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 ادلقدمة
 ا١تهداة الرٛتة على سلمأك  ككفق كأصلي نعمأ ما على كأخَتان  أكالن  هللا ْتمد أبدأ

 .نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم ا١تنَت كالسراج
ا مهمنا، ك٤تورنا رئيسنا يف عملية  التنمية ،كذلك ١تا تقـو بو من تشكل الصناعة رافدن

كزايدة  ،ع قاعدة اإلنتاج كتنويعويدكر ٤تورم يف البناء ا٢تيكلي لالقتصاد يتعلق بتوس
ة كٖتقيق قيمة مضاف ،حجم االستثمار كرفع مستول تشغيل ا١توارد االقتصادية

رص العمل كتشغيل دكرىا يف زايدة ف إُفابإلضافة  ،حقيقية للناتج احمللى اإلٚتاِف
 .الواردات كٖتسُت موقف الصادراتكذلك دكرىا يف إحالؿ ك  ،العمالة الوطنية

خال٢تا  مطردان، حققكقد شهد القطاع الصناعي يف ا١تملكة العربية السعودية تطوران 
بية حكومة ا١تملكة العر  من خالؿ الدعم السخي من ،ازاتالعديد من اال٧ت

، كقد ة السعوديةيملكة العربملل االقتصادية األىداؼهبدؼ ٖتقيق  ،السعودية
مدينيت  كإنشاء ،للصناعة إنشاء البنية التحتية الالزمة علىاشتملت جهود الدعم 

إنشاء  إُف ةابإلضاف ،عية أخرل يف عدة مناطقمدف صناك  ،ينبع الصناعيتُتاٞتبيل ك 
 .تطوير القطاع الصناعي ا٠تاصيف مسا٫تة لل صندكؽ التنمية الصناعية

كلت الدكلة قطاع الصناعات أ ،االىتماـ بتطوير القطاع الصناعي إطاركيف     
عرب سلسلة من العمل على توطُت صناعة الدكاء  ،لدكائية اىتمامان خاصان من خالؿا

، كمن خالؿ تشجيع الصناعة الدكائية الوطنية إُفا٢تادفة  التنظيمات كالتسهيالت
ف أ، خصوصان ك ة ا١تاء كالكهرابءكٗتفيض كلف ،تقدًن القركض ا١تيسرة بدكف فوائد

 عدادأ عدد السكاف، كارتفاع مطردة يفان، كزايدة كبَت   اقتصاداين  ان تشهد ٪تو ا١تملكة 
توفَت خدمات  إُفالذم تزيد معو اٟتاجة  األمر ،الزائرين من اٟتجاج كا١تعتمرين

تستجيب للطلب العاِف  ،الدكاء إُفيف مقدمتها اٟتاجة  ،كعالجية كقائية صحية
من الكفاءة توفَت الدكاء ٔتستول عاِف  إُفكىي تسعى  ،ف ا١تملكةأك  خاصةن  ،عليها

الدكائية % من اٟتاجة ٖٓمُت ما نسبتو حيث يتم أت ،االستَتاد إُفتلجأ  ،كاٞتودة
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على الرغم من أف ا١تملكة  ،لتوفَت الدكاء٦تا يكلفها باليُت الرايالت  ،من ا٠تارج
،سواء  ا١تقومات اليت ٘تكن من قياـ صناعة دكائية كطنيةالعربية السعودية لديها من 

يت ،ال اإلمكانياتعلى مستول على مستول قوهتا يف دعم البحث العلمي، أك 
 .ادرة على ا١تنافسةإقامة صناعة دكائية قتكفل 

صناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية عن قياـ الجهود توطُت  أسفرتلقد    
،بل  األسواؽالدكاء ٤تليان كتوفَته يف  إنتاجتعمل يف  اليتالعديد من الشركات 

وادلستلزمات  الدوائية للصناعات السعودية الشركة ا٠تارج، كتعترب إُفكتصدره 
تول عاِف من كعلى مس ،الشركات يف ا١تملكة العربية السعودية من كربل الطبية

 األكربغَت أف التحدم ، كا١تستلزمات الطبية األدكيةيف ٣تاؿ تصنيع  اٞتودة كالكفاءة
 ،احمللية كالعا١تية األسواؽتمثل يف القدرة التنافسية يف تأماـ صناعة الدكاء الوطنية إ٪تا 

الذم يتطلب  األمر، األجنبيةحيث تواجو ٔتنافسة حادة من قبل ا١تنتجات الدكائية 
 .اٞتودة كالتكلفة عنصرمالعمل على رفع القدرة التنافسية ٢تا من حيث 

توطني صناعة  ابلبحث ٖتت عنوافرأيت أف أتناكؿ ىذا ا١توضوع ١تا تقدـ    
على  دراسة تطبيقيةالدواء يف ادلملكة العربية السعودية و قدرهتا التنافسية)

 .(:544-5448الشركة السعودية للصناعات الدوائية( خبلل الفرتة من ) 
 أمهية  ادلوضوع :

 :اآليتتربز أمهية ادلوضوع من خبلل 
بية السعودية بشكل عاـ بياف أ٫تية كمربرات التوطُت الصناعي يف ا١تملكة العر  -1

 .توطُت الصناعة الدكائية على كجو ا٠تصوص ،كأ٫تية 
الوقوؼ على اٞتهود ا١تبذكلة لتوطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية  -2

 .السعودية كإبراز نتائجها
أ٫تية دراسة كضع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية كمؤشرات  -3

 .قدرهتا التنافسية
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 أسباب اختيار ادلوضوع:
 :يتلآلمت اختيار ادلوضوع للبحث فيو 

 .أ٫تية ا١توضوع على النحو الذم سبق توضيحو    -1
مع كجود  للدكاءٟتجم االستَتاد الكبَت مالحظة الباحث من خالؿ قراءاتو   -2

أاثر التساؤالت لديو حوؿ كاقع تلك الصناعة كقدرهتا  صناعات دكائية كطنية
 .التنافسية

يف  كقدرهتا التنافسية  كجود دراسة علمية تتعلق بتوطُت صناعة الدكاءعدـ   -3
  .عوديةا١تملكة العربية الس

ا١تملكة العربية  رغبة الباحث يف إجراء دراسة علمية تتعلق بصناعة الدكاء يف  -4
 .مالسعودية تغطي اٞتانب االقتصاد

 مشكلة الدراسة:
الدكائية يف ا١تملكة العربية لة توطُت الصناعات أتدكر مشكلة البحث حوؿ مس

كالتحدايت اليت تواجهها ،كنتائج  ،كمدل توفر مقومات ٧تاحها فيها ،السعودية
كمدل قدرة تلك الصناعة على ا١تنافسة يف األسواؽ  ،اٞتهود ا١تبذكلة يف ىذا اجملاؿ

 تساؤالت الخالؿ  أكثر كضوحان من بشكل كتظهر مشكلة البحث .احمللية كالعا١تية
 :التالية

 كأىدافو؟ وكمقومات أ٫تيتو لألدكية؟ كما توطُت الصناعيلاب١تقصود اما -ُ
 السعودية؟ كمايف ا١تملكة العربية  األدكيةما أ٫تية كمربرات توطُت صناعة -ِ

 ؟مدل توفر مقوماتو
كما اٞتهود ؟ يف ا١تملكة العربية السعودية األدكيةما كاقع توطُت صناعة -ّ

 نتائجها؟ ا١تبذكلة يف ىذا اإلطار كما
يف ا١تملكة العربية  األدكيةما ىي التحدايت اليت تواجو توطُت صناعة -ْ

 ؟السعودية
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 األدكيةأم مدل تستطيع الصناعة الوطنية يف ٣تاؿ الدكاء منافسة  إُف-ٓ
 ؟ا١تستوردة
 ؟قدرة التنافسية للصناعة الدكائية الوطنيةالما ىي العوامل ا١تؤثرة على -ٔ
 فَتهالدكاء كتو  طُتسعودية للصناعة الدكائية يف تو الما ىي قدرة الشركة -ٕ

 للسوؽ احمللي كالعا١تي؟ 
 فرضيات البحث:

 يعمل البحث على اختبار صحة عدة فرضيات ,ىي:
توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية  يىناؾ عوامل اقتصادية تقتض-ُ

 .السعودية
السعودية ٔتجموعة من التحدايت تتأثر الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية -ِ

 .اليت ٖتد من توسعها
الدعم اٟتكومي ا١تتنوع يعزز من قدرة الصناعة الدكائية على مواجهة -ّ
 .ٖتدايهتا
 قدرة يف ا١تملكة العربية السعوديةللصناعة الدكائية الوطنية  القدرة التنافسية -ْ
 .٤تدكدة

 اليتالشركة السعودية للصناعات الدكائية ٘تثل ٪توذجان للصناعة الوطنية -ٓ 
 .٘تتلك القدرة على ا١تنافسة

 أىداف الدراسة: 
 :ؼ  البحث يف اآليتاتتمثل أىد

 .دراسة ٕتربة ا١تملكة العربية السعودية يف ٣تاؿ توطُت صناعة الدكاء -ُ
عربية السعودية كالتحدايت الوقوؼ على كاقع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة ال-ِ

 .اليت تواجهها
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إبراز الدكر اٟتكومي يف توطُت كتطوير صناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية  -ّ
 .السعودية
التعرؼ على مؤشرات القدرة التنافسية للصناعة الوطنية يف ٣تاؿ التصنيع -ْ

 .فيها الدكائي كالعوامل ا١تؤثرة
السعودية للصناعات الدكائية يف توطُت الوقوؼ على مدل مسا٫تة الشركة -ٓ

 .كتطوير صناعة الدكاء كمدل قدرهتا التنافسية
 حدود البحث:

 .كقدرتو التنافسية األدكيةتوطُت صناعة  :اٟتدكد ا١توضوعية -ُ     
ا١تملكة العربية السعودية كالشركة السعودية للصناعات  :اٟتدكد ا١تكانية-ِ
 .الدكائية
 .(ـ َُِٕ  - ـ ََِٓيغطي البحث الفًتة) :مانيةاٟتدكد الز -ّ

 -الدراسات السابقة:
البحث  وضوعراسات السابقة ذات الصلة ٔتاطلع الباحث على عدد من الد 

 :،كذلك على النحو التاِف
 األردنية, أمنياالندماج على تنافسية الصناعات الدوائية  األوىل: أتثريالدراسة 

كلية -األردنية اجلامعة ,ماجستري جابر, رسالةعبداللطيف زلمود 
 م(:5446),االقتصاد

، إلقاء نظرة عامة على كضع صناعة الدكاء يف األردف إُفالدراسة  ىدفت تلك
كالتعرؼ على مسا٫تتها يف االقتصاد األردين، كدراسة أثر االندماج ا١تتوقع بُت 

 .شركتُت أك أكثر يف الوضع التنافسي لتلك الشركات
٦تثالن ابلزايدة اليت تطرأ على رأس ا١تاؿ ا١تستثمر  ،كقد ٘تت دراسة أثر االندماج 

على كمية إنتاج ،كابلزايدة يف عدد العاملُت فيها نتيجة االندماج  ٣توداهتا،يف 
الشركة، مث دراسة التغَت يف الكمية ا١تنتجة يف متوسط تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة 
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١تقدرة التنافسية ا١تنتجة كاليت تعكس بدكرىا التغَت يف ا كابلتاِف يف أسعار الوحدات
 .السعرية للشركة

 .ا١تنهج القياسي كاستخدمت الدراسة
أف صناعة الدكاء يف األردف تتمتع  أ٫تها، عدة نتائج إُفكخلصت الدراسة 

دة كمية الشركة يف زاي ةعلى قدر  إ٬تابيةن  ان بوفورات اٟتجم الكبَت كأف لالندماج آاثر 
 .اإلنتاج كٗتفيض التكاليف

 :  اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتيتمثل الفرؽ بُت  
 االندماج بُت الشركاتأتثَت  الدراسة على تلكركزت  :من حيث ا١توضوع-ُ

 بينما ركزت دراسيت على توطُت صناعة الدكاء ،على تنافسية الصناعة الدكائية
 .كقدرهتا التنافسية

 .الدراستُت  ا١تستخدـ يف كلا١تشكلة كا١تنهج اختالؼ  -ِ
بينما  ،ي تلك الدراسة فًتة زمنية ٤تددةال تغط :انيةالزم دكدمن حيث اٟت -ّ

   .ـَُِٕ-ـََِٓالفًتة الزمنية من  دراسيت تغطى
 ألردف،بينما تتعلق دراسيتتلك الدراسة اب من حيث اٟتدكد ا١تكانية تتعلق -ْ

  .١تملكة العربية السعوديةاب
األردنية يف ظل  األدويةاألداء التنافسي لشركات صناعة  الثانية:الدراسة 

 إىلرسالة دكتوراه مقدمة ,عبد احلكيم عبد هللا النسور,االنفتاح االقتصادي
 :م(>544),جامعة تشرين
التعرؼ على أثر عوامل تعزيز التنافسية كفق ٪توذج  إُفالدراسة  تلكىدفت 

اعتمد الباحث األردنية،  األدكيةبورتر يف التنافسية على األداء التنافسي لشركات 
كجود عالقة إ٬تابية بُت  إُفكتوصلت الدراسة  ،على ا١تنهج الوصفي التحليلي

ء التنافسي لشركات األردنية كاألدا األدكيةالسياسات التسويقية اليت تتبناىا شركات 
سياسات من: ظركؼ اإلنتاج العامة ك  ككجود عالقة إ٬تابية بُت كلو  األردنية، األدكية
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الشاملة )عناصر ظركؼ اإلنتاج(، كاألداء  ةتبٍت مفهـو اٞتودك  اإلنتاج ا١تتبعة،
 .األردنية األدكيةالتنافسي لشركات 

من: كضع الصناعات التزكيدية  تبُت كجود عالقة إ٬تابية بُت كلو ككذلك 
السائد يف السوؽ، كتوجهات كسياسات الشركة ٕتاه الصناعات التزكيدية كاألداء 

 .األردنية األدكيةالتنافسي لشركات 
 : اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتيتمثل الفرؽ بُت 

التنافسي لشركات  ابألداءتتعلق تلك الدراسة   :موضوع الدراسة من حيث-ُ
بينما موضوع دراسيت يتعلق بتوطُت يف ظل االنفتاح االقتصادم ، األردنية األدكية

 .الصناعات الدكائية كقدرهتا التنافسية
،بينما يف تلك فًتة زمنية ٤تددة  يال تغط :انيةالزم دكدمن حيث اٟت -ِ

 .ـَُِٕ-ـََِٓدراسيت غطت الفًتة الزمنية من 
،بينما تتعلق  ابألردفراسة الدتلك من حيث اٟتدكد ا١تكانية تتعلق  -ّ
 .١تملكة العربية السعوديةاب دراسيت

 ,الوطي االقتصاد يف دورىا تفعيل و الدوائية الصناعات الثالثة:الدراسة 
 :م(4>>4جامعة تشرين ,) إىلمقدمة  ,ماجستري رسالة ,عبل هبجة إبراىيم

كتقدير  ,دراسة كاقع الصناعات الدكائية األردنية إُفالدراسة  تلكىدفت 
األردنية من  األدكيةالطلب على ا١تنتجات الدكائية األردنية، كتقوًن أداء شركات 

بح، معدؿ دكراف خالؿ استخداـ مفهـو العائد على االستثمار، كنسبة ىامش الر 
 إُفكتوصلت الدراسة  الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي كقد استخدـ ا١توجودات، 

لطلب على الدكاء تكمن يف الدخل، ازدايد عدد أف أىم ٤تددات ا ،عدد من أبرزىا
 .السكاف، كليس للسعر دكر كبَت يف حجم الطلب

 : اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتيتمثل الفرؽ بُت ك 
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تفعيل دكر الصناعات  الدراسة علىتلك  كزتمن الناحية ا١توضوعية ر -ُ
بينما تركزت دراسيت على  من خالؿ االندماج كالتكتل، الوطٍتالدكائية يف االقتصاد 

 .توطُت صناعة الدكاء كمدل قدرهتا التنافسية 
ال توجد فًتة زمنية ٤تددة تغطيها تلك  الدارسة  الزمانية من حيث اٟتدكد -ِ

 .ـَُِٕ-ـََِٓالفًتة الزمنية من ،بينما يف دراسيت 
 بينما تتعلق دراسيت ،بسورايٟتدكد ا١تكانية تتعلق الدراسة من حيث ا -ّ 

 .١تملكة العربية السعوديةاب
رسالة  ,نسيم رحاحلة ,الصناعات الدوائية يف األردن الرابعة: الدراسة

 م::>>4,الريموك , جامعةمقدمة لكلية االقتصاد ,ماجستري 
ٖتليل آاثر حقوؽ ا١تلكية الفكرية ا٠تاصة كبراءات  إُفالدراسة  ىدفت تلك

االخًتاع كاليت تفرضها االتفاقيات الدكلية اٟتديثة على صناعة الدكاء يف األردف، 
كقد قاـ الباحث بتقدير دالة قياسية للطلب على صادرات الدكاء األردنية خالؿ 

 .ا١تنهج القياسيكقد استخدـ ـ(، ُٓٗٗ –ـ ُٕٓٗالفًتة )
أف اآلاثر السلبية ا١تتوقعة لتطبيق اتفاقية  عدة نتائج إُفلدراسة كتوصلت ا

العجز يف ا١تيزاف التجارم  ٘تثل يف تزايدحقوؽ ا١تلكية الفكرية على االقتصاد األردين 
األردين، كتراجع مسا٫تة اإلنتاج الدكائي يف الناتج احمللي اإلٚتاِف، كا٩تفاض فرص 

كارتفاع مستول األسعار يف السوؽ األردين، أما األثر  ،العمل يف ىذا القطاع
زايدة صادرات األردف  إُفاإل٬تايب فقد أدل تطبيق اتفاقية حقوؽ ا١تلكية الفكرية 

 .ا١توافقة ٟتقوؽ ا١تلكية الفكرية
 : اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتكيتمثل الفرؽ بُت 

 ات الدكلية على صناعة الدكاء،الدراسة ابآلاثر ا١تنبثقة عن االتفاقيتلك تتعلق  -ُ
نما دراسيت تتعلق بتوطُت صناعة بي ابلًتكيز على حقوؽ ا١تلكية كبراءات االخًتاع،

 .الدكاء ٤تليان كقدرهتا التنافسية
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 .اختالؼ منهج الدراسة كمشكلة البحث يف كال الدراستُت  -ِ
 ،ـُٓٗٗ-ـُٕٓٗتغطي الفًتة الدارسة  فإف تلك من حيث اٟتدكد الزمانية -ّ

 .ـَُِٕ-ـََِٓالفًتة الزمنية من تغطي دراسيت  بينما
١تملكة اب بينما تتعلق دراسيت ابألردف،ٟتدكد ا١تكانية تتعلق الدراسة  من حيث ا -ْ

 .العربية السعودية
حتليل العوامل ادلؤثرة على جودة ادلنتجات الدوائية  اخلامسة:الدراسة 

رسالة إسحاق زلمود العبادي ,م(5445 –م 4>>4للفرتة ) األردنية
 .م(5447),للجامعة األردنية,لكلية االقتصاد مقدمة  ,ماجستري

التعرؼ على أىم العوامل اليت تؤثر على نظاـ اٞتودة  إُفالدراسة  ىدفت تلك
يف صناعة الدكاء يف األردف، كإبراز دكر أقساـ البحث كالتطوير للنهوض 
ابلصناعات الدكائية، ككذلك ٖتديد دكر نظاـ ا١تعلومات الراجعة يف ٖتسُت جودة 

ت ،كتوصل الباحث ا١تنهج الوصفي التحليليـ صناعة الدكاء يف األردف، استخد
أف العوامل اليت تؤثر على جودة ا١تنتج النهائي ىي: )مواد التعبئة  إُفالدراسة 

كالتغليف، نظاـ ا١تعلومات الراجعة، جودة التوليفة، جودة العمليات لتصنيعو(، كإف 
مستول البحث كالتطوير يف الشركات األردنية الدكائية يقتصر على عملية تقليد 

وؽ، كما أظهرت الدراسة كجود أنظمة رقابية فٌعالة ا١توجودة يف الس األدكيةكتطوير 
 .على اٞتودة لدل الشركات الدكائية 

 : اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتكيتمثل الفرؽ بُت 
 صناعة الدراسة على العوامل اليت تؤثر على نظاـ اٞتودة يف تلكركزت -ُ

الدكاء يف ا١تملكة العربية  توطُت صناعةدراسيت  على  بينما تركز الدكاء يف األردف،
 .كمدل قدرهتا التنافسية السعودية
 بينما تتعلق دراسيت ابألردف،اٟتدكد ا١تكانية تتعلق الدراسة من حيث  -ِ

 .١تملكة العربية السعوديةاب
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 ،ـََِِ-ـَُٗٗتغطي الفًتة الدارسة  فإف تلك من حيث اٟتدكد الزمانية -ّ
 .ـَُِٕ-ـََِٓ الفًتة الزمنية منتغطي دراسيت  بينما

دراسة اآلاثر ادلتوقعة من تطبيق بعض اتفاقيات  :الدراسة السادسة   
 ,منظمة التجارة العادلية على الصناعات الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية

جلامعة ادللك واالقتصاد,  اإلدارةلكلية رسالة ماجستري ,مقدمة  أريج الفيومي
 .(ـ5449عبدا لعزيز ,)

على الصناعات اتفاقيات التجارة العا١تية  اثرآمعرفة  إُفتلك الدراسة  تىدف
فكرية على كاالنعكاسات ا١تتوقعة التفاقية ٛتاية ا١تلكية ال ،الدكائية بشكل عاـ

صناعة الدكاء بشكل خاص، ككذلك اٟتقوؽ كالفرص ا١تتاحة للدكؿ النامية، كمنها 
ا١تتمتعة  األدكيةا إلنتاج كتصنيع بعض ا١تملكة العربية السعودية كاليت ٯتكن استغال٢ت

السعودية اب١تعايَت  األدكيةمدل التزاـ مصانع  ْتماية حقوؽ ا١تلكية الفكرية،
ا١تناسبة للمصانع  ةاالسًتاتيجيكا١تواصفات العا١تية كاقع الدكاء يف السعودية ،ككذلك 

 .عا١تيةالسعودية اليت ٘تكنها من مواجهة ٖتدايت االنضماـ ١تنظمة التجارة ال
ا١تتوقعة من تطبيق بعض  اآلاثرمن  فأ أ٫تها ،عدة نتائج إُفكتوصلت الدراسة 

 قدرات إضعاؼاتفاقيات منظمة التجارة العا١تية على صناعة الدكاء السعودم ىو 
ا٠تاصة  منظمة التجارة العا١تية اتفاقية إطػار يف يستحيل حيث ،كالتطوير البحوث

 يكوف اكتشػاؼ أبم الصناعية، االستفادة الفكرية ا١تلكية كحقوؽ برباءات االخًتاع
 ٯتكن فانو كابلتاِف عاما، عشرين ك١تدة الغَت بواسطةو تسجيل ىو اكتشاؼ سبق قد

 تقدـ سياؽ يف ٤تتومان  أمران  كتشافهاا  يكوف تطويرية أك ْتثية ابكتشافات االستفادة
 ،الدكاء صنػاعة كتراجع تدىور أسبػاب من سبب إُف  تحوؿي قد القيد كىذا ،الزمن
 الشركػات ْتػوث على ابلتفوؽ إما الدكائية البحػوث نشطةأ أماـ ا٠تيػار يكوف حيث
 .التوقف أك العػا١تية
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 : اآليتكتلك الدراسة يف  دراسيتكيتمثل الفرؽ بُت 

 على ا١تًتتبة اآلاثر على كاحد كىو التعرؼ جانبالدراسة على  تلكركزت -ُ
فاقية ٛتاية ا١تلكية العا١تية كاالنعكاسات ا١تتوقعة الت منظمة التجارة اتفاقية تطبيق

كأما دراسيت  اآلاثر، ىذه تقييم مث كمن الدكاء بشكل خاص على صناعةالفكرية 
الدكاء كسد فجوة الطلب احمللي يف ا١تقاـ األكؿ مث تصديره صناعة توطُت تركز على 

 .يف ا١تقاـ الثاين

 .اختالؼ مشكلة البحث يف كال الدراستُت-ِ

٬ترم الدراسة ،بينما يف دراسيت  تلكيف على حالة معينة  ال يوجد تطبيق-ّ
 .شركة السعودية للصناعات الدكائيةتطبيق على الال
ها تلك  ٢تذه الدارسة ،بينما ال توجد فًتة ٤تددة تغطي الزمنيةمن حيث اٟتدكد  -ْ

  .ـَُِٕ-ـََِٓدراسيت الفًتة الزمنية ما بُت  يتغط
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  لبحثتقسيم ا
كذلك  من مقدمة  ، ك٘تهيد ، كٜتسة فصوؿ ، كخا٘تة  ،كفهارس، بحثاليتكوف 

-على النحو التاِف:  
 ا١تقدمة كتشتمل على:

أ٫تية ا١توضوع -ُ  
أسباب اختيار ا١توضوع-ِ  
مشكلة البحث -ّ  
تساؤالت البحث-ْ  
فركض البحث-ٓ  
أىداؼ البحث-ٔ  
حدكد البحث-ٕ  
الدراسات السابقة-ٖ  
البحثيتقسيم ا١تشركع -ٗ  

منهج البحث-َُ  
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 .وفيو مبحثان :. األطر النظرية لتوطني الصناعة والقدرة التنافسيةالتمنهيد: 
وفيو  واألىداف ,واألمهية, الصناعة :ادلفنهوم وادلقومات توطني ادلبحث األول:    

 -مطلبان:
 -كفيو فرعاف: ،مقومات توطُت الصناعةك  مفهـو ا١تطلب األكؿ:              

 .مفهـو توطُت الصناعة األكؿ: الفرع                      
 .مقومات توطُت الصناعة الفرع الثاين:                      

 -كفيو فرعاف: .أ٫تية كأىداؼ توطُت الصناعةا١تطلب الثاين:               
 .أ٫تية توطُت الصناعة الفرع األكؿ:                      
 .أىداؼ توطُت الصناعة الفرع الثاين:                      

 -وفيو مطلبان:,وعناصرىا مفنهومنهاالتنافسية  القدرة ادلبحث الثاين:    
 -كفيو فرعاف:،القدرة التنافسية  كأ٫تيتها ابلنسبة للصناعةمفهـو  ا١تطلب األكؿ:              

 .القدرة التنافسيةالفرع األكؿ: مفهـو                       
 .ابلنسبة للصناعة الدكائية الفرع الثاين: أ٫تية القدرة التنافسية                      

 -كفيو فرعاف:، عناصر القدرة  التنافسية كمؤشراهتا ١تطلب الثاين:ا              
 .عناصر القدرة التنافسية الفرع األكؿ:                      
 .الفرع الثاين :مؤشرات القدرة التنافسية                      

, ية السعودية وأمهية توطني صناعتوطلب وعرض الدواء يف ادلملكة العربالفصل األول: 
 -:مباحث ثبلثة وفيو
 -:بانمطلوفيو . طلب وعرض الدواء يف ادلملكة العربية السعوديةادلبحث األول:        

 .حجم الطلب على الدكاء يف السوؽ السعودم األكؿ:ا١تطلب         
 .عرض الدكاء يف السوؽ السعودمحجم ا١تطلب الثاين:       
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, وفيو ثبلثة الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية تيجيةاالسرتاادلبحث الثاين:   
 -مطالب:

 .للدكاء االسًتاتيجيةاأل٫تية ا١تطلب األكؿ:          
 .السياسة الدكائيةا١تطلب الثاين:          

 .مصادر توفَت الدكاء ا١تطلب الثالث:         
 -:البمط ثبلث أمهية توطني الصناعة الدوائية ومربراتو, وفيو ادلبحث الثالث:   

 ا١تطلب األكؿ: اىتماـ ا١تسلموف ابلصناعة الدكائية.            
 . ا١تملكة العربية السعوديةالدكائية يف الصناعة أ٫تية توطُت: ثاينا١تطلب ال            

  .مربرات توطُت الصناعة الدكائية: لثا١تطلب الثا            
وفيو  .وجنهود توطيننها واقع الصناعة الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية الفصل الثاين:

 -:مبحثان
وفيو ثبلث  ,السعوديةلعربية واقع الصناعة الدوائية يف ادلملكة ا ادلبحث األول:

 -مطالب:
 .نشأة كتطور الصناعة الدكائية ا١تطلب األكؿ:          
 .الدكائية الصناعةتطور حجم  الثاين: ا١تطلب          

 .مشكالت الصناعة الدكائية ا١تطلب الثالث:          
جنهود توطني الصناعة الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية  ادلبحث الثاين: 
 -:مطالب أربعة وفيو ,ونتائجنها

 .ا١تطلب األكؿ: مقومات الصناعة الدكائية           
 .الصناعة الدكائية ٖتدايت ا١تطلب الثاين:           

 .جهود توطُت الصناعة الدكائية ا١تطلب الثالث:           
 .: نتائج جهود توطُت الصناعة الدكائيةرابعا١تطلب ال           
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يف ادلملكة العربية  ,االقتصادية والتنافسية للصناعة الدوائية ادلؤشرات :لثالفصل الثا
 -وفيو مبحثان: ,(:544-5448)خبلل الفرتة , السعودية

 -مطالب: أربعةوفيو  ,لدواءادلرتبطة ابالكلية  ادلؤشرات االقتصاديةادلبحث األول:      
-5448) احمللي اإلٚتاِف الناتج  إُفا١تطلب األكؿ :نسبة الصادرات الدكائية             

544:). 
-5448)احمللي اإلٚتاِف  الناتج إُفنسبة كاردات الدكاء  ا١تطلب الثاين:            

544:). 
 .(:544-5448)ة للدكاء ا١تطلب الثالث: مؤشر  التكاليف اإلنتاجي      
-5448)ة للصناعات الدكائية الوطنيةا١تطلب الرابع: مؤشر اٟتصة السوقي      
544:). 

يف ادلملكة ونسب مؤشراهتا ادلبحث الثاين: أمهية البيئة التنافسية للصناعة الدوائية 
 -وفينها أربعة مطالب: ,وأساليب حتقيقنهاالعربية السعودية 

كفيو  .يف ا١تملكة العربية السعودية تنافسية الصناعة الدكائيةا١تطلب األكؿ: أ٫تية      
 -فرعاف:

 .أ٫تية تنافسية الصناعة الدكائية الفرع األكؿ:             
  .الصناعة الدكائية تنافسيةالفرع الثاين: أساليب ٖتقيق              
كفيو  ،لقدرة التنافسيةكمتطلبات االتنافسية للصناعة الدكائية ا١تيزة ا١تطلب الثاين:      

 -ثالثة فركع:
 .للصناعة الدكائيةالفرع األكؿ: ا١تيزة التنافسية               

 .للصناعة الدكائية الفرع الثاين: متطلبات القدرة التنافسية              
يف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة  دكر ا١تيزة النسبيةالفرع الثالث:               
 .الدكائية
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 .الدكائيةا١تطلب الثالث :البيئة التنافسية للصناعة       
 -كفيو ثالثة فركع:، للصناعة الدكائية نسب مؤشرات التنافسية الرابع: ا١تطلب      

 .(:544-5448)نسب مؤشر الربح الفرع األكؿ:                  
 .(:544-5448) مؤشر تكلفة اإلنتاجنسب الفرع الثاين:                   

   .(:544-5448) .مؤشر اٟتصة السوقيةنسب الفرع الثالث:                   
يف ادلملكة  ,تنافسية الصناعة الدوائية عمدوأثره يف  الفصل الرابع:  الدور احلكومي 

 -ثبلثة مباحث:وفيو ,العربية السعودية 
 -وفيو ثبلثة مطالب:, سوق الدواء تنافسيةحث األول: سياسات تعزيز ادلب

 .ٖترير سوؽ الدكاء سياساتا١تطلب األكؿ:       
 -كفيو فرعاف:، التسعَت كتسجيل الدكاء احمللىا١تطلب الثاين: سياسة       

 .الفرع األكؿ: سياسة تسعَت الدكاء                      
 .الفرع الثاين: سياسة تسجيل الدكاء احمللي                     

 .كفيو فرعاف، باشر ا١تغَت ا١تطلب الثالث: سياسة الدعم       
 .سياسة التحفيز ا١تعنوم الفرع األكؿ:                      

   

 .سياسة التوجيو ا١تصلحي الفرع الثاين:                      
لصناعة لشكبلت االقتصادية ادلالدور احلكومي يف معاجلة  ادلبحث الثاين:

 -وفيو مطلبان:, كة العربية السعوديةيف ادلمل.ئية الدوا
 .االقتصادية لصناعة الدكاءالدكر اٟتكومي يف  معاٞتة ا١تشكالت  ا١تطلب األكؿ:    

الدكر اٟتكومي يف معاٞتة ا١تشكالت ا١ترتبطة ابالتفاقيات  ا١تطلب الثاين:    
 .الدكائية
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وفيو ,الدعم احلكومي على تنافسية الصناعة الدوائية أثر ادلبحث الثالث: 
 -مطلبان:

ا١تطلب األكؿ: حجم الدعم اٟتكومي يف الصناعة الدكاء خالؿ         
 .َُِٕ-ََِٓالفًتة

على زايدة القدرة التنافسية  الدعم اٟتكومي الثاين: نتيجةا١تطلب         
 .َُِٕ-ََِٓللفًتة

لشركو السعودية للصناعات الدوائية على االفصل اخلامس : الدراسة التطبيقية 
 -وفيو ثبلثة مباحث:,

وفيو  ,الدوائيةوتطور وإنتاج الشركة السعودية للصناعات  األول: نشأةادلبحث 
 -ثبلثة مطالب:
 .الشركة كتطورىا األكؿ: نشأةا١تطلب                  
 .(:544-5448) تاجها من الدكاءلب الثاين :حجم إنا١تط         

 .(:544-5448)  ت حجم اإلنتاجبياان الثالث: ٖتليلا١تطلب          
القيمة ادلضافة والعائد على  يف ادلؤشرات االقتصادية للشركة أداء ادلبحث الثاين:

 -مطالب: وفيو أربعة, االستثمار
 .الشركة يف مؤشر ٪توذج القيمة ا١تضافة أداءا١تطلب األكؿ:          
 .الشركةيف  االستثمارعلى  مؤشر معدالت العائد أداءا١تطلب الثاين:          
 .لشركةلمؤشر ٪تو اٟتصة السوقية أداء ا١تطلب الثالث:          
   .لشركةل ٪تو ا١تبيعات مؤشر أداء ا١تطلب الرابع:         
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وفيو أربعة  ,شرات التنافسية للشركة على سوق الدواءادلؤ  ثرأ ادلبحث الثالث:
 -مطالب:

                                                                                          .(َُِٕ – ََِٓ) .أسواؽ جديدةاخًتاؽ  التنافسية على مؤشر ا١تطلب األكؿ: أثر     
 .( َُِٕ – ََِٓ) ابتكار منتجات جديدة التنافسية على مؤشر ا١تطلب الثاين: أثر     
              .( َُِٕ – ََِٓ) .ا١تكانة ا١تميزة للشركة التنافسية على  مؤشر ا١تطلب الثالث: أثر     

 .( َُِٕ – ََِٓ) .تنوع أساليب العمل  التنافسية على مؤشرالرابع: أثر  ا١تطلب      
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                       .النتائج والتوصيات : وتشتمل على  ,اخلامتة
                                      -وذلك على النحو التايل:.الفنهارس العامة 

.فنهرس الكلمات الغريبة-4  

.فنهرس ادلصطلحات العلمية-5  

.فنهرس األعبلم-6  

.فنهرس ادلصادر وادلراجع-7  

   .فنهرس ادلوضوعات-8
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 مننهج البحث
البياانت ا١تتعلقة التحليلي القائم على كصف كٖتليل  ا١تنهج الوصفي استخدـ الباحث -ُ

 ٚتعها من ا١تصادر الثانوية ا١تنشورة الصادرة من اٞتهات الرٝتية متكاليت  ،ٔتوضوع الدراسة
قد العريب كتقارير مؤسسة النكزارة الصحة،  ركتقاري، ة يف تقارير ىيئة الغذاء كالدكاءا١تتمثلك 

 .كتقارير الشركة السعودية للصناعات الدكائية   ،حصاءتقارير ىيئة اإلالسعودم ك 
لعرض ا١تفصل كالدقيق للبياانت كاإلحصاءات ا١تتعلقة بكل جوانب اب قاـ الباحث -ِ

 .الدراسة
أساليب اإلحصاء الوصفي )اٞتداكؿ  بعض بتحليل البياانت ابستخداـقاـ الباحث  -ّ

 . النسب ا١تئوية ( ،اإلحصائية 
أك ،منقوالن عن مصدر آخر مفقودو  كاف ما  إال   ؛مصادرىا األصلية إُفنسبة األقواؿ  -ْ

 .توثيقو من ا١تصادر األخرل فقد مت ،تعذر الوصوؿ إليو
مع  ،رد فيو  ذكر العلمك ذكرىم يف البحث عند أكَّؿ موضعو الًتٚتة لألعالـ الوارد ٘تت  –ٓ

   .مراعاة االختصار يف الًتٚتة ٔتا يؤدم الغرض  
 .التعريف ابلكلمات كا١تصطلحات الغريبة الواردة يف البحث مت  -ٔ
        .يف ا٠تطة موضح ضع الفهارس العلمية كما ىو ك  مت - ٕ
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التنموية يف االقتصادايت تعد الصناعة ٔتختلف ٣تاالهتا من أىم القطاعات اإلنتاجية       
االقتصادية من خالؿ تنمية قطاعها حيث تسعى كل الدكؿ جاىدة لتطوير ىياكلها  ،اٟتديثة

كعرب تطوير  ،الصناعي عرب إنشاء كإقامة الصناعات اٟتديثة اليت تتوفر فيها مقوماهتا
ت كافة الصناعات التقليدية القائمة فيها، كقد اكتسبت الصناعة عرب الزمن أ٫تية كبَتة جعل

ان بعد التطور كدكليان، خصوص، كٖتسُت قدرهتا التنافسية ٤تليان الدكؿ تتسابق على توطينها
مؤثرة يف ٪تو كعوامل  ،االقتصادية كالتنافسية الصناعية ظهور العو١تة إُفالصناعي الذم أدل 
                                                                                  .استمراريتهاالصناعات الوطنية ك 

يف  -: واألمهية واألىداف ,فنهوم وادلقوماتوطني الصناعة :ادلادلبحث األول: ت
كأ٫تيتو من الناحية ، ى مفهـو توطُت الصناعة كمقوماهتاىذا ا١تبحث يتم التعرؼ عل

 ىداؼ اليت ٯتكن أف تتحقق من خالؿ العمليات ا١تتعلقة بوكاأل ،االقتصادية

  -ادلطلب األول: مفنهوم ومقومات توطني الصناعة:

 .الصناعةالفرع األول: مفنهوم توطني 

لتحديد مفهـو توطُت الصناعة البد من الوقوؼ على معٌت كل من التوطُت ك الصناعة من 
 .كذلك من خالؿ التعريفات ا١تتعلقة هبما ،حيث اللغة كاالصطالح

 -: لتوطني الصناعة أواًل: التعريف اللغوي               

 ./التعريف اللغوي للتوطني4

 كردت كلمة )توطُت( يف  اللغة بعدة معاين :       
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حىت تكوف ، وطينا: مهدىا لفعلو كذلٌلها لذلكففي القاموس احمليط كٌطن نفسو على األمر ت
من اٟترب مشاىدىا ك  ،مواطن مكة :مواقفها .كيف القاموس احمليط ايضان  .مستعدة لو

 (4) . كتوطُت النفس :٘تهيدىا.

كاطنو مواطنة مثل .مر توطينا مهدىا لفعلو كذللها كطن نفسو على األ.كيف ا١تصباح ا١تنَت 
 (5) . كافقو موافقة كزانن كمعٌت

يف  كقد كردت بنفس ا١تعٌت،ف )توطُت( النفس على الشي كالتمهيد إف.كيف ٥تتار الصحاح 
 (6) .  لساف العرب

كالطاء  الواككيالحظ أف ا١تعٌت يف  كل التعاريف متقارب كيكاد يتطابق، كأهنا مشتقة من 
 .كالنوف "كطن"

( للتعبَت عن معٌت  التوطُت localizationنكليزية فقد جاءت  كلمة )ما يف اللغة اإلأك 
 (7) .كالذم  يقصد بو  حصر الشيء يف منطقة معينة ابلتوطُت

 -:/التعريف اللغوي للصناعة 5

 كردت كلمة )صناعة( يف معاجم اللغة بعدة معاين:

 .الصنع )ابلضم(: مصدر قولك صنع إليو معركفا ، أم فعل لو شيئان -

 

                                                           

 .ُِّٖص ، ُ(  القاموس احمليط : جُ)
 .ْٔٔص، ِ(  ا١تصباح ا١تنَت :جِ)
 .ُْٓص ، ُّ(  لساف العرب : جّ)
 .ُّْ.صََِْ(  قاموس انكليزم اكسفورد الناشر اكادٯتيا بَتكت .لبناف.ْ)
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تقوؿ : صنعت فرسي صنعا كصنعة، فهو فرس  .كالصناعة: حرفة الصانع، كعملو الصنعة
 (4) . صنيع

صناع كالصنعة  كاالسم الصناعة كالفاعل صانع كاٞتمع.)ص ف ع(:صنعتو اصنعو صنعا -
 (5) .عمل الصانع

ٍيًن كة من ٭تًتؼ الصناعك  .)الصانع( من يصنع بيديو-  )ٚتعو( صناع كىيػيقىاؿ اٍمرىأىة صانعة اٍليىدى
ٍيًن )ٚتعة( صوانع  عل اأٍلمة صناعية أف ٕتك )التصنيع( .ماىرة حاذقة ٣تيدة يف عمل اٍليىدى

 (6) .ابلوسائل االقتصادية كنشر الصناعة فيها

ٍنسىاف حىىتَّ ٯتهر ًفيًو كىييٍصًبح ًحٍرفىة لىوي )الصً -   نىاعىة( ًحٍرفىة الصَّانًع ككل علم أك فن مارسو اإٍلً

ب الصناعات)الصناعي( مىا ييٍستػىفىاد ابلتعلم من أى   يقاؿ :حرير صناعي  .كما ليس بطبيعي ،ٍرابى
در كا٠تصوصية من ا١تصكالصناعة )اٍلمصدر الصناعي(  ما انتهى بياء مشددة كاتء مأخوذا .

 (7) .ٝتاء االعيافأأك  كالفركسية 

ناعة "صنَّع النَّجَّاري منضدة صٌنع آلةن حديثة"  -صنَّع الشَّيءى: قاـ بصنعو، حسَّنو كزيَّنو ابلصًٌ
 (8) . ييصنًٌع نفسو: يقـو على ٖتسينها كتزيينها

ؿ عامل صناعي فيقا، ليهاإككلمة "الصناعي" مشتقة من كلمة "الصناعة" كمنسوبة       
كمنتج صناعي أم انتج  ،نشاط صناعي أم عمل يتصل ابلصناعةك ، :أم يشتغل ابلصناعة

 .عن الصناعة
                                                           

 .ُِّص،(  ٥تتار الصحاح ُ)
 .ٓٔٔص ِ(  ا١تصباح ا١تنَت جِ)
 .ُّّص،(  ٥تتار الصحاحّ)
 .  ْٓٓص ،(  ا١تعجم الوسيط  مادة صنف ْ)
 .  ُِّّ.صُـ  . جََِٖعاَف الكتب ،القاىرة ، ة ا١تعاصرة أٛتد ٥تتار عمرمعجم اللغة العربي( ٓ)
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هنا مصدر لفعل أك عمل يقـو أإف ٚتلة ما يفهم من ىذه التعريفات لكلمة "صناعة" ىي   
 .ثر على ىذا الشيء أك تغَت فيو أك يف طبيعتو أيًتتب عليو  ،ٕتاه شيء ما  اإلنسافبو 

 ٯتهد لقياـ توطُتالكيستفاد من خالؿ الربط بُت معٌت التوطُت كمعٌت الصناعة يف اللغة أف  
 .كيف موضع معُت كهتيئتها لتنشأ يف مكاف الصناعة

 -:لتوطني الصناعة اثنياً: التعريف االصطبلحي

ٮتتلف مفهـو توطُت الصناعة ابختالؼ إتاىات الباحثُت كا١تفكرين االقتصاديُت        
ف إكيف الواقع ف.الذين تطرقت كتاابهتم لفكرة توطُت النشاط االقتصادم ٔتجاالتو ا١تختلفة 

األفضل ٖتديد ا١توطن  إُفأغلب تلك الكتاابت تتحدث عن مفهـو يتعلق ٔتعٌت ينصرؼ 
مثل قياـ ا١تشركع  ،من خالؿ توفر عناصر معينة  ،يان أك زراعيان صناع ،للمشركع  االنتاجي 

العاملة أك ا١تواد ا٠تاـ أك  األيدمّتوار الطرؽ الرئيسية للمدف أك حوؿ الكثافة السكانية أك 
 .كغَت ذلك  سهولة النقل

ٖتديد ا١توطن األمثل للمشركع ىو ، أف توطُت الصناعة (4)الفريد فيرب يرلكيف ىذا        
كقوة  ،ابتداءن بتكلفة النقل  كيكوف من خالؿ كجود عوامل ك٤تددات تضبط ىذه العملية ،،

  .كتعظيم الربح ،السوؽ 

                                                           

ـ،  الف كتابة ُٖٖٔ(  كلد عاَف االقتصػاد األ١تػاين ألفػرد فيػرب يف مدينػة إيرفػورت األ١تانيػة ، سػنة ُ)
 َُْٗيف الفًتة من  جامعة براغلالقتصاد يف  ان بػدأ مهنتػو األكادٯتيػة أستاذك ـ َُٗٗعاـ نظرية التوطُت.

( َُِٗتويف فيرب يف عاـ ) ـَُٕٗانتقل للعمل يف جامعة ىايدلربغ يف الفػػًتة مػػن سػػنة  مث  َُٕٗإُف 
.اتريخ lam.edu.ly › images › acadj › issue3 الصناعة ( عامان ٔٓعن عمر يناىز )

 .ُّّٗمساءن.َّ.ٓق. ساعة َُُْ/ٔ/َُالدخوؿ 
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امل اليت يتم على يرل فيرب أف تكلفة النقل ىي أىم عامل من بُت ىذه العو  اإلطاركيف ىذا 
 اتكوف  فيهموقع صناعة ما، حيث ٬تب أف تقـو الصناعة يف ا١تنطقة اليت   اختيارأساسها 

 : (4)كعلى ىذا حدد أربعة صور للتوطُت الصناعي، التكلفة أقل ما ٯتكن 

 .صالت او ا١تك طرؽ النقل   إُفالصناعات ا١توجهة  - ُ 

 .الصناعات ا١توجهة ٨تو األسواؽ - ِ 

 .الصناعات ا١توجهة ٨تو مصادر الطاقة كا١تواد ا٠تاـ  -ّ 

 .العاملة األيدم إُفالصناعات ا١توجهة  - ْ 

: يرل أف الصناعة تتوطن أكثر إذا حققت أقصى ربح  ْتيث يزيد (5) ست لوشغأما أك  
 (6) .العائد منها عن التكلفة، كىذا ىو ا١توقع األمثل لتوطُت الصناعة من كجهة نظره

أف ىناؾ ٜتسة عناصر ٯتكن من خال٢تا ٖتقيق مفهـو التوطُت  :(7)فيما أكضح فوف تونن
كأجرة العامل ، كربح ا١تزارع ، كتكلفة النقل، كقيمة احملصوؿ يف السوؽ ،ىي: تكلفة اإلنتاج

                                                           

 اٛتد دمحم الربيفكاين، ا١تواقع الصناعية كإمكانية االستفادة منها يف إقليم كوردستاف العراؽ ،اختيار (  ُ)
 .ِٖـ،  ص ََِٔ ،٣ّٖتلة كلية اإلدارة كاالقتصاد ، جامعة ا١توصل، العدد 

االساسية  وـ، كاشتهر ٔتسا٫تتَُْٗمايو  َّكتويف يف  َُٔٗأكتوبر  ُٓاقتصادم أ١تاين كلد يف  (ِ)
كاالقتصاد اٟتضرم، حصل على الدكتوراه من جامعة بوف كَف مؤلف كبَت ظهر يف عاـ  ةـ اإلقليمييف العلو 
 ـ بعنواف اقتصاداي ا١توقع.َُْٗ

، دمحم جاسم دمحمعلي شعباف العاين ،بادلء كاألسس ، نظرايت كأساليب( التخطيط اإلقليمي: ا١تّ)
 .َُِصـ، َُُِ ،دار صفاء للنشر كالتوزيع  ،عماف

 ِْ بُت عاش ،صاحب نظرية ا١توقع الزراعي يف القرف التاسع عشر، اينأ١تعاَف اقتصاد زراعي ( ىو ْ)
،  كقد استخدـ مزرعتو كمصدر للحقائق عن عملو النظرم يف َُٖٓسبتمرب  ِِ – ُّٖٕيونيو 

اتريخ الدخوؿ  ،https://ar.wikipedia.org › wiki اٟترةكيكيبيداي، ا١توسوعة  ،الزراعي االقتصاد
 مساءن. َّ.ٔساعة  ،ق َُْْ/َُ/َُ
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كيقع أتثَت تلك العناصر على التوطُت الزراعي كغَته من اجملاالت اإلنتاجية  ،٢تذه العناصر
 (4) .ذلك إُفاألخرل كالصناعة كما 

الربح  ٫تها ٖتقيقأف التعريفات الثالثة تشًتؾ يف نقاط من أكمن خالؿ ما ذكر يالحظ 
 .القوة السوقية كا١توقع اٞتغرايف كتكلفة النقل ك 

قامة إىو: تلك العملية ا١توجهة ٨تو كفقان ١تا تقدـ ف توطُت الصناعة إكعليو ٯتكن القوؿ       
الصناعة مكاف معُت من خالؿ االرتكاز على عناصر كعوامل طبيعية  يف أك نقل أك جذب

، ٖتقيقان دية كاٟتضارية كالثقافية للمجتمعاالقتصا كاقتصادية كتقنية ٔتا يتوافق مع البنية
 .ألىداؼ االقتصاد الوطٍت

موضوع التوطن )أك  تناكلتكْتسب الكتاابت ا١تعاصرة اليت  ،خرآمن جانب          
حديد ا١تفهـو ا٠تاص هبذا من التعريفات اليت ٘تت لت ان ف ىنالك عددإف ،التوطُت( الصناعي

كوف ٢تا أ٫تية نسبية تفوؽ تلك ْتيث ت ،قليم ماأيعٍت قياـ صناعة ما يف  :أنو هامن، ا١تصطلح
ا١توقع  اختياركيعٍت ذلك  ،قليم٨تاء اإلأخرل يف ابقي ات األ٫تية اليت ٖتظى هبا الصناعاأل

كذلك بتعيُت ا١توقع على ا١تستول االقليمي كا١توضع على ا١تستول  ،ا١تناسب للمصنع
 (5)"احمللي

ي على أساس أنو "دراسة ٭تدد مفهـو التوطن الصناع خرآكذلك ىنالك تعريف       
 (6)."مثل للمنشأة الصناعيةكالعوامل اليت ٖتدد ا١توقع األسباب كٖتليل األ

                                                           

دار أ٣تد للنشر كالتوزيع  عماف،د.صبحي أٛتد الدليمي،، جغرافية الصناعة من منظور معاصر (ُ)
 ُُٓـ. صَُِٖ. ُ.ط

 ،دار الشركؽ للتوزيع عماف د.حسن عبدالقادر صاٌف ،، ( مدخل إُف جغرافية الصناعة2)
 . ِِٓ.صُٖٓٗ

 . ٕٔص،ََِٓ ،ِط ،دار كائل للنشرعماف،  ،د.مدحت القرشي  ،اعي (  االقتصاد الصن3)
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د مفهـو يٕتاىُت أساسيُت يف ٖتداحظ من التعريفُت السابقُت كجود كيال     
مثل للمشركع الصناعي االٕتاه األكؿ بتحديد ا١توطن األ يتعلق، التوطن)التوطُت( الصناعي

ٖتديد موقع االنتاج  إُفكاليت هتدؼ  ،نظرية الفريد فيرب يف ىذا الشأف كىذا يتوافق مع،
 (4) . أدىن مستول ٦تكن إُفنتاج يضمن كصوؿ نفقات السلع كعناصر اإلالصناعي الذم 

 األسبابمفهـو التوطن )التوطُت( الصناعي على أنو ٖتديد  إُفأما االٕتاه الثاين فينظر     
طقة بعينها دكف غَتىا اليت من خال٢تا يتم توطُت صناعة ما يف مكاف معُت دكف غَته أك من

ارتباط مفهـو التوطن الصناعي ابلبحث يف  إُفيشَت  ٕتاهاالف ىذا إكعليو ف ،من ا١تناطق
أم البحث يف عوامل جذب ،ساسها يتم اختيار موقع الصناعة ا١تعينة أالظركؼ اليت على 

 (5) . مناطق قيامها إُفالصناعة 

ا١توقع  فاختيار ،رض بُت ا١تفهومُت من حيث ا١تضموفكيرم الباحث عدـ كجود تعا   
مثل لقياـ صناعة ما إ٪تا يكوف من خالؿ دراسة مدل توفر العوامل ا١تساعدة على ٧تاح  األ

ٔتعٌت أف  ،من ذلك كجود ترابط بُت ا١تفهومُتبل يفهم  ،ختيارهاتلك الصناعة يف ا١توقع ا١تراد 
 .عملية توطُت الصناعة يف مكاف معُت تتم على أساس كجود مقومات التوطُت فيو

عملية توطُت الصناعة يف الدكؿ النامية ابالٕتاىات كاالسًتاتيجيات لقد ارتبطت       
حداث تغيَت إكبعمليات التخطيط التنموم اليت استهدفت  ،التنموية اليت تبنتها تلك الدكؿ

جانب ٖتقيق أكرب قدر من التوازف يف توزيع  إُف ،نوعي يف البناء ا٢تيكلي القتصاداهتا
 نشطة االقتصاديةليس فقط على مستول القطاعات كاأل ،كا١تشاريع التنموية االستثمارات

                                                           

دار الشركؽ للتوزيع ،عماف، د.حسن عبدالقادر صاٌف  ،( مدخل إُف جغرافية الصناعة1)
 . ِٖٕ.صُٖٓٗ

 ،ِط ،دار كائل للنشركآخركف ، عماف،جاسم ٛتيد  عن االقتصاد الصناعي ،د.ٛتيد :(  نقالن ِ)
 . ِٓ-ِٔ-. صََِٓ
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ىذا  إطاركيف (4)،قاليم ا١تختلفة داخل الدكلةبل أيضان على مستول ا١تناطق كاأل ،فحسب
منذ أكائل  ،بعد حصو٢تا على االستقالؿ مباشرة ،التوجو إتهت كثَت من الدكؿ النامية

٨تو تنمية كتطوير قطاع الصناعة فيها بتوسيع ا١تصانع  ،ٜتسينيات كستينيات القرف العشرين
 .  القائمة كتطويرىا من جهة كإبنشاء صناعات جديدة من جهة أخرل

 إُفضركرات التنمية أف تتبٌت الدكؿ النامية اسًتاتيجيات تنموية هتدؼ  اقتضتكقد         
حالؿ الواردات إتيجية كمن ذلك اسًتا ،إقامة صناعات كطنية تسهم يف ٖتقيق أىداؼ التنمية

ا السلع االستهالكية غَت ال سيم ،نتاج بعض سلع االستَتادإاليت تقـو على فكرة العمل على 
اليت  جنياألللنقد توفَتان  ،كذلك عن طريق توطُت الصناعات ا٠تاصة هبا داخل الدكلة ،ا١تعمرة

كاليت تتولد ،كخلقان لفرص العمل للعمالة الوطنية  ،استجالهبا من ا٠تارج من جهة يف تستخدـ
كترتبط ىذه السياسة ٔتوضوع توطُت الصناعة ،من جهة أخرل  ،من خالؿ االستثمار فيها

ساسي األىدفها  إطارعن طريق ما تنتهي إليو من بناء القدرة الذاتية للصناعة الوطنية يف 
حيث يتيح تطبيق ىذه السياسة  ،(5) صنعةشباع االحتياجات احمللية من السلع ا١تإا١تتمثل يف 

تسمح بتكوين الكوادر الوطنية ا١تؤىلة فنيان  األنشطةخلق قاعدة صناعية كطنية متعددة 
االقتصاد الوطٍت  قدرةكمن مث تطوير  ،كالالزمة لتشغيل كصيانة ا١تشركعات الصناعية ا١تتنوعة

 . على تنويع صادراتو مستقبالن 

ياسة يف مراحلها أف عدد من الدكؿ العربية اعتمدت ىذه الس إُفكتشَت بعض ا١تصادر        
 (6). ردف كلبنافكمصر كسوراي كالعراؽ كا١تغرب كاألمثل اٞتزائر  ،التنموية األكُف

                                                           

 .  ِٔ.ِٓص،(  ا١ترجع السابق ُ)
 ِْٖص  ،ـَُِٓخوارـز العلمية ،   ، جدةصرة ،د.الفاتح دمحم عثمافرؤية معا–(  التجارة الدكلية ِ)
عماف  ،ا١تواقع الصناعية كتقييم ا١تشركعات كدراسة اٞتدكل ،د.دمحم زىر سعيد السماؾ اقتصادايت(  ّ)

 .ِّٔـ ،صََِٗدار زىراف للنشر كالتوزيع ،
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تطور كاتساع مفهـو توطُت الصناعة يف ظل التوجهات التنموية  إُفإف ما تقدـ يشَت       
 مثل ختيار ا١توقع ا١تناسب كاألإحيث َف يعد ىذا ا١تفهـو مقتصران على عملية ،للدكؿ النامية 

إ٪تا  ،مكاف معُت  إُفأك يف دراسة أسباب كعوامل جذب الصناعة   ،قامة ا١تنشأة الصناعيةإل
كذلك على  ،إقامة صناعة كطنية ٖتل منتجاهتا ٤تل السلع ا١تستوردةذلك ليشمل عملية  ٕتاكز

ساسو ىذه أكىذا ا١تفهـو ىو ما تقـو على  ،كتوطُت الوظائف ك٨تو ذلك ،غرار توطُت التقنية
 .  الدراسة

 الفرع الثاين: مقومات توطني الصناعة:
تعتمد عملية الصناعة يف دكلة ما أك مكاف ما على كجود عدة مقومات ٬تب توفرىا    

 ا١تقومات: كمن أىم تلك،يف تلك الدكلة أك ذلك ا١تكاف 
يعترب ىذا ا١تقـو من الركائز األساسية يف عملية التوطُت  ادلواد اخلام ومصادر الطاقة: -أوالً 

كلفة يف الصناعات تكرب من إٚتاِف الحيث ٘تثل نسبة تكلفتها النسبة األالصناعي، 
توطُت آمن كجيد  إُفالتحويلية، فكلما توفرت ا١تواد ا٠تاـ كالطاقة يف بلد ما فإف ذلك أدعى 

شارة اج للبلد اليت توجد بو، كٕتدر اإل، من خالؿ أتثَتىا يف خفض كلفة اإلنتللصناعة فيو
أف ا١تواد ا٠تاـ كالطاقة ذات استخدامات ٤تدكدة، كاستخدامها بشكل متعدم أك مفرط  إُف

بسبب ارتفاع التكاليف، لذلك ٬تب االستخداـ األمثل  تضاؤؿ ىذا ا١تقـو إُفيؤدم 
مكانية التوطُت الصناعي، فتطور كسائل إكفء ٢تا، كال يعٍت عدـ كجودىا ابلضركرة عدـ كال

نقلة نوعية فيما يتعلق بتوفَت ا١تواد ا٠تاـ عن طريق جلبها من  إُفالنقل كالتكنلوجيا أدل 
 كال ابف مثالن رائدة يف صناعة النسيجأماكن توافرىا، خصوصنا البلداف اليت ال توجد هبا، فاليا

قطن أك صوؼ، فهي تستورد٫تا من ا٠تارج، كفيها صناعات أخرل أيضنا ال ٘تلك فر فيها يتو 
 (4) .مواردىا، كلكن ىذا َف ٯتنعها من أف تكوف يف مصاؼ الدكؿ الصناعية ا١تتقدمة

                                                           

 .ْٕص  ا١ترجع السابق،( ُ)
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 ،رأس ا١تاؿ بشقيو: التشغيلي كالثابت إُفٖتتاج عملية توطُت الصناعة  رأس ادلال: -اثنياً 
فاألكؿ: يؤمن ركاتب العماؿ كا١توظفُت كالسلع الوسيطة كا١تواد ا٠تاـ، كاآلخر يؤمن اآلالت 

كالفرؽ بُت رأس ا١تاؿ التشغيلي كالثابت أف األكؿ يدخل كلو يف  ،كا١تعدات كاألصوؿ الكافية
 كتتمتع الدكؿ ا١تتقدمة بوفرة  ،بقدر اإلىالؾ إُفتكلفة اإلنتاج، بينما اآلخر ال يدخل منو 

ىذا ا١تقـو بسبب زايدة العوائد ا١تالية فيها، بينما تعاين الدكؿ النامية من ضعف رؤكس 
، كيرل بعض االقتصاديُت أف عدـ توفر رأس (5)، اليت ىي أداة االستثمار كأساسو(4)األمواؿ

ة بغَته، كذلك بسبب ا١تاؿ يف منطقة الصناعة يعترب ضئيل التأثَت يف عملية التوطُت مقارن
 (6) .داخل  الدكلة الواحدة  نقلوسهولة ت

السكاف النشيطوف اقتصاداين الذين تًتاكح  يقصد ابلقول العاملةالقوى العاملة: -اثلثاً 
كيقصد ابلقول العاملة كأحد مقومات التوطُت الصناعي  ،سنةَٔ-ُٓأعمارىم ما بُت 

كانت   إذاال سيما  ،فهي ا١تطلب األساسي يف عملية التوطُت ،ا١تاىرة ا١تدربة األيدم
جانب ا٩تفاض تكلفتو  إُفمر الذم يضمن قدر من اٞتودة يف االنتاج األ ،جورنخفضة األم

 (7) .نتيجة ا٩تفاض أجور العماؿ 
السلع الصناعية اليت  إنتاجف ا٢تدؼ النهائي من قياـ الصناعة كتطورىا ىو إالسوق:  -رابعاً 

أم اٟتاجة ا١تدعومة ابلقدرة الشرائية، كمن مث يعترب تواجد السوؽ الواسع  ،يتوفر عليها الطلب
فقد تتوفر مقومات  ،من أىم مقومات قياـ كتطور الصناعة نتاجكالكايف الستيعاب اإل

لكن أيضان عدـ  ،رأس ا١تاؿ كغَتهك العاملة ،  األيدما٠تاـ الالزمة،  خرل من ا١تواداأل الصناعة
توفر السوؽ ا١تناسب قد يكوف عقبة أساسية أماـ قياـ ك٧تاح الصناعة، كالعكس قد يكوف 

                                                           

شباب  مؤسسة االسكندرية االقتصاد التحليلي الوحدم، د. نعمة هللا ٧تيب،-(  النظرية االقتصاديةُ)
 . ُْْ. صِاٞتامعة .ط 

 ْٓ، صِعبد الرٛتن بن دمحم بن خلدكف ، احملقق: عبد هللا دمحم الدركيش، ج (  مقدمة ابن خلدكف،ِ)
 . ُْْاالقتصاد التحليلي الوحدم، مرجع سابق ص(  النظرية االقتصادية، ّ)
 . ِْْسابق صال(   ا١ترجع ْ)
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توفر السوؽ ابٟتجم كالقدر ا١تناسب عامال حاٝتا يف قياـ ك٧تاح الصناعة، رغم افتقار الدكلة 
 كقد يكوف ىذا الطلب ،زمة لقياـ كتطور الصناعة ذاهتاالخرل البعض ا١تقومات األ إُف

ك أ،كما قد يكوف ىذا الطلب خارجيان داخليان أك ٤تليان كىو ما يطلق عليو السوؽ احمللية 
 (4) .جنبية يطلق عليو السوؽ ا٠تارجية أك األ كىو ما ،جنبيان أ

يعد النقل عامال مؤثرا يف ٖتديد مواقع الوحدات الصناعية توفر خطوط النقل:  -خامساً 
كما يعده البعض ا٠تيار ا١تناسب للحكم على مدل   ،ا١توقعاؽ الباحثُت يف اقتصادايت ابتف

كثر من كوف النقل أث ٕتمع ا٠تامات كتوزيع ا١تنتجات صالحية التوطُت الصناعي من حي
ـو كل من الطرؽ كالوسائل ا١تختلفة كيشمل ىذا ا١تقٌ  ،عامال من عوامل التوطن الصناعي

  ئلو اليت ترتبط بعملية توطُت كمن أىم كسا(5)،كمنتجاتو اإلنسافا١تستخدمة يف نقل 
كٚتيع أنواع  ،انبيب كالطائراتة كالطرؽ الربية كالسيارات كاأليالسكك اٟتديد ،الصناعة

 .سالؾ الكهرابئية كا١تواصالت الالسلكيةككذلك األ ،النقل
ف قياـ كتطور الصناعة ال يستلـز نقل ا١تواد ا٠تاـ أك الطاقة فقط أك توفَت خدمة النقل إ     

كل ذلك ٬تعل   ،موقع ا١تصنع كابلعكس إُفبل نقل القول العاملة من مواقع سكناىا  ،اٞتيدة
اٟتديثة كاختيار مواقع توطنها  من خدمة النقل اٞتيدة كالرخيصة نسبيان أىم مقومات الصناعة

٫تية ٫تا من األ لإلنتاج كنفقات اٟتصوؿ على ا١تواد الالزمة نتاجكنفقات توزيع اإل ،اقامتهإك 
سواؽ أك ابلقرب و ابلقرب من األنتاجاختيار ا١تكاف ا١تناسب إل إُفٔتكاف ْتيث تدعو ا١تنتج 

    (6) .من مصدر ا١تادة ا٠تاـ 
١تا  ،يتأثر التوطُت الصناعي اب١تناخ كالتضاريس من عدة نواحي ادلناخ والتضاريس: -سادساً 

الصناعات ف  ،نفسها عملية التصنيع ثَت٫تا علىأتثَت على موقع ا١تصنع، فضالن عن أت٢تما من 

                                                           

 ُْص،مرجع سابق،(  االقتصاد الصناعي ُ)
 .َُُ،صَُّاقع الصناعية، مرجع سابق، ص (   اقتصادايت ا١تو ِ)
 .َُُ.َُّ(   ا١ترجع سابق، ص ّ)
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ألنو ليس من ا١تناسب أف  ،نقل مائي البد أف تقـو ّتانب ٦تر مائي معتدؿ إُفاليت ٖتتاج 
يوجد ا١تصنع ّتانب ٦تر مائي جامد من شدة بركدة اٞتو، أك أف يتم توطُت مصنع يف أماكن 

 .احتماؿ زالزؿ أك براكُت أك منطقة أعاصَت كفيضاانت

ساسية ة التصنيع ضركرة توفر ا٢تياكل األتستلـز عملي ساسية:ثمارات اذلياكل األاست -سابعاً 
كيشمل ذلك كسائل النقل كا١تواصالت كاٞتسور كالطرؽ  ،ما يسمى ابلبناء التحيت أك

 ،ا يطلق عليو رأس ا١تاؿ االقتصادمكىو م ،كا١تطارات كا١توانئ كشبكات ا١تاء كالكهرابء
ْتاث العلمية عليم كالصحة كمراكز الدراسات كاألتوفر مؤسسات الًتبية كالت إُفابإلضافة 
       كأتيت أ٫تية ىذه االستثمارات،كىو ما يطلق عليو ابستثمار رأس ا١تاؿ االجتماعي  ،كالتطبيقية

 ،من خالؿ أتثَتىا البالغ على عملية التنمية االقتصادية بصفة عامة كالتصنيع بصفة خاصة
كالتشغيل كالتوزيع كالتسويق ١تختلف  ؿ أتثَتىا على نفقات االستثمارخال كذلك من

 (4) .الصناعية األنشطةية يف ٥تتلف نتاجا١تشركعات اإل

 .ادلطلب الثاين: أمهية وأىداف توطني الصناعة

حيث تساىم يف  ،٬تايب يف البيئة االقتصاديةأ٫تية توطُت الصناعة يف دكرىا اإلتتمحور       
 أبىداؼ  األ٫تيةكترتبط ىذه  ،تتطوير ىيكل االقتصاد كٖتسُت ا١تستول ا١تعيشي للمجتمعا

 . يتوطُت الصناعال

 

 

 

 
                                                           

  ّْ، مرجع السابق .صخركفكآقتصاد الصناعي ، ٛتيد جاسم  اال (ُ)
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 .ول: أمهية توطني الصناعةلفرع األا

 (4) تربز أ٫تية توطُت الصناعة يف دكلة ما من خالؿ عدة كجوه:

ٚتاِف كٖتقيق قيمة أ٫تية قياـ صناعة كطنية قادرة على االسهاـ يف الناتج احمللي اإل أواًل:
ٔتا يسهم يف ٖتقيق الزايدة ا١تطلوبة يف معدؿ ٪تو االقتصاد الوطٍت كهدؼ تنموم  ،مضافة إليو

 .رئيسي

 ية لالقتصاد الوطٍت كتنويع كتقويةنتاج: يسهم توطُت الصناعة يف توسيع القاعدة اإلاثنياً 
خرل اليت تشكل منتجاهتا ية األنتاجكذلك ابلتكامل مع القطاعات اإل ،مكوانت ىيكلو

يف الدكؿ النامية  ،كفقان ٢تذ االعتبار ،كتزداد أ٫تية توطُت الصناعة ،الصناعي نتاجمدخالت لإل
 .ية ٤تددةإنتاجاليت يعتمد اقتصادىا بدرجة أساسية على قطاعات 

 ابستَتاد: يسهم توطُت الصناعة يف تقليل االعتماد على السوؽ ا٠تارجي فيما يتعلق اثلثاً 
٬تاابن على كضعية إمر الذم ينعكس األ ،سواؽ احملليةنتجات الصناعية اليت ٖتتاجها األا١ت

 .حالؿ الوارداتإما يسمى بسياسة  إطاركذلك يف  ،ةا١تيزاف التجارم لصاٌف الدكل

الصناعة يف تنوع الصادرات من خالؿ إدخاؿ الصادرات الصناعية يساعد توطُت : رابعاً 
ال سيما يف الدكؿ اليت يتكوف ىيكل صادرهتا من السلع  ،ضمن منظومة الصادرات الوطنية

 .األكلية ا١تتمثلة يف ا١تواد ا٠تاـ

ا ال سيم ،الؿ التوسع يف االستثمار الصناعيتوفَت مزيد من فرص العمل من خ خامساً:
: مثل كُفاأل نتاجكاليت ال ٖتتاجها بشكل كبَت قطاعات اإل ،للقوه العاملة ا١تاىرةابلنسبة 

 .القطاع الزراعي كالقطاع االستخراجي يف بعض ٣تاالتو

                                                           

 )بتصرؼ(.ُُِ-َُِص ، مرجع سابق،ة(يٖتليل ة العربية السعودية )نظرةاقتصاد ا١تملك( ُ)
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يسهم توطُت الصناعة يف ٖتسُت مستول ا١تعيشة بشكل عاـ من خالؿ ما يوفره من  سادساً:
خاصة إذا كاف التوطُت قائمان ،اد فر من خالؿ زايدة دخوؿ األك  ،منتجات صناعية استهالكية

 .على الصناعات ذات الكثافة العمالية

ي ا١تستخدـ يف نتاجفن اإل: يساعد توطُت الصناعة يف نقل التقنية اٟتديثة كتطوير السابعاً 
كتساب خربات عملية يف التعامل مع ا الة الوطنية فرص التدريب عليها ك كيتيح للعم ،الصناعة

 .التقنية الصناعيةما يستجد يف ٣تاؿ 

إف توطُت الصناعة يف مناطق ٥تتلفة داخل الدكلة يسهم يف توزيع منافع كٙتار التنمية   اثمناً:
  ن مث تنمية ا١تناطق اليتكم ،االقتصادية كاالجتماعية بشكل عادؿ على ٣تموعة السكاف
 . (4)حرمت من تلك ا١تنافع جراء الًتكز الصناعي يف مناطق بعينها

                     .                 
 .فرع الثاين: أىداف توطني الصناعةال

ىداؼ تعمل على ٖتقيقها ُت الصناعة ٣تموعة متكاملة من األتتضمن عملية توط
 تتمثل يف ما يلي:،

ٚتاِف طاع الصناعة يف الناتج احمللى اإلسهاـ قأٖتقيق التنمية الصناعية كزايدة  أواًل:
طريق كذلك عن  ،االجتماعيةك االقتصادية منها  ،ىداؼ التنمويةيف ٖتقيق األ هكتعظيم دكر ،

جني لالستثمار يف ٥تتلف اجملاالت الصناعية كالنهوض بقطاع تشجيع رأس ا١تاؿ الوطٍت كاأل
 .الصناعة كتطويرىا

 ،جنبيةد من العمالت األحالؿ الواردات اليت تشكل عبئان على موارد البالإ: اثنياً 
فعن طريق توطُت الصناعة يتم  ،ا١تيزاف التجارم كحصوؿ العجز فيوكمصدران للضغط على 

 ،حالؿ ا١تنتجات احمللية ا١تماثلة ٢تا مكاهنا إن العديد من الواردات الصناعية ك االستغناء ع

                                                           

 .ٗٔ-ٖٔـ،صََِٓ، ِط،عماف ،دار كائل للنشر،االقتصاد الصناعي ،مدحت القرشي  ( ُ)
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كابلتاِف معاٞتة عجز ا١تيزاف  ،جني اليت توجو ٢تذا الغرضتوفَت ا١توارد ا١تالية ابلنقد األكمن مث 
 .التجارم
حالؿ إكيقصد بذلك تطوير ىيكل الصادرات ْتيث يتم  ،الصادرات حالؿإ اثلثاً:       

كذلك تعظيمان  ،كليةصادرات من ا١تواد ا٠تاـ األالالصادرات من ا١تنتجات ا١تصنعة بدالن عن 
٬تاابن على كضعية إمر الذم ينعكس األ ،جنبيةللعائد من الصادرات ابلعمالت األ كمضاعفة

. كمن مث ميزاف ا١تدفوعات ،ا١تيزاف التجارم
(4)

 

نشاط القطاع  زايدة ية لالقتصاد الوطٍت عن طريقنتاجزايدة القدرات اإل رابعاً:       
حجم الدخل من كما يًتتب على ذلك من ٖتقيق قيمة مضافة تزيد  ،والصناعي كتقوية ىيكل

 .الوطٍت
التقنية اٟتديثة يف ٣تاؿ الصناعة كالعمل على توطينها من أجل النهوض نقل خامساً: 

سهاـ يف بناء كتطوير القدرات البشرية الوطنية كاإل،ي ا١تستخدـ يف ىذا اجملاؿ نتاجابلفن اإل
 .عن طريق التدريب كالتأىيل

سهاـ يف خفض معدالت البطالة يف أكساط القوة العاملة الوطنية عن طريق اإلسادساً: 
كاليت تستوعب الراغبُت يف العمل كالقادرين عليو من   ،توليد كتوفَت مزيد من فرص العمل
 .أفراد اجملتمع الداخلُت يف قوة العمل

ٖتقيق التكامل بُت القطاعات ا١تكونة لالقتصاد الوطٍت من خالؿ الربط بُت سابعاً: 
ْتيث تتم االستفادة من ا١تواد ا٠تاـ اليت ينتجها  ،كُف كالقطاع الصناعياأل نتاجقطاعات اإل

كابلتاِف ٖتقيق قيمة   ،الصناعي نتاجالقطاع الزراعي كالقطاع االستخراجي كمدخالت لإل
 .مضافة يف ا١تنتجات الوطنية

                                                           

 ُْ( كاقع كآفاؽ تطور الصناعات التحويلية يف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي ٣تلة ا٠تليج العريب اجمللد)ُ)
 .ّـ ، صَُِّ(لسنة  ُ-ّ(العدد)
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ت ا١تختلفة يف مناطق عديدة داخل متوازنة بتوطُت الصناعا إقليمية: ٖتقيق تنمية اثمناً 
 (4).ٔتا يسهم يف تقليل التفاكت التنموم بُت تلك ا١تناطق ،قليم الدكلةإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ْسابق، صالرجع ا١ت(  ُ)
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 .وعناصرىا نهاادلبحث الثاين: القدرة التنافسية : مفنهوم

ابىتماـ كبَت على أكثر من  ،كأ٫تية ٖتسينها كتطويرىا ،٭تظى موضوع  القدرة التنافسية       
كما  ،كذلك يف ظل التطورات اليت شهدهتا الساحة االقتصادية على مستول العاَف ،صعيد

كما يتعلق هبا من  ،كالتصنيع كاإلدارة كالتسويق نتاجتبعها من تغَتات كبَتة يف قطاعات اإل
ككذلك  ،كالقطاعات االقتصادية ا١تختلفة ،تقنيات حديثة فرضت كاقعان تنافسيا على الدكؿ

تل موقع الصدارة ضمن اىتمامات كأكلوايت الدكؿ كا١تؤسسات فإف ىذا ا١توضوع ٭ت
يف ظل متطلبات االندماج يف االقتصاد العا١تي كسياسات  خاصةن  ،االقتصادية ذات العالقة
 .االنفتاح كٖترير األسواؽ

كعناصرىا  ،يتم يف ىذا ا١تبحث التطرؽ ١تفهـو القدرة التنافسية كأ٫تيتها ابلنسبة للصناعة   
 كذلك من خالؿ مطلبُت: ،كمؤشراهتا

 التنافسية وأمهيتنها ابلنسبة للصناعة:القدرة ادلطلب األول: مفنهوم 

 الفرع األول: مفنهوم القدرة التنافسية:

قدرة التنافسية على : الوايت ثالث ىييتحدد مفهـو القدرة التنافسية كفقان ١تست      
على مستول ا١تؤسسة  ةالقدرة التنافسي ،القدرة التنافسية على مستول القطاع ،مستول الدكلة

ل مستول من ىذه كمن مث فإف مفهومها ٮتتلف  ْتسب ك ،أك الوحدة االقتصادية ) ا١تنشأة(
 كفيما يلي توضيحان لذلك: ،ا١تستوايت الثالث

تنافسية يف ىذا ينصرؼ مفهـو القدرة ال أواًل: القدرة التنافسية على مستوى الدولة:
كىنالك عدة تعريفات يف ىذا ا٠تصوص  ،تنافسية االقتصاد الوطٍت للدكلة إُفا١تستول 

فتقرير ا١تنافسة العا١تية يعرفها على أهنا " القدرة على ٖتقيق معدالت ٪تو مرتفعة مستدٯتة يف ،
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فيما تعرفها (4)، دخل الفرد اٟتقيقي مقاسان بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٚتاِف اٟتقيقي"
 إنتاجىيئة الوالايت ا١تتحدة االمريكية للمنافسة الصناعية على أساس أهنا: قدرة البلد على 

كيف نفس الوقت ٖتافظ  ،السلع كا٠تدمات اليت تنجح يف امتحاف أك اختبار األسواؽ الدكلية
حد كبَت مع تعريف منظمة  إُفكيتطابق ىذا التعريف ،(5) كتوسع الدخل اٟتقيقي للمواطنُت

رؼ التنافسية على مستول االقتصاد الوطٍت أبهنا  التعاكف كالتنمية االقتصادية األكربية الذم يعٌ 
السلع كا٠تدمات اليت تنجح يف  إنتاج ،يع البلد يف ظل أسواؽ حرة كعادلة:الدرجة اليت يستط

كيف نفس الوقت احملافظة على توسيع الدخوؿ اٟتقيقة ١تواطنيها يف  ،األسواؽ الدكلية اختبار
أف تنافسية االقتصاد الوطٍت إ٪تا تعٍت قدرة البلد على  فيما يرل آخركف، (6)ا١تدل الطويل

 (7). توليد نسي ١تزيد من الثركة قياسان  ٔتنافسيو يف األسواؽ العا١تية

أف القدرة التنافسية على مستول الدكلة  إُفكٮتلص الباحث من خالؿ ىذه التعريفات       
إ٪تا تتعلق بقدرة االقتصاد الوطٍت على منافسة االقتصادات الوطنية للدكؿ األخرل استنادان  

ية ٘تكنو من توفَت سلع كخدمات تغطى احتياجات إنتاجما ٘تلكو من موارد كقدرات  إُف
كمن خالؿ كفاءة  -و من جانب آخر ك٘تكن ،السوؽ احمللية كتلي حاجة األسواؽ ا٠تارجية ٢تا

 .فراد اجملتمعمن ٖتسُت مستول الدخل اٟتقيقي أل -استغالؿ تلك ا١توارد كالقدرات 

يف ىذه  ةيرتبط مفهـو القدرة التنافسياثنياً: القدرة التنافسية على مستوى القطاع: 
اٟتالة أبحد القطاعات ا١تكونة لالقتصاد الوطٍت )القطاع الصناعي أك القطاع الزراعي أك 

                                                           

( نقالن عن : ا١تنافسة يف ظل العو١تة : القضااي كا١تضامُت ، علي توفيق الصادؽ ، سلسلة ْتوث ُ)
كمناقشات حلقات العمل ا١تعهد السياسات االقتصادية، صندكؽ النقد العريب )العدد ا٠تامس. اكتوبر . 

 . ّّ(.صُٗٗٗ
 .ُْع السابق .ص( ا١ترجِ)
م القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي ، د . عبدالرٛتن بن عنًت ، عدنقالن عن اإلنتاجية: آليات  (ّ)

 .ّٖـ ، صَُِٕ دار كائل للنشر كالتوزيع ،عماف ،
 ( ا١ترجع السابق ، نفس الصفحة.ْ)
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حيث يقصد هبا "قدرة الشركات أك  ،اٍف(...االستخراجي أك قطاع ا٠تدمات القطاع 
على ٖتقيق ٧تاح  ،معُت أك صناعة معينة يف دكلة ما ا١تؤسسات العاملة يف قطاع  اقتصادم

األمر الذم ٯتنح (4)،سواؽ الدكلية دكف االعتماد على الدعم كاٟتماية اٟتكوميةمستمر يف األ
 .تلك الدكلة ٘تيزان يف النشاط االقتصادم أك الصناعة اليت ٮتتص هبا ىذا القطاع 

ة الكلية اليت ٭تققها ىذا كعادة ما تقاس القدرة التنافسية لقطاع ما عن طريق الرْتي    
 نتاجفضالن عن تكلفة اإل ،كصايف االستثمار األجني ا١تباشر فيو ،كميزانو التجارم ،القطاع

  (5). كجودة ا١تنتجات

أف التنافسية يف ىذه اٟتالة ال تكوف متعلقة ابلقطاع ا١تعٍت يف مواجهة القطاعات  كيالحظ   
كإ٪تا تكوف متعلقة بذلك القطاع يف مواجهة  ،األخرل ضمن االقتصاد الوطٍت للدكلة ا١تعنية 

 .القطاعات ا١تماثلة لو ضمن االقتصادات الوطنية لدكؿ أخرل

: يرتبط مفهـو القدرة التنافسية يف ىذه  ةالقدرة التنافسية على مستوى ادلؤسس اثلثاً:
 ،كالبقاء يف السوؽ اليت تنشط فيو اٟتالة بقدرة ا١تؤسسة ا١تعنية على ٖتقيق النجاح كاالستمرار

منتجات ذات جودة كتكلفة ٖتقق رضا العمالء كتضمن كالئهم  إنتاجكيكوف ذلك عن طريق 
كيتأكد ذلك من خالؿ التعريفات العديدة اليت  ، السوؽ احمللي أك السوؽ ا٠تارجيسواء يف ،

من تلك التعريفات ك  ،٘تت صياغتها لتحديد مفهـو القدرة التنافسية على مستول ا١تؤسسة 
السلع  إنتاجأهنا: القدرة على  إُفتعريف ىيئة التجارة كالصناعة الربيطانية الذم يذىب 

ْتيث تتم تلبية  ،الصحيحة كا٠تدمات ابلنوعية اٞتيدة كالسعر ا١تناسب كيف الوقت ا١تناسب 
                                                           

 

 The( عو١تة ا١تنافسة كإضفاء الطابع احمللي على ا١تيزة التنافسية: سياسات ٕتاه اجملموعات اإلقليمية. ُ)
Globalization of Competition and the Localization of Competitive   
Advantage: Policies towards Regional Clustering landon 

.macmilan.forthcoming.1999p95 
 .  ُٖٓمرجع سابق ص،درة التنافسية يف القطاع الصناعينتاجية: آليات دعم الق(  اإلِ)
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لبعض فيما يعرفها ا ،حاجات ا١تستهلكُت بشكل أكثر كفاءة كفاعلية من ا١تؤسسات األخرل
اآلخر أبهنا القدرة على تزكيد ا١تستهلك ٔتنتجات كخدمات بشكل أكثر كفاءة كفاعلية من  

٦تا يعٌت ٧تاحان مستمران ٢تذه الشركة على الصعيد العا١تي ،ا١تنافسُت اآلخرين يف السوؽ الدكلية 
 .يف ظل غياب الدعم كاٟتماية"

أما منتدل اإلدارة األكريب فيعرفها أبهنا: قدرة كفرص ا١تؤسسة الراىنة كا١تستقبلية على      
ْتيث تكوف خصائصها السعرية كغَت  ،كتسويق السلع يف بيئاهتا احمليطة هبا إنتاجتصميم ك 

 (4). السعرية أكثر جاذبية من منافسيها يف األسواؽ ا٠تارجية أك احمللية

ية إنتاجالتنافسية كفقان للمفهـو الذم مت توضيحو يكوف من خالؿ رفع إف ٖتقيق القدرة    
ءة استغالؿ تلك ككفا ،ي الذم تقـو بو ا١تؤسسةنتاجا١تستخدمة يف النشاط اإل نتاجعناصر اإل

من خالؿ عمليات التطوير كاالبتكار اليت تقـو هبا ا١تؤسسة من انحية ك  ،العناصر من انحية
 .أخرل 

ف : األكؿ ىو قدرة ا١تؤسسة اف أساسياعلى مستول ا١تؤسسة شق ةكللقدرة التنافسي       
يز على ا١تنافسُت يف اٞتودة أك السعر أك توقيت التسليم أك خدمات ما قبل كما بعد على التمٌ 

كزايدة  ،متطورة كتوفَت منتجات جديدة إنتاجأساليب  ستحداثاك كيف االبتكار  ،البيع 
أما الشق الثاين فيتعلق ابلقدرة على التأثَت على العمالء كسرعة االستجابة  ،اجنتمعدالت اإل

كإقامة عالقات ٖتالفية مع ا١توردين ٦تا ييسر على ا١تؤسسة اٟتصوؿ  ،لرغباهتم ككسب كالئهم 
   . على احتياجاهتا ابلسرعة كالكفاءة ا١تطلوبة كأبقل تكلفة

إف أىم ما ٮتلص إليو الباحث من خالؿ استعراض مفهـو التنافسية يف ا١تستوايت        
 ،كإف كانت ال تقتصر عليها دكف األسواؽ احمللية ،الثالثة ىو ارتباطها ابألسواؽ الدكلية

ابلنسبة للمؤسسات اليت تكتسب قدرهتا التنافسية يف األسواؽ احمللية أكالن مث تنطلق  خاصةن 
                                                           

 . ّٖص ،ـُٖٗٗ ،جنيف ،مكتب العمل الدكِف، جوزيف برككو بنكو ،دارة اإلنتاجية إ (  ُ)
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كجود تكامل بُت ا١تستوايت الثالث يف  إُفكما ٮتلص الباحث   ،األسواؽ الدكلية إُفمنها 
االقتصاد الوطٍت  للقدرة التنافسية يف مواجهة االقتصادات  فاكتساب ،ٖتقيق القدرة التنافسية

كىذه بدكرىا  ،يةنتاجخالؿ تنافسية قطاعاتو اإل الوطنية للدكؿ األخرل ال يكوف إال من
 .ىاإطار تكتسب تنافسيتها من خالؿ تنافسية ا١تؤسسات كالشركات اليت تعمل يف 

 ابلنسبة للصناعة الدوائية. الفرع الثاين: أمهية القدرة التنافسية

 ٯتكن إٚتا٢تا يف اآليت: ،تتأكد أ٫تية التنافسية يف مستوايهتا الثالث كفقان لعدة اعتبارات  

 :(4)من ما يلي افإن القدرة التنافسية تكتسب أمهيتنه ,ةأواًل: ابلنسبة للدول 

حيث تعمل القدرة التنافسية  ،تسهم يف ٖتقيق كفاءة ٗتصيص ا١توارد كاستخدامها  -ُ 
 إُفكعلى تشجيع االبتكار كاإلبداع ٔتا يؤدم  ،البيئة التنافسية ا١تالئمة لذلك على توفَت
 .كرفع مستول األداء االقتصادم نتاجنوعية اإلية كاالرتقاء ٔتستول نتاجٖتسُت اإل

من خالؿ مسا٫تتها يف ٖتقيق كفاءة ٗتصيص ا١توارد فإهنا تعد كسيلة فعالة  -ِ  
عزيز ٪توه كٖتسُت لضماف ٖتقيق الكفاءة االقتصادية على مستول االقتصاد الوطٍت كت

كمن مث خفض  ،نتاجفراد عن طريق مسا٫تتها يف خفض تكلفة اإلمستول معيشة األ
 .سعاراأل

على عقبة ضيق نطاؽ السوؽ احمللي كأحد أبرز عقبات  القدرة التنافسية يتقض -ّ      
 .ية اليت ٖتوؿ دكف االستفادة من كفورات اٟتجم الكبَتنتاجزايدة اإل

                                                           

 .ُٖٗ(  ا١ترجع السابق .صُ)
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 إُفالقدرة التنافسية على مستول الدكلة تسهم يف جذب مزيد من االستثمارات  -ْ       
  الذماألمر  ،كٖتسُت موقف الصادرات من جهة أخرل ،داخل االقتصاد الوطٍت من جهة 

 .داء االقتصادم للدكلةينعكس إ٬تاابن على ٣تمل األ

فإف أ٫تية القدرة التنافسية  ،) قطاع الصناعة مثالن( اثنياً: ابلنسبة للقطاع االقتصادي ادلعي
فاالقتصاد  ،تصاد الوطٍت للدكلة كأساسان ٢تالو تكمن يف أهنا تشكل مدخالن لتنافسية االق

الوطٍت ألم دكلة يكتسب قدرتو التنافسية من خالؿ قدرة القطاعات االقتصادية ا١تكونة لو 
 .من منافسة القطاعات النظَتة ٢تا يف الدكؿ األخرل

فإن أمهيتنها تربز من خبلل  ,اثلثاً: ابلنسبة للقدرة التنافسية على مستوى ادلؤسسة
  :(4)اآليت

٘تكن ا١تؤسسة من التعامل مع األطراؼ ا٠تارجية على أسس راسخة من القوة  -ُ      
 .كالسيطرة كالثبات

فيها كزايدة حجمو  نتاجية ا١تؤسسة كاالرتقاء ٔتستول اإلإنتاجٖتسُت  إُفتؤدم  -ِ      
كاالستفادة من اقتصادايت اٟتجم من خالؿ ما يسمى بوفورات اٟتجم  كٖتسُت نوعيتو

 .الكبَت

 .تضمن ٖتقيق رضا العمالء ككسب كالئهم ١تنتجات ا١تؤسسة كاستمرار ذلك الوالء-ّ       

 ،تضمن للمؤسسة اٟتصوؿ على احتياجاهتا بطرؽ أكثر مركنة ككفاءة كأقل تكلفة-ْ       
 .الفية مع ا١توردينكذلك من خالؿ إقامة عالقات ٖت

 

                                                           

 .ُٓٗص،ُْٗص،ُِٗص،السابق  (  ا١ترجعُ)
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 ادلطلب الثاين: عناصر القدرة التنافسية ومؤشراهتا:

كاليت  ،تشتمل القدرة التنافسية يف مستوايهتا الثالث على عدد من العناصر ا١تتكاملة       
كاليت تستخدـ يف قياسها  ،من ا١تؤشرات الدالة عليها ان ٢تا عدد كما أف  ،٢تاتتحقق من خال

 .توضيحو يف ىذا ا١تطلب عرب فرعُتكىذا ما سيتم ،

 .الفرع األول: عناصر القدرة التنافسية

 سبةنالبف ،تتعلق بو كٗتتلف ابختالؼ ا١تستول الذم ،تتعدد عناصر القدرة التنافسية      
 األيدملعناصر القدرة التنافسية على مستول الدكلة ٧تدىا تتمثل بشكل عاـ يف كفرة كرخص 

األخرل كالتكنولوجيا اٟتديثة يف  نتاجككفرة كرخص موارد اإل ،كخصوصان ا١تاىر منها ،العاملة
كسياسية تنفتح يف  اقتصاديةفضالن عن توفر بيئة  ،معينة اقتصاديةصناعات أك قطاعات 

 إنتاجي كاالستثمارم أماـ اٞتميع للقياـ بعمليات نتاجىا فرص العمل ك٦تارسة النشاط اإلإطار 
 (4) .السلع كا٠تدمات بتكلفة منخفضة كّتودة مرتفعة

ي نتاجفتتمثل يف تقدـ  الفن اإل ،أما عناصر القدرة التنافسية على مستول القطاع      
ية تلك إنتاجكيف ارتفاع مستول  ،ية داخل مكوانت القطاعنتاجية اإلا١تستخدـ يف العمل

 .ها أبقل تكلفة ٦تكنة إنتاججانب  إُف ،فضالن عن جودة ا١تنتجات ،ا١تكوانت 

ما سبق توضيحو  إُففبالرجوع  ،درة التنافسية على مستول ا١تؤسسةابلنسبة لعناصر القك     
فإف ىذه العناصر يتعلق بعضها           ،عند اٟتديث عن مفهـو القدرة التنافسية يف ىذا ا١تستول

يف حُت يتعلق بعضها اآلخر بعالقة ا١تؤسسة بعمالئها  ،الداخلية للمؤسسة نتاجبظركؼ اإل

                                                           

(ُ)Michael Porter A Country Competitive Advantage, Harvard 
Business Review, Year 1999 CE, Volume 90-120, pp. 84-85 
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كتتمثل أىم تلك العناصر  ،كبقدرهتا على جذب عمالء جدد  ،اٟتاليُت ككالئهم ١تنتجاهتا
 (4) فيما يلي:

 .ز على ا١تنافسُت يف اٞتودة أك السعرالتميَّ  -
 .عز على ا١تنافسُت يف توقيت التسليم كخدمات ما قبل أك بعد البيالتميَّ  -
 .االبتكار كالقدرة على التغيَت السريع كاالستجابة للمستجدات -
 .توفَت منتجات جديدة -
 .يةنتاجٖتقيق معدالت زايدة مستمرة يف اإل -
 .على العمالء كسرعة االستجابة لرغباهتم كاحملافظة على كالئهم القدرة على التأثَت -
 .القدرة على جذب ككسب عمالء جدد  -
ا١تؤسسة ابلسرعة كا١تركنة  تمع موردين  أكفاء قادرين على توفَت احتياجابناء عالقات  -

 .كيف الزمن ا١تناسب ،كالكفاءة ا١تطلوبة
 .متطورة إنتاجاستحداث أساليب   -

ر فتوف ،ة التنافسية يف ا١تستوايت الثالثعناصر القدر توفر كيالحظ االرتباط الوثيق بُت        
فيما يساعد   ،اعد على توفرىا على مستول القطاعيستلك العناصر على مستول الدكلة 

كيف الواقع فإف تنافسية االقتصاد  ،لقطاع  توفرىا على مستول ا١تؤسسةتوفرىا على مستول ا
كما أف تنافسية قطاع ما داخل   ،ن خالؿ تنافسية القطاعات ا١تكونةالوطٍت ال تكوف إال م

 .االقتصاد الوطٍت  ال تكوف إال من خالؿ تنافسية ا١تؤسسات كالشركات العاملة فيو

 

 

                                                           

ـ ََِِ ،القاىرة  ، ُط ،نبيل دمحم مرسي،ي مدخل اسًتاتيج –نتاج ( اسًتاتيجية العمليات كاإلُ)
 .ُّ-ِٗص ،
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 الفرع الثاين: مؤشرات القدرة التنافسية:

حيث  ،ة التنافسية يف مستوايهتا الثالثىنالك عدد من ا١تؤشرات تستخدـ لقياس القدر      
 فيما يلي بياف ذلك: ،آلخرٗتتلف تلك ا١تؤشرات من مستول 

 ،ات قياس القدرة التنافسية للدكلةتتعدد مؤشر  أواًل: مؤشرات القدرة التنافسية للدولة:  
جانب النتائج  إُف ،يةنتاجغَت  أف أبرزىا يرتبط بكل من ٪تو الدخل اٟتقيقي للفرد ك٪تو اإل

كٯتكن توضيح ذلك على  ،لعاَفالوطٍت على االنفتاح على ا اقتصادىاالتجارية للدكلة كقدرة 
 (4) التاِف: النحو

من ٪تو الدخل اٟتقيقي للفرد  ك٪تو  ية : إف كالن نتاج/ ٪تو الدخل اٟتقيقي للفرد ك٪تو اإلُ
ية يعنياف قدرة االقتصاد الوطٍت على العمل بكفاءة عالية ٘تكنو من توليد مزيد من نتاجاإل

االقتصادية فيو  األنشطة٦تا ٬تعل  ،نتاجمن زايدة اإل كٖتقيق مزيد ،لدخوؿ كبشكل مستمرا
كل من ٪تو الدخل اٟتقيقي ك٪تو   إُفكلذلك ينظر  ،للعمالةأنشطة جاذبة لالستثمارات ك 

 .من ا١تؤشرات الدالة على القدرة التنافسية للدكلة ابعتبارىاية نتاجاإل

 ،كيقصد هبا نتائج ا١تعامالت التجارية للدكلة مع العاَف ا٠تارجي  : / النتائج التجارية للدكلةِ
 القتصادكيف ىذا اٞتانب ىنالك عدة مؤشرات يتم استخدامها يف قياس القدرة التنافسية 

 كأبرزىا ما يلي:  ،الدكلة

كلة كقيمة صادراهتا خالؿ كالذم يعرب عن الفرؽ بُت قيمة كإرادات الد :ا١تيزاف التجارم -أ
الدكلة بقدرة  تصاداقفكلما حقق ىذا ا١تيزاف فائضان كاف ذلك مؤشران داالن على ٘تتع  ،مافًتة 

تلك الدكلة قادر  اقتصادفوجود فائض يف ا١تيزاف التجارم لدكلة ما يعٍت أف  ،تنافسية عالية

                                                           

جهود النمو كالتنمية يف العاَف من آليات العو١تة االقتصادية كدكرىا يف دعم  ليةكآ( التنافسية  ُ)
 . ٕٓ-ٓٓص،ـ َُُِ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية  ،صطفى أٛتد حامد رضواف د.م،
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 ،ستورده من تلك األسواؽ من منتجاتعلى مد األسواؽ ا٠تارجية ٔتنتجاتو بشكل يفوؽ ما ت
 .كالعكس صحيح يف حاؿ كجود عجز يف ا١تيزاف التجارم

كاليت تعود  ،قتصاديُت نسبة الصادرات لبلد ماتركيب الصادرات: يستخدـ بعض اال -ب
لقياس تنافسية  ،اعات ذات ا١تنتجات مرتفعة اٞتودةللقطاعات ذات القيمة ا١تضافة أك القط

سن ا١تيزة ايدة فإف ىذا يعد مؤشران على ٖتح فإذا كانت تلك النسبة مرتفعة أك قابلة للز  ،الدكلة 
ية تزيد فيها بشكل أسرع من غَتىا من نتاجكيدؿ على أف اإل ،التنافسية لتلك القطاعات 

 .يؤثر على تنافسية الدكلة األمر الذم ،القطاعات االقتصادية  األخرل 

ما تقدـ ىنالك ٣تموعات متنوعة من ا١تؤشرات الدالة على القدرة التنافسية  إُفإضافة      
مثل ا١تعهد  ،لدكلية ا١تهتمة ٔتوضوع التنافسيةيصدرىا عدد من ا١تنظمات كا٢تيئات ا ،للدكؿ
 ،كمنظمة االنكتاد ،كا١تنتدل االقتصادم العا١تي كالبنك الدكِف ،داريةللتنمية اإل الدكِف

أ٫تها  ،حيث تتعلق تلك ا١تؤشرات بعدد من ا١تعايَت ،كغَتىا ،حدة اإل٪تائيمم ا١تتكبرانمج األ
كىو عبارة عن تقرير سنوم يصدر عن  ،ا١تؤشرات اليت يتضمنها كتاب التنافسية يف العاَف

كفاءة   ،االقتصادمداء حيث تتمثل تلك ا١تؤشرات يف األ ،معهد التنمية االدارية الدكلية 
 (4) .عماؿ كالبنية التحتيةكفاءة قطاع األ  ،السياسات اٟتكومية

كاليت تتعلق  ،ككذلك ا١تؤشرات ا٠تاصة ٔتنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية)انكتاد(      
 ،ك ا١تؤشرات كجود البيئة التجاريةحيث تتضمن تل ،جني ا١تباشراىات االستثمار األابٕت

كمدل قدرة السوؽ احمللية على  ،العمالةية إنتاج ،نوعية البنية التحتية ا١توجودة ،حجم السوؽ
 .لعا١تيةا إُف األسواؽ الوصوؿ

الصادرة عن البنك الدكِف، فتشمل كل من  عماؿ التجاريةمؤشرات قياس األ أما        
 ،تسجيل ا١تمتلكات ،توظيف العاملُت ،كاستخراج تراخيص البناء ،مؤشر بدء ا١تشركع

                                                           

 .ّٖ-ٗٓا١ترجع السابق،ص (ُ)
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 ،تنفيذ العقود ،التجارة على اٟتدكد ،دفع الضرائب ،ٛتاية ا١تستثمرين ،اٟتصوؿ على االئتماف
 .غالؽ ا١تشركع كإ

 نبينما تشمل مؤشرات  اٟترية  االقتصادية اليت تصدر عن معهد ىرتج فاكنديش         
كاليت تستخدـ لقياس مدل تدخل الدكلة  ،ـُٓٗٗؿ سًتيت جورانؿ منذ عاـ كصحيفة  كك 

درجة  ،العبء ا١تاِف اٟتكومي  ،ياسة التجارية فتشمل كل من الس ،يف النشاط االقتصادم
مستول  ،كضع القطاع ا١تصريف كالتمويل ،جنياالستثمار األ ،السياسة النقدية ،تدخلال

 (4) .كأنشطة السوؽ السوداء ،التشريعات كاإلجراءات ،حقوؽ ا١تلكية  ،سعاراألجور كاأل

تتمثل أبرز ا١تؤشرات اليت تستخدـ يف اثنياً: مؤشرات القدرة التنافسية للقطاع االقتصادي: 
ل من مؤشرات التكاليف قياس القدرة التنافسية لقطاع النشاط االقتصادم ا١تعٍت يف ك

فبالنسبة  ،كدليل التجارة ضمن الصادرات ،كمؤشرات التجارة كاٟتصة السوقية ،يةنتاجكاإل
ية الكلية نتاجانت اإلا كية يكوف القطاع االقتصادم تنافسيان إذنتاج١تؤشرات التكاليف اإل

أك كاف مستول  ،فيو متساكية أك أعلى منها لدل ا١تشركعات األجنبية نتاجاإللعوامل 
 .كاليف الوحدة للمنافسُت األجانب تكاليف الوحدة اب١تتوسط يساكم أك يقل عن ت

فإف ا١تيزاف التجارم كاٟتصة  ،التجارة كاٟتصة من السوؽ الدكِف أما ابلنسبة ١تؤشرات      
فا٩تفاض حصة  ،قطاع اقتصادم معُت على ا١تنافسة من السوؽ يستخدماف لقياس قدرة

مع األخذ يف االعتبار  ،حصتو من الواردات من سلعة معينة القطاع من الصادرات كتزايد
عف القدرة التنافسية ٢تذا يعٍت ض ،أك االستهالؾ الوطٍت الكلي نتاجحصة تلك السلعة يف اإل

 .كالعكس صحيح  ،القطاع

                                                           

ا١ترجع ،من آليات العو١تة االقتصادية كدكرىا يف دعم جهود النمو كالتنمية يف العاَف ليةكآ( التنافسية  ُ)
 .ّٖ-ٗٓص،السابق
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 ،أما مؤشر دليل التجارة بُت الصادرات فيوضح الصالت التجارية ضمن الصناعات      
يف الصناعة أك النشاط االقتصادم  متو دؿ ذلك على تقدـ البلد ا١تعٍتفكلما ارتفعت قي

 (4) .ا١تعٍت

لتحليل الصناعة  كفقان لنموذج أكسنت لمؤسسة:لاثلثاً: مؤشرات قياس القدرة التنافسية 
 (5) :كىي ،فإف ىنالك ٜتسة عوامل مؤثرة على تنافسية ا١تشركعات  ،كتنافسية ا١تؤسسة 

 .قدرة ا١تؤسسة على منافسة ا١تنافسُت اٟتاليُت يف نطاؽ عملها يف السوؽ  -    
 .مدل قدرة ا١تشركع )ا١تؤسسة( على ٖتمل هتديد ا١تنافسُت احملتملُت -    
 . نتاجمدل القدرة على التفاكض كا١تساكمة ٕتاه ا١توردين لعناصر اإل -    
 .أم البدائل ١تنتجاهتا ،قدرة ا١تؤسسة على ٖتمل هتديد اإلحالؿ  -    
 .مدل القدرة على التفاكض كا١تساكمة مع ا١تشًتين ١تنتجات ا١تؤسسة -    

 ، ٖتديد القدرة التنافسية للمؤسسة كبناءن على ما تقدـ فإف ٪توذج أكسنت يعترب أداة مهمة يف
فإف ىنالك ثالثة مؤشرات رئيسة تستخدـ يف قياس القدرة التنافسية  طاراإلكيف ىذا 
 (6) كىي: ،للمؤسسة 

 ،الرْتية: ٘تثل الرْتية ا١تؤشر األكثر كضوحان يف قياس القدرة التنافسية للمؤسسة  -ُ   
 .فا١تؤسسة اليت ال ٖتقق رْتان أك تكوف قليلة األرابح تعترب مؤسسة غَت تنافسية

تكلفة الصنع : تكوف ا١تؤسسة غَت تنافسية إذا كانت تكلفة الصنع ا١تتوسطة فيها   -ِ   
 .تتجاكز سعر منتجاهتا يف السوؽ
                                                           

 .ّٓ-ُٓالسابق. ص  ( ا١ترجع ُ)
. ِْالعدد  ،، ا١تعهد العريب للتخطيط ،الكويت( القدرة التنافسية كقياسها ،دمحم عدانف كديع ِ)

 .ٓـ. صََِّديسمرب 
( التنافسية كآلية من آليات العو١تة االقتصادية كدكرىا يف دعم جهود النمو ك التنمية يف العاَف ، مرجع ّ)

 .ْٖ-ْٓسابق ،ص
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الفاعلية اليت ٖتوؿ : يعرب ىذا ا١تؤشر عن آلية قياس نتاجية الكلية لعوامل اإلنتاجاإل -ّ    
ية الكلية لتلك نتاجحيث يتم مقارنة اإل ،منتجات إُف نتاجا١تؤسسة فيها ٣تموعة عوامل اإل

 .العوامل أك ٪توىا لعدة مؤسسات على ا١تستول احمللي كالدكِف

فكلما كانت   ،اٟتصة السوقية : تعد اٟتصة السوقية  أىم مؤشرات القدرة التنافسية -ْ   
ؿ حصة ا١تؤسسة يف السوؽ اليت تعمل فيها ٘تثل نسبة كبَتة من حيث حجم مبيعاهتا كلما د

 ،٢تا االستمرار فيها كٖتقيق أرابحٔتا يضمن  ،ذلك على قدرهتا التنافسية يف تلك السوؽ
على جودة  كتعتمد ا١تؤسسات الناجحة يف اٟتصوؿ على حصة سوقية معتربة بشكل عاـ

اليت تكوف فيها القدرة الشرائية لدل كيف الغالب فإنو يف األسواؽ  ،كعلى أسعارىامنتجاهتا 
على اٞتودة أكثر منها  ا١تستهلكُت عالية فإف التعويل يف اٟتصوؿ على حصة سوقية يكوف

بينما يف  ،السعر ا٩تفاضودة ا١تنتج أكثر من ألف ا١تشًتل يف ىذه اٟتالة هتمو ج ،على السعر
 ،ف فيها القدرة الشرائية لدل ا١تستهلكُت منخفضة بسبب ا٩تفاض الدخلاألسواؽ اليت تكو 

   .فإف التعويل يكوف على السعر أكثر منو على اٞتودة

 

 
 
 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 
 

يف  لصناعة الدكائيةاتوطُت  إُف اٟتاجة ىذا الفصل سوؼ نتناكؿ مدل يف 

الطلب حجم  بيافكمدل القدرة على ذلك من خالؿ  ،ا١تملكة العربية السعودية
، كمن خالؿ إبراز أ٫تية توطُت لسلعة الدكاءاالسًتاتيجية  األ٫تيةكالعرض الكلي ك 

 ىذه الصناعة كمربرات ذلك.
 .ادلبحث األول: طلب وعرض الدواء يف ادلملكة العربية السعودية       
إف اٟتديث عن طلب كعرض الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية ٯتهد للحديث عن        
على الدكاء كبياف حجم فدراسة حجم الطلب الكلي  ،الصناعة الدكائية فيها توطُتأ٫تية 

كال٫تا يفيد يف بياف أ٫تية توطُت   ،احمللي أك الدكاء ا١تستورد نتاجسواءن من اإل ،عرض الدكاء
 .صناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية

 .ادلطلب االول: حجم الطلب على الدواء يف السوق السعودي
من ا١تعركؼ أف حجم الطلب االستهالكي على سلعة ما يتأثر بعدد من العوامل 

 ،لع البديلة كأسعار الس ،كأسعار السلع نفسها ،دفراكدخل األ ،مثل السكاف ،الرئيسية
كخاصة  ،كاٟتاجة ا١تلحة للدكاء ْتسب نوع ا١ترض مع الثقافة الدكائية ،كأذكاؽ ا١تستهلكُت

 .اٟتالة ا١ترضية
 ،فإنو يتأثر ٔتعظم ىذه العوامل ،يةكابلنسبة للطلب على الدكاء كسلعة استهالك 

مثل غَتىا من  كالشك أف ىذا األمر ينطبق على استهالؾ الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية
فبالنسبة لزايدة عدد السكاف فقد بلغ معدؿ النمو السنوم للسكاف كفقا للمسح  ،الدكؿ

  ـ َُِٕحيث بلغ عدد السكاف يف العاـ  ،يف ا١تتوسط %(ٓ,ِ) ـ َُِٕالسكاين لعاـ 
 ،(4)ـ َُِٔيف العاـ  ةنسم َّٖ,ِْٕ,ُّمقارنة ْتواِف  ،نسمةّّٔ,ِٓٓ,ِّحواِف 

 ،%(ٔ,ٗٔ)ٚتلة سكاف ا١تملكة تبلغ حواِف إُفأف نسبة السعوديُت  إُفكتشَت االحصاءات 

                                                           

 ـ.َُِٕ،ا١تسح السكاين -حصاءات العامةمصلحة ىيئة اإل ،العربية السعودية( ا١تملكة ُ)
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كيعترب معدؿ ٪تو السكاف يف ا١تملكة العربية السعودية مرتفعان نسبيان مقارنة ببعض الدكؿ مثل 
كسوراي ،%( َ,ِ%( كابكستاف )ْ,ُكدكلة االمارات العربية ا١تتحدة ) ،%(ٗ,ُمصر )

ف إكْتسب ا٢تيئة العامة لإلحصاء ف (ُ)،%(ٗ,ُكتركيا )،%(ُ,ُ%( كايراف )َٗ,َ)
ارتفاع معدالت ا٠تصوبة كا٩تفاض  إُفاالرتفاع يف معدؿ النمو السكاين يف السعودية يشَت 
 (5).ية الصحية كالرفاىية االجتماعيةمعدالت الوفيات نتيجة للتحسن الكبَت يف ٣تاؿ الرعا

ف تزايد عدد السكاف يف ا١تملكة العربية السعودية ٔتعدؿ ٪تو سنوم يرل الباحث أك    
كالطلب على  ،رتفاع الطلب االستهالكي بشكل عاـيشكل عامالن مؤثران يف امرتفع إ٪تا 

كابلنسبة  ،ا١ترضى أعدادالسيما إذا صاحبت الزايدة السكانية تزايد يف  ،الدكاء بشكل خاص
تقدًن الدكاء  مت ـ ََِٔيف عاـ إُف أنو  تشَت االحصاءاتالعربية السعودية فإف  للمملكة

اليت مت  فيما بلغت اٟتاالت ،مرضية ما بُت الوابئية كا١تزمنة ( حالةٖٔٔ,َُْ,ٖٓإُف )
سر ىذه الزايدة في كت ،ـَُِٕ( حالة يف عاـ ِٖٗ,ُْٕ,ُٖ)، حواِفتقدًن الدكاء ٢تا 
 (6) .اليت أجريت للسكافك   األمراض،التحصُت الدكائي من تلك  الكبَتة بعمليات

الوافدة كعائالهتم ضمن ٣تموع من العمالة كمن جانب آخر فإف كجود ا١تقيمُت  
   كاليت  ،السكاف يف ا١تملكة يشكل مصدران إضافيان من مصادر الطلب على السلع االستهالكية

 لو أثر يف زايدة الطلب على الدكاء يف ا١تملكة  خرآككذلك ىناؾ عامل  ،من بينها الدكاء
 -اُفكتعسبحانو -فقد شرؼ هللا  ،اٟتجاج كا١تعتمرين أعدادتمثل يف يالعربية السعودية 

                                                           

معدؿ النمو يف الدكؿ اإلسالمية.                                    ،    (ُ)
https://www.google.com/search?safe=strict&e_l=psy-ab.gws-     

wiz.CRsFLtSooGU&ved=0ahUKEwiX_4_ioLPnAhWC26QKHXRQDf
gQ4dUDCAo&uact=5 ،ان صباح .َّ.ٗـ الساعة َُِٖ/ُُ/ُّالدخوؿ  اتريخ 

الدخوؿ اتريخ . https://www.okaz.com.sa › article( ٪تو تعداد سكاف ا١تملكة ِ)
 مساءن  .َّ.َُـ الساعة َُِٗ/ُ/َُ

 ـ.َُِٕ-ـََِٔ-احصاءات كزارة الصحة  -( ا١تملكة العربية السعودية ّ)
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ا١تملكة العربية السعودية ٓتدمة اٟترمُت الشريفُت كزكار٫تا يف مواسم اٟتج كالعمرة، حيث 
كمن ذلك خدمات ،كافة ا٠تدمات للحجاج كا١تعتمرين  عاتقها توفَت أخذت الدكلة على

لدكلة ٕتاه زكار العالج الذم يتضمن توفَت الدكاء، حيث يعترب ذلك من أكلوايت اىتمامات ا
كالشك أف ذلك يشكل مصدران من مصادر الطلب  ، اٟتراـ كا١تسجد النبوم الشريفبيت هللا
الكبَتة  من  عداداأل إُفكيبدك ذلك كاضحان ابلنظر  ،كاء يف ا١تملكة العربية السعوديةعلى الد

ا١تملكة العربية السعودية سنواين بغرض أداء مناسك اٟتج  إُفاٟتجاج كا١تعتمرين الذين يفدكف 
تزايدان  (ـَُِٕ-ـََِٓ)ما بُت  الفًتة فقد شهدت العديد من السنوات خالؿ ،كالعمرة

فيما ،مليوف ُ,ّمليوف ك ّ,ِبُت   ما تراكحت يف معظم اٟتاالت ،اٟتجاج أعدادنسبيان يف 
 ُٗالف  ََٔىم ما بُت أعدادا١تعتمرين الذين تراكحت  عدادالشيء ابلنسبة ألحدث نفس 

أكؿ الفًتة كآخر  فيما بلغت نسبة النمو بُت  ،(ـَُِٕ-ـََِٓ)مليوف  خالؿ الفًتة
 (4) .ا١تعتمرين أعدادالنمو الكبَت يف  إُفاألمر الذم يشَت  ،%( ٔٗٓالفًتة )
ؿ فًتة تواجدىم يف توفَت قدر من ا٠تدمات الصحية خال إُفكالشك يف حاجة ىؤالء    

٨تاء العاَف يلـز اختالؼ أك١تا كاف قدكمهم من مناطق كدكؿ ٥تتلفة من شىت  ،أراضي ا١تملكة
اختالؼ البيئات اليت  ابعتبار ،االعتالالت الصحية اليت قد يتعرضوف ٢تا يف فًتة اٟتج كالعمرة

حيث  ،احملتملة منهاقابلة احتياجاهتم أدكية متنوعة ١ت توفر فإف ذلك يستوجب ،أيتوف منها
  فيما كانت ، ان ( حاجَٕٓ,ِٓٔ,ِـ )ََِٔاـ بلغت اٟتاالت اليت تلقت العالج يف ع

 (5).( حاجان ُٖٓ,ّْٓ,ِـ)َُِٕعاـ يف 
يضان متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت عامالن من العوامل ا١تؤثرة على أيبقى        

 ،على سلعة الدكاءمن بينها  ،عمومان حجم الطلب االستهالكي ١تختلف السلع كا٠تدمات 
كيف ا١تملكة العربية السعودية ظل نصيب الفرد من الدخل يف ا١تتوسط السنوم يًتاكح ما بُت 

                                                           

 .ْٔ، صـَُِٕ،حصائيات العمرةإنشرة  ،حصاءات العامةىيئة اإل ،( ا١تملكة العربية السعوديةُ)
 ـ(.َُِٕ-ـََِٓ،)احصائيات دخل الفرد  كزارة الصحة، ،ا١تملكة العربية السعودية  (ِ)
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فارتفاع (4) ،ـَُِٕ-ََِٓكذلك خالؿ الفًتة من  ،دكالر  ُْٗ,ِْدكالر ك ْٓٓ,ُْ
 إُفارتفاع القوة الشرائية لدل مستهلكي الدكاء من جهة ك  إُفمتوسط دخل الفرد يشَت 

الذم  األمر ،ان كالدكاء ا١تستورد من جهة أخرلمكانية ا١تفاضلة لديهم بُت الدكاء ا١تنتج ٤تليإ
 .يتيح ألذكاؽ ا١تستهلكُت للدخوؿ كعامل مؤثر يف الطلب على الدكاء

فيات ا١تستش أعدادلى الدكاء تزايد كمن ا١تؤشرات الدالة على إمكانية زايدة الطلب ع      
ت ازداد عدد ا١تستشفيا ،النسبة للمملكة العربية السعوديةفب ،كا١تراكز الصحية كالصيدليات

ـ حواِف ََِٓحيث كانت يف عاـ  ،(ـَُِٕ-ـََِٓ )بشكل سنوم يف الفًتة ما بُت
مستشفى يف  ْٖٓ إُفـ مث ََُِمستشفى عاـ  ِْٗ إُفمستشفى قفز عددىا  ُُٓ
قفز  ،مركزان صحيان ُْٖٖـ حواِف ََِٓاـ فيما بلغ عدد ا١تراكز الصحية ع ،ـَُِٕعاـ 

-ـََِٓىا بشكل ملحوظ خالؿ الفًتة من أعدادحيث تزايدت  ،مركزان ِِّٓ إُف
 (5) .ـ َُِٕ

 َِْٔ إُفـ أرتفع عددىا ََِٓصيدلية عاـ  َْٓٓأما الصيدليات فقد كانت        
صيدلية عاـ  ُُِٖإُفمث  ،ـَُِْصيدلية عاـ  ِِّٕ إُفمث  ،ـََِٗصيدلية عاـ 

 (6) .كذلك على نطاؽ ا١تملكة  ،ـَُِٕ
منو  ستنتجكا١تراكز الصحية كالصيدليات ي ا١تستشفيات أعدادإف التزايد الواضح يف        

ٟتاجة ا١تًتددين عليها  كذلك الرتباط عملها بتوفَته تلبيةن  ،ابلضركرة تزايد الطلب على الدكاء 
  .الدكاء إُف

فالصػػادرات عمومػػان ىػػي عبػػارة عػػن  ،ك٘تثػػل صػػادرات الػػدكاء مصػػدران آخػػر للطلػػب عليػػو       
كصادرات الدكاء تشكل طلب العػاَف ا٠تػارجي  ،طلب العاَف ا٠تارجي ١تنتجات الدكلة ا١تصدرة 

                                                           

 ـ(.َُِٕ-ـََِٓإحصائيات ا١تستشفيات،) كزارة الصحة، ،ا١تملكة العربية السعودية  (ُ)
 ـ(.َُِٕ-ـََِٓإحصائيات  الصيدليات، ) كزارة الصحة، ،ا١تملكة العربية السعودية  (ِ)
 ـ.َُِٕ-ََِٓا١تملكة العربية السعودية إحصاءات كزارة الصحة ـ ( ّ)
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فػػإف ا١تنتجػػات الصػػيدالنية )الػػدكاء( تػػدخل ضػػمن لنسػػبة للمملكػػة العربيػػة السػػعودية كاب ،عليهػػا
أف صػػادرات إُف تشػػَت بيػػاانت ا٢تيئػػة العامػػة لإلحصػػاء حيػػث  ،دراهتا السػػلعية غػػَت النفطيػػةصػػا

كبػَتان    ارتفاعان شهدت  (ـَُِٕ-ـ ََِٓ )ا١تملكة العربية السعودية من الدكاء خالؿ الفًتة
 إُفـ ََِٓسػػػػػػػػػػػػػعودم عػػػػػػػػػػػػػاـ  رايؿَٔٔ,ّٖٔ,ْْحيػػػػػػػػػػػػػث قفػػػػػػػػػػػػػزت مػػػػػػػػػػػػػن  ، قيمتهػػػػػػػػػػػػػايف

كزايدة قيمػػة الػػدكاء يعتػػرب مؤشػػر لػػزايدة  ،(4)ـ َُِٕرايؿ سػػعودم عػػاـ َٕٕ,ِّّ,ِٕٗ,ُ
البيػاانت عػرض كسيتبُت ذلك بصػورة أكثػر كضػوحان عنػد  ،الطلب دكف أف يستبعد زايدة سعره

  .ا١تطلبا١تملكة من الدكاء يف موضع آخر من ىذا ا٠تاصة بصادرات 
نفاؽ إ٪تا يقاس ْتجم اإلب على سلعة ما على مستول الدكلة ٚتاِف حجم الطلإإف 

 ،بواسطة القطاع العائلي أك القطاع اٟتكومي ذلك  متسواء ،هالكي الكلي على شرائها االست
كابلنسبة لسلعة  ،العاَف ا٠تارجي إف كجدٌ  إُفمضافان إليو قيمة الصادرات من تلك السلعة 

نفاؽ القطاع العائلي ليشكل إي على شرائها يتداخل كيتكامل مع نفاؽ اٟتكومالدكاء فإف اإل
فالدكاء  ،احمللي للدكاء الذم يعرب عن حجم الطلب احمللي لو ٣تموعهما حجم االستهالؾ

 .العائليفراد اجملتمع الذين يتكوف منهم القطاع أل الذم تشًتيو اٟتكومة إ٪تا تصرفو ابجملاف
كيف ظل عدـ توفر بياانت  ،تطور حجم الطلب على الدكاء فإنو للتعرؼ على        

 فإف ذلك يكوف من خالؿ الوقوؼ ،ٚتاِف حجم االستهالؾ احمللي منوإإحصائية كاملة عن 
 ،يف السوؽ مابعتبار اٟتكومة أكرب مشًت  ،على كل من االنفاؽ اٟتكومي على شراء الدكاء 

 كذلك على النحو التاِف: ،كحجم الصادرات من الدكاء
 .أواًل: حجم الطلب احمللي على الدواء

كما   ،ك٭تسب ذلك ،يقاس حجم الطلب احمللي على الدكاء ْتجم االستهالؾ احمللي منو   
نفاؽ كل من القطاع العائلي كالقطاع اٟتكومي على شراء إحجم  أساس على ،سبق توضيحو

فإف  ،نفاؽ القطاع العائلي على الدكاء إك١تا كاف من الصعوبة ٔتكاف ٖتديد حجم  ،الدكاء

                                                           

 ـ.َُِٕالصادرات الغَت نفطية، ،حصاءات العامةالسعودية ىيئة اإلة ا١تملكة العربي (ُ)
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التحليل يف ىذا اٞتانب سيعتمد على البياانت ا٠تاصة اب١تشًتايت اٟتكومية من الدكاء كفقان 
%( من ٓٓعلمان أبف )،لسجالت كزارة الصحة كما توفر فيها من بياانت عن سنوات ٤تددة 

، كالذم ال  %( منها من الدكاء ا١تستوردْٓبينما ) ،ن الدكاء احملليىذه ا١تشًتايت ىي م
 تمصاؿ كاللقاحا، مثل  األنسولُت كاألتقنيات عاليةإنتاجو تطلب عة احمللية ك الصنا توفره

 (4).  دارة التموين الطي بوازرة الصحةكذلك ْتسب إفادة  مسؤكؿ إ ،كراـكأدكية األ
 (4-4)جدول 

 (م :544 -م 5448)  نفاق احلكومي ادلوجو لشراء الدواء يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة تطور اإل           
 نسبة الزايدة  السنوية% ابلرايل حجم االنفاق احلكومي على شراء الدواء ةالسن

5448 6,4;<,889,959 ====== 
5449 4,447,668,<8; -9;,54% 
544: 4,855,464,:65 84,48% 
544; 4,<:7,<76,765 5<,:9% 
544< 5,744,85;,44< 54,88% 
5444 4,99:,486,<44 -64,88% 
5444 4,9<9,;7:,555 4,:<% 
5445 5,9<9,494,549 8;,;<% 
5446 7,4<<,46:,854 88,:8% 
5447 8,887,44:,8<4 65,5:% 
5448 9,59:,474,<47 45,;7% 
5449 7,7<9,945,44< -5;,58% 
544: 9,844,444,444 77,88% 

 .سنوات ةوزارة الصحة لعد سجبلت فادة من الباحث ابإل عدادإ-ادلصدر    

نفاؽ اٟتكومي على شػراء الػدكاء ( النمو الكبَت يف اإلُ-ُ) يالحظ من بياانت اٞتدكؿ     
ففػػػػي عػػػػاـ  ،نوعػػػػان مػػػػا ةكإف كػػػػاف بنسػػػػب متفاكتػػػػ ،يف ا١تملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية بشػػػػكل عػػػػاـ 

%( َِ,ٖٔ-بلغػػػػت ) ة مػػػػن الػػػػدكاء ا٩تفاضػػػػان بنسػػػػبة شػػػػهدت مشػػػػًتايت اٟتكومػػػػ ،ـََِٔ
بلغػػػػت  ،ـ حيػػػػثََِٕمث عػػػػاكدت االرتفػػػػاع بشػػػػكل كبػػػػَت يف عػػػػاـ  ،ـََِٓمقارنػػػػة ابلعػػػػاـ 

 إُفـ ََِٗ-ـََِٖارتفعػػػػػػػػػػػػػت تلػػػػػػػػػػػػػك النسػػػػػػػػػػػػػبة يف عػػػػػػػػػػػػػامي  مث (%َٓ,َٓنسػػػػػػػػػػػػػبتها )

                                                           

 ق.َُْْ/ٓ/ّالرايض، مقابلة شخصية بتاريخ ،رة التموين الطي يف كزارة الصحة/دمحم االٝترم، إداأ(ُ)
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كذلػػػك قبػػل أف تسػػػجل نسػػبة ٪تػػػو سػػالبة للمػػػرة  ،( علػػى التػػواِف %َٔ,ُِك) (%َٖ,ِٗ)
 .ـََِٗ( عما كانت علية يف عاـ %َٔ,َّ-حيث بلغت) ،ـََُِالثانية يف عاـ 

٬تابيػػػان تراكحػػػت إـ سػػػجلت تلػػػك ا١تشػػػًتايت ٪تػػػوان َُِّـ كحػػػىت َُُِعػػػواـ مػػػن األكيف     
كذلػػػك قبػػػل أف تػػػنخفض بنسػػػبة سػػػالبة  ،%(  تقريبػػػا ٖٗ,ٖٓ%( ك)ٕٗ,ُنسػػػبتو مػػػا بػػػُت )
كالػػػذم شػػػهد ا٩تفاضػػػان يف حجػػػم ا١تشػػػًتايت اٟتكوميػػػة مػػػن  ،ـ َُِٔالعػػػاـ للمػػػرة الثالثػػػة يف 

         ـ،َُِٓكػػػػاف عليػػػػو الوضػػػػع يف العػػػػاـ %( تقريبػػػػان عػػػػن مػػػػا  ِٓ,ِٖ-الػػػػدكاء بلغػػػػت نسػػػػبتو )
          (رايؿ ُْٗ,َُْ,ِٕٔ,ٔا٩تفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ا١تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتايت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن)حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

رايؿ، غػػَت أهنػػا عػػاكدت  (َٖٓ,ّٖٓ,َٕٕ,ُ(رايؿ، أم ٔتقػػدار )َُٗ,َِٔ,ْٔٗ,ْإُف)
( رايؿ ، أم بنسػػػبو َََ,َََ,ََٓ,ٔـ لتصػػػل إُف )َُِٕاالرتفػػػاع مػػػن جديػػػد يف العػػػاـ 

                 . %( تقريبان ٓٓ,ْْزايدة بلغت )
٪تو حجم الطلب الكلي نفاؽ اٟتكومي على شراء الدكاء كيعكس النمو يف حجم اإل       

 كيفسر ذلك ابلتوسع الكبَت الذم شهدتو  ،مستول ا١تملكة العربية السعودية على الدكاء على
كذلك ، نفان آكما أكضحنا ،يف عدد ا١تستشفيات كا١تراكز الصحية يف ٥تتلف ا١تناطق  ا١تملكة

جتماعية اليت التوسع يف ٣تاؿ ا٠تدمات الصحية ضمن جهود التنمية االقتصادية كاال إطاريف 
ىتمت خطط التنمية ابلتوسع يف افقد  ،ظلت تنتظم كل اجملاالت خالؿ العقود ا١تاضية 

ربامج كا١تشاريع الصحية ا٠تدمات الصحية للمواطنُت كٖتسينها من خالؿ تنفيذ العديد من ال
ككاف لوزارة  ،٧تازات مهمة يف ىذا اجملاؿ اٟتيوم إحيث ٖتققت  ،٨تاء ا١تملكة أيف ٚتيع 

ابعتبارىا من أبرز اٞتهات اٟتكومية اليت تسهم يف توفَت ا٠تدمات الصحية الوقائية  ،الصحة
 (4) .دكرىا البارز يف ىذا اجملاؿ ،جية كالتأىيلية لكافة ا١تواطنُتكالعال

 

 
                                                           

  َُِٕا١تملكة العربية السعودية.،  كزارة االقتصاد كالتخطيط،ائق كارقاـ()حق(منجزات خطط التنميةُ)
 . ُٔٔص،ـ
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 اثنياً: الطلب اخلارجي على الدواء ) صادرات الدواء(:
على ا١تنتجات  طلب العاَف ا٠تارجي٘تثل صادرات ا١تملكة العربية السعودية من الدكاء 

ليشكل  ،بقيمة الصادرات من ىذه ا١تنتجات كيقاس حجم ىذا الطلب ،الدكائية السعودية
٪تو ىذه  إُفاإلحصاءات  كتشَت ،لي حجم الطلب الكلي على الدكاءمع الطلب احمل

الؿ بياانت كيتضح ذلك من خ ،تفاكتة خالؿ العشر سنوات ا١تاضيةالصادرات بنسب م
 .(ُ-ِدكؿ )اٞت

 (4-5جدول)
 .) ابدلليون رايل( م:544 -م 5448ونسبة منوىا خبلل الفرتة  األدويةمجايل الصادرات من إ

 نسبة الزايدة% الصادرات الدوائية ةالسن
5448 776,;5 ===== 
5449 74<,44 -8,8:% 
544: 8:6,49 69,:9% 
544; 8<<,<7 7,9:% 
544< 9;4,<5 46,99% 
5444 ;;4,<4 5<,66% 
5444 4444,;8 57,;6% 
5445 4484,8< 7,94% 
5446 4898,;4 68,<:% 
5447 48<9,45 4,<6% 
5448 4:<6,56 45,69% 
5449 4<:5,65 <,<<% 
544: 488;,:5 -54,<:% 

 .سنوات  ةياانت اذليئة العامة لئلحصاء لعدمن ب فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر

قيمة صادرات ا١تملكة العربية السعودية من الدكاء ( ُ-ِ) تظهر بياانت اٞتدكؿ   
البياانت النمو  ىذهكيالحظ من  ،ـَُِٕ-ـََِٓوىا خالؿ الفًتة من كمعدالت ٪ت

 معظم سنوات الفًتة ٤تل يف الطلب ا٠تارجي على الدكاء السعودم يف تذبذبا١ت اإل٬تايب
حيث حققت نسب ٪تو سالبة فيها بلغت  ،ما عدا يف السنتُت الثانية كاألخَتة منها  ،الدراسة

كيعود ذلك إُف تقلبات  ،ـَُِٕ%( سنة ٕٗ,َِ-ـ ك )ََِٔ%( يف سنة ٕٓ,ٓ-)
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٦تا أثر على طلبها  ،أسعار صرؼ العمالت الوطنية لبعض البلداف ا١تستوردة للدكاء السعودم
 (4) .كمثاؿ ذلك ٚتهورية مصر العربية ،عليو

 ةسن %(ٕٔ,٬ْتابيان تراكحت نسبتو بُت )إأما يف بقية سنوات الفًتة فقد حققت ٪توان  
ب ٪تو عالية نس عدد من السنوات  تفيما شهد ،ـََِٕ%(يف سنة ٕٔ,ّٔـ ك)ََِٓ

كنسبة ٪تو  ،%(ّّ,ِٗ)ـ ََُِعاـ ل ،فقد بلغت نسبة النمو ،مقارنة ابلبعض اآلخر
يعود ىذا ك  ،%(ٕٗ,ّٓ) بلغت نسبة النموـ َُِّعاـ كل ،ـَُُِعاـ ل%( ّٖ,ِْ)

كسط بفضل اٞتهود أسواؽ جديدة يف أفريقيا كالشرؽ األنفاذ الدكاء السعودم إُف  إُف النمو
 (5) .التسويقية كمستول جودة ا١تنتجات الدكائية السعودية

مصنعان ىي اليت تصدر  ّٖمصنعان سعوداين لألدكية من أصل  (ُّ)ف إكيف الواقع ف
 (6) .بندان  َِٖٗحيث تتضمن تلك الصادرات حواِف  ،دكلة حوؿ العاَف  ّْ إُفمنتجاهتا 
 .ب الكلي للدواء يف السوق السعودي: حجم الطلاثلثاً 
درنا للطلب على الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية، ىنالك عدة جهات تشكل مص     

ا١تسلحة كاٟترس الوطٍت كاألمن كىي كزارة الصحة، كا١تستشفيات العسكرية )التابعة للقوات 
اٞتامعات كغَتىا، كا١تستشفيات التابعة ٞتهات حكومية أخرل، كػ العاـ( كالوحدات الصحية

التخصصية كا١تدف الطبية، فضالن عن ا١تستشفيات التابعة للقطاع ا٠تاص كعمالء الصيدليات 
 .جانب الصادرات إُفا٠تاصة، 
ا١تستشفيات العسكرية ا٠تاصة ٔتشًتايت يكن متاحنا اٟتصوؿ على البياانت  َف ك١تا    

تطور حجم ٖتليل  راع ا٠تاص، فإنو يتم اقتصاكاٞتهات اٟتكومية األخرل كمشًتايت القط
                                                           

كا١تستلزمات الطبية  للشركة السعودية للصناعة الدكائية الواحد كالثالثوف،( التقرير السنوم 1)
  .ُّصـ،َُِٕ.
 ،بياانت ىيئة الغذاء كالدكاءدكلة حوؿ العاَف  ّْر األدكية ؿ مصانع السعودية تصد (2)

www.alybiy.net   مساءن .ُٗ.ٖـ الساعة َُِٗ/ِ/ِّالدخوؿ. 
 ا١ترجع السابق.  ( 3)
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٦تثالن يف مشًتايت  ،الطلب اٟتكومي على  العربية السعودية الطلب على الدكاء يف ا١تملكة
ْتسب ما توفر من  كىو الطلب ا٠تارجي كذلك ادرات الدكاءص إُفكزارة الصحة، ابإلضافة 

 .معلومات عنها
 

 (4-6) جدول 

 )مبليني الرايالت( ,م(:544 –م 5448يوضح تطور حجم الطلب الكلي للدواء يف السعودية خبلل سنوات الفرتة )
من احلكومية نسبة ادلشرتايت  النمو%معدل  مجايلاإل الصادرات ادلشرتايت احلكومية ةالسن

 )*(%االمجايل
 %نسبة الصادرات من االمجايل

5448 64;< 776 6965 ----- ;:,;4 45,54 
5449 4447 74< 4766 -94,88 :4,:9 5<,57 
544: 4855 8:6 54<8 79,54 :5,98 5:,68 
544; 4<:7 8<< 58:6 55,;5 :9,:5 56,5; 
544< 5744 9;4 64;4 4<,:7 ::,<4 55,44 
5444 499: ;;4 587; -4:,64 98,75 67,8; 
5444 49<9 4444 5:<9 <,:6 94,99 6<,67 
5445 59<9 4484 6;7: 6:,8< :4,4; 5<,<5 
5446 74<< 4898 8:97 7<,;6 :5,;8 5:,48 
5447 8887 48<9 :484 57,48 ::,9; 55,65 
5448 959: 4:<6 ;494 45,:6 ::,:8 55,58 
5449 77<9 4<:5 979; -4<,:8 9<,84 64,7< 
544: 9844 488; ;48; 57,8; ;4,9: 4<,66 

م 5448السنوية ذليئة االحصاءات العامة للسنوات )من سجبلت وزارة الصحة والتقارير  الباحث ابإلفادة عدادإادلصدر:  -ادلصدر
 لعدة سنوات..م(:544 –
 .)*( تقتصر/ على مشرتايت وزارة الصحة دون غريىا من اجلنهات احلكومية األخرى 

( النمو الكبَت الذم حدث يف الطلب الكلي على ُ-ّ) يالحظ من بياانت اٞتدكؿ    
الدكاء معربنا عنو اب١تشًتايت اٟتكومية كالصادرات، كذلك خالؿ فًتة الدراسة، حيث ارتفع 

رايؿ عاـ مليوف  َٖٖٓ إُفـ ََِٓرايؿ عاـ  مليوف ِّّٔإلٚتاِف منهما من حواِف ا
الحظ كذلك ٖتقق معدالت ٪تو سنوم %، كيٗ,ُُِة بلغت ٚتاليـ، بنسبة زايدة إَُِٕ

%(، فيما سجلت بعض ٖ,ْٗ%(ك )ٕ,٬ٗتابية يف معظم سنوات الفًتة، تراكحت بُت )إ
%(، بينما بلغ ٔ,َٔ-%( ك )ّ,ُٕ-السنوات معدالت ٪تو سنوية سالبة تراكحت بُت )

 .%ٔ,ٗ معدؿ النمو السنوم ا١تركب حواِف
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أف ا١تشًتايت اٟتكومية تشكل النسبة األكرب مقارنة  إُفكتشَت بياانت اٞتدكؿ أيضنا       
 .%ٖ,ٕٖ% ك ٕ,َٔابلصادرات، حيث تراكحت نسبتها ما بُت 

 .ادلطلب الثاين: حجم عرض الدواء يف السوق السعودي
احمللي  نتاجمن اإل إما يتكوف عرض سلعة ما يف أم سوؽ من األسواؽ يف الغالب،   

لتلك السلعة، أك ما يتم استَتاده منها من ا٠تارج، أك االثناف معنا، كيف الواقع فإف عرض 
طلب يتم الواردات، كيف ىذا ا١ت احمللي ك نتاجودم إ٪تا يتكوف من اإلالدكاء يف السوؽ السع

ـ(، كىي َُِٕ –ـ ََُِلفًتة )حجم عرض الدكاء يف ىذا السوؽ لالوقوؼ على تطور 
م سنوات الدراسة، كيتم االعتماد على البياانت ا١تتوفرة عنها يف التحليل يف ظل تغطي معظ

احمللي،  نتاجفًتة الدراسة، خاصة البياانت ا١تتعلقة ابإلـ توفر البياانت عن كامل سنوات عد
أنو ال تتوفر لدل اٞتهات الرٝتية أم بياانت ٣تمعة حوؿ حجم  إُفحيث ٕتدر اإلشارة 

األخذ ْتجم  إُفالذم اضطر معو الباحث  األمركات الدكاء الوطنية، احمللي لشر  نتاجاإل
ـ( كمؤشر يعرب عن حجم َُِٕ –ـ ََُِا١تبيعات جملموع تلك الشركات خالؿ الفًتة )

بيعات نفسو مت تقديره على أساس أبف حجم ا١ت ي من الدكاء يف تلك الفًتة، علمان احملل نتاجاإل
حققتها الشركات الوطنية العاملة يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية ٚتاِف اإليرادات الكلية اليت إ

 .خالؿ سنوات الفًتة ا١تعنية
كفيما يلي ٖتليالن لتطور حجم عرض الدكاء يف السوؽ السعودم، كذلك على مستول 

ٚتاِف إاحمللي، الواردات( كل على حده، كعلى مستول العرض الكلي ) نتاجمكوانتو )اإل
 .ات(احمللي + الوارد نتاجاإل

 احمللي: نتاجأواًل: تطور حجم اإل
طواؿ سنوات الفًتة من  ةاحمللي من الدكاء ٭تقق معدالت ٪تو إ٬تابي نتاجظل حجم اإل       

اجملاؿ، كاليت  ىذا ـ(، كذلك بفضل التوسع يف االستثمارات الوطنية يفَُِٕ –ـ ََُِ)
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ا ملحوظنا، سواءن  ا١تصانع اٞتديدة أك على مستول خطوط  أعدادعلى مستول  شهدت تزايدن
 (ُ).ضافية يف ا١تصانع القائمةاإل نتاجاإل

إبيرادات كاء ابلقيمة السوقية، معربنا عنو احمللي من الد نتاج( يبُت حجم اإلُ-ْ) إف اٞتدكؿ 
 .ـ(َُِٕ –ـ ََُِا١تبيعات للشركات الوطنية خالؿ الفًتة )

 (4-7) جدول 
 احمللي من الدواء يف ادلملكة العربية السعودية )مببليني الرايالت( نتاجحجم اإل

 نسبة التغري السنوي% احمللي نتاجاإل ةالسن

5444 545< ----- 

5444 5549 7 

5445 5785 44 

5446 5958 : 

5447 5;;6 44 

5448 648: 44 

5449 64<: 4 

544: 6785 ; 
 

 .لعدة سنوات,م(:544 –م 5444من تقارير ىيئة االحصاء العامة للسنوات ) الباحث ابإلفادة عدادإادلصدر:        

 إ٬تايبان  احمللي من الدكاء ظل ينمو نتاجأف اإلإُف ( ُ-ْ)من بياانت اٞتدكؿ  شَتت      
% ُ، حيث تراكحت نسبة النمو ما بُت الفًتة ٤تل التحليلخالؿ سنوات  كبشكل متذبذب

 ،%ّ,ٔبلغ معدؿ النمو السنوم ا١تركب حواِف ـ، كقد َُِِ% عاـ ُُـ كَُِٔعاـ 
مليار رايؿ  ِّْٓ إُفـ ََُِمليار رايؿ عاـ  ُِِٗاحمللي من  نتاجفيما ارتفع حجم اإل

 .%ُ,ِٔٚتالية بلغت إـ، بنسبة زايدة َُِٕعاـ 
 
 
 

                                                           

( فيصل الدايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدكائية يف ٣تلس الغرؼ السعودية، صحيفة ُ)
ىػ، َُْْشواؿ  ُٖ artice.1522371cwww.eleat.comاالقتصادية اإللكًتكنية، 

 صباحنا. َّ:ْالساعة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





62 
 

 الدواء:  مناثنًيا: تطور حجم الواردات 
على الواردات من عدد من البلداف،  السوؽ السعودم للدكاء بدرجة كبَتةيعتمد         
ة الواردات الدكائية منها على النصيب األكرب من اٟتص البلداف األكربية اليت تستحوذأبرزىا 

( ُ-ٓ) إف اٞتدكؿ ،بعض البلداف اآلسيويةفضالن عن   ،السوقية يف سوؽ الدكاء السعودم
 –ـ ََُِ) كاردات السعودية من الدكاء خالؿ سنوات الفًتة يوضح تطور حجم 

 .ـ(َُِٕ
 (4-8) جدول 

 .م( )مببليني الرايالت(:544 –م 5444السعودية من الدواء خبلل سنوات الفرتة )واردات حجم 
 نسبة التغري السنوي% قيمة الواردات ةالسن

5444 458:7 ---- 

5444 474:: 45 

5445 4<7:< 6; 

5446 4<586 -4 

5447 4<;<8 6 

5448 546<4 ; 

5449 4<688 -44 

544: 4<;<7 6 
 

 لعدة سنوات.م(:544 –م 5444دة من تقارير ىيئة االحصاء العامة للسنوات )الباحث ابإلفا عدادإادلصدر: 

( ٪تو حجم كاردات ا١تملكة العربية السعودية من ُ-ٓ) من بياانت اٞتدكؿ  يالحظ      
ـ، اللذاف َُِٔـ ك َُِّ، ما عدا عاـ  ٤تل التحليلالدكاء يف معظم سنوات الفًتة 

%(، يف حُت بلغ معدؿ النمو السنوم َُ-%( ك )ُ-سجال معدالت ٪تو سالبة بلغت )
 .%( تقريبنأ,ٕا١تركب حواِف )

قد زاد بشكل   ،ٚتاليةمعربنا عنو بقيمتها اإل ،كيالحظ كذلك أف حجم تلك الواردات     
 ْٕٓ,ُِكبَت يف آخر الفًتة، مقارنة ْتجمها يف السنة األكُف، حيث ارتفعت القيمة من 

مقدارىا  ةـ، أم بزايدة إٚتاليَُِٕمليار رايؿ يف عاـ  ُٗ إُفـ ََُِمليار رايؿ عاـ 
يف  الواردات  منزايدة الطلب %، كىذا يفسر ِ,ٖٓمليار رايؿ، كبنسبة مئوية بلغت  ّٕ

من أجل ٖتسُت احمللي منو لتغطية الطلب ا١تتزايد عليو  نتاجيف ظل عدـ كفاية اإلالدكاء 
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كتقدٯتها لكافة  ُت ا٠تدمات الصحيةٖتس إُفجهود الدكلة الرامية  إطاريف  الوضع الصحي
 .السكاف يف ٥تتلف ا١تناطق

 :اثلثاً: تطور حجم العرض الكلي
لقد حدث تطور كبَت يف حجم العرض الكلي من الدكاء يف السوؽ السعودم خالؿ        

 نتاجكل من اإل  كذلك بفضل النمو الذم حدث يف ،ـ(َُِٕ –ـ ََُِ)فًتة الدراسة
  .( يوضح ذلكُ-ٔكاٞتدكؿ ) ،احمللي كالواردات

 (4-9جدول  )
 م( )مببليني الرايالت(:544 –م 5444خبلل سنوات الفرتة ) السعوديةيف ادلملكة العربية الدواء عرض من الحجم تطور    

من  احمللي نتاجاإل السنوات
 )*(الدواء

 إىلاحمللي  نتاجاإلنسبة  االمجايل الواردات
 %اإلمجايل

 اإلمجايل إىلالواردات نسبة 
% 

 التغري يف االمجايل %

5444 545< 458:7 47:46 47,7; ;8,85 ---- 

5444 5549 474:: 495;6 46,88 ;9,78 44,:8 

5445 5785 4<7:< 54<64 44,4; ;;,;5 67,9< 

5446 5958 4<586 54;:; 45,44 ;;,44 -4,57 

5447 5;;6 4<;<9 55::< 45,99 ;:,67 7,45 

5448 648: 546<4 5787: 45,;9 ;:,47 :,:: 

5449 64<: 4<688 55885 47,4; ;8,;5 -;,46 

544: 6785 4<;<8 5667: 47,:< ;8,54 6,85 

 لعدة سنوات.م(:544 –م 5444فادة من تقارير ىيئة االحصاء العامة للسنوات )الباحث ابإل عدادإادلصدر: 
 .بناًء على حجم مبيعات شركات الدواء الوطنية تقديري)*( 

يف حجم العرض  كبنسب متفاكتة، ( ٪توان كاضحان ُ-ٔ) يالحظ من بياانت اٞتدكؿ     
عظم سنوات الفًتة ٤تل التحليل، كذلك ابستثناء عاـ السوؽ السعودم ١تي من الدكاء يف الكل

ـ، كاللذاف شهدا ا٩تفاضنا نسبينا، كذلك بسبب ا٩تفاض حجم الواردات َُِٔـ ك َُِّ
أف بلغ أعلى  إُفمن الدكاء فيها، فقد ظل ذلك العرض يسجل زايدة مستمرة عامنا بعد عاـ 

ـ َُِِرايؿ، فيما شهد العاـ  مليوف ِْْٕٓـ، كذلك ٔتقدار َُِٓـ حجم لو يف العا
%، كيرجع ذلك َٕ,ّْأعلى نسبة ٪تو يف حجم ا١تعركض من الدكاء، كاليت بلغت حواؿ 

 َُْٕٕالنمو الكبَت الذم حدث يف حجم الواردات، كالذم ارتفع من  إُفبشكل رئيسي 
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بلغت  ـ، كذلك بنسبة زايدةَُِِرايؿ عاـ  مليوف ُْٕٗٗ إُفـ َُُِرايؿ عاـ  مليوف
ـ ََُِ%، كبشكل عاـ يالحظ االرتفاع الكبَت يف حجم العرض بُت عامي ْ,ّٖحواِف 

 .% ُِ,ٖٓحواِف  ـ، حيث بلغت نسبة الزايدة اإلٚتاليةَُِٕك
% من ُٖ,ُُ% ك َٓ,ُْما بُت  تراكحت نسبتواحمللي فقد  نتاجلإل كابلنسبة       

ا١تتوسطة عن كامل الفًتة ا١تعنية حواِف ٚتاِف حجم العرض الكلي، فيما بلغت النسبة إ
ُّ,ِ%. 

قتصػػر أتكػػوانت الطلػػب علػػى الػػدكاء، حيػػث  كيف ظػػل عػػدـ اكتمػػاؿ البيػػاانت ا٠تاصػػة        
ٖتليل الطلب على ا١تشًتايت اٟتكومية كعلى الصادرات، لعػدـ تػوفَت البيػاانت ا٠تاصػة بطلػب 

كجهػػػػػػػػػات اٟتكوميػػػػػػػػػة  ابعػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػوزاراتالقطػػػػػػػػػاع ا٠تػػػػػػػػػاص كاٞتهػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػحية األخػػػػػػػػػرل الت
خرل)ا١تستشػػػػػػػػػفيات العسػػػػػػػػػكرية، كمستشػػػػػػػػػفيات التعلػػػػػػػػػيم العػػػػػػػػػاـ كالعػػػػػػػػػاِف، كا١تستشػػػػػػػػػفيات األ

 .، يصعب ٖتديد حجم الفجوة اٟتقيقة بُت العرض كالطلبا١تتخصصة(
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 :ادلبحث الثاين: االسرتاتيجية الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية
كتضع ٢تا  ،االسًتاتيجية اليت توليها الدكؿ أ٫تية خاصةيعترب الدكاء من السلع  

             .ٞتودة ا١تطلوبة اباليت تضمن توفرىا بصورة كافية ك  االسًتاتيجيات كالسياسات كالتشريعات
ياسات كللس ،للدكاء االسًتاتيجية األ٫تية إُفىذا ا١تبحث سوؼ نتطرؽ كيف   

الوقوؼ على مصادر توفَت  إُفابإلضافة  ،العربية السعوديةيف ا١تملكة االسًتاتيجية ا١تتعلقة بو 
 .الدكاء 

 .االسرتاتيجية للدواء األمهيةادلطلب األول: 
  ،لطاقة األخرلالوقود كأنواع امثلو مثل الغذاء ك  ،نواعويعترب الدكاء ٔتختلف أشكالو كأ

كاليت ٘تثل أحد  ،حيث يرتبط الدكاء أرتباطان كثيقان بصحة أفراد اجملتمع  ،سًتاتيجية ٫تية اأ كذ
فالقضاء  ،ابلنسبة لكافة األفراد ٖتقيقهايت تعمل اٟتكومات على ضماف أىم األكلوايت ال

على ا١ترض كمكافحة مسبباتو سعيان كراء ٖتسُت اٟتالة الصحية للسكاف يعد من اٟتاجات 
جعلتو اىتمامها ك  األمرا١تتحدة ىذا  األممكقد أكلت  ،(4)إلشباعالعامة الضركرية اٞتديرة اب

اٟتد الذم مت فيو  إُففيما تطور االىتماـ العا١تي ابلصحة  ،(5)٪تائية لأللفيةاإلىداؼ أحد األ
 (6) .اعتماد عدد من ا١تؤشرات ا١تتعلقة هبا ضمن مؤشرات التنمية البشرية

فتحسن اٟتالة أ٫تيتها من خالؿ بعدىا االقتصادم، كمن جانب آخر تكتسب الصحة 
،الذم ىو كسيلة التنمية  رأس ا١تاؿ البشرم لىألفراد اجملتمع يضمن احملافظة ع الصحية

                                                           

رداش د.طلعت الدم،اقتصادايت النظاـ الصحي السعودم ( اقتصادايت ا٠تدمة الصحية إشارة إُف ُ)
 .ّٗصـ،َُِّ،خوارـز العلمية ة، جد كآخركف،براىيم إ
دار ا١تعرفة للنشر  ،عماف، د. ىادل أٛتد الفراجي ،ة يف اسًتاتيجيات االمم ا١تتحدة( التنمية ا١تستدامِ)

 .ِّٗص ،ـ َُِٓ ،ُط،كالتوزيع
لنشر كالتوزيع دار مناىج ل ،عماف ،سالمي كالوضعيالبشرية ا١تستدامة يف الفكرين اإل( التنمية ّ)

 .ِٔص ،ـَُِٓ
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  أف  إُف، ابإلضافة ٪تو اقتصادم مرتفعة يف ا١تستقبل ، كمن مث توقع ٖتقيق معدالتكغايتها
ية الفرد، كابلتاِف زايدة الناتج احمللي اإلٚتاِف إنتاجزايدة  إُفٖتسن اٟتالة الصحية يؤدم 

 اإلنساين،كيؤكد ىذا على أف االىتماـ بتحسن اٟتالة الصحية للسكاف ليس مرجعو الدافع 
 (4) .بل كالدافع االقتصادم أيضان، كبنفس الدرجة ،فحسب

 اء ،كعنصر مؤثر كضركرم يف منظومة الصحة كمن مثذجانب الغ إُف ،كيدخل الدكاء     
كحىت كقت قريب   ،ضماف حياة صحية طويلة كفقان ١تا ترمي إليو األىداؼ اإل٪تائية لأللفية

نفاؽ حيث تعترب اٟتالة الصحية كاإل ،الصحة أحد أصوؿ التحديث كالتنميةكاف الدكاء ك 
ية ،كأف التنمية أصبحت تعرؼ من نتاجالصحي أحد العناصر األساسية يف زايدة القدرة اإل

ة تعرؼ من ا١تتواصل، بينما أصبحت الصح نتاجصحاء القادرين على اإلخالؿ السكاف األ
فإف ىذا يعٍت ابلضركرة  ، نتاجككوف الفرد قادران على العمل كاإل ،خالؿ القدرة على العمل

 (5).قدرتو على اإلسهاـ يف التنمية االقتصادية
فراد اجملتمع الصحي أل دكاء ،كونو يرتبط ابألمناالسًتاتيجية لل األ٫تيةك٦تا يؤكد على       

ار فيها عن ،كأف صناعتو صارت من أقول الصناعات يف العاَف ،كيزيد العائد على االستثم
ىذه على  طرتسيبحت الشركات متعددة اٞتنسيات حيث أص ،معظم الصناعات األخرل

ا١تسيطر  كا١تنظمات الدكلية ، كابنتشارىا العا١تي عن سيطرة اٟتكومات ٗترجهاك الصناعة 
 .صار ٢تا أتثَت كبَت يف تشكيل السياسات الصحية كاإلنفاؽ الصحي يف معظم بلداف العاَف 

(6) 
، كما ٯتثل سلعة ذات أ٫تية اسًتاتيجية فإف الدكاء ،ابلنسبة للمملكة العربية السعوديةك       

، األ٫تيةسعي الدكلة ا١تستمر لتحقيق األمن الدكائي عرب كسائل متعددة إال أتكيدان ٢تذه 

                                                           

 .ِٔ( اقتصادايت  ا٠تدمات الصحية . مرجع سابق. صُ)
 .ِٔ( ا١ترجع السابق صِ)
 .َْٓكَْٔ( ا١ترجع السابق صّ)
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لتلك  ةاٟتاجة ا١تضطرد ةيف ظل الوعي ا١تتزايد أب٫تية تطوير ا٠تدمات الصحية لتلبي خاصةن 
، فقد شهدت ا١تملكة العربية السعودية توسعان كبَتان يف األنفاؽ على ا٠تدمات ا٠تدمات

 ىتمت بشكل كبَت ٔتوضوع التنمية البشرية اليتاكاليت  ،الصحية منذ بدء تنفيذ خطط التنمية
، فقد ٖتققت خالؿ خطط التنمية نقلة نوعية يف ٣تاؿ تشكل الصحة مكوانن أساسيان فيها
 (4) .الرعاية الصحية ٔتستوايهتا ا١تختلفة

ر يف ٖتقيق كال شك أف توفَت الدكاء بكميات كافية كٔتستول مرتفع من اٞتودة كاف لو دك  
كسلعة  كتزداد أ٫تية الدكاء ،كمن مث أىداؼ التنمية البشرية ،أىداؼ الرعاية الصحية

سعى ا١تملكة لتحسُت كتطوير  إطارليس فقط يف  ،يف ا١تملكة العربية السعودية  ،اسًتاتيجية
خالقي ٕتاه زكار بيت أل ايضان ألف عليها التزاـ ديٍت ك ب ،ا٠تدمات الصحية ١تواطنيها فحسب 

٦تا  ،أراضيها من انحية أخرل كٕتاه ا١تقيمُت على ،هللا اٟتراـ من اٟتجاج كا١تعتمرين من انحية
 .ضيهااتلبية احتياجاهتم الدكائية خالؿ فًتة تواجدىم يف أر  ييقتض

 .السياسة الدوائية ادلطلب الثاين:

اليت يتم  ،حدل ٣تاالت السياسة العامةة الدكائية يف أم دكلو من الدكؿ إ٘تثل السياس     
ة فالسياس  ،أفراد اجملتمع على حد سواء ا كلمن خال٢تا التصدم للقضااي العامة اليت يتأثر هب

٣تاؿ  نظمة اليت تعتمدىا اٞتهات الرٝتية لتنظيم النشاط يف أمالعامة ىي ٣تموعة القوانُت كاأل
طراؼ ذات العالقة بذلك النشاط ْتيث توضح حقوؽ ككاجبات األ ،من اجملاالت

كاء تصنيعان كاستَتادان أك ا٠تاصة بتوفَت الد األنشطةكابلنسبة للسياسة العامة ا١تتعلقة بتنظيم ،(5)
جراءات فهي تتمثل يف كل األنظمة كاللوائح كاإل ،كا١تسماة ابلسياسة الدكائية ،بيعان كشراءن 

كترتيبان على ذلك فإف السياسة  ،الدكاء كا١تتاجرة فيولتدابَت ذات الصلة بتنظيم صناعة كا

                                                           

 .ُٓٓص، ا١ترجع السابق، رقاـ(أزات خطط التنمية )حقائق ك ( منجُ)
 مساءن. ّٓ:ٓالساعة  ،ِٖ/ٗـ/َُِٗ. https://sfda.gov.sa -( ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاءِ)
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كتسجيل  ،كضماف اٞتودة ،التشريعات الدكائيةمن ا١تكوانت تتمثل يف  ان الدكائية تتضمن عدد
 (4) .الدكاء إنتاجإُف جانب قضااي البحث كالتطوير يف ٣تاؿ  ،كتسعَته ،و إنتاجك  ،الدكاء

كا١تتمثل يف  ،من الدكائيئية بشكل عاـ إُف ٖتقيق مفهـو األكهتدؼ السياسة الدكا        
كيف  ،(5)عالية كبطريقة آمنة كميسرة كافية كّتودةتمع بكمية  توفَت الدكاء الالـز لكل أفراد  اجمل

من الدكائي الذم تنبٍت عليو السياسات الدكائية تطور مع تطور الواقع فإف مفهـو األ
حيث ٕتاكز قضية توفَت الكمية الكافية من  ،االحتياجات الصحية اٟتاضرة كا١تستقبلية

ذات االحتياج  األدكيةوفَت إُف ت ،ساسية يف الوقت ا١تناسب ضمن سعر عادؿاأل األدكية
  ككذلك توفَت ا١تواد     ،ا١تتواصل بكميات تكفي االستهالؾ الوطٍت لفًتات مستقبلية ٤تدكدة 

تشجيع تلك الصناعة كجعلها قادرة على ا١تنافسة فضالن عن  ،كلية للصناعة الدكائية احملليةاأل
 (6) .كالتطوير كالتوسع

يق ترتيبان على ما تقدـ ٯتكن القوؿ أبف ا٢تدؼ الرئيسي للسياسة الدكائية ىو ٖتق        
كىذا ما ظلت تركز على ٖتقيقو السياسة الدكائية يف ا١تملكة  ،من الدكائي ٔتفهومو الواسعاأل

كالرامية إُف التوسع يف توفَت  ،خطة الدكلة يف اجملاؿ الصحي إطارالعربية السعودية يف 
ت السياسة الدكائية ففي البداية كان ،ية كٖتسينها من خالؿ التطوير ا١تستمر ا٠تدمات الصح

كاستقطاب الكوادر البشرية ا١تتخصصة يف ٣تاؿ  األدكية استَتادتعتمد بصورة أساسية على 
 الستَتادماـ الشركات كا١تؤسسات الوطنية فتحت الدكلة الباب أ طاراإلكيف ىذا  ،الصيدلة

                                                           

 ( ا١ترجع السابق.ُ)
حقػػائق كأرقػػاـ يف عهػػد خػػادـ اٟتػػرمُت ا١تلػػك فهػػد  ،العربيػػة السػػعودية مػػن الػػدكائي يف ا١تملكػػة( األِ)

 .ِّص،ـََِّ ،الرايض ،فاضل القعيشيشص.   ،بن عبد العزيز
، ا١تنطقة العربية :الواقع الدكائيكضاع يف األ، ئي كالدكائي يف الوطن العريبمن الغذا( اسًتاتيجية األّ)

ا١تلتقى العلمي، جامعة األمَت انيف  ،  الرايض، مشاركة ىيئة الغذاء كالدكاءدمحم بن عبدالعزيز العقيل ص.
 . َُـ،صَُِٓاألمنية، كلية العلـو االسًتاتيجية، العربية للعلـو
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كاء يف ا١تملكة العربية كقامت بتقدًن العديد من التسهيالت يف سبيل توفَت الد ،األدكية
حيث ٘تثلت تلك التسهيالت يف منح الًتاخيص الالزمة للمتاجرة ابلدكاء  ،السعودية

 ،األدكيةكتسهيل عمليات تسجيل كفسح  ،مليات البيع كا١تتاجرة يف الدكاءكتنشيط ع،
 (4).كسن القوانُت اليت تضمن جودة كفعالية الدكاء ،مركيةمن الرسـو اٞت األدكيةكإعفاء بعض 

مع  األدكيةق قامت الدكلة بتبٍت سياسة دكائية جديدة تعتمد على استَتاد ُِِْكمنذ      
منحت القركض ا١تيسرة  طاراإلكيف ىذا  ،تشجيع الصناعة الدكائية الوطنية يف نفس الوقت

بتأىيل الكوادر الوطنية ىتمت كما ا ،ر يف ٣تاؿ التصنيع الدكائيكشجعت االستثما
    ابإلضافة إُف ، ا١تتخصصة يف ٣تاؿ الصيدلة بفتح كليات للصيدلة يف عدد من اٞتامعات

تشجيعها ابتعاث الصيادلة كا١تتخصصُت يف ٣تاؿ الصيدلة إُف ا٠تارج للحصوؿ على 
 (5) .درجات العلمية العليا يف ٣تاؿ ىذا التخصصال

 (6) ٘تثلت يف: ،لك ا١ترحلة على عدة ٤تاكر رئيسيةلقد اشتملت السياسة الدكائية يف ت       

من خالؿ كتشجيع االستثمار يف الصناعات الدكائية  ،دعم عمليات التصنيع الدكائي  -ُ
ضافة إُف منح إ،كمنح القركض كالضماانت  ،لغاء الضرائبتسهيل إصدار  الًتاخيص كإ

 .عالفاحمللى األكلوية يف الدعاية كاإل ا١تنتج 

 الدكاء ن خالؿ ٗتفيض اٞتمارؾ على كارداتتنشيط عمليات البيع كا١تتاجرة يف الدكاء م -ِ
كٛتاية  ،ستَتاد الدكاءككذلك تسهيل عمليات كإجراءات إ ،اليت ال توفرىا الصناعة الوطنية

 .حقوؽ الوكالء كأصحاب االمتياز كدعمهم ماداين كمعنواين 

                                                           

 .ِْص،د.فاضل القعشيش ،حقائق كارقاـ–العربية السعودية  الدكائي يف ا١تملكة األمن( ُ)
 ِٓ-ِْص، سابق ( ا١ترجع الِ)
 .ِٔص، ( ا١ترجع السابق ّ)
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لعلمية كذلك من خالؿ إنشاء الكليات ا ،هنيةأتىيل الكوادر الوطنية كالفنية كا١ت -ّ
كا١تساعدة يف تدريب كتشجيع تلك الكوادر عن طريق كضع  ،ا١تتخصصة  يف علـو الدكاء

  .مزااي ٖتفيزية ٢تم لإلقباؿ على دراسة ىذا التخصص
اجملالس العلمية ا١تتخصصة كإنشاء اٞتمعيات ك  ،التعريف ٔتهنة الصيدلة كٗتصصاهتا -ْ
كنشر الوعي بُت أفراد  ،كٖتديد االحتياجات ا١تستقبلية من الصيادلة كالعاملُت يف ىذا اٟتقل،

 .اجملتمع كالعاملُت ابٟتقل الطي
كتشجيع البحث يف ٣تاؿ  ،هم العلميإنتاجطباء لطرح فتح اجملاؿ أماـ الصيادلة كاأل -ٓ

 .الدكاء
كال تتعارض مع ٛتاية أفراد  ، اليت تضمن ٛتاية الدكاء كسلعةتطوير االنظمة كالقوانُت -ٔ

   .اجملتمع
 ،ككذلك من خالؿ التفتيش الدكائي ،كفعاؿ لضماف اٞتودة كمراقبتها  إقامة قطاع قوم  -ٕ

 .كمراقبة اٞتودة يف ا١تصنع كا١تخزكف
العامة للغذاء كالدكاء د على ىذه السياسة كتعزيز كافة ٤تاكرىا عند قياـ ا٢تيئة يمت التأكك     
ترتبط مباشرة برئيس كىي ىيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية  ،ق(ُِْْ)-ـََِّعاـ 

جهزة لضماف سالمة الغذاء كالدكاء كاأل تتوُف ا١تهاـ التشريعية كالرقابية ،٣تلس الوزراء
 (4) .عالؼة كمنتجات التجميل كا١تبيدات كاألكا١تنتجات الطبي

شراؼ على الغذاء ئة يف القياـ بتنظيم كمراقبة كاإلساسي من إنشاء ا٢تيكيتمثل الغرض األ     
سواءن كانت  ،لزامية ٢تاككضع ا١تواصفات القياسية اإل ،جهزة الطبية كالتشخيصيةدكاء كاألكال

 (5) ىداؼ التالية:قيق األكذلك من أجل ٖت ،مستوردة أك مصنعة ٤تليان 

                                                           

 ‹ https://ar.wikipedia.org -ا١تملكة العربية السعودية –(  ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء ُ)
wiki .ِٖ/َٗ/َُِٗ مساءن. ِْ:ٕـ. الساعة 

 (  ا١ترجع السابق .ِ)
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 .كالدكاء لإلنساف كاٟتيوافسالمة كمأمونية كفاعلية الغذاء   -ُ
 .كمستحضرات التجميل كا١تبيدات ،مأمونية ا١تستحضرات اٟتيوية كالكيمائية التكميلية   -ِ
 .سالمة ا١تنتجات اإللكًتكنية من التأثَت على صحة العامة -ّ
 .جهزة الطبية كالتشخصية كسالمتهادقة معايَت األ -ْ
كالتخطيط لتحقيق ىذه  ،كالدكاء كضع السياسات كاإلجراءات الواضحة للغذاء -ٓ

 .السياسات كتفعيلها
ية للتعرؼ على ا١تشكالت الصحية كأسباهبا كٖتديد جراء البحوث كالدراسات التطبيقإ -ٔ

 .آاثرىا
جهزة لغذاء كالدكاء كاألجراءات ا٠تاصة ابلًتاخيص ١تصانع اكاإلشراؼ على اإلا١تراقبة  -ٕ

 .الطبية
قاعدة  عدادإك  ،ية كالقانونية احمللية كالعا١تيةاٞتهات العلمتبادؿ ا١تعلومات كنشرىا مع  -ٖ

 .معلومات عن الغذاء كالدكاء
اٞتهة ،التنظيمي للهيئة  طاراإلضمن  ،كٯتثل قطاع الدكاء يف ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء      

نظيمية كذلك من خالؿ ا١تهاـ الت ،ا١تعنية  بتنظيم شؤكف الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية
 :كا١تتمثلة يف اآليت ،كالتنفيذية كالرقابية ا١تناطة بو

 (4) : كٯتثل أ٫تها: أواًل: ادلنهام التنظيمية
اعتماد سياسات ككضع خطط ىادفة إُف ضماف جودة الدكاء كسالمتو يف ا١تملكة   -ُ  
 .ا١تناسبة األدكيةكتوفر ،
كاقًتاح  ،كتطويرىا األدكيةنظمة كاللوائح الرقابية ذات العالقة ٔتجاؿ مراجعة األ - ِ 

 .نظمة كاللوائحكاقًتاح ا١تزيد من ىذه األ ،التعديالت الالزمة عليها

                                                           

 .ٖٓص-ـَُِٓللعاـ  ،التقرير السنوم ،ا١تملكة العربية السعودم ،ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء  (ُ)
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كمستحضرات التجميل اللوائح الفنية لألدكية كا١تستحضرات اٟتيوية كالصحية  كضع - ّ 
 .طي ادعاءاليت ٢تا عشاب كالنبااتت كاأل

سس السليمة للتصنيع الدكائي كاالشًتاطات الصحية الواجب توفرىا يف ضع األك   - ْ 
 .مرافق الصناعات الدكائية كالعاملُت فيها

كضع الضوابط كاالجراءات اليت تنظم فحص ا١تنتجات الدكائية كا١تواد ا٠تاـ اليت   - ٓ 
عماؿ كأ األدكية كتسجيل ،عالف عنها كاستَتادىا كتصديرىاإضافة إُف اإل،تدخل يف صناعتها 

 .الرقابة كالتفتيش على ا١تنشآت الصيدالنية
 (4) : كيتلخص أ٫تها يف اآليت:اثنياً: ادلنهام التنفيذية

 .النظامية اإلجراءاتكمتابعة تطبيق  ،كاللوائح ا١تتعلقة ابلدكاء  األنظمةتنفيذ    -ُ 
عشاب اليت ٢تا كاألت اٟتيوية كالصحية كالنبااتت كا١تستحضرا األدكيةفحص كٖتليل    - ِ 

 .كا١تستحضرات التجميلية للتحقق من جودهتا كصالحيتها ،إدعاء طي
كذلك بعد القياـ ٔتا يلـز من فحص  ،ذف بفسح ا١تستورد من منتجات الدكاء اإل  -ّ  

 .كٖتليل
كاٗتاذ االحتياطات كالتدابَت الوقائية  ،بتداكؿ ما يصنع ٤تليان من الدكاءالسماح   - ْ  

 .ا١تناسبة
 .الًتخيص للمختربات ذات العالقة ٔتجاؿ الدكاء كأتىيلها   - ٓ   

 (5) :كتتمثل يف: اثلثاً: ادلنهام الرقابية
كأتكيد  األدكيةا١تتعلقة ابلًتاخيص ١تصانع  اإلجراءاتكاللوائح يف  األنظمةتنفيذ   -ُ  

 .تطبيق أسس التصنيع الدكائي

                                                           

 . www.sfda.gov.sa، ا١تملكة العربية السعودية، ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء ( ُ)
 .، صا١ترجع السابق  ( ِ)
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الصيدالنية  كعلى العاملُت فيها ابلتعاكف كالتنسيق مع الرقابة كالتفتيش على ا١تنشآت   -ِ  
 .اٞتهات ذات العالقة

كمستحضرات التجميل كالنبااتت كا١تستحضرات اٟتيوية كالصحية  األدكيةالرقابة على  -ّ   
عشاب اليت ٢تا ادعاء طي لتأكيد صالحيتها كمطابقتها ١تواصفات اٞتهة ا١تصنعة كاأل

 .االلزامية ا١تعتمدة من ا٢تيئةكا١تواصفات القياسية 
 (4) مل السياسة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية على اآليت:تكتش     

حيث تلتـز ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء  : األساسية )الضرورية( األدويةحتديد   -أوالً 
يف ىذا  ،الصحيةخرل ذات العالقة اب٠تدمات ابلتنسيق مع كزارة الصحة كاٞتهات الرٝتية األ

 .األساسية ا١تعتمدة من ىيئة الصحة العا١تية األدكيةقائمة باٞتانب 

 األنظمةا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء عددان من حيث أصدرت  : التشريعات الدوائية -اثنياً 
ا١تتعلقة ابلدكاء صناعة كمتاجرة كتعامالن  األنشطةكاللوائح كا١تدكانت اإلرشادية ا٠تاصة بتنظيم  

 ،الدكاء أسس كمتطلبات كشركط تسجيل كاللوائح كا١تدكانت: األنظمةتلك  كمن أىم ،فيها
مدكنة التصنيع اٞتيد ك  ،شركط كمتطلبات الفسح ،دليل إجراءات كضوابط ا١تواد ا١تخدرة

 .للدكاء

عرب آليات كإجراءات دقيقة عرب عدة  األدكيةجودة مراقبة تتم  :األدويةضمان جودة  -اثلثاً 
 خطوات:

كاف   ا١تستحضر الصيدالين كالكشف عليو قبل نزكلو إُف األسواؽ، سواءن  ودةمتابعة ج -ُ   
 .أثناء التصنيع أك التخزين

 .لتلقي البالغات ا٢تيئة كاإلدارة  عكضع أرقاـ موحدة للتواصل م  -ِ   

                                                           

 . www.sfda.gov.sa، ا١تملكة العربية السعودم ،ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء  (ُ)
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ٔتا يضمن  التأكد منهايف األسواؽ كضركرة  ا١توجودة األدكيةا١تراقبة الدائمة على  - ّ   
 .سجلةا١تغَت  األدكيةالوصوؿ إُف 

   واءن التعامل بكل جدية مع البالغات اليت ترد ٓتصوص ا١تستحضرات الدكائية، س - ْ   
 .طابقة من السوؽا١تغَت ، كسحب ا١تستحضرات ان أك ٤تلي ان كاف منها دكلي

 .تقـو ا٢تيئة بشراء أدكية عشوائية من أماكن ٥تتلفة كالكشف عليها لضماف جودهتا  -ٓ   
 .القياـ ّتوالت دكرية لكشف الغش الدكائي عن طريق الزايرات ا١تيدانية - ٔ   

 :األدويةتسعرية  -رابعاً 
اليت ك  ،للمستهلك يف ىذا اٞتانب ٔتا يضمن توفر الدكاء أبسعار معقولةتلتـز ىيئة الدكاء 
 (4) ما يلي:كاضعة يف االعتبار % كتزيد، َِتصل إُف ٗتفيض 

 .أ٫تية العالج الدكائي -ُ
 .ة سياٞتن األدكيةأسعار  -ِ
 .سعر التصنيع يف بلد ا١تنشأ بعملة ذلك البلد -ّ
 .بشكل فرد على اٞتمهور واء ابٞتملة يف بلد ا١تنشأ أك بيعسعر الدك  -ْ
 .عملة بلد ا١تنشأالسعر ا١تقًتح للمملكة حسب  -ٓ
 .سعر الدكاء يف ا١تراجع الرٝتية -ٔ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ْ-ٓق، صُِّْقواعد تسعَت الدكاء من إصدارات ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء،  ( ُ)
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 :: مصادر توفري الدواءلثادلطلب الثا

يف  ،تتمثل مصادر توفَت احتياجات ا١تملكة العربية السعودية من ٥تتلف أنواع الدكاء       
اليت  (4)اٞتنيسة األدكيةاحمللى من  نتاجمن ا٠تارج كاإل ستَتاداالك٫تا  ،ال اثلث ٢تما ،مصدرين

 .ا١تصانع الوطنية هانتاجإبتقـو 

كرب من حجم الدكاء ا١تتوفر يف : يشكل ىذا ا١تصدر النسبة األ من اخلارج سترياداالأواًل: 
إذ تًتاكح نسبة الدكاء ا١تستورد  ،مليار رايؿ َّؿ االذم يقًتب من  ،سوؽ الدكاء السعودم

فقد بلغ حجم كاردات ا١تملكة العربية السعودية من الدكاء خالؿ  ،%َٗ-%ٖٓفيو ما بُت 
ـ منها َُِٓكاف نصيب العاـ   ،مليار رايؿ  ٕ,ُْٔـ حواِف َُِٓ -ـََِٔالفًتة من

ـ َُِٖـ كَُِٕيف حُت تراجع ذلك اٟتجم يف عامي  ،(5)مليار رايؿ ّ,ُِحواِف كحده 
 (6) .التواِف كذلك على ،مليار رايؿ  ٕ,ُٔؿ  كمليار راي ٗ,ُٗإُف 

حيث ٘تثل كل  ، األدكيةكرب للواردات السعودية من كربية ا١تصدر األكتشكل الدكؿ األ       
ملكة يطاليا كا١تألد٪تارؾ ك يكية كسويسرا كفرنسا كايرلندا كااألمر ا١تتحدة  والايت١تانيا كالأمن 

أكرب الدكؿ اليت تستورد منها ا١تملكة  ،سبانيا كالنمسا كىولنداإا١تتحدة كالسويد كبلجيكا ك 
مارات العربية ردف كاإلكذلك إُف جانب كل من األ ،العربية السعودية احتياجاهتا من الدكاء 

 (7) .ا١تتحدة على مستول الدكؿ العربية

                                                           

حيػػث ٘تلػػك األدكيػػة اٞتنيسػػة نفػػس آليػػة العمػػل كاالسػػتعماؿ  ،دكاء )ا١تشػػابو( للبيػػع يف األسػػواؽىػػو الػػ (ُ)
 لتأثَت، كما ٬تب أف تكوف لديها نفس ا١تعايَت ا٠تاصة ابٞتودة كالسالمة. .كاٞترعة كا

 www.okaz.comصػػػػػػػػحيفة عكػػػػػػػػاظ. ،ضػػػػػػػػعفان  ُُألدكيػػػػػػػػة تفػػػػػػػػوؽ الصػػػػػػػػادرات ب ( كاردات اِ)
 مساءن. َّ:ٓـ. الساعة َُِٗ/ٗ/ِٗ،
ـ. َُِٗ/ٗ/ِٗ، www.zawya.comالسػػػعودية. ،ـَُِٕرتفػػػاع كاردات ا١تملكػػػة خػػػالؿ ( اّ)

 مساءن. َّ:ٓالساعة 
 ( ا١ترجع السابق.ْ)
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بشكل كاضح خالؿ  األدكيةا١تملكة العربية السعودية من  كاردات لقد تضاعفت قيمة       
 ٖ,ُٗمليار رايؿ يف بداية الفًتة إُف  ْ,ٔحيث قفزت من  ،ـ َُِٕ-ـََِٓالفًتة من 

 .%ّ,َِٗ بلغت ٚتاليةإكذلك بنسبة زايدة  ،مليار رايؿ يف هنايتها

 ،جنبية لألدكية ا١تستوردة تتأثر ْتركة أسعار صرؼ العمالت األ سعار احملليةإف  األ       
ال سيما تلك اليت ٖتمل براءة اخًتاع كال  ،كذلك إُف جانب التكلفة العا١تية ا١ترتفعة للدكاء 
ها ٔتا إنتاجْتيث ٯتكن للشركات الوطنية  ،ٯتكن كسر احتكارىا إال ابنتهاء مدة تلك الرباءة

  (4) .%َْسعارىا تنخفض بنسبة تصل إُف ٬تعل أ

% ٗ% كٖكيشكل ىذا ا١تصدر نسبة تًتاكح بُت  ادلصانع احمللية الوطنية: إنتاج اثنياً:  
توجد عدد من إذ  ،كأغلبو من الدكاء اٞتنيس  ،من الدكاء ا١تتوفر يف السوؽ السعودم 

اليت انتهت مدة  األدكيةنواع ٥تتلفة من أ نتاجالوطنية اليت تقـو إب األدكيةشركات كمصانع 
  ،نتاججنبية صاحبة اٟتق يف اإلالتفاقيات بينها كبُت الشركات األكذلك كفقان  ،براءة اخًتعها 

  .األدكيةتلك  نتاجٖتصل ٔتوجبها الشركات الوطنية على تراخيص إب

يف السنوات ا١تاضية  لقد أزداد عدد ا١تصانع الوطنية العاملة يف ٣تاؿ صناعة الدكاء      
ما  تنتجكانت ك  ،ـَََِعاـ  مصنعان  ُِفبعد أف كاف عددىا حواِف  ،بشكل ملحوظ

 ،(6)ـَُِٓمصنعان  يف عاـ  ِِارتفع ذلك العدد إُف  ،(5)األدكيةيقارب ستمائة صنف من 
 (7) .ـَُِٖمصنعان يف  ّٖمث إُف 

                                                           

 ( ا١ترجع السابق.ُ)
 .ْص،مرجع سابق ،رقاـأحقائق ك ،ئي يف ا١تملكة العربية السعودية الدكا األمن( ِ)
         كسط اإللكًتكنية. صحيفة الشرؽ األ، مصنعان لألدكيةُٓلسعودية ٖتتضن ا (ّ)

www.aawsat.comمساءن. ُٓ:ُُالساعة  ،ـَُِٗ/َُ/َُالدخوؿ  .اتريخ 
 ا١تملكة العربية السعودية. ،آت الدكائية كالتجميلية ا١ترخصة قائمة ا١تنش، كالدكاء عامة للغذاء(  ا٢تيئة الْ)
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 ُٖتتضمن ٨تو  ،دكاءن  َُٓٔكْتسب بعض ا١تصادر فإنو يسجل يف السعودية ٨تو      
صنفان من ا١تكمالت الغذائية  ُّٓٗك٨تو  ،عا١تية لشركات صنفان دكائيان تصنع بًتخيص 

 (4).كا١تستحضرات العشبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

https://www.sfda.gov.sa oper  Documents  Drug-Establishments 
 مساءن. َّ:ُُـ. الساعة َُِٗ/َُ/َُاتريخ الدخوؿ 

. www.m.aawsat.com( الدكاء السعودم يتجو ٨تو ثورة صناعية. صحيفة الشرؽ االكسط.ُ)
 مساءن. َِ:ُـ. الساعة َُِٗ/َُ/َُاتريخ الدخوؿ 
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 .ادلبحث الثالث: أمهية توطني الصناعة الدوائية ومربراتو     

أ٫تية خاصة لعدة  السعودية ا١تملكة العربية يف تكتسب عملية توطُت الصناعة الدكائية     
اعتبارات اقتصادية ،كما أف ىنالك عدد من ا١تربرات ٕتعل من عملية توطُت ىذه الصناعة 

 .أمران ضركراين كالزمان 

يف ك  ة على كجو العمـويف ىذا ا١تبحث يتم توضيح أ٫تية القياـ بتوطُت التصنيع الدكائي    
 . بشكالن خاص ا١تملكة

 .ابلصناعة الدوائيةاىتمام ادلسلمون : ادلطلب األول

جػػذبت عظػػيم انتبػػاه علمػػاء ا١تسػػلمُت، فاسػػتطاعوا أف ٯتيًٌػػزكا عصػػر حضػػارهتم اء صػناعة الػػدك إف 
بػػػات الدكائيَّػػػة بصػػػورة علميَّػػػة كفعَّالػػػة  ابعتبػػػاره أكَّؿ عصػػػر مػػػن عصػػػور اٟتضػػػارة عيرًفىػػػٍت فيػػػو ا١تركَّ

دىن حػػرج علػػم نسػػتطيع أف ننسػػب بػػال أ -يقػػوؿ جوسػػتاؼ لوبػػوف  -كبطريقػػة جديػػدة، حػػىت 
؛ فقػػػد أضػػػافوا إُف األدكيػػػة الػػػيت  (4)الصػػػيدلة إلػػػيهم، كنقػػػوؿ إنػػػو اخػػػًتاع عػػػريب )إسػػػالمي( أصػػػيل

، أخذكه يف (5)كانت معركفة قبلهم مركَّبات عديدة من اخًتاعهم، كألَّفوا أكَّؿ كتب يف العقاقَت
كاألدكيػػة ا١تفػػردة(، بػػداايهتم لػػو عػػن اليػػوانف؛ حيػػث اعتنػػوا بكتػػاب )ا١تػػادَّة الطبيَّػػة يف اٟتشػػائش 

ـ(، كترٚتػػػوه عػػػدَّة مػػػرَّات؛ أشػػػهرىا اثنتػػػاف: ترٚتػػػة َٖالػػػذم كضػػػعو ديسػػػقوريدس العػػػُت زريب )
حنػػػُت بػػػن إسػػػحاؽ يف بغػػػداد، كترٚتػػػة أيب عبػػػد هللا الصػػػقلًٌي يف قرطبػػػة. كيف كقػػػت الحػػػق قػػػاـ 

مػػػا ابلػػػزايدة علػػػى ىػػػذا الكتػػػاب، كاسػػػتدراؾ  -بفضػػػل خػػػربهتم ك٦تارسػػػتهم-الصػػػيادلة ا١تسػػػلموف 
فات ديسقوريدس؛ كمن مثىَّ بدأ التأليف كالتصنيف بغػزارة يف الصػيدلة كعلػم النبػات، ككػاف مػن 

                                                           

 . ْْٗجوستاؼ لوبوف: ص،(حضارة العرب ُ)
 . َّٔص ،مظهر(حضارة اإلسالـ كأثرىا يف الًتقي العا١تي جالؿ ِ)
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، (5)، ك)الفالحػػػػػة النبطيػػػػػة( البػػػػػن كحشػػػػػية(4)ذلػػػػػك )معجػػػػػم النبػػػػػات( أليب حنيفػػػػػة الػػػػػدًٌينػىوىرًمًٌ 
، لقػػػػد كتػػػػب العلمػػػػاء ا١تسػػػػلموف يف األدكيػػػػة (6)ك)الفالحػػػػة األندلسػػػػيَّة( البػػػػن العػػػػواـ اإلشػػػػبيلي

ؤلَّفػػات عػػدَّة، لعػػلَّ مػػن أ٫تًٌهػػا )اٞتػػامع ١تفػػردات األدكيػػة كاألغذيػػة( لعبػػد هللا بػػن أٛتػػد ا١تػػالقي م
ا١تعػػركؼ اببػػن البيطػػار، الػػذم كػػاف يعػػاين منابػػت النبػػات، كيتحقَّػػق مػػن ىويتػػو قبػػل أف يدكًٌنػػو، 
 كقػػد ٚتػػع يف كتابػػو ىػػذا معلومػػات يواننيَّػػة، ككصػػف فيػػو ٨تػػو ألػػف كٜتسػػمائة عقػػار طػػي؛ بػػُت

نبػػايت كحيػػواين كمعػػدين، كذكػػر طريقػػة اسػػتعمالو، كجعلهػػا مرتَّبػػة طبقنػػا ٟتػػركؼ ا١تعجػػم ليىٍسػػهيل 
الرجػػػوع إليػػػو، كأكدعػػػو مقدًٌمػػػة تعكػػػس ا١تػػػنهج التجػػػريي الػػػذم اتَّبعػػػو يف تػػػدكين ا١تعلومػػػات الػػػيت 

 ٚتعها.

بعضػػها  كيف عمليػػات ٖتضػػَت العقػػاقَت كتركيبهػػا اسػػتخدـ الصػػيادلة ا١تسػػلموف طرقنػػا مبتكػػرة، ظػػلَّ 
ا١تلغمػة: ١تػزج الزئبػق  -ِالتقطػَت: لفصػل السػوائل.  -ُمعمػوالن بػو حػىت الوقػت اٟتاضػر منهػا: 

التسػػامي: لتحويػػل ا١تػػوادًٌ الصػػلبة إُف ٓتػػار، مث إُف حالػػة الصػػالبة اثنيػػةن  -ّاب١تعػػادف األخػػرل. 
لتكػػػيس: عمليػػػة ا -ٔالتبلحػػػور: لفصػػػل بلػػػورات ا١تػػػوادًٌ ا١تذابػػػة.  -ٓدكف ا١تػػػركر ْتالػػػة السػػػيولة. 

، كنقلػػػوا (8).كيف سػػػبيل أتقػػػاف ذلػػػك أدخلػػػوا نظػػػاـ اًٟتٍسػػػبىة كمراقبػػػة األدكيػػػة(7)األكسػػػدة العاديػػػة
                                                           

ـ( من النوابغ مهندس ٖٓٗىػ، ِِٖأبو حنيفة الدينورم: أٛتد بن داكد بن كنػىٍند الدينورم )ت  (ُ)
 . ُِّ/ُكفيلسوؼ كمؤرخ نبايت. انظر الزركلي: األعالـ 

ابن الوحشية: أبو بكر أٛتد بن علي بن قيس بن ا١تختار بن عبد الكرًن بن حرثيا )ت  (ِ)
يمياء ينسب إليو االشتغاؿ ابلسحر كيلقب ابلصويف. انظر الزركلي: األعالـ ـ(، عاَف ابلكَّٗىػ/ُّٖ

ُ/َُٕ  . 
ـ( عاَف أندلسي، ُُٖٓىػ/َٖٓابن العواـ اإلشبيلي: ىو أبو زكراي ٭تِت بن دمحم بن أٛتد )ت  (ّ)

ركلي: اشتهر بكتابو )الفالحة األندلسية(، قسم منو تيرجم إُف اللغتُت اإلسبانية كالفرنسية. انظر: الز 
 .ُٓٔ/ٖاألعالـ 

، دمحم الصادؽ عفيفي: َّٗ، َّٖجالؿ مظهر: ص،(حضارة اإلسالـ كأثرىا يف الًتقي العا١تي ْ)
 .ِِّتطور الفكر العلمي عند ا١تسلمُت ص

 .ُِّص ا١ترجع السابق، (ٓ)
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ا١تهنة من ٕتارة حيرَّة يعمل فيها مىٍن يشاء، إُف مهنة خاضعة ١تراقبة الدكلة، ككاف ذلك يف عهد 
َت أمينػػُت كمدٌلسػػُت، ا١تػػأموف، كقػػد دعػػاه إُف ذلػػك أف بعضنػػا مػػن مػػزاكِف مهنػػة الصػػيدلة كػػانوا غػػ

؛ نظرنا ٞتهل ا١تريض  كمنهم من ادَّعى أف لديو كل األدكية، كيعطوف للمرضى أدكية كيفما اتػَّفىقى
أبنػػػػواع الػػػػدكاء؛ لػػػػذا أمػػػػر ا١تػػػػأموف بعقػػػػد امتحػػػػاف أمانػػػػة الصػػػػيادلة، مث أمػػػػر ا١تعتصػػػػم ،أف ٯتػػػػنح 

الصػػػيدلة ٖتػػػت  الصػػػيدالين الػػػذم تثبػػػت أمانتػػػو كحذقػػػو شػػػهادة ٕتيػػػز لػػػو العمػػػل، كبػػػذا دخلػػػت
النظػػػػػاـ الشػػػػػامل للحسػػػػػبة، كقػػػػػد انتقػػػػػل ىػػػػػذا النظػػػػػاـ إُف أ٨تػػػػػاء أكراب كال تػػػػػزاؿ كلمػػػػػة ٤تيٍتىًسػػػػػب 

 (4) مستخدمة يف اإلسبانيَّة بلفظها العريب حىت الوقت الراىن.

كذلك َف يغفل ا١تسػلموف األكائػل دكر صػناعة الػدكاء يف التنميػة االقتصػادية  كضػركرهتا لرفاىيػة 
لػػػذلك كػػػاف  الصػػػيادلة مسػػػئولُت عػػػن صػػػالح األدكيػػػة كاعتػػػداؿ أٙتاهنػػػا، ككصػػػف أبنػػػاء الػػػبالد، 

التاريخ القائد األفشػُت كىػو يػزكر صػيدليات األرايؼ بنفسػو ليسػتوثق مػن اشػتما٢تا علػى ٚتيػع 
، كبذلك كاف ا١تسػلموف أكَّؿ مػن أنشػأ فػنَّ الصػيدلة علػى أسػاس علمػي سػليم، (5)ا١تواد الطبية"

 .(6)يدليات كالصيادلة من خالؿ كظيفة اٟتسبةكأقاموا الرقابة على الص

ػػة يف فػػركع ا١تعرفػػة  ػػنهم مػػن ٖتقيػػق إ٧تػػازات مهمَّ كػػاف نبػػوغ ا١تسػػلمُت يف الكيميػػاء سػػببنا يف ٘تكح
ا١تتَّصػػػلة هبػػػذا العلػػػم، كخاصَّػػػة يف علػػػم الصػػػيدلة؛ كذلػػػك ألف األدكيػػػة ٖتتػػػاج إُف معاٞتػػػة كدرايػػػة 

مثىَّ فقػػػػػد ظهػػػػػرت األدكيػػػػػة الكيميائيػػػػػة بصػػػػػورة فعَّالػػػػػة،  اب١تعػػػػػادالت كالقػػػػػوانُت الكيميائيَّػػػػػة؛ كًمػػػػػن
 كانفتحت أبواب عصر جديد يف فنًٌ العالج على مصراعيها.

                                                           

، د/ راغب ‹ islamstory.com › artical ابتكار ا١تسلمُت علم الصيدلة| قصة اإلسالـ، (ُ)
 (بتصرؼ منقوؿ ،) السرجاين

 .ِّٖلويس سيديو: اتريخ العرب العاـ ص (ِ)
إدارة ا١تستشفيات كا١تراقبة الصحية يف اجملتمع اإلسالمي، ٞترجيس فتح هللا، منشور يف تراث  (ّ)

 .ُِٓاإلسالـ إبشراؼ أرنولد ص
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ابزدىػػار صػػناعة الصػػيدلة كجػػد الصػػيادلة ا١تسػػلموف ٣تػػاالن خصػػبنا لإلبػػداع، الػػذم انتهػػوا فيػػو إُف 
طنا كبَتنا عنػدما اسػتفادكا تركيب عقاقَت من البيئة احملليَّة ذات أكزاف معلومة مبسَّطة، كقطعوا شو 

مػػػن علػػػم الكيميػػػػاء يف إ٬تػػػاد أدكيػػػة جديػػػػدة ذات أثػػػر يف شػػػفاء بعػػػػض األمػػػراض؛ كاسػػػػتخراج 
الكحػػػػػوؿ، كمركبػػػػػات الزئبػػػػػق، كملػػػػػح النشػػػػػادر، كاخػػػػػًتاع األشػػػػػربة كا١تسػػػػػتحلبات كا٠تالصػػػػػات 

ػًئهىا كقوَّهتػا،  الفطريَّة، إضافةن إُف ذلك قادىم البحث اٞتادح إُف تصنيف األدكيػة اسػتنادنا إُف مى  ٍنشى
كمػػا قػػادهتم ٕتػػارهبم إُف أدكيػػػة نباتيَّػػة جديػػدة َف تكػػن معركفػػػةن مػػن قبػػلي؛ كالكػػافور، كاٟتنظػػػل، 

 كاٟتنَّاء

زًجػػوا األدكيػػة  ك٦تَّػػا يػيعىػػدح مػػن إبػػداعات ا١تسػػلمُت كابتكػػاراهتم يف ىػػذا العلػػم أهنػػم اسػػتطاعوا أف ٯتي
ضَّػػػػل العػػػػرب السػػػػكر علػػػػى العسػػػػل خالفنػػػػا ابلعسػػػػل اترةن، كابلسػػػػكر كالعصػػػػَت اترةن أخػػػػرل؛ كف

 (ُ)للقدماء؛ فأدل ذلك إُف كثَتو من ا١تستحضرات الطبية النافعة

 .يف ادلملكة العربية السعودية : أمهية توطني الصناعة الدوائيةثاينالادلطلب 

 :ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي ،اقتصاديةتربز أ٫تية توطُت الصناعة الدكائية من عدة جوانب      

٦تا يعٍت تدفق  ،تح سوؽ االستثمار يف ىذه الصناعةيسهم توطُت الدكاء يف فأواًل: 
الذم  األمر ،كإمكانية دخوؿ شركات دكاء عا١تية للسوؽ السعودية األجنبيةاالستثمارات 

كمن مث يرفع من كفاءة السوؽ  ،يعزز من فرص نقل ا٠تربات كالتقنيات اٟتديثة يف ىذا اجملاؿ 
 ،من سوؽ الدكاء العريب % َّسوؽ الدكاء السعودم يشكل ٨توخاصةن كأف  ،احمللية 

كالشك أف عملية توطُت صناعة الدكاء ٔتا تتيحو من فرص استثمارية كبَتة للمستثمرين 
                                                           

راغب ، د/ ‹ islamstory.com › artical ابتكار ا١تسلمُت علم الصيدلة| قصة اإلسالـ، (ُ)
 (بتصرؼ منقوؿ ،) السرجاين
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لسعودم لينهض أبحد أىم جديدة لالقتصاد الوطٍت ا آفاقان جانب إ٪تا تفتح نيُت كاألالوط
ٗترج من  مليار رايؿ سعودم َِىذه ا٠تطوة ْتواِف حيث تقدر عوائد ،اٟتيوية القطاعات 

   ( 4).ا١تختلفة األدكيةا١تملكة لصاٌف دكؿ أخرل تستورد منها 

طاع الصناعي يف الناتج احمللي يسهم توطُت صناعة الدكاء يف رفع نسبة مسا٫تة الق اثنياً:
 نتاجقاعدة اإلكيف ٖتقيق ىدؼ توسيع  ،النفطي للمملكة العربية السعوديةٚتاِف غَت اإل

ىدفان اسًتاتيجيان ظلت ا١تملكة العربية السعودية تعمل على ٖتقيقو عرب خطط التنمية  ابعتباره
 .سلوب كهنج التخطيط االقتصادم ا١تمرحل  أختلفة، منذ أف مت تبٍت ا١ت

جني للدكلة، كذلك من خالؿ توفر موارد النقد األ يسهم توطُت الصناعة الدكائية يفاثلثاً: 
ذ تبلغ قيمتها إ دكلة ا١تالية،قيمة كاردات الدكاء، اليت تشكل عبئان على موارد الخفض 

كالر تقريبان، كما يسهم من مليار د ّّ,ٓمليار رايؿ، أم ما يعادؿ  َِٚتالية حواِف اإل
، من خالؿ تصدير ا١تنتجات الدكائية األجنبيةيف ٖتقيق عائدات ابلعملة  آخرجانب 

كأف العديد من شركات الدكاء السعودية تقـو بتصدير منتجاهتا إُف بعض   األسواؽخاصة ن
 (5) .كسطية يف بعض دكؿ أفريقيا كالشرؽ األا٠تارج

كال شك أف خفض قيمة الواردات كزايدة قيمة الصادرات سيكوف لو أتثَته ا١تباشر على       
كيؤكد ىذا  ،طاع ا٠تارجي لالقتصاد الوطٍت كمن مث على توازف الق ،ا١تيزاف التجارم السعودم

 .على أ٫تية توطُت الصناعة بشكل عاـ كالصناعة الدكائية بشكل خاص األمر

                                                           

             مليار رايؿ على االقتصاد الوطٍت سنواين.  َِ( توطُت صناعة الدكاء يوفر 1)
www.alriydh.com صباحان. ِٓ.َُـ الساعة َُِٗ/َُ/ُ.الدخوؿ 

ة يرمػػػػػػػػز السػػػػػػػػلع  ، الصػػػػػػػػادرات السػػػػػػػػلعية،عامػػػػػػػػةىيئػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػاءات ال-(ا١تملكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػعودية ِ)
 ـ.َُِٕ. َََََّْْ
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من شأنو أف يوفر فرص عمل  ،أك أم صناعة ما ،اقتصادمإف توطُت أم نشاط رابعاً:  
كتسهم بذلك يف خفض معدؿ البطالة كيف إاتحة فرص  ،تستوعب القوة العاملة الوطنية

كابلنسبة  ،ٯتكنهم من ٖتسُت ظركفهم ا١تعيشية٦تا  ،بعض أفراد اجملتمعل دخلاٟتصوؿ على 
كبَتة من   عدادلتوطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية فإهنا تولد فرص عمل أل

٨تو تنمية قدراهتم كاكتساب خربات عملية خر٬تي كليات الصيدلية كتفتح ٢تم أفاؽ كاسعة 
االرتقاء هبذه سهاـ يف كاإل ،تزيد من فرصهم التنافسية يف توطُت الوظائف يف ىذا اجملاؿ

 (4)  .الصناعة

 ،الدكائي فحسب نتاجال يقتصر توطُت الصناعة الدكائية على عملية التصنيع كاإلخامساً: 
لتصدير عرب مثل أنشطة التوزيع كالتسويق كالبيع كا ،بل يفتح ٣تاالن ألنشطة أخرل متعلقة بو

كيف توفَت مزيد من  ،٦تا يساىم يف ٖتريك السوؽ احمللي من جانب ،منافذ ٥تتلفة كمتعددة
  .فرص العمل من جانب آخر

 .: مربرات توطني الصناعة الدوائيةادلطلب الثالث

ربية السعودية إُف عدة  ٨تو توطُت صناعة الدكاء يف ا١تملكة الع االٕتاهيستند        
عمليان منذ عدة  منحى االٕتاهلى أساسها اٗتذ ىذا ٘تثل يف ٣تملها ا١تربرات اليت عاعتبارات، 

 تمثل تلك ا١تربرات فيما يلي:تك  ،سنوات 

فاتورة  رتفاعايف ظل  ،ابلنسبة لواردات الدكاء خاصةن  ،حالؿ الوارداتانتهاج سياسة إ أواًل:
ذات العالمات  األدكيةنظران لالعتماد الكبَت على استَتاد  ،الدكاء اليت تتحملها الدكلة

الذم يتطلب تشجيع كدعم صناعة  األمر ،كا١تعركفة أبهنا عالية التكلفة ،التجارية ا١تسجلة

                                                           

، www.al-madina.com ألف رايؿ، ُٓفرص عمل ٠تر٬تي الصيدلة بركاتب تصل إُف  (ُ)
 صباحان. ََ,ٖـ الساعة َُِٗ/ُُ/ُٔالدخوؿ 
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لدكاء القيمة السوقية ل اقًتبتفقد  ،ها ٤تليان نتاجإل يةساسلبديلة ذات الًتكيبة األا األدكية
٬تاد إ٦تا يستوجب % منها قيمة دكاء مستورد، ٖٗ ما يقارب ،مليار رايؿ ُِا١تستهلك من 

  .كذات تكلفة مناسبة ،بدائل دكائية ٤تلية عالية اٞتودة 

 ،الصحيةيف ظل التوسع يف ا٠تدمات  خاصةن  ،ايد ا١تضطرد يف الطلب على الدكاءالتز  اثنياً:
فقد اىتمت  ،ور ا١تدف كاتساع نطاقها اٞتغرايفا١تستمرة يف عدد السكاف كتطلزايدة لاستجابة 

ا١تاضية بتوسيع ا٠تدمات الصحية  ةتنفيذىا خالؿ العقود ا٠تمس مت خطط التنمية اليت
حيث تتضافر جهود عدة جهات لتوفَت خدمات  ،٨تاء ا١تملكةمناطق كأكٖتسينها يف ٚتيع 

برز تلك اٞتهات كزارة الصحة أكمن  ،السكاف عة كمتعددة كمتطورة ٞتميعصحية متنو 
الوحدات الصحية التابعة إُف جانب  ،منية كالعسكريةة يف ا١تؤسسات األكالوحدات الصحي

ككذلك ا١ترافق الصحية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كالرائسة العامة  ،للجامعات
          ة فضالن عن كحدات الصح ،السكافا٠تدمات الطبية لشر٭تة من كاليت توفر  ،لرعاية الشباب

ابإلضافة إُف مؤسسات  ،بعة للهيئة ا١تلكية للجبيل كينبعكالوحدات الصحية التا ،ا١تدرسية
ككذلك  ،يف توفَت ا٠تدمات الطبية للسكاف القطاع ا٠تاص الصحية اليت تسهم بدكر كبَت

اؼ الطبية يف سعخدمات اإل كبَتة يف ٣تاؿ  هودٛتر السعودم اليت تقـو ّتىيئة ا٢تالؿ األ
ىذا  كإزاء،(4)إُف جانب خدماهتا اليت تقدمها ٟتجاج بيت هللا كا١تعتمرين ،ٚتيع أ٨تاء ا١تملكة

الطلب ا١تتزايد على الدكاء كاف ال بد من العمل على توطُت الصناعة الدكائية كمصدر من 
   .مصادر توفَت الكميات الالزمة من الدكاء

توجو الدكلة ٨تو توطُت الصناعة  إطار٨تو توطُت الصناعة الدكائية يف  االٕتاهظهر اثلثاً: 
كتنويع  نتاجدة اإلكا٠تطط الرامية إُف توسيع قاع كذلك ضمن الربامج ،تلف ٣تاالهتأتخ

                                                           

كزارة االقتصاد كالتخطيط ، ا١تملكة العربية السعودية، ات خطط التنمية : حقائق كارقاـ( منجز ُ)
 .ُٔٔص،ـَُِْ،
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 اىتمامان حيث ٘تثل صناعة الدكاء أحد الصناعات اٟتيوية اليت ٬تب أف توُف  ،مصادر الدخل
الناحية الصحية فهي ٘تثل فمن  ،من الناحتُت الصحية كاالقتصادية خاصان أل٫تيتها القصول

كمن الناحية  ، توفَت ا٠تدمات الصحية كٖتسينهاعملية التوسع يف إطارساسيان يف عنصران أ
  .من ىذا البحث األكؿاالقتصادية فقد مت توضيح أ٫تية توطُت صناعة الدكاء يف ا١تطلب 

ٖتقيق توصي ىيئة الصحة العا١تية ابلتصنيع احمللي للدكاء ك  من الدكائي : حيثٖتقيق األ رابعاً:
 ،من الوطٍت ك الدكائيأتثَت مباشر على جاني األ من ١تا فيو ،االكتفاء الذايت منو للدكؿ

كتزداد ضركرة توطُت صناعة  ،اٟتيوية  األدكية نتاجكذلك يف ظل احتكار الشركات العا١تية إل
 ،مصاؿ كاللقاحات اٟتيويةاأل إنتاجبشكل خاص يف ٣تاؿ  ،ٖتقيقان لألمن الدكائي ،الدكاء

 من الدكائي أ٫تية يف ىذايقل األ فال ،٫تيتها القصولالتوطُت ألوية يف األكل٢تا  حيث يكوف
سلحة البيولوجية يف يف ظل التوجو ٨تو األ خاصةن  ،خرلاٞتانب عن النواحي األمنية األ

   .اٟتديثة اٟتركب

آخر فإف االعتماد الكبَت على الدكاء ا١تستورد يف أتمُت االمداد الدكائي كمن جانب             
 مكانية ضماف استمرارية يؤثر على إ٦تا قد  ،ينطوم على ٥تاطر عدة ترتبط ابألزمات العا١تية

الذم يستوجب كجود صناعة دكائية  األمر ،زماتُت االمداد الدكائي يف ظل تلك األأتم
        (4) .كطنية تؤمن ذلك

 

 

 
                                                           

 كالػػػػػػػػػػػػػػوطٍت كالػػػػػػػػػػػػػػدكائي األمػػػػػػػػػػػػػػٍتيف تػػػػػػػػػػػػػػوطُت الصػػػػػػػػػػػػػػناعات ذات البعػػػػػػػػػػػػػػد  ََِّ( ٖتقيقػػػػػػػػػػػػػػان لرؤيػػػػػػػػػػػػػػة 1)
www.ic.gov.sa:pharmaus<https ، مساءن  َّ,ٖالساعة ،ـ َُِٗ/ِ/ِّالدخوؿ 
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العربية السعودية كجهود  بياف كاقع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة إُفيتطرؽ ىذا الفصل   
جانب بياف  إُف ،كذلك من خالؿ الوقوؼ على خلفية نشأهتا كتطورىا كمشكالهتا ،توطينها

 .جهود توطينها كنتائج تلك اٞتهود
    .لعربية السعوديةا : واقع الصناعة الدوائية يف ادلملكةاألولادلبحث 

 .: نشأة وتطور الصناعة الدوائيةاألولادلطلب  
لقد بدأت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية يف منتصف السبعينات     

فكاف  ،على توطُت صناعة الدكاء ٤تليان  العمل تضمنت خطة التنمية الثانية حيث ،ا١تيالدية
، احملاليل إنتاج٨تصر نشاطها يف ا ،ـُٕٓٗأف أتسست أكؿ شركة للصناعات الدكائية عاـ 

، كقد طورت الشركة نشاطها يل الفشل الكلوم، ك٤تاليل التوريديةمثل: ٤تاليل اٞتفاؼ، ك٤تال
ـ ُِٖٗ، كيف عاـ اليل ا١تختلفة األنواع كاألغراضاحمل نتاجية حديثة إلإنتاجعرب خطوط 

الدكائي، كىي خاصة ابألغراض البيطرية،  نتاجاللقاحات البكتَتية ٣تاؿ اإل إنتاجع دخل مصن
ـ بدأت أكؿ نواة للتصنيع الدكائي البشرم يف ا١تملكة العربية السعودية ُٖٔٗكيف عاـ 

ذلك عندما أتسست الشركة السعودية للصناعات الدكائية يف القصيم ك  ،بشكل مباشر 
، ةمصنع دلة فارما، كىي شركة تسويقيـ شركة ُٕٖٗالىا يف عاـ مث ت ،ليالدكاء احمل نتاجإل

يف حُت أتسست "شركة  ،ا١تستوردة األدكيةتعمل على تزكيد العمالء أبفضل كأجود أنواع 
ا١تضادات  نتاجـ ، كىي شركة خاصة إبَُٗٗاٞتزيرة للصناعات الدكائية" يف بداية عاـ 

كاليت  ،ـ ُّٗٗللصناعات الدكائية يف عاـ اٟتيوية، مث تبعها أتسيس شركة الشرؽ األكسط 
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ا١تضادات اٟتيوية كا١تضادات الفطرية كا١تسكنات كالفيتامينات كا١تكمالت  نتاجتقـو إب
خالؿ فًتة التسعينات من القرف العشرين يف تزايد  األدكيةكقد ظل عدد مصانع  ،ا١تعدنية
 .ـُٗٗٗمصنعنا يف أكاخر عاـ  ُِ إُفأف كصل عددىا  إُفمستمر 

س عدد من الشركات كا١تصانع يمت  أتس ـ،حيثَََِمث بدأت مرحلة أخرل بعد عاـ 
١تراىم ا نتاجشركة ٚتجـو لألدكية، كىي خاصة إبأتسست  ،ـَََِففي عاـ  ،الدكائية

 نتاجمصنع ديف إلـ أتسيس  ََُِمث تبعها يف عاـ ،كالكبسوالت كقطرات العيوف
ـ أتسس مصنع ا١تركز  ََِِكيف عاـ   ،كاألقراصشربة كا١تواد الصلبة ا١تطهرات كاأل

ـ مت إنشاء مصنع ََِٔكيف عاـ  ،ا١تغذايتينتج السعودم للتغذية الوريدية ا١تتكاملة كالذم 
كيف عاـ  ،الفيتامينات كمضادات األكسدة كأقراص منع اٟتمل نتاجالبًتجي لألدكية ليقـو إب

ذم ينتج األجهزة الطبية كاحملاليل كال ،مت إنشاء مصنع شركة ابكسًت احملدكدة ،ـََِٗ
 ،الشركة العربية للمستحضرات الدكائية  أتسيسـ  َُُِمث تبعها يف عاـ  ،للغسيل الكلوم

مت إنشاء مصنع السكيلوتركف  ،ـَُِِكيف عاـ ،اللقاحات بصفة خاصة  نتاجكاليت تقـو إب
أنشئت شركة  ـ َُِّكيف عاـ ،أدكية األكراـ  نتاجٔتستشفى ا١تلك فهد التخصصي إل

 نتاجللصناعات الدكائية إل (أجا)تبعها إنشاء مصنع  ،مصنع مدينة الدكاء للصناعات الدكائية
كيف نفس العاـ مت إنشاء مصنع شركة  ،حبوب منع اٟتمل كمستحضرات عشبية كحقن

يف ك  ،مت إنشاء مصنع سانويف افنتس العربية الدكائية للقاحات كأدكية ٗتثر الدـفيما   ،الرازم
ات الطبية كينتج أقراص ـ مت إنشاء مصنع فرماء لألدكية كا١تستحضر َُِٖـ عا

 (4).ككبسوالت
الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية: على أساس كاحد إنتاج قـو كي       

 من االشكاؿ التالية:
 . شريط يف اٟتبو كضع عن عبارة كىو:  األكُف التغليف-ُ           

                                                           

 بياانت الشركات الدكائية السعودية من ىيئة الغذاء كالدكاء . (ُ)
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 .العلبة داخل الطي الشريط كضع عن عبارة كىو:  الثانوم التغليف-ِ            
لغرض  سواءن  ،كىو عبارة عن التعاقد مع الشركات العا١تية:  التصنيع التعاقدم-ّ       

 .ا١تصنع احمللي إُفأك نقل التقنية ابلكامل  ، أك الثانوماألكُفالتغليف 
قياـ ا١تصنع احمللي بعمل البحث كالتطوير لدكاء منتهى الرباءة أك على كشك -ْ         

 (4) االنتهاء، ْتيث ييصنع الدكاء ابلكامل من خالؿ ا١تصنع.
، حسب تعميم أف طريقة التغليف الثانوم ال تعترب تصنيع ٤تلي إُفكٕتدر اإلشارة    

، (ِ)من التغليف ال تعد صناعة دكائية لطرؽالذم ينص على أف ىذه ا ىيئة الغذاء كالدكاء،
ا١تبتكرة للتعاقد مع ا١تصانع احمللية ىو لالستفادة من  األدكيةكا٢تدؼ األساس لتوجو شركات 

 قطاععلى الميزة عدـ مراجعة أسعار منتجاهتا كٗتفيضها، كمن مث ارتفاع فاتورة الدكاء 
كما أنو ال توجد ٤تاكالت جادة من قبل ا١تصانع احمللية   ،الصحي اٟتكومي كا٠تاص

 ،كابلتاِف فإف العالقة التعاقدية ٢تا مدل زمٍت ٤تدد، لالستحواذ على حقوؽ التسويق ٤تليان 
أيضا التوسع يف مثل ىذه العالقات التعاقدية قد يؤثر على ا٢تدؼ التصنيعي للشركات احمللية، 

 (6) .نيسةاٞت األدكيةالذم يًتكز على تصنيع 

 .الدوائية ادلطلب الثاين :تطور حجم الصناعة

م عن طريق إف الوقوؼ على تطور حجم الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية يت      
 كفيما يلي بياف ذلك: ،عدة مؤشرات 

 حجم االستثمارات يف رلال الدواء:مؤشر  أواًل:

                                                           

مقابلة شخصية يـو االثنُت  ،للجنة الوطنية للصناعات الدكائيةعضو ا ،( ابسل الشعالفُ)
 نصف ظهران.الالساعة الواحدة ك ق ،َُْْ/َُ/ُْ

قم ( تعميم ىيئة الغذاء كالدكاء. بعنواف )قياـ بعض الشركات الوطنية ٓتطوة التغليف الثانوم( ر ِ)
 ق .ُّْٗ/ّ/ُ/ع . كبتاريخ ِْٕٕ

 .ُْص،ـَُِٗللعاـ  ،ِٓالعدد،التقرير الشهرم ،الـ ( ملتقى أسبار للدراسات كالبحوث كاالعّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





89 
 

أىم ا١تؤشرات اليت تستخدـ يعد حجم االستثمارات يف ٣تاؿ صناعة الدكاء أحد           
اعة يف ا١تملكة العربية الصن ىذه ى مدل التطور الذم حدث يف حجمرؼ عليف التع

يف ظل االىتماـ الكبَت الذم أكلتو الدكلة لقضية ٖتقيق األمن الدكائي من  خاصةن  ،السعودية
   ،تشجيع االستثمارات يف ىذا اجملاؿمن الدكاء عرب  احمللي نتاجخالؿ التوسع يف اإل

٣تاؿ الصناعة الدكائية  يف ( يوضح التطور الذم حدث يف حجم االستثمارِ-ُكاٞتدكؿ )
 .ـ(َُِٕ-ـََُِيف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ السنوات)

 (5-4)اجلدول 
 .م(:544-م5444ادلملكة العربية السعودية للفرتة )حجم االستثمارات يف رلال الصناعة الدوائية يف              

 نسبة التغري % حجم االستثمارات ابدلليون رايل السنوات
5444 7447 ----- 
5444 74<4 4,< 
5445 7645 5,9 
5446 6486 59,:- 
5447 664; 8,5 
5448 7<:9 84,8 
5449 856< 8,6 
544: 8686 5,5 

 لعدة سنوات..وزارة التجارة والصناعة من بياانت  ث ابإلفادةالباح عدادإادلصدر: 

حجم االستثمار يف ٣تاؿ صناعة  واضحة يف ( الزايدة الِ-ُيالحظ من اٞتدكؿ )     
 ََُِإذ بلغ معدؿ النمو ا١تركب لتلك االستثمارات  بُت عامي  ،ء كبشكل متذبذبالدكا

زايدة حجم ا١تاؿ ا١تستثمر يف قطاع الصناعة  إُفكتشَت ىذه الزايدة  ،% ُ,ٓـ َُِٕ إُفـ 
ـ عما  َُِٕ% يف عاـ َّإذ بلغت نسبة الزايدة يف حجم  االستثمارات حواِف  ،الدكائية

 .ـََُِكاف عليو اٟتاؿ يف عاـ  
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 . ادلصانععدد  اثنياً:

أحد أىم ا١تؤشرات اليت يستفاد  ،الدكائي نتاجاؿ اإلٯتثل عدد ا١تصانع العاملة يف ٣ت       
ىا أعدادخاصة كأف  ،منها يف التعرؼ على حجم ىذه الصناعة يف ا١تملكة العربية السعودية 

 ،ـُٕٓٗظلت يف تزايد من فًتة ألخرل منذ أف بدء أتسيس أكؿ مصنع يف ىذا اجملاؿ عاـ 
 .بتلك ا١تصانع ( يتضمن بياانن ِ-ِ) كاٞتدكؿ 

 (5-5) اجلدول 
 .السعوديةيف ادلملكة العربية  األدويةعدد مصانع 

 ادلدينة نتاجاتريخ اإل اسم ادلصنع

 الرايض 8:>4 شركة مصنع احملاليل الطبية احملدودة

 الرايض 5;>4 يةري اللقاحات البكت إنتاجمصنع سلترب 

 بريدة :;>4 مصنع الشركة السعودية للصناعات الدوائية و ادلستلزمات الطبية

 جدة :;>4 لؤلدوية مصنع دلة فارما

 الرايض 4>>4 مصنع شركة اجلزيرة للصناعات الدوائية

 الرايض 6>>4 وسط للصناعات الدوائيةشركة الشرق األ

 الرايض 7>>4 مصنع الشركة السعودية للصناعات الصيدالنية احملدودة
 الرايض 7>>4 مصنع شركة ادلنتجات الطبية والتجميلية احملدودة

 اجلبيل 7>>4 للصناعات الدوائيةمصنع شركة تبوك 

 جدة 9>>4 ساجا-الشركة العربية السعودية الياابنية للمنتجات الصيدالنية 
 جدة :>>4 مصنع شركة جبلكسو العربية السعودية احملدودة

 جدة 5444 مصنع شركة مججوم لؤلدوية

 بريدة 5444 شركة ديف للصناعات الدوائية

 جدة 5445 الوريدية ادلتكاملةادلركز السعودي للتغذية 

 جدة 5448 مصنع الشركة العربية للمستحضرات الدوائية
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 الرايض 5448 مصنع تداوي احليوية الطبية

 جدة 5449 مصنع البرتجي لؤلدوية

 الدمام >544 مصنع شركة ابكسرت احملدودة

 الرايض >544 الطبية العصر مداوة شركة

 جدة 5444 احملدودة الدوائية للصناعات الرائدة الرعاية شركة مصنع

 الرايض 5444 (فارما أفالون) الدوائية للصناعات األوسط الشرق شركة

 الدمام 5445 مصنع السكيلوترون مبستشفى ادللك فنهد التخصصي

 الدمام 5445 شركة كاد الشرق االوسط للصناعات الدوائية

 الدمام 5445 الدوائية الدمام شركة

 الرايض 5446 الطبية دوجات شركة

 الرايض 5446 شركة مصنع مدينة الدواء للصناعات الدوائية

 حائل 5447 مصنع شركة الرازي للصناعات الدوائية

 جدة 5447 مصنع شركة سانوفيأفنتس العربية احملدودة

 الرايض 5447 الوطي احلرس وزارة - الصحية الشئون مصنع

 جدة 5447 الدوائية للصناعات الرأي مصنع شركة

 الرايض 5448 الوطي األدويةشركة مصنع 

 الرايض 5448 فارما إس إم مصنع

 ادلنورة ادلدينة :544 كرمان سامر ونبيل مصطفى شركة

 الرايض :544 الدوائية للصناعات السعودية دوكس شركة

 رابغ :544 السعودية العربية جلفار شركة مصنع

 رابغ :544 شركة فايزر السعودية احملدودة

 الرايض ;544 لؤلدوية سدير أدوية شركة مصنع

 الرايض ;544 الطبية وادلستحضرات لؤلدوية فرماء شركة مصنع

 لعدة سنوات..ىيئة الغذاء والدواءبياانت من  فادةابإل الباحث  عدادإ ادلصدر:

ـ َُِٖ إُف ـُٕٓٗخالؿ الفًتة من عدد ا١تصانع ظل يف تزايد مستمر  يالحظ أف    
لى تزايد االستثمارات الذم يدؿ ع األمر ،مصنعاّٗحيث بلغ عددىا يف هناية الفًتة ،

 .ا١تعينة  اؿ الصناعة الدكائية خالؿ الفًتةيف ٣ت بشكل مستمر
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على ا١تستحضرات الصلبة كالسائلة ت ىذه الشركات تشتمل منتجا أف إُفشارة كٕتدر األ    
ك٤تاليل  ،كا١تضادات اٟتيوية ّتميع أنواعهاكالبودرة اٞتافة كاٟتقن كا١تراىم كالكرٯتات كالتحاميل 

ؿ كمضادات اسهكالقيء كاإل ،العيوف كأدكية السكرم كالفيتامينات كأدكية عالج السرطاف
كمضادات ية  ك٤تاليل غسيل الكلي يل الوريدالاحملك بو كعالج ضغط الدـ عالج الر ٗتثر الدـ ك 

كغَت  ،فطرايتالكأدكية كقرحة ا١تعدة كاٟتموضة  ،الضغطالسعاؿ كالكحة كأدكية  ،لتسوسا
 .ذلك من ا١تستحضرات الصيدالنية 

 اثلثاً: حجم القوة العاملة يف شركات صناعة الدواء:

 ،يستخدـ حجم القوة العاملة يف صناعة ما كمؤشر داؿ على حجم تلك الصناعة         
فكلما كاف عدد العاملُت يف الصناعة ا١تعنية كبَتان كلما دؿ ذلك على كرب حجمها كقدرهتا 

يف ا١تملكة  كابلنسبة لصناعة الدكاء ،لعالقةكا فرص عمل لإلفراد ذكم االختصاص على توفَت
القوة العاملة فيها يف تزايد مستمر خالؿ الفًتة ما بُت  أعدادظلت العربية السعودية فقد 

                    .  ( ِ-ّ)ْتسب ما توضحو بياانت اٞتدكؿ  كذلك ،ـَُِٕ-ـََُِعامي 

 (5-6)اجلدول 
 .م:544-م5444العاملني بشركات صناعة الدواء ابدلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة  أعداد             

 نسبة التغري % العاملة األيديعدد  السنوات
5444 7<78 ---- 
5444 84:7 5,9 
5445 8747 9,8 
5446 8965 7,5 
5447 98:5 49,: 
5448 :447 ;,4 
5449 :5;6 5,8 
544: :7<6 5,< 

 لعدة سنوات.فادة من ىيئة اإلحصاء العامةالباحث ابإل عدادإادلصدر:      

٣تاؿ صناعة العاملة يف  األيدمفإف عدد (،ِ-ّبياانت اٞتدكؿ)ْتسب ما تهظهره       
 بنسب متفاكتةتراكحت  فقد ،من عاـ آلخر خالؿ الفًتة ا١تعنيةيد اتز ي الدكاء يف ا١تملكة ظل
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ارتفع عدد  حيث ،%ْ,ٓكٔتعدؿ مركب  ،% ٕ,ُٔ% ك ٓ,ِالزايدة السنوية ما بُت 
 ،ـ َُِٕعامالن عاـ  ّْٕٗ إُفـ ََُِعامالن عاـ  ْْٓٗالعاملُت يف ىذا اجملاؿ من 

التطور الذم حدث يف حجم  األمركيعكس ىذا  ،%ِٓكذلك بنسبة زايدة بلغت حواِف 
 .ىذه الصناعة ٔتا مكنها من توليد فرص عمل هبذا اٟتجم

 لي:الفعلي للدواء على ادلستوى احمل نتاجرابعاً: اإل

 األدكيةع كشركات و مصاننتاجالفعلي من الدكاء الذم تقـو إب نتاجٯتثل حجم اإل      
حيث يقاس حجم  ،ئية يف ا١تملكة العربية السعوديةحجم الصناعة الدكا مؤشران على الوطنية

الفعلي بقيمتو السوقية يف ظل عدـ إمكانية قياسو ابلكميات نسبة الختالؼ  نتاجاإل
الفعلي  نتاج( يوضح تطور اإلِ-ْ)كاٞتدكؿ  ،الدكائية من حيث النوع كالشكلات ا١تنتج

 .ـَُِٕ إُفـ ََُِللدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ األعواـ من 
 (5-7اجلدول )

 م:544-م5444الدواء ابدلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة  إنتاجحجم             
 %معدل التغري الرايل ابدلليون احمللي نتاجاإل السنوات
5444 545< ---- 
5444 5549 6,95 
5445 5785 44,48 
5446 5958 :,49 
5447 5;;6 <,;6 
5448 648: <,84 
5449 64<: 4,5: 
544: 6785 :,<; 

 لعدة سنوات.العامة حصاءىيئة اإل بياانت  تفادة منسالباحث ابال عدادإ :ادلصدر
ان احمللى من الدكاء ظل ٭تقق ٪تو  نتاجأف حجم اإل إُف( ِ-ْتشَت بياانت اٞتدكؿ )     

 ت قيمةكقد قفز  ،% ٓ,ُُ% كِٕ,ُتراكحت بُت   ،خالؿ الفًتة ا١تعنية ان متذبذابن إ٬تابي
بزايدة  ،ـ َُِٕمليوف رايؿ  ِّْٓ إُفـ ََُِمليوف رايؿ عاـ  ُِِٗحجمو من 

 ،من الفًتة  األكؿما كاف عليو اٟتاؿ يف العاـ  ماع ،%ِٔإٚتالية بلغت نسبتها حواِف 
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الفعلي للدكاء مستول التطور الذم  نتاجكيعكس ىذا التطور الذم حدث يف حجم اإل
 .حدث يف حجم ىذه الصناعة

 .ادلطلب الثالث: مشكبلت الصناعة الدوائية

كتؤثر ابلضركرة سلبان  ،ما من صناعة من الصناعات إال ك٢تا مشكالهتا اليت تعاين منها       
د من كابلنسبة لصناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية فإف ىنالك العدي ،على تطورىا

ور كٖتقيق كبَتان  ١تعاٞتتها حىت تتمكن ىذه الصناعة من التطا١تشكالت اليت ٖتتاج جهدان  
 :(4)كمن أبرز تلك ا١تشكالت ما يلي ،ا٣تا٢تمراكز متقدمة يف 

دارية كالفنية تتعلق بتسجيل ا١تنتجات الدكائية لدل اإل ىنالك ٣تموعة من ا١تعوقات: أوالً 
 ،تفضالن عن ارتفاع كلفة مراقبة جودة ىذه ا١تنتجا ،األمرهات الرٝتية ا١تعنية هبذا اٞت

 .ْتاث تطوير ا١تنتجات الدكائيةعدـ كجود مبالغ ٥تصصة أل  إُفابإلضافة 
صناعة تقـو على التقنية  فهي ،ستثمار يف الصناعة الدكائية ارتفاع تكاليف اال :اثنياً 

بطبيعة اٟتاؿ استثمار  ىوك  ،بواسطة الشركات العا١تية ةكاحملتكر  ،ا١تتطورة مرتفعة التكاليف
 .طويل األجل

: ضعف حصة ا١تنتج الدكائي احمللي يف ا١تناقصات اٟتكومية، كىذا اإلشكاؿ يؤدم اثلثاً 
ال سيما أف اٟتكومة ىي  ،ي  احمللي من فرص التسويق ٤تليان الدكائ نتاجحرماف كثَت من اإل إُف

تراجع مبيعات الشركات الوطنية  إُف، كىذا بدكره يؤدم يف السوؽ بطبيعة اٟتاؿ مكرب مشًت أ
 .العاملة يف ىذه الصناعة

                                                           

مركز تنمية الصادرات  ،آفاؽ تصديرىا لألسواؽ ا٠تارجيةك ( كاقع الصناعات الدكائية السعودية ُ)
 .ُُ/َُص ،ـََِٕ ،كالصناعية السعودية٣تلس الغرؼ التجارية –السعودية 
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 أمراض السرطاف أدكيةأدكية معينة، مثل:  إنتاج عدـ كجود مصانع متخصصة يف :رابعاً 
منتجات  إنتاجأم يف  ،٦تا ٬تعل ا١تصانع الدكائية تتنافس فيما بينها بشكل رأسي، كالسكرم

 نتاجاإل الوطنية ٓتصوص خطط األدكيةمصانع فبسبب غياب التنسيق بُت  ، دكائية تقليدية
زايدة  إُفالذم يؤدم  األمر ،أدكية متشاهبة إنتاجفإف تلك ا١تصانع تركز على  ،كتوجهاتو

 .خاصة يف السوؽ احمللية  ،ا١تنافسة بينها 
، فتتسابق الشركات الوطنية لتصنيع الدكاء اٞتنيس إنتاجاالعتماد الكامل على  :خامساً 

ىذا الدكاء بنفس الًتكيز كاٞتودة بتصريح من الشركة األـ، دكف التفكَت يف مسألة االخًتاع يف 
 (4)  .كذلك بسبب ضعف جهود البحث العلمي كالتطوير ،ىذه الصناعة 

ين ا١تنتجات الدكائية كتقلبات الفعالة الداخلة يف تكو  :  عدـ توفر ا١تواد ا٠تاـ اً سادس
 نتاجالذم يزيد من تكلفة اإل األمر ،بلد ا١تنشأ بتكلفة عاليةن ستَتادىا ما، ٦تا يعٍت سعارىاأ

ال سيما عند ارتفاع سعر صرؼ العمالت  ،احمللية األدكيةكمن مث يؤثر على أسعار بيع 
د تلك ستَتاحيث يتم يف الغالب ا ،كربية )اليورك(ا٠تصوص العملة األكعلى كجو  ،األجنبية

 .ا١تواد من بعض بلداف أكراب
بقاء ا١تستثمر يف إف فرصة  :رض اليت يقاـ  عليها ا١تصانعمشكلة حيازة األ: اً سابع    

سواؽ تتسم ابلتقلب بسبب أخصوصا يف  ،ٖتتاج كثَتان من اٟتوافزطوؿ أصناعة ما فًتة 
كىذا ما  ،كمن أىم تلك اٟتوافز حيازة أرض ا١تشركع االستثمارم ،التنافسية كاالنفتاح العا١تي

ففي ىذا اٞتانب تربز مشكلة عدـ  ،كاء يف ا١تملكة العربية السعوديةتعاين منو  صناعة الد
تعمل يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية لألرض اليت يقـو عليها  حيازة العديد من ا١تنشآت اليت

 األرضمستأجر % من تلك ا١تصانع ٓٓأف ما نسبتو حصائيات فقد بينت اإل  ،ا١تصنع

                                                           

 ـ.َُِٕ،البحث العلمي،ىيئة االحصاء -ا١تملكة العربية السعودية  ( ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





96 
 

كأهنا  خاصةن  ،طوؿأاء ا١تستثمر يف ىذا اجملاؿ فًتة ىذا الوضع يؤثر سلبان على بقك  (4)،ابلكامل
 .صناعة انشئة تعمل يف ظل منافسة عا١تية شديدة 

العاملة الوطنية ا١تتخصصة كا١تؤىلة يف ٣تاؿ صناعة الدكاء: تعاين  األيدممشكلة اً: اثمن     
العاملة الوطنية ا١تتخصصة ك ا١تؤىلة  األيدمصناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية من قلة 

االستعانة  إُفالذل تضطر معو الشركات العاملة يف ىذا اجملاؿ  راألم ،يف ٣تاؿ صناعة الدكاء
حيث تراكحت نسبة  السعوديُت ا١تشتغلُت يف شركات الدكاء ما بُت  ،األجنبيةابلعمالة 

% للعاملُت ُ,ٔٔ% ك ُ,َٔ% يف مقابل نسبة تراكحت ما بُت ٗ,ّٗ% ك ٗ,ّّ
 أعداد( يوضح تطور ِ-ٓ)كاٞتدكؿ ،ـ َُِٕ-ـََُِكذلك خالؿ الفًتة من  ،جانباأل

       .١تملكة العربية السعوديةالقوة العاملة )السعودية كغَت السعودية( يف شركات الدكاء يف ا

 (5-8)جدول   
 .م (:544-م5444 )للفرتة من القوة العاملة من شركات صناعة الدواء يف ادلملكة العربية السعودية أعداد

 نسبة غري السعوديني السعوديني نسبة  مجايلاإل غري السعوديني السعوديني السنوات
5444 49;4 6597 7<78 66,<< 99,44 
5444 4:44 6697 84:7 66,:4 99,64 
5445 4;:4 6867 8747 67,94 98,74 
5446 5466 68<< 8965 69,44 96,<4 
5447 578< 7446 98:5 6:,75 95,8; 
5448 5:78 768< :447 6;,97 94,69 
5449 5;5< 7787 :5;6 6;,;7 94,49 
544: 5<;< 7847 :7<6 6<,;< 94,44 

 لعدة سنوات.فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاءالباحث ابإل عدادإ -ادلصدر 

 أعداد( أنو على الرغم من كجود زايدة سنوية يف ِ-ٓيالحظ من بياانت اٞتدكؿ )     
لسعوديُت أيضا يف زايدة من غَت ا أعدادإال أف  ،السعوديُت ا١تشتغلُت يف ٣تاؿ صناعة الدكاء

حيث بلغت حواِف  ،الكرب طواؿ سنوات الفًتة ا١تعنية، كظلت نسبتهم ىي اآلخرعاـ 
مشكلة ابلنسبة لقطاع  وضعالكٯتثل ىذا  ،% للسعوديُتٕ,ّٔا١تتوسط مقابل  يف% ّ,ّٔ

                                                           

 ـ.َُِٕ،سح النشاط الصناعيم ،ىيئة االحصاءات العامة -السعودية  ا١تملكة العربية(  ُ)
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صناعة الدكاء يف ا١تملكة من حيث التكلفة العالية ا١تًتتبة على توظيف غَت السعوديُت 
كأتمُت منح  ركاتب كامتيازات  إُفكاليت تضطر  ،ة للشركات العاملة يف ىذا اجملاؿابلنسب

فاءات للمستخدمُت األجانب من ذكم ا١تؤىالت كالك صحي كسكن كرسـو حكومية سنوية
اؿ كجود متخصصُت ذكم كفاءة تتطلب بطبيعة اٟت كاليت  ،يف ٣تاؿ الصناعات الدكائية

، ككذلك ابلنسبة لالقتصاد الوطٍت ككل من حيث ٖتويالت ىؤالء العاملُت ا١تالية كخربة
 .بناء البلدأليت تولدىا ىذه الصناعة إُف غَت فضال عن ذىاب معظم فرص العمل ا ، لبلداهنم

اتفاقيات اٞتات كاالنفتاح على االقتصاد العا١تي، كىذا يؤثر يف صناعة الدكاء  اً:اتسع
: قد تزيد مدة االستفادة من براءات االخًتاع لصاٌف الدكؿ األكؿالسعودم من كجهُت، 

، حيث تبقى مرىونة ابنقضاء ةكاء احملليا١تصدرة ١تادة الدكاء، كىذا يضر بنشاط صناعة الد
  .تلك ا١تدة 

العا١تية يعٍت مواجهة الصناعة الدكائية  األسواؽف االنفتاح على إالثاين: ف أما الوجو
كيف ىذا  ،(4)كاء ا١تستورد ذا اٞتودة العالية السعودية منافسة شديدة يف ظل ا٩تفاض أسعار الد

غراؽ يف السوؽ احمللى من قبل الشركات العا١تية تواجو ىذه الصناعة مشكلة اإل طاراإل
كمن مث عدـ قدرة  ،سعار يف السوؽ السعودم٦تا يؤدم ال٩تفاض األ ،ا١تصنعة لألدكية

   (5). ا١تصانع الوطنية على ا١تنافسة السعرية يف مواجهة تلك الشركات
عدـ استقرار أسعار الطاقة: إف قضية أسعار الطاقة تعد من القضااي ا١تؤثرة يف  :عاشراً 

سنة، لذلك لن تكوف  َِإُفالصناعة الدكائية، خصوصنا أهنا ٖتتاج عقود طويلة األجل تصل 
سواءن ابلسلب أك ل أسعار الطاقة بالبيئة مناسبة إلقامة صناعة دكائية دكف معرفة مستق

: على مدل السنوات  ،البعيداال٬تاب على ا١تدل   ا١تاضية بدأت أسعار تعريفة الكهرابءفمثالن

                                                           

 .ِٗص،د. فهد بن يوسف العيتاىن،ك مبادئها ك اتفاقياهتا  أ( منظمة التجارة العا١تية نشاهتُ)
 .ُٓمرجع سابق ص ،كافاؽ تصديرىا لألسواؽ ا٠تارجية ( كاقع الصناعات الدكائية السعوديةِ)
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 االٕتاهكرٔتا يستمر ىذا  (4)ىللة، ُٖ إُفىلالت، مث ارتفعت  َُ إُف ،ىلالت ٓمن  ترتفع
كىذا بال شك يضع ا١تستثمر يف ىذه الصناعة  ،خالؿ السنوات القليلة القادمة ٨تو االرتفاع 
  . مطمئن ابلنسبة لتكلفة الطاقة يف كضع غَت 
 األدكيةا٠تارجية ١تصانع  ألسواؽىنالك ٣تموعة من ا١تشكالت ترتبط اب :حادي عشر

 بعض الدكؿ العربية يف تتمثل يف طوؿ الفًتة الزمنية لتسجيل ا١تستحضرات ،السعودية
جانب كجود ٛتاية يف بعض تلك الدكؿ  إُف ،ستغرؽ سنتُت أك ثالثة سنواتسالمية لتكاإل

 ،السعودية فيها األدكيةنع تسجيل م إُفاالت تصل يف بعض اٟت األدكيةلصناعتها احمللية من 
ابإلضافة  ،األدكيةدارية معقدة تعيق عملية ٗتليص البضائع من إفضالن عن كجود إجراءات 

على  عالكةىذا  ،هدفةا١تست األسواؽتوفر ا١تعلومات كالدراسات السوقية عن عدـ  إُف
 (5). من قبل شركات عا١تية رائدة يف ىذا اجملاؿ األسواؽكبَتة يف تلك الا١تنافسة 

 
 
 

 
 
 

                                                           

 شركة السعودية للكهرابء.ال -( تعريفة االستهالؾ ُ)
 
 ،ُٕمرجع سابق ص، كافاؽ تصديرىا لألسواؽ ا٠تارجيةكاقع الصناعات الدكائية السعودية  (5)

https://www.se.com.sa › ar-sa › Customers › Pages › TariffRates  اتريخ الدخوؿ
 صباحا.ََ.َُالساعة  ،قَُْْ/ُ/ُٓ
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ادلبحث الثاين: جنهود توطني الصناعة الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية, 
 .ونتائجنها

 .: مقومات الصناعة الدوائيةاألولادلطلب 
هتيئ لقياـ صناعة دكائية  ٯتكن أنو عدة مقوماتفر يف ا١تملكة العربية السعودية تتو         

 كمن تلك ا١تقومات ما يلي: ،متطورة فيها

كصناعة الدكاء  ،: يعترب رأس ا١تاؿ من أىم مقومات الصناعة بشكل عاـأواًل: رأس ادلال
كتتمتع ا١تملكة العربية السعودية يف ىذا اٞتانب إبمكانيات ملحوظة ككبَتة ٦تا  ،بشكل خاص

كٔتقارنة رأس ا١تاؿ  ،عات، ٔتا فيها الصناعات الدكائيةيتيح ٣تاالن كاسعان لقياـ ٥تتلف الصنا
يف ا١تملكة العربية السعودية ٧تد فرقان كبَتان ردف ٔتا ىو مستثمر اؿ يف األا١تستثمر يف ىذا اجمل

مليوف دكالر   ََْ كائية ستثمر يف الصناعة الدففي األردف بلغ رأس ا١تاؿ ا١ت ،ُت اٟتالتُتب
بينما بلغ رأس ا١تاؿ ا١تستثمر يف ىذا اجملاؿ يف ا١تملكة يف نفس عاـ   (4) ،ـَُِٕعاـ 

 (5) .مليوف دكالر ُِْٔ

                                                           

 ،ـَُِٖ،ادية٣تلس السياسات االقتصَُِٖ - َِِِاألردينخطة ٖتفيز النمػػو االقتصادم  (ُ)
 .ٕٕص

 ـ.َُِٕ ،مسح ا١تنشاة الصغَتة كا١تتوسطة ،حصاء العامة ىيئة اإل-ا١تملكة العربية السعودية (  ِ)
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 ا١تملكة العربية، كتتمتع (4): تعمل الطاقة على جذب النشاط الصناعي الطاقة اثنياً:
نشاء ٤تطات إالنفطية الكبَتة اليت مكنتها من كىي الثركة  ،السعودية أبحد أىم مصادر الطاقة

ضخمة لتوليد الطاقة الكهرابئية اليت تساعد على قياـ الصناعات بشكل عاـ كالصناعات 
الدكائية بشكل خاص، فالطاقة ٔتختلف أنواعها ىي اليت تساعد على تشغيل اآلالت 

فضالن عن البنيات التحتية اليت ٕتعل من ا١تملكة العربية  ،اكينات كا١تعدات الصناعيةكا١ت
 .ٔتا يف ذلك الصناعة الدكائية،السعودية منطقة جذب استثمارم ١تختلف الصناعات 

انطالقنا من اتباع أحدث األساليب الصناعية يف  اثلثاً: وجود ادلدن الصناعية:
 ،التخطيط كجذب االستثمارات الصناعية، كقياـ هنضة صناعية على أسس علمية اثبتة

يف إطار ـ، كاليت تضطلع ََُِأنشئت ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية "مدف" يف عاـ 
ضي الصناعية متكاملة ا٠تدمات بتطوير األرا ،ا١تدف الصناعية كمناطق التقنية  إقامةبدكرىا يف 

أخرل ٖتت ك مدينة صناعية قائمة  ّٓكفق أعلى ا١تعايَت العا١تية، حيث تشرؼ حاليان على 
إشرافها على ا١تدف الصناعية ا٠تاصة، كقد  إُفابإلضافة ،التطوير يف ٥تتلف مناطق ا١تملكة 
 ّْْٕعية القائمة ، كتضم ا١تدف الصنا ِمليوف ـ ُْٕٔٗتاكزت األراضي الصناعية ا١تطورة 

ا صناعينا كخدمينا لوجستينا، كيعمل فيها أكثر من  َُٗٔمصنعنا منتجنا ك  ألف  ّْٓعقدن
  (5).موظف

ترتكز "مدف" على ىيكلة مؤسسية ٤تددة؛ كذلك لالستفادة القصول من كل مزااي 
ة شراكة الدكلة مع القطاع ا٠تاص، كفاعلية توفَت األراضي الصناعية، كيكوف ذلك عرب بيئ

عمل ٘تتاز ابلشفافية يف توزيع األدكار بُت "مدف" كالقطاع ا٠تاص، كيتمثل ذلك يف التمييز 
بُت مهمات التخطيط كاإلشراؼ كالرقابة اليت تقـو هبا "مدف" كمهمات التمويل كاإلنشاء 

                                                           

٣تلة كلية الًتبية األساسية ة "دراسة نظرية"، أمَت اٟتناكم، (  مصادر الطاقة يف ٖتديد ا١تواقع الصناعيُ)
 .ُِٗـ، صَُِْ. كانوف األكؿ، ُٖالًتبوية كاإلنسانية، جامعة اببل، العدد للعلـو 

 ـ.َُِٕ ،مسح ا١تنشاة الصغَتة كا١تتوسطة ،ىيئة االحصاء العامة -ا١تملكة العربية السعودية (  ِ)
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كقد ٧تحت "مدف" يف  ،كالتشغيل اليت عادة ما يتوالىا القطاع ا٠تاص أبسلوب تنافسي
استقطاب شركات عا١تية  إُفكاٟتوافز اليت تتميز هبا مدهنا الصناعية، ما أدل تسويق ا١تزااي 

رائدة يف اجملاؿ الصناعي، كالعديد من االستثمارات العا١تية ذات القيمة ا١تضافة لالستثمار 
إحرازىا تقدمنا كبَتنا يف ٣تاؿ شراكاهتا الداخلية  الصناعي يف ا١تملكة العربية السعودية، ّتانب

ا صناعينا كخدمينا  ُِٕٔمن خالؿ  ،مليار رايؿ ََٓالستثمارات تفوؽ كجذهبا  عقدن
 (4) .الصناعية كاالستثمارية األنشطةكلوجستينا مشلت ٥تتلف 

٘تثل أحد أىم  ،كما توفره من بيئة صناعية متكاملة ،إف كجود مثل ىذه ا١تدف الصناعية  
حيث ٯتكن ٢تذه الصناعة  ،لسعوديةمقومات قياـ صناعة دكائية متطورة يف ا١تملكة العربية ا

كاليت توفرىا ىذه  ،االستفادة بشكل كبَت من البنيات التحتية ك الصناعات ا١تتكاملة معها
  .ا١تدف

ددين يتحدد نطاؽ السوؽ ابلنسبة ألم منتج كفقان حمل رابعاً: اتساع نطاق السوق:
عرب ت، كىذه بعدد السكاف ، كالقدرة الشرائية ، كىذا يعرب عنوأساسُت ٫تا عدد ا١تستهلكُت

أحد ا١تقومات اليت على  اتساعة، كٯتثل نطاؽ السوؽ كمدل فرادستوايت دخوؿ األمعنها 
، كابلنسبة لصناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية فإف عينةصناعة م إقامةأساسها تتم 

، فمن حيث على قياـ ىذه الصناعة ات احملفزةاتساع نطاؽ السوؽ السعودم ٯتثل أحد ا١تقوم
مليوف  ِّان، حيث ٕتاكز اؿ عدد ا١تستهلكُت فإف عدد سكاف ا١تملكة نسبيان يعترب كبَت 

اٟتجاج كا١تعتمرين  أعداد، فضالن عن كالوافدين ا١تقيمُت، كيشمل ىذا العدد السعوديُت نسمة
يصل يف بعض  ليتكا ،كالزكار الذين يفدكف إُف ا١تملكة يف فًتات ٥تتلفة خالؿ كل عاـ

درة الشرائية فإف ارتفاع ، أما من حيث القماليُت حاج كمعتمر ٓإُف أكثر من اٟتاالت 
فراد يف ا١تملكة العربية السعودية يعزز من تلك القدرة كيؤكد على ارتفاع مستواىا  دخوؿ األ

                                                           

طق (  ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناطق التقنية الرئيسية ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناُ) 
 صباحا. ّ.َُالساعة ،قَُْْ/ِ/ِٓاترٮتالدخوؿ،https://www.modon.gov.sa،التقنية
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من ىذا البحث عند  خرآ، كقد سبق بياف ذلك يف موضع يهالدل مستهلكي الدكاء ف
  (4) .اٟتديث عن الطلب على الدكاء يف ا١تملكة كالعوامل ا١تؤثرة فيو

  .الثاين:حتدايت الصناعة الدوائية ادلطلب

من التحدايت تتطلب ة ا١تملكة العربية السعودية ٚتلتواجو الصناعة الدكائية يف          
 سد الفجوة بُت تلك التحدايت يف أبرز حيث تتمثل ،كٕتاكزىا تهامضاعفة اٞتهد جملاهب

تطوير ك  ،نقل كتوطُت التقنية اٟتديثةك  ،احمللى منو نتاجاإلك على الدكاء كالعرض  تناميالطلب ا١ت
أتىيل الكادر البشرم ك ،اعيةدارة الصناإل كتطوير ٖتسُت اٞتودةك  ،البحث العلمي كاالبتكار

 (5). كمواجهة ا١تنافسة العا١تية يف ظل االنفتاح على االقتصاد العا١تي ،طٍتالو 

ٯتثل ىذا التحدل أكرب  احمللى للدواء: نتاجأواًل: سد الفجوة بني الطلب والعرض من اإل
لدكاء يف فالطلب على ا ،كاء يف ا١تملكة العربية السعوديةالتحدايت اليت تواجو صناعة الد

كالتوسع كالتطور  اٟتاجة ا١تتنامية كا١تتزايدة على ا٠تدمات الصحيةتزايد كتنامي مستمر يف ظل 
الذم ترافق  األمر ،ناطق ا١تملكةيف ٥تتلف م حدث يف ىذا اجملاؿ كمان كنوعان  الكبَت الذم

ىنا من كتربز ا١تشكلة  ،حجم الطلب على ا١تنتجات الدكائيةمعو ٪تو كبَت كغَت مسبوؽ يف 
احمللى عن تلبية الطلب ا١تتزايد ابضطراد، ٦تا اضطرت معو  نتاجخالؿ قصور العرض من اإل

، كال كالعرضع يف استَتاد الدكاء بكميات كبَتة لسد الفجوة بُت الطلب التوس إُفالدكلة 
، كيتمثل الذم يقع على الدكلة نتيجة لذلك حد مقدار التكلفة كالعبء ا١تاِفأٮتفى على 

ىنا أماـ الصناعة الدكائية السعودية يف ضركرة النهوض ابمكانياهتا كقدراهتا كزايدة  التحدل
، بغرض تضييق ىذه الفجوة منتجاهتا كتنويعها كالتوسع فيها استثماراهتا كالعمل على تطوير

                                                           

 .ٖٓص ،طلب على الدكاء يف السوؽ السعودمحجم ال  (ِ) 
  
اتريخ الدخوؿ ،https://www.sidf.gov.sa ،صندكؽ التنمية الصناعية السعودم (ُ) 

 عصران. ِّ.ٓالساعة  ،قَُْْ/َُ/َُ
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فض الدكائي، ٔتا يسهم يف خ نتاجعن طريق زايدة اإل ،الكبَتة بُت العرض احمللي كالطلب
 مزيدان من بذؿ اٞتهد ا١تكثف يف عملية األمر، كيتطلب ىذا الدكاء ا١تستورداالعتماد على 

، كال هبذه الصناعةجهود اٞتهات ا١تعنية ذات الصلة  تضافرب، كذلك توطُت الصناعة الدكائية
، تتضمن عالجان للمشكالت اليت اتيجية كطنية ٥تتصة هبذا اجملاؿيكوف ذلك إال بتبٍت اسًت 
 .تعاين منها ىذه الصناعة 

من التحدايت اليت تواجو  اثنياً:االرتقاء مبستوى جودة منتجات شركات الدواء الوطنية :
قيقة كالشديدة فرغم ا١تعايَت الد ،الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية  قضية اٞتودة

كالدكاء يف ىذا اٞتانب فإف مستول جودة ا١تنتجات الدكائية  ة الغذاء يئاليت ٖترص عليها ى
أف نسبة اٞتودة يف ىذه ا١تنتجات بلغت   إُفحيث تشَت االحصائيات  ،مازالت دكف الطموح

كٯتثل رفع ىذه النسبة كزايدهتا  ٖتدم كبَت ينتظر صناع الدكاء يف ا١تملكة العربية  ،% ِ,َّ
يقلل من فرص ا١تنافسة مع   ،عند ىذه النسبةستول جودة الدكاء فبقاء م ،السعودية

تراجع الطلب احمللي على منتجات صناعة كما يؤكد ذلك ىو  ،منتجات الشركات العا١تية
  (ُ). %ْْنسبة  إُفالدكاء الوطنية 

اثلثاً: تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية ومواكبة التطورات العادلية يف رلال   
١تنتجات الصناعة الدكائية  ةالعا١تي ايتا١تستو  إُففاالرتقاء اب١تقدرة التنافسية  صناعة الدواء :

جانب   إُفحصص يف أسواؽ الدكاء العا١تية،  السعودية  يعترب ٖتداين تفرضو ضركرة كسب
كتتطلب مواجهة ىذا التحدم من شركات  ،احمللية كتعزيزىا األسواؽلى حصص احملافظة ع

 ،ةا١تستوايت القياسية العا١تي إُفية كاٞتودة نتاجى رفع معدالت اإلالدكاء الوطنية العمل عل
حديثة ترفع من   إنتاجأف تتبٌت أساليب  إُفكلتحقيق ىذا ا٢تدؼ فإف ىذه الشركات ٖتتاج 

العا١تية ك٣تاالت  األسواؽفإف التطور كالتغَت يف  آخركمن جانب  ،كفاءهتا االقتصادية 

                                                           

 ـ  . َُِٕالصغَتة كا١تتوسطة  ا١تنشآتمسح  –امة لإلحصاء يئة العا٢ت-( ا١تملكة العربية السعودية ُ) 
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لشركات صناعة ٦تا يشكل ٖتديدان كبَتان  ،التقنية ا٠تاصة بصناعة الدكاء يشهد إيقاعان متسارعا
آليات تتسم اب١تركنة يف اإلدارة  استحداثكٖتتم مواجهة مثل ىذا التحدم  ،الدكاء الوطنية
  .اؿكالتسويق كغَتىا من جوانب  العمل الصناعي يف ىذا اجمل نتاجكالتصميم كاإل

ية، نتاجدكران حاٝتان يف زايدة اإل صناعة مٖتتل التقنية ابلنسبة أل رابعاً: نقل وتوطني التقنية: 
كابلنسبة لصناعة الدكاء يف ا١تملكة  ،١تنتجاهتاة مباشرة على ا١تقدرة التنافسية ٦تا ينعكس بصور 

 ،لصناعةا ٢تذه العربية السعودية فإف بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد ركائز ا١تستقبل الواعد
كيف ىذا ا٠تصوص فإف ا١تملكة، كابلرغم من اإل٧تازات اليت ٘تت يف ٣تاؿ نقل التقنية، بشكل 

قدرات التقنية لصناعتها الوطنية مضاعفة ا١ت إُفعاـ ك٣تاؿ الصناعة بشكل خاص فهي ْتاجة 
على كجو ا٠تصوص ، كمن ذلك تبٍت التكنولوجيا القائمة على  ئيةالدكا اتيف اجململ كالصناع

حيث ال يزاؿ ىناؾ مساحة كبَتة للشركات الصناعية عموما (4) ،الثورة الصناعية الرابعة
ية من خالؿ نتاجاألداء كاإلكالدكائية خصوصان لكسب ا١تزيد من ا١تزااي التنافسية كٖتسُت 

كاألىم من ذلك كلو يتمثل يف ا٠تطوات اٞتادة لتطوير التقنية اليت مت  ،الصناعية(ِ)األ٘تتة
ابلتعاكف مع  سواء داخل ا١تؤسسات الصناعية أك كذلك من خالؿ األْتاث ،توطينها

 .عالية التقنية األجنبيةاٞتامعات كا١تراكز العلمية ا١تتخصصة، ككذلك جذب االستثمارات 

ف ا١تملكة أحيث  ف مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العادلية:خامساً: التكي  
 إُففإف شركات الدكاء الوطنية ْتاجة  ،يف منظمة التجارة العا١تية السعودية عضوه العربية 

 ،كاليت تلتـز هبا ٚتيع الدكؿ األعضاء ،ف مع قواعد ا١تنظمة يف ٣تاؿ عملها كأنشطتهاالتكي  
كيبقى ا٢تدؼ العاـ متمثالن يف اتباع اسًتاتيجيات تعمل على االستفادة القصول من إ٬تابيات 

                                                           

ـ، على َُِٔ(  ىي التسمية اليت أطلقها ا١تنتدل االقتصادم العا١تي يف دافوس، سويسرا، يف عاـ ُ) 
 اٟتلقة األخَتة من سلسلة الثورات الصناعية، اليت ىي قيد االنطالؽ حاليان.

 ليان آك عملية أك نظاـ يتم التحكم بو ٍ ٞتهاز أ ِفاآلىو تشغيل ،كثر مشوالن إف مفهـو اال٘تتة األ( ِ) 
 أخذت ٖتل ٤تل االنساف يف ا١تراقبة كاٞتهد أثناء اٗتاذ القرارات ا١ترب٣تة. ليةآبواسطة 
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كقد يكوف من  ،لذلك اإلنضماـ للمنظمة مع العمل على احتواء كتقليل اآلاثر السلبية
        الضركرم 

اٟتسباف ما يستجد من ٖتدايت مستقبلية يف أيضان ٢تذه االسًتاتيجيات أف أتخذ يف      
 .قواعػد ا١تنظمة كدخوؿ موضوعات جديدة مثل البيئػػة كالعمالة كغَتىا إطار

تعترب مهارات  سادساً: تطوير مقدرات القوى العاملة الوطنية ادلشتغلة يف صناعة الدواء : 
م صناعة من الصناعات تطور أ إطاركنوعية القول العاملة الصناعية من العوامل اٟتاٝتة يف 

ر من التحدايت ا١تاثلة أمامها ىو تطوي كابلنسبة لصناعة الدكاء فإف ،كزايدة قدرهتا التنافسية
كيف ىذا اٞتانب فإنو من الضركرم  تكثيف ٣تاالت كنوعية  ،مقدرات القول العاملة السعودية
ىذه ا١تؤسسات ْتيث تتناسب ٥ترجات  ،يف ىذا اجملاؿالتعليم كالتدريب الفٍت كا١تهٍت 

العاملة يف ٣تاؿ  مع احتياجات الشركاتلية ا١تتخصصة يف ىذا اٞتانب التعليمية كالتأىي
   . صناعة الدكاء

أف ٖتسُت األداء  من ا١تعلـو سابعاً:  تطوير اإلدارة الصناعية يف شركات صناعة الدواء:
اإلدارة يف ىذه ية يف ا١تنشآت الصناعية بشكل عاـ يعتمد على كفاءة كنوعية نتاجكاإل

كيكتسب ذلك أ٫تية كربل يف ظل ما ىو متوقع من تزايد ا١تنافسة العا١تية كسرعة  ،ا١تنشآت
فإف ىناؾ حاجة ١تزيد من االىتماـ هبذا  كابلنسبة لصناعة الدكاء ،كالتقنية األسواؽتطورات 

   .اٞتانب يف الوحدات الصناعية العاملة يف ىذا اجملاؿ 

ابلرغم من اإل٧تازات  د واالستثمارات يف رلال الصناعة الدوائية:اثمناً: زايدة ادلوار  
ا١تلحوظة اليت حققتها الصناعة الدكائية يف ا١تملكة، إال أف مسا٫تة ىذا القطاع يف إٚتاِف 

ـ كللقيا ،%َٖ,َال تتجاكز يف أحسن حاالهتا  ، حيثالناتج احمللي تبقى دكف الطموحات
، إليو ىناؾ حاجة لتكثيف توجيو ا١توارد كاالستثمارات فإفع بدكر أكثر فاعلية ٢تذا القطا 

كتستلـز مقابلة ىذا التحدم تكاتف اٞتهود اٟتكومية بتعاكف أكثق مع القطاع ا٠تاص الوطٍت 
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كاألجني عرب تطوير بيئة األعماؿ كمناخ االستثمار اب١تملكة من أجل االرتقاء ٔتعدالت 
 .االستثمار يف ىذا القطاع

 .نهود توطني الصناعة الدوائيةج :لثادلطلب الثا

لتحقيق اتيجيا يعترب توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية خياران اسًت       
ـ صناعة دكائية كطنية كالعمل كضركرة سيادية تستوجب قيا ،من الدكائيكبَتة من األدرجة  
إُف  ،اجملاؿ ىذا اٟتديثة يفتشجيعها كدعمها كتسهيل حصو٢تا على ا٠تربة كالتقنية على 

كاٟترص  ،وية يف التسويق ٤تليان األكلعطائها كإ ،ية اليت تدخل فيهااألكلجانب توفَت ا١تواد ا٠تاـ 
 إنتاجعلى ٖتقيق اٞتودة فيها كجعلها قادرة على ا١تنافسة كاالبتكار كالتطوير كالتوسع يف 

   (4) .ساسيةاأل األدكيةالصيدالنية يف قائمة  صناؼاأل
عملت  ،كصناعة الدكاء بشكل خاص ،جهود توطُت الصناعة بشكل عاـ إطاركيف         
رض جذب االستثمارات الوطنية غب ،ة ا١تناخ ا١تناسب لذلكئ١تملكة العربية السعودية على هتيا
ا٠تاصة ابلنشاط  األنظمةشريعات ك فقامت بسن الت ،للدخوؿ إُف ىذا اجملاؿ األجنبيةك 

كالسياسات اليت من شأهنا تسهيل دخوؿ ا١تستثمرين إُف ىذا  اإلجراءاتككضع  ،االستثمارم
كمن بينها صناعة  ،البنية التحتية الالزمة لقياـ ٥تتلف الصناعات هتيئةكعملت على  ،قطاع لا

 ،نشاء عدد من ا١تدف الصناعية يف مناطق ٥تتلفة داخل البالدكذلك من خالؿ إ ،الدكاء
إُف  ،فضالن عن توفَت التمويل الالـز للمنشآت الصناعية عن طريق صندكؽ التنمية الصناعية

  .جانب توفَت اٟتماية اٞتمركية ٢تا

                                                           

 ،للعلـو كالتقنيةة ا١تلك عبدهللا مدين -االبتكار كالتصنيع معهد االبتكار كالتطوير الصناعي (ُ) 
https://www.kacst.edu.sa › arb › ncid.  َٓالساعة  ،قُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ.َّ 

 مساءن .
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إف االىتماـ بتوطُت الصناعة يف ا١تملكة العربية السعودية  ٔتا يف ذلك صناعة         
 ة منذ عقد السبعينات منالدكل طط التنمية اليت تبنتهابرز من خالؿ عدد من خ ،األدكية

طة التنمية كاف خالؿ خ  األمربرز هبذا غَت أف االىتماـ األ العشرين،القرف 
 إطار، كاليت تضمنت االسًتاتيجية الوطنية للصناعة كذلك يف ق(ُّْْ-قَُّْالتاسعة)

وزراء ىذه االسًتاتيجية بتاريخ برانمج التحوؿ الوطٍت، حيث اعتمد ٣تلس ال
كقد رٝتت االسًتاتيجية الوطنية للصناعة ا١تسار ا١تستهدؼ ـ(، ََِٗق)َُّْ/ِ/ٕ

أىدافان ٤تددة تتعلق  متبنية ـ(،ََِِق)ُُْْلعملية التنمية الصناعية حىت هناية عاـ 
    (4) :بعاد التالية للصناعة الوطنيةابأل
احمللي  كزايدة مسا٫تتها يف الناتج ،القاعدة الصناعية: مضاعفة القيمة ا١تضافة للصناعة  -ُ  
 .ـ(ََِِق)ُُْْ% عاـ َِٚتاِف إُف اإل
 نتاجٚتاِف اإلا١تصنعة ذات القاعدة التقنية يف إاحملتول التقٍت: زايدة نسبة ا١تنتجات  -ِ   

 .ـ(ََِِق)ُُْْ%( عاـ َٔ%(إُف )َّ)من  الصناعي
الصناعي من  نتاجالصادرات الصناعية: رفع حصة الصادرات الصناعية من اٚتاِف اإل -ّ   

 .%( خالؿ مدة االسًتاتيجيةّٓ%( إُف)ُٖ)
ساسان عتماد عدد من ا١تبادئ اليت شكلت أىداؼ الرئيسة مت اكيف سبيل ٖتقيق ىذه األ      

اليت يتم االعتماد عليها يف تنفيذ االسًتاتيجية الوطنية  األنشطةهجان للسياسات كالربامج ك نكم
 (5) كمن أبرز تلك ا١تبادئ ذات الصلة ابلصناعة الدكائية ما يلي: ،للصناعة

 .كتعزيز احملتول التقٍت للمنتجات الصناعية  ا١تعرفية ت ذات الكثافة تطوير الصناعا -ُ    
 .على التجمعات الصناعية  ابلتنمية ا١ترتكزة االىتماـ -ِ    

                                                           

ربية ا١تملكة الع، كزارة التخطيط االقتصادم،ق(ُّْْ-قَُّْة التنمية التاسعة)خط (ُ) 
 . ّٓص،السعودية

 .ْٓ(  ا١ترجع السابق .صِ) 
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 . لالبتكاريز ا١تنظومة الوطنية تعز  -ّ    
 . التصديرية االرتقاء ٔتؤشرات تنافسية الصناعة الوطنية كقدراهتا -ْ    
 .العالقات االقليمية كالعا١تية كتعزيزىا تطوير  -ٓ    

لقد مت التقدـ يف تنفيذ ىذه االسًتاتيجية من خالؿ ٙتانية ٤تاكر متكاملة ،٘تثلت            
  (4) : اآليتيف 
 .ٖتسُت بيئة العمل  -ُ        
 .قامة ٕتمعات صناعية حديثة إ -ِ        
 .الًتكيج للصناعات الصغَتة كا١تتوسطة اٟتجم كالصناعات الرائدة  -ّ        
 .ارتطبيق النظاـ الوطٍت لالبتك-ْ        
 .تنمية الطاقات البشرية الصناعية -ٓ        
 .توسعة التجهيزات الصناعية كا٠تدمات-ٔ        
 .جديدة لصناعاتالتخطيط -ٕ        
 .دارة تنفيذ االسًتاتيجية الوطنية للصناعةإ-ٖ        

فقد ٘تثل أ٫تها  ،أما على مستول السياسات ا٠تاصة بتوطُت الصناعة كتنميتها    
 (5) فيما يلي:

 .جني يف ٣تاؿ الصناعة كتشجيعوتعزيز االستثمار الوطٍت كاأل -ُ
 .تنمية الصناعات ذات ا١تيزة التنافسية -ِ
 .كالصناعات الرائدة ،الصناعات الصغَتة كا١تتوسطة اٟتجمدعم   -ّ
 .يف ٣تاؿ الصناعات عالية التقنية األجنبيةجذب االستثمارات  -ْ
 .اعتماد التجمعات الصناعية منهجان لتطوير القاعدة الصناعية كتنويعها -ٓ

                                                           

 .ْٓ(  ا١ترجع السابق .صُ) 
 .ُْٓا١ترجع السابق .ص(  ِ) 
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 .تنمية الصادرات الصناعية كتنويعها كاالرتقاء ّتودهتا -ٔ
 .الصناعات الوطنية االسًتاتيجيةدعم مسار عو١تة  -ٕ

 .االستمرار يف تطوير مناخ االستثمار كبيئة العمل -ٖ       
 .مراجعة منظومة اٟتوافز ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة لالستثمار كتطويرىا-ٗ        
إضافة إُف تطوير آليات  ،مواصلة تطوير قدرات برامج التمويل للصناعة الوطنية-َُ      

 .الصناعية ا١تختلفة األنشطة٘تويل جديدة كمبتكرة ٘تكن القطاع ا٠تاص من تعزيز دكره يف 
للوصوؿ إُف  ،للعمالة الوطنية يف قطاع الصناعة رفع ا١تستول العلمي كا١تهارل-ُُ      

فية كالتقنية ذات الكثافة ا١تعر عزيز التوجو ٨تو تطوير الصناعات ا١تستول الذم يسهم يف ت
 .اٟتديثة
كتشجيع الشركات  ،طوير يف القطاعُت اٟتكومي كا٠تاصدعم أنشطة البحث كالت-ُِ      

 .الصناعية الكبَتة على تطوير مراكز للبحث كالتطوير كدعمها يف ىذا اجملاؿ
كضعت ا١تملكة  ،ساسيةسات ا١تتطلعة لتوطُت الصناعات األىذه السيا إطاركيف         

جندة الربانمج الوطٍت لتطوير الصناعات الدكائية ضمن أ كتطوير العربية السعودية توطُت
سهاـ يف تقليل حجم رمي إُف اإلكيف خطوة ت ،التجمعات االقتصادية يف السوؽ احمللية

ـ ََِٖىذا الربانمج يف عاـ  حيث أينشئ ،القطاع الصحي يف البالدنفاؽ اٟتكومي على اإل
كقد دخل  ،كذلك هبدؼ مساعدة اٟتكومة يف تنويع مصادر الدخل ،ر من ٣تلس الوزراءبقرا

قطاع الصناعات الدكائية ضمن ىذا الربانمج من خالؿ التعاكف اٟتكومي بُت كزارة الصحة 
 (4) .كالربانمج الوطٍت ككزارة التجارة كالصناعة

 
 
 

                                                           

 .ٓٓا١ترجع السابق   (4) 
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 ادلطلب الرابع: نتائج جنهود توطني الصناعة الدوائية.

إف الوقوؼ على نتائج جهود توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية        
، ة جوانب متصلة بنشاط ىذه الصناعةيتطلب النظر إُف انعكاسات تلك اٞتهود على عد

حالؿ الواردات الدكائية، كيف الصادرات غَت سهامها يف إإك ان،  إنتاجمن حيث توسعها عددان ك 
 ، كفيما يلي بياف ذلك:عمل جديدة للقوة العاملة الوطنية، كيف توفَت فرص نفطيةال

يعد التوسع يف الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية  الدوائية:الصناعة أواًل: توسع قطاع 
السعودية، أحد أىم نتائج جهود توطُت تلك الصناعة، كٯتكن ايضاح ذلك من خالؿ 

 ا١تؤشرات اآلتية:

االستثمارات : ٯتثل تنامي حجم االستثمارات يف ٣تاؿ صناعة الدكاء أحد تنامي حجم -ُ 
أىم نتائج جهود توطُت ىذه الصناعة، حيث ارتفع حجم االستثمار يف ٣تاؿ صناعة الدكاء 

مليوف رايؿ  ّّٓٓـ ، إُف ََُِمليوف رايؿ عاـ  ُُْْيف ا١تملكة العربية السعودية من 
% ، كتشَت ىذه النتائج  إُف زايدة حجم ا١تاؿ َّواِف ـ، بزايدة إٚتالية بلغت حَُِٕعاـ 

 ا١تستثمر يف قطاع الصناعة الدكائية.

الدكائي، أحد  نتاجارتفاع عدد ا١تصانع : ٯتثل ارتفاع عدد ا١تصانع العاملة يف ٣تاؿ اإل -ِ 
، حيث بلغ عددىا يف هناية فًتة الدراسة لتوطُت اليت شهدهتا فًتة الدراسةأىم نتائج جهود ا

الذم يعكس ٙتار  األمر ،مصانع يف بداية الفًتة ٔيتجاكز  مصنعا بعد إف كاف عددىا ال ّٗ
 .تلك اٞتهود 
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و نتاجقامت إبالفعلي من الدكاء الذم  نتاجاإل لدكاء : ٯتثل ٪تومن ا الفعلي نتاج٪تو  اإل -ّ 
ظل ، أحد أىم نتائج جهود توطُت ىذه الصناعة، فقد مصانع كشركات األدكية السعودية

الفعلي من الدكاء ٭تقق معدالت ٪تو مستمرة خالؿ الفًتة ٤تل الدراسة، حيث  نتاجاإل
مقيمان ابلعملة  نتاجارتفع حجم اإل %،فقدٓ,ُُ% كِٕ,ُ بُتتراكحت تلك ا١تعدالت 

ـ ، َُِٕمليوف رايؿ يف عاـ  ِّْٓـ إُف ََُِمليوف رايؿ عاـ ُِِٗالوطنية من 
فًتة الدراسة ،  من األكؿعن ما كاف عليو اٟتاؿ يف العاـ %، ِٔبزايدة إٚتالية بلغت حواِف 

مستول التطور الذم حدث يف حجم ىذه الصناعة يف ا١تملكة العربية  كيعكس ذلك
 ٞتهود التوطُت.نتيجةن السعودية 

حالؿ الواردات الدكائية أحد أىم إيعترب   حبلل الواردات الدوائية:سنهام يف إاثنياً: اإل
أىداؼ كمربرات توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية، كقد سا٫تت جهود 

حالؿ ا١تنتجات الدكائية احمللية ٤تل بعض الواردات الدكائية، إ يفتوطُت الصناعة الدكائية 
كة العربية السعودية على خاصة من األدكية اٞتنيسة، حيث تقـو الصناعة الدكائية يف ا١تمل

 ، ٦تا يساعد يفبو كامل كتغذية السوؽ احمللي هبانواع األدكية اٞتنيسة بشكل شكل أ  إنتاج
ال تسمح ابستَتاد دكاء ما يف ظل السياسة اٟتكومية اليت ، السيعليوتغطية الطلب احمللي 

كمع ذلك يالحظ  جنيس مسجل يف ا١تصانع احمللية، بل يتم أتمينو عن طريق تلك ا١تصانع
ابجململ عدـ كجود ا٩تفاض ملحوظ  يف إٚتاِف كاردات الدكاء كذلك بسبب زايدة الطلب 

   (ُ).  الدكائية غَت اٞتنيسة تعلى ا١تنتجا

سهاـ جهود توطُت صناعة الدكاء إ استهدفت سنهام يف الصادرات غري النفطية:اإلاثلثاً: 
اسفرت جهود التوطُت عن دخوؿ سلعة الدكاء ىذه الصناعة يف الصادرات غَت النفطية، كقد 

ا٠تارجية،  األسواؽ خًتاؽاعودية، كيدؿ ذلك على قدرهتا على ضمن ىيكل الصادرات الس
                                                           

مقابلة شخصية بتاريخ ، ن الطي يف كزارة الصحة الرايض.دمحم االٝترم ،إدارة التمويص(  ُ)
 ق.ُُْْ/ْ/ِٔ
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ة الدراسة ما بُت  لصادرات الدكائية خالؿ فًت لفقد تراكحت معدالت الزايدة السنوية 
 ُٖٓٓ ـ إُفََِٓمليوف رايؿ عاـ  ّْْ، حيث ارتفعت قيمتها من %ُُ,ُ%كْٗ,َ

%، كيعكس ٕ,ُِٓبنسبة زايدة إٚتالية بلغت حواِف ـ ، كذلك َُِٕمليوف رايؿ عاـ 
 التطور الذم حدث يف حجم ىذه الصناعة نتيجة اٞتهود اليت بذلت لتوطينها  . األمرىذا 

ٙترت جهود توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة أ سنهام يف توفري فرص عمل:رابعاً: اإل 
العاملة الوطنية، فقد ارتفع  األيدممن فرص العمل أماـ  ان عن توفَت مزيدالعربية السعودية 

عامالن  ِٖٗٗـ إُف ََُِعامالن عاـ  ُُٖٔملُت السعوديُت يف ىذا اجملاؿ منعدد العا
حل  %، مسا٫تة بذلك يفٖٕ، كذلك بنسبة زايدة إٚتالية بلغت حواِف ـَُِٕعاـ 

 نية ا١تؤىلة.العاملة الوط مشكلة البطالة يف أكساط القول
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ائية يف ا١تؤشرات االقتصادية كالتنافسية للصناعة الدك يتطرؽ ىذا الفصل إُف بياف        
 تالكلية للصادرا ١تؤشراتا كذلك من خالؿ الوقوؼ على خلفية ،ةا١تملكة العربية السعودي

 .كنسب مؤشراهتا  ،التنافسية لتلك الصناعة البيئة أ٫تيةك  ،الواردات الدكائية

 .الكلية ادلرتبطة ابلدواء : ادلؤشرات االقتصادية األولادلبحث 

ىناؾ ٚتلة من ا١تؤشرات االقتصادية الكلية تتعلق ابلصناعة الدكائية ٯتكن بناءن عليها        
 إُف الناتجائية الصادرات الدك  نسبةكمن تلك ا١تؤشرات  ،ٖتديد مستول تنافسية ىذه الصناعة

فضالن عن  ،ٚتاِفاإلإُف الناتج احمللي  نسبة الواردات الدكائيةككذلك  ،ٚتاِفاحمللي اإل
إضافة إُف اٟتصة السوقية ١تنتجات تلك الصناعة  ،ية يف الصناعة الدكائيةنتاجالتكاليف اإل
 .كاٟتصة السوقية لتلك الصناعة  ،ا٠تارجية األسواؽالسوؽ احمللي ك  على مستول

-5448)الناتج احمللي اإلمجايل إىل: نسبة الصادرات الدوائية األولادلطلب 
544:). 

١تؤشرات اليت يعتمد عليها يف من ا اِفالناتج احمللي اإلٚت إُفتعترب نسبة الصادرات الدكائية   
فرصد د يف اٗتاذ قرار التوطُت، ، كاليت تساعٖتديد مستول التقدـ ا١تتحقق يف تلك الصناعة

مسا٫تة ىذا القطاع يف الناتج  مؤشر يتم من خالؿ الصناعة الدكائيةمستول درجة تنافسية 
 . (يوضح النسبة خالؿ فًتة الدراسةّ-ُ، كاٞتدكؿ )اِفاحمللي اإلٚت
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 (6-4اجلدول رقم )
 .م(:544-م5448) الناتج احمللي اإلمجايلنسبة الصادرات الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية من         
صادرات األدوية  السنة

 مليون رايل

الناتج االمجايل 
 ابدلليون

نسبة الصادرات الدوائية إىل 
 الناتج االمجايل

نسبة النمو السنوية للصادرات 
 الدوائية

5448 776 4,:64,449 4,46 ----- 

5449 74< 4,::<,5:7 4,45 -8,74 

544: 8:6 4,;45,46< 4,46 69,:9 

544; 8<< 4,<58,6<7 4,46 7,9: 

544< 9;4 4,;;8,:78 4,47 46,99 

5444 ;;4 4,<;4,::: 4,47 5<,66 

5444 4,444 5,4:;,:<5 4,48 57,;6 

5445 4,484 5,5<9,9<: 4,48 7,94 

5446 4,898 5,68;,9<4 4,49 68,<: 

5447 4,8<9 5,777,;74 4,49 4,<6 

5448 4,:<6 5,878,569 4,4: 45,69 

5449 4,<:5 5,8;:,:8; 4,4; <,<< 

544: 4,88; 5,89;,89< 4,49 -54,<: 

 لعدة سنوات.م(:544-م5444) من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء فادةالباحث ابإل عدادإ –ادلصدر 

ف صادرات ا١تملكة العربية السعودية من ا١تنتجات الدكائية أ إُف ( ّ-ُ) اٞتدكؿ شَتي      
زايدة توضح أبف ىناؾ الكىذه  ،ـَُِٕ –ـ ََِٓ  فًتةالخالؿ  متذبذابن  شهدت ارتفاعنا

من ىذا االرتفاع  يستنجالصناعات الدكائية، كما  يف ية ٘تت إضافتها كتطويرىاإنتاجطاقة 
  .خارجية جديدة أسواؽدخوؿ ا١تنتج الدكائي السعودم إُف 

يالحظ فإنو ، ٚتاِفت الدكائية إُف الناتج احمللي اإلما يتعلق بنسبة حجم الصادرافي كأما      
 ،خالؿ فًتة الدراسة %َٖ,َ% إُف َّ,َحيث تراكحت نسبتو من  ،تلك النسبةضعف 

 ،النسبة متدنية للغاية ٦تا يشَت إُف ضعف تنافسية الصادرات الدكائية كفقان ٢تذا ا١تؤشر هكىذ
 كيعود ىذا الضعف إُف سببُت رئيسُت ٫تا:
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 معايَت تطبيقب فيما يتعلق خصوصان  ،يف األسواؽ ا٠تارجية كالقوانُت الصارمة اإلجراءات -ُ
٦تا يؤثر على حجم صادرات ا١تملكة العربية السعودية  ،بسلع الصادر ا٠تاصة اٞتودة العا١تية

 .من ا١تنتجات الدكائية
ا يؤثر على تنافسيتها كىذ ،اٞتنيسة بشكل كامل األدكيةتعتمد الصادرات الدكائية على  -ِ 

 .األسواؽيف 
فليس  االستهالكية نفطيةالالصادرات غَت ٚتاِف نسبة الصادرات الدكائية إُف إأما         

خالؿ فًتة  ضعيفة ان نسب أيضان الناتج االٚتاِف ، حيث شهدت أفضل حاالن من نسبتها إُف  
يف ٢تا  فيما بلغت أفضل نسبة،  %ِٔ,َالنسبة  بلغت تلك ،ـََِٓعاـ ففي  ،الدراسة

شارة اإلكالبد من  ،ـَُِٕ يف عاـ% ُٖ,َإُف  تراجعتمث  ،(%ُُ,ُ) ـَُِٔعاـ 
كلها، بل من الصادرات االستهالكية السعودية  أف ىذه النسبة ليست من الصادرات إُف 

      .بشكل كبَت نسبالصادرات ٚتيعها الختلفت ال من إٚتاِف فقط، كإال فإهنا لو حسبت
حيث ارتفعت خالؿ  كبَتان   ٪توان  الصادرات الدكائية شهدت فقد ،حيث القيمة من ماكأ       

مليوف رايؿ يف  ِّ,ِٕٗ,ُ إُف ـ،ََِٓمليوف رايؿ يف عاـ  ِٖ,ّْْ فًتة الدراسة من
ف نسبة الزايدة أغَت ، ـَُِٕيف هناية  ِٖ,ٖٓٓ,ُإُف قليالن ـ، كتراجعت َُِٔهناية 

 ،%ُّٓحواِف حيث بلغت بقيت مرتفعة جدان،  ـَُِٕـ إُف عاـ ََِٓمن  اإلٚتالية
الذم حدث  على التحسن الكبَت كيدؿ ذلك بوضوح أم ما يعادؿ ثالثة أضعاؼ كنصف،

 .يف الصادرات الدكائية خالؿ الفًتة ا١تعنية
 األسواؽ إُفبياانت ا١تتعلقة ابلصادرات الدكائية أهنا ما زالت تتلمس طريقها التدؿ كابجململ   

حىت ترتفع قيمة الصادرات الدكائية  ،يد من اٞتهد كالتطويرمز  إُفكما زالت ْتاجة  ،العا١تية
 .ضمن ٣تموعة الصادرات غَت النفطية

-5448)إىل الناتج احمللي االمجايل ءواردات الدوا:نسبة  ادلطلب الثاين:
544:.) 
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١تؤشرات اليت يعتمد عليها يف من ا اِفالناتج احمللي اإلٚتإُف الواردات الدكائية تعترب نسبة      
 .مكانية التقليل منهاالوطنية يف السوؽ احمللي، كمدل إ ١تنتجاتٖتديد مدل تنافسية ا

 ،كللوقوؼ على كضعية ىذا ا١تؤشر ابلنسبة للصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية     
 .االٚتاِفاحمللي الناتج  إُفالدكائية  الواردات نسبة وضحت ،(ّ-ِ) فإف بياانت  اٞتدكؿ

 (6-5) اجلدول 
 .م(:544-م5448للفرتة ) الناتج احمللي اإلمجايلنسبة الواردات الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية إىل        

الناتج احمللي االمجايل  ابدلليون رايل األدويةواردات  السنة
 ابدلليون رايل

نسبة الواردات الدوائية إىل 
 الناتج االمجايل %

نسبة الزايدة السنوية 
 للواردات الدوائية %

5448 9,75< 4,:64,44: 4,6: - 

5449 :,4<8 4,::<,5:7 4,74 45 

544: ;,578 4,;45,46< 4,78 48 

544; 44,48: 4,<58,6<7 4,86 56 

544< 44,<74 4,;;8,:78 4,96 4; 

5444 45,8:7 4,<;4,::: 4,96 8 

5444 47,4:: 5,4:;,:<5 4,98 45 

5445 4<,7:< 5,5<9,9<: 4,;8 6; 

5446 4<,586 5,68;,9<4 4,;5 -4 

5447 4<,;<9 5,777,;74 4,;4 6 

5448 54,6<4 5,878,569 4,;7 ; 

5449 4<,688 5,8;:,:8; 4,:8 -44 

544: 4<,;<8 5,89;,89< 4,:: 6 

 لعدة سنوات.م(:544-م5448فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء )الباحث ابإل عدادإ -ادلصدر

من عاـ  النمو ا١تستمر يف حجم الواردات الدكائية(  ّ-ِ)  اٞتدكؿ الحظ من بياانتي    
النمو السنوم ما بُت  نسبحيث تراكحت  ،كذلك بشكل عاـ  ،الدراسة خالؿ فًتةآلخر 

ـ ك َُِّعامي ابستثناء  ،ـ َُِِيف عاـ  ،%ّٖـ  كَُِٕـ كَُِْ% يف عامي ّ
كذلك ٔتتوسط  ،%َُ-% كُ-معدالت ٪تو سالبة تراكحت بُت  ـ  اللذاف شهدأَُِ

 .%َُ٪تو سنوم بلغ 
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حيث ارتفعت من  ،فقد شهدت ٪توان كبَتان  ،كأما من حيث قيمة الواردات الدكائية    
مث   ،ـَُِٓمليوف رايؿ يف عاـ  َّٗ,ُِ إُف  ،ـََِٓمليوف رايؿ يف عاـ  ِْٗ,ٔ
حىت استقرت عند  ،ـَُِٕـ ك َُِٔبشكل طفيف بُت عامي  اال٩تفاضعاكدت 

 .مليوف رايؿٖٓٗ,ُٗ
ة الدراسة إُف فًت  خالؿ ات الدكاءكيرجع سبب ىذه الزايدة الكبَتة يف قيمة كحجم كارد    

تغطية الطلب احمللي  يف ظل كجود صناعة دكائية كطنية غَت قادرة على ،حاجة السوؽ إليها
 السًتدادة الدكائية رفع كفاءة الصناعكاء، كتعكس ىذه الزايدة ضركرة اإلسراع يف دعلى ال
 بُت صادر الدكاء ككارده إُف معدالت تؤثر على صناعة الدكاء مستقبالن. الفجوة

فقد تراكحت ما بُت  ،نسبة الواردات الدكائية إُف الناتج احمللي االٚتاِفب كفيما يتعلق   
 الصادرات كٔتقارنة ىذه نسبة ،%ٓٔ,َبنسبة متوسطة بلغت  ،%ٖٓ,َ% ك ّٕ,َ
 .٧تد فرقان كبَتان بينهما لصاٌف الواردات الدكائية ،إُف الناتج احمللي االٚتاِف الدكائية
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 .م(:544-م5448ية للدواء)نتاجادلطلب الثالث: مؤشر التكاليف اإل

قياس  بصفة عامة أحد مؤشرات ية للصناعة الدكائية السعودية نتاج٘تثل التكاليف اإل   
( إُف ٪تو ّ-ّ) كتشَت البياانت اإلحصائية الواردة يف اٞتدكؿ ،مستول تنافسية ىذه الصناعة

 .ـ(َُِٕ -ـََُِفًتة) خالؿ الىذه التكاليف بنسب متفاكتة 

 (6-6)اجلدول  
 .م(:544-م5444ية لشركات الدواء يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة من)نتاجالتكاليف اإل

التكاليف الثابتة  السنة
 ابدلليون الرايل

التكاليف 
ادلتغرية 

 ابدلليون الرايل

نسبة 
 النمو%

ليف الكلية االتك
 ابدلليون الرايل

 نموالنسبة 
يف التكاليف 

 %الكلية

نسبة التكاليف الثابتة من 
 التكاليف الكلية%

نسبة التكاليف ادلتغرية 
 من التكاليف الكلية%

5444 699 478: ----- 4;56 ----- 54 ;4 
5444 6:7 47;: 5 4;95 5,47 54 ;4 
5445 6<6 48;9 : 4<:< 5,;9 54 ;4 
5446 785 4968 6 54;: 8,97 55 :; 
5447 989 4;64 45 57;: 4<,4: 59 :7 
5448 95; 5477 45 59:5 :,77 57 :9 
5449 964 54<4 5 5:54 4,;4 56 :: 
544: 957 5444 4 5:58 4,;4 56 :: 

 لعدة سنوات م(:544-م5444فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء )الباحث ابإل عدادإ -ادلصدر

 ية الكليةنتاجالنمو ا١تستمر يف التكاليف اإل( ّ-ّ)حظ من بياانت اٞتدكؿيال     
% عاـ َٖ,ُحيث تراكحت ما بُت  ،طنية خالؿ الفًتة ٤تل التحليلللمنتجات الدكائية الو 

 .% ُٕ,ُٗبنسبة متوسطة بلغت   ،ـَُِْ% عاـ ٖ,ُٗـ ك َُِٕ

 ،ما التكاليف الثابتة فيالحظ فيها ٪توان مستمران  يف معظم سنوات الفًتة ٤تل التحليلكأ     
ـ َُِٕـ ك عاـ َُِٓابستثناء عامي  ،حيث ظلت ترتفع ىذه التكاليف عامان بعد عاـ

 كذلك ٔتقدار ،ـَُِْأعلى تكلفة ٢تا يف عاـ  تكقد بلغ ،٤تدكدان  ا٩تفاضاكاللذاف شهدا 
 .مليوف رايؿ ٔٓٔ
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كبنسب  ،٪توان مستمران فيها فإف بياانت اٞتدكؿ تظهر ،للتكاليف ا١تتغَتة ما ابلنسبةكأ     
ـ َُِٕ% يف عاـ ُحيث تراكحت ما بُت  ،خالؿ الفًتة ٤تل الدراسةمتفاكتة 

حجم  بلغ أعلى كقد، %ٗ,ْكذلك ٔتعدؿ ٪تو سنوم يف ا١تتوسط بلغ   ،ـَُِْ%ُِك
 بنسبة زايدة بلغت   ،مليوف رايؿ َُُِكذلك ٔتقدار  ،ـَُِٕيف عاـ   للتكاليف  ا١تتغَتة

 .ـَُِٔ% عن ُ
غَتة إُف التكاليف ( أيضان أف نسبة التكاليف ا١تتّ-ّ)كيالحظ من بياانت اٞتدكؿ      

% ْٕحيث تراكحت تلك النسبة ما بُت  ،التكاليف الثابتة نسبة نة بكرب مقار الكلية  ىي األ
 .% للتكاليف الثابتةِٔ% ك َِمقابل  ،%َٖك

ية للدكاء يف ا١تملكة العربية نتاجاإلالكلية كابجململ فإف النمو ا١تستمر يف التكاليف     
نتيجة ٞتهود  ،الدكائيةحجم الصناعة ابلتوسع يف فسر يي  ،لسعودية خالؿ الفًتة ٤تل التحليلا

   توطُت ىذه الصناعة،
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-5448)مؤشر احلصة السوقية للصناعات الدوائية الوطنية  ادلطلب الرابع:
544:.) 

مؤشر للتنافسية يف أهنا توضح مدل القدرة التنافسية كالسوقية   اٟتصة أ٫تية تتمثل       
دؿ  السوقية اٟتصةزاد حجم  ، فكلمااليت تتداكؿ فيها األسواؽللمنتجات الوطنية الدكائية يف 

 . األسواؽذلك على ارتفاع قدرهتا التنافسية يف تلك 
فإف بياانت اٞتدكؿ  ،احمللية األسواؽابلنسبة للحصة السوقية للصناعة الدكائية الوطنية يف      

 . ـ(َُِٕ-ـََُِ)خالؿ الفًتة األسواؽ( توضح موقفها يف تلك ّ-ْ)
 (6-7)جدول 

 .م(:544-م5444ة السوقية للصناعات الدوائية الوطنية يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة)احلص        
حصة ادلنتجات الدوائية  السنة

 الوطنية  ابدلليون رايل
نسبة منو 

% 
احلصة السوقية 

 للواردات ابدلليون رايل
رلموع الكلي 
 ابدلليون رايل

للمنتجات  نسبة احلصة السوقية
 الدوائية الوطنية من السوق احمللي%

5444 457: ---- 458:7 46;54 < 
5444 4448 -44 474:: 484;5 : 
5445 4644 4; 4<7:< 54::< 9 
5446 448< -4< 4<586 54645 8 
5447 45;: 55 4<;<8 544;5 9 
5448 4697 9 546<4 55:87 9 
5449 4558 -44 4<688 548;4 9 
544: 4;<6 88 4<;<7 54:;: < 
 لعدة سنوات,م(:544-م5444)فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء الباحث ابإل عدادإ -ادلصدر

 قية للمنتجات الدكائية الوطنية يفاٟتصة السو نسبة (  ّ-ْ)تظهر من بياانت اٞتدكؿ      
% عاـ ٓحيث تراكحت تلك النسبة ما بُت  ،كاليت شهدت تذبذابن نسبيان  السوؽ احمللي

بنسبة متوسطة عن كامل الفًتة بلغت  ،ـَُِٕـ كََُِعامي ،% ٗـ ك َُِّ
كيرجع السبب الرئيسي يف تدين نسبة اٟتصة السوقية للمنتجات الدكائية الوطنية  ،%ٕٓ,ٔ

تلبية الطلب  الدكائي احمللي على نتاجإُف زايدة تدفق الواردات الدكائية يف ظل عدـ قدرة اإل
ض السكرم أمرا كأدكية تاٟتساسة مثل اللقاحا األدكيةخصوصان  ،ا١تتنامي على الدكاء
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احمللي  نتاجىذا إُف جانب اقتصار اإل ،الضركرية األدكيةكغَتىا من كأدكية القلب كالسرطاف 
  .األدكيةاٞتنيسة ألنواع ٤تددة من  األدكيةمن الدكاء على 

ٟتصة السوقية للمنتجات الدكائية او ٪ت دكؿ ضعف نسبة كيتضح من بياانت اٞت       
 ،تتأرجح خالؿ الفًتة ٤تل التحليل حيث ظلت ،من حيث القيمة الوطنية يف السوؽ احمللي

كقد بلغ أدىن معدؿ تغَت  ،ـَُِٕ% عاـ ٓٓـ كَُِّ% يف عاـ ُٗ-ما بُت سالب 
% تقريبان ْٓ,ٕمعدؿ النمو  متوسط يف حُت بلغ ،ـ َُِٔ% يف عاـ َُ-لو  سالب

ك لتل بكيتأكد تدين حجم اٟتصة السوقية للمنتجات الوطنية من خالؿ النمو ا١تتذبذ،
ـ َُُِيف السنوات  حيث حققت معدالت ٪تو سالبة ،اٟتصة خالؿ الفًتة ٤تل التحليل

بينما تراكحت  ،% على التواِفَُ-%كُٗ-،%ُُ-بلغت  ،ـَُِٔـ كَُِّك
% ك ٔما بُت بقية سنوات الفًتة ٤تل التحليل  صة يفتلك اٟت٬تابية يف معدالت النمو اإل

 .%ٗالفًتة ٤تل الدراسة حواِف يف  حيث بلغ متوسط النمو السنوم ،%ٓٓ
فإنو يف ظل  ،ا٠تارجية األسواؽالدكائية الوطنية يف ابلنسبة للحصة السوقية للمنتجات ك     

ت الدكائية ٯتكن أف يتخذ  معدؿ ٪تو الصادرا فإف اٟتصة فر بياانت متعلقة هبذهعدـ تو 
حيث  ،األسواؽداؿ على ٪تو اٟتصة السوقية للمنتجات الدكائية السعودية يف تلك كمؤشر 

 .حجم الصادر من الدكاء السعودم ٪تو ( ّ-ٓ)يوضح جدكؿ 
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 (6-8)اجلدول 
 .م(:544-م5448نسبة الصادرات الدوائية يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة )

 نسبة النمو السنوية للصادرات الدوائية مليون رايل األدويةصادرات  السنة
5448 776 ----- 
5449 74< -8,74 
544: 8:6 69,:9 
544; 8<< 7,9: 
544< 9;4 46,99 
5444 ;;4 5<,66 
5444 4444 57,;6 
5445 4484 7,94 
5446 4898 68,<: 
5447 48<9 4,<6 
5448 4:<6 45,69 
5449 4<:5 <,<< 
544: 488; -54,<: 

 لعدة سنوات.م(:544-م5448)فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء الباحث ابإل عدادإ -ادلصدر

بنسب متذبذبة أف الصادرات الدكائية حققت ٪توان مستمران  (ّ-ٓ)يالحظ من اٞتدكؿ    
كاللذاف سجال  ،ـَُِٕـ كََِٔما عدا عامي  ،يف معظم سنوات الفًتة ٤تل الدراسة

٬تابية للصادرات الدكائية بُت حيث تراكحت معدالت النمو اإل ،معدالت ٪تو سالبة 
كقد بلغ معدؿ النمو السنوم  ،ـَُِّ% عاـ ٕٗ,ّٓـ  كَُِْ% عاـ ّٗ,ُ

الدكائية السعودية بنفاذىا إُف  النمو يف حجم الصادرات كيفسر ىذا ،%ُّ,ُِا١تتوسط
يف   األسواؽكتتمثل تلك  ,سواقها ا٠تارجية التقليديةة إُف أابإلضاف ،سواؽ خارجية جديدة أ

، البحرين ،الكويت، عماف، قطر، مصر، السوداف، ا١تتحدة من: اإلمارات العربية كلو 
اليت األكربية كاإلفريقية  األسواؽابإلضافة إُف بعض  األردف، اليمن، العراؽ، اٞتزائر، لبناف،
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منظمة العربية السعودية إُف خاصة بعد انضماـ ا١تملكة  ،دخلت إليها ا١تنتجات الدكائية
          (4). التجارة العا١تية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

التجارية ا٠تارجية، الصادرات غَت النفطية  ، لعربية السعوديةا١تملكة ا، ( ىيئة اإلحصاءات العامةُ)
 ـ.َُِٕ
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ادلبحث الثاين: أمهية البيئة التنافسية للصناعة الدوائية ونسب مؤشراهتا يف 
 .ساليب حتقيقنهاادلملكة العربية السعودية وأ

لعربية السعودية بشكل عاـ كيف ا١تملكة اتكتسب البيئة التنافسية للصناعة الدكائية        
إُف أ٫تية تنافسية ىذه الصناعة يف ظل التحدايت  ستنادان اأ٫تية خاصة  ،على كجو ا٠تصوص

كيتطلب اٟتديث يف ىذا ا١توضوع أكالن بياف أ٫تية  ،احمللية كالعا١تية األسواؽاليت تواجهها يف 
مث اٟتديث عن ا١تيزة التنافسية ٢تا  ،ٖتقيقهاسية الصناعة الدكائية السعودية كأساليب تناف

يئة ا١تتعلقة هبا كنسب مث التعرؼ على كضعية الب ،كمتطلبات ٖتقيق القدرة التنافسية فيها
 .مؤشراهتا 

 . : أمهية تنافسية الصناعة الدوائية يف ادلملكة العربية السعوديةاألولادلطلب 

 .: أمهية تنافسية الصناعة الدوائيةاألولالفرع  

 ٬تايبيف دكرىا اإل يف ا١تملكة العربية السعودية الدكائية الصناعة نافسيةأ٫تية ت كمن ت         
 ،كخدمة االقتصاد الوطٍت ،ٚتاِفدة مسا٫تتها يف الناتج احمللي اإلكزاي ،ىذه الصناعةيف تطوير 

 (4) :كذلك من خالؿ اآليت

فإف التنافسية يف ىذه الصناعة  ،من خالؿ مسا٫تتها يف تطوير الصناعة الدكائية -أوالً 
ني الذم يستخدـ يف جألمن مث توفَت النقد اك  ،تساعد يف عملية إحالؿ الواردات الدكائية

فكلما ارتفعت درجة تنافسية ا١تنتجات الدكائية الوطنية يف السوؽ احمللية مقابل  ،ستَتادىاا
  .من ا٠تارج األدكيةا١تستوردة كلما قلت اٟتاجة إُف استَتاد  األدكية

                                                           

ا١تملكػػػػة العربيػػػػػة ،  تخطػػػػػيطكزارة االقتصػػػػاد كال، تنافسػػػػػية االقتصػػػػاد الػػػػػوطٍت، التنميػػػػػة التاسػػػػعةخطػػػػة (  ُ)
 . َُُ ص،ـَُِٕ،  السعودية
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ا٠تارجية يعٍت زايدة  األسواؽارتفاع مستول تنافسية الصناعة الدكائية الوطنية يف   -اً اثني
على مستول العائد منها كمن مث ٖتقيق قيمة مضافة  ،إُف ا٠تارج األدكيةحجم صادرات 

العربية مملكة لل الذم يتحقق معو ىدؼ تنويع الصادرات غَت النفطية األمر ،جنيابلنقد األ
  .السعودم

الدكائية الوطنية أ٫تية خاصة من جهة كوهنا تعترب مؤشران  تتكتسب تنافسية الصناعا  -اً اثلث
  .يعكس مدل التطور ا١تتحقق يف قطاع صناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية

الدكائية  األسواؽتساعد التنافسية شركات الدكاء الوطنية يف مواجهة التحدايت يف   -اً رابع
 نتاجكمواكبة اإًل  ،كأييت ذلك من خالؿ قياـ ىذا القطاع بتنمية مقدرة تلك الصناعة ،العا١تية

 .الدكائي للمتغَتات اٞتديدة يف تلك الصناعة

٦تا  ،عي يف ا١تنتجات الدكائية الوطنيةتسهم التنافسية يف ٖتقيق ٖتسن كمي كنو   -اً خامس
  .احمللية كا٠تارجية  األسواؽحصتها يف من يزيد 

كاليت من  ،تؤدم التنافسية يف الصناعة الدكائية الوطنية  إُف جلب  التقنية اٟتديثة  -اً سادس
   .شأهنا أف تنهض هبذه الصناعة كٕتعلها مواكبة آلخر التطورات ا١تستجدة يف ىذا اجملاؿ

 .الفرع الثاين: أساليب حتقيق تنافسية الصناعة الدوائية

ٖتقيق التنافسية يف الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية يتم من خالؿ عدة ف إ      
     :ا فيما يلي هٯتكن تلخيص ،أساليب

ية عن نتاجالتحكم يف التكلفة اإلاألسلوب  كيتم من خالؿ ىذا  :التكلفة أواًل: التحكم يف
وير كٖتسُت الكفاءة كذلك من خالؿ تط ،طريق العمل على خفضها إُف أدىن مستول ٦تكن

 الكفاءة ٔتا يضمن ٖتقيق ،يف الصناعة الدكائيةلموارد لمثل األ االستخداـك  ،التشغيلية
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 األدكيةسلوب يف ٣تاؿ كاء السعودية على استخداـ ىذا األكتعمل شركات الد ،ية فيهانتاجاإل
 .ة يساٞتن

حيث اٞتودة كالفعالية دكائي متميز من  منتجيقـو ىذا األسلوب على تقدًن  ز:ي   التماثنياً: 
ىذا  ٨تو األسواؽٔتا يضمن توجو الطلب يف ىذه  ،احمللية كا٠تارجية األسواؽإُف الدكائية 

كٖتتاج الصناعة الدكائية السعودية إُف  ،عن ا١تنتجات الدكائية ا١تماثلة لو زها١تنتج استنادان إُف ٘تيٌ 
حىت  ،االىتماـ ابلبحث العلمي كالتطوير كاالبتكارية من خالؿ زايدة نتاجتطوير قدراهتا اإل

 . أدكية متميزة إنتاجتتمكن من 

سلوب على أساس اختيار ٣تاؿ تنافسي ٤تدكد ْتيث يتم ىذا األ ستندي : اثلثاً: الرتكيز
جزء معُت أك الًتكيز على  ،الًتكيز على منتج منفرد أك عدد ٤تدد من ا١تنتجات ا١تتقاربة جدان 

قطاع الصناعة الدكائية يف ىذا اٞتزء من خالؿ قياـ قيادة يف نشاط من السوؽ كتكث
 .التكاليف أك التميز داخل قطاع سوقي مستهدؼ

 األسواؽسلوب يف الًتكيز على بعض شركات الدكاء السعودية ىذا األكتنتهج بعض      
 (4) .فريقيةالعربية كاأل

صغَتة يف مصانع دكاء  إنتاج: يقصد هبذا األسلوب دمج مصانع ندماجواالرابعاً: التحالف 
ا٠تاص برفع ما يسمى ابلًتكيز االقتصادم  ىذا األسلوب يف ٖتقيق  كيسهم ،دكاء كبَتة إنتاج

لشركات اليت ٘تخضت عنها عملية يف تعزيز القدرة التنافسية ل الذم يسهم بدكرهك س ا١تاؿ، رأ
  . ندماجاال

 

                                                           

(  الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(. التقرير السنوم الثاين ُ)
 . ُّكالثالثوف. ص
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نافسية يف ٣تاؿ الصناعة ٖتقيق التمن أحد أىم أساليب  االبتكار يعترب :خامساً: االبتكار
 ،فمن خاللو يتم طرح منتجات دكائية جديدة قادرة على إثبات فاعليتها الدكائية(4)،الدكائية

كىذا  ،يف ظل كجود منتجات أقل فاعلية من الناحية الدكائية ،ٔتا يضمن تزايد الطلب عليها
 .تباعو العديد من مصانع الدكاء الوطنية السعوديةاألسلوب ىو الذم تسعى إُف ا

على جودهتا يف ٖتقيق ضماف تنافسيتها يف  ةتعتمد ا١تنتجات الدكائي :سادساً: اجلودة
ديثة الدكائية من خالؿ استخداـ التقنية اٟت تحقق جودة ا١تنتجاتكت ،احمللية كالعا١تية األسواؽ

تعمل من خالؿ أنظمة كتشريعات هتدؼ إُف ضماف ٖتقيق اٞتودة يف ككجود رقابة صارمة 
 يفكىذا ما  يتم العمل بو يف ٣تاؿ صناعة الدكاء  ،دكائية كفقان للمواصفات العا١تيةال تا١تنتجا

حدث انع الدكاء الوطنية على استجالب أحيث ٖترص مص ،ا١تملكة العربية السعودية
كما توجد   ،أدكية ذات جودة عالية إنتاجعلى منها حرصان  ،٣تاؿ ىذه الصناعة التقنيات يف

٘تارس دكران رقابيان صارمان على ا١تنتجات الدكائية ا١تستوردة منها ىيئة رقابية ذات كفاءة عالية 
 .ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء ، كىيكا١تصنعة ٤تليان 

السعر أحد أىم عناصر القدرة التنافسية ابلنسبة يعد  تسعري ادلنتجات الدوائية: سابعاً:    
تباع نظم تسعَت تضمن ٢تا ذلك تعمل شركات الدكاء على الك  ،١تنتجات الصناعة الدكائية

ٖتتاج مصانع الدكاء عند حيث  ،احمللية كالعا١تية األسواؽية يف طرح منتجاهتا أبسعار تنافس

                                                           

.  https://sabq.org ( الشغف بصناعة الدكاء يقود سعودية إُف ابتكار دكاء جديد للصرع ُ)
  //:www.alriyadh.com https -ابتكار سعودم جديد الستخداـ البكتَتاي يف نقل الدكاء 

 صباحان. َّ.َٖق. الساعة ُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ 
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من  ،وامل اليت تؤثر على عملية التسعَتتسعَت منتجاهتا إُف النظر يف ٣تموعة كبَتة من الع
 (4).كقاعدة ا١تستهلكُت ،كٖتديد السوؽ ،كالتوزيع كاٞتودة نتاجأ٫تها تكاليف اإل

 .ة ومتطلبات القدرة التنافسيةادليزة التنافسية للصناعة الدوائيادلطلب الثاين: 

 .: ادليزة التنافسية للصناعة الدوائيةاألولالفرع 

كيف ىذا  ،ابختالؼ التعريفات اليت جرت لتحديد ىذا ا١تفهـو  ةالتنافسيٮتتلف مفهـو ا١تيزة 
إف ا١تيزة التنافسية تنشأ ٔتجرد توصل ا١تؤسسة إُف اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر  " (5)يرل بورتر

 (6) ".فعالية من تلك ا١تستعملة من قبل ا١تنافسُت

ككذلك  ،(7) "قدرة ا١تنتج على ٖتقيق التفوؽ يف ا١تنافسة  أيضا "أبهنا ا١تيزة التنافسية رؼعَّ كت
ٔتا يؤكد  ،هنا كصف ٚتلة من ا٠تصائص اليت تسعى ا١تنظمة ٨تو االستحواذ عليهاأب"رؼ تعَّ 

 (8) ".خرلنظمات األ٘تيزىا عن ا١ت

                                                           

 ا٢تيئػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة للغػػػػػػػػػػػذاء كالػػػػػػػػػػػدكاء-السػػػػػػػػػػػعودية( تسػػػػػػػػػػػعَت األدكيػػػػػػػػػػػة يف ا١تملكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة 1)
https://www.sfda.gov.sa › mediacenter › podcast › Pages › 

episode13،  صباحان. َّ.َُالساعة  ،قُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ 
بركفيسور يف جامعة بيشوب  ُْٕٗ( مايكل يوجُت بورتر كلد يف الوالايت ا١تتحدة االمريكية يف عاـ 2) 

نس يف مدرسة ىارفرد لإلعماؿ. ىو أحد القادة النافذين يف ٣تاؿ إسًتاتيجية الشركات كتنافسية كيلياـ لور 
 .الدكؿ كا١تناطق

 ,M. Porter ْٖـ، ص ُّٗٗا١تيزة التنافسية لألمم ، مايكل بورتر، اإلصدار ا١تشًتؾ ، ( ّ) 
"Avantage concurrentiel des Nations", Inter Edition 

 "thes.bncf.firenze.sbn.itتنافسيةال١تيزة علومات عن ام (ْ) 
thes.bncf.firenze.sbn.it،  صباحان.                                    َّ.َُالساعة  ،قُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ 

دراسة استطالع لعينة من ا١تتاجر يف مدينة –( اسًتاتيجيات اكتساب ا١تيزة التنافسية يف متاجر ا١تفرد 5) 
 ّٓالعدد ،ٗاجمللد،داريةاجمللة العراقية للعلـو اإل، ء عبدالسالـ ٭تي كعالء اٛتد حسنعال ،ا١توصل

 .ُُُص،
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كٯتيل الباحث للتعريف األخَت، كذلك ألنو ٭تدد مفهـو ا١تيزة التنافسية على أساس ٣تموعة    
للميزة التنافسية يف ٣تاؿ  امتالكهامن ا٠تصائص إذا ما توفرت يف ا١تنظمة فإف ىذا يعٍت 

 ٗتصصها.
ىذا  ، فإف الشركات العاملة يفا١تملكة العربية السعودية كابلنسبة للصناعة الدكائية يف      

بعمليات  اىتمامهااجملاؿ تعمل جاىدة الكتساب ميزة تنافسية يف ىذا اجملاؿ من خالؿ 
ابألسعار ا١تناسبة، غَت أف معظم  كااللتزاـالبحث كالتطوير كاالبتكار، كضماف جودة ا١تنتج 

ىذه الشركات ال ٘تلك ا١تعرفة الالزمة لتصنيع منتجات تكنلوجية عالية ، مثل منتجات التقنية 
أف تعمل ىذه الشركات على تطوير  األمر الذم يقتضي(4)يوية كالعالج ا١تضاد للسرطاف،اٟت

قدرهتا يف ىذا اجملاؿ، علمان أبف تطوير مثل ىذه القدرات يتطلب استثمارات أساسية عالية 
التكلفة، كذلك ٬تب على ىذه الشركات تطوير قدرهتا السوقية لضماف استمرارىا يف 

٘تثل عنصران مهمان  ةها، كاكتساب أسواؽ جديدة، فا٠تربة التسويقياألسواؽ اليت تعمل في
 ضمن عناصر ا١تيزة التنافسية.

كتواجو شركات صناعة األدكية الوطنية عددان من التهديدات ذات األثر على تنافسيتها       
يف ىذه األسواؽ، أبرزىا هتديد الشركات األجنبية ا١تنافسة ٔتا ٘تلكو من قدرات تصنيعية 

تقنية متطورة يف إنتاج الدكاء، فضالن عن قدرهتا التسويقية العالية ا١تستندة إُف خربهتا ا١تًتاكمة ك 
 يف ٣تاؿ التسويق الدكائي.

 

                                                           

 the ( كصف كٖتليل القدرة التنافسية لصناعة األدكية يف ا١تملكة العربية السعوديةُ)
competitiveness of pharmaceutical industry in Saudi ،للموقع اتريخ الدخوؿ 

 صباحا.َّ.ُُالساعة  ،قَُْْ/ُِ/ِٓ
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الوطنية يف  األدكيةٙتة أمر آخر ٯتكن أف يشكل مصدران للميزة التنافسية لشركات غَت أف  
ال ٘تلك كياانن قانونيان يسمح ٢تا  األجنبيةاألدكية شركات كىو أف  ،ا١تملكة العربية السعودية

كىؤالء  ،الذم يضطرىا للعمل من خالؿ ككالء ٤تليُت سعوديُت األمر ،ابلعمل داخل ا١تملكة
كن أف يكوف كٯت ،األجنبيةللمنتجات الدكائية  وف كموردينكيعمل توزيععن ال فالوكالء مسؤكلو 

العديد من الصعوابت اليت  نظران لوجود ،الوطنيةة التنافسية للشركات ىذا الوضع مصدران للميز 
الشركات  تلك الذم يعيق ا٠تطط التوسعية لبعض األمر ،األجنبيةاألدكية شركات  تواجو

 .الدكائية يف السوؽ السعودية

 .صناعة الدوائيةللالتنافسية  الفرع الثاين: متطلبات القدرة

٥تتلف الدكؿ  على ،يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية اليت شهدىا العاَف فرضت التطورات     
 ،الذم يتطلب رفع القدرة التنافسية للصناعة الدكائية  األمرالعا١تية،  األسواؽعلى  انفتاحان 

 اآليت: تتمثل يف ،كذلك من خالؿ عدة متطلبات

 يفللصناعة الدكائية  تعد التكنولوجيا من أىم متطلبات القدرة التنافسية التكنولوجيا: -أوالً 
كتعمل  ،، كذلك لدكرىا الكبَت يف ٖتسُت جودة كنوعية ا١تنتج الدكائيالسعودية العربيةا١تملكة 
من خالؿ  ،ىذا ا١تتطلب استيفاءعلى  السعودية العربيةا١تملكة  يفالوطنية  األدكيةمصانع 

 ة ا١تنتج الدكائي نها من ٖتسُت جودمك ٦تا ،ية اٟتديثة يف ٣تاؿ صناعة الدكاءنقل التقن
ا٠تارجية  األسواؽمن  إُف عددو النفاذ كقد ساعدىا ذلك على  ،يةنتاجكٗتفيض التكاليف اإل

 (4) . األسواؽهتا من الدكاء إُف تلك اكزايدة صادر 

لتحقيق القدرة مهمان عنصران يعد االبتكار كالتطوير  البتكار والتطوير:اب االىتمام -اثنياً 
 .العا١تية  األسواؽللصناعة الدكائية  ٨تو  انطالؽلكونو يشكل قاعدة  ،التنافسية

                                                           

ا١تملكة العربية ، كزارة االقتصاد كالتخطيط ،لوطٍتتنافسية االقتصاد ا ،( خطة التنمية التاسعةُ) 
 .َُٔص،ـَُِ،عوديةسلا
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 يفلتطوير متطلبان ضركراين ابلنسبة لشركات الصناعة الدكائية الوطنية اكيعترب االبتكار ك       
 ،احمللية كا٠تارجية  األسواؽٖتقيق قدرهتا التنافسية يف  من أجل ،السعودية العربيةا١تملكة 

 .اٞتنيسة األدكية إنتاجالكبَت على  اعتمادىاالسيما يف ظل 
 يفالتطوير يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية كابلنظر إُف اإلنفاؽ على عمليات االبتكار ك         
 ، يكيةاألمر يالحظ أهنا ضعيفة نسبيان مقارنة ٔتا يتم يف الشركات  ،السعودية العربيةا١تملكة 

 نفاؽ على ذلك يف الصناعة الدكائية يف اإليف مقابل نسبة  ،(4)%ٕ,ُِحيث بلغت حواِف 
 (5).%ْٓ  إُف  الوالايت ا١تتحدة  االمريكية، كاليت تصل

يف  على استيعاب التقنية اٟتديثة تعد القول العاملة ا١تؤىلة القادرة العمالة ادلؤىلة: -اثلثا
لصناعة لنسبة البف ،لقدرة التنافسية ٢تذه الصناعةمن متطلبات ا ،٣تاؿ الصناعة الدكائية

فإهنا تعاين ضعفان نسبيان يف الكوادر الوطنية ا١تتخصصة يف ىذا  ،العربيةا١تملكة  يفالدكائية 
٦تا يتطلب بذؿ اٞتهد يف أتىيل كتدريب كوادر كطنية ٘تتلك ا١تعرفة كالقدرة على  ،اجملاؿ
 (6).يف تطويرىا كرفع قدرهتا التنافسية سهاـل يف ٣تاؿ صناعة الدكاء كاإلالعم

تتكوف األعماؿ  :إقامة جتمعات االعمال العنقودية يف رلال الصناعات الدوائية -رابعاً 
يف ٣تاؿ الصناعة  من عدة مصانع كشركات ذات ارتباط كعالقات قوية ةعادالعنقودية 

مػػن  العديدتقػػدًن  لصناعة الدكائية فإف قياـ مثل ىذه التجمعات يساعد يفلكابلنسبة  ،ا١تعينة
 .يف ىذا اجملاؿ  الصناعي  ستثماراال٤تفػػزات 

                                                           

 ـ. َُِٕ ،مسح ا١تنشأة الصغَتة كا١تتوسطة ،(  ىيئة اإلحصاء العامةُ) 
 :UNESCO science report كيةنفاؽ على البحث العلمي يف الوالايت ا١تتحدة االمري( اإلِ) 

towards 2030; 2015             - اليونسكو https://ar.unesco.org › sites › default 
› files › usr15_usa_ar، ُّْمساءن.ص ّ.َُالساعة  ،قُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ. 

 .ِٓص، َُِٗ ،( لشهر يونيوِٓ(  ملتقى أسبار: التقرير الشهرم رقم )ّ)
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١تا ٯتكن   ،كٯتكن للصناعة الدكائية السعودية االستفادة من التجمعات الصناعية القائمة   
يسهم يف تقليل  مثمن ك  ،الدكائية تلصناعالأف ٖتققو ىذه التجمعات من كفورات خارجية 

 (4) .٦تا يدعم قدرهتا التنافسية ،يف  الثابتة يف الصناعة الدكائيةالتكال

 .يف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية تنافسيةالفرع الثالث: دور ادليزة ال

من ا١تعلـو أف توفر عناصر ا١تيزة التنافسية ألم صناعة من الصناعات يسهم بصورة كبَتة      
ىي ا١تدخل إُف إمتالؾ القدرة يف تعزيز القدرة التنافسية لتلك الصناعة، فا١تيزة التنافسية 

التنافسية، كىي العامل األساسي يف تعزيزىا، ذلك أف ا١تيزة التنافسية ْتسب التعريفات اليت 
كردت يف الفرع األكؿ من ىذا ا١تطلب إ٪تا ىي قدرة ا١تنتج على التنافسية يف ا١تنافسة استنادان 

 ن.إُف ٣تموعة من ا٠تصائص اليت ٘تيزىا عن ا١تنافسُت اآلخري
لكة العربية السعودية بشكل عاـ، مازالت ا١تيزة مابلنسبة للصناعة الدكائية يف ا١ت       

التنافسية ٢تا ٤تدكدة العناصر ابلنظر إُف ما يتوفر يف ىذه الصناعة من خصائص، فما زالت 
قدرهتا على ابتكار منتجات دكائية جديدة ٤تدكدة يف ظل عدـ امتالكها للمعرفة ا١تتطورة يف 

ا١تتعلق ابلصناعة الدكائية، كيف ظل احتكار  ٣تاؿ إنتاج الدكاء كارتفاع تكلفة البحث العلمي
ٟتقوؽ ا١تلكية الفكرية، كما أف ا٠تربات التسويقية  االخًتاعالشركات العا١تية صاحبة براءات 

اليت ٘تتلكها الشركات الوطنية تظل قاصرة يف مواجهة الشركات العا١تية صاحبة ا٠تربات 
 ا١تًتاكمة يف ٣تاؿ التسويق الدكائي.

ذا الوضع ا٠تاص اب١تيزة التنافسية للصناعة الدكائية الوطنية يف ا١تملكة تبقى قدرة إزاء ى      
تعزيز ىذه القدرة كزايدهتا البد من العمل على لالتنافسية ٢تذه الصناعة أيضان ٤تدكدة، ك 

إكساب ىذه الصناعة خصائص ا١تيزة التنافسية من خالؿ متطلباهتا اليت مت اٟتديث عنها يف 
                                                           

ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناطق التقنية الرئيسية ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناطق (  ُ)
 ّ.َُالساعة  ،قُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ ،  https://www.modon.gov.sa التقنية
 مساءن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://www.modon.gov.sa/


133 
 

من ىذا ا١تطلب، إُف جانب مضاعفة اٞتهد ا١تبذكؿ من قبل الشركات الدكائية  الفرع الثاين
الوطنية يف ٣تاؿ البحث كالتطوير كضماف اٞتودة كخفض تكلفة اإلنتاج، كما ٯتكن ٢تذه 

 كا١تتمثلةالشركات االستفادة من مصدر ا١تيزة التنافسية الوحيدة الذم ٘تلكو يف السوؽ احمللية، 
كات األجنبية كياانن قانونيان داخل ا١تملكة ٯتكنها من العمل دكف اٟتاجة الشر  امتالؾيف عدـ 

 إُف االستعانة بوكالء ٤تليُت، كذلك كفقان ١تا مت توضيحو يف الفرع األكؿ من ىذا ا١تطلب.

 .ادلطلب الثالث :البيئة التنافسية للصناعة الدوائية 

عماؿ ذم تتنافس فيو األميكي اليقصد ابلبيئة التنافسية النظاـ ا٠تارجي الدينا        
كتقـو بعملياهتا، فكلما زاد عدد البائعُت ١تنتجات أك خدمات ٦تاثلة زادت درجة التجارية 

 (4) تنافسية البيئة اليت يتواجدكف فيها.

منشأة أك شركة أك صناعة إ٪تا تعٍت  ن القوؿ أبف البيئة التنافسية ألمكعليو فإنو ٯتك        
 ، كابلنسبة للصناعةلك ا١تنشأة أك الشركة أك الصناعةىا تإطار ظركؼ التنافسية اليت تعمل يف ال

٢تا تتمثل يف ٣تمل ظركؼ السوؽ الدكائية على ا١تستويُت احمللي الدكائية فإف البيئة التنافسية 
اليت تتحقق من خالؿ آلية العرض ك ، هتا، من حيث استقرار تلك السوؽ ككفاءيكا٠تارج

 تسمح فيو أبم ٦تارسات ب، كمن حيث كجود تشريعات تنظم عمل تلك السوؽ كالكالطل
، كمن حيث بيئة العمل ا١تالئمة كالفعالة اليت تكوف فيها ا١تعوقات اٟتكومية أقل احتكارية

 أكثر . تكاحملفزا

ل تر لتحليل البيئة الصناعية التنافسية فإف ىذه البيئة تتأثر بتفاعل  قو ر كْتسب ٪توذج بو      
، فا١تنافسوف اٞتدد الداخلُت إُف السوؽ ٯتكن أف ٯتثلوا أك٢تا ىو هتديد ا١تنافسُت اٞتدد ٜتس،

ها أك إنتاجهتديدان للشركات القائمة يف صناعة معينة، كمن مث تدفعهم إُف خفض تكاليف 
                                                           

، اتريخ https://www.hbrarabic.com  ،بزنس ( "البيئة التنافسية" دليل مصطلحات ىارفاردُ)
 مساءن. ّ,َُق، الساعة ُُْْ/ّ/ِٓالدخوؿ 
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، من حيث اٞتودة كا١تفعوؿ األسواؽ٘تييز ا١تنتج الذم تنتجو عن ا١تنتجات ا١تماثلة ٢تا يف 
ة ا١توردين ، كاثلثها قو سعارفاكضية للمشًتين كأتثَتىا على األكاثين تلك القول ىو القوة الت

ية نتاجكا٠تدمات اليت يقدموهنا للشركات اإل نتاجسعار مدخالت اإلكمدل قدرهتم على رفع أ
، كخامسها ُت الشركات القائمة داخل الصناعة، كرابعها حدة ا١تنافسة بداخل السوؽ ا١تعنية

ديد االستبداؿ القائم على كفرة البدائل اليت ٯتكن أف ٖتل ٤تل منتجات الصناعة ىو هت
 (4)ا١تعنية.
لنسبة للبيئة التنافسية للصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية، فإف دراسة كاب     

نت السعودية، تضمدكية يف ا١تملكة العربية ليل القدرة التنافسية لصناعة األأجريت لوصف كٖت
تر" يف ٪توذجو، كذلك على ر ٥تتصران لتلك البيئة كفقان للقول ا٠تمس اليت أكردىا "بو ٖتليالن 

 (5) النحو التاِف:
الدكاء اٞتدد يف سوؽ  يف ىذا ا٠تصوص فإف ا١تنافسُت أواًل: هتديد ادلنافسني اجلدد :

، ٫تا: ا١تصانع الدكائية الوطنية اٞتديدة احملتمل دخو٢تا إُف السوؽ السعودم يتمثلوف يف فئتُت
ؽ لتصريف منتجاهتا الدكائية قدـ يف ىذه السو  موطئكشركات الدكاء العا١تية اليت تبحث عن 

تصنيع الدكاء الوطنية ال تشكل هتديدان كبَتان لشركات  فإهنا األكُف، فبالنسبة للفئة فيها
الدكاء كإنشاء شركة دكائية كلفة العالية لالستثمار يف صناعة ، كذلك يف ظل التالقائمة
، كيف ظل السياسات اٟتكومية الصارمة اليت رفعت التكلفة الالزمة لتسجيل أدكية جديدة

جديدة ، إُف جانب التخفيضات يف أسعار الدكاء اليت طبقتها كزارة الصحة السعودية، 

                                                           

دارة االسًتاتيجية كالعو١تة كا١تنافسة ، كاظم نزار الركايب ، عماف ، دار كائل للنشر اإل (1)
 .ُِٕـ، صََِْكالتوزيع،

دكيػػػػػػػػػػػػػػة يف ا١تملكػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػعودية،  كصػػػػػػػػػػػػػف كٖتليػػػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػػػدرة التنافسػػػػػػػػػػػػػػية لصػػػػػػػػػػػػػناعة األ (ِ)
https://www.ukessays.com/www.ukessays.com  essays › marketing 
› the-comp The competitiveness of pharmaceutical industry in 

Saudi مساءن. َّ,ُِق، الساعة ُُْْ/ِ/ُٓ، اتريخ الدخوؿ 
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وات التوزيع، فكل ىذه العوامل تشكل ٤تددات ابإلضافة إُف عدـ ا١تساكاة يف الوصوؿ إُف قن
كمن مث فإهنم ال يشكلوف هتديدان صناعة الدكاء كطنيُت جدد يف ٣تاؿ لدخوؿ مستثمرين 

 للشركات الدكائية الوطنية القائمة حاليان.

الراغبة يف الدخوؿ إُف السوؽ  األجنبيةشركات المثلة يف تأما ابلنسبة للفئة الثانية ا١ت         
ودم، فقد كانت تواجو صعوبة يف إنشاء كياانت قانونية خاصة هبا ، كابلتاِف كانت السع

، غَت أنو بعد صدكر نظاـ ىذا السوؽ عرب ككالء ٤تليُتتعمل على تصريف منتجاهتا يف 
االستثمار األجني اٟتاِف صار إبمكاف شركات الدكاء العا١تية إنشاء مصانع ٢تا داخل ا١تملكة 

دكية تنتج سواء األيت ال الذم قد يشكل هتديدان تنافسيان لشركات الدكاء الوطنية ال األمر،
دكية ا١تبتكرة مثل منتجات األ إنتاجالقدرة على  األجنبية، بينما ٘تلك الشركات اٞتنيسة
 مراض ا١تستعصية.دكية ا١تضادة لألكاأل (4)اٟتيوية

وة مع ميل ا١تشًتين الرئيسُت للدكاء يف تزداد ىذه الق اثنياً: القوة التفاوضية للمشرتين :
، مثل شركة ا١تشًتايت ا١توحدة التجمع يف شكل مراكز شراء مركزيةالسوؽ السعودم إُف 

، ككذلك ت كزارة الصحةكاليت أنشئت حديثان للتجهيزات الطبية ٞتميع مستشفيا(5) ،"نوبكو"
ريق الشؤكف موحدة عن طدكية عرب مناقصة أل، اليت تقـو بشراء االوطٍتاٟترس مستشفيات 

مع مراكز  ة، إُف جانب ما تقـو بو الصيدليات ا٠تاصة ا١تتسلسلالصحية ابٟترس الوطٍت

                                                           

ا١تعتمدة يف صناعتها على الربكتينات كاالٛتاض  دكيةجات ذات اٞتزيئات الكبَتة مثل األ( ىي منتُ)
النوكية، لتمييزىا عن ا١تنتجات األخرل مثل الدـ، مكوانت الدـ، اللقاحات، اليت تستخلص بشكل 

 مباشر من ا١تصادر اٟتيوية.
برأس ماؿ  ََِٖ(  نوبكو شركة ٦تلوكة ابلكامل لصندكؽ االستثمارات العامة، أتسست يف يناير ِ)

كالتخزين، كالتوزيع  رايؿ، كتعد أكرب شركة مركزية يف ٣تاؿ تقدًن خدمات الشراء الطي،مليار  ٓ.ُ
جهزة كا١تستلزمات الطبية يف ا١تملكة العربية السعودية، من خالؿ ٖتسُت مرافق الرعاية لألدكية كاإل

 الصحية بشكل اسًتاتيجي يف ٚتيع ا١تستشفيات العامة كا١تراكز الطبية يف ا١تملكة.
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، فهذا الوضع يزيد من قدرة ا١تشًتين على ة من عمليات شراء من تلك ا١تراكزالشراء ا١تركزي
 . ا١تساكمة ضد شركات األدكية

خاص أك اٞتهات اليت تورد للشركات أك شوردين ىنا األيقصد اب١ت اثلثاً: قوة ادلوردين:
، ملها كأنشطتهامصانع األدكية احمللية، ا١تواد ا٠تاـ أك العمالة أك ا٠تدمات ذات الصلة بع

 كيشكل ىؤالء مصدر قول ضغط على الشركة أك ا١تصنع .

التنافسية يصنف  كابلنسبة لشركات الدكاء السعودية فإف ىذا العامل من عوامل البيئة    
، على الرغم من عالقات العمل الوطيدة اليت ا١تخاطرة اليت تواجو ىذه الشركاتضمن عوامل 

 ا٠تاـ، فليس من ا١تضموف أف يستمر ا١تواد ، خاصة موردكانا مع ىؤالء ا١تورديمت أتسيسه
اء الدك  الذم يشكل مهددان لشركات األمر،  تقدًن نفس ا١تزااي يف ا١تستقبلىؤالء ا١توردكف يف

 (4) رابحها.الوطنية على مستول عملياهتا كأ

تعد حدة ا١تنافسة بُت الشركات ا١تتنافسة ضمن  رابعاً: حدة ادلنافسة بني الشركات القائمة:
، كابلنسبة ى البيئة التنافسية لتلك الصناعةصناعة معينة أحد العوامل ذات التأثَت الكبَت عل

، سواءن كاف ذلك عن طريق تتميز اب١تنافسة الشديدةف سوقها لصناعة الدكاء السعودية فإ
، ك١تا كانت يت تتنافس على نفس قاعدة العمالء، كالاألجنبيةالشركات احمللية أك الشركات 

معظم شركات الدكاء الوطنية ال ٘تلك ا١تعرفة الالزمة لتصنيع منتجات دكائية عالية التقنية 
، فإف سوؽ ىذه ا١تنتجات يتم العالج ا١تضاد للسرطافكمبتكرة، مثل منتجات التقنية اٟتيوية ك 

، فيما تتنافس الشركات الوطنية األجنبية التحكم فيو ابلكامل تقريبان بواسطة الشركات الدكائية
 األدكية اٞتنيسة فقط. إنتاجيف ٣تاؿ 

                                                           

التقرير السنوم الواحد  -ركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو((الشُ)
 .ِْـ،صَُِٕكالثالثوف.
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، كٯتثل كطنية كأجنبيةشركات ما بُت  دكية السعودم ٣تزءفإف سوؽ األ األمركيف كاقع       
، حيث تزيد حدة ا١تنافسة فسرة ٟتدة ا١تنافسة يف ىذه السوؽالرئيسية ا١ت األسبابىذا أحد 

، كتتضح ية جنيسةيف ما تنتجو من أدك  هابُت الشركات الوطنية بسبب عدـ كجود ٘تايز بين
 اقوة تلك ا١تنافسة ابلنظر إُف اعتماد معظم ا١تشًتين )مراكز الشراء ا١تركزية( يف شراء احتياجاهت

ن الدكاء على نظاـ العطاءات بدالن عن نظاـ الطلبات ا١تباشرة، كفيما يتعلق اب١تنافسة بُت م
، فإف كفورات اٟتجم الكبَت ترجح كفة الشركات األجنبيةالشركات الوطنية كالشركات 

، بينما ال تستطيع الشركات الوطنية العاَف ٨تاءأ، ألهنا تنتج كتبيع منتجاهتا يف ٚتيع األجنبية
كسط، كيف بعض بلداف أفريقيا كالشرؽ األ، ٤تليان سواؽ ٤تددةل ٔتنتجاهتا إال إُف أأف تص

، كذلك بسبب ا١تخاكؼ بشأف معايَت اٞتودة كربيةشكل ٤تدكد يف بعض الدكؿ األكب
 (4)العالية.

٪توذج بورتر يف ٖتليل القدرة التنافسية كل  إطاركيقصد ابلبدائل يف  خامساً: هتديد البدائل :
كسيلة مشاهبة يف الصناعة ا١تعينة ٯتكن أف يتحقق عن طريقها نفس ا٢تدؼ ، ففي  منتج أك

، كما ٯتكن ألنواع ة أف تكوف بديالن للعالج الدكائيالطب العالجي ٯتكن للعملية اٞتراحي
، كعليو فإف ىذه البدائل ٯتكن أف تشكل هتديدان فة من األدكية أف تؤدم نفس الغرض٥تتل

 ية التسويقية، كذلك لكوهنا منافسة لبعضها.لبعضها البعض من الناح
تشكل هتديدان تنافسيان للبدائل اليت  ينكابلنسبة لصناعة الدكاء السعودية فإف ىنالك مصدر    

نشاء كة العربية السعودية، كالذم مت إيتمثل يف الطب البديل الشائع يف ا١تمل األكؿ، ١تنتجاهتا
يشكلو ىذا البديل ال ٯتكن قياس درجة التهديد الذم ـ، ك ََِٖمركز كطٍت رٝتي لو يف العاـ

حصاءات دقيقة جراء ىذا القياس بسبب عدـ توفر إإسوؽ السعودم، لصعوبة العلى 
يظل قائمان يف ظل شيوع  حجم نشاط الطب البديل يف ا١تملكة، غَت أف هتديدىاكموثوقة عن 

 ُت .يُت التقليدط ا١تعاٞتظل ضعف السيطرة على نشاثقافة اللجوء إليو لدل اجملتمع كيف 
                                                           

 ( كصف كٖتليل القدرة التنافسية لصناعة االدكية يف ا١تملكة العربية السعودية، ا١ترجع السابق.ُ)
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مثل يف الوسطاء ت١تنتجات الصناعة الدكائية، فيأما مصدر التهديد الثاين كبديل       
ٯتثلوف بديالن لشركات األدكية  نالدكليُت الذين يلجأ إليهم ا١تشًتكف الرئيسيوف للدكاء، كالذي

يفرض ضغوطان على ىذه  الذم األمر، أكلئك ا١تشًتين من الدكاء تياجاتاحالوطنية يف توفَت 
سعار أكلئك أقد تضطر معها إُف خفض أسعارىا جملاراة ك ، سعارالشركات فيما ٮتص األ

   (4)الوسطاء، كينعكس ذلك ابلضركرة على أرابحها. 

 .صناعة الدوائيةادلطلب الرابع: نسب مؤشرات التنافسية لل

يعتمد عليها  ٯتكن قياس تنافسية صناعة ما، عن طريق ٣تموعة نسب ٘تثل مؤشرات  
ليف كتعترب األرابح كاٟتصة السوقية كالتكا ،يف بياف مدل ٖتقٌق تنافسية تلك الصناعة

، كىذه النسب ىي ما يتم االعتماد عليها يف الوقوؼ على نتاجية، أىم تلك ا١تؤشراتاإل
 الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية . ةتنافسي

 .(:544-5448مؤشر الربح) : األولالفرع 
للوقوؼ على تنافسية الصناعة الدكائية السعودية من خالؿ نسب مؤشر الربح خالؿ 

األرابح ا١تتحققة يف ىذه الصناعة،  صايففًتة الدراسة، فإنو سيتم االعتماد على معدؿ ٪تو 
(، حيث ّ-ٔإُف جانب نسبة صايف الربح ا١تتحقق فيها، كذلك ابالستعانة بياانت اٞتدكؿ)

 .تاإليرادايتم حساب نسبة صايف األرابح بقسمة إٚتاِف الربح على إٚتاِف 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ربية السعودية، ا١ترجع السابق.دكية يف ا١تملكة العليل القدرة التنافسية لصناعة األ( كصف كٖتُ)
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 (6-9جدول )                                                
 م(.:544-م5444للصناعات الدوائية الوطنية يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة) مؤشر الربحنسب 

إىل  األرابح نسبة معدل النمو% األرابح ابدلليون رايلصايف  يرادات ابدلليوناإل السنوات
 اإليرادات%

5444 545< :6: ---- 68 

5444 5549 :;7 9 69 

5445 5785 <69 4< 6; 

5446 5958 444; < 6< 

5447 5;;6 44;; : 6; 

5448 648: 4494 : 6: 

5449 64<: 4489 4,76 69 

544: 6785 4744 54 74 

 م(.:544-م5444فادة من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء )الباحث ابإل عدادإ -ادلصدر

( االرتفاع ا١تستمر يف األرابح اإلٚتالية ا١تتحققة يف ّ-ٔيالحظ من بياانت اٞتدكؿ )  
قطاع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة، حيث ظلت ٖتقق نسب إ٬تابية يف كل سنوات الفًتة، 

حواِف  نسبتو تبلغ طفيفان يف إٚتاِف األرابح فاضاا٩تـ الذم شهد َُِٔماعدا عاـ 
%، حيث ارتفع حجم األرابح ُِ% ك ٔسب اإل٬تابية ما بُت ، فيما تراكحت النّْ,َ

ـ، بزايدة إٚتالية َُِٕمليوف رايؿ عاـ  َُُْـ إُف ََُِمليوف رايؿ عاـ  ّٕٕمن 
 %تقريبان.ٔ,ٖ%، يف حُت بلغ إٚتاِف متوسط النمو للفًتة ٤تل التحليل َٗبلغت حواِف 

فقد أظهرت أداءن جيدان خالؿ فًتة الدراسة، حيث  تراكحت ما  األرابحصايف نسبة أما ب
%، كىذا ّٕاِف بلغ ـ، كٔتتوسط إٚتَُِٕ% يف عاـ ُْـ كََُِ% يف عاـ ّٓبُت 

إُف قدرة شركات الدكاء الوطنية على العمل يف ظركؼ السوؽ اٟتالية  يشَت من جانب
ة إُف دخوؿ منافسُت جدد كا١تنافسة فيو، فيما يشَت من جانب آخر إُف أف السوؽ ٤تٌفز 

 إليها، األمر الذم  رٔتا يشكل هتديدان جديدان للوضع التنافسي للشركات القائمة.
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 .(:544-5448) نتاجالفرع الثاين: مؤشر تكلفة اإل 

يعترب مؤشر نسب تكاليف اإلنتاج أحد ا١تؤشرات ا١تهمة يف ٖتديد القدرة التنافسية     
ك عالقة كطيدة ابلقدرة مستول التكاليف بشكل عاـ، ذف أ ألم صناعة، فمن ا١تعلـو

، الذم  ٯتثل أحد كاف لذلك أتثَته على سعر ا١تنتج  ، فكلما ا٩تفضت التكاليفالتنافسية
 أىم العوامل ا١تؤثرة على القدرة التنافسية للصناعة، كالعكس صحيح.

تكاليف ا١تتغَتة يف ظل من جانب آخر فإنو يوجد ٙتة ارتباط بُت زايدة اإلنتاج كزايدة ال     
زايدة اإلنتاج ابلضركرة زايدة التكاليف  الثابتة على ماىي عليو، حيث تقتضيبقاء التكاليف 

 يا١تتغَتة، كيف حاؿ زايدة اإلنتاج ٔتعدؿ أعلى من معدؿ ٪تو التكاليف ا١تتغَتة فإف ىذا يعط
 مؤشران للقدرة التنافسية من خالؿ السيطرة على التكلفة.

ة للصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية فإف قياس قدرهتا التنافسية على ابلنسب    
أساس مؤشر نسبة التكاليف لإلنتاج سيعتمد على ا١تقارنة بُت معدؿ ٪تو التكاليف ا١تتغَتة، 

( الذم ّ-ٕمع معدؿ ٪تو اإلنتاج يف الصناعة الدكائية إبالستفادة من بياانت اٞتدكؿ )
يف ا١تتغَتة كتطور اإلنتاج يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية يوضح تطور التكال

 ـ.َُِٕ-ـََُِالسعودية خالؿ الفًتة
 (6-:جدول )                              

 م(.:544-م5444التكاليف ادلتغرية واإلنتاج لشركات الدواء يف ادلملكة العربية السعودية خبلل الفرتة من)
 معدل النمو% التكاليف ادلتغرية ابدلليون الرايل النمو% معدل اإلنتاج احمللي ابدلليون السنوات

5444 545< ---- 478: ---- 

5444 5549 7 47;: 5 

5445 5785 44 48;9 : 

5446 5958 : 4968 6 

5447 5;;6 44 4;64 45 

5448 648: 44 5477 45 

5449 64<: 4 54<4 5 

544: 6785 ; 5444 4 

 م(.:544-م5444من بياانت اذليئة العامة لئلحصاء ) فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر
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( إف حجم اإلنتاج سجل معدالت زايدة  أكرب ّ-ٕ) الحظ من بياانت اٞتدكؿي        
من معدالت الزايدة يف التكاليف يف السنوات الثالث األكُف كالسنة األخَتة من فًتة الدراسة 

األمر  ،ـَُِٔ  ـ،َُِٓـ،َُِْزايدة أقل خالؿ السنوات  سجلت بينما ٤تل التحليل،
الذم يشَت إُف عدـ استقرار القدرة التنافسية كتراجعها ابلنسبة للصناعة الدكائية الوطنية يف 

سعار أيفسر ذلك بعدـ االستقرار يف خالؿ الفًتة ٤تل التحليل، ك  العربية السعودية ا١تملكة
 يتم استَتاد معظمها من ا٠تارج.مدخالت اإلنتاج الدكائي اليت 

   ,(:544-5448) ,الفرع الثالث: مؤشر احلصة السوقية    

( يف ا١تطلب الرابع من ا١تبحث األكؿ من ىذا ّ-ٓ(ك)ّ-ْابلرجوع إُف بياانت اٞتدكلُت)
الفصل، كا٠تاصُت ابٟتصة السوقية للمنتجات الدكائية السعودية يف األسواؽ احمللية كا٠تارجية، 

النسب ا٠تاصة هبذا ا١تؤشر تشَت إُف نتيجتُت ٥تتلفتُت، حيث تشَت نسب مؤشر  ٧تد أف
اٟتصة السوقية يف السوؽ احمللية إُف ضعف تلك اٟتصة كتواضع نسبتها كتراجعها من عاـ 

% يف عاـ ٕـ إُف ََُِ% عاـ ٗآلخر يف معظم سنوات الفًتة، حيث تراجعت من 
ـ ، قبل أف تعود إُف َُِٔـ كَُِِ% بُت عامي ٔ% كٓـ، مث تراكحت بُت َُُِ

ـ، مع مالحظة التذبذب الواضح يف نسب ٪تو حجم ىذه اٟتصة َُِٕ% يف العاـ ٗ
 .، ٦تا يعكس ضعف فعالية السياسات الدكائيةـَُِٕ-ـََُِخالؿ السنوات من 

أما حصتها يف األسواؽ ا٠تارجية، فإف نسب ٪تو الصادرات تشَت بشكل عاـ إُف ٪تو        
ة بشكل مستمر كٔتعدالت متفاكتة يف معظم سنوات الفًتة، حيث بلغ معدؿ تلك اٟتص

 (4) % .ُّ,ُِالنمو السنوم ا١تتوسط حواِف

كيف الواقع فإف ما يفسر ضعف اٟتصة السوقية للصناعة الدكائية السعودية يف السوؽ       
كأقباؿ ا١تستهلكُت  ،السعودم ىو ا١تنافسة الشديدة ٢تا من قبل الشركات الدكاء األجنبية

                                                           

 من نفس البحث. ُِٕ(    راجع ص ُ)
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احملليُت عليها يف ظل ارتفاع القدرة الشرائية لديهم، بينما يفسر كجود حصة سوقية مقدرة يف 
ئية ٤تلية يف مستول األسواؽ ا٠تارجية بطبيعة تلك األسواؽ اليت ال توجد فيها صناعات دكا

 سطالسعودم، حيث تتشكل تلك يف أسواؽ مشاؿ أفريقيا كالشرؽ األك جودة الدكاء 
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عملت  السعودية ةاٟتكومفإف  ،يف إطار تشجيع الدكلة لتوطُت صناعة الدكاء

، كذلك من خالؿ اتباع سياسات من شأهنا أف ىذه الصناعة بعدة طرؽ على دعم
على تعزيز تنافسية سوؽ الدكاء كالعمل على معاٞتة ا١تشكالت االقتصادية  تعمل

الصناعة  ىذه اليت تواجو صناعة الدكاء، األمر الذم انعكس أثره على تنافسية
 .، كىذا ما سيتم توضيحو يف ىذا الفصليف ا١تملكة العربية السعوديةالدكائية 
 .ءسياسات تعزيز تنافسية سوق الدوا : األولادلبحث 

اليت تتخذىا  كالتدابَت اإلجراءاتيقصد بسياسات تعزيز تنافسية سوؽ الدكاء ٣تموعة        
منتجات دكائية  إنتاجكضاع التنافسية يف سوؽ الدكاء ٔتا ٯتكن من اٟتكومة، لتحسُت األ

كالتدابَت ما يتعلق  اإلجراءاتاحمللية كالعا١تية، كمن تلك  األسواؽقادرة على ا١تنافسة يف 
تسجيل الدكاء  تبتخفيف القيود على سوؽ الدكاء كٖتريرىا من حيث التسعَت كتيسَت إجراءا

، كتتضمن تلك السياسات سياسة ٖترير السوؽ شكاؿ الدعم ا١تباشركإلغاء كافة أاحمللي، 
ذا ا١تبحث الدكائي كسياسة التسعَت كتسجيل الدكاء احمللي، كسياسة الدعم غَت ا١تباشر، كيف ى

   .يتم استعراض تلك السياسات 
     .الدواء سوقحترير  ت: سياسااألولادلطلب      

ة كفتحت لرجاؿ كبَت   ية منذ أتسيسها حرية السوؽ عنايةأكلت ا١تملكة العربية السعود    
تلك  إطارعماؿ آفاؽ العمل يف ظل مناخ اقتصادم يكفل حرية ا١تلكية كالتصرؼ يف األ

، مع مراعاة االقتصاد الوطٍت يعزز مشاركتهم يف النشاط االقتصادم كدفع عجلة ، ٔتااألسواؽ
مع مقتضيات العو١تة  االٕتاهعراؼ االقتصادية السائدة يف اجملتمع السعودم، كيتوافق ذلك األ

اليت تعيق حركة تداكؿ  من كافة أشكاؿ القيود األسواؽاالقتصادية اليت تقـو على ٖترير 
سواؽ الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية على أ األمرينسحب ىذا ٠تدمات، ك االسلع ك 
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اليت تعيق حرية كصوؿ الدكاء إُف السوؽ  اإلجراءاتلغاء كافة كالذم مت ٖتريره من خالؿ إ،
مع احملافظة على جودة ككفاءة ا١تنتج الدكائي، حيث ال يسمح بتسويق أم منتج (4)السعودم،

يف فتح اجملاؿ كاسعان ٦تا  (5)السعودية إال بعد التأكد من جودتو،دكائي يف ا١تملكة العربية 
 (6) الذم أدل إُف ارتفاع ا١تنافسة فيها، األمر، الدكائية العا١تية تا١تنتجا السوؽ السعودية أماـ

رل تسجيلها يف مراكز ، كاليت جالعربية السعودية ٔتا يف ذلك األدكية غَت ا١تسجلة يف ا١تملكة
  (7) عا١تية أخرل.

تفاع درجة إُف ار  يف ا١تملكة العربية السعوديةلقد أدت سياسة ٖترير السوؽ الدكائي      
 يف منطقة ا٠تليجسوؽ دكائي  كربأإُف أف أصبحت تلك السوؽ  ا١تنافسة يف ىذه السوؽ

مليار  ُِبنحو   يف ا١تملكة العربية السعودية حجم السوؽ الدكائيقدر حيث ي (8) العريب،
من إٚتاِف  تقريبان  ٘ ٗاحمللية  نتجات الدكائيةا١ت تغطي ـ،َُِٕيف عاـ   تقريبان  رايؿ سعودم
  (9) ىذه السوؽ .

 
 

                                                           

 .ُّـ ص َُِٔ(  ا١تملكة العربية السعودية، التقرير السنوم لوزارة التجارة كالصناعة ،ُ)
، ٓ، العدد ِ( ا١تملكة العربية السعودية، ىيئة الغذاء كالدكاء ، نشرة أخبار قطاع الدكاء ، اجمللد ِ)

 .ُـ، صَُُِ
االقتصادايت النامية يف ظل منظمة التجارة العا١تية مع التطبيق على حالة ا١تملكة العربية السعودية ( ّ)

ق َُّْ مكتبة ا١تلك فهد للنشر كالتوزيع، ور / خليل علياف عبدالرحيم،التحدايت، الدكت –الفرص 
 . ُٓ،ص ،
، ْ، العدد ِاع الدكاء ،  اجمللد ( ا١تملكة العربية السعودية، ىيئة الغذاء كالدكاء ، نشرة أخبار قطْ)

 .ْـ، صَُُِ
، اتريخ الدخوؿ  madina.com-www.al( ا١تملكة أكرب سوؽ خليجي يف قطاع الدكاء،ٓ)
 .   .صباحان  ِٓ,َُق، الساعة َُْْ/ُِ/ٓ
 من البحث.  ُُٕ( ص ٔ)
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 .اسة التسعري وتسجيل الدواء احملليادلطلب الثاين: سي   
 .الدواء تسعري: سياسة األولالفرع 
ا٢تيئة السعودية من قبل كلو من كزارة الصحة ك  ةالدكاء يف ا١تملكة العربي تتم عملية تسعَت      

ٞتاف فنية متخصصة، مع ا١تتابعة ا١تستمرة للتغَتات من خالؿ  كذلك (4)،العامة للغذاء كالدكاء
يف األسعار العا١تية للدكاء ٔتا ينعكس إ٬تاابن على السوؽ احمللي، كتستند عملية التسعَت على 

إدارة ىيئة الغذاء كالدكاء الصادر بتاريخ قواعد تسعَت األدكية ا١تعتمدة من ٣تلس 
 (5):يف اآليت يف عملية التسعَت عدة اعتبارات ،تتمثل  ، كيراعىقُِّْ/ٓ/ِٔ

 .أخرل عالجية بدائل توفر كمدل العالجية الدكاء أ٫تية - 
 .ا١تملكة يف ا١تسجلة ا١تشاهبة األدكية سعر - 
 .كجدتاٞتديد إف  للدكاء اٟتديثة االقتصادية الدراسات - 

أعضاء  عرب تتم كاليت العلمية، ضافة إُف ما تقدـ تؤخذ يف اٟتسباف أيضان االعتباراتإ    
كذلك تتم ا١تراجعة ألسعار   (6)القرار، اٗتاذ يف اٟتيادية لضماف ا٢تيئة خارج من متخصصُت

٠تمس  ٘تتداألدكية يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ فًتة صالحية تسجيل الدكاء اليت 
سنوات، أك عند انتهاء الرخصة أك بعد انتهاء التسجيل، على علبة الدكاء من ا٠تارج، كتتم 

 عملية التسعَت  كفق معايَت دقيقة .

 

 
                                                           

 Pharmaceutical Pricingا١تملكة العربية السعودية:( سياسات كإجراءات التسعَت الدكائي يف ُ)
Policies and Procedures in Saudi صباحان  َّ,ُُق، الساعة ُُْْ/ْ/ِ، اتريخ الدخوؿ. 

 .ُّا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء، ا١تملكة العربية السعودية ، ص ،دكية( قواعد تسعَت األ2)
رسـو كا١تستحضرات الصيدالنية، الصادر اب١ت ا١تنشآتنظاـ  ا١تملكة العربية السعودية، -( كزارة الصحة3)

 . ْصدار الثاين،ص، اإلُّا١تلكي رقم ـ/
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 الفرع الثاين: سياسة تسجيل الدواء احمللي.
يف ا١تملكة العربية السعودية، إُف التأكد هتدؼ سياسة تسجيل الدكاء احمللي كترخيصو       
ٚتيع األدكية ا١تصنعة ٤تليان مطابقة ألنظمة  ىيئة الغذاء كالدكاء حسب ا١تواصفات  فأمن 

كة العربية السعودية عرب الفنية، كتتم عملية تسجيل الدكاء احمللي يف ا١تمل اإلجراءاتالعا١تية ك 
، كالذم مت "سدر"جراءات كضعتها ىيئة الغذاء كالدكاء ، كذلك عن طريق نظاـ مراحل كإ

يسهم يف تسهيل عملية تسجيل الدكاء عرب إمكانية رفع الطلبات خران، حيث تدشينو مؤ 
كمتابعتها  ،(4)يوما ٔٗيوما إُف ِٗٗكتقليص مدة منح التسجيل من  كا١تلفات ا١تطلوبة

كٓتطوات بسيطة دكف اٟتاجة إُف زايرة فركع ا٢تيئة، حيث سيتمكن ا١تستفيدكف من  إلكًتكنيان 
لكًتكنيان، مثل: شهادة تسجيل مستحضر صيدالين، كشهادة إإصدار الشهادات الالزمة 

تسجيل مستحضر بيطرم، كشهادة تسجيل مستحضر عشي، كإصدار شهادة حرية البيع، 
الذم يساعد الشركات الدكائية الوطنية على طرح  األمرCCP،(5)كشهادة منتج صيدالين 

كالسياسات يف  اتاإلجراءمنتجاهتا يف السوؽ السعودم بكل سهولة، كقد طبقت تلك 
 (6) تتمثل يف اآليت: شكل مواد نظامية،

ال ٬توز تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية إال بعد اعتماد مواقع تصنيعها  أواًل:
حسب األسس ا١تعتمدة لذلك، كال ٯتنع ذلك من تقدًن ا١تستحضر للتقييم كالدراسة من قبل 

                                                           

 تدشُت نظاـ)سدر( . –( ىيئة الغذاء كالدكاء ُ)
 ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء -( االنظمة ك اللوائح ِ)

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/default.aspx بتاريخ
 ليالن.ٗـ، يـو ا٠تميس الساعة َُِٗ/ّ/ُِ

ية ، ىيئة الغذاء كالدكاء ، ( أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبّ)
 .ُّص-ُٓص
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 ا٢تيئة.
يسمح للمصانع احمللية ا١تسجلة بتصنيع مستحضر صيدالين أك عشي غَت مسجل  اثنياً:

 أك الثانوم األكِفبشكلو النهائي أك تصنيعو بشكل جزئي أك عملية التعبئة أك التغليف 
لشركات دكائية أخرل )٤تلية أك أجنبية( لغرض التصدير فقط، كتصدر ا٢تيئة شهادة 

شهادة تسجيالن للمستحضر، كذلك كفقنا للشركط ( كال تعترب الCPPمستحضر صيدالين )
 (4) التالية:
 خطاب من الشركة بطلب ا١توافقة على تصنيع ا١تستحضر بغرض التصدير. -ُ
 تعهد بعدـ تسويق ا١تستحضر يف السوؽ السعودية قبل تسجيلو. -ِ

 تكوف إجراءات التسجيل كما يلي: اثلثاً:
قبل الشركة أك ككيلها مرفقنا بو ا١تلف  يقدـ طلب تسجيل ا١تستحضر إُف ا٢تيئة من -ُ

 ا١تكتمل الواثئق.
يعبأ ٪توذج طلب التسجيل ا١توضح يف النظاـ اإللكًتكين لتسجيل األدكية السعودم  -ِ

)سدر( إلكًتكنينا من قبل الشركة أك ككيلها، كيقدـ ضمن ا١تلف الفٍت ا١توحد للمستحضر 
((CTDكيعتمد ترتيب ٤تتول ا١تلف كفق ما ىو ٤ت ،) دد يف الدليل اإلرشادم للتسجيل

 ا١تنشور على موقع ا٢تيئة اإللكًتكين.
 Contractإذا كاف ا١تستحضر الصيدالين ا١تقدـ للتسجيل يصنع تعاقداين ) :رابعاً 

Manufacturing فإنو يلـز ٖتقيق أحد الشركط التالية ابإلضافة إُف ما كرد يف أكالن من )
 ىذه ا١تادة:

                                                           

( أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية ، ىيئة الغذاء كالدكاء ، ُ)
 .ُّص-ُٓص
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 )منفذة العقد كما٨تة العقد( يف نفس البلد.أف تكوف الشركتاف  -ُ
أف يكوف ا١تستحضر من ا١تستحضرات اليت يتعذر تصنيعها ٤تلينا )طرؽ تصنيع  -ِ

 بتقنيات غَت متوفرة ٤تلينا(، كترل ا٢تيئة أ٫تية توفرىا يف ا١تملكة.
أف يكوف ا١تستحضر مبتكرنا أك أف يكوف من ا١تستحضرات اٞتنسية ا١تهمة كالضركرية  -ّ

 اليت ترل ا٢تيئة أ٫تية توفرىا يف ا١تملكة.ك 
 أف تكوف الشركة منفذة العقد ٤تلية. -ْ

 Contractإذا كانت الشركة ا١تنفذة لعقد التصنيع تعاقداين ) خامساً:
manufacturing مسجلة يف ا١تملكة فإنو ٬تب على مانح العقد للمستحضر ا١تصنع )
 (4) تعاقداين تقدًن ما يلي:

 ا٠تطوات األساسية لعملية التصنيع كا١توقع الذم تتم فيو كل خطوة.بياف تفاصيل  -ُ
 نسخة موقعة من العقد الفٍت تتضمن البنود التالية: -ِ

كالرقابة كالتخزين كطرؽ التصنيع  نتاجأ. التزاـ مانح العقد ابلتفتيش على مناطق اإل
 كالتحليل كسجالت التشغيالت ككافة اإلمكاانت الفنية.

من مانح كمنفذ العقد فيما يتعلق اب٠تطوات التصنيعية كالرقابية مع ب. مسؤكلية كل 
 ضركرة ٖتديد الطرؼ ا١تسؤكؿ عن الفسح النهائي للمستحضر.

ج. ٖتديد اسم الشخص ا١تسؤكؿ عن إجازة التشغيالت ككظيفتو كتوقيعو على أف 
 تبلغ ا٢تيئة ابلبديل يف حالة تغَته خالؿ فًتة ال تتجاكز ثالثُت يومنا.

 ٖتديد مدة نفاذ العقد.د. 

                                                           

( أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية ، ىيئة الغذاء كالدكاء ، ُ)
 .ُّص-ُٓص
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 خطاب من الشركة ما٨تة العقد يفيد ٔتسؤكليتها عن جودة كسالمة الدكاء. -ّ
تقدًن بياف أبٝتاء البلداف كصور من شهادات تسويق ا١تستحضر مع ذكر اتريخ  -ْ

 التسويق يف كل بلد كيستثٌت من ذلك العقود ا٠تاصة اب١تصانع احمللية.
ركة ما٨تة العقد إبعالـ ا٢تيئة عن أم تغيَت اب١تعلومات تعهد من ا١تدير الفٍت ابلش -ٓ

 ا١تقدمة للهيئة قبل البدء ابلتغيَت.
٬تب على مانح العقد إبالغ ا٢تيئة قبل فسخ أك انتهاء عقد التسويق ك/أك التصنيع  -ٔ

 بستة أشهر على األقل.
 Contractإذا كانت الشركة ا١تنفذة لعقد التصنيع تعاقداين ) سادساً:

manufacturing غَت مسجلة يف ا١تملكة فإنو ٬تب على مانح العقد للمستحضر )
 ا١تصنع تعاقداين تقدًن ما يلي: 

 استيفاء ما جاء ابلبند )اثلثنا(. -ُ
شهادة ترخيص ابلتصنيع الدكائي للشركة ا١تنفذة للعقد صادرة من السلطة الرقابية يف  -ِ

 لد ا١تنشأ.بلد التصنيع مصدقة من السلطات الصحية يف ب
شهادة تطبيق أسس ا١تمارسة اٞتيدة للصناعة الدكائية للشركة ا١تنفذة صادرة من  -ّ

السلطة الرقابية يف بلد التصنيع كأف ا١تصنع ٮتضع للتفتيش الدكرم على أف تكوف مصدقة من 
 السلطات الصحية يف بلد ا١تنشأ.

يقها ألسس ا١تمارسة اٞتيدة تقـو ا٢تيئة ابلتفتيش على الشركة ا١تصنعة للتأكد من تطب -ْ
 للتصنيع الدكائي قبل تسجيل ا١تستحضر.

 Underيف حاؿ قياـ شركة دكائية مالكة لرباءة اخًتاع مستحضر ابلًتخيص ) سابعاً:
License لشركة دكائية أخرل لتصنيع مستحضر مبتكر جزئينا أك كلينا كتسويقو بنفس )

األـ، ككانت الشركة ما٨تة الًتخيص االسم التجارم بنفس مواصفات ا١تستحضر للشركة 
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 (4) كا١تطلوب تصنيعو كتسويقو مسجلُت يف ا١تملكة، ٬تب االلتزاـ ٔتا يلي:
 ٬تب أف تكوف الشركة ما٨تة الًتخيص مالكة لرباءة االخًتاع أك حق التصنيع. -ُ
٬تب تقدًن موافقة خطية من الشركة ما٨تة الًتخيص ابلسماح للمصنع أك الشركة  -ِ
 للقياـ بتصنيع كتسويق مستحضرىا داخل ا١تملكة. احمللية
بعد ا١توافقة على تسجيل ا١تستحضر ا١تصنع بًتخيص يتم تعليق تسجيل ا١تستحضر  -ّ

ا١تسجل للشركة ما٨تة الًتخيص )مع ضماف استمرارية توفر ا١تستحضر يف السوؽ احمللي 
 خالؿ الفًتة االنتقالية(.

على الشركة ما٨تة الًتخيص كالشركة احمللية إبالغ ا٢تيئة خالؿ مدة ال تقل عن ستة  -ْ
يد اتفاقية التصنيع مع الشركة دتفاقية الًتخيص ابلتصنيع يف حالة عدـ ٕتإأشهر قبل انتهاء 

 خيص.ًت ما٨تة ال
يتم رفع تعليق تسجيل ا١تستحضر ا١تبتكر للشركة ما٨تة الًتخيص كإلغاء تسجيل  -ٓ

ا١تستحضر للشركة احمللية يف حالة انتهاء اتفاقية الًتخيص ابلتصنيع مع ا١تصنع/الشركة احمللية 
 )مع ضماف استمرارية توفر ا١تستحضر يف السوؽ احمللي خالؿ الفًتة االنتقالية(.

٬تب أف تكوف ا١تواد الفعالة كمصادرىا كا١تواد غَت الفعالة الداخلة يف تركيب  -ٔ
لتصنيع كالصيغة الصيدالنية كالًتكيز كالعبوة كالبطاقة الالصقة كٚتيع ا١تستحضر كطريقة ا

 ة ما٨تة الًتخيص.بقة ٘تامنا لليت تصنع بواسطة الشركمواصفات ا١تستحضر مطا
٬تب أف تكوف الشركة احمللية ىي ا١تسؤكلة أماـ ا٢تيئة عن جودة كفعالية كمأمونية  -ٕ

 ق.ا١تستحضر كما ٭تدث من مشكالت ما بعد التسوي

                                                           

ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية ، ىيئة الغذاء كالدكاء ، ( أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ُ)
 .ُّص-ُٓص
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 نتاج٬تب أف تتوفر لدل الشركة احمللية ٚتيع اإلمكاانت كالتجهيزات الالزمة إل -ٖ
 كٖتليل ا١تستحضر ا١ترخص.

يكوف االسم التجارم للمستحضر ا١تصنع بًتخيص داخل ا١تملكة ىو نفس االسم  -ٗ
التجارم للمستحضر ا١تصنع بواسطة الشركة ما٨تة الًتخيص كا١تسجل بو يف ا١تملكة على أف 

 كتب على العبوة صنع بواسطة ا١تصنع احمللي بًتخيص من الشركة ما٨تة الًتخيص.ي
٬توز للشركة احمللية االتفاؽ مع الشركة ما٨تة الًتخيص على تصنيع مستحضر آخر  -َُ

(Second Brand ابسم ٕتارم خاص اب١تصنع احمللي، على أف يكوف ٦تاثالن يف ٚتيع )
 للشركة األـ. ا١تواصفات الفنية للمستحضر ا١تبتكر

٬تب أف ٬تتاز ا١تستحضر ا١تصنع بًتخيص بواسطة الشركة احمللية مراحل التسجيل  -ُُ
 كالتحليل ا١تطلوبة من قبل ا٢تيئة.

( Second Brandمستحضرات ا١تصنع بًتخيص كا١تستحضر الثاين )تستثٌت  -ُِ
شركة احمللية اليت ٖتتاج إُف دراسات تكافؤ حيوم من ىذه الدراسات إذا صنعت بواسطة ال

 بًتخيص من شركة عا١تية على :
أ. يكوف مصدر ا١تواد الفعالة كا١تواد ا١تضافة من الشركة ما٨تة الًتخيص أك من مصدر 

 معتمد منها كٖتت مسؤكليتها.
 Sustainedب. أف ال يكوف ا١تستحضر من األشكاؿ الصيدالنية ٦تتدة ا١تفعوؿ )

Release.) 
 (.Comparative Dissolution Study) ج. تقدًن دراسات ذائبية مقارنة

يعطى ا١تستحضر ا١تصنع ترخيصان بواسطة الشركة احمللية مدة صالحية استنادنا على  -ُّ
دراسات الثباتية اليت تقدمها الشركة ما٨تة الًتخيص على أف يقدـ ا١تصنع/الشركة احمللية 

 يف دليل دراسات الثباتية.دراسات ثباتية معجلة كدراسات ثباتية عند ظركؼ التخزين احملددة 
٬تب على الشركة ا١تصنعة إجراء ٚتيع التحاليل الرقابية ا١تطلوبة كاليت ٕترهبا الشركة  -ُْ
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ما٨تة الًتخيص على ا١تستحضر للتأكد من جودة ا١تنتج كذلك على ٚتيع التشغيالت 
 ا١تصنعة.
طلوبة على ٬تب على الشركة ما٨تة الًتخيص إجراء ٚتيع التحاليل الرقابية ا١ت -ُٓ

ا١تستحضر ا١تصنع بًتخيص بواسطة الشركة احمللية للتأكد من مطابقتو مواصفات التصنيع 
ا١تعتمدة منها، كذلك على أكؿ ثالثة تشغيالت على األقل لليت تنتجها الشركة احمللية من 
ا١تستحضر ا١تصنع بًتخيص منها على أف يتم إرساؿ نتائج ىذه التحاليل إُف ا٢تيئة مقركنة 

 تائج ٖتليل ىذه التشغيالت اليت أجريت من قبل الشركة احمللية.بن
تلتـز الشركة ما٨تة الًتخيص بتحديث ملف التسجيل كشهادة األسعار قبل انتهاء  -ُٔ

 االتفاقية مع الشركة احمللية.
( مسجلة يف ا١تملكة Under Licenseيف حالة كوف الشركة ما٨تة الًتخيص ) اثمناً:

 (4) ا١تطلوب تصنيعو غَت مسجل يف ا١تملكة فيجب مراعاة ما يلي:كالدكاء ا١تستحضر 
 ٬تب تقدًن ا١تستحضر للتسجيل كفقنا لبند أكالن من ا١تادة التاسعة عشرة. -ُ
 تطبيق ما كرد يف البند خامسنا. -ِ

يف حالة كوف الشركة ما٨تة الًتخيص غَت مسجلة يف ا١تملكة فيجب مراعاة ما  اتسعاً:
 يلي:

 ملف متكامل للشركة ما٨تة الًتخيص حسب نظاـ تسجيل الشركات جيب تقدًن -ُ
 يف ا٢تيئة.

 ٬تب تقدًن ا١تستحضر للتسجيل كفقنا للبند أكالن كخامسنا من ا١تادة التاسعة عشر. -ِ

                                                           

( أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية ، ىيئة الغذاء كالدكاء ، ُ)
 .ُّص-ُٓص
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يسمح بتسجيل ا١تستحضرات ا١تصنعة بًتخيص من شركات مبتكرة من قبل  عاشرًا:
 لشركط التالية:شركات دكائية جنيسة خارج ا١تملكة، كفقنا ل

 ٖتقيق الشركط الواردة يف البند خامسنا. -ُ
 أف ال يقتصر تصنيعها أك تسويقها على السوؽ السعودم. -ِ

ال يسمح بتسجيل ا١تستحضرات ا١تسوقة من قبل شركات تسويق ٘تلك  احلادي عشر:
رخصة تسويق حصرية كال ٘تلك مصانع دكائية إال إذا مت التصنيع ابلكامل يف ا١تملكة، كللهيئة 

 (4) االستثناء من ذلك كفقنا للشركط التالية:
الضركرية أف يكوف ا١تستحضر مبتكرنا، كللهيئة استثناء بعض ا١تستحضرات اٞتنيسة  -ُ

 اليت ترل ا٢تيئة أ٫تية توفرىا يف ا١تملكة.
أف تتعهد الشركة إبجراء إحدل خطوات التصنيع يف ا١تملكة بعد سنتُت من اتريخ  -ِ

تسويق ا١تستحضر يف ا١تملكة، كيف حاؿ عدـ االلتزاـ بذلك تقـو ا٢تيئة بتعليق تسجيل 
 ا١تستحضر.

يف )الدليل اإلرشادم ١تتطلبات النشرة ٬تب ذكر ا١تعلومات ا١تشار إليها  الثاين عشر:
الداخلية كنشر ا١تمارسُت الصحيُت كا١تلصق ا٠تارجي للمستحضرات الصيدالنية( ا١تنشور 
على موقع ا٢تيئة اإللكًتكين على العبوتُت الداخلية كا٠تارجية للمستحضر الصيدالين كعلى 

وعة بوضوح ملخص خواص ا١تستحضر كنشرة ا١تريض، على أف تكوف ا١تعلومات مطب
 كيصعب إزالتها.

٬تب على الشركة إضافة األٝتاء التجارية للمستحضرات كطريقة اٟتفظ  الثالث عشر:
)ظركؼ التخزين( على العبوة ا٠تارجية ابللغة العربية ٞتميع ا١تستحضرات ا١تسجلة أك ا١تقدمة 

                                                           

 .ُّص-ُٓ، ص ا١ترجع السابق( ُ)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





154 
 

 للتسجيل.
العشبية، النية ك ال يسمح ابستخداـ الكحوؿ يف ا١تستحضرات الصيد الرابع عشر:

ستثناء ا١تستحضرات الضركرية من ىذا الشرط، كضمن نسبة ٤تتول كللجنة التسجيل إ
 ة لدل ا٢تيئة.دالكحوؿ ا١تعتم

 (4) ية ما يلي:األكليراعى يف مصادر ا١تواد  اخلامس عشر:
ية ا١تستخدمة يف تصنيع ا١تستحضر الصيدالين كطرؽ األكلتقدًن بياف ٔتصادر ا١تواد  -ُ

 كٖتليلها، مع ذكر دستور األدكية )إف كجد(.ٖتضَتىا 
( أك شهادة ا١تالئمة للمادة ا٠تاـ DMFتقدًن ملف للمادة ا٠تاـ الفعاؿ ) -ِ

(Certificate of Suitability:أك شهادة من أحد ا٢تيئات الرقابية التالية ) 
 (.FDAيكي )األمر أ. إدارة الغذاء كالدكاء 

 (.EMAب. ا٢تيئة األكركبية لألدكية )   
 (.TGAج. إدارة األدكية األسًتالية )   
 (.Health Canadaد. إدارة الصحة الكندية )   
 (.PMDAق. ىيئة الدكاء كاألجهزة الطبية الياابنية )   
 (.MHRAك. ا٢تيئة التنظيمية لألدكية كا١تنتجات الصحية الربيطانية )   

دة ا١تالئمة عند تغيَت (، كشهاDMFتقدًن ملف ٤تٌدث للمادة ا٠تاـ الفعاؿ ) -ّ
مصدر شراء ا١تادة ا٠تاـ الفعالة بعد تسجيل ا١تستحضر كاٟتصوؿ على موافقة ا٢تيئة على 

 ا١تصدر اٞتديد.
أك اٟتيواف أك النبات أك مشتقات الدـ  اإلنسافيف حالة ا١تواد ا١تستخرجة من  -ْ

                                                           

 .ُّص-ُٓص، ا١ترجع السابق(ُ)
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على خلو ىذه ا١تواد  ككذلك ا١تركبات اٟتيوية الدقيقة، يتوجب على الشركة تقدًن اإلثبااتت
من ا١تسببات ا١ترضية، كػ: الفَتكسات كالبكتَتاي، مع ٖتديد مصادر ىذه ا١تواد ابلتفصيل 

 كطرؽ ٚتعها كنقلها كٗتزينها.
ل ا١تستحضرات الصيدالنية ا١تقدمة للتسجيل يف ا١تختربات اليت يٖتليتم السادس عشر: 

ا١تعلومات الواردة يف ملف التسجيل، كعلى ٖتددىا ا٢تيئة للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية ك 
الشركة أك ككيلها توفَت عدد من عينات ا١تستحضر مع ا١تواد القياسية كا١تستلزمات ا٠تاصة 

 اليت يتطلبها ٖتليل ا١تستحضر.
تنشر ا٢تيئة مستحضرات الصيدالنية ا١تسجلة لديها يف موقع ا٢تيئة  السابع عشر:   

 اإللكًتكين.
ا سبق أف عملية تسجيل الدكاء احمللي يف ا١تملكة العربية السعودية، كيتضح من ٦ت        

أك مضاعفات، ٦تا  ةهتدؼ إُف ضماف جودة الدكاء كفاعليتو، دكف حدكث أم آاثر جانبي
 احمللية كا٠تارجية. األسواؽيعزز ا١توقف التنافسي للدكاء السعودم يف 

 ادلباشر. ادلطلب الثالث : سياسة الدعم غري
 ادلعنوي التحفيز سياسة: األول الفرع
على ٨تو متواصل ٖتفيز االبتكار كالبحث من خالؿ برامج  ىيئة الغذاء كالدكاءتوُف ت    

، موفرةن منصة ألصحاب األفكار ا١تبتكرة ، تشجيع الصناعة الدكائية احمللية  هبدؼ (4)عدة،
على أساسها، كما أهنا تشجع الباحثُت  دكائية لتنمية تلك األفكار كأتسيس مشاريع صناعية

على االبتكار من خالؿ جائزهتا ا١تخصصة ألفضل ا١تبتكرين يف ا١تملكة، كىذا ابلطبع أييت 
اليت تقدمها الدكائية يف سياؽ سعيها اٟتثيث ٨تو ٖتقيق ا١تزيد من التطور كالتقدـ يف منتجاهتا 

                                                           

 ،                        ألكؿ نوفمرب ا١تقبل(الغذاء كالدكاء تنظم مؤ٘ترىا السنوم اُ)
https://www.sfda.gov.sa/ar/news/Pages/h29-8-2017a1.aspx، اتريخ الدخوؿ يـو

 صباحان. َّ,َُالساعة  ٔ/ٕ/َُِٗالسبت 
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، كيتيح اجملاؿ احمللي كالعا١تي السوؽكيلي متطلبات  ١ترضى، ٔتا يواكب حاجات ااألسواؽيف 
أماـ الراغبُت  تكاملة، إضافة إُف كجود بنية ٖتتية ميةأماـ ا١تصنعُت ١تواجهة التحدايت ا١تستقبل

 ،، يرفده انتشار ا١تدف الصناعية يف ٥تتلف مناطق ا١تملكةيف الصناعة الدكائيةيف االستثمار 
مصانع متخصصة يف صناعة الدكاء  اليت تضم ستة مثل مدينة "سدير" للصناعة كاألعماؿ،

تعمل شركات عا١تية  اربعكا١تستلزمات الطبية، فيما جذبت مدينة ا١تلك عبدهللا االقتصادية، 
، ككفرة األراضي الصناعية (ُ)ر رايؿمليا ٓ,ُاألدكية، بقيمة استثمارية تتجاكز  صناعة يف

 أماـ ا١تستثمرين يف الصناعة الدكائية، ،ءاتاإلجرالعقبات ك اذات ا٠تدمات ا١تتكاملة، كتذليل 
 أمران ٣تداين كجاذابن.  يف الصناعة الدكائيةل ذلك ٬تعل من التفكَت يف االستثمار ك

 .ادلصلحي الفرع الثاين: سياسة التوجيو

دكف  ،شركات صناعة األدكية احمللية فيزٖتا١تصلحي، على التوجيو  تقـو سياسة     
تقدًن اٟتوافز ا١توجهة من خالؿ كتبذؿ يف ذلك كل التسهيالت ا١تصلحية  ،ٗتصيص

من ٖتقيق عوائد كأرابح ذلك  نْتيث ٯتكٌ  للصناعة الدكائية،التشجيعية كا١تالية ا١تختلفة 
لكل  اٞتهات ا١تصلحية ذات الصلة ٣تموعة من اٟتوافز تقدـحيث  ،لمستثمرينمعقولة ل
اٟتوافز ما  تلك كفقان لألسس ا١توضوعة لذلك، كتشمل ،استثناءالصناعة الدكائية بال مشاريع 

 (5)يلي: 
تقدًن القركض كا١تشاركة الرأٝتالية كبشركط سهلة كمشجعة من خالؿ صندكؽ التنمية  -ُ

الصناعية،   ستثماراتلالارات العامة كالشركة السعودية الصناعية السعودم، كصندكؽ االستثم
األدكية العا١تية لفتح مرافق التصنيع احمللية بقركض بدكف فوائد  ٖتفيز شركات ايضان  يتمكما 

                                                           

 ‹ www.arrajol.com ،الػػػدكاء اب١تملكػػػػة | ٣تلػػػة الرجػػػلا١تػػػؤثركف ا٠تمسػػػة يف قطػػػاع  (ُ)
content ، مساءن  َّ.ُالساعة  ِٓ/ٖ/َُِٗخوؿ اتريخ الد 

اتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ  ،/https://www.ic.gov.sa/ar/about،  ( التجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعيةِ)
 مساءن  َّ.ُالساعة  ِٗ/ٔ/َُِٗالدخوؿ 
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٦تلوكة بنسبة  مصانع دكائيةتستطيع أيضنا إنشاء ك  صندكؽ التنمية الصناعي، من خالؿ
 . يف ا١تملكة العربية السعودية ٘ داخل ا١تناطق االقتصادية ََُ

ا٠تاـ كقطع الغيار ا١تستوردة  ٚتركية على اآلالت ا١تستوردة كا١تعدات كا١تواد تإعفاءا  -ِ 
ا١تدفوعة للجمارؾ  الرسـو اٞتمركية سًتداداك  ،الصناعي يف حاؿ عدـ توفرىا ٤تليان  ستخداـلال

كأيضا ا١تواد اليت مت إعادة تصديرىا  ،عن كاردات ا١تواد ا٠تاـ اليت ستتم معاٞتتها كٖتويلها ٤تليان 
 .هنائيةدكائية كمنتجات 

 ، حيثإلقامة ا١تصانع عليها بتكلفة منخفضة منح قطع األراضي يف ا١تدف الصناعية -ّ  
ما بُت قائمة كٖتت التطوير منتشرة يف ٚتيع مناطق  ،مدينة صناعية ِّأكثر من  توجد
 (4) ككذلك ا١تدف االقتصادية. ،ةا١تملك

 . عليها تصديرعدـ فرض رسـو ك  ،الوطنيةالدكائية ا١تساعدة على تصدير ا١تنتجات  -ْ   

 ةناطق الستا١تللشركات الدكائية اليت تعمل يف إحدل  ة٘تنح اٟتكومة حوافز خاص -ٓ   
كاٟتدكد  ،كاٞتوؼ ،كالباحة ،ك٧تراف ،كجازاف ،ا١تصنفة ضمن ا١تناطق األقل ٪توان، كىي: حائل

  الشمالية.

 

                                                           

   www.aleqt.com         الصناعية يف السعودية من أسرع مدف العاَف ٪توان،( ا١تدف ُ)
article_814103, مساءن    َّ.ُالساعة  ِِ/ُُ/َُِٗاتريخ الدخوؿ 
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للصناعة ادلبحث الثاين : الدور احلكومي يف معاجلة ادلشكبلت االقتصادية 
 الدوائية, يف ادلملكة العربية السعودية.

يتطرؽ ىذا ا١تبحث لدراسة دكر اٟتكومة يف معاٞتة ا١تشكالت االقتصادية للصناعة       
من خالؿ توضيح تلك  ,الدكائية تفاقياتاباللك معاٞتة ا١تشكالت ا١ترتبطة الدكائية، ككذ

 ا١تشكالت، كما قامت بو اٟتكومة من دكر ١تعاٞتتها .
 :كبلت االقتصادية لصناعة الدواء: الدور احلكومي يف معاجلة ادلشاألولادلطلب 
ٚتلة من ا١تشكالت ذات الطابع  يف ا١تملكة العربية السعودية تعًتض الصناعة الدكائية       

 ،  كٯتكن حصر تلك ا١تشكالت يف اآليت :كاليت عملت الدكلة على معاٞتتها االقتصادم ،

: تقـو صناعة الدكاء على التقنية  يف الصناعة الدوائية ستثماراالارتفاع تكاليف  -أوالً 
ا١تتطورة مرتفعة التكاليف، كاليت تتطلب بطبيعة اٟتاؿ استثمار طويل األجل، ٦تا يشكل عائقان 

قامت الدكلة ٦تثلة يف كلو من  ىيئة  ، كيف سبيل حل ىذا ا١تشكلةأماـ تلك الصناعة اقتصاداين 
 ، ىيئة ا١تدف الصناعية كمناطق التقنية، كزارة التجارةستثمارلالا٢تيئة العامة الغذاء كالدكاء، 

، بوضع آليات مرنة كحلوؿ سريعة ككزارة العمل ،كزارة الشؤكف البلدية كالقركيةك ، كالصناعة
تسهيل  إجراءات اليت من شأهنا  الفقراتصياغة بعض  ةعادإ الحتواء ا١تشكلة، من خالؿ

تشجيع شركات العربية السعودية، كذلك  يف ا١تملكة االستثمار يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية
أم  ، كنقل توقيع عقود مع مصانع األدكية احمللية لتصنيع مستحضراهتا على األجنبيةاألدكية 

نيع التعاقدم، إُف جانب عن طريق التص الوطنية نعالمصجديدة لتصنيعية  تقنية خطوة
 (4) . ذلككتسهيل إجراءات  تشجيع ىذه الشركات على إنشاء مصانع يف السعودية

                                                           

اتريخ ، www.aleqt.com1250131كتشجيع االستثمار  (ضوابط لتوطُت صناعة الدكاء ٤تليان ُ)
 مساءن. ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓالدخوؿ 
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 .والقطاع اخلاص ضعف حصة ادلنتج الدوائي احمللي يف ادلناقصات احلكومية -اثنياً      
يرجع ك  التسويق ٤تليان، ةمن فرص ة الوطنيةالدكائي١تنتجات إُف حرماف كثَت من اكقد أدل ىذ 
إعطاء ك  كومة،الوطنية أفضلية يف مناقصات اٟتالدكائية إعطاء ا١تنتجات  ذلك إُف عدـ

اليت تشارؾ هبا كزارة الصحة  ،مستحضرات الشركات ا١تبتكرة ميزة يف مناقصة ا٠تليج ا١توحدة
كأفضلية يف الًتسية ابلنسبة ألكامر الشراء ا١تباشرة كا١تناقصات األخرل، كال شك أف  ،سنواي

من بشكل كبَت  زيديف القطاع اٟتكومي ت من ا١تشًتايت  اليت ٖتققها األجنبيةح الشركات أراب
كلتخطي ىذه ا١تشكلة منحت  ،سعودمسوؽ الدكاء اليف  تهاحصعلى  ةحرصها على احملافظ
% َُنسبة ب األجنبيةالوطنية أكلوية يف األسعار على مثيالهتا  الدكائية اٟتكومة ا١تنتجات

ك يساكم أا١تنتج الوطٍت أقل  سعر فإذا أصبح ،جني يف العقود اٟتكوميةاأل على سعر ا١تنتج
أكرب فيؤخذ  السعر ذا كافإ، أما يتم األخذ%  َُ اؿ سعر ا١تنتج األجني بعد إضافة نسبة

% من قيمة ا١تشًتايت على َّفرض غرامات ال تقل عن  إضافة إُف  بسعر ا١تنتج األجني ،
كما نصت (4)،الوطنية الدكائية يف حالة َف يلتزموا بشراء ا١تنتجات شًتين يف القطاع ا٠تاصا١ت

على تفضيل ا١تنتج الوطٍت يف  التنفيذية لنظاـ ا١تنافسات كا١تشًتايت اٟتكومية الالئحة 
  (5) وية .األكلا١تناقصات اٟتكومية كإعطاءه 

سواؽ بعض الدكؿ حواجز ا١تنتجات الدكائية السعودية يف أ : تواجو العوائق اجلمركية  -اثلثاً 
، ٦تا جعل اٟتكومة األسواؽكعوائق ٚتركية يف ظل عدـ توفر ا١تعلومات القانونية عن تلك 

                                                           

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخوؿ         اتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخwww.alriyadh.com،الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعات الدكائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعُت ٔتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو ( ُ)
 مساءن .    ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ

(  كزارة ا١تالية يف ا١تملكة العربية السعودية، الالئحة التنفيذية لنظاـ ا١تنافسات كا١تشًتايت اٟتكومية، ِ)
 .ٗلرابعة عشرة،صا١تادة ا
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 (4)كحدة استشارات الصادرات، كاليت تيعٌتى بتشجيع الصادرات الصناعية، ابستحداثتقـو 
عرب توعية ا١تنتجُت احملليُت ابلفرص  حيث تقـو ىذه الوحدة أبدكار كثَتة لصانعي الدكاء احمللي

دراسة جدكل مفصلة كدقيقة با١تستثمرين  ، كذلك مداألسواؽالتقديرية ا١تتاحة يف تلك 
التجارية بُت ا١تملكة كدكؿ العاَف، كمدل  تفاقياتاالتصدير ا١تنتج الدكائي، كمعرفة ألسواؽ 

 (5).  كمتابعة تطور أثر الصادرات على الصناعة الدكائية ،أتثر الصناعة الدكائية هبا
ادلطلب الثاين: الدور احلكومي يف معاجلة ادلشكبلت ادلرتبطة ابالتفاقيات 

 الدوائية.
كما ترتب  (3) ،اٞتات العا١تية ٔتوجب اتفاقيات األسواؽفتح السوؽ السعودم أماـ إف       

انتقاؿ االستثمارات من كإُف ا١تملكة العربية السعودية، عليها من إزالة القيود اٟتمائية، كحرية 
ذك أثر كبَت يف  عدي(7)كما انبثق عنها من اتفاقية )تريبس( ٟتماية حقوؽ ا١تلكية الفكرية،

يف ا١تملكة  بصفة خاصة مستقبل تنافسية الصناعة بصفة عامة، كالصناعة الدكائية الوطنية
ات الدكائية السعودية عدة جعلى ا١تنت تفاقياتاالتلك  فرضت، حيث العربية السعودية

ٖتدايت أبرزىا التنافسية الشديدة، كما أفرزت عدد من ا١تشكالت يف مواجهة الصناعة 

                                                           

،اتريخ الدخوؿ  https://careers.saudiexports.sa ،ىيئة تنمية الصادرات السعودية( ُ)
 مساءن. ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ

دكر صندكؽ التنمية الصناعية السعودم يف دعم القطاع الصناعي للمملكة العربية كتعزيز صادرتو،  ( ِ)
 .َُمرجع سابق، ص

ـ  بُت عدد من ُْٕٗللتعريفة اٞتمركية كالتجارة عقدت يف تشرين األكؿ /أكتوبر  ( االتفاقية العامةّ)
البلداف، كتستهدؼ التخفيف من قيود التجارة الدكلية كٓتاصة القيود الكمية مثل ٖتديد كمية السلعة 

 ا١تستوردة، كىو ما يعرؼ بنظاـ اٟتصص، كقد تضمنت خفض الرسـو اٞتمركية على عدد من السلع.
اتفاؽ يتعلق ْتقوؽ ا١تلكية الفكرية للمؤلف، ٔتا يف ذلك حقوؽ فناين األداء كمنتجي  ( ىوْ)

؛ الرسـو ا١تنشآتالتسجيالت الصوتية كىيئات اإلذاعة؛ ا١تؤشرات اٞتغرافية، ٔتا يف ذلك تسميات 
 ات السرية. كالنماذج الصناعية؛ تصاميم الدكائر ا١تتكاملة؛ براءات االخًتاع؛ العالمات التجارية؛ كا١تعلوم
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الدكائية الوطنية، ٦تا استوجب على اٟتكومة العمل على معاٞتتها، كٯتكن إٚتاؿ تلك 
 (4) :اآليتا١تشكالت يف 

 تفاقيةاتستوجب ا١تادة الثانية من  الواردات الدوائية :أواًل: أتثري االتفاقية على تدفق 
اٞتات التزاـ ا١تملكة العربية السعودية بتخفيض أك إلغاء الرسـو اٞتمركية على ٚتيع الواردات 

الذم يفتح  األمر(  ِ) يف السوؽ السعودم بصفة عامة، كالواردات الدكائية بصفة خاصة،
٦تا ٭تفز الشركات (6)إُف السوؽ السعودية، األجنبيةالباب كاسعان أماـ تدفق ا١تنتجات الدكائية 

للتنافس على االستحواذ على حصة كبَتة من السوؽ احمللي، كسينعكس ىذا سلبنا  األجنبية
على حصة الشركات الدكائية الوطنية اليت تواجو منافسة حادة نتيجة دخوؿ تلك الشركات 

 .(8)٦تا يهدد مستقبل تلك الصناعة يف االستمرار كالنمو  (7)،إُف األدكية السعوديةالكبَتة 
اجلات على أنظمة محاية حقوق ادللكية الفكرية )تريبس( للمنتجات  يةتفاقااثنياً: أتثري 

١تنظمة  نضماـاالتطرح على طاكلة ا١تفاكضات عند إف من أىم القضااي اليت الصيدالنية: 
كقد التزمت ا١تملكة العربية  (9)، تعديل أنظمتها ا١تتعلقة ْتقوؽ ا١تلكية الفكرية، التجارة العا١تية

                                                           

( ١تزيد من التفصيل انظر: ا١تملكة العربية السعودية كمنظمة التجارة العا١تية، قراءة أكلية اللتزامات ُ)
ق، ُِْٔسعودم، طارؽ الزىد،ا١تملكة ٕتاه منظمة التجارة العا١تية كأتثَتىا على القطاع ا٠تاص ال

 ص.  ِٓ-صٗصدارات الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةإسلسلة 
(  االقتصادايت النامية يف ظل منظمة التجارة العا١تية مع تطبيق على حالة ا١تملكة العربية السعودية ِ)

  .ُِٗصمرجع سابق، التحدايت،-الفرص
 . ْا٠تارجية، مرجع سابق ص لألسواؽتصديرىا  فاؽكآقع الصناعات الدكائية السعودية (  كاّ)
 . ُّٗ(  ا١ترجع السابق ،صْ)
ندلس ية على قطاع ا٠تدمات، اجمللة األآاثر انضماـ ا١تملكة العربية السعودية ١تنظمة التجارة العا١ت(  ٓ)

 . ّّٓ، صخركفكآطويح ـ د. دمحم عمر ابَُِّ،   ٓللعلـو االجتماعية كالتطبيقية ، العدد
لكة ٕتاه منظمة التجارة (  ا١تملكة العربية السعودية كمنظمة التجارة العا١تية، قراءة أكلية اللتزامات ا١تمٔ)

 .   َُِالعا١تية كأتثَتىا على القطاع ا٠تاص السعودم، ا١ترجع السابق، ص
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، مواجهة الصناعة الدكائية الوطنيةشكاليات يف ا ٘تخض عنو بعض اإلالسعودية ٕتاه ذلك، ٦ت
 ٧تملها فيما يلي:

منظمة التجارة العا١تية حوؿ اٞتوانب التجارية ا١ترتبطة ْتقوؽ  تفاقيةالالتطبيق التاـ  -ُ
 .نتقاليةالكية الفكرية دكف التمتع بفًتة ا١ت
كاليت قيدت  كمعاىدات دكلية حوؿ ا١تلكية الفكرية )تريبس(، تفاقياتالعدة  االنضماـ -ِ

 إمكانية التصنيع للمنتجات الدكائية ا١تبتكرة، ١تدة براءات االخًتاع، كال يسمح بصنع نفس
طرؽ جديدة البتة حىت هناية كقت االخًتاع، كىذا  ستحداثابا١تنتج ١تدة عشرين عامان، كال 

كاالن كبَتان، إذ من جهة تنحصر الصناعة الدكائية الوطنية يف األدكية اٞتنيسة، كمن يعترب إش
جهة أخرل فإف طوؿ مدة براءة االخًتاع  ٘تثل مشكلة يف حد ذاهتا، إذ أف من خال٢تا يتم  

توفَت مدة براءة اخًتاع جديدة، ٦تا  ان جديدان يقتضيتطوير مادة الدكاء األصل لتصبح ٥تًتع
 .األكُفآخر لرباءة االخًتاع  يضيف عمران 

  (ُ)ارتفاع تكلفة اٟتصوؿ على حقوؽ التصنيع لألدكية نظران الحتكار ا١تصانع العا١تية ٢تا.-ّ
 يف ظل التزاـ  اثلثاً: أتثري االتفاقية على ادلشرتايت احلكومية من ادلنتجات الدوائية الوطنية:

١تنظمة  نضماـاالبعد  األجنبيةسواقها أماـ ا١تنتجات الدكائية ا١تملكة العربية السعودية بفتح أ
ا١تشًتايت اٟتكومية من الدكاء على ا١تنتجات  قتصاراالتجارة العا١تية، فإف ذلك يقتضي عدـ 

الذم يفرض على شركات األدكية احمللية، كاليت تعتمد  األمر، األجنبيةالوطنية دكف ا١تنتجات 
ٟتكومية، أف تبحث عن آليات تسويقية جديدة للتغلب بشكل أساسي على ا١تشًتايت ا

 .على ٖتدايت دخوؿ األجانب إُف ىذا القطاع
يف  األنظمةك وائح للاٟتكومة إُف إنشاء ا ٕتهتاكغَتىا  تاإلشكاالكيف مواجهة ىذه        

، دكف كتشجيع شركات األدكية احمللية ،األدكيةسعار أللتحكم يف  ا١تملكة العربية السعودية

                                                           

٣تلة العلمية لالقتصاد دمحم ٤تمود،السياسات الدكائية يف البلداف النامية كصناعة الدكاء العا١تية ،  (ُ)
 . َُِْـ،صُٕٖٗجامعة عُت مشس ،،ّالعدد كالتجارة ، 
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دعم صناعة األدكية  إُف األنظمة، حيث هتدؼ ىذه اللوائح ك تفاقياتاالاإلخالؿ ببنود 
كٗتفيف آاثر دخوؿ  كاليت َف تواكب نظَتاهتا يف ٤تاكلة للًتكيج ١تصنعي األدكية احملليُت، ،احمللية

من حق ا١تملكة العربية السعودية   ةالشركات العا١تية الدكائية إُف السوؽ السعودم ابالستفاد
 (4) يف ٛتاية منتجاهتا الدكائية، كذلك من خالؿ اآليت:

تسهيل الدخوؿ السريع  طريقن عشجعت اٟتكومة إنشاء ا١تزيد من الشركات احمللية   -ُ    
 .لألدكية ا١تصنعة ٤تليا إُف السوؽ 

بُت  الشراكةاٟتكومة ٓتصخصة قطاع الرعاية الصحية كإنشاء ا١تزيد من  قامت  -ِ    
توفَت األدكية هبدؼ  ،القطاعُت العاـ كا٠تاص لتشجيع االستثمار يف ا١تدف الطبية اٞتديدة 

 .تنافسيةبتكلفة 
مارست ا١تملكة العربية السعودية حقها ْتماية صناعتها من ا١تمارسات التجارية  -ّ      

َت العادلة، مثل الدعم كاإلغراؽ، كاليت تستوجب كضع تدابَت ٟتماية الصناعة الدكلية غ
 (5) الدكائية  يف كل حالة من ىذه اٟتاالت.

يف ٣تاؿ صناعة  ستثمارلالاألجني ّتذب ا١تستثمر ا١تملكة العربية السعودية قامت  -ْ      
الدكاء، كذلك لتخطي حاجز الزمن كحل مشكلة الفجوة التقنية، ٦تا ٯتكن الشركات الدكائية 

 ( 6)احمللية من ا١تنافسة.

                                                           

ع ا٠تدمات ،د/ دمحم عمر انضماـ ا١تملكة العربية السعودية ١تنظمة التجارة العا١تية على قطا  اثرآ( ُ) 
 .ّّْ، مرجع سابق ،ص  خركفكآابطويح 

لتزامات ا١تملكة ٕتاه منظمة التجارة التجارة العا١تية، قراءة أكلية إل( ا١تملكة العربية السعودية كمنظمة ِ)
 ص.  ِٓ-صٗرجع السابق ، ماص السعودم، ىا على القطاع ا٠تالعا١تية كأتثَت 

السعودية  االقتصادايت النامية يف ظل منظمة التجارة العا١تية مع التطبيق على حالة ا١تملكة العربية( ّ)
ق َُّْ مكتبة ا١تلك فهد للنشر كالتوزيع، التحدايت(، د.خليل علياف عبدالرحيم،-)الفرص

 . ُْٗص،
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يف العقود  األجنبيةالوطنية أكلوية يف األسعار على مثيالهتا  الدكائية ا١تنتجاتمنح  -ٓ     
 (4) .اٟتكومية

اإلدارية ٟتماية حقوؽ ا١تلكية الفكرية  اإلجراءاتٖتديث كإصالح النظاـ التشريعي ك  -ٔ     
خاصة ٔتجاؿ  تفاقياتابصورة مستمرة ككفق ما يستجد من  ٔتا يتوافق مع االتفاقيات الدكلية،

 (5) الصناعة الدكائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 من نفس الفصل. ََِ(  انظر ص ُ)
نضماـ ا١تملكة العربية السعودية ١تنظمة التجارة العا١تية على قطاع ا٠تدمات ،مرجع سابق إ(  آاثر ِ)

 .ّْٔ،ص 
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 الدوائية.ادلبحث الثالث: أثر الدعم احلكومي على تنافسية الصناعة 
لدكائية، لوقوؼ على أثر الدعم اٟتكومي على تنافسية الصناعة اإُف ا يهدؼ ىذا ا١تبحث    

 على زايدة القدرة التنافسية للصناعة الدكائية . انعكاسهإ، ك من خالؿ نتائج ذلك الدعم

-م5448الصناعة الدوائية خبلل الفرتة  حجم الدعم احلكومي :األولادلطلب 
 م.:544

فإهنا ىدفت ،ا١تملكة العربية السعودية يف صناعة األدكية احمللية لا دعم الدكلة إطاريف      
هتيئة ا١تناخ ا١تناسب ك  ،الدكائي الوطٍت كرفع كفاءة ا١تنتج ،الصناعةىذه تطوير قطاع  على

م اٟتكومي ٗتذ الدعأكقد (4)الدكاء األجني، لقياـ صناعة دكائية ٤تلية قادرة على منافسة
 (5)ٯتكن توضيحها  من خالؿ اآليت:شكاؿ، الدكائية عدة أللصناعة 

كيهدؼ ىذا النوع من الدعم إُف خفض  الصناعي الدوائي: نتاجأواًل: دعم مدخبلت اإل
كا١تنافسة داخلينا كخارجينا، كيًتكز  ستمراراالكاء احمللي، ٞتعلو قادران على الد إنتاجتكاليف 

، كبيع كأتجَت األراضي يف ا١تدف الصناعية الدكائية تقدًن القركض للصناعة ىذا الدعم يف
مركية على اآلالت أبسعار رمزية، كإعاانت الكهرابء، كإعاانت ا١تياه، كاإلعفاءات اٞت

الصناعي يف حاؿ عدـ  ستخداـلالا٠تاـ كقطع الغيار ا١تستوردة  ا١تستوردة كا١تعدات كا١تواد
اسًتجاع األمواؿ ا١تدفوعة  من خالؿمركية اسًتداد الرسـو اٞت، ابإلضافة إُف توفرىا ٤تليان 
تم إعادة يكأيضا ا١تواد اليت  ،كاردات ا١تواد ا٠تاـ اليت تتم معاٞتتها كٖتويلها ٤تليان  علىللجمارؾ 

 .(6)تصديرىا كمنتجات هنائية

                                                           

 .ُْ،صقُِْٓالتقرير السنوم ، ا١تملكة العربية السعودية،(  صندكؽ التنمية الصناعي ُ)
 .ُْ-ُّق،صُِْٗ، ُْالسلسلة العلمية ٞتمعية االقتصاد السعودية، اجمللد السابع،ع ) ِ)
الساعة  ِٗ/ٔ/َُِٗاتريخ الدخوؿ  /https://www.ic.gov.sa/ar/about التجمعات الصناعية، (ّ)

      .   مساءن  َّ.ُ
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يتمثل ىذا النوع من الدعم يف التسهيالت  الصناعي الدوائي : نتاجاثنياً: دعم سلرجات اإل
لتمكينها من ا١تنافسة يف  تركيج ا١تنتجات الدكائية الوطنيةكاإلعاانت ا١تساعدة على الشراء ك 

 احمللية كا٠تارجية  . األسواؽ
وية للمشًتايت األكلالصناعي الدكائي؛ إعطاء  نتاجشكاؿ دعم ٥ترجات اإلأكمن     

ة من ا١تنتجات الدكائية الوطٍت، حيث بلغت حصة اٟتكومنتج اٟتكومية من الدكاء للم
الدكائية يف السوؽ السعودم، كالًتكيج للمنتجات  ا١تشًتايت ٚتلة % منٓٓ حواِف الوطنية

الوطنية الدكائية يف ا٠تارج عن طريق ا١تعارض الدكلية كغَتىا، كدعم الصادرات الدكائية، 
  كتوفَت اٟتماية اٞتمركية ٢تا.

من خالؿ تقدًن كيتم ذلك لقطاع الصناعة الدوائية: برامج اخلدمات احلكومية اً: دعم اثلث
ا١تدف الصناعية، كمدينة ا١تلك عبدالعزيز  إطاريف  ةالدكائي لقطاع الصناعةا٠تدمات ا١تساندة 

، كإعانة تدريب العمالة الوطنية ا١تتخصصة يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية، كإنشاء يةللعلـو كالتقن
    كتوصيل الكهرابء كا١تاء كا٠تدمات ا١تساندة.الطرؽ 

تبنت الدكلة من خالؿ برامج صندكؽ التنمية الصناعية الذم يقدـ رابعاً: الدعم التمويلي:  
قركضان ٘تويلية ميسرة ١تساعدة القطاع الصناعي ا٠تاص بصفة عامة، كقطاع الصناعة الدكائية 

٘ من تكلفة بناء ٕٓصل إُف ت  ان كضقدـ ١تصنعي األدكية  قر حيث ي على كجو ا٠تصوص،
تلك  ستفاد منا كقد،  عامنا َِكيتم سدادىا على مدل فًتة  ،مصانع األدكية احمللية

 عواـ، بُت األرايؿ يوفمل ُّٖ,ٔبقيمة إٚتالية ٕتاكزت  ةالدكائي ةقطاع الصناعالقركض 
 (4) .ـَُِٖ –ـ ُِٕٗ

 
 

                                                           

 .ُٖٕـ، ص:ََِْمؤسسة النقد العريب السعودم، التقرير السنوم األربعوف،  ) ُ)
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-5448القدرة التنافسية للفرتةادلطلب الثاين: نتيجة الدعم احلكومي على زايدة 
 م.:544

ا١تقدـ للصناعة الدكائية عددان من النتائج ٯتكن إٚتا٢تا ، كٯتكن الدعم اٟتكومي  لقد أفرز    
 :اآليت يف
يربز أثر الدعم اٟتكومي للصناعة الدكائية : نتاجأوالً: أثر الدعم احلكومي على تكلفة اإل   

الدكائي من خالؿ كجهُت، كذلك على النحو   نتاجعلى تكلفة اإل نتاجعرب دعم مدخالت اإل
 التاِف:

اليت يقاـ عليها ا١تصنع بسعر  األرضعلى مستول التكاليف الثابتة فإف شراء كأتجَت  -ُ  
بتكلفة منخفضة، ككذلك اٟتاؿ ابلنسبة  نتاجرمزم يعٍت اٟتصوؿ على أحد أىم عناصر اإل

متمثالن يف اآلالت كا١تعدات اليت تتمتع إبعفاء ٚتركي، فضالن عن  الثابت لعنصر رأس ا١تاؿ
رأس ا١تاؿ التمويلي الذم يتم اٟتصوؿ عليو عن طريق القركض ا١تيسرة بدكف فائدة كآلجاؿ 

حيث يالحظ  من  ،نتاجطويلة، كالشك أف لذلك أثره الكبَت يف خفض التكاليف الكلية لإل
ة التكاليف الثابتة لشركات الدكاء يف ا١تملكة ( ا٩تفاض نسبّ-ّخالؿ بياانت اٞتدكؿ)

%، فلوال الدعم َّ% كَِالعربية السعودية إبٚتاِف التكاليف الكلية، كاليت تراكحت ما بُت 
اٟتكومي ٢تذه الشركات على مستول التكاليف الثابتة لكانت تلك التكاليف أكرب بكثَت ٦تا 

٬تاابن على القدرة إالذم انعكس  األمر ،اتت كا١تعدراضي كاآلالأسعار األ رتفاعايف ظل عليو 
 إُف عامل التكلفة كمحدد لتلك القدرة. ستنادان االتنافسية للصناعة الدكائية 

عاانت الكهرابء الدكائية، فإف الدعم ا١تتمثل يف إعلى مستول التكاليف ا١تتغَتة  للصناعة  -ِ
مستوردة، لو من مواد خاـ كقطع غيار  نتاجكا١تياه كاالعفاءات اٞتمركية على مدخالت اإل

الذم ينعكس ابلضركرة على حجم  األمرتلك التكاليف،  الواضح يف خفض انعكاسو
التنافسية ٢تذه الصناعة، كاليت ٘تثل تكلفة  ةالدكائي، كمن مث على القدر  نتاجالتكلفة الكلية لإل
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ساسو تتم التكلفة بسعر البيع الذم على أ اطرتباعامالن حاٝتان فيها، خاصة يف ظل  نتاجاإل
 ، كذلك إُف جانب جودة ا١تنتج.األسواؽا١تنافسة يف 

إف إعطاء   :اثنياً: أثر الدعم احلكومي دلخرجات الصناعة الدوائية على قدرهتا التنافسية
دكاء ا١تشًتايت اٟتكومية من ال إطارللمنتجات الدكائية الوطنية يف يف األسواؽ احمللية وية األكل

تعزز من قدرهتا على ا١تنافسة ك ، األجنبيةيعطيها ميزة تنافسية يف مواجهة ا١تنتجات الدكائية 
 ، كٯتٌكن ا١تصانع الوطنية من تصريف منتجاهتا فيها كزايدة حصتها السوقية.األسواؽيف ىذه 

ا٠تارجية فإف الًتكيج للمنتجات الدكائية فيها كدعم الصادرات  األسواؽأما على مستول    
 ٬تاابن على ٪تو الصادرات الدكائية.    إالدكائية عن طريق توفَت اٟتماية اٞتمركية ٢تا ينعكس 

أثر الدعم احلكومي لصناعة الدواء عن طريق برامج اخلدمات احلكومية ادلساندة  اثلثاً:
ىذا األثر من خالؿ الوفورات ا٠تارجية اليت تقدمها تلك : كيربز على قدرهتا التنافسية

ا٠تدمات لصناعة الدكاء، ٦تثلة يف البنية التحتية اليت توفرىا ا١تدف الصناعية كالتقنية، اليت تعمل 
كالطرؽ، فالشك ىا الصناعة الدكائية، السيما تلك ا١تتعلقة بشبكات الكهرابء كا١تياه إطار يف 

نفاقان عاليان بطبيعة الدكائي الذم يتطلب إ نتاجعلى تكلفة اإل نعكاسهااأف لتلك الوفورات 
 اٟتاؿ.
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ٮتتص ىذا الفصل ابلدراسة التطبيقية على الشركة السعودية للصناعات الدكائية     
داء ا١تؤشرات أك تطرؽ لنشأهتا كتطورىا كإنتاجها، حيث يتم ال ،كا١تستلزمات الطبية)سبيماكو(

 االقتصادية ٢تا، كأثر ا١تؤشرات التنافسية للشركة على سوؽ الدكاء السعودم.
 .الشركة السعودية للصناعات الدوائية إنتاج:  نشأة وتطوير و األولادلبحث 

أييت اٟتديث يف ىذا ا١تبحث عن نشأة الشركة السعودية للصناعات الدكائية كتطورىا    
 ستثماراهتااك كذلك تعريفان هبا كإبمكانياهتا كحجم نشاطها  ،اها كٖتليل مكوانهتإنتاجكحجم ،

 .ك٣تموعة الشركات التابعة ٢تا
 .: نشأة الشركة وتطورىااألولادلطلب 

كانوف –يناير  أتسست الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية  يف     
كاتريخ  ٔكفقنا لنظاـ الشركات الصادر اب١ترسـو ا١تلكي الكرًن رقم ـ/ ـ،ُٖٔٗعاـ الثاين من 

 .(مليار رايؿ مدفوعة ابلكاملِ,ُىػ، برأٝتاؿ بلغ )ُّٖٓ/ّ/ِِ
كتبلغ  ،العاصمة الرايض منكلم   َِّعلى بعد  ،القصيم منطقة يف الشركةقع مصنع ي 

مًت  َََ,َٔحواِف مًت مربع، تغطي ا١تساحات ا١تبنية فيها  َََ,َُٓحواِف تو مساح
 ا١تملكة أطراؼ إُفالشركة  منتجات كصوؿ سهولة يف الوسطي ا١توقع ىذا حيث ساىم ،مربع

   (4) .السعودية العربية
 اآلالت أحدث مع التقنيات أحدث الدكائية كتستخدـ الشركة السعودية للصناعات     

٘تارس ، حيث العالية اٞتودة معايَت على اٟتفاظ يف التصنيع الدكائي بغرض ا١تتقدمة كا١تعدات
 ةكتطوير ا٠تامات الدكائية، كا١تستحضرات الطبي إنتاجالشركة نشاطها يف ٣تاؿ صناعة ك 

أنشطة  كذلك  لديهاك  يةكا١تستلزمات الطب جهزة، كاألنتاجكالصيدالنية، كمستلزمات اإل
 .من أجل زايدة رأس ما٢تا )االسهم(ا١تالية األكراؽاستثمارية يف 

                                                           

 .ِّص ،ساسي للشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبيةكالنظاـ األ أتسيس( عقد ُ)
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على  منتجاهتا تشتملحيث  ،ـَُٗٗعاـ  بداية يف هاإنتاج الشركة ابكورةكبدأت       
كغَت ،ا١تستحضرات الصلبة كالسائلة كالبودرة اٞتافة كاٟتقن كا١تراىم كالكرٯتات كالتحاميل 

مع  منتجاهتا اب١تشاركةتطوير  أ٫تية شركةال أتتار كقد ،الصيدالنية ذلك من ا١تستحضرات
العا١تية، ٦تا كاف لو أثر إ٬تايب يف تطوير النواحي التصنيعية كالتشريعية الدكائية ركاد الصناعة 

 االتفاقياتالعديد من  الشركة أبرمت طاراإل ىذا كيف، كالتسويق كا١تبيعات كتسجيل ا١تنتجات
صنيع كالتطوير يف ٣تاؿ التعشرات السنُت  إُفات تصل خرب  اليت لديهامع  الشركات العا١تية 

احمللي  لكافة قطاعات السوؽحيث تقـو بتصنيع منتجات تلك الشركات  ،الدكائي كاالبتكار
كما عملت الشركة على التوسع  ،كزارة الصحة كا١تؤسسات اٟتكومية األخرلٔتا يف ذلك ، 

ا١تبتكرة كالتواجد يف  األدكيةيف عملياهتا على ا١تستول الدكِف كالتخصص يف أحدث ٣تاالت 
سًتاتيجية لزايدة حصتها السوقية كرٝتت إ ،رئيسي ٢تا ا٠تارجية كهدؼ األسواؽالعديد من 

كنقل كتوطُت التقنية كاكتساب  ،رات ا١تستحضرات الدكائية ا١تصنعةيف ا١تملكة كزايدة صاد
  .(4)ا١تعرفة من ٥تتلف أرجاء العاَف

موزعي الشركات  إُف كبيعهاا٠تاصة ابلقطاع ا٠تاص فيتم تصنيعها  منتجات الشركةأما       
 إُفأدت ىذه اآللية  قد، ك للشركة ا١ترخصة احمللي، كيتوُف عملية تسويقها ا١تكتب ا١ترخصة

أصناؼ ٦تاثلة  نتاجالشركة إل تفاقيات جديدة معإ على عقدمن الشركات العا١تية  قباؿ مزيدإ
ا١تنتج   حقوؽ تسويق شركة، على أف ٘تتلكى الاألصلي االسمء ٕتارية ٥تتلفة عن أبٝتا نتجاهتا١ت

 . كاملة
 ،جديدة ان بتوسيع نشاطاهتا لتشمل أسواق شركةقامت ال سًتاتيجيةىدافها اإلأل ان قيقٖتك       

 األدكيةحيث عملت على تصدير منتجاهتا من ، يف السوؽ السعودم التوسع  إُفابإلضافة 
ا٠تارجية ،  األسواؽ، كذلك عن طريق فتح قنواتو جديدة يف ا٠تارج إُفكا١تستحضرات الطبية 

                                                           

 .ِّمرجع سابق .ص ،تأسيس كالنظاـ االساسيال( عقد ُ)
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يف سنة  ٔتختلف الًتاكيز مستحضر ََٗكقد بلغ عدد ا١تنتجات ا١تسجلة خارجيان أكثر من 
 .(4)أفريقيامشاؿ الشرؽ األكسط ك  دكؿ منتشرة يف سوقان  ُْكثر من أكذلك يف  ،ـ َُِٕ

 وىناك عدة شركات تتبع للشركة األم, وىي: -

 احملدودة "عناية":الشركة العربية لصناعة ادلنتجات الطبية -4
كىي شركة ذات  ،ـ ُِٗٗمت أتسيس ىذه الشركة يف ا١تملكة العربية السعودية عاـ    

 ،ستهالكيةاالا١تستلزمات الطبية  إنتاجحيث تعمل يف ٣تاؿ  ،مسؤكلية ٤تدكدة كمركزىا الرايض
% منو، ُٓدكائية نسبة ماليُت رايؿ، ٘تتلك الشركة السعودية للصناعات ال ٔكيبلغ رأٝتا٢تا 
رفع حصتها يف السوؽ احمللي كدخوؿ أسواؽ  ها يف رأٝتاؿ ىذه الشركة ىوسهامكالغرض من إ

 .(5)جديدة 
 ماكو اجلزائر:بيمؤسسة س -5

بواسطة الشركة السعودية للصناعات  ،ـُِٗٗمت أتسيس ىذه الشركة يف اٞتزائر عاـ      
ية األكلالدكائية كىي شركة تعمل ٔتجاؿ التوزيع كاالستَتاد كالتصدير للمواد الصيدالنية كا١تواد 

كأييت الغرض من استثمار سيبماكو الدكائية يف مؤسسة  ،كا١تعدات كالتجهيزات الطبية
على تعزيز  سيس ىذه الشركة أت حيث يرتكز ،سيبماكو اٞتزائر متوافقان مع طموح اجملموعة

 .(6)حضور اجملموعة يف السوؽ اٞتزائرم كزايدة حصتها السوقية فيها 
 
 

                                                           

 لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوم الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف ل  (ُ)
 َُ.صـ،ََِٕ،كا١تستلزمات الطبية

 كا١تستلزمات الطبية لسعودية للصناعة الدكائيةلشركة ا( التقرير السنوم الواحد كالثالثوف لِ)
 .ُِصـ،َُِٕ،
 .ُِصا١ترجع السابق،( ّ)
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 شركة القصيم للخدمات الطبية:-6
ف مليو  ََِـ ٔتدينة بريدة برأٝتاؿ ُّٗٗأتسست يف ا١تملكة العربية السعودية عاـ     

كتعمل يف إدارة كصيانة ا١تستشفيات كالوحدات الطبية  رايؿ، كىي شركة مسا٫تة )مغلقة(
 ىذه الدكائية حصتها يف الشركة السعودية للصناعاتكٕتارة ا١تعدات الطبية، كقد رفعت 

 الشركة  ٘تتلكك  ،% من خالؿ شراء حصص ا١تسا٫تُتِِ,ٕٓ إُف% َٕ,ُٔالشركة من 
 .نشاط الشركة كالغرض ىو التوسع يف  ،سرير ََُمستشفى القصيم الوطٍت بسعة 

 : شركة أراك الصحية-7 
ىي شركة ذات مسئولية ٤تدكدة ك  ـ،ُٔٗٗـ أتسست يف ا١تملكة العربية السعودية عا      

تعمل يف ٕتارة اٞتملة كالتجزئة كالتوزيع  حيث مليوف رايؿ، كمركزىا الرايض، َٓيبلغ رأٝتا٢تا 
كالتجميل كمستحضراهتا كالعطور  الزينةجهزة الطبية كاٞتراحية كمستلزمات يف ا١تعدات كاأل

الدكائية  الشركة السعودية للصناعات٘تتلك   ،البيطرية األدكيةكا١تنظفات كالتعهدات التجارية ك 
ركات للشركة % من الشركة، يف حُت ٘تتلك الصناعات الدكائية للتوزيع )إحدل الشٓٗنسبة 

 (4). من رأس ماؿ الشركة ىذه الشركة ىو ٖتقيق أتسيس، كالغرض من %ٓ( نسبة األـ
 شركة سبيماكو ادلغرب للصناعات الدوائية:-8

ـ، كقد كافقت اٞتمعية العامة غَت العادية ََِّيف ا١تغرب عاـ ىذه الشركة أتسست      
شركة  إُف)أيفارما(  األدكيةللشركة على تغيَت اسم الشركة من الشركة العربية ا١تغربية لصناعة 

رأس ماؿ  مت رفع ،سبيماكو ا١تغرب للصناعات الدكائية بعد اٟتصوؿ على ا١توافقات الالزمة
الذم ساىم يف رفع  األمرمليوف درىم مغريب،  َْٕ إُفمليوف درىم مغريب  َِٓالشركة من 

% بعد تغطيتها حصتها يف ٓٔ,َٕ إُفالدكائية الشركة السعودية للصناعات حصة 
الشركة تعمل يف نشاط تصنيع كتسويق كاستَتاد كتوزيع ىذه أف  إُفٕتدر اإلشارة  ،االكتتاب

                                                           

كا١تستلزمات  ( التقرير السنوم الواحد كالعشركف للشركة السعودية للصناعة الدكائيةُ)
 .َُصـ،ََِٕالطبية.
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ا١تغربية كزايدة  األسواؽىو اٟتضور يف أتسيسها كا١تنتجات الصيدالنية، كالغرض من  األدكية
 .(ُ)اٟتصة السوقية

 شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية:-9
مت تغيَت اسم الشركة من شركة ميفو حيث  ،ـَُِِيف مصر عاـ  ىذه الشركة أتسست     

شركة سبيماكو مصر للصناعات الدكائية، كىي شركة تصنيع  إُفالدكلية للصناعات الدكائية 
 ٗٗ,ٔٔالعرب يف اإلسكندرية، كيبلغ رأس ما٢تا  ٚتهورية مصر العربية، مقرىا برج دكائي يف

الشركة السعودية تحوذت اس فيما ـ،َُِِعاـ يف  نتاجمليوف جنيو مصرم، كقد بدأت اإل
 ٕٗ,ُٗ% من الشركة مقابل مبلغ ِِ,َٓـ على حصة َُِٓبتاريخ للصناعات الدكائية 

أتسيس ىذه  كالغرض من،مليوف رايؿ سعودم  ٖٖ,ْٕ مليوف دكالر أمريكي، أم ما يعادؿ
 .(5)العربية كزايدة حصتها السوقية  األسواؽىو اٟتضور يف أكرب  الشركة

 األوسط للصناعات الدوائية:شركة كاد الشرق -:
 ََِبرأٝتاؿ  ،ـ يف مدينة الرايضَُِّأتسست يف ا١تملكة العربية السعودية عاـ      

ية الفعالة اليت تدخل يف صناعة األكليف صناعة ا١تواد  الشركةتعمل حيث مليوف رايؿ، 
رأٝتاؿ % من ْْئية بنسبة الدكاالشركة السعودية للصناعات ا١تستحضرات الطبية، كتساىم 

سًتاتيجية يف ا١تملكة كتوفَت الشركة، كالغرض من أتسيس الشركة ىو توطُت ىذه الصناعة اإل
 . (6)ا١تواد ا٠تاـ للصناعات الدكائية يف ا١تنطقة العربية 

 
 

                                                           

 ُِصرجع السابق،( ا١تُ)
كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات  للصػػػػػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػػػػػة( التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم السػػػػػػػػػػػابع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية ِ)

 .ُُصـ،َُِّالطبية.
كا١تسػػػػػػػتلزمات الطبيػػػػػػػة           ( التقريػػػػػػػر السػػػػػػػنوم الواحػػػػػػػد كالثالثػػػػػػػوف للشػػػػػػػركة السػػػػػػػعودية للصػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػةّ)
 .ُِصـ،َُِٕ،
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 شركة الدمام الدوائية:-;
كىي ،ـَُِّمت أتسيس ىذه الشركة يف مدينة الدماـ اب١تملكة العربية السعودية عاـ      

 إُفمليوف رايؿ، مت رفعو  َٔـ برأس ماؿ قدره َُِّشركة ذات مسؤكلية ٤تدكدة بتاريخ 
س ماؿ % من رأٓٔللصناعات الدكائية نسبة مليوف رايؿ، ك٘تتلك الشركة السعودية  َُِ

% ، كتعمل ُٓشركة كوبر فارما نسبة  % َِحُت ٘تتلك شركة آراؾ نسبة  يف ،الشركة ىذه
أدكية معدة لالستثمار يف الطب العالجي أك الوقائي، كما  إنتاجة يف شركة الدماـ الدكائي

ا١تستحضرات الصيدالنية يف ا١تدينة  نتاجتعمل الشركة على استكماؿ تنفيذ مصنعها إل
زايدة اٟتصة السوقية للشركة س ىذه الشركة ىو كالغرض من أتسي ، يف الدماـاألكُفالصناعية 

 .(4)اليت تعمل فيها  األسواؽالسعودية للصناعات الدكائية يف 
 شركة آراكم الطبية:->

كىي شركة ذات ،ـ َُِٓيف ا١تملكة العربية السعودية عاـ أتسست شركة أراكم الطبية      
مليوف رايؿ، كمركزىا الرئيسي الرايض، ك٘تتلك شركة آراؾ  ٓمسؤكلية ٤تدكدة ، يبلغ رأٝتا٢تا 

ناعات الشركة، يف حُت ٘تتلك شركة الص% من رأٝتاؿ ىذه َٖللرعاية الصحية نسبة 
كتعمل شركة آراكم الطبية يف: ٕتارة اٞتملة كالتجزئة يف أدكات  %َِالدكائية للتوزيع نسبة 

الزينة كالتجميل كا١تنظفات، كالتسويق للغَت، كمقاكالت عامة للمباين، كصيانة ا١تستشفيات 
  ،كمستحضرات التجميل نية كالعشبيةضرات الصيدالكا١تراكز الطبية، كٕتارة اٞتملة يف ا١تستح

الدكائية يف ىذه الشركة ألجل ٖتقيق أىداؼ الشركة السعودية للصناعات كأييت استثمار 
 (5) .الرئيسية اليت تعتمد عليها األنشطةالشركة يف التكامل يف ٣تموعة 

 

                                                           

، كا١تستلزمات الطبية  ( التقرير السنوم الثاين كالعشركف للشركة السعودية للصناعة الدكائية1)
 .ُُصـ،ََِٖ،
 .    ُٓص، مرجع سابق،( التقرير السنوم الواحد كالثالثوف للشركة السعودية للصناعة الدكائيةِ)
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 شركة الوطن العربية للصناعات الدوائية:-44
كىي شركة ذات ،ـ َُِٔمت أتسيس ىذه الشركة يف ا١تملكة العربية السعودية عاـ     

 ،ا١تستحضرات الصيدالنية كمستحضرات التجميل  األدكية إنتاجمسؤكلية ٤تدكدة تعمل يف 
حيث أقيمت على أرض مساحتها  ،كتتخذ منطقة القصيم مقرنا ٢تا يف ا١تدينة الصناعية الثانية

مليوف رايؿ سعودم، كتبلغ حصة الشركة  ََُكيبلغ رأٝتاؿ الشركة  ألف مًت مربع، ٓٗتبلغ 
%، ُٓ%، كحصة شركة آراؾ للرعاية الصحية ٖٓفيها السعودية للصناعات الدكائية 

% َِالقانونية لدخوؿ شريك أجني )شركة أكدٯتا( بنسبة  اإلجراءاتكجارم العمل على 
(4). 

 شركة الوطن فارما :-44
 إنتاجـ ، لتعمل يف ٣تاؿ  َُِٔمت أتسيس ىذه الشركة يف ا١تملكة العربية السعودية عاـ     

منطقة القصيم مقرنا ٢تا يف ا١تدينة  جميلية، كتتخذ شركة الوطن فارماا١تستحضرات الدكائية كالت
، كيتم التصنيع التعاقدم مع الشركاتـ ؛ َُِٖحىت هناية عية الثانية، كَف تبدأ نشاطها الصنا

منها من أتسيسها  كالغرض ،كماؿ الدراسات ا٢تندسية للمشاريعالعمل حالينا على است
 .(ِ)الرْتية ستدامةا

 .(م:544 -م 5448 نها من الدواء)إنتاجادلطلب الثاين: حجم 
تنػػػػػػتج الشػػػػػػركة السػػػػػػعودية للصػػػػػػناعات الدكائيػػػػػػة أنػػػػػػواع كأشػػػػػػكاؿ ٥تتلفػػػػػػة مػػػػػػن األدكيػػػػػػة        

ا١تستحضػػػػرات العقيمػػػػة كا١تػػػػراىم كالكرٯتػػػػات اٞتلديػػػػة كالتحاميػػػػل كا١تستحضػػػػرات الطبيػػػػة، مثػػػػل 
، كفيمػا يلػي عرضػان عامػان ٟتجػم إنتػاج الشػركة شػربة كا١تطهػراتية أبنواعهػا، كاألكا١تضادات اٟتيو 

 : من ا١تنتجات ا١تختلفة كالتطور الذم حدث فيو خالؿ فًتة الدراسة

                                                           

 .ُِصرجع السابق،( ا١تُ)
 .ُّصـ،َُِْ،لشركة السعودية للصناعة الدكائية( التقرير السنوم  الثامن كالعشركف ل2)
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 ىذا ا١تنتج يف ٣تموع سنوات فًتة الدراسةٚتاِف للشركة من اإل نتاجاإل بلغ حجم :احلقن-أوالً 
      سػػػػػػػػػػنوم بلػػػػػػػػػػػغ إنتػػػػػػػػػػاجٔتتوسػػػػػػػػػػط (4) ،حقنػػػػػػػػػػة(ُٕٕ,ُِٕ,ٕٓ)(حػػػػػػػػػػواِفـَُِٕ-ـََِٓ)
مػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػذا ا١تنػػػػػػػػػتج بلػػػػػػػػػغ  نتػػػػػػػػػاجعلمػػػػػػػػػان أبف أدىن حجػػػػػػػػػم لإل ،حقنػػػػػػػػػة(ُٓٔ,َُّ,ٕٕٗ,ٓ)
 نتػػػػػػػاجبينمػػػػػػػا بلػػػػػػػغ أعلػػػػػػػى حجػػػػػػػم لإل(ِ)،ـََِٕلعػػػػػػػاـ يف اكذلػػػػػػػك  ،حقنػػػػػػػة(َََ,َُٗ,ِ)

النمػػو بػػُت أكؿ بلغػػت نسػػبة مػػا في  (ّ) ،ـَُِٓعػػاـ الكذلػػك يف  ،حقنػػة( ْْٔ,ِّٕ,ٗ)منػػو
 .%(ُّ,ٓٔالفًتة  ) خرالفًتة كآ

للشػػركة مػػن ىػػذا ا١تنػػتج يف  اإلٚتػػاِف نتػػاجبلػػغ حجػػم اإل والكرميااات اجللديااة:ادلااراىم  -اثنياااً 
 ،كحػػػدة (ْ)(ٕٗٗ,َّٕ,ٗٗحػػػواِف) ـ (َُِٕ -ـ ٣ََِٓتمػػػوع سػػػنوات فػػػًتة الدراسػػػة ) 

علمػػان أبف أدىن ،ا١تػػراىم كالكرٯتػػات اٞتلديػػة  ( مػػنّٖٓ,ٗٔٔ,ٕسػػنوم بلػػغ  ) إنتػػاجٔتتوسػػط 
لعػػػػػػاـ ا يف كذلػػػػػػك (ٓ) ،(كحػػػػػػدةَََ,َٖٔ,ٓىػػػػػػذا ا١تنػػػػػػتج بلػػػػػػغ ) مػػػػػػن نتػػػػػػاجحجػػػػػػم لإل

عػػاـ الكذلػػك يف  ،كحػػدة(َََ,ّٖٖ,ٗ)منػػو  نتػػاجبينمػػا بلػػغ أعلػػى حجػػم لإل ،ـََِٖ
 .%(ٖٔ,ِٗالفًتة  ) خركآأكؿ الفًتة بُت نمو البلغت نسبة ما في  (ٔ) ،ـَُِّ

                                                           

 .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)كا١تستلزماتللشركة السعودية للصناعة الدكائية انظر :التقارير السنوية ( 1)
 ية للصػػػػػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزماتالتقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم الواحػػػػػػػػػػػد كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعود (2)

 . ُْصـ،ََِٖ،الطبية
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات (  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم التاسػػػػػػػػػػػع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػن3)

 . َّصـ،َُِٓ،الطبية
 ـ(.َُِٕ-ـََِٓالطبية،) ركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتللشانظر :التقارير السنوية   (4)
 .ُٔ(  التقرير السنوم الثاين كالعشركف للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية.صٓ)
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات (  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم السػػػػػػػػػػػابع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػنٔ)

 .ُٕصـ،َُِّ،الطبية
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للشػػركة مػػن ىػػذا ا١تنػػتج يف ٣تمػػوع سػػنوات فػػًتة  اإلٚتػػاِف نتػػاجبلػػغ حجػػم اإل التحامياال:-اثلثاااً 
 ، التحاميػػػػػػػل مػػػػػػػنكحػػػػػػػدة  (ُ) (َُٖ,ُٓٓ,ُِِـ (حػػػػػػػواِف)َُِٕ -ـ ََِٓالدراسػػػػػػػة ) 

مػن ىػذا  نتػاجعلمػان أبف أدىن حجػم لإل ،( كحػدةََٗ,َّٓ,ُٔسنوم بلػغ  ) إنتاجٔتتوسط 
 نتػاجبينما بلغ أعلػى حجػم لإل ،(ِ)ـََِٓلعاـ يف اكذلك  ،(كحدةَََ,ٖٖٔ,ّ)ا١تنتج بلغ

نمػػو البلغػػت نسػػبة فيمػػا  (ّ) ،ـَُِْكذلػػك يف عػػاـ  ، مػػن التحاميػػل (َََ,ٕٗٔ,ّّمنػػو )
 .%(ُّٓالفًتة  )خر كآ أكؿ الفًتةبُت 
للشركة من ىذا ا١تنتج يف  اإلٚتاِف نتاجبلغ حجم اإل :ادلضادات احليوية /كبسوالت -رابعاً 

من كحدة ( َُٖ,ُِٓ,ِٓٓـ (حواِف)َُِٕ -ـ ٣ََِٓتموع سنوات فًتة الدراسة ) 
علمان أبف أدىن حجم  ،(كحدةَٕٔ,ِْْ,َْسنوم بلغ  ) إنتاجٔتتوسط  ،(ْ)الكبسوالت

بينما بلغ  ،(ٓ)ـَُِٕلعاـ يف اكذلك  ،(كحدةَُٗ,ِِٖ,ِّمن ىذا ا١تنتج بلغ ) نتاجلإل
بلغت  فيما  (ٔ) ـ،ََِٗعاـ الكذلك يف  ،(كحدةَََ,ُِٕ,ِٕمنو ) نتاجأعلى حجم لإل

 .%(ّٓ,ّْالفًتة  )خر كآأكؿ الفًتة بُت نمو النسبة 
للشركة من ىذا ا١تنػتج يف  اإلٚتاِف نتاجبلغ حجم اإل قراص: :أادلضادات احليوية / -خامساً 

مػػػػن كحػػػػدة ( ٖٗٓ,ٖٗٔ,ُُْ) ـ(حػػػػواِفَُِٕ-ـ٣ََِٓتمػػػػوع سػػػػنوات فػػػػًتة الدراسػػػػة )

                                                           

-ـََِٓالطبيػػػػػػة،) للشػػػػػػركة السػػػػػػعودية للصػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػة كا١تسػػػػػػتلزماتانظػػػػػػر :التقػػػػػػارير السػػػػػػنوية   (ُ)
 .ـ(َُِٕ

 . َّ.ص، ا١ترجع السابق،عة الدكائية التقرير السنوم التاسع كالعشركف للشركة السعودية للصنا  (ِ)
كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم الثػػػػػػػػػػػامن كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػن ( ّ)

 . ُْصـ،َُِْ،الطبية
   .ـ(َُِٕ-ـََِٓالطبية) للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية  (ْ)
 . َِ( التقرير السنوم السابع كالعشركف للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية.صٓ)
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات شػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػنالتقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم الثالػػػػػػػػػػػث كالعشػػػػػػػػػػػركف لل  (ٔ)

 .ُٖصـ،ََِٗ،الطبية
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علمػان أبف أدىن حجػم  ،(كحػدةْٖٓ,ٕٓٗ,َٖٗ,ُسنوم بلػغ  ) إنتاجٔتتوسط  (ُ) ،قراصاأل
بينمػػا بلػػغ  ،(ِ)ـَُِّلعػػاـ ا يف كذلػػك ،(كحػػدةََٗ,ََّ,ٖمػػن ىػػذا ا١تنػػتج بلػػغ ) نتػػاجلإل

 فيمػػػػا  (ّ) ،ـَُُِكذلػػػػك يف عػػػػاـ  ،(كحػػػػدةَََ,ْْٔ,ُّٗمنػػػػو ) نتػػػػاجأعلػػػػى حجػػػػم لإل
 .%(ٗٓ,ّٕالفًتة  ) خرالنمو بُت أكؿ الفًتة كآبلغت نسبة 

 يف ا١تنػتج ىػذا مػن للشػركة اإلٚتػاِف نتػاجاإل حجػم بلػغ :ادلضادات احليوية /شراب  -سادساً 
 ،زجاجػػػػػػة( ُْٖ,َُْ,ٕٓ) حػػػػػػواِف(ـَُِٕ - ـََِٓ) الدراسػػػػػػة فػػػػػػًتة سػػػػػػنوات ٣تمػػػػػػوع

 نتػاجلإل حجػم أدىن أبف علمان  ، زجاجة( ّٖٓ,ِّٗ,ٕٕٕ,ٓ)  بلغ سنوم إنتاج ٔتتوسط(ْ)
 حجم أعلى بلغ بينما (ٓ) ،ـََِٓ لعاـ كذلك ،زجاجة( َََ,ّٖٔ,ّ) بلغ ا١تنتج ىذا من
 نموال نسبة بلغت مافي (ٔ) ،ـََُِ عاـ يف كذلك ،زجاجة ( َََ,ِْٖ,َُ) منو نتاجلإل

 .%(ٕٖ,ٗ)   الفًتة خركآ الفًتة أكؿبُت 
 سػنوات ٣تمػوع يف ا١تنػتج ىػذا مػن للشػركة اإلٚتػاِف نتػاجاإل حجػم بلػغ :شاراب ساائل -سابعاً 

 سػػنوم إنتػػاج ٔتتوسػػط ،زجاجػػة( ّٓٔ,َّٖ,َّ)حػػواِف(ـَُِٕ - ـََِٓ) الدراسػػة فػػًتة
 بلػػػػػغ ا١تنػػػػػتج ىػػػػػذا مػػػػػن نتػػػػػاجلإل حجػػػػػم أدىن أبف علمػػػػػان  ، زجاجػػػػػة( ُٗٔ,ُُْ,ِّّ)  بلػػػػػغ

                                                           

 . .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية   (ُ)
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات (  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم السػػػػػػػػػػػابع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػنِ)

 .ُٕصـ،َُِّ،الطبية
اعة الدكائيػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػتلزمات التقريػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػنوم ا٠تػػػػػػػػػػامس كالعشػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػن(  ّ)

 .ُْصـ،َُُِ،الطبية
 .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية (  ْ)
لزمات اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػت(  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم التاسػػػػػػػػػػػع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػنٓ)

 .َّصـ،َُِٓ،الطبية
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات (  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم الرابػػػػػػػػػػػع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػنٔ)

 .ُُصـ،ََُِ،الطبية
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 منػو نتػاجلإل حجػم أعلػى بلػغ بينما (ُ) ،ـََِٓ لعاـا يف كذلك ،زجاجة( ٓٓٗ,َْٓ,ُِ)
 أكؿبػُت  نمػوال نسػبة بلغػت فيمػا  (ِ) ،ـََُِ عػاـال يف كذلك ،زجاجة ( َََ,ْٕٗ,َّ)

 .%(ٓٓ,ٗ) الفًتة خرآك  الفًتة
 فػًتة سػنوات ٣تمػوع يف ا١تنػتج ىػذا مػن للشػركة اإلٚتػاِف نتػاجاإل حجػم بلػغ :ادلطنهارات -اثمناً 

  بلػػغ سػػنوم إنتػػاج ٔتتوسػػط ،(ّ)( عبػػوةُُٔ,َٗٓ,ِٔ)حػػواِف(ـَُِٕ -ـََِٓ) الدراسػػة
 بلػػػػػػػػػغ ا١تنػػػػػػػػػتج ىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػن نتػػػػػػػػػاجلإل حجػػػػػػػػػم أدىن أبف علمػػػػػػػػػان  ،عبػػػػػػػػػوة( ِْٔ,ٖٓٓ,ََْ,ِ)
 منػػػػو نتػػػػاجلإل حجػػػػم أعلػػػػى بلػػػػغ بينمػػػػا (ْ)،ـََِٗ لعػػػػاـيف ا كذلػػػػك ،عبػػػػوة( َََ,ُِٓ,ُ)
   الفػًتة كآخػر الفػًتة أكؿ ٪تػو نسػبة بلغت مافي (ٓ) ،ـَُُِ عاـ يف كذلك ،عبوة ( َََ,ُّٗ,ّ)
(-ُٖ,ْٔ)%. 

 ٣تمػػوع يف ا١تنػػتج ىػػذا مػػن للشػػركة اإلٚتػػاِف نتػػاجاإل حجػػم بلػػغ :قااراصاحلبااوب واأل -اتسااعاً 
 ٔتتوسػػط (ٔ) ،ان قرصػػ(ّٖٓ,ِٖٕ,ّٔٗ,ُِ)حػػواِف(ـَُِٕ-ـََِٓ)الدراسػػة فػػًتة سػػنوات

 ىػػػذا مػػػن نتػػػاجلإل حجػػػم أدىن أبف علمػػػان  ،قػػػرص( ٖٔٓ,ٖٔٗ,ّٓٓ,ٗ)  بلػػػغ سػػػنوم إنتػػػاج
 حجػػم أعلػػى بلػػغ بينمػػا (ٕ) ،ـََِٔ لعػػاـيف ا كذلػػك ،قػػرص (َََ,ٕٕٗ,ُٓٔ) بلػػغ ا١تنػػتج

                                                           

١تسػػػػػػػػػػػتلزمات (  التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم التاسػػػػػػػػػػػع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كاُ)
 .َّصـ،َُِٓ،الطبية

، ا١ترجػػػع اعة الدكائيػػػة كا١تسػػػتلزمات الطبيػػػةكالعشػػػركف للشػػػركة السػػػعودية للصػػػنالتقريػػػر السػػػنوم الرابػػػع  ( ِ)
 .ُُصالسابق، 

 .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية   (ّ)
اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم الثالػػػػػػػػػػػث كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػن ( ْ)

 . ُٖصـ،ََِٗ،الطبية
اعة الدكائيػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػتلزمات التقريػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػنوم ا٠تػػػػػػػػػػامس كالعشػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػن  (ٓ)

 . ُْصـ،َُُِ،الطبية
   .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية   (ٔ)
 .ُُصـ،ََِٔ،الدكائية كا١تستلزمات الطبيةاعة التقرير السنوم العشركف للشركة السعودية للصن  (ٕ)
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 نسػػبة بلغػػت فيمػػا (ُ) ،ـَُِٓ عػػاـال يف كذلػػك ،ان قرصػػ( َٕٖ,ّّْ,َِٖ,ُ) منػػو نتػػاجلإل
 .%(ُِ,َٔ)  الفًتة كآخر الفًتة أكؿ ٪توبُت 

 سػنوات ٣تمػوع يف ا١تنػتج ىػذا مػن للشػركة اإلٚتػاِف نتػاجاإل حجػم بلغ :شراب جاف -عاشراً 
 سػنوم إنتػاج ٔتتوسػط (ِ) ،(زجاجػةُٕٕ,َٔٓ,ٔ) حػواِف،( ـَُِٕ-ـََِٓ)الدراسة فًتة
 بلػػػػغ ا١تنػػػػتج ىػػػػذا مػػػػن نتػػػػاجلإل حجػػػػم أدىن أبف علمػػػػان  ، زجاجػػػػة (ُٓٔ,َْٓ,ٗٓٔ,ْ) بلػػػػغ

 منػػػػػو نتػػػػػاجلإل حجػػػػػم أعلػػػػػى بلػػػػػغ بينمػػػػػا(ّ)،ـََِٓ لعػػػػػاـا يف كذلػػػػػك ،زجاجػػػػػة(َََ,ُِِ)
 أكؿبػػػُت  نمػػػوال نسػػػبة بلغػػػت فيمػػػا (ْ) ،ـَُِْ عػػػاـال يف كذلػػػك ، زجاجػػػة( َََ,َِٖ,ُ)

 .%(ٖٔ,ٖٖ) الفًتة كآخر الفًتة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

اعة الدكائيػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػتلزمات التقريػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػنوم التاسػػػػػػػػػػػع كالعشػػػػػػػػػػػركف للشػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػن  (ُ)
 . َّصـ،َُِٓ،الطبية

 .ـ(َُِٕ-ـََِٓ)للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزماتانظر :التقارير السنوية  (ِ)
، ا١ترجػػػع اعة الدكائيػػػة كا١تسػػػتلزمات الطبيػػػةركف للشػػػركة السػػػعودية للصػػػن( التقريػػػر السػػػنوم التاسػػػع كالعشػػػّ)

 . َّصالسابق،
اعة الدكائية كا١تستلزمات ( التقرير السنوم الثامن كالعشركف للشركة السعودية للصنْ)

 . ُْصـ،َُِْ،الطبية
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 .م(:544-م5448)نتاجاإلادلطلب الثالث: حتليل بياانت حجم 
 السعودية الشركة إنتاج يف حدث الذم التطور مدل على الوقوؼ يتم ا١تطلب ىذا يف        

 البياانت ٖتليل طريق عن كذلك ،الدراسة فًتة خالؿ منتجاهتا ٥تتلف من الدكائية للصناعات
 ٣تموعة:  ىي ،٣تموعات ألربع كفقان  التحليليتم  حيث ،ا١تنتجات بتلك ا١تتعلقة السنوية
 أدكية ٣تموعة ،اٟتيوية ا١تضادات ٣تموعة ،كا١تطهرات اٞتلدية كالكرٯتات كا١تراىم اٟتقن

 اٟتيوية ا١تضادات غَتمن  كاٟتبوب قراصاأل ٣تموعةك  ،اٟتيوية ا١تضادات غَت من الشراب
 ، كذلك كما يلي:كالتحاميل

 :احلقن وادلراىم والكرميات اجللدية وادلطنهرات إنتاجأواًل: تطور 
اٟتقن كا١تراىم كالكرٯتات  إنتاج( يوضح التطور الذم حدث يف ٓ-ُ)إف اٞتدكؿ        

 ـ.َُِٕ-ـََِٓاٞتلدية كا١تطهرات يف الشركة السعودية للصناعات الدكائية خالؿ الفًتة 
 (8-4) اجلدول 

 م.:544-م5448طنهرات للفرتة ادلو اجللدية  و ادلراىم والكرميات سعودية للصناعات الدوائية, احلقن والشركة ال إنتاج
ادلستحضرات  قسمال

 العقيمة
 التغيري ادلطنهرات التغيري ادلراىم والكرميات اجللدية التغيري

 % عبوة % نبوبةأ % حقنة ةالسن
5448 6,584,444 ---- 9,875,444 ---- 5,46:,444 ----- 
5449 7,:84,444 79,47 :,766,444 46,95 5,6:<,444 49,:< 
544: 5,<44,444 -6;,:8 9,;84,444 -:,;7 4,944,444 -65,:7 
544; 9,56;,444 447,69 8,94;,444 -4;,46 4,75:,444 -44,;4 
544< :,49;,444 47,<4 9,:68,444 54,44 4,548,444 -47,;9 
5444 78;;444 -68,<< 9,4<7,444 -<,85 5,45;,444 :8,47 
5444 8,9:6,444 56,98 :,698,444 54,;9 6,6<4,444 8<,68 
5445 8,956,444 -4,;; :,846,444 5,44 4,<44,444 -76,9: 
5446 8,<86,444 8,;: <,;6;,444 64,<8 4,984,444 -46,94 
5447 :,479,444 54,47 ;,969,444 -45,55 4,796,444 -44,66 
5448 <,65:,977 64,86 <,586,454 :,48 6,698,<64 464,4: 
5449 :,457,754 -56,95 <,686,7:: 4,4; 4,;65,994 -78,88 
544: 8,6:7,445 -57,8: ;,7;6,6<< -<,64 4,994,454 -<,6: 
 لعدة سنواتالسنوية للشركة.من بياانت التقارير  فادةابإل الباحث عدادإ -ادلصدر
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 ( يبلحظ اآليت:8-4من خبلل بياانت اجلدول )
شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان  :)احلقن( ادلستحضرات العقيمة نتاجابلنسبة إل -

%(، كذلك بسبب ارتفاع ّٔ,ُُْ%(ك)ُٗ,ُْمرتفعان نسبيان، تراكحت نسبتو ما بُت )
ئن ـ(،كزايدة مكاَُُِـ(، كطرح منتجات جديدة )ََِٓعقود مبيعات كزارة الصحة)

 ـ(.     َُِٓ) نتاجاإل
-سبتو ما بُت )تراكحت ن نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  

 ـ(ََِٕ)نتاجاإلكذلك بسبب التوقف اجملدكؿ لبعض خطوط %(، ٕٓ,ّٖ-%(ك)ٖٖ,َ
ـ(، كتوقف التصدير إُف مصر كقطر إُف جانب ََُِ)(4)نظاـ قياس اٞتزئيات كاستبداؿ

 ـ( .َُِٕالصادرات الدكائية للسوؽ اٞتزائرم) ا٩تفاض
اٟتقن يف كامل الفًتة سجل معدؿ ٪تو إ٬تايب  إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف 

 %( يف ا١تتوسط.ُّ,َُبلغ)
شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان  )انبوبة(: ادلراىم والكرميات اجللدية نتاجابلنسبة إل -

عقود  ارتفاع%(، كذلك بسبب ٓٗ,َّ%(ك)َٖ,ُمرتفعان، تراكحت نسبتو ما بُت )
 X-PASـ(، كتركيب نظاـ ََِٔمبيعات كزارة الصحة كالشراء ا١توحد لدكؿ ا٠تليج )

 ـ(.َُِٔ-ـَُِٓ)
-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  

 كاستبداؿـ(، ََِٖ-ـََِٕب زايدة ا١تخزكف)%(، كذلك بسبُّ,ُٖ-%(ك)ْٖ,ٕ
يف الصادرات إُف   كا٩تفاضـ(،كتوقف التصدير إُف مصر كقطر ََُِنظاـ قياس اٞتزئيات)

 ـ( .َُِٕالسوؽ اٞتزائرم)
يف كامل الفًتة سجل  نبوبة(أ) ا١تراىم كالكرٯتات اٞتلدية إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف      

 %( يف ا١تتوسط.ٖٗ,ِمعدؿ ٪تو إ٬تايب بلغ)
                                                           

 (  نظاـ مراقبة اٞتودة.ُ)
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 ا٩تفاضان شهدت معظم سنوات فًتة الدراسة  ادلطنهرات )عبوة(: نتاجابلنسبة إل -
-%(ك)ّٕ,ٗ-)معدالت ٪تو سالبة تراكحت ما بُت ملحوظان، حيث حققت 

 عقود مبيعات كزارة الصحة، كالشراء ا١توحد لدكؿ ا٠تليج  ا٩تفاض%(،كذلك بسبب ٕٔ,ّْ
تراكحت نسبتو ما  نتاجاإليف معدالت حجم  ارتفاعان بينما شهدت بقية السنوات   
 للمنتج . نتاجاإل%(، كذلك بسبب تطوير خطوط َٕ,َُّ%(ك)ٕٗ,ُٔبُت)

معدؿ ٪تو يف كامل الفًتة سجل ا١تطهرات  إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف متوسط        
 %( يف ا١تتوسط.ٓٔ,ٕإ٬تايب بلغ)

الشركة من ٣تموعة اٟتقن كا١تراىم كالكرٯتات اٞتلدية  إنتاجكيف اجململ فإف تطور       
إ٬تابيان ْتسب ما يشَت إليو معدؿ النمو  إتاىاكا١تطهرات خالؿ الفًتة ٤تل الدراسة شهد 

 نتاجاإلذلك  ا٩تفاضلرغم من كل مكوف من مكوانت ىذه اجملموعة، على ا  نتاجا١تتوسط إل
 يف سنوات متفرقة من سنوات الفًتة ٤تل الدراسة.
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 ادلضادات احليوية. إنتاجاثنياً: تطور 

شراب  )ادلضادات احليوية / إنتاج( يوضح التطور الذم حدث يف ٓ-ِ)إف اٞتدكؿ      

-ـََِٓيف الشركة السعودية للصناعات الدكائية خالؿ الفًتة  (كبسوالت /أقراص/
 ـ.َُِٕ

 (8-5)اجلدول 
 م.:544-م5448( للفرتة كبسوالتأقراص/   /شراب )ادلضادات احليوية من  الشركة السعودية للصناعات الدوائية إنتاج

ادلضادات احليوية /  القسم
 شراب

احليوية/   ادلضادات التغري ادلضادات احليوية/ أقراص التغري
 كبسوالت

 التغيري

 % كبسولة % قرص % زجاجة السنة
5448 7,4;6,444 --- 74,956,444 --- 5<494444 ---- 
5449 6,96;,444 -46,46 78,488,444 44,49 57<9<444 -47,6: 
544: 8<94,444 96,;6 78,864,444 4,;6 64784444 58,<9 
544; :,;54,444 64,54 79,;66,444 5,;9 96:6;444 445,99 
544< <,<84,444 5:,58 96,974,444 68,;< :5:45444 47,4; 
5444 4,47;5,444 8,67 97,5<<,444 4,47 8<<86444 -4:,88 
5444 9,857,444 -6:,:9 46<,977,444 44:,4; 68749444 -74,<6 
5445 7,;47,444 -59,69 :9,;<6,444 -77,<7 57984444 -64,7 
5446 8,4<9,444 ;,49 ;,464,<44 -;<,89 68<64444 78,:9 
5447 6,:74,444 -5;,45 :7,;76,444 ;64,<7 6548;444 -44,:; 
5448 7,549,:84 45,7; 9:7,:78,;49 ;44,88 85946774 97,45 
5449 7,447,558 -7,;4 99,548,:;7 -<4,4< 56976884 -88,49 
544: 7,8<8,;6; 47,:: :4,849,44; 9,7< 6<55;4<4 98,<4 

 لعدة سنواتمن بياانت التقارير  السنوية للشركة. فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر
 
 

 ( يبلحظ اآليت:8-5من خبلل بياانت اجلدول )
شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان  :(شراب )ادلضادات احليوية / نتاجابلنسبة إل -

 %( .ّٖ,ّٔ%(ك)ّْ,ٓمرتفعان نسبيان، تراكحت نسبتو ما بُت )
-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  

 %(، كذلك بسبب ا٩تفاض عقود كزارة الصحة كالشراء ا١توحد .َِ,ِٖ-%(ك)ُٖ,ْ
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(  يف كامل الفًتة سجل معدؿ شراب) ا١تضادات اٟتيوية  إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف 
 %(.َٖ,ْ٪تو إ٬تايب بلغ)

شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان  :()أقراص ادلضادات احليوية  نتاجة إلابلنسب -   
%( ٓٓ,َُٖـ ك )َُِْ%( يف العاـ ْٗ,ُّٖملحوظان، حيث بلغت أعلى نسبة ٢تا )

 ـ.َُِٓيف العاـ 
تراكحت نسبتو ما بُت  نتاجاإليف معدالت حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات    

 لغرض التطوير. نتاجاإل%(، كذلك بسبب توقف بعض خطوط ُٗ,َٗ-%(ك)ْٗ,ْْ-)
ا١تضادات اٟتيوية )أقراص( يف كامل الفًتة سجل معدؿ  إنتاجكعمومان فإنو يالحظ أف   

 %( يف ا١تتوسط.ٕٖ,ُُِ٪تو إ٬تايب بلغ )
ض سنوات الفًتة ٪توان شهدت بع :()كبسوالتادلضادات احليوية  نتاجابلنسبة إل -

 %(.ٔٔ,َُِ%(ك)َٖ,ُْمرتفعان، تراكحت نسبتو ما بُت )
-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان فيما شهدت بقية السنوات   

%(، كذلك بسبب ا٩تفاض عقود مبيعات كزارة الصحة كالشراء َٔ,ٓٓ-%(ك)ٖٕ,َُ
 األسواؽا١توحد، كاستبداؿ آلة مزج البودرة يف اٟتاكايت ا١تخصصة، كتراجع مشًتايت 

 ا٠تارجية.
)كبسوالت(، يف كامل الفًتة سجل يوية ا١تضادات اٟت إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف      

 %( يف ا١تتوسط.ْٗ,ُُعدؿ ٪تو إ٬تايب بلغ )م
٣تموعة ا١تضادات اٟتيوية يشَت إُف ٪تو إ٬تايب  إنتاجالعاـ لتطور  االٕتاهكيف اٞتملة فإف          

 ْتسب ما يشَت إليو معدؿ النمو متوسط لكل مكوف من مكوانت ىذه اجملموعة .
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 شربة.األ إنتاجاثلثاً: تطور 

كشراب  /شراب سائل) إنتاج يوضح التطور الذم حدث يف( ٓ-ّ)إف اٞتدكؿ       
 ـ.َُِٕ-ـََِٓ( يف الشركة السعودية للصناعات الدكائية من االشربة خالؿ الفًتة جاؼ

 (8-6) اجلدول 
 م.:544-م5448للفرتة  شراب سائل/ وشراب جاف( سعودية للصناعات الدوائية من األشربة)الشركة ال إنتاج

 التغيري شراب جاف التغري شراب سائل القسم
 % زجاجة % زجاجة السنة

5448 57,446,444 -------- 545,444 ------- 
5449 64,447,444 5<,44 666,444 8:,4; 
544: 55,444,444 -5<,47 7;4,444 77,47 
544; 46,;:8,444 -69,<6 5;;,444 -74 
544< 64,7<:,444 44<,; 6:;,444 64,58 
5444 58,9:7,444 -48,;4 674,444 -44,48 
5444 59,667,444 5,8: 788,444 66,;5 
5445 4;,566,444 -64,:9 776,444 -5,97 
5446 56,64;,444 5:,;6 784,444 4,;4 
5447 5:,5:8,444 4:,45 4,4;5,444 46<,<4 
5448 45,847,<88 -87,48 897,444 -7:,;: 
5449 59,886,::9 445,68 964,::4 44,;7 
544: 54,;44,<4< -4:,;9 744,444 -69,8< 

 لعدة سنواتبياانت التقارير  السنوية للشركة, من  فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر

 ( يبلحظ اآليت:8-6من خبلل بياانت اجلدول )
شهدت بعض سنوات الفًتة ٪توان نسبيان، تراكحت  :سائل(الشراب ال) نتاجابلنسبة إل -

 شربة السائلة.األ إنتاج%(، كذلك بسبب التوسع يف ٖ,ُُٗ%(ك)ٕٓ,ِما بُت )
-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  

إلدخاؿ بعض  نتاجاإل%(، كذلك بسبب توقف بعض خطوط ُٓ,ْٓ-%(ك)ُٖ,ُٓ
 ليها.التطويرات ع

( يف كامل الفًتة سجل معدؿ ٪تو إ٬تايب سائلالشراب )ال إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف       
 %( يف ا١تتوسط.ٓٓ,ٗبلغ ) 
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شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان نسبيان، تراكحت  :(اجلافشراب ال) نتاجابلنسبة إل -
 %(، كذلك بسبب ارتفاع عقود كزارة الصحة .ُٗ,ُّٗ%(ك)ُٖ,ُنسبيتو ما بُت )

-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  
يف بعض ا٠تطوط إلدخاؿ بعض  نتاجاإل%(، كذلك بسبب توقف ٕٖ,ْٕ-%(ك)ْٔ,ِ

 التطورات عليها.
جاؼ( عن كامل الفًتة سجل معدؿ ٪تو شراب ) زجاجة إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف      

 %( يف ا١تتوسط.َٓ,ُْإ٬تايب بلغ ) 
٣تموعة األشربة خالؿ الفًتة ٤تل الدراسة شكل  إنتاجالعاـ لتطور  االٕتاهكابٞتملة فإف      

سب ما يشَت إليو معدؿ النمو ا١تتوسط لكل مكوف من مكوانت ىذه إتاىان إ٬تابيان، ْت
 اجملموعة.
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 والتحاميل. قراصاحلبوب واأل إنتاج: تطور رابعاً 
يف   كالتحاميل اٟتبوب كاالقراص إنتاج( يوضح التطور الذم حدث يف ٓ-ْ)إف اٞتدكؿ   

 ـ.َُِٕ-ـََِٓالشركة السعودية للصناعات الدكائية خالؿ الفًتة 
 (8-7) اجلدول 

 م.:544-م5448للفرتة  والتحاميل قراصاألاحلبوب و  سعودية للصناعات الدوائية منالشركة ال إنتاج
 التغيري التحاميل التغيري قراصاحلبوب واأل القسم
 % حتميلة % قرص ةالسن

5448 :45,467,444 ----- 6,9;;,444 ---- 
5449 984,:<:,444 -;,79 7,444,444 44,4: 
544: :<:,<74,444 55,75 9,744,444 89,44 
544; :44,556,444 -44,;: 8,84;,444 -46,:; 
544< :<4,:49,444 44,65 44,749,444 ;;,8; 
5444 ;6:,9<6,444 8,;4 4,884:,444 7<,45 
5444 <87,4<8,444 46,<4 5;,995,444 ;7,;6 
5445 4,45:,5;;,444 4;,48 48,5<7,444 -79,97 
5446 4,447,784,444 -4,47 49,64;,444 9,96 
5447 44,76,55;,444 5,8; 66,9<:,444 449,96 
5448 4,54;,667,4;: 8,9< 5:,;78,664 -4:,6: 
5449 4,549,585,6;; -4,4: 54,;88,9;4 -54,84 
544: 4,474,:75,496 -8,76 56,5:4,4:4 9,7: 

 لعدة سنواتالسنوية للشركة.من بياانت التقارير  فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر

 يبلحظ اآليت:  (8-7من خبلل بياانت اجلدول )
ت الفًتة ٪توان مرتفعان، شهدت معظم سنوا :قراصاحلبوب واأل نتاجابلنسبة إل - 

 ي جديد.إنتاج%(، كذلك بسبب تشغيل خط ِْ,ِِ%(ك)ٖٓ,ِنسبتو ما بُت)تراكحت 
-تراكحت نسبتو ما بُت ) نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  

 %(.ٕٖ,َُ-%(ك)ُٕ,َ
يف كامل الفًتة سجل معدؿ ٪تو إ٬تايب  اٟتبوب كاالقراص إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف       
 .%( يف ا١تتوسطُْ,ْبلغ ) 
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شهدت معظم سنوات الفًتة ٪توان مرتفعان نسبيان، تراكحت  التحاميل:  نتاجابلنسبة إل -
، نتاجاإل%(، كذلك بسبب التوسع يف تطوير خطوط ّٔ,َُٔ%(ك)ْٕ,ٔنسبتو ما بُت)

تراكحت  نتاجاإليف حجم  ا٩تفاضان بينما شهدت بقية السنوات  كزايدة عقود كزارة الصحة،
 %( كذلك بسبب الزايدة يف ا١تخزكف.ْٔ,ْٔ-%(ك)ٖٕ,ُّ-نسبتو ما بُت )

التحاميل يف كامل الفًتة سجل معدؿ ٪تو إ٬تايب بلغ  إنتاجكبشكل عاـ يالحظ أف          
 %( يف ا١تتوسط.ْٕ,ٔ) 

قراص كالتحاميل شكل  ٣تموعة اٟتبوب كاأل إنتاجالعاـ لتطور  االٕتاهكابٞتملة فإف           
إ٬تابيان ْتسب ما يشَت إليو معدؿ النمو ا١تتوسط لكل مكوف من كمكوانت ىذه  إتاىان 

 .اجملموعة

يف الشركة السعودية للصناعة  نتاجاإلك٩تلص من ىذا التحليل حوؿ تطور حجم        
٨تو النمو اإل٬تايب،  االٕتاهيغلب عليو أنو الدكائية من ٥تتلف ا١تنتجات خالؿ فًتة الدراسة، 

على الرغم من كجود معدالت ٪تو سالبة يف بعض السنوات تتعلق ابلظركؼ التطويرية داخل 
 .اليت تعمل هبا الشركة ألسواؽالشركة، ابإلضافة إُف الظركؼ ا١تتعلقة اب
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ادلبحث الثاين: أداء ادلؤشرات االقتصادية للشركة على القيمة ادلضافة والعائد 
 .االستثمارعلى 

داء ا١تؤشرات االقتصادية للشركة من خالؿ أداء  أيف ىذا ا١تبحث يتم الوقوؼ على 
، كمؤشر ٪تو اٟتصة على االستثماركل من مؤشر القيمة ا١تضافة، كمؤشر معدؿ العائد 

 .السوقية، كمؤشر ا١تبيعات
 : أداء مؤشر منوذج القيمة ادلضافة للشركة.األولادلطلب 

 نتاجاإلسهاـ الشركة يف إيقصد ابلقيمة ا١تضافة للشركة يف سياؽ ىذه الدراسة  
ٯتثل قيمة مضافة  سهاـاإلابعتبار أف ذلك  ،الدكائي احمللي يف ا١تملكة العربية السعودية

احمللي من الدكاء  نتاجاإلكنسبة لعدـ توفر بياانت إٚتاِف  اع الصناعة الدكائية١تخرجات قط
-ـََُِ) ا١تتوفرة عن السنوات تفإف سيتم االعتماد على البياان ،الدراسةفًتة عن كامل 

 ( يبُت ذلك.ٓ-ٓ) كاٞتدكؿ داء القيمة، ـ(، كاليت تكفي إلعطاء مؤشر ألَُِٕ
 (ٓ-ٓ)اٞتدكؿ 

 م(ابدلليون رايل.:544-م5444الدوائي احمللي )الفرتة  نتاجاإلمسامهة الشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات الطبية يف 
 احمللي% نتاجاإلالشركة إىل إمجايل  إنتاجنسبة  الشركة من الدواء إنتاج احمللي من الدواء نتاجاإلإمجايل  السنوات

5444 545< 446; 7< 
5444 5549 445< 84 
5445 5785 44;6 7; 
5446 5958 45<: 7< 
5447 5;;6 47:4 84 
5448 648: 4:48 87 
5449 64<: 4;74 8; 
544: 6785 466: 6< 

من التقارير السنوية للنهيئة العامة لئلحصاء والشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات  فادةابإلالباحث  عدادإادلصدر: 
 الطبية)سبيماكو(.لعدة سنوات.

الكبَت للشركة السعودية للصناعة الدكائية  اإلسهاـ( ٓ-ٓتظهر بياانت اٞتدكؿ)    
احمللي من الدكاء، حيث تراكحت نسبتها ما بُت  نتاجاإلكا١تستلزمات الطبية)سبيماكو( يف 
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الذم يؤكد على مقدار  األمر%، َٓ%، كذلك ٔتعدؿ ٪تو مركب بلغ ٨تو ٖٓ% كّٗ
 الدكائي. نتاجاإلالقيمة ا١تضافة للشركة يف ٣تاؿ 

كمن جانب آخر تتأكد القيمة ا١تضافة للشركة يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية من خالؿ       
سهامها يف تلك الصادرات  إسهامها يف إٚتاِف الصادرات الدكائية، حيث بلغت نسبة إ

تم توضيحو يف سيـ، كذلك على ٨تو ما َُِٕ-ـََِٓ% يف ا١تتوسط خالؿ الفًتة ِّ
  ابٟتصة السوقية للشركة.كا٠تاص ب الثالث من ىذا ا١تبحث، ا١تطل

 ادلطلب الثاين: أداء مؤشر معدالت العائد على االستثمار يف الشركة.
العائد على االستثمار ىو النسبة بُت صايف الربح كتكلفة االستثمار النإتة عن استثمار 

كارتفاع ىذا العائد يعٍت أف االستثمار حقق مكاسب إ٬تابية اعتمادان على  (4) بعض ا١توارد،
 ىذه التكلفة.

العائد على االستثمار كمؤشر لتقييم كفاءة االستثمار أك مقارنة   ستخداـاكيتم   
العائد على كفاءات العديد من االستثمارات ا١تختلفة، كمن الناحية االقتصادية البحتة يعترب 

الطرؽ لربط األرابح برأس ا١تاؿ ا١تستثمر، كعادةن ما يقارف عائد االستثمار مع  أحداالستثمار 
  (5) الربح ا١تتوقع أك ا١تطلوب من االستثمار.

، فإف صناعات الدكائيةمؤشر العائد على االستثمار يف الشركة السعودية لللابلنسبة ل
 (يوضح ا١تعدالت ا١تتحققة فيو خالؿ فًتة الدراسة.ٓ-ٔ)اٞتدكؿ 

 
 
 
 

                                                           

ق، الساعة ُُْْ/ٓ/ُ، اتريخ الدخوؿ  ar.wikipedia.org › wiki ،(  عائد االستثمار ُ)
 مسانء. َّ,ُ

 (  ا١ترجع السابق.ِ)
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 ( 8-9)اجلدول                                                   
 ابدلليون رايل. .م:544-م5448العائد على االستثمار يف الشركة السعودية للصناعات الدوائية وادلستلزمات الطبية خبلل الفرتة 

 االستثمار%عائد معدل ال التكلفة           رابح صايف األ        السنوات      

5448 <9,9  6::,;   59 

5449 448,4 74<,7 58 

544: 454,< 7:4,4 59 

544; 45;,6 84;,< 58 

544< 487,; 864,4 5< 

5444 4:9,8 884,5 65 

5444 544,7 89;,9 6: 

5445 565,9 897,8 74 

5446 599,; 944,< 77 

5447 649,< 9:8,9 7: 

5448 68:,4 ;:5,< 74 

5449 5:9,; 879,4 84 

544: 4<:,7 9;4,8 5< 

 من تقارير الشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات الطبية)سبيماكو(.لعدة سنوات فادةابإلالباحث  عدادإادلصدر: 

( ارتفاع معدؿ العائد على االستثمار يف الشركة  ٓ-ٔ) يالحظ من بياانت اٞتدكؿ    
ـ، الذم شهد َُِٕماعدا العاـ  كل فًتة الدراسة،ائية، كذلك يف  السعودية للصناعات الدك 

كقد  ـ،َُِٔرابح عن العاـ ى االستثمار بسبب ا٩تفاض صايف األيف العائد عل ا٩تفاضان 
بررت الشركة ذلك ببيع بعض االستثمارات ا١تتاحة للبيع كٖتقيق ارابح عنها بلغت قيمة 

ـ ٔتا َُِٕمليوف رايؿ، كىو ما يفوؽ ما مت ٖتقيقو من بيع االستثمارات يف العاـ  ِّٔ
ما  أما بقيت سنوات الفًتة فقد تراكح معدؿ العائد على االستثمار (4)مليوف رايؿ، ْٔقيمتو 

الذم يشَت إُف كفاءة العملية االستثمارية يف الشركة ٔتا  األمر(، %ُٓ%(ك) ِٓبُت ) 
 اليت تعمل فيها. األسواؽ٭تفزىا على االستمرار يف النشاط كا١تنافسة بقوة يف 

ـ ََِٗكيالحظ أيضان ٪تو العائد على االستثمار يف الشركة بشكل مستمر منذ العاـ 
رابح أصل يف صايف االرتفاع ا١تتواـ، كيعود ذلك إُف َُِٔ% يف العاـ ُٓإُف أف بلغ 

                                                           

( الشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية)سبيماكو(، التقرير السنوم الواحد ُ)
 .ُٓصـ،َُِٕكالثالثوف،
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 رتفاع األرابح التشغيلية كترشيد ة كااإلٚتاليرتفاع ا١تبيعات الشركة يف ىذه السنوات، نتيجة ال
رابح الشركات انب ارتفاع دخل الشركة من توزيع أ، إُف جكمصاريف البيع مصاريف التشغيل

 ا١تستثمر فيها.
 السوقية للشركة. طلب الثالث: أداء مؤشر منو احلصةادل
تعترب اٟتصة السوقية مؤشران ١تدل قدرة ا١تنظمة على خدمة السوؽ الذم تعمل فيو،  

كمدل قدرهتا على ا١تنافسة يف تلك السوؽ، كيقاس موقع ا١تنظمة ضمن صناعتها عادةن 
ابٟتصة السوقية، كيتم قياس اٟتصة السوقية من خالؿ ثالثة مؤشرات تتمثل يف اٟتصة 

ٚتاِف مبيعات ن طريق قسمة مبيعات ا١تنظمة على إكاليت يتم حساهبا ع ،ةاإلٚتاليالسوقية 
كاٟتصة السوقية النسبية ابلنسبة إُف الشركات األعلى قيمة، كتقاس ىذه النسبة   (4)الصناعة،

أعلى ثالث منظمات منافسة يف الصناعة، كاٟتصة  تمن خالؿ مقارنة مبيعات ا١تنظمة ٔتبيعا
، كىذه يتم قياسها ٔتقارنة حصة ا١تنظمة األكُفلشركات الرائدة السوقية النسبية ابلنسبة ل

 (5)اب١تنظمات القائدة أك الرائدة يف السوؽ. 
ابلنسبة للحصة السوقية للشركة السعودية للصناعات الدكائية فإننا نعتمد يف قياسها   

ة من خالؿ سوؽ األدكية يف اإلٚتاليألغراض التحليل يف ىذه الدراسة على اٟتصة السوقية 
شارة إُف اٟتصة السوقية للمجموعات ا١تملكة العربية السعودية، مع اإلالقطاع ا٠تاص يف 

الدكائية اليت تنتجها الشركة، فضالن عن حصة صادرات الشركة من إٚتاِف الصادرات الدكائية 
 السعودية.

 
 

                                                           

 ٓطثراء للنشر، عماف  رم كتطبيقي، ا٢تاـ فخرم طملية،(  اسًتاتيجيات التسويق: إطار نظُ)
 .َٓـ،صَُِّ

 .ُِـ، صَُِٖ، ُعماف، ار اليازكرم، ط  مر،د( اسًتاتيجيات التسويق، البكرم اثِ)
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 اخلاص :أواًل: احلصة السوقية للشركة يف سوق األدوية يف القطاع 
ظلت الشركة ٖتتل مركزان متقدمان من حيث اٟتصة السوقية يف سوؽ األدكية يف القطاع   

ا٠تاص يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ فًتة الدراسة، حيث جاءت يف ا١ترتبة الثانية يف 
  يف بقية سنوات الفًتة.األكُففيما احتلت ا١ترتبة  (4) ،األكُفالسنوات الثالث 

( يوضح تطور اٟتصة السوقية يف سوؽ األدكية للقطاع ا٠تاص يف ا١تملكة ٓ-ٕ)كاٞتدكؿ  
 العربية السعودية. 

 (8-:) اجلدول 
احلصة السوقية للشركة السعودية للصناعات الدوائية للمستلزمات الطبية يف سوق األدوية يف القطاع اخلاص يف ادلملكة العربية نسبة 

 م(.:544-م5448السعودية خبلل الفرتة) 
 %القطاع اخلاصنسبة احلصة من  السنوات
5448 :,6 
5449 :,7 
544: :,4 
544; :.7 
544< :,7 
5444 :,9 
5444 :,8 
5445 :,< 
5446 <,8 
5447 <,: 
5448 ;,: 
5449 ;,5 
544: ;,4 

 من تقارير الشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات الطبية)سبيماكو(.لعدة سنوات. فادةابإلالباحث  عدادإادلصدر: 

( أف اٟتصة السوقية للشركة السعودية للصناعة الدكائية ٓ-ٕ)يتضح من بياانت اٞتدكؿ 
كا١تستلزمات الطبية يف سوؽ األدكية للقطاع ا٠تاص على ا١تستول احمللي داخل ا١تملكة تًتاكح 

سنوات، ال%(، حيث ظلت تلك اٟتصة تنمو ٪توان نسبيان يف معظم ٕ,ٗ%(ك)َ,ٕما بُت )

                                                           

التقرير السنوم الواحد  ( الشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية)سبيماكو(،ُ)
 .ُٖصـ،ََِٕ،عشركفكال
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كعلى الرغم من الًتاجع النسي ٢تذه اٟتصة يف السنوات الثالث األخَتة، إال أف الشركة ظلت 
ٖتافظ على موقعها ا١تتقدـ يف سوؽ القطاع ا٠تاص، كيؤكد ذلك على القدرة التنافسية للشركة 

 يف ىذه السوؽ.
 اثنياً: احلصة السوقية للمجموعات الدوائية اليت تنتجنها الشركة:

اليت تنتجها الشركة يف السوؽ  ةإف بياف موقف اٟتصة السوقية للمجموعات الدكائي    
ىذه السوؽ،  السعودية للدكاء ككل تساعد يف الكشف عن ا١توقف التنافسي للشركة يف

 (4) كفيما يلي بياف ذلك :
مليوف َٕٕ,ِيبلغ حجم سوؽ ا١تضادات اٟتيوية يف ا١تملكة ادلضادات احليوية: -4

% يف حُت تبلغ حصة القطاع ا٠تاص ّٔرايؿ سعودم، كتبلغ حصة  القطاع اٟتكومي 
 %، من مبيعات ىذا ا١تنتج يف السوؽ السعودم.ُّ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ْٔ

مليوف  َِٖ,ِعالج األَف يف ا١تملكة يبلغ حجم سوؽ أدكية أدوية عبلج األمل: -5
%، يف حُت تبلغ حصة القطاع ا٠تاص ِٖرايؿ سعودم، كتبلغ حصة القطاع اٟتكومي 

 %، من مبيعات ىذا ا١تنتج يف السوؽ السعودم.ُْ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ِٕ
مليوف  َْْيبلغ حجم سوؽ أدكية صحة الرجل يف ا١تملكة أدوية صحة الرجل: -6

% ،يف حُت تبلغ حصة القطاع ا٠تاص ُم، كتبلغ حصة سوؽ القطاع اٟتكومي رايؿ سعود
 %، من مبيعات ىذا ا١تنتج يف السوؽ السعودم.ْْ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ٗٗ

يبلغ حجم سوؽ أمراض القلب كاألكعية الدموية أمراض القلب واألوعية الدموية: -7
%، يف حُت تبلغ حصة ْٗع اٟتكومي مليوف رايؿ، كتبلغ حصة القطا  ُٕٓ,ِيف ا١تملكة 

%، من مبيعات ىذا ا١تنتج يف ٕ,ّ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ُٓالقطاع ا٠تاص 
 السوؽ السعودم.

                                                           

الطبية)سػػػػػػػبيماكو(، التقريػػػػػػػر السػػػػػػػنوم الواحػػػػػػػد ( الشػػػػػػػركة السػػػػػػػعودية للصػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػتلزمات ُ)
 .ِّ,ِِـ،صَُِٕكالثالثوف،
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مليوف رايؿ  ُْٔ,ِيبلغ حجم سوؽ أمراض السكرم يف ا١تملكة مرض السكري: -8
، كتبلغ حصة القطاع اٟتكومي  ، %ّٗ%، يف حُت تبلغ حصة القطاع ا٠تاص ُٔسنواين

 %، من مبيعات ىذا ا١تنتج يف السوؽ السعودم.ٗ,ْكتستحوذ الشركة على نسبة 
يبلغ حجم سوؽ أمراض األنيميا يف ا١تملكة األنيميا )مرض نقص احلديد يف الدم(: -9
%، يف حُت تبلغ حصة ُٗمليوف رايؿ سعودم، كتبلغ حصة  القطاع اٟتكومي  ُُْ

%. من مبيعات ىذا ا١تنتج يف ّٖة %، كتستحوذ الشركة على نسبُٖالقطاع ا٠تاص 
 السوؽ السعودم.

يبلغ حجم سوؽ أدكية اٞتهاز التنفسي يف ا١تملكة أمراض اجلنهاز التنفسي: -:
%، يف حُت تبلغ حصة القطاع ّٓمليوف رايؿ ، كتبلغ حصة القطاع اٟتكومي  َُٗ.ِ
السوؽ %. من مبيعات ىذا ا١تنتج يف ْ,ٖ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ٓٔا٠تاص 

 السعودم.
النفسية كالعصبية يف ا١تملكة  اضاألمر يبلغ حجم سوؽ النفسية والعصبية:  اضاألمر -;

%، يف حُت تبلغ حصة ٓٔمليوف رايؿ سعودم، كتبلغ حصة  القطاع اٟتكومي  ُّٗ.ُ
 %.ٔ%، كتستحوذ الشركة على نسبة ّٓالقطاع ا٠تاص 

مليوف رايؿ  ِِٗحواِف يبلغ حجم مبيعات سوؽ أمراض الكبد أمراض الكبد: ->
%، ّ%، يف حُت تبلغ حصة القطاع ا٠تاص ٕٗسعودم، كتبلغ حصة القطاع اٟتكومي 

 من مبيعات ىذا ا١تنتج يف السوؽ السعودم. %،ْ,ٓكتستحوذ الشركة على نسبة 
إف ما تقدـ حوؿ اٟتصة السوقية للمجموعات الدكائية اليت تنتجها الشركة يف السوؽ 

قدرة منتجات الشركة على ا١تنافسة يف ىذه ٤تدكدية مدل ّتالء السعودم للدكاء يوضح 
 السوؽ يف ظل ظركؼ ا١تنافسة الشديدة من قبل الشركات العا١تية.
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 اثلثاً: حصة صادرات الشركة من إمجايل الصادرات الدوائية السعودية:
تشكل صادرات الشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية نسبة مقدرة من  

 ( يوضح ذلك.ٓ-ٖ)ت الدكائية السعودية، كاٞتدكؿ إٚتاِف الصادرا
 (8-;جدول )

اء السعودي)الفرتة من إمجايل صادرات الدو  السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات الطبيةحصة صادرات الشركة 
 ابدلليون رايل.م( :544-م5448
 نسبة صادرات الشركة إىل إمجايل الصادرات الدوائية% صادرات الشركة الصادرات الدوائية إمجايل السنوات

5448 776 ;4 4; 
5449 74< 447 58 
544: 8:6 466 56 
544; 8<< 485 58 
544< 9;4 4:: 59 
5444 ;;4 545 57 
5444 4444 5<4 59 
5445 4484 644 59 
5446 4898 669 54 
5447 48<9 6;< 57 
5448 4:<6 698 54 
5449 4<:5 64< 49 
544: 488; 675 55 
ادلستلزمات من تقارير السنوية للنهيئة العامة لئلحصاء والشركة السعودية للصناعة الدوائية و  فادةابإلالباحث  عدادإادلصدر: 

 سنوات. الطبية)سبيماكو(, لعدة

للصناعة  إُف ارتفاع حصة صادرات الشركة السعودية (ٓ-ٖ)تشَت بياانت اٞتدكؿ
من إٚتاِف صادرات الدكاء السعودم، حيث تراكحت نسبتها ما  الدكائية كا١تستلزمات الطبية

%، كتعكس ىذه النسبة مدل القدرة التنافسية للشركة يف ٣تاؿ الصادرات ِٔ%كُٔبُت 
الدكائية للمملكة العربية السعودية، فقد ظلت الشركة ٖتافظ على موقعها ا١تتقدـ يف ٣تاؿ 

ة يف معظم سنوات الفًتة ٤تل الدراسة، كذلك ا٠تارجي األسواؽتصدير ا١تنتجات الدكائية إُف 
تمثلة يف بعض ا١تخاطر ، كا١تاألسواؽتلك الرغم من ا١تخاطر اليت تواجهها يف  على

سعارىا، الشركة كتسجيل منتجاهتا أك خفض أ االقتصادية، مثل فرض شركط جديدة على
سعار الصرؼ ات أكمثل تقلبالدكؿ ا١تستوردة للدكاء السعودم،  من قبل اٞتهات ا١تختصة يف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





198 
 

 (4) يف تلك الدكؿ ٦تا يؤثر على رْتية الشركة يف إسواقها.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
( الشػػػػػػػػػػػػػركة السػػػػػػػػػػػػػعودية للصػػػػػػػػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػػػػػتلزمات الطبية)سػػػػػػػػػػػػػبيماكو(، التقريػػػػػػػػػػػػػر التاسػػػػػػػػػػػػػع ُ)

 .ِِـ،صَُِٓكالعشركف،
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 .ادلطلب الرابع: أداء مؤشر منو ادلبيعات يف الشركة
٘تثل ا١تبيعات ابلنسبة ألم شركة أحد أىم ا١تؤشرات الدالة على ٘تتع تلك الشركة بقدرة 

يعطي مؤشران على قدرة الشركة على االستمرار يف السوؽ  تنافسية يف ٣تا٢تا، فنمو ا١تبيعات 
 كا١تنافسة فيو.

كابلنسبة للشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية)سبيماكو(، فقد  
اليت تعمل فيها يف معظم سنوات فًتة  األسواؽحققت مبيعاهتا معدالت ٪تو إ٬تابية يف 

 الدراسة.
 الذم حدث يف مبيعات الشركة خالؿ الفًتة ا١تعنية.( يوضح التطور ٓ-ٗ)كاٞتدكؿ 

 (.8->)اجلدول 
 ابدلليون رايل.م(.:544-م5448تطور مبيعات الشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات الطبية)سبيماكو(, ) 

 الشركة مبيعات السنوات
 للقطاع اخلاص

نسبتنها من 
 %اإلمجايل

الشركة  بيعات م
 وميكاحلللقطاع 

 ء ادلوحداوالشر 

نسبتنها من 
 %اإلمجايل

مبيعات 
الشركة من 

 صادرال

نسبتنها من 
 %اإلمجايل

معدل  اإلمجايل
التغري يف 
 اإلمجايل

5448 74; 96 494 58 ;4 45 97< % 
5449 769 94 4;: 59 447 47 :5: 45 
544: 784 8: 547 5: 466 4: :<; 44 
544; 7<7 8: 559 59 485 4: ;:5 < 
544< 84: 86 59: 5; 4:: 4< <84 < 
5444 88; 87 59; 59 545 54 446; < 
5444 989 8; 4;5 49 5<4 59 445< < 
5445 :47 94 49< 47 644 58 44;6 8 
5446 :89 96 487 44 669 59 4579 8 
5447 ;<5 94 4;< 46 6;< 59 47:4 4; 
5448 44<7 97 579 47 698 54 4:48 49 
5449 4465 94 6<4 54 64< 4: 4;74 ; 
544: ;45 94 4;6 47 4;4 59 44:9 -69 

من تقارير السنوية للنهيئة العامة لئلحصاء والشركة السعودية للصناعة الدوائية وادلستلزمات  فادةابإلالباحث  عدادإادلصدر: 
 .لعدة سنوات -الطبية)سبيماكو(

( النمو ا١تستمر ١تبيعات الشركة خالؿ فًتة الدراسة، ٓ-ٗ) توضح بياانت اٞتدكؿ      
%، كذلك ُٖ% كٓـ، حيث تراكحت نسبة النمو السنوم ٢تا ما بُت َُِٕعاـ  ابستثناء

 %.ٔٔتعدؿ مركب بلغ 
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% ّٓللقطاع ا٠تاص، حيث تراكحت ما بُت الشركة كيالحظ النسبة ا١ترتفعة ١تبيعات       
راكحت نسبة ا١تبيعات للقطاع اٟتكومي كالشراء %، فيما تْٓٔتعدؿ مركب بلغ ،% ْٔك 

%، بينما تراكحت ٨َِتو بلغ ٔتعدؿ مركب  ،%ِٖ% كُُا١توحد لدكؿ ا٠تليج ما بُت 
 %.ُِ%، ٔتعدؿ مركب بلغ ٨تو ِٔ% كُِنسبة ا١تبيعات للصادر ما بُت 

ات ـ، كحالة استثنائية يف كامل سنو َُِٕابلنسبة للنمو السالب ا١تتحقق يف العاـ       
الفًتة، فإف السبب يف ذلك يعود إُف عدة ٖتدايت كاجهتها الشركة سواء داخل ا١تملكة أك 

 األنظمةك  اإلجراءاتخارجها كاليت سا٫تت يف التأثَت على مبيعاهتا، حيث تغَت بعض 
ا٠تارجية تقلبات حادة  األسواؽاٟتكومية داخل ا١تملكة أحد التحدايت، كما شهدت بعض 

كا٩تفاض يف ا١تبيعات بسبب عدـ استقرار العملة يف بعض الدكؿ، كذلك خفض أسعار 
 (4) بعض ا١تنتجات ا١تسجلة إُف مستوايت غَت مشجعة.

كيف اٞتملة فإف النمو ا١تستمر يف مبيعات الشركة خالؿ سنوات فًتة الدراسة)عدا عاـ      
الداخلية  األسواؽقدرهتا على ا١تنافسة يف تول مسيشَت  ،بنسب متفاكتةك ـ(، َُِٕ

 ا٠تارجية اليت تعمل فيها، ٦تا يؤكد على قدرة الشركة على النمو كاالستمرار. األسواؽك 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
(الشركة السعودية للصناعة الدكائية كا١تستلزمات الطبية)سبيماكو(، التقرير الثاين كالثالثوف ُ)
 .ِـ،صَُِٖ،
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                                                                                         .ادلبحث الثالث: أثر ادلؤشرات التنافسية للشركة على سوق الدواء

ل يف الذم أجر ك  ،أداء ا١تؤشرات االقتصادية للشركة السعودية للصناعات الدكائية أظهر      
كذلك من  ،الوضع التنافسي ا١تتقدـ للشركة يف ٣تاؿ عملها ،ا١تبحث الثاين من ىذا الفصل

جانب ٪تو  إُف ،لعائد على االستثمار اليت حققتهاخالؿ القيمة ا١تضافة ٢تا كمعدالت ا
 .حصتها السوقية ك٪تو مبيعاهتا خالؿ فًتة الدراسة

إف الوضع التنافسي ا١تتقدـ للشركة السعودية للصناعات الدكائية البد أف ينعكس        
سواءن كاف ذلك من خالؿ توسيع  ،ه الشركةه ىذإطار ابلضركرة على السوؽ الذم تعمل يف 

أك عن طريق ابتكار منتجات جديدة  ،سواؽ جديدةاؽ أاخًت عن طريق  ،نطاؽ ذلك السوؽ
أك عن ،أك من حيث تعزيز ا١تكانة ا١تميزة للشركة داخل السوؽ  ،تلك السوؽ إُفتدخل 

  .طريق تنوع أساليب العمل يف تلك الشركة

 – 5448) التنافسية على اخرتاق أسواق جديدة: أثر مؤشر األولادلطلب 
544: ) . 

حىت  امتدتكاليت  ،شركة السعودية للصناعات الدكائيةسًتاتيجية للتضمنت ا٠تطة اإل     
٤توران رئيسان يتعلق بتعزيز ا١تنتجات اٟتالية كالدخوؿ يف ٣تموعات عالجية  ،ـَُِٖعاـ 

ساسية صدير األكدفع عجلة النمو من خالؿ تعزيز قدرات الشركة يف أسواؽ الت ،جديدة
 ،التوسع يف عملياهتا على ا١تستول الدكِف إُففالشركة هتدؼ  ،كدخوؿ أسواؽ جديدة

دكلة يف ثالث قارات َِمن  كالتخصص يف ٣تاالت العالج ا١تبتكرة كالتواجد يف أكثر
 .(ُ) ـََِّالعربية السعودية كيتوافق ذلك مع رؤية ا١تملكة  ،٥تتلفة

                                                           

 .ُِ.صا٠تطة االسًتاتيجية للشركة السعودية للصناعة الدكائية( ُ) 
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حيث تشمل   ،فإف مبيعات الشركة تغطي مناطق جغرافية كاسعة األمركيف كاقع        
كتستحوذ  ،كسط كمشاؿ أفريقيا كالسودافلي كالسوؽ ا٠تليجي كسوؽ الشرؽ األالسوؽ احمل

 ة من مشًتايت القطاعُت اٟتكومييف السوؽ احمللي كا٠تارجي على حصمبيعات الشركة 
 (ُ) .كا٠تاص من الدكاء

لقد ظلت الشركة ٖتقق مركزان متقدمان يف السوؽ الدكائي اب١تملكة يف القطاع ا٠تاص        
ن قبل كذلك يف ظل ا١تنافسة الشديدة اليت تواجهها يف ىذه السوؽ م،ـَُِٓمنذ عاـ 

ا٠تارجية فإف الشركة ظلت تطرح فيها  األسواؽأما على مستول (ِ) ،الشركات العا١تية كالوطنية
ـ طرحت ََِٓففي العاـ  ،ا٠تليجية األسواؽيف  خاصةن  ،األدكيةعددان من  ،عامان بعد عاـ،

عليتو فا كىو مضاد حيوم أثبت ،ة ا١تختلفةفيها مستحضرات زٯتاكس إبشكا٢تا الصيدالني
كمستحضر فلواتب لعالج  ،كمستحضر بركتوف لعالج القرحة ،الدكائية يف السوؽ السعودم

مرىم  -ضافة كل من مستحضر ميتاز ـ ٘تت إََِٔكيف العاـ  ،الدكائيأعراض الربد كالزكاـ 
كالذم   ،شراب كأقراص -كمستحضر زٯتاكس ،ك الذم يستعمل يف عالج االكزٯتيا ،ككرًن

مستحضر بَتكماكس  إُفابإلضافة  ،وم للعديد من االلتهاابت الفطريةيستخدـ كمضاد حي
 .(ّ)ا١ترضية كالذم يعاًف العديد من االلتهاابت ،أقراص-

قد أستمر طرح ا١تستحضرات الدكائية اٞتديدة يف السنوات الالحقة منذ العاـ ك         
حيث بلغت ٚتلة ،َت السوؽ السعودم كالسوؽ ا٠تليجييف أسواؽ أخرل غ ،ـََِٕ
كقد شهد  ،ا٠تليجية األسواؽجانب  إُفيقية سوقان عربية كأفر ُّا٠تارجية حواِف  األسواؽ

                                                           

 ـ،َُِٔ،( الشػػػػػػركة السػػػػػػعودية للصػػػػػػناعة الدكائيػػػػػػة كا١تسػػػػػػتلزمات الطبيػػػػػػة. التقريػػػػػػر السػػػػػػنوم الثالثػػػػػػوفِ) 
 .ُّ.ص

 .ُٗصا١ترجع السابق،( ّ)  
 ـ،َُِٕ،ر السػنوم الواحػد كالثالثػوف( الشركة السعودية للصناعة الدكائيػة كا١تسػتلزمات الطبيػة .التقريػُ) 

 .ُٕص
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                                      كما ،ن طريق ككيل الشركة ا١تعتمد فيهاـ توريد مستحضرات طبية للعراؽ عََِٕالعاـ 
 ـ من إعادة نشاطها يف السوؽ الليي َُِّهنا ٘تكنت يف العاـ أ إُفتشَت تقارير الشركة 

فضالن عن أهنا ٘تكنت يف  ،لدكلتُتكالسوؽ العراقي بعد أف توقفت ألسباب متعلقة بظركؼ ا
 (ُ) .كردستاف العراؽ  العاـ من تسجيل منتجاهتا يف نفس

ا٠تارجية َف تقتصر فقط على عملية  األسواؽ إُفإف جهود الشركة يف الدخوؿ          
يضان التواجد يف كل ٪تا مشلت تلك اٞتهود أكإ ،األسواؽالتصدير كتسجيل منتجاهتا يف تلك 

من السوؽ ا١تصرم كالسوؽ ا١تغريب كالسوؽ اٞتزائرم عن طريق االستثمار يف التصنيع الدكائي 
 ،بماكو ا١تغربكشركة سي ،ات الدكائية من خالؿ ا١تسا٫تة يف شركة سيبماكو مصر للصناع

كقد جاءت ىذه ا٠تطوة من قبل الشركة لزايدة حصتها يف كل من  ،كشركة سيبماكو اٞتزائر
 ُٗحيث تضم منتجات سيبماكو مصر ،السوؽ ا١تصرم كالسوؽ  ا١تغريب كالسوؽ اٞتزائرم 

مراض ي كثالثة منتجات ألمنتجان لفئات عالجية متعددة تشمل منتجُت للجهاز ا٢تضم
سلي كمنتج كاحد لكل من اٞتهاز التنا ،ربعة منتجات للجهاز العضلي كالعظاـ كأ ،القلب

كستة منتجات ضمن ٣تموعة مضادات  ،كمنتجُت للجهاز التنفسي ،كاٞتهاز العصي
 .(ِ)العدكل

 األدكيةسيبماكو ا١تغرب اليت تعمل يف نشاط تصنيع كتسويق كاستَتاد كتوزيع  أما      
ذرع التصنيعية للشركة السعودية الدكائية اليت ٯتكن من فتعترب أحد األ ،كا١تنتجات الصيدالنية

حيث تضم  ،التصدير اٞتديدة يف أفريقيا عن طريق نشاط األسواؽ إُفخال٢تا النفاذ 
كتتجاكز  ،لة كأخرل صلبة ) أقراص ككبسوالت(مستحضرات الشركة حاليان منتجات سائ

                                                           

 .ُٖـ صََِٕ( الشركة السعودية للصناعة الدكائية .التقرير السنوم الواحد كالعشركف .ِ) 
 .ُٖـ صَُِّ( الشركة السعودية للصناعة الدكائية .التقرير السنوم السابع كالعشركف .ّ) 
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يف السوؽ ا١تغريب بينما  % منها تباعَٕ ،ان مستحضران دكائي ِِمستحضرات الشركة حاليان 
 (ُ) .السوؽ اٞتزائرم إُفخرل %  األَّتصدر 

نشائها ٘تثل بشكل رئيسي يف اٞتزائر فإف ا٢تدؼ من إ ابلنسبة ١تؤسسة سيبماكوأما     
استَتاد منتجات الشركة السعودية للصناعات الدكائية ٔتختلف فئاهتا العالجية  كتوزيعها يف 

  .السوؽ اٞتزائرية 

الذم يتسم  ،من اٟتفاظ على كضعها التنافسي يف السوؽ احمللي لقد ٘تكنت الشركة     
 إُفككذلك من النفاذ  ،أك ا٠تارجيةقبل الشركات احمللية من  سواءن  ،بشدة ا١تنافسة فيو

كاليت عملت على تعزيزىا من خالؿ كضع بعض  ،ا٠تارجية بفضل قدرهتا التنافسية  األسواؽ
فضالن عن قدرهتا على تطوير كتصنيع كتسويق  ،٘تيزىا عن ابقي الشركات ا١تنافسةا١تعايَت اليت 

 .منتجاهتا بنجاح يف الوقت احملدد

ا١تستحضرات الدكائية اليت تنتجها الشركة السعودية  ( يوضح عددٓ-َُ)إف اٞتدكؿ
 األسواؽسواؽ الدكؿ ا٠تليجية ك ة كا١تطركحة يف السوؽ احمللي كاللصناعات الدكائية كا١تسجل

 .ا٠تارجية االخرل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُُـ صَُِٕالواحد كالثالثوف .( الشركة السعودية للصناعة الدكائية .التقرير السنوم ُ) 
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 ( 8-44) جدول 
-م5448اخلارجية) األسواقالشركة السعودية للتصنيع الدوائي ادلسجلة يف السوق احمللي و  (ُ)مستحضراتعدد           
 .م(:544

 اخلارجية األسواق ادلكتب التنفيذي جمللس الصحة لدول رللس التعاون وزارة الصحة السنوات
5448 : 47 75 
5449 ; 45 4; 
544: 44 44 4< 
544; 5< 5; 56 
544< < 46 7< 
5444 4; 6 74 
5444 8 5 4: 
5445 8 - - 
5446 46 7 48 
5447 5; - 45 
5448              - - 7 
5449 5; - 59 
544: 56 - : 
 564 :; 549 رلموع

 لعدة سنوات,(:544-5448)السنوات ,من التقارير ادلنشورة للشركة سيبماكو فادةابإلالباحث  عدادإ -ادلصدر

ت الشركة مسجلة يف كرب من منتجا( أف العدد األ ٓ-َُ)بياانت اٞتدكؿ  تظهر    
 خرلاأل سعوديةال األسواؽك  ،مستحضران ٕٖا٠تليجية ب  ألسواؽمقارنة اب ،األسوؽ ا٠تارجية

الدكاء يف ظل  إُف ا٠تارجية األسواؽيان ْتكم حاجة منطقكيعد ىذا أمران  ،مستحضران  َِٔ ب
ليجية فتأيت يف ا١ترتبة األخَتة ا٠ت األسواؽأما  ،لوالدكؿ ا١تستوردة  يفضعف التصنيع الدكائي 

ك كلعل ما يفسر ذلك اعتماد تل ،مستحضرات الشركة ا١تسجلة فيها من حيث عدد
 .من البلداف ا١تتقدمة يف ٣تاؿ  التصنيع الدكائي األدكيةعلى استَتاد  األسواؽ

ا٠تارجية يشَت  األسواؽيف  كرب من ا١تستحضرات اليت تنتجها الشركةإف كجود العدد األ      
 أسواؽ جديدة. اخًتاؽبوضوح إُف أثر القدرة التنافسية للشركة يف 

                                                           

مصنع من، أك مستخلص من، أك شبو )نصف(  جات الطبية ،ا١تنتىي ضرات الدكائية ا١تستح (ُ) 
 مصنع من مصادر حيوية.
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-م5448) ادلطلب الثاين : أثر مؤشر التنافسية على ابتكار منتجات جديدة
544:). 

عملت الشركة السعودية  ،سواقها ا٠تارجيةأتعزيزان لوضعها التنافسي يف السوؽ احمللي كيف       
ٞتديدة كهدؼ يضمن ٢تا البقاء كتطوير ا١تنتجات ا إنتاجللصناعات الدكائية على 

فًتة الدراسة حرصت الشركة على كطواؿ  ،اليت تنشط فيها األسواؽكا١تنافسة يف  ستمراريةكاال
كقامت يف  ،مستحضران ٖتت التطوير ْٖف لديها ـ كآََِففي هناية  ،هبذا ا٢تدؼ لتزاـاال

مت يف  ،جديدان يف كزارة الصحة السعودية مستحضران  ّْنفس العاـ بتقدًن طلب لتسجيل 
لدل قسم التسجيل  ان مستحضر ُْفيما مت تسجيل  ،مستحضرات منها ٕا تسجيل حينه

 ِْبينما مت تسجيل  ،ا١تركزم  يف ا١تكتب التنفيذم جمللس كزراء الصحة لدكؿ ٣تلس التعاكف
 (1) .ا٠تارجية األسواؽمستحضران يف 

حيث ٘تكن  ،التطويرم  التطوير الدكائي ابلشركة  نشاطو ـ  كاصل مركزََِٔكيف عاـ       
منتجان ٖتت التطوير   ٗٓبلغ عددىا يف ذلك  العاـ حواِف  من تطوير عدد من ا١تستحضرات 

  ،(ِ)ا٠تارجية األسواؽمستحضران يف  ُٖيف حُت مت تسجيل  ،منتجان ٖتت التسجيل  ّْك

يف تطوير منتجاهتا كابتكار  ،عرب مركز التطوير الدكائي التابع ٢تا  ،لقد  استمرت الشركة     
كذلك من عاـ آلخر   ،اليت تتعامل فيها األسواؽ٥تتلف  إُفمنتجات جديدة كالدفع هبا 

كفيما يلي استعراضان ١تا قامت بو الشركة يف ىذا اجملاؿ يف بقية  ،خالؿ سنوات فًتة الدراسة 
 :سنوات الفًتة ا١تتبقية

                                                           

التقريػػػػػر السػػػػػنوم التاسػػػػػع  ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو(( الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائُ)
 . ُّص ،ـََِٓ،عشر

التقريػػػػر السػػػػنوم العشػػػػركف. ،ة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو(السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػ(الشػػػػركة ِ)
 . ُّص،ُِص ،ـََِٔ
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ية يف نتاجاإلمستحضرات جديدة ابألقساـ  ٓ نتاجـ قياـ الشركة إبََِٕشهد عاـ -ُ
حيث بلغ عدد  ،رىا يف تطوير ا١تستحضرات اٞتديدةكما شهد استمرا  ،ا١تصنع التابع ٢تا

 (ُ) ،منتجان ٖتت التسجيل ّّفضالن عن  ،مستحضران  ْٖوير حواِف ا١تستحضرات ٖتت التط
حيث  ،نتاجاإلعمليات التطوير يف عدد من أقساـ  من القياـ ٔتزيد مت ـََِٖيف عاـ -ِ

الشركة كٖتسُت قدرهتا  ضافة أصناؼ كاشكاؿ دكائية جديدة ساعدت يف تنوع أصناؼ٘تت إ
الدراسات الدكائية كالكيميائية  أعدادكقد عمل مركز التطوير الدكائي على  ،التنافسية

 نتاجإلالدراسات التقنية كالفنية فيما يتعلق اب أعدادك ،كالفيزايئية كتطوير منتجات جديدة 
  .(ِ)كالتحليل كا٠تدمات الفنية

مستحضرات جديدة لدل  ٗـ ٘تكن قسم التسجيل ابلشركة من تسجيل ََِٗيف عاـ  -ّ
مستحضران جديدان  ُّكما ٘تكن من تسجيل ،دكاء اب١تملكة العربية السعودية ىيئة الغذاء كال

مستحضران  ْٗكتسجيل  ،الصحة بدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجيلدل ا١تكتب التنفيذم لوزراء 
ـ القسم كما قا  ،ا٠تارجية للشركة  األسواؽجديدان بكافة تراكيزىا كأشكا٢تا الصيدالنية يف 

دراسات التكافؤ اٟتيوم ١تنتجات الشركة كتوفَت ا١تستحضرات ستكماؿ عدد من الطي اب
فضالن عن قيامو بتقييم مستحضرات مطركحة  ،رجعية االصلية لغرض تلك الدراساتا١ت

 .(ّ)للتطوير من الناحية الطبية
ـ لدل ىيئة الغذاء كالدكاء السعودية ََُِمستحضران جديدان يف العاـ  ُٖمت تسجيل  -ْ
مستحضرات لدل   ّبينما مت تسجيل  ،مستحضران ٖتت التسجيل  ُٗفيما كاف ىنالك  ،

                                                           

التقرير السنوم الواحد ،ة كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(الشركة السعودية للصناعات الدكائي (ُ)
 . ُٔـ. صََِٕ ،كالعشركف

التقرير الثاين ،كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(ة الشركة السعودية للصناعات الدكائي   (ِ)
 . ُٕـ. صََِٖ،كالعشركف

التقرير السنوم الثاين  ،)سيبماكو( ( الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبيةّ)
 .ُٗص ،ـََِٗ ،كالعشركف
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مستحضران بكافة  ُْك  ا١تكتب التنفيذم لوزراء الصحة لدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي
يت مت اٞتديدة ال األدكيةكمن أىم  ،ا٠تارجية للشركة األسواؽشكا٢تا الصيدالنية يف تراكيزىا كأ

كابف الذم يستخدـ مستحضر لورين سريع الذ ،األدكيةسوؽ  ٥تتلفة يفطرحها يف ٣تموعات 
  (ُ).كيعترب تقنية فريدة من نوعها من حيث التصنيع ،لعالج اٟتساسية

 ،مستحضرات لدل ىيئة الغذاء كالدكاء السعودية  ٓـ تسجيل َُُِشهد عاـ -ٓ
مستحضران يف  ُٕبينما مت تسجيل  ،مستحضران كانت ٖتت التسجيل  ُٓ إُفابإلضافة 

 .(ِ) ا٠تارجية األسواؽ
سوؽ  ـ يف ٣تموعات ٥تتلفة يفَُِِؿ عاـ قامت الشركة بطرح أدكية جديدة خال-ٔ

الذم  ،(LEVOXكىي منتج ليفوكس ) ، حيث مت طرح ثالثة منتجات جديدة ،األدكية
كىو مضاد  ،(RANTUADILكمنتج رانتوديل) ،يعترب من أحدث ا١تضادات اٟتيوية 

، الذم يستخدـ لعالج التهاابت (BREGADEXقادكس )كمنتج بر  ،لتهابلال
 .(ّ)عصاباأل
ـ تسجيل كتطوير عدد من ا١تستحضرات الدكائية َُِّكاصلت الشركة يف العاـ -ٕ

 ،مستحضران لدل ىيئة الغذاء كالدكاء السعودية  ُّ٘تكنت من تسجيل  حيث ،اٞتديدة
مستحضران ٖتت  ْٔفيما كاف ىنالك  ،مستحضران  ٓٓكتقدمت أيضان بطلب تسجيل 

للتسجيل يف  كابلنسبة ،مستحضران مت تطويرىا فعالن  ُٔفضالن عن  ،التطوير يف نفس العاـ

                                                           

سػػػػػنوم الرابػػػػػع التقريػػػػػر ال ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو(( الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائُ)
 . ُٖص،ُّص ،ـََُِ،كالعشركف 

التقريػػػػر السػػػػنوم ا٠تػػػػامس  ،يػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو(( الشػػػػركة السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائِ)
 . ُّص،ـَُُِ،كالعشركف 

التقريػػػػر السػػػػنوم السػػػػادس ،(الشػػػػركة السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو( ّ)
 . ُٔص ،ـ َُِّ،كالعشركف 
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مستحضرات  لدل ا١تكتب التنفيذم لوزراء الصحة يف  ْفقد مت تسجيل  ،ا٠تارجية األسواؽ
 (ُ) .مستحضران  يف أسواؽ ست دكؿ أخرل ُٓدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي ك 

دل ىيئة الغذاء مستحضران جديدان ل ِٖالشركة من تسجيل  ٘تكنتـ َُِْخالؿ العاـ -ٖ
مستحضران  ِٔمستحضران أخرل ٖتت التسجيل ك ٕٖبينما كاف ىنالك  ،كالدكاء السعودية

  (ِ). أسواؽ خارجية ْمستحضران يف  ُِكما شهد العاـ نفسو تسجيل ،ٖتت التطوير 
شكل صيدالين يف  ُّمنتجات جديدة ب ْكطرح  إنتاجـ َُِٓمت خالؿ العاـ -ٗ

وعة العالجية كىي مستحضر )أجاكت( الذم يدخل ضمن اجملم ،٣تموعات عالجية ٥تتلفة 
 ،زمات الصدرية ضر )ريسبَتا( ضمن ٣تموعة عالج األكمستح ،ا٠تاصة ٔترض النقرس

كمستحضر )سنايف( ضمن  ،النفسية كالعصبية األدكيةكمستحضر)فينيكس( ضمن ٣تموعة 
 (ّ)  . اٞتنسية اضألمر اجملموعة العالجية ا٠تاصة اب

شكل صيدالين يف ٣تموعات  َِمنتجات جديدة ب إنتاجـ مت َُِٔيف عاـ -َُ
كىي مستحضرم )سوفَتا(ك)ىيبافَت( ضمن  ،عالجية ٥تتلفة كطرحها يف السوؽ احمللي 

كمستحضر )اربيتل(ك)كوارتبيتل( ضمن  ،اجملموعة العالجية ا٠تاصة ابلتهاب الكبد الفَتكسي 
  (ْ).كمستحضر )موكسيل( ضمن ٣تموعة ا١تضادات اٟتيوية ،النفسية كالعصبية األدكية٣تموعة 

ـ طرح ٣تموعة من ا١تنتجات اٞتديدة يف كل من السوؽ احمللي َُِٕشهد العاـ  -ُِ
كىي:     ،منتجات يف السوؽ السعودم  ٔحيث طرحت الشركة  ،ا٠تارجية األسواؽك 

                                                           

سػػػػابع التقريػػػػر السػػػػنوم الت،الشػػػػركة السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو(  (ُ)
 . ُٕص ،ـَُِّ ،كالعشركف

التقريػػػػػر السػػػػػنوم الثػػػػػامن  ،الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائيػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو( (ِ)
 . ُٗص ،ـَُِْ ،كالعشركف

التقريػػػػػر السػػػػػنوم التاسػػػػػع ،لصػػػػػناعات الدكائيػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو( الشػػػػػركة السػػػػػعودية ل (ّ)
 . َّص ،ـَُِٓكالعشركف 

مرجػع  ،التقرير السػنوم الثالثػوف،ية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(الشركة السعودية للصناعات الدكائ (ْ)
 .ُٖص سابق،
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كمستحضرات )اكليًتا(  ،امراض السكر  )فورميت اكس ار( ضمن ٣تموعة عالج مستحضر
كمستحضر  ،النفسية كالعصبية  األدكية)المَتا(ك)كوينا أكس ار( ضمن ٣تموعة ك (اليفتاـ)ك

فراز ىرموف الغدة اٞتار درقية الناتج عن (  ضمن ٣تموعة عالج ٣تموع زايدة إ)جالندل
ي : كى ،مستحضرات جديدة أيضان  ٔد مت طرح ا٠تارجية فق األسواؽأما يف ،الفشل الكلوم 

)توفاست( أبشكاؿ صيدالنية كمستحضر  ،تحضر )ٞتاـ( ضمن أدكية صحة الرجلمس
 ،ةكمستحضر )فيلوكس( ضمن ٣تموعة ا١تضادات اٟتيوي ،ضمن ٣تموعة أدكية القلب ،٥تتلفة

لورين أؼ أـ( ضمن أدكية كمستحضر )،كمستحضر ) صايف( ضمن أدكية الربد 
  .(ُ)ج االَفكمستحضر )بر٬تادكس( ضمن أدكية عال،اٟتساسية

  األسواؽف ما تقدـ يؤكد أثر القدرة التنافسية للشركة السعودية للصناعات الدكائية يف إ       
 جهودىاكذلك من خالؿ  ،األسواؽاليت تعمل فيها على الرغم من شدة التنافس يف تلك 

 .على االبتكار كطرح منتجات جديدة فيها
-م5448ادلكانة ادلميزة للشركة)ادلطلب الثالث : أثر مؤشر التنافسية على 

 .م(:544

٘تثل ا١تكانة ا١تميزة للشركة السعودية للصناعات الدكائية أحد أىم مظاىر قدرهتا التنافسية      
براز كٯتكن إ  ،كمدل أثرىا يف تعامالت ىذا السوؽيف سوؽ الدكاء اب١تملكة العربية السعودية 

دالة على قدرة الشركة على االستمرار كالتطور ٘تثل مؤشرات  ،تلك ا١تكانة من أكجو عديدة
 ،ك٪تو أرابحها ،ااستثماراهتكتنوع  ،تطور موجودات الشركة كمن تلك الوجوه ،كا١تنافسة

كالقدرة على  نتاجاإلكاحملافظة على مستوايت  ،لها بعض منتجاهتااليت ٖتتكحصتها السوقية 
كفيما يلي بياانن ألىم ا١تؤشرات الدالة على مكانة الشركة  ،ضافة أشكاؿ صيدالنية جديدةإ

 :السعودية للصناعات الدكائية اب١تملكة العربية السعودية
                                                           

(الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( التقريػر السػنوم الواحػد كالثالثػوف ُ)
 . ُِص مرجع سابق،
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اِف ا١توحد ابلنسبة : ٘تثل ا١توجودات كاحدة من أىم بنود قائمة ا١تركز ا١ت أواًل: منو ادلوجودات
كضعية  يعتمد عليها يف تقييم تعترب من أىم القوائم ا١تالية اليت كىذه القائمة ،ألم شركة

داء ا١تاِف ا١تؤشرات الدالة على تطور األكٯتثل ٪تو ا١توجودات أحد  ،الشركة من الناحية ا١تالية
 .ستمرار يف السوؽ س بدكره قدرهتا على ا١تنافسة كاإلكالذم يعك ،للشركة

داهتا تسجل ٪توان يف فقد ظلت موجو  ،كابلنسبة للشركة السعودية للصناعات الدكائية       
 َّّٔ إُفـ ََِٓمليوف رايؿ عاـ  ِْٔٔارتفعت من  حيث ،الدراسة فًتةمعظم سنوات 

مليوف رايؿ  ّْٗٔ إُفـ ك َُُِمليوف رايؿ عاـ  ّّٖٕ إُفمث ،ـ ََِٕمليوف رايؿ عاـ 
على أمسجلة بذلك  ،ـَُِٔمليوف رايؿ عاـ  ّْٖٗ إُفيف حُت ارتفعت  ،ـَُِّ عاـ 

 ك ،ـَُِٕمليوف رايؿ عاـ َْٕٕ إُفنسبيان  ا٩تفاضان أف تنخفض  قبل كذلك ،حجم ٢تا
سنوات  خرآيالحظ بشكل عاـ النمو الكبَت الذم حدث يف حجم موجودات الشركة يف 

الذم يعكس الوضعية  األمر ،% ّٗحيث بلغت تلك النسبة حواِف ،الدراسة مقارنة أبك٢تا 
 .ا١تميزة للشركة من الناحية ا١تالية 

٘تيز الشركة  : ٯتثل التنوع يف االستثمارات مؤشران داالن على تنوع استثمارات الشركة اثنياً:
ت ت كتنوعالدكائية فقد تطور  السعودية للصناعات فبالنسبة للشركة ،ككضعيتها التنافسية

على ا١تسا٫تة يف شركات حيث اشتملت تلك االستثمارات  ،استثماراهتا خالؿ فًتة الدراسة
كذلك على  ،ا ابلكاملهأسهم أك ابمتالؾفيها  سواءن بنسبة معينة ،اجملاؿنفس تعمل يف 

ى استثمارات يف كما اشتملت كذلك عل  ،ا٠تارجية األسواؽمستول السوؽ الداخلي ك 
 .مالية  أكراؽكاستثمارات يف  ،صناديق استثمارية

 % من رأسُٓففي ما يتعلق اب١تسا٫تة يف شركات زميلة فتتمثل يف امتالؾ الشركة ؿ       
الشركة العربية  رأس ماؿ% من ِِماؿ الشركة العربية لصناعة ا١تستلزمات الطبية)عناية( ك

سهم شركة القصيم للخدمات الطبية أ% من  ُُك ،)اتفكو( اٞتزائر الصيدالنية طاسيلي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





212 
 

سهم أ% من َُك ،(ـ َُِٕ% عاـ ٕٓ إُفـ مث َُِِ% عاـ ٕ,ُٔ إُفارتفعت )
سهم اجملموعة السعودية % من أُِ,ّالصناعية )بن رشد( ك الشركة العربية لأللياؼ

شركة  أسهم% من ٗ,ُك ،سهم شركة التصنيع الوطنية % من أِٓ,ٓلالستثمار الصناعي ك
كسط للصناعات ركة كاد الشرؽ األ% من رأٝتاؿ شِٓك ،لبًتككيماكايتلينبع الصناعية 

كىي  ،شركة أيرجن فارما احملدكدةأسهم % من ٓ,ْٖكما ٘تلك الشركة ما نسبتو (4) ،الدكائية
كراـ ذات الفعالية النوعية لعالج األ األدكيةكتطوير كتسجيل  إنتاجشركة ايرلندية تعمل يف 

% من رأٝتاؿ شركة سيبماكو مصر ُٓجانب ذلك فإف الشركة ٘تلك  إُف(5)،السرطانية
كىي شركة تصنيع دكائي تقـو بتصنيع كتسويق كتوزيع ا١تستحضرات  ،للصناعات الدكائية 

سعيها لزايدة حصتها يف  إطاركقد جاء استثمار الشركة يف سيبماكو مصر يف  ،الدكائية 
 .السوؽ ا١تصرم 

كاليت ٘تثل  ،ماؿ شركة سيبماكو ا١تغرب  % من رأسُٕالشركة ما نسبتو  كلتكما ٘ت       
 .(6)ذرع التصنيعية للشركة يف مشاؿ أفريقيا أحد األ
فيتمثل يف مؤسسة  ،ها ابلكاملأسهم ما االستثمار يف الشركات اليت ٘تلك الشركة أ      

سيبماكو اٞتزائر اليت تعمل يف توزيع كاستَتاد كتصدير ا١تواد الصيدالنية كا١تواد ا٠تاـ كا١تعدات 
الطبية اليت تعمل يف ٣تاؿ ٕتارة اٞتملة كالتجزئة اراكم ككذلك شركة  ،كالتجهيزات الطبية

 (ْ) .فرعيغيل الصيدليات كالعمل كوكيل كتش

                                                           

(الشػػػػركة السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو(. التقريػػػػر السػػػػنوم العشػػػػركف ُ)
 . ُٗكُٖص ،ـََِٔ،
التقريػػػػػر السػػػػػنوم السػػػػػابع  كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو(. (الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائيػػػػػةِ)

 . ُٗص مرجع سابق، ،كالعشركف
ر السػػػػػنوم الواحػػػػػد التقريػػػػ ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػػيبماكو(الشػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائ (ّ)

 . ُِكُص ، مرجع سابق،كالثالثوف 
 . ُّكُِص ،ا١ترجع السابق  (ْ)
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أما استثمار الشركة يف الصناديق االستثمارية فقد مشلت صندكؽ الدخل ا١تتوازف      
ٚتاِف ىذه حيث بلغ إ ،ا٠تليجية  سهمكصندكؽ الراجحي لأل سهمكصندكؽ الرايض لأل
 (4).رايؿ مليارِٓـ حواِف ََِٔ االستثمارات يف عاـ

ا١تعركضة  للبيع  ،ا١تالية ألكراؽفهي تتعلق اب ،ا١تالية األكراؽأما استثمارات الشركة يف        
يرادات الشركة  سهم أحد مصادر إاألحيث يعترب عائد بيع ىذه  ،الشركات التابعة أسهممن 

 .دارهتاإ٣تلس عن   كفقان ١تا تظهره التقارير ا١تالية السنوية الصادرة

 وتاكتسبإف تنوع استثمارات الشركة السعودية الدكائية يعترب مصدران من مصادر قوهتا كما     
مليوف رايؿ  ٔٔ,ِ، حيث بلغ أعلى قيمة لومن مكانة يف السوؽ الصناعة الدكائية يف ا١تملكة

 (5) ـ.َُِّيف العاـ 

إ٪تا  ،رابح سنوية كبشكل مستمرأة من ٖتقيق ن أم شركإف ٘تكٌ رابح الشركة: اثلثاً: منو أ
كمن مث يدؿ على  ،السوؽ اليت تعمل فيها يف قدرة تلك الشركة على ا١تنافسة بقوة  إُفيشَت 

 ،حالة الشركة السعودية للصناعات الدكائية  إُفكابلنظر  ، األسواؽرسوخ مكانتها يف تلك 
رابح احملققة عاما بعد عاـ خالؿ األ يالحظ ٪تو صايف ،كمن خالؿ تقاريرىا ا١تالية السنوية

حيث كاف صايف الربح احملقق فيهما أقل  ،ـَُِٕـ ك َُِٔابستثناء عامي ،فًتة الدراسة  
 إُفـ ََِٓمليوف رايؿ عاـ  ٔٗفقد ارتفع صايف ربح الشركة من ،من السنوات السابقة 

ما في ،% ُِٓأم بزايدة بلغت نسبتها أكثر من  ،ـ ََُِمليوف رايؿ عاـ  ٓ,ُٕٔ

                                                           

 . َْص،ا١ترجع السابق  (ُ)
سػػػػػابع يػػػػػة )سػػػػيبماكو(. التقريػػػػػر السػػػػنوم الالشػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطب (ِ)

 . ُٓـ صَُِّ.كالعشركف، مرجع سابق
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% عما  ََُأم بزايدة بلغت أكثر من ،(4)ـَُِٓمليوف رايؿ يف عاـ  ّٕٓبلغت حواِف 
 .ـ ََُِكاف عليو يف العاـ 

يف سوؽ الدكاء السعودم الشركة على ا١تكانة اليت ٖتتلها األرابح كيؤكد ىذا النمو يف       
الشركات  ا يشهده ذلك  السوؽ من منافسة شديدة بسبب كجود عدد منعلى الرغم من ٦ت،

 .ؽ منتجاهتا فيواحمللية كالعا١تية اليت تسوٌ 

 يف توضيحو إف ٪تو أرابح الشركة خالؿ فًتة الدراسة يفسره ٪تو مبيعاهتا كفقان ١تا مت      
 .فضالن عن توسع كتنوع استثمارات الشركة (5)،ا١تطلب الرابع من ا١تبحث السابق

 رابعاً: احلصة السوقية للشركة وادلرتبة اليت حتتلنها بعض منتجاهتا: 

تعكس اٟتصة السوقية اليت ٘تتلكها أم شركة من الشركات يف السوؽ  اليت تعمل فيها   
ات الدكائية فإف كابلنسبة للشركة السعودية للصناع ،كضع كمكانة الشركة يف تلك السوؽ

حيث  ،% خالؿ فًتة الدراسة ٗ% ك ْ,ٕمابُتًتكاح تالسعودم ظلت  حصتها يف السوؽ
السوؽ الدكائي اب١تملكة ابلرغم من استمرار  ٣تمل حافظت الشركة على مركزىا ا١تتقدـ يف

ظلت ٖتتل ا١تركز الثاين بُت الشركات  فقد ،ية مع الشركات العا١تية كالوطنيةا١تنافسة القو 
يف السوؽ  األكؿحتلت ا١تركز حُت ا يف ،سنوات الفًتة عدد من ىذا القطاع يف ا١تتنافسة يف 

كمازالت الشركة ٖتتل موقع رايدم يف  ،ـَُِْالدكائي للقطاع ا٠تاص اب١تملكة منذ عاـ 
ما في ،مثل ٣تموعة أدكية اٟتديد كأدكية عالج نزالت الربد  ،عدد من اجملموعات الدكائية 

عات العالجية ا١تختلفة ا١تركزين الثاين كالثالث  من اجملمو  ٖتتل معظم مستحضراهتا األخرل

                                                           

الشػػػػركة السػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائيػػػػة كا١تسػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػيبماكو( .التقريػػػػر السػػػػنوم لالعػػػػواـ  (ُ)
 . ـَُِٓ-ـََُِ-ـََِٓ

 . ُٓٗراجع ص  (2)
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كقد سبق توضيح موقف اٟتصة السوقية للشركة يف مطلب سابق من ىذا (4)،إليها اليت تنتمي
 الفصل.

ح تعمل على أف تصب ،كمن خالؿ خططها ا١تستقبلية ،لقد ظلت الشركة منذ أتسسيها       
كأف ٘تارس عملياهتا على  ،على مستول العاَف شركة أدكية جنيسةَِمن ضمن أفضل 

كالتخصص كالتوزيع  نتاجاإلا١تستول الدكِف من خالؿ التكامل عرب حلقات سلسلة التوريد ك 
ساس بنت خططها كاسًتاتيجيات كعلى ىذا األ(5)،ا١تبتكرة ٣تاالت العالج احدثيف 

 .عملها

  –م5448)  .العملادلطلب الرابع : أثر مؤشر التنافسية على تنوع أساليب 
                                                                                          .(م:544

العمل أحد متطلبات تعزيز القدرة التنافسية ابلنسبة ألم شركة من  أساليبيعد تنوع     
نشطتها كالقياـ تنظيم أرؽ اليت تتبعها الشركة يف العمل ىنا الط ساليبكيقصد أب ،شركاتال

يف ظل العمل يف  خاصةن  ،ىداؼ ا١ترجوةالذم ٖتقق بو األ كأبعما٢تا على الوجو ا١تطلوب 
 .سوؽ تنافسية إطار

تعزيز قدرهتا  إُفجهودىا الرامية  إطاريف  ،ىتمت الشركة السعودية للصناعات الدكائية ا    
العمل  أساليببتنوع  ،اليت تعمل فيهالتنافسي يف السوؽ التنافسية كاحملافظة على كضعها ا

حيث مشل اىتمامها يف ىذا اٞتانب ٣تاؿ إعادة ا٢تيكلة ك٣تاالت التقنية كا١توارد البشرية  ،فيها

                                                           

التقريػػػػػر السػػػػػنوم لالعػػػػػواـ  ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو((الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائُ)
 .  ُٗـ صَُِٔ-َّـ صَُِٓ

التقريػػػػػر السػػػػػنوم الواحػػػػػد  ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو((الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائِ)
 . ٔص ،ا١ترجع سابق،كالثالثوف 
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ىتماـ كاأل ،عماؿ ككفاءة األداء كتطوير األ،كا٠تدمات اللوجستية  ،كتطوير العاملُت  ٘تكُتك 
   .رضاء العمالءكإ،كاٟتوكمة  ،ابٞتودة

إلدارة ا١تالية كا١تكوف من إدارة ا١توارد البشرية ك ا ،إف قطاع ا٠تدمات ا١تساندة يف الشركة     
يقـو بتحقيق العديد من أىداؼ  ،١تشًتايت كإدارة تقنية ا١تعلوماتدارة اكإدارة ا١ترافق كإ

العمليات يف ٚتيع فركع كأقساـ الشركة  أساليبك  اإلجراءاتالشركة من خالؿ توحيد 
 .(4)كمكاتبها داخل كخارج ا١تملكة 

 أساليبلجوانب اليت تشتمل عليها اىتمامات الشركة ٓتصوص تنويع ان لكفيما يلي توضيح   
 :العمل

ٔتا ،دارية كالفنية اإل٢تياكلها الشركة اب١تراجعة ا١تستمرة   اىتماـ إطاريف أواًل: إعادة اذليكلة: 
خرل اليت الدكاء كادكات االستثمار األ إنتاج٭تقق ٢تا ا١تواكبة مع ا١تتغَتات يف ٣تاؿ تصنيع ك 

فقد ٘تت إعادة ىيكلة اتمة للشركة نتج عنها تغيَت مسمى ))مدير  ،تدخل ضمن نشاطاهتا 
ة ابلتشريعات كضم ٚتيع النشاطات العلمية كالطبية ا٠تاص ،رئيس الشركة إُفالشركة(( 
عماؿ كالتشريعات األعماؿ يف قطاع كاحد ىو قطاع تطوير كتطوير األلتسجيل الدكائية كا

اإلدارية  األنشطةكاليت تشمل ،كضم ٚتيع أنشطة ا٠تدمات ا١تساندة يف الشركة  ،الدكائية
ع كاحد ىو قطاع ا٠تدمات يف قطا  ،دارة ا١ترافقة كا١تشًتايت كتقنية ا١تعلومات كإكا١تالي

ضم أعماؿ التسويق كا١تبيعات داخليان كخارجيان يف  قطاع كاحد ىو  إُفابإلضافة  ،ا١تساندة

                                                           

كالثالثػوف التقريػر السػنوم الواحػد ،ة كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(الدكائي (الشركة السعودية للصناعاتُ)
 . ُٔص ،مرجع سابق،
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ضم ٚتيع أعماؿ التصنيع كا٠تدمات اللوجستية يف قطاع  جانب إُف ،طاع التسويق كا١تبيعاتق
 .(4)كاحد ىو قطاع التصنيع كٕتهيز ا١تواد 

ىيكلها  حداث تطوير يفكلة التنظيمية إلقساـ الشركة ىو إمن إعادة ا٢تيا٢تدؼ كقد كاف 
التنظيمي حىت تتمكن الشركة من احملافظة على مركزىا الصدارم يف سوؽ صناعة الدكاء 

  .اب١تملكة

ىتمت الشركة ٔتجاؿ استخداـ التقنية كعملت على تطبيق ا اثنياً: رلال استخدام التقنية:
من  عدد حيث مت ٖتويل ،أنظمة حديثة يف ىذا اٞتانب يف عدد من قطاعات الشركة 

اٞتودة  اختباراتمثل أنظمة االدارة ا١تالية كإدارة ا١توارد البشرية كأنظمة  ،ةليآلتصبح  األنظمة
كنظاـ خدمة العمالء ليشمل كل فركع الشركة داخل ا١تملكة  ،ا١تنتجات  ثباتية معايرةكنظم 

 .(5)طباء من ا١تستشفيات كا١تستوصفات كاألكربطها بعدد كبَت

كا١تبيعات كاإلمداد  نتاجاإلكما مشلت تطبيقات التقنية اٟتديثة يف الشركة كل من قطاع      
 .(6)كنظاـ التواصل مع ا١توردين كنظاـ إدارة الوقت ،دارة الواثئق كنظاـ إ

إف االىتماـ اب١توارد البشرية كتطوير اثلثاً: يف رلال ادلوارد البشرية وتطوير ومتكني العاملني: 
منظمات األعماؿ العمل اٟتديثة يف الشركات ك  أساليبك٘تكُت العاملُت يدخل ضمن 

تطوير كبَتان ل  كقد أكلت الشركة السعودية للصناعات الدكائية أىتمامان  ،داءلضماف حسن األ
كعن طريق عقد دكرات  ،قدرات كمهارات العاملُت عن طريق التدريب الداخلي كا٠تارجي

                                                           

 ،لتقريػر السػنوم  التاسػع عشػرا ،يػة كا١تسػتلزمات الطبيػة )سػيبماكو((الشركة السعودية للصناعات الدكائُ)
 . ُٔص ،مرجع سابق

التقريػػػػػر السػػػػػنوم الواحػػػػػد  )سػػػػػيبماكو(. (الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائيػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػةِ)
 . ُٔص ،مرجع سابق ،كالعشركف

التقريػػػػػػر السػػػػػػنوم الثػػػػػػاين  ،يػػػػػػة كا١تسػػػػػػتلزمات الطبيػػػػػػة )سػػػػػػيبماكو((الشػػػػػػركة السػػػػػػعودية للصػػػػػػناعات الدكائّ)
 . ُٖص،مرجع سابق،كالعشركف
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ـ، بتنظيم َُِٔفقد قامت سبيماكو الدكائية خالؿ العاـ  ،ٚتاعية داخل الشركةتدريبية 
قر العديد من الدكرات التدريبية ١توظفيها ٔتختلف اجملاالت، منها دكرات ٚتاعية داخل م

وظف م ِِٔتدريبية داخل كخارج ا١تملكة استفاد منها قرابة  الشركة ابإلضافة إُف دكرات
حيث  ،فيما استمرت الشركة يف سياستها ا٠تاصة ابستقطاب الكفاءات الوطنية (4) ،كموظفة

كقد مت  ،% خالؿ فًتة الدراسة َْ% كٕ,ّّتراكحت نسبة السعودة يف الوظائف ما بُت 
 .(5)الًتكيز يف ىذا اٞتانب على الوظائف التخصصية

ـ عملية ََُِإدارة ا١توارد البشرية ابلشركة خالؿ عاـ  أكملتفقد  ،خرآمن جانب    
كذلك تبعان لدليل السياسات الداخلية  ،ٖتويل ٚتيع ا١توظفُت على سلم الركاتب اٞتديد

ب الشركة كالركاتب يف الشركات للشركة كدراسة ا١ترجعية ا٠تاصة ٔتؤشرات ا١تقارنة بُت ركات
 .(6)خرل يف سوؽ العمل  األ

دارة ٥تتصة هبذا إمن خالؿ  أعما٢تاهتتم الشركة بتطوير  :األعمالرابعاً: يف رلال تطوير 
    من حيث  أعما٢تاتعمل على كضع ا٠تطط ا٠تاصة بتطوير مشاريع الشركة كتنمية  ،اٞتانب

٣تموعات جديدة عن طريق عقد  إُفكالنفاذ  ،اجملموعات العالجية اٟتالية إنتاج يفالتوسع 
فعلى سبيل ا١تثاؿ كاصلت سبيماكو  (7) ، كٖتالفات مع عدد من الشركات العا١تية تفاقياتا

الرئيسة كقطاع  األنشطةـ تطبيق توجهها االسًتاتيجي ابلًتكيز على َُِٓالدكائية يف العاـ 
                                                           

واحػػػػػد الالتقريػػػػػر السػػػػػنوم ،ة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو((الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائيػػػػػُ)
   .ِّص،مرجع سابقكالثالثوف، 

مرجػع ،التقريػر السػنوم العشػركف،ة كا١تسػتلزمات الطبيػة )سػيبماكو((الشركة السػعودية للصػناعات الدكائيػِ)
   .ُّسابق.ص

(الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( .التقرير السنوم الثامن ّ)
 . َِـ.صَُِْكالعشركف. 

ركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( .التقرير السنوم الواحد (الشْ)
 . ُٔكالعشركف. مرجع سابق .ص
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الصناعة الدكائية بشكل خاص كالرعاية الصحية بشكل عاـ من خالؿ سبيماكو الدكائية 
ـ العديد من القرارات ا٢تامة على ا١تستويُت َُِٓكشركاهتا التابعة، كما شهد عاـ 

االسًتاتيجي كالتشغيلي ففي داخل ا١تملكة استمرت الشركة يف تقوية ٤تفظتها من ا١تنتجات 
لدكائية نتجات ا١تطورة أك ٖتت التطوير من خالؿ مركز التطور الدكائي يف سبيماكو اسواء ا١ت

مع شركة ركش العا١تية  اتفاقيةسًتاتيجية، كخالؿ العاـ مت توقيع من خالؿ التحالفات اإلأك 
 الثدمللتصنيع اٞتزئي كحقوؽ البيع كالتوزيع داخل ا١تملكة ١تستحضرين لعالج سرطاف 

أدكية  إنتاجمشركع  اعتمادمليوف رايؿ سنواين، كذلك مت  ََِصل إُف ت ٔتبيعات متوقعة
 ََِالسرطانية ضمن مصنع سبيماكو الدكائية يف منطقة القصيم بتكلفة مبدئية  اضاألمر 

مليوف رايؿ، كخالؿ العاـ مت أتسيس شركة متخصصة يف إدارة ا١تراكز الطبية كالصيدليات 
تساىم مستقبال ابالستفادة من الفرص ا١تتاحة يف ىذه اجملاالت كفتح قنوات بيع إضافية 

 للشركة.

ملكة سا٫تت الشركة يف االكتتاب بزايدة رأس ماؿ الشركة التابعة ٔتبلغ كيف خارج ا١ت      
%، كما مت خالؿ َٔ,ٓٔمليوف درىم مغريب ٦تا رفع نسبة سبيماكو الدكائية فيها إُف  ٖٔ

مليوف رايؿ ٔتكاسب  ٓ,ِْٓالعاـ بيع حصة الشركة يف شركة أيرجن فارما اإليرلندية ٔتبلغ 
يف خطة  كاستمراران مليوف رايؿ،  ْ,ُِٓب  ألساسي تقدرا االستثماررأٝتالية من قيمة 

% من ُٓالشركة التوسعية يف ا١تنطقة فقد إستحوذت سبيماكو الدكائية على حصة نسبتها 
 (4) شركة ميفو الدكلية للصناعات الدكائية كمقرىا ٚتهورية مصر العربية.

نسبة لأل٫تية الكبَتة للخدمات اللوجستية ابلنسبة  خامساً: يف رلال اخلدمات اللوجستية:
ىتماـ بشكل خاص يالحظ ا للشركات بشكل عاـ كشركات التصنيع كالتسويق الدكائي

، حيث أعما٢تاالشركة السعودية للصناعات الدكائية هبذا اٞتانب ضمن منظومة عملياهتا ك 
                                                           

تاسػػػػػػع التقريػػػػػػر السػػػػػنوم ال،يػػػػػة )سػػػػػيبماكو((الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػػناعات الدكائيػػػػػة كا١تسػػػػػػتلزمات الطبُ)
 .ٗص، مرجع سابق، عشركفكال
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ة يف كاليت تستخدـ أفضل ا١تعايَت العا١تي ،ىي إدارة ٕتهيز ا١تواد ،دارة ٥تتصةأفردت ٢تا إ
يف ىذا اٞتانب لقوانُت كأنظمة  حيث ٗتضع ٚتيع العمليات ،ا٠تدمات اللوجستية كالتخزين

مع ا١تواد ا٠تاـ مراحل التعامل كتشمل ٚتيع  ،قة تالئم طبيعة الصناعة الدكائيةجرائية دقيإ
زين ا١تواد كا١تنتج النهائي كنقلها كاستالـ كٗت نتاجاإلبدءان من ٗتطيط  ،كا١تنتج النهائي

كتسليمها للعمالء كاحملافظة على الظركؼ القياسية للمنتج بشكل ال يؤثر على فعاليتو أثناء 
 (4).   النقل كالتخزين

شركة اىتمامان بعالقتها يف ىذا اجملاؿ تظهر الاً: رلال إدارة عبلقات العمبلء: سادس
كة مرتكزان يتعلق إبرضاء  رسالة الشر ُتكيظهر ذلك بوضوح من خالؿ تضم ،بعمالئها
در عمالءىا حيث تضمنت القيم اليت ترتكز عليها الرسالة نصان مفاده أف الشركة تق ،العمالء

كتلتـز بتقدًن  ،للتعرؼ على رغباهتم همعتـز ابلعمل بشكل مباشر مكتل ،كهتتم بتحقيق رغباهتم
 .(5)منتجات ذات جودة تلي تلك الرغبات كا١تتطلبات كتضمن كسب كالء أكلئك العمالء

دارة عالقات العمالء ـ بتنفيذ برانمج إََِٔكة منذ عاـ قامت الشر  طاراإلكيف ىذا       
ٗتطيط نشاطاهتم  ْتيث يستطيع ا١تندكبوف ،ليان آالًتكيج الطي  مندكيبنشاطات إلدارة 

 (6).اٟتاسوب احملمولة ةدخاؿ تقاريرىم ابستخداـ أجهز كإ
خر ظلت الشركة تقـو ٔتساعدة ا١توردين احملليُت كأتىيلهم كتعزيز قدراهتم آكمن جانب      

اب١تملكة  نتاجاإلستلزمات كتوطُت كثَت من م ،يقوموف هبا كٖتسُت جودة النشاطات اليت

                                                           

، التقرير السنوم الثػاين كالعشػركف،ية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(الدكائ(الشركة السعودية للصناعات ُ)
 .ُٔصمرجع سابق،

التقرير السنوم السابع كالعشػركف ،ة كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو((الشركة السعودية للصناعات الدكائيِ)
 . ٗص،مرجع سابق،
مرجػع  ،التقرير السنوم العشركف ،يبماكو(ية كا١تستلزمات الطبية )س(الشركة السعودية للصناعات الدكائّ)

 .  ُْص،سابق
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كالًتكيز على مبدأ الشراكة يف النجاح مع عمالء الشركة يف الداخل كا٠تارج  ،العربية السعودية
 (4) .الداخلية كا٠تارجية األسواؽٚتيع يشمل لكالتوسع يف قياس رضا العمالء ،

العمل  أساليبتدخل عملية االىتماـ ابٞتودة ضمن : سابعاً: يف رلال االىتمام ابجلودة
حيث حصلت على  ،نشائهاإمنذ  ان كقد أكلت الشركة ىذا اٞتانب اىتمامان  كبَت  ،اٟتديثة

كالصحة كالسالمة  كالبيئةذم يشمل تطبيقات اٞتودة كال ،دارة ا١تتكامللنظاـ اإل يزكشهادة األ
ٕتديدىا لشهادة التصنيع اٞتيد من ا٢تيئة العامة  إُفابإلضافة  ،األنشطةا١تهنية يف ٥تتلف 

 .(5)ـَُِٓللغذاء كالدكاء ١تدة ثالث سنوات عاـ 

دارة اٞتودة لتحقيق ا٢تدؼ االسًتاتيجي ٢تا ابعتبارىا إلقد عملت الشركة على تعزيز نظم      
كذلك من خالؿ ترسيخ مفاىيم  ،العا١تية على نطاؽ ا١تملكة األدكيةشريك مفضل لشركات 

 ،العالقة ّتودة ا١تنتج يف ٚتيع أنشطة الشركة ذات ااٞتودة بُت العاملُت كاٟترص على تطبيقه
 اإلجراءاتكتطبيق نظاـ  ،دارة ٥تاطر اٞتودةقامت بتنظيم كرش عمل لتطبيق طرؽ إك 

 .(6)التصحيحية كالوقائية كالتدريب على تطبيقاهتا

عماؿ الشركات ما يسمى أ إدارةاٟتديثة يف  اتاالٕتاىمن  احلوكمة:اثمناً: يف رلال 
فاٟتوكمة ىي ٣تموعة من القواعد  ،فصاحدرجة من الشفافية كاإل اعليه اليت تضفي ،ابٟتوكمة

كيقع على   ،كالرقابة الفاعلة عليها ،ا١تنظمات إدارةاليت ٕترم ٔتوجبها  اإلجراءاتكالقوانُت ك 
كيتم من  ،صحاب ا١تصاٌففاعلة يف ا١تؤسسة كأطراؼ التنظيم العالقة بُت األ مسؤكليةعاتقها 

                                                           

التقريػػػػػر السػػػػػنوم الواحػػػػػد ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػػة )سػػػػػيبماكو((الشػػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػػناعات الدكائُ)
 .ُٓص،مرجع سابق ،كالعشركف

( الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(.التقرير السنوم التاسع ِ)
 ِّ.ُّركف. مرجع سابق .صكالعش

قرير السنوم التاسع الت،ية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(( الشركة السعودية للصناعات الدكائّ)
 .ُٗص،مرجع سابق، كالعشركف
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رابح ا١تنظمة كقيمتها ككذلك تعظيم أ ،صاٌف كاستثمارات كحقوؽ ا١تسا٫تُتخال٢تا ٛتاية م
 .(4)السوقية

ْتوكمة الشركة  كا١تستلزمات الطبية الشركة السعودية للصناعات الدكائية إدارةكقد اىتمت     
١تواكبة التطورات االقتصادية  ،العمل نافسية كالشفافية يف السوؽ كبيئةلتحقيق العدالة كالت

الشركة ابعتماد  إدارةحيث قاـ ٣تلس  ،تشهدىا ا١تملكة العربية السعوديةالكبَتة اليت 
عراؼ كاألالنظم من  ا١تستقاةا١تعايَت  أفضلالقواعد ك  أدؽكلوائح كسياسات تتضمن  إجراءات

كالتنفيذية اليت تنظم العالقة بُت ٣تلس  األدريةا١تمارسات  أفضلكاليت تكفل  ،الدكلية ا١تعتربة
(5)،التنفيذية كا١تسا٫تُت كاصحاب ا١تصاٌف اإلدارةك  اإلدارة

كلضماف كفاءة تطبيق إجراءات  
بشؤكف حوكمة  سمى إدارة اٟتوكمة كااللتزاـ تعٍتإنشاء إدارة مستقلة ٖتت م اٟتوكمة مت

الشركة كإجراءات االلتزاـ أبنظمة كلوائح الشركة الداخلية، كأنظمة كلوائح اٞتهات الرقابية مثل 
سوؽ ا١تاؿ كىيئة الغذاء كالدكاء، كمن أىم أعما٢تا اليت مت  كىيئةكزارة التجارة كاالستثمار 

النظاـ األساسي ـ اعتماد َُِٕاعتمادىا يف اٞتمعيات العامة ١تسا٫تي الشركة خالؿ العاـ
للشركة كٖتديث الئحة الشركة، ككذلك عمل ٞتنة ا١تراجعة اليت تشمل ضوابط إجراءات عمل 

ايَت عكٖتديث الئحة سياسات كم، اللجنة كمهامها كقواعد اختيار أعضائها كمدة عضويتهم
٣تلس اإلدارة كاللجاف ا١تنبثقة  مكافآتالعضوية يف ٣تلس اإلدارة، ككذلك ٖتديث سياسة 

 (6) عنو كاإلدارة التنفيذية.

                                                           

 ،ت التطبيقية سلسلة النشرا ،سيات اٟتوكمة : مصطلحات كمفاىيم اسا ،( مركز أبو ظي للحوكمة ُ)
 .ٓص ،غرفة أبو ظي 

نوم الواحػػػػػد التقريػػػػر السػػػػػ ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػػيبماكو(السػػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائالشػػػػركة  (ِ)
 . ِٓص ،مرجع سابق ،كالثالثوف

نوم الواحػػػػػد التقريػػػػر السػػػػػ ،يػػػػػة كا١تسػػػػػتلزمات الطبيػػػػة )سػػػػػيبماكو(الشػػػػركة السػػػػػعودية للصػػػػناعات الدكائ (ّ)
 . ِٓص ،مرجع سابق ،كالثالثوف
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اليت تتبعها الشركة السعودية للصناعات  ساليبإف ما تقدـ يظهر بوضوح تنوع األ       
ٔتستول من الكفاءة يضمن ٢تا احملافظة على كضعها  كعملياهتا عما٢تاالدكائية يف القياـ أب

 .التنافسي ا١تتقدـ يف أسواقها الداخلية كا٠تارجية
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 اخلامتة

تشتمل ا٠تا٘تة على النتائج اليت مت التوصل إليها من خالؿ ىذه الدراسة، ابإلضافة إُف 
 التوصيات اليت تتقدـ هبا الدراسة، كذلك كما يلي:

 النتائج: وتتمثل يف اآليت:أواًل: 

ترتبط أ٫تية توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية أب٫تية ٖتقيق األمن  -ُ
 الدكائي، كالذم ٯتثل بدكره مكوانن أساسيان من مكوانت األمن الوطٍت.

ت يتزايد الطلب على الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية مع تزايد الطلب على ا٠تدما -ِ
اٟتجاج كا١تعتمرين، يف حُت أف عرض  أعدادالصحية يف ظل النمو السنوم للسكاف كتزايد 

الدكاء يعتمد بدرجة كبَتة على االستَتاد ٔتا يكلف ا١تملكة مبالغ كبَتة من النقد األجني، 
الذم يؤكد على أ٫تية كضركرة التوجو ٨تو إحالؿ كاردات الدكاء عن طريق توطُت  األمر

 كائية.الصناعة الد

تتوفر يف ا١تملكة العربية السعودية عدة مقومات تساعد على توطُت الصناعة الدكائية  -ّ
فيها، أبرزىا رأس ا١تاؿ الذم يعترب أىم مقومات ىذه الصناعة، إُف جانب ا١تدف الصناعية 

 ا١تزكدة  ابلتقنيات اٟتديثة، كاليت تعترب مصدران للوفورات ا٠تارجية للصناعة الدكائية.

تسمت جهود توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية ابلتنوع، حيث مشلت ا -ْ
هتيئة ا١تناخ للمستثمرين لالستثمار يف ىذا القطاع، ككضع توطُت كتطوير الصناعات الدكائية 
ضمن أجندة الربانمج الوطٍت لتطوير التجمعات االقتصادية يف السوؽ احمللي، إُف جانب 

 ة ىذه الصناعة من خالؿ أشكاؿ ٥تتلفة من الدعم اٟتكومي.تعزيز تنافسي

ييظهر كاقع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية التطور ا١تلحوظ الذم حدث  -ٓ
فيها من حيث اٟتجم، كذلك من خالؿ عدة مؤشرات تتمثل يف حجم االستثمار كعدد 
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الفعلي من الدكاء، حيث  نتاجحجم اإلا١تصانع العاملة، كيف حجم القوة العاملة فيها، كيف 
 حققت ىذه ا١تؤشرات معدالت ٪تو إ٬تابية خالؿ فًتة الدراسة.

تواجو الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية عدة ٖتدايت، يتمثل أبرزىا يف سد  -ٔ
الفجوة بُت الطلب كالعرض، كاالرتقاء ٔتستول جودة الدكاء، كتطوير التنافسية للمنتجات 
الدكائية، كمواكبة التطورات العا١تية يف صناعة الدكاء، كنقل كتوطُت التقنية اٟتديثة، كالتكييحف 

 مع متطلبات منظمة التجارة العا١تية.

تعاين الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية من عدة مشكالت تؤثر سلبان على  -ٕ
نية ا١تتعلقة ابرتفاع التكاليف االستثمارية، تطورىا، يتمثل أ٫تها يف ا١تعوقات اإلدارية كالف

كضعف حصة ا١تنتج الدكائي احمللي يف ا١تشًتايت اٟتكومية، كعدـ كجود مصانع متخصصة 
الدكاء  إنتاجاألدكية ا١تهمة مثل أدكية السكرم كالسرطاف، كاالعتماد الكامل على  إنتاجيف 

 العاملة الوطنية عالية التأىيل. األيدماٞتنيس، كقلة 

أظهرت الدراسة من خالؿ مؤشرات التنافسية ا١تتعلقة ابلصناعة الدكائية السعودية،  -ٖ
٤تدكدية كضعف القدرة التنافسية ٢تذه الصناعة يف السوؽ احمللية، كيعود ذلك إُف ارتفاع 

الدكاء اٞتنيس من جهة أخرل، كالذم  إنتاجمن جهة ، كاالعتماد الكبَت على  نتاجتكلفة اإل
 تو ّتودة الدكاء ا١تستورد.جود فال تقار 

أظهر ٖتليل أداء ا١تؤشرات االقتصادية للشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات  -ٗ
الطبية الوضع التنافسي ا١تتقدـ للشركة يف السوؽ الذم تعمل فيها، كذلك من خالؿ القيمة 

 يعات.ا١تضافة كمعدؿ العائد على االستثمار ك٪تو اٟتصة السوقية ك٪تو ا١تب

ا١تستلزمات الطبية الوضع التنافسي ا١تتقدـ للشركة السعودية للصناعات الدكائية ك  -َُ
أسواؽ  اخًتاؽنعكس إ٬تاابن على سوؽ ا١تنتجات الدكائية السعودية بتوسع نطاقو عرب ا

 جديدة، كمن خالؿ طرح منتجات مبتكرة يف تلك السوؽ.
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 اثنياً: التوصيات:

يف ضوء ما مت التوصل إليو من نتائج، فإف ىنالك ٚتلة من التوصيات يتقدـ هبا البحث،    
 كذلك على النحو التاِف:

ضركرة مواصلة جهود توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية، الرتباطها  -ُ
 نتاجنوع اإلبتحقيق األمن الدكائي، ك١تا فيها من مكاسب لالقتصاد الوطٍت، تتمثل يف ت

، كيف إحالؿ الواردات كتنويع الصادرات، ابإلضافة نتاجتوسيع قاعدة اإل إطارالصناعي يف 
 إُف توليد فرص العمل للكوادر الوطنية.

العمل على تعظيم االستفادة من ا١تقومات ا١تتوفرة يف ا١تملكة العربية السعودية كا١ترتبطة  -ِ
اؿ كالطاقة كاالمكانيات الكبَتة اليت تتوفر عليها بتوطُت صناعة األدكية، مثل عنصر رأس ا١ت

 ا١تدف الصناعية القائمة يف عدد من مناطق ا١تملكة.

االستفادة من النتائج ا١تلموسة كا١تشجعة اليت ٖتققت يف ٣تاؿ توطُت الصناعة الدكائية  -ّ
مزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ، كذلك من خالؿ بذؿ مزيد من اٞتهد التطويرم على  إلحراز

مستول الدعم اٟتكومي كتشجيع االستثمار يف الصناعة الدكائية، كعلى مستول اإلدارة 
 الصناعية للمنشآت القائمة.

 ضركرة العمل على معاٞتة ا١تشكالت كا١تعوقات الفنية كاإلدارية اليت تعًتض تسجيل -ْ
ا٠تارجية ٔتا ٯتكنها من النفاذ إُف نطاؽ أكسع يف تلك  األسواؽا١تنتجات الدكائية الوطنية يف 

 أسواؽ جديدة. كاخًتاؽ األسواؽ

ال بد من إيالء عملية البحث كالتطوير الدكائي اىتمامان أكرب من خالؿ التعاكف بُت  -ٓ
كاٞتهات اٟتكومية ذات الصلة، الشركات الوطنية العاملة يف صناعة الدكاء كا١تراكز البحثية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





227 
 

على أف يصحب ذلك زايدة يف اإلنفاؽ على البحث العلمي كاالبتكار يف ٣تاؿ صناعة 
 الدكاء من قبل الشركات كغَتىا من اٞتهات ا١تهتمة بتطوير ىذه الصناعة.

 اضاألمر األدكية ا١تبتكرة كاٟتيوية، كتلك اليت تستخدـ يف عالج  إنتاج٨تو  االٕتاهضركرة  -ٔ
ذلك الدخوؿ يف اتفاقيات مع  ية السكرل كأدكية السرطاف، كيقتضيا١تستعصية، مثل أدك 

الشركات العا١تية ا١تنتجة لتلك األدكية لالستفادة من خرباهتا كالتقنيات اٟتديثة اليت 
 تستخدمها يف أتىيل الكوادر الوطنية ا١تتخصصة يف ىذا اجملاؿ.

ـو عليو نشاط الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية الدكاء اٞتنيس الذم يق إنتاجيف ٣تاؿ  -ٕ
السعودية، البد من بذؿ مزيد من اٞتهد يف ٖتسُت جودة ا١تنتج كإتباع الوسائل اليت من شأهنا 

ٔتا يعزز ثقة ا١تستهلكُت يف ا١تنتجات الدكائية الوطنية يف  نتاجأف تسهم يف خفض تكلفة اإل
 .األسواؽ زايدة قدرهتا التنافسية يف تلك السوؽ احمللي كا٠تارجي، كمن مث يسهم يف

مازالت اٟتاجة قائمة إُف مزيد من اٞتهد يف أتىيل الكوادر الوطنية ا١تتخصصة يف ٣تاؿ  -ٖ
الذم يتطلب تضافر جهود ٥تتلف اٞتهات ذات الصلة للعمل معان يف ٖتقيق  األمرالصيدلة، 

يدلة كمراكز األْتاث الصيدالنية التوسع األفقي يف عملية التأىيل) بزايدة عدد كليات الص
الدارسُت فيها( كالتوسع الرأسي) بتحديث الربامج كا١تناىج الدراسية كاالرتقاء ٔتستول  أعدادك 

 ٥ترجاهتا(.

إف احملافظة على الوضع التنافسي ا١تتقدـ نسبيان، الذم تتمتع بو الشركة السعودية  -ٗ
الشركة مواصلة جهودىا التطويرية  للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية، يتطلب من

اليت أبرمتها مع  االتفاقياتآفاؽ جديدة يف ىذه الصناعة ابالستفادة من  كارتياد١تنتجاهتا 
 العديد من شركات الدكاء العا١تية.

إف دراسة ٥تتلف اٞتوانب ا١تتعلقة بتوطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية   -َُ
السعودية، كاإلحاطة الشاملة هبا كاستخالص النتائج اليت ٯتكن بناء اٞتهد التطويرم عليها، 
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 األمريتطلب تضافر جهود فريق ْتثي متكامل يتكوف من ٥تتلف التخصصات ذات الصلة، 
 .خاصان  اىتمامان و اٞتهات ا١تعنية بتوطُت الصناعة الدكائية كتطويرىا الذم ٬تب أف تولي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 وادلراجع فنهارس ادلصادر

 القرآن الكرمي.

 ادلراجع ابللغة العربية.  -

 الكتب.-أوالً 

أٛتد دمحم .قليم كوردستاف العراؽ، دإاعية إمكانية االستفادة منها يف ا١تواقع الصن اختيار -ُ 
 ـ .ََِٔتنمية الرافدين الربيفكاين، 

 ـ .ُٖٗٗ ،دارة اإلنتاجية ، جوزيف برككو بنكو ،مكتب العمل الدكِف جنيفإ  -ِ
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، القاىرة، ُمدخل اسًتاتيجي ،نبيل دمحم مرسي ط –اسًتاتيجية العمليات كاإلنتاج  -ّ
 ـ.ََِِ

مركز أبو ظي للحوكمة ،  سلسلة النشرات  ،ساسيات اٟتوكمة : مصطلحات كمفاىيمأ -ْ
 .التطبيقية ، غرفة أبو ظي 

يف ا١تنطقة العربية :الواقع  األكضاع -من الغذائي كالدكائي يف الوطن العريباسًتاتيجية األ -ٓ
كلية العلـو األمنية   -مَت انيف، جامعة األدمحم بن عبدالعزيز العقيل د.الدكائي،

 .ـَُِٓ،

اقتصادايت ا١تواقع الصناعية كتقييم ا١تشركعات كدراسة اٞتدكل ،د.دمحم زىر سعيد   -ٔ 
 ـ  .ََِٗدار زىراف للنشر كالتوزيع ، ، عمافُ،طالسماؾ 

ة(،د. عبدهللا سليماف العبيد. د.عبدالقادر يٖتليل اقتصاد ا١تملكة العربية السعودية )نظرة  -ٕ 
 ـ.ُْٗٗكالتوزيع ،دار عاَف الكتاب للنشر  ،عطية، الرايض

طلعت د. اقتصادايت ا٠تدمة الصحية إشارة إُف اقتصادايت النظاـ الصحي السعودم ، -ٖ 
 ـ.َُِّ، جده ،خوارـز العلمية ، كآخركفبراىيم إالدمرداش 

األمن الدكائي يف ا١تملكة العربية السعودية : حقائق كأرقاـ يف عهد خادـ اٟترمُت ا١تلك  -ٗ
 ـ.ََِّالناشر.كزارة الصحة.فاضل القعيشيش.  ،ص.فهد بن عبد العزيز 

 .ـ ََِٓدار كائل للنشر،  ِ،عماف،ط ،الصناعي ، د.مدحت القرشي قتصاداال  -َُ

 دار كائل للنشر،  ،عماف،ِط كآخركف،االقتصاد الصناعي ،د.ٛتيد جاسم ٛتيد  -ُُ
 .ـََِٓ
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يق على حالة ا١تملكة النامية يف ظل منظمة التجارة العا١تية مع التطب قتصادايتاال  -ُِ
معهد  ،الرايض ،ُطخليل علياف عبدالرحيم، د.التحدايت،  –العربية السعودية الفرص 

 ـ.ََِٗ ،االدارة العامة

علي  دمحم جاسم دمحم ،نظرايت كأساليب -التخطيط اإلقليمي: ا١تبادئ كاألسس  -ُّ
 ـ.َُُِعماف، دار صفاء للنشر كالتوزيع ،  ،شعباف العاين

 ـ.َُِٓخوارـز العلمية ، جدة رؤية معاصرة ،د.الفاتح دمحم عثماف،–التجارة الدكلية  -ُْ

من آليات العو١تة االقتصادية كدكرىا يف دعم جهود النمو كالتنمية يف  كآليةالتنافسية   -ُٓ
 ـ.َُُِالعاَف ،د.مصطفى أٛتد حامد رضواف ، اإلسكندرية الدار اٞتامعية،

، ُاسًتاتيجيات األمم ا١تتحدة ، د. ىادل أٛتد الفراجي، طالتنمية ا١تستدامة يف  -ُٔ
 ـ.َُِٓعماف، دار ا١تعرفة للنشر كالتوزيع ، 

عماف ، دار مناىج ،ِالتنمية البشرية ا١تستدامة  يف الفكرين االسالمي كالوضعي ، ط -ُٕ
 ـ.َُِٓللنشر كالتوزيع ، 

، دار أ٣تد ،عمافُ،طصبحي أٛتد الدليمي.جغرافية الصناعة من منظور معاصر،د -ُٖ
 ـ.َُِٖللنشر كالتوزيع  

ىػ(  ُٕٖ)ا١تتوىف:  مطاىر دمحم بن يعقوب الفَتكزآابد القاموس احمليط، ٣تد الدين أبو  -ُٗ
 ،ٖ،طٖتقيق: مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراؼ: دمحم نعيم العرقسيوسي 

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ ،فلبنا -مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 

٥تتار   -ِٖ .ََِِ، انًتانشوؿاكادٯتيا  ،ت. دمحم بدكم،قاموس انكليزم اكسفورد  -َِ
 ـ.ُٖٔٗ ،مكتبة لبناف ،ُطالصحاح دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم،
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ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت ، أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي مث اٟتموم،   -ُِ
 . ـَُِٔدار ا١تعارؼ،، القاىرة

مكتبة الشركؽ  القاىرة، كآخركف،ا١تعجم الوسيط  جملمع اللغة العربية، إبراىيم أنيس  -ِِ
 ق.ُِْٓالدكلية ،

ا١تملكة العربية السعودية كمنظمة التجارة العا١تية، قراءة أكلية اللتزامات ا١تملكة ٕتاه  -ِّ
ا١تنطقة الشرقية، السعودم، طارؽ الزىد، منظمة التجارة العا١تية كأتثَتىا على القطاع ا٠تاص

   .قُِْٔالغرفة التجارية الصناعية ،

ا١تنافسة يف ظل العو١تة : القضااي كا١تضامُت ، علي توفيق الصادؽ ، سلسلة ْتوث  -ِْ 
كمناقشات حلقات العمل ا١تعهد السياسات االقتصادية، صندكؽ النقد العريب ،العدد 

 ـ .ُٗٗٗا٠تامس، اكتوبر ، 

 د. فهد بن يوسف العيتاىن. هتا ك مبادئها ك اتفاقياهتا ،أمنظمة التجارة العا١تية نش -ِٓ
كالتخطيط ،ا١تملكة العربية  قتصاداالرقاـ( ،كزارة ألتنمية )حقائق ك منجزات خطط ا -ِٔ 

 ـ.َُِْالسعودية،
 ـ  ََِٖ،عاَف الكتب  القاىرة، ،ُط،أٛتد ٥تتار عمر  ،معجم اللغة العربية ا١تعاصرة  -ِٕ

، احملقق: عبد هللا دمحم ِط ،مقدمة ابن خلدكف، لػ: عبد الرٛتن بن دمحم بن خلدكف  -ِٖ 
 ـ.ََِْ، دار يعرب،الدركيش

دار الشركؽ  ،عمافُطمدخل إُف جغرافية الصناعة، د.حسن عبدالقادر صاٌف ، -ِٗ 
 . ُٖٓٗللتوزيع 

االسكندرية  ِطنعمة هللا ٧تيب،النظرية االقتصادية، االقتصاد التحليلي الوحدم، د.  -َّ 
 .ـََِٓمؤسسة  شباب اٞتامعة 
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دار  عماف، آليات القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي ، د . عبدالرٛتن بن عنًت ،  - ُّ 
 ـ.َُِٕكائل للنشر كالتوزيع ، 

 اً: الرسائل العلمية.اثني

االنفتاح االقتصادم،عبد األداء التنافسي لشركات صناعة األدكية األردنية يف ظل  -ُ
 .ـ(ََِٗاٟتكيم عبد هللا النسور،رسالة دكتوراه مقدمة إُف جامعة تشرين،)

أتثَت االندماج على تنافسية الصناعات الدكائية األردنية، أمُت عبداللطيف ٤تمود  -ِ     
 .ـ(ََِّكلية االقتصاد،)-األردنية اٞتامعة جابر، رسالة ماجستَت،

 –ـ َُٗٗؤثرة على جودة ا١تنتجات الدكائية األردنية للفًتة )ٖتليل العوامل ا١ت -ّ
ـ("،إسحاؽ ٤تمود العبادم رسالة ماجستَت، مقدمة لكلية االقتصاد ،للجامعة ََِِ

 .ـ(ََِْاألردنية،)
 رسالة عال هبجة إبراىيم، الصناعات الدكائية ك تفعيل دكرىا يف االقتصاد الوطٍت، -ْ

 .ـ(َُٗٗن ،)مقدمة إُف جامعة تشري ماجستَت،
رسالة ماجستَت مقدمة لكلية  نسيم رحاحلة، الصناعات الدكائية يف األردف، -ٓ

 .ـُٕٗٗاالقتصاد ،جامعة الَتموؾ ،
دراسة اآلاثر ا١تتوقعة من تطبيق بعض اتفاقيات منظمة التجارة العا١تية على  -ٔ     

أريج الفيومي رسالة ماجستَت ،مقدمة لكلية  الصناعات الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية،
 .(ََِٔكاالقتصاد، ٞتامعة ا١تلك عبدا لعزيز ،) اإلدارة

 كمة.احمل دوايتال-اثلثاً 

آاثر انضماـ ا١تملكة العربية السعودية ١تنظمة التجارة العا١تية على قطاع ا٠تدمات، ٣تلة   -ُ
 . خركفكآـ د/ دمحم عمر ابطويح َُِّ،  ٓداالندلس للعلـو االجتماعية كالتطبيقية ، الع

 التجارة الدكلية كاالستثمار األجني، الظركؼ كالتوقعات االقتصادية، الشرؽ األكسط  -ِ
،ا١تملكة العربية السعودية، سجاد دمحم جاسم  الدين ،٣تلة األعماؿ كالتسويق الصناعي، 

 .ُٔ، اجمللد  ََُِبتاريخ  ُالعدد 
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اعية كإمكانية االستفادة منها يف إقليم كوردستاف العراؽ ، اٛتد دمحم اختيار ا١تواقع الصن-ّ
 .ِٖ، ص ّٖـ، ٣تلة كلية اإلدارة كاالقتصاد ، جامعة ا١توصل، العدد ََِٔالربيفكاين،

٣تلس السياسات االقتصادية َُِٖ - َِِِخطة ٖتفيز النمػػو االقتصادم األردين -ْ
 ـ.َُِٖة ٖتفيز النمػػو االقتصادمخط

تنافسية االقتصاد الوطٍت، كزارة االقتصاد كالتخطيط ،ا١تملكة  -ا٠تطة التنمية التاسعة -ٓ
 ـ.َُِٕالعربية السعودية،

دراسة استطالع لعينة من –اسًتاتيجيات اكتساب ا١تيزة التنافسية يف متاجر ا١تفرد  -ٔ
راقية للعلـو ٛتد حسن،  اجمللة العأوصل،  عالء عبدالسالـ ٭تي كعالء ا١تتاجر يف مدينة ا١ت

 .ّٓ،العدد ٗاالدارية، اجمللد
 ق.ُِْٗ، ُْالسلسلة العلمية ٞتمعية االقتصاد السعودية، اجمللد السابع،ع - ٕ
٣تلة العلمية  دمحم ٤تمود،السياسات الدكائية يف البلداف النامية كصناعة الدكاء العا١تية ، -ٖ

 ـ. ُٕٖٗلالقتصاد كالتجارة ، جامعة عُت مشس ،

سلسلة دكرية تعٌت  ،التنافسية كقياسها ،دمحم عدانف كديع، ا١تعهد العريب للتخطيطالقدرة  -ٗ
 ـ.ََِّ، ديسمرب ِْ،الكويت، العدد بقضااي التنمية يف االقطار العربية، 

مصادر الطاقة يف ٖتديد ا١تواقع الصناعية "دراسة نظرية"، أمَت اٟتناكم، ك٣تلة كلية  -َُ
، كانوف األكؿ، ُٖوية كاإلنسانية، جامعة اببل، العدد الًتبية األساسية للعلـو الًتب

 ـ.َُِْ

ر الصناعات التحويلية يف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي ٣تلة ا٠تليج كآفاؽ تطو  كاقع -ُُ
 ـ.َُِّ(السنة  ُ-ّ(العدد) ُْالعريب اجمللد)

 .الواثئق - رابعاً 
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كزارة ا١تالية يف ا١تملكة العربية الالئحة التنفيذية لنظاـ ا١تنافسات كا١تشًتايت اٟتكومية -ُ
 السعودية،  ا١تادة الرابعة عشرة.

 ق.ُِّْقواعد تسعَت الدكاء من إصدارات ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء،   -ِ
 .والتقرير -خامساً 

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(  -ُ
 ـ.ََِٓالتاسع عشر

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(  -ُ
 .ـََِٔ العشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ِ
 .ـََِٕالواحد كالعشركف

التقرير السنوم  -)سيبماكو( الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية -ّ
 ـ.ََِٖالثاين كالعشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ْ
 ـ.ََِٗالثالث كالعشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ٓ
 ـ.ََُِالرابع كالعشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ٔ
 ـ.َُُِا٠تامس كالعشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ٕ
 .ـَُِِالسادس كالعشركف

التقرير السنوم  -كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو(الشركة السعودية للصناعات الدكائية  -ٖ
 .ـَُِّالسابع كالعشركف
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التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ٗ
 .ـَُِْالثامن كالعشركف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -َُ
 .ـَُِٓتاسع كالعشركفال

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ُُ
 .ـَُِٔالثالثوف

التقرير السنوم  -الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية )سيبماكو( -ُِ
 .ـَُِٕالثالثوفالواحد ك 

 قُِْٓالتقرير السنوم -ا١تملكة العربية السعودية–صندكؽ التمية الصناعي   -ُّ

 ـ.َُِٕ-ـََِٔ-احصاءات كزارة الصحة  -ا١تملكة العربية السعودية   -ُْ
 ـ.َُِٕنشرة احصائيات العمرة، -ىيئة االحصاءات العامة-ا١تملكة العربية السعودية -ُٓ
 .ـَُِٕ-ََِٓـ -إحصاءات كزارة الصحة -ا١تملكة العربية السعودية  -ُٔ
 ـ.َُِٕنشرة احصائيات العمرة، -ىيئة االحصاءات العامة-ا١تملكة العربية السعودية -ُٕ
 ـ.َُِٕالبحث العلمي،-ىيئة االحصاء  -ا١تملكة العربية السعودية   -ُٖ
ا١تسح النشاط  -ىيئة االحصاءات العامة  -ا١تملكة العربية السعودية  -ُٗ

 ـ.َُِٕالصناعي
مسح ا١تنشاة الصغَتة كا١تتوسطة  -ىيئة االحصاء العامة   -السعودية ا١تملكة العربية   -َِ

 ـ.َُِٕ
ىيئة اإلحصاءات العامة التجارية ا٠تارجية الصادرات غَت  -ا١تملكة العربية السعودية  -ُِ

 ـَُِٕالنفطية 
 -مصلحة ىيئة االحصاءات العامة، الواردات الصيدالنية-ا١تملكة العربية السعودية  -ِِ

 ـَُِٕ-ـََِٓ
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صناؼ، رمز السلعة قسم حسب األ–الصادرات  -ات العامةىيئة االحصاء -ِّ
 -ا١تملكة العربية السعودية –ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء  -ِٓـ. َُِٕ، َََََّْْ

 .ـَُِٓالتقرير السنوم للعاـ 
 ـ، اٟتوافز كالتمويل.َُِٕمسح النشاط االقتصادم –ىيئة االحصاءات العامة  -ِْ

للعاـ  -ِٓالعدد -التقرير الشهرم  –ملتقى أسبار للدراسات كالبحوث كاالعالـ  -ِٓ
 ـ.َُِٗ

 ـ.ََِْمؤسسة النقد العريب السعودم، التقرير السنوم األربعوف،  -ِٔ
                           ادلراجع األجنبية: -

The Globalization of Competition and the Localization of Competitive   Advantage:  

1- Policies towards Regional Clustering landon .macmilan.forthcoming.1999p95 

 

2-Michael Porter A Country Competitive Advantage, Harvard Business Review, 

Year 1999 CE, Volume 90-120, pp. 84-85 

 .ادلواقع اإللكرتونية -
ـ، َُِٗ/ٗ/ِٗ www.zawya.comـ، السعودية،َُِٕخالؿ ارتفاع كاردات ا١تملكة  -ُ

 مساءن. َّ:ٓالساعة 
ء أسس كمتطلبات كشركط تسجيل ا١تستحضرات الصيدالنية كالعشبية ، ىيئة الغذا -ِ

 https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/default.aspx .كالدكاء 
 كالدكاءا٢تيئة العامة للغذاء  -األنظمة ك اللوائح  -ّ

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/default.aspx بتاريخ
 .ـَُِٗ/ّ/ُِ

 cit.p6إنرايت، مايكل ،   -ْ

Enright,Michael,op,cit.p6. Developing China: The Remarkable Impact of Foreign  

مدينة ا١تلك عبدهللا للعلـو  -االبتكار كالتصنيع معهد االبتكار كالتطوير الصناعي -  ٓ
 . https://www.kacst.edu.sa › arb › ncid كالتقنية،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/default.aspx%20بتاريخ%2021/3/2019
https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/default.aspx%20بتاريخ%2021/3/2019


237 
 

اتريخ الدخوؿ  /https://www.ic.gov.sa/ar/about التجمعات الصناعية، -ٔ
 .مساءن  َّ.ُالساعة  ِٗ/ٔ/َُِٗ

 اتريخ الدخوؿ /https://www.ic.gov.sa/ar/about التجمعات الصناعية، -ٕ
لدكائي يف توطُت الصناعات ذات البعد األمٍت كالوطٍت كا ََِّٖتقيقان لرؤية  -ٖ

www.ic.gov.sa:pharmaus<https . 
 ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء -تسعَت األدكية يف ا١تملكة العربية السعودية  -ٗ 

https://www.sfda.gov.sa › mediacenter › podcast › Pages › episode13   اتريخ ،
 صباحان. َّ,َُق، الساعة ُُْْ/ّ/ِٓالدخوؿ 

 الشركة السعودية للكهرابء -تعريفة االستهالؾ  -َُ
https://www.se.com.sa › ar-sa › Customers › Pages › TariffRates  اتريخ الدخوؿ

 صباحا.ََ,َُق، الساعة َُْْ/ُ/ُٓ
مليار رايؿ على االقتصاد الوطٍت سنواين،  َِتوطُت صناعة الدكاء يوفر  -ُُ

www.alriydh.com صباحان  ِٓ.َُـ الساعة َُِٗ/َُ/ُ.الدخوؿ. 
 ‹ https://www.okaz.com.sa         توضح ابألرقاـ ٪تو تعداد سكاف ا١تملكة  -ُِ

article مساءن  ,َّ.َُـ الساعة َُِٗ/ُ/َُ. الدخوؿ 
اٞتزيرة للصناعات الدكائية" تستمر يف تصدير األدكية إُف  -ُّ

،https://www.argaam.com › article › articledetail , ق، ُُْْ/ّ/ِٗاتريخ الدخوؿ
 صباحان. َّ,ُِالساعة 

 الدكاء السعودم يتجو ٨تو ثورة صناعية، صحيفة الشرؽ االكسط، -ُْ
www.m.aawsat.com مساءن.  َِ:ُـ، الساعة َُِٗ/َُ/َُ. اتريخ الدخوؿ 

         مصنعان لألدكية، صحيفة الشرؽ االكسط اإللكًتكنية، ُٓالسعودية ٖتتضن  -ُٓ

www.aawsat.comمساءن. ُٓ:ُُـ، الساعة َُِٗ/َُ/َُالدخوؿ  .اتريخ 
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https://www.sfda.gov.sa oper  Documents  Drug-Establishments  اتريخ الدخوؿ
 مساءن. َّ:ُُـ، الساعة َُِٗ/َُ/َُ

       العربية السعودية سياسات كإجراءات التسعَت الدكائي يف ا١تملكة -ُٔ
:Pharmaceutical Pricing Policies and Procedures in Saudi اتريخ الدخوؿ ،
 صباحان. َّ,ُُق، الساعة ُُْْ/ْ/ِ

 الشغف بصناعة الدكاء يقود سعودية إُف ابتكار دكاء جديد للصرع  -ُٕ

https://sabq.org دكاء ، ابتكار سعودم جديد الستخداـ البكتَتاي يف نقل ال- 
www.alriyadh.com https://   صباحان. َّ,َٖق، الساعة ُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ 

 صندكؽ التنمية الصناعية السعودم، صندكؽ التنمية الصناعية السعودم  -ُٖ

https://www.sidf.gov.sa  عصران. ِّ,ٓق، الساعة َُْْ/َُ/َُ. اتريخ الدخوؿ 
صناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية كحصتها يف السوؽ من مصنعي األدكية  -ُٗ

، اتريخ الدخوؿ  he market share of local pharmaceuticals manufacturersاحمللية، 
 صباحان  َّ,ُُق، الساعة ُُْْ/ْ/ِ

َِ- ،    اتريخ الدخوؿ     www.alriyadh.com الصناعات الدكائية تستعُت ٔتحاـو
 مساءن .    ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ
اتريخ الدخوؿ        www.alriyadh.com        ,الصناعات الدكائية تستعُت ٔتحاـو   -ُِ
 مساءن .    ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ
 ‹ www.aleqt.com       ضوابط لتوطُت صناعة الدكاء ٤تليا كتشجيع االستثمار  ٗ -ِِ

article_1250131 ,مساءن. ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓلدخوؿ اتريخ ا 
 الغذاء كالدكاء تنظم مؤ٘ترىا السنوم األكؿ نوفمرب ا١تقبل  -ِّ

https://www.sfda.gov.sa/ar/news/Pages/h29-8-2017a1.aspx  الدخوؿ يـو السبت ،
 صباحان. َّ,َُاعة الس ٔ/ٕ/َُِٗ
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 ّٓ:ٓ، الساعة ِٖ/ٗـ/َُِٗ، https://sfda.gov.sa -ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء -ِْ
 مساءن.

 ،                                                   ا١تملكة العربية السعودية –ا٢تيئة العامة للغذاء كالدكاء -ِٓ
https://ar.wikipedia.org › wiki ،ِٖ/َٗ/َُِٗ مساءن. ِْ:ٕـ، الساعة 

ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناطق التقنية الرئيسية ا٢تيئة السعودية للمدف  -ِٔ
،اتريخ الدخوؿ  https://www.modon.gov.sa الصناعية كمناطق التقنية

 صباحا. َّ,َُق، الساعة َُْْ/ِ/ِٓ
                        ىيئة تنمية الصادرات السعودية، -ِٕ

https://careers.saudiexports.sa   َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ،اتريخ الدخوؿ,ُُ 
 مساءن.

ا٢تيئة السعودية للمدف الصناعية كمناطق التقنية الرئيسية ا٢تيئة السعودية للمدف   -ِٖ
.اتريخ الدخوؿ   https://www.modon.gov.sa الصناعية كمناطق التقنية

 مساءن. ّ,َُق، الساعة ُُْْ/ّ/ِٓ
 ،ا١تؤثركف ا٠تمسة يف قطاع الدكاء اب١تملكة | ٣تلة الرجل-ِٗ

www.arrajol.com › content ،  َُِٗاتريخ الدخوؿ/ٖ/ِٓ 
 مساءن  َّ.ُالساعة 

                  السعودية،ىيئة تنمية الصادرات   -َّ

https://careers.saudiexports.sa                 اتريخ الدخوؿ،
 مساءن. ُُ,َّق،الساعة ُُْْ/ِ/ِٓ
عو١تة ا١تنافسة كإضفاء الطابع احمللي على ا١تيزة التنافسية: سياسات ٕتاه اجملموعات  -ُّ

 https://link.springer.com/link.springer.com › chapterاإلقليمية، 

 مساءن  ,َّ.َُـ الساعة َُِٗ/ُ/َُاتريخ الدخوؿ 
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غرؼ السعودية، فيصل الدايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدكائية يف ٣تلس ال -ِّ
ىػ، َُْْشواؿ  ُٖ artice,1522371cwww.eleat.comصحيفة االقتصادية اإللكًتكنية، 

 صباحنا. َّ:ْالساعة 
 ."thes.bncf.firenze.sbn.itمعلومات عن ميزة تنافسية على موقع،  -ّّ

thes.bncf.firenze.sbn.it ، صباحان.            َّ,َُق، الساعة ُُْْ/ّ/ِٓاتريخ الدخوؿ                         
  www.alybiy.netدكلة حوؿ العاَف ،  ّْمصانع السعودية تصدر األدكية ؿ   -ّْ

 مساءن، انظر بياانت ىيئة الغذاء كالدكاء . 8,19ـ الساعة َُِٗ/ِ/ِّالدخوؿ 
 ‹ www.aleqt.com ،٪توان ا١تدف الصناعية يف السعودية من أسرع مدف العاَف  -ّٓ

2014/01/07 › article_814103،  مساءن  َّ.ُالساعة  ِِ/ُُ/َُِٗاتريخ الدخوؿ 

 www.okaz.comضعفان، صحيفة عكاظ، ُُكاردات األدكية تفوؽ الصادرات ب  -ّٔ
 مساءن. َّ:ٓـ، الساعة َُِٗ/ٗ/ِٗ،
 
 

 فنهرس األعبلم
 رقم الصفحة االسم

 ِْ ألفػرد فيػرب

 ِٓ اكجست لوش

 ُِٔ بورتر

 فنهرس اجلداول
 رقم الصفحة عنواف اٞتدكؿ رقم اٞتدكؿ

   
ُ-ُ (َُِٕ-ََِٓتطور االنفاؽ اٟتكومي ا١توجو لشراء الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة )   ٓٓ 
ِ-ُ ـَُِٕ -ـ ََِٓاٚتاِف الصادرات من االدكية كنسبة ٪توىا خالؿ الفًتة    ٕٓ 
ّ-ُ ـ(.َُِٕ –ـ ََِٓحجم الطلب الكلي للدكاء يف السعودية خالؿ سنوات الفًتة )يوضح تطور    ٓٗ 
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ْ-ُ ـ(َُِٕ –ـ ََُِحجم اإلنتاج احمللي من الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ سنوات الفًتة )   ُٔ 
ٓ-ُ ـ(َُِٕ –ـ ََُِحجم  كاردات السعودية من الدكاء خالؿ سنوات الفًتة )   ِٔ 
ٔ-ُ ـ(َُِٕ –ـ ََُِحجم العرض من الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية من الدكاء خالؿ سنوات الفًتة )تطور    ّٔ 
ُ-ِ ـ(َُِٕ-ـََُِحجم االستثمارات يف ٣تاؿ الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية للفًتة )   ٖٔ 
ِ-ِ  ٖٖ عدد مصانع األدكية يف ا١تملكة العربية السعودية. 
ّ-ِ ـ(َُِٕ-ـََُِاد العاملُت بشركات صناعة الدكاء اب١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة) أعد   ٖٗ 
ْ-ِ ـ(َُِٕ-ـََُِحجم إنتاج الدكاء اب١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة)    َٗ 
ٓ-ِ ـ (َُِٕ-ـََُِأعداد القوة العاملة من شركات صناعة الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية للفًتة من)    ّٗ 
ُ-ّ ـ(.َُِٕ-ـََِٓنسبة الصادرات الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية من الناتج احمللي اإلٚتاِف )   ُُُ 
ِ-ّ ـ(.َُِٕ-ـََِٓنسبة الواردات الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية إُف الناتج احمللي اإلٚتاِف للفًتة )   ُُّ 
ّ-ّ ـ(.َُِٕ-ـََُِلشركات الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة من)التكاليف اإلنتاجية    ُُٓ 
ْ-ّ ـ(.َُِٕ-ـََُِاٟتصة السوقية للصناعات الدكائية الوطنية يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة)   ُُٕ 
ٓ-ّ  ُُٗ ـ(.َُِٕ-ـََِٓ)نسبة الصادرات الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة  
ٔ-ّ  ُّٔ م(.َُِٕ-ـََُِللصناعات الدكائية الوطنية يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة) نسب مؤشر الربح 
ٕ-ّ  ُّٕ ـ(.َُِٕ-ـََُِالتكاليف ا١تتغَتة كاإلنتاج لشركات الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية خالؿ الفًتة من) 
ُ-ٓ للصناعات الدكائية، اٟتقن ك ا١تراىم كالكرٯتات ك اٞتلدية ك ا١تطهرات. إنتاج الشركة السعودية   ُٕٖ 
ِ-ٓ ا١تضادات اٟتيوية.من  إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدكائية،   ُُٖ 

ّ-ٓ  ُّٖ إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدكائية، من األشربة شراب سائل كشراب جاؼ 
ْ-ٓ للصناعات الدكائية من اٟتبوب كاالقراص كالتحاميلإنتاج الشركة السعودية    ُٖٓ 
ٓ-ٓ  ُٕٖ مسا٫تة الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية يف اإلنتاج احمللي. 
ٔ-ٓ  ُٖٗ العائد على االستثمار يف الشركة للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية. 
ٕ-ٓ  ُُٗ نسبة اٟتصة السوقية للشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية يف سوؽ القطاع ا٠تاص  
ٖ-ٓ  ُْٗ حصة صادرات الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية من إٚتاِف صادر الدكاء  
ٗ-ٓ . الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية تطور مبيعات   ُٗٔ 

َُ-ٓ . الشركة السعودية للصناعات الدكائية كا١تستلزمات الطبية ا١تسجلة يف السوؽ كاألسواؽ ا٠تارجية عدد مستحضرات   َِِ 

 فنهرس ادلصطلحات العلمية
                

 رقم الصفحة ا١تصطلحات العلمية

 ٕٔ اٞتنيس

 ْٗ اٞتات

 ُٖٓ تربيس
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 فنهرس الكلمات الغريبة
 لصفحة رقم الكلمات الغريبة

 َُُ اال٘تتة

 َُِ الرابعةالثورة الصناعية 

                       
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 فنهرس ادلوضوعات
 

 الصفحة رقم ا١توضوع 

 ب االستهالؿ
 ت االىداء

 ث الشكر

 ج الشكر

 ح ا١تستخلص ابلعريب

Abstract خ 

 ُ ا١تقدمة

 ُِ التمهيد: األطر النظرية لتوطُت الصناعة كالقدرة التنافسية .

 ُِ ا١تبحث األكؿ: توطُت الصناعة :ا١تفهـو كا١تقومات ،كاأل٫تية كاألىداؼ .
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 ُِ ا١تطلب األكؿ: مفهـو كمقومات توطُت الصناعة.

 ُِ الفرع األكؿ: مفهـو توطُت الصناعة.

 ِٗ الصناعة. الفرع الثاين: مقومات توطُت

 ِّ ا١تطلب الثاين: أ٫تية كأىداؼ توطُت الصناعة.

 ّّ الفرع األكؿ: أ٫تية توطُت الصناعة.

 ّْ الفرع الثاين: أىداؼ توطُت الصناعة.

 ّٕ ا١تبحث الثاين: القدرة التنافسية مفهومها كعناصرىا.

 ّٕ ا١تطلب األكؿ: مفهـو القدرة التنافسية  كأ٫تيتها ابلنسبة للصناعة.

 ّٕ الفرع األكؿ: مفهـو القدرة التنافسية.

 ُْ الفرع الثاين: أ٫تية القدرة التنافسية ابلنسبة للصناعة الدكائية.

 ّْ ا١تطلب الثاين: عناصر القدرة  التنافسية كمؤشراهتا.

 ّْ الفرع األكؿ: عناصر القدرة التنافسية.

 ْٓ الفرع الثاين : مؤشرات القدرة التنافسية.

 َٓ األكؿ: طلب كعرض الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية كأ٫تية توطُت صناعتو الفصل

 َٓ ا١تبحث األكؿ: طلب كعرض الدكاء يف ا١تملكة العربية السعودية .

 َٓ ا١تطلب األكؿ: حجم الطلب على الدكاء يف السوؽ السعودم.

 َٔ ا١تطلب الثاين: حجم عرض الدكاء يف السوؽ السعودم.
 ٓٔ الثاين: االسًتاتيجية الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية.ا١تبحث 

 ٓٔ ا١تطلب األكؿ: األ٫تية االسًتاتيجية للدكاء.

 ٕٔ ا١تطلب الثاين: السياسة الدكائية.

 ٕٓ ا١تطلب الثالث: مصادر توفَت الدكاء.

 ٖٕ ا١تبحث الثالث: أ٫تية توطُت الصناعة الدكائية كمربراتو.

 ٖٕ األكؿ: أ٫تية توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية.ا١تطلب 

 َٖ ا١تطلب الثاين: مربرات توطُت الصناعة الدكائية.

 ّٖ       الفصل الثاين: كاقع الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية كجهود توطينها.

 ّٖ ا١تطلب األكؿ: نشأة كتطور الصناعة الدكائية.

 ٖٓ ا١تطلب الثاين: تطور حجم الصناعة الدكائية.

 ُٗ ا١تطلب الثالث: مشكالت الصناعة الدكائية.
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 ٔٗ ا١تبحث الثاين: جهود توطُت الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية كنتائجها.

 ٔٗ ا١تطلب األكؿ: مقومات الصناعة الدكائية.

 ٗٗ الدكائية.ا١تطلب الثاين: ٖتدايت الصناعة 

 َُّ ا١تطلب الثالث: جهود توطُت الصناعة الدكائية.

 َُٕ ا١تطلب الرابع: نتائج جهود توطُت الصناعة الدكائية.

 َُُ الفصل الثالث: ا١تؤشرات االقتصادية كالتنافسية للصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية .

 َُُ ا١ترتبطة ابلدكاء .ا١تبحث األكؿ: ا١تؤشرات االقتصادية الكلية 

 َُُ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب األكؿ: نسبة الصادرات الدكائية إُف الناتج  احمللي اإلٚتاِف )

 ُُِ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب الثاين: نسبة كاردات الدكاء إُف الناتج  احمللي اإلٚتاِف)

 ُُٓ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب الثالث: مؤشر  التكاليف اإلنتاجية للدكاء )

 ُُٕ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب الرابع: مؤشر اٟتصة السوقية للصناعات الدكائية الوطنية)

ا١تبحث الثاين: أ٫تية البيئة التنافسية للصناعة الدكائية كنسب مؤشراهتا يف ا١تملكة العربية السعودية كأساليب 
 ٖتقيقها.

ُُِ 

 ُُِ بية السعودية.ا١تطلب األكؿ: أ٫تية تنافسية الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العر 

 ُُِ الفرع األكؿ: أ٫تية تنافسية الصناعة الدكائية.

 ُِِ الفرع الثاين: أساليب ٖتقيق تنافسية الصناعة الدكائية.

 ُِٓ ا١تطلب الثاين:  ا١تيزة التنافسية للصناعة الدكائية كمتطلبات القدرة التنافسية.

 ُِٓ الفرع األكؿ: ا١تيزة التنافسية للصناعة الدكائية.

 ُِٕ الفرع الثاين: متطلبات القدرة التنافسية للصناعة الدكائية.

 ُِٗ الفرع الثالث: دكر ا١تيزة النسبية يف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدكائية.

 َُّ ا١تطلب الثالث :البيئة التنافسية للصناعة الدكائية.

 ُّٓ الدكائية.ا١تطلب الرابع: نسب مؤشرات التنافسية للصناعة 

 ُّٔ       (.َُِٕ-ََِٓالفرع األكؿ: نسب مؤشر الربح)

 ُّٕ       (.َُِٕ-ََِٓ)الفرع الثاين: نسب مؤشر تكلفة اإلنتاج

 َُْ الفصل الرابع:  الدكر اٟتكومي كأثره يف دعم تنافسية الصناعة الدكائية يف ا١تملكة العربية السعودية .

 َُْ تنافسية سوؽ الدكاء.ا١تبحث األكؿ: سياسات تعزيز 

 َُْ ا١تطلب األكؿ: سياسات ٖترير سوؽ الدكاء.

 ُِْ .اسة التسعَت كتسجيل الدكاء احملليا١تطلب الثاين: سي
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 ُِْ الفرع األكؿ: سياسة تسعَت الدكاء .

 ُّْ الفرع الثاين: سياسة تسجيل الدكاء احمللي.

 ُِٓ ا١تطلب الثالث: سياسة الدعم غَت ا١تباشر .

 ُِٓ الفرع األكؿ: سياسة التحفيز ا١تعنوم.

 ُّٓ الفرع الثاين: سياسة التوجيو ا١تصلحي.

 ُٓٓ ا١تبحث الثاين: الدكر اٟتكومي يف معاٞتة ا١تشكالت االقتصادية للصناعة الدكائية ،يف ا١تملكة العربية السعودية.

 ُٕٓ لصناعة الدكاءا١تطلب األكؿ: الدكر اٟتكومي يف  معاٞتة ا١تشكالت االقتصادية 

 ُٕٓ ا١تطلب الثاين: الدكر اٟتكومي يف معاٞتة ا١تشكالت ا١ترتبطة ابإلتفاقيات الدكائية.

 ُِٔ ا١تبحث الثالث: أثر الدعم اٟتكومي على تنافسية الصناعة الدكائية .

 ُِٔ .َُِٕ-ََِٓا١تطلب األكؿ: حجم الدعم اٟتكومي يف الصناعة الدكاء خالؿ الفًتة 

 ُْٔ .َُِٕ-ََِٓالثاين: نتيجة الدعم اٟتكومي على زايدة القدرة التنافسية للفًتة ا١تطلب

 ُٔٔ الفصل ا٠تامس : الدراسة التطبيقية  على الشركة السعودية للصناعات الدكائية .

 ُٔٔ ا١تبحث األكؿ: نشأة كتطور كإنتاج الشركة السعودية للصناعات الدكائية.

 ُٔٔ كتطورىا.ا١تطلب األكؿ: نشأة الشركة 

 ُِٕ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب الثاين :حجم إنتاجها من الدكاء) 

 ُٖٕ (.َُِٕ-ََِٓا١تطلب الثالث: ٖتليل بياانت حجم اإلنتاج ) 

 ُٕٖ ا١تبحث الثاين: أداء ا١تؤشرات االقتصادية للشركة على القيمة ا١تضافة كالعائد على االستثمار.

 ُٕٖ القيمة ا١تضافة على الشركة.ا١تطلب األكؿ: أداء مؤشر ٪توذج 

 ُٖٖ ا١تطلب الثاين: أداء مؤشر معدالت العائد على االستثمار على الشركة.

 َُٗ ا١تطلب الثالث: أداء مؤشر ٪تو اٟتصة السوقية على الشركة.

 ُٔٗ ا١تطلب الرابع: أداء مؤشر ٪تو ا١تبيعات على الشركة.

 ُٖٗ للشركة على سوؽ الدكاء.ا١تبحث الثالث: أثر ا١تؤشرات التنافسية 

 ُٖٗ (َُِٕ – ََِٓا١تطلب األكؿ: أثر مؤشر التنافسية على اخًتاؽ أسواؽ جديدة.) 

                 َِّ       ( َُِٕ – ََِٓا١تطلب الثاين: أثر مؤشر التنافسية على ابتكار منتجات جديدة.) 
 َِٕ ( َُِٕ – ََِٓا١تميزة للشركة .) ا١تطلب الثالث: أثر مؤشر التنافسية على ا١تكانة 

 ُِِ ( َُِٕ – ََِٓا١تطلب الرابع: أثر مؤشر التنافسية على تنوع أساليب العمل .) 

 ِِٓ-ُِِ ىم النتائج كالتوصياتأمل على تا٠تا٘تة، كتش
              ِّٖ-ِِٔ  ا١تصادر كا١تراجع 
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ِّٖ فهرس االعالـ
ِّٗ-ِّٖ فهرس اٞتداكؿ

ِّٗ فهرس ا١تصطلحات العلمية
ِّٗ الفهارس الكلمات الغريبة

ِّْ-َِْفهرس ا١توضوعات
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