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 تعتبر الصناعة الدوائیة في الجزائر حدیثة النشأة، حیث ظهرت معظم المؤسسات الدوائیة الخاصة في مطلع الملخص:
 3التسعینات. ویحتل سوق الدواء الجزائري المرتبة الثانیة في إفریقیا بعد جنوب إفریقیا من حیث أهمیته ، حیث بلغ حجمه 

 منه عن طریق %60، غیر أن تلبیة هذا الطلب المتزاید على األدویة یتم معظمه أي ما یعادل  2014ملیار دوالر سنة 
 فقط منه.  %40االستیراد، في حین أن المؤسسات الوطنیة ال تلبي سوى 

     وقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه عقود تراخیص اإلنتاج مع المخابر األجنبیة في نقل التكنولوجیا 
والمعارف إلى المؤسسات الدوائیة الوطنیة العامة والخاصة لتمكینها من زیادة إنتاجها وتحسین نوعیته في ظل ظروف 

اشتداد المنافسة في سوق الدواء الجزائري. 
      وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : أن عقود تراخیص اإلنتاج كشكل من أشكال الشراكة الصناعیة تمثل 

خیارا استراتیجیا للمؤسسات الدوائیة الوطنیة من أجل االستفادة من الخبرات األجنبیة ، والسیما في ظل ظروف اشتداد 
 . المنافسة ، والطلب المتزاید على المنتجات الدوائیة

 المؤسسات الدوائیة الوطنیة، المخابر األجنبیة. ، سوق الدواء الصناعة الدوائیة، عقود تراخیص اإلنتاج،الكلمات المفتاحیة :
Abstract: The pharmaceutical industry is newly established in Algeria. Most private pharmaceutical companies 
started in the nineties.  
     The Algerian pharmaceutical market is second in Africa after South Africa .In terms of its importance, it 
reached a volume of  3 billion $in 2014, In order to meet the growing demand for medicines , the country 
imports about 60% of this demand, while the national companies meet only 40% of it. 
        This study aims to show the important  role played by production license with foreign laboratories in the 
transfer of technology and knowledge to public and private companies in the field of quantity and quality of the 
Algerian pharmaceutical product; in the light of heightened competition in the Algerian Market. 
        Among several conclusions reached this study , the main one is production licenses as a form of industrial 
partnership represents a strategic choice of national pharmaceutical companies to benefit from foreign expertise, 
especially in light of the intensification of the conditions of competition and growing demand for pharmaceutical 
products. 

Key words: Production licenses, Pharmaceutical industry, Pharmaceutical market, National pharmaceutical 
companies, Foreign laboratories. 

تعد الصحة أحد عناصر التنمیة البشریة الالزمة لتحقیق التنمیة المستدامة، لذلك اتجهت كافة  المقدمة :
 توفیر كافة األدویة  للوقایة لكونه المسؤول عندول  العالم  إلى االهتمام  بقطاع الصناعات الدوائیة  

 غیر ، وتبنت سیاسة التصنیع المحلي للدواء لتوفیره بأسعار منخفضة نسبیا.والعالج من مختلف األمراض
كثیفة رأس المال والتكنولوجیا حیث أن األبحاث في هذه المجال تتطلب أن الصناعة الدوائیة تمتاز بأنها 

میزانیة ضخمة تعجز عن توفیرها المؤسسات الدوائیة في الدول النامیة، و تخضع لنظام حمایة براءة 
 تقلید الدواء األصلي إال بعد انتهاء فترة حمایته التي تصل إلى عشرین سنة، ال یمكناالختراع، وبالتالي 

،  واألسواق اإلنتاج بعولمة الصناعة هذه تتأثر مما یؤخر استفادة الدول النامیة من األدویة المحمیة. كما 
 .الطویل المدى على المنافسة صمود أماممما یجعل توفر میزة تنافسیة ضرورة لل

صناعة دوائیة هادفة إلى توفیر العالج       والجزائر كغیرها من الدول النامیة بعد استقاللها أسست 
أین تم ، 1990 بمؤسساتها العامة إلى غایة سنة ةالصناعهذه ، وتماشیا مع هذه السیاسة احتكرت المجاني

تحریر هذا القطاع وفتح المجال للخواص الوطنیین واألجانب، مما ساهم في إنشاء عدة مؤسسات خاصة 
 فقط من الطلب الوطني %40وفروع لمخابر أجنبیة. ورغم ذلك بقیت هذه المؤسسات قادرة على تلبیة 
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أي مقلدة بأسعار  ، كما أن هذه األخیرة توفر أدویة معظمها جنیسة1، والباقي یتم إستیراده2014لسنة 
 .وفي إطار تقلیص 2منخفضة نسبیا مقارنة باألدویة األصلیة ولكنها أقل فعالیة في عالج األمراض

النفقات العمومیة نتیجة النخفاض اإلیرادات النفطیة بسبب تراجع أسعار النفط، اتخذت السلطات عدة 
المتضمن منع استیراد المواد الصیدالنیة 3 9/7/2015تدابیر لعل أهمها إصدار القرار المؤرخ في 

 357والمستلزمات الطبیة الموجهة للطب البشري والمصنعة في الجزائر، والذي تضمن قائمة تألفت من 

، وهذا ما یلزم المؤسسات الدوائیة الوطنیة بزیادة إنتاجها من األدویة 4 مستلزما طبیا11مادة صیدالنیة و 
 المخابر العالمیة ، وهذا الهدف ال یمكن بلوغه إال من خالل إقامة اتفاقیات شراكة مع تهاوتحسین نوعي

نتاج باعتبارها الصیغة األقل تكلفة واألقل خطرا في هذا المجال. ومن هذا اإل على تراخیص قائمة
كیف یمكن أن تساهم تراخیص اإلنتاج المنطلق تهدف هذه المداخلة إلى اإلجابة على التساؤل اآلتي : 

في دعم المؤسسات الدوائیة في الجزائر في ظل الظروف الراهنة وتوفر الفرص المواتیة للتعاون 
والشراكة الصناعیة؟. 

ولالجابة على التساؤل السالف الذكر تم تقسیم المداخلة إلى ثالثة محاور ، أولها مخصص لتراخیص 
اإلنتاج كتقنیة للشراكة الصناعیة، ثانیها للتعرف على واقع الصناعات الدوائیة في الجزائر، وثالثها إلبراز 

 أهمیة تراخیص اإلنتاج في دعم المؤسسات الدوائیة في الجزائر.
لقد كان للعولمة وما رافقها من ازدیاد نفوذ الشركات أوال: تراخیص اإلنتاج كتقنیة للشراكة الصناعیة : 

متعددة الجنسیات في االقتصاد العالمي دورا فعاال في زیادة المنافسة بین المؤسسات االقتصادیة 
والتحدیات التي تواجهها، مما استدعى إعادة النظر في استراتیجیات تسییر المؤسسات واتجاهها إلى 

 خاصة األجنبیة منها- كآلیة للتعاون ومواجهة المنافسة والتوسع الخارجي. ویقصد بالشراكة –الشراكة 
األجنبیة " ذلك العقد أو االتفاق الذي یبرم بین طرافین- أو أكثر- أحدهما محلي واآلخر أجنبي والذي 

یقضي بتوجیه وتكثیف الجهود والكفاءات الالزمة النجاز مشروع معین مع تحمل مختلف األعباء 
 6. وتتنوع أشكال الشراكة األجنبیة بتعدد القطاعات إلى :5والمخاطر المترتبة عن هذه الشراكة"

   1 : Boumediene Derkaoui, " Stratégie d'exportation et stratégie d'entreprise", Conférence nationale sur le commerce 
exterieur, Palais des nations, Algérie, 30/31-03-2015, p10. 
2 : Najia Naas, " Médicaments Génériques ", disponible sur le site : 
www.solimed.net/.../pdf/em03_naas_medicaments_generiques.pdf  

 .15، ص  25/11/2015، الصادرة بتاریخ 62الجریدة الرسمیة ، العدد  :   3
 .18-16 نفس المرجع السابق ، ص  : 4
رسالة ماجستیر في القانون، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة،   ،  "الشراكة األجنبیة والمؤسسات االقتصادیة الجزائریة" أوشن لیلى، :  5

. 13 ، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 : انظر : 6

 " ، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم أهمیة الشراكة األجنبیة بالنسبة للقطاع الصناعي الجزائري- منتاوي أمحمد ، " 
  .71-70، ص 2015 ، جامعة الشلف ، الجزائر ، 13االقتصادیة والقانونیة،  العدد 

. 42-31مرجع سابق ، ص  ،  "الشراكة األجنبیة والمؤسسات االقتصادیة الجزائریة" أوشن لیلى، - 
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تتمثل في اتفاق بین طرفین أو أكثر، أحدهما یعاني من ضعف نشاطه التجاري، فیلجأ الشراكة التجاریة :  .أ
إلى الشراكة التي تمكنه من تقلیص تكالیف المعامالت التجاریة وفتح شبكات جدیدة للتوزیع  . وتأخذ 

 الشراكة التجاریة عدة أشكال منها : اتفاقیة التوزیع، اتفاقیة التموین، عقود االمتیاز.
تتعلق هذه الشراكة بالمجال الصناعي، وتتمثل في اتفاق بین طرفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أو أكثر الشراكة الصناعیة :  .ب

على انجاز مشروع صناعي من خالل دمج ومشاركة كافة الوسائل والتجهیزات التي یملكها الشریكین نظرا 
لضخامة التكالیف . وتتخذ هذه الشراكة عدة أشكال منها: تراخیص اإلنتاج، اتفاقیات المقاولة من الباطن، 

عقود تسلیم اإلنتاج.ویوفر هذا النوع من الشراكة مزایا عدیدة أهمها: نقل التكنولوجیا واألسالیب اإلداریة 
 الحدیثة. 

 تتعلق هذه الشراكة بالمجال التقني، وتتم من خالل اتفاق طرفین أو أكثر على تبادل  الشراكة التقنیة: .ج
المعارف والخبرات والتقنیات الحدیثة، وتتخذ هذه الشراكة عدة صور منها : اتفاقیات التعاون في مجال 

 البحث والتطویر، اتفاقیات تحویل المعارف .
تتعلق بالجانب المالي، وتتمثل في اتفاق بین طرفین- یعاني أحدهما صعوبات مالیة الشراكة المالیة :  .د

تهدد بقاءه وتحقیق أهدافه االقتصادیة- النجاز استثمارات مشتركة. وتتم من خالل  مساهمة أحد الطرفین 
 في رأس مال الطرف اآلخر.وتتخذ هذه الشراكة صورتین هما : االندماج، المؤسسة المختلطة.

تعد هذه الشراكة أحد قنوات توظیف رؤوس أموال الشركات متعددة الجنسیات التي الشراكة الخدماتیة :  .ه
میزت القرن العشرین، ومن أبرز صورها عقود التسییر التي یقوم بموجبها طرف أجنبي بتسییر مؤسسات 

 قطاع الخدمات للطرف المحلي مقابل عائد معین.
      وتعد تراخیص اإلنتاج إحدى صور الشراكة الصناعیة التي تتمثل في إبرام عقد أو اتفاق بین طرفین 
، یقوم بمقتضاه الطرف األجنبي بالتصریح للطرف الوطني باستخدام براءة االختــــــــــــــــــــــــــــــراع أو الخبرة الفنیة 
ونتائج األبحاث العلمیة مقابل عائد معین.وقد تشمل التراخیص التصمیمات الصناعیة، التدریب ، أسالیب 

 7الرقابة على الجودة وكافة التعلیمات األخرى المتعلقة بممارسة النشاط محل الترخیص.

      وتنبع أهمیة تراخیص اإلنتاج كتقنیة للشراكة الصناعیة من المزایا التي توفرها للطرف المحلي والتي 
 یمكن تلخیص أهمها على النحو اآلتي :

توفیر فرص للتعلم ونقل التكنولوجیا الحدیثة التي تعد عامال مهما لتطور المؤسسات الصناعیة بأقل  .أ
التي  Jiang.B " ; "Qureshi.A " 2006"التكالیف، وهذا ما أكدته العدید من الدراسات ومن بینها دراســـــة  

شملت دراسة عینة من المؤسسات الدوائیة في الهند التي استفادت من عقود تراخیص إلنتاج األدویة، 

 
 .379، ص 1992" ، الطبعة الثانیة، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، اقتصادیات االستثمار الدولي: عبد السالم أبو قحف، "  7
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والتي توصلت إلى أن هذه األخیرة قد استفادت من التكنولوجیا الحدیثة لشركائها وبراءات اختراعاتهم، 
 8إضافة إلى اكتساب مدرائها تقنیات حدیثة في التسییر.

تحسین تنافسیة المؤسسات الوطنیة مقارنة بمنافسیها من خالل نقل المعارف واألسالیب اإلداریة الحدیثة  .ب
إلیها في إطار تحسین أداء المشروع المشترك، وكذا توفیر فرص جدیدة لالستثمار في أنشطة مكملة 

التي شملت دراسة  2012 وآخرون " Horacio Soriano-Meier"للنشاط الرئیسي، وهذا ما أكدته دراسة  
بعض المؤسسات الدوائیة في الصین والهند التي استفادت من عقود تراخیص إلنتاج األدویة، والتي 

 9توصلت إلى أن هذه األخیرة قد تحسنت تنافسیتها وتوسعت أنشطتها.
مساعدة المؤسسات الوطنیة على النفاذ إلى األسواق األجنبیة، وهذا ما أكده تقریر منظمة األمم المتحدة  .ج

 UNCTAD " 2011 . 10"للتجارة والتنمیة 

تعتبر الصناعات الدوائیة جزء من الصناعات الكیمیائیة ثانیا: واقع الصناعات الدوائیة في الجزائر :    
بشكل عام، حیث تضم الصناعات الكیمیائیة : الصناعات الكیمیائیة الثقیلة، الصناعات الكیمیائیة الدقیقة 

 11والمتمثلة في صناعة األدویة، إضافة إلى الصناعات الشبه كیمیائیة كصناعة العطور والمنظفات.

      وتتمیز الصناعات الدوائیة بمجموعة من الخصائص نورد أهمها على النحو اآلتي :
تعد من الصناعات اإلستراتیجیة الرتباطها بالصحة العمومیة، وارتكازها على األبحاث، لذلك تمت حمایتها  .أ

، حیث تقضي هذه األخیرة بتطبیق نظام *)TRIPSباتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة (
براءة االختراع على عملیة التوصل إلى دواء جدید، كما تحمي المنتوج الدوائي في حد ذاته، لمدة عشرون 
سنة كحد أدنى ابتداء من تاریخ التقدم بطلب الحصول على البراءة، وبذلك ال تستطیع المؤسسات الدوائیة 
األخرى تقلید هذا الدواء إال بعد انتهاء مدة حمایته، غیر أن لصاحب براءة االختراع الحق في التنازل عنه 

P11Fللغیر وٕابرام عقود التراخیص.

12 

8   : Horacio Soriano-Meier and others., "  An Investigation Exploring the Advantages and Disadvantages of Outsourcing 
the Development of New Products in the Indian Pharmaceutical Industry ", Proceedings of the 2012 International 
Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, July 3 – 6, 2012, p 761. 
 
9 : Ibid, p 763. 
10 : UNCTAD, "Investment in Pharmaceutical Production in the Least Developed Countries  ", United Nations ,2011, p 
48. 
 

 ، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم  "تنافسیة الصناعات الصیدالنیة في دول شمال افریقیا" مداح عرایبي الحاج،   : 11
  .22، ص 2013 ، جامعة الشلف ، الجزائر ، 9العلوم االقتصادیة والقانونیة،  العدد 

* : TRIPS : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
 " ، المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة، أثر سقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة على توجهات السوق العالمي للدواء لحول سامیة، " : 12

 .3، ص 2015 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، دیسمبر 3العدد 
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تتمیز بأنها صناعة كثیفة رأس المال والتكنولوجیا، ألن األبحاث والتطویر في هذا المجال تتطلب میزانیات  .ب
الذي احتل المرتبة األولى في   Pfizer نجد أن المخبر األمریكي 2015ضخمة، فوفقا إلحصائیات سنة 

 ملیون 7678.0 ملیون دوالر أمریكي، ینفق ما یعادل 43112العالم من حیث المبیعات التي بلغت قیمتها 
 الذي بلغت قیمة مبیعاته من   Novartisدوالر أمریكي على األبحاث والتطویر، ویلیه المخبر السویسري 

P12F ملیون دوالر أمریكي على األبحاث والتطویر.8465.3 ملیون دوالر أمریكي مقابل إنفاق 42467األدویة 

13 
تتمیز الصناعة الدوائیة في العالم باالحتكار من طرف الدول المتقدمة بسبب كثافة رأس المال والتكنولوجیا  .ج

التي تتطلبها هذه الصناعة من جهة، وكذا األرباح المعتبرة المحققة من طرف المؤسسات الدوائیة من جهة 
 من السوق الدوائي العالمي، %49ثانیة، حیث تبلغ الحصة السوقیة للوالیات المتحدة األمریكیة لوحدها 

، والدول %8 ثم الیابان بحصة سوقیة قدرها %،16تلیها دول االتحاد األوروبي بحصة قدرها 
 P13F14 .2016، وهذا وفقا إلحصائیات سنة  %10الناشئــــــــــــــــــــــــــــــــة ( الصین والبرازیل) ب 

تمر العملیة اإلنتاجیة في الصناعة الدوائیة بمرحلتین أساسیتین: األولى هي مرحلة إنتاج المادة األساسیة   .د
أو الحیویة أو الفاعلة التي یتطلب الحصول علیها توفر مصانع تعتمد أسالیب إنتاجیة عصریة وید عاملة 

 المعتمدة دولیا، وبذلك یتم الحصول على *)BPF( ذات كفاءة عالیة وتحترم الممارسة الجیدة للتصنیع
المادة األساسیة التي غالبا ما تكون على شكل مسحوق.أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة تشكیل الصیغ 

والتعبئة، والتي یتم خاللها إضافة محلول للمادة األساسیة لتسهیل استخدامها وتقبلها بجسم اإلنسان، بحیث 
 من الدواء- تحدد النسبة وفقا لطبیعة الدواء- والباقي عبارة عن %15 أو %5تمثل المادة األساسیة نسبة 

مواد مضافة، ثم یتم اختیار صیغة الدواء المالئمة أي بمعنى تقدیمه على شكل حبوب أو كبسوالت 
P14Fوغیرها. 

15 
توفر الصناعة الدوائیة نوعین رئیسیین من األدویة وهما : األدویة األساسیة واألدویة الجنیسة.إذ یقصد  .ه

باألدویة األساسیة تلك  األدویة التي تلبي احتیاجات السكان ذات األولویة من خدمات الرعایة الصحیة، 
ویتم اختیارها بمراعاة معدالت انتشار المرض، أمانها، نجاعتها ومردودیتها النسبیة، كما یجب أن تكون 

.أما األدویة الجنیسة فهي نسخة عن 16متوفرة في كل وقت وبكمیة كافیة وبالشكل الصیدالني الخاص بها 
األدویة األساسیة أو األصلیة التي یمكن الحصول علیها بعد دخول براءة اختراع الدواء المیدان العمومي 
بعد انقضاء مدة حمایته القانونیة، وتعرف بأنها أدویة مطابقة لألدویة األصلیة من حیث التركیبة والكیفیة 
والمادة الفعالة والشكل الصیدالني واألثر العالجي غیر أنها تختلف عن األدویة األصلیة من حیث الوزن، 

13   :  Evaluate Pharma, April 2016, disponible sur le site : www.evaluate.com  
14  : Marché mondial www.leem.org/article/marché-mondial, consulter le 24/11/2016. 
•  : BPF : Bonnes  Pratiques de Fabrication. 

15 : N. Weinmann, " La globalisation des leaders pharmaceutiques", Septembre 2005, 2005, P34-39, disponible sur le site: 

www.industrie.gouv.fr/pdf/pharma.pdf 

* : Dénomination Commune Internationale 
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 والتي تمثل االسم الكیمیائي للجزيء، ولیس *)DCIولكنها تنتج وتباع تحت التسمیة العالمیة المشتركة (
 16االسم التجاري لصاحب براءة االختراع.

 17       ویمكن التمییز بین عدة أنوع من األدویة الجنیسة نوجزها في النقاط اآلتیة : 

 وهي نسخة عن الدواء األصلي أي نفس الجزيء وبنفس المقدار والشكل ونفس السواغ نسخة- نسخة : -
(وهي مكونات لیس لها أثر عالجي غیر أنها ضروریة لصنع الدواء)، وفي معظم األحیان تنتج من طرف 

نفس المخابر الصیدالنیة، بینما یكمن الفرق بینها وبین الدواء األصلي في السعر نتیجة النقضاء مدة 
 براءة االختراع.

 وهي نسخة عن الدواء األصلي من حیث الجزيء والمقدار والشكل مع تغییر األدویة المتماثلة جوهریا : -
السواغ الذي من شأنه أن یغیر اآلثار الجانبیة. ویجب أن تثبت هذه األدویة تكافؤها البیولوجي مع الدواء 

 األصلي.
 وهي نسخة عن الدواء األصلي أي نفس الجزيء وبنفس المقدار ونفس السواغ مع األدویة المشابهة : -

تغییر الشكل الصیدالني ( مثال أقراص بدال من كبسوالت أو تحامیل)، والصیغة الكیمیائیــــــــــــــــــــــة ( مثال 
 الملح بدال من األساس).ویجب أن تثبت هذه األدویة تكافؤها البیولوجي مع الدواء األصلي.

تندرج هذه األدویة ضمن األدویة الجنیسة في بعض  :  )me toاألدویة األصلیة المحسنة و أنا أیضا ( -
الدول كاالتحاد األوروبي، حیث تمثل األدویة األصلیة المحسنة أدویة ناتجة عن إخضاع األدویة األصلیة 
لبعض التحسینات والتجدید من حیث السالمة والفعالیة، أما أنا أیضا فهي أدویة لها نفس النشاط العالجي 

 ولكنها مختلفة تماما عن األدویة األصلیة. 
       وبعد تعرفنا على مفهوم و خصائص الصناعات الدوائیة، ننتقل لقطاع الصناعة الدوائیة في 

الجزائر قصد تشخیص واقعه من خالل التطورات التي طرأت علیه، والتي یمكن تقسیمها إلى مرحلتین 
، 1990إلى  1969رئیسیتین هما : مرحلة احتكار الدولة لقطاع الصناعة الدوائیة والتي تمتد من سنة 

، والتي یمكن تلخیص كل منهما على 1990ومرحلة تحریر الدولة لقطاع الصناعة الدوائیة ابتداء من 
 النحو اآلتي :

خالل الفترة :  )1990-1969المرحلة األولى : مرحلة احتكار الدولة لقطاع الصناعة الدوائیة (
التي تم     BIOTICانت صناعة األدویة في الجزائر مرتكزة على شركة واحدة هي ـــــــــــاالستعماریة ك

16 : International Trade Administration, "A Market Assessment Tool for U.S Exporters",Op.Cit, p5.  
17 : Voire :  
- International Trade Administration, "A Market Assessment Tool for U.S Exporters",Op.Cit, p5-6.  

 " ، مساهمة سیاسة التوزیع في تشجیع األدویة الجنیسة بالجزائر : دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائرلحول سامیة، " - 
، 2014 ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي ، أم البواقي، جوان 1مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة، العدد 

 .84-82ص 
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سنة  PHARMAL، وغداة االستقالل تم اإلعالن عن مشروع جدید متمثل في مؤسسة 1952إنشاؤها سنة 
1962 .18 

على شكل  10/4/1963بتاریخ    PCA الصیدلیة المركزیة الجزائریة وتمیزت هذه المرحلة بتأسیس      
ابتداء من  PHARMALو  BIOTIC، واإلشراف على مؤسستي 19مؤسسة عمومیة مكلفة بتوزیع األدویة

 20. 1972 ، ووحدة الحراش الصناعیة ابتداء من سنة1965 سنة
 أصبحت الصیدلیة المركزیة الجزائریة تحتكر استیراد المنتوجات الصیدالنیة 1969      وفي سنة 

 الصادر بتاریخ 69/14المخصصة لالستعمال في الطب البشري والبیطري بموجب األمر رقم 
الصادر بتاریخ  22 77/6وبعد المصادقة على قانونها األساسي بموجب المرسوم رقم ، 25/3/196921
 أصبحت تحتكر جمیع عملیات اإلنتاج ، التوزیع واالستیراد المتعلقة بالمنتوجات الصیدالنیة، 30/1/1977

وتم تكلیفها بتحقیق عدة أهداف منها : استخدام كافة الوسائل المالئمة إلنجاح الطب المجاني، وكذا 
النهوض بالصناعة الدوائیة الوطنیة لتصبح قادرة على تلبیة االحتیاجات الوطنیة ، إضافة إلى ترقیة 

التصدیر الخاص بهذه المنتجات.ولتحقیق هذه األهداف منحت الصیدلیة المركزیة الجزائریة عدة 
صالحیات منها : استغالل كافة الوسائل الكفیلة بتحقیق األهداف المناطة بها، وعقد اتفاقیات لحیازة 

 براءات االختراع واستغاللها وفقا للتنظیم المعمول به. 

 صناعة وتحدیث تطویر إلى یرمي جدید مخطط تطبیق على الجزائر عكفت المرحلة هذه وخالل      
 على عملتكما  األوربیة، البلدان في للتكوین الصناعیین الصیادلة من كبیر عدد إیفاد خالل من األدویة
، وانجاز معهد 1987مثل : انجاز مركب للمضادات الحیویة بالمدیة سنة  جدیدة صناعیة مشاریع إنجاز

. وكان تدخل المخابر الدوائیة األجنبیة في إطار 23التسعینات مطلع حتى اإلنجاز قید بقيباستور الذي 
تحویل التكنولوجیا یتم عن طریق عقود المفتاح في الید وخیر مثال على ذلك مركب المدیة الذي تم 

 24 .1987تسلیمه سنة 

 " ، مجلة البحوث صناعة األدویة في الجزائر وتحدیات تطبیق اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة : حالة مجمع صیدالبوشنافة الصادق، "  : 18
 .235-234، ص 2011 ، جامعة یحي فارس، المدیة ، جویلیة 5والدراسات العلمیة، العدد 

19  :  Journal Officiel Nº 29, Edition du 4/4/1969, p 226. 
 " ، مرجع سابق، ص صناعة األدویة في الجزائر وتحدیات تطبیق اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة : حالة مجمع صیدال: بوشنافة الصادق، "  20

235. 
 .306، ص  4/4/1969، الصادرة بتاریخ 29الجریدة الرسمیة ، العدد :  21
 .178، ص  30/1/1977، الصادرة بتاریخ 9الجریدة الرسمیة ، العدد :  22
 " ، مرجع سابق، ص صناعة األدویة في الجزائر وتحدیات تطبیق اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة : حالة مجمع صیدال: بوشنافة الصادق، "  23

235. 
24  :  Belahcene Ouerdia, " Les accords de partenariat industriels en Algérie : problématique générale et analyse de 
l'expérience du secteur pharmaceutique", thèse de doctorat en sciences économiques, université Mouloud Mammeri, Tizi-
Ouzou, 2015, P141. 
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 تم إنهاء مهام الصیدلیة 1982وفي إطار إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات التي تبنتها الجزائر سنة         
 المركزیة الجزائریة وٕانشاء عدة مؤسسات نورد أهمها كما یلي :

 وتحویل 24/4/1982 الصادر بتاریخ 82/166إنهاء مهام الصیدلیة المركزیة الجزائریة بموجب المرسوم رقم  -
ممتلكاتها وعمالها ومهامها إلى مؤسسة جدیدة هي المؤسسة الوطنیة للتجهیزات والمعدات الطبیة 

ENEMEDI.25 
 الصادر بتاریخ 82/162إنشاء المؤسسة الوطنیة للتجهیزات والمعدات الطبیة بموجب المرسوم رقم  -

 وتكلیفها باحتكار إنتاج، توزیع واستیراد األجهزة والمعدات الطبیة المخصصة للطب البشري 24/4/1982
 .1985سنة  SAIDALوالتي تم تحویلها إلى مجمع صیدال  ،26والبیطري

إنشاء ثالثة مؤسسات جهویة للبیع والتوزیع واالستیراد هي : المؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات  -
 ، المؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات 27 (الوسط)ENAPHARM الصیدالنیة بالجزائر العاصمة 

 ،والمؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات الصیدالنیة 28 (الشرق)ENCOPHARMالصیدالنیة بقسنطینة 
 ، وٕانشاء مجلس للتنسیق بین هذه المؤسسات فیما یخص برمجة 29 (الغرب)ENOPHARM بوهران

االستیراد الواجب انجازه بعد األخذ بعین االعتبار المنتجات الوطنیة و المنتجات المخزنة، وكذا تحدید 
األعمال المشتركة فیما یخص عقد الصفقات الخارجیة واختیار المتعاقدین إضافة إلى تحدید المبادئ 

 . 31المتعلقة بإنشاء منشآت التخزین وشبكة التوزیع واستغالل وسائل العمل المشتركة
المؤسسة الوطنیة للتموین و قیام المؤسسة الوطنیة للتموین بالمنتجات الصیدالنیة بالجزائر العاصمة  -

بالمنتجات الصیدالنیة بقسنطینة بانجاز ثالث وحدات إنتاجیة هي : وحدة شرشال إلنتاج مركز غسیل 
 30الكلى، وحدة قسنطینة إلنتاج األدویة على شكل شراب، ووحدة عنابة إلنتاج األدویة على شكل أقراص.
      ورغم االستثمارات المعتبرة التي خصصت للصناعات الدوائیة بالجزائر خالل هذه المرحلة إال أن 

هذه األخیرة لم ترق لتوفیر كافة االحتیاجات الدوائیة الوطنیة بسبب سیاسة احتكار الدولة لمجال الصناعة 
و التجارة في ظل االقتصاد المخطط، وفي ظل هذه الظروف بقي إشباع الطلب الوطني المتزاید على 

 ملیون دوالر، 405 بلغ حجم سوق الدواء في الجزائر 1989األدویة یتم عن طریق االستیراد، ففي سنة 
یتم %79، أما الباقي الذي یعادل  %21 ملیون دوالر أي ما یعادل 85تغطي الصناعة الوطنیة منه حوالي 

 .845، ص  27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد   : 25
 .832نفس المرجع السابق، ص  :  26
 .848-847، ص  27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد . انظر :24/4/1982 الصادر بتاریخ 82/167: المرسوم رقم  27
 .848، ص  27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد . انظر :24/4/1982 الصادر بتاریخ 82/168 :  المرسوم رقم  28

 .852-851، ص  27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد . انظر :24/4/1982 الصادر بتاریخ 82/169المرسوم رقم 
 .854-853، ص  27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد . انظر :24/4/1982 : القرار الصادر بتاریخ  29
 " ، مرجع سابق، ص صناعة األدویة في الجزائر وتحدیات تطبیق اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة : حالة مجمع صیدال :  بوشنافة الصادق، "  30

236. 
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. ولعل ما ساهم في ارتفاع الواردات من األدویة هو قیام الدولة بعدة حمالت 31توفیره عن طریق االستیراد
،  وتبنیها لسیاسة 32مجانیة ضد األمراض مثل قیامها بالتلقیح المجاني واإللزامي ضد مرض التفویید

وعدم تمكنها من جذب األجانب لالستثمار في هذه الصناعة رغم إصدارها  من جهة، 33العالج المجاني
المتضمن إمكانیة تشكیل الشركات  28/8/1982بتاریخ  82/13القانون رقم لقانونین لالستثمار : أولهما 

 بین القطاع العام والمستثمرین األجانب، وتقدیم حوافز لها منها : اإلعفاء من االقتصادیة المختلطة
الضریبة العقاریة لمدة خمس سنوات، ومن الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة لمدة ثالث 

 الذي تضمن إنشاء شركات مختلطة 19/8/1986   الصادر بتاریخ86/13، وثانیهما القانون رقم 34سنوات
سنة وفق القانون  99 سنة إلى 15وفق تسهیالت جدیدة منها: تمدید مدة حیاة الشركة المختلطة من 

، بسبب سیاسة التأمیم التي تبنتها والتي 35التجاري الجزائري، وتسهیالت في تحویل األموال إلى الخارج
  .38 1976 سنة %100 الذي تم تأمیمه BIOTICشملت مخابر فرنسیة مثل مخبر 

إن أهم ما یمیز  : 1990 ابتداء من سنة  الدولة لقطاع الصناعة الدوائیةتحریر : مرحلة ثانیةالمرحلة ال
فترة التسعینات هي الظروف السیئة التي شهدتها الجزائر نتیجة لعدم االستقرار السیاسي واألمني إضافة 

إلى االختالالت الهیكلیة التي عانى منها االقتصاد الجزائري، لكن رغم هذه الظروف فقد شهدت هذه 
 الصادر بتاریخ 90/10المرحلة إصدار قوانین لتشجیع االستثمار تمثل أولها في قانون النقد والقرض رقم 

ورفع ، تحریر التجارة الخارجیة 26/8/2003 الصادر بتاریخ 3/11 المعدل والمتمم باألمر رقم 14/4/1990
وتحریر االستثمار األجنبي، وحریة إنشاء بنوك أجنبیة خاصة في الجزائر، كما ألغى هذا القانون  االحتكار

 المتعلقین بإنشاء الشركات المختلطة، وألغى شرط األغلبیة النسبیة لرأس 86/13 و82/13 القانونین رقم
المال ، كما ألغى أیضا شرط مشاركة رأس المال األجنبي مع القطاع العام فقط، فقد أكدت نصوصه على 

حریة المقیمین وغیر المقیمین في القیام بالشراكة مع شخص معنوي عام أو خاص مقیم.وقد كرس هذا 
القانون مجموعة من المبادئ األساسیة في مجال االستثمار منها : حریة تحویل رؤوس األموال األجنبیة 

ومنح الشركات األجنبیة الضمانات المتعلقة باالتفاقیات  بین الجزائر والخارج لتمویل المشاریع االقتصادیة،
ومن هذا المنطلق یعد هذا القانون نقطة االنطالق للتحوالت التي . 36الدولیة التي وقعت علیها الجزائر

تبنتها الدولة اتجاه االستثمار األجنبي والتي أثرت بدورها على قطاع الصناعة الدوائیة ، والتي یمكن 
 تلخیصها في أربعة نقاط كما یلي: 

 .124، ص   2001"، الكویت ، التقریر االقتصادي العربي الموحد: صندوق النقد العربي ، "  31
32  :  Arrêté du 23 mai 1963.Journal Officiel Nº 38, Edition du 11/6/1963, p 626. 

، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 16/2/1985 الصادر بتاریخ 85/05:  القانون رقم 33
 .845، ص  27/4/1982
 .1724، ص 31/8/1982، الصادر بتاریخ 35الجریدة الرسمیة، العدد :  34
 .1470، ص 27/8/1986، الصادر بتاریخ 35: الجریدة الرسمیة، العدد 35

36  :  Belahcene Ouerdia, " Les accords de partenariat industriels en Algérie : problématique générale et analyse de 
l'expérience du secteur pharmaceutique", Op.Cit, P140.  
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 المرسوم  إصدار الدولة لقوانین جدیدة هدفها جذب االستثمارات األجنبیة من بینها :النقطة األولى :
المتعلق بترقیة االستثمار تكملة لقانون النقد والقرض، وتأكیدا  5/10/1993 بتاریخ 93/12التشریعي رقم 

 38 1/3، وانتهاج سیاسة االنفتاح االقتصادي، تاله األمر رقم 37على إرادة الدولة الجزائریة لترقیة االستثمار

 المتعلق بتطویر 15/7/2006الصادر بتاریخ 39  6/8 المعدل والمتمم باألمر رقم 20/8/2001الصادر بتاریخ 
 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لیعید ترسیخ  22/7/2009 بتاریخ 1/9االستثمار، ثم لیصدر األمر رقم 

 من رأس مال %49قاعدة أن رأس المال األجنبي ال یمكن أن یستثمر إال في إطار الشراكة وفي حدود 
 .40الشركة

 إصدار عدة تشریعات قانونیة لتنظیم قطاع الصناعات الدوائیة نذكر أهمها كما یلي: النقطة الثانیة :
 المتعلق بتسجیل المواد الصیدالنیة المستعملة في 6/7/1992 الصادر بتاریخ 92/284المرسوم التنفیذي رقم  -

 .41الطب البشري

 المتعلق بمنح رخص استغالل مؤسسة إلنتاج 6/7/1992 الصادر بتاریخ 92/285المرسوم التنفیذي رقم  -
 .42المنتجات الصیدالنیة و/أو توزیعها

 المتعلق بحدود الربح القصوى عند اإلنتاج 1/2/1998 الصادر بتاریخ 98/44المرسوم التنفیذي رقم  -
 .43والتوضیب والتوزیع المطبقة على األدویة المستعملة في الطب البشري

 المتعلق بتحدید دفتر الشروط الخاصة باستیراد المنتجات الصیدالنیة 6/6/2005القرار الصادر بتاریخ  -
 .30/10/200845، والذي تم إلغاؤه بموجب القرار الصــــــــادر بتاریخ 44الموجهة للطب البشري

 المتعلق بمنع استیراد  المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة الموجهة 30/11/2008القرار الصادر بتاریخ  -
مستلزمات طبیة  8 دواء و337، والذي تضمن منع استیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 46للطب البشري والمصنعة في الجزائر

 ألنها تنتج في الجزائر بالكمیات الكافیة لتلبیة احتیاجات المواطنین.

 PHARMتتعلق بإعادة تنظیم المؤسسات الصیدالنیة العمومیة من خالل حل مؤسسات النقطة الثالثة :  

 المتخصصة في التوزیع بالجملة والتي باشرت نشاطها DIGROMED، وٕانشاء مؤسسة 1997 سنة  الثالثة

      .3، ص 10/10/1993، الصادر بتاریخ 64الجریدة الرسمیة، العدد :  37
 .4، ص 22/8/2001، الصادر بتاریخ 47الجریدة الرسمیة، العدد :  38
. 17، ص 19/7/2006، الصادر بتاریخ 47الجریدة الرسمیة، العدد  :  39
 
 .4، ص 26/7/2007، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، العدد :  40
 .1470، ص 12/7/1992، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة، العدد :  41
 نفس المرجع السابق.:  42
 .17، ص 4/2/1998، الصادر بتاریخ 5الجریدة الرسمیة، العدد :  43
 .30، ص 12/7/2005، الصادر بتاریخ 41الجریدة الرسمیة، العدد :  44
 .7، ص 14/12/2008، الصادر بتاریخ 70.و الجریدة الرسمیة، العدد 4، ص 26/7/2007، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، العدد :  45
 .12نفس المرجع السابق، ص :  46
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 المتخصصة في التوزیع ENDIMED، إضافة إلى إنشاء مؤسسة 2009، وتم حلها سنة 1998سنة 
، والتي تم حلها لفائدة الصیدلیات المعتمدة، وكذا إنشاء 1997بالتجزئة والتي باشرت نشاطها سنة 

 47. 2/2/1998الصیدلیة المركزیة للمستشفیات وتحویل مؤسسة صیدال إلى مجمع صیدال بتاریخ 

في ظل التشریعات السالفة الذكر قام بعض الخواص بتأسیس مؤسسات صغیرة النقطة الرابعة :  
  Biopharm , Mérinal, LPA,Salem, Fratersومتوسطة لالستثمار في إنتاج األدویة الجنیسة من بینهم : 

 مؤسسة للتعبئة والتغلیف. وقد قامت 96مؤسسة إلنتاج األدویة، و 38حوالي  2007 والتي بلغ عددها سنة ،
هذه المؤسسات بعقد اتفاقیات مع العدید من المخابر األجنبیة تتضمن خططا لالستیراد، واقتناء تراخیص 
لصنع األدویة.كما قامت العدید من المخابر العالمیة من بینها المخابر الفرنسیة، األمریكیة و الدانماركیة 

بالدخول إلى سوق األدویة الجزائري بعدة أشكال منها : التصدیر، إبرام اتفاقیات تعاون ( المشاریع 
 48 المشتركة وعقود التراخیص وغیرها).

 المدرج في المالحق الذي یتضمن تطور حجم سوق الدواء في الجزائر 1    ومن خالل الجدول رقم 
) نالحظ ما یلي : 2012-2000خالل الفترة (

) فبعد أن كـــانت 2012-2000بالنسبة لإلنتاج الوطني : نالحظ بأنها شهدت ارتفاعا مستمرا خالل الفترة ( -
 ملیار 0.22 لتبلغ 2005، تضاعفت سنة 2000 سنة %20ملیار دوالر بحصة سوقیة قدرها  0.11تقدر ب

 ملیار دوالر بحصة 1.15 لتبلغ 2012 لتتضاعف خمس مرات تقریبا سنة %،28دوالر بحصة سوقیة قدرها 
، ویرجع ذلك أساسا إلى فتح الدولة المجال للخواص لالستثمار في قطاع الصناعات الدوائیة %33سوقیة 

من خالل التشریعات التي أصدرتها وتحفیزه من خالل تحدید معدالت معتبرة من األرباح المحققة في هذا 
المجال.ولكن رغم زیادة اإلنتاج الوطني من األدویة خالل الفترة المدروسة إال أن حصته السوقیة بقیت 

 .  2014 سنة  %40متواضعة تقدر ب
) فبعد أن كـــــــــــــــــــــــــــــــــانت ال 2012-2000بالنسبة للواردات : نالحظ بأنها شهدت ارتفاعا مستمرا خالل الفترة( -

، تضاعفت سنة 2000 سنة %80ملیار دوالر) بحصة سوقیة قدرها  0.45تتجاوز نصف ملیار دوالر(
 ملیار 2.300 لتبلغ 2012 لتتضاعف مرة أخرى سنة %،82 ملیار دوالر بحصة قدرها 1.068 لتبلغ 2005

، ویرجع ذلك أساسا إلى ضعف الصناعة الدوائیة وعدم قدرتها على توفیر %67دوالر بحصة سوقیة 
احتیاجات السوق الوطني من هذه المادة الضروریة لصحة اإلنسان، إذ حتى السنوات التي شهدت 

انخفاضا في حصة الواردات من األدویة تحقق ذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها فقط وخیر مثال على 
نتیجة  2008 سنة  %78 بعدما كانت تمثل %69التي انخفضت فیها حصة الواردات إلى  2009ذلك سنة 

 الذي یمنع استیراد المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة 30/11/2008لصدور القرار الصادر بتاریخ 

47  :  Belahcene Ouerdia,Ferfera Mohamed Yacine, " Les effets contrastés de l'intervention des laboratoires 
pharmaceutiques étrangers dans le secteur Algérien de l’industrie pharmaceutique ", Les cahiers de CREAD, Alger, 
2014, P57.  
 
48 : Ibid, p5. 
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الموجهة للطب البشري والمصنعة في الجزائر.ونفس الشيء حدث حالیا حیث تشیر إحصائیات وزارة 
 24.7 ملیار دوالر أي بنسبة 1.37التجارة الخارجیة الجزائریة إلى أن الواردات من األدویة  انخفضت إلى 

، 2014 ملیار دوالر خالل نفس الفترة من سنة 1.82مقابل  2015 خالل التسعة أشهر األولى من سنة %
 الذي یمنع استیراد استیراد المواد الصیدالنیة والمستلزمات 9/7/2015ویرجع ذلك إلى صدور القرار بتاریخ 

 مستلزما طبیا، ثم 11 دواء و357الطبیة الموجهة للطب البشري والمصنعة في الجزائر والذي تضمن 
 مقارنة بنفس الفترة من %10 بنسبة 2016عادت قیمة الواردات لترتفع خالل السبعة أشهر األولى من سنة 

 .201549سنة 
) فبعد 2012-2000بالنسبة لحجم السوق الوطني : نالحظ بأنه شهد ارتفاعا مستمرا خالل الفترة( -

 ملیار 1.30 لیبلغ 2005، ارتفع سنة 2000ملیار دوالر) سنة  0.56أن كـــان یقدر ب نصف ملیار دوالر(
النمو الدیمغرافي  ملیار دوالر ، ویرجع ذلك أساسا إلى 3.45 لیبلغ 2012دوالر ، لیرتفع مرة أخرى سنة 

 38.29 ملیون نسمة، 37.49 حوالي 2015 و2013 ،2012المستمر  حیث بلغ عدد السكان في السنوات 
و  76إلى  1990سنة عام  67 ملیون نسمة على الترتیب ، وكذا ارتفاع معدل الحیاة من 40ملیون نسمة و 

، زیادة التغطیة الصحیة حیث ارتفع عدد المؤمنین لدى 50 على الترتیب2015 و 2012سنة في عامي  77
 ملیون مؤمن سنة 8.312 إلى 2002 ملیون مؤمن سنة 5.243الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من 

، ومجانیة العالج، إضافة إلى اإلهمال ونقص الرعایة الصحیة في المناطق النائیة التي أدت إلى 2009
عودة بعض األمراض كالتیفوئید والتهاب الكبد الفیروسي وبالتالي زیادة الطلب على األدویة في ظل وجود 

نظام لتعویض األدویة من جهة، وانتشار أمراض العصر في الجزائر كالسرطان وأمراض القلب وارتفاع 
 . هذه العوامل وغیرها ساهمت في زیادة الطلب على األدویة في الجزائر.51الضغط من جهة ثانیة

       أما فیما یخص تشكلیلة األدویة التي یتم توفیرها إلشباع الطلب الوطني المتزاید فهي عبارة عن 
 2011أدویة جنسیة (التي یتم إنتاجها محلیا إضافة إلى المستورة) في معظمها حیث بلغت نسبتها سنة 

 52 على الترتیب.2009 و2008 سنتي %80 و  %81 مقابل %،75حوالي 
    و في ظل هذه الظروف المتمثلة في ضعف الصناعات الدوائیة الوطنیة وعدم قدرتها على توفیر 

 ، إذ إلى 2005احتیاجات الطلب الوطني من الدواء ، وجهل نظام براءات االختراع الذي لم ینشأ إال سنة 
طلب فقط لبراءات االختراع المتعلقة باألدویة، إضافة إلى عدم وجود  98 تم تسجیل 2010غایة سنة 

مخابر وطنیة عامة أو خاصة تقوم بعملیات األبحاث والتطویر في هذا المجال ، وفیما یخص المؤسسات 
الدوائیة سواء العامة أو الخاصة فهي تحاول إدخال تحسینات على المنتجات الدوائیة غیر أن هذه 

49  :  http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tidja_arkam14. 
50 : Rapports de l4’ONS disponible sur le site : www.ons.dz. 

 ، جامعة بسكرة ، 9 " ، مجلة أبحاث اقتصادیة واداریة، العدد الهیكل الصناعي الدوائي في الجزائر: بن بریكة عبد الوهاب، مباح عادل، "  51
 .61-60، ص 2011جوان 

52  :  Sarhouni Mohamed Wadie,El Fellousse Alalmi Asma,” Moving towards a North African pharmaceutical market”, 
Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen(IPEMED),September 2013,P 24. 
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، ال 53التحسینات ال تتعدى تعدیل الطعم أو التغلیف والتعبئة، وال تصل إلى مستوى االبتكار التكنولوجي
یبقى للصناعات الدوائیة الوطنیة سوى االستعانة بالمخابر األجنبیة في ظل الشراكة لالستفادة من خبرتها 

في هذا المجال. 
في ظل الظروف السالفة الذكر ثالثا :أهمیة تراخیص اإلنتاج في دعم المؤسسات الدوائیة في الجزائر: 

دخلت العدید من المخابر األجنبیة إلى السوق الجزائري للدواء عن طریق عملیات التصدیر، في حین أن 
المخابر األجنبیة التي دخلت على شكل استثمار أجنبي مباشر تبقى قلیلة.وفي هذا المجال نذكر أهم 

 54الفروع التي تقوم بإنتاج المنتجات التي تنتجها المخابر األجنبیة  :
 الذي یقع مقره  في عین البنیان بالعاصمة، والذي ینتج تشكیلة واسعة من  Sanofi-Aventisفرع المخبر  -

 ، وتشجیع اإلنتاج الوطني إضافة إلى تدریب %30األدویة، والذي یهدف إلى تحقیق حصة سوقیة قدرها 
 المختصین في أمراض السرطان والسكري.

ملیون أورو،  21 ببودواو بالعاصمة، بمبلغ 2005 الذي تم انشاؤه سنة  Glaxo Smith Klineفرع المخبر  -
 مثل :  Glaxo Smith Kline موظف، والذي ینتج المضادات الحیویة للمخبر 200والذي یوظف 

Augmentin,Clamoxyl .وتعد كل األدویة التي ینتجها أصلیة . 
- Aldaph فرع للمخبر  وهوNovo Nordisk  حیث بلغت تكلفة هذا 2004  الذي تم إنشاؤه في دیسمبر 

ملیون دینار، والذي یهدف إلى توفیر االحتیاجات الوطنیة من األدویة ألمراض السكري  700االستثمار 
 من الدرجة الثانیة. ویعد هذا الفرع أول مصنع على مستوى شمال إفریقیا في هذا المجال.

- Trust Pharma وقد بلغت 2003فرع للمجموعة الحكمة األردنیة الناشطة في الجزائر منذ سنة  وهو ، 
  من األدویة التي یتم تسویقها في الجزائر. %60ملیون دوالر، والذي ینتج محلیا  7,5تكلفة هذا االستثمار 

ملیون دوالر،  50فرع للمجموعة الحكمة إلنتاج أدویة البنسیلین، وقد بلغت تكلفة تأسیسه  وهو الدار العربیة -
  ملیون زجاجة دواء سنویا. 20وتبلغ طاقته اإلنتاجیة  

- Sandoz فرع للمخبر السویسري  وهوNovartis  موظف. 100 الذي یقع مقره في الدار البیضاء ویوظف 
تعد الفروع السابقة هي المهیمنة على  2011 لسنة BMI        ووفقا لتقریر  لمرصد األعمال الدولي 

، یلیه 2008سنة  %20 حوالي  Sanofi-Aventisسوق الدواء الجزائري حیث بلغت الحصة السوقیة لفرع 
، تلیه مجموعة الحكمة بأكبر حصة سوقیة، %7,5 بحصة سوقیة قدرها  Glaxo Smith Klineفرع المخبر 

كما أن لهذه الفروع خطط طویلة األجل تتمثل في قیامها بمشاریع مشتركة لدعم موقعها في السوق، إذ 

53 : Sarhouni Mohamed Wadie,El Fellousse Alalmi Asma,” Moving towards a North African pharmaceutical market”, 
Op.Cit,P 26-27. 
54  : Belahcene Ouerdia,Ferfera Mohamed Yacine, " Les effets contrastés de l'intervention des laboratoires 
pharmaceutiques étrangers dans le secteur Algérien de l’industrie pharmaceutique ", Op.Cit, P67-68.  
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و مجموعة الحكمة إلى إنشاء وحدتین إنتاجیتین.كما یخطط المخبر  Sanofi-Aventisلفرع یخطط كل من 
 55ومخابر أمریكیة أخرى إلى إنشــــــــــــــــاء مركز لألبحاث التكنولوحیة الحیویة . Pfizerاألمریكي 

      وفي ظل هذا المحیط التنافسي قام مجمع صیدال بعد عدة اتفاقیات للتعاون مع مخابر أجنبیة ، 
تأخذ هذه االتفاقیات ثالثة أشكال هي : المشاریع المشتركة، عقود التراخیص وعقود تشكیل األدویة. 

      وفیما یخص عقود التراخیص قام مجمع صیدال بإبرام عدة عقود إلنتاج األدویة المرخصة ابتداء من 
 والتي یهدف من خاللها إلى نقل التقنیة واالستفادة من المساعدة التي توفرها المخابر األجنبیة. 1994سنة 

 56وفیما یلي نعرض أهم العقود المبرمة في هذا المجال على الشكل اآلتي :

 من أجل إنتاج ثالثة 1994 سنة  Salvay  Pharma االتفاقیة المبرمة بین مجمع صیدال والمخبر الفرنسي  -
  التي تم إیقاف تنفیذها.Dusphalac إضافة إلى  Duspatalin, l’Acidrine, Algestalمراهم هي : 

 Rhône Poulenc:  أولها اتفاقیة مع المخبر 2007االتفاقیات الثالثة التي أبرمها مجمع صیدال سنة  -
 لإلنتاج Novo Nordiskإلنتاج منتجات جدیدة على شكل سوائل وأقراص،  ثانیها اتفاقیة مع المخبر 

 ، وثالثها اتفاقیة مع دار الدواء األردنیة النتاج ستة منتجات من بینها  Danilase المرخص ل
Diclogestic gel. 

 و  Diclofenac هما  مضادین لاللتهابإلنتاج  Mephaاالتفاقیة المبرمة بین صیدال والمخبر السویسري  -
Olphen   25  أبرم مجمع صیدال اتفاقیة مع المخبر الهندي 2006. وفي سنة 2004 مغ سنة 50و 

Hetero Drugs Limited  من أجل إنتاجSaîflu.المستعمل لعالج إنفلونزا الطیور  
في ظل هذه التراخیص، تسمح المخابر األجنبیة السابقة لمجمع صیدال باستغالل تكنولوجیتها بدون 
االستثمار في البنیة التحتیة، وهذه التراخیص تمثل فرصة لمجمع صیدال لزیادة خبرته في مجال مراقبة 

 الجودة.
 
 
 
 
 

الخاتمة : 
  یمكن تلخیص أهم النتائج المتوصل إلیها في النقاط اآلتیة:النتائج: -أ

)، ومرحلة تحریر 1990-1969مر قطاع الصناعات الدوائیة بمرحلتین هما : مرحلة احتكار الدولة للقطاع ( -
 .1990الدولة للقطاع ابتداء من 

55  : Belahcene Ouerdia,Ferfera Mohamed Yacine, " Les effets contrastés de l'intervention des laboratoires 
pharmaceutiques étrangers dans le secteur Algérien de l’industrie pharmaceutique ", Op.Cit, P67-68.  
56 : Ibid, p 68. 
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بعد تحریر قطاع الصناعات الدوائیة أصدرت الدولة جملة من التشریعات التي تهدف من خاللها إلى  -
جذب االستثمارات األجنبیة وكذا تشجیع القطاع الخاص الوطني، مما ساهم في تأسیس فروع لمخابر 

 ،Novartis  ، مخبر Glaxo Smith Kline  ، مخبر   Sanofi-Aventisأجنبیة بالجزائر مثل : مخبر 
 . ,Biopharm , Mérinalإضافة إلى تأسیس مؤسسات دوائیة خاصة مثل : 

رغم االصالحات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائیة إال أن مؤسساته مازالت غیر قادرة على تلبیة  -
، أما الباقي فیتم توفیره عن %40احتیاجات الطلب الوطني من األدویة حیث لم تتجاوز حصتها السوقیة 

 طریق االستیراد.
رغم تحریر الدولة لقطاع الصناعات الدوائیة إال أنها مازالت تحمي اإلنتاج الوطني من خالل إصدارها  -

 و 30/11/2008لقوانین تمنع استیراد المنتجات الدوائیة المصنعة في الجزائر مثل : القرار الصادر بتاریخ 
 .9/7/2015القرار الصادر بتاریخ 

تعد تراخیص اإلنتاج كشكل من أشكال الشراكة الصناعیة خیارا استراتیجیا للمؤسسات الدوائیة الوطنیة  -
لزیادة إنتاجها وتحسین نوعیته إضافة إلى االستفادة من الخبرات األجنبیة ونقل التقنیات والمعارف في هذا 

المجال، والسیما في ظل اشتداد المنافسة واتجاه بعض الفروع األجنبیة إلى عقد اتفاقیات تعاون لتعزیز 
، كما أنه 2014 ملیار دوالر سنة 3مركزها في سوق الدواء الجزائري، الذي یعد سوقا جذابا بلغ حجمه 

 قابل للزیادة بفضل وجود نظام للضمان االجتماعي والرعایة الصحیة.
 بعد تحلیل واقع الصناعات الدوائیة في الجزائر یمكن تقدیم جملة من المقترحات: المقترحات :  -ب

تحدیث وتوسیع قدرات المؤسسات الدوائیة الوطنیة من خالل تكثیف تعاونها مع المخابر األجنبیة في ظل  -
 عقود تراخیص اإلنتاج وذلك من أجل نقل التكنولوجیا والمعرفة .

تعزیز الشراكة بین مختلف الفاعلین في السوق الدوائي ( المؤسسات الوطنیة العامة والخاصة، الفروع  -
 األجنبیة) من أجل تلبیة الطلب المتزاید على األدویة وتخفیض حصة الواردات .

التعاون مع الجامعات في مجال تطویر مناهج المهن في قطاع األدویة من جهة، وتوفیر برامج تدریبیة  -
 للمتخرجین في هذه التخصصات من جهة ثانیة، من أجل توفیر الكفاءات الالزمة في هذا المجال.

 
 

  Uقائمة المراجع

رسالة ماجستیر في القانون، مدرسة الدكتوراه  ،  "الشراكة األجنبیة والمؤسسات االقتصادیة الجزائریة"  أوشن لیلى، : )1(
 . 2011للعلوم القانونیة والسیاسیة،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .     4/4/1969، الصادرة بتاریخ 29الجریدة الرسمیة ، العدد :  )2(
 .30/1/1977، الصادرة بتاریخ 9الجریدة الرسمیة ، العدد :  )3(
 .27/4/1982، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة ، العدد :  )4(
 .31/8/1982، الصادر بتاریخ 35الجریدة الرسمیة، العدد :  )5(

16 
 



 .27/8/1986، الصادر بتاریخ 35الجریدة الرسمیة، العدد :  )6(
 .12/7/1992، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة، العدد :  )7(
 .10/10/1993، الصادر بتاریخ 64الجریدة الرسمیة، العدد :  )8(
 .4/2/1998، الصادر بتاریخ 5الجریدة الرسمیة، العدد :  )9(
 .22/8/2001، الصادر بتاریخ 47الجریدة الرسمیة، العدد :  )10(
 .12/7/2005، الصادر بتاریخ 41الجریدة الرسمیة، العدد :  )11(
 .19/7/2006، الصادر بتاریخ 47الجریدة الرسمیة، العدد :  )12(
 .26/7/2007، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، العدد :  )13(
 .14/12/2008، الصادر بتاریخ 70الجریدة الرسمیة، العدد :  )14(
 " ، مجلة أبحاث اقتصادیة واداریة، الهیكل الصناعي الدوائي في الجزائربن بریكة عبد الوهاب، مباح عادل، " :  )15(

 .2011 ، جامعة بسكرة ، جوان 9العدد 
صناعة األدویة في الجزائر وتحدیات تطبیق اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة : حالة مجمع بوشنافة الصادق، " :  )16(

 .2011 ، جامعة یحي فارس، المدیة ، جویلیة 5 " ، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، العدد صیدال
 .2001"، الكویت ، التقریر االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي ، " :  )17(
" ، الطبعة الثانیة، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، اقتصادیات االستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف، " :  )18(

1992. 
 " ، المجلة أثر سقوط براءات االختراع لألدویة األصلیة على توجهات السوق العالمي للدواءلحول سامیة، " :  )19(

 .2015 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، دیسمبر 3الجزائریة للتنمیة االقتصادیة، العدد 
مساهمة سیاسة التوزیع في تشجیع األدویة الجنیسة بالجزائر : دراسة حالة مجمع صیدال لحول سامیة، " :  )20(

 ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة 1 " ، مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة، العدد لصناعة الدواء في الجزائر
 .2014وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي ، أم البواقي، جوان 

 ، مجلة األكادیمیة للدراسات  "تنافسیة الصناعات الصیدالنیة في دول شمال افریقیا" مداح عرایبي الحاج، :  )21(
 .2013 ، جامعة الشلف ، الجزائر ، 9االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة،  العدد 

 " ، مجلة األكادیمیة للدراسات أهمیة الشراكة األجنبیة بالنسبة للقطاع الصناعي الجزائريمنتاوي أمحمد ، " :  )22(
 .2015 ، جامعة الشلف ، الجزائر ، 13االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االقتصادیة والقانونیة،  العدد 

(23)  : Arrêté du 23 mai 1963.Journal Officiel Nº 38, Edition du 11/6/1963. 
(24) : Belahcene Ouerdia, " Les accords de partenariat industriels en Algérie : problématique générale et 

analyse de l'expérience du secteur pharmaceutique", thèse de doctorat en sciences économiques, 
université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2015.  

(25) : Belahcene Ouerdia,Ferfera Mohamed Yacine, " Les effets contrastés de l'intervention des laboratoires 
pharmaceutiques étrangers dans le secteur Algérien de l’industrie pharmaceutique ", Les cahiers de 
CREAD, Alger, 2014.  

(26) : Boumediene Derkaoui, " Stratégie d'exportation et stratégie d'entreprise", Conférence nationale sur le 
commerce exterieur, Palais des nations, Algérie, 30/31-03-2015. 

(27) : Evaluate Pharma, April 2016, disponible sur le site : www.evaluate.com  
(28) : Horacio Soriano-Meier and others., "  An Investigation Exploring the Advantages and Disadvantages 

of Outsourcing the Development of New Products in the Indian Pharmaceutical Industry ", 
Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 
Istanbul, Turkey, July 3 – 6, 2012. 

(29) : http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=tidja_arkam14. 
(30) : International Trade Administration, "A Market Assessment Tool for U.S Exporters",2016 Top Markets 

Report –Pharmaceuticals -,USA, May 2016. Disponible sur le site : http://www.trade.gov/topmarkets 

17 
 

http://www.evaluate.com/
http://www.trade.gov/topmarkets


(31) : Journal Officiel Nº 29, Edition du 4/4/1969. 
(32) :  Marché mondial www.leem.org/article/marché-mondial, consulter le 24/11/2016. 
(33)  : Najia Naas, " Médicaments Génériques ", disponible sur le site : 

www.solimed.net/.../pdf/em03_naas_medicaments_generiques.pdf  
(34) : N. Weinmann, " La globalisation des leaders pharmaceutiques", Septembre 2005, 2005 

, disponible sur le site: www.industrie.gouv.fr/pdf/pharma.pdf 
(35)  : Rapports de l4’ONS disponible sur le site : www.ons.dz. 
(36) : Sarhouni Mohamed Wadie,El Fellousse Alalmi Asma,” Moving towards a North African 

pharmaceutical market”, Institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen(IPEMED),September 2013. 

(37) : UNCTAD, "Investment in Pharmaceutical Production in the Least Developed Countries  ", United 
Nations ,2011. 

  المالحق
)2015-2000 تطور حجم سوق الدواء الجزائري خالل الفترة ( :2الجدول   

   الدوالر األمریكيالوحدة :   

 السنوات اإلنتاج الوطني الواردات تقدیر حجم السوق حصة االنتاج الوطني (%) حصة الواردات(%)

80 20 568.536.880 457.094.380 111.442.500 2000 

84 16 585.439.577 492.396.377 93.043.200 2001 

85 15 726.390.410 619.804.810 106.585.600 2002 

86 14 716.327.459 615.483.659 100.843.800 2003 

80 20 1.102.425.980 877.425.980 225.000.000 2004 

82 18 1.301.078.140 1.068.678.140 232.400.000 2005 

72 28 1.640.492.173 1.185.492.173 455.000.000 2006 

71 29 2.032.226.495 1.445.652.495 586.574.000 2007 

78 22 2.378.458.269 1.844.557.869 533.900.400 2008 

69 31 2.505.691.774 1.734.367.374 771.324.400 2009 

68 32 2.464.703.324 1.664.703.324 800.000.000 2010 

64 36 2.900.000.000 1.850.000.000 1.050.000.000 2011 

67 33 3.450.000.000 2.300.000.000 1.150.000.000 2012 
 

Source :Sarhouni Mohamed Wadie,El Fellousse Alalmi Asma,” Moving towards a North African 
pharmaceutical market”, Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen(IPEMED),September 

2013,P23. 
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