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 :     همخطال
ٖدج ّظدؼ   اهخؾؼف ؽوٓ اهفؼص ّاهخِغٖدغاح ت   ُّاهضٌبؽج إً اهِغف يً خضوٖل ُٖنل  

ّإً خضوٖدل عتٖؾدج   . خوم اهضٌبؽج ّخٌؿسى يؼ أُدغاهِب   يؼإؿخؼاخٖسٖج هويؤؿؿج خخٞءى 
اهتٖئج، ّخّهٖؼ اهغٝٝح ٛؿخعغاى اٙؿبهٖة اهنيٖج يدً أسدل    خوم اهضٌبؽج ٖؿبؽغ ؽوٓ هِى

 .إخعبػ اهلؼاؼاح اٛؿخؼاخٖسٖج اهيٞئيج 
ؼ ٖلخظٕ ؽوٌٖب غؼاؿدج اهخّؽٖدؼ   خضوٖل اهِٖنل اهضٌبؽٕ اهغّائٕ هٕ اهسؽائ ضٖد أً      

اهٌؿتٕ هوضسى اهنوٕ هوضٌبؽج تًٖ اهيؤؿؿبح اهيٌخسج أٔ غؼاؿج ّخضوٖل اهخؼنؽ اهضدٌبؽٕ،  
، ًٙ تخضوٖوٌب اهغعّل إهٓ اهؿّق اهضٌبؽج يً كتل اهيؤؿؿبح اٙعؼْ ؽّائقّنػهم خضوٖل 

يب ُّػا  ،ٌبؽجيؾؼهج غؼسج اهيٌبهؿج أّ اٝضخنبؼ هٕ ؿّق خوم اهضهوِٖنل اهضٌبؽٕ ٖينٌٌب 
 ؿٌضبّل خّظٖضَ هٕ ُػا اهيلبل

 

Abstract  
The aim of analyzing the structure of industry is to identify opportunities and threats 

in order to develop a strategy for the institution consistent with the industry and 

consistent with its objectives. The analysis of the nature of the industry helps to 

understand that environment, and provide indications for the use of quantitative 

methods in order to take appropriate strategic decisions.  
      Where the analysis of industrial structure in Algeria requires medical We have to 

study the relative distribution of the total volume of the industry between enterprises 

producing any study and analysis of industrial concentration, as well as analysis of 

barriers to entry to the market industry by other institutions, because our analysis of 

the industrial structure, we can see the degree of competition or monopoly in the 
market industry, and this is what we will try to clarify in this article 
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 هلدهج
ؽج يً أسل إً اهيِيج اهخٕ خّاسَ اهيغؼاء اٛؿخؼاخٖسًٖٖ ُّ خضوٖل عتٖؾج اهضٌب

اهخؾؼف ّاهخشعٖص ؽوٓ اهفؼص ّاهخِغٖغاح ت ٖج ّظؼ إؿخؼاخٖسٖج هويؤؿؿج خخٞءى 
ّإً خضوٖل عتٖؾج اهضٌبؽج ٖؿبؽغ ؽوٓ هِى . ّعتٖؾج خوم اهضٌبؽج ّخٌؿسى يؼ أُغاهِب 

اهتٖئج ، ّخّهٖؼ اهغٝٝح ٝؿخعغاى اٙؿبهٖة اهنيٖج يً أسل اخعبػ اهلؼاؼاح اٛؿخؼاخٖسٖج 
ً تٖئج اهضٌبؽج خخؿى تعتٖؾج غٌٖبيٖنٖج ّيؾلغث أنذؼ يً نٌِّب ؿبنٌج، ّإ .اهيٞئيج

ّعضّضب هٕ اهؾلغ اٙعٖؼ يً اهلؼً اهؾشؼًٖ ّيب أهؼؽخَ اهخعّؼاح اٝكخضبغٖج 
  .ّاهخنٌّهّسٖج ّاهغّهٖج

ّخؾختؼ ضٌبؽج اٙغّٖج هٕ اهسؽائؼ ضغٖذج اهؾِغ، نيب أٌِب يبؽاهح هٕ يؼاضوِب 
يسيؼ ضٖغال "يسبل يؤؿؿج ضٖغال اهؾيّيٖج ّاهيؾؼّهج تبؿى اّٙهٓ، ّخؿٖعؼ هٕ ُػا اه

Saidal"،  تيعخوف ّضغاخِب اٌٛخبسٖج اهيّؽؽج ؽتؼ تؾط اهّٖٝبح، ّنل ُػٍ اٙؿتبة أغح
غؼاؿج ُٖنل اهؿّق إهٓ اشخغاغ اهيٌبهؿج تبهؿّق اهسؽائؼٖج هٚغّٖج، ييب ٖضخى ؽوٓ اهيسيؼ 

ُػا اهؽضبى اهخٌبهؿٕ ّ اهضفبغ ؽوٓ ضضخَ ، اؿخؼاخٖسٖبح يؾٌٖج هوعؼّر يً  يً أسل ختٌٕ
 .ّتٌبء ضضص أعؼْ إً أينً

 :ّاهخٕ ٌعؼضِب هٕ اهخؿبؤل اهخبهٕ إشنبهٖج اهغؼاؿجيً عٞل نل ُػا ٖخظص هٌب إػً 
كٌف ٌهكو لمهؤششبح الظىبؿٌج الدوائٌج فً الخزائر أو خلون تدراشج هٌكل  -

 ؟ الظىبؿج الذي خىخهً إلٌه (تىٌج)
 :ٛشنبهٖج ٖينً عؼش اٙؿئوج اهخبهٖجهٜسبتج ؽً ُػٍ ا

 يبػا ٌلضغ تِٖنل اهضٌبؽج ، ّيب ُٕ أتؾبغٍ اهؼئٖؿٖج ؟ .1

 ؟أّ ٖنًّ أتؾغ يً ػهم؟ ُل أً ضغّغ اهضٌبؽج اهغّائٖج خخّكف ؽٌغ اهضغّغ اهّعٌٖج  .2

يب ُٕ أُى اهيؾبٖٖؼ اهخٕ ٖينً هويؤؿؿبح اهضٌبؽٖج اهغّائٖج هٕ اهسؽائؼ أً خؾخيغ ؽوِٖب  .3
 ؟اهضٌبؽج اهؿبئغ يً أسل إختبػ إؿخؼاخٖسٖبح خٌبهؿٖج يؾٌٖجهغؼاؿج ُٖنل 

 :الدراشج فرغٌبح
إشنبهٖج اهغؼاؿج ّاٙؿئوج اهيخؾولج تِب كيٌب تضٖبغج أؼتؼ هؼظٖبح ؼئٖؿٖج  هٜسبتج ؽً

 :ّاهخٕ ٌوعضِب هٖيب ٖوٕ
 .ٖلضغ تِٖنل اهضٌبؽج ؽغغ اهيؤؿؿبح اهضٌبؽٖج ّخّؽٖؼ ضسيِب اهٌؿتٕ هٕ اٛكخضبغ  .1
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اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ، ؽّائق اهغعّل إهٓ  :اهؼئٖؿٖج هِٖنل اهضٌبؽج ُٕ تؾغًٖ اٙتؾبغ .2
 .اهضٌبؽج

يً ، هولغ أضتص إً اٛخسبٍ ٌضّ ؽّهيج اٌٛخبر ّاٙؿّاق هَ تؾط اهخغاؽٖبح اهِبيج .3
. اهيِى تبهٌؿتج هويؤؿؿبح أً خؾخؼف أً ضغّغ اهضٌبؽج ٝ خخّكف ؽٌغ اهضغّغ اهّعٌٖج

 .ضتضح ؽبهيٖج اهيٌغّؼنذٖؼ يً اهضٌبؽبح كغ أاهًٙ 

إً خضوٖل اهِٖنل اهضٌبؽٕ اهغّائٕ هٕ اهسؽائؼ ٖلخظٕ ؽوٌٖب غؼاؿج اهخّؽٖؼ اهٌؿتٕ  .4
هوضسى اهنوٕ هوضٌبؽج تًٖ اهيؤؿؿبح اهيٌخسج أٔ غؼاؿج ّخضوٖل اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ، ّنػهم 
خضوٖل غؼّف اهغعّل إهٓ اهؿّق اهضٌبؽج يً كتل اهيؤؿؿبح اٙعؼْ ّيغْ ّسّغ خيٖٖؽ 

 . ضٌبؽجهٕ اه

 : دراشجالهىهح الهشخخدن فً ال
هٜسبتج ؽوٓ إشنبهٖج تضذٌب ّإذتبح ضضج أّ ٌفٕ اهفؼظٖبح ، خيح اهغؼاؿج تبٛؽخيبغ     

ضٖد ٖخؾوق اهيٌِز اهّضفٕ تبهسبٌة . اهيٌِز اهّضفٕ ّاهيٌِز اهخضوٖوٕ :ؽوٓ يٌِسًٖ
اهخضوٖوٕ، هٖخؾوق تبهسبٌة  ّأيب اهيٌِز. اهٌغؼٔ، يً عٞل اهخ عٖج اٙنبغٖيٖج هيعخوف سّاٌتَ

أُيٖج غؼاؿج ُٖنل اهضٌبؽج هنٕ خخينً اهيؤؿؿبح اهغّائٖج اهخعتٖلٕ، هوّكّف ؽوٓ 
اهسؽائؼٖج يً يؾؼهج خؼنٖتج ُػٍ اهضٌبؽج ت ؼط إختبػ خنخٖنبح أّ إؿخؼاخٖسٖبح خٌبهؿٖج 

 .يؾٌٖج
 :أهداف الدراشج 

 :هٖيب ٖوٕ  هغؼاؿجا ٖينً خوعٖص اُٙغاف اهخٕ ٖينً اهّضّل إهِٖب يً عٞل ُػا
 خّظٖص نل يً ُٖنل اهضٌبؽج يؼ اهخؾؼط إهٓ يعخوف أتؾبغٍ اهؼئٖؿٖج ؛ .1

 ؛اهيلبٖٖؾ اهخٕ ٖينً هويؤؿؿبح أً خؾخيغ ؽوِٖب هغؼاؿج تٌٖج اهضٌبؽجاهخؾؼف ؽوٓ أُى  .2

 اهخؾؼف ؽوٓ أُى اهلّْ اهخٌبهؿٖج اهخٕ ٖينً أً خؤذؼ ؽوٓ اهيؤؿؿج اهضٌبؽٖج؛ .3

 .خخيٖؽ تِب ضٌبؽج اٙغّٖج هٕ اهسؽائؼ يؾؼهج عضبئص اهؾبيج اهخٕ .4
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 :خـرٌف هٌكل الظىبؿج
 :هفهون الظىبؿج/ أوال

هػهم هِٕ خظى نل . ّضغث ٌشبع غاعل اهلعبػ اهضٌبؽٕ " اهضٌبؽج :" ٖلضغ تد
اهّضغاح اٌٛخبسٖج اهخٕ خلّى تئٌخبر ؿوؼ يخلبؼتج أّ خؿخعغى ٌفؾ اهيبغث اهعبى ، أّ ٌفؾ 

 .عؼٖلج اهضٌؼ 
إهٓ ؽغث  –أٔ اهٌشبع اهضٌبؽٕ  –ا اهخؾؼٖف هئٌٌب ٌلؿى اهضٌبؽج تيؾٌبٍ اهؿبتق ظيً ُػ   

 1...ضٌبؽبح يذل ضٌبؽج اهيّاغ اه ػائٖج ّضٌبؽج اهيٌؿّسبح ّضٌبؽج اهيٌخسبح اهسوغٖج

يسيّؽج اهيؤؿؿبح خلغى يٌخسبح أّ عغيبح "نيب ٖينً خؾؼٖف اهضٌبؽج تأٌِب    
ٌٖج ، ّهِب كغؼث هولٖبى تخلغٖى يٌخسبح تغٖوج هنل يً هويؿخِونًٖ أّ اهيؿخفغًٖ هٕ أؿّاق يؾ

 2".اهيؤؿؿبح اٙعؼْ 

يسيّؽج يً اهيؤؿؿدبح خلدغى يٌخسدبح أّ    » :ّيٌَ ٖينً خؾؼٖف اهضٌبؽج ؽوٓ أٌِب   
عغيبح ٖينً أً خيذل تغائل تؾظِب اهتؾط ّ ُػٍ اهتغائل ؽتبؼث ؽً يٌخسدبح أّ عدغيبح   

ّ ؽوٓ ؿتٖل اهيذبل ، هئً اٙهدّاش   .«هيؿخِوم خؤغٔ إهٓ إشتبػ اهضبسبح اٙؿبؿٖج هٌفؾ ا
ّ . اهيؾغٌٖج أّ اهتٞؿخٖنٖج اهيؿخعغيج هٕ تٌبء سؿى اهؿٖبؼث ٖؾختؼ نل يٌِب تغٖٞ غكٖلب ه٘عؼ

تبهؼغى خلٌٖبح اٌٛخبر اهيعخوفج، هئً اهيؤؿؿج اهيخعضضج هٕ خضٌٖؼ أهّاش اهسؿى اهيؾغٌٖدج  
يؤؿؿبح اهخٕ خلّى تخضٌٖؼ أهّاش اهسؿدى  خٌغؼر ظيً ٌفؾ يسبل اهضٌبؽدٕ يذوِب يذل اه
  .3اهتٞؿخٖم، إػ أٌِيب ٖعغيبً ٌفؾ ضبسبح اهيؿخِوم

 :هفهون هٌكل الظىبؿج/ ثبىٌب
ؽغغ اهيؤؿؿبح اهضٌبؽٖج ّخّؽٖؼ ضسيِب اهٌؿتٕ هٕ " ُٖنل اهضٌبؽج"ٖلضغ تد    

يً اٛكخضبغ، نأً ٌلٖؾ ٌضٖة أنتؼ أؼتؼ أّ ذيبً أّ عيؿًٖ يؤؿؿج ظيً ضٌبؽج يؾٌٖج 
ضسى اٌٛخبر أّ ؼأؾ اهيبل اٛسيبهٕ أّ اهيتٖؾبح أّ ؽغغ اهؾيبل اهنوٕ هٕ اهضٌبؽج، ّغبهتب 

 ".ٌؿتج اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ"يب ٖعوق ؽوٓ ُػا اهخؾؼٖف 
هئً يفِّى ُٖنل اهضٌبؽج كغ ٖؿخعغى هوخؾتٖؼ ؽً اهعّاص اٙؿبؿٖج هٚؿّاق اهخٕ  يٌَّ   

ح اهينٌّج هِػٍ اٙؿّاق ّاهخٕ ٖينً أً ٖنًّ خؾيل هٕ غوِب اهيؤؿؿبح اهضٌبؽٖج ّاهخٌغٖيب
ّظيً ُػا اهخؾؼٖف اهيّؿدؼ هدئً ُٖندل    . هِب خأذٖؼ ؽوٓ ؿوّم ُػٍ اهيؤؿؿبح ّأغائِب
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غؼّف غعّل إهٓ اهؿدّق  : اهضٌبؽج ٖشيل إظبهج إهٓ يؿخّْ اهخؼنؽ أتؾبغا أعؼْ أُيِب
اهضٌبؽج 4ٌبؽجيً كتل يؤؿؿبح أعؼْ ّيغْ ّسّغ خيٖٖؽ هٕ اهيٌخسبح غاعل اهض. 

اهخّؽٖؼ اهٌؿتٕ هِػا اهؿّق تًٖ اهيؤؿؿبح اهؾبيوج  ٖتًٖ ُٖنل ؿّق اهضٌبؽجّأعٖؼا هئً    
تِب ّخِغف غؼاؿج ُػا اهِٖنل إهٓ كٖبؾ غؼسج اهيٌبهؿج أّ اٛضخنبؼ اهؿبئغ هٕ اهضٌبؽج 

 .5اهيؾٌٖج
 :األتـبد الرئٌشٌج لهٌكل الظىبؿج/ ثبلثب

 :الخركز الظىبؿً .1

ٌبؽٕ ُّ إهٓ أٔ يغْ ٖخؼنؽ اٌٛخبر هٕ إضغْ اهضٌبؽبح أّ اهيلضّغ تخؼنٖؽ اهض   
هػا هفٕ كٖبؾ خؼنؽ اهضٌبؽٕ ٌٖضة . اٙؿّاق هٕ أٖغٔ ؽغغ يضغّغ يً اهيؤؿؿبح

إُخيبيٌب ؽوٓ نل ضٌبؽج أّ ؿّق تشنل يٌفؼغ ، ّؽوٓ اهؾغغ ّاهضسى اهٌؿتٕ هويؤؿؿبح هٕ 
ؽ ، هئً اهضٌبؽج خنًّ أنذؼ ّتبهخؼاط ذتبح تبكٕ اهؾّايل اهيؤذؼث هٕ اهخؼنٖ. نل ضٌبؽج

 6.خؼنٖؽا نويب كل ؽغغ اهيؤؿؿبح اهيٌخسج أّ ؽاغ ختبًٖ تًٖ أٌضتخِب هٕ اهضٌبؽج 

 :ؿوائق الدخول .2

خؾختؼ ؽّائق اهغعّل إهٓ اهضٌبؽج يً اٙتؾبغ اهؼئٖؿٖج هِٖنل اهضٌبؽج ّنػهم يً    
ٖؼ اٙؿتبة أّ ّٖينً خؾؼٖف ؽّائق اهغعّل تأٌِب سي. اهيؿتتبح اهؼئٖؿٖج اهخؼنؽ هِٖب

اهؾّايل اهخٕ خؤغٔ إهٓ يٌؼ أّ اهضغ يً غعّل اهيؤؿؿبح سغٖغث هولٖبى تئٌخبر أّ تٖؼ ؿوؾج 
ؿّاء نبٌح ُػٍ اهؾّائق غاعوٖج نبيٌج هٕ ُٖنل اهعوة ؽوٓ . يب هٕ ؿّق ضٌبؽج يؾٌٖج 

ضٖد . ؿوؾج اهيٌخسج أّ خنوفج إٌخبسِب أّ عبؼسٖج ٌبخسج ؽً ؿٖبؿبح اهضنّيج خسبٍ اهضٌبؽج
  :                 ٌسغ أً ٌُبم ذٞذج يضبغؼ أؿبؿٖج هؾّائق اهغعّل ُٕ

خأخٕ إكخضبغٖبح اهضسى يً ظعبيج ضسى اٌٛخبر أّ تئؿخؾيبل  : اكخظبدٌبح الحخن/ أ
، تبهٌؿتج هويؤؿؿبح اهيخّاسغث هٕ اهضٌبؽجؽٖبغث اهؾبئغاح ؽبهٖج ييب ٖؤغٔ إهٓ  اهخنٌّهّسٖب

ّل اهيؤؿؿبح اهخٕ خؼٖغ اهغعّل إهٓ اهضٌبؽج تؿتة ُػٍ اهّظؼ ٖشنل ؽبئلب أيبى غعّ
 .7اهخٕ خضللَ اهيؤؿؿبح اهيخّاسغث هٕ اهضٌبؽج  اهيؽاٖب يً ضٖد اهخنبهٖف

خخضل اهؾّائق اهخنبهٖفٖج تيلغؼث اهيؤؿؿبح اهلبئيج ؽوٓ إٌخبر : الهزاٌب الهػملج لمخكبلٌف/ ة
هٕ اهضبهج اهيتؿعج . اعوجأٔ يؿخّْ يً اٌٛخبر تخنوفج أكل ؽيب خؿخعٖؾَ اهيؤؿؿبح اهغ

 (LAC2)هوخنبهٖف اٌٛخبسٖج اهذبتخج هٕ اهيغْ اهتؾٖغ، ٖنًّ هويؤؿؿبح اهغاعوج يٌضٌٓ خنبهٖف
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 11ؼكى  ، نيب ٖتٌٌَٖ اهشنل(LAC1)اهػٔ ٖلؼ أؽوٓ يٌضٌٓ اهخنبهٖف هويؤؿؿبح اهلبئيج 
 :8اهخبهٕ

 .اهيؽاٖب اهيعولج هوخنبهٖف :11الضكل 
 

 
       هؼٖدغ تشدٖؼ عدبُؼ ، غاؼ    : ، خؼسيدج   إكخظبدٌبح الظىبؿجؼّسؼ نٞؼم ، : اهيضغؼ  

 .29.ص.1994اهيؼٖظ هوٌشؼ، اهييونج اهؾؼتٖج اهؿؾّغٖج ، 

LAC2   =يخّؿع اهخنوفج هويؤؿؿج اهغاعوج. 
LAC

1
 .يخّؿع اهخنوفج هويؤؿؿج اهلبئيج= 

D   = يٌضٌٓ عوة هوؿوؾج يب. 
ؽاٖب اهخنبهٖفٖج اهؿبتلج أً ٖنًّ يٌضٌٓ يخّؿع اهخنوفج اهنوٖج عّٖل ّٖخؼخة ؽوٓ اهي  

اٙسل هويؤؿؿج اهلبئيج أكل يً يخّؿع اهخنوفج اهنوٖج عّٖل اٙسل هويؤؿؿج اهغاعوج ّػهم نيب 
 .11ؼكى ٖخظص تبهشنل 

ٌّغؼا ٌٛعفبط يخّؿع اهخنوفج هٕ اهيؤؿؿج اهلبئيج تبهيلبؼٌج يؼ اهيؤؿؿدج اهغاعودج       
أؽوٓ يً يخّؿع اهخنوفج هِٖب ، ّأكدل يدً     Pvّٚهٓ أً خظؼ ؿؾؼا يبٌؾب هوغعّلٖينً ه

ّتبهعتؼ هً خخينً اهيؤؿؿج اهيضخيوج يً اهدغعّل  .يخّؿع اهخنوفج تبهيؤؿؿج اهغاعوج تلوٖل 
ػهم ٌَٙ ٝ ٖ عٕ خنبهٖفِب اهنوٖدج ؽٌدغ أٔ يؿدخّْ يدً       Pvهٕ ُػٍ اهضبهج ؽٌغ اهؿؾؼ

 .9يؿخّٖبح اٌٛخبر 

P1 

P2 LAC2 

LAC1 

 

a 

b 

X2 اإلنتاج 

 السعر

D 

Pv 



 مياح عادل .أ/  عبد الوهاب بن بريكة.د

 أبحاث اقتصادية وإدارية 
 

56 

 :الهىخخبح خهٌٌز/ ج
ٖؾختؼ اهخيٖٖؽ هٕ اهيٌخسبح أضغ أتؾبغ ُٖنل اهضٌبؽج نيب أٌَ هٕ اهّكح ٌفؿَ أضغ أُدى       

ؼنبئؽ ؽّائق اهغعّل إهٓ اهضٌبؽج ّػهم ؽً عؼٖق خٌّٖؼ اهيؤؿؿبح هٕ ضدٌبؽج يؾٌٖدج   
هيٌخسبخِب خٌّٖؾب ٖسؾوِب ييٖؽث ؽً تلٖج اهؿوؼ هٕ اهضٌبؽج تضٖد ٝ خؾغ ؿوؾج تغٖودج هِدػٍ   

 .ؼ يً كتل اهيؿخِونًٖاهؿو
خؿخعٖؼ اهيؤؿؿج يً عٞل ُػٍ اٛؿدخؼاخٖسٖج أً خضدبهغ ؽودٓ خفظدٖٞح أّ ّٝء         

ّتبهخبهٕ خسؾل يً اهضؾّتج تيندبً ؽودٓ اهدؼاغتًٖ هدٕ      (أّ ؿوؾِب)اهيؿخِونًٖ هؿوؾخِب 
 .اهغعّل إهٓ اهضٌبؽج أً ٖفؾوّا ػهم يً غًّ أً ٖخضيوّا خنبهٖف إظبهٖج هٕ اٌٛخبر

تؼ سِّغ اهغؽبٖج ّاٛؽًٞ يً أُى ّؿبئل اهخٌفٖػ إؿخؼاخٖسٖج اهخيٖٖؽ هٕ اهيٌخسدبح  ّخؾخ    
ّػهم ٌِٙيب ٖعولبً اٛؽخلبغ هغْ اهيؿخِونًٖ تخيٖٖؽ اهؿوؾج اهيٌخسج ؿّاء يً ضٖد ٌّؽٖخِب 

 .اهظ...أّ إؿخعغايِب أّ يغِؼُب أّ ضٖبٌخِب
وتب عبضب هيٌخسبخِدب تئكٌدبػ   ؿخعٖؼ اهيؤؿؿج يً عٞل اهغؽبٖج ّاٛؽًٞ أً خعوق عخ    

اهيؿخِونًٖ تخيٖٖؽ ُػٍ اهيٌخسبح أّ أهظوٖخِب تضٖد ٖضتص ؽوٓ اهيٌخسًٖ اهسغغ اهؼاغتًٖ هٕ 
اهغعّل إهٓ اهضٌبؽج إٌفبق يتبهغ نتٖؼث هخ عٖج خنبهٖف اهغؽبٖج ّاٛؽًٞ ٝسخدػاة تؾدط   

خِى هويٌخسدًٖ  ُؤٝء اهيؿخِونًٖ ييب ٖؤغٔ إهٓ ؽٖبغث خنوفج إٌخبسِى ّخلوٖص هؼص يٌبهؿد 
 .10اهلبئيًٖ تبٌٛخبر هٕ اهضٌبؽج اهػًٖ ٖيبؼؿًّ ؿٖبؿبح خيٖٖؽٖج هيٌخسبخِى

 : الشوق الدوائٌج الـبلهٌج
أّ  اٌٛخدبر  ضٖدد  يً ؿّاء اٙعٖؼث اهؿٌّاح هٕ نتٖؼا خعّؼا اهؾبهيٕ اهغّاء ؿّق ؽؼف   

 إهٓ  ضٖد ّضل إؿخذيبؼاح ظعيج اهغّاء ؿّق هٕ اهؾبهيٕ اٝؿخذيبؼ شِغ ّهلغ .اٝؿخِٞم

 هٕ نتٖؼ تشنل ؿبُى اهػٔ اهخنٌّهّسٕ اهخعّؼ ٌخٖسج ػهم ّنبً.  2118 ؿٌج غّٝؼ يوٖبؼ 773

 اؿخِٞم خؽاٖغ أؿتبة أُى يً نبً اهػٔ اهؿنبٌٕ اهٌيّ إهٓ تبٛظبهج اهغّائٖج، خضغٖد اهضٌبؽج

   .اهغّاء
ّعتلب . 11شؼنج 1111ٖلغؼ ضبهٖب ؽغغ اهشؼنبح اهؾيٞكج هٕ يسبل ضٌبؽج اٙغّٖج تٌضّ    

 :12نبٌح ّهق اهسغّل اهخبهٕ 2118هويضغؼ هئً اٙؿّاق اهذيبٌٖج اّٙهٓ ؿٌج 
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 .2118أؿّاق اٙغّٖج اهذيبٌٖج اهنتؼْ هٕ اهؾبهى هؿٌج  :11الخدول
                                                                        

 حخن الشوق التمد الركن
 %37.6 ٖبح اهيخضغث اٙيؼٖنٖجاهّٝ 11
 %9.9 اهٖبتبً 12
 %5.3 أهيبٌٖب 13
 %5.5 هؼٌؿب 14
 %3.3 إٖعبهٖب 15
 %2.9 اهييونج اهيخضغث 16
 %2.9 إؿتبٌٖب 17

 %2.4 نٌغا 18
  www.leem.org/medicament:اهيضغؼ            

 

ّ أييب ٖٞضغ      ٖٝدبح اهيخضدغث   ً إٌخبر اٙغّٖج يؿخضّػث ّتٌؿتج نتٖؼث يً عدؼف  اه
 Pfizerّ اهٖبتبً ّٖؼسؼ ػهم إهٓ ايخٞنِب هيعبتؼ ؽبهيٖدج يؾؼّهدج نيعتدؼ    اٙيؼٖنٖج ، 

 اٙيؼٖنٕ تٌؿدتج  Merckّيعتؼ  % 7اٙيؼٖنٕ ّاهػٔ ٖيخوم ضضج ؿّكٖج ؽبهيٖج خلغؼ تد 
 .يً اهضضج اهؾبهيٖج 5%

 :ظبئط الظىبؿج الدوائٌجهلوهبح وخ/ أوال
 اٛؿدخذٌبئٖج  هوعتٖؾدج  ٌغؼا عبضج غؼّف خضح غّائٖجاه اهضٌبؽج كعبػ هٕ اهٌشبع خىٖ   

ٕ  خدخضنى  ضٖد اهضٌبؽج، ُػٍ يٌخسبح ؽً اهيخؼختج ّاهيٌفؾج  ذدؼ نأ ؽّايدل  يضٖعِدب  هد

 ؾبحّٖخشؼ كّاًٌٖ ؿً ٌخٖسج اهلعبػ ؽوٓ اهيفؼّظج اهضؼايج إغفبل غًّ ّغكج، عضّضٖج

 أّ إؿخعغايِب إؿبءث ضبهج هٕ اهيٌخسبح ُػٍ ؽً خخؼخة كغ اهخٕ هوععّؼث ٌغؼا غّهٖجّ يضوٖج

 اهيفؼّظج اهلّٖغ إغفبل غًّ هوععؼ، اهتشؼ يً ًٖٖاهيٞ ضٖبث ؾؼطٖ ييب إضخنبؼُب، يضبّهج

 .يؼٌّج ٖجٖلاهخؿّ اهيؤشؼاح أكل خؾختؼ ضٖد اٙؿؾبؼ ؽوٓ

 :وٕٖ هٖيب غّائٖجاه اهضٌبؽج عضبئص سبؽٖإ ينًّٖ

 خخعودة  اهيسدبل  ُػا هٕ اٙتضبد أً ضٖد ّاهخنٌّهّسٖب اهيبل ؼأؾ ذٖفجن ضٌبؽج خؾختؼ  -

 اٙؿبؿدٖج  هبهؿديج  هػا اهضٖغٌٖٝج، ؤؿؿبحاهي يً ذٖؼن خّهٖؼُب ؽً خؾسؽ ظعيج يٖؽاٌٖج

http://www.leem.org/medicament
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 يخؾدغغث  بحنتبهشدؼ  ؾدؼف ٖ يدب  أّ اهفؼّػ ّخؾغغ اهظعبيج ُٕ ؤؿؿبحاهي ُبخَ ٙغوة

 يً ٌعتج خظى يعبتؼ هٕ ؼّٖاهخعّ اهتضد تؾيوٖج هولٖبى ظعيج أيّال خّهؼ ضٖد اهسٌؿٖبح،

 ّاهضٖغهج، اهعة هٕ لجٖاهؾؼ اهسبيؾبح خختؼ يعبتؼ يؼ تبهخؾبًّ أّ ّاهتّٖهّسًٖٖ اهنٖيٖبئًٖٖ

ٕ  اهغّهدج  عؼف يً ييّهج يٖؽاٌٖخِب خنًّ اهخٕ اهّعٌٖج اهيعبتؼ يؿخّْ ؽوٓ أّ  ؿدتٖل  هد

 ؛OMS اهغّهٖج اهضضج يٌغيجن غّهٖج يٌغيبح أّ اهؾويٕ اهتضد  ؼٖخعّ
 اٙؿدؾبؼ  أً ٌسدغ  ضٖدد  اهؾبهى، هٕ خلٌٌٖب اهضٌبؽبح ذؼنأ يً غّائٖجاه اهضٌبؽج خؾختؼ  -

 ؛اهضضٖج ّاهؿوعبح اهضنّيبح خظؾِب ّكّاًٌٖ ؾبحٖخشؼ تّاؿعج خضغغ ظبحّٖاهخؾّ

 ضٖدد  هويؿخِونًٖ اهّاؿؼ هوسيِّؼ ٌغؼا ؽبهٖج إٌخبسٖج تيؾغٝحغّائٖج اه اهضٌبؽج خخيخؼ  -

 عيّضدج  ععدع  ؽوٓ خؾخيغ أٌِب يبن ًٖ،ٖاهيٞ تيئبح ّضغاخِب خلغؼ اٌٛخبر ععّع أً غٌس

 ؛اهخنبهٖف هخلوٖص
ً  خسؽأٖ ٝ سؽء ؼٖاهخّؽ ٌغبى شنلّٖ ٌبينٖج،ٖغ ؼٖخّؽ تأٌغيج غّائٖجاه اهضٌبؽج خخيخؼ  -  يد

 جشدتن  ّتًٖ تٌِٖب اهؾٞكبح ؽوٓ خؾّل اهضٌبؽج أً يبن .اهضٖغٌٕٝ قٖاهخؿّ  سٖبحٖإؿخؼاخ
 اهٌِبئٕ اهيؿخِوم إهٓ اهيٌخسبح ضبلٖإ هٕ أؿبؿٕ تشنل ؼٖاهخّؽ ؿبُىٖ ضٖد ج،ٖاٙغّ خسبؼث

 ؛ؽبهٖخًٖ ّهؾبهٖج تنفبءث
 اهيعبتؼ تؾط أً ٌسغ ضٖد اهؾبهٖج، ّاهيِبؼاح غٖاهشغ تبهخعضص غّائٖجاه اهضٌبؽج خخيٖؽ -

ٕ  خخعضدص  ؿبحيؤؿ ٌسغ تٌٖيب اهيٌبهؿًٖ، ؽوٓ هِٖب خخفّق ضٖغٌٖٝج يّاغ تئٌخبر خلّى  هد

ً  يؾٌٖج ضجٖهشؼ خٌخز أعؼْ يؤؿؿبح ٌُبمّ هلع، اهذيً غبهٖج جٖاٙغّ خضٌٖؼ  اهؿدّق  يد

 غّائٖج؛اه

 ؼغتدج  خذٖؼ يؼتضج ضٌبؽج تئؽختبؼُب اهيٌبهؿج هِٖب خشخغ ضٌبؽج غّائٖجاه اهضٌبؽج خؾختؼ  -

 ؽوٓ ٖجغّائاه اهيؤؿؿبح يً كوٖل ؽغغ ؿٖعؼث يً تبهؼغى أؿّاكِب، إهٓ اهغعّل هٕ ًٖاٗعؼ

 ؛عتٖج تّضفج خضؼف اهخٕ اهيٌخسبح ؿّق

ٓ  اهضضدّل  اهؿّق هٕ جٖاٙغّ عؼش ػانّ اهضٖغٌٕٝ اهؿّق هٕ اٛؿخذيبؼ خعوةٖ -  ؽود

 ؛تػهم اهينوفج اهؿوعبح يً خؼاعٖص

ٕ  اٛؿخؼاخٖسٖج اهضٌبؽبح ظيً غّائٖجاه اهضٌبؽج خغعل  -  ؽٌدغ  جٖد هّٚهّ خعظدؼ  اهخد

 13.اهؾيّيٖج تبهضضج ؼختبعِبٛ ٌغؼا اهغّهج هٕ اهيٖؽاٌٖبح خعضٖص
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 :الـبلهٌج هٌكل الظىبؿج الدوائٌج/ ثبىٌب
 ّاٌٛدغيبر  اهخنخل إهٓ اهيٌخسًّ إخسَ ضٖد تٖؼان خعّؼا جٖهٚغّ اهؾبهيٕ اهؿّق ؽؼف    

 ّهؾبهٖج تنفبءث اهلبئيج اهيٌبهؿج إغاؼث أسل يً ّػهم اهيضوٕ أّ اهغّهٕ  ًٖٖاهيؿخّ ؽوٓ ؿّاء

 ّاهخنخدل  اٌٛدغيبر  ؽيوٖبح ّأعػح أعؼْ، سِج يً اهيؼخفؾج بهٖفاهخن ّيّاسِج سِج، يً

 :ُٕ يعخوفج إؿخؼاخٖسٖبح ذٞد
 :الشٌػرث إشخراخٌخٌج. 1

ٕ  أؿدِيِب  شؼاء عٞل يً اهؿّق ٌفؾ هٕ يٌبهؿخِب تئيخٞم يؤؿؿبحاه خلّى ضٖد      هد

 يسيدؼ  إشخؼْ ضٖد اهيٌبهؿج، ّيّاسِج اهخنخل ُّ اٛؿخؼاخٖسٖج ُػٍ يً ّاهِغف اهتّؼضج
Glaxo ٌغٖؼٍ عبٌٕٖاهتؼ Walkcome  يسيدؼ  إيخودم  يدب ن .غّٝؼ يوٖدبؼ  15.4دت Roche  
 يسيؼ كبى يبن ،اٙؿّاق اٙيؼٖنٖج إهٓ اهغعّل ت ؼط نٕٖاٙيؼ  Syntexؿؼٔ يسيؼ ٖاهؿّ

Boiron   ٕتشؼاء يٌبهؿَ اهفؼٌؿDolisos يسيؼ هؼػ   Bierre Fabreاهيعتدؼ  كدبى  يدب ، ن 

 ٌغٖدؼٍ  تشدؼاء  Solvay Pharma  اهتوسٖنٕ اهيعتؼ ّكبى ، Schering تشؼاء Bayes اٙهيبٌٕ
.Fournier  

 :األهبهً الخكبهل إشخراخٌخٌج .2

ٕ  تدئيخٞم  ّاهيؿخِوم اهيٌخز تًٖ اهؼاتعج اهؿوؿوج هٕ اهخّؿؼ عٞل يً ّػهم       يدّؽؽ

 عؼثاهؿٖ عٞل يً ؼٖاهخّؽ شتنج ؽوٓ ّاهؿٖعؼث اهخضنى ت ؼط ّػهم اهضٖغٌٖٝج، اهيٌخسبح

 اٛؿخؼاخٖسٖج ُػٍ إٌخشؼح ّكغ اهيؼظٓ تشؤًّ خِخى اهخٕ اهيٌغيبح أّ ؼ،ٖاهخّؽ انؽيؼ ؽوٓ
 .نٖجٖاٙيؼ اهيخضغث بحٖاهّٝ هٕ عبضج

 : ؾٌالخىو إشخراخٌخٌج .3

 تٌشدبعبح  اهلٖبى عٞل يً ّػهم ؼٖاهخٌّ ؿٖبؿج إهٓ اهضٖغٌٖٝج ؤؿؿبحاهي تؾط هسأح     

 غثٖاهشغ اهيٌبهؿج هغؼّف ّػهم اٛؿخؼاخٖسٖج أٌشعخِب هيسبل ينيوج أعؼْ كعبؽبح هٕ غثٖسغ
 عتٖدج  تّضدفج  ختبػ ٝ اهخٕ نبٙغّٖج ،اهضٖغٌٖٝج هيٌخسبخِب تغائل غِّؼ ػانّ اهؿّق غاعل

ّ   Smithkline-beecham اهيعتؼ اهضٖغٌٕٝ كبى ضٖد ٕ ٖأيؼ -ٌٙسود  Stering  تدئيخٞم  ند
 .غّٝؼ يوٖبؼ 5 تيتوغ ّػهم عتٖج تّضفج ختبػ ٝ اهخٕ جٖاٙغّ اهيخعضص هٕ

  خٕنشؼ تًٖ إٌغيبر ؽيوٖج خيح ضٖد اهٖبتبٌٖج اهؿّق اٌٛغيبر ؿٖبؿج عبهح ّكغ    
YamanouchiيؼFujisawa  ٕيسيؼ يشنوخًٖ 11/14/2115 ه Astellas  ،كٖبى إهٓ تبٛظبهج 

 .Daiichi-Sankyo14تبٛخضبغ يشنوخًٖ  Sankyo   يؼ Daiichi يؤؿؿخٕ
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 ً الدوائً فً الخزائرخحمٌل الهٌكل الظىبؿ
إً خضوٖل اهِٖنل اهضٌبؽٕ اهغّائٕ هٕ اهسؽائؼ ٖلخظٕ ؽوٌٖب غؼاؿج اهخّؽٖؼ اهٌؿتٕ       

هوضسى اهنوٕ هوضٌبؽج تًٖ اهيؤؿؿبح اهيٌخسج أٔ غؼاؿج ّخضوٖل اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ، ّنػهم 
 خضوٖل غؼّف اهغعّل إهٓ اهؿّق اهضٌبؽج يً كتل اهيؤؿؿبح اٙعؼْ ّيغْ ّسّغ خيٖٖؽ

 . هٕ اهضٌبؽج
 : اإلشخراد+اإلىخبج  خضخٌط الظىبؿج الدوائٌج / أوال

 :اإلىخبج هو األدوٌج. 1
خؾختؼ اهخسؼتج اهسؽائؼٖج هٕ يسبل ضٌبؽج اٙغّٖج ض ٖؼث يلبؼٌج ت ٖؼُب يً اهدغّل       

نيضؼ يذٞ، ّٖؾختؼ اهلعبػ اهؾبى ُّ اهيؿٖعؼ ؽوٓ ُػٍ اهضٌبؽج إػا يب كدّؼً تبهلعدبػ   
ٔ هى ٖغعل ُػا اهيسبل إٝ يؼ يعوؼ اهخؿؾٌٖبح، تؾغ خضؼٖؼ ؿّق اٙغّٖج ّإستبؼ اهعبص اهػ

تظؼّؼث إٌشبء ّضغاح ضدٌبؽٖج  ( اٝؿخٖؼاغ)اهغّهج هويخؾبيوًٖ اهعّاص هٕ ؿّق اٙغّٖج 
 .تؾغ يؼّؼ ؿٌخًٖ يً تغء ؽيوٖج اٝؿخٖؼاغ هٚغّٖج

اهغّائٕ تبهسؽائؼ عدٞل   ّؽوَٖ تبهٌغؼ إهٓ اٛضضبئٖبح اهيخّهؼث ضّل اٌٛخبر ضٌبؽٕ    
 :15ّيً عٞل اهسغّل اهخبهٕ. 2116-2111اهفخؼث اهييخغث يب تًٖ 

  
 . 2116-2111 هٚغّٖج اهّعٌٕ اٌٛخبر خعّؼ  : 12الخدول

 

 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 التٌبىبح

11اٌٛخبر 
  97.9 112.5 121.1 124.7 126.5 131 195.6ّضغث إٌخبر6

 .ّذبئق اهغاعوٖج هيسيؼ ضٖغالاه :اهيضغؼ
 

ٕ  اهدغّاء  إٌخدبر  أً ٌسغ 12ؼكى  يً عٞل اهسغّل  خعدّؼا  شدِغ  اهسؽائدؼ  هد

ً  ؽغاغٖد  ضٖدد  ،2116ّ  2111نتٖؼا عٞل اهفخؼث اهييخغث يبتًٖ  ٓ  ؿدٌج  يد ْ  إهد  أعدؼ

 يضبّهدج  يٌِدب : ّيً أؿتبة اهخٕ أغح إهدٓ ؽٖدبغث اٌٛخدبر اهدّعٌٕ      يؾختؼث، ّتٌؿة

ً  ؽدغغ  توغ ضٖد هٕي ؼاٖاهغ اهٌيّ ؼثٖيؿب ٕ  اهؿدنب ً  33 ى 2005 هد ٕ ٌّؿديج   يوٖدّ  هد

ٓ  تبٛظدبهج  ، ٌؿيج يوًّٖ 35 ى 2118 هؾبى إضضبء أعؼ ْ  خعدّؼ  إهد ٕ  اهيؿدخّ  اهذلدبه

ً  يدؼ  هضدضٕ، ا اهّؽٕ ّغؼسج هوؿنبً  ّإؼخفدبػ  اهضدضٖج  هوخ عٖدج  اهيؿدخيؼ  اهخضؿد

ً  ؽٌدَ  خؼخدة  ّيدب  ؿٌج 72 ضغّغ إهٓ اهسؽائؼ هٕ اٌٛؿبً ضٖبث يؾغل  اهفئدج  بغثٖد ؽ يد
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ً  ذدؼ نأ أً ٌسدغ  ضٖدد  ج،ٖد هٚغّ اؿخِٞنب ذؼناٙ اهفئج ُّٕ ؿٌج، 60 هّق جٖاهؾيؼ   يد

 ضؿدة  ّػهدم  اهفئدج  هِدػٍ  يّسِدج  اٛهخِبة تيظبغاح اهعبضج اهّضفبح يً  % 59

ٓ  أً ّغًّ ى، 2004 هؿدٌج  اهضضج ّؽاؼث ؽً ضبغؼث إضضبئٖج  ٌّلدص  اُٛيدبل  ٌٌؿد

 ّاٙضٖدبء  جٖؼٖاهلضدغ  اٙضٖدبء  يٌدبعق ّ اهٌبئٖدج  اهيٌدبعق  هٕ عبضج اهضضٖج جٖاهؼؽب

 ٌّلدص  اهدغى  اهفلدؼ  أيدؼاط  ؽّغث ؽٌَ خؼخة ييب اهؾبهٖج، اهؿنبٌٖج اهنذبهج ػاح اهشؾتٖج

ٕ  اهنتدغ  ّاهخِبة بهخفّئٖغن اهٌغبهج ٕ  ؿدبُى  ييدب  ، اهفٖؼّؿد ٓ  اهعودة  إؼخفدبػ  هد  ؽود

ٕ  هوخنفدل  ٌغدبى  ّّسدّغ  ،غّائٖجاه اهيٌخسبح ٕ  اهضدٌغّق  لدّى ٖ ضٖدد  اهضدض  اهدّعٌ

ٕ  ؿدبُى  ييدب  اهؾدٞر،  جٖد ؼيؽ ٌٌؿٓ أً غًّ جٖاٙغّ طٖتخؾّ اٛسخيبؽٕ هوظيبً  هد

ٕ  يٌخشدؼ  غٖدؼ  بًند  آعدؼ  يخ ٖدؼ  غِّؼ يؼ اٛؿخِٞم  ؼهؼ ّ  أٝ اهسؽائدؼ  هد  ُّد

 أيدؼاط ، ّندػهم  اهخدٕ غِدؼح يدؤعؼا    ندأٌفوٌّؽا ّاهعٌدبؽٖؼ   اهؾضدؼ  أيؼاط

 .16اهيفؼعج ّاهؿيٌج ّاهؿنؼٔ اهظ ع ّإؼخفبػ ّاٙؽضبة ّاهلوة اهؿؼعبً
 :الوارداح هو األدوٌج .2

خؾختؼ اهسؽائؼ يذل غٖؼُب يً اهغّل اهٌبيٖدج ػاح ضدٌبؽج غّائٖدج ظدؾٖفج ّهدٖؾ      
تيلغّؼُب خوتٖج اضخٖبسدبح اهؿدّق اهدّعٌٕ يدً ُدػٍ اهيدبغث اهضّٖٖدج ّاهظدؼّؼٖج         
هضضج اٌٛؿبً، ّؽوَٖ خؾخيدغ اهسؽائدؼ تٌؿدتج نتٖدؼث ؽودٓ اهدّاؼغاح هخوتٖدج ُدػٍ         

اؿخِٞم اٙغّٖدج أّ ضخدٓ هدٕ يسدبل خيدًّٖ اهضدٌبؽج       اٝضخٖبسبح ؿّاء هٕ يسبل 
ّاهسدغّل اهخدبهٕ ٖتدًٖ هٌدب خعدّؼ ّاؼغاح اٙغّٖدج ّتؾدط        . اهيضوٖج تبهيّاغ اّٙهٖج

 2115.17إهٓ غبٖج ؿٌج  2111اهيٌخسبح اهضٖغٌٖٝج يٌػ ؿٌج 

 

 .2115-2111: خعّؼ إؿخؼاغ اهغّاء عٞل : 03الخدول             

       Plan Stratégique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal  اهيضغؼ:  
 

ٕ  هدٕ ؽٖدبغث يؿدخيؼث    جٖد اٙغّ إؿخٖؼاغ هبخّؼث أً 13 ٌٞضغ يً عٞل اهسغّل     هد

ً  هيسيّؽج ٌغؼا ى، 2005 ؿٌج إهٓ  2000يً اهييخغث اهفخؼث  بغثٖد اهؽ يٌِدب  اهؾّايدل  يد

ً  33 دتد  ى 2005 ؿٌج اهؿنبً ؽغغ كغؼ ضٖد اهؿنبٌٖج ٓ  إظدبهج  ٌؿديج  يوٖدّ  خيدغغ  إهد

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 الشىج

   429 462 539 951 981 1161يوًّٖ غّٝؼاٛؿخؼاغ    
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ٓ  ٖدؽ ناهخؼ يدؼ  هدّق  هيب ؿٌج 30 يً جٖاهؾيؼ اهفئبح يً إتخغاءا اهؿنبٌٕ اهِؼى ؼأؾ  ؽود

  .غائيب ّاهؿنبً اهضضج ّؽاؼث إضضبئٖج ضؿة ؿٌج،  60 يً ذؼاٙن اهشّٖط هئج

 جٖهٚغّ اهّعٌٖج اهلبئيج أً ٌسغ ضٖد اهّعٌٕ، اٌٛخبر خؾخؼط اهخٕ لناهيشب ٌٌؿٓ أً غًّ   
 يضوٖب اهيٌخسج جٖاٙغّ يً اهنذٖؼ إؿخذٌح كغ اٛسخيبؽٕ اهظيبً ضٌغّق عؼف يً اهيؾّظج

 خلتدل  اهخٕ جٖاٙغّ إؿخٖؼاغ إهٓ ّاهوسّء إٌخبسِب ؽً اهخعوٕ هٓإ اهيضوًٖٖ تبهيٌخسًٖ غهؼ ييب

 اهػٔ اهعّٖؼ أٌفوٌّؽا يؼط هيّاسِج اهيّسَ اهغّاء يؼ ضضل يب يذل اهعبؼر، يً طٖاهخؾّ

ٓ  اهيؾّظدج  جٖاٙغّ كبئيج هٕ إغؼاسَ اهّعٌٖج اهوسٌج خلتل هى ضٖد ضٖغال يسيؼ ٌخسَٖ  ؽود

ٕ  ضدٖغال  غّاء ؿؾؼ أً ؼغى ط،ٖاهخؾّ لتلٖ اهػٔ اهعبؼر يً اهيؿخّؼغ اهغّاء ؽنؾ  هد

 اهلبتودج  جٖهٚغّ اهّعٌٖج اهلبئيج إهٓ هوغعّل آهٖب ؼشضَٖ ييب اهيؼسؾٕ اهؿؾؼ ؽً للٖ اهؿّق

 ييدب  اهيؾّظج، جٖاٙغّ كبئيج هٕ جٖاٙغّ تئغؼار اهينوفج اهوسٌج ؽوٓ اهيؼّؼ غًّ طٖهوخؾّ

 يؼ ضل إهٓ اهخّضل إٌخغبؼ هٕ ّاهٖيً، هٖتٖب يً لن إهٓ ؼٖاهخضغ هٕ اهخفنٖؼ إهٓ اهيسيؼ غهؼ

 .18اهيؾٌٖج اهؿوعبح
 :ٌكل الظىبؿًدراشج اله/ ثبىٌب

 :دراشج الخركز الظىبؿً .1

ٖؾختؼ اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ أُى أتؾبغ ُٖنل اهضٌبؽج ّأنذؼُب إؿخعغايب هيؾؼهج إهٓ أٔ يغْ     
ٖخؼنؽ إٌخبر ضٌبؽج يب هٕ أٖغٔ ؽغغ يضغّغ يً اهيؤؿؿبح اهيٌخسج، ّغبهتدب يدب خندًّ    

 ....ٌخبرضسى اهيتٖؾبح، ضسى اٛ: اهيخ ٖؼاح اهغاعوج هٕ كٖبؾ اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ
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  2115.19اٛؿخؼاغ+اٌٛخبرٌضٖة اهيخؾبيوًٖ اٛكخضبغًٖٖ يً ؿّق اٙغّٖج :14الخدول

   ٕاهتبك111%-23.95 =%76.15 %ي عبث ؽً عؼٖق اٛؿخؼاغ 

 
ؿمى الدول الىبهٌج فً هب ٌخـمق تهخبل ىلل  TRIPSأثر  إخفبكٌج ؽتغ اهؿٞى يعوّهٕ،  :اهيضغؼ

 .225.، ص2118، أعؼّضج غنخّؼاء، غٖؼ يٌشّؼث، سبيؾج اهسؽائؼ،الخكىولوخٌب
 

 :                20هلموة ؿدد الهؤششبح/ أ
يٌدخز، ُّدػا ضؿدة إضضدبئٖبح      54ضٖد توغ ؽغغ يٌخسٕ اٙغّٖج هٕ اهسؽائؼ إهٓ     

2117
 ّيٌَ يلوّة ؽغغ اهيؤؿؿبح . 21

 : Herschman et Herfindah: هلٌبس هٌرضهبو وهٌرفىدال /ة
ٌَٙ ٖؾعدٕ ّؽٌدب أنتدؼ     (يلٖبؾ ٌؿتج اهخؼنٖؽ)َ ؿبتليً هظل اهيلٖبؾ اُٙػا 
أٌضتج سيٖؼ اهيؤؿؿبح اهؾبيوج هٕ  ّنػهم ٖأعػ هٕ ؽًٖ اٛؽختبؼ ،اٙنتؼ ضسيبهويؤؿؿبح 
 22.ُػٍ اهضٌبؽج

 
 

 

 

 

 

 إؿى اهيؤؿؿج اهؼكى
 اٌٛخبر تبهلٖيج
ّيوًّٖ أّؼ 

يً اٌٛخبر 
 اهّعٌٕ

يً ؿّق 
 اٙغّٖج

01 SAIDAL اهسؽائؼ 111.32 34.86%  8.35%  

02 SANOFI AVENTIS هؼٌؿب 73.38 23.18%  5.55%  

03 PFIZER  أ.ى.اهّ  32.49 11.27%  2.46%  

04 IMC اهسؽائؼ 31.11 9.83%  2.35%  

05 LAB.SALEM اهسؽائؼ 11.11 3.48%  1.83%  

06 
PHARMAGREB 

اهسؽائؼ 11.11 3.16%  1.76%  

%15.22 48.18 اهيخؾبيوًّ اٗعؼًّ 17  3.65%  

%111 316.51 الهخهوؽ   23.9%
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 .Herschman et Herfindah23غؼسج اهخؼنؽ ضؿة  :15الخدول
    

 

 يً إؽغاغ اهتبضد: اهيضغؼ 
بؾ ُٖؼشيبً ُّٖؼهٌدغال  ٌسغ أً غؼسج اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ ضؿة يلٖ 15يً عٞل اهسغّل 

ُّ:   
ّيؤشدؼ ُٖؼشديبً    Z=18.5%ٌٞضغ أٌَ يً عٞل اهيلٖبؿًٖ يلوّة ؽغغ اهيؤؿؿبح     

أً اهخؼنؽ اهضٌبؽٕ خضح اهيخّؿع، ُّػا ٖغل ؽوٓ أً اهضدٌبؽج   IHH=22.1%ُّٖؼهٌغال 
ج يؤؿؿ 54أٔ  111إهٓ  51اهغّاء هٕ اهسؽائؼ خخيٖؽ تبهيٌبهؿج اٛضخنبؼٖج ٌغؼا هّسّغ يً 

اهخٕ خخٌبهؾ يً أسل اٛؿخضّاػ ؽوٓ أنتؼ ضضج يً اهؿّق اهدغّاء ،  ، 24 2117ُّػا ؿٌج 
هؾوٓ عٞف يب ٖضغد هدٕ اهيٌبهؿدج   . ّهؾل يب ٖيٖؽ اهيٌبهؿج اٛضخنبؼٖج ُّ خيٖؽ اهيٌخّر

اهخبيج ضٖد خلّى اهيؤؿؿبح تئٌخبر ؿوؼ يخيبذوج، ؽبغث يب خلّى اهيؤؿؿبح اهخٕ خؾيدل هدٕ   
ُّػا يب ٌٞضغَ هدٕ اهضدٌبؽج   . 25ضخنبؼٖج تتٖؼ ؿوؼ يعخوفج إهٓ ضغ يبإعبؼ اهيٌبهؿج اٛ

 .   اهغّائٖج، إٌخبر أٌّاػ يخؾغغث يً اٙغّٖج هيؾبهسج اٌّٙاػ اهيعخوفج يً اٙيؼاط
 :ؿوائق الدخول إلى الظىبؿج .2

يً غؼاؿٌخب هوخؼنؽ اهضٌبؽٕ ٝضغٌب أً اهؿّق اهغّائٕ اهسؽائدؼٔ ٖخيٖدؽ تبهيٌبهؿدج        
ؼٖج، إٝ أً ٌُبم تؾط اهلّٖغ ّاهيؾّكبح اهخٕ خؾٖق غعّل يٌبهؿًٖ سغغ، ييب ٖسؾل اٛضخنب

xi xi/X إشن الهؤششج الركن
2 

01 
SAIDAL اهسؽائؼ 111.32 0.121 

02 
SANOFI AVENTIS هؼٌؿب 73.38 0.057 

03 
PFIZER  أ.ى.اهّ  32.49 0.010 

04 IMC اهسؽائؼ 31.11 0.009 
05 

LAB.SALEM اهسؽائؼ 11.11 0.001 

06 
PHARMAGREBاهسؽائؼ 11.11 0.001 

 0.023 48.18 اهيخؾبيوًّ اٗعؼًّ 17
 الهخهوؽ 

316.51 0.221 
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اهضٌبؽج خخيٖؽ تّسّغ ؽغغ يضغغ يً اهيٌبهؿًٖ، ّهؾل أُى ُػٍ اهلّٖغ ُٕ كٖدّغ عبؼسٖدج   
 ٌبخسج ؽً ؿٖبؿبح اهضنّيج خسبٍ اهضٌبؽج

 :ّيً تًٖ ُػٍ اهضؾّتبح ّاهيؾّكبح اهخٕ ّٖاسِِب اهيؿخذيؼًٖ اهسغغ ٌسغ
  :هضكمج الـلبر الظىبؿً -
ضٖد ٌسغ ُػا اهيشنل يعؼّش تضغث هٕ اهسؽائؼ، ّٖضؾة إٖسبغ ضل هَ، ضٖد أٌَ أضتص    

يخغاّٝ ضخٓ ؽوٓ اهيؿخّْ اهؿٖبؿٕ، ٌغؼا هيعخوف اهيؼاضدل اهخدٕ يدؼ تِدب اٝكخضدبغ      
اهسؽائؼٔ، ّخأيٖى اٙؼاظٕ ّيب ٌخز ؽٌَ يً يشبنل، ضٖد أضتص اهيؿخذيؼًّ ٖتضذًّ غائيب 

اهخيؼنؽ هٕ يٌبعق ضٌبؽٖج يؾٌٖج يؤُوج ّخؿخّهٕ نل اهشؼّع اهظدؼّؼٖج اهعبضدج    ؽً
 .تييبؼؿج اهٌشبع اٌٛخبسٕ

  (:Pharmacologie) جىدرث التبحثٌو والهخخظظٌو فً هخبل الفبرهبكولوخٌ  -
هٖؾ ( Pharmaciens)ضٖد ٌسغ اهسبيؾج اهسؽائؼٖج خعؼش هٕ ؿّق اهؾيل ضٖبغهج هلع      

ى تيعخوف ؽوّى اٙغّٖج، ضخٓ ٖخؿٌٓ هِى اهلٖبى تأؽيبل اهتضد ٝتخنبؼ أغّٖج تيلغّؼُى اٛهيب
 .ّيؿخضظؼاح ضٖغٌٖٝج سغٖغث خغؽى اهضٌبؽج اهيضوٖج ؿّاء هٕ اهلعبػ اهعبص أّ اهؾبى

 : الىؼبن الهظرفً وشٌبشج اللرع -
هٕ ُػا اهيسبل ٖؾبٌٕ اهلعبػ اهضٌبؽٕ يً يشنل ؽغى ّسدّغ خضفٖدؽاح يضدؼهٖج         

ح، عبضج هٕ يسبل يٌص اهلؼّط هٞؿخذيبؼ أّ اٝؿخ ٞل تيؾغٝح هبئغث يعفظج ّخؿِٖٞ
 .26ٝ خذلل نبُل اهيؿخذيؼًٖ هٕ ُػا اهيسبل، إظبهج إهٓ ؽغى خ عٖج يعبعؼ اهضؼف

 :خبخهج

) كغ ٖؿخعغى هوغٝهج ؽوٓ اهيٞيص اهخٌغٖيٖج اٙؿبؿٖج  اهؿّقخؾتٖؼ ُٖنل اهضٌبؽج  إً     
اهخدٕ خؾيدل هدٕ غوِدب     ( بؼ خبى ، يٌبهؿج إضخنبؼٖج ، إضخنبؼ اهلودج  يٌبهؿج خبيج ، إضخن

اهيؤؿؿبح اهضٌبؽٖج، ّاهخٕ ٖينً أً ٖنًّ هِب خأذٖؼ يويّؾ ؽوٓ ؿوّم ُػٍ اهيؤؿؿدبح  
اهضدٌبؽٕ   (ّٔتٌٖد اه)، ّيً عٞل نل ُػا خّضدوٌب أً اهِٖندل   ّيً ذى أغائِب هٕ اهؿّق

 :اهغّائٕ هٕ اهسؽائؼ ٖخيٖؽ تد 
اهضٌبؽٕ اهغّائٕ هٕ اهسؽائؼ تبهيٌبهؿج اٛضخنبؼٖج، ُّػا إؿخٌبغا هدتؾط  ٖخيٖؽ اهِٖنل  -

 . Herschman et Herfindah اهيؤشؼاح يٌِب يلوّة ؽغغ اهيؤؿؿبح ّيؤشؼ
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تبخح يِغغث تععؼ اٌفخبش اهؿّق ؽوٓ اهيٌبهؿدج اٙسٌتٖدج،    هٕ اهسؽائؼ يٌغّيج اٙغّٖج -
غ، غًّ أٔ إسؼاء خضفٖدؽٔ هوضدٌبؽج   اهسؽائؼ اهّٖى نؿّق يفخّضج ؽوٓ اٝؿخٖؼا ّخيّكؼ

اٙغّٖج، ضٖدد تودغ    اهيضوٖج، ّهؾل يب ٖتًٖ ّاكؼ اٙشٖبء، ُّ خٌبيٕ ّاؼغاح اهسؽائؼ يً
تبهيبئج تبهٌؿتج هويٌخسبح اهيؿخّؼغث يً  71ضسى اٝؿخذيبؼ هٕ اٙغّٖج هٕ اهسؽائؼ، ضّاهٕ 

ُّػا ؿدٌج   ٌٕٝ اهيضوٕتبهيبئج تبهٌؿتج هويٌخّر اهضٖغ 31اهعبؼر، هٕ ضًٖ هى ٖخؾغْ ٌؿتج 
 ؛، اٙيؼ اهػٔ عٖة آيبل اهيٌخس2118ًٖ

ييدب أغْ   ضٖبؽث يٌخسٕ اٙغّٖج تبهسؽائؼ ؽوٓ خلٌٖج ضٌبؽج ؽشؼاح اٙغّٖج نػهم ؽغى  -
 ؛إهٓ ظؾف نيٖج اٌٛخبر يً اٌّٙاػ اهيعخوفج يً اٙغّٖج

ؽج اهغّائٖدج  اهيفبّظبح ضّل اٌظيبى اهسؽائؼ هيٌغيج اهخسبؼث اهؾبهيٖج هئً اهضدٌب  إً -
ّتبهخبهٕ أغْ ػهم إهٓ تدعء هدٕ   . ؼغى ّؽّغ اهضنّيج 2004اهيضوٖج هى خخوق أٔ غؽى يٌػ 

 اٌٝخبر يً كتل يضبٌؼ اٙغّٖج اهخٕ خؾيل تذود عبكخِب؛

هٕ ُػا اهيسبل ٖؾبٌٕ اهلعبػ اهضٌبؽٕ يً يشنل ؽدغى ّسدّغ خضفٖدؽاح يضدؼهٖج      -
ّ اٝؿخ ٞل تيؾغٝح هبئغث يعفظج ّخؿِٖٞح، عبضج هٕ يسبل يٌص اهلؼّط هٞؿخذيبؼ أ

 .ٝ خذلل نبُل اهيؿخذيؼًٖ هٕ ُػا اهيسبل، إظبهج إهٓ ؽغى خ عٖج يعبعؼ اهضؼف

 :الخههٌص

                                                

، غاؼ اهؽُؼاً هوٌشؼ ّاهخّؽٖؼ، اهعتؾج اّٙهٓ ، اهييوندج   إكخظبدٌبح الظىبؿجتبيعؼيج أضيغ ؿؾٖغ ،   1   
 .13.، ص 1994ؿؾّغٖج ، اهؾؼتٖج اه

2
 Hill ,G.W,& Jones ,G.R, “Strategic Management Theory : An Integrated 

Approach” 5 nd .ed , Houghton Mifflin Company   , USA ,1992, P: 72. 
  ضٖد أً اهخنٌّهّسٖدبح . هيؾؼهج اهفؼق تًٖ اهلعبػ ّاهؿّق ٌأعػ اهلعبػ اهؽؼاؽٕ يذٞ، ّخضغٖغا اهضتّة 

ٌسغ سيٖؾِى ٖؿخؾيوًّ اٙؼط اهضبهضج هوؽؼاؽج نأضغ ؽّايل : اهيؿخؾيوج تًٖ ُػٍ اهيؤؿؿبح يخشبتِج ٌؿتٖب
اٌٛخبر، ّ اهضتّة هوؽؼاؽج، ّ اٙؿيغث ّ اٗٝح اهؽؼاؽٖج ، ّ اهيٖبٍ ّ اهشيؾ ؼًٌُدب هوعلدؾ، ّاهؾيدل    

 .ٖبح يب خسيؾِب خضح خضٌٖف ّاضغاهيتػّل، تبٛظبهج إهٓ يغث سٌٕ اهيضضّل، هػهم هئً هغِٖب يً اهخنٌّهّس
  (...اهليص، اهػؼث، اهشؾٖؼ، ّيؼ ػهم هئً اهيؽاؼؽًٖ اهػًٖ ٌٖخسًّ يٌخّر ّاضغ، أّ ؽغث يٌخسبح 

 . هئٌِى ؿٖسخيؾًّ يؾب هٕ ؿّق اهليص، ؿّق اهػؼث، ؿّق اهشؾٖؼ 
ؼهبؽٕ ّ يضيغ ؿٖغ ؼهبؽٕ يضيغ :، خؼسيج (هدخل هخكبهل )اإلدارث اإلشخراخٌخٌج شبؼهؽ ّسبؼٖد سٌّؽ ،   3

 .131.،ص2111أضيغ ؽتغ اهيخؾبل، اهسؽء اّٙل ، غاؼ اهيؼٖظ هوٌشؼ، اهييونج اهؾؼتٖج اهؿؾّغٖج ،
 .52-51.تبيعؼيج أضيغ ؿؾٖغ، يؼسؼ ؿبتق، ص 4
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، نوٖج اهخسبؼث سبيؾج ( تٌو الىؼرٌج والخػتٌق)اإلكخظبد ظىبؿً ؽتغ اهلبغؼ يضيغ ؽتغ اهلبغؼ ؽعٖج ، 5

 .19. ،ص1995، اٛؿنٌغؼٖج ، يضؼ
هؼٖغ تشٖؼ عبُؼ ، غاؼ اهيؼٖظ هوٌشؼ، اهييونج اهؾؼتٖج : ، خؼسيج  إكخظبدٌبح الظىبؿجؼّسؼ نٞؼم ،  6

  .29.ص.1994اهؿؾّغٖج ، 
7 Huynh.K , Besancenot.D ,Économie Industrielle (Repères-Cours-Applications) 

,Amphi Économie, Paris, 2004 .P115. 
 .131.م ، يؼسؼ ؿبتق ، صؼّسؼ نٞؼ  8
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12  www.leem.org/medicament 

 .24.، ص 2007 اٙؼغً، ؽيبً، اهؾؼتٖج، اهعتؾج هوٌشؼ، اهٖبؽّؼٔ غاؼ ،الظٌدالىً قٌالخشو، اهؾٞق تشٖؼ 13
، يػنؼث يبسؿخٖؼ، غٖؼ ج فً خشوٌق الهىخخبح الظٌدالىٌجدور وأثر الهٌزث الخىبفشٌٌضؼ اهغًٖ تً ؽيبؼث،  14

 .  13-12.، ص2117يٌشّؼث، سبيؾج اهسؽائؼ،
 .اهّذبئق اهغاعوٖج هيسيؼ ضٖغال  15
 .22.ٌضؼ اهغًٖ تً ؽيبؼث، يؼسؼ ؿبتق، ص  16

17  Plan Stratégique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal.           
 .26.ث، يؼسؼ ؿبتق، صٌضؼ اهغًٖ تً ؽيبؼ  18
، ؿمى الدول الىبهٌج فً هب ٌخـمق تهخبل ىلل الخكىولوخٌب TRIPSأثر  إخفبكٌج ؽتغ اهؿٞى يعوّهٕ،   19

 .225.، ص2118أعؼّضج غنخّؼاء، غٖؼ يٌشّؼث، سبيؾج اهسؽائؼ،
20

 .19. ؽتغ اهلبغؼ يضيغ ؽتغ اهلبغؼ ؽعٖج ،يؼسؼ ؿبتق، ص  
www.el- 19/11/2111أعوؼ ؽوَٖ هٕ  :ٓ اهيّكؼ اٛهنخؼٌّٕخضؼٖص ّؽٖؼ اهضضج ؽيبؼ خّ ؽو 21 

          massa.com/ar/content/view/147 
 .14-13.ؽتغ اهلبغؼ يضيغ ؽتغ اهلبغؼ ؽعٖج، يؼسؼ ؿبتق، ص 22
 .يً إؽغاغ اهتبضد  23
 .ٌفؾ اهيؼسؼ ّاهضفضج ؿبتلب  24
اهينختج : سّؼر هِيٕ ؼؽق، غاؼ اهٌشؼ: ، خؼسيجاإلكخظبد الخػتٌلً فً إدارث األؿهبلإغًّٖ يبٌؿفٖوغ،   25

 .315.، ص1999اٙنبغٖيٖج، اهلبُؼث، يضؼ،
26

، اٍثبر الهحخهمج الىغهبن الخزائر لمهىؼهج الـبلهٌج لمخخبرث ؿمى كػبؽ ظىبؿج األدوٌجاهضبغق تّشٌبهج،   
 . 277-276. ، ص2117يٌشّؼث، سبيؾج اهسؽائؼ،  أعؼّضج غنخّؼاء، غٖؼ

http://www.leem.org/medicament
http://www.leem.org/medicament
http://www.el-massa.com/ar/content/view/147
http://www.el-massa.com/ar/content/view/147
http://www.el-massa.com/ar/content/view/147

