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:ملخص

االقتصادأهمية كبيرة فيتكتسي من الصناعات اإلستراتيجية والتيالصناعة الدوائيةتعتبر 

وتحقيق في ظل ارتفاع فاتورة الواردات،لخروج من التبعيةابهدففي العقد األخير، خاصة الجزائري

فيه انتشرتزمنلبالنسبة، واطنصحة المولعالقتها بأمنصناعة تتوافق مع متطلبات المجتمع، 

إفريقيا والثالثة عربيا الجزائر تحتل المرتبة الرابعة رغم أنو،القادمة من مناطق مختلفةاألمراض 

الذي لكنها عاجزة عن تغطية ولو نصف الطلب ، 2013سنة دوالرمليار 3.7مبيعات تفوق حجم ب

يكل غير كفوء، ولذلك قمنا بمعالجة اإلشكالية ، مما يتضح لنا أن الهمن الطلب الكلي%36تهنسببلغة 

)؟كيف أثرت السياسات الصناعية على هيكل صناعة األدوية في الجزائر(التالية 

من خالل الصناعة هذهدعم وتشجيعبالدولة قامتتم التوصل إلى أنوبعد معالجة هذه اإلشكالية

مراحلالتي تمت عبر ح السوق الجزائرية فتعملية من بدايتاصياغة سياسات صناعية للنهوض بها،

سنة، باإلضافة 20وتشجيع المؤسسات المحلية على إنتاج األدوية الجنيسة والتي مر على إكتشافها 

كذلك أثرتكما من حجم الفاتورة،%20منح الصيدلي نسبة من خالل يةالتسويقالعملياتلطرق دعم

والتي القطاعفي الناشطةلعدد اإلجمال للمؤسساتاويتضح ذلك من خالل التركز داخل القطاععلى

= C5)مؤسسات في السوق بنسبة )5(تتركز ، حيث 2005مؤسسة في سنة 51بلغ عددها

مع زيادة نسبة تركز الخمس مؤسسة 57عددها ليصبح فوصل2014، أما في سنة (21,02%

.(C5 = 49,29%)مؤسسات األولى بـ 

، حيث لم الطلب الكليمن %36سوى نسبة تغطيإال أنها لم عيهيكلها الصنارغم تنوعو

.من رقم األعمال الكلي لسوق%25تحقق هذه المؤسسات إال 
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.صناعة دوائيةالمنتجات، 
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Résumé

     L’industrie des médicaments est une industrie stratégique, qui a une grande importance
dans l’économie  Algérienne   surtout dans la dernière décennie .
     Le but de cet industrie , surtout dans la hausse de la facture des importation , c’est de sortir
de la subordination et de réaliser  une industrie  qui est compatible  avec la demande de la
société  ,  et  qui  en  relation   avec  la  sécurité  et  la  santé   du  citoyen  ,  dans  le  moment   ou  la
diffusion des maladies  venant de différentes zones.
     L’Algérie occupe  la quatrième place en Afrique et la troisième dans le monde Arabe avant
un taut de vente  qui a dépassé 3 ,7milliards  de dollar en 2013, reste incapable  de recouvrir la
moitie  qui a atteint  36% de la demande totale, ce qui montre que la structure  n’est pas
compétente , pour cela nous avons traite la problématique suivante ( comment ont influence
les politiques industrielles sur la structure de L’industrie des médicaments en Algérie ).
      Dans  cette étude  nous avons conclue que l’état a appui et encouragé cet industrie  a
travers  des politiques en commençant par l’ouverture  de la marché Algérien  par des étapes,
l’encouragement  des entreprises locales  pour produire  des médicaments  génisses
découvertes depuis vingt ans , en plus l’appui de l’opération de commercialisation  et le don
du pharmacien 20% du facture.
     Cette politique  a influencé sur la concentration à l’intérieur du secteur.
     Cela se manifeste par le nombre globale  des entreprises dans le secteur, 51 entreprises en
2005.
     5 entreprises  centralise dans le marché avec un pourcentage (C5=21 ,02%), en 2014  ce
nombre a évolué  à 57 entreprises et l’augmentation de ces 5 premiers entreprises
(C5=49,29%).
     Malgré la diversité de sa structure , elle n’a recouvrit que 36% du demande totale , ces
entreprises n’a réalisé que 25% du chiffre total du marché.
Mots clés :Politiques industriels, structure de l’industrie, concentration industrielle,
contraintes d’entré , contraintes de sortie , différenciation des produits, industrie des
médicaments .
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، جراء االقتصاديالنمو المؤشرات االيجابية في مجال العديد منخالل السنوات األخيرة برزت

تساع إاالنفتاح االقتصادي وفي وقت سادهمستمرة،نمومعدالتتحقيقنحو الدولأغلبسعى

تزامنا مع ،ها البعضواختالف التطورات االقتصادية ومدى ترابطها مع بعض، فيما بينهااألسواق

إلى وظائف العدالة،تحقيقو،والدفاعحمايةالفيالمتمثلة األساسيةتهافيوظتطور دور الدولة من

.الهيكلةوإعادةاإلصالح االقتصاديالمتعلقة بحركات المهام خاصةالعديد من شملتأخرى التي

إذ في السوق،للمنتجينيدات مختلفةحمل معه فرصا جديدة وتهدوالدور الحكومي نفتاح هذا اإل

، ومصادر أخرى للموارد جديدة لمنتجاتهاأسواقبفضله تمكنت الدول الصناعية الكبرى من إيجاد 

ما ساعدها في توسيع دائرة نشاطاتها ورفع قيمة أعمالها ،باإلضافة لليد العاملة الرخيصةاألولية

كصناعة :مختلف المجاالتاعية الضخمة في المجمعات الصنخاصة في المجال الصناعي حيث برزت

.ومنتجات أخرىاألدويةوالطائرات السيارات 

المحلي المستويينعلىالهامةواإلستراتيجيةالحيويةالصناعاتمناألدويةصناعةتعتبرو

نظرامن جهة أخرىتنافسيةوكصناعة،وإستقراره من جهةاإلنسانبصحةالرتباطهاالعالمي وذلكو

نتيجةعالمية عليهامؤسساتهيمنةاألمر الذي يوضح، وائدهاعضمانوتسويقهامجاالتتعددل

على األسواق سيطرتهاالذي كان السبب األول في،التطويروالبحث مجالفيعاليةقدراتإمتالكها

.تماما في ما يخص بعض األصناف العالجيةحتكارهاإمع إمكانية 

سن عدة لتدخل في هذه الصناعة من خالل تطوير سياساتها الصناعية، بباالدول أغلب قامت وقد

من جهة، وتنظيم هياكلها من جهة أخرى، باعتبار أن قوانين وإجراءات لحماية قطاعاتها الصناعية

كما أنه يمكن التحكم به من خالل ،أي صناعةالهيكل الصناعي هو المعبر عن المنافسة وحدتها داخل 

هاخروجها ودخول، باإلضافة لسهولة بهاالمؤسساتتركزدى قوة الصناعة ونسبة لمعرفة ممحدداته

.من هذه الصناعة

بعدة سياسات وإجراءات مجالها الصناعي، حيث قامتوالجزائر كغيرها من الدول إهتمت بتطوير

قطاعويعد في إطار السياسات الصناعية، من أجل تنظيم وتحسين الهيكل الصناعي لكل القطاعات، 

منهاأحققتلهجة تالدولة من خالل سياساتها المنحيث سعت،اإلستراتيجيةالقطاعاتمناألدوية

الخروج من التبعية الدولية، خاصة وأن الجزائر بعد توجهها إلى نظام السوق المفتوحة مطلع والدوائي

قائمة على الؤسسات مالوتكاد تكون، عدم ارتكازها على صناعة فعالة في هذا المجالمع ، 1990سنة 

، من جهةسريعالسكاني النمو الفي وقت إنتشرت فيه أغلب األمراض ومنعدمةهذه الصناعة
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أوجب عليها إنشاء بنية صناعية متنوعة من األمر الذي من جهة أخرى، بالجانب الصحي إهتمامها و

. يراإلنتاج أو البحث والتطومن حيث سواء المؤسسات المتخصصة في صناعة األدوية،

:التاليعلى النحو إشكالية الدراسة جاءت سبقماضوءعلىو

؟في الجزائرعلى هيكل صناعة األدويةالسياسات الصناعيةما مدى تأثير-

األسئلة الفرعية: أوال

:وتبرز ضمن اإلشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية هي

؟ات داخل الهيكلهل تتحكم الجزائر في نسبة تركز المؤسس-

؟على عوائق الدخول للصناعة الدوائيةيةالجزائرالسياسات الصناعيةكيف تؤثر-

؟هل للمنتج المحلي ميزة على المنتج األجنبي في الصناعة الدوائية الجزائرية-

حققت الجزائر األهداف المنتظرة من وراء إعادة تنظيم هيكل سوق صناعة الدواء في هل -

؟الجزائر

فرضياتال: ثانيا

: الفرضياتلموضوع تقتضي صياغة مجموعة من هذا امعالجة إن 

بواسطة أدوات ها، التحكم في الصناعة الدوائية من خالل التأثير في محددات هيكل:الفرضية الرئيسية

.، ساهم في تطويرهاالسياسة الصناعية المنتهجة

:هيةوتحت هذه الفرضية تندرج مجموعة من الفرضيات الفرعي

أثرت الجزائر على نسبة التركز الصناعي من خالل زيادة منح التراخيص الصناعية :األولىالفرضية 

.واالمتيازات االستثمارية

هيكل الصناعة الدوائية، إنطالقا من جملة القوانين في عوائق الدخول لالجزائر تتحكم :الفرضية الثانية

.المنتهجةوالتشريعات

طت الجزائر األولوية للمنتج المحلي على األجنبي من خالل سياسة مشترياتها أع:الثالثةالفرضية 

.المعتمدة، والتحفيزات المقدمة

سياسات صناعية أثرت بتحقيق نسب تغطية محلية مكنها من اتخاذالجزائر إهتمام :الفرضية الرابعة

.بها على صناعتها الدوائية
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أهمية الموضوع: ثالثا

تأثير لما لها من لدى العديد من الدول، ات الصناعية في اآلونة األخيرة إهتمامإكتست السياسا

وعليه سعينا من خالل هذه الدراسة إلى ،قطاع صناعة األدويةعلى القطاعات االقتصادية خاصة 

: فيوالمتمثلةاألهدافجملة من تحقيق 

اء دفع كبير لنمو دورها في إعطو، الوصية بأهمية السياسات الصناعيةتحسيس الجهات -

؛العالمي خاصة بعد التحوالت والتطورات األخيرةوعلى الصعيد المحلي المؤسسة

التعرف على واقع الصناعة الدوائية العالمية عامة، والجزائرية خاصة، ومدى تطور هذه -

؛خالل النتائج المحققةالصناعة في الجزائر من 

؛الصناعة الدوائيةعلىالسياسات الصناعية الجزائريةريتأثمعرفة مدى-

تزويد المكتبات العربية عامة والجزائرية خاصة بمرجع جديد في مجال االقتصاد الصناعي، -

والذي يفيد الطلبة للقيام بمختلف بحوثهم وأعمالهم الدراسية واألساتذة والباحثين في هذا المجال 

العلمي على المستوى البحث لتوسيع معارفهم السيما أن مجال االقتصاد الصناعي جديد في 

.الوطني

مبررات اختيار الموضوع: رابعا

:ت والدوافع، أهمهاهذا الموضوع كان وراءه جملة من المبرراختيارإإن 

التطرق لمعظم السياسات الصناعية التي قامت بها الجزائر في القطاع الدوائي؛محاولة -

؛الفعـالة في بالدناتسليط الضوء على دراسة هيكل الصناعة في أحد أهم القطاعات-

باالهتمام ة الجزائرية بإعتبارها صناعة تحضىالتعرف على النتائج المحققة في الصناعة الدوائي-

من طرف السلطات المعنية؛

الموضوع أحد أهم مواضيع الساعة والذي طرح نفسه بإلحاح في اآلونة األخيرة على يعتبر-

زارة الصحة والسكان، نظرا لضرورة تحسين وومستوى الحكومة وباألخص وزارة الصناعة 

.الرعاية الصحية من خالل توفير الكوادر البشرية والمنتجات الدوائية

المنهجية المتبعة: خامسا

االعتماد على المنهج الوصفي لكشف كل ما يتعلق بجوانب السياسة ت أوجبالدراسةهذهإن 

تحليـل مختلف من خاللالمنهــج التحليلي و، لهوهيكل الصناعة ومعرفة محدداته وأشكاالصناعية

.األشكــال البيانيةوات التي تم معالجتها في الجداولاإلحصائيات والتطور
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حدود الدراسة: سادسا

: النظري والتطبيقي فيما يلينجانبيالمنتتمثل حدود هذه الدراسة 

حيث في الجزائر،صناعة األدويةة بوهذا مرتبط بالدراسة الميدانية والخاص: الحدود المكانية-

سيطرة على أكبر لبينها لتتنافس في ما التي عدد من المؤسسات علىصناعةالههذتحتوي

حصة سوقية؛

.2015و2000الفترة مابين اإلعتماد في هذه الدراسة على تم: الحدود الزمانية-

الدراسةصعوبات : سابعـا

:تتمثل أهم صعوبات الدراسة في

ال توجد سلطة واحدة معنية بتجميع كل المعلومات فمثال ود تناقض في اإلحصائيات ألنه وج-

إلخ، كلها تصرح ..لدينا المركز الوطني لإلحصاء والمديرية العامة للجمارك ووزارة الصحة

على واحدة فقط فإننا ال نجد كل تم االعتمادبمعلومات وتكون مختلفة فيما بينها، وإذا 

؛فرة مما يحتم علينا البحث في جميعها، باإلضافة للبحوث السابقةاإلحصائيات متو

من الجهات الرسمية الجزائرية المعنية واإلحصائياتصعوبة الحصول على المعلومات -

بالدراسة، وذلك بحجة السرية؛

الدراسات السابقة : ثامنا

الدراساتقلة، تأكد لنا على مختلف المواضيع التي لها عالقة بموضوع البحثإطالعناخالل من

وتأثيرها على الهيكل الصناعي خاصة صناعة الجامعية التي عالجت موضوع السياسات الصناعية 

بعض الدراسات الجامعية التي قامت هناكإال أن، ، وذلك في علم حدود الباحثاألدوية في الجزائر

ات الصناعية من جهة، ودراسات أخرى عالجت الصناعات الدوائية في الجزائر من بدراسة السياس

:محورين هماضمنبعرض الدراسات السابقة لذا تم القيامجهة أخرى، 

:السياسات الصناعية هيعالجتالدراسات التي بعض :المحور أول

، حالة ؤسسة االقتصاديةي تحسين أداء المدور السياسات الصناعية ف،وليد أحمد صالح العطاس- 1

، رسالة ماجستير لسنة 2004/2008مصنع المكأل لتعليب األسماك الجمهورية اليمنية خالل الفترة 

.بكلية العلوم االقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة،2009
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للسياسات االقتصادية بصفة بتقسيم الدراسة إلى ثالث أجزاء، تطرق في الجزء األول الباحث قام

تناول في الجزء الثاني لألداء ومؤشرات قياسه على ومة والسياسات الصناعية بصفة خاصة، عا

مستوى المؤسسة االقتصادية وكيفية تحسين هذا األداء، أما في ما يخص الجزء الثالث فقام الباحث 

بمعالجة كيفية تحسين األداء من خالل السياسات الصناعية مستشهدا بذلك مجموعة من اإلحصائيات

، وتوصل إلى أن السياسات الصناعية تساهم الجمهورية اليمنيةفي المكأل لتعليب األسماك حول مصنع 

.في زيادة تحسين األداء من خالل تدخل الدول بأدواتها المساعدة للحماية والدعم

1995السياسات الصناعية، حالة قطاع التامين في الجزائر للفترة الممتدة من ،صيفي وليد- 2

.  2010جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة ،، رسالة ماجستير 2008/

هذا فيلة الجزائرية لوقوف على معظم السياسات الصناعية التي قامت بها الدوباالباحث قام

، وتوصل إلى أن الجزائر ل نشاط القطاعمع إعطاء لمحة حو، وكذلك السياسات الممارسةالقطاع 

ح العديد من اإلمتيازات لتسهيل عملية االستثمار هذا من جهة، سعت لتطوير القطاع عن طريق من

.من جهة أخرىوتدعيمهاباإلضافةبالمؤسسات العمومية الرائدة فيه وعدم خوصصتها واالحتفاظ

، رسالة 1989/2008السياسات الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائر للفترة ،مياح نذير- 3

.علوم االقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة في كلية ال2010ماجستير لسنة 

أعطى ،دراسة مجموع السياسات الصناعية المنتهجة في قطاع المحروقات الجزائريبالباحث قام

باإلضافة لمجموع القوانين ،الوسائل المستعملة لتنفيذ السياسة المعنية في القطاعلمحة حول األدوات و

، وتوصل الباحث إلى أن الدولة أعطت األولوية لذا الجزائريةلمنتهجة من طرف الدولةالتشريعات او

القطاع من خالل فتح مجال التنقيب واالستثمار للمؤسسات العالمية الرائدة في المجال من جهة، وسعيها 

.لزيادة اإلنتاج وتحقيق عوائد لبعث التنمية أكبر من جهة أخرى

:ة الدوائية في الجزائر هيالدراسات التي تناولت الصناعبعض :المحور الثاني

حالةدراسة"الجزائريةاالقتصاديةالمؤسسةفيوالبيئةالرسالةبينالتفاعلقاسمي السعيد، - 1

-2011، -سطيف–، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس "األدويةصناعةمؤسساتبعض

2012.

بعضحالة(الجزائريةاالقتصاديةنشأةالمفيوالبيئةالرسالةبينالتفاعلاألطروحةهذهتناولت

منهاالداخليةالبيئةعناصرمنعنصركلتأثيردرجةإظهارإلى،هادفا)األدويةصناعةمؤسسات

والمنافسةبالديناميكية،بيئتهاتتميزالتيالجزائرفياألدويةصناعةعلىالضوءومسلطاوالخارجية،

تتطلبعاليةومهاراتمكثف،رأسمالعلىاعتمادهايجةنتكبيرةدخولهاحواجزوأنخاصةالقوية،
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قبلمنإلى االهتمامالتطبيقيالمستوىعلىاألطروحةخاللمنالتوصلوتمكبيرينوتطويرابحثا

يحتاجالجنيسدواءعلىتعملنأو،الة والبيئةالدراسة بالتفاعل النسبي بين الرسمحلالمؤسسات

الحكومة على مستوى القطاع لسياسةمكرساأوالخاصالقطاعىمستوعلىهذاوتطويربحثإلى

.العام

مذكرة ماجستير، ،"صيدالمجمع" حالةالجزائر دراسةفياألدويةترويجكيفيةل،مريم قال- 2

.2014-2013بومرداس، الجزائر، بوقرةأمحمدجامعة

الترويجتتطلبالدوائيةالمنتجاتألنذلكاألدوية،ترويجكيفيةتبيانإلىسةاالدرهذهتهدف

ترويجبينمامباشرةالمستهلكنحوموجهيكونالعاديةالمنتجاتترويجلكنالمنتجات،منكغيرها

.والصيادلةاألطباءمثلالدواءوصفالقرارصاحبةالفئةنحوموجهيكوناألدوية

متقالقدودوائية،مؤسساتعدةعلىيحتويئرازجالفياألدويةسوقة إلى أن ثالباحوتوصلت

طريقةاألدويةترويجكيفيةتبيانهخاللمنحاولتالتيصيدال،الصناعيالمجمعإجراء دراسة على 

.الخ...صيادلةوأطباءمنالمستهدفةوالمحددةالفئةإلىباألدويةالخاصةالمعلوماتإيصال

وهيكل الصناعة في العديد من لسياسات الصناعية اتناولأنه تم الحضناسات الدرامن خالل هذه

نسعى من خالل دون الربط بينهما، والدراسات لكن منفصلين عن بعضهما البعض كل متغير على حدا

لتوضيح كيف أثر الجزائر لربط المتغيرين مع بعضهم البعض في صفة تابع ومستقل،هذه الدراسة

اعية المنتهجة، أي نقوم أوال بدراسة أدوات السياسة نالصعلى صناعتها الدوائية إنطالقا من السياسات 

الخ، ثم دراسة محددات الهيكل المتمثلة ...ف رالصناعية والمتمثلة في الترخص الصناعية وسعر الص

في التركز الصناعي وعوائق الدخول والخروج باإلضافة لتمييز المنتجات، ثم معرفية هل أثرت فعال 

.ئية وكيف تم ذلكناعة الدوالطات الجزائرية على الصالس

هيكـل البحث : تاسعا

منيم الدراسةقستتمبجوانب الموضوع أكثرواإللمامالبحثفرضياتمن أجل اإلجابة على

:فصولأربعإلىالتنظيميةالناحية

إلى السياسات هذا الفصل تم التطرق في،  "سياسات الصناعية للمدخل" تحت عنوانالفصل األول-

من السياسات تندرج ضمنه السياسات الصناعية نوعالقتصادية خاصة الظرفية والهيكلية، لمعرفة أي ا

مبررات تدخل باإلضافة لالسياسات الصناعية أدوات هذهكذلك وأنواعها، وتهاماهيتحديد من ثم تم 

الدولة في الصناعة، وإستراتيجية تنفيذها؛



المقدمة

ح

مجموعة من تم القيام بدراسةمن خالله ،"كل الصناعةهيتحليل" جاء تحت عنوانالفصل الثاني -

مدى كفاءتههيكل الصناعة وتوضيح عرض عام حول قدم الصناعة وأنواعها، ثم عامة حول الالمفاهيم 

؛أشكالهوكيفية قياس محدداته، باإلضافة إلى معرفة 

تم القيامحيث"ةصناعالهيكل تنافسية أثر السياسة الصناعية على "تحت عنوانالفصل الثالث -

ومعرف العوامل المؤثرة عليها على المستوى الجزئي والكلي،التنافسية الصناعيةبتحليل البيئة أوال 

، وختمنا الفصل بدراسة هيكل الصناعةوالسياسات الصناعية بين عالقة تم التعرف على  نوعية الكما

مع إعطاء إحصائيات ونتائج لسياسات في الهند والصين وبعض الدول العربية،حالة صناعة األدوية 

. صناعية منتهجة مسبقا

هيكل صناعة األدوية بالجزائري في ظل السياسات "تحت عنوانالفصل الربع جاءوأخيرا -

، بعد الدواء والصناعة الدوائية ثم التطرق لنسب وإحصائيات عالميةالتطرق إلى مفهومتم "الصناعية

وعدد معرفة قيمة اإلنتاجمن خاللمحليا في الجزائر الدوائيةتم القيام بدراسة الصناعةذلك 

أخيرا أعطينا تقييما النتائج المحققة لغاية اليوم وونسبة التغطية والمؤسسات التي تنشط في القطاع،

.لمدى تأثير السياسات الصناعية الجزائرية على هيكل صناعة األدوية
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تمهيد

لنهوض بباقي وذلك،هتطورنموه وبكيفيةودول العالمعيبإهتمام جمالصناعيالقطاعيحضى

ى ضمن بيئة تتوفر علالمالئمالمناخريتوفيتطلبموجبةنمو معدالتتحقيقلكن القطاعات األخرى،

فير هذا المناخ المالئم  يفرض على جميع الدول اتخاذ سياسة ع العوامل المساعدة على ذلك، وتويجم

بعضها البعض معمترابطة هيكليةأوظرفيةالمتنوعة سواء وإجراءاتهاأدواتها ستخدامال، اقتصادية

توفير السيولة النقدية في السياسات األفقية لها أهمية بالغة أن ، حيث تحقيق هذا النمووالمساعدة على 

، فهذا الهدف ليس في اإلمكان الوصول إليه تلقائيا دون اللجوء لية للمؤسسات الصناعيةالماوالوسائل

.في السياستان المالية والنقديةإلى أهم هذه السياسات، المتمثلة

هياكلكتغييراالقتصاديةالهياكل تغييرات فيإحداثإلىتهدفكذلك لسياسات الهيكلية اكما أن 

، والسياسات الصناعية تعتبر الوسيلة الفعالة التي تعتمد وأنشطتهامهامهاوهاأحجامحيثمنالمؤسسات

عامة والصناعية خاصة، بإعتبار أنها تحوي االقتصاديةعيها الدولة أثناء عملية دعم وتنمية القطاعات 

.العديد من األدوات المساعدة على ذلك

إلى الفصليم ستقتم سياسات الصناعية أكثـر بمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع اللإللمامو

:هيأساسيةمباحثثالث 

؛االقتصاديةلسياسات امفاهيم حول: المبحث األول 

؛السياسات الصناعيةماهية: المبحث الثاني

.تنفيذهاومبررات اتإستراتيجية، الصناعيةالسياسأدوات: المبحث الثالث
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االقتصاديةلسياساتامفاهيم حول:األولالمبحث 

قتصرتوا،متكاملةكوحدةاالقتصاديةالسياسةإلىوناالقتصاديينظرأنقبلطويلوقتمضى

،الخ... التشغيل،األجورسياسة،النقديةكالسياسةمنفصلةجزئيةموضوعاتمناقشةعلىكتاباتهم

أنيجبالسياساتهذهكلأنغير،بينهافيماالمتداخلةوالمتبادلةبالعالقاتاإلحاطةوهتماماإلدون

التشابكتزايدأمامإجماليكهدفالعامةالمصلحةتحقيقعلىبالعملتلتزممتكاملةوحدةضمنتدرس

.االقتصاديالنشاطمجاالتمختلفبينالتداخلو

االقتصاديةلسياسات امفهوم: المطلب األول

المتخذة عن رة عن مجموعة القرارات التي هي عبااالقتصاديةلقد كثر الحديث عن السياسة و

أداة كما أنها ،مرغوب فيهالتجاه اإلفي االقتصاديالسلطات العمومية بهدف توجيه النشاط طريق

.هاإقتصادتنظيم واالقتصاديةحل مشاكلها أساسية عندما تقرر الدولة 

السياسات انلجيعاالكنزي و،وباألخص الفكر الكالسيكياالقتصاديالفكري التنظيملكن 

نظريةمجموعات ثالثويطورR.A.Musgrave 1959بداللة ثالثية المقتصد األمريكي االقتصادية

:1متباينة نسبيا

؛التنظيمسياسة-

؛سياسة إعادة توزيع المداخيل-

.التوازنيةالسياسة -

ف القوة رعلى أنها مجموعة التدخالت من ط(Sebbagh Djmel Eddine)وقد اعتبرها الباحث 

.مراقبة األسواق المحلية تحت سيادتهاالعمومية من أجل توجيه و

:أعطوها المفاهيم التاليةالذين العديد من الباحثين باإلضافة إلى

هذا،المجتمعأهدافإلىأقربواقعلتحقيقمباحةاقتصاديةبوسائلبأنها السعيإسالمياتعرف

االجتماعيةللغاية الوصولبمجردحتىوال)السعي(فقط تصادياالقبالجانبيكتفيالالتعريف

الالذيالشرعيبالجانبذلكيقيدبل،)االجتماعيةالرفاهية(االقتصاديةالسياسةمنالنهائيالهدفو

1- Sebbagh Djamel eddine, ere de la 'Politique economique a l mondialisation: la fin de
l'interventionnisme étatique ,Colloque sur l évaluation des politiques économiques, Tlemcen 29 et
30/11/2004, p 3.
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كما أنها عبارة عن مجموعة ، 1االقتصاديةالسياسةفيمباحةوغيرشرعيةغيروسائلباستخداميسمح

2.االقتصاديةيجيات التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها ستراتمن اإل

فيبهالقيامالذي يتمهادفالوالعموميةللسلطاتعامعلى أنها تصرف)Eliane Mossé(عرفهاو

.المالتكوين رأسوالخدماتوالسلعستهالكإ،التبادل،باإلنتاجيتعلقأي،االقتصاديالمجال

آدم سميثمبدأعكسعلىلتدخليااإلطارفيتدخلاالقتصاديةالسياسةأنمالمفهوهذايبينو

).يمردعه،دعه يعمل(مبدئه الذي يعتمد على الطبيعة من خالل

:3ستنتاجه مما سبق من المفاهيم أن إيمكن ما و

منضذلك،محددةاقتصاديةتحقيق أهداف لمن أجل ،جراءاتبمجموعة من اإللة إن تدخل الدو-

؛ةتقتضي تدخل الدولاالقتصاديةما يعني أن السياسات االقتصاديةالسياسات 

األهدافول إلى عدد من الغايات وتهدف في األجل الطويل للوصاالقتصاديةالسياسة إن-

واألساليب التي بينما الوسائل تمثل األدوات،فاألهداف تعتبر كمرحلة توصل إلى الغايات

:ذلك في المخطط التالييمكن توضيحوى تحقيق األهداف يمكن الوصول إلبواسطتها 

، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول المعرفةإقتصادالمالئمة إلدماج الجزائر في االقتصاديةالسياسة ،جمال سالمي-1

.2ص ،2004نوفمبر 30و 29الجزائر، يومي -والتسيير والتجارة، بجامعة تلمساناإلقتصاد، كلية االقتصاديةالسياسات 

، مداخلة مقدمة للمؤتمر العواملوتأثيرالنتائجتسبيببيناالقتصاديةالسياسةوفعاليةلمةالعوإقتصاد، بلغرسةاللطيفعبد-2

.3ص ،2004نوفمبر 30و 29، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجامعة تلمسان، يومي االقتصاديةالدولي حول السياسات 

مذكرة،-دراسة حالة الجزائر–جاهات تقييم إستقرار النضام المالي في االصار العولمي الجديد إتعبد الرحمان بن شيخ، -3

.31ص ،2009-2008لسنة الجامعيةا، ماجستير، جامعة الجزائر 

دراسة حالة –ار العولمي الجديد طاإلعبد الرحمان بن شيخ، إتجاهات تقييم إستقرار النضام المالي في:المصدر

داإلقتصا،بلوناساهللاعبد: ، باالعتماد على31ص ،2009- 2008الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 

جامعة،دكتوراهأطروحة،االقتصاديةالسياسةأهدافإنجازومدىالسوقإلىالخطةمناإلنتقال،الجزائري

.203ص،2005 الجزائر،

الغایات

االقتصاديةعناصر السياسات ): 01(الشكل رقم

ألھدافا

الوسائل

النتائج

القیود
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ألي بلد تنبثق من األفكار الكلية التي يتبناها المجتمع وترسم حسب الواقع االقتصاديةالسياسات و

ولهذا فإن إدراك واقع البلدان شيء كفيل بضمان إتمام ،وتتغير حسب تغيرات هذا الواقع،المعاش

.وإذا ما تمت عكس ذلك فإنها تكون غير ثابتة،االقتصاديةالرسم الصحيح للسياسات 

االقتصاديةمضمون السياسة : المطلب الثاني

التكامل بغية علىهي أحد مكونات السياسة العامة للدولة والتي تعمل أجزاؤها االقتصاديةالسياسة 

:1منها،الوصول إلى أهداف معينة تسعى لتحقيقها تدرجيا

إعادة توزيع المداخيل على المدى ،ستقرار األسعارإ،هي التشغيل:االقتصاديةاألهداف -

المتوسط؛

الخ؛....،الصحة،متمثلة في التعليم: االجتماعيةاألهداف -

.الخ....رتفاع الفوائدإ،توازن ميزانية األجور: شبه األهداف-

:2ما يليطيط مسبق متمثل فيلكن هذه األهداف ال تتحقق إال بعد تنظيم وتخ

األهدافتحديد : أوال

ن يكون أن العادة جرت أإال ،مسطرة مسبقاالالسلطات إلى تحقيق جملة من األهداف تسعى 

تقليص ،توازن ميزان المدفوعات،التشغيل الكامل،االقتصاديمثل النمو ،أهدافاالقتصاديةللسياسة 

.لخا...ستقرار األسعارإ،يجيةالفوارق تنمية القطاعات اإلسترات

وضع تدرج بين األهداف :انياث

ن يساعد في التقليل من أفخفض معدل الربح يمكن ،ن بعض األهداف تكون غير منسجمةأذلك 

بما ،أساس االستثماريكون فيه الربح هو ن يؤدي إلى إحداث أزمة في نظام أولكنه يمكن ،الفوارق

.اخيل والتشغيليؤدي إلى عرقلة نمو المد

الوسائلختيار إ:الثاث

التي البد من وضعها قيد التنفيذ لتحقيق أفضل وضعية بداللة الغايات يتوجب مراعاة الوسائل 

.تحقيقهوترتبط الوسيلة في العادة بالهدف المراد،المجسدة في األهداف

1- Kouider BOUTALEB, La Problématique de l’efficacité des politiques économiques dans les P.V.D:
le cas de l’Algérie, Colloque sur l évaluation des politiques économiques, Tlemcen 29 et 30/11/2004,
p .1

ديوان المطبوعات الطبعة الثالثة،،-دراسة تحليلية تقييميه- الكليةاالقتصاديةالسياسات إلىمدخل عبد المجيد قدي، -2

.24ص ،2006،الجزائر،الجامعية
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ألولويات ترتيب اال تحديد وهي إفي مضمونها مااالقتصاديةن السياسات أمما سبق يمكن القول 

.ختيار الوسائل المناسبة للوصول إلى األهداف المسطرةإو

أفضللتحقيقالتنفيذقيدوضعهامنالبدالتيوالضروريةالوسائلبعضتوفريتوجبأنهإال

سةالسيافروعمنالعمومعلىالوسائلهذهوتتكوناألهداففيالغايات المجسدةبداللةوضعية

.1في أنواعها والتي تحمل في طياتها أدوات هذه السياسةالمتمثلةاالقتصادية

االقتصاديةأنواع السياسات : المطلب الثالث

اإلقتصادعلى المستوى الكلي والجزئي، في تنمية االقتصاديةلدور الذي تلعبه السياسات اإن

نها أهم سياسة تستطيع من خاللها الدولة بمختلف أنواعها، خاصة وأاالقتصاديةودعم القطاعات 

سياسية، لذا نجد لهذه السياسات أدوات تتحكم الأو االجتماعيةأو االقتصاديةكل متطلباتها سواءمراعاة

ككل، وتندرج هذه األدوات تحت صنفين أساسيين، محققتا بذلك أهداف مسطرة اإلقتصادمن خاللها ب

.مسبقا

اديةاالقتصأنواع السياسات : أوال

:2بيننميزوعليهالمتوقعةاآلثارويالزمنالمدىتنقسم إلى صنفين حسب

؛الماليةوالنقديةبالسياسةتتعلقالتيوالظرفيةالسياسات-

.االجتماعيةوالصناعيةالسياسةفيتتمثلالهيكليةالسياسات-

السياسات الظرفية )1

كتوازن سوق (والمالية القصيرة األجل االقتصاديةازنات سترجاع التوإتهدف هذه السياسات إلى 

هما ،أساسيينلهذه السياسة نوعين و،3..)التوازن الخارجي،توازن سوق السلع والخدمات،العمل

.السياسة الماليةالسياسة النقدية و

حل بغرض،تبحث السياسة النقدية فيما يجب أن يتخذ من إجراءات وتدابير:ةالسياسة النقدي- أ

قتصادسير الحسن لإلالالزمة للتهتم بتوفير السيولة˝وبوجه  التحديد 1المشكلة القائمة بكل ظروفها

.2)"أو العملة (مع المحافظة على استقرار النقد ،نموهو

الدولي حول ، مداخلة مقدمة للمؤتمراالقتصاديةالسياسةعلىالفائدةمعدلخطرتأثيرزهيرة، ريعاتق، صاحنان بن-1

.1ص. 2004نوفمبر 30و 29الجزائر، يومي -والتسيير والتجارة، بجامعة تلمساناإلقتصاد، كلية االقتصاديةالسياسات 

، مداخلة مقدمة للمؤتمر - الجزائرفيوالالسلكيةالسلكيةالتاالتصاحالة–الهيكليةاالقتصاديةالسياسات،يخوانليلى-2

،2004نوفمبر 30-29الجزائر، يومي -والتسيير والتجارة، بجامعة تلمساناإلقتصاد، كلية االقتصاديةالدولي حول السياسات 

.1ص 

. 5، ص2009/2010بسكرة، عة جامماجستير، مذكرة، السياسات الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائر، نذير مياح-3
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على يرثالتـألسلطة النقدية بهدف ذلك التدخل المباشر المعتمد من طرف ا":بأنهافتعرو

دام وسائل الرقابة على توجيه االئتمان باستخعن طريق تغيير عرض النقود و،ديةاالقتصاالفعاليات 

.3"ئتماني للبنوك التجاريةالنشاط اإل

واالئتمانالنقدشئونعلىالمهيمنةالسلطاتتطبقهاالتيالوسائلمجموعة"كما تعرف على أنها 

.4"الدفعوسائلوكميةالنقودكميةعلىالتأثيراتبإحداثوذلك) المركزيالبنك(

المشاركةأجلمنمابلدفيالنقديةالسلطاتتنتهجهالذيدليلأوالمثلىاإلستراتيجيةهيإذا

زيادةطريقعنالمتوازنالذاتيالنموتحقيقنحوالقوميةاالقتصاديةالوحداتمسارتوجيهفيالفعالة

لألسعارالنسبياالستقرارمنحالةإلىالوصولللدولةيضمنالذيالمناسببالقدرالقوميالناتج

فيطبعاذلكو(الوطنيةالعملةصرفأسعاروالفوائدأسعارالخدمات،والسلعأسعار) المحلية

يتعلقوللدولة،النقديةاألرصدةعلىالضغطتفادييتمحتىلالقتصادالمناسبةالسيولةتوفيرإطار

.5اإلجراءاتوالتنظیماتوالقوانینمنبمجموعةھنااألمر

مجموعةيضمأنالبدالنقديةللسياسيةوكافشاملتعريفأيفإنالسابقةالتعاريفخاللومن

:6وهيالهامةالعناصرمن

؛النقديةالسلطاتبهاتقومالتيواألعمالاإلجراءات- 1

وغيررفيةالمصاألعوانسلوكوالنقديةالمتغيراتعلىللتأثيراإلجراءاتتستعمل- 2

؛المصرفية

.النقديةالسلطاتتحددهاأهدافتحقيقإلىالنقديةالسياسةتهدف- 3

وعن ،الذي تعمل فيهاالقتصادتحتاج السلطة النقدية في إدارة سياستها إلى معرفة كيفية تشغيل 

كامل كما تحتاج إلى معرفة سلوك الوحدات المؤسسية التي تأثر في ،حالتها الممكنة في كل فترة

.االقتصاديالنشاط 

.281، ص 1989مصر، ، دار الفكر العربية، اإلقتصاد السياسي، النقود والبنوك والنظم النقديةفوزي عطوي، -1
2- Garnier (Olivier)et Capul (Jean yres ), Dictionnaire d'économie et des sciences socials,éd'haitier,
paris, 1994, p 31.

.258ص ،1964، بغداد،ندار التضام،النظرية النقدية، القيسية فوزي-3

شمالاقتصادياتمجلة،)1997/2004(الفترة خاللمصرفيالنقديةالسياسةأداءتحليل،األسرجالمطلبعبدحسين-4

.131ص،2008جانفي ،5عددالعلي الشلف، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوإفريقيا، 

، )2000/2009(الفترة خالل: الجزائرفيالنقديالعرضضبطفيالنقدية ودورهاسياسةالإكــن لونيس،-5

.10، ص2011-2010، -3-ماجستير، جامعة الجزائر مذكرة
، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي األخرىبالسياساتوعالقتهالوضعهاالالزمةوالمعلوماتالنقديةالسياسةصالح مفتاح،  -6

.3ص. 2004نوفمبر 30و 29الجزائر، يومي -والتسيير والتجارة، بجامعة تلمساناإلقتصاد، كلية قتصاديةاالحول السياسات 
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لهذا  و،االقتصاديداخل النشاط االقتصاديةأثر كبير في السياسة إن الجانب النقدي له أهمية و

التأكد من قدرات السلطات النقدية أو يجب التفكير واقتصاديةأي سياسة فإنه قبل الشروع في 

الدولة نتهاجه من قبل إالمزعوم القتصاديامواكبتها للنظامالنقدية للبلد ومدى المصرفية والمؤسسات

نظام سعر الصرف المتغير يتحدد من خالل القوة الشرائية لكمية نأل،مع مراعاة أسعار الصرف

االقتصاديوالتضخم والتطور ،العرض والطلب ومعدالت الفوائدالنقود إضافة إلى عوامل أخرى منها

.1االقتصاديةالقوة و

القوةحجمفينكماشاإلأوالتوسعإليجادالنقودعروضفيالتأثيرإلىيةالنقدالسياسةتهدف

اإلنتاجوزيادةستثمارواإلالطلبتنشيطهوالشرائيةالقوةزيادةمنوالهدفللمجتمع،الشرائية

، وأهم أدواتهااإلنتاجفيالتوسعمنالحدإلىالشرائيةالقوةتخفيضيؤديوبالعكسالبطالة،وتخفيض

:2فيثلتتم

؛الفائدةأسعاررفع-

؛المحليباالئتمانالخاصةئتمانيةاإلالسقوفتحديد-

.وترشيدهالنقدياإلصدارفيالتحكم-

وتعني حافظة"Fisc" الفرنسية الكلمةمنأساساالماليةالسياسةمصطلحشتقإ:السياسة المالية-ب

.3الخزانةأوالنقود

المثالعلى سبيلبعضهانسوقالماليةالسياسةلمفهوممختلفةبتعريفاتالماليالفكريزخرو

.رالحصسبيلعلىوليس

العامةاإليراداتواإلنفاقبرامجمنالعامةالماليةأدواتستخدامإسياسة"بأنهاالبعضيعرفهاو

أجلمنكذلو،االستثمار،االدخار،العمالة،القوميالناتجمثلالكلياإلقتصادمتغيراتلتحريك

مستوىوالقوميينلناتجاوالدخلمنكلعلىفيهاغير المرغوبةاآلثاروتجنبالمرغوبةاآلثارتحقيق

.4"االقتصاديةالمتغيراتمنوغيرهاالعمالة

.4، صوعلوم التسيير، ملحقة الخروبةاالقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةنادي الدراسات الجمعية العلمية،-1

، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الثامن، جامعة محمد خيضر الجزائرفياالقتصاديةنظرة عامة على التحوالت كربالي بغداد، -2

.9، ص 2005بسكرة، جانفي 

، ، جامعة الجزائر-2004-1990الجزائرحالة-االقتصاديالتوازنفي تحقيقودورهاالماليةالسياسة، دراوسيمسعود -3

.47ص،2005/2006

.182ص،2000،عمان،الميسرةدار،اإلسالمفيالماليوالنظامالعامةماليةال،عزامأحمدزآرياءالوادي،حسينمحمود-4
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قتطاعات اإلجبارية والتحويالت معدالت اإلخدام تغيرات رصيد الميزانية وتغيراستوبالتالي فإن 

أداة رئيسية في يد السلطات العامة عبارة عنالسياسة المالية لذا يمكن القول أن،المالية العامة

يتمثلالكالسيكيةالنظريةحسبالرئيسيالهدفكانومنه،1الميزانيةطريقعنللوصول إلى أهدافها

التياالقتصاديةاألزمةوبعد، والدفاعاألمنعلىللمحافظةوالنفقاتاإليراداتبينالتوازنضمانفي

مماأكثردوراتؤديالماليةالسياسةأصبحتاالشتراكيالنظاموبروزآنذاك،العالمياإلقتصادبهامر

:2منهاأدواتعدةطريقعنوذلكللدولة،العامةالميزانيةعجزمنالحدإلىوتهدفعليهكانت

علىالضرائبوخاصةالمباشرةالضرائبفيبالتنوعوذلكالضريبيالنظامتحسين- 1

؛زيادتهأوالطلبمنللحدسواءالمشتريات

؛السلعأسعارعنالدعموإزالةوالخدماتالمنتجاتأسعاررفع- 2

التنافسيةالقدراتمنرفعبغية)واألجنبيةالوطنية(المنتجاتعلىالجمركيةالحواجزرفع- 3

.االقتصاديةللمؤسسات

على هذا األساس يجب توفر و،االقتصاديةة في تمرير السياسعملية التمويل عنصر أساسيتعتبر

هذه ،الخ...تسهيل اإليداع ،اإلقراض،تمويل طويل األجل،المتمثلة في التمويل الذاتيته وأدوا

،ى توفير األموال إلدارة المشاريعومدى قدرتها عل،العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني

حيث تساهم . محلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكةيساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك الو

المصرفية بإعطاء قروض ألجل أو قروض في شكل مساهمات في رأس المؤسساتهذه البنوك أو 

.المال

السياسات الهيكلية)2

هياكلكتغييرالمجتمعهياكلتغييرات فيإحداثإلىالهيكليةاالقتصاديةالسياساتتهدف

.وأنشطتهامهامهاوأحجامهاحيثمناالقتصاديةالمؤسسات

الدائم األداءوالفعاليةبتحسينيسمححتىتدريجياتنمواالقتصاديةواالجتماعيةالهياكلتجعلو

.3الكلياالقتصادياألداءرفعإلىيؤديماوهذااإلنتاجيللجهاز

1- Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry :“ Dictionnaire des sciences économiques”,
P.U.F, Paris, 2001, p p: 77 -78.

.9سابق، ص كربالي بغداد، مرجع -2

.   2ص،ابقرجع سم، خوانيليلى -3
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هام من خالل دورا بتقومة أن يمكن للحكوم"حيث السياسات الصناعيةهاأنواعمن أهم 

المدن قانون مؤسسةوستثمار قانون تشجيع اإلالصناعة وو تسنها مثل قانونأالتشريعات التي تضعها 

.التشريعاتغيرها منوضريبة الدخل قانوننون تسجيل الشركات األجنبية وقاوالصناعية

القوانينن تكون هذه أار مع ضرورة ستثمتشجيع اإللوسيلة أساسيةسن مثل هذه التشريعات يعتبر

القانونية واإلداريةوالمعوقاتالروتينعلى البيروقراطية وتقضيبحيثعاليةوالتشريعات ذات شفافية

.1"التنافسيةأمام تعزيز المقدرة وستثماراتتقف عائقا أمام اإلالتي

وتنميةاإلبداع،التطوير،البحث،المالي،الفنيالدعمتقديممحاورعلىالصناعيةالسياسةوتركز

واإلجراءاتوالتشريعاتالسياسات،والمقاييسالمواصفات،البيئة،ستثماراإلوتشجيعتالصادرا

2.الحكومية

ومع ذلك فقد يقع تداخل بينهما إذ يمكن للسياسات قصيرة األجل التي تستمر طويال وتؤدي إلى 

ماً يمكن تلخيص أهم الفروقات بين هذين النوعين من السياسة وعمو،اإلقتصادتغيير في بنية 

:3في الجدول التالياالقتصادية

الظرفية والسياسات الهيكليةاتبين السياسمقارنة):01(جدول رقم

السياسات الظرفيةالسياسات الهيكلية

األجل القصيراألجل الطويلالمدة

إسترجاع التوازناتتكييف الهياكلالهدف

كميةنوعيةثاراآل

االقتصاديةالسياسةأهداف:ثانيا

الحلولإيجادومحاولةاإلقتصاديواجههاالتيالمشاكلتفسيرإلىالكليةاالقتصاديةالنظريةدفهت

تمإذاإالممكنةليستاألخيرةهذهناجعة،اقتصاديةسياسةبوضعإلىذلكواليتمعليها،للقضاء

:1يليماها فيتحقيقلتسعىالتياالقتصاديةالسياسةأهدافأهمتحديدويمكندة لها، محدأهدافوضع

، ، سورياجامعة تشرين،غير منشورةأطروحة دكتوراه، ،األداء التنافسي لشركات األدوية األردنية،عبد الحكيم عبد اهللا النسور-1

.136، ص 2009

، "2009/2011"الصناعةدعمالوطنية برنامجالصناعيةالسياسة، الهاشميةاألردنيةوالتجارة المملكةالصناعةوزارة-2

. 3، ص02/12/2008

.6-5ص ص،رجع سابق منذير مياح، -3

source: Jacques Muller  et autres, économie – Manuel  et application –, 3ème
edition, Paris, DNOD, 2002, p 188.
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االقتصاديالنمو)1

قدرةللبلدكانإذاإاليتحققالوهو،االقتصاديةالسياسةأهدافأهممناالقتصاديالنمويعتبر

المستوىزادكلماالسكاننمودلمعمنأكبرالنمومعدلوكان،والخدماتالسلعإنتاجعلىمتزايدة

المحليالناتجفييحصلالذيالتغيرمننطالقًاإيتمالنمومعدلحسابفإنوبالتالي، لألفرادالمعيشي

.أخرىإلىسنةمنالخام

الكاملستخداماإل)2

بعضبقىتأالبمعنىاإلنتاجيةللطاقاتالكاملالتشغيلمفهومخاللمنعنهالتعبيرويمكن

المواردظلفيالمحتملأوالممكنالناتجتحقيقعدمإلىيؤديالذياألمر،ةمعطلالموارد

. للمفهومالواسعبالمعنىبطالةذلكعنوينتجالمتاحةواإلمكانيات

األسعارستقرارإ)3

وهذا، الكلياالدخارمستوىعلىيؤثرمماالتضخمإلىيؤديلألسعارالعاممستوىالرتفاعاإن

الضعيفة،الدخوللذويالمعيشيالمستوىعلىسلبيوبشكلأيضاسيؤثراألسعارفيرتفاعاإل

. االقتصاديستقراراالوبالتالياألسعاراستقرارضمانعلىالسهرمنالبدذلكولتجنب

الدخولتوزيععدالة)4

ياقتصادنظامأيفياقتصاديةسياسةأيوضععنداالعتبارفييؤخذأنالبدهدفهو

أيضا،مهتإنتاجياحسباألفرادمكافأةطريقعنعادلبشكلالوطنيالدخلتوزيعاهبوالمقصود

(SMIG). تمعلمجاأفرادمنفردلكلالدخلمنىأدنحدضمانيجب

المدفوعاتميزانفيالتوازن)5

هدفيتبلورحيث ،األموالوسرؤوتدفقاتوالوارداتالصادراتمنالمدفوعاتميزانيتكون

والعائدالصادراتتعظيمضرورةفيالمدفوعاتميزانعلىاإليجابياألثرفياالقتصاديةالسياسة

عنالناجمةاالقتصاديةالمشاكللتفاديوذلكتكلفتهاوتخفيض،الوارداتمنمعينهيكلوتحقيقمنها

2العملةقيمةوتخفيضنيةالمديومشكلةمثلالمدفوعاتميزانتوازنتحقيقعدم

التشغيل: االقتصاديةالسياساتأهدافتحقيقفيالحكوميةالمنظماتفعالية،سعيدمحمد بن،رشيد بلخريصات-1

.166، ص2005مارس 08/09المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، يومي ، الكامل

.166، صنفس المرجع-2
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ومن خالل تحقيق مجموعة هذه األهداف نستطيع أن نقول بأن السياسات االقتصادية المنتهجة في 

بلد ما أنها حققت ما تطلب منها، ولكن هذه األهداف ال تكون بالمستوى نفسه ألي بلد بل هي مختلفة 

. حسب المناخ االقتصادي واالجتماعي من دولة ألخرى

بتدخل الدولةوعالقتها االقتصاديةالسياسات : المطلب الرابع

وكان ،لفترة طويلة كانت تستعمل عدة مفاهيم لتحليل ظواهر السيطرة في المجتمعات المعاصرة

ظهرتها مجرد وظيفة للنظام االجتماعي الدولة كونو،أو النظام،مفهوم السلطةستعمالإبفضل 

مشروع سياسي ذو طابع " ويعتبر ماكس فيبر الدولة ،ماط المجتمعاتبطريقة تطويرية في جميع أن

.باحتكار االلتزام الطبيعي الملموس،في تطبيق القوانين،"نجاحلإدارته تتطلعمؤسساتي 

مهام األساسية من توفير األمن للتتطلعومنذ الفترة األولى لظهور الدولة كانت والزالت

ليست النشاطات التي تقوم بهاكل هذه،1الخ....ة اإلقليم الجغرافيوحماي،واإلشراف على القضاء

ألنها عبارة عن نظام كبير ومعقد نظرا لما يحتويه من بشر ،تقوم بهالدور الذي لبهامشية بل هي 

كل ما يجري داخلها وذلك لضمان لذلك فهي بحاجة تامة لمراقبة ،الخ...وموارد وأجهزة وقوانين

األشخاص وإشباع ية للمجتمع وباإلضافة إلى تحقيق الرفاه،على المنافسةوالمحافظة مووالنستقراراال

دخلها تقرر الدولة بعض التدابير والسياسات األساسية أثناء ت،االقتصاديلذا في هذا المجال ،رغباتهم

،التجارةمثلمختلفةمجاالتفي،سياسات الصناعية وغيرهالباإلضافة لوالماليةمثل السياسات النقدية

.االقتصاديةومعظم التدابير التي تتخذها الدولة تنتمي لمجال السياسات ،الخ..،والمنافسةستثماراال

قد تطور عبر مراحل تاريخية مختلفة وإنه من ،والدولةاالقتصاديةبين السياسات رتباط اإلإن

اء في الدول المتقدمة أو الدول سورتباطواالومنا تجري مراجعة لهذا الدور حقبة الثمانينات إلى ي

نفتاح على إخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من ،2النامية للوصول إلى أفضل تكيف

الكلي على النحو االقتصادفي إدارة الدولة دورا هاما وأساسيلفإن ،بعضه البعض كحتمية ال مفر منها

.35ص ،رجع سابقمعبد الرحمان بن شيخ، -1

.36ص ،فس المرجعن-2
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األسعار والتحكم في استقرار ستقراراوضمان ،رجيتقرار والتوازن الداخلي والخاالذي يكفل االس

هذا باإلضافة إلى الوظائف التقليدية من أمن ،للمنافسةاالقتصادوتهيئة ،ومنع االحتكارات،العملة

من طرفبحيث ال يمنع تدخلها ،االقتصاديةيتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة ودفاع ولهذا

مع مءيتالبما االقتصادقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى لها إدارة قوى السوق من أن تعمل بطري

ألي بلد والتي يعبر عنها بمفهومها الواسع االقتصاديةومن هنا تبرز أهمية السياسة أهدافها التنموية

.1الخ...والصناعيةأنها عبارة عن مجمل السياسات المالية والنقدية 

، 2قتصادية في أي بلد أن يدركوا واقع البلد المراد تطبيقها فيهاالا يجب على مطبقي السياسات لهذ

طبيعةإشكاليةيثيرماوهذاضروري،منأكثرألنهاإلقتصادفيالدولةلتدخلمعينمستوىويضعوا

.االقتصاديالواقعفيللتأثيرستخدامهااالدولةبإمكانالتياألدوات

على ثالث يحتويالذياالقتصاديالنظاممنلثالثاالشقإلىاالقتصاديةالسياسةوتنتمي

:3جوانب

الخ؛...شتراكيةاإلوكالليبراليةالنظامهذالهاينتميالتيالمذهبيةأواالقتصاديةالفلسفة-

؛االقتصاديالمجالفيلنفسهالمجتمعسطرهاالتيالعامةاألهداف-

رتبطتإالتياالقتصاديةبالسياسةعنهريعبماهوميدانيا،األهدافهذهتحقيقووسائلآليات-

ذ تنفييفوتباشرترسممنهيالدولةأنباعتبارالحكوميةبالسياساتالكثيرينأذهانفي

.االقتصاديةوالثقافية،،االجتماعيةالتعليمية،التربوية،السياساتمختلفومتابعة

فيها تباينت،وأهدافهامجاالتهاوتهاماهيتحديدحاولتاالقتصاديةللسياسةمقارباتعدةثمةو

االشتراكية المرجعيةكانتفإذاإليها،ينتميالتيوالمدرسةيإقتصادكلنظرةحسبالمفاهيمواألفكار

البدايةمنذأمورهاحسمتقداالقتصاديالنشاطفيللدولةالمهيمنالمركزيالدورعلىالقائمة

الخاصالقطاعمحاربةأوباإلضافة إلهمالالحكومية،تصاديةاالقللسياساتالمطلقةبإعطاء األولوية

األنظمةوالمرجعياتبقيةفييختلفاألمرفإنوالخماسية،الرباعيةبالمخططات الثالثيةيعرففيما

.االقتصادية

.3، ص2013، اإلقتصادواإلدارةكلية ،، األكاديمية العربية في الدنماركاالقتصاديةالسياسات هشام مصباح السطلي،-1

.41، ص2006ب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، جدارا للكتاالمثلىاالقتصاديةالسياسات بد الرحمان المالكي، ع-2

.01ص،مرجع سابقجمال سالمي، -3
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الهامشيوالمحدودوالدورالمبادالتحريةسوقمذهبيةعلىالقائمالحرالليبراليالنظامظلففي

الكسادبعد أزمةإالممارسةوفكراالرأسماليالنظامفيمجالهااالقتصاديةالسياساتتعرفلمللدولة،

كينز مينارجونيتقدمهمالرأسمالييناالقتصاديينبعضأصواتعلتعندما1929 سنةاألعظم

.االقتصاديالنشاطفيالدولةبتدخلللمطالبة

الصناعيةالسياساتماهية: المبحث الثاني

االعترافأو ال تريد ،صناعية حتى وإن كانت ال تدرك ذلكسياسات صياغة تقوم بمعظم الدول

قوم بتدابير ، نفقات جبائية وأحيانا تتقدم إعاناتها وكل،طلبات من المنتجات الصناعيةالدولفلكل ،بذلك

نهوض لاساعدها فيمر الذي األ،مباشرة تتعلق ببعض الصناعات دون سواهاحماية مباشرة أو غير

.مجاالتأغلب الفي اقتصادهاب

ونشأتهاالسياسة الصناعية مفهوم: األولالمطلب 

صريحا ومنسجما  اليس مفهوممن كونهيتضمن غموضا ناتجا إن مدلول السياسات الصناعية

وهذا ضمن،عهاباإلضافة إلى فروالمؤسساتتنسيق بين القطاعات ولخطوات لألنه يتضمن تدخالت و

.ما يسمى باإلستراتيجية الصناعية

نشأة السياسات الصناعية   :أوال

التي فرضت اعية بتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعيةنشأة السياسات الصنرتبطتالقد 

مفهوم الدولة المتدخلة  خاصة بعد أن ساد بدلهنتشراولتخلي عن مفهوم الدول  الحارسة ضرورة ا

نجليزي قتصاد اإلنزية لإليالكرية النظفي الوقت ذاته برزت أفكارو،1929الكبير في الم الكسادالع
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لقد جاءت أفكار  معاكسة تماما ألفكار الكالسيك، التي رسمت و،من القرن الماضيخالل الثالثينات

1.السياسات الصناعية الواجبة اإلتباع للخروج من هذه األزمة

مع حماية الصناعات الناشئة في البلدان النامية السياسات الصناعية  تاريخيا ذلككرتبطتاكما 

اإلنتاج على أساس من لدان النامية لم تتمكن من تطوير البصناعات الحجة في هذا المجال أنوأساسا،

أنون السوق يخذلنا في بعض األحيانأفنحن نعرف ب،2الكفاءة  لغياب أو قصر تجربتها في السوق

.3ال تقود دائما لتحقيق أكفء النتائجأن األسواقنواحي تفشل إقتصاد السوق  وثمة 

كما أن الصناعات الناشئة في البلدان النامية ال تملك نفس التكنولوجيا السائدة في البلدان المتقدمة      

.4ن المتقدمةأن خبرات العاملين لديها من اإلداريين والفنيين ال تقارن بتلك السائدة في البلداو

إن الصناعية وغلب البلدان النامية في انتهاج أدوات ووسائل السياساتأفي ظل هذه القناعة بدأت 

.جل حماية صناعتها الناشئةألم يكن بطريقة مباشرة أو متعمدة ذلك من 

مفهوم السياسات الصناعية         :ثانيا

فقد عرفها عبد المجيد قديمفكرينعدة باحثين ود السياسات الصناعية عناتريفلقد تعددت تع

بالتالي ال تؤخذ ضمن ، ومرافقة التحوالت في الصناعةالتي غايتها إيجاد أومختلف التدابير"على أنها

سواء كان ،السياسات الصناعية إال تلك التدابير الموجهة لهذا القطاع قصد التأثير على البنية الصناعية

.5"أو عن طريق التحفيزن طريق األمر ذلك ع

،ها الحكومات لتنفيذ سياسات معينةمجموع اإلجراءات التي تلجأ إلي" عرفها خليل حسين بأنها و

باإلضافة إلى االئتمان المصرفي ،سعر الصرفالجمركية أو الرسوم وذلك عبر عدة وسائل كالتعريفة

المتعلقة بالصناعات أو السلوكيات الصناعية لجهة بهدف التأثير على القرارات،سعر الفائدةوالدعم و

المحلية مكان بالتالي تشجيع الصادرات أو إحالل الصناعات و،الخ... ستثمار أو غيره اج أو اإلاإلنت

. 6الصناعات المستوردة

.2صمرجع سابق،، نذير مياح-1

اإلقتصاد ، الملتقى الدولي األول حول رهانات السياسات الصناعية لقطاع خارج المحروقات، دالل بن طبي،الطيب داودي-2

.4، صبسكرة،)2008ديسمبر 03-02(السياسات الصناعية يومالصناعي و

.2ص،فس المرجعن، نذير مياح-3

.2ص، 2002،الكويت،، المعهد العربي للتخطيطالسياسات الصناعية، حمد الكوازأ-4

.  243، صفس المرجعنعبد المجيد قدي، -5

.273ص ، 2007ن،دار المنهل اللبناني، لبنا،، السياسات العامة في الدول الناميةحسين خليل-6
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ة في ستثماريإأو ،ومي أو قانوني يشجع عملية تجاريةام حكظأي ن" وهناك من يعتبرها على أنها

.1"باقتصادهاتنمية الصناعية لنهوض الحكومة أو التدخل في سياسة ال،ال صناعة مامج

البيانات التي جميع األفعال و" ات الصناعية هي شرم اللذان يفهمان أن السياسكذلك عرفها بايلين و

.صناعةلتتبعها الدولة بالنسبة ل

محاولة من قبل الحكومة " ت الصناعية هي يعتقد أن السياساالذي Qbstfeldفباإلضافة لتعري

."االقتصاديلموارد لتعزيز النمو لتحويل ا

ستفادة من إلتنسيق األنشطة الحكومية لوءبد" ياسات الصناعية على أنها وجونسون يقصد بالس

.2"الصناعات الناشئة خاصة ككل وقتصاداإلنتاجية والقدرة التنافسية لإلالزيادة

التعريفة مجموعة من األدوات التي تستخدمها الحكومة مثل " حمد الكواز على أنها وعرفها أ

رات الصناعية والسلوك الصناعي للتأثير على القرا،الخ... سعر الفائدة ،الجمركية  سعر الصرف

.3حماية الصناعات الناشئةو

كومية لصالح بعض القطاعات عملية تطبيق التدخالت الح"أنهاعلىHelen Shapiroكذلك عرفها 

من ستراتيجيإا هاما في إجراء تكامل دورتؤديحيث أن الدولة ،ككلاإلقتصاديادة توسيع إنتاجية لز

التي تعرف على أنها تدخل ،تصنيفها على أنها سياسات صناعيةخالل مختلف السياسات التي يمكن

.4الدولة لدعم إنتاج جديد

على أن الدولة تطبق كل تدخالتها سواء لصالح قطاع معين أو كل يعني هنا هيلين شابيروو

.القطاعات  من خالل وضعها خطط إستراتيجية تدخل ضمن السياسات الصناعية

تشكيلة واسعة من اإلجراءات الحكومية صممت لترقية النمو وزيادة "بأنها Andrew Gohعرفها

."ت تدل في الغالب على المعاملة التفضيليةهذه اإلجراءا،قطاع أو قطاعات معينةمنافسة 

.كما قال بأن التسهيالت الحكومية تصنع السياسات الصناعية والتي حتماً تؤدي إلى خلق اإلبداع

الحديث قتصاده البد من وجود اإلبداع كقائد لإلوقد كانت  فكرته التي تبناها والتي مفادها بأن

قوي وهذه النظرة مغايرة تماماً حسب اقتصادرئيسي في الوصول إلى بداع بشكل حيث يعتمد على اإل

التقليدية التي تتبنى مبدأ األرض والعمل هما اللذان يقودان في الغالب إلى االقتصاديةرأيه عن النظرة 

:النمو الصناعي وقام بتوضيح هذه الفكرة من خالل الشكل اآلتي

1- Industry, Industerial Policy, Athean Global, April 2004, P 1.
2- Gilberto Sarfati, European industrial policy as a non-tariff barrier, Text 1998-002: Abstract,  P 1.

.2صمرجع سابق،،أحمد الكواز-3
4- Helen Shapiro, Industrial Policy and Growth, November 2005, P 1.
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:اعيةخصائص السياسات الصن: ثالثا

هذه مثلتتو،السابقةالتعريفاتخصائص مبنية في لقد تميزت السياسات الصناعية بعدة 

:الخصائص فيما يلي 

على القطاعات الصناعية لةالوسائل التي تؤثر بها الدواألدوات وتتكون من مجموعة- 1

؛الخاصةالكبيرة  والعامة والصغيرة والمؤسساتو

1؛أو التحفيزاألمربت سواء الدولة تجاه القطاعاطرفمنتطبيق السياسات الصناعية - 2

اإلنتاج أوسواءعلى القرارات المتعلقة بالصناعة أو السلوك  الصناعيتؤثر- 3

2؛الخ...ستثمارإلا

3؛مجموعة عالقات بين الدول الصناعيةعبارة عن - 4

؛صناعات المختلفةلذات صلة مع تخصيص الموارد الالزمة لهي - 5

؛مع البنية التحتية للصناعاتلها عالقة وطيدة - 6

.242ص مرجع سابق،،عبد الجيد قدي-1

.273ص مرجع سابق،،حسين خليل-2
3- Yves Morvan et Bamdt , Présentation du Nspécial de la Revue Déconomie Industrielle 1983,N 19

، مذكرة االقتصاديةدور السياسات الصناعية في تحسين أداء المؤسسة ،  وليد أحمد صالح العطاس:المصدر

:باإلعتماد على، 2009/2010بسكرة، –محمد خيضر ة ، جامعماجستير
Andrew goh, Towards An Innovation-Driven Economy Through Industrial Policy-
Making, the innovation journal, Singapore, Volume 10(3), article 34, 2005, p7

اإلقتصاداإلبداع يقود :)02( شكل رقم 
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،تقليص العمليات،إعادة الهيكلة الصناعية(تنظيم الصناعات أهمية كبيرة في إعادةلها - 7

1.)الخ...........ستثماراإلالتكيف لإلنتاج و

مضمون السياسات الصناعية: المطلب الثاني

لتوظيف المالي مع اإلنتاج، نتيجة تفاعل ازيا في النمو االقتصاديتؤدي الصناعة دورا مرك

باتت في واقعها االقتصادية، إلى درجة أن األزمات مع بقية القطاعاتتؤثر الصناعة إيجاباوالتوسع و

.أزمات  إنتاجية

.تنظيم التنمية الصناعيةعاتقها مسؤولية إدارية وأخذ الحكومات دائما علىتو

إقتصادع عمل  السوق، بمعنى أن األسواق في غالبا ما يتعارض عمل السياسات الصناعية مو

المنتجات  النهائية  والسوق تعترضها عيوب بالنسبة إلى مواجهات العرض مع الطلب للمواد األولية

لمنع الصناعات  واإلقتصادتي  السياسة  الصناعية  لتزيل  شوائب السوق  فمثال هيكليات اإلنتاجأفت

األسواق بطبيعة عملها  فسوق النفط تختلف عن سوق الحديد  من الوقوع  في األزمات، كما تختلف

تاج  نالكية من حيث طبيعة  المنافسة  وإكما يختلف عمل سوق الحديد عن عمل  سوق المواد االسته

.الطلب

العرض في األسواقمن المنافسة وعلى وفرةوكأن تحافظ السياسات الصناعية على حد أدنى

.ين الشركاتبحتكاراتتحاد اإلإل

األمر أن تحدد الدولة الخيارات بادئجل رسم أو إعداد السياسات الصناعية يفترض في أمن و

.عتمادها في بعض الميادينإأالتي نش

:2أما الميادين التي في إطارها يفترض بالدولة تحديد خياراتها فهي متشعبة نذكر أهمها

اعيتدخل الدولة في الشأن الصن:أوال

:الدولة  في هذا المضمون خيارانأمام

قتناعا منها بدور السوق في التوجيه المناسب إمتناع عن التدخل في القضايا الصناعية، اإل-1

ستثمارات نحو القطاعات الصناعية، حيث يقتصر دور الدولة من خالل تأمين البنية  التحتية لإل

؛الخ....المتطورة، واإلعداد المهني  وتطوير البحث  العلمي

1- domino.kappa.ro/guvern/programul (May, 1999).
.322–321ص صمرجع سابق،ن، خليل حسي-2
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اإلسراع في و،والقروض الميسرةالتدخل في القضايا الصناعية من خالل الحوافز الضريبية-2

.التي يتعرض لها هذا القطاعحل األزمات

من القطاع الصناعيموقف الدولة :ثانيا

:يترتب على الدولة في هذا الميدان الخيار أوال بين عدة أمور

؛عيةخوصصة المؤسسات العامة الصنا- 1

منعا حتفاظ بالمؤسسات في إطار القطاع العام، للتأثير على المجرى العام لألسعار وذلكاإل- 2

؛ستثمار في هذه المؤسساتللتضخم المالي أو زيادة اإل

إعطاء الحرية التامة لمديري أو مجالس إدارة هذه المؤسسات الصناعية إلدارتها بنفس الطريقة - 3

؛الخاصة في القطاع الصناعيالمؤسساتبها التي تدار

ضبط قراراتها لكي ال تتعارض مع والصناعية العامة،المؤسساتالدولة في إدارة هذه تدخل- 4

.1االقتصادية واالجتماعيةتوجهات سياستها 

ألي من الصناعاتإعطاء األولوية:ثالثا

اخل نظامها إلى بناء بنية تحتية متنوعة داإلقتصادإن الدولة تسعى من خالل تدخلها في 

ى لكن هذا البناء ال يكون دفعة واحدة بل بإعطاء األولوية حسب الحاجات الضرورية لقطاع اإلقتصاد

:دولة خيارين همالعلى آخر، ول

إحالل الواردات من خالل إتباع سياسة صناعية محلية، إنطالقا من إقامة صناعات محلية - 1

والدعم لها، من أجل الخروج من التبعية؛وتدعيم الصناعات الخاصة المحلية، وتوفير الحماية 

التوجه نحو التصدير من خالل إقامة صناعات خاصة ذات جودة عالية ومطلوبة في األسواق - 2

.2العالمية، ودعمها من خالل رفع الرسوم الجمركية عليها وغيرها من أساليب الدعم

الموقف من المنافسة  الخارجية  للقطاع الصناعي:رابعا

:الثة خيارات معروضة  على الدولة  في هذا المجال ثمة ث

.324-322صصفس المرجع،ن-1

.124، ص2008، دار الوفاء، عمان، األردن، نظريات وسياسات التنمية االقتصاديةمحمد صفوت قابل، -2
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؛حماية القطاع الصناعي  المحلي من المنافسة  الخارجية، وذلك تشجيعا لالستثمار في القطاع- 1

؛عدم حماية هذا القطاع، منعا لردود  الفعل  المعاكسة على الصادرات الوطنية- 2

في ،ستثمارات يعادبفضل اإلىقوطاع الصناعي  عندما يولى  للقاألمرحلة  الالحماية في - 3

.حمائيةمرحلة ثانية إلى تخفيف اإلجراءات ال

ستثمارات األجنبية الموقف من اإل: اخامس

: تتوفر للدولة أربع خيارات في هذا الميدان 

حرية  نحو الصناعة عبر الحوافز والقروض الميسرة وستقطاب رؤوس أموال أجنبيةإلالسعي - 1

؛أجنبيةتنقل  رؤوس أموال 

؛ستقطابها، أي عدم السعي إل)األموال األجنبية(األموالتخاذ موقف محايد من هذه إ- 2

قطاعات صناعية لرؤوس األموال األجنبية من حيث السماح باستثمارها فينتقائيةإسياسة - 3

؛معينة دون سواها

.وطنيةفرض قيود على رؤوس األموال األجنبية بتحديد سقف لنسبة مشاركتها في الشركات ال- 4

التصنيع إستراتيجية:سادسا

: ا المجالأمام  الدولة خيارات في هذ

مواد غذائية، ألبسة، (ز في المرحلة األولى من عملية التصنيع على الصناعات الخفيفة يالترك- 1

؛)الخ.....سياحة

معدات الصناعة،(في المرحلة األولى من عملية التصنيع على الصناعات الثقيلة التركيز- 2

).الخ .....السيارات

لموقف من مساعدة القطاع الصناعي ا- سابعا

:1ثالثة خيارات متوفرة للدولة على األقل في هذه المجال

، وتمويل البحث مساعدة القطاع الصناعي بشكل عام من خالل اإلعفاءات الضريبية الميسرة- 1

؛اعستثمار في هذا القطوذلك تشجيعا  لإل،الخ... التكنولوجي العلمي و

؛منهاخروجها إلى غايةمساعدة القطاعات الصناعية التي تتعرض ألزمة - 2

: 2قتناعا بالمبدأ التاليإو،السوقعدم مساعدة هذا القطاع حرصا على عدم إفساد أولويات- 3

.126-125صصفس المرجع،ن-1

.325-324صصمرجع سابق،خليل حسين، -2
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غير القادرة على المنافسة، وبالتالي ال يجوز دعمها الللمؤسسات المقدم ال ينفع  الدعم 

طنع غير انه يتوجب على الدولة تأمين  المناخ الالزم والبيئة  التحتية بشكل مصولالستمرار 

توفير والضرورية  لتقدم القطاع الصناعي، تخفيض معدالت الفائدة، تطوير التعليم المهني، 

).الخ...األسواق الخارجية

أنواع السياسات الصناعية : الثالثالمطلب 

على ختالالت من خالل التأثير اإلحمايته من األزمات وها وإقتصادلتنظيم دائما الحكومة تسعى

وذلك من خالل السياسات الصناعية في شتى المجاالت القطاع الصناعي وباقي القطاعات األخرى

:همابآليتين

)المباشرة(العمودية السياسات الصناعية : أوال

ي مصلحة الصناعةهادفة  تصب كلها فوراءات على المدى القصير منسقة هي مجموعة اإلج

ن كل سياسة  صناعية تتضمن إف،المؤسساتحرية عمل واالقتصاديةعلى الرغم من الحريات و

.ستراتيجيات التصنيعإت مباشرة  في شروط عمل الصناعة وفي تدخال

تعني  ،ة المساعدةالسياسة الصناعينتقائيةإفأكثر في الشأن اإلنتاجي  بحسن تتدخل أكثرفالدولة

رات تخص قطاعات  صناعية بل قرا،اتخاذ إجراءات تخص  دائما كل الصناعات من دون تمييزعدم 

.1تعالج أوجها محددة في النشاط الصناعيومعينة

تبعا المؤسساتهناك من يطلق عليها السياسة الصناعية النوعية حيث تتوجه إلى جزء من و

. 2ينةأو تبعا لتوطنها ضمن منطقة جغرافية معللفروع 

نها أاألدوات تملكها  الدولة  التي من شعلى أنها  مجموعة من اإلجراءات وكما يمكن تعريفها 

.التأثير على قطاع معين و سلوكاته الصناعية

جل أطاعات  مختارة  من تستهدف  قعموديةالحكومات سياسة صناعية اتبعتحيث تاريخيا 

ودعم القطاعات اإلستراتيجية ،لصناعات الوليدةللسياسات الحمائية  هذه األنواع من االتمستوالنمو 

ثم التشكيك ،ن تطلعان بهذه السياسة إلى حد ماالبلدان النامية اللتاوال تزال البلدان المتقدمة في حينو

:بوصف مناهض  للسياسات التي تسعى إلى

؛تحرير التجارة- 1

.320ص ،فس المرجعن-1

.244ص ،مرجع سابق، عبد الجيد قدي-2
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؛زيادة عدد األسواق الحرة- 2

؛رفع قدراتها  اإلنتاجيةلمؤسسات وتنافسية لالزيادة - 3

،المركزيلعمودية إلى التطابق مع هيكل صنع القرارالصناعية زيادة على ذلك تميل السياسات او

:بما في ذلك،الكلياالقتصاديحيث تركز األهداف اإلنمائية على مؤشرات النمو 

؛الناتج الوطني-

1؛ستثمارات األجنبية المباشرةاإلالصادرات و-

؛واالبتكارالمشاريع الخاصة ميةتنعدم تشجيع و-

؛ت معينة  على حساب قطاعات  أخرىمحايدة قطاعا-

؛القطاعاتجميع لةيالرفاهالجزئي  وتوزيع  مزايا اإلقتصادل دون نمو تحو-

جل أالحفاظ على مخططات دعم تدخلية من عات الربح على السياسة العامة وجماتأثير-

.2مكاسب شخصية

)الغير مباشرة(األفقية الصناعية السياسات : ثانيا

على صيغة  الشروط  القاعدية  مثل جملة من التدابير التي تؤثر حد أوأق تقوم الدولة بتطبي

التنميةعلىتعمل" أنها بعرفت ، و3الخ........عوامل اإلنتاج الزيادة  المعتبرة في األسعار و

.4"دائمةوتكوناالقتصاديالنشاط مناطقوفروعبينتميزالبحيثالصناعية

التنمية لتعزيزالالزمةالمواتيةالبيئةاألفقية إيجادالصناعيةالسياساتالحكومات بواسطةتستطيع

باإلضافة ،والمؤسسيةالقانونيةاإلطاروتعزيز،المعلوماتإلىالوصولتيسيرخاللمنالصناعية

.5التحتيةالبنيةنطاقتوسيعل

الواقع و الدور المرتقب في إحداث تنمية صناعية "الترخص الصناعي في الضفة الغربية ،عزمي لطفي محمد عبد الرحمان-1

.8، ص 2001سنة ،فلسطين،، كلية الدراسات العليا نابلسماجستيرمذكرة، "

.8-7صصمرجع سابق،،وليد أحمد صالح العطاس-2

.21ص مرجع سابق،، حنذير ميا-3

.4صمرجع سابق،ليلى خواني، -4

، 2007، ااإلسكو،أثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجماألمم المتحدة، -5

2- 1ص
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زيادةوتعزيزتشوهات السوقمنالحدإلىتميلاألفقيةالسياساتأنأيضاالدراساتبينتوقد

.الوجهةفاقدةبتدخالتةالمرتبطالسياساتفشلمخاطرمنوالحد،والشفافةالمفتوحةالمنافسة

شراكةعلىميقوالصناعيللنموجديدنموذجبتأييدهاأبعدمدىإلىالحديثةاألدبياتوتذهب

مناسبةسياساتوضعمعاالمصلحةأصحابفيهايتولى،والخاصالعامالقطاعينبينإستراتيجية

فيماأفضلنحوعلىالمعلوماتتبادليتيحذلكأنويقالانفتاحا؛أكثراتصالخطوطمن خاللوفعالة

.الصناعيةالسياساتصياغةعمليةوتعزيزالخاصالقطاعتنميةتواجهالتيبالتحديات والفرصيتعلق

يظلوأنقطاعيةتحيزاتعناألفقيةالسياساتتسفرالن ألضمانالحذرينبغي توخيذلكومع

.المستفيدينبين جماعاتمتوازناوالتشاورالتنسيق

تدخليةطرقعنعبارةفإنها،نطاقهافيعموديةأوأفقيةالصناعيةالسياساتكانتوسواء

تحقيقواألهمالسياساتمجالفيأكثرأونتيجةوتحقيقللعملمسارإلنشاءا الحكوماتتستخدمه

:1ولها عدة تصنيفات هي، العامةمجال السياساتفيتأثيرات

السياسات الصناعية العامة )1

ويمكن أن تتضمن على سبيل المثال ،بالتساوياإلقتصادتستهدف هذه السياسات جميع قطاعات 

كما تندرج أيضاً ،أو توزيع الموارد بشكل عام،سات التى تقوم بتشجيع اإلنفاق اإلستثمارىالسيا

.الصحة والموضوعات الثقافية تحت هذه الفئة،السياسات التي تستهدف التعليم

السياسات الخاصة بأنشطة محددة)2

نتقائية بالنسبة ألنشطة معينة إبل تكون،هذه السياسات غير محددة بالنسبة لقطاعات صناعية معينة

.)أو االبتكار،مثل البحث والتطوير( فى العملية اإلنتاجية 

السياسات الخاصة بأقاليم أو مناطق محددة) 3

نظراً ألن السياسات اإلقليمية يمكن أن ال تستهدف ،قد تشترك هذه السياسات مع الفئتين السابقتين

.قد تتالقى كذلك مع الفئات الخاصة بصناعات محددةلكنها ،صناعات أو أنشطة معينة

السياسات الخاصة بصناعات محددة) 4

.6-8ص، ص2003،وحدة دعم السياسات بمركز تحديث الصناعةالورقة الخضراء عن السياسات الصناعية في مصر، -1
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هناك السياسات التي ومن بين هذه السياسات،تتوجه هذه السياسات لقطاعات صناعية محددة

فضالً عن السياسات التي تهدف إلى مساعدة الصناعات ،تهدف إلى تطوير الصناعات عالية التقنيات

).المنهج الضيق للسياسات الصناعية(ثرة المتع

أو بمشروعات محددةمحددةبمؤسساتالسياسات الخاصة ) 5

حيثالتصنيف السابقفيالمعروضةاالحتماالتمجموعةفي االعتبارهذه السياسة تأخذلقد

القطاعخلدامعينةمؤسساتأو،معينةأنشطةأو،معينةمنتجاتتستهدفأنالصناعيةللسياسةيمكن

التياألفقيةالقضاياعلىتركزأنالصناعيةللسياسةيمكنكما، ككلالقطاعستهدافاإلىالحاجةدون

علىالتركيزأو،ستثمارواإلبتكاراإل،والتطويرالبحثمثل،مباشربشكلبالصناعةتتصل

جميع علىباشرمغيرأثرلهاالتيالعملوعادات،الصحة،التعليممثلاألساسيةالموضوعات

.القطاعات

تعريفهايتموالتي،العامةالسياسةعلىفقطتقتصرالالصناعيةالسياسةفإنأهميتهامنوبالرغم

اإلطاروتضع،األعماللبيئةالعريضةالخطوطترسمالتيوالقوانينالقواعدمجموعةأنهاعلى

طويلأو،متوسطأو،كانقصيرنامجبرأيأيضاتضمفهي،الصناعةفيهتعملالذيالمؤسسي

أوالعامأو،الخاصالقطاعتنفيذهاأوبصياغتهاقامسواء،الصناعيةالتنميةتحقيقإلىيهدفاألجل

.حكوميةالغيرالالمؤسسات

التخطيطنظامإطارفيالصناعيةالسياساتتنفيذيتمأنبالضرورةيلزمالفإنه،وأخيرا

الحكوميةغيرالمؤسسات،الخاصوالقطاعالحكومةجهودتضافرعنالسياسةتلكتنتجفقدالمركزي

.1المتقدمةالدولكافةتنتهجهالذياألسلوبوهو

أهدافهاأهمية السياسات الصناعية و: بعالمطلب الرا

ها ومجاالته، بإعتباراإلقتصادالسياسات الصناعية في تنظيم وتحسين به تقومدور الذي لنظرا ل

افةأهمية كبيرة في هذا المجال، باإلضلهذا تجلت لها ،ككلاإلقتصادأهم وسيلة لتدخل الدولة في 

.لمجموعة من األهداف التي تحققها

أهمية السياسات الصناعية: أوال

.6-8ص، صفس المرجعن-1
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سلوك وحداتها لصناعة وفي هيكل اتؤثرالتي الصناعيةإن الدولة من خالل أدوات سياساتها 

للوحدات اإلنتاجية بحيث يؤدي االقتصادياألداء تطويرسبيل في أن تلعب دور هام طيع ، تستاإلنتاجية

:1للمجتمع من خالل األهداف التاليةاالقتصاديةكبر عدد ممكن من الرفاهية أذلك إلى تحقيق 

؛)كفاءة التخصيص(ستخدامات في عملية اإلنتاج بين اإلاالقتصاديةكفاءة توزيع الموارد - 1

؛االقتصاديةالخدمات بأقل قدر ممكن من الموارد سلع والمتعلقة  بإنتاج الكفاءة ال- 2

بين أفراد المجتمع أو المشتركين في النشاط الخدماتتوزيع  اإلنتاج الكلي من السلع وكفاءة - 3

.)التوزيعيةالكفاءة( اإلنتاجي 

عى الدولة إلى احتماالت تعارض األهداف التي تسمن المؤشرات السابقة مدى تشابك وتضح ي

، فتدخل الدولة وحدات  اإلنتاجيةالأو تأثيرها على  االقتصادي  النشاطمن وراء تدخلها  في ،تحقيقها

الخدمات أو وحتكارات على مستوى األسعار أو حجم اإلنتاج من السلع تأثير اإلجل الحد من أمثال من 

، يمكن أن يكون )الكفاءة التوزيعية وفاءة تخصيص الموارد ك(على توزيع الدخل بين أفراد المجتمع 

يات الحجم إقتصاد( ستفادة من مزايا اإلنتاج الوفير في اإلالمؤسساتإنتاج تأثيرات سلبية على قدرة لها 

. حتكاراتوامش الربح المرتفعة المصاحبة لإلهستثمارإالنمو  من خالل إعادة أو على إمكانياتها في ) 

دة من  في الصناعة على منافسة السلع المستورالمؤسساتقد يشمل قدرة ن التأثير السلبي فإأيضا 

بالتالي تحميل المستهلك أعباء إضافية في شكل أسعار أو أعلى للسلع دون اللجوء إلى حمايتها و

عن طريق تخفيض األسواق الخارجية كذلك مقدرة الصناعات المحلية على  المنافسة فيوالمستوردة

على ها تأثيرزيادة مقدرتها التصديرية وتالي باليات اإلنتاج الوفير وإقتصادة من ستفادباإلكلفة اإلنتاج وت

الذي تكون ومن خطى التقدم الفني  في الصناعةأيضا  إمكانية الحد هناكو، الوطنيميزان المدفوعات

غير الهوامش األرباحمنتمويلها يتمالتياالبتكار عادة ثمرة من ثمرات جهود البحث والتطوير و

المؤسساتعدد من عليهاسيطرتالتياالحتكارية ل األسواق ظتنتج في والمؤسساتتحققها التيعادية 

.الضخمة

هيكل الصناعي الذي العن المستوى األمثل من التركز أو ستقصاءاالا المنطلق تنبع أهمية من هذ

بين الكفاءة شار إليها أعاله باألخصجتمع  المللماالقتصاديةكبر قدر ممكن  من األهداف أيوفق بين 

.الكفاءة التخصصيةوالداخلية

.246ص ، 1994جدة، السعودية، زهران،دارالصناعة،اقتصادياتأحمد سعيد بامخرمة، -1
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اعات في دولة مامثل للتركز المعياري  أو موحد لكل الصنأيمكن القول بأنه ليس هناك مستوى و

ذلك الذي  يتعلق بهيكل الصناعة أو لكل الدول، إذ أن هذا  المستوى يعتمد على عدة عوامل منها 

.األساسية للصناعةمؤشرات العلق بمدى عالقة أهم أبعاد هيكل هذه الصناعة بخر الذي يتاآلو

:إن العوامل التي تتعلق بهيكل الصناعة التي لها تأثير أساسي في المستوى األمثل للتركز هي 

؛)لصناعة طلب على منتجات الو الحجم الكلي لأ(حجم السوق للمنتجات الصناعية -

. قل تكلفة متوسطةأتاجية، أي حجم اإلنتاج الذي يحقق أدنى حجم للكفاءة اإلن-

أهداف السياسات الصناعية : اثاني

رفعه ضمن إطار السياسات الصناعية التي تعتبر خاص بها والاإلقتصادالدولة في إن تدخل

:متمثلة فية للوصول إلى أهداف محددة الوسيلة الوحيدة  كمبرر تدخل الدول

؛تكيف مع المتغيرات  الهيكليةالتسريع الصناعة و- 1

؛ة مواتية للتعاون بين الشركاتتوفير بيئ- 2

1؛ستغاللهاواوالتكنولوجيا البحث بتكار وتعزيز أفضل نتائج اإل- 3

؛ة أكثر تحررات قانونية خاصة تمكن من وجود بيئإعفاءا- 4

؛صة في المشاريع لخلق ثروة صناعيةالمتخصشاء وتكوين المواهب النادرة وإن- 5

؛تتطلبها الصناعةالتياسيمالتحديث المعارف والمهارات جلأمن ليمي ق في النظام التعالتنسي- 6

؛هتمام بالبيئةاالمع الحفاظ على الطاقة ويتالءمالتنمية الصناعية على نحو- 7

؛العامةالمؤسساتاإلنتاج عن طريق إعادة هيكلة والفعالية من حيث التكلفةضمان- 8

؛تحسين اإلنتاجن خالل  التكنولوجيا  وواجهة التحديات العالمية متمكين  القطاع  التقليدي  لم- 9

ستثمار في الصناعة والبنية عن طريق اإلتهدف إلى تسريع  النمو الصناعي في الدولة-10

؛التحتية من خالل صنع مناخ  مالئم لالستثمار في الدولة

2.الهيكلي نحو اإلنتاج بأعلى نشاطتسريع عملية التغيير-11

ومبررات تنفيذهاإستراتيجياتالصناعية، السياسةأدوات: الثالثالمبحث 

1- Gilberto Sarfati، European industrial policy as a non-tariff barrier, Date of publication in the:
13/5/1998, p 5 .
2- Ricardo Hausmann، Dani Rodrik، and Charles F. Sabel، Reconfiguring Industrial Policy, A
Framework with an Application to South Afric, President and Fellows of Harvard College, May 2008,
p2.
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عبارة والتي هي ،يتطلب عليها صياغة السياسات الصناعيةاالقتصاديةتصل الدولة ألهدافها كي ل

يق السياسات تحسين هيكل الصناعة بالتدخل عن طرها وإقتصادالدفاع عن من أجلعن وسيلة تدخل 

حيث أن هذه  في مضمونها،، خاصة ما تحتويهت أهمية كبيرة بالنسبة  للدولةذاالصناعية التي تعتبر

السياسات الصناعية فهناك سياسات أدواتاألخيرة تقوم بالتدخل في هيكل  الصناعة عن طريق  

.أخرى  لمجموع القطاعاتوموجهة  لقطاع معين 

الصناعيةةأدوات السياس: األولالمطلب 

، من أجل تحسين مستواها اإلقتصادخل في دالل السياسات الصناعية بالتتسعى الدولة من خ

ختالالت من جهة أخرى، وذلك بواسطة أدوات من جهة، وتصحيح اإلاالقتصاديةوالرفع من مكانتها 

:يمكن تلخيص أهم السياسات  الحكومية الصناعية فيو، هذه السياسات

الصناعيسياسة الترخيص : أوال

روف الدخول إلىباألخص ظسائل التأثير على هيكل الصناعة ولسياسة من أهم وتعتبر هذه ا

غير الفي الصناعة والمؤسساتعلى عدد مباشرالمستوى التركز فيها من خالل  تأثيرها والصناعة

حساب  درجة التركز كلها متغيرات تدخل فيو،كذلك الحجم الكلي للصناعةها وعلى أحجاممباشرة ال

منح في هابولةالمسؤالتي تسترشد الجهاتيص الصناعيفي معايير الترختمعناإذا و،في الصناعة

نجد أن أهمها الطاقة اإلنتاجية للمصانع المنتجة مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجة ،التراخيص الجديدة

.فائضةخر مدى وجود طاقة إنتاجية آأو بمعنى ) الطلب الكلي(

إلى تنظم بحيث يهدفن أهم األسس المتعلقة بالتشريع الصناعي،المشروعات مترخيصكما أن

دعم المشروعات الصناعية وتوفير المزايا لوتسيير الرقابة عليه، كما يهدف اإلنتاج الصناعي

.1والضمانات الالزمة لها

في الصناعة المنتجةللمؤسساتدني  من الربحية  أضمان حد هذا المعيار محاولةمن بالرغمو

الكفاءة الداخلية كهدف أساسي التركيز على ناحيةبالتاليوعن طريق تقيد عدد الوحدات المنتجة 

عند مستوى اقل نتاج اإلفي الصناعة المؤسساتبعض تقوممن الممكن أن حيث،صناعيةللسياسة  ال

اإلنتاجية في الطاقةحدوث فائضويكون هذا حتى في حالة،للكفاءة اإلنتاجيةالحد األدنىمن مستوى 

جاهات  االتذ في االعتبارالبد أن تأخ،الصناعية لذلك فان أي سياسة  صناعية حكوميةداخل

، مكتب الدراسات والسياسات العربيةاالقتصادية، مجلس الوحدة السياسات الصناعية في الوطن العربيغفار عباس كاظم، -1

.98، ص1986العامة، عمان، األردن، 
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الصناعية لما لذلك  من احتماالت القرارات الخاصة بالتراخيصتخاذاالتركيزية في الصناعة عند

.ة في السوق إضافة إلى تأثيرها على الكفاءة اإلنتاجيالتأثير على مستوى األسعار

السياسة الصناعية الحكومية المتعلقة بالترخيص  الصناعي سواء على مستوى  أن نستنتج من ذلك 

عتبارات تساهم كلها إتسترشد بعدة  أنيمكن ،قطاع  الصناعة  ككل أو على مستوى صناعات معينة

بحيث ،عةالصناإلىمستوى التركز وظروف الدخول  باألخصعلى هيكل  الصناعة والتأثيرفي 

:1يليعتبارات هي كماوهذه اإل،للمجتمعاالقتصاديةاألهدافكبر قدر من أتحقيق إلىيؤدي ذلك 

؛الذي يؤثر مباشرة على درجة التركز في الصناعة،في الصناعةالمؤسساتعدد - 1

في المؤسساتعدد إلىأضافتالتي مؤسسةالمسموح به للاإلنتاجلحجم األقصىالحد - 2

؛الصناعة

عند الترخيص  عتبار يؤخذ في اإلأنيجب ،ظل المستوى السائد من التركز في الصناعةفي- 3

أوالمؤسسةستحواذ على هل هي عن طريق  اإلو)طريقة  الدخول(الصناعة إلىبالدخول 

عتمادا على إأخرىمستقلة عن منشآت الدخول منفردة وأو،في الصناعةأخرىندماج مع اإل

؛الصناعةحدة  درجة التركز في 

مدى عالقتها بالشركات،األجنبيللمستثمرقرارات الترخيصاتخاذعند عتبار في اإلاألخذ- 4

؛األمأسواقهاتاريخ نشاط هذه الشركات في و،اتمتعددة الجنسي

إلىالدخولعوائقكأحدالنظاميةوصناعية ضمن القيود القانونيةالتراخيص الفي إطار- 5

في  الصناعة المنتجةالمؤسساتفائضة من قبلإنتاجيةطاقةتكوينحتمالاهناك،الصناعة

هو ما يجب  والتراخيص الصناعيةإصدارعن ولةؤالمسالجهاتقراراتعلى التأثيرجلأمن 

.ولةؤالمسحدوثه الجهات  إلمكانيةتتنبه أن

سياسة الحماية الجمركية: اثاني

تدعيم هذه لتشجيع وةالوسائل الرئيسيإحدىماية الجمركية للصناعات الوطنيةالحتشكل 

أهمية هذه السياسة من خالل حيث تتمثل،الناشئةخاصة في الدول النامية ذات الصناعات،الصناعات

وحماية الصناعة ،وافز  لمشاريع  القطاع  الصناعيالصناعية التي تشمل  تقديم الحمبادئ السياسة

:2هيل إجراءاتمن خالمن أولوياتها األساسية ةيالمحل

.252-251صص،مرجع سابق، أحمد سعيد بامخرمة-1

.98ص،مرجع سابقغفار عباس كاظم، -2
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د األولية ااإلعفاء من الرسوم أو تخفيضها فيما يتعلق بالتجهيزات الصناعية وكذلك الموعن - 1

؛الالزمة

رفع الرسوم على السلع المصنعة وخاصة الكمالية منها أو التي توجد صناعات مماثلة لها؛- 2

.أوضاع جمركية كاإلدخال المؤقت أو رد الرسوم عند إعادة التصدير- 3

:1أو شروط من أهمهاأسسويعتمد تنفيذ هذه السياسة على 

؛كافيا لتغطية الجزء األكبر من احتياجات السوق المحليةالمحميةأن يكون إنتاج الصناعات -

؛المستهلكبصحةردرجة مناسبة من الجودة حتى ال يضأن يكون اإلنتاج المحلي على -

المنافسة المستوردة بها المنتجاتالتي تباع األسعارتكون أسعار المنتج المحلي مرتفعة نسبياأن-

؛الوطنيةفي الصناعات اإلنتاجتكاليف رتفاعإنتيجة األسواق المحليةفي

:اآلتيةبالمعايير األهميةتقاس هذه و،الوطنيقتصادلإلأهميةالمحميةتكون للصناعة أن-

Ø  ؛وطنيالدخل الكل من الناتج وإلىالقيمة المضافة

Ø؛األيدي العاملةفي مجال  تدريب و تشغيل ما سيال توفرها الصناعةالعمل التي فرص

Ø ؛المستثمرة  في الصناعةاألموالحجم رؤوس

Øمكملةأخرى لقيام صناعات تخلقها الصناعةالفرص التي.

إنعليهكانتماإلىالتعريفةتعاد بعدها المقترحة خمس سنواتالتعريفةتكون مدة سريان أن-

؛لنفسهاذاتيةكافية حتى توفر الصناعة الوطنية حماية المدة تعتبر هذه 

في القطاعات المختلفة خاصة من الجانب التصديرية لها،اإلنتاجوتؤثر هذه السياسة على تكلفة 

أي دولة على السياسات الجمركية في أثناء تطوير أي قطاع تصديري وذلك بتخفيض أو عتمدوبالتالي ت

من ضريبة المبيعات على السلع، وإلغاء جميع الرسوم على اإلعفاءلرسوم الجمركية مثل إلغاء بعض ا

.2اآلالت والمعدات المستوردة التي تتميز بتطور تكنولوجي

السياسات الصناعيةالسياسات المالية عامة واصة بين أدواتولإلجراءات الجمركية أهمية خ

جمركية على ) ضرائب(الوطنية الناشئة وذلك بفرض رسوم خاصة ألنها تستخدم لحماية الصناعات 

.254ص ،مرجع سابق، أحمد سعيد بامخرمة-1

إلقتصادية العالمية مع التطبيق على إمكانية ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية في ضل المتغيرات اعايشي، كمال -2

، ص 2006- 2005جامعة الحاج لخضر باتنة، أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، 1990/2003الصناعات التحويلية خالل 

76.
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إلعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية أو تخفيض معدالتها باإلضافةالمنتجات والمواد المستوردة، 

.1ميزة تنافسية من خالل تخفيض السعرواكتسابهمن أجل دعم المنتج المحلي في األسواق الدولية 

تحديد وتعريفبتقومأنها الجمركية الموضحة أعاله،ة الحماية شروط سياسوأسسنالحظ من 

من الحماية ضد المنافسة أدنىتوفير حد و،"األسعار"و" الجودة"مثل األسسهذه المتغيرات فيبعض 

.المستهلكينفي نفس الوقت مراعاة مصلحة واألجنبية

الصناعيةسياسة القروض : اثالث

إنشاءعلى اإلقدامتحفيز هو تشجيع  واألساسيصناعية  هدف سياسة  القروض  الإن

.عامة للصناعة الوطنية أهدافاالمشروعات  الصناعة  خاصة  التي تحقق 

كمستوى التركز من في الصناعةمؤشرات أخرىعلى التأثيرفي الصناعية أيضاتساهم القروض 

على طريق تسهيل التغلباعة عنالصنظروف الدخول إلىوالمؤسساتعدد خالل تأثيرها على

التحويالت الحكومية من الموارد العامة ، أو 2الصناعةإلىالعوائق الرئيسيةكأحدالمال متطلبات رأس

أو أنشطة أو صناعات أو مناطق بأكملها، مجانا أو بأسعار أقل من أسعار السوق، من منشآتإلى 

.3)الحوافز الضريبية(مباشرالغير ، أو الدعم )نقدا أو عينا(خالل الدعم المباشر 

هيكل  الصناعة  أبعادعلى التأثيرتساهم في أنسياسة  القروض الصناعية يمكن أنغير 

في الصناعة عن طريق للتركزاألمثلنحو  تحقيق  المستوى  باألخصيجابية وإأكثربصورة 

:4اآلتيأمثلتهامن ،مباشرة  تخدم هذا الهدفمحددة وإجراءاتاستخدام عدة  

الصغيرة  خاصة  في الصناعات  المؤسساتكثافة  نحو أكثرتوجيه القروض بصورة  - 1

التخفيف  من حدة  الحد أوإزالةيمكن اإلجراءالمتسمة بدرجة  كبيرة  من التركز بهذا  

دولية  تتصف أجنبيةمعظمه لشركات  أوالمال مملوكا كله رأسمن متطلبات  األدنى

تساهم أنالقروض  الميسرة يمكن أنالمال الذي  تحت تصرفها  كما  رأسأحجامضخامة ب

؛إلى الصناعةعوائق الدخول كأحدالتكاليف  المغرقة تأثيرفي تخفيض 

، الطبعة الخامسة، دار الثقافة، عمان، األردن، الجزئي والكلياالقتصاديمبادئ التحليل محمد مروان السمان، وآخرون، -1

.289ص ، 2011

.259-258صصمرجع سابق،أحمد سعيد بامخرمة، -2

دور الصناعة التحويلية والتغيير : المستدام للتشغيلالنموتقرير التنمية الصناعية، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،-3

.23ص،2013،الهيكلي

.259-258صص،مرجع سابق، أحمد سعيد بامخرمة-4
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إلىتؤدي أنيمكن التطويرن جهود البحث وإف،في الصناعةطويرالتالبحث وتدعيم نشاطات- 2

عن بقية  السلع المنافسةتمييزها إلىبحيث تؤدي اتالمؤسستطوير منتجات  بعض أوتحسين 

على ذلك  من خلق عوائق  ضد ما يترتب جديد  عليها وأوو بالتالي تشكيل  طلب مستقل 

عادة  بضخامة  التطويرالبحث وو تقترن جهود،الصناعةإلىدخول  منشآت جديدة 

بيا نسالباهظةتمويل التكاليفعادية تمكنها من غيرأرباحو قدرتها  على تحقيق  المؤسسات

؛في الصناعةالتركزيةتجاهات  تعزيز  اإلإلىالذي قد يؤدي األمر،الجهودلهذه 

هذه حتماالت حدوثإحدة تساهم في التخفيف من ن سياسة القروض الصناعية يمكن أنإفلذا 

.الصغيرةمؤسساتالفي نشاطات البحث والتطوير خاصةمنها لتدعيمجزء تجاهات بتخصيصاإل

الحكوميةسياسة المشتريات : ارابع

على غيرها  من نيذات المنشأ الوطتفضيل المنتجاتإلىهذه السياسة بصورة عامةتقوم

عنهامواصفاتلو كانت تقل وجلهأمين منأالترالذي تقرللغرضمتى كانت محققةاألجنبيةمثيالتها 

، لهاات في حالة تعدد المصانع المنتجةبين هذه المنتجالمنافسةراءإجأساسعلى ،األجنبيةمثيالتها  

من خالل مشترياتها يمكن أن تمارس بعض التأثير على التطور الصناعي، إذ ألن السلطات العمومية 

يمكن لسياسة الشراء لدى اإليرادات العمومية أن تؤدي دورا مؤثرا، فالدولة الساعية إلى الضبط 

تركز على الوطني تنظر إلى األشياء من زاوية واسعة، وبالتالي الاإلقتصادة على والوصياالقتصادي

.1سعر المنتجات المحلية في إتخاذ قرار الشراء

تدعيم  الصناعات  الوطنية  في مواجهة  تشجيع وإلىأساسيةتهدف هذه السياسة بصورة 

،األجانبغراقية من المصدرينإويقية  خاصة  عندما  تصطدم بسياسات تس،األجنبيةمنافسة السلع 

التأثيرتستخدم  في أنأيضابالتالي يمكن و،التأثيرمن حيث لك تشبه سياسة الحماية الجمركيةهي بذ

في تحقيق فعالية  هذه السياسةأنغير شرنا في حالة الحماية الجمركية أا كم،على هيكل الصناعة

عن طريق تاجاإلنمستفيدة منها في تخفيض تكاليفالالمؤسساتعتمد على مدى  قدرة  تأهدافها

.األجنبيةالسلعأسعارمن أعلىأسعارهاخاصة عندما تكون،رباحلألمصدر إلىيات الحجم إقتصاد

ة في المنافسعلى درجةتأثيرأيضايكون لهاأنمين المشتريات الحكومية يمكن أتطريقة إن

سوق  الففي ،)المناقصات السريةأو(المغلفةةاألظرفطريقعنالصناعة وبالتحديد عندما تكون

قد ،)غير التمييزية من سوق منافسة القلةالحالة(السلعةالمستفيدة تجانسالمؤسساتعدد بقلة تتصف 

.  245، ص مرجع سابق،عبد المجيد قدي-1
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في ثرمؤعامل هاموالتسعيراألخرىالمؤسساتبين لتواطئياالسلوك نحو تشجيعتميل هذه الطريقة

سريا على سعر موحد للتقدمأوعلنيا تفاقاإلالمؤسساتن من  مصلحةإلذا ف،معينةمؤسسةسلوك  

سوف  رفع السعر فوق هذا السعرنأل،السري في التسعيرمن التنافسالمناقصة  بدالإلىبه 

ن سرية غير مضمون النتائج ألالسعر بينما تخفيض،لخطر  فقدان  المناقصةالمؤسسةيعرض 

ن حرب إمن  ثم فواآلخرينطرف المقدمة من ألسعارلعرفة  كل مشارك  المناقصة  تعني  عدم م

بين ؤالتواطالبديل لهذا الوضع  هو إن،لجميعلعنها خسارةأتنشأنخفية يمكن السعاراأل

:1أهمهاالمشاركين  ضمن صيغ معينة من الترتيبات من 

حسب ترتيب معين ) قصة أحقية الحصول على المنا( توزيع المناقصات بين المشاركين - 1

للمؤسساتاإلنتاجيةكتناوب المناقصات مثال في حالة تساوي  قيمها  أو توزيعها حسب الطاقة 

ي بين المشاركين فاإليراداتصندوق مشترك ثم تقسيم إلىحصيلة أرباح المناقصة توريدأو

؛حالة عدم تساوي قيم المناقصات

ذات التكاليف المرتفعة المؤسساتبين خاصة،نالمشاركيالشراء المتبادل للمناقصات بين - 2

؛من سعر المناقصةأدنىذات التكاليف المنخفضة للحفاظ على حد المؤسساتالسلعة وإلنتاج

تتاح مدى أضيقغالبا في ) أقصىوحد أدنىحد (راألسعاعلى مدى معين من تفاقاإل- 3

.إنتاجهاختالف تكاليف اأوالتمييز في منتجاتها لىعبناء،ضمنهالتنافس للمؤسسات

من ضرائب الشركاتاإلعفاءسياسة : اخامس

قائما وإنما زالفي األساس كأداة تمويلية، إال أن هذا الدور التمويلي التستعمل السياسة الضريبية 

للتأثير على الوضع كأداةتغير نوعيا تبعا لتغير مهام الدولة، التي أصبحت تستعمل الضريبة 

ستثمارات أثير على هيكل اإلتاف، خاصة عند الجتماعي لتحقيق العديد من األهدإلوااالقتصادي

حالل الواردات، إبتوجيهها نحو قطاعات معينة ترغب الدولة في تشجيعها سواء لخلق مناصب عمل أو 

على تنافسية لككذت في مختلف المناطق، كما تؤثر ستثماراعمل في نفس اإلتجاه على توطين اإلكما ت

التي تنعكس إيجابا على أسعار السلع المصدرة، لهذا اإلنتاجسات من خالل التأثير على عوامل المؤس

نجد أن سعي الدول لزيادة تنافسية منتجاتها على مستوى األسواق الخارجية، تقوم بإعفاء المنتجات 

.260-259ص ص مرجع سابق،مد سعيد بامخرمة، أح-1
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المهني، والكثير من الضرائب المحلية كالرسم على النشاط والحقوق الجمركية المصدرة من الرسوم

:1الخ، وتعتمد هذه السياسة على مجموعة من األدوات هي...الدفع الجزافي

التخفيضات الضريبية؛- 1

القرض الضريبي؛- 2

التخفيضات الخاصة بالمعدالت؛- 3

تأجيل مواعيد الدفع؛- 4

.الضريبيةاإلعفاءات- 5

الداخلية ذلك من السيطرة على األسعار في األسواق منالشركات المحلية الدولة تمكن كما أن 

عفاء الكلي أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل أو األرباح اإلخالل إعفاء هذه الشركات من الضرائب مثل 

.2والعقارات خالل مدة معينة

أيضاتستخدم أنيمكن فإنهاهذه السياسة بقدر ما هي ذات فعالية في تحفيز االستثمار الصناعي  

الصناعة من خالل إلىظروف الدخول كمستوى  التركز و،الصناعةهيكلأبعادعلى التأثيرفي 

من في مجال هيكل الصناعة قد يكون ستخدامإأكثرأنرغي،في الصناعةالمؤسساتعلى عدد تأثيرها

من ضرائب  الشركات بالحد اإلعفاءبربط األجنبيالمال رأسعلى حجم مشاركة تأثيرهاخالل 

.وطنيال الالمرأسمن مساهمة  األدنى

فان النظام  التصاعدي ) أجنبيةمحلية و(م ضريبي على كل الشركات في الدول التي تطبق نظاو

السياسة المتعلقة بهيكل أهدافمع بما يتالءم المؤسساتأحجامعلى التأثيريستخدم في أنيمكن 

هدف في وقت ما هوكان الفإذا،الصناعةإلىالدخول درجة  التركز وظروفباألخصو،الصناعة

زيادة نسب ( المرتفعة رباحاألفان زيادة نسبة الضريبة على دة مستوى  المنافسة  في الصناعة زيا

نحو في الصناعة ) ةالكبيرخاصة(المؤسساتتجاه إيؤثر سلبا على أنيمكن ) التصاعد في الضريبة 

خاصة ،الصناعةسوقالصغيرة في المؤسساتوتشجيع صمود أرباحهابالتالي زيادة حجمها و

.3غبة في الدخولالجديدة الراالمؤسسات

سياسة سعر الصرف : اسادس

.172-168ص صمرجع سابق،عبد المجيد قدي، -1

.110صمرجع سابق،غفار عباس كاظم، -2

. 262-261ص ص مرجع سابق،مد سعيد بامخرمة، أح-3
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ستبدال بين عملتين مختلفتين، فإذا حددت هذه النسبة من طرف يعتبر سعر الصرف نسبة اإل

السلطات المعنية بمقدار معين ووضع سعر رسمي للصرف، فإن ذلك يعني إلزام كل المتعاملون في 

وتقوم الدولة من خالل هذا ،1بهذا السعر سواء المنتجون أو المستوردون باإلضافة للمستهلكينداإلقتصا

في تمويل المشروعات الصناعية بطرق غير مباشرة منها ما يتصل باستقرار ةساهمبالماإلجراء 

رها وبسعر الصرف الوطني حيث يتم تحديد سعر رسمي للعملية المحلية يتجاوز سع،األوضاع النقدية

.2في األسواق الدولية

الدولة بها من خالل تحديد سعر الصرف هي عبارة عن إحدى سياساتها وهذه الخطوة التي قامت

عرتخفيض س، ولهذه السياسة مجموعة من األهداف أهمها االقتصاديةالتي تتدخل بها في الشؤون 

من السلع كذلك تخفيض الواردات المحلي واإلنتاجتشجيع صادرات يساهم فيالذيالعملة الوطنية

:3إال أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط،للسلع الوطنيةالمنافسة األجنبية

ن المرونة، بحيث يؤدي لمي على المنتجات المحلية للدولة بقدر كاف ماالعإتسام الطلب - 1

تخفيض

تجات المصدرة من نسبة التخفيض؛على المنالعملة إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي

ضرورة إتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة، بحيث يستجيب الجهاز - 2

رتفاع في الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن إرتفاع الصادرات؛لإلاإلنتاجي

هذا ينعكس ال، وعدم إرتفاعها بعد التخفيض حتىضرورة توفر إستقرار في األسعار المحلية- 3

رتفاع في صورة إرتفاع ألسعار تكلفة المنتجات المحلية؛اإل

مما يزيل األثر المترتب عدم قيام الدول المنافسة األخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عمالتها - 4

عن التخفيض؛

.إستجابة السلع المصدرة للمواصفات، الجودة والمعايير الصحية واألمنية الضرورية للتصدير- 5

ب، إذا كان التمويل خارجي فإن ة يظهر من خالل جانبي العرض والطلف العملسعر صرولكن 

سعار والتكاليف المحلية وابتعادها ختالل يكون بدرجة كبيرة ويؤدي إلى تصاعد اإلختالالت بين األاإل

عتبار  مدى  في اإليأخذأنيجب هاتخفيضو،4على السوق العالمية، وبالتالي إضعاف القدرة التنافسية

ة  سلبا السلع المستوردأسعاررتفاع  إنعكاساالحقيقية  في الصناعة  في حالة  األجورمستوى ثيرتأ

.145صمرجع سابق،، عبد الرحمان المالكي-1

.110صمرجع سابق،، غفار عباس كاظم-2

.  134ص مرجع سابق،عبد المجيد قدي، -3

.50، ص2009الحامد للنشر والتوزيع، األردن،، داروسياسة التشغيلاالقتصادياإلصالح مدني بن شهيرة، -4
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اإلنتاجيةانخفاض الكفاءة إلىالحقيقية  األجورانخفاض أدىإذاو،اإلقتصادالتضخم في على مستوى

الفاقد الصافي  زيادة أياالجتماعيةللعاملين فان المحصلة  النهائية  ستكون انخفاضا  في الرفاهية  

.لرفاهية المجتمع

)سياسة المنافسة(حتكارمكافحة اإلسياسات :اسابع

حتكار الكامل الذي يمكن أن تصل إليه هي ظاهرة اإلاإلقتصادإن أكثر الحاالت تطرفا في 

ديل لها، وهذا المنافسة غير الكاملة، من خالل سيطرة منتج أو بائع واحد على سلعة معينة دون وجود ب

هام، حينها يمكن لدولة أن تعطيه لمنتجتوقف األمر على براءة إختراع االنوع نادر الوجود إال إذ

ال ، وهذا األمر مستحيل ألن الدولة 1ةنحماية كافية في السوق، تجعله البائع الوحيد طيلة مدة معي

إال في حالة واحدة قتصادياالتستطيع أن تسمح لمؤسسة أن تفرض سيطرتها التامة داخل نظامها 

عندما تكون المؤسسة ملك لها والسلعة المنتجة تتعلق بصحة المواطن وأمنه وإستقراره، غير ذلك فإن 

: 2والتي نلخصها فيهاسياسات مكافحة االحتكار التي تتبعالدولة تحارب هذه الحالة من خالل

أوبين كل ،)التواطئية(االحتكارية ) السريةالعلنية أو (تفاقيات تمنع اإلالتياألنظمةأوالقوانين - 1

؛تحديد سعرهاأوجل  السيطرة على سوقها أبعض منتجي سلعة  من 

ينتج أنفي صناعة معينة التي يمكن المؤسساتبين ندماجلالالمؤسسةاألنظمةأوالقوانين - 2

؛تجاهات احتكارية في السوقاهاعن

حتكار اإل) خدمات أو( بعض السلع خاصة سلع جإنتاالتي تنظم احتكار األنظمةأوالقوانين - 3

اإلنتاجحجم بزيادة اإلنتاجكتناقص تكاليف إنتاجهاتكاليف أوالطبيعي التي قد تقتضي ظروف 

إعطاءأوالسلعة مباشرة بإنتاجإمان الدولة تتدخل إف،إنتاجها منتج واحديا إقتصادتولىتأن

نوعية وكذلك حجم وإنتاجهاعلى تسعير اإلشرافحتفاظ بحقها في لمنتج واحد مع اإلامتياز

).خدماتها أو(إنتاجها

المؤسساتتجاه االندماج بين إالسياسات الحكومية : اثامن

السلبي على مستوى تأثيرهاخوفا من ندماجاالتنظيم عمليات أوتقوم كثير من الدول بمراقبة 

نخفاض إما يترتب على ذلك من و،فيهاحتكاريةاالاالتجاهاتبتقوية ،سوق الصناعةالمنافسة في 

.د الصافي لرفاهية المجتمعئاعزيادة الخرآبمعنى أورفاهية المستهلكين لصالح المنتجين 

.199، ص 2011، دار الخلدونية، الجزائر، في الجزائراالقتصاديةاإلصالحات عبد الرحمان تومي، -1

.264ص مرجع سابق،،حمد سعيد بامخرمةأ-2
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ينصب على الموازنة بين التضحية االجتماعيةعلى الرفاهية ندماجلالهائي النبالتأثيرهتماماالإن

نتيجةالمؤسسةسيطرة من خاللالسلعة رتفاع سعرإفي حالة ،يتحملها المستهلكونأنالتي يمكن 

التكلفة انخفاضالمنافع المكتسبة من زيادة مستوى الكفاءة الناتجة من السلعة وندماج على سوق اإل

أو المتقدمة التقنية الحصول على أوالحجم ياتاقتصادالسلعة بسبب االستفادة من إلنتاجالمتوسطة 

.1المستحوذة عليهاأوالشركات المندمجة إحدىالكفوءة من اإلدارةأوختراع براءات اإل

الجديدة المؤسساتأماميخلق عوائق ،السوقإلىاالندماج على ظروف الدخول تأثير كذلك فان 

المزايا المطلقة الحجم واقتصادياتباألخص العوائق المتمثلة في وإلى الصناعة الراغبة في الدخول 

الصناعة أسواقعن تنظيم ولةؤالمسيشكل عامال متناميا مؤثرا في  مواقف السلطات ،اإلنتاجلتكلفة 

ندماج في معظم الدول التي لديها لفاصل في الموافقة على عمليات اإلن الحكم اإف،ندماج لذاتجاه اإلإ

على االندماجتأثيرلم يعد منصبا  ،في الصناعةالمؤسساتقوانين منظمة لعمليات االندماج بين 

من خالل ارتباط االجتماعيةعلى الرفاهية االندماجتأثيرلمدى عة كمقياسدرجة التركز في الصنا

المؤسساتالتركز الناتجة عن االندماج بارتفاع مستوى السيطرة التي تمارسها  درجةالزيادة في

لمنافسة في على مستوى ااالندماجتأثيرمدى إلىيمتد أصبحإنماعلى سوق الصناعة والمندمجة 

األخذفي كثير من هذه الدول هو اآلنتجاه اإلأصبحالصناعة وإلىمن خالل ظروف الدخول السوق

ة االندماج على سوق  الصناعتأثيرمن معيار درجة التركز للحكم على أكثرالمنافسة المحتملة معيارب

العبرة بمدى إنماو ،الطويلاألجلللحكم على درجة المنافسة فيها في ليس في حد ذاته مؤشرا كافيا 

في ،تحقيق ذلك بسهولة وبتكلفة منخفضةلالصناعة إلىالجديدة الراغبة في الدخول المؤسساتقدرة  

تمرارية ظروف المنافسة في السوقبالتالي  مدى اسو،الوضع الجديد للسوق بعد االندماجظل ظروف 

.تنتج عن هذه القدرةأنالتي يمكن 

عيرسياسة التس: تاسعا

نقصد بسياسة التسعير السياسة التي تعبر عن دليل فلسفي أو حدث معين يصمم للتـأثير وتحديـد   

قرارات التسعير، كذلك تعطي سياسة التسعير مناهج للوصول إلى األهـداف السـعرية، مـن خـالل     

:2مجموعة من العوامل يستخدم السعر كمتغير فيها تتمثل في

طرح منتجات وخدمات جديدة؛-

؛االقتصاديةظروفال-

.265ص ، نفس المرجع-1

.192-188ص، ص2008مصر، ،سكندريةاإل، الدار الجامعة، الجزئيةاالقتصاديةالنظرية علي عبد الوهاب نجا، -2
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موقف المؤسسات من المنافسة؛-

.األهداف السعريةمضمون-

العرض والطلب، وقد يكون هذا ىبعض السلع بدال من تركها لقوسعرفي تحديد الدولةتدخل وت

بعض السلع الضرورية بغرض حماية المستهلكين بفرض حد أقصى أو أعلى للمحافظة علىالتدخل 

ن في متناول محدودي الدخل كما هو الحال في السلع التموينية، والعكس قد تتدخل لثمن السعلة لكي تكو

دني للثمن في أسواق بعض السلع ويمكن التدخل أالحكومة بغرض حماية المنتجين وذلك بفرض حد 

:1يليافي الحالتين كم

لألسعارىالحكومي بتحديد حد أقصالتدخل)1

لمعروضة بسبب التلف وظروف الحـرب واألزمـات، ممـا    في بعض األحيان تنخفض السلعة ا

رتفـاع، األمـر الـذي    نعكس ذلك على سعر تلك السـلعة باإل ، مما ي)ندرتها(يترتب عليه عدم توفرها 

، ويعرف بالسـعر الجبـري أو   )سقف األسعار(يفرض على الحكومة بالتدخل لوضع حد أعلى للسعر 

.ازناإللزامي، وهو عادة ما يكون أقل من ثمن التو

لألسعارىالتدخل الحكومي بتحديد حد أدن)2

قد تحدث في بعض الظروف وخاصة أوقات األزمات أن تهبط األثمان بدرجة كبيرة، لذا تتـدخل  

.نخفاضية دخول وإيرادات المنتجين من اإللثمن السلعة بغرض حماأدنىالحكومة بتحديد حد 

عر التوازن أو ما يمكن تسميته أرضية سعريه، تدخل الحكومة بوضع سعر أعلى من سأو هو 

.2معينة أو قطاع معينطبقة دعم ذلك هو فيويعود السبب 

من أكثر أدوات السياسات الصناعية تأثرا في قضايا التصنيع نظراً لطبيعتها وتعتبر هذه السياسة

ك ونمطه، وقد أفلحت هذه ستهالالشرائية للدخول والتحكم بحجم اإلبمسألة القوة رتباطهااوالمباشرة 

السياسات في تكوين جدار حماية للصناعة المحلية، كان تطبيق السياسات السعرية في بعض الحاالت 

.3له مشكالت أكثر تعقيدا  وهذا راجع في األساس إلى طبيعة ومنهج التخطيط وقدرة الجهاز الحكومي

المفتوحةاألسواقسياسة : عاشرا

.66، ص 2009، دار الراية، عمان، األردن، التسويق الترويج السياحي والفندقيعصام حسن السعيدي، -1

دار وائل، ، الطبعة العاشرة، الكلي بين النظرية والتطبيقاإلقتصادمبادئ خالد واصف الوزاني، أحمد حسين الرفاعي، -2

.96-94ص، ص2009األردن، 

. 109صمرجع سابق،غفار عباس كاظم، -3
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حتى  يمكن اإلنتاجيةللكفاءة األدنىالحد أويات الحجم إقتصادبات ثشروط نظرا لصعوبة تطبيق 

الفاقد الصافي لرفاهية غياب و،الداخليةوالتخصصيةالمستويات المثلى من الكفاءة إلىالوصول 

المنافسة أوة الصناعإلىبمفهوم التهديد بالدخول *"المفتوحة األسواق" نظرية تاستطاعالمجتمع 

انخفاض أهمهاتحققها  المنافسة التامة وأنمن المزايا التي يمكن  األكبرالقسط إلىللوصول منةالكا

رتفاع مستوى الكفاءة إيكل الصناعة الذي  يساهم في التضحية بهىإلمن دون الحاجة ،األسعارمستوى 

أي،حجمالياتاقتصادتستفيد من أنضخمة الحجم التي يمكن المؤسساتالمتمثل في واإلنتاجية

.اإلنتاجحجم زداداالتكلفة المتوسطة كلما نخفاضإ

:1اآلتيةالسوق المفتوحة عندما تتوفر الشروط الرئيسية تتحقق ظروف

أنيمكناإلنتاجتقنية أنمع ، للسلعةبين المنتجين اإلنتاجو من ثم تكاليف اإلنتاجتشابه تقنية - 1

تكون أنالتكاليف المغرقة يجب أنإال،)الحجمياتإقتصاد(ت الحجم اروفوتشمل حالة تزايد 

تخرج أنالصناعة إلىالراغبة في الدخول للمؤسساتمعدومة يتيح هذا الشرط أوضئيلة جدا 

؛)بدون خسارة أو( خسارة بأقلمنها 

المؤسساتلحرمان بسرعة كافية أسعارهاتغيير بالصناعةالقائمة المؤسساتعلى يصعب- 2

؛أرباحالمرتفعة فيها لتحقيق األسعاراعة من جني ثمار الصنإلىالداخلة 

؛ستهلكين للتغيرات في سعر السلعةستجابة السريعة من قبل الماإل- 3

أنظمةأهمهاالصناعة وإلىالمؤسساتالنظامية التي تحد من دخول أوغياب القيود القانونية - 4

.عةالصناإلىالدخول إجراءاتتكاليف والترخيص الصناعي 

جل أن الدولة مدعوة للتدخل من إف،كافيةشروط السوق المفتوحة بصورة في حالة عدم تحققو

تجاه تحقيق هذا االسياسات الحكومية الصناعية أهمإن،الصناعةرفع مستوى المنافسة الكامنة في 

:2الهدف يمكن تلخيصها في

إلىاعة وجعل الدخولالصنإلىالتنظيمات التي تحد من حرية الدخول كافة القيود وإزالة.أ

؛بأقل تكلفة ممكنةالراغبة في ذلك سهال والمؤسساتل الصناعة من قب

التكاليف المغرقة التي تشكل  أهمهاروج من الصناعة والمساهمة في تخفيض تكاليف الخ.ب

من ثم رغبتها في من الصناعة والمؤسساتحرية خروج أهم العوامل التي تحد من

هذه النظرية في كتابات وليم برمول األخيرةتبرز*

.270-269ص ص ،مرجع سابق،أحمد سعيد بامخرمة-1

.274-273ص ص فس المرجع،ن-2
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تكاليف الخروج أصبحتكلما كانت التكاليف المغرقة كبيرة ف،الصناعةإلىالدخول 

تخفيض التكاليف أمكنإذاإالالذي يضعف من فعالية السوق المفتوحة األمر،باهظة

.المغرقة

:السياسة الحكومية من خالل أتيتهنا و

الصناعة خاصة إلىالراغبة في الدخول المؤسساتإلىتقديم القروض الميسرة -

الصغيرة

؛الرأسماليةمنها مما يخفض من تكاليف التجهيزات 

؛)إعادة بيع رأس المالأو(المال المستعمل رأستخفيض الضريبة على بيع -

خاصة  بالنسبة  ،هتالك المتسارع لغرض الضريبةاإلأسلوببتطبيقالسماح -

للمؤسسات

؛اإلنتاجمراحل أولكافية في أرباحالتي تواجه صعوبات في تحقيق 

تسهل بيع أناالستحواذ التي يمكن أوتجاه عمليات االندماج اسياسة متساهلة إتباع-

لم تضر هذه إذاخاصة ،المغرقةمن ثم تخفيض التكاليف الخاسرة والمؤسسات

؛المفتوحةببقية شروط السوق العمليات 

المنتجة محليا بيع السلعةلتي تقوم باستيراد والتجارية  االمؤسساتتشجيع دخول -

ستثماروق  المحلي في حالة رغبتها في اإلالسإلىكذلك الشركات المصدرة للسلعة و

ن تكون قد تملكت قرب ألأالمؤسساتن هذه نظرا أل،المباشر في الصناعة  المحلية

ال تحتاج فإنهاالسلعة و من ثم إلنتاجالالزمة الرأسماليةجزءا كبيرا من التجهيزات 

؛المالرأسر من كبأقاغرإإلى

تخفيض مستوى المنافسة إلىالعلنية الرامية أومكافحة الترتيبات السرية مراقبة و-

أوفيها عن طريق التدخل باإلنتاجالقائمةالمؤسساتالصناعة من قبل في سوقالكامنة 

الخروجأوعل تكاليف الدخولالخروج من الصناعة بجأوعلى حرية الدخولالتأثير

؛مرتفعة

ن إف،حماية الصناعات الوطنيةأوتشجيع أدوات السياسة الصناعية السابق فيمساهمة إلىإضافة

تحقيق ،المنافسةتحقيق (الصناعة سوق السياسة الحكومية تجاهأهدافتحقيق مساهمتها فيمدى 

).الخ.......زيادة معدل النمو،الكفاءة اإلنتاجية
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ةفيذ السياسات الصناعيإستراتيجية تن: المطلب الثاني

ىحدإالسياسة الصناعية  ضمن باإلضافة لألدوات المذكورة سابقا فإن الدولة تستطيع صياغة

ف إلى تحقيق التنمية المستدامة شكلت بمجموعها منظومة متكاملة من السياسات تهد،عشر محورا

:هيو

التشريعاتالسياسات و:أوال

تشجيعه على تبني و،دعمهمة لتحفيز القطاع الصناعي ومالئتوفير البيئة التشريعية ال

ف إلى تعزيز تنافسية  إحداث الترابط الذي يهدندماج ومثل تطوير المنتجات واإلاالستراتيجيات المالئمة 

التي تؤثر االقتصاديةالتشريعات الصناعية متناسقة مع السياسات وأن تكون السياساتالصناعات و

.1والتشريعاتمن السياساتمن خالل منظومة مترابطة االقتصادياط النشوستثمار على اإل

:2النقاط التاليةفيوتتمثل هذه السياسات والتشريعات

؛استحداث التشريعات المتعلقة  بالقطاع الصناعيمراجعة و- 1

؛ستفادة من قانون المنافسةاإل- 2

؛االقتصاديةتطوير النظام القضائي  ليتماشى مع المتغيرات - 3

؛قانون الشركاتمراجعة - 4

مباشر للصناعات وتعديل قانون الغير سياسة صناعية وطنية لتقديم الدعم الفني والمالي تطوير- 5

؛ستثماراإل

؛المسؤولية القانونية للمنتجاتخاص بقانون ستحداثا- 6

؛)ندماج بين الشركات اإل( االقتصاديتشجيع عمليات التركز رفع كفاءة األسواق  و- 7

؛بالبحث والتطويرواالهتمامفات والمقاييس ن المواصتعديل قانو- 8

مستلزمات اإلنتاج الصناعي من الرسوم لبرنامج الشمولي إلعفاء مدخالت واستكمالإ- 9

.الجمركية

اإلجراءات الحكومية :ثانيا

، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القومية السياسات واإلستراتيجيات الصناعية لدعم قطاع الصناعة في األردنعبير الزاهر، -1

األردنية ، وزارة الصناعة و التجارة المملكة12/11/2008-11حول الصناعات المستقبلية وتطبيقات تقنيات النانو، القاهرة 

.5، ص2008الهاشمية، 

، "2009/2011"الصناعةدعمبرنامج، الوطنيةالصناعية، السياسةالهاشميةاألردنيةوالتجارة المملكةالصناعةوزارة-2

.8، ص02/12/2008
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طاع أجودها للققادرة على تقديم أفضل الخدمات وأدائها بحيث تكونتطوير مفهوم الحكومة و

:1، وهذه االجراءات تتمثل فيعلى درجات الشفافية والمصداقيةبأقت ممكن والصناعي  وبأسرع و

؛المؤسسات المعنية  بالقطاع الصناعيفة إجراءات  العمل في الوزارات وتوثيق كاتطبيق و- 1

؛تطبيق مبادئ الجودة الشاملة- 2

؛"خدمة المكان الواحد"تفعيل مفهوم - 3

؛لكترونيةاإلةمهوم الحكووائر الرسمية مفالدوالمؤسساتتبني الوزارات و- 4

؛المؤسسات المتعاملة مع القطاع الصناعيإعادة هيكلية الوزارات و- 5

.زدواجية في عمل اللجان الرقابية المختلفة على القطاع الصناعيالحد من اإل- 6

ماتية المعلوالبنية  التحتية والخدمات المساندة و:ثالثا

م في تسهيل  تساهطن لتقديم خدمات متميزة للقطاع وطق الوتوفير بنية تحتية مالئمة في مختلف منا

:، ويجب أن تتوفر هذه البنية علىتعزيزهاالتنافسية و

؛اإلسراع في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية- 1

؛اإلسراع في تنفيذ المناطق التنموية- 2

؛توفير مناخ استثماري جاذب للصناعة- 3

؛التركيز على إنشاء مدن صناعية  متخصصة- 4

؛الشراكة  مع القطاع الخاص في إدارة المدن الصناعيةتعزيز - 5

؛تحديث النظام اللوجيستي- 6

؛والتكنولوجيةصناعة من خالل  تأسيس  المتنزهات العلميةدعم ال- 7

؛تشجيع  الجامعات الرسمية  والخاصة على إقامة مدن صناعية تقنية- 8

؛تصاالت وتوفير أفضل الخدمات وبأسعار مناسبةاإلتطوير شبكة - 9

؛)الطاقةكهرباء،ماء،(ل على توفير مستلزمات اإلنتاج العم-10

.شاملةاء قاعدة بيانات صناعية مركزية وإنش-11

.8، صنفس المرجع-1
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اإلبداع شر والبحث والتطوير والمالي غير المباالدعم الفني  و:رابعا

ولي من خالل تقديم الدعم الدوتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على  المستوى المحلي 

الناشئة لتمكينها من زيادة المتوسطة  والصناعية  الصغيرة والمالي غير المباشر للمؤسسات ي والفن

.1تخفيض األسعاروتحسين الجودةاإلنتاجية  و

تنمية الصادرات:خامسا

ستراتيجيات أكثر إألسواق التقليدية من خالل تبني الصناعية بمعدل سنوي لصادراتزيادة حجم ال

:2فيمتمثلةفاعلية

؛إجراء دراسات شمولية بهدف إيجاد أسواق جديدة- 1

؛إنشاء بيوت تصدير متخصصة  من قبل القطاع الخاص- 2

؛تنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المحلية والمشاركة في المعارض الدولية- 3

سواق لألهل المنتجات المحلية في الدخولؤستالتيآتالمنشمن ميزات تراكم ستفادةاإل- 4

.مستهدفةال

ستثمارتشجيع اإل:دساسا

اب النمو والنجاح والربحيةتأمين أسبستثمارات الدولية  وئمة لجذب اإلستثمارية مالإتوفير بيئة 

سياسات واعي سنويا عن طريق تبني تشريعاتالصنالكليستثمارلها والسعي لتحقيق زيادة حجم اإل

.ية مع السياسة الصناعية الوطنيةشامتمارية  موجهة واستثم

الموارد البشرية : سابعا

في سبيل رفع كفاءة القطاع التعليمو، وإستراتيجية التشغيلد البشريةالموارتبني إستراتيجية

.العملالحتياجات  الفعلية لسوقبين االتدريب المهني  وعي  بين مخرجات التعليم العالي والصنا

غيل والتعليم والتدريب المهني والتقني بهدف  تنفيذ إستراتيجية الموارد البشرية وإستراتيجية التش- 1

؛تطوير الكوادر العاملة في المؤسسات الصناعية- 2

؛إعداد المدربين المهنيين- 3

.جل  شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاصأتفعيل آلية واضحة من عتماد وإ- 4

.6صمرجع سابق،عبير الزاهر، -1

.8صمرجع سابق،الهاشمية،األردنيةوالتجارة المملكةالصناعةوزارة-2
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البيئة :ثامنا

المستدامة  المساهمة في تحقيق التنمية و) التربة المياه،، الهواء،اإلنسان( المحافظة على البيئة 

ت البيئيةوالمواصفاااللتزام بالتشريعات واإلجراءاتعلى عيةالصناالمؤسساتمن خالل تشجيع 

.بالبيئةممارسات رفيقةياسات وتبني  سو

المقاييسالمواصفات و:تاسعا

الصناعة إلنتاج سلع ذات مواصفات عالية تعزيز مقدرة والمحلية مستوى جودة المنتجاترفع 

حماية األسواق المحلية من السلع المستهدفة ولى أسواق الصادراتلتحقيق النجاح في التصدير إ

:1ولتوضيح أكثر يمكن التطرق إليهم كما يلي،المستوردة المقلدة

التقييس)1

؛ضع المواصفاتتة التي مشاركة الصناعيين في اللجان الفنية الدولية والوطنيزيادة تفعيل.أ

ط مع الدولة موائمة القواعد الفنية والمواصفات القياسية مع تلك الخاصة بالدول التي ترتب.ب

.حرةالتجارة الباتفاقيات 

مجاالت ذات أولوية علىالمعتمدةشهادة المطابقة علىحصول المختبرات نظرا ل:المطابقة)2

.لتصديرا

:من خاللوتتم عملية المسح: األسواقمسح)3

؛تطبيق اإلجراءات المبادرة لمسح األسواق والرقابة على المصانع.أ

؛تطوير نظام الكتروني لتخزين المعلومات والوثائق المتعلقة بالمنتجات.ب

.تأسيس مجلس وطني لمسح األسواق.ج

المقاييس)4

؛تطوير المركز الوطني للحفاظ على المعايير الوطنيةدعم و.أ

؛مية والدوليةنضمام للمؤسسات اإلقلياإل.ب

.تطبيق اإلرشادات الدولية في مجال المقاييس القانونية.ج

لمعلوماتا)5

.9صمرجع سابق،الهاشمية، األردنيةوالتجارة المملكةالصناعةوزارة-1
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؛توفير المعلومات عن المواصفات والقواعد الفنية  المحلية في قاعدة البيانات الدولية.أ

زيادة وعي الصناعيين وتعزيز معرفتهم بأهم المستجدات والتشريعات الخاصة بالمواصفات .ب

؛المقاييسو

.قاعدة البيانات للمواصفات الدوليةتطوير .ج

عتماداإل)6

؛عتماد الهيئات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجاتإتوسيع مجال االعتماد ليشمل.أ

.عتماد الدولية واإلقليميةتعدد األطراف مع أعضاء منظمات اإلعتراف مإالحصول على .ب

الطاقة:عاشرا

الصناعاتار على الصناعة وخاصةتذبذب األسعلنفطية والمشتقات امواجهة ارتفاع كلفة الطاقة و

تخفف التي ذلك من خالل توفير بدائل من مصادر الطاقةعليها ور الطاقة كلفة كبيرةعنصالتي يشكل

.1على البيئةتقلل األثر السلبي ومن مشكلة ارتفاع الطاقة

الخاصالشراكة بين القطاعين  العام و: حادي عشر

الخاص من خالل متابعة وإعداد اكة فاعلة بين القطاعين  العام وجل  شرأاضحة  من تفعيل آلية و

تشكيل  اللجنة الوطنية المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومتابعة  كافة األمورالصناعية  وتنفيذها والسياسات

2.ة  من القطاعين  العام والخاصللتنمية الصناعي

الصناعيةالسياسةصياغةعملية: الثالثالمطلب 

متتالية كما يوضحه الشكل مراحلأربععلىالصناعيةالسياسةووضعصياغةعمليةتشتمل

:3التالي

التموقع-1

التوجيه                                                  -2

التنفيذ                      -3

المراجعة-4

.5صمرجع سابق،عبير الزاهر، -1

.6صمرجع سابق،عبير الزاهر، -2

.14ص مرجع سابق،الورقة الخضراء عن السياسات الصناعية في مصر، -3

المعرفة والمصادر

ف
ص

و

وصف محركات القدرة 
: التنافسیة الصناعیة 

ھیكل- 1
الثقافة - 2
القوة العاملة - 3
التكنولوجیا - 4
بیئة األعمال - 5

التموقع

الرؤیةتأسیس 

تنفیذ        
سیاسة بناء القدرات المؤسساتیة والبنیة التحتیة                  

عة
اج

مر

سیاسات محددة

متابعة

مراجعة

دینامیكیة

14ص ،2003، الصناعةالورقة الخضراء عن السياسات الصناعية في مصر،وحدة دعم السياسات بمركز: المصدر

نموذج صياغة السياسات الصناعية):03(شكل رقم 
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تقررحيثالوطنية،بصياغة الرؤيةالتموقع أي القيامعملية) تموقعال(المرحلة األولىتتضمن 

.المستقبلفييرغبونه للصناعةالذيالموضعالمصالحوأصحابالمعنيةاألطراف

محركاتكافةتوجيهوهي)التوجيه(المرحلة الثانيةيتم االنتقال إلى الهدف،هذاتحديدوبمجرد

وبيئةالعمالة والتكنولوجيا،العمل، ونوعيةوأساليبعاداتلصناعية،االهياكل(القدرة التنافسية 

.عليهالهدف المتفقتحقيقمعهيمكنالذيالمستوىإلىبهاوالوصول)األعمال

المتضمنة،األفقية والرأسيةالقضايالكافةمكثفةبحوثإجراءيتموالثانية،األولىالمرحلتينوبين

تحويلعلىوالقادرةالمتسقة والمتجانسة،الصناعيةللسياساتلمالئمةاالمجموعةتحديديتمحتى

ثقافية،هيكلية،مؤسساتإقامةخاللمنالتحويل نفسهاعمليةواقعة، وستتمحقيقةالوطنية إلىالرؤية

.الدوليةالمستدام والتنافسيةالصناعيلألداءوتكنولوجية

التي تتطلب الصناعية،السياساتتنفيذأال وهي عملية)فيذالتن(المرحلة الثالثةنتقال إلىثم اإل

القراراتتعارضوتجنبالسياسات،توافقالحفاظ علىأجلمنللتنفيذمركزيةهيئةلنجاحها وجود

. الجهوديوتوازإهدارأووتضاربها،

لتلبيةناعيةالسياسات الصتنفيذمراجعةفيالسياسات،صنعلعمليةالنهائيةالمرحلةوتتمثل

عمليةأن)المراجعة(األربعللمراحلالدائريالتدفقويعكس،للتنميةالمختلفةالمراحلاحتياجات

عمليةفهيالعكس،علىبلستاتيكية،إعمليةكونهاالبعد عنكلتبعدالصناعيةالسياساتصياغة

بكافةيتعلقفيمامستمر،لبشكتحديثهايتمومعارفمعلوماتذاتها وجودحدفيوتستدعىديناميكية

لتمويلالالزمةالمواردتوفيرعنال فضالدولي،أوالمحلىالمستوىعلىسواءالصناعيةالمحاور

.العملية

المعرفةتدعمهاالتيالسياساتصياغةأوصنعلعمليةالدائريالتدفقأنإلىاإلشارةالمهمومن

.1األزماتإلدارةآليةبإيجادتلقائياتقوموالموارد،

.15-14صصمرجع سابق،،لصناعية في مصرالورقة الخضراء عن السياسة ا-1
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توماتيكياأوالخارجيةالداخليةالصدماتستيعابإيتعنالمستمرة للسياساتوالمراجعةفالمتابعة

.وديناميكينشطوقتها وبأسلوبفيمعهاوالتعامل

ومجاالتهاالدولةمبررات تدخل:الرابعالمطلب 

ماعية وثقافية ومؤسسية بسبب فشل السوق في تحقيق األهداف التنموية، يتطلب شروطا إجت

كما أن إنتشار الغش والفساد باإلضافة للقانونية غالبا ما تكون مفقودة في أغلب الدول، خاصة النامية،

أغلب الحكومات على التدخل في الشأن نافسة أو ضعفها، ألجل كل هذا عمدتحتكار وغياب المواإل

.صناعية مباشرة أو غير مباشرةسياسات رجل تبني سياسات تنموية في إطا، من أاالقتصادي

مبررات تدخل الدولة: أوال

حيث،المفكرينبعضجهودإلىيعودوإنما،حديثةمسألةليسالدولةتدخلبحجمهتماماإلإن

فينطلقالعاماإلنفاقبحجماالقتصاديالتطورمستوىتربطالتيالعالقةإيجادحاولقداالقتصادنجد

تاليالوب،الوطنيالدخلفيالعاماإلنفاقوحصةالدولةتدخلرتفاعإإلىيؤديالتصنيعأنمبدأمن

.جتماعيإتدخل،قاعديةهياكل،العامةاإلداراتمضاعفة نفقاتإلىيقودالتصنيعفإن

لكن جهود هؤالء المفكرين لم تكن حديثة العهد بل لها خلفية تاريخية، حيث تعود بداية األفكار 

بداية من المفكرين التجاريين، الذين يدعون إلى تدخل الدولة االقتصادالدور الحكومي في المؤكدة على

في النطاق الصناعي والتجاري، ثم جاء التوجه المضاد لذلك من خالل كتابات آدم سميث والذي طرح 

إال أنان كرد فعل ضد التجاريين،يد الدولة والذي ككمبرر لتحرير األسواق من" الخفيةاليد"مبدأ 

عدة مذاهب أخرى مضادة له أهمها الماركسية والكنزية في إلى بروز أفكار الرأسمالي آدم سميث أدت

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وقدمت كل من هذه الجهات أفكار عن أسباب 

:أهمهاالمبرراتمنعدد، ونذكر 1ومبررات تدخل الدولة

تي تشجع التجاهاتاإلستثمارات نحو ية مرحلة التنمية أن توجه اإلبدايتعين على الحكومة في- 1

الطاقة والنقل لكي تسهل لظهور ومثل الصحة اجتماعيرات الخارجية، أي خلق رأسمالالوفو

نشاطات تجارية وإنتاجية مباشرة، إنطالقا من بنية تحتية؛

مختلفة، مما يفرض عليها الالحاجة لتحقيق نوع من الموازنة في معدالت النمو في القطاعات- 2

2وسائل رقابة مادية ونقدية ومالية لهذا الغرض؛تنظيم

.255ص ،2007، دار وائل، عمان، األردن،-نظريات وسياسات موضوعية–االقتصاديةالتنمية مدحت القريشي، -1

.257صنفس المرجع، -2
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خارجيةآثارهناكتكونعندماالمالئمةالسعريةاإلشاراتإصدارعنالسوقعجز- 3

المجتمعيتحملهاالتيالحقيقيةالتكلفةالحالةهذهفياألسعارتعكسالحيث،للمشروعات

الفعليةالندرةاألسعارتعكسالحيثحتكاراإلحالةفياألمرونفسستخدام المواردإنتيجة

؛للموارد

تزويدعلىالدائمةقدرتهعدمبسببآلخراستخداممنالمواردتحريكعنالسوقعجز- 4

علىأحياناقدرتهمولعدمجهةمنللمواردالحاليالتوزيععنالكافيةبالمعلوماتالمتعاملين

؛بالتكاليفعالقةلهاعتباراتالأوتقنيةعتباراتلالءالمعلومات سواهذهستغاللا

العالقةضعفمع،الناميةالدولفي)وعميقواسع(كافيبشكلاألسواقبعضتوفرعدم- 5

؛1األعمالرجالطبقةومحدوديةاألسواقأنواعبينالقائمة

وما ينجم عن ذلك من حاالت فشل يستدعي تدخل،في حال حدوث خلل في أداء السوق- 6

نقص ،لعامةاالسلع ،مؤشرات خارجية،حتكاراتإالحكومة لمعالجة الخلل الناجم عن وجود 

؛المعلومات

وتستخدم ،وتقليل التفاوت المضر بين فئات المجتمع،تتدخل الدولة لضمان توزيع عادل للدخل- 7

؛ع الخدمات العامة واإلنفاق العاموهيكلة توزي،الدولة في ذلك سياسة الضرائب

من أجل توفير االقتصاديةللحياة المؤسسةلدولة من خالل سن التشريعات والقوانين تتدخل ا- 8

؛ستثمارالقانونية المالئمة للتنمية واإلالبيئة

وذلك عن طريق رسم ،االقتصاديستقرار لدولة من أجل العمل على تحقيق اإلتتدخل ا- 9

والتضخم وتحقيق األهداف المختلفة وتخطيطها لمواجهة مخاطر البطالة االقتصاديةالسياسات 

.2االقتصاديالعامة للنمو 

خل الدولة إلى السعي نحو السيطرة في بعض الحاالت على المقاربة النشطة والتخطيطية دويستند ت

للسياسات الصناعية، حيث تقوم بعض الحكومات بتأسيس وتملك وإدارة بعض المؤسسات الصناعية 

.التي تنتج السلع والخدمات

خل الدولةدتتمجاال: ثانيا

للمؤتمر الدولي حول ، مداخلة مقدمة النقديةالسلطةاستقالليةضرورةواالقتصاديةالسياسةماهيةر، م، بوشعوربلمقدم-1

.5ص ،2004نوفمبر 30و 29الجزائر، يومي -والتسيير والتجارة، بجامعة تلمساناإلقتصاد، كلية االقتصاديةالسياسات 

.8ص مرجع سابق،عزمي لطفي محمد عبد الرحمن، -2
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يمكن لغيرها أن يقوم بها لكي تساهم في عملية التنمية إن للدولة مجاالت عمل كثيرة ومتعددة ال

ككل، من خالل نجاح سياساتها الصناعية المتخذة من لالقتصادوتصحيح النظام الهيكلي االقتصادية

تدخلها في بعض المجاالت قبل تطبيق أجل ذلك، البد لها من بعض التعديالت األولية الناتجة عن 

تدخل من أجل سياساتها الصناعية ومن أجل ضمان نجاحها، وأهم المجاالت التي يجب على الدولة ال

:1تها هيتهيئ

التأكد هنا على ضرورة العمل لتغيير مواقف األفراد يجرى: التغيرات في اإلطار المؤسسي- 1

؛اميةوالثقافية في البلدان الناالجتماعيةوقيمهم 

وتشمل توسيع السوق الداخلي، من خالل تطوير وسائل النقل واالتصاالت : التغيرات التنظيمية- 2

وكذلك تنظيم سوق العمل، وتطوير المؤسسات المالية التي تعمل على توسيع الزراعة 

والصناعة وغيرها؛

ثل السكك فالحاجة إلى الخدمات األساسية م: االجتماعيةواالقتصاديةالتحتية البنىتطوير - 3

تنمية، وأن لالحديدية والنقل البري واالتصاالت والطاقة بمختلف أنواعها هي ضرورية جدا ل

تطبيق فة القطاع الخاص، باإلضافة لذلك تطويرها يحتاج إلى إستثمارات ضخمة تفوق قدر

في حاجة ماسة لتطوير مجال التعليم لتوفير المورد االقتصاديةةالسياسات الصناعية في الحيا

على صياغة هذه السياسات؛ةالبشري المؤهل والقدر

في مجال توسيع التجارة الخارجية يتعين على الحكومة تشجيع الصادرات لتحقيق التوازن في - 4

الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتوسيع السوق،

وفي مجال السياسات المالية والنقدية يتعين على الحكومة إتباع سياسات مناسبة إلزالة - 5

كالبطالة والتضخم وتخفيض تكلفة االئتمان؛االقتصاديةالختناقات ومعالجة المشكالت ا

أما في ما يخص المواد األولية يجب على الحكومة تطويرها من خالل القيام بمسوحات للموارد- 6

.رسم السياسات المالئمة إلستغاللها بأقل التكاليف لتسهيل إقامة صناعاتو

والتي تدار بطريقة لةالسياسات الصناعية الواقعية والمستندة إلى األدات حولصمن بين الخالو

يجب والمستخدمة، ولية، بغض النظر عن األدوات المحددة الملموسة اتوافقية هي أساس لتحقيق الفع

:2على صانعي هذه السياسات أن يراعوا النقاط التالية

.258ص مرجع سابق،مدحت القريشي، -1

.24صابق،مرجع سمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،-2
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يتم نه الأة هي يقائق الحياة السياسستخدام النظام السياسي وليس التنازع معه، فأحد حإيجب -

؛لم تحظ بموافقة من هم في السلطةاالتكفل بأي سياسات م

تعزيز القيادة السياسية من خالل وضع جدول أعمال للتحويل الوطني بهدف إقامة ورعاية -

؛تحقيق مزيد من التقدم التكنولوجينشطة اإلنتاجية واأل

تعتمد على في تصميم التدخالت التييساعدممااص، تشجيع الحوار بين القطاعيين العام والخ-

معرفة الخبراء في القطاع الخاص وكذلك أصحاب المصلحة؛

.تعزيز قدرات إدارة السياسات الصناعية بين الجهات الفاعلة الرئيسية-

الخالصـــــــــــة

ية هو تحديد مسار اإلجراء وخالصة القول مما تقدم يتبين لنا أن الغرض من السياسات الصناع

ويجري عادة ،الالزم لدعم تحقيق األهداف اإلنمائية التي تعتمد على أداء قطاعي التصنيع والصناعة

على أساس أن حاالت اإلخفاق في األسواق تعوق التشغيل السليم لألسواق ،تبرير السياسة الصناعية

ل إلى ا تدخل الدولة له ضرورة ملحة للوصولذ،قدرة البلدان على بلوغ أهداف التنميةوتمنعالحرة 

:ل هذا الفصل مجموعة من النقاط وهيمن خالتم التوصلة المستوى و لقد عالياقتصاديةتنمية 

مجرد وظيفة ، ونجاحلإدارته تتطلعمشروع سياسي ذو طابع مؤسساتي عبارة عنالدولة إن-

؛مجتمعاتبطريقة تطويرية في جميع أنماط الظهرتللنظام االجتماعي 

من خالل وضعها لصالح قطاع معين أو كل القطاعاتتطبق كل تدخالتها سواءبالدولة تقوم-

؛خطط إستراتيجية تدخل ضمن السياسات الصناعية

بحيث أنها تنتمي إلى السياسات االقتصاديةأقسام السياسات من أهمالسياسات الصناعية هي -

؛الهيكلية
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إلتاحة مزيد من المنافسة ،على حاالت إخفاق األسواقللتغلب إن تدخل الحكومات ضروري-

؛العادلة والشفافة

وبالتالي فإنه يجب ،تتكون منها أي خطة للتنمية الصناعيةالمشروعات الصناعية هي خاليا-

تهيئة البيئة المالئمة لنشأة وتطوير هذه المشروعات من األهداف العليا التي تسعى أي دولة إلى 

ناصر المكونة لهذه البيئة تقع داخل مجال الصالحيات التي تستطيع الدولة فمعظم الع،تحقيقها

؛ومراقبتها بشكل مباشر أو غير مباشر،وترشيدها،وتوجيهها،االتحكم به

أو اقتصاديةسياساتها وذلك لتأثير في عدة مجاالت سواء تتدخل الدولة بواسطة -

إلخ؛...إجتماعية

يكون دور الدولة قياديا وفعاال من خالل نادي بأنيمناالقتصاديينالمفكرين هناك من-

؛مستقاللها بشكل عاإلتأسيس الدولة والسياسات الصناعية خاصة في المراحل األولى 

ضرورة وجود طريقة تفكير إستراتيجية بشأن صياغة سياسة صناعية سواء كانت سياسة -

.)أفقية(باشرة م سياسة غير مالتي تمس القطاع بصورة مباشرة أ) عمودية(مباشرة 

إن كل ما توصل إليه المفكرين االقتصاديين في مجال السياسات الصناعية وكيفية سعي الدولة 

قتصادها بالتدخل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن هذا التدخل تؤثر به في هياكل التطوير 

هي اسة هيكل الصناعة لمعرفة ماالقطاعات األخرى سواء دعمها أوحمايتها، لذا فإنه البد أن نقوم بدر

.في هذه الدراسةمحدداته وأنواعه ألنه يعتبر المتغير التابع
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:تمهيد

االقتصاديةالتنميةفيهامدورمنلهلمااالقتصاديةالقطاعاتأهممنالصناعيالقطاعيعتبر

صغيرة عنه، اقتصادها ومعرفة كل كبيرة ونظيم تسعى معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية لتلذلك

ت أي دولة وهذا من خالل معرفة الهيكل الصناعي لكل قطاع من القطاعات االقتصادية، حيث إذا أراد

دراسة محددات وة فإنها تتطرق لهيكلها الصناعي نيتطور صناعة معوأن تتعرف على مدى نجاح

العوائق القانونية والتنظيمية فيه وكذلك المؤسساتتركزيكل المعني من خالل معرفة درجة اله

.بهةالموجودالمنتجات اإلستراتيجية داخل الهيكل، باإلضافة لتميز و

، الصناعةلتلك سوق الخل الكن لكل هيكل صناعي أشكال تحددها مستوى المنافسة الموجودة د

سيتم خالل هذا الفصل ومن إذا كان هيكل منافسة كاملة أو منافسة إحتكارية أو إحتكار تام، سواء 

التطرق لجوانب الهيكل الصناعي مع شرح كيفية معرفة كفاءته ونوعيته وغيرها من المتغيرات 

: تقسيم هذا الفصل إلى ثالث نقاط أساسية هيتم ولتسهيل الدراسة وربط المعلومات المتعلقة به 

؛حول الصناعةلمحة: المبحث األول

؛الصناعةهيكل ماهية : المبحث الثاني

.الصناعةهيكل أشكال:المبحث الثالث
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حول الصناعةلمحة: المبحث األول

النمو االقتصادي من خالل نمو القطاعات االقتصادية المتنوعة الصناعات دوراً أساسياً في تؤدي 

تحقيق التشابك تعمل على والمختلفة، إنطالقا من قوى الدفع األمامية والخلفية، حيث أن الصناعة 

االقتصادي بين األنشطة من جهة وربط القطاعات الصناعية ببعضها البعض من جهة أخرى، باإلضافة 

.إلى إنشاء هياكل صناعية متنوعة

ماهية الصناعة: المطلب األول

إلىجذورهاتمتدمعقدةعمليةفالصناعةالعالم،بلدانمنبلدأساس االقتصاد لكلالصناعةتعد

وعمرانيا،واجتماعيااقتصادياتطورهإلىيؤديبماوالماديالحضاريتركيبهفيوتؤثرالمجتمعبنية

.المجتمعلذلكوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالعواملالصناعةتتأثرنفسهالوقتوفي

مفهوم الصناعة: أوال

مةئمالقيمتها، وجعلها أكثر لزيادةتعتبر الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام 

تقدمالمؤسساتمنمجموعة"جونز على أنها وجاريثعرفها شارلزو،لحاجات اِإلنسان ومتطلباته

خدمات لبعضها البعض، وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو بدائلتمثلأنيمكنخدماتأومنتجات

1".تؤدي إلى إشباع الحاجات األساسية لنفس المستهلك

يسعىالذيالفالحغيراإلنسانيالنشاطوقد أعطى مالك بن نبي مفهوم للصناعة على أنها ذالك

الفنونجميعتشملحيث،ماغايةتحقيقبهدفوالمواداألشياءعلىتعديلإحداثأوإنتاجإلى

.2الصناعةمفهومفيتدخلجميعهافهيالمختلفة،العلوموتطبيقاتوالقدراتوالمهن

الزراعيةاألوليةالموادبتحويلالقيامتتولىالتياإلقتصاديالنشاطفروعهي"فالصناعةإذا 

قابلةأرقىمنتجاتإلىالبسيطأوالخامشكلهامنالطبيعيةالمواردمنوغيرهاالمعدنيةوالخامات

.3"واإلستثمارواإلستهالكاإلنتاجفياإلنسانحاجاتتلبيللتداول،

التصنيعخطةني تبيفترضفإنهونموه،المجتمعتطويرفيبفعاليةتسهمأنبالصناعةأريدوإذا

.4الدولةفيالمتاحةواإلمكانياتللموارداألمثلاالستغاللأساسعلى

ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، ،)مدخل متكامل(اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز، -1

.131ص،2001الجزء األول، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

121. صنشر،سنةبدوندمشق،الفكر،دار،الثقافةمشكلة،نبيبنمالك-2

جامعة أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، إستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية حالة البلدان المغاربيةهنية، بنمختار-3

.5، ص2007/2008قسنطينة، الجزائر، 

.11ص،2002، األردن، عمانصفاء،دار،المكانيةالتنميةوسياساتالصناعيالموقعالكناني،بشيركاظم،كامل-4
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إلشباعوالبشريةالماديةالثرواتواستغاللوالخدماتالسلعإنتاجيؤمنالصناعيفالنشاط

محركاا قطاعالصناعةقطاعويعتبروالتشغيل،واالستهالكاإلنتاجمجاالتضمنالمجتمعحاجات

.1الناميةالبلدانفيوخاصةالتنميةلخطط

المختلفةالحياةأنشطةضمناألعمالالتحكم فيفنياتهيالصناعةأنالقوليمكنسبقمما

أو يمكن ،والمتنوعةالمختلفةميادينهفينوعيتهوتحسيناإلنسانيالوجودفنهيمختصرةوبكلمة

تؤدي إلى منتج ذو مواصفات ،الوحدات اإلنتاجية التي تنتج سلعة ذات مواصفات موحدةالقول أنها تلك 

النهائي وتاج الوسيطكما ترتبط الصناعة باكتشاف وإنتاج وتوفير مستلزمات اإلن،واحدة أو منتج متنوع

.حتياجات المجتمع ألغراض االستهالك المحلي وألغراض التصديرإالالزم لتوفير 

نشأة الصناعة: ثانيا

يرجع نشوء وتطور الصناعة إلى فترات تاريخية طويلة، أي منذ بداية تكوين المجتمعات، ثم و

:2أهمهاإلى ما هي عليه، وقد مرت بعدة مراحل تطورت لتصل في العصور الحديثة

لالستهالكمعدة للتجارة بل ليستالمنزلية باألعمالوالمتعلقة : مرحلة الصناعة المنزلية)1

المنزلي؛

حيث تحول بعض المنتجين المنزليين إلى ،هي مكملة للمرحلة السابقة: مرحلة الحرفية)2

حرفيين؛

من العمال ا، التي تجمع عددالعمل في الورشبدأ فيها:البسيطةلة التعاونية الرأسمالية مرح)3

؛لقاء أجر معينينالحرفي

في هذه المرحلة تم تمثيل الشكل التنظيمي األساسي لإلنتاج :مرحلة المشغل الرأسمالي)4

؛يقوم رب العمل باستخدام عدد كبير من العمال في عدد من المشاغلحيثالرأسمالي، 

شهدت هذه المرحلة دخول أنواع جديدة من اآلالت والمكائن بعد : اآلليةمرحلة الصناعة )5

الثورة الصناعية، والتي جاءت على خلفية التطور الهائل والتقدم العلمي والتكنولوجي، وفي 

.هذه المرحلة أيضاً تم االنتقال من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة

ل المادة من مواد أولية غير قابلة لإلستهالك، إلى شكل نهائي إذا الصناعة هي عملية تحويل شك

.قابل لإلستهالك

.5ص،1992الجزائر،والتوزيع،للنشرالوطنيةالمؤسسة،الصناعيةالعالمجغرافيةشعبان،بهيج-1

ص ، الدنمارك، االقتصاد، اآلكاديمية العربية، كلية اإلدارة وصناعياقتصاد: محاضرات في مادةزينة عالء يونس الطائي، -2

.4- 3ص
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أنواع الصناعة : المطلب الثاني

مراحل حسب إحتياجات اإلنسان إلى أن أصبحت مصدر للتجارة عبر الصناعة تطورت لقد

ميتها هولكن مفهومها وأمثلما جاء في كتابات آدم سميث أن اإلنتاج هو مصدر إغناء األمم،والتبادل

أساسيا في اتطور مع تطور األفكار عبر المذاهب االقتصادية ليشمل الصناعة ككل، وأصبح لها دور

لتطور التكنولوجي لرا ظوتنوعت نتعددت الصناعاتلذاتطوير االقتصاد من جميع المجاالت، عملية 

من يصنفها على أساس هناكلهذا نجد أنلمتقدمة أو النامية، البحث العلمي في مختلف الدول سواء او

.عوبة الدخول، أو سهولة وصالمؤسسةنوعية الصناعة وهناك من يصنفها على أساس حجم 

من حيث نوعية الصناعة:أوال

: 1أربعة أنواع رئيسية هيولها،نوعية المنتوج المقدمويهتم هذا الجانب من التصنيف ب

صناعات تحليلية)1

عن طريق التركيب ،الصناعات التي تعتمد على تحليل المادة األصلية إلى مواد جديدةهي تلك 

األسـمـدة، األدويـة واألحـمـاض "تـشـمـل التركيز أو الخلط بمواد أخرى، والكيماوي أو

تـتـمـثـل فـي تـكـريـر الـبـتـرول ومـشـتـقـاتـه التي بـتـروكـيـمـاويـة الو

."الخ.....الـمـطـاط،كـاأللـيـاف، 

ستخراجيةالصناعات اإل)2

وتشمل ،باستخراج الخامات من باطن األرض أو من على ظهرهاتهتمصناعات عبارة عن

ثم التركيز وفصل المواد الغريبة ومن أمثلتها استخراج الفحم من ،ثم االستخراج،مراحل الكشف

.المناجم

الصناعات التجميعية )3

.الصناعات التي تقوم على أساس تجميع أجزاء معينة لتكون منتجاً نهائياوهي تلك 

الصناعات التحويلية)4

سوريا، ماجستير، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، مذكرة، االقتصاديدور الصناعة التحويلية في النمو إياد حمـاد، -1

.5ص،2008/2009
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الصناعات التي تقوم على أساس تحويل شكل المادة الخام إلى شكل آخر مختلف تتمثل في تلك

.قتماماً من حيث الخصائص وطبيعة المادة األصلية مثل صناعة الور

الخامالموادبتصنيعتقومالصناعة التيهي"بأنهاالفلسطينياإلحصاءمركزولقد عرفها 

.1"نهائيةسلعإلىوتحويلها

مةئمالتغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر هي الوالصناعة بمعناها الواسع 

مستوى معيشة الشعوب بما في كونها ترفع من : حاجات اِإلنسان ومتطلباته، وتبرز أهمية الصناعةلل

تدره من مال وما توفره من رفاهية لِإلنسان بمقتنياتها المختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة المتصاص 

، راعة والنقلزاالقتصادية األخرى، كالالنشاطاتتطوير، باإلضافة للمساهمة في ائدةاأليدي العاملة الز

.الصحة

المؤسسةمن حيث حجم :ثانيا

، حيث أن هناك يرة والمتوسطة، باإلضافة للكبيرةتعريف موحد وشامل للصناعات الصغال يوجد 

تعريف الصناعات الصغيرة وذلك باالعتماد على البيئة التي االعديد من الطرق التي يمكن أن يتم به

أكثر المعايير استخداماً لغرض تصنيف الصناعات هي المعايير الكمية .تعمل فيها تلك الصناعات

مجموعة من يمكن عرض، حيث 2تي تشمل األصول الثابتة، األيدي العاملة، المبيعات، ورأس المالوال

:3الصناعية حسب حجمها في القانون الجزائريالمؤسساتالتعاريف ألنواع من 

الصناعات المصغرة)1

مليون 200عمال ولها رقم أعمال اقل من 09–01الصناعية التي تشغل بين المؤسساتتلك هي

؛دينار جزائري

الصناعات الصغيرة)2

عامال، ولها رقم أعمال ال 49–10الصناعية التي تشغل مابين المؤسساتتعرف على أنها تلك 

؛مليون دينار جزائري200يتجاوز 

الصناعات المتوسطة)3

غزة، – اإلسالميةماجستير، الجامعةمذكرة، غزةقطاعفيالخشبيةالصناعاتقطاععلىتطبيقيةدراسةهنية،حسنماجد-1

.49ص،2005التجارة، كلية

ص ص،2001،لسعوديةا، جامعة الملك سعود، في المملكة العربية السعوديةالصناعات الصغيرةعبداهللا بن حمد الصليع، -2

9-10.

الصغيرةالملتقى الوطني األول حول المؤسسات،المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماريعبد المجيد قدي، -3

.4ص،2002ابريل الجزائر، والمتوسطة، كلية االقتصاد، جامعة األغواط، 
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يون مل200عامال، ويتراوح رقم أعمالها بين 250–50التي تشغل ما بين ات الصناعتلكهي 

؛ملياري دينار جزائريدينار و

الصناعات الكبيرة)4

.رقم أعمالها ملياري دينار جزائريويفوقعامال، 250الكبيرة أكثر منة الصناعتشغل 

إلى السوقحسب صعوبة وسهولة الدخول: ثالثا

علىوهي،السوقإلىالدخولسهولةلدرجةوفقاأصنافأربعةإلىالصناعاتBAINقسم لقد

:1التاليالنحو

الدخولسهلةصناعات)1

علىالتكلفةفيجوهريةميزةلهمحتملأوقائممنافسفيهايوجدالالتيالصناعاتوهي

فترةلمعهامرارواالستعاديةغيرأرباحلتحقيقالبعضقبلمنمحاولةأيلكن، اآلخرينالمنافسين

.بالفشلتنتهيطويلة

للدخولفعالةغيرعوائقبهاصناعات)2

ابهتتمتعفي التكلفةياامزلنتيجةعاديةغيرأرباحاالقائمةالمؤسساتفيهاتحققصناعاتوهي

منعمنالطويلاألجلفيتحقيقهايمكنالتيالمكاسبولكن،الدخولتمنعمنخفضةأسعارعند

.المنخفضةاألسعارسياسةإلتباعنتيجةالحاضرالوقتفيبهاالمضحىالعوائدمنأقلالدخول

لللدخوفعالةعوائقبهاصناعات)3

وراءمنتحقيقهايمكنالتياألجلطويلةالمكاسبكونفيسابقتهاعنالصناعاتهذهوتختلف

.المنخفضةاألسعارسياسةالنتهاجنتيجةالقصيراألجلفيبهاالمضحىالعوائدمنكبرأالدخولمنع

لالدخوممنوعةصناعات)4

البدرجةمنخفضاالقصيراألجلفيفيهاالربحيعظمالذيالسعريكونالتيالصناعاتهي

.الطويلاألجلفيمستمرةبصفةخسائرتحقيقهاالحتمال،بالدخولجديدةمؤسساتأيتغري

ومعوقاتهامقومات الصناعة: المطلب الثالث

–، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر إستراتيجية التكامل العمودي في الصناعة دراسة حالة مجمع صيدالفريك، ىيحي-1

.91، ص 2011/2012الجزائر،،- بسكرة 
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ألي إقتصاد في العالم األساسألنها تعتبر ،بها الصناعة في كل دولةرا لألهمية التي تحضىنظ

من اإلنتاجي، إال أنه يجب على كل دولة أن تطورهاوأومهما إختلفت في نوعها سواء اإلستعمالي 

المنافسة منلحمايتهاباإلضافة إستيرادها، وحل مشاكلها ومعوقاتها،خالل المقومات المتوفرة أو 

.في الدول الناميةمثلما هي عليهخاصة إذا كانت هذه الصناعة ناشئة 

مقومات الصناعة: أوال

يراد المقومات المتوفرة لديها أو إستصناعتها، من خاللتطويرلتسعى معظم الدول خاصة النامية 

:1قيام أي صناعة وتتمثل أهم هذه المقومات فيلهذه المقومات ألنها األساس 

رأس المال) 1

كما تستخدم كميات ضخمة من الوقودالية التكاليف، عمعقدة تالآدم الصناعات الحديثة تستخ

في بعض الدول ويقل في الذي يتوفر، كبيرمالمن العمال، وكل ذلك يستدعي رأس وأعداد كبيرة 

.من دولة إلى أخرى إذا توفرت ألصحابه ضمانات كافية وأرباح مغريةقلتينويمكن أن أخرى

حاجات ئملتال، األصليوهي تلك المواد األولى التي تغير الصناعة من شكلها : المواد الخام) 2

: إلىوتنقسمنسان ومتطلباتهاِإل

إلخ؛...لمطاط، قصب السكر، والقمحالقطن، امثل األخشاب، : مواد خام نباتية-أ

؛األلبان، واللحوم،األصواف،مثل الجلود: مواد خام حيوانية- ب

. الذهب، وغير ذلكالنحاس، مثل الحديد، : مواد خام معدنية-ج

صناعات أخرى أكثر تطوراً، وهي ما يطلق عليها لويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام ل

الناتجة عن ، ومشتقات النفط، والخيوط النسيجية، وكتل الحديدالمصنعة كالزيوتبالمواد نصف 

في وعها، وسهولة استغاللها دور كبيرأثمانها، وتنوانخفاضالمواد الخام وتوفر. التكرير وغير ذلك

.قيام الصناعة

النفط، والطاقة المائية، وتختلف ، تعد عصب الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم: القوى المحركة)3

-الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحممواردلالصناعات من حيث استهالكها 

عكسجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على با نتيوتركزت حوله مصانع الحديد، والصلب في أور-مثالً

وتقدر القوى . توزيع المناطق الصناعيةفلذلك لم يؤثر على إعادةالنفط الذي يمكن نقله بسهولة

.6صمرجع سابق،حماد،إياد-1



تحليل هيكل الصناعة..................................:..............................الثانيالفصل 

57

، %42لنفط ومشتقاته ، وا%50الفحم :العالم حالياً على النحو التاليالمحركة، والوقود المستخدم في 

. )%8(القوى األخرى

إن توفر األيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها، :يدي العاملةاأل)4

باِإلمكان هجرة األيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت األجور مرتفعة ومغرية، هومع ذلك فإن

وتأثير األيدي العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، 

. واختيار موقع الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع تكاليف معيشة العمل

كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات االستهالكية لسكان البلد الموجودة فيه أوالً ثم :األسواق)5

أثمان تستخدمل،تسويقهلسكان البلدان المجاورة والبعيدة، ولكي تستمر الصناعة في اإلنتاج البد من 

والبد من مراعاة ،بيعها في شراء الخامات، ودفع األجور، وضمان األرباح ألصحاب رؤوس األموال

من أجل ضمان نجاح عملية التسويق خاصة في الصناعات ) ونوعية المشترين، وأذواقهمحجم السوق(

.االستهالكية

تعتمد الصناعة الحديثة اعتماداً كبيرا على توفر وسائل النقل، : وسائل النقل والمواصالت)6

ذلك أن ، اإلنتاجتصريفلالحصول على الخامات والوقود، أو لتتمكن من ،وسرعتها، ورخص تكاليفها

بعضهما وعن مراكز الصناعة في كثير من الحاالت، مما يجعل عن الخامات والسوق قد يبتعدان 

وسائل النقل، التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف اإلنتاج، وهكذا أصبحت 

الم تزداد فيه المنافسة لتقديم منتجات ور الصناعي خاصة في عدعامة أساسية للتطوالمواصالت الحديثة

.منخفضجيدة بسعر 

التصنيعمعوقات: ثانيا

فيالصناعيالتقدمعلىرا كبيراتأثييؤثرالعالمياالقتصادالنظاممناخ أنواضحاأصبح

: 1كعائق عن طريقسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويكون هذا التأثير الناميةالدول

التجاريةالممارسات)1

التعريفاتالتجارية خاصة فرضالذي تتخذه الدول المتقدمة في تعامالتها حمايةالأسلوبإن

:هيالحمايةطرقو،الناميةبالدولالتصنيعمستقبلعلىسلباؤثرتالتيالجمركية،

؛المستوردالمنتجسعريرتفعبحيثالجمركيةالتعريفةقيمةرفع-أ

؛ديةرااإلستيالحصصتحديد- ب

، حالة والية غردايةتجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة حمد زوزي، م-1

.16–15ص ، ص 2009/2010الجزائر،،- ورقلة–جامعة قاصدي مرباح أطروحة دكتوراه، غير منشورة،
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راد؛اإلستيمعدالتفيالتحكميمكنبحيثالتصاريح-ج

. المصدرةالبضائعمواصفاتفيالتشديد- د

الجنسياتالمتعددةالمؤسسات)2

ماالقوةمنالمؤسساتلهذهألنأو إعاقتها، ةالصناعتنميةفييراكبورادالمؤسساتهذه تؤدي

أوالسياسية،اإلتفاقياتطريقذلك عنالنامية،للدولاإلقتصاديةالسياساتعلىالتأثيرمنيمكنها

.لهاالتابعةالدولقبلمنالضغوطاتممارسة

التجاريةواالتفاقياتاإلعانات)3

المشروعاتإقامةأجلمناإلعاناتتتلقىالصغيرةالدولسيماوالالناميةالدولمنفالعديد

:هماالدول لسببينهذهفيالتنميةعمليةلعائقااإلعاناتهذهدورويكونة، الصناعي

تصلقدللمعونات،المقدمةالدولتفرضهاالتيالشروطهو مجموعة:السبب األول-أ

؛ككلالدولةوسيادةباستقاللالمساسإلى

.التنميةعمليةلدعمالمساعداتهذهاستغاللعدمحالةفييكون:الثانيالسبب- ب

تراالصادأسعارتذبذب)4

هذه منالعائدتدنيوبالتاليالناميةمن طرف الدولالمصنعةإن تذبذب أسعار الصادرات 

الذيالحمايةنظاملإضافة،األجنبيةبالعمالتالناميةالدولةتراصادتقويمالرتباطويعود،تراالصاد

ينتعشالمنتجاتهذهأسعارارتفاععندألنه، الناميةالدولتراصادعلىالمصنعةالدولتفرضه

.المنتجاتتلكأسعارانخفاضحالةفيالعكسويحدثالتصنيع،علىالقدرةوتزدادالدولهذهاقتصاد

ةاألجنبيالقروض)5

العقدفيزيادتهاأنإال،أن هذه القروض تدعم إقتصاديات الدول الناميةالظاهريمن مفهومها 

عجزبسببالمشاريعجعتراتحيثالتصنيع،عمليةعلىعكسيةآثارإلىأدىةضباهزيادةاألخير

. الديونأعباءسدادعلىالدولهذه

التطورأمامعثرةحجرةتقفالتيالداخليةالعواملمنالعديدهناكالخارجيةللعواملإضافة

: 1منها،الناميةالبلدانفيالصناعي

:إلىرجعيو،التصنيعبأعتحملعلىالقادرةالفنيةتراالخبونقصالعاملةاليدكفاءةضعف

؛عنهالغريبةالتصنيعأساليبمععةراالزمنالقادمةالعاملةاليدتكيفصعوبة-أ

.16نفس المرجع، ص -1
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فيالقديمةاألساليبعلىتعتمدلتزاالالناميةالدولفيالتعليميةالمؤسساتغلبأنإ- ب

؛تساهم في التطوير واالبتكارالتيالعلميةللمخابرلنقص ، إضافةوالتكوينالتدريس

اإلنتاجيةتراالقدمنالرفععلىيساعدمهماراصنعتعدوالتيانعدامها،أوالمنافسةضعف-ج

منالحديثةالتكنولوجياتاستعمالعلىوالعملأدائهاتحسينجانبإلى،الصناعيةللمؤسسات

؛جودتهمنوالرفعاإلنتاجتحسينجلأ

تقيدالتيوالتشريعاتالقوانينسنأوالخاصللقطاعكمنافسسواء،للدولةالمفرطالتدخل- د

؛المتخلفةالدولمنالعديدفيفشلهاثبتالذيالعامللقطاعالمميزاتومنححركته

غلبأفييؤديممافيهاالتحكميصعبمتطورةواإلنتاج، أفيقديمةتكنولوجياتاستعمال-ه

.األجنبيةمنافسةعلىالمحليةالمنتجاتقدرةعدموبالتالياإلنتاج،تكلفةارتفاعإلىاألحيان

هيكل الصناعةماهية: المبحث الثاني

بصياغةتقومإطارهفيحيثالصناعية،المؤسساتاهتماممركزحالياالصناعةهيكليعتبر

تتعلقوأدواتمفاهيمعدةتقديمفياقتصاديةدراساتةعدساهمتالتنافسية، ولقدإستراتيجيتهاوتنفيذ

من مجموعةبتقديمأخرىجهةومن،والهيكلالشكلحيثمنالصناعةجهة بتحليلمن

إلىتشكلوالتيالصناعة،ج منخروالدخول والبعوائقيتعلقفيماخاصةالتنافسيةاالستراتيجيات

، كما هو مبين 1الصناعةلهيكلاألساسيةالعناصروتكاملالمنتجالصناعة وتمييزتركيزمنكلجانب

:في الشكل التالي

، مجلة الواحات نحو طرح تركيب هيكل صناعي مبدئي مبني على رؤى مقاصد الشريعة اإلسالميةنذير مياح، وليد صايفي، 1-

.2، ص12،2011العدد،الدراساتو

محددات ھیكل الصناعة): 04(شكل رقم 

نذير مياح و وليد صايفي، نحو طرح تركيب هيكل صناعي مبدئي مبني : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

.14، ص)2011(12العدد على رؤى مقاصد الشريعة اإلسالمية، مجلة الواحات والدراسات 

عوائق الدخول
تمییز المنتجاتإلى الصناعة

التركز الصناعي

عوائق الخروج من الصناعة
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ات متشابهة وبديلة لبعضها إن مجموع المؤسسات التي تنشط في نفس المجال وتنتج منتج

والذي بدوه له أربع محددات مبينة في الشكل وهذه المحددات لكل ،هي تكون هيكل صناعيالبعض 

.المنافسةأو درجةسواء من حيث القوة أو اإلتقان، حاالتمنها ثالث

هيكل الصناعةمفهوم: األولالمطلب 

التيالمؤسساتظلهافيتعملالتيالبيئيةالظروفعلىللداللةالصناعةهيكليستعمل مصطلح

أدائهاثمومنالمؤسساتهذهسلوكعلىملموستأثيرلهايكونأنيمكنوالتيالصناعةإلىتنتمي

خواص التركيب البنائي لألسواق التي تعمل ليتعلق مفهوم هيكل الصناعة، بالتعريف لو، المستقبلفي

اإلنتاجية الصناعات في بلد معين، ومن أمثلة هذه الخواص األهمية النسبية للوحداتظـلهافي 

اإلنتاج أو عدد العمال المختلفة فـي الصناعة، أي وزنها النسبي، من حيث رأس المال أو عدد

.1وغيـرها

17/09/2014تم االطالع عليه يوم : ، ومفاهيم عامة حول هيكل الصناعةالتعريف بعلم االقتصاد الصناعيعادل إسحاق، -1

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=22918.0;wap2:على الرابط التالي

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=22918.0;wap2
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الصناعية وتوزيع حجمها النسبي في االقتصاد، كأن نقيس المؤسساتيقصد بهيكل الصناعة عدد 

ضمن صناعة معينة، من حجم اإلنتاج أو رأس المال اإلجمالي    مؤسسةأكبر أربع أو ثمانية أو خمسين 

.1"نسبة التركز الصناعي"أو المبيعات أو عدد العمال الكلي في الصناعة، وغالبا ما يطلق عليه 

النمط أو الطريقة التي تترتب من زاوية أخرى ينظر للهيكل، على أنه أي جسم مركب ما، فإنهو

السـوق هنا كجسم، يتعين تفحص الطريقة التي ترتبط بها لذلك الجسم، فـإذا أخذالمكونة بها األجزاء

كيف يرتبطون ببعضهموالمشترين وذه الحـالة البائعينللصناعـة، وفي هالمكونات المختلفة

مهما لحيوية الصناعة يعتبرالمؤسسةلمنتجاتإذ أن حاجات الزبون وطريقة تلقيه وتقبله البعض

الصناعة تصبح هذهلدفع أكثر من تكاليف اإلنتاج، إذ لم يكن الزبون مستعداا،الناشطة بهالمؤسساتو

.االستمرارغير قادرة على

مجموعة "الذي إعتبره الصناعةلهيكلأساسيةخصائصأربعBainاالقتصاديويقترح

تلكداخلوالتسعيرالمنافسةطبيعةعلىتيجيارااستراتأثيتتركوالتيالصناعةتنظمالتيالخصائص

:2وهيمحددبشكلوقياسهالمفهومالستيعابمهمةتعتبروهذه الخصائص"الصناعة

؛الحجمحيثمنالنسبيوتوزيعهاما،لسلعةالمنتجةالمصانععددأيالبائعين،تركزدرجة-

؛النسبيوتوزيعهمللسلعالمشترينعددأيالمشترين،تركزدرجة-

؛المنتجاتنوعيةمستوىفيالفرقأي،السلعبينفيماوالتنوعاالختالفدرجة-

الدخولللمؤسساتيمكنالتيالسهولةمدىأيالصناعة،والىمنوالخروجالدخولشروط-

.منهاوالخروجالصناعةإلىبها

ذات الصلة الوثيقة بقوى المنافسة الخمسة، لهيكل الصناعة المكونات األساسية كما أن

الخروج منها والمتعلقة بدرجة نمو الصناعة والتكامالت الممكنة بها، وحواجز الدخولوالخصائص

الوصول إلى قنوات التوزيع، وغيرها إمكانيةجودتها، ول على وسائل اإلنتاج وإليها، وسهولة الحصوو

:3هيكل الصناعة يمكن النظر إليه من عدة نواحيتجدر اإلشارة إلى أنمن المكونات و

كـذا نسبة ات وسيطة، استهالكية رأسمالية، وينقسم إلى صناع:الصناعـاتمن حيث تركيب-

العمالة الكلية في القطاع؛منها في الناتج الكلي، وإسهام كل

كلية العلوم ، مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية،الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائرعادل مياح، ، عبد الوهاب بن بريكة-1

.53، ص2011جوان ،العدد التاسعبسكرة،جامعة محمد خيضرالتجارية وعلوم التسيير،االقتصادية و

.28ص،2005،الطبعة الثانيةعمان، األردن،للنشر،وائلدار،الصناعياالقتصادالقريشي،مدحت-2

.فس المرجعنعادل إسحاق، -3
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.منافسة في السوقالمدى وجود عوامل احتكارية، أو عوامل شكل السوق، ومن حيث طبيعة و-

بمصطلحيعنهااإلقليمية، يعبرأوسواء الوطنيةالصناعيةالهياكلمننمطينلكن هناك

منطقةفيإنتاجهايتركز،منهامحدوداًعدداًأوماصناعةتخصصيعنيوالتنوع، والتخصص

النشاطعمومإلىنسبةوربما،الصناعةهيكلبناءفيوافرنصيبولها،أهميةوتكتسبالدراسة

.االقتصادي

هيكلفيمتميزةمكانةعلىإحداهاتستحوذوالقائمةكثيرةصناعاتأنفيعنيالتنوعأما

منهامحدودعددأوبصناعةاإلقليمتخصصاألخرى، لكنالصناعاتكثيرا علىتتفوقوالالصناعة

،للصناعةيوفرهاالتيإمكاناتهالجغرافي واإلقليملخصائصاستجابةالغالبفييأتيبهاتنوعهأو

.1النشاط الصناعيعلى مستوىآخردونفرعتوطينإنجاحعلىقدرتهوبالتالي

العناصرمختلفبينفيماالممارسةالمنافسةحالةتحديدمن خاللالصناعةهيكلتحليلويمكن

.الصناعةداخلالفاعلة

هيكل الصناعةأبعاد: المطلب الثاني

المنافسةفيتتمثلوالتيللصناعةمعروفةهياكلأربعبينمنواحدهيكالتأخذأنصناعةالعلى 

منجملةخاللمنالصناعةهيكلتحديدويتم.تامواحتكار،القلةاالحتكارية، احتكارالمنافسة، التامة

الباحثينمنكبيرةفئةاهتماملفتالذيالعاملوهوالسوقداخلالتركيزدرجة:فيتتمثلالعوامل

أخرىعواملنجدكذلكالمؤشراتمنمجموعةباستعمالوذلكالصناعةهياكلبدراسةاهتمواالذين

التكاملإضافة إلى والخروج،الدخولموانعوأهميةالمنتجات،تمييزكدرجةالهياكلدراسةلاستعملت

.التكاليفوهيكل

التركز الصناعي: أوال

تلك باألخصالصناعية،الهياكلتحليلفيالزاويةحجريشكلالصناعيالتركزموضوعإن

منسلوكياتلعدةوانتهاجهاالمؤسساتتنوعأنكما،)أداء– سلوك- هيكل(:الصيغةعلىالتطبيقات

كماككل،الصناعةأداءعلىالتأثيروبالتاليما،صناعةعلىالخصوصيةمننوعاتضفيشأنها أن

.القطاعأداءعلىاألخيرةهذهيؤثر هيكلأنيمكن

1- Harry Richardson , Regional and Urban Economics , OP. Cit, P.307.
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ويحتوي هذا ية على عدد من الوحدات المختلفة، كلالالسوقبأنه توزيع كميةالتركزيعرف و

:1التعريف على العناصر التالية التي تقبل القياس الكمي

فيويرتبط بالكمية الكلية،الكمية الكلية وقد تكون الناتج الكلي أو عدد العاملين أو األرباح-

؛ع مجال معين مثل سوق أو صناعة أو قطا

.وقد تكون مؤسسات صناعية أو مالكا أو مزارعين،الوحدات التي تتوزع عليها الكمية الكلية-

أوالصناعاتإحدىفياإلنتاجيتركزمدىأيإلىهويالصناعتركزالبكذلكوالمقصود

كلعلىاالهتمامينصبالصناعةتركزقياسفيلذا،المؤسساتمنمحدودأيدي عددفياألسواق

وبافتراضكل الصناعة،فيللمؤسساتالنسبيوالحجمالعددوعلىبشكل منفرد،) السوق(صناعة 

زادأوالمنتجينعددقلكلماتركزاأكثريكونالسوقفإنفي التركز،المؤثرةالعواملباقيثبات

للصناعةالكليللحجمالنسبيالتوزيع"أنهعلىزتركالبوكذلك يقصد،2في السوقمأنصبتهبينالتباين

.3"فيهاالمنتجةالمؤسساتبين

:4هيالصناعيالتركزقياسفياألساسيةالعناصرومن خالل ما سبق نستنتج أن

الحجم؛فيضخامةالمؤسساتأكبرعددأو،الصناعةفيالمؤسساتعدد-

المؤسساتمنمؤسسةكلحجمأي(القياسفيالداخلةالمؤسساتمنلكلالنسبيالحجم-

الكليالحجممنمؤسسةكلنصيبأو ،)للصناعةالكليالحجمإلىمنسوباالقياسفيالداخلة

.للصناعة

أي(السوقيةحصةالمنممكناستحواذأكبرعلىالصناعةفيالمؤسساتتهدفالعموموعلى

.الصناعةفيهيمنتهاأمامالمجالفسحقصدوهذا،)التركزدرجةفيالزيادة

إختيارويبقى،التركيزقياسفيالمستخدمةالمؤشراتتتعددالصناعةفيالتركيزولقياس

جميع المؤشرات سيتم إستعراضالمؤشر المناسب مرتبط بظروف الدراسة التي تستعمل بها، لكن 

: المستعملة في قياس التركز متمثلة في

التركزىمنحنمؤشر )1

.222، ص 2009صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار ، االقتصاد اإلداري، طارق الحاج، صالح فيلح-1

جامعة أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، مقارنةتطبيقيةدراسةاإلسالميةللمصارفالتشغيليةالكفاءةبورقبة،شوقي2-

.122، ص2010/2011فرحات عباس سطيف 

.53صمرجع سابق،بامخرمة، سعیداحمد-3

.4صسابق،مرجع، مياح، ليد صايفينذير-4
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من معينة مرتبةالعاملة بصناعة للمؤسساتلعالقة بين العدد التراكمي اإلىالتركزىيشير منحن

كانت البيانات (A,B,C)لدينا ثالثة صناعاتبإعتبار أنكبر إلى األصغر والنسبة التراكمية لإلنتاج، األ

:1التاليالجدولموضحة في المتاحة عنها كما هي

المؤسسات
مرتبة حسب 

الحجم من األكبر 
إلى األصغر

Cالصناعة Bالصناعة Aالصناعة 
النسبة 

من 
الناتج

العدد 
التراكمي

النسبة 
التراكمیة 

للناتج

النسبة 
من 
الناتج

العدد 
التراكمي

النسبة 
التراكمیة 

للناتج

النسبة 
من 
الناتج

العدد 
التراكمي

النسبة 
التراكمیة 

للناتج
301304014050150ىاألول
252553027040290ةالثانی
2037520390103100ةالثالث

-- -- -- 15490104100الرابعة
-- -- -- /-- -- 105100الخامسة

∑100//100//10//

)A.B.C(وباستخدام بيانات الجدول السابق يمكن رسم منحنيات التركز للصناعات الثالثة 

التركز أعلى كلما كانت درجة التركز أعلى، ومن هذا ىويالحظ عموما أنه كلما كان منحن

.(A)اعةأعلى منها بالصنو)B(أعلى منها بالصناعة)C(المنطلق فإن درجة التركز بالصناعة 

.6-5ص، ص1998ة، مصر، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1

ناعي بين النظرية صد الاصاالقتعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : باالعتماد علىالباحثمن إعداد : المصدر

.6ص، 1998ة، مصر، ي، الدار الجامعوالتطبيق

اتصناعثالث من ناتج التراكمية النسبة ): 02(رقم لجدو

(A.B. C)ز للصناعات ات التركنيمنح):05(رقم شكل 

ة، مصر، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، :المصدر

.7، ص1998

العدد التراكمي للمؤسسات

النسبة
التراكمیة
للنتائج

2 31
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المؤسساتمقلوب عدد مؤشر )2

:ويأخد هذا المقياس الصيغة التالية

.)n(العاملة في الصناعة ورمزها المؤسساتويمثل هذا المقياس عدد 

ن قيمة هذا المقياس يساوي الواحد، إواحدة محتكرة، فمؤسسةبالصناعة نه إذا وجدأويالحظ 

قيمة المقياس حتى تصل للصفر عندما انخفضتالعاملة بالصناعة كلما المؤسساتوكلما زاد عدد 

قيمة هذا المقياس من الواحد كلما دل اقتربتإلى ماال نهاية، ومن ثم يمكن القول أنه كلما )n(تؤول 

درجة انخفاضقيمته من الصفر كلما دل ذلك على اقتربتذلك على زيادة درجة التركز، وكلما 

جم، التي تعمل بالصناعة متماثلة الحالمؤسساتالتركز، ويعتبر هذا المقياس أكثر مالئمة إذا كانت 

انخفاضمع ثبات حجم السوق يترتب عليها ) ات الحجم األقلذ(متماثلة الحجم المؤسساتفزيادة عدد 

.درجة التركز

:1المقياسومن أهم االنتقادات الموجهة إلى هذا 

،التي تعمل بالصناعة غير متماثلة الحجمالمؤسساتيعتبر هذا المقياس مضلالً إذا كانت -أ

زيادة درجة التركز بدال من فدخول منشآت جديدة كبيرة الحجم نسبياً في الصناعة يؤدي إلى 

؛نقصها

كبيرة مؤسسةصغيرة إلى مؤسسةال يأخذ هذا المقياس في الحسبان أثر تحويل المبيعات من - ب

.على درجة التركز مع ثبات حجم السوق

نسبة التركزمؤشر )3

من "r"لنصيب أكبرلز هي أكثر المؤشرات استخداما، وتعرف بالنسبة المئوية نسبة الترك

وتحسب نسبة ،هي رقم إختياري يحدده الباحث"r"في اإلنتاج اإلجمالي للصناعة، حيث أنالمؤسسات

:2وفقاً للصيغة التالية)Cr(التركيز 

C : التركز؛نسبة

r :رقم اختياري يحدده الباحث؛

Xi : ؛المؤسسةإنتاج

X : التابعة للصناعة؛للمؤسساتاإلنتاج الكلي

S : الواحدة من السوقالمؤسسةنصيب.

.10-9ص ، ص نفس المرجع-1

.86-85ص، ص2009، دار وائل، عمان، األردن، إقتصاديات اإلنتاج الصناعيعبد الغفور حسن كنعان المعماري، -2

= xi / = Si

=
1
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لخمس منشآت والتي تقيس نصيب الخمس منشآت لز تمثل نسبة الترك)c5(، فإن )r5(فإذا اخترنا 

.الكلي للصناعةمن اإلنتاج 

وكذلك ينتقد ،)r(خلوا من اإلنتقاد وخاصة لما يكتنفه من عفوية في إختيار قيمة يلكن هذا كذلك لم 

، وبالتالي فإنه يصبح غير قادر على إعطاء 1زالتركىحيث يعكس نقطة واحدة على منحن،محدوديتهل

ز ال يستوفي معيار المبيعات وكذلك فإن مؤشر نسبة الترك،نتائج جيدة في حالة تقاطع المنحنيات

إعطائه نفس الوزن إلىباإلضافة،ما ينقص من أهميته"هانا وكاي"المحولة والدمج الذي أقترحه 

.2الصغيرة والكبيرةللمؤسسات

النتيجة هنا متعلقة بحصة أربع ، وةالصناعلهيكليمثل الوضعيات المختلفة الجدول التالي،و

.مؤسسات

% 60أكبر من C4إذا كانت بدرجة عالية من التركز،يتسم السوق من خالل الجدول نالحظ أن 

C4>40%وينخفض التركيز إذا كانت ،C4>%60 <%40تتركز بشكل معتدل إذا كان و

: مدى جودة هذا المقياس فهي كاآلتيمجال تطبيق وعنو

مدى تأثيرها في كثير من المتغيرات وأهمية أكبر الوحدات حجما، رإلظهانسبة التركز مالئمة،

هي تظهر إلى أي مدى يستحوذ عدد قليل من المؤسسات الكبرى على نصيب قليل أو و. االقتصادية

% 100بذلك يمكن الحكم على الحالة التي تستحوذ فيها مؤسسة واحدة على وكثير من الكمية الكلية،

ر يخضع ألي معاييـيتم بطريقة تحكمية"r"فإن اختيار العدد أما عن عيوبه،.من الناتج الكلي

.86-85صصمرجع سابق،عبد الغفور حسن كنعان المعماري، -1

.86ص مرجع سابق،أحمد سعيد بامخرة، -2

الحصة السوقیةمؤشر التركیزنوع الھیكل
.من السوق%100مؤسسة واحدة تسیطر على C4<60%قوي االحتكار

.من الحصة السوقیة% 100و % 50مؤسسة تحتل بین C4<60% قوي الوضعیة المسیطرة

.السوقیةمن الحصة %100و%60المؤسسات األربع األولى تحتل ما بین C4<60%احتكار قلة تام

دون احتكار القلة
متوسط معتدل

60%< C4<40%
.من السوق%40المؤسسات األربع األولى تحتل 

.كل منھم یحتل حصة سوقیة غیر مھمة،عدد كبیر من المنافسینC4>40% ضعیف منافسة تامة

نسبة التركزلمقیاسنوع الھیكل وفقا ): 03(جدول رقم 

، مذكرة ماجستیر، جامعة بسكرة، )2003/2008(قوفي سعاد، ھیكل صناعة قطاع الھاتف النقال في الجزائر :المصدر
: ، نقال عن8، ص 2009/20010

Marc Guyo, Radu vranceau Introduction A La Micro Economie des Entrpises", Dunod, Paris, 2002, p131
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يهمـل و"r"يركز فقط على العدد ل المؤسسات العامـلة بالصناعة، وهو ال يأخذ ك، وموضوعية

"n-r"مؤسسة.

فالمؤسسات األربع األولى ، وضعها مع مرور الزمنرييتغدمن المؤسسات، ق"r"كما أن العدد 

.من الضروري أن تبقى هي نفسها األولى في نهاية الفترةسفي بداية الفترة الزمنية، لي

H(H – STATIC)مؤشر)4

المستعملةالمقاييسأشهربينمن1987 سنة)Panzar et Rosse(اقترحهالذيالمقياسهذايعتبر

Hتسمح قيمة حيثالمعنية،الصناعةداخلالتنازعيةقياسخاللمنوهذاالصناعة،هيكلتحديدفي

الصناعة على التغير في إيراداتها، وبالتالي فإن قيمةمدخالتأسعارفيالتغيرأثرعلىالتعرفمن

H1التاليةالصيغةباستعمالوهذاالمدروسةالصناعةمدخالتمروناتمجموعتساوي:

Sit : المدروسة؛للمؤسسةالقدرة التشغيلية

Rit : ؛اإلجماليالدخل

Xit : ؛مؤسسةعوامل خارجية خاصة بكل

Wit:يمثل مدخالت عملية االنتاج؛

i : المدروسة في القطاع؛المؤسساتعدد

t :المدة الزمنية.

:كما يليHقيمة استخراجيمكنالسابقةالمعادلةوباستعمال

: يمكن تحديد نوع هيكل الصناعة المدروس حيثHالمؤشر من خالل قيمة

يكون الهيكل الصناعي في حالة منافسة تامة؛(H = 1):إذا كان-

يكون الهيكل الصناعي في حالة احتكار تام؛(H <0):إذا كان-

.االحتكارندرج ضمن المنافسة وميكون الهيكل الصناعي (H<1>0):إذا كان-

كايوهانامؤشر)5

ولكنها تختلف عنه )U(لقد اقترح هانا وكاي مجموعة من المؤشرات أكثر عمومية تماثل مؤشر 

.الكبيرة وتعتمد هذه المؤشرات على الصيغة العامةللمؤسساتفي األوزان التي تعطيها 

مداخلة مقدمة ،scpستخدام نموذج الـ الصناعة المصرفية في الجزائر باتحليل أداء، محمد رضا بوسنة، سميرة عطيوي-1

.121ص،2011نوفمبر 23و22جامعة ورقلة، ثانية، الطبعة الضمات والحكومات، ضمن ملتقى دولي حول األداء المتميز للمن

log = ∝ log W + β log S + γ X + ε
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حالة خاصة في هذه الصيغة حيث يكون )H(هي معلمة تحكمية للمرونة وبعد ) α(حيث أن

)2=α ( الرقم المكافئ لـ)R(*هو)R 1/(1-α)( هانا وكايلمؤشر لوبذلك نحصل على صيغة

:1كالتالي

هذا المؤشر بالمرونة التي زيويتم،وكايهذا المؤشر يستوفي المعايير األربعة التي وصفها هانا

).α(ذات الحجم الكبير أوزانًا أكبر بزيادة قيمة المؤسساتز حيث أعطت التركأدخلت على مقياس

أنتروبيمؤشر)6

أوزانًا مساويةالمؤسساتتعطي أنصبة حسابهلوهو أحد المؤشرات المعكوسة للتركيز 

Ln[لـ  (1/Si)[ يعطي المؤسساتفي السوق ولكن مجموع أنصبة المؤسسةوهذا اللوغارتمي نصيب

:2على النحو التالي

Ln[قيمة صفر في حالة احتكار تام والقيمة Eفيأخذ  (1/Si)[ في حالة المنافسة الحرة بين)n( من

بطريقة أكثر فائدة )E(بإعادة صياغة ) Marfols 1971(المتساوية الحجم، وقد قام مارفبلس المؤسسات

:3بأخذ معكوس من األعداد المقابلة للوغاريتم كاآلتي

. ز السوقتناسب المقياس طرديا مع درجة تركوي

:مؤشر حساب األوزان هو

مقياس هيرشمان هيرفندال)7

على مقاييس عدم التساوي ألنه يتأثر بعدد الوحدات ز ونسبة كبيرة من التركبياس يمتاز هذا المق

عدد ، أي إذا زادHالخروج منها يؤثر على قيمة ة، لذلك فإن الدخول في الصناعة وفي الصناع

حسابه من يتم لعكس صحيح في حالة خروجها، واتنخفض وHالداخلة لصناعة فإن قيمة المؤسسات

: 4خالل العالقة

Xi : نصيب الوحدةiمن الكمية المقسمة؛

.89ص مرجع سابق،عبد الغفور حسن كنعان المعماري، -1

.39صمرجع سابق،بامخرمة،سعیداحمد-2

.90ص مرجع سابق،عبد الغفور حسن كنعان المعماري، -3

، العربية السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيزقياس التركز الصناعي في المملكة آخرون، محمود صديق زين و-4

.57، ص1989، 2السعودية، المجلد رقم

= Si∝
/ ∝

> 0 ≠ 1

Ln (
1
Si

)

=
1

=

= ² = ²
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X :الكمية الكلية المقسمة؛

n :عدد الوحدات.

لكن ليس في اإلمكان الحكم مباشرة من خالل قياس درجة التركز على طبيعة المنافسة السائدة في 

الكبرى على مجريات األمور في المؤسساتالسوق، كما ال نستطيع أن نحكم على مدى سيطرة 

األسواق فدرجة التركز ما هي إال مؤشر يعطي صورة لجانب هام من هيكل السوق، كما تدلنا درجة 

على مجريات األمور المؤسساتالتركز على بعض الحاالت التي يمكن أن تسود فيها سيطرة بعض 

.في األسواق

فيمكن الكشف عنها بإدخال بعض العوامل األخرى المؤسساتأما طبيعة العالقات السائدة بين 

الخروج مننكشف عن مدى توافر حرية الدخول وبجانب درجة التركز، فمن الضروري مثال، أن 

النظم التي تختص على التأثير في القواعد والمؤسساتالصناعة، باإلضافة إلى مدى قدرة وإلى

. 1باألسواق

عدد المؤسسات في اإلعتبار، وتعتبر ملخصا المساواةلاال تأخذ مقاييس : مقاييس الالمساواة)8

.بنفس الطريقة التي تلخص بها المقاييس المطلقة منحنى التركيز) لورنس(لمنحنى 

يقيس المحور الرأسي لمنحنى لورنس النسبة المئوية التراكمية لإلنتاج في الصناعة، ويقيس 

وليس العدد التراكمي للمؤسسات كما هو (التراكمية لعدد المؤسسات المحور األفقي النسبة المئوية 

، وهنا ترتب المؤسسات من األصغر إلى األكبر، والشكل الموالي يوضح )الحال في منحنى التركيز

:منحنى لورنس لتركيز إحدى الصناعات

48ص،فس المرجعن-1

.منحنى لورنس لتركيز الصناعة):06(شكل رقم

.91ص، 2009، دار وائل، عمان، األردن، إقتصاديات اإلنتاج الصناعيعبد الغفور حسن كنعان المعماري، :المصدر

النسبة المئویة التراكمیة لإلنتاج

النسبة التراكمیة للمؤسسات 
مرتبة من األصغر لألكبر

T

S
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ويالحظ هنا تقعر المنحنى بعيدا عن خط المحور، ويعكس ذلك عدم تساوي حجم المؤسسات 

حالة تساوي المؤسسات في أحجامها، حيث أن OTوترتيبها من األصغر إلى األكبر، كما يصور الخط 

)y%( من اإلنتاج هي)y% ( من المؤسسات، وكلما تزايد تباين المؤسسات في أحجامها بعد منحنى

لبعض الصناعات فال يمكن الجزم ) لورنس(عن خط المحور، أما إذا تقاطعت منحنيات ) لورنس(

تماما عن عدد المؤسسات، ففي ) لورنس(زها، ويستقل منحنى الصناعات وفقا لتركبترتيب معين لتلك 

على خط المحور وال يتأثر في ذلك بعدد ) لورنس(لحجم ينطبق منحنى حالة المؤسسات المتساوية ا

: 1المؤسسات في الصناعة، وفيما يلي بعض مقاييس الالمساواة

ويمثل مساحة ) لورنس(مباشرة من منحنيات )G(يمكن استنباط معامل جيني : معامل جيني- أ

عدم تساوي المؤسسات في الشكل السابق، وكلما زاد)OST(إلى مساحة المثلث ) OAT(الجزء 

محصور بين )G(حيث )G(وبالتالي زادت قيمة )OAT(في أحجامها زادت مساحة الجزء 

؛الصفر والواحد الصحيح

وهو النسبة بين اإلنحراف المعياري ألحجام المؤسسات ومتوسط هذه :معامل اإلختالف-ب

األحجام وهو مقياس للتشتت، ومن ثم الالمساواة في حجم المؤسسات، وال يتأثر هذا المقياس 

. بوحدات القياس

آثار التركز الصناعي-9

اعية، اجتموادية ـصل تأثيره على عــدة مؤشرات اقتالتتضح أهمية التركز الصناعي، من خ

مستوى توزيع وـم التوظيف، التقني، حجاءة، التقدمستوى األسعار في الصناعة، الكـفـأهمـها  م

.باإلضافة إلى تأثيره على حجم تجارة دولة ما مع الخارج،2الدخــل

لصناعات ات، لذا فاحجم المنافسة بين المؤسسلقياسفي صناعة ما، ة التركز تستخدم درج- 1

ل األمر الذي يؤدي إلى تحميمتها،دسوق خلق حالة من االحتكار فيميل إلى خالمتركزة ت

؛المستهلك أسعارا أعلى

تميل إلى ،فالصناعات المتركزة،حجم التوظيف في المجتمعب،أما عن عــالقة التركـز- 2

زعة االحتكارية على حساب األيدي العاملة، باإلضافة إلى الندام طرق كثيفة رأسماليا،استخ

؛اض الطلب، وبالتالي مستوى التوظيفتتجه نحـو انخف

.92صمرجع سابق،عبد الغفور حسن كنعان المعماري، -1

ماجستير، جامعة بسكرة، مذكرة،)2003/2008(هيكل صناعة قطاع الهاتف النقال في الجزائر قوفي سعاد، -2

.4، ص2000/2010
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ال تأثير نسبة التركز على نمط توزيع الدخل، خاصة عندمــا يقترن هذا التركز هناك احتم- 3

ا عم،ا ينشأ التساؤللذ،ناتجة عن استغالل مزايا احتكـــارية،بتحقيــق أرباح غير عادية

بمزايا احتكارية عن طريق التدخل، أو كسر حدة التركز مقترنة ،إذا كان من الحكمــة

وسائل السياسة اللجوء عندها إلى والحفاظ على هذه المزايا عندما تحقق وفورات الحجم الكبير،

؛دة اآلثار التوزيعية للتركزلتخفيف حالمالية،

ركة حيث أن أخذ ح، في صناعة بلد ما، على حجم تجارته مع الخارجيؤثر مستوى التركز- 4

؛1تؤخذ في الحسبان عند حساب درجة التركز،من صادرات و واردات،ارجيةالتجارة الخ

: غير أن هذه العالقة تقوم على اتجاهين

تؤثر سلبا يقوم على أن الصناعة المتركزة من خالل األسعار المرتفعة،:االتجاه األول-أ

؛على القدرة التنافسية، بالتالي التأثير سلبا على حجم الصادرات

التركز في الصناعة مقترن بتحقيق وفورات الحجم، أو الرأي المضاد:الثانياالتجاه - ب

ةالمصدرة القدرة التنافسية للسلع بالتالي زياديمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج،

.تخفيف الضغوط االستيراديةو

ممكن من الذي يحقق أكبر قدر،ووفقا لهذين الرأيين نبحث عن الحجم المالئم

بدون أن تتضخم إلى الحد الذي تتولد فيه حاالت غير تنافسية اج الكبير،وفورات اإلنت

.قوية

عوائق الدخول لصناعة: نياثا

ألن لكل ،االستثمارية على حد اختالف النشاط الممارسالمؤسساتجميع هدفتعتبر الصناعة 

الموجودة داخله المؤسساتات يكوصناعة هيكل محدد ويتميز بخصائص يكتسبها من تصرفات وسل

، لكن هناك صراع في شكل منافسة قائمة بين الطرفين إليهالدخوللالتي تسعى للمؤسساتباإلضافة 

منشآت جديدة األمر الذي تولد من خالله العديد من العوائق واألسباب التي تمنع أو تحد من دخول 

مما يؤدي إلى زيادة التركز أو المؤسساتوكلما ازدادت العوائق انخفض عدد ،لصناعة معينة

. وقد تكون عوائق اقتصادية) موضوعة من قبل الحكومة(االحتكار وهذه العوائق قد تكون قانونية 

كان هذا ، و)1956(سنة Joe Bainإن أول مصدر لمصطلح عائق الدخول تم طرحه من طرف 

دورا محوريا في مجال الدعوة إلى مكافحة همجال التنظيم الصناعي، ولي فالمصطلح نقطة تحول 

.49صمرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية،-1
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التي تنشط في قطاع يتميز بتمركز كبير المؤسساتهذا أن هفي عملJoe Bainاالحتكار، وأوضح 

مرتفعة جل كسب أرباحأسوف تعرقل كفاءة تخصيص الموارد في هذا القطاع، وبالتالي هذا كله من 

خر وجود عوائق بشكل آوهذه الحالة من الربح المرتفع واألكبر منه في حالة المنافسة تفسر بشكل أو ب

.فيهحالة الربح المرتفع جزئي أو كلي أمام دخول منشات جديدة لهذا القطاع واالستفادة من

قطاع معين بتطبيق مجموعة من العوامل التي تسمح للمؤسسات في "بأنها Joe Bainويعرفها 

لمفهوم التطرقوقد تم ، 1"أسعار أعلى بتكلفة متوسطة في األجل الطويل، دون أن تجذب داخلين جدد

:عوائق الدخول من طرف مؤلفين آخرين سنذكرهم في األتي

تسعى المؤسسة التيتكلفة اإلنتاج التي يجب أن تتحملها "بأنها) Weizsäcker)1980عرفها 

القائمة بالفعل والتي تنطوي على تشويه في المؤسساتلم يتم تحملها من قبل التيلدخول الصناعة و

.2"المواردتخصيص 

أعطى مفهوم لعائق الدخول على انه ميزة تنافسية مؤقتة، سواء من Spulberـأما بالنسبة ل

الراغبة في على غرارالمتواجدة في الصناعة المؤسساتجانب التكاليف أو االبتكار حيث تكتسبها 

. الدخول

الداخلة دون أن تتحملها المؤسسةأنها تكلفة إضافية سوف تتحملها علىStigbrعرفها وكذلك 

.3القائمةالمؤسسة

على عكس الداخلةالمؤسسةويعود هذا الفرق إلى ظروف الطلب وظروف التكلفة التي تتحملها 

.خر حاجز الدخول هو تكلفة اإلنتاج بعضها أو كلهاآالقائمة، وبمعنى المؤسسةتلك التي تتحملها 

قد قاما بإعطاء مفهوم أوسع من PorterوCavesن المفكران إوعلى اختالف التعاريف السابقة ف

ق الدخول يشير إلى أن عوائ، حيث )la lhéorie de la mobilité des firmes(خالل نموذج أكثر شموال

الموجودة في الصناعة المؤسساتجديدة إلى الصناعة تختلف باختالف مؤسساتالتي تقف أمام دخول 

سواء بسبب االختالف في الحجم (المؤسساتفي الواقع وعلى درجة عالية من عدم التجانس في 

،إلى مجموعات متجانسة نسبياتنتميالمؤسسات، ف)والتكنولوجيا أو بسبب تمايز السلع التي تقدمها

بوضع المؤسساتتنتمي لمجموعة واحدة لها مصالح مشتركة وتقوم هذه التيالمؤسساتبحيث أن 

تنتمي إلى مجموعات أخرى موجودة في أسواق إلى مؤسسةجديدة أو مؤسسةحواجز أمام دخول 

1- Jean – Louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Ed economica, Paris, 2004, p 55.
2- R. Preston McAfee et Hugo M. Mialon1,2, Barrières à l’Entrée dans l’Analyse Antitrust, 10
octobre 2004, p2

، مجلة اقتصاديات استراتيجيات وضع حواجز الدخول أمام تهديد المنافسين المحتملعبيرات مقدم، حساب محمد األمين، -3

.303، ص5شمال إفريقيا، العدد
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الموجودة في الصناعة ولكنها ال تنتمي المؤسساتوهذا العوائق عندما تطبق على مجموعة تنتمي إليها

من التنقل من مجموعة المؤسسةألي مجموعة تسمى أو تعرف بالحواجز التي تعيق الحركة ألنها تمنع 

.1إلى أخرى

م دخول مؤسسات جديدة للقياالتي تؤدي إلى منع أو الحد من وتتصف عوائق الدخول عموما بالعوامل

عة معين، وتفسر عوائق الدخول ضمن تفسير استقرار الهياكل صنابإنتاج أو بيع سلع ما في سوق 

ويشترط في عوائق الدخول إقامة طاقة إنتاجية جديدة، فالتوسع في الطاقة الجديدة، أو االنفصال بعد 

.2اإلنتاج ال يعتبر دخوال، باإلضافة إلى أن الميزات تكون طويلة األجل

ا ومن حيث سهولة الدخول أو هويته، أين تطرق ويختلف الدخول إلى الصناعة باختالف نوعه

)Bain( إلى مجموعة من األشكال التي ينبغي الحديث عنها وهي أسواق سهلة الدخول، أسواق بها

.3حواجز دخول غير فعالة، وصناعات بها حواجز دخول فعالة

التنظيميةالدخولعوائق)1

عدة قيتطبمن خاللها تختلف من دولة ألخرى حسب أهمية الصناعة ومكانتها في االقتصاد ألن 

.4الصناعةإلىدجدمنافسيندخولأمامعائقتنظيمات وتشريعات، يمكن أن  تشكل

حيث يمكن للحكومة أن تَحد أو حتى أن تعيق الدخول إلى الصناعات عن طريق وضع القيود 

الترخيص وتقييد الوصول إلى المواد الخام، كما أن هناك قيوداً حكومية خفية في بعض كمتطلبات 

الصناعات، وتستطيع الحكومة أيضاً أن تقوم بدور أساسي غير مباشر بالتأثير على حواجز الدخول 

.5السالمةحماية المستهلك وتخدام مثل قوانين حماية البيئة وبوضع ضوابط االس

باإلضافة لوجود موانع قانونية تمنع دخول مشروعات من القطاع الخاص في أنواع معينة من 

: األنشطة أو الصناعات التي تقتضي المصلحة العامة قيام الحكومة بها مثل

؛ الصناعات اإلستخراجية-أ

؛ الصناعات اإلستراتيجية- ب

التنافسية المنافسة واالستراتيجيات: ، الملتقى الدولي الرابع حولكل صناعة الدواء في الجزائرمحددات هيعادل عرقابي، -1

.304، ص 2011للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 

.مرجع سابقعادل اسحاف، - 2

.304صمرجع سابق،مقدم عبيرات، حساب محمد األمين،- 3

.122صمرجع سابق،، ، محمد رضا بوسنةسميرة عطيوي-4

موسوعة اإلدارة التنفيذيةجامعة عين شمس، كلية الهندسة،، المنافسين الجددالقوى المتنازعة و تهديد فادي حبيب يوسف،-5

-httpwww.abahe.co.ukthe-executive-management-enc63975على الرابط التالي 28/01/2015: تاريخ االطالع
conflicting-forces-threat-new-competitors.html

http://www.abahe.co.uk/the-executive-management-enc.html
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ة أو منتج معين أيضاً االمتيازات التي تمنحها الحكومة لشركة معينة لتقديم خدم-ج

؛)احتكار(

التي تتحكم بها ) رسوم جمركية(وقام ديمستز بتمثيل عوائق الدخول من خالل القيود الجمركية 

ؤسسات الراغبة في الدخول إلى  السوق، ألن رفع هذه مالدولة ويترتب عليها رفع التكلفة بالنسبة لل

من دخول منشآت أجنبية للسوق المحلية الرسوم يؤدي إلى رفع سعر المنتجات المستوردة مما يحد

:وتصبح هذه األخيرة حكرا على الصناعة المحلية، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي

التالي ينتج بو(P1)من خالل الشكل نالحظ أنه في حالة حرية التجارة يكون السعر السائد هو 

ثلة مم(المحلية سوقللأجنبية مؤسسات، مما يسهل دخول سلعة (A,B)فائض في الطلب يقدر بالمسافة 

(P2 – P1)الحكومة بفرض رسوم جمركية بقيمة الفارق بين السعرين قامت، ولكن إذا )في الواردات

وتصبح الواردات مساوية فهذا من شأنه أن يمنع المؤسسات األجنبية من الدخول إلى السوق المحلية،

.ؤكفلصفر ويصبح السوق ل

الحكومة التأثير بها على وباستطاعة،وهناك العديد من الموانع التي ال تنشأ من خالل الرسوم فقط

.إلخ...مثل سعر الصرف، الترخيص الصناعي، الضرائب،،الصناعة

القوة الوحيدة لوضع عوائق الدخول، ولكن ينتقد تعريف ديمستر إلعتبار أن الحكومة ليست هي 

المنافسة من خالل تقليل التكاليف التي تبحث عن السيطرة والمؤسساتبل هناك قوى أخرى تتعلق ب

.  1وتخفيض السعر والطاقة الفائضة في اإلنتاج وغيرها

االقتصاديةالدخولعوائق) 2

.52ص مرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1

عوائق الدخول من خالل التدخل الحكومي): 07(رقمشكل 

ة، يالدار الجامع، االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : المصدر

.52ص ، 1998مصر، 

السعر

الكمیة

P1 :السعر المحلي للسلعة
P2 :السعر الدولي للسلعة
Q :منحنى العرض
D :منحنى الطلب
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االقتصاديةالدخولعوائقنحواألنظارتتحولالتنظيمية بدأتالدخولعوائقأهميةتراجعمع

:ذلك في شكلتحقيقأجلمن

الحجماقتصاديات-أ

يمكنهاحتىللحجممعينأدنىبحدفيهاتبدأأنجديدةمؤسسةأيعلىيتعينالصناعاتبعضفي

حجمبأيالمؤسسةبدأتوإذااألمثل،للحجماألدنىبالحدهذاويسمىاألدنى،لحدهاتكلفةالتصلأن

القائمةالمؤسساتمنافسةمنتمكنهاالبدرجةمرتفعةتصبحإنتاجهاتكلفةفإناألدنىالحدهذامنأقل

يعدالحاالتبعضفيالكبيراإلنتاجوفوراتمنلالستفادةالالزماألمثلاإلنتاجحجملزيادةونتيجة

قليلعددإنتاجفإن)الصناعةفيالكليالسوقحجم(الكليالطلبحجمانخفضوكلما، للدخولعائقا

دخولالصعبمنيكونالحالةهذهوفيالسوقحجميكفيسوفالمشروعاتأوالمؤسساتمن

الدخولعوائقمنوهذامنتجاتهاوبيعتسويقعليهايصعبحيثالصناعةإلىجديدةمؤسسات

.1للسوق

أيعلىيتعينفإنهالمحتملةوالمؤسسةالقائمةالمؤسسةبينالتكلفةظروفتماثلوبافتراض

بوضعالقائمةالمؤسسةتبادرالحالةهذهمثلوفياألقل،علىQيساوي بالحجمتبدأأنجديدةمؤسسة

للمياه ڤديلةؤسسة م: دراسة حالةفي تنمية الحصة السوقية للمؤسسة الصناعيةإستراتيجيـات التمييزدورإيمان نعمون،-1

.71، ص2010/2011جامعة محمد خيضر بسكرة،ماجستير،مذكرة، -بسكرة-المعدنية

الصناعةإقتصادیات الحجم كعائق لدخول): 08(شكل رقم 

: دراسة حالةفي تنمية الحصة السوقية للمؤسسة الصناعيةإستراتيجيـات التمييزدورإيمان نعمون،:المصدر

.71، ص2010/2011مذكرة ماجستير،جامعة محمد خيضر بسكرة،، -بسكرة-للمياه المعدنيةڤديلةؤسسة م

D :منحنى طلب صناعة سلعة ما
Q :الحد األدنى للحجم األمثل

LAC :متوسط التكلفة في األجل الطویل

اإلنتاج
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بتحقيقيسمحوالA،Bيساوي مباعةوحدةكلعنلهاربحبتحقيقيسمحP1مثلللدخولمانعاسعرا

الكميةأنهناويالحظQعنيزيدأويساويحجمعنالدخولفيترغبمؤسسةأليربحأي

الدخولمؤسسةأيتريدوعندماQ1هيالسعرهذاعندالقائمةالمؤسسةمن قبلالصناعةفيالمباعة

انخفاضذلكعنويترتبQ2ى إلQ1منالصناعةفيالمباعةالكميةيزيدهذافإنQ إنتاجبحجم

الجديدةالمؤسسةفتخسرالمتوسطةللتكلفةاألدنىالحدمنأقلمستوىP2إلىP1السوق عندسعر

المانعالسعرأنويالحظالدخول،منيمنعهاالحقيقةبهذهالمحتملةالمؤسسةمعرفةأنوالشكبذلك،

.Qبالمقداراإلنتاجزادإذاتكلفةمستوىأدنىمنأقلإلى مستوىينخفضبحيثصممقدللدخول

إمكانية الوصول لألسواق العالمية-ب

ها وعملياتها موجه معظم إنتاجأي أن تتميز بعض الصناعات بأنها صناعات عالمية بطبيعتها، 

الصناعات الموجهة أساسا للتصدير وبعض مثل صناعة البترول والسياحة والطيران، للسوق العالمي

تكون عوائق الدخول كبيرة نظرا لتعدد الشروط والقوانين المختلفة بين الدول، ألن هذه الصناعة 

.1على أساس دولي أو عالميتتنافس

عوائق الدخول من خالل تكاليف التحويل- ج

ء من مؤسسة قائمة ألي مؤسسة داخلة سوف يحملهم أي تكاليف إضافية، فإن إذا كان تحول العمال

.أي مؤسسات محتملة إلى السوقدخوللهذا قد يكون في حد ذاته مانعا 

المؤسسة الداخلة أن تعوض العمالء عن هذه التكاليف من خالل تخفيض أسعارها، فإن تإذا أرادو

المؤسسة القائمة تكون على إستعداد لتخفيض أسعارها بنفس المقدار حتى تبقى تكاليف التحويل كمانع 

:2خول، ونوضح ذلك من خالل الشكل التاليللد

المحيط الداخلي في تحديد الخيارات اإلستراتيجية للمؤسسة اإلقتصادية حالة دور تحليل بيئة الصناعة وواضح فواز،-1

.12، ص 2010/2011جامعة محمد خيضر بسكرة،ماجستير،مذكرة، -المسيلة-Hodna Laitمؤسسة ملبنة الحضنة 

.71-70ص ص مرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية،-2

ة، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، :المصدر

.62ص ، 1998مصر، 

عوائق الدخول من خالل تكاليف التحويل): 09(رقمشكل 

الكمیة

السعر
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(AC)نالحظ من خالل الشكل أن منحنى الطلب الذي يواجه المؤسسة القائمة قبل دخول منافسين 

لدخول فإن المؤسسة القائمة لوعند سعي أي مؤسسة ،(P1)عند السعر (Q)وبالتالي يمكنه بيع الكمية 

تساوي (AB)أن باعتبار(AB)بمقدار (P2)سوف تكون لها ردة فعل من خالل تخفيض السعر إلى 

تكاليف التحويل للعمالء، لتحافظ المؤسسة القائمة على العمالء والكمية نفسها، فيصبح منحنى الطلب 

تنتج عند ، وإذا أرادت أن تكسب عمالء جدد وتعيق دخول منافسين جدد فإنها (BD)الذي يواجهها هو 

.(P3)السعر 

اإلنتاجلتكلفةالمطلقةالمزايا-د

مامقدارالمنفعةفتعتبروالمنفعة،التضحيةهماأساسيانعامالنايحكمهفي المؤسسةالتكلفةإن 

فيالمنفعةهذهتستنفدوقدمعنوية،أوماديةكانتسواءإقتصاديةمواردمنالمؤسسةعليهتحصل

.1المؤسسةيخدمهدفتحقيقأجلمنالمستقبل،أوالحاضر

القديمةالمؤسساتفياإلنتاجتكلفةيجعلأنشأنهمنماكلاإلنتاجلتكلفةالمطلقةالمزاياتشمللذا

ذلكويعني، الصناعةإلىالدخولفيالراغبةالجديدةالمؤسساتتكلفةمنأقلالصناعةفيالموجودة

التكلفةمنحنىمنأعلىسيكونالدخولفيالراغبةاإلنتاجيةللمؤسساتالمتوسطةالتكلفةمنحنىأن

فيموضحهوكمااإلنتاجمستوياتمنمستوىأيعندحجماالقائمةالمؤسساتألقلالمتوسطة

:التاليالشكل

دراسة مقارنة بين طرق التكاليف التقلدية وطرق محاسبة التكاليف على أساس األنشطة وإمكانية تطبيقها في أحمد حابي، -1

، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر دراسة حالة الشركة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية بسكرة: المؤسسة الصناعية الجزائرية

.41، ص 2010/2011، 3

المزایا المطلقة لتكالیف اإلنتاج كعائق لدخول): 10(شكل رقم 

دراسة في تنمية الحصة السوقية للمؤسسة الصناعيةإستراتيجيـات التمييزدورإيمان نعمون،:المصدر

،2010/2011محمد خيضر بسكرة،مذكرة ماجستير،جامعة ، -بسكرة-للمياه المعدنيةڤديلةؤسسة م: حالة

MC1:المتوسطة التكلفة
للمؤسسات الراغیة في الدخول

MC2: التكلفة المتوسطة
للمؤسسات القائمة األقل 

ماجح
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من أعلى(MC1)نالحظ من خالل الشكل أن المؤسسات الراغبة في الدخول تتحمل تكلفة متوسطة 

وهذا راجع ،(Q)التي تتحملها المؤسسات القائمة في الصناعة، وذلك إلنتاج نفس الكمية(MC2)التكلفة 

:1القائمة ونذكر منهاتلإلمتيازات التي تتمتع بها المؤسسا

عنإالعليهاالحصولالجديدةالمؤسساتتستطيعالاختراعلبراءةالقديمةالمؤسسةامتالك-

؛تكلفتهاودفعشرائهاطريق

بالنسبة للمؤسسات ) األوليةوالمواداألرضعنصرمثل(اإلنتاجعواملعلىلحصولسهولة ا-

مثل(العرضمحدودةأونادرةطاقةأوالخامالموادمصادرعلىالستحواذلالقديمة، باإلضافة

؛الجديدةالمؤسساتمعبالمقارنةمنخفضةبتكلفة)الحيويةالمعادنبعض

معبالمقارنةمنخفضةوبتكلفةبسهولةتمويلمصادرعلىالحصولالقائمةالمؤسسةبإستطاعة-

علىللحصولمصادرلديهايكونقدكما،وخبرتهاالماليمركزهالقوةالجديدةالمؤسسات

.وسهولةبسرعةإنتاجهامستلزماتاستيرادمنيمكنهاالتصديرمناألجنبيالنقد

بحيث، التكاليفعواملتطورمراقبةإلىاالستناديتماألقلالتكلفةميزةعلىالحيازةيمكنوحتى

هذهتتمثلل،األقالتكلفةميزةالمؤسسةيكسببالمنافسينمقارنةالعواملهذهفيالجيدالتحكمأن

مراقبةالرزنامة،مراقبةاإللحاق،مراقبةالروابط،مراقبة،التعلممراقبةالحجم،مراقبة:فيالعوامل

.2التموضعمراقبةواإلجراءات

الجديدة بإرغامهم إما على دخول الصناعة على المؤسساتوهذه االقتصاديات تحول من دخول 

نطاق واسع أو على تقبل المساوئ في التكلفة، واقتصاديات الحجم في اإلنتاج والبحث والتسويق 

التكنولوجية، الصناعات(والخدمة ربما تكون هي عوائق الدخول الرئيسية في عدة صناعات منها 

ليها في مجال التكاليف من جراء القيام باإلبداع حيث أن المزايا التي تحصل ع3...)والدوائية 

.4التكنولوجي قد تساهم في إرساء عوائق الدخول

كما أن هذا النوع من االقتصاديات قد يكون عائقاً في التوزيع وفي استغالل قوة البيع، وفي 

تقريباً، وأن أي زيادة في حجم اإلنتاج األمثل الالزم لالستفادة من المؤسسةالتمويل وفي كل جزء من 

.70ص مرجع سبق ذكره،إيمان نعمون،-1

دراسة –في المؤسسة االقتصادية الجزائرية مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسيةبوازيد وسيلة، -2

.12، ص 2011/2012، -1-، مذكرة ماجستير، جامعة سطيفاالقصادية لوالية سطيفتطبيقية على بعض المؤسسات

.مرجع سابقفادي حبيب يوسف،-3

.11صمرجع سابق،بن لحسن الهواري، -4
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وفورات اإلنتاج الكبير يؤدي إلى زيادة عوائق الدخول للصناعة، أما في حالة انخفاض حجم الطلب 

ازدادت عوائق الدخول للصناعة، ألن عدد قليل من ) حجم السوق الكلي في الصناعة(الكلي 

.  حاجة السوقالمشروعات يمكن أن يكفي 

وكذلك ال ننسى أن تمييز العالقات التجارية يخلق عائقاً ألنه يرغم المنافسين الجدد على اإلنفاق 

:الكثير للتغلب على والء الزبون، ومن بين العوامل األولى التي تساعد على تمييز العالقات التجارية

؛1الدعاية وخدمة الزبائن ثم التمايز بين المنتجات

اإلستراتيجيةالدخولوائقع)3

منها هوالوحيدالهدفيكونالصناعية، وإنماللمؤسساتالعاديالنشاطعنتنتجالعوائقوهي

علىجديدةمنشآتتحفيزدوناألسعارمنمرتفعمستوىعلىالمحافظةأجلمنوهذاالدخولإعاقة

أومنكثافةأكثرومنتجاتوكاالتشبكةإقامةفيالعوائقهذهتتمثلأنويمكنإلى الصناعةالدخول

.2كبيرةإعالنيةنفقاتخالل

عوائق الدخول الناتجة عن الطاقة الفائضة  - أ

في بعض األحيان تقدم المؤسسة القائمة على إقامة طاقة إنتاجية أكبر من حجم السوق الحالي بحيث 

: 3باستخدام الشكل التاليذلكجديدة، ويمكن توضيح مؤسسةتحتفظ بطاقة فائضة كعائق لدخول أي 

.مرجع سابقفادي حبيب يوسف، -1

122صمرجع سابق،، محمد رضا بوسنة،ميرة عطيويس-2

63-62صصمرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -3

عوائق الدخول من خالل الطاقة الفائضة): 11(شكل رقم

ة، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : المصدر

.62ص ، 1998مصر، 

السعر

الكمیة
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، غير أنها في (BQ)واحدة تسيطر على السوق بطاقة إنتاجية مقدارها مؤسسةفإذا افترضنا أن 

أي عندما يتساوى اإليراد الحدي والتكلفة الحدية (A)الظروف العادية تعمل على اإلنتاج عند النقطة 

.(Q1-Q)وتحتفظ بطاقة فائضة (P1)عند السعر (Q1)لتعظيم الربح، وبالتالي تنتج الكمية 

(Q1-Q)وإذا أرادت مؤسسة أخرى الدخول لصناعة فإن المؤسسة القائمة تشغل الطاقة الفائضة 

وتكون (MC)وهو سعر أدنى التكاليف المتوسط (P)إلى (P1)مؤدية بذلك إلى خفض السعر من 

.المؤسسة القائمة قد أغلقت السوق أمام أي منافس آخر

وتحقيق أدنى األرباح، فإن (Q2-Q)فإذا ما أرادت أي مؤسسة الدخول لبيع أي كمية ولتكن 

خسارة فادحة، مما يعرض المؤسسة الداخلة إلى(P2)المؤسسة القائمة تتدخل لتخفيض السعر أقل من 

.وهو األمر الكفيل بمنع دخولها

أنه تجاهل مجموعة من الحاالت وأعطانا تفسير لإلحتكار « BAIN »لكن االنتقادات الموجهة لـ 

المطلق فقط، مثال وجود عدد من المؤسسات القائمة في الصناعة وأخرى راغبة في الدخول وهنا 

:عملية الدخولاعبأو يصأن يسهالمانالحظ تصرفين من شأنه

إذا إتفقت المؤسسات القائمة من شأنها أن تقوي موانع الدخول وإغالق األبواب أمام كل -

المؤسسات الداخلة؛

ضعف موانع الدخول وفتح األبواب أمام كل تإذا إختلفت المؤسسات القائمة من شأنها أن -

.المؤسسات الداخلة

عوائق الدخول من خالل تمييز المنتجات-ب

تنشأ عوائق الدخول بسبب تمييز المنتجات، ففي سوق يتسم بتمييز « BAIN »حسب مفهوم 

المستهلكين لتفضيالتيزات على المؤسسات الداخلة نتيجةالمنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة مم

االختراع، الجودة، التصميم، براءة : تتميز هذه السلع مثال بـ(للسلع التي تنتجها المؤسسات القائمة 

المستهلك ثقة كبيرة بالمنتج على مدى عدة سنوات، اللذان أكسبا، أو من خالل الدعاية واإلعالن ..)

.باإلضافة للسمعة الطيبة للمؤسسات القائمة خاصة في توريد نوعية جيدة وبيع بسعر تنافسي

وحدة دون إغراء داخلين وبسبب هذا التفضيل يمكن للمؤسسة القائمة أن تبيع بسعر يزيد تكلفة ال

جدد، ألن الداخلين الجدد بإمكانهم البيع عند سعر أقل أو تتحمل نفقات أعلى من المؤسسات القائمة، أو 

:1والشكل التالي يعطي تصور مسبق لعوائق تمييز المنتجات. نيبكال اإلجرائي

ص، ص1994،الرياض،تعريب فريد بشير طاهر، دار المريخ للنشر، ، اقتصاديات الصناعةروجر كالرك-1
138-139.
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لكل (LAC)، ومنحنى التكاليف المتوسطة (D1)أن المؤسسات القائمة لها منحنى طلب لنفترض

من المؤسسة القائمة والداخلة، ونفترض تجاهل مصروفات ترويج المبيعات من أجل البساطة، فلو كان 

ميزة فبإمكانها وضع سعر أعلى من متوسط التكاليف فال تبقى للمنافس الجديد فرص للربح للمؤسسة

، وكان منحنى طلب (P2)إذا وضعت المؤسسات القائمة السعرف.وهو ما نالحظه من خالل الشكل

إذ يكون (D3)للمؤسسة الداخلة بطلب أعلى (P3)بينما يسمح السعر األعلى (D2)المؤسسة الداخلة هو 

ال (D2)، ذلك ألن المؤسسات المتوقع دخولها وبالطلب(P2)الحد األعلى للسعر المنفر للدخول هو 

.يمكنها أن تحقق أرباحا عند أي مستوى لإلنتاج

الحظ أنه يمكن زيادة ميزة تمييز السلعة المنتجة في حالة وجود إقتصاديات « BAIN »كما أن 

في نفس الشكل، في هذه الحالة (ALC)الحجم، لو فرضنا وجود إقتصاديات الحجم ممثلة في منحنى 

دون إغراء منافسين جدد على الدخول بسبب إرتفاع (P3)تتمكن المؤسسة القائمة من رفع السعر إلى 

فإن بإمكانها فقط أن (D3)إنتاج الحجم الصغير، وحتى إذا كان طلب المؤسسات الداخلة هو تكلفة 

.(Q3)تغطي تكاليف إنتاجها 

1سياسات التسعيرعوائق الدخول من خالل - ج

الموجودة في الصناعة إلى تخفيض سعر السلعة بحيث ال يشجع السعر المؤسساتأحياناً تلجأ 

الجديدة على الدخول إلى الصناعة وأحياناً قد يتبعون سياسة تسعير إفتراسية حيث المؤسساتالمنخفض 

جامعة محمد خيضر ماجستير،مذكرة، واقع أداء قطاع المحروقات الجزائري في ظل الشراكة األجنبيةقريشي،العيد -1

.18، ص 2010/2011بسكرة،

عوائق الدخول الناتجة عن تمييز المنتجات): 12(شكل رقم

، 1994،الرياض،، تعريب فريد بشير طاهر، دار المريخ للنشر، اقتصاديات الصناعةروجر كالرك: المصدر

الكمیة

السعر



تحليل هيكل الصناعة..................................:..............................الثانيالفصل 

82

للوحدة المنتجة وقد يتعرضون للخسارة (p≤CM)تكاليف المتوسطةيكون السعر اقل من أو مساوي لـ

ون إلى ؤوبعد ذلك قد يلجبشكل مؤقت وذلك بهدف منع دخول منشآت جديدة منافسة لهم في الصناعة،

.السعر مرة أخرى واستغالل أوضاعهم االحتكاريةرفع 

1جتنعوائق الدخول من خالل توالد الم-د

السياسة ج أو الماركة يمكن أن تكون كعائق للدخول، من خالل تطبيق هذه إن طريقة توالد المنت

الخ، وتقوم هذه السياسة ...ج مثل الصابون، معجون األسنان، المشروبات،في صناعات تمييز المنت

العالمات (أساسا على أن تقوم المؤسسة القائمة بإغراق السوق بمختلف المنتجات والماركات 

الجديدة كي تتنافس بطريقة مربحة وبالتالي تصبح للمؤسسات، بحيث ال يبقى مجال كاف )التجارية

.ة على زيادة السعر دون الخوف من دخول منافسين جدد للصناعةالقائمة قادرالمؤسسة

أو تقوم المؤسسات القائمة بإقامة شراكة مع مؤسسات أخرى في نفس المجال من أجل إنتاج 

ات جديدة لزيادة تركزها في السوق وتشديد المنافسة على المؤسسات األخرى وإعاقة مؤسسات بمرك

. داخلة

إحتياجات رؤوس األموالعوائق الدخول من خالل -ه

نأالجديدة إلى موارد مالية معتبرة من أجل تحقيق إستثماراتها، وهذا يمكن المؤسساتتحتاج 

يكون حاجزا يؤخر عملية الدخول، وباألخص إذا كانت رؤوس األموال موجهة إلى نفقات غير 

كما نجد أنه باإلضافة إلى تمويل التجهيزات، يجب كذلك ،اإلشهار، البحث والتطوير: مسترجعة مثل

وتكمن أهمية رؤوس .المخزونات، خسائر اإلنطالقتخصيص أموال معتبرة من أجل حسابات الزبائن،

في بعض القطاعات مثل صنع الحواسب في الحد من عدد الداخلين ) الضرورية(األموال األساسية 

2.المحتملين

خالل التكلفة اإلضافيةعوائق الدخول من -و

فية يتعين على أي مؤسسة داخلة أن تكلفة إضايدخول بأنه يتمثل في أعائق ال"ستيجلر"يعرف 

تتحملها دون أن تكون المؤسسات القائمة بالصناعة متحملة لها، ويرجِع ذلك إلى إختالف ظروف 

ة، ويوضح ذلك من خالل الشكل الطلب أو ظروف التكلفة الخاصة بالمؤسسة الداخلة عن تلك القائم

:3التالي

.157ص مرجع سابق،روجر كالرك، -1

2-  Gerry Johnson et autres, Stratégique, 2e édition, Pearson éducation, France, 2002, P:153.

.55-54صصمرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -3
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ترغب ) 2(وأن هناك مؤسسة أخرى ) 1(إذا إفترضنا أن الصناعة تسيطر عليها المؤسسة القائمة 

، (MR)هي نفسها للمؤسستين وكذلك اإليراد الحدي (D)في الدخول، كما أن ظروف الطلب 

.واالختالف الوحيد هو التكلفة في المدى الطويل

نالحظ من خالل الشكل أن المؤسسة الراغبة في الدخول سوف تتحمل تكلفة إضافية تتمثل في 

، وطبقا )2(خول المؤسسة ، ووفقا لستيجلر يمثل هذا الفارق في التكلفة مانعا لد(P2 – P1)الفارق بين 

لتوازن عند النقطة القائمة تحقق االمؤسسةتوازن اإليراد الحدي يساوي التكلفة الحدية نجد أن لقاعدة 

(A) والمؤسسة الداخلة تحقق التوازن عند النقطة(B)مما يوضح أن ربح المؤسسة القائمة هو ،

(A-P1-C1-F) أكبر من الربح الذي تحققه المؤسسة الداخلة والذي يتمثل في(B-P2-C1-F).

الداخلة تحقق ربح ولو كان ومن بين االنتقادات الموجهة أنها تتنافى مع الواقع ألن المؤسسات 

.منخفض ومع مرور الوقت تخفض من تكلفتها وتصبح أقوى منافسة في الصناعة

لدخوللكعائق قنوات التوزيع-ز

المؤسساتجديدة، تقوم بالعمل من أجل ضمان توزيع منتجاتها، ونظرا ألن مؤسسةعند دخول 

الجديدة أن تفرض وجودها عن طريق المؤسساتختلف قنوات التوزيع، يكون على مالمتواجدة تشغل

عن التكلفة اإلضافيةعوائق الدخول ناتجة): 13(رقمشكل 

ة، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : المصدر

54ص ، 1998مصر، 

الكمیة

السعر
و

التكلفة
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الجديدة تحقيق هذه المؤسساتوإذا تعذر على ،الترقية، تخفيض األسعار وتخصيص مؤونات لإلشهار

إنشاء قنوات توزيع خاصة بها تجعلها تمارس نشاطها في أحسن باإلجراءات فإنها تكون مطالبة 

.1الظروف

الكاملة على المادة األولية في صناعة السلعةعوائق الدخول من خالل السيطرة - ن

التي تستعمل في إنتاج ) المادة األساسية(إذا تمكنت مؤسسة من السيطرة على المادة األولية 

السلعة، بحيث تكون هذه المادة ال تتوفر لها بدائل في السوق، في هذه الحالة تصبح هذه المادة عائقا 

.سوقللدخول المنافسين ل

ما أن المؤسسة القائمة يمكنها أن تسيطر على المواد األساسية بعدة طرق مثال إستخراجها ك

وإحتكار مادتها األولية أو إقامة شراكات وإتفاقيات مع مؤسسات أخرى تنتج وتوفر هذه المواد لها، 

السلطات ولكن بدون بيعها ألي منتج آخر غيرها، باإلضافة تحصلها على براءة إختراع أو حماية من 

.2القانونية نظرا لحساسية الصناعة على سالمة المستهلك

العموديالتكامل عوائق الدخول من خالل - ي

هناك عدة تعريفات لمفهوم التكامل العمودي تركز جميعها على فكرة قيام المؤسسة بتنفيذ 

3:ومن هذه التعريفات نذكر،أكثر من عملية إنتاجية

مؤسستين أو أكثر تحت إدارة واحدة، بحيث يصبح عملهما مشتركا؛دمج وتوحيد -

المؤسسة تمارس أكثر من نشاط في مراحل متتالية في مجال إنتاج السلعة وتوزيعها -

وتسويقها؛

عملية اتحاد أو دمج لمراحل إنتاجية؛-

ياتها قيام المؤسسة بتوسيع نطاق نشاطها، لتشمل بعض النشاطات السابقة التي تحتاجها في عمل-

.اإلنتاجية، والتي يتم التزود بها من قبل المنتجين أو مؤسسات أخرى

عائق دخول سواء كان أماميا أو خلفيا دخول منشآت جديدة إلى العموديويمكن أن يكون التكامل 

تستطيع توسعة نطاق السوق من المؤسسةأماميا فهذا يعني أن العموديالصناعة، فلو كان التكامل 

من تإستفادالمؤسسةإذا،خالل زيادة الطلب على إنتاجها من قبل منشآت أخرى متكاملة معها

إقتصاديات الحجم الكبير الذي قلنا سابقا أنه يمكن أن يكون عائق في حد ذاته، أما إذا كان التكامل خلفيا 

1-  Gerry Johnson et autres, opcit, P:153.
.65ص مرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -2

مجلة الجامعة ،التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويلية الفلسطينية،نصر عطياني،مكحولباسم -3

.5ص ،2004يونيو ،العدد الثاني،المجلد الثاني عشر،اإلسالمية
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طريق الحصول على المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج فإنها تحقق المزايا المطلقة لتكاليف اإلنتاج عن

هو تخفيض تكاليف العموديالمتكاملة معها بتكاليف أرخص خاصة إذا كان هذا التكامل المؤسساتمن 

. 1المعامالت

التكنولوجيةالدخولعوائق)4

التكنولوجيامنأدنىحدباستعمالاإلقتصاديةالدخولعوائقفعاليةأهميتها من خالل تعزيزتظهر

.للدخولعائقيشكلأنيمكنكبيرة مماتكاليفتتحمليجعلهامماالصناعةداخلالمنافسةأجلمن

باإلضافة إلى ذلك هناك العديد من الطرق التي من خاللها يستطيع اإلبداع التكنولوجي التأثير على 

: 2إمكانية دخول مؤسسات جديدة إلى السوق ونذكر منها

من زيادة حواجز الدخول إلى السوق وذلك المؤسساتيمكن القول بأن اإلبداعات التكنولوجية تمكن -أ

إذا كان من الممكن اإلنفراد بأساليب اإلنتاج الجديدة من خالل االستحواذ على حقوق ملكية اإلبداعات 

؛التكنولوجية

على المنتجات الصناعية منخفضة يستطيع اإلبداع التكنولوجي أن يجعل من الصعب أو من السهل - ب

؛الجودة اللحاق بالمنتجات الصناعية العالية الجودة 

من تغيير اإلحتياجات الرأسمالية المؤسساتإن اإلبداع التكنولوجي في أساليب اإلنتاج يمكن -ج

:الالزمة لدخول الصناعة وذلك من خالل

إلى االستثمار بكثافة وبشكل مستمر في البحوث والتطوير حتى المؤسساتحاجات -

؛تستطيع أن تساير اإلبداعات التكنولوجية الجديدة المتدفقة

التأثير على االستمرار الرأسمالي الالزم لبناء وتجهيز مرافق اإلنتاج الجديدة، حيث كلما -

وجية في اإلنتاج كلما زادت اإلحتياجات الرأسمالية التي تستلزمها اإلبداعات التكنول

.الخارجيةالمؤسساتارتفعت حواجز الدخول أمام 

الخروج من الصناعةعوائق:ثالثا

ذلكفيالمؤسساتاستمرارإلىتؤديومعنوية،وإستراتيجيةاقتصاديةعوائقعبارة عن هيو

لمشاكلالمسببةالعناصرأحدجداالمرتفعةالخروجحواجزوتمثل، ئقالعوارغم انخفاضالقطاع،

.97–96صصمرجع سابق،أحمد سعيد بامخرة، -1

لملتقي الدولي حول اإلبداع ا، لتحسين التنافسية وتحقيق التنمية المستدامةاإلبداع التكنولوجي كأداة بن لحسن الهواري، -2

.15ص، 2011ماي 19و18يومي ، التنظيمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، جامعة سعد دحلب البليدةوالتغيير
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أينمربح،غيرقطاعداخلمحتجزةنفسهاالمؤسساتتجدكأنالقطاع؛في جاذبيةالتدريجيالتدهور

المنافسةحدةازديادإلىأيضاتؤديالفائضةاإلنتاجيةالطاقةأنكماأو النقصان،بالثباتالطلبيتميز

:1نجدشيوعااألكثرالعوائقومن بيناألسعارمجالفي

يمكنبديلة والاستخداماتوليس بهاوالمعدات،المصانعفيكاالستثمارات:المتخصصةاألصول- أ

ضئيلة؛السوقيةقيمتهاألنبالبيعمنهاالتخلص

تفرضها الحكومة وماالتيالحثأوالمنععملياتفيتتمثل: واالجتماعيةالحكوميةالقيود-ب

؛فائضينيمكن اعتبارهمالذينللعمالدفعهايتمالتيالتعويضاتمثلمرتفعةتكاليفمنعنهايترتب

؛بالمسؤوليةوشعورهمالمسيرين،طرفمنبالقطاعالعاطفياالرتباط: العاطفيةالحواجز- ج

وتكون للشركة عالقاتمعينصناعيمجالفياالقتصاديةكالتبعية:اإلستراتيجيةاالعتبارات-د

فيسمعتهاعلىالتسويقية وكذاقدرتهاعلىيؤثرقداالنسحابفإنلذاأخرى،شركاتمعتعاونية

.الماليةاألسواق

:2ع الخروجنومن أهم العوامل المؤثرة في موا

فكلما كان حجم رأس المال المغرق في صورة : ةبتحجم رأس المال المغرق في أصول ثا-

صول األصفية وتالخروج من صناعة ماعلىبيرة كلما كانت الخسائر المترتبةأصول ثابتة ك

؛كبيرةال

فكلما كان معدل إهالك األصول الثابتة مرتفعا وفترة إهالك : درجة استمرارية األصول الثابتة-

؛كان الخروج من الصناعة سهال، والعكس صحيحصول قصيرة، كلماوتقادم هذه األ

فكلما كانت األصول الثابتة المستخدمة في مجال معين : درجة خصوصية األصول الثابتة-

ج الت أخرى، كلما كانت إمكانية الخروامتخصص في هذا المجال وال تصلح لالستخدام في مج

من 

:تكلفة الخروج في هذه الحالة كنسبة بالصيغة التاليةهذا المجال غير صعبة وتقاس 

.صعوبةأكثروكلما ارتفعت هذه النسبة كلما أصبح الخروج من الصناعة 

للهاتف النقالالجزائريةالمؤسسةحالة دراسةالقيمةخلقفيودورهاالتنافسيةالمزايالبناءالعامةاألسسالوليد، هاللي-1

MOBILIS،22، ص 2008/2009ماجستير، جامعة مسيلة، مذكرة.

.72صمرجع سابق،عباس كاظم، غفار-2

قيمته في أفضل إستخدام بديل–الحالي قيمة األصول المتخصصة في االستخدام

قيمة األصول المتخصصة في االستخدام الحالي
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التدهور :"1كما أن حواجز الدخول المرتفعة أحد أهم األسباب في ظهور بعض المخاطر مثل

التدريجي لجاذبية الصناعة في األسواق المشبعة أو التي تعمل في ظل مرحلة انخفاض المبيعات 

وصعوبة الخروج من القطاع تؤدي إلى تدهور ربحية كل المنافسين، واالعتبارات السابقة كلها تمنع أو 

. تؤخر قرارات الخروج

القائمة داخل القطاع، المؤسسةوقد تكون التكاليف عبارة عن حواجز الخروج في حال تحملها 

مثال ذلك التعويضات التي كها الصناعة التي تعمل داخلها، وبترالمؤسسةوكذلك األرباح التي تفقدها 

مؤسسةفة أي ملين لديها في حالة خروجها من الصناعة، والشك أن معراللعالمؤسسةيتعين أن تدفعها 

بأن هناك إحتمال وجود حواجز الخروج في الصناعة قد يجعلها ذلك تتردد في الدخول أصال 

.2لصناعة

تمييز المنتجات في الصناعة: رابعا

حد الجوانب الرئيسة المؤثرة على هيكل الصناعة كما أنه يعتبر من أيعتبر التميز في المنتجات 

فيعتبر تميز صنف السلعة المنتجة والتنويع والتجديد في المنتجات من ،عوائق الدخول إلى الصناعة

الموجودة في الصناعة من العقبات التي تحد أو تقلل من دخول المؤسساتجانب المشروعات أو 

القديمة التي تنتج تلك األصناف المتميزة من المؤسساتمنشآت جديدة للصناعة ألنها ال تستطيع منافسة 

.السلعة

وم تمييز المنتجات  مفه)1

يعتبر التمايز بين المنتجات بأنه الشكل والطريقة التي يتحصل من خاللها الزبون على المنتجات 

المصنعة، للمؤسسةالخدمات إلشباع رغباته، وهذه المنتجات والخدمات هي عبارة عن هوية تعريف و

القائمة أن تمنع من دخول منشآت جديدة لصناعة ذلك من خالل إنتاجها خدماتللمؤسسةلكن يمكن 

.3منتجات مختلفة ومتمايزةو

عندورا هاما في زيادة حدة المنافسة داخل الصناعة، ذلكيكون لهاوخاصية تمييز المنتجات قد 

بقيةعنمميزةيجعلهايالصناعة بتنويع منتجاتها، األمر الذالقائمة فيالمؤسساتقيامطريق

.المستهلكينقبلمنالمنتجاتلهذهبديلالمنتجيعدالبحيثالصناعة،فيالمنتجات

علوم ، مجلة العلوم االقتصادية ومداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنضمات األعمال في ظل محيط حركيدالل عظيمي، -1

.202، ص10،2010ات عباس سطيف، العدد جامعة فرحالتسيير، 

.308صمرجع سابق،مقدم عبيرات، حساب محمد األمين، -2
3 -.Danil soulié, Analyse economique Et stratégie D entreprise, Edicef, Paris, 1992, p120.
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إلقناع المستهلكين بتميز المؤسساتالدعاية واإلعالن أحد الوسائل الهامة التي تلجأ إليها تعتبر

السلعة المنتجة سواء من حيث نوعيتها أو مظهرها أو طريقة استخدامها أو خدمات الصيانة المقدمة 

. 1إلخ... للسلعة ئهإلى المستهلك بعد شرا

لزيادةالخدمات كمصدر خاللها إعتبار تمايز المنتجات ووهناك طرق وأشكال مختلفة يمكن من

ألن ليس هناك عالقة بين ،داخل القطاع، باإلضافة العتبارها عائق من عوائق الدخولحدة المنافسة 

المنتج، بل بجودته ونوعيته مقارنة بالمنتجات المنافسة يمكن أن يكون التمايز من خالل وحجمالتمايز 

:2ما يلي

إن اإلبداع المتميز من الناحية التقنية والتكنولوجية مع إستعمال : اإلبداع في التصميم والتكنولوجيا-أ

وطاقة أقل يساهم بإحداث عناصر جديدة في المنتج والخدمة؛آالت

تتمثل في الخدمات التي يتم إضافتها للمنتجات األصلية، كخدمة العمالء بتحقيق : الخدمات المقدمة-ب

حاجاتهم وتلبية رغباتهم المختلفة؛

الراغبة في الدخول والء ووفاء المؤسساتكثيرا ما تواجه : ومكانة العالمة التجاريةلسمعةا- ج

معينة قد حازت على ثقتهم بفضل سمعتها ومركز عالمتها وتميز مؤسسةزبائن السوق لمنتجات 

مواصفاتها وخصائصها الفنية؛

من هذا الجانب من خالل االبتعاد عن التقليد في عملية التوزيع، المؤسسةتتميز : قنوات التوزيع-د

الزبائن، وكذا السيطرة على قنوات ىام بيعي وإشهاري جديد ومتميز خاصة على مستوظمع تقديم ن

.طرق التوزيع المختلفةو

3أنواع تمييز المنتجات)2

المؤسساتلقد ساهم الفكر االقتصادي في بناء تحليل وتفكير موسع حول المنافسة والتنافسية بين 

في شتى المجاالت والقطاعات، وهذا لتحديد نوعية القطاعات واألسواق، ومن هذا المنطلق ساهم 

: تمييز بين نوعين من أنواع عملية تمييز المنتجات وهماالالتحليل االقتصادي ب

ويقصد به تمييز المنتجات التي تنتمي لنفس المجموعة، بحيث أنه لها نفس النوعية :األفقيالتمييز - أ

ونفس السعر، وتستهدف زبائن محددين، وهنا يكون اختيار المستهلك بين المواصفات المختلفة 

عة هو المجموالمثال األكثر تفسير للتمييز األفقيألذواقهم ومتطلباتهم الشخصية، ولهذه السلع وفقا 

.112–111صصمرجع سابق،أحمد سعيد بامخرة، -1

.306صمرجع سابق،مقدم عبيرات، حساب محمد األمين، -2

.13ص مرجع سابق،عادل عرقابي، -3



تحليل هيكل الصناعة..................................:..............................الثانيالفصل 

89

والمتميزة بنفس نوعية اإلرسال ،FMالمتنوعة من محطات البث اإلذاعي المقدم على موجة 

االستقبال، فاألذواق وحدها هنا تملك القدرة على اختيار محطة دون أخرى؛و

يحدث هذا التمييز في المنتجات عندما تؤدي خصائص المنتجات بالمستهلكين :التمييز العمودي-ب

إلى التعبير عن تفضيل مماثل لمختلف المنتجات، بمعنى أنه إذا تم عرض نوعين من هذه 

المنتجات بسعر واحد، فإن جميع المستهلكين سيختارون منتج واحد، وبالتالي فمعيار الجودة هو 

بعض المستهلكين يفضلون كهنااء الجنيس و الدواء األصلي حيث أن األفضل ومثال ذلك هو الدو

.الدواء األصلي على الدواء الجنيس

ومن المالحظ أن تمييز المنتجات يمكن أن تستند إلى معايير ذاتية، وبذلك فإنها تسمح للعالمة 

تجارية معينة عن كما يتضح ذلك من تفضيل منتجات ذات عالمة (التجارية بإظهار التمييز الرأسي 

كما في حالة المنظفات الصناعية حيث أن العالمة التجارية (، أو تمييز أفقي )منتجات أخرى مماثلة

).التعبئة والتغليف تعتبر عادة السمة الرئيسية المميزة لهاو

خاصية التمييز من خالل التكلفة والسعر داخل القطاع)3

تجميع بين ميزتين أساسيتين ميزة التكلفة األقل وميزة األسعار التنافسية، التقوم هذه الخاصية ب

عرض منتجاتها المختلفة والمنفردة عن منتجات المنافسين إلشباع الحاجات المؤسسةحيث يتعين على 

فضة ناتجة عن التكاليف المنخفضة لتلك المنتجات، ذاتها للمستهلكين، هذا في نفس الوقت وبأسعار منخ

:1وهو ما يبينه الشكل التالي

.199صمرجع سابق،دالل عظيمي، -1

وميزة السعر داخل القطاعالعالقة بين ميزة التكلفة): 14(شكل رقم
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وتأسيسا لما جاء في الشكل فإننا نالحظ أن للمتنافسين عدة مميزات يمتازون بهما منها التكلفة 

. والسعر، فهناك من يتميز على باقي المنافسين بالسعر وهناك من يتميز بالتكلفة

كفاءة هيكل الصناعة: المطلب الثالث

االقتصادي، في جميع المجاالت وعلى نظرا لألهمية التي يحتلها هيكل الصناعة في النظام 

لة الدخول إختالف أنواع الصناعات سواء من حيث الحجم أو من حيث النشاط، باإلضافة لسهو

ذي الللمحددات الهيكل باختالف أنواعها لكن التساؤم التطرقسابقا، ولقد تتم ذكرها كما هوالخروج من

يكون غير كفؤ؟عني بهيكل الصناعة الكفؤ؟ ومتى يماذا : طرح نفسهي

طرق في هذا المطلب إلى كفاءة هيكل الصناعة يتم التسوف التساؤلاهذعلىجابة عنولإل

. وكيفية تحديد شكله

تعتبر كفاءة هيكل الصناعة من خالل مفهومها الواسع الذي يتضمن مدى تغطية الطلب الكلي من 

والشروط التي يجب توفرها حتى نستطيع معرفة مدى كفاءة هيكل ،طرف المؤسسات التي تنشط فيه

:   1الصناعة

مدى نسبة تغطية الطلب الكلي، انطالقا من اإلنتاج المحلي، من خالل اسةيجب أن در:الشرط األول

.41ص مرجع سابق،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1

منافس یمتلك
میزة التكلفة

منافس یمتلك
میزة التكلفة

والسعر

منافس ال یمتلك
میزة التكلفة

والسعر

معدل القطاع
میزة التمییز

دالل عظیمي، مداخل تحقیق المزایا التنافسیة لمنضمات األعمال في ظل محیط حركي، مجلة العلوم االقتصادیة :المصدر
:باالعتماد على200، ص2010، منشورة، 10و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، العدد 

Jean- pièrre Détrie et al, Stratégor, Dunod, Paris, 2004, p.125.
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:العالقة التالية

 : nعدد المؤسسات العاملة في الصناعة؛

: Qiإنتاج كل مؤسسة على حدا؛

: Dمجموع طلب السوق.

:حساب نتیجة ھذه العالقة وتحصلنا على مایليفي ھذا الشرط تم 

منتجات (يمكن القول في هذه الحالة أن الفارق بين الطلب واإلنتاج يغطى عن طريق االستيراد 

، ففي هذه الحالة ال نستطيع تحديد هيكل السوق بدقة نظرا ألننا نستخدم البيانات المتوفرة حول )أجنبية

قول بأن هناك واحدة في السوق ال يمكننا من المؤسسةحجم السوق والمؤسسات العاملة فيه، فوجود 

، أي أن المؤسسة ال تسيطر على (Qi)أكبر من حجم إنتاج المؤسسة (D)إحتكارا إذا كان حجم السوق 

.السوق في هذه الحالة

إما موجبا أو على األقل اقتصاديربحلمؤسسةق كل ييتمثل في ضرورة أن تحق:الشرط الثاني

يساوي الصفر في األجل الطويل، وذلك ألنه اليمكن تصور أن تستمر مؤسسة ما بالسوق في األجل 

:   الطويل وهي تحقق خسارة، ويمكن صياغة هذا الشرط كما يلي

سعر السوق    p ::حيت

لكل (Qi » C » )ساوي التكاليف الكلية يأكبر أو (Qi . P)اإليراد الكلي : ويعني الشرط السابق أن

.، من خالل هذا يصبح هيكل السوق غير كفؤ(i)مؤسسة 

من خالل تمعننا لهذا الشرط نالحظ أنه يجب أن يكون اإليراد الكلي للمؤسسات القائمة في هيكل 

.ىلكلية، بالنسبة لكل مؤسسة على حدالصناعة أكبر من أو يساوي تكاليفها ا

هيكل الصناعة غير الكفؤ:أوال

للمؤسسات (CM)ير كفؤ، إذا كان منحنى التكلفة المتوسطة غهيكل الصناعة يمكن أن يكون 

: ، كما يوضحه الشكل التالي(D)القائمة داخل الصناعة أعلى من منحنى الطلب الكلي 

(Qi) C ≤ Qi .Pلكل مؤسسة

حالة هيكل الصناعة غير الكفؤيبين ): 15(شكل رقم

ة، ي، الدار الجامعاالقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : المصدر

43ص ، 1998مصر، 

الكمیة
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.وبالتالي هيكل الصناعة غير كفؤ(D)أعلى من (CM)نالحظ من خالل الشكل أن 

هيكل الصناعة الكفؤ: ثانيا

الهيكل أنه عكس األول تماما، حيث يتطلب لكي يكون الهيكل كفؤ أن يتم تغطية الطلب يتميز هذا 

.الكلي المتواجد في السوق عن طريق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى االستيراد

:1ولكي تتضح الفكرة أكثر ويصبح هيكل الصناعة كفؤ يجب أن يتوفر الشرط التالي

: C(Qi) دالة التكاليف الكلية للمؤسسة(i).

كفؤ يجب أن يغطي كل الطلب من أن هيكل الصناعة لكي يكونيتضحالعالقة همن خالل هذ

). الصناعة المحلية(خالل العرض المحلي 

أشكال هيكل الصناعة: الثالثالمبحث 

علىالتفوقلتحقيقماصناعةفيالمؤسساتبينالتنافسيالصراعحالة منتعتبر المنافسة هي

مختلفةأساليبباستخدامالصراعهذايتمأنيمكنأكبر،سوقيةحصةعلىالمنافسين والحصول

وحدةكثافةوأن،...البيعبعدماخدماتالتصميم، التكاليف،السعر،األداء، الجودة،علىكالتركيز

أنها تتطلباعتبارعلىالصناعةتلكوربحيةلجاذبيةوقويا مهمامحدداتعتبرماصناعةفيالمنافسة

.معينةصناعةداخلللتنافسيةقوياتهديداتشكلفهيوبذلكالتكاليففيوزيادةاألسعارفيالتخفيض

إن هيكل الصناعة وشكل السوق الموجودة فيها من حيث درجة االحتكار والمنافسة تؤثر على 

ففي األسواق االحتكارية يكون الطلب على السلعة ،بشأن تحديد حجم اإلنتاج والسعرالمؤسسةسلوك 

على رفع السعر، أما في األسواق التنافسية ) المؤسسة(وتزداد قدرة المنتج ) غير مرن(قليل المرونة 

ك ، حيث يكون هنا)طلب مرن(يكون الطلب على السلعة أكثر مرونة : التي ترتفع فيها درجة المنافسة

.42، ص نفس المرجع-1
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على رفع المؤسسةاألخرى للمنافسة وفي هذه الحالة تقل قدرة المنتج أو المؤسساتبدائل للسلعة تنتجها 

.السعر

جل أ، من التكاليف فقطلتركيز على السعر وومن خالل دراستنا في هذا المبحث سوف نقوم با

االحتكار التام، المنافسة تحديد نوعية هيكل الصناعة من بين أربع أشكال تتمثل في المنافسة التامة، 

تكلفة ككل من خالل تحديد هامش السعر والقلة، حيث أن الدولة تتحكم في القطاعاالحتكارية، واحتكار

تخفيض الضرائب جمركية على المنتجات المستوردة والمنتجات األجنبية من خالل رفع الرسوم ال

.البعض باختالف العناصر المحددة لهللمنتجات المحلية،  وتختلف أشكال هيكل الصناعة عن بعضها 

المنافسة الكاملة ظلالصناعة في: المطلب األول

خروج منافسين جدد لهذه املة في الصناعة هو سهولة دخول وإن المعنى الحقيقي للمنافسة الك

أن تتأقلم عليها بسرعة على غرار المنافسة للمؤسسة، ومن أهم الحاالت التي يمكن 1الصناعة

ى سعر ال يمكنها السيطرة علالمؤسساتاحتكار القلة، باإلضافة لالحتكار التام ألن واالحتكارية

إنما التنافس على تقليل التكاليف من أجل تقليل السعر مع تميز نوعية المنتج معين أو كمية معينة و

، الطويلمنافسة التامة في الزمن القصير وميم دراستنا على طبيعة الالمنافس، إال أننا ال نستطيع تع

.تقليل التكاليفبالكمية، الخروج من خالل السعر والدخول ووإنما نركز على كيفية 

لصناعةلالمؤسساتدخول وخروج : أوال

شروط لتسود هذه المنافسة نافسة الكاملة يجب أن تتحقق عدة ولكي تصبح الصناعة في حالة الم

:2الشروط هيو

؛وجود عدد كبير جداً من البائعين والمنتجين-

؛المؤسساتصغر حجم -

؛حرية العرض والطلب-

؛حرية الدخول والخروج من السوق-

؛حرية انتقال عناصر اإلنتاج-

1 - Machlup, F. (1942, S. 2):‘Competition, pliopoly, and profits’, Economica, S. 1-23,p153-173.
السعودية، ، كلية العلوم واآلداب بطبرجل، جامعة الجوف، مقدمة لمقرر تحليل االقتصاد الجزئيأكرم محمد أحمد الحاج، -2

.9ص
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؛توافر المعلومات لكل عناصر السوق-

.تجانس السلع-

من الصناعة في المدى القصيرالمؤسساتدخول وخروج )1

دخوللتكفيالالتيأوالسوق،منالمؤسساتبعضخروجلتكفيالالتيالزمنيةالفترةهو

معينة والشكل صناعةفيتثابفيهاالمؤسساتعدديكونالتيالسوق، أي الفترةإلىجددنيمنتج

:1كالتالي يبين ذل

(P2)، أما عند السعر (P1)تحقق أرباح عادية، عند السعر المؤسسةنالحظ من خالل الشكل أن 

المتغيرة تتحمل خسارة إال أنها تستمر في اإلنتاج طالما أن السعر يفوق متوسط التكاليفالمؤسسةفإن 

أن تستمر للمؤسسةيمكن (P3)بالتالي الخسارة أقل من التكاليف الثابتة، لكن إذا قل السعر إلى غاية و

.اإلنتاجلكن أقل من ذلك فإنها تتوقف على في اإلنتاج و

من الصناعة في المدى الطويل المؤسساتدخول وخروج ) 2

بعضخروجأوالصناعةإلىالجديدةالمؤسساتبعضلدخولالكافيةلزمنيةاالفترةهي

من الصناعة ثابت، لكن دخولها وخروجهاغيرالمؤسساتعدديكونلذامنها،القائمةالمؤسسات

.المؤسسةالتكاليف المتوسطة التي تتحملها مرهون بقيمة السعر و

تتحقق العالقة التالية         أنيتطلبالتامةالمنافسةظلفيالطويلالمدىفيالمؤسسةتوازنو

)P=MC=AC(إلى توسعللوحدة، مما يؤديتكلفةبأقلالمؤسسةتنتجعندمايحدثهذا التوازنو

، لكن سلبيات)ACإنخفاض(الوحدةإنتاجتكاليففتنخفضجددمنافسينمن خالل دخولالصناعة

.45هجرية، ص 1433، الجزئياالقتصادمبادئمحاضرات في القحطاني، الهجهوجرفدانحسن-1

استمرار المؤسسة في اإلنتاج وتوقفها عنه في الحد القصير): 16(شكل رقم 

43هجرية، ص 1433، الجزئياالقتصادالقحطاني، مبادئالهجهوجرفدانحسن: المصدر

نقطة التعادل

السعر

نقطة اإلغالق الكمیة
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منالصناعةعلىيطرأبمافيهاالوحدةإنتاجتكلفةتتأثرالأنه توسع نطاق الصناعة للحجم الكبير

:1وسوف نقوم بتوضيح ذلك من خالل األشكال التالية.توسع

المؤسسةتحقق E1من خالل األشكال الثالثة أنه عند توازن الصناعة في المدى الطويل يتضح

أرباح إقتصادية مساوية الصفر، لكن بزيادة الطلب وارتفاع السعر تنتقل الصناعة إلى توازن المدى 

دية مما يؤدي إلى دخول منافسين جدد داخل اأرباحا فوق العالمؤسساتوتحقق ،E2القصير عند 

.الصناعة، فيؤثر ذلك على السعر باالنخفاض وتصل الصناعة مرة أخرى إلى حالة التوازن

E3حيت يتحقق التوازن من جديد في المدى الطويل عند ) 1(وهذا ما نالحظه في الشكل رقم 

ويكون منحنى عرض الصناعة في المدى الطويل هو الخط المتقطع P3<P1عندما تكون العالقة التالية 

.وله انحدار سالب، ويحدث ذلك في الصناعات ذات التكاليف المتناقصةE3وE1الواصل بين 

عندما تكون العالقة E3حيت يتحقق التوازن من جديد في المدى الطويل عند ) 2(أما الشكل رقم 

P3التالية  P1يكون منحنى عرض الصناعة في المدى الطويل هو الخط المتقطع الواصل بين وE1

.يحدث ذلك في الصناعات ذات التكاليف المتزايدةوله انحدار موجب، وE3و

يكون وP1و E3فإن التوازن يتحقق في المدى الطويل عند ) 3(في الحالة الثالثة في الشكل رقم و

رض في العىنمنحوE3وE1منحنى عرض الصناعة في المدى الطويل هو الخط المتقطع الواصل بين 

.يحدث ذلك في الصناعات ذات التكاليف الثابتةهذه الحالة تام المرونة، و

سوق المنافسة الكاملة : ثانيا

.45، ص نفس المرجع-1

دخول المؤسسات للصناعة واألثر الناتج عن ذلك): 17(شكل رقم 

45ص هجرية، 1433، الجزئياالقتصادالقحطاني، مبادئالهجهوجرفدانحسن: المصدر

)1(الصناعة شكل )2(الصناعة شكل )3(الصناعة شكل 
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المنافسة عبارة عن عمليات انتقائية قيادية في المجتمع االقتصادي الحديث والتي من خاللها تحقق 

، وتتميز سوق المنافسة الكاملة بشروط خاصة تتوفر فيها أربع خصائص 1بقائها في السوقالمؤسسات

توافرها والتي إن تخلف أي واحد منها التي البد منتميزها عن سائر األشكال األخرى، فهذه الشروط 

: الخصائص هيوهذه) الكاملة(انتفى سوق المنافسة التامة 

تجانس الوحدات المنتجة )1

يقصد بالتجانس أن تنتج كافة المشروعات المنتجة للسلعة محل البحث وحدات منها متماثلة أو 

نوعة من مشروع آلخر، ويعتبر تجانس الوحدات كمصدر متشابهة تماماً وليس وحدات متباينة أو مت

للمنافسة الكاملة، حيث يتم التركيز على توافق المنافسة مع تجانس األفراد، والتي بطبيعة الحال تؤدي

، بشرط أن يكون التجانس من وجهة نظر المستهلك، مع انعدام الفرق بين سلعة 2إلى تجانس الوحدات

:على اإلشباع مقارنة مع السلعة األخرى ويترتب على ذلكوأخرى من حيث مقدرة أي سلعة

خر فالمستهلك يشتري السلعة من المنتج الذي يرغب؛آعدم تفضيل منتج على -أ

.معيار التعامل بالنسبة للمنتج هو من يكون مستعد لدفع ثمن السلعة- ب

تعدد البائعين وتعدد المشترين )2

يوجد عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة محل البحث، بحيث يكون نصيب كل مشتر أو بائع 

وال يستطيع المستهلك أو المنتج الواحد السيطرة للسلعة ضئيالً جداً بالنظر إلى حجم السوق بأكمله، 

.3على سعر السلعة السائد في السوق وبالتالي يتحدد السعر بفعل الطلب والعرض

أضف إلى ذلك، أن المشروع في المنافسة الكاملة يقبل الثمن السائد في السوق للسلعة، فلو حدث 

وقام برفع الثمن الذي يبيع به عن مستوى ثمن السوق فسيخسر كل المشترين ألنهم يستطيعون 

الحصول على نفس السلعة بثمن أقل من المشروعات األخرى المنافسة، كذلك الحال فإن المشروع ليس

لخفض ثمن السلعة الذي يبيع به عن مستوى ثمن السوق طالما أنه يستطيع أن يبيع أي للديه مبرر 

. كمية ينتجها وفقاً للثمن السائد في السوق ويحقق األرباح التي يهدف إلى تحقيقها

1 -. Ely, R. T. (1901, S. 64):,Competition: its nature, its permanency, and its beneficence’,
Publications of the American Economic Association, 3rd series, 2،February, S. 55-70.
2 -  LOUIS  MAKOWSKI  AND  JOSEPH  M,  Perfect  Competition  and  the  Creativity  of  the  Market,
Journal of Economic Literature, Vol. XXXIX (June 2001) p.499

.160-159ص ، ص 2012، دار الحامد، عمان، األردن،االقتصاد اإلدارينداء محمد الصوفي، -3
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لوبة ونتيجة لذلك فإن الثمن، في ظل توفر هذا الشرط، ثابت ال يتغير وال يتأثر بحجم الكمية المط

من المستهلك الفرد أو الكمية المعروضة من المنتج الفرد، وأن التغيير في الثمن ال يحدث إال في حالة 

تغير الكميات المطلوبة من مجموع المستهلكين للسلعة أو تغير الكميات المعروضة أو المنتجة من 

. مجموع المنتجين لهذه السلعة

بالنسبة لكل من البائع أو المشتريالسوقبأحوالالتامالعلم )3

نوالمشتريهو توفر المعلومات التامة عن ظروف السوق لكل من البائعين ويقصد بهذا الشرط 

وال يقبل البائعون سعر أقل من السعر ، ال يقدم المشترون على دفع سعر أعلى من سعر السوقحيث ب

.1الذي تحدده المنافسة الكاملة في السوق

حرية الدخول والخروج من السوق )4

يقصد بهذا الشرط أنه في ظل سوق المنافسة الكاملة، يكون في مقدور أي مشروع جديد يرغب 

أو ،في إنتاج السلعة محل البحث الدخول في صناعة السلعة دون وجود أي عوائق قانونية، اقتصادية

ي المنافسة المفتوحة، حيث أن سوق الصناعة صناعات الحديثة هلمن السمات األساسية ل" إدارية ألن 

، وليس لباقي المشروعات المنتجة بالفعل لهذه 2"في المنافسة التامة تقبل دخول منافسين جدد بسهولة

الكالسيك يفترضون أن ، كما أنالسلعة حق االعتراض أو المنع من دخول مشروعات جديدة فيها

إلى السوق يكون سهال مما ينعكس على اإلنتاج ومستوى السوق في حالة المنافسة الكاملة، أن الدخول

. 3األسعار مؤثرا على األرباح، األمر الذي يلغي روح اإلبداع والتطور في الصناعة

. خسارةبدل الإن المشروعات من حقها أن تقبل على فروع اإلنتاج التي تحقق فيها أقصى ربح 

السالف بيانها، فإن المنافسة الكاملة تتحقق بين البائعين خالصة القول إذا اجتمعت كافة الشروط 

، بحيث ال يكون لسلوك البائع الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق، وال على )المنتجين(

، بحيث ال يكون )المستهلكين(قرارات غيره من البائعين، كذلك تتحقق المنافسة الكاملة بين المشترين، 

الفرد أي تأثير يذكر على الثمن السائد في السوق وال على قرارات غيره من لسلوك المشتري 

.  المشترين

من الناحية الفنية يرى االقتصاديون أن السمة المميزة لسوق المنافسة الكاملة هي أن كل بائع فيه و

فإن مبيعاته عر يتقبل سعر السوق كأمر مسلم به ال يستطيع تغييره، ألنه لو زاد ثمن سلعته عن ذلك الس

.209، ص2013، مؤسسة رؤية، اإلسكندرية، مصر، )جزئية وكلية(النظرية االقتصادية المتقدمة حمد أحمد السريتي، م-1
2- Andrews, P. S. W. (1964): On Competition in Economic Theory, London, Macmillan.
3 - LOUIS MAKOWSKI AND JOSEPH M, Perfect Competition and the Creativity of the Market, op,
cit, p484
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والتعبير االقتصادي عن هذه الحقيقة بيانيا هو أن كل بائع يواجه منحنى طلب ، تنخفض إلى الصفر

.يقطع محور األسعار عند مستوى سعر السوق) ال نهائي المرونة(أفقي 

وال ينكر االقتصاديون أن سوق المنافسة الكاملة نادرة الوجود في عالم الواقع، لصعوبة تحقق 

من -لو تحققت-ومع ذلك فإنهم درسوها بكثير من التعمق والتفصيل لما تتمتع به . ميع شروطهاج

.1مزايا كزيادة الكفاءة االقتصادية في استخدام الموارد وزيادة نفع المستهلكين

ة في حالة المنافسة االحتكاريةالصناع: المطلب الثاني

بأنهااالحتكاريةالمنافسةتعرف، 2تامابديالليستكانتوانلبعضها البعضقريببديلتعتبر

غيرولكنهامتشابهةسلعبإنتاجيقومونالذينالبائعينصغارمنكبيرعددبهايوجدالتيالحالة

.السلعمنكبيرةمجموعاتبينالمنافسةإلىتشيرالحالةفهذهمتماثلة،

وعندها كادت هذه النظرية أن ،1933مرة عام ألولوقد تم التعرف على المنافسة االحتكارية 

التي تكون فيها تقضي على نظرية المنافسة الكاملة وتزيحها من الوجود في أسواق المنافسة االحتكارية 

.3المنتجات متقاربة من حيث االستعمال ولكن غير متجانسة

دخول وخروج المؤسسات من الصناعة:أوال

المنافسةأوالناقصةبالمنافسةأحياناًتسمىكماأوحتكاريةاالمنافسةالفي حالة الصناعةهيكل

واالحتكارالتامةالمنافسةسوقيخصائصبينيجمعالذيالسوقأشكالمنشكل مهمهو،التامةغير

بحيثالصغرمنبائعأكبريكونأناألمريتطلبكماكافية،بدرجةكبيراالبائعينعدديكونو، 4التام

السوقعلىبائعكلسيطرةتكونالسوق، وبذلكمنهامجزءعلىيسيطرأنبمفردهيستطيعال

.اآلخرينمبيعات المنتجينعلىأثرلهيكونلنمبيعاتهفيتغييرأيأنبحيثضعيفةسيطرة

سعرهيخفضأويرفعأنيستطيعبائعالمنتجين، فأيأسعاربينارتباطهناكيكونفلنولذلك

لبقيةبالنسبةفعلردأيأوأثرأيالتصرفلهذايكونأندونمنهايزيدأومبيعاتهمنليقلل

االقتصاد : ، مجلة جامعة الملك عبدالعزيزالفقه والتحليل االقتصادياألسواق غير التنافسية المعاصرة بين محمد أنس الزرقا، -1

.5ص،2006، 2ع،19اإلسالمي، م

، جامعة بنها، - تحليل المنتج واألسواق-)الوحدي ( التحليل االقتصادي الجزئي محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -2

.235ص،223كلية التجارة، الجزء األول، رقم 

.263، ص2007، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، )التحليل االقتصادي الجزئي ( النظرية االقتصادية ضياء مجيد، -3

والثمانون، الخامسواالقتصاد، العدداإلدارة، مجلةاالحتكاريةالمنافسةأسواقفياالقتصاديةاألمثليةالكريم، عبدطهخالد-4

.271، ص2010العراق، واإلقتصاد، اإلدارةديالى، كليةجامعة
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المنافسةتتحققلكيتوافرهمايجبشرطان أساسيانوهناك.الصناعةفي)البائعين(المنتجين 

:1االحتكارية

السلعمناإلحاللالقريبةللسلعبالنسبةوذلكسهالً،أمراًالصناعةإلىالدخوليكونأن-

؛الصناعةفيالموجودة

.المنتجينبيناالتفاقتحقيقصعوبة-

من يوضحلسلعته،خاصطلبىحنمنصغيربائعلكليكونفإنهالشروط،هذهتحققوفي حال

أسعارثباتبشرطوذلكالمختلفة،األسعارعندالسلعةهذهمنيبيعهاأنيمكنالتيخالله الكميات

.دئالساالمستوىعندتتغيروالثابتةىأي تبقمنافسيه،

درجةتكونأوتقريبا،المرونةاالحتكارية كاملالمنافسةظلفيالطلب،ىمنحنيكونماوعادة

مناثنينكلبينالتبادليةالمرونةمقدارعلىالطلبىمنحنمرونةوتتوقفعالية، هذامرونته

.الصناعةطلبفيبائعكلنصيبأوالصناعةفيالبائعينعددوعلىالبائعين،

في هذه الحالة يكون المنتج عرضة للمنافسة من طرف داخلين جدد لقطاع النشاط، لكن هذا و

:2الدخول للمنافسين الجدد يكون إما صعبا أو سهال

صناعة صعبالالدخول عندما يكون الدخول ل)1

بالنسبة لصناعات الصناعة موصداً هي حالة غير عاديةإن الحالة التي يكون فيها الدخول إلى 

الحالة فإن منع الدخول يكون نتيجة المنافسة االحتكارية، إال أنه من المحتمل حدوثها، وفي مثل هذه

في الصناعة مثالً تنتمي إلى اتحاد تجاري يكون له الموجودةالمؤسساتلتشريعات معينة، حيث تكون 

الموجودة في هيكله المؤسساتحماية على عمل للاله ونفوذه السياسي، سلطة سياسية، حيث يسعى بم

مقبولة وذلك عن طريق إصدار تشريع يجعل الكمية المعروضة من منتجات الصناعة كميةالصناعي،

.عند سعر معقول يضمن تحقيق ربح مناسب للمنتجين في الصناعة

الصناعات الخدمية، ناعات الدوائية ولصناعات مثل الصويتحقق مثل هذا الوضع في كثير من ا

.حيث ال يسمح بالدخول إلى الصناعة إال عن طريق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة

سهالالصناعةمنالخروج الدخول ويكونعندما-2

.237ص مرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -1

.238نفس المرجع، ص -2
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كلفيهاتكونالتيالحالةأوالًنفرضالصناعةمنمنشآتوخروجدخولكيفيةلتحديد

بحيثالطلب،بمنحنياتيتعلقوفيماالتكاليف،منحنياتوأشكالبمستوىيتعلقفيمامتماثلةالمؤسسات

الخاصةالتكاليفمنحنياتأننفرضالحاالت، وكذلكجميعفيواحدةتكونوخسائرهمأرباحهمأن

المؤسساتمنلنظيرتهامماثلةبهاالخاصةالطلبومنحنياتالدخولفيترغبالتيالمؤسساتب

:1الصناعة وفي هذه الحالة يمكن التمييز بين حالتينفيالموجودة

.أن هناك حالتين تسجالن دخول وخروج المؤسسات من الصناعةخالل هذا الشكلنالحظ من

خسارة على مستوى بتسجيلالمؤقت المحقق داخل الصناعةيترتب من التوازن: الحالة األولى- أ

وهذا ما المتضررة، المؤسساتالتي تنشط داخلها، مما يؤدي إلى خروج هذه المؤسساتبعض

ويتحققأعلى،قد إنتقل إلىداخل هيكل الصناعةالباقيةللمؤسسات(QD)الطلبمنحنيمن هنالحظ

الطلبىمنحنأنبحيثالمؤسساتعدد كافي منالصناعةمنيخرجعندمااألجلطويلالتوازن

(Qd)التكاليف، فيصبح المنتج ينتج متوسطلمنحنىمماساًيرتفع ويصبحسوفمنتجبكلالخاص

.المنتجة لن تحقق ربح أو خسارةالمؤسسة ، كما أن )p(عند السعر(Q)الكمية

فيسهولةمع وجودأرباح،تحقيقنسجلالصناعةداخلمؤقتتوازنحالة في :الحالة الثانية-ب

إلى الصناعة، للدخولجديدةمنشآتجذبتسوفاألرباحهذهفإلى الصناعة،جديدةمنشآتدخول

فيؤثر ذلك على السعر سوق الصناعة المعنية،داخل المعروضةالكميةزيادةمما يؤدي إلى

وبالتالي بعدما كانت منحنيات الطلب للمنتجين تتحرك لألعلى، فسوف تصبح تتحرك باالنخفاض 

كافعددالصناعةإلىقد دخليكونلألسفل وبالتالي تتحقق مرة أخرى حالة التوازن، هذا عندما

.248ص مرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -1

تسجیل خسارة وخروج مؤسسات: 2حالة 

االحتكاريةفي حالة المنافسة هيكل الصناعة كيفية دخول وخروج المؤسسات من ): 18(شكل رقم 

، تحليل المنتج )الوحدي(محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، التحليل االقتصادي الجزئي :المصدر

.248، ص223واألسواق، جامعة بنها، كلية التجارة، الجزء األول، رقم 

تسجیل ربح ودخول مؤسسات: 1حالة 

CmL

CML

CmL CMLP
P

P1

P2

  P2P1

S

Qd

Rm
Qd

Q1 Q1S

Rm
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متوسطلمنحنيمماساًيصبحمنتجالخاص بكلالطلبىمنحنأنبحيثالجديدةالمؤسساتمن

.، وهو ما يوضحه الشكل السابق)Q1S(قدرهامن اإلنتاجوكمية)P1S(السعرعندالتكاليف

ظلفيالصناعةفإنمنها،والخروجإلى الصناعةالدخولحالةفيأنهالقولوخالصة

غير(صافيةأرباحتحقيقعدمإلىالتوازن،حالةإلىالطويلالزمنفيتتجهاالحتكاريةالمنافسة

تلكتنتجمؤسسةكلفإنالمذكورةالتوازنحالةفيأنهفقط، ذلكعاديةأرباحاًتحققفهي،)عادية

.التكاليفلمتوسطمساوياًالسعرعندهايكونالتيالكمية

ة سوق المنافسة االحتكاري:ثانيا

النموذج األكثر شيوعا ومواجهة في الحياة العملية، حيث يمثل يمثل سوق المنافسة االحتكارية 

لسوقما يكون أقرب حتكار التام، مع العلم أنه عادةحالة وسط بين سوق المنافسة الكاملة وسوق اال

الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض أنه ذلك به يقصد المنافسة التامة، و

يتميز بما فهو تنظيم معين للسوق من جانب البائعين ، مل من جهة أخرىشروط سوق االحتكار الكا

:1يلي

) المنتجين للسلعة(تعدد البائعين )1

ومن ،فيقوم بتقديم السلعة إلى المستهلكين عدد كبير من البائعينبائع، حيث يكون للسلعة أكثر من 

وال في تحديد ثم فإن المنتج المنفرد ال يؤثر كثيراً في إجمالي الكمية المعروضة أو المنتجة من السلعة 

.الكمية المعروضة منها وال في سعرها

ةتجانسالسلع متماثلة وغير م)2

فالمستهلك يستطيع أن البائعين أو المنتجينال يوجد تجانس بين وحدات السلعة التي يقوم بعرضها 

وعدم التجانس هنا مرجعه وجهة نظر ،للبائعين أو وفقاً لدرجة اإلشباعيميز بين وحدات السلعة وفقاً 

، أو على أسباب صورية أو موضوعية تتعلق  بالجودة والمتانةالمستهلك التي يؤسسها إما على أسباب 

سيرتبط بالسلعة التي يقدمها البائع الذي يفضله على أساس األسباب يمشتروبالتالي كل،ظاهرية

.سالفة الذكر

حالة الطلب)3

.179ص ،2014، دار المسيرة، عمان، األردن، لطبعة الثانيةا، االقتصاد اإلداريمحمود حسين الوادي،-1



تحليل هيكل الصناعة..................................:..............................الثانيالفصل 

102

إن منحنى الطلب في هذا السوق يكون النهائي المرونة، نتيجة لعدم تجانس السلع التي ينتجها 

.أنه يكون على شكل خط مستقيم ينحدر من األعلى إلى األسفلالمتنافسون، أي

المنافسة غير السعرية)4

يلجأ المنتج في إتباع أسلوب آخر إلغراء المستهلكين غير تخفيض السعر، كأن يحاول إغرائهم 

إلخ، وهو ما يطلق عليه التمييز ...للونباإلضافةوأساليب التعبئة والتغليف واإلعالنمن خالل الدعاية 

.السلعي

االحتكاريةالمنافسةقيام أسباب:ثالثا

:1هذه المنافسة هماقياملرئيسانسببانهنالك

بالجملةلإلنتاجنتيجةحجموفوراتوجودعندالبائعينعددتقليلإلىالصناعاتميل-1

اإلنتاجعلىالضخمةالمؤسساتتساعدالتيالظروفوهيالتكاليفتناقصإلىباإلضافة

يضطرهامماالصغيرةالمؤسساتتتحملهاالتنافسيةبأسعارالبيعثمممكنة ومنتكلفةبأدنى

؛الصناعةمنالخروجإلى

تلكتنشأماوأحياناالصناعةنطاقإلىالدخولمنالجددالمنافسينتمنعحواجزوجود- 2

هنالكتكونقدأخرىأحيانوفيالمنافسينعددمنتحدالتيواللوائحالقوانينبسببالحواجز

.التكلفةباهظأمراالسوقإلىجددالالمنافسيندخولتجعلاقتصاديةعوامل

اآلثار المترتبة من المنافسة االحتكارية:رابعا

:2خالل النقاط التاليةمناالحتكاريةعلى المنافسةتترتبالتيالمختلفةاآلثارنقوم بتوضيح 

؛األسعارفيوزيادةاإلنتاجفيالتقييدبعضذلكعلىيترتب: السعراإلنتاج و)1

:انفي هذا الجانب لدينا أثر:متوسط التكاليفالسعر و)2

الصناعةإلىتدخلالجديدةالمؤسساتفإنوسهال،حراًالصناعةإلىالدخوليكونفعندما-أ

يصبحالسعروبالتالي  فإن،العاديةغيراألرباحتختفيأنإلىالمؤسساتهذهدخولويستمر

التكاليف؛لمتوسطمساويا

.273صمرجع سابق،الكريم، عبدطهخالد-1

.257–256صصمرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -2
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منتمنعاإلنتاجعواملبعضهناكفإنميسورغيرأمراالصناعةإلىالدخوليكونعندماو- ب

آخراستخدامأيفيعنهامرتفعةإنتاجيتهمتكونحيثاًربحتحققالتيالصناعةإلىالدخول

.الفردياالحتكارحالةفيالعالقةنفسهيتصبحالتكاليفومتوسطالسعربينلعالقةاو

سوفصناعةالإلىالدخولاألولى عند سهولة:هذا المجال نالحظ حالتينفي :جودة المنتجات)3

.مقيداالدخولأكبر وجودة المنتجات أقل من الحالة الثانية التي يكون فيهاالكلياإلنتاججعليؤدي إلى

الصناعة في حالة احتكار القلة: المطلب الثالث

يصعبحيثاالحتكار التام،فيالحالهوكماالقلةاحتكارحالةفيكاملةدقيقةنظريةتوجدال

احتكاردراسةفإنولذلكالعملية،الحياةفيالموجودةالقلةاحتكارحاالتجميعتشملنظريةوضع

:1هذه النماذج هيالقلةالحتكاراألساسيةالمبادئتوضحالتيالنماذجبعضدراسةتشملإنماالقلة

سوقمناإلنتاجعواملعلىيحصلونالمنتجينأنافتراضيمكنالقلةاحتكارتحليلفي-

عنتختلفلنالقلةاحتكارحالةفيالتكاليفمنحنياتفإنوبالتاليالكاملة،المنافسةفيهتسود

االحتكار؛حالةفيمثيلتها

فياآلخرينالمنتجيننشاطعلىيتوقفالقلةاحتكارحالةفيالمنتجيواجهالذيالطلبإن-

:حالتينبينالتفرقةيمكنالصناعة، وهنا

؛للمؤسسةالربحمنقدربالتالي تحقيق أكبرفعل المنافسين وبردالتوقعإمكانية·

الربحمنقدربالتالي عدم تحقيق أكبرالمنافسين وفعلبردالتوقعإمكانيةعدم·

؛للمؤسسة

ينتجالتيالحالةهوالخالصالقلةاحتكارحيث أن،احتكار القلة المميزاحتكار القلة الخالص و-

سلعةفيهتتميزالذيالمميزالقلةمتماثلة، على غرار ما يوجد في احتكارسلعافيهاالمنتجون

.خرآمنتجسلعةعنمنتج

الذين المنتجينحتوي على عدد قليل من تالصناعةكون فيها تيعتبر إحتكار القلة هو الحالة التي و

لهاتكونالمنتجينأحدتصرفات، وأن2يسيطرون عليه وكل واحد منهم ينتج سلع متطابقة أو مختلفة

داخل هيكل الصناعةأهميةلهمركزايحتلالمنتجينمنمنتجفكلاآلخرين،للمنتجينبالنسبةأهمية

المنتجينمنغيرهعلىأثرهالهايكون)األسعاروالكمياتتحديد(منتجأييتخذهاالتيوالقرارات

.اآلخرين

255صنفس المرجع،-1
2 - Michael Francis Williams, Monopolistic Competition and Oligopoly, p 5, Cooleconomics.com
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:1، فتكون لها مالمح رئيسية هيالمؤسساتوالصناعة التي يسيطر عليها عدد قليل من 

كميات المنتجين آخرين؛بأسعار ومؤسسةحيث تتأثر كل المؤسساتترابط بين -

توجد حواجز دخول ولكن أقل من حالة االحتكار التام؛-

.كثرة المنتجات المتباينة-

وللتوضيح أكثر حول الصناعة في حالة إحتكار القلة هي أحد الصناعات السائدة في العالم، 

ذلك واضحا في مجال صناعة السيارات والطائرات واآلالت االلكترونية المتطورة والخاصة ويظهر

.2بالبحث العلمي

دخول وخروج المؤسسات من الصناعة في حالة إحتكار القلة: أوال

فقدالحتكار القلة،السائدةالحالةعلىتتوقفالصناعةمنالمؤسساتدخول أو خروج قدرةإن 

قدكماتاما،إغالقامغلقاًالدخوليكونوقدميسوراً،سهالالصناعةأو الخروج إلىالدخوليكون

أثرلهاالصناعةمنالخروجالدخول وصعوبةأوسهولةأنشكوالما،حدإلىممكنايكون الدخول

.الطويلالزمنفياألرباحوجودفيهام

احتكارنظامإطارفيتعملتظللنالصناعةفإنسهالأمراالصناعةإلىالدخولكانولكن إذا

المختلفة المؤسساتبالخاصللمصنعاألمثلبالحجممقارناالصناعةحجمعلىيتوقفذلكألنالقلة،

.3السوقحجمعلىسيتوقفعدمهمنالقلةاحتكاراستمرارو

السوق المحدود)1

سوفمؤسسةكلأنبحيثصغيراالصناعةفيالموجودةالمؤسساتعددفي هذه الحالة يكون

سوقفيأهميتهلهمركزااحتاللهاباإلضافة إلى األخرى،المؤسساتتصرفاتاعتبارهافيتأخذ

.قائمايظلسوفالقلةاحتكارفإنالوضعهذاظلوفيالسلعة

السوق الواسع)2

نتيجةالمؤسساتمنفي هذه الحالة يكون السوق من الحجم الكبير بحيث يحتوي على أكبر عدد

أنكما،األخرىالمؤسساتعلىيؤثرلنمؤسسةأيتصرفاتوبالتالي فإنإلى الصناعة،الدخول

كاملةمنافسةسوقإماالسوقهذهتصبحالحالةهذهففيعليها،تؤثرلناألخرىالمؤسساتتصرفات

. احتكاريةمنافسةسوقأو

1 - dligopoly defimitiom, aviable at ; www.economicshe lp.org
.227، ص 2010، دار المسيرة، عمان، األردن، الطبعة الثانية، االقتصاد الجزئيحمود حسين الوادي، وآخرون، م-2

.255صمرجع سابق،محمد محمد النجار، -3
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هناكوكانالقلة أرباحا،احتكارظلفيتعملالتيالصناعةحققتإذاأنهإلىاإلشارةوتجدر

والذي هو عبارة عن إتفاق قائم بين مؤسستين أو مجموعة من الصناعةفي) على شكل كارتل(اتفاق

والذي تتفق من المؤسسات التي تنشط في صناعة واحدة، ولهذا الكارتل نوعان الكارتل المركزي 

كارتل حصص خالله مجموعة من المؤسسات على أن تعهد إلى لجنة مركزية بسلطة إتخاذ القرار، أما 

ين المركزي هو أنه يترك الكثير من القرارات للمؤسسات الفردية بدل السوق والفارق األساسي بينه وب

إلىيؤديسوفالصناعةهذهإلىالدخولسهولةفإن،للكارتلمن أن يطلق فيها يد اللجنة المركزية

ولكن عندما يكون هناك عدد قليل نسبيا من المؤسسات في ، المؤسساتبيناالتفاقعلىالقضاء

المتاحة للمؤسسات لزيادة أرباحها والحيلولة دون دخول مؤسسات جديدة الصناعة، فإن الفرصة

من خالل صناعة، وتعزيز مصالحها أكثر مما لو كان هناك عدد كبير من المؤسسات في الصناعةلل

سوفالحالةهذهفي) تنظيم(التي يوجد بها كارتل الصناعةدخولفيالراغبةالمؤسسة، ألن 1الكارتل

دخلت أنهالوستواجههالذيالطلبمنحنيمرونةمنأكبرمرونتهالكارتلطلب خارجىمنحنتواجه

.لالكارتسعرمنقليالًأقلأسعاروعندالتنظيم،هذافي

فاإليرادفي التنظيم،الدخولمنبدالًالكارتلخارجتبقيأنالمؤسسةصالحمنفإنهثمومن

أنينتظرالذيالحدياإليرادمنىأعلفي الخارج يكونالمؤسسةعليهتحصلأنينتظرالذيالحدي

:الشكل التاليالتنظيم كما يوضحه في هذادخلتأنهالوالمؤسسةعليهتحصل

الرياض، ، ترجمة كامل سلمان العناني، دار المريخ، - المفاهيم والتطبيقات–االقتصاد الجزئي جي هولتن ولسون، -1

.392-390ص، ص2011السعودية 

CmL1

تأثير دخول وخروج منشات جديدة إلى الصناعة على الكمية والسعر): 19(شكل رقم 

، تحليل )الوحدي(محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، التحليل االقتصادي الجزئي :المصدر

السعر

الكمیة

CmL2

CmL3

Qd

Rm
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مجموععنعبارةهي(CmL3)(CmL2)(CmL1)نالحظ من خالل الشكل أن المنحنيات الثالثة 

(P1) (P2) (P3)أسعارها المقابلة هيوأنالصناعة،فيالموجودةللمؤسساتالحديةالتكاليفمنحنيات

هو الذي يعبر (CmL2)إذا فرضنا أن  المنحنى و،(Q1) (Q2) (Q3)في كل حالة هي والكميات المنتجة

منشآتدخولالمقابالن، فإن(Q2)الكمية و(P2)باإلضافة إلى السعر للمؤسساتعن الوضع التوازني 

(CmL3)اليمينإلى(CmL2)التكاليف الحدية من انتقالإلىسوف يؤديالصناعةإلىجديدة

، لكن (P3)السعر ليصبح وانخفاض(Q3)تصبح وتنتجها الصناعةالتيالكميةزيادةذلكعلىوسيترتب

إلى(CmL2)التكاليف الحدية من انتقالإلىسوف يؤدي ذالكالصناعةمنحالة خروج  منشآتفي 

السعر وزيادة(Q1)تصبح وتنتجها الصناعةالتيالكميةانخفاضذلكعلىوسيترتب(CmL1)اليسار

. ، نظرا لزيادة الطلب على العرض في السوق(P1)ليصبح 

كما يالحظ في هذه الصناعة، أن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام دخول منتجين جدد 

لمثل هذه الصناعة، كما يالحظ في هذه الصناعة أن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام دخول 

رات الحجم لتكنولوجيا والتي يمكن أن تسهم في وفولمنتجين جدد لمثل هذه الصناعة، إما بسبب االفتقار 

أو التميز في نوعية المنتج، أو سيطرة المشاريع القائمة على مصادر المواد األولية أو مصادر الطاقة 

.1التي يمكن أن تحدد الدخول إلى الصناعة

أنواع احتكار القلة:ثانيا

الذي ه على األساس لذلك قمنا بتقسيم،تقسيمات حسب الغرض من كل تقسيمةالحتكار القلة عد

:2االتفاق وهيوعلى التنظيمسيمين اللذان يعتمدان قد اكتفينا بالتقيخدم البحث، و

احتكار القلة المبني على أساس التواطؤ)1

.228صمرجع سابق،حمود حسين الوادي، وآخرون، م-1

.260-245صصمرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -2
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الصناعة فيالموجودةالمؤسساتعددعلى أساسالصناعةفيالمنتجينيعتبر نجاح االتفاق بين

كان عددإذاوأنجح أماسهالاالتفاقكانكلماالصناعةفيالموجودةالمؤسساتعددقلفكلما

هذاينجحقلما، لذلكالمؤسساتجميعي يرضاتفاقإلىالوصولفيصعوبةتنشأفقدكبيرالمؤسسات

.طويلةمدةيستمرالفإنهوإذا نجحاالتفاق،

منضم من طرف المحتكرين فإنه يصبح معروف باسم ان هذا االحتكار عن اتفاق مسبق وإذا كو

. "الكارتل"

دونفي الصناعةالمنتجينبيناالتفاقأما إذا كان هذا االحتكار عن إتفاق غير مسبق فإنه يشمل

باإلنتاج واألسعاريتعلقفيماالمنتجينبينالوديةاالتفاقاتمننوعهناكيكونتنظيم معين، فقدوجود

.السوقفيالمنتجيننصيبوتحديد

مبني على التواطؤالغير احتكار القلة )2

تكونأنيتوقعكمااألخرى،المؤسساتعنمستقلةبطريقةمؤسسةكل تتصرففي هذه الحالة

المنتجفمعلوماتالمنتجينلتصرفات أحداآلخرين، ذالك نتيجةالمنافسينبتصرفاتالتوقعفيالدقة

معين منوضعإلىنيصلوقدفإن المنتجيناألحيانبعضوفيبالكيفيةيتعلقفيمامحدودةتكون

يخشونفإنهمالحالةهذهوفي،للجميعبالنسبةناحية األرباحمنمقبوالًويكونواإلنتاج،السعرحيث

التياألخرىالمؤسساتلتصرفاتنتيجةآثارمنذلكعلىقد يترتبلماالوضعهذاتغييرمن

.بهاالتوقعيصعب

سوق احتكار القلة :ثالثا

متجانسة،سلعةإنتاجفييتنافسونالذينالمنتجينمنقليلعددوجودحالةفيالنوعهذايسود

وسطهوالنوعهذافإنوعليه، للسلعةالكليوالعرضاإلنتاجفيكبيرةبنسبةمنهمكليساهمبحيث

المنتجينتصرفاتمنتجكليراقبالظروفهذهظلفي، االحتكاريةوالمنافسةالمطلقاالحتكاربين

المترتبةاآلثارباالعتباريأخذأناإلنتاجيةسياستهرسمعنديجبفإنهوعليهله،المنافسيناآلخرين

األسعاروعاديغيرباستقرارالظروفهذهظلفيالسوقتمتاز، ومنافسيهأفعالردودأيعليها،

:1اآلتيينللسببينالسائدة

؛المنافسينعددلقلةنظراًالسعرتخفيضعلىيحفزمايوجدال-

استهداف السعر كأساس لتحقيق تقنية التكلفة المستهدفة للوحدات االقتصادية الغبان، صبريالذهبي، ثائرعيدانجليلة-1

.232، ص2007، / 48ع13 بغداد، المجلد، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعةالعاملة في بيئة األعمال الحديثة
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.ككلالصناعةصعيدعلىاإلنتاجكلفةارتفاععنديتمالسعرارتفاع-

ويقصد كذلك بسوق احتكار القلة قيام حالة االحتكار دون أن تتمثل في وجود بائع أو منتج وحيد 

مستهلك وحيد للسلعة بل يوجد هناك عدد قليل من البائعين لسلعة ما أو عدد للسلعة أو وجود مشتر أو 

بحيث يكون لهم تأثير في تحديد الكمية المعروضة والمطلوبة للسلعة ،قليل من المشترين لهذه السلعة

بالخصائص هذا السوق، ويتميز السلعة سواء بالزيادة أو النقصانومن ثم التأثير في تحديد ثمن 

:1التالية

في السوقالبائعينوجود عدد قليل من المنتجين أو )1

المحتكرة لسلعة ما، ويتقاسمون سوق السلعة فيما بينهم المؤسساتيوجد في السوق عدد قليل من 

كبير نسبيا بالمقارنة مع حجم السوق، وبذلك يستطيع كل مشروع مؤسسةوبالتالي يكون نصيب كل 

على السوق؛التأثير

عوائق تمنع دخول منشآت إلى السوقوجود )2

فيه على عكس سوق اإلنتاجأخرى منشآتيتميز هذا السوق بوجود عوائق الدخول تصعب على 

ات الحجم الكبيرة؛فسة التامة، ومن أبرز العوائق وفورالمنا

تجانس السلع المباعة مع تمايزها)3

المياه المعدنية مثل المنتجات الصيدالنية وجانسة أغلب المنتجات المباعة في هذه السوق مت

واألوراق الصحية، إال أنها متمايزة؛

المؤسساتوجود إرتباط بين )4

األخرى المؤسساتفي إتخاذ قراراتها وسياساتها على ردود أفعال وسلوكات المؤسسةتعتمد 

).مستوى اإلنتاج، والثمن(قرارات مثل المؤسسةالمنافسة لها في نفس السوق؛ أي عندما تحدد 

الصناعة في حالة االحتكار التام : المطلب الرابع

.292، ص2015األردن،، دار الحامد، عمان، االقتصاد اإلداري، فيمصطفى يوسف كا-1
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صناعة التي تتميز بالمنافسة في كافة الشروط لتعتبر الصناعة االحتكارية هي الصورة المتناقضة ل

المنافسة الكاملة، فاالحتكار فال نبالغ إذا قلنا أن شروط االحتكار هي الشروط المقابلة تماماً لشروط 

.يعني اختفاء كل أثر للمنافسة وسيادة االحتكار سواء من جانب البائع أو المشتري

االحتكار التاممفهوم : أوال

منتمكنهوالتياآلخرين،البائعينعلىالمزاياببعضالمحتكرالبائعتمتعنتيجةاالحتكاروينشأ

.الصناعةإلىالمنتجينهؤالءدخولدونيحولمستوىعندالسعريحدد،أرباحتحقيق

مناآلخرينالمنتجينمنعمنتمكنهوالتيالمحتكربهايتمتعالتيالمزاياتلكإلىاإلشارةويمكن

:1يليكماالصناعةإلىالدخول

التيالكميةكلتنتجكبيرةواحدةمؤسسةعلىالصناعةقصرإلىتؤديالتيالحجموفورات- 1

الحالةتلكوتعرفأكثر،أومنشأتينوجودحالةفيالتكاليفمنأقلبتكاليفالسوقيحتاجها

الصناعة؛دخولمنالمنتجينتمنعطبيعيةحواجزهناكأنوتعنيالطبيعيباالحتكار

التيالصناعةفيالمستخدمةاألوليةالمادةمواردلجميعالصناعةفيالوحيدةالمؤسسةامتالك- 2

تحتكرها؛

المنطقةأوالسوقىإلالمحتكرلسلعةجيدبديلتعتبرالتيالسلعدخولتمنعللنقلتكاليفوجود- 3

بالمحتكر؛الخاصةالجغرافية

.التجاريةوالعالماتاالختراعحقوقمثلالقانونيةالحواجز- 4

:الفردياالحتكارمننوعينبينالتمييزيمكنتقدمماضوءوعلى

أندونممكنربحأكبرلهيحققالذيالسعريحددأنيستطيعالالذيالمحتكرحالة-

الحالةهذهالمرتفع، وتعرفسعرهبسببالصناعةإلىمنافسينبدخولمهدداًيكون

مغلق؛أوموصددخولمعالمحتكربحالة

لهيحققالذيالمستوىمنأقلمستوىعندسعرهيحددالمحتكرفإنالحالةهذهوفي-

يكونالوقتنفسفيولكنهاحتكاريةأرباحاًلهيحققسعرفهوممكن،أكبر ربح

.بالدخولالمهددالمحتكربحالةالحالةتلكمنافسيه، وتعرفألسعاربالنسبةمنخفضاً

، حيث *"الحجم األمثل"ويعتبر االحتكار حالة يتميز به المنتج إذا سيطر على كامل السوق عند

المدى القصير يكون المنتج غير مهدد بدخول منتجين آخرين، لكن توازن المحتكر في االحتكار في 

.202–201صصمرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -1
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بدخول منافسين مهددغيرالمحتكرحالةفيالتوازنبينالتفرقةالمدى الطويل عكس ذلك حيث يمكن

.1بدخول منافسين جددمهددالمحتكرحالةوالتوازن فيصناعةلجدد ل

سوق االحتكار التام:ثانيا

يتحقق االحتكار عندما يكون البائع في سوق سلعة معينة، دون وجود بديل لهذه السلعة في السوق 

غيره عكس المنافسة التامة، حيث أن له خصائص تميزه عن ف ويعتبر سوق إحتكار القلة مختلونفسه، 

:2وتتمثل فياألسواق األخرى من 

وجود بائع أو منتج واحد في السوق)1

في هذه الحالة يمثل المحتكر الصناعة بأكملها ألنه المنتج الوحيد للسلعة في السوق، فهو يمثل 

، وبالتالي يعتبر ةالمعروضسوق من خالل تغيير الكمية وبإستطاعته تغيير سعر العرض السوق، 

؛المحتكر صانعا للسعر، وليس مستقبال له كما في سوق المنافسة الكاملة

عدم وجود بديل لسلعة المحتكر)2

يعني أن السلعة التي يقوم المحتكر بإنتاجها أو بيعها هو عدم وجود بدائل قريبة للسلعة، ما يميز

الوحيدة التي تقوم بإنتاج سلعة أو خدمة بذاتها؛المؤسسةالمحتكر هو 

السعر غير ثابت، بل يختلف بإختالف الكمية يتضح أن، السابقةالخصائص إنطالقا من هذه

.3المعروضة من قبل المنتج

وواقع األمر، إذا كان من المتصور وجود احتكار كامل من جانب البائع خاصة في ظل ظروف 

العولمة الحديثة والتكنولوجية المتقدمة، فإن االحتكار من جانب المشتري هو أمر نادر الحدوث في 

الحياة 

. الواقعية

فيالمتوسطةالتكلفةىمنحنبهالخاص(CM)قصيرة األجل ومنحني التكاليف متوسطة يمسالحجم الذيالحجم األمثل هو ذلك*

.يمكنماأقلاألخيرةالتكاليفهذهتكون عندهاالتيالنقطةعند(CML)الطويل المدى

.211صمرجع سابق،محمد محمد النجار، محمد إبراهيم عواد، -1

.227صمرجع سابق،مصطفى يوسف كافي، -2

.310، ص2011ر المريخ، السعودية، ا، داالقتصاد الجزئي المفاهيم والتطبيقاتكامل سلمان العناني، -3
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الخروج والدخول المؤسساتتستطيع ىنواع هيكل الصناعة ومتألتم التطرقبعدما األخيروفي 

من الصناعة، هذا ضمن توازنات الهيكل فقد قمنا بتلخيص كل ما جاء في هذا المبحث حول أنواع 

:الهيكل الصناعي في الجدول التالي

المنافسة االحتكاريةاالحتكار التامالمنافسة التامةفقرة المقارنة

متوسطمنتج واحدعدد كبير جداعدد المنتجين

حرية شبه تامةعوائق مانعة للدخولحرية تامةحرية الدخول والخروج

شروط التوازن
تكاليف متوسطة تساوي 

المتوسطاإليراد

تكاليف متوسطة تساوي 

المتوسطاإليراد

تكاليف متوسطة تساوي 

المتوسطاإليراد

السعر وااليراد الحدي
واإليرادالسعر يساوي 

الحدي

واإليرادالسعر أكبر من 

الحدي

واإليرادالسعر أقل من 

الحدي

فقط في المدى القصيرفي المدى القصير والطويلفقط في المدى القصيراألرباح

متوسطأعلى سعرأقل سعرالسعر

متوسطأقل كميةأكبر كميةالكمية المنتجة

السلع بديل تام ومتجانسنوعية السلعة
توجد بدائل سلعة فريدة ال

قريبة
متشابهة لكن غير متجانسة

منحنى الطلب
ال نهائي المرونة منحنى 

أفقي
سالب المرونة

سالب المرونة أكثر مرونة 

االحتكار

العرضمنحنى 

الجزء الصاعد من منحنى 

تكاليف المتوسطة أعلى من 

اإلغالقسعر 

يوجدال

المنتج في حالة التكلفة 

اإليرادالمتوسطة تساوي 

المتوسط

االقتصاديةاألسواقوطبيعةالمقارنة بين هياكل): 04(جدول رقم 

الخامسواالقتصاد العدداإلدارةاالحتكارية، مجلةالمنافسةأسواقفياالقتصاديةمثليةاألالكريم، عبدطهخالد:المصدر

،بيروت،ناشرونلبنانمكتبة، االقتصادعلم،هاوسنورد،سامويلسون:، باالعتماد على273ص ،2010والثمانون، 

.5، ص2006
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الخالصــــة  

لصناعة االتعرف علىحيث تمفي هذا الفصل إلى هيكل الصناعة بصفة عامة، تم التطرقلقد 

لها العديد من أنوتم التوصلتغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها، عبارة عن عملية التي هي

وتم التوصل ل الصناعي دراسة الهيكتمت كمااألنواع سواء من حيت الحجم أو النشاط أو عدد العمال، 

:باإلضافة للنتائج التاليةأشكال، محددات وأن للهيكل الصناعي 

أومنتجاتتقدمالمؤسساتمنمجموعةالصناعة عبارة عنجونز أنوجاريثشارلزيرى-

لبعضها البعض، وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي بدائلتمثلأنيمكنخدمات

إلى إشباع الحاجات األساسية لنفس المستهلك

مصدر لمصطلح عائق الدخول تم طرحه من طرف أول هي سنة ظهور1956تعتبر سنة -

Joe Bain،أوضح أن المؤسسات التي تنشط في قطاع يتميز بتمركز كبير سوف تعرقل حيث

.كفاءة تخصيص الموارد في هذا القطاع

للسلع التي تنتجها بالنسبة عوائق الدخول تنشأ بسبب تمييز المنتجاتأن BAINيرى-

كما ، ..)الجودة، التصميم، براءة االختراع، : تتميز هذه السلع مثال بـ(المؤسسات القائمة 

يمكن زيادة ميزة تمييز السلعة المنتجة في حالة وجود إقتصاديات الحجم،

عبارة عن مجموعة مؤسسات تنشط في صناعة واحدة وتنتج منتج واحد؛إن الهيكل الصناعي-

يساوي حجم الطلب دون اللجوء اإلنتاجيمكن أن يكون هيكل الصناعة كفؤ إذا كان حجم -

كفؤ؛الغير للهيكل لإلستيراد، والعكس بالنسبة 

فيه من المؤسساتمعرفة مدى قوة وضعف كذلك ووضعف المنافسة، يمكن تحديد مدى قوة -

؛ز المنتجاتالخروج باإلضافة لتمية وقياس التركز وعوائق الدخول وخالل دراس

مقاييس التركز الصناعي، من مقياس آلخر، منها ما يعتمد على عدد المؤسسات فقط فلتخت-

؛ومنها ما يعتمد على رقم األعمال أو حجم اإلنتاج، وغيرها يعتمد على العديد من المتغيرات

أن للهيكل الصناعي أربع أشكال محددة من خالل المؤسسات التي تنشط داخل الهيكل ويمكن -

.كارية، إحتكار قلة أو إحتكار تاميكون في حالة منافسة تامة أو منافسة إحت

أن ربع محددات يمكن لدولةتم التوصل إليه في هذا الفصل فالهيكل الصناعي له أمن خالل ما

عية السياسات الصناتؤثر فيه وتتحكم به من خاللها، لذا في هذه الدراسة البد أن نقوم بربط العالقة بين 

تحليل تنافسية الهيكل في ظل تدخل الدولة، وكيف تؤثر هذه األخيرة وهيكل الصناعة، انطالقا من

. عليه
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:تمهيد

لنشأة وتطوير المالئمالصناعية أهمية كبيرة لكل الدول ألنها عبارة عن الكيان البيئةتكتسي

الصناعات من بداية نشأتها إلى غاية نموها وتطورها ضمن مجال يمتاز بحدة المنافسة، ومعظم 

، وتوجيههاايات التي تستطيع الدولة التحكم بهالعناصر المكونة لهذه البيئة تقع داخل مجال الصالح

ية حول دور القطاع اآلراء الفكرتعددمع،مراقبتها بشكل مباشر أو غير مباشرباإلضافة لوترشيدها، 

يكون دور الدولة قياديا وفعاال من فهناك من ينادي بأن،االقتصاديةفي مسيرة التنمية الخاص والعام

. خالل السياسات الصناعية

أصبح من الضروري وضع وتنفيذ سياسة صناعية بهدف تعزيز تنافسية القطاع وزيادة ألنه

تمكينه لنافسة داخل البيئة الصناعية،مفي وقت زادت به حدة الاالقتصاديةمساهمته في عملية التنمية 

نه ناعة وتمكيوكذلك تأهيل وتطوير قطاع الصالتقليديةواق التقليدية وغيرمن زيادة صادراته إلى األس

.من الفرص المتاحة لهذا القطاعستفادةواالاالقتصاديواالنفتاحمن مجابهة تحديات العولمة 

يكل هالسياسات الصناعية على تؤثرومن خالل هذا سوف نقوم في هذا الفصل بمعرفة كيف 

كل الصناعي، الصناعة، وذلك من خالل دراسة تأثير أدوات السياسات الصناعية على محددات الهي

والهند، في الوطن العربي باإلضافة للصينوفي األخير نختم هذا الفصل بدراسة السياسات الصناعية 

.احققتا نجاحورائدتان في هذا المجالن اومدى تأثيرهما على الصناعة الدوائية بحكم أن الدولت

: هيمباحثهذا الفصل إلى ثالث سم، قومن أجل تنظيم الدراسة

؛ةلصناعلتحليل البيئة التنافسية : األولحثمبال

؛هيكل الصناعةمحدداتالصناعية على ةأثر السياس: المبحث الثاني

.الصناعة الدوائية في الدول النامية:المبحث الثالث
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ةلصناعلتنافسية البيئة التحليل : المبحث األول

فقوة أي بلد من قوة ،خل إلستمراريتهاومدقتصاديةاالمؤشر للقوة عن هي عبارةالتنافسية 

مما يحتم على ،اقتصاده أي بتفوقه على االقتصاديات األخرى وقدرته على منافستها داخليا وخارجيا

،الحكومات االهتمام بموضوع التنافسية واالستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو

التي عرفت عجزا 1987-1981خالل الفترة كان نافسية مفهوم التلظهور وأولالدول الناميةخاصة

وزيادة حجم ) خاصة في تبادالتها مع اليابان(كبيرا في الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية 

قتصادياالبداية التسعينات كنتاج للنظام مجدداً بمفهوم التنافسية مع هتماماالوظهر ،الديون الخارجية

.تطبيق اقتصاديات السوقلالعولمة، وكذا التوجه العام رةروز ظاهالعالمي الجديد وب

األساس النظري لمفهوم التنافسية: المطلب األول

إذ ال يوجد لها تعريف واحد من إختلف حولها االقتصاديينمفهوم التنافسية من المفاهيم التي يعتبر

صاديين يعتمدون لقياس التنافسية على الناتج خالل ارتباطها مع كل المؤشرات االقتصادية، فبعض االقت

المحلي اإلجمالي وبعضهم على أسعار الصرف المعتمدة أو تكلفة الوحدة المنتجة أو تكلفة وحدة العمل 

.أو حجم الصادرات إلى إجمالي اإلنتاج أو إنتاجية العمل

ن  ثالثة  مستويات للتنافسية نظرا لعدم  ضبط  مفهوم  التنافسية  فإنّه  ال بد  من التمييز  بيو

ها وصناعاتها مؤسساتحماية لورة مباشرة خاصة أن الدولة تسعى وهو ما يمكن أن يخدم بحثنا بص

يجرىأنالمناسبمنفإنّهقطاعاتها الصناعية،  ولهذالي الهيكل التنافسي المحلية من خالل التحكم ف

.المؤسسة، مستوى القطاع، مستوى )الوطنياالقتصاد (مستوى الدولة : ثالثمستوياتعلىالتحليل

التنافسية على مستوى الدولة : أوال

مستدام على المدى اقتصادييعتبر إقتصاد دولة ذو تنافسية إذا كان يملك القدرة على تحقيق نمو 

، وعرفها المجلس األوربي في اجتماعه 1يالمتوسط والطويل حسب تعريف المنتدى االقتصادي العالم

لمواطنيها لمستوى المعيشةلالقدرة على التحسين الدائم ل"تنافسية األمة على أنها 2000لونة سنة ببرش

طي مجال واسع وتخص كل السياسة وتوفير مستوى تشغيل عالي وتماسك اجتماعي وهي تغ

.2"قتصاديةاال

ماجستير، مذكرة، دراسة حالة مؤسسة إقتصادية–أهمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة مسعود طحطوح، -1

.2، ص 2008/2009جامعة الحاج لخضر باتنة، 
2 -Debonneuil michele et Fontagné lionel, Competitive, conseil d’analyse économique, Paris,2003,
p13.
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ـّهــاو ـا عتبرت هيئـة الـواليــات المـتحـدة المنـافســة الصنــاعيــة بـــأن

قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تنجح في اختيار األسواق الدولية وفي الوقت نفسه تحافظ "

الذي عرفها مجلس األمريكي المتخصص في التنافسية للباإلضافة 1"وتوسع الدخل الحقيقي للمواطنين

وفي نفس الوقت تحقق قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في األسواق العالمية "على أنها 

.2"في األجل الطويلمرتفعةمستويات معيشة 

التنافسية على مستوى (OECD)التعاون والتنمية االقتصادية األوروبيةمؤسسةكذلك كما تعتبر

الدرجة التي يستطيع البلد، في ظل أسواق حرة وعادلة إلنتاج السلع "االقتصاد الوطني على أنّها 

افظة على توسيع الدخول جح في اختيار األسواق الدولية، وفي نفس الوقت المحوالخدمات التي تن

3."مواطنيها في المدى الطويللالحقيقية 

القول أن تنافسية البلد تهتم بالعديد من االعتبارات التي تتعلق بالوضع االجتماعي يمكنإذا

ارات تنموية أخرى ال تهتم بها المشروعات واالقتصادي مثل االهتمام بالتشغيل االكتفاء الذاتي واعتب

، وهذه )الدولة(االقتصادية ال تعمل في فراغ، وإنّما تمارس نشاطاتها في بيئة وطنية محددة المؤسساتف

.أو معوقة لهاالمؤسساتتنافسية للوطنية قد تكون معززة البيئة ا

التنافسية على مستوى القطاع :ثانيا

ضمنالعالية،المضافةالقيمةتحقيقعلىالقطاعقدرةبأنهاالقطاعتوىمسعلىالتنافسيةتعرف

فعالةآلياتوضمنالتطورات االقتصادية،معتتماشىلها،وناظمةمرنةذات تشريعاتأعمال،بيئة

والخروجالعملسوقإلىالدخولحريةلباإلضافةالموردين والمستهلكين،ناحيةمنالسوق،لقوىل

4.همن

في قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق المؤسساتقدرة "قول عنها أنهاالكذلك يمكن و

إلىيؤديماوهذا،5"نجاح مستمر في األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية

ن يجب أناقتصادي معيقطاعألن دراسةبدقةالقطاعتحديدويجبالصناعة،هذهفيالدولةتلكتميز

، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل لمعهد السياسات "القضايا والمضامين: المنافسة في ظل العوامة" علي توفيق الصادق، -1

33. ، ص )1999العدد الخامس، أبو ظبي، أكتوبر (االقتصادية التابع لصندوق النقد العربي، 

.5، ص2002، المعهد العربي للتخطيط بالكويت،حالة مصر: سيةدور الحكومة الداعم للتناف"طارق نوير، -2
3- Abdallah Alauoi. La competitivité internationale : stratégies pour les entreprises françaises, France :
harmattan, 2005, P:41.

.4، ص 2011وز ، السعودية، تماالقتصاديالفكرفيالتنافسية،تنافسيةللالوطنيالمرصد- 4
5-Enright, Michael J; " the Globalization of Competition and the Localization of Competition:
Policies Toward regional clustering " , London، Macmillan, Forthcoming, 1999 , p 5.
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نفسداخلمعتبرةفروقانجدقدأنهمنبالرغمومعتبرة،هامةالقطاعيةواإلمكانياتالوسائلتكون

المنتجات،تشكيلةاإلنتاج،عواملالنشاط،مكان: أهمهاالعواملمنلجملةترجعوالتيالنشاط،فرع

. 1يةالتاريخالظروف

محصلة لية للقطاع، وميزانه التجاري ون خالل الربحية الكتقاس تنافسية صناعة معينة مو

إلى مقــاييس تتعلّق الخــارج، إضــافـة ار األجنبي المبــاشر الداخــل واالستثمــ

. الجودة للمنتجات على مستوى الصناعةبالتكلفة و

د آخر، وأهم المؤشرات تقييم تنافسية قطاع يتم بالمقارنة مع القطاع المماثل لبللهناك طريقة كذلك 

:2المستعملة هي

مؤشرات التكاليف واإلنتاجية)1

عن قطاع ما أنه تنافسيا إذا كانت اإلنتاجية الكلية للعوامل فيه مساوية أو أعلى منها لدى نقول 

المشروعات األجنبية المزاحمة، أو إذا كان مستوى تكاليف الوحدة يساوي أو أقل من تكاليف الوحدة 

.فسين األجانبللمنا

مؤشرات الحصة من السوق الدولي)2

عن التنافسية على كمؤشرينيستعمل في هذا المجال الميزان التجاري والحصة من السوق الدولي 

مستوى القطاع، وهكذا فإن القطاع يخسر تنافسيته عندما تتناقص حصته من الصادرات الوطنية الكلية 

.أو أن حصته من الواردات تتزايد

دليل التجارة ضمن الصادرات)3

ت التجارية ضمن الصناعات، وكلما ارتفعت قيمته كلما دل ذلك على تقدم يبين هذا الدليل الصادرا

.الصناعة في البلد المعني

المؤسسةالتنافسية على مستوى : ثالثا

لقدرة على إنتاج السلع ا"يعنيانية فإن مفهوم التنافسيةالصناعة البريطفطبقًا لتعريف هيئة التجارة و

في الوقت المناسب وهذا يعني تلبية حاجيات الصحيحة والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب و

.3"األخرىالمؤسساتالمستهلكين بشكل أكثر كفاءة من 

1- Donald. G . Macfetridg, la competitive: notions et mesures, industrie Canada, avril: 1995,p11.
ماجستير مذكرة، تأثير التحالفات اإلستراتيجية على تنافسية المؤسسة الصناعية دراسة حالة مجمع صيدال، فاطمة محبوب-2

.15، ص 2010/2011جامعة محمد خيضر بسكرة،
3  - Oughton، " Competitiveness Plicy in the gos" the Economic journal, 107(444) 1997, pp. 1484-
1485.
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النوعيةتالمنتجاتقدمأنيمكنهاالتيالمؤسسة"تلكبأنهااألمریكیةالرئاسیةاللجنةواعتبرتها

طويلللربحالمؤسسةتحقيقيضمنوبماوالدوليين،المحليينمنافسيهامعمقارنةمنخفضةوبتكلفة

.1"لمالكيهاعائدوتوفيرالعاملينتعويضعلىالمدى وقدرتها

على توفير منتجات وخدمات المؤسسةقول عن التنافسية بصفة عامة أنها مدى قدرة الويمكن

اجيات المستهلكين وتكون كذلك ذات كفاءة وفعالية أكبر من المنافسين اآلخرين سواء تستطيع تلبية ح

على المستوى المحلي أو العالمي، إنطالقا من االهتمام بطريقة اإلنتاج واالستمرار في مجال البحث

موظفين يتمتعون بالخبرة طرف الخطط المسطرة مسبقا من لتطوير باإلضافة لإلستراتيجيات واو

.المؤسسةوالكفاءة في مجال نشاط 

:2تنافسية المؤسسة الصناعيةقياس مؤشراتفيما يلي أهمو

الربحية)1

هذه األخيرة تكونالتنافسية الصناعية الحالية للمؤسسة، ويمكن أن يعتبر مؤشر الربحية كافيا عن 

التنافسية الصناعية الحالية للمؤسسة ي سوق تنافسية تتجه هي ذاتها نحو التراجع، في هذه الحالة فإن ف

المستقبلية، وإذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن بحيتهارللن تكون ضامنة 

وتعتمد تكون مرتبطة بالقيمة السوقية لها،تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القيمة الحالية ألرباح المؤسسة 

ى إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها، وكذلك على الجاذبية النسبية المنافع المستقبلية للمؤسسة عل

االختراع براءات الحالي على البحث والتطوير أو على امتداد فترة طويلة، وعلى إنفاقهانتجاتهامل

.عليهاالمتحصل

عتصنيتكلفة ال)2

وز سعر منتجاتها في األسواق، تكون المؤسسة غير تنافسية إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجا

.معاهما، أو تها أو عوامل اإلنتاجوذلك إما النخفاض إنتاجي

اإلنتاجية الكلية للعوامل)3

إن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج تقيس الفاعلية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل 

ية للعوامل أو نموها لعدة مشروعات على اإلنتاج إلى منتجات، ومن الممكن مقارنة اإلنتاجية الكل

القاهرة،جامعة،والماليةاالقتصاديةالدراساتمركزمرجعي،مسحومحدداتها،التنافسيةالقدرة، مفهومجرفطعمهمنى-1

1.  ص،19،2002العدد اقتصادية، أوراق

.15ص مرجع سابق،فاطمة محبوب، -2
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لفة نحو المستويات المحلية والدولية، ويمكن إرجاع نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك دالة التك

. رات الحجماألسفل، أو إلى تحقيق وف

الحصة من السوق)4

الداخلية بدون أن مؤسسة ما أن تحقق أرباحا، وتستحوذ على جزء هام من السوق لمن الممكن ل

تكون تنافسية على المستوى الدولي، ويحدث هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بعقبات اتجاه 

ولكنها غير قادرة على تحرير التجارة الدولية، كما يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات ربحية آنية،

ليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها االحتفاظ بالمنافسة اتجاه تحرير التجارة، لذا يجب مقارنة تكا

منافسيـها، كلما لفة بالقياس إلى التكاليف الحدية الدوليين، وكلما كانت التكلفة الحديـة للمؤسسة ضعي

.كانت حصتها من السوق أكبر

حيث إعتبر " إمانويل أوكامبا"تلخيص كل ما ورد سابقا عن التنافسية من خالل تعريف ويمكن 

هي القدرة على مواجهة ) ، قطاع، دولةمؤسسة(على المستويات السابقة الذكر المؤسسةتنافسية 

المنافسة ضمن الشروط المالئمة لها، وهذه القدرة يمكن أن تتجسد من خالل وضع إستراتيجية فعالة 

.1أو المحافظة على الموقع التنافسيحتاللااللتوجيه النشاطات واألعمال بغرض 

الذي يتضمن ختص األول منهما بالجانب الوصفي نصرين رئيسيين، ييتكون االقتصاد من ع

وعرض المؤسساتالصناعية والبيئة الصناعية التي تتواجد بها هذه المؤسساتالمعلومات بخصوص 

فيما يختص الجانب الثاني بسياسة ، الخ...عوامل اإلنتاج والسياسات التجارية ودرجة المنافسة السائدة

.2عملية إتخاذ القراري فالصناعية المؤسسات

البيئة التنافسية للصناعة: المطلب الثاني

أصبح تحليل بيئة الصناعة من األمور المهمة على جميع المستويات المذكورة سابقا والمتعلقة 

معيتفاعلمفتوحا، بإعتبارها نظاماللمؤسسةبالتنافسية، ألن هذا التحليل يعتبر مهم بالدرجة األولى 

تمثلوالتينطاقها،خارجتحدثالتيالتغيراتجميعدراسةعليها منفالبدبها،لمحيطةاالظروف

بتحديد تسمحمعينة،استراتيجياتوضعخاللمنمعهاالتكيفيجبالتيالبيئة التنافسيةمضمونهافي

.3ص مرجع سابق،مسعود طحطوح، -1

.9صمرجع سابق،م القريشي، ظكامدحت -2
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قوىالجميععلىالتغلببلالمنافسين،تهديداتمواجهةلالمؤسسةتتبعهاأنيجبالتيالخطوات

.1التنافسيةعناصر البيئةمعرفةثمالمنافسينعلىالتعرفعبرذلكويكونالمحتملة،التنافسية

لة ككل بصفتها فإنها كذلك مهمة للدومؤسسةالالبيئة من طرف ابهىبالنظر لألهمية التي تحض

المنافسة بين ن الدولة في معظم األوقات تتدخل في الشأن الصناعي وطبيعة ، ألالمستفيد األول

سواء داخل القطاع أو خارجه، لهذا نالحظ أن هناك نوعين من البيئة الخاصة بالصناعة، المؤسسات

.)عامة(وأخرى كلية ) خاصة(بيئة جزئية 

مستويينبينالتمييزإلىعمدوامنهأإالللبيئة،مفهومتحديدفيالباحثيننظروجهاتاختلفتلقد 

:ية، والشكل التالي يبين ذلكالبيئة الجزئية والكل

التيالتغيراتمختلففيتتمثلمن خالل الشكل أن بيئة الصناعة على مستوى الدولة يتضح

، المؤسسةنشاطعلىتؤثرأنانهشأمنوالتيا،هتسيطرعنوبعيدا،المؤسسةنطاقخارجتحدث

:ها إلىتقسيمويمكن

بغضالمؤسساتجميعبهاتتأثرالتيالعواملتلكفي العامةالخارجيةالبيئةتتمثل:المستوى األول

أيضاوتسمى،1إقتصاديةأوديمغرافية، ثقافية، سياسية، سواء هذه العواملنشاطهاطبيعةعنالنظر

غير منشورة، دكتوراه،أطروحة ، الجزائريةللمؤسسةالميزة التنافسيةتدعيمفيالهيكليالرأسمالدورمحمد، حباينة-1

.23، ص2011/2012، -3الجزائر– جامعة

التنافسية فيالميزةلدعمكمدخلالتكاليفبودحوش، تخفيضعثمان:باالعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر

1955 أوت20 ماجستير، جامعةمذكرةالكبير، عينإسمنتشركةحالة- الجزائريةصناعيةالالمؤسسات

2، ص2008-2007سكيكدة، 

للبیئة الصناعیةاألساسیةالمكونات): 20(شكل رقم 

العوامل 
السیاسیة
والقانونیة

العوامل 
التكنولوجیة

العوامل 
االقتصادیة

العوامل 
االجتماعیة
والسكانیة

الداخلون

البدائل

الموردون

المستھلكون

)الجزئیة(البیئة الخارجیة الخاصة 

)الكلیة(العامة البیئة الخارجیة 

البیئة الداخلیة 
للمؤسسات
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البيئةيروتش،التسمياتمنوغيرهاالواسعةالبيئةأوالمجتمعةالبيئةأوالمباشرةغيرالتعاملبيئة

وكلوالقانونية،والتكنولوجيةوالثقافيةواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةالمكوناتمجملإلىالعامة

المتغيراتهذهأنإال،للمؤسسةالعامالمجتمعتمثلوالتيالمؤسسةبمحيطةغيراتتممنبهايرتبطما

البيئةمنالمستوىهذاويكونعمال،األمؤسساتعلىالحاالتأغلبفيمباشرغيرتأثيرلهايكون

المؤسسةمعهاوتتفاعلتتكيفالتيالبيئية،المتغيراتأوالعناصرمنالعديدعلىيشملألنهمعقد،

.2أهدافهالتحقيق

مؤسسةعلىتؤثرمحددةومجموعاتبمتغيراتالخاصةالخارجيةالبيئةتمثلو:المستوى الثاني

مؤسسةتركزمافغالبامباشر،غيرالعامةالخارجيةاألعماليرتأثويكونمباشر،بشكلاألعمال

بسرعة،وتتغيرمعقدةالبيئةهذهإنالمباشرة،البيئةأوالخاصةالبيئةمتغيراتعلىانتباههااألعمال

بهاالخاصةوالمعلوماتالبياناتجمعخاللمنمتابعتهاالمؤسسةإدارةمناألمريتطلبلذالك

الخارجيونالمصالحأصحابباسمالخاصةالمؤسسةبيئةعناصرإلىالبعضيرويشباستمرار،

.3األعمالمؤسسةفيوتأثيراارتباطاأكثرباعتبارهم

داخلالمتواجدةوالعناصروالقوىالظروفكلالمتمثلة فيالداخليةالبيئةوهي: المستوى الثالث

وكذافيها،العاملةوالفنيةاإلداريةبمجاالتهاهاذاتالمؤسسةبتتعلقالداخليةفالبيئة،المؤسسةحدود

والتكنولوجياتنظيمها،وكيفيةواإلجراءاتالتنظيمية،والهياكلرسميةالوغيرالرسميةاألنظمة

.4الخ...المستخدمة

ومن خالل هذه المفاهيم لمستويات البيئة ومفهوم التنافسية على نفس المستويات، سوف نقوم 

معرفة مدى تأثير كل العوامل المحيطة بهيكل لكلي، ة التنافسية على المستوى الجزئي والبمناقشة البيئ

مستوى البيئة الخاصة منافسة في الصناعة على مؤسساتالصناعة، سواء هذه العوامل تختص بها 

، أما على مستوي Austinباإلضافة لما قدمه porterوالتي نقوم بتحليلها من خالل نموذج ) الجزئية(

، فنقوم بتحليل العوامل المحيطة بهيكل الصناعة خاصة دور الدولة من خالل )الكلية(البيئة العامة 

.لتنظيم صناعة ما أو حماية منتج مالالسياسات التي تنتهجها سواء 

إسمنتشركةحالة-الجزائريةةالصناعيالمؤسساتالتنافسية فيالميزةلدعمكمدخلالتكاليف، تخفيضبودحوشعثمان-1

. 3، ص2007/2008سكيكدة، 1955 أوت20 ماجستير، جامعةمذكرةالكبير، عين

11. ص،2007األردن،عمان،وائل،دار،واألعمالاإلدارة،العامريمحسنمهديصالح- 2

116 . ص،فس المرجعن- 3

.142ص ،2009المسيرة، عمان،دار،بعةلطبعة الراا،المؤسسةنظريةالشماع،حسنمحمدخليل- 4
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البيئة الجزئية للصناعة : أوال

تي تواجـه  والتهديدات ال، ما هي إال  تحديد الفرصالقوى التنافسية في بيئة الصناعةعملية تحليل 

أن المنافسة في الصناعة Porterاالقتصادي مايكل بورتر الباحث ، ويرى داخل  صناعة ماالمؤسسات

م سة داخل هيكل الصـناعة والتـي تـ   ، متمثلة في مدى  المنافا هي إال محصلة  خمس قوى تنافسيةم

أساسية تبين شدة المنافسـة بـين   لها في المطلب السابق حيث توصلنا إلى أن هناك عدة نقاطالتطرق

.المنتجة في الصناعة المؤسسات

قوى خارجية تضغط بكل قوة علـى هيكـل   تتمثل في األخرى لمايكل بورتر فهي باقى القوىأما 

حـه  مبينة من خالل النموذج الذي طرال، وهي القوى )المنتجة داخل قطاع معينالمؤسسات(الصناعة 

:1كما يليمايكل بورتر وهو مبين 

دراسة –في تنميتها الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجيحجاج عبد الرؤوف، 1-

، ص 2006/2007سكيكدة، 55أوت 20جامعة ماجستير، مذكرة، ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي

35.

في البیئة الجزئیةقوى المنافسة): 21(شكل رقم 

في تنميتها ية، مصادرها ودور االبداع التكنولوجيحجاج عبد الرؤوف، الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاد:المصدر

سكيكدة، 55أوت 20جامعة دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي، رسالة ماجستير، –

:، باالعتماد على35، ص 2006-2007
Michel Kalika et autres, Management Stratégique et Organisation, vuibert porter, 1999, p65.



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

121

ويشير تحليل هذا النموذج إلى معرفة جاذبية القطاع الصناعي من خالل مردود  وكثافة المنافسة 

لقوى التي ، فإن ااإلستراتيجيةعلى اعتبار أن الضغط الذي يحدثه هو المحدد لتلك الجاذبية من الناحية 

للقطاع األساسيعلى ضرورة التمييز بين الهيكل ''رتربو''من قطاع آلخر كما يؤكد هاموثر كبيرألها 

بين العوامل قصيرة المدى التي من شأنها أن تؤثر على المنافسة ومردودية و، الذي تعكسه تلك القوى

االرتفاع المفاجئ في الطلب والقطاع مثل اضطرابات الوضعية االقتصادية خالل الدورة االقتصادية 

.1الخ ... وليةاألالضطرابات وقدرة المواد 

الصناعةداخلالمتنافسينبينماالمزاحمةشدة-1

الصناعةلجاذبيةالمحددةالقوىمركزفيالصناعةفيالمتنافسينبينماالمزاحمةشدةتأتي

يرونأوالتنافسية،مهتوضعياتحسينبضرورةيشعرونمؤسساتعدةأومؤسسةكونمنوتنشأ

البيع،بعدماخدماتإشهار،سعريةتخفيضات(التنافسيةاألشكالمختلفمهتكاتحرفتأخذلذلكإمكانية

.....)تميز

أنشأنهامنأفعالردودتولدالمؤسساتبقيةعلىآثاراتخلقأناهنأشمنالتيالتحركاتهذه

كماوسةالمدرغيروالردودالتصعيدحالةالتدهور، فيإلىبهتؤديأنأوالقطاعوضعيةمنتحسن

مرونةكانتإذاخاصةمردودية القطاعتدهورإلىالمفضيةالمتواصلة"السعريةللحروب"بالنسبة

.2الثابتةتكاليفهاتغطيةحتىالمؤسساتبعضعجزعنهينجممماضعيفةللسعربالنسبةالطلب

سلباالهيكليةالعواملمنجملةتحكمهامعينقطاعداخلالمزاحمةوشدةالمنافسةكثافةإن

: يليأهمها فيمانلخصأنيمكنالعواملهذهوإيجابا

درجة نمو الصناعة - ا

كبر أنمو القطاع بالمتنافسين إلى محاولة تقاسم السوق أحيانا أو اكتساب حصص سوقية ؤيدفع بط

مام أل معدالت نمو سريعة يفتح المجالأحيانا أخرى، لكن تحقيق القطاع على حساب بعضهم البعض

1 Michael Poeter , choix stratigique et concurrenca, economica, Paris, 1982, page 06.
مستدامة، المؤتمر العلمي حول األداء المتميز للمنضمات تنافسيةلميزةكأساسالتنافس، إستراتيجيةأحمد باللي-2

.426، ص2005مارس 08/09، جامعة ورقلة، والحكومات
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غالبية مؤسسات الصناعة لالستفادة من الفرص التي توفرها مثل هذه الوضعية، وبالتالي تحسين 

.1نتائجها

درجة التمركز والتوازن بين المنافسين-ب

يكون كبيرا في السوق*ن احتمال حدوث مفاجئاتإفي القطاع كبيرا فالمؤسساتعندما يكون عدد 

ستراتيجياتها وعالقاتها وأهدافها، مما يكون لديها وجهات نظر مختلفة تنوع اجدا، بسبب اختالف و

.حول الطرق األنجع للتنافس

في صناعة بها أربع منافسين رئيسيين على المؤسسةنه من األفضل أن تنشط ألذا يرى بورتر 

) السوققائدة في المؤسسةحتى إذا لم تكن (من السوق وذوي فلسفة متجانسة في التنافسية85%

الصناعية بها كثير من المنافسين في حالة توازن من حيث القدرات واإلمكانات وذات رؤية متمايزة 

.2لطريقة المنافسة

الخروجحواجز- ج

القطاع،منالمؤسسةخروجتؤخرأوتبقيالتي،واإلستراتيجيةاالقتصاديةالعواملتلكهي

فيماالحواجزلهذهاألساسيةالمصادرحصرويمكنارات،االستثممردوديةسلبيةأوضعفمنبالرغم

:3يلي

أومنمعينبنشاطضئيلة؛ الرتباطهالألصولالسوقيةالقيمةتكونقد: متخصصةأصول-

؛معينةجغرافيةبمنطقة

علىالحكومةتفرضهاالتيالحث،أوالمنععملياتتجسدها: واالجتماعيةالحكوميةالقيود-

؛االنسحابقرارإلغاءأوتأخيرالعمل،مناصبعلىللحفاظ؛المؤسسات

اتجاهبالمسؤوليةلشعورهم،االنسحابقراراتخاذفيالمسيرونيتماطلقد: النفسيةالحواجز-

؛المهنيمسارهمعلىخوفهمأوالمستخدمين،

.األمالمؤسسةنفسإلىتنتميمؤسساتمعاإلستراتيجيةكالعالقات: اإلستراتيجيةاالعتبارات-

. 68، ص1999مصر، النشر، اإلسكندرية، ، الدار الجامعة للطباعة والميزة التنافسية في مجال األعمال، نبيل مرسي خليل-1

إنتاج مبتكرة ، تحالف بعض المنافسين السوق، استحداث طرق تسيير ومن أمثلة هذه المفاجئات إدخال منتجات جديدة كليا إلى*

الخ...مع بعضهم 
2 - Michael Porte, choix stratigiques et concurrenca, op,cit, p p19 -21.

ماجستير، جامعة الجزائر، مذكرة، للمؤسسةالتنافسيةزيادة القدرةفيالجديدةالمنتوجاتوطرحاليقظةدوربخوش أحمد، -3

.18، ص2006-2007
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فيسمعتهاوكذاالّتسويقية،قدرتهااألخيرة،هذهصورةعلىيؤثرقداالنسحابفإنوبالتالي

.الخروجعمليةيؤخروهذاالبقاءإلستراتيجيةاألهميةاألمالمؤسسةتعطيقدوهناالمالية،السوق

الطلبأحوال-د

القدامى،بها العمالءيقومالتياإلضافيةالشراءعملياتأوالجددالعمالءبواسطةالطلبنموإن

منالمنافسةحدةانخفاضأنللتوسع، كماالفرصيئةتهخاللمنالمنافسةحدةتخفيفإلىتؤديقد

جراء

بالحصصالمساسدونالمبيعاتمنمزيدتحقيقعلىالمؤسساتقدرةإلىيعودالمتناميالطلب

فإن،ذلكعكسللجميع، وعلىعاليةأرباحتحقيقعليهيترتبمااألخرى، وهذاللمؤسساتالسوقية

أجلمنالحروبلخوضالمؤسساتستعدادإلنظراالمنافسةحدةازديادإلىيؤديالطلبتدهور

أسواقإلىسوقمنالعمالءيتحولعندماالطلبويتدهورالسوقية،وحصصهابعوائدهاحتفاظاإل

للمؤسسةيمكنالظروفهذهظلالعمالء، وفيقبلنمالمشتراةالكمياتتتناقصعندماأوأخرى

.1األخرىالمؤسساتمنسوقيةحصةعلىاالستيالءخاللمنفقطالنموتحقيق

تكاليف التبديل-ه

أخرى  كلما زادت  شدة مؤسسةبمنتجات مؤسسةتبديل المستهلكين لمنتجات *كلما زادت سهولة

نها إما إعاقة عملية التبديل مثل ماأإتباع استراتيجيات من شاتالمؤسسالمزاحمة وحدتها لذلك تحاول 

حدث من جانب مصنعي الحاسب اآللي أو تقديم حوافز للمستهلكين  بغرض كسب ثقتهم مجددا وهو 

.2حد األهداف األساسية لبرامج الدعاية و اإلعالن عن مساحيق الغسيلأ

زيادة الطاقة اإلنتاجية بشكل متقطع -و

في الطاقة اإلنتاجية، فإنها تؤدي في ) على فترات(ا تفرض اقتصاديات السلم زيادات متقطعة عندم

أوقات معينة إلى إحداث خلل في التوازن بين الطلب والعرض في القطاع، لذا يواجه فترات صعبة 

د فمثال قد تزداد الطاقة اإلنتاجية  في قطاع الحدي،خاصة إذا ما اتجهت األسعار نحو االنخفاض

.3االستفادة من اقتصاديات الحجم من ناحية  أخرىتغطية طلب معين من ناحية وللب الصو

النقالللهاتفالجزائريةالمؤسسة: ةحالالقيمة دراسةخلقفيودورهاالتنافسيةالمزايالبناءالعامةاألسسهاللي الوليد، -1

MOBILIS،22، ص2009-2008المسيلة، بوضياف،محمدجامعةماجستير،مذكرة.
.تبرير درجة السهولة من خالل التكلفة التي يتحملها المستهلك لالنتقال من شراء منتج معين إلى منتج آخر *

.70صمرجع سابق،نبيل مرسي خليل، -2
3 - Michael Porte, choix stratigiques et concurrenca, op,cit, p p22.



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

124

ارتفاع األسعار، فيندفع عنه عدم كفاية العرض وبعد فترة يرجع اإلنتاج إلى مستواه العادي لينتج و

دريجي ألرباحها كبر لتدخل الصناعة بعدها مرحلة التدهور التأالمتنافسون من جديد إلى اإلنتاج بطاقة 

).نتيجة لزيادة العرض عن الطلب(ككل 

المنتجتميزإمكانيةمدى- ي

منالمنتوجهذاكانإذاخاصةمعينمنتوجعلىمعينقطاعضمنالمنافسةتعلقتإذا

الخدمةوجودةالسعرمالئمةمدىعلىاختيارهسيتركزاألخيرهذافإنللزبوناألساسيةالضروريات

يكونمااألسعار، وبقدرمستوىعلىخاصةالقطاعتنافسيةلزيادة اللمجاسيفتحماوهوالمقدمة

حالةفيأماالتفجير،منأمانصمامذلكيشكلمابقدروجودتهالمنتجتميزنحوالمنافسةهذهاتجاه

تدهورإلىالمفضيةالسعريةللحروبتصعيدإلىحتماسيؤديذلكفإنالمنتجتميزلمجالوجودعدم

1.برمتهالقطاع

ن الجددوتهديد الداخل-2

يقتصر تحليل البيئة على شدة المنافسة داخل الصناعة وكيفية تحقيق ميزة تنافسية بل األهم مـن  ال

لى معرفـة  إالمؤسسةلذا تسعى ،2والذين ال يمكن تجاهلهم،ذلك هو توجيه االهتمام نحو الداخلين الجدد

يمكن تمييـز  و، ولحواجز ضد الدخإنشاء، من خالل السوقإلىممكن دخولهم ومحاصرة المنافسين ال

:3التاليةالمؤسساتالداخلين الجدد من بين مجموع 

؛ع اجتياز الحواجز السوقية بسهولةالخارجة عن السوق والتي تستطيالمؤسسات-

؛تعاضد واضحأوالسوق بالنسبة لها تعاونا إلىالتي يشكل الدخول المؤسسات-

؛إلستراتيجيتهاالتي يشكل الدخول بالنسبة لها امتدادا منطقيا ؤسساتالم-

.خلفيأوأمامياندماج إلىالزبائن والموردون الذين يستطيعون التوصل -

هـذه  إلـى صناعة ما تحاول عرقلة دخول المنافسين المحتملـين  التي تعمل في المؤسساتوهذه 

الموجـودة  المؤسسـات من الصعب على أصبحلداخلة كلما االمؤسساتكلما ازداد عدد ألنه، الصناعة

مقاومة المنافسـين الجـدد تعتمـد    نأ، كما األرباحتحتفظ بحصتها من السوق وتوليد أنفي الصناعة 

.463صمرجع سابق،أحمد باللي، -1

البيئة والميزة التنافسية  الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات عيسى دراجي، -2

.4خميس مليانة، الجزائر،  ص، المركز الجامعيالصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية

أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، دور الرأسمال الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائريةحباينة محمد، -3

.26، ص2011/2012، -3-جامعة الجزائر 
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، والتي هي عبارة عن العوامل التي تجعـل دخـول   ة على مدى ارتفاع عوائق  الدخولبضرورة كبير

دخـول  صـعوبة تزادكلما كانت عوائق الدخول عالية كلمـا  الصناعة شيئا مكلفا،  فإلىالمؤسسات

عوائـق الـدخول   Porterولقد حدد ،كانت عائدات الصناعة عاليةإذاى حتإلى الصناعة، دد جمنافسين 

1: وهي مبينة في الشكل التالي

مـا  إلـى باإلضـافة ، Porterهناك العديد من عوائق الدخول التي وضحها أنالشكل من نالحظ 

.من نوعين مهمين لعوائق الدخول''Hill''أضافه

، دار صفاء، )قضايا معاصرة أمثلة و- مداخل–نظريات (اإلدارة اإلستراتيجية ، علي حسون الطائي، فاضل حمد القيسي- 1

.  136-135صص ، 2014، األردن،عمان

وقضـايا  أمثلـة -مـداخل –نظريـات  (اإلستراتيجيةاإلدارة، علي حسون الطائي، فاضل حمد القيسي:المصدر

.137، ص2014، األردن–، دار صفاء، عمان )معاصرة

عوائق الدخول لصناعة): 22(شكل رقم
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الصـناعة حاليـا   أوالتي تشمل السـوق  المؤسساتمنتجات لتفضيل المشترين إن:الوالء للعالمة-ا

، من خالل اكتساب قادرة على خلق صورة قوية لهاالمؤسسةأنيسمى بالوالء للعالمة التجارية، حيث 

المستمر عـن  اإلعالنمن خالل األسواقينتشر عبر العديد من أنهذا االكتساب يمكن والء العمالء و

، تجعـل مـن   وحة لمنتجاتها والخـدمات الجديـدة  والحماية الممنالمؤسسةالعالمة التجارية وعن اسم 

الصناعة حصـتها التـي   أوالقائمة في السوق المؤسساتمن يأخذواأنالصعوبة على الداخلين  الجدد 

ـ أكثر، وكان هذا العائق في الصناعة الدوائية يعتبر 1ع بهاتتمت أذواقال تعتمـد علـى   ألنهـا وبة عص

والمحول له التصرف بالعالمة هو الطبيب لذا فإن هذا العائق يصـبح  المستهلكين ورغبتهم بل بصحتهم

. 2في حالة الصناعة  الدوائية بالنسبة للشركات التي تريد الدخول من جديدأصعب

التي تشتغل داخـل  صـناعة معينـة    المؤسساتتمتلك األحيانفي بعض : زة التكلفة المطلقةمي-ب

أوالمحتمل دخولها، وهذا المتالكها تكنولوجيا متطورة المؤسساتميزات في التكاليف المطلقة مقارنة ب

ثـالث  تخرج من أنوهذه المميزات يمكن . 3، وكذلك بسبب اثر الخبرة المتراكمةرخيصةأوليةموارد 

: 4مصادر رئيسية وهي

مليات التي تحـتفظ  عالي الخبرة وزيادة براءات االختراع المرخص بها والعاإلنتاجيالتشغيل -

؛بسريتهاالمؤسسة

المهارات أوالخام والمعدات مثل العمالة والموادلإلنتاجالسيطرة على مدخالت معينة مطلوبة -

؛ داريةاإل

القائمة حاليا ال تواجهها مخاطر مثلمـا تواجـه   لمؤسساتا، ألن األرخصالتمويل إلىالمدخل -

القائمة ميزة التكلفة الجوهرية، بعـد  المؤسسات، فإذا ما امتلكت تسعى للدخولالتي المؤسسات

.المنافسة يكون قليالالمؤسساتذلك فإن التهديد بدخول 

ل، ألن عملية االحتفـاظ  ميالمصادر التي تؤثر من خاللها على العفي نوعت المؤسسةأننالحظ 

. 5تعد من القضايا الصحية بسبب المتغيرات الخاصة بسيكولوجيا الزبائن وسلوكهمبالزبون

.138ص ،نفس المرجع-1

155، ص2015رة، عمان، األردن،، دار المسياإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيبالل خلف السكارنة، -2

.5صمرجع سابق،عيسى دراجي، - 3

. 138ص سابق،مرجعفاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، - 4

ماجستير، جامعة الشرق األوسط مذكرة، أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات على والء الزبائن،دخيل غنام المطيري-5

. 34، ص2010للدراسات العليا، الكويت،

.ية واإلعالن هي الفترة التي تبحث فيها المؤسسة عن مورد جديد، وتصميم خاص للمنتج، وإنشاء عالقات جديدة، والدعا* 
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تكاليف التحويل -ج

يتحملها أنجل تقليص التكاليف التي يجب أقطاع بذل مجهودات من للالداخلة المؤسساتتحاول 

، والتي تتضمن تكاليف تدريب التمويلأوتكلفة التبديل ، وهو ما يعرف بآلخرنتقال من منتج لإلالزبون

تكاليف الفترة ل، باإلضافة ائع وتكاليف التجهيزات الجديدة، المساعدات التقنية للباليد العاملة

: 2)كمي أو نوعي(حسب مخطط اإلستراتيجية، كلها تكون مدروسة  في الخطة 1*'المنقضية'

الزبائن وتحويلهم باتجاه التعامـل معهـا   إغراءصناعة تستطيع في دخول الرغبالتي تالمؤسسةف

أسـعارها منخفضة فـي  وأخدمات منفردة في خصائصها أوعندما تتمكن من تقديم منتجات وهذا فقط 

األربـاح ، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك ينعكس سلبا علـى  مع المنتجات الموجودة في الصناعةبالمقارنة 

.3الصناعةإلىبالدخول قراراتهاي فالمتوقعة، ومن ثم يؤثر 

قنوات التوزيع إلىالدخول -د

عقدة نظرا لتعدد القائمة في الصناعة، هي عملية مالمؤسساتعملية توزيع المنتجات عن طرق إن

دخول منافسين جدد هو المستوى الذي يعتمـد  أمام، ولكن المستوى الذي يشكل عائقا مستويات التوزيع

طـوال  أكثراستخدام منافذ إلىستهالكية تلجأ االسوق الفي المؤسساتأنحيث ،طويلةعلى مدة زمنية

، ألن 4المنتجين الجـدد أمامصعوبة السيطرة على عمليات التوزيع يقف عائقا ولكن،في بعض الحاالت

هاخـدمات أوالعاملة في الصناعة لمدة طويلة تستطيع تطوير وسائل كفوءة لتوزيع منتجاتها المؤسسات

الراغبة في دخـول الصـناعة   المؤسساتمأماومن خالل عالقاتها مع الموزعين تستطيع خلق عوائق 

التـي ترغـب دخـول    المؤسسـة ، فتعمل فيهاأنالصناعة التي ترغب إلىتتمثل في تكاليف التحول 

ملة فيالعاالمؤسساتما لديهم من منتجات تخص مع،الموزعين بتوزيع منتجاتهاإقناعالصناعة عليها 

تنعكس سلبا على إعالنيةتقديم مساحات أواألسعار، وهذا يتطلب تخفيضات في بدال عنهاأوالصناعة 

.5الجديدةللمؤسساتالمحتملة األرباح

ات الحجم اقتصادي-ه

1 Michael Poeter , choix stratigique et concurrenca, economica, Paris, 1982, page 06.
.5صمرجع سابق،عيسى دراجي،-2

.139ص مرجع سابق،فاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، - 3

.140، ص نفس المرجع- 4

، محاضرات نظريات التجارة الدولية ، جامعة محمد البشير  جارة الخارجيةاالتجاهات الحديثة في تفسير التلعايب وليد، - 5

.25، ص2013/2014االبراهيمي ، برج بوعريريج ،
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الكبيـرة المؤسساتتمتع بها تالتي زايا م، وهي الالكبيرةاإلنتاجنعني باقتصاديات الحجم وفورات 

: 1فيتتمثل

، واالسـتفادة مـن   المشروعإنتاجهي المتمثلة في العوامل الداخلية للرفع من :وفورات داخلية-

؛لإلداريةباإلضافةالكبير سواء المزايا الفنية والتجارية أو المالية، اإلنتاجمزايا 

الرفع مـن  إلىهي التركيز على زيادة توفير العوامل الخارجية التي تؤدي :خارجيـة ت وفورا-

، توسـيع  والدعايةاإلعالم، تطوير البحث العلمي والفنيلاكات شرإقامةالمشروع مثل نتاجيةإ

.نخفضةمفروع في مناطق ذات تكاليف إنشاء، اإلنتاجخطوط 

إنتاج زايد وذلك مع تاإلنتاجإذن اقتصاديات الحجم تساعد في تخفيض التكاليف المتوسطة 

ة على حجم كبير من عالتكاليف الثابتة المرتفامتالكالذي من شأنه األمر، القائمة في الصناعةالمؤسسة

وبكفاءة اإلنتاجيةمثل للقدرات أكبير واستعمال أعمالوكذلك توزيع التكاليف الثابتة على رقم اإلنتاج

الجديدة المؤسسات، وإذا كانت ميزة التكاليف مهمة وجوهرية ستشكل عائقا أمام في التوزيععالية

.للصناعةالداخلة 

إما أن تدخل بحجم صغير وتعاني بعد ذلك من القصور في ميزة التكلفة أو أنها المؤسساتإن هذه 

.   2ستعاني من تكلفة رأس المالتحاول الدخول بحجم كبير إذ أنهاتخاطر بصورة كبيرة جدا عندما

المتطلبات الرأسمالية   -و

على العمليات التشغيلية واإلنفاقاإلنتاجيةقامة التسهيالت تتطلب بعض الصناعات موارد كبيرة إل

الراغبة في المؤسسةالحجم الكبير لهذه النفقات، فضال عن المخاطر التي قد تتعرض لها ذاتالمختلفة

بالتالي اقتصار المنافسة ون عائقا أمام دخولها،الدخول إلى الصناعة في حالة فشل المشروع، قد يشكال

.3الموجودة فيهاالمؤسساتعلى 

عنهاكما أن المنافسين الراغبين في الدخول والذين يتمتعون بإمكانيات مالية ضعيفة والتي ينتج 

.دخول الصناعة ل، فتصبح هذه اإلمكانيات الضعيفة كعائق ل4أخطار وصعوبات في تغطية السوق

السياسات الحكومية -ي

، ، قسنطينةستير، جامة منتوريماجمذكرة، استراتيجية النمو المصرفي من خالل عمليات االندماجضيف روقية، - 1

.50ص،2004/2005

.139ص مرجع سابق،ن الطائي، فاضل حمد القيسي، علي حسو-2

.141نفس المرجع ، ص-3

.5صمرجع سابق،عيسى دراجي، -4
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التي تعمل في الصناعة من أكبـر العوائـق   المؤسساتدد تعتبر السياسات الحكومية التي تحدد ع

.للصناعةالعامة، وسوف نتطرق لها بالتفصيل عند دراسة البيئة 1جددلدخول منافسين

القدرة التفاوضية للموردين-3

أوبرفع األسعار،ديدهمتهخاللمنالمنتجين،علىضغطايمارسواأنأيضاللموردينيمكن

بمجموعةعالقتهمفيقويبموقفيتمتعونالذينالموردينفإنوعليهجات،المنتجودةخفض

االستردادعلىالمقدرةلديهايكنلمإذاالمؤسسةتلكأرباحتقليصفييساعدواأنيمكنالمنتجين،

:2التاليةالحاالتفيالتساوميةبالقوةنوالموردويتمتعالمباشرين،العمالءمنالتكلفةفيوالزيادة

علىبالتركيزتتميزوالتي،المؤسساتمنمحدودعددالتوريد،مصادرعلىيسيطرندماع-أ

لها؛البيعيتمالصناعة التي

المنتجون؛إليهايلجأأنيمكنالتيالبديلةالمنتجاتفيمحدوديةأوضعف- ب

الموردين؛وعةممجلهاماعميالالمشترية،المؤسسةتكونالعندما-ج

بمعنىالمشترية،المؤسسةأعمالنشاطفيالهامةالمدخالتأحدمورد،الالمنتجيكونعندما- د

المؤسسةجودةتحسينفيأواإلنتاجية،العملياتنجاحفيأساسياالمنتج يعتبرهذاأن

المشترية؛

إنتاجيةمجاالتإلىالتحولعلىالمقدرةأوبالتنوعالموردة،المؤسساتمنتجاتتتسمعندما-ه

فيماموردعلىالتأثير،إمكانيةيستغلأنالمشتري،يستطيعاللةالحاهذهأخرى، في

أفضل؛عرضعلىآخر، للحصولموردمواجهة

.لألمامالرأسيالتكاملإحداثإلمكانيةتمارس تهديداأنالموردينمجموعةتستطيععندما-و

ضع نفسها في حالة من قادرة على مسايرة شروط مورديها األساسيين فإنها تالمؤسسةوإذا لم تكن 

العجز المؤقت لمواصلة نشاطها خصوصا مع عدم مقدرتها على امتصاص ارتفاع التكاليف الناتجة عن 

:3تلك الشروط

متمركزين في ظمين وحيث تزداد قوة الموردين إذا ما كانوا من: ينوردمطبيعة مجموعة ال-

السوق بشكل جيد مع إمكانية التكامل الخلفي؛

.154صمرجع سابق،، الل خلف السكارنةب-1

نجمةلشركةميدانيةدراسة(االقتصادية التنافسية للمؤسسةالقدرةلتدعيمكمدخلالمعرفةإدارةالمالك، عبدبوركوة-2

.44، ص2011/2012منتوري، قسنطينة، جامعةماجستير،مذكرة، )لالتصاالت
3- Armand Payan et al, lànalyse concurrentielle, manual de gestions, v01, Ellipses edition,
parie,1999, p:151.
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ذا ما كانت تمثل تعد منتجات المورد ذات تأثير كبير على نشاط الزبون، إ:المورداتطبيعة -

لسلسلة اإلنتاج لذلك الزبون؛المكون األساسي 

حين تساهم المورداتقل حساسية لتقلبات أسعار أالزبونة للمورد المؤسسةتكون : التكاليف-

. بنسبة ضئيلة في تكاليف اإلنتاج أو تكاليف التحول من مورد ألخر

القدرة التفاوضية للزبائن-4

أي سلعة أو خدمة هو حجم ما يشتريه من تلك السلع لمشتري ال شك أن ما يحدد القوة النسبية 

لذلك، 1والخدمات، سواء كان هو المستهلك النهائي لها أو مؤسسة تجارية تحاول السيطرة على السوق

خاصة إذا كانت،األقصىالحدإلىته قواظمعندما تتعالمؤسسةأن يكون المشترين كمنافس يهدد يمكن 

تحقيقالمشترييستطيعوعندماككل،األعمالتجهيزاتحجمفيمهمةحصةتمثلالمشتريإرضاء

وبالتاليعليها،يحصلونالتيالخدماتوزيادةيشترونهماأسعارتخفيضلليساومونو، 2خلفيتكامل

.3عوائدهاوتقليلالمؤسسةمهمةتصعيبفيأيضايساومون

علىالتأثيريمكنهمحيثالكبيرة التي يتمتع بها المشترين،القوة التفاوضيةومن خالل هذه

خدماتبطلبأومنخفضة،بأسعارالبيعإلىالمؤسسةدفعخاللمنماالمحتملة لنشاطالمردودية

القدرةوذاك، وتتوقفسالمتنافهذابينالتنافسعلىبالتأثيرأومالئمة،جدسدادأوشروطكبيرة،

:الشروط هيمنعددعلىللمشترينالتفاوضية

البائع؛أعماللرقمبالنسبةكبيرةالمشتريات بكميةأوالمركّزةالمشترينمجموعة-

يدفعهمماالخاصة،تكاليفهمنمهمةحصةتمثلالزبونطرفمنالمشتراةالمنتجات-

للتفاوض؛

آخرين؛بائعينإيجادعلىالمشترينقدرة-

للزبون؛بالنسبةضعيفةللموردالتغييرتكلفةبمعنى:التحويلتكاليف-

خطرين؛محتملينداخلينبذلك يشكلونوهمللمنافسينباالنضمامتهديدايمثلونالمشترون-

4؛الموردتكاليفوللسوقالحقيقيةاألسعارالطلب،يخصفيماكاملةمعلومةيملكالمشتري-

ة، عمان، دار المسير، الطبعة الثانية، إدارة جديدة في عالم متغير–، االدارة االستراتيجية عبد العزيز صالح بن حبتور-1

. 72، ص2007األردن، 

. 10، ص1998األردن، ، دار اليازوري، عمان، ستراتيجيةاإلدارة اإلسعد دحلب غالب، -2

جامعةاإلنسانية،العلوم، مجلةاإلستراتيجيالنجاحتحقيقخاللمنالمؤسسةتنافسية، تعزيزداودي، مراد محبوبالطيب-3

. 40، ص2007نوفمبر عشر،الثانيالعددبسكرة،خيضرمحمد

. 28صمرجع سابق،حباينة محمد، -4
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من القطاع معيارية وغير متمايزة؛ةمشتراإذا كانت المنتجات ال-

؛أو تحول ضعيفتغيير المنتجلتكاليف ئنمواجهة مجموعة الزبا-

الخ؛ .......ةيإذا ما ألمت مجموعة الزبائن بكامل المعلومات حول الطلب، األسعار الحقيق-

.1منتجات أو خدمات الزبائنالإذا كان منتج القطاع ال يؤثر على جودة -

لمنتجات البديلة تهديدات ا-5

في القطاع، فإنها تدخل في منافسة مع المؤسسةإضافة إلى التهديد الذي تشكله منتجات منافسي 

منتجاتها، مما قد يقلص من الربحية المرتقبة  للقطاع ككل فكلما للقطاعات التي تصنع منتجات بديلة ا

في القطاع  المؤسسةر التي تتعرض لها عرضت بدائل بأسعار معقولة وجودة عالية، كلما زادت األخطا

).متصاص فائض أرباح القطاعإ(أو في فترات التوسع ) تقليص أرباح القطاع(سواء في الفترة العادية 

ويتمثل التعرف على المنتجات اإلحاللية في البحث عن المنتجات التي يمكن أن تؤدي نفس 

أحيانا الكثير من المهارة وقد تقود هذه الخطوة التحليل الوظيفة التي يؤديها منتج القطاع والذي يتطلب 

. 2في قطاعات النشاط البعيدة من قطاع بداية النشاط

القطاع، فمثالقبلمنجماعيةبعملياتمرتبطةالبديلةالمنتجاتإزاءالقطاعوضعيةتكونوقد

إزاءالقطاعوضعيةعلىلحفاظاواحدة،مؤسسةقبلمنالمعتمدةاإلشهاريةالعمليةلم تتمكّنإذا

تحسينعلىقادراالقطاع،مؤسساتمجملقبلمنوالمدعمالمكثفاإلشهارفإنالمنتجات البديلة،

تصال،اإلجهودكالجودة،األخرى،التحسينمجاالتعلىينطبقاألمرونفسالوضعية الجماعية،

مراقبةمحلتكونأنيجبالتيالمنتجاتأماللمنتج،واسعانتشارضمانإلىاميةزلاإلوالمحاوالت 

المنتجاتبتلكأوالقطاع،بمنتجمقارنةالسعرومالئمةالعالقةتحسيننحويتجه تطورهاالتيتلكهي

.3مرتفعةالربحيةحيثقبل قطاعات،منتصنعالتي

وافر بدائل مدى ت: يعتمد تأثير تهديد اإلحالل على ربحية الصناعة على عدد من العوامل مثلو

قريبة، تكلفة تبديل المنتج، مدى تشدد منتجي السلع البديلة، ومقايضة السعر بالقيمة بين المنتجات 

.األصلية وبدائلها من السلع أو الخدمات

Porterلنموذجلالقوى التنافسية المضافة -6

1- Michael Porte, choix stratigiques et concurrenca, op,cit, p: 27.
2- ipid, p10.

.43صمرجع سابق،بوركوة، المالك عبد-3
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ى شدة المنافسة داخل ومعرفة تأثير كل قوة عل"Porter"مناقشة نموذج القوى الخمسة لـ لقد تم 

لم يكتف بهذه القوى بل أضاف قوة األنظمة الحكومية ليجعل " Austin"لكن العالم هيكل الصناعة،

النموذج أكثر انطباقا على واقع الصناعة واألسواق في الدول النامية، كما أضاف كذلك قوة أخرى 

:كل التالي، وبعد إضافة القوتين يصبح لنا الش1المكملةالمؤسساتمتمثلة في 

مناقشة كل من المتغيرات الخمسة لقوى بورتر وسوف نتطرق إلى القـوتين اللتـين   سابقا لقد تم

."Austin"أضافهما

.152ص مرجع سابق،فاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، - 1

الحكومية نموذج بورتر بعد إضافة المؤسسات المكملة واألنظمة): 23(شكل رقم 

، دار )وقضايا معاصرةأمثلة-مداخل–نظريات (اإلستراتيجيةاإلدارة، علي حسون الطائي، فاضل حمد القيسي:المصدر

.153ص، 2014، األردن–ء، عمان صفا

المنافسون
للصناعة

األنظمة 
الحكومیة

المنافسون 
المحتملون

المشترون
البدائل

الموردون

الشركات 
المكملة
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األنظمة الحكومية -ا

قد تفرض الحكومة قوانين وتشريعات تحمي المنتجين الحاليين في السوق وتمنع بقوة القانون 

أي منافسين جدد، هذا إضافة إلى قوانين حماية الملكية وبراءات االختراع التي تتيح ألصحابها دخول 

. 1حق العمل بها بشكل تجاري دون السماح لغيرهم باستخدامها إال من خالل االمتيازات والتراخيص

المكملة المؤسسات-ب

، حيـث أن  المؤسسـة رضـها  التي تبيع ما يكمل المنتجـات التـي تع  المؤسساتهي عبارة عن 

الصناعات التكميلية هي المقرر األساسي للطلب على الصناعة، لذا فإن صحة الصناعة تعتمد بصـورة  

المختصة بهـا،  المؤسساتحاسمة على وجود تجهيز كافي من منتجات الصناعات التكميلية التي تنتجها 

ذلك يهدد الصناعة ويؤدي إلى تقليـل  وإذا كانت هذه الصناعات ضعيفة وتفتقد إلى اإلنتاج الجذاب فإن

.2ربحيتها

البيئة الكلية للصناعة :ثانيا

لنموذج قوى بورتر، ولكن للقد عاملنا الصناعة كأنها كيان مكتف ذاتيا من خالل المناقشة السابقة، 

العوامـل  من الناحية العلمية هو تعيين في بيئة واسعة، تمثل البيئة الكلية التي تحتوي على العديد مـن 

سواء االقتصادية أو االجتماعية باإلضافة إلى التكنولوجية، السياسية والقانونية، كما يوضـحه الشـكل   

:التالي

.64، ص2013األردن، ،، دار إثراءراتيجيات التسويق إطار نظري وتطبيقياستإلهام فخري طملية، -1

. 152–151صصمرجع سابق،فاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، - 2

اعةأثر العوامل البيئية الكلية على المنافسة في الصن): 24(شكل رقم 



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

134

إن متغيرات البيئة الكلية والموضحة في هذا الشكل يمكن أن يكون لها أثر مباشر على أي قـوة مـن   

النسبية ألي مـن  ر القوةمل البيئية المذكورة يمكن أن تغيالعوا، وبذلك فإن "Porter"القوى التي جاء بها 

، وسنبين كيف أن قوة العوامل البيئية الكلية يمكن أن تغير من جاذبية الصناعة، كما أنهاالقوى التنافسية

.تؤثر على الهيكل التنافسي للصناعة

قتصادية العوامل اإل-1

المؤسسـة القتصادية التي يمر بها السوق الذي تعمل بـه  ويقصد بها العوامل المتعلقة بالظروف ا

الدخل الوطني، الناتج المحلي اإلجمـالي، توزيـع الـدخل،    (مثل النظام االقتصادي المطبق في الدولة 

، أو يمكن اعتبارها تلك العوامل التي يتمثل تأثيرهـا علـى فاعليـة    1)الخ ...البطالة مستوى األسعار 

. 2وهي عادة تشتمل على ظروف العرض والطلبالنظام في جانب المدخالت 

مواجهتها عـن  لالمؤسساتتهديدات البد وأن تتهيأ وهذه العوامل قد ينتج عنها فرص تسويقية أو

تهديـدات  ل التي يمكن القيام بها من أجل االستفادة من الفوضى، أو مواجهـة ال عطريق تحديد ردود الف

.3مختلفةها السلبية واالستعداد لها ألن آثار

العوامل التكنولوجية-2

فتطـور المؤسسـات يهافتكنولوجيا المساعدة في تغيير طبيعة الصناعة التي تتنافس الإن من شأن 

على المنتجات واألسـواق واإلنتـاج فـي هـذه     تأثير المباشرالإلىأنواعها، يؤديبشتىتكنولوجيا ال

ؤثر بصورة مباشرة على عوائق الدخول سواء تخفـيض  التغيرات التكنولوجية توبالتالي هذا 4الصناعة

وبالتالي التأثير على هيكـل الصـناعة، وبصـورة عامـة، التغيـر      ،هذه العوائق أو زيادة صعوبتها

. 5التكنولوجي يعيد تشكيل الصناعات القائمة

. 53صمرجع سابق،إلهام فخري طملية، -1

. 98، ص2009مصر،، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،، إدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي-2

. 54ص مرجع سابق،إلهام فخري طملية، -3

إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات في إيجاد الميزة التنافسية، دراسة ميدانية على دورحسين حريم، رشاد الساعد، -4

www.elbassair.net:، على الرابط14، صباألردنقطاع الصناعات الدوائية

. 156ص مرجع سابق،فاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، -5

المصدر

معاصرة

http://www.elbassair.net/
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وج سـواء  وهذه التغيرات التكنولوجية متمثلة في التقنيات واألساليب المستخدمة في إنتـاج المنتـ  

المؤسسـات ، ألنه يمكـن  1المؤسسةطريقة وسرعة اإلنتاج أو هيكل وشكل المنتوج  المقدم من طرف 

الراغبة في المؤسسات، كما  أن صناعة من خالل التقدم التكنولوجيدورا هاما في التؤديالقائمة  أن 

لة فـي الصـناعة   المسـتعم الدخول قد تستطيع إضعاف عوائق الدخول من خالل تطوير التكنولوجيـا 

.هادخولالمرغوب 

جتماعية العوامل اإل-3

2للمؤسسةلمستهلكين في السوق المستهدف لتعني العوامل المتعلقة بالخصائص الثقافية واالجتماعية 

، وكذلك تؤثر على مثل في القيم والعادات والتقاليدعلى مدخالت النظام  وتتحيث تؤثر تأثيرا واضحا 

.3على طرح منتج يلبي االحتياجات البيئيةالمؤسسةتعلق بقدرة المخرجات فيما ي

نجد في نفـس البلـد عـدد مـن     البيئية تختلف من بلد آلخر، ألنههذه االحتياجات نأوجد حيث 

الثقافات الفرعية والتي تختلف من جنوب هذا البلد عن شماله في مجموعة كبيرة من العادات والتقاليـد  

هذا األمر في و، يدة بين الريف والحضرة والمكتسبة، بل أنه توجد فروق ثقافية عدوالمعتقدات الموروث

، سواء إذا كانت هذه المؤسسة محلية غاية األهمية عند سعي المؤسسة لطرح منتجات جديدة في السوق

.4أو أجنبية

العوامل السكانية -4

البيئية الكلية، إن هذا العامـل يمكـن    إن التغير السكاني هو عامل آخر من العوامل التي تتضمنها 

أن يوجد الفرص والتهديدات، فمثال زيادة الـوالدات والنمـو السـكاني أوجـد حشـد مـن الفـرص        

، إن هذه الزيادة تكون مصحوبة بزيادة طلب كبير على منتجات الصناعة مما يسمح بزيادة 5والتهديدات

ئدها، مما يزيد في صعوبة دخـول منافسـين   من خالل زيادة أرباحها وعواالمؤسساتاإلنتاج وتطور 

القائمة  في الصناعة تمر بحالة بـطء  المؤسساتأن  ينعكس ذلك إذا كانت نجدد للصناعة، ولكن يمك

طلب دائـم علـى المنتجـات    في التطور التكنولوجي والبحث والتطوير لمنتجاتها ألن المستهلكين في 

.اغبة في الدخول لتحقيق مبتغاهاالرالمؤسسات، األمر الذي يسهل على المتطورة 

. 175ص،2013، دار الحامد، عمان، األردن،اإلدارة اإلستراتيجيةخضر مصباح اسماعيل الطيطي، - 1

. 54ص،إلهام فخري طملية، نفس المرجع- 2

. 98صمرجع سابق،محمد الصيرفي، -3

. 98، ص2001، دار الرضا لنشر، دمشق، سوريا، لتسويق الدولياغياث الترجمان، -4

.157ص مرجع سابق،فاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي، -5
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العوامل السياسية والقانونية -5

، ويمكن أن تحـدد هـذه   تجاه الصناعات القائمةابلد آلخر تختلف العوامل السياسية والقانونية من

، فإذا كانت سياسية البلد إتاحـة المجـال   وفرص تطورها المستقبليالمؤسساتط العوامل مجاالت نشا

.1تحرير ستكون هناك تشريعات جديدة لمواكبة هذه األشكال من الملكيةمزيد من اللل

الدولة وأيديولوجيتها السياسـية والعوامل المتعلقة بالظروف السياسية والمنبثقة من النظام القائم في

لية موقف الدولة من المنافسة، المسـؤو ، باإلضافة  لياسية للدولة واالستقرار السياسيمثل التوجهات الس

وتتحكم في هذه السياسة من خالل مـا  . 2)الخ ... ، ، حماية المستهلك، الضرائبللمؤسساتاالجتماعية 

.3تصدره من قوانين وأنظمة ولوائح قانونية

.إن هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة على هيكل الصناعة وشدة المنافسة ومحددات هذا الهيكل

داخل هيكل الصناعة، باإلضافة إلى الفـرص  ق تطرقنا لواقع المنافسةما سبمن خالل لقد تم القيام

القائمـة فـي الصـناعة أو    المؤسسـات والتهديدات التي تتضمنها العديد من االختالفات  سواء بين 

ل في الصناعة غالبا ما تختلف عن بعضها البعض في عوامـل كثيـرة مثـ   المؤسساتخارجها، وهذه 

أجزاء السوق  التي تخدمها ونوعيـة منتجاتهـا والقيـادة التكنولوجيـة     ها وقنوات التوزيع التي تستعمل

والسياسات السعرية وخدمة المستهلكين، وكنتيجة لهذه االختالفات، وفي أغلب الصناعات من الممكـن  

ضـمن المجموعـة الواحـدة تتبـع     المؤسسـات ، وهذه المؤسساتأن نالحظ أن هناك مجموعات من 

اإلستراتيجية التي تتبعهـا  لكن خرى ضمن المجموعة اإلستراتيجية وتتبعها األاإلستراتيجية نفسها التي

هـذه  وسـتراتيجيات التـي تتبعهـا مجموعـة أخـرى،      تختلف عن اإلالمؤسساتمجموعة معينة من 

تعرف بالمجاميع اإلستراتيجية، ففـي الصـناعة الواحـدة قـد تختلـف      المؤسساتالمجموعات من 

، مـثال فـي صـناعة    المجموعة الثانية اختالفا جوهرياعن لمؤسساتااستراتيجيات كل مجموعة من 

: 4التالين رئيستين كما هو مبين في الشكل األدوية الطبية هناك مجموعتين إستراتيجيتي

.174صمرجع سابق،خضر مصباح اسماعيل الطيطي،1-

.53صمرجع سابق،إلهام فخري طملية، -1

.98صمرجع سابق،محمد الصيرفي،2- 

.159ص مرجع سابق،الطائي، فاضل حمد القيسي، علي حسون -4

، )وقضايا معاصرةأمثلة-مداخل–نظريات (اإلستراتيجيةاإلدارة، علي حسون الطائي، فاضل حمد القيسي:المصدر 

المجاميع اإلستراتيجية في الصناعة الدوائية: )25(قم شكل ر
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منها العامة والخاصة، حث نالحظ أن المؤسساتمن خالل الشكل نالحظ أن هناك نوعين من 

ين نسبة األسعار ودرجة اإلنفاق على البحث والتطوير، فمؤسسات القطاع العام لها الشكل يبين الفارق ب

أسعار منخفضة، وكذلك إنخفاض البحث والتطوير راجع لمركزية إتخاذ القرار، أما المؤسسات الخاصة 

بحث تتميز باألسعار العالية ألنها تهدف للربح بالدرجة األولى، وكذلك تتميز بدرجة إنفاق عالية على ال

ة لزيادة مواجهة األمراض الجديدةوالتطوير وذلك من أجل السيطرة على السوق وزيادة إكتشاف األدوي

.العامةوالبحث والتطوير أكثر من المؤسسات باألسعاروبالتالي فإن المؤسسات الخاصة تهتم 

)SCP(من خالل نموذج عالقة السياسات الصناعية بالهيكل الصناعي: الثالثالمطلب 

التي تقوم بها الدول الصناعية  ،تشكل اقتصاديات الصناعة اليوم محور اهتمام العلوم االقتصادية

من خالل ،والسائرة  في طريق النمو الصناعي حيث هذه الدول ركزت على هذا المجال إلنعاشه

ة السياسات األداء وكيفية التأثير عليها بواسط–السلوك- تحليل العناصر األساسية لنموذج الهيكل 

تحسين مستوى المنافسة هادفة إلى تخفيض التكاليف وإنعاش الصناعة وزيادة اإلنتاج والصناعية ال

.عامة أو خاصةمؤسسةسواء 

مفهوم االقتصاد الصناعي : أوال

هو فرع متميز من فروع االقتصاد التي تعالج المشاكل االقتصادية للمشاريع والصناعات 

ن أن مناهجه تعتبر شديدة التنوع، وكما يتميز ون الصناعيوع، ويؤكد االقتصاديوعالقتها مع المجتم

في ما يخص المؤسساتيهتم االقتصاد الصناعي بدراسة سلوك التحليل، حيثأيضا بكثرة أدوات
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أهمية كبيرة فيوتعتبر ذوتحليل مركزها التنافسي، والواقع أن فهم آليات المنافسةوالبيعاإلنتاج

.الصناعيقتصادمجال اال

وهنالك تعريفات عديدة ومختلفة لالقتصاد الصناعي، ومنها أنه يمثل تطبيقاً للنظرية االقتصادية 

علم يهتم بصورة "، وهناك من يعتبره 1الجزئية لتحليل المشاريع الصناعية واألسواق والصناعات

المؤسساتاسات ذلك على سلوك أساسية بدراسة الظروف الهيكلية السائدة في أسواق صناعة ما وانعك

، ثم السياسات المؤسساتالصناعية ضمن هذا السوق وتأثير هذا السلوك على مستويات أداء هذه 

.2"المناسبة إزاء ذلك) الحكومية(الصناعية 

القرن الماضي حتى الستينات ضمنخمسينات لصناعي فقد تم تبنيها في بداية أما تسمية االقتصاد ا

، إال أن االقتصاد الصناعي كمفهوم يرتبط بنشوء وتطور الصناعة كقطاع القتصاديينمن اكتابات عدد 

. متميز من قطاعات اإلنتاج خالل مرحلة تاريخية طويلة نسبياً

3تطور االقتصاد الصناعي: ثانيا

ام بهايتفق أغلب اإلقتصادين على أن األفكار األولى لالقتصاد الصناعي تعود لألعمال التي ق

A. MARSALL،المزج بين النظريات الصناعي، حيث قام بمحاولةقتصاداالأبالذي يعتبر

حاول رشال بإسهامات المدارس الوصفية واالقتصادية البحتة والوقائع االقتصادية المشاهدة، فاستعان ما

.واقعصياغتها في قالب نظري أكثر تعقيدا من أجل الوصول إلى إطار تحليلي أكثر وصفا لل

قتصاديات الحجم، وكذلك قام إ، وطور دور الهياكل اإلنتاجيةاالعتبارولقد أخذ مارشال بعين

.بتعميق التحليل فيما يخص فكرة تناقص الغلة، وأشار إلى مفاهيم حواجز الدخول

ن بإمكانية التوافق بيتتعلقالتي وبعد كل هذه اإلسهامات توقف مارشال عند بعض التساؤالت 

من خالل زيادة أحجامها من جهة والمحافظة على المنافسة داخل األسواق التي المؤسساتتدعيم نمو 

باإلضافة إلى التساؤالت المتعلقة بقضية تنشط بها في ظل ظهور بعض المحتكرين من جهة أخرى،

. بمراقبة التركيز داخل األسواق أو ضرورة إصدار قوانين منع االحتكاركتفاءاإل

الذين جاؤوا بعد مارشال اإلجابة عن التساؤالت )1951j.Bain(و) 1939E.Mason(وحاول كل من 

التي طرحها، إنطالقا من فكرة أن النظرية تحدد المتغيرات التي تشكل الظاهرة والتحليل التجريبي يبين 

.9، ص2001، دار وائل للنشر، األردن، االقتصاد الصناعيمدحت كاضم القريشي، -1

.39ص مرجع سابق،احمد سعيد بامخرمة، -2

بسكرة،  محمد خيضر ماجستير، جامعة مذكرة، التسويق المصرفي كإستراتيجية في ضل التحرر المصرفيبوسنة محمد رضا، -3

. 7ص،2008/2009
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صناعة ما الناشطة فيالمؤسساتالعالقة بين هذه المتغيرات ويختبرها، وكذلك فرضية أن سلوكات 

.لها عالقة مع هياكل تلك الصناعة

، تمكن هذا األخير من Bainوبعد مالحظات إحصائية أجراهاMasonوبعد سنوات من أعمال 

وهيكل السوق الذي تنشط به المؤسساتإستنتاج وجود عالقات سببية في إتجاه واحد يؤثر بين أداء 

موذج الثالثي المعروف في اإلقتصاد الصناعي وهو مرورا بسلوكها داخل السوق ومن هنا برز الن

.وأدائهاالمؤسساتوالذي يعني النموذج الذي يضم هيكل الصناعة، سلوك SCPنموذج 

)أداء-سلوك- هيكل(منهج االقتصاد الصناعي : ثالثا

market(يركز المنهج األساسي القتصاديات الصناعة على العالقات بين هيكل السوق  structure (

أثرها على تحديد أداء السوق و(conduct business)األعمال مؤسسةالسلوك اإلداري لو

(market performance)تبدأ من ن هناك عالقة سببية قائمة وأله ببسط أشكاأيوحي هذا المنهج في و

ة ذات االتجاه الواحد من ثم إلى األداء، وقد جاء تأكيد هذه العالقهيكل السوق إلى السلوك اإلداري و

(e.s.masson(بواسطة الكتاب األوائل في اقتصاديات الصناعة، وخاصة االقتصادي األمريكي  في ) 

.1)في الخمسينيات والستينات((j.s.bain)ومؤخرا بواسطة تلميذه ) األربعينياتالثالثينيات و

،)األداءالسلوكالهيكل،(تهمكوناعناصربينالعالقاتتلكSCPنموذج الموالي يوضحوالشكل

.الحكوميةبالسياساتتتأثرالنموذجعناصرأنإلىهناونشير

.20-19صصمرجع سابق،روجر كالرك، -1

)أداء–سلوك –هيكل(نموذج عالقة السياسات الصناعية ب: )26(شكل رقم 

الطلب
مرونة الطلب؛-
وجود بدائل؛-
نسبة النمو؛-
یة الخصائص الدور-

.والموسمیة

العرض
المواد األولیة؛-
التكنولوجیا؛-
عمر المنتوج؛-
شروط االتحاد؛-
.ثقافة األعمال-

ھیكل الصناعة
درجة التركز الصناعي؛-
تمییز المنتجات؛-
عوائق الدخول؛-
عوائق الخروج؛-

السلوكات
سیاسة التسعیر؛-
سیاسة المنتوج واالعالن؛-
لبحث والتطویر؛ا-
.االستثمار في الصناعة-

األداء
مساھمة الصناعة في االقتصاد؛-
نسبة التطور التقني والتشغیل؛-

السیاسات الصناعیة
؛القوانین والتشریعات-
قوانین ضد التكتالت؛-
عوائق الدخول؛-
المعاییر النمطیة؛-
؛الحث على االستثمار-
الضرائب واالعانات؛-
الحث على التشغیل؛-
.الخدمات العمومیة-
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من خالل الشكل أنه قد تكون عالقة المنهج أحادية االتجاه في عدة صور إنطالقا من يتضح

ئمة في نفس الصناعة، لكن القاالمؤسساتمستوى األداء في الصناعة والذي بدوره يؤثر على سلوك 

من هذه العالقة نتوصل ، وهالمتنافسة داخلالمؤسساتيؤثران على طبيعة الهيكل وسلوك التغييرينكال 

:1إلى

الحصول على أكبر حصة سوقية وبالتالي زيادة التركيز بإتباع سلوك المؤسساتتحاول - 1

؛تنافسي

ق المنافسة تحصل على هامش هناك عالقة بين التركز الصناعي ونسب الهامش، فأسوا- 2

؛أخفض

؛التكنولوجيات الحديثة تؤدي إلى تطور مستويات أسواق السلع والخدمات في الخطة التنافسية- 3

؛التركز العالي يؤدي إلى السلوك التواطئي، هذا األخير بدوره يؤدي إلى أرباح عالية- 4

يؤدي إلى ية والمحتملة،عوائق الدخول الكبيرة كنتيجة للحماية المتوفرة ضد المنافسة الفعل- 5

.النشاط الزائد في البحث والتطوير

نأخذ في االعتبار كال من مدى التكامل  ،األداء- السلوك–وكذلك عند تحليل نموذج الهيكل

االهتمام أنالتجمع  المتنوع كعناصر مؤثرة في هيكل السوق، ويمكن تبرير ذلك على أساسوالرأسي 

،2009/2010، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، هيكل صناعة قطاع الهاتف النقال في الجزائرقوفي، سعاد1-

.63ص
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بصفة خاصة ي  واألداء ويمكننا هذا المنهجذه العوامل  في السلوك اإلدارينصب على كيفية تأثير ه

.على القضايا المتصلة بالسياسة العامة المتعلقة بالتكامل الرأسي والتنويعتركيز المن 

ن الظروف االقتصادية األساسية للتكاليف والطلب والتقنية تعد الدعامة الرئيسية أيبين أيضا 

ية هذه العوامل واألداء وتؤكد النظرية االقتصادية المعهود بالطبع على أهم- السلوك –لنموذج الهيكل 

، وهي نقطة جديرة باالعتبار دائما في العالقة األساسية في اقتصاديات الصناعة ألي سوق أو صناعة

ألسواق ن الربحية العالية في اأبةبشكل ضمني في الشكل فمثال في حالة  التسعير توحي الحجة المعهود

ثانية  إذ ما نظرنا  إلى البحث ترتبط بالسلوك المتواطئ، الذي يمليه التركز العالي للسوق ومرة 

إلى حد ما على (التطوير نجد أن النشاط الزائد في هذا المجال  قد يجيء كنتيجة للحماية المتوفرة و

يؤثر هيكل السوق في السلوك لذا فمرة ثانية قد المنافسة الفعلية  أو المتوقعة وضد للمؤسسة) األقل

أخيرا فباإلمكان ربط التنافس اإلعالني  أيضا بهيكل  السوق  إذ أدى  مثال التركيز واألداء واإلداري 

السلوك - كل هذه الفرضيات تقع ضمن نموذج الهيكلواإلعالن المتبادلوادة اإلنفاق المعتدل  إلى زي

.1األداء-

األداء  السلوك اإلداري وهذه العالقة بين هيكل السوق ولتؤكد تعقدولكن جاءت الدراسات الحديثة 

أن الحكومة يمكن أن تؤثر كذلك على هيكل الصناعة من خالل السياسة في حين على هيكل السوق،

:2الصناعية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

المباشرة التي تمنع القوانين ك: عن طريق تطبيق أحد أو جملة من التدابير: بطريقة مباشرة-أ

؛...الدخول إلى الصناعة

تدابير التي تؤثر على صيغة الوهذا عن طريق تطبيق أحد أو جملة من : بطريقة غير مباشرة- ب

...  زيادة معتبرة في أسعار عوامل اإلنتاجکالشروط القاعدية، 

هيكل الصناعةمحددات أثر السياسات الصناعية على : المبحث الثاني

نية قانوني يشجع السلطات المعأوام حكومي ظعبارة عن نالتي تتدخل بها الدولة السياسات

بالتدخل في سياسة التنمية الصناعية وتنظيم سوق صناعية معينة، وكذلك يمكن اعتبارها أنها تشكيلية 

، وهذه 3واسعة من اإلجراءات الحكومية صممت لترقية النمو وزيادة منافسة قطاع أو قطاعات معينة

.21صمرجع سابق،روجر كالرك ، - 1

.21، ص2009/2010ماجستير، بسكرة، سنة ، مذكرة ، السياسات الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائرنذير مياح- 2

3-Industry Industrial Polcy, op, cit,P:1.



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

142

، والمقصود بالتفضيلية هو أن الدولة تفضل 1جراءات تدل في الغالب على مبدأ المعاملة التفضيليةاإل

قطاع معين على قطاع آخر بحسب احتياجاتها، أو تنمية صناعات معينة على صناعات أخرى وكذلك 

و االقتصاد دعم مؤسسات دون دعم األخر، وهذه التفضيلية مبنية على مبدأ األولوية في تنمية القطاع أ

.ككل  الخاص بالدولة المعنية

ت الحكومية في قطاع معين مثل القطاع الصناعي من اجل التحكم في الهيكل ئاوعندما تتدخل الهي

ذا كانت هذه الصناعة حساسة، فإنها تتدخل لتؤثر على محددات الهيكل المتمثلة في إككل خاصة 

وج باإلضافة إلى تمييز المنتجات وكل هذا بواسطة التركيز الصناعي وعوائق الدخول وعوائق الخر

.أدوات السياسات الصناعية

أثر السياسات الصناعية على التركز الصناعي : المطلب األول

أوالصناعاتإحدىفياإلنتاجيتركزمدىأيإلىهوالصناعيأن التركزسابقاكما ذكر

كلعلىاالهتمامينصبالصناعةتركزقياسيفلذا،المؤسساتمنمحدودأيدي عددفياألسواق

وبافتراضكل الصناعة،فيللمؤسساتالنسبيوالحجمالعددوعلىبشكل منفرد،) قالسو(صناعة 

زادأوالمنتجينعددقلكلماتركزاأكثريكونالسوقفإنفي التركز،المؤثرةالعواملباقيثبات

.2في السوقأنصبتهابينالتباين

تقوم السلطات المعنية بالتدخل على مستوى أي قطاع من خالل التأثير في السوق الخاص لذلك

في الوقت الحالي هناك منافسة هبهذه الصناعة، ذلك بواسطة أدوات السياسات الصناعية، خاصة وأن

، ومن خالل تدخلها هذاالمحليةشديدة على أرض الواقع االقتصادي وكل دولة تسعى لحماية صناعاتها 

، ويمكن قياس نسبة التركز ومعرفة نوع التحكم في عدد الناشطين فيهبتؤثر على هيكل الصناعة 

: السوق من خالل المؤشرات التالية

؛زالتركنسبة-

؛المؤسساتعددمعكوس-

.مقياس هيرشمان هيرفندال-

من أدوات واإلجراءات التي تقوم السلطات المعنية بالتدخل من خاللها في هذا الجانب هي عدد

:السياسات الصناعية ومتمثلة في

.5صمرجع سابق،ليد أحمد صالح العطاس، و-1

.122صمرجع سابق،بورقبة، شوقي-1
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تأثير سياسة الترخيص الصناعي على التركز: أوال

من خالل  ل الصناعة خاصة مستوى التركز فيهتعتبر هذه السياسة من أهم وسائل التأثير على هيك

م الكلي الحجخاصةفي الصناعة وعلى أحجامها المؤسساتعلى عدد غير المباشروتأثيرها المباشر

دعم المشروعات الصناعية لباإلضافةوتسيير الرقابة عليه، تنظم اإلنتاج الصناعيبهدف للصناعة، 

2:هيالصناعيالتركزقياسفياألساسيةالعناصرو، 1وتوفير المزايا والضمانات الالزمة لها

الحجم؛فيضخامةاألكبرالمؤسساتعددأوالصناعةفيالمؤسساتعدد-

المؤسساتمنمؤسسةكلحجمأي(القياسفيالداخلةالمؤسساتمنلكلبيالنسالحجم-

.)، ويقاس من خالل رقم األعمال المحقق أو كمية اإلنتاجللصناعةالكليالحجمإلىمنسوبا

أي(السوقية الحصةمنممكنأكبر قدراستحواذإلىتهدفالصناعةفيالمؤسساتلكن معظم

المسؤولةتتحكم الجهات ، لهذاالصناعةعلىهيمنتهامجالتوسيعقصدوهذا)زالتركدرجةفيالزيادة

أو بمعنى أخر ) الطلب الكلي(الطاقة اإلنتاجية للمصانع المنتجة مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجة عن

أن نبين هذا التحكم من خالل قياس مؤشرات التركز ونستطيعمدى وجود طاقة إنتاجية فائضة،

.الصناعي

يمكن لهذه السياسة أن تسترشد بعدة اعتبارات تساهم كلها في التأثير على هيكل الصناعة و

داخل الصناعة وبالتالي التحكم في المؤسساتباألخص مستوى التركز من خالل التحكم في عدد و

. حتكاريةانوعية الهيكل سواء منافسة تامة أو 

لتركزعلى اتأثير سياسة القروض الصناعية: ثانيا

منح قروض لهدف بواسطة التأثير على الهيكل من خالل هذه السياسةطيع السلطات المعنيةستت

التحويالت الحكومية من الموارد خاصة ة، يالصناعتحفيز اإلقدام على إنشاء المشروعات وتشجيع 

أسعار السوق، أو أنشطة أو صناعات أو مناطق بأكملها، مجانا أو بأسعار أقل منمنشآتالعامة إلى 

.3)الحوافز الضريبية(، أو الدعم غير المباشر)نقدا أو عينا(من خالل الدعم المباشر 

تحقيق المستوى  باألخص نحووتساهم في التأثير على أبعاد هيكل الصناعة بصورة أكثر ايجابية و

الهدف تخدم مباشرة دة واستخدام عدة  إجراءات  محدعن طريق ،في الصناعةاألمثل  للتركز

الصغيرة  خاصة  في المؤسساتنحو توجيه القروض بصورة أكثر كثافة الرئيسي المتمثل في

.98صمرجع سابق،غفار عباس كاظم، -1

.4ص مرجع سابق،ر مياح وليد صايفي، نذي-2

.23صمرجع سابق،،نمية الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للت-3
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بهذا اإلجراء يمكن إزالة أو التخفيف  من حدة  الحد و،كزالصناعات  المتسمة بدرجة  كبيرة  من التر

.من متطلبات  رأس المالاألدنى

على التركزسساتالمؤتأثير سياسة اإلعفاء من ضرائب : ثالثا

في تحفيز االستثمار الصناعي  وبالتالي تستخدم في التأثير على أبعاد ةتعتبر هذه السياسة فعال

السيطرة على األسعار في األسواق الداخلية منالشركات المحلية الدولة تمكن كما أن ،هيكل الصناعة

الكلي أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل أو عفاءاإلذلك من خالل إعفاء هذه الشركات من الضرائب مثل 

.1األرباح والعقارات خالل مدة معينة

ن النظام  التصاعدي إف) أجنبيةمحلية و(المؤسساتفي الدول التي تطبق نظام ضريبي على كل و

مع أهداف السياسة المتعلقة بهيكل بما يتالءم المؤسساتر على أحجام يمكن أن يستخدم في التأثي

المنافسة  في الهدف في وقت ما هو زيادة مستوى فإذا كان ،باألخص درجة  التركزو،الصناعة

يمكن أن ) زيادة نسب التصاعد في الضريبة(الصناعة  فان زيادة نسبة الضريبة على األرباح المرتفعة 

وبالتالي أرباحها نحو زيادة حجمهاالصناعة في) خاصة الكبيرة(المؤسساتا على اتجاه يؤثر سلب

.2الراغبة في الدخولالمؤسساتخاصة ،الصناعةالصغيرة في سوق المؤسساتشجيع  وصمود وت

على التركزالمؤسساتتأثير سياسة االندماج بين : رابعا

تقوم كثير من الدول بمراقبة أو تنظيم عمليات االندماج خوفا من تأثيرها السلبي على مستوى 

ما يترتب على ذلك من انخفاض و،ية االتجاهات االحتكارية فيهابتقو،المنافسة في سوق الصناعة

.رفاهية المستهلكين لصالح المنتجين أو بمعنى آخر زيادة العائد الصافي لرفاهية المجتمع

مواقف المزايا المطلقة لتكلفة اإلنتاج، يشكل عامال متناميا مؤثرا في إن اقتصاديات الحجم و

م أسواق الصناعة تجاه االندماج، فان عمليات االندماج في معظم الدول السلطات المسؤولة عن تنظي

فهو يؤثر في  درجة  التركز ،في الصناعةالمؤسساتلعمليات االندماج بين مؤسسةالتي لديها قوانين 

المندمجة  على سوق المؤسساتالناتجة عن االندماج بارتفاع مستوى السيطرة التي تمارسها  

.الصناعة

أثر السياسات الصناعية على عوائق الدخول إلى الصناعة: الثانيالمطلب

.110صمرجع سابق،غفار عباس كاظم، -1

.262-261ص صمرجع سابق،أحمد سعيد بامخرمة، -2



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

145

االستثمارية على حد اختالف النشاط المؤسساتجميع هدفتعتبر سابقا حيث صناعة للتم التطرق

المؤسساتسلوكيات تميز بخصائص يكتسبها من تصرفات ويممارس ألن لكل صناعة هيكل محدد وال

دخول، لكن هناك صراع في شكل منافسة قائمة بين لالتي تسعى لللمؤسساتباإلضافة ،الموجودة داخله

الطرفين، األمر الذي تولد من خالله  العديد من العوائق واألسباب التي تمنع أو تحد من دخول 

مما يؤدي إلى زيادة المؤسساتجديدة لصناعة معينة وكلما ازدادت العوائق انخفض عدد مؤسسات

وقد تكون عوائق ) موضوعة من قبل الحكومة(وهذه العوائق قد تكون قانونية التركز أو االحتكار 

. اقتصادية

فالعوائق القانونية هي عبارة عن بعض الممارسات والتصرفات الصادرة من قبل السلطات 

متمثلة في السياسات الصناعية، التي من خاللها تقوم الحكومة بحماية صناعتها، ) الحكومة(المعنية    

يمية أو تكنولوجية، إستراتيجية، أو تنظولكن القصد هو وضع صعوبات وعوائق سواء كانت اقتصادية

. جديدة داخل هيكل الصناعةمؤسساتعدم دخول متمثل فيهدف ل

:تأثير سياسة األسواق المفتوحة على عوائق الدخول: أوال

دنى للكفاءة اإلنتاجية حتى  يمكن نظرا لصعوبة تطبيق شروط ثبات اقتصاديات الحجم أو الحد األ

غياب الفاقد الصافي لرفاهية الكفاءة التخصصية والداخلية، والوصول إلى المستويات المثلى من

إلى الصناعة أو المنافسة الكامنة،بمفهوم التهديد بالدخول "األسواق المفتوحة"المجتمع استعاضت نظرية 

مستوى نخفاضإأهمها  ن  أن تحققها  المنافسة التامة ويمكللوصول إلى القسط األكبر من المزايا التي 

رتفاع مستوى الكفاءة اإلنتاجية التضحية بهيكل الصناعة الذي  يساهم في اىاألسعار من دون الحاجة إل

ضخمة الحجم التي يمكن أن تستفيد من اقتصاديات الحجم، أي إنخفاض التكلفة المؤسساتالمتمثل في و

عندما تطبق الحكومة هذه السياسة ويصبح لديها سوق مفتوحة د حجم اإلنتاج، وتوسطة كلما ازداالم

:1على جميع األصعدة اإلنتاجية العالمية فتترتب عليها النتائج التالية

يدة الجدالمؤسساتالتي تغري ثم األرباح غير العادية العالميةمن ختفاء األسعار المرتفعة وإ- 1

؛)أو خسائر ضئيلة(ها من دون خسائر روج منالخلدخول إلى الصناعة و إمكانيةل

الداخلية  نتيجة انخفاض التكلفة المتوسطة بالتحديد الكفاءةالكفاءة اإلنتاجية واختفاء حاالت عدم- 2

إلنتاج السلعة إلى الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجية؛

.270-269ص صمرجع سابق،مد سعيد بامخرمة، أح- 1



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

146

ات القائمة المؤسسأو اإلفتراسية من قبلالتحديدية الحاجة إلى إتباع سياسات التسعير غياب- 3

أو تلك الراغبة  في المؤسسات المنافسة في السوقجل إقصاء أمن باإلنتاج في الصناعة

. الدخول إليها  لعدم  جدوى مثل  هذه السياسات في ظل ظروف السوق  المفتوحة

ختفاء الطاقة اإلنتاجية الفائضة في الصناعة  نظرا  الن مستوى  األسعار يؤول إلى مستوى إ- 4

ى للكفاءة اإلنتاجية، مما يخلق عوائق دخول أمام منافسين جدد؛الحد األدن

سواء تلك ) قد تكون مكلفة اجتماعيا(تضاءل الحاجة إلى ممارسة سياسات تنظيمية للصناعة - 5

المتمثلة  في تحديد أو تنظيم الدخول إلى الصناعة كسياسات الترخيص الصناعي الذي 

.ود نظامية أو قانونيةيتعارض مع حرية الدخول إلى الصناعة دون قي

نه في حالة عدم تحقق شروط السوق المفتوحة بصورة كافية لتحقيق كل النتائج المترتبة أغير 

جل رفع مستوى المنافسة الكامنة في الصناعة، إن أهم السياسات أفان الدولة مدعوة للتدخل من عليها

:1تيي اآلا فتجاه تحقيق هذا الهدف يمكن تلخيصهاالحكومية الصناعية 

جعل الدخول  إلى حد من حرية الدخول إلى الصناعة والتنظيمات التي تإزالة كافة القيود و-

؛بأقل تكلفة ممكنةالمؤسسات الراغبة في ذلك سهال والصناعة من قبل 

التكاليف المغرقة التي تشكل  أهم خفيض تكاليف الخروج من الصناعة وأهمهاالمساهمة في ت-

من ثم رغبتها في الدخول إلى المؤسسات من الصناعة ون حرية خروج العوامل التي تحد م

فكلما كانت التكاليف المغرقة كبيرة أصبحت تكاليف الخروج باهظة، األمر الذي ،الصناعة

.يضعف من فعالية السوق المفتوحة إال إذا أمكن تخفيض التكاليف المغرقة 

:وهنا تأتي السياسة الحكومية من خالل 

الراغبة في الدخول إلى الصناعة خاصة الصغيرة منها المؤسساتالقروض الميسرة إلى تقديم ·

.مما يخفض من تكاليف التجهيزات الرأسمالية

؛)أو إعادة بيع رأس المال(تخفيض الضريبة على بيع رأس المال المستعمل ·

التي تللمؤسساهتالك المتسارع لغرض الضريبة، خاصة بالنسبةاإلالسماح بتطبيق أسلوب·

؛تواجه صعوبات في تحقيق أرباح كافية في أول مراحل اإلنتاج 

تجاه عمليات االندماج أو االستحواذ التي يمكن أن تسهل بيع المؤسسات اإتباع سياسة متساهلة ·

الخاسرة ومن ثم تخفيض التكاليف المغرقة، خاصة إذا لم تضر هذه العمليات ببقية شروط 

؛السوق المفتوحة

.274-273ص ص نفس المرجع،- 1
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المؤسسات التجارية  التي تقوم باستيراد و بيع السلعة المنتجة محليا و كذلك تشجيع دخول ·

اشر في المؤسسات المصدرة للسلعة إلى السوق  المحلي في حالة رغبتها في االستثمار المب

ن تكون قد تملكت جزءا كبيرا من قرب ألأن هذه المؤسسات الصناعة  المحلية، نظرا أل

كبير من رأس من ثم فإنها ال تحتاج إلى إغراق زمة إلنتاج السلعة والتجهيزات الرأسمالية  الال

؛المال

مراقبة ومكافحة الترتيبات السرية أو العلنية الرامية إلى تخفيض مستوى المنافسة الكامنة في ·

سوق  الصناعة من قبل المؤسسات القائمة  باإلنتاج فيها عن طريق التدخل أو التأثير على 

.خروج من الصناعة بجعل تكاليف الدخول  أو الخروج مرتفعةالحرية الدخول أو

سعار عند سعر غير سعر التوازني في هناك بعض المجاالت التي تتدخل فيها الحكومة بتثبيت األو

:1الحالتين التاليتين

v تتدخل الحكومة بوضع سعر أعلى من سعر التوازن أو ما يمكن تسميته أرضية سعريه، ويعود

؛معينة أو قطاع معينطبقة دعم ذلك هو السبب إلى 

vفي هذه الحالة يتم تحديد سقف أعلى لألسعار والمقصود أن البائع : تحديد سقف سعري

.هح له بتجاوزميستطيع البيع عند ذلك السعر أو أقل منه وال يس

تأثير سياسة الترخيص الصناعي على عوائق الدخول     : ثانيا

ككل المتعلقة بالترخيص  الصناعي سواء على مستوى  قطاع  الصناعةتعتبر السياسة الصناعية

في التأثير على هيكل  اعتبارات تساهم كلها ةيمكن أن تسترشد بعد،أو على مستوى صناعات معينة

كبر قدر من أبحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق ،ألخص  ظروف الدخول  إلى الصناعةباالصناعة و

: 2وهذه االعتبارات هي،معاألهداف  االقتصادية  للمجت

، يجب أن يؤخذ في االعتبار عند الترخيص  توى السائد من التركز في الصناعةفي ظل المس- 1

مؤسسات أو االندماج مع االستحواذ عن طريقسواء)الدخولطريقة(إلى الصناعة بالدخول 

دة  درجة أخرى اعتمادا على حمؤسساتمستقلة عن أو الدخول منفردة و،أخرى في الصناعة

؛التركز في الصناعة

الطبعة ، ، دار وائل، األردنالنظرية والتطبيقمبادئ االقتصاد الكلي بينخالد واصف الوزاني، أحمد حسين الرفاعي، -1

.96-94ص ص ، 2009، العاشرة

.252-251ص، صمرجع سابقأحمد سعيد بامخرمة، - 2
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األجنبية  المؤسسات، منها عند اتخاذ قرارات الترخيص للمستثمر األجنبياألخذ في االعتبار- 2

؛األصليسوقهافي نشاط ال، تاريخ متفرعة عنهاأو)متعددة الجنسية(التابعة  لشركة دولية

صناعةلحد عوائق الدخول لصناعية ضمن القيود القانونية والنظامية كأالتراخيص الفي إطار- 3

اعة من الصنالمنتجة في المؤسساتإنتاجية  فائضة مقتلعة من قبل هناك احتمال تكوين طاقة

عن إصدار  التراخيص الصناعية، وهو ما يجب ولةالمسؤجل التأثير على قرارات الجهاتأ

؛أن تتنبه إلمكانية حدوثه الجهات  المسؤولة

في المؤسساتالتي أضافت إلى عدد للمؤسساتمسموح به الحد األقصى لحجم اإلنتاج ال- 4

.الصناعة

على عوائق الدخولتأثير سياسة القروض الصناعية: ثالثا

لقروض الصناعية دورا أساسيا في تشجيع وتحفيز اإلقدام على إنشاء المشروعات الصناعة، مما ل

وض الصناعية في التأثير على يعني دخول منافسين جدد داخل الهيكل الصناعي، أي تساهم القر

ظروف الدخول إلى الصناعة عن طريق تسهيل التغلب على متطلبات رأس المال كأحد العوائق 

.الرئيسية إلى الصناعة

:1يجابية متمثلة فيإبصورة أكثر تساهم في التأثير على أبعاد هيكل الصناعةيمكن أن و

حد عوائق الدخول إلى الصناعة؛تساهم في تخفيض تأثير التكاليف  المغرقة كأ- 1

التطوير  يمكن أن تؤدي ن جهود البحث وإف،التطوير  في الصناعةات  البحث وتدعيم نشاط- 2

يزها  عن بقية  بحيث  تؤدي  إلى تميالمؤسساتإلى تحسين أو تطوير منتجات  بعض  

ى ذلك  من خلق ما يترتب  عليل  طلب مستقل  أو جديد  عليها وبالتالي تشكالسلع المنافسة و

.جديدة إلى الصناعةمؤسساتعوائق  ضد دخول  

على عوائق الدخولالمؤسساتتأثير سياسة اإلعفاء من ضرائب : رابعا

تستخدم في التأثير على أبعاد هيكل على االستثمارات الصناعية  إذهذه السياسة تقوم بالتحفيز 

في الصناعة المؤسساتا على عدد تأثيرهخاصة ظروف الدخول إلى الصناعة من خالل،الصناعة

فان النظام  التصاعدي يمكن ) محلية وأجنبية(المؤسساتفي الدول التي تطبق نظام ضريبي على كل و

بما يتالءم مع أهداف السياسة المتعلقة بهيكل الصناعة المؤسساتأن يستخدم في التأثير على أحجام 

قت ما هو زيادة مستوى  فإذا كان الهدف في و،صناعةباألخص درجة التركز وظروف الدخول إلى الو

زيادة نسب التصاعد في (في الصناعة  فان زيادة نسبة الضريبة على األرباح المرتفعة المنافسة 

.259-258ص صمرجع سابق،، أحمد سعيد بامخرمة-1
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في الصناعة  نحو زيادة حجمها  ) خاصة الكبيرة(المؤسساتيمكن أن يؤثر سلبا على اتجاه ) الضريبة

المؤسساتخاصة ،الصغيرة في سوق  الصناعةالمؤسساتد تشجيع على صمووبالتالي أرباحها و

.1الجديدة الراغبة في الدخول

تأثير سياسة سعر الصرف على عوائق الدخول:خامسا

تقوم الدولة بهذا اإلجراء من خالل تحديد سعر الصرف لتدخل في الشؤون اإلقتصادية، من أجل 

المحلي وكذلك تخفيض الواردات ادرات اإلنتاجتشجيع صوذلك لغرض،العملة الوطنيةعرتخفيض س

وهذا من خالل ،التي تصبح أسعارها مرتفعة مقارنة بالمحليةللسلع الوطنيةالمنافسة من السلع األجنبية

:2توفير جملة من الشروط

؛ن المرونةالعالمي على المنتجات المحلية للدولة بقدر كاف مإتسام الطلب - 1

سلع التصدير بقدر كاف من المرونة، ليساير االرتفاع في العرض المحلي لاتسامضرورة - 2

الطلب الناجم عن إرتفاع الصادرات؛

االرتفاعاألسعار المحلية، وعدم إرتفاعها بعد التخفيض حتى ال ينعكس هذا استقراريتوجب - 3

في صورة إرتفاع ألسعار تكلفة المنتجات المحلية؛

اثلة لتخفيض؛عدم قيام الدول المنافسة األخرى بإجراءات مم- 4

.إستجابة السلع المصدرة للمواصفات، الجودة والمعايير الصحية واألمنية الضرورية للتصدير- 5

ب، إذا كان التمويل خارجي فإن ة يظهر من خالل جانبي العرض والطلسعر صرف العملولكن 

المحلية وابتعادها سعار والتكاليف ختالل يكون بدرجة كبيرة ويؤدي إلى تصاعد اإلختالالت بين األاإل

،3على السوق العالمية، وبالتالي إضعاف القدرة التنافسية

على عوائق الدخولالمؤسساتتأثير سياسة االندماج بين : سادسا

أمام وذلك ، صناعةدخول إلى الالمن بين السياسات التي تؤثر على عواملاالندماج سياسة يعتبر

المزايا المطلقة لتكلفة اقتصاديات الحجم والمتعلقة بلعوائق اوخاصةالراغبة في الدخول المؤسسات

في تحديد المسؤولة عن تنظيم أسواق الصناعةطرق سهلة للسلطات نيشكالوهذان العامالن ، اإلنتاج

ن الحكم الفاصل في الموافقة على عمليات االندماج في معظم الدول التي إفلذا ، تجاه االندماجاهامواقف

مما يؤثر على  درجة التركز في ،في الصناعةالمؤسساتلعمليات االندماج بين ؤسسةملديها قوانين 

.262-261صص ، فس المرجعن-1

.  134ص مرجع سابق،عبد المجيد قدي، -2

.50صسابق،مرجعمدني بن شهيرة، -3
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المندمجة على سوق الصناعة مما ينعكس المؤسساتياس لمستوى السيطرة التي تمارسهاالصناعة كمق

.جديدةمؤسساتذلك على زيادة عوائق الدخول إلى  الصناعة وصعوبة دخول 

ت الصناعية على عوائق الخروج من الصناعةأثر السياسا: المطلب الثالث

ذلكفيالمؤسساتاستمرارإلىتؤديومعنوية،وإستراتيجيةقتصاديةإعوائقعبارة عنهي 

لمشاكلالمسببةالعناصرأحدجداالمرتفعةالخروجحواجزوتمثلالعوائد،رغم انخفاضالقطاع،

أينمربح،غيرقطاعداخلمحتجزةنفسهالمؤسساتاتجدالقطاع، كأنفي جاذبيةالتدريجيالتدهور

المنافسةحدةازديادإلىأيضاتؤديالفائضةاإلنتاجيةالطاقةأنكماأو النقصان،بالثباتالطلبيتميز

.1األسعار، ولقد تناولنا أهم عوائق الخروجمجالفي

التدهور ":2عض المخاطر مثلأحد أهم األسباب في ظهور بتعد كما أن حواجز الدخول المرتفعة 

التدريجي لجاذبية الصناعة في األسواق المشبعة أو التي تعمل في ظل مرحلة انخفاض المبيعات

وصعوبة الخروج من القطاع تؤدي إلى تدهور ربحية كل المنافسين، واالعتبارات السابقة كلها تمنع أو 

. "تؤخر قرارات الخروج

القائمة داخل القطاع، المؤسسةحواجز الخروج في حال تحملها وقد تكون التكاليف عبارة عن

مثال ذلك التعويضات التي كها الصناعة التي تعمل داخلها، وبترالمؤسسةوكذلك األرباح التي تفقدها 

. 3للعملين لديها في حالة خروجها من الصناعةالمؤسسةيتعين أن تدفعها 

خفيض تكاليف يض فعالية السوق المفتوحة تقدم على تلكن عندما تريد الحكومة أن تقوم بتخف

حرية خروج أهمها  التكاليف المغرقة التي تشكل  أهم العوامل التي تحد منالخروج من الصناعة و

، فكلما كانت التكاليف المغرقة كبيرة ثم رغبتها في الدخول إلى الصناعةمن من الصناعة والمؤسسات

مكافحة الترتيبات السرية تلعب دورا مهما من خالل مراقبة وأنها أصبحت تكاليف الخروج باهظة، كما

القائمة  المؤسساتالصناعة من قبل مستوى المنافسة الكامنة في سوق أو العلنية الرامية إلى تخفيض

من الصناعة بجعل تكاليف باإلنتاج فيها عن طريق التدخل أو التأثير على حرية الدخول  أو الخروج

.4روج مرتفعةأو الخالدخول 

أثر السياسات الصناعية على تمييز المنتجات في الصناعة: المطلب الرابع

.22ص مرجع سابق،الوليد هاللي، -2

.202صمرجع سابق،دالل عظيمي، -2

.308صمرجع سابق،حساب محمد األمين، مقدم عبيرات،-3

.274-273صصمرجع سابق،يد بامخرمة ، أحمد سع- 4
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طريقعنفي زيادة حدة المنافسة داخل الصناعة، ذلكدور هامبتقوم خاصية تمييز المنتجات 

فيجاتالمنتبقيةعنمميزةيجعلهاالصناعة بتنويع منتجاتها، األمر الذيالقائمة فيالمؤسساتقيام

المستهلكين، كما أنه عبارة عن هوية تعريف قبلمنالمنتجاتلهذهبديلالمنتجيعدالبحيثالصناعة،

لصناعة ذلك من لجديدة مؤسساتالقائمة أن تمنع من دخول للمؤسسةالمصنعة، لكن يمكن للمؤسسة

.1خالل إنتاجها خدمات ومنتجات مختلفة ومتمايزة

الخدمات كمصدر لزيادة خاللها إعتبار تمايز المنتجات وتلفة يمكن منوهناك طرق وأشكال مخ

ن ليس هناك عالقة بين حدة المنافسة داخل القطاع، باإلضافة العتبارها عائق من عوائق الدخول أل

.2الحجم المنتج، بل بجودته ونوعيته مقارنة بالمنتجات المنافسةالتمايز و

القطاعات، وهذا وتفكير موسع حول شتى المجاالت وبناء تحليللقد ساهم الفكر االقتصادي في 

: 3من خالل تمييز بين نوعين من عملية تمييز المنتجات وهما

ويقصد به تمييز المنتجات التي تنتمي لنفس المجموعة، بحيث أنه لها نفس : التمييز األفقي- 1

؛النوعية ونفس السعر، وتستهدف زبائن محددين

هو إذا تم عرض نوعين من هذه المنتجات بسعر واحد، فإن جميع : التمييز العمودي- 2

المستهلكين سيختارون منتج واحد، وبالتالي فمعيار الجودة هو األفضل ومثال ذلك هو الدواء 

الجنيس والدواء األصلي حيث أن هنا بعض المستهلكين يفضلون الدواء األصلي على الدواء 

.الجنيس

،تجميع بين ميزتين أساسيتين ميزة التكلفة األقل وميزة األسعار التنافسيةالكما تقوم هذه الخاصية ب

المنفردة عن منتجات المنافسين إلشباع الحاجات عرض منتجاتها المختلفة والمؤسسةحيث يتعين على 

.بأسعار منخفضة ناتجة عن التكاليف المنخفضة لتلك المنتجاتللمستهلكين، هذا في نفس الوقت وذاتها

على تمييز المنتجاتتأثير سياسة الحماية الجمركية:أوال

هذه تدعيم لتشجيع وتشكل الحماية الجمركية للصناعات الوطنية إحدى الوسائل الرئيسية 

فرض "لتميز على غيرها من المنتجات خاصة األجنبية، ذالك من خالل لإعطائها فرصة الصناعات و

، "حماية المنتجات المحلية أو صناعات ناشئةلمنافسة لى المنتجات األجنبية  الضرائب جمركية ع

:4ويمكن أن يتمثل هذا التميز في

1-Danil soulié, Analyse economique Et strategies D 'enterprise, Edicef, Paris, 1992, p120.
.306صمرجع سابق،رات، حساب محمد األمين، مقدم عبي-2

.13ص مرجع سابق،عادل عرقابي، - 3

.254ص مرجع سابق،أحمد سعيد بامخرمة ، - 4
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أسعار المنتج المحلي منخفضة نسبيا عن األسعار التي تباع بها المنتجات المستوردة المنافسة - 1

.في األسواق المحلية نتيجة لفرض ضرائب جمركية على المنتجات المستوردة

.حتى تصل  إلى مستوى  التكاليف  المعياريةاإلنتاج انخفاض  تكاليف- 2

تأثير سياسة التسعير على تمييز المنتجات: ثانيا

العرض والطلب، وقد يكون هذا ىبعض السلع بدال من تركها لقوسعرفي تحديد الدولةتدخل ت

نض حماية المنتجيبغرأو بعض السلع الضرورية بغرض حماية المستهلكين للمحافظة علىالتدخل 

:1وتتدخل في الحالتين

، ويعرف بالسعر الجبري أو )سقف األسعار(الحكومة بالتدخل لوضع حد أعلى للسعر تقوم-1

؛اإللزامي، وهو عادة ما يكون أقل من ثمن التوازن

تدخل الحكومة بوضع سعر أعلى من سعر التوازن أو ما يمكن تسميته أرضية سعريه، ويعود ت- 2

.2نة أو قطاع معينمعيطبقة دعم ذلك هو فيالسبب 

را في قضايا التصنيع نظراً لطبيعتها يمن أكثر أدوات السياسات الصناعية تأثوتعتبر هذه السياسة

ستهالك ونمطه، وقد أفلحت في الشرائية للدخول والتحكم بحجم اإلبمسألة القوة رتباطهاإوالمباشرة 

.3جدار حماية للصناعة المحليةكونها

ة المشتريات الحكومية على تمييز المنتجاتتأثير سياس: ثالثا

الدولة من خالل سياسة مشترياتها بممارسة بعض التأثير على التطور الصناعي، إذ يمكنها تقوم

على مستوى اإليرادات العمومية، وهي ال تركز على سعر المنتجات المحلية في أن تؤدي دورا مؤثرا

إلى الضبط اإلقتصادي والوصية على اإلقتصاد الوطني تنظر إلى ، فالدولة الساعية إتخاذ قرار الشراء

.4األشياء من زاوية واسعة، وبالتالي ال تركز على سعر المنتجات المحلية في إتخاذ قرار الشراء

األجنبية،مواجهة لالوطنية  تشجيع وتدعيم  الصناعات هذه السياسة إلىمن خالل تهدف و

بزيادة عوائد المؤسسات الوطنية نتيجة لزيادة تسويق هيكل الصناعة، تستخدم  في التأثير على و

أسعارها أعلى من خاصة عندما تكون،من جهة أخرىتاج اإلنتخفيض تكاليفومنتجاتها من جهة 

.5األجنبيةالسلعأسعار

.66ص مرجع سابق،عصام حسن السعيدي، -1

.96-94ص صمرجع سابق،خالد واصف الوزاني، -2

. 109صسابق،مرجع غفار عباس كاظم، -3

.  245ص ، رجع سبق ذكرهمعبد المجيد قدي، -4

.260-259صص، رجع سبق ذكرهمأحمد سعيد بامخرمة، -5
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الدول الناميةفي لقطاع األدويةالسياسات الصناعية : لثالمبحث الثا

من أجل الرقي واالزدهار تنمية إقتصادها لكغيرها من الدول المتقدمة تسعى الناميةإن الدول 

أنواعه، من ىل االهتمام بمجالها الصناعي بشت، وهذا من خاللهاوالخروج من التبعية االقتصادية 

لدولة ضرورة كبيرة في تنظيم لفإن الحاجة لذلك، وفي هذا المبحث اقتضتخالل تدخل الدولة إن 

للكمية تحقق نجاحات في هذا المجال نتيجةسين الصناعة الدوائية محل الدراسة، والدول العربية لم وتح

تنموا الأن هذه الصناعة لمكن يالتي تستوردها من الدول المصنعة، وهذا راجع لسببين رئيسيين األول 

في ة البطيئة دورا مكن أن زيادة الطلب الكبيرة والمقارنة مع نمو الصناعيوتتطور والسبب الثاني 

احتلتا المراتب األولى في هذه الصناعة الهندالصين ومع العلم أن كل مننمو هذه الصناعة، تباطؤ

هذه الرعاية ال و، لهذه الصناعة في حد ذاتهاورعاية خاصة اقتصاديتنظيم ءههذا البد أن يكون وراو

.ميع المجاالتيمكن أن تصاغ إال في شكل سياسات صناعية فعالة وناجحة في ج

العربيفي الوطن ة الدوائية يالصناعالسياسات : المطلب األول

بدأت الصناعات الدوائية العربية منذ خمسين سنة تقريبا وشهدت هذه الصناعات تطورا كبيرا 

خالل العقدين الماضيين، وكان هذا التطور نتيجة حتمية لتوفير الحاجات الملحة من األدوية للسوق 

.ة مدفوعة بحجم السوق الذي يتزايد باستمرارالمحلي

، السعودية، وأصبحت االصناعة مثل  مصر، األردن، سوريوقد بدأت تتألق بعض الدول في هذه

عامة أساسية لالقتصاد نظرا لما تقدمه من أسعار معقولة وتوفير مناصب الشغل، دهذه الصناعة 

.1يس أو الدواء المثيلوانتشر التصنيع المحلي بما يعرف الدواء الجن

نشأة الصناعة الدوائية في الوطن العربي: أوال

فيجداوالحديثةالرئيسيةالمفاهيمباإلضافة إلىالعرب،تعود نشأة الدواء بالدرجة األولى إلى

الغربيالعقلعلىالحديثثوبهافيتظهرأنقبلواكتشفوهاإليهاتطرقواقدالعربكاناألدويةعلم

.وأمريكاأوروبافي

العلميمن التقدموأصيلطويلتراثعلىتستندالمعاصرةالدواءصناعةبأنإذنالقوليمكن

الكاتب أندرجةإلى،عصور ازدهارهافياإلسالميةالعربيةالحضارةسجلتهالذيالمضمارهذافي

.10، ص2007، 53، مجلة الدواء العربي، شركة أكديميا، العددالدواء العربي واقع وتحدياترباب تيم، -1
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Tschithلوالصناعة،تطورحوليرةكبشكوكوهناكالعرب،بهاختصخلقهيالصيدلةإن: "يقول

."التأثير العربيعنبعيدابقياألوروبيالطبأن

متفرقينوكاناأبوقراط،فأوجدهمامعدومينكاناالصيدلةوالطبأن")نيجال(المؤرخويقول

."سيناابنفأكملهماناقصينوكاناالرازي،فجمعهما

:1هماالسبقمنمهمينيننوعلإمتداداكاناألدويةعلمفيالعربوتقدم

الفترة منفيبغدادفيأقيمتالصيدليةهذهأنيعتقدحيثخاصة،صيدليةأولإنشاء- 1

الجديرومنالطب،عنالصيدلةإنفصالعنإعالنبمنزلةإنشاؤهاوكان)م754-م750(

.م1240 سنةأوروبافيحدثتالخطوةهذهأنبالذكر

الحسبة علىنظام)م932-م908(المقتدرالخليفةطبقثحيالصيدلة،مهنةممارسةتنظيم- 2

.إسحاقبنوحنينجالينوسمؤلفاتللتبعاالصيادلة

صدرتعندمافقطسنة140 حواليمنذالغربيةالحضارةعرفتهلألدويةدستوربمثابةوهو

.م1864 عاملندنفياألدويةدساتير

إال أن إنقطاعـات العـرب عـن    الـدواء،  اكتشـاف في العربيعترف بفضلإن التاريخ القديم 

رغم أن أول صيدليةسبقا منقطعا غير مستمر، نالم يورث مصانع للدواء، فك، االستمرار في التصنيع

.2م866في بغداد في عصر الخالفة العباسية عام كانتأسست في العالم، 

دت هذه الصناعة تطورا كبيرا خالل اهتماما كبيرا إال قبل خمسين سنة حيث شهولكن لم يولوها

العقدين الماضيين، وكان هذا التطور نتيجة حتمية لتوفير الحاجات الملحة من األدوية للسوق المحلية، 

.مدفوعة بحجم السوق الذي يتزايد باستمرار

وفي بعض الحاالت أصبحت هذه الصناعة النموذج األكثر اهتمام في مجال االستثمار العربي في 

، والسعودية، اات في دول مثل مصر، األردن، سوريلمجال الصناعي وتركزت هذه الصناعا

آلالف من العمال وتشكل جزءاً صانع الدوائية توفر مواقع العمل واإلمارات العربية، حيث أصبحت الم

لدواء ال يتجزأ من دعائم االقتصاد الوطني، وانطالقا من حقيقة أن الخدمة الصحية الجيدة تعني توفير ا

بسعر معقول ونوعية جيدة، بدأت بعض الدول العربية التوجه بخطوات عملية نحو التصنيع المحلي 

.للدواء وهو ما يعرف بالدواء الجنيس 

أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، كنولوجيا في مجال صناعة الدواءحماية الملكية الفكرية و نقل التعبد السالم مخلوفي ، -1

.147ص2007/2008جامعة الجزائر، سنة 

.106، ص 1992، مجلة الدواء العربي، العدد األول، الصناعة الدوائية بين الماضي والحاضرباسل محمد يحيى، -2
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األسواق األولى عربيا من حيث الطلب: ثانيا

من %65مليار دوالر تغطي11بلغ 2014إن حجم إنتاج الدول العربية من الدواء لعام 

دول العالم وأن إجمالي االستثمارات بالفيسوق الدواء من %3حواليالك المواطنين وهو ستها

مصنعا، ويستهلك الوطن العربي سنويا 315عدد مصانع الدواء بلغ ، ومليار دوالر4.5العربية بلغ 

ه من االستهالك العالمي وهو رقم مقارب لما تستهلك% 2,5وهذا يشكلاألدويةمليار دوالر من 4,5

األوروبيدوالر للفرد 600دوالر سنويا مقابل40نحوالعربيدوله تركيا فقط، وينفق المواطن 

.الدواءىعليمريكدوالر أ800و

ى مستوى أغلب علارستمرباأما من جهة الطلب على األدوية فإن هذا األخير في زيادة ونموا 

الدول العربية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي من خالل دراسة الدول العربية األولى من حيث الطلب 

.على الدواء

حتلون الثالث مراتب األولى عربيا على الجدول أن كل من السعودية ومصر والجزائر ييوضح

وهذا بطلب مضاعف بالنسبة لبقية الدول العربية األخرى، 2014إلى 2010مر السنوات األخيرة من 

فمنها ما هو الضعف ومنها ما أصبح ثالث أضعاف، وإذا تمعنا في الترتيب والقيمة نالحظ أن مصر 

، 2010ة والجزائر المرتبة الثالثة على مر السنوات إحتلت المرتبة األولى والسعودية المرتبة الثاني

2014 2013 2012 2011 2010
الدولة

النمو
%

قیمة
$m

النمو
%

قیمة
$m

النمو
%

قیمة
$m

النمو
%

قیمة
$m

النمو
%

قیمة
$m

+8 2897 +12 2636 +11.4 2351 +14.4 2109 +11.0 1829 السعودیة

+10 2675 -3 2424 +15.6 2510 +4.6 2171 +12.4 2072 مصر

+11 2594 +11 2348 +8.0 2110 +16.2 1952 +7.1 1681 الجزائر

+12 1140 14 1014 +10.6 821 +14.2 743 +9.3 629
اإلمارات 

العربیة

-3 985 +5 1011 -1.0 962 +8.7 972 -2.0 894 غربالم

+7 683 +8 634 +1.7 585 +5.8 510 +12.5 481 لبنان

-5 524 +3 549 +8.3 532 +12.1 490 +3.3 437 تونس

-7 231 +9 248 +5.2 228 +10.4 216 +10.0 195 األردن

7+ 222 +5 207 +4.7 183 +26 175 +6.3 139 الكویت

Hikma Pharmaceuticals PLC Annual report 2010-2014 :            من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

)مليون دوالر(2010/2014سواق األولى عربيا  من حيث الطلب خالل سنة األ): 05(جدول رقم 
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وهذا (%3-)نالحظ أن مصر سجلت تراجع في نمو الطلب بنسبة 2013لكن في 2012، 2011

تراجعها للمرتبة الثانية، األمر الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، لراجع 

نمو في السنة ولم يتراجع هذا ال(%12+)طلبها بـ ا نمىمرتبة األولى بعدموأصبحت السعودية في ال

طلبها مليون دوالر والسبب في إستمرار نمو2897في المرتبة األولى بقيمة وبقيت2014الموالية 

بعض األمراض خاصة من النزوح السوري في وانتشارموسم الحج لعلى مر هذه السنوات راجع 

خرى وهذا النمو متوافق مع ان نموها طبيعي مقارنة بالدول األشكل اللجوء من الحرب، أما الجزائر فك

بعض األمراض أما باقي الدول فكانت طلباتها على هذه المادة الحيوية متفاوتة وانتشارالسكاني النمو

، على غرار دواءلمن دولة إلى أخرى مع تسجيل نمو طبيعي يتوافق وطبيعة المجتمع وحاجياته ل

يفوق الدول األولى نتيجة لزيادة االهتمام بالرعاية 2011في سنة (%26+)الكويت التي سجلت نمو 

الصحية واتخاذ سياسة توفير مختلف األدوية في السوق

نسبة تغطية الطلب من الصناعة المحلية: الثاث

أن الدواء في الدول العربية، ولوحظفي الجدول السابق لحقيقة وواقع الطلب علىلقد تم التطرق

لسعودية ومصر والجزائر واإلمارات تحتل المراتب األولى من حيث الطلب، ولكن هذا الطلب هل يتم ا

تغطيته بالكامل أو أن هناك عجز في التغطية، وبالمقابل تلجأ لإلستيراد من الدول األخرى، والجدول 

: التالي يبين ذلك

وهو ما لحظناه في الجدول على الدواء رغم أن السعودية تحتل المرتبة األولى من حيث الطلب 

تحتل المرتبة الخامسة، بعد كل من مصر فهي من هذا الطلب (%20)ال تغطي سوى إال أنها ) 5(

والجزائر في (%40)، ثم اليمن (%85)، ثم المغرب بنسبة(%90)التي تحتل المرتبة األولى بنسبة 

فلها نفس نسبة التغطية مع السعودية وتحتل لبنان العربيةمارات، أما اإل(%38)المرتبة الرابعة بنسبة

نسبھ االستیراد نسبة التغطیة الدولة
النسبة ترتیب النسبة رتیبت
10% 6 90% 1 مصر
15% 5 85% 2 المغرب
60% 4 40% 3 الیمن
62% 3 %38 4 الجزائر
80% 2 20% 5 السعودیة
80% 2 20% 5 االمارات
88% 1 12% 6 لبنان

2014التغطية من اإلنتاج المحلي لصناعة الدوائية خالل ): 06(رقم جدول

www.masralarabia.com:باالعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر
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هذا راجع لضعف الصناعات المحلية وإعتماد أغلب الدول وقد يكون ، (%12)رتبة السادسة بنسبة الم

. ومتفاوتةةالعربية على االستيراد بنسب كبير

المحلية في الوطن العربي ضعيفة اتالصناعأنفي الدواء المختصوأضاف المركز المصري 

من خالل االستيراد لتغطيتهالعجز الباقي تتوجه وال تغطي سوى نسب قليلة من الطلب الكلي، أما 

فيلعدم وجود صناعة حقيقية ، وذلكمن الخامات الدوائية من الهند والصين وبنجالديش% 95حوالي

.1هذا المجال رغم حيويته

الشركة العربية لصناعة األدوية: رابعا

رورة الملحة لهذه الصناعة من إن التطورات العلمية في مجال الصناعة الدوائية من جهة والض

جهة أخرى، كانت من بين األسباب التي أدت بالدول العربية إلى التفكير إلنشاء صناعة دوائية ترتكز 

.على بنية وقاعدة تكون قوية سواء في مجال اإلنتاج أو البحث والتطوير باإلضافة للتسويق

دوائية إتخذ مجلس الوحدة االقتصادية طار العمل العربي المشترك ولتشجيع الصناعة الوفي إ

العربية قرارا بإنشاء مؤسسة عربية قادرة على النهوض بهذه الصناعة، من خالل الشركة العربية 

17045400، برأس مال يبلغ 06/03/1976بتاريخ ) أكديما(للصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية 

.دوالر

أهداف الشركة)1

والحاجة العربية لهذه الصناعة داف الشركة حسب الحاجة إلى إنشائها لقد تعددت وتنوعت أه

:2وتندرج هذه األهداف تحت ثالث مجاالت

: لقد تنوعت أهداف هذا المجال حسب الحاجة وتتمثل أهم هذه األهداف في: المجال الصناعي- أ

؛الوطنيوضع إستراتيجية للصناعات الدوائية ومستلزماتها على المستوى -

؛سات الجدوى االقتصادية والفنية للصناعات الدوائية في الوطن العربيإجراء درا-

؛العربيةفاق مع كافة الدول تإليل والترويج للصناعات الدوائية باالمساهمة في التمو-

؛تدريب وخلق كوادر كفوءة في حقل الصناعة الدوائية ومستلزماتها-

تلزمات اإلنتاج واألجهزة،إنتاج وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية ومس-

.ت التعبئة والتغليفاوالمستلزمات الطبية ومستلزم

:هذه الشركة على هدفين أساسين في البحث من خاللركزت: مجال البحث-ب

1- http://www.albawabhnews.com/1231755.
.5، ص2012، 37، التقریر السنوي )أكدیما( العربیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة الشركة-2

http://www.albawabhnews.com/1231755
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؛قائمهوالقيام بعمل الدراسات واألبحاث العلمية الالزمة لتطوير وتحسين ما-

.تعميمهعالم الدواء واإلفادة منه ويستجد في متابعة كل ما-

: ن الشركة تهدف إلىأما في المجال التسويقي فإ: مجال التسويق- ج

؛استيراد السلع والمواد الوسيطة ووسائل اإلنتاج ذات العالقة بأعمال الشركة-

؛تسويق منتجات الشركة والشركات المنبثقة عنها بالوطن العربي وتصدير الفائض-

؛ات المساعدة والمرافقةتأمين وسائط النقل وإتاحة مرافق التخزين والخدم-

.تملك وتسجيل العالمات التجارية لمنتجات الشركة وإنجازاتها والتصرف بها-

مركز أكديما للدراسات الصيدالنية )2

تأسس كمركز بحث تعاقدي، يقوم بإجراء الدراسات السريرية ودراسات حركية الدواء والتوافر 

م المركز كوادر مؤهلة ذات مستوى عال من الخبرة كذلك والتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدالنية، يض

من أهداف المركز تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ دراسات ويحتوي على تجهيزات حديثة ومتميزة، 

.1التكافؤ الحيوي لألدوية لشركات الصناعات الدوائية

رأس مال الشركة)3

الف سهم قيمة آستة ، موزعة علىدوالر17045400حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 

كل 

.والسهم غير قابل للتجزئةدوالر2840.90منهما 

.5نفس المرجع، ص-1

)دوالر(القیمة عدد األسھمون في الشركةالمساھم
5941687494,60دولة اإلمارات العربیة المتحدة

58164772,20مملكة البحرین
118335226,20الجمھوریة التونسیة

11913383511,90ة السعودیةالمملكة العربی
1131249,90جمھوریة السودان

5941687494,60الجمھوریة العربیة السوریة
11913383511,90جمھوریة العراق

58164772,20سلطنة عمان
5941687494,60شركة قطر القابضة

5941687494,60دولة الكویت
5941687494,60الشركة اللیبیة لإلستثمارات الخارجیة

58164772,20الجمھوریة الیمنیة
1028409,00دولة فلسطین
1542613,50المملكة األردنیة الھاشمیة- وزارة المالیة

2012سنةخاللأكديما عدد المساهمين في شركة ): 07(جدول رقم 
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مؤسساتمنهمدول والنالحظ من خالل الجدول أن هناك نوعين من المساهمين في الشركة، منهم 

السعودية والعراق تستحوذان على أكبر أن كل من ص الدول نالحظ ناشطة في المجال، أما في ما يخ

594، الكويت بعدد سوريا،اإلماراتسهم لكل واحدة، ثم تليها 1191عدد من األسهم والبالغ عددها 

سهم، أما الشركات 161و11سهم لكل دولة، وباقي الدول فهي تمتلك عدد محدود منها يتراوح بين 

سهم 594شركة قطر القابضة والشركة الليبية لإلستثمارات الخارجية تملكان المساهمة فنالحظ هناك 

. لكل شركة

إستثمارات الشركة)4

تسعى الشركة لتوسيع إستثماراتها في المجال وذلك بمساهمتها في العديد من المؤسسات الدوائية 

المؤسسات األخرى، والجدول األخرى عبر الدول العربية، من خالل إمتالكها لنسبة من رأس مال 

:الموالي يبين ذلك

، بـل  اإلنتاج فقطبنشاط عة الدوائية لم تكتفصنالنالحظ من خالل الجدول أن الشركة العربية ل

سـعيا منهـا   ) مؤسسات منتجة لدواء في دول عربية(في بعض االستثمارات العربية األخرى ساهمت

.لتوسيع نشاطها وزيادة مداخيلها

مميزات الصناعة الدوائية في الوطن العربي: خامسا

1028409,00المملكة األردنیة الھاشمیة/ الشركة العربیة للصناعة األدویة
2468181,60الجمھوریة الجزائریة)/ صیدال(المؤسسة الوطنیة لإلنتاج الصیدلي

125355112,50أسھم مدفوعة/ جمھوریة مصر العربیة  
161457384,90أسھم غیر مدفوعة/ جمھوریة مصر العربیة

600017045400,00المجموع

رأسمال الشركةالدولةالشركة
دوالر

نسبة 
المساھمة

%1673481920.38السعودیةسبمیاكو
%170758598.29اإلمارات العربیةجلفار
Psi217329515.10السعودیة%
%178116335.99تونسسیف
%9672000034.06العراقاكاي

%65008730المغربایفارما
%24145743.9اسوریشمرافارما

%254772731.38السعودیةارایو
%846015028.98الجزائرتافكو
%157613625السعودیةكاد

%3300000040السودانأ.إ.ع.ش
%89086650لیبیاأیسكو

.6، ص2012، 37، التقریر السنوي )أكدیما( الشركة العربیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة : المصدر

2012نسبة مساھمة شركة أكدیما في المؤسسات الدوائیة العربیة خالل ): 08(جدول رقم 

.6ص، 2012، 37، التقریر السنوي )أكدیما( الشركة العربیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة : المصدر
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تقي بها إلى أعلى المستويات محليا وعالميا للصناعة الدوائية العربية عدة مميزات يمكن أن تر

:1وهذه المميزات هي

مع وجود عدد من العلماء العرب المتخصصين بالصـيدلية  ،وجود خبرات علمية وإدارية- 1

بيولوجيا والعلوم األخرى ذات العالقة؛الوعلوم الكيمياء و

ألف مواطن عربي؛50توفير فرص عمل ألكثر من - 2

مليـار  2.15تواضع حجم اإلنتاج الدوائي العربي الذي  يبلـغ دعم االقتصاد العربي رغم - 3

مليار دوالر، فـإن الصـناعة العربيـة    500اإلجمالي الذي يبلغ اإلنتاجدوالر مقارنة مع 

ب براد األدوية التي يتم تصنيعها عربيـا بسـ  يتوفر مبالغ كبيرة في حال اضطرت إلى إست

ة األجنبية؛انخفاض أثمان األدوية العربية مقارنة باألدوي

صناعة قابلة للتطور والتقدم؛قاعدة وجود - 4

الصناعة الدوائية العربية مؤهلة الستغالل بعض الخامات المتوفرة بكثرة في العالم العربي - 5

.مثل النباتات الطبيعية

معوقات األبحاث الدوائية العربية وعوامل نجاحها: سادسا

األدوية الجديدة برزت خالل الثالثين سنة الماضية ن نسبة كبيرة مأن العربية تدل اإلحصائيات 

دواء جديد بشري وبيطري وهي أدوية وعقاقير نباتية كيميائية محددة كما انه 1500زادت عن والتي

:2هيمعوقات لاألدوية الجديدة نتيجة لإكتشافحصل بعض التدهور في 

؛)كلفة األبحاث الدوائيةترتفاع إ(موال الالزمة عدم توفر األ- 1

مما يرفع تكلفة %90عتماد المصانع العربية في توفير المواد الخام من االستيراد حوالي إ- 2

البحث واإلنتاج؛

القيود التي تفرضها بعض االتفاقيات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية؛- 3

في أسواق أوالتنافس الشديد بين المصانع العربية سواء في أسواقها القطرية الضيقة - 4

المحتملة إضافة إلى التنافس األشد مع الشركات متعددة الجنسيات؛التصدير 

ضعف القاعدة التكنولوجية للقطاع الصناعي التحويلي المتعلق بصناعة األدوية؛- 5

سة المناف: الملتقى الدولي الرابع حولدور البحث والتطوير في تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية، عدمان مريزق، -1

. 11، ص2011واإلستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات الدول العربية، 

، 45، عمان، األردن، العدداأكاديميمجلة الدواء العربي، شركة ، أهمية األبحاث الدوائية ومضاعفاتها، باسل شريف حجازي-2

.26- 24ص، ص2003
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؛مع دعم حكومي،لمجال الصيدالنيللبحث والتطوير في اقلة المراكز العلمية المتخصصة - 6

تاج الصنع الواحد اقل من مليون دوالر كثرة عدد المصانع الصغيرة والتي يبلغ متوسط إن- 7

سنويا بينما الشركات العالمية تندمج وتتعاظم لتصل مبيعاتها إلى مليارات الدوالرات؛

أفضل المعايير والمواصفات اإلنتاجية العالمية؛وأحيانًا بالجودة العالمية االلتزامعدم - 8

مادي السريع والسبب في تكرار إنتاج وتصنيع بعض األدوية ونسيان أخرى بهدف الربح ال- 9

؛ذلك غياب عنصر االبتكار وإذا توفر هذا العنصر تصبح هذه الصناعة فعالة وناجحة

.للبحث والتطوير في المجال الصيدالنيةعدم وجود مراكز علمية متخصص-10

دي نفتاح على االقتصـا اعات تأثرا باتفاقيات الجات واالتعتبر الصناعة الدوائية العربية أكثر الصنو

:1يليالعالمي وهو ما ينعكس في ما

تتمتع ببراءة التي نهائية المنتجات لتضيف فرص البحث والتطوير باستحداث طرق جديدة ل-

ختراع وال يسمح بصنع نفس المنتج إال بعد عشرين عاما؛إ

تراجع اإلنتاج الدوائي في الدول النامية وذلك لسبب تواجد قانون براءة االختراع رغم أن -

؛ء الجديد يفتح المجال لقنوات تسويق جديدة وأسواق أجنبية جديدةالدوا

التضييق على المصنعين وعلى المستوردين والموزعين ومستودعات األدوية والمستخدمين -

؛اختراع أو المستغل لهاإلللسلع الدوائية من حيث اضطرارهم للتعامل مع صاحب براءة 

بإطالق يد صاحب البراءة وإعطاء قوة زيادة أسعار المنتجات الدوائية عموما وذلك-

.احتكارية مطلقة تتصرف في كافة أوجه التصنيع واالستغالل التجاري

:2مثل فيتتتجارة للعالمية لامة ظانضمام الدول العربية إلى المنمعوقات ناتجة علىةكما أن هناك عد

منع إصدار القوانين الخاصة بحامية المنتج المحلي؛·

األجنبية مثل المنتج المحلي؛معاملة المنتجات ·

أسعارها؛ض خافناإلعفاء الجمركي لكل السلع األجنبية مما يؤدي إل·

رفع الدعم على الصانعة الدوائية والصناعة ككل؛·

أساسا هي ية والتي مالجودة عتمصانع المحلية وحصولها على شهاداوجوب التميز لل·

.سواق الدوليةعائقا أمام تصدير المنتجات المحلية إلى األتوضع

.12صمرجع سابق،عدمان مريزق، -1

.12ص،نفس المرجع-2
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عوامـل  تل الصناعة الدوائية العربية خاصة وإذا تـوفر شتستمر في يمكن أنهذه المعوقات ال

:1فيةمتمثلوهيالنجاح التي تكون سببا في انتعاش الصناعة الدوائية في الوطن العربي

vإعادة النظر بالتشريعات الحالية الخاصة بالدواء؛

vاألجنبية؛المؤسساتل جزئي والتحالفات مع لو بشكاالندماجات المحلية و

vبعض الخامات والمتوفرة  بكثرة في العالم ستغاللالهيل الصناعة الدوائية العربية تأ

العربي مثل النباتات الطبية؛

vالمصادر والعمل ةة وتصنيع األصناف المتخصصة ونادرتوجيه الصناعات المحلية لتغطي

مراعاة النظر في طبيعة وتوحيد المواصفات، معي مر األجنبي والمحلثعلى توجيه المست

؛والضريبيةنسبة الرسوم الجمركية و

v مراكز األبحاث الدوائية مع النقبات والجهات لدراسات السريرية تابع للإنشاء مركز

الحكومية؛

vدعم المختبرات الوطنية للرقابة على األدوية ويكون تابعا لمراكز األبحاث الدوائية؛

v؛تشجيع وتعزيز الصناعة والبحث في مجال الدواء محلياًعتماد سياسةإ

v تشكيل لجنة متخصصة من إداريين وفنيين ومندوبين من الهيئة والجهات المتخصصة

.الخاص لمعرفة قدرات السوقووبمشاركة ممثلين عن القطاع العام 

واقع الصناعة الدوائية في الصين: الثانيالمطلب 

واء في الصين نتيجة للعديد من العوامل المتداخلة منها النمو لقد تطور سوق صناعة الد

والتطور الديمغرافي، باإلضافة لتحفيز الحكومة والوعي الصحي لدى األفراد وزيادة قدرة االقتصادي

البحث والتطوير أدى كل ذلك إلى أن تصبح الصين من أكبر الدول سرعة في النمو والتطور، كما أنه 

:ظم ومحكم وهو مبين في الشكل التاليا هيكل سوقي منهلدي

.28-27ص صمرجع سابق،باسل شريف حجازي، -1

ئية في الصينصناعة الدوالي لالهيكل البيئ): 27(شكل رقم

Source; Deloitte Touche Tohmatsu; Opportunities in China's pharmaceuticals market، National
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صناعة األدوية الجنيسة في الصين: أوال

تعتبر األدوية الجنيسة الدعامة األساسية للقطاع الدوائي في الصين ومن المرجح أن تظل تلك 

نوع من األدوية مسيطرة على حجم كبير من اإلنتاج الدوائي في الصين، حيث تشجع الحكومة هذا ال

الدواء لتلبية أهداف الصناعة، كما تدعم اإلبتكار والبحث والتطوير لضمان إنتاج أدوية تدرج تحت 

1.براءة اإلختراع والشكل الموالي يبين مبيعات األدوية الجنيسة في الصين

1- Deloitte Touche Tohmatsu; Opportunities in China's pharmaceuticals market، National Industry
Program، 2011، p13

2015-2007مبيعات األدوية الجنيسة في الصين ): 28(شكل رقم

Source: Deloitte Touche Tohmatsu; Opportunities in China's pharmaceuticals market،
National Industry Program، 2011، p13

إجمالي مبیعات األدویة الجنیسة

نسبة مبیعات األدویة الجنیسة من إجمالي المبیعاتـــــ نسبة مبیعات األویة الجنیسة بوصفة طبیةـــــ
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سبة تفوق ثالث مرات نموها بنتضاعفنالحظ من خالل الشكل أن قيمة مبيعات األدوية الجنيسة 

دوالرمليار21.4كانت قيمة مبيعاتها 2008عما كانت عليه قبل ثماني سنوات، حيث في سنة 

، ورغم هذا النمو المحقق إال أن المنحنى يبين نسبة تراجع في نسبة دوالرمليار98.68لتصبح 

من 2008سنة في%92بعدما كانت 2015في %85مبيعات هذا النوع من األدوية التي أصبحت 

إجمالي المبيعات، وهذا راجع النخفاض سعرها من جهة وسياسات الدولة في تدعيم المنتج األجنبي من 

%80جهة أخرى، وكذلك يوضح الشكل أن هذه المبيعات المحققة تتم عن طريق وصفة طبية بنسبة 

أن هناك دعم للمنتج مما يؤكدمن إجمال المبيعات رغم انخفاض هذه النسبة على مدار ثماني سنوات، 

. المحلي

أهمية سوق الدواء في الصين: ثانيا

في الناتج اإلجمالي المحلي لصين نموا مفرطا وسريعا حيث ساهمسوق األدوية في القد عرف

من السوق للمستشفيات معظم أدويتها الصين، عند شراءبهاتقوموھذا من خالل سیاسة المشتریات التي 

، أما بالنسبة للصيدليات فإنها تعتمد على السوق المحلي %27إلى % 6تتراوح مابين بنسبالمحلية 

وهذا راجع إلى عدم ثقة المواطن الصيني بنجاعة وفعالية األدوية % 10أغلبها أقل من وبنسب متفاوتة 

.1المنتجة محليا

في سنة ةية الصينياألمر الذي حفز المنشآت الصناعية العالمية بإقتحام سوق الصناعة الدوائ

، وقد قامت بالتعاون مع مراكز البحوث الصينية، لإلستفادة من قدرات اإلنتاج المحلية، وهناك 1980

2:العديد من المزايا كذلك أدت إلى دخول المنشآت األجنبية وهذه المزايا هي

نخفاض التكاليف؛إ- 1

هلة ذات الخبرة في المجال؛ؤتوفر القدرات البشرية الم- 2

سريرية؛در طبيبة إلجراء تجارة فر كواتو- 3

نتشار األمراض نظرا للزيادة السكانية؛إ- 4

التكنولوجي السريع في البالد؛التطور- 5

.الدعم الحكومي القوي للقطاع الدوائي- 6

1 - The Pharmaceutical Industry and China – Q&A, Report for the IHES, February 2012, p9
2 - ipid, p6.



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

165

، وقد قدرت الدراسات )TcM(لكن رغم هذه الطاقة الهائلة والصين ال تزال تعتمد األدوية التقليدية

ي المرضى، يعتبرون هذا النوع هو األهم خاصة بالمناطق الريفية أما المناطق حوالي الثلث من إجمال

.الحضرية يفضلون األدوية المستوردة

:1أقسم رئيسية أهمهاخمسةسوق صناعة الدواء في الصين إلى ويصنف

؛)Apis(المكونات الصيدالنية الفعالة-

؛)Pcfs(األدوية الكيميائية المركبة-

؛)TcMs(ة التقليدية األدوية الصيني-

؛األدوية البيولوجية-

.األعشاب الصينية التقليدية-

من الصناعة الدوائية، وهذا باإلضافة إلى عدة أقسام نوعية % 90نسبته وهذه األقسام تشكل ما

.مثل األجهزة الطبية واألدوية البيطرية والمواد الصيدالنية

واألدوية الصينية التقليدية )Api(ي المكونات الصيدالنية يعتمد على ثالث فروع رئيسية متمثلة فو

)TcM(األدوية من% 30يقارب ، باإلضافة للقسم الذي يحتل أكبر حصة من اإلنتاج تصل إلى ما

.الكيمياوية المركبة

أما بالنسبة لألقسام األخرى تكون مساهمتها في اإلنتاج متباينة ومتفاوتة بنسب قليلة في ما بعضها 

يمكن عرض نسبة المنشآت التي تنشط في كل قسم من و،من اإلنتاج اإلجمالي% 10وكان دون 

:األقسام السابقة المبينة في الجدول السابق وتوضيحها في الشكل الموالي

1 - export victoria ; China Pharmaceutical Industry Report Current Status and Future Growth,
November 2010, p4.

التي تنشط في كل قسم من الصناعة الدوائيةالمؤسساتنسبة : )29(شكل رقم

Source:export victoria ; China Pharmaceutical Industry Report Current Status and
Future Growth ,  November 2010, p5.

األدویة الكیماویة 
المركبة

المكونات 
الصیدالنیة الفعالة

األدویة الصینیة 
التقلیدیة

أقسام أخرى

األدویة 
البیولوجیة
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نالحظ من خالل الشكل أن سوق الدواء في الصين لديه خمسة أقسام رئيسية تتوزع عليها مجموعة 

:1سوف نقوم بإستعراض كل قسم على حدامن المنشآت

: )Pcf(األدوية الكيميائية المركبة )1

من إجمالي مبيعات الصناعة الدوائية فضال عن أن المنشآت التي تنشط في % 23نسبته تشكل ما

) المبيعات(مليون دوالر من حجم السوق24من إجمالي المنشآت، ويشكل أيضا % 18تشكل Pcfقسم 

.من سوق الرعاية الصحية% 11ويشكل 

: )TcM(األدوية الصينية التقليدية )2

من % 11يمثل امليون دوالر كما أنه22.5يقارب مبيعاتها في السوق حوالي ماتقدر قيمة

المنتجات العشبية لها ثقافة كبيرة في الصين وهي ، مع العلم أن في سوق الرعاية الصحيةامساهمته

.ا في سوق الدواء الصينيتحاول الحفاظ على مكانته

):Biologic(األدوية البيولوجية )3

هي نماذج تركز على اإلبتكار والبحث والتطوير، لكن معظم المنشآت الناشطة في هذا المجال 

وهي تبحث دائما على كيفية تفعيل وتنظيم قانون حماية براءة اإلختراع بأحسن %) 9(تقدر بحوالي

يقارب نسبته من ما، أي مليون دوالر9.8ـجاتها، وتقدر مبيعاتها بوأدق صورة من أجل حماية منت

1- Export victoria ; China Pharmaceutical Industry Report Current Status and Future Growth,
November 201, p5.
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من إجمالي المبيعات في السوق، كما أنه يساهم في سوق الرعاية الصحية % 10سوق الدواء الصيني 

.من إجمالي المساهمات% 5ـفي الصين ب

:)Api(المكونات الصيدالنية الفعالة )4

بصفتها مؤسسات توفر % 20وق الصناعة الدوائية بنسبة إن العديد من المنشآت تنشط في س

من خالل الجدول السابق يتضح إذا ج أدوية أخرى أو تصدر،مكونات صيدالنية فعالة تستعمل في إنتا

من إجمالي مبيعات السوق وتساهم % 31نسبته مليون دوالر ما31.5ـأنها تساهم بمبيعات تقدر ب

.ةفي  سوق الرعاية الصحي% 15بنسبة 

):other(أقسام أخرى)5

وإنما وضوحأقسام أخرى لم يتم دراستها بإن سوق صناعة الدواء الصيني تحتوي كذلك على 

، والتي لها دور فعال في مبيعات السوق والمساهمة %29تنشط بها العديد من المنشآت لحوالي 

.الصحية

لنسبة لسياسة الصين في تنظيم قطاع هناك قسم مهم با،باإلضافة إلى األقسام السابقة الذكر

الصناعة الدوائية، حيث تسعى الصين إلى محاربة هذا القسم الذي هو عبارة عن سوق األدوية التي 

مليار دوالر من قطاع الصناعة 11.3ـوقدر ب)OTC "Over the cauntur("تباع بدون وصفة طبية

)Pcf، TcM،herbt drugs(موعة من األدوية الدوائية في الصين ولإلشارة فإن هذا القطاع يضم مج

كما بلغت قيمة سوق الدواء % 76بنسبة "TcM"ضمن األدوية "OTC"وتصنف العديد من أدوية 

"OTC"1.مليار دوالر44.9ـب

للقطاع الدوائيالسياسات الصناعية الصينية :ثالثا

ن خالل االستثمار األمثل لمواردها عتمدت الصين مجموعة من الخطوات لتنمية اقتصادها مإ

العمل نحو الخروج من وستخدام الكثيف لرأس المالاإل، إنطالقا من ادية وتحقيق معدالت نمواالقتص

ربط اإلنتاج بالتسويق مع وضع مخطط واضح لتطور د الريعي إلى االقتصاد الصناعي واالقتصا

الدولة في الذي قامت به دور المن خاللهذا.2الخ..الصادرات الصينية رغم اتساع سوقها الداخلي

على كل حلقات لون من خاللها مركزيا ومحلياؤوسياسات الحكومية التي يؤثر المسشكل سلسلة من ال

التراخيص، وحماية حقوق و، الضرائبوعبر القيود التنظيمية، ت التمويل، وشبكااإلنتاج والخدمات

1- Source;export victoria ; op,cit, p6.
ماجستير، جامعة مذكرة، ا في سوريةهوإمكانية االستفادة منتجربة الصين التنموية لدراسة تحليلية لمنال علي عاقل، -2

.5، ص 2007/2008السنة الجامعية تشرين،
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كيفية تطبيق السياسات لغاية في االعتماد على نفسها ولالملكية، لذا أصبحت الحكومة الصينية بارعة

: 1بنجاح من خالل عدة مجاالت هي

عتماد على الذات؛ اإل- 1

نطالق من الواقع الداخلي ؛  اإل- 2

قتصادية الخاصة؛ نطالق من المناطق اإلاإل- 3

االستفادة من أخطائهم دون الرجوع إلى الوراء، واستمروا في النظرة الدائمة إلى األمام و- 4

مسيرة التنمية بكل ثقة؛ 

ستراتيجي من خالل تقديم االمتيازات والتسهيالت الخاصة إستخدام االستثمار األجنبي كمبدأ إ- 5

في عدة مجاالت؛ 

تطوير السوق المحلي وزيادة الطلب الداخلي على المدى الطويل لزيادة التنمية االقتصادية - 6

واالجتماعية في الصين؛ 

ر نمط النمو وتسريع عملية تحسين الهياكل الصناعية وتطوير ير الفن اإلنتاجي وتغيييتغ- 7

الصناعة التكنولوجية العالية  والجديدة؛ 

تطوير التعليم المهني، ورفع نوعية خالل تعزيز التعليم اإللزامي، وتنمية الموارد البشرية من - 8

التعليم العالي؛ 

لتطوير العلوم والتكنولوجيا لوضعت الصين خططا : حقوق الملكية الفكريةالتمسك باإلبداع و- 9

االبتكار ال بد لها من حماية زيادة اإلبداع ولالطرق المنتهجة ل، وهذه 2لزيادة القدرة على اإلبداع

.اقتصاديات الدول النامية تنشط في بيئة يسيطر عليها الدول المتقدمةالنخاصة 

للدولة الصينية في شتئ ية الكلية وهذه المجاالت تعتبر الحدود المطبقة ضمنها السياسات الصناع

بدايتها إنطالقا من عملية تعود ن السياسات الصناعية المتخذة في القطاع الدوائي الصيني المجاالت، ولك

والتي )SFDA(الهيئة الوطنية للغذاء والدواء الصيني من طرفيةدواإلشراف والمراقبة على قطاع األ

الهيئة العديد هذه، ول2004في عام اسمهاتم تغيير لدواء، وة رسمية إلدارة ائكهي1998اعتمدت سنة 

: 3من األنشطة التي تعنى بثالث محاور رئيسية هي

إدارة تسجيل الدواء؛-

ماجستير، جامعة األزهر بغزة، فلسطين كرةمذ، التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتها المستقبليةمحمد عطية محمد ريحان، -1

.186-184ص ص ، 2012منشور، السنة الجامعية

.187، ص نفس المرجع-2
3- Deloitte Touche Tohmatsu; op،cit, p20.
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إدارة سالمة األدوية والتفتيش؛-

.لسوق الدواءاالمتثالإدارة -

ألول مرة الذي طبق)DAL(ويستمد تنظيم قطاع الدواء في الصين إلى قانون إدارة الدواء

.2002وطبقت سنة 2001وقد أدخلت عليه عدة تعديالت رئيسية التي أجريت سنة 1984

عملية تسجيل الدواء والموافقة والصناعة)1

إن عملية تسجيل الدواء في الصين من أجل اإلنتاج الصناعي المحلي في السوق الصيني تتم 

:1لشرحلرى في الشكل الموالي بمراحل نذكر أهم مرحلتين ثم نوجز المراحل األخ

vت التنظيمية ئاوتشارك فيها العديد من الهي،تعتبر عملية التسجيل عملية معقدة: تسجيل الدواء

.ولكن تستغرق وقت طويل) ت الدواءئاهي(للحكومة الصينية

vفي السابق كانت الموافقة على صناعة الدواء ترسل مباشرة إلى : الموافقة)SFDA( قبل عام

واآلن أصبحت الموافقة على مستوى السلطات المحلية والبلدية والتي يتم تمريرها إلى ، 2002

.شهرا36و18وتتراوح المدة مابين االهيئة للموافقة عليه

:ات منح ترخيص صناعة الدواء محلياوالشكل الموالي يبين إجراء

1 - Ipid 20.

إجراءات الموافقة على األدوية الجديدة): 30(شكل رقم 
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إعطاء الموافقة ألي منتج من المنتجين من أجل إنتاج بل الترخيص وقمن خالل الشكل أنه يتبين 

تجارب سريرية لاألدوية الجديدة البد من المرور بعدة مراحل، أوال يجب أن يكون هذا الدواء قد خضع 

وبعد ذلك يبدأ المنتج في اإلجراءات من أجل الحصول على شهادة األدوية الجديدة، ولكن السلطات 

حه الشهادة إال بعد المرور بعدة مراحل تتضمن المراقبة الخاصة بالمنتج قبل منح المعنية ال تمن

.الترخيص

ثم تصدر تقرير عام حول عملية التفتيش الخاصة ،بالمراقبة والتفتيش)SFDA(ة ئحيث تقوم هي

ر يقيم من وكذلك مدى فعالية التحقق من معايير إنتاج الدواء من قبل المخابر، وهذا التقريالمؤسسةب

والتي تقيم عملية )SDE(مرة ثانية من طرف المؤسسةثم تفتش ،)CDE(طرف مركز تقييم األدوية 

من تحقق المعيار مع مراعاة ) األدوية البيولوجيةثالث منتجات، (االمتثال على خط واحد لإلنتاج 

م كذلك من طرف الدواء في مخابر البحث، وتعطينا تقرير شامل حول إختبار الدواء، والذي يقي

)SFDA(وتمنح شهادة األدوية الجديدة، مع منح ترخيص إنتاج الدواء.

ألدوية المسجلة في السوق الصينيةكفاءة حماية ا)2

يرات عميقة في السنوات الماضية، ولكن األدوية التي لم تنتج يلتغاالختراعلقد خضع قانون براءة 

ديد، حتى وإذا كان قد اخترع وأنتج سابقا في الخارج، وبهذه من قبل الصين يمكن وصفها بأنها دواء ج

.الصينية مخولة قانونا بنسخ أدوية أجنبيةالمؤسساتقة أصبحت يالطر

الخاص بالصناعة الدوائية حتى 2010سنة االختراعوقد قامت الصين بمراجعة قانون براءة 

، والتي تتطلب "معيار الوحدة المطلقة"ختراعاالأصبح مشتبه للقانون الدولي، وقد اعتمد قانون براءة 

يجب الكشف عنها أو استخدامها في أي مكان في العالم، ولكن تعديل هذا االختراعمن خاللها أن 

القانون ليس تعديا على حقوق الدول األخرى، وإنما حفاظا على حق تصنيع الدواء أو األجهزة الطبية 

.المستعملة في المستشفيات
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في الصين، وبهدف االختراعمليون يورو لتدعيم براءات 6ت الحكومة صندوقا بحوالي أشوقد أن

الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال صناعة الدواء من المؤسساتسي لتدعيم االصندوق بشكل أس

1.أجل مواجهة مؤسسات أجنبية

ن صارم ضد المزورين لبراءة كما تم تعزيز هذا الدعم وعمليات الحماية لبراءة اإلختراع بقانو

.اإلختراع

ورغم السياسات التي قامت بها الحكومة من أجل دعم إنتاج األدوية الجنيسة وتنمية الصناعة 

الدوائية ككل، إال أن طبيعة المستهلكين الصينيين لديهم ثقة كبيرة في العالمة التجارية األجنبية، على 

سبب في انخفاض حصص مبيعات األدوية المنتجة محليا، أما عكس العالمة التجارية المحلية، مما ت

حوالي 2010و2007مبيعات األدوية المتحصلة على براءة اإلختراع فكان نمو مبيعاتها بين سنتي

وذلك راجع % 25بحوالي 2015إلى غاية سنة 2010وكان سجل انخفاض طفيف من سنة % 35

:ت األجنبية وهو مايبينه الشكل التاليإلى انخفاض الثقة لدى الزبون ووالئه للمنتجا

1 - The Pharmaceutical Industry and China – Q&A، Report for the IHEST, February 2012, p15

)2015- 2007(مبيعات األدوية المتحصلة على براءة اختراعتطور ): 31(شكل رقم 

اختراعمبیعات األدویة المتحصلة على براءة 
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ختراع في زيادة سريعة والتي اإلنالحظ من خالل الشكل أن مبيعات األدوية المتحصلة على براءة 

دوالرمليار 18.1حوالي 2015وأصبحت في سنة دوالرمليار 1.93حوالي2007في سنة كانت

ي السوق دون منافس، وهو ما يعكسه منحنى مبيعات األدوية تميزها بحالة النوع الجديد فلوهذا 

2007زيادة نمو كبيرة بين سنتي حيث نالحظ ،من إجمالي المبيعاتالمتحصلة على براءة إختراع

ثم، 2009،2010، 2008عند هذه النسبة لثالث سنوات استقرتوالتي %10إلى %8من 2008و

ه ، كما أن%16إلى 2015ذه األدوية، ليصل نموها في سنة مبيعات هة نموعودة في زيادتم تسجيل 

صاحبتها زيادة لتصل ثم%14عند نسبة 2010إلى 2007المبيعات من ثبات في نموحظ كذلك لو

.%20إلى 

سياسة دعم وتمويل صناعة الدواء في الصين)3

اإلبتكار باإلضافة إلى برامج بهدف حماية براءة اإلختراع وتشجيعةقامت الحكومة الصينية بعد

المؤسساتمحاربة مقلدي األدوية بفضل هذه البرامج أصبحت السوق الصينية تجذب العديد من 

ز البحث الصيني بإنخفاض يذلك لوجود أفكار البحث والتطوير، حيث يتمو،العالمية لصناعة األدوية

1.التكاليف وزيادة القدرات العلمية

للتكنولوجيا العالية للدولة خالل ) خطة تنموية(برنامج دعم وتنمية 863لقد قامت الصين بإطالق 

من إجمالي أموالها إلى التكنولوجيا الحيوية لصناعة % 27ولقد خصص لها ) 2000-1986(الفترة

قيمته الصغيرة بما فيها الدوائية ماالمؤسساتالدواء، كما أن صندوق اإلبتكار والتكنولوجيا القائم على 

المؤسساتهدف هذا التمويل بصورة رئيسية في يو) 2007-1999(ن دوالر بين عامي مليو7.5

التي تجمع بين مراكز الصناعة والجامعة والبحث الصيني، اما في سنة المؤسساتالتي أسسها العلماء و

2.مليون للبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا الحيوية400تم تخصيص 2007

تتوقف الحكومة الصينية عن دعم التنمية الصناعية للقطاع الدوائي فقامت ورغم ذلك لم تتوقف 

إلى 2008مليار دوالر من 2.7ـببرنامج تنموي من خالل تمويل المخابر البحثية بميزانية قدرت ب

.3)2015- 2011(12مليار دوالر للخطة الخماسية 6، ورصدت 2010غاية 

1- Deloitte Touche Tohmatsu; op,cit,p17.
2 - The Pharmaceutical Industry and China – Q&A, Report for the IHEST, February 2012, p15.
3 - The Pharmaceutical Industry and China – Q&A,op,cit, p15.

Source: Deloitte Touche Tohmatsu; Opportunities in China's pharmaceuticals market،
National Industry Program، 2011، p14

من إجمالي مبیعات، اختراعمبیعات األدویة المتحصلة على براءة ــــ ، وتباع بوصفةاختراعة مبیعات األدویة المتحصلة على براءـــــ 
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أن الصناعة ) إدارة الغذاء والدواء األمريكية(ة الدوائية ويشير مراقبون ومتخصصون في الصناع

لذلك تتفق 1الدوائية الصينية لديها طموحات لتكوين السوق األولى من ناحية عقود البحث والتطوير،

أفضل الباحثين، وتقوم الستقطابالسلطات المحلية بمتابعة جميع البرامج الوطنية محليا، محاولة منها 

% 5لوجية بشكل كامل وقدرت بين وتطوير الصناعة البيلبإنشاء نظام ضمان خاص ات والمدنالمقاطع

.من التمويل المقدم من طرف الدولة% 10و

مليون دوالر للنهوض بالتصنيع الدوائي، ومن المثال قامت بلدية شنغهاي بتخصيصوعلى سبيل 

وائية فقد ة الصينية لدعم الصناعة الدخالل هذه البرامج والتمويالت التي قامت بها السياسة الصناعي

:مثلة في الشكل التاليالمووصلت إلى المبيعات 

1 - Deloitte Touche Tohmatsu; op,cit,p17.

)2015-2007(خالل الفترةمبيعات األدوية في الصين): 32(شكل رقم 

Source: Deloitte Touche Tohmatsu; Opportunities in China's pharmaceuticals market,
National Industry Program, 2011, p6



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

174

دوية الصينية في نمو سريع وطردي حيث زادت قيمتها من نالحظ من خالل الشكل أن مبيعات األ

.دوالريار مل107.1لحولي 2015تصل في سنة لدوالرمليار 26.2والمقدرة بحوالي 2007سنة 

واقع الصناعة الدوائية في الهند: المطلب الثالث

ا في اإلنتاج وتمثل حوالي يتعد الصناعة الدوائية الهندية من بين أكبر خمس دول األولى عالم

ألف شخص باإلضافة إلى 340يقارب من اإلنتاج العالمي، وتوظف هذه الصناعة اليوم ما% 10

كيميائي، والمنتجات المصنعة من قبل صناعة األدوية الهندية ألف300ألف طبيب مختص و400

% 77حيث أن هناك حوالي ) التركيبات(و) Apiالمكونات الصيدالنية الفعالة (يمكن تصنيفها في خانة 

.1تنتج العقاقير% 23من المنشآت الناشطة في المجال تنتج التركيبات و

يةالمنافسة في السوق الهندية لألدوطبيعة: أوال

واألمر الذي يحتوي مجال الصناعة الدوائية على العديد من المنشآت الناشطة في هذا المجال

من خالل السياسات واإلجراءات التي ، الصناعةهذه الذي وصلت له الهند في ىيعكس ذلك هو المستو

كات د من الشرالعديت الدوالرات، التي استطاعمالييرباتبعتها لتطوير صناعتها، فأصبحت مداخلها 

:ققها وهو ما يوضحه الجدول التاليالرائدة أن تح

1 - PricewaterhouseCoopers, Investing in China’s Pharmaceutical Industry, 2nd Edition، 2009, p 27.

2015دة في الهند وحصتها السوقية كات الرائإيرادات الشرةقيم:)09(جدول رقم 

:باالعتماد علىالباحثمن إعداد : درالمص
India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August2015, p14.
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مليار دوالر حيث تربعت على 29.95إنتاج محلي قدره حققتن الهند أمن خالل الجدول يتضح

القة في السوق الهندية، تكاد تكون حصصها السوقية وقيمة مشركات عأربعرأس هذه الصناعة 

0.8حوالي ،كذلك نتائج معتبرةحققتفقد " cadila"متساوية، أما شركة 2015المبيعات في سنة 

23.16فينتجون ما قيمته األخرىالشركات، أما باقي %2.67مليار دوالر وحصة سوقية تقدر بـ 

.%77.32حصة سوقية با رالومليار د

بينما الصناعة الدوائية من الحصة السوقية %20نسبة حققتىولربع شركات األن األأمع العلم 

.1من قيمة اإلنتاج المحلي%39نسبة الصينية فقد حققت عشر شركات األولى

أدى إلى مضاعفة عائدات الصناعة الدوائية الهندية من خالل الصادرات التي الشركاتهذه ودور

في دولاللعديد منامليارات دوالر وتقوم هذه المنشآت بتصدير منتجاتها إلى 10تبلغ قيمتها حوالي 

موقع 550على مدى السنوات الخمسة الماضية، والهند بها أكثر من % 21ـحين صادراتها تنمو ب

موقعا أقرته الهيئة األمريكية في مارس 323تصنيع مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء األمريكية، منها 

، وذلك 2013ا في أفريل موقع تصنيف معتمد من جانب اإلتحاد األوروبي وهذ350وكذلك 2013

% 40بإتباعها ممارسات التصنيع الجيد، كما أن الصناعة الهندية تتميز بتقليل التكاليف بحوالي أقل من 

من مثلها في الواليات المتحدة األمريكية، والهند أكبر مصدر لألدوية الجنيسة على مستوى العالم حيث 

% 90و" "BCG3ولقاحات"DPT"ية لقاحاتمن احتياجات الصحة العالم% 70و% 40بين تنتج ما

.2من لقاحات الحصبة

البحث والتطوير في الصناعة الدوائية الهندية: ثانيا

المستثمر األجنبي، موفتح السوق الدوائية أما1970قانون براءة االختراع في الهندسة صدورمنذ 

مع الزمن سباقفي والشركاتلوقت مع تسهيل اإلجراءات اإلدارية لتطوير هذا المجال، ومنذ ذلك ا

ل أعلى حتالالسيطرة على السوق المحلية باإلضافة إلقتحام األسواق العالمية بمنتجات جديدة وإجل أمن 

كتشافات من خالل تطوير مجال البحث تحقيق العديد من االفينجحت ، والمستويات في هذه الصناعة

.والتطوير في الصناعة الدوائية

مليار 325إلى 58الشركات العمالقة إلنتاج األدوية في الهند بإنفاق ميزانيات من حيث قامت 

3وهو ما يوضحه الشكل التالي11%إلى%8دوالر، الشيء الذي زاد من إيراداتها من 

1- India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August2015, p14.
على الرابط التالي2014-02-11، تاريخ االطالع تعالو نتعلم من صناعة الدواء الهنديةخالد منتصر، - 2

http://www.elwatannews.com/news/details/415930
2- India Brand Equity Foundation, op, cit, P15
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مختلفة في مجال البحث والتطوير وحققت اتنامككات احتلت الشكل أن في الهند سبع شريبين

camdilaكتين والرات، ونالحظ من الشكل أن الشرالدماليينمع العلم أنها أنفقت ،دات متفاوتةإيرا

كن تعتبران داخل الصناعة الهندية ولالشركات األخرىامخيرتان أمتحتالن المرتبتان األAurobindoو

.دتان أمام الدول الناميةشريكتان رائ

دوالر مليون280ع الرعاية الصحية في الهند حوالي حقق قطايأن 2020سنةكما يتوقع بحلول

.دوالرمليون70والتي تقدر حاليا بـ 

السماح : ادرات مثل، وتشمل بعض المبدعم الصناعةلات الحكومة بمثابة العمود الفقريمبادرإنو

رائب على زيادة خصم الضخدام التكنولوجيا، وستثمار األجنبي المباشر في ظل است٪ لإل100بنسبة 

التطوير وبالتالي حققت الهند نموا في مجال البحث والتطوير الذي يعتبر البحث واإلنفاق في أنشطة

لصناعة الصيدالنية ألي دولة والشكل الموالي يبين نسبة نمو البحث والتطوير على لالعمود الفقري 

.مدى سنوات في الصناعة الصيدالنية الهندية

2011- 1991التطویر في المجال الصیدالني الھندي البحث ونسبة نمو): 34(شكل رقم 

نسبة النمو

السنة

2015صناعة األدویة الھندیة في لشركاتالتطویر نفقات البحث و): 33(شكل رقم

Source: India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August2015, p15.
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من البحث %1نمو بنسبةخالل المنحنى أن الهند لم تحقق في السنوات العشر األولى نالحظ من

في %5، ثم أخذت هذه الزيادة في النمو لتصل إلى أعلى قيمة لها حوالي 2000حتى سنةوالتطوير

، لكن سرعان ما سجلت انخفاضا يكاد يكون ثابت خالل السنوات الستة الموالية حيث كانت 2005سنة 

.%5إلى %4من بة تتراوح النس

مبيعات األدوية الهندية: ثالثا

قبل سنوات تمبيعات كبيرة في هذا المجال، بعدما كانتسجيلجراءحا مبهرا القد حققت الهند نج

كذلك في عات ليست فقط داخلية وإنما خارجيةتلبية الطلب المحلي، مع العلم أن هذه المبيعلىعاجزة

.شكل صادرات

في الهنداألدوية الجنيسة والمسجلةر مبيعاتتطو)1

ةإليه سابقا حول نجاح الصناعة الدوائية الهندية فقد حققت تطورات كبيرتم التوصلمن خالل ما

:بفضل السياسات المتبعة والشكل التالي يوضح ذلكذاتها خاصة في السنوات األخيرة وهفي مبيعا

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August 2015, p40.

)2006/2014(دوية الجنيسة والمسجلة من تطور مبيعات األ:)35(شكل رقم 



هيكل الصناعة على تنافسية السياسات الصناعيةأثر ..........................:الثالثالفصل 

178

نموا تالتي عرف،جنيسةأدوية أغلبهان مبيعات األدوية في السوق الهندية أنالحظ من خالل الشكل 

مليار دوالر 21.8لتصل تثم تطور،مليار دوالر6.9تقدر بـ 2008سريعا حيث كانت في سنة 

في يةلسياسة الهندلوهذا راجع ،رمليار دوال26.1إلى 2016وتتوقع لتصل في سنة 2015في سنة 

.تمادها على المنتج المحليتطوير مجالها واع

مجال لن هناك أدوية مسجلة حققت مبيعات والتي ترجع براءات اختراعها أكما نالحظ كذلك 

قد صرفت ميزانيات و، في الهندية دواألشركات صناعة أنرأينا سابقا كما،البحث والتطوير في الهند

لها حققت المبيعات المبينة في الجدول بعض االكتشافات المهمة التي من خالمن خاللهاحققتضخمة 

.السابق

مبيعات األدوية المسجلة لتصل تطورتومليار دوالر 0.8بـ 2008سنة مبيعات الوقد قدرت

.مليار دوالر3.3إلى 2016تصل في  أنمليار دوالر ويتوقع 2.7إلى 2015سنة 

.تطورهالركات الهندية وفرصا لشلدوية الجنيسة يعطي ميزة نسبية تطوير األأنكما 

لصناعة الدوائية الهندية لالتجارة الخارجية )2

تعرف صناعة األدوية الهندية  نمو في الصادرات، حيث تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد كبير من 

ية، البلدان التي لديها حصة كبيرة في األسواق المنظمة المتقدمة من الواليات المتحدة وأوروبا الغرب

والهند تصدر حاليا المكونات الصيدالنية الفعالة، تركيبات الجرعة النهائية، الحيوية والمستحضرات 

بالنسبة للشركات الخمس جهات التصدير ،الصيدالنية والخدمات الطبية إلى أجزاء مختلفة من العالم

يا والمملكة المتحدة لمنتجات هي الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وروسلالصيدالنية الهندي 

.1والصين

اتهارداق في تصدير األدوية الجنيسة، حيث بلغت نسبة صاسوكبر األأتعتبر السوق الهندية من و

بما فيها الواليات المتحدة ) الجنيسة(في تصدير هذه األدوية ولىاألوتحتل المراتب، %20ـب

.األمريكية

األدوية بما فيها الجنيسة وغير الجنيسة مثلما األخرى من ع نوااألفيما يتعلق ببقية صادرات اأم

ذلك سجلت ، لكتشافات المحققة في هذا المجالاإلمن خاللالهندية من المنتجات %10رأينا سابقا أن 

1 -KAPIL KUMAR ; SWOT ANALYSIS OF INDIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY,
International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, ISSN 2277- 3622،
Vol.2، No. 5, May (2013), p30, Online available at www.indianresearchjournals.com.
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2006دوالر من سنة مليار10.1بما يعادل %26.1مركب بـ الصادرات زيادة بمعدل نمو سنوي 

:1لشكل التاليامبين فيكما هو2013إلى 

دوالر مليار2بقيمة 2006هناك زيادة في قيمة الصادرات من سنة أننالحظ من خالل الشكل 

المنتجات ، خاصة %21دوالر، وهذا بنسبة نمو سنوي مركب مليار10إلى 2013لتصل سنة 

من %34لواليات المتحدة األمريكية اتستقطبإفقط 2013لدول اإلفريقية، كما أنه في سنة لالموجهة 

) وزارة التجارة(ووضعت الوزارة الوصية للهند %20سياآثم %26المنتجات الدوائية الهندية وأوربا 

.دوالرمليار25لقيمة 2016هدف أساسي وهو زيادة عملية التصدير لتصل في سنة 

ستيراد األدوية بالنسبة إل%25.4ي ت فقد بلغ محدد المركب السنوي بحوالاردابالنسبة للواأم

.2013دوالر سنة مليار1.8والمقدر بـ 

الصناعة الدوائية في مجالالهندية السياسات الصناعية: رابعا

لميا في مجال الصناعة القد سعت الهند منذ القديم والزالت تسعى ألن تحقق المراتب األولى ع

بيئة متوفرة على أغلب وفرتالصناعية التي تقوم بها حيث الدوائية وذلك من خالل مختلف السياسات

ولكن توفير ، تهاتزداد قولالقائمة المؤسساتالجديدة على النهوض والمؤسساتالمعطيات التي تساعد 

.ك مجهودا من طرف السلطات المعنيةتطلب ذلت، هذه البيئة التي تحتوي على العديد من المميزا

1 - India Brand Equity Foundation, op, cit, P13.

الوارداتالصادرات

)2014-2006(خالل الفترة األدويةصادرات و ورادات الهند من :)36(شكل رقم 

Source: India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August2015, p13, depend on : Department of
commerce India, planning commission report, India Business, nues, BMI, techsci research.
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إلى غاية 1970األدوية في الهند عبر أربع مراحل مهمة، منذ سنة لقد تطور مجال صناعة و

دعم هذه الصناعة ل، حيث قامت الهند في كل مرحلة بإتخاذ مجموعة من السياسات واإلجراءات 2015

:1والخروج من التبعية وهذه  المراحل هي

):1990-1970(المرحلة األولى 

:إجراءات منهاةعدةصناعة الدواء، متخذالهند بمجال تعتبر أول مرحلة منذ إهتمام 

؛1970صناعات الدوائية سنة لإصدار قانون براءات االختراع ل-

الدوائية؛المؤسساتإنشاء العديد من -

صناعة الدوائية؛لالتحتية لىلبناتطوير -

.عتماد سياسات التصديرإ-

):2010-1990(المرحلة الثانية 

السابقة بل قامت بخطوة هامة في حياة الصناعة الهندية،  من لم تكتفي الهند بتلك اإلجراءات 

: اتخاذ إجراءات جديدة متمثلة فيإنطالقا من خالل تحرير السوق الهندية وفتحها عالميا، 

صناعة الدوائية في األسواق العالمية؛لالهندية لالمؤسساتتوسيع -

التوجه الكبير نحو إنتاج األدوية الجنيسة؛-

إلـى   ىممـا أد 2005القانون المعدل سـنة  االختراع بالتوسع من خاللبراءات لالسماح -

.تبني براءات إنتاج هندية

):2010(المرحلة الثالثة 

ةالهند في هذه السنة عدتبنتكانت سنة فعالة في حياة االقتصاد الهندي حيث 2010أما سنة 

:إجراءات متمثلة في

الدوائي؛زيادة إيداع براءات االختراع لإلنتاج -

مفتـاح إدارة المحاسـبة  (تبني نماذج جديدة للبيـع وقنـوات اإليـرادات مثـل نمـوذج       -

"KAM"،دارة مبيعات االتصالإ"CSO"(؛

؛)NPPP-2012(تحت التشفير 2012وضع سياسة وطنية لتسعير الدواء في سنة -

1- India Brand Equity Foundation, op, cit, P5.
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دة اإلنفـاق  جتماع بوظيفة البحث والتطوير من خالل زياالرائدة الهندية لإلالمؤسساتزيادة -

.على األدوية الجنيسة

):2015-2011(المرحلة الرابعة 

مـن أجـل زيـادة إسـتقطاب     في هذه الفترة قامت الهند بتدعيم اإلجراءات المتخذة سابقا وذلـك  

قامت بمراقبة أسعار األدوية 2013، كما أنها في سنة %100تهنسبستثمار األجنبي المباشر بتدفق  اإل

بما ساعد في تخفـيض األدويـة بنسـبة    ،افق مع أوامر لجنة الغذاء والدواء األمريكيةالجديدة بما يتو

80.%

مشروع 3208يقارب حوالي حققت نجاحا باهرا حيث استقطبت ما2012إال أنها في سنة 

داخل بيئتها الداخلية إلستقطاب الهندخاص بالصناعة الدوائية، وهذا راجع للمزايا التي وفرتها 

:1ثمار األجنبي المباشر وهذه المزايا هياإلست

لتشغيل ممارسات التصنيع الجيدة مرافق (انخفاض تكلفة االبتكار والنفقات الرأسمالية -

والتي تنص على النفوذ في تسعير األدوية ؛) متوافقة

في اإلطار التنظيمي؛الشفافية-

وصياغة؛براءات اختراع األدويةمعظمسجل حافل فيلديها-

سلع الهندمن االنتهاءغاية الخام إلىاحتياجات المواداإلنتاج، منالقوي فيلمحليالدعم ا-

إدارة السريرية  وو البحوثأسواء التكنولوجيا الحيويةلألبحاث،باعتبارها مركزاالناشئة

.السريريةالبيانات 

السياسات الصناعية الداعمة للقطاع الدوائي في الهند)1

وضـع سياسـات اإلصـالح    شرعت فـي في الهند، ي تحتلها الصناعة لتية الكبيرة انظرا لألهم

والتي تمكنها من التكامل مع قطاع الصناعة تحت مظلة سياسة التحرير االقتصادي التـي  ، القتصاديا

نموها وزيادة نشاطها ومشاركتها في التنمية االقتصـادية  لتتبعها الهند، باإلضافة إلى خلق البيئة الالزمة 

:2للدولة من خالل السياسات والتسهيالت الحكومية والتي تجسدت في

1- kapil kumar, op,cit, p p 28-29.
، قسم االقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة ، مذكرةلسطيني، دور المشروعات الصغيرة في دعم االقتصاد الفأحمد فايق دلول-2

.87، ص2009اإلسـالمية، فلسطين، 
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تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة من أجل دعم عمل المشروعات الصغيرة؛تطوير و-

من أسهمها للشركات الصناعية 24%طرح لفتح أسواق رأس المال أمام الشركات المساهمة -

؛األخرى

لق بيئة قانونية وتشريعية، لضمان الحماية من ناحية وضع اإلطار التشريعي الالزم من أجل خ-

وتنظيم العمل من ناحية أخرى؛

تسهيل لجودة، واالهتمام بدعم التصدير والتأكيد على دعم مفهوم التكنولوجيا الحديثة ومراقبة ا-

؛تدفق القروض

خاصة بالسياسات التي تهدف للحفاظ على البيئة والطاقة باإلضافة إلى وضع مقاييسهتماماال-

جل التحكم في التلوث؛أمن 

ة القطاعات المعفاة من الضرائب وتقديم إعفاءات زياد: زيادة التسهيالت واإلعفاءات المالية-

؛على رسوم اإلنتاج

بتسويق منتجات تلك الشركات من خالل تقديم العون للشركات الصغيرة والمتوسطة هتماماال-

.من أجل التسويق خارجيا

السياسات اإلجمالية التي قامت بها الهند ووجهتها لالقتصاد ككل، فإن هناك ومن خالل هذه 

نتائج ةتحقيق عدلوبعث التنمية والسعييةتطوير مجال الصناعة الدوائلخاصة سياسات وإجراءات 

:1فيهذه السياسات واإلجراءات وتتمثل، مسطرة مسبقا

تخفيض الفتـرة، ومـنح   لخطوات ةالجديدة من خالل أخذ عدللمؤسساتترات القبول فتخفيض -

بقًا؛اأصبحت تمنح في أسبوعين بدل إثناعشر أسبوع سفللتصدير Nocشهادة 

مـة  ظكيـة، ومن الهندية بإبرام إتفاقيات مع لجنة الصحة والـدواء األمري ة قامت وزارة الصح-

ة مـن  الصحة العالمية، لجنة الصحة الكندية، وذلك بهدف تعزيز قطاع الدواء الهندي واالستفاد

التجارب الرائدة في تلك الدول؛

صناعة الدوائية المساهمة في ترقية تكنولوجيا الدواء، وذلك لمسـاهمتها  لاإلعفاءات الجمركية ل-

في تعزيز الناتج اإلجمالي المحلي للدولة؛

صـناعة  لمليون دوالر لدعم البنية التحتيـة ل 640قيام الحكومة الهندية بتخصيص مبلغ قدره -

الدوائية؛

1- India Brand Equity Foundation, op, cit, P31.
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.جعل صناعتها الدوائية واحدة من أكبر الصناعات في العالمل2020طلع الهند في سنة تت-

على غرار ما سبق من سياسات وإجراءات حكومية متخذة من طرف السلطات الهندية فإن هنـاك  

:1إجراءات أخرى جديدة لدعم السياسات السابقة، من أهمها

وع إلى أسبوعين وتسهيل عمليات االستثمار فـي  تخفيض فترة الموافقة من فترة اثنا عشر أسب-

؛)سياسة الترخيص الصناعي(القطاع الدوائي 

تسهيالت؛هومنح%100في هذا القطاع يسمح لالستثمار األجنبي المباشر بنسبة -

) 2020الرؤية الدوائيـة لسـنة   ( متعلقة بالصناعات الدوائية تحت عنوان ةالحكومة رؤيىلد-

.صنيع الدواءتقائد األول على المستوي الدولي في مجال تهدف إلى جعل الهند ال

لصناعة األدوية في الهندة يلصناعابيئةال)2

لها سابقا، وذلك إجراءات التي تم التطرقمن خالل كل ما قامت به الهند من سياسات و

.فعةمرتمعدالت نمووتحقيق ببيئتها االقتصادية،تطوير اقتصادها وتحقيق مزايا خاصة ل

، تصادها في مجال الصناعة الدوائيةالعديد من المزايا والخصائص القتحقيق الهند واستطاعت

دوالر ويتوقع أن يصل بهذه المزايا إلى مليار20يقدر بـ 2015في سنةحيث أصبح حجم السوق

:، وهذه المزايا تتمثل في2020دوالر في سنة مليار55

رص المتاحةوالفالتنوع في المحفظة-أ 

تخفيض تكاليف اإلنتاج وتعزيز وظائف البحث والتطوير لخطوات ةلقد قامت الهند بعد

، روباومقارنة بـالواليات المتحدة األمريكية وأ%60للمؤسسات الدوائية، حيث بلغ هذا التخفيض 

.صناعة المحليةلتنوع في المنتوجات الدوائية للوبالتالي أدى ذلك ل

نوع دوائي، باإلظافة إلى تصدير أكثر من 60ألف عالمة دوائية عبر 60الهند أكثر من تنتجو

.2من أحسن األدوية المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية%49مكون دوائي فعال، كما لديها 500

:3هذه الصناعة فرصا تتمثل فيي المحفظة وتخفيض التكاليف إكتسبتلهذا التنوع فونتيجة

رتفاع؛في اإلاألدويةالطلب العالمي على-

عام؛النمو السوق سرعة -

لمية؛ااألسواق العفيتغلغلالزيادة-

2- Ipid, P:5.
2 - India Brand Equity Foundation, Pharmaceuticals, August2015,P:5.
3 - KAPIL KUMAR:  op, cit, p:30.
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؛المتعددة الجنسياتالمؤسساتمنكبيراستثمار-

؛البنية التحتيةلتعزيزالقطاعين العام والخاص الشراكات بين -

لصناعة ومحركات النموخلالدفي نصيب الفرد منالزيادة وقطاع التأمين الصحيافتتاح-

؛األدوية

نظرا منتجات الصيدالنية واألفضل للةعالميستعانة بمصادر خارجيةاإلمركزكالهندتعتبر -

.العمالة الماهرةتكلفة نخفاضال

قيادة االقتصاد-ب

الل السياسات الداعمة والمميـزة فـي   خلقد حقق الهند مكانة في الجانب االقتصادي وذلك من 

:1تتمثل فياليف واإلنتاج، التك

إزدهار اإلقتصاد الهندي وتحسين طرق تحكم في تكاليف إنتاج الدواء؛-

مين الصحي؛أزيادة التغلغل في الت-

.زيادة  التغلغل في المواد الكميائية في المدن الصناعية-

نقـاط قـوة   الداعمة في مجال الصناعة الدوائية الهندية أصبحت لهـا يةلسياسات الصناعلونتيجة 

:2تتميز بها متمثلة في

ي مما يؤدي إلى زيادة الدخل القابل للتصرف في أيـدي  منمو الناتج المحلي اإلجمالي العال·

تجاه اإلنفاق على الرعاية الصحية؛اعامة الناس وموقف إيجابي 

من يتحـدث االنجليزيـة   منهم مجموعة من ذوي المهارات العالية توفر التكلفة، وإنخفاض·

افل في تصميم أجهزة تصنيع التكنولوجيا العالية؛وسجل ح

.تكلفة منخفضة من االبتكار والتصنيع والعمليات·

رغم النتائج المحققة إال أن هناك نقاط ضعف مازالت :الصناعة الدوائية وتهديداتهاضعفقاط ن- ج

:3وهيهذه الصناعة تعاني منها

؛األدويةشركاتربحيةالتي تؤثر علىالصارمةالتسعيرلوائح-

؛هو تحد كبيرمن جميع النواحيضعف البنية التحتية-

؛الشديدةالمنافسة السعريةظهورمما أدى إلىغير منظمين،أكثرمنافسينوجود-

.تغطية التأمين الصحيضعف-

3-  India Brand Equity Foundation, op, cit ,P:05.
2- KAPIL KUMAR : op, cit, 30.
3- ipid, p30.
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في هذه الصناعة التي تساهملتهديدات خاصة وأنلالضعف الذي تعاني منه جعلها تتعرض وهذا

:سالمة المجتمع الذي يتميز بنمو سكاني سريع وهذه التهديدات هيالمحافظة على

تضخم األجور؛·

مراقبة األسعار؛م الحكومة بتوسيع نطاق األدوية وقيا·

ستعانة بمصادر إسرائيل التي تؤثر على الطلب واإلبلدان أخرى منخفضة التكلفة مثل الصين و·

خارجية للمنتجات الصيدالنية الهندية؛

على التكنولوجيااتجهيزا جيدا قائمتتوفير منتجات حيث جهزلأجنبية جديدة مؤسساتدخول ·

).في السوق الهندي(

فيهاالعوامل المؤثرة والدوائيةالصناعة إيرادات)3

أن توقعات النمو اإلجمالي لصناعة األدوية نااستنتاجلصناعة الدوائية ابيئة خالل تحليل من 

من المرجح أن تستفيد من ارتفاع في الطلب على المنتجات الجنيسة و،بيالهندية واألدوية إيجا

:1بعض من العوامل التي من شأنها أن تدفع النمو في صناعة الدواء المحلية هيالمصنعة وهناك

اليد العاملة؛من حيثإنخفاض التكلفة-

زيادة العمليات القائمة على البحوث؛ -

توافر القوى العاملة الماهرة؛-

اكتشافات األدوية الجديدة؛ة  براءات االختراع وزياد-

وهذا يوفر فرصا زيادة الطلب على األدوية الجنيسة خاصة ذات العالمات التجارية-

هائلة إلى شركات األدوية الهندية وخصوصا تجربتهم السابقة في عام تطوير الدواء؛

مختصر تطبيق زيادة حصة فيى مثل اختراق األسواق العالمية وبعض العوامل األخر-

.دواء جديد

مقارنة في صناعة األدويةميزة تنافسية الهندتبلقد إكتس:إيرادات الهند من الصناعة الدوائية-أ

الميزة نتاج اإلخفاض تكاليف نإها على ذلك هو األمر الذي ساعدو، روباوريكية وأبالوالية المتحدة األم

:2الشكل التاليالمبينة في و،مداخيلتحقيق ساعدتها على التي

1- KAPIL KUMAR ; op, cit, p31.
2- India Brand Equity Foundation, op, cit, P10.

)2020-2005(مداخيل قطاع الدواء الهندي : )37(شكل رقم 

المداخیل

)ملیار دوالر(المداخیل
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ن سياساتها أالشكل أن الهند نجحت في تحصيل مداخيل ضخمة في هذا المجال ويوضح

إلى غاية 12.79%بـ تقدرمركبةةسنوي، حيث أنها حققت نسبة نمونجحت في ذلكوإجراءاتها 

).دوالرمليار20(بـ مقدرةخيل امدو، 2015

من المحتمل أن تصبح ودوالر، مليار55لتبلغ %15.92نسبة 2020ق في سنة تحقأنوتتوقع

، من خالل النمو التدريجي وأيضا سادس أكبر سوق عالمي من حيث عالميقهند ثالث أكبر سوال

.الحجم

الشكل السابق، وسوف نوضح أهم النتائج ج جيدة في هذه الصناعة، كما وضحهالهند حققت نتائو

:الشكل التاليفي داخل الصناعة المحلية للهند، 2015لماضية المحققة في السنة ا

2015لسنة يبن حصة اإليرادات الهندية لصناعة الدوائية:)38(شكل رقم 

أدویة
تباع دون 

رخصة

براءات اختراع

أدویة جنیسة
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%20حيث تساهم بـ %71ن الهند بلغت إيراداتها من األدوية الجنيسة أنالحظ من خالل الشكل 

.من هذه األدوية في السوق العالمية، مما جعلها أكبر دولة مصدرة لهذا النوع من األدوية

كبراءات اختراع ولكن رغم هذه النسب %10تبحث في هذا المجال حيث حققت مع العلم أنها

والتي بلغت نسبة ،رة بيع األدوية بدون وصفة طبيةنتشار فكإه مازال هناك ما يعرف بنأالمحققة إال 

، مع العلم أن األدوية المسجلة الصناعة الدوائيةفيإليرادات المحصلة امن إجمالي %19إيراداتها 

.2015دوالر سنة مليار20وية التي تباع بدون وصفة وفرت حوالي واألد

في بشكل ملحوظتقدمإستطاعت الهند ال: في الهندالدوائيةالصناعة دعم المؤثرة علىالعوامل-ب

واسعاانطاقاالتي ستتيح له،ةالهيكليتصميم األدوية ومثل الكيمياء التحليليةالكيميائيةتقديم الخدمات

من وهناك بعض،صناعة المستحضرات الصيدالنيةالناشئة فيالقطاعات األخرى والبحوثفي مجال

:1هيالدواء الهندي في صناعةدفع عجلة النموالتي من شأنهاالعوامل الرئيسية

أكثر من نصف سكان الهند ال يفضلون الحصول على الخدمات :زيادة في الطلب المحلي-

ما يعتمدون على التقليدي، لكن مع زيادة مستويات الوعي، الطبية المتقدمة، ألنهم عادة 

زيادة في مستويات محو األمية، الوارتفاع دخل الفرد، والتغيير في نمط الحياة بسبب التحضر و

، وعالوة على ذلك، فإن النمو في عدد المتقدمالعالج أسلوب من المتوقع أن يرتفع الطلب على 

؛الطلبنالسكان من الطبقة المتوسطة تزيد م

1- KAPIL KUMAR ;op, ci,29.
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وزيادة في األعمال التجارية ذات مصادر : االرتفاع في األنشطة المرتبطة بمصادر خارجية-

خارجية داخل الهند أيضا دفع عجلة النمو في صناعة األدوية الهندية، وهناك بعض العوامل 

:التي يمكن أن تؤثر على إدارة البيانات واإلحصاءات الحيوية السريرية لألسواق في الهند هي

؛كفاءة األبحاث العلمية والبيولوجية مقارنة بالدول األخرى·

؛على قاعدة العمل ذوي المهارات العاليةاالحتواء·

؛أرخص تكلفة من حيث العمالةتعتبر·

.النمو القوي في صناعة تكنولوجيا المعلومات·

مع إدخال زيادة تمويل الرعاية الصحية :النمو في المنتجات الخاصة بتمويل الرعاية الصحية-

زيادة في ال، وقد أدى ذلك إلى ....الحياةياسة التأمين الصحي، التأمين علىمنتجات مثل س

ة؛المستحضرات الصيدالنيوالتي بدورها استفادت منها صناعاإلنفاق على الرعاية الصحية، 

ومن المتوقع أيضا أن بعض القطاعات الناشئة مثل :حالة الطلب في القطاعات الناشئة-

الطبية وث في المجال الحيوي فارما، والتجارب السريرية، والبيولوجية، األدوية، السياحة البح

ة؛ة النمو في صناعة األدوية الهنديدفع عجلتوالتعبئة والتغليف فارما 

ة األجل بين المبدعين توريد طويلالعلى الرغم من أن عقود : عروض الترخيص والشراكات-

.تحدث لبعض الوقتوالمنتجين 

الهندفي التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة األدوية )4

وقد حققت العديد ر على مسار النمو القوي في العقد الماضي،يكانت صناعة األدوية الهندية تس

في وضع جيد لالستفادة من الفرص الناشئة، ومع ذلك تحتاج هذه الصناعة هي من اإلنجازات و

عملياتها واللوائح، وتواجه العديد من التحديات في شكل تسعير بلقة معالجة مختلف القضايا المتعل

:1المنتجات الصيدالنية وتأثير بعض االتفاقات منها

(GATT)االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة:(GATT – TRIPS)تفاقية إتأثير -

ن لها تأثير سلبي على يكو(TRIPS)والجوانب المتصلة بالتجارة من وحقوق الملكية الفكرية

عادة توليد المخدرات والتركيبات بإال يسمح للشركات األدوية تسعير المنتجات الصيدالنية

؛القائمة وتغيير العملية الحالية وتصنيع نفس الدواء

1- Ipid, p31.
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يتم التحكم في سعر الدواء الذي يستهلك بكميات كبيرة والتركيبات في الوقت الحاضر: التسعير-

بيرة في سوق التجزئة، وهناك حاجة للحد من عدد األدوية المنتجة محليا والتي تمثل حصة ك

؛نمو صناعة المستحضرات الصيدالنيةويسهلوينظم 

نشآت سواء شركات األدوية تشمل معظم العمالء من الم: تسريب األدوية من قبل المنشآت-

تم تكليف وقد خاصة، أو المستشفيات الحكومية، وخدمة الدفاع الهندية والمستشفيات الالهندية

قطاع الدفاع لشراء أسهم األدوية من خالل المناقصات بكميات كبيرة مثل الطلب المتوقع لتلك 

وفي نهاية العام، يتم دفع الفائض المتاح في المنشآت إلى ،العقاقير في السنة بسعر مخفض

لشركات من رة ضات األسعار، مما أدى إلى خساالقنوات العادية من خالل االستفادة من تخفي

.خالل قنوات التوزيع العادية

وفي األخير يمكننا القول أن كل من الهند والصين استطاعتا تطوير صناعتهما الدوائية وإحتالل 

واألمر الذي ساعد على مراكز متقدمة بين دول العالم رغم أنهما لم تلتفت لدعم هذه الصناعة إال حديثا

وتسهيل عمليات البحث ، ت متعددة الجنسيات لالستثمار من جهةذلك هو فتح المجال أما الشركا

أما بالنسبة لدول العربية عامة والتطوير من خالل السماح بإجراء التجارب السريرية من جهة أخرى، 

بعدم احتالل مراتب نسب مرتفعة في المجال األمر الذي أثر عليهم اوالجزائر خاصة فإنهم لم يحققو

.عالميامتقدمة
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الخالصــــة  

إن الدولة تسعى دائما لتنظيم المنافسة في نظامها االقتصادي بما يتماشى مع متطلباتها من 

خالل مجموعة من السياسات الصناعية، حيث تستطيع التأثير على هيكل الصناعة من أربع 

. تمييز المنتجاتمحددات تتمثل في التركز داخل القطاع، عوائق الدخول والخروج، باإلضافة ل

: وقد تم التوصل من خالل هذا الفصل إلى جملة من النتائج أهمها

:  إن الدولة تستطيع التأثير على نظامها االقتصادي من خالل ثالث نقاط أساسية هي-

أحوال عوامل -الصناعات المرتبطة والمساندة -أحوال الطلب في القطاعات 

اإلنتاج؛ 

ى الدولة تختلف عن المنافسة على مستوى القطاع وكذلك على إن المنافسة على مستو-

؛المؤسسةمستوى 

لسياسات الصناعية عالقة وطيدة بهيكل الصناعة تتمثل في اإلجراءات القانونية ل-

في المؤسساتوالتشريعية المطبقة في القطاع وكذلك اإلعانات المالية الممنوحة لبعض 

القطاع، وسياسات التأهيل للمؤسسات؛

سياسات الصناعية تستطيع التأثير في هيكل الصناعة من خالل التأثير على محدداته؛ال-

الصناعة العربية في مجال األدوية تعاني عجز كبير خاصة العديد من المعوقات التي -

لضعف البنية التحتية لهذه الصناعة؛ باإلضافةتؤثر عليها سلبا، 

جم حلصناعة الدوائية وذلك من خالل لقد حققت كل من الصين والهند قفزة نوعية في ا-

؛اإلنتاج وقدرتهما على التصدير بقوة للعديد من الدول

رتقاء بصناعتها الدوائية من خالل السياسات ت كل من الصين والهند في اإلنجح-

.اإلجراءات التي استطاعت من خالل التأثير على هيكل الصناعة الدوائيةو

في هذا الفصل ومعرفة كيفية التأثير على الهيكل الصناعي من خالل النتائج المتوصل إليها

بواسطة السياسات الصناعية، باستخدام أدواتها المساعدة على ذلك، لكن هذه الدراسة لم تكتمل بعد 

خاصة وأننا نتطرق فيها لصناعة الدوائية لذا البد من معرفة كيف أثرة الجزائر على هيكل الصناعة 

.ات الصناعية المنتهجةالدوائية بواسطة السياس





السياسات الصناعية في ظلالجزائر بهيكل صناعة األدوية ...........................:الرابعالفصل 

190

:تمهيد

التعرف على أدواتها المساعدة ي إلى مفهوم السياسات الصناعية وفي الجزء النظرالتطرقبعد 

قوانين تؤثر على تنافسية لالقتصاد المحلي وفرض تشريعات وفي تدخل الدولة في الشؤون الداخلية 

.ات على محددات الهيكل بصفة عامةالسياسالناشطة في القطاع الدوائي ومدى تأثير هذه مؤسسةال

ىفي الجزائر، خاصة أن الجزائر تسعسنحاول إسقاط الدراسة على قطاع الصناعة الدوائية  

، في ظل الوضع الحالي الذيال يخلو من التأثيرات السلبيةوفي جنظيم هذا األخير لزيادة تنافسيتهلت

شراكات مع إقامة والعالمية للتجارة المؤسسةلى ول إمن أجل الدخات خاصةسياسالجزائر تتبنى

بالمقابل المحافظة على اإلنتاج المحلي من خالل استبعاد المؤثرات السلبية من معظم الدول المتقدمة و

.المؤسساتفروضة يمكن أن تهدد هذه هذه السياسة  التي تحتوي مجموعة من القوانين الم

، بعد ذلك في العالمالصناعة الدوائيةن نقوم بالتعرف على من األحسن في دراستنا هذه أو

ضمن هذا الفصلوتمحورت الدراسة في ،الصناعة الجزائرية ومدى تأثير السياسات الصناعية عليها

: أساسية هيمباحثثالثة 

؛الصناعة الدوائيةلمحة حول : المبحث األول

؛رهيكل صناعة الدواء في الجزائتحليل: المبحث الثاني

.األدويةعلى هيكل صناعةالجزائريةالسياسات الصناعيةأثر :المبحث الثالث
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الصناعة الدوائية لمحة حول : المبحث األول

لقد كان للتحوالت العالمية تأثيراتها الواضحة على السوق، حيث شهد هذا األخير منذ نهاية القرن 

متالحقة التي كان لها أثر كبير على إستراتيجيات وسياسات العشرين العديد من األحداث والتغيرات ال

وقد أحدث تزايد االتجاه نحو عالمية األسواق والتغيرات االجتماعية ،وقدرتها على النموالمؤسسة

.واالقتصادية وتحرير التجارة ونمو المنافسة العالمية نوعا من التحول في السوق

الصناعة الدوائيةماهية : المطلب األول

مع التعاملينبغيوالاإلنسان،بصحةوثيقاارتباطاترتبطحيويةعن مادةهو عبارة الدواء

أبعادمنلهلمامعهالتعاملعندوالحرصالحذركلتوخيينبغيبلتجارية،سلعةأنهعلىالدواء

عناالستغناءيستطيعاللكنهوالسلعآالفعناالستغناءيستطيعفاإلنسانخطيرةاجتماعيةوإنسانية

.، لذا فالصناعة الدوائية تحتل مكانة هامة لدى جميع الشعوب والدولإليهيحتاجواحددواء

الدوائيةالتعريف بالصناعة : أوال

أي مادة كيميائية : بأنهالدواء من قبل علماء عرف والذياألصل في الصناعة الدوائية هو الدواء

التي تصيب ) الداءأوالعلة(، أو في تشخيص األمراضمن األمراض) الشفاء(في العالجتستعمل

، أو هوطأة وحدة المرض والوقاية من، أو التي تفيد في تخفيف)نبات،حيوان،إنسان(الكائن الحي 

.1تعزيز الصحة البدنية والنفسية للكائن الحي

كل مادة بسيطة أو مركبة لها خصائص للشفاء أو للوقاية أو لها فعل كذلك عرف على أنه و

.2فيزيولوجي وتستعمل في طب اإلنسان أو الحيوان

تعتبر الصناعة الدوائية جزء من الصناعة الكيماوية بشكل عام، حيث يتم تقسيم الصناعة و

) بما فيها الكيمياء المعدنية والكيمياء العضوية(الكيماوية إلى صناعات كيماوية ثقيلة أو قاعدية 

، بحيث تتميز )أدوية نباتية أو الملونات(وصناعات كيماوية دقيقة والتي تتمثل في الصناعات الدوائية 

على الرابط 04:55: الساعة -1/9/2013: بتاريخ ،ملتقى الصيادلة العرب-1
http://www.4ph.net/vb/showthread.php

.23-22ص ص ، 2009، 1/212، بيروت، قرار رقم ندليل أصول التصنيع الجيد لألدوية في لبناوزارة الصحة العامة، -2

http://www.4ph.net/vb/showthread.php?t=17773
http://www.4ph.net/vb
http://www.4ph.net/vb/showthread.php
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عن الكيمياء الثقيلة من حيث أنها ذات أسعار مرتفعة، وقيمة مضافة معتبرة، محدودة الكمية، وعدد 

.1كبير من مراحل التصنيع

خصائص الصناعة الدوائية: انياث

را لحساسية هذه الصناعة وإرتباطها بصحة المواطن، واالهتمام الخاص التي توليه معظم نظ

:2يتميز بمجموعة من الخصائص هيالدوائيةالصناعاتعقطاالدول لها فإن 

المخابروالمؤسساتأكبرفإنلذلكوالتكنولوجيا،والمعرفة،المال،رأسفيكثافةيتطلب- 1

فياالستثمارخاللمنللتكنولوجياالحتكارهاباإلضافةمالها،رأسبضخامةتتميزالعالمية

؛االمتيازبحقوقعليهاتعودالتيواالختراعاتاالبتكارات

أضخموتحكملسيطرةاخضوعهرغموذلكمربح،جدأعمالمجالباعتبارهاالمنافسةشدة- 2

؛العالميةوالمخابرالمؤسسات

عليهتبنىالذيالزاويةحجراألنظمةهذهتشكلحيثديناميكية،توزيعأنظمةعلىمادهاعت- 3

؛التسويقيةاإلستراتيجياتمختلف

.وتسويقهاإنتاجهايتمالتيالضخمةللكمياتنظراعاليةإنتاجيةمعدالت- 4

، كبيرينوتوسعادامتدذاتسوقيجعلهماكبيراحتماليبنموالدوائيةالصناعاتعقطايتميزكما

:التاليةلألسبابوذلك 

؛أفضللحياةالمتزايدةالحاجة-

؛العالجعلىالسكانحصولنسبزيادة-

؛تعقيداأكثرجديدةأمراضظهور-

؛جديدةعالجيةوتقنياتمقارباتظهور-

بسببالمجتمعمنمعتبرةلفئاتالجديدةالعالجيةللحاجاتالمستمرالتطور-

.الحياةفياألملعدالتلمالمتزايدعاالرتفا

وذلك من خالل ة،المتراكموالخبراتالراقية،والمهاراتالتخصص،علىتعتمدصناعةهيإذا 

خرىاألالمؤسساتتستطيعالإلنتاج منتجاتتخصص بعض المؤسسات الناشطة في هذا المجال

، العدد واإلنسانية، األكاديمية للدراسات االجتماعية تنافسية الصناعات الصيدالنية في دول شمال إفريقيامداح عريبي الحاج، -1

.23-22ص ص ، 2013، 9

الوطنيةالمؤسسةحالةلصناعية دراسةاللمؤسسةالمستداماألداءتطويرفيالتنافسيةاليقظةدورمروج، عليمحمد-2

ص ، 2013/2014، –01سطيف– عباسفرحاتماجستير، جامعةمذكرة، 2000/2012الفترةخاللالصيدالنيةللصناعات

.92-91ص 
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الإتصنعالمؤسساتوهناكضى، المرمنمعينةلفئةتنتجمؤسسات أخرىتوجدبينمافيها،منافستها

هذه الصناعة تتمتعكما ،للحياةالمنقذةاألدويةأوالمزمنة،األمراضأدويةمثلالثمن،غاليةاألدوية

التسويقإستراتيجياتمنيتجزأالجزءاالتوزيعنظامويشكلديناميكية،توزيعأنظمةأوبنظام

.1الصيدالني

لدوائيةمصادر وأنواع الصناعة ا: ثالثا

ومنتجاتوالمعدنيةوالنباتيةالحيوانيةالمنتجاتمنهااألدويةصناعةفيمنتجاتعدةتدخل

معالجتهابعدتعطيإذكيميائيا،المصنعةالمستحضراتأخرىمصادرإلىباإلضافةالدقيقة،الكائنات

كماالدهنأوالحقنأولشرباأوالمصطريقعنمستعملهايتناولهاسائلةأوصلبةأشكالفيأدوية

:ذلكالشكليوضح

:2هيالدواءمنتجتكوينفيمتنوعةعناصرهناكأنيتضحالشكلمن

منالمستخرجةاألدويةفيوتتمثلالطبيةاألعشابأوالعشبية،األدويةأو:من أصل نباتيأدوية

.الجذورأوالبذورمثلمنهجزءأوالنباتأجزاءكلاإلنسانمليستعوقدالطبية،النباتات

21. ص، 2007،األردنعمان،العلمية،اليازوريدار، لطبعة الرابعةا،الصيدالنيالتسويقالعالق،بشير-1

صناعةمؤسساتبعضحالةدراسة"الجزائرية االقتصاديةالمؤسسةفيوالبيئةمذكرةالبينالتفاعلي، السعيد قاسم-2

.168، ص2011/2012، -01سطيف –جامعة فرحات عباس أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، "األدوية

المواد األولیة الداخلة في صناعة الدواء): 39(شكل رقم 

بعضحالةدراسة"الجزائرية االقتصاديةالمؤسسةفيوالبيئةمذكرةالبينالتفاعلالسعيد قاسمي، : المصدر

، -01سطيف –جامعة فرحات عباس شورة،أطروحة دكتوراه، غير من،"األدويةصناعةمؤسسات

167، ص2011/2012

مستحضرات مصنعةكائنات دقیقةمواد معدنیةمواد حیوانیةمواد نباتیة

صناعة الدواء

مخرجات صناعة الدواء

دواء لھ أشكال صلبة
أقراص، حبوب،
أكیاس، كبسوالت

كال سائلةدواء لھ أش
قطرات، السوائل، المراھم،

الفیتامینات السائلة
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كهرمونالهرمونات،مثلالحيواناتأجساممنالمستخرجةاألدويةوهي:حيوانيأصلمنأدوية

الهاضمة؛العناصرومجموعةالدرقية؛الغدةالسكر؛وهرمونمرضعالجفييستخدمالذياألنسولين

كبيرادوراالوراثيةالهندسةلعبتولقدالحيوانية،المنتجاتمنوغيرهاالسمك؛وزيتالكبد؛وخالصة

.الحيواناتمنالمستخرجةاألدويةتطويرفي

والمغنيزيوموالرصاصالحديدأمالحمنكثيراموعةلمجاهذهوتضم:معدنيأصلذاتأدوية

.والذهبواأللمنيوموالبوتاسيوموالصوديوموالكالسيوموالفسفور

مضادأولوهوالدقيقة،الكائناتتنتجهدواءأولالبنسلينويعتبر:الدقيقةالكائناتمنالناتجةويةاألد

مثلوتصنيعهاالحيويةالمضاداتمنالعديداكتشاففيالسببوكانالبشرية،تعرفهحيوي

.واألمبسلينالتتراسكلين

فياستعماالاألكثرتعتبرالتيألدويةامناآلالفموعةلمجاهذهوتشمل:كيميائياالمصنعةاألدوية

هذهلمستحضراتالخامالموادوتصنيعوتطويرهاتصنيعهافيالدواءشركاتوتتسابقالحاضرالوقت

.أوليةكيميائيةموادباستخدامكيميائياموعةلمجا

المكونةائيةالكيميالمركباتعلىتعتمدطبيةواحدةتسميتانلهالدواءمنتجأنإلىاإلشارةتجدر

لدىعالمياموحدطبياسمولهامتماثلة،األسماءهذهوكلأسماءعدةلهواحددواءنجدكأنله

.قانونيةحمايةلهتجاريواسمللصحة،العالميةالمؤسسة

:1ميز بين ثالثة أشكال قانونية لألدويةيكما يوجد تقسيم آخر على المستوي الدولي 

20إلى 5ون في هذه الحالة األدوية محمية ببراءة تتراوح مدتها من تك:المنتجات المحمية-1

سنة وال يسمح ألي مؤسسة أخرى من إنتاجها خالل هذه الفترة، وتكون أسعارها مرتفعة جدا؛

إنتقال المنتجات المحمية بعد إنتهاء الفترة القانونية لسريان مفعول هي:المنتجات الجنيسة-2

ة براءات إختراعها ويمكن بيعها باالسم النوعي للدواء وليس البراءة، أي زال عنها حماي

باالسم التجاري، وتوجه مباشرة للمجال العمومي أين تكون المنافسة واسعة مع إنخفاض 

األسعار؛

لوصفة طبية فيمكن شراؤها مباشرة من تحتاجالتي العبارة عن األدوية هي :المنتجات الحرة-3

يث يكون سعرها مرتفع، سوقها محدود، وهي غير معوضة الصيدلي وفي المحالت العامة، ح

.من طرف الضمان االجتماعي

أصول التصنيع الجيد للدواء: رابعا

.23-22ص ص ،مرجع سابقعريبي الحاج مداح، -1
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المستمر ذو الجودة العالية للمنتجات اإلنتاجيمثل ذالك الجزء من ضمان الجودة الذي يضمن 

األغراض التي صنع من أجلها، الدوائية التي تتمتع بالمواصفات التي تجعله مناسبا لالستخدام في 

:1وليتحقق ذلك يجب مراعات ما يلي

يجب أن تكون كل العمليات التصنيعية واضحة في تفاصيلها حيث تراجع بصورة نمطية - 1

لتصنيع منتجات اإلنتاجومستمرة من خالل الخبرة المكتسبة مما يؤدي إلى تثبيت ظروف 

نهائية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات؛

ييم الخطوات المهمة في عمليات اإلنتاج والتغييرات التي تجري بين حين وآخر؛يجب تق- 2

يجب أن تكتب العمليات وطرق العمل بصورة أوامر وبوضوح وأسلوب لغوي بسيط حتى - 3

يمكن تطبيقها في أقسام المصنع؛

تعرض المنتج ألي ظرف مؤثر على جودته أثناء عملية التوزيع؛اإلمكانيجب أن نقلل قدر - 4

ب توفر نظام دقيق السترجاع أي دواء من التوزيع والبيع عند الحاجة إلى ذلك؛يج- 5

:يجب توفير كل الوسائل الضرورية للوصول إلى التصنيع الجيد لألدوية وتشمل- 6

جهاز بشري كفوء ومدرب للمهام المطلوبة؛-

أماكن ومساحات مناسبة وفسيحة؛-

واللواصق الصحية؛المواد األولية والعبوات -

طرق وتعليمات خطية معتمدة؛إتباع -

.توفير طرق خزن ونقل مناسبة-

يجب أن تدرس الشكاوى التي تصل عن منتجات مسوقة ويتم التحقق في العيوب التي تم على -7

.أساسها تقديم الشكاوى وتتخذ االجراءات المناسبة لمنع حدوث ذلك مستقبال

عالمياالدواء صناعة: المطلب الثاني

نتيجة ،أو االستهالكاإلنتاجفي الدول المتقدمة سواء من حيث عالمياالدواء صناعةةلقد تطور

للتطور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في ازدهار الصناعة الدوائية باإلضافة إلى النمو السكاني 

.2نسمةمليار7فاق والذي 

.10-9، ص2009، 1/212، بيروت، لبنان، قرار رقم تصنيع الجيد لألدوية في لبناندليل أصول الوزارة الصحة العامة، -1
/ar.m.wikipedia.org/wiki، على الرابط التالي 10/5/5016عدد سكان العالم ، -2
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هلك الدول الصناعية والتي غير أن توزيع استهالك الدواء في العالم يعتبر غير عادل، حيث تست

وذلك راجع إلى ارتفاع ،مليار دوالر من الدواء240من سكان العالم أكثر من %14يقطنها حوالي 

أي ،مليار دوالر فقط5.4المستوى المعيشي للفرد في هذه الدول بينما تستهلك الدول العربية حوالي 

لحصول على من سكان العالم ا%30والي ك العالمي، كما ال يمكن  لحمن اإلستهال%1.5ما يعادل 

.الدواء بشكل منتظم

العالميةالدوائيةالصناعةنشأة: أوال

ومعظمهاوالمحترفيناألعمالرجالطرفمنمؤسسات دوائيةالدولمنكبيرعددفينشأتأ

(Jaussen) فيبوالنكرون: الكيميائيةللصناعةكفرعبعضهابدأتحيثالثانية،العالميةالحربقبل

فرنسافي(Rhône Poulenc) هوستوبايورتفرنسافي(Bayer et Hoechst) وجوسنألمانيافي

طرفمنوسكيببلجيكا(Squibb) وروسلاألمريكيةالمتحدةالوالياتفي(Rossel) كلهاوتأسست

.1أطباء

مؤسسات دوائيةهناكمختلفة،لدانبفيلهافروعوتملكعالميةهيالدوائيةالمؤسساتومعظم

، العالميةالسوقمناألسدبحصةتستأثرالمؤسساتوهذهراسخة،تجاريةعالماتذاتأدويةتنتج

زوِدونيولكنهمراسخة،تجاريةعالماتتحملالأدويةينتجونالصناعةهذهعلىدخالءوهناك

.باحتياجاتهاالسوق

تحتتسويقهاثمومنوتغليفها،األدويةبتعبئةتختصساتمؤسالدوائيةالصناعةفييوجد

وميكروبيولوجيينومهندسينوكيميائيينوبيوكيميائيينبيولوجيينتشغلفهيمعينة،تجاريةعالمات

الجودةرقابةوفيالتصنيعوفيوالتطويرالبحثفييعملونوبيطريينوأطباءوفيزيائيينوصيادلة

هذهتصنيعأوإنتاجفيدورأيلهايكونأندونمناإلداريأوبيالطوالتمثيلالتسويقوفي

.األدوية

ومنالمشترين،منكبيرعددإلىمنتجاتهاتبيعأنالدوائيةللمنتجاتالصانعةللمؤسساتيمكن

:2المشترينهؤالء

؛يةالدوائالمنتجاتصانعيمعالمتعاملينالمشترينأهممنيعدونالذينالجملة،تجار- 1

، -الجزائر–جامعة دالي إبراهيم أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، التسويق الصيدالني حالة مجمع صيدالدحمان ليندة، -1

.08، ص 2009/2010

07ص مرجع سابق،دحمان ليندة، -2
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صيدلياتفهناكمجموعتين،إلىتَقسمالصيدلياتوهذهبالصيدليات،والمتمثلينالتجزئة،تجار- 2

ق؛السوفيكبيربنفوذتتمتعالتيالمستشفياتصيدلياتوهناكمستقلة،

تتمتعالمستشفياتأنإلىنشيرأنيجبوهنا،الدوائيةالمنتجاتتشتريأيضاالمستشفيات- 3

ن؛يوالموزعالمنتجينسياساتعلىتأثيراتلقراراتهاحيثالسوق،فيكبيرشرائيبثقل

.الوسطاءخاللمنأوالمنتجين،منمباشرةإماالدواء،تشترياألخرىهيالمصحات- 4

: 1سوق الدواء العالمي بما يليكذلك ويتميز 

سوق ديناميكي مع نمو متزايد؛-

من مبيعات %50علىعالميةرة، حيث تحتكر عشر منظمات الكبيالمؤسساتسيطرة -

الدواء؛

من اإلنتاج العالمي لدواء؛%85احتكار عشر دول فقط لحوالي -

من األدوية %90حوالي ) في الدول المتقدمة(من سكان العالم %15يستهلك حوالي -

المباعة في العالم؛

عرض متزايد لألدوية الجنيسة؛-

من 2/3ينما تستهلك الدول الفقيرة من األدوية األصلية ب3/2تستهلك الدول المتقدمة -

.األدوية الجنيسة

عمالقة صناعة الدواء في العالم: ثانيا

تعود مؤسساتمكانة عالية في اإلنتاج الدوائي حيث أن هذه المؤسساتاللقد احتلت العديد من 

يب العشرين نشاطاتها في هذا المجال لعدة سنين وتطورت مع زيادة خبرتها والجدول التالي يبين ترت

.األولى عالميامؤسسة

عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام المحاسبي في الجزائر والمعايير المحاسبية الدولية، المحاسبةجاللي ياسمينة، -1

.176، ص2009/2010جامعة سطيف،ماجستير،مذكرة،- صيدال-دراسة حالة مركز البحث والتطوير: مدخل مقارن
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:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Industrie Pharmaceutique/http://pharmactuposition.blogspot.com
Ims Health MIDAS december 2013.
Fortune - World's Most AdmiredCompanies - Industries - Pharmaceuticals - From the March 17، 2014 issue-
http://www.pharmexec.com/pharm-exec-50-growth-bottom

)دوالرمليار(الوحدة2013األولى عالميا في سنة مؤسسةترتيب العشرين ): 10(جدول رقم 

قيمة االنتاج الدولةالمؤسسة

2012

ترتيب 

العالمي

2012

قيمة إنتاج 

2013

ب يترت

العالمي 

2013

ترتيبنسبة النمو

العالمي 

2014

Novartis50.512250.57611.93سويسرا

Pfizer46.707144.33022.6الم-الوال--

Sanofi38.531438.18131.4فرنسا-

Merck7-39.891336.35047.0الم-الوال

Roche34.958536.14655.32سويسرا

GlaxoSmithKline
[GSK]

32.736632.54461.56بريطانيا

Johnson &
Johnson [JnJ]

27.717830.784712.21الم-الوال

AstraZeneca31.704730.25782.9بريطانيا--

Teva24.7621224.25891.8إسرائيل--

Eli Lilly21.5831023.045108.4الم-الوال-

Amgen17.1031318.621118.75الم-الوال

ABBVIE-17.881-18.150122.08

Boehringer
Ingelheim

-16.8891517.375135.7ألمانيا

Bayer16.4311617.276148.3ألمانيا-

Novo Nordisk12.3751814.3001515.0دنيمارك-

http://www.novartis.com/
http://www.pfizer.com/
http://www.sanofi.com/
http://www.merck.com/
http://www.roche.com/
http://www.gsk.com/
http://www.jnj.com/
http://www.astrazeneca.com/
http://www.tevapharm.com/
http://www.lilly.com/
http://www.amgen.com/
http://www.boehringer-ingelheim.com/
http://www.bayerhealthcare.com/
http://www.novonordisk.com/
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تقدر المؤسساتنالحظ من خالل الجدول أن الواليات المتحدة األمريكية تمثل أكبر عدد من 

ا وإسرائيل ودنيمارك سفرنو، مؤسستينلهاطانيا وسويسرا وألمانيا كل دولة ي، أما برمؤسساتبخمس 

مليون دوالر 14بين نالحظ أن القيمة تتراوحالسنوياإلنتاجمن حيث وواحدة، مؤسسةلكل منهم

.هامليون دوالر، لكن بقيم متفاوتة بين50و

سجلت تراجع في النمو يقدر Pfizerأما من حيث النمو والترتيب نالحظ أن المؤسسة األمريكية 

ثر على مكانتها عالميا من المرتبة األولى عالميا إلى المرتبة الثانية عالميا، وكذلك مما أ) %2.6(بـ

وتراجعت المؤسسة من المرتبة الثالثة إلى الرابعة ثم إلى ) %7(المؤسسة األمريكية تراجع النمو بـ 

من المرتبة السابعة إلى المرتبة Astra Zenecaالمرتبة السابعة عالميا، وكذلك المؤسسة البريطانية

)12(لكن تحسن ترتيبها من المرتبة ) %1.8(نموها بنسبة الثامنة والمؤسسة اإلسرائيلية رغم تراجع 

ورغم تسجيلها نموا Novartisزيادة النمو فنالحظ أن المؤسسة السويسرية فيما يخص، أما من )9(إلى 

، 2014إلى المرتبة الثالثة في 2013من المرتبة األولى في مرتبتهاإال أنها تراجعت ) %1.9(بنسبة 

من المرتبة Johnson & Johnsonالمؤسسة األمريكية  هيقفز قفزة نوعية والمؤسسة التي إستطاعت 

).%12.2(بنسبة نمو تقدر بـ 2014في لى المرتبة األولى عالميا إ2012الثامنة في 

لكن هذه المؤسسات تعتمد على العديد من المخابر العالمية في اكتشافاتها وبراءة اختراعها لتحقيق 

.المراتب األولى عالميا

أفضل عشر مخابر في العالم : ثالثا

ة الدوائية ألنها تهتم باكتشاف الفعالة في الصناعوبر الدواء هي الركيزة األساسيةتعتبر مخا

زاد األمر الذي ،العديد من األمراضهالفعال خاصة ونحن في زمن انتشر فيوإبتكار الدواء الجديد و

كتشاف الدوائي وهي د من المخابر تحتل الريادة في اإلالطلب العالمي على كل األدوية، لذلك هناك عد

:ممثلة في الشكل التالي

2011العشر مخابر األولى عالميا في سنة ): 40(شكل رقم 

http://www.pfizer.com/
http://www.astrazeneca.com/
http://www.novartis.com/
http://www.jnj.com/
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بين المخابر العشر العالمية ثم تأتي منالشكل أن المخابر الفرنسية تحتل الريادة نالحظ من خالل

، وبعد ذلك باقي الدول الرائدة في هذا المجال، إال أننا ال حدة األمريكية في الدرجة الثانيةالواليات المت

. ن حيث اإلنتاجميا مالعالثالثةبة نجد المخابر اليابانية في المقدمة رغم أن اليابان تحتل المرت

ونجاح هذه المخابر في االرتقاء بمؤسساتها من خالل االكتشافات المحققة في ظل الوقت الراهن 

الذي تسوده العديد من األمراض من جهة والتحالفات واالستراتيجيات التنافسية من جهة أخرى، 

سات على زيادة حجمها، من المؤسالصناعة الدوائية العالمية ركزت ولمواجهة التغيرات الحاصلة في

، للوصول إلى هذا ث والتطوير لتقديم أدوية مبتكرة وحديثةخالل زيادة إستثماراتها مع إعادة هيكلة البح

: 1يجب على المخبر أن يتبنى ثالث إستراتيجيات ممكنة هي

إنتشار الملكية؛ -

التعاون؛-

.ثنين معامل على اإلنية للمجموعات التي تعالفصل بين األنشطة الكيماوية والصيدال-

:وللوصول إلى هذا ركزت المخابر العالمية على ثالث عناصر هي

تلجأ فمعقدة ولكنها مكلفة جدا تسعى المتالك تكنولوجيا إن المخابر العالمية التي :تسارع التحالفات)1

.إلبداعإلى إقامة التحالفات إلقتسام المعارف والتجهيزات من أجل تخفيض التكاليف المرتفعة ل

من خالل هذه االستراتيجية تقوم المخابر العالمية بتوجيه أنشطتها نحو تعاقدات مع شركات :التنمية)2

، اإلحصائية، التحاليل اإلدارةإقامة الدراسات التطبيقية العامة، دراسات (لخدمات متخصصة مثل 

ضافية لتسريع النمو وامتالك مواد إباستعمال، هذه العقود تسمح للمخابر ...)التحاليل الكيميائية،

.الكفاءات

ماجستير، جامعة مذكرة، تأثير التكاليف على تنافسية المؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صيدالزليخة تفرقنيت، -1

.124-123ص، ص2004/2005الحاج لخضر باتنة، 
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تلجأ المخابر الكبرى في العالم إلى تبني المقاولة من الباطن :ولة من الباطناالتصنيع بالمق)3

كإستراتيجية بدراسة دقيقة ومعمقة لتنمية قدراتها والتركيز على األنشطة األساسية للمخبر، ويجب 

المقاولة و، )البحث والتطوير، اإلنتاج، أنشطة التسويق(لتالية ولة من الباطن في األنشطة ااإستخدام المق

" المقاول من الباطن"إلى شخص أخر، )Entrepreneur(" المقاول"من الباطن هي أن يلجأ شخص معين

)Sous-traitant(، بإنجاز المشروع أو جزء منه ما لم ينص عقد المقاولة على خالف ذلك ونجده

.1غير مباشريكون إما تعاون مباشر أو

الصناعة الدوائيةمن حيثترتيب الدول العالمية : رابعا

لمية اتساع األسواق العلقد قامت العديد من دول العالم باالهتمام بالصناعة الدوائية نظرا ال

لجميع الشعوب مثلها مثل الغذاء والحاجة المتزايدة لهذه المادة التي تعتبر من االهتمامات الكبيرة 

:ء، وبالتالي اهتمام هذه الدول أدى إلى احتاللها المراتب األولى عالميا كما يبينه الشكل التاليالماو

ؤسسات المتنشيط المناولة الصناعية كخيار استراتيجي هام لدعم وترقيةمة الزهـراء عـراب،  فتيحة عاللي ،ـفـاط-1

الجزائر، فيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتومرافقةالتنظيمإستراتيجيات:حولالوطنيالملتقىالصغيرة و المتوسطة بالجزائر،

.5، ص 2011أفريل 19و18كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعة ورقلة، 

2013إلى 2008تطور ترتیب الدول األولى المصنعة لألدویة من ): 41(شكل رقم 
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الواليات احتلتالشكل ترتيب الدول من حيث إنتاج الدواء خالل ثالث فترات زمنية، وقد يوضح

مؤسساتعلى خمس هيكلها الصناعيحتوى يحيث ،ى مدى عشر سنواتالريادة عللمتحدة األمريكية ا

واليابانإنجلترا،، أما كل من إيطاليا2013مليار دوالر سنة 153.001رائدة بإنتاج إجمالي قدره 

وألمانيا وفرنسا فهذه الدول بقية في المراتب األولى لكن بتغيير المراتب فيما بينها فقط مثلما هو مبين 

.في الشكل

source: IMS , Global Outlook for Medicines Through 2018, Institute for Healthcare Informatics,
November 2014, p 33
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:كدول مقارنة وهيتمثل تالدول المدروسة ن أإال أن المالحظات المهمة في الشكل هو 

أنها قامت بعدة إجراءات وسياسات صناعية وتم التوصلالصين سابقا لدراسةتم التطرق:الصين-1

هو ما يعكسه هذا مجال الدوائي، وقد نجحت في ذلك والخاصةمن أجل النهوض بالقطاع الصناعي 

في سنة )3(إلى المرتبة 2003في سنة ) 5(حيث نالحظ أن الصين انتقلت من المرتبة،الشكل

سوف تبقى في نفس المرتبة ولم تتوقف عند هذا فقط بل ،2013في سنة )2(إلى المرتبة ثم 2008

وبالتالي حققت الصين مبتغاها من السياسات ،حسب التوقعات المبنية على النتائج المحققة2018حتى 

تغلبت على الدول المتقدمة في هذه الصناعة ما ، ألنها يرةالصناعية المنتهجة خالل العشر سنوات األخ

.عدا الواليات المتحدة األمريكية

بها فالهند وباعتبارها دولة نامية فقد حققت نتائج تم القيام من خالل الدراسة السابقة التي :الهند-2

3راجعت مرتبتها تث نالحظ أنها ييعكسه هذا الشكل حإيجابية في مجال الصناعة الدوائية، وهو ما

، ولكن نجاح السياسات المنتهجة سمح لها في 2003عما كانت عليه في سنة 2008مراتب في سنة 

. 2018في سنة ) 11(ساعد في توقع تحسن مرتبتها إلى نجاحال، وهذا )13(التقدم لتحتل المرتبة

:مهمة حول بعض الدول منهااتأن هناك مالحظلى إجدر اإلشارة تكما 

سابقا أنها تحتوي على شركتين رائدتين في الصناعة لوحظفي ما يخص هذه الدولة : راسويس-

مليار دوالر 50.576ميا بإنتاج قدره لالمرتبة األولى عاNovartisالدوائية باحتالل شركتها 

مليار دوالر منذ نفس 36.146المرتبة الخامسة بإنتاج قدره Rocheالمؤسسةو،2013سنة 

رغم ذلك و2013مليار دوالر في سنة 86.722وبالتالي حققت إنتاج إجمالي قدره السنة

؛على التوالي2013–2008ي السنوات ولم تظهر ف2003احتلت المرتبة األخيرة في سنة 

في ) 6(فأخذت مرتبتها في القدم لتحتل المرتبة 2008في سنة ) 10(سجلت المرتبة : البرازيل-

نتيجة، وهذا )5(، والتوقعات تقول ممكن أن يستمر هذا النجاح لتحتل المرتبة 2013سنة 

لسياسات الصناعية الناجحة في المجال؛

تراجعت مكانتها إلى 2013لكن في سنة 2008لقد إحتلت مرتبة متقدمة في سنة : إسبانيا-

وال نتوقع أن تحافظ على هذه المكانة نتيجة لسياسات الغير الفعالة في نفس ،)9(المرتبة 

.2008في سنة ) 12(الفترة، مما يؤثر عليها بالتراجع للمرتبة 

حجم األسواق الدوائية ألغلب الدول من خالل م هذا الترتيب من خالل توضيح نموويمكن تدعي

:الشكل التالي
2012سنةتطور أسواق الدواء في العالم خالل): 42(شكل رقم 

http://www.novartis.com/
http://www.roche.com/
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سواق الصينية األكل من حيث نالحظ أن ،)10(التحليل السابق حول الجدول رقم بين الشكل ي

هذه األسواق و2012سجلوا نسبة نموا كبيرة خالل سنة قد اليابانية مريكية، البرازيلية، األالهندية، 

نسب ققواح، أما األسواق الناشئة فنالحظ أن كل من أندونيسيا وباكستان والفيتنام قد ناضجةكلها تعتبر 

نموا كبيرة أما باقي الدول في هذه المجموعة فنسبها متباينة، ومجموعة األسواق الصغيرة فتتربع عليها 

.لباقي الدول األخرىباإلضافةنيجيريا ثم مصر ثم الجزائر والسعودية، 

العالميالدواءسوق حجم: خامسا

المجاالت خاصة الصناعة ىدة في شتونة األخيرة تطورات عديفي اآللقد عرف السوق العالمي

بعض الحروب والخالفات إنتشار األمراض، ومن جهة أخرى إنتشار لزيادة السكانية وللدوائية، نظرا ا

الدينية التي نتج عنها زيادة في عدد المرضى في المستشفيات من جهة أخرى، األمر الذي أثر العرقية و

الشكل الموالي يبين حجم سوق الدواء لزمات الطبية والمستلى الدواء وعلى زيادة الطلب العالمي ع

.العالمي

) ملیار دوالر(2018والمتوقع حتى 2014حجم سوق الدواء العالمي حتى یبین تطور ): 43(رقم شكل 
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2010نالحظ من خالل الشكل أن السوق العالمي لدواء في زيادة مستمرة حيث أنه كان في سنة 

مليار دوالر، أي بزيادة نمو 680ما يقارب إلى 2014سنة إرتفعمليار دوالر، 620يساوي 

790وقيمة قدرها %16.17ن ينموا خالل األربع سنوات القادمة بنسبة من المتوقع أنلك9.67%

. 2018مليار دوالر في سنة 

منظمة التجارة العالمية على صناعة الدواء عالميااقية أثر تطبيق اتف: سادسا

بإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق إن تطبيق إتفاقية حماية الملكية الفكرية والمعرفة

، وهذه الحقوق تمنحها الدولة من خالل )تريبس(والمعروف بإصطالح (TRIPS)لملكية الفكرية ا

قوانين، ويتمكن أصحابها بموجبها من منع اآلخرين خالل فترة زمنية محددة من إستعمال نتائج 

قابل ذلك أفكارهم من إختراعات بدون ترخيص منهم ويحصلون عادة على قيمة مادية ضخمة م

كون له آثار سلبية على تأن تطبيق هذه االتفاقية سستعمال، ويرى كثير من الباحثين اإلالترخيص ب

.صناعة الدواء عالميا في المدى القصير وأخرى إيجابية في المدي الطويل

االيجابيةاآلثار )1

:1فيتنوعت آثار هذه االتفاقية خاصة على األسعار والتكاليف، باإلضافة لألسواق ونوجزها

أنه سيكون لحماية الملكية الفكرية الدور (IFDC)رى االتحاد الدولي لجمعيات صانعي األدوية ي-أ

الكبير في تشجيع االبتكار إلنتاج منتجات جديدة للمرضى مما سيكون له األثر في تحسين 

الصحة العالمية وأن عولمة الحماية ستحث الجهود عالميا للحصول على أدوية لألمراض 

منة؛السارية والمز

إن حماية العالمة التجارية كفيل بالقضاء على األدوية المقلدة التي تهدد حياة الكثير من - ب

المرضى وبالتالي تحسين نوعية الدواء المنتج؛

، مجلس الغرف وائية السعودية وآفاق تصديرها لألسواق الخارجيةواقع الصناعة الدركز تنمية الصادرات السعودية، م-1

.4، ص 2007التجارية الصناعية السعودية، يناير 
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العالمية المتعددة الجنسيات المؤسساتة حقوق الملكية الفكرية سيشجع يإن تطبيق إتفاق-ج

ية حماية مصالحها التقنية؛لالستثمار الصناعي في الدواء نظرا لتوفر إمكان

ستفادة من إتفاقية منظمة التجارة العالمية للدخول في أسواق الدول المنضمة لمنظمة التجارة اإل- د

.العالمية بحرية ودون عوائق جمركية وغير جمركية األمر الذي يوسع فرص األسواق

السلبيةاآلثار)2

:1فيتتمثل أثار سلبيةتم ذكرها يوجد كذلكالتي اآلثار االيجابيةإلى جانب

إرتفاع أسعار المنتجات الدوائية والصيدالنية والذي سيكلف ميزانية الدول المستوردة للدواء -أ

مبالغ مالية طائلة حيث تتحدد قيمة األدوية طبقا لنوعية االختراعات والبحث والتطوير 

دوائية؛والتجريب وكذلك تدخل التصاميم والعالمات التجارية في قيمة المنتجات ال

العالمية للنفاذ إلى أسواق الدول النامية بدون عوائق جمركية المؤسساتإن فتح األسواق أمام - ب

سيؤدي إلى المنافسة الغير متكافئة بينها وبين المصانع الوطنية في هذه الدول مما يهدد مستقبل 

؛ونموهاهذه الصناعة 

حتكار المصانع العالمية للمعرفة إرتفاع تكلفة الحصول على حقوق التصنيع لألدوية نظرا إل-ج

.الفنية والدراية العلمية

صناعة الدواء الجزائرية :  المطلب الثالث

تعتبر صناعة األدوية بالجزائر صناعة فتية، سواء في عهد االستعمار الفرنسي أو بعد 

ة األدوية، ولكنها االستقالل وال تتوفر الجزائر على مصانع كبيرة ومنتشرة عبر التراب الوطني لصناع

،  وللتعرف عن العام أو تلك التي أنشأها الخواصسواء التابعة للقطاع مؤسساتالتعتمد على بعض 

حقيقة صناعة األدوية بالجزائر، سوف نتطرق في البداية إلى مختلف المراحل التي مرت بها هذه 

.مجال التنظيمملين في اعالمتالصناعة منذ عهد االستعمار حتى اليوم، ثم نتطرق إلى 

.التطور التاريخي لصناعة األدوية في الجزائر: أوال

أربع مراحل الى تطورهاتقسيم ي لهذه الصناعة في الجزائر، تملتطور التاريخامن خالل دراسة

:2وذلك لإلعتبارات التاليةمختلفة منذ الحقبة االستعمارية إلى اليوم 

؛الحتاللاأثناءاالحتكار التام لهذه الصناعة -

.4فس المرجع، ص ن-1

أطروحة دكتوراه، ،اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة األدوية، الصادق بوشناف-2

.268-266ص ص ، 2006/2007، ة الجزائرجامعغير منشورة،
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التحكم التام فيها من طرف المستعمر؛-

بداية تأسيس هذه الصناعة بعد االستقالل مباشرة مع االفتقار للخبرة؛-

السعي عن كيفية تأهيل وتكوين اإلطارات البشرية؛-

الجزائرية خالل الثمانينات؛إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات-

فتح السوق الجزائرية والتحول لسوق العالمية؛-

:هيأما بالنسبة لهذه المراحل 

خالل الحقبة االستعمارية، كانت صناعة األدوية في الجزائر : ستقاللمرحلة ما قبل اإل:المرحلة األولى

ستقالل تم ، وغداة اإل1952والتي أنشأت سنة بيوتك،)BIOTIC(محصورة على شركة واحدة هي 

.فرمال)PHARMAL(مؤسسةوهو 1962ة اإلعالن عن ميالد مشروع جديد الذي رأى النور سن

إنشاء الصيدلية في البداية خالل هذه المرحلة تم : 1982إلى سنة 1962من سنة :المرحلة الثانية

عمومية أصبحت تشرف منذ نشأتها على مؤسسةوهي ،1963سنة )P.C.A(المركزية الجزائرية 

لصناعة ) PHARMALوBIOTIC(ي وكذا كل من مؤسستفي القطاع توزيع األدوية عملياتمجمل

ثم لحقت بهما وحدة ، 1969سنة ) SOCOTHYD(مؤسسةباإلضافة ل، 1965األدوية منذ العام 

، وأصبحت الصيدلية المركزية تحتكر كذلك استيراد األدوية، 1972الحراش الصناعية منذ العام 

ناحية اإلنتاج، البيع على قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر سواء من) P.C.A(مؤسسةوسيطرة

.والتوزيع

الوطنية المؤسسةوعملت كذلك على الشروع في إنجاز مشاريع صناعية جديدة، حيث أقدمت 

مشروع وظهورعلى إنجاز مركب جديد للمضادات الحيوية بالمدية، )S.N.I.C(للصناعات الكيمائية 

بالمدية كان من المنتظر أن ينطلق مع إال أن مشروع المضادات الحيوية ،)PASTEUR(معهد باستور 

، في حين معهد باستور بقي قيد 1988لم يتحقق ذلك إال في سنة ولكن نهاية السبعينات في اإلنتاج، 

.اإلنجاز حتى مطلع التسعينات

عكفت الجزائر على تطبيق مخطط جديد نهوض بهذه الصناعة حيث لوبقية الجهود في إستمرار ل

ين للتكوين حديث صناعة األدوية من خالل إيفاد عدد كبير من الصيادلة الصناعييرمي إلى تطوير وت

.في البلدان األوربية

هذه المرحلة جاءت مع وضع خاص ميز االقتصاد : 1987إلى سنة 1982من سنة :المرحلة الثالثة

:الجزائري وهو مرحلة إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات، والتي كانت تهدف إلى

؛ئف البيع عن اإلنتاجفصل وظا- 1
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.إنشاء وحدات جهوية مكلفة بالبيع والتوزيع- 2

:1مؤسسات وهيوفي ظل إعادة الهيكلة استحدثت خمس 

: تتمثل فيثالث مؤسسات جهوية للبيع والتوزيع -

؛وسطبالENAPHARMمؤسسة ·

؛ بالشرقENCOPHARMمؤسسة·

.غربالبENOPHARMمؤسسة·

بإنجاز ثالث وحدات ) ENCOPHARM(و )ENAPHARM(مؤسسةكما قامت كل من 

والتي انطلقت فعليا سنة) le concentré d'Hymodialyse(وحدة شرشال إلنتاج : هيإنتاجية

).comprimés(، وحدة عنابة إلنتاج األقراص )Sirops(إلنتاج السوائل وحدة قسنطينة،1994

).ENEMEDI(إلنتاج وتوزيع التجهيزات الطبية مؤسسة-

والتي استحوذت على كل من ) SAIDAL(إلنتاج األدوية والمسماة صيدال سسةمؤ-

ومركب المضادات الحيوية بالمدية ) BIOTIC، PHARMAL( مؤسسات             

).la SNIC(مؤسسةالتابع ل

وقد شهدت هذه المرحلة تطورات كبيرة خاصة بعد :  إلى اليوم1988من سنة :المرحلة الرابعة

جارة الخارجية وصدور قانون النقد والقرض وصدور قانون جديد لترقية االستثمار في تحرير الت

التوزيع والجزائر، هذه القوانين كلها تسمح بتدخل القطاع الخاص الوطني واألجنبي في االستيراد، 

.نتاجاإلبالجملة وكذا 

أي متعاملون خواص " concessionnaire"حيث أن قانون النقد والقرض يستعمل مفهوم وكالء 

وبمقابل تراخيص االستيراد لألدوية يجبرون في ظرف سنتين بإنشاء وحدات إنتاجية محلية، حيث كان 

.الصيدالني الجزائريأي المخبر) L.P.A(مؤسسةل1991أول اعتماد يمنح في هذا المجال سنة 

، و 1992قد أزيل سنة وكان آخر حاجز قانوني يقف في وجه القطاع الخاص في مجال اإلنتاج 

بموجب مرسوم  " إنتاج أو توزيع المنتجات الصيدالنيةمؤسسةرخصة االستغالل ل"تم تعويضه بـ

.1992جويلية 6وزاري صادر في 

خالل هذه المرحلة أصبح القطاع العام يعاني كثيرا بفعل الوضعية االقتصادية والمالية الصعبة و

تعاني من منافسة شديدة ) les 3 PHARMS(التوزيع الثالثة التي يعيشها، حيث أصبحت مؤسسات 

).ENEMEDI(مؤسسة، ونفس الحالة عاشتها 1997حلها سنة ما تسبب فيوصعوبات مالية كبيرة، 

.286لمرجع السابق، ص ا-1
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) les PHARMS(الثالثة مؤسساتالكما تميزت هذه المرحلة بإعادة هيكلة جديدة اختفت على إثرها 

متخصصة )DIGROMED(متخصصة في مجال االستيراد،)SIMEDAL(وعوضت بمؤسسات جديدة 

.للتموين بالتجزئة)ENDIMED(مؤسسةفي مجال التموين بالجملة و

إلنتاج األجهزة الكهربائية تنتج كذلك التجهيزات الطبية )ENIE(مؤسسةإضافة لذلك نجد 

).سي طب األسنانإنتاج كرا(NOVERإلنتاج الزجاج وفرعها ENAVAمؤسسةو) كأجهزة األشعة(

المتعاملون في سوق الدواء الجزائري: الرابعالمطلب 

إلى إشراف ومراقبة في نفس الصناعات األخرىمنهاكغيرالجزائرفيصناعة الدواءتخضع

ن، من أجل تحسين هذه الصناعة ين وغير االقتصاديين االقتصادييالوقت من طرف العديد من المتعامل

باعتبارهاالجزائريةالدولةاهتماماتلذا زادتن الدرجة األولى لكل دول العالم باعتبارها حساسة م

الوطنيةالسياسةتكريسإلىتسعىحيثالقطاع،هذافيالعاملةذات المصلحةاألطرافمنطرفا

التعويضونظامالالزم،العالجوتوفيرللمواطنالمنتجهذاتوفيرضمانترمي إلىوالتيللصحة

ارتفاع يوضحالسابقالجدولأنمنبالرغماالستيرادفاتورةتخفيضإلىتسعىكمابه،الخاص

.الوطنية لألدويةالصناعةبتطويرإاليتأتىلنأنهترىوالتيأخرى،إلىسنةمنالوردات

اإلدارةل التنظيم والمتعاملون في مجا: أوال

ت التنظيمية والسلطااإلداراتئر ممثلين فيالجزافيالقطاعيعتبر األطراف المتدخلون في هذا

: همالقانونية كل حسب مجال نشاطه و

ذا مهامها ألنها الممثل األول من طرف الدولة على مستوى هتمارسالعموميةوزارة الصحة- 1

للوزارة العديد من المهام على مستوى التنظيم اإلداري للقطاع الصحي والصناعي ومن هذه القطاع

:نذكراإلدارية التنظيمات

رسم السياسة الصحية طبقا لسياسة الدولة؛-

تخطيط الخدمات الصحية وتنظيم األسرة طبقا لخطة التنمية؛-

العمل على تسجيل البيانات الصحية وأجراء الدراسات اإلحصائية واالقتصادية على أن يتم -

تحليل هذه البيانات واستخراج المعلومات الالزمة للتخطيط والمتابعة؛

والتسجيل وتدريب المعامل المركزية لشئون الدواءوفير الخدمات الصحية المركزية بما فيها ت-

العاملين؛

؛جودة الدواءمراقبة -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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تعتبر اإلدارة الفعالة أثناء األزمات الصحية؛-

إدارة خدمات ومراكز الصحة؛-

.التنسيق بين األنشطة الصحية على المستوى المحلى في جميع المناطق وتطويرها-

األدويةبسوقمرتبطةأخرىعملياتعلىباإلشرافطلعتضالوزارةهذهفإنذلكعلىعالوة

:يليفيمافيخصوصاتتمثل

للسوق؛يدخلدواءلكلوالرقابة التقنيةلألدوية،المسبقالتسجيل·

كلوجمركةالمصرفيالدفعمحلتعيينولبرنامج استيرادالسنويالعامالترخيصمنح·

االستيراد؛صفقات

لكلالنهائيالسعرتثبيتوأدنىكحدسنتينخاللمناألدويةجإنتابانطالق مشروعااللتزام·

؛1منتج صيدالني

المستوردين؛كلبتنفيذهيلتزماألدويةالستيرادسنويترخيصمنح·

والخاصة التي تتمالصفقاتلكلالمصرفيوالتوطينالجمركةلعملياتأوليةإحصائياتتقديم·

األدوية؛باستيراد

مستورد؛منتجكلمنأشهرثالثةلمدةأدنىكحدنالمخزومنكميةحيازة·

أقصاه سنتين؛أجلفياألدويةإلنتاجاستثماريةمشاريعبإقامةالخواصالمستوردينإلزام·

كذاو، en Algérie Prix Public (P.P.A)الجزائرفييباعدوائيمنتجلكلالنهائيالسعرتحديد·

.2والبيع بالتجزئةبالجملةزيعالتواإلنتاج،عندسواءالربحهوامشتحديد

إدارية عامة، مؤسسةمختبر وطني لمراقبة المنتجات الصيدالنية هي كما قامت الوزارة بإنشاء 

تتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل مالي، تحت إشراف وزارة الصحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

عمل المختبر الوطني لألدوية مراقبة بشأن إنشاء وتنظيم وسير 1993جوان14المؤرخ 93-140

.المنتجات

الحيوية جات الصيدالنية األدوية والكواشفلمراقبة المهمة الرئيسية لجودة وخبرة وتشمل المنت

°Nمن قانون 169المادة )والمنتجات الصيدالنية، وغيرها من المنتجات الالزمة للطب البشري 

.)(1985/2/16من 05-85°

صناعةمؤسساتبعضحالةدراسة"الجزائرية االقتصاديةمؤسسةالفيوالبيئةمذكرةالبينالتفاعلالسعيد قاسمي، -1

.176، ص2012-2011جامعة فرحات عباس سطيف،الجزائر، أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، "األدوية

ماجستير، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، مذكرة، "صيدالمجمع" حالةالجزائر دراسةفياألدويةترويجكيفيةمريم قالل، -2

.106، ص 2013-2014



السياسات الصناعية في ظلالجزائر بهيكل صناعة األدوية ...........................:الرابعالفصل 

211

مراقبة المنتجات الصيدالنية، كأداة وطنية للتعبير عن السيادة التي عقدت في لالوطني لالمختبر- 2

:1إطار مهامها لتقييم نوعية األنشطة التالية

دراسة الملفات العلمية والتقنية للمنتجات الصيدالنية الخاضعة للتسجيل؛-

تطوير أساليب ومرجعية فنية على الصعيد الوطني؛-

لمواد المرجعية المنتج محليا؛إن عقد المعايير وا-

صيانة وتحديث قاعدة بيانات عن معايير وأساليب تقنية؛-

أخذ العينات ومراقبة جودة المستحضرات الصيدالنية؛-

البحث التقني والعلمي المتعلقة غرضه؛-

االنتهاء من جميع الدراسات المتعلقة مهمتها؛-

عمله العقود نهاية واتفاقات مع أييحق للمختبر لتقديم الخدمات والخبرات لرفع مستوى هذ-

؛حكومة أو منظمة أخرى تطلب

يعطي اإلذن أيضا لتوفير خدمات التدريب، بما في ذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية على -

أساليب تطبيقها أو تقنيات التحكم الصيدالنية؛

، في حدود مختبرالوفقا للقوانين واللوائح فيوكذلك يعتبر جزء من اإلجراءات المعمول بها 

.الدوليةالمؤسساتاألجنبية المماثلة والمؤسساتوإقامة اتفاقيات تعاون مع مهامها

تطويروتشجيعوكذالألدويةبالنسبةالوارداتفاتورةفيالتحكمإلىالتدخالتهذهعموماتهدفو

القدرةمعتتماشىوبأسعارةاألدويمنالوطنيةاالحتياجاتكلتوفيروضمانالوطنيالدوائياإلنتاج

.الجزائريللمواطنالشرائية

وزارةمعإال بالتنسيقاألدويةصناعةقطاعفيمباشرةبصفةتتدخلالصناعة فهي الوزارة- 1

بالعلوممكلفةمنتدبةالصناعي ووزارةالتجديدلترقيةوكالة"إلنشاء الدولةالصحة كما تسعى 

وكذاالسوقعلىوترويجهاالمجددةاألفكارتثميننظميتشريعيجهازووضعوالتكنولوجيا،

لسياساتالداعمةالنماذجوتمويلالتنمويةالمشاريعلتدعيمالعموميةمختلف الوسائلتجنيد

والتنميةالبحثوقدراتالمخابروالتنمية تمويلالبحثمجالفييتمكمااالقتصادي، الذكاء

1 - Laboratoire National De Controle Des Produits Pharmaceutiques: www.sante.dz/lncpp/lnc-
index.htm
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منوالمهندسينالباحثينتنقلوترقيةاألولويةاتذالصناعيةالقطاعاتفيمؤسساتاللدى

.1"مؤسسةالعالموفي اتجاه

الخاصة مطالبهاولكن لهاالدولةسياسةتكريستعمل علىاالجتماعيوالضمانالعملوزارة- 2

الضمانإلى صندوقالموصوفةواألدويةالمرضىتعويضوصايةأوكلتحيثبها

قوةيكسبهممالهذا األخيرالقطاعقبلمنلمنتجةاالكبرىالحصةتؤولحيثاالجتماعي

.والتوزيعالتموينمستوىعلىالتفاوض

(الفرقة المختلطة- 3 بتاريخ 49هذه الفرقة تبعاً للقرار الوزاري رقم ت أنشأ) صحة–تجارة: 

جات الصيدالنية وأعوان الجودة لمخبر الوطني لمراقبة المنتاوهي متكونة من 23/06/1996

المتعاملين ، من مهامها مراقبة مطابقة المنتجات الصيدالنية المسوقة من طرف وقمع الغش

:2تتلخص مهامها فيين وبائعي الجملة والصيدليات والمنتجاالقتصاديين و

التكفل بأخذ العينات من المنتجات المستوردة؛-

؛صاديين على مستوى السوق الداخليةتنظيم مراقبة المتعاملين االقت-

؛ر القطاعيةتبادل المناشي-

تنظيم أيام دراسية و ملتقيات للتكوين؛ -

.المراقبة الحدودية للمنتجات الصيدالنية -

التوزيعالمتعاملون في مجال اإلنتاج و: اثاني

لدينا في هذا المجال نوعين من المتعاملين منهم الممثلين في المتعاملون العموميون وكذلك 

:3المتعاملون الخواص كما هو مبين

المتعاملون من القطاع العام )1

التنميةعجلةودفعالصناعيةاالستراتجياتتفعيلفيالمتاحةالمواردوتثمينتأهيلأهميةت، تسعديرتيبة عروب، بوسبعين-1

أم.... الجزائر استمراريةفيالجديدةالصناعيةعنوان اإلستراتيجيةتحتوطنيملتقى،... وآفاقحقائق.االقتصادية الجزائر

9ص، 2012أفريل 24و 23بجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،قطيعة،

www.dcwtamanrasset.dz:على الرابط التالي20/05/2015مديرية التجارة لوالية تامنغست، تاريخ االطالع -2

ى الدولي الرابع الملتق-حلة مجمع صيدال-الصناعيةمؤسسةدور البحث والتطوير في تعزيز تنافسية ال، عدمان مريزق-3

.14ص 2011الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، مؤسسةة التنافسية للاالستراتيجيالمنافسة و: حول
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:المتعاملون العموميون مقسمون إلى أربع مستويات هي

هي شركة و،1982التي أنشأت سنة (Saidal)صيدال مؤسسةتمثله و:مستوى اإلنتاج-أ

المضادات تاج مختلف المستحضرات الدوائية ومساهمة تابعة للدولة متخصصة في إن

الحيوية 

(أوندي ماد( مؤسسةتشرف عليه و:بالتجزئةمستوى التوزيع - ب  (endimed(،هي و

ة المتواجدة عبر التراب الوطني أوكلت لها مهمة تسيير شبكة الصيدليات العموميمؤسسة

.صيدلية"105381"بـعددها يقدرالتي و

عمومية ذات طابع صناعيمؤسسةهي و:(p.c.h)الصيدلية المركزية للمستشفيات -ج

، لمستشفيات العمومية باألدويةترشيد برامج تموين اأجل التنسيق وتجاري أحدثت منو

لصالح المرافق الصحية إضافة إلى هذا بعمليات إستيراد لألدويةمؤسسةالتقوم هذه و

.العمومية

اصالمتعاملون في القطاع الخ)2

: 2مؤسساتالدوائية في الصناعة الجزائرية إلى نوعين من المؤسساتتم تصنيف ال

هي عبارة عن المؤسسات المختصة في شراء األدوية ثم :تجارة األدويةمؤسسات:النوع األول

بيعها، سواء بالجملة أو التجزئة؛

هي المؤسسات التي تقوم بمعالجة مجموعة من المواد : تصنيع األدويةمؤسسات:النوع الثاني

.متعددة، منها السائلة والصلبةاألولية كميائيا من أجل إنتاج أدوية عالجية في أشكال

مؤسساتعلى تصنيع األدوية محليا بصفة التصنيع الذاتي أو المشترك مع النوع الثانيويرتكز

مؤسساتالمن %85.92أن نسبة 2015لسنة الصحةوتشير اإلحصائيات الخاصة بوزارة ،دولية

، والشكل 2000لباقية قبل سنة امؤسساتمن ال%14.08فيما أسست نسبة 2000أسست بعد سنة 

:الموالي يوضح ذلك

1 -Office National des Statistiques.
2 - 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 (IJBES) Copyright IPCO-2014, p 2

2015-1995ترة في الجزائر خالل الفالدواء إنتاج مؤسساتعدد): 44(شكل رقم 

.)1ملحق رقم ( من إعداد الباحث باالعتماد على تقاریر من وزارة الصحة : المصدر
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مرات عشرنالحظ من خالل الشكل أن مؤسسات تصنيع الدواء في الجزائر تضاعفت بحوالي 

كانت تنشط في هذه الفترة عشر مؤسسات فقط وهذا العدد قليل حيث ، 2000مما كان عليه قبل سنة 

لعدة أسباب خاصة تدهور األوضاع السياسية واألمنية، نتيجةرة المؤسسات في تلك الفتمقارنة بعدد

.وكان من أولويات الدولة بث االستقرار واألمن في تلك الفترة

61أن وتطبيق قانون المصالحة الوطنية وتحسن األوضاع نالحظ من الشكل 2000لكن بعد سنة 

االستثمار ومنح التراخيص في مجال وهذا راجع لسياسة الدولة لتسهيلسة أسست لغاية اليوم مؤس

الصناعة الدوائية سعيا منها لتطوير القطاع، من خالل جلب البحث والتطوير وتنويع الهيكل الصناعي 

تحقيق أعلى نسبة تغطية محلية، دون االهتمام هو وأجل الوصول للهدف الرئيسيمن ومنع االحتكار، 

.لطبيعة المؤسسة القانونية سواء خاصة أو عامة

لمختصة في شراء األدوية ثم بيعهاهي عبارة عن المؤسسات ا:تجارة األدويةمؤسسات:النوع األول

لدور الذي يلعبه في عملية تسويق األدوية وإيصالها نظرامهماسواء بالجملة أو التجزئة، وهو 

:، بدوره ينقسم إلى قسمينللمستهلك

المحدد و1998وبر أكت07المؤرخ في ) 46(وفق المرسوم الوزاري رقم :صالمستوردون الخوا-أ

، أصبح عدد ريشروط طرح األدوية المستوردة في السوق الجزائإجراءات ولدفتر الشروط و

، والجدول )46(ام بنص المرسوم الوزاري رقم المستوردون يتناقص بسبب عدم القدرة على اإللتز

.2013والي يبين عدد المستوردون حسب االختصاص خالل سنةمال

العدد)حسب التخصص ( المتعاملون 

49إستيراد األدوية في حالة منتوج نهائي

2013في سنةعاملين الخواص في تجارة األدوية عدد المت): 11(جدول رقم 
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مستورد 218بلغ عددهم2013من خالل الجدول أن مجموع المستوردون في سنة يتبين

في تنشط ، حيث نجد أعلى نسبة من المستوردين المستوردةويتوزع هذا العدد حسب نوعية المنتجات 

سرة، األلبسة، المعدات األ(وتتمثل هذه المواد في 83مجال إستيراد األجهزة الطبية ويقدر العدد بـ 

ع ودون تدخل طبيب أو مختص عمال الواس، بحكم أن هذا المجال مربح نظرا لإلست)الخ....الجراحية

وهذه 66المستوردين المختصين في المتفاعالت والذين عددهم الثانيةوتأتي في المجموعة في ذلك

وهي دائمة االستعمال على مستوى المخابر البحثية سواء الخاصة ، تستعمل في التحاليل الطبيةالمواد

وهي األدوية الغير مدرجة في 49دي األدوية وعددهم أتي في المرتبة الثالثة مستوريوأو العامة، 

دواء، ويحتل 4000القائمة الممنوعة من االستيراد أما األدوية المصرح بإستيرادها متنوعة وتفوق 

المرتبة األخيرة من حيث العدد مجموعة المستوردين المختصين في المواد األولية التي تستعمل في 

. توردمس20طب األسنان والمقدرين بـ 

تجارة الجملة الخواص -ب

في مجال تجارة الجملة لألدوية بموجب الذين ينشطون لقد تم إستحداث هذه الوظيفة للخواص 

المحدد لشروط القيام بوظيفة التوزيع و1995جويلية 20المؤرخ في 59م الوزاري رقالمرسوم

500بنحو سب إحصاء لوزارة الصحةيصل عدد هؤالء حو،لمنتجات الصيدالنية بالجزائربالجملة ل

، حيث يختص خاصة المنتشرة عبر التراب الوطنييقومون بتموين الصيدليات ال، وتاجر موزع بالجملة

.تاجر681منهم ببيع األدوية المصنعة محليا والذين يقدر عددهم 

الصيدليات الخاصة- ج

1 -Ministère de la sante de la population et de la reforme hospitalière, politique de médicament en
Algérie état des lieux et perspectives, Colloque international sur les politiques de santé, Hôtel Aurassi,
Alger 18 – 19 Janvier 2014, p33

83إستيراد تجهيزات طبية

66إستيراد متفاعالت

20إستيراد مواد أولية تستعمل في طب األسنان

218مجموع المتعاملين

source : Ministère de la sante de la population et de la reforme hospitalière, politique de
médicament en Algérie état des lieux et perspectives, Colloque international sur les

politiques de santé, Hôtel Aurassi, Alger 18 – 19 Janvier 2014, p33.33
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دوائية ذات التجزئة لمختلف المنتجات المكلفة بالبيع بر مختلف مناطق الوطن وهي المتواجدة عبو

حيث كان عددها سنة ،ازديادا ملحوظا من سنة ألخرىهي تعرف إنتشارا وو،اإلستعمال البشري

115بالمقابل كان عدد الصيدليات العمومية يقدر بـ و،صيدلية خاصة1936يقدر بـ 1991

عدد الصيدليات الخاصة أصبحوزارة الصحة ئياتحسب إحصاو2000بينما في سنة ،صيدلية

لصيدليات هناك باإلضافة، صيدلية197، بينما قدر عدد الصيدليات العمومية بـ صيدلية4587

بإستعمال أغلب األدوية، للمريضاألطباء لهم كذلك أهمية كبيرة في القطاع بصفتهم المصرح األول 

.والجدول الموالي يبين تطور عدد الصيادلة واألطباء في الجزائر

ؤسسات التصنيع والتغليف والتجارةنالحظ من خالل الجدول أن قطاع األدوية متنوع من خالل م

المريضإلى ذلك يوجد من يؤثر على القطاع الدوائي بحكم أن له أهمية مباشرة مع وباإلضافة

شخص وال المنتجة ال تستهلك من جانب المتعة وإشباع الحاجات بل هي متعلقة بصحة الةألن الماد

والصداع وغيرها مما اإلرهاقيمكن تناولها دون الرجوع للمختص، إال في بعض األدوية التي تخص 

: تفئا، ونقوم بتحليل معطيات الجدول إلى يحتاج لتشخيص من الطبيبال

طبيب 36347حوالي 2003نالحظ تطور سريع ومستمر حيث كان عددهم في :األطباء-

وهذا راجع لزيادة 66236حولي الضعف والمقدر بـ وبعد عشر سنوات أصبح عددهم

التكوين في الجامعات الجزائرية وإهتمام الدولة بتوفي المورد البشري في هذا المجال، لكن هذا 

طبيب وهو عدد 50325بـ 2013سنة العدد موزع على فئتية فئة القطاع العام والمقدرة في 

السنة
الصیادلةأطباء األسناناألطباء

المجموعالقطاعالمجموعالقطاعالمجموعالقطاع الخاصالعامالخاصالعامالخاصالعام
200324 88311 46436 3474 8473 8048 6512035 5025 705
200425 73811 98237 7204 8553 9878 8422225 8606 082
2005---------
200626 97012 48939 4594 9564 7289 6842587 0097 267
2007---------
200834 80213 19347 9955 8464 80310 6495067 5138 019
200938 44113 63052 0716 1185 01711 1356217 8828 503
201041 95414 25556 2096 4105 22311 6337528 3299 081
201145 10814 51059 6186 6965 39612 0928248 7649 588
201248 21215 32263 5346 9815 44112 4229949 17710 171
201350 32515 91166 2367 1955 58712 7821 0189 52010 538

)ONS(المركز الوطني لإلحصاء :علىدباالعتماالباحثمن إعداد :المصدر

)2013-2003( تطور عدد األطباء والصیادلة في الجزائر  ): 12(جدول رقم 
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وهذا راجع لحاجة المستشفيات العمومية الث أضعاف ثضعف عدد األطباء الخواص بحوالي 

والتي أولتها الدولة إهتمام كبير وأنشأت بنية تحتية في هذا الجانب من أجل توفير خدمات 

.مجانية للمواطن

لتكوين لنالحظ أن عددهم قليل مقارنة مع فئة األطباء اآلخرين وهذا راجع :أطباء األسنان-

طبيب 12782بـ 2003مقدر عددهم في سنة ونقص األمراض والفي هذا المجالالمحدود 

، وهذا 5587بـ طبيب والقطاع الخاص 7195نوعين القطاع العام بحوالي ىموزعين عل

راجع لتكاليف المواد واألجهزة المستعملة في هذا المجال من العالج، أما بالنسبة لدولة فإنها 

.هي المسؤولة عن األجهزة والمواد

لحيس كغيره من المنتجات تباع في محالت تجارية متنوعة بل لصاإن الدواء ل:الصيدليات-

تجارها المعنيون بها والمكونين ولديهم شهادات عليا تؤهلهم لذلك ألن أي خطأ في صرف 

القطاع الخاص أكبر من الجدول أن ويبين الوصفة الطبية يمكن أن يحمل اإلنسان حياته، 

9520أن عدد الصيدليات الخاصة 2013القطاع العام بحوالي عشرة مرات حيث نجد في

ا ههذا الفارق راجع أن الصيدليات العامة أغلبصيدلية1018صيدلية والصيدليات العامة 

تتواجد في للمستشفيات وتوفر لها الدواء وهناك البعض من الصيدليات تابعة لضمان 

ن التطور السريع لك، تالف أنواعها للمواطنينخاالجتماعي وتقوم ببيع جميع األدوية على إ

لعددها راجع لزيادة السكاني من جهة ألن في قانون فتح الصيدليات الخاصة كل صيدلية مقابل 

.نسمة، باإلضافة لتكوين الكبير من طرف الدولة18000
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دوية الجزائرياألتحليل هيكل صناعة : المبحث الثاني

شها العالم حاليا، تواجه الجزائر جملة من في ظل التطورات االقتصادية العالمية التي يعي

ني، خاصة بعد فتح سوق الدواء على االقتصاد الوطبالغة ادية التي سيكون لها آثارالمواجهات االقتص

الذي يحدد ،19881أكتوبر18المؤرخ في ) 204-88(بموجب المرسوم أمام الخواص الجزائري

كذلك دخول المتعاملون الخواص في مجال خاصة وز وفتح وتشغيل العيادات الالمعايير وشروط إنجا

07المؤرخ في ) 46(المرسوم الوزاري رقم ، فوفق 1990عمليات استيراد األدوية مع مطلع سنة 

والمحدد لدفتر الشروط وإجراءات وشروط طرح األدوية المستوردة في السوق 19982أكتوبر 

والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح سبتمبر الجزائري،و إبرام اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي 

2005.

ومنذ اهتمام الجزائر بهذا المجال للخروج من التبعية وتحقيق صناعة تتوافق مع متطلبات المجتمع 

ن إنتشرت فيه األمراض المتعددة خاصة وأنها تتعلق بصحة المواطن الجزائري، ونحن في زم

.المعقدةو

حين 1997 سنةفيرفع يدها من هذا القطاع ووضع حد لإلحتكار، خاصة الدولةفقد قررت

وحلت) وأنافارمُأنوفارم،أنكوفارم،(الثالثالفرماتحلإلىأدىممااألدويةتوزيعقطاعتنظيمأعيد

:3يليكماوهيمؤسسات،ثالثمحلها

؛الدوائيةللموادلجملةاونصفبالجملةالتوزيعمهمةلهاُأسندتوالتي(Digromed): ديغروما-

؛ديغرومادلحسابالدوائيةالمواداستيرادمهمةلهاُأسندتوالتي: (Simedal)سيميدال-

وتمويلالدوائيةللمنتجاتبالتجزئةالتوزيعشبكةبتسييرتهتموالتي(Endimed):أنديماد-

.العموميةالوكاالت

والذيبالمديةالموجودالحيويةالمضاداتركبملصيدالانظمأفريلشهروفينفسهاالسنةفي

إعادةمخططصيدالوضعتكما،)(SNICالكيميائيةللصناعاتالوطنيةالمؤسسةإلىينتميكان

:خاللهمنوتمالهيكلة

.1429، ص 42، العدد 19/10/1988الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مرسوم تنفيذي، -1

.385ص ،15العدد ، 12/04/1989، مرسوم تنفيذي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-2

.08ص مرجع سابق، مان ليندة،دح-3
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كليستغلوالذي، 1998فيفري2 فيالدوائيةللصناعةمجمعإلىصيدالمؤسسةتحويل·

؛للفارماتالتابعةالورشاتلهافتُأضيوالتيللمؤسسةاإلنتاجوحدات

ص؛للخواالقطاعهذاوتركإنميديشركةحل·

مازالتوالتيوالسكانالصحةوزارةمعمباشرة(PCH) للمستشفياتالمركزيةالصيدليةربط·

؛الدوائيةالمنتجاتبعضاحتكارعلىتستولي

نتجوالذيالثمانينياتيةنهافيالسوقوانفتاحالعموميالقطاعبجانبالخاصالقطاعظهور·

10/90. والقرضالنقدقانونإصداربعدخاصةالخواص،المتعاملينكثرةعنه

بعدمتميزتفترةبعدللتوزيعاحتكارهاوعدمالدولةانسحابخاصةبصفةأعلناالنفتاحفهذا

ن المؤسسات سواء ، وأصبح السوق يحتوى على مجموعة مالعموميةوالمؤسساتللسوقعميقانتظام

.الصناعية أو التجارية، باإلضافة لمخابر البحث والتطوير

باإلضافةوقبل التعمق في دراسة الهيكل والتطرق لمنتجات المؤسسات وقيمة الواردات وتطورها 

أن أغلب وجدجميع اإلحصائيات في ما يخص موضوع الدراسة،بالقياملنشاط المخابر البحثية، وعند 

المختصة في تجميع المعلومات حول كل التطورات التي طرأت والمراكز والسلطات الوطنيةالجهات 

، كانت الوحدة المستعملة في الحسابات متمثلة في الجزائريلالقتصادعلى جميع القطاعات االقتصادية 

ائيةالدينار الجزائري، لكن هذه اإلحصائيات لم تكن تحتوي على جميع المعلومات حول الصناعة الدو

في هذا المجال وغيرها من المعلومات، والتي منها إنتاج الرائدة في الجزائر مثال عدد المؤسسات و

الفرنسية، والدولية ولكن باللغتين االنجليزية المؤسساتإستطعنا الحصول عليها من تقارير المؤسسات و

واء الوحدات المستعملة، سالختالف فيلنا إحصائيات متنوعة تساعد في إتمام الدراسة لكن اىأعطمما

األورو، األمر الذي إضطرنا إليجاد وحدات ومقاييس بين إلى باإلضافةالدينار الجزائري أو الدوالر، 

.سنوات الدراسةمند لكل سنةحهذه العمالت في سعر صرف وا

سعر إليجا هذا التوافق فياالعتماد على تقارير المركز الوطني لإلحصاء الجزائريتم فقد 

:والجدول الموالي يبين ذلك، الصرف

20002001200220032004200520062007السنة
سعر صرف الدوالر  

75.2677.2679.6877.3972,0673.2872.6569,83)دج=...دوالر1(

سعر صرف األورو
69.2075.3087.4289.6291.391,2294,99-)دج=...أورو1(

20082009201020112012201320142015السنة
-64,5872.6374.4072.8677.5479.3780.58سعر صرف الدوالر  

)2014-2004(األورو بالدینار الجزائري متوسط قیمة الدوالر و): 13(جدول رقم 



السياسات الصناعية في ظلالجزائر بهيكل صناعة األدوية ...........................:الرابعالفصل 

220

من أجل ات الدراسة متوسط سعر الصرف لسنوعلى الجدول نالحظ أنه تم االعتمادمن خالل 

تنظيم الحساب في ما يخص القيم سواء بالدينار والدوالر باإلضافة لألورو، خاصة أن الجزائر هيكلها 

.، ويغطي بقية الطلب عن طريق االستيرادالدوائي غير كفوء

مجال اإلنتاج والبحثن في متعامليللالحصص السوقية : األولالمطلب 

ل تسعى لتطوير إقتصادها من خالل االهتمام بالقطاعات خاصة إن الجزائر كغيرها من الدو

صناعة الدوائية إهتمام بالغ من طرفها باعتبارها صناعة حساسة وتمس لالصناعية منها، ولقد كان ل

صحة المواطن الجزائري، ومنذ فتح السوق الوطنية ورفع يدها منه، من خالل ترك سياسة االحتكار 

خابر البحثية أو المؤسسات مالمجال، تطور عدد المؤسسات فيه سواء الالتي كانت تعتمدها في هذا 

.لتجاريةةاإلنتاجية باإلضاف

الحصص السوقية للمنتجين: أوال

لقد أصبح هيكل الصناعة الدوائية متنوع خاصة بعد فتح السوق الوطنية، وزيادة المنافسة فيه 

مؤسسة تزاول 57مؤسسة منها 71ة بـ علىوالمقدر،نتيجة لزيادة عدد المؤسسات داخل القطاع

:والجدول التالي يبين ذلك2014سنة إنطالقا من إحصائيات نشاطها وتحقق رقم أعمال 

بع مؤسساتي متنوع من خالل هذا الجدول نستنتج أن مجال صناعة األدوية في الجزائر تزخر بطا

من (%25.61)ما نسبته2014نة محققة في س، طها باستمرارتزاول نشامؤسسةمن سبعة وخمسون

يتربع على ، و(%74.39)المبيعات الكلية في السوق أي باقي النسبة ممثلة من الواردات والمقدرة بـ 

من (%3.33)نسبةو،من رقم األعمال المحلي(%13)بحصة سوقية القائمة مجمع صيدالرأس 

، ثم سبعة )%13و%5(تتراوح بين ة متبوعة بأربع مؤسسات التي حصصها السوقي،لكليةالمبيعات ا

المؤسسات األخرى والتي ، وباقي)%5و%1(عشر مؤسسة أخرى تتراوح حصتها السوقية بين 

.(%1)أقل من حصصها مختلفة

البحثية في المجال الدوائيالحصص السوقية ألفضل المخابر: ثانيا

العالمية مؤسساتم معظم التماعبارة عن سوق محل اههواألدويةةلصناعالجزائريالسوقإن

البحث تمن خالل عمليافيها، السوقيةالحصصأكبرضمانل أجمنتتنافسالمخابر البحثية التيو

ولحماية هذه االكتشافات قامت الجزائر على غرار ،والتطوير من أجل الحصول على براءات إختراع

)دج=...دوالر1(
سعر صرف األورو

94,86101.3)دج=...أورو1(
999.22102.21102.16105.42107.1

9-

:من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
ONS, Algérie en Quelques Chiffres N° 34-35 - 39 – 42 -44, RESULTATS : 2006 – 2013, p4
http://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF
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1963بحماية الملكية الصناعية سنة باقي الدول خاصة بعد االستقالل بتأسيس هيئة وطنية مكلفة 

شؤون الملكية ذاك بتسيير وكلف أن،1963جويلية 10المؤرخ في 148/63بموجب األمر رقم 

الصناعية والتسجيل التجاري، ولكنه لم يكن يمنح براءات إختراع بل يسجل الدواء وفق القانون 

6بمقتضى المرسوم الصادر في والذي أصبح ساري المفعول 1957جويلية 23الفرنسي الصادر في 

.1964فيفري 

بموجب األمر ثم تم تأسيس معهد جزائري مختص فقط في الملكية الصناعية والتوحيد الصناعي 

المكتب واختصاصاتليه صالحيات إانتقلت، وقد 1973نوفمبر 21المؤرخ في 62/73رقم 

إلى معهدين زي للتجارة، وقسم فيما بعد الوطني للملكية الصناعية، ما عدا ما يتعلق بالسجل المرك

األول يختص فقط في الملكية الصناعية تحت إسم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وهذا 

، أما المعهد الثاني مختص في 1998فبراير 21المؤرخ في 68/98المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

المؤرخ في 69/98المرسوم التنفيذي رقم جب التوحيد الصناعي وهو العهد الجزائري للتقييس بمو

وهو تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ويتمتع بالشخصية المدنية 1998فبراير 21

:1واالستقالل المالي، وتتمثل صالحياته في

تطبيق أحكام النصوص المتعلقة بالملكية الصناعية؛-

ر عضو فيها؛تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الجزائ-

.الدولية للملكية الصناعية وتمثيل الجزائر عند االقتضاءالمؤسساتاالشتراك في -

الدولة من إجراءات الحماية والدعم لالكتشافات، األمر الذي ال هذه السياسة التي قامت بهوفي ظ

السوق الجزائريةستثماراتها داخلخابر البحثية خاصة في المجال الدوائي لممارسة نشاطاتها وإمحفز ال

خالل الجزائرفيالصيدالنيةالصناعاتمجالتنشط فيمخابرعشرأهمالتاليالجدولويوضح

2009 -2013.

ماجستير، مذكرة،"حالة الجزائر"براءة االختراع مؤشرات لقياس تنافسية المؤسسات والدول ويس محمد الطيب، د-1

.105، ص 2004/2005جامعة ورقلة، 

:باالعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر
- 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
(IJBES) Copyright IPCO-2014, p 2.

-Farid Chaoui, Boumediene Derkaoui, Farid Benhamdine, market entry tipe from the experts, heathecare
life sciences review, Algeria december 2014, p36.

- Snoussi zoulikha, Laccès aux médicaments en Algérie : une ambiguité entre les bre,vets des
multinationales et le marché du générique, Doctorat, université Hassiba Ben Bouali de Chlef , 2013-2014,
 P163-164.

-Enjeux économiques Oublier 2012 et crOire en 2013, santé publique et business, Bimensuel de
l’économie et de la finance, special fin d’année, L’éco n°56 / du 16 au 31 décembre 2012, p43.

)ملیون دوالر(الوحدة أفضل عشر مخابر في الجزائر    تطور رقم أعمال ): 15(جدول رقم
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يتربع على المجال المخبري في الصناعة SANOFIأن العمالق الفرنسي )15(الجدوليوضح 

ثم %17بنسبة نمو تفوق 2013دوالر في سنة مليون480حيث فاق رقم أعماله ،الدوائية الجزائرية

مليون دوالر بعدما كان في المرتبة الثالثة 221يأتي في المرتبة الثانية المخبر االنجليزي برقم أعمال 

HIKMA ،NOVOتراجع في رقم أعمال كل من، كما سجل2012مرتبة الرابعة في وال2011لسنة 

ونالحظ أن مليون دوالر على التوالي 209و213برقم أعمالوأصبحتا في المرتبتين الثالثة والرابعة 

والتيالجزائريةالسوقفيالمتواجدةالمخابرأفضلالئحةعلىطرأتالتيالتغيراتهناك بعض 

تحتلتكنلم،2009سنة(Roche, AstraZeneca, Novo, Saidal)جديدةشركاتأربعبروزعرفت

تتميزالتيوالجاذبيةالجزائريةالسوقبهاتتمتعالتياألهميةعلىيدلما،2005سنةاألولىالمراتب

.الدوائيةالصناعاتفيالمتخصصةالعالميةمؤسساتالورالمخابألكبربالنسبةبها

حكمةمنكلخلفالثالثةالمرتبةفيالدوائيةللصناعاتالوطنيةمؤسسةالتواجدأيضاويالحظ

، إال أنه لم تحافظ على هذه المكانة بل 2009في سنة (Sanofi-Aventis)والمخبر الفرنسيفارم

مليون دوالر، ولم يستطع المحافظة على 156برقم أعمال 2011تراجع إلى المرتبة السادسة سنة 

144هذا كله بسبب تراجع رقم األعمال إلى 2013هذه المكانة بل تراجع إلى المرتبة السابعة سنة 

مما سهل على المخابر األخرى إحتالل مراتب متقدمة رغم ، %2.57نموا مليون دوالر ونسبة 

.الصناعة الجزائريةداخلالظهور المبكر في هذه المراتب 

تراجعيوضح أيضاالتاليالجدولفإن لهذه المخابرالمحققاألعمالأرقامارتفاعأنه رغم كما

المبيعاتلزيادةترجعوالتي،هذا المجالالناشطة فيمؤسساتالومخابرالهذهلالسوقيةالحصص

.المنافسةحدةوزيادةجددمنافسينجذبإلىأدىماللسوقالدائموالتوسع

نالحظ من خالل الجدول أن ممثل القطاع العام مجمع صيدال يحتل المرتبة السابعة من حيث 

إنطالقا 1999جويلية 24بتاريخ ولقد أنشأ مخبر صيدال ، الحصة السوقية في مجال البحث والتطوير

العاصمة، يظم الجزائربالحراشومقرهالسابقةالصيدالنيةوالتقنياتاألدويةفيالبحثمن وحدة

2013- 2009خالل الحصة السوقية للعشر مخابر األولى في الصناعة الدوائية الجزائرية): 16(رقم جدول
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والتطوير البحثعملياتفيالمتخصصالفريقيمثلونإطارات%70فرد من بينهم 180المركز 

البحثلعملياتأعمالهرقمنم%3حواليمعلمجايخصصللمجمع، كماالصيدالنيةللمنتجات

.والتطوير

حصريةملكيةبعدفيماتصبحالتيالجنيسة،األدويةبتطويرأنشطتهخاللمنالمركزويقوم

التكنولوجيالتطويروتشجيعالوطنية،الدوائيةالصناعةإنشاءفيالمركزيساهمكماصيدال،مجمعل

:1للمركز فياألساسيةالمهاموتتمثلالصيدالنياإلبداعمجالفي

الصيدالني؛واإلبداعالطبيةالعلوممجالفيالبحثسياسةوتصميمإعداد-

الصيدالني؛واإلبداعالطبيةالعلوممجالفيالبحثسياسةوضعفيالمشاركة-

الواجبلألدويةقائمةاقتراحخاللمنمعلمجاأدويةلتطويرسياسةوضعفيالمشاركة-

تطويرها؛

مع؛لمجالفائدةالجنيسةلألدويةالصناعيتصميموالالتطوير-

للمجمع؛اإلنتاجيةللفروعالزمةالالفنيةالمساعدةتأمين-

الخارجيين؛الزبائنوكذامعلمجالفروعالجودةعلىالرقابةمجالفيالخدماتتقديم-

؛البيطريالغذائيالزراعي،للقطاعالتابعةالمنتجاتعلىوالفحوصالتحاليلإجراء-

اليقظةضمانانهشأمنالتيوالتقنيةوالماديةالبشريةوالمواداإلمكانياتكافةوتنظيمتجميع-

للمجمع؛التكنولوجية

مع؛لمجاابهيقومالتيالبحثونتائجوالعلميةالتقنيةاألعمالوترويجترقية-

نباتي؛أساسمناألدويةتركيب-

)والنسبيةالرطوبةالحرارة،(المعاييرقوفالمطورةاألدويةعلىاالستقراردراساتإجراء-

المطورة؛األدويةلتسجيلالالزمةوالتقنياتالعلميةالملفاتتحضير-

المطورة؛باألدويةالخاصالعلمياإلعالمتوفيرفيالمساهمة-

.للمجمعالفنيةاإلطاراتتدريبفيالمساهمة-

منتوجاتلتسعوطنيةاختراعتبراءا09 علىصيداللمجمعوالتطويرالبحثمركزتحصلو

نباتيأصلمندوائيةمنتوجات(06) بستاألمرويتعلق،الدوائياللمجافيتحضيرهاوكيفيات

دراسة حالة مجمع –دور االنداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصاديةعمر بوسالمي، - 1

.129-128صص ، 2012/2013، 01ماجستير، جامعة سطيف مذكرة، صيدال وحدة الدار البيضاء الجزائر العاصمة
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مرهمإلىإضافةالكوليسترول،نسبةوتقليصالدمويالضغطوارتفاعالسكريداءلمعالجةتصلح

.جنسياألوردة ومنشطعلىللحفاظ

مضادة أدوية(الفمفيالذوبانسريعةأدويةشكلفياألخرىالثالثةتالمنتوجاصياغةتمتولقد

البراءات إلىهذهالتسعةاالختراعبراءاتوتضاف،)مهدئةوحبوبللقيءمضادةوأخرىلتهابات،لإل

2006 سنتيخاللالمركزنفسمنشاكونالسالمعبد:السيدعليهاتحصلالتياألخرىالخمسة

المؤسسةلدىإبداعألحسنالذهبيةبالميداليةبالفوزلهسمحتالبراءاتذههإحدىأنإذ2007و

جهةمن، 2007سنة فيبالجزائرنظمالذيلالختراعالوطنياليومبمناسبةالفكريةللملكيةالعالمية

حمايةعلىللحصولبالمؤهلةوصفتقد2006 في سنةعليهاالمحصلالخمسةالبراءاتفإنأخرى

مستوىعلىالمسجلةللمنافسةنظراالتقليدمناستعمالهاعلىالحفاظدفبهالبلدانبعضىلددولية

براءاتمجالفيالتعاونمعاهدةخاللمناتخذقدالدوليةالحمايةإجراءوإنالعالميةالسوق

يهاعلحصلالتياالختراعبراءاتيوضح) 2(رقمفيها، والملحقعضواالجزائرتعتبرالتياالختراع

.1)2010-2005(الفترةخاللصيدالمجمع

الجزائريءطبيعة سوق الدوا: الثانيالمطلب 

ويفوقثالث أهم األسواق في إفريقيا بعد كل من إفريقيا الجنوبية ومصر، وهالسوق الجزائري

الديمغرافي وتحسن التغطية ، وهي في نمو مستمر بحكم النمو 2013في سنة دوالر مليار3.7حجمه 

الدوائيةفهي بذلك ذات جاذبية كبيرة بالنسبة للمتعاملين األجانب، خاصة إذا علمنا أن الصناعة الصحية

في الجزائر تستطيع تغطية كل هذا الطلب الكبير، وهو يواجه منافسة كبيرة منذ أن تم السماح للخواص 

. 2الدوائيةالمنتجاتباستيراد 

الدواءسوقحجم تطور : أوال

تهالك الدوائي في الجزائر ارتفع بشكل مهم منذ نهاية العشرية الماضية، حيث ارتفع إن االس

راجع ، هذا االرتفاع 20133في سنة دوالرمليون 3706إلى 2000سنةفيدوالرمليون 568من

.2013مليون نسمة في40نموا ديمغرافي متزايد بشكل دائم تجاوزبلعدة عوامل تتعلق 

.129ص مرجع سابق،عمر بوسالمي، -1

تير، ماجسمذكرة، التحليل التنافسـي ودوره في إعـداد االستراتيجية التسويقية بالمؤسسة االقتصاديـةأحمد بن مـويزة، -2

.145، ص 2005/2006: السنة الجامعية، جامعة محمد بوضياف
3 - MOHAMED WADIE ZERHOUNI, Moving towards a North African pharmaceutical market,
Institut de prospective économique du monde méditerrané, magazine building the mediterranean,
Septembre 2013, p23.
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) أمراض العصر(ـظهور أمراض مختلفة مرتبطة بالسن سميت ببهرم السكاني الكما تميز هذا 

في حين أن األمراض المسماة قديما كاألمراض الوبائية ، الخ....ض القلب، السرطان، السكركأمرا

).مرة في الظهورتسم(والطفيلية 

ية الجيدة ونظام تعويض بالتوازي مع هذا االستهالك الوطني لألدوية نمى أيضا بفعل التغطية الطب

وفي تطوير كل سنة غير أنها تظل مرتبطة أساسا معطاءةن السوق الوطني لألدوية أ، كماوطني فعال

الباقية من السوق %36و، من المبلغ العام للسوق بالقيمة المالية%64في تبعية باالستيراد الذي يمثل 

: ضح ذلكيو، والجدول المواليالوطنية مغطاة باإلنتاج المحلي

568كان الطلب 2000من خالل الجدول أن الطلب في تزايد مستمر حيث أنه في سنة يتضح

ستيراد، لكن سرعان ما تراجع النمو الكلي للسوق إلاوالباقي من%20بتغطية محلية دوالرمليون 

، بنسبة تغطية %5.69تراجع معدل نموا الصناعة المحلية بـ للنتيجة) - %1.4(بمعدل2003سنة 

%41.39ت بنسبة وازدادمن جديدالنموثم عاود السوق الوطنيمن الطلب الكلي، %14قدرة بـ 

، أما %18محققا نسبة تغطية %55اإلنتاج المحلي بنسبة تضاعف للمباشرة في السنة الموالية، نتيجة

الحصة 
من 

الواردات

الحصة 
من 

اإلنتاج 
المحلي

)%( النمو   قیمة السوق 
الوطني االستیراد اإلنتاج المحلي السنة

الطلب 
اإلجمالي االستیراد اإلنتاج

80% 20% - - - 568,53 457,09 111,44 2000
84% 16% 2,89 7,17 -19,78 585,44 492,40 93,04 2001
85% 15% 19,40 20,56 12,71 726,39 619,80 106,59 2002
86% 14% -1,40 -0,70 -5,69 716,32 615,48 100,84 2003
82% 18% 41,39 38,28 55,18 1222,17 997,17 225,00 2004
83% 17% 8,75 9,92 3,18 1339,41 1107,01 232,40 2005
73% 27% 19,54 8,50 48,92 1664,78 1209,78 455,00 2006
71% 29% 19,06 17,71 22,43 2056,77 1470,20 586,57 2007
78% 22% 15,50 22,63 -9,87 2434,05 1900,15 533,90 2008
70% 30% 4,77 -6,47 30,78 2555,93 1784,61 771,32 2009
68% 32% -1,38 -3,69 3,58 2521,13 1721,13 800,00 2010
66% 34% 18,07 15,10 23,81 3077,17 2027,17 1050,00 2011
67% 33% 11,44 12,80 8,70 3474,84 2324,84 1150,00 2012
64% 36% 6,26 1,77 14,18 3706,79 2366,79 1340,00 2013

وثائق من وزارة الصحة:باالعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر
MOHAMED WADIE ZERHOUNI, Moving towards a North African pharmaceutical market, Institut de
prospective économique du monde méditerrané, magazine building the mediterranean, Septembre 2013   p23.
ONS, UNOP and CNIS-DG Douanes

)ملیون دوالر(الوحدة 2013-2000لألدویة خالل حجم السوق الجزائري ): 17(جدول رقم
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وبقي هذا النمو مستمرا لغاية سنة %38الواردات أثرت كذلك بالزيادة من خالل نموها الذي زاد بـ 

) -6.47%(تراجع نسبة الواردات بـ للنتيجة%4.77والتي انخفضت فيها نسبة النمو إلى 2009

على هذه النسبة في تراجع إلى أن أثر يتوية المنتجة محليا، وبقإثر صدور قانون منع إستيراد األد

وهو ما نالحظه في نسبة التغطية حيث أن التغطية ) -1.38%(السوق الكلية بتراجع نسبة نموه بـ 

الصناعة مقارنة بالسنوات الماضية مما يدل على أن %32المحلية سجلت زيادة وأصبحت نسبتها 

عاد نمو السوق إلى عهده ثم 2013، 2012و2011ا السنوات األخيرة أمالمحلية لعبت دورا مهما 

لتنوع األصناف العالجية وتعدد األدوية لصناعات المحلية والواردات، نتيجةالسابق من خالل زيادة ال

ظهور أمراض وعوامل تتعلق بنوع الهرم السكاني إلى عدةالمستعملة على غرار المصنعة، باإلضافة

. الخ....، السرطان، السكركأمراض القلب) أمراض العصر(ـبالسن سميت بمختلفة مرتبطة 

السوق الوطنية نأ، كماة الجيدة ونظام تعويض وطني فعالأيضا بفعل التغطية الطبيالطلب ىنمو

من المبلغ العام %64باالستيراد الذي يمثل غير أنها تظل مرتبطة أساسا تحسنفي لألدوية معطاءة و

الباقية من السوق الوطنية مغطاة باإلنتاج المحلي الذي يمثل في مجمله %36، أما القيمة الماليةللسوق ب

.أدوية جنيسة

ولكن هذا اإلنتاج المحلي ينقسم إلى قسمين منها ما هو للقطاع العام وممثل في مجمع صيدال أما 

:الحصص السوقية لإلنتاج المحليالمنتجين اآلخرين فيمثلون القطاع الخاص، والجدول الموالي يبين 

الحصة من السوق الكلي الحصة من اإلنتاج المحلي قیمة اإلنتاج المحلي
خاصالسنة عام خاص عام القطاع 

الخاص
القطاع
العام

11,06% 8,55% 56,40% 43,60% 62,86 48,58 2000
5,99% 9,91% 37,66% 62,34% 35,04 58,00 2001
6,33% 8,34% 43,16% 56,84% 46,01 60,58 2002
4,64% 9,44% 32,97% 67,03% 33,25 67,59 2003
11,42% 6,99% 62,05% 37,95% 139,62 85,38 2004
11,73% 5,62% 67,62% 32,38% 157,14 75,26 2005
22,29% 5,04% 81,56% 18,44% 371,08 83,92 2006
24,52% 4,00% 85,97% 14,03% 504,27 82,30 2007
16,09% 5,85% 73,34% 26,66% 391,54 142,36 2008
24,70% 5,48% 81,85% 18,15% 631,33 139,99 2009
26,96% 4,77% 84,97% 15,03% 679,76 120,24 2010
29,82% 4,30% 87,40% 12,60% 917,74 132,26 2011
29,25% 3,85% 88,38% 11,62% 1016,37 133,63 2012
32,51% 3,64% 89,92% 10,08% 1204,94 135,06 2013

)مليون دوالر(2013-2000إنتاج األدوية خالل من حيتالخاص العام وقطاعالحصص تطور ): 18(م جدول رق

مجمع صيدال صادرة عن التقارير ال، و)17(رقم معطيات الجدول : باالعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر

.2000/2014الفترة في
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المحلي بنسب متفاوتة إلى جانب القطاع الخاص الممثل في اإلنتاجإن الدولة تساهم في 

من الجدول أن الحصص السوقية منذ تأسيس مجمع صيدال، حيث لوحظالمستثمرين األجانب، وذلك

في تلك الفترة المجمع يحتوي على لزيادة نشاط المجمع ألنلنتيجة2000في سنة اربة للقطاعينمتق

خمس فروع تنشط في السوق مما ساعد على نمو منتجاته من جهة وقلة عدد المنافسين في الصناعة 

والبالغ عددهم تسعة منافسين فقط من جهة أخرى، وإستطاع القطاع العام إحتالل أكبر حصة سوقية من 

ع سادس بوالية باتنة وزيادة دعم الدولة لفتح فرالمحلي على مر ثالث سنوات وهو راجع اإلنتاج

من االهتمام ية ألن الدولة في تلك الفترة زادتبزيادة دعم مشترياته عبر المستشفيات والمصالح الصح

ج القطاع الخاص تراجع نتيجةبالرعاية الصحية ببناء مستشفيات ومراكز صحية، كما أن كذلك إنتا

.على مستوى بعض المؤسساتاإلنتاجلتوقف ل

لتصل سنة %37.95تراجع الحصة السوقية للقطاع العام من نالحظ2004بعد سنة ولكن

مليون 85ما يفوق 2004رغم زيادة حجم إنتاجها الذي بلغ في سنة %10.08النسبة إلى 2013

منافسة زيادة عدد المؤسسات اللمليون دوالر، وهذا راجع ل135يفوق ما2013دوالر وأصبح سنة 

تنتج وخمسة في 57مؤسسة منها 62ما يقارب 2013صبح في سنة يلقطاع والتي تطور عددهافي ال

فاق 2004طور االنجاز وعند مالحظتنا للجدول كذلك نجد أن إنتاج القطاع الدوائي الخاص في سنة 

.مليون دوالر1204.94ما يقارب 2013وأصبح في سنة مليون دوالر نمى139حجمه 

فقط من %36نتائج المحققة من طرف المنتجين إال أنهم لم يحققوا إال نسبة تغطية لكن رغم ال

زيادة للى السوق الكلي لهذه الصناعة نتيجةحجم السوق الكلي هذا راجع لطلب الكبير على مستو

.إنتشار األمراض

نسبة األدوية األصلية والجنيسة في السوق الجزائرية:ثانيا

أساسا بالتبعية زيادة مستمرة فإن سوق األدوية الجزائرية تبقى مرتبطةور وبما أن الطلب في تط

الباقية من %36لسوق واحجممن %64طريق االستيراد الذي يمثل عن )الواردات(األجنبي للمنتج 

.جنيسةمن أدوية أغلبه اة باإلنتاج المحلي الذي يمثل السوق الوطنية مغط

تاج األدوية لتغطية سوقها الوطنية رغم الجهود التي قامت بها خاصة كل ما تحتله الجزائر في إنو

من خالل القرار الذي فتح حرية المنافسة ودخول المستثمر ،فتح األسواق نحو التجارة الخارجية

مجمل استهالكها من 2013في دوالرمليون 1340بقيمة %36أصبحت الجزائر تنتج لذلك األجنبي 

.ألدوية الجنيسةمن اوأغلبهاللدواء
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حجم السوق من%35بحوالي تجنيسة في االستهالك الجزائري قدرحصة األدوية الأنحيث

مجمل الطلب الكلي في نفس صلوو، األجنبيةالمجموعات عليها هيمن إلى حد كبير تو، 2013في سنة 

من %85.92سبة ناإلحصائيات الخاصة بوزارة التجارة أن وتشير،دوالرمليار3.7السنة إلى

مؤسساتمن ال%14.08أسست نسبة فيما 2000األدوية في الجزائر أسست بعد سنة مؤسسات

68مستوردا، 1،218مخبرا326 يتألف من 2013في عرض الوطنيالو، 2000الباقية قبل سنة 

12782طبيب، 66236، 2مشروع في طور االنجاز179دوائية، مؤسسة57تاجر أدوية محلية 

.3صيدلي10538أسنان، طبيب

تأخذ شيئا فشيئا في االتساع  وبالنظر لما يحدث في مختلف لألدوية الجنيسةكما أن السوق الجزائري

سابقا على المتعاملين في تم التعرفخالل السنوات القادمة، وقد ) موني(العالم فيجب أن تتطوردول

.4الدواء في الجزائرق ، والجدول التالي يبين تطور سوالخاصوالعامالسوق

قد تطور وتضاعف 2013- 2002ل الجدول أن حجم سوق األدوية خالل الفترة نالحظ من خال

وأصبح مليون دوالر726.39حيث كانت القيمة ،2002حوالي سبع أضعاف ما كان عليه في سنة

:هذا السوق يتكون من صنفين هماو، مليون دوالر3706.79مايقارب 2013في سنة 

األدوية األصلية)1

من سنة %120أن األدوية األصلية قد تضاعف نموها بنسبة ) 19(جدولنالحظ من خالل ال

من مجمل األدوية في %60حيث كانت حصتها من السوق اإلجمالية حوالي ،2013إلى سنة 2002

1 - L’industrie pharmaceutique, RapporRapport sectoriel N°1, Ministère de l’Industrie, de la Petite et
Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement, 2011, p23
2 - Ministère de la sante de la population et de la reforme hospitalière, politique de médicament en
Algérie état des lieux et perspectives, Colloque international sur les politiques de santé, Hôtel Aurassi,
Alger 18 – 19 Janvier 2014
3 - Office National des Statistiques

، المؤتمر ة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائرالتسويق كأسلوب لمعالجة إشكالية تنافسيزكية مقري، سامية لحول، -4

، جامعة العلوم التطبيقية 2009نيسان 29-27، "التحديات العالمية المعاصرة: إدارة منظمات األعمال"العلمي الثالث حول 

.4الخاصة، األردن، ص 

2013 2011 2009 2006 2004 2002 ةـــــالسن
65% 65% 65% 65% 68% 60% النسبة

األصلیةاألدویة
120+ 172+ +54 +28 +20 - معدل النمو
35% 35% 35% 35% 32% 40% النسبة +120الجنیسةاألدویة 172+ +92 +08 -10 - معدل النمو

2013-2002خالل يسوق الجزائرالالجنيسة واألصلية فياألدوية نسبة ): 19(الجدول رقم 

حالةدراسة، الصناعيةللمؤسسةالمستداماألداءتطويرفيالتنافسيةاليقظةدورمحمد علي مروج، : المصدر

، ص 2013/2014جامعة فرحات عباس سطيف،مذكرة ماجستير، الصيدالنية، للصناعاتالوطنيةالمؤسسة
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وتمثل نسبة من إجمالي %65وأصبحت 2013زادت نسبتها في السوق، لكن القيمة لم تبقى ثابتة بل 

؛وتشجيع الدولة للمنتج المحليانتشار األمراض الحديثةكانية وسوق وهذا راجع لزيادة السال

األدوية الجنيسة )2

تعتبر الممثل عن اإلنتاج المحلي والتي مدة إكتشافها أصبحت تفوق مدة الحق القانوني لبراءة 

سنة منذ بداية إعتماد االختراع، نالحظ من خالل الجدول أن هذا الصنف20االختراع، والمحددة بـ 

24تقدر بـ 2002من الدواء قد تضاعفت قيمته خالل السنوات األخيرة بعدما كانت قيمته في سنة 

لزيادة عدد األدوية التي مر نتيجة،مليون دج123قيمتها بـ 2013مليون دج فقد أصبحت في سنة 

المحلية، لكن بالنسبة للحصة التي مؤسساتالسنة وأصبحت تصنع من طرف 20على إكتشافها 

أصبحت لكن هذه النسبة انخفضت و%40كانت 2002يغطيها من الطلب الكلي نالحظ أنه في سنة 

.إنتشار بعض األمراض المكتشف دوائها حديثاوهذا راجع لزيادة الطلب ورغم زيادة اإلنتاج، 35%

لتلبية ويرجع تطور حجم الدواء في سوق الجزائر إلى تزايد الطلب على األدوية ومحاولة الدولة 

. كل احتياجات السوق إما باالستيراد أو باإلنتاج الوطني الذي يعتمد على األدوية الجنيسة

وبالرغم من محاولة ترقية اإلنتاج الوطني من األدوية الجنيسة، الذي لم يستطع تغطية السوق 

ألدوية األصلية العالمية للتجارة، فإن قيمة االمؤسسةوخاصة إثر الضغوط التي تفرضها اتفاقيات 

.تزايدت في السوق الجزائري) عارهاالمتميزة بارتفاع أس(

كما أن هناك عدد من المخابر البحثية في الجزائر والتي كان من الممكن أن تساهم في زيادة 

.الزيادة السكانيةاصة مع ظهور العديد من األمراض واالكتشافات الدوائية خ

لقطاع األدوية في الجزائرية التجارة الخارج: الثالثالمطلب 

إليه سابقا حول السوق الجزائرية لألدوية، والتطرق للمتعاملين في مجال تم التطرقنظرا لما 

عي غير كفوء، وبالتالي فإن هناك أن الهيكل الصناضافة لذلك اتضحومعرفة رقم أعمالهم، باإلاإلنتاج

تي تشكل نسبة ثلثي الطلب الكلي على األدوية، مبادالت تجارية خاصة في ما يتعلق بالواردات ال

. وسوف نستعرض بعض اإلحصائيات حول هذه المبادالت التجارية لمعرفة كل ما يتعلق بها

الدوائيةصادرات الجزائر من الصناعة : أوال

من %35والي حسابقا أن الجزائر تعتمد في اإلنتاج المحلي على األدوية الجنيسة بوحظلقد ل

الجزائر إن من هذا فإنطالقا النية من اآلالت واألجهزة، ب الكلي، باإلضافة لبعض المنتجات الصيدالطل

التي من شأنها أن تصدر إلى بعض الدول األخرى، ائض في بعض األنواع من األدوية ولديها ف
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دوية نالحظ أن هناك تقارير تبين أن الجزائر تصدر األلإلحصاءالرجوع لديوان الوطني الجزائريبو

.حتى ولو كانت قليلة

.أن الجزائر تقوم بتصدير نوعين من المنتجات الصيدالنيةبين يالجدول المواليو

مليون دوالر بحصة 1.44ـ تقدر ب2003صادرات في سنة لة اإلجمالية لنالحظ أن القيم

تراجع لنتيجة)%10,09-(وتراجع نموها في السنة الموالية بـ اإلجمالية،من الصادرات0,0044%

بثالث مرات وأصبحت تقدر فت، وسرعان ما تضاع)20(اإلنتاج المحلي كما هو مبين في الجدول رقم

مليون دوالر لكن 2.72تراجعت مرة أخري لتبلغ قيمة ، ثم 2006مليون دوالر في سنة 5.19بـ 

حيث 2013الالحقة حتى ى مر كل سنوات الدراسة السابقة وعل%0,0059بإحتالل أكبر حصة لها 

وحصة من إجمالي )+%92,35(مليون دوالر بنمو3.51الصناعة الصيدالنيةالصادرات منبلغت

، ونظرا لهشاشة وحداثة هذه الصناعة في الجزائر ورغم السياسات التي تتبعها %0,0053الصادرات 

تراجع سجلت2014ه خالل السنة الموالية وهو ما نالحظالسلطات المعنية إال أن هذه القيمة في تراجع 

.مليون دوالر1.82القيمةوأصبحت )%48,10-(بـفي النمو

نة
لس

ا

)مليون دوالر(تطور الصادرات
اإلجماليةالقيمة 

%النمو 

النسبة من 

إجمالي 

الصادرات

طبية منتجات

وصيدالنية

موجهة أدوية

لالستعمال البشري 

مليون دوالردجمليون و الحيواني

20040,331,11103.91,44-0,0044%
20050,400,90951,30-10,090,0028%
20064,240,953775,19+300,280,0095%
20070,082,38205.72,96-52,640,0049%
20080,091,64111.81,73-29,570,0022%
20090,062,66197.92,72+57,390,0059%
20100,061,34103.71,39-48,850,0024%
20110,030,9168.20,94-32,840,0013%
20120,041,79141.51,82+94,960,0025%
20131,242,27278.63,51+92,350,0053%
20140,151,67146.51,82-48,100,0030%

2004/2014خالل ليةحسب التصنيف النوعي للتجارة الدوتطور صادرات الجزائر): 20(جدول رقم 

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2004 A 2014, office national des
statistique - Alger – novembre 2015, p117-118.
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واردات الجزائر من األدوية: ثانيا

هذه إن السوق الوطنية لألدوية بالجزائر محدودة بنسبة صغيرة من قائمة األدوية، حيث بلغ حجم 

مليون 568مقابل 2013واردات في عام بالمغطاةمليار دوالر 2.3مليار دوالر منها 3.7السوق 

نيةطبية وصيدالمنتجاتة من صنفين النوع األول ، وهذه الواردات  متكون2000في عام دوالر

والجدول التالي يبين تطور الواردات الجزائرية ،الحيوانيموجهة لالستعمال البشري ووالثاني أدوات

.من األدوية

ما قيمته زايد مستمر، حيث استوردت الجزائرتفياألدويةاستيراد عمليةنالحظ من الجدول أن 

واد أوليةطبية ومالجهزة األدوية أو من األ%5.5مليون دوالر بنسبة من إجمالي الواردات 997.17

مستمر في السنوات الستة الموالية وبمعدل نموا اهذه القيمة تزايدعرفت ، لكن 2004سنة خالل

مليون دوالر مجزأة 1900حوالي 2008لتتضاعف قيمتها وتصبح في سنة %20و%8يتراوح بين 

موجهة لالستعمال البشريويةأد1709.14وطبية وصيدالنيةدوالر منتجاتمليون 191إلى 

وهذا راجع لقانون ) -6.08(%شهدت تراجع في النمو بنسبة وفي السنة الموالية مباشرةوالحيواني،

مليون دوالر، وبقي تأثير 1784منع إستيراد األدوية المنتجة محليا، فأصبحت قيمة المواد المستوردة 

زيادة الحظ وسرعان ما ن، (%3.56-)حيث أن النمو تراجع بـ 2010هذا القانون واضحا في سنة 

السنة

اإلجماليةالقيمة )مليون دوالر( الوارداتتطور 

%النمو 

النسبة من 

إجمالي 

الواردات

طبية منتجات

وصيدالنية

موجهة الاألدوية

لالستعمال البشري و

مليون دوالردجمليون الحيواني

200492,14905,0371 856,1997,17-5,5%
200594,341012,6781 121,71107,01+11,025,4%
200690,591119,1987 890,71209,78+9,285,6%
2007111,861106,95102 002,31470,20+0,755,3%
2008191,011709,14122 711,61900,15+55,904,8%
2009208,781575,83129 616,51784,61-6,084,5%
2010222,531498,60128 051,81721,13-3,56% 4,3
2011296,831730,34147 699,62027,17+17,78% 4,3
2012445,191879,65180 268,42324,84+14,684,6%
2013436,951929,84187 852,32366,79+1,804,3%
2014556,742061,15210 949,22617,89+10,61% 4,5

2004/2014لنوعي للتجارة الخارجيةمن األدوية حسب التصنيف االجزائر وارداتتطور ): 21(جدول رقم 

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2004 A 2014, office national des
statistique - Alger – novembre 2015, p43-47.
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موجهة الللزيادة الكبيرة في إستيراد األدويةنتيجة+)17.78%(كبيرة في نمو الواردات بنسبة

مليون دوالر ذلك النتشار األمراض المختلفة 1730والتي فاقت قيمتها الحيوانيلالستعمال البشري و

. يون دوالرمل2617.89إلى 2014وزيادة الطلب المحلي، وبقية في زيادة حتى تصل سنة 

في السنوات هو االستيراد الكبير لألدوية خاصة)21(إن أهم ما يمكن مالحظته من الجدول 

:الجدول الموالي يبين أهم الدول التي تستورد منها الجزائر، و2014و2012،2013األخيرة 

على ىبالدرجة األولألدوية اتعتمد بنسبة كبيرة في استيراد نالحظ من خالل الجدول أن الجزائر 

-2013- 2012على مر السنوات األخيرة %25تفوق الدول األوربية، في مقدمتها فرنسا بنسبة

الثالثة ا وإيطاليا في المرتبة الثانية و، وألمانيمليون دج679.73و602.12و583.6قيمته ما 2014

إلى 2014في سنة إرتفعت هذه النسبة حتى وصلتو، 2012في سنة %4.52و%7.39بنسبة 

، وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في من مجمل الواردات الدوائيةعلى التوالي%4.81و9.22%

ن الجزائر استوردت منها فاسبانيا بالنسبة إلا، أم2014في سنة %2.77المرتبة الرابعة بنسبة 

بل 2013سنة ولم تستورد منها في2012في سنة مليون دوالر 93.64نية بقيمة المنتجات الصيدال

من مجمل %1.46بنسبة دوالرمليون 34.55ما قيمته 2013قامت باالستيراد من الهند في سنة 

لك نجد الهند في المرتبة السادسة من حيث الواردات الواردات في ما يخص المنتجات الصيدالنية لذ

من %3.9مليون دوالر ما نسبته 101.97بقيمة 2014وعاودت االستيراد في سنة الصيدالنية، 

الدولة

201220132014

القيمة

)دوالرمليون (

النسبة من 

القيمة 

االجمالية

القيمة

)دوالرمليون (

النسبة من 

القيمة 

اإلجمالية

القيمة

)دوالرمليون (

النسبة من 

القيمة 

اإلجمالية
%679,7325,97%602,1225,44%583,6025,10فرنسا
%241,479,22%209,158,84%171,807,39ألمانیا
%125,974,81%117,834,98%104,994,52إیطالیا

%72,472,77%48,262,04%65,132,80دةالوالیات المتح
%0,000101,973,90%93,644,03إسبانیا
%0,0000,00080,693,08بریطانیا
%0,0000,0008,300,33األرجنتین

0,000%0,00034,551,46الھند
%1315,5650,25%1354,9057,25%1305,6956,16دول أخرى
%2617,89100%2366,79100%2324,84100المجموع

2012/2014الدول األولى التي تستورد منها الجزائر الدواء خالل ): 22(جدول رقم 

.office national des statistiques – Alger – novembre 2015, p82-85 :باالعتماد علىباحث من إعداد ال:المصدر
Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2003 A  2013, office national des
statistiques – Alger – novembre 2014 , p84-87.
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في سنة %50.25ما نسبته تستورداالجزائر نالحظ أن كما ، إجمالي الواردات الدوائية لنفس السنة

.من دول أخرى2014

.األدويةعلى هيكل صناعةالجزائريةالسياسات الصناعيةأثر: لثالمبحث الثا

اإلقتصادية والفنية والبيئية التي من المميزاتالجانب النظري من خالل ما تم دراسته في 

، باإلضافة إلى السياسات التي تقوم بها والمتعلقة بدرجة نمو )السياسة الداخلية للدولة(توفرها الدولة 

جودتها من ولة الحصول على وسائل اإلنتاج ولدخول والخروج منها وإليها، وسهالصناعة وحواجز ا

.أجل التميز

لسلطات الجزائرية من دراسة السياسات الصناعية المنتهجة من طرف ايتم في هذا الجانب سوف و

تحسين قطاع الصناعة الدوائية، خاصة أن هذه السياسات عبارة عن نظام حكومي أو أجل تنظيم و

انوني يشجع السلطات المعنية بالتدخل في سياسة التنمية الصناعية وتنظيم سوق صناعية معينة مثل ق

.صنعة إستراتيجيةالصناعة الدوائية باعتبارها 

المؤسسات الدوائيةأثر السياسات الصناعية على تركز : المطلب األول

لمعرفة قوم بدراسته ميدانياوسنيا سابقا في الفصل الثالث إلى هذا الجانب نظرم التطرقلقد ت

،في القطاعمؤسساتالعلى تركز الجزائرية الدولةمدى تأثير السياسات الصناعية المنتهجة من طرف 

.مؤسسة متخصصة في صناعة األدوية72حوالي 2015ها في سنة عددوالتي بلغ 

المؤشرات التي تم التطرقطاع من خالل نقوم بحساب التركز في القسوف ذلك الى وقبل التطرق 

والذي،الصناعيكلهيالتحليلفيالزاويةحجرالصناعيالتركزيعتبرلها في الفصل الثاني، إذ 

لذاالمؤسسات،منمحدودعددمن طرفاألسواقأوالصناعاتإحدىفياإلنتاجتركزمدىيدرس

النسبيوالحجمالعددوعلىصناعة بشكل منفرد،كلعلىاالهتمامينصبالصناعةتركزقياسفي

أكثريكونالسوقفإنفي التركز،المؤثرةالعواملباقيثباتوبافتراضكل الصناعة،فيللمؤسسات

.في السوقحصصهابينالتباينزادأوالمنتجينعددقلكلماتركزا

إنطالقا ، المؤسسةنشاطلذا في هذه الدراسة سوف نقوم بتقسيم عملية حساب نسبة التركز حسب 

.حساب تركز المؤسسات اإلنتاجية من جهة وتركز المخابر البحثية من جهة أخرىمن

تركز المؤسسات اإلنتاجية:أوال
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المؤشر اختيارويبقىالتركيزقياسفيالمستخدمةالمؤشراتتتعددالصناعةفيالتركيزولقياس

عدد من المؤشرات بما يتوافق مع بدراسة، ونقومط بظروف الدراسة التي تستعمل بهاالمناسب مرتب

.المعطيات المتوفرة

عددمقلوبتساويالسوقتركيزقيمةفإنالمؤشرهذاحسب: مؤسساتالعددمعكوس-1

:كما توضحه العالقة التالية،المؤسسات

نة بعد ولكن سوالمبينة في الجدول التاليحسب المعطيات المتوفرة سابقادراسة هذا المؤشريتم سوف 

:دخول المؤسسات ألنها بدأت تزاول نشاطها اإلنتاجي في السوق وتلبي الطلب

الالحجممتفاوتةمؤسساتذاتصناعةدراسةحالةفيخاصةالمؤشرهذابساطةمنبالرغم

أن المؤشر الجدول من خالل اتضححيث ،(Hannah and kay)الذي وضعهاالمعاييركليستوفي

والقيم كلما زاد عدد المؤسسات، وهي في تناقص مستمر،ز ضعيفة جدا في القطاعيعطي صورة ترك

لزيادة الدخول ونتيجة %10تساوي 2000الموضحة تبين ذلك حيث كانت قيمة التركز في سنة 

وهذا ما يدل على أن، %1.61تساوي 2014المستمر للمستثمرين انخفضت القيمة فأصبحت في سنة 

لديها حصص سوقية ، كما أن على عدد كبير من المؤسسات التي تنشط فيههيكل الصناعة يحتوي 

لهذا سوف نقوم ، 2014سنة في يوضح الحصة السوقية لكل مؤسسة ) 14(الجدول السابق رقم و

.التركز بقوانين تكون أكثر دقة وتعطي مدلول للهيكل المدروسسبقيا

التركيزنسبة-2

وهو أفضل من مقياس ، (r)مؤسساتالمنمعينعدديبنصيستعمل هذا المؤشر في قياس

جمالية باإلضافة لمجمل في السوق اإلالمؤسساتفي الصناعة، ألنه يبين تركز مؤسساتمقلوب عدد ال

، وقبل أن نقوم بحساب هذا المؤشر يجب أن نستعرض نصيب أول خمس مؤسسات في الواردات

:المقارنة، والجدول الموالي يبين ذلكمن أجل 2014و2005السوق الدوائي، خالل سنتي 

R = 1/n

المبیعات المحلیة دواء في الجزائر من لالحصة السوقیة للمؤسسات المنتجة ل): 24(جدول رقم
2014- 2005خالل الفترة والكلیة



السياسات الصناعية في ظلالجزائر بهيكل صناعة األدوية ...........................:الرابعالفصل 

235

سيطر على السوق خالل سنوات الدراسة حيث تSAIDALمؤسسةنالحظ من خالل الجدول أن

(%1.61)ومبيعات المحلية المن (%9.77)والتي تقدر بـ 2005سنة منالسوقية احصتهتزاد

المحلي مبيعات اإلنتاجمن (%13)حوالي 2014في أصبحت هذه الحصة كلية، والمبيعات المن 

للفروع التي فتحتها في باتنة على مكانتها نتيجةوقد حافظت،ليةمبيعات الكالمن (%3.33)و

SANOFIمؤسسةلكن نالحظ أنالتي قامت بها مع المخابر العالمية، للمؤسساتوقسنطينة، باإلضافة 

AVENTIS(%6.5)بنسبة 2005سنة المرتبة الثانية محليا تراجعت مكانتها بعدما كانت في

من مبيعات(%8.58)في المرتبة الرابعة رغم زيادة نسبة الحصة إلى 2014ي سنة فأصبحت ف

من المبيعات الكلية في السوق، وهذا راجع الحتالل منافسين آخرين في (%2.2)والمحلي اإلنتاج

لم 2005رغم أنهم في HIKMAوEL KENDIعلى التوالي وهم والثالثةالثانيةالقطاع المرتبة 

من (%9.53)و(%12.84)بحصة سوقية تقدر بـ 2014لمراتب وإحتلوها في سنة هذه اايحتلو

،(%2.44)و(%3.29)حصتهما من المبيعات الكلية اج المحلي على التوالي وكذلك بلغتمبيعات اإلنت

في الجدول والمبينة2014في ) 23(تراجعت مرتبتها إلى التيPHARMAGREBبالنسبةأما 

المحلي و مبيعات اإلنتاج من (%0.9)لسوقية زادت عما كانت عليه وأصبحت رغم أن حصتها ا) 14(

ن المبيعات م(%0.89)تقدر بـ 2005كانت حصتها في سنة من المبيعات الكلية بعدما (0.23%)

يب
رت

الت

51المؤسساتعدد 

2005الحصة السوقية 

57المؤسساتعدد 

2014الحصة السوقية

المبيعات

المحلية

المبيعات 

الكلية

لمبيعاتا

المحلية

المبيعات 

الكلية

01SAIDAL%9.77%1,61SAIDAL%13,00%3,330

02SANOFI
AVENTIS

%6.5%1,07EL KENDI%12,84%3,29

03PFIZER%2.88%0,47HIKMA%9,53%2,44

04LAB.SALEM%0.98%0,16SANOFI%8,58%2,2

05PHARMAGREB%0.89%0,15PHARMALLIANCE%5,34%1,37

12,98%50,71%آخرون3.8952%78.98%آخرون46-

%25.61%100المجموع24.91%100%المجموع/

Les rapports de gestion (1999-2014)ONS :من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
جیا أداة لحمایة التكنولو: TRIPSعبد السالم مخلوفي، إتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة الخارجیة 

تحلیل إقتصادي، جامعة أطروحة دكتوراه، غیر منشورة،أم الحتكارھا؟ وأثرھا على صناعة الدواء في الدول النامیة، 
.226، ص 2007/2008الجزائر، 
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نمت حصتها التي PHARMALLIANCEمكانتها واحتلتمن المبيعات الكلية، (%0.15)والمحلية 

.من المحلي واإلجمالي على التوالي(%1.37)و (%5.34)2014السوقية لتبلغ سنة 

قد تراجعت مرتبتهما في LAB.SALEMوPFIZERأن المؤسساتأوالولكن هناك مالحظتان 

(%4.16)بحصة سوقية من مبيعات اإلنتاج المحلي ) 32(و) 8(وأصبحت مرتبتهما 2014سنة 

بعدما كانت حصتهما السوقية ن المبيعات الكلية،م(%0.08)(%1.06)على التوالي، و (0.34%)

ومراتبهما من المبيعات الكلية(%0.16)و (%0.47)من المبيعات المحلية، و (0.98%)(2.88%)

51تقدر بـ 2005نالحظ زيادة عدد المؤسسات في القطاع حيث كانت في سنة ثانيا)4(و (3)

.صناعيةمؤسسة 57حولي 2014مؤسسة فأصبحت عددها في 

هذاويعد" Cr"هو الصناعةفياألكبرمؤسسة" r"الـ نصيب:مؤشر نسبة التركيز كاآلتييقرأو

احتكارأسواقفيالتسعيرمشاكلبعضمعالتعاملعندخاصةاستخداماالمؤشراتأكثرمنالمؤشر

.القلة

:التاليةالعالقةحسبالمؤشرهذاوفقالتركيزيقاسو

Pi :نصيب المؤسسة من السوق

األولى في القطاع لكن مؤسساتحساب هذا المؤشر من خالل النسب المحققة بواسطة الخمس تم 

جدا مقارنة بالحجم الفعلي قيمة الواردات وتبين لنا أن نسبة التركز في القطاع ضعيفةإحتسابعم

رغم ذلك (%12.63)تعدل 2014وأصبحت في (%3.46)نسبتها 2005حيث كانت في للسوق

ونسبة الواردات في سنة ) 17(ضعيفة ألن نسبة الواردات في زيادة وهو ما يوضحه الجدول رقم بقية

القطاع من لمعرفة مدى التركز فيو، (%64)تقدر بـ 2014وأصبحت في سنة (%83)هي 2005

.حساب المؤشر بدون إدخال قيمة الوارداتيتممحليين سوف المتنافسين الخالل المنتج المحلي و

السنة
عدد 

لمؤسساتا

( % )نسبة التركز

مع احتساب الوارداتبدون احتساب الواردات

20055
Ca = 9.77 + 6.5 + 2.88 +

0.98 + 0.89 = 21.02%

Ca = 1.61 + 1.07 + 0.47 +

0.16 + 0.15 = 3.46%

20145
Ca = 13 + 12.84 + 9.53 +

8.58 + 5.34 = 49.29%

Ca = 3.33 + 3.29 + 2.44 +

2.2 + 1.37 =  12.63%

2014-2005سنتي  خالل يبين نسبة التركز الصناعي في القطاع الدوائي ): 25(جدول رقم

)24(الجدول معطياتمن إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر
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بنسبة عالية تتميز بدرجة تركز المحلية أصبحتنالحظ من خالل هذا المؤشر أن الصناعة 

ز ضعيف في بعدما كان الترك2014سسة في سنة مؤ57من أصل فقطمؤسساتسلخم(49.29%)

.سة تنشط في القطاعمؤس51من أصل (%21.02)والمقدر بـ 2005سنة

نسبة كبيرة من التركيز وعلى بيمتاز سابقا أن هذا المؤشر قلناكما : هيرفندالومقياس هيرشمان -3

مقاييس عدم التساوي ألنه يتأثر بعدد الوحدات في الصناعة، لذلك فإن الدخول في الصناعة والخروج 

تنخفض والعكس Hلصناعة فإن قيمة عدد المؤسسات الداخلة ، أي إذا زادHمنها يؤثر على قيمة 

: 1صحيح في حالة خروجها، ونقوم بحسابه من خالل العالقة

إن هذا المقياس يؤسس حالة الصناعة الدوائية في المنافسة االحتكارية، من خالل ما يوضحه 

مؤسسة تتنافس57، يعني أنه لدينا H=0.065%حيث بلغ مؤشر هيرشمان وهرفندال نسبة ،الجدول

هيكل ي إعتمدنا علية في تحديد نوعية تسعى كل منها لإلستحواذ على أكبر حصة سوقية، واألمر الذ

ية الجزائرية والذي يعتبر ذو طابع المنافسة االحتكارية، ألن نوعية المنتوج في المنافسة ائدوالالصناعة 

تنتجه المؤسسة ألن التامة متماثل أما في هذه الصناعة فإن المنتجات مختلفة نوعا ما وحسب ما 

. الصناعة تتعلق بالدواء الذي يعالج العديد من األمراض المختلفة والمتنوعة

تركز المخابر البحثيةقياس : ثانيا

من طرف م كبير اهتمابتحضى الدوائيةللصناعاتالجزائريالسوقأن كما سبق الذكر

، وسوف فيهاالسوقيةالحصصأكبرضمانل أجمنتتنافسالمؤسسات العالمية والمخابر البحثية التي

.قياس التركز في هذا المجال من خالل بعض المؤشرات التي تتوفر لدينا معطياتهايتم 

يعتمد هذا المؤشر على مقلوب عدد المؤسسات من خالل العالقة التالية: مؤسساتالعددمعكوس)1

(R=1/n)، ختصاصاتمخبر متعددة األحجام واال326مع العلم أنه لدينا.

)اوي والمؤشر يس R=0.30%)ال يمكن أن أنهوهو يعطي نسبة تركز ضعيفة جدا ما يعني

.حسابه بمؤشرات أخرىيفرضنعتمد عليه في تحديد الهيكل لهذا المجال من الصناعة، األمر الذي 

، جلة جامعة الملك عبد العزيزقياس التركز الصناعي في المملكة العربية السعودية، ممحمود صديق زين و آخرون، -1

.57، ص1989، 2السعودية، المجلد رقم
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ألكبرأومؤسستينألكبرالسوقيةحصةللحسابهفيالمقياسهذاويحتاج:مقياس نسبة التركيز)2

صناعةالبحث المخبري لفيمؤسساتعشرألكبرالسوقيةالحصةسنأخذوهنامؤسسات،أربع

:س في الجدول التاليالمقياهذاويظهر،الجزائريةالدواء

نالحظ من خالل الجدول أن تركز المؤسسات العشرة األولى في تزايد مستمر خالل سنوات 

يعادل 2013فتطور وأصبح في سنة (%49.85)اوي يس2009حيث كان في سنة الدراسة

يدي عدد محدود من المؤسسات نتيجة، وهذا يعكس مدى تأثر تركز الصناعة في أ(55.78%)

. خبرتها المتراكمة في المجاللل

تؤثر صناعة لخلة لالداالمخابرعدد زيادةأنإلى تم التطرق سابقا: هيرفندالومقياس هيرشمان )3

: 1والعكس صحيح في حالة خروجها، ونقوم بحسابه من خالل العالقةباالنخفاضHقيمة على

يب
رت

الت

المؤسسة

2009201120122013

(XI/X)2(XI/X)2(XI/X)2(XI/X)2

01SANOFI0,01690,0140,01660,0198
02GLAXOSMITHKLINE0,00330,0030,00350,0042
03HIKMA PHARMA0,00450,0040,00390,0039
04NOVO NORDISK0,00120,0030,00370,0037
05EL KENDI0,00020,0010,00180,0026
06PFIZER0,00210,0030,00280,0023

.57صمرجع سابق،آخرون، محمود صديق زين و-1

تركزنسبة الالسنة

2009C10=13+5.77+6.7+3.46+1.43+4.57+6.06+5.25+1.48+2.13=49.85%

2011C10=11.67+5.86+6.11+5.57+3.07+5.48+5.31+4.91+2.61+2.84=53.43%

2012C10=12.89+5.93+6.24+6.05+4.25+5.29+4.43+3.24+2.71+3.35=54.38%

2013C10=14.09+6.49+6.25+6.12+5.08+4.8+4.23+3.27+2.83+2.62=55.78%

2013-2009تطور مؤشر نسبة التركز في مجال المخابر البحثية لصناعة الدوائية خالل ): 27(جدول رقم 

)16(من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائیات الجدول رقم : المصدر

2014حسب مؤشر ھیرشمان وھرفندال  خالل سنة كز المخابر درجة تر): 28(رقم جدول 
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07SAIDAL0,00370,0030,00200,0018
08NOVARTIS0,00280,0020,00100,0011
09MSD0,00020,0010,00070,0008
10ROCHE DIAGNOSTICS0,00050,0010,00110,0007
0,25170,2170,20810,1955المتعاملون اآلخرون-
0,28700,2510,24520,2364(x) مجموع رقم األعمال-

يث أصبح سنة من خالل النتائج التي يبينها المؤشر في الجدول، نالحظ أنه في انخفاض مستمر ح

صناعة في ال، مما يمكننا القول أن 0.2870يساوي2009بعدما كان سنة 0.2364يساوي 2013

مخبر326من بين 10ر التي تسيطر على هذه النسبة هي نظرا لعدد المخاب،حالة منافسة إحتكارية

.ل مخبرأما حالة االنخفاض فتدل على إشتداد المنافسة من أجل إكتساب أكبر حصة سوقية لك

التركز مؤشر على الصناعيةأثر السياسات : ثالثا

حول تركز المؤسسات داخل هيكل الصناعة الدوائية خاصة في حالة من خالل ما تم التطرق اليه

، سنقوم بتوضيح مدى تأثير السياسات)باإلضافة للواردات(اإلنتاج المحلي وحالة السوق ككل 

.الصناعة الدوائية الجزائريةهيكل خل االصناعية على التركز الصناعي د

تأثير سياسة الترخيص الصناعي على التركز)1

الصناعي سواء على مستوى  قطاع  الصناعة  سياسة حكومية متعلقة بالترخيص هي عبارة عن

على في التأثيراعتبارات تساهم كلها يمكن أن تسترشد بعدة، ككل أو على مستوى صناعات معينة

ك إلى تحقيق بحيث يؤدي ذل، إلى الصناعةظروف الدخولالصناعة وباألخص مستوى التركز وهيكل 

.االقتصادية  للمجتمعاكبر قدر من األهداف

ؤسسات هذه السياسة من أجل تسهيل إنتاج المفي إيطار مجموعة القوانين وانتهجت الجزائر

.بة التركز بصورة مباشرةى نسعلأثرتلبهذه السياسة لبالترخيص لها بذلك، مما أدى

المتعلق بتسجيل ، 19921جويلية06في284-92المرسوم رقم تم صدور 1992في سنة 

مطابقا للدواء األصلي : "هوالذي الدواء الجنيس منها، بإنتاجهامؤسساتالمنتجات صيدالنية التي تقوم 

فعالة، ويكون له  نفس الشكل الصيدالني، وعند عندما تكون لديه نفس التركيبة الكيفية والكمية للمادة ال

هحيث أصبحت براءة اختراع، "الضرورة يجب تحقيق دراسات التكافؤ الحيوي مع الدواء األصلي

.1465ص ، 53العدد ، ه1413محرم عام 11، مرسوم تنفيذي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-1

)15(من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائیات الجدول رقم : المصدر
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ى وال يدفع صاحب اإلنتاج الحقوق إل، سنة20إكتشافهمدةتجاوزللنظراالمؤسسات،متاحة لدى كل 

.ابزيادة عدد منتجاتهمؤسسة 57البالغ عددها مؤسسات المحلية وصاحب االكتشاف، مما سهل لل

وبعد تحرير هذا السوق ودخول المتعاملون الخواص في مجال عمليات استيراد األدوية مع مطلع 

والمحدد لدفتر 19982أكتوبر 07المؤرخ في ) 46(رقم 1، فوفق المرسوم الوزاري1990سنة 

صبح عدد المستوردين يتناقص فأوق الجزائري، الشروط وإجراءات طرح األدوية المستوردة في الس

ـتم نشر قائمة ب2003وفي سنة ، )46(بسبب عدم القدرة على االلتزام بنص المرسوم الوزاري رقم 

عدد أصبح ف، منتج ممنوع من االستيراد وتعليمة وزارية تقضي بتعميم األدوية الجنيسة120

عددهمكان2002في سنة متعامال، بينما 44ي حوال2004السنة الموالية فيالمستوردين الخواص 

إال أن الطلب المتزايد على األدوية وإتساع القائمة الكلية في ، 20013سنة في 120، ومستورد62

السوق الوطنية من جهة والبحث عن تغطية الطلب من طرف الدولة من جهة أخرى، األمر الذي ساهم 

يوضح ) 11(كل حسب إختصاصه والجدول السابق رقم مستورد 218في زيادة عدد المستوردين إلى 

.ذلك

على التركزتأثير سياسة القروض الصناعية)2

على إنشاء  المشروعات  تحفيز اإلقدامالصناعية هو تشجيع  وسياسة القروضلاألساسي إن هدف 

في القطاع الناشطة المؤسساتتدعيم ق أهدافا عامة للصناعة الوطنية والصناعة خاصة التي تحق

مخطط الرباعي للتنمية لمجلس مساهمات الدولة لبواسطةالدولةوتحسين قدرتها التنافسية لهذا تدخلت 

الذي ،17/06/20094بتاريخ -95-07رقم 2009جوان 17القرار الصادر فيخاللمن

هذا اإلجراء ساعد مجمع مليار دينار، 16.7بقيمةصيدال قرض إستثماري مجمع يقضي بمنح 

سيطرته على توحدات إنتاج وبالتالي زاد6أصبحتويةاإلنتاجهصيدال في زيادة عدد وحدات

).14(وهو ما تعكسه النسب المبينة في الجدول رقم ، الصناعة المحلية

تركزالعلى المؤسساتتأثير سياسة اإلعفاء من ضرائب )3

لمستوردين الخواص بعمليات استثمار في صناعة األدوية في على ضرورة قيام ا) 34(ينص هذا المرسوم الوزاري في مادته -1

، مساهموها ومديروها من أي نشاط مرتبط مؤسسةظرف سنتين من بداية عملية االستيراد، وإن لم يتم ذلك تقوم الوصاية بإقصاء ال

.باستيراد المنتجات الصيدالنية

5ص ، 06د العد، مرسوم وزاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-2

.262ص مرجع سابق،، الصادق بوشناف-3
4-Rapport de Gestion. 2009،  Group Saidal
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ز االستثمار الصناعي  وبالتالي التأثير  ة في تحفيبإستغالل هذه السياسة ألنها فعالالجزائر تقام

ظروف الدخول إلى الصناعة من خالل تأثيرها على عدد كمستوى التركز و،على أبعاد هيكل الصناعة

.في الصناعةمؤسساتال

2001 أوت20 بتاريخالصادر03-01رقماألمر التشريعيتطبيق ومن خالل والمتعلق1

تحتاجالتيالمناطقفيالمنجزةاالستثماريةللمشاريعتمنحهالذي بموجباالستثمارات، بتطوير

لالقتصاد الوطنيبالنسبةأهميةلهاالتيوالمشاريعتنميتها،من أجل جانب الدولة منخاصةمساهمةل

، باإلضافة الطبيعيوالمواردحماية البيئةعلىةساعدالم،التكنولوجياتستخدمالتيالمشاريعالسيما

بتسجيلالخاصة2%2نسبهاتبلغالتيالثابتةنظام الضريبةوتطبيق، المستدامةالتنميةفيةللمساهم

نشاطهمزاولة بعدسنوات10 لمدةالمشروعويعفىوزيادة رأس مالها،المؤسساتتأسيسعقود

وإعفاءالموزعة،األرباحلهاتخضعالتيالدخلوضريبةالمؤسساتالضرائب علىمنالفعلي

األمرمن31 المادةعليه تنصوالتيالجزائرفياألموالرؤوستحويليمكنكما، تالممتلكا

03- 05رقمالجزائربنكنظاماعتمادمنذوضوحاأكثرالوضعيةأصبحتبالتالي و03- 01رقم

والفوائداألرباحتحويلةكيفيويحدداألجنبيةباالستثماراتالمتعلق20053جوان06 فيالصادرة

-03 رقماألمرإطارفيالمنجزةاألجنبيةلتصفية االستثماراتأوللتنازلالصافيةحقيقيةالوالنواتج

تحويلعملية بتنفيذالمعتمدةمؤسساتالوالبنوكيلزم05-03رقمالنظاموأصبحسابقا،المذكور01

.خيرتأبدونوالحضورةعالواجانبإلىاألجنبياالستثمارعنالتنازلنتيجةوالفوائداألرباح

بلغتالتيالجزائر،فياألجنبيةاالستثماراتمعظمعلىاستحوذقطاعأهمالصناعةوقطاع

الصناعة الدوائية نجح في إستقطاب قطاعأن حيثاالستثمارات الكلية، إجماليمن594% نسبتها

:والشكل التالي يبين ذلك2000بعد سنة العديد من االستثمارات األجنبية خاصة

مؤسسات في سنة 10من خالل الشكل أن عدد المؤسسات في تزايد مستمر بعدما كانت نالحظ

التركز داخل قيمةوهذا أثر على ،2015مؤسسة في 71ثم 2007مؤسسة في 40فأصبحت 2000

كانت قيمة 2000ففي سنة على مؤشر مقلوب عدد المؤسسات، إذا تم االعتمادالهيكل بالنقصان 

يوضحه الجدول رقم وهو ما%1.75لتصبح 2014إنخفضت هذه القيمة في %10المؤشر هي 

4ص ، 47، العدد 20/08/2001األمر التشريعي،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-1

ماجستير، جامعة مذكرة، مغرباالستثمار االجنبي المباشر و النموا االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر ال، رفيق نزاري-2

.88ص ، 2007/2008الجامعية السنة، الحاج لخضر باتنة

27ص ، 53العدد ، 06/06/2005األمر، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-3

105ص مرجع سابق،، رفيق نزاري-4
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تسهيالت التي قامت بها الدولة لللزيادة االستثمار في القطاع ونتيجةويرجع هذا االنخفاض نتيجة )23(

.ضمن إطار تدعيم المجال الصناعي

مخبر مختلفة األحجام 326متعددة في الجزائر وعددها ا في ما يخص المخابر البحثية فهيأم

(R=0.30%)حسابه من خالل مقلوب عدد المؤسسات نجده يساوي ومستوى التركز فيها ضعيف إذا تم 

على التركز مؤسساتتأثير سياسة االندماج بين ال)4

تقوم كثير من الدول بمراقبة أو تنظيم عمليات االندماج خوفا من تأثيرها السلبي على مستوى 

ما يترتب على ذلك من انخفاض وية االتجاهات االحتكارية فيها وبتق،في سوق الصناعةالمنافسة 

.رفاهية المستهلكين لصالح المنتجين أو بمعنى أخر زيادة العائد الصافي لرفاهية المجتمع

الوطنية مؤسسةالحيث كونت مؤسساتالقامت الجزائر بعمليات تدخل لدمج وفي هذا اإلطار

، ثم أدمج إلى 11982أفريل 24المؤرخ في 16-82بموجب القانون ) ENPP(يدالني لإلنتاج الص

هذه األخيرة مركب المدية إلنتاج المضادات الحيوية الذي كان تابعا للشركة الوطنية للصناعات 

وهذا اإلجراء لم يؤثر على التركز داخل القطاع بصفته قطاع ،1987في أفريل ) SNIC(الكيماوية 

.كر من طرف الدولةعمومي محت

ونجاحها في إستقطاب المؤسسات األجنبية المتخصصة 1988سنة بعد فتح السوق الوطنيإال أنه

في الصناعة الدوائية، هذا نتيجة للسياسات التي قامت بها من أجل دعم هذه الصناعة فأصبح الهيكل 

بتاريخ -95-07لقرار رقم امجلس مساهمات الدولة بموجب مؤسسة،  ولكن تدخل71يحتوي على 

المتخصصة " DIGROMED"مؤسسةوقيامه بدمج ، 2009جوان 17الصادر في17/06/2009

الصناعية لصناعة مؤسسةأصبحت تابعة للو،في تصدير المنتجات الصيدالنية خارج األسواق المحلية

%1.69نسبتهأصبحت ألنها بة تركز المجمع في السوق الدوائيمما زاد في نسصيدالمجمع األدوية 

المجمع ألن، )28(والموضحة في الجدول رقم 2014من خالل مؤشر هيرشمان وهيرفندال سنة 

المجمع مما أبقىوكذلك وفرت عليه تحمل تكاليف بناء مخازناإلنتاجإستغلها في زيادة عدد خطوط 

.في الريادة

صناعة الدوائيةلأثر السياسات الصناعية على عوائق الدخول : المطلب الثاني

.103ص، 3، العدد 24/04/1982القانون،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-1
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تعتبر العوائق القانونية من أهم الوسائل التي تؤثر بها الدولة الجزائرية على الصناعة الدوائية 

سواء في تنظيم القطاع أو تدعيمه، ألنها عبارة عن بعض الممارسات والتصرفات الصادرة من قبل 

بحماية صناعتها، الدولةمن خاللها تقوم متمثلة في السياسات الصناعية، التي ) الدولة(السلطات المعنية 

تنظيمية أو تكنولوجية، إستراتيجية، أو ولكن القصد هو وضع صعوبات وعوائق سواء كانت اقتصادية

وسوف نتطرق لمجموعة ، هيكلللجديدة مؤسساتالتحكم في مدى سهولة أو صعوبة دخول هدف هوالف

. تحت غطاء أدوات السياسات الصناعةمن اإلجراءات القانونية المتخذة من طرف الجزائر 

:1تأثير سياسة األسواق المفتوحة على عوائق الدخول: أوال

ن إحقيق كل النتائج المترتبة عليها، فال يعدم تحقق شروط السوق المفتوحة بصورة كافية إن

تي تحقق واالجراءات ال،جل رفع مستوى المنافسة الكامنة في الصناعةأللتدخل من مضطرةالدولة 

د من حرية التنظيمات التي تحتلخيصها في إزالة كافة القيود ويمكن،الهدفالدولة من خاللها هذا

بأقل الراغبة في ذلك سهال ومؤسساتجعل الدخول  إلى الصناعة من قبل الالدخول إلى الصناعة  و

ة إجراءات عبر عدة مجموعبفي هذا السياق الجزائرقامة ، مكنة مع مراعاة تنظيم المنافسةتكلفة م

:يهمراسيمقوانين و

المؤرخ في ) 204-88(المرسوم محاربة االحتكار ضمن قانون يقضي بفتح األسواق وإصدار - 1

، الذي يحدد المعايير وشروط إنجاز وفتح وتشغيل العيادات الخاصة لدعم الهياكل 19882أكتوبر 18

.المواطنين الصحيةالعمومية التي أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات 

حرية االستثمار األجنبي في الجزائر لالمنظم ، النقد والقرضالمعلق ب103-90القانون سن - 2

والمتمم في شهر سبتمبر بتعليمة من البنك المركزي تحدد فيها الكيفيات 14/10/1990والصادر في 

.والنمط المناسب لذلك

والمتمثل في النظام 1990أوت 07خ في  المؤر16- 90القانون سن 1990تم في شهر أوت - 3

1990لقانون المالية التكميلي لسنة 63الخاص بعمل تجار الجملة والوكالء، والمتمم بالتعليمة رقم 

والمتعلق بشروط عمل هؤالء الوكالء وتجار 20/08/1990والصادر عن وزارة االقتصاد بتاريخ 

:نستنتج أنهاانونالقمن خالل فحص هذه .الجملة

؛توحي بعدم إمكانية مساعدات بنكية لتمويل العمليات التجارية مع الخارج-

.270-269ص مرجع سابق،، أحمد سعيد بامخرمة-1

.1429ص ، 42العدد ، 19/10/1988، مرسوم تنفيذي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-2

.520ص ، 16العدد ، 18/04/1990، القانون، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-3
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؛وجود قائمة سلعية مرخصة لالستيراد من طرف الدولة وقابلة إلعادة البيع بالعملة الصعبة-

.       إجبار الوكالء األجانب بالقيام بعمليات االستثمار محليا في مجال اإلنتاج-

، والمتعلق 13/02/1991المؤرخ في 37-91المنشور التنفيذي رقم ، صدر 1991سفي مار- 4

المؤرخة في 03-91بإزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما تؤكد تعليمة البنك المركزي رقم

:ة الخارجية، والتي تنص علىعلى شروط وطرق عمليات تمويل التجار21/04/1991

؛بة للمؤسسات العموميةإلغاء ميزانية العملة الصع-

18تلزم المستوردين على االستفادة من إمكانيات التمويل الخارجي ذو االستحقاق أكثر من -

؛شهرا وتلزمهم بوضع مقابل ذلك للواردات بالعملة الوطنية

تمنع عمليات التسديد بالعملة الصعبة في السوق المحلي بالنسبة للمنتجات المستوردة من -

؛ضها بالدينار الجزائريطرف الوكالء وتعوي

تلزم األعوان االقتصاديون الذين يبرمون صفقات استيراد بدون دفع بأن يبينوا حقوقهم -

.وتحديد مكان صفقاتهم لدى أحد البنوك

تم و1992آخر حاجز قانوني يقف في وجه القطاع الخاص في مجال اإلنتاج قد أزيل سنة وكان-5

بموجب مرسوم  " إنتاج أو توزيع المنتجات الصيدالنيةسواء مؤسسةلتعويضه بـرخصة االستغالل ل"

تم نهائيا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة ه وبموجب، 1992جويلية 6وزاري صادر في 

حيث يبلغ عدد ،األجانب لهذا القطاعوالمحليين األدوية وهو ما سمح فيما بعد باقتحام الخواص 

تنتج بصفة عادية 57في القطاع منها شركة 71المنتجة ساتالمؤسمحليا وكذلك 218المستوردين 

.مؤسسة في طور االنجاز14و

من خالل هذه النصوص التشريعية وتواريخ صدورها نستنتج أن عملية فتح األسواق كانت تتم 

، باستثناء19941بطريقة تدريجية، حيث أن العملية بدأت برفع الحواجز غير التعريفية مع مطلع سنة 

قائمة واحدة للسلع المستوردة، بغية السماح للمنتج الوطني بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجية، لكن 

الذي ) 17(، وبالرجوع للجدول رقم فإن عملية التحرير شملت كل الواردات1995مع مطلع سنة 

بها قامتبالسياسات التي أثرتأن قيمة السوق تنالحظحجم السوق الوطنية لألدوية يوضح تطور 

الدولة في إيطار تحسين الرعاية الصحية وتحسين المستوى المعيشي في وقت تزامن مع إعطاء الحرية 

بنسبة تركز بلغت مستورد 218الذين زاد عددهم وأصبح للمستوردين 

، 1994، مجلة جامعة الجزائر، مارس ات العمومية عبر اإلصالحات االقتصاديةاستقاللية المؤسس: عبد القادر العاللي-1

.41ص
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(R=1/218=0.00458*100=0.458%) جدا مما يدل على تواجد عدد كبير منخفضةوهذه النسبة

3706.79وأصبحت السوق تضاعفت ، لذا نهميعكس زيادة المنافسة بيالذياألمر،لمنافسينمن ا

مع العلم أن السوق غير كفوء ألن اإلنتاج المحلي ال يغطي سوى %6.26مليون دوالر بنسبة نمو 

.%64والباقي عن طريق االستيراد الذي يمثل نسبة 36%

تأثير سياسة الترخيص الصناعي على عوائق الدخول   : ثانيا

تعتبر السياسة الصناعية المتعلقة بالترخيص الصناعي سواء على مستوى  قطاع  الصناعة  ككل 

في التأثير على هيكل  اعتبارات تساهم كلها ةيمكن أن تسترشد بعد، أو على مستوى صناعات معينة

من كبر قدر أبحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق ، باألخص  ظروف الدخول  إلى الصناعةالصناعة و

ءسوق الدوالقانون الخاص بفتح امع، ولقد تجسدت هذه السياسة فياألهداف  االقتصادية  للمجت

جال اإلنتاج قد مضمنآخر حاجز قانوني يقف في وجه القطاع الخاص الجزائري خاصة بعد إزاحة

إنتاج أو توزيع المنتجات سواء مؤسسةلرخصة االستغالل لتم تعويضه بـ، و1992أزيل سنة 

وبموجب هذا المرسوم تم نهائيا ، 1992جويلية 6بموجب مرسوم  وزاري صادر في " يدالنيةالص

، وهو ما سمح فيما بعد باقتحام الخواص المحليين الدوائيةصناعة لرفع الحصار على القطاع الخاص ل

57المنتجة  المؤسساتمحليا  وكذلك 218حيث يبلغ عدد المستوردين " أو األجانب لهذا القطاع 

".بائع بالجملة68، شركة منتجة محليا

كما أن سياسة الترخيص سمحت بزيادة عدد الصيدليات واألطباء الذين يعتبرون فاعلين في 

.تطور عددهم عبر سنوات الدراسة) 12(القطاع لدورهم حيث يوضح الجدول رقم 

سنة من اكتشافه 20مرور وكذلك هذا القانون  يقضي بمنح الحق في إنتاج الدواء الجنيس بعد

.مما زاد في عدد المنتجين المحليين

ولكن رغم التسهيالت التي قامت بها الدولة من جراء فتح السوق، إال أنها ال تخلو من العوائق 

هو منع إستيراد األدوية عائقوأهم ،وتشدد الخناق على المنافس األجنبيالوطنيالتي تدعم المنتج 

ة، باإلضافة إلى ذلك تلزم الدولممنوعا من االستيراد1دواء358ما يقاربي أالمنتجة محليا

المستوردين األجانب على إقامة مشاريع إستثمارية في نفس المجال بعد عشر سنوات من بداية 

. نشاطهم

-http://www.el:    ، على الرابط27/05/2016الحكومة تفتح ملف الدواء بكل تفاصيله، تاريخ االطالع - 1

massa.com/dz
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على عوائق الدخولتأثير سياسة القروض الصناعية: ثالثا

تحفيز اإلقدام على إنشاء المشروعات  شجيع وفي تأساسيدوربالقروض الصناعية تقوم

ة مما يعني دخول منافسين جدد داخل الهيكل الصناعي، أي تساهم القروض الصناعية في يالصناع

رأس المال التغلب على متطلبات عمليةتسهيلمن خاللالتأثير على ظروف الدخول إلى الصناعة 

الوطنية مؤسسةالا السلطات الجزائرية في تدعيم لكن هذه األداة إستغلته، كأحد العوائق الرئيسية

بتاريخ -95-07رقم 2009جوان 17القرار الصادر فيمن خاللصناعة الدوائية مجمع صيدال لل

، مما زاد في مليار دينار16.7قيمةالذي يقضي بمنح صيدال قرض إستثماري ب17/06/20091

سوق ليس به منافسة شديدة نظرا لنسبة التغطية تحسين المجمع لكن دون زيادة صعوبة الدخول ألن ال

.في تلك الفترةالضعيفة 

على عوائق الدخولالمؤسساتتأثير سياسة اإلعفاء من ضرائب : رابعا

ظروف الدخول إلى فيتالي التأثير الهذه السياسة تقوم بالتحفيز على االستثمارات الصناعية وب

بتطويرالجزائر تعة، حيث قامفي الصناسساتمؤالصناعة من خالل تأثيرها على عدد ال

03-01رقممن األمر التشريعيةلصناعة الدوائية بصفة خاصة بداياالستثمارات بصفة عامة وا

الخاصة2% هاتنسبتبلغالتيالثابتةحيث يطبق نظام الضريبة، 20012أوت20 بتاريخالصادر

لةومزابعدسنوات10 لمدةالمشروععفىويوزيادة رأس مالها،المؤسساتتأسيسعقودبتسجيل

وإعفاءالموزعة،األرباحلهاتخضعالتيالدخلوضريبةالمؤسساتالضرائب علىمنالفعلينشاطه

، تزاول نشاطها اإلنتاجي57مؤسسة منها 71عدد المؤسسات إلى مناألمر الذي زاد ، الممتلكات

.لزيادة عددهانتيجةلمؤسسات في تراجع مستمر نالحظ أن نسبة تركز ا) 23(وبالرجوع للجدول رقم 

تأثير سياسة سعر الصرف على عوائق الدخول: خامسا

تشجيع صادرات اإلنتاج المحلي  تقوم هذه السياسة بتخفيض سعر العملة الوطنية مما يمكن من

العملة  عرحيث أن تخفيض  س،من السلع األجنبية  المنافسة  للسلع الوطنيةوتخفيض الواردات

األسعار النسبية  للصادرات أقل ويصبح هناك المستوردة أعلى وة للسلع النسبياألسعارالوطنية  يجعل

نلمس مثل هذه السياسة لكن دخول إلى األسواق المحلية، ولملعائق كبير في وجه منتجات أجنبية ل

1-Rapport de Gestion. 2009،  Group Saidal
.4ص ، 47، العدد 20/08/2001األمر التشريعي،، لجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية ا-2
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، والجدولر المنتج المحليلتنظيم سوق العملة لتجنب ارتفاع أسعالالقول أن الجزائر ال تسعى يمكن

.الذي يبين ذلك) 13(رقم 

على عوائق الدخولمؤسساتتأثير سياسة االندماج بين ال:سادسا

مؤسساتعوائق أمام المن خالل خلق، يعتبر تأثير هذه السياسة على ظروف الدخول إلى السوق

المزايا ومثلة في اقتصاديات الحجم باألخص العوائق المتالراغبة في الدخول إلى الصناعة والجديدة 

يشكل عامال متناميا مؤثرا في مواقف السلطات المسؤولة عن تنظيم أسواق ، المطلقة لتكلفة اإلنتاج

معظم الدول التي لالموافقة على عمليات االندماج فان الحكم الفاصل في لذا،الصناعة تجاه االندماج

مما يؤثر على  درجة التركز في ،في الصناعةمؤسساتاللديها قوانين منظمة لعمليات االندماج بين 

ينعكس والمندمجة  على سوق الصناعة  مؤسساتالصناعة كمقياس لمستوى السيطرة التي تمارسها  ال

.جديدةمؤسساتذلك على زيادة عوائق الدخول إلى  الصناعة وصعوبة دخول 

الوطنية لإلنتاج مؤسسةاليث كونت حمؤسساتالدمج لولقد قامت الجزائر بعمليات تدخل 

، ثم أدمج إلى هذه 19821أفريل 24المؤرخ في 16-82بموجب القانون ) ENPP(الصيدالني 

األخيرة مركب المدية إلنتاج المضادات الحيوية الذي كان تابعا للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 

)SNIC ( 1987في أفريل،

17/06/2009بتاريخ -95- 07القرار رقم دولة تدخل بموجب مجلس مساهمات الكما أن

المتخصصة في تصدير المنتجات " DIGROMED"مؤسسةوأدمجة، 2009جوان 17الصادر في

، مما زاد في تركزه من خالل صيدالمجمعللأصبحت تابعة و،الصيدالنية خارج األسواق المحلية

ي ، رغم أن المؤسسات األخرى عريقة ف2014في سنة %13أكبر حصة سوقية تفوق االلهإحت

والمبينة في الجدول رقم ةفي الصناعة العالميالمجال واألمر الذي يثبت ذلك إحتاللها المراكز األولى

الذي )16(رقم ترتيب المؤسسات العالمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجدوليوضحالذي ) 10(

مجمع يحتل المرتبة السابعة في مجال البحث الأن البحثية نالحظ يبين الحصص السوقية للمخابر 

.والتطوير

الدوائيةأثر السياسات الصناعية على تمييز المنتجات : المطلب الثالث

قيامطريقفي زيادة حدة المنافسة داخل الصناعة، عنهامدوربتقومسياسة تمييز المنتجات 

دوائية يصعب ذلك خاصة عندما ن في الصناعات الالصناعة بتنويع منتجاتها، لكالقائمة فيمؤسساتال

.103ص ، 3، العدد 24/04/1982القانون،، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-1
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مة، لكن دواء في القائ400إنتاج األدوية الجنيسة حوالي أن الصناعة الجزائرية تعتمد على وجد

:1الخدمات كمصدر لزيادة حدة المنافسة داخل القطاع من خالل ما يليإعتبار تمايز المنتجات و

التكنولوجيا؛اإلبداع في التصميم و-

مات المقدمة؛الخد-

السمعة ومكانة العالمة التجارية؛-

.قنوات التوزيع-

مجموعة من المخابر والتي تسيطر على البحث لسابقا لم التطرقاالكتشاف لقد تبالنسبة لإلبداع و

أن تنافس لمراكز األولى إال أنها ال يمكنرغم أنها تحتل اصناعة الدوائية، لطوير في الجزائر لالتو

.      الزيادة السكانية الهائلةل إنتشار األمراض وظظمى خاصة في عالمية لشركات العالمخابر ال

على تمييز المنتجاتتأثير سياسة الحماية الجمركية: أوال

تدعيم هذه إحدى الوسائل الرئيسية لتشجيع وتشكل الحماية الجمركية للصناعات الوطنية 

تتمثل أهمية هذه السياسة من خاللحيث ، صناعات الناشئةخاصة  في الدول النامية ذات الالصناعات

من ضمن هذه الحوافز ، مشاريع القطاع الصناعيلالصناعية التي تشمل تقديم الحوافز اتمبادئ السياس

.ذلك لحماية المنتجات المحليةو"المنتجات األجنبية المنافسةفرض ضرائب جمركية على"

تزامنا مع فتح 1992ية، فإنها بدأت في االنخفاض بداية من سنة وفيما يتعلق بالحواجز الجمرك

، %60إلى %120حيث خفضت التعريفة الجمركية من الحد األقصى لها والمقدر بـالسوق الوطنية،

قبل طلبها لكن والعالمية للتجارة، المنظمةقدمت الجزائر طلب االنضمام إلى 1996في شهر ماي و

:الشروط المتمثلة فيبتقيد البفي ظل إلتزامهاة على المنتج المحلي هذا القبول له عواقب وخيم

االلتزام بعدم التمييز بين الدول أو بين المنتج الوطني وحرية المنافسةفتح المجال أمام -

؛األجنبيو

التخلي عن دعم الصادرات؛-

تجنب سياسة اإلغراق؛-

الكمية؛لغاء التدريجي للقيود الجمركية واإل-

تقديم معاملة تفضيلية حماية ميزان المدفوعات ولثنائية تقييد الكمي في أحوال استقبول مبدأ ال-

.للدول النامية

.306صمرجع سابق،مقدم عبيرات، حساب محمد األمين، 1-
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المالية الدولية تم االتفاق على تخفيض المعدل مؤسساتالفي ظل المفاوضات الجارية مع و

سنة %40، ثم 1997سنة %45، ليصل إلى 1996سنة %50األقصى للتعريفة الجمركية إلى 

1998.

، %18، والمعدل المتوسط المرجح نسبة %24.3، بلغ معدل الحماية االسمي 1997وفي سنة 

مرشحا لالنخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة باالنضمام للمنظمة %40وبقي معدل التعريفة 

.العالمية للتجارة

النه الخاص بالشراكة ووقعت على إع1995ومنذ أن شاركت الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة 

متوسطية، وبعد مفاوضات طويلة مع البلدان األعضاء في االتحاد األوربي تم التوقيع على - األورو

) Valence(، ثم في فلونسيا 2001ديسمبر 19بتاريخ) Bruxelles(اتفاق الشراكة في بروكسل 

أفريل27في 159-05مرسوم رئاسي رقم صدر ذلكبخصوصو، 2001أفريل 22بإسبانيا في 

. 2005سبتمبر01، وقد دخل اتفاق الشراكة األورو جزائرية حيز التنفيذ في 2005

:1أهم ما جاء في مضمون االتفاق حول الصناعة هوو

سنة إلقامة منطقة للتبادل 12يضع اتفاق الشراكة مدة زمنية انتقالية من :  حرية انتقال السلع- 1

مركية والرسوم المطبقة على الواردات القادمة من بلدان االتحاد سيتم وعليه فإن الرسوم الج2الحر

).29-6النصوص (تفكيكها تدريجيا لتصل إلى حالة االنعدام وفق 

من االتفاق، سيتم ) 6(كما هو معروف وبموجب المادة : النظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين- 2

1سنة التي تلي تاريخ ) 12(التحاد األوربي في غضون إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر وا

أو يلتزم الجانبين بالتخفيض الجمركي المتواليلهطبقا ،)الفعلي لالتفاقالتطبيق (2005سبتمبر 

على السلع الصناعية وكذا المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري خاصةالتخفيض الفوري، 

:3لى النحو التاليوالمنتجات الزراعية المحولة وذلك ع

في مجال :النظام الجمركي المطبق على الواردات األوربية للمنتجات من مصدر جزائري- أ

من االتفاق فإن المنتجات الصناعية ذات األصل ) 8(بموجب المادة المنتجات الصناعية و

www.caci.com.dz/U.E/association-UE.htm: يمكنك االطالع عليه من خالل الرابط التالي-1

ويرأسها المدير العام للغرفة 2005أوت 23في هذا المجال تم إنشاء لجنة تقنية للمتابعة والتقييم من طرف وزير التجارة في -2

).CACI(الجزائرية للتجارة والصناعة 
3 -www.caci.com.dz/UE/association-UE.htm.

http://www.caci.com.dz/U.E/association-
http://www.caci.com.dz/UE/association-UE.htm
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%5المقدرة بـ و*)D.D(الجزائري تدخل إلى االتحاد األوربي معفاة من الحقوق الجمركية 

.2005سبتمبر01رسوم المشابهة ابتداء من لباإلضافة 

المتعلقة بالمنتجات و: الجزائرية للمنتجات األوربيةالنظام الجمركي المطبق على الواردات- ب

:1الصناعية وهنا نميز بين مجموعتين من السلع الصناعية

vن الرسوم الجمركية وهي السلع المقيدة من االتفاق والتي تصبح معفاة م:المجموعة األولى

، وتبقى فقط تخضع للرسم على )01/09/2005(ابتداء من تاريخ دخول االتفاق حيز النفاذ أي 

.في الجزائر) %17(والمحددة بنسبة ) T.V.A(القيمة المضافة 

vتدريجي للرسم اللتخفيض لمن االتفاق والتي تخضع ةحددالموهي السلع :المجموعة الثانية

.سنوات05لسنة الثانية لدخول االتفاق حيز النفاذ وعلى مدة الجمركي ابتداء من ا

من أهم سلبيات االتفاق التأثير على تنافسية المنتجات الجزائرية نظرا لعدم وجود استغالل أمثل و

وما يسببه من ضغط للتكاليف فإن الشراكة األوربية ستؤدي إلى وجود منافسة حادة ،للموارد المتوفرة

ائري لصالح المنتجات األوربية، نظرا لتفوقها التكنولوجي وتحكمها في نفقات اإلنتاج في السوق الجز

المنتجة محليا التي تعتمد مؤسساتالووجود إنفاق كبير على البحث والتطوير، وهو غير متوفر لدى 

راكة ، لهذا الجزائر لم تطبق شروط هذه االتفاقية ولم تحدد معايير الشعلى التقليد ورخص االستغالل

.لتالي هذه السياسة إلى حد اآلن تحمي المنتج الوطني، وبااألورو جزائرية ولم تقام منطقة تبادل حر

على تمييز المنتجاتسياسة التسعيرتأثير: ثانيا

التي قد تقتضي ،خدماتأواصة سلع إن القوانين أو األنظمة التي تنظم احتكار إنتاج بعض السلع خ

يتولى اقتصاديا إنتاجها  ، وأناليف اإلنتاج بزيادة حجم اإلنتاجاجها كتناقص تكظروف أو تكاليف إنت

منتج واحد مع لن الدولة تتدخل إما بإنتاج السلعة مباشرة أو إعطاء امتياز إنتاجها لإمنتج واحد، ف

).أو خدماتها(كذلك حجم ونوعية إنتاجها في اإلشراف على تسعير إنتاجها واالحتفاظ بحقها

06-95القانون هذا الجانب فإن الدولة تدخلت عن طريق تسعير المنتجات بعد صدور وفي

المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحرير األسعار أصبح هو األساس السائد ،19952جانفي 25المؤرخ في 

تضعها (ضريبة تفرضها الدولة على مختلف السلع والبضائع التي تجتاز الحدود الجمركية سواء كانت مستوردة أو مصدرةهي*

)%5هو لمطبق إلى المعدل اومواد أولية، منتوجات مصنعة: الدولة بمعدالت متغيرة حسب طبيعة السلعة 
1  - www.caci.com.dz/ue/association-ue

13ص ،09العدد ،25/01/1995، القانون،الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية -2



السياسات الصناعية في ظلالجزائر بهيكل صناعة األدوية ...........................:الرابعالفصل 

251

بعض بفي السوق على مختلف السلع، إال في ظل هذا القانون تبقى بعض االستثناءات الخاصة 

ات التي تعتبر حساسة وذات أهمية بالنسبة للمواطن الجزائري، والتي نجد من بينها المنتجات المنتج

أفريل 26المؤرخ في 119-95وفق المرسوم رقم التي تخضع لسقف محدد لهامش الربح الدوائية

01المؤرخ في 44-98المرسوم التنفيذي رقم والمتعلق طبعا بالمنافسة، وعليه فقد صدر 1995

:والمتعلق بتحديد الهامش األقصى المطبق على األدوية كما يلي1998فري في

من أكثر أدوات السياسات الصناعية تأثرا في قضايا التصنيع نظراً لطبيعتها وتعتبر هذه السياسة

االستهالك ونمطه، وقد أفلحت هذه بمسألة القوة الشرائية للدخول والتحكم بحجم رتباطهااوالمباشرة 

وجود تمييز بين المنتجات المحلية واألجنبية لتجنبا السياسات في تكوين جدار حماية للصناعة المحلية

كان تطبيق السياسات السعرية في بعض الحاالت له مشكالت أكثر تعقيدا  و، خاصة من جهة السعر

على التحكم بالسياسة مةجهاز الحكوقدرة إلى طبيعة ومنهج التخطيط ووهذا راجع في األساس 

.المنتهجة

على تمييز المنتجاتسياسة المشتريات الحكوميةتأثير: ثالثا

من ت ذات المنشأ الوطني على غيرهاإلى تفضيل المنتجاترمي هذه السياسة بصورة عامة

لو كانت تقل في المواصفات و،جلهأمن مينأمحققة للغرض الذي تقرر التمتى كانت ،مثيالتها األجنبية

.على أساس  إجراء  المنافسة  بين  هذه المنتجات في حالة تعدد المصانع،من مثيالتها األجنبية

الهامش الخاص 

بتجارة التجزئة

الهامش الخاص 

بتجارة الجملة

الخاصهامش

اإلنتاج

شعب األسعار

50% 20% 0% 2 دج70.00إذا كان السعر أقل من        

33% 15% 0% 2 دج110.00دج               70.00من 

25% 12% 0% 2 دج150.00دج             110.01من 

22% 10% 0% 2 دج150.00أكبر من                       

.ھوامش الربح المطبقة على األدویة في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة والمنتجین) 29(الجدول رقم 

اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الصادق بوشناف، :المصدر

.263ص ،2006/2007جامعة الجزائر، ، ه، غير منشورةأطروحة دكتورا، األدوية
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92- 284مرسوم تنفيذي رقم وإصالح المستشفيات من خالل وزارة الصحة والسكانقامت 

"ينص على1992جويلية 6الصادر في  الدواء الموصوف بدواء أن الصيدلي له الحق باستبدال : 

.الدواء الجنيس عوض الدواء األصلي األجنبيلتشجيع تناول ، كإجراء أولي 1"جنيسي مطابق له

بتدعيم آخر للمنتج المحلي، من خالل جزائرصيدلي قامت اللووفق هذا الترخيص المصرح به ل

يامه بتسويق المنتج ، كمكافئة على قالمسوق من طرفهمن سعر الدواء%20منح الصيدلي نسبة 

.والجدول الموالي يبين الفارق بين عملية تسويق الدواء المحلي واألجنبيالمحلي

ن المسوق أن هناك فارق بين المنتج المحلي واألجنبي في عملية التسويق حيث أالجدول يبين

ل تشجيع عملية سوق من أجممن قيمة سعر الدواء ال%20هو الصيدلي، فالدولة وضعت نسبة مرجعية 

دج نتيجة بيعه ثالث علب من المنتج 990.00فالصيدلي تحصل على مبلغ قدره ،بيع األدوية المحلية

منتج األجنبي فإنه ال للبيعهأما في حالةدج ، 5945.00وبالتالي أصبحت الفاتورة الكلية بقيمة 

4625.00االجتماعي هو مبلغ الفاتورة المستحق من طرف الضمان وبالتالي %20يحصل على نسبة 

:أن هناك نقطة مهمة توضحها الفاتورة هي المبلغ المستحق من المريض وله حالتينكمادج، 

فإن المريض ال يدفع أي مبلغ %100هي أن المريض عندما يكون له حقوق التعويض :الحالة األولى

.تكفل بالتعويضتمن فالدولة هيبل يتحصل على الدواء دون مقابل 

لذلك يجب عليه دفع %100عويض بنسبة تهي أن يكون المريض ليس له الحق في ال:الثانيةالحالة

.تدفعه الدولةالقيمة المتبقية بنفسه، والباقي 

ولكن في كلتا الحالتين ال يمكن أن تكون صحيحة ألن الدواء ليس به إختالف ما عدا المنتج 

عندما إشترى المريض المنتج المحلي تحصل مر آخر المحلي جنيس والمنتج األجنبي أصلي، بل هناك أ

دج ألن الدولة تتحمل نسبة من هذا 195.33مجانا، أما عند شرائه المنتج األجنبي يتحمل تكلفة عليه 

، مع العلم أن الصيدلي ال يمكنه أن يفرض على المريض أي دواء بل الموصوف من طرف الدواء فقط

.الطبيب

.التي تتبعها الحكومة أصبح للمنتج ميزة تنافسية قوية تجاه المنتج األجنبيومن خالل هذه السياسة

تتبعها الدولة في إيطار تحسين وطنية سياسة هي عبارة عنأما بالنسبة لعملية تعويض األدوية 

لصحة العمومية، فقد اعتمدت الجزائر على هذا النظام الرامي إلى تحسيس المواطن بحقوقه ومكانته ا

المجتمع، وعلى هذا األساس أحدث جهاز خاص للقيام بهذه العملية وهو الصندوق الوطني للتأمينات في 

1- Saidal News: bulletin d'information interne du Groups Saidal, N° 04, Août – septembre 2002, p.06.
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مليار دينار جزائري سنويا، أي ما 40تفوقحاليا، وتعتبر نفقاته ضخمة فهي ) CNAS(االجتماعية 

.للنفقات الوطنية لألدوية) حسب التقديرات الحسابية(%40إلى 30نسبته من 

1983جويلية 02الصادر في 11-83بموجب القانون تعويض األدوية الذي جاء ويعتبر

طبيعة المرحلة التي كان يعيشها بأبعاد اجتماعية واقتصادية خاصة المتعلق بالتأمينات االجتماعية ذو

االقتصاد الجزائري، وحتى يتم تعويض األدوية من طرف الضمان االجتماعي فإنه يجب إتباع جملة 

:1راءات البسيطة وهياإلجمن 

تقديم طلب التعويض من طرف المخبر المعني مرفق بملف إثبات التسجيل للمنتج، وكذا الملف -

) P.P.A(التقني للدواء إضافة إلى بطاقة اإليداع للسعر بالنسبة لألدوية المستوردة، أو شهادة التسعير 

.بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا

) C.R.M(العمل والضمان االجتماعي، حيث تقوم لجنة تعويض األدوية يقدم هذا الطلب إلى وزارة -

.والتي يشرف عليها الوزير2003أوت 16بموجب تعليمة وزارية مشتركة في والتي تم إنشاؤها 

في حالة قبول الطلب يتم إدراج الدواء ضمن قائمة األدوية القابلة للتعويض حيث يتم وضع خط -

قابلة غير فهييوضع على قسيمتها خط أحمر ، بينما التي )la vignette(أخضر على قسيمتها، 

:صندوق الضمان االجتماعياألدوية المعوضة من طرفالموالي يبين عددوالجدول .للتعويض

دواء منها 6611لألدوية في السوق الجزائرية هو اإلجماليمن خالل الجدول نالحظ أن العدد 

دواء واألجنبية 5581المحلية القابلة للتعويض هي ، فاألدوية والغير قابل للتعويضابل للتعويضالق

دواء، أما بالنسبة للعدد المتبقي فهو غير قابل للتعويض والمقدر عدده بـ 123القابلة للتعويض هي 

.يبين ذلك) 04(والملحق رقم دواء607

.270ص رجع سابق،م، الصادق بوشناف-1

عدد األدوية المعوضةطبيعة الدواء

123قابلة للتعويضأجنبيةأدوية 

5267أدوية محلية قابلة للتعويض

314بالمستشفیاتمعوضة خاصة أدوية 

607أدوية محلية غير قابلة للتعويض

6611في الضمان االجتماعيالعدد اإلجمالي لألدوية المسجلة 

2014تماعييبين عدد األدوية المعوضة من طرف الضمان االج): 31(جدول رقم 

)4(الملحق رقمعلىمن إعداد الباحث باالعتماد:المصدر
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،األمراض:ةالتالياألساسيةالمخاطرضداجتماعيةحمايةأكثرهيئةهو :1االجتماعيالضمانو

.الخ...والوفياتالشيخوخة،المهنيةاألمراضالعمل،حوادثالعمل،عنالعجزاألمومة،

نظامفهواألدوية،تعويضفياالجتماعيالضمانلتدخلالعاماإلطار11- 83القانونيحددو

طريقعنتهموعائالللمستخدميناالجتماعيةللحمايةوالدائمالرسميبالتنظيميسمحإجباري،تأمين

.إليهايتعرضأنيمكنالتيالمخاطربمختلفللتكفلالمهنياالجتماعيالتطويع

.الدوائيةالمنتجاتاستهالكفيزيادةالإلىأدتمنوحة من طرف الدولة الماتالتعويضهذه

:شروطثالثتتوفرأنينبغياألدويةتعويضيتموحتى

المجال؛هذافيالمتخصصينطرفمناألدويةتوصفأن-

للتعويض؛القابلةاألدويةقائمةضمنمسجلةاألدويةتكونأن-

.الطبيةالوصفةظهرعلىبالسعرالخاصةالقسيماتلصق-

خالصــــة  ال

.59- 58ص ص مرجع سابق،دحمان ليندة، -1
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طبيعة هذه لم التطرقحيث تفي هذا الفصل بدراسة هيكل الصناعة الدوائية في الجزائر، تم القيام

الطلب الكلي على الدواء في الجزائر، ودراسة نسبة التغطية من المنتجات فةالل معرالصناعة من خ

أن إلىكذلك، وتم التوصلدول التي تستورد منهالشارة لاإلباإلضافة لواقع الواردات مع ، المحلية

هذا الهيكل الصناعي البد من وجود رقابة عليهوالجزائر تقوم بتصدير بعض المنتجات الصيدالنية، 

من طرف السلطات المعنية من أجل تنظيمه والتدخل في القطاع من خالل السياسات الصناعية التي 

: إلى جملة من النتائج هيم التوصلسواء باإليجاب أو السلب، وتتؤثر بها على القطاع ككل

بصورة كبيرة حيث وأساسية في نفس الوقت، وهي تنموتعتبر الصناعة الدوائية صناعة معقدة-

2018نةسمليار دوالر، ومن المتوقع أن تصل في 680إلى 2014ت قيمتها في سنة وصل

؛ على المستوى العالمي%16.17مليار دوالر بمعدل نموا قدره  790إلى 

هي رائدة العالمالواليات المتحدة األمريكية تعتبر لدول المسيطرة على هذه الصناعة لبالنسبة -

والصين واليابان في المرتبتان الثانية والثالثة ى عشر سنوات، دالمرتبة األولى على مباحتاللها

؛ا الدول األوربيةمعلى التوالي، وتليه

ير، وتدعيم القطاع التطوناعتها الدوائية من خالل البحث وأن الصين قامت بتطوير صإستنتجنا-

، 2013في سنةعالميا )2(المرتبةإجراءات ونجحت في ذلك ألنها احتلت سياسات وتبعد

هذا راجع لسياستها من نفس السنة ) 13(المرتبة باحتاللهافحققت كذلك تقدم أما الهند 

المنتهجة؛

%36تقوم الجزائر بتغطية الطلب من خالل الواردات ألن الصناعة المحلية ال تغطي سوى -

من الطلب الكلي؛

ي سوق الدواء لقد نجحت الجزائر في فتح السوق الصناعي على األسواق األجنبية، لكن بق-

مراقب ألنه يعتبر صناعة حساسة وتؤثر مباشرة على المواطن؛ 

ال مما أدى للمنتج المحلي ميزة تنافسية من خالل القروض الممنوحة لمجمع صيدلقد أصبح-

توسيع النشاط؛إلى تخفيض التكاليف و

ة منع إستيراد بتدعيم المنتج المحلي من خالل السياسات التي تقوم بها، خاصالجزائر لقد قامت-

من قيمة الفاتورة كحافز تسويق المنتج %20األدوية المنتجة محليا، ومنح الصيدلي نسبة 

.المحلي





الخاتمة

259

تطبيقبفضلوذلكعميقة،تحولمرحلةالحاضرالوقتفيالجزائريةالصناعةشهدت

إلىالتصنيعغيابمرحلةمننتقاللالهاخاللمنتسعىالتيالصناع،إنعاشسياساتإستراتيجية

الفروعبعضتنميةعلىالجديدةاتيجيةاإلسترضمنالتركيزتموقدالصناعي،اإلنتاجبعثمرحلة

االحتكار في أواخر ومحاربةالسوق الوطنية، خاصة بعد فتح الدوائيةالصناعاتمثلالصناعية

في المتخصصة مما عرض القطاع المحلي لمنافسة شديدة من طرف المؤسسات العمالقة الثمانينات

.المجال

في مجالتوجهاتالوالقطاعأهميةإلىبالنظرالصناعاتهذهمثلعلىالتركيزجاءوقد

الصناعة خاصة أن الجزائر قامت بدعم قطاع الدواء من خالل فتح السوق الوطنية إنعاشإستراتيجية

يسمح بإنتاج الدواء الجنيس محليا، وكذلك ماسابقا منها تم ذكرهاعدة قوانين تبعتهاومنع االحتكار ثم 

.غيرها من القوانينمحليا واستيراد األدوية المنتجةمنع 

خالل عيناتبداية من التستأثير على هيكل الصناعة الدوائيةدور الدولة في الالحظنا أهميةوكذلك 

،ا بقانونين مهمينثم تلته،أمام المنتج األجنبيوق الجزائريةمراسيم تنفيذية لفتح السإصدار قوانين و

في زيادة دعم لق بمنع استيراد الدواء المنتج محليا مما ساعد الثاني يتعاألول يتعلق بالدواء الجنيس و

القطاع وأثره على القطاع كان متباين عندما قمنا بقياس نسبة التركز فيه ووجدنا أنها مختلفة بين سنتي 

لعوائق الدخول التي باإلضافة،مؤسسة"71"الذي أصبح عددهموكذلك عدد المنتجين2014و 2005

.ثم بعد ذلك بدأت تتحكم في القطاع من خاللهانزعها والتخفيض منها، الدولة في تساهم

إختيار الفرضيات: أوال

: كما يليوالتي جاءت، ح جليا مدى ثبوت أو نفي الفرضياتيتضهذه الدراسةانطالقا من

الجزائر على نسبة التركز الصناعي من خالل زيادة منح أثرت "تنص على :األولىالفرضية 

ألن وقد ثبتت صحة هذه الفرضية في الفصل الرابع، "يص الصناعية واالمتيازات االستثماريةالتراخ

عدد المؤسسات تيبين أنه عندما زادوالذي،)23(ول قياس نسبة التركز واضحة في الجدنتائج

وهذا راجع لتسهيالت المقدمة من طرف الدولة في ،الناشطة في القطاع انخفضت نسبة تركزها داخله

حيث كان العدد بيل دعم االستثمار وجلب مؤسسات رائدة في الصناعة الدوائية، للخروج من التبعية، س

C5)وتتركز خمس مؤسسات في السوق بنسبة 2005مؤسسة في سنة 51مؤسسات القطاع لاإلجمال

= C5)مؤسسة في القطاع بنسبة تركز 57تطور عددها ليصبح 2014، أما في سنة (21,02% =

.للخمس مؤسسات األولى(49,29%
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تتحكم الجزائر في عوائق الدخول لهيكل الصناعة الدوائية، إنطالقا "هي تنص علىو:الثانيةالفرضية 

من خالل ما قامت به ،وثبتت صحتها في الفصل الرابع،"من جملة القوانين والتشريعات المنتهجة

يا، تشجيع المؤسسات المحلية على إنتاج الدولة  خاصة منع إستيراد األدوية األجنبية المنتجة محل

األدوية الجنيسة، باإلضافة لذلك إلزام المستوردين على إقامة مشاريع إستثمارية على مدى سنوات من 

.نشاطهم

أعطت األولوية للمنتج المحلي على األجنبي من خالل سياسة الجزائر أنتنص على:الثالثةالفرضية 

، هي فرضية صحيحة وثبتت صحتها في الفصل الرابع أينا "ت المقدمةمشترياتها المعتمدة، والتحفيزا

من قيمة الدواء المحلي المسوق من طرفه وذلك %20قامت بمنح الصيدلي نسبة وجدنا أن الجزائر 

لتشجيع على زيادة إستهالك الدواء المحلي على األجنبي، كما أن األولوية في مشتريات المستشفيات 

. ك أعطى ميزة لهمن المنتج المحلي كذل

سياسات بتحقيق نسب تغطية محلية مكنها من اتخاذالجزائر إهتمام "تنص على هي و:الرابعةالفرضية 

، هذه الفرضية غير صحيحة ألن هيكل الصناعة الدوائية "صناعية أثرت بها على صناعتها الدوائية

% 64اج المحلي أما نسبة من اإلنت%36الجزائري غير كفوء، ولم تتحقق نسبة التغطية فيه سوى 

تنميةالسياسات الصناعية المنتهجة من أجل رغم وهذا فيتم تغطيتها باالستيراد من طرف الخواص، 

لخروج من التبعية، باإلضافة لذلك السماح للمؤسسات المحلية بصناعة الدواء الجنيس وتطوير القطاع ل

.ومنع إستيراده، لكن لم تحقق النتائج المرجوة

التحكم في الصناعة الدوائية من خالل التأثير في محددات هيكلها، "تنص على أن و:الرئيسيةالفرضية 

."بواسطة أدوات السياسة الصناعية المنتهجة، ساهم في تطويرها

ألن الجزائر استطاعت التأثير من خالل إختبار الفرضيات الفرعية ثبتت صحة الفرضية الرئيسية

ومنح تراخيص 1990لمؤسسات من خالل فتح السوق الجزائرية سنة على الهيكل بزيادة عدد ا

، وتحسين المناخ االستثماري 2015مؤسسة في سنة 71االستثمار للمؤسسات األجنبية من جهة لتصبح 

من خالل العديد من اإلجراءات التي قامت بها في المجال مثل منع إستيراد األدوية الجنيسة المصنعة 

باإلضافة للحوافز الممنوحة لصيدلي في د المواد األولية الداخلة في هذه الصناعة، محليا وتسهيل إستيرا

حالة تسويق دواء منتج محليا، كل هذه اإلجراءات وغيرها، استطاعت الجزائر التحكم في الصناعة 

الدوائية ولكن لم تحقق نسب تغطية كبيرة ألن الطلب في تزايد مستمر من جهة، وإعتبارها صناعة فتية 

.1990من جهة أخرى ألن السوق الوطنية لم تفتح قبل سنة 

النتائج : ثانيا
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: لنتائج التاليةلتم التوصلوانطالقا من الفرضيات السابقة 

السياسات الصناعية تعتبر أهم وسيلة لتدخل الدولة من أجل تحسين القدرة التنافسية سواء - 1

؛مية لالقتصاد الوطنيمؤسسة ذات أهللقطاعات ككل أو قطاع معين أو 

من خالل دراسة وقياس التركز يمكن تحديد قوة وضعف المنافسة في الهيكل الصناعي - 2

الخروج باإلضافة لتميز المنتجات؛وعوائق الدخول والصناعي 

لسياسات الصناعية عالقة وطيدة بهيكل الصناعة تتمثل في اإلجراءات القانونية والتشريعية ل- 3

؛التي تنشط فيهوحة لبعض المؤسسات ذلك اإلعانات المالية الممنوك،المطبقة في القطاع

بصورة كبيرة وأساسية في نفس الوقت، وهي تنموتعتبر الصناعة الدوائية صناعة معقدة- 4

مليار دوالر، ومن المتوقع أن تصل في 680إلى 2014حيث وصلت قيمتها في سنة 

؛ على المستوى العالمي%16.17قدره  مليار دوالر بمعدل نمو790إلى 2018نةس

ةلقد قامت الصين بتطوير صناعتها الدوائية من خالل البحث والتطوير، وتدعيم القطاع بعد- 5

، أما 2013في سنةعالميا الثانيسياسات وإجراءات ونجحت في ذلك ألنها احتلت المركز 

ياستها المنتهجةهذا راجع لسومن نفس السنة ) 13(فحققت كذلك تقدم بإحتاللها المرتبة الهند 

؛من طرف الدولتين

لقد نجحت الجزائر في فتح السوق الصناعي على األسواق األجنبية، لكن بقي سوق الدواء - 6

؛مراقب ألنه صناعة حساسة وتؤثر مباشرة على المواطن

أعطى ،ومنع إستيرادهابترخيص صنع األدوية الجنيسة محليايقضيقيام الجزائر بسن قانون - 7

في %35والبالغ نسبتها نتجهاتلزيادة عدد األنواع العالجية التي ت المحليةللمؤسسافرصة 

؛لسوقلمن رقم األعمال الكلي %25.61نسبةحققتكماالسوق الجزائرية،

المصنعة لألدوية إنطالقا من القوانين المحفزة عدد المؤسسات إستقطابنجاح الجزائر في - 8

على إقامة مشاريع مشتركة مع المنتجين ينإرغام المستوردوعلى االستثمار من جهة،

من جهة لخروج من التبعية في مجال الدواءالمحليين وذلك بعد سنتين من بداية االستيراد، ل

؛ أخرى

وأدويةصيدالنيةالطبية والمنتجاتالتصدير بعض أن الجزائر تقوم بىتم التوصل إللقد - 9

و 2013مليون دوالر في سنتي 1.82و 3.51بقيمة الحيوانيوموجهة لالستعمال البشري 

؛على التوالي2014
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من طرف الدولة الصناعة الدوائية ضمن قطاع لقد أثرت السياسات الصناعية المنتهجة-10

اإلجمالحيث كان العدد على التركز داخل القطاع من خالل زيادة هذا األخير، الجزائرية

مؤسسات في السوق بنسبة   وتتركز خمس 2005مؤسسة في سنة 51للمؤسسات القطاع 

(C5 = 21,02%) مؤسسة في القطاع بنسبة 57تطور عددها ليصبح 2014، أما في سنة

؛للخمس مؤسسات األولى(C5 = 49,29%)تركز 

%36بعدد من المؤسسات إال أنها لم تحقق سوى نسبة رغم تنوع هيكل الصناعة الدوائية-11

؛من رقم األعمال الكلي لسوق%25سات إال من التغطية المحلية، حيث لم تحقق هذه المؤس

السياسات الوطنية فشلت في الخروج من التبعية ألن نسبة الواردات مرتفعة تقدر بحوالي -12

من الطلب الكلي، وهذا راجع لضعف البحت والتطوير على مستوى المؤسسات 64%

.وإتساع قائمة األدوية المطلوبة مقارنة بالمنتجة محلياالمنتجة محليا

االقتراحات: ثالثا

التـي  في شكل جملة من التوصـيات االقتراحات،بعض نقدمأنيمكنالسابقةالنتائجمنإنطالقا

:تتمثل فيو،لصناعة الدوائية الجزائريةيمكن أن تساهم في ترقية ا

زارة المؤسسات إيجاد رابط قوي بين وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات وو- 1

؛، من اجل ترقية المنتوج المحلي ومرافقة المنتجتوسطةالصغيرة والم

لفعاليتها وسهولة باإلضافةتشخيص دقيق لوضعية المنتجات الصيدالنية ومدى وفرتها - 2

الحصول عليها من طرف المريض؛ 

دعم متابعة دراسات للطلبات الجديدة من اجل التسجيل على قائمة األدوية القابلة للتعويض؛- 3

ت العالجية؛ئاالمرجعية لبعض الفمراجعة التسعيرة - 4

؛المواد الصيدالنية، بإدخال الممونراديالستمراجعة دفتر الشروط التقنية - 5

تحسين أدوات التسيير ووضع مؤسسات الصحة مع الصيدلية المركزية ووضعها بآلية مركزية - 6

؛جل االستغالل الحسن للمعطيات وتسييرها، وتسيير أحسن لسوق الدواءأمن 

لجان األدوية للمؤسسة (نقطاعات المخازن بوضح آليات الطوارئ أو المتابعة إضد المكافحة - 7

؛)والوالية

؛لصيادلةل، مثلما تم ذلك بالنسبةاألطباء بقيمة المنتوج المحليستوعية وتحسي- 8

ستغالل للمواد الصيدالنية مبنية على االستعمال المناسب إتوفير سياسة تحث على عقالنية - 9

لج هذه السياسة المشاكل المطروحة من طرف الوصفة الطبية المفرطة أو للدواء، بحيث تعا
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غير الالئقة من تجاوزات التطبيب الذاتي، والعالج من تعاطي المخدرات واستخدام عقاقير 

؛جديدة مكلفة، حيث أن هذه المنتجات تتوفر بتكلف اقل وبجودة عالية

جميع المفتشيات المتعلقة بالصناعيين، تقوم بتسيير(إنشاء هيئة مكلفة بالتفتيش الصيدالني -10

وموزعين الجملة، والصيدليات، وجميع المؤسسات الصحية المتوفرة على خدمات صيدالنية أو 

؛تقوم باإلشراف على المخزونات الخاصة باألدوية

يجب أن يستفيد األطباء والصيادلة وأشخاص آخرون مؤهلون إلعطاء األدوية من المعلومات -11

؛المناسبة

جاز دفتر الشروط المتعلق بالتوزيع بالجملة للمواد الصيدالنية، مع مراعاة قانون أخالق إن-12

وآداب المهنة؛ 

تحسين ظروف فتح مشاريع ألجل وضع مساعدين للصيدالنيين ضمن إطار قانوني يسمح -13

؛بممارسة ذلك

ترويجية ، والملصقات والمواد ال)االستقبال(دقة وصالحية المعلومات على دليل االستعمال -14

؛يجب أن يتم التحقق منها بإستمرار من طرف الصيدلي

على االستعمال الجيد تحث وضع استراتيجيات للبرامج التربوية الموجهة للجمهور الواسع -15

؛لألدوية

دقيقة تثير ) أدلة(الصناعة الصيدالنية يجب أن توفر مواد ترويجية تحتوى على مؤشرات -16

؛مؤهلين إلعطاء أدوية للجمهورأو أشخاص ) الطبيب( نتباه الواصفإ

آفاق البحث: رابعا

نأمل ولجملة من النتائج، التي ال يمكن القول أنها غير قابلة للنقاش ه الدراسةفي هذتم التوصللقد 

لو بشيء قليل في إثراء هذا الموضوع، كما نتمنى أن نكون قد وفقنا في فتح وأن نكون قد ساهمنا

النظام ، خاصة أنه يهتم بدور الدولة من خالل تحسين بحث في هذا الموضوعمواصلة الومجال النقاش

أن وفي هذا السياق يمكن أن نقترح مجموعة من المواضيع التي يمكندفع عجلة التنمية،الصناعي و

:اتتكون إشكالي

؛الخروج من التبعية الصناعيةوإستراتيجيات الدولة لمواجهة المنافسة األجنبيةوسياسات- 1

؛أداء القطاع الصناعيالسياسة الصناعية على أثر - 2

.الجزائريةطرق وآليات تحسين أداء الصناعة الدوائية- 3
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أطروحة دكتوراه، غير ، مقارنةتطبيقيةدراسةاإلسالميةللمصارفالتشغيليةالكفاءةبورقبة شوقي، - 8

.2010/2011جامعة فرحات عباس سطيف منشورة،

ميدانيةدراسة(االقتصادية التنافسية للمؤسسةالقدرةلتدعيمكمدخلالمعرفةإدارةالمالك، عبدبوركوة- 9

2011/2012منتوري، قسنطينة، جامعةالماجستير،ة، رسال)لالتصاالتنجمةلشركة

–دور االنداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية ، عمربوسالمي -10

، 01جامعة سطيف مذكرة ماجستير،، دراسة حالة مجمع صيدال وحدة الدار البيضاء الجزائر العاصمة

2012/2013.

جامعة مذكرة ماجستير،، يق المصرفي كإستراتيجية في ضل التحرر المصرفيالتسوبوسنة محمد رضا، -11

.2008/2009بسكرة،  محمد خيضر 

، اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة األدوية، الصادقبوشناف -12

.2006/2007جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، غير منشورة،

مذكرة ، تأثير التكاليف على تنافسية المؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صيدال، خةزليتفرقنيت -13

.2004/2005جامعة الحاج لخضر باتنة، ماجستير،
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المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام المحاسبي في الجزائر والمعايير جاللي ياسمينة، -14

جامعة مذكرة ماجستير،،-صيدال-كز البحث والتطويردراسة حالة مر: المحاسبية الدولية، مدخل مقارن

.2009/2010سطيف، 

دراسة مقارنة بين طرق التكاليف التقلدية وطرق محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ، أحمدحابي -15

دراسة حالة الشركة الوطنية لصناعة الكوابل : وإمكانية تطبيقها في المؤسسة الصناعية الجزائرية

.2010/2011، 3جامعة الجزائر مذكرة ماجستير،، رةالكهربائية بسك

أطروحة دكتوراه، ، الجزائريةللمؤسسةالميزة التنافسيةتدعيمفيالهيكليالرأسمالدورمحمد، حباينة-16

.2011/2012، -3الجزائر– جامعةغير منشورة،

في بداع التكنولوجيالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مصادرها ودور اإلحجاج عبد الرؤوف، -17

20جامعة مذكرة ماجستير،، دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي–تنميتها 

.2006/2007سكيكدة، 55أوت 

كلية االقتصاد، جامعة دمشق، مذكرة ماجستير،، دور الصناعة التحويلية في النمو االقتصادي، إيادحمـاد -18

.2008/2009سوريا، 

جامعة دالي إبراهيم أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، التسويق الصيدالني حالة مجمع صيدالن ليندة، دحما-19

.2009/2010، - الجزائر–

، رسالة تخرج، قسم االقتصاد ، دور المشروعات الصغيرة في دعم االقتصاد الفلسطينيدلول أحمد فايق-20

2009والعلوم السياسية، الجامعة اإلسـالمية، فلسطين، 

مذكرة ،"حالة الجزائر"براءة االختراع مؤشرات لقياس تنافسية المؤسسات والدول ويس محمد الطيب، د-21

.2004/2005جامعة ورقلة، ماجستير،

جامعة مذكرة ماجستير،، التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتها المستقبلية، محمد عطية محمدريحان -22

.2012األزهر بغزة، فلسطين منشور، السنة الجامعية

تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية االقتصادية في الجزائر دراسة حالة والية ، محمدزوزي -23

.2009/2010، الجزائر، - ورقلة–جامعة قاصدي مرباح أطروحة دكتوراه، غير منشورة،،غرداية

ستير، جامة منتوري، ماجيرسالة، استراتيجية النمو المصرفي من خالل عمليات االندماجضيف روقية، -24

.2004/2005قسنطينة، 

ل المتغيرات اإلقتصادية العالمية مع ظ، إمكانية ترقية الصادرات الصناعية الجزائرية في كمالعايشي-25

الحاج جامعةأطروحة دكتوراه، غير منشورة،، 1990/2003التطبيق على الصناعات التحويلية خالل 

.2006- 2005لخضر باتنة، 

الواقع و الدور المرتقب في "الترخص الصناعي في الضفة الغربية ، مي لطفي محمدعزعبد الرحمان -26

.2001كلية الدراسات العليا نابلس، فلسطين، سنة مذكرة ماجستير،، "إحداث تنمية صناعية 
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أداة لحماية : TRIPSعبد السالم مخلوفي، إتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الخارجية -27

أطروحة دكتوراه، غير منشورة،التكنولوجيا أم الحتكارها؟ وأثرها على صناعة الدواء في الدول النامية، 

.2007/2008تحليل إقتصادي، جامعة الجزائر، 

مذكرة ، دور السياسات الصناعية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصاديةالعطاس وليد أحمد صالح ،  -28

.2009/2010، بسكرة–جامعة محمد خيضر ماجستير،

مذكرة ، تجربة الصين التنموية وإمكانية االستفادة منها في سوريةلدراسة تحليلية ل، منالعلي عاقل -29

.2007/2008السنة الجامعية جامعة تشرين،ماجستير،

جامعة مذكرة ماجستير،، إستراتيجية التكامل العمودي في الصناعة دراسة حالة مجمع صيدال، يحيىفريك -30

.2011/2012الجزائر،،-بسكرة –محمد خيضر 

بعضحالةدراسة"الجزائرية االقتصاديةالمؤسسةفيوالبيئةالرسالةبينالتفاعل، السعيدقاسمي -31

-2011جامعة فرحات عباس سطيف،الجزائر، أطروحة دكتوراه، غير منشورة،، "األدويةصناعةمؤسسات

2012.

جامعة مذكرة ماجستير،زائري في ظل الشراكة األجنبية، واقع أداء قطاع المحروقات الجالعيد ،قريشي-32

.2010/2011محمد خيضر بسكرة،

جامعة أحمد مذكرة ماجستير،، "صيدالمجمع" حالةالجزائر دراسةفياألدويةترويجكيفية، مريمقالل -33

.2014-2013بوقرة بومرداس، 

جامعة محمد خيضر بسكرة، ماجستير،مذكرة، هيكل صناعة قطاع الهاتف النقال في الجزائرقوفي سعاد، -34

2009/2010.

، تأثير التحالفات اإلستراتيجية على تنافسية المؤسسة الصناعية دراسة حالة مجمع صيدال، محبوب فاطمة-35

.2010/2011ماجستير جامعة محمد خيضر بسكرة،رسالة

أطروحة دكتوراه، ، ة الدواءنقل التكنولوجيا في مجال صناعحماية الملكية الفكرية و، عبد السالممخلوفي -36

.2007/2008جامعة الجزائر، سنة غير منشورة،

حالةالصناعية دراسةللمؤسسةالمستداماألداءتطويرفيالتنافسيةاليقظةدورعلي، مروج محمد-37

عباسفرحاتجامعةمذكرة ماجستير،، 2000/2012الفترةخاللالصيدالنيةللصناعاتالوطنيةالمؤسسة

.2013/2014، –01سطيف–

جامعة مذكرة ماجستير،، أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات على والء الزبائن،المطيري دخيل غنام-38

.2010الشرق األوسط للدراسات العليا، الكويت،

بسكرة، جامعة مذكرة ماجستير،، السياسات الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائر، نذيرمياح -39

2009/2010

مذكرة ، االستثمار االجنبي المباشر و النموا االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب، يقرفنزاري -40

.2007/2008الجامعية جامعة الحاج لخضر باتنة، السنةماجستير،
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: في تنمية الحصة السوقية للمؤسسة الصناعية دراسة حالةإستراتيجيـات التمييزدور،إيماننعمون -41

2010/2011جامعة محمد خيضر بسكرة،مذكرة ماجستير،، -بسكرة-لمعدنيةللمياه اڤديلةؤسسة م

حالة المؤسسةالقيمة دراسةخلقفيودورهاالتنافسيةالمزايالبناءالعامةاألسسالوليد، هاللي-42

.2008/2009جامعة مسيلة، مذكرة ماجستير،،MOBILIS للهاتف النقالالجزائرية

الجامعةمذكرة ماجستير،، غزةقطاعفيالخشبيةالصناعاتقطاععلىتطبيقيةدراسةحسن،هنية ماجد-43

.2005التجارة، كليةغزة، – اإلسالمية

دور تحليل بيئة الصناعة والمحيط الداخلي في تحديد الخيارات اإلستراتيجية للمؤسسة واضح فواز،-44

جامعة محمد خيضر تير،مذكرة ماجس، -المسيلة-Hodna Laitاإلقتصادية حالة مؤسسة ملبنة الحضنة 

.2010/2011بسكرة،

والمجالتالملتقيات/ 3

مجلة،)1997/2004(الفترة خاللمصرفيالنقديةالسياسةأداءتحليل،المطلبعبداألسرج حسين- 1

.5إفريقيا، عددشمالاقتصاديات

.1992د األول، ، مجلة الدواء العربي، العدالصناعة الدوائية بين الماضي والحاضرباسل محمد يحيى، - 2

مجلة ،التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويلية الفلسطينيةباسم مكحول، نصر عطياني،- 3

.2004المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، يونيو الجامعة اإلسالمية،

، العدد الثامن، جامعة ، مجلة العلوم اإلنسانيةنظرة عامة على التحوالت اإلقتصادية في الجزائربغداد كربالي، - 4

2005.محمد خيضر بسكرة،

مستدامة، المؤتمر العلمي حول األداء المتميز تنافسيةلميزةكأساسالتنافس، إستراتيجيةباللي أحمد- 5

.2005مارس 08/09، جامعة ورقلة، للمنضمات والحكومات

:اإلقتصاديةالسياساتأهدافتحقيقفيالحكوميةالمنظماتفعاليةسعيد،محمد بنبلخريصات رشيد،- 6

مارس 08/09المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، يومي الكامل، التشغيل

2005.

، العواملوتأثيرالنتائجتسبيباإلقتصادية بينالسياسةوفعاليةالعولمةإقتصاداللطيف، بلغرسة عبد- 7

اإلقتصادية، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجامعة تلمسان، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السياسات

.2004نوفمبر 30و 29يومي 

، مداخلة مقدمة النقديةالسلطةاستقالليةوضرورةاإلقتصاديةالسياسةماهيةر، م، بوشعوربلمقدم- 8

الجزائر، يومي - عة تلمسانللمؤتمر الدولي حول السياسات اإلقتصادية، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجام

.2004نوفمبر 30و 29

، مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية، الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائربن بريكة عبد الوهاب، عادل مياح، - 9

.2011جوان ،العدد التاسعبسكرة،جامعة محمد خيضركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
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، مداخلة مقدمة للمؤتمر اإلقتصاديةالسياسةعلىالفائدةمعدلخطرتأثيرزهيرة، عاتق حنان، صاريبن-10

و 29الجزائر، يومي - الدولي حول السياسات اإلقتصادية، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجامعة تلمسان

.2004نوفمبر 30

التنمية المستدامة، الملتقي الدولي بن لحسن الهواري، اإلبداع التكنولوجي كأداة لتحسين التنافسية وتحقيق-11

، 2011ماي 19و18حول اإلبداع والتغيير التنظيمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، يومي 

.جامعة سعد دحلب البليدة

.2007، 53، مجلة الدواء العربي، شركة أكاديميا، العددالدواء العربي واقع وتحدياتتيم رباب ، -12

،والماليةاالقتصاديةالدراساتمركزمرجعي،مسحومحدداتها،التنافسيةالقدرةفهوممطعمه،جرف منى-13

2002.،19العدد اقتصادية، أوراقالقاهرة،جامعة

، كلية العلوم واآلداب بطبرجل، جامعة مقدمة لمقرر تحليل االقتصاد الجزئيالحاج أكرم محمد أحمد، -14

.السعوديةالجوف، 

مجلة الدواء العربي، شركة أكاديميا، عمان، ة األبحاث الدوائية ومضاعفاتها، ، أهميحجازي باسل شريف -15

.2003، 45األردن، العدد

واالقتصاد، العدداإلدارة، مجلةاالحتكاريةالمنافسةأسواقفياالقتصاديةاألمثليةالكريم، عبدطهخالد-16

.2010، واإلقتصاد، العراقاإلدارةديالى، كليةوالثمانون، جامعةالخامس

واالقتصاد العدداإلدارة، مجلةاالحتكاريةالمنافسةأسواقفياالقتصاديةاألمثليةالكريم، عبدطهخالد-17

.2010والثمانون، الخامس

، مداخلة -الجزائرفيوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتحالة–الهيكليةاإلقتصاديةالسياساتليلى، خواني-18

الجزائر، - ياسات اإلقتصادية، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجامعة تلمسانمقدمة للمؤتمر الدولي حول الس

.2004نوفمبر 30- 29يومي 

، الملتقى الدولي األول رهانات السياسات الصناعية لقطاع خارج المحروقاتداودي الطيب، دالل بن طبي، -19

.، بسكرة)2008ديسمبر 03-02(حول اإلقتصاد الصناعي والسياسات الصناعية يوم 

العلوم، مجلةاإلستراتيجيالنجاحتحقيقخاللمنالمؤسسةتنافسية، تعزيزداودي الطيب، مراد محبوب-20

2007عشر، نوفمبر الثانيالعددبسكرة،خيضرمحمدجامعةاإلنسانية،

حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية الملتقى الدولي الرابعالبيئة والميزة التنافسيةدراجي عيسى، -21

.للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر

- 2004-1990الجزائرحالة-اإلقتصادي التوازنفي تحقيقودورهاالماليةالسياسةدراوسي مسعود، -22

.2005/2006، جامعة الجزائر، 

، مجلة جامعة الملك األسواق غير التنافسية المعاصرة بين الفقه والتحليل االقتصاديمحمد أنس، الزرقا -23

.2006، 2، ع19االقتصاد اإلسالمي، م: عبدالعزيز
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، مداخلة مقدمة للمؤتمر السياسة اإلقتصادية المالئمة إلدماج الجزائر في إقتصاد المعرفةسالمي جمال، -24

و 29الجزائر، يومي - ية، كلية اإلقتصاد والتسيير والتجارة، بجامعة تلمسانالدولي حول السياسات اإلقتصاد

.2004نوفمبر 30

، األكاديمية العربية في الدنمارك، كلية اإلدارة واإلقتصاد، السياسات اإلقتصاديةالسطلي هشام مصباح، -25

2013.

واالقتصاد، اآلكاديمية العربية، ، كلية اإلدارة صناعياقتصاد: محاضرات في مادةالطائي زينة عالء يونس، -26

.الدنمارك

، جامعة الملك سعود، الصناعات الصغيرة في المملكة العربية السعوديةعبداهللا بن حمد الصليع، -27

.2001،لسعوديةا

، ورقة عمل مقدمة إلى السياسات واإلستراتيجيات الصناعية لدعم قطاع الصناعة في األردنعبير الزاهر، -28

، وزارة 12/11/2008-11الصناعات المستقبلية وتطبيقات تقنيات النانو، القاهرة الندوة القومية حول 

.2008الصناعة و التجارة المملكة األردنية الهاشمية، 

: الملتقى الدولي الرابع حولدور البحث والتطوير في تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية، عدمان مريزق، -29

.2011سسات الصناعية خارج قطاع المحروقات الدول العربية، المنافسة واإلستراتيجية التنافسية للمؤ

الملتقى -حلة مجمع صيدال-دور البحث والتطوير في تعزيز تنافسية المؤسسة الصناعيةعدمان مريزق، -30

المنافسة واالستراتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول : الدولي الرابع حول

.2011العربية، 

المنافسة : ، الملتقى الدولي الرابع حولمحددات هيكل صناعة الدواء في الجزائرعرقابي عادل، -31

.2011واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 

ستراتيجيات المنافسة و اال"ملتقى دولي حول محددات هيكل صناعة الدواء في الجزائر،عرقابي عادل، -32

.2011التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات، 
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