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Abstract:  

The effective protection of national economies  is concerned as one of the new basic 
methods that require to  Algeria including in its foreign trade policy, to which the state can 
protect their domestic markets, resulting in strengthen the partnership strategy and  attractiveness 
of the  local and foreign investments. It is also a method  that helps an investor to establish 
 branches inside, to avoid tariffs’ encumbrance, which contributes to the increase of national 
wealth and then the national income, particularly  if resources which are exploited by local 
industries and which attracted foreign capital were employed before, due to the  lack usage from 
the National capital. 
   Accordingly, this research  aims to study  the impact of the effective protection of  economy’s 
national in general and national product in particular (especially the  pharmaceutical industry) 
on the partnership strategy and its role in attracting investment resources with  the opening of the 
Algerian economy to the global economic system.   
Key words: Effective protection, Partnership, International trade, the Algerian economy, 
Pharmaceutical sector. 

  
  :مقدمـة.

سعيا منها لالندماج يف االقتصاد العاملي، أصبح من أهـم اهتمـامـات الدول اليت اتبعت االقتصاد االشرتاكي خاصة الدول النـامية،   
ي يعمل بآليـات السـوق احلـرة، ففتحت أبوا�ا على العامل اخلارجي ورفعت القيـود التحـول من االقتصـاد املوجه إىل االقتصـاد الذ

التعريفيـة وغري التعريفية على جتار�ـا اخلـارجية، كمـا سعت نفس الدول يف نفس الوقت، إىل تنسيق سياستهـا التجـارية واالقتصـادية 
ن هذه التغيـرات اليت صاحبت العالقات االقتصادية الدولية مل ينبثـق عنها إ. بإقامة تكتالت اقتصـادية جهوية لرتفع مستوى رفاهيتهـا

كو�ا  ،"احلمايـة الفعالـة"التكتالت التجـارية كسياسية محائية جتـارية فحسب، بل أفرزت نوعا جديدا من احلمــاية يطلق عليـه مصطلح 
ت اىل قطاعات معينة وهو ما أوجب على اجلزائر كدولة نامية أن تساهم يف تعزيز اسرتاتيجية الشراكة وإعادة توجيه بعض االستثمارا

  :وعليــه تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على االنشغال واإلشكال التايل. تستفيد منه
طاعات الوطنية على استراتيجيــــة الشراكة واالستقطاب الصناعي في بعض الق ما أثر الحماية الفعالــــة لالقتصــــاد الوطنـــــــي" 

  "االستثمـارية في الجزائر وبالخصوص في القطـاع الصيدالني ؟
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  : الهدف من الدراسة
ـل يف أثر احلماية الفعالة على االقتصاد الوطين بشكـل عـام ـــــ�دف الدراسـة إىل حماولة فك اإلشكـال عن موضـوع البحث، واملتمث   

  .ـاريةــــــراكة وجذب املوارد االستثمــــــالش ق بصناعـة األدويـة، ودور ذلك يف توطيدــــــتعل واملنتـوج الوطين على وجه اخلصوص خاصة ما
  : منهج الدراسة

من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكال أعاله سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف قالب نسعى من خالله إىل   
  .ذا باالستعانة بتحليالت ومنحنيات ورسومات بيانيةاإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالية وه

  : خطة الدراسة
  :سيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور الثالثة التاليــة

 .احلماية الفعالة يف اقتصاديات التجـــارة اخلارجيــــــة: احملور األول
  .ارجيـة يف اجلـزائرأثر هيكل احلماية التجـارية الفعالة على التجـارة اخل: احملور الثاين
دراسة حالة جممع (الفعالة للقطاع الصيدالين ودورها يف تعزيز الشراكة وجذب واستقطاب املوارد االستثمارية  احلماية: احملور الثالث

  ).صيدال
ــــــة: المحـــور األول   .الحمــاية الفعالة في اقتصاديات التجـــــارة الخارجي

  ة تعريف وأهمية التجارة الخارجي .1
تعد التجارة اخلارجية واحدة من بني أهم وأقدم الروابط االقتصادية ما بني األمم، بل هي مبثابة عامل رئيس يف تطور العالقات      

فاالقتصاد السوقي العاملي احلديث جيعل التجارة اخلارجية أكثر أمهية، وقد كان للتطورات يف مثانينيات القرن العشرين تأثري . الدولية
  .1لى طبيعة املبادالت التجارية الدوليةعميق ع

 :تعريف التجارة الخارجية. 1 .1 
إن قيام التجارة سواء الداخلية منها أو اخلارجية هو نتيجة طبيعية لقيام التخصص وتقسيم العمل، حيث يؤدي التخصص بالطبيعة     

. 2حتما سيقوم مببادلة جزء من إنتاجه جبزء من إنتاج غريهإىل قيام التبادل بني األفراد، فلكي حيصل كل فرد على حاجته املتنوعة، ف
عملية التبادل التجاري في السلع "  أ�ا ·إذن فاملقصود بالتجارة الدولية. هذا هو األساس الذي تقوم عليه التجـارة اخلارجية،

كما يقصد �ا . 3" ف التبادلوالخدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة ألطرا
  .4"العملية من التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة والعالم الخارجي" اختصارا تلك 

  : ودورها في التنمية االقتصادية خارجيةأهمية التجارة التحليل . 2.1  
 :إن للتجارة اخلارجية فوائد عديدة سواء على الفرد أو ا�تمع نوجز بعضها فيما يلي  
متكن التجارة الدولية كل دولة من أن تستغل مواردها اإلنتاجية بأكرب قدر ممكن من الكفاءة مبعىن حصوهلا من تلك املوارد على  - 

  .5أكرب ناتج كلي ممكن
الدولية ميزة التجارة الدولية هو أ�ا متكن كل دولة من االستفادة من مزايا الدولة األخرى، فما تتمتع به دولة ما تضعه التجارة  - 

  .حتت تصرف الدول مجيعـا
 تعترب مؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدولية الرتباط هذا املؤشر باإلمكانات اإلنتاجية املتاحة، وقدرة الدول  -

من العمالت على التصدير ومستويات الدخول فيها ، وكذلك قدر�ا على اإلسترياد  وإنعكاس ذلك كله على رصيد الدولـة 
  .6األجنبية

  .7حتقيق التوازن يف السوق الداخلية نتيجة حتقيق التوازن بني كميـات العرض والطلب  -
  .تساعد على التقدم يف امليادين األخالقية واالجتماعية والثقافية بفضل ما تتطلب من احتكاك مستمر -
فكار واخلربة واملهارات والقدرات اإلدارية وفن التنظيم وإنشاء تساهم التجارة اخلارجية يف نشر املعرفة التكنولوجية ونقل األ -

  .8املشروعات
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               : وأسباب التخصص الدولي خارجيةالتجارة ال العوامل المؤثرة في. 3.1
  :العوامل المؤثرة في التجارة الدولية. 1.3.1

  : االقتصادية الدولية فهي تتأثر مبا يلينظرا ملا تلعبه التجارة الدولية من دور هام على مستوى العالقات  
  :والعالمي المحلي االقتصاد أوضاع. 1.1.3.1

سلع خامة  إىل حباجة فهو الداخلية ترتقي صناعته ولكي احمللي فاالقتصـاد إذ تؤثر هذه األوضاع جمتمعة يف مسار التجارة الدولية،    
 الطلب تغري فإن العاملي الدويل االقتصاد الصناعات، وخبصوص هذه حتتاجه ما الدولية السترياد التجارة إىل الدولة تلجأ لذا ووسيطة
 .9أخرى جهة من استهالكها ضغط وكذا ناحية من الصادرات حجم زيادة على تشجيع الدولة شأنه من مثال بالزيادة

  :مستويات التنمية االقتصادية. 2.1.3.1
يف تشكيل وتسيري وتوجيه السياسة التجارية الدولية للبلد، إذ أن اجلمود  حيث تشكل مستويات التنمية االقتصادية حيزا هاما    

  .والتأخر االقتصادي لدولة ما عادة ما جيعلها حريصة على تقييد جتار�ا اخلارجية وبالتايل بقائها منغلقة على نفسها
  :أسباب التخصص الدولي في اإلنتاج. 2.3.1

ص الدويل يف اإلنتاج رغبة الدول يف توطيد العالقات فيما بينها وزيادة درجة االعتماد من بني أهم األسباب الداعية اىل التخص   
، باإلضافة اىل احلاجة لالستعمال األمثل للموارد وزيادة اإلنتاج اإلمجايل وحتسني جودته، التقليل )interdépendance(املتبادل 

اىل آخر، تشجيع عملية االبتكار وابتداع طرق جديدة أكثر فعالية من ضياع الوقت الناتج عن االنتقال والتحول من قطاع إنتاجي 
  . 10للعمل

  :  هذا ولعملية التخصص يف اإلنتاج أسباب أخرى منها  
  : الظروف الطبيعية.1.2.3.1

خصص يف قطاع توفر دولـة ما على موارد طبيعية جيعلهــا تتخصص يف إنتاج سلع معينــة دون األخرى  مثال الدول العربية النفطية تت  
 .احملروقات أل�ا غنية بالبرتول والغاز بينما دولة متتاز برتبة خصبة وأراضي فالحية شاسعة تتخصص يف إنتاج املنتجات الفالحية

  :التقدم التكنولوجي.2.2.3.1
ن ذلك يتطلب استرياد إن البلدان املتقدمـة تكنولوجيا تتخصص يف قطاعات إنتاجية ال ميكن للبلدان املتخلفـة أن تغور فيها أل  

  .تكنولوجيا معينة، األمر الذي ميكن أن يكلفها رؤوس أموال ضخمة تكون مرتفعة أكثر مما يكلف استرياد السلع جاهزة 
  :االختالف في توفر رأس المال و اليد العاملة.3.2.3.1 

ستثمر فيها أل�ا تتطلب رؤوس أموال مرتفعة كمـا فعادة ما تتخصص الدول الغنية يف قطاعات إنتاجية ال يتسىن للبلدان الفقرية أن ت  
  . أن وفرة اليد العاملة يوجه الدول حنو التخصص

  :القوانين والتشريعات.4.2.3.1
خيضع نشاط التجارة اخلارجية يف خمتلف دول العامل إىل تشريعات ولوائح ترمسها أجهزة الدولة، تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى    

  . 11عقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى العامليأو حتريره من ال
 :المفهوم، الخصائص واألهداف: الحماية الفعالة.2  

ــة للــــواردات تعترب التعريفــــة اجلمركية على الواردات أكثـــــر األدوات املستخدمة شيوعــــا للحمــــاية، حيث جند أن الصنـــــاعات املنافسـ     
  . احلماية، يف حني تفضـــل الصناعـــات التصديرية حريـــة التجـــارةتتكالب على 

  :ماهيــــــة الحماية الفعالـة.1. 2
تلك احلماية اليت تقيس درجة استفـادة القيمة املضافة ملنتجات الصناعات احملليـة، بالنسبة ملنتجـات "تعرف احلماية الفعالة بأ�ا    

فضال . 12"على املنتجات النهائيـة واالستهالكات الوسيطـة اق العامليـة، و هذا بفضل التعريفـات االمسيةالصناعات األجنبيـة فـي األسو 
مسامهـة : عن ذلك، يعد مفهوم احلمايـة الفعليـة مفهومـا هاما يف دائرة اإلنتـاج، لذا جند عدة مسامهات يف هذا اإلطار أمههـا

ذان قيما نتائج حساب معدالت احلماية الفعليـة وأثـارها على التجارة ـالل « B.Blassa »ومسامهة باالسـا  « Gorden »جوردان
  .13الدوليـة واليت ميكن ربطها بتحليل التوازن اجلزئي للدولـة

احمللية لكل وحدة من  نسبة الزيادة يف القيمة املضافة"على أنه  Effective Protectiveوميكن تعريف معدل احلماية الفعـالة     
يقيس املعدل الفعلي "وكذلك معدل احلماية الفعال . 14"ج الناجم عن الرسوم اجلمركية، مقارنا بالوضع يف ظل حرية التجارةالنات
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الفعـال أن ما يهم املنشأة  كما يستند معدل احلماية.15"للصناعة املنافسة للواردات للحماية الذي يقدمه فعال معدل التعريفـة االمسي
هو مقدار الفرق بني سعر البيع، وبني تكلفة اإلنتــاج وهذا الفرق أو ما يسمى بالقيمة املضافة للمنشأة هو االقتصادية يف إنتاجها 

  .16الذي ميكن استخدامه لدفع تكاليف خدمات عوامل اإلنتاج والربح الصـايف للمنشـآت
  :خصائص الحماية الفعالـة.2. 2
 دى يكون هنـاك سوء توزيع يف املوارد، ناجمإن معدل الرسوم اجلمركية الفعال هو الذي يوضح إىل أي م -  أ

وتزداد اآلثار املزعزعة للحمايـة، كلمـا ازدادت درجة االختالف يف مستويات الرسوم اجلمركيـة الفعالـة، الن . عن هيكل التعريفة اجلمركية
  . 17ذلك يزعزع ترتيب الصناعـات طبقا للميزة النسبية

وتشيـر التقديرات احلديثة . �ائيا، يكون أعلى بكثيـر مما تشري إليه الرسوم اجلمركية االمسية إن احلماية الفعالـة على السلع املصنعة  - ب
وهذا موضح يف املثـال . املعدالت االمسية ضعفإىل أن املعدالت الفعلية على العديد من املنتجـات املصنعة بصورة �ائية، تكون 

 : التايل
  وارتباطه بدرجة التصنيع في صناعة النسيجهيكل التعريفة الجمركية ): 1(الجدول رقم 

  
    أوروبا    الواليـات املتحدة  
  فعالـة  امسيـة  فعالـة  الرسوم اجلمركية االمسية  

  %صفر   %صفر   % 6  % 6  القطن اخلام
  % 23  % 7  % 12  % 8  خيوط القطن

  % 29  % 14  % 31  % 16  منسوجات القطن
  

حممد إبراهيم منصور و علي مسعود عطيـة، دار املريخ للنشر :مدخل السياسـات، ترمجة  مورد خاي كريانني، االقتصـاد الدويل:المصدر
  .109، ص2007اململكة العربية السعودية، 

 
فعلى . إن التغريات يف الرسوم اجلمركية على املدخالت املستوردة، هلا تأثيـر عكسي على مستوى احلماية للمنتجات النهائية الصنع - ج

محاية الواليات املتحدة للصلب ترفع من سعـره، مما يرفع من تكاليف اإلنتـاج للصناعات اليت تستخدم الصلب   سبيـل املثال، إن
  . كمدخل يف عمليا�ا اإلنتاجية

تستخدم معدالت احلماية الفعالـة بطريق غري مباشـر، كمرشد لتحليـل املزايا النسبيـة، حيث أن الكفاءة االقتصادية  ميكن أن -د
فالدولة تصدر تلك املنتجـات اليت حتتل صناعتها ترتيبا منخفضا على جدول ترتيب . تيب الصناعات وفقا ملزاياها النسبيةتتطلب تر 
  . الصناعات

  :الحماية الفعالـة أهداف. 2.3
أساسا على إنعـــاش  إن التعديالت اليت سعت إىل إدخاهلـا إدارة اجلمارك داخل تعريفا�ا اجلمركية، ترمي إىل بعث سياســة جديدة ترتكز

 االقتصــاد عن طريق احلث على االستثمــــار واحلد من استيــراد املنتجـــات الكماليــــة وتطوير التصدير وتشجيعـه بكافة التسهيالت
  . املمكنـة

  :ومن بني أهداف احلماية الفعالة نذكر ما يلي
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 :هدف المردودية الجبائيـة - أ
أمهية احلماية الفعالة يف عملية التنميـة االقتصادية واالجتماعيـة، من خالل التخفيض يف الواردات  ألحد أن ينكر مدى ال ميكن   

إضافة إىل دورها االقتصـادي يف محاية الصناعة الوطنية الناشئة، ودورها املايل يف تأمني املوارد املاليـة للخزينة . وتشجيع الصادرات
  :ل املوايلالعموميـة، وميكن تبيـان ذلك يف اجلدو 
  2014-2005خالل الفترة الجزائرية تطـــــور اإليرادات الجمركية ): 2(الجدول الرقم 

  مليار دينار : الوحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  2014 -2005بنك اجلزائــر   الوطين لإلحصائيـــات وتقاريـــر باالعتمــاد على تقاريـــر الديوان الباحثني إعدادمن : المصدر
ما ميكن تسجيله من خالل اجلدول أعـاله، أن التحصيالت اجلمركية حتتل مكانة هامة يف العائدات اجلبائية للدولة، حبيث عرفت    

يرجع ذلك إىل أن واردات اجلزائــر مل تتوقف من , مركيـةارتفاعـا حمسوسا ومستمرا بالرغم من التعديالت  املتتالية اليت عرفتها التعريفة اجل
هذا النمـو الكبيـر الذي عرفته الواردات اجلزائرية، يفسر .  2014إىل غاية سنة  2005االرتفـاع خالل الفتـرة املمتدة من السنة 

  .الشراكة بني دول املتوسط واالحتاد األوريب باالنفتـــاح الكبيـــر الذي عرفته السوق الوطنية أمام األسواق العامليـة، وسريان بنود
  هدف تشجيع االستثمـار - ب
 عمدت السياسـة التعريفيـة إىل تشجيع االستثمـــار عن طريق منح امتيـــــازات، تتمثل يف اإلعفاء الكلي أو اجلزئــي، احملدود أو غري  

  . احملدود لبعض املنتجـات والقطاعات
  :طنــيهدف حماية المنتــوج الو  - ج

ج أدى حترير التجـــارة اخلارجيـــة، إىل تدفق املنتجـات األجنبية على االقتصـاد، فأصبح على عاتق إدارة اجلمارك محايـة فروع اإلنتـا     
الوطين من املنافسة اخلارجيـة، وذلك بإخضـاع البضائع املستوردة إىل ضرائب مرتفعة �دف تشجيع اإلنتــــاج الوطين واحلد من 

  .18ستيــــرادهـا ومحاية السوق الداخليةا
  

اإليرادات  السنوات
حصة اإليرادات الجمركية من اإليرادات  اإليرادات العامة الجمركية

 العامة
2005 143.9 3082.8 4.6% 
2006 114.8 3639.9 3.1% 
2007 133.1 3687.9 3.6% 
2008 153.2 5111.0 3.0% 
2009 170.2 3676.0 4.6% 
2010 181.9 4392.9 4.1% 
2011 222.4 5790.1 3.8% 
2012 338.2 6339.3 5.3% 
2013 402.3 5940.9 6.8% 
2014 369.2 5719.0 6.4% 
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  .أثــر هيكل الحمـــاية التجـارية الفعالة على التجـــارة الخارجيـة في الجـزائر: المحـور الثــاني
ه على كل من التجـــارة اخلارجية اجلزائرية سنتطرق يف هذا احملور إىل ذلك من خالل اإلشـــــــــارة إىل تأثيـر ملعرفة أثر هذا اهليكل على 

واجلدول املوايل يوضح  2015اىل  2005الواردات والصادرات اجلزائرية و إىل امليــــــزان التجــــــــاري، وذلك يف الفرتة املمتدة من سنة 
  :ذلك

  2015- 2005الفتـــرة  في الجزائــــر خالل تطـــور الميـــزان التجاري ): 03(رقم  الجدول
  مليون دوالر: الوحدة
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Source: Rapport annuelle de C.N.I.S, 2015 
  .2015، مصلحة اإلحصاء، (Algex)الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 

حيث ميكن احلصول على   2015إىل سنــة  2005ـزان التجـــاري ومعدل التغطية للجزائـــر من سنـــة يبيـــن اجلدول أعاله تطـــور امليــ  
  :مؤشر معدل التغطية انطالقا من املعادلة التالية

  x100 ) الواردات /الصادرات= (معدل التغطية 
ـــارية اجلزائرية يف حتســن مستمر حيث سجل امليـــــزان التجــــاري بأن املعاملة التجـ) 03(فتبيــــن اإلحصائيـات املمثلة يف اجلــدول رقــم     

وهــي نتيجة منطقية سببهـــا تقلب حصيلة الصــادرات والواردات  2015باستثناء سنة  اجلزائري فائضــــا طيلة السنـــوات املدروسة،
  :ـايلتقلبات أسعـــار النفط وهذا ما يبينه الشكل التـــ والعائد بدوره إىل

  )2015 -2005(تطـور الميزان التجاري الجزائري خالل المرحلة ): 01(شكـل 
  مليون دوالر: الوحدة 

  
  .03باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  الباحثنيمن إعداد : المصدر

 - 2005(متدة بني ومن خالل حتليلنا للجدول والشكــل السابقني نالحظ تذبذب رصيد امليـــزان التجاري خالل الفرتة امل     
 2005حقق يف يف هذه الفتــــرة  فنالحظ أن امليزان التجاري  ، وهذا ناتج عن التغيـــرات احلاصلة يف الصاـــدرات والواردات)2015

  .200619مليون دوالر أمريكي  سنة  33336مليون دوالر لريتفع إىل قيمة  26138فائضا بقيمة 
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مليار دوالر،  33.16، سجلت زيـادة يف امليزان التجـاري بالقيمة 2006رة اخلارجية للجزائر لسنة نتيجة اليت حققتها التجـاإن ال    
كان حجم   2007أما سنة .)%18.72(نسبة، مما يفسر أساسـا ارتفاع الصـادرات ب2005بالنسبة لسنة %29أي زيادة بـــــ 

مليار  59.52، و كان حجم الصـادرات 2006بالنسبة لسنة %27.88مليار دوالر، أي زيـادة تقدر ب  27.44الـواردات 
 مليون 39479، فقد بلغ حجم الواردات 2008ويف ما خيص سنة . 2006بالنسبة لسنة  %8.98دوالر، أي بزيادة تقدر بـ 

النسبة إال ، لكن بالرغم من ارتفاع هذه % 200مليون دوالر أي بنسبة تغطية قاربت  79298دوالر بينما بلغ حجم الصـادرات 
 2008مقارنة ب  %115فنسجل اخنفاضا يف نسبة التغطية حيث بلغت  2009أما يف سنة . أ�ا تعود إىل صادرات احملروقات

  .وهذا يفسر بنقص قيمة الصادرات مقارنة بالواردات
بل الصـادرات واليت انتقلت من الواردات من ق بالنسبة للصـادرات على نسبة تغطيـة” األسرع”بالفعـل لقد انعكس هذا االرتفـاع و    

 97,14 ، ولقد شكلت احملروقـات أبرز الصادرات اجلزائرية حبصة قدرهـا 201020سنة  باملائة 141إىل  2009باملائة سنـة 115
ـا مسجلة ارتفاع 2009مليـار دوالر سنة  44,12مقـابل 2010مليـار دوالر سنـة  55,04باملائة من احلجم اإلمجـايل للصـادرات أي 

 . 2014و 2013لتستمر نسبة تغطيـــة الصادرات بالواردات يف االرتفاع نسبيــــا إىل خالل سنتـــي .باملـائة 24,74قدره 
مليون دوالر، بسبب إرتفاع فاتورة الواردات وتدهور قيمة  16508حقق امليزان التجاري عجزا بقيمة  2015أما يف سنة     

وفيما يتعلــــق مبعدل التغطية والذي يفسر معدل تغطية الواردات بالصادرات حيث  .ار البرتول، الصادرات وذلك راجع  الخنفاض اسع
  : ، كما هو موضـــح يف االشكــــل أدناه%120و %80تعتبــر أفضل نسبة يف املعامالت التجـــارية هي النسب احملصــــــورة بني 

  
  )  2015 -2005(تطور معدل التغطية خالل الفترة ): 01(شكل 

  % :الوحدة    

  
 )03(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  الباحثنيمن إعداد : المصدر

وهو ما يفسر إرتفـــــاع حصيلة الصادرات اليت تغطـــــي الواردات   %254و   %53حيث نالحظ أن نسبة التغطيـــة تتـــراوح ما بني    
 2006،2007حيث نالحظ أن السنوات  2014و  2006تـــــرة ما بيــــن ، فقد سجلت معدالت تغطيـــة مرتفعة جدا يف الف

الناجتة عن االنتعاش يف  %200،  %222،  %255:حققت أعلى معدالت يف الفرتة املدروسة وهي على التوايل  2008
 .دوالر للربميل 100الصادرات االمجالية، وذلك بسبب بلوغ أسعار البتـــرول معدالت قياسية فاقت 

 .وهي اقل نسبة تغطيــــة مسجلة يف الفرتة املدروسة %68فقد بلغت نسبة التغطيـــة  )2015(أما فيما خيص السنة األخيــــرة     
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                 الموارد  االستثمارية  في تعزيز الشراكة وجذب واستقطاب الحماية الفعالة للقطاع الصيدالني ودورها: المحور الثالث
  ).جمع صيدالدراسة حالة م(

 يف جـــــاء ما بإسقاط يف هذه اجلزئية سنقوم. فيما سبق إىل خصائص احلماية الفعالة وهيكلها يف االقتصـاد اجلزائري تطرقنـا بعد    
الصيدالين  ا�مـع الصيدالنيــة، واملتمثلـة يف الصنـــاعة قطـــاع إىل تنتمي اليت اجلزائرية املؤسسات االقتصادية إحدى على النظــــــري اجلانب
  .مما يستوجب تطبيق سياسة محائية فعالة هلذا القطـاعوذو مردودية،  جذابا قطاعا يعتبـر حيث .صيدال

  تشخيص حالة سـوق الدواء في الجزائـر -1
مليون مستهلك،  35متثل حوايل  وهي ومصر، اجلنوبية إفريقيا من كل بعد إفريقيـا يف األسواق أهم ثالث اجلزائرية تعتبـر السوق    

مليار دوالر سجلت سنة  2.35سنويا، نتيجة لنمو حجم السـوق الصيدالنية اجلزائرية إىل  دوالر مليـون 700بـ حجمه اخلرباء ويقدر
  . 201321مليار دوالر يف  3.15إىل و ،2008

  :األدويةمن الواردات  - 1-1
الوطين، وهذا ما يضع البالد ضمن منحىن خطري وتصاعدي كمستورد متثـل فاتورة الواردات من الدواء تكلفـة باهضة على االقتصاد 

 .للمنتوجـات الصيدالنية 
 2015 -2005خالل الفتــرة تطـور االستيـراد الصيدالني الجزائري ):04(الجدول رقم

  مليون دوالر: الوحدة
    2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

 واردات املواد
  468.6  774.54  1927.5  1829.8  1967.7  1677.2  1745.1  1852.7  1448.8  1189.9  1065.6  الصيدالنية

  

    - 39.5  - 40.18  5.35  7 -   17.29  3.89-   5.7-   27.9  21.78  11.64  -  نسبة التطور
تاريخ الدخول sante-de-www.andi.dz/index.php/or/secteur الوكالة الوطنية لتطويــر االستثمار عن موقع: المصدر

 .2016للموقع سبتمرب 
     

، لتفوق )2013 - 2005(من خالل اإلحصائيات، يتضح أن االستيـــراد الصيدالين يف اجلزائر يف ارتفـاع مستمـر خالل الفرتة      
ــاق الشـراكة األوروبية مع اجلزائر حيـز التنفيــذ يف سبتمبـر2005سنة  قيمـة الواردات املليار دوالر بدءا من ، 2005، وهذا لدخول اتفـ

وبالتايل انفتاح السوق الصيدالين اجلزائري وزيادة عدد الشركات العمالقة يف السوق اجلزائري، ليصــل حجم االسترياد الصيدالين إىل 
مليون دوالر  468.6مليـون دوالر مث إىل  774.54إىل  2014ة الـواردات سنة لتنخفض فاتور . 2013مليون دوالر سنة  1927,5

  ، ويرجع ذلك إىل تراجع واردات األدوية املوجهة لالستعمال البشري و كذا املواد 2015سنة 
  .شبه الصيدالنية، واألدوية املوجهة للصحة احليوانية

  :اإلنتـاج الوطني من األدوية - 1-2
سنـة  %24.72، بعدما كانت 2006من االحتياجات الوطنيـة سنة  %34.54وطين من األدوية نسبة يغطي اإلنتـاج ال   

دواء فقط  867بأن 2006دواء سنة  3705، واملقدرة بـ 22ويتضح من خالل األدوية املسجلة يف املدونة الوطنيـة للدواء. 2004
فيمكن حتديد وضع اإلنتــــاج الوطين يف ســــــوق . ة عن أدوية مستوردةفقط، والبـاقي عبار  %23.40يعتبـر إنتاجـا وطنيـا، أي ما نسبته 

 : األدويــة وفق اجلدول التايل

http://www.andi.dz/index.php/or/secteur
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  2015الى 2005ة من ـاإلنتــاج الوطني من المــواد الصيدالنيــ): 05(الجدول رقم
 ون وحدة إنتاجــملي

Source: Mohamed wadie zerhouni. Asma el Alami. Ver un marché Maghreb du médicament. 
IPEMED. Septembre 2015. P20. 

  
الحظ أن هناك ارتفـاع مستمر حلجم منتجات جممع صيدال، وباخلصوص الفتـرة املمتدة ما بيـن سنيت ن) 05(من خالل اجلدول    

باعة حبـــــوايل ، حيث اخنفضت الكميــة امل 2015و  2014، ليشهد هـذا االرتفـاع اخنفـاض نسيب ابتداءا من سنة  2013و  2005
  . 23مليــــون وحدة على التوايل 30مليـــون وحدة و  80

 :دور جممع صيدال يف تعزيـــز الشراكة وجذب و استقطـاب املوارد االستثمـارية -2 
ازداد هذا  يلعب جممع صيدال دورا هاما يف عملية جذب واستقطاب موارد استثمارية، خبصوص الصناعة الدوائية يف اجلزائـر، ولقد    

  . الدور أمهيـة بسبب ما يوقعه هذا ا�مع من اتفاقيات شراكة متنوعة مع مؤسسات أجنبيـة وحملية خمتصة يف القطاع الصيدالين
ـات املسامهة الفعالة يف رفع إمكانيويهدف ا�مع من وراء هذه االتفاقيـــــات اىل جذب موارد استثمـارية يف جمال الصنـــاعة الدوائيـة و    

مليون  281052نسبة استثمـــارات بلغت  2015اإلنتاج احمللي عن طريق االستثمار بالشـراكة، كما حقق جممع صيدال يف سنة 
  :يوضح ذلك) 06(دج، وذلك على مستوى مجيع الوحدات اإلنتـاجية للمجمع واجلدول رقم 

  
  2015نسبة االستثمــــارات لمجمع صيـدال لسنة ): 06(الجدول 

  مليون دج: الوحدة
  ا�موع  الشركـة األم  صوميديال  الوحدات اإلنتـاجية

  281052  259352  21700  مبلـغ االستثمـار

  %100  %81  %19  النسبـة

  .17، ص 2015التقرير السنوي �مع صيدال، : المصدر
 : ومن أبرز اتفاقيـات الشراكة اليت عقدهـا جممع صيدال نذكـر

 ،بغرض احلصول على2004سبتمرب 22 وهذا بإمضاء عقد بتاريخ :التونسي Biotechnicaإمضاء عقود مع الشريك  -2-1
 والشرايني، القلب أمراض وخاصة اجلزائر يف املتواجدة األمراض ومتس صيدال، تشكيلة لتوسيع منتجـات ختص تقنية ومعلومات ملفـات
  .هـااخل، إضافة إىل تسويق منتجـات صيدال يف تونس بعد تسجيل...السكري أمراض

 Mephaحتت ترخيص  إنتـاج لغرض 2004 فيفـري يف العقد إمضـاء مت حيث: السويسري Mephaاتفاق صيدال مع  -2-2
  .مغ 50مغ وآخر مبعيـار  25مبعيار  Olpen (Diclophenac ( منتجني من صنف مضادات االلتهاب، ومها املنتج 

  :ت با�مع يف اجلدول التـايلوميكن تلخيص أهم عقـــــــود املشاريع املشرتكة اليت وقع

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  1080  1110  1190  1150  1050  800  771.3  533.9  586.5  455  232.4  اإلنتاج احمللي

  - 8.91  - 9.2  9.8  9.5  31.2  3.7  44.4  8.9-   28.9  95.7  -  معدل التطور

عدد الوحدات 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   186  130  املنتجة
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 أهـم عقــــود المشــــاريع المشتركة التي قـــام بهــا مجمع صيدال): 07(الجدول رقم 
  

الدول   التسميـة  املشـروع املشتـرك
  املشاركة

  تكلفة استثمار
  )دج10000(

الطاقة اإلنتاجية 
  )ب.و10000(

مكان 
  املصنع

انطالق 
  اإلنتاج

Pfizer-SAIDAL- 

Manufacturing 
P.S.M  23/06/2002  الدار البيضاء  30  912  الو م أ  

SAIDAL- Aventis 

France 
RPS  23/06/2002  واد السمار  20  400  فرنسا  

SAIDAL- GPE 

Europe 
SOMEDIAL  2001  واد السمار  27  980  ا�موعةاألوربية  

SAIDAL- 

NOVONORDISK 

Pierre Fabre 

ALDAPH  
  الدامنارك
  فرنسا

2670  37  
  يسىواد ع

  )تيزي وزو(
2004  

Dar EL DAWA -

SAIDAL 
JORAS  2002  جسر قسنطينة  6  120  األردن  

JPM-ACDIMA -

SAIDAL 
TAPHCO  

  األردن
  السعودية

  2004  رويبة  17  1100

SAIDAL-

SOLUPHARM 

SOLUPHAR

M  
  2004  واد قاسي  10  500  اجلزائر

SAIDAL- 

MEDACTA 
SAMED  2004  شرشال  03  192  سويسرا  

Source : - Rapport de Gestion 2000, 2005 ; P18. 
 
 :تقييم السيـاسة الجزائرية في تشجيع االستثمــار في القطاع الصيدالني-3
لقد سعت الدولة اجلزائرية إىل تشجيع االستثمار يف القطاع الصيدالين عن طريق القيام واحلث على اتفاقيات شراكة صناعية واليت   

  :�24دف من خالهلا إىل
 .ة االستيـراد وتشجيع الفرص املتاحة النفتـاح السوق الصيدالنية الوطنية على اقتصاد السوقتقليص فاتور  ·
 .زيادة االستثمار األجنيب بتشجيع املؤسسات الصيدالنية الدوليـة لالستثمـار حمليا يف أجهـزة اإلنتـاج الصيدالين ·
 .ب الوطيناملسامهة يف تقليص البطالة وذلك بإنشـاء نشاطات إنتاجية على الرتا ·
حتسني القدرات واملهارات عن طريق نقل التكنولوجيا ودجمها يف الصناعة الصيدالنية اجلزائرية نتيجة اللتقاء املستثمرين احمللييـن  ·

  .وشراكتهم باملستثمرين األجـانب
تطبيـق الدولة لسياسة احلماية الفعالـة،   إن هذه االسرتاتيجية العـامة للدولة اجلزائريـة يف جمال الصنـاعة الدوائية لدليـل على جناح      

كوسيلة تطوير املنتـوج احمللي من جهة، وتعزيز الشراكة بني الدول وكذا تشجيـع املستثمر احمللي واألجنيب لصناعة الدواء داخل الوطن 
  .من جهة أخرى
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  :خاتمة
وما، والذي وان تنوعت فروعه، إال أن معظمهـا يعتمد لقد حاولنـا من خالل هذه الدراسة الوقوف على واقع االقتصـاد اجلزائري عم  

على مدخالت من اخلـارج، وذلك بسبب اعتماد االقتصـاد اجلزائري على صـــادرات املواد األوليــــة، واليت تطغى نسبتها على الصادرات 
 اجلزائر واملستعملة لغرض ذلك، الزالت مل ترقى اجلزائرية، ويف ما خيص تعزيز الشراكة بني اجلزائر والدول، جند أن السياسـة التجـارية يف

اىل تلك املستويات املطبقـة من طرف الدول األخرى، كما أن معدالت احلماية االمسية ذات مسامهة ضعيفة يف ارتفـاع القيمة املضـافة 
  .لإلنتـاج الصنـاعي

لدول الناميـة مل حتد عن السياق العام الذي تتأثر به هذه الدول، وفيمـا يتعلق بالقطـاع الصيدالين، جند أن اجلزائر وعلى غـرار باقي ا    
خاصة وان صناعتهـا الدوائية صناعة فتية ال تقوى على املنافسة والصمود يف وجه شركات الدواء العامليـة، فصناعة األدوية يف اجلزائر، 

ء، لغرض تغطية السـوق احمللي من جهة ولعمليات فبالرغم من ذلك التحسن الطفيف الذي سجله جممع صيدال يف إطار صناعة الدوا
وهذا يرجع اىل عوائق خمتلفة . التصدير من جهة أخرى، إال أن منتجاته الزالت بعيدة عن مقاييس اجلودة الشاملة على املستوى العاملي

  . الزالت تقف حاجزا يف سبيـل تنمية الصناعة الصيدالنيـة يف اجلزائر
  :ت واالقتراحات علها تدعم معطيات الدراسةوفيما يلي جملة من التوصيا

 ضــــرورة تعزيز الشراكة للجزائر مع الدول خاصة الدول األوروبية، ملا هلا من دور هـام يف جذب واستقطـاب االستثمـارات األجنبيـة يف -
  .ـايل الرفع من مستوى النـــاتج احمللي اإلمجالـيوبالت. قطـاع األدوية، ممــا يسـاهم يف تنميــة القدرات احمللية لصنــاعة الدواء يف اجلزائر

يـة يف ضــــرورة تطبيـق احلمــاية الفعالـة يف القطـاع الصيدالين يف اجلزائر، ملا هلا من دور هـام يف جذب واستقطـاب االستثمـارات األجنب -
 .وبالتـايل الرفع من مستوى النـــاتج احمللي اإلمجالـي. زائرقطـاع األدوية، ممــا يسـاهم يف تنميــة القدرات احمللية لصنــاعة الدواء يف اجل

خمتلف القطاعات  ضـــــــــــرورة تبين احلمـاية الفعالـة ملا هلا من أمهيـة بالغـة كذلك يف توجيــه أو إعـــــادة توجيه املوارد االستثمــارية يف -
 .اإلنتـــاجية، وباخلصوص يف قطـاع األدوية

حلماية الفعالـة من أجنع الوسائل احلمائية لالقتصـاديات املختلفة، كو�ا توفر وحتقق استمرارية لنمو الصناعـات الوليدة تعترب سيـاسة ا -
 .والناشئة، خاصة يف البلدان الناميـة ذات القاعدة الصناعية الفتية

  :الهوامش
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