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  ملخص:
هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه الشراكة الصناعية ممثلة في عقود  هدفت

تراخيص اإلنتاج مع المخابر األجنبية في نقل التكنولوجيا والمعارف إلى 

لتمكينها من زيادة إنتاجها  -مجمع صيدال نموذجا -المؤسسات الدوائية الوطنية

، ة في سوق الدواء الجزائريوتحسين نوعيته لتلبية الطلب المتزايد على األدوي

 وكذا تصدير الفائض منه إلى الخارج.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن عقود تراخيص اإلنتاج تعد 

خيارا استراتيجيا لمجمع صيدال من أجل االستفادة من الخبرات األجنبية في مجال 

 .لتصدرائية، والتوجه إلى انقل التكنولوجيا، تكوين العاملين، تنويع المنتجات الدو
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 الجزائر: حالة مجمع صيدال

 لعلمي فاطمة،
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 ؛ةالصناعة الدوائي ؛عقود تراخيص اإلنتاج ؛الصناعية الشراكة كلمات مفتاحية:

 التصدير.
Abstract:  

This study aims to highlight the important role of industrial partnership 

represented in production license contracts with foreign laboratories in the 

transfer of technology and knowledge to national pharmaceutical companies - 

a case study of Saidal Complex- in the field of quantity and quality of the 

Algerian pharmaceutical product to meet the increasing demand for medicine 

in the Algerian Market, as well as export surplus to other countries.  

Among several conclusions reached this study, the main one is production 

licenses as a form of industrial partnership represents a strategic choice of 

Saidal Group to benefit from foreign expertise in technology transfer, formation 

personal, pharmaceutical product divertisation and export. 

Key words: Industrial partnership; Production license contracts; 

Pharmaceutical industry; Export. 

 مقدمة:  -1
يتسم عالم األعمال المعاصر بعدة خصائص من أبرزها تحرير حركة 

رؤوس األموال والسلع والخدمات في إطار العولمة االقتصادية، وكذا التطور 

والتي أدت في مجملها إلى اشتداد الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

المنافسة بين المؤسسات والتحديات التي تواجهها. مما أوجد الحاجة إلى الشراكة 

كآلية للتعاون ومواجهة المنافسة والنفاذ إلى األسواق  -خاصة األجنبية منها –

 الدولية.

وباعتبار أن الصناعات الدوائية من أكثر الصناعات تأثرا بهذه التغيرات 

التي تسعى معظم دول العالم إلى تنميتها  االستراتيجيةونها من أهم القطاعات لك

وترقيتها بشكل دائم باعتبار منتجاتها تمثل السلع األكثر طلبا وال يمكن االستغناء 

عنها، إضافة إلى كونها تمثل نشاطا استراتيجيا لالستثمار يوفر قيمة مضافة معتبرة 

 على مستوى الدخل الوطني.

كثيفة رأس المال والتكنولوجيا حيث أن غير أن الصناعة الدوائية تمتاز بأنها      

األبحاث في هذه المجال تتطلب ميزانية ضخمة تعجز عن توفيرها المؤسسات 

الدوائية في الدول النامية، وتخضع لنظام حماية براءة االختراع، مما يؤخر استفادة 

أثر هذه الصناعة بعولمة اإلنتاج تتالدول النامية من األدوية المحمية. كما 

واألسواق، مما يجعل توفر ميزة تنافسية ضرورة للصمود أمام المنافسة على المدى 

 .الطويل

والجزائر كغيرها من الدول النامية بعد استقاللها أسست صناعة دوائية هادفة       

ة إلى توفير العالج المجاني، وتماشيا مع هذه السياسة احتكرت هذه الصناع

، أين تم تحرير هذا القطاع وفتح المجال 0991بمؤسساتها العامة إلى غاية سنة 
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للخواص الوطنيين واألجانب، مما ساهم في إنشاء عدة مؤسسات خاصة وفروع 

فقط من  %34لمخابر أجنبية. ورغم ذلك بقيت هذه المؤسسات قادرة على تلبية 

في إطار تقليص النفقات و .استيراده، والباقي يتم 6102الطلب الوطني لسنة 

العمومية نتيجة النخفاض اإليرادات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط، اتخذت 

المتضمن  9/7/6102السلطات عدة تدابير لعل أهمها إصدار القرار المؤرخ في 

منع استيراد المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري 

 00مادة صيدالنية و  427ي تضمن قائمة تألفت من والمصنعة في الجزائر، والذ

ألدوية ا مستلزما طبيا، وهذا ما يلزم المؤسسات الدوائية الوطنية بزيادة إنتاجها من

، وهذا الهدف ال يمكن بلوغه إال من خالل إقامة اتفاقيات وتحسين نوعيتها وتوسعها

قل ارها الصيغة األشراكة مع المخابر العالمية قائمة على تراخيص اإلنتاج باعتب

 تكلفة واألقل خطرا في هذا المجال.

  مشكلة الدراسة:

تعتبر الصناعة الدوائية في الجزائر حديثة النشأة، حيث ظهرت معظم 

المؤسسات الدوائية الخاصة في مطلع التسعينات. ويحتل سوق الدواء الجزائري 

 3.3المرتبة الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا من حيث أهميته، حيث بلغ حجمه 

تزايد على األدوية يتم معظمه ، غير أن تلبية هذا الطلب الم 2016مليار أورو سنة 

من جهة، وفي ظل التدابير المتخذة  منه عن طريق االستيراد %27أي ما يعادل 

نتيجة النخفاض أسعار النفط والمتمثلة في منع استيراد تشكيلة واسعة من األدوية 

 ل اآلتي: سؤاال مشكلة الدراسة في من جهة ثانية، تتمثل

ج في دعم وتدويل نشاط المؤسسات كيف يمكن أن تساهم تراخيص اإلنتا

اتية للتعاون الدوائية في الجزائر في ظل الظروف الراهنة وتوفر الفرص المو

 والشراكة الصناعية؟
معالجة مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضية الرئيسية من أجل  فرضيات الدراسة:

 اآلتية:

ل الجزائرية من خالفي دعم المؤسسات الدوائية تراخيص اإلنتاج عقود تساهم  -

 استفادتها من نقل التكنولوجيا والخبرات األجنبية في هذا المجال؛

تساهم عقود تراخيص اإلنتاج في تمكين المؤسسات الدوائية الجزائرية من  -

تنويع منتجاتها وزيادة كميتها مما يعزز مركزها التنافسي في السوق الوطني، 

 ويسمح بتوسعها إلى التصدير؛

نتاجها لزيادة إ لمجمع صيدال خيارا استراتيجيا اخيص اإلنتاج تمثل عقود تر -

 .وتحسين نوعيته وولوجه لألسواق الخارجية ، والسيما في ظل اشتداد المنافسة
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مساهمة  من دورها في الوقوف ميدانيا على تنبع أهمية الدراسة أهمية الدراسة:

لمجمع  اإلنتاج الدوائيتحسين عقود تراخيص اإلنتاج كآلية للشراكة الصناعية في 

صيدال كما ونوعا لتلبية الطلب المتزايد على األدوية على المستوى الوطني في 

 ظل الظروف الراهنة، وكذا التوجه إلى التصدير.

منها التعرف األهداف جملة من تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق  أهداف الدراسة:

وقوف على مختلف المراحل على واقع الصناعات الدوائية في الجزائر من خالل ال

التي مرت بها، وكذا إبراز أهمية تراخيص اإلنتاج في تحسين تنافسية المؤسسات 

الدوائية الوطنية عامة ومجمع صيدال خاصة في سوق الدواء الوطني وتمكينه من 

 النفاذ إلى األسواق الخارجية. 

دراسة من أجل الحصول على البيانات الالزمة إلنجاز المنهجية الدراسة: 

ومعالجة مشكلتها تمت االستعانة بالمنهج الوصفي لتجميع األرقام المتعلقة بتطور 

السوق العالمي لألدوية وكذا سوق الدواء الجزائري وتحليلها ومن ثم تقديمها في 

 صورة نتائج.

ثالثة  إلىالدراسة جابة على التساؤل السالف الذكر تم تقسيم لإل هيكل الدراسة: 

مخصص لتراخيص اإلنتاج كإمكانية للشراكة والتوسع الدولي محاور، أولها 

للمؤسسات ، ثانيها للتعرف على واقع الصناعات الدوائية في الجزائر، وثالثها 

إلبراز أهمية تراخيص اإلنتاج في دعم وتسهيل التوسع الدولي للمؤسسات الدوائية 

 في الجزائر.

 ي للمؤسسات:تراخيص اإلنتاج كإمكانية للشراكة والتوسع الدول -2
لقد كان للعولمة وما رافقها من ازدياد نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في االقتصاد 

العالمي دورا فعاال في زيادة المنافسة بين المؤسسات االقتصادية والتحديات التي 

تواجهها، مما استدعى إعادة النظر في استراتيجيات تسيير المؤسسات واتجاهها 

كآلية للتعاون ومواجهة المنافسة والتوسع  -األجنبية منهاخاصة  –إلى الشراكة 

 -أو أكثر -الدولي. ويقصد بالشراكة األجنبية " ذلك االتفاق الذي يبرم بين طرافين

أحدهما محلي واآلخر أجنبي والذي يقضي بتوجيه وتكثيف الجهود والكفاءات 

لمترتبة عن مشروع معين مع تحمل مختلف األعباء والمخاطر ا إلنجازالالزمة 

. وتتنوع أشكال الشراكة األجنبية بتعدد )  04  2011:ليلى ( هذه الشراكة"

تتمثل في اتفاق بين الشراكة الصناعية، التي  ، ولعل من أهمها القطاعات

طرفيـــــــن أو أكثر على انجاز مشروع صناعي من خالل دمج ومشاركة كافة 

الوسائل والتجهيزات التي يملكها الشريكين نظرا لضخامة التكاليف. وتتخذ هذه 

الشراكة عدة أشكال منها: تراخيص اإلنتاج، اتفاقيات المقاولة من الباطن، عقود 

جيا وا النوع من الشراكة مزايا عديدة أهمها: نقل التكنولهذ راإلنتاج. ويوفتسليم 

 .)  70-71  2015:أمحمد ( واألساليب اإلدارية الحديثة
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وتعد تراخيص اإلنتاج إحدى صور الشراكة الصناعية التي تتمثل في إبرام 

عقد أو اتفاق بين طرفين ، يقوم بمقتضاه الطرف األجنبي بالتصريح للطرف 

ـــراع أو الخبرة الفنية ونتائج األبحاث العلمية ة االختــــــــــبراءالوطني باستخدام 

تشمل التراخيص التصميمات الصناعية، التدريب ، أساليب  معين وقدمقابل عائد 

الرقابة على الجودة وكافة التعليمات األخرى المتعلقة بممارسة النشاط محل 

 .)  479  :0996عبد السالم ( الترخيص
 

وتنبع أهمية تراخيص اإلنتاج كتقنية للشراكة الصناعية من المزايا التي 

 نشاطه ، والتي يمكن وتدويل توفرها للطرف المحلي وال سيما في مجال تنويع 

 تلخيص أهمها على النحو اآلتي:

 

مساعدة المؤسسات الوطنية على النفاذ إلى األسواق األجنبية أي تدويل نشاطها،  .أ

 UNCTAD"ر منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية وهذا ما أكده تقري

" 2111   ) Unctad2011:48  (؛ 

توفير فرص للتعلم ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تعد عامال مهما لتطور  .ب

ينها ن بالمؤسسات الصناعية بأقل التكاليف، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات وم

التي شملت دراسة عينة   Jiang.B " ;"Qureshi.A " 2006" دراســـــة

من المؤسسات الدوائية في الهند التي استفادت من عقود تراخيص إلنتاج األدوية، 

والتي توصلت إلى أن هذه األخيرة قد استفادت من التكنولوجيا الحديثة لشركائها 

  وبراءات اختراعاتهم، إضافة إلى اكتساب مدرائها تقنيات حديثة في التسيير

) Soriano-Meier & others, 2012:761 (؛ 

تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية مقارنة بمنافسيها من خالل نقل المعارف  .ج

واألساليب اإلدارية الحديثة إليها في إطار تحسين أداء المشروع المشترك، وكذا 

أكدته  ما الرئيسي وهذاتوفير فرص جديدة لالستثمار في أنشطة مكملة للنشاط 

التي شملت دراسة 2012 وآخرون " Horacio Soriano-Meier"دراسة  

بعض المؤسسات الدوائية في الصين والهند التي استفادت من عقود تراخيص 

إلنتاج األدوية، والتي توصلت إلى أن هذه األخيرة قد تحسنت تنافسيتها وتوسعت 

 ؛)  Soriano-Meier & others2012:763 ( ودوليا أنشطتها محليا 
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  الدوائية في الجزائر:اقع الصناعات و -3
الحاج  ( تعد الصناعات الدوائية من فروع الصناعات الكيميائية الدقيقة      

 وتتميز بمجموعة من الخصائص نوجز أهمها في النقاط اآلتية: ،) 66  :6104

الرتباطها بالصحة العمومية، وارتكازها على  استراتيجيةهي صناعة  .أ

األبحاث، لذلك تمت حمايتها باتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 

(TRIPS)* التي تقضي بتطبيق نظام براءة االختراع على عملية التوصل إلى ،

 أدنى دواء جديد، كما تحمي المنتوج الدوائي في حد ذاته، لمدة عشرون سنة كحد

ابتداء من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة، وبذلك ال تستطيع المؤسسات 

الدوائية األخرى تقليد هذا الدواء إال بعد انتهاء مدة حمايته، أو إبرام عقود 

 ؛)  4  : 6102 ةسامي (  التراخيص مع صاحب براءة االختراع

وهما : األدوية توفر الصناعة الدوائية نوعين رئيسيين من األدوية  .ب

م اكتشاف ت التي األساسية واألدوية الجنيسة.إذ يقصد باألدوية األساسية تلك  األدوية

تركيبتها في أحد المخابر الدوائية بعد إجراء سلسلة من األبحاث ، لذلك يتم تسجيل 

براءة اختراعها لحمايتها من التقليد من طرف المخابر األخرى، أما األدوية 

خة عن األدوية األساسية التي يمكن الحصول عليها بعد دخول الجنيسة فهي نس

براءة اختراع الدواء الميدان العمومي بعد انقضاء مدة حمايته القانونية، وتتميز 

بأنها أدوية مطابقة لألدوية األصلية من حيث التركيبة والكيفية والمادة الفعالة 

ميز عنها من حيث الوزن، وتتوالشكل الصيدالني واآلثار العالجية غير أنها تختلف 

هذه األدوية بانخفاض أسعارها نسبيا الشتداد المنافسة بينها على اعتبار أن كل 

 المؤسسات الدوائية قادرة على إنتاجها

) Unctad, 2011:7 (؛ 

هي صناعة سريعة النمو نظرا الرتفاع الطلب العالمي على منتجاتها  .ج

لقدرتها على الشفاء من األمراض وتخفيف اآلالم، وهذا ما يؤكده الشكل اآلتي الذي 

يوضح أن االستهالك العالمي لألدوية )األدوية المباعة بوصفة طبية، األدوية 

 773إلى  6112دوالر سنة مليار  239األصلية واألدوية الجنيسة( قد ارتفع من 

، ومن المتوقع أن يستمر %09.6أي بنسبة وسطية قدرها  6107مليار دوالر سنة 

مليار دوالر، ويرجع ذلك إلى تحسين  0.121حوالي  6166في االرتفاع ليبلغ سنة 

واكتشاف العديد من األدوية الجديدة   PD-1/PD-L1األدوية المتوفرة كالمثبطات 

لعالج التهاب الجلد من طرف المخبر  Regeron’s Dupixentمثل : الدواء 

لعالج التصلب المتعدد من طرف المخبر  Ocrevus، الدواء Sanofiالفرنسي 

 ؛Rocheالسويسري 
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 وتطوراته المتوقعة في: " االستهالك العالمي لألدوية (1)البياني رقم الشكل 

 "2122و  2112الفترة 

 
Source: Evaluate Pharma,” World Preview 2017 Outlook 2022”, 10th Edition, June 

2017,p8. 
 

هي صناعة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا، ألن األبحاث والتطوير في  .د

المتضمن  0هذا المجال تتطلب ميزانيات ضخمة كما هو مبين في الجدول رقم 

مبيعاتها من األدوية وفقا إلجمالي  6102مخابر دوائية في العالم لسنة  خمسةأفضل 

احتل المرتبة األولى بإجمالي Pfizer ، يبين أن المخبر األمريكي بوصفة طبية 

 6166مليار دوالر أمريكي ويتوقع ارتفاعها لتبلغ سنة  45.9مبيعات قيمتها 

 Roche و  Novartis مليار دوالر، يليه المخبرين السويسريين 39.7حوالي 

مليار دوالر على الترتيب ومرشحة لتبلغ  49.2و  30.2بإجمالي مبيعات قدرها 

من حيث اإلنفاق على األبحاث والتطوير و. 6166مليار دوالر سنة  39.2و  39.2

مليار دوالر  2.7تصدر القائمة بمبلغ قدره  Rocheفنالحظ أن المخبر السويسري

مليار دوالر، يليه في المرتبتين الثانية  9.2ارتفاعه ليبلغ  ويتوقع  6102سنة 

بنفقات قدرها على  Pfizerو   Novartisوالثالثة المخبرين األمريكيين 
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و   2.2، ومن المتوقع ارتفاعها لتبلغ 6102مليار دوالر سنة   7.2و  7.9الترتيب

 ؛6166مليار دوالر لسنة  2.1

 

حسب المبيعات واإلنفاق  المخابر الخمسة يةلأفضترتيب (: " قائمة 1الجدول )

و  2112وتطوراتهما المتوقعة في 

 الوحدة :                                                                            "2122
 مليار$

الترتيب حسب المبيعات بوصفة 

 طبية

الترتيب حسب االنفاق على األبحاث 

 والتطوير

المبيعات  المخبر

2112 

المتوقع 

2122 

211اإلنفاق المخبر

2 

المتوقع 

2122 
Pfizer 32.9 39.7 Roche 2.7 9.2 

Novartis 30.2 39.2 Novartis 7.9 2.2 

Roche 49.2 39.2 Pfizer 7.2 2.1 

Merck & 

Co 

42.7 42.2 Johnson & 

Johnson 

7.1 2.6 

Sanofi 43.6 30.7 Merck & Co 2.2 7.3 

Astra 

Zeneca 

60.1 62.3 Abbvie 4.2 4.8 

Source: Evaluate Pharma,” World Preview 2017 Outlook 2022”, Op.Cit,P10-20. 

 

كثافة رأس ) لمتطلبات ممارستها حتكارباالالصناعة الدوائية في العالم  تتميز .ه

ارتفاع ( وكذا  المال والتكنولوجيا ، الموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة العالية

من السوق  %37أرباحها، حيث تبلغ حصة الواليات المتحدة األمريكية لوحدها 

الدوائي العالمي، تليها أسواق أهم دول االتحاد األوروبي )ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، 

، ثم اليابان بحصة سوقية قدرها %02.3( بحصة قدرها  اسبانيا والمملكة المتحدة

، وهذا وفقا % 01.0 ــــلصين والبرازيل( ب، والدول الناشئـــة ) ا2.3%

  2016 إلحصائيات سنة

) Leem organisation,2017 :1 (؛ 

لى عوبعد التعرف على الصناعات الدوائية وخصائصها، ننتقل للتعرف 

الصناعات الدوائية في الجزائر قصد تشخيص واقعها من خالل تتبع مختلف 

ها تقسيمها من حيث حرية االستثمار في، والتي يمكن االتغييرات التي أجريت عليه

إلى مرحلتين : مرحلة احتكار الدولة لقطاع الصناعة الدوائية والتي تمتد من سنة 

، ومرحلة تحرير الدولة لقطاع الصناعة الدوائية ابتداء من 0991إلى  0929

 ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:0991
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  (:1111-1121ئية )مرحلة احتكار الدولة لقطاع الصناعة الدوا 1-3
هذه المرحلة بتبني الجزائر النهج االشتراكي القائم على التخطيط  تميزت  

 -ةاالستراتيجيكغيرها من القطاعات  -المركزي، لذلك تميزت الصناعات الدوائية

باالحتكار من طرف الدولة لتحقيق هدف رئيسي هو مجانية العالج، ولهذا الغرض 

التي احتكرت  01/3/0924بتاريخ  PCAتم إنشاء الصيدلية المركزية الجزائرية 

عمليات استيراد، إنتاج وتوزيع األدوية على المرافق الصحية العامة ومن خالل 

 0926لعمومية والخاصة. وفي سنة شبكات البيع بالتجزئة ممثلة في الصيدليات ا

في إطار إعادة هيكلة المؤسسات تمت إعادة هيكلة  هذه الصيدلية المركزية عبر 

لبيع واستيراد وتوزيع األدوية  PHARMSتحويلها إلى ثالثة  مؤسسات جهوية 

هي : المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدالنية بالجزائر العاصمة 

ENAPHARM  ، )المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدالنية )الوسط

)الشرق( ، والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات  ENCOPHARMبقسنطينة 

)الغرب(. وكذا إنشاء المؤسسة الوطنية  ENOPHARM  الصيدالنية بوهران

الصادر بتاريخ  26/026للتجهيزات والمعدات الطبية بموجب المرسوم رقم 

. 0922سنة   SAIDALم تحويلها إلى مجمع صيدال ، والتي ت63/3/0926

 وفيما يلي تلخيص ألهم اإلجراءات المتخذة في هذه المرحلة :

-1121لقطاع األدوية ) ةاحتكار الدول خالل(: " اإلجراءات المتخذة 2الجدول )

1111") 

 اإلجراءات المتخذة السنة

0926 
التي    BIOTICاحتكار صناعة األدوية من طرف المخبر الفرنسي

 .0926تم إنشاؤه سنة 

 .PHARMALتأسيس مؤسسة  0926

0924 
على شكل مؤسسة  PCAالصيدلية المركزية الجزائريةتأسيس 

 عمومية مكلفة بتوزيع األدوية.

0922 
باإلشراف على  PCAالصيدلية المركزية الجزائريةتكليف 

 .PHARMALو    BIOTICمؤسستي

0929 

لعمليات استيراد  PCAالصيدلية المركزية الجزائرية احتكار 

المنتوجات الصيدالنية المخصصة لالستعمال في الطب البشري 

 والبيطري.

0976 
باإلشراف على وحدة  PCAالصيدلية المركزية الجزائرية تكليف 

 الحراش الصناعية.

 .BIOTIC  011% تأميم المخبر الفرنسي 0972
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0977 

  لجميع عمليات اإلنتاج، الصيدلية المركزية الجزائرية احتكار

التوزيع واالستيراد للمنتوجات الصيدالنية الموجهة لالستعمال في 

 الطب البشري والبيطري.

  بعقد اتفاقيات لحيازة براءات للصيدلة المركزية الجزائريةالسماح 

 االختراع واستغاللها وفقا للتنظيم المعمول به. 

  صالحيات استخدام كافة الوسائل الالزمة  المركزيةالصيدلة منح

إلنجاح الطب المجاني، تلبية االحتياجات الوطنية من األدوية 

 وتصدير الفائض منها.

0926 

  في ظل إعادة هيكلة  الصيدلية المركزية الجزائريةإنهاء مهام

 لمؤسسات.ا

   إنشاء المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية

ENEMEDI  وتكليفها باحتكار إنتاج، توزيع واستيراد األجهزة

 والمعدات الطبية للطب البشري والبيطري.

  :إنشاء ثالثة مؤسسات جهوية للبيع والتوزيع واالستيراد

ENAPHARM  ،ENCOPHARM  ،ENOPHARM 

  إنشاء مجلس للتنسيق بين هذه المؤسسات الثالثة. 

0922 
  والمعدات الطبيةتحويل المؤسسة الوطنية للتجهيزات 

ENEMEDIإلى مجمع صيدالSAIDAL. 

 انجاز مركب للمضادات الحيوية بالمدية. 0927
 المصدر:

صناعة األدوية في الجزائر وتحديات تطبيق اتفاقية حقوق الملكية بوشنافة الصادق، "  -

، جامعة يحي  2" ، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد  الفكرية : حالة مجمع صيدال

 .642، ص 6100فارس، المدية ، جويلية 

 .223-246، ص  67/3/0926، الصادرة بتاريخ 07الجريدة الرسمية ، العدد  -

 

 إلى يرمي مخطط تطبيق على الجزائر عكفت المرحلة هذه وخالل

األدوية، وفي ظل غياب التكنولوجيا واليد العاملة المؤهلة  صناعة وتحديث تطوير

أو محدوديتها ظهرت الحاجة إلى تدخل المؤسسات األجنبية، الذي تم من خالل 

 صيغتين: 

 بتنفيذ األعمال واألنشطة التي تتعلق بتنفيذ المشاريع، و  الصيغة األولىتتعلق  .أ

في مجال دراسة التنفيذ، تتم من خالل إبرام عقود جزئية مع عدة شركاء أجانب 

 ؛استيراد وتركيب المعدات، المساعدة التقنية وتكوين اليد العاملة

على إبرام عقود مع شريك أجنبي تتضمن مسؤوليته الصيغة الثانية تعتمد  .ب

عن تنسيق جميع األعمال المتعلقة بتنفيذ المشروع، وتتضمن هذه الصيغة شكلين 
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يها تنحصر مسؤولية المتعاقد األجنبي في " وفعقود المفتاح في اليد: أولهما " 

تسليم مصنع جاهز للعمل وخير مثال على ذلك انجاز مركب للمضادات الحيوية 

" وتتضمن ضمان الشريك عقود المنتوج في اليد، وثانيهما " 0927بالمدية سنة 

 Ouerdia,2015 (األجنبي لعمل المشروع خالل السنوات األولى لالستغالل

:59 (. 

عقد من  670( إبرام 0977-0922الفترة الممتدة ما بين ) وقد شهدت

عقد المفتاح في  90عقد لتنفيذ المشاريع،  42عقد للبحوث والهندسة،  32بينها: 

عقد المنتوج في اليد، وسرعان ما تحولت هذه العقود من عقود هدفها نقل  07اليد، 

 .) rdiaOue: 60,2015 ( التكنولوجيا إلى عقود الستيراد المعدات وتركيبها فقط

ورغم االستثمارات المعتبرة التي خصصت للصناعات الدوائية بالجزائر 

مليار دوالر من المنتوجات  00خالل هذه المرحلة حيث تم استيراد ما يعادل 

، إال أن هذه األخيرة لم ترق لتوفير ) Ouerdia: 60,2015  (والمعدات الطبية

حيث  بقي إشباع الطلب الوطني المتزايد على كافة االحتياجات الدوائية الوطنية ، 

بلغ حجم سوق الدواء في الجزائر  0929األدوية معتمدا على االستيراد، ففي سنة 

مليون دوالر أي ما  22مليون دوالر، تغطي الصناعة الوطنية منه حوالي  312

اد  يتم توفيره عن طريق االستير %79، أما الباقي الذي يعادل % 60يعادل 

 .)063: 6110ق النقد العربي، صندو(

ولعل ما ساهم في ارتفاع الواردات من األدوية هو قيام الدولة بعدة حمالت 

 ،دالتيفوئيمجانية ضد األمراض مثل : التلقيح المجاني واإللزامي ضد مرض 

وعدم تمكنها من جذب األجانب لالستثمار  من جهة، وتبنيها لسياسة العالج المجاني

القانون رقم في هذه الصناعة رغم إصدارها لقانونين لالستثمار : أولهما 

المتضمن إمكانية تشكيل الشركات االقتصادية 62/2/0926بتاريخ 26/04

اإلعفاء  منها : المختلطة بين القطاع العام والمستثمرين األجانب، وتقديم حوافز لها

العقارية لمدة خمس سنوات، ومن الضريبة على األرباح الصناعية من الضريبة 

الصادر بتاريخ   22/04والتجارية لمدة ثالث سنوات، وثانيهما القانون رقم 

الذي تضمن إنشاء شركات مختلطة وفق تسهيالت جديدة منها: تمديد  09/2/0922

تجاري سنة وفق القانون ال 99سنة إلى  02مدة حياة الشركة المختلطة من 

 الجزائري، وتسهيالت في تحويل األموال إلى الخارج، بسبب سياسة التأميم.

المرحلة الثانية: مرحلة تحرير الدولة لقطاع الصناعة الدوائية ابتداء من سنة 

إن أهم ما يميز فترة التسعينات هي الظروف السيئة التي شهدتها الجزائر :1111

نتيجة لعدم االستقرار السياسي واألمني إضافة إلى االختالالت الهيكلية 
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أثرت بدورها على  فقد أجرت عدة تغييرات ، لكن رغم هذه الظروفاالقتصادية

 قطاع الصناعة الدوائية ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 :المرسوم  تشجيع االستثمار األجنبي من خالل إصدار عدة  قوانين منها

المتعلق بترقية االستثمار تكملة لقانون  2/01/0994بتاريخ  94/06التشريعي رقم 

النقد والقرض، وتأكيدا على إرادة الدولة الجزائرية لترقية االستثمار، وانتهاج 

 61/2/6110الصادر بتاريخ 0/3سياسة االنفتاح االقتصادي، تاله األمر رقم 

المتعلق بتطوير  02/7/6112الصادر بتاريخ  2/8المعدل والمتمم باألمر رقم 

المتضمن قانون المالية  66/7/6119بتاريخ  0/9االستثمار، ثم ليصدر األمر رقم 

التكميلي ليعيد ترسيخ  قاعدة أن رأس المال األجنبـي ال يمكن أن يستثمر إال في 

 من رأس مال الشركة. %39في حدود إطار الشراكة و

  تنظيم قطاع الصناعات الدوائية من خالل إصدار عدة تشريعات قانونية من

 :بينها

المتعلق بتسجيل المواد  2/7/0996الصادر بتاريخ  96/623المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصيدالنية المستعملة في الطب البشري.

المتعلق بمنح رخص  2/7/0996الصادر بتاريخ  96/622المرسوم التنفيذي رقم  -

 استغالل مؤسسة إلنتاج المنتجات الصيدالنية و/أو توزيعها.

المتعلق بحدود الربح  0/6/0992الصادر بتاريخ  92/33المرسوم التنفيذي رقم  -

القصوى عند اإلنتاج والتعبئة والتوزيع المطبقة على األدوية المستعملة في الطب 

 البشري.

المتعلق بتحديد دفتر الشروط الخاصة باستيراد  2/2/6112القرار الصادر بتاريخ  -

والذي تم إلغاؤه بموجب القرار  ،المنتجات الصيدالنية الموجهة للطب البشري

 . 41/01/6112الصـادر بتاريخ 

المتعلق بمنع استيراد المواد الصيدالنية  41/00/6112القرار الصادر بتاريخ  -

ري والمصنعة في الجزائر، والذي تضمن والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البش

مستلزمات طبية ألنها تنتج في الجزائر بالكميات  2دواء و 447منع استيــراد 

 الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
 إعادة تنظيم المؤسسات الصيدالنية العمومية من خالل : 

، وإنشاء مؤسسة 0997سنة  الثالثةPHARMحل مؤسسات   

DIGROMED  المتخصصة في التوزيع بالجملة والتي باشرت نشاطها سنة

 ENDIMED، إضافة إلى إنشاء مؤسسة 6119، وتم حلها سنة 0992

، والتي تم 0997المتخصصة في التوزيع بالتجزئة والتي باشرت نشاطها سنة 

حلها لفائدة الصيدليات المعتمدة، وكذا إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات 

 ,Ouerdia ( 0992 /6/6سة صيدال إلى مجمع صيدال بتاريخ وتحويل مؤس

57,2014 :Yacine (. 
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وفي ظل التشريعات السالفة الذكر قام بعض الخواص بتأسيس مؤسسات  

 ، Biopharmصغيرة ومتوسطة لالستثمار في إنتاج األدوية الجنيسة من بينهم : 

Mérinal, LPA,Salem, Fraters 42حوالي  6117، والتي بلغ عددها سنة 

مؤسسة للتعبئة والتغليف. وقد قامت هذه المؤسسات  92مؤسسة إلنتاج األدوية، و

بعقد اتفاقيات مع العديد من المخابر األجنبية تتضمن خططا لالستيراد، واقتناء 

تراخيص لصنع األدوية.كما قامت العديد من المخابر العالمية من بينها المخابر 

بالدخول إلى سوق األدوية الجزائري بعدة  والدانماركية لفرنسية، األمريكية ا

أشكال منها : التصدير، إبرام اتفاقيات تعاون ) المشاريع المشتركة وعقود 

 .) Ouerdia, Yacine: 57,2014   (التراخيص وغيرها(

 تطور حجم سوق الدواء في الجزائر  نالحظ ما يلي:تتبع ومن        

: نالحظ بأن إنتاج األدوية شهد ارتفاعا مستمرا خالل  بالنسبة لإلنتاج الوطني -

مليار دوالر بحصة  1.00ب ( فبعد أن كـــانت تقدر 6106-6111الفترة )

مليار  1.66لتبلغ  6112، تضاعف سنة 6111سنة  %61سوقية قدرها 

 6106، ليتضاعف خمس مرات تقريبا سنة %62دوالر بحصة سوقية قدرها 

، ويرجع ذلك أساسا إلى فتح %44مليار دوالر بحصة سوقية  0.02ويبلغ 

من خالل الدولة المجال للخواص لالستثمار في قطاع الصناعات الدوائية 

التشريعات التي أصدرتها وتحفيزه من خالل تحديد معدالت معتبرة من 

األرباح المحققة في هذا المجال. ولكن رغم زيادة اإلنتاج الوطني من األدوية 

 31خالل الفترة المدروسة إال أن حصته السوقية بقيت متواضعة تقدر ب

 ؛ 6103سنة %

-6111نالحظ بأنها شهدت ارتفاعا مستمرا خالل الفترة) بالنسبة للواردات: -

مليار دوالر(  1.32( فبعد أن كانت ال تتجاوز نصف مليار دوالر)6106

 0.122لتبلغ  6112، تضاعفت سنة 6111سنة  %21بحصة سوقية قدرها 

لتبلغ  6106، لتتضاعف مرة أخرى سنة %26مليار دوالر بحصة قدرها 

، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف %27وقية مليار دوالر بحصة س 6.411

الصناعة الدوائية وعدم قدرتها على توفير احتياجات السوق الوطني من هذه 

المادة الضرورية لصحة اإلنسان، إذ حتى السنوات التي شهدت انخفاضا في 

حصة الواردات من األدوية تحقق ذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها فقط 

التي انخفضت فيها حصة الواردات إلى  6119 وخير مثال على ذلك سنة

نتيجة لصدور القرار الصادر  6112سنة  % 72بعدما كانت تمثل  29%

الذي يمنع استيراد المواد الصيدالنية والمستلزمات  41/00/6112بتاريخ 

الطبية الموجهة للطب البشري والمصنعة في الجزائر.ونفس الشيء حدث 
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ة التجارة الخارجية الجزائرية إلى أن حاليا حيث تشير إحصائيات وزار

 %63.7مليار دوالر أي بنسبة  0.47الواردات من األدوية  انخفضت إلى 

مليار دوالر خالل  0.26مقابل  6102خالل التسعة أشهر األولى من سنة 

 9/7/6102، ويرجع ذلك إلى صدور القرار بتاريخ 6103نفس الفترة من سنة 

لصيدالنية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب الذي يمنع استيراد المواد ا

مستلزما طبيا،  00دواء و 427البشري والمصنعة في الجزائر والذي تضمن 

 6102ثم عادت قيمة الواردات لترتفع خالل السبعة أشهر األولى من سنة 

  ؛6102مقارنة بنفس الفترة من سنة  %01بنسبة 

ارتفاعا مستمرا خالل  نالحظ بأنه شهد بالنسبة لحجم السوق الوطني: -

مليار 1.22( فبعد أن كـــان يقدر ب نصف مليار دوالر)6106-6111الفترة)

مليار دوالر ، ليرتفع مرة  0.41ليبلغ  6112، ارتفع سنة 6111دوالر( سنة 

مليار دوالر ، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو  4.32ليبلغ  6106أخرى سنة 

 6104، 6106ان في السنوات الديمغرافي المستمر  حيث بلغ عدد السك

مليون نسمة  31مليون نسمة و  42.69مليون نسمة،  47.39حوالي  6102و

و  72إلى  0991سنة عام  27على الترتيب ، وكذا ارتفاع معدل الحياة من 

على الترتيب، زيادة التغطية الصحية حيث  6102و  6106سنة في عامي  77

 2.634للضمان االجتماعي من  ارتفع عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني

، ومجانية 6119مليون مؤمن سنة  2.406إلى  6116مليون مؤمن سنة 

العالج، إضافة إلى اإلهمال ونقص الرعاية الصحية في المناطق النائية التي 

أدت إلى عودة بعض األمراض كالتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي وبالتالي 

ود نظام لتعويض األدوية من جهة، زيادة الطلب على األدوية في ظل وج

وانتشار أمراض العصر في الجزائر كالسرطان وأمراض القلب وارتفاع 

. هذه العوامل )  20-21: 6100عبد الوهاب، عادل، (الضغط من جهة ثانية

 وغيرها ساهمت في زيادة الطلب على األدوية في الجزائر.

األدوية التي يتم توفيرها إلشباع الطلب الوطني  تشكيلةأما فيما يخص 

المتزايد فهي عبارة عن أدوية جنسية )التي يتم إنتاجها محليا إضافة إلى 

، مقابل %72حوالي  6100المستورة( في معظمها حيث بلغت نسبتها سنة 

 على الترتيب 6119و 6112سنتي  %21و % 20

(Wadie,Asma,2013:24) ؛ 

تعد براءات االختراع مؤشرا مهما لقياس أعمال  تطوير:بالنسبة لألبحاث وال -

البحث والتطوير على مستوى المؤسسات الصناعية، ومن خالل اإلحصائيات 

والمتعلقة بطلبات براءات االختراع المودعة لدى المعهد الجزائري  المتوفرة

 يتبين لنا أن معدل 6114و 0972للملكية الصناعية خالل الفترة الممتدة ما بين 

طلب مقدمة  627طلب كل سنة، أغلبيتها أي ما يعادل  626اإليداع السنوي يساوي 
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إبراهيم، محمد )ن طلب سنويا يتقدم به جزائريو 02من طرف أجانب، والباقي أي 

وهذا ما أكدته دراسة معهد االستشراف االقتصادي  (020-021: 6104الطيب، 

اعات الدوائية في دول حول الصن "IPEMEDلعالم البحر األبيض المتوسط " 

التي توصلت إلى النتائج  6103شمال افريقيا )الجزائر، تونس والمغرب( سنة 

 Wadie,Asma,2013:26)-(27 اآلتية:
o  انخفاض معدل تسجيل براءات االختراع في الجزائر يعود إلى جهل نظام

 ، إذ إلى غاية6112حماية براءات االختراع وإجراءاته والذي لم ينشأ إال سنة 

طلب فقط لبراءات االختراع 92طلبا للبراءات منها  020تم تسجيل 6101سنة 

 ؛المتعلقة باألدوية
o  عدم وجود المخابر سواء العامة أو الخاصة التي تقوم بعمليات البحث

والتطوير في هذا المجال، والتي تمثل جوهر التنمية الصناعية الدوائية، وهذا 

 ؛ما يفسر غياب االبتكارات
o  المؤسسات الدوائية سواء العامة أو الخاصة بإدخال تحسينات على اكتفاء

المنتجات الدوائية غير أن هذه التحسينات ال تتعدى تعديل الطعم أو التغليف 

والتعبئة، وال تصل إلى مستوى االبتكار التكنولوجي، في حين أن التوجه 

لوجيا نوالعالمي الحالي في مجال الصحة تتعلق التكنولوجيا الحيوية والتك

 ؛المتقدمة
o  والتطوير تعد المنشورات العلمية مقياسا كميا ونوعيا لنشاط البحث 

باعتبارها تعكس جهود الباحثين في تسليط الضوء على االبتكارات، وبالرجوع 

إلى هذه المنشورات في الجزائر نجدها قليلة وعامة متعلقة بصناعة 

 المستحضرات الصيدالنية فقط.

الظروف المتمثلة في ضعف الصناعات الدوائية الوطنية وفي ظل هذه   

وعدم قدرتها على توفير احتياجات الطلب الوطني من الدواء، إضافة إلى عدم 

وجود مخابر وطنية تقوم بعمليات األبحاث والتطوير، بل تقتصر انجازاتها على 

قط،  ف إدخال تحسينات على المنتجات الدوائية من حيث الطعم و التغليف والتعبئة

وال تصل إلى مستوى االبتكار التكنولوجي، ال يبقى للصناعات الدوائية الوطنية 

سوى االستعانة بالمخابر األجنبية في ظل الشراكة لالستفادة من خبرتها في هذا 

 المجال.

أهمية تراخيص اإلنتاج في دعم وتسهيل التوسع الدولي للمؤسسات الدوائية  4.

 : دالحالة مجمع صي – في الجزائر

في ظل الظروف السالفة الذكر دخلت العديد من المخابر األجنبية إلى السوق 

الجزائري للدواء عن طريق عمليات التصدير، في حين أن المخابر األجنبية التي 
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هذا المجال نذكر أهم  يقليلة. وفدخلت على شكل استثمار أجنبي مباشر تبقى 

 ,Ouerdia)  الفروع التي تقوم بإنتاج المنتجات التي تنتجها المخابر األجنبية:

Yacine, 2014:67-68 ( 
الذي يقع مقره في عين البنيان بالعاصمة،  Sanofi-Aventisفرع المخبر -

والذي ينتج تشكيلة واسعة من األدوية، والذي يهدف إلى تحقيق حصة سوقية قدرها 

، وتشجيع اإلنتاج الوطني إضافة إلى تدريب المختصين في أمراض  41%

 ؛السرطان والسكري

ببودواو  6112سنة  إنشاؤهالذي تم  Glaxo Smith Klineفرع المخبر  -

موظف، والذي ينتج  611مليون أورو، والذي يوظف  60بالعاصمة، بمبلغ 

مثل:  Glaxo Smith Klineالمضادات الحيوية للمخبر 

Augmentin,Clamoxyl؛. وتعد كل األدوية التي ينتجها أصلية  

- Aldaph وهو فرع للمخبر Novo Nordisk  الذي تم إنشاؤه في

مليون دينار، والذي يهدف إلى  711حيث بلغت تكلفة هذا االستثمار6113ديسمبر

توفير االحتياجات الوطنية من األدوية ألمراض السكري من الدرجة الثانية. ويعد 

 ؛ل مصنع على مستوى شمال إفريقيا في هذا المجالهذا الفرع أو

- Trust Pharma  وهو فرع للمجموعة الحكمة األردنية الناشطة في الجزائر

والذي ينتج محليا  مليون دوالر،7,2، وقد بلغت تكلفة هذا االستثمار6114منذ سنة

  ؛من األدوية التي يتم تسويقها في الجزائر 21%

وعة الحكمة إلنتاج أدوية البنسيلين، وقد بلغت الدار العربية وهو فرع للمجم -

مليون زجاجة دواء  61اإلنتاجية مليون دوالر، وتبلغ طاقته 21تكلفة تأسيسه 

 سنويا.

- Sandoz وهو فرع للمخبر السويسري Novartis  الذي يقع مقره في الدار

 موظف. 011البيضاء ويوظف 

تعد الفروع  6100لسنة  BMIووفقا لتقرير  لمرصد األعمال الدولي 

السابقة هي المهيمنة على سوق الدواء الجزائري حيث بلغت الحصة السوقية لفرع 

Sanofi-Aventis  يليه فرع المخبر 6112 سنة %61حوالي ،Glaxo 

Smith Kline  تليه مجموعة الحكمة بأكبر حصة %7,2بحصة سوقية قدرها ،

تتمثل في قيامها بمشاريع مشتركة  سوقية، كما أن لهذه الفروع خطط طويلة األجل

و مجموعة Sanofi-Aventisلدعم موقعها في السوق، إذ يخطط كل من لفرع 

ومخابر  Pfizerيخطط المخبر األمريكي  اإنتاجيتين. كمالحكمة إلى إنشاء وحدتين 

 ,Ouerdia)ية الحيوية جأمريكية أخرى إلى إنشاء مركز لألبحاث التكنولو

Yacine, 2014 :67-68 (. 
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وفي ظل هذا المحيط التنافسي قام مجمع صيدال بعقد عدة اتفاقيات للتعاون 

مع مخابر أجنبية ، تأخذ هذه االتفاقيات ثالثة أشكال: المشاريع المشتركة، عقود 

 التراخيص وعقود تشكيل األدوية.

قام مجمع  -باعتبارها محل الدراسة –وفيما يخص عقود التراخيص 

والتي  0993إلنتاج األدوية المرخصة ابتداء من سنة صيدال بإبرام عدة عقود 

يهدف من خاللها إلى نقل التقنية واالستفادة من المساعدة التي توفرها المخابر 

 ,Ouerdia) األجنبية. وفيما يلي نعرض أهم العقود المبرمة في هذا المجال :

,2014 : 68Yacine ( 

  االتفاقية المبرمة بين مجمع صيدال والمخبر الفرنسيSolvay  Pharma  سنة

 Duspatalin, l’Acidrine, Algestalمن أجل إنتاج ثالثة مراهم هي :  0993

 ؛التي تم إيقاف تنفيذها Dusphalacإضافة إلى 

  أولها اتفاقية مع 6117االتفاقيات الثالثة التي أبرمها مجمع صيدال سنة  :

إلنتاج منتجات جديدة على شكل سوائل وأقراص،   Rhône Poulencالمخبر 

،  Danilaseــ لإلنتاج المرخص ل Novo Nordiskثانيها اتفاقية مع المخبر 

 Diclogestic  نتاج ستة منتجات من بينهاتفاقية مع دار الدواء األردنية إلوثالثها ا

gel؛ 

  االتفاقية المبرمة بين صيدال والمخبر السويسريMepha   إلنتاج مضادين

. وفي سنة 6113مغ سنة  21و Olphen62و  Diclofenacلاللتهاب هما 

 Hetero Drugsأبرم مجمع صيدال اتفاقية مع المخبر الهندي  6112

Limited من أجل إنتاجSaîflu .المستعمل لعالج إنفلونزا الطيور 

تغالل صيدال باسوفي ظل هذه التراخيص، سمحت المخابر األجنبية السابقة لمجمع 

جابيات من تحقيق االي همكن تكنولوجيتها بدون االستثمار في البنية التحتية، مما

 ) 239Ouerdia: 2015,-242) اآلتية :

  زيادة خبرة  مجمع صيدال في مجال مراقبة الجودة فبعد أن كان لديه تسعة

جزائري سنة مليون دينار  2زبائن يحقق دخال من مراقبة جودة منتجاتهم ما يعادل 

أصبح لديه ثالثة عشر زبونا يحقق من مراقبة جودة منتجاتهم دخال قدره  6114

 ؛مليار دينار جزائري 04.6

  في زيادة  -باإلضافة إلى عقود الشراكة وعقود تشكيل األدوية -المساهمة

دوالر  629.309الصادرات من األدوية التي تضاعفت أربع مرات تقريبا من 

 2000بين مليون دوالر أمريكي خالل الفترة الممتدة ما  0.670أمريكي إلى 

 ؛6101و
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  المساهمة  في تنويع المنتجات الدوائية لمجمع صيدال التي كانت ال تتعدى في

، لتتوسع إلى إنتاج أدوية التلقيح ومن أهمها  6114دواء سنة  064مجموعها 

" المستعمل لعالج إنفلونزا الطيور، من خالل  Saîflu للتلقيح: األول " نءيدوا

المرخص من  Hetero Drugs Limitedاالتفاقية المبرمة مع المخبر الهندي 

. وثانيهما دواء للتلقيح ضد 6112وذلك سنة  Roche قبل المخبر السويسري

من خالل االتفاقية المبرمة مع المخبر الكوبي  6112سنة  Bالكبد  التهابمرض 

Heber Biotic الذي سمح بنقل التكنولوجيا لمجمع صيدال، وقام بتكوين  موارده ،

 البشرية حول صناعة األدوية المتعلقة بالتلقيح وكيفية ضمان جودتها.

 

 خاتمة: 5.
ظل قطاع الصناعات الدوائية في الجزائر محتكرا من طرف الدولة منذ 

، وبعدها تم تحريره من خالل إصدار عدة  0991االستقالل إلى غاية سنة 

تشريعات هدفها تشجيع الخواص الوطنيين واألجانب على االستثمار فيه، مما ساهم 

، Mérinalو  Biopharm: كمؤسستيفي إنشاء عدة مؤسسات خاصة وطنية 

 Glaxo، مخبر   Sanofi-Aventisفروع لمخابر أجنبية مثل: مخبر وكذا فتح 

Smith Kline   ومخبرNovartis ورغم اإلصالحات التي شهدها هذا القطاع .

زالت غير قادرة على تلبية احتياجات الطلب الوطني من األدوية  إال أن مؤسساته ما

فيتم توفيره عن طريق  ، أما الباقي%34حيث لم تتجاوز حصتها السوقية 

انخفاض معدل تسجيل براءات االستيراد، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: 

االختراع المتعلقة باألدوية بسبب عدم اهتمام المخابر الوطنية العامة والخاصة 

باألبحاث والتطوير، واكتفائها بإجراء تحسينات على األدوية من حيث الطعم 

 والتعبئة. 

البحث والتطوير تعاني من نقص في تخصيص الوسائل ثم إن مسألة 

)البشرية والمادية والمالية( بل تعاني من غياب اإلرادة الجماعية، والتواصل بين 

الباحثين، والعمل الجماعي، والعالقات بين الجامعات ومراكز البحوث، وبين 

 مراكز البحوث والصناعة، وبين الهياكل الرسمية والباحثين.

تعد تراخيص اإلنتاج كشكل من أشكال وغيرها  تمثل  هذه الظروف وفي ظل     

الشراكة الصناعية خيارا استراتيجيا للمؤسسات الدوائية الوطنية لزيادة إنتاجها 

وتحسين نوعيته وولوجه لألسواق الخارجية إضافة إلى االستفادة من الخبرات 

فسة في ظل اشتداد المنا األجنبية ونقل التقنيات والمعارف في هذا المجال، والسيما

واتجاه بعض الفروع األجنبية إلى عقد اتفاقيات تعاون لتعزيز مركزها في سوق 

الدواء الجزائري، الذي يعد سوقا جذابا لكونه قابال للزيادة بفضل وجود نظام 

 للضمان االجتماعي والرعاية الصحية.
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ديم يمكن تقمن خالل ما تم التطرق له عن الصناعات الدوائية في الجزائر 

ها تبني سياسة وطنية حقيقية تتفاعل فيجملة من المقترحات قائمة في مجملها على 

الجهات الفاعلة المعنية من المؤسسات الدوائية الوطنية العامة والخاصة، الهيئات 

 :الرسمية المشرفة من أجل

  تطوير نظام المعلومات من أجل البحث عن الفرص التي تمكن من استغالل

 ؛التي تتاح وتمكن من االطالع على المبتكرات الدوليةالعروض 

  تهيئة المناخ المالئم للتعاون من عوامل مشجعة مثل التشريعات القانونية

 ؛وتبسيط اإلجراءات اإلدارية

  تحديث وتوسيع قدرات المؤسسات الدوائية الوطنية من خالل تكثيف تعاونها

اإلنتاج وذلك من أجل نقل التكنولوجيا مع المخابر األجنبية في ظل عقود تراخيص 

 ؛والمعرفة والولوج إلى األسواق الخارجية

  تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في السوق الدوائي ) المؤسسات الوطنية

العامة والخاصة، الفروع األجنبية( من أجل تلبية الطلب المتزايد على األدوية 

 ؛وتخفيض حصة الواردات

 ت في مجال تطوير مناهج المهن في قطاع األدوية من جهة، التعاون مع الجامعا

وتوفير برامج تدريبية للمتخرجين في هذه التخصصات من جهة ثانية، من أجل 

 توفير الكفاءات الالزمة في هذا المجال.
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