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إلى مفھوم السیاسات الصناعیة و التعرف على أدواتھا المساعدة إلى تدخل بعد ما تطرقنا في الجزء النظري      

الدولة في الشؤون الداخلیة لالقتصاد المحلي و فرض تشریعات و قوانین تؤثر على تنافسیة المؤسسة   الناشطة 

  . ع الدوائي في القطا

مرور الوقت على التطورات  سنحاول إسقاط الدراسة على المجمع الذي یعتبر مؤسسة وطنیة تأقلمت مع    

    المحیطة بھا و باعتبارھا مؤسسة ذات طابع حكومي و مدى سعي الحكومة الجزائریة لزیادة تنافسیتھا في جو

   جل الدخول إلى المنظمة العالمیة للتجارةأال یخلو من التأثیرات السلبیة و خاصة أن الجزائر تبني سیاستھا من 

ل المتقدمة و بالمقابل المحافظة على اإلنتاج المحلي من خالل استبعاد المؤثرات و إقامة شراكات مع معظم الدو

لة والسلبیة من ھذه السیاسة  التي تحتوي مجموعة من القوانین المفروضة یمكن أن تھدد ھذه المنظمات و محا

  .تحسین تنافسیة صیدال و زیادة حصتھا السوقیة لالدولة 

ن نقوم بالتعرف على المجمع الصناعي صیدال و قیاس تنافسیتھ من خالل و من األحسن في دراستنا ھذه أ   

تمحورت الدراسة في  ھذا , مؤشرات التنافسیة و معرفة مدى فاعلیة الدولة في تطویر ھذه القدرة التنافسیة 

  : ثالثة مباحث ھيالفصل  ضمن 

  لمحة حول مؤسسة صیدال محور الدراسة   :المبحث األول

  شاط المجمع و تحلیل تنافسیتھن :المبحث الثاني

  مساھمة السیاسات الصناعیة في تطویر القدرة التنافسیة لمجمع صیدال :المبحث الثالث
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  :المبحث األول
  لمحة حول مؤسسة صیدال محور الدراسة 

ن العشرین لقد كان للتحوالت العالمیة تأثیراتها الواضحة على السوق، حیث شهد هذا األخیر منذ نهایة القر      
العدید من األحداث والتغیرات المتالحقة التي كان لها أثر كبیر على إستراتیجیات وسیاسات المنظمة وقدرتها 

وقد أحدث تزاید االتجاه نحو عالمیة األسواق والتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة وتحریر التجارة ونمو , على النمو
  .قالمنافسة العالمیة نوعا من التحول في السو 

 ةالدوائیالسوق الجزائریة   :األول المطلب
 و  المحلي و العالمي المستویین على الهامة اإلستراتیجیة و الحیویة الصناعات من الدواء صناعة تعتبر      

 نظرا األول المقام في تنافسیة صناعة هي الوقت نفس في و آالمه، تخفیف و اإلنسان بصحة الرتباطها ذلك
 تمتلك التي علیها، احتكاریة شركات سیطرة إلى أدى مما عائدها السریع، ضمان و قهاتسوی مجاالت لتعدد
 و        سیطرتها أسباب یدعم الذي و بالجدید یوم كل تزودها التطویر و البحث مجال في عالیة قدرات

 المستوى على قاراتالع و البنوك و السالح تجارة صناعة احتكارات بعد الثانیة المرتبة تحتل جعلها مما احتكارها
  .العالمي

  الصناعة الدوائیة: الفرع األول     
 سلعة أنه على مع الدواء التعامل ینبغي ال و اإلنسان، بصحة وثیقا ارتباطا ترتبط حیویة سلعة الدواء     

 خطیرة و اجتماعیة إنسانیة أبعاد من له لما معه التعامل عند الحرص و الحذر كل توخي ینبغي بل تجاریة،
  .إلیه یحتاج واحد دواء عن االستغناء یستطیع ال لكنه و السلع آالف عن االستغناء یستطیع فاإلنسان

  الدواء تعریف :أوال
من األمراض ، أو في  )الشفاء(في العالج أي مادة كیمیائیة تستعمل :بأنھ الدواء من قبل علماء الدواء  یعرف    

، أو التي تفید في تخفیف  )نبات /حیوان  /إنسان  (التي تصیب الكائن الحي  )الداء /العلة (تشخیص األمراض

 .ئن الحي وطأة و حدة المرض والوقایة منھا ، أو تفید في تعزیز الصحة البدنیة والنفسیة للكا

أي : على أنھ والغذاء األمریكي الدواء ھیئة تعریف بالقانون ومنھا الدواء  تعریف بعض الدول إلى كما تمیل      

 (أو تخفیف األلم )Cure( أو الشفاء )Diagnosis (التشخیص: مادة أو مواد معدة لإلستخدام بغرض

Mitigation( أو المعالجة )Treatment( أو الوقایة من األمراض )Prevention of diseas( في  سواء

المعدة للتأثیر في بنیة أو في الوظائف الحیویة ) من غیراألغذیة( اإلنسان أو الحیوان ، كما تشمل تلك المواد 

  1 .لإلنسان أو الحیوان

  
  

                                                
http://www.4ph.net/vb/showthread.phpعلى الرابط  04:55: الساعة  -1/9/2009: بتاریخ , ملتقى الصیادلة العرب - 1

  



 

 100

  نشأت الدواء :نیاثا
 األدویة علم في جدا الحدیثة و الرئیسیة المفاهیم باإلضافة إلى العرب، نشأة الدواء بالدرجة األولى إلى  تعود
 .أمریكا و أوروبا في الغربي العقل على الحدیث ثوبها في تظهر أن قبل اكتشفوها و إلیها تطرقوا قد العرب كان
 هذا في العلمي التقدم من أصیل و طویل تراث إلى تستند إنما المعاصرة اءالدو  صناعة بأن إذن القول یمكن    

 ":یقول Tschithالكاتب  أن درجة إلى ,ازدهارها عصور في اإلسالمیة العربیة الحضارة سجلته الذي المضمار
 يبق األوروبي الطب أن لو الصناعة، تطور حول كبیرة شكوك هناك و العرب، به اختص خلق هي الصیدلة إن

 "العربي التأثیر عن بعیدا
 الرازي، فجمعهما متفرقین كانا و أبوقراط، فأوجدهما معدومین كانا الصیدلة و الطب أن)"جالن(المؤرخ یقول و   
  ."سینا ابن فأكملهما ناقصین كانا و

 :1هما السبق من مهمین لنوعین إمتدادا كان األدویة علم في العرب تقدم و   

 الفترة في بغداد في أقیمت الصیدلیة هذه أن یعتقد حیث اصة،خ صیدلیة أول إنشاء -1
 أن بالذكر الجدیر من و الطب، عن الصیدلة إنفصال عن إعالن بمنزلة إنشاؤها كان و )م 754 -م750( من
 .م 1240 سنة أوروبا في حدثت الخطوة هذه
 تبعا الصیادلة على الحسبة نظام)م932-م908( المقتدر الخلیفة طبق حیث الصیدلة، مهنة ممارسة تنظیم -2

  .إسحاق بن حنین و جالینوس لمؤلفات
 األدویة دساتیر صدرت عندما فقط سنة 140 حوالي منذ الغربیة الحضارة عرفته لألدویة دستور بمثابة هو و  
 .م 1864 عام لندن في

 الدوائیة الصناعات تصنیف :ثالثا
 :كاآلتي الدوائیة الصناعات تصنیف یمكن    

 -نباتیة خالصات- حیوانیة خالصات -  تخمیریة خامات -تخلیقیة خامات( األساسیة الكیماویات ةصناع -1

 ).معدني أصل من خامات

ورق ,تغلیف مواد أمبوالت معدنیة،-بالستیكیة زجاجات :التعبئة مواد(التغلیف و التعبئة مستلزمات صناعة -2

 ).طباعة

 .الغیار قطع و اآلالت صناعة -3

-صلب كبسول-رخو كبسول- لبوس-مراھم-سوائل-حقن زجاجات-أمبول-أقراص(الدوائي كیلالتش صناعة - 4

 ).مجمدة أدویة-بودرات -فوارات

  أشكال الصناعات الدوائیة :رابعا 
 :ھي ثالثة أشكاال الدوائیة الصناعات تأخذ و   

 و الدراسات و البحوث طریقعن  الدوائیة الكیماویات ابتكار على أساسا تقوم :متكاملة حقیقیة دوائیة صناعة -1

ة الملكیة حقوق احتكار ا، الفكری ن لھ ق ع راءات طری راع تسجیلھا كب ذه تصنع و إخت ات ھ ي المبتكرة المركب  ف
                                                

  147ص 2007/2008سنة , جامعة الجزائر, مذكرة دكتوراه, حمایة الملكیة الفكریة و نقل التكنولوجیا في مجال صناعة الدواء, عبد السالم مخلوفي  - 1
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ن بتصریح عالمیا احتكار توزیعھا و صیدالنیة أشكال رد و المخترعة الشركة م ا تنف دواء بھ ة شركات ال  العالمی

 .سنویا الدوالرات اتملیار بھا التطویر میزانیات تبلغ التي

ن صیدلیة أشكال تصنیع على تقوم: األدویة تعبئة أو محاكاة صناعة /2 ة م ات دوائی ن بتصریح مبتكرة مركب  م

ي(إشرافھا تحت و المنتجة العالمیة الشركة ة ف س تحت تسویقھا و ،)التصنیع المشترك حال م نف ة و االس  العالم

  .األم للشركة العالمیة التجاریة

اون حدیثة أدویة ھدفھا إبتكار و ,المتقدمة الدول إبتكرتھا حدیثة صناعة ھي و :الدوائیة بحاثاأل صناعة/ 3  بالتع

  .المال و الجھد اختصار و األبحاث، مراكز أو الجامعات مع

  صناعة الدواء الجزائریة :  الفرع الثاني
  

تعما        د االس ي عھ واء ف ة، س ناعة فتی الجزائر ص ة ب ناعة األدوی ر ص تقالل، وال تعتب د االس ي أو بع ر الفرنس

ض  ى بع د عل ا تعتم ة، ولكنھ ناعة األدوی وطني لص راب ال ر الت رة عب رة ومنتش انع كبی ى مص ر عل وفر الجزائ تت

ي  ة ف ث أن صناعة األدوی د االستقالل، حی ي أنشأھا الخواص بع المؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو تلك الت

ن ح رة م بة كبی ي نس ر ال تغط ي الجزائ ة ف ال خاص ذا المج ي ھ ة ف ودات المبذول م المجھ وطني رغ وق ال م الس ج

ـنحو  در ب الجزائر تق ا  310القطاع العام، حیث نجد تشكیلة المنتجات المصنعة ب تج، منھ ة أساسیة  %60من أدوی

ة  ة الوطنی وع القائم من مجم ـ ) la nomenclature Nationale(ض درة ب بتھ  1400المق ا نس دواء، أي م

  .ھامن 22.10%

اء        م إحص ر ت ي الجزائ ین  81ف نع ب م صفة المص ل للھ نھم  2008و  1999متعام ات  18م موردون للمنتج

ة  ة الصنع ( نھائی نیع  14و ) تام ون بالتص ذین یقوم ط ال ب 23و حوالي , فق ف و التعلی م صفة التغلی       متعامل لھ

ا لسلطات  138و  ن, متعامل مختصین بمشاریع تصنیع مصرحین بھ دؤ أوال بنشاط االستیراد 11ھم م ط إبت   ,1فق

ا  یدلیة   10منھ بھ ص ات الش اج المنتج نة Parapharmaceutique(2(إلنت ي س اج الكل در اإلنت و  1999، وق بنح

ا  260 ام فیھ ع، نصیب القطاع الع دة بی ون وح ـ %61.6ملی در ب ا یق م , %38.4، ونصیب القطاع الخاص فیھ ث

  . 3ملیون أورو 1.200ما یقارب  2007تطور اإلنتاج لیصل في سنة 

ي      ف المراحل الت ى مختل وللتعرف عن قرب على حقیقة صناعة األدویة بالجزائر، سوف نتطرق في البدایة إل

مرت بھا ھذه الصناعة منذ عھد االستعمار حتى الیوم، ثم نتطرق إلى مكانة كل من القطاع العام والقطاع الخاص 

ي تحول دون تطور في صناعة األدویة، لنتمكن في ا ات الت ألخیر من توضیح والوقوف عند الصعوبات والمعوق

  .ھذه الصناعة في الجزائر

  .التطور التاریخي لصناعة األدویة في الجزائر :أوال

                                                
1 - Pr Lahouari ABED, Enjeux et Perspectivesde l’environnement Pharmaceutique enAlgérie , 05. 11. 2008 , p 08 

2 -  Déclaration de Mr le Ministre de la Santé et de la population au cours du Forum sur le médicament, Alger, Octobre 2001.  

2008أفریل  UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA PHARMACIE( ،14(تقریر المنظمة الوطنیة لمنتجي األدویة   -  3
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وم        ى الی یمكن القول بأن صناعة األدویة في الجزائر قد مرت بأربع مراحل مختلفة منذ الحقبة االستعماریة إل

  :1وھي

  .ما قبل االستقالل: األولى المرحلة

 1982إلى  1962من سنة : المرحلة الثانیة. 

 1987إلى  1982ّمن سنة : المرحلة الثالثة. 

 إلى الیوم 1987من سنة : المرحلة الرابعة. 

ى شركة : مرحلة ما قبل االستقالل /1 خالل الحقبة االستعماریة، كانت صناعة األدویة في الجزائر محصورة عل

د 1952بیوتك، والتي أنشأت سنة ) BIOTIC(واحدة ھي  یالد مشروع جدی ن م ، وغداة االستقالل تم اإلعالن ع

  .فرمال) PHARMAL(وھو مؤسسة  1962الذي رأى النور سنة 

ة سنة : 1982إلى سنة  1962من سنة : المرحلة الثانیة/ 2 الصیدلیة  1963خالل ھذه المرحلة تم إنشاء في البدای

ة  ة الجزائری ع )P.C.A(المركزی اع توزی ل قط ى مجم أتھا عل ذ نش رف من بحت تش ة أص ة عمومی ي مؤسس ، وھ

ام )  PHARMALو BIOTIC(األدویة وكذا كل من مؤسستي  ا 1965لصناعة األدویة منذ الع ت بھم م لحق ، ث

ة، وقامت 1972وحدة الحراش الصناعیة منذ العام  ذلك استیراد األدوی ة تحتكر ك ، وأصبحت الصیدلیة المركزی

ذ  ة حینئ ائل ) P.C.A(مؤسس دیث وس ویر وتح ذا تط ة وك د العامل ل الی ة وتأھی بیل ترقی ي س ارة ف ودات جب بمجھ

 .اإلنتاج، وأصبحت تسیطر على قطاع الصناعة الدوائیة في الجزائر سواء من ناحیة اإلنتاج، البیع والتوزیع

ى تطوی        د یرمي إل ة وخالل ھذه المرحلة عكفت الجزائر على تطبیق مخطط جدی دیث صناعة األدوی ر وتح

ي  ى الشروع ف ذلك عل ت ك ة، وعمل من خالل إیفاد عدد كبیر من الصیادلة الصناعیین للتكوین في البلدان األوربی

على إنجاز مركب ) S.N.I.C(إنجاز مشاریع صناعیة جدیدة، حیث أقدمت الشركة الوطنیة للصناعات الكیمائیة 

م  ا ت ة، كم ة مؤسسة  جدید للمضادات الحیویة بالمدی ذه المرحل سنة ) SOCOTHYDسوكوتید (إنشاء خالل ھ

تور 1969 د باس روع معھ از مش ي إنج دء ف م الب ا ت ادات )PASTEUR(، كم روع المض ن مش ل م ، إال أن ك

ي سنة  ك إال ف ق ذل م یتحق اج، ل ي اإلنت ة السبعینات ف ع نھای ق م ن المنتظر أن ینطل ان م ذي ك الحیویة بالمدیة وال

  .باستور بقي قید اإلنجاز حتى مطلع التسعینات ، في حین معھد1988

ة /3 ة الثالث نة : المرحل ن س نة  1982م ى س اد : 1987إل ز االقتص اص می ع خ ع وض اءت م ة ج ذه المرحل ھ

 :الجزائري وھو مرحلة إعادة الھیكلة العضویة للمؤسسات، والتي كانت تھدف إلى

  .فصل وظائف البیع عن اإلنتاج . أ

 .البیع والتوزیعإنشاء وحدات جھویة مكلفة ب . ب

 :وفي ظل إعادة الھیكلة استحدثت خمس مؤسسات وھي . ت

                                                
العام االدراسي , جامعة الجزائر , أطروحة دكتوراه , اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة األدویة , الصادق بوشناف  -1

  268- 266ص ,  2006/2007
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ع ھي . ث ع والتوزی ة للبی ات جھوی الث مؤسس ط،  ENAPHARM: (ث رق  ENCOPHARMبالوس بالش

ري و  بالد ENOPHARMالجزائ رب ال ة )بغ ن مؤسس ل م ت ك ا قام  ENAPHARM(، كم

ي) ENCOPHARMو ة ھ دات إنتاجی الث وح از ث ا: بإنج ال إلنت دة شرش  le concentré(ج   وح

d'Hymodialyse ( ا سنة د1994والتي انطلقت فعلی اج السوائل ، وح دة )Sirops(ة قسنطینة إلنت ، وح

 ).comprimés(عنابة إلنتاج األقراص 

 ).ENEMEDI(مؤسسة إلنتاج وتوزیع التجھیزات الطبیة  . ج

یدال  . ح ماة ص ة والمس اج األدوی ة إلنت ن ) SAIDAL(مؤسس ل م ى ك تحوذت عل ي اس ات  والت            مؤسس

 )BIOTIC, PHARMAL  ( ومركب المضادات الحیویة بالمدیة التابع لمؤسسة)la SNIC.( 

ة /4 ة الرابع نة :المرحل ن س وم 1988م ى الی ر :  إل د تحری ة بع رة خاص ورات كبی ة تط ذه المرحل ھدت ھ د ش وق

وانین التجارة الخارجیة وصدور قانون النقد والقرض وصدور قانون جدید لترقیة اال ذه الق ر، ھ ستثمار في الجزائ

  .كلھا تسمح بتدخل القطاع الخاص الوطني واألجنبي في االستیراد، التوزیع بالجملة وكذا إنتاج األدویة

وم وكالء        ل " concessionnaire"حیث أن قانون النقد والقرض یستعمل مفھ املون خواص وبمقاب أي متع

نح تراخیص االستیراد لألدویة یجبرون في  اد یم ان أول اعتم ث ك ظرف سنتین بإنشاء وحدات إنتاجیة محلیة، حی

  .أي  المخبر الصیدالني الجزائري) L.P.A(لمؤسسة  1991في ھذا المجال سنة 

ل سنة  د أزی اج ق ي مجال اإلنت ي وجھ القطاع الخاص ف ف ف انوني یق م تعویضھ 1992وكان آخر حاجز ق ، و ت

ـ اج أو "ب ة إنت تغالل لمؤسس ة االس یدالنیةرخص ات الص ع المنتج ي " توزی ادر ف وم  وزاري ص ب مرس  6بموج

  .1992جویلیة 

د        ا بع ا سمح فیم وبموجب ھذا المرسوم تم نھائیا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة األدویة، وھو م

ة أصبح القطاع الع ذه المرحل را باقتحام الخواص المحلیین أو األجانب لھذا القطاع، كما أنھ خالل ھ اني كثی ام یع

ع  ات التوزی بحت مؤسس ث أص ھا، حی ي یعیش عبة الت ة الص ادیة والمالی عیة االقتص ل الوض ة بفع  les 3(الثالث

PHARMS ( ا سنة ة عاشتھا 1997تعاني من منافسة شدیدة وصعوبات مالیة كبیرة، حیث تم حلھ س الحال ، ونف

  ).ENEMEDI(مؤسسة 

ة بإعادة ھیكل       ذه المرحل زت ھ ا تمی ا كم ى إثرھ دة اختفت عل ة ة جدی ) les  PHARMS( المؤسسات الثالث

ي دة وھ ات جدی ت بمؤسس تیراد، ) SIMEDAL: (وعوض ال االس ي مج ة ف ) DIGROMED(متخصص

  .للتموین بالتجزئة) ENDIMED(متخصصة في مجال التموین بالجملة ومؤسسة 

د مؤسسة  ذل) ENIE(إضافة لذلك نج تج ك ة تن اج األجھزة الكھربائی ة إلنت زات الطبی أجھزة األشعة(ك التجھی ) ك

  ).إنتاج كراسي طب األسنان( NOVERإلنتاج الزجاج وفرعھا  ENAVAومؤسسة 

  .صناعة األدویة في القطاع العام و الخاص  :ثانیا

  :اعان لصناعة الدواء و ھمافي الجزائر قطتوجد     

  القطاع العام  -1  
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ا سنة  لقد شھد القطاع العام لصناعة األدویة       ان أخرھ ة ك م حل مؤسسات 1998إعادة تنظیم مختلف ث ت ، حی

ة  ع الثالث ات ) les 3 PHARMS(التوزی ي للمنتج تج الرئیس بحت المن ي أص یدال، الت ة ص مھا لمؤسس وض

الصیدالنیة الوطنیة، وتم في نفس السنة تحویلھا إلى مجمع صناعي ونجد معھا كل من معھد باستور وھو مؤسسة 

تج السیروم ) E.P.I.C(وتجاري ذات طابع صناعي  ذا مؤسسة )Vaccins(واللقاحات ) Sérums(الذي ین ، وك

  .1التي تنتج المستھلكات الطبیة والضمادات) Socothyde(سوكوتید 

الجزائر : مجمع صیدال :/ا ة ب یم المنقول وھو یسیطر على صناعة األدویة بالجزائر وقد دخل المجمع لبورصة الق

  :المجمع من ثالثة فروع إنتاجیة كبیرة وھي، ویتكون 1998منذ سنة 

 ANTIBIOTICAL:  مركب المضادات الحیویة بالمدیة                                      .  

 BIOTIC: وتضم وحدة الحراش، وحدة جسر قسنطینة ووحدة شرشال.  

 PHARMAL: وتضم وحدة الدار البیضاء، وحدة قسنطینة ووحدة عنابة.  

 URMTP: دة البح ال وح ي مج ویر ف ث والتط اص بالبح یدالنیة،وھو خ ات الص ة والتقنی ي األدوی ث ف

  .صناعة األدویة تابع لمجمع صیدال

ر / ب د سنة ):  I.P.A(معھد باستور الجزائ ذا المعھ د أنشئ ھ ي  1894لق ة، وف ل المخبری ام بالتحالی بغرض القی

ري  1990سنة  ي ) L'institut Pasteur D'Algérie(أصبح یسمى بمعھد باستور الجزائ د األم ف كملحق للمعھ

ناعي  ابع ص ة ذات ط ة عمومی بح مؤسس تور ، وأص رق باس ق ط ي وف ث العلم ر للبح ة مخب و بمثاب اریس وھ ب

ب  اري بموج م وتج ة رق ة الوزاری ي  45-71التعلیم ة ف وان  21المؤرخ ب ,  1971ج ھ بموج ا أن وم كم المرس

د أصبح معھد باستور الجزائر مؤسس 74-94التنفیذي رقم  تج المعھ ة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، وین

  .البشري والحیواني أو بیئي مواد بیولوجیة لالستعمال

، تنتج المستھلكات الطبیة والضمادات، وھي 1969وھي مؤسسة عمومیة تم إنشاؤھا سنة : SOCOTHYD/ ج

  .% 93تغطي احتیاجات السوق الوطني من ھذه المواد بنسبة

  .القطاع الخاص صناعة األدویة في /:2

ي سنة        ھ ف ث أن دا، حی ة ج ة حدیث م  1999تعتبر تجربة القطاع الخاص الجزائري في مجال صناعة األدوی ت

اج  13متخصصة في صناعة األدویة و 18مؤسسة في ھذا المجال من بینھا  31إحصاء  أخرى متخصصة في إنت

ف  ة والتغلی واد التعبئ ذا )le conditionnement(م ر ھ ذه ، ویعتب م ھ ین أھ ن ب تمر، وم ور مس ي تط اع ف القط

  :المؤسسات نجد

نة  :/LADPHARMA أ م تأسیسھ س ة، ت ناعة األدوی ي مجال ص ة ف ة الجزائری د المخابر الخاص ر عمی ویعتب

ا "مخابر الدكتور جبار"، تحت اسم 1985 ر حالی ذا المخب تج ھ دة، وین ة البلی ره بوالی ا  34، ومق ا منھ منتجا دوائی

)des corticoïdes, des veinotoniques, des antibiotiques, des antitussifs( ھ ال یستغل ، ولكن

  .ملیون وحدة بیع سنویا 15، وحوالي %20طاقاتھ اإلنتاجیة إال بنسبة 
                                                

 271-  268ص ص , مرجع سبق ذكره , الصادق بوشناف  -  1
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 1998، وفي سنة 1991وقد تحصل على اعتماد لصناعة األدویة سنة : (L.A.M)المخبر الجزائري لألدویة /ب

تج  ن الشراب  تسعة أصناف) 9(أصبح ین ن ) Sirops( ،)6(م ن ) Collyres(، )3(أصناف م ة أصناف م ثالث

والت  راص والكبس ھ )comprimés/gélules(األق ة ب ع خاص بكة توزی ذلك ش ھ ك ھ )COPHAB(، ل ا أن ، كم

ة  ع األدوی ة لتوزی ة العمومی ع المؤسس ل م ذا ) DIGROMED(یعم ي ھ رفین ف ین الط ة ب ود موقع ب عق بموج

  .المجال

ة : BIOPHARMشركة /ج ن األدوی وعین م ، )Sirops/ Paracétamol(وھي تتواجد بمدینة قسنطینة، تنتج ن

  .1994وذلك منذ سنة 

ي  1993وبدأت في العمل سنة : ALPHARMمخابر /د ة، وف م باالستیراد للمنتجات الدوائی بالتوزیع لألدویة، ث

ن األصناف ال1999شھر جوان  ر م دد كبی اج ع ي إنت ذه المخابر ف ى نحو ، بدأت ھ ة المقسمة عل تج  45دوائی من

  .دوائي في مجاالت استشفائیة مختلفة

ى ): L.P.A(المخبر الصیدالني الجزائري /ه ى ) 4(ویحتوي عل ة إل ھ اإلنتاجی ة وتصل طاقت دات إنتاجی ع وح أرب

ام  86 ذ الع و مستمر من ي وضع نم ن شركة برأسمال 1997ملیون وحدة بیع سنویا، وھو ف ارة ع ر عب ، والمخب

، ویشغل نحو ألف عامل، وتعتبر ھذه الشركة بمثابة أكبر )1999نھایة (ملیار دینار جزائري  1.1ماعي قدره اجت

  :مستورد خاص جزائري لألدویة، ولھا شراكة مع عدد من المخابر العالمیة األجنبیة موزعة كما یلي

- 25%  LDP, (laboratoire de développement pharmaceutique, France). 

- 25%  SANOFI, France. 

- 25%  BIOCHIMIE, (Groupe Novartis) Autriche. 

- 25%  SMITHKLINE BEECHAM, G.B- USA. 

  .وتصدر منتجاتھا عادة نحو دول جنوب شرق آسیا خاصة فیتنام

في شكل شركة مختلطة جزائریة فرنسیة، ویعمل  1992وتم إنشاؤه سنة ): L.M.A(المعھد الطبي الجزائري /و

ع   %8، وبنسبة %75بنحو ) G.F.P(إشراف مجمع الصناعة الصیدالنیة تحت مراقبة و ب توزی ن طرف مكت م

وھران  اد سنة )C.D.P.P.O(المنتجات الصیدالنیة ل ى اعتم ر عل ذا المخب د تحصل ھ ة  1991، وق خاص بتعبئ

ان  ازة(المنتجات الصیدالنیة محلیا، ثم قام بإنجاز وحدة إنتاجیة بعین البنی ي ، وب1998سنة ) تیب م إنتاجھ ف غ حج ل

  .ملیون وحدة بیع 14السنة األولى 

غ  40، وتشغل 1995وقد تم إنشاؤھا سنة : PRODIPHALمؤسسة /ي ال بل م أعم د حققت رق  100عامال، وق

  . 1997ملیون فرنك فرنسي سنة 

دات اإلن        ث الوح ن حی م م ي الحج ز بالصغر ف ري یتمی ة، مما سبق یتبین لنا بأن القطاع الخاص الجزائ تاجی

دى نسبة  م %38.4وكذا من حیث األدویة المنتجة، حیث أن مساھمتھ في صناعة األدویة محلیا ال تتع ا ت ، وأغلبھ

 .إنشائھ بغرض دخول قطاع االستیراد لألدویة بعدما تم تحریر سوق األدویة في الجزائر
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ل إن مواد تعبئة األدویة تحتل مكانة ھامة : صناعة مواد التعبئة الصیدالنیة/ء ث تمث ة، حی ضمن الصناعة الدوائی

واد، خاصة  %40إلى  %30تكلفتھا نحو  ذه الم ل ھ رة لمث من سعر المنتج النھائي، وتوجد بالجزائر صناعة معتب

ن رداءة  ا م اني دائم ا تع یدالني، لكنھ اج الص وم والزج ب األلمنی تیكیة، أنابی رائط البالس ف، الش واد التغلی ن م م

  .یس الجودة العالمیةالنوعیة وعدم مطابقتھا لمقای

  .ریة  وق الدوائیة الجزائطبیعة الس: الفرع الثالث 

راء  ةعتبر السوق الجزائریت در الخب ة ومصر، ویق ا الجنوبی ن إفریقی د كل م ا بع ثالث أھم األسواق في إفریقی
ة الصحیة يوھ ،ملیون دوالر سنویا 577حجمھ بـ  دیمغرافي وتحسن التغطی  ي، فھفي نمو مستمر بحكم النمو ال

ذلك ذ ا أ اتب ة إذا علمن ب، خاص املین األجان بة للمتع رة بالنس ة كبی رجاذبی ي الجزائ یدالنیة ف ناعة الص  ن الص
ر ب الكبی ذا الطل ل ھ ة ك واد  ،تستطیع تغطی تیراد الم واص باس ماح للخ م الس ذ أن ت رة من ة كبی ھ منافس و یواج وھ

  . 1الصیدالنیة
ستھالك الدوائي في الجزائر ارتفع بشكل مھم منذ نھایة العشریة إن اال :السوق الدوائیة بالجزائر :أوال     

أي بنمو متوسط سنوي  2007دوالر في سنة  1.6إلى  1995یون دوالر في مل 500الماضیة ، حیث ارتفع من 

و   2008ملیون نسمة في  34بالمئة  ھذا االرتفاع ساھم فیھ نموا دیمغرافي متزاید بشكل دائم تجاوز 10یقدر ب 

  .  2أعمار یتغیر رادیكالي خالل العشریة األخیرة ھرم

   2010حتى  2003یبین كمیة الطلب في الجزائر من  3و الجدول الموالي 

  2010-2003یوضح تقدیرات الطلب على األدویة في الجزائر ما بین سنتي) 4(الجدول رقم

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ةـــــــــــالسن

 1070 1040 1010 980 950 930 890 860 )بیع وحدة ونملی(الطلب 

 Etude sur Les prévisions de Demande, Direction Marketing et l’Information Médicale :المصدر
Groupe saidal, Mai 2003. 

ة ملیون وحد 860كان الطلب  2003ب في تزاید مستمر حیث أنھ في سنة لمن خالل الجدول أن الط نالحظ   

ملیون  1070إلى  2010بعدھا إنتقل في سنة , ملیون وحدة بیع  930مایقارب  2005بیع ثم أصبح في سنة 

  .وحدة بیع 

تمیز بانخفاض معتبر في القاعدة نتیجة تباطؤ حركة  وھذا راجع لعدة عوامل تتعلق بنوع الھرم السكاني الذي     

  .ضخم في الوسط ناتج عن شیخوخة السكان تالوالدات و 

كأمراض القلب ، السرطان، ) أمراض العصر ( و أنتج أیضا ظھور أمراض  مختلفة مرتبطة بالسن سمیت ب    

  . الخ....السكر

                                                
: السنة الجامعیة, جامعة محمد بوضیاف , مذكرة ماجستیر, التحلیل التنافسـي ودوره في إعـداد االستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسـة االقتصادیـة , أحمد بن مـویزة -  1

 145ص , 2005/2006
2 - Groupe Saidal, Rapport de gestion, 2008, p 3-2 .  

3 -Etude sur Les prévisions de Demande, Direction Marketing et l’Information Médicale Groupe saidal, Mai 2003. 
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  ).سمرة في الظھور(في حین أن األمراض المسماة قدیما كاألمراض الوبائیة و الطفیلیة 

  بیة الجیدة و نظام تعویض وطني فعال بالتوازي مع ھذا االستھالك الوطني لألدویة نمى أیضا بفعل التغطیة الط 

 دإن السوق الوطنیة لألدویة معطاءة و في تطویر كل سنة غیر أنھا تظل مرتبطة أساسا في تبعیة باالستیرا    

  .من المبلغ العام للسوق بالقیمة المالیة  %70الذي یمثل 

  .مجملھ من أدویة أجنبیة  الباقیة من السوق الوطنیة مغطاة باإلنتاج المحلي الذي یمثل في  % 30و 

  :1إلى مصدرین ةویعود عرض األدویة في السوق الجزائری

ة :االستیراد :المصدر األول ة الصعبة والقروض الخارجی ن العمل ة م ة الدول رتبط بمیزانی ث ی والجدول  ,حی
  2005-1993التالي یوضح تطور االستیراد بین سنوات 

  2005-1993سنوات  خالل في الجزائر دویةاأل استیراد قیمةیوضح تطور ) 5(الجدول رقم

20012002200320042005 199519961997199819992000 1994 1993  السنة

  االستیراد
 )ون دوالریمل(

134 320 503 293 336 469 500 429 462 546  532  612  714  

  -   Plan Stratégique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal,pl0:المصدر  
Yacine Tounsi, L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN ALGERIE  
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES, Troisieme Atelier sur le Developpement 
Industriel en Algerie, Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements 
et Korea Institute for Industrial Economics and TRADE (KIET), Seoul , Korea, 30 juin 
– 10 juillet 2007 

 1993حیث سجلنا في سنة , من خالل الجدول أن قیمة إستیراد الدواء في الجزائر في تزاید مستمر  نالحظ

ملیون دوالر و ھذا  714فقد زاد بشكل كبیر و أصبح حوالي  2005ملیون دوالر أما في سنة  134ما قیمتھ 

  .المحلي مواكبة الطلب  تاجاإلنیادة الطلب نضرا لزیادة األمراض و تنوعھا من جھة وعدم قدرة زراجع ل

 :2المستوردة األدویةوكذلك یبین الشكل الموالي كمیة 

  2001-1993ن بیالجزائر لألدویة  یراداست كمیة تطور یمثل):  10( الشكل رقم    

  Plan Stratégique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal,p10:المصدر

                                                
1 - Groupe Saidal, Rapport de gestion, 2008, p 3.    

2 - Plan Stratégique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal,pl0   
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ھ ھو االستیراد الك رإن أھم ما یمكن مالحظت ة لسنة ل بی ـ  1995ألدوی درة ب ذي  503المق ون دوالر، وال ملی

ین  و الجدولبوحداتھا الثالث، مما أدى إلى ھذه الكمیة،  pharm نتج عن عملیة شراء كبیرة لمؤسسة والي یب الم

  :أھم الدول التي تستورد منھا الجزائر

  2009ائر في سنة الدول المصدرة للجز بعض): 6(الجدول رقم 

  النسبة من  االستیراد  القیمة  لةالدو  الرقم

  %13.49  405298878  فرنسا  1

  %9.19  276147826  اإیطالی  2

  %4.51  135368053  بلجیكا  3

  %0.50  14965523  مصر  4

  %0.08  2342154  السعودیة  5

  %0.02  453964  اإلمارات  6

  %0.01  367583  اھولند  7

  .Source; Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2009, p.19: 1المصدر      

         نالحظ من خالل الجدول أن الجزائر تعتمد بنسبة كبیرة في استیرادھا لألدویة على الدول األوربیة       

أما الدول العربیة ال تستورد منھا إال نسب صغیرة جدا و ھذا راجع لعدم تطور ھذه ) بلجیكا ,  اإیطالی, فرنسا ( 

  .من التصنیع أما ھولندا فإنھا تكاد تكون منعدمة كذلك في ھذا المجال لالدو

إن كل ما تحتلھ الجزائر في إنتاج األدویة لتغطیة سوقھا الوطنیة رغم الجھود : اإلنتاج المحلي: المصدر الثاني

خاصة فتح األسواق نحو التجارة الخارجیة من خالل القرار الذي فتح حریة المناقشة و دخول  ,التي قامت بھا 

  .مجمل استھالكھا للدواء و معظمھ من األدویة الجنیسة  % 30ر األجنبي فأصبحت الجزائر تنتج المستثم

 2008من حجم السوق في سنة   % 27حیث حصة األدویة الجنیسة في االستھالك الجزائري قدرة بحوالي       

من  % 45السنة  تمثل    و عن طریق  المقارنة من حصة  األدویة  الجنیسة  على المستوى  العالمي خالل نفس

  .حجم السوق 

  

  

  

                                                
1 - Source; Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2009, p.19  



 

 109

حدث في مختلف  یأخذ شیئا فشیئا في االتساع  و بالنظر  لما تكما أن السوق الجزائریة  لألدویة الجنیسة       

خالل السنوات القادمة ، و قد تعرضنا سابقا  على المتعاملین في السوق  ) تنمو(تتطور   أندول  العالم فیجب 

  20061-2002الدواء في الجزائر خالل  السنواتو الجدول التالي یبین تطور سوق   ,ة العامة و الخاص

  2006-2002تطور سوق الدواء في الجزائر خالل السنوات : )7(الجدول رقم 

ــات   2006  2005  2004  2003  2002  البیانـــ

  566.4  489.54  484.08  494.96  454.43  ) ملیون وحدة بیع(السوق اإلجمالیة

  102597.75  84655.99  75968.98  70103.64  59320.47  )ملیون دج(اإلجمالیة  السوق

  71818.43  56211.58  51666.50  43043.63  35592.28  )ملیون دج(قیمة األدویة األصلیة  

  %  65  % 66.40  % 68.01  % 61.40  %  60 )%(نسبة األدویة األصلیة إلى قیمة السوق اإلجمالیة 

  + % 27.8  + % 08.8  + % 20 +  % 20.9  ---   *لیةمعدل نمو األدویة األص

  23728.19  ) ملیون دج(قیمة األدویة الجنیسة 
  

27060.01  24302.48  28444.41  30779.33  

  %35  % 33.60  % 31.99  %38.66  %40  *)%(نسبة األدویة الجنیسة إلى قیمة السوق اإلجمالیة 

  + % 08.2  + % 17  -  % 10.2  + % 14  ------  *معدل نمو األدویة الجنیسة

  :سامیة لحول،باالعتماد على, زكیة مقري: المصدر 
Source : Office national des statistiques (ONS) ;  www.algex.dz / (Agence étatique pour la promotion de 
l’exportation) ; www.cnis.dz ; Groupe Saidal, Rapports de gestion, 2002-2006. 
 Médicament générique en Algérie http://actualite.el-annabi.com/article.pbp 3?id-article=457, (Octobre 2007). 

        
بنسبة  2006-2002تطور حجم سوق عرض األدویة خالل الفترة  7ویالحظ من خالل الجدول       
والذي كان بسبب عجز  2005-2004وهذا بالرغم من االنخفاض الذي شهدته السوق في السنوات  ,24.6%

كما یالحظ ارتفاع نسبة األدویة األصلیة إلى السوق اإلجمالیة بمعدالت متزایدة  ,في التموین لبعض المنتجات
وهذا نتیجة  % 27.8یث وصل إلى ، ح2006وسجل أقصى ارتفاع في معدل النمو لسنة  ,خالل نفس الفترة

إلغاء المرسوم الخاص بإلزام المستوردین إلقامة المشاریع اإلنتاجیة بعد سنتین من تاریخ الترخیص في جوان 
بسبب ارتفاع  2004في حین عرفت نسبة األدویة الجنیسة إلى السوق اإلجمالیة انخفاضا ملحوظا سنة  ,2005

    . ةفي نسبة األدویة األصلیة لتلك السن
ویرجع تطور حجم الدواء في سوق الجزائر إلى تزاید الطلب على األدویة ومحاولة الدولة لتلبیة كل        

  . احتیاجات السوق إما باالستیراد أو باإلنتاج الوطني الذي یعتمد على األدویة الجنیسة

                                                
: إدارة منظمات األعمال"سامیة لحول، التسویق كأسلوب لمعالجة إشكالیة تنافسیة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، المؤتمر العلمي الثالث حول , یة مقريزك. د -  1

  . 4، جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، األردن، ص 2009نیسان  29-27، "التحدیات العالمیة المعاصرة
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ستطع تغطیة السوق وخاصة إثر الذي لم ی ،محاولة ترقیة اإلنتاج الوطني من األدویة الجنیسة وبالرغم من   
 )المتمیزة بارتفاع أسعارها( األدویة األصلیة، فإن قیمة الضغوط التي تفرضها اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة

  .في السوق الجزائریة تتزاید
  

  1مكانة الجزائر في الصناعة الدوائیة العربیة: الفرع الرابع 

الثالثینات  ة قیامھا ونشوئھا یعود إلى نھایةمن أن بدای على الرغمثة ،ناعة الدواء العربیة بالحداتتسم ص     

الماضي ، إذ بدأت مصر بإنتاج الدواء ألول مرة بینما أعلن بنك مصر إنشاء شركة  وبدایة األربعینات من القرن

یعتمد التجھیز  ، التي تعد أول محاولة جادة إلقامة مصنع دواء حدیث 1940للمستحضرات الطبیة عام  مصر

  . بریة دقیقةإنتاجھ إلى رقابة مخ على اآلالت ، وینتج أصنافا متعددة من األشكال الصیدالنیة ، ویخضع

والسعودیة والجزائر  وائیة مثل العراق وسوریا واألردنالد أقطاٌر عربیة أخرى في مجال الصناعة لتھاثم ت    

التي تشكل نقطة ارتكاز جیدة یمكن أن تبنى علیھا  الدوائیة العربیة أھم القطاعات وتشكل الصناعة, والمغرب 

  . متفائلة لتدعیم الھیكل االقتصادي العربي آمال

) 11(من السوق العالمیة للدواء، أي ما یعادل %) 1,5(یعادل  وفي الوقت الحاضر یشكل السوق العربي ما    

 .دوالر ملیار

) 230(أو من مصانع الدواء المحلیة التي یبلغ عددھا  ادوتتم تغطیة الحاجة العربیة للدواء عبر االستیر        

ً موزعة في العدید من  ویتوجب على مصانع األدویة العربیة االندماج مع بعضھا لتقویة, األقطار العربیة مصنعا

على المنافسة ، ویجب  مركزھا الفني والمالي ، وتقلیل النفقات اإلداریة وتوحید مصادرھا المالیة ، لكي تقوى

ً أن تفتح لھا أسواقا غیر أسواقھا المحلیة والعربیةعل ، كما أن التعاون االستراتیجي مع مصانع األدویة  یھا أیضا

  . بخبرات فنیة ھي في أمس الحاجة إلیھا لتساعدھا في دعم قدراتھا التسویقیة دھازالعالمیة سیعزز مكانتھا وی

تتشابھ إلى حد كبیر ، وبذلك فإنھا تتزاحم وتتنافس في سوق  ومن األمور الممیزة لمصانع الدواء العربیة أنھا     

ھذه الظاھرة فإنھ یجب التنسیق بین المصانع العربیة في حصص اإلنتاج والتعاون  واحدة، ومن أجل تخفیف حدة

األخرى ، وھذا  إنتاج الدواء الواحد، كأن یتولى مصنع واحد إنتاج دواٍء ما لحسابھ ، ولحساب المصانع في مجال

  .ؤدي إلى تخفیض الكلفة وبذلك تسھل منافسة الدواء األجنبيی

الدخل ، ویعد السوق العربي من األسواق المھمة ، إذ یمثل  وتعتمد السوق الدوائیة على عدد السكان ومستوى    

من سكان العالم ، في حین ال یتجاوز االستھالك العربي من الدواء نسبة  (%2,5) سكان الوطن العربي نسبة

   .من اإلنتاج العالمي ، والسبب في ذلك یعود إلى انخفاض مستوى الدخل للمواطن العربي)  1,5%(

 اإلنتاجو ترتیب الدول حسب نسبة التغطیة من  یبین حجم السوق الدوائیة لألقطار العربیة) 7(والجدول    

  . المحلي 
                                                

  على الرابط 23:06على الساعة / 09/02/2011لوحض  یوم ,  االدویة العربیة تاریخ صناعة -  1

 http://www.pal-stu.com/vb/showthread.php?t=9258 
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  )ملیون دوالر(  2007 حسب الدول حجم سوق األدویة في الوطن العربي) : 8(الجدول رقم 

حجم السوق   الدولة  الترتیب

  )ملیون دوالر(

حجم االنتاج 

ملیون (المحلي 

  )دوالر

نسبة التغطیة 

من االنتاج 

  المحلي

الترتیب على 

أساس نسبة 

  التغطیة

  9  %24  313  1300  السعودیة  1

  1  %90  936  1040  مصر  2

  7  %35  166  475  العراق  3

  7  %35  202  577  الجزائر  4

  2  %85  439  516  المغرب  5

  3  %75  304  380  سوریا  6

  5  %42  114  273  تونس  7

  -  -  -  243  لیبیا  8

  8  %26  96  238  اإلمارات  9

  6  %38  255  185  االردن  10

  10  %15  35  230  الیمن  11

  11  %12  33  190  لبنان  12

  4  50%  74  148  السودان  13

  -  -  -  130  الكویت  14

  7  %35  45  130  فلسطین  15

  -  -  -  63  قطر  16

  -  -  -  70  عمان  17

  -  -  -  42  البحرین  18

  -  -  -  30  موریتانیا  19

  ,http://www.iqaldawaya.net Arabian Druy Industry. P.87 :من إعداد الطالب باألعتماد على :المصدر

ن الوطن العربي والتي ھي دون مستوى الطموح ، ویمكن أ صناعة األدویة في) 8(رقم ویوضح الجدول      

 :األقطار العربیة إلى ثالث مجموعات نقسم الصناعة الدوائیة في

ً  وتمثل األقطار العربیة التي: المجموعة األولى :أوال ّ یكون اإلنتاج الدوائي مرتفعا فیھا  وتضم ھذه المجموعة كال

 المحلیة، تتمیز ھذه الدول بصناعة دوائیة متطورة وتغطي حاجة السوق )وسوریا واألردن مصر والمغرب(من 

إلى الخارج وھذا یؤدي إلى  ، إذ أن الصناعة المحلیة تغطي نسبة مرتفعة من السوق المحلیة ، ویتم تصدیر الباقي
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 .السوق المحلي من الخارج توفیر األموال الالزمة الستیراد األدویة التي یحتاجھا

من حاجة السوق %) 50(إلنتاج أقل من یكون فیھا مستوى ا وتمثل األقطار العربیة التي: المجموعة الثانیة :ثانیا

ً من  المحلیة ، وتضم ھذه المجموعة ّ  العراق والسعودیة والجزائر وتونس واإلمارات العربیة المتحدة والیمن(كال

على الرغم من توفر أھم  ، ویالحظ أن الصناعة الدوائیة في ھذه األقطار متواضعة ،) ولبنان والسودان وفلسطین

 .، وتوفر رؤوس األموال لمعظم ھذه الدول الدوائیة فیھا وھي توفر العمالة الرخیصة عوامل قیام الصناعة

العربیة التي ال توجد فیھا صناعة دوائیة، وتضم ھذه  وتمثل ھذه المجموعة األقطار: المجموعة الثالثة :ثالثا

ً من  ّ ً نفطیة  ، وتضم ھذه)  ان وموریتانیا والكویت وقطر والبحرین وعم لیبیا(المجموعة كال المجموعة أقطارا

إذ تعتمد ھذه األقطار ) والكویت وقطر والبحرین وعمان لیبیا(غنیة تمتاز بوفرة األموال وقلة السكان فیھا مثل 

 انیة في ھذه المجموعة فھيأما الفئة الث. توفیر األدویة ألسواقھا المحلیة على األسواق الخارجیة لغرض

 د وانخفاض المستوى المعیشي لمواطنیھا ، وانتشار الجھل واألمیة بشكل كبیربقلة الموار میز، وتت) یتانیا مور(

ً عن عدم االستقرار السیاسي و األمور تعیق نمو االقتصاد والصناعة وتطورھا بما  ، وكل ھذهاألمني فیھا ، فضال

 .الدوائیة فیھا الصناعة

ملیون دوالر لكنھا  577م السوق بقدر أن الجزائر رغم أنھا تحتل المرتبة الرابعة من حیث حج نالحظو    

عاجزة عن تغطیة و لو نصف الطلب و ھذا ما جعلھا في المجموعة الثانیة ضمن الدول العربیة و تحتل المرتبة 

  .ملیون دوالر  202: من الطلب الكلي بإنتاج محلي قدر ب %35السابعة بنسبة تغطیة 

اكز رفیھ مخابر البحث و م تعددتا الوضع الراھن الذي و ھذا راجع لعجز المؤسسات الوطنیة وخاصة في ھذ   

  . لحدة المنافسة بین الشركات  باإلضافة,  اإلنتاج

سواء من خالل , بالحكومة لاللتفات نحو الصناعة الدوائیة المحلیة و محاولة النھوض بھا  األمر الذي أدى      

أو تدعیم المؤسسات الحكومیة مثل مجمع صیدال , لسیطرة على السوق المحلي لالتشریعات و القوانین الحكومیة 

  . أو معھد باستور و غیره من المنتجین 
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  التعریف بمجمع صیدال: المطلب الثاني
یقع مقره , دینار جزائري 2500,000,000رأس مالھ یقدر ب , مجمع صیدال عبارة عن شركة باألسھم       

تسیطر مؤسسة صیدال على  و, 1الجزائر العاصمة -دار البیضاءال - 141ص ب , 11على الطریق الوالئي رقم 

صناعة األدویة في القطاع العمومي، ولھا خبرة تزید عن  ثالثون سنة، حیث یشتمل المجمع على سبعة مواقع 

، كما أنھا تمتلك مركزا )الجزائر، المدیة شرشال، قسنطینة وعنابة(إنتاجیة موزعة على عدد من والیات الوطن 

نوعا من األدویة ذات االستعمال البشري، كما  200، وینتج مجمع صیدال أكثر من )CRD(والتطویر  للبحث

یمتلك المجمع عدة وحدات تجاریة لضمان تموین دائم ومستمر للسوق شرقا وغربا، وسطا وجنوبا وذلك لتوسیع 

  .ءحجم المبیعات وضمان تواجدھا في مختلف مناطق الوطن واالقتراب أكثر من العمال

دره       ال ق رأس م ري ویشغل  2.5یعتبر مجمع صیدال من الناحیة القانونیة شركة مساھمة ب ار جزائ ار دین ملی

  .عامل 4559نحو 

  2التطور التاریخي لمجمع صیدال: الفرع األول  

م) P.C.A(بعد إعادة ھیكلة الصیدلیة المركزیة الجزائریة        ذي رق -77: والتي أنشأت بموجب المرسوم التنفی

اج الصیدالني 1977جانفي  23المؤرخ في  06 انون ) ENPP(، تكونت المؤسسة الوطنیة لإلنت  -82بموجب الق

ان 1982أفریل  24المؤرخ في  16 ذي ك ة ال اج المضادات الحیوی ة إلنت رة مركب المدی ، ثم أدمج إلى ھذه األخی

ة  ناعات الكیماوی ة للص ركة الوطنی ا للش ل ) SNIC(تابع ي أفری ات  ،1987ف تقاللیة المؤسس ل اس ي ظ وف

ري  ع یعمل 1989االقتصادیة التي اعتمدتھا الجزائر في الثمانینات أنشأ مجمع صیدال في شھر فیف ان المجم ، وك

أدخلت تغییرات على القانون األساسي للشركة،  1993في ظل احتكار إنتاج وتوزیع األدویة بالجزائر، وفي سنة 

ا  وتمكنت الشركة من المشاركة في كل اعي، كم ة بموضعھا االجتم ا عالق ي لھ ة الت العملیات الصناعیة والتجاری

ة القابضة  وك بالكامل للشركة العمومی ال الشركة ممل ان رأس م ا، وك ) Holding(أنشأت فروع أخرى تابعة لھ

ع الصناعي) صیدال(تبنت الشركة  1997، وفي سنة "كیماء صیدلة" ھ المجم تج عن ذي ن  مخطط إعادة الھیكلة ال

ي " صیدال" ري  02ف روع وھي 1998فیف ة ف ن ثالث ك(، والمتكون م ة والبیوت ال، المضادات الحیوی ، أي )فرم

)Pharmal, Antibiotical, Biotic( غ اج بل م اإلنت ي حج و ف ق نم ن تحقی ع م ن المجم  %16، وعلى إثرھا تمك

  .1996مقارنة بسنة  1997، وذلك نھایة %23وكذا نمو في حجم المبیعات بلغ نسبة 

ا  1998وفي نھایة الثالثي الثالث من سنة        ة، كم یم المنقول ر للق ي بورصة الجزائ أصبحت صیدال متعامل ف

أنھا أصبحت تحضى بمكانة ھامة في السوق الوطني نظرا لبروزھا كمؤسسة رائدة في مجال صناعة األدویة ولم 

التي أصبحت تسوق منتجاتھا نحو السوق  تحضى بأي منافسة من طرف الخواص إال الشركات األجنبیة العمالقة

  ).OMC(الجزائري بفعل تحریر التجارة الخارجیة ومفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة 

                                                
 2005: لجامعیةالسنة ا, جامعة الجزائر , رسالة ماجستیر, "مجمع صیدال"دراسة حالة . صورة المؤسسة و تقییم فعالیة إستراتیجیة اإلتصال التسویقي, بلقاسم رابح -  1

 136ص ,  2006/

2   -  www.saidalgroup.com, 2009. 
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  مھام المجمع : الفرع الثاني 

قعھ الذي عرفتھ الجزائر في الخمس سنوات األخیرة كان مواتیا في تدعیم المجمع في مو االقتصاديإن التقدم      

, في الجزائر و في العالم االقتصادیةو لقد سمح لھ ذلك بالدخول المتدرج في إطار التحوالت , كمنتج وطني رائد

  : 1مع تحدید األھداف اإلستراتیجیة التالیة

 .(TQM)البحث عن اإلرضاء الكلي للزبون و ھذا من خالل نظام إدارة الجودة الشاملة  :أوال

ات من خالل تحدید سیاسة خاصة بالبحث و التطویر لمنتجات جدیدة عامة تنویع تشكیلة المنتج :ثانیا

(Générique)  التكنولوجیة بالیقظةمع إقامة نظام خاص . 

سواء على شكل إستثمار , في مشاریع مع مخابر ذوي شھرة عالمیة االشتراكتطویر الشراكة من خالل : ثالثا

 . (Le façonnage)مباشر أو عن طریق إتفاقیات التكییف 

دخول األسواق , ضمان إستمراریة المجمع عن طریق المحافظة و الرفع من حصتھ السوقیة الوطنیة :رابعا

األجنبیة و البحث المستمر في إمكانیة تطویر األداء اإلقتصادي و المالي مع إتخاذ بعین اإلعتبار إنشغاالت 

  .الصحة العمومیة للوطن

  أھداف مجمع صیدال: الفرع الثالث 

  :2أن مجمع صیدال ھو رائد الصناعة الدوائیة بالجزائر فإنھ یسعى إلى تحقیق  األھداف وھيبما 

 .تنویع وتوسیع قائمة المنتجات من األدویة، خاصة بالتركیز على األدویة الجنیسة .1

 .عرض منتجاتھ من األدویة بنوعیات جیدة وأسعار تنافسیة .2

ف تكثیف تواجدھا في السوق الوطني عن طریق تطویر نظ .3 ا لمختل دھا وتغطیتھ ام التسویق لضمان تواج

 .مناطق التراب الوطني

 .تطویر اتفاقیات الشراكة مع األجانب وتفعیلھا میدانیا .4

 .االرتقاء باإلنتاج إلى مستوى أمثل یتماشى مع الطاقات واإلمكانات المتاحة .5

 .ترشید استخدام عنصر العمل من خالل تأھیل العمال من أجل تحسین اإلنتاجیة .6

 .لتحكم في التكالیف عن طریق االستخدام األمثل للمواد المتاحة وتسییر فعال لمختلف المصالحا .7

ع أجور  .8 دة م المحافظة على مناصب الشغل الموجودة والبحث عن فرص أخرى لخلق مناصب شغل جدی

 .مناسبة لذلك ولمصلحة العمال

ل        ھ وتجاه مما سبق یتضح أن مجمع صیدال أصبح في موضع یلزمھ تحمل ك ھ وزبائن مسؤولیاتھ تجاه عمال

ري،  ر السوق الجزائ ا بفعل تحری اني منھ ي أصبح یع ي ظل المنافسة الت ا، خاصة ف ن أجلھ ي أنشئ م المھام الت

  .خاصة في مجال صناعة األدویة

  

                                                
 137ص , مرجع سبق ذكره ,"مجمع صیدال"دراسة حالة . صورة المؤسسة و تقییم فعالیة إستراتیجیة اإلتصال التسویقي, بلقاسم رابح -  1

2 /  Saidal Infos: Revue trimestrielle du Groupe Saidal, N°: zero, 1er trimestre 1996, p.8. 
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  : اإلطار التنظیمي للمجمع: الثالث المطلب
  .ین الوظائف و الفروعأنھ یمكن لنا أن نمیز ب) 11(نالحظ من خالل الشكل رقم       

كل فرع من ھذه الفروع بإمكانھ اإلستفادة من خدمات نفس المدیریات و یضمن التنسیق الكافي في ذلك      

  : و ھي تتمیز بما یلي, لذلك فإن نوع الھیكلة المعتمدة في ھذه الحالة ھي الھیكلة المصفوفیة, المدیریة العامة

 .دات التي یتوفر علیھا المجمعالتسییر المركزي لجمیع الفروع و الوح .1

 .ر المجمع على متخصصین و مصلحة خاصة بكل جانب من جوانب اإلدارةفتو .2

  

  :المدیریة العامة: الفرع األول

  :1مھامھا تتمثل في   

  . تصمیم إستراتیجیة المجمع :أوال

  .قیادة مختلف عملیات التصمیم :ثانیا

  .تصمیم سیاسات التسییر :ثالثا

  . مالیة و صناعیة من خالل إجراءات خاصة بالمراقبة  و التحسین, تراتیجیات إقتصادیةاإلعتماد على إس

 .تصریف منتجات الفروع من خالل الوحدة التجاریة للوسط و مركز التوزیع لباتنة و وھران

    .تطویر المنتجات الصیدالنیة من خالل مركز البحث و التطویر

  :التالیة مھام الد على رأسھا األمین العام وھي تتولى یوج:  المصلحة االستشاریة: الفرع الثاني

  واالستشارة قالتنسی :أوال

ا سلطة : ثانیا اج دون أن تكون لھ تقوم بعملیة الدعم للمراكز العملیة في مجال تنفیذ استراتیجیات وخطط اإلنت

  إلزامیة علیھا، خاصة في ظل التوجھ نحو استقاللیة الفروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1-Groupe Saidal, Rapport de gestion 2004, p 28  
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  الھیكل التنظیمي لمجمع صیدال ) :11(شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                
                                                                                

  
  
  
  
  
     

  www.group saidal.comقع اإلنترنت مو: المصدر
  عالقة ھرمیة              عالقة وظیفیة   

  

 مدیریة  ضمان الجودة 

 الوحدة التجاریة وسط 

 وحدة التوزیع باتنة 

 وحدة التوزیع وھران

 وحدة التوزیع جنوب 

 مدیریة التحلیل والمراجعة والتلخیص 

 مدیریة التسویق واإلعالم الطبي 
 

 المدیریة المركزیة للموارد البشریة 

 ة للوقایة الصناعیةالمدیریة المركزی

مدیریة المحفظة واإلستراتیجیة المالیة  

 مدیریة الشراكة والتنمیة الصناعیة 

 المدیریة المركزیة للتنظیم واإلعالم اآللي

 مدیریة المشاریع الجدیدة
 

 مركز البحث والتطویر

 الوحدات التجاریة

 الرئیس المدیر العام

 األمین العام

 مدیةوحدة انتیبیوتیك ال فرع انتیبیوتیك 

 فرع فرمال

 فرع بیوتیك

 وحدة الدار البیضاء 

 وحدة قسنطینة

 وحدة عنابة 

 وحدة جسر قسنطینة 

 وحدة الحراش 

 وحدة شرشال 
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  المصالح الوظیفیة : الفرع الثالث

اإلدارة     تتكون من مجموعة من المدیریات ووحدتین إحداھما للبحث والتطویر وأخرى تجاریة، وھي مرتبطة ب

  :العامة من خالل خط ھرمي یتمثل فیما یلي

ع للشراكة الصناعیة  :ة الشراكة و التطویرمدیری :أوال ا المجم ي یولیھ ة اإلستراتیجیة الت ة و األھمی    نظرا للمكان

   1 :و من المھام المنسوبة إلیھا. تم إنشاء مدیریة للشراكة و التطویر داخل المدیریة العامة للمجمعو 
  :وھي كما یلي:  مھام المدیریة -1

ذ إستراتیج . أ ز التنفی ي مجال الشراكة و التطویر الصناعي و البحث عن تحدید و وضع حی ع ف یة المجم

 . شركاء محتملین و تحدید مشاریع للشراكة

 . اإلتفاقیات التي التتنافى مع النظام القائم (protocols)التفاوض و التحضیر للقاءات  . ب

 . اإلھتمام بالعملیات اإلداریة و القانونیة المتعلقة بتكوین المؤسسات المشتركة . ت

 . في متابعة مراحل إنجاز المشاریع الصناعیة, حسب كل حالة, اركةالمش . ث

ن أجل  . ج التنسیق و متابعة تقدم المشاریع الصناعیة و مساعدة الشركاء لدى اإلدارات المحلیة و الوطنیة م

 ).الخ...رخصة البناء , عقد الملكیة(الحصول على مختلف الوثائق المتعلقة باإلستثمار 

  :ھي تتمثل في و: أھداف المدیریة -2

 . الرفع من الحصة السوقیة الحالیة للمجمع . أ

 . إدماج المجمع في السوق اإلقلیمیة و الدولیة في إطار إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة . ب

 .تحویل التكنلوجیا و الحصول على معرفة الكیف . ت

 . توسیع تشكیلة المنتجات و تحسین جودتھا و تخفیض األسعار . ث

   ..2الربح . ج

ا ي :ثانی الم الطب ویق و اإلع ة التس ة : مدیری ة العام رة بالمدیری رتبط مباش ین , ت یق ب مان التنس ي ض ا ھ مھمتھ

ھ, مختلف وظائف المجمع اء صورة خاصة ب ھ و بن رویج لمنتجات ق . الت ة بفری ذه المدیری ع ھ ذا الغرض تتمت لھ

ویقي ذ ي تس الي وطب ی, مستوى ع ین الطبی ن الممثل بكة م ى ش وطنيباإلضافة إل ل القطر ال یتم . ن تغطي ك و س

  التفصیل في ھذا العنصر في المبحث الثاني من ھذا الفصل

ا وارد البشریة :ثالث ة الم د : 3مدیری دف تزوی وارد البشریة بھ ص الم ا یخ ع فیم ة المجم ذ سیاس داد وتنفی وم بإع تق

ك  وارد المؤسسة بأفراد أكفاء ضروریین لتطویرھا، مع العلم أن الوحدات العملیة تمتل دورھا مصالح لتسییر الم ب

  .البشریة

  

                                                
1 -  www.saidalgroup.com, 2005. 

2   - loc.cit.  

3 - Groupe Saidal, Rapport de gestion, 2004, p 15.  
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  : 1و ھو مكلف أساسا ب 1998جویلیة سنة  27أنشيء ھذا المركز في تاریخ  :مركز البحث و التطویر :رابعا

ي مجال  . أ ام اإلستراتیجیة لصیدال ف ة بالمھ ا عالق تصمیم و إعداد سیاسة و تطویر محاور البحث التي لھ

 . الصیدالني العلوم الطبیة و خصوصا في اإلبداع

 . المشاركة في تخطیط سیاسة تطویر منتجات المجمع . ب

 .التصمیم و التطویر الصناعي لألدویة العامة لفائدة المجمع . ت

 . المساعدة التقنیة لفروع اإلنتاج . ث

ھ بضمان  . ج ي تسمح ل وارد البشریة الت ین الم ز و تثم ذا تحفی ة و ك ة و التقنی ع الوسائل المادی ةتجمی  الیقظ

 . یرورة واعدة لصالح المجمعالتكولوجیة و س

ة  . ح یدالنیة التقنی ة و الص ودة الفیزیوكیمیائی ة الج دمات مراقب دیم خ              (pharmco-technique)تق

 . و المیكروبیولوجیة

 . تثمین و نشر األعمال التقنیة و العلمیة و نتائج البحث, ترقیة . خ

ع بتأس . د مح للمجم ي تس ة الت ب و الدراس ال التنقی ام بأعم ات القی تراتیجیة  ,یس التحالف راكة اإلس أو الش

  . المربحة

ائن, یتوفر المجمع على ثالث وحدات تجاریة :الوحدات التجاریة :خامسا ن الزب ر م رب أكث و التق ا ھ   الھدف منھ

  : 2و ھي كما یلي

ة للوسط -1 دة التجاری اؤھا سنة : الوح م إنش ات المج 1996ت اجرة بمنتج ة المت د عملی دف تخزین و توحی ع بھ    م

  ). زبون بین القطاع العمومي و الخاص 300أكثر من (و ضمان أحسن خدمة للزبائن 

  . مستخدم 50و ھي تشغل  1999ت سنة أنشأ): باتنة(وحدة الشرق  -2

  . مستخدم 40و ھي تشغل ): وھران(وحدة الغرب  -3

وب(الوحدة التجاریة -4 دى القصیر : )للجن ى الم یتم إنجازه عل د س ھ تكون وھو مشروع جدی ة، و ب ة ورقل بمدین

  .صیدال قد أنشئت شبكة للتوزیع تغطى كامل التراب الوطني

تھتم ھذه المدیریة بوضع اإلستراتیجیات المالیة للمجمع :مدیریة تسییر المحفظة واإلستراتیجیة المالیة  :سادسا

  .  سط والطویلإضافة إلى بحث ومتابعة العملیات التمویلیة التي ینفذھا المجمع في األجلین المتو

تقوم بالمراجعة الداخلیة لحسابات المجمع والقیام بالتحلیل : مدیریة الدراسات والتحلیل والمراجعة :سابعا

                                            وتصحیح االنحرافات في الوقت قبل أن تخضع الوثائق المحاسبیة للمجمع لمراقبة محافظي الحسابات المعتمدین  

تسعى ھذه المدیریة للوصول إلى جودة المنتجات والنشاطات : مدیریة ضمان الجودة والشؤون الصیدالنیة :ثامنا

ن الحصول  ا م ا مكنھ ع، مم ة للمجم روع التابع في صناعة األدویة، كما أنھا تبنت نظام الجودة الشاملة في كل الف

  .ISOالدولیة  على شھادات مطابقة معاییر النوعیة

                                                
1 -  www.saidalgroup.com, 2005. 
2 - loc.cit  .  
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  : المدیریة المركزیة للتنظیم واإلعالم اآللي:تاسعا

تقوم بتحدید سیاسة التنظیم واإلعالم اآللي في المجمع من خالل تحدید حاجات التغییر في التنظیم، وضمان        

داد خطط تصور للتنظیمات الالزمة والمبادرة بتنفیذھا، وتطویر نظم التسییر بالمجمع، كما تسھر على ضمان  إع

  . اإلعالم اآللي ودراسة حاجة الوحدات والفروع في ھذا المجال

دة  :عاشرا ى وضع الخطط  :مدیریة المشاریع الجدی دة، باإلضافة إل اتر شروط المشاریع الجدی داد دف ل بإع تتكف

  .لتأھیل وحدات اإلنتاج مع متابعة عملیات إنجاز المشاریع وتقییمھا

ر ادي عش ة :ح ة المركزی ناعیة المدیری حة الص ن والص ع  :لألم ات المجم ل سیاس ق ك ھ تطبی داد وتوجی وم بإع تق

د يالمتعلقة باألمن الداخلي الصناعي والبیئ ق قواع ن تطبی د م ن للتأك ة إلجراءات األم ة دوری وم بمراقب ث تق ، حی

  . 1السالمة والصحة، وكذلك المصادقة على أعمال الصیانة واألعمال الجدیدة

  . فروع المجمع تقدیم: الفرع الرابع 
  . 2یتم تقدیمھا كما یلي) فارمال و بیوتیك, أنتبیوتیكال(كما سبق الذكر فإن المجمع یتكون من ثالث فروع 

    .) Antibiotical (رع أنتیبوتیكال ف :أوال

 ت، ومن المنتوجا1988سنة  اجیشتمل مركب المضادات الحیویة بالمدیة، الذي انطلقت بھ عملیة اإلنتو         

بعض المواد تامة الصنع على إنتاج  إلى غیرھا،... المراھم، األقراص والحقن : لتي ینتجھا ھذا المركب نذكر ا

          . المضادات الحیویة البنیسیلینیة و غیر البنیسیلینیةمثل والمواد األولیة؛ 

  .خابر التحلیلسنة في إنتاج المضادات الحیویة و م 13نشیر إلى أن ھذا المركب یتمتع بخبرة و    

  : )  Pharmal  (فرع فارمال   :ثانیا

  :یتكون من ثالث وحدات لإلنتاج ھي  ،الدار البیضاء  141ص ب  11یقع على الطریق الوالئي رقم 

  1958بحیث تعود نشأتھ إلى سنة , أقدم وحدات الفرع: معمل الدار البیضاءدة وح .1

  ة في إنتاج مضادات السعال؛، وھي مختص1998دة قسنطینة، انضمت إلى صیدال سنة حو .2

  .            إنتاج األقراص، المراھم معجون األسنان، المحالیل مھمتھا، 1998حدة عنابـة، انضمت إلى صیدال و .3

كما یحتوي على مخبر . راقبة و التحلیللمني االسنة في مجال اإلنتاج الصید 38تمتع فرع فارمال بخبرة ی         

  .ة قسنطینة، وھذا باإلضافة إلى الطاقة اإلنتاجیة الھامةبوالی 1998حدیث أنشأ سنة 

   ). Biotic (رع بیوتیك ف :ثالثا

  :3ویتكون من ثالث وحدات لإلنتاج ھي ,الجزائر العاصمة ,المحمدیة نھج بنیوسف 25ع یق

                                                
1 - loc.cit   .  

, 2004/  2003السنة الجامعیة  , جامعة الجزائر, مذكرة ماجستیر, صیدالتمویل المؤسسة دراسة حالة مؤسسة  مصادرالتأثیر الجبائي على اختیار , عبد القادر بوعزة -  2

 190ص

 2006/ 2005: السنة الجامعیة, جامعة الجزائر, رسالة ماجستیر, "لمجمع صیدا"صورة المؤسسة و تقییم فعالیة إستراتیجیة اإلتصال التسویقي دراسة حالة , بلقاسم رابح -  3

  146ص ,
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لمحالیل و ھو المنتج الجزائري الوحید ل, ملیون وحدة بیع 18یتمتع بقدرة إنتاج تفوق : معمل جسر قسنطینة - 1

تحمیالت , األول لصناعة الصیغ الغالینیة: و ھو یتكون من قسمین مختلفین. (solutés massifs)الكثیفة 

(suppositoires) ,و یتخصص في صناعة المحالیل  متطورة الثاني مجھز بتكنلوجیا جدّ . أنبوالت و أقراص

مكلف , على مخبر لمراقبة الجودةیحتوي ھذا المعمل  (poches et flacons)جیوب و قارورات : الكثیفة

كما یحتوي . و التسییر التقني و الوثائقي (toxicologic)بالتحلیل الفیزیوكیمیائي و المكروبیولوجي و السمامي

   :أیضا على خمس ورشات لإلنتاج

 .ملیون وحدة بیع 5.8بقدرة إنتاج :   (suppositoires)ورشة التحمیالت . أ

 . ملیون وب 3.59بقدرة إنتاج  (dragées)ورشة األقراص و الملبسات  . ب

 : ورشتین إلنتاج المحالیل المكثفة بحیث . ت

 . ملیون وب 9.8ورشة المحالیل المكثفة جیوب بقدرة إنتاج  . ث

 . ملیون وب 550000ورشة المحالیل المكثفة قارورات بقدرة إنتاج  . ج

لجودة مكلف بالتحلیل یتكون من مخبر لمراقبة ا, ملیون وب 20قدرة إنتاجھ تقدر ب : معمل الحراش  - 2

  :الفیزیوكیمیائي و التسییر التقني و الوثائقي لخمسة ورشات إنتاج التي تتمثل في

 . ملیون وب 4.4بقدرة إنتاج , ورشة الشراب . أ

 . ملیون وب 0.9ورشة المحالیل بقدرة إنتاج  . ب

 . ملیون وب 3.3بقدرة إنتاج  (dragées)ورشة األقراص و الملبسات  . ت

 . ملیون وب 7.5إنتاج  ورشة المراھم بقدرة . ث

 . ملیون وب 2ورشة التحمیالت بقدرة إنتاج  . ج

  :یتكون من , (concentré d'hémodialyse)المنتج الجزائري الوحید لمرّكز غسل الكلى : معمل شرشال. 3

 وب  200700ورشة إنتاج بقدرة إنتاج تفوق  . أ

 دالنیة مخبر للمراقبة الفیزیوكیمیائیة و المیكروبیولوجیة و السمامة الصی . ب

 (pharmaco- toxicologique)         
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  :المبحث الثاني 

  تنافسیتھ تحلیلنشاط المجمع و  

 وخطورة البیئة جوانب مختلف تشھدھا التي التقلب وسرعة الجدیدة االقتصادیة التطورات فعتد          

 لمواجھة كأسلوب نشاطاتھا مجاالت تنویع نحو التوجھ إلى االقتصادیة المنظمات من بالكثیر آثارھا

 الوضعیات معرفة علیھ تحتم التنافسي الصراع في صیدال الصناعي لمجمعا لتحقیق أعلى إنتاج و, التنافسیة

 . نشاطھ لمجاالت المختلفة

  نشاط مجمع صیدال : المطلب األول 
رقم أعمال خارج  2009حیث حقق في نھایة , یعتبر مجمع صیدال رائدا لصناعة الصیدالنیة في الجزائر      

غیر أن المجمع لم   1ملیون وحدة بیع 139,988كما أن حجم اإلنتاج بلغ كذلك  , ملیار دینار  12الرسوم یقدر ب

كانت صیدال في وضعیة حرجة على غرار المؤسسات العمومیة األخرى، ولكن الدور  1995یكن كذلك في سنة 

 ق ساعد المجمع فى النھوض برقم أعمال جید و حجم إنتاج الالحكومي سواء في تنظیم اإلدارة أو تنظیم األسوا

بأس بھ من أجل الستحواذ على حصة تتماشى مع حالتھ الجیدة ویمكن الكشف عن الوضع الجید الذي تعیشھ 

:المؤسسة اآلن من خالل النشاطات التالیة   

 10ق ن وحدة بیع، بقیمة تفوملیو 139حوالي  31/12/2009بلغ اإلنتاج المحقق في  :اإلنتاج: الفرع األول 

  2009- 1992ملیار دینار، والجدول التالي یوضح تطور اإلنتاج ما بین سنة 

  2009-1992بین سنوات صیدال  یوضح تطور إنتاج ) 9(الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de Gestion.1999, Group Saidal, p.19.المصدر 
Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p.17 

و حدة  50300وقدر ب  1992في سنة  ،إلنتاج تسجل تزایدا ملحوظاا حجم من خالل الجدول یالحظ        

الصادر في  284/92المرسوم رقم حسب تصریح الدولة إلنتاج األدویة الجنیسة أساسا إلى  ذلك ویرجعمنتجة 
                                                

1 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p.05 

  الكمیة  السنة
  م.و  10

  القیمة
  دج  10³

  الكمیة  السنة
  م.و  10

  القیمة
  دج  10³

1992 50300 969418 2001 112509 4480913  

1993 57547 923796 2002 121111 4827116  

1994 73437 1611594 2003 124371 5230655  

1995 81433 2323791 2004 126517 6152464  

1996 72090 2556000 2005  115897  5596274  

1997 83613 2959069 2006  122344  6096963  

1998  100707  3471300  2007  135141  6887550  

1999  110313  3898257  2008  133025  9193809  

2000 97287 3656490  2009  139988  10167776  
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وفیما یخص  , مو 110313وصل اإلنتاج إلى 1999إلى غایة ذي ساعد في نموا اإلنتاج ال 11992ة یجویل 06

منھا دخول مستوردین  باب، ویرجع لجملة أسم و 972870في اإلنتاج المقدر بـ  احاد اتراجع شھدّ  2000سنة 

  .على مستوى التموین والتخزین للمواد األولیة اختاللللسوق مما أدى إلى تشبعھ، وكذلك 

بالمقابل و 2004سنة  مو 1265170ن سرعان ما استعاد المجمع طاقتھ اإلنتاجیة ووصل مجموع إنتاجھ كول    

وھو راجع لخوف المجمع من زیادة عدد  ملیون دج 5596م ما قیمتھ و 1158970وانخفضت  2005تراجعت في 

إقامة المشاریع اإلنتاجیة بعد على المستوردین الذي یفرض  إلغاء المرسومالمستوردین لألدویة األجنبیة نتیجة 

إال أن المجمع في السنوات األخیرة زاد من حجم إنتاجھ ووصل في ,2005سنتین من تاریخ الترخیص في جوان 

  .دج  ملیون 10168ما قیمتھ  مو1399880إلى  2009سنة 

  .مما أدى إلى تزاید مبیعات المجمع , وبصفة عامة یمكن أن نالحظ أن إنتاج المجمع في تزاید

اني  رع الث ات: الف اریخ : المبیع ات بت م المبیع غ حج ن  31/12/2009بل ر م ذا 9.5أكث ري وھ ار جزائ ار دین ملی

غ  و بل دل نم نة %2-بمع ة بس ـ  ،2008مقارن در ب ع ق جل تراج د س ة فق ا بالكمی رار  %6أم ع الق ذا راج و ھ

ا أدى بالمستوردین لطرح  2الحكومي ا مم ة المنتجة محلی ع إستیراد األدوی ن بمن ا م ي األسواق خوف مخزونھم ف

وقیة  ة الس ل الحص ى ك ا عل ة محلی ركات المنتج یطرة الش ودات .  س ل المجھ ة بفض ائج المحقق ذه النت ت ھ وكان

  :التاليالجدول مبینة في  ع وھيجمالمبذولة من طرف الم

  2009- 1992بین سنة  صیدال مبیعاتقیمة یوضح تطور  :)10( الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Rapport de Gestion, Group Saida.2002, p.08 المصدر

Rapport de Gestion.2005, Group Saidal, p.21 
Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p.14 

                                                
  1465ص ,  53العدد , ه  1413محرم عام  11, مرسوم تنفیذي , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  - 1

2 -  Rapport de Gestion.2008, Group Saidal, p.22 

  

  القیمة السنة
 ج.د 10³

  القیمة لسنةا
 ج.د 10³

1992 1044859 2001 5190671 

1993 1405658 2002 5692414 

1994 2017334 2003 6003661 

1995 2350165 2004  6466488  

1996 2960541 2005  6596274  

1997 3650550 2006  6942750  

1998 4499579 2007  7735448  

1999 4630438 2008  9692772  

2000 4139512 2009  9513208  
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أین  2000، إال في سنة 1992مستمر منذ سنة  ارتفاعأن مبیعات صیدال في  الجدول یتبین من خالل      

الخواص في السوق ن القویة للمتعاملی القانونیةبسبب المنافسة غیر  ، %11فاضا بنسبة دت المبیعات انخشھ

عدم الحصول على و ,"DIGROMED  "الزبون مشتریات انخفاض :آخرین ھما ببینإلى س إضافة, الجزائریة

   : 1كما ھو موضح 2002-1999بین  حیث قام بالتصدیر العراقعقد للتصدیر إلى 

  .1999سنة  دوالر 35000ما قیمتھ  السنغال إلى

  .2000دوالر أمریكي عام  418000 ـما یقدر ب,  والسنغال إیطالیا إلى

  .2001سنة  ھذاوكان , دوالر 35000 ـما یقدر ب السنغالوإلى , ملیون دوالر 3ما قیمتھ , الیمن إلى

كل  باتجاهمواد أولیة ومنتجات نھائیة تمثلت في ، دج  17117640قیمتھ  مافقد صدر المجمع  ،2002سنة  أما

 . النیجرو, السنغال, الیمن, السودان, من إیطالیا

ملیار  9.6ملیار دینار ثم مباشرة و صلة إلى 7.7فھناك زیادة كبیرة بحولي  2008و  2007یخص  اأما فیم   

  : 2وھذا راجع لعدة أسباب ھي, دینار 

  .منتوج جدید إلى السوق  45إدخال  .1

 . طبي و الذي مس األدویة الجدیدة  ترویج - 2

  تسویق جید بین عملیة لتسویق و التجار -3     

  .ویمكن توضیح ذلك في الجدول التالي: النتائج المالیة: الفرع الثالث 
  )دج 103(2009-2001من سنة  لصیدال یوضح أھم النتائج المالیة المحققة :)11(الجدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005 2004 2003 2002 2001  السنوات

  10167776  9193809  6887550  6096963  5596274 6152464 5230655 4827116 4480913 اإلنتاج

  9513290  9692772  7735448  6942750  6596275 6466188 6003661 5692414 5190671 رقم األعمال

  2560637  1346638  872150  547484  430555 456231 482291 187339 379811 النتیجة الصافیة

      - Rapport de Gestion.2002, Group SAIDAL , p.34. :المصدر  
- Rapport de Gestion.2003, Group SAIDAL, p.44. 
- Rapport de Gestion.2004, Group SAIDAL, p.43 
- Rapport de Gestion.2007, Group SAIDAL, p.03 
- Rapport de Gestion.2009, Group SAIDAL, p.16 
- www. SaidalGroupe.com 

  : نستعین بالشكل التالي 2009إلى سنة 2001 ولتوضیح نمو المبیعات من سنة 
  

  

  
                                                

/  2003الموسم الجامعي  , جامعــة الجزائر, مذكرة ماجستیر, أثر استراتیجیة الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة  حالة مجمع  صیدال, سلیمان بلعور - 1

  102ص , 2004

2 - Rapport de Gestion.2007, Group Saidal, p.13 
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  2009-2001من سنة  لصیدال یوضح أھم النتائج المالیة المحققة):12(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالب باالعتماد على األرقام الموضحة في الجدول أعاله :المصدر

د  یالحظ تحسن ات المتزای م المبیع النتائج على جمیع األصعدة والذي كان سببھ اإلنتاج الكبیر للمجمع وحج

ث  ،وھو ما الحظناه مسبقا ،و بتحلیل ھذه النتائج نجد تزاید اإلنتاج.لھ ال المؤسسة حی م أعم ى رق مما انعكس عل

ى  2009 لكن سرعان مبدأ في النقصان في سنة، 2008ملیار دینار جزائري سنة  9.6فاق  ار  9.5لیصل إل ملی

اج ف م أن اإلنت ار رغ ادة دین اموا بطرح  والسبب, ي زی د  المنتجاتأن المستوردین ق ي المخازن بع الموجودة ف

ا  تج محلی ة المن ع استیراد األدوی ا صیدال و , صدور القرار الذي یمن ذي أغرق السوق بمنتجات تنتجھ األمر ال

وب ال المرغ م أعم ع رق ق المجم الي حق بة بالت ھ بنس داف  %70فی ن األھ ط م نة , فق ي س ا ف ت 2005أم  تراجع

ذي  منتجات و الوضع ال ام المستوردین و ھ تح السوق أم د ف صیدال ألنھ ھناك مخزون یجب تسویقھ خاصة بع

  .یبینھ رقم األعمال بحیث بقي في تزاید مستمر

  :بعض نشاطات الفروع : الفرع الرابع

  : 1نذكر منھا  2004- 2002النشاطات بین  ببعضفروع القامت  ,بقالك النشاطات المذكورة ساتل إضافة   

 باحترامبدء , مع المعاییر المعمول بھا متطابقاجعلھ  وحدة شرشال بعملیة إعادة تھیئة المعمل بغیة قامت 

وبغرض تنویع قائمة المنتجات قامت  ،اإلدارةومكاتب  اإلنتاجوالمواد وتھیئة ورشات  األشخاصتدفق 

ونذكر بأن ھذه الوحدة منبثقة عن مؤسسة  ،المساحیق الجافة إلنتاج جدیدةبتھیئة ورشة  الوحدة ھذه

  .لفرع بیوتك  اإلنتاجیةوتعتبر إحدى الوحدات  ,سابقا الصیدالنیةتوزیع المواد 

 ت تكوینیة اوكان ذلك بتنظیم دور ,فرع أنتیبیوتیكال أسس جدیدة للتنظیم تخص التكوین الفعال وضع

ألجل التحكم في التقنیات التكنولوجیة في مجال  ,جأو بالخارواإلطارات سواء في الجزائر دوریا للعمال 

  .الصناعة الصیدالنیة 

 نظرا , ومراقبة الجودة اإلنتاج وسائلفرع فارمال برنامج عملیات استثماریة تسمح لھ بتجدید  سطر

  : لمسطرة نجدأھم االستثمارات ا ومن, لمتطلبات سوق األدویة ومقتضیات شركاء صیدال
                                                

  106ص , مرجع سبق ذكره, لشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة  حالة مجمع  صیدالأثر استراتیجیة ا, سلیمان بلعور - 1
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 ؛والملحقات التقنیة  اإلنتاجورشات  تھیئةأعمال إعادة  .1

  ؛إعداد نظام معالجة الھواء  .2

 ؛  إنتاج جدیدة  وسائلاقتناء  .3

   .اآللي األعالمشبكة  إنشاء .4

 من رقم  %2ملیون دینار أي  227قام المجمع بمجموعة من النشاطات قدرة ب  20091كذلك في سنة

  .خط  46 و تحسین خطوط اإلنتاج التي بلغتبأعمال تجدید  علقتت 2008األعمال مقارنة مع 

  تم التوقیع علیھ من طرف مجلس مساھمات الدولة  22015إلى 2010تخطیط نشاطي من  أنھا سجلكما

ملیار دینار بین  16.7حیث تم إمضاء اتفاقیة تحمل قرض استثماري ب ,  2009جوان  17خالل دورة 

وزارة الصحة و السكان و إصالح , رة الصناعة و ترقیة االستثمارات وزا, صیدال و وزارة المالیة 

  . المستشفیات

   صیدال مجمع تنافسیةمؤشرات   قیاس: المطلب الثاني 
حیث أننا , سنقوم في ھذا المطلب بقیاس تنافسیة مؤسسة صیدال و ذلك من خالل قوى القدرة التنافسیة        

نا أنھا تعتبر بمثابة النقطة الحساسة في معرفة تنافسیة المؤسسة و كذلك تطرقنا إلیھا في الجزء النظري و قل

 .مكانتھا في السوق 

  : و سوف نقوم بقیاس مؤشر اإلنتاجیة و التكالیف و الربحیة باإلضافة للحصة السوقیة و ھي مبینة على التوالي 

 القیمة :التالیة العالقة خالل من اإلنتاج امللعو الكلیة اإلنتاجیة قیاس یمكن الكلیة مؤشر اإلنتاجیة : الفرع األول 

 صیدال لمجمع للعوامل الكلیة اإلنتاجیة مؤشر تطور التالي الجدول ویوضح ,اإلنتاج عوامل تكالیف /المضافة
  :كما یلي 2000/2009 الفترة خالل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p.63 

 12/01/2011لع علیھ یوم أط http://www.iqaldawaya.net/page.php?186من الموقع اإللكتروني  - 2
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  )دج(   2000/2009مؤشرات اإلنتاجیة الكلیة لصیدال من یبین ) : 12( الجدول رقم 
معدل نمو 
إنتاجیة 
 العمال

إنتاجیة 
  العمال

 دج

معدل نمو  عدد العمال
اإلنتاجیة 

 الكلیة

اإلنتاجیة 
الكلیة 
 للعوامل

 البیانات القیمة المضافة تكالیف اإلنتاج

- 0.72 3210 - 0.59 3924733024 2300818867 2000 

0.08 0.78 3412 -0.05 0.56 4792804900 2662059605 2001 

0.03 0.80 3563 -0.03 0.54 5268125696 2837225055 2002 

0.12 0.90 3706 0.15 0.62 5407765757 3339164435 2003 

0.12 1.01 3917 0.06 0.66 5989317641 3979032396 2004 

-0.11 0.90 4104 -0.05 0.63 5871236461 3707637469 2005 

0.12 1.008 4243 0.11 0.70 6156488334 4279436814 2006 

0.10 1.11 4363 0.04 0.73 6673922040 4871616363 2007 

0.25 1.39 4470 0.07 0.78 8005779310 6220523630 2008 

0.24 1.72 4559 0.87 1.46 5361621214 7855445923 2009 

  من إعداد الطالب باالعتماد على التقاریر المالیة لصیدال   :المصدر                   

حیث  2002و  2001في السنتین الموالیتین  تضنخفإ نسبة اإلنتاجیة الكلیة للعوامل الجدول خالل من یالحظ    

و   -0.50للعوامل وسجل  الكلیة اإلنتاجیةوھو ما یدل علیھ معدل نموا    0.54و  0.59على التوالي  سجلت

زادت نسبة اإلنتاجیة لعوامل اإلنتاج مما انعكس  2004و  2003ولكن في سنة , على التوالي كذلك  -0.03

  إلى  و صلت إلنتاجبة افیھا نس تراجعت  2005و في سنة , إیجابا على معدل نموا اإلنتاجیة الكلیة  

راجع لالنخفاض المسجل في القیمة  و ھو  -0.05و معدل نموا اإلنتاجیة الكلیة أصبح سالب و قیمتھ    0.63

المضافة التي تعتمد على عنصرین الشفافیة و األحادیة  و سرعان ما أصبحت اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج في 

  . 1.46حوالي   2009تزاید مستمر على مدار جمیع السنوات لیبلغ سنة 

 في العامل یساھم كان أن صیدال،فبعد مجمع في لالعام إنتاجیة مستوى ارتفاع الحظأما بالنسبة  للعمال ن      

 في الواحد العامل مساھمة تقدر وأصبحت2009 سنة في إنتاجیتھ ارتفعت دج، 0.72 بقیمة الناتج في 2000 سنة

 ارتفاع مع المضافة القیمة في الزیادة إلى العامل إنتاجیة في االرتفاع أسباب وترجع ,دج 1.72 قیمتھ ما الناتج

ینعكس إیجابا على  معدل نموا إنتاجیة العمال إال في سنة  و ھو ما 2009لسنة المجمع عمال عدد في طفیف

 ـكذلك یبینھ معدل نموا إنتاجیة العمال بدج  0.90أین تراجعت إنتاجیة العمال و سجلت انخفاض قدره  2005

  .ادیة مما سبب انخفاض في القیمة المضافة ألنھا تعتمد على عنصر الشفافیة و األح -0.11

 تكالیف عناصر جمیع الصنع تكلفة وتمثل ,المدخالت أساسا بالتكالیف ویقصد : ف مؤشر التكالی: الفرع الثاني 

 المتوسطة صنعال تكلفة وتعتبر المنتجات بإنتاج أو بالصنع مباشرة غیر أو مباشرة ةلھا عالق التي اإلنتاج



 

 127

 یكن لم ما متجانس إنتاجو ذ نشاط فرع في التنافسیة عن كافیا مؤشرا المنافسین تكلفة إلى بالقیاس للمنتجات

   .للمنظمة المستقبلیة الربحیة حساب على التكلفة ضعف

 النسبة العاملة الید تكلفة تشكل عندما المتوسطة الصنع تكلفة عن جیدا بدیال تمثل أن العمل وحدة لتكلفة ویمكن   

 ھو لإلنتاج النسبیة التكالیف واختالف التنافسیة، تقییم في اویةالز حجر التكلفة تعتبر ,اإلجمالیة التكلفة من األكبر

 الصنع تكلفة حساب ویمكن  أھمیة التنافسیة عناصر أكثر من التكلفة أن وكما النسبیة قدرةال تعریف في األساس

   :التالي الجدول في 2000/2009السنوات خالل للمجمع المتوسطة

  2009- 2000صیدال خالل الفترة یبین تطور التكالیف  ل) : 13(جدول رقم 
معدل النمو 

تكلفة 
  الصناعة
 المتوسطة

تكلفة 
  الصناعة
 المتوسطة

  كمیة اإلنتاج
 البیانات تكالیف الصناعة دج و ب   10³ 

- %40.34 97287 3924733024 2000 

0.06 %42.60 112509 4792804900 2001 

0.02 %43.50 121111 5268125696 2002 

0.0004 - %43.48 124371 5407765757 2003 

0.09 %47.34 126517 5989317641 2004 

0.07 %50.66 115897 5871236461 2005 

-0.007 %50.32 122344 6156488334 2006 

-0.019 %49.38 135141 6673922040 2007 

0.22 %60.18 133025 8005779310 2008 

-0.36 %38.30 139988 5361621214 2009 

  ن إعداد الطالب باالعتماد على التقاریر المالیة لصیدال  م :المصدر   
  

 سنة في %  40.34 من صیدال مجمع في الدواء إلنتاج الوحدویة التكلفة ارتفاع أعاله الجدول من ویالحظ       

 ثم ومن المرتفعة القیمة ذات األدویة إنتاج إلى األولى بالدرجة راجع وھذا 2002 سنة في  %43.50 إلى 2000

        المتوسطة  تكلفة التصنیع فيانخفاض طفیف  ةمباشر 2003أما في السنة الموالیة , أكثر تكالیف إلى تطلبھا

لكن سرعان ,    - 0.0004ب الصناعة المتوسطة  تكلفة في نموا  مما سجلت معدل سالب  %  43.38و سجلت 

  ذت في االنخفاض حتى أصبحت بعد ذلك أخ و,  2005و  2004تكلفة الصناعة المتوسطة في  ما زادت

زیادة  سجلت 2008لكن في سنة  والسبب ھو االنخفاض الواضح في تكالیف التصنیع 2009في سنة  % 38.30

  .وسببھ انخفاض في كمیة اإلنتاج  % 60.18تكلفة التصنیع المتوسطة حیث سجلت  في

 المعلومات توفر لعدم ونظرا تكالیفال مؤشر حیث من الوطني السوق في صیدال تنافسیة معرفة یمكن وحتى    

 تطور على االعتماد یتم الخاص، سوف القطاع ، صیدال لمنافسي المتوسطة الدواء صنع تكلفة عن الكافیة

  2002 -2006.خالل السنوات الخاص والقطاع الواردات لصیدال، الدواء أسعار متوسط
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 خاللھا من تحاول والتي الصحة وزارة في مثلةالدولة م طرف من محددة لقوانین الدواء سعر یخضع           

  . األصلي الدواء سعر من  30% ـب أقل الجنیس الدواء یكون سعر وأن للمستھلك الشرائیة القدرة على المحافظة

 حدده الذي لإلنتاج الربح ھامش إلیھ مضافا اإلنتاج تكلفة أساس صیدال على في الدواء سعر یتحدد       

 نتیجة الربح ھوامش في النظر إعادة تمت وقد % 20 ـب 1998 فیفري   01بتاریخ   98-44 رقم المرسوم

  .1991 -1998السنوات خالل األسعار  ھعرفت الذي لالرتفاع

  .الوحدات وكمیة المبیعات قیمة من خالل السعر متوسط على االعتماد یتم سوف

 .الدراسة فترة األدویة  خالل أسعار متوسط تطور یوضح  التالي والشكل    

  2002/2006السنوات خالل الجزائر في الدواء أسعار متوسط تطور ):13(  رقم شكل

121.1 122.5 122.7 123

169.49
180.95

203.74
223.

100

150

200

250

  
سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مذكرة دكتوراه ، مرجع  :المصدر

  .365سبق ذكره ، ص 
  

 میزة أقل وتحقیق التكالیف على سیطرتھا نتیجة المنخفضة باألسعار صیدال تمیز أعاله الشكل یوضح            

 المنخفضة األدویة الجنیسة إنتاج في تختص التي صیدال أسعار مقارنة ولكن,الخاص القطاع مع بالمقارنة تكلفة

 الواردات إجمالي من 70%بحوالي األصلیة األدویة لسیطرة نظرا وارد، غیر الواردات بأسعار أصال التكلفة

    منتجاتھا بیع على قدرتھا في تنافسیة تحقیق میزة على صیدال تؤكد وعلیھ مباشرة متنافسان غیر صنفان وھما

  .الخاص القطاع مع التكالیف مقارنة في تحكمھا خالل من األسعار بأقل )الجنیسة (

  

 الربحیة مؤشر: الفرع الثالث

 النسبو الذي یوضح   2009-2000السنوات التالي خالل الجدول في صیدال معمج ربحیة توضیح یمكن    

   :التالیة
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  2009إلى  2000نسبة العوائد لربحیة صیدال خالل العشر سنوات الماضیة من ) :  14(الجدول رقم 
حالة 

  المؤسسة
سعر 
  الفائدة

العائد 
على 

إجمالي 
 األصول

ھامش 
الربح 
 الصافي

ھامش 
الربح 

 التشغیلي

الي إجم
 األصول دج

رقم األعمال 
 دج   10³

األرباح بعد 
الضرائب 

 دج

األرباح قبل 
الفوائد و 

 الضرائب دج

 البیانات

+  0.051  0.14 0.07 0.15 4347842  
779 

4139512 271109  
220 

615559  
987 

2000 

+  0.081  0.16 0.07 0.15 4597780  
926 

5190671 379810  
901 

755465  
767 

2001 

-  0.119  0.10 0.03 0.10 5562701  
926 

5692414 187339  
238 

566394  
100 

2002 

+  0.101  0.17 0.08 0.17 6225742  
197 

6003661 482290  
897 

1032401  
846 

2003 

+  0.143  0.19 0.07 0.20 68824869  
19 

6466188 456231  
457 

1311453  
988 

2004 

+  0.081  0.11 0.07 0.13 8102905  
174 

65962750 430555  
200 

864953  
730 

2005 

+  0.069  0.15 0.08 0.18 7888778  
386 

6942750 547483  
833 

1219665  
503 

2006 

+  0.059  0.18 0.11 0.18 7999112  
009 

7735448 872149  
771 

1411993  
594 

2007 

+  0.055  0.23 0.14 0.21 8799940  
912 

9692772 1346638  
302 

2006878  
681 

2008 

+  0.048  0.47 0.27 0.37 7627745  
797 

9513290 2560637  
476 

3559136  
076 

2009 

  من إعداد الطالب باالعتماد على التقاریر المالیة لصیدال   :المصدر   
  

العشر األخیرة في سوق یتسم    السنوات خالل المجمع ربحیة مؤشر لنا من خالل  الجدول  النسب توضح     

الذي یحسب )المال رأس عائد( ھامش الربح التشغیلي نسبة تھدفو ,المستوردة األدویة مع الشدیدةبالمنافسة 

 بالتركیز المجمع أداء عن المعلومات تقدیم انطالقا من أرباح قبل الفوائد والضرائب مقسومة على رقم األعمال و

 وحدة كل وراء األرباح من 0.15 حوالي 2000 سنة حقق حیث المال، رأس معھا یستخدم التي الكفاءة على

من  ما نالحظھ عن حالة المؤسسة ما أ 0.14على إجمالي األصول  دو العائ 0.07الصافي و  مستثمرة نقدیة

ب إنطالقا من األرباح یالذي حس) المردودیة االقتصادیة ( خالل مقارنة العائد على إجمالي األصول للمؤسسة 

ائدة المحسوب من خالل تقسیم و مقارنتھ مع سعر الف قبل الفوائد و الضرائب مقسومة على إجمالي األصول 

و من خالل المقارنة مع سعر الفائدة وجدنا أن المؤسسة على قروض طویلة األجل ) مصاریف مالیة ( الفوائد 

تراجعا في ھامش الربح التشغیلي  2002سجلنا في سنة  بینما ,  2009 سنة 0.37 إلى وارتفع ,  "جیدة"في حالة 

التي سجلت في نفس السنة حوالي  األرباح قبل الفوائد و الضرائبالنخفاض  و ھذا راجع 0.10الذي قدر بحوالي  
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  الن سعر الفائدة أصبح أكثر من العائد على إجمالي األصول  "سیئة "حالة للمؤسسة أصبحت   و دجملیون 566

 . 0.010أما العائد على إجمالي األصول بـ  0.03و ھامش ربح صافي یقدر بـ 

          ت المؤسسة الوضع و أصبحت في حالة جیدة من خالل تخفیف مصاریفھا المالیةو سر عان ما تدارك    

حیث أصبح یساوي  2003في سنة خفض سعر الفائدة أو حصولھا على قروض طویلة األجل من البنوك مما 

              فالمؤسسة حققت أرباح قبل الفوائد 0.17و حققت المؤسسة عائد على إجمالي األصول بنسبة  0.101

  .دج  ملیون 482 دج و نتیجة صافیة بقیمة  ملیون1032و الضرائب بقیمة تكاد تكون ضعف السنة الماضیة بـ 

 للمرونة صیدال مجمع تحقیق عدم نتیجة 2005 و 2004 السنوات في ھامش ربح صافي ھذا تراجع بینما     

إال أنھ ،2005خالل المجمع في الربحیة معدل تناقص من الرغم على ,آنذاك األعمال ورقم األرباح بین التامة

      .ل حالة جیدة سج

في تخفیض المصاریف المالیة  حالة جیدة و ھذا راجع الستمراره سجل المجمع السنوات الموالیة في  كما أنھ     

بالمقابل  0.048یساوي  2009إلى أن أصبح في سنة و زیادة القروض طویلة األجل مما انخفض سعر الفائدة 

  .وھو یدل بأن المؤسسة في حالة جیدة و لھا سیطرة في السوق  0.47على إجمالي األصول  العائدسجل 

 أن غیر , القصیر المدى في تنافسیة قدرة لھ الربحیة، مؤشر حسب صیدال مجمع أن القول یمكن سبق ومما     

 باستغالل معالجتھا في كیرالتف یجب التي الداخلیة الضعف ونقاط التھدیدات لخطر معرضة الوضعیة ھذه

  .الحالیة الجیدة األوضاع

   مؤشر الحصة السوقیة : الفرع الرابع 

 الوحدات بعض تقوم كما الصنع، المنتھي المنتج إلى األولیة المواد بتحویل العام القطاع صیدال تمثل     

 مجمعلل السوقیة الحصة لتاليویوضح الجدول ا الدواء وتغلیف تعبئة مع بذلك الخاص للقطاع التابعة اإلنتاجیة

  .يالجزائر الدواء سوق في صیدال بالكمیات

  )ب.و  10³الوحدة (  2002/2007یبین الحصة السوقیة لصیدال خالل السنوات ):  15(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

  69559  56640  48954  48408 49496 45443  اإلجمالي الوطني السوق حجم

  الخاص القطاع مبیعات جمح
 +23المنتجین14(

(Conditionneurs 

  

526 5534  5972  6289  6375  -  

 للقطاع السوقي النصیب
  الخاص

%11.6 %11.2  % 12.3  %12.8  %11.3  -  

  13514  11265  11204  11920  12254  12300  صیدال مبیعات حجم

  19.43%  19.9 %  22.9 %  24.6 % 24.8 %  27.1 %  لصیدال السوقي النصیب

Rapport de Gestion.2007, Group Saidal, p5. :من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر    
                          سیة  مجمع صیدال التسویق كأسلوب لمعالجة إشكالیة تناف ,سامیة لحول. د, زكیة مقري                                                                                               

  4ص,مرجع سبق ذكره, الدواء في الجزائر  لصناعة                                                                                                                         
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 كانت حیث الدواء، من الوطنیة االحتیاجات غطیةت في صیدال مساھمة انخفاض الجدول خالل من یتضح     

سیاسة  إلى ذلك ویرجع 2007 سنة % 19.43 بنسبة تمثل وأصبحت 2002 سنة خالل  27.1% بنسبة تمثل

 إلغاءو   2005 سنة في الدولة قبل من الحمایة إلغاء و, دخول في المنظمة العالمیة للتجارة من أجل  الدولة

 ةاألدوی قائمة إلغاء إلى باإلضافة سنتین، خالل صناعي مشروع إلنشاء توردینالمس بإلزام الخاص المرسوم

ھذا ألن الدولة من ,  الوطني المنتج حمایة أجل من االستیراد من ممنوعة كانت والتي دواء 128 ب والمقدرة

ن خالل الجدول نالحظ مكما أننا  ,خالل إلغاء القرار ترید أن تغطي قیمة الطلب المحلیة ألنھ منتج جد ضروري 

أن حصة القطاع الخاص لم تنخفض بنسبة كبیرة ألن ھنا من قام بنشاط االستیراد و بالتالي زاد نشاطھ و لم 

  .تنخفض الحصة السوقیة مثل صیدال 

  

  "Porter" من خالل نموذجالتحلیل التنافسي لمجمع صیدال : المطلب الثالث 
لممارسة في القطاع المعني بتشخیص دقیق لنقاط القوة تبرز أھمیة معرفة الضغوطات التنافسیة ا       

توضح التوقعات لبعض الفرص  اأنھ ماك ,والضعف للمجمع والتي تعطي صورة حیة عن الموقع التنافسي لھا

شدة الضغوطات لكل قوة من القوى الخمس لبورتر على مجموعة ، وتتوقف والتھدیدات األكثر خطورة

  .جیة وحتى القانونیة بكل قطاعتقنیة وتكنولو ،خصائص اقتصادیة

  

  "Porter"القوى التنافسیة لـ  ة الخارجیة لمجمع صیدال حسبتحلیل البیئ: الفرع األول

   ال یمكن أن تتم دراسة وتحلیل المنافسة لصیدال في القطاع دون تحلیل مصادر القوى التنافسیة حتى تتفادى   

لتوضیح المكانة التنافسیة للمجمع في مجال  Porterخمس لـ ویمكن إتباع نموذج القوى ال ,أو تقلل من آثارھا

  .    نشاطھ

یتصف سوق الدواء في الجزائر بكثافة المنافسة، فھو یتكون من  : المنافسون في نفس مجال النشاط  :أوال

       .1وحدة وطنیة تقوم بالتعبئة والتغلیف  23منتج وطني و 55من قیمة السوق و % 85مستوردین یمثلون حوالي 

 ىالمنافسة غیر المشروعة التي تمارسھا المؤسسات األجنبیة من خالل منتجھا الذي یدخل إل باإلضافة إلى    

  .      2%80الجزائر عبر الواردات التي تمتلك النصیب الكبیر من سوق الدواء في الجزائر حیث بلغت نسبتھا تقریبا 

ویتصف موردي , األولیة أھم المواد التي یسیطر فیھا المورد تمثل المواد: القدرة التفاوضیة للموردین :ثانیا

المواد األولیة لتشكیلة منتجات صیدال بالندرة ومن ثم توجد حالة احتكار لھذه المواد من طرف عدد قلیل من 

بالكمیة  2008للمجمع لسنة وقد وصلة فاتورة التموین  ,3 من الخارج % 85الموردین والتي تستورد ما نسبتھ 

                                                
  http://www.echoroukonline.com/ara/?news=61767&output_type=atom?print: یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي 1
42ص , 9200/2010امعیـةالسنـة الج, جامعة بسكرة, ھیكل الصناعة والمیزة التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر, عرقابي عادل - 2

  
   402ص,  2007/2008السنة الجامعیة , سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مذكرة دكتوراه ، جامعة باتنة - 3
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على جودة  قوة المفاوضاتتتوقف  و, 1دینار جزائري 3.093.223طن، أما بالقیمة فقد بلغت  4902 إلي

فالذي یملك مركز القوة ھو الذي یفرض قوتھ التفاوضیة على اآلخر، وتتحدد , العالقات بین  المجمع وموردیھ

  :   2ھذه القوة عن طریق

  ؛قف على جودة موادھا األولیة ن جودة منتجات صیدال تتوإحیث : الجودة المرتبطة  -

 ،في التوزیع والمبیعات ن أي اختالل فیھ قد یؤدي إلى تباطؤ أو انقطاعإحیث : حسن تسییر التموین  -

وفي ھذا المجال فإن مجمع  ،وھذا ما یؤثر سلبا على المجھودات الترویجیة لمختلف المنتجات المعینة

  .ى قدرة التخزین الھامةباإلضافة إل ,صیدال لھ إمكانیات تورید معتبرة

وبنسبة كبیرة مع السوق  حظ أن مجمع صیدال طبیعة توریداتھمما یال: طبیعة مجموعة الموردین -

للمادة األولیة الخاصة بإنتاج مادة  ھكي وتوریدا ترالدانم NovoNordiskاألوروبیة وكمثال مخبر 

ا المخبر األوروبي التكامل األمامي الشيء الذي قد یھدد المجمع في حالة ما إذا قرر ھذ ،األنسولین

  .وإنتاج مادة األنسولین

كما أن معیار الجودة یعتبر من بین المعاییر التي یعتمد علیھا في التصنیف  :القدرة التفاوضیة للزبائن :ثالثا

عیار یعطي العالمي للتنافسیة، معناه أن معیار جودة المنتج یعتبر محدد للتنافسیة علي المستوي العالمي، وھذا الم

لمنتجات المؤسسة القدرة علي دخول األسواق الدولیة، وإثبات جودة األداء للزبون، وعلیھ فقد نجحت جمیع 

، في تحقیق ھذا الھدف المؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو مؤسسة صیدال التابعة للقطاع العام

  .3ISO 9002یة مشھادة الجودة العال وحصولھا على

ویعتبر بیع المنتجات  ,مجمع مع تشكیلة من الزبائن، یمثل تجار الجملة أھم زبائن صیدالو یتعامل ال    .1

لذلك یحاول المجمع بأكبر ھامش وسرعة في نسبة الدوران من المطالب الرئیسیة لتجار الجملة و

 في حین یتجھ قبول واصفي الدواء ,االستثمار في ھذا االتجاه حتى یواجھ القدرة التفاوضیة للزبائن

 وعلیھ تواجھ صیدال تركز،  ألمراضللمنتجات إلى اختیار األدویة المتطورة لعالج مختلف ا) األطباء(

  , 4في الزبائن ومن ثم زیادة في قدرتھم التفاوضیة

على الرغم من أن أسعار المجمع تنافسیة، غیر أنھ یواجھ ضغط كبیر من المنافسة : الداخلین الجدد :رابعا

كما تم  قیمة معتبرة   المباشرة وھو  ما یفسره عدم قدرة صیدال على االحتفاظ بحصتھ السوقیة أو زیادتھا

تزایدة في السنوات األخیرة، إذ یقدر وتشكل المنظمات الدوائیة التابعة للقطاع الخاص نسبة نمو م ,توضیحھ سابقا

 ).محلي وأجنبي(مشروع  805عدد المشاریع اإلنتاجیة قید التنفیذ حوالي 

                                                
  48ص , مرجع سبق ذكره, اء في الجزائردراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدو ھیكل الصناعة والمیزة التنافسیة, عرقابي عادل - 1

  189ص ,مرحع سبق ذكره,مذكرة ماجستیر,التحلیل التنافسـي ودوره في إعـداد االستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسـة االقتصادیـة , أحمد بن مـویزة - 2

   41ص , نفس المرجع, عرقابي عادل - 3

  .9شكالیة تنافسیة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مرجع سبق ذكره ، ص سامیة لحول ، التسویق كأسلوب لمعالجة إ, زكیة مقري - 4

  .403سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مذكرة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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واختالف ) مستوردین ومنتجین(إن شدة المنافسة تأتي أوال من تنوع المتنافسین : منتجات اإلحالل :خامسا

الدولة م كل اإلجراءات المتخذة من طرف رغإستراتیجیتھم وأھدافھم،  ویبقى االستیراد أكبر تھدید لصیدال 

  :1لتشجیع األدویة الجنیسة، ویعود سبب تخوف المجمع من االستیراد إلى األسباب التالیة

  ال یتطلب االستیراد استثمارات كبیرة على خالف بناء مخابر اإلنتاج؛ .1

  معدل المردودیة لھذه االستثمارات المرتفع والذي یشجع المستثمرین لالستیراد؛ .2

  متیاز المنتجات المستوردة بتكنولوجیا متقدمة؛ا .3

تستورد ھذه المنتجات في أقسام عالجیة ذات طلب كبیر وغیاب المجمع في بعض األقسام العالجیة ذات  .4

  الخ؛...سرطانالالقیمة المرتفعة كالصنف العالجي، أمراض القلب، األمراض العصبیة، أمراض 

والتي ال تحتاج  Pfizer, Aventisفي العالم كمنتجات مصنع تتمتع المنتجات المستوردة بشھرة العالمة  .5

  إلى مجھودات بیعیة ترویجیة كبیرة؛

ارتفاع تكلفة االستثمار إلنشاء وحدات اإلنتاج، ھذا ما أدى بالعدید من المؤسسات بالمرور عبر مرحلة  .6

 .أولیة، بتكوین األشكال وتعلیبھا أو التعلیب فقط لألدویة

مثل الیاغورت الملین  Alicamentsو Phytothérapieر المنتجات المعالجة بالنباتات یشكل ظھوو لكن       

باإلضافة إلى التطویر في الشكل الصیدالني لألدویة تھدیدا قویا على صناعة الدواء بصفة عامة ومنتجات 

  .  2صیدال بصفة خاصة

تحقیق المیزة التنافسیة للصناعة یعتبر دور الصدفة من بین العوامل المساعدة في :  دور الصدفة  :سادسا

      بحیث ھناك في العدید من األحیان تحدث أمور داخل الصناعة أو خارجھا من قبل الصدفة تؤدي إلي تطویر

و تحسین األداء التنافسي للصناعة، فمثال في صناعة الدواء یمكن للمؤسسات المحلیة االستفادة من التكنولوجیا 

نبیة، سواء المستثمرة ھنا في الجزائر، ألن صناعة الدواء الجزائریة تعتبر من بین التي تنقلھا المؤسسات األج

أھم الصناعات النامیة، بحیث لم یستطع اإلنتاج المحلي مسایرة التطور الحاصل في نمو ھذه الصناعة، وھذا 

لي إمكانیة نقل عامل مشجع لالستثمار من قبل المؤسسات الرائدة في مجال صناعة الدواء في العالم، وبالتا

التكنولوجیا واستفادة المؤسسات من ھذه المیزة، أو عن طریق االستیراد لمنتجات ھذه المؤسسات، واحتكاك 

تطویر منتجاتھا من أجل  ؤسسات العالمیة، ومن ثم العمل علىالمؤسسات الناشطة في الجزائر بمنتجات الم

عقود الشراكة مع الشركات الرائدة في صناعة الدواء في منافسة المنتجات المستوردة، بمعني القیام بالعدید من 

  .3)مشاریع مشتركة(العالم، فمثال صیدال قامت بتوقیع العدید من عقود الشراكة 

  :وأهم عقود الشراكة التي قام بها مجمع صیدال مبینة في الجدول التالي    
  

                                                
  192ص ,مرحع سبق ذكره,مذكرة ماجستیر,االستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسـة االقتصادیـة  التحلیل التنافسـي ودوره في إعـداد, أحمد بن مـویزة - 1

  . 403ص , نفس المرجع , سامیة لحول  - 2
   43-42ص, مرجع سبق ذكره , ء في الجزائرھیكل الصناعة والمیزة التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدوا, عرقابي عادل - 3
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  صیدال مجمع لمشاریع المشتركة التي قام بھاأھم عقود ا یبین:) 16(الجدول رقم 

الدولة   التسمیة  السنة  المشروع المشترك
  المشاركة

تكلفة 
استثمار، 

 دج  10³

الطاقة 
اإلنتاجیة  

 و ب10³

نسبة مساھمة 
  صیدال

Pfizer-SAIDAl-
Manufactuing  

1998 P.S.M  30  30  912  الو م أ%  

SAIDAL-Aventis 
France  

1998 RPS  30  20  400  فرنسا%  

SAIDAL-GPE 
Europe  

1998 SOMEDIAL   مجموعة
  أوربیة

980  27  -   

SAIDAL-
NOVONORDISK  

Pierre Fabre  

1999 ALDAPH  الدانمارك  
  فرنسا

2670  37  10%  

SAIDAL-Dar El 
DAWA  

1999 JORAS  30  6  120  األردن%  

SAIDAL-ACDIMA-
JPM  

2000 TAPHCO  األردن  
  السعودیة

1100  17  45%  

SAIDAL-
MEDACTO  

2000 SAMED  40  03  192  سویسرا%  

   - Rapport de Gestion 2000, p.18 المصدر:  
  - Rapport de Gestion 2002, p. 24 - 27 
  - Rapport de Gestion 2003, p. 34 

لمحددات المیزة التنافسیة، وضع دور الدولة من بین " Porter"الرغم من أن تحلیل  على: دور الدولة : سابعا

كبیر في التأثیر أساسي للمیزة التنافسیة، إال أنھ یعتبر عامل لھ دور  المحددات المساعدة، بدال من وضعھ كمحدد

المحددات األساسیة، بمعني أنھ بإمكان الدول التأثیر بطریقة إیجابیة أو سلبیة في كل من عوامل اإلنتاج،  على

تدعیم المنتج ظروف الطلب، الصناعات المساندة، المنافسة المحلیة، من خالل السیاسات التي تتبناھا، كسیاسة 

المحلي، أو توفیر بیئة أعمال تستقطب لھا المستثمرین األجانب، وذلك من أجل رفع القدرة التنافسیة للصناعة 

  .رفع القدرة التنافسیة للصناعة الوطنیة جیا المستوردة، وھذا كلھ یؤدي إلىالمحلیة من خالل التكنولو
خاصة ر الدولة ساھم  في مجال تدعیم المنتج المحلي وفي حالة صناعة الدواء في الجزائر، نالحظ أن دو   

وحمایتھ من المنافسة غیر المشروعة، من خالل قیام الدولة بفتح السوق للمؤسسات والسماح لھا مجمع صیدال 

جویلیة  06الصادر بتاریخ  284/92( المرسوم رقمبإقامة شراكات مع مؤسسات رائدة في الصناعة و كذلك 
  .الجنیسة من طرف المؤسسات األدویةإنتاج الذي یتعلق ب 1)1992

                                                
  1465ص ,  53العدد , ه  1413محرم عام  11, مرسوم تنفیذي , میة للجمھوریة الجزائریة الجریدة الرس - 1
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 ىنالحظ أن دور الدولة في تدعیم القدرة التنافسیة لصیدال ، وذلك من خالل رفع المستو ومن جھة أخرى      

الفكري والتكنولوجي للرأسمال البشري، من خالل االستثمار في مجال برامج التعلیم والتدریب وربطھا بالواقع 

  .الصناعي

قا من المعلومات السابقة یمكن توضیح البیئة التنافسیة للمجمع الصناعي صیدال من خالل نموذج وانطال    
  :في الشكل التالي  Porterالقوى الخمسة لـ 

  
  القوى التنافسیة لبیئة مجمع صیدال: )14(شكل رقم 

  
  
  
   
  
  
  
  

  دور الصدفة                     
  خالل االستیرادنقل التكنولوجیا من  -               

  االستفادة من عقود الشراكة -              
  
  
  
  :الطلب باالعتماد على من إعداد :المصدر  

 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=61767&output_type=atom?print           
  M. Porter, L’avantage concurrentiel (Paris : Inter édition, 1986), P. 15 :سامیة لحول ،باالعتماد على, زكیة مقري

  

إن زیادة قوة أي عامل من العوامل الموضحة في الشكل تؤثر مباشرة على قوة صیدال في رفع األسعار      
ومن ثم یتوجب  ,صیدال لقوة التنافسیة التي تضغط بهاساسا في اوتحقیق الربح، حیث تتمثل آثار هذه القوى أ

على صیدال متابعة التغیرات التي تطرأ على هذه القوى بصورة دائمة من أجل استغالل الفرص وتجنب 
  .  التهدیدات التي تطرحها

  :عن تحلیل البیئة الخارجیة تم إعداد قائمة الفرص والتهدیدات في الجدول الموالي ةصالخوك
  
  
  

 الداخلین الجدد
  تاجيمشروع إن 80 -

القوة التفاوضیة 
  للموردین

 مخبر -
NovoNordisk 

 منتجات اإلحالل
  المعالجة بالنبات المنتجات -
- Alicaments  

 منافسي صیدال
  مستورد 139

  منتج 55

 الزبائن
  تجار موزعین 469 -
  صیدلیة 9000 -
 واصف للدواء 45000 -

السلطات  التشریعات الجزائریة
  العمومیة

  األسواق تنظیم -



 

 136

  
  ملخص للفرص والتھدیدات لمجمع صیدال: )17(جدول رقم ال

 التهدیـــــــــدات الفـــــــرص

  تطور الطلب على األدویة  - 
تشجیع صناعة واستهالك األدویة الجنیسة، رفع النفقات  - 

  . الوطنیة للصحة
ارتفاع أسعار الدواء األصلي، غیاب منافسین أقویاء من  - 

  . القطاع الخاص
  .د في عدد واصفي األدویةتزای - 
  سوق ذات جودة عالیة - 
  .ضمان تصریف األدویة المعوضة - 
نمو متزاید للشراكة مع منظمات وطنیة وأجنبیة، كسب خبرة  - 

  .إنتاجیة
  . اقتراب نهایة مدة حمایة براءة عدة أدویة - 
  

  ).الثالث(متطلبات متزایدة على أدویة الجیل الجدید  - 
فتح السوق ، UEو  OMCالل اتفاقیاتالتزامات دولیة من خ - 

وتشجیع االستثمار في مجال صناعة األدویة، زیادة سنویة 
  .للواردات من األدویة، انسحاب دعم الدولة

شدة منافسة األدویة األصلیة من حیث الجودة، وضع  - 
تسهیالت للداخلین الجدد، تطور استثمارات خاصة تهدد بمنافسة 

  .سعریة
  . األصلیة عن أدویة صیدال الجنیسةتفضیل وصف األدویة  - 
  . على التورید، زیادة األسعار یشكل احتكار المواد األولیة خطرا - 
  .تخفیض عدد األدویة المعوضة -
 .لجوء الطلب نحو األدویة الجدیدة - 

، 2005وائل للنشر، دار : عمانمؤید سعید السالم، أساسیات اإلدارة اإلستراتیجیة،  :، انظرSWOTتم اقتباس الجدول من نموذج 
  .143. ص

  

  "Porter"تحلیل البیئة الداخلیة لمجمع صیدال حسب نموذج : الفرع الثاني 

وسیتم اعتماد سلسلة القیم لـ  ,یھدف التحلیل الداخلي إلى التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف للمجمع    

Porter ،ووضع تقییم عام لألنشطة الداعمة من خالل التعرف على واقع األنشطة الرئیسیة في مجمع صیدال, 

  .ویشمل التحلیل الداخلي التعرف على نقائص ومزایا كل نشاط فرعي للوصول إلى مواقع خلق القیمة في المجمع

  ,إلنتاج والتسویقاإلمداد الداخلي والخارجي با: في لمجمعتتمثل األنشطة الرئیسیة ل: سیةاألنشطة الرئی :أوال 

وة األساسیة التي یمكن استنتاجھا عبر تحلیل أنشطة العملیات في التشكیلة المتنوعة وتتمثل أھم نقاط الق   

لمنتجات صیدال واألشكال الجالینوسیة الواسعة، باإلضافة إلى التطویر المستمر لإلنتاج والشراكة المتنوعة 

  .الخبرة في اإلنتاج خاصة في مجال التصنیع للغیر مع المنظمات الدوائیة العالمیة، األمر الذي یكسب صیدال

ویشكل ضعف استغالل الطاقة وضعف مرونة  ,وبالنسبة لبعض تجھیزات اإلنتاج فھي في مرحلة التحدیث        

التركیب من بین نقاط الضعف التي تواجھ صیدال، باإلضافة إلى قدم بعض سالسل اإلنتاج والتوقف المتكرر لھا 

أما بالنسبة لعملیات إنتاج المواد األولیة للمضادات الحیویة  ,ةبسبب عجز أو انقطاع في مخزون المواد األولی

بینما یعتبر عمال الصیانة مؤھلین، ولكن تكمن نقاط  ,والتي تعتمد علیھا في التصدیر، فھي في طریق االندثار

  .الضعف في التدخل العالجي وصعوبة التموین بقطع الغیار

صیدال وأھم نقاط القوة والضعف ، یمكن إعطاء تحلیل عام  وفي محاولة للتعرف على المنتجات الرائدة في  

  :لتشكیلة صیدال یوضحھ الجدول التالي
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  2006تحلیل عام لتشكیلة منتجات صیدال خالل سنة : )18(جدول رقم 
 العـــــــدد الخصائــــــص

 08 )سنة 20أقل من (منتجات الجیل الجدیــــد 

 139 )سنة 20أكثر من (منتجات متقادمة 

 04 أشكال جالونیسیة بطل استعمالها

 25 منتجات في مرحلة االنحدار

 24 منتجات أین مردود الخدمة الطبیة لها منعدمة أو غیر كافیة

   .12ص التسویق كأسلوب لمعالجة إشكالیة تنافسیة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مرجع سبق ذكره ، , سامیة لحول, زكیة مقريمن إعداد : المصدر

      

سنة في السوق، في حین  20من منتجات المجمع صیدال لھا أكثر من  % 50یالحظ من الجدول أنھ أكثر        

    . منتوج في مرحلة االنحدار من دورة حیاتھا 25سنة متواجدة في السوق و 20فقط من منتجاتھ لھا أقل من  8أن 

من األشكال التي تعتمدھا  4ودیة طبیة منعدمة أو منخفضة ومن منتجات صیدال لھا مرد 24كما یالحظ أن       

  .  صیدال في إنتاج بعض المنتجات ھجرت تماما من طرف بعض الدول

إن األنشطة الداعمة حسب نموذج سلسلة القیمة والتي بإمكانھا المساھمة في خلق میزة : األنشطة الداعمة :ثانیا

على نشاط التموین والتطور التكنولوجي وإدارة  Porterللقیمة، یؤكد تنافسیة معینة في المنظمة باعتبارھا منتجة 

  .الموارد البشریة والقاعدة الھیكلیة للمؤسسة

، األمر الذي یؤدي بھ إلى %75یعتمد المجمع في تورید حاجیاتھ اإلنتاجیة من الخارج بحوالي أكثر من     

خاصة في مجال المواد األولیة، وبذلك ضعف قدرة التبعیة للموردین الذین یتصفون بالقلة ومن ثم االحتكار 

ولذلك یتبع المجمع سیاسة المركزیة في الشراء لمختلف فروعھ من أجل تقویة  ,المجمع التفاوضیة مع الموردین

ویعتبر اعتماد المجمع على عدد صغیر جدا من الموردین مؤشر سلبي في  ,مشتراتقدرتھ التفاوضیة بالكمیات ال

 .  علیھحالة ضغط ھؤالء 

  :1مجمع صیدال في الجدول التالي على مستوى و القوة ویمكن حصر مجمل نقاط الضعف       

  

  

  

  

  

  

   

                                                
  .419سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، مذكرة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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  ملخص لنقاط القوة والضعف في المجمع الصناعي صیدال: )19(الجدول رقم 

 ضعیف متوسط قوي البیانـــــات ضعیف متوسط قوي البیانـــــات

هیكل    * تنوع اإلنتاج
 المبیعات

*   

   * هیكل الزبائن   * إنجاز األهداف

السیاسة    * موقع اإلنتاج
 التجاریة

 *  

حصة   *  وسائل اإلنتاج
 السوق

  * 

الموارد   *  استغالل الطاقة
 البشریة

 *  

الجو العام  *   البحوث والتطویر
 للعمل

*   

شهادة   *  )الجودة واآلجال(التموین 
 االیزو

*   

التوسع    * السعر التنافسي
 العالمي

  * 

الخبرة    * تمركز الزبائن
 والتجربة

*   

التمویل   *  تصریف المبیعات
 الذاتي

 *  

التسویق كأسلوب لمعالجة إشكالیة تنافسیة مجمع صیدال لصناعة الدواء في , سامیة لحول, زكیة مقريمن إعداد : المصدر 
  . 15الجزائر، مرجع سبق ذكره ، ص 

  
ول أعاله مختلف الخصائص التي تشرح التحكم الجید أم العكس لنقاط القوة والضعف للمجمع یحدد الجد       

غیر أن هذه الوضعیة غیر  ,وتعتبر الوضعیة التنافسیة لصیدال في المدى القصیر جیدة بالنظر إلى إمكانیاتها
تجات جدیدة سیما أن مطمئنة في المدى المتوسط والطویل، ویفترض أن تفكر في المستقبل باالستثمار في من
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من منتجاتها وهو غیر كاف بمقارنته بعدد المنتجات السائرة في  %25المدى المتوسط والقصیر ال یملك سوى 
  .طریق الزوال

من منتجاتها التي هي في مرحلة التقدیم والنمو یجعل وضعیة صیدال  %25إن اعتماد صیدال على      
ولذلك یجب  ،خطر إذا لم تتدارك الوضع من خالل البحث والتطویرالتنافسیة في المدى المتوسط والطویل في 

أن یتجه المجمع إلى االهتمام بنقاط القوة والضعف التي لها تأثیر حقیقي على مركز المجمع التنافسي في 
وذلك من أجل تحسین فرص المجمع وصیاغة اإلستراتیجیات التي تمكنه من تحقیق میزة تنافسیة أقوى  ,السوق

  .قفي السو 
  

  :المبحث الثالث
  السیاسات الصناعیة في تطویر القدرة التنافسیة لمجمع صیدال مساهمة

  
المواجھات لم حالیا، تواجھ الجزائر جملة من في ظل التطورات االقتصادیة العالمیة التي یعیشھا العا        

أمام  الدوائیة السوق الجزائریةخاصة بعد فتح  االقتصادیة التي سیكون لھا آثارا بالغة على االقتصاد الوطني،

، الذي یحدد المعاییر وشروط إنجاز 11988أكتوبر  18المؤرخ في ) 204-88(بموجب المرسوم الخواص 

المتعاملون الخواص في مجال عملیات استیراد األدویة مع مطلع  و كذلك دخول وفتح وتشغیل العیادات الخاصة

والمحدد لدفتر الشروط 2 1998أكتوبر  07لمؤرخ في ا) 46(فوفق المرسوم الوزاري رقم ، 1990سنة 

إبرام اتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي  ووإجراءات وشروط طرح األدویة المستوردة في السوق الجزائري،

وكذا التفاوض من أجل العضویة في المنظمة العالمیة  ،2005سبتمبر والذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من الفاتح 

ھذا المنطلق للسیاسة التي انتھجتھا الجزائر ألنھا تؤثر على الصناعة المحلیة ألنھا فتیة و ناشئة  و من , للتجارة

ومن ھذه الصناعات نجد صناعة األدویة التي أصبحت تواجھ منافسة قویة من طرف العدید من الشركات 

وبریطانیا وإیطالیا وألمانیا  دولة أھمھا فرنسا 42مستوردا من  70یذكر أن الجزائر تتعامل مع نحو و العالمیة،

، ویأتي في مجال المنتجات الدوائیة  والوالیات المتحدة األمریكیة ومصر واإلمارات العربیة المتحدة واألردن

رون بوالنك (و) بروفیدال(و) یومیدیال(و) أل بي(و) بیوفارم(و) نوفوردیسك: (3على رأس المختبرات األجنبیة

ح مجمع صیدال وكل الشركات الناشطة في مجال صناعة األدویة یواجھ جملة وعلیھ أصب ,)أفانتیس(و) روریر

  . لذا وجب على الدولة أن تحمي صناعاتھا وھو أمر محتم علیھا للخروج من التبعیة ,  من التحدیات

  

  السیاسة الصناعیة الجزائریة للقطاع الدوائي : المطلب األول 

                                                
 1429ص ,  42العدد ,  19/10/1988, وم تنفیذي مرس, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  1

 385ص ,  15العدد ,  12/04/1989, مرسوم تنفیذي , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  2

   2009 - 05- 10لوحظ یوم     www.djazairss.com/author?name : یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي -  3
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التي قامت وتقوم  اإلجراءاتاالقتصادیة العلمیة، من خالل مختلف  تحاول الجزائر التفاعل مع المتغیرات       

القتصاد من أجل إنعاش ا،من أجل حمایة صناعتھا الداخلیة و محاولة تنمیتھا بمختلف الجھود المتاحة بھا 

 .الجزائریة بشكل خاص صناعیةالجزائري بشكل عام والمؤسسة ال

ز قدراتھا التنافسیة لمواجھة المعطیات المستقبلیة الناجمة عن ھذه المؤسسة التي ما تزال تبحث عن تعزی      

  .جھود الجزائر لالنفتاح على االستثمار األجنبي المباشر والشراكة االقتصادیة بمختلف أشكالھا

  .افھا ومن أجل ذلك فالدولة تتبنى السیاسات الصناعیة المالئمة لتحقیق أھد

  

  

  سیاسة األسواق المفتوحة: الفرع األول

شروط السوق المفتوحة بصورة كافیة لتحقیق كل النتائج المترتبة علیھا، فان الدولة حالة عدم تحقق ال ھذه  في    

إن أھم السیاسات الحكومیة الصناعیة تجاه , الصناعةمدعوة للتدخل من اجل رفع مستوى المنافسة الكامنة في 

     تنظیمات التي تحد من حریة الدخول إلى الصناعةتحقیق ھذا الھدف یمكن تلخیصھا في إزالة كافة القیود و ال

مع مراعاة تنظیم و جعل الدخول  إلى الصناعة من قبل المنشآت الراغبة في ذلك سھال و بأقل تكلفة ممكنة 

  :قامة الدولة بمجموعة إجراءات عبر عدة قوانین و مراسیم ھي كما یليو المنافسة 

المؤرخ في ) 204- 88(المرسوم األسواق و محاربة االحتكار ضمن قانون یقضي بفتح لالدولة إصدار   :أوال

، الذي یحدد المعاییر وشروط إنجاز وفتح وتشغیل العیادات الخاصة لدعم الھیاكل العمومیة 19881أكتوبر  18

  .التي أصبحت غیر قادرة على تلبیة احتیاجات المواطنین الصحیة

والقرض والمنظم لحریة االستثمار األجنبي في الجزائر  حول النقد 102-90القانون یتمثل في سن  :ثانیا

والمتمم في شھر سبتمبر بتعلیمة من البنك المركزي تحدد فیھا الكیفیات والنمط  14/10/1990: والصادر في

  .المناسب لذلك

الخاص  والمتمثل في النظام 1990أوت  07 المؤرخ في  16-90القانون  سن 1990في شھر أوت تم   :ثالثا

والصادر عن وزارة  1990انون المالیة التكمیلي لسنة لق 63ل تجار الجملة والوكالء، والمتمم بالتعلیمة رقم بعم

والمتعلق بشروط عمل ھؤالء الوكالء وتجار الجملة، ومن خالل فحص ھذه  20/08/1990االقتصاد بتاریخ 

  :3القوانین نستنتج أنھا

  .ملیات التجاریة مع الخارجتوحي بعدم إمكانیة مساعدات بنكیة لتمویل الع .1

 .وجود قائمة سلعیة مرخصة لالستیراد من طرف الدولة وقابلة إلعادة البیع بالعملة الصعبة .2

  .       إجبار الوكالء األجانب بالقیام بعملیات االستثمار محلیا في مجال اإلنتاج .3

                                                
 1429ص ,  42العدد ,  19/10/1988, مرسوم تنفیذي , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  1

 520ص ,  16العدد ,  18/04/1990, القانون , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  2

3 - RABAH- BETTAHER : le Partenariat et la Relance des Investissements, ed- BETTAHER, Alger 1992, p27.  
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، والمتعلق بإزالة 13/02/1991المؤرخ في  37- 91المنشور التنفیذي رقم ر صد، 1991في مارس  :رابعا

على  21/04/1991المؤرخة في  03-91 احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، كما تؤكد تعلیمة البنك المركزي رقم

  :شروط وطرق عملیات تمویل التجارة الخارجیة، والتي تنص على ما یلي

 .إلغاء میزانیة العملة الصعبة للمؤسسات العمومیة .1

شھرا  18ادة من إمكانیات التمویل الخارجي ذو االستحقاق أكثر من تلزم المستوردین على االستف .2

 .مھم بوضع مقابل ذلك للواردات بالعملة الوطنیةزوتل

تمنع عملیات التسدید بالعملة الصعبة في السوق المحلي بالنسبة للمنتجات المستوردة من طرف  .3

 .الوكالء وتعویضھا بالدینار الجزائري

الذین یبرمون صفقات استیراد بدون دفع بأن یبینوا حقوقھم وتحدید مكان تلزم األعوان االقتصادیون  .4

 .صفقاتھم لدى أحد البنوك

، و تم 1992وكان آخر حاجز قانوني یقف في وجھ القطاع الخاص في مجال اإلنتاج قد أزیل سنة  :خامسا

رسوم  وزاري صادر بموجب م" رخصة االستغالل لمؤسسة إنتاج أو توزیع المنتجات الصیدالنیة"تعویضھ بـ

  .1992جویلیة  6في 

وبموجب ھذا المرسوم تم نھائیا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة األدویة، وھو ما سمح فیما بعد     

حلیا  وكذلك الشركات م 139 حیث یبلغ عدد المستوردین"  باقتحام الخواص المحلیین أو األجانب لھذا القطاع

 ."1 بائع بالجملة  98, یا شركة منتجة محل 55 منتجة ال

كانت تتم بطریقة  فتح األسواقمن خالل ھذه النصوص التشریعیة وتواریخ صدورھا نستنتج أن عملیة      

، باستثناء قائمة واحدة للسلع 19942 برفع الحواجز غیر التعریفیة مع مطلع سنة بدأت تدریجیة، حیث أن العملیة

فإن  1995ي بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجیة، لكن مع مطلع سنة المستوردة، بغیة السماح للمنتج الوطن

  .عملیة التحریر شملت كل الواردات

  سیاسة الترخیص الصناعي : الفرع الثاني

السیاسة الحكومیة المتعلقة بالترخیص  الصناعي سواء على مستوى  قطاع  الصناعة  ككل أو على  إن ھذه     

أن تسترشد بعدة  اعتبارات تساھم كلھا في التأثیر  على ھیكل  الصناعة و یمكن , مستوى صناعات معینة 

بحیث یؤدي ذلك إلى تحقیق اكبر قدر من األھداف  , باألخص مستوى التركز و ظروف الدخول  إلى الصناعة 

  .االقتصادیة  للمجتمع

  :ولقد انتھجت فیھا الجزائر مجموعة قوانین من أھمھا 

                                                
  -  418ص,  12رقم , یتعلق بشرط التبادل في مجال التجارة الخارجیة 
 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=61767&output_type=atom?print: یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي - 1
 .41، ص 1994لیة المؤسسات العمومیة عبر اإلصالحات االقتصادیة، مجلة جامعة الجزائر، مارس استقال: عبد القادر العاللي -  2
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نیة المتعلق بتسجیل منتجات صیدال11992 جویلیة 06 في 284-92المرسوم رقم  تم صدور 1992في سنة     

یعتبر الدواء الجنیس مطابقا للدواء األصلي عندما : " فإن الدواء الجنیس ھو ,التي تقوم المؤسسات بإنتاجھا 

وعند الضرورة یجب تكون لدیھ نفس التركیبة الكیفیة والكمیة للمادة الفعالة، ویكون لھ  نفس الشكل الصیدالني، 

ختراعھا متاحة لدى كل منتجي إ، حیث أصبحت براءة  "الدواء األصلي تحقیق دراسات التكافؤ الحیوي مع 

الحقوق إلى صاحب  اإلنتاجسنة منذ بدایة اكتشافھا ، وال یدفع صاحب  20، وھذا لتجاوزھا مدة  األدویة

  .االكتشاف

  

عاملون الخواص في مجال عملیات استیراد األدویة مع مطلع سنة وبعد تحریر ھذا السوق ودخول المت          

والمحدد لدفتر الشروط وإجراءات 3 1998أكتوبر  07المؤرخ في ) 46(رقم  2المرسوم الوزاري، فوفق 1990

وإجراءات وشروط طرح األدویة المستوردة في السوق الجزائري، أصبح عدد المستوردین یتناقص بسبب عدم 

  ).46(المرسوم الوزاري رقم  القدرة على االلتزام بنص

متعامال، بینما كان ھذا الرقم  44نحو  2004أما فیما یتعلق بعدد المستوردین الخواص فقد تم إحصاء سنة      

و في سنة ,من إجمالي واردات األدویة بالجزائر 4%70، ویحققون ما نسبتھ 2001سنة  120، و2002سنة  62

  .من االستیراد و تعلیمة و زاریة تقضي بتعمیم األدویة الجنیسة ممنوع  منتج 120قائمة ب تم نشر  2003

  سیاسات مكافحة االحتكار : الفرع الثالث

االحتكار الطبیعي ) أو خدمات ( القوانین أو األنظمة التي تنظم احتكار إنتاج بعض السلع خاصة سلع إن         

تاج بزیادة حجم اإلنتاج أن یتولى اقتصادیا إنتاجھا  التي قد تقتضي ظروف أو تكالیف إنتاجھا كتناقص تكالیف اإلن

لمنتج واحد مع االحتفاظ بحقھا  نتاجھاالسلعة مباشرة أو إعطاء امتیاز إ منتج واحد، فان الدولة تتدخل إما بإنتاج

  ).أو خدماتھا (في اإلشراف على تسعیر إنتاجھا و كذلك حجم و نوعیة إنتاجھا 

 25المؤرخ في  06-95القانون عن طریق تسعیر المنتجات بعد صدور  تدخلتة و من ھذا الجانب فإن الدول    

المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحریر األسعار أصبح ھو األساس السائد في السوق على مختلف  19955جانفي 

ات السلع، إال أنھ في ظل ھذا القانون تبقى بعض االستثناءات الخاصة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة وذ

أھمیة بالنسبة للمواطن الجزائري، والتي نجد من بینھا المنتجات الصیدالنیة التي تخضع لسقف محدد لھامش 

والمتعلق طبعا بالمنافسة، وعلیھ فقد صدر  1995أفریل  26المؤرخ في  119 -95وفق المرسوم رقم الربح 

                                                
 1465ص ,  53العدد , ه  1413محرم عام  11, مرسوم تنفیذي , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  1
بعملیات استثمار في صناعة األدویة في ظرف سنتین من بدایة عملیة االستیراد، وإن على ضرورة قیام المستوردین الخواص ) 34(ینص ھذا المرسوم الوزاري في مادتھ /  2

 .لم یتم ذلك تقوم الوصایة بإقصاء المؤسسة، مساھموھا ومدیروھا من أي نشاط مرتبط باستیراد المنتجات الصیدالنیة

 05ص ,  06العدد , مرسوم وزاري , الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  3

 262ص , مرجع سبق ذكره,اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة األدویة , الصادق بوشناف  - 4

 13ص ,  09العدد ,  25/01/1995,القانون, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  5
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حدید الھامش األقصى المطبق على والمتعلق بت 1998فیفري  01المؤرخ في  44 -98المرسوم التنفیذي رقم 

  :1 األدویة كما یلي

  .نتجینمیبین ھوامش الربح المطبقة على األدویة في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة و ال) 20(الجدول رقم 
الھامش الخاص بتجارة 

  التجزئة
الھامش الخاص بتجارة 

  الجملة
  شعب األسعار   اإلنتاج الخاص ھامش

  دج70.00السعر أقل من         إذا كان  2 0%  20%  50%
  دج110.00دج               70.00من   2 0%  15%  33%

  دج150.00دج             110.01من   2 0%  12%  25%
  دج150.00أكبر من                         2 0%  10%  22%

  263ص , مرجع سبق ذكره,ارة على قطاع صناعة األدویة اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتج, الصادق بوشناف : المصدر

  سیاسة المشتریات الحكومیة: الفرع الرابع

ترمي  ھذه السیاسة  بصورة  عامة  إلى تفضیل  المنتجات  ذات المنشأ الوطني  على غیرھا  من مثیالتھا       

نت تقل في المواصفات من مثیالتھا  األجنبیة متى كانت محققة  للغرض  الذي تقرر التامین  من اجلھ  و لو كا

  .على أساس  إجراء  المنافسة  بین  ھذه المنتجات في حالة تعدد المصانع المنتجة  لھا, األجنبیة 

تھدف ھذه السیاسة بصورة أساسیة  إلى تشجیع و تدعیم  الصناعات  الوطنیة  في مواجھة  منافسة السلع      

 92 -284مرسوم تنفیذي رقم إلى إصدار ) الصحة والسكان(وصیة الوزارة ال توھو ما اضطر,  األجنبیة

أن الصیدلي لھ الحق باستبدال الدواء الموصوف بدواء جنیسي مطابق : "ینص على 1992جویلیة  6الصادر في 

  .، كإجراء أولي لتشجیع تناول  الدواء الجنیس عوض الدواء األصلي األجنبي2"لھ

یاسة الوطنیة للصحة العمومیة، فقد اعتمدت الجزائر على ھذا النظام الرامي یعتبر تعویض األدویة ضمن الس     

إلى تحسیس المواطن بحقوقھ ومكانتھ في المجتمع، وعلى ھذا األساس أحدث جھاز خاص للقیام بھذه العملیة وھو 

دینار  ملیار 40حالیا، وتعتبر نفقاتھ ضخمة فھي تقارب ) CNAS(الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة 

  .للنفقات الوطنیة لألدویة) حسب التقدیرات الحسابیة( %40إلى  30جزائري سنویا، أي ما نسبتھ من 

المتعلق بالتأمینات  1983جویلیة  02الصادر في  11-83بموجب القانون ویعتبر تعویض األدویة الذي جاء     

تي كان یعیشھا االقتصاد الجزائري، وحتى االجتماعیة ذو أبعاد اجتماعیة واقتصادیة خاصة بطبیعة المرحلة ال

  :3یتم تعویض األدویة من طرف الضمان االجتماعي فإنھ یجب إتباع جملة من اإلجراءات البسیطة وھي

تقدیم طلب التعویض من طرف المخبر المعني مرفق بملف إثبات التسجیل للمنتج، وكذا الملف التقني للدواء   -

بالنسبة للمنتجات ) P.P.A(بالنسبة لألدویة المستوردة، أو شھادة التسعیر إضافة إلى بطاقة اإلیداع للسعر 

 .المصنوعة محلیا

                                                
 263ص , نفس المرجع , الصادق بوشناف  -  1

2  - Saidal News: bulletin d'information interne du Groups Saidal, N° 04, Août – septembre 2002, p.06.  

 270ص , مرجع سبق ذكره,اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة األدویة , الصادق بوشناف  -  3
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والتي تم ) C.R.M(یقدم ھذا الطلب إلى وزارة العمل والضمان االجتماعي، حیث تقوم لجنة تعویض األدویة   -

 .شخصیا شرف علیھا الوزیروالتي ی 2003أوت  16بموجب تعلیمة وزاریة مشتركة في إنشاؤھا 

في حالة قبول الطلب یتم إدراج الدواء ضمن قائمة األدویة القابلة للتعویض حیث یتم وضع خط أخضر على   -

  . ، بینما التي ال یتم قبولھا أي غیر القابلة للتعویض یوضع على قسیمتھا خط أحمر)la vignette(قسیمتھا، 

  

  سیاسة القروض الصناعیة: الخامسالفرع 

القروض  الصناعیة  األساسي ھو تشجیع  و تحفیز اإلقدام  على إنشاء  المشروعات    إن ھدف سیاسة   

الصناعة  خاصة  التي تحقق أھدافا عامة للصناعة الوطنیة و تدعیم الشركات الناشطة في القطاع وتحسین 

بالقرار الصادر الحكومة من طرف مجلس مساھمات الدولة لمخطط الرباعي للتنمیة  تدخلتقدرتھا التنافسیة لھذا 

الذي یقضي بمنح صیدال قرض  17/06/20091بتاریخ  -95-07عبر القرار رقم  2009جوان  17 في

  .ملیار دینار  16.7إستثماري ممنوح ب 

  2 السیاسات الحكومیة تجاه االندماج بین المنشآت: سادسالفرع ال
ن تأثیرھا السلبي على مستوى المنافسة في تقوم كثیر من الدول بمراقبة أو تنظیم عملیات االندماج خوفا م     

بتقویة االتجاھات االحتكاریة فیھا و ما یترتب على ذلك من انخفاض رفاھیة المستھلكین لصالح , سوق الصناعة

  .المنتجین أو بمعنى أخر زیادة العائد الصافي لرفاھیة المجتمع

لمؤسسة الوطنیة لإلنتاج الصیدالني كونت اتدخل لدمج المؤسسات حیث  تبعملیاالجزائر  لقد قامت     

)ENPP ( ثم أدمج إلى ھذه األخیرة مركب المدیة 31982أفریل  24المؤرخ في  16 -82بموجب القانون ،

  , 1987في أفریل ) SNIC(إلنتاج المضادات الحیویة الذي كان تابعا للشركة الوطنیة للصناعات الكیماویة 

الصادر   17/06/2009بتاریخ  -95- 07القرار رقم  القرارخل بموجب مجلس مساھمات الدولة فقد تد كما أن    

المتخصصة في تصدیر المنتجات الصیدالنیة خارج  "DIGROMED  "مؤسسةتم دمج ,  2009جوان  17 في

  .صیدالالصناعیة لصناعة األدویة  للمؤسسةبحت تابعة صو أ,األسواق المحلیة

  

  سیاسة الحمایة الجمركیة: الفرع السابع 

تشكل  الحمایة الجمركیة للصناعات الوطنیة  إحدى الوسائل الرئیسیة  لتشجیع و تدعیم  ھذه الصناعات ،         

حیث تتمثل أھمیة ھذه السیاسة من خالل   مبادئ السیاسة   ,خاصة  في الدول النامیة ذات الصناعات  الناشئة 

فرض ضرائب "من  ضمن  ھذه الحوافز , ناعي  الصناعیة التي تشمل  تقدیم الحوافز  لمشاریع  القطاع  الص

  .جمركیة على المنتجات  األجنبیة  المنافسة و ذلك لحمایة المنتجات المحلیة

                                                
1-Rapport de Gestion.2009, Group Saidal  

 268- 267ص ص , مرجع سبق ذكره , عید بامخرمة أحمد س -  2

 103ص ,  3العدد , 24/04/1982,القانون, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  3
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، حیث خفضت التعریفة 1992وفیما یتعلق بالحواجز الجمركیة، فإنھا بدأت في االنخفاض بدایة من سنة       

قدمت الجزائر طلب  1996في شھر ماي  ، و%60إلى  %120الجمركیة من الحد األقصى لھا والمقدر بـ

لكن ھذا القبول لھ عواقب وخیمة على المنتج المحلي  االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، حیث قبل طلبھا

  :ھا التزامات یجب أن تتقید بھا منھا یحیث أن الجزائر عل

    لمنتج الوطني أو األجنبي أو بین اإلنتاج الوطنيحریة المنافسة و االلتزام بعدم التمییز بین الدول أو بین ا :أوال

 ؛و األجنبي

 ؛التخلي عن دعم الصادرات :ثانیا

 ؛تجنب سیاسة اإلغراق: ثالثا

 ؛اإللغاء التدریجي للقیود الجمركیة و الكمیة : رابعا

تفضیلیة للدول  قبول مبدأ التقیید الكمي في أحوال استثنائیة لحمایة میزان المدفوعات و تقدیم معاملة :خامسا

  .النامیة

 في ظل المفاوضات الجاریة مع المؤسسات المالیة الدولیة تم االتفاق على تخفیض المعدل األقصى للتعریفةو      

  . 1998سنة  %40، ثم 1997سنة  %45، لیصل إلى 1996سنة  %50إلى  الجمركیة

، وبقي معدل %18وسط المرجح نسبة ، والمعدل المت%24.3، بلغ معدل الحمایة االسمي 1997وفي سنة     

  .مرشحا لالنخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة باالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة %40التعریفة 

 - ووقعت على إعالنھ الخاص بالشراكة األورو 1995شاركت الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة  ومنذ أن  

عضاء في االتحاد األوربي تم التوقیع على اتفاق الشراكة في متوسطیة، وبعد مفاوضات طویلة مع البلدان األ

، ثم 2001أفریل  22بإسبانیا في ) Valence(، ثم في فلونسیا 2001دیسمبر  19في ) Bruxelles(بروكسل 

، وقد دخل اتفاق الشراكة األورو 2005 أفریل 27الصادر في   159-05مرسوم رئاسي رقم صدر بخصوصھ 

   .2005سبتمبر 01ذ في زائریة حیز التنفیج

  :1و أھم ما جاء في مضمون االتفاق حول الصناعة ھو   

ادل الحرطقسنة إلقامة من 12حیث یضع اتفاق الشراكة مدة زمنیة انتقالیة من   :حریة انتقال السلع: أوال ، 2ة للتب

دان االتحاد  ن بل ة م واردات القادم ى ال ة عل ة والرسوم المطبق دریجیا وعلیھ فإن الرسوم الجمركی ا ت یتم تفكیكھ س

   ).29 -6النصوص ( وفق لتصل إلى حالة االنعدام
ادة  :النظام التعریفي المتفق علیھ من الجانبین: ثانیا ة ) 6(كما ھو معروف وبموجب الم یتم إقام اق، س ن االتف م

ىة للتبادل الحر بین الجزائر واالتحاد األوربي في غضون طقمن اریخ ) 12(عشر  أثن ي ت ي تل مبر بتس 1سنة الت

اق( 2005 ي لالتف ق الفعل والي ) التطبی ي المت التخفیض الجمرك انبین ب زم الج ھ یلت ھ، علی وان من ا للعن               طبق

                                                
  www.caci.com.dz/U.E/association-UE.htm :یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي -1
 ).CACI(ویرأسھا المدیر العام للغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة  2005أوت  23في ھذا المجال تم إنشاء لجنة تقنیة للمتابعة والتقییم من طرف وزیر التجارة في  -  2
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ة ومنتجات الصید البحري والمنتجات  ذا المنتجات الزراعی ى السلع الصناعیة وك أو التخفیض الفوري، ذلك عل

  :1الزراعیة المحولة وذلك على النحو التالي

المنتجات في مجال :النظام الجمركي المطبق على الواردات األوربیة للمنتجات من مصدر جزائري  -1

من االتفاق فإن المنتجات الصناعیة ذات األصل الجزائري تدخل إلى االتحاد ) 8(بموجب المادة و  الصناعیة

  .2005مبر بتس 01والرسوم المشابھة ابتداء من ) D.D(األوربي معفاة من الحقوق الجمركیة 

وھنا المتعلقة بالمنتجات الصناعیة  و :النظام الجمركي المطبق على الواردات الجزائریة للمنتجات األوربیة - 2

  :2نمیز بین مجموعتین من السلع الصناعیة

من االتفاق والتي تصبح معفاة من الرسوم ) 02( رقم قحوھي السلع المقیدة في المل : المجموعة األولى/ أ

، وتبقى فقط تخضع للرسم على القیمة )01/09/2005(بتداء من تاریخ دخول االتفاق حیز النفاذ أي الجمركیة ا

  .في الجزائر) %17(والمحددة بنسبة ) T.V.A(المضافة 

من االتفاق والتي سوف تخضع لتخفیض ) 03(وھي السلع التي حددت في الملحق رقم   :المجموعة الثانیة/ ب

  .سنوات 05اء من السنة الثانیة لدخول االتفاق حیز النفاذ وعلى مدة تدریجي للرسم الجمركي ابتد

نظرا لعدم وجود استغالل أمثل للموارد  سلبیات االتفاق التأثیر على تنافسیة المنتجات الجزائریةو من أھم      

سوق المتوفرة وما یسببھ من ضغط للتكالیف فإن الشراكة األوربیة ستؤدي إلى وجود منافسة حادة في ال

الجزائري لصالح المنتجات األوربیة، نظرا لتفوقھا التكنولوجي وتحكمھا في نفقات اإلنتاج ووجود إنفاق كبیر 

على البحث والتطویر، وھو غیر متوفر لدى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة التي تعتمد على التقلید ورخس 

  .االستغالل

  اإلعفاء من ضرائب الشركات: ثامنالفرع ال
ھذه السیاسة بقدر ما ھي ذات فعالیة في تحفیز االستثمار الصناعي  فإنھا  یمكن أن تستخدم أیضا  في التأثیر         

التركز و ظروف الدخول إلى الصناعة من خالل تأثیرھا على عدد المنشآت كمستوى , على أبعاد ھیكل الصناعة

الصناعة  قد یكون  من خالل تأثیرھا  على حجم غیر أن أكثر  استخدامھا فعالیة في مجال  ھیكل  , في الصناعة

مشاركة رأس المال األجنبي  بربط اإلعفاء من ضرائب  الشركات بالحد األدنى من مساھمة  رأس المال 

  . 3الوطني

 االستثمارات، حیث تمنح بتطویر والمتعلق4 2001 أوت 20 بتاریخ الصادر 03-01رقم إن األمر التشریعي    

 والمشاریع الدولة، جانب من خاصة إلى مساھمة تنمیتھا تحتاج التي المناطق في تنفذ التي اریةاالستثم للمشاریع

 التي التكنولوجیا تستخدم التي المشاریع السیما خاصة مزایا لالقتصاد الوطني بالنسبة خاصة أھمیة لھا التي

                                                
  .www.caci.com.dz/UE/association-UE.htm : یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي  -1

   www.caci.com.dz/ue/association-ue:یمكنك االطالع علیھ من خالل الرابط التالي -  2
  262-261ص ص , المرجع السابق , أحمد سعید بامخرمة  -3
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 تبلغ التي الثابتة نظام الضریبة وتطبیق المستدامة التنمیة على وتساعد الطبیعیة والموارد حمایة البیئة على تساعد

 بعد سنوات 10 لمدة المشروع ویعفى مالھا، وزیادة رأس الشركات تأسیس عقود بتسجیل الخاصة2 % 1نسبھا

 وإعفاء الموزعة، األرباح لھا تخضع التي الدخل وضریبة الشركات الضرائب على من الفعلي نشاطھ مزاولة

 03-01رقم األمر من 31 المادةعلیھ  تنص والتي الجزائر في األموال سرؤو تحویل یمكن كما,  الممتلكات

 2005 2جوان 06 في الصادرة03-05 رقم الجزائر بنك نظام اعتماد منذ وضوحا أكثر الوضعیة وأصبحت

 أو للتنازل الصافیة الحقیقیة والنواتج والفوائد األرباح تحویل كیفیات ویحدد األجنبیة باالستثمارات المتعلق

 05-03 رقم النظام وأصبح سابقا، المذكور01-03  رقم األمر إطار في المنجزة األجنبیة تصفیة االستثماراتل

 االستثمار عن التنازل عن الناتجة والفوائد األرباح تحویل تأخیر بدون بتنفیذ المعتمدة والمؤسسات البنوك یلزم

  .الحضور عالوات جانب إلى األجنبي

 عدد حیث ومن الجزائر، في األجنبیة االستثمارات معظم على استحوذ قطاع أھم الصناعة قطاع ویعتبر    

 الشركات ونشاط القطاع إجمالي من1998-2002الفترة خالل  59% نسبتھا بلغت والتي فیھ المنجذبة المشاریع

 الخاصة ردینا ملیون 700 قیمة تحقیق الصیدلة قطاع استطاعحیث ,  1999عام منذ الصیدلیة قطاع في األجنبیة

 مصنع بإنجاز 2005 الدنمركیة بالشركة Novo Nordisk عام وتمیز السكریة المضادات صناعة في المختصة

 أقامتھاكما أن مجمع صیدال  طن ملیون 1,1بقدرات أرزیو في فیالرمیر إسبانیول مجمع طریق عن األمونیاك

 .3والرد ملیون 100 بمبلغ فایزر،وباكستار، األمریكیة الشركات مع شراكة

  :وھذا الجدول یبین معظم التدخالت الحكومیة الفاعلة في قطاع الدواء
  1990/2008یبین معظم التدخالت الحكومیة الفاعلة في قطاع الدواء ): 21(الجدول رقم 

  
  الحــــــدث  السنة
  فتح السوق الصیدالنیة -  1990
  المتعلق بتسجیل منتجات صیدالنیة 284-92صدور مرسوم رقم  -  1992
  إرادة ضبط الواردات من خالل منع التسجیالت  -  2000
2001  
  

2002  

  یضع األسعار المرجعیة  2001سبتمبر  23قرار مؤرخ في  -
  2001المالیة  لمنع إعتمادات التصدیر من خالل أذونظھور أولى اإلجراءات  -
  ي اإلرادة السیاسیة لترقیة األدویة الجنیسة و اإلرادة السیاسیة لترقیة اإلنتاج الوطن -

منتج ممنوع من االستیراد و تعلیمة وزاریة تقضي بتعمیم األدویة  120نشر قائمة ب  -  2003
  الجنیسة 

2004  
  

أولى التوجھات الرسمیة نحو تحریر القطاع تحت المتابعة السیاسیة للسلطات العلیا  -
  للبالد

                                                
-2007السنةالجامعیة , جامعة الحاج لخضر باتنة , مذكرة ماجستیر, االستثمار االجنبي المباشر و النموا االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب , رفیق نزاري  -  1

  88ص ,  2008

  27ص ,  53العدد ,  06/06/2005, األمر, الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -  2

 105ص ,  نفس المرجع ,رفیق نزاري  -  3
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2005  
  

  2005- 9-1دخول في اتفاقیة االتحاد األوربي في  -
- 29من خالل قرار مؤرخ في  omcأفق الخضوع لمعاییر  المطابقة القطاعیة نحو -

  یضع أسعار مرجعیة  2005- 12
  تحدید الحصول على اعتماد التصدیر -  2005
2005  
  

  فتح السوق االستشفائیة  -
   2005- 06-06نشر دفتر الشروط الجدید لالستیراد في  -

  من األدویة الجنیسة  % 45التزام الموردین باحترام نسبة  -  2008
 قرار یحدد األسعار المرجعیة مشروع  -
 مشروع مرسوم یحدد الھوامش العلیا للربح  -
  المتضمن إنشاء وكالة األدویة 05- 82تعدیل القانون  -

  
Pr Lahouari ABED, Enjeux et Perspectivesde l’environnement Pharmaceutique enAlgérie , 05. 11. 2008 

, p2 
 اعترفت حیث القوانین، ثبات في واضح قصور تعاني من الحالیة یعاتالتشر وما نالحظھ مما سبق أن        

 الدولة ألن ومھجور ملغى یعتبر بالدواء، یتعلق والذي بالصحة، الخاص القانون بنود بأن وزارة الصحة مصالح

حول 1990 سنة منذ جذریة تغییرات طرأت الواقع وفي  األدویة واستیراد وتوزیع إلنتاج محتكرة كانت آنذاك

  .األجنبیة والمؤسسات الخاص للقطاع المجال فتح

  

  لمجمع صیدالدولة في تدعیم القدرة التنافسیة مدى دور ال: المطلب الثاني 
لقد تطرقنا في المطلب السابق إلى بنیة السیاسات الصناعیة الجزائریة داخل قطاع الدواء انطالقا من القوانین     

  .یة الطلب ومنع االحتكار على ھذا القطاع و المراسیم التي قامت بھا الدولة لتغط

أال وھي سیاسة األسواق المفتوحة  الصناعیةولقد تدخلت في ھذا المجال من خالل أداة من أدوات السیاسة     

، الذي یقضي بفتح السوق  18/10/1988المؤرخ في ) 204-88: (المرسوم رقم حیث قامت الجزائر بإصدار 

  .روط فتح و تشغیل العیادات الخاصة لدعم الھیاكل العمومیة و محاربة االحتكار بواسطة ش

       الخاص بالنقد و القرض و المنظم لحریة  )10-90(قانون لكن ھذا القانون لم یكن كافیا فأصدرت

و المتمم في شھر سبتمبر بتعلیمة من البنك  14/10/1990االستثمار األجنبي بالجزائر و الصادر ب 

-90(قانون  1990صدر في شھر أوت   و النمط المناسب لذلك ، وبعدھاكیفیة المركزي تحدد فیھا ال

والمتمثل في النظام الخاص بعمل تجار الجملة و الوكالء و المتمم  07/08/1990المؤرخ في ) 16

و الصادر عن وزارة االقتصاد و الصادر بتاریخ  1990لقانون المالیة التكمیلي لسنة  63بالتعلیمة رقم 

حكومیة الجملة و لم تستقر التشریعات ال و المتعلق بشروط عمل ھؤالء الوكالء و تجار 20/08/1990: 

       13/02/1991المؤرخ في  37-91رقم في ھذا السیاق فقط بل سرعان ما ظھر المنشور التنفیذي 

مؤرخة في ال 03-91: كما تؤكد تعلیمة البنك رقم  ,تعلق بإزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة مو ال

   .المذكورة سابقا  على شروط و طلب عملیات تحویل التجارة الخارجیة  21/04/1991
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، بموجب  1992وكان آخر إجراء قانوني یقف في وجھ القطاع الخاص في مجال اإلنتاج قد أزیل سنة     

المنتجات الذي یرخص االستغالل لمؤسسة اإلنتاج أو توزیع  06/07/1992المرسوم الوزاري الصادر في 

و بموجب ھذا المرسوم تم نھائیا رفع الحصار على القطاع الخاص لصناعة األدویة وھو ما سمح , الصیدالنیة 

و األجانب لھذا القطاع و أصبحت المنافسة شدیدة السیما من طرف المنتج الخواص المحلیین  فیما بعد  باقتحام

تعتبر آنذاك السوق رقم واحد في المغرب العربي بتعداد  األجنبي ، الذي اغرق السوق الجزائریة باألدویة ألنھا

  .ملیون نسمة  32سكاني یفوق 

الدولة بمجموعة من  قامت او أصبح المجمع یواجھ منافسة شدیدة لذ قالسو اإلجراءات  فتحتوإن كل ھذه     

  .و القوانین و السیاسات التي أغلبھا أثرت على القدرة التنافسیة للمجمع  اإلجراءات

  

  

  دور الدولة في تدعیم إنتاجیة صیدال: الفرع األول 

لقد كان تأثیر الدولة على إنتاجیة مجمع صیدال فعال خاصة بعد أن قامت ھذه األخیرة بفتح السوق الوطني     

 سیاسة األسواق المفتوحةأمام المنافسة الخارجیة ، ودخول الخواص من خالل تدخل الدولة عن طریق 

  .المذكورة سابقا 

وحدة  ألف 503كمیة إنتاج تقدر ب  بین تطور إنتاج  صیدال الذي ی )9(و من خالل مالحظتنا للجدول رقم     

فقد كان اإلنتاج قلیل المقارنة بالمنافسة الخارجیة و الطلب ,دینار ملیون  969ما قیمتھ  1992بیع في سنة 

التي  ,لق بتسجیل منتجات صیدالنیةالمتع 06/07/1992في  284-92المرسوم رقم الوطني فأصدرت الحكومة 

تقوم المؤسسات بإنتاجھا و ھي األدویة الجنیسة حیث سمحت الدولة بإنتاج أدویة جنیسة مطابق لألدویة األصلیة 

سنة منذ بدایة اكتشافھا و ال یدفع 20أصبحت براءة اختراعھا متاحة لدى كل منتجي األدویة لتجاوزھا مدة  و

االكتشاف فأصبحت الكمیة المنتجة من طرف مجمع صیدال في زیادة مستمرة  صاحب اإلنتاج الحقوق لصاحب

 ملیون103ما قیمتھ  مو  ملیون101حیث أصبح ینتج  1998و نالحظ كذلك أن إنتاج صیدال تضاعف في سنة

و المحدد لدفتر  1998/  10/  07المؤرخ في  46المرسوم الوزاري  رقم دج ھذا راجع لتدخل الدولة وفق 

عدد  تناقص األمر الذي أدى إلى, و إجراءات و شروط طرح األدویة المستوردة في السوق الجزائریة الشروط 

  .إلنتاج األدویة  مؤسسة  44حوالي  ووصلالمستوردین 

 إلىلیصل   % 50 یقدر ب 1996یة بعدما كان في سنة معدل التعریفة  الجمركبتعدیالت في  قیام الدولة و       

و ھذا لتلبیة الطلب المتزاید في السوق المحلیة و كذلك لتجسید  1998سنة %40ثم  1997في سنة  % 45

مجمع صیدال نقص في سنة  ھما حقق مما أثر على ,و تطبیق اتفاقیات منضمة التجارة العالمیة سیاسة المنافسة 

  .دینار جزائريملیون  10و ب ما قیمتھ ألف  973حیث أصبح المجمع ینتج  2000

  الي یبین تطور إنتاجیة المجمع خالل السنوات األخیرة والشكل المو  

  2009إلى 1998تطور اإلنتاج في مجمع صیدال من  ):15( رقم  الشكل
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  ) 12(رقم من إعداد الطالب باالعتماد على األرقام الموضحة في الجدول  :المصدر

ما یفوق حیث أنتج    2002و  2001بالرغم من زیادة اإلنتاج في سنتي ) 15( الشكل رقم الحظنا  إذاو      

معدل نمو اإلنتاجیة الكلیة سجل نمو   )12(الجدول رقم  بالمقابل في نالحظ  فإننا, على التوالي  121و  112

 -في مؤتمر برشلونة ووقعت على اإلعالن الخاص بالشراكة االوروالجزائر سالب و ھذا راجع بمشاركة 

ثم في فالنسیا باسبانیا یوم  19/12/2001بروكسل یوم  متوسطیة و التوقیع على اتفاق الشراكة في

فاق ألنھ من لى السوق قبل تطبیق بنود ھذا اإلتع أدى بالمجمع لزیادة إنتاجھ لسیطرتھاألمر الذي  22/04/2001

أن  2005نة الموالیة سفالحظ في ال, خالل الشكل نالحظ أن الكمیة تكاد تكون ثابتة في السنتین الموالیتین 

تم إصدار  متوسطة فقد -عند إمضاء اتفاق الشراكة األورو 2001ة التي تخوفت منھا صیدال في سنة السیاس

و قد دخل اتفاق الشراكة االورو الجزائریة حیز ,  2005فریل أ 29الصادر في  159- 05المرسوم الرئاسي 

السوق الجزائریة  إلىیة حیث انھ اثر على حریة انتقال السلع و دخول منتجات أوروب 01/09/2005التنفیذ في 

  % 17و المحددة بنسبة ) TV A(بدون خضوعھا للرسوم الجمركیة بل تخضع فقط للرسم على القیمة المضافة 

 .في الجزائر 

ما قیمتھ  مو  ملیون122حیث أنتج ما یقارب  2006لكن سرعان ما تدارك المجمع الوضع في سنة     

عدد أصبح لصیدال  أنھ ز المؤسسة على اإلنتاج ھوفاألمر الذي حو  0.11بمعدل نمو إنتاجیة  ملیون دج 106

 15لـ ) 5(تطبیق المنشور رقم في إطار  كذلك تدخل الدولة والیة  و  38وكالة عبر  225و  112الموردون من 

یات المواطنین فزاد المجمع تعلق بترقیة المناطق المعزولة  و فرضت قراراتھا لتلبیة حاجالم 2005نوفمبر  

على حساب السنة الماضیة  % 103و معدل تحقیق األھداف  0.04فقد سجل زیادة بـ  2007أما في سنة  تاجھإن

 : 1و ھي راجعة إلى

  تأقلم جید إلنتاج مع المبیعات و ھذا راجع للتغطیة الجیدة لحاجات مراكز اإلنتاج للمواد األولیة و مواد

 .التغلیف 

  إدخال منتجات جدیدة في تشكیلة.  

  جید للمنتجات النھائیة إنتاج. 
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و خاصة أن المجمع قام باستغالل المواد األولیة استغالل امثل حیث  2008و بقیت النسبة في تزاید خالل      

  .لكنھا لم تكن مقنعة للمجمع ملیون دج  6220حقق قیمة مضافة بقیمة 

على  ووضع یدھا2008نھایة  التخلص من التبعیة الخارجیة فإنھا أعادت تدخلھا في الجزائر بغرض إال أن 

على  أدوات وضع حزمة اإلجراءات القانونیة و التنظیمیة التي سیكون لھا تأثیر  القطاع الصیدالني من خالل 

التي تدفع بعجلة اإلنتاج الصیدالني المحلي و استھالك األدویة  2009على نشاط ضبط و إجراءات  تحفیزیة 

اإلجراءات الحكومیة التي تمثل فرصة للمنتجین المحلیین و خاصة الجنیسة ھذه األدوات مترجمة بحزمة من 

  . 1مجمع صیدال لتمنیة حصتھم السوقیة 

  

 منع األدویة المحلیة من إعادة تطبیق القانون الذي یحث علىأول إجراء ملموس تتمثل في  .1

یاجات لغل جیدا في السوق عبر منتجات جدیدة بغرض تلبیة احتاالستیراد ما یسمح لصیدال بالتغ

ملیون دوالر من نوعیة ھذه األدویة الممنوعة من  2"800"وأصبت تنتج ما یقارب السوق 

  .االستیراد 

لمیة  باالستثمار ما یمثل فرصة ااإلجراء الثاني یتمثل في التزام المستوردین خاصة المخابر الع .2

  .إلعداد عقود شراكة في إطار المبیعات لمجمع صیدال 

و إنتاجیة كلیة  0.87معدل نمو جید لعوامل اإلنتاج قدر بـ  2009قق مجمع صیدال سنة و في ھذا اإلطار ح     

و ھي تدل على االستغالل  ملیون دج7855و ھذا راجع إلى القیمة المضافة الكبیرة قدرت بـ  1.46تقدر بـ 

دل جید و ھو مما و ھو مع 0.24األمثل للمواد األولیة و كذلك أن المجمع سجل معدل نمو إنتاجیة عمال حوالي 

وحدة  منتجة و ھذا راجع كذلك إلى اإلستراتیجیة التي وضعھا مجمع  140 ما یقارب  ساعد في الوصول إلى

  .من خاللإنتاجھ صیدال بعد تدخل الدولة و استغالل الفرصة لزیادة 

 صیدال ترتكز حول أربعة محاور كلھا موجھة لتلبیة حاجیات و تطلعات الزبائن  ةیإستراتیج              

  .و المستھلكین الذین أصبحوا أكثر إلحاح

  تطویر منتجات جدیدة بقیمة مضافة كبیرة  

 ین اإلنتاجیة جھود مبذولة بتحس  

  تنمیة طاقات جدیدة اإلنتاج  

مجلس مساھمات الدولة لمخطط الرباعي للتنمیة لمؤسسة صیدال بمنحھا ثمانیة ھیاكل كانت بھ قام إطار ما في  و

و یسعى المجمع من خالل ھذه  17/06/2009بتاریخ  95-07من خالل القرار  DIGROMED تابعة لمؤسسة

  .   الھیاكل لزیادة عدد وفروعھ اإلنتاجیة لسیطرة على السوق 
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   دور الدولة في تحسین ربحیة مجمع صیدال: الفرع الثاني 

عات مجمع صیدال خالل العشریة الذي یبین لنا تطور مبی )10(لدراسة ھذا المؤشر نستعین بالجدول رقم      

التي تتزامن مع فتح السوق الجزائریة للمنافسة حیث ھذه األخیرة أصبحت شدیدة مع زیادة عدد , األخیرة 

وكالة متخصصة و  7000موزع بالجملة و  495مورد و  112حوالي  2006الموردین و بلغ عددھم في سنة 

  .یة باألدویة األجنبیة زائرالسوق الج زیادة عدد الخواص مما أدى إلى إغراق

 92رقم  للمرسوم"دج لكن بعد إصدار الجزائر  ألف1045 یقاربنالحظ من خالل الجدول أن المجمع باع ما     

الذي ساعد في زیادة عدد األنواع المنتجة ضمن أداة سیاسة الترخص الصناعي " 1992 جویلیة 06في  284 –

و لقد كانت ھذه الزیادة , في تلبیة عدة طلبات ضمن السوق المحلیة  من قبل صیدال الن األدویة الجنیسة تساعد

دج  و ھو مبین  4139512قدر ب رقم أعمال  2000في سنة متنامیة لكن بنسب منخفضة إلى أن حقق المجمع 

لحجم مبیعات في  باإلضافةالذي یوضح نسبة الربحیة لصیدال خالل عشرة سنوات األخیرة  14في الجدول رقم 

  :كما ھو موضح في الشكل التالي  ملیون دج 4139سنة قدرة ب  نفس ال

  )دج  10³الوحدة (  2009-2000تطور مبیعات مجمع صیدال ):16( رقم  الشكل
  

  
  10رقم من إعداد الطالب باالعتماد على األرقام الموضحة في الجدول  :المصدر

  

و ھذا راجع النخفاض األرباح  2002في سنة  "سیئة "تدم ھذه الحالة بالنسبة للمؤسسة فأصبحت في حالةل و   

         حیز التنفیذ ضمن سیاسة الحمایة الجمركیة 1996القرار الحكومي في قبل الفوائد و الضرائب خاصة بعد 

زیادة لكن ب و ینتجھاو أصبحت التعریفة الجمركیة منخفضة مما سھل دخول منتجات أجنبیة  رغم أن صیدال 

من  "جیدة"و سر عان ما تداركت المؤسسة الوضع و أصبحت في حالة , قص مبیعاتھاأرباحھا انخفضت بسبب ن

في إطار تدعیم الصناعة  حصولھا على قروض طویلة األجل من البنوكخالل تخفیف مصاریفھا المالیة و 

و حققت المؤسسة عائد على إجمالي األصول بنسبة  0.101مما اخفض سعر الفائدة حیث أصبح یساوي المحلیة 
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دج  ملیون1032فالمؤسسة حققت أرباح قبل الفوائد و الضرائب بقیمة تكاد تكون ضعف السنة الماضیة بـ  0.17

  .و حالتھا جیدة دج  ملیون482و نتیجة صافیة بقیمة 

 15، في 98- 02رقم  من خالل القرار إلى البورصة الجزائریة  صل مجمع صیدال على تأشیرة الدخولحو       

، ومن ثم انتقلت مھام تسییر عملیة الجزائریة  قبل شركة مراقبة وتنظیم عملیات البورصةمن  1998أكتوبر 

، قام مجمع صیدال بإجراء عملیة )SGBV(العرض العمومي للبیع إلى شركة تسییر بورصة القیم المتداولة 

لي للبورصة م یوم الدخول الفعبسعر ثابت، من خالل وضع عدد معلوم من األسھ OPVالعرض العمومي للبیع 

ً تحت  من رأس  % 20حددت قیمة العرض العمومي للبیع بـ , تصرف الجمھور، وبسعر معلوم یتم تحدیده مسبقا

سھم، بقیمة اسمیة تقدر بـ  2.000.000ملیون دج موزعة على  500المال االجتماعي للمجمع، أي ما یعادل 

ً كفیبقى مل%  80دج للسھم الواحد، أما رأس المال المتبقي  250   .للمجمع ا

 15إلى غایة  1999فیفري  15دج خالل فترة إكتتاب إبتداء من  800و تم تحدید سعر إصدار السھم بـ     

  .11999مارس 

 "ثر على المؤسسة سلبا نتیجة إصدارأمتوسطیة  -أما سعي الدولة لتطبیق شروط اتفاق الشراكة االورو     

و ھو سبب تراجع الدولة عن تطبیق القانون  ,"2005ریل فأ 27الصادر في  159-05المرسوم الرئاسي رقم 

متوسطیة إال  -الذي یمنع استیراد األدویة المنتجة المحلیة محاولة منھا في تطبیق اتفاقیات الشراكة االورو 2003

  ."سیئة"أن المجمع لم یسجل حالة 

 5المنشور رقم ل الدولة من خالل حالة جیدة و ھذا راجع لتدخكذلك و في السنتین الموالیتین سجل المجمع      

 495حیث أصبح عدد الموزعین بالجملة  المتعلق بتغطیة المناطق المعزولة 2005نوفمبر  15الصادر في 

حقق المجمع  2007والیة أما في سنة  38لة مفتوحة عبر اوك 225و  « Endimed »و كالة  756موزع و 

  : 2و ھذا راجع إلى النقاط التالیة  2006بالمقارنة مع سنة  % 11و نمو % 95أھداف بنسبة 

  ؛متوج جدید إلى السوق  45إدخال  -

  ؛ترویج طبي مس األدویة الجدیدة  -

  ؛تنسیق جید بین عملیة التسویق و التجارة  -

و ھذا راجع  2007عن سنة  % 9ملیار دینار أي بتطور  9.6أصبح رقم أعمال المجمع  2008أما في سنة      

مفوض  136انیة الدعایة و الترویج لصالح األدویة الجدیدة و بلغ عدد المفوضین الطبیین إلى زیادة المجمع لمیز

  .3مھنتھم تسویق منتجات صیدال بإعالن األطباء بمنتجات صیدال الجدیدة 

         0.47فقد سجل صیدال قفزة نوعیة حیث أصبح العائد على إجمالي األصول یساوي  2009و في سنة      

ملیار دینار و نتیجة  3.5سعر الفائدة و زیادة في األرباح قبل الفوائد و الضرائب تقدر بحوالي و انخفاض في 
                                                

الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل , المعوقـات واآلفـاق  االقتصادیة بالجزائرالتنمیة  تمویلدور السوق المالي في مـداخـلـة بـعنـوان   ,نورین بومدین, زیدان محمدد  -  1

 10ص ,   2006نوفمبر  22/ 21بسكرة یومي  - دراسة حالة الجزائر والدول النامیة  –وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات

2 - Rapport de Gestion.2007, Group Saidal, p13 

3  - Rapport de Gestion.2008, Group Saidal, p27 
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إن ھذه النتائج حققت , 2009ملیار دینار كما جاء في تقریر صیدال  9.5ملیار دینار و رقم أعمال بـ  2.5صافیة 

  : 1في اقتصاد تمیز بأمرین ملحوظین ھما 

  : مھیكل بـ  سوق مليء بالتحوالت و :أوال 

  ؛)2009ملیار دوالر في 1.74( من األدویة المستوردة  % 78 -

   ؛منتجخمسین أكثر من  -

  ؛تجات جنیسة نمن العروض م % 38 -

  ؛ممارسات تجاریة غیر قانونیة  -

في وضع سیاسة لتطویر الصناعة الدوائیة عامة و مجمع )الدولة ( اإلرادة الواضحة للسلطات العمومیة  :ثانیا 

  : ة عن طریق صیدال خاص

   ؛منع استیراد األدویة محلیا -

  ؛توسیع قائمة األدویة الخاضعة للتسعیرة المرجعیة  -

  ؛إجباریة االستثمار بالنسبة للموردین  -

و ضرورة الشراكة مع  األجنبيالمتعلقة باالستثمار  2009تطبیق أحكام قانون المالیة التكمیلي لسنة  -

  .منتجین وطنیین 

خطط تنمویة إلنعاش  2010  - 2009لسیاسة العامة لمصالح الوزیر األول تقریر كما جاء في بیان ا     

التي تنص على تحدیث المجمع الطبي العمومي صیدال و تنمیة  501الصناعة الوطنیة و ذلك من خالل المادة 

  .  20142ملیار دینار موجھة لمضاعفة إنتاج صیدال ضمن آفاق سنة  16.7باستثمارات تبلغ قیمتھا , قدراتھ 

بالقیمة المالیة الن قانون منع % 74من الكمیة و  % 75أھدافھا إال جزئیا بنسبة  2009و لم تحقق مبیعات    

تراكم " بسبب  2009لم یكن لھ التأثیر المرجو خالل الفترة المعتبر  2008استیراد األدویة المطبق في أواخر 

  . 3" بقةالمخزونات لدى الخواص و المستوردین في الفترات السا

  
  دور الدولة في تخفیف تكالیف صیدال : الفرع الثالث 

 2009إلى سنة  2000نالحظ أن تكالیف الصناعة في تزاید مستمر من سنة  )13(بالرجوع إلى الجدول رقم      

   .و بالمقابل زیادة في اإلنتاج

ع تحقیق أرباح مرجعیة واضحة یعني أن المجمع یتحكم في تكالیف إنتاجھ و ھذا دون تدخل الدولة لكن م     

رغم زیادة التكالیف إال أن دور الدولة ال یبدوا واضحا لكن كان مفعولھ ایجابیا للمؤسسة من خالل تحدید متوسط 

یدل علیھ  و ھو ما" % 20قدر بـ  1998فیفري  1بتاریخ  44- 98بالمرسوم رقم " الدواء في الجزائر أسعار

نجد  2006 – 2002تطور متوسط أسعار الدواء في الجزائر خالل سنوات  الذي یبین) 15(الشكل السابق رقم 
                                                

1 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p3 
  64ص ,  2010أكتوبر , مصالح الوزیر األول , بیان السیاسة العامة , الوزارة األولى  - 2

3 - loc.cit., p14 



 

 155

مجمع  مما یدل أن, أن مجمع صیدال مسیطر على األسعار و یبیع بأقل سعر من القطاع الخاص و الواردات 

د ھامش الربح مع العلم أن المجمع سعر و یعود الفضل للدولة في تحدیسب میزة تنافسیة من خالل الصیدال اكت

مش و ھذا بموجب المرسوم و الھوا دد سعر الدواء على أساس تكلفة اإلنتاج مضاف إلیھ ھامش الربح لإلنتاجیح

  .یمكن االطالع علیھ  )20(من طرف الدولة مبینة في الجدول رقم 

  

  

  

  
  دور الدولة في تنمیة الحصة السوقیة لمجمع صیدال : الفرع الرابع 

إلى  2002نالحظ أن نصیب مجمع صیدال من الحصة السوقیة لسنوات  المبحث الثانيفي  )15(الجدول رقم  من

لكنھا سجلت انخفاض مستمر فقد كانت في   ,كبر من حصة القطاع الخاصأحصة المجمع أن  2007غایة 

مقارنة مع القطاع  % 19.43إلى اقل قیمة و تقدر بـ  2007إلى أن وصلت في سنة  % 27.1تقدر بـ  2002

  % 11.3فأصبح یملك الحصة  2006 غایةوواصل االنخفاض إلى  % 11.6قیمة  2002سجل في الخاص 

 -و إقامة اتفاق شراكة االوروالمنظمة العالمیة للتجارة  دخول في من أجل  الدولةسیاسة و ھو راجع إلى         

حیث أن ھذه ,قا متوسطیة فأثرت الجزائر سلبا على المؤسسة من خالل القوانین و اإلجراءات التي تطرقنا لھا ساب

القوانین تدعم دخول المنتجات األجنبیة و تخفیض الضرائب و التعریفة الجمركیة و كذلك وقف تنفیذ القانون 

 من 2005سنة قطاع الخاص و ھذا ما نالحظھ في ارتفاع حصة ال ,دواء جنیس 128الخاص بمنع استیراد 

 )استھالك الدواء(ة الجزائریة لتغطیة الطلب و كل ھذا لمحاولة الدول,  % 12.8إلى  2004في سنة  % 12.3

ضمن الطلب  ,على حصة مجمع صیدال في السوق الوطنیة مما كان لھ تأثیر فزادت صادرات القطاع الخاص

  .بالمقابل إنتاج اقل نمو بالنسبة للمجمع و المتزاید بسرعة في السوق و ظھور األمراض  

من السوق  % 20ادت الحصة السوقیة للمجمع فأصبحت فقد ز 2008و حسب تقریر مجمع صیدال سنة      

كما انھ تم موافقة , 1المحلیة و ھذا لقیام الدولة بإدخال إجراءات على نظام التغطیة الطبیة و نظام التعویضات 

 % 23الدولة بالسماح للمجمع بإنتاج منتجات جدیدة تسایر مع الوقت الحالي حیث مثلت ھذه المنتجات الجدیدة 

د ج و ھي موزعة على الفروع كالتالي  نصیب بیوتیك  ملیون 2227أي  2009األعمال اإلجمالي لسنة من رقم 

الزیادة في االستھالك  كما أن, % 14نصیب فرمال  األخیرو في  % 15متبوعا  بـ اونتیبكال  % 71منھا ھو 

تسعیرة التي تم إدراجھا أخیرا الداخلي لمنتجات صیدال بعد قرار منع استیراد األدویة المنتجة محلیا وكذا ال

  .2بالموازاة مع حصول المجمع على صفقات جدیدة تتعلق بتصدیر عدد من المواد الصیدالنیة المنتجة بالجزائر

                                                
1 - Rapport de Gestion.2008, Group Saidal, p18 
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و قد قام المجمع اثر تدخل الدولة و الحد من استیراد األدویة الجنیسة بإقامة مجموعة من االستثمارات في      

 % 50من األھداف و اقل من  % 17من رقم األعمال و  % 2ینار جزائري أي ملیون د 227بقیمة  2009سنة 

ھذا في إطار زیادة اإلنتاج و تحسین نوعیة األدویة و من خالل تقریر   2008من االستثمارات مقارنة مع سنة 

  .1محاولة لتغطیة الطلب و استغالل ھذه الفرصة 

الن  2009لم تحقق صیدال حصة سوقیة معتبرة في  2008اشرنا سابقا انھ اثر تدخل الدولة في نھایة      

ولقد جاء على لسان المدیر العام للمجمع , مخازن المستوردین متراكمة باألدویة المستوردة في السنوات السابقة 

2 بومدین درقاويالسید 
أن المجمع  من السوق المحلیة كما %30 حصة سوقیة بحولي  2009أنھ حقق في سنة ، 

 2015في سنة  % 67نوات القادمة من خالل ھذا القانون ألعلى حصة سوقیة و التي قدرھا بـ یطمح في الس

من نظام التغطیة الطبیة و نظام  أوضمن إستراتیجیة مدعمة  من قبل الدولة سواء من جانب القروض 

 .التعویضات 

 

  اآلفاق المستقبلیة للمجمع اثر تدخل الدولة : المطلب الثالث 
مؤسسات منتجة داخل  أنھا تملك تبعیة في مجال إنتاج الدواء لسیمالة الجزائریة للخروج من التسعى الدو     

  .مؤسسة صیدال ذات الریادة في اإلنتاج الوطن خاصة 

قامت الدولة بالتدخل في االقتصاد و أمضت عدة اتفاقیات ووضعت عدة استراتیجیات مع المنتجین المحلیین       

لیحتل جمیع مواقع الریادة في القطاع , ین حصتھ السوقیة و زیادة قدرتھ التنافسیة خاصة صیدال من اجل تحس

-2010( من خالل المصادقة على المخطط  التنموي لمجمع صیدال للخماسي القادم  , لتغطیة الطلب الصیدالني

 17خ بتاری 95-07عبر القرار رقم  2009جوان  17في  ات الدولة  المؤرخمن طرف مجلس مساھم) 2015

ملیار دینار إضافة إلى تحویل ثماني مواقع  16.7حیث استفاد المجمع من قرض استثماري بقیمة  2009جوان 

ذات الطابع التصدیري خارج الوطن و تحویل ھیاكل  "DIGROMED "كانت تابعة سابقا للمؤسسة المنحلة

  .كانت تابعة لھا بصفة مجانیة

  :  3الوزارات ھي كالتالي كما أن المجمع أمضى اتفاقیة مع مجموعة من

  وزارة المالیة  -

  وزارة الصناعة و ترقیة االستثمار  -

  وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفیات  -

                                                
1 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p7 

 2010 - 10 - 04  لوحظ یوم www.djazairss.com/author?name  :حول الموضوع، انظر ماتعلوملمزید من ال 2

3 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p  26  
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كل األطراف مما سیسمح للمجمع بالنمو و اكتساب حصص  تو ھدف ھذه االتفاقیة تحدید  دور و التزاما    

ملیون وحدة بیع و ھذا  448ملیون وحدة بیع إلى  133یا بـ سوقیة جدیدة من خالل الطاقة اإلنتاجیة المقدرة حال

  : لمشاریع التالیة لغالف المالي وجھ خصیصا لتمویل اا

  ؛انجاز مواقع إنتاج جدیدة موزعة عبر التراب الوطني -

  ؛انجاز مخبر للمعادلة الكیمیائیة  -

  ؛إنشاء مركز لبیوتكنولوجي بقسنطینة  -

  ؛اھا في السوقتدعیم الفروع اإلنتاجیة لتحسین مستو -

  

  

  

  

   2010أفاق صیدال ضمن سنة : الفرع األول 

  : 1ھي كالتالي  2010أھم النقاط و األھداف المحددة ضمن إستراتیجیة صیدال    

  ما یتعلق باالستغالل  :أوال 

  ملیون دینار جزائري  13799تحقیق رقم أعمال بقیمة  -

  ملیون دینار جزائري 7859تحقیق قیمة مضافة بـ  -

 ملیون دینار جزائري  3649ف مستخدمین بـ مصاری -

 ملیون دینار جزائري  2538نتیجة استغالل بـ  -

  ملیون وحدة بیع   149اإلنتاج بـ  -

  ما یتعلق بالتطویر  :ثانیا 

المصادقة من طرف مجلس مساھمات الدولة خالل  2014 – 2010المخطط التنموي للتطویر مجمع صیدال     

  . 2009جوان  17دورة 

  :ل المخطط على النقاط التالیة شم   

 ؛المدیة , جسر قسنطینة , الحراش , الدار البیضاء , باتنة , شرشال , إعادة تأھیل وحدات  -

 ؛نتاج موزعة عبر التراب الوطني انجاز مواقع جدیدة لإل -

 ؛انجاز مخبر المعادة الكیمیائیة  -

 ؛إنشاء مركز للبیوتكنولوجیا  بقسنطینة  -

  .ث و التطویرعدم تمركز مراكز البح -

  
                                                

1 - Rapport de Gestion.2009, Group Saidal, p63 
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   2015صیدال ضمن  مجمع أفاق:  ثانيالفرع ال

ر دینار مالیی 5كشف مدیر التسویق و اإلعالم الطبي بصیدال أن مؤسسة صیدال حققت رقم أعمال قارب       

      مؤكدا أن البرنامج الخماسي المسطر للمؤسسة من شأنھ رفع التحدي  2010سنة خالل السداسي األول من 

  .1االكتفاء الذاتي في مجال الدواء و االبتعاد عن التبعیة و تحقیق

في الفترة الممتدة إلى غایة " صیدال"وافقت الحكومة على اإلستراتیجیة الجدیدة لالستثمار الخاصة بمجمع      

 300إلى حوالي  2009ملیون وحدة بیع سنة  135، والتي تھدف إلى رفع إنتاج المجمع العمومي من 2015

، وھو ما یعادل ضعف قدرات اإلنتاج الحالیة للمجمع الصیدالني العمومي الذي 2015حدة بیع سنة ملیون و

   .من السوق الوطنیة لألدویة من حیث الكمیة  % 30یسیطر حالیا على حوالي 

بتزوید المجمع بالمبلغ الھام في إطار برنامج دعم یوصي وجاء قرار الوزیر األول، أحمد أویحیى،      

لصالح "DIGROMED "مصانع، على المستوى الوطني، مع إرجاع مؤسسة  7ات، بغرض انجاز المؤسس

، 2010 مجمع صیدال، تبعا للعرض الذي سطره وقدمھ رشید زغواني، المدیر العام لصیدال، في بدایة جوان

  : 2ا المجمعالتي سطرھ ، وأھم األھداف المستقبلیة2015الشركة مع آفاق  إستراتیجیةأمام الوزیر األول حول 

لصناعة الدواء مع القیام بتجارب على اإلنسان مباشرة قبل تسویق الدواء، " بیكیفالونس"بناء مركز : أوال

  .ي إفریقیاوسیكون أول مركز ف

ضمن مجمع صیدال، وسیكون  "DIGROMED "عامل من مؤسسة  600من جھة ثانیة، سیدمج حوالي  :ثانیا

لتغطیة % 57ملیون وحدة دواء، بنسبة  703حوالي  2015نتاج سنة إنجاز المجمع وفق األھداف بوصول اإل

الحاجیات الوطنیة، مع استحداث مراكز توزیع بكل من قسنطینة، تیزي وزو، سطیف، عنابة، الشلف، الجزائر 

  . بلعباس، وھران وعنابة

تي ستخصص أدویتھا راست، النماثماني وحدات جدیدة إلنتاج األدویة، منھا واحدة في ت" صیدال"وستنجز     

لمعالجة األمراض المتفشیة في منطقة الساحل اإلفریقي، كما سیتم بناء وحدة إلنتاج اللقاح المضاد اللتھاب الكبد 

  .بالتعاون مع معھد باستور في الجزائر وشركات دوائیة كوبیة متخصصة في إنتاج اللقاحات) ب(الفیروسي 

تھا، فإن الحكومة ستتمكن من تخفیض فاتورة واردات األدویة في تنفیذ خط" صیدال"وفي حال نجحت   :ثالثا

، مع اإلشارة إلى أن إجمالي 2015، إلى حوالي ملیار دوالر سنة 2009ملیار دوالر سنة  2التي تجاوزت 

ملیون دوالر بدعم من الحكومة عن طریق الصندوق الوطني  250استثمارات المجموعة یتوقع أن یناھز حوالي 

 .ملیار دوالر 1 .2ي أسس حدیثا برأسمال یتجاوز لالستثمار الذ

بالتعاون مع مكتب " صیدال"وتقوم إستراتیجیة الحكومة على تحدیث وتوسیع قدرات المجمع العمومي   :رابعا

وحدات إلنتاج األدویة تابعة لصیدال، أغلبھا تقع في الجزائر  8دراسات وخبرة إیطالي، وھي الدراسة التي تمس 

مصانع أخرى لألدویة وإنشاء ) 6 (والمدیة، التي سیتم إعادة تأھیلھا باإلضافة إلى إنجاز ستة  العاصمة وشرشال

                                                
  2010- 07 - 26  لوحظ یوم www.djazairss.com/author?name   :موضوع، انظرحول ال علوماتملمزید من ال -  1

2 - loc.cit  -  
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لصالح "DIGROMED "مواقع تابعة سابقا إلى مجمع  بقة البیولوجیة لألدویة، وتحویلمركز وطني للمطا

 . " صیدال " 

مشیرا إلى  ار السید محمد بن مرادیة االستثمأكد وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقو     

من الحاجیات الدوائیة  % 90مصانع أدویة جدیدة، ستسمح بتحقیق تغطیة  6أن ھذا البرنامج یسمح بإنشاء 

التدابیر التي اتخذتھا الحكومة من أجل رفع مكانة صیدال في اإلنتاج وذكر بالمناسبة  2020,بحلول العام 

ني، أھمھا منع استیراد األدویة المنتجة محلیا وإلزام الشراكة مع الوطني وتطویر قطاع اإلنتاج الصیدال

 .2009متعامل جزائري بالنسبة لالستثمارات األجنبیة وفق تدابیر قانون المالیة التكمیلي 

 

  
  
  
  

  ة  ــــالخالص

یعتبر  بحیث انھ, تطبیقیة على مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر ةقمنا في ھذا الفصل بدراس         

رائد الصناعة المحلیة من خالل تحلیلنا لتنافسیتھ و باالستعانة بمؤشرات ھذه األخیرة و كذلك مدى تأثیر 

حیث اعتبرھا بورتر أن دورھا فعال في بناء , السلطات التشریعیة علیھا سواء باإلیجاب أو السلب 

عدة نقاط حول المجمع صیدال و دور و لقد استخلصنا من ھذا الفصل  المؤسسات و زیادة قدرتھا التنافسیة 

  .الدولة الجزائریة 

 جمع الریادة في اإلنتاج المحلي لصناعة الدواء خاصة ما لھ من میزة تنافسیة من جانب میحتل ال

كذلك الحصة السوقیة و الحالة ,  أسعار المنتجات ألنھا تعتبر األقل مقارنة مع القطاع الخاص

 .الربحیة  االیجابیة للمجمع المسجلة من خالل

  ةالمردودیة االقتصادیسجل حاالت جیدة من خالل مقارنة المجمع رغم المنافسة الشدیدة إال أن 

حكم الجید للمجمع في المصاریف المالیة و زیادة العوائد قبل تمع سعر الفائدة وھذا یدل على ال

 .الفوائد و الضرائب 

 فسة و منع االحتكار من خالل قانون فتح السوق الوطنیة للمنتج األجنبي و إعطاء طابع المنا

و عند اشتداد المنافسة قامت الدولة بمساعدة المجمع من خالل  أخرىكذلك قوانین ,  1988

لألدویة الجنیسة و ھذا بزیادة حصتھا السوقیة و زیادة عدد األدویة المنتجة من  1992قانون 

  , طرف مجمع صیدال

  متوسطیة حیث  -ارة و إقامة اتفاق الشراكة االورونضمام للمنظمة العالمیة للتجالسعي الدولة

, الرسوم الجمركیة(عدة نقاط تتعلق مثال  تشمل  ,اقتصادیةسیاسة تنمیة  فرضوا على الدولة 
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ثر سلبا على تنافسیة المجمع و مؤشراتھ كما رأینا مما أ )الخ ...حریة انتقال السلع, الضرائب

  .سابقا خاصة في السنوات األخیرة 

 لدولة الوضع  للھروب من التبعیة في المجال الصیدالني و صناعة األدویة و االلتفاف ا تدارك

و معاودة تطبیق عدة قوانین فاعلة في القطاع مثل قانون  2008ثر نھایة إللصناعات المحلیة 

منع استیراد األدویة المنتجة محلیا و قانون االستثمار المفروض على المستوردین بعد سنتین من 

  .زاد في قدرة المجمع التنافسیة و تحسین مستواه االستیراد بدایة 

  بمنح صیدال تدعیم  2009جویلیة  06فتح مجال التدعیم للمجمع من خالل القرار ب قیام الدولة

        كذلك منح صیدال مؤسسة ,مالي لتحسین حصتھا في السوق و زیادة عدد خطوط اإلنتاج 

" DIGROMED " أعطى , صة في تصدیر األدویة للخارج بصفة مجانیة وھي متخص

 .للمجمع آفاق جدیدة ضمن إستراتیجیة الفترة الخماسیة القادمة 

 را إلستفادتھ من خبرة الشریك األجنبي ة شراكات زاد من تنویع منتجاتھ نظالمجمع بعد مقیا.  

 


