش ب يشح ن ش2014-2000 حاش
فببا ش  ببنشاطا قببصشص ببسشا ببوثمشةبباا  شاناببا ن،ش ن ببب ش  فبباشاط ي ببيشاببنشاطببباا  شاطااتببينشعشيبب  شاطاببن صص شما يبب ش

 ببسشاطوعبب ذبشاببنش  ببصش بباشفاببيا شا ي  ببصشمابب شلببوجشصنبب شاببنش  بب أنشنمبب ش ببياشصش2014-2000اع يبب  شاطا قببصش بباش
ة ق   شاا م صشاطااتعصشم ا ي شطثاصشنلو  قصشاط يمشماطواث اشماةويا شان ف صشةاا  شاط قث  نثطث ق شاطسش بب  شفضب  ش

نث بب شمبباش ي ببياشطوناقبب شا بب أشنو بب شا قبب شطنببب اشاط يببمشماطواببث ا شماببنش  ببصشط ببام،شسبب يشاطببباا  شاط ببامشنشش 
اسوع  و  شانشط  شاثا  صشنو  شاطويي   شاةااماصشص ق  شماطسش  اإشاقا ش و  شين ف صشطةبي ش ظ باشذطبكشابنش

اسويااأشاث   شادليا جشماداو  بش اشنو  شااطاال:شةباا  شصبقيدلقصشابامشاب شةباا  شصبقيدلقصشطمش حاش
اسبويااأشم  فقب شمب ذجشاطو ب م شماا  ب نشاطا قبص شماب طكشش  شصيصشاة و  ك قث  نثطث قصشطمش نق صشطمشا طكشةاا

 شاطا ب شارسبرا قعقصشسبقو شاط ي بيشابنشأ مش  بيش  راب فصشنشششاط ي شص سشن اأنشنو ب شطلبثااشاطو ب طق مشاو ي نشاام  ش
ش صاا  شد ا 

 البحث والتطويرإنتاجية أزمة وعوامل نشوء مظاهر : المطلب الثاني

شنلو  قصشاط يمشماطواث اشاطاقيد شانش حاش أاسصشاظ ياي ،شااأا  شمآ  أي شفقي ش  ي م نشح ق شطثاصش
 مظاهر أزمة إنتاجية البحث والتطويرالفرع اأول: 

اأ اببب اشطص  تببب شص بببسش اا ببب شصبببي شاد و ببب أا شا ي بببينشماببب اشابببنشا ثالببباشاةيقببب نشاثابببصشاط يبببمشماطوابببث اشيبببثش
شاالشاةيثطصشماةنا نشط  ااط

ش
ش
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 وتكلفة تطوير الدواء الصيدانية الجديدة عدد اابتكارات اتجاهاتأوا: 
شاطبسشصبالشهب شلبب اشاط يبمشماطوابث اشاطابقيد شص بسشاة بوثمشاط ب ةي،شم نشاطو ا  ش ا ق صشطثابصشارلو  قبص

ش  را  شصي شاد و  أا شاةار ش  أ ا اش   اصشاةنوجشاطثا يشاة و ا
ن ش و بب ش اببثأش عبب شاد و بب أا شا ي ببينش اضببيش وو بب ش اببثأش :الصببيدانية الجديببدةتطببور عببدد اابتكببارات  .1

  3-3ذطكشعشا يماش ظ اشصي شاط ق ل  شا    قصشا ي ينشاطسش و شنطحي  شسنث  شطمش حاشفرا شاي ن ش

                      (: تطور عدد الكيانات الجزيئية الجديدة3-3جدول )
 2013-2009 2008-2004 2003-1999 1998-1994 1989-1985 1984-1980 1979-1975 الفترة

 66 47 62 89 129 126 149 أوربا

 64 67 73 74 77 63 66 الو.م.أ

 26 16 28 53 70 57 28 اليابان

 23 14 8 6 1 2 4 بقية البلدان

 179 144 171 222 277 248 247 المجموع

 :  المصدر
-Office of industries U.S. international trade commission, Review of global competitiveness in the pharmaceutical industry, (Staff  

research study, April 1999), P.15, http://www.usitc.gov/publications/332/pub3172.pdf, (05/12/2013 – 21:26);  

-European federation of pharmaceutical industries and associations, The pharmaceutical  industry in figures : Key data 2014, (EFPIA, 

Brussels, Belgium, 2014), P.8, http://www.efpia.eu/uploads/Figures_2014_Final.pdf, (22/04/2015 -18:05). 

 

 ق لبب  شا    قببصشا ي ببينشاطببسشرببإشاةثافاببصشص ق بب شمطا  بب شاماشاببانشعش بببأشار ابب تق  شنشش اا بب شصببي شاط
اط ببث شسبببثا شا لببإشذا شط ق بببصشاقيق تقببصشطمش قثطث قبببص شمذطببكش بببحاش يا ببصشااطاقبببصشاطف طفببصشاا ألبببصش بب طارنشاةيوبببينش ببباش

اضبببإش بببثاشش  بببحاشاطار ببباشش%35  ش بببثاشش%48اط ببب  قن  شم   بببصشاطو ببب قن  شابببنشاطابببا شاط ببببا ن شش قبببمشا
 شايببب ش ثاببب شار اببب تق  ش  بببثأش ماش1989-1985اا ألبببصش ببب طارنشاةيوبببينش ببباش 2013-2009مش2004-2008

 ي ببينشا و ببانش ويفبب شطس سبب شعشاط  ببيا شاطاببقيدلقصشاطن ةبب صشميببيشحي ببياشاطاببا،شاهنببيشماطااث بب شمأمسببق  شمص ببسشاطبباغ ش
وعبب  شاطاببقيدلقصشا ي ببينشفا بب ش ظبب شنشش  لبباشاطثد بب  شاةويببينشاببنش اا بب ش مأشطمأ بب شصببنشاث بب شاةاببيأشااماشط ين

شصبببنش اا ببب شنلو  قبببصش13مش12ا بببيمطاشاااا  قبببصشماطق  ببب  شاةااببب شاط ببب ةيشطح و ببب أشاطابببقيد  شم  بببب شااأيببب هششعش
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ماطبببباا  شاط يبببمشماطوابببث اشاةابببيأنش  بببي شاةنوعببب  شا ي بببينشاةاام بببصشعشاط بببث شابببنشطبببالشةببباا  شاط قث  نثطث قببب ش
ش:1اطاقيدلقصشل  صشنشش ع شارلا  شص سشاط يمشماطواث ا ش قم

ابنشنمب ششاة ق ب  ش بحاشاطابرنشش%18أغ شفاق شاثاأ شطااشطحسوفي أشعشاط يمشماطوابث اشاةابيأنش بثاشش .أ 
سش بحاشلابخشاطابرن شف دأ اب اشعش عب شارلاب  شص بش%20،شندشط شارلو  قصش اا  بإش بثاشش2000-2007

 اط يمشماطواث اشدش و يش  طضامأنشنششا و  أشاة  يشانشاا م ص؛

  را فصشنشش اا  شارلو  قصشفا شغ ط قبصشاا م بصشا ي بينشاطبسش بو شطا  ب شعشاط بث شدش بوي نشابنش بيشصثاتبيش .ب 
،شاببنش بباشصبببانشط م ببصش ي ببينش ببو ش1994-1990 اببث شاوثسبباش   اببصش اببث اشاطببيما شا ي ببي شفخببحاشاطاببرنش

طا   شعشاط ث ش ث يش ح بصشان ب شفاباشم بنشط شااابثاشصثاتبيشطص بسشابنشاوثسباش   ابصش ابث اشاطبيما  شماطقبثهش
 اا  شاط ي شنشش ماتاشفااشانش اشاط بانشط م ص شم وايشاط ي يشانشاطيأاس  شص بسش اا ب شيبيأنشادسبوفي أشعش

 بببحاش %10 بببسشاط يبببمشماطوابببث اشابببنشاط يبببمشماطوابببث اشص بببسش  ببب شاطاقيبببص شف قنيببب شاأ اببب شا بببياشارلاببب  شص
،شفببا شاوثسبباشاط  تببيشاديوابب  يشص ببسش2010-2000اببنشنمبب ششاة ق بب  ش ببحاشش%18-16نشششاطو بب قن  

  حاشلاخشاطار اشص سشاطر قا؛ش%9-4نششش%15-13اط يمشماطواث اش اا  شانش

سبثا شعيبإشاطببااصشعش-م بنش و ب ش ابثأش  ب طق ش ابث اشاطبيما شاطثا بيش :ارتفاع تكلفة تطوير الدواء الواحد .2
ش 4-3الاحي شانشا يماشش-نطحي شعشاط ث شطمشفب إشعشذطك

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

                                           
 أا  :ش1

-IMAP, Pharmaceuticals & Biotech Industry Global Report2011 , (IMAP healthcare report), P.8,  

http://www.imap.com/imap/media/resources/IMAP_PharmaReport_8_272B8752E0FB3.pdf, (07/11/2013- 17 :51) ; 

-Ajay Dhankhar …et al, Escaping the sword of Damocles :Toward a new future for pharmaceutical R&D, (McKinsey perspectives on drug 

and device R&D 2012), P.4, www.mckinsey.com/.../E1F6F4A98BE7498ABAFF0   , (07/11/2013 – 18 :31) ; 

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Biopharmaceutical research industry profile 2014, Op.cit, P.ii; 

-Jeff Cohen …et al, Strategic alternatives in the pharmaceutical industry, (Kellog school of management), P.4, 

http://www.kellogg.northwestern.edu/biotech/faculty/articles/strategic_alternatives.pdf, (22/09/2014 -21 :39). 
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 الوحدة: مليار دوار أمريكي                                                 (: تطور تكاليف تطوير الدواء                       4-3جدول )
ة  2015 2012 2003 1993 1991 1987 1975 الس

 3,8 1,506 1,031 0,625 0,451 0,226 0,138 التكلفة

 اةايأ:

-European federation of pharmaceutical industries and associations, The pharmaceutical  industry in figures : Key data 2013, (EFPIA, 

Brussels, Belgium, 2013), P.9, http://www.efpia.eu/uploads/Figures_Key_Data_2013.pdf,  (30/09/2014 – 20 :03) 

 نقا ع :
J. Mestre-Ferrandiz …et al, The R&D cost of a new medicine, Office of Health Economics, December 2012 (Hansen,1979; Wiggins, 1987; 

DiMasi et al,1991; OTA, 1993; DiMasi et al, 2003; Mestre-Ferrandiz et al, 2012) ; 

-International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, The pharmaceutical industry and global health: facts and figures 

2014, (IFPMA, Geneva, Switzerland, November 2014), P.8, http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/2014/IFPMA_-

_Facts_And_Figures_2014.pdf,  (15/04/2015 -21:27); 

-The Boston Consulting Group, Life sciences R&D: Changing the innovation equation in India, Delivering affordable innovation through 

global partnerships, (US-India chamber of commerce, 2011), P.13, http://www.bcg.com/documents/file80247.pdf, (15/05/2015- 23:00). 

 

ش226نششش1975ا قبث ش مدأشطاا  بيشعشسبنصشش138الوا إشاطو  اصشاةوثساصشطواث اش ما ش ي يشابنش بثاشش
ش ش*5201ا ق أش مدأشعشسنصش 3,8ماسويا شعشادأ ا اشنششط شطص يإش   غشش1987ا قث ش مدأشعشسنصش

  بببباشش  وببباشاا  بببصشاد و ببب أا شاط ببببا ا صشابببنشطافببباشاةاا بببب ش   ابببص،ش قبببمش نابببب شاطبببباا  شاطابببقيدلقص
ابببنشنمببب شش   ابببصش ابببث اشاطبببيما شص بببسشاد و ببب أا شاط بببا ا صش وبببثثاش ببباشااا   ببب شش%50طافببباشابببنشش2012ن اببب تق  ش

طوناقببببب شاا  بببببصشاط يبببببمش% 23,8 ايببببب ش ناببببب ش بببببثاشش1ص بببببسشاطر قبببببا% 32,1مش%11,6مش%7,7اطفح بببببصش ن ببببباش
 ببببحاشاا  ببببصشاةاا  ببببصششش%7,7 ببببحاشاا  ببببصشاطقاظببببصشاطاببببقيدلقص شعش بببباشط بببب شدشفابببب شسببببثمشل بببب صش% 13,7م
ش 2فاا  ششطناا  شاونثصصشغأشاي ن %3,3م

 اإنفاق على البحث والتطوير  تطورثانيا: 
م ببنشح قبب ش اببثأشارلابب  شص ببسشاط يببمشماطواببث اشص ببسشا ببوثمشابب شاطابب ص اشعشاطاببن صصشمابب اشص ببسشا ببوثمش

شطي شاطباا  شعشاط  م 

                                           
ط يأاسبب  ش ببثاش اببث اشاا م ببصشفاببيشيببيأ ش   اببصش اببث اش ما ش ي ببيشعشسببنصششTufts ما ش ي ببيشأغبب شاد ابب  شص ببسشط بب ش  وبباشص طقببص ش  بباشااابب شش ث ببيش اببي اا شنو اببصشطو  اببصش اببث اش*

 ت ش ببثاشيبب  شاطاببق  شنذش ببامشا قبب أش مدأشطاا  ببي ششماطثايبب شط شينبب  ش ببياشيببش5ا قبب أش مدأشطاا  ببيشاوضببينصشطو بب طق شاطاببب  شمعش اببي اا شط ببامشش ببي  ش ببثاششش2,6 ببثاششش2013
نبب اشاط بب مش و بب طق ش اببث اشاطببيما شاطبب  مشط شافبب شيبب  شاطوابباا  شيببيش  ببث شاضبب  صش  صببصشمط ش  ببمشاااابب شاطيأاسبب  ش ببو ش حسق بب  شاببنشطببالشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاطببسشاببنشاابب يو  شني

شأا  :اط  يظصشمذطكشانشط  ش ا اشااس  أشاط  طقصشاطسش ض    شة  يشانشاة  ثا  ش
- 2.6$ Billion to Develop a Drug? New Estimate Makes Questionable Assumptions, http://www.nytimes.com/2014/11/19/upshot/calculating-

the-real-costs-of-developing-a-new-drug.html?_r=1&abt=0002&abg=1,  (23/04/2015 -19 :35) ; 

-Bernard Munos, The ugly cost of developing new drug : Can we make it prettier ?,  

http://www.forbes.com/sites/bernardmunos/2014/11/20/the-ugly-cost-of-developing-new-drugs-can-we-make-it-prettier/, (23/04/2015 -19 :35). 
يثاشماةنا شةب أ  شاط يمشماطواث اشاطاقيدلقص شم نشط ش  ث شا  ا   شطمشاااا شاط يمشا  ثاقصشييشاطاالشاةش 

1International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, The pharmaceutical industry and global health: facts and figures 

2014, Op.cit, P.9. 
2Ibid.ش  
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ابب شادأ ابب اشاط  ببأشعش  بب طق ش اببث اش:شتطببور إجمببالي اإنفبباق العببالمي علببى البحببث والتطببوير الصببيداني .1
اطيما شاطثا يش  وياشاطباا  شاطاقيدلقصشما  ثا  شما شااطاالشاة نقصش نب اشاط يمشماطوابث اشاطابقيد ش

ش 5-3ش ظ اشا يما وخاق شاق الق  شطااشطويث  شاب أ   شاي ش
 الوحدة: مليار دوار أمريكي                                              اق العالمي على البحث والتطوير  : تطور إجمالي اإنف(5-3)جدول 
ة  2020 2018 2016 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2002 الس

 162 155 148 137 134 136 129 129 108 70 اإنفاق

 المصدر

-Total global pharmaceutical spending on research and development from 2006 to 2020 (in billion U.S. dollars), 

http://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-for-pharmaceuticals/, (24/04/2015- 20 :20) ; 

-International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, The pharmaceutical industry and global health: facts and 

figures 2011, (IFPMA, Geneva, Switzerland, November 2011), P.13, 

  ,http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/2011/2011_The_Pharmaceutical_Industry_and_Global_Health_low_ver2.pdfش

(23/11/2013 -10:24). 

اا  ب ش بثاششش2013ا قب أش مدأشطاا  بيشعشسبنصشش713ارلاب  شاط ب ةيشص بسشاط يبمشاطابقيد ش بثاششش   غ
 م وثيب شط ش اب شنششا بوثم ،2010ا ق أش مدأشطاا  يشعشسبنصشش129م ثاششش2002ا ق أش مدأشطاا  يشسنصشش70

طابببن صصشاطابببقيدلقصش ويوببب ش  ف فبببصش وابببيشيببب  شار اببب تق  ششنششط شا ش2020 ا قببب أش مدأشطاا  بببيش  بببثاشسبببنص 162
اط يمشماطواث اشااص سشاا ألبصش  اقبصشاطابن ص  شعشاط ب مش قبمش  بوفياشعشيب اشاوب اشي بياشطص بسشأيبخشاباا شابنش

اببببانشاببببنشاطاببببن صصشش2,5اببببانشمش4,5ش ببببثاشمطص ببببسششاطاببببأا ط اببببن صصشا ا قببببصشمشادسببببوفي أشعشاط يببببمشماطواببببث اش  طن بببب صش
ش ش1 يا  شاط ي قث اشماطاامق  اط قيق تقصشمصن صصش

نمبب ششلاابب  شش%80م  ببويثذشابب شاببنشاطثد بب  شاةويببينشاااا  قببصشمادحبب  شاامأ شماطق  بب  شص ببسشطافبباشاببنش
اببببنشنمبببب ششا ق   بببب ش% 11مش%17مش%21اط يببببمشماطواببببث اشاط  ةقببببص ش قببببمشيببببيأ شاسببببوفي أا شابببب شما ببببينشان بببب ش

ش ش20142اطاقيدلقصشص سشاطر قاشعشسنصش
عشلاببخشارطبب أ،شم ببنش و بب شش:تطببور اإنفبباق علببى البحببث والتطببوير أكبببر عشببر شببركات صببيدانية عالميببة .2

 قببمشاأ ابب شش  اببثأش عبب شماف فببصشارلابب  شص ببسشاط يببمشاطاببقيد شص ببسشا ببوثمشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببام
  6-3شا يمااي ش ثا شش ع شارلا  شص سشاط يمشماطواث اشاااشصباشةاا  

ش
ش
ش

                                           
1International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, The pharmaceutical industry and global health: facts and figures 

2014, Op.cit, P.12. 
2Ibid, P.13.  
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 الوحدة: مليار دوار أمريكي                    ور اإنفاق على البحث والتطوير أكبر عشر شركات صيدانية عالمية         تط: (6-3) جدول
ة  2015 2013 2012 2007 2004 2001 الس

 60,637 60,4154 60,9822 56 171, 45 26,2 اإنفاق

 Pharm exec Top 50, 2002, 2005, 2008, 2013 2014, 2016, http://www.pharmexec.com/,  (16/10/2014 – 14 :04) : المصدر

ايببب ش  بببب شار اببب تق  شاة امابببصشعشا بببيماشصبببنشا ببب مصشاط بببباشةببباا  شاط بببامشابببنش قبببمشا ق ببب  ش
شاا م صشاةثصثفصشط ق شعشاط  مشاةو انشعشم اشاط يمشماطواث ا ش قم:

ا قب أش مدأشطاا  بيشعشسبنصشش60,637اأ ا شارلا  شص سشاط يمشماطواث اشانشطالشي  شاطباا  شنشش ثاشش .أ 
 ؛شش2015

اأ ا بببإشاف فبببصشاط يبببمشماطوابببث اشط بببباا  شاط ببببانشل ببب صشنششميبببثاشا ق   ببب شابببنشاا م بببصشاةثصبببثفصشط قببب شاببببنش .ب 
ميببببببيش. 2015 عشسببببببنص 18,40 ش اا  ببببببإشنشش 2013سببببببنصشش%21نشش ببببببثاششش2001سببببببنصشش15,23%

ط  يبببمشماطوابببث اششRocheم Pfizerم Novartis ميبببي 2015  اابببإشاطبببباا  شاطفح بببصشاامششعشسبببنص
ش%20,34مش%20,34 ااإشل اشش2013 شمي    شعشسنصش21,82مش17,81مش19,93ل اش

ابببنشنمببب ششا ق ببب  شش%15,4م% 18,8م% 15,17ش،شاا  ببب 2013ابببنشنمببب ششا ق ببب  شسبببنصشش%21,18م
 ص سشاطر قا؛شش2001سنصش

اببنشنمبب ششارلابب  شاط بب ةيشش%50نششش45   ببغشميببثاشنلابب  شاطببباا  شاط بببانشص ببسشاط يببمشماطواببث اش ببثاشش .ج 
شص سشاط يمشماطواث ا 

 أزمة إنتاجية البحث والتطويرعوامل نشوء  :الفرع الثاني
ابنشاط ثاابب شاطببسش  اانببإشابب ش  ضبب  شاطبب  مشمط  شنشش با  اش اا بب شنلو  قببصشاط يببمشماطواببث اش ظ ببثأشميثصببصش

اطوببح أشاط بب ىشص ببسشا بب أشاط يببمشماطواببث ا شفيببنش  ببصشجيببإش  أ ابب اشا ببوثمش  اقببيشااا  بب شمري ببيشفببرا شنع ثيبب  ش
شمانش  صشط امشفا  شس مإشعشاأ ا اشا يد شاطاب  

 تراجع إنتاجية البحث والتطوير عواملأوا: 
 م نش انقا  شنش:

إشارة أنشفبا ش اا ب شا ي  بصشط  ي بيشابنشاا م بصشاطااتعبصش  ب اشعشفابيا ش:شاي شس اتغيرات محيط اأعمال .1
اطببباا  شاطاببقيدلقصشةببيا ق شي ت ببصشا لبببإش  وبباشاببثأ اشرث  قبب شي ابب شةبببب أ  شاط يببمشماطواببث ا شم بببأشااأيببب هش

دشط شذطبكشاب  ش بو ش بب  شاونب ي  شنذش ثاش اثأشلاا  شاط يمشماطواث اشطلب شص بسشاطباغ شابنشمبثش عي ب شن
سببببنصش% 7,9نششش2007سببببنصشش%10,8 اا بببب شا ببببياشاطنيببببثشاط ببببنثيشطناابببب  شاط يببببمشماطواببببث اشاط  ةقببببصشاببببنش
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 شمعشلابخشارطب أشفاببيش20201سبنصش% 2,3،شايب ش وثيب شطدش وعب مثشل بب صش2013سبنصشش%2,1 شنششش2008
عشابب شاببنشاطثد بب  شاةويببينشاااا  قببصشمطمأ بب ش ببحاش اا بب شاوثسبباشا ببياشمببثشارلابب  شص ببسشاط يببمشماطواببث اش

عشابب شان يبب شص ببسش% 6,4م% 9,6ص ببسشاطر قبباش  ببيشط شسببع شش%3,2م% 2,8نششش2013-2009اطاببرنش
 شانش  لاشآ اشفايشجيإشاث ب  شسباثاش باا ا شاد برااشعشاوب اش20032-1999اطر قاش حاشاطارنش

يش اافبب شابب شاعبب  شا  ثابب  شنشش صبب شيبب  شاط ببث ش بب شةبب  شاببغا شاط بب هش نيببثشسببث شاةنوعبب  شا نق ببصششاطبب 
  ا بببيشصببباااصشاوا  ببب  شاط ببب ا  شاطا لثلقبببصشةبببن شص بببسشطلبببباصشاط يبببمشماطوابببث اشط بببباا  شاطابببقيدلقص اي شط ش

اةثافاصشما طكش  كشاةو  اصش  طقاظصشاطاقيدلقصشماااي صشا ث نشماطوانق ش   بخشا ب أشطوعنباشاةخب طاشاة بي نش
،شميبببثششاببب شفبببا شابببامأنش ناقببب شن ببباا ا شطاببباشابببينشا ببب أشأابببنشاطبببسشربببإشاح ظو ببب شص بببسشط م بببصشسببب  اصط

  ش3اط يمشماطواث ا

  وباشاط فبأشابنشاةخواباشط شاا م بصشاط ب  صشيبيشصشا و  أيبب ،شااتجبا نحبو عباج اأمبراك اأكثبر تعقيبدا:  .2
ة ابينشا ي فصشطص  ش نااش ثاشس  شصحجشاااباا شاط طكشفا شاطراق شاط يفيشعشص مشاطان صصشاطاقيدلقصش

ماة انصشما اأنشاف :شاد وحد شاط ا قصشمطااا شاط اط  شماط ي يشانشاااباا شاطنب  أن شميبيشطاباا ش ابا ش
ط ق و بببب شا  صببببصشذا شاط قثطث قبببب شاة اببببينشاة  ببببيشاببببنشاطو اقببببيشص ببببسشا بببب أشاط يببببمشماطواببببث ا،شذطببببكشط شآطق  بببب ش

ا بب ش  ببيش ببب  شا ببيشمص ببسشاطبباغ شاببنشاطاببا شا ي ببينشاطببسشمني بب ش اببيهشاط  بب شندشط ش  اقببيا شااس سببقصشمش 
ا ثالبباشغببأشاة امفببصشص ببسشاايبب شعشاةببيمشاطااببأشصبب  نشابب ش اببث شنششاطاببب  شايبب شط شاببامأنش ناقبب شا و بب أا ش

ابباش وا بباشطاببثادشا فاببصش ببثاشاااببنشماطا  طقببصشاببنش ببحاشاببامأنشم ببث ش بب د شط قببصشا اببينشم عبب شعبب أبشط
  4طاخ شماينشططثاشانشط  شن    شاطا  طقصشماةح ظصشاطييقاصش   أشاط حجشيقيشاطواث ا

ن ش ابثأشاط قث  نثطث قب شانيبإشاة  بيشابنشاطو اقبيشة ب أشاط يبمشماطوابث اشذطبكشطلب ش ابا شابامأنشتغير العلم: ش .3
ميوبب شططببثاشم يببصشطافببا شايبب شسبب ي ش  ببثأشش  يقبب شاطا بب ش ببثاشااسببخشاطثأا قببصشما    قببصشطأابباا ش بب ش وث ببا

                                           
1Global growth in total pharmaceutical R&D spending from 2007 to 2020, http://www.statista.com/statistics/309467/global-r-and-d-

expenditure-growth-for-pharmaceuticals/, (24/04/2015- 11 :17). 
2Annual growth of pharmaceutical R&D spending in Europe and the U.S. between 1999 and 2013,  

 http://www.statista.com/statistics/315959/annual-growth-rate-of-pharmaceutical-research-and-development-expenditure/, (24/04/2015- 11 :17). 
ي اإشةااصشش2004عشسنصششMerckياش ما شش  Vioxx ا ويب اشنصب  صشاةوبيام نش ب شةبينششاط يشا  ش ثص شط حجشاطو  بشاةا ص شانشاط ث ؛ش  يشن اا ش أاسب  شابباإشصبنش

 ة ااشج ا  شماب ا شعشاطا ا شمييشطاي شن اأنشاطيما شماطغ ا شاااا  قصشصيصشذطك ش18 اث ش
3Marcus Hartmann and Ali Hassan, Application of real options analysis for pharmaceutical R&D project valuation :Empirical results from 

a survey, (Elsevier, Research policy, 2006), P.344, http://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/realoptions-pharma.pdf, (15/03/2010 – 17 :54). 
4The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Biopharmaceutical research industry profile 2014, Op.cit, P.50; 



اعة الصيدانية العالمية ............................................الفصل الثالث........................................ افسية الص اء ت  تفعيل دور البحث والتطوير في ب

 

- 144 - 

 

عش  اقببيشاط يببمشاطاببقيد شالبب شفببا شص ببسشااببثأيشاا م ببصشط ش ا اببثاشم ن بباثاش بباشصي قببصشاطابباشاطبخاببي
اط يببمشصببنشاطببيما شا ي ببيشم اببث اشاطوبببخق شاةن سبباشاطبب يشم ببنشط ش  بب صيشص ببسشحي ببيشابب شنذاشابب  شاةببا مش

ش شش1  يشانشاطا  شماطيأاسصشطب  شاسوع  صشا شاا مشط  حج  وعقاشطفض شط يما  شف اااش وا اشاة
 على مسار البحث والتطويرعوامل اأزمة أثر  ثانيا:

م نشاسونو جشط اش غأا شاقاشااصي اشما وعيا شاط   شماطراق شص سشااااا شذا شاطا ق صشا  صصشص بسشش
  ل اشطس ساشط  يمشماطواث اشجي ش  أ ا اش   طقا شاي شصا شطصح شما   اشفبرنش ناقب  شاطاث  بصشطصبحش بثاششسبنصش

  شم ويف شي ا شا  ل   شع:ة ااشم لقصشصبانشش

 ببا  اشاأ ابب اش  بب طق شاط يببمشماطواببث اشطس سبب شيا  ببصشاد و بب أا ش: درجببة تعقيببد اارتبببارات السببريرية ارتفبباع .1
اط ا ا ص شمييشطة أ شاط ي يشانشاطيأاس  شنششط ش ثالاشنو اصشانشااا  شاد و  أا شاط با ا صشيبيشطصب يإش

   7-3 طافاش  اقياشاي ش بأشا يما
 2011-2008و 2003-2000بارات السريرية مابين : تطور درجة تعقيد اارت(7-3)جدول 

 نسبة التغير 2011-2008 2003-2000 الفترة                                  المعيار                         

ش%57ش166,6 105,9 مجموع اإجراءات للبروتوكول الواحد تم )العدد الوسيط(

 %64ش47,5 28,9 عبء إجمالي مواقع البحث 

 %58ش46ش31 إجمالي معايير اأهلية

 %25ش175ش140 مدة العاج باارتبارات السريرية )المدة الوسيطة باأيام(

ش%227ش171ش55 عدد صفحات تقرير الحالة حسب كل بروتوكول )العدد الوسيط(

ش:ماحظات
ش.اطام ثاثاشيثشنااش وضينش ايق شاد و  أشاط ا اي-شششششاطيه،ش اقق شصي شاطا اشمغأي ؛،شاط ي شص سشx ض شار اا ا شميثصصشانشااصي اشاف :شاطواث اشماطواث اش  اة صش-

   المصدر:

-The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Biopharmaceutical research industry profile 2014, (Phrma, Washington, The 

USA, April 2014), P.51, http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/2014_PhRMA_PROFILE.pdf, (22/04/2015 – 21:34) 

 لاحشصن:

-K.A. Getz, R.A. Campo and K.I. Kaitin, Variability in Protocol Design Complexity by Phase and Therapeutic Area, (Drug Information 

Journal  2011 ;45(4 :)413–420 ; updated data provided through correspondence with Tufts Center for the Study of Drug Development). 

ش

                                           
اشن اأنشاطيما شماطغ ا شاااا  قصش  الشاطاباشاطبخابيش  Personalized medecine ص بسشطلب شابن شاةبا مشاةن سباشاطبيما شاةن سباش   اصبصشاطابيقيصشمعشاطثيبإشاةن سبا ش  بيسششش

لمزيبد مبن م اضبقح شما اب ت شاطاا  بصشط ياابسشطبثاشفبرنشاط بحج شش شا ماشي اشاطب  شا ي يشانشاطااشط ش  قب شاط بحجشاب شا وق  ب  Precision medicineا طكش ااشاطييصش
ششالمعلومات حول نشأة وتعريف ومسار الطب الشخصي راجع:

-FDA, Paving the Way for Personalized Medicine :  FDA’s Role in a New Era of Medical Product Development, (U.S. Department of 

health and human services,  U.S. food and drug administration, October 2013), 

 http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/PersonalizedMedicine/UCM372421.pdf, (24/04/2015 – 12 :00). 
1The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Biopharmaceutical research industry profile 2014, Op.cit,  P.51.ش 
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حب ماشاطبباا  شاة ويبينشص بسشاط يبمشط ش  بوعقاشةوا  بب  شاط ثااب شاط ب  اص،شميبيشال  بخشذطبكشعشاأ ابب اش
-2000اا ألبصش ب طارنشش2011-2008 بحاشش%57اوثساشار اا ا شاطثا اش ناقب ي شابينشاب ش ام ثابثاش ن ب صش

ش%64 نب  شاد و ب أا شاط با ا صش بثاشش  را فصشنشش  ا يشصا شاثاي شاط يمشماأ ا اشاةبينشاةوثسباصشط  بحجشطش2003
ص ببببسشاطر قبببباش بببباشاطار بببباشاط بببب  اوا شمعشلاببببخشاط ببببق  شف ا ةبببب شا لببببإشصي قببببصش  ببببعق شم ث قبببب شاةااببببسش% 25م

اةواببثصاشحببي  شا ببوياا،ش وا بباش ببث يشا بب أشمحببايشاطييببص شغببأشط بب شطصبب يإشطافبباشصبب ث صش  ببويصيشاببامأنش ببثفاش
 شميببثشابب شسبب ي شعش اا بب شا ببياشاطويبب  ش14شا ببيماشاط بب     بباشش%58 ن بب صشا بب  أشطي قببصشطابباش قببمشثا  ش

اا ألبصش  بنصشش2005سبنصشش%21اواثصاش ي شلوقعصشصاااصشي  شاة   أ،ش قمش بأش أاسصشط امشطلب ش اا ب ش ن ب صش
ا  شا ياشاسبويااأشاةوابثصا19991 شنشش   بصش شمااافاشانشذطكشفا شاا  ثشماف فصشن اا ا  ش   اشا طكشعشا

 ش ب ش ابا شص بسشةبااصشاط يبمشابامأنش ث قب شطاباش19992اا ألبصش  بنصشش2005سبنصشش%30اد و  أا شييأش ن  صش
صببي ش  ببنشاببنشاةواببثصاشم  طوبب ششحيبب ش  بب طق شطاببا شابب شيبب  شاةوا  بب  شاط  طقببصش   ببخشا   ببصشنششمبب شاة  ببيشاببنش
اة  ثا  شما اشنصبيا ش اب أ اشطافباش اابقحشم يبصش قبمشاأ اب شاوثسباشصبي شصباي  شاطواا باشصبنشاب ش ام ثابثاش ن ب صش

ش  2003-2000اا ألصش ارنشش2011-2008ش حاش227%
جبا  .2 م بنشاطنظباشنشش اا ب شنلو  قببصشاط يبمشماطوابث اشابنشثام بصشطصيب  شنذشط ش اا ب شصببي ش: تراجبع معبدات ال

نمب ش بياشش-ص سشاطاغ شانشاأ ا اش عب شااابثااشاةخاابصشطواث ايب -اا م صشا ي ينشاةاام صشف  ق شعشاط ث ش
  أشاط يمشماطواث اشماط يش ن  خشعشا ثالاشاطو طقص:ص سش اا  شا يد شع لشا 

جبببا  المرحلبببي والكلبببي:  1.2 طةببب أ شاط ي بببيشابببنشاطيأاسببب  شنشش اا ببب شا بببيد شعببب لش ابببث اشاا م بببصشمعبببدل ال
ا ي ينشسثا شص سشا وثمشنا  لقصشادلواب اشابنشاا  بصشنششط بامشطمش ب طنظاشنششنا  لقبصشاسبويااأش ابث اشاطبيما ش

اةا  صشاامششطح و  أا شاط ا ا صششنششغ  صشا اثاشص سشاةثافاصشمييشاطبسش  باشصبنشا بياشاطنعب لشاةاة شانش
  شش8-3شمااط  يشطواث اش ما شا ا،شالظاشا ي

ش
ش
ش
ش
ش
ش

                                           
1The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, pharmaceutical  industry  profile 2010, (Phrma, Washington, The USA, April 

2010), P.28, http://www.phrma-jp.org/archives/pdf/profile/Profile_2010_FINAL.pdf, (24/04/2014 -11:25). 
2Ibid. 
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 الوحدة: نسبة مئوية                                                              : معدات نجا  تطوير الدواء                      (8-3)جدول 
 2002-1989 2012-2003 الفترة                   المرحلة         

 80,7 64,8 من المرحلة اأولى إلى المرحلة الثانية

 57,7 32,7 من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

 56,7 60,0 من المرحلة الثالثة إلى طلب الموافقة

 غ ر محدد 84,2 طلب الموافقة إلى الموافقة من

 26,0 10,7 من المرحلة اأولى إلى الموافقة

 :المصدر

-Michael Hay, Clinical development success rates for investigational drugs: Pharma CI 2012, (BioMedTracker, 2012), P.11, 

http://www.pharmaciconference.com/files/Clinical_Development_Success_Rates_for_Investigational_Drugs.pdf(23/04/2015- 21:19). 

 

طمابببيإش أاسبببصشصش ناقببب ي شص بببسشصبببي شا بببأشابببنشاطبببباا  شاطابببقيدلقصشص بببسشاة بببوثمشاط ببب ةيش بببحاشاطابببرنش
اطواببث اشعشاةا  ببصشاامششم ببنشط شحابب شص ببسشاةثافاببصشاببنشطببالشفابباشاببنشاا م ببصشيقببيش% 10,7ط شش2003-2012

  بباشابب ش ثصبب إشنطقبب ش أاسببصشط ببامش ببحاشش%26 ن اأنشاطببيما شماطغبب ا شاااا  قببص شعش بباشط بب شا لببإشرفبب ش ببثاش
ش شميثشا ش   خش اا  شا بيد شاطنعب لشاط  قبصشطوابث اش ما ش ي بي شايب ش ببأشلوب تجشاطيأاسبوا2002-1989اطارنش

شنشش اا  شنا  لقصشادلوا اشانشاا  صشنششط امش حاشلاخشاطار ا ش
جا  حسب طبيعة الجزيءششش2.2 :ش  واشصي قصش اث اش  ي ش ي يشطافاشصااصشط اب شابنش  بكشا    ب  شمعدل ال

 اطسشفض شط ي ق  شنص  نش اث اشطيش  كشفض شط ي ق  شعي ي ش

 الوحدة: نسبة مئوية                                                    2012-2003: معدات نجا  تطوير حسب نوع الجزيء (9-3)جدول 
شالجزيئات المتجددةشالجزيئات الجديدة نوع الجزيء                                                  المرحلة                

 21 7 إلى الموافقةمن المرحلة اأولى 

 32 11 من المرحلة الثانية إلى الموافقة

 66 41 من المرحلة الثالثة إلى الموافقة

 88 78 من طلب الموافقة  إلى الموافقة

 المصدر:
Michael Hay, Clinical development success rates for investigational drugs: Pharma CI 2012, (BioMedTracker, 2012), P.14, 

http://www.pharmaciconference.com/files/Clinical_Development_Success_Rates_for_Investigational_Drugs.pdf(23/04/2015- 21:19). 

 ثابب شا ببيماش ببح شا    بب  شاطببسشمش  بب  شهبب شم ببث شاببنشي بب شماطببسش ببي  شااا بب شاطواببث اشيببيشاايبب ش ظبب شش
 م  ببالشNon new molecular entitiesا    بب  شابب شاطوعي ببيشماطببسش  بيسششط يابثاشص ببسشاةثافاببصشاا ألببصش و ببك

ي  شاا أنشص سشط  ش      ش وضينشاسوا     ش ي ينشطمش      شذا ش غأا شص سشا بوثمشا اصب  شطمشاطبب  ش
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-2003حاشاطابرنش شم بأشااأيب هشنششطلب ش بطمشاطاثنشطمشاطراق صشمعش  د شط امشط م صشيثا شلبقاصش ي ينشمغأي 

 اببيأشل بب صشاطنعبب لشاط  قبببصشاة بباشصن بب ش   ويببب اشادلوابب اشاببنشاةا  بببصشاامششطح و بب أا شاط ببا ا صشنششاةثافابببصشش2012
  طن  صشط ع     شاةوعي ن شاي ش وابيشص بسشط شا ويب د شادلواب اش% 21  طن  صشنششا      شا ي ينشم% 7 ثاشش

ش شنششاةثافاصشييشطي شعش  طصش اث اشا      شا ي ين انشا شاا  صشانش اقصشاةاا 
جبببا  حسبببب المبببرك:    3.2 اببب  شا يببب شش وعببب شا بببيد شعببب لشاد و ببب أا شاط بببا ا صشنشاربببتاع معبببدات ال اد

شش ش10-3ميثشا ش ثا شا يماشثا  ش أ صش اثأنشم  اقيشاةا شاط يش اثهشاطبااصش واث اشصح   ش
جا  حسب المرك (10-3)جدول   الوحدة: نسبة مئوية                                                         2012-2003: معدل ال

 نجا  المرحلة الثالثة نجا  المرحلة الثانية من المرحلة اأولى إلى الموافقة المرحلة

شكل اأدوية محل التطوير محل التطويركل اأدوية  الجزيئات الجديدة كل اأدوية  محل التطوير نوع المرك

 67 44 17 17 اأمراك المعدية

 70 37 8 13 أمراك الغدد

اعية  66 34 5 13 اأمراك الم

فسية  66 27 6 11 اأمراك الت

 58 31 5 9 اأمراك العصبية

 54 29 7 8 القلب واأوعية الدموية

 45 29 6 7 أمراك السرطان

فسية  59 23 4 7شاأمراك ال

 المصدر:
Michael Hay, Clinical development success rates for investigational drugs: Pharma CI 2012, (BioMedTracker, 2012), PP.15-16, 

http://www.pharmaciconference.com/files/Clinical_Development_Success_Rates_for_Investigational_Drugs.pdf(23/04/2015- 21:19). 

 ظ اشا يماشط ش اث اشصح   ش  صصشطااا شاط باط  ش  وباشابنشطافباشاطوابث اا شصاابصشط ابب ش قبمشط ش
  طن  صش يقب شاا م بصشاب شاطوابث اشماةوضبينصشط ع   ب  شا ي بينشما    ب  شاةوعبي نشش%7ا وي اشاةثافاصشييأش ثاشش

 شاي شط شفاصصشع لشاةا  صشاطف طفصشانشاد و  أا شاط ا ا صشهب اشاطابن شابنشاط بحجش  وباش2012-2003 حاشاطارنش
ط  ح ببب  شطاببباا شش%70ط ح ببب  شاااببباا شاة ي بببصشاببب شاطوابببث اشمش%67اا  ببب شش%45اا  شنذشسبببع إشل ببب صش

و بببكشاةو  ابببصش ببب اااا شاطغبببي شاببب شاطوابببث ا شم  طن ببب صشة بببيد شعببب لش ابببث اشا    ببب  شا ي بببينش بببحاشلابببخشاطابببرنشف
شاطنا قصشمااااا شاط ا قصشماةن صقصشسع إشط  شاة وث    ش

                                           
ش505صالشاطا  شش(b-2)ق لب  شا    قبصشابنشي تيبصشاطشانشاطا لث شاطابيأاششطأغ  بصشماا م بصشمابثا شاطوعيقب ش  طثد ب  شاةويبينشاااا  قبصشي تيبصشاةنوعب  شاب شاطوابث اشاطبسشم بنشاسبوفن  ي ش 

 505b2.aspx,-is-,  http://www.camargopharma.com/what? What is 505 (b) 2:ش. لمزيد من ااطاع راجعا ي ين
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 ببببب  شصبببب هشفببببا شاأ ابببب اش  بببب طق ش اببببث اشاطببببيما شاطثا ببببيشمشطببببثاشاببببينشاة بببب أشمابببب طكشاأ ابببب اش أ ببببصش  اقببببيش
نشعشاط يببمشاد و بب أا شاط ببا ا صشم اا بب شا ببيد شع    ،ا  بب ش ثالبباش   ببخش اا بب شاأ ابب اش عبب شاطاقيببصشاة ببوفياش

اب  شصبي شاط ق لب  شا    قبصشا ي بينشاةابر ش ضب  ش عب شا ق ب  شاا م بصشاة و بانش بيد شص بسش ماطواث ا شاي شط شا
ا  شاطاقيصشاةنوعصشعش ب ش  ا بيشاطاقيبصشاة بوفيانش ظ باشاطرا ب ش  اا  شاطاقيصشاةنوعصشطنب اشاط يمشماطواث ا شما شا

  شش1 ااط  هشعشنلو  قصشاط يمشماطواثش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
شأا  :شش1

The Boston Consulting Group, Life sciences R&D: Changing the innovation equation in India, Delivering affordable innovation through 

global partnerships, (US-India chamber of commerce, 2011), PP.11-13, http://www.bcg.com/documents/file80247.pdf, (15/05/2015- 23:00). 
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 نحو تفعيل دور البحث والتطوير    :ردود الفعل اإستراتيجيةالمبحث الثاني: 
ايبب شسبب  شاطبب اا،ش  ببيشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشصببن صصش ببمشم اببث اش  اسبب أشفاببيأنشاطببباا  شص ببسشااوببب لش

ابب ش اقببصشاةن ف ببا شغببأشط شطمقببصشط م ببصش ي ببينشم ببنشط ش اا  بب شعشاط ببث ،شر ن بب شاببنشا ببوحاشاثيبب شاويقبب شاا ألببصش
اط يببمشماطواببث اشا  ابب شاببي شطون ف ببقصشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشطصبب يإشطاببااشل بب ق شعش بب شاث ببصشنصبب  نش ببب ق شاببقاش
اطان صصشاطبسشجيبإش ظ بثأشميثصبصشابنشا قب أا شارسبرا قعقصشفو ب شفقيب ش قن ب شابنش قبمشاةقب نشماطناب  شاطون ف بي ش

ا قعقصش ويبببي شاالببباصشااافببباشطمقبببصشاطببسشم بببنشابببنش حهبب شحي بببيشط ق بببصشاةقبب نشاطبببسش  ببب سشم  طوبب ششفضبببينشابب شنسبببرش
اطبببببااصشنششحاقا بببب  شعشاطثيببببإشذا بببب ،شفيببببيشمن شصش  ببببيشارسببببرا قعق  شاةا  بببب نشص ببببسشاط يببببمشفببببا شاببببن جشاط يببببمش

اببينشااببق شعشابب شيبب  شاط ن صبباش ببنشاطوماةي أسبب  شارسببرا قعقصشاةو  اببصش بب شصش غقأيبب شاسببوع  صشطوغببأا شاكببقا شم
شاةا  اشاطو طقا:

 المطلب اأول: إستراتيجيات الشركات الصيدانية 
شالمطلب الثاني: تكييف الممارسات اإستراتيجية للبحث والتطوير

 المطلب اأول: إستراتيجيات الشركات الصيدانية
  شاةا  ببب نشطس سببب شص بببسشادسبببوفي أش نسبببرا قعقصشاطويببب  بببإشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشط بببنثا شصي بببينش  ويبببيشص بببسش

اط فق شعشاط يمشماطواث اشاةيصثهشد اب ش  طنبب اشاطو بث ايشط بباا  شاطابقيدلقص شايب شجيبإشاطابيأنشاط  طقبصشص بسش
اش وياقب شصثاتبيشاا ا بص شغبأشط شابغثط  شاكبقش،اد و  أشاةيصثهش ي  صش اا ا شاد رااشمفاصصشما شطس  أشاا ا بص

  ب  إشعش اا ب شاامقبصشاديواب   صشش،اطسش   خش  ثأشصي شانشاط ثاا شاةاقينشةخو  شطلباصشاطباا  شاطاقيدلقص
مذطكش ا  اشاي شسب  شاطب ااش را ب شنلو  قبصشاط يبمشماطوابث ا شطب طكشش اة املش نيثذجشاا م صشاطااتعصش،ه اشاطنيثذج

  طبب  شاطب يشم ن ب شابنشعب مثشطثابصشاد و ب أ شش،اق يب شارسبرا قعي  مطإشاطباا  شاطاقيدلقصشاط امشط ش  ق ش اش
 ظ بباشذطببكشاببنش ببحاش  ببثأش ببيات شنسببرا قعقصشاو ببي نش  ويببيش اببنقا  شص ببسشصببينشا بب  أش قببمشاببينشابب ش اببنق ش
م ببنشاطو ببالشص ببسش أ ببصشطمقببصشاط يببمشماطواببث ا شم ببيلشاطببباا  شاطاببقيدلقصشنشش  ببيشنسببرا قعق  ش  ببث شل  يببصش

ما طكش  ظق شاط يمشماطواث اشما ابثاشش، ن  شان:شا اثاشص سشاطيص شاةوس   شما اثاشص سشرث ح شنا فقصر
ميببيشا  ببب شش   رابب فصشنششفابببقمشاطو بب طق شاط يبببمشاطببسش  غببإشااا   ببب شاا ببأن،ص ببسشاا م ببصشيقبببيشاطواببث اشم بباااجش

  سشاة ا  شاطون ف قص ششش ثالاش اث شنششأف شاطاق شاط ثيقصشةنوع   شماك فظصشص
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 : إستراتيجيات طويلة المدىالفرع اأول
 :1 ويق ش راق شص اشص سشاط يمشماطواث اشمييش نا  شنش

موذج المتكاملأوا:   ال
 يببب شاطنيبببثذجش ببباشادسبببوفي أشعشا و ببب أشاا م بببصشا ي بببينشمادسبببوفي أشعش ابببي ش بببيا  شاطاص  بببصشاطابببيقصشش

ماا  ببب نشاطا قبببص شطببب طكشفبببباا  شاط بببحجشاةو  اببب شمش  ببب شمبببا شةببباا  شط م بببصش ببب شن ببب شحببب ماشط ش  بببا ش  ابببصشابببنش
 شي اببص شف  رابب فصشنششنلوبب جشاا م ببصش نببو جشاط ح بب  ش واببي ش  ببثاشصببيقصشنابب فقصشط   تن بب شسبب ق شنششحاقبب شاببيا ق

بثشاااب هشم بنشابنشحاقب شف  طقبصشمع  ب شصب طقاشط  بحجشاةينبثلشنششاةاابسشابنش بحاش اطباا  شاطاقيدلقصشاليا   ش
اببببفح:شاصويبببب  ش بببباااجشمي تقببببص،ش ناقبببب شا و بببب أا ش ن و ببببص،شاطوا قبببباشصببببنش  ببببيشماطايبببب ت شا قث ببببص،شط  بببب نش ثصببببق شاطببببيما ش

شخق شاطافق شمغأي  ماطوب
 إستراتيجية اأدوية المبتكرةثانيا: 

  يبب شاطببباا  شاطاببقيدلقصشاببنش حهبب شص ببسشاسببو يالشانبب ط شصح قببصشمش ببو ش   قببصشا وق  بب  شاةااببسشفق بب ش
  ببي ش ويقبب شيبب  شارسببرا قعقصش راق يبب شاط بب ششص ببسشاط يببمشماطواببث اشغببأشط شاببن جشيبب اشاطنببب اشخو بب ش ثابب ش  ببيش ببثهش

ا  اشاةبببن جشا ي بببيشط  يبببمشماطوابببث اش  طوابببيهشم اببب  شا ببب أ شطافببباش  اقبببياشم وا ببباشاة  بببيشابببنشاطييبببصشماطوخاببب  شم ببب
اة بببوياشعشاط  ببب شماطو نثطث قببب شاةوييبببثأشاطقبببثهش بببثاشاط قث  نثطث قببب شمعشاة بببوا  ش بببثاشا قنثاقببب شماطاببباشاطبخابببيش
 شم  نثطث ق شاطن لث شميثشا ش   شنسرا قعقصشاا م صشاة و انشنسرا قعقصشاوعي نشح ماشاطباا  شاطابقيدلقصشط ش  قا ب

شم  ياشط ما  شطحسوا  نشانش اثأش  نثطث ق  شاطاا ش
ببببثش اببببث اش اببببثاشانوعبببب  شصح قببببصش   بببب سشاطببببباا  شاطاببببقيدلقصشمةبببباا  شاط قث  نثطث قبببب شنششادلوابببب اش
  بببو يلشا  ةبببانشةبببااصشطفببباا ش  قن ببب ش و ببب شأاببب ت شمأا قبببصشابببي ن شم وثيببب شط شعبببيشاطبببباا  شاطابببقيدلقصش بببحاش

انشايا ق   شصبنشطا ب ش قب شانوعب  شاطاباشاطبخابي شم  ب ي شاطوابيهشاطب يشط باث شاط  يب  شش%75اط اي نشاةا  اش
عشم اشص  شا قنثاق شعش     شييأنشاطباا  شص سشن اأنشااااا شانش حاشان شنا  لقصشن ضب اشاةاابسششد و ب أا ش

اطن ةببب صشاطبببسش نبببيأجشابببينشابببا شا بببامل شايببب ش  ببب صيشاطو نثطث قببب  شش750 بخقاببب  شمي تقبببصشم ن و بببصشاافببباشابببنش
  نثطث ق شاطن لثشص ش   شفا ش ي ينشط باا  شاطاقيدلقصشانش حاشان شاا أ بصشنو ابصشطيأاسبصشاالظيبصشاط قثطث قبصش

                                           
شأا  :ش1

-JSB Intelligence, Strategic analysis of the pharma market, Future revenue models and key players : Emerging business models in the 

pharmaceutical industries, (THE United Kingdom, 2005), PP.20-27, http://www.fgcasal.org/politicafarmaceutica/docs/jsb_intelligence.pdf,  

(28/12/2014 -18:05); 

-Accenture, The era of outcomes: emerging pharmaceutical business models for high performance, (Accenture, 2009), PP.8-9, 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_LifeSciences_Emerging_Business_Models.pdf, (28/12/2014 –21:54)  
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اة اينشميق أشآ  أشاااباا شماب اش ثيب شاطنوب تجشميبثشاب ش ابث شنشش غقبأشلاب  شاط يبمشماطوابث اشمح باشا ب أشاطوابنق ش
بببثشادسبببوفي أشعشماببب ش ابببثاشم  طوببب ششأفببب شيقيبببصشاة نوعببب  شاة و بببانشاطبببسش   بببخشرقببب اش  بببب شصبببنشادعببب  شطافببباش

شانوع  ش اا شص سش  ي  شااااا شطافاشانشاث  ش اا شص سشطصااا   ش
مأغبب شا فبب  شاطببسشرني بب ش اببثأا شاط  بب شماطو نثطث قبب شعشمبب اشاطاببيص،شندشط ش أ ببصش  اقببيي شاط  طقببصشدش وببق ش

يبيأا شارلوب جشاة بونينشنطق ب شص بسشاة بوثمشاط ب ةي شطب طكشفبا شاطبباا  شاطبسش و باشنسبرا قعقصشاا م بصشنا  لقصش  يق ش
اة و انشماطبسش  يب شص بسش ث قب شاط قث  نثطث قب شما قنثاقب شم  نثطث قب شاطنب لث،شف بيشعشاطثايب ش  ويبيشص بسشف بانشاطراقب ش

مببب د شصح قبببصشذا شا وق  ببب  شص طقبببصشميبببثشاببب ش ببباأشص بببسش ابببث اشانوعببب  ش ي بببينش  يقببب  شابببيم نشصببب  نشمابببينش
طسبب  أي شميببثاااشأ  بب شاط  طقببص شم  طوبب ششفببا شاسببو يالشطابباا شمميثصبب  شطفبباا شاببي نشاةببيصثهش  طاببيأنشص ببسشا و بب أش
انوع  شاويق نشذا شا وث   شطص سشانشاطا  طقبصشاطبسشر بنشابنش   قبصشا وق  ب  شاةاابسشطنوب تجشسبا  صشماضبيثلصشيبثش

ش نشانش     ش ن ف قصشاطباا  شاطاقيدلقصشاطسش نو جشي اشاطوث   شا شم
تجات نمط الحياةثالثا:  تائج الوقائية إستراتيجية م  وإستراتيجية ال

اطب يش و اب ش نا ب ش بيف شش،م نشط ش اا شاطباا  شص سش اث اشانوع  ش ث  شا  ةانشنششاة بو  كشاطن ب تيش
 نشاب ش بو شمصب ش  ب د شدشم بنشاصو  أيب شااابقص،شا ب ش ب د ش و  ب ش بنياشا قب نااس  أشاط  طقصشه شانشط ب شصبحجش

طا    ش  ي ش  طثي  بصشابنشاااباا ش اث اشاطباا  شاطاقيدلقصششااوب ف  ش ب  شاا  ل شاي شم نشط ش  و يل
  شطاببالشطابب لشميبب اشيببثشااببيأشاطويبب   شاببينشيبب  شارسببرا قعقص شمأغبب ش  ببث شاط يببمشاط  طقببصشاطببسش ويي  بب شاطببباا

 ي ببيشعشاط ببث شندشط شطسبب  أ ش  وبباشانخاضببصشل بب ق شاا ألببصش حسبب  أشانوعبب  شاا م ببصشاة و ببان شطبب طكشف بب  نشابب ش ببو ش
ش ناق ي ش  ةثاثانشا شنسرا قعقصشاا م صشاة و ان ششش

 إستراتيجيات قصيرة المدى: الفرع الثاني
و ببب بشطمشأفببب شطمشا اببب هشص بببسش اببب شطسبببثاي  شعش ناببب شاطبببباا  شاطابببقيدلقصشنسبببرا قعق  ش بببيلشنششااش

اةيمشاطااأ شمييشنسرا قعق  شح ماشط ش و  ا شطس س شا شاة  ت شاةا  اصش اا ا شاد رااش  طبب  شاطب يش  بي ش
 و ظببق شاببيا ق شاطببباا  شاببنشانوع  بب شاطااتعببصشطبب طكشف ببيشنسببرا قعق  شغ ط بب شابب شدش وييببثأشا ا  يبب شاطون ف ببقصش ببثاش

شماطواث ا شم وضينشا شنسرا قعقصشانشارسرا قعق  شياأنشاةيمشن اأنشا قنصشطيمأنش ق نشاةنوجشاطاقيد  ششاط يم
يسةإسأوا:  يع اأدوية الج  تراتيجيات تص

ةببباا  شاا م بببصشا نق بببصش بببب  شافقببب شعشاط يبببمشماطوابببث ا شايببب شط ببب شعشاطثيبببإشذا ببب ش  بببواقيش دش  بببوفيا 
اطو ببث اقصشماطوع أ ببصشط ببباا  شاة و ببان شم  وبباشا بب أشاةثافاببصشص ببسش  ببث  شاطببيما شا نببقخشطيبب ش ببب  شا ببأشاببنشا  ببث ش
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نذش  ايشن    شاا  او شط يما شااص ي شط طكشفا ش   طق شاةثافاصشمفرنشا اثاشص ق ب ش  وباشطيب شاا ألبصشاب ش   اقيا،
ق بصشانوعب  شانخاضبصشاطو ب طق شميبثشاب ش باأشا  أشي ثاشاطبيما شااصب ي شاب شيب  شا اب ت شع ب شابنشاا م بصشا ن

اع  شا  ثا  شص بسشاة بوثمشاط ب ةيشنشش ببعق ش ابنق   شماسبو حا  شناب شط نب  شصبن ص  شمطنقبصشا بوا صشطمشد وبثا ش
ش 1   طق شاطاص  صشاطايقصشطمشطوياق شاهيفاشا  

ف بببصشاط ببب ا صشعشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشاطبببسششن ش نببب ايشا  لبببصشاا م بببصشا نق بببصشعشاط ببب مشسببب ي شعش  ا بببيشطمقبببصشاةن 
ا لببإش  وبباش بببيش  لث ببصش بببحاشاط بب  قن  شماطفي لقنببب   شمن ش ببث شاطبببباا  شاطاببقيدلقصشنشش  بببيشنسببرا قعقصشاا م بببصش

اطبسشفضب إششطبالش–ا نق صشسثا شةباا  شاطبيماشاطن اقبصشاةيصثابصش وث  ب  شمطيبيالش  ثا  ب شطمشاطبباا  شاط بامش
  ببيلشنششحاقبب شف  طقببصشاطو بب طق ش بب طراق شش-ا م و بب شااصبب قصشاببنشط بب شا ابب هشص ببسش ابب شطسببثاي  ط م ببصش نق ببصش

ص بببسشن ببب  شاط ببب  شاطبببسش  بببي ش ابببالشانوعببب  شذا شطسببب  أشانخاضبببص،شنذشط شاااببباش  ويبببيشص بببسشاط ببب يشنششحاقببب ش
ش 2ايوا     شا ع شم اث اشمس ت شمطا شنلو جشف  طص

 براءةإستراتيجية تمديد الثانيا: 
 ااق ب  شطمشطةب  اشطمش بااش ي بينش  بي ش م نشط باا  شاطاقيدلقصشط شحبيثشح بقن  شي اببقصش وابث ا 

 ويي يش اا نشاد برااشابنشط ب شانب ش  ب أنشابيا ق   شاطبسشيبيش  ب    شالو ب  شا ي  بص اي شيبيش  عبحشاطبباا  شاةابن صش
اابببوح ش ببباا ا شا بببرااش  بببي شهببب ش  او ببب بشا ا ببب شطأ م بببصشا نق بببصش ا بببياثشح بببقن  شص بببسشانوع  ببب شر ن ببب شابببنش

  ششش3 ي ين

يفثالثا:   إستراتيجية التسويق الع

حب ماشاطبباا  شاطابقيدلقصش  ظبق شا ق   ب شانب شاةاا ب شاامششطابالشانوع  ب شا ي بينشعشاط بث شمذطبكشابنشش
يشنسبرا قعقصش  بث  شا فب ش  بيشارطبح شط  شاطو ث مشاة  اش   تاي شاكوي صش  يشالو   شا ي  ص شط طكشف يش  ويب

ربإشارةب أنششاطبسشا شذطكش  را فصشنششنسبرا قعقصشاطويث ب شنششاا م بصشغبأشاةثصبثفصشط قب  ش4اة  ةاشةنوع   شاة و ان
شنطق  شس  ا  

 

                                           
 - P.19,  Op.cit, Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique ;أا  :شش1

                                                                      2.-P.1P, Op.cit, Generic drug industry - 
 أا  : 2

 -Djamel Benseba, Op.cit,  P.68 ; 

-Generic drug industry, Op.cit, P.2 ; 

-Nelly Weinmann, R&D des compagnies pharmaceutiques     : Ruptures et mutations, Op.cit, P.12. 
 - ,P.36 ,p.citOEuropean commission, Competition DG ;أا  :شش3

                                                    , P.36Op.citJSB intelligence, - 
4-Ibid,  P.37.ش 
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 المطلب الثاني: تكييف الممارسات اإستراتيجية للبحث والتطوير 
م  طوبب ششم ببنشش،اديوابب   ث شطلب شم ببنش نب  شاطون ف ببقصش  دسبون  شنششف  طقببصشاطو ب طق ابنشاطن  قببصشاطنظا بص،شطمأ ش

  ببي شهبب ش بب طواث شص ببسشان ف ببق  شعشاط ببث  شغببأشط بب شعشاطثيببإشذا بب شف ببيشش،ط يوس ببصشط ش  و بباش ن ف ببقصشسبب ا ص
طوا قب ش بب  شاوثاصب  شمابنشاطن  قبصش  واشاويوص شط طكشفا شااو لشاسويااأ صشاطون ف بقصشيبثشاد و ب أشاطب يشاوب جشنششا

اطثاي قببص،شفببا شيبب اشااابباش نا بب شص ببسشاطاببن صصشاطاببقيدلقص شفبباغ شط شاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامشطس سبب شماطببباا  ش
طصببب يإش  ويبببيشص بببسشصبببي شابببنشارسبببرا قعق  شغبببأشاةا  ببب نشص بببسشش،اك قبببصشعشصبببي شابببنشاط  بببيا شاطن ةببب صش يأ بببصشطيببب 

م  طوببب ششا اببب هشص بببسش اببب شطسبببثاي  شعش ببب ش  ا بببيشطمقبببصشاطون ف بببقصشش،اقببب شف  طقبببصشاطو ببب طق ماه  فبببصشنششحش،اط يبببم
اط  ا صش ا  شاطان صصشاطاقيدلقص،شندشط ب شمش وخب شط بياشصبنشنسبرا قعق  شاط يبمشماطوابث اشاطبسشم بنشط ش ضبينشهب ش

ببثشادسببوفي أشاببينشمبب د   فقببصش ي ببينشطحسببوا  نشاببنشاطاببا ششاطون ف ببقصشص ببسشاةببيمشاط  قببي شمسبباص  شابب شاع ببإش
شار   قصشاطسش ثفاي  ش

 الصيداني الفرع اأول: تعديل نموذج البحث والتطوير
ملببببب اشاط يببببمشش،مش  ببببيش  ببببي شط ببببباا  شاطاببببقيدلقصش وناقبببب شطلببببباو  شصيثابببب ش،ن ش ابببب ي شفعببببثنشاد و بببب أ

 قببمشا لببإش نابب ش نا بب  شا ظبب شطلببباو  ششش يببثذجشاةو  ابب شاطبب يش  نوبب شاببنشي بب ماطواببث اش اثصبب ش ببناخشطسبب طقاشاطن
ايببب شا لبببإش وبببثششنعببب ثشغ ط قبببصشط    ببب شااس سبببقصشاطبببسش بببثفاشاطا صبببينشطوابببث اشط م و ببب ش ا  قببب ،ش قنيببب ش بببو شنطغببب  ش  بببكش

ببثشدش ببوح هشابب شايوي ا  بب  شطبب طكششاداوببب ف  شاطببس فاببيشالوا ببإشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاببنشمببثذجشاد و بب أشاةغ بب ش
مطصبببب يإشنسبببببرا قعق  شاط يبببببمشماطواببببث اشحي بببببياش و ببببب ش ح ببببب شش و شص بببببسشنو بببب شاطاببببب ص اشعشاطابببببن صصمببببثذجشاناببببب

  رابب فصشش، قببمش اببثهشاطببباا  شاطاببقيدلقصش  ط يببمشصببنشاة افببصش  أ  بب ش،نسببرا قعق  ش و بباشمببثذجشاد و بب أشاةاوببثل
شنشش ا ق شاسوخياهش  كشاة افصشاطسشدش وح هشا شطيياف   ش

اببإشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاببامأنشااببوح شصثاابب شعبب لشاط يببمشماطواببث ا،شطبب طكشي اببإش اصبب  نشصببق غصشطاببيشط أش
بثشاصويب  ش  أسب  ش ي بين ش قبمش  مطبإشاطبباا  ش ططاشصحي   شا شنو ب شااطباالشاطا ص بصشعشاطابن صصش  دعب  ش

 القب  شطوناقب ش باااجشاط يبمشماب طكش  بيشاطاقيدلقصشط ش وع مثشطثاصشاط يمشماطواث اشانش حاشفاق شاة  يشانشاةق
 شمابب شذطببكشمشنسببرا قعق  شادلببيا جشاافاببيش  دلببيا جشابب شةبباا  شصببقيدلقصشطمش قث  نثطث قببصشط ببامشطمشااو بب ه 

                                           
اطببباا  شاطاببقيدلقصشيببيش ببيمأي ش  وبباشاوعببي نش ببيش و قبب شابب شصن صبباشاكببقاشا ي ببيشعشابب شاا  ببص شمن ش ث  بب  ششابب  اهشط ش غببأا شاكببقاشيببيشغببأشسبب انصشفبب طكش  ببيشط ش  أسبب  ش

ثشاصوي  ش  أس  ش ي ينشدش  يش  طضامأنشاطوخ يشصنشاةي أس  شاطوا قي صش  ش  يشا مطصشاط يمشصنشنا  لق  شمش  فا شطفض شط ويق  اطباا  شاطاقيدلقصش
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  بنشيبب  شا  بثاشا فقببص،ش  صببصشعش ب ش ببح اشا ب أشاط يببمشماطواببث اش ب طواثأا شاطو نثطث قببصشماط  يقبصشاطببسشسبب مإشعش
ش ش ا  شاطان صصش  ا ي شطمقو  شانش حاش  ي شصحي   شا شاطباا  شاطاقيدلقص  امثشف ص اش ي

ن شعبببي شاط حيببب  ش ببباشنو ببب شاطاببب ص اشعشاطابببن صصشاطابببقيدلقصش وي ةبببسشاببب شةببب  شم عببب شم أ بببصش بببح أش
  نشن قبب  ش غببأا شاببقاشااصيبب ا شميبب شط شيبب  شاطوغببأا ش   ببإشاةن ف ببصشطافبباشةببينشةببق  شفبببق  شفببا شاط بب يشنششنصبب

اد و ب أشاطابقيد شطم بيشصحيب  شطافباش بيا حشمطافباش  ن اق قبصشم  بي ا شم  دسبون  شنششاطثيب ت شاطبسشاقب  شاطاببن صصش
اطابببببقيدلقصشفابببببيش ابببببثأ شاط حيببببب  شنششط ش  بببببث شاوييبببببثأنشطافببببباشابببببينشاةا مطبببببصشابببببنشاط ببببب طن،شاطو ببببب م ،شاطوبببببيم  ش

جشماداو ببب بشاطببسشطا ةببب شا لبببإشسبب ثا شنسبببرا قعق شط ق قببب شط بببباا  شماطرا ببق  شيببب اش  راببب فصشنششصحيبب  شادلبببيا ش
بثش ا قب ش  بثاش ي بينشابنشط ب شح باشارلو  قبصشميبثشاب شط مش اطاقيدلقص ش ياشي  شاط حي  شصي ق شص بسشادعب  ش

ش 8-3نشش  ي  ش نقصشس   صشاطاق شم نش ثاقي  شعشاطب  ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
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ية (8-3)شكل  اعة الصيدانية: تعديل ب  سلسلة القيمة في الص
ش

 ابتكار  
 مغلق 
 

ش
ش
ش
ش

ش
ش

 
 ابتكار
شمفتو 
ش

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

شانشنصيا شاطا ط صالمصدر: 

بثشصا نبصشةب  شط ا شاب شلبب اشابنش ن شس يشاطباا  شاطاقيدلقصشنششنص  نشيق  بصشس  ب صشيقي ب شيبثشاعب  ش
شطلباصشس   صشاطاقيصشمذطكش ظ اشص سشصينشا وث   :ش

بببثشنصببب  نش ااقببب ش ببب أيشالبببباصشاطبببباا  شاطابببقيدلقصشاطبببسشي ابببإش .أ  ص بببسشا بببوثمشاطونظبببق شاطابببن صي،ش  دعببب  ش
 طلباصشاطاقيطص؛ اا شطلباصشاط قيق  شصنش

 إعادة الهيكلة   

سلسلة القيمة 
 المتكاملة

يعشششششش التطوير شششش البحث  التسويق شششش التص
 والبيع

سلسلة القيمة 
 المجزأة

إدارة ارتبارات    بحث وترريص
 التطوير

 تسويق وبيع     إنتاج

ولوجيا-  بيوتك
وميا-  جي
انو- ولوجيا ال  تك
 طب شخصي-
ولوجيا اإعام - تك

 وااتصال

ولوجيا - تك
يع  التص

ولوجيا اإعام - تك
 وااتصال

ةبببببببببببببببببببببببببببببببببباا  ش-
شاط قث  نثطث ق 

ا  ا بببببببببببببببببببببببب  ش-
منبببب  اشاط يببببثثش

شااا  مقص
  اببببببببببببببببببببببببن  ش-

شص ثهشا ق ن
نببببببببببببب  اشغبببببببببببببأش-

شأ قص
 

انظيببببببببببببببببببببببببببب  ش-
صابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببث ش

شCROsاط يم

ا وببببببببببببببباق  ش-
شاط يم

 

انظيبببببببببببببببببب  ش-
ش صابث شاطوابنق 

CMOS 

شةاا  ش    ص-
ةببببببببببببببببببببببببببباا  ش-

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ق ش
شاا م ص

ةاا  شصن ش-
 اةثا شاطنبقاص

انظيبببببببببب  ش-
 صابث شاط قب 

CSOs 

 التسويق والبيعشششش
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ببثشنصبب  نش نظببق شابب ش  اببصشاببنش  ابب  شس  بب صشاطاببق ش وييببثأشذطببكش .ب  ص ببسشا ببوثمشاطويثيبب شاطاببن صي،ش  دعبب  ش
 بببثاشصي قببب  شاطوخ بببيشصبببنشاالبببباصشاطببباالش  أ قبببصشصبببنشطا ببب شاا مطو ببب شابببنشاط ببب طنشطمش  بببث نشةبببااا  ش

 شاطاببقيدلقص شم بببي شيبب  شاطوغببأا شمح طابب  شطمش ببثطاشفبباماشا ببوا صشا ات بب ش   بب أجش  ببث ش    ببصشط ببباا 
 طلباصشارلو جشماطو ث  شماطوثث  ش  را فصشنششلب اشاط يمشماطواث ا ش

عشي اشاط يمشسثلش و شاطراق شفااشص سشصا شمح قب ش ا صبق شاطو بي ح شاةو  ابصش بب  ش  أسبصشاط يبمش
شماطواث ا 
 : المقاولة من الباطنلثانيالفرع ا

بثشاةا مطببصشابنشاط بب طنش ن شابنشط باثشاظبب ياش بمشاطببباا  شاطابقيدلقصشصببنشنلوب جشاة افبصش  أ  بب شيبثشاع ي بب ش
انش حاش   ييي شطس س شا شانظيب  شصابث شاط يبم شم بنش و ب شلببح  شم اثأيب شمم د ب ش  راب فصشنششا ا  يب شفقيب ش

ش  ي:ش
 نشأة وتطور مقاولة البحث من الباطنأوا: 

 مطببصشاط يببمشاطاببقيد شاببنشاط بب طنشص ببسشاطو  يببيشابب شطببالشآ بباش ببثاش ناقبب شنو بب شطلببباصشاط يببمش ببياشااش
 Contract research organizationsماطوابث ا شمغ ط ب شاب شمفب شيب اشاطابالشا ب أ يشينظيب  شصابث شاط يبمش

(CROs)،شم و اببسشان بب شاابب  حشصببنشميببيشاو  يببيشا ببوا شابب شاطبببااصشاطاببقيدلقصش وييبب شاطو اابب شطمشطافبباشاببنشاطو اا  ببش 
 شم  وبباش بب يانشاا مطببصشاط يببمش1ط ات بب  ش قببمش  وبباشيبب  شاطبببااصشيف  ببصشاطااصببيشطاببااصشاطو  يببيش ببثاشاط يببمشماطواببث ا

 فابيشاطابن صصشاطابقيدلقصشصبالشاطوابنق شصي قب  شماطواث اشانشاط  طنش  يانش ي فصشل  ق ش  ةا ألبصشاب شطلبباصشط بام
 وقن  شماط   قن  شصنشطا  شاطو  ييشا شانظيب  شصابث شارلوب ج شماب طكشيبثشا ب اش  طن ب صشاا مطصشانشاط  طنشان شاط

ةا مطببصشاط يببمشاببنشاط بب طنشفاببيشالا اببإش اا  بب شعشلاببخشاطاببرنشغببأشط بب شا لببإش ببيشاببيم نشممش  ببالشصن بب شاط فببأ شنذش
لقصشصبنشاطوخ ببيشصببنش ناقب شيبب اشاطنببب ا شاأ  ابإشادلاحيببصشاط اق بصشةا مطببصشاط يببمشابنشاط بب طنش ببر  شاطبباا  شاطاببقيد

 ا ب ش بيأا  شابنشط ب شابي  شاطبوي  شعششف ا ة شطصبا شص بسشاد واب هش بح ا شاب شااا ب شاط يبمشماطوابث اش نا ب  

                                           
 أا  :ش1

-Maysoun Dimachkie Masri …et al, Contract research organizations : An industry analysis, P.9, http://www.guidestarclinical.com/wp-

content/uploads/2013/04/CONTRACT-RESEARCH-ORGANIZATIONS-AN-INDUSTRY-ANALYSIS.pdf, (24/05/2015- 20 :04) ; 

-Michael Hu …et al,  The innovation gap in pharmaceutical drug discovery & new models for r&d success, (Kellogg School of 

Management, March 12, 2007), P.8, http://www.kellogg.northwestern.edu/biotech/faculty/articles/newrdmodel.pdf, (17/12/2010- 12 :09). 
راش ببثاشا ببيا  شاط يثاقببصشاببنشاط بب طنشاةو  اببصشحي ببياش  ي قبب  شنلوبب جشنو بب شاط بب  شما ببيا  شنششاطاببالاشاطفبب انشصببباشماطو سبب شصبببا شمابب  شاطو  يببيش ببو شطس سبب ش بباع   ببث ش بب أ قشاةا مطببصشش

 ما  صص 
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ا ب أا  شمان ب شدلوببب أشطسبااأ ،شم  طوب ششمي  ببصشهب شابنش  بب أنشاة ا ب شاطبسشمني بب  ش  صبصشمطلب شابب  ش  وباشاكبي شاطاتق ببيش
ش شش1ون ف قصشعشاطان صصشاطاقيدلقصط يق نشاط

اط يشفا شم ثبش بثفأشش-  صصشعشاطثد   شاةويينشاااا  قص– حاشاطفي لقن  شما ش غأشاكقاشاطا لث ش
اة  يشانشاط ق ل  شصنيش اي شطحبشا اثاشص سشاةثافابصشطو بث  ش ما ش ي بي ش ب شغب مش   بصشاطبباا  شاطابقيدلقصش

طافبباش يببصشجبب شذطببكش و ا ببيشاطا بباشص ببسشاةا مطببصشاببنشاط بب طنشعشيبب اشاوبب ا ش  طنوقعببصشفينبب شط شنششح ببقح شن ابب تقصش
 ببيط شاطببباا  شاطاببقيدلقصش ثا بب ش ببث ااشا ببويااشماون اقبب شعشيببيأا  شاط يفقببصشاطبب يشفااببو شاببغثط  شاكببقاششم اا  بب ش

نش نيبببثشةبببق  شفببببق  ش بببب  شانبببوظ شماابببي شعشنلو  قبببصشاط يبببمشماطوابببث ا،ش بببيط شصي قببب  شاا مطبببصشاط يبببمشابببنشاط ببب ط
ما اإشانش قمشييأا  شما  أا  شما وثمشلضع  ش  يشط شا لإش  واشمبا شااوبيا شاي ب هشاط يبمشماطوابث اشا  صبصش
  طببببباا  شاطاببببقيدلقصشطمشمببببا شيببببيأا شي   ببببصشطحسببببو ع أ شمطصبببب يإش بببب طكشانظيبببب  شصاببببث شاط يببببمش  وبببباشفبببب صحش

ضبب فصشط   بب صشاط يببمشماطواببث اشم  طوبب شش ببي حشنسببرا قعق شا ببويااشم ببنشط ش ببيص شاوخاابب شيبب  أاشص ببسشأفبب شاطاقيببصشاة
 شميبببيشا  ببب شلبببب ط  شابببنش2 مأشاط يبببمشماطوابببث اشايويببب ش بببثيايشعش نببب  ش ن ف بببقصشاطابببن صصشاطابببقيدلقصشطث  بببصشاةبببيم

ش 11-3شا يما حاش  ا يش ع شسث شانظي  شصاث شاط يمشان شانوا شاطو  قن  شاي ش ظ اش
 الوحدة: مليار دوار أمريكي                                                              : تطور سوق المقاولة من الباطن     (11-3)جدول 
ة  2020 2018 2013 2009 2005 2001 1997 الس

 40 35 27 24 13 7 2 حجم السوق

 : المصدر
-Michael Hu …et al,  The innovation gap in pharmaceutical drug discovery & new models for r&d success, (Kellogg School of 

Management, March 12, 2007), P.8, http://www.kellogg.northwestern.edu/biotech/faculty/articles/newrdmodel.pdf, (17/12/2010- 12 :09) ; 

-Ciaran Murray, JP Morgan 33rd Annual Healthcare Conference, 13TH Jan 2015, P.14,   

http://files.shareholder.com/downloads/ICLR/0x0x802917/0B75E7A3-42FC-4718-8B47-

AF0FDD4170AA/ICON%20plc%20JPM%202015%20Final%2013th%20Jan.pdf,  (24/05/2015-19 :59). 

ش
ش

                                           
شأا  :شش1

-Jane E. Winter and Jane Baguley, Outsourcing clinical development : Strategies for working with CROs and other partners, 

(Pharmaceutical contract managemen group), P.2, 

 https://www.gowerpublishing.com/pdf/SamplePages/Outsourcing_Clinical_Development_Ch1.pdf, (24/05/2015- 20 :01) ; 

-Shirish Sherlekar …et al, Prescribing the innovation pathway, (TATA consultancy services), P.9,  

http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/White%20Papers/LS-Whitepaper-Prescribing-innovation-pathway-0713-1.pdf, (19/12/2014- 

21 :02). 
 - ,P3  ,Op.citJane E. Winter and Jane Baguley ;شأا  :ش2

                           .      loc.cit, …et alShirish Sherlekar -شش   
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ش:1ماطواث اشاطاقيد ش بأشنش وو  ش اثأش ع شسث شاةا مطصشانشاط  طنشط  يمش
ش2009ا ق أش مدأشطاا  يشسبنصشش24نشش ثاششش1997ا ق أش مدأشطاا  يشسنصشش2مثش ع شي  شاط ث شانش .أ 

 ؛2020ا ق أش مدأشطاا  يشسنصشش40م ار شط ش  ع شيقيصش

 نيثشسث شاا مطصشاط يمشماطواث اشانشاط  طنشاط  ةيش ث أنشطص سشانشمثشنم ششلاا  شاط يمشماطوابث اش وثيب ش .ب 
طناابببب  شاط يببببمشش%3اا  بببب شش2020-2014 ببببحاشاطاببببرنش% 6ط ش  ببببث شاة ببببياشاط ببببنثيشاةوثسبببباشطنيببببث ش

 ماطواث ا؛

% 5 يا صشاطو  قن  شمش  بنش وعب مثششن شصي ق  شف يشاطباا  شصنش ناق شاط يمشماطواث اشا لإشايم نشع .ج 

اببنشنمبب ششارلابب  شص ببسشاط يببمشماطواببث ا شغببأشط بب شطصبب يإشاطقببثهشرفبب شأ بب شارلابب  شص ببسشاط يببمشماطواببث اش
 م وثي شط ش  ع شل   شطص سشعشاة وا   ش

ظمات عقود البحثثانيا:   مزايا ومبررات ااستعانة بم
ثش بثشادسبوا  نشابنشا باا ش ا اشاطباا  شاطاقيدلقصشحثه ش اطو  يبيشاب شانظيب  شصابث شاط يبمش  ب ق  ش

ماة بب أا شمأفبب ش أ ببصشااملببصشط ا شطلببباصشاط يببمشماطواببث ا شايبب ش اغبباشاطببباا  شاطاببقيدلقصش وخاببقمشاطو بب طق شابب ش
ا اببثاششاطو عقب ش ثصببثاشاةنببوجشا ي ببيشنششاط ببث شاببنش ببحاش ا ببق شفبرنشنعبب ثشاط يببمشماطواببث اشم    بب شاطاببيأنشص ببس

ص ببسشاد و بب أا شاطببسشدشم ببنشنلو   بب ش ا  قبب  شايبب ش  بب سشاطببباا  شاطاببقيدلقصشنششفاببقمشا ببوث   شاطاي  ببصشص ببسش
نو بب شااا بب شاط يببمشماطواببث اشمابب اش ا ببق شاةخبب طاشاةا  اببصشهبب  شابب شذطببكشم ببنشاطببباا  شاطاببقيدلقصشاببنشح بباش

  2 ماييأ  شط ثصثاشنششاط  ةقصشمأف شيقيصش اث شاة 

ش:3م  ونيشي  شاةاأا شنششط ق صشاة ا  شاطسشرو    شانظي  شصاث شارلو ج شم نش ااي شفقي ش  ي
  ببي شاطو  يببيشابب شانظيبب  شصاببث ش ببمشعش  ببيا شط ببامشغببأشاط  ببيشااهشط بببااصشاطاببقيدلقصشاطثاق ببصش  دسببوا  نش .أ 

اط  بيا  شم بوي نشانظيب  شصابث شاط يبمشاك قبصششانشاق نشاطايأنشص سشف  شا شاد وحف  شاةا  اصش ا ق بصشيب  
ابنشن بباا شاد و بب أا شعشانب ط ش غاافقببصش قببمش  بث شاطوبببا    شماةي أسبب  شاد وي صقبصشماطفا فقببصشماطونظقيقببصش

                                           
شأا  :ش1

-Ciaran Murray, JP Morgan 33rd Annual Healthcare Conference, 13TH Jan 2015, PP.12, 14,  
http://files.shareholder.com/downloads/ICLR/0x0x802917/0B75E7A3-42FC-4718-8B47-AF0FDD4170AA/ICON%20plc%20JPM%202015%20Final%2013th%20J 

an.pdf,   (24/05/2015-19 :59) ; 

-Shirish Sherlekar …et al, Op.cit, PP.7,11 . 
شأا  :ش2

-Jane E. Winter and Jane Baguley, Op.cit, P.3 ; 

-Results Healthcare, CROs and other outsourced pharmaceutical support services : Market overview, M&A envirnment and key drivers, 

December 2013, P.7, http://www.resultshealthcare.com/media/116314/20131216_results_cro_presentation_for_rh_website.pdf, (24/05/2015- 

20 :02) .   
 -P.37;  ,Op.cit, Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutiqueشأا  :ش3

                                                                     ; P.12   ,Op.cit, …et alShirish Sherlekar - 
,  P.14 .                                                                               Op.citMichael Hu …et al, - 
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  رابب فصشنششطمبب اشاد ابب اشماة  ا ببصش بباشاافبباا شنو اببص ش  طوبب شش  بب صيشاطو  ابب شابب شانظيبب  شصاببث شاط يببمش
عبب مثشابب شيبب  شاط ا بب  شما ببثا  ش اضبب شااوحا بب شط بباما اشابب شا  ثابب  شما  ا بب  شاك قببصششاك قببصشص ببسشاببن

 م ث قا  شطا ي شطفاا شا قاش    شاطوثاص شا   ش  را فصشنششف ي  شط ييقاشاط يش نباش  ؛

ش وخاب شانظيب  شصاببث شاط يبمشابينشطي بب هشصح قبصشابي نش بب ش وبق شا ابثاشص ببسش باا ش يقابص اي شط بب  .ب 
اطنظ اقببصشطح و بب أا شاط ببا ا ص شم  ببي شش ثسبب صرو ببكشا ببانشعشمبب اشاطو ببقأشا ششط  ق لبب  شماطببسشر ن بب شاببنشا

اطبوي  شا قببيشعش  ببقأشاط ق لب  ش اا  لقببصشن   هبب شص ببسشا باشا  ةببانشاببينشي صببينش ق لب  شةبب  قص ش بب ش  بب  ش
  ابيشاط ق لب  شم ا بق ش  ب طق شن   هب شماطو عقب شاد ا اش اشاط   فا شااااشاط يش   ي شعشح اشلثصقبصش

 وناقببب شاة ببب أ شايببب ش ضبببينشاطو بببقأشا ششلثصقبببصشطفضببب شط  ق لببب  شاةوياببب شص ق ببب شما رااببب شطاببباشط ا ثابببثد ش
بببثشاو  يبببيشطاابببحشعشا ثالببباشغبببأشاةو  ابببصش اةابببييص شاببب شيببب  شاة ا ببب شسببب إشاطبببباا  شنشش  ظقي ببب ش  ط يبببمش

واببثصاشاةوضببينصشر اأنشاط ق لبب  شماطويا ببباشاطاببىشماطامببصشار ابب تقص شطبب طكش  ببا شاث بببصشا  ةببانش  ةااببسشاة
 ي بببصشاببب ش يا بببصشااطاقبببصشاطف طفبببصشرف بببإشعشاةا مطبببصشابببنشاط ببب طنشاببب شةببباا  شارصبببحهشماد اببب ا شفوخ بببإشةبببااصش

Wyethصبنشن اأنشاط ق لب  شاط با ا صشطببااصشنصبحهشما اب ا شم  بيشذطبكش ب  ش ب مي شاط ي بيش 2003عشسنصشش
 شميبيشطةب أ ش أاسب  شEli LillyمشgskمشNovo Nordiskابنشاطبباا  شاطابقيدلقصشاط بامشابنشطافب اش

ش  راب فصشنشش ا بق شفببرنشارعب ثش ببثاشش%20-15 نششط شيب اشادعب  شجبب ش وياقب شا ا ب ش  بب طق ش براملش ببا
   طن  صشط  مشاطباا  ؛% 10-30

ان شا شاة ا  شس  اصشاط ااشةنظي  شصاث شاط يمشاق نشة ا صشم ثيا صش ويفب شعشاطابيأنشص بسشاطبوي  شاافضب ش .ج 
ثشا  أجشماطوخا شاط ح بيشم ثسب صشن اأنشاط ق لب  شا  ب شصثااب ش عشمي شا  أشاط يمشماطواث ا شف طوثس ش

 اطسشم نشط ش ايا  شط باا  شاطاقيدلقص ششش  ي شه ش وثسق شم اشا يا  ش

 مجاات مقاولة البحث من الباطنثالثا: 
صنببيشح قبب ش اببثأشسببث شاا مطببصشاط يببمشماطواببث اشاببنشاط بب طن،ش ظ بباشح ببنشعش أ ببصش نظببق شما ببوثمشلضببجش

ابقيدلقص شف  بيشانظي  شصاث شاط يم شميثشا شان شه شاطايأنشص سش ثسق شااظبصشا بيا  شاطبسش ب م شهب شاطبباا  شاط
ببثش ط شريببثأشلببب ط  شابب ش ببيا   ش  ثأيبب ش ببثاشن اأنشاط ق لبب  شاط ببا ا ص،شفاببيش ببيطش و بب شمبب اشطصي هبب شةببق  شفبببق  ش
ا وق أشاط   فاشمن اا شاط يبثثشااس سبقص،شن باا شا و ب أا ش اابصشاطبيما شعشا  ب شما و ب أا شاط بيقص،شا وقب أشمن اأنش

 ث قب شاةاابسشاةوابثصاشمن اأنشاط ق لب  شار اب تقصشا قث بصشمصبثدشنشش ناقب شاا  بصششاثاي شاد و  أا ،شا ضثأشط نب  
شاطقاظصشاطاقيدلقص 
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مانش  لاشاطباا  شاطاقيدلقصشفا  شنششغ  صشاطقثهش نااشطمطث    ش ثاشاطوخ يشصنشنع ثشطلبباصشاطوابث ا ش
ضبببينش ثالببباشا قنبببصشابببنشااا ببب شاد و ببب أا شف  اسببب أشصنبببيا شالا ابببإشصببباا  شاةا مطبببصشابببنشاط ببب طنشف بببيشا لبببإش و

اط ببببا ا صشفاببببا ش ش  بببب أصإشصي قبببب  ش  يببببق شاا مطببببصشااا بببب شاطواببببث اشاببببنشاط بببب طنشنششطلببببباصشطافببببا شماطقببببثهشمصبببب إش
ابببببنشنمببببب ششطلبببببباصشاطوابببببث اشاط بببببا ايشاطببببب يش ببببببي شااا ببببب شش%75اطبببببباا  شاطابببببقيدلقصشنششاطوخ بببببيشصبببببنش بببببثاشش

صشاد و بب أا شي بب شاط ببا ا صش  رابب فصشنششاا  ببصشاطقاظببصشاطاببقيدلقص شم يأ ببصشطيبب ،شاد و بب أا شاط ببا ا صشاطفح ببصشماا  بب
ص سشاطاغ شانشط شاا  صشاداوب لشالاحي شانشا وق أشاهيلشنشش  ا  شا ب ي شاطثاصبيش و ب ش  ط ببثاتقصشاط  طقبص،شندش

 ب شطلبباصشاط يبثثشااس سبقصشط شاطباا  شاطاقيدلقصش وياشش ثاشاطوخ يشصن  شةنظيب  شصابث شاط يبم ش قبمشط شأش
فابباشافبب :شاطيأاسبب  شاط قيق تقببصشماط قثطث قببصشم  ا بب شا    بب  شاطااتببينش ببو شاا مطو بب شاببنشاط بب طنشايبب شط ش ببثاششلابب ش
طلببباصشاداوببب لش ثابب شنششانظيبب  شصاببث شاط يببمشافبب :شاطويابب شاببنشاطا بب  نشم  ظقي بب  شنذ شف ببقخشاببنشاطغا بباشط ش

 طنشاببنش قببمشط ق ببصشا ببيا  شاطببسش اببيا  ش بب طراق شص ببسش ناقبب شاةاا بب شاا ببأنشاببنش و بب ش نقببصشسببث شاةا مطببصشاببنشاط بب
ش ش1انشنم ششاط ث % 80 ا  أشاط يمشماطواث اشمذطكش ثاش

ا بببيتق ش بببا  اشسببب ث شاطبببباا  شاطابببقيدلقصشاط بببامشاةويفببب شعشادعببب  شاط فقببب شنششاطوخ بببيشصبببنشط ا شطلبببباصش
ش:2 شمييش و   ش يمأي ش ا ق صشااييالشاطسش اايشنششع قيي اطواث اشاط ا ايش  ي شانشاةاأا

 ويق شاا  صشاد و  أا شاط ا ا صش  طو  طق شااص سشاينشمي شا  أشاط يمشماطوابث ا شماب ش   بصشاطبباا  ش .أ 
شنششاثاأ شا طقصشَطاخ شمعشلاخشاطثيإشاط  يشنششا   أشاطو  طق ،شف يش  واشاطراق شص سشاةا مطصشابنشاط ب طن

 عشي اشاو اشيثشا  شاال ا؛

 ويق شاا  صشاد و ب أا شاط با ا صش ابرنشارعب ثشااطثا ايب شط شاط ب يشنشش ا بق ش مأنش قب نشاط يبمشماطوابث اش .ب 
بببثشاد و ببب أش  ببب شصناببباشاطببب انشصببب احش ثيا ببب شداو ببب بشاطوابببث  شطببب طكش ناببباش ابببنشط ببب شاطابببثثش  ط ببب   ش

 ةا  صشنششانظي  شصاث شاط يمشاطسشم نشط ش ثفاشي اشاة  ا؛ششاديوي هش ثاشن   اشا يصش ناق شي  شا

                                           
شأا  :ش1

-Maysoun Dimachkie Masri …et al, Op.cit, P.9 ; 

-Results Healthcare, CROs and other outsourced pharmaceutical support services : Market overview, M&A envirnment and key drivers , 

Op.cit, P.3 ; 

-KPMG, Outsourcing in the pharmaceutical industry: 2011 and beyond, (KPMG, 2011), P.3, 

 https://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Outsourcing-pharmaceutical-industry.pdf, (15/05/2015- 

21 :54). 
شأا  :ش2

-Shirish Sherlekar …et al, Op.cit, P.7 ; 

-Les nouveaux partenariants de l’industrie pharmaceutique, Op.cit, P.36 ; 

-R&D des leaders pharmaceutiques, P.32, http://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/rd-

b.pdf, (25/09/2014- 18 :42) ;  

-Emoveo, Analyse sectorielle : Secteur de la santé/pharma, 16 Avril 2009, PP.12-13,  

http://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/rd-b.pdf, (06/01/2015- 11 :16). 
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 ويق شاا  صشاد و  أا شاط ا ا صش  ف فصشصناباشاط يب  ش قبمشط شط ق بصشاالبباصشاطبسش ناب ش بحاشيب  شاةا  بصش .ج 
شماطببسش وييببثأش ببثاشن  بب  شطاببنشمف  طقببصشاطببيما شاةخوبباش اضببيش ضببامأنشم ببث شصببي شا ببأشاببنشاةواببثصا شايبب شط 
 اا بب شا ببيد شاطنعبب لشاةارلببصش را بب شا ببيد شاسببو ا  شيببود شاةواببثصاش اببا شم ببثبش ث قبب شصببي شطابباش
  صبببصشعش بببب شابببغثط  شاطوبببببا    شماطابببثالاشاةون اقببببصشاطبببسشحببببا شص بببسش ا ببببق شاةخببب طاشاةي نببببصشطأ م ببببصش

 اة و ان؛

  شار اب تقصش  بويصيشح يب شةب احشمن اأنش ويق شاا  صشاد و  أا شاط ا ا صشاب طكش  ف فبصشاو ا بينشابنشاط ق لب .د 
  يقاصشانشط  شح اشلثصقصشاطوا أ اشاةاياصشاينشا ا  شط اشا اثاشص سشاةثافاص؛ش

  واببيشاط ي ببيشاببنشاطببباا  شاطاببقيدلقصشط ش  ا بب شاطام ثاببثد شمحي ببيشا    بب  شاطثاصببينش وا بباش ببانشص طقببصش .ه 
 بامش حلب شدشم بنش ابث اش    ب  شذا شطمقبصش م ش ناقب ش بثثشط طكش اض شط ش  اسشطلباصش ا  قص شايب شط ب ش

طس سبببقصش قبببينش ا ببب شاطببببااصشميبببثشطاببباش ضبببينشاطبببوي  شعشا ببب أشاط يبببمشماطوابببث اشماببب اشاد واببب هش ببب  اا ش
 ماة افصشاطانقص ش

مي ببب ا،شف  بببسشاطببباغ شابببنش  بببمشا ثالببباشاط ببب  قصشاطبببسش وخبببثلشاطبببباا  شاطابببقيدلقصشان ببب شلوقعبببصشاصوي  يببب ش
،شندشش1اةا مطصشانشاط  طنشاف :ش اا  شاطنثصقص،شص ث   شاطويث شماطون ق ،شا ثا  شاطونظقيقصشمفابيا شاطبوي  شعشاة ب أ

ط شا   صشنششاطايأا شارا فقصشماطاغ صشعشا   صشاب ا شاةيمشاطااأشما طكش ا قب شاد و ب أ،شجب ش ر بق شاط ابصش
شي  شصاث شاط يمشف    ش  طكشم اشطلباو  شطوا  شاااا شط ويق  ششطا حشاة ا  شاطسشم نشط شرني  شانظ

 وتدويل البحث والتطوير الصيداني : التعاونالفرع الثالث
شانشطي ش  أس  شاد و  أشاةاوثلشمكشاطراق شص سشاطو  م شمنو  شصي ق  شاطويم   

 أوا: التعاون
 نبب  شابببرا شة بب أش اببث اشط م ببصش ي ببين شميببثش ويقبب شصبب  نش  ثلبب شمابب شاببنشاط حيبب  شص ابب ششاطو بب م ش وضببين

م اتيبب شما ببوياا،شم ببنشط ش وخبب شةبب  اشطس سببقاشمبب شاطو بب م شعشنطبب أشصاببيشةببااا  شابب شا  ا بب  شمشااا  مقبب  ش
ا قعقصشا  ب  شم بنشاسبو اا شماااا شاا  ثشطمشاطو  م شاب شةباا  شصبقيدلقصشط بامشابنش بحاشنلبب  شح طاب  شنسبرش

ش 12-3م ذجشصنشصي ق  ش   م شاصويي  شاطباا  شاطاقيدلقصشاط امشاي ش ثا شا يماش
ش
ش

                                           
1CEPTON, Strategic outsourcing across the pharmaceuticals value chain, http://www.cepton.net/publications/download/cepton-Strategic-

outsourcing-across-the-pharmaceuticals-value-chain.pdf, (15/05/2015- 21 :54). 
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اعة الصيدانية(12-3)جدول   : نماذج التعاون في الص
 التعاون مع الشركات التعاون اأكاديمي الشركة

 

 
 
 

Astra Zeneca 
 

 

 

 

ش

  طثد بب  شاةويببينشاااااقببصشعشمبب اششVirginiaش  ا ببص-
اد و بب أا شابب شي بب شاط ببا ا صشماط ببا ا صشا م ببصشصببحجشطابباا ش

شاطا ا؛
اطا قببببصش  طابببباشطواببببث اشم    بببب ششGuangzhou  ا ببببصش-

اطا  شاط  ييشةا شال يا شاطب اشاهثاتقصشاة انشانش حاش
شاط يمشصنشس  ش بخق شطفض شط شمان ش ح أا  ؛

 سببب و نياشابببنش بببحاشنلبببب  شاااببب ش شGlasgow  ا بببصش-
طوابببببببببث اشصح ببببببببب  ش ي بببببببببينششGLAZgoاداوبببببببببب ف  ش

شاااا شا   ثشاةن صي ش

اطاببقنقصشعشمبب اش اببث اشصح بب  ش ي ببينششChi Medةببااصش-
شاااا شاط اط  ؛

طواببث اشصح بب  شةخن بب شطلببثااشش Pharmacyclicsةببااصش-
شاامأاهشاطا  صشماطياث ص؛

شعشم اش اث اشصحجش ي يشةا شاط ي ما؛شEli Lillyةااصش-
شطواث اش  مشاالثااشانشاا   هشاةض  ن؛شAmgenةااصش-
ش
ش

 

 

 

Bristol Myers 

Squibb 

شJohns HopkinsمشDan-Farber  ا ببب  ش-
شعشم اش اث اشصح   شان صقصشطحمأاه شYaleم

عشمببببب اشاد و ببببب أا شاط بببببا ا صشط بببببحجششEli Lillyةبببببااصش-
شاط اط  ؛

عشمبببببببببب اشاد و بببببببببب أا شاط ببببببببببا ا صشط ببببببببببحجششCelgeneةببببببببببااصش-
شاط اط  ؛

 و ب أا شعشمب اشادشPharmacyclicsمشJanssenةااصش-
شاط يا م ص؛ اط ا ا صشط حجشساط  شاطغي 

شعشم اش اث اشصحجش قيشاااا شاطا ا شUniqureةااصشش-
ش
ش

Novartis 

طوابببث اشصح ببب  ششMIT and Harvardا  بببيش-
ش 2 ي ينشةا شاط  ايشصن ش

عشمببب اش ابببث اش ما ششBayer Schering AG ةبببااص-
شر ا  شالوب أشممثشاامأاه؛

ةببببا شال بببببيا شطواببببث اشصببببحجششSchering-Ploughةببببااصش-

 ؛اطب اشاهثاتقصشاة ان
ش
ش
ش

Novo Nordisk 

ابببببنششOxfordط اماببببب  ق هشج ا بببببصششKennedyا  بببببيش-
ط بببببب ش اببببببث اشصح بببببب  ش ي ببببببينشةببببببا شاطو بببببب بشاةا صبببببب ش

شمطااا شادطو     شاا ام؛
 نقث بثأ ششJDRFاوس صشط  ثش ا شاط  ايشطأ ياثش-

ش؛1طواث اشصحجش ي يشطيا شاط  ايشصن ش
  ا ببببببببصشماةببببببببنانشطواببببببببث اشصببببببببحجش ي ببببببببيش ا شاط بببببببب ايش-

شماط ينص ش

شاااا  قبببصشطوابببث اشصبببحجش ا شاط ببب ايشصبببن شZosanoةبببااصش-
ش 2

ش
ش

Pfizer 

عشم اش اث اشط م بصش ي بينششاط ناث شاطاىشاط  ةيشاةويق -
شط حجشااااا شاطن  أن؛

عشمببببب اششميثصبببببصشاطوبببببي  شابببببنشط ببببب شاطوث بببببيشاامأ قبببببص-
ش اث اشصح   ش ي ينشةا شاطوث ي؛

طوابث اشياابث شاطنيبثششOpko health.incاطو ب م شاب شةبااصش-
شاط باي؛

طوابث اشصبحجش ب  ش بيا ششMerck & Coاطو  م شا شةااصش-
شاط  اي؛

شيقص مثذجشط ناث شطصي اش ي ش اشصي شانشا  ا   ش  ةي  صشاةويينشماةااا شاطا قص ش  و ش اع ثششط  ثشا و  أ صشعشم اشاطاص  صشاطاشيث
 شعي شط ي شانشا  ا   شاامأ قصشماطباا  شاطاقيدلقص

ش( 14:00-ش07/05/2016ط باا  شاة اثأنش   يما؛ش  أ قشادطحاش)شرملقص:شاةثاي شارط المصدر
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  يب شاطبباا  شاطاببقيدلقصشاط بامشعشنطبب أشةب  يشابنشط بب ش ناقب شاببب أ    شاط يفقبصش ب ش  ببي شهب ش  يو بب هش
 بامش   طقا  شم     شنا  لقب  شاطنعب ل ش قبمش و بي شطةب  اشاطبباااصشابنش ن تقبصش باشةبااصشم  ا بصشطمشةبااصشمةبااصشط

نششاو بببي نشااطببباالشعيببب ش ببباشاط ي بببيشابببنشاطبببباا  شاطابببقيدلقصشاط بببامشماطبببباا  شاطابببقيدلقصشاطابببغأنشماةوثسببباصش
اطبب يش يبب ش بباشةبباا  شاببامشاببنششEuropean lead factoryمنو بب شا  ا بب  شماااابب شاط يببمشافبب شحبب ط ش

مصببي شابببنشا  ا ببب  شاامأ قبببصشافببب ش  ا بببصششBayerمشJanssenمشMerckمشSanofiمشAstra Zenecaطافبب اش
Oxsfordما  ا بببصشاطوانقبببصش  طبببيم أ شم  ا بببصشلث قنغ ببب هشم  ا بببصششLeidenهثطنبببياشمغأيببب ش  راببب فصشنششصبببي شابببنشش

شSyncom  ةي  ببببصشاةويببببينشمةببببااصششSignature discoveryاطببببباا  شاطاببببقيدلقصشاطاببببغأنشماةوثسبببباصشافبببب ش
  شش2ن   ش      شصغأنشماصين ش  يلشاطوي ط شنشش1هثطنيا

 ا: تدويل البحث والتطوير الصيدانيثاني
مش  وبب شاطببباا  شاطاببقيدلقصش بب طوخ يشصببنشلببب اشاط يببمشماطواببث اشاطبباالش  أ قببصش ا بب شطسببثاي  شاك قببصش
شطمشاطو ببب م شاببب شااااببب ش بببمشم  ا ببب  شا قبببص ش ببب شن ببب شاع بببإشنششاط يبببمشصبببنشاثايببب شطافببباشااببب  نش بببثفاشفاصببب شطيبببثم
طح و  أ شط طكشف  را فصشنششاةا مطصشانشاط  طنشاطسشا لإش نا شا شانظي  شصاث ش بمشا قبص،شفقبو شاطو  يبيشاب طكش
اببب شانظيببب  شصابببث ش بببمشا قبببصش نبببباش بببيمأي شعش  بببيا شط بببامشطمشانظيببب  شصابببث ش بببمش نويبببيشنششيببب  شاط  بببيا  ش

ااابب ش ببمش نويببيشنشش  ببيا شط ببامشغببأشاط  ببيشااهشم بببوي شاطوببيم  شابب طكشص ببسشاطو بب م شابب ش  ا بب  شمطا  مقبب  شما
ط بببااصشاطابببقيدلقص اي ش وضبببينشا اابببصشاطويم  قبببصشطنبببب اشاط يببمشماطوابببث اشاطابببقيد ش بببث شاطبببباا  شاطابببقيدلقصشنشش
 حسببقخشفبباماشا ببوا صشطبب شعشاط  ببيا شاةضببقاص ش قببمش  وبباشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشاببنشطماتبب شاطاببن ص  شاطببسش  يبب شص ببسش

لبببب اشاط يبببمشماطوابببث ا،شميبببثشاببب شط  ا ببب شاط ي بببيشابببنشاطواببب أ اشاطيمطقبببصشاةو  ابببصش وي قببب شاع يببب  شادسبببوفي أا شش بببيم  
يبيأ شيقيبصشابب أ  شاط يبمشماطوابث اشاطبسشصشلا  ب شنششا ب أجشش2013-2003اا ن قصشاة  ةبانش  ط ب م شفخبحاشاطابرنش

ا قبب أشش2,5ميببثشابب ش وثافبب ش اا  بب شابب شيقيببصششا قبب أش مدأشطاا  ببي 27,4عشاطاببن صصشاطاببقيدلقصشماط قث  نثطث قبب ش ببثاشش
 مدأشطاا  يشانشاط يمشماطواث اشاط يشصش يم   ش  ةوثسباشسبنث   شاا  ب شذطبك،ش  بغشنمب ششاةبب أ  شاطبسشصش بيم    شش

ا قب أش مدأشطاا  بيش بحاشلابخشاطابرن شعش باشش10 بثاشششط  شانشصن صصشاط ق أا شم بيا  شارصبحهشماطاامقب  
شSemiconductorsشطةببببب   شاطنثايببببب ش  بببببغش عببببب شطلبببببباصشاط يبببببمشماطوابببببث اشاطبببببسشصش بببببيم    شعشاببببب شابببببنشصبببببن صس

شا ق أش مدأشطاا  يشص سشاطر قا ش8ا ق أش مدأشطاا  يشمش8,6ماد ا د ش ثاشش

                                           
1European lead factory, Partners, https://www.europeanleadfactory.eu/about/partners/,  (19/05/2016 – 19:09). 
2European lead factory, Objectives, https://www.europeanleadfactory.eu/about/objectives/,  (19/05/2016 – 19:09). 
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 شش-ميببيشعشاطثايبب شدش بب ااشانيبب ثنشنطق بب – ببيا شاةواياببصشراابب  شصي قبب  ش ببيم  شاط يببمشماطواببث اشطمدشعشاط 
ببثشاطابباشماهنببي ش قببمشطصبب يإشيبب  شاط  ببيا شلا بب  ش ببثشش ببثشاط  ببيا شاطن ةبب صشم  طويي ببيش  ببيط شةببق  شفبببق  ش وعبب ش

 قبببصشايوي اببب شاو ا بببياش  دسبببوفي أشعشاد و ببب أشميبببثشاببب شال  بببخشعشاط يببب شص بببسشح ببباشاطوببببا    شاةو  ابببصش ابببث شاة 
اطا ا ببص،شماطببسشطا ةبب شةبب  إشادلبببغ اشاطاتق ببيشط ببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامشاطببسش اغبباشعشادسببوفي أش   ببيا شغببأش

ةب  ش   يا  شااص قص شاي شط ش   و  شنششأف شا يد ش ث ق شاةااسشاةوابثصاشماب اش ا بق شا بيد شادسبون ال
ببثشاهنببيشماط ببثش  ببيا شط ببامش يأ ببصشطيبب ش قببمش وببثفاشصببي شي تبب شاببنشيببيف شأتق ببق شطوببيم  شاط يببمشماطواببث اش ابباشم

اةااسشاةواثصاشاط  با  شاطب  نشمش و اابثاشط بياشنششصبحجشآ باشم بنشط ش وا صب شاب شاد و ب أا شا ي بين ش  راب فصش
 شنششذطبببكشفبببا ش نببب ايش عببب شاطا ببباشص بببسشاةنوعببب  شاطابببقيدلقصشعشاط  بببيا شاطن ةببب صشاطنببب  جشصبببنشاأ اببب اشصبببي شاط ببب  

اب  ش   ابصشط ات ب  شاب شيبب  ش م نب ايشايواب      شاب شم بث شصبي شي تب شابنشاةثايبا:شطط ب  شمصبق  طصشمص يب  شماب اشا
بثشيب  شاط  بيا شطوناقب شاط يبمشماطوابث اشسبثا شصبنشطا ب شاةا مطبصشابنشاط ب طنشطمشاطو ب م ش اط ثاا ش ا  شص سشادلواب اش

م بنشصبا شاثايب شاط يبمشطب  مشاطبباا  شاطابقيدلقصشاط  ةقبصشعشطمشصنشطا  شني ابصشفباماشا بوا صشط  يبمشماطوابث ا ش
ش 13-3شا يماشأي 

 : نماذج عن مواقع البحث والتطوير لعدد من الشركات الصيدانية الكبرى(13-3)جدول 

 Pfizer BMS Novo 

nordisk 
takeda Eli Lilly Astra 

Zeneca 

Novartis 

عببدد مراكببز 
 البحث

 

9 

 

 

13 

 

 

4 

 

 

18 
 

9 
 

11 
 

15 

 

 

مواقببببببببببببببببببببببع 
 البحث

اطثد بببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ش-
اةويببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببينش

شاااا  قص؛
شاةي  صشاةويين-

اطثد بببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ش-
اةويببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببينش

شاااا  قص؛
شع را؛شفال  ؛-

شاطق    ؛ش  عق  ؛
شاهني -

شاطيم أ ؛-
اطثد بب  شاةويببينش-

شاااا  قص؛
شاطاا-

شاطق    ؛-
اطثد   شاةويينش-

شاااا  قص؛
شطة لق ؛-
شاةي  صشاةويين؛-
شاطابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا؛-

شسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببنغ فثأن؛
شاطااث   

اطثد بببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ش-
اةويببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببينش

 اااا  قص؛

شنس  لق ؛-
اةي  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببصش-

شطاا؛اشاةويين؛
شسنغ فثأن -

اةي  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببصش-
شاةويين؛

اطثد بببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ش-
شاةويينشاااااقص؛

شأمسق ؛ش ثطنيا؛-
شاط ث ي؛-
شاطق    ؛-
شاطاا؛-
شاهني-

شسث  اا؛-
اطثد بب  شاةويببينش--

شاااا  قص؛
شاطاا؛شاطق    ؛-
شاهنيشسنغ فثأن؛-

  ( 14:00-ش07/05/2016  أ قشادطحاش)اةثاي شااط رملقصشط باا  شاطاقيدلقصشاطثاأ نش   يما،شالمصدر: 

 ويثيبب شاااابب شاط يببمشايبب شاطببباا  شاطاببقيدلقصشاط ببامشاطببثاأ نش   ببيماش ا بب ش  ببيا  شااصبب قصش ش   ببيا ش
 شمحب ماشاطببباا  شاطابقيدلقصشط ش ابق ش  يب شنا  لقبب  شن  طابباشماهنبيشمسبنغ فثأشادحب  شاامأ شماطق  ب  شم يأ بصشطيب ش

 يم  شلب اشاط يمشماطواث اش ا اا شح قح شاو ي نشاا    ش  ي ش  ةا اب صش باشفبا شاطوبيم  شعشنو ب شاةنب ط  ش
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اشاط ثااب شاطبسشم بنشط ش  اباشصي قبصشم  وييشاف ذشاطاااأشه اشاطبح شص سشن   شاطوثطقاصشاةحتيصشاطسش ضينشصيهشا وي ش
اطوببيم   شايبب شط ش ببثفاشصثاابب شا بب بشسبب  اصشاطبب ااشدش ن غببيشط ش  ببث شاضبب حشطاببااأا شاطببباا  شاطاببقيدلقص شفث ببث ش
ا بببب أا شميببببيأا شص يقببببصشي ت ببببصشعش  ببببيا شا قنببببصشدشم ببببنشط ش بببب بشطلببببباصشاط يببببمشنطق بببب شنذاشمش  ببببنشاارلببببصش وببببثفاش

اا شاطوانقببصشماطاببيأنشص ببسشاسببوغحاش  نثطث قبب شارصببحهشماد ابب ا شف بب  شا ثالبباشرببن شاطببباا  شاة بب أا شاط غث ببصشما بب
اطاببيأنشص ببسشاسببوق  بشماسببوغحاشاةثايبباشاةث ببث ن شايببب شحوبب جشاطببباا  شاطاببقيدلقصشنششاببي  شلابب ذشيببثالاش ابببث ش

ابب فصشنششااملوبب شفقيبب ش و  بب ش وناقبب شنو بب شاة  قببصشاطا ا ببصشماطويابب شاببنشاح اببصشمطاببنشاكببقاشاطوبببا  يشماطابب لث ش  ر
طلببباصشاط يببمشماطواببث ا شيبب اش  رابب فصشنششاببيمش ببثفاشنو بب شا ببثاف شماط بباشاطويوقببصشما ببوثمشلضببجشانظيبب  شصاببث ش

شاط يم ش
ش
ش

ششششششش
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 ثالثراصة الفصل ال
اعببب  شا بببوث   شاطا قبببصشم  طوببب ششاطوغبببأا شاطبببسشطببباط شص بببسشاببب شيبببثنشابببنشاطابببثمشاطون ف بببقصش ويي بببيششإجيببب

 صيثا شصن:ش2014-2000 ش قمشاباإشاوةاا شاطا قصشط ارنشاطون ف قصشه  شاطان صص

ق ب  شاطببباا  ش مبثشصب اشة ق ب  شاطبباا  شاط قث  نثطث قبصش  ق ب شةباا  شاا م بصشا نق بص شعش باش   طبحشمبثشا .1
اطابببن صصشاطاببببقيدلقصشاط  ةقببببصشعشحاقببب شا ببببوث   شص طقببببصشةببب  شا ببببواانشاببببنششايبببب شاسببببويا اطابببقيدلقصشاط ام 

 ؛اطا قص ش قمشع مث شاةوثساشاط  ةيشط  شاطاا ص  

  باشصبيهش نبيش ا قباشاطبباا  ش  باشا ق   ب شاطنوب تجش  باشا ب  أش ا ق  ب  شفشإ   نص سشا وثمشاطباا  ش  .2
ةببباا  شاط قث  نثطث قببب ش ح بببششحاقببب شش،نصببب  نش ابببنق شاطبببباا  ش  ببباشاطا قبببصشصنبببيطاببب شاسبببواااأشعشأ قو   

حي ببياشطن بباشا يببصشاببنشصبب عشاطببا  شنششاة ق بب  شمصبب عشاطببا  شنششنمبب ششااصببثاشمصبب عشاطببا  شنششنمبب شش
   اث شاة  ما

فبا شاطوبح أا شاطبسش  وباشاطابن صصشاطابقيدلقصشصبن صصشا ويبينشص بسشاط يبمشماطوابث ا،شطب طكشانش  لاشآ با،ش
م نبببباش  طوببب ششيبببااأا شش،م بببنشط شر أسببب  ش ببباملشا قنبببصشص بببسشا ببب أشيببب اشاطنبببب اشابببنشةبببح  شط شربببخشابببقاشطصي هببب 

نسرا قعقصشاي نش  اشصنشأ م شطف  اشاطباا  شاطابقيدلقص شص بسشيب اشااسب أشفبا شحبثد شاكبقاشاطابقيد شاط ب ةيش
شث اشاطسشصافو  شاطباا  شاطاقيدلقصشاط ام،ش قم:ا   ش ثاشطثاصشاط يمشماطواشش ريثأش

شنو ببب شاةبببب أ  فابببق شاق القببب  شابببخيصشطوناقببب ششم  ا بببيش،اأ ا بببإش   ابببصش ابببث اشاطبببيما شاطثا بببيش بببب  شا بببأ .1
شطصببب  شط  ش ببب شاببب  شص قببب اط ق لببب  شا    قبببصشا ي بببينشاة ببباشصنببب ش  بببي شا بببوثمشاد و ببب أش شعش ببباشط شاط يفقبببص

 وغبببأا شابببقاشااصيببب اش ا بببأشطثابببصشنلو  قبببصشاط يبببمشماطوابببث اششيبببيشص شمش شاطابببا شاط ببببا ن بببحاشمي ببب ش  ببب قن 
ببثشصببحجشااابباا شااافبباش  اقببياش  رابب فصشنشش غببأشاط  بب مش ااابباشاطبب يشال  ببخشسبب   شص ببسشا ببوثمشش ادعبب  ش

   اقيشاد و  أا شاط ا ا صشما يد شع لشاةب أ  شاط يفقص؛

انشط  شا ا هشص بسش مأشاط يبمشماطوابث اشعشأسب شاحاب شاطويقب ش  طن ب صشط بباا  شاط بام،شاب  شط ااب شص ق ب ش .2
  بي  شط ش و اشميثصصشابنشا قب أا شارسبرا قعقصشفو ب شفقيب ش قن ب شابنش قبمشاةقب نشماطناب  شاطون ف بي شميبيش

 بسشاط يبمشماطوابث ا،شمط بامشيابأنشاةبيمشدش اشنسرا قعق  شطث  صشاةبيمش ويقب ش راقب شصب اشصشي  شا ق أا 
منم شييش ا   شص سشن اأنشا قنصشطبيمأنش قب نشاةنوعب  شاطا تيبصشش، وييثأشا ا  ي شاطون ف قصش ثاشاط يمشماطواث ا

  سش ا شطسثاي  شعشاةيمشاطااأ؛انشط  ششااو  بشطمشأف شطمشا ا هشص

اطابقيدلقصشاط  ةقبصشفابيشصي بإشاطبباا  شاطابقيدلقصشص بسششي شط شاط يمشماطواث اش ظب شااوب لش ن ف بقصشاطابن صص .3
عببب مثشطثابببصشاد و ببب أشطوا قبببب ش مأ ،شابببنش بببحاشاطويببببثاشابببنشادصويببب  شص بببسشمببببثذجشاد و ببب أشاةغ ببب شنششمببببثذجش

ثشاا مطصشاط يمشماطواث اشانشاط ب طنشماطو ب م شاب شاطبباا  شمييشاد و  أشاةاوثل ش ريثأشذطكش ثاشاد   اش
شاق  ش  ثأشان ط ش  بش ي ين ش،  را فصشنشش يم  شصي شانشااا  شاط يمش،  شمااا  مق  ما  ا 
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 تمهيد

يححححا   ان   اج يححححعة ن ا اعة اححححان ا ل امحححح اافححححال  ل امحححح  ،اارححححر نا   نان مامححححع ا ةإضححححة ن ال  الححححل ا
كةححححن  حححة  يحححا     احلاححح بحححة  نا  مكحححا ا احححا     ع حححة   ا لاححح د ا  ةمححح  محححة  ن  ،كححح مع  حححة رااحححان 

ل امحح ا احك ححن  ا ححة   احح د ننوححلل محح م مححه ا حح ا الحح امةاححةق ووححة ا يححا    ا طلحح ا لححر  م ثة اححة ا  ةمحح ا
حح ا احح    يححا    ا شححك  ن   ححاا ححن يكشححل ضحح عاة ن حح ن  ا ن ححأ وححرو و  اةاححة  اطحح ير ا  ،مكة ححن ا حححل نا

ااةان  يا   انا اولي    م ة  ن يةق ا أ والى ال ولايااحة ا اة  ط الن ا  شطن ا ة احااة محا اح ا ا عطلح    ن
ان اة لعةصر ا اطرد ال ا  :ا

 

تجات الصيدانية في الجزائر واأردنلا    مبحث اأول: تحليل الطلب على الم
اعية محليةالمبحث الثاني:  اء قاعدة ص  أولويات السياسة الصيدانية في الجزائر لب

 تحليل العرض الصيداني في اأردنالمبحث الثالث:   
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تجات الصيدانية بالجزائر واأردنتحليل المبحث اأول:   الطلب على الم
كحح مححا اجاارححر  يححا   ان مححا واححل وو ححو ن مااححو نامةاححةق محح م  طلحح  لححى ا عاوححةق ا واطلحح   ااححن ا

انايحححة يشححح  نا اطححح  اق نوحححلل مححح م ا محححي    ن حلحححاا مالححح   ا يحححا    نحلحححاا  اححح د ا اطححح  اق ووحححة ا حلحححاا 
لة ان ة مةاةق ا يححانن  ناحقاقي نمقة  ا ة  ر ةيحن ا ايحة  اإ فحةد  لحى ا اط   كثة احو مقة  حن  مكحا وعحةن    حلاا 

انا م اج ا   اة  :  ض ا ا طل ن ا

 بالجزائر واأردن الصيدانيوق المطلب اأول: تحليل اتجاهات الس      
 بالجزائر واأردن المطلب الثاني: عوامل نمو السوق الصيداني         

 بالجزائر واأردن الصيدانيالمطلب اأول: تحليل اتجاهات السوق 
احححح  ن  يححححا      كحححح مححححا اجاارححححر نا   ن مححححا  ححححا  حلاحححح وطحححح  اق ا احححح د ا مكححححا حلاحححح امةاححححةق ا

احلاة ن    ل لأ ا ل يا، م  يا    ا مريكي ن طل ا يحان  كثة ن ا ر ةين ا   ا ن ال اية   فقةق ا
 : تحليل تطورات السوق الصيداني الفرع اأول

فح ل  حةجاارر نا   ن  حا  ا يحا   ان  طلح  لحى ا عاوحةق ا ، يحاة 2019-2002ان وا ه وط  اق ووة ا
حححن ا لححح يا  ححح ا ياحححاع ا قة  حححن  اححح دن ا ححح ن   ا مريكحححي محححا  بححح وقححح ير نووحححة ا ة ة  ا حححة   لحححى     حححةا مقا حححن 
لحح  مححا  بحح حلاحح نوححلل محح  كحح  كحح  ل لان االااححن  ححة ةاححاق اا    ححةا مقا ححن  اححة  ك ححة يححاة  نو ضححاع مكة ا  ححة  ن

أ     ير  ا اغلاق    الة  ا افة ا ا ع    ا د   ولطي ص  ل مضللن  ا امةاةق ا
 أوا: : تحليل تطورات السوق الصيداني بالعمات المحلية

شك  ة ل يا ك ة ي  ن ما ا يا     ا د ا ل لان االاان يظ ر وااي    ووة ا ة اقااة    1-4 ع  ا
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 2015-2002 واأردن : تطور حجم السوق الصيداني بالجزائر(1-4)شكل 

طة ن المصدر: اة ةق ما ا  ا  ا ةجاارر نا   ن   ابه:  ة ااعة  ال  رمان   10-9-8ا او       ما ا ائةق ا
شححك  ححا مححا  يححا   ان ا اقحح 1-4ا طلحح  لححى ا عاوححةق ا  57,719 مححا  اجاارححر  ة اححلة  اجة يححن ا

ا لححق  ا ححن 2008ملاححة   يعححة  باارححرا   اححعن  173,87ال  2002ملاححة   يعححة  باارححرا   اححعن  ملاححة   411,62، 
لغححص  احح ة اةمححن كححةن   يححةاة 2015 يعححة  باارححرا   اححعن  اححن  ااايحح  ا ا اصحح يكشححل  ححا ملحح  ق محح   ة   احح ا ا

اححح د اجاارحححرا  لحححى ا واححح  ن  2013ن 2004  احححعأ  %30,37ن 34,92%  2015-2002 حححا   ححح  اححح ا
ل  ا  يعةماك لحا ا واحةن ما ةطئحن مثل حة اة،  لى ا ح ق    حأ  ع ح  ا ةق ا اللقحن ساحا يةق ا ا   رغة ما ا  لى ا

قح  ل  لحى ول يضح ة  - قو %0,47- 2010و ث   اعن  ح  ح ا ا ةحح  محا ا احالا  مقة قح ا ن ا لامحن  ا  ا
حححرغة محححا ورابحححه  اححح او ال  حححأ يلة ا حححة ا  ايحححة   2015  احححعن  %10,02حلاحححة، نكححح ا  لحححى ا ضحححغ طةق ا  ااوحححن ا

احعن  اجاارحرا ايححة   اححن  ثة ة احلة  ا احح د  طلحح نكحح ا  2001ن عح  وقاححاة ا س  فحا ا مححةم   ووحة ا ياضححع كحح 
قحاة   ح  ااوحن ااححا لة   ثحر ا  وفحة    ا احلة  ط ه  حة ححححححح  وطح  اق مح م، ا    حة  ملاحة   يعححة   244,76واحل  ح   

 %.   7,79سل   م  2015ا   اعن باارر 
اححن    مححة واحح  ة  حح ولل  ة ل لححن االاححن ن ة س وعةماححة ماححا را مقا ححة  يححا    كحح  احح د ا   ا   ن، شحح   ا

شك  ع     اعن  ،21يظ ر   ا لق مل   ا عا ن  2012وال  اقااة ا محي  %45,41  لى ماا يةوو  وا ا
اححححعن  %39,12ن ححححص  ثة اقاححححاة ا احححح د ا مححححي  ال 2010واحححح ا اطحححح  اق   ا وفححححة  ووححححة ا   وححححعلكا احححح م ا

                                           
   2015-2000   اجاارر نا   ن وط   مؤشر  الة  ا اا لس: 10 ابه ا لح. 
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ححححححححححح  2015ملاحححة   يعحححة         احححعن  0,682 ة احححلة    %2,87سلححح   مححح  احححع ا  ححح    اححح د  لحححق ووحححة ا اع حححة 
اعن  ان  ثة  اعن   عفا ا %3,87ملاة   يعة       سل   م  اع ا  0,586 ا ن  2010ا

 : تحليل تطورات السوق الصيداني بالدوار اأمريكي ثانيا
احح  ن  ححن ا شححكا   فححا اإطححة ، ناحح   ا قة  ححن  احح د  3-4ن 2-4 نيظ ححر ا ة ملحح  ق م مححة مقة  ححن 

كح محا اجاارحر نا   ن  يحا   ان  اح  ن ا ل لحن نكح ا وطح  اق ووحة ا حعفا ا اطح  اق  لة ي وا ا يا    ا ا
ة ن   ا مريكي     مقا ن 

 

 
طة ن المصدر: ةجاارر نا   ن   ابه  اة ةق ة ااعة  ال ما ا  ا  ا رمان    11ن 8ن ا لحق     ما ا ائةق ا

ن  ف ل ا  ا ل  ان: 2019-2005 لى ط   ا اة اط  اق ا  م واوا ا
ححل  لححى ا ا ححة  وو ححو  .أ  ثة عةشححئن ثاق ا اححا ر ا ححةجاارر ضحح ا ا   ححن ا احح اد ا يححا     احح د ا ييححعل ا

يحا    ا    ، واحل  ح  ا  1ا ا اق   كثر ما  اح د ا كثحل محا ا ملاحة   ن    مريكحي  ناح  يلح   كحر 
ملاحححححة   ن    مريكحححححي، ن  احححححعن  0,312ملاحححححة   ن    مريكحححححي ن 1,508 حححححححح: 2005 لحححححى ا واححححح   احححححعن 

 ا ححن  2019ملاححة   ن    مريكححي  نيفحح    ن ي لغححة   اححعن  0,962ملاححة   ن    مريكححي ن 4,098: 2015
 ملاة   ن    مريكي؛  1,246ملاة   ن   ن 5,703
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 2019-2005تطور الطلب الصيداني بالجزائر واأردن (: 3-4)شكل 

ا د اجااررا ا د ا     ووة ا  ووة ا
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حح يعة  اجاارححرا .ب  حح ن   ا مريكححي ال ورابححه  ا ححن ا ة اقاححاة  احح د اجاارححرا  عحح  ا ع حح    ا ةق ا حح  ، وربححه و 
ير   اغلاق   الر ا ة ا د ا     ا ا   ياأثر  ص لى  ا  ا ثة ير  ا  ؛ ااون ا ا ة   ظةا ا

احححح .ج  يححححا    يشحححح س ا احححح د ا ة اةن اجاارححححرا نا       ملحححح  ق م مححححة ا  لححححى    مححححة مقة  ححححن  يححححا    ةن ا
لححة ي    اححعأ  عاحح ن  2013ن 2006ا احح د   اجاارححر  ن  ا   ن  %27,37ن %9,43 لححى ا واحح مححة ا

عا ن % 6,81ن 13,57% لة ي  ا د ا اع ة مة ا  ؛   %2,62ن %7,68 لى ا وا 

ا  ن اع ية  ع  و ن   .د  فح ل  %6,68ةجاارر ن %9يا  ه  ن ياا ر ما او م  ا -2016حة   ن  حا  ا

 ؛2019

 بالجزائر واأردن كثافة الطلب الصيدانيتحليل   :الفرع الثاني
حح ان  ان احر  وا ححه وطحح  اق لحح ،  يححا    نماححا يةق مح م غححل كة اححن  صححل  مااححو   كحح  احح د ا ووححة ا

كثة احححو ن  بحححن وركاحححام  نسحححة  ن  يحححا   ان ا محححر ياطلححح حلحححاا  طلححح  لحححى ا عاوحححةق ا  عفقحححةقبحححاما محححا ايشحححك ا
ا يحان ناإية ر ةين ا ا ة ك ة يظ ر  لى ا   1-4اج ن  ا كا وق ير نز و   اان  ا او ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
   2015-2000ما او ا  ل موط   الر صر  ا يعة  اجااررا مقة ا ن   ا مريكي نا ن ن : 9 ابه ا لح-                                           
  ححص  عحح  ماححا ر حح ن   ا مريكحححي ثة حح ا حح يعة  ا     مقة شووورات واصحصوواءات: قاعووودة  يعححة    ايححح  مححا ا لل مححةق اطلححه  لححى:  ا عححس ا ركحححاا ا     0,709اححلر صححر  ا ، الم

ار لكووول دوا و: البيانوووات اصحصوووائية، سوووعر صووورل الووودي حححرا ،  http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level3&cat_id=19&dbName=tab6563 ، ماححح  ر  لحححى ا
اة ن:  10/01/2016وة يخ ا طا :    00: 14، ا

 اححله نا حح ع ححةري  لحى ا يحححان  لححى   حة ا اححا اس ا ر ةيححن ا اححن  لحى ا عفقححةق اإية اع احن ا  ايححة ين يححاة ولريحل ا الححةنن نا ا ححة ااححاث ة      واح معظ ححن ا يححان يضححة  ا  مةق ا
يححان اإ فحةد محا  ر ةيحن ا احن  لحى ا عفقحةق اإية يححان  نوشحك ا لر ةين ا احاان   لحةراقمطحر  ميحة   وك ماحن  ن  ةصحن ا ة    ا ى ا ط احن؛  -سحة  ا حة ا احله نا ح مةق ا  لحى: ا

ل  مان نا  ةين ن لى اإ ا ل   اي  ما ا لل مةق ا به ال: يحن ا رامج ا   لى 
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/12/03/03/index.html?/ns/Chapter&itemId=/content/chapter/factbook-2011-112-en 
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فقات على الرعاية الصحية(1-4)ول دج  2013-2000  : تطور مكانة الطلب الصيداني ضمن ال
 اأردن الجزائر البيان

2000 2005 2010 2013 2000 2005 2010 2013 
فقاتإجمالي ا ة )مليون يالصح الرعاية على ل

 (PPPدوار جاري حسب 
 

8681 

 

11828 

 

21909 

 

30507 

 

2829 

 

3982 

 

5843 

 

5533 

فقاتإجمالي ا ة )مليون يالصح الرعاية على ل
ة ثابت دوار 1حسب  2005 لس

PPP) 
 

9752 

 

11828 

 

19913 

 

26328 

 

3178 
 

3982 
 

5310 
 

4775 

فقاتإجمالي ا  PIB 3,49 3,23 4,82 6,63 9,65 8,88 8,75 7,22ة /يالصح الرعاية على ل

فقاتامن نصيب الفرد   ةيالصح الرعاية على ل
 (PPP)دوار  جاري حسب 
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شحراران-1 قح ر ا  يعحة   32(، 2010 يعحة  باارحرا   26(، 2005 يعحة  باارحرا   21(، 2000 يعحة  باارحرا   17 ن    ن =  1يلح   PPP   اجاارر: احلر صحر  ولحة   ا
ليحن  ا   ن م ياة ح ي  ( وا ا عظ ن 2013بااررا   لة ان  قاةا  ؛ا

ير    -2 افة ا وأثل الر ا ل لان االاان  ة قاة  عا اااعة ا ال ا  م واةب ا
اة ةق المصدر ليحن ا عظ ن:  ة  ل  لة ان    .14:00، الساعة:23/01/2016 ا طا :وة يخ  http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en ا

 

ان: 1-4 يظ ر اج ن  اة  ا اوظةق ا
قاة ا ماحن  ن احقاقاحن   .أ  حة حس  يحان    مة ال ا  وفحة    ا لح يا اح ام وللح  ث ر ةين ا عفقةق  لى ا واوو ا

يحان ا مان   اجاارر ما  عفقةق ا شحراران  21909اث ا وفلص ا قح ر ا ملا ن  ن    مريكي وا ولحة   ا
ملا ن  ن    مريكحي واح ولحة    30507ال  2010ملا ن  يعة  بااررا(   اعن  578505 سة يلة    

شحححراران  سحححة ي ا ححح  ملاححح ن  قححح ر ا  5843ن  ا   ن ا اقلحححص محححا   2013 يعحححة  باارحححرا(   احححعن  975641ا
شححراران  سحة يلححة   ملاح ن  قح ر ا ال  2010ملاح ن  يعححة      (   اححعن  1642 ن    مريكححي واح ولححة   ا
شحححراران  سحححة يلحححة   ملاححح ن ملاححح ن  ن    مريكحححي واححح ولحححة    5533 قححح ر ا  يعحححة      (   احححعن  1734ا
   ؛2013

يحححن   اجاارححر مثالا ححة   ا   ن  واححل  ة ا ححة   اححعن  .ب  عفقححةق  لححى ا ححح ا  اححص  2013طة ححة مححةنزق ا
لغححص   اححعن  يحححان  ر ةيححن ا ححس ريححن ا   ن  احح ن   لححى مححا  ةم ححة االححي اإيححة   لححى ا مححراق  نمححه ث

اعن  %6,63مقة  %7,22 ا ن  2013 أ حاعص مقة  ن    %.3,49 ا  2000ةجاارر، ا

ااةد ا ن ، .ج  ح ا    ا لة ي ا عةوج االي   ى ما ا ل   ا يحن ال اية  ا يقح   حح ا  وظ  ا ن  فقةق ا
ح ا يقح   ححح ا  8% غعاححن ا ملح   ا   حن ا لحح ان     وحن ياوحةنز اح ا ا ؤشححر %12 نكح ا ملح   ا لح ان ا

س وا ا ما اطن ا   ا ة ا ل ان نث أ يعا ي ا  ؛ 2012ويةراةق ا
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ححح ولل   لحححى   اجاارحححر مقة  حححن  .د  لفحححر  ا اوححح   عاححح ن  ة يححححن  عفقحححةق  لحححى ا  لحححى ماحححا ر  حححر ا، زا ق نمحححص ا
ححرغة مححا   ححة مةزححص  عحح  ماححا ر   ى مقة  ححن ملححو    حققححةن ماححا يةق   حح مححا  ملححة    ححةك ححة ححة   ن  لححى ا

قا ن   ة اةا اا ر ا عف   شراران 1173ا ق    ق ر ا  ؛ 1 ن    مريكي وا ولة   ا

ل ح ا واوحةنز  .ه  يححان، ناحي  لحى ا ر ةيحن ا عفقحةق  لحى ا يحا   ان بحاما محا ا عفقةق  لى ا عاوةق ا وشك ا
لغص  ؛2013ا وا   اعن  لى  %37,08 ن %34  ل ة   ك ما اجاارر نا   ن وال 

يححا   ان ا اححو   اححعن  .و  ال م اححة ا ا ححةطا مقة  ححن  2010يفاححر ا ابححه   كثة ححن اإ فححةد  لححى ا عاوححةق ا
يحان؛ ر ةين ا عفقةق  لى ا  ع   اية  ا

حححةجاارر   احححعأ  .ز  حححة   ن مقة  حححن  يحححا   ان     محححة  2010ن 2005يحححعقفا وركاحححا اإ فحححةد  لحححى ا عاوحححةق ا
يحان    يحي وا ث  اةاة   اإ فةد  لى ا  مةق ا أشكة    رر ما اإ فةد ا   ااون ا اا ةا  كثر 

 بالجزائر واأردن المطلب الثاني: عوامل نمو السوق الصيداني

احة   ة لح  ن يا    امة اي وفاحر محا ب حن  ي صحان كح  ا د ا ل ام اا  ل  مةاةق م  ا ان حلا ا
اع  حة نو ضحع مكة ا  حة  لحى  أ م ه  و ا اشة اع  ة نما ب ن   رر   ي واض ا  نبو ا   ي ور   نج ا  اا  
يححا   ان  لححى ب ا حح ا ايححة ين ن  ححرر ا اححا  بان  طلحح  لححى ا عاوححةق ا حح ن   نوشححا    امحح محح  ا ا اححا ر ا

ل امح   اع حة  نا ا حه  ن اح م ا أ غة ة مة ورو و  ا ة  ح احي ا يحا   ان  طلح  لحى ا عاوحةق ا  وحر   قحو ا وفحة  ا
يحان  مكا  رض ة ك ة يلي ر ةين ا طل  لى ا س وط   ا    رن ك 

ية الديمغرافية : الفرع اأول  عوامل مرتبطة بالب
ا  ةإضحححة ن ال ا لحاحححةل ناواحححة  شحححران ا احححعن  احححا ا ا  حححه  احححكة  ا  ا ححح  محححه حاحححا ا ع ححح  ا ركحححا احححةاة ا

طل ح   صحعة   اباحن حح  ل  يا    نك ا و باو ا ا د ا ة عةط  احضرين   و ااه ووة ا لاكةن  ا  جي  ا
ظ اار س ما  ا  اإويةراةق ا اللقن ا م ا اأكا   لى ث اغلاق  مكا ا    و بة ط الن ا م ا

 أوا: اتجاهات عدد السكان في الجزائر واأردن
لع   ا عا ن  شك   ةاكة  يلقن ة ةجاارر نا   ن  ا   4-4 ا اكةن   2015-1996وط       ا

 
 
 
 
 

                                           
1WHO, World health statistics 2015, P.135,  http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ (01/02/2016 – 08:00). 
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طة ن المصدر: ةجاارر نا   ن   ابه  اة ةق ة ااعة  ال ما ا  ا  ا رمان    12 ا لح      ما ا ائةق ا

احححكةن   اجاارحححر وححح ا  حححة   ن  2015ملاححح ن  اححح ن   احححعن  39,963 لحححق  ححح   ا   وحححن  ححح    ححح  اة 
ححة   ن ناحح  مححة 2014ملاحح ن  احح ن  قححو   اححعن  6,675 كثححل مححا  حح  اة  اححكةن   اجاارححر  كححر    نيلاححر  حح   ا

حس  اع  حة  نمحه ث يححان  ر ةيحن ا عفقةق  لحى ا يا    ن  اية  ا ا د ا افةنق   ووة ا شك ب ارا ا ير  
فحح ل  ححة   ن كة ححص  ار ححة ا  لححى  ححا  ا ط الححي  ع حح  ا اقحح 2015-1996 ححان نوححلل ا ححرغة مححا ا اع  ححة  لححى ا ة ب 

ن  لحاحةل  عح  2014ن 2010ا او  ل حر ا ا  حه  اكةن يكشل  ا حاحا ا      فا اإطة   ان ا وفة      ا
ةجاارر ن 77,2ا   ل ال  ة   ن   اعن  74,4اعن  ة لح يا  ك حة  1996احعن    68، مقة وح ا  2014اعن 

ة ل يا ال زية ل      ع   ا مغرا   ا  نورابه ن اةق ا طفة يرو و ا   1ا  ا
ين في الجزائر واأردن  ثانيا: نمو شريحة المس

ح يا واوحةنز  ل رين، ياوظ اواة   ئحن ا  حرا  ا فئةق ا ة ل يا وا ا اكة ان  عا ن ال وط   ا كا ن ا ة ن
شكاعن ك ة يظ ر    60   ة اة    5-4ا

 
طة ن :المصدر ةجاارر نا   ن  اة ةق ة ااعة  ال ما ا  ا  ا رمان     12ا لح     ابه      ما ا ائةق ا

                                           
ةجاارر نا   ن  ابه: 1   اي  ما ا لل مةق و   وط   مل   ا   اق نمل   ن اةق ا طفة  

-ONS, Démographie Algérienne 2014, http://www.ons.dz/-Demographie-.html, (01/02/2016 – 08 :00) ; 

يححححححن ا    احححححن، - لحححححةا نزا ل ا يححححححن  ححححح زا ل ا احححححع ا  اقريحححححر اإويحححححةري ا و، ،2014ا حححححرا ،  Newsletters.aspx-http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/Periodic ماححححح  ر  لحححححى ا

(01/02/2016- 08 :00  .) 
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احعن   وحن م لثح اح م  60مةنزق    حة اة  2014ما اكةن اجاارر   اعن  %8,4ياوظ  ن و ا  
فئن ا ر  سلح    احر  محا  2014-2000ما اكةن ا   ن  ن ح  اواحلص شحران ا احعن   اجاارحر  حا   %5,1ا

حةجاارر ح يح ا، يحااما محه ا اطل حةق ا ةصحن  يحا   ان  ة   ن نا  مة يفر  مح ا    احة   ط الحن ا عاوحةق ا مثالا ة 
ة ل يا     اكةن ني ضع بة  ة ما ب ا  ا  اقة  ا رضي  شران ما ا    م ا

 الصحةطبيعة نظام و  باانتقال المرضيعوامل مرتبطة  :الفرع الثاني
ل ام ك ة يلي   مكا ويعال ا م ا

 أوا: عوامل مرتبطة باانتقال المرضي
اححكةن   اقاغححل ا ولاححر ححأ يلة ا ححة ا حح كر نكحح ا  ط الححن ا مححرا  ا ا لكةاححة   وفححة   احح ن ا اححعن ك ححة احح   ا

حةجاارر نا  احكةن  واحل ياحا ر  احل ب ملاشحن ا  حرا  اح ام  حأ ماحص محو واحةل ا اح   وح  جاة لاغحلاق ا حة   ن 
ححححححح:  غري ا ااة  ع و ا  ح  مو اةكي ا

أ را ؛ .أ  عشةط احركي   ا مةم ح  ا مةن اااق اا وكع  باةق اإ اا نا وية  مة وا    ورابه ا

اريلن؛ .ب  اغ ين ا روكا  كثر ح  ااا اس ا ب ةق ا  وغل مو ا

ضغ طةق ا لاشان  ااون وفة ة  .ج   مشةك نا شغة ق ا  را ؛وااي  ا

لغححححص   اجاارححححر  .د  لاححححكةن   ا حححح ن،  احححح  جي  ا ركححححا ا احضححححر مححححا  ححححا  ا  2014اححححعن  %70واايحححح   احححح ن ا
 ؛ 2013  ا   ن اعن  %83ن

ال ث  .ه  افة ة مشكاق ا اغلاق ا عة ان نما ب ن   رر  ة اغلاق ا ائان ا اا ن ما ب ن   ااا را  ا

احة ين ا لرن حن   ة اشحة  ا محرا  ا ةراة ما مرولحن لاحاق  اح  ق بللص ا ل يا يش  ان ا اقة  ن ك ا م ا
ححة مرا   اححة ين  ن ا احح ةل  أمححرا  غححل ا اعححةمي اااحح    ة ححأ وا اححا  اححن ا ححة مرا  ا اعقلححن ال ا رولححن احة س  كحح 

ةجاارر نا  ن  احة ين ا اعقلحن ا امعن   ق  محص اج    ا   ن حة مرا  ا ن  ااوا اح ا  ناضحع    ح   ا يحة   ن 
لححا ا مححرا  ا اعقلححن  ححر احا ا ححةق  شححةملن  غححل  ن  القححاع ا كثفححن نا ححرامج ا فضحح  مح يحح ا  ححر ا اححةم ناحشححراق 

اكةن ن  رر ماعقلن بعااة   ق وثل ا قةن   ر  -شك  ةص يحن ا  احك مان    واا  وشك ه ي ا 
حححأ   شحححأق احححل كاةق غ اراحححن غحححل صححححان ن  شحححطن   احححن  احححح  ق احاةواحححن، نا   ا  حححص ثاوحححو  رضحححص كححح ا
حس اح ام  أمرا  ا امعن يظ حر ث ائان ما ا  ل، ا وفة ة مقلقة  ةإضة ن ال   ام  ما ةطئن نضغ طةق  ي ان ن فاان 

 ما  ةق ا     ال ا ااشفى  ن ما واحل ماح  ةق ا  حةل ما وال ط الن ا  نين ا كثر ااا اكة  ن ما وال 
ليحححن  ن  لة اححن  ال  2012مححا ماحح  ةق ا  ححةل   اجاارححر  ححة ق   اححعن  77واححل وشححل اويححةراةق ا عظ ححن ا



اعة الصيدانية في الجزائر واأردن ................................................الفصل الرابع......................................... افسية للص  تحليل الجوانب الت
 

- 177 - 

 

ل حة  اح ن  ل  احةق  ح  ق ب 76ا مرا  ا امعحن وقة قلح ا قالفحن   لحى  اح ن   41  ا   ن  نحيح   محرا  ا
لغححص ماححةما  ة    35  اجاارححر ن اعححةمي  اححرطةن   ا اححكرا نا   ا   ن  ك ححة ياححا ر ه يحح  كحح مححا مححر  ا
    1  ا   ن  لى ا وا 15ن 7ةجاارر ن 10ن 7 ا  2012ا  اةق   

احح ا   كحح مححا اجاارححر نا   ن يلكححا مححا ب اححةر  ا ححةري ا ححأن ا ضححه ا   ححن بة  ححة اثن مكححا احكححة    مححة 
اححة ين  نمحا ب حن   ححرر   ح  يا ا حح  محه ط الححن  لححا ا محرا  ا ةاحا را  ه يح   عةماحن ا ااححة  محا  يحةرن ا لحح ان ا
غحححري   اححح وفحححة ة مشحححةك  ححع و ا حححأ  كاححح ا  ة بة  حححة محححا  يححةرن اما لحححةق ا ا   حححن ا ااحححقن محححه ا اححح  ق ا ا

 ا مرا  ا امعن     
 نظام الصحة عوامل مرتبطة بطبيعةثانيا: 

يححححن  ياحححةاة  يححححان واحححل   حححو حاحححن  ظحححةا ا ر ةيحححن ا طلححح  لحححى ا لاحححكةن  رصححح  وفلاححح ا ة  كحححر محححعع 
يحا   ان ح يح ا  ان ب ح   اجاارحر نا   ن   احن   ظ حن  يححن نا عاوحةق ا للاج مة يؤ ا ال زية ل اإ فةد  لى ا

اححااعةق ن حح   ر ححص وقحح م حح ي  ة ا طلقححص معحح  ا يحححن  احااححن  ن  لححى ماححا ر ا ة ملح اححة احح ام  لححى ماححا ر ا ححى ا
   ووة ا  ا   ا شرين

لحح      عحح ن : اتجاهووات عوودد العوواملين بالصووحة فووي الجزائوور واأردن .1 حح ا وققححو  ا  اقحح ا ا وقاححاة محح ر ا
ححح ان  لححح  اة محححا احححعن ال   حححرر   اطححح  اق ا اللقحححن  يححححن،   يكفحححي سوحححر  ااحححالرا  ا ة لحححةملن  وكححح يا ا
ع حححح   لاحححكةن   اححح ا يححححان  كفحححةماق ا اطححح  اق ملححح  ق وغطاحححن  الحححل ا اقاحححاة ا ل ححح  ياطلححح حلحححاا  ا

حح ر حح ا  حح  يكحح ن مااححة  ة  حح مغرا  ا حح ن  ناحح  مححة  ا شححك لححا ا اححو ا حح ا يقحح   امةاححةق  6-4يشححل ا ا
ةجاارر نا   ن  اغطان   مل   ا

                                           
1WHO, Noncommunicable diseases country profiles 2014, http://www.who.int/nmh/countries/en/, (01/02/2016- 08 :00). 
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طة نما  المصدر: ةجاارر نا   ن  اة ةقال ة ااعة   ا  ا  ا رمان      13ا لح     ابه     ما ا ائةق ا

ححة   ن  ا حح ن مححا ا عطقححي  ن يكحح ن  حح    ححةجاارر مقة  ححن  اححكةن ا كححر  ا ازا مححه  حح   ا ححة شححك مطلحح  ن
لححق  حح   ا ط ححةم  ححةجاارر   يححا  يحححن   لححى  ة لححةملن  ن  12476ط احح نبراوححي ا اححعةن  49280ا يححاة  بححراو نا

احححعن 20121محححر    احححعن  117590صحححا   نا  رضحححن  10177 حححة   ن    فحححا ا لحححق  ححح  اة  اع حححة    4909 
لاكةن و ح ن   2مر  10709نصا    483نبراو  اعةن  766نط ا  عا ن  ة غل   و  ع  حلا م ر كثة ا ة 

حس محة يظ حر  يححان نث حة  ا   ا شحرين ا لاحكةن  ا م    الفن، اث ااحاطة ص ا   ن  ن وحؤما ملح  ق وغطاحن  اح اة 
ف ل  شك  ا  ا ة   6-4اا  ل 

ك  .أ  عا ن  ة ن نا  رضن  ياة  لق   احعن  10000  ا   ن حاا     ا ط ةم نبراوي ا اعةن نا اةكا 
؛ 45,30ن 18,30ن 10,30ن 29,40: 2014   لى ا وا

لغححص  .ب   ، اغطاححن   حح بححراو  2,47ن 2015صححا     اححعن  3,65ط احح ن 12,58  اجاارححر، ولاححر ملحح  ق ا
حححرغة محححا اج ححح   2012محححر    احححعن  31,36ن 2014 احححعةن   احححعن    وشحححل اححح م ا   حححةا ال   حححو  لحححى ا

لاحكةن   اح حاحا  اأمن وغطان  م  يحان   ي وظ غل كة ان  اااث ة    وك يا اإطة اق ا ا   نن 
ا ام ما اعن  ط الي ا ع   ا   2000نولل ا

                                           
1 Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Situation Démographique et Sanitaire (2000 – 2014), juillet 2014, P.16 

http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf, (01/02/2016- 08 :00). 
يحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححن ا    اححححححححححححححححححححححححححححححححححححححن، 2 كحححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ا   ا شححححححححححححححححححححححححححححححححححححححريننزا ل ا و، اويححححححححححححححححححححححححححححححححححححححةراةق نمؤشححححححححححححححححححححححححححححححححححححححراق صحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححان: وطحححححححححححححححححححححححححححححححححححححح     حححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ا  ا ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححرا ، ماحححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  ر  لححححححححححححححححححححححححححححححححححححححى ا

http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/mainind.aspx?ind=http%3a//apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=manpowermain&lang_paramete

r=english( ،01/02/2016- 08:00.)  
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   2015-1996ساكن  بالجزائر واأردن  10000تطور عدد العاملين بالصحة نسبة إلى (:6-4)شكل 

ن براو ا ا اعةن ياة       ا ط ةم ا  رض ن ا
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عاحح ن ال كحح  .ج  ة يحححن  ة لةملححن  قحح ر ا ليحححن  ححا  ن كثة ححن ا لة اححن  حح ن ، وكشححل ا عظ ححن ا ن لححى ا اححا ر ا
أط حححححةم  2013-2007احححححةكا  حححححا   10000 عاححححح ن  ة  2,80نبراوحححححي ا احححححعةن  16,10 ححححح  ق  ة احححححة 
ن  ياة  1نا  رضن 4,50نا

اع ة28,60    2: 

اغطاححححن    مححححة   .د  حححح   اجاارححححر كة ححححص ملحححح  ق ا لححححة ي  واححححل مقة اححححةكا مكححححا  10000 ى مححححا ا اححححا ر ا
اع ححة مكحا ا اححافة ل محا  19,50صححا   ن 2,40ط اح ن 12,10 قحو مححا  لا احافة  بححراو  3,30محر   

لة ي؛   اعةن نا  مل   يف د ا ل   ا

لحة ي،  لكح  .ه  كثحل محا ا احا ر ا براوحي  9ط اح ن 25,60احةكا  10000  ا   ن و  ن مؤشراهة   لحى 
 مر   40,50صا   ن 21,40ن   اعةن

ية التحتية  .2 س حلاح  :ة في الجزائر واأردنيالصحتطورات الب يححان، مكحا كح  احااحن ا ة عاحن ا  ا ة يالل  
عاح ن  ة ة لح يا  يححان  ة ااشحفاةق نا راكحا ا  رص ا احافة ل مع حة محا  حا  وا حه وطح   كثة حن  ح   ا احرل 

شك اةكا ك ة يظ ر  10000ال    7-4ا

 
طة ن المصدر: ةجاارر نا   ن اة ةق ة ااعة  ال ما ا  ا  ا رمان     13ا لح     ابه     ما ا ائةق ا

ة ارل  ع  ماا ر و ا   اغطان  كح  18  ا   ن ياوظ ش و اااقرا    مل   ا  حر     10000ارير 
فحححح ل  ححححةجاارر ال 2014-1996ا   اححححعن  18,60م ابلححححة  ححححا  2012  اححححعن  14,60    وححححن اافححححا ا لحححح   
ن غححل 1996 حح مغرا  ك ححة احح قص اإشححة ل   احح ا اححاوة ع حح  ا اطحح  اق   اجاارححر ا وفححة  ملحح   ا   ولكححا احح م ا

يححان يلقحن  ةري   ا ل    للى ماا ر وط   ووحة ا اةكح ا اغل ا  ع   نماطل ةق ا ا ا ا قن مه ماطل ةق ا ا ا
اط  اق ك ة يلي   2-4اج ن    ا

 
 

                                           
1WHO, World health statistics 2015,  Op.cit,  P.122.  
2Ibid, PP.114,116. 
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 2014-1996ساكن بالجزائر واأردن  10000عدد اأسرة مقابل : تطور معدل التغطية(: 7-4)شكل 

 اجاارر ا   ن
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 2012، 2004، 2000كل الصحية بالجزائر واأردن : تطور الهيا (2-4)جدول 
 اأردن الجزائر

 2014 2012 2004 2000 البيان 2012 2004 2000 البيان

خدمات الرعاية الصحية  278 277 267 هياكل استشفائية عمومية
 اأولية

/ / / / 

يحان 197 231 224 مااشفاةق  ةمن  677 675 652 645 ا    ا راكا ا

 397 384 260 237   اة اق ط ا اعةن 14 13 12 اااشفةران بةملانمراكا 

طف ن 66 32 31 مؤااةق اااشفةران ماقيين  452 444 365 345 مراكا ا م من نا

خدمات الرعاية الصحية  9082 6476 5819 هياكل عمومية للصحة الجوارية
 الثانية والثالثة

 
86 

 
97 

 
106 

 
109 

 1601 512 497 ميحةق مال  ل ا  مةق

لاج  31 31 29 23 مااشفاةق  ةمن 5545 4545 3964  ة ةق ا

 65 61 56 52 مااشفاةق  ةصن 514 429 430 مراكا ا م من 

 / / / / / 19713 15304 غيرمحددة هياكل صحية خاصة

 6776 4844  اة اق ط ان ماقيين

 3356 0686  اة اق ط ان  ةمن

 5368 3920 براون ا اعةن اة اق 

 2298 2090 1616 1533 عدد الصيدليات 9135 5857 4587 عدد الصيدليات

  قطة  ا ةص  اية  مراكا ا م من سة  ا ة مراكا ا
 المصدر:

-Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Situation Démographique et Sanitaire (2000 – 2014), juillet 2014, 

PP.19-21,  http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf,, (01/02/2016- 08 :00) ; 

يحن ا    ان، - و،  ،إحصائيات ومؤشرات صحيةنزا ل ا حرا  -http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthStatisticsandIndicators.aspx ، (01/02/2016 ما  ر  لحى ا

08:00 ) 

لح  وح   مؤااحةق صححان    ماحن نمؤااحةق صححان  ةصحن، غحل  ن  يححان  ا  احااحن ا وا ح   ا عان ا
ل  ال آ ر  نا  مة يعط    لى ك ما اجاارر نا   ن  وال:   ريطن وقاا  ة مكا  ن رالل ما 

لححةا ا يححعفن  .أ  قطححة  ا قطححة  ا ححةص نمؤااححةق ا ححن مؤااحةق ا يحححان    اجاارحر واحح ز  مؤااححةق ا حح مةق ا
ليحن اج ا ين؛   ال ااةك اااشفةران    مان نااةك    مان 

حأ وشح   .ب  ان ا يحان ا ن ر ةين ا يحان  اةاة ال مؤااةق   مةق ا   ا   ن وا ز  مؤااةق ا  مةق ا
يحح  ين  نمؤااححةق  الححل ا راكحح ةإضححة ن ال مراكححا ا مححرا  ا يحححان ن اححة اق ا اححعةن نمراكححا ا م مححن  ا ا
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ةإضححة ن ال ا ل  ماححن نا ةصححن  يحححان ناححي وضححة ا ااشححفاةق ا ر ةيححن ا رماححن نا حح مةق  حح مةق ا جةملححةق ا
ط ان؛  ا

يحان   ا ل يا  لى ماا   .ج  شك  ةا حاا     ا ؤااةق نا اةك ا لةا نا ةص ياوظ  قطة ن ا  ر ا
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اعية محليةل في الجزائرالصيدانية  أولويات السياسةالمبحث الثاني:  اء قاعدة ص  ب

قطحة   الر   لى كافاحن ا حة ل وعظحاة ا يا   ان   اجاارر، يع غي  ن  ا يعة ن ا      اان نحلا  ن يةق ا
يا    نك ا  اة ا  و  الةملنا ان: ا  اية ين  اة س ض ا ا طل ن ا  مكا وعظاة ك ث

ظيم القطاع الصيداني بالجزائرالمطلب اأول:       إعادة ت
 المطلب الثاني: أولويات السياسة الصيدانية الحالية بالجزائر 

ظيم القطاع الصيداني بالجزائرالمطلب اأول:   إعادة ت
احححن   مكحححا  ن يحححاة سلحححا   حححا حلاححح ا راوححح ن حلاححح  ن يحححةق ا أاححح ا  ة ن  ناهحححة احة يحححا   ان  ااةاحححن ا ا

ةجاارر يا   ان  ليعة ن ا اة خان  عاا ة نط الن ا الةملن  ا ة  ا أ ماا ة ما وال  اح  ق ا أ و ضع ا  ا
 :التطور التاريخي للقطاع الصيداني بالجزائرالفرع اأول

حأ وأااحص  ل رولحن ا ان  ش   ةجاارر يعاوة مه ا عظ من ا  اية ين ا يا   ان  يعة ن ا ق  كةن وي اة ا
حححأ مححرق احححة اجاارححر   لحححى اححح ا  اغحححلاق ا  ايححة ين ا س محححه ا حح ا حححأ شحح  هة وحححااما كحح  اغححلاق ا  ا ححة  ك حححة  ن ا

يححا   ان   اجاارححر سححرولانا اححة   قحح   يححعة ن ا ا ب ححةق  مححرق ا وعظا ااححن ولكاححةن ا اا ححة ناضحححة   ط الححن ا
ل  مان يحن ا ااةاةق ا  اية ين ا ط قن   اة  ور ان ا اة  و ةيعة   ط الن ا ة   ا عا ون ن

 المرحلة اأولىأوا: 
ااحححال   يححا   ، واححل  نكلححص م  ححن ا قطححة  ا كة ححن   لاححةق ا ل  ماححن  يحححان ا ةواكححة  اإ ا ل ا لاححاق 

ان ا ركايححن اجاارريححن  يححا  ةج لححن ال ا ا زيححه  ححأ   -19581م وأاااحح ة اححعن  -ا  ةشححر   شححطن اإ اححةج، ا اححالا  نا نا
ل  ماححن  ك ححة  يحححن ا ة حح زير ا كلححل  اححلطن ا ل  ماححن كة ححص رضححه  يححا   ان ا ااا ححص سرا  ححن   لاححةق ا كححة ق ا

ل   آ  اس   نل يا ا كة ق ا ةصن ح ن ل ا

ضحححلل   ار حححة ن ححح ا  ضحححو ة، احيحححرق ضححح ا نوححح اق حححح ن ل  أ شحححطن اإ اةباحححن  قححح  اواححح ص  عاححح ن  ة
اشحكا ا   حن  bioticن  PHARMALنصحغلل  واحل ملحص نوح    لاحةن وأااحاة   ح ا احاقا  نرايحةن  ا

                                           
اع ل،  1 ن  كاح  ام معشح  ل، صويداني التسويق الصيداني دراسة حالة مجمع مةن  ااحال  ،  احة للح ا ا  ايحة ين ن لح ا ا حراااة، ،كلاحن ا ص    ،(2009/2010، اجاارحر بةملحن  ا  ا

و، 39 را  (http://biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/1221/DAHMANE_LYNDA.pdf  13/12/2013- 21:00 ، ما  ر  لى ا
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حح ا م وأاااححو   اححعن  ةإضححة ن ال ميححعه احححراي ا لححن   ححي 1971ماع  ححن مححا ا  نيححن  را    مححة ا وحح ل اإ اةباححن ا
عةرو       19871غل   و م يعطل   شةطو ا  حل    1967ا ه ويعاه ا ضة اق احا ين، شر    

حص  شحك يضحح ا ول حاة   لاحن وححأمن قح  وةن يحا     لاح د ا اعظحاة ا عةاحح  احك محن  ححا  وأاحاا ا
حححأ ماحححص  ان ا ركايححن اجاارريحححن   اطحححة    لاحححةق ا ححة ل ا اكلحححن ا يحححا  يحححا   ان  حححا طريحح  ا حححة ل وعظحححاة ا ا عاوححةق ا

ل  مان اعن   :2  ن   ا  ث   ع ة ا   ن ما ا ؤااةق اي1982ا ؤااةق ا

طي؛ ENEMEDIن مؤاا .أ  لاة  ا ةاالا  نو زيه ا  هاة 

ط اححححن  .ب  ل  ماححححن نا ةصححححن نا راكححححا ا يحححححي نا كححححة ق ا قطححححة  ا ثححححاث مؤااححححةق وححححاحكة     لاححححةق لحححح يا ا
ة  نيححححححححححححححححن  لحححححححححححححححححى ا اححححححححححححححححا ر اج حححححححححححححححح ا  ناحححححححححححححححححي:  ، ENAPHARM ،ENOPHARMا با ة اححححححححححححححححن 

ENCOPHARM ش غرب نا ة او، ا ا زيه  لى   ؛رد اجااررا  لى ا واوشر   لى   لاةق ا

يحا     .ج  ت احةج ا   شحأق  Entreprise nationale pour la production pharmaceutique (ENPP)ا ؤااحن ا طعاحن 
يحححححة      161/82سراحححح ا  واحححححل  1989، م م ح يل حححححة ال مؤااحححححن صحححححا ا    احححححعن 1982  ريححححح  27ا

لا د االي  كة  نا عاظة  ا  يا ا   اع ق  ة م  ن اواكة  ا اةج ا  نين نض ةن ا

احححح د االححححي نوعفاحححح   يحححححن احححح   لحححح يا ا ان كحححح احححح م ا ائححححةق م وكححححا احححح ر   ناق ااححححاق ما ة نزا ل ا
ضحححق ل  ماحححن ا يحححا   ان  غحححل   حححو  غحححة ا احححاث ة اق ا يحححعة ن ا ل  ماحححن   احححة  ا ااةاحححةق ا  ن ا لا ححح ل   اححح ا ا

قطة   ن ا ة ا ال ا احا يةق ا ف ضحن  ن  ا ا حه ك ة  ن اإ اةج االي م يرد ،  م وااطه  ن ولي ا وااةبةق ا طل 
ح ط  ايحة   حا   حع و واحال ا  ايحة  ا ةق ا و طحص ايحة   يحل   ن ا م ا ضلان كة ص ولكا نب    ح   محا ا

يحل ن؛ وقاا : 3ا م ا رولن ناي ل لحن ا أاح اد؛   ا إمكة ان احي    لحى ا احاة ل ا صحةين اإ ا يحن  وعظحاة صحة ا 
عحح  ل ا ا اصححلن  لححى ماححا رن   لحى ا ؤااححةق احح د االححي، محة   ححاج ا ححاا  ماححا را ا اححل ة  لححى  ظححةا   ثححر ةنمعاظ حح ا

يحان    مة  ر ةين ا  ا
 المرحلة الثانيةثانيا: 

يححا    ححح  ق ب  يححن ننااححلن وعحح  ج كل ححة ضحح ا اإصححاوةق  1990ا طا ححة مححا اححعن  احح د ا شحح   ا
اح  جي  قالحل ا  شحطن ا  ايحة ين  ن ح  ا وكحاق   لاحةق  ا اية  اجااررا ا ة  حن ال وكحريا ا  فاحةو ا شةملن  ا

                                           
1M.M.KEDDAR, La libéralisation du secteur pharmaceutique en Algérie: Effets sur la disponibilité et les prix des médicaments, 

Organisation mondiale de la santé ,Série de recherche N°22 1997, P.13, http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2213f/s2213f.pdf, (15/01/2016- 

19 :00). 
اع ل،  2    40ص   ،مرجع سبق ذكر مةن 

3UNOP, L’organisation du marché national des médicaments. Difficultés et perspectives annoncées faces aux échéances de l’application 
de l’accord d’association avec l’union européenne et l’entrée de l’Algérie à l’OMC. (Septembre 2005), P.10.  
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أ نيححن مححا ب ححن  نمححا ب ححن   ححرر، ل حح مي  قطححة  ا يححا     لححى ا ححة ل وعظححاة ا قطححة  ا  ححاع امححة   مححةا  اصححاو ا
لةا ال مرولن  حاع ا عة احن قطة  ا ةص االي نا بعي مة   ر ال ا  اقة  ما مرولن ا واكة  ا حص 1ا قح  وةن   ن

يححاةغن اطححة  وعظا حححي نوقحح   اححة ا بححو  اأاححاا ااكححة  حح ا ا يححا     ححا طريحح احك مححن ا احح د ا نضحححه    حريححر ا
ل عاوححن نا حح ز ن؛ابححراماق ناضحححن  ححعع ويححة يع ماا عشححةط  ححن ا حح ط   را  ححن ا  نيححن؛ ن ح يحح    حح   وأاححاا ا قححر ا

يا   ان ا اا   ل  نضه ابراماق ح ي   الة  ا  نين    ن  م اصفةق ا عاوةق ا
اللا حةق محا طحر   ا ائحةق  ل يح  محا ا رااحاة، ا نامحر نا رمي ا م اإبراماق ااحالاا اصح ا  ا ان اإ را  ا

ا بحححو اج يححح ا يححححن  ن غحححة   حححة ولكحححا  اححح ا  ا ة حححن محححا  ، كلفحححن  ا    حححة   كثحححل محححا ا واحححةن  وكشحححل  حححا وة
اقلححي  ع ححة  ححأ م اصحح ا اة  حح  م ا قة   اححن ا عيحح ص ا ل يحح  مححا ا ححس  ن ا اقااحح   ث احريححر نا ححن ا اححأ بع  حح ب نا ا  ا

يحا    وقة م  واة ة ياة ا را اة ما ب ي  نا  مة  ثر ال ة ن  اح د ا شحك   ن 2شك م ةشر  لى ا الةملن   ا
يا      اجاارر سةيلي: قطة  ا   ةا  ق  ا و طص   لاةق ا ة ل وشكا ا

ظويم القطواع العموومي .1 غحةم : فوي الجزائور إعادة ت ا ل ح مي  قطحة  ا ا وكحاق اإصحاوةق وح   ا حة ل وعظحاة ا
ححح ااحححاح اث  ل يحح  محححا ا ائحححةق   مقة ححح لا ا ائحححةق ا قحححة     شحححك ا ةإضحححة ن ال وغاحححل ا اائحححةق ب يححح ل 

   وال: ا  رر 
يحححان  1994  احعن  .أ  ححأ وشحر   لححى وانيحح  ا ااشحفاةق نا راكححا ا ل ااشححفاةق ا ان ا ركايحن  يححا  م ا شححةم ا

ة  نين ل  مان   ؛3ا

ا زيححه ا  نيححن نول يضحح ة سؤااححةق ب يحح ل اححي:  1997  اححعن  .ب  ححثاث ا كلفححن  م وحح ا ؤااححةق اج  يححن ا
أ  ةمص   اعن  SIMEDALمؤاان  يا   ان نا ا ااه   شطا ة ال ا احةج ا ح ا   2005 االا  ا  ا  ا

يححا   ان يححا   ان ن حح DIGROMED؛ مؤااححن 4ا ل عاوححةق ا ةج لححن  ا زيححه  ل لاححةق ا   م ول ححة هححاة 
اوارحححححن ENDIMED؛ مؤااحححححن 2009احححححعن  ة ا زيحححححه  شحححححرن    5وشحححححر   لحححححى   لاحححححةق ا ، غحححححل   حححححو م ا

ا ام ما اعن  اقلحي  2010  صيا ة ا ن ا ح اص احلاة محا احك محن ال ا ياة  يةح ا اعةز   ا نكة هة  ة
 ؛6 ا  شةط و زيه ا  نين

                                           
1Ouerdia BELHACENE et Mohamed Yassine FERFERA, Les effets contrastes de l’implication des laboratoires étrangères dans l’industrie 
pharmaceutique algérienne, Algérie, Colloque international : Cinquante ans d’expériences de développement Etat- Economie- Santé, 

2012, P.5, http://www.cread.edu.dz/cinquante-ans/Communication_2012/BELLAHCENE_FERFERA.pdf , (10/12/2013- 21:26).   
2Ibid. 

اع ل3  67، ص ذكر  سبق مرجع،  مةن 
4SOMEDIAL, La charte qualité, un pacte réussi, http://www.somedial.com/fr/ (10/12/2013- 21:26). 

اع ل 5  68، ص مرجع سبق ذكر،  مةن 
6ENDIMED, http://www.endimed.com/index.php, (10/12/2013- 21:26). 
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، Pharmalم ح يححححح مؤااحححححن صحححححا ا  ال ا حححححه صحححححعة ي ياكححححح ن محححححا ثاثحححححن  حححححرن  احححححي:  1997  احححححعن  .ج 
Antibiotical ،Biotical  ايححح ع م ا حححه اإ احححةج  2014غحححل   حححو   بحححة في ححح لا  لضححح ة ا م  ا حححة محححه 

ل و ححه   لةمححن  ححت ا ل ا لححن م ةشححرل  فححرن  وة  ر ححه ويححاو ال ححةا ا ححه صححا ا   2009ن  اححعن ا ةصححن احح م ا
ا اححححه   اإ اححححةج  لححححى ا ا ححححة   ن احححح ا ام ححححه يلاححححر ا  ال  SOMEDIALمححححا مؤااححححن  59% اححححلاة ال ا

يححححا   ان  االاححححن  ك ححححة ااححححاح ث  يححححعة ن ا حححح  ة ا مححححا مؤااححححن  %60 لححححى وحححح ا   2011  اإاحححح اواوان 
IBERAL

1  

قطححة  : تحفيووز القطوواع الخووا  .2 يححا    بة  ححة  اةاححاة يا ححح   وحح    ماححن اشححراس ا قطححة  ا ملححص ححح  ق ا
قححر    ححة  عقحح  نا ااححاث ة    اححة  ا اححةج ااححالا  نو زيححه ا  نيححن   قحح   ححن  ححة  ن ا ا ححةص االححي نا بعححي 

يححححة   ب  90/10 اارححححر  لححححى وريححححن ا اححححاث ة  مححححه امكة اححححن ح يحححح   ن  ا محححح ا  ال اج 1990  ريحححح  10ا
ط الحن  رزق مامحع ب يح ل  ا  ي ك  شةط ا اية ا ما طر  ا قا ن نغل ا قا ن  ن لى ا ا ا اة  
ليححن ج احه   شححطن  ل  ماحن  اوحة ل  نورابحه اواكحة  اإ ا اق ا ا الحةملن ا  ايحة ين ضح ا  ارحرل اإ احةج نا

يحححا   ان ن  يحححعة ن ا حححن ام حححص ا اقلحححي ا ن اححح  جي  حححاال ا يحححعة ن   ا ااحححال ا ركحححاا ج ا ححح اححح م ا ناافحححن ا
اةق  يححا  ظ ح    حح   ك حل نمااايح  محا ا اححا   يا، مح ز ي اج لحن نا اعظا حةق اج يحح ل مححص  ناكح ا  حان ا

لة اححن ا ةصححن  يححا   ان ا شححركةق ا لححاج  مححرا  ةإضححة ن ال ااححاقطةب  اححة ا   اححة  ا اححةج   نيححن رححان 
ححنارحح  و ابححمالحح  ل  ن حح   احح د االححي  شححكة   الفححن ولحح  ق  ا ةمححن  ؛ا شححةم  ححرن  ا اححةج نو زيححه :2 اة   ا

ن ما ا ةطا الةنن   اة  وشكا ا  نين ن  ؛ ق   ورا انا شةم  ؛ ق   مقةن  ا
اعة الصيدانية: الفرع الثاني  في الجزائر المتعاملون في الص

يحعة ن  ة الح ي ا   حن ا الحةملن نا اح  لن  واحل مكحا ويحعاف ة واح ك ا م اإصاوةق محص 
ليحعة ن محا ا احةج نااحالا  نو زيحه نمؤااحةق ط الن و  ل ة  ال مؤااةق  ةمن ن ةصن واان  ا  شحطن ا  ايحة ين 

شحح ة ه ا  ايححة ا ك ححة يظ ححر  طححة   نا ا ححه  ن ا ححة ل وعظححاة 8-4 كوححعظة نو بححو نورا حح نوحح  ة ا ؤااححةق ثاق ا
يححا   ان  ااةاححن ا شححك احححة  امححة احح  ياعةاحح مححه ماطل ححةق ماححا   ن يححةق ا ة يححا   ان  يححعة ن ا ا احح  لن   ا

ان   احة

                                           
1SAIDAL, Notre groupe: Qui sommes nous ?: Historique, https://www.saidalgroup.dz/index.php/notre-groupe/historique, (18/03/2016- 

21:26).  
  شركن عا ن  يحا   ان ا ن احن واحاح ث  لحى   Somedialة حن صحا ا  نا ؤااحن ا شحراكن  شحركن نمؤااحن  36,45  ي  اةج ا محا   مة حة   4,55للحس   FINALEPمحا   محة  ا

غ اران   Flash Algérie ا الس مع ة شركن Iberal مة شركن  يعة ةق ا   40ا اقيين   ا
2Ouerdia BELHACENE et Mohamed Yassine FERFERA, Op.cit, P.5. 
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اعة الصيدانية(8-4)شكل   بالجزائر : المتعاملون في الص

                 
طة ن   ا ي  : ما ا  ا  ا

ظمةمؤسسات أوا:   وداعمة م
ةإضحة ن   يحا   ،  طلح ا لحر  نا اي مؤااحةق وا حح   م ةم حة وح     لاحةق و باحو نوعظحاة نمرا  حن ا

يحا  اح د  ناحي وضحة  اةاحة ال   ة ا ؤااحةق ا ة ح زا اق  ان ا ا ابح ل  وشحر   لحى صحاةغن ا ن يحةق ناحا  ،ا
قححح ا ن ا لامحححن احححة نكححح ا ااحححاح اث اائحححةق  ايحححن   وعظحححاة احححكةن ناصحححاو  ا يححححن نا   شحححطن حححح  ل  لثححح نزا ل ا

شححغا ااشححفاةق  ةإضححة ن ال نزا ل ا يححعة ن  قطححة   ننزا ل ا حح زا اق ا قحح    ححة وعظححاة ا ضحح ةن ا با ححة ي  اححة ا نا
يحا   ان  ااةاحن ا اعفاح   اح ا  ا شحك ماكةمح  ةجاارر ناي ول   يا     محا  ا ائحةق ا اقييحنك حة ولاحر   ا

يحا    ن  ، ا ا ؤااةق ا عظ نض قطحة  ا ضح و   شحطن رحن ا اي اائةق وشر   لى   ام ناةرل ح  ل والل  
ا احكة اجا    ماة  وعفا   ن يةق ا يا   ان  وا ث  م ة   ض ةن ا ع  احناةان ا نا ركحا  ا قر ا ط   را  حن ا

طححي  لاححة  ا يحا   ان نا لاقظححن ا ح ط   ثححن ا عا احن ال ا  محة ام ا ثة حأ   ا  حناائححةق    ححن ا وشححك غة ححة   ححي ولححس ا
حح  ة   ححا ميححةح ة م لححةق  ة ن  هححاة  يححا    مححا معاوححن نمحح ز ن نصححاة  قطححة  ا ل الححةملن ا  ايححة ين   ا

ا د      :وا ث  اة ا م ا ائةق  ةإضة ن ال   ة نحان مراكااة   ا

ن  يا  ل الةملن   ا حن ا طعاحن اجاارريحن  Union national des opérateurs de la pharmacie (UNOP)ا حة  ا ط   عقة نا
ن ن  Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO)ا  اص لياة  لياة     ناملا ا ط  

Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP)    

 مؤسسات اقتصاديةثانيا: 
ا زيححه ضحح ا مؤااحةق ا ايححة ين  ةمححن ن ةصححن      نمكححا  ححر   حح   م وعظحاة   شححطن اإ اححةج نا اححالا  نا

ا د  ر ا ا اب ل   ا   3-4 اجااررا   اج ن ما ا قة

 مؤسسات اقتصادية

لححححةا• قطحححة  ا   اإ اححححةج صححححا ا  ناحححح ك وا ؛   : ا
ان ا ركايحححن  يحححا  ةاحححا   اجاارحححر نا ا احححالا  مل ححح  

اةق    مان ا زيه صا    ل ااشفاةق؛   ا
قطة  ا ةص• ر  بع ان نحلان؛   : ا   اإ اةج  ة

ا زيحححححه م ز ححححح ا  ا احححححالا  مؤااحححححةق  ةصحححححن؛   ا
اةق يا     اج لن نا

ظمة وداعمة  مؤسسات م

اكةن ناصاو ا ااشفاةق• يحن نا  نز ال ا
يعة ن•  نزا ل ا
ض ةن ا با ة ي• شغ نا  نزا ل ا
يا   ان•  ا قر ا ط   را  ن ا عاوةق ا
يا   ان• لاقظن ا  ا ركا ا ط  
يا   ان• يعة ن ا ة ل الةملن   ا حة  ا ط  
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 : الشركات المستثمرة في القطاع الصيداني بالجزائر(3-4)جدول 
عة أمثلة عن اسم المخبر القطاعطبيعة  تجات المص  الم

 

 القطاع العام
حححن  215 صيدال قلححح - ئحححن  اباحححن: مع حححة:  محححرا  احاةاحححان 21 نام مححح ز   احححكرا -ا محححرا  اجل يحححن - محححرا  ا  - ام ا

ا ةب لا ن-مضة اق ا  ارطةن  - مرا  ا  نغلاةا
ط ان ن  سوكوتيد يحانا االامةق ا لعةين ا  م ا  ا

 
 
 
 

القطاع الخا  
 المحلي

BIOPHARM ا ححةب قلحح -ا اححكعةق نمضححة اق ا  اححكرا -اجلحح  -  نيححن  مححرا  ا  -ا  نيححن غححل ا  صحح  ن ط اححة - ام ا
   نين ا مرا  ا ل ين

Pharmaghreb اعفاان - مرا  اجل  -  نين  مرا  احاةاان  اإا ة  -ا مرا  ا
INPHA-MEDIS قل اغ ين -احاةاان -  نين  مرا  ا اعفاان -ا مرا  ا ل ين -ا   مرا  ا عة ن -ا مرا  ا
Pharmaillance قل اكرا -  نين  مرا  ا ارطةن - مرا  احاةاان -ا  نين غل ا  ص  ن ط اة- ام ا  ا

Biocare قل -  نين ا مرا  ا ل ين اغ ين -احاةاان - مرا  ا  ا اكعةق   -اجل  -ا
Merinal Laboratoire قل -ا اكعةق فااةماعةق -احاةاان - مرا  ا  ا

Isopharm ي ا -ا ط راق -مضة اق ا كائةب ر  -ا ك اق ا ل  ان-مضة اق ا  مضة اق ا
SANAMED قل اكرا -ول ئن   نين  مرا  ا ليي -اجل - ام ا ا ةب-اج ةز ا  ا مرا  ا ل ين -مضة اق ا 

KPMA ا اةج ا ضة اق احا ين 
 
 

المخابر 
بية  اأج

Astra Zeneca قل -  نين  مرا  اج ةز ا ض ي ارطةن - مرا  ا اكرا -ا   ام ا
Pfizer Algérie  كلى مرا    نين قل نا طفالاةق  -ا ةق نا ا ة عفاان ممضة اق ا    مرا  ا  يةب    -ا مرا  ا
Novo Nordisk ا  ا ن 
Sanofi Algérie  احاةاان-ا اكعةق 

ر     ان: وك ن  - ا  ا نام - ة
كع ا لران -ا  ا ا  ا

  مرا  احاةاان -ا اكعةق

يا   انالمصدر:  ر ا ل قة ك ن ان    ( 18:08- 10/04/2016  ا  ا ه اإ

ااةاححن ا ححه صححا ا  يشححر   اعفاحح   احح ا  ا حح ا يلاححر ا  ال اإاحح اواوان  لححةا ا قطححة  ا  لححى اإ اححةج   ا
ةاحححا    ااحححالا  يقححح ا مل ححح   عاححح ن  ة لقطحححة  ا حححةص   لحححن  ر ا احححةج  بع احححن نحلاحححن وة ةإضحححة ن ال  حححة يحححا   ان  ما

ان ا ركايحححن -اجاارحححر يحححا  ضحححرن ين   وحححن وشحححر  ا لقةوحححةق ا ل ااشحححفاةق  لحححى لححح يا ا ؤااحححةق  ةاحححالا  كة حححن ا
احححأمن ا عاوحححةق  ضحححرن ين، ك حححة يقححح ا ا احححا   نن ا ححح اص  يحححا   ان ا قاحححن ا عاوحححةق ا ة  نيحححن ن ل  ماحححن  يححححان ا ا
ل  مان  لحى و  لاحة  احا لكا ة  اةق ا ةصن نا يا  يا   ان غل ا يعلن حلاة  نيشر      ما م ز ي اج لن نا ا

ع ةران  ا
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 بالجزائرالحالية أولويات السياسة الصيدانية المطلب الثاني: 
ليححححن  حححة  لة احححن  حححأ احححطرهة ا عظ حححن ا لةمحححن ا حححةجاارر  اححح ا  ة محححا ا اححح ا  ا يحححا   ان  ااةاحححن ا واحححا   ا

يحححا   ان ا طعاحححن   ااةاحححن ا ة فلحححة  ثاناحححي  اححح ا  صححححان وا حححح   وححح   ول حححيلحححر   لحححاج المحححا نا  اة وححح  ل ا
و  ن ا ا  ا اية ين نوع  يحن وروكحا  اكة ان مه ض ةن ا ااق اا ا مث نا عةا  شرارع ا ع  ان اجا ل  قالل ا ا

ال نا ةمن صعة ن نطعان  يعةماكان   اكة   لى ا اية  ا
ححححةجاارر وحححح    يححححا   ان  ااةاححححن ا ا ا   مححححه احححح م ا احححح ا  لححححص صححححاةغن  ن يححححةق ا يا  اةاححححان   ححححح  ححححة

اع ة  نما ا لن ل يح  محا   اإ اةج االي نورشا  اإ فةد   ةيا ثان    ا ة  اعفاح  مكحا حلال حة  اح ن   ار ا ا ا
ا ضحححاع امةاحححةق ملححح    يحححا   ان  ححح ا  اق ناإ احححةج محححا ا عاوحححةق ا الحححر   لحححى وطححح  اق كححح محححا ا لححح  ا  ا حححة يلحححي 

ااةان ا ط قن     اغطان االان   ا ا  ا
تجات المحلية الفرع اأول:  في الجزائر اتجاهات معدل التغطية بالم

يححا    االحي ا اعحةمي مكحا حلاح  طلح ا يححعة ن االاحن  لحى ول احن ا   حا  وا ححهمحا امةاحةق مح ر  ح  ل ا
يا   انناإ اةج االي امةاةق ا ا  اق    ما ا عاوةق ا

  في الجزائر الواردات الصيدانية أوا: تحليل
ةجاارر   يا   ان ما  اة ا ا  اق    ا ة يلي  مكا حلال ة ولار ا ا  اق ما ا عاوةق ا

يححا   ان   اجاارححر قحح   ر ححص : فووي الجزائوور اتجاهووات الووواردات الصوويدانية .1 حح ا  اق ا  ،ا وفة ححة ما اصححاا
يا    ك ة ي ضع اج ن   طل ا  .4-4ياااما مه ا وفة  ا

تجات الصيدانيةتطور (: 4-4جدول )    2015-2000 في الجزائر إجمالي الواردات من الم
 0152 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

 1,787 2,523 2,288 2,241 1,673 1,850 1,189 0,977 0,620 0,457 ملاة   ن  

ار مليار  179,529 203,254 181,624 173,794 124,478 119,451 86,377 70,408 49,405 34,420 دي

سبة    79,68 85,63 75,5 72,10 69,03 67,57 68,22 *54,75 54,33 43,61ال

ك اعن/ ك ة م واةب  ا ن ا ا  اق ال* ة ن   ا مريكي  ة ااعة  ال الر صر  ا يعة  اجااررا  ة يعة   يا    م واةب  ا ن ا ا  اق  ا د ا  اااعة ا ال  ا  ة  اية  ا

 :2014-2000اويةراةق -:ا ي  
UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015- 22 :00). 

 :2015اويةراةق -              
International trade center. Trade map : International trade statistics, http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  (07/08/2016- 09:17). 

حححأ ا اقلحححص محححا  يحححا   ان ا ححح ا  اق محححا ا عاوحححةق ا ملاحححة   ن    0,457ا حححر محححا اجححح ن  ا وفحححة   حححةو  ل ا
لغحص  ا حن  2006ملاة   ن    مريكحي   احعن  1,189ال  2000 مريكي   اعن  ملاحة   ن    مريكحي  2,523م 

ة احححاعة  ال اححح م ا   حححةا  قححح    ملاحححة   ن    مريكحححي 1,787 ال ماحححا ر 2015 ا ابحححه   احححعن 2014  احححعن 
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لغححححص وحححح ا   اححححن  احححح د االححححي وييححححة  ة حححح ا  اق ال ايححححة  ا ن   اححححع 85م  2000  اححححعن  80شححححكلص ا
لغص  2002   2015  اعن  43,61ا      ا ابه و  جاة وى 

تجات الصيدانية فوي الجزائور .2 يحا   ان، : أهم موردي الم ولاحر  ن  ا ححة  محا بة ح مح   ا ا عاوحةق ا
  5-4ا ن ي  اة م ن ك ة ي ضع اج ن  

تجات الصيدانية موردي 10: تطور أهم (5-4)جدول   مليون دوار أمريكي                                                  الجزائر إلى الم

2000 2006 2014 
 القيمة البلد القيمة البلد القيمة البلد
 755,928 فرنسا 570,302 فرنسا 282,166 فرنسا

 381,761 المانيا 105,304 الدنمارك 24,265 إيطاليا

 183,274 سويسرا 63,219 اأردن 18,577 إسبانيا

 135,600 ايطاليا 59,043 المملكة المتحدة 16,952 اأردن

 127,327 اسبانيا 55,431 سويسرا 14,006 ألمانيا

مسا  124,606 ردناأ 53,531 ايطاليا 13,476 ال

 119,238 الدنمارك 48,202 اسبانيا 11,859 المملكة المتحدة

 98,089 المتحدة اامريكيةالوايات  46,321 المانيا 10,032 الدنمارك

 -UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015 :المصدر

22 :00). 

ححححح ا  اق مع حححححة   احححححعن  لواارححححر واحححححل ا وفلحححححص ا اوحححححة ا ا ن   شحححححريس ا ال  2014قحححح  شحححححكلص  ر احححححة ا
شحححك حاححح   محححا وححح ا   755,928 ال  2000  اححححعن  62ملاححح ن  ن    مريكحححي  غحححل  ن  يحححا  ة وضححححةم  

يحححا   ان ال 2014 قحححو   احححعن  30وححح ا   ححح واايححح   يحححا  ن    حححرر   و  يححح  ا عاوحححةق ا حححس   مقة   نث
ةإضة ن ال ا   ن   اجاارر كأ ة اة نا يارا نا  يةق ا اح ل ا مريكان 

يحا   ان ا احا   ل : في الجزائور الواردات الدوائيةمكانة  .3 ح ا  اق  محة  ا حة ياللح   كا حن ا عاوحةق ا  احاح ا
 6-4 ن  اجما ا  نين  مان ك لل ك ة ي ضع 
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 مليار دوار أمريكي                                                 2015-2000: تطور قيمة ونسبة واردات اأدوية بالجزائر (6-4)جدول 

ة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002 2000 الس

 1,379 2,063 1,930 1,879 1,729 1,498 1,575 1,695 1,119 0,914 0,583 0,429 الواردات

سبة  77,17 81,77 84,35 83,85 88,17 89,54 90,38 91,62 94,11 93,55 94 93,87 ال

 المصدر

 :2014-2000اويةراةق -
UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015- 22 :00). 

 :2015اويةراةق -
International trade center. Trade map : International trade statistics, http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  

(07/08/2016- 09:17). 

 ال   نيححححن مل ححححأل 0,427مع ححححة  2000  اححححعن ملاححححة   ن    مريكححححي  0,429ا اقلححححص نا  اق ا  نيححححن مححححا 
ملاححححة   ن    مريكححححي   نيححححن  1,301مع حححة  كححححييملاححححة   ن    مر  1,379م ال  2008ملاحححة   ن     اححححعن  1,695
لغحححص  2015  احححعن  مل ححأل ححح ا  اق محححا ا  نيحححن  حححا  احححعن  واحححل  محححا ايحححة  نا  اق  77,17 اححح ن  2015ا

يحححا   ان احححن غحححل   حححة ورابلحححص  حححا ماحححا ر  ،ا عاوحححةق ا حححرغة محححا   حححة  اححح ن  ة ااقححح    احححعن  94ناحححي  لحححى ا
ع ا ن   2000 لواكة نا  ا   ن نا يارا نااح ة اة نا عح   احة ميحة   ا  نيحن ا ل حأل   اجاارحر نولار ك ما  ر اة ن
اححةولاححر كحح  ك ححة  2015 ححا   اححل  ين نايطة يححن نا ة  نيححن غححل ا ل ححأل   اححة مان ي ححة  ر اححة نا ياححرا نا   ن نا

اعن    1 ا   فا ا
 في الجزائر ثانيا: تحليل اصنتاج الصيداني المحلي

ان  اة يا      اجاارر ما اج ا  ا  مكا حلا اإ اةج ا
ياااما ا وفة   ةو  ل ا ا  اق محه ضحلل اإ احةج االحي   : في الجزائر اتجاهات اصنتاج الصيداني المحلي .1

احح د ا ااايحح    ةجحح ن احح م ا ضححلان   وححرو و ن وغطاححن ووححة ا ف ل ااحح  ل   ق لححم و 1995ال غةيححن واححل  ححة
اغطاححن االاححن  يححا    اجاارححرا 20 احح ن ا احح د ا ححس   احح ح ن يححن نوحح اق اإ اححةج  ،2مححا ايححة  ا نث
حح ط   يححا   ان، اشححقان   لححى ا اححا ر ا محح ر  حح  ل اإ اححةج االححي  لححى ول اححن ا وااةبححةق مححا ا عاوححةق ا

ف ل     7-4ن    اج  2015-2000ولر  امةاةق اإ اةج االي  ا  ا

 
 

                                           
1International trade center. Trade map : International trade statistics,  

http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  (07/08/2016- 09:17). 
2M.M.KEDDAR,  Op.cit,  P.1. 



اعة الصيدانية في الجزائر واأردن ................................................الفصل الرابع......................................... افسية للص  تحليل الجوانب الت
 

- 191 - 

 

تجات الصيدانية: (7-4)جدول   2015-2000 في الجزائر تطور اصنتاج المحلي من الم

ة  2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 الس

ار  232,172 170,788 150,109 80,960 59,760 53,570 33,450 22,859 8,327 8,775 مليار دي

مليار 
 دوار

0,117 0,108 0,317 0,460 0,830 0,803 1,044 1,891 2,120 2,311 

نسبة 
 التغطية

20,32 14,37 24,5 27,90 30,97 32,43 31,78 45,25 45,66 56,39 

 :المصدر
La production locale, les importations Point de la situation relatif à la branche pharmacie en Algérie, FCE: , :2003-2000اويحةراةق -

l’organisation générale du marché du médicament, Bulletin mensuel du forum des chefs d’entreprises N°41 Alger, Algérie, Novembre 2004, P.2, 
http://www.snapo.org/files/MARCHE%20DU%20MEDICAMENT%20ALGERIE.pdf, (05/05/2015- 20 :29).                         

 Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Direction générale de la veille stratégique: 2012-2006اويحةراةق -

relevant du secteur Etude sur la promotion et la valorisation de la production nationale , des études économiques et des statistiques

, P.9.:Filière de la pharmacie industriel, Appui à la mise en œuvre de la stratégie industrielle et à la promotion des investissements 

ير 2015-2014-2013، 2004اويةراةق - يا    نا ا  اق نالر ا ا د ا   9ن 8 لحقن    ابه ا: م واةاة ا طا ة ما ووة ا
   

احح ام مححا احححعن  شححك ملحححح   ا يحححا   ان  ملاحححة   22,859مححا  2004واايحح  اإ اححةج االحححي مححا ا عاوححةق ا
ملاحة   يعحة  باارحرا  232,172نناصح ا  وفحة  ال  2008ملاة   يعحة  باارحرا   احعن  53,570ال   يعة  بااررا

اغطاحححن محححا   2015  احححعن  احاحححا ماحححا ر ا ع ححح     احححعن  56,39ال  2002  احححعن  14,37محححع اححح ا ا
لاح ا  حا ماحا ر ا اح ا  ا احطرل  واحل كحةن محا   2015 ت احةج االحي   يحاا   اطح   اإجحةي  رغة محا ا ن لى ا

اغطاححن  عاححةرج 70   2014م  65   2012ا ا  ححه  ن و لححق  احح ن ا اماحح ل غححل كة اححن نغححل   احح ا مححة جلحح ا
 مرضان 

يححا   ان مححا بة حح آ ححر: اتجاهووات الصووادرات الصوويدانية فووي الجزائوور .2 يححعة ن ا ، مكححا حلاحح امةاححةق ا
ل غ ة ال ا ا اد ا ة بان اجااررين ما وال ماا    8-4ن  اج اا ه وط   صة  اهة  ك ة يظ ر  ر 
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تجات الصيدانية بالجزائر   :(8-4) جدول  مليون دوار أمريكي                                   2015-2000تطور صادرات الم

ة  2015 2014 2013 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 الس

 2,207 1,884 3,474 0,931 1,332 1,755 4,745 1,109 0,564 0,289 الصادرات

صادرات 
 اأدوية 

0,008 0,477 1,043 0,952 1,660 1,310 0,903 2,244 1,726 2,203 

 المصدر:

 :2014-2000اويةراةق -
- UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015- 

22 :00) ; 

 :2015اويةراةق -
International trade center. Trade map : International trade statistics, 

 http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx, (07/08/2016- 09:17). 

اع  ة  ف ا د  ة االا  وال ا اي ير مقة  ن  حس  محرا معطقاحة ب ياوظ ضلل ماا يةق ا ان  نيلار ث   ة
طلح  اح  وحا اإ احةج  ححا وغطاحن  ط الحن ا لقحح ل  ا  االحي ا لحاج ا محرا   ةصححن ولحس ثاق ا ازمحن  ة  نيححن ا

ححأ  ،ا مححرا  ا امعححن ححةجاارر    وحححن  ن  لاححاناححي  فاححح ة ا مححرا  ا ححةري   لححا   حح ا  ا محححرا مرولحححن ا  اقححة  ا 
حح ا شحح    امكة اححن  ةوعةماححا  ححرر يححاة ا اححةج  اب ححة حلاححة نا فححةرا ملح اححة مححع  ححح  ا ححة ج  ناكحح ا  معححوويحح ير ا

ل حححح ا  يححححا   ان واايحححح ا مححححا صححححة  ا  ر ححححص للححححى ا ال  2000ملاحححح ن  ن    مريكححححي   اححححعن  0,289ق ا عاوححححةق ا
 و  غحححل   ححح1ل حححألا  كل حححة محححا  ملاححح ن  ن    مريكحححي   نيحححن 2,203مع حححة  5201ملاححح ن  ن    مريكحححي   احححعن  2,207

لح ا ا احاقرا    لح   ن ا وفلحص ال  ايح ير  ف ل لااق   لاحةق ا   احعن  ملاح ن  ن    مريكحي 4,745 ا  ا م ا
  2013م ا وفلححص مححرل   ححرر   اححعن  2011ملاحح ن  ن    مريكححي   اححعن  0,931 ححةن ق ا افححة  ال  2006
ايحح ير     ححاة اقل ححةقا ان احح م يححا     ولل محح  كحح مححا اإ اححححوححرو و ا طلحح ا ةإضححة ن ال ا حح ا  اق  ةج االححي نا
ير  ك ة   ة والل   ،االي   اقل ةق الر ا

تجووات الصوويدانية للجزائوور .3 يححا   ان  نواححا    اجاارححر  :أهووم زبووائن الم ة عاوححةق ا اانيحح اة   احح اد ملاعححن 
ةج ن     9-4ك ة يظ ر 

 

 
 

                                           
1International trade center, Loc.cit. 
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تجات الصيدانية للجزائر  10أهم  : تطور(9-4) جدول  مليون دوار أمريكي                            2014-2006-2000زبائن الم
2000 2006 2014 

 القيمة البلد القيمة البلد القيمة البلد
 0,560 فرنسا 3,703 إسانيا 0,257 المغرب

 0,448 السعودية 0,228 المغرب 0,025 فرنسا

يا 0,163 ليبيا 0,0041 اأردن  0,358 غي

غال  0,139 المغرب 0,149 سويسرا 0,0031 الس

يجر 0,0007 العراق  0,105 اأردن 0,134 ال

 0,099 موريتانيا 0,072 ساحل العاج  /

غال  /  0,052 ساحل العاج 0,062 الس

يجر 0,041 فرنسا  /  0,026 ال

 المصدر:

 UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2012&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015- 22 :00) 

لححراد  غححل  2000  احعن  اححعغة  نا ايحح ير  لححى واحن  احح اد  قححو اححي ا غحرب ن ر اححة نا   ن نا ا ايححر ا
لواارحححر   احححعأ  يحححا   ان  عطححةد اجغحححرا  يااحححه شححائة  شحححائة واحححل وطحح    ححح    اححح اد ا عاوححةق ا ححح   ا   ححو وححح  جاة 

ةج 1وا لى ا   ل  25ل  ن 23 ال 2014و 2006  ن   نواوو صة  اق اجاارحر محا كةن  م ة ا ل ان اا  ل 
ة يا   ان  عةمان ن  اة  ح  ا ل ان ا عاوةق ا غراحن   ح   محا لا ة م ي ح ي ا اإ ريقانا لراحن نا   واحل ا لح ان ا

ل ان ا ريقان  2014 لواارر ي ب  مع ة وان  ن  اة مة ان  ا اد   ا  ا غرب   ة را ال واض ا ما 
 ودعم إنشاء مخابر محلية تقليص ااستيراد: الفرع الثاني

لوح م ا اعحةمي ال ا احالا  محا  شك و   ووة اإ اةج االي   ئة ما اصا  لى ا  اية  اجااررا  ااون ا
ل حح  لححى  يححعة ن االاححن كححةن جحح  ن و ا حح  مححه ا س  ححان  نل  طحح اق ور احن ا حح  طلحح ا  بحح  ل    بح احح   وحح ل ا

اقلاحح مححا  ا حح حح ا  اقا ااةاححن  ناححطرق مححا ضحح اا حح ي  ع ححة ضححرن ل ور اححن اإ اححةج االححي  ا اححرق، ن ن ا  ن يححةق ا
قح  ل  طل نواة   مل  ق م م، نكح ا   اح نبح   طلح كحةما حكح ا  ابحه ا ةجاارر   ا ا وفة  ا يا   ان  ا

احاان نا  ا   ة ى ا ط ان  اغطان ا قي     ا ة لفر  ن شراران     ا شرين  ا

                                           
  ابه: 1

UN,Comtrade database, http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=30&px=H4&r=12&y=2014&rg=1,2&so=9999, (03/11/2015- 

22 :00) 
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 إجراءات تقليص الوارداتأوا: 
ةإضحححة ن ال ااحححا را   يحححا   ان حححح  ا  وفحححة  ا ا اصححح  شحححك  حححةا ام حححص نا  اق اجاارحححر محححا ا عاوحححةق ا
حححأ  اغححلاق ا لحححا ا احح د االحححي ح يحح ا محححا ا  نيححن  غححل   حححو مكححا ماوظححن  اححن   وغطاحححن اوااةبححةق ا لة  احح ا ة ا

لا ب ا  ا  الي ال وقلان نو باو ا ا  اق:و ضع 
يححا   ان    مححة ننا  اق ا  نيححن ح يحح ا ال  .أ    1,743م واححوا  حح   مححا ا افححة    نا  اق ا عاوححةق ا

احعن  2009 ن    مريكي  لحى ا واح   احعن  ملاة 1,575 مريكي نملاة   ن    و اصح  م 2008مقة  حن 
  كححةن احح ا ا ابححه 2010 ن    مريكححي   اححعن  ملاححة 1,498ملاححة   ن    مريكححي ن 1,673ال ا افححة 

ن وعظاة  شةط ا االا   حا طريح  اصح ا   ح   محا  ن ال حةن قحرا اق فض ج م ا ن حح    ةر حن ا عاوحةق ا
يا   ان ا  ع  ن ما ا االا  أ ،ا  2003واحل   احعن   ص ع ما ا  كا ا اةب حة حلاحة  ناي غة ة ولس ا

قرا    اع م نام ياة ا اةبو حلاة  128م معه ااالا   غةم ا ا ا اشر    نضه  ةر حن ب يح ل  20051ن م ا
ص    افححرا  2008   حح   ر  اعححو  411واضحح ا  2009 حح  اة مححا  ماححالامةق  7 نام ن 404معاوححة صححا 

ا  لاححة  اححااا  ر ا ةصححن ا بع اححن ناالاححن  ححة  ل  لححى ا  ط اححن مع  ححة مححا ا اححالا   لححى  اححة   ن صححا ا  نا قححة
ححس لحح  ث اة معححو  264م وقلايحح ة ال  2011   حلاححة    نام  قححو  ااوححن ا  قطححة  ا اكححر   251معاوححة صححا 

ةإ اححةج االححي  ن    احح د  م اصحح ا   ةر ححن ب يحح ل مع  ححن مححا ا اححالا   2015ياحح ر   وحح  ل اوااةبححةق ا
 ؛  2 نام 357معاوة صا   اة معو  368واك ن ما 

اعظحححاةم .ب  س  ححح وللقحححص كححح  يحححا   ان  قححح ا ن  لحححى معحححه ااحححالا   ححح   محححا ا عاوحححةق ا اححح ا  نوحححأطل  وقايحححر ا
عشححةط مححا  ححا  ح يحح  شححرنطو نم اصححفةق  شححك ماححا رنمرابلا ححة ن  ا عاوححةق ا اححا   لا واللحح    ولحح يل ة 

                                           
  حن ح يعة  اجاارحرا ا وفلحص  ة ح ا  اق مقا حن  ل لحن االاحن  حا  اح م  2010ن 2008يع غحي اإشحة ل ال  ن  حةو  ل ا حس ال ورابحه  ا حن ا ح ن   ا مريكحي يربحه ث ة  لحى  كحا  ا ا حة 

ف ل  مثا   اعن  ل لن ح 2009ا ح ن   ا قح   حح ا    12,51 ا  ورابلص  ا ن ا ة اافحة     ا ا حة  ل لن االان ا  ا ح   ة غى ا افة     ا ن ا ا  اق  ك حة   حو   6نا  مة  
ة يعة  ح ا   قا ن    6وا    ا وفة  ا

1Lahouri ABED, Enjeux et perspective de l’environnement pharmaceutique en Algérie, Conseil national de l’ordre des pharmacies, Alger, 
Algérie, Novembre 2008, P.2, http://www.ciopf.org/content/download/672/8089/version/1/file/CIOPF08_CNOP_Alg%C3%A9rie.pdf, 

(18/09/2013- 15 :24). 
  ابه:  2
رماحححن   حححة - يحححة  ل يححح ا ا وححح   70اجريححح ل ا يحححة   يححح ا 2008 ياححح ر  14ا  ا ححح    1429ثن احوحححن  16ا قحححرا  ا ياللححح  سعحححه ااحححالا   ةر حححن محححا ا عاوحححةق  2008 ححح   ر  30: ا

يا   ان ص   ؛ 11ا
رماححن   ححة  - يححة  ل يحح ا ا  لححةم  13اجريحح ل ا يححة   يحح ا 2009 افححرا  25ا  ا حح     1430صححفر  29ا قححرا  ا يححة  2008 ياحح ر  30: ا لقححرا  ا  حح   ر  30  يحح ا مححا ة نملحح   

 ؛25  ص 2008
رماحححن   حححة  - يحححة  ل يححح ا  35اجريحح ل ا يححة   يححح ا  2011بححح ان  22ا  ا ححح    1432 بححح  20ا قحححرا  ا يحححا   ان  2011محححةا  8ياللححح : ا ياللححح  سعحححه ااحححالا   ةر حححن محححا ا عاوحححةق ا

 ؛19ص 
رماحححن   حححة - يحححة  ل يححح ا ا  لحححةم  62اجريححح ل ا يحححة   يححح ا  2015 ححح   ر  25  ه ا  ا ححح   1437صحححفر  13ا قحححرا  ا ياللححح  سعحححه ااحححالا   ةر حححن محححا ا عاوحححةق  2015ب يلاحححن  09ا: ا

يا   ان ص    14ا
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ل يح  محا اج ا ح مع حة شحرنط واللح   ة  نيحن  وشح  ا ك معاج صا    ماا    ناا  قحو  شرنط  ا م ا
عقححح اقحححايا نا قاحححا ن ا ليحححقن  لا حححة نكححح ا احححرن  ا ال ئحححن نا ع  احححن  ة نضحححرن ل  ضححح   ا عحححاج ا احححا     را  حححن ا

فلناي اثا كةن ا عا ا  باةن ح صةق ا ما ا حرامج ج  ااا ا احا   يا  ضحه  اأطل ال ا   نوال ر   لاةق ا
يحن وأشلل ا  ا قحن ل ا  اق ا ا  لن يع غي  ن لعح ة نزا ل ا اح  ل ا عاوحةق ا قحر ل ضح ا  ،اع ين  احااا  محه ا 

ا حح يا  قحح  ل  لححى ا حح ا   يع غححي  ن يححعقفا  ححا ماححا ر ا حح زا ل  ضححلان ا قححانن ا ا قححي ا ر ححةمج نا ححاا ا ا
  ك ححة يع غححي  لححى ا اححا   يا  حح ا وط احح  مة اححةق مححا شححأ ة  ن رلحح  معة احححن  حح ل   وقحح  ححا ثاثححن  شحح ر

 ؛1ل عاوةق ا يعلن حلاة

الةمح  .ج  لح ان يا احا ا حن و با حو  ح   اإمكحةن حح   لحاحكة   ا احالا   لحى حةن س  حن كح  وشا  ااةان ا ن
اوة ا ا اة   اة  ااحالا  ا  نيحن  شريس ا س يلار ا   ن ا ال معقفضن    اكة  ةصحن اجعااحن ممل ة 

يحا    -مع ة أ وشك غة ان نا  اق اجاارحر محا ا عاوحةق ا يحعفا ة ا ل حأل نغحل  2000ان  ح  ق   احعن ا
قا حن  ملاحة   ن    مريكحي ناح  محة  1,242ا وفلحص ال  2014ملاحة   ن    مريكحي، ن  احعن  0,167ا ل أل 
  2 نينما اية  نا  اق ا  60,20يلة   و ا  

 مظاهر دعم إنشاء مخابر محليةثانيا: 
ايحححعاه االحححي ناحححي   حححن محححا  بححح ور احححن ا ليحححعة ن االاحححن وكشحححل  حححا اج ححح   ا   ن احححن  اطححح  اق اإجة ان ا
ل ححح  لحححى وأاحححاا وححح  وا حححح    ليحححعة ن االاحححن نكححح ا ا قححح ا ن ا ا  حححن  ر صحححا   ان  م اصحححلن اصححح ا   الحححل ا  حححة
ة  ق   ب ي ل ع     اشريلةق وؤك   لى  ن ين ا  يعة ن االان ما  ا :ولة  ص ا   ن ما ا

لفة لن االاحن   حقاح  اإ احةج االح .أ  راغ حن   ا احاث ة  ا طةم ا  ضلان  ر ا بع احن ا حااا ا قحة ي محا  حا  ا
ضححرن ل ا ةمححن شححراكن مححه ا طححرا  االاححن   مكححا مححا  ا ححة  ن مالكحح ا   لححى مححا  مححا ايححة   49ححةجاارر 

شركن  ؛3  مة  ا

ل ححح  لحححى .ب  ضحححرن ل ا  اقحححة  ال  م قححح    ايحححعاهمحححه ماطل حححةق ا وكااحححل ا ححح ا   ا احححاث ة ين ا حححااا ا احححا   يا  ا
ل لاححةق  ح ا يقحح ا  ح    ححا ا احالا    ححاثا مححة كحةن ماححا    ا عاوحةق غححل ا ل ححأل اح   فاححو ا ايحعاه وحح  جاة  ا

                                           
  ابه:  1

FCE, Point de la situation relatif à la branche pharmacie en Algérie :La production locale, les importations, l’organisation générale du 
marché du médicament, Bulletin mensuel du forum des chefs d’entreprises N°41 Alger, Algérie, Novembre 2004, P.9-10, 

http://www.snapo.org/files/MARCHE%20DU%20MEDICAMENT%20ALGERIE.pdf, (05/05/2015- 20 :29) ; 

رماححححن   ححححة - يححححة  ل يحححح ا ا وحححح   70اجريحححح ل ا يححححة      2008 ياحححح ر  14ه ا  ا حححح    1429 ثن احوححححن 16ا قححححرا  ا ر  30ا: ا ل عاوححححةق  2008 كاحححح  اقعاححححن  شححححرنط ا ة ياللحححح  
ط ان ا اا   ل، ص ا   11-7يا   ان نا االامةق ا

2UN comtrade database, loc.cit.  
رمان   ة 3 ية  ل ي ا  44اجري ل ا ا   26ه ا  ا      1430شل ةن  4ا ية      01-09ا: ا مر   ة  2009ي  ا   22ا   13، ص 58، ا ة ل 2009ي 
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اح   ال ويعاه ا م ا عاوحةق  حا   ح ل ة حس  ول ئا ة،  للاو  ن يال    حح  ل  ك حة يع غحي  لحى ا احا    ا ة
طريقن معاظ ن نماا رل  ن لحى  احة   ةجاارر  ا ااه وشكالن ا عاوةق ا يعلن  ةجاارر  ن يال    فر  مة ا 
ال ح   عحةم نوح اق ا احةج  ة الي ال   ة ا ةمن نو اق ا اةج حلاحن  حان محعع وحرا ان ا احالا  اح  مراح ن  ا

اأااحح ا وحح اق ا  بحح  ل نو اححال ة  ن  ححا  لحاححةب ا ححةص  ن  ححا شححراكن  ن  لل اححن طريحح  ا شححراكن ا طريحح  ا
ل لحي  احااا ا س مرا ن سح ر ا  ايعاه ا  ب  ل  ك ة  ن م ي  ورا ان ا االا  ا  ك  اقعان   نو اق ا نا

قن اة شرنط ا       ؛1ة

يةح  .ج  راحة  لحى ا ؤااةق ا يعلن وا حح   وح   معع حفاااق ضري ان  ا فحةماق محا   حه احقح د اج ركاحن نا
قا ن ا ضة ن  لى م اااق نم  اق اإ اةج ا اا   ل  ك ة واحافا  محا ا فحةماق مؤ احن  ح ل وحا احع اق  ا
ححس  ةإضححة ن ال ث عشححةط ا  حح    ضححري ن  لححى ا حح   نا ضححري ن  لححى ا شححركةق نا ضححري ن  لححى   ححةو ا مححا   ححه ا

ل ع س  ن لعح  قرن  بمكا  فةر ل ا ط    لى ا      3 2ة  انل  لى الر ا

شححك ملححح   قححة     ن يححن   ححة اإ اححةج االححي   ا وفححة   حح   نوحح اق اإ اححةج  مححة  اححةاة ولايححا اإطححة  ا
اغطاحححن االاحححن    احححعن  ححح ط   1985  ر ال حاححا ماحححا يةق ا  4م ياوحححةنز  حح   نوححح اق اإ احححةج  لحححى ا احححا ر ا

 2014نوح ل   احعن  137و 20115نو ل   احعن  123م  20064نو ل   اعن  44اق ال و ا  ا  3نو اق
ححن  ت اححةج ن 121م ز ححن  لال ئححن 16نوحح ل  يححا   ان ك ححة  وححا واححل يا  6نوحح ل  ا اةب ححة واحح ط الححن ا عاوححةق ا

  10-4ن  اج ي ضع 
 
 
 

                                           
رماححححن   ححححة  1 يححححة  ل يحححح ا ا وحححح   70اجريحححح ل ا يححححة      2008 ياحححح ر  14ه ا  ا حححح    1429ثن احوححححن  16ا قححححرا  ا ر  30ا: ا ل عاوححححةق  2008 كاحححح  اقعاححححن  شححححرنط ا ة ياللحححح  
ط ان ا اا   ل، ص ا   11يا   ان نا االامةق ا

افةصا  ابه: 2   اي  ما ا
-Agence nationale de développement de l’investissement, http://www.andi.dz/index.php/fr/faq/88-faqs/163-dispositif-d-encouragement-et-d-

incitation, (20/03/2016- 10 :30) ; 

-Ministère des finances, L’investissement en Algérie : Ce qu’il faut savoir, http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-

Dossiers/246/L%E2%80%99investissement-en-Alg%C3%A9rie,-ce-qu%E2%80%99il--faut-savoir.html, (20/03/2016- 10 :30). 
3 UBIFRANCE,  Rencontres avec l’Industrie Pharmaceutique Algérienne, Rencontres Acheteurs , Algérie – Alger -15 & 16 décembre 2012, 

P.1. 
4Rachid GHEBBI : L’industrie pharmaceutique en Algérie : Perspectives et défis, 1ère partie, La revue médicale.net, 

http://www.larevuemedicale.net/lindustrie-pharmaceutique-en-algerie/, (18/03/2016- 16 :25).   

5Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, L’industrie pharmaceutique et la politique nationale du médicament, 

2011 US –Algeria  Health Forum et Expo Alger, Algérie 08 Juin 2011, P.19. 
6Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Politique du médicament en Algérie : Etats des lieux et perspectives, 

Colloque international sur les politiques de santé, Alger Algérie 18-19 Janvier 2014, P.24, 

.http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf, (08/04/2015 – 12 :41). 
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تجات توزيع عدد وحدات اصنتاج والتعبئة حسب طبيعة :(10-4)جدول   2014 في الجزائر الم

ان المطهرات المستلزمات الطبية إنتاج اأدوية  121 اصنتاجوحدات  تجات اأس  الغازات الطبية الكواشف م
65 31 13 3 6 3 

 

 وحدات التعبئة

 / / / المحليات الطبية تعبئة المستلزمات الطبية تعبئة اأدوية  16

11 2 3 / / / 
 المصدر:

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Politique du médicament en Algérie : Etats des lieux et perspectives, 

Colloque international sur les politiques de santé, Alger Algérie 18-19 Janvier 2014, PP.25-26, 

http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf, (08/04/2015 – 12 :41). 

حن  ل احا لس االحي   حا  ع ةراحن  يحا     لحى وح  ل ا  نيحن ا ايعاه ا نوح ل ا احةج  121وروكا   لاةق ا
ن  ،إ اةج ا  نين 65ي ب  مع ة  نوشحا    لاحةق  نوح ل  ايحن   ول ئحن ا  نيحن  11نو ل ول ئن ي ب   16نما 

ايححعاه  لححى  ، ا مححرا  ا ل يححن،  صححعفة  اباححة 20 كثححر مححا ا قلحح لححاج  مححرا  ا يايحح  اة ويححعاه ا  نيححن ا  ب ححن 
اعفاححححان اححححكرا نا مححححرا  ا اغ يححححن ن مححححرا  ا ةإضححححة ن ال ماححححكعةق ا م   مححححرا  اج ححححةز ا ضحححح ي نا اححححاقاب نا

ا مضحة اق    نيحن بة حن رالحل  حا ا ضحة اق احا يحن؛ :2ا يحعلن الا  نيحن    ك حة واعح    شحكة 1 ةبنمضة اق ا 
فة؛  نيحن شح و مرماحن  وا ين بة ن؛ لحن semi pâteuse  نين اةرلن ثاق اااق اا م ضلي  ن  ا طريح  ا ؛   نيحن  ة
ةن ن  لحقا ا ن    نين وااق ا 

يححعة ن االاححن ححن   ححة ازححةز ا ايحح  مححا ا شححة يه  حح    حح  اة  ،مححا  بحح وق يححن ا مشححرن ة  احح   179حححةن  ا ن
اقحح ا   اإزححةز ال  و ز ححص 2014اإزححةز   اححعن  تزححةز،  56واحح ماححا يةق ا اححن   24مشححرن ة   ا رولححن ا ن

لق مراو ماق من،    3مشرن  ب ي  79ن ة  ا  ا ية  نمشرن  20مشرن ة 
 وتأهيل المخابر الصيدانية : تصميم برامج دعمثالثا

حح ط   لحح  شححركةق صححا   ان  يححا    ا ححةجاارر  لححى و اححاه اإ اححةج ا يححا   ان  ااةاححن ا م وقايححر حححةن  ا
ر ا  بحح  ل   قححةرة مححا  ححا  وأااحح ا قححة عاححاج ا س اشححا لص  لححى لاححن نوق يححن ا حح ا ححة كحح   ، حلاححن ب يحح ل نواحح

ن ا س  ق     بص ا ن حرامج ما  ب ث حأ صح  ا ة  ان اح م ا ح  ة ا حرامج ا ل ي  ما  يا   ان ض ا ا شركةق ا

                                           
1Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, L’industrie pharmaceutique et la politique nationale du médicament, 

Op.cit, PP.11-12. 
2Ibid, P.25. 
3Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Politique du médicament en Algérie : Etats des lieux et perspectives, 

Op.cit, P.27 
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يحغلل نا ا احطن  شحك  حةا ا ؤااحةق ا ةجاارر  ن    يص  معحص ل ياق نماة  اق  عان  قالل ا ؤااةق 
يححا   ان ميححعفن ضحح ا  ةر ححن ا ؤااححةق  ر ا طة ححة كة ححص ا قححة حح  ة ا عا اححن ال  طة ححةق مالحح  ل، واححل  ة ا لعاححن 

ان   أ ح  امكة اةق م   ة ةجاارر نا يعة ةق ا ا  ل  ك  ة وعا ي ال او ر  اة ا س   نث
شحراكن محه  طحرا   بع احن  م حة كحةن ا ححة   ة رامج ا ط قن ال مية   حلاحن ن  حرر  ول  ق مية   ل ي ا

عةم وعة ا الي ال  قح  ل ا ن ي، غل   ة اش كص كل ة   ا عحةم ا ان ا ؤااحةق محا  حا  ا كاحا  لحى ا  اقحة  محا 
قح  ل  لحى و ح    شحطن  عحةم ا أ مكحا  ن و اب  حة ا ؤااحن ال غةيحن ا صح   ال ماحا ر  ةق ا يل   لى وشقان ا

ل ححح ا وأااححح ب ا ححح حححرامج  لحححى ا   كثحححر وطححح  ا نولقاححح ا محححة ياحححاع امكة احححن و  حححه ماحححاق  ا ؤااحححن  ن ححح  ااحححا   ص ا
: هائن حاو ا ؤااةق نور احن ياحه مك  ةوحو؛ و ح  مة احةق واحالين نوعظا احن باح ل نو يثحن؛ 1مال  ل لح  ق و  

ل ؤااححةق مححا  ححا  ولايححا ا حح ا   ا شححرين نححح يل   ناق ن  ظ ححن اإ اححةج؛ ور اححن ااححاق اا  قحح  اق اإ اةباححن    ححة ا
ثقن   م ا ابح  وكع  باةق اإ اا نا وية  نك ا   ة ا قح  ل  لحى ا عحةم ا عاوةق ا ؤااحن االاحن ناح  محة يقح   ال 

احن  احن ا اضح عن   اصحفةق  ن قحن ا ن احااا سلحةيل ا طة لحة  مع حة: ا  ان محا  حا  ب ا ح مالح  ل ا    ا ا اد ا ن
ايحححعاه اجاححح ل؛ نضحححه   احححااا س ة احححةق ا ةإضحححة ن ال ا  ل عاوحححةق  احححن  لة لايححح ير؛ ولكحححا اجححح  ل ا ططحححةق   ححح 
اكع  بان      اقظن ا اط ير نا  ا  ا  نو   مشة يه شراكن؛ ا  طاد   مة ان ا حل نا

ر ححةمج ا  حح   مححا  اع ححة ا حح  ة كححةن مححا  ححرامج ا يححا   ان مححا ملظححة  ل يحح  مححا ا ؤااححةق ا قحح  ااححافة ق ا
واحححححل  2002  احححححعن  EDPMEا لحححححرن  ا ايحححححة ا  EURO-Développement-PMEطحححححر  ا ححححححة  ا ن ي 

اشححححقان نحلاحححح مفيحححح  ضححححلاا ة، كشححححل  ححححا  الححححل  25ااححححافة ق معححححو  مؤااححححن صححححا   ان  ةصححححن  ضححححلص 
اح ام مححا  ححأ و اب  حة  نا ةق نا شحةك ا يحل  ححاحكة  2009ا يححغلل نا ا احطن نا ر ححةمج   حة ا ؤااحةق ا   اطحة  

ححح س محا طحر  ا ححة  ا ن ي -PME2ح   وكع  باةق اإ اا نا ويحة  ا لحرن  ا ايحة ا  لحح  ق  -ا  ح   كح 
ةإضححة ن ال  يححعة ي نواححال اإ اححةج  اعظححاة ا يححغلل نا ا اححطن ا احح   ا كثححر طل ححة مححا طححر  ا ؤااححةق ا اححة ق ا

                                           
  ابه: 1
كحر،،   ح  اح ةا- لح   ، بةملحن  ةصح ا مرحةو ن  لحن اجاارحر، الحن ا ةوحل، PME II برنوامج علوى التركيوز الجزائور موع فوي والمتوسوطة الصوغيرة المؤسسوات تأهيول سياسوة ا ، 09ا

 ؛144، ص 2011
-Ministère de l’industrie et des des mines, PME : Mise à niveau des petites et moyennes entreprises, http://www.industrie.gov.dz/?Mise-a-

niveau-des-Petites-et, (10/06/2016- 20 :20). 
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ح  ة ا  عح و  ع  احن ن ظحةا ا لل محةق   لحى اح ا ا احة ، مح ا يحا   ان ا  ب ا حح ل ح ا ةصحن ح لا ا ؤااحةق ا
 :  1مع ة

ايححعاه اجاحح ل مححا  ححا  ابححرام وحح  ا  مل حح   BIOPHARMمرا قححن مؤااححن  .أ  مححا  بحح ا ماثححة    ة اححةق ا
لل احححن؛ وأااححح ا لححح اق نم يححح   : وشحححكا ا لر حححن ا حححأ يع غحححي و عا حححة  ن حاحححاع ة مثححح لكشحححل  حححا ا  شحححطن ا

لححح ؛ نضحححه  ططحححةق و لاقحححايا  لحححى ا  ا حححه  حححا  كححح يا ماحححا رل ن  ناق وقاحححاة ا  حححة ؛  لححح   ححح  اق ب يححح ل 
ان؛ فلة  ا

اححح  ا   PROPHARMALمرا قحححن مؤااحححن  .ب  يحححاةغن  طحححو  رااحححي  يحححعل ة اج يححح  نابحححرام وكححح يا ياللححح  
لح نر  ثعحةم   لاحةق اإ احةج  اح يح   حةطر ا او اااق نحلا ا قحةطر؛ صحاةغن  طحو  رااحي  ماة  وعظال ا

احكة  ا ة؛ ا  ا  نا

احححن، ن  احححة   محححج ناافحححن وعظحححاة نوقححح ، ا احححة  ل   .ج   احححة  صحححاةغن اإبحححراماق    اححح ي ا ححح ا   ا شحححرين نا ة
يححغلل نا ا اححطن  ة ؤااححةق ا يححاة ن  واححال اإ اححةج    ظححةا اإ ححاا ال   نكحح ا   اححة  نضححه ااحح اواوان ا

يا   ان؛ ليعة ن ا  ا عا ان 

ن  .د  يححححا  ة ل الححححةملن  حححح ط   اكحححح يا  UNOP قحححح  شححححراكن مححححه ا حححححة  ا اقعاححححن نا مححححا  بحححح وقحححح ، ا اححححة  ل ا
يحححاة ن، وححح  ا  ا ححح   يا نمقحححح مي ، ابحححرام حلاححح احرباحححن  ضحححةم ا ححححة    احححة  مالححح  ل مع حححة: ا قةياحححن ، ا

عظة ن نا ما نا ائن نوك يا ا ك  ن؛ ع  ان، ا  ا  مةق، مؤشراق اإ اةج نحلا ا قةطر، وأمن نمرا  ن ا

شراكن مه وعظاة ملاقى  .ه  اأاا اجا ل؛ PME2و   وقااة  اةرج  UNOPة  ن شر مة اةق ا

ع  احن   ا حة   .و  يحةح   ن ISO 17025مرا قن ا قر ا ط   را  ن ا اقح  نوعظحاة  ن اق وك يعاحن  ح  ة ا وقح ، ا
ل اة ححةق نوقحح د  كحح ن   ااححال اإ ع  اححن نا يححعة ان   اححة  ا ل لكاححن ا حح ط   فكريححن ا رو طححن ا ل حح  ا ا لكاححن ا

اوة ل؛  ة

لل يححح  محححا ا ائححةق ا اقييحححن     حححة  .ز  فححح  نوعظحححاة  ن اق وك يعاحححن   ححح  ة ا ع  احححن وقحح ، ا محححا  بححح ا احححةم ا
ل ح  لحى وكح يا جحةن ا  ا حة  نا قا حن  حعع شح ة اق  لع  احن، محا  حا  ا احن  ، ISO 17020ا لحةيل ا ن

                                           
  ابه: 1

-PME Algérie Infos, Le bulletin du Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrisedes Technologies d’Information et de Communication 
(PME II), N°=10, Aout 2013, PP.2,4,   www.algerie-pme2.dz/IMG/pdf/pme2_bull_n10_final.pdf, (10/03/2016- 19 :35) ; 

-PME Algérie Infos, Le bulletin du Programme d’Appui aux PME/PMI et à la Maîtrisedes Technologies d’Information et de Communication 
(PME II), N°=09, Juillet 2013, PP.1,3-4, www.algerie-pme2.dz/IMG/pdf/pme2_bull_n09_final.pdf, (10/03/2016- 19 :35) ; 

- algerie-pme2.dz,  (10/03/2016- 19 :35). 
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ISO 17021،  ISO 17025 ،
ISO 9001-2008  ع  احن نمحعع شح ة اق نوكح يا مكح  ن   احة  ا ا ل ا

 امححن ا عححاج  ن  امححن 
CE  عظححةا ا ا ححة  نولايححا ا حح ط   اعظححاة ا اشححريه نا ةإضححة ن ال مرابلححن نوعاححا  ا

قاة    ق  اق  ااق اا م اااق ا ل لةيل نولايا ا  ا ط  

يسةالفرع الثالث:  يع اأدوية الج  ترقية تص
يحححا   ان ن ححح ا  ححح  هة  لحححى  اعحححةمي ا وااةبحححةق محححا ا عاوحححةق ا ن  يحححعة ن االاحححن   ا احححاوة ان ضحححلل ا

احن لة ح ا  اق ا حأ وقحه  لحى  ححةو   ،ولح يا ا ااماحن  لحح  صحعة ن  يعةماكاحن  حة  ل  لحى رفاحل  الححل ا   حةم ا  حر  ا
ايحعاه االحي  ا  اية  اجااررا  اقلا ما ا ا  اق ك ة   لحص  لحى   حة نوشحواه ا ضرن ل ا امص احك من  س    

اكا حح مححة م يححاة ا ااححة   ااةاححن ا عا وححن  لححة      فححا اإطححة ، م وكححا مامححع ا ة  وكححةز  لححى حححةن  مالحح  ل ا 
قاححن ااححةن   واححل  ن ملححةيل و حح  محح ثج م يححعة ن ا عاححوة مححه  ط الححن اإمكة اححةق لححن واححاع  مححا ب ححن ال محح ثج ا
لة اححن   يححا   ان ا يحححعة ن ا عااوححن، شحححكلص ااحح اواوان ور اححن االاححن نمححا ب ححن   حححرر   ححي وا ححه وغححلاق ا نول حححاة ة

ع  ثج ا  ا نا ارق ويعاه ا  نين اجعاان أ وع  ج ضح ا ا ررااان ا ايحعاه االحي   ن    و  اج ا  ا يحن   حة ا
اللا حححن ا زا يحححن   كححح ق  لاحححو ةناححح  مححح احححة يخ  5  حححة احك محححن   ا يحححة  ل  ال حححاة ا  نيحححن  2003اححح ا ر  7ا واللححح  
اقححح ، ا احححة  ل  يحححعلي ا  نيحححن اجعااحححن   اجعااحححن احححكةن ناصحححاو ا ااشحححفاةق  يححححن نا احححااا نزا ل ا محححا  حححا  ا
ححو اضححة ن ال مححعع ا  ا قححن  لححى سححعع معاوححةهة  ن يححن ا نواحح ا ويحح  ة  لححى  حح مةهة االاححن ااححوا نواححريه آبة

ايعاه ضري ان ناحلر مربلحي وفضحالي نما احا طرد ا اللا حن  لحى معحه ااحالا  نوق ،     ما ا مااةزاق ا   ن كح ق ا
اح د  ك حة وح  ق  أ مكا ويحعاه  احق ة حلاحة نوكح ن  حة  ل  لحى وغطاحن اوااةبحةق ا ا  نين ا صلان  ن اجعاان ا

ححأ محا شححأ ة  ن ولاحح  محا اإ شحر ان مححا طححر  ا عاوحن  ن ا اححا   يا  ن ا ح ز ن ا لححا ا  ة احةق غححل ا  حح اا  لحى 
ن لة      1ا عة ان احرل نا

                                           
 :حححححح  والل  ش ة اق اإيان ا  ك  ل   ام 

افااش؛ح    :1720  إيزو أ لة   ا  ماطل ةق     الل ا ائةق ا
ل ائةق :17021إيزو  ا  ا  نلعع ش ة اق  ظة اإ ا ل؛ ح   ماطل ةق  أ لة   ا  ا
كفةمل :17025إيزو  لةمن  ر ا لةيرل نا  ا ة اق؛ ح   ا اطل ةق ا   ة
اح    :2008-9001إيزو  ازمن  ةاا را  نوق ، ا عاوةق نا  مةق ا  أاااا اطل ةق ا ل ا  راغ ن   حان  ضة ا ل ؤااةق ا  ار ن  ظةا ا ا ل اج  ل 
 امن  CE  قو مه وشريه ا حة  ا ن  لى وطة ل   ا د ا ن ي اي مؤشر  اةاي ي ضه  لى ا عاج   ا ان    ا و حرين ا  ن ي مة يا ع 

1Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Instruction N°005 MSP/MIN du 07 sep. 2003 Relative à la généralisation 

du médicament générique  
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تجة محليا بالقيمة يسة الم  أوا: تطور نصيب اأدوية الج
اححح د اجاارحححرا ك حححة يظ حححر قححح   حححن   ا ا لكحححا اححح   ول حححاة ا  نيحححن اجعااحححن  لحححى وركا حححن ا عاوحححةق ا ا ان

  11-4اج ن  
يسة للسوق الجزائري )بالقيمة((11-4) جدول  2014-2002 : تطور نسبة اأدوية الج

ة  2014 2011 2009 2006 2004 2002 الس

يسة  49,94 47 48,5 37,9 32 15 أدوية ج

 50,01 53 51,5 62,1 78 85 أدوية أصلية

 اة ةق قا حن واح ا  نيحن ا 2014م واةب  ة ح ا  اق  عاحن كح محا اإ احةج االحي نا ةإضحة ن ال  ح ا  اق  ا د ن ا ن اإ اةج االي نا جعااحن نا صحلان ة  ا ة   لى ووة ا
يعة ن    مق من ما نزا ل ا

 المصدر:
 :2002اويةراةق -

Mission économique, Le marché du médicament en Algérie, Ambassade de France en Algérie, Alger, Algérie, 10 Décembre 2006, P.1  

   :2011-2004اويةراةق-
Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Etude sur la promotion et la valorisation de la production 

nationale relevant du secteur industriel, Appui à la mise en œuvre de le stratégie industrielle  et à la promotion des investissements : 

Filière de la pharmacie, Direction générale de la veille stratégique,des études économiques et des statistiques, P.9. 

ا د االي وااي ق  مان ا  نين اجعاان    2002  احعن  15اث ا اقلحص  ا ا حة محا  ،شك ملح   ا
اححح د االحححي  49,94م  2004  احححعن  32ال  ححح  2014  احححعن محححا ايحححة   ا حححن ا أ نيحححن  50,01مقة

 قححو محححا  23مححا ايححة   ا ححن اإ احححةج االححي ن 82شححكلص ا  نيححن اجعااحححن ا عاوححن حلاححة مححة ي ا ححح  ن ا صححلان  
     1اية   ا ن ا ا  اق

تجة محليا بالحجم يسة الم  ثانيا: تطور نصيب اأدوية الج
شحك   د اثا اررا مكا   ا  اية  اجا ل   ان حلا م ر  مان ا  نين اجعاان  ال حل  ن ياضع  محة م ا

قا ن  نا  مة يلر    ك اةق     ا ا ةااق اا احوة  ن ا ا د سقالل   شطا ة  عان ا   12-4اج ن    ا 
 
 
 
 

                                           
يعة ن  1  نثةر  مق من ما نزا ل ا
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سووبة(12-4)جوودول  يسووة بال ، 2011 فووي الجزائوور )بووالحجم( السوووق اصجمووالي -الووواردات -إلووى اصنتوواج المحلووي : تطووور نسووبة اأدويووة الج
2014 

وات  2014 2011 الس

سبة عدد اأدوية البيان سبة عدد اأدوية ال  ال
 اصنتاج المحلي

100 
يسة  94 1400 94 1268 أدوية ج

 6 89 6 82 أدوية أصلية

 التعبئة
100 

يسة  93 605 93 627 أدوية ج

 7 46 7 47 أدوية أصلية

 الواردات
100 

يسة  57,67 2044 57,66 2058 أدوية ج

 42,32 1500 42,19 1502 أدوية أصلية

 السوق المحلي
100 

يسة  71 4036 71 3953 أدوية ج

 29 1648 29 1631 أدوية أصلية

 المصدر:
 :2011اويةراةق -

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, L’industrie pharmaceutique et la politique nationale du médicament, 2011 US –
Algeria Health Forum et Expo Alger, Algérie 08 Juin 2011, P.7. 

ة ااعة  ال:  2014اويةراةق -  م واةاة 
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Politique du médicament en Algérie : Etats des lieux et 

perspectives, Colloque international sur les politiques de santé, Alger Algérie 18-19 Janvier 2014, P.22, 

http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf, (08/04/2015 – 12 :41). 

ن ك ا  نيحن ا احولن   احعن  2014ن 2011 ا  اعأ  يظ ر وفضا ا  نين اجعاان   اجاارر    ا 
يححعة ن االاححن  كثححر  لححى ويححعاه ا  نيححن اجعااححن  29 نام بعححاا ن 71ي بحح   2014  نام ا ايححةص  نوركححا ا
عاح ن ا 93ما ا  نين ا عاوحن ن 94وال  ضحئالن ا ا قاحن محا ا  نيحن ا ل حأل احي   نيحن بعااحن   وحن وشحك ا

لححح  احيححح    لحححى وحححرا ان محححا طحححر  م اكري حححة  نواعحححة ن  ماحححن ا  نيحححن  حححةجاارر   يحححا ا  نيحححن ا صحححلان ا يحححعلن 
رغة ما   ة وشك  ا ن ملارل   57,67اجعاان ض ا  ةر ن ا ا  اق ال    لى ا

حح ا  اق  حح  ا مححا  و ضححع   لاححن ا ااححة  محح ثج ويححعاه ا  نيححن اجعااححن إ ةمححن صححعة ن صححا   ان  يلححن  ححا ا
 اج ا  ي كر مع ة:

حراماق ا  ح ا   حا  .أ  لة ان   قح  وحااما محه م بحةق احق ط اح ةيحن  يعة ن ا يااما ا ا ا  ااة  مه ح  ق ا
ح ا اححةاة   محح  صححعة ن ا  نيححن اجعااحن  ناحح  مححة مححعع  رصححة  كححرر ا يححا   ان ا لشححركةق ا ا  نيحن ا صححلان 

ل ل ا س  قح   ناه  ح  ايحعاه   م احيح    لحى وحرا ان ا يعة ةهة ا طعان  نن ح ح  ح لع     عةمان  ن ا
اشواه صعة ن ا  نين اجعاان؛  يا   ان  ليعة ن ا لة ان اج ي ل  ظرن  ا  وةنص اجاارر ا اافة ل ما ا
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اححح .ب  شححرارع ا لاج  لححى كة حححن ا حححة اححلي ال وقلحححان يححااما اححح ا ا  ااححة  محححه احح   ول حححاة ا اححافة ل  كة ان نا
ة  نين ا صلان؛ ةافة   الة اة مقة  ن  يحان، مة اا  ن ا  نين اجعاان وا اا  ر ةين ا ال ا  وكة

قيححح     وعفاحححح    شحححطن ا حححححل  .ج  ة احححن  ناحححي وا اححححا  ايحححعاه االاححححن احة يحححااما اححح ا ا  ااححححة  محححه امكة اححححةق ا
اطححح ير  ااوحححن ضحححلل معظ ماحححو سقالحححل  عةصحححراة  ايحححعاه ا لا ححح   لحححى نا حححص  نن امكة احححن ا ا حححة  مححح ثج ا وة

لة ان  اط ير ا يا     ةصن   ا  زمن ا حل نا اكة  ا  ا 
 ترشيد اصنفاق: رابعالفرع ال

طلححح  لحححى ا عاوحححةق  حححةجاارر   اححح ا وفحححة  ا شحححك ملحححع  يححححان وطحححرو  عفقحححةق ا ة اكفححح  ان ا ان اشحححكة
ر ة يححا   ان ن الححل  حح مةق ا ال  لححى كحح ا اكححة م ا س ول حح احك مححن  لححى  ن رفححا مححا  حح حح  يحححان   يححن ا

ضح ةن ا با حة ي نا  حرا  ك حة يظ حر  حن نصحعة ي  ا حن ا ن طة حة احيحرق  اةاحة  أ  ا طرا  ا ش كن   ل يل ة نا
 .13-4   اج ن    ة

فقات الصحية بالجزائر (13-4)جدول  الوحدة: مليون دوار أمريكي جاري حسب     2013-2000:مصادر تمويل ال
PPP سب  ماعدا ال

مؤسسات غير 
ربحية في خدمة 
 العائات

 
شركات التأمين 

 الخاصة

نسبة إنفاق 
اأفراد إلى 
 إجمالي اصنفاق

 
 إنفاق  اأفراد

نسبة إنفاق 
 .ض.ا إلى 
 إجمالي اصنفاق

 
اديق الضمان  ص
 ااجتماعي

نسبة إنفاق 
الحكومة إلى 

 اصنفاقإجمالي 

 
 الحكومة

 
ة  الس

0,005 0,071 25,79 2,239 26,06 2,262 41,39 3,593 2000 

0,006 0,163 28,09 3,323 24,43 2,89 40,78 4,824 2005 

0,007 0,202 30,64 6,712 21,93 4,804 42,04 9,211 2010 

0,008 0,21 25,12 7,665 22,32 6,81 47,53 14,503 2013 

 شراران ق ر ا  وا ولة   ا
ليحنالمصدر:  لة ان  اة ةق ا عظ ن ا و ة  ل  را اية ل   http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en ، ، ما  ر  لى ا  ( 14:00- 23/01/2016وة يخ ا

 
ححأ  ر  ححة قحح  ورابححه  ة زمححن ا ححس يححرو و  ااححلاعةق نث يحححن ال  ةيححن ا عفقححةق  لححى ا ححن   ل يحح ا  ن  ا ن

ححن  برهححة  لححى رفححاا ماححةما ة   ل يحح  ححأ  ضححة ص    ححةم  لححى مااا اححن ا ن فحح ل نا ا  ايححة  اجاارححرا  ححا  احح م ا
ضحححغ طةق اإ فة احححن  لحححى مااا اا حححة  غحححل يححححي اححح   وقلحححان ا عظحححةا ا لواارحححر  ا احححن  فضححح حاحححا ا ضحححلان ا ة   حححو 

ححن  شححك ما اصححنورابححه ا  ي  اححن ا ة باححن  ححة  قحح  ا وفلححص ماححةمن ا ن لغححص  واححل 2000اححعن مححا  مححا ب يحح  ن
41,39  ال47,53    لحةراق  اااقر    ا قة  ق  2013اعن ل ح ا  عح  يا ا  حرا  نا ماحا ر   لحى ا
ضحححححح ةن ا با ححححححة ي مححححححا 2013اححححححعن  %25,12 ال  2000  اححححححعن  26,06%  نورابلححححححص ماححححححةمن صححححححعة ي  ا
رحان اةمشان 2013  اعن  32 ,%22 اأمن ا ةصن نا ؤااةق غل ا      ون الص ماةمن شركةق ا
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ن  احن محا ا ح مةق ال ال بة  الي ا ن احقاح  ااحافة ل  ة لحةراق  ا  يح  حا ا  حرا  نا رفال    ةم ا
يححححان  يححححن  قححح    لحححص  ا لعفقحححةق  لحححى ا شحححةم  ححح ا خفحححلحححى ا شحححا  ا شحححك ا حححنة ل ن عاححح ن  ة ال  اكحححة  ا ا

س ا  ححححرا   ان ضحححح ةن وغطاححححن ابا ة اححححن  قا اححححن نشححححةملن ن  ضحححح ةن ا با ححححة ي نكحححح  وكححححااق مر يلاححححر مححححا صححححعة ي  ا
يحححا   ان ناواححح ام  ة عاوحححةق ا حححن ول حححاة ا احححافة ل  حححن  حححص  ن ول ححح  لحححى حقاححح  ا لة  يحححا   ان   حةن ااةاحححن ا ا
س  ق  ا ا  ق  لى     ما اإبراماق واحلى ال ماحا  اح ا ا ح   ك حة   حة   ا  حص ثاوحو وؤكح   ال    اكة ا

حح كر  و قن ا يححا   ان اححة ااةاححن ا اححلر ا ربلححي، ح يحح  ا اححلة ،  لححى   ححة ب ا حح ا اححل لححح  ق وحح   ا شححةم ا
 ول اة اااق اا ا  نين اجعاان  

 تحديد السعرأوا: 
اصححح ا  ا محححر   ااحححلاعةق ام حححص اجاارحححر حححح  حريحححر ا احححلة  ن ححح  م وكحححريا اححح ا ا  ححح    ا حححؤ    06-95  ا

أمححر   ححة  1995بححة في  25  حح ا م ح يثححو ن قححة    واححل يؤكحح   لححى  ن 2003ب يلاححن  19  ا ححؤ    03-03نا
احله  لحا ا اقعحن  احلة   حن  ق ا   ا عة ان  غل   و مكا  ن واح   ا ن اله نا  مةق واح   حرين ن قة   الة  ا

لحح  اااشححة ل الححا ا عة اححن ه اإاحح اواوي  طححة ححأ 1ا حح مةق ثاق ا اححله ا يححا   ان مححا ا   ن حح  ا اححرق ا عاوححةق ا
يا   ان ح ي ا يع غي  ن ر يحان    مة نا شك ا ا خ ا  ا ا  ااةاا ة ا ة ض و  الة اة     ضه 

ل ح مي اجاارحرا احلر ا ة يا      اجاارر مه مة يلحر   ل عاج ا ع ةري   Prix (PPA) يا ا   الر ا اه ا

public algérien اكلفحن احو  الحل ا ح امش  نرالحل مك  حةق احلر ا   ناح  ياكح ن محا احلر وكلفحن ا عحاج مضحة ة ا
احححلر  اكلفحححن  حححة اا  ط الحححن ا عحححاج  اثا كحححةن ا عحححاج ماحححا   ا يلحححر احححلر ا احححو  FOBح يححح ا  ل لحححن االاحححن مضحححة ة ا ا

احأمن،  احاة احيح    لحى احلر  شحا نا راح   CAFمية يل ا احو  الحل ا ضحرار   محة اثا كحةن ا عحاج وضحة  ا ا نا
ضحرار  ن عح مة  او احااق ن الحل ا يحة يل نا احن نا ال ا ح ا  ا ن او احه وكحة اكلفحن  ميعلة حلاة  احا احلر ا

اعحةز   عح  ا حرنج محا ا يحعه او اةمش  ع ا يعه االي ياة احي    لى احلر ا  Prix de cession à la  يضة  ا

sortie de l’usine (PCSU) اححلر اةق يححاة احيحح    لححى ا يححا      ا  ححل  عحح  اضححة ن احح امش محح ز ي اج لححن نا
ل  مي اجااررا   2ا

اعححةز   اكلفححن ناححلر ا لححن  ححة  لححى   لاححن ح يحح  اححلر ا اة لوعححن ا  ايححة ين ا يحححن  ححا طريحح  ا وشححر  نزا ل ا
اححلر مححا  اح يحح  ا لوعححن ا  ايححة ين  ل ا لححن  ححة نياللحح  ا مححر  عحح  ا ححرنج مححا ا يححعه  نواححأ اة مثلححي  الححل ا يححةح ا

                                           
رمان   ة 1 ية  ل ي ا  43اجري ل ا ا   20ه ا  ا      1424ية ر ا ن   20ا ا   19ا ؤ      03-03ا: ا مر   ة  2003ي  ة عة ان، ص ص  2003ي     26-25يالل  
  ابه:2

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : Fixation des prix des médicaments en Algérie, PP.8,11-12, 

http://www.santemaghreb.com/algerie/comptes_rendus/jnp_200411/jour1_12_hafedh.pdf, (15/10/2014- 22 :58). 
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يححا   ان ن حح    حح ط   را  ححن    اححن ا عاوححةق ا ةإضححة ن ال مثلححن  ححا ا قححر ا اقطححاو نا ااا اححن   ان نا يححا  س يريححن ا
اأكا   لى حلاح اج لاالل، ما  ا  ا لوعن   اان ملل ا عاج ا ق ا  اريرين  وق ا ا لاباحن ما ا رام ا  ا ح ا

ط اححن ا ق مححن مححا  ةإضححة ن ال ا حح مةق ا لحح نام: ان كححةن بايئححة ب يحح ا  ن معاوححة بعااححة ب يحح ا  ن م بحح  ا مححا   حح 
ل عاج: ان كةن معاوة ماا   ا  نحلاة  ويحعاه  ن ول ئحن(  ن ان كحةن  طر  ا ا ا عاج  ك ة و    اج ا  ا  اية ين 

ان  ن  ل ة مل ئن  ن غل و ا ا  ن ما   مة ل  ن    1 مل أل نك ا   اان  الة  ا  نين ا شةان 
لححح  اضحححة ن ا ححح امش ل ححح مي  احححلر ا شحححك  حححةري ا حححأ حححح    اوحححة ل   حححي ا ن  ق    ن ححح محححا بة ححح نزا ل ا

اعفا ا   ة  افيا ض ا ا را ا ا ية      44-98ة اة :  19982 افرا  1ا  كة
ل يعلن االان؛  20 .أ  عا ن  ة ضري ن  اكلفن     ر  ا  ما الر ا

يا   ان؛ 10 .ب  عا ن ال مل ئي ا عاوةق ا ة ضري ن  اكلفن     ر  ا  ما الر ا

حن  .ج  ل ح امش ن ح  احة ق احلرين حح  ل وح انو  اةق  قح  م نضحه  اح وعةزاحن  يحا  عا ن  ح ز ي اج لحن نا ة
ضحححححري ن  ححححح ز ي اج لحححححن ن 20ن 10 اكلفحححححن   ححححح  حححححر  ا ةج لحححححن  50ن 20محححححا احححححلر ا محححححا احححححلر ا احححححه 

اةق    ليا 

يححن،   اححرص احك محن  حاحكة   اإ فحةد  لحى ا احلر يلاحر محا   ناق ا ة ا ة   ن ح ي  ا ل  ا ن  لى ا
ححح نام اجعحححاا   ححح محححا  احححقاو ا صحححلان حححح ا    والححح ر ا احححلة   احححلة   ن  كثحححر، ن   30 لحححى  ن يكححح ن احححلر ا

لح ان ا عطقححن نح يحح ا    ححأ و احه  فححا ا عاوحةق  ن  اححلة اة    لحح ا ة ا صحلان  ن  اححلة اة   ا لح ان ا ا عاوحةق   
لري نا ل ان ا ن ن ما اطان   3ل ان ا غرب ا

ححة  ازال مححه ا محح ةم ححح  ول ححاة ا  نيححن غححل   ححو مححا بة حح آ ححر ن  احح ا مححةم ححح  وقحح ،  اححلة  معقفضححن 
ر حه اح امش   حةو ة  ن ح   ل يح  محا ا الحةملن ا  ايحة ين يطحة  ن  ةافحة   احلة اة،  حان ا اجعاان ا ا احال  صحا 

الححح يل ة   احححعن  كححح محححا ا عاوحححن نمل ئحححي ا عاوحححةق  2008م وقححح ، مشحححرن   قيححح ر  واحححل م ضححح و ا ححح امش ا
يحححا   ان  عححح  ماحححا ر  حححن   لحححى 10ن 25ا عاححح ن  ححح ز ي   17ن 7ا واححح  ك حححة م واحححقال ا ححح امش  ة

ح    ن  40و 17واج لن  ر حه ا احلة  ااح  ل  ح م امحة ق   حثا  ن محه ولح ي احة ق وط اق حة  لياة  عا ن  ة

                                           
1Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : Fixation des prix des médicaments en Algérie , Op.cit,  PP.7,14. 

  ابه:  2

رماحححن   حححة - يحححة  ل يححح ا ا  لحححةم  5اجريححح ل ا اعفاححح ا   حححة 1998 افحححرا  4ه ا  ا ححح     1418شححح ا   7ا يحححة      44-98: ا راححح ا ا قيححح ر  1998 افحححرا  1ا حححة  امش ا ياللححح  
لط ا شرا  ص  ؛15-14 ص ا ط قن  لى ا اةج نول ئن نو زيه ا  نين ا  ب ن 

قة   اححححن: ا اححححلة  نا حححح امش ا قععححححن،- اعظا اححححن نا عيحححح ص ا اوححححة ل، ا   ححححن ا و،  نزا ل ا ححححرا ،  http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tmargregar ماحححح  ر  لححححى ا
 22/03/2016- 16:02  ) 

3Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : Fixation des prix des médicaments en Algérie, Op.cit, P.13. 
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حححرع  احححلرين ا نل 50يكححح ن احححةمش ا فئحححن ا ةج لحححن   ا ليحححا    عححح مة   ياوحححةنز احححلر ا احححه  عاححح ن   ج  70 ة
احلرين ا نل 200 عح مة   ياوحةنز  40ل و ل،  ايح ع  فئحن ا ل وح ل   ا    ا   حو م ا كاحا  لحى   حه  حاة 1 ج 

أ يط    لا ة ك اةمش ي ا ق ة    الرين ا فئةق ا  ا
 يإنشاء السعر المرجعثانيا: 

عفقحةق  نيلاحر   لقلعحن ا حأ واح ع  ال يضحةق نااح بة  ا  نيحن محا  احة اج ا ح ا ولار ا ة ل وعظاة  ظحةا ا
ل لاححن     اححلر ا ربلححي ححح  ا  اةاححاة  حح م ا لاححلر ا ربلححي   20012احح ا ر  23ا شححةم ا قححرا  ا ؤاححا  م اصحح ا  ا

اصحح ا   ححرا  ي 2005 ياحح ر  29ن   اأكاحح   لححى ا شححةرو  الحح يا واضحح ا  اححلة اة م ا لححن ا اضحح ا  ةر ححن ا  نيححن  ة
رمان   بة في  اط ا      ري  20063ا ربلان ن مةط وعفا اة  شرق   اجري ل ا     20064ن  لص واا ا

ححح نام  ال ا  نيحححن محححا   ححح ا حححؤمعن اثا كحححةن احححلر ا احححلر ا ربلحححي ا احححة  ا لا ححح   اححح بة  وكحححة يشحححك ا
ل ححح مي ا للحححا  لححح حححو    وحححن   حححو يحححاة ا احححلر ا ربلحححي  ن ماحححةنية  ححح نام   لحححى محححا ا قاحححا ن ا ليحححقن  ححح د  ل حححن ا ى ا

لال يا اثا كةن ا ا ا  ل ا  ا  ى ل  مي  الر ا     5ا ااعة  ال ا
احححلر ا ربلحححي يل ححح  لحححى وث احححص ا  لحححق ا اححح به واحححل يحححاة ح يححح م محححا طحححر  جعحححن ولححح يا ا  نيحححن  ان ا

رب   ال  احلة  ا  نيحن اجعااحن نا  نيحن ا يحعلن حلاحة  ك حة   يلاحر كح  نام ماحو  2003ن ا احاح ثن   احع حة
حح ي ة  حح     ى مححا  ححأ  اححن ا شحح كن ا لااحح اةق ا ن عاحح ن  ة حح مكححا نضححلو  قححو  مححؤاا  كااححةب اححلر مربلححي، 

اححكةن لححن      فححا اإطححة ، 6ا  نيححن اجعااححن مكححا  ححة  ن وغطححي اوااةبححةق ا  ححان نضححه نححح يل  ةر ححن ا  نيححن  ة
لاباححن  اححن ا فلة لحح   مححا ا لححةيل، ناححي ا لحح نام واححل وقحح   ن قححة  ط اححن  ة حح مةق ا الحح يا يلا حح   لححى مححة يلححر   ا

ق  ل  لحى ح لحو نمح ر ا  احوة ، ط الحن ا حر  ا لحةا نمح ر ا اشحة م  ال نام نم ر ا اح ح احن نماحا ر ا فلة حن ا
احححة  ووحححة ا ة لاباحححن ا عط يحححن  لحححى ن ححح نام   اإاححح اواوان ا ةإضحححة ن ال مكة حححن ا ل  ماحححن  ليححححن ا عاححح ن  ة ف ارححح  

                                           
  ابه: 1
اوة ل، - فيويي يحودد هووامب الوربو القصووق المطبقوة علوى إنتواج وتوزيوع وتوضويب اأدويوة المسوتعملة فوي الطوب البشوري ويضوب  كيفيوات إيودانزا ل ا ،   ريح عهامشوروع مرسووم ت

و،  1، ص 2008 را  (؛http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers08/margmedcar.pdf   ،22/03/2016- 16:02، ما  ر  لى ا
رماححن   ححة  - يححة  ل يحح ا ا  لححةم  5اجريحح ل ا اعفاحح ا   ححة 1998 افححرا  4ه ا  ا حح     1418شحح ا   7ا يححة      44-98: ا راحح ا ا قيحح ر  1998 افححرا  1ا ححة  امش ا ياللحح  

لط ا شرا  ص ا ط قن  لى ا اةج نول     15ئن نو زيه ا  نين ا  ب ن 
2Lotfi BENBAHMED, Réformes et sécurité sociale : L’expérience Algérienne, Conseil national de l’ordre des pharmaciens, 2009, 
http://pharmacie.ma/uploads/pdfs/oe_benbahmed.pdf, (01/01/2016 – 09 :00),  P.3  

رمان   ة  3 ية  ل 2 ابه اجري ل ا يحة     2006عحةير  ا: ي 15 ه ا  ا     1426ثن احون  15ي ا ا و   ا قحرا  ا الح يا ا  نيحن  2005 ياح ر  29: ا احلر ا ربلحي  اح   ا
  25-21ن مةط وعفا م، ص ص 

4Lotfi BENBAHMED, Op.cit, P.16. 
رمان   ة   5 ية  ل ب  2اجري ل ا   20، ص  مرجع سبق ذكر ؛2006بة في  15ا

6Syndicat National Algérien des Pharmaciens d’Officine, Le Courrier du Pharmacien : Impact du Tarif de Référence Sur le prix des 

médicaments, Bulletin officiel du snapo, Alger, Algérie, Avril 2007, http://www.snapo.org/files/MTSS_TR_etude2007_TER.doc, (14/12/2013 – 

20 :44),  P.1. 
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ان  ك ة وااع    لاحن حح يل  ةر حن ا  نيحن ا اح بلن  لحى وقاحاة مح ر  رامج نا اطل ةق ا طعان  ن ا وفة اةق ا ن ا
ط اححن ا ق مححن مححا طححر    نيححن ملاعححن مقة  حح لابححي  ن   نيححن  ححة  فححا حاححا ا حح مةق ا يححعل ا أ نيححن مححا  فححا ا ن 

ح نام  الح يا  لاحن ا قحةم  لحى  ة ط ان ا ق من نمح ر حاحع ة يحاة امحة اإ  نا ي ا ااق اا   لى ا ا وقااة ا  مةق ا
قةر حححن ل لاحححن ال حححح يل  ةر حححن ا  نيحححن ا ل ضحححن 1ملحححن  ن ااحححقةط ة  ن ا  اج   نيحححن ب يححح ل ضححح ا ا   وحححؤ ا اححح م ا

ال يا ما  لن ا ان ا ش كن  ة اا اةق ا ن شك ماا ر،  ق  ا اق     ا  2000  احعن  897نا الة  ا ربلان 
ان مش كن   اعن  1198 امن ال  2300و ا    ضح ص  2010  ن  احعن 2 امن 3138 و ا   2008وا ان  ن

قةر ححن  اححن مشحح كن  1346ا اححن مشحح كن و ا ححح   1387 وفححه ال   3 امحححن 4300و ا حح  واحح ان  ن  5100واحح ان  ن
ر     20154 امن    كا 

ةإضحححة ن ال ملحححةيل  ان ا  ا حححة   لحححى  احححلة  ا  نيحححن اجعااحححن نا عاوحححن حلاحححة   واحححةب ا احححلة  ا ربلاحححن 
ال يا، يلحر لن ا   حا شحك آ حر محا  شحكة    حة صحعة ن ا  نيحن اجعااحن االاحن ال ح  ل   ااة   ةر ن ا  نين  ة

س  ال  ن   ا لكا ث اكة  :   بة  ا ن  ا  ةشر   اوا ام ا
لححححن ا احححح بة ،  ن ااححححافة هة مححححا امكة اححححن  .أ  ااححححا لة   حححح   مححححا ا  نيححححن ا صححححلان ح يحححح ا مححححا  ةر ححححن ا  نيححححن  ة

لححاج وححة ق ححح  ل  ن  عحح مة و صححل مححا طححر   ط ححةم   يححةران ملاعححن   ا احح بة   قححو  عحح مة و صححل 
يححة     قححرا  ا  400   ححراص مغلفححن  TELITHROMYCINE ححان  نام  2008مححة    6 مححثا: واحح ا

لح زون نا للح ا ا حةب ا لحاج وحة ق ا حن نصحفو  الح يا   وة لن ا  CARVEDILOL محة  نام  ملق(غل  ة
ل 6,25   حححراص ةر حححن  قلححح   ا ااشحححفى محححا ملحححق(   يكححح ن محححؤاا  لحححاج  يححح   ا الححح يا ا  اثا نصحححل 

قل قل ن ع  م ي  ا صفن ما    ك ط ا  ان   ا  ؛5طر  ط ا  ان   ا

لالحح يا يكحح ن  .ب  ا  لححن ا احح بة ، غححل   ححة لالححس اححلرا مربلاححة  ححة ا  اج   نيححن  صححلان ضحح ا  ةر ححن ا  نيححن  ة
ل ح مي محة جحر احلر ا كثل محا ا احلر   لحى اح ا ا ثحة      ى   2006 ا حؤمعن  لحى   حه  ح ا د ك حلل   ا

                                           
1Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Présentation des réformes en cours en Algérie en matière d’assurance maladie, 

2011,PP.33-35, http://www.santemaghreb.com/algerie/comptes_rendus/jnp_200411/jour1_8_bourkaieb.pdf, (16/12/2013- 11 :49),. 
2 Brahim BRAHAMIA, Quelle alternative de financement de l’assurance maladie dans la transition sanitaire en Algérie , P.18, 

http://coopami.org/fr/countries/countries/algeria/social_protection/pdf/social_protection02.pdf, (16/12/2013 – 11 :52). 
3Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Op.cit, 2011, P.32 
4Algérie presse service, Projet de décret pour la couverture sociale des étudiants diplômés en recherche d'emploi en cours d'élaboration, 

http://www.aps.dz/algerie/29560-projet-de-d%C3%A9cret-pour-la-couverture-sociale-des-%C3%A9tudiants-dipl%C3%B4m%C3%A9s-en-

recherche-d-emploi-en-cours-d-%C3%A9laboration, (Mardi 06 Octobre 2015 – 11 :26). 

رمان   ة  : اي  ما ا مثلن  ابه 5 اة يخ  28اجري ل ا ية  ل    74-11 ص   ص2008ب ان  1ا  ا      1429ية ر ا نل  26ا
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ح نام  ل ح مي  احلر ا لاحلر ا ربلحي،  ح   ا اأااا   يعحة  باارحرا  2442,44ملحق(  MOPRAL  20ل  ا
لق  ال يا  الر ا ربلي  ة ا  ؛1 يعة  بااررا  قو 196  ون  ن ا

احححن ال وقلححح .ج  ر ا ن ل يححح  محححا ا قحححة احححلر ا ربلحححي، محححا  بححح امحححةم ا ان  احححلة اة  حححح  ماحححا يةق وقححح ب محححا ا
ا  ان  مثا:   اعن  ح نام  2007احفة   لى ويي ة ا ل ح مي  الر ا ملحق( محا  LOPRIL  25ورابه ا

ححح احححلر مربلحححي  ححح   ب 187,20 يعحححة  باارحححرا ال  520,13  يعحححة  باارحححرا   148,80 يعحححة  باارحححرا مقة
ح نام  عا ن  ة ل ح مي    احعن  VIBRAMYCINE  100ن محه احلرم ا ربلحي  2007ملحق( واحةنر احلرم ا

ل   ن اافا  ا  ا ن  93ا ق   ب   ؛ 2 يعة  بااررا 167,56 يعة  بااررا 

ا باححو محححا  .د  حح    ححا ا  نيححن ا صححلان  امححةم ا اححا لكن ال ا اعححةم ا  نيححن اجعااححن ا اححا   ل  ن ا يححعلن حلاححة 
ا افة ا   ا ا ن  ياة  ف ا د ا روفلن ا  ل يا  ن   ه ا

يسةثالثا:     تعميم استخدام اأدوية الج
عفحححةث  احححلر ا ربلحححي  ك ححة   حححو ابححرام وك الحححي افححا  لحححى ا الحح يا ا روكحححال  لححى ا ااةاحححن ا احح  ابحححرام  ا ححة 
شححرام  ححا طريحح  مححعع  اححأثل  لححى  ححرا اهة   ا ة ع ححةران  أ نيححن اجعااححن  ةصححن ا عاوححن حلاححة ال ا اححا لكن ا فللححي  ا

ة  نيححن اجعااححن  ن حح  ط حح ن  احح ا اإبححرام مححا  ححا  وحح  ااححا  ا  ا  نيححن ا صححلان  يححاة  الة حح  مححه ا واححل وحح    ا
اعفاحح ا   ححة  اةق  2009 حح   ر  24ا ححؤ      396-09ا راحح ا ا يححا  ضحح ةن ا با ححة ي نا ححن ا الة حح  اج يحح   ا

احن وح  ق  ح محعح ة زيحة اق مة ة  نيحن اجعااحن مقة ةاحا  ا  ا  نيحن ا صحلان  ال ح   ة ن  يحاة  يلاا   بة  معو ا
ح نام ا صحلي  ك حة مكحا  ن ياحافا  محا  15ب  يحا   حح ا  10 يعة  بااررا  ا ك  نام بعحاا ياحلة محا ا

أ نيحن بعااحن   محة اثا محة لكحا محا  ةاا  ا  ك ا  نين ا صحلان ا  صح  ن  زية ل ما م لق ا صفن اإية  اثا مة  ةا 
أ نين ميعلن حلاة  ا  و زية ل وق   ب ااا  ا  ك ا  نين ا  ص  ن  ال اح   20عع  ل صفن  ن ما ا  لق اإية  

اعفا ا   ة  يحة      116-09ا مةم ح  ول اة اااق اا ا  نين اجعاان و   ا را ا ا ب ا ح  2009  ريح  7ا
حن  اع ة وث ة  لى نصحل ا  نيحن اجعااحن سحعح ة زيحة اق وح انو  الة   مه ا ط ةم ا لةجن ما  محا  50ن 20ا

ط ان    3م لق ا ااشة ل ا

                                           
1Syndicat National Algérien des Pharmaciens d’Officine, Le Courrier du Pharmacien : Impact du Tarif de Référence Sur le prix des 

médicaments, Bulletin officiel du snapo, Op.cit, P.8 
2Ibid, P.5. 
3Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Présentation des réformes en cours en Algérie en matière d’assurance maladie , 

Op.cit, PP.20,22. 
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ظيم اأنشطة ذات الصلة: خامسالفرع ال    ت
يحا   ان  ااةاحن ا حأ مكحا  ن و ابحو ا احح يةق ا ان وأمن معاوةق صا   ان ثاق    ان با ل يلاحر محا ا

لحح    احح ا  ة ااةاححن    لحح   ناححي وشححك  وحح   اححة مفححةواع زححةو ا  آمححا وحح  ل  ححاج  اجاارححر ولا حح    لاححن    ا 
ع  اححن نواححوا ا  نيححن حح   مححا ا  ناق  م ححة ثا    اححن باحح ل  لححى ن  يححا   اننكحح ا  مرا  ححن ا اقظححن ا  ححا طريحح   ،ا

اغححلاق ا ااححلن ا رو طححن مححا  حح ا مححا شححأ و  ن يححعظة ا اححة يا ملححة  ةصححن   احح ا قححة    نا ؤااححة  ا نضححه اإطححة  ا
يا   ة عاوةق ا اان   : وركاحة، ب ن سية   ا عةشحئن مثح احع اق ا  حلل محا ا لح ان ا ن احن ال ا لح ان ا  ان  ا  ا

اححل  ين  ال معقفضححن ن   اححن غححل ماححاقرل واححلميححر، ا اكححة ة وفححة  ووححة 1وايححل معاوةهححة    نمححا ب ححن   ححرر 
اححن وضحح ا  حح ا ه يحح  صحححن ا اححا لكن  الححاز ثقححا حح ا يع غححي  ن يا اححه ةحح  ل  ة ححو نلححعع  رصححاإ اححةج االححي ا  ة ة 

 اا را ياو نوف  و  
وعيةأوا:   مراقبة ال

ه ا ا ا  ةإشرا   لحى اح م ا   حن  ناح  يلاحر مؤااحن    ماحن ثاق طحة ع  ان  خان ا قر ا ط   را  ن ا
يححن  ن ح  م ا شحة م س بح ة ان نيقه حص نصةين ا زير ا كلحل  ان ا ة شقيان ا لع ين نا ااقا ة  ا راح ا يا اه 

اعفاحح ا   ححة  يححا   ان  نوا ثحح 1993بحح ان  14   93/140ا ررااححان   مرا  ححن نوقاححاة    اححن ا عاوححةق ا ناافاححو ا
ط احححن ك اشحححل ا ط احححن  نا حححأ وضحححة ا  نيحححن، ا ب حححال ا احكة   ط الحححن 2ا حححة لاحححاة ل ا طعاحححن    ك حححة يلاحححر ا قحححر   ال 

ن    يا   ان ا ا ان انا عاوةق ا اة س   اطة  مة ان ا  شطن ا ا د االي نث  :3ا
 ا  ا  نوقعاةق مربلان  لى ا اا ر ا ط ؛ .أ 

 نضه م ا   اةاان نملاة ين نمعاوةق ملاة ين  لى ا اا ر ا ط ؛ .ب 

 نضه م ا   اةاان نملاة ين نمعاوةق ملاة ين  لى ا اا ر ا ط ؛ .ج 

اة ةق وقعان ماللقن سل .د  ع  ان؛ا  ا  نح يل  ة  ل  اح نا لةيعن نمرا  ن ا  ةيل نطرد ا

ان ا عاوةق ا ا  ن؛ .ه   مرا  ن اامن ن لة

ع  ان؛ .و  اق  ا الل  سرا  ن ا لل ي نا  ا حل ا

 ازةز   ااةق والل  ا م ا   ن  .ز 

                                           
1Lahouri ABED, Op.cit, P.21. 
2Laboratoire nationale de contrôle des produits pharmaceutiques, Présentation de LNCPP, http://www.sante.dz/lncpp/presentation.htm, 

(03/12/2013 -19 :00)   
3Ibid. 
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عشحححاطن؛ ا 1نوقاضحححي م  حححن ا قحححر   ام مرا  حححن وقعاحححن مالححح  ل اج ا ححح احححي ل ححح ا  ا كا اةراحححن  را  حححن : ا را  حححن ا
ع ةراححححن؛ ا را  حححن ا اكححححرن فاايةراححححن  -ل عاوحححةق ا أ نيحححن؛ ا را  ححححن ا ط احححن؛ ا را  ححححن ا عة اححححن  أ نيحححن نا ب ححححال ا ا  باححححن 

أ نيححن اجعااححن نا را  ححن  عاحح ن  ة قححن ا ا  باححن  ط اححن؛ ا ا ححة اق ا طة ط اححن؛ مرا  ححن ماححن ا  نيححن نا ب ححال ا أب ححال ا
اقع يححا   ان ا ع  اححن نا اححافة ل مححا ا ححراق ا بع اححن ا اححلي ال ولايححا امكة اححةق   ام مرا  ححن ا أ نيححن  ك ححة  ن ا اححن 

يحا   ان ال  ل عاوحةق ا ح ن  ا يح  ل  ل يح  محا ا شوه ا قر ا ط   را  ن ا  نين  لى  ق  اوفة اةق ولةنن محه ا
ان  نوالل  ا م ا س مه     ما ا ائةق ا ن يحا   ان؛ ا  ة احةق احاحعن اجاارر نك  ا حة   ا لل محةق ا  وفة احةق 

ضلافن لابان ا أ نين ثاق ا ؤشراق ا عظةمان  ر نابراماق ا را  ن ا    2ل قة
 تسجيل اأدويةثانيا: 

اعفاححححح ا   حححححة   قحححححرا  ا يحححححة      92/284يفحححححر  ا   لاحححححن واحححححوا ياحححححه ا عاوحححححةق  1992ب يلاحححححن  06ا
ق ححة مححه ا  اصححفةق  ححأ وؤكحح  وطة الاححلن مححا اإبححراماق ا لحح   ضحح   ة  ححس  يححا   ان   حح واحح يق ة   اجاارححر نث ا

اححححن اححححن  نلححححعع ا ن فلة ااححححوا ا عححححاج  لوحححح  ل نا مححححا نا اححححكةن ناصححححاو ا ااشححححفاةق ا  ححححان  يحححححن نا نزا ل ا
ل  ابرام ا  اان ا يا     احلر محا ا لح    ااحن نح يح  ا س  قحن محا طحر  ا حرام نكح  ل لحل نوقاحاة ا طة إ ا يحن 

اقاححاةطححر  جعححن  ااححوا  حح ل  ا يححا   ان  نلححعع شحح ة ل ا حح ط   را  ححن ا عاوححةق ا ع  اححن مححا طححر  ا قححر ا نمرا  ححن ا
ل عححاج اث واححلة شحح لل ححي  اقحح  نا لحح  وقحح ، ا لححل ا او يحح   لححن ا  ة ل وريححن ا اححه  حح ل اححعن م مححعع وححا اححع اق  ة

ح نام    ااحوا  ح ل   حه احع اق اثا م واوحظ  ا وح ا ث احل ان  ةمحن  حا ااحا اس ا ك حة يحاة حح يل ل اة  حرا  ا
أ نيححن ا اححولن   اجا  شححك ما اصحح واححل   اححعن ا  ن ححن ا طعاححن   4015لححق  حح   ا  نيححن ا اححولن  2007ارححر 

يحة  ل    4 نام 5584ض ص ا  ن ن  2011ن  اعن  3 نام قةر ن اج ي ل ا  4547 ح    2015 بح ان30اضة ا
، ن   5 نام ااححوا ضحح و ماححة  ا ححن  ل لاححنو ابححو  غححة اج حح   ا   ن طحح   محح ل   ااححن  احح م ا ا اقححة اق ماكححر ل وفاحح  

ح لا ححأ يفاححراة ا لح ل اححع اق نا ااححوا  حح  وحح نا  ة لن راطاححن  نوقاحاة ا  نيححن   حح مححعع ا  ا قحن   لححى   ححة مة اححةق 
لااوا ان      6والة   مه ا لةيل ا ن

                                           
1Lahouri ABED, Op.cit, P.23. 
2Laboratoire nationale de contrôle des produits pharmaceutiques, Coopération, http://www.sante.dz/lncpp/cooperation1.htm, (03/12/2013 -

19 :00).  
3M. Alain LEJEUNE et M. Zine BOUTOUCHENT, Analyse de la filière : Industrie pharmaceutique en Algérie, Euro-Développement PME, 

Alger, Algérie, Octobre, 2007, P.30. 
4Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, L’industrie pharmaceutique et la politique nationale du médicament, 

Op.cit, P.6. 
5Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Nomenclature nationale des produits pharmaceutique à usage de la 

médecine humaine au 30 Juin 2015,  Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé 2015. 
اع ل،  6  .52-51، ص ذكر  مرجع سبق مةن 
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  اأردنفي  تحليل العرض الصيدانيالمبحث الثالث: 
ااةاحححن  يحححا   ان ضححح ا ا يحححعة ن ا يحححا   ان ا    احححن نحلحححاا  كة حححن ا يحححعة ن ا قاحححة نا حححه ا ياعحححةن  اححح ا ا

أ  ن يعة ان  ان: ا اة    م وعظا  ة   ا طل ن ا

اعة الصيدانية اأردنية  المطلب اأول: واقع الص
اعية اأردنية اعة الصيدانية ضمن السياسة الص  المطلب الثاني: الص

اعة الصيدانية اأردنية  المطلب اأول: واقع الص
يححا   ان يححعة ن ا الححر   لححى نا ححه ا اطرد ال  ا    اححن  مكححا ا فححة ححة اححن  لناححة ا ل لاححةق ا ن نكحح ا  اححة ا

يا   ان ا    ان  لشركةق ا
   : اتجاهات العمليات الدولية للشركات الصيدانية اأردنيةولالفرع اأ

يحححا   ان ا    احححن  ححح حلاححح  لشحححركةق ا احححن  ل لاحححةق ا ن قحححةم  ظحححرل وححح   احححرن   شحححأل  امةاحححةق ا يع غحححي ا
يا   ان  يعة ن ا  ا

اعة الصيدانية نشأةأوا:   في اأردن الص
يححا   ان ا    احححن   اححعن   يحححعة ن ا محححه ا شححةم  ن  ميحححعه ماقيححن   ويحححعاه ا  نيحححن  1962وأااححص ا

احح د ال غةيححن  حح ا ااححا ر سفححر م   ا يححعة ن ا  نيححن ا لراححن  شححركن ا اححلو ناحح  ا واححل م وأاححاا  1975س يعححن ا
لححح م ا شحححةم احححان ميحححة ه ال غةيحححن  لاع احححن نا احححاث ة   نوححح ال  ححح نام  ثحححة  ناححح  شحححركن  ا  ا    حححا  19901ا يحححعه ا

يا   ان ا  رر مكا  رض ة    االاعةق وأااص ا ية ه ا    14-4اج ن  ا
 
 
 
 
 

 
 

                                           
1Ministry of planning and international cooperation, Jordan’s competitiveness report 2007, Amman, Jordan, 2007,P.64, 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadm945.pdf, (24/08/2014-12:33). 
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 : أهم مصانع اأدوية باأردن(14-4)جدول 
ع ة التأسيس اسم المص  الصفة القانونية س

اعة اأدوية م ا ااح اث  لا ة ما طر  شركن  1962 الشركة العربية لص
 2007احك ن   

 ماةمن  ةمن

 ماةمن  ةمن 1975 دار الدواء

 ملكان  ةصن 1977 الحكمة

اعة اأدوية   ةمن ماةمن 1978 الشركة اأردنية لص

اعات الدوائية   ماةمن  ةمن 1983 والكيميائيةالمركز العربي للص

اعة اأدوية  ملكان  ةصن 1989 الشركة المتحدة لص

اعات الدوائية  ملكان  ةصن 1989 شركة عمان للص

اعة اأدوية  ملكان  ةصن 1992 شركة الرام لص

اعة اأدوية ملكان  ةصن ح ص ال ماةمن  ةمن    1993 الحياة لص
2006 

اعة  ملكان  ةصن ح ص ال ماةمن  ةمن    1997  ق اإ اةج   -1993 اأدويةفادلفيا لص
2006 

اعات الدوائية  ماةمن  ةمن 1997  ق اإ اةج   -1993 شركة الشرق اأوس  للص

اعة اأدوية  ملكان  ةصن 1994 الدولية لص

اعة اأدوية  ملكان  ةصن 1996 اأردنية السويدية لص

اعة  دي لص  ملكان  ةصن 1997 اأدويةالك

اعة اأدوية ان ح ن ل 1999 نهر اأردن لص  ماؤن
شححاةب،  المصودر: اعة الدوائيووة فوي اأردناحلا ةن ح ح   ا للاحة، بةملحن   ححةن معشح  ل ا  يحح  ا طرنوحن  كاح  ام  ، العوامول الموؤثرة علووى ربحيوة الصو احن ا ، كلاحن ا  ااحةق اإ ا يححن نا ة

للاة،  ل  ااةق ا لران    26-22ص  ص ،(2008ب ان   ةن، ا   ن، ا

حن شحركةق    ماحن ن ةصحن،  ااحلاعةق ناحي واعح    حة   ن  حا  ا شحركةق ا ناراحن  وأااص ملظة ن احة ا
حح نام  لواححل وللحح كحح مححا شححركن احك ححن ن ا  ا شححركن ا يححعة ن ا  نيححننا  -2007اححاح اث  لا ححة     حح ا م راححن 

شححركةق قاة يحححن    احححعن   ن  ا ميححعلة ماقييحححة   صحححعة ن ا  نيحححن ال  25ا وفححه  ححح   ا يحححة ه ال وححح ا   2014ا
ط احححن 121بة ححح  لححح ازا ا يحححا   ان   ا   ن   1ميحححعلة ماقييحححة   صحححعة ن ا ااحضحححراق نا يحححعة ن ا نويحححعل ا

ط اححن ضح ا  طححة   لاباححن، ا  نيحن، ا ط ححراق ا ط احن نا ححأ وضحة: صححعة ن ا حح ا  ا ط احن ا لحح ازا ا لاباححن نا يحعة ةق ا ا

                                           
يححححن ا    احححن1 وي لعوووام نزا ل ا و،  ،37، ص 2014، نشووورات دوريوووة: التقريووور السووو حححرا ، Newsletters.aspx-http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/Periodic ماححح  ر  لحححى ا
(28/03/2016-09:51.) 
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احححح لان  ط اححححن، ا ب ححححال ا لحححح ازا ا ك اشححححل ا قريححححن نا ب ححححال نا ط الاححححن، ا ط اححححن ا لاباححححن، ا حححح ا  نا ااحضححححراق ا نا
ط  قطة نا يرين،  ب ال نماالامةق ا اعةن، ا اا لكةق ا       1ان ن ين صعة ةق   رر ش ا ن ض ا ا ا ا

يا   ان ما   نين صحل ن واضح ا محثا  ل ي  ما ا شكة  ا ن ا يا   ان  شركةق ا واع   حفظن معاوةق ا
ةإضحة ن ال احقحا نا قة حةق كرمحةق ن  نيحن احةرلن  ك اح  ق نشح و صحل ن مثح ا حرااة نا   ك حة والح   2ا  راص نا

شحححركةق ا    احححن ا صحححعة   حححأ يحححاة ويحححعال ة محححا طحححر  ا لاباحححن ا احححرطةن ا احححكرا نا قلححح نا مع حححة   نيحححن  محححرا  ا
ليي نا مرا  اجل ين لاح ن نغلاحة،   حثا:  ناحاةاان ناج ةز ا  نام  825وعحاج شحركن احك حن  كثحر محا ن محرا  ا

  نرحان 4صحعفة  اباحة 20م يعا حي  كثحر محا  نا 100نام و ا  وعاج شركن  ا  ا ن  3صعفة  اباة 15 ن يا ز 
يححعة ن ا  نيححن  احح ي ين  ايححعاه ا  احح ن ك ححة ويححعه شححركن ا    اححن ا كعحح ا  اةاححة  ححن  82ا صححعفة  27 نام ياحح ز  

    5 اباة
أ نين اجعاان  اةاة وال  ن  كثر  يا   ان ا    ان صعة ن  يعة ن ا ما اية  اإ احةج االحي  90ولار ا

يحححا    ا        محححة باححح اححح د ا اع حححة  ححح    يحححا ا  نيحححن اجعااحححن   ا محححا  67,6  محححا ا  نيحححن اجعااحححن  
  ال بة  ا  نيحن اجعااحن ا يحعلن حلاحة 20116  اعن  74,3ا اق ال و ا   2001اية  ووة ا  نين   

كرر شركةق ا شركةق ا    ان   نين  صلان مر ين ما ا لقةوةقك ة   ويعه ا   وااث ر   ويعاه  الل ا
 في اأردن الصيدانية لصادراتا تحليل :ثانيا

الحر   لحى  احة زحةرا ا   ن  يحا   ان نا يحة  اق ا ة كاا  لى   ااحن امةاحةق ا مكا حلا ا ا اجة  
يا   ان   ا ة يلي  ما ا عاوةق ا

                                           
اعات العاجيوة واللوووازم الطبيوةغر حن صحعة ن ا   ن، 1 و،  ،القطاعووات: الصوو ححرا -http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8  ،(28/03/2016 ماحح  ر  لحى ا

20:52.) 
      P.63Op.citf planning and international cooperation, Ministry o , ابه: 2

3Hikma pharmaceuticals PLC, Hikma products, http://www.hikma.com/en/products.aspx, (28/03/2016- 10 :52). 
4Dar Al Dawa, Products, http://www.dadgroup.com/products, (28/03/2016- 10 :52). 
5Jordan Sweden medical, Products, http://www.joswe.com/Public/Product.aspx?Brand=false,  (28/03/2016- 10 :52). 
6Warren A. Kaplan…et al, The Market dynamics of generic medicines in the private sector of 19 low and middle income countries between 

2001 and 2011: A descriptive time series analysis, York university Canada, September 30, 2013, P.6, 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0074399, (16/10/2014-15:05). 
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ط الاححن ك ححة  ن احح  و يلاححر ا: اتجاهووات الصووادرات الصوويدانية اأردنيووة .1 لحح ا يفاقححر  احح اة ال ا حح ا   ا    ن 
يححا   ان  يححعة ن ا ة س  ححان ط الححن اإاحح اواوان ا ةصححن  حح  لحح ان   ححرر  يححغر مقة  ححن مححه  ة يححا    يا اححا  ا
ة احة ، واحل  ن ملظحة اإ احةج االحي  اي ير مة بلل ة ولار صعة ن وي يرين  ا وكاق مع  وأااا ة  لى ا

ححة   ن 80 م ويحح ير 2014 ححح  ا احح اد ا ة باححن    اححعن ي بححو يححا     كححا م  1مححا ايححة  اإ اححةج ا
ية  اق   اج ن     15-4وا ه وط   ا

تجات الصيدانية ومن اأدوية (15-4)جدول   مليون دوار أمريكي                                   2000-2015: تطور صادرات اأردن من الم
ة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2004 2000 الس

 635,634 658,33 720,895 630,562 583,52 684,489 530,992 244,745 110,447 الصادرات

 غ.م 61,603 104,254 92,360 84,944 90,504 33,888 21,703 9,329 إعادة التصدير

صادرات 
 اأدوية

106,644 236,238 512,316 675,711 574,680 617,787 708,635 643,050 622,112 

   ا: غل ح  
  :المصدر

 : 2014- 2000اويةراةق-

United nations, UN comtrade,  http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=400&y=2014&rg=3&so=9999, (28/03/2016-21 :08) ; 

 : 2015اويةراةق -

International trade centre, Trade map : International trade statistics, http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  

(07/08/2016- 09:17). 

يحححا   ان حححح ا  احححص محححراق   احححعن  يشحححل اجححح ن     محححة ال وضحححة ل صحححة  اق ا   ن محححا ا عاوحححةق ا
اعن  2014 لحا ا افحة  ا احو    2000مقة  ن  حس  غحة  ايح ير، نث ل لاحةق ا حة ل ا عاح ن  ة س ا محر  نك 
  2015م  2014 ن 2011اعأ 

تجات الصيدانية في اأردن .2 يحا   ان ال : أهم زبائن الم  2014 ا   احعن لح 84يي   ا   ن معاوةوحو ا
ة اة  ك ة ي حن نا    20002ل ا   اعن  64ن 2006ل ا   اعن  88 مقة لران  ياا    ا ا اد ا
  16-4  ن اج

 
 
 
 

                                           
  مرجع سبق ذكرغر ن صعة ن ا   ن، 1

2United nations, UN comtrade, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H1&r=400&y=2000&rg=2&so=9999, (28/03/2016-

21 :08). 
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تجات الصيدانية 10أهم تطور : (16-4) جدول  مليون دوار أمريكي                           2014-2006-2000 لأردن زبائن الم

2000 2006 2014 
 153,700 السعودية 101,429 السعودية 33,949 السعودية

 80,837 الجزائر 55,107 الجزائر 13,495 الجزائر

 78,739 العراق 23,334 السودان 11,952 ليبيا

ان 11,735 العراق اطق الحرة 16,204 لب  55,971 الم

 53,378 السودان 13,825 اصمارات  7,799 السودان

ان 12,736 اليمن 6,170 اصمارات   36,271 لب

 33,744 اصمارات 11,892 العراق 6,081 اليمن

اطق الحرة 3,747 مصر  27,430 اليمن 10,22 الم

 22,874 ليبيا 9,031 ليبيا 2,445 عمان

 20,668 عمان 6,37 عمان 2,287 تونس

 :المصدر

United nations, UN comtrade,  http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=400&y=2014&rg=3&so=9999, (28/03/2016-

21 :08)   

 
يا   ان واحل   حو   احعن  ا ة ا   ن معاوةهة ا أ و بو ا لران   مق من ا ا اد ا  2014وأ  ا ا اد ا

ةج ن   مقة   86و ا   ل ان  ران ا  ضحن  لشر  يا   ان و بو ال ا ية  اق ا   احعن  84ما اية  ا
لغحص صحة  اوو 2000  اعن  90,23ن 2006 ل عاوحةق ا    احن  ال  ين ناجاارر  اة اح  ن    نولار ك ما ا
ا  حة  لواارححر 2014ملاح ن  ن    مريكححي  لحى ا واح   اححعن  80,837 مريكححي نملاح ن  ن    153,7ا عاح ن  ة   

ا ة ح ا  اص مراق   اعن  يا   ان ا    ان ا اعن مق 2014 قو وضة فص صة  اق ا عاوةق ا    2000ة  ن 
شركةق شك  كثر وفياا لى ماا ر ا اي يرين  ااحاح ثق كح    للى ا ا ا ثة  ، ورز  مان ا  الةق ا

احححل  ين ناجاارحححر  لحححى  محححا ايحححة  م الحححةق شحححركن وك حححن نااحححاح ثق  67,5محححا ا  يحححةق ا احححح ل ا مريكاحححن نا
اححل  ين ولاححر ميححر 20151  اححعن مع ححة  48,4ا  يححةق ا اححح ل ا مريكاححن  وحح اة  لححى    ناضححة ن ال اجاارححر نا

اححعن  حح  ق  ححس ن   فححا ا ححة  ازال مححه ث شححرد ا ناححو نمححة  ا ريقاححة   شححركن   معطقححن ا نا غححرب مححا  اححة  احح اد ا

                                           
1Hikma pharmaceuticals PLC, Annual report 2015,  P.150.  

www.hikma.com/.../hikma/.../Reports20%docs/Annual20%reports20%2015/Annual...20%,  (23/06/2016- 17 :12). 



اعة الصيدانية في الجزائر واأردن ................................................الفصل الرابع......................................... افسية للص  تحليل الجوانب الت
 

- 216 - 

 

ايححححح يرين فاحححححةنشحححححركن  250,67 احاحححححةلشحححححركن ن  146,81شحححححركن ا    احححححنامحححححا ايحححححة  م الحححححةق  ا  الحححححةق ا   اا 
370,16. 

لححق  يححا   ان ا    اححن ا يحح  ل وشححك ا  نيححن  يححا ة م  ححة مع ححة  ل عاوححةق ا اححللي  مححا بة حح ا كاحح ا
96,56  ن 2000  اححعن97,87  ححح  2015  اححعن ملاحح ن  ن    مريكححي وضحح عص  622,112 حح  ق  ا ا ححة 
  نا احححرق اجاارحححر 4ملاححح ن  ن    مريكحححي كيحححة  اق محححا ا  نيحححن ا ل حححأل نا حححة ي شحححك   نيحححن غحححل مل حححأل 405,212

اوححة ا ا ن  محا واححل صحة  اق ا  نيححن ا ل حأل   اححعأ  شحريس ا ملاحح ن  ن    110,844قا حن  2014ن 2013ا
ملاح ن  ن    60,723ورابلحص ال   قح  2015،  مة   اعن 5ملا ن  ن    مريكي  لى ا وا 73,862 مريكي ن
    6 مريكي
بية لستثمارات : تحليل ااثالثا  اأردنية كات الصيدانيةلشر اأج

س اضححة ن ال  يححا   ان ا    اححن  لححى ويحح ير معاوةهححة ال  الححل ا لحح ان،   ححي حححةن  كحح  شححركةق ا وركاححا ا
ولايححا و ابحح اة   ا احح اد ا ة باححن  ححا طريحح  وعفاحح  ااححاث ة اق  ا ل ححة  اححااة  ن  حلاحح ا اححاث ة اق ا    اححن   

شك  ةص ال  شك  ةا  م ا  اقة     اق   اجاارر ح ي ا  ا ااث ة     اان ط النا ة ج 
شححركةق ا    اححن  ححة ج ا   ن   : اسووتثمارات الشووركات الصوويدانية اأردنيووة بالخووارج .1 ل يحح  مححا ا واححاث ر ا

لة  ما امكة اةق   ي والى ال ا اافة ل  ع   ا  اح اد   حرر  ري حن مع حة  ن   ن ااحا  ا  ل ل ان ا ضافنا
اكع  باةق اح يثح ن ا ص   ال ا ح ي ة حةن احاحن  ح  اق ا ححل  ةإضحة ن ال ا احافة ل  ن ن لح   حرص 

ل شحرد ا ناحو ا ابح  ا  ةشحر   ا اح اد  وما مااية   رر  شحركةق ا    احن  لحى ا احاث ة    معطقحن ا ركحا ا
ة اة  ك ة حةن   ن ولحاز محا و ابح اة   ا  يحةق ا احح ل ا مريكاحن ن ن حة  مكحا ااح الرا  نمة  ا ريقاة 

لةم   اج ن  شركةق ا    ان ا ا طعن   ا ع ةثج ما ا    17-4  رن  

                                           
شركن ا    ان إ اةج ا  نين،  1 وي لعام ا و، ، 49ص  ،2015التقرير الس را  ما  ر  لى ا

http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=7ED156B2-D077-469F-83E9-8B7C3551A631.pdf   ، 23/06/2016- 
17 :38 ) 

ليعة ةق ا ناران،  2 و، 19، ص 2015القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل شركن احاةل  را  ،ما  ر  لى ا
http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=3837F7BD-C0AB-4E89-9B85-CBF9093A74F1.pdf ،  25/06/2016-  

18 :11 ) 
فاة،  3 اعة اأدوية شركن  اا  و، ،18، ص 2015القوائم المالية لشركة فيادلفيا لص را  ما  ر  لى ا
  http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=CC5B938B-4CDD-4ED2-A31D-7275FDEAD82C.pdf ،
 28/03/2016- 23 :31 ) 

4United nations, UN comtrade, loc.cit. 
5Ibid. 
6International trade centre, loc.cit. 
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اطق توطن شركة حكمة ودار الدواء والشركة اأردنية 17-4جدول )  2015(: م
اطق التوطن الشركة  م

 شركة حكمة 
  فرع( 57)

احححح  ان -ميححححر -وحححح  ا -ا غححححرب-اجاارححححر اححححة -ا اححححل  ين - عححححةن -اثا  عحححح ا  - -  ة اححححة -كةز اححححاةن  -اإمححححة اق -ا  -ا 
روغة  - كا      اة -ا  ا  يةق ا اح ل ا مريكان -ا  لكن ا اح ل -بايرل بلزا ا يارا -ايطة

  نااة -ا يارا - نمة اة -و  ا -ا اة -اجاارر  ع(و فر  8دار الدواء )

 اجاارر  فرع( 1الشركة اأردنية )
 ة   ن م ياة واةب فرن  ا ا طعن   ا

طة ن المصدر: لشركةق  ما ا  ا  ا اع ين  اقة ير ا   2015ة ااعة  ال ا
 

لح ا  اح لن نواحن  شركةق و الة ناااث ة    ا حة ج واحل واح طا   27 مع حةولار شركن وك ن ما  كثر ا

لايعاه ن  اط ير  ن  اان ر ة  ل حل نا اح د  رن    حة محا   لحى   حو اح د ااح اواوي ا مريكحيويحعل شحركن وك حن ا
س  حح  اححن  لة طلحح ا ةرحح  لححى ا  نيححن اجعااححن نامكة اححةق محح م ا ط يحح  ااوححن ووححة ا  بحح   ححة م اححة  لححى ا حح ر ا

غحح ام ا مريكاححن نو اححل    لححنلالححس   ححي  حح نام نا  ححرن   ا حح ا  يححةق ا اححح ل ا مريكاححن ملا حح ل مححا طححر  ا ا ل ا
    ةما 1082  مة يلة اعةس 

ا اة نو  ا ن نمة اة نا يارا ن ناحاة   محة  ن اجاارر ن شركن  ا  ا نام   ي لالس مة ان  رن  وا ز   عا ن  ة
ةجاارر  قو  شركن ا    ان   ي وا طا   ا

يحا   ان ا    احن    :استثمارات الشركات اأردنية بوالجزائر .2 لشحركةق ا ا احه  ا اح اد وركحا ااح اواواةق ا
شرد ا ناو نمة  ا ريقاة وال ولار اجاارر ما  كثر ا عةط  ا اا   ن   للى ا احا ر  ان  لى معطقن ا ا ن
س اح  ا محر  لححى  اح د ا فضحح  احه معاوةهحة، نكحح  شحركةق ا غة اححن ا عاح ن  ة اوحة ا شحكلص اجاارححر  ار حة  ا

ح ب اإ احةج االحي ناحلاة ال   اح ح ن  ماا ر اااث ة اهة ا بع ان ا  ةشرل  ا احافة ل ة  حرصاولظحيحن نو 
يا      اج طل ا احن ما كر ووة ا لة حأ لاارر نماحا يةق مح م ا كثحل ا محا ا لح ان   ا عطقحن اااحة  حا ا

لححةم   اأاححاا  ححرن   ححة  ا حح ن  ا يححا   ان ا    اححن  شححركةق ا ل يحح  مححا ا  لححى احح ا ا اححة   قحح   ةمححص ا
اه ن رن  ويعاه اج ن  رن  وا ي  ن لاارر واع    اط يرن  بن ح ن ل ب ا  رن       حل نا

كعححح ا  شحححكي حححةجااررم حححر ا يحححا     واحححل  ن  اجاارحححر  احححة ا احححاث ة اق ا بع احححن ا  ةشحححرل   امحححة  ا
ا د االي اجااررا ا اةبو كعح ا ا ا ال ول  يغطي وين م  ن ما ا ل ح نوالى شركن ا ايحا و ابح اة محا  حا  ا

أ نيححن ا ا  باححن ا شححةان نو اححاه  لححى وأاححاا  ا اقييححن    ححاج  مححرا   اجاارححر   Biosimilars ن  ميححعه 
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اححرطةن رارحح ل   1ا حح ن مة مححا ا يححة ه ا يححعة ن ا  نيححن  لراححن  حح ا  ا نيلاححر  ر ححة شححركن وك ححن: وك ححن  ة مححة اجاارححر نا
ححأ وحح  ر وشححكالن ماع   حح نام   اجاارححر مححا  ححا  ثاثححن 2ا عاححلن ححن مححا ا  نيححن اجعااححن ن ا   ك ححة واحح طا  شححركن  ا  ا

ااح يقي نشحركن بح  ا  - رن  وا ث   شركن  ا  ا نام عشحةط ا يحعة ان للحس مع حة صحا ا   -اجاارر ثاق ا اجاارحر ا
30 ةإضة ن ال شركن ما ا  ة ا ا   ةشا  ة شحركن ا ا  لحى  -   يعة ان وااح ث ا   3محا   مة حة 85اجاارر ا

شحححركن ا    احححن إ احححةج ا  نيحححن  شحححركن اجاارريحححن ا    احححن إ احححةج ا  نيحححن ك ححح 98نلالحححس ا ااححح يقي ا اححح ى ا فحححر  ا  ةا
يححححا   ان طةاححححالي  ن  اححححن ا لر شححححركن ا ةاححححة: نوححححة ك ن واححححةاة   ا احححح ار ا لرن ححححن  ماقييححححن   صححححعة ن احقححححا نا

قطححححراق  ةاححححة: نا ط اححححن ا لرن ححححن  ليححححعة ةق ا ناراححححن نا اححححالامةق ا اححححل  ين  شححححركن ا ناححححي ولاححححر  اححححةج شححححراكن مححححه ا
44,51نا ه صا ا  ا ا يااح ث  لى  نا ا ةك ن

4   
تجات المحلية فاتجاهات  الفرع الثاني  ي اأردنمعدل التغطية بالم

يحا   ان  لح ا  اق ا يحا   ان حلحاا  ة عاوحةق ا اح د االحي ا      ياطل حلا امةاحةق ملح   وغطاحن ا
ت اةج االي ما ا م ا عاوةق   م حلاا 

 الصيدانية في اأردن الواردات تحليل: واأ
يا   ان ما وال وا ه امةاةق  ا  ة   مه  اة م   ي ة   ا   ن مكا حلا بة  ا ا  اق ا

يحا   ان م: اتجاهات الواردات الصيدانية في اأردن .1 ح ا  اق ا    احن محا ا عاوحةق ا كا حلا امةاحةق ا
ف ل   . 18-4   اج ن  2015-2000 ا  ا

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 10/08/2016pharmaceutical/presentation-kendi-https://www.emploitic.com/el, : Présentation El Kindi) ,- 23 (00: ابه:  1

  ابه: 2
-Hikma pharmaceuticals PLC, About us : Global presence, http://www.hikma.com/en/about-us/global-presence.html#mena, (10/08/2016- 

23 :00); 
وي اأربعون لمجلس،  ا  ا نام 3   8، ص 2015 اصدارة التقرير الس
  ابه:  4
شركن ا    ان إ اةج ا  نين،  - وي لعام ا  ؛06ص  ، مرجع سبق ذكر ،2015التقرير الس

-SAIDAL, Notre groupe : Organisation, https://www.saidalgroup.dz/notre-groupe/organisation, (10/08/2016- 23 :00). 
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تجات الصيدانية تطور : (18-4)جدول   مليون دوار أمريكي                                                 2015-2000واردات اأردن من الم
ة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2004 2000 الس

 545,510 514,446 496,27 492,614 485,763 442,400 416,448 214,886 115,27 الواردات

وردات 
 اأدوية

102,447 190,033 366,806 374,657 408,755 394,721 418,110 441,694 449,747 

 :المصدر

 : 2014- 2000اويةراةق-

United nations, UN comtrade,  http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=400&y=2014&rg=3&so=9999, (28/03/2016-21 :08) ; 

 : 2015اويةراةق -

International trade centre, Trade map : International trade statistics, http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx,  

(07/08/2016- 09:17).  

يحححححححا   ان محححححححا  ال  2000ملاححححححح ن  ن    مريكحححححححي   احححححححعن  115,27ا وفلحححححححص  ا حححححححن نا  اق ا عاوحححححححةق ا
  2015ملاححح ن  ن    مريكحححي   احححعن  545,510ااحححو  ا حححن  2008ملاححح ن  ن    مريكحححي   احححعن  416,448
ح ن اة اثنار ق نا  ا ال  2000ملاح ن  ن    مريكحي   احعن  102,447ا اقلحص محا  ق ا  نيحن معححى مايحة  ا 
  ناححححي    ححححةا وحححح    لححححى   ححححة وشححححك  يححححا ة ملاححححرا ضحححح ا نا  اق 2015ملاحححح ن  ن    مريكححححي   اححححعن  449,747

يا   ان       اعن     82,44عا ن  2015ا عاوةق ا
ة  نين غحل ا ل حأل واحل ا وفلحص محا   91,854ض ا نا  اق ا  نين ولار ا  نين ا ل أل اي ا اة مقة  ن 

1   مريكحححي   احححعن ملاححح ن  ن  347,174ال  2000ملاححح ن  ن    مريكحححي   احححعن 
ملاححح ن 421,709 م  2008

2 ن    مريكي   اعن 
ف ل ح ا  وا مراق   2015     ا   ة وضة فص  ا  ا م ا

تجوات الصويدانية فوي اأردن: .2 عاح ن أهم موردي الم يحا   ان،  الاحر ا لح ان     ا ح ة ة عاوحةق ا ا   ن 
   19-4اج ن   اي ا ي   ا اةاي  ة ك ة يظ ر نا ن ا

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1United nations, UN comtrade, loc.cit. 
2International trade centre, loc.cit. 
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تجات الصيدانية موردي 10أهم تطور : (19-4)ولجد  مليون دوار أمريكي                      2014، 2006، 2000 إلى اأردن الم

2000 2006 2014 
 68,822 ألمانيا 37,739 سويسرا 15,997 المملكة المتحدة

 63,555 فرنسا 32,964 ألمانيا 15,061 سويسرا

 54,569 سويسرا 28,215 المملكة المتحدة 14,530 ألمانيا

 44,210 الوايات المتحدة 23,053 فرنسا 8,300 الوايات المتحدة 

 38,518 المملكة المتحدة 18,766 الوايات المتحدة 7,790 فرنسا

دا  33,943 إيطاليا 16,656 إيطاليا 2,562 هول

 20,422 بلجيكا 12,770 بلجيكا 6,201 إيطاليا

دا 5,643 بلجيكا  19,152 الدنمارك 12,423 هول

 18,990 السعودية 11,161 اليابان 4,831 البرتغال

دا 9,298 البرتغال 3,974 الدنمارك  14,358 إيرل

  :المصدر

United nations, UN comtrade,  http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=30&px=H4&r=400&y=2014&rg=3&so=9999, (28/03/2016-

21 :08) 

ح ن  ا ن احن ال بة ح ا  يحةق ا احح ل ا مريكاحن  احة  2006ن 2000يظ ر اج ن    حو   احعأ  ولاحر ا
يححححا   ان  ن   لحححح ان واححححا    مع ححححة ا   ن معاوةهححححة ا قةر ححححن، واححححل  2014 شححححرل  اححححل  ين ال احححح م ا ا ضحححح ص ا

اعن  لى  لشرل   م ا   1ما اية  ا ا  اق 73,19اااح ثق ا ل ان ا
 في اأردن تحليل اصنتاج الصيداني المحليثانيا: 

يححعة ن ا طعاححن مححا  ححا    يححا   ان مححا ا احح د االححي مححا ا عاوححةق ا مكححا حلاحح محح ر ول اححن اوااةبححةق ا
اغطان ك ة يظ ر اج ن     20-4مؤشر ا

 مليون دوار أمريكي                                        2015-2000باأردن  تطور حجم اصنتاج الصيداني المحلي: (20-4)جدول 
ة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2004 2002 2000 الس

  70 82 92 113 138,6 146,237 356,386 408,73 420,554 416,49إ.س.م

    37,78 35,12 30 26,10 23,85 23,14 42 45,16 45 43,29التغطية 

لا د االي  ا اةج ي بو 
 المصدر:

فحح ل - عاحح  ، : 2007-2000اويححةراةق ا اعة اأدويووة اأردنيووة فووي اوول اانفتووا  ااقتصووادي  حح  احكححاة   حح  او ا افسووي لشووركات صوو ،   غححل معشحح  ل  طرنوححن  كاحح  ام  ،اأداء الت
اث ان اقطاو بةملن وشريا، ا ا  ين  ،كلان ا  اية :  اة ا  اية  نا لران ا  ؛40، ص (2009اج    ين ا

ف ل - ك اعن  2015-2010اويةراةق ا ة   ن ن ا ن ا ا  اق  يا     ا د ا ة ااعة  ال ووة ا  م واةاة 

 

                                           
اة ةق اج ن 1 عةم  لى   ن  ة حا ب 
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يا   ان ا    ان طة ة اوا ص  شركةق ا مكع ة ما زيحة ل م الةهحة   للحى  ة يعةماكان     ام   شطا ة مةا
لغححص م الححةق شححركن وك ححن  وحح اة   اححعن  ملاحح ن  ن    مريكححي ناحح    ححة مححةنز  1440 ا ححن  2015احح ا ا ثاحح 
اححعن ا قحح   ححح ا   احح د ا      ححا  احح م ا لغححص م الححةق كحح مححا  ا   962ووححة ا ملاحح ن  ن    مريكححي  ك ححة 

شركن ا    ان  ا أ   ملاة   ن    مريكي  لى ا وا  21,044ملاة   ن    مريكي ن 87,643ا نام نا
س ا   ن  ا د غل   و  غة ث كثة حن ا     ا ةاحا را  ن ال احن اوااةبةوحو ا اعةماحن ا يلا    ح ا  اق   لحى ا

يححعة ن االاححن   ى ماححا يةهة   اححعن واححل مححا اححعن ال   ححرر   اغطاححن مححا ا  23,14ححح ا   2011لغححص  احح ن ا
قا حححن  عاححح ن حاحححعة ملح احححة  146,237ناححح  محححة نا ححح  ا اةبحححة حلاحححة  ححح    حححس شححح  ق ا لححح  ث ملاحححة   ن    مريكحححي  

   2015  اعن  43,29 النصلص 
ا احححه    شححركةق االاحححن  ن يححن ا ا حح  ا طلححح االححي يفاحححر  ن   اغطاححن ا حح ا  اق  ك ححل  لحححى ا ان ا  ا ححة  ا

احح د االححي  نثة احححة  حح    حححا ااححا  ا  ا اححن  لححاج  الحححل  وااححة  ححا ويححعاه كة حححا احح اد ا ن ن ا  نيححن ا  ب ححن 
ة اشحة  ا محرا  ا امعحن  ح ا يشح  م نا ااحة  حةري ا أ يلة  مع ة اما ه ا      ةصحن   اح ا  اقحة  ا  ا مرا  ا

لة ينا لق ل ا فاقرل ال  ا ن وى  لى ا اا ر ا         بةق  لة

ا اعة الصيدانية ضمن السياسة الص  عية اأردنيةالمطلب الثاني: الص
ححأ  ن واضحح ا م ة ر ححة،  احح ا  ة،  يححعة ان ا طعاححن  ااةاححن ا ايحح اة ا اوححة ل ا    اححن  يححعة ن نا وقحح ا نزا ل ا
اطح ير  ل يح  محا ا ائحةق االاحن مثح ا ؤااحن ا    احن  اشحراس ا اةق وط اق ة  نول   لى وعفا اة نل يل ة  حةن اة نآ

ث ة  مثلححن سولححا ا اححاث ة  ا     نكحح ا ا بع اححن مثحح اائححةق مححا ا حححة  ا ن ي ا شححة يه ا  ايححة ين ناائححن ا اححا
ةإضة ن ال  ن    رر    نا  يةق ا اح ل ا مريكان 

ية لأردن:الفرع اأول اعية الوط  محاور السياسة الص
ح زا ل ال وكرياح ة   ا  ايحة  ا      حأ واحلى ا يعة ان ما ا  ة ب ا ااةان ا وعطل    لان صاةغن حةن  ا
ااححاث ة اق ا بع اححن نكحح ا  ححن  اع اححن ا  ايححة ين نوحح  ل ا ائححن اجةث يححعة ي   ا قطححة  ا ناححي وشحح  ولظححاة ماححةمن ا

يحعة ي   قطة  ا أ ر ا ا احن و يثحن وق ، ا  ة ناح ا ا ا ةإضحة ن ال وطح ير آ ايح يرين ح يح ا  قطة حةق ا   محة نا
يححعة ي نولايححا وعة اححااو نزيححة ل  قطححة  ا اححلي ال وع اححن ا لححةا نا ححةص  ولكححا احح م ا  ححة ب ا قطححة  ا ححن ا لشححراكن 

ية  اق   يعة ان نا س زية ل ووة ا ااث ة اق ا و نك  ل     رص ا
ن  ححا ا  ححة ب ا اححطرل مكححا  ن يححاة مححا  ححا  ا كاححا  لححى   ححة  حح   مححا ان ماححا  احح م ا احح ا  ا ع ثقحح

فر احححن ا ك لحححن  يحححعة ان واحححل يعححح  ج ضححح ا كححح حححح   ا   حححن محححا ا اححح ا  ا قطة حححةق ا ااحححةن  ا اللقحححن سقالحححل ا
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لقطة ححةق اكة يححن ناإ اةباححن  قحح  اق اإ ا يححن نا  احاححن ا ع ةيححن  لااةاححن واحح ع   ا لةمححن  يححعة ان   أاحح ا  ا ا
يعة ان   ااةان ا   وا ث حةن  ا

ي والمالي والبحث والتطوير واصبداع والموارد البشريةأوا:   تقديم الدعم الف
شركةق ا  ا رن، ما  ا خ  يغلل نا ا اطن نا  :1ن ا ا اا   ح ي ا ا ؤااةق ا

ايحححح اة نوطحححح ير  .أ  فحححح  نا ححححة   ححححة   اححححة  ا حححح  ة ا ااحححح ي  نا لل مححححةق وقحححح ، ا احححح  ي ناإ ا ل نا ا  ظ ححححن نا
ل ان   رر؛ قطة ةق مه مثااهة    اشواه  لى ابرام   ااةق مقة  ن  لا ا  نا

حححن   .ب  حححرو  احححن ا اكع  باحححة ناححح  محححة ياطلححح نضحححه آ ائحححن  يحححة ل ا   حححة  ن قححح ا اكحححة  نولايحححا  وشحححواه  نو ا 
قطححة  ا ححة يححعة ان   ا شححركةق ا اكة يححن اجةملحةق نا عوححةو   اححة ق ا لححر   يححن ا ص مححه وعظححاة  ن اق 

احن  حرامج ا طعاحن ا طعاحن نا ن اكة   لى ولايا مشحة كن ا ؤااحةق ا    احن   ا ح  ل  نيروكا بة    ة ا 
ةإضحححة ن ال ول حححاة  احححن  اطححح ير ا ن اكع  باحححة نوشحححواه ا شحححة كن   مشحححرن ةق ا ححححل نا ا ة  حححن ال  شحححر ا

اقح ، نولظ اعاحا  محه اج حةق ا لعاحن  اة ا اافة ل ما مراكا اإ ا  نوةضعةق ا   ة   ك ة يع غي  ن يحاة ا
ةجةملححةق  اللحاة  ل ح س ار حن ا يحعة ي نوطح ير اح د ا قطححة  ا لحةملن   ا حازا   اح ا   حه كفحةمل ا ح  ة ا ا

يعة ن؛ ا  ي مه اوااةبةق ا  نمؤااةق ا

ال ئححححن حححح يل ا عاوححححةق ا     .ج  ايحححح اة نا اححححن  ححححا طريححح  ا شححححةم مراكححححا ماقييححححن   وقححح ،  حححح مةق  عاححححن   ا
اغلال نمرا  ن اج  ل  لل ينا ا اا ا  ؛  نك ا وشواه ا ةمن مراكا ا

يعة ي  لى ل ي وطح ير نحح يل ا شحة يه  .د  قطة  ا ان ما  ب ماة  ل ا اا ااق ا ة رامع ا وط ير نوا ا 
 ا  اية ين؛

طة ن ناااق اا مية    يلن  ة؛وق ، ا  ة  .ه  يعة ان   حة  ورشا  ااا اس ا ل ؤااةق ا ف  نا ة    ا

 وعظاة   شطن ورنجان حلان   ة ا عاوةق االان   ا ا اد االان  .و 

مية الصادراتثانيا:     ستثماروتشجيع اا ت
ح  يعة ان نا طعان وال ورو و  ااةان ا شحك يلار ح  ا  اةااة ض ا ا قاحن ااحةن  نواحةاة   ماحا م  و 

احن هح   ال اجحة   ية  اق ما  ا  ابحرام   ااحةق واح يقان م  م ةشر  ن غل م ةشر  مكا حقا  مطل وع ان ا

                                           
ا ححح يا ا    احححن،  1 اوحححة ل نا يحححعة ن نا يوووة ابحححه: نزا ل ا اعية الوط اعة السياسوووة الصووو ححح زا ل،   حححةن، ا   ن، ،2014-2010: برنوووامج دعوووم الصووو   معشححح  اق ن  ااحححةق، معشححح  اق ا

و:15-10ص ص  (،2010 ااةن را  ، ما  ر  لى ا

http://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A

9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9

%8A%D8%A9.pdf, ( (26/03/2016- 15:35. . 
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اح ق  ل ح  لحى ا شحةم  اقلا يحن  ن اج يح ل  نكح ا ا  ا اد ب ي ل نا شةم مراكحا مة يحن ب يح ل   ا اح اد ا بع احن ا
ةإضحة ن ال وعظحاة وي ير ماقيي قطة حةق صحعة ان حح  ل   ا اح اد ا احا   ن   قطحة  ا حةص وحرنج  ن ما    ا

ان  قطة ان اإ لا ان نا ن ل عاوةق ا    ان نا شة كن   ا لة   ا  لثةق ورنجان 

يحححعة ان   ا   ن كحححا حححح   و ااةاحححن ا حححرامج نابحححرام   ااحححةقا س وححح   و ححح   ل ححح     حححن ا قة  حححن نا لحححى ازا
ا لاقححححةق ا قالفححححن  نوشحححح  ب ا حححح وشححححواه ا اححححاث ة  مشححححرن   ة طححححن ا اححححاث ة  نااححححاح اث  ححححرارو ااححححاث ة ين 
حة   ن نسقالحل  اعة احان  ل اايحة ا ل شحة يه ا  كعحن ن حرص ا احاث ة  نوقاا حة  ل حة ظةق واض ا   ااةق بح نر 

ةإضحححة ن ال ا ححح ا    ااحححةق ااحححاطا ان نورنج احححن هححح   ال بححح ب ا احححاث ة اق ا بع احححن ا  ةشحححرل نكححح ا حة ظةوحححو  
لححن ا اححاث ريا مححة ياححاع  حح مةق   ضحح  ك ن اححن  ححا طريحح  وطحح ير  ة حح ل ا اة ححةق ن ظححةا  ححةص  اة وطحح ير ا  ظ ححن اإ

    1ل ااث ريا

 السياسات والتشريعات واصجراءات الحكوميةوحماية البيئة وسن  المقاييس والمواصفات: ثالثا
يحعة ان مشحة كن نوفلاح واطلح   لاحن حاحن م اصحفةق نملحةيل ا عاوحةق ا    احن زيحة ل    ا    احن ا

لوةن فعان ا ان ا أ نا طعان ناإ لا ان ا ن ف  ا  ة نوق ، ا  اصفةق  ضه وق ا ا  اجح  ل ا ا ل   ظ حن نوط ا   ة ا

احن ا  اصحفةق واح قحن اقاحاة ا ن كفحةمل ماطل حةق نوط اح  ا طة فعاحن ا  ا اعاحن ا قة  حن  ح صحةق   نا شحة كن ا

ان ل عاوةق ا ن ازمن براماقت اوط ير   ك ة واطل   لان ض ةن ا  اصفةق اجا ل  حن ا اح اد  احع ا ر ة   لحى نا
ك ن   ظةا نوط ير ا قةطر،  لى م    ظةا  لى عةم ا ية ه  ا طحرل ة عاوحةق اللقحنا  نا ثحةر  ا لل محةق اقحايا ا

ااةاحةق  ضحه ا اح اد  احع نطح  الحا نوأااا ا ا اد   ا با حةق ا ةإضحة ن ال ا يح ص اح ا نا  وطح ير  

ق ا ح  اشح  ا    احن ل  اصحفةق ا اة حةق  ة ح ل فعاحن ا يحة  ل غحل ا طعاحن ا  نا قحةياا، ا  اصحفةق مؤااحن  حا ا

احن، ا اة حةق  ة ح ل   ا لل محةق اح م نوح  ل يحعة ان ن حي نزيحة ل ا ن اشحريلةق ة احاو اق ملحر ا ة نولايحا ا  نا

فعان ا اة  ل نوق ، نا قةياا ة  اصفةق ا ةصن نا  ظ ن  . ة ا
يححعة ان يلاححر  ان ا لحح  ا ائححي ااةاححن ا ل ائححن    اةاححاة حح ن م  ا ححس  ن و حح  ااةاححةق نمة اححةق صحح يقن  ث

لحة ي  نوشحا  ب ا ح وكحريا ا  ة احةق ااة ظحن  ما شأ و  ن يلاز امكة ان      ا عاوةق ا    ان ال ا ا اد ا
يحححعة ان نماحححة  اق ا ؤااحححةق  فضحححاق ا لة محححن نا ل احححة  ل   ملةجحححن ا احححةم ا فححح   ححح  ة ا  لحححى ا ائحححن   وححح  ل ا

راغ  يحعة ان محه وح  ل ا فضحاق ا لحاقلن محا ا ائاة  نو  ل ا محةكا ا عةاح ن  عظافن  اقعاةق ا ن   وط ير ناااق اا ا

                                           
ا  يا ا    ان،  1 اوة ل نا يعة ن نا   18-15، ص ص  مرجع سبق ذكر ابه: نزا ل ا
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أماححن  يححعة ان  ححس  ححان احةبححن ال و  اححن ا ؤااححةق ا عقل ححة ححح   مححةكا ا لةجححن  ال بة حح ث عقحح ا ار ححن  ناححةر ا
  مةين ا ائن ا  مطل ثن  ن ين 

شك  ةا،  يعة انين ااةان ا أ ما شحأ ة  ن وشحر   لحى ماحا    اطل وعفا  ا اااح اث كة ن ا ائةق ا
اة حةق مركايحن نشححةملن  اشحريلةق ا عاحو ن مل حة ننضححه  ة ح ل  قح ا ن نا ةإضحة ن ال صحاةغن نمرابلححن ا كة حن ااحةن   

ال ي اقااة نا لن نا ة اة اوة ل وا ع  يعة ن نا     1 لى ماا ر نزا ل ا

 اأردني برامج دعم القطاع الصيدانيالفرع الثاني: 
س  حان غة احن  ح  رارح ل ثاق ا ن يحن،  قطة ةق ا ة   ن ما ا يا   ان  يعة ن ا يا   ان ا ااةان ا ولار ا

يا     مكا ثكر  م ة قطة  ا ااةان ملص مؤااةق ا رامج ا عف ل اةن  ا  : ا

 خارطة استثمار اأردنأوا: 
ححححة   ن   اححححعن نيشححححر  الححححا ا اححححاث ة   لححححى  2008 اححححي م ححححة  ل  طلقا ححححة مؤااححححن وشححححواه ا اححححاث ة  

قطة ححةق واحح ع  ل يحح  مححا ا لا ححة   واضحح ا  ة طححن ا اححاث ة    ااححةق بحح نر  شححة يه ا ايححة ين   ا وعفاحح اة نماة
امكة احححةق ن حححر  حححة   ن  ناحححي ولحححر   الر   لحححى ااحححاو ا احححاث ة ا  حححة اعة احححان ل احححاث ريا  ص ا احححاث ة  نا اايحححة ا

يححعة ن  ححأن ا ل اححاث ريا  نيقحح و الححا ا اححاث ة   ححة   ن ك ححة و ضححع  الححل ا مااححةزاق ا  ع وححن   قالححل ا  ا ححه 
ححن  يححا     لع حح  واححل واعحح    ححرص ا اححاث ة    امححة  ا يححعة ةق ااركححن  يححا   ان ا    اححن ولاححر ناوحح ل مححا ا ا

احححريرين ويححعاه ا  نيححن ا قحححن احا يححن نا  ا ححة اق ا جعااححن نا شحححةم مراكححا ا  ااححةق نا ححححةث نمة اححن ا ا ححة اق ا طة
مشحرن ة  15مشحرن ة ااحاث ة ا مع حة  150 ن ح  ضح ص  ة طحن ا احاث ة   2ةإضة ن ال ا ااث ة    ط ا  شةب

يحححا   ان  م حححة: مشحححرن  و اححححاه ويحححعاه ا  نيحححن اجعااحححن ي يحححعة ن ا ملاححح ن  يعححححة        25ال  10قححح   بخحححن ا
ةإضححة ن ال 41 نمشححرن  و اححاه ويححعاه ا  احح ن  حح  ق وكلفاححو ححح ا  ملاحح ن  يعححة        21 ملاحح ن  يعححة       

اريرين    3إ شةم  ر ا  ا ة اق ا

حححأ وشحححر   لحححى  يحححعة ان ا يحححا      ا ححح ن ا ا شحححةر ة ك حححة و ضحححع  ة طحححن ا احححاث ة  امكة احححن ا احححاث ة  ا
ااحاث ة   أ  ن ك ائحن ما احال  أ واةاة   ا نيج  يعة ان ا    ان  ناي ما ا ائةق ا ا ا هة نوط يراة شركن ا  ن ا

ل   لى وأااا م ن وا  ر  لى   ا  مط  ل نم ةن صعة ان ب ةاال ن ح مةق  اةاحان محا ك رحةم نماحةم ما  ا  ا
ةإضححححة ن غلححححى ا حححح مةق  اححححن نا عكاححححن ناج ركاححححن نطححححرد ناويححححة ق  لل لاححححةق اإ اةباححححن مثحححح ا حححح مةق ا ة ا ا  ححححن 

                                           
ا  يا ا    ان،   ابه: 1 اوة ل نا يعة ن نا   20-18، ص ص  مرجع سبق ذكرنزا ل ا

اعةاائن ا ااث ة  ا    ان، 2 و،  ،القطاعات: قطاع الص را  http://www.jic.gov.jo/Contents/Industry_Sectorar.aspx،  (26/03/2016- 15:35.) ما  ر  لى ا
3UNCTAD, Local production of pharmaceuticals and related technology transfer in developing countries: A series of case studies by the 

UNCTAD secretariat, New York and Geneva 2011, P.212  
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يححححان نا معاحححن ل حححةن نم يعحححن احاحححا 1نا يحححعة ان  حححا احاحححن ا ثحححة   يحححعة ان مثححح م يعحححن   ححح  او ا   نوضحححة ا ححح ن ا
قطة حةق محا  يحعة ان محا  الحل ا يحعة ان مئحةق ا ؤااحةق ا س م يعحن ا ح  ر ا أ ح  نكح  يعة ان  اع حة ا ؤااحةق ا

يا   ان      2ا
ل ؤااححةق ا ا طعححن  ا حح احح م  يححعة ان ا    اححن  ححا كا  ححأ وقحح م ة شححركن ا حح ن ا ةإضححة ن ال ا حح مةق ا

اا ااق والل  با  ن  ن واافا  ما   :3    ما ا ااية نا

عة  ل ا ااث ة ين ا او ل؛ .أ              ابراماق    م اطن ما  ا  ا

 اائوة   ن للس ا  اضي نا  ة ؛امكة ان ا  .ب 

ل ي ل؛ .ج  اوة ين ا لة ان ما  ا  ا وفة اةق ا ن ا ص   ال ا ا اد ا  ا  

اوة ل؛ .د  اي ير ال ا ا اد ا مريكان  نن ية س ن نن وين ا يعة ان ا ؤالن  رصن ا  وااع ا  ن ا

اشغا ا  .ه  ا ةو  أب   معة ان مه ا ن م  ن نمؤالن ن لةملن ا بع ان؛و  ل   ة  ي ا ا

ال ث؛ .و  ان ح ةين ا ائن ما ا  وط ا  ملةيل  ن

ل  ا    ؛و  ل  .ز   ارن     معةا ن واارة ن ة  ن ا

ا اححه  .   ل اححاث ر ا بعححي مححه وريححن ح يحح   ارحح  ا اححاث ة  ال ا ححة ج ناحيححن نا ا لححس كةمحح ا شححرن   اححح  
 ح ةين احين ن ا لكان 

يعة ان   ي وش  مة  ا ا مااةزاق  ة  ن ا ل ؤااةق ا ا اب ل  ضري ان ا  ع ون   :4ا

غةيححةق  .أ  ازمححن  اححن ا ثة اححن، نا صحح   ا ثة راحح ا  لححى م بحح  اق ن صحح   ا شححة يه ا ضححرار ن ا ا فححةم كةمحح مححا ا
ل شرن ؛ ازمن  غاة  ا ا اه ن طه ا  ا

عا ن  .ب  اع  ين؛ 5 ر  ضري ن  لى ا   وق    عشةط ا  اية ا  ا  ا عةط  ا عةوج  ا ا   لى ا   ا

غر  مة ان  شةط ا اية ا؛ .ج  أ ياة شرا اة  ن ااالا اة  اله ا  ا فةم ما   ه ضري ن ا  الةق  لى ا

عححةم نا شححةم نم اححا .د  او اححااق ا ا لححن    راحح ا اج ركاححن ا فرنضححن  لححى ا حح ا  نا لحح اق نال ق نا  ا فححةم مححا ا
اع  ين؛  نوأثال ا شة يه   ا عةط  ا

                                           
يعة ان ا    ان،   1 و،  ،لمحة عامةشركن ا  ن ا را    http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp ،(26/03/2016- 15:35.) ما  ر  لى ا
  ابه:  2

-UNCTAD, Local production of pharmaceuticals and related technology transfer in developing countries: A series of case studies by the 

UNCTAD secretariat, loc.cit; 

يعة ان ا    ان، - اعيةشركن ا  ن ا و،  ،المدن الص را  http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp ،(26/03/2016- 15:35.) ما  ر  لى ا
يعة ان ا    ان 3 و، ،لمزايا ااستثماريةاالحوافز و ، شركن ا  ن ا را  http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp،  (26/03/2016- 15:35.) ما  ر  لى ا
  المرجع السابق 4
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حح    .ه  شححركةق  لححى ا ا فححةم مححا   ححه ضححري ن ا حح مةق ا با ة اححن نضححري ن و زيححه   ححةو ا احح ة ناحيححن   ا
اع  ين  ن  ة ج ا   ن  شركةق  ا  ا عةط  ا  ا ا حققو ا

 المؤسسات اأردنية رامج دعم وتطويرثانيا: ب
ل يححح  محححا  ا ححح  ا شحححك  حححةص   حححةا ا   ن  يحححعة ي  قطحححة  ا ححح ط  نا حححرامج ا ة  حححن ال وع احححن ا  ايحححة  ا ا

حرامج ثاق ل يح  حن  يعة ان ا قططن  ن   ولح  ق ميحة   ل يل حة  ااةان ا اةق اما ل اةن  ا واض ا  الل ال
 :حلي ن  رر ثاق ل ي  بعي معفر   ن مش س مع ة

اح   ا  اية ا نا با ة ي .أ   ؛2004-2002 ر ةمج ا

ةاة .ب  ائن ا   ة    ا   ن ا لرن    ر ةمج وط ير 

 Achievement of market-friendly initiatives and results program(AMIR program)  ا  ح   محا
تمةم ا ن  ن ا مريكان   ؛USAID طر  ا كة

  Jordan upgrading and modernisation program ر ةمج ح يل نوط ير ا شة يه ا  اية ين . ج

(JUMP1 program) يححة  اق، 2004   اححعن ر ححةمج   ححة ا ؤااححةق نوطحح ير ا  2008   اححعن (JUMP2) ن

 ؛ا   ن ما طر  ا حة  ا ن ي

ح  ة ا ؤااحةق . د ح ط   يحع ند ا    احعن National fund for enterprise support (NAFES program) ا

ة ان 2001 اة  ؛م   ما احك من ا

ياا ر   ل  2013       ر Jordan competitiveness program (JCP program) ر ةمج وعة اان ا   ن . ه
لعة احح     حح   مححا امححة ق مع ححة  USAID وححا اححع اق يححاة ل يلححو مححا طححر  نياللحح     حح  لححى وطحح ير ا

يا   ان  يعة ن ا  ا

قطة ححححةق  اشحححح  كة ححححن ا حححح ا ححححة صحححح  ص  يححححا   ان  وحححح اة،  يححححعة ن ا ححححرامج   رححححن ا ان كحححح احححح م ا
اححة ن عاححة ياحح ع  يححغلل نا ا اححطن  ناححي واضحح ا    ححة مة حح  ة ا ؤااححةق ا حح مرو طححن  غة يححعة ان  ك ححة   ححة   ا ا

شححك يلححاز  لل اححن  اعة اححان   ا احح اد االاححن اطحح ير  حح  اق ا ؤااححةق ا    اححن اإ ا يححن ناإ اةباححن نا مححا  حح  اهة ا
شك ي  ر حاطة وعة ااة مار ة  ااقطةب ا اي  ما ا احاث ة اق  ناواحا  اح م  ائن ا   ة   نا بع ان، نحان 
احح د ن  ااححةق  ااحح ي  نا حح ا   ا شححرين،   ااححةق ا حح  ة ضحح ا  حح ل اححة ق مع ححة ا ا ل ا ا احح ا  ولحح  ق  نبححو ا

ليحححححة  اق، حححححح يل اححححح  اإ احححححةج، واحححححةزل ملححححح اق اجحححح نر، نضحححححه  ححححح نيج  لشحححححركن، ا اوة يحححححن  لامحححححةق ا نوطححححح ير ا
ا  ي   شركةق، وق ، ا  مةق ا ااشة ين نا ن ا ياة ن، ا   مةج   نوكع  باة ب ي ل، ا
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يا   ان ااافة ق مؤااةهة  لى   ل ماا يةق ي كر مةثج مع ة: يعة ن ا    ا
ر ححةمج   اطححة USAID حح مص  .أ    AMIR  ححأ  ن مححا  بحح اصححاو نولايححا  حح ا ن مةيححن ا لكاححن    ححة  عاححة 

شحط  فكريحن يقح ا  ل لكاحن ا ح ن   ل ا اححة لاوحة ل  ناح  محة بلح ا لة احن  ل عظ حن ا ل  ا ض ةم ة  فكرين  ا
فكريحن  ك حة ياحا ر   ن وح   ا ا ةكحةق وقح د ا لكاحن ا لر ة محعع ا ايح  محا  ا   ن ما  ةر ن ا ن  ا ةضلن 

ل ح  ة اوحة ل  ة فكريحن ا ايحلن  ا  ة  ضه   ا ن ب ي ل وااما مه ماطل ةق اوفة ان ب ا  وق د ا لكاحن ا
لقطححححة  ا ححححةص ن صحححححةب ا يححححلحن  فكريححححن ا    اححححن  لححححى وعظححححاة  ن اق و  ي اححححن  مححححه يلاححححن وقحححح د ا لكاححححن ا

ة كةاحح ا  ايححة ين ح ةيححن حح  ي  عححةم ميحح ا ان ا لحح     نا اححةمن     ححه ا ضححرن ل  فكريححن ن وقحح د ا لكاححن ا
شأن  ؛  ا ا ا

ر ةمج  USAIDةشرق  .ب  حأ واح  ر  لا حة  AMIR  اطة   اعة اان ا ل ااية ا ابرام   ااةق وقاا ان نحلالان 
يحا    لقطحة  ا ضحلل ا رو طحن احة  ك حة  بحرق   ااحةق مقة  حن  يا   ان ا    ان نب ا ح ا يعة ن ا حن ا  

يحححعة ن االحححي   ن  ا عطقحححن  نول ححح  لحححى م يححح  اححح م ا  ااحححةق محححا  بححح حححح يل   لاحححن وشحححقان نضحححه ا
قن اة ا صاةق ا ق ون   ا  ااةق ا ة اااا   ؛نا ن  نما  ب وق ير م ر ا 

كع ا ا ناري .ج  ان ن ن اق و  ي ان  قر ا يع ند ا ط    ة ا ؤااةق معحن مة  ؛1  ا ا

ليححعة ةق ا ناراححن مححا  حح ا ا  .د  ححراا  شححركن ا اطحح ير ا شححة يه    ححة  ة شحح اس مححه ا ؤااححن ا    اححن  حححة  ا ن ي 
ك ن  ا ةص اة   2 ب وي اة ا   ه اإ

 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
1http://www.addustour.com, (27/03/2015- 21 :00). 

و 2 را ليعة ةق ا ناران، ما  ر  لى ا راا   http://rampharma.com/ar#( ،28/03/2016- 18:26.)،  شركن ا
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 الرابعخاصة الفصل 
يحا      كح  قطحة  ا يحا      كح محا اجاارحر نا   ن  حا  يحةرن ا لحر  ا طل نا كشل حلا ا

اع  ة ك ة يلي: و نا  اا   اشة راة  نبو ا س   مع  ة  نمع ث
عةشئن وال محةنز ووحة اح   ةولار اجاارر ما ا ا اد ا .1 ملاحة   1 كثحر محا وحا احع اق  ا حن  يا   ان ا

ا د ا    ن   ن    مريكي كثل ما ا ا د اجااررا  كر  ة   ن يلار ا اح  ن   غحل  ن مقة  ن   ةنيشح كا
اححن ناححي   ا غلحح   لححة ي  ك   ححة ياححوان ملحح  ق محح   ة احح د ا يححرو و   واححل  لححى مححا ملحح  ق محح  ا

ل ام وا ح   و     ام  مغرا ان ن  امح مرو طحن  اأثل     ما ا يا      ا ل يا  لطل ا لة   ع   ا ا
ةإضة ن ال   ام مر  ية  اقة  ا رضي  ط الن  ظةا ا ة ل يا؛و طن   حن 

اع ة  .2 ةجاارر و   ح  يا  اةاان نما ا لن  ا ة  يا   ان  ااةان ا  يا حثان     حةلص صاةغن  ن يةق ا
ححس مححا  حح ل زنايححة: ل حح  لححى ماححا  ث ا  ا ححة   لححى محح ثج ويححعاه  اإ اححةج االححي نورشححا  اإ فححةد  ن حح  م ا

ال اكة ع ح ثج ا احاع  ال كثة حن ا ححل  لةشاة مه   ا، ا  نين اجعاان معقفا ا احن  لحى و ح  ا قح  ل احة ا
اط ير؛ ل   لى وقلان  نا ر االان ا ةصن؛ن  ا ا  اقااطرل ا حرامج   حة    ة ا شةم ا اي  ما ا قة وي اة 

يححا   ان ر ا ححن امححة حلاححة  ن  نوأااحح ا قححة ل حح  لححى ح يحح   ا حححة  ا ن ي؛  بع اححة  اححة ميححة  اةم  اححلر ا ا
احححححلر ا ربلححححي نول حححححاة ااححححاق اا ا   حححححن نكحححح ا  ؛نيحححححن اجعااحححححننا شححححةم ا اححححححرص  لححححى وقححححح ،   نيححححن آمعحححححن ن لة

ع  ان نماطل ةق واوا ا  نين    ل اا لكن ما  ا  ض و ملةيل مرا  ن ا
يحححا   ان االاحححن  ناحححي صحححعة ن ويححح يرين واحححا    .3 يحححعة ن ا ح يححح ا    ا   ن، ولاحححر ا  نيحححن  احححة معاوحححةق ا

لران، وال ولار ال  ين ناجاارر  كر  ا ا  ة  ن  ا ل ان ا يا   ان ا    احن حح  ا شركةق ا   يقاير و اه ا
ايحح يرين ل لاححةق ا اأاححاا  ححرن  ،ا ححة ج  لححى ا   ويححعاه ن ححرن  حح يالحح ااة ال ا اححاث ة اق ا بع اححن ا  ةشححرل 

شركةق ا    ان مث شركن وك ن ن ا  ا نام؛ك ة ولار اجاارر ا ب ن ا فضلحل نوط ير   ن  كر ا

احححح د ا      .4 يححححا   ان ا    اححححن اححححي صححححعة ن ويحححح يرين ا   ن  احححح وغطاححححن ا يححححعة ن ا ححححرغة مححححا  ن ا  لححححى ا
ا اححه   ااوححن احةج االححي   وححاا  ححح ن ل ةإ شححركةق االاححن  ن يححن ا اححن ححح و حح  ا مححا ب ححن، نمححا  ا احح اد ا ن

أ يلة  مع ة اما ه ا      وااة ب ن   رر لاج  الل ا مرا  ا  ؛ ا ويعاه كة ن ا  نين ا  ب ن 

حححأ  ن   .5 شحححةملن  يحححعة ان ا طعاحححن ا ااةاحححن ا اوحححة ل ا    احححن  لحححى ويححح اة ا يحححعة ن نا ا  بححح نمحححوشحححر  نزا ل ا
يحححا   ان،  يححححعة ن ا يحححعة ان   احححة  ا ااةاحححن ا احك محححن ا    احححن  ة طحححن ااححححاث ة  صححح  ص ماحححا  ححححةن  ا

ححححححأ واللحححححح  ا   ن  ل شححححححة يه ا  ايححححححة ينا ل اححححححاث ر  ،  ااححححححةق اجحححححح نر  الر   لححححححى ااححححححاو واحححححح ع  ححححححة يا 
يحححا     حححة   ن  ا اعة احححان  قالحححل ا  ا حححه  امكة احححةق ن حححرص ا احححاث ة  نا اايحححة ا نو ضحححع   ك حححة   حححة ولحححر  

ل ااث ريا ل يح  محا     الل ا مااةزاق ا  ع ون  يحا   ان ا    احن ك ة م نضه ا ليحعة ن ا حرامج ا ا  حن  ا
شححراكن مححه محح ن  بة حح  م ححة ا حححة  ا ن ي نا  يححةق ا اححح ل ناححي واعحح    ة ححن حلاححة ن  ححرر  ححرامع م  ححن 
 ا مريكان  



 

 

 

 

 

 

 

 خامسالفصل ال

مكانة البحث والتطوير في تحديد تنافسية  
 الصناعة الصيدانية بالجزائر واأردن
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 تمهيد
ن عموةةا  ىيةةجيينسةةجارنت ىةةلن ي  إن طبيعةةا نتاجةةلص نايةةيرتك نعلى ةةن ع ةةد ىيةةجيي ن عموةةا ن جي ةةا ع   ةةل م 

نعع ةن عجهةلي و  ةش ل ة   ق نايجهةل مىجيي لاةل مسيلسةلال ي ناب رون  ي ى جيهلت نارماا  ةن  ة   أحيلال  ن ص يا
يةجلعا نل يةا للاب ةرونه ممة   ةل وةر  عة جيل ع ةد عةرت نا ةر   صلوح عن عةرت ىبةم ذة اص نابوةل مناج ة ول اجاسةي  نا
صةةوا ااةةب وجبلةة  ض يةة  معةةعيا يةةر ىاكر أاةة   ةةن أجةة  ه غةةع ةةد نعج ةةلعا ي نا قةةر نتلعةةل اجيمةةا عةةعش إ  لايلىةة 

إ  ؤشةةلنت قيلسةةيا ىأبةةر أم ىجأةة   ةةل أشةةر إايةة  ي ناعجيةةل نا ةةلل ه   ع ةةةد  نابوةةل نايةةيرتك ي ناب ةةرون نسةةججلعن
لعةر  ي ن ننئةل من  عنأسلس مذا نع لوي  م ةن ن جبةل  عم  نابوةل مناج ة ول ي ضروةر ىجلا ةيا نايةجلعا نايةيرتايا 

 ى رول   ج ولال أمت:

 

 المبحث اأول: وضعية البحث والتطوير في الجزائر واأردن 
اعة الصيدانية في الجزائر واأردن بوضعية البحث والتطوير افسية الص  المبحث الثاني: عاقة ت
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 الجزائر واأردنوالتطوير في  حث اأول: وضعية البحثالمب
 ن أج  ض ية  معةعيا نابوةل مناج ة ول نايةيرتك ل ة   ةن ن ننئةل من  عن سةيج  عةلم عةرع  ةن نعؤشةلنت 

:م ن   ىيجيأهل إ
ارنت  ؤشةل نتلج ةل  ناعةلع  نعية    ةن طةل  ج ؤشلنت عل ا ىجع ة  ل عةعيا نتلج ةل  ي   ة  نتقجيةلع للسة .أ 

 نعجي ا ناعلعيا ا    يا ناأ لوا م ؤشل ناججلا يا ناعلعيا ناألع  نخلص للكين  نتلج ل ؛

لتاأةةلع ع ةةد  ةة   نا ةةي  نععةة  عجهةةل لوةةل مناج ةة ول نايةةيرتك للاب ةةرون  ةةن  ؤشةةلنت  لصةةا ىيةةش حلاةةا ناب .ب 
 عرع للنءنت نت رنع معرع نت جبل نت نا لولواهنابول مناج  ول م 

إن نعج ةلع مةةذا نعؤشةةلنت م ةةن أن و ةةر  معةةعيا نابوةةل مناج ة ول ك ةةل م ةةن أن و ةة   نا ةة ء ع ةةد ناعجلصةةل 
 أيةةة   وةةةج  ى ةةةرم ةةةن نعأةةةرم أن انت نايةةة ا نعةةةؤىل  ع ةةةد حمةةة  ما عيةةةا ا ةةةلو نابوةةةل مناج ةةة وله م ةةةي أاةةة  كةةةلن 

ي إت مض ية  نالملا ةل ؤشل  نتاألع ع ةد نابوةل مناج ة ول معةرع ناعةل  ا لة  عن ة  نايةجلعا نايةيرتاياع م ج    
رمعوةةا  ي العةةر نا مةة ء إ نسةةجارنت نابيلاةةلت نارناةةا عةةن مةةذون نعؤشةةلون -لةة  مي كأةةر  ةةن ن حيةةلن عةةرت ىةة ال-أن 

ا ةةر   نا ةةل  ا ع ةةد نتلج ةةل  ي كةة  نا  لعةةلت عمن نسةةجأجلءه مااةةب وةةر  عةة جيل ع ةةد   ةةج    ؤشةةلنت عل ةةا ى ةةي  ن
أ ةةةل نعؤشةةةلنت نخلصةةةا نععج ةةةر  اهةةة  ى ةةةي   نتلج ةةةل  ي نابوةةةل مناج ةةة ول ي نايةةةجلعا نايةةةيرتايا لةةةل ننئل من  عنه

 ةةل  عن ةة  نايةةجلعا نايةةةيرتايا ع نتلج   بلشةةل  ا ةةلو نابوةةل مناج ةة ول نايةةيرتك غةةر أكةةل قةةر ت ىيةةش كل ةة  جهةة
 م ن ض ي  ك  ااب ي نع  با ناجلايا:للاب رونه 

 المطلب اأول: المؤشرات العامة للبحث والتطوير في الجزائر واأردن
 المطلب الثاني: المؤشرات الخاصة للبحث والتطوير 

 في الجزائر واأردن للبحث والتطوير شرات العامةالمؤ  المطلب اأول:
 ؤشةةل ناججلا ةةيا   ؤشةةل نتلج ةةل  ناعةةلع  ا  جي ةةا ناعلعيةةا ا    يةةا ناأ لوةةا م ي مةةذا نعؤشةةلنت م ةةن حيةةل 
 ها  ججر  نتقجيلع  ناعلع  - كين  نتلج ل – ناعلع 

                                           
 ةةهل لجيةة ي هله  أةة   ؤشةةل نا ةةر   ع ةةد مجةةله ميتةةلت عمايةةا أ ةةل  ى ةةرت ض ةةي ت   ل اةةا ا عةةعيا نتلج ةةل  لةةا ناب ةةرنن ع ةةد نع ةةج   ناعةةلع  نا  قةةل  ةةن  ؤشةةلنت نلج ةةل  قل ةةر مةة  اأ 

ه 2005ي سجا نتلج ل  ناذ  معع   ؤمل ناجمل   ناجج يا اأ   نعجور  م نتع ن عج  ي ى لول نتسجأ ل  ناعلع    ه م ؤشلنت ناع   مناج ج ا جيل نا ن ع  عن نابجب نارم
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ظمة العالمية للملكية الفكرية مؤشر اابتكار: لفرع اأولا    للم
لإعةةرنع ى لوةةل سةةج   وج ةة ن ىلىيةةح ناب ةةرنن ح ةةح  2007ى ةة ت نعجي ةةا ناعلعيةةا ا    يةةا ناأ لوةةا  جةةذ سةةجا 

ك ةل قل ةر للشةج لع  ؤشةلنت   هح ةل   ؤشةل نتلج ةل  ناعةلع  ناةذ  قل ةر لجية ي   عن طلوة نا ر   ع د نتلج ل  
لجلت نتلج ل   هالعيا ا  ىجع   مر  ت م

 لميأوا: مؤشر اابتكار العا
ح ةةح  2015-2009ناأةةر     ة ى ةةرول   لاةةا ن ننئةل من  عن ناعلعيةةا  للتسةججلع إ  ؤشةةل نتلج ةل  ناعةةلع ي م ةن

  ه1-5 هل ن رم   ج   نتلج ل  ك ل وي

 2015-2009 تطور مؤشر اابتكار في الجزائر واأردن : (1-5) جدول

ة   2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 141 143 142 141 125 132 130 الدولعدد  

 الجزائر
قيط  24,38 24,20 23,11 24,40 19,79 25 22,90 الت

 126 133 138 124 125 121 108 الترتيب

قيط اأردن  33,78 36,21 37,30 37,10 38,43 30,80 31,60 الت

 75 64 61 56 41 58 55 الترتيب

 المصدر: 

WIPO, The global innovation index 2008-2009, 2009-2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015, https://www.globalinnovationindex.org, 

(05/01/2016- 20:45).  

 24,38حيل ل غ  ؤشةل نتلج ةل  اةروهل قي ةا  126عماا نحج ر ن ننئل نعلكن  141 ن لا  2015ي سجا 
ا  ةةةاه مك ى ةةةن معةةةعيا نتلج ةةةل  ي  33,78ل ي ةةةا  75 حةةةا نحج ةةةر ن  عن نعلكةةةن ا  ةةةاه ي 100ا  ةةةا  ةةةن لةةةا 

 55ي   للةةة  نعلكةةةن  -ا  ةةةا 22,9- 2009ي سةةةجا  108ن ننئةةةل أا ةةة   ةةة   نا ةةةج نت نا ةةةلل ا إا ن ةةةذت نعلكةةةن 
 ل ره   130مااب  ن لا  -ا  ا 31,6-اأ عن  55ي   لل  نعلكن  -ا  ا -اأ عن 
 مدخات ومخرجات اابتكارثانيا: 

ه م ةةل 2-5 ويهةةلا ن ةةرم و ةة ح ناجع ةة  ي    اةةلت  ؤشةةل نتلج ةةل  لأهةة  ناججةةلئب نعجع  ةةا ل ةة  ل ةةر ممةة   ةةل 
 ا  ه 2015عنت أن نا ععيا ع د ناع  ت ك ىجلر ع  نا ج نت ايج  ض ي     الت نعؤشل ا جا 
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 2015: مؤشر مدخات ومخرجات اابتكار بالجزائر واأردن (2-5)جدول  

 اأردن الجزائر البيان
 الترتيب المؤشر الترتيب المؤشر

 80 39,3 119 32,1 مدخات اابتكار

 65 62,2 120 45,1 المؤسسات

 81 26,3 82 26,2 رأس المال البشري والبحث

ى التحتية  81 36,4 95 31,4 الب

 118 38,8 124 36,8 السوقتطور وتعقيد 

 76 32,8 135 20,9 تطور وتعقيد المؤسسات

 67 28,3 129 16,7 مخرجات اابتكار

ولوجيا والمعرفة  83 24 115 17,8 مخرجات التك

 69 32,5 131 15,6 مخرجات إبداعية

 المصدر:

World intellectual property organization, The global innovation index 2015 : Effective innovation policies for development, PP.163,225, 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf, (05/01/2016- 20:45). 

ىيهةةةل ناججةةةلئب   ةةةج   نلج ل وةةةل شةةةل   أا ةةة  ي ن  عن ع ةةةد ناةةةلغ   ةةةن ىرايةةة  ع ةةةد نع ةةةج   ناعةةةلع ه ممةةة  
 ةةل إن اج ةةي  يناعجلصةل نلةةرع  ا لج ةةل ي ممةة  عجلصةل  رنل ةةا م جرن  ةةا م ججلسةة ا اي ةل ليجهةةل ا عيةةاحيةي ا ىعةة  عةةن 

رع نا ر   ع د نتلج ل  م ر  ا علايج ه ك ل أن نا ي   ي ا عيا عجيةل  عةا سة   حى ى  ح    لجلء  ج ل   
نسةةج لعر ن  عن أن  اةةلت مللاجةةل ا عيةةا نابجةةلء ك ةة ه ا ةةن جلاةةح  ةةر  ت نتلج ةةل  وةةؤىل لةة  شةةب ي ل يةةا نع 

ناة   يةنت ن ننئةله مت فج ةش ن  ةل كأةرن للاج ةبا عالجةلت نتلج ةل  حيةل ل لةر  119  لل  نالىبا  80ىجاذ نالىبا 
 ا مننئله  129  لل   67ن نعلكن ن  ع

  ز  ةةةن  ةةة   قةةةي إن إشةة لايا عةةةعش نتلج ةةةل  ماج ةةةش    الىةةة  ت وع  ةةةهل  ةةةلع نارىيةةح لةةة  لةةةل حل  ىةةة
لجةةلت نتلج ةةل  ي ناب ةةرون لةةر جلت  جألمىةةا   ع ةةد أسلسةةهل ضةةرع  ينعؤشةةلنت ناةة  عاةةر ع ةةد ىةةرم    ةةر  ت م

 ه  قي ك   جه ل
ا عجلصةةل  لمنعةةو نىةةرم    عةةرع  ةةن ا ةةلو نا ةةعش   ةةر حةة  لةةل ننئل  ر  تنعةةا عيةةا نا يةة   ي ج وةة   و

ج ةةش ناأةةلع ا نلةةرع  لةةي  نتلج ةةل  م ةةلك   -ا  ةةا 45,1– نلةةي  نعؤس ةةلي حيةةل ىةةاىل سةة بله مناع قةةلت لةةا 
ك ل أن عةةرت معاةةي نا ةةلنئحها عيةةا ناج ةلوعلت للتعةةلاا إ ىع يةةرنت نتا ةة ع للع ةل وي  نتسةج لن  نا يلسةة  مىةةرك

ى ال نلي  نتقجيةلع  نع ئة  وةلىب  أسلسةل للكة ع نعجلا ةا نل يةا مصةع للت نتية   ع ةد ناج ة و ت نا ز ةا نعجع  ةا 
موج ناةة  عةعش نا ةةر   ع ةد نتلج ةةل   ةي عةةعش  منل ة  نعجبأةة   ليةلم  نتقةلنم نعع ةةر  معم  نا ة ع نعةةل ن ل  ة ه
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معةةةرت  -ممةة  أ ةةةل وعةةةر  ةةةن  ةةة نطن نا ةةةعش نعجمةةةذ  – ةةةل  نابوةةةل لةةةا ن ل عةةةلت منايةةةجلعا   ةةن قيةةة   ناجعةةةلمن ي
للتعةةةلاا إ ىلنجةةةةي  ع ةةةد نسةةةةجيعل  نععلاةةةا أم ن جيلصةةةهليناركيةةةن ع ةةةد إقل ةةةا ناعجلقيةةةر نايةةةةجلعيا مكةةةذن عةةةرت نا ةةةر   

 ةةة ول نعجأةةةذ منع ةةة    ةةةن طةةةل  ل مناجوةةة  ةةةج ولت ناجةةةر وح مى عيةةةش ناع لاةةةا كأيأةةةا نععلاةةةا نعرنا ةةةا  ةةةي مل  ةةةيا ناب
كةة  ااةةب نةةح لج ةة ء حلاةةا سةة ع  نعؤس ةةلت أم  ةةن نخةةل ص ممةة   ةةل وجم ةةد  ةةن  ةة   غيةةل  نابيلاةةلت نارناةةا عجةة ه

ا  ةةةا م ؤشةةةل ى ةةةة    36,8ؤشةةةةل ى ةةة   نا ةةة ع ناةةةذ  سةةةم  م  ةةةلمع قةةةلت أع ةةةل  سةةة ويا غةةةر  ج ةةة    وعةةة  عجه
        ا  اه   20,9نعؤس لت 

وجيةةةةةا نعيةةةةةجأا عةةةةة ن قلئ ةةةةةا  ةةةةةر  ت نتلج ةةةةةل ي  غةةةةة    ةةةةةج نمل نعةةةةةجاأ  اجيمةةةةةا ع ةةةةةد   ةةةةةج   نابةةةةة  ناج
رمعوةةا نخةةر لت نت   يةةا نتا رمايةةا مكلاةةا أشةة ل   نتسةةجارنت نا ةةعيش ا ةةبيل اج ج ا جيةةلت نتعةة ت منتىيةةل  م

نا هللةلء للتعةلاا نع لملت نتا رمايا ن  ل ه إت أن لعة  ناجو ةن ناةذ  و ة   نابة  ناجوجيةا ناعل ةا كلسةجارنت 
 إ ض ن نا عي نابيت  نح ل ععيا أا   ا ب  ناجوجيا   ل اا لب يا نع  الته

إن ن لاةةةح ن كأةةةل جلاليةةةا ي  ةةةر  ت نتلج ةةةل  فةةة  جلاةةةح  أس نعةةةل  ناب ةةةل ه ممةةة   ةةةن  ةةة نطن نا ةةة   
ا اجولع لل ل عةا للتعةلاا إ  لأ   جه ع عع  ناجع ي  عهلت ي ار   ج س ا  ج قعا ا جع ي    ب اا ما با ح جا

ج ش ناع  ته ا ي   عرع  عج   ن نخل
م ةةي ىةةرم   جةة   ةةر  ت نتلج ةةل  مللاجةةل عةةرت كألاةةا ن هةةر نتلج ةةل ي ا ةةن نا بيعةة  أن ىبةةرم نعالجةةلت 

م  ةلتت  حيل و جةر عةرع عةتي   ةن لةلنءنت نت ةرنع مناع  ةلت ناجمل وةا نع ععةا أم نع ج حةاع ن   ج ولت عايل 
ةةرمع  م جويةة ت عةةعيأا  ةةن ع نئةةر نارن ةةي  ممةة  نتةةل  للاج ةةبا إ ايةةيح نايةةلع نت علايةةا ناج ج ا جيةةل  ع  يةةا 
مغرمل  ن  يلمل ععش نا ر   ع د     ما ل نععلاا مناج ج ا جيلي ل  من لعر  ةن ااةب عةعش إ  لايةا ىاىرمةل ي 

رمعوةةا نتيةة   ع ةةد شةةهلع  –نا ن يةةلت أم ض ةةا ناج عيةةا  ىاسةةي    ةةلمعلت جروةةر  مضأيةةن نتاأةةلع ع ةةد إعةةرنع
  -9001إونم 
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افسية العالمي: الفرع الثاني  -ركيزة اابتكار– مؤشر الت
ح ح نعججر  نتقجيلع  ناعلع  ىيهل اجةلئب ن ننئةل من  عن حة    كيةن  نتلج ةل  نعيةجأا عة ن ععةلئ  أم  

 ه3-5 ن رم ي رعنت ناججلا يا 
تدى ااقتصادي العالمي للجزائر واأردن (3-5)جدول   2015 -2013-2009: مؤشر اابتكار حسب الم

 
 البيان

القدرة على  ركيزة اابتكار
 اابتكار

نوعية مؤسسات 
 البحث العلمي

إنفاق 
المؤسسات 
 على البحث

التعاون بين 
الجامعات 
اعة  والص

مدى وفرة 
دسين  المه

 والعلماء

طلب براءات 
تراع ااخ

سبة لكل  بال
 مليون شخص

 لبلدا

سة
ال

ؤشر 
الم

يب 
لترت

ا
ؤشر 

الم
يب 

لترت
ا

ؤشر 
الم

يب 
لترت

ا
ؤشر 

الم
يب 

لترت
ا

ؤشر 
الم

يب 
لترت

ا
ؤشر 

الم
يب 

لترت
ا

ؤشر 
الم

يب 
لترت

ا
 

زائر
الج

 ا 

2009 2,6 114 2,2 129 3 111 2,7 99 2,6 120 4,3 57 0 90 
2013 2,4 141 2,3 147 2,5 133 2 147 2,1 146 4,1 68 0,1 99 
2015 2,8 119 3,3 126 3 112 2,6 122 2,3 136 3,9 74 0,2 92 

ردن
اأ

 ا 

2009 3,3 59 2,9 74 3,7 70 2,6 108 3,4 68 4,8 26 0 90 
2013 3,4 53 3,5 69 3,8 62 2,9 90 3,4 85 5,3 7 0,2 87 
2015 3,7 40 4,3 47 4 57 3,7 37 3,8 58 4,8 25 0,7 73 

 هنل ر  140: 2015 ي سجانل ر 148: 2013 ي سجانل ر 133: 2009 ناب رنن نعيجأا م : سجارع ع-

  ,Global competitiveness reportWEF 2009-2013 ;2010-2015 ;2014-2016 :المصدر

جةةة  ايهةةةل نتلج ةةةل  مزاةةةل ا ةةةبيل علايةةةل مةةة  اأ ةةةهل ى ةةةر ى ةةةل ول  ن كأةةةل ناججلا ةةةيا ناعلعيةةةا إ أن ناب ةةةرنن ناةةة  
للاج ةةبا  ىلنجةةي ي نارىيةةح ناججلا ةة هناج ةةبيا ا لج ةةل  ىبعهةةل  ناع ةة   ةةن ااةةب ك  ةةل ىلنجعةةر ن ميةةا  ةةدىجلا ةةياه مع

ا مننئةةل اهةة  ىيةةجش عةة ن    عةةا ناةةرم  ناةة  مةةل ملح ةةا ناج ةةل   ةةن    عةةا ناب ةةرنن انت نع ةةج   ناجج ةة   ن م  
جةلص   سلسةيان بةلت ةر  ىة ال نعج  حيل ىب  ناججلا يا ع د أسلس  إ    عةا ناب ةرنن انت نع ةج   ناأةلك حيةل 

ج ةةش ناع ن ةة ه ع ةةد مةةذن ن سةةلس ى ن ننئةةل عةة ن قلئ ةةا ناب ةةرنن حيةةل  جةةر صلجةةلء ناججلا ةةيا إ ض يةة  مض ةةا اعلايةةا 
 ةةن  5,3ا ةةبا  2015ي سةةجا اهةة  وجاةةذ إ جلاةةح  كيةةن    ةةج   ى ةة   نعؤس ةةلت  وعجةة  نتلج ةةل  ايهةةل مل  ةةيل

  ا  ج  بلت ن سلسياه 58,9اع ن   ض ا ناأعلايا م 35,8إمل ناع ن   نلرع  ا ججلا يا  ي   لل  
  ل اةةا لاقيةةد  2,8قي ةةا  2015ىةةر  ن  قةةلت ع ةةد عةةعش  ج نصةة  عؤشةةل نتلج ةةل  ي ن ننئةةل ل ةةغ ي سةةجا 

إن مةةةذا نا عةةةعيا ىع ةةة  ل ةةةره  140 ةةةن أصةةة   119مةةةل جع هةةةل ضجةةة  نعلكةةةن  7 ةةةا م ةةةن أن وب لهةةةل نعؤشةةةل ممةةة  قي
نا عش ناعةلت ناةذ  مة  ناعجلصةل نارنع ةا ا لج ةل  موة   حة   عةةاا نا ةر   ع ةد نتلج ةل ي ا عيةا  عوتةا عؤس ةلت 
رمع ع ةد نابوةل مناج ة ولي ىعةلمن سة و  لةا ن ل عةلت منعؤس ةلت ي  ةل   نابول ناع   ي إاألع ا  ؤس لت 
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ةل   بلت غر  ه ا ع د للنءنت نت رنعه نابول للتعلاا إ ط ي حةا وعجة  ىة ال نعهجرسةا مناع  ةلء ناعجيةل نت
 ن للز ا بيل ع ن  جي  ا نتلج ل   غ  نع لك  نعلىب ا ل ه

أ ةةل للاج ةةبا اةةأ عن اهةة  اع يةةل ىجةةر ص عةة ن قلئ ةةا ناب ةةرنن انت نع ةةج   ناجج ةة   ناأةةلك حيةةل ى ةة ن ع ن ةة  
ليج ةةل ىججةةلق  ق ةةي  أميةةا ي 50مةة  ن مةة  الاةةي ناججلا ةةيا مااةةب لل لامةةل مزاةةل ىلجيويةةل   ةةلمول اةةةةةةةةةة ض ةةا ناأعلايةةا 

ه إن مةةذن ناجيةةجيش وج ةةم  10ااةةب وةة ز نتلج ةةل  كعل ةة  أكأةةل مزاةةل لةةةةة  ي   للةة  40إ نعج  بةةلت ن سلسةةيا 
ية  أا ة  مةل مة  ع ية  ي للع ةج ولت ناعلعيةا إت أاة  و ي منقي نتلج ل  ي ن  عن ناذ  ع د نالغ   ةن عةعأ    ل اةا 

 لأ   ض ةن كة  نعؤشةلنت ل ر 140 ن لا  40  ج   ن ن لا نعلكن  3,7ن ننئل حيل سم   ؤشلن   لمول ا ي ا 
ا  هجرسةةا عجةة   نع ال  ناةة ي  ةةل نل ةة   علعيةةل 25ناألعيةةا نارناةةا ع ةةد   ةةج    كيةةن  نتلج ةةل  إا  ينمةةل ضروةةرن نعلكةةن 

  ه 2013ع د نالغ   ن أا  ىلنجي  ن نعلكن نا للي ي سجا  مناع  لء

 للبحث والتطوير المؤشرات الخاصةالمطلب الثاني: 
ي عةة   ةةل مةة   جةةلن  ةةن ليلاةةلت ي ناب ةةروني م ةةن ى  ةةي  مةةذا نعؤشةةلنت إ نتاأةةلع ع ةةد نابوةةل مناج ةة ول 

 ولواهمعرع للنءنت نت رنع  معرع نت جبل نت نا ل 
   اق على البحث والتطوير الصيدانياإنف: الفرع اأول

إن ى ةةةرول حمةةة  نتاأةةةلع نعبلشةةةل ع ةةةد أا ةةة ا نابوةةةل مناج ةةة ول نايةةةيرتك ل ةةة   اةةة يك ةةةل سةةةب ر نتشةةةل  
م ةةي ااةةب سةةيج    ج   ةة  م  ةةج ل مةة  أ ةةل صةةعح  لصةةا للاج ةةبا ا مننئةةل مااةةب اجيمةةا غيةةل  ن  قةةلت نارناةةا عجةة ه

    لاب رونه جلن  ن ليلالت م ع   لت ح ا  ل نابول  ن     مذن نعؤشل ي ع   ل م ض ي  مععيا 
 اإنفاق على البحث في الجزائرأوا: 

ا ةة  نعاةةللل نل يةةا ىعج ةةر  هن ننئلوةةا غيةةل  شةةب  ىةةلت  ا ةة ا نابوةةل مناج ةة ول ي نايةةجلعا نايةةيرتايا و جةةر
ةل ىجج ة  إايهةل  ةل ذ اص ىيجيي ن عموا ن جي ا كج  اص أع ل   ئي للل      له ك ل أكل ت ىج ال ع د محرنت أم 

  Centre de recherche et développement (CRD)عةةرن   ةةي صةةيرن  ناةةذ  مج ةةب  لكةةن نابوةةل مناج ةة ول 
ة  نابوةل مناج ة ول  Biopharmم ؤس ةا  اةذاب ىليةح ن  قةلت نارناةا ع ةد ه Laboratoire de R&Dناة  مج ةب 
جع  ةا  ةل أم ى ةرولمل اة  كج ةبا نتاأةلع ع ةد نابوةل مناج ة ول ي نايةجلعا نايةيرتايا ن ننئلوةا عةن نار نسةلت نعحم  

 ه1 ن نعبيعلت ىؤم  إ نايأل

                                           
1Hocine Amalou et Chahrazed Dahache, Industrie pharmaceutique, (recueil des fiches sous sectorielles, EDPME 2007), P.258, 

http://www.andpme.org.dz/index.php/en/document-4/fiche-sous-sectorielles/finish/5-fiche-sous-sectorielles/20-industrie-pharmaceutique, 

(25/02/2014- 11 :50). 
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عة ن أا ة ا مل  ةيا جةرن ا بوةل ت ىيةجش عة ن  ىجويل أا  ا  لكن نابول مناج ة ول مم ةي صةيرن 
 :  1مإذل م  ىجع   ا   لةةةةةةةةةت  بج ل  جرور  يا نكج ل  جنوتلىلق لى ن  ع دا  ا نعن 

 ىي ي  مى  ول ن عموا ن جي ا؛ .أ 

 ىعرو  ن ش ل  نارمنئيا؛ .ب 

لث ح   ناجبلىلت مناع جلت ناج  يروا نل يا؛ .ج   ى  ول   جالجلت ن ع ل  مإجلنء ن 

 إجلنء ن جبل نت نع لل ا نتي وا ا  ججملت نا  ويجعهل صيرن ؛ .د 

 ى جيلت ناجيجيي؛ض ا مى  ول  .ه 

ي ا ةةةد ااةةةب ي 1999إن أا ةةة ا صةةةيرن  نابوأيةةةا لةةةلزت لعةةةر إعةةةلع  ىجيةةةي   لكةةةن نابوةةةل مناج ةةة ول ي سةةةجا 
ى ةةة ول عةةةرع  ةةةن ن عموةةةا إ ةةةل للتعج ةةةلع ع ةةةد إ  لايلاةةةل نارن  يةةةا ناذنىيةةةا أم للاجعةةةلمن  ةةةي شةةةلكلء أجلاةةةح مةةةل نةةةح  ةةةل 

ي اأةةة  نتطةةةل ي اةةةإن نتاةةةلا إ ناجعلقةةةر ي  ةةةل  مةةةل تح ةةةله للتيةةة   ع ةةةد عةةةرع  ةةةن لةةةلنءنت نت ةةةرنع سةةةيج  إولنع
ةةللل أ عايةةا  أةة  عن  ناةةرمنء منتيةةل ي الا ةةيا  أةة   - Sanofi-Aventisنابوةةل مناج ةة ول  ةةي أطةةلن  أججبيةةا  ةة  

مأ ل  أ لو يا م م سيا مك ليا مصيجياه مقةر نسةجهرار صةيرن  عةرع  ةن ن  ناةح  Biotechnica ا يا ى -2003
 :2ى   ىبجيهل ا جعلقر  ي ن جلاح اججأيذ أا  ا نابول وذكل  جهلنا  

ةلع جنكج ل  ح  نسجارنت نابيلالت نع م ا نخلصةا لل عموةا ن صة يا  ةن أجة  إجةلنء ى ة ولنت ى .أ  ع ة   ةأ  لإ
 أش ل  جرور   ل؛

 ىي ي  مى بي    لت نت جبل نت نا لولوا؛ .ب 

  ا لرن ي  نت جبل نت نا لولوا مى مي ت ن عموا ن رور ؛إعرنع نع ألت ناججيي يا نعع ر  نعجع  .ج 

إجلز عرع  ن نت جبل نت  ل قب  نا لولوا مع نسلت نع لل ا نتي وا منت جبل نت نا لولوا مل وةج ءت  ةي نععةلور  .د 
 نارماياه 

نخل جيةةا نعجةةة ال  اةةةر  كةة  مةةةذا نعننوةةةل ىعةة  عةةةن اةةةلص ا سةةجألع   ةةةن نسةةةجارنت نعةة ن ع ناج ج ا جيةةةا منععلايةةةا 
مل ورع  قر نت الو  نابلحأا ملكن نابول مناج  ول  ةن ع  ةلء مصةيلعاا مكي يةلئيا م جاييةا ي  يج ش نا لكلء

 هة  مو ة ح لةرنك  نخة نت وعةنز  ةن  عةل اه  م  ةج   ىع م لي ا جيل من جرسا نايةجلعيا -ن جرسا نا ي يلئيا منعي لم
                                           

  وج  ناركين ع د ا لو نابول مناج  ول ي صيرن  ا   عمنBiopharm  مااب  ا  ن كأل أميا ي ع  غيل  ىلت ا بيعا نابول مناج  ول نعجأذ يBiopharmه 
  نجي: 1

-Zouied zohra, Moving from «partnership for manufacturing» to «partnership for innovation» in Algerian pharmaceutical industry: case 

of SAIDAL group, (International Journal of Business & Economic Strategy, 2014), P.2, http://ipco-co.com/IJBES_Journal/Papers/1.pdf, 

(05/01/2016- 20:45). 

- M. Alain LEJEUNE et M. Zine BOUTOUCHENT, Op.cit, P.58. 
2Zouied zohra, Op.cit, PP.3-4.  
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اه  ىي  ىج   لللرمعوا حيل ك وجأة  نم ةي ع ةد ملت صيرن  ي  ل  نابول مناج  ول اروه ه غر أا   غ    ل
ة ن  2011-2002نابول مناج  ول     ناأةر   ممة    ةن إمةل نعبيعةلت1,5 1سة   ا ةبا  ج سة ا قةر ت 

 ه ا با أعى ل أر  ن ناج با ناعلعيا نعج س ا
ي نايةةةجلعا نايةةةيرتايا لةةةل ننئل نع ةةةرن ل ةةة ويا أا ةةة ج  نعجأةةةذ  عةةةعش نتاأةةةلع ع ةةةد نابوةةةل مناج ةةة ول  إن

ةةلع ناجألعةة   يوجع ة  لليةةل  نتعةةرنع ن ةةر  ا يلسةا مطجيةةا ح ي يةةا ا لج ةةل  ى ة ح  ةة  لجيةةا  جيجةةا اة  مضةةلص ع ةةد إ
ج ش ناألع ا نععجيا ل  ج ةش ناعجلصةل نع  اةا ابجةلء نتلج ةل  من عن طلو  يلا  اةذ  وج وة   حة  :  عل ةا قية   

ج ةةش  لنكةةن  غيةةل  نت نع  ن  لعيةةا مقي ةةا ناع ةة  ن  ةةلع ي عةةعش نتىيةةل  لةةا نابةةلحأا مناةةلمنل  لةةا نايةةجلعا م
  ه 2نابول ن كلعميا منخلصا منت   يا

 اإنفاق على البحث في اأردنثانيا: 
ع د ناع  تي ت ىعج  نايةجلعا نايةيرتايا ن  عايةا لةرم مل صةجلعا  لى ةن  ع ةد ذة اص نابوةل مناج ة ولي اهة   

ن قبة  جة  نا ةلكلت نل يةا أا ة ا نابوةل مناج ة ول نعجأةذ   ة ىبةرمكذاب ىعج ر ع د ىيجيي ن عموا ن جي اه اةذاب 
لماا  ه ج نععا ةرمع  ير نكج ل  جنوتلت جرومم  غر  ي  ا  ن أج   ع نسةلت ى ة ي  عة ن  ل  مة  ا ة  

يةةةجيي لرو ةةةا اج ةةةب نل يةةةا لةةة نءنت ىللتعةةةلاا إ ى ةةة ول طةةةلع  يتي وةةةاإجةةةلنء ع نسةةةلت نع لل ةةةا نن عموةةةا منسةةةج لن مل م 
 ه  3نت رنع ع د نع ج   ناعلع 

لماةةا ن  عن ىةة ار : عوامللل ضللعن اإنفللاق علللى البحللث والتطللوير الصلليداني فللي اأردن .1 ع ةةد ناةةلغ   ةةن 
نلةةي  نا ةةلا ك منتقجيةةلع  نع ئةة  نلأةةن ع ةةد نتلج ةةل   أةة  ىعنوةةن أاي ةةا كلوةةا ح ةة ع نع  يةةا ناأ لوةةا م ةةجح 

نا ةةعش ناةةذ  ميةةن ج ناةةح  جعةةرع  ىةةلىب    لشةةا  جي  ةةا ج ةةش ناج ةةهي ت إت أكةةل ىيةة  غةةر كلايةةا أ ةةلت 
 :4ىج و   ح  نتلج ل  إملت 

ل علايا ناج لايش .أ   ؛غيل  نع ن ع ناج  و يا نا لايا عبلشل    ل وي 

                                           
ي) سةلاا عكجة  نا  ج ة   ي ك يةا ناع ة ت نتقجيةلعوا مناع ة ت ناجمل وةا مع ة ت دراسلة حاللة مجملي صليدال–اإبداع كمدخل لتسليير التيييلر فلي المؤسسلات ااقتصلادية صة يواي  ل ص  ع  1

 ه2011-2002: نعا   نتسرنىيم  ط و  نعر  اييرن  نقا عنه  325 ( ي صه2015-2014ناج ير جل عا نتلص خ لي للىجاي ن ننئلي 
  3قر ت ا با نتاألع ع د نابول مناج  ول ي صيرن     6200ي سجانجي: ه  , P.59. Op.citM. Alain LEJEUNE et M. Zine BOUTOUCHENT,  

  نجي: 2

Mohamed Wadie Zerhouni et l. Asma El Alami El Fellousse, Vers un marché maghrébin du medicament,  Institut de prospective économique 

du monde méditerranéen, 30 Septembre 2013, P.23,  

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1387530765_IPEMED_CM_March%C3%A9MaghrebinM%C3%A9dicament_sept20

13_FR.pdf, (08/04/2015- 11 :50).  
3Saad Abughanm ,The Protection of Pharmaceutical Patents and Data under TRIPS and US-Jordan FTA: Exploring the Limits of 

Obligations and Flexibilities: A Study of the Impacts on the Pharmaceutical Sector in Jordan, A thesis submitted in conformity with the 

requirements for the degree of SJD, Faculty of law, University of Toronto, USA, 2012, P.89, 

https://tspace.library.utoronto.ca/.../Abughanm_Saad_A_201203_SJD_thesis.pdf.pdf, (20/05/2016- 15 :13) 
 PP.90Ibid  ,-.100 نجي:  4
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 ؛ا    لنكن نابول نعجاييا ي نمل  ناييرتك   .ب 

 ؛ا يش نابو ث ناج بي يا ي ن ل علت من كلعميلت   .ج 

 ضرورن؛ نا  لع نخلصنايجلعا م ا   ناج ل    ي    .د 

 ؛ا عيج  ممعي  علور ا عرت مج ع إعن     ئ ا اجي ي  نابول معب     .ه 

     نعؤس لت ناع  يا تعرنع   ل وي نابولها   ناأ ا لا ن النع عن   نا لكلت ناييرتايا م   .و 
اعة الصلليدانية اأردنيللة .2  ةةي ىعةةرع أمجةة  نا يةة   ناةة  ضةة   : تطللور اإنفللاق علللى البحللث والتطللوير فللي الصلل

نع ةةج ولت ناعلعيةةاي عمن ا ةةب   ةةج ولت نابوةةل مناج ةة ول ي نايةةجلعا نايةةيرتايا ن  عايةةا مىعيةة  ن ى لءمةةل إ 
 ةةبا ا ةةن  ةة   ااةةب ويهةةل إت أاةة    ل اةةا لةةل ننئل ىعجةة  نايةةجلعا ن  عايةةا أكأةةل ىلكيةةنن ع ةةد نابوةةل مناج ةة ول 

ى ةة  ت ا ةةبا نتاأةةلع ع ةةد نابوةةل مناج ةة ول ي نايةةجلعا نايةةيرتايا ن  عايةةا ك ةةل ر نعبيعةةلت نع جهةةا  ةة اه مقةة
  ه4-5 ويهل ن رم 

 2015-2000 : تطور نسبة اإنفاق على البحث والتطوير الصيداني باأردن(4-5)جدول 
ة  2015 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2000 الس

R&D2,46 3 4 5 5,1 3,1 2,8 2,1 2,8 /المبيعات 
 المصدر:

 ,Rakan Ayoub and Haya Qadoumi, Pharmaceuticals in Jordan : Sectoral report, Awraq investment, November 2007, P.7 :2004-2000إحيةلئيلت -

http://www.awraq.com/uploads/research/51d41ed210403895b5ecc1d665b191433f4ee02a.pdf, (03/09/2015- 19 :56) ;                                        

 ,The Jordanian association of pharmaceutical manufacturers, Pharma statistics : 2008-2006إحيةةةةةةةةلئيلت -

http://www.japm.com/Public/English.aspx?Site_ID=1&Page_ID=244, (09/04/2016- 14 :55) ;                                                                              

     م ح ل ل للتسججلع إ ليلالت م  شلكلت صيرتايا أ عاياه: 2015  إحيلئيلت-

مقةةر  هول  ل اةةا للع ةةج ولت نارمايةةاي ىيةة  نايةةجلعا نايةةيرتايا ن  عايةةا عةةعيأا نتعج ةةلع ع ةةد نابوةةل مناج ةة  
قةر ت  2004ل لةر ا ةبا نتاأةلع ع ةد نابوةل مناج ة ول للاج ةبا  مة  نا ةلكلت ن  عايةا أقيةد   ةج    ةل ي سةجا 

للايةةجلعا نايةةيرتايا ن ننئلوةةا  كألاجةة ه غةةر أاةة    ل اةةا  ةةي  اناعلعيةةناج ةةبا نعج سةة ا ممةة  أعى ل أةةر  ةةن  5,1ةة ن 
  ى سةيي عايا أن ىةرع  ذ مةل مىعةنز ى نجةرمل ي ن سة نع نارمايةا  ةن  ة ي حيل ضلم  نا لكلت ن   ع داه  ىعج  أ

 نسجأ ل نال نتلج ل واه
نع ةةجأ ل  ي  أمة  نا ةلكلتىج أة   :الصليدانية اأردنيللة الشلركاتتطلور اإنفلاق عللى البحلث والتطللوير فلي  .3

    ه5-5 نتلج ل  ناييرتك ك ل ويهل ي ن رم 
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 الوحدة مليون دوار أمريكي/ الكثافة: نسبة مئوية     من الشركات الصيدانية اأردنية : تطور اإنفاق على البحث والتطوير في عدد (5-5)جدول 
ة  2015 2010 2006 الس

كثافة  البحث والتطوير المبيعات البيان
البحث 
 والتطوير

البحث  المبيعات
 والتطوير

كثافة 
البحث 
 والتطوير

البحث  المبيعات
 والتطوير

كثافة 
البحث 
 والتطوير

 2,5 36 1440 3,23 23,608 730,936 5,77 18,291 317,022 الحكمة

 2,37 2,079 87,643 2,86 1,867 65,204 غ.م غ.م 47,436 دار الدواء

 2,23 0,331 14,83 4,44 0,313 7,045 3,83 0,175 4,574 الحياة

 1,6 0,231 14,527 0 0 2,342 0 0 غ.م ديلفيافيا

الشركة 
 اأردنية

22,841 0 0 29,464 0 0 21,044 0,133 0,63 

رع-  غ هت: غر 
 م ح ل  نا ألاا نا  قل  ن ليلالت نعبيعلت منتاألع ع د نابول مناج  ول ا   شلكا ي ك  سجا من ع  لل رم ه -

 م ض و  ك  نا ي   ن ناروجل  ن  عك إ نارمت  ن  لو   للسجارنت سعل نايل   لعرن قي  شلكا ح  اه -
 ه2015ي 2010ي 2006 ناج ل ول نا ج وا ا  لكلت ناييرتايا المصدر: 

ىعجةة  شةةلكا ح  ةةا  ةةن أمةة  نا ةةلكلت ن  عايةةا ناةة  ى ةةجأ ل ي  ةةل  نابوةةل م ناج ةة ول حيةةل قةةر ت نعيننايةةا 
أ لو ة  ي   ية ن عمت   23,608 ن عمت  أ لو   منا  ن ىأعةر  ةن   ي 36ل ي ا  2015نعاييا اذاب ي سجا 

م غةة  أن ا ةةبا نتاأةةلع ع ةةد ن ا ةة ا نتلج ل وةةا قةةر  ه2006  يةة ن عمت  أ لو ةة  ي سةةجا  18,291م 2010سةةجا 
نتمةة  نع  ةة  ويةة   ه ةةل   ل اةةا لب يةةا أن إت  2015ا ةة  ي سةةجا  2,5إ  2006ي سةةجا  5,77ىلنجةةي  ةةن 

أيةا  جج عةا  ةن ن عموةا نا لكلت ن  عايا عةن طلوة  نابوةل مناج ة ول ناةرن    أم ن جي ةا  حيل ىع   ع ةد ى ة ول 
 ةن إطةة ع يلايةةا  2015أم نىألقيةةلت نارن ةي  منتكج ةةل ه مقةةر م جةر نا ةةلكا ي سةةجا عةن طلوةة  ناج ة ول نع ةةره 
  نا ةا ع ةد  220ك ل م جر  ن نتية   ع ةد   يجرور  لعلتل صيرتاي ش   ى ىا ع ل ججملت جرور  ى نا  

 2015عو ةة    31 جةجب عة  كةة  ناةرم  لجةل و   1250مم إحيةلء ناة  طلحجهةل  ةةل  ججمةلت جروةر  ي كة  ناةةرم  

ض يةة  ذةة  عنئةة  ع ةةد مىعجةة  شةةلكا ح  ةةا نابوةةل مناج ةة ول  ةةن ناع ن ةة  نعأجلحيةةا ناةة  ىجةةيح  ةةل اةةلص  ججيةةل نع نا ةةاهو
ةة   2015ن  لو يةةا ي  Roxane لصةةا لعةةر نكج ةةل ل ا ةةلكا  نعةةر  نا  وةة  أيةةا  ججملاةةل  ممةة   ةةل أعةةل  إ 

ةةل مى ةة ول  ج يةةن سةة   م جهةةل  ةةن ععةة  قةةر نال نععلايةةا  89ناج ةة ول    ةةلمعل ا بوةةل معةةنز ق نمةةل ناعل  ةةا لألوةة  
 ه 1مناج ج ا جيا

                                           
1 Hikma pharmaceuticals, Annual report 2015, Op.cit,  PP.  32,  34-35. 
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 ةن  ةن جعة  مارى ن نابول مناج  ول ايهل ع د ى ة ول أشة ل  صةيرتايا جروةر   للاج با ا لكا عن  نارمنء
  يةة ن عمت  أ لو ةة   ةةل  2,079ل ي ةةا  2015ي سةةجا قةةر  إاألقهةةل ع ةةد نابوةةل مناج ةة ول ع ةةد ا عيةةاه مقةةر ناةةرمنء أ
ى ناةةة  سةةةجا ع ةةةل شةةة   مجلعةةةا م جةةةر  ةةةن إمةةةلت ى ةةة ول يلايةةةا  ججمةةةلت  ك ةةةل. بيعةةةلتنع ةةةن إمةةةل  2,37و ناةةة  

ج ش ن س نع نخل جيا 254جرور ي ي حا وي      ه1 ججمل قير ناج مي  ي 
ت فج ةةش ن  ةةل كأةةرن للاج ةةبا ا بوةةل مناج ةة ول نعجأةةذ  ةةن طةةل  شةةلكا نتيةةل ي اهةة  ولى ةةن كةةذاب ع ةةد ى ةة ول 

ج أةا أم ى ةرم إعةلالت أم  لتض ةيجلت ا ملعة ا   جروةر   ةن ن نوتةلت نع جة ع  اأعموةا ن جي ةا ىج يةن لاشة ل  
مقةر ى ة  ت ا ةبا إاأةلع نا ةلكا ع ةد نابوةل نع ج ع  م ةن  ةن ىعةرو  شة   ن جيةلص منسةج بل  ناةرمنء ي ن  ة ه 

 ه2015ي سجا  2,23  إ  2010ي سجا  4,44إ  2006ي سجا  3,83 ن 
  أع ل ةةةل ي شةةةلكا اي عاأيةةةل اجعجةةة  اللجهةةةل  ةةةي نابوةةةل مناج ةةة ول حروأةةةا   ل اةةةا لب يةةةا نا ةةةلكلت إا ك ىج  ةةة

ن ىأعةةر إ  2014أاةةش عمت  أ لو ةة  ا ةة  ي سةةجا  72,224حيةةل أاأ ةةر  ةةل وعةةلع   2014نابوأيةةا إت ي سةةجا 
  ن إمل نعبيعلته 1,6مل وعلع   2015أاش   ي ن عمت  أ لو   ي سجا  231ح ن 

نارمنئيةا منا ةلكا ن  عايةا نا ة وروا أ ل للاج با ععي  نا لكلت ن  عايا نعجب يا  أ  نا لكا نعجور  ا يةجلعلت 
منا ةةةلكا ن  عايةةةا اجيةةة  جهةةة ع نابوةةةل اةةةروهل  ج نعةةةعاه اع ةةةد سةةةبي  نعأةةةل  ت ىيهةةةل نا ةةة نئ  نعلايةةةا ا  ةةةلكا ن  عايةةةا 

حيةل ك ى ة   سة    2 يل وش نابول مناج  ول مإذل وج  ع هل ي نعيل وش نايجلعيا ن  ةل  اجيمةا اعةرت أميجهةل
 ه2015إمل  بيعلال ي سجا  ن  0,63ا با 

 الصيدانية براءات ااختراع: الفرع الثاني
عةةةةن معةةةةعيا ل ةةةة   ةةةةن ن ننئةةةةل من  عن ت فج ةةةةش ض يةةةة  معةةةةعيا لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع ي نايةةةةجلعا نايةةةةيرتايا  

م ةةةةن ض يةةةة  نالمةةةةلت  ؤشةةةةل لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع  نتلج ةةةةل  ناعل ةةةةا ك ةةةةل م ناجعبةةةةر عجهةةةةل ماج ةةةةش نعؤشةةةةلنت نا ةةةةلل اه
نايةةةيرتايا ي ناب ةةةروني  ةةةن  ةةة   ض يةةة  ى ةةة  نت إمةةةل عةةةرع لةةةلنءنت نت ةةةرنع نع   لةةةا   ض يةةة  ى ةةة  نت  يةةةلع  

 نا  ح ع د نا نءنته
 
 
 

                                           
وي اأربعون لمجلس اإدارةعن  نارمنءي 1  يه5ي صهمرجي سبق ذكر ي2015 التقرير الس
وي لعامن  عايا تاجلص ن عمواي  نجي: نا لكا  2  ه50صه يمرجي سبق ذكري 2015 التقرير الس
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 في الجزائر واأردن أوا: اتجاهات إجمالي الطلب على براءات ااختراع الصيدانية
عةةةةلم  ةةةةن  ةةةة   لاةةةةا ن ننئةةةةل من  عن ي ناعةةةةلكي ح ةةةةح ى ةةةة  نت نا  ةةةةح ع ةةةةد لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع م ةةةةن ى ةةةةرول   
 ه6-5م  ن رإحيلئيلال ي 

ولوجية بالعالم والجزائر واأردن  ااختراع المطلوبة: تطور عدد براءات (6-5) جدول اعة الصيدانية والبيوتك  2014-2000في الص
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الجللللللللزا
 ئر

اعة  صللللللللللللللللللللللللللل
 صيدانية

8 11 112 90 102 9 0 1 5 1 1 1 0 0 0 

ولوجيا  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 13  2 البيوتك

اعة  اأردن صللللللللللللللللللللللللللل
 صيدانية

6  1 3 13 18 10 8 4 13 9 3 3 3 3 

ولوجيا  0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 3 البيوتك

 ,http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patent, WIPO IP Statistics data centerWorld intellectual property organization ,:المصللدر

(20/05/2016- 15 :13) 

ى ر ن  قلت إ أن ط ح للنءنت نت رنع وجولز أكأل  إ نايةجلعا نايةيرتايا ع ةد ح ةل  نابي ى ج ا جيةل 
ي ط ةةةةح لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع ي  ةةةةل  نايةةةةجلعا  ةةةةن ن ننئةةةةل من  عنه غةةةةر أاةةةة  ل ةةةة   عةةةةلت ت و ةةةةلم  ناب ةةةةرنن ي كةةةة  

ه ل لةةر أا ةة هل للاج ةةبا ا مننئةةل ي سةةجا   2002نايةةيرتايا منابي ى ج ا جيةةل إت لج ةةح مل  ةةيا ع ةةد نع ةةج   ناةةرم
 ن ةةةة 2005ي سةةةةجا  مللاج ةةةةبا اةةةةأ عنمايةةةةل  ةةةةن إمةةةةل لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع نايةةةةيرتايا نع   لةةةةا ع 0,21 ن ةةةة

0,02ه 
 ن جلاح آ ل ىبرم نا  بةلت ع ةد لةلنءنت نت ةرنع لةل  عن أكأةل نسةج لن ن مضروةرن ي نايةجلعا نايةيرتاياه 

إت أكةةل ىلنجعةةر ل ةة    ةة س لعةةرمل إ أن  2004-2000اع ةةد ناةةلغ   ةةن أكةةل ل لةةر   ةةج ولت أع ةةد لةةل ننئل 
-2000مقةةر شةة  ر لةةلنءنت نت ةةرنع  ةةذا نايةةجلعا للعج سةة   ةة   ناأةةر   ه2014-2012ناعةةر ر  ةة   ناأةةر  

 ه 1لل ننئل من  عن ع د نارىيح 31,43م 5,53ا با  2014
 

                                           
1World intellectual property organization, Statical country profiles, http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/, (20/05/2016- 

15 :13). 
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 زائر واأردن ثانيا: اتجاهات مصادر الطلب على براءات ااختراع الصيدانية في الج
ءنت نت رنع ي ن ننئل من  عن  ةن حيةل  يةر  نا  ةح ع يهةلي عجر ناجع   ي ض ي   ؤشل نا  ح ع د للن

  ه7-5ىيهل ناججلئب ح ح ن رم  
 2014-2000توزيي الطلب على براءات ااختراع حسب مصدر الطلب في الجزائر  :(7-5)جدول 
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اعة الصيدانية  0 0 0 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 0 0 المقيمون الص

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 101 90 111 11 8 غير المقيمين

ولوجيا  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 13 0 2 غير المقيمين البيوتك
 ,http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patent, WIPO IP Statistics data centerWorld intellectual property organization ,المصللدر:

(20/05/2016- 15 :13) 

ي ن ننئل ىجج ح ط بلت للنءنت نت ةرنع ي  ةل  نابي ى ج ا جيةل إ غةر نع ي ةا مكةذاب ن  ةل للاج ةبا إ 
اجعةةة ع لعةةةرمل إ نع ي ةةةا منع أ ةةةا ك يةةةل مم ةةةي  2005-2000  بةةةلت ي  ةةةل  نايةةةجلعا نايةةةيرتايا  ةةة   ناأةةةر  نا

   أ ل للاج با إ ن  عن اإن ط بلت للنءنت نت رنع ىج ح ك يل إ غر نع ي اهصيرن ه 

 توطن البحث والتطوير بالجزائر واأردن: الفرع الثالث
ةرع  ي ناعةلك  ةر  ا ةب نا ةر   ع ةد نعلىب ةا لىع   نا ةلن نت ناجرمو يةا ا بوةل مناج ة ول   ل جيةل   جةلط  

ي  ه ينتلج ل   ذا نعجلط   س نء  ن حيل كألءى  أم  ن حيل ا عيا 
 أوا: واقي ااختبارات السريرية في الجزائر واأردن

عةةة طن لةةةل ننئل من  عن عةةةرع نت جبةةةل نت نا ةةةلولوا نعجأةةةةذ  ض يةةة  منقةةةي نابوةةةل مناج ةةة ول نايةةةيرتك نم ةةةن  
 .8-5  رم ك ل و ا  ن   عن  ه ل

 2016، ماي 2012: تطور عدد ااختبارات بالجزائر واأردن (8-5)جدول 

 2016ماي  2012 البيان

 215975 139030 العالم

 74 28 الجزائر

 114 46 اأردن

 4591 7685 الصين

د  2378 2874 اله
  2013إحيلئيلت 

  ,20/05/2016https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map, l studies on clinical trialsMap of alUS national institute of health) ,- 15 (13:المصدر:
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ل ةةةةغ عةةةةرع نت جبةةةةل نت نا ةةةةلولوا ي ناعةةةةلك ح ةةةةح إحيةةةةلئيلت نععهةةةةر ناةةةة طم ا يةةةةوا ي نا توةةةةلت نعجوةةةةر  
 ه 2016 ل   19ع نسا ي  215975ن  لو يا 

ى ةةجبعرمل  ةةن قلئ ةةا للاج ةةبا ا مننئةةلي ت ىةةنن  نا ةةلكلت نايةةيرتايا مكةةذاب  جي ةةلت ع ةة ع نابوةةل ناعلعيةةا 
ج ناب ةةةةرنن ن ذنلةةةةا  ةةةةن نتسةةةةجأ ل نت ن ججبيةةةةا نعبلشةةةةل  ناةةةةة  91  لنحةةةة  نابوةةةةل مناج ةةةةة وله حيةةةةل أن ةةةةش  عنء 

ا ةةةةةة  ىجع ةةةةةة   9  ةةةةة  ع  يةةةةةةلت ناجيةةةةةةجيي ي حةةةةةةا أن 2010إ  2003نسةةةةةج ب جهل  ةةةةةة   ناأةةةةةةر  نع جةةةةةةر   ةةةةةةن 
يا قةر ت ي ك ةل أن ا ةبا نت جبةل نت نا ةلولوا نعجمةن  لةل ننئل ت ىةنن  مل  ة ه1للسجأ ل نت ي  ل  نابول مناج ة ول

  ع نسةةا ع ةةد نع ةةج   ناعةةلع ه منا نقةةي أاةة 215975ع نسةةا  ةةن أصةة   74ممةة  ىج ناةة   ةةي  0,03لةةةةةةةةةة 2016 ةةل  
 2006لعةةر سةةجا نعجأةةذ  لةةل ننئل إت أكةةل شةةهرت ى ةة  ن   و عةةل عةةرع نت جبةةل نت نا ةةلولوا رمعوةةا  ع ةةد ناةةلغ   ةةن 

رع  2006ج و يا  31ي  388إصرن  نعلس ت  ق   ع د إىل   نعلسة ت  قة   نت جبل نت نا ةلولوا شلمو إجلنءناذ  
ةةةةةرع ق نعةةةةةر نع ل سةةةةةلت ن يةةةةةر   1995أكجةةةةة لل  22ي  112نععةةةةةر  ا  لسةةةةة ت  قةةةةة   2009ج و يةةةةةا  25ي  200

نن نعلسةة  لن م ةةر مةةذ ه2ا  جبةةل نت نا ةةلولوا نع ةةج حل   ةةن نععةةلور نارمايةةا ع ل سةةلت نت جبةةل نت نا ةةلولوا ن يةةر 
أ لعةةا  جي ةةلت ممةة   ةةل ناع ةة  ي ىاسةةي   3نتاةةلا إ ىعنوةةن نتطةةل  نا ةةلا ك ع ل سةةا نت جبةةل نت نا ةةلولوا لةةل ننئل

ةل  يةا ةل أججبيةا  أة : منسةج Clinica Groupأمهةل  ع ة ع   Lead يArianneي Clinart  ل   جي ةلت ع ة ع 

clinical research associate مMCT-CRO  تيةة   ع ةةد   نا ةةا مزن   للا ةةلنكا  ةةي نعجي ةةلت نل يةةا لعةةر ن ىع ةة
ىجة زع لةا   نا ةا  جةا ن  ة ع ىةرنمن  أشةهل 5م 4حيل أن   ل  نع نا ا م ن أن و ةج ل عةر  ىةرنمن لةا  يواناي
نا ةةةلطلن ىلى ةةةن  ةةةلتت نابوةةةل عةةة ن أ ةةةلنم أشةةةهله م  3م 2أسةةةلليي م  نا ةةةا مزن   نايةةةوا ىةةةرنمن لةةةا  6م 4لةةةا 
  ل اةا  2016ا ر ذةل عةرع نت جبةل نت نا ةلولوا لةل ننئل ي سةجا  ه4أ لنم نارت ح من هلز ن     للتعلاا إ منا 

سلم  ي ااب ض ن نابجيا ناجوجيا ا   ج أيلت ي أغ ةح نعةرن ن ننئلوةا من جهةن  ناة   164 ن  2012ل جا 
ةة ن ىجةة ال ع يهةةل؛ ن أةةلم ى ةةلايش ىجأيةةذ نت    ل اةةا للاب ةةرنن نعج ر ةةا؛ سةةلعا ى عيةةش  50-40جبةةل نت نا ةةلولوا 

ةةةة ن  إ  لايةةةةا ع ةةة   ن عموةةةةا ن روةةةةر  إ نا ةةة ع لعةةةةر نتاجهةةةةلء  ةةةةن  ةةةةلنت   ل اةةةا للاب ةةةةرنن نعج ر ةةةةا؛  10نعلعةةةد 

                                           
1Jones Lang Lasalle, Life sciences cluster report global 2011 : The drive for discovery and innovation is shifting how location decisions are 

made, P.12, https://www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/Global_Life%20Sciences%20Cluster%20Report_2011_gb.pdf, (22/01/2016- 

17:43). 
2Journal for clinical studies, Go beyond South Africa : North Africa (Francophonic countries) Being the next generation clinical trial 

destination in Africa, Market report Volume 6 Issue 6, January 21, 2015, PP.2-3, http://www.jforcs.com/wp-content/uploads/2015/01/08.-Go-

Beyond-South-....pdf, (18/01/2016 – 12:16). 
- 168/2- 168/1وجع ةة   لوةةا مىلقيةةا نايةةوا )نعةة نع 1985ايأةةل   1نايةةلع  ي  05-85ا ن  قةة   نجةةي: نا ةةل عنوةةر  ةةن نعع   ةةلت حةة   ى ةةلوعلت نت جبةةل نت نا ةةلولوا لةةل ننئل 3

حةة   ق نعةةر ىجأيةةذ نع لل ةةا  1999أكجةة لل  11نايةةلع  ي  11 قةة  حةة   إا ةةلء محةةر  نت جبةةل نت نا ةةلولوا؛  ناجع ةةي  ناةة زن   1998عو ةة    6نايةةلع  ي  67(؛ نعلسة ت  قةة  168/3
 وعل  أ لكن إجلنء نت جبل نت نا لولواه 1999سبج    25نايلع  ي  1429نا زن    ق   نتي وا؛ ناجع ي 

4Journal for clinical studies, Go beyond South Africa : North Africa (Francophonic countries) Being the next generation clinical trial 

destination in Africa Op.cit, P. 3 . 
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نعاجيةةةةا ؛  ةةةةلص ICH-GCP لجمةةةةلن؛ إ  لايةةةةا ناجةةةةننت  جي ةةةةلت ع ةةةة ع نابوةةةةل لجع ي ةةةةلت  نت جبةةةةل نت نا ةةةةلولوا
 ه  1نع ل كا ي نت جبل نت نا لولوا  ن ناب رنن ن م ليا مضرورن الا ل مل وؤ ن ا عيا جير  ا ر نسلت نعجمن 

أ ةةل للاج ةةبا اةةةأ عني  غةة  أكةةل ت ى ةةةج ب  كةةذاب إت ا ةةبا مل  ةةةيا  ةةن نار نسةةلت نا ةةةلولوا ي ناعةةلك ل لةةةر 
0,05   ع ةةد نع ةةج   ناعةةلع ي إت أكةةل ىعجةة  أكأةةل  215975 أصةة ع نسةةا  ةةن  114أ   ةةل و ناةة   ي2016ي  ةةل

ااةةةب أكةةةل ى ةةةي   ةةةعد نسةةةج  ل  نتسةةةجأ ل نت ي  ةةةل  نت جبةةةل نت نا ةةةلولوا عةةة ن أما وةةةلت جلاليةةةا  ةةةن ن ننئةةةله 
نسةةجأ ل  ن  عنه إن سةة ع نت جبةةل نت  ل طةةا حيةةل ىيهةةل عةة ن نمةةلتت نا نعةةر  ناةة  حةةرعال  سيلسةةجهل نايةةيرتايا
مناةةذ  م ىعرو ةة  - 2001ي ن  عن إت لعةةر إصةةرن  نا ةةلا ن نعةةجي   ةةل ي سةةجا موج ةة  ل ةة   لةةل ز نا ةةلولوا ك ونعمةةل 

مسةلم  ي ى بية  ي مل  جح إطةل ن قلا ايةل صةل  ل 2003نالذنء منارمنء ن  عايا ي سجا إعن   مىاسي   -2011ي سجا 
جيي ةةةلت نوةةةر للت ى ةةةلء لةةةل  عن م ؤس ةةةلال نا بيةةةا إ  يةةةل  نعجةةةلط  ناةةة  ىجةةة ال ايهةةةل إ  لايةةةلت ى جيهةةةلت مى

ناةةةذ  و عةةةح نعبةةةلع  نا نجةةةح  Helsinki ةةة نعا م بلعئةةة   ةةةن ىيةةةلوح ه مو ةةةج ر نا ةةةلا ن نابوةةةل نا ةةةلول  ي ناعةةةلك
 ICH-GCP يةةةر  ناةةة ن ع  عةةة ن عايةةة  منععةةةلور نارمايةةةا ا   ل سةةةلت نا ةةةلولوا ن ى بي هةةةل عجةةةر ىجأيةةةذ نابوةةة ث نا بيةةةا

مع ةةةد مةةةذن  هناةةةذ  وعةةةل    نصةةةألت مشةةةلمو نت جبةةةل نت نا ةةةلولوا ناةةة  م ةةةن أن ىةةةر جهل نت   ةةةلت عةةة ن ق نايجهةةةل
ةةةللل نابوةةةل موأةةةلم إانن يةةةا ى  ةةةي  نعاةةةلطل للاج ةةةبا ا  لعةةةد  ةةةرع شةةةلمو  ةةةجح نتعج ةةةلع ع نقةةةي م ن سةةةلس اهةةة  

نا ةر   ع ةد ناج نصة   ي اأة  نتطةل  ىعجة  هنعج  عا ك ل أا  وؤكر ع ةد عةلم   ىة ال قي ةا ع  يةا ا ر نسةلت نع رحةا
نت جبةةةل نت جةةة   ةةةن ن طبةةةلء م  ةةةر   نالعلوةةةا نايةةةويا نع ةةةجعرون تجةةةلز للا لةةا نتا  ينوةةةا للتعةةةلاا إ ىةةة ال عةةةرع  ع

جيةةجيش ن  عن عةة ن قلئ ةةا أمةة  ناب ةةرنن ناةة  ض ةة  إ  لايةةلت  ةةن ناع ن ةة  ناةة  نوةةر ل لج ةةلايش  جاأ ةةا ا ةةبيل
 ه  2نتسجأ ل  ي مذن نمل 

 دنثانيا: عوامل الجذب المستقبلي لاختبارات المستقبلية في الجزائر واأر 
ع ةد ناع ة ت  ن  عن   ل اا لةل ننئل ي  ةل  نسةج  ل  نت جبةل نت نا ةلولوا إت أن ك يه ةل ينع د نالغ   ن م

 ةذ  نت جبةل نت نا ةلولوا ناعلعيةاه ا ة ن  ة   ناع ةر نع بة    ن آالقل   ج ب يا منسعا  -ما  ل     جألمت-
ل منا ةةع عوا مىلكيةةل ن كأةةل حيةةل ي نزعمةةل  سةة ع نت جبةةل نت  ج  ةةا نا ةةلع ن مسةة  م ةةل  إالو يةةل ىعجةة  كةة   ةةن  يةة

نا لولوا ى يهل ل    أق  ك   ن ن ننئل من  عن مى ا  منعلل  مابجلن للتعةلاا إ نا  وةر مق ةل منت ةل نت ناعلليةا 

                                           
 ICH-GCP   نم   نارم ا جج ي ه وير اعاي  وج  ن شلمو م علور نت جبل نت نا لولوا م 

1Journal for clinical studies, Go beyond South Africa : North Africa (Francophonic countries) Being the next generation clinical trial 

destination in Africa,  loc.cit 
2Journals for clinical studies, Jordan’s advancement  into the clinical market and its regulatory framework, Rgulatory August 4, 2014,  

PP.1-3, http://www.mct-cro.com/wp-content/uploads/2014/08/Article-Jordan%E2%80%99s-Advancement-into-the-Clinical-Market.pdf, 

(18/01/2016- 13:03). 
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ناأةةلع ا ي نابوةةل نايةةيرتك ناعةةلع  قةةر ت  عةة ن نايةة ت ع ةةد أن  ج  ةةا نا ةةلع ن مسةة  م ةةل  م ةةي أن ه 1نعجوةةر 
 :2ناع ن   ناجلايا تجج لعإالو يل   لال جذنلل اججأيذ ن جبل نا  إت أك  وج قع ن أن ى  ن كذاب ي نع ج ب ي مااب 

 ناج   ناعل اأس نع ناييرتايا اب رنن نعج  ا؛ .أ 

 نعلع  م عرتت نتاج ل  ناعلايا اأ لنم نعن جا معرع  ن ن  لنم نايجي ا؛نتاج ل   .ب 

 مج ع أاي ا  علوا صويا  لكنوا؛ .ج 

 ىلكين نت   لت ع د نسج  ل  نابو ث نا لولوا؛ .د 

مجةة ع عةةرع  عجةة   ةةن نابةة  ناجوجيةةا من طبةةلء م  ةةر   نالعلوةةا نايةةويا نعةةؤم ا منع ةةجعرون  عنء نت جبةةل نت  .ه 
  نا لولوا؛

 ى ال  يلع  ع  يا  ن كجح م لنجي للا لجا ناألا يا منتا  ينوا ار  نع ج أيلته  .و 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1Vladimir Misik, Expected growth of industry- sponsored clinical trials in the middle east: Benchmarked on other global regions, 

Quintiles white paper, 2012, P.9, http://www.quintiles.com/~/media/library/white%20papers/expected-growth-of-industry-sponsored-clinical-

trials-in-the-middle-east-benchmarked-on-other-global.pdf, (22/01/2016- 09:14). 
2Ibid, P.5 
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افسية المبحث الثاني: اعة الصيدانية  عاقة ت  الجزائر واأردن بوضعية البحث والتطويرفي الص

وج  ةةح أمت ض ةةي   مناج ةة ولن ننئةل من  عن ل عةةعيا نابوةةل ي ع قةةا ىجلا ةةيا نايةةجلعا نايةةيرتايا إن ع نسةا 
ج ةةةش  ؤشةةةلنت  ا  عةةةعيا ناججلا ةةةيا ا يةةةجلعا ي ناب ةةةرونه   ىلايةةةل ض ةةةي  ا  ةةةرن  ناب ةةةي  ناةةةذ  و ةةةر  ناع قةةةا لةةةا 

 ونه موج  ى  ي  ااب ي نع  با ناجلايا:نابول مناج  ول م ؤشلنت ناججلا يا ي ناب ر

اعة الصيدا افسية الص  نية في الجزائر واأردنالمطلب اأول: تحليل ت
افسية والبحث والتطوير  المطلب الثاني: تحليل نموذج اانحدار بين الت

افسية االمطلب اأول: تحليل  اعة الصيدانية ت  في الجزائر واأردنلص
وةج  ناركيةةن ع ةةد ضروةةر   لاةا نايةةجلعا نايةةيرتايا عةة ن نتاجةلص نايةةجلع  لةةل ننئل من  عنه   ى ةةرول   لاةةا 
ناب ةرون ي ناجمةل   نارمايةا ا  ججمةلت نايةيرتاياه مأ ةرن ىجبةي نالمةلت نعيةن  ناج ةبيا نايةلمل  ي نعججمةلت نايةةيرتايا 

 ؤشةل نعيةن  ناج ةبيا نايةلمل ي  ؤشةل ناجل لة  ناج ة   لنال ممة :ي مااب للسةجارنت عةرع  ةن  ؤشة2015-2000ا أر  
 ا  ن عنتي  ؤشل نعين  ناجمل وا م ؤشل نايلع نت نايلاياه

اعي : الفرع اأول اعة الصيدانية ضمن اإنتاج الص  وضمن التجارة الدولية مكانة الص
اعي في الجزائر اعة الصيدانية ضمن اإنتاج الص  واأردن أوا: مكانة الص

وةةج  ض يةة    لاةةا نايةةجلعا نايةةيرتايا عةة ن نتاجةةلص نايةةجلع  ا ب ةةرون لجو يةة    ةةلمجهل ي نا ي ةةا نع ةةلاا 
 .9-5ا  ه ك ل ويهل ن رم  

اعي بالجزائر واأردن(9-5)جدول  اعة الصيدانية في اإنتاج الص  : مساهمة الص
 
 البيان

 
 اإنتاج الخام

القيمة 
 المضافة

القيمة إجمالي 
اعة  المضافة في الص

المساهمة في القيمة 
اعية  المضافة الص

يي  درجة التص
= القيمة المضافة/ اإنتاج 

 الخام
ار جزائري الجزائر  606,1 25,5 81 )مليار دي

4,21 
31,48 

ار أردني(اأردن  52,8 9,5 4319,112 410,927 777,922 )مليون دي

 نا لاباهأ قلت   لا  ن طل  : المصدر
-Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Direction générale de la veille stratégique des études économiques 

et des statistiques, Etude sur la promotion et la valorisation de la production nationale relevant du secteur industriel, Appui à la mise en 

œuvre de la stratégie industrielle et à la promotion des investissements :Filière de la pharmacie, P.7 ; 

اعات المضافة القيمة على المؤثرة للعوامل دراسةي للم  ال س ا ي   نار  م  ع   كن - ي ع ةلع  2015ي 1  وة   ي  42نم ّةر منتجج لعيةاي نتا ةلايا ناع ة ت ع نسةلتيي اأردنيلة للصل
ىةةةةل و   يhttps://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/7110/4849 :  جةةة ال ع ةةةد ناةةةلنل ي 1162ي صه2015ي ع ةةةةلن ن  عن نابوةةةل ناع  ةةة ي ن ل عةةةا ن  عايةةةا

  ه29: 09نا لعا:  17/06/2016نتط ع 
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ىعجةة  نايةةجلعا نايةةيرتايا ي ن  عن أكأةةل أميةةا للاج ةةبا ا  لعهةةل نايةةجلع    ل اةةا لةةل ننئله ويهةةل ااةةب  ةةن 
ة ن  ا ة  لةل ننئله ك ةل ى ةةر   4,5ي   للة   9,5 ة   ن ىأةلع   ةلملال ي نا ي ةا نع ةلاا نايةجلعيا نع ةر   

 52,8عة ن نتاجةلص نخةلت ا يةجلعا نايةيرتايا ي ن  عن لةةةةةةة ع جا ناجيجيي ايهل نعع  عجهل لجييح نا ي ا نع ةلاا 
 ا   لل ننئله  31,48  ل اا 

تجات الصيدانية :ثانيا  مكانة الجزائر واأردن في التجارة الدولية للم

مةل   م ن ض ي  أميا ال   نعججملت ناييرتايا للاج ةبا ا مننئةل من  عن مكةذن ض ية   ةر    ةلمجه ل ي ناج
نارمايا  ةذا نعججمةلت  ةن  ة   ىجبةي حيةا نايةلع نت نايةيرتايا مناة ن عنت  جهةل  ةن إمةل صةلع نت ممن عنت كة  

  جه ل م ن إمل نايلع نت منا ن عنت ناعلعيا  ن نعججملت ناييرتاياه  
  2015-2000م ةةن نسةةجعلنم ااةةب  ةة   ناأةةر   :تحليللل مكانللة الصللادرات الصلليدانية بللالجزائر واأردن .1

 .10-5رم  ك ل ويهل ي ن 
                           2015-2000 -الجزائر واأردن–: مكانة الصادرات الصيدانية من الصادرات اإجمالية ومن الصادرات الصيدانية العالمية (10-5)جدول 

 
ة  الس
 

حصة الصادرات 
الصيدانية من 

الصادرات 
 الجزائرية اإجمالية

حصة الصادرات 
الصيدانية الجزائرية 

من الصادرات 
 الصيدانية العالمية

حصة الصادرات 
الصيدانية من 

الصادرات اأردنية 
 اإجمالية

حصة الصادرات 
الصيدانية اأردنية 

من الصادرات 
 الصيدانية العالمية

حصة الصادرات 
الجزائرية  الدوائية

ات من الصادر 
 العالمية الدوائية

حصة الصادرات 
اأردنية  الدوائية

من الصادرات 
 العالمية الدوائية

2000 0,001313709 0,000271253 8,543142207 0,103511715 0,00001057 0,140877147 

2001 0,002432621 0,000350745 8,40852917 0,145277096 0,000344229 0,191196118 

2002 0,002993738 0,000338614 7,841353664 0,13045465 0,000379173 0,165652623 

2003 0,003300736 0,00039703 6,843429229 0,102892678 0,000506262 0,13552472 

2004 0,003456038 0,000449913 6,289846492 0,099328316 0,000557754 0,126330481 

2005 0,002071633 0,000349848 6,872909299 0,107954624 0,000426776 0,137561624 

2006 0,008688677 0,001525763 6,062773271 0,100720891 0,000401011 0,12821567 

2007 0,004881185 0,000797576 7,827168429 0,121170531 0,001035311 0,157364033 

2008 0,002212897 0,000422125 6,823540001 0,127734379 0,000546053 0,168525 

2009 0,005810233 0,000606717 8,188914676 0,120444862 0,000843841 0,165253799 

2010 0,002334647 0,000292863 9,746203636 0,150503359 0,000409247 0,211093721 

2011 0,00126837 0,000190324 7,327445384 0,119231731 0,000267635 0,170326023 

2012 0,002487798 0,000365918 8,004960146 0,129054761 0,000535026 0,188983481 

2013 0,005263462 0,000675571 9,102640219 0,140197313 0,000665086 0,210028156 

2014 0,002979764 0,000349479 7,850972728 0,122116487 0,000493848 0,183991416 

2015 0,00562938 0,000391585 8,08661014 0,127837049 0,000655909 0,185224045 

 هInternational trade centreم UN Comtradeنعير :  ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ ليلالت  ا  ا   ن 
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ىةةج ءت ن  قةةلت ناةة ن ع  ي ن ةةرم   ةةي  ةةل م ض ي ةة  سةةلل ل حةة   نايةةجلعا نايةةيرتايا ل ةة   ةةن ن ننئةةل من  عني 
 حيل:

نتملايةاه ممة  أ ةل ت ا ةبا جةر عةعيأا عة ن مي ة  صةلع نال ت ى    نايلع نت ناييرتايا ا مننئل سة    .أ 
ك  2015ع ةد ق ةلع نللمقةلته اأة  سةجا  يةأا شةب  ك يةاوجعةل م  ةي منقةي ملجيةا نتقجيةلع ن ننئةل  نععج ةر ل

-2000ك ةل أاة   ة   ناأةر  ه 0,0057وجملمز اييح نايلع نت ناييرتايا  ن إمل نايلع نت ا با 

 ؛0,0087ك ىجملمز مذ ناج با ي أع د   ج ولال  2015

حيةةل ى ةة   نايةةلع نت نايةةيرتايا ي ن  عني ىع ةة  ن  قةةلت نا بيعةةا ناجيةةرولوا ا يةةجلعا نايةةيرتايا نل يةةا  .ب 
 ةةةن إمةةةل  9,75مةةةل و ةةةل    2010ل لةةةر أقيةةةلمل ي سةةةجا  2015-2000ن  عايةةةا ا ةةةبل  عجةةة    ةةة   
إت أكةةل حلايةةر ع ةةد   ةةج ولال  يع ةةد ناةةلغ   ةةن لعةة  نارنجةةي نع ةةم  2014نايةةلع نت ن  عايةةاه مي سةةجا 

 ؛8ناعلايا ح    ل و ل   

ي ى ةةجو ا ن  عن ع ةةد حيةةا سةة قيا أع ةةد عةة ن نايةةلع نت نايةةيرتايا ناعلعيةةا ل لةةر ي  .ج  ع ةةد نع ةةج   ناةةرم
ي ن ننئةةةله ك ةةةل مج ةةةب حيةةةا أع ةةةد ع ةةةد نع ةةةج   ناةةةرم  0,00039  للةةة   0,12ا ةةةبا  2015سةةةجا 

 لل ننئل ي اأ  نا جا؛ 0,0006  لل  ا با  0,185للاج با ايلع نال  ن ن عموا ى نا  

ع   ةةةل مسةةة ع  ع ةةةد ناةةةلغ   ةةةن ناج يةةةن ناج ةةة  اةةةأ عن ع ةةةد ن ننئةةةل ي نا ةةة ع نارمايةةةا ا  ججمةةةلت نايةةةيرتايا .د 
نا ةلكلت نايةيرتايا نا ة    للسةجو ناي وية  ناةر لجهل ايهةل جةر مل  ة ه ااةب وةرج  ن عموا ل     لص

 م ةا ع ةلم ةن  2014ع ةد غلابيةا نايةلع نت ناعلعيةاه اأة  سةجا نعجج يا أسلسل إ    عا ناب رنن نعج ر ا 
  يةةةل   349,5اأعموةةةا ناةةة  ل لةةةر  نايةةةلع نت ناعلعيةةةاإمةةةل  ةةةن  85,3ي حةةة ن  ةةةن ناةةةجو   ا ةةة   ل ةةةرن

يةةا سةة قيا اىيةةر  ي 1عمت  أ لو ةة  ل كةة   ةةن أعلايةةلي س و ةةلني ل مي ةةلي الا ةةلي نا توةةلت نعجوةةر  ن  لو يةةا 
يةا سة قيا ى ةر  لةةةةةةة  تعج  ك ل ن  ه50 ج عا ى ر   ن  مللاج ةبا ه 3,1ن جر نعير  ناعلشةل اأعموةا 

سةةجو ا كةةذاب م ةةا ع ةةل ل ةةةرن ا ةةر ن -عمن ن عموةةةا–ا يةةلع نت ناعلعيةةا  ةةن نعججمةةلت نايةةيرتايا ن  ةةل  
ةة ن   سةةجلأ   ي 5,4يةةا   ةةلموا اج ةةبا   ةةلعسعةة جهل نعلكةةن نانايةةا  رحج ةةه ن92,8ع ةةد غلابيجهةةل 

يا  لنلينعلكن نا يةا  ن جري 1,4 رعلعاع ل   61حة ن  تعه ليج ةل عةل1,2 نعلكن نخةل   ع ةل 
 ؛2منع   ا نعجور تولت نعجور  ن  لو يا مل مي ل أعلايل منا    و لن م  ج عا ا

                                           
1United nations, 2014 International trade statistics yearbook, Volume 2: Trade by product, Department of Economic and Social 

Affairs,Statistics Division, New York 2015, P. 264, http://comtrade.un.org/pb/downloads/2014/ITSY2014VolII.pdf, (08/02/2016- 20:09). 
2Ibid,  PP.263-264. 
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ي  2015-2000و ةةةن ىجبةةةي ااةةةب  ةةة   ناأةةةر  : تحليلللل مكانلللة اللللواردات الصللليدانية بلللالجزائر واأردن .2
 .11-5ن رم  

                               2015-2000 -الجزائر واأردن–الصيدانية العالمية  وارداتاإجمالية ومن ال وارداتالصيدانية من ال وارداتال مكانة(: 11-5) جدول
 
ة  الس
 

 الوارداتحصة 
الصيدانية من 

الجزائرية  الواردات
 اإجمالية

 الوارداتحصة 
الصيدانية 

الجزائرية من 
 الواردات

 الصيدانية العالمية

حصة الواردات 
الصيدانية من 

الواردات اأردنية 
 اإجمالية

 الوارداتحصة 
الصيدانية اأردنية 

 لوارداتمن ا
 الصيدانية العالمية

 الوارداتحصة 
الجزائرية الدوائية 

من الواردات 
 الدوائية العالمية

 الوارداتحصة 
الدوائية اأردنية من 
الواردات الدوائية 

 العالمية

2000 4,994443968 0,405585953 2,872308532 0,102280277 0,543037975 0,12967975 

2001 4,953568988 0,366568506 2,795560834 0,101325012 0,479253112 0,12486411 

2002 5,160972656 0,351771389 3,017819143 0,085973376 0,440998487 0,10222466 

2003 5,50501078 0,349427065 3,419233319 0,090578467 0,430521092 0,10665695 

2004 5,335756763 0,386468067 2,638717732 0,085036025 0,476041667 0,09897552 

2005 5,268947295 0,377939839 2,324859684 0,085642818 0,465898618 0,09867696 

2006 5,541355975 0,370618852 2,358019115 0,084139752 0,45599022 0,09980603 

2007 5,239072092 0,381655337 2,366388138 0,084418233 0,470899471 0,0985933 

2008 4,686305123 0,433334715 2,4683407 0,097551771 0,532349246 0,11520289 

2009 4,439915034 0,396595304 2,865787808 0,091778873 0,488372093 0,10923194 

2010 4,080829013 0,35697364 2,898701828 0,094388716 0,44636472 0,11163796 

2011 4,153717371 0,379449437 2,654284525 0,093976164 0,483636364 0,11433706 

2012 4,44862071 0,436621812 2,380767536 0,095988649 0,536091298 0,11261655 

2013 4,166028038 0,429186657 2,30298254 0,093108831 0,540464856 0,11708485 

2014 4,305024458 0,450548597 2,262268729 0,091848909 0,55892712 0,11966784 

2015 3,82798805 0,33885766 2,7216978 0,10601571 0,379847951 0,12388359 

 هInternational trade centre م UN Comtrade ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ ليلالت  ا  ا   ن در: المص

 ناجلايا: ويهل ن رم  ناج لو  
   ل اةةا لةةل  عن ل ةةغ  ةةن إمةةل ناة ن عنت ايةةيبل  لىأعةل ا ةةبيلناةة ن عنت ن ننئلوةةا  ةن نعججمةةلت نايةةيرتايا  ج ةبم .أ 

ه ليج ةةل ك ى ةة   ي ن  عن سةةة   3,83لةةةةةةةة  قةةةر  2015مي سةةجا  5,54لج ةةبا  2006ي سةةجا  أقيةةلا
2,35 م2,72  اأ  نا ججا ع د نارىيح؛     

حيةل سةم ر مةذا  يىج نا  حيا نا ن عنت ناييرتايا  ن من عنت ك  ل ر  ي حيجهل ع ن نا ن عنت نارمايا .ب 
ع د نارىيةحه  0,106م 0,34ا ب   2015ن  ر  ا بل أع د ي ن ننئل   ل اا لل  عن ل لر ي سجا 

ا ةةةةب   2015ه ل  ةةةةن ناةةةة ن عنت نارمنئيةةةةا ناعلعيةةةةا حيةةةةل ل لةةةةر ي سةةةةجا مكةةةةذاب مةةةة  ن  ةةةةل للاج ةةةةبا تييةةةة
0,38 ي ن ننئل م0,12 ي ن  عن؛ 
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 2014  ي سةجا أاةإمةل ناة ن عنت ناعلعيةاه حيةل ت ىع  من عنت ن ننئل من  عن إت عن ا ح عتي ا   ل اا ل .ج 

إمةةل  ةةن  40نا توةةلت نعجوةةر  ن  لو يةةا مأعلايةةل مل مي ةةل منع   ةةا نعجوةةر  مالا ةةل  عةةل ع ةةد تسةةجو ان
ةة ن  من عنت ن عموةةا ناعلعيةةا  ةةن من عنت نعججمةةلت  47مع ةةد حةة ن  يةةل  عمت  أ لو ةة ي  369,1نع ةةر   
 ه1ناييرتايا ن  ل 

  :ىر  ع د (11-5)م (10-5) ن ن رماا ك  إن ن  قلت نا  أشل  إايهل  
ىاكيةةر ا  بيعةةا نتحج ل وةةا ا  ةة ع نايةةيرتك  ةةن  ةة   ض ةة  شةةلكلت ناب ةةرنن نعج ر ةةا ي ل ةةرنكل ن صةة يا أم  .أ 

ي ممةةةذن  ةةةل ىيهةةةلا حيةةة  نايةةةلع نت نايةةةيرتايا عةةة ن ي ل ةةةرنن أ ةةةل  ي ىةةةرا لت نايةةةلع نت عةةة  ناعةةةلك
 ؛  نايلع نت ناعلعيا

ناأةةةلع ىةةة ز  ةةةن  ةةة   ض ةةة  ناةةةرم  نا ةةة   ضروةةةرن ي ىةةةرا لت نايةةةلع نت مجةةة ع كألاةةةا علايةةةا ا جمةةةل   عن ةةة   .ب 
 ؛امنا ن عنت ناييرتاي

ي ن سةة نع نارمايةةا  ةةن  ةة   قةةر ال ع ةةد نكج ةةل  حيةةا سةة ع عمايةةا أع ةةد ع ةةد  ميةةن ن  عن   ل اةةا لةةل ننئل .ج 
 نالغ   ن مل  يجهل؛

كبةةةر ع ةةةد لةةةل ننئل مةةة  صةةةجلعا ىعج ةةةر ل ةةة    ي الايةةةجلعا نايةةةيرتايا طبيعةةةا نايةةةجلعا ي كةةة  ل ةةةر ناج ناةةة   ةةةي .د 
ناةة ن عنت  ةةن نخةةل ص ليج ةةل ىج يةةن نايةةجلعا نايةةيرتايا ن  عايةةا لاكةةل صةةجلعا ىيةةرولوا لل سةةلسي ممةةذن  ةةل ىيهةةلا 

   حي  نا ن عنت منايلع نت ناييرتايا  ن نايلع نت منا ن عنت نتملايا ا   ل ر؛

يل وعةر نا ة ع ن ننئةل  أكة  ل أةر  ةن نا ة ع ن  عكي ممة  ح حم  نا  ع نل   ي ك  ل رنتا ملت  ي  .ه 
   ل وجع   ي ناجألمت ي حيا نا ن عنت ناييرتايا ع ن إمل من عنت ا ب رونه

تجات الصيدانية بالجزائر واأردنانيالفرع الث سبية الظاهرة في الم  : تحليل الميزة ال
ب رون سيج  نسةجارنت عةرع  ةن  ؤشةلنت نعيةن  ناج ةبيا نايةلمل   ن أج  ى رول ىجلا يا نايجلعا ناييرتايا للا

 ه  2015-2000    ناأر  
سبية الظاهرة في الجزائر  أوا: اتجاهات الميزة ال

 .12-5 ن رم م ن علم اجلئب مذا نعؤشلنت ي 

 
 
 

                                           
1United nations, 2014 International trade statistics yearbook, Volume 2: Trade by product, loc.cit. 
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ج ةةةش  ؤشةةةلنت نعيةةةن  ناج ةةةبيا لةةةل ننئل عةةةرت مجةةة ع  يةةةن  ا ةةةبيا ي نعججمةةةلت نايةةةيرتايا  ةةة   ناأةةةر   ى ةةةر 
 حيل: 2000-2015

عةةن نا نحةةر ممةةذن وةةر  ع ةةد أن ن ننئةةل اي ةةر اةةروهل  يةةن  ا ةةبيا ي ىيةةرول ناج ةةبيا نايةةلمل    ؤشةةل نعيةةن  و ةة  .أ 
 ؛مت ي ىيرول ن عموا نعججملت ناييرتايا

ع نارمايةا ا  ججمةلت ذن ور  ع ةد ىبعيةا ن ننئةل إ نا ة   ؤشل ناجل ل  ناج   ا  ن عنت ع   ل نا نحر مموأ ع  .ب 
 ؛ ماأعموا ناييرتايا

ممةةة   ةةةل وؤكةةةر مجةةة ع ا ييةةةا ا ةةةبيا ي  -rmpم RXAناأةةةلع لةةةا –عةةةن نايةةةأل   ؤشةةةل نعيةةةن  ناجمل وةةةا و ةةة  .ج 
 لل ننئل؛من عموا نعججملت ناييرتايا 

من عموةةةا ممةةةذن وع ةةة  عةةةرت مجةةة ع  يةةة  ي نعججمةةةلت نايةةةيرتايا  1-يةةةلع نت نايةةةلايا إ وةةةؤم   ؤشةةةل نا .د 
  ننئل     ناأر    نار نسا؛لل

 

سبية الظاهرة بالجزائر (:12-5) جدول  2015-2000 مؤشرات الميزة ال
اعة   اعة اأدوية الصيدانيةالص  ص
ة الميزة  الس

سبية  ال
الظاهرة 
RXA 

التيليل 
سبي  ال

للواردات 
RMP 

مؤشر الميزة 
التجارية 
RTA 

مؤشر 
الصادرات 

 الصافية
Expornet 

سبية  الميزة ال
الظاهرة 
RXAm 

التيليل 
سبي  ال

للواردات 
RMPm 

مؤشر الميزة 
التجارية 
RTAm 

مؤشر الصادرات 
 الصافية

Expornetm 

2000 0,00078263 2,888402169 -2,88761954 0,99873443- 0 3,86727413 -3,86724364 -0,9999627 

2001 0,001120662 2,321652276 -2,32053161 0,99811090- 0,001099843 3,03533735 -3,03423751 -0,99854219 

2002 0,001152424 1,914367613 1,913215190- 0,99818244- 0,00129046 2,39994851 -2,39865805 -0,99836497 

2003 0,001201191 1,96466818 1,9634670- 0,99781979- 0,001531668 2,42062272 -2,41909105 -0,99778919 

2004 0,001272906 1,962850504 1,96157760- 0,99773229- 0,001578012 2,41778999 -2,41621198 -0,99772033 

2005 0,000787003 0,196369655 0,19558265- 0,9982246- 0,000960057 0,2420712 -0,24111115 -0,99825474 

2006 0,003345624 2,106190984 2,1028454- 0,992049660- 0,000879319 2,59134819 -2,59046887 -0,99829993 

2007 0,00182885 1,938835274 1,93700642- 0,99595096- 0,00237398 2,39220159 -2,38982761 -0,99574838 

2008 0,000851999 1,781452952 1,78060095- 0,99810465- 0,001102129 2,18850487 -2,18740274 -0,99804321 

2009 0,001665811 1,261642215 1,25997640- 0,99699154- 0,002316862 1,55360097 -1,55128411 -0,9966912 

2010 0,000775269 1,319122711 1,31834744- 0,99840912- 0,001083364 1,64944907 -1,64836571 -0,99825253 

2011 0,000467202 1,452622546 1,45215534- -0,99905066 0,000656984 1,85147484 -1,85081786 -0,99895601 

2012 0,000920449 1,570837792 1,56991734- -0,99840548 0,001345832 1,92869996 -1,92735413 -0,9981401 

2013 0,00188937 1,439481259 1,43759189- 0,9969675- 0,001860046 1,81270554 -1,81084549 -0,99767731 

2014 0,001031599 1,42946358 1,42843198- 0,99850793- 0,001457753 1,77331806 -1,7718603 -0,99832811 

2015 0,001848718 1,226014597 -1,224165879 -0,997769196 0,003096695 1,37432079 -1,3712241 -0,99681003 

 ه1للاج با إ صيغ ح ل  نعؤشلنت معتئ هلي  نجي نع و  
  ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ إحيلئيلت نايلع نت منا ن عنتالمصدر: 
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سبية الظاهرة في اأردن  ثانيا: اتجاهات الميزة ال
 .13-5 رم أ ل للاج با اأ عن ايج  ى اي  نعؤشلنت نا لل ا ي ن 

سبية الظاهرة باأردن : مؤشرات الميزة (13-5) جدول  2015-2000ال
اعة الصيدانية اعة اأدوية  الص  ص

ة سبية  الس الميزة ال
الظاهرة 
RXAJ 

التيليل 
سبي  ال

للواردات 
RMPJ 

مؤشر الميزة 
التجارية 
RTAJ 

مؤشر 
الصادرات 

 الصافية
ExpornetJ 

سبية  الميزة ال
الظاهرة 
RXAJm 

التيليل 
سبي  ال

للواردات 
RMPJm 

مؤشر الميزة 
التجارية 
RTAJm 

مؤشر 
الصادرات 

 الصافية
Expornetj

m 

2000 5,089498904 1,661122289 3,428376616 0,02136691- 6,92669504 2,10611395 4,82058109 0,0200726 

2001 3,873648563 1,310231106 2,563417457 0,172426772 5,09802707 1,61461455 3,48341252 0,21723947 

2002 3,018488827 1,119404348 1,899084479 0,178256891 3,8329074 1,33100192 2,50190547 0,21322613 

2003 2,490433947 1,22028079 1,270153157 0,043530707 3,28026611 1,43689145 1,84337465 0,08916037 

2004 2,316636744 0,970698002 1,345938742 0,064962839 2,94640891 1,12981928 1,81658963 0,10839349 

2005 2,610985695 0,086645751 2,524339944 0,094976579 3,32705927 0,09983253 3,22722674 0,14132701 

2006 2,334505158 0,896249695 1,438255464 0,074287464 2,97177814 1,06312561 1,90865253 0,10824528 

2007 2,932632108 0,875734618 2,05689749 0,164352875 3,80860604 1,02278336 2,78582268 0,21462339 

2008 2,627166476 0,938315519 1,688850957 0,120897645 3,46612425 1,1080953 2,35802896 0,16551741 

2009 2,347786624 0,814339655 1,533446969 0,127525838 3,22123046 0,96919798 2,25203248 0,1839894 

2010 3,236434999 0,937001624 2,299433375 0,214829787 4,53937446 1,10823577 3,43113869 0,28661764 

2011 2,699052679 0,928246484 1,770806195 0,091423233 3,85567585 1,12936059 2,72631526 0,16871984 

2012 2,961717293 0,840664975 2,121052318 0,122819488 4,33703988 0,98629149 3,35074839 0,22031036 

2013 3,267480334 0,795746014 2,47173432 0,184547352 4,89497877 1,00065484 3,89432392 0,2578445 

2014 2,718018118 0,751175931 1,966842187 0,122686919 4,09520463 0,97868992 3,11651471 0,18562536 

2015 2,655725562 0,871695834 1,784029728 0,076302297 3,8479004 1,01861153 2,82928887 0,1608094 

 ه1للاج با إ صيغ ح ل  نعؤشلنت معتئ هلي  نجي نع و  
  ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ إحيلئيلت نايلع نت منا ن عنتالمصدر: 

ى ةةر اأةةة   ؤشةةةلنت نعيةةةن  ناج ةةةبيا ي ن  عن إ مجةةة ع  يةةن  ا ةةةبيا ي نايةةةجلعا نايةةةيرتايا ن  عايةةةا  ةةة    
 حيل: 2015-2000ناأر  

ممةةة   ةةةل وعةةةم ن ةةةج ه ن  عن  يةةةن  ا ةةةبيا ي ىيةةةرول سةةةم   ؤشةةةل نعيةةةن  ناج ةةةبيا نايةةةلمل  قي ةةةل ىأةةة ع نا نحةةةر  .أ 
  نعججملت ناييرتايا؛

قي ةةةل ىأةةة ع نا نحةةةر ممةةةذن وعةةةم أن  2003-2000 ةةة   نايةةةيرتايا  ةةة  ا ةةة ن عنت سةةةم   ؤشةةةل ناجل لةةة  ناج .ب 
ىلنجعةر قةي   ،2004نلجةرنء  ةن سةجا  أ ةله ن  عن كلن ىللعل اأسة نع نارمايةا ي ناج ة ن للعججمةلت نايةيرتايا

أ ةةةل للاج ةةةبا عؤشةةةل ناجل لةةة  ناج ةةة   .عةةةن   ةةةج   نا نحةةةر مةةةل وةةةر  ع ةةةد ىلنجةةةي ناجبعيةةةال ةةة   طأيةةةش نعؤشةةةل 
 ا  ن عنت نارمنئيا اه  ور  ع   ل ع د ن ىبلو ن  عن للا  ع نارمايا اأعمواإ 

مل ة    ممة   ةل وع ة  مجة ع  يةن  ا ةبيا ي نعججمةلت نايةيرتايا لةل  عن نعين  ناجمل وا نايأل  ؤشل وجملمز .ج 
 ؛ لص ي ن عموا
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عن ة  –ع ةد نزعمةل  ناجمةل   عن ة  ناأةلع ا لةل  عن  ةن نايةأل مةل وعةم و ر  ع   ل  ؤشل نايةلع نت نايةلاي .د 
      ه-نا  لع ناييرتك

ع   ةل  ىع    ن جها ن ج ه ن  عن ع د ناع  ت  ننوةل ا ةبيا ي نايةجلعا نايةيرتايا إن ك  مذا نعؤشلنت
ىجلا ةةيا أع ةةد ا يةةجلعا  من ةةج ه ن ننئةل ا ةةلئ  ا ةةبياه م ةةن جهةةا أ ةل  اهةة  ىع ةة  مصةجلعا ن عموةةا ل ةة    ةةلص

ك ةةل أكةةل ىع ةة  عوجل ي يةةا ناجمةةل   عن ةة  نا  ةةلع نايةةيرتك لةةل  عن ن  عايةةا   ل اةةا لل ننئلوةةاه  منارمنئيةةا نايةةيرتايا 
مكألاا ا ج ةلو نتسةجرنع  لةل ننئله مت ىجعةل م نعؤشةلنت نل ة لا  ةي منقةي نايةجلعا للاب ةروني لة  مة  ىعجة  إسة لطل 

 ا  حيل: 
ةرمع  ةن ناب ةرنن ع ةد ناةلغ   ةن لعة  ناجو ةن ناةذ  شةهرى  ما ةن  ىجويل .أ  نايلع نت ن ننئلوةا عة ن عةرع 

 ل    غر   ج ل؛ 

 ىجم  نايلع نت ن  عايا إ ناج سي     جلط  أكأل ي ناعلك؛  .ب 

إ  -2015م 2010م 2009 ةةأ  –ضروةةرن لةةل ننئل ي عةةرع  ةةن نا ةةج نت  نت ناججلا ةةياولجةةي ض ةةن  ؤشةةل  .ج 
نعج لع نارماا إجلنءنت ىجع   للتةر  ةن ناة ن عنت ي إطةل  ناع ة  ع ةد ىلقيةا نعجةجب نل ة ه غةر أاة  ع ةد ناع ة ت 
وي  نتقجيلع ن ننئل  وعج ر ع د ىنمور نعجي  ةا نايةويا للحجيلجلاةل  ةن نعججمةلت نايةيرتايا عة  نتسةجرنع 

 ؛ ن نخل ص

اهة  وةر  ع ةد  ور  ذ  ناجمل   عن   ناألع ي ن  عن  ن جها ع د كألاا ناج لو ناجيرول  م ن جها أ ةل   .د 
كألاا نتسجرنع ناجلىب عةن نتلجةا إ ى بيةا  ج  بةلت نا ة ع نل ة  للعججمةلت ناة  ت م ةن ا يةجلعا نل يةا أن 

 ىنمعا  له

 افسية والبحث والتطوير المطلب الثاني: تحليل نموذج اانحدار بين الت
إن ناجأةةلمت ي ىجلا ةةيا نايةةجلعا نايةةيرتايا مصةةجلعا ن عموةةا ضروةةرن لةةا ن ننئةةل من  عن مكةةذاب ناجأةةلمت ي 
مععيا نابول مناج  ول ليجه ل و  ع إ علم   ن جبل  ناع قا ليجه ل ععلاا  ةر  ن ىةل ناةذ  و ة    نابوةل مناج ة ول 

 ن أج  ااب مي ع   ل م   جلن  ن ليلالت ىجع   ل    ةن نتقجيةلع ن  عك من ننئةل ي  ع د ناججلا يا ي ناب رونه
لةةا ناججلا ةةيا ع ةةد نعجبل مةةل نعجلةةر ناجةةللي للسةةجارنت  ؤشةةل نعيةةن   spssم ةةن ض يةة  نت ةةرن  ناب ةةي  ل نسةة ا للاةةل ب 

لر نع ج   للسجارنت عرع  ةن نعؤشةلنت نارناةا ناجمل وا    ؤشل نايلع نت نايلايا منابول مناج  ول ع د نعجبل ا نعج
 ه 2015-2006ع ي  ي ناب رون     ناأر  



اعة الصيدانية بالجزائر واأردن  ..الفصل الخامس........................................................................ افسية الص  مكانة البحث والتطوير في تحديد ت
 

- 255 - 

 

 : تحليل اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الميزة التجاريةالفرع اأول
 م ن علم اجلئب مذن ناجو ي  إحيلئيل مليلايل ك ل و  ه

تائج اإحصائية لتحليل اانحدار البسي  مؤشر الميزة التجارية باستخدامط أوا: ال
لةةةا  ؤشةةةل نعيةةةن  ناجمل وةةةا ا يةةةجلعا نايةةةيرتايا مصةةةجلعا  95نةةةح ض يةةة  نت ةةةرن  ناب ةةةي  عجةةةر ع جةةةا ى ةةةا 

ن عموةةا مكةة   ؤشةةل  ةةن  ؤشةةلنت نابوةةل نعج أ ةةا ي نا ةةر   ع ةةد نتلج ةةل ي ا عيةةا  ؤس ةةلت نابوةةلي إاأةةلع 
ت منايةجلعا ي ن ننئةل من  عن لإع ةلء ناججةلئب نع ايةا نعؤس لت ع ةد نابوةل مناج ة ولي ناجعةلمن لةا ن ل عةل

 .14-5 رم لل 

اعة الصيدانية : نماذج اانحدار بين مؤشر الميزة التجارية (14-5)جدول   2015-2006ومؤشرات البحث والتطوير بالجزائر واأردن للص

اعة الصيدانية  الص
 الجزائر

إنفاق المؤسسات على البحث  نوعية مؤسسات البحث القدرة على اابتكار المتيير المستقل
 والتطوير

التعاون بين الجامعات 
اعة  والص

موذج R ال
2 

F Sig R
2 

F Sig R
2 

F Sig R
2 

F Sig 

 0,846 0,040 0,005 0,398 0,797 0,091 0,193 2,019 0,202 0,291 1,277 0,138 خطي

 0,888 0,021 0,003 0,438 0,667 0,077 0,251 1,534 0,161 0,320 1,123 0,123 لوغارتمي

 0,927 0,009 0,001 0,479 0,552 0,065 0,317 1,139 0,125 0,357 0,953 0,106 عكسي

 0,748 0,303 0,080 0,201 2,034 0,368 0,011 9,213 0,725 0,501 0,763 0,179 الدرجة الثانية

 0,714 0,353 0,092 0,163 2,381 0,405 0,005 12,487 0,781 0,506 0,752 0,177 الدرجة الثالثة

 اأردن
 719, 0 0,139 0,017 0,978 0,001 0,000 0,657 0,212 0,026 0,771 0,090 0,011 خطي

 0,677 0,187 0,023 0,994 0,000 0,000 0,664 0,203 0,025 0,757 0,103 0,013 لوغارتمي

 0,635 0,244 0,030 0,992 0,000 0,000 0,671 0,194 0,024 0,753 0,106 0,013 عكسي

 0,523 0,713 0,169 0,909 0,097 0,027 0,895 0,112 0,031 0,877 0,134 0,037 الدرجة الثانية

 0,523 0,713 0,169 0,886 0,123 0,034 0,894 0,114 0,032 0,847 0,170 0,046 الدرجة الثالثة

puissance 0,018 0,147 0,711 0,023 0,192 0,673 0,001 0,007 0,934 0,033 0,277 0,613 

 0,654 0,217 0,026 0,949 0,004 0,001 0,670 0,195 0,024 0,723 0,135 0,017 أسي

اعة اأدوية  ص
 الجزائر

 0,875 0,026 0,003 0,504 0,490 0,058 0,253 1,517 0,159 0,176 2,202 0,216 خطي
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 0,912 0,013 0,002 0,545 0,399 0,047 0,317 1,141 0,125 0,204 1,914 0,193 لوغارتمي

 0,946 0,005 0,001 0,587 0,320 0,038 0,387 0,837 0,095 0,240 1,609 0,167 عكسي

 0,802 0,228 0,061 0,264 1,621 0,317 0,025 6,587 0,653 0,312 1,381 0,283 الدرجة الثانية

 0,773 0,267 0,071 0,211 1,957 0,359 0,012 8,808 0,716 0,316 1,365 0,281 الدرجة الثالثة

 اأردن
 0,362 0,936 0,105 0,725 0,133 0,016 0,661 0,207 0,025 0,468 0,580 0,068 خطي

 0,331 1,069 0,118 0,717 0,141 0,017 0,665 0,202 0,025 0,463 0,594 0,069 لوغارتمي

 0,303 1,214 0,132 0,713 0,146 0,018 0,669 0,197 0,024 0,469 0,577 0,067 عكسي

 0,363 1,176 0,251 0,913 0,092 0,026 0,908 0,097 0,027 0,745 0,307 0,081 الدرجة الثانية

 0,363 1,176 0,251 0,907 0,099 0,028 0,907 0,099 0,027 0,724 0,338 0,088 الدرجة الثالثة

puissance 0,077 0,672 0,436 0,025 0,207 0,661 0,027 0,220 0,652 0,147 1,379 0,274 

 0,302 1,216 0,132 0,655 0,215 0,026 0,663 0,205 0,025 0,436 0,672 0,077 أسي

 spssنعير :  ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ اجلئب  

ى ةةر ناججةةلئب ع   ةةل إ عةةرت ن ىبةةلو ىجلا ةةيا نايةةجلعا نايةةيرتايا مصةةجلعا ن عموةةا ي ن ننئةةل مكةةذن ي ن  عن 
 لعةرن ناج ةة اص  ةن نار جةةا ناألايةا مناألاأةا للاج ةةبا عؤشةل ا عيةةا –للابوةل مناج ة وله حيةةل أن أغ بيةا ناج ةةلاص نع رحةا 

لا  ؤشل نعين  ناجمل وا مك   ؤشل  ن  ؤشةلنت نابوةل مة  غةر اج رول ش   ناع قا  - ؤس لت نابول ي ن ننئل
مكةذن ن جبةل    ةج   نارتاةا نععة   Fنعع  عج  ي ن رم  ل ي ا  Fisher  ئ ا ويهل ااب  ن     اجلئب ن جبل  

 :ه ع د أسلس مذون نت جبل ون م نت   ع د عرت   ء ا غلابيا ناج لاص حيلsigعجهل ل ي ا 

نل ةةة لا عةةةن نا ي ةةةا ن رمايةةةا  Fisherنئةةلي للاج ةةةبا ا ج ةةة اص نخ ةةة  منا  غةةةل وج   مناع  ةةة  ى ةةة  قةةةي  ي ن ن  .أ 
 ؛0,05نل  لا م  أك   ن  Sigه ك ل أن قي  8م 1عجر ع ج  حلوا  5,32نع لموا اةةةةةةة 

عةةةةن نا ي ةةةا ن رمايةةةةا  نل ةةة لا Fisherي ن ننئةةةلي للاج ةةةبا ا ج ةةةة اجا  ةةةن نار جةةةا ناألايةةةةا مناألاأةةةا ى ةةةة  قةةةي   .ب 
 لعةةةةرن للاج ةةةةبا عؤشةةةةل ا عيةةةةا  0,05ىأةةةة ع  Sigه ك ةةةةل أن قةةةةي  7م 2عجةةةةر ع جةةةة  حلوةةةةا  4,74نع ةةةةلموا اةةةةةةةةةةة 

  ؤس لت نابول ي نايجلعجا ناييرتايا مصجلعا ن عموا؛

نل ة لا  Fisherمن س  ى   قي   puissanceي ن  عني للاج با ا ج  اص نخ   منا  غل وج   مناع    م .ج 
نل ةةة لا مةةة  أكةةة   ةةةن  Sigه ك ةةةل أن قةةةي  8م 1عجةةةر ع جةةة  حلوةةةا  5,32عةةةن نا ي ةةةا ن رمايةةةا نع ةةةلموا اةةةةةةةةةة 

 ؛0,05

                                           
   ر   ايل  إ ض ي  نت رن  ناب ي ه14 نجي نع و  : 
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نل ةةةة لا عةةةةن نا ي ةةةةا ن رمايةةةةا  Fisherي ن  عني للاج ةةةةبا ا ج ةةةة اجا  ةةةةن نار جةةةةا ناألايةةةةا مناألاأةةةةا ى ةةةة  قةةةةي   .د 
 ه0,05ىأ ع  Sigك ل أن قي    ه7م 2عجر ع ج  حلوا  4,74نع لموا اةةةةةةة 

Rع ةةد مةةذن ن سةةلسي ت م ةةب قةةي   عل ةة  ناجوروةةر 
أ  عتاةةا ا و ةة  ع ةةد حمةة  نت ىبةةلو لةةا نعجلةةرونه  2

 اذاب ا  عنع  اعلم قي   ع  لت ك  ذ اص  لعنت أا  اي  ان  ع ه  
تائج البيانية لتحليل اانحدار البسيط :ثانيا  ريةباستخدام مؤشر الميزة التجا ال

إن عرت نت ىبلو لا ىجلا يا نايجلعا ناييرتايا منابوةل مناج ة ول م ةن نتسةجرت  ع ية  كةذاب  ةن  ة   
شةة   سةةوللا ناج ةةلو لةةا  ؤشةةل نعيةةن  ناجمل وةةا مكةة   ؤشةةل  ةةن  ؤشةةلنت نابوةةل مناج ةة ول ي ناب ةةرون مناج أيةة  نابيةةلك 

 ا   ذ اص   رنه
قاط  :(1-5)شكل   الميزة التجارية ومؤشرات البحث والتطوير بالجزائر واأردنمؤشر لسحابة ال

اعة الصيدانية  الص
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اعة اأدوية  ص

 

 
 spssنعير : اجلئب 

م ؤشةل ي ن ننئلي ع د ناةلغ   ةن أن ناج ةل  ناج ةلو ناة  ا ةي لةا  ؤشةل نعيةن  ناجمل وةا ا يةجلعا نايةيرتايا 
قي ةا  أن ناج ة اص  ةن نار جةا ناألاأةا إت ن ةذت ى لوبةل شة    COMPANYRDإاألع نعؤس لت ع د نابول مناج  ول 

F  م 2,381نع لموا اةةةsig  سولللت ناج لو لا  ؤشل نعين  ناجمل وةا أ ل جع ر  ج  غر   ئ ه  0,163نع لموا اةةةة
 ؤشةةل م CAPACITYINNOVمكةة   ةةن  ؤشةةل نا ةةر   ع ةةد نتلج ةةل   RTAm صةةجلعا نتعموةةا RTAا يةةجلعا نايةةيرتايا 

ل ةة   غةةر  جةةجي  ت  ىجج ةةل اهةة  ي ن ننئةةل  UNIVIDUSTRYCOLLABORATIONناجعةةلمن لةةا نايةةجلعا من ل عةةلت 
مةة  مكةةذاب ىعةة  عةةن أ   ةةن ناج ةةلاص نععلماةةا:   يةةاي ا غل ميةةاي  ةةن نار جةةا ناألايةةاي  ةةن نار جةةا ناألاأةةا أم ع  ةةياه 

 RTAjن  ةةةةل للاج ةةةةبا ا ةةةة   ناج ةةةةل  سةةةةوللا ناج ةةةةلو ي ن  عن نعجع  ةةةةا مؤشةةةةل نعيةةةةن  ناجمل وةةةةا ا يةةةةجلعا نايةةةةيرتايا 

م ؤشةل ا عيةا  ؤس ةلت نابوةل  CAPACITYINNOVj ةن  ؤشةل نا ةر   ع ةد نتلج ةل   مك  RTAJmمصجلعا ن عموا 
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QUALITYj  م ؤشةةةةل إاأةةةةلع نعؤس ةةةةلت ع ةةةةد نابوةةةةل مناج ةةةة ولCOMPANYRDj  مكةةةةذن  ؤشةةةةل ناجعةةةةلمن لةةةةا نايةةةةجلعا
   ه  UNIVINDUSTRYCOLLABORATIONj من ل علت

تلللائج اإحصلللائية والبيانيللل ثالثلللا: ريلللة ونوعيلللة مؤسسلللات ة لتحليلللل اانحلللدار بلللين مؤشلللر الميلللزة التجاخصوصلللية ال
اعتين الصيدانية والدوائية فيالبحث   الجزائرب الص

اج ةةلاص نت ةةرن   ةةن نار جةةا ناألايةةا مناألاأةةا لةةا  ؤشةةل نعيةةن  ناجمل وةةا ا يةةجلعا نايةةيرتايا ما يةةجلعا  للاج ةةبا
ايه ةل أع ةد  Fنارمنئيا  ن جها ما عيا  ؤس لت نابول مناج  ول  ن جها أ ل  لل ننئل ايعج نن   ئ ةا  ن قةي  

ه غةر أن ناج ة اص  ةن نار جةا 0,05مة  أعى   Sigك ةل أن قةي    7م 2عجةر ع جة  حلوةا  4,74 ةن نا ي ةا ن رمايةا 
مة  ن قة ه للتسةججلع إ مةذون نت جبةل ون م ةن   Sigن كة  ك ةل أن قي ةا  Fناألاأةا وعجة  ن كأةل   ء ةا  ن قي ةا 

 ا    ن نايجلعجا ك ل و  : spssعلم صيل  ناج  اجا نع ر ىا ل ال ب 
 ي نايجلعا ناييرتايا:

RTA= b0+         b1QUALITY+        b2QUALITY
2
+       b3QUALITY

3
 

RTA= -4,711+ 0,000 QUALITY+ 1,405 QUALITY
2
- 0,345 QUALITY

3  
Sig       0,001                                    0,005                       0,004 

 ي صجلعا ن عموا:
RTAm= -5,940+ 0,000 QUALITY+ 1,773 QUALITY

2
- 0,434 QUALITY

3 

Sig         0,003                                    0,011                       0,009 

 .2-5 نا   م ن مأي  ملىا ناييلجا  ن     ش   سوللا ناج لو ك ل ويهل 
قاط :(2-5)شكل   بالجزائر نوعية مؤسسات البحثمؤشر الميزة التجارية ومؤشرات ل سحابة ال

اعة الصيدانية                                                اعة اأدوية                  الص  ص

 
 spss : اجلئب للال بالمصدر
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 للاج ةبا 0,05ىيهةل ك هةل أقة   ةن ناج ة اجا   ج   عتاا ك   ع  ا  ن  ع  لت   ن       حيا قي 
ا عيةا  ؤس ةلت م ؤشةل نعين  ناجمل وةا ي نايةجلعا نايةيرتايا مصةجلعا ن عموةا ا ع قا لا  ؤشل  وننع ر   ا ج  اجا

Rمقةةةةر قةةةةر  حمةةةة  مةةةةذا ناع قةةةةا لةةةةةةة ه 2015-2006لةةةةل ننئل  ةةةة   ناأةةةةر   نابوةةةةل مناج ةةةة ول
2
ي نايةةةةجلعا  0,781=

Rملةة  ناييرتايا
2
 هي صجلعا ن عموا 0,716=

 اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الصادرات الصافيةتحليل : الفرع الثاني
 م ن علم اجلئب مذن ناجو ي  إحيلئيل مليلايل ك ل و  ه

تائج اإحصائية لتحليل اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الصادرات الصاف  يةأوا: ال
ج ةةش ذةةلاص نت ةةرن  لةةا  ؤشةةل نايةةلع نت نايةةلايا ي  spssم ةةن ى اةةي  اجةةلئب للاةةل ب  نعجع  ةةا لج ةةرول 

ج ش  ؤشلنت نابول مناج  ول ي ن رم    .15-5نايجلعا ناييرتايا مصجلعا نارمنء م

 2015-2006: نماذج اانحدار بين مؤشر الصادرات الصافية ومؤشرات البحث والتطوير بالجزائر واأردن (15-5)جدول 

اع  ة الصيدانيةالص
 الجزائر

إنفاق المؤسسات على البحث  نوعية مؤسسات البحث القدرة على اابتكار المتيير المستقل
 والتطوير

التعاون بين الجامعات 
اعة  والص

موذج R ال
2 

F Sig R
2 

F Sig R
2 

F Sig R
2 

F Sig 

 0,588 0,319 0,038 0,105 3,336 0,294 0,076 4,159 0,342 0,993 0,000 0,000 دالة خطية

 0,548 0,394 0,047 0,125 2,944 0,269 0,097 3,543 0,307 0,918 0,011 0,001 دالة لوغارتمية

 0,516 0,462 0,055 0,145 2,602 0,245 0,122 3,000 0,273 0,837 0,045 0,006 دالة عكسية

 0,608 0,534 0,132 0,045 5,003 0,588 0,056 4,481 0,561 0,611 0,529 0,131 الدرجة الثانية

 0,585 0,579 0,142 0,027 6,368 0,645 0,041 5,200 0,598 0,639 0,478 0,120 الثالثة الدرجة

 اأردن

 0,726 0,131 0,016 0,286 1,306 0,140 0,590 0,315 0,038 0,385 0,845 0,096 دالة خطية

 0,781 0,082 0,010 0,289 1,292 0,139 0,600 0,299 0,036 0,395 0,808 0,092 دالة لوغارتمية

 0,840 0,043 0,005 0,290 1,283 0,138 0,610 0,282 0,034 0,402 0,784 0,089 دالة عكسية

 0,338 1,273 0,267 0,582 0,585 0,143 0,841 0,178 0,048 0,662 0,438 0,111 الدرجة الثانية

 0,346 1,239 0,261 0,575 0,599 0,146 0,842 0,177 0,048 0,633 0,489 0,123 الدرجة الثالثة 

puissance 0,080 0,692 0,429 0,017 0,140 0,718 0,130 1,192 0,307 0,003 0,020 0,890 

 0,825 0,052 0,006 0,297 1,243 0,134 0,707 0,151 0,019 0,405 0,772 0,088 دالة أسية

اعة اأدوية  ص
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 الجزائر
 0,753 0,106 0,013 0,145 2,605 0,246 0,233 1,668 0,172 0,418 0,731 0,084 دالة خطية

 0,715 0,143 0,018 0,152 2,500 0,238 0,236 1,643 0,170 0,410 0,755 0,086 دالة لوغارتمية

 0,683 0,180 0,022 0,162 2,373 0,229 0,244 1,582 0,165 0,401 0,786 0,089 دالة عكسية

 0,743 0,311 0,082 0,343 1,252 0,264 0,515 0,730 0,173 0,735 0,322 0,084 الدرجة الثانية

 0,727 0,333 0,087 0,347 1,237 0,261 0,515 0,731 0,173 0,735 0,322 0,084 الثالثة الدرجة

 اأردن
 0,886 0,022 0,003 0,484 0,539 0,063 0,418 0,728 0,083 0,687 0,175 0,021 دالة خطية

 0,821 0,055 0,007 0,478 0,554 0,065 0,425 0,707 0,081 0,686 0,176 0,022 لوغارتميةدالة 

 0,755 0,104 0,013 0,471 0,573 0,067 0,432 0,683 0,079 0,677 0,187 0,023 دالة عكسية

 0,239 1,767 0,335 0,790 0,244 0,065 0,722 0,342 0,089 0,922 0,083 0,023 الدرجة الثانية

 0,239 1,767 0,335 0,790 0,244 0,065 0,722 0,341 0,089 0,903 0,104 0,029 الدرجة الثالثة 

puissance 0,007 0,057 0,818 0,053 0,444 0,524 0,036 0,299 0,599 0,033 0,273 0,616 

 0,682 0,180 0,022 0,603 0,294 0,035 0,521 0,450 0,053 0,815 0,059 0,007 دالة أسية

 spssنعير :  ن إعرنع نا لابا للتسججلع إ اجلئب 

ت  ج ةةةش اجةةةلئب ض يةةة  نت ةةةرن  لةةةا  ؤشةةةل نايةةةلع نت نايةةةلايا ا يةةةجلعجا نايةةةيرتايا منارمنئيةةةا م ؤشةةةلنت  
نابول مناج  ول لل ننئل من  عنه اهة  ىؤكةر كةذاب ع ةد عةرت ن ىبةلو ىجلا ةيا نايةجلعا نايةيرتايا ي ن ننئةل مكةذن ي 

ا ي ناب ةةرون مةة   لا عةةا ماي ةةر انت عتاةةا ع ةةد أسةةلس ن  عن للابوةةل مناج ةة وله حيةةل أن أغ بيةةا ناج ةةلاص نع رحةة
 5,32و عةةح أن نا ي ةةا نل ةة لا أقةة   ةةن نا ي ةةا ن رمايةةا  Fisherي ك ةةل أن ن جبةةل  0,05أكةة   ةةن  Sigأن قي ةةا 

للاج ةةةةةةةبا ا ج ةةةةةةةلاص نخ يةةةةةةةا منا  غل وج يةةةةةةةا مناع  ةةةةةةةيا ي نايةةةةةةةجلعجا مي ناب ةةةةةةةرون مكةةةةةةةذن  8م 1عجةةةةةةةر ع جةةةةةةة  حلوةةةةةةةا 
PUISSANCE  سةةةيا ي ن  عنه أ ةةةل للاج ةةةبا ا ج ةةةلاص  ةةةن نار جةةةا ناألايةةةا مناألاأةةةا اةةةإن نا ةةةي  نل ةةة لا أقةةة   ةةةن من
 ؤشةةةل نايةةةلع نت نايةةةلايا ا يةةةةجلعا   لعةةةرن ذةةة ج  نت ةةةرن  لةةةا– 7م 2عجةةةر ع جةةة  حلوةةةا  4,74نا ي ةةةا ن رمايةةةا 

 ه -ناييرتايا ما عيا  ؤس لت نابول منتاألع ع د نابول مناج  ول ي ن ننئل
تائج البيانية لتحليل اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الصادرات الصافية  ثانيا: ال

 ةةةن نعجلةةةرنت ك ةةةل ويهةةةل ي وج ةةةم   ةةةي شةةة   سةةةولللت ناج ةةةلو ناةةة  ا ةةةي لةةةا كةةة  ىجلئيةةةا  ةةةل سةةةب   كةةة  
  .3-5 نا   
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قاط  : سحابة(3-5)شكل   ومؤشرات البحث والتطوير بالجزائر واأردن الصادرات الصافيةمؤشر لال

اعة الصيدانية  الص

 

 
اعة اأدوية  ص
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 spss: اجلئب المصدر

ىبرم سولللت ناج لو غر  ججي ا مم   ل ور  ع د مل  يا نت ىبلو لا  ؤشل نايلع نت نايةلايا ا يةجلعا 
 ةةن  ؤشةةل نا ةةر   ع ةةد نتلج ةةل  م ؤشةةل ناجعةةلمن لةةا نايةةجلعا من ل عةةلت  مكةة  EXPORNETنايةةيرتايا ي ن ننئةةل 

ي ن ننئةةةل مكةةة   ؤشةةةلنت نابوةةةل نع ةةةجار اه   EXPORNETmمكةةةذن لةةةا  ؤشةةةل نايةةةلع نت نايةةةلايا صةةةجلعا ناةةةرمنء 
 ةةن  ؤشةةل كةة  م   EXPORNETJm ايةةجلعا ناةةرمنءم  EXPORNETjم ؤشةةل نايةةلع نت نايةةلايا ا يةةجلعا نايةةيرتايا 

نا ر   ع د نتلج ل  م ؤشل ا عيا  ؤس لت نابوةل م ؤشةل إاأةلع نعؤس ةلت ع ةد نابوةل مناج ة ول م ؤشةل ناجعةلمن 
 لا نايجلعا من ل علت ي ن  عنه 
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تلائج اإحصلائية والبيانيل ثالثلا: صلادرات الصلافية ونوعيلة مؤسسلات ة لتحليلل اانحلدار بلين مؤشلر الخصوصلية ال
اعة الصيدانية واإنفاق عالبحث   الجزائربلى البحث في الص

أ ل للاج با ناج  اص  ن نار جا ناألاأا ناةذ  و ةر  ناع قةا لةا  ؤشةل نايةلع نت نايةلايا ا يةجلعا نايةيرتايا 
EXPORNET  ما عيةةا  ؤس ةةلت نابوةةل لةةل ننئل ايبةةرم   ئ ةةل  ن قي ةةاF  أع ةةد  ةةن  5,20نل ةة لا   ةةلموا اةةةةةةةة
ه ع ةد مةذن ن سةلس 0,05أقة   ةن  0,041م  ةج   عتاةا  4,74   لموا اةةةة 7م 2عجر ع ج  حلوا نا ي ا ن رمايا 

 ى جح  ع  لت ناج  اص نع ر   ك ل و  : 
EXPORNET= b0+        b1 QUALITY +        b2 QUALITY

2
+     b3 QUALITY

3
 

EXPORNET= -0,985+ 0,000 QUALITY- 0,006 QUALITY
2
+ 0,003 QUALITY

3  
Sig                   0,000                                 0,116                       0,091 

ي اأ  نتطل  اإن ذة اج  نت ةرن   ةن نار جةا ناألايةا مناألاأةا نا ةذون و ةر نن ناع قةا لةا  ؤشةل نايةلع نت 
مناج  ول ي ن ننئل وعج نن كةذاب   ئ ةاه  م ؤشل نتاألع ع د نابول EXPORNETنايلايا ا يجلعا ناييرتايا 

 6,368ى ةر  لةةةةةةةةةة  Fisherغر أن ناج  اص  ن نار جا ناألاأةا وعجة  ن كأةل   ء ةا  اة  وجاةذ نا ي ةا ن كة  ت جبةل  
  ه ع ةةد مةةذن ن سةةلس و جةةح نا ةة   ناجهةةلئ  نعج ةة ن عع  ةةلت ناج ةة اص0,027منا ي ةةا ن عى ع ةةج   نارتاةةا ىب ةةغ 

 ك ل و  : 
EXPORNET= -0,975+ 0,000 COMPANYRD- 0,015 COMPANYRD

2
+0,004 COMPANYRD

3  
Sig                    0,000                                          0,046                              0,039                     

 .4-5 م ن مأي  سوللا ا لطه ل ي نا   

قاط  :(4-5)شكل   الجزائر ونوعية مؤسسات البحث واإنفاق على البحث في  الصادرات الصافيةمؤشر لسحابة ال
اعة الصيدانية                                                    الص

 
 spss : اجلئب للال بالمصدر



اعة الصيدانية بالجزائر واأردن  ..الفصل الخامس........................................................................ افسية الص  مكانة البحث والتطوير في تحديد ت
 

- 265 - 

 

 0,05ىيهةةةل ك هةةةل أقةةة   ةةةن  ناج ةةة اجا نا ةةةلل امعجةةر ض يةةة    ةةةج   عتاةةةا كةةة   ع  ةةةا  ةةةن  ع  ةةلت مةةةذا 
نع ر  ا ع قا لا  ؤشةل نايةلع نت نايةلايا م ؤشةل إاأةلع نعؤس ةلت ع ةد نابوةل مناج ة ول لةل ننئل  ا ج  اص للاج با

Rه حيل ىجع   ق ال ي قي ا  عل   ناجورور 2015-2006    ناأر  
ممة  ع ةد ناع ة ت  0,645نع لموا اةةةةةةةة  2

b2ليج ةةل ونوةةر   ةةج   عتاةةا نعع  ةةلت  نعجلةةرونه ىعةة  عةةن ن ىبةةلو  ج سةة  لةةا

b3 م 

ذةة اص نايةةلع نت نايةةلايا  ةةي  ي 
ه 0,975-نع ةلموا ا ي ةا  b0نع ةلموا ا يةأل م b1مى   عجهةل للاج ةبا ا  ع  ةا  0,005 عنا عيا  ؤس لت نابول 

   هQUALITYقي ا ىللجا غر  لىب ا للاجلرنت ي  EXPORNETايجاذ نعجلر 

اعة الصلليدانية فللي الجزائللر واأردن فللي اللل ضللعن ارتباطهللا الثالللثالفللرع  افسللية الصلل : محللددات ت
 بالبحث والتطوير

ن ننئةةل من  عن ل عةةعيا ي ن ىبةةلو ىجلا ةةيا نايةةجلعا نايةةيرتايا  عةةرتأشةةل ت ناج ةةلاص نا ةةلل ا ي    هةةل إ 
عةي ناججلا ة  ا يةجلعا ن ننئلوةا ت وأ ةل لجو ةن نابول مناج ة وله  عة  ااةب أن ميةن نايةجلعا ن  عايةا أم عةعش نا  

ناجلحيةا ي نا قةر نتلعةله  ةن  ل  م  وجع   لع ن   أ ل  ىعج  أكأل أميةا هل أم ىلنجي   ج   نابول مناج  ول ايه
 نتقجيلعوا م ن نتسجرت  ل     أي  ع د ااب ك ل و  : 

ىج يةن ل ةعش ناركيةن  ي ن صة  ممة  يل سلسلجي ا ذ اص ىيجيي ن عموا ن ع د إن ك  نايجلعجا ىعج رنن  .أ 
 ع د نابول مناج  ول؛

إن ك   ن ناب رون وجيألن ل عش ي نا ر   ع د نتلج ةل  مىةرم   عةلت ابجلئة  معجلصةلا ناة  وأةرم أن ىج ة   .ب 
إ جلاةةح كألءاةةل للاج ل ةة  منتى ةةلعي مااةةب ع ةةد ناةةلغ   ةةن لعةة  ناجو ةةن ناةةذ  ميةةن  جي  ةةا نتلج ةةل  ي 

 سةةا نابوةةل مناج ةة ول نايةةيرتك ي حةةا  ةةن ن  عن   ل اةةا لةةل ننئله الاعروةةر  ةةن نعاةةللل ن  عايةةا ىجمةة  إ مل
لةةةا  تةةةلت نعاةةةللل نل يةةةا ن ننئلوةةةا وعجةةة    ةةةي صةةةيرن  نا حيةةةر ناةةةذ  م ةةةب لعةةة  ناجمةةةل   ي  ةةةل  نابوةةةل 

 ناجاسي  ا ؛   Biopharmملر جا مل  يا ضلم  

بةةرأ إحةةرنث ض ةةيجلت إن طبيعةةا نابوةةل مناج ةة ول نعجأةةذ ي نايةةجلعا نايةةيرتايا للاب ةةرون ولى ةةن ع   ةةل ع ةةد   .ج 
 ع د نعججملت نع ج ع  معرت ناج ج     نكج ل  جنوتلت جرور ؛  

إن إمةةل  ى ةة ول أعموةةا  بج ةةل  ى ةةرت ع جةةلت جروةةر  غةةر   جةة ع   ةةن  ةة   ى ةةرم جنوتةةلت أصةة يا جروةةر   .د 
ع ةةةد   ةةة  نعاةةةللل نل يةةةا ي ن ننئةةةل أم ن  عن مةةة  أ ةةةل  ج  ةةة  م ةةة  ه اهةةة   ةةةن جهةةةا وع ةةة  عةةةعش نا ةةةر  

ا ةةير ااةةب م ةةن جهةةا أ ةةل  إا أاةة  وجةةنن ن  ةةي أز ةةا نابوةةل مناج ةة ول ناعلعيةةا حيةةل ى ةةلعأر ى  أةةا ى ةة ول 
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ج ةش لةلن ب نابوةل ا  اةللل ناعلعيةا نا ة   الميةب عةن نعاةللل  نارمنء ن رور مم   ل   ة  صةع للت اججأيةذ 
 نل ياه  

اعة الصي افسية للص  دانية اأردنية غير المرتكزة على البحثأوا: الخيارات اإستراتيجية الت
م ن ىأ ر ىأ ع نايجلعا ناييرتايا ي ن  عن ل بيعا نتسرنىيميا ناة  ىبججهةل نا ةلكلت نايةيرتايا نل يةاي 
حيل أكةل ن جةل ت  جةذ ىاسي ةهل إسةرنىيميا ناج سةي  ة  نخةل ص  لصةا  ةي صةلل حمة  نا ة ع نل ة  ناةذ  ت م ةن 

جو يةة  نقجيةةلعولت حمةة  علايةةاه ك ةةل أكةةل ع ةةرت إ ععةة  ى جههةةل ن لةةلني لجبةةم ذةة اص و ةة ح  ةةل أن و ةة ح  ةةل ل
رمعوةةةةا نعةةةة ن ع نعلايةةةةا ممةةةة  ذةةةة اص ىيةةةةجيي ن عموةةةةا ن جي ةةةةاه مقةةةةر ناهةةةةر  لإاجةةةةلص أعموةةةةا  جاأ ةةةةا ناج ةةةةلايش ي عةةةة  

علليا مم  ىج ين ل عش صجلعلال نايةيرتايا نا لكلت ن  عايا إ نسجهرن  ن س نع نا لوبا  جهل مضرورن ن س نع نا
نل يا مي نا قةر انىة  نتلجةا إ ناجةنمع مججمةلت صةيرتايا  جاأ ةا ناج ةلايش اجمجةح ى ة  عةحء ناجأ ةلت نايةويا 
مةة  ط ةةح   ا  ةةن نعلعةةد اةةروهله ممةة  ىج يةةن إعةةلاا إ ااةةب  مللاجةةل عةة لن ى سةةيي  ةةل  نتسةةجألع  إ أكةة  شةةل

عرتت علايا م ذن كلار ن ننئل  ن أللز ن سة نع ناة  ناهةر   مةل نا ةلكلت ن  عايةاه  ةن جلاةح آ ةل كبر وج   م
م   ناج هي ت منت جيلزنت نا   جوجهل نىألقيا  ج  ا ناجمل   نتل   ي نا تولت نعجور  ن  لو يةا ا ةر نسةج لعر 

  كذاب  ن أس نقهل نالئي يا اج  و  أعموجهل ن جي ةا  لصةا نا لكلت ن  عايا نا ا ص إ نا  ع ن  لو   مناذ  وعج
مأن نا توةةةلت نعجوةةةر  ن  لو يةةةا مج ةةةةب أكةةة  ط ةةةح ع يهةةةةل ع ةةةد نع ةةةج   ناعةةةةلع ه مك ى جةةةش نا ةةة لت نايةةةةيرتايا 

ا مأم ليةا ن  عايا  لىا نعج  جةا  ةن ناعةلك لة  إكةل ى ةعد ل ة     ةج ل إ ناج سةي أكأةل  ة  أسة نع آسةي وا مإالو ية
 حيل و  ن نا  ح عوجل ي يل ممنعرنه 

ةة   ناج سةةي ن لةةلني ي ناعةةلك ممةة  ناع ةة  ع ةةد  ةة  ن آ ةةل ورناةة   ةةي  ىج ةة ن إسةةرنىيميا نا ةةلكلت ن  عايةةا 
أيا  ججملال للتسجأ ل  ي  ل  نا  لحلت مىيةجيي    عةلت جروةر   ةن ن صةجل  ناع جيةاه للتعةلاا إ  ىج وي 

 ع د نا لنكا  ي شلكلت أججبيا  جاييا ا سجألع   ن قر نال ناجيجيعيا مناج يروا مناج ج ا جيا؛نتعج لع 
إن ميةةن نا ةةلكلت ن  عايةةا ت م ةةن أن وةةر س عمن نتشةةل   إ عم  نارماةةا ي ا ةةيرا مىعنوةةنا منتأةةل  ع ةةد 

ج ةةةةش  ناع ن ةةةة  نلةةةةرع  اججلا ةةةةيا نايةةةةجلعا نسةةةةج لن وج ه اهةةةة  ى نصةةةة  ى ةةةةرم ناةةةةرع  ناةةةةذ  و ةةةةلم  ي ى  وةةةةا مإ سةةةةلء 
 ناييرتايا ن  عايا  ن    :

 سن نا  ناا مإعرنع نا يلسلت نعجي ا  ا  ا نا لكلت منع جها تسرنىيميلال نعجبجل ؛ .أ 

 عع  إا لء ناعجلقير مناجم علت نايجلعيا؛ .ب 
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أن ىع ة  جة ع  أا ة  ا  ججمةلت ى لو   ج  بلت نع ل سلت نعج ين  انت نعيرنقيا نارمايا منا   ن شاكل  .ج 
 نل يا؛

  جح نت جيلزنت منع لعرنت ا  لكلت ناييرتايا اج ار الص أا   ى  ح  ل للاج نجر ي ن س نع؛ .د 

 ناع   ع د عع  نتلج ل  ناييرتك ناذ   ن شاا  أن و  ن نسج لن وا ناججلا يا ي نع ج ب ؛ .ه 

اعة ا افسية الص  لصيدانية في الجزائرثانيا: نقاط ضعن وتهديدات ت
عةعش  ي ن ننئل ىلناة  ىةرك ىجلا ةيا نايةجلعا نايةيرتايا  ةي مجة ع عةرع  ةن ا ةلو نا ةعش نعج وة    حة  

 ا  اللل نل يا مقي   ناعرور  ن عجلصل نلي  نل    جهل: نع ل سلت نتسرنىيميا مناج يروا
 ؛عرت ىبم مل سلت ناجيجيي ن ير  مغيل  عاي  ا ج عيا .أ 

قيةة   ي ناج ةة ون نعج نصةة  ا  ةة   ناعل  ةةا نع عأةةا مي نتسةةجل   ن  أةة  ا  ةة ن ع ناب ةةلوا نعؤم ةةا منعجاييةةا   .ب 
 نا  ىج ال ع يهل ن ننئل؛

 غيل  أم شب  غيل  ا  ولسبا ناجو ي يا مى ير نع ن ع ناب لوا منتىيل  نارن   ؛  .ج 

 اجو   نا لي ي ى ج ا جيلت نتع ت منتىيل ؛قي   كبر ي شب لت نتع ت نآ نعر ا معرت ن .د 

 غيل  نعلماا ي ناجيلت نعيلي منعل مل ف   صع للت م و يا للاج با ا  لكلت نل يا؛ .ه 

 غيل  ناعجلقير نايجلعيا ناألع ا مىا ل   لمع إجلز نا  ح نابي ى ج ا ج ه .و 

وةةةرنت ع  ةةةر  ةةةن حمةةة  نايةةةع للت ناةةة  إن ا ةةةلو نا ةةةعش نعةةةذك    قةةةر ىنن جةةةر  ةةةي عهةةة   عةةةرع  ةةةن ناجهر
 :1ى نجههل مم 

 ض   نعاللل ن ججبيا ي نا  ع نل   حيل أن ناعرور  جهل م  نلج ل أص  ا   ع ناييرتك ناعلع ؛ .أ 

 نسج لن  ض   نا  ع نارمايا ي  ر  ت ممسلئ  نتاجلص؛ .ب 

نقجيةلعوا للتعةلاا إ ع ن ة  أ ةل  ى ةببر -نا  سةي عه   نتاج ةل  نعلعة  ي ن ننئةل معةرع  ةن ناجوة تت  .ج 
 ي ىجل   نا  ح نل  ؛

ةةةةةي  ن ع ةةةةل  ناةةةةةرم  ةةةةةن عهةةةة   ا بي ى ج ا جيةةةةةل مىلةةةةةر تسةةةةرنىيميلت نا ةةةةةلكلت  جعةةةةةرع   .د  ىعلقةةةةح ضةةةةة تت 
 ن ج يلت مزولع  مع  نع جه  ا مل نح لل ىألع   ج ولت ىاىرم  ع د قلن نت نا لكلت؛

                                           
  ,P.12Op.citMinistère du développement industriel et de la promotion de l’investissement ,-.13 نجي:  1
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ن  ناةةح كةةلن  ةةن شةةاكل أن ى  ةة   ةةن إ  لايةةلت لجةةلء ىجلا ةةيا نا ةةلكلت ن ننئلوةةا اةةي  ا ةة   إن كةة  مةةذا    
ع د نع ج   نارم ل  أمت ع د نع ةج   نل ة ي مإن نسةج لن وا مجة ع مةذا ناع ن ة  مة   ةل كةلس  ةن عةعش ىجلا ةيا 

اب اأةةة  نا نقةةي وعجةةة  عم  نارماةةةا ي نايةةجلعا نايةةةيرتايا نل يةةاه ممجةةةل ا ةةر كلاةةةر نتلجةةا إ ععةةة  نارماةةا   وةةةاي اةةذ
ن ننئةةةل نلةةةرع ن ةةة مل  ابجةةةلء ىجلا ةةةيا نايةةةجلعا نل يةةةا حيةةةل ىعةةةرعت أمجهةةة  لةةةا سةةةن نا ةةة ناا مناج ةةةلوعلت مضروةةةر 
ن ما ولت مناج جهلت إ ىامي  نعؤس لت نل يةا مى ةرم نت جيةلزنت منلأةننت للتعةلاا إ ى جية  نا  ةح نل ة   ة  

ةةرعن  ه ةةل نتاجةةلص  نل ةة   لصةةا مأن نا ةة ع نل ةة  الشةةم ت وةةنن   ةة  إ  لايةةلت منعةةر  ا ج ةة  مم ةةن أن و ةة   
 تحج     نقي  ج ين  اي ه  

 ثالثا: اأهمية المستقبلية للبحث والتطوير الصيداني بالجزائر واأردن
لةةا نايةةجلعجا ي ناب ةةرون ك و ةةن ع ةةج   نابوةةل مناج ةة ول أىةةل ايهةةله م ةةي ناجا ةة  ي  إن ناأةة ن ع ناججلا ةةيا

ةرعن ا ججلا ةيا أم  يا لو نا عش مناجهرورنت  جعرع  ناعجلصل ت م ن ي نا قر نتلعل ا بول مناج ة ول أن و ة ن 
جرور ه مااةب ع ةد ناةلغ   ةن أاة  ي ع د ن ق  اي  م  نلرع نعأجلح   ل  لصا ي ع  ن ىألع ى  أا ى  ول أعموا 

ةرعنت ناججلا ةيا ىجع ة   ن ص  وعةر ناج ةلو نع يةن ا يةجلعا نايةيرتاياه منا نقةي أن ااةب ت وججةلة  ةي ا ةل  أن أميةا 
 ةةي  -مضروةةرن ي ن ننئةةل–للع ةةج   ناجج ةة   ناةةذ  وجج ةة  إايةة  ناب ةةره إان ىرنجةةي أميةةا نابوةةل مناج ةة ول ي ناب ةةرون 

 عجلصل نارنع ا منع   ا ا  ي نكج ل  ىجلا يا نايجلعا ناييرتايا نل ياه م لشا نا
ا ةةن إن كلاةةر ىجلا ةةيا نايةة ت ت ىعج ةةر ع ةةد نابوةةل مناج ةة ول السةةج لن مل منسةةجرن جهل نع ةةج ب يا ت م ةةن أن 

ن  عن ملر جةةا أكةة  ىجم ةةر لةةلاجا   عجةة  مإملاةة ه السةةج لن  عةةعش نا ةةر   ع ةةد نتلج ةةل  ي نايةةجلعا نايةةيرتايا ي 
 ي ن ننئل م ن أن و    ناجهرور ن ك  ا  ؤس لت نل ياه 

إن ناجاسي  نا  ي  من ر  اج لو نابول مناج ة ول للاب ةرون اةي  لةل  ل نا ةه ه مإذةل مة  وجع ة  ي نابرنوةا 
إ ناع ة  ع ةد ى ةار للا ع  لاميج  محمة  نع لسةح ناة  م ةن أن و ةر هل ا قجيةلعه ااةب سة   و ة ع للا ةلم   

ن هةة ع منتا ةة ع ي نتعةةرنع لعيةةر نعةةر ي و ةةجهر  لجةةلء  جي  ةةا نلج ةةل  ي نايةةجلعا نايةةيرتايا  ج ل  ةةا م جرن  ةةا 
ة    و ةةجرع   ن  ناةحه ماة  أن ن  عن وبةرم أن شةلكلى  مح   جةة  قةر شةلعر ي نسةجهرن  نتلج ةةل  ع   ةل كعل ة  

 ن ننئل ت ونن    ل  ا ير مذن نابجلء ط و  وج  ح: ناع   ع د ى  وج ي إت أا  ك ل ي
ضروةةةر  ةةةةلتت نابوةةةةل نعج ئ ةةةا  ةةةةي نت  لايةةةةلت نتلايةةةا    ةةةةي نت  لايةةةةلت نع ةةةج ب ياه حيةةةةل م ةةةةن حلايةةةةل  .أ 

نتسةةج لن  ي ىجأيةةذ نابوةة ث مناج ةة ولنت نعجع  ةةا لجعةةرو ت ن شةة ل  نارمنئيةةا منع لل ةةا نتي وةةاي   ناج سةةي ي 
ناي يةةا نايةيرتايا اأعموةةا ما  سةلئ  مناجمهيةةننت نا بيةةا اةي  ا ةة  ع ةد   ةةج   ن يتةلت نع ةةجورىا  ةةن  إجةلز
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ة ث ىج ةم   يل نتاج ةل  تجةلز  طل  نارمااي لة  كةذاب ع ةد   ةج   نا ةلكلت اأ ةهله لعةر ااةب وةج  ىةر 
ا  نع جاي  ي ىننوةر أميةا نا قلوةا منا ةح  ي منقي نتاج ل  نعلع  نعجم     ناج ل  ن  لنم نعن جا مزولع  شل

 ؛نابي ا جيا نع ل اناج  ي   نابرو  نععج ر ع د ن ع ل  للتعلاا إ نابو ث ي  ل  نعججملت 

ج ةةةةش   ةةةةل وي نابوةةةةل مناج ةةةة ول نع  جةةةةا مكةةةةذن  يةةةةلع  م و هةةةةله مللاجةةةةل ع نسةةةةا اةةةةلص  .ب  ض يةةةة  أذةةةةلو ىجأيةةةةذ 
ج ةةةش أشةةة ل ل  ةةةن شةةةلنكا أم اةةةلمع م  كةةةا نسةةةج  ل  نسةةةجأ ل نت عمايةةةا ي نابوةةة ل مناج ةةة ولي منعألعةةة ا لةةةا 

 للا ل   ا  لكلت ن ججبيا أم   لماا  ن نابلطن مااب ي ع  ع ن   ن ذ  نعج ال ؛

ج ةةش    اةةلت  جي  ةةا نتلج ةةل   .ج  ععةة  إ  لايةةلت ىجأيةةذ مم وةة  نابوةةل مناج ةة ول  ةةن  ةة   ىاسةةي  مىأعيةة  
الت نا     ر قر    جرايا ع د نتلج ل  اجيما عةعش   ةج ولاله مو ةج   ااةب ن  ل ه مم  اأ هل نع   

ةةةل  ج يةةةن  انت ا عيةةةا علايةةةا  ةةةن حيةةةل اهينناةةةل م  ةةةج   ى ةةةرت ناج ج ا جيةةةلت ناةةة   ع ةةةد: ىاسةةةي   لنكةةةن 
عنوةةن إع ةةلء ن ما وةةا اةةرع  مى   ةة  مىعنوةةن مىأعيةة  ناةةلمنل  لةةا ن ل عةةلت من كلعميةةلت منايةةجلعا؛ ى ةةجار هل؛

     مىأعي  عم  ميتلت م و يا  جاييا ي م و  نتلج ل هأاي ا ح  ع نع  يا ناأ لوا مكذن 

ك  ااب وجبل  أن وج و   ح   نتسجألع   ن ناة ال  ناج ةبيا ي نايةر ناعل  ةا نعؤم ةا منعجاييةاي للاع ة  أمت  .د 
 ةةد ناجمروةةرهك ل وج  ةةح ااةةب   ةة نت ع ةةد ىلسةةي  مىاصةةي  ى لاةةا نتلج ةةل ي اج هيةةر مىعنوةةن عم مةةل مقةةر ال ع

 ع هل ناألع  ي نايجلعا ناييرتايا لجا ا ناج  ون مناجر وح نعج نص ا منعج ينون عن طلو :

 ض ا   ج   ناجع ي  مناج  ون ع د   ج   ك  ن ط ن  مو     لص ع د   ج   ن ل علت؛ .أ 

 اييرتايا؛ىا ا مى أيش عم نت نارل  مناجر وح نعج نص ا للعاللل ن .ب 

ىلكيةةن ن هةة ع ناج  وجيةةا مناجر وبيةةا ع ةةد إك ةةل  نععةةل   نعجاييةةا نعج يةةن  ي  ةةل  نا ةةح منايةةيراا مع ةة ت  .ج 
ن حيلء منا ي يلء مغرمل  ن ناع  ت انت ناي اي مىع ي  نا للت ن ججبيةا مضروةرن ىع ةي  ىع ةي  نا لةا نتج ينوةا 

ناج ج ا جيةةةلت نتروأةةةا ي نتعةةة ت منتىيةةةل  مكةةةذن ى ج ا جيةةةلت للتعةةةلاا إ ععةةة  نا ةةةر نت ع ةةةد نسةةةجارنت 
 نا ح مناييراا؛

ةلليا  .د  نت ى لء لج عيا إعن   نع ن ع ناب لوا عن   نا لكلت ناييرتايا نا لع   ع د ىأمر نع نمح م    أالنع إ
 ةة ح للاةةي   ةةةج ولت  ةةن  ةة   ىبةةةم قةةي  ناع ةة  ن  ةةةلع  منتىيةةل  مى ةةرول نا قةةةر من ةةننء مناجوأيةةنه مةةةل و

  علم  م للاجل و  ن   ج ولت أع د  ن أعنئه ه
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 خامسخاصة الفصل ال
نةةةح ض يةةة  معةةةعيا نابوةةةل مناج ةةة ول  ةةةي   ةةةج   ىجلا ةةةيا نايةةةجلعا نايةةةيرتايا مصةةةجلعا ن عموةةةاي   ض يةةة  

:  نت ىبلو منت رن  ليجه ل ي ك   ن ن ننئل من  عن للاج ص  إ
عنه مقةةر عاةةر ك هةةل ع ةةد  ؤشةةلنت عل ةةا ا عةةعيا نتلج ةةل  مم ةة  نتقجيةةلع ي ن ننئةةل من   م نتعج ةةلع ع ةةد  .1

وعجةة  عجيةةل   ةةر  ىةة ال م   ل اةةا للاعروةةر  ةةن ل ةةرنن ناعةةلكه  ى ةةرت ن  عن   ل اةةا لةةل ننئلي ما جةة  ويةة   جةةا لن
  ناعةةةلع ه ممةةة  عجيةةةل ناع  ةةةلء منعهجرسةةةا  ناعجيةةةل نا حيةةةر ناةةةذ  مةةةجح ىيةةةجيأل  ج يةةةنن ا ب ةةةرون ع ةةةد نع ةةةج  

 أسلس  ع ن  ؤشل  ر  ت نتلج ل ؛

مقةةر   ةةج   نابوةةل مناج ةة ول نايةةيرتكه ع ةةد  ؤشةةلنت  لصةةا ىعةة  ل ةة    بلشةةل عةةن كةةذاب م نتعج ةةلع   .2
عار ك هل ع د ععش منعح ي نابوةل مناج ة ول نايةيرتك لةل ننئل من  عني  ةي لعة  ناج يةن اةأ عن   ل اةا 

نتاأةلع ع ةد نابوةل مناج ة ول  ة   ة   ض ية   جعةرع نعؤشةلنت    ح مذن نا عش  نلل ننئله مقر ا ر  
عةةةةرع نت جبةةةةل نت م نا  ةةةةح ع ةةةةد لةةةةلنءنت نت ةةةةرنع ي  ةةةةل  نايةةةةجلعا نايةةةةيرتايا منابي ى ج ا جيةةةةل م نايةةةةيرتك 

    ؛ن  عنم نا لولوا نعجأذ  ي ن ننئل 

أن  2015-2000منء ي ن ننئةل من  عن  ة   ناأةر  رجلعا ناةلا ض ي    ج   ىجلا يا نايجلعا ناييرتايا مص .3
مج ةةةةب   لاةةةةا  جرايةةةةا للع ل اةةةةا  ةةةةي نايةةةةجلعا نايةةةةيرتايا ي ن  عن  ةةةةن حيةةةةل نايةةةةجلعا نايةةةةيرتايا ي ن ننئةةةةل 

  ةةةلمجهل ي نا ي ةةةا نع ةةةلاا نايةةةجلعيا م  ةةةج   ىيةةةجيعهل مايةةةيح صةةةلع نال عةةة ن إمةةةل صةةةلع نت كةةة  ل ةةةر 
لع نت نايةةيرتايا ناعلعيةةاه مللاج ةةبا ايةةجلعا ن عموةةا ي ن ننئةةل اهةة  لةةرم مل ىجاةةذ حيةةا أقةة   ةةن مإمةةل نايةة
حيةةةةا ناةةةة ن عنت نايةةةةيرتايا ي ن ننئةةةةل  ةةةةن إمةةةةل ناةةةة ن عنت نت ن عموةةةةا ناعلعيةةةةاه ي حةةةةا أن إمةةةةل صةةةةلع  

 ةةن  أي جهةةل ي ن  عنه مكةةذاب مةة   أع ةةدىعجةة  نايةةيرتايا ن ننئلوةةا م ةةن إمةةل ناةة ن عنت نايةةيرتايا ناعلعيةةا 
 حيا من عال  ن ن عموا ا با إ نا ن عنت نارمنئيا ناعلعيا؛

ا مت عة ن ت ىجر ب ك   ن ن ننئةل من  عن لع ة  مل ة   كأيةش عة ن نا ة ع نارمايةا ا  ججمةلت نايةيرتاي .4
ج ش  ؤشلنت نعين  ناج بيا نايلمل : ىب نا  ع نارمايا اأعمواه ا  ة ع  كة   ةن ن ننئةل من  عن عيةامقر ليجر 

نارمايةةةا ا  ججمةةةلت نايةةةيرتايا ماأعموةةةا ضروةةةرن؛ ن ةةةج ه ن  عن  يةةةن  ا ةةةبيا ي ىيةةةرول نعججمةةةلت نايةةةيرتايا 
 ناجمل   عن   الع نعججملت ناييرتايا من عموا ي ن  عن   ل اا لل ننئل؛ من عموا؛ كألاا

عةةرت مجةة ع ن ىبةةلو ا  عتاةةا إحيةةلئيا لةةا ىجلا ةةيا كةة   ةةن نايةةجلعجا نت ىبةةلو منت ةةرن  ذةةلاص ليجةةر غلابيةةا  .5
ج ةش  ؤشةلنت نابوةل مناج ة ول ي ه 2015-2006 كة   ةن ن ننئةل من  عن  ة   ناأةر  ناييرتايا منارمنئيةا م

ع ن ةة  أ ةةل   ن ل جةة عايا مصةةجلعا ن عموةةا لةةا ناب ةةروناجأةةلمت ي ىجلا ةةيا نايةةجلعا نايةةيرت م ةةن ىأ ةةرإان 
 ج ةش عةةن نابوةةل مناج ةة وله غةر أاةة  ع ةةد نعةةر  نا  وة ي تلةةر  ةةن ناجاسةةي  ن ةر  عجي  ةةا شةةل  ا ا لج ةةل  

 ناييرتك  ن أج  لجلء ىجلا يا   ج ل  ا يجلعا ي ناب رونه
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يلدددرصا  دددصثصاددد نم صنالتدددرصصتقددد  ناعدددلصيصثصفة اددددصنالتدددرصونا  ددد   صو ددد صصمددد تعدددلصناعدددلصيدصناعددد ل   دص
ادددنص  صص،تعز دددزصنع اددداصنا لصشرددد صال ددد فصثصناعددد ل   دصنعل  ددد  صشترددد صو صتق عددد صة  ددددص ددد نصنال دددص صيلدددرونا  ددد    ص

ونجل دل صنالرد  دصا لفصنأم نضصنا قل ل ددصت تلطصا     صيا صثص ل ل صومائمدصم  صم صتقل صصهل لنثصة   هص
م دد صص،يلددرصنعردد  قصن ا عددص  ال ي دددصا ددصه صسدد صمردد   صثصةمةددن صصنا ادد اددلصنأشدد ن صوصمددصص رددم صحملهددصصونععقددل ،ص

ص،نعل م دصةصاصوا  نصخدص ص  صنا   دصثصنع تدل صنأم    ددصوةو ادصص،يل صم صنا  فصثصناع ل   دصم عل  صنجلر صث
مدد ص ا ددص صناردد    صيلدددرصماددصت  صنالتددرصونا  دد   صالعدددلصيدصناعدد ل   دصناعصع دددص   مدددصنم افهدددصصاقدد قصيصملدددصم  لددددص

 د لصنااد  صون تادص صنع رم دصاص،وم خععدصو ؤوسصةم نلصضخمدصوال  صتلظ م دصيصا دصيلرص  ن  صا لفصنارنم صنالتة د
اصإضصشدص  صت ف زصم  نصنصيلرصنا و  صالمل مصثصنعل     صفنصذاد صحد صص نا  صا فصوضلصا دصنال صئ صنعر هلشدصملهص

ا درصا صدهص د  صيصمرد ل صثصناقد  صناع د    صهصصاصا  ص صنارد  صناعدصع صملد ص  دل صناعدلصيدصناعد ل   دصن ل ةددص
صصوم اعهصصن ا  ص  صا لم صن مص دصارنانثصن خد ن صونادشصت د نصة ن صت د  فصاللاد ذصنا  فصثصيلرصتلي  ص م ص  صه

صونا لصشر د ص

  صنا غرنثصناشصملهص طصنأيمصلصناع ل يصمت  ثصفلهصصا لصم  لدصت ن اص   ص  ددصنالتدرصونا  د   ص
 شداصنا د فصثصناعد ل   دص  صت   دفصمص  د هصصو  صمصصخلقصةزمددصنا  دص صاصالردلدصال د فصثصنعع مدل صيلدرصنالتدر صمدصص

وتقلد صصنثادص صناردلل دصص،م صة دنصن  د اص  صمد صمد صنعزن دصصنادشص  د صة صت ش  دصصناع نمدنصنددل  صنجل دل ص نإ  نت م د
يصصصش  م  صاصالهص دصم صخلقصش  صةشضنصا لا د صم دص  عهصصنالتة ددصواصا دص صمد صن ادصمصيلدرصم ناعهدص،الع نمنصنا صحد

صصص صصنار  صنالوا دصاأ و دصوالمل مصثصناع ل   دصيم مص
يصنجزنئددد صتدددزنم صنا ل ددد فصالعدددلصيدصناعددد ل   دصندل ددددصمددداصنا ل ددد فصهدددصصيصناعل دددلصمددد صناللدددلن صنالصم دددد صوادددلصص
فص دددهصنأ   صةادددلص ددد  صناللدددلن ،صا دددرصن ددد  صيهصة صتل دددكصصدددلصيدص نئدددل صااضدددنص ددد فصهصصندل ددددصنخ ادددهصة ددد ن ص

ددلو  ،صتا قدد ص  صل ددلصمدد صنعلددصلقصيصناعددص  صناع يلددرصناع ددفصمدد صذادد صالددهصناعددلصيدصناعدد ل   دصيصنجزنئدد ص  دددصو
 ددقصذ صنا ؤ دددصاع ددل صنعددلق صواددلصت نشددقصذادد صمدداص دد    صنعخددصا صنأ لل دددصيلددرصناردد  صندلدد صمدد صلصنا لظدد  صنع دد صونع 

ةوصمدد صش ويهددصصاللددلن صةخدد ق صاعدد ل   دصمدد صالددلنلصصنأصددل دصخددالصت ن ددل صصنعلص دد صةوصمدد صخددالصت   ددلصنعل مددصثصن
وةمص صتزن لصن ي مص صيلرصمل مصثصنا  فصثصنأ لل دصيصتلل دصن ا  ص دصثصندل ددصنع لصم ددصوتادصا صةيلدصاصت صا اهدصصيلدرص

 صنإخددددالصيددددصتقصنالواددددد،صتزن ددددلثصة  دددددص  عددددصاصناعددددلصيدصندل دددددصو ي صئهددددصص شعدددددصت دددد  صشدددد  صتقلدددد صصنا  ددددصا فص وص
اإم ص  ددصثصمدد   صنا لدد صندلدد  صو دد صمددصصن دد ليرصتلددأص  ص دددصم عددل  صنأاعددص صوددل صفلهددصص ددلشصصم دد فصصو دد  ص   ددصاص

ل دصم م ز صتع ضصنعل مصثصنأ لل دصنع لنوادصيصنار  صنجزنئ   ص صصلصيدصص ل   دص
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  ت ددزصيلددرص دد ذكصن ا  ددص صنهدددص  صص  صيمددنصفددنصمدد صنجزنئدد صونأ   صيلددرصتلم دددصصددلصي  همصصناعدد ل   دص 
غلددرصخلددقص ز جددصثص ل ددل ،صاددنص  صن  اا همددصصن ت ددزثصيلددرص   ددصكصنأ و دددصنأصددل دصندم دددصم خعدددصنا عددل اصمدد صالددنص

ههصنا  فصثصندل دصيصفنصملهمصص  صتعم  صتعل اصنأ و دصنجل رد ص  نا  فصثصنع    صهص صاعلصذا صن

 أوا: اختبار فرضيات البحث

ل صيصالصاصتلصشر دصة صصلصيدالفرضية اأولى: " .1 : غيرر حرحيحةتع درصناا ضد دصص " ع رصنالترصونا     صة  ص
   لددد صالدددصاصنا لصشرددد دصتددد ش صيدددل صمددد صناع نمدددنصنددددل  صهدددص،صو لدددفصة   هدددصصحرددد صلل عددددصناق صيدددصثصوحرددد ص

دد ددل صمد ص   صةلدصصت  صمددنصفلهدصصوت ددلنخنصص،ل نهصنعرد  قصنا لمدد  صالللدلن  صغددرصة دهصيلددرصنخد ا صة  دددصفدنص
 دد ناصم  ردددصةوصا صيددصصةوصالددلن صص،ش مددصصا لهددصصا دد ا صا دد نصم دد ىصيلددرصمردد  قصتلصشردد دصنا  ددص صن ا عددص  

و ع دددرصنالتدددرصونا  ددد   صةادددلص ددد  صنددددل نث،صا دددرص لعددد ص و نصما صا دددصصوادددص زنصيصناق صيدددصثصفة اددددصنالتدددرص
ل لن؛ صونا     ص

ددد طصةيمدددصلصناعدددلصيدصناعددد ل   دصناعصع ددددصيصاهددد  صةزمددددص   ص  ددددصنالتدددرص"ص:الفرضرررية اليا يرررة .2  دددص هصتغدددرنثص
اددز صوي نمددنصفصحدددصتلقردد ص  صص  دد صتعددل فص دد  صنا غددرنثص حررحيحةتع ددرصناا ضدد دصص "ونا  دد      صي نمددنص

صي نمنصترللهصيصةزمدصنالترصناع ل يصوةخ قص  مهصيلهص 
تع ددرصص "نالتددرصونا  دد   صا دد نصادد  صو تددصسصيلددرصتلصشردد دصصددلصيدصنأ و دددصيصنجزنئدد  دد ا ص" صالفرضررية الياليررة .3

ل ددددنصن سددددلن صون  تلددددص صادددد صم  دددد نثصتلصشردددد دصنالتددددرصونا  دددد   صوتلصشردددد دصص غيررررر حررررحيحةناا ضدددد دص ةالددددهص
صذ ص  ادص اعصئ د صصا لهصصناعلصيدصناع ل   دصونأ و دصيصنجزنئ صيل صو   صن تلص ص

تع ددرصص " دد ا صنالتددرصونا  دد   صا دد نصادد  صو تددصسصيلددرصتلصشردد دصصددلصيدصنأ و دددصيصنأ    ص"ة الرابعررةالفرضرري .4
ل ددددنصن سددددلن صون  تلددددص صادددد صم  دددد نثصتلصشردددد دصنالتددددرصونا  دددد   صوتلصشردددد دصص غيررررر حررررحيحةناا ضدددد دص ةالددددهص

صذ ص  ادص اعصئ د صصا لهصصيل صو   صن تلص صصنأ   ناعلصيدصناع ل   دصونأ و دصيص
  تائج البحث: ثا يا

صصصتر للصنأا ص صنع علقدصاةل ثصةوص ا صش ض صثصنالترصاعل صم صنال صئ صنع  صنص ا هصص   صاع  صصي 
تص خ دددصصمددد صتاردددرنثص ظ  دددصثصنا مص  ددددصن ص   ددددص  صتعدددل اهصصصا دددرصن  قدددنص،ل لصشرددد دناع نمدددنصنددددل  صاصتتعررر   .1

صصمصتاردرنثصنه جدصثصنالوا ددصنادشصغصالدصصمدص-ة هدصصPorterتع درصمردص صثص–صن ل ةددتاررنثص ظ  صثصنإ ن  ص
صاددلو صنجددد    صنادد  ص لعلدددهصيصنإادد ن صانعقص ادددصثص دد  صت دد ىصناعل دددلصمدد ص صوصتردد للص  صمقص اددصثص ظ  ددددصمع لددد
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 ؛ن  م ن   هصن اصمصيلرصيصاصأا قصصوةيصالصئهصصصل لنن ا  ص صيم مصصونالترصونا     ص

ةوصماصتزن لص   دصنا ةصشدصنا  ل ا   دصالعلصيدصةوصناا  صناد  صتل مد ص ا دهصنع  رددصصة  دصنالترصونا     صتز ا  .2
لم  ردصثصة صت  دهصة  د دصنالتدرصا للغد صا درص صنا لصشرد دنأفةد صتدلارنصيلدرصصندل ت لهصص عل صشص،ناعلصيد

 فمصص للغددد صة ص اا صمددداصلل عددددصنع دددز صنعددد ن صنف ردددص صا ددد نص ددددصونا  ددد   ص لمددددصة دددلن ص  ددد نت م  هصصنا لصشرددد 
 دددلي صال  ددد دصةخددد قصةوصمص  دددصثص  ددد نت م دصم م دددز ،صتردددم صاص  ردددمص صمددداصاددد و صوم   دددصثصندددد طصغدددرص

  ددددصنأتدددز ن صنادددل لصم   صادددلو  صنإتدددصس صمددد ص ص ددد ص خددد صوصصنعرددد م صنعرددد ق  صوتددد   صيصنالهص ددددص  صنا اع دددن
ر صصصللترصونا     انالرل دص  ؛نعر  قصنا لم  صا نصاللفمتل صال لصشر دصماص

ذنثصن  ددد خلن صصاأ ويرررةيددد صمردددص صنف  دددص صوت ددد   صوتعدددل اصوا ددداصيص     دددصصناعدددلصيدصناعددد ل   دصصتعبرررر .3
  د ص ضدصشدصمل مدصثصلل ددصص،نا مص  ددصنالوا ددصالعدلصيدصناعد ل   دي صغرصة هصضدم صنا عدل اصثصنال   صون   ن

 صود صصناعدلصيدصناعد ل   دصصا  لدصصصو لفصي صنأ و دصمةنصنعر لزمصثصنا ل دصوناغدصزنثصونادل صون ا دصصوغر دص
 صاصإضددصشدص  صويصا دددصنا لظدد  صناقددص  يصفة ادددص ةسصنعددصلصوناعمصادددصنع خععدددصيصا دددصنا ل  ددنصونا  ل ا   ددصصنالا قددد

مددد صمل عصهدددصصص15،ص ذصتلادددقصنا ددد فصثصناعصع ددددصاصع   دددطصاددد ن صبحرررث والترررر يركييفرررة الذاددد صشهددد صتع دددرص
 نارل  د؛ص

تعدددلفصنعل مدددصثصناعددد ل   دصوشقدددصصالعل دددلصمددد صنععدددص ر صشترددد صنا عدددل فصيددد صنا عدددل اصثصنا مص  ددددصصبعيررر ا .4
 و ددددصنجل ردددد صناقدددص  يصتلقرددد ص  صة و ددددصغدددرصم صددد شدصلل دددصصوة و ددددصم صددد شدصلل دددصصملهدددصصنأ و ددددصنأصدددل دصونأ

وتلقردد صاردد صامدد صنعددلنخ نص  صة و دددص نئمدددصوة و دددصنخ عددص  صفمددصصت لدد  ص  ص ز جددصثصصددغر صو ز جددصثصص
م عهدصصوشددقص فلدر صنادشصغصالدصصمدصصتعدرصيدد صنأ و ددصنال  ا   ددصوذاد صارد صمع دص ص ددطصنالتدر صو  د صفد ا ص

م يصثصم عل    صترمرصشجصثصيا  د؛لل عدصناعض صةوصنجهصزصنا  صت  صمعصج هصضم ص

،ص هلص طصةيمصلصناعلصيدصناعد ل   دصتغدرنثص    ددصحتدهصا عدل نصتدلارنثصناقد قصعلى المست ى ال ولي .5
 نا لصشر دصا ر ص

يلددرصمردد  قصادد ن زصناددلخ ل،صيلددرصنادد غ صمدد صت ن عهددصصنالردداصارددل صت ن دداص  ددصلصن مص دددصاددرنانثصن خدد ن ص .أ 
 دد  صنأ و دددصنجل رددد،صومددل ص م ص  دددصنا ل دد فصاعددلصيدصغددرصم ت ددز صيلددرصاأ و دددصنأصددل دصنادد  صحدد صاصترددص ص

نالتر،ص  صة ص  و صتل  فصصلصيدصم م ز صيصع صصانصةم نصصدعلص،ص   مددصم  للدصثصن  د ةمص صناعصا ددصنع ضدملدص
نعع شددصن ص دص  صت ا فصةشد ن صمد  ل صوم خععد ص  ل د  صن در صنا قل ددصوصاض و  صت ش ص ؤوسصةم نلصضخمدصوص

 ،صاصإضصشدص  صن تاص صت صا فصنالترصونا     صوا لفصة   دصنا ر  ق؛ناعلم دصنع م ز 
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دص صنع زن دلصسد صنا د صنا  م لد صنالدل نصوناد ي صال  ددصنا اص ددص .ب  يلرصمر  قصا  صنعل مدصثصنالل لدد،صشقدلصحد صن 
 نأم نضصاص تاص صمر  قصهل ل ص صم ص

ددص صسدد صنا دد ناصت ددصا فصنا يص دددصناعددت دصوتزن ددلصويدد صنعردد هل  صوصيلددرصمردد  قصادد  صنازاددصئ ،صشل   .ج   ضدد صمدددصن 
،صشقلصح صفنصذا صا شداصمرد  قصهل دل  صيلدرصة دصسصاأم نض ه صوشهمه صمع شمر  قصر صص صو ل ف صه

يلدددرصمرددد  قصاددد  صنعددد     صال ددد صثص صةمدددصصتلدددصم صادددل ه صيلدددرصنودددصذصناقددد ن صا دددل صناعددداكصنأفةددد صماامددددصهددد 
 ناع ل   د،صشقلصالهصضع ادصنا هل لصيلرصناعم  ؛

 ص دل صيصنارد  صوةاردص صا رصاهد صشدصيل صص،فنصنا غرنثصناشصمرهصناق قصنأ اعدصح صاص تاص ص ل صنعلصشرد .  
ص،نأ و دددددصنال  ا   دددددصونأ و دددددصغددددرصنع صدددد شدصلل ددددصوصنأ و دددددصنجل ردددددصصة دددد ن  ل ددددل صملهددددصصمتدددد  ثصادددد لص دددد ص

 نأ  ن صناع ل   دصنالص جد؛صاصإضصشدص  صتلصم 

نععدرصيلهدصصص،صا دلارصيلدرصتلصشرد دصناعدلصيدصناعصع دداصح صتغرصال دص طصنأيمصلصااعنصتغدرصال ددصناقد قصنا لصشرد د .ه 
ل ددنصم  دد نهصصخددالصناادد  صصصا ددرص  ح دددنامردد   صثص يدد صم ددزص دد فصثصنال  ت ل ا   ددصصص2014-2000ف ددفص

ناددددشصا صعددددصصتعددددل ثصاصئمدددددص-صاصأ ددددصسصمص دددد فصثصنأ و دددددصنجل ردددددصمقص  دددددصاصا دددد فصثصناعدددد ل   دصنا قل ل ددددد
يلددرصع  دد نثصصددصيصنأردد   صثصنععل عصهددصصوصصعددص نالمدد صنا ظهدد صذادد صيصص-نا دد فصثصنأيلددرصمل عددصثصيصناعددص 
و د صنأمد صصنا ا ص  ص مص صاق  صنعرص  صوصصيصنا ا ص  ص مص صنأصد ل نا ا ص  ص مص صنعل عصثصوصصيص

اصئمددصمنصناعدلصيدصناعد ل   دصناعصع ددصواصا دص صن ادصمصيلدرصم ص  هدصصضدم صص ح ديصنا  صح صا لهصن  ق ن ص
م يددددصناقددد قصةوصناع نمدددنصناق صيدددصثصنأيلدددرص ح دددد  ددد ص صنا ح ددددصمددد صندادددز صيلدددرصن تادددصصص   مددددصنا مدددصذمصاددد ص

م يددصناع نمدنص ةاردص ص ل دل صالرد  صناعد ل يصناعدصع واهد  ص ز دص  ص   ددصت ف دزصنارد  وص نأ د ن صنالص دجد و
 ؛ ص صي ر صال ل صس صنا  صنالل نصونا اص دون صم  للصثصن  ةمص صيصا دصماصت ن اصن مص دنا صحدصم ص

دد  ثوص–صنع ضددملدصالع نمددنصنداددز صوناع نمددنصنا صحدددصدد  ثصنددد طصناعدد ل يصناعددصع صتمحرر ر ت .6 اددلاهصص دد ص
 صو دد صةزمدددصادد لصةزمدددصنالتددرصونا  دد   صناددشصي ش هددصصنا دد فصثصناعدد ل   دصنا ددرقص-ا دد نصم ددزنم صةوصم عصادد 

مل ددص ص و  صةم   دد صوت ن دداصيددل صص3,8ا مدددصص2015م ز ددصصن تاددص صت لادددصت دد   صناددلوناصنا ناددلصالغددهصيص ددلدص
صثصنجز ج دصنجل ل  صو  صت تلطصااقلن صن مص دصومصص   صيلهصم صخرص  صعل عصثصنأ و ددصنا نئمددصونا   دهصنا  ص 

ص ثصحة دصةفة صتعق لنصت علقصا  د   صيداكصنأمد نضصمزملددصون  در صاصإضدصشدص  صتغدرصناعلد  صفدنصذاد ص س ص
 جصحصنع ص  اصنالتة د؛ن ع فص للصصيلرصمر  قصتعق لصن خ لص نثصنار    دصومعل ثص

نالترصونا     ص ظنصما صحصتلصشر دصناعلصيدصناع ل   دصناعصع دصشقدلصيملدهصنا د فصثصناعد ل   دصيلدرصبما أن  .7
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 صوزصةزمدصن ا  ص صا اع نص و  صم صخال ص

م يددددصمددد صن  دددص نثصنإ ددد نت م دصو لدددفصش مدددصصا لهدددصصمددد صا دددرصنع دددز صونال دددص صنا لصشرددد  ص .أ  ن قردددمهص  صتلددأص
دصنالمد ذكصنع  صمدنص   نت م صثصل  لدصنعلقصت م زصا ف زصيصلصيلرصنالتدرصونا  د   ،صو د صت ضدم ص  د نت م 

نأ و ددددددصنعل  ددددد  صو  ددددد نت م دصمل مدددددصثص دددددطصن  دددددص صاصإضدددددصشدص  ص  ددددد نت م دصنال دددددصئ صنا اصئ دددددد صو  ددددد نت م دص
 صمع لدددصاددلو  صا ددص صنعل مددصثصناقصئمددد،صو دد صت دد منصيلددرصو  دد نت م صثصاعددر صنعددلقصهددل ص  صني مددص ص  ن ص

  دد نت م دصتعدددل اصنأ و دددصنجل رددددصو  دد نت م دصمل دددلصادد نانثصن خددد ن صو  دد نت م دصنا ت  دددنص  صنأ و دددصغدددرص
 نع ص شدصلل صصوف نص   نت م دصنا ر  قصناعل ف؛

خدالصنا تد لصمد صن ي مدص صيلدرص د ذكصن ا  دص صمد صتعل نصمله صنالترصونعمص  صثصنإ  نت م دصنع علقدصاهص .ب 
نعغلددقص  ص دد ذكصن ا  ددص صنعا دد ح صو  دد نصشقددلصةيددص ثصصدد صغدصةلدد صيااصهددصصمدداصا لددفصنألدد ن صنااصيلدددصيص
دددص صسددد صني مدددص صمص  دددصثصحة ددددص ل دددل  صمتددد  صفدددنصذاددد صاددد لصن تردددص صسددد صمقصواددددص ناعدددلصيدصيددد صل  دددقصن 

 صونا عدددصو صمددداصنا ددد فصثصونجصمعدددصثصونأفص   دددصثصاصإضدددصشدص  صتدددلو نصيدددل صمددد صنالتدددرصونا  ددد   صمددد صنالدددصل
  م نانصنالترصم ز صاه  صملصلقص  مص ل ل صت مةنصة ص صصيصناع صونهللصو لغا   

صدصا لصشرد دصناعدلصيدصناعد ل   د،مصن  د ل لصيد صا لدفصن د نشزصندادز صوناع نمدنصنا صحدص،في الجزائرر واأر ن .8
ل ددنص ددص اصنا لدد صوناعدد وحدد صذادد صا  دد صيددل صمدد صةو ددهصنا  ددصاهصون خدد ا ص صضصناعدد ل     صيدد صل  ددقص

  ا لهمصصفمصص ل 

دصوزصاممدهصأفةد صمد صمدفص دل نثصا مددص .أ  مل دص ص و  صص1تع رصنجزنئ صم صنأ  ن صناع ل   دصنالص جدصا رص
 دد  صو دد ص ع ددرصةفددرصمدد صناردد  صنأ  يصنادد  صمل ددص ص و  صةم  ص4,098اق مدددصص2015ةم   دد ،صاددل صيص ددلدص

مل دددددص ص و  صةم   ددددد  صو غددددد صنخددددد ا صاممهمدددددصص  صةلمدددددصص  ددددد فص صيصص0,962ا مددددددصص2015الدددددنصيص دددددلدص
 صص2019-2006معددل ثص   ددصصناعصا ددد صو دد صيصنأغلدد صةيلددرصمدد صمعددل ثص دد صناردد  صناعددصع صخددالصناادد  ص

ق قصمعل ثصيصا دص  د صة صتللدنصيص دلدص يصص12,71 ردلدصم   د دصاددددددددددصص2019فمصص   ااصة ص ر م نصيص
 صيصنأ   ؛ص6,95نجزنئ صو

 دد تلطصنالمدد صناعددص صال لدد صناعدد ل يصيصناللددل  صا ددلارصيددل صمدد صناع نمددنصت متدد  صادد لصي نمددنص  غ نش دددص  ز ددصص .ب 
 ددلد صوي نمددنصم تل دددصص60 دد  دصنعرددلل صو دد صشجدددصنأشدد ن صنادد   صت مددصوزصةيمددص   صتزن ددلصيددل صناردد ص صون تاددص ص

ددص صت فددزصنأمدد نضصسدد صنأمدد نضصنعزملددد صاصإضددصشدص  صي نمددنصم تل دددص اص   قددصلصنع ضدد صةوصنا اددصئ صوناددشص  ز ددصصن
اعدت دصوناقد قصناعصملددصاق دص صا ل عدص ظص صناعتدصاصاللل  صوناشص  ز صصيم مصصاعضصنا تر صيصنالد صنا ت  ددصن
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غرصة صنا قللصثصيص ع صص  صنال لص صنجزنئ  ص   صة صتع  صصد   صمضدللدصا ععدل ثص د صنارد  صناعتد ص
ناعددد ل ي صشعلدددرص دددل نصنعةدددصل،صيلدددلصنا ق ددد  صاصاعملددددصندل ددددصشدددإ صمعدددللصنالمددد صن حددد صالرددد  صندلددد صيص دددلدص

يلددددلصنا ق دددد  صاصاددددلو  صنأم   دددد  صةمددددصصيصنأ   صص11,76-ص،صا لمددددصص عددددص لص رددددلد10,02  نشددددقصص2015
 شل  مدصني مص ص ظص صص  صاصاهصشل فص لصىصة دصتلارنثصيلرصمعل ثص  صنار  صناع ل ي؛

ص ددصثصناعدد ضصناعدد ل يصخددالصناادد  ص .ج  ل ددنصن مااظدددصتددليصمعددل ثصنا غ  دددصاصإ  ددصكصص2015-2000حدد ص
،صويصنأ   صيص ددلدص14,37اددل صحدد ن صص2002يص ددلدصالغددهصيصنجزنئدد صةضددعفصمردد  قصهددصصص صواددلندلدد 

يص دددلدصص56,39  صة صن ددد ق صيلدددلصادددصجزنئ ص صمصادددلةصيصنا ترددد صنا دددل ت ص23,14ادددل صحددد ن صص2011
 صةمصصيصنأ   صشقلصفص صم قللصصا صن  تاص صون خاصضصخالصفنصناا  صنعل و دص  صة ص دمنصيص دلدص2015
 ص لتع صضدعفصناعدلصيدصندل ددصادصجزنئ صضدم ص  دص صيدل صناقدل  ص صم ص ص  ص خ ،43,29 رلدصص2015

لو  ددددصناعددددص  نثصمددد صنأ  و دددددصومددد صا لددددفصيلدددرصتلل دددددصنا  ص دددصثصناردددد  صندلددد ،صاددددنصن ع دددفصفدددد ا صيص
 نعل مصثصناع ل   د؛

،صا ددرص دد لهصنأ و دددصيلددرصناردد ا صندل دد ناعدد ل   دص دد    صنادد ن  نثصة قصناقعدد  صيصنإ  ددصكصندلدد ص  ص .  
مددد ص مدددص صص82,44صويصنأ   ص ردددلدص77,17ادددصجزنئ ص ردددلدصص2015اعددددص صمددددصملهدددصصادددل ثصيص دددلدص

ني ددرثصنأ   صاصالرددلدصالمزنئدد صمدد صة دد صم   هددصصاصأ و دددصنععلددل صملهددصصصنادد ن  نثصناعدد ل   دصيصفددنصملهمددص صواددل
دددص  صاددددأ   ص  ص ص دددد ص دددص صنأو س،صناددددشص دددد لهصفددد ا صة دددد ص دددد   ص وغدددرصنععلددددل صاصإضددددصشدص  ص ولصن 

 صصنا   صثصنع تل صنأم    د؛ص

صنعخدصا صناعد ل   دصندل ددد درزص ل دصص و صنالواددصيصناللدل  صوا دد نصخدص صيصنجزنئد صفقد  ص صمددصاددلي صتلصشرد دص .ه 
ددصو صنار ص دددصناعدد ل   دصواددلصيملددهصيلددرص صخصصدددصيصاددنصيددل صاددل هصصيلددرصملصشردددصنعخددصا صنأ لل ددد   دد ص

مددد صخدددالصفدددنصذاددد صمصنا  دددفصنأو ص صونعلردددممدصمددداصنأ دددلن صنع  ددد  صنع ائمددددصمددداصنإم ص  دددصثصندل دددد
 وناضمأصي صم ص دصنالترصونا     صضم صناعلصيدصناع ل   دصندل دصيصناللل  ؛

ق دقصيصنجزنئ صمت  ثصنار ص دصناع ل   دصا لص يد صنإ  دصكصندلد صوت  د لصنإ ادص .و   صناعد ل ي صومد صة دنص
،ص صددلن صا لددفصصنأ و دددصنجل ردددصمدلخاضصنا  ددصا فصن ي مددص صيلددرص دد ذكصتعدل اش ضددهصنالوادددصةوا  ددصذاد ،ص

ناقدد ن  صنعدد ل  صالدد ن  نث،ص يدد ص   ددصاصنعخددصا صناعدد ل   دصنجل ددل صمدداصتعددم  صادد نم صتل  ددنصنعخددصا صنع  دد   ،ص
ل لصنارع صوم  ع دصنا ع  ضصوترم نصنأ و دصوم نالدصنال ي د؛  صاصإضصشدص  صضلطص ا صثص

ارددل صناعمددزصيدد صتعددل اصفصشدددصنأ و دددصنع  هدددصاعدداكصص،ضددعفصمردد   صثصنا غ  ددديلددرصنادد غ صمدد صصيصنأ    .ز 
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اأ و دددصصا لددفصنأمدد نضصناددشص عددصيصملهددصصن، مدداصنأ  ي،ص  صة صناعددلصيدصندل دددصنأ    دددصتع ددرصصددلصيدصتعددل   د
ناع ا دددددصونالوا دددددصتللددددهصملددد صتل  رددددهصصةوا  ددددصنا   دددداصيصنأ ددد ن صنا دددد فصثصندل ددددصاصأ ددددصس،صا دددرصصنجل ردددد

مد صة د صنأ د ن صنعرد هلشدصمد صصاصا عل  صةوصي صل  قصن   ةمص نثصنأ لل دصنعلص    صوتعدلصناردع   دصونجزنئد 
 ل  صنا  فصثصنأ    د؛

تر م صن   مدصنأ    دصيص ي صناعلصيدصناع ل   دصندل د صا رصت   صوزن  صناعدلصيدصونا مدص  صنأ    ددصيلدرص .ح 
دصناعدددلصي دصنا لل ددددصنا دددصملدصادددأ    صو ددد صت علدددقصضدددمل صصاصاعدددلصيدصناعددد ل   دصندل ددددصا دددرصتعدددم  صنار ص ددد

ت مت  صةوا  صهصصاد لصتقدلاصنادلي صناادأصونعدص صونالتدرصونا  د   صونإادلن صونعد ن  صنال د  د،صتلم ددصناعدص  نث،ص
ردددد صنعقددددص  فصونع نصدددداصث،صن اددددصمصيلددددرصنال جدددددصوصدددد صغ دص صددددلن صا لددددفصنار ص ددددصثصت ددددم اصن  دددد ةمص ،ص

 ونا    عصثصونإ  نانثصن   م د؛

ددصلصناعددلصيدصناعدد ل   د،صتقدد  صن   مدددصنأ    دددصاإيددلن صادد نم ص .ط  ددصو صنار ص دددصناعددلصي دصيص ردد لص مدد صة ددنص
ترددم صالمردد ةم   صص،  ن ددصثص ددلوقصع ددص  اصنا عددص  دصالق ددص  يدد صهددص صا ددرصتقددل صخص لدددصن دد ةمص صنأ   ص

فمصصةلصصتع  صاإم ص  دصثصوشد  صن  د ةمص صونعزن دصصنا لصشرد دصعخ لدفصنع ناداصصص رصند طصن   ةمص  اصا ع  صيل
ت لد  صنادرنم صنالنيمددصالعدلصيدصناعد ل   دصنأ    ددصوصص وت ض صا لفصن م  صزنثصنعمل ادصالمر ةم   ص،اصأ   

ل صصوةخ قصاصا  نفدصماصم ا صة ص  صة ه  ص صنأو سصونا   صثصنع تل صنأم    دصا صا نم صم ادص  ؛ن 

ن ي مص صيلرص  ذكصتعل اصنأ و دصنجل ردصيصنجزنئ صونأ   صيلرصضدعفصنا ف دزصيلدرصنالتدرصونا  د    صصي ل .9
ل نصوضع دصنالتدرصونا  د   ص  صضدعاهصصيصفدنصملهمدص،صيلدرصناد غ صمد صاعدضصنا ترد صيصنأ    ص والصة ص ص

 ص   صنال  مدصن  لص نص  صناعل لصم صنع   نثصناعصمدصون صصدص   والصمصنا  صنص  

،صنودد ثص100  صص0اردد صم  دد صن ا  ددص صناعددصع صالملظمدددصناعصع دددصالمل  دددصناا   دددصنادد  ص  خدد صا مددصصمدد ص .أ 
ونود ثصنأ   ص الدلن  141 مد صةصدنص126 اداصم ل هدصصمد صناد الصنع 24,38نالق ددصص2015نجزنئد صيص دلدص

وار صم    صملخاثصوا  صثصن ا  ص صنااد ي  صنود ثص. 75 م ل هصصم صنا الصنع اا 33,78 نالق د
يلدرصص67وص80 صواصالردلدصادأ   صشقدلصنا لدهصنع فدز  ص2015يلرصنا ت د صيص دلدصص129وص119نجزنئ صنع تلدص

 ؛2015نا ت  صيص لدص

يص دددلدصص2,8نوددد ثصنجزنئددد صنالق ددددصصناعدددصع ،ارددد ص ف دددز صن ا  دددص صنععدددممدصمددد صلددد  صنعل دددلقصن ا عدددص  ص .ب 
الدددلن صةمدددصصاصالردددلدصادددأ   صشقدددلصص140مددد صةصدددنصص119 قدددص صحتدددهصهدددصصادددصا الصنع فدددزصص7مددد صةصدددنصص2015

ل لصا مدصم   ص ف دز صن ا  دص صاص  د لص ص  صوضدع دصيدل صمد ص40ا ت نص صصنع فزصص3,7نو ثصنالق دص  صو   ص



 ...خاتمة..................................................................................................................................................................

 

- 279 - 

 

ناقدددل  صيلدددرصن ا  دددص ،ص  ي ددددصم  ردددصثصنالتدددرصناعلمددد ،ص  ادددص صنع  ردددصثصيلدددرصناعلصصددد صنع   ددددصهدددصص ددد  ص
ا نانثصن خد ن صاصالردلدصيلرص ل صنالتر،صنا عصو صا صنجصمعصثصوناعلصيد،صملقصوش  صناعلمصاصونعهلل  صونا

 ؛ا نصمل   ص خص

رددد لص .ج  ثصنأ و ددددصنع  ددد   صمددد صتق عددد صيمل دددصثصنالتدددرصونا  ددد   صناعددد ل يصيصنجزنئددد صونأ   صيلدددرص  ددد ناص
تعدددم  صوت ددد   صنأ و ددددصنجل ردددد،صتعدددل نصنأ ددد صلصنالونئ دددد،صت ددد   صمرددد خ  صثصنأي دددصمصو  ددد ناصنأحدددص ص
ادد لصناللصتددصثصوناعا ددصثصنا قل ل دددصندل ددد،ص  دد ناصنخ لددص نثصنع صاقدددصن    دددصالمل مددصثصناددشص عددلعهصصصدد لنلص

رددد صوت ددد   صتقل دددصثصنا عدددل ا صيلدددرص ددد نصنأ  دددصس،ص ع دددرصنإ ادددص صيلدددرصنالتدددرصونا  ددد   صناعددد ل يص دددلهصو
مددددداصصددددد لنلصنعخدددددرصنا ا دددددلصناددددد  ص رددددد ةم صيص ددددد نصن،دددددصل،ص  ص ص ددددد ص ملعدددددل صيصنجزنئددددد ،صا دددددرص ع دددددرص

Biopharmال  ددصةادن صةمددصصيصنأ   ،صت عدل صنا د فصثصناددشصتلادقصيلددرصنالتدرصونا  د   صا ددرصتع درص دد فدصص
 ا مدصة هص؛ص

مددد ص مدددصلصمل عصهدددصصيلدددرصنالتدددرصص1,5 ردددلدصص2011-2002نلصم   دددطص دددل  صخدددالصنااددد  صة اقدددهصصددد ل .  
ص5,1اددددددددصص2004ويص ددلدصص2,8ادددددصص2000ونا  دد    صويصنأ   صاددل ثصفةصش ددهص رددلدص  صنعل عددصثصيص ددلدص

،صا درصة اقدهصةفدرصناعصع دد صو  صفلهصصتع رص رلصصضع ادصمقص  دصالر صنإ اص ص2,46ادددددددصص2015ويص لدص
 دددلدصص%15,23صي ددد ص ددد فصثصصددد ل   دصمددد صا دددرصمل عدددصثصنأ و ددددصنع صددد شدصلل دددصصيلدددرصنالتدددرصونا  ددد   

 ؛2015 يص لد 18,40وص 2013 لدصص%21وص2001

ددصلصناعددلصيدصناعددد ل   دص .ه   ددلخاضصا دد نصفلددرصيصفدددنصمدد صنجزنئدد صونأ   صنا لددد صيلددرصادد نانثصن خددد ن صيص
 ونال  ت ل ا   صصمقص  دصاصا ل صناعصع صيل هص،

ردد صيددل صن خ لددص نثصناردد    دصنعلادد  صيصنجزنئدد ،صشهدد صتظددنصة لصمدد صنأ    صفمددصص ظددنصفا ددصصاع ددل  ص .و   غدد ص
يد صنعرد   صثصناعصع ددد صومداصة صناادصيل صيصنالتددرصناعد ل يصناعدصع صاددلص صتمعد  صنا د  صيلددرصةلمدصصومل قدددص

 طصومصلص ش  ق صصيم مصصتع رصم ص صص  ناصصا لا  صنخ لدص نه ،ص  صةلد ص   اعد  صة صت د  صفد ا صيصنا   صنأوص
 نعر قلنص   مدصت ش صيل صم صي نمنصنج مصال همص؛

ص2015-2000ل نصمر  قصتلصشرد دصناعدلصيدصناعد ل   دصوصدلصيدصنادلوناصيصنجزنئد صونأ   صخدالصنااد  صصبين .11
 مصص ل  

صيدصناعدددد ل   دصيصنجزنئدددد صم ص دددددصم ل  دددددصاصعقص  دددددصمدددداصناعددددلصيدصناعدددد ل   دصيصنأ   صمدددد صا ددددرصم لدددد صناعددددل .أ 
مردددص  هصصيصناق مددددصنعضدددصشدصناعدددلصي دصومرددد  قصتعدددل عهصصو عددد  صصدددص  نهصصضدددم ص مدددص صصدددص  نثصفدددنصالدددلص
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اددلو  صصت خدد صاعدددصةاددنصمدد صو مددص صناعددص  نثصناعدد ل   دصناعصع ددد صواصالرددلدصاعددلصيدصنأ و دددصيصنجزنئدد صشهدد ص
  مص صصص  نثصنأ و دصناعصع د؛

تع رصاعدصنا ن  نثصناع ل   دصيصنجزنئ صم ص مص صنا ن  نثصنجزنئ  دصوم ص مص صنا ن  نثصناعد ل   دصناعصع ددص .ب 
  د؛ةيلرصم صمة ل هصصيصنأ    صوف ا ص  صاعدصون  هصصم صنأ و دص رلدص  صنا ن  نثصنالونئ دصناعصع

 صتللم صفنصم صنجزنئد صونأ   صاعمدقصوا د نصفة دفصضدم صنارد  صنالوا ددصالمل مدصثصناعد ل   دصو صضدم ص .ج 
 نار  صنالوا دصاأ و د؛

ارد صم  دد صنع دز صنالرددل دصناظدص   ،صم لدد صنأ   صم دز ص رددل دصيصتعدل  صنعل مددصثصناعد ل   دصونأ و ددد صا لمددصص .  
 م ل صنجزنئ ص ق عدص رل دصش همص؛

ارددد صم  ددد صنا غلغدددنصنالردددا،صتع دددرصفدددنصمددد صنجزنئددد صونأ   صتدددصاع صنارددد  صنالوا ددددصالمل مدددصثصناعددد ل   دص .ه 
ل لن؛  واأ و دص

اردد صم  دد صناعددص  نثصناعددصش د،صتع ددرصنا مددص  ص نخددنصشدد  صنعل مددصثصناعدد ل   دصونأ و دددصفة ادددصيصنأ   صيص .و 
 ا صةلصصم ل  دصيصنجزنئ ؛

ل دددنصن  تلدددص صون سدددلن صاددد صتلصشرددد دصفدددنصمددد صناعدددلصيدصناعددد ل   دصوصدددلصيدصنأ و ددددصوم  ددد نثصنالتدددرصبرررين  .11
 مصص ل  ص2015-2006ونا     صيصنجزنئ صونأ   صخالصناا  ص

اصالردلدصع  دد نثصنالتدر،ص   مدددصغ ددصمصة ادص صتاعدد ل دصوم رلرددلدصاد لصنإ اددص صيلددرصنالتدرصونا  دد   صوامدد ص .أ 
ناق قصناعصملدص  نصنال ص صيصناق ص صناع ل يصوم   نثصةخ قصملص   ،صمصن ي مص صيلرصم  د نثصيصمددصتعدرص

رصثصنالترصناعلم ،ص  ادص صنع  ردصثصناقل  صيلرصن ا  ص ،ص  ي دصم  ي صوضع دصن ا  ص صيصناللل  ص   ص
 ؛يلرصنالتر،صنا عصو صا صنجصمعصثصوناعلصيد

ا لهصغصال دصنالمصذكصيل صو   صن تلص صذ ص  ادص اعصئ دصا صتلصشر دصفنصم صناعدلصي  صناعد ل   دصونالونئ ددص .ب 
 وا لفصم   نثصنالترصونا     صيصفنصم صنجزنئ صونأ   ؛

مددنصةخدد قصو لددفصيدد صردد دصناعددلصيدصناعدد ل   دصوصددلصيدصنأ و دددصادد صناللددل  ص  صي ن ذ ص   دداصنا اددصوثصيصتلصش .ج 
 نالترصونا     ؛

ل دلنصسد صناللدلن ص .   اصالرلدصال  فصثصنأ    دصمت  ثصي نمنصم ز صصا ل صتلدأص  د نت م دصنا   داصسد صن دص كصو
اظددددصمل مصهدددصصا ددد فصثصنأ لل ددددصوصناع ا ددددصونا   دددصثصنع تدددل صنأم    دددد؛صن ي مدددص صيلدددرصنا ددد نفدصمددداصن تل  ددداص

م يدددصثص ل دددل صمددد صنأصدددلص صناعا  دددد دددصلصنالقصادددصثصوتعدددل اص  صاصإضدددصشدص  ص و صنالواددددصاص  دد ةمص صيص
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 نالني صا   هصثصنا  فصثصندل  صو  ضم صفنصيصمنصم ص   صناع نمنصناعل لصم صماصت  صنالمصح؛

ناعدد ل   دصمدداصو دد  صيددل صمدد ص قددص صناضددعفصنع متدد   صادد لصضددعفصيصنجزنئدد صت نشددقصتددليصتلصشردد دصناعددلصيدص .ه 
مدداصفلهددصصتزنملددهصص،صنعمص  ددصثصنإ دد نت م دصونا ردد ر دصالمخددصا صندل دددصواعدد  صناعل ددلصمدد صيلصصدد صنددد طصندلدد 

 ؛اه  صيل صم صنا هل لنثصيمقهصم صام صناعع اصثصناشصت ن ههص

مددداصنا لمدددنصيص قدددص صناضدددعفصونا هل دددلنثصم عدددل  صناعلصصددد ص ص  ددد صيصنا ادددهصن صضددد صاللتدددرصونا  ددد   صة ص .و 
ددل نصال لصشردد دصةوصيلددرصنأاددنصادد فص دد صندددل صنعا ددصا صهددصصخصصدددصيصاددنصن تاددص صت لادددصت دد   صة و دددص  دد  ص
مد صة دنصص،دصااا  دص صناعد ل يغرصة دهصيلدرصنعدلقصنا   دن،ص ادلصمد صنا ل د فصنجدل صعلظ مددص دصمل ص ل ل 

ن دد م ن صضددعفصناقددل  صيلددرصن ا  ددص صيصناعددلصيدصناعدد ل   دصيصو  صصالعددلصيدصيصناللددل   ص نئمدددالددصاصتلصشردد دص
ص نا هل لصنأفرصالم  رصثصندل دصيصنعر قلنصنأ   صوال  دصةفرصيصنجزنئ ص   صة ص   ن

 : مقترحات البحثثاليا
ت مت  صا لص  ن  صنا ل  فصناردل  صونجدل صنعق اصثصيل صم ص  صئ ص   صتقلاصصيلرصض اصمصصتقل صم 

وادددد صة صنأ   ص لددددلوصة ص دددد فصتهصوا  م ددددهصاددددلص دددد يهصيصن دددد هلن صونأ    صص ال ددددص صنالتددددرصونا  دددد   صيصنجزنئدددد
دد   ص ردد لي صناعمددنصيلددرصتق   دده،ص  صة ددهصفمددصصيصنجزنئدد ص ص ددزنلصمردد ردد لص دد نصناللددصاصن ا  ددص صيم مددصصفعصمددنص ص ص

صل  اص   ل  
ف دنصمد صالدصاصصص ا عدص ل هدصصناعدلصيدصناعد ل   دصندل ددصوننا ي صال   دهصوامد صنع ص د صنادشص  د صة صخلقص .1

 صذادد ص دد  ص قدد  صاصاضدد و  ص  صناعمددنصيلددرصترددخرصنجهدد  صون   ددا صيصنإيددلن صاع ددلصناقددل  صيلددرصن ا  ددص 
 ؛   دصم  صملدصوم لنخلدصنج ن  نا  ص صيصناعلصيدصناع لنعلق،ص ر هل صالصاصملظ مدص

ددددص ثصنالتددددرصنع ائمددددصمدددداصنإم ص  ددددصثصن صا ددددصمصمدددداصنإم ص  ددددصثصنعرددد قلل د صا ددددرص  دددد صاصا ددددصص .2 ل دددلص
ن  دد م ن صيصتلا دد صنالتدد  صونا  دد   نثصنع علقدددصا عددل اثصنأ دد صلصنالونئ دددصونع صاقدددصن    ددد،صمصنا   دداصيص

صزصنا قظدددصناعد ل   دصاأ و دددصوال  دصئنصونا مه ددزنثصنا ل دددصاد فصشقددطصيلدرصمردد  قصنه جدصثصنعردد تلادصمدد ص جد
ل  صنالواد،صادنصفد ا صيلدرصمرد  قصنا د فصثص اردهص صاعدلصذاد ص د  صتدل ت صصن   قدصلصإجدصزصحد  صتلردم ص

دصنعرل ،صماصتزن دلصة  ددصنا اص ددصونا د صماصونااصن   قصلصنع ض صنع مهصس صن   ص صنأم نضصنعزملدصوز ص  ص   
صلصنعل مصثصنال  ا   دصنع ص د؛ صنا  م ل صنالل نصنعع ملصيلرصنأي صمصاصإضصشدص  صنالت  صيص
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ل ددددنصة ددددص صتلا دددد صا لددددفصم ددددص  اصنالتددددرصونا  دددد   صنعم لدددددصوفدددد نصمعددددص  صم  لهددددص صواصا ددددص ص  ن دددددصشدددد  ص .3
التدددرصونا  ددد   ،صونعاصضدددلدصاددد صا لدددفصة ددد صهصصمددد ص ددد نفدصةوصشددد و صمل فددددصن ددد ق صمصن ددد ةمص نثص وا ددددصيصن

 اصا صمنصال  فصثصنأ لل دصةوصمقصوادصم صنالصل صوذا صيصانصي نمنصنج مصنع  ش  ؛

 يدد ص م ص  ددصثصتلا دد صوم  ددنصنالتددرصونا  دد   صمدد صخددالصتل دد فصوتاع ددنصا لددفصم   ددصثصملظ مدددصن ا  ددص ص .4
   صثصناشصخلقهصال  صم ل  دصيلرصن ا  ص ص   مدصضدعفصمرد   صهص صو  د منصذاد صنأخ ق صو  ص ارهصصنع

ه زنهدددصصومرددد  قصصيلدددر  تقدددل صنا  ل ا   دددصثصنادددشصتل ددد فصم نفدددزصحدددرصم م دددز صذنثص  ي ددددصيصا ددددصمددد صا دددرص
عز ددزصوتص ي ددصاصنأوا  دددصاددلي نجصمعددصثصونأفص   ددصثصوناعددلصيدصوصصخلددقصوتعز ددزصوتاع ددنصنادد وناطصادد وصصتردد خلمهص

 خلقصوتاع نص و ص  جصثصم  ل دصم خععدصيصم  نصن ا  ص  وف نصصة ظمدصاق  صنعل  دصناا   د

ة ص صا ددرصنا ددلصناعصملدددصنع  لدددصونع خععدددصفددنصذادد ص للغدد صة ص  متدد  صادد لصن  دد اص  صمدد صنادد ش  صنالرددل دصي .5
ناعلع صنا ا لصناد  ص دل صتعدل اصص ع رصيلع ص"ملقصت ش صناعلمصاصونعهلل  "صةوصمصص ع  صا ةسصنعصلصنال   ص

يص د نصنإلددص ص صصم م دزنصالللدل  صيلددرصنعرد  قصناعددصع  صو د صيلعدد صة ص د صضدم صم  دد صمدلخاثصن ا  ددص  
صناعصمدنصنال دد  صشدددصن ا  دص ،صا مه دلصوتعز ددزص و اصاعمدنصةو صيلدرصت  دد أصوتلصد نصاقصادلصمد صتاع ددنص د  صنادد ش  ص

ها مل ل فمصصيلرصنصوال ته نااصينصيصناعلصيدصناع ل   دصا لم صنا  د   صونا دل   صص   ل صذا صخ  نثص 
ن صو  د نصخدص صيلدرصر صمر  قصنا عل  صونا  د   صيلدرصمرد  قصفدنصنألد صصنع  نصل صونع م ز  صي صل  ق

نجهدددد  صت ف ددددزصوصص صنع  نصددددلدصاصعخددددصا صناعدددد ل   دتددددلم صوت ة ددددفص و نثصنادددد اصصونا ددددل  وصصمردددد  قصنجصمعددددصث
صلصنا  صوناع لادصويل  صنأا دصاصونا  م دصاص نا    ل دصونا ل  ل دصيلرص فرصمصنععص  صنع خععدصنع م ز صيص
ل دلنصتعمد  صتعلد  صنالغددصنإجل ز ددصاصإضدصشدص  ص يد ص وغر صصم صناعل  صذنثصناعلد،صوتعلد  صنالغدصثصنأ لل ددصو

 صاعدددد لاديصنإيدددا صون تعددددصلصوفدددد نصت ل ا   دددصثصنا دددد صونناقدددل نثصيلددددرصن ددد خلن صنا  ل ا   ددددصثصن ل ةدددددص
ن  تقصاصال ي دص  ن  صنع ن  صنال   دص نخنصنا د فصثصناعد ل   دصناقدص   صيلدرصتامدرصنع ن د صوخلدقصاصإضصشدص  ص

صةشدد ن ص تددصا  صمدد صخددالصتلددأصادد  صناعمددنصنجمددصي صون تعددصلصوتقددل  صنا اددهصونجددزناصونا تا ددز صمددصص رددم صا شددا
صمر   صثص ضص  صوصاصا ص ص ضم صمر   صثصةيلرصم صة نئه  

 
 : آفاق البحثرابعا
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 صوادصالظ ص  صوناداصنالتدرصونا  د   صيصناعددلصيدصمق ادصث  دصئ ص د نصنالتدرصومدصصمصتقل دهصمدد صصاص  د لص ص  
نع ضدملدصع نضد اصحة ددصمرد قلل دصناع ل   دصنجزنئ  دصوف نصنعر ملنثصنالوا دصنع علقدصاه،ص   صنا نحصيل صمد صناعلدصو  ص

    صة صمةنصنم لن نصاللترصن ص  صو   

 -م لن  د  ن دص-صع اصثصتلا  صنالترصونا     صيصنا  فصثصناع ل   دصندل دصنجزنئ  دصوصل نص م ص  صثص .1

ددصلصنالتددرصونا  دد   ص .2   ن دددص-صناعدد ل يل ددنصي نمددنص دد مصوي نمددنصلدد  صن  دد ةمص نثصنأ لل دددصنعلص دد  صيص
 ؛-مقص  دصماصيل صم صنالولصنث    دصوناع ا د

صل نص و صنالوادصيصنا ل  فصاللترصونا     صناع ل يصيصنجزنئ   .3
صصص

    



 

 

 

 

 

 الماحق

 

 

 

 



 

 

 ......الماحق....................................................................................................................................................................................................................
 

- 285 - 
 

: أهم مؤشرات الميزة النسبية الظاهرة1ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RCAالميزة النسبية الظاهرة  المؤشر

 RXAأو 

مؤشر التغلغل النسبي للواردات/مؤشر 
 RMP التبعة النسبية للواردات

مؤشر الميزة التجارية النسبية 
RTA 

 الميزة النسبية الظاهرةمؤشر 

 الصيغة
 

 RCA= (Xij/XIL)/ (Xkj/XkL)   RMP=(Mij/MiL)/(Mkj/MkL) RTA= RCA-RMP RCA= [(Xij-Mij)/(Xij+Mij)] / [(Xkj-Mkj)/ (Xkj+Mkj)] 

من الصادرات العامية للمنتج  jتقيس حصة البلد  القراءة
i  .نسبة إ حصته من إما الصادرات العامية

فإن البلد لديه ميزة  1إذا كان امؤشر أكر من 
 .iنسبية ي تصدير امنتج 

من الواردات العامية  jتقيس حصة البلد 
نسبة إ حصته من إما  iللمنتج 

الواردات العامية. إذا كان امؤشر أكر من 
 نقيصة ، فهذا يدل على أن البلد لديه1

وأنه تابع لأسواق  iنسبية ي امنتج 
 الدولية.

 يقيس مو التجارة داخل الفرع.
فهذا  RTA <0إذا كان 
توجد ميزة نسبية ي يعي أنه 

 RTA نإذا كا . أماiامنتج 
 نسبية. قيصةتوجد ن  0<

ارة  iمن منتج  jيقيس النسبة بن نصيب صاي صادرات بلد  من إما 
ونصيب صاي صادرات هذا البلد من كل امنتجات من إما  iامنتج 

ارته ي كل امنتجات. وكلما كان امؤشر أكر عن الواحد فهذا دليل على 
 وجود ميزة.

ااقتصادي المؤسس 
 للمؤشر

   Béla ظهر أول مرة على يد ااقتصادي

Balassa  م تعديله من طرف  1965سنة
Vollarth  مؤشر اميزة ت اسم  1991سنة

 RXAالنسبية للصادرات 

 Scoftو Vollarthوضعه  1991سنة Vollarthوضعه 
 1992سنة 

 1977سنة  Riedelو Dongesاقرحه كل من 
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1ملحق للتابع  ...............

 مؤشر الصادرات الصافية Dunningالتنافسية الصافية لـــــــ مؤشر الميزة  Porterـــــــــ مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ل مؤشر الميزة النسبية الظاهرة المؤشر
 / RCA= (Tij/Yj)/ (Qij/YL) PRCA= [(Xij+IPOij)/(XiL+IPOiL)] الصيغة

[(Xkj+IPOkj)/(XkL+XkL)] 
DNCA= [(Xij+IPOij)-(Mij+IPIij)]/ 

(Xij+IPOij-IPIij) 
NET= (Xij-Mij)/(Xij+Mij) 

ي  iي التجارة من منتج صايقيس نصيب  القراءة
 i )الفرق بن اإنتاج اإما من  jبلد 

وااستهاك احلي( من إما الناتج 
نسبة إ نصيب إنتاج  Yjالوطي اإما

من إما الناتج الوطي  iمن امنتج  jالبلد 
امؤشر كان   إذاحيث  .YL العامياإما 

 فهناك ميزة. أكر من الصفر 

اأصلية للميزة النسبية الظاهرة الصيغة  Porter عدل
ققه امؤسسات ب إدماج قيمة اإنتاج الذي مكن أن 

 IPOij احلية باخارج

باإضافة إ الصادرات والواردات وإنتاج الشركات احلية 
فيتم إدراج إنتاج الشركات  jي بلد  iي اخارج من منتج 
ن . ينبغي أن يكو iمن امنتج  IPIاأجنبية بالداخل 

 امؤشر أكر من الواحد.

+ و 1( أو ) %-100و 1-يكون حصورا بن )
فهذا يدل  Net =10%إذا كان  (%+ 100

صصا تاما ي امنتج  وعلى  wعلى أن هناك 
أما إذا كان  % -100العكس إذا كان يساوي 

فهذا يدل على أن التجارة داخل  0مساويا ل 
 كبرةالفرع هي  

ااقتصادي 
المؤســـــــــس 

 للمؤشر

سنة  Bowenاقرحه ااقتصادي 
1983 

 1966سنة  Balassaوضعه  Dunningاقرحه ااقتصادي  1990سنة  Porterاقرحه 
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 1لملحقلتابع  ............... 

:   المصدر:   من إعداد الباحثة بااستناد إ

-Frohber Klauand and Hartmann Monika, Comparing measures of competitiveness, (Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Discussion paper  N°2 , Germany,1997 ), P.7-9, 
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/28566/1/241163463.pdf, (15/05/2014 – 13 :00) ; 
 
-Laure LATRUFFE, Compétitivité, Productivité et efficacité dans les secteurs agricole et agroalimentaire, (Editions OCDE, 2010), P.7-9,                                     
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5km91nj6929p.pdf?expires=1423773629&id=id&accname=guest&checksum=ED104270E574931AF3566E9A3D9EFB15, (15/05/2014 – 21:00) ; 
- M. HAMBALKOVÁ, The factors of competitiveness and the quantification of their impact on the export efficiency of grape and wine in the Slovak Republic, (2006), 
P.390,  http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58051.pdf, (16/05/2014 –14:00) ; 
-RCA indices, P.69-70,  http://www.fao.org/docrep/012/i1214e/i1214e06.pdf, (16/05/2014 –14:00) ; 
-Elsa Leromain, Gianluca Orefice, New Revealed Comparative Advantage Index: dataset and empirical distribution, (Centre d’études prospectives et d’informations internationales, Working paper N°2013- 20 June°), 
http://www.cepii.fr/pdf_pub/wp_nts/2013/wp2013-20.pdf, (16/05/2014 –14:00)  

 

معدل التغطية المقارن أو ما يسمى مؤشر  GUBEL –Lloyd  مؤشر  المؤشر
 المزايا المقارنة اإجمالي

 مؤشر الميزة النسبية الظاهرة الجديد Lafayمؤشر 

 GLij= 1- [ Xij-Mij  / (Xij+Mij)] TCC=RCA /RMP LAafay= 1000/PIB [ (Xij-Mij)- ((Xij+Mij) الصيغة
(Xij-Mij) / (Xij+Mij))] 

التقدير باستخدام طريقة حسابه تستند إ 
 ااقتصاد القياسي

هو مؤشر يقيس القدرة التصديرية الفعلية من  القراءة
مساويا للصفر فذلك  إذا كان . jي بلد  iمنتج 

هي  iكل امبادات امتعلقة بامنتج أن  يدل على 
 إذا كان . أما إما صادرات أو واردات فقط

 iن امبادات داخل فرع إنتاج مساويا للواحد فإ
 . بلغت أقصاهاتكون قد 

يكون امؤشر داا على وجود ميزة نسبية ي 
إذا كان أكر من  jبالنسبة للبلد  iامنتج 
وجود نقيصة على ي حن أنه يدل  .الواحد

 .1و 0نسبية إذا كان حصورا بن 

( أو  %-100و 1-يكون حصورا بن ) .iي امنتج  jإذا كان امؤشر أكر من الصفر يتخصص البلد 
 Netإذا كان  (%+ 100+ و 1)

صصا  10%= فهذا يدل على أن هناك 
وعلى العكس إذا كان  wتاما ي امنتج 

أما إذا كان مساويا ل  % -100يساوي 
فهذا يدل على أن التجارة داخل الفرع  0

 هي اميزة
ااقتصادي 

 المؤسس للمؤشر
 Peter Lloydوضعه ااقتصاديان 

لقياس  1971سنة  Grubel Herbو
 التجارة داخل الفرع

من أجل تصحيح احياز مؤشرات  Lafayوضعه ااقتصادي  /
 اميزة النسبية الظاهرة للمبادات الدولية فقط.

 م اقراحه من طرف
Costinot et al  2012سنة 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/28566/1/241163463.pdf
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5km91nj6929p.pdf?expires=1423773629&id=id&accname=guest&checksum=ED104270E574931AF3566E9A3D9EFB15
http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58051.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1214e/i1214e06.pdf
http://www.cepii.fr/pdf_pub/wp_nts/2013/wp2013-20.pdf
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 ما عدا النسب الوحدة: مليار دوار أمريكي                                                              2017، 2012، 2000، 1985، 1976 : تطور ترتيب عشرة أسواق صيدانية في العالم2ملحق 
1976 1985 2000 2012 2017 

حجم  البلد
 السوق

حجم  البلد النسبة
 السوق

حجم  البلد النسبة
 السوق

حجم  البلد النسبة
 السوق

 حجم السوق البلد النسبة

الوايات المتحدة 
 اأمريكية

الوايات المتحدة  18,3 7,9
 اأمريكية

26 ,54

1 
الوايات المتحدة  28,1

 اأمريكية
المتحدة الوايات  52,9 149,5

 اأمريكية
الوايات المتحدة  33,91 328,2

 اأمريكية
350 - 380 

 190 -160 الصين 11,50 3, 111 اليابان 18,2 51,5 اليابان 14,9 14,038 اليابان 9,3 4,02 اليابان

 120 -90 اليابان 8,44 81,7 الصين 5,9 16,7 فرنسا 6,4 5,995 ألمانيا الفيدرالية 7,9 3,41 ألمانيا الفيدرالية

 48 -38 البرازيل 4,35 42,1 ألمانيا  5,7 16,2 ألمانيا  5,00 4,7 الصين 6,3 2,7 فرنسا

 51 -41 ألمانيا  3,79 36,7 فرنسا 3,9 11,1 تحدةمالالمملكة  4,7 4,465 فرنسا 6,0 2,6 الصين

 40 - 30 فرنسا 2,94 28,5 البرازيل 3,9 9,09 ايطاليا 3,9 3,671 ايطاليا 4,4 1,9 ايطاليا

 33 - 23 ايطاليا 2,71 26,2 ايطاليا 2,5 7,01 اسبانيا 2,5 2,348 تحدةمالالمملكة  3,0 1,32 اسبانيا

 33 - 23 روسيا 2,47 23,9 تحدةمالالمملكة  2,2 6,2 كندا 1,9 1,775 الهند 2,8 1,21 البرازيل

 30 - 20 تحدةمالالمملكة  22,73 22 كندا 1,8 5,2 البرازيل 1,8 1,69 كندا 2,4 1,03 تحدةمالالمملكة 

 30 - 20 كندا 2,06 19,9 اسبانيا 1,7 4,9 المكسيك 1,5 1,408 البرازيل 1,8 0,774 المكسيك

 المصدر:

 ؛  ,http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6160e/s6160e.pdfP.34,  ,The world medicines situation 2004WHO ,  22/08/2014)– 19 (10: :2000 - 1976إحصائيات -
 :2012،2017 حصائياتإ-

Ims health institute, The global use of medicines: Outlook through 2017, (IMS health Institute for Healthcare Informatics, November 2013), P.33-34, 

http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Health%20Institute/Reports/Global_Use_of_Meds_Outlook_2017/IIHI_Global_Use_of_Meds_Report_2013.pdf, (16/10/2014 – 

13:50). 

 
 

http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6160e/s6160e.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Health%20Institute/Reports/Global_Use_of_Meds_Outlook_2017/IIHI_Global_Use_of_Meds_Report_2013.pdf
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 مليار دوار أمريكيالوحدة:                                                                             طبيافي سوق اأدوية الموصوفة  شركات صيدانية 10أكبر  ترتيبتطور  :3 ملحق

  المصدر: 
  :1988، 1974 إحصائيات-

-Arthur Daemmrich, Where is the pharmacy to the world? International regulatory variation and pharmaceutical industry location, Harvard business school, Working paper 09-118, 2009, P.4-5, 

www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-118.pdf, (06/12/2013- 10:30); 

 . 15/08/2016http://www.pharmexec.comompanies, May 2006, May 2011, June 2016, home, The world’s top 50 pharmaceutical cPharmaceutical executive) ,- (16:00 :2015-2005 إحصائيات-

1974 1988 1998 2005 2010 2015 
 المبيعات الشركة المبيعات  الشركة المبيعات الشركة المبيعات الشركة المبيعات الشركة المبيعات الشركة

Roche 1,386 Merck 4,984 Merck 15,3 Pfizer 44,280 Pfizer 58,5 Pfizer 43,112 

Merck 1,197 Glaxo 4,213 Aventis 13,7 GlaxoSmithKline 33,960 Novartis 42 Novartis 42,467 

Hoechst 1,174 Hoechst 3,868 Glaxowellcome 13,3 Sanofi-Aventis 32,340 Sanofi- Aventis 40,3 Roche 38,733 

Ciba-Geigy 1,063 Bayer 3,628 AstraZeneca 12,8 Novartis 24,960 Merck 39,8 Merck& Co 35,244 

Bayer 0,862 Ciba-Geigy 3,466 Pfizer 11,8 AstraZeneca 23,950 Roche 39,1 Sanofi 34,896 

Sandoz 0,847 American Home 

Products 
3,218 BMS 11,3 Johnson & 

Johnson 
22,320 GlaxoSmithKline 36,2 Gilead Sciences 32,151 

Eli Lilly 0,789 Sandoz 3,089 Novartis 10 Merck 22,010 AstraZeneca 33,3 Johnson& 

Johnson 
29,864 

American Home 

Products 
0,758 Takeda 3,076 Eli Lilly 8,6 Wyeth 15,320 Johnson& 

Johnson 
22,2 GlaxoSmithKline 27,051 

Pfizer 0,740 Eli Lilly 2,680 Johnson& 

Johnson 
8,6 Bristol-Myers 

Squibb 
15,250 Eli Lilly 21,1 AstraZeneca 23,264 

Upjohn 0,683 Abbott 2,599 Roche 8,1 Eli Lilly 14,650 Abbott 19,9 Abbvie 22,724 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-118.pdf
http://www.pharmexec.com/
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  2015-1988 أهم صفقات ااندماج وااكتساب في الصناعة الصيدانيةنماذج عن : 4 ملحق

 

 

 السنة
 

 01الشـــــــــــركـــــــة 
 

 02المستهدفة  الشـــــــــــركـــــــــــة 
 

 نوع الصفقة
 

 الجديدة إن وجدتالتسمية 
 حجم

 مليار دوار أمريكي الصفقة
1988 Smithkline Beckman Bio sciences labs اكتساب Smithkline Bio sciences labs / 

1988 Boehringer Ingelheim Bio Méga اكتساب Boehringer Ingelheim Canada 23,4 

1989 Novo Nordisk اندماج Novo-Nordisk / 

1989 Merrell Dow Marion اندماج Marion  Merrell Dow / 

1989 Beecham group smithkline beckman اندماج smithkline beecham 7,9 

1989 Bristol Myers Squibb اندماج Bristol Myers- Squibb / 

1989 Fujisawa Lyphomed اكتساب Fujisawa 0,765 

1989 Institut Mérieux Connaught اكتس Institut Mérieux / 
1990 Rhône -Poulenc Rorer اكتساب Rhône -Poulenc 3,3 

 قسم تصنيع أدوية السرطان لشركة  1992
Americain  cyanamid 

Immunex اندماج Immunex / 

1993 Merck Medco اكتساب Merck 6 

1994 Roche Syntex اكتساب Roche 5,3 

1994 American Home product American  cyanamid اكتساب AHP 10 

1994 Sanofi Sterling Winthrop اكتساب لأدوية اموصوفة طبيا Sanofi / 

1994 Smithkline Beecham لأدوية غر اموصوفة طبيا Sterling Winthrop  كتساب Smithkline Beecham / 



 

 

 الماحق..  .........................................................................................................................................................................................................................................

 

- 291 - 
 

 4............... تابع الملحق 

1994 Chiron Ciba Corning Diagnostics/ Biocine اكتساب Chiron Diagnostics Corporation  / 

1995 Glaxo Wellcome اندماج Glaxo Wellcome 14 

1995 Hoechst Marion Merrell dow اندماج Hoechst  Marion Roussel 7 

1995 Pharmacia Up John اندماج Up John Pharmacia 15 

1995 Rhône –Poulenc Rorer Fisons اكتساب Rhône –Poulenc Rorer / 

1996 Ciba - Geigy Sandoz اندماج Novartis 30,1 

1997 Roche Boehringer Mannheim اكتساب Roche 11 

1998 Astra Zeneca اندماج Astra Zeneca 37 

1998 Hoechst Marion Roussel Rhône –Poulenc  Rorer اندماج Aventis 21,5 

1998 Sanofi Synthelabo اندماج Sanofi-Synthelabo 11 

1999 Monsanto Up John Pharmacia اندماج Pharmacia Corp 26 

2000 Glaxo Wellcome Smithkline Beecham اندماج GlaxoSmithkline 75,961 

2000 Pfizer Warner-Lambert اكتساب Pfizer 89,168 

2001 Brisol-Myers-Squibb Dupont Pharmaceuticals اكتساب Brisol-Myers-Squibb 8 

2001 Johnson & Johnson Alza اكتساب Johnson & Johnson 11 

2001 Amgen Immunex اكتساب Amgen 16,9 

2003 Pfizer Pharmacia corportation اكتساب Pfizer 59,515 

2003 Novartis  فروعNovartis انفصال لصنع اأدوية الجنيسة Sandoz / 

2003 Biogen Idec pharmaceuticals اندماج Biogen - Idec pharmaceuticals 6,8 

2004 Sanofi-Synthelabo Aventis اندماج Sanofi-Aventis 

ويل ااسم إى  2011 ي سنة  Sanofiم 

60,243 
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 4............... تابع الملحق 

2004 Johnson & Johnson Gruidant اكتساب Johnson & Johnson 25,4 

2004 Boiron Dolisos اندماج Boiron / 

2004 Sandoz Sabex اكتساب Sandoz / 

2005 fujisawa yamanouchi اندماج Astellas Pharm / 

2005 Daiichi Sankyo اندماج Daichi - Sankyo  

2005 Sandoz Hexal اكتساب Sandoz 8,3 

2005 Teva Ivax اكتساب Teva 7,4 

2005 Novartis Chiron  كتسابا Novartis 5,1 

2006 Bayer Schering اكتساب Bayer Schering Pharma 20,565 

2006 Nycomed Altana pharma اكتساب Nycomed 4,5 

2006 UCB Pharma Schwarz اكتساب UCB Pharma 4,4 

2006 Merck KGaA Serono اكتساب Merck Serono / 

2006 Abbott Kos pharmaceuticals اكتساب Abbott 3,7 

2007 Astra Zeneca MedImmune اكتساب Astra Zeneca 14,55 

2007 Schering-Plough Organon اندماج Schering-Plough 14,4 

2007 Mylan Merck générique اكتساب Mylan 6,6 

2007 Celegene Pharmion اكتساب Celgene 2,9 

2008 Daiichi- Sankyo Ranbaxy اكتساب Daiichi- Sankyo 4,6 

2009 Pfizer Wyeth اكتساب Pfizer 68 

2009 Merck and co Schering plough ندماجا Merck and co 41 
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2009 Roche Genentech اكتساب Roche 46,8 

 4............... تابع الملحق 

2009 Novartis Ebewe pharma اكتساب Novartis 1,2 

2009 Abbott Solvay اكتساب Abbott 6,6 

2010 Teva Ratio Pharm اكتساب Teva 4,9 

2010 Pfizer King اكتساب Pfizer 3,6 

2010 Merck Millipore اكتساب Merck 7 

2010 Novartis Alcon اكتساب Novartis 39,3 

2011 Sanofi- Aventis Genzyme اكتساب Sanofi 20,1 

2011 

 

Abbott Abbvie انفصال Abbott  وAbbvie 2013ي  اانفصال  م تفعيل / 

2011 Teva Cephalon اكتساب Teva 6,8 

2012 Astra Zeneca Ardea Biosciences اكتساب Astra Zeneca 1,3 

2013 Astra Zeneca Amylin اكتساب Astra Zeneca 4,3 

2013 GlaxoSmithkline Human Genome Sciences اكتساب GlaxoSmithkline 3 

2014 Actavis Allergan ذت 2015 جويلية اكتساب  Allergan 70,5 سما Actavis ا

2014 Actavis Forest اكتساب Actavis 25 

2015 Teva  قسم تصنيع اأدوية اجنيسة لشركة Allergan اكتساب Teva 40,5 

2015 Pfizer Hospira اكتساب Pfizer 15,2 

2015 Pfizer Allergan اندماج Pfizer 160 

2015 Astra Zeneca ZS pharma اكتساب Astra Zeneca 2,7 

 



 

 

 الماحق..  .........................................................................................................................................................................................................................................

 

- 294 - 
 

 4............... تابع الملحق 

 المصدر:
-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique, P. 24, https://www.yumpu.com/fr/document/view/8784727/les-nouveaux-partenariats-de-lindustrie-pharmaceutique-eurasante/5, (23/11/2013 – 11 :40) ; 

-Philippe Abecassis et Nathalie Coutinet, Caractéristiques du marché des medicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques, (Centre d’analyse stratégique, Revue Horizons stratégiques Numéro 7 Janvier- Mars 

2008), P.14, www.snapo.org/files/marchmed.pdf, (01/11/2013 – 22 :01) ; 

-Larry Davidson and Gennadiy Greblov, The Pharmaceutical industry in the Global Economy, Kelley School of Business, Indiana University, 2005, P.14, https://kelley.iu.edu/.../pharmaceutical%20industryaug12.doc, 

(10/01/2014- 20:10); 

-Evaluate Pharma, World preview 2016, May 2010, P.24, http://download.bioon.com.cn/view/upload/201108/17173040_4488.pdf, (08/11/2013- 21:37); 

-Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, L’industrie pharmaceutique : Etat des lieux, enjeux et tendances lourdes….. dans le monde et en Algérie, Série 

Rapports sectoriels  N°=1 Janvier 2010, P.11-12, http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Rapport_sectoriel_-_Industrie_Pharmaceutique_-_PDF.pdf, (05/04/2013- 21 :07) ; 

-De l’industrie aux achats groupés, P.304, https://www.apesquebec.org/sites/default/files/lapes/histoire/histoire-de-la-pharmacie-hospitaliere-au-quebec/6446.pdf, (23/10/2014- 18 :29) ; 

-Ravi  Vij, Pharma Industry Merger And Acquisition Analysis 1995 To 2015,  http://revenuesandprofits.com/pharma-industry-merger-and-acquisition-analysis-1995-2015,   (18/08/2016- 20:00) 

   

 

 

https://www.yumpu.com/fr/document/view/8784727/les-nouveaux-partenariats-de-lindustrie-pharmaceutique-eurasante/5
http://www.snapo.org/files/marchmed.pdf
https://kelley.iu.edu/.../pharmaceutical%20industryaug12.doc
http://download.bioon.com.cn/view/upload/201108/17173040_4488.pdf
http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Rapport_sectoriel_-_Industrie_Pharmaceutique_-_PDF.pdf
https://www.apesquebec.org/sites/default/files/lapes/histoire/histoire-de-la-pharmacie-hospitaliere-au-quebec/6446.pdf
http://revenuesandprofits.com/pharma-industry-merger-and-acquisition-analysis-1995-2015
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      .2014-1975 فئات عاجية من حيث المبيعات 10: تطور ترتيب أكبر  5ملحق

 المصدر: 
 : 1985، 1975إحصائيات -
 , Genève, La Suisse, 1990, P.17La situation pharmaceutique dans le mondeOMS, :نقا عن ، .SCRIP yearbook, 1987Caplin, D and Gamba, J, Pharmaceutical strategy paper, Washington, DC, World bank 1985,  

 :1998إحصائيات -

-Les nouveaux partenariats de l’industrie pharmaceutique, P. 20, https://www.yumpu.com/fr/document/view/8784727/les-nouveaux-partenariats-de-lindustrie-pharmaceutique-eurasante/5, (23/11/2013 – 11 :40) ; 

 :2008 إحصائيات-

 Ims Health, Top 20 global therapeutic classes, 2011, The audited markets, https://www.imshealth.com/files/web/Corporate/News/Top-Line%20Market%20Data/Top_20_Global_Therapeutic_Classes.pdf, (15/08/2016- 

15:17);  

 sales-pharmaceutical-global-by-classes-therapeutic-10-http://www.statista.com/statistics/279916/top/( ،15/08/2016- 15:17.) م حساها بااستناد إى البيانات اموجودة على:  :2014إحصائيات -

1975 1985 1998 2008 2014 

نسبة  الفئة العاجية
 المبيعات

نسبة  الفئة العاجية
 المبيعات

نسبة  الفئة العاجية
 المبيعات

نسبة  الفئة العاجية نسبة المبيعات الفئة العاجية
 المبيعات

 7,47 أمراض السرطان 6,75 أمراض السرطان 19,90 أمراض القلب 18,10 أمراض القلب 17,60 المعديةاأمراض 

 6,76 داء السكري 4,74 اأدوية المنظمة للدهون 15,80 أمراض الجهاز الهضمي واأيض 17,10 اأمراض المعدية 15,90 أمراض باطنية

 5,31 مسكنات األم 4,29 مراض الننفسيةاأ 15 العصبي المركزيأمراض الجهاز  14,60 أمراض باطنية 15 مسكنات األم

 3,97 أمراض المناعة الذاتية 4,14 مضادات النقرحات 10,60 اأمراض المعدية 12,90 مسكنات األم 14 أمراض القلب

 3,91 ارتفاع ضغط الدم 3,81 داء السكري 9,40 أمراض تنفسية 7,60 أمراض النغذية 8,50 أمراض تنفسية

 3,79 اأمراض الننفسية 3,16 ضغط الدمارتفاع   5,30 نناسليال -الجهاز البولي أمراض 7,10 أمراض تنفسية 8,3 الصحة النفسية

 3,63 مضادات الجراثيم 3,14 مضادات الذهان 5 أمراض الجهاز العظمي العضلي 6,90 الصحة النفسية 6,70 أمراض النغذية

 3,30 الصحة النفسية 2,78 مضادات ااكنئاب 4 اأمراض الجلدية 15,70 أمراض أخرى 14 أمراض أخرى

 3,03 النهاب الكبد الفيروسي 2,31 مضادات الصرع 3,60 أمراض السرطان / / / /

 2,79 اأمراض الجلدية 2,16 أمراض المناعة الذاتية 3,30 أمراض أخرى / / / /

https://www.yumpu.com/fr/document/view/8784727/les-nouveaux-partenariats-de-lindustrie-pharmaceutique-eurasante/5
https://www.imshealth.com/files/web/Corporate/News/Top-Line%20Market%20Data/Top_20_Global_Therapeutic_Classes.pdf
http://www.statista.com/statistics/279916/top-10-therapeutic-classes-by-global-pharmaceutical-sales/
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    الوحدة: مليار دوار أمريكي ماعدا المؤشرات        2014 -2000 الصيدانية شركة صيدانية عالمية من حيث المبيعات 16: تطور مؤشرات ربحية أكبر 06ملحق

                                               2014سنة  

 2013سنة 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,081986171 0,14510756 0,177253604 125 387 70 844 9 572 10 280 57 996 Novartis 

0,124489967 0,234014795 0,219598821 131,119 69,752 8,494 16,323 74,331 Johnson & Johnson 

0,123372874 0,432883073 0,196621673 83,122 23,69 10,874 10,255 52,156 Roche 

0,05396576 0,127544609 0,184154823 169,274 71,622 8,393 9,135 49,605 Pfizer 

0,045075685 0,078019903 0,129997039 129,235 74,665 6,401 5,8 44,8 Sanofi 

0,121218284 0,244307352 0,282217014 98,335 48,791 7,18 11,92 42,237 Merck 

0,069641812 0,573529412 0,12305529 66,641 8,092 5,656 4,6 37,7 GlaxoSmithKline 

0,021076884 0,062862669 0,047327074 58,595 19,646 5,579 1,235 26,095 AstraZeneca 

0,349094161 0,76496618 0,486179188 34,664 15,819 2,854 12,101 24,89 Gilead Sciences 

0,06581215 0,130807108 0,150700474 46,42 23,355 1,488 3,055 20,272 

Teva 

Pharmaceutical 

0,05533616 0,105550164 0,112806836 41,275 21,639 1,345 2,284 20,247 Abbott Laboratories 

0,074743874 0,200093103 0,257090166 69,009 25,778 4,297 5,158 20,063 Amgen 

0,064399027 1,01836969 0,088877756 27,547 1,742 3,297 1,774 19,96 Abbvie 

0,06428533 0,155315831 0,121839315 37,178 15,388 4,734 2,39 19,616 Eli Lilly 

-0,033929627 -0,066071686 -0,081993569 40,584 20,841 3,609 -1,377 16,794 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,059379537 0,133751585 0,126204421 33,749 14,983 4,534 2,004 15,879 

Bristol Myers 

Squibb 

0,343636099 0,657186672 0,298203441 13,718 7,173 2,45 4,714 15,808 Novo Nordisk 

 وسيط 0,150700474 0,155315831 0,06581215

     
 متوسط 0,171772551 0,294014001 0,099034362

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,104240935 0,186771637 0,193950527 132,683 74,053 8,183 13,831 71,312 Johnson & Johnson 

0,073597668 0,124771726 0,160428177 126,254 74,472 9,642 9,292 57,92 Novartis 

0,127849344 0,288348382 0,426546991 172,101 76,307 6,678 22,003 51,584 Pfizer 

0,179581442 0,525582359 0,238648995 66,846 22,84 9,968 12,0 50,3 Roche 

0,041686781 0,08416466 0,100015897 105,645 52,326 7,503 4,404 44,033 Merck 

0,038689193 0,065160128 0,112781921 127,555 75,7365 6,334 4,935 43,8 Sanofi 

0,133730744 0,720465345 0,212343652 65,759 12,206 6,13 8,794 41,414 GlaxoSmithKline 

0,045993667 0,110566379 0,099996111 55,899 23,253 4,821 2,571 25,711 AstraZeneca 

0,132911572 0,265574514 0,202699779 35,249 17,641 5,531 4,685 23,113 Eli Lilly 

0,026711291 0,056061142 0,062469233 47,508 22,636 1,427 1,269 20,314 Teva Pharmaceutical 

0,059972528 0,101951162 0,131047464 42,953 25,267 1,371 2,576 19,657 Abbott Laboratories 

0,141379547 0,918967053 0,219691325 29,198 4,492 2,855 4,128 18,79 Abbvie 

0,076839319 0,229951122 0,272060398 66,125 22,096 4,083 5,081 18,676 Amgen 

0,023344724 0,04198356 0,06305163 46,82 26,034 3,5 1,093 17,335 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,066412728 0,168220005 0,156423558 38,592 15,236 3,731 2,563 16,385 Bristol Myers Squibb 

0,358038495 0,591580892 0,301337635 12,521 7,578 2,089 4,483 14,877 Novo Nordisk 

 وسيط 0,177189352 0,177495821 0,075218494

     

0,10193624 
0,280007504 

 0,184593331 

 المتوسط
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 2012سنة       06ملحق تابع  ...............

 2011سنة 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,089437728 0,167417394 0,161445317 121,347 64,826 7,665 10,853 67,224 Johnson & Johnson 

0,075552979 0,135469154 0,165563849 124,191 69,263 9,116 9,383 56,673 Novartis 

0,078418498 0,179301009 0,266571528 185,798 81,26 7,482 14,57 54,657 Pfizer 

0,147198329 0,570240503 0,209656426 68,941 17,796 10,162 10,148 48,403 Roche 

0,058116308 0,111209275 0,130492733 106,132 55,463 8,168 6,168 47,267 Merck 

0,048682925 0,085024573 0,13986014 128,998 73,861 6,302 6,28 44,902 Sanofi 

0,114362954 0,704133159 0,17948229 65,843 10,694 6,298 7,53 41,954 GlaxoSmithKline 

0,088688927 0,222392123 0,14954607 67,235 26,813 4,322 5,963 39,874 Abbott Laboratories 

0,117121829 0,261839138 0,224144711 53,534 23,946 5,243 6,27 27,973 AstraZeneca 

0,118869735 0,276770001 0,18090519 34,399 14,774 5,278 4,089 22,603 Eli Lilly 

0,038787567 0,08584423 0,096618595 50,609 22,867 1,356 1,963 20,317 Teva Laboratories 

0,036665616 0,063545722 0,095431004 50,756 29,286 4,024 1,861 19,501 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,054600663 0,143716087 0,111230918 35,897 13,638 3,904 1,96 17,621 

Bristol Myers 

Squibb 

0,080021364 0,227964323 0,251665219 54,298 19,06 3,38 4,345 17,265 Amgen 

0,326363155 0,527449023 0,274671419 11,334 7,013 1,881 3,699 13,467 Novo Nordisk 

0,122033898 0,271584241 0,26716141 21,24 9,544 1,76 2,592 9,702 Gilead Sciences 

 وسيط 0,172523069 0,200846566 0,084355145

     

 متوسط 0,181527926 0,252118747 0,099682655

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,053238795 0,121143535 0,148446422 188,002 82,621 8,681 10,009 67,425 Pfizer 

0,085107881 0,169446391 0,148731355 113,644 57,08 7,548 9,672 65,03 Johnson & Johnson 

0,077229543 0,137477458 0,154902162 117,468 65,989 9,239 9,072 58,566 Novartis 

0,059660604 0,110145233 0,130538847 105,128 56,943 8,467 6,272 48,047 Merck 

0,1517359 0,645157325 0,21967858 69,186 16,272 9,355 10,498 47,788 Roche 

0,056554058 0,100990781 0,170509591 140,043 78,423 6,693 7,92 46,449 Sanofi 

0,132833366 0,619231851 0,199284631 66,271 14,216 6,466 8,803 44,173 GlaxoSmithKline 

0,078437878 0,192775014 0,121695709 60,277 24,526 4,129 4,728 38,851 Abbott Laboratories 

0,189589249 0,4267212 0,298175106 52,83 23,472 5,523 10,016 33,591 AstraZeneca 

0,129174094 0,321217494 0,179033188 33,66 13,536 5,021 4,348 24,286 Eli Lilly 

0,112496209 0,233755593 0,174590473 32,97 15,867 3,839 3,709 21,244 Bristol Myers Squibb 

0,034703624 0,059913693 0,082266427 44,808 25,954 3,531 1,555 18,902 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,055023733 0,123483865 0,15066623 50,142 22,343 1,095 2,759 18,312 Teva Laboratories 

0,075361666 0,193546692 0,23636247 48,871 19,029 3,167 3,683 15,582 Amgen 

0,264260286 0,456521739 0,257689513 12,079 6,992 1,798 3,192 12,387 Novo Nordisk 

0,162052823 0,408329693 0,334406679 17,303 6,867 1,229 2,804 8,385 Gilead Sciences 

 وسيط 0,172550032 0,193160853 0,08177288

     

 متوسط 0,187936086 0,269991097 0,107341232
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  06 ملحقتابع  ...............
 2010سنة 

 2009سنة 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,04234055 0,093547839 0,12313405 195,014 88,265 9,392 8,257 67,057 Pfizer 

0,129572045 0,235670478 0,21650673 102,908 56,579 6,844 13,334 61,587 Johnson & Johnson 

0,08083978 0,142885809 0,196922408 123,318 69,769 8,08 9,969 50,624 Novartis 

0,008139458 0,015157116 0,018722682 105,781 56,805 11,111 0,861 45,987 Merck 

0,142024441 0,743155266 0,18255307 58,673 11,213 9,64 8,333 45,647 Roche 

0,043868962 0,190562128 0,065270147 64,989 14,961 6,857 2,851 43,68 GlaxoSmithKline 

0,064119137 0,102593889 0,168909621 112,946 70,589 6,023 7,242 42,875 Sanofi-Aventis 

0,077797585 0,205819541 0,131543777 59,462 22,476 3,724 4,626 35,167 Abbott Laboratories 

0,143977052 0,345194361 0,242898795 56,127 23,41 5,318 8,081 33,269 AstraZeneca 

0,163510854 0,408362201 0,219665453 31,001 12,413 4,884 5,069 23,076 Eli Lilly 

0,099819797 0,198362962 0,159207555 31,076 15,638 3,566 3,102 19,484 Bristol Myers Squibb 

0,088961018 0,116015288 0,17463656 31,733 24,333 3,29 2,823 16,165 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,08730866 0,151395328 0,206624899 38,152 22,002 0,951 3,331 16,121 Teva Pharmaceutical 

0,10640206 0,193242566 0,307380589 43,486 23,944 2,894 4,627 15,053 Amgen 

0,234572423 0,389657795 0,236980853 10,922 6,575 1,708 2,562 10,811 Novo Nordisk 

0,250237212 0,47386475 0,364951566 11,593 6,122 1,073 2,901 7,949 Gilead Sciences 

 وسيط 0,189737739 0,195802764 0,094390408

     

 متوسط 0,188494297 0,250342957 0,11021819

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,129549439 0,24246857 0,198167924 94,682 50,588 6,986 12,266 61,897 Johnson & Johnson 

0,040549615 0,095471331 0,175262335 212,949 90,446 7,824 8,635 49,269 Pfizer 

0,104388376 0,82679171 0,158685363 68,408 8,637 9,059 7,141 45,001 Roche 

0,13226423 0,527764538 0,199842076 66,972 16,784 6,416 8,858 44,325 GlaxoSmithKline 

0,088518926 0,147123316 0,190977478 95,505 57,462 7,469 8,454 44,267 Novartis 

0,065604028 0,10837453 0,179650121 111,609 67,562 6,374 7,322 40,757 Sanofi-Aventis 

0,137363438 0,362326497 0,229971955 54,92 20,821 4,409 7,544 32,804 AstraZeneca 

0,109620925 0,250927988 0,186770681 52,417 22,899 2,744 5,746 30,765 Abbott Laboratories 

0,115095013 0,209796237 0,470358757 112,09 61,493 5,845 12,901 27,428 Merck 

0,157641746 0,454488189 0,198250595 27,461 9,525 4,326 4,329 21,836 Eli Lilly 

0,104456914 0,219073385 0,172213952 31,008 14,785 3,647 3,239 18,808 Bristol Myers Squibb 

0,105446349 0,137527021 0,20307712 30,167 23,13 3,167 3,181 15,664 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,116202781 0,203158777 0,314506215 39,629 22,667 2,864 4,605 14,642 Amgen 

0,059272405 0,104055247 0,144183035 33,81 19,259 0,802 2,004 13,899 Teva Pharmaceutical 

0,196674817 0,301273408 0,210774552 10,225 6,675 1,469 2,011 9,541 Novo Nordisk 

0,271780596 0,405226749 0,375980602 9,699 6,505 0,94 2,636 7,011 Gilead Sciences 

 وسيط 0,19820926 0,230770977 0,112357969

     

 متوسط 0,225542047 0,287240468 0,12090185
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  06 ملحقتابع  ...............
 2008سنة 

 2007سنة 

 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,152499058 0,304603514 0,203131128 84,912 42,511 7,577 12,949 63,747 Johnson & Johnson 

0,072911793 0,140802002 0,167798575 111,148 57,556 7,945 8,104 48,296 Pfizer 

0,119616175 0,56647624 0,193498315 72,95 15,404 6,817 8,726 45,096 GlaxoSmithKline 

0,117880005 0,166649945 0,196623893 70,453 49,835 8,19 8,305 42,238 Roche 

0,105148214 0,163233341 0,198581731 78,299 50,437 7,217 8,233 41,459 Novartis 

0,05349806 0,085447546 0,139696226 105,387 65,982 6,698 5,638 40,359 Sanofi-Aventis 

0,13056443 0,262605492 0,193981203 46,95 23,343 5,179 6,13 31,601 AstraZeneca 

0,111600934 0,270220903 0,160327836 42,419 17,519 2,688 4,734 29,527 Abbott Laboratories 

0,165437749 0,368876081 0,327379455 47,196 21,167 4,805 7,808 23,85 Merck 

0,100336119 0,230416189 0,193483402 44,032 19,174 3,373 4,418 22,834 Wyeth 

-0,070927327 -0,307509647 -0,101708227 29,213 6,738 3,841 -2,072 20,372 Eli Lilly 

0,062346623 0,166492544 0,094746514 28,117 10,529 3,529 1,753 18,502 Shering plough 

0,091467137 0,220920708 0,152243861 29,486 12,208 3,512 2,697 17,715 Bristol Myers Squibb 

0,111236171 0,194014843 0,270079317 36,427 20,885 3,03 4,052 15,003 Amgen 

0,084926884 0,114134543 0,152381593 26,67 19,845 4,377 2,265 14,864 Takeda Pharmaceutical 

0,157295635 0,218684194 0,25540319 21,787 15,671 2,8 3,427 13,418 Genentech 

 وسيط 0,193490858 0,206349518 0,108192192

     

 متوسط 0,174853001 0,197879277 0,097864854

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,130642093 0,244142293 0,17310746 80,954 43,319 7,68 10,576 61,095 Johnson & Johnson 

0,07065274 0,125273035 0,16820191 115,268 65,01 8,089 8,144 48,418 Pfizer 

0,171273748 0,535822402 0,23375594 62,006 19,82 6,654 10,62 45,432 GlaxoSmithKline 

0,124846513 0,182638764 0,21158048 65,152 44,536 6,987 8,134 38,444 Roche 

0,073186594 0,1176932 0,18762049 98,406 61,193 6,208 7,202 38,386 Sanofi-Aventis 

0,158617399 0,242286825 0,31435175 75,452 49,396 6,43 11,968 38,072 Novartis 

0,117334279 0,245227926 0,19036503 47,957 22,946 5,162 5,627 29,559 AstraZeneca 

0,090799214 0,20231149 0,13915258 39,714 17,824 2,506 3,606 25,914 Abbott Laboratories 

0,067733863 0,15905007 0,13534176 48,351 20,591 4,883 3,275 24,198 Merck 

0,108060023 0,253487095 0,20607143 42,717 18,21 3,257 4,616 22,4 Wyeth 

0,082721993 0,204980117 0,11189787 26,172 10,562 3,16 2,165 19,348 Bristol Myers Squibb 

0,10987907 0,21857883 0,15848226 26,875 13,51 3,487 2,953 18,633 Eli Lilly 

0,088913282 0,166270527 0,20838129 34,618 18,512 3,266 3,078 14,771 Amgen 

-0,054568528 -0,153201733 -0,12537431 29,156 10,385 2,926 -1,591 12,69 Shering plough 

0,146198522 0,232591348 0,23618219 18,94 11,905 2,446 2,769 11,724 Genentech 

0,124762298 0,153058119 0,25856751 24,19 19,718 2,341 3,018 11,672 Takeda Pharmaceutical 

 وسيط 0,18899276 0,203645804 0,108969546

     

 متوسط 0,17548035 0,195638144 0,100690819
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  06ملحق تابع  ...............
 2006سنة 

 2005سنة 

 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,156655706 0,281118063 0,207280024 70,556 39,318 7,125 11,053 53,324 Johnson & Johnson 

0,167353262 0,270985734 0,399764322 115,546 71,358 7,599 19,337 48,371 Pfizer 

0,215152156 0,569821459 0,236717896 47,32 17,867 6,402 10,181 43,009 GlaxoSmithKline 

0,05151481 0,087428273 0,141188363 97,603 57,51 5,56 5,028 35,612 Sanofi-Aventis 

0,105899306 0,174407904 0,209403076 68,008 41,294 5,321 7,202 34,393 Novartis 

0,105894408 0,168326613 0,18743496 59,531 37,451 5,271 6,304 33,633 Roche 

0,202559134 0,393292683 0,229008499 29,932 15,416 3,902 6,063 26,475 AstraZeneca 

0,099483958 0,222077532 0,195882665 44,57 19,966 4,783 4,434 22,636 Merck 

0,047459782 0,122171624 0,076392597 36,178 14,054 2,255 1,717 22,476 Abbott Laboratories 

0,115052496 0,286425988 0,206230652 36,479 14,653 3,109 4,197 20,351 Wyeth 

0,061974585 0,158642779 0,091852109 25,575 9,991 2,991 1,585 17,256 Bristol-Myers-Squibb 

0,120814808 0,246118299 0,169715123 22,042 10,82 3,129 2,663 15,691 Eli Lilly 

0,087309104 0,155557899 0,206756378 33,788 18,964 3,366 2,95 14,268 Amgen 

0,109298099 0,13644957 0,257308378 26,414 21,158 1,662 2,887 11,22 Takeda Pharmaceutical 

0,065770643 0,133662114 0,099773457 16,071 7,908 2,188 1,057 10,594 Schering Plough 

0,142366258 0,222937329 0,227595864 14,842 9,478 1,773 2,113 9,284 Genentech 

 وسيط 0,227595864 0,198242718 0,107598703

     

 متوسط 0,196394023 0,226838991 0,115909907

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,170902419 0,259881168 0,19915271 58,864 38,71 6,462 10,06 50,514 Johnson & Johnson 

0,068770467 0,123196245 0,17055163 117,565 65,627 7,256 8,085 47,405 Pfizer 

0,177084387 0,636224935 0,222360469 49,451 13,764 5,702 8,757 39,382 GlaxoSmithKline 

0,073105572 0,135291492 0,23196468 107,803 58,252 5,031 7,881 33,975 Sanofi-Aventis 

0,106370817 0,185170667 0,208551246 57,732 33,164 4,846 6,141 29,446 Novartis 

0,083428242 0,144105782 0,162962441 55,492 32,1264 4,564 4,6296 28,409 Roche 

0,190177134 0,34504419 0,197244259 24,84 13,691 3,379 4,724 23,95 AstraZeneca 

0,115713256 0,233922997 0,150953532 29,141 14,415 1,821 3,372 22,338 Abbott Laboratories 

0,103264505 0,227176846 0,210385244 44,846 20,385 3,848 4,631 22,012 Merck 

0,102006082 0,304819076 0,194924291 35,841 11,994 2,749 3,656 18,756 Wyeth 

0,106617386 0,267665953 0,161246977 28,138 11,208 2,678 3 18,605 Bristol-Myers-Squibb 

0,080265932 0,186247766 0,135199727 24,668 10,631 3,025 1,98 14,645 Eli Lilly 

0,125405332 0,179648917 0,295575221 29,297 20,451 2,314 3,674 12,43 Amgen 

0,102958195 0,130746269 0,258371903 27,652 21,775 1,542 2,847 11,019 Takeda Pharmaceutical 

0,011830112 0,02477325 0,01924695 15,469 7,387 1,865 0,183 9,508 Schering Plough 

0,105293488 0,171218206 0,19282376 12,147 7,47 1,262 1,279 6,633 Genentech 

 وسيط 0,196084275 0,185709216 0,104278997

     

 متوسط 0,18821969 0,22219586 0,107699583
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  06ملحق تابع  ...............
 2004سنة 

 2003سنة 

 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,09185505 0,166393275 0,21633407 123,684 68,278 7,684 11,361 52,516 Pfizer 

0,151372157 0,257127589 0,172763369 54,039 31,813 5,344 8,18 47,348 Johnson & Johnson 

0,19054347 0,726074445 0,211314026 41,051 10,773 5,162 7,822 37,016 GlaxoSmithKline 

0,105876737 0,17070716 0,204163274 54,469 33,783 3,48 5,767 28,247 Novartis 

0,11435892 0,235317894 0,212371134 46,835 22,7607 4,107 5,356 25,22 Roche 

0,13654194 0,336244794 0,253411221 42,573 17,288 4,01 5,813 22,939 Merck 

0,14885228 0,262621393 0,177961355 25,616 14,519 3,467 3,813 21,426 AstraZeneca 

0,110404283 0,221694821 0,161382114 28,767 14,326 1,697 3,176 19,68 Abbott Laboratories 

0,078462297 0,234071751 0,123219814 30,435 10,202 2,5 2,388 19,38 Bristol-Myers-Squibb 

0,041296851 0,08494186 0,237175325 106,134 51,6 2,969 4,383 18,48 Sanofi-Aventis 

0,036693428 0,12530463 0,07109114 33,63 9,848 2,461 1,234 17,358 Wyeth 

0,072533462 0,168231248 0,130610478 24,954 10,759 2,691 1,81 13,858 Eli Lilly 

0,0808665 0,119918802 0,223981043 29,221 19,705 2,028 2,363 10,55 Amgen 

0,108982799 0,135573519 0,247039569 23,545 18,927 1,308 2,566 10,387 Takeda Pharmaceutical 

-0,061655458 -0,129830598 -0,118592843 15,911 7,556 1,607 -0,981 8,272 Schering Plough 

0,166166166 0,061606977 0,069181079 1,998 5,389 0,338 0,332 4,799 Teva Pharmaceuticals 

 وسيط 0,191062315 0,169469204 0,166166166

     

 متوسط 0,162087885 0,198499973 0,09832193

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث المساهمينإجمالي حقو  مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,033483194 0,059806966 0,08740165 116,775 65,377 7,487 3,91 44,736 Pfizer 

0,149120444 0,267855149 0,17192203 48,263 26,869 4,684 7,197 41,862 Johnson & Johnson 

0,211227485 0,885204389 0,20885374 34,754 8,293 4,575 7,341 35,149 GlaxoSmithKline 

0,10170935 0,164842749 0,20173745 49,317 30,429 3,079 5,016 24,864 Novartis 

0,05158406 0,130190733 0,09828764 44,064 17,459 3,53 2,273 23,126 Roche 

0,168305122 0,438559322 0,30378902 40,587 15,576 3,28 6,831 22,486 Merck 

0,113159429 0,317392193 0,14865512 27,448 9,786 2,279 3,106 20,894 Bristol-Myers-Squibb 

0,067247899 0,182203031 0,10670898 32,001 11,811 3,31 2,152 20,167 Aventis 

0,128791414 0,229011088 0,16106955 23,573 13,257 3,451 3,036 18,849 AstraZeneca 

0,096201851 0,191630967 0,14496528 26,039 13,072 1,624 2,505 17,28 Abbott Laboratories 

0,066093065 0,208265638 0,12939247 31,032 9,848 2,093 2,051 15,851 Wyeth 

0,118138205 0,262263185 0,20354475 21,678 9,765 2,35 2,561 12,582 Eli Lilly 

0,122130213 0,16016387 0,26255197 20,167 15,378 1,119 2,463 9,381 Takeda Pharmaceutical 

0,086508636 0,116509361 0,27034466 26,113 19,389 1,655 2,259 8,356 Amgen 

-0,006091908 -0,012539185 -0,01103912 15,102 7,337 1,469 -0,092 8,334 Schering Plough 

0,139791073 0,195018548 0,1846926 5,265 3,774 0,618 0,736 3,985 Novo Nordisk 

 وسيط 0,16649579 0,193324757 0,107434389

     

 متوسط 0,16705486 0,237273625 0,102962471
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  06 ملحقتابع  ...............
 2002سنة  

 2001سنة 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,162663971 0,290655153 0,181745551 40,556 22,697 3,957 6,597 36,298 Johnson & Johnson 

0,196867719 0,457443609 0,282591193 46,356 19,95 5,208 9,126 32,294 Pfizer 

0,175339095 0,594889025 0,184554643 33,324 9,822 4,078 5,843 31,66 GlaxoSmithKline 

0,150312231 0,392802198 0,333348876 47,561 18,2 2,677 7,149 21,446 Merck 

0,104941699 0,167144222 0,226325621 45,025 28,269 2,355 4,725 20,877 Novartis 

0,067276402 0,184430463 0,101367742 29,193 10,649 3,213 1,964 19,375 Aventis 

-0,062917459 -0,193478261 -0,136705508 41,022 13,34 2,729 -2,581 18,88 Roche 

0,085404844 0,244061215 0,118027173 25,022 8,756 2,206 2,137 18,106 Bristol-Myers-Squibb 

0,233877618 0,252627828 0,1589597 12,126 11,226 3,069 2,836 17,841 AstraZeneca 

0,10795575 0,238818565 0,1440285 23,593 10,665 1,474 2,547 17,684 Abbott Laboratories 

0,170756057 0,47848074 0,304923204 26,043 9,294 2,08 4,447 14,584 Wyeth 

0,032240644 0,074783916 0,042664189 18,517 7,983 2,359 0,597 13,993 Pharmacia 

0,142211953 0,327290307 0,244470525 19,042 8,274 2,149 2,708 11,077 Eli Lilly 

0,139377251 0,242446573 0,193909627 14,163 8,142 1,425 1,974 10,18 Schering Plough 

0,131968562 0,17334934 0,259805685 16,413 12,495 0,99 2,166 8,337 Takeda Pharmaceutical 

-0,056918548 -0,076123811 -0,252036936 24,456 18,286 1,117 -1,392 5,523 Amgen 

 وسيط 0,183150097 0,243253894 0,135672906

     

 متوسط 0,149248737 0,240601318 0,111334862

     

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

  0,147266681 0,233895927 0,17538757 38,488 24,233 3,591 5,668 32,317 Johnson & Johnson 

0,198911961 0,425736621 0,241421 39,153 18,293 4,847 7,788 32,259 Pfizer 

0,136654211 0,413165266 0,14902 32,381 10,71 3,703 4,425 29,694 GlaxoSmithKline 

0,165421049 0,453707165 0,34350677 44,021 16,05 2,456 7,282 21,199 Merck 

0,03835203 0,12517424 0,06559213 35,122 10,761 3,116 1,347 20,536 Aventis 

0,096471594 0,152458169 0,20445581 39,763 25,161 2,088 3,836 18,762 Novartis 

0,172302916 0,43423994 0,25836843 27,057 10,736 2,157 4,662 18,044 Bristol-Myers-Squibb 

0,049115561 0,127624825 0,12679648 44,548 17,144 2,303 2,188 17,256 Roche 

0,056163481 0,141075174 0,07847713 22,755 9,059 1,492 1,278 16,285 Abbott Laboratories 

0,28039367 0,301796656 0,17913944 10,364 9,629 2,773 2,906 16,222 AstraZeneca 

0,099486242 0,561011539 0,16173556 22,968 4,073 1,87 2,285 14,128 Wyeth 

0,067077803 0,121146086 0,10847727 22,377 12,39 2,263 1,501 13,837 Pharmacia 

0,169161494 0,391328829 0,24085947 16,434 7,104 2,235 2,78 11,542 Eli Lilly 

0,159602431 0,272701754 0,19903708 12,174 7,125 1,312 1,943 9,762 Schering Plough 

0,119893702 0,165911229 0,23441276 16,181 11,693 0,826 1,94 8,276 Takeda Pharmaceutical 

0,173832066 0,214682768 0,27888446 6,443 5,217 0,865 1,12 4,016 Amgen 

 وسيط 0,18908826 0,253298841 0,141960446

     

 متوسط 0,19034821 0,283478512 0,133131681
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  06ملحق تابع  ...............
 2000سنة 

 من إعداد الطالبة بااستناد إى التقارير السنوية للشركات الصيدانية الواردة ي الرتيب.المصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الربح/مجموع اأصول

الربح/مجموع حقو 
قا البحث إجمالي حقو المساهمين مجموع اأصول الربح/المبيعا المساهمين  الشرك المبيعا صافي الربح ن

0,144634253 0,263345385 0,169786096 34,245 18,808 3,105 4,953 29,172 Johnson & Johnson 

0,111190689 0,231774073 0,126928973 33,51 16,076 4,435 3,726 29,355 Pfizer 

0,190174859 0,540956522 0,227110105 32,712 11,5 3,803 6,221 27,392 GlaxoSmithKline 

0,169895901 0,459951456 0,340946574 40,154 14,832 2,344 6,822 20,009 Merck 

-0,00347544 -0,013881748 -0,006572861 38,844 9,725 3,204 -0,135 20,539 Aventis 

0,107640747 0,169927085 0,182026004 35,507 22,492 1,963 3,822 20,997 Novartis 

0,268005461 0,513180828 0,258618797 17,578 9,18 1,939 4,711 18,216 Bristol-Myers-Squibb 

0,12436505 0,313234574 0,301603206 41,145 16,336 2,337 5,117 16,966 Roche 

0,182294052 0,325049586 0,202677142 15,283 8,571 1,351 2,786 13,746 Abbott Laboratories 

0,123521753 0,238629218 0,12733475 18,434 9,542 2,893 2,277 17,882 AstraZeneca 

-0,112412289 -0,841376863 -0,179430907 21,092 2,818 1,687 -2,371 13,214 Wyeth 

0,031479124 0,060145961 0,056675362 22,777 11,921 2,165 0,717 12,651 Pharmacia 

0,208154653 0,505705308 0,281531946 14,691 6,047 2,018 3,058 10,862 Eli Lilly 

0,224248033 0,395979735 0,247877238 10,805 6,119 1,333 2,423 9,775 Schering Plough 

0,084006661 0,121055906 0,152383083 16,213 11,251 0,833 1,362 8,938 Takeda Pharmaceutical 

0,210740741 0,263792304 0,31358501 5,4 4,314 0,845 1,138 3,629 Amgen 

 وسيط 0,192351573 0,263568845 0,134499652

     

 متوسط 0,175192532 0,221716833 0,129029016
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 2014-2000ترتيب الشركات حسب الربحية تطور  : 7 ملحق
 2014سنة 

 الربح/مجموع حقوق المساهمين  حسب مؤشر
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

1,01836969 1,742 19,96 Abbvie 

0,76496618 15,819 24,89 Gilead Sciences 

0,657186672 7,173 15,808 Novo Nordisk 

0,573529412 8,092 37,71 GlaxoSmithKline 

0,432883073 23,69 52,156 Roche 

0,413345984 3,162 5,335 CSL 

0,393050906 8,663 6,022 Shire 

0,30651341 6,525 7,67 Celgene 

0,271532982 10,809 9,703 Biogen Idec 

0,244307352 48,791 42,237 Merck 

0,234014795 69,752 74,331 

Johnson & 

Johnson 

0,200093103 25,778 20,063 Amgen 

0,155315831 15,388 19,616 Eli Lilly 

0,14510756 70844 57,996 Novartis 

0,136900079 2,542 2,82 Regeneron 

0,133751585 14,983 15,879 

Bristol Myers 

Squibb 

   المتوسط 38,005

 الربح/المبيعات حسب مؤشر

 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,565426769 3,405 6,022 Shire 

0,486179188 12,101 24,89 Gilead Sciences 

0,302483768 2,935 9,703 Biogen Idec 

0,298203441 4,714 15,808 Novo Nordisk 

0,282217014 11,92 42,237 Merck 

0,260756193 2 7,67 Celgene 

0,257090166 5,158 20,063 Amgen 

0,244985942 1,307 5,335 CSL 

0,219598821 16,323 74,331 

Johnson & 

Johnson 

0,196621673 10,255 52,156 Roche 

0,184154823 9,135 49,605 Pfizer 

0,177253604 10 280 57, 996 Novartis 

0,150700474 3,055 20,272 Teva  

0,129997039 5,8 44,8 Sanofi 

0,126204421 2,004 15,879 

Bristol Myers 

Squibb 

0,123404255 0,348 2,82 Regeneron 

  المتوسط 25,033

 حسب مؤشر  الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

جموع 
 الشركة امبيعات اأصول

0,349094161 34,664 24,89 Gilead Sciences 

0,343636099 13,718 15,808 Novo Nordisk 

0,24977993 13,632 6,022 Shire 

0,208187321 6,278 5,335 CSL 

0,205001048 14,317 9,703 Biogen Idec 

0,124489967 131,119 74,331 

Johnson & 

Johnson 

0,123372874 83,122 52,156 Roche 

0,121218284 98,335 42,237 Merck 

0,115340254 17,34 7,67 Celgene 

0,089876033 3,872 2,82 Regeneron 

0,081986171 125387 57,996 Novartis 

0,074743874 69,009 20,063 Amgen 

0,069641812 66,641 37,71 GlaxoSmithKline 

0,06581215 46,42 20,272 Teva  

0,064399027 27,547 19,96 Abbvie 

0,06428533 37,178 19,616 Eli Lilly 

  المتوسط  14,693
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  7 ملحقالتابع ...............
 2013سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مؤشر  الربح/مجموع حقوق المساهمين
الربح/مجموع 

حقوق 
 المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,918967053 4,492 18,79 Abbvie 

0,76496618 15,819 24,89 Gilead Sciences 

0,720465345 12,206 41,414 GlaxoSmithKline 

0,591580892 7,578 14,877 Novo Nordisk 

0,525582359 22,84 50,3 Roche 

0,401259112 3,018 4,95 CSL 

0,288348382 76,307 51,584 Pfizer 

0,265574514 17,641 23,113 Eli Lilly 

0,259391771 5,59 6,494 Celgene 

0,229951122 22,096 18,676 Amgen 

0,217213115 1,952 2,105 Regeneron 

0,216009281 8,62 6,932 Biogen Idec 

0,186771637 74,053 71,312 

Johnson & 

Johnson 

0,168220005 15,236 16,385 

Bristol Myers 

Squibb 

0,152264647 6,469 6,3 Allergan 

0,124771726 74,472 57,92 Novartis 

 المتوسط  37,696

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 اأصول

 الشركة المبيعات

0,358038495 12,521 14,877 Novo Nordisk 

0,349094161 34,664 24,89 Gilead Sciences 

0,202711751 5,974 4,95 CSL 

0,179581442 66,846 50,3 Roche 

0,156958611 11,863 6,932 Biogen Idec 

0,143680108 2,951 2,105 Regeneron 

0,141379547 29,198 18,79 Abbvie 

0,133730744 65,759 41,414 GlaxoSmithKline 

0,132911572 35,249 23,113 Eli Lilly 

0,127849344 172,101 51,584 Pfizer 

0,108386904 13,378 6,494 Celgene 

0,104240935 132,683 71,312 
Johnson & 

Johnson 

0,093153017 10,574 6,3 Allergan 

0,079899075 8,323 4,934 Shire 

0,076839319 66,125 18,676 Amgen 

0,073597668 126,254 57,92 Novartis 

15,388 
 المتوسط 

 حسب مؤشر الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,486179188 12,101 24,89 Gilead Sciences 

0,426546991 22,003 51,584 Pfizer 

0,301337635 4,483 14,877 Novo Nordisk 

0,272060398 5,081 18,676 Amgen 

0,268609348 1,862 6,932 Biogen Idec 

0,244646465 1,211 4,95 CSL 

0,238648995 12,0 50,3 Roche 

0,22328303 1,45 6,494 Celgene 

0,219691325 4,128 18,79 Abbvie 

0,212343652 8,794 41,414 GlaxoSmithKline 

0,202699779 4,685 23,113 Eli Lilly 

0,201425178 0,424 2,105 Regeneron 

0,193950527 13,831 71,312 
Johnson & 

Johnson 

0,160428177 9,292 57,92 Novartis 

0,156423558 2,563 16,385 
Bristol Myers 

Squibb 

0,156349206 0,985 6,3 Allergan 

24,779 
  المتوسط 
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 7 تابع الملحق...............
 2010سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربح/المبيعاتحسب مؤشر 
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,364951566 2,901 7,949 Gilead Sciences 

0,307380589 4,627 15,053 Amgen 

0,242898795 8,081 33,269 AstraZeneca 

0,242691671 0,88 3,626 Celgene 

0,236980853 2,562 10,811 Novo Nordisk 

0,236877828 1,047 4,42 Forest 

0,236310592 1,053 4,456 CSL 

0,219665453 5,069 23,076 Eli Lilly 

0,21650673 13,334 61,587 

Johnson & 

Johnson 

0,213104326 1,005 4,716 Biogen Idec 

0,206624899 3,331 16,121 

Teva 

Pharmaceutical 

0,196922408 9,969 50,624 Novartis 

0,18255307 8,333 45,647 Roche 

0,17463656 2,823 16,165 Takeda  

0,16940363 0,588 3,471 Shire 

0,168909621 7,242 42,875 Sanofi-Aventis 

 المتوسط  22,603

 الربح/مجموع اأصولحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,250237212 11,593 7,949 

Gilead 

Sciences 

0,234572423 10,922 10,811 Novo Nordisk 

0,184381019 5,711 4,456 CSL 

0,163510854 31,001 23,076 Eli Lilly 

0,151256862 6,922 4,42 Forest 

0,143977052 56,127 33,269 AstraZeneca 

0,142024441 58,673 45,647 Roche 

0,129572045 102,908 61,587 

Johnson & 

Johnson 

0,124196738 8,092 4,716 Biogen Idec 

0,109131403 5,388 3,471 Shire 

0,10640206 43,486 15,053 Amgen 

0,099819797 31,076 19,484 

Bristol Myers 

Squibb 

0,088961018 31,733 16,165 Takeda  

0,08730866 38,152 16,121 Teva  

0,08646949 10,177 3,626 Celgene 

0,08083978 123,318 50,624 Novartis 

 المتوسط  13,632

 حسب مؤشر الربح/مجموع حقوق المساهمين
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,743155266 11,213 45,647 Roche 

0,47386475 6,122 7,949 Gilead Sciences 

0,408362201 12,413 23,076 Eli Lilly 

0,389657795 6,575 10,811 Novo Nordisk 

0,345194361 23,41 33,269 AstraZeneca 

0,249822064 4,215 4,456 CSL 

0,239902081 2,451 3,471 Shire 

0,235670478 56,579 61,587 

Johnson & 

Johnson 

0,205819541 22,476 35,167 

Abbott 

Laboratories 

0,198362962 15,638 19,484 

Bristol Myers 

Squibb 

0,193242566 23,944 15,053 Amgen 

0,190562128 14,961 43,68 GlaxoSmithKline 

0,190398254 5,499 4,42 Forest 

0,186249073 5,396 4,716 Biogen Idec 

0,151395328 22,002 16,121 Teva  

0,146788991 5,995 3,626 Celgene 

 المتوسط  28,428
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 2009سنة          7 تابع الملحق...............

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,271780596 9,699 7,011 Gilead Sciences 

0,196674817 10,225 9,541 Novo Nordisk 

0,157641746 27,461 21,836 Eli Lilly 

0,155558572 7,367 4,422 CSL 

0,144182594 5,389 2,69 Celgene 

0,137363438 54,92 32,804 AstraZeneca 

0,13226423 66,972 44,325 GlaxoSmithKline 

0,129549439 94,682 61,897 

Johnson & 

Johnson 

0,116202781 39,629 14,642 Amgen 

0,115095013 112,09 27,428 Merck 

0,113423761 8,552 4,377 Biogen Idec 

0,109620925 52,417 30,765 

Abbott 

Laboratories 

0,109593444 6,223 4,192 Forest 

0,106870229 2,489 1,461 Endo 

0,106346112 4,617 3,008 Shire 

0,105446349 30,167 15,664 Takeda  

 المتوسط  13,798

 الربح/مجموع حقوق المساهمينحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,82679171 8,637 45,001 Roche 

0,527764538 16,784 44,325 GlaxoSmithKline 

0,454488189 9,525 21,836 Eli Lilly 

0,405226749 6,505 7,011 Gilead Sciences 

0,362326497 20,821 32,804 AstraZeneca 

0,301273408 6,675 9,541 Novo Nordisk 

0,256799163 1,912 3,008 Shire 

0,250927988 22,899 30,765 

Abbott 

Laboratories 

0,24246857 50,588 61,897 

Johnson & 

Johnson 

0,219073385 14,785 18,808 

Bristol Myers 

Squibb 

0,209796237 61,493 27,428 Merck 

0,209774849 5,463 4,422 CSL 

0,203158777 22,667 14,642 Amgen 

0,177688711 1,497 1,461 Endo 

0,176791809 4,395 2,69 Celgene 

0,155923485 6,221 4,377 Biogen Idec 

 المتوسط  31,127

 حسب مؤشر الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,470358757 12,901 27,428 Merck 

0,375980602 2,636 7,011 Gilead Sciences 

0,314506215 4,605 14,642 Amgen 

0,288847584 0,777 2,69 Celgene 

0,259158752 1,146 4,422 CSL 

0,229971955 7,544 32,804 AstraZeneca 

0,221612977 0,97 4,377 Biogen Idec 

0,210774552 2,011 9,541 Novo Nordisk 

0,20307712 3,181 15,664 Takeda  

0,199842076 8,858 44,325 GlaxoSmithKline 

0,198250595 4,329 21,836 Eli Lilly 

0,198167924 12,266 61,897 

Johnson & 

Johnson 

0,190977478 8,454 44,267 Novartis 

0,186770681 5,746 30,765 

Abbott 

Laboratories 

0,182067077 0,266 1,461 Endo 

0,179650121 7,322 40,757 Sanofi-Aventis 

 المتوسط  24,438
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 7 تابع الملحق...............
 2008سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حسب مؤشر الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,370877061 1,979 5,336 Gilead Sciences 

0,327379455 7,808 23,85 Merck 

0,270079317 4,052 15,003 Amgen 

0,25540319 3,427 13,418 Genentech 

0,211738401 1,894 8,945 Novo Nordisk 

0,203131128 12,949 63,747 

Johnson & 

Johnson 

0,202380952 0,255 1,26 Endo 

0,198581731 8,233 41,459 Novartis 

0,197357324 0,702 3,557 CSL 

0,196623893 8,305 42,238 Roche 

0,195768544 0,768 3,923 Forest 

0,193981203 6,13 31,601 AstraZeneca 

0,193498315 8,726 45,096 GlaxoSmithKline 

0,193483402 4,418 22,834 Wyeth 

0,19111545 0,783 4,097 Biogen Idec 

0,167798575 8,104 48,296 Pfizer 

 المتوسط  22,307

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,285281822 6,937 5,336 Gilead Sciences 

0,190600785 9,937 8,945 Novo Nordisk 

0,165437749 47,196 23,85 Merck 

0,157295635 21,787 13,418 Genentech 

0,152499058 84,912 63,747 

Johnson & 

Johnson 

0,149520767 4,695 3,557 CSL 

0,147777564 5,197 3,923 Forest 

0,143338954 1,779 1,26 Endo 

0,13056443 46,95 31,601 AstraZeneca 

0,119616175 72,95 45,096 GlaxoSmithKline 

0,117880005 70,453 42,238 Roche 

0,111600934 42,419 29,527 

Abbott 

Laboratories 

0,111236171 36,427 15,003 Amgen 

0,105148214 78,299 41,459 Novartis 

0,100336119 44,032 22,834 Wyeth 

0,092345795 8,479 4,097 Biogen Idec 

 المتوسط  14,253

 حسب مؤشر الربح/مجموع حقوق المساهمين
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,304603514 42,511 63,747 

Johnson & 

Johnson 

0,140802002 57,556 48,296 Pfizer 

0,56647624 15,404 45,096 GlaxoSmithKline 

0,166649945 49,835 42,238 Roche 

0,163233341 50,437 41,459 Novartis 

0,085447546 65,982 40,359 Sanofi-Aventis 

0,262605492 23,343 31,601 AstraZeneca 

0,270220903 17,519 29,527 

Abbott 

Laboratories 

0,368876081 21,167 23,85 Merck 

0,230416189 19,174 22,834 Wyeth 

-0,307509647 6,738 20,372 Eli Lilly 

0,166492544 10,529 18,502 Shering plough 

0,220920708 12,208 17,715 

Bristol Myers 

Squibb 

0,194014843 20,885 15,003 Amgen 

0,114134543 19,845 14,864 Takeda  

0,218684194 15,671 13,418 Genentech 

 المتوسط  19,788
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 2007  سنة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربح/المبيعاتحسب مؤشر 
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,38179669 1,615 4,23 Gilead Sciences 

0,3143518 11,968 38,072 Novartis 

0,2585675 3,018 11,672 Takeda  

0,2523462 0,968 3,836 Forest 

0,2375691 0,258 1,086 Endo 

0,2361822 2,769 11,724 Genentech 

0,2337559 10,62 45,432 GlaxoSmithKline 

0,2115805 8,134 38,444 Roche 

0,2083813 3,078 14,771 Amgen 

0,2060714 4,616 22,4 Wyeth 

0,2036965 1,565 7,683 Novo Nordisk 

0,2011349 0,638 3,172 Biogen Idec 

0,190365 5,627 29,559 AstraZeneca 

0,1876205 7,202 38,386 Sanofi-Aventis 

0,1731075 10,576 61,095 

Johnson & 

Johnson 

0,1699243 0,539 3,172 CSL 

 المتوسط  22,915

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,276778063 5,835 4,23 Gilead Sciences 

0,213922652 4,525 3,836 Forest 

0,178530687 8,766 7,683 Novo Nordisk 

0,171273748 62,006 45,432 GlaxoSmithKline 

0,158617399 75,452 38,072 Novartis 

0,151497358 1,703 1,086 Endo 

0,146198522 18,94 11,724 Genentech 

0,130642093 80,954 61,095 

Johnson & 

Johnson 

0,128333333 4,2 3,172 CSL 

0,124846513 65,152 38,444 Roche 

0,124762298 24,19 11,672 Takeda  

0,117334279 47,957 29,559 AstraZeneca 

0,10987907 26,875 18,633 Eli Lilly 

0,108060023 42,717 22,4 Wyeth 

0,090799214 39,714 25,914 

Abbott 

Laboratories 

0,088913282 34,618 14,771 Amgen 

 المتوسط  14,502

 الربح/مجموع حقوق المساهمينحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,535822402 19,82 45,432 GlaxoSmithKline 

0,466763006 3,46 4,23 Gilead Sciences 

0,264805415 5,91 7,683 Novo Nordisk 

0,260565276 3,715 3,836 Forest 

0,253487095 18,21 22,4 Wyeth 

0,245227926 22,946 29,559 AstraZeneca 

0,244142293 43,319 61,095 

Johnson & 

Johnson 

0,242286825 49,396 38,072 Novartis 

0,237549581 2,269 3,172 CSL 

0,232591348 11,905 11,724 Genentech 

0,21857883 13,51 18,633 Eli Lilly 

0,204980117 10,562 19,348 

Bristol Myers 

Squibb 

0,20231149 17,824 25,914 

Abbott 

Laboratories 

0,199690402 1,292 1,086 Endo 

0,182638764 44,536 38,444 Roche 

0,166270527 18,512 14,771 Amgen 

  المتوسط  25,986
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 حسب مؤشر  الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,399764322 19,337 48,371 Pfizer 

0,257308378 2,887 11,22 Takeda  

0,236717896 10,181 43,009 GlaxoSmithKline 

0,229008499 6,063 26,475 AstraZeneca 

0,227595864 2,113 9,284 Genentech 

0,209403076 7,202 34,393 Novartis 

0,207280024 11,053 53,324 

Johnson & 

Johnson 

0,206756378 2,95 14,268 Amgen 

0,206230652 4,197 20,351 Wyeth 

0,195882665 4,434 22,636 Merck 

0,18743496 6,304 33,633 Roche 

0,169715123 2,663 15,691 Eli Lilly 

0,141188363 5,028 35,612 Sanofi-Aventis 

0,099773457 1,057 10,594 Schering Plough 

0,091852109 1,585 17,256 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,076392597 1,717 22,476 

Abbott 

Laboratories 

 المتوسط  19,639

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,215152156 47,32 43,009 GlaxoSmithKline 

0,202559134 29,932 26,475 AstraZeneca 

0,167353262 115,546 48,371 Pfizer 

0,156655706 70,556 53,324 

Johnson & 

Johnson 

0,144301104 7,519 6,518 Novo Nordisk 

0,142366258 14,842 9,284 Genentech 

0,124281413 3,653 3,442 Forest 

0,120814808 22,042 15,691 Eli Lilly 

0,115052496 36,479 20,351 Wyeth 

0,109298099 26,414 11,22 Takeda l 

0,105899306 68,008 34,393 Novartis 

0,105894408 59,531 33,633 Roche 

0,099483958 44,57 22,636 Merck 

0,098783107 1,397 0,91 Endo 

0,087309104 33,788 14,268 Amgen 

0,065770643 16,071 10,594 Schering Plough 

 المتوسط  12,881

 حسيب مؤشر الربح/مجموع حقوق المساهمين
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,569821459 17,867 43,009 GlaxoSmithKline 

0,393292683 15,416 26,475 AstraZeneca 

0,286425988 14,653 20,351 Wyeth 

0,281118063 39,318 53,324 

Johnson & 

Johnson 

0,270985734 71,358 48,371 Pfizer 

0,246118299 10,82 15,691 Eli Lilly 

0,222937329 9,478 9,284 Genentech 

0,222077532 19,966 22,636 Merck 

0,214130649 5,067 6,518 Novo Nordisk 

0,174407904 41,294 34,393 Novartis 

0,168326613 37,451 33,633 Roche 

0,158642779 9,991 17,256 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,155557899 18,964 14,268 Amgen 

0,150082645 3,025 3,442 Forest 

0,13644957 21,158 11,22 Takeda  

0,133662114 7,908 10,594 Schering Plough 

 المتوسط  23,650
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 7 تابع الملحق...............
 2004سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربح/المبيعاتحسب مؤشر 
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,338867925 0,449 1,325 Gilead Sciences 

0,265506329 0,839 3,16 Forest 

0,253411221 5,813 22,939 Merck 

0,247039569 2,566 10,387 Takeda  

0,237175325 4,383 18,48 Sanofi-Aventis 

0,223981043 2,363 10,55 Amgen 

0,21633407 11,361 52,516 Pfizer 

0,212371134 5,356 25,22 Roche 

0,211314026 7,822 37,016 GlaxoSmithKline 

0,204163274 5,767 28,247 Novartis 

0,177961355 3,813 21,426 AstraZeneca 

0,172854785 0,838 4,848 Novo Nordisk 

0,172763369 8,18 47,348 

Johnson & 

Johnson 

0,161382114 3,176 19,68 

Abbott 

Laboratories 

0,130610478 1,81 13,858 Eli Lilly 

0,123219814 2,388 19,38 

Bristol-Myers-

Squibb 

 المتوسط  20,931

 حسب مؤشر الربح/مجموع اأصول
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,226634252 3,702 3,16 Forest 

0,20825603 2,156 1,325 Gilead Sciences 

0,19054347 41,051 37,016 GlaxoSmithKline 

0,166166166 1,998 4,799 

Teva 

Pharmaceuticals 

0,151372157 54,039 47,348 

Johnson & 

Johnson 

0,14885228 25,616 21,426 AstraZeneca 

0,13654194 42,573 22,939 Merck 

0,134058551 6,251 4,848 Novo Nordisk 

0,11435892 46,835 25,22 Roche 

0,110404283 28,767 19,68 

Abbott 

Laboratories 

0,108982799 23,545 10,387 Takeda  

0,105876737 54,469 28,247 Novartis 

0,09185505 123,684 52,516 Pfizer 

0,0808665 29,221 10,55 Amgen 

0,078462297 30,435 19,38 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,072533462 24,954 13,858 Eli Lilly 

 المتوسط  13,286

 الربح/مجموع حقوق المساهمينحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,726074445 10,773 37,016 GlaxoSmithKline 

0,336244794 17,288 22,939 Merck 

0,267794446 3,133 3,16 Forest 

0,262621393 14,519 21,426 AstraZeneca 

0,257127589 31,813 47,348 

Johnson & 

Johnson 

0,239978621 1,871 1,325 Gilead Sciences 

0,235317894 22,7607 25,22 Roche 

0,234071751 10,202 19,38 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,221694821 14,326 19,68 

Abbott 

Laboratories 

0,189335743 4,426 4,848 Novo Nordisk 

0,17070716 33,783 28,247 Novartis 

0,168231248 10,759 13,858 Eli Lilly 

0,166393275 68,278 52,516 Pfizer 

0,135573519 18,927 10,387 Takeda  

0,12530463 9,848 17,358 Wyeth 

0,119918802 19,705 10,55 Amgen 

 المتوسط  24,102
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 3200سنة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مؤشر  الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,303789024 6,831 22,486 Merck 

0,274626866 0,736 2,68 Forest 

0,270344663 2,259 8,356 Amgen 

0,262551967 2,463 9,381 Takeda  

0,210927961 0,691 3,276 Teva  

0,208853737 7,341 35,149 GlaxoSmithKline 

0,203544746 2,561 12,582 Eli Lilly 

0,201737452 5,016 24,864 Novartis 

0,184692597 0,736 3,985 Novo Nordisk 

0,17192203 7,197 41,862 Johnson & Johnson 

0,161069553 3,036 18,849 AstraZeneca 

0,148655116 3,106 20,894 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,144965278 2,505 17,28 Abbott Laboratories 

0,129392467 2,051 15,851 Wyeth 

0,10670898 2,152 20,167 Aventis 

0,098287642 2,273 23,126 Roche 

  المتوسط 19,263

 الربح/مجموع اأصولحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,341740851 2,022 3,276 Teva  

0,211227485 34,754 35,149 GlaxoSmithKline 

0,190525498 3,863 2,68 Forest 

0,168305122 40,587 22,486 Merck 

0,149120444 48,263 41,862 

Johnson & 

Johnson 

0,139791073 5,265 3,985 Novo Nordisk 

0,128791414 23,573 18,849 AstraZeneca 

0,122130213 20,167 9,381 Takeda  

0,118138205 21,678 12,582 Eli Lilly 

0,113159429 27,448 20,894 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,10170935 49,317 24,864 Novartis 

0,096201851 26,039 17,28 

Abbott 

Laboratories 

0,086508636 26,113 8,356 Amgen 

0,067247899 32,001 20,167 Aventis 

0,066093065 31,032 15,851 Wyeth 

0,05158406 44,064 23,126 Roche 

 المتوسط  13,452

 الربح/مجموع حقوق المساهمينحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,885204389 8,293 35,149 GlaxoSmithKline 

0,438559322 15,576 22,486 Merck 

0,317392193 9,786 20,894 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,267855149 26,869 41,862 

Johnson & 

Johnson 

0,262263185 9,765 12,582 Eli Lilly 

0,229011088 13,257 18,849 AstraZeneca 

0,226044226 3,256 2,68 Forest 

0,210094254 3,289 3,276 Teva  

0,208265638 9,848 15,851 Wyeth 

0,195018548 3,774 3,985 Novo Nordisk 

0,191630967 13,072 17,28 

Abbott 

Laboratories 

0,182203031 11,811 20,167 Aventis 

0,164842749 30,429 24,864 Novartis 

0,16016387 15,378 9,381 

Takeda 

Pharmaceutical 

0,130190733 17,459 23,126 Roche 

0,116509361 19,389 8,356 Amgen 

  المتوسط  26,158
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 7 تابع الملحق...............
 2001سنة  

 

 

 حسب مؤشر الربح/المبيعات
 الشركة المبيعات صافي الربح الربح/المبيعات

0,343506769 7,282 21,199 Merck 

0,278884462 1,12 4,016 Amgen 

0,261996161 0,273 1,042 Biogen 

0,258368433 4,662 18,044 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,241420999 7,788 32,259 Pfizer 

0,24085947 2,78 11,542 Eli Lilly 

0,23441276 1,94 8,276 Takeda  

0,222222222 0,052 0,234 Gilead Scieces  

0,210986267 0,338 1,602 Forest 

0,204455815 3,836 18,762 Novartis 

0,199037083 1,943 9,762 Schering Plough 

0,17913944 2,906 16,222 AstraZeneca 

0,175387567 5,668 32,317 

Johnson & 

Johnson 

0,161735561 2,285 14,128 Wyeth 

0,154859381 0,435 2,809 Novo Nordisk 

0,149020004 4,425 29,694 GlaxoSmithKline 

 المتوسط  21,98

 حسب مؤشر الربح/مجموع حقوق المساهمين
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,561011539 4,073 14,128 Wyeth 

0,453707165 16,05 21,199 Merck 

0,43423994 10,736 18,044 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,425736621 18,293 32,259 Pfizer 

0,413165266 10,71 29,694 GlaxoSmithKline 

0,391328829 7,104 11,542 Eli Lilly 

0,301796656 9,629 16,222 AstraZeneca 

0,272701754 7,125 9,762 Schering Plough 

0,233895927 24,233 32,317 Johnson & Johnson 

0,214682768 5,217 4,016 Amgen 

0,208 1,625 1,602 Forest 

0,202372128 1,349 1,042 Biogen 

0,201303403 1,381 2,077 Teva 

0,183854607 2,366 2,809 Novo Nordisk 

0,165911229 11,693 8,276 Takeda  

0,152458169 25,161 18,762 Novartis 

 المتوسط  30,10

 مؤشر الربح/مجموع اأصول حسب
الربح/مجموع 

 اأصول

مجموع 
 الشركة المبيعات اأصول

0,28039367 10,364 16,222 AstraZeneca 

0,198911961 39,153 32,259 Pfizer 

0,173832066 6,443 4,016 Amgen 

0,173155738 1,952 1,602 Forest 

0,172302916 27,057 18,044 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,169161494 16,434 11,542 Eli Lilly 

0,165421049 44,021 21,199 Merck 

0,159602431 12,174 9,762 Schering Plough 

0,158628704 1,721 1,042 Biogen 

0,147266681 38,488 32,317 

Johnson & 

Johnson 

0,136654211 32,381 29,694 GlaxoSmithKline 

0,126343305 3,443 2,809 Novo Nordisk 

0,119893702 16,181 8,276 Takeda  

0,099486242 22,968 14,128 Wyeth 

0,096471594 39,763 18,762 Novartis 

0,080346821 3,46 2,077 Teva 

 المتوسط  15,362
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 : من إعداد الطالبة بااستناد إى التقارير السنوية للشركات الصيدانية الواردة ي الرتيبالمصدر

 الربح/مجموع حقوق المساهمينحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 حقوق المساهمين

إجمالي حقوق 
 الشركة المبيعات المساهمين

0,540956522 11,5 27,392 GlaxoSmithKline 

0,513180828 9,18 18,216 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,505705308 6,047 10,862 Eli Lilly 

0,459951456 14,832 20,009 Merck 

0,395979735 6,119 9,775 Schering Plough 

0,325049586 8,571 13,746 

Abbott 

Laboratories 

0,313234574 16,336 16,966 Roche 

0,30198915 1,106 0,926 Biogen Idec 

0,263792304 4,314 3,629 Amgen 

0,263345385 18,808 29,172 

Johnson & 

Johnson 

0,238629218 9,542 17,882 AstraZeneca 

0,231774073 16,076 29,355 Pfizer 

0,181688126 2,097 2,57 Novo Nordisk 

0,17594108 1,222 1,201 Forest 

0,169927085 22,492 20,997 Novartis 

0,121055906 11,251 8,938 Takeda  

 المتوسط  31,264

 الربح/المبيعاتحسب مؤشر 
 الربح/المبيعات

 

 صافي الربح

 

 المبيعات

 

 الشركة

 

0,360691145 0,334 0,926 Biogen Idec 

0,340946574 6,822 20,009 Merck 

0,31358501 1,138 3,629 Amgen 

0,301603206 5,117 16,966 Roche 

0,281531946 3,058 10,862 Eli Lilly 

0,258618797 4,711 18,216 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,247877238 2,423 9,775 Schering Plough 

0,227110105 6,221 27,392 GlaxoSmithKline 

0,202677142 2,786 13,746 

Abbott 

Laboratories 

0,182026004 3,822 20,997 Novartis 

0,179017485 0,215 1,201 Forest 

0,169786096 4,953 29,172 

Johnson & 

Johnson 

0,152383083 1,362 8,938 Takeda  

0,148249027 0,381 2,57 Novo Nordisk 

0,12733475 2,277 17,882 AstraZeneca 

0,126928973 3,726 29,355 Pfizer 

 المتوسط  22,627

 الربح/مجموع اأصولحسب مؤشر 
الربح/مجموع 

 اأصول

جموع 
 الشركة امبيعات اأصول

0,268005461 17,578 18,216 

Bristol-Myers-

Squibb 

0,233240223 1,432 0,926 Biogen Idec 

0,224248033 10,805 9,775 Schering Plough 

0,210740741 5,4 3,629 Amgen 

0,208154653 14,691 10,862 Eli Lilly 

0,190174859 32,712 27,392 GlaxoSmithKline 

0,182294052 15,283 13,746 

Abbott 

Laboratories 

0,169895901 40,154 20,009 Merck 

0,148583276 1,447 1,201 Forest 

0,144634253 34,245 29,172 

Johnson & 

Johnson 

0,12436505 41,145 16,966 Roche 

0,123821904 3,077 2,57 Novo Nordisk 

0,123521753 18,434 17,882 AstraZeneca 

0,111190689 33,51 29,355 Pfizer 

0,107640747 35,507 20,997 Novartis 

0,084006661 16,213 8,938 Takeda  

 المتوسط  16,591
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 Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Direction générale de la veille stratégique des études économiques et des statistiques, Etude sur la promotion et la valorisation de la 

production nationale relevant du secteur industriel, Appui à la mise en œuvre de la stratégie industrielle et à la promotion des investissements :Filière de la pharmacie, P.9. 

   ,09/02/2016report.html-healthcare-pharmaceuticals-http://store.bmiresearch.com/algeriaBMI, Market research)  ,- 22 (00: :2019-2013 إحصائيات-

 اأردن
 :2011-2005إحصائيات -

Rakan Ayoub and Haya Qadoumi, Pharmaceuticals in Jordan : Sectoral report, Awraq investment, November 2007, P.8, http://www.awraq.com/uploads/research/51d41ed210403895b5ecc1d665b191433f4ee02a.pdf, 

(03/09/2015- 19 :56) 

 :2013-2012إحصائيات -
United states of America Department of commerce, Doing business in Jordan: 2013 country commercial guide for US companies, P.15,  http://photos.state.gov/libraries/jordan/444376/pdf/2013-12-

01%20CCG%202013%20FINALJordan%20_FOapprove12-30_.pdf, (29/01/2016- 14:23);   

   ,report.html-healthcare-pharmaceuticals-http://store.bmiresearch.com/jordan, Market researchBMI ,09/02/2016)- 22 (00: :2019-2014إحصائيات -

 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 البيان

 4,098 4,643 179, 4 3,280 3,010 2,460 2,510 2,690 2,170 1,650 1,170 0,724 الجزائر

 

4,116 4,128 5,060 5,703 

 1,246 1,165 1,091 1,024 0,962 0,935 0,907 0,849 0,632 581, 0 / / / / / / اأردن

http://www.snapo.org/files/MARCHE%20DU%20MEDICAMENT%20ALGERIE.pdf
http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf
http://store.bmiresearch.com/algeria-pharmaceuticals-healthcare-report.html
http://www.awraq.com/uploads/research/51d41ed210403895b5ecc1d665b191433f4ee02a.pdf
http://photos.state.gov/libraries/jordan/444376/pdf/2013-12-01%20CCG%202013%20FINALJordan%20_FOapprove12-30_.pdf
http://photos.state.gov/libraries/jordan/444376/pdf/2013-12-01%20CCG%202013%20FINALJordan%20_FOapprove12-30_.pdf
http://store.bmiresearch.com/jordan-pharmaceuticals-healthcare-report.html
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                                                                                     -2015-2000متوسط المدة – تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوار اأمريكي واأورو: 9ملحق 

 2000 السنة

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1مقابل 
 دوار

75,3165 77,2694 79,6861 77,3768 72,0659 73,3627 72,6464 69,3656 64,5684 72,646 74,4041 72,8537 77,5519 79,3809 80,5606 100,4641 

 111,4418 106,9064 105,4374 102,1627 102,2154 99,1927 101,299 94,8622 94,9973 91,2447 91,3014 89,6423 87,4722 75,3454 69,2036 69,4307 أورو 1مقابل 

  ,Bulletin statistique N°=33 Mars 2016, N°=29 Mars 2015, N°= 13 Mai 2011, N°=1 Septembre 2007La banque d'Algérie   :المصدر

                                                                                                          2015-2000 في الجزائر واأردن تطور مؤشر أسعار المستهلك :10 ملحق

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 168,17 164,77 160,10 155,05 142,39 136,10 131,10 123,99 118,24 114,05 111,47 109,95 105,75 101,43 100 / الجزائر

 116,400 117,425 114,125 108,867 104,158 100 95,375 96,100 84,308 80,508 75,758 73,050 71,183 69,55 63,300 67,100 اأردن

 .2010سنة اأساس ي اأردن -  ؛2001سنة اأساس ي اجزائر -
 المصدر: 

-  Bulletin statistique N°=33 Mars 2016, N°=29 Mars 2015, N°= 13 Mai 2011, N°=1 Septembre 2007La banque d'Algérie,  
 دائرة اإحصائيات العامة اأردنية.-
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 الوحدة: مليار دوار أمريكي ماعدا النسب                                                                                              2014-1999 : تطور مبيعات ومعدات نمو السوق الصيداني العالمي11ملحق 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 1057,1 993,3 967,9 964,5 888,3 831,5 799,3 727,8 654,4 607,7 559 497 427 387 362 334 المبيعات الجارية

 6,42 2,62 0,35 8,58 6,83 4,03 9,82 11,22 7,68 8,71 12,47 16,39 10,34 6,91 8,38 12,08 النمو ااسمي

 1027,2 947,6 903,3 877,2 833,3 788,1 736,4 691,6 643,1 598,8 / / / / / / المبيعات الثابتة

 8,4 4,9 3 5,3 5,7 7 6,5 7,5 7,4 / / / / / / / النمو الحقيقي

 IMS Health المصدر:
   2015-1996: التطورات الديمغرافية في الجزائر واأردن 12ملحق 

 2015 2014 2013 2012 2010 2005 2000 1996 البيان

 28566 (ألف نسمة) الجزائرعدد سكان 

 
30416 

 
32906 

 
35978 

 
37495 

 
38297 

 
39114 

 
39963 

 / 6675 6530 6388 6113 5485 5039 4444 (ألف نسمة) اأردنعدد سكان 

  1,8 1,48 1,67 2,03 2,16 2,07 2,15 2,15 معدل النمو الطبيعي الجزائر

 /  3,5 2,8 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 معدل النمو الطبيعي اأردن

 /  / 6,7 7,3 7,7 8,1 8,3 8,4 سنة فما أكثر في الجزائر 60نسبة اأفراد الذي تساوي أعمارهم 

 /  / 5 5,1 5,25 5,25 5,17 5,1 سنة فما أكثر في اأردن 60نسبة اأفراد الذي تساوي أعمارهم 

 المصدر: 
-ONS, Statistiques sociales : Population et Démographie : Démographie, http://www.ons.dz/-Population-et-Demographie-.html, (09/08/2016- 13 :50) ; 

-Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Situation Démographique et Sanitaire (2000 – 2014), juillet 2014, 

 http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf, P.4, (01/02/2016- 08 :00) ; 

 statistics-http://web.dos.gov.jo/sectors/social/demographic( ،09/08/2016- 13:50.)، قطاعات، السكاني وااجتماعي: إحصاءات ديمغرافيةالدائرة اإحصائيات العامة، -

 

http://www.ons.dz/-Population-et-Demographie-.html
http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf
http://web.dos.gov.jo/sectors/social/demographic-statistics
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 2015-1996في الجزائر واأردن وعدد اأسرة :  تطور كثافة القوى العاملة بقطاع الصحة 13 ملحق

 المصدر:
 غ.م: غر حدد.

 بالنسبة للجزائر م حساب القيم انطاقا من البيانات امتوفرة على:-

-ONS, Publications  disponibles sur site : Rétrospective 1962-2011, Santé,P.2-4,  http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH5-SANTE_.pdf, (01/02/2016- 08 :00) ; 

-Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Situation Démographique et Sanitaire (2000 – 2014), juillet 2014, 

 http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf, P.4, 16, 21,  (01/02/2016- 08 :00) ; 

-Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens Francophones , http://www.ciopf.org/Fiches-des-pays/Algerie, (01/02/2016- 08 :00). 

 http://apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=populationmain&lang_parameter=arabic( ،09/08/2016- 08:00.) ،إحصائيات ومؤشرات صحية، المعلومات الصحية للسكانبالنسبة لأردن: وزارة الصحة اأردنية، -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2014 2012 2010 2004 2000 1996 البيان

 22.2/ 12,58 29,4غ.م/  27,1/ 13,14 26,5/ 12,01 22,4/ 9,02 19/ 8,51 16,5/ 9,68 -الجزائر/ اأردن–ساكن  10000عدد اأطباء لكل 

 35.5غ.م/  45,3غ.م/  46,6/ 31,36 41,9/ 28,9 32,5/ 26,95 27,3/ 28,6 25 /28,16 -الجزائر/ اأردن–ساكن  10000عدد الممرضين لكل 

 13.5/ 3,65 18,3غ.م/  16,3/ 2,71 15/ 2,62 12,6/ 1,87 8,6/ 1,58 7,3/ 1,35 -الجزائر/ اأردن–ساكن  10000عدد الصيادلة لكل 

 7.1غ.م/ 10,3/ 2,47 10/ 3,32 9,3/ 3,25 7,3/ 2,67 5,7/ 2,63 4,9/ 2,74 -الجزائر/ اأردن–ساكن  10000عدد جراحي اأسنان لكل 

 غ.م 18غ.م/  18/ 14,6 18/ 15,04 17/ 15,96 16/ 16,99 18/ 18,6 -الجزائر/ اأردن–ساكن  10000عدد اأسرة لكل 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH5-SANTE_.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/population/Situation_d%C3%A9mographique_2014.pdf
http://www.ciopf.org/Fiches-des-pays/Algerie
http://apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=populationmain&lang_parameter=arabic
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 : معلومات نظرية حول جودة نموذج اانحدار14 ملحق
الفرضيات اإحصائية لكل  مؤشرات اختبار جودة نموذج اانحدار البسيط

 اختبار
 القرار إحصائية ااختبار

 :Sigاختبار معنوية معامل اارتباط 
هل قيمة معامل اارتباط تدل على وجود عاقة فعلية بن 

 امتغرين؟

H0 : p=0 

H1 : p=0 

T= r n-2/(1-r
2
بواسطة إحصائية ااختبار  إذا كانت القيمة احسوبة (

أو إذا كانت  .H1أكر من القيمة اجدولية يتم قبول 
 5أقل من مستوى الدالة  sigقيمة ااحتمال 

 :Fisherاختبار 

 هل النموذج امقدر للعاقة بن امتغرين هو مائم؟
H0: النموذج غر مائم 
H1: النموذج مائم 

Fcal= R2
/(k-1) / (1-R

2
)/(n-k)  Fisher k-1, n-k 

kعدد امتغرات ي النموذج؛ : 
n قيم امتغرين التابع وامستقل: عدد أزواج. 

إذا كانت القيمة احسوبة بواسطة إحصائية ااختبار 
 .H1أكر من القيمة اجدولية يتم قبول 

 :اختبار معنوية معلمات النموذج
داخل موذج ااحدار هي ذات معى  Biهل كل معلمة 

 فعلي؟

H0 : Bi= 0 

H1 : Bi= 0 

Tcal= (Bi-Bi)/SEBi  Student(n-2) 

Bi : القيمة التقديرية للمعلمةBi؛ 
SEB : اخطأ امعياري للمعلمة امقدرةSEB 

بواسطة إحصائية ااختبار  إذا كانت القيمة احسوبة
أو إذا كانت  .H1أكر من القيمة اجدولية يتم قبول 

 5أقل من مستوى الدالة  sigقيمة ااحتمال 
 عشوائيا والنقاط مشتتة ا تتخذ شكا رياضيا حددا فهذا يدل بشكل أو عن عدم وجود اارتباطإذا كان شكل السحابة  انتشار سحابة النقاط

 .217-214و 190-189ص.ص ، (2008دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اأردن،  الطبعة اأو )، statistics Appliedاإحصاء التطبيقي : حمد عبد العال النعيمي وحسن ياسن طعمة، المصدر
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http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/1221/DAHMANE_LYNDA.pdf
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/2/2_develop_bridge1107.pdf
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/2/2_develop_bridge1107.pdf
https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/7110/4849
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/234/234_wps0302.pdf
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/234/234_wps0302.pdf
http://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf, ( (26/03/2016- 15:35 . 

 التقاةير ةابعا:
 ، ، متورر عل  الراب 2015التقرير الساو  لعاا لشرتة اأردنية ينتاج اأدوية، ا -16

http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=7ED156B2-D077-469F-83E9-

8B7C3551A631.pdf )   ، 23/06/2016 - 17 :38( 
(، متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب : 2011، )سويليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التااسسيييييييييييييييييييييية سيييييييييييييييييييييي القكييييييييييييييييييييير ااقتصييييييييييييييييييييياد  امرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوطي للتنارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية، -17

iles/rep1.pdfhttp://www.ncosyria.com/assets/f : 08:52، الساعة: 11/03/2014، تاريا ااطا. 

        ( متةةةةةورر علةةةةة  الةةةةةراب :2012، )امعاةةةةةد العةةةةةرخ للت طةةةةةي ، الكويةةةةة، 2012لقريييييير التااسسيييييية العربيييييية امعاةةةةةد العةةةةةرخ للت طةةةةةي ،  -18

api.org/images/publication/pdfs/310/310_compissue2012.pdf-http://www.arab : 17/12/2013، تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريا ااطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا        ،
 .17:00الساعة: 

http://www.arab-(، متةةورر علةة  الةةراب : 2003، )امعاةةد العةةرخ للت طةةي ، الكويةة، 2003العربييية لقرييير التااسسييية امعاةةد العةةرخ للت طةةي ،  -19

api.org/images/publication/pdfs/313/313_compissue2003.pdf،  : 21:20، الساعة: 03/03/2014تاريا ااطا. 

 .2015التقرير الساو  اأةبعو  لمجبس اإداة  دار الدواء،  -20

ياة للصناعاد الدوائية،  -21  ، متورر عل  الراب  ، 2015القوائي المالية الموحد  ولقرير المصاسب القانوني المستقل شرتة ا
http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=3837F7BD-C0AB-4E89-9B85-
CBF9093A74F1.pdf ،  (25/06/2016 - 18 :11). 

 ، متورر عل  الراب ، 2015القوائي المالية لرركة سيلدلقيا لصاارة اأدوية شرتة ريادلفيا،  -22
 http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=CC5B938B-4CDD-4ED2-A31D-

7275FDEAD82C.pdf ،(28/03/2016 - 23 :31). 
 متورر عل  الراب ،، 2014التقرير اإحصائي الساو  لوزاة  الصصة لعاا وزارة الصةة اأردنية،  -23

  http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/Periodic-Newsletters.aspx ،(01/02/2016 - 08 :00) 
 متورر عل  الراب ، ،2014نررات دوةية: التقرير الساو  لعاا ، وزارة الصةة اأردنية -24

   http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/Periodic-Newsletters.aspx  (28/03/2016-09:51.)  

 

 ، المراسييالقوانين القراةات، خامسا:
ريدة الرمية رقم  -25 يتعلةق ننةع 2015سويليةة  09لقةرار الصةادر يةو   : ا 2015نةورم   25ه اموارةق ل  1437صفر  13الصادرة يو  اأربعاء  62ا

 .قائمة من امنتجاد الصيدانية استراد

ريدة الرمية رقم  -26 يتعلق ننع استراد قائمة  2011ماي  8يتعلق: القرار الصادر يو   2011سوان  22اموارق ل 1432رسب  20الصادرة يو   35ا
 .من امنتجاد الصيدانية 

ريدة الرميةة رقةم  -27 مةتمم ومعةدل  2008ديسةم   30: القةرار الصةادر يةو  2009ريفةري  25اموارةق ل  1430صةفر  29الصةادرة يةو  اأربعةاء  13ا
 .2008نورم   30لقرار الصادر يو  ل

جةةة  16الصةةادرة يةةو  اأحةةد  70ريةةدة الرميةةة رقةةم ا -28 يتعلةةق  2008أتتةةوبر  30 : القةةرار الصةةادر ي  2008ديسةةم   14ه اموارةةق ل 1429ذو ا
 .لزماد الطبية امستوردةمستبالشروط التقنية للمنتجاد اصيدانية وا

ريةةدة الرميةةة رقةةم  -29 ، امةةادة 2009يوليةةو  22الصةةادر ي  01-09 : اأمةةر رقةةم  2009يوليةةو  26ه اموارةةق ل  1430شةةعبان  4الصةةادرة يةةو   44ا
58. 

ريدة الرمية رقم  -30  . 2008سوان  1اموارق ل  1429مادى اأو   26الصادرة بتاريا  28ا

ريةةدة الرميةةة رقةةم  -31 جةةة  16الصةةادرة يةةو  اأحةةد  70ا يتعلةةق  2008أتتةةوبر  30 : القةةرار الصةةادر ي  2008ديسةةم   14ه اموارةةق ل 1429ذو ا
 .بالشروط التقنية للمنتجاد الصيدانية وامستلزماد الطبية امستوردة

ريةدة الرميةة رقةةم  -32 جةة  16الصةادرة يةو  اأحةةد  70ا يتعلةق ننةةع  2008نةورم   30قةرار الصةادر يةةو  : ال2008ديسةةم   14اموارةق ل 1429ذو ا
 .اد قائمة من امنتجاد الصيدانيةاستر 

http://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=7ED156B2-D077-469F-83E9-8B7C3551A631.pdf
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http://www.ncosyria.com/assets/files/rep1.pdf
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http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=3837F7BD-C0AB-4E89-9B85-CBF9093A74F1.pdf
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http://data.directfn.com/mix2/DCMServiceProvider?ROLE=A&RT=87&ID=CC5B938B-4CDD-4ED2-A31D-7275FDEAD82C.pdf
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جةةة  15الصةةادرة يةةو  اأحةةد  2ريةةدة الرميةةة رقةةم ا -33 حةةدد  2005ديسةةم   29: القةةرار الصةةادر ي 2006ينةةاير   :  15ه اموارةةق ل  1426ذو ا
 السعر امرسعي لتعويض اأدوية وأماط تنفيذم.

ريةدة -34  2003يوليةةو  19امةةخري ي  03-03 : اأمةةر رقةم  2003يوليةةو  20ه اموارةق ل  1424مةةادى اأول  20الصةادرة يةةو   43الرميةةة رقةةم  ا
 يتعلق بامنارسة.

 يعرف أماتن إسراء ااختباراد السريرية. 1999سبتم   25الصادر ي  1429التعميم الوزاري رقم  -35

يوية. 1999أتتوبر  11الصادر ي  11رقم التعميم الوزاري -36  حول قواعد تنفيذ امطابقة ا

ريةةدة الرميةةةة رقةةم  -37 ريفةةةري  1الصةةةادر ي  44-98: امرسةةةو  التنفيةةةذي رقةةم 1998ريفةةري  4ه اموارةةةق ل  1418شةةةوال  7الصةةةادرة يةةةو  اأربعةةاء  5ا
 ية اموساة للطب البشري. يتعلق باهوامش القصوى امطبقة عل  إنتاج وتعبئة وتوزيع اأدو  1998

 حول إنشاء وحدة ااختباراد السريرية. 1998ديسم   6الصادر ي  67امرسو  رقم  -38

 (168/3- 168/2- 168/1يتعلق حماية وترقية الصةة )امواد 1985ريفري  1الصادر ي  05-85القانون رقم  -39

موعة النصوص التنظيمية والقانونية: اأسعار وا -40  متورر عل  الراب ، هوامش امقننة، وزارة التجارة، 

 http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tmargregar  (22/03/2016- 16:02.)  

 المواقع اإلكترونية سادسا:
ر، متةةةةةورر علةةةةةة  الةةةةةةراب : قارييييييد  البيانييييييات اإحصييييييائية، سيييييعر ايييييير  الييييييديااة لكييييييل دوا، الماريييييوةات واإحصيييييياءات: البنةةةةةك امرتةةةةةةزي اأردي -41

http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level3&cat_id=19&dbName=tab6563 10/01/2016: ،  تةةةةةةةةاريا ااطةةةةةةةةا  ،
 .00: 14الساعة: 

، القطاريييييييييييييييييييييييييييييييييات، السيييييييييييييييييييييييييييييييييكاني وااجتمييييييييييييييييييييييييييييييييياري: إحصييييييييييييييييييييييييييييييييياءات ديمغراسييييييييييييييييييييييييييييييييييةدائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة ايحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائياد العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،  -42
statistics-http://web.dos.gov.jo/sectors/social/demographic( ،09/08/2016- 13:50.) 

 http://rampharma.com/ar#( ،28/03/2016- 18:26.)شرتة الرا  للصناعاد الدوائية،  -43

 ،http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp متةةةةةورر علةةةةة  الةةةةةراب ، ،الصيييييواسن والمناييييييا ااسيييييتثماةية، شةةةةةرتة امةةةةةدن الصةةةةةناعية اأردنيةةةةةة -44
(26/03/2016- 15:35.) 

 -http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp، (26/03/2016 متةةةورر علةةة  الةةةراب ،  ،الميييد  الصيييااريةشةةةرتة امةةةدن الصةةةناعية اأردنيةةةة،  -45
15:35.) 

 -http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp، (26/03/2016 متةةةورر علةةة  الةةةراب ،  ،لمصييية راميييةشةةةرتة امةةةدن الصةةةناعية اأردنيةةةة،  -46
15:35.)   

 متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب ،  ،القطارييييييييييييييييييييييييييات: الصيييييييييييييييييييييييييياارات العلجييييييييييييييييييييييييييية والبييييييييييييييييييييييييييوازا الطبيييييييييييييييييييييييييييةغررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة اأردن،  -47
http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8  ،(28/03/2016-20:52.) 

، 23/01/2016تةاريا ااطةا :  http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/enيةة للصةةة العام امنظمةةقاعدة بيانةاد  -48
 .14:00:الساعة

، http://www.jic.gov.jo/Contents/Industry_Sectorar.aspx متةةةورر علةةة  الةةةراب ،  ،القطاعةةةاد: قطةةةا  الصةةةناعةهيئةةةة ااسةةةتثمار اأردنيةةةة،  -49
(26/03/2016- 15:35.) 

 ، متورر عل  الراب ،إحصائيات ومسشرات اصية: لطوة أرداد الكوادة البرريةوزارة الصةة اأردنية،  -50

http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/mainind.aspx?ind=http%3a//apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=ma
npowermain&lang_parameter=english  ( ،01/02/2016- 08:00.)  

 متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب ،  ،إحصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائيات ومسشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرات ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييصيةوزارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اأردنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،  -51
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthStatisticsandIndicators.aspx ، (01/02/2016- 08:00.) 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tmargregar
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tmargregar
http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level3&cat_id=19&dbName=tab6563
http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level3&cat_id=19&dbName=tab6563
http://web.dos.gov.jo/sectors/social/demographic-statistics
http://web.dos.gov.jo/sectors/social/demographic-statistics
http://rampharma.com/ar
http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp
http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp
http://www.jiec.com/JIEC/JSP_/index_ar.jsp
http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8
http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8
http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en
http://www.jic.gov.jo/Contents/Industry_Sectorar.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/mainind.aspx?ind=http%3a//apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=manpowermain&lang_parameter=english
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/mainind.aspx?ind=http%3a//apps.moh.gov.jo/reports/headermain.jsp?firstjsp=manpowermain&lang_parameter=english
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthStatisticsandIndicators.aspx
http://www.moh.gov.jo/AR/Pages/HealthStatisticsandIndicators.aspx
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I. Ouvrages 

52- Andrew Harrisson, Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey, Business international et mondialisation : Vers une        
nouvelle Europe, traduction de la 1ére édition anglaise par : Siméon FONGANG, (De-Boeck, Bruxelles, 
Belgique,   2004). 

53- Djamel Benseba, Les firmes multinationales pharmaceutiques et les pays en voie de développemnt, (OPU, 
Alger, Algérie, 1990).  

54- James Taggart, The world pharmaceutical industry, (Routledge, London, UK, 1993). 
55- Jean-Louis Mucchielli, Relations économiques internationales, (4ème édition,  Hachette supérieur, Paris, 

France, 2005). 
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58- Oliver Gassmann, Gerrit Reepmeyer and Maximilian von Zedtwitz, , Leading pharmaceutical innovation : 
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se, (15/09/2014 – 21 :00). 
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2006). 

60- Pierre BERTHAUD, Introduction à l’économie internationale, (De-Boeck, Bruxelles, Belgique, 2012). 
 

II. Mémoires et Thèses  
61- Ainomaija HAARLA, Product differentiation : Does it provide competitive advantage for a printing paper 

company, (Dissertation for the degree of doctor of science in technology, Helsinki university, Finland 
27/09/2003), http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512267144/isbn9512267144.pdf, (27/06/2014 – 21 :38).  

62- Saad Abughanm ,The Protection of Pharmaceutical Patents and Data under TRIPS and US-Jordan FTA: 
Exploring the Limits of Obligations and Flexibilities: A Study of the Impacts on the Pharmaceutical 
Sector in Jordan, (A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of SJD, Faculty of 
law, University of Toronto, USA, 2012), 
 https://tspace.library.utoronto.ca/.../Abughanm_Saad_A_201203_SJD_thesis.pdf.pdf,(20/05/2016- 15 :13). 
 

III. Lois et instructions  
63- Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Nomenclature nationale des produits 

pharmaceutique à usage de la médecine humaine au 30 Juin 2015,  (Direction générale de la pharmacie et 
des équipements de santé 2015). 

64- Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Instruction N°005 MSP/MIN du 07 sep. 
2003 Relative à la généralisation du médicament générique. 

 

IV. Articles  
65- Aarti Sharma, Abraham Jacob, Manas Tandon, and Dushyant Kumar, Orphan drugs : Development, trends 

and strategies , (Journal of pharmacy and bioallied sciences, 2010 October/November), 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996062/  (27/01/2014 - 18:00). 

66- Abdelillah Hamdouch et Marc-Hubert Depret, Coalitions industrielles, réseaux des firmes et dynamiques de 
concurrence- coopération dans les secteurs en cours de globalisation : Le cas de l’industrie 
pharmaceutique,(Cahiers de la MSE, Mars 2000), ftp://mse.univ-paris1.fr/pub/mse/cahiers2000/R00024.pdf, 
(20/01/2014 –21 : 42).  

67- Abdel majid Belaïche, Le système ATC - DDD Intérêt en Pharmacovigilance, 
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/11atc_ddd.pdf, (20/04/2015-
20 :00).  

68- Accenture company, A prescription for high performance : Building a « Switch engine for Rx-to-OTC » 
success, (2011), http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Building-Switch-Engine-
Rx-Otc-Success.pdf, (27/10/2014 – 20 :20). 

69- Accenture, The era of outcomes: emerging pharmaceutical business models for high performance, 
(Accenture, 2009), http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_LifeSciences_Emerging_Business_Models.pdf 
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 إهداء
 كلمة شكر

 ح-أ مقدمة

 74-1 البحث والتطوير في بناء التنافسية  مكانة وأهمية الفصل اأول: 

 2 تمهيد

 3 المبحث اأول: مدخل إلى مفهوم وأنواع وإستراتيجيات ومؤشرات قياس التنافسية

 3 اأول: مفهوم وأنواع وإستراتيجيات التنافسيةالمطلب 

 3 الفرع اأول: مفهوم التنافسية

 4  أوا: مفهوم تنافسية امؤسسة/ امشروع

 5  ثانيا: مفهوم التنافسية على مستوى القطاع/ الصناعة

 6  ثالثا: مفهوم تنافسية البلد

 9 الفرع الثاني: أنواع التنافسية

 9 السعرية وغر السعريةأوا: التنافسية 

ارية  10  ثانيا: التنافسية الكامنة وا

 11 مؤشرات التنافسيةالفرع الثالث: 

 11 أوا: مؤشرات اأداء التجاري

 15 مؤشرات التسير ااسراتيجيثانيا: 

 17 امؤشرات التجريبيةثالثا: 

 18 : اختيار ااستراتجيات التنافسيةالمطلب الثاني

 18 : معايير اختيار اإستراتيجية التنافسيةاأولالفرع 

ليل بنية الصناعة وموقع امؤسسة  19 أوا: 

 20 ديد أنواع اإسراتيجيات اأساسية ثانيا:

 20 : مصادر التنافسيةالفرع الثاني

 21 أوا: سلسلة القيم العمودية 

 22 ثانيا: سلسلة القيم اأفقية

 22 العاميةثالثا: سلسلة القيم 

 24 المبحث الثاني: محددات التنافسية

 24 المطلب اأول: محددات التنافسية في الفكر ااقتصادي
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 25 الفرع اأول: نظريات التجارة الدولية

 25 أوا: نظريات التجارة التقليدية

ديثة  27 ثانيا: نظريات التجارة الدولية ا

 33 نظرية اإدارة الحديثةالفرع الثاني: محددات التنافسية حسب 

 33 أوا: احددات الكلية

زئية  35 ثانيا: احددات ا

 41 المطلب الثاني: المحددات التجريبية والفاعلون في اكتساب واستمرارية التنافسية

 42 الفرع اأول: المحددات التجريبية للتنافسية

 42 أوا: امعهد الدو للتنمية اإدارية

 43 امنتدى ااقتصادي العاميثانيا: 

 44 ثالثا: منظمة التعاون والتنمية ااقتصادية

 46 رابعا: امملكة امتحدة

 47 الفرع الثاني: الفاعلون في اكتساب واستمرارية التنافسية

قيق التنافسية كومة ي   47 أوا: دور ا

 49 هاثانيا: دور امؤسسات ي بناء التنافسية والدفاع عن

 51 المبحث الثالث: مكانة البحث والتطوير ضمن مسار اابتكار

 51 ومؤشرات البحث والتطويراابتكار والبحث والتطوير  مفهومالمطلب اأول: 

 51 اابتكار والبحث والتطوير مفهومالفرع اأول: 

 51  اابتكار مفهومأوا: 

 54 البحث والتطوير مفهومثانيا: 

 56 البحث والتطويرحدود أنشطة ثالثا: 

 59 الثاني: مؤشرات البحث والتطوير الفرع

 59 قياس مدخات البحث والتطويرأوا: 

رجات البحث والتطوير ثانيا:   63 قياس 

 65 : دور وفعالية البحث والتطوير في بناء التنافسيةنيالمطلب الثا

 66 الفرع اأول: دور البحث والتطوير في بناء التنافسية

قيق اميزة التنافسية داخل امؤسسة/ الصناعة  66  أوا: دور البحث والتطوير ي 

قيق تنافسية البلد  67 ثانيا: دور البحث والتطوير ي 

 69 البحث والتطوير في تحقيق التنافسيةفعالية الفرع الثاني: 
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اي على اميزة  69 التنافسية أوا: فعالية البحث والتطوير ي التأثر اإ

ديات تفعيل البحث والتطوير ي عام متغر  71 ثانيا: 

 74 خاصة الفصل اأول

الفصل الثاني: تحليل جاذبية الصناعة الصيدانية العالمية في ظل تغيرات  
 المحيط الدولي

75-123 

 76 تمهيد

 77 المبحث اأول: مدخل نظري إلى الصناعة الصيدانية

 77 المطلب اأول: نشأة وتعريف وخصائص الصناعة الصيدانية 

 77 الفرع اأول: نشأة وتعريف الصناعة الصيدانية

 77 أوا: نشأة الصناعة الصيدانية

 78 ثانيا: تعريف الصناعة الصيدانية

 79 ثالثا: التصنيف الدو للصناعة الصيدانية

 81 الصيدانية: خصائص الصناعة الفرع الثاني

 81 أوا:كثافة البحث والتطوير والتكنولوجيا ورأس امال

 82 ثانيا: ارتفاع درجة التنظيم القانوي 

 85 وأنواع المنتجات الصيدانية : مسار البحث والتطوير الصيدانيالمطلب الثاني

 85 مسار البحث والتطوير الصيدانيالفرع اأول: 

 86 أوا: مرحلة البحث

 87 ثانيا: مرحلة التطوير

 90 الثاني: أنواع المنتجات الصيدانية الفرع

 90 :التصنيف القانويأوا 

 93 التصنيف حسب حجم امداخيلثانيا: 

 94 عاجيةالفئات ال: التصنيف حسب ثالثا

 96 التصنيف حسب مط البحث :رابعا

 100 الصيدانية العالميةالمبحث الثاني: تحليل القوى التنافسية للصناعة  

 100 المطلب اأول: القوى التنافسية المحيطية

 100 الفرع اأول: حواجز الدخول وقوة المنتجات البديلة

 100 أوا: حواجز الدخول
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 103 ثانيا: قوة امنتجات البديلة

 105 قوة الزبائن وقوة الموردين: الفرع الثاني

 105 أوا: قوة الزبائن

 109 قوة اموردينثانيا: 

 110 المطلب الثاني: شدة المنافسة

 110 الفرع اأول: نمو أسواق المنتجات الجديدة

نيسة  110 أوا: مو سوق اأدوية ا

 112 مو سوق امنتجات البيولوجية وأدوية ااختصاص ثانيا:

 115 ثالثا: مو سوق اأدوية غر اموصوفة طبيا

 116 تركيز السوق درجةنمو اأسواق الناشئة وزيادة  :الفرع الثاني

 116 أوا: مو اأسواق الناشئة

 118 ثانيا: زيادة درجة تركيز السوق

 123 خاصة الفصل الثاني

الفصل الثالث: تفعيل دور البحث والتطوير في بناء تنافسية الصناعة  
 الصيدانية العالمية

124-166 

 125 تمهيد

 126 تحليل أزمة إنتاجية البحث والتطويرالمبحث اأول: 

 126 المطلب اأول: تطور جاذبية الصناعة الصيدانية العالمية

 127 الفرع اأول: تحليل وتيرة نمو المبيعات الصيدانية العالمية

ليل وترة مو امبيعات للصناعة الصيدانية العامية  127 أوا: 

ليل وترة مو امبيعات  128 للشركات الصيدانية العامية ثانيا: 

 130 الصيدانيةربحية الصناعة  اتجاهات: الفرع الثاني

 130 أوا: مقارنة رحية الصناعة الصيدانية برحية كل القطاعات العامية

 131 ثانيا: مقارنة رحية الصناعة الصيدانية العامية برحية عدد من القطاعات

اهات رحية   133 الشركات الصيدانية العاميةثالثا: ا

 137 أزمة إنتاجية البحث والتطوير وعوامل نشوءالمطلب الثاني: مظاهر 

 137 الفرع اأول: مظاهر أزمة إنتاجية البحث والتطوير

اهاتأوا:  ديدة ا  138 تكلفة تطوير الدواءو  عدد اابتكارات الصيدانية ا
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 140 والتطويرثانيا: تطور اإنفاق على البحث 

 142 إنتاجية البحث والتطويرعوامل نشوء أزمة الفرع الثاني: 

 142 أوا: عوامل تراجع إنتاجية البحث والتطوير

 144 على مسار البحث والتطويرعوامل اأزمة أثر ثانيا: 

 149 نحو تفعيل دور البحث والتطوير :ردود الفعل اإستراتيجيةبحث الثاني: الم

 149 اأول: إستراتيجيات الشركات الصيدانيةالمطلب 

 150 الفرع اأول: إستراتيجيات طويلة المدى

 150 أوا: النموذج امتكامل

 150 ثانيا: إسراتيجية اأدوية امبتكرة

ياة  151 إسراتيجية النتائج الوقائيةو  ثالثا: إسراتيجية منتجات مط ا

 151 المدىالفرع الثاني: إستراتيجيات قصيرة 

نيسة  151 أوا: إسراتيجيات تصنيع اأدوية ا

 152 ثانيا: إسراتيجية مديد الراءة

 152 ثالثا: إسراتيجية التسويق العنيف

 153 المطلب الثاني: تكييف الممارسات اإستراتيجية للبحث والتطوير

 153 تعديل نموذج البحث والتطوير الصيدانيالفرع اأول: 

 156 المقاولة من الباطنالفرع الثاني: 

 156 أوا: نشأة وتطور مقاولة البحث من الباطن

 158 مزايا ومررات ااستعانة منظمات عقود البحث: ثانيا

اات مقاولة البحث من الباطن  159 ثالثا: 

 161 وتدويل البحث والتطوير الصيداني : التعاونلثالفرع الثا

 161 أوا: التعاون

 163 ثانيا: تدويل البحث والتطوير الصيداي

 166 خاصة الفصل الثالث

الفصل الرابع: تحليل الجوانب التنافسية للصناعة الصيدانية في الجزائر  
 دنواأر 

167-228 

 168 تمهيد

 169 المبحث اأول: تحليل الطلب على المنتجات الصيدانية بالجزائر واأردن
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 169 اتجاهات السوق الصيداني المطلب اأول: تحليل

 169 الفرع اأول: تحليل تطورات السوق الصيداني

 169 ليل تطورات السوق الصيداي بالعمات احليةأوا: 

ليل تطورات السوق الصيداي بالدوار اأمريكي   171 ثانيا: 

 172 الفرع الثاني: تحليل كثافة الطلب الصيداني بالجزائر واأردن

 174 المطلب الثاني: عوامل نمو السوق الصيداني

 174 الفرع اأول: عوامل مرتبطة بالبنية الديمغرافية

زائر واأردن اهات عدد السكان ي ا  174 أوا: ا

زائر واأردن ة امسنن ي ا  175 ثانيا: مو شر

 176 الصحةطبيعة نظام و  الفرع الثاني: عوامل مرتبطة باانتقال المرضي

 176 عوامل مرتبطة باانتقال امرضي أوا:

 177 عوامل مرتبطة بطبيعة نظام الصحة ثانيا:

 182 المبحث الثاني: أولويات السياسة الصيدانية في الجزائر لبناء ق اعدة صناعية محلية

 182 المطلب اأول: إعادة تنظيم القطاع الصيداني بالجزائر

 182 التاريخي للقطاع الصيداني بالجزائرالفرع اأول:التطور 

 182 أوا: امرحلة اأو

 183 ثانيا: امرحلة الثانية

 185 المتعاملون في الصناعة الصيدانيةالفرع الثاني: 

 186 أوا: مؤسسات منظمة وداعمة

 186 ثانيا: مؤسسات اقتصادية

 188 بالجزائرالمطلب الثاني: أولويات السياسة الصيدانية الحالية 

 188 في الجزائر معدل التغطية بالمنتجات المحليةالفرع اأول: اتجاهات 

ليل الواردات الصيدانية زائر أوا:   188 ي ا

ليل اإنتاج الصيداي احلي زائر ثانيا:   190 ي ا

 193 الفرع الثاني: تقليص ااستيراد ودعم إنشاء مخابر محلية

 194 تقليص الوارداتأوا: إجراءات 

لية ابر   195 ثانيا: مظاهر دعم إنشاء 

 197 : تصميم برامج دعم وتأهيل امخابر الصيدانيةثالثا

 200 الفرع الثالث: ترقية تصنيع اأدوية الجنيسة
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ليا بالقيمة نيسة امنتجة   201 أوا: تطور نصيب اأدوية ا

نيسة  جمثانيا: تطور نصيب اأدوية ا ليا با  201 امنتجة 

 203 : ترشيد اإنفاقرابعالفرع ال

ديد السعر  204 أوا: 

 206 ثانيا: إنشاء السعر امرجعي

نيسة  208 ثالثا: تعميم استخدام اأدوية ا

 209 : تنظيم اأنشطة ذات الصلةخامسالفرع ال

 209 مراقبة النوعيةأوا: 

 210 تسجيل اأدويةثانيا: 

 211 المبحث الثالث: تحليل العرض الصيداني في اأردن

 211 المطلب اأول: واقع الصناعة الصيدانية اأردنية

 211 : اتجاهات العمليات الدولية للشركات الصيدانية اأردنيةولالفرع اأ

 211 ي اأردن الصناعة الصيدانية نشأة: أوا

 213 اأردني الصادرات الصيدانية  ليل :ثانيا

ليل ااستثمارات اأجنبية للشركات الصيدانية اأردنيةلثاثا  : 216 

 218 اتجاهات معدل التغطية بالمنتجات المحلية في اأردن :الفرع الثاني

 218 الصيدانية ي اأردن الواردات ليل: أوا

 220 ي اأردن ليل اإنتاج الصيداي احليثانيا: 

 221 الثاني: الصناعة الصيدانية ضمن السياسة الصناعية اأردنيةالمطلب 

 221 الفرع اأول:محاور السياسة الصناعية الوطنية لأردن

 222  تقدم الدعم الفي واما والبحث والتطوير واإبداع واموارد البشريةأوا: 

 222 تشجيع ااستثمارو  تنمية الصادراتثانيا: 

كوميةوسن البيئة وماية امقاييس وامواصفات  :ثالثا  223 السياسات والتشريعات واإجراءات ا

 224 الفرع الثاني: برامج دعم القطاع الصيداني اأردني

 224 خارطة استثمار اأردنأوا: 
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 226 ثانيا: برامج دعم وتطوير امؤسسات اأردنية

 228 خاصة الفصل الرابع

مكانة البحث والتطوير في تحديد تنافسية الصناعة  الفصل الخامس: 
 الصيدانية بالجزائر واأردن

229-270 

 230 تمهيد

 231 المبحث اأول: وضعية البحث والتطوير في الجزائر واأردن

 231 المطلب اأول: المؤشرات العامة للبحث والتطوير في الجزائر واأردن

 232 العالمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الفرع اأول: مؤشر اابتكار

 232 أوا: مؤشر اابتكار العامي

رجات اابتكار  232 ثانيا: مدخات و

 235 -ركيزة اابتكار–الفرع الثاني: مؤشر التنافسية العالمي 

 236 المطلب الثاني: المؤشرات الخاصة للبحث والتطوير

 236 والتطوير الصيداني الفرع اأول: اإنفاق على البحث

زائر  236 أوا: اإنفاق على البحث ي ا

 238 ثانيا: اإنفاق على البحث ي اأردن

 241 الفرع الثاني: براءات ااختراع الصيدانية

اهات : أوا زائر ي الصيدانية ااخراع براءات على الطلب إما ا  242 واأردن ا

اهات :ثانيا زائر ي الصيدانية ااخراع براءات على الطلب مصادر ا  243 واأردن ا

 243 الفرع الثالث: توطن البحث والتطوير بالجزائر واأردن

زائر واأردنأوا  243 : واقع ااختبارات السريرية ي ا

زائر واأردن ذب امستقبلي لاختبارات امستقبلية ي ا  245 ثانيا: عوامل ا

الثاني: عاقة تنافسية الصناعة الصيدانية في الجزائر واأردن بوضعية البحث  المبحث  
 والتطوير

247 

 247 المطلب اأول: تحليل تنافسية الصناعة الصيدانية في الجزائر واأردن

 247 الفرع اأول: مكانة الصناعة الصيدانية ضمن اإنتاج الصناعي وضمن التجارة الدولية

زائر واأردوا: مكانة أ  247 نالصناعة الصيدانية ضمن اإنتاج الصناعي ي ا
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زائر واأردن ي التجارة الدولية للمنتجات الصيدانية  248 ثانيا:مكانة ا

 251 : تحليل الميزة النسبية الظاهرة في المنتجات الصيدانية بالجزائر واأردننيالفرع الثا

اهات اميزة النسبية  زائرأوا: ا  251 الظاهرة ي ا

اهات اميزة النسبية الظاهرة ي اأردن  253 ثانيا: ا

 254 المطلب الثاني: تحليل نموذج اانحدار بين التنافسية والبحث والتطوير

 255 الفرع اأول: تحليل اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الميزة التجارية

 255 التجارية اميزة مؤشر باستخدام البسيط ااحدار لتحليل اإحصائية النتائج :أوا

 257 التجارية اميزة مؤشر باستخدام البسيط ااحدار لتحليل البيانية النتائج :ثانيا

والبيانية لتحليل ااحدار بن مؤشر اميزة التجارية ونوعية مؤسساات البحاث ي ثالثا: خصوصية النتائج اإحصائية 
زائرالصناعتن   الصيدانية والدوائية ي ا

259 

 260 الفرع الثاني: تحليل اانحدار البسيط باستخدام مؤشر الصادرات الصافية

 260 الصافية الصادرات مؤشر باستخدام البسيط ااحدار لتحليل اإحصائية النتائج :أوا

 261 الصافية الصادرات مؤشر باستخدام البسيط ااحدار لتحليل البيانية النتائج يا:ثان

والبيانياااة لتحليااال ااحااادار بااان مؤشااار الصاااادرات الصاااافية ونوعياااة مؤسساااات ثالثاااا: خصوصاااية النتاااائج اإحصاااائية 
زائر  البحث واإنفاق على البحث ي الصناعة الصيدانية ي ا

264 

ضعف الفرع الثالث: محددات تنافسية الصناعة الصيدانية في الجزائر واأردن في ظل 
 ارتباطها بالبحث والتطوير
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يارات :أوا  266 البحث على امرتكزة غر اأردنية الصيدانية للصناعة التنافسية اإسراتيجية ا

زائر ي الصيدانية الصناعة تنافسية وهديدات فضع نقاط :ثانيا  267 ا

زائر الصيداي والتطوير للبحث امستقبلية اأمية :ثالثا  268 واأردن با

 270 خاصة الفصل الخامس

 283-271 خاتمة 

 321-284 الماحق

 285 أهم مؤشرات اميزة النسبية الظاهرة: 1ملحق 

 288   2017، 2012، 2000، 1985، 1976 تطور ترتيب عشرة أسواق صيدانية ي العام: 2ملحق 

 289 اأدوية اموصوفة طبياشركات صيدانية ي سوق  10 تطور ترتيب أكر :3 ملحق

 290 2015-1988 ماذج عن أهم صفقات ااندماج وااكتساب ي الصناعة الصيدانية: 4ملحق 

 295 2014-1975 فئات عاجية من حيث امبيعات 10تطور ترتيب أكر :  5ملحق

 296 2014 -2000 الصيدانيةشركة صيدانية عامية من حيث امبيعات  16 تطور مؤشرات رحية أكر: 6ملحق
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 304 2014-2000 تطور ترتيب الشركات حسب الرحية:  7ملحق 

زائر واأردن بالدوار اأمريكي :  8ملحق   315 2019-2002تطور حجم السوق الصيداي ي ا

زائري مقابل الدوار اأمريكي واأورو :9ملحق   316 2015-2000 متوسط امدة– تطور سعر صرف الدينار ا

زائر واأردن: 10ملحق   316 2015-2000 تطور مؤشر أسعار امستهلك ي ا

 317 2014-1999 تطور مبيعات ومعدات مو السوق الصيداي العامي: 11ملحق 

زائر واأردن: 12ملحق   317 2015-1996 التطورات الدمغرافية ي ا

زائر واأردنوعدد اأسرة تطور كثافة القوى العاملة بقطاع الصحة :  13 ملحق  318 2015-1996 ي ا

 319 معلومات نظرية حول جودة موذج ااحدار: 14 ملحق

 334-320 قائمة المراجع

 338-335 قائمة الجداول

 340-339 قائمة اأشكال
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 ملخص
. ذلث  أ  هدف الرسالة إى دراسة أثر البحث  االطوثر ر الدثيدعل  تثا سيا صثية  ثيا ة ايدا ثة   جثا رثو اردا ثر اايرد 

البح  االطور ر  عطث  شاثا ا كرجثا لتدثيا ة الدثيدعشية   ررثا. ا ثد لعثئ دارا ر يصثيا   شاثرا الاثرجا  الدثيدعشية العا يثة ال ث   
سثثتاسيايا لطقثثر  اج خطتثثا ايرثثرال معثثا ريثث  شاثثا ا الدثثيا ة دطثثر و أدا ثثة لعثثا ارسبثثا  حي  أ العا يثثة الناشيثثة. احثثر اميدهثثا دعثثد 

تيا رصطر  شاا  البح  االطور ر   الديا طن الدثيدعشية دثاردا ر ااسط رار ة الارجا  ا يطاة ها.   تا هذا ايساس، س ز أمية 
 ا سيا صيطه ا.اايرد  ارد   عاليط    ديا

طغثثثوا  كثثثيا الدثثثيا ة   البدا ثثثة رثثثو اثثثاا دراسثثثة  ا ثثثة أزرثثثة إشطا يثثثة البحثثث  االطوثثثر ر دمثثثر دراسثثثة إ ثثث الية الرسثثثالة 
تيا أثرها  تا ر اشة البح  االطور ر لد  الارجا  العا ية.  ،الديدعشية العا ية دياا سيا صية الديا ة م مر دراسة داره   دغرل 

تيا اا ع ،ة داردا ر اايرد الديدعشي اها   و  ر ق  الوتئ االعثرل الدثيدعشين   البتثد و ااةثعية اعدط ثار الدثيدعل رثع  اا
تيا اعحدار دن رؤ را  البح  ارؤ را  الطيا صية.لد ه ارصطر  سيا صية الديا ة   ، داإةا ة إى 

ايرد  سعطثثث  أجنثثثر سيا صثثثية ريهثثثا   اردا ر.ج ثثثا أ  اةثثثعية البحثثث   أ  الدثثثيا ة الدثثثيدعشية  م الطر ثثثا   اليها ثثثة إى 
تيثا  االطور ر  ي  سعد اي ضا جذل   تثا الثر م رثو سثدشيها رةارشثة اصثطر اس  العا يثة.  ثو أشث  رثع هثذه اعاطا ثا  ا طداريثة، إع أ  

ع    ،شية   ررا ا يا ة ايدا ة ادر ا دالبح  االطوثر ر  ررا إى  دم ارسبا  سيا صية الديا ة الديدع اعرسبا  ااعحدار أ ار
 .2015-2006اردا ر اع   ايرد  ااا  تة الطحتيا 

البحث  االطوثر ر الدثيدعل، ايدا ثة ا ر ثر ة  بيثا، ايدا ثة  ثو ا ر ثر ة : سيا صثية الدثيا ة الدثيدعشية، الكلمات الدالة 
 الديا ة الداا ية   ايرد . يا ة ايدا ة   اردا ر، شية ال   ، الارجا  الديدع بيا، ايدا ة ارييصة، 

Abstract 

The thesis aims to study the research and development impact on the pharmaceutical 

industry in both Algeria and Jordan. This activity has been always considered as the main 

activity in the pharmaceutical industry. It had a primordial role in the foundation of   big pharma 

and its monopoly after the Second World War. On this basis, it seems very important to analyze 

the R&D activity progress evolution in the pharmaceutical industries in Algeria and Jordan, and 

its effectiveness in building their competitiveness. 

 

The Thesis’s problematic focuses on two axes. The first one concerns the study of the 

relationship between the R&D productivity crisis and the different variation in global 

pharmaceutical business environment. The second axe encompasses the role of  R&D in building 

the pharmaceutical industry competitiveness in Algeria and Jordan, by shedding light on 

pharmaceutical supply and demand currently and in the future, the status of  the pharmaceutical 

innovation, the competitive industry degree in the two countries, and the statistic simple 

regression between the indicators of the research and competitiveness. 

 

Finally, it has been concluded that the pharmaceutical industry in Jordan is more 

competitive than Algeria, As well as the status of the research and development despite of 

Jordan’s weak position in the worldwide pharmaceutical industry. In the meantime and based on 

the tow precedent results, the statistic analysis has generally pointed to the absence of correlation 

between pharmaceutical competitiveness and R&D neither in Algeria nor Jordan during the 

period 2006-2015. 

 

Keywords: Pharmaceutical industry competitiveness, Pharmaceutical R&D, prescription 

drugs, Non- prescription drugs, Generics, Big Pharma, Pharmaceutical industry in Algeria, 

Pharmaceutical industry in Jordan. 


