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  :ة ــــــالخاتم

 ، عمیقة تحول مرحلة تشھد الحاضر الوقت في الجزائریة الصناعة من خالل بحثنا ھذا عرفنا أن     

 مرحلة من االنتقال ذلك خالل من تسعى فالجزائر ,الصناع إنعاش سیاسات إستراتیجیة تطبیق بفضل وذلك

 ضمن التركیز تم وقد ,اعاتالصن بعض بتنمیة الصناعي اإلنتاج بعث مرحلة إلى التصنیع غیاب

خاصة بعد فتح ,  الصیدالنیة الصناعات مثل الصناعیة الفروع بعض تنمیة على الجدیدة اإلستراتیجیة

مما عرض المؤسسات , سوق ھذا األخیر على المنافسة األجنبیة و منع االحتكار في أواخر الثمانینات 

   .العمالقة في ھذا المجالالعمومیة منھا صیدال لمنافسة شدیدة من طرف المؤسسات 

 إستراتیجیة وتوجھات أبعاد و القطاع أھمیة إلى بالنظر الصناعات ھذه مثل على التركیز جاء وقد      

نا في حظحیث ال, خاصة بعد فتح السوق المحلیة باإلضافة لسیاسة الجزائر  الجزائر في الصناعة إنعاش

ل فتح السوق الوطنیة ومنع االحتكار ثم تلتھا عدة المن خبدعم قطاع الدواء  زائر قامتدراستنا أن الج

وكذلك منع استیراد األدویة , قانون الذي یسمح بإنتاج الدواء الجنیس محلیا القوانین ذكرناھا سابقا منھا 

إال أنھ عند تعرضنا لدراسات سابقة حول المنافسة و التنافسیة داخل , المنتجة محلیا و غیرھا من القوانین 

یكن دورھا  لم الدولةذكروا أن , اء و تطرق ھذه الدراسات لدور الدولة من خالل نموذج بورتر قطاع الدو

  .المؤسسات وخاصة مجمع صیدال دون إعطاء سبب عدم تباین دور لدولة متباین في زیادة تنافسیة 

ر قوانین و التسعینات  خالل إصدا بدایة من, كان واضح  دور الدولة  لكن في دراستنا ھذه اتضح أن     

سابقا  ذكرناھممراسیم تنفیذیة لفتح السوق الجزائریة  أمام المنتج األجنبي ثم تلتھا بقانونین مھمین ھما كما 

األول یتعلق بالدواء الجنیس و الثاني یتعلق بمنع استیراد الدواء المنتج محلیا مما ساعد المجمع في زیادة 

المنتھجة من وھذا راجع لسیاسة اسة الحمائیة من طرف الدولة لكن لم تدم ھذه السی,منتجاتھ و عدد مبیعاتھ 

نا سابقا متوسطیة كما الحظ -مة العالمیة للتجارة و الشراكة األوروالنضمام للمنظالجزائر من أجل اطرف 

الحكومة  تأین قرر 2008إلى غایة نھایة  ,اللذان أثرا سلبا على تنافسیة المجمع و تراجع حصتھ السوقیة 

و قیامھا بتدعیم مجمع صیدال بمنحة مالیة و ة الخروج من التبعیة و االلتفاف لإلنتاج المحلي الجزائری

كذلك ھیاكل المؤسسة المنحلة دیقروماد  بصفة مجانیة األمر الذي أوضح أن دور الدولة فعال من خالل 

  .السیاسات الصناعیة في تحسین القدرة التنافسیة 

  : بحیث كانت كما یلي, ت المحددة سلفا في المقدمة أو نفي الفرضیاو من ھنا یتضح جلیا مدى ثبوت    

 أن السیاسة الصناعیة تساھم في االرتقاء بالمؤسسة نحو و التي تنص على  یة األولىالفرض

من  ةإذا قامة الدولة بكل اإلجراءات الالزم ھي فرضیة صحیحة, تحقیق أعلى مستوى تنافسي

 .دوات الخاصة بھذه السیاسة خالل تدخلھا في القطاع عن طریق األ

 المؤسسة لتحقیق أحسن أرباح و حصة سوقیة  تسعى التي تنص على أن الفرضیة الثانیة

حیث أنھ من مؤشرات قیاس القدرة ,باإلضافة إلى أفضل إنتاج للوصول إلى أفضل قدرة تنافسیة
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التي من , وقیة التنافسیة للمؤسسة ھي اإلنتاجیة و الربحیة و التكالیف باإلضافة للحصة الس

 . خاللھا نعرف مدى قدرة المؤسسة التنافسیة 

  معظم القوانین و السیاسات التي تنتھجھا الحكومة في و ھي تنص على أن الفرضیة الثالثة

یمكن أن نقول  النظریةفي ھذه , المجال الصناعي تساعد المؤسسة الصناعیة في تحقیق أھدافھا

كما أن , یھا بصورة إیجابیة  لح المؤسسة و تؤثر عبأن ھناك قوانین و سیاسات تخدم مصال

مثلما , ھناك قوانین و سیاسات تؤثر كذلك بصورة سلبیة و تضعف القدرة التنافسیة للمؤسسة 

لتجارة و الشراكة األورو لمة العالمیة حظنا سابقا عندما أرادت الدولة االنضمام إلى المنظال

أما منح المجمع دعم مالي  و ھیاكل  ,صیدال متوسطیة  مما أثر سالبا على تنافسیة مجمع

و  اإلنتاجسیسھل علیھا زیادة التوسع و زیادة أثر على المؤسسة إیجابا مما قاعدیة جاھزة 

   .فتصبح المؤسسة ذات قدرة تنافسیة كبیرة لزیادة حصتھا السوقیة  الربحیة 

  : ومن خالل دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج ھي   

  

   النتائج : أوال 

  السیاسات الصناعیة تعتبر أھم وسیلة لتدخل الدولة من أجل تحسین القدرة التنافسیة سواء

  للقطاعات ككل أو قطاع معین أو مؤسسة ذات أھمیة لالقتصاد الوطني ؛

  فتح السوق الجزائریة على المنافسة األجنبیة أثر بصورة ایجابیة من خالل إعطاء فرصة

كما , راكات مع مخابر و مؤسسات ذات اسم عریق في الصناعة الدوائیة للمجمع إلقامة ش

أن ھناك تأثیر سلبي من خالل المنافسة األجنبیة و دخول منتجات أجنبیة لسوق الوطنیة و 

 زیادة حدة المنافسة؛

 مثلما تطرق لھ بورتر في بالنسبة للمؤسسة و لیس ثانویا یسیا إن دور الدولة یكاد یكون رئ

  متعلق بمحددات القدرة التنافسیة للمؤسسة ؛ نموذجھ ال

 ترخیص صنع األدویة الجنیسة محلیا أعطى فرصة قیام الجزائر بسن القانون الخاص ب

  ؛ ي ینتجھا للمجمع لزیادة عدد األنواع العالجیة الت

 و إقامة اتفاق شراكة أورو متوسطیة أثر , لتجارة لمة العالمیة سعي الجزائر لالنضمام للمنظ

على سیاسة إنعاش اإلنتاج المحلي و محاولة تغطیة محلیة و الحصول على أكبر سلبا 

  نا سابقا أنھا في تراجع ؛صة سوقیة بالنسبة للمجمع كما الحظح

  و إعادة تطبیق قانون منع استیراد األدویة المنتجة  2008تدارك الجزائر في أواخر سنة

جین المحلیین وذلك تركة مع المنمحلیا و كذلك إرغام المستورد على إقامة مشاریع مشت

  لخروج من التبعیة في مجال الدواء ؛ ل, بعد سنتین من بدایة االستیراد
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  ماد بصفة وملیار دینار و منح ھیاكل مؤسسة دیقر 16.7 بـإعطاء دعم خاص للمجمع قدر

فروع توزیع و  ءتاجیة جدیدة و بنایادة خطوط إنللمجمع سیساعد المجمع في زمجانیة 

 فسیة و سیطرتھ على أغلب نسبادرتھ التنمما یزید في ق ,وطنيلبر التراب انتاج عإ

 .اإلنتاج المحلي

  

 التوصیات: ثانیا

  ماذا تحتاج المؤسسات االقتصادیة الجزائریة حتى تدعم قدراتھا التنافسیة ؟

  :یات التالیة یمكن أن نوجز مختلف ھذه المرتكزات في التوص     

 على المنافسة األجنبیة من تشكیل خطر على المؤسسة  ریعات تصعبشوضع قوانین و ت

  ؛الصناعیة الوطنیة 

  اعتماد التكوین المتخصص على كل المستویات، والذي یستجیب لمتطلبات المؤسسات

الصناعیة الجزائریة التي تشكو عادة من الالتطابق بین حاجاتھا الوظیفیة والمعروض من 

  ؛الطاقات العاملة

 العالمیة الناجحة التي تشبھ نموذجنا االقتصادي ومحاولة االستفادة  االستفادة من التجارب

 ؛من نجاحاتھا وإخفاقاتھا

 المواصفات متطلبات مع للتوافق اإلنتاج تكالیف خفض و التنافسیة و الجودة تحقیق 

  ؛ العالمیة والمقاییس

 العتبار نظام جبائي وشبھ جبائي محفز وفعال، وھذا لن یتأتى إال من خالل األخذ بعین ا

ا في أخذ أي تدابیر جبائیة مختلف المشاكل الجبائیة للمؤسسة الجزائریة، واستشارتھ

   ؛جدیدة

  التي یثبت قطعیا أنھا یمكن أن ترقى  الصناعیةتسھیالت مصرفیة، وھذا للمؤسسات

و  بمستویات أدائھا، مثل التمویل الذي یبتغى من خاللھ اكتسابھا للتكنولوجیات الجدیدة

  ؛في مجال تخصصھا حث والتطویر زیادة الب

  العمل على اكتساب تقنیات اإلنتاج المتطورة المبنیة على التكنولوجیات المتطورة، والعمل

  ؛على تطویر ھذه النماذج وعدم االكتفاء باستیرادھا واستغاللھا على حالھا

  ؛الشراكة إطار في المشاریع بعض إلقامة الضروري التمویل على الحصول تسھیل 

  

كل ھذه التوصیات والمیكانیزمات وغیرھا مما ھو مقترح یمكن بال شك أن تعزز من القدرة التنافسیة        

  .الجزائریة الصناعیةللمؤسسة 
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  آفاق البحث: ثالثا
  

نأمل  وقابلة للنقاش  التي ال یمكن القول أنھا غیر, في ھذا البحث بالتوصل لجملة من النتائج قمنا  لقد     

كما نتمنى أن نكون قد وفقنا في فتح مجال , اھمنا و لو بشيء قلیل في إثراء ھذا الموضوعأن نكون قد س

خاصة أنھ یھتم بدور الدولة من خالل  تحسین القدرة  ,و مواصلة البحث في ھذا الموضوع  النقاش

ن یمكن أن نقترح مجموعة من المواضیع التي یمكن أ وفي ھذا السیاقللمؤسسات الصناعیة  ةالتنافسی

  :تكون إشكالیات لبحوث مستقبلیة

 سیاسات و إستراتیجیات الدولة لمواجھة المنافسة األجنبیة و الخروج من التبعیة الصناعیة.  

  أثر السیاسة الصناعیة على تنافسیة الدولة الجزائریة.  

 


