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  :تمهید   

كونه من  التقنیة من تطلب مستوى عاليیالنیة عموما واألدویة بصفة خاصة قطاع الصناعة الصید إن   
على وظائف البحث والتطویر بصورة أساسیة لضمان  باعتمادهاتتمیز  التي ،خصوصیةالالقطاعات ذات 

التي تتطلب تجنید أموال كبیرة في من الصناعات ذات الكلفة العالیة  قتصادیاافیما یجعلها ، تنافسیة عالیة
تلزم توفیر التي تس فأنماط اإلنتاج تعتمد كلیة على خالیا البحث ،في عملیات البحث والتطویر االستثمار

، ویشرف علیها تقنیین ومهندسین ذو كفاءات التقنیةسلسلة كبیرة من المخابر المجهزة بتجهیزات عالیة 
  .عالیة

ه خصوصیة أخالقیة ترتبط بمفاهیم إنسانیة، تفرض نفسها في طریقة ومن جهة أخرى فإن القطاع ل   
به  االعتناءیتوجب  االستهالكواسع  فاألدویة تعتبر منتوج إستراتیجي الجودة،اإلنتاج ومستوى عالي من 

هج بمنا الرتباطها انتشارااألكثر كلفة واألقل  یدالنیة تعتبر من التكنولوجیاوالتكنولوجیا الص والتركیز علیه،
  .ة تركیز نطاق البحث والتطویرجزیادة در  إلىبحث جد متقدمة، مما أدى 

مـن المؤسسـات الهامـة التـي تلعـب دورا  یعـد إذ یعتبر المجمع الصناعي صیدال نموذجا لهـذه الصـناعة،و    
اسـتطاع ، فبالرغم مـن المنــافسة الشـدیدة التـي یشـهدها هـذا القطــاع، نيـاد الوطـع تنافسیة االقتصـكبیرا في رف

  .أحد أهم األقطاب الصناعیة في الجزائر الصمود أمام هذه المنافسة وأصبح

، ومعرفة الفرص المجمعفیها  نشطی ذيمعرفة ظروف البیئة الصناعیة ال ولذلك سوف نحاول   
وتشخیص مدى فعالیة البحث والتطویر في تعزیز قدرته التنافسیة في ظل  ،التي تواجههوالتهدیدات 
  . بیئة البحوث والتطویر في الصناعات الدوائیة العالمیة التغیرات في

  :و من اجل كل ما سبق قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة   

  .المجمع الصناعي صیدال نظرة عامة حول: المبحث األول -                   
  .تحلیل هیكل قطاع صناعة األدویة: المبحث الثاني -                   
  .صیدال ع البحث والتطویر بمجمعواق: المبحث الثالث -                   
  .صیدال لمجمعلقدرة التنافسیة على االبحث والتطویر  تأثیر :المبحث الرابع -                   
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  نظرة عامة حول المجمع الصناعي صیدال: المبحث األول
ومما یـدعم هـذا هـو خبرتـه فـي عة األدویة في الجزائر، مركزا هاما في مجال صنا "مجمع صیدال"یحتل    

هـذا المجـال، باإلضـافة إلـى الحجـم الـذي یتمتـع بـه فـي الوقـت الحـالي مقارنـة مـع بـاقي المؤسسـات الوطنیــة، 
  .كما أن التطور الذي عرفه في اآلونة األخیرة فیما یتعلق بالنتائج المحققة تبرهن على ذلك

  لصناعي صیدالتقدیم المجمع ا: لالمطلب األو

  نشأة وتطور المجمع الصناعي صیدال: أوال
التي  االقتصادیةلقد مر مجمع صیدال بسلسلة من التطورات والتحوالت الهیكلیة وفقا لإلصالحات    

  1:قامت بها الدولة، وفیما یلي نقدم أهم المراحل التي مر بها المجمع
بموجب أمر رئاسي یوكل لها مهمة  1969سنة  "PCA" ةلقد تأسست الصیدلیة المركزیة الجزائری  

نیة الخاصة بالطب البشري، وفي إطار مهمتها اإلنتاجیة تصنیع وتسویق المنتجات الصیدال، استیراد
على مرحلتین  "Pharmal"و  "Biotic"وحدة اإلنتاج بالحراش، ثم تم إنشاء فرعي  1971أسست سنة 

  .على التوالي 1975و1971وذلك سنتي 
المؤرخ  82/161وتبعا إلعادة هیكلة الصیدلیة المركزیة الجزائریة وبموجب مرسوم رقم 1982وفي سنة   

وأوكلت لها مهام  "ENPP"مؤسسة وطنیة إلنتاج المواد الصیدالنیة  إلى، تم تحویلها 1982أفریل 14في 
ات الحیویة مركب المضادوحدات اإلنتاج بالجزائر العاصمة،  یق األدویة، وتمثلت ممتلكاتها فيإنتاج وتسو 

  ."SNIC"بالمدیة الذي كان بحوزة الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیائیة 
 85/74ت الصیدالنیة بموجب مرسوم الوطنیة للصناعا ةالمؤسستم تغییر تسمیة  1985وفي سنة   
في  اللیةـباالستقعمومیة تتمتع  ادیةـاقتصت مؤسسة ـوأصبح "Saidal" صیدال باسمعرف ـأصبحت تو 

  .التسییر
سهم أ إلىتم بموجب ذلك تحویل رأسمالها المؤسسات  استقاللیةوتبعا لتطبیق سیاسة  1989وفي   

  .وأصبحت مؤسسة وطنیة ذات أسهم
وفي إطار اإلصالح المالي لمؤسسات القطاع العمومي حیث تحملت الدولة جمیع  1993وخالل سنة   

لمخطط  واستنادا 1997وفي بدایة ، ة لهابإنشاء فروع جدیدة تابع لهادیون وخسائر صیدال، كما سمحت 
فیفري  2تحولت في  ؤسسة بتشخیصها داخلیا وخارجیا،تقییم الم هإعادة الهیكلة الصناعیة والذي تم بموجب

                                                
1 www.Saidalgroup.com       date de consultation 07/08/2010. 

http://www.Saidalgroup.com
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فرع بیوتیك  فروع وهي ثالثةیضم  ،"المجمع الصناعي صیدال" إلى 085/97بموجب عقد رقم  1998
"Filiale Biotic"،  فرع فارمال" Filiale Pharmal" ، فرع أنتیبیوتیكال "Filiale Antibiotical."    
ودخوله بورصة الجزائر  ،من رأسماله للمساهمین الخواص%  20قام المجمع بفتح  1999وفي سنة   

  .تسعیرة ألسهم المجمع لدج وكان أو  80وقدرت قیمة السهم الواحد ب 

  أهدافهو  تعریف مجمع صیدال، مهامه: ثانیا
ویقع المقر  ،ملیار دینار جزائري 2.5 ـدال مؤسسة ذات أسهم یقدر رأسمالها بیعتبر مجمع صی   

ت مركزیة وثالث فروع لمجمع صیدال بالدار البیضاء بوالیة الجزائر، ویتكون من عدة مدیریا االجتماعي
ن مركز البحث والتطویر، ووحدات تجاریة، وتكم إلى إضافةفارمال، بیوتیك، أنتیبیوتیكال،  إنتاجیة وهي

نتاج وتسویق المنتجات الصیدالنیة الموجهة للطب البشري والطب    .يالبیطر مهمته الرئیسیة في تطویر وإ

  1:یلي فیما هایمكن تلخیص المهامیقوم المجمع بمجموعة من    
 ؛المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج الصیدالني إلى إضافةالبشري،  االستعمالإنتاج األدویة ذات  -1

واء على شكل مواد أولیة أو ـالتصدیر كل ما یتعلق بالمواد الصیدالنیة والكیمیائیة سو  االستیراد -2
 ؛منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع

 ؛القیام بالبحث والتطویر في المجال الطبي وصناعة المستحضرات الدوائیة -3

  ؛یةلمنتجات الصیدالنیة خاصة التي ینتجها المجمع عن طریق مختلف الوحدات التجار تسویق ا -4

من  باالستیرادنتاج األدویة الجنیسة أو السوق الوطنیة لألدویة، سواء بإ احتیاجاتالعمل على تلبیة  -5
 .الخارج

  2:في فتتمثل تحقیقها إلى صیدال الصناعي المجمع یسعى التي األهداف أهم أما   
 جدیدة روتطوی بحث إستراتیجیة وضعت حیث ،الصیدالنیةتنویع وتوسیع وتحدیث قائمة المنتجات  - 1

 متطورة؛ جدیدة وبتكنولوجیا ألجیال أشكال جالونسیة على الجنیسة لألدویة

المشاریع  اتفاقیاتالشراكة مع المؤسسات والمخابر األجنبیة سواء من خالل  اتفاقیاتتطویر  -2
 ؛الترخیص اتفاقیاتالمشتركة أو من خالل عقود التصنیع أو 

 ؛فسیة في السوق الدولیةغزو األسواق األجنبیة والحصول على مكانة تنا -3

                                                
  1   .مجمع صیدالخاصة ب داخلیةتعریفیة وثائق  
.نفس المرجع السابق  2  
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 ؛والمالي االقتصاديالحفاظ والرفع من الحصة السوقیة، والبحث عن تحقیق نمو متواصل في األداء  -4

من عملیات  االستفادةمن خالل  ،رفع المستوى العلمي والتكنولوجي للصناعة الصیدالنیة الجزائریة -5
 األجنبیة؛التحویل التكنولوجي من الدول 

 ؛األدویة والمنتجات الصیدالنیة یراداستالتقلیص من حجم  -6

 ؛وبأسعار تنافسیةذات جودة عالیة ) األدویة(منتجاتتحقیق رضا الزبون من خالل توفیر  -7

لضمان مطابقة  )ISO( معاییر الجودة والنوعیة من خالل الحصول على شهادة احترامالعمل على  -8
 .منتجاته لمواصفات الجودة العالمیة

 صیدال لمجمعتنظیمي العام اإلطار ال: يالمطلب الثان

ع التطورات الحاصلة من أجل التكیف مع المحیط التنافسي الذي ینشط فیه مجمع صیدال وتجاوبا م   
م مع ئیسمح هذا األخیر بوضع نظام یتال ، قام المجمع بإعادة هیكلة التنظیم بحیثفي سوق األدویة

  .األهداف اإلستراتیجیة والمتطلبات اآلنیة

  .الحقح الهیكل التنظیمي للمجمع من خالل الشكل الویمكن أن نوض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . الهیكل التنظیمي للمجمع الصناعي صیدال: 10- 3شكل رقم    

  
 

 مدیریة التسویق واإلعالم الطبي
 

 مدیریة تطویر الصناعة والشراكة

 الرئیس المدیر العام

 األمین العام
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  www.saidalgroup.dz       :نقال عن الموقع اإللكتروني : لمصدرا  
 date de consultation   2010-09-25    

   
 

  1:التي تتمثل فيالتنظیمیة لمجمع صیدال، یوضح الهیكل التنظیمي السابق المستویات    

  اإلدارة العلیا: أوال

                                                
.مجمع صیدالب خاصة داخلیةتعریفیة وثائق   1  

 الوحدة التجاریة وسط

 وحدة التوزیع باتنة

 مدیریة تسییر المحفظة واإلستراتجیة المالیة

 وحدة التوزیع وھران

 وحدة التوزیع جنوب

http://www.saidalgroup.dz
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 تاستراتیجیا بتنفیذیتكفل وتسییر المجمع،  هو المسؤول األول على قیادة :الرئیس المدیر العام )1
  . المجمع، ویعتبر الممثل للمجمع داخلیا وخارجیا

التنسیق والمساعدة في عملیة  مهمة تولىی ل الثاني على تسییر المجمع،المسؤو  هو :األمین العام) 2
  .القرارات اتخاذ

  المصالح الوظیفیة: ثانیا
تهتم هذه المدیریة بوضع وتنفیذ اإلستراتیجیات المالیة : مدیریة تسییر المحفظة واإلستراتیجیة المالیة )1

  .تمویلیة قصیرة وطویلة األجلمتابعة العملیات ال إلىإضافة  والتخطیط المالي،
تتولى مهام التسویق بالدرجة األولى، كما تتكفل ببناء قاعدة : دیریة التسویق واإلعالم الطبيم )2

تقوم بترویج صورة المجمع في السوق المحلیة واألجنبیة، و  في مجال تسویق منتجات الفروع،إستراتیجیة 
صدار المجالت التالیةكما تقوم بإع  Saidal"أصداء صیدال  ،"Saidal News"صیدال  أخبار داد وإ

écho"،  صیدال للصحة"Saidal santé".  
 ،التكنولوجیا الحدیثة اعتمادتقوم بتطویر أسالیب اإلنتاج من خالل : مدیریة تطویر الصناعة والشراكة )3

  .وترقیة الشراكة مع المخابر العالمیة لتعزیز مكانتها التنافسیة في السوق العالمیة
الجودة الشاملة للمنتجات  إلىوصول للتسعى هذه المدیریة : مدیریة الجودة واألعمال الصیدالنیة )4

  .كما تقوم بمراقبة نوعیة المنتجات وجودتها ،والنشاطات التنافسیة في صناعة األدویة
  .تهتم بتحلیل ومراجعة حسابات المجمع وعملیات التحلیل المالي :مدیریة المراجعة والتحلیل )5
  ).الخ...تدریب،، توظیف، تكوین( مهمتها تسییر الموارد البشریة: لموارد البشریةالمركزیة ل مدیریةال )6
  .على أحدث التكنولوجیا االعتمادتهتم بتطویر أسالیب اإلنتاج من خالل : مدیریة التطویر الصناعي )7
یاسة المجمع في مجال تتمثل مهمتها في تحدید س :اآلليالمدیریة المركزیة للتنظیم واإلعالم  )8

كما تسهر على إعداد وتطبیق مخططات وبرامج اإلعالم اآللي ونظم المعلومات  ،واالتصالالمعلومات 
  .واالتصاالت

وضع المخطط  إلىتتكفل بإعداد دفاتر شروط المشاریع الجدیدة، باإلضافة : مدیریة المشاریع الجدیدة )9
  .مهایالمشاریع وتقی ازلتأهیل وحدات اإلنتاج مع متابعة عملیات إنج

   . سیتم التفصیل فیه الحقا :مركز البحث والتطویر )10

  فروع ووحدات المجمع: ثالثا
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یة المنتجة من طرف تقوم هذه الوحدات بتسویق وتوزیع األدویة والمواد الصیدالن: الوحدات التجاریة )1
  1:تتمثل فيوتتكون من ثالث وحدات تجاریة  ،مجمع صیدال

وهي  1996هي أول وحدة تجاریة بالجزائر العاصمة أنشأت سنة : "UCC"تجاریة المركزیة الوحدة ال -أ
لك الوحدة فریق تتمنیة وضمان أحسن خدمات للعمالء، مختصة في تخزین وتوزیع األدویة والمواد الصیدال

 .حیوي مختص في البیع

وهدفها توسیع نطاق  ،نةعلى مستوى بات 1999تم إنشاؤها سنة : "UCB"الوحدة التجاریة للشرق  -ب
 .والیة من الشرق الجزائري 18وهي تغطي أكثر من  ،توزیع األدویة على مستوى الشرق الجزائري

وهي تقوم  ،بوهران 2000باشرت هذه الوحدة نشاطها في سنة  :"CDO"الوحدة التجاریة للغرب  -ج
  .بتوزیع األدویة على مستوى الغرب الجزائري

قد  یكون قام المجمع بإعداد مشروع إنشاء وحدة تجاریة بوالیة ورقلة، وبذلك: وبالوحدة التجاریة للجن -د
  .أنشأ شبكة توزیع تغطي كامل التراب الوطني

  2:یلي لمجمع صیدال فیماتتمثل الفروع اإلنتاجیة : فروع المجمع الصناعي صیدال )2
، بدأت عملیة اإلنتاج به في أفریل "یةالمد"والیة ب الفرع یقع مقر هذا: "Antibiotical"كالیأنتیبیوت فرع -أ

من نوع البنسیلینیة وغیر البنسیلینیة، وهو مزود بأحدث  یختص في إنتاج المضادات الحیویة ،1988
كیل النوع الصیدالني غایة تش إلى المواد األولیة اقتناءمن  ابتداءالتجهیزات الالزمة إلنتاج األدویة 

خبرة ، )الخاصة بالمحالیل المكثفة على وجه التحدید (ع المواد األولیةقدرة هائلة في تصنییتمیز بـللمنتوج، 
خبرة في إنتاج المضادات ، )الخ...،أشربة ،حقن، كبسولة (وتجربة عالیة في األشكال الصیدالنیة المعقدة

  .بر تحلیل لمراقبة الجودةمخایضم ، )سنة 12أكثر من ( الحیویة 
  
 

وحدة إنتاج مواد ، یر البنسیلینیةج المادة الفعالة البنسیلینیة وغنتاوحدة إ هيثالث وحدات  ویضم الفرع   
تحتوي على بنایتین منفصلتین األولى إلنتاج األدویة البنسیلینیة، والثانیة  و"SPC"التخصصات الصیدالنیة

یتم الحصول منها على األغلفة والعلب الخاصة  ، باإلضافة إلى مطبعةإلنتاج األدویة غیر البنسیلینیة
  ".la vignette"یدالني ــابع الصـوالط" la notice"ة باألدویة ـرة الخاصـوكذا النش ،ات الفرعـبمنتج

                                                
.بمجمع صیدال اصةداخلیة ختعریفیة وثائق   1  

2 www.saidalgroup.dz        date de consultation 07/08/2010. 

http://www.saidalgroup.dz
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  "الدار البیضاء"ویقع مقره في 1998فیفري  2تأسس فرع فارمال في : " Pharmal"فرع فارمال  -ب
  :التالیةالوحدات  یضم الفرع

في صناعة  ا، یقتصر نشاطه1958عمل منذ وت عتبر من أقدم وحدات الفرعت: ءالدار البیضا وحدة -1
مراهم،  ،أشربة ،أقراص( نتج حالیا عدة أشكال مختلفة من األدویةت، بعض األدویة ومستحضرات التجمیل

 .ملیون وحدة بیع سنویا 40اإلنتاجیة بأكثر من  اتقدر طاقته، )الخ...،محالیل للشرب

في إنتاج أشكال األدویة تختص ، 1997بر دیسم 31فرع فارمال في  إلىتم تحویلها : وحدة قسنطینة -2
مات للمنظمات العمومیة ضم ورشتین لصناعة األدویة السائلة ومخبر لمراقبة الجودة وتوفیر الخدتسائلة، ال

 .دة بیع سنویاـملیون وح 5 ـاجیة بـاإلنت اتقدر طاقتهوالخاصة، 

في تصنیع األشكال  ةتصخم ، وهي1997دیسمبر  31رع فارمال في ف إلى اتم تحویله :عنابة وحدة -3
  .ملیون وحدة بیع سنویا 8، بقدرة إنتاجیة )أقراص وكبسوالت( الجافة 

بعتاد صناعي  ةمجهز  البشري، وهي لالستعمالختص بصنع األنسولین ت: األنسولین بقسنطینة وحدة -4
ولین األنسثالث أصناف من األنسولین هي  وحدةال یشغله عدد من العمال المؤهلین، تنتج هذه متطور
 اتصل قدرته ،قاعدي على شكل قارورات حقن/ اسيـسأ األنسولین ،25األنسولین المركب مزیج  السریع،

  .سنویا ملیون وحدة بیع 35 إلىاإلنتاجیة 
  یدال فيـص عجة عن إعادة هیكلة مجمـد الفروع الثالثة الناتـیعتبر أح:  "Biotic"فرع بیوتیك  -ج
  :یضم الوحدات التالیة، "الحراش"، یقع مقره بالمحمدیة1998فیفري  2
عتبر المنتج تملیون وحدة بیع سنویا،  18ثر من اإلنتاجیة أك اتقدر طاقته: جسر قسنطینة وحدة -1

 یقوم بالتحالیل الكیمیائیة تضم مختبر لمراقبة الجودةو  یثة،المحلي الوحید للمحالیل المكثفة بتكنولوجیا حد
 اجـة ورشات إنتــخمس ضمت، التسییر التقني والوثائقيوم، علم السموالفیزیائیة والمیكروبیولوجیة، 

 
ورشة األقراص والملبسات، ورشة  ،ورشة التحمیالت هي ة في صناعة األنواع الجالونیسیةمختص 

 .ورشة المحالیل المكثفة على شكل قاروراتالمحالیل المكثفة على شكل أكیاس،  ورشة األمبوالت،

توفر تدة بیع سنویا، ـیون وحـمل 20 ـاإلنتاجیة ب اتقدر طاقته ،1971مارسفي  دشنت: الحراش وحدة -2
 ضم أربع ورشاتت ائیة والتسییر التقني والوثائقيالیل الفیزیوكیمیـمكلف بالتح ،على مختبر لمراقبة الجودة

 .ورشة المراهم ،كبسوالتاص والورشة األقر  ربة، ورشة المحالیل،شورشة األهي 
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هي  ثالث ورشات إنتاجیة ضمت، وحدة مباعة 200700 ـنتاجیة باإل اتقدر طاقته: شرشال وحدة -3
على الوحدة حتوي ت ورشة لمركزات غسل الكلى، رشة األقراص والكبسوالت واألكیاس،و  ورشة األشربة،

 .الصیدالنیة وعلم السمومالمیكروبیولوجیة، و  الفیزیوكیمیائیةلمراقبة الجودة مكلف بالتحالیل  مختبر

  .ي إنتاج التحامیلف ختصت: باتنة وحدة -4

  صیدال تحلیل نشاط المجمع الصناعي: المطلب الثالث

  اإلنتاج لمجمع صیدال كمیةتطور : أوال
في العشر سنوات األخیرة بتحسین وسائل إنتاجه بما یتماشى والتطور الحاصل في  مجمع صیدال قام   

اج وهو ما یوضحه الجدول في زیادة اإلنت االستفادةمجال صناعة األدویة، وتتجلى أهم مظاهر تلك 
  :التالي

  .2009- 2002اإلنتاج لمجمع صیدال خالل الفترة  كمیةتطور : 01 -3الجدول رقم    

  
 
 
 
 

 
 

من : المصدر.              

الباحثة باالعتماد على  إعداد 
التقریر   .2009السنوي 

 

تطورا  شهد المجمع    
 في كمیةملحوظا 

ملیون 126 إلى 2004اإلنتاج في سنة حجم وصل  ، إذحیث حقق نموا متزایدا من سنة ألخرى ،اإلنتاج
، ثم عرف 2003سنة  لیاـمح ةمنتجال من األدویة الجنیسة 128 منع استیـرادار وحدة وذلك كان نتیجة لقر 

  %معدل النمو  وحدة 610الكمیة   السنة
2002  121.11 -  
2003  124.37 2.69 
2004  126.52 1.72  
2005  115.90 8.39-  
2006  122.34 5.56  
2007  135.14 10.45  
2008  133.03 1.56-  
2009  139.99 5.23  
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وكان سبب ذلك تراجع الحكومة  ،2004نة ـمقارنة بس %8.39بنسبة  2005في سنة  انخفاضاج ـاإلنت
  .2005في قرار اإللغاء السابق سنة

وهذا  على التوالي، 2007و  2006لسنتي% 10 و 5%قدرهاثم حقق المجمع نموا محسوسا بزیادة    
بعد تجدید تجهیزات ووسائل اإلنتاج حیث كلفت المجمع  ،تكنولوجیا حدیثة في اإلنتاج استعمال  إلىع ـراج

، تحسین نظم وأسالیب تسییر اإلنتاج المتبعة على مستوى الوحدات اإلنتاجیة، و ضخمة استثمارات
 ؛التغطیة الجیدة لجمیع خطوط اإلنتاج المتواجدة في المجمعو 

حدة المنافسة في  إلىوذلك راجع ، %1.56بنسبة  2008طفیف في سنة  انخفاضثم عرف اإلنتاج    
من الدول  االستیرادالدولة على  العتماد یعود ذلكالقطاع من طرف المنتجین الخواص والمستوردین، و 

 إلىوصل حیث  2009ثم زاد حجم اإلنتاج في سنة  غطیة الطلب المتزاید على األدویة،األجنبیة لت
  .وحدةملیون 139

  المبیعات لمجمع صیدال كمیةتطور : ثانیا
  :الجدول التالي من خالللمجمع صیدال المبیعات  كمیة تطور استعراضیمكن    

  .2009-2002مبیعات مجمع صیدال خالل الفترة  كمیةتطور : 02-3جدول رقم    
  
  
  
  
  
  
  

من  :المصدر            
باالعتماد على  إعداد الباحثة 
للمجمع  التقاریر السنویة 

2002-2009.  
  

  %معدل النمو  ب.و 610الكمیة   السنة
2002  123 - 
2003  122.54 - 0.37 
2004  119.2 - 2.72 
2005  112.04 - 6 
2006  112.65 0.54 
2007  118.76 5.38 
2008  126.29 6.32 
2009  119.50 - 5.32 
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في  انخفاضنالحظ هناك  حیث، ملحوظا جل تطوراتسمبیعات ال كمیةأن ب من خالل الجدول یتضح   
القویة للمتعاملین  القانونیةالمنافسة غیر ، وهذا  بسبب 2005،2004،2003ة مبیعات المجمع سن

ارتفاع تكلفة إنتاج بعض المواد وطول مدة توزیعها، مما ، باإلضافة إلى الخواص في السوق الجزائریة
أدى بالفروع اإلنتاجیة إلى تطبیق سیاسة البطء في اإلنتاج، مما یجعلها تتجاوز فترة الصالحیة، وهو ما 

 .أثر سلبا على معدل المبیعات

 2008إذ بلغت نسبة نمو المبیعات أقصاها سنة ثم عرفت مبیعات المجمع بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا،    
توزیع في كز الالجهود المبذولة في إطار نشاط مراوهذا بفضل ، 2007مقارنة بسنة % 6.32بنسبة 

 مالئمة منتجاته، و مركز التوزیع بوهرانو  جاریة للوسط مركز التوزیع بباتنةالوحدة التالوحدات األساسیة 
بفعل مساهمة مركز البحث والتطویر  بإضافة أصناف جدیدة في اإلنتاج منتجاتهتنویع ، و من حیث السعر

 .من جهة والشراكة من جهة أخرى

المنافسة الشدیدة  إلىوهذا یعود  ،%5.32بنسبة  2009ي المبیعات سنة فإال أننا نالحظ هناك تراجع    
لیونة ، و من قبل المستوردین والخواص، حیث أنهم یتعاملون مع مخابر عالمیة منتجاتها ذات جودة عالیة

 .طرق تعامل المنافسین مع تجار الجملة

  تطور رقم األعمال لمجمع صیدال: ثالثا
في ، 2009-2002خالل الفترة الممتدة من سنة  مال مجمع صیدالخیص تطورات رقم أعمكن تلی   

  :الجدول الالحق
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  .2009-2002مجمع صیدال خالل الفترة لتطور رقم األعمال : 03-3جدول رقم    
  
  
  
  
  
  
  

  .2009 للمجمع على التقریر السنوي باالعتمادالباحثة  إعدادمن : المصدر               

طور إیجابي ت يا یمكن استخالصه من خالل الجدول، أن رقم األعمال الذي حققه مجمع صیدال فم   
مقارنة بسنة  % 25حوالي  2008سنة  لرقم األعمال أقصاه ، فقد بلغ معدل النمو السنوي2002سنة  ذمن

 استثمار المجمع في منتجات ذات قیمة عالیةزیادة تم بفضل ن هذا التطور في رقم األعمال إ، 2007
متنوعة  لةعرض تشكین ، وبفضل المجهودات التسویقیة المطبقة تمكن المجمع مومطلوبة في السوق
 .الجودةتنافسیة، من حیث السعر و  بأسعاروواسعة من األدویة و 

 15ع صیدال بالتصدیر نحو ـیقوم مجمحیث  ،ق بعض الدول العربیة واإلفریقیةواـاالختراق المتزاید ألسو 
   1:بلد تتمثل في

، السینغال، تنزانیا، لسودانا، التشاد، المالي، الكامرون، إفریقیا الجنوبیة عشرة بلدان إفریقیة هي -
  ؛والنیجر مدغشقر ،بوركینافاسو

 ؛العراق ولیبیا، الیمن هي ثالث بلدان عربیة -

  .إیطالیا وألمانیا هما بلدین أوربیین -
راجع إلى االنخفاض في كمیة المبیعات لهذه  % 1.85بنسبة  2009لكن كان هناك انخفاض سنة   

  .السنة
بالغة التي یكتسیها في مجمع صیدال ندرك األهمیة اللنتاج اإلمبیعات و التطور حجم ومن خالل تحلیل    

  .على المستویین المحلي والعالمي ألدویةسوق ا

                                                
  Groupe Saidal: Nos performances au service de la santé:وثیقة داخلیة 1

  %معدل النمو  دج 610القیمة   السنة
2002  5  692.41 - 
2003  6 003.66 5.46 
2004  6 466.19 7.70 
2005  6 596.27   2.01 
2006  6 942.75 5.25 
2007  7 735.45 11.41 
2008  9 692.77 25.30 
2009  9 513.28  1.85-  
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   األدویةتحلیل هیكل قطاع صناعة : المبحث الثاني
 ةمكانالة لتوضیح تحلیل قوى المنافس ال یمكن أن تتم دراسة وتحلیل المنافسة في القطاع، دون   

ومن ثم الوقوف على أهم  ،بتطبیق المجموعات اإلستراتیجیة يتنافسال ه، وتحدید مجاللمجمعل التنافسیة
  .الفرص والتهدیدات التي یواجهها

  "Porter" حسب نموذج األدویة لصناعةالتنافسي  هیكلتحلیل ال: المطلب األول

  القطاع  المنافسة في: أوال
المخابر  ن للمجمع فيین المباشر المنافسی یتمثلذ إ في الجزائر بشدة المنافسة، ألدویةیتصف سوق ا   

استیراد منتجات المخابر األجنبیة ذات السمعة العالمیة و  بعملیة إنتاج المعنیین المحلیة واألجنبیة
منتج  44 ،1من قیمة السوق %70مؤسسة مستوردة بنسبة  78والذین یمثلون حوالي  ،واإلمكانیات الكبیرة

مؤسسة تستثمر في التعبئة  23وق الوطني، باإلضافة إلى السمن حجم  %30 وطني بنسبة
  conditionneurs."2"والتغلیف

  الداخلون الجدد :ثانیا
 الخاص للقطاع التابعة الدوائیة المؤسساتأن القطاع یعرف منافسة مباشرة حادة، فان  من الرغم على   

 مشروع 80حوالي التنفیذ قید اإلنتاجیة المشاریع قدر عدد إذ األخیرة، السنوات في متزایدة نمو تعرف نسبة

باإلضافة إلى بعض  ،، و هذا راجع إلى التسهیالت الحكومیة لالستثمار في هذا القطاع3)وأجنبي محلي(
  . القوانین كقانون فرض اإلنتاج على المستوردین بعد عامین من مزاولة نشاط االستیراد

  المنتجات البدیلة: ثالثا
ویشكل هذا  ،الكثیر من التهدیدات التي تفرضها المنتجات البدیلة للدواء دوائیةیواجه قطاع الصناعة ال   

في  طبیعیة أسالیببصفة خاصة كالمنتجات الكیمیائیة، اللجوء إلى  المجمعتهدیدا قویا على منتجات 
المعالجة و كما تشـكل األعشاب الطبیعیة بیة، ـض األمراض خاصة النفسیة منها والعصـعالج بع

 ،جات المجمعـاغورت الملین منتجا إحاللیا مثالیا لمنتـمثل الیPhytothérapie  و  Alicamentاتاتـبالنب
  . معین شكل صیدالني لكنها تقدم في على الرغم من أن بعض األدویة قد یكون أصلها نباتیا

                                                
1 Document du Ministère de la Sante.de la Population et de la Reforme Hospitalière, Direction de la Pharmacie. 

   ).مقابلة شخصیة. (17/10/2010مجمع صیدال، الدار البیضاء، الجزائر، مدیریة تطویر الصناعة والشراكة،  ، مسؤولة عنفطومأقاسم مقابلة مع  2
.403، مرجع سابق، صلحول سامیة  3  
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  القوة التفاوضیة للموردین: رابعا
ویتصف موردي المواد األولیة لتشكیلة منتجات رد، تمثل المواد األولیة أهم المواد التي یسیطر فیها المو    

صیدال بالندرة، ومن ثم توجد حالة احتكار لهذه المواد من طرف عدد قلیل من الموردین والتي تستورد ما 
على  كبیرة قدرة لألجانب  عطىوهذا ما ی ،1تستورد من الخارج %76من السوق الداخلیة و %24نسبته 

دین على المجمع في جانب التجهیزات اإلنتاجیة التي یصعب الحصول ویتضح تهدید المور  التفاوض،
علیها محلیا، مما قد یعني تبعیته التكنولوجیة له، إضافة إلى تهدید بالتكامل األمامي من قبل المخبر 

الشيء الذي قد  ،وتوریداته للمادة األولیة الخاصة بإنتاج مادة األنسولین "Nordisk Nova" الدانماركي
نتاج مادة األنسولینیهدد ا   .لمجمع في حالة إذا ما قرر التكامل األمامي وإ

  القوة التفاوضیة للزبائن: خامسا
 تتمثل في من الزبائنمتنوعة حیث یتعامل مع تشكیلة  ،لمجمعیمثل الزبائن أهمیة بالغة بالنسبة ل   

جار الجمـلة بصفة صفة عامة وتالصیدلیة المركزیة للمستشفیات، الهیئات الحكومیة، الصیادلة ب
مما یتیح فرصا  ،خاصة مع تنوع تشكیلة المنتجات الصیدالنیة ،إذ تمثل قوى تفاوضیة مهمة 2،...،خاصة

) األصلیة األدویة( فقد یلجأ تجار الجملة إلى المنتجات المستوردة من الدول األجنبیة ،أكبر لالختیار
وبالتالي زیادة  ،فضةـیة منخـتحقق هوامش ربح التينیسة ـعلى بیع األدویة الج بحیث تحقق لهم ربح أعلى

  .قدرتهم التفاوضیة وهذا یعتبر من أهم العوائق التي تقف أمام المجمع

 "Porter"من خالل نموذج القوى الخمس لـ  لصناعة األدویة التنافسي ومما سبق یمكن توضیح الهیكل 
  :حسب الشكل الالحق

  
  
  
  
  
  
   .)"Porter"ـحسب نموذج قوى الخمس ل(یةائدو ة الالصناعقطاع هیكل : 02- 3شكل رقم    

                                                
1 Rapport de Gestion, groupe saidal, 2009. 
2 Plan Stratégique a long terme, 2002- 2011, groupe saidal. 

   الجدد الداخلون

 .)أجنبي/محلي(مشروع80
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  .30الفصل األول ص أنظر ،"Porter"موذج تحلیل هیكل الصناعة لـمن إعداد الباحثة باالقتباس من ن: المصدر  

  ل بتطبیق المجموعات اإلستراتیجیةتحدید مجال تنافس صیدا: ثانيال المطلب
لتعرف على المجموعات للمجمع صیدال نقوم برسم خریطة القطاع  لمعرفة المكانة التنافسیة   

  :همالرسم الخریطة اإلستراتیجیة الموجودة في هذا القطاع، وسوف نعتمد على متغیرین 
 ).األدویة(وأسعار المنتجات اإلنفاق على البحث والتطویر، 

  :تاليبین في الشكل المكما هو  
  .حسب نموذج المجموعات اإلستراتجیة خریطة قطاع األدویة :03- 3شكل رقم    
  
  
  
  
  
  
  
  

  .35الفصل األول ص  أنظرباالقتباس من خریطة الصناعة،  من إعداد الباحثة: رالمصد       

 المجموعة الثانیة
تجة المنظمات المن
لألدویة 

).صیدال(الجنیسة  
 

عة األولى المجمو
  )الرائدة نظماتالم(

المنتجة  المنظمات
 لألدویة األصلیة

ض     
منخف

   
  

األسعار المطلوبة  
     

     
عالي

       
 

عا
لي

  
 

منخفض            اإلنفاق على البحث والتطویر         ي    عال               
منخفض               منخفض  منخفض        

 منافسو القطاع.
  .مستورد78*

 .منتج وطني 44*     

 الموردون.
 فياعتماد المجمع *

توریداتھ وبنسبة كبیرة 
.على السوق األجنبیة  

. األمامي التكاملتھدید ب* 
 المنتجات البدیلة.  

.ةالطبیعیاألسالیب *   
.األعشاب الطبیعیة*   
.المنتجات الكیمیائیة*   

 الزبائن.
الصیدلیة المركزیة * 

.للمستشفیات  
.الھیئات الحكومیة*  
.الصیادلة، تجار الجملة*  
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نافس تی المجمعیوضح الشكل مجموعتین إستراتیجیتین في مجال الصناعة الدوائیة، ویمكن القول بأن   
  :  هما مع نوعین من المنافسین

   Sanofi- Aventisو "Pfizerمثلدة ـات الرائـاألولى تتمثل في المؤسس تراتیجیةـإلسا المجموعة 

وتتمیز بحجم اإلنفاق الكبیر على البحث  ،تكمن قوتهم في مواصلة االبتكار لألدویة ،Smith Kline" و
لبراءات  وذلك لتمتعها بامتالك حق تصنیعها المتالكها( إنتاج األدویة األصلیة التركیز على والتطویر و 

 استیرادهاالجزائر في  العتماد، تعد المؤسسات القائدة في هذه المجموعة فرنسیة وذلك نظرا )االختراع
تحتل هذه المؤسسات مركزا قویا في مواجهة المشترین، باإلضافة إلى العوائد  ،1%70فرنسا بحوالي  على

ا إلى فترة احتكار إنتاج وبیع الدواء وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار منتجاتها نظر  ،المرتفعة التي تحققها
سنة، كما یقتصر التنافس في هذه  20ره مدتها ـاألصلي المسجل بموجب براءة االختراع من طرف مبتك

  ).سباق براءات االختراع( جیل األدویة الجدیدة المجموعة على تس
ي تتمیز بانخفاض اإلنفاق على تصنیع األدویة الجنیسة، وه ز المجموعة اإلستراتیجیة الثانیةبینما ترك 

منخفضة  وتحقق عوائدوالمنافس،  على مشاریع البحث والتطویر في األدویة وبالتالي السعر المنخفض
 ,Saidal  IMA, LAM في سات التي تضمها هذه المجموعةتتمثل هذه المؤس مقارنة بالمجموعة األولى،

Pharmaliance, Pharmagreb, Soprophal, Labo, Salem, Biophar, Medicom, Sanamed, 

Pharmagen ،  وبالتالي فإن صیدال تواجه منافسة شدیدة مع وحدات القطاع الخاص والمؤسسات األجنبیة
  .والمؤسسات المنتجة لألدویة األصلیة من جهة أخرى ،المنتجة لألدویة الجنیسة من جهة

في المدى القصیر، حیث  مجمع صیدال هاواجهم المشاكل التي یومما سبق یمكن التعرف على أه   
نتیجة النفتاح السوق وزیادة حجم وذلك  ،التنافسیة ة بالرغم من أسعارهمشكلة الحصة السوقییواجه 

تهدید منافسة  السوقیة، ومن ثم أفقده بعض من حصتهما لجزائر من طرف األجانب هذا االستثمار في ا
  .والواردات من األدویة الجنیسةاألدویة األصلیة 

منها إال أنه یمتلك بعض المؤهالت التي یمكن االستفادة  المجمعغم من المشاكل التي یواجهها بالر و    
یحاول و  ،ةـألدویة الجنیسال صناعة اـناجحة في مج بةر ـبخبرة وتج إذ یتمیز ،افسیةـمن أجل تحقیق مزایا تن

إلى كسب حصة سوقیة  من خالل هذا النفوذ إلى أسواق خارجیة مستغال بذلك انخفاض أسعاره التي تؤهله
من ) األدویة األصلیة( تغلب على منافسة المجموعة األولىفي هذه األسواق، باإلضافة إلى ذلك یمكن ال

                                                
1 Le Quotidien d’oran  .  
 http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5136670&archive_date=2010-04-11                على الموقع       :  
 date de consultation 30/09/2010. 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5136670&archive_date=2010-04-11
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تتمیز أسعار األدویة حیث  ،ها والوصول إلى أسعار تنافسیةتوسیع قائمة المنتجات وتحسین جودتخالل 
  .ة المستوردةمقارنة مع أسعار األدوی المنتجة من طرف صیدال باالنخفاض

مع القطاع  إبرام عقود شراكةبینما تعتبر إستراتیجیة الشراكة هي األكثر تناسبا لصیدال، من خالل    
بهدف الحصول على تكنولوجیا الصناعة الدوائیة  سات أجنبیة عالمیة ذات خبرة،الخاص وكذا مع مؤس

لمجمع من خالل التأثیر على حجم من خالل اقتناء التراخیص، وسوف یؤدي هذا إلى التأثیر على نشاط ا
نظرا إلقامة مشاریع جدیدة من شأنها المساهمة في رفع طاقته اإلنتاجیة إلى حدود  ،اإلنتاج والمبیعات

  . الطاقة المتاحة لتعزیز مكانته التنافسیة في السوق المحلیة والعالمیة على حد سواء

  وائیة دید الفرص والتهدیدات في الصناعة الدتح: المطلب الثالث

  لنمو المستدام للمجمعلفرص المتاحة ال: أوال

  :تتمثل في النقاط التالیة   
عقد  إلىمجمع صیدال مما یشجع  ،األجنبي في القطاع الصیدالني االستثمارصدور قوانین تشجیع  -1

تطویر لتحسین نوعیة وجودة من بحوث ال واالستفادةالخبرة  الكتسابشراكة مع مؤسسات دولیة ومحلیة 
 اته؛منتج

األمر  ،اعة األدویةـات العالمیة في مجال صنـة متنوعة مع أكبر المخابر والشركـوجود إمكانیات شراك -2
 ؛الذي یستدعي ضرورة تفعیل هذه الشراكة وتجسیدها میدانیا

في  )ISO(حصول المجمع على خبرات مطابقة للمعاییر الدولیة وبلوغه مقاییس الجودة العالمیة  -3
 ؛والمواد الصیدالنیةمجال صناعة األدویة 

  :إلى ذلك یعود، و زیادة حجم الطلب إلىاألدویة، وهذا راجع  الستهالكالسوق الوطنیة  تساعا -4

  ؛غرافي، وما یمارسه من تأثیر على عنصر الطلبو تطور النمو الدیم -

 وزیادة الوعي الصحي لدى األفراد؛ تطور المستوى الثقافي -

 ؛منافسین أقویاء من القطاع الخاص أسعار الدواء األصلي، وغیاب ارتفاع -5

 ؛عدة أدویة اختراعنهایة مدة حمایة براءة  اقتراب -6

مما یستدعي  سنة، 30لمواد الصیدالنیة أكثر من وا الجنیسة خبرته الطویلة في مجال صناعة األدویة -7
  .استغاللها وتثمینها من خالل تحسین اإلنتاج وتنویعه والتعریف به محلیا ودولیا
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    دیدات والتحدیات الخاصة بصناعة األدویةالته: ثانیا
  :في النقاط التالیة یمكن تلخیصها   
 تهدیدا إذ یشكلون، المخابر المحلیة واألجنبیة یة خاصة من طرفاألدو  في سوق نافسة شدیدةوجود م -1

 ؛من حجم السوق 1%23سیطر إال على نسبة ، خاصة وأنه ال یالقطاعة مجمع صیدال في لمكان حقیقیا

 المجمع الصناعي صیدال ألبحاث الدول المتقدمة في مجال صناعة وتطویر األدویة؛تبعیة  -2

وهذا راجع إلى كثافة رؤوس األموال التي یحتاجها القطاع  ،التقید بصناعة األدویة الجنیسة فقط -3
 حیث تصل تكلفة تطویر دواء جدید حوالي ملیار دوالر؛ ،الصناعي لألدویة في بحوث التطویر

 دویة األصلیة من حیث الجودة، ووضع تسهیالت للداخلین الجدد؛شدة منافسة األ -4

منها  2%76وجود بعض العوائق والصعوبات في الحصول على المواد األولیة، خاصة وأن أكثر من  -5
 تستورد من الخارج؛

 المحلي في حجم اإلنتاج وحصة السوق المحققة؛ "LPA"التوسع المحقق من طرف مخبر  -6

 اركي ـالدنم مجمع صیدال ومورد له كحالة المخبرنفس الوقت منافس ل المخابر األجنبیة هي في -7

" NOVA NORDISK " لدواء األنسولین، أو مخبر"AVENTIS" لدواءالفرنسيMALOX؛ 

 دویة الجنیسة؛األتفضیل واصفي الدواء لألدویة األصلیة عن  -8

مجمع في تقلیص حصته لى اللألسواق العالمیة، الشيء الذي یمثل خطرا ع ةانفتاح السوق الجزائری -9
 .السوقیة

  

  

  

صیدال والتطویر بمجمع واقع البحث: المبحث الثالث

وهذا  من في قدرتها على البحث والتطویرصیدالنیة تك دة لقوة أي مؤسسةیظهر جلیا أن العوامل المحد   
راءات شهادات ب استغاللمحدودیة مدة و جات الصیدالنیة، قصر مدة حیاة المنت االعتبارباألخذ بعین 

                                                
.، مرجع سابقفطومأقاسم  مقابلة مع  1  

2 Rapport de Gestion, groupe saidal, 2008.  
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في  رئیسيلیات البحث والتطویر، إذ یعتبر المحرك المبع القیام الدوائیة المؤسسات، فیتوجب على االختراع
  .مجال شدید المنافسة

  مركز البحث والتطویر بمجمع صیداللتقدیم عام : المطلب األول

  نشأة مركز البحث والتطویر :أوال
یتم حیث  ،االهتمامبالنسبة لمجمع صیدال صدارة یحتل البحث والتطویر في إستراتیجیة التنمیة    

وجود مركز للبحث  إلىإخضاع كل البحوث والدراسات والمساعدة التقنیة ومشاریع البحث 
  .بالمجمع ل عن البحث والتطویرو الذي یعد القلب النابض والهیكل المسؤ ، CRD""والتطویر

ویمكن   على هیئة مركز مستقل بذاته استقروقد مر هذا الهیكل بمجموعة من التطورات التاریخیة حتى  
  1:توضیح مختلف هذه المراحل فیما یلي

ومهمته  "LDR" مخبرا للتطویر والبحث "PCA"أنشأت الصیدلیة المركزیة الجزائریة  1975سنة  في 
، كما كان یقوم بدراسة قابلیة ونجاعة بعض )المراهم واألقراص( ااألساسیة هي تكوین صنفین دوائیین هم

نشاء المؤسسة الوطنیة لإلنتاج ا ألدویة المنتجة في إطار الحصول على تراخیص، وبعد إعادة هیكلة وإ
المصادق علیه من طرف  1985أكتوبر  15وطبقا للمرسوم الوزاري الصادر في " Saidal" الصیدالني

أنشأت وحدة  یةالوزیر األول وزیر الطاقة والصناعات الكیمیائیة والبتروكیمیائیة ووزیر الصحة العموم
   .URMTP"" للبحث في األدویة والتقنیات الصیدالنیة

 لكن مع التحوالت العمیقة التي واجهت المجمع في السنوات األخیرة على المستوى الهیكلي والمالي 
وظهور المنافسة  ،السوق والعولمة اقتصادنحو  االقتصادوتوجه  ،االقتصاديخاصة مع تغیر المحیط 

  دةـحویل الوحـالتفكیر في ت إلى، أدت اديـاالقتصیة في السوق بفعل سیاسة التحریر المحلیة واألجنب
"URMTP "مركز مستقل بذاته  إلى"CRD"،  ،جویلیة  24قرر مجمع صیدال في وفي هذا السیاق

على ضمان البقاء  یساعدتاما لألبحاث والتطویر  بإنشاء مركز للبحث والتطویر لیصبح مخبرا 1999
وكذا  ،ما هو بحث علمي وتطویر لألدویة والتقنیات الصیدالنیةب االهتمام إلىیسعى  جمع،ودیمومة الم

، كما یساهم في إعداد سیاسة لتطویر األدویة من ولوجیا الحدیثة في تصنیع األدویةإدماج التكن إلىالسعي 

                                                
 Centre de Recherche et Développement. 

.2008ركز سنة صادرة عن الم مجمع صیدال، بمركز البحث والتطویر، خاصة داخلیةتعریفیة وثائق   1  
 Unitéde recherche en Médicament et techniques Pharmaceutiques. 
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 Produit"ةـاألدویة الجنیس وصناعة ومن أهم وظائفه تصمیم وتطویرمتواصل، صیدالني  ابتكارأجل 

Génériques" منتجات مطابقة جدیدة لتدرج في قائمة منتجات المجمع 6الى 5من ور سنویاـحیث یط.  

  مهام مركز البحث والتطویر: ثانیا
  1:تكمن في البحث والتطویر مجموعة من المهام أوكلت لمركز   
 ؛المجمعلفائدة " Produits Génériques"التصمیم والتطویر الصناعي لألدویة الجنیسة  -1

وفي مجال اإلبداع  یة للمجمع في مجال العلوم الطبیةإعداد سیاسة بحثیة تتماشى والمهام اإلستراتیج -2
 ؛الصیدالني بصفة خاصة

 ؛تقدیم المساعدة التقنیة للفروع اإلنتاجیة في المجمع -3

 ؛توفیر اإلمكانیات المادیة والتقنیة والموارد البشریة لتأمین الیقظة التكنولوجیة للمجمع -4

 ؛ترقیة ونشر األعمال التقنیة والعلمیة ونتائج البحث بالمجمع -5

 ؛لمجمعبالموظفین لالتقني والعلمي مستوى الالمساهمة في تكوین وتحسین  -6

تقدیم خدمات الرقابة، النوعیة والجودة الفیزیوكیمیائیة، الصیدلة التقنیة، وعلوم الصیدلة وخصائص  -7
 ؛السموم والمیكروبیولوجیا

 اكات إستراتیجیة مربحة مع مؤسسات أخرىبعقد تحالفات أو شر  لمجمعالتي تسمح ل إنجاز الدراسات -8
 .من أجل تفعیل عملیات البحث والتطویر

  البحث والتطویر مركزهیكل التنظیم ل: ثالثا
  2:التالیة مخابریتكون مركز البحث والتطویر من ال   
باألساس بتصمیم األدویة الجنیسة یهتم : "pharmacie galénique"مختبر الصیدلة الجالونیسیة )1

  ).جافة، سائلة( بمختلف أشكالها الصیدالنیة 
بمراقبة مدى مطابقة المواد األولیة ومواد  لیتكف: "chimie analytique"مختبر التحالیل الكیمیائیة )2

  .ي تطویر األدویة لمواصفات الجودةالتعبئة والتغلیف، وطرق التحلیل المستعملة ف
لمواد یقوم بالتأكید من مدى مطابقة ا: "pharmaco-toxicologie"لة واألبحاث السمیةدمختبر الصی )3

  .تعلى الحیوانا استعمالهاوهذا عن طریق  مواصفات العالمیة ومدى فعالیتها،لل األولیة والمنتجات
                                                

لكنھا الدواء الجنیس ھو دواء مقلد یخضع لنفس الشروط والمعاییر المتوفرة في الدواء األصلي، وھي تماثل المنتجات األصلیة من حیث فعالیتھا و
   .عاختراتباع بسعر أقل نظرا لعدم تمتعھا ببراءة 

.مرجع سابق، بمركز البحث والتطویر خاصة داخلیةتعریفیة وثائق   1  
.سابقالمرجع ال نفس  2  
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والمنتجات المواد األولیة مراقبة والتأكد من تطابق المكلف ب: "microbiologie"مختبر األحیاء الدقیقة )4
عن طریق التحالیل والفحوصات الالزمة لتأكد من نجاعة المواد العقیمة ونقائها الجرثومي، ومدى  النهائیة

  .الفعالیة واختباراتلمضاد للبكتیریا ا النشاط اختباراتتطابقها مع مواصفات الجودة عن طریق 
  .سیتم التفصیل فیه الحقا :مختبر المستحضرات الطبیعیة )5
تتمثل مهامه في إنجاز وتنظیم شبكة معلوماتیة موثوق منها : لتوثیق واإلعالم التقني والعلميقسم ا )6

نشر بصفة مستمرة كل جدید في الوثائق العلمیة والتقنیة یومتطابقة مع أهداف وحاجیات التطویر، و 
  .في المجالت العلمیة الدولیة المتخصصة في الصناعات الصیدالنیة االشتراكبواسطة 

یقوم بوضع نظام تأمین الجودة وطرق صیانتها طبقا  :"assurance qualité" م ضمان الجودةقس )7
  .یرها بهدف ضمان التحسین المستمریتوضیح طریقة تس إلىللمواصفات العالمیة، باإلضافة 

 االسمتهتم بإعداد الملفات الصیدالنیة لكل األدویة المطورة وتسجیل : مصلحة الشؤون القانونیة )8
  .INAPI"" اري لها على مستوى المعهد الوطني لحمایة الملكیة الصناعیةالتج

  .سیتم التفصیل فیها الحق ":biotechnologie"خلیة التكنولوجیا الحیویة )9
  .سیتم التفصیل فیه الحقا :قسم الیقظة التكنولوجیة) 10

  صیدال مجمعلدى البحث والتطویر أشكال : المطلب الثاني

  ویر في المنتجاتالبحث والتط:  أوال
 انطالقایعمل مجمع صیدال على تنویع تشكیلة منتجاته وذلك بإنشاء قاعدة من التخصصات األساسیة    

تتمثل و ،قوم بحسب كل تخصص بدراسة األنواع الممكن تطویرها بمراعاة مستلزمات السوقیمنها 

   1.، البدائل الطبیعیةة الكیماویةاألدوی، لوجیةو األدویة البی، المضادات الحیویة التخصصات األساسیة في
 20تقریبا جمیع األقسام العالجیة، بحیث یقوم بإنتاج  لمنتجات التي یقدمها المجمعوتغطي تشكیلة ا   

  2:منها (formes galéniques)قسم عالجي
 ،، األدویة المسكنة لألوجاعمضادات االلتهاب، مضادات أمراض الجهاز التنفسي، المضادات الحیویة

مضادات االلتهاب  ،والشرایین الجلدیة، أمراض القلب االلتهاباتة المعدة واألمعاء، مضادات أدوی
مضادات االستمین ، السكري أمراضمضادات مضادات الفطریات،  ، دواء األعصاب،ريظالك

                                                
 Insititut National Algerien de la Propriete Industrielle. 

   ).مقابلة شخصیة( 17/10/2010 الحراش، الجزائر، مجمع صیدال، ،بمركز البحث والتطویر واالتصال، مكلفة باإلعالم أمالشبوني مقابلة مع   1
2 Rapport de Gestion, 2009. 
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مسهالت ، مضادات التشنج واألحماض ،مدفیتامینات ومضادات فقر ال، محالیل مكثفة ،والحساسیة
 ،الحبوب التي تتمثل في الصیدالنیةبمختلف األشكال وذلك  .األنف والعیون تهاباتال، ومرطبات

  .أخرىو الحقن، تحمیالت، أنبوالت للشراب، و المشروب، المراهم 

وكل مجموعة من المنتجات  منتوج دوائي 300أكثر من وضمن هذه األقسام یقوم المجمع بإنتاج    
وقد أدى  1،أدویة جدیدة في السوق سنویا 6الى5 من عوض إلى قطاع معین، ویسعى المجمع إلىموجهة 

جات إما بإدخال إلعادة تنظیم المنت سیاسةمن سنة ألخرى، حیث تعد  تغییر في تشكیلة منتجاته إلىهذا 
  .أن السوق ال یتطلب ذلك اعتبارالتخلي عن إنتاج القدیم منها على الجدیدة منها، أو 

  :على تشكیلة منتجاته هي التعدیالت كما أدخل المجمع بعض   
  : حذف بعض المنتجات )1
الكمیات العالجیة ، جعل المجمع یتجه نحو تخفیض األمراض كالسلبعض سبیل المثال ندرة  فعلى - 1

  ؛محاولة تعویضها بمنتجات تلقى قبوال في السوقمع  ،أو محاولة توقیفها أحیانا منها
ة للمؤسسة كما هو الحال بعض المنتجات في حالة الزوال والتي تمثل تكلفإلغاء  -2

  ؛"Mycocide" التي هي مهجورة ما عدا میكوسید "Anitifongiques"للمنتجات
غیر قابلة للتعدیل أو لیس لها فعالیة ومردودیة، ألنها تحمل المجمع تكالیف الجات المنت حذف بعض - 3

منتجات التي من ال 30علیها، حیث تخلى المجمع عن إنتاج  التخليإضافیة، مما یفرض على المؤسسة 
 .لم تعد مستعملة في الممارسات الطبیة وتعویضها بمنتجات عصریة أخرى

  
  
  : تطویر منتجات جدیدة) 2
ال سریع، قاعدي، أنسود هيبثالثة أنواع  "أنسودال"تحت تسمیة  األنسولین إنتاجشروع المجمع في  -1

 ، Elililly ،Sanofi-Aventis ،Novartis ومنافسة الدول العالمیة الثالث المنتجة له وهي مركب،
 2؛2006أفریل  16في  هذاو 

                                                
.، مرجع سابقأمالشبوني مقابلة مع   1  
 خالل فترة الدراسة، فأننا سوف نقوم بذكر بعض التعدیالت التي جمیع األدویة المطورة بالمجمع جمع المعلومات عن  إلىالتوصل  لعدم تمكننا من

   .ومات الخاصة بھاقام بھا المجمع والتي تمكننا من جمع المعل
.فطوم، مرجع سابق أقاسم مقابلة مع  2  
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غیر  إضافة الصنف العالجي الخاص بأمراض السكريب تشكیلتهمجمع صیدال بتوسیع كما قام  -2
 ؛وهي مطلوبة بكثرة في السوق ،" Diabenil،Diaphag ،Lavida"وهي الخاضع لألنسولین

 اص بأمراض الجلدالخ" Ketoskin"مثل كما یعمل المجمع على تطویر منتجات أخرى -3
"Neurolal"الخاص باألعصاب، وكذا"Atinal" الخاص بمرض القلب مما سیزید تشكیلة منتجات صیدال

 ؛تنوعا

" L’oxyteraceline"مثل المضادات الحیویة  النسبة للمنتجات المتدهورةتطویر جزیئات جدیدة ب -4

أصبحت أقل استعماال مثل وتمثیال لمستحضرات طبیة جاهزة بالنسبة للمنتجات ذات األشكال التي 
  ؛"Les suppositoires"التحمیالت 

إعطاء أكثر أهمیة للمنتجات التي تقدم مزایا مادام الطلب علیها في السوق كبیر وعدم وجود منافسة  -5
 تقریبا، كما هو الحال بالنسبة للمحلول المكثف؛

على شكل جالونیسي  كما ینشط المجمع في إطار تطویر األدویة المكونة من النباتات الطبیعیة -6
 1:وتتمثل في ،جدید

نتاج : النباتات الطبیة  - دویة من مصدر نباتي، ویتم تطویر تلك األدویة في مخابر مركز أتطویر وإ
البحث والتطویر، ویتطلب الحصول على المسحوق النباتي انتقاء النباتات الطبیة الالزمة لتطویر الدواء 

جي من طرف المخابر العالمیة، أما األصناف العالجیة أي التي تمت البرهنة على مفعولها العال
 .المستهدفة فهي مرهم جلدي ذو مفعول مضاد للفطریات، مرهم مضاد للروماتیزم، مرهم ثالث

عملیة تطویر المستخلصات النباتیة العطریة، تم االنتهاء من إعدادها ): ساسیةاأل(عطریة الزیوت ال  -
  Rosmarinus officinallisالشیح، النعناع، اإلكلیل : تات مثلبتقریر تقني یشمل سالالت بعض النبا

لتعرف على تحدید لودراسات أخرى في استخالص بعض الزیوت العطریة من النباتات، تم إنجازها أیضا 
 وضبط مردودیتها؛

 وهي 2007في سنة ) حیویةالمضادات من صنف ال(منتجات جدیدة  07كما قام المجمع بتطویر   - 7

,Phayrozal; Amoxypen Micoflucon , Azimycine Pricsam, Klofenal, Halydol, .2 
خالل السداسي الثاني من ) ب(اللقاح المضاد اللتهاب الكبد الفیروسي المجمع في تطویرشروع  -8

2009. 

                                                
.2003وثیقة إعالمیة داخلیة صادرة عن مركز البحث والتطویر، مجمع صیدال، سنة   1  

2 Rapport de Gestion, groupe saidal, 2007.  
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  1:هيعدة سبل  إلىیرجع أصل منتجات صیدال    
 ؛"Partenariat"الشراكة مع المخابر األجنبیة والعالمیة - 1

 ؛لمجمع صیدالالتابع  "CRD"ث والتطویرمركز البح - 2

 ؛عقود التراخیص - 3

  .كراء العتاد واآلالت من المنتجین المحلیین واألجانب على حد سواء - 4

، ومدة زمنیة طویلة تصل مالي ضخم استثمارسوق، یتطلب ال إلىج جدید كلیة و ونظرا ألن إدخال منت 
مدة براءات  انتهتة فقدت حمایتها القانونیة أي إنتاج أدوی إلىلجأ مجمع صیدال لذا ی، سنة 20 إلىأحیانا 

  ."Médicaments Génériques" وهو ما یعرف باألدویة الجنیسة اختراعها
  :تاليالجدول ال في إبرازهیمكن  والدواء األصلي الجنیس الدواء بینولتوضیح الفرق  

  .مقارنة بین الدواء األصلي والجنیس :04-3جدول رقم    

Source: Centre de recherché et développement, étude sur le développement des médicaments 
génériques, groupe saidal, PP 06-07. 

ألن  ،صناعة األدویة الجنیسة تعتمد على یتضح من خالل الجدول الفائدة التي تجنیها المخابر التي   
وهذا ما یجعل المجمع المقلد  ،ودة في البحث والتطویرمحد استثماراتهذا النوع من التصنیع یتطلب 

نسبي في التكالیف بما یسمح له بتحقیق میزة تنافسیة على المؤسسات  بانخفاضیتمتع األصلیة لألدویة 
  .الرائدة في مجال األسعار

                                                
 1 La politique de façonnage, étude réalisée par la direction du système de management et de qualité et Affaires 
pharmaceutique, groupe saidal, 2003, P 15. 

  دواء الجنیسال  الدواء األصلي  
استثمارات معتبرة تصل إلى ملیار دوالر في   البحث والتطویر

  .جو اكتشاف المنت
  .جو استثمارات قلیلة في اكتشاف المنت

من كل  3معدل خطر عالي، على اعتبار أن   معدل الخطر
  .منتجات تجد طریقها إلى السوق 10

معدل خطر متدني حیث ال تنسخ إال األدویة 
  .جاحا في السوقالجدیدة واألكثر ن

الكتشاف دواء جدید  سنة 20قد تصل أحیانا إلى   مدة التطویر
ثبات فعالیته،  سنوات فقط  05هو ماقد یعطي و وإ

  .لبراءة اختراعه

  .تستغرق نسخة من سنتین إلى ثالث سنوات

  .تبلغ التكلفة المتوسطة للنسخ ملیون دوالر  .ملیار دوالر 1.3یكلف تقریبا   تكلفة التطویر
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  والتطویر في العملیات اإلنتاجیة البحث:ثانیا
 علیها تغلب حیث ،األدویة تصنیع تقنیات بتطور دوائیةال الصناعة مجال في التكنولوجیة البیئة تتمیز   

 أنواع أرقى على باالعتماد وذلك المال، لرأس عالیة ثافةك الصناعة هذه تتطلب ماك العالیة، التكنولوجیا

 وتوجهات طبیعة تغییر على فریدة بقدرة تتمتع فالتكنولوجیا والتطویر، البحث یةعمل اتتطلبه التي التكنولوجیا

، التكنولوجیة التغیرات مسایرة إلى صیدال مجمع یسعى لذا ،استثناءا لیست دوائیةال والصناعة ة،صناع أي
 لتطویر تقنیات تصنیع األدویة، اإلنتاج أدوات لتحدیث الموجه االستثمار على المتزاید اإلنفاق خالل من

 أدوات هیكلة إعادة اتعملی على إلنفاقها سنة لك معتبرة مبالغ اإلنتاج في التوسع عملیة تتطلب حیث

 التكنولوجیا جلب على المنفقة الضخمة المبالغ إغفال دون، الجدیدة اإلنتاج خطوط مئلتال الحالیة اإلنتاج

  .واألداء العمل شروط وتحسین الحدیثة
ومما یبرر ذلك ارتفاع االستثمارات  ،وفي هذا اإلطار یقوم المجمع بإعادة هیكلة وتجدید تجهیزاته   

في تطویر عملیاته اإلنتاجیة  إلى اعتماده ةإضاف ،ابر البحثیةسـائل اإلنتاج وتجهیزات المخة بو الخاص
الشراكة مع المخابر العالمیة التي تجلب معها عند استثمارها في القطاع الصیدالني خبرة  اتفاقیاتعلى 

مكانیات جدیدة    .وإ
ـع على مستوى جمی ع الدوائيویعمل مجمع صیدال على تطبیق مبادئ الممارسة الجیدة للتصنی   

فمثال  في الجزائر االستثمارالتي تنوي  المخابر العالمیة استقطاب، وهذا ما أهله أن یكون موقع وحداته
 ,Somidal Goras, , Pfizer, Aventis Sanofi-Aventis وحدات إنتاجیة مشتركة مع بناءقام ب

Pharmaceutical...  
  ....، حیاة فارم، رام فارما)األردن( ات المجمع مع دار الدواءأو حتى صناعة دواء الشریك في وحد 

وسمحت عقود الشراكة والتعامل مع مثل هذه المخابر العالمیة من نقل التكنولوجیا بتكلفة منخفضة    
 ع نطاقی، وتوسةمحلیتعزیز موقعه في السوق الل المجمع خبرات عالیة ومعارف علمیة تؤهل واكتساب

المجمع من خالل عقود الشراكة من توسیع تشكیلة  استطاعوقد  ،ألسواق العالمیةتواجده في مختلف ا
مقارنة مع أسعار  باالنخفاض أسعار تنافسیة، حیث تتمیز أسعاره إلىمنتجاته وتحسین جودتها والوصول 

  .األدویة المستوردة المماثلة

  صیدال مجمعالبحث والتطویر داخل  برامج: المطلب الثالث

                                                
 الخ..حمایة الدواء من أي ملوث : إنتاج الدواء وفقا للمعاییر الصحیة والقانونیة والرقابیة الدولیة مثل: المقصود بالممارسة الجیدة للتصنیع الدوائي.   
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  بمجمع صیدال القیام بأعمال البحث والتطویرأهداف : أوال
  :من األهداف التي دفعت مجمع صیدال للقیام بأعمال البحث والتطویر هي   

 ؛ اإلنتاجتكالیف تخفیض  -1

  ج؛و تحسین نوعیة المنت -2
 استبدال المنتجات المحذوفة بمنتجات تلقى قبوال في السوق؛ -3

 ؛وضع منتجات آمنة للمستهلك -4

 تقدیم جودة عالیة للمنتجات؛ -5

 تقدیم سعر مناسب للمنتجات؛ -6

  ؛)ISO(الجودة الحصول على شهادة  -7
 ت جدیدة في تشكیلة منتجات المجمع؛إدخال منتجا -8

 .زیادة الحصة السوقیة -9

  صیدال البحث والتطویر بمجمع وسائل :نیاثا

   االستثمارات) 1
نظرا ودة، ـائل اإلنتاج ومراقبة الجـح له بتجدید وسیقوم المجمع ببرنامج عملیات استثماریة كل سنة، تسم   

  :لمتطلبات سوق األدویة، ومن أهم االستثمارات نجد
قام المجمع بتوسیع وبناء مخابر للبحث والتطویر تعنى : أعمال إعادة تهیئة مركز البحث والتطویر - أ

 :جهات العالمیة في مجال األدویة، تتمثل فيبالتو 

في إطار االتجاه المتزاید إلى المعـالجة الطبیعیة ومنها  :رات الطبیعیةمستحضللمختبر إنشاء  -1
ل له قسمان األو ، و 2002األعشـاب، قام المجمع بإنشاء مخبر خاص بالمستحضرات الطبیعیة سنة 

  .النباتات الطبیعیةب خاص والثاني خاص بالزیوت األساسیة
  
عرفت التكنولوجیا الحیویة تطورا مستمرا : "biotechnologie" خلیة التكنولوجیا الحیویةإنشاء  -2

ومهما خالل السنوات األخیرة، خاصة مع استعمال الهندسة الوراثیة أي إعادة تركیب الشفرة الوراثیة للخلیة 
الحیة، مما ساعد على إنتاج جزیئات حیویة ذات فعالیة كبرى في إنتاج األدویة لألمراض المستعصیة 

فقا لذلك التوجه حاول المجمع تتبع نفس الطریق بإنشاء هذه الخلیة نهایة كالسرطان أو السیدا مثال، وو 
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، والتي كلفت باالكتشاف والبحث عن جزیئات جدیدة في تصنیع أدویة جدیدة مما قد یتیح 2002سنة 
  1.للمجمع نوعا من االستقاللیة، وتحرره ولو جزئیا من االعتماد الكلي على إنتاج األدویة الجنیسة فقط

، حیث أوكلت له مهمة جمع، تحلیل 2003تم إنشاء هذا القسم سنة : التكنولوجیة لیقظةاء قسم لإنش -3
وهذا بتتبع  في مركز البحث والتطویر ونشر المعلومات التقنیة، التي تتالءم مع احتیاجات األفراد العاملین

معلومات إستراتیجي فعال  كل الملتقیات العلمیة ذات العالقة بنشاط المركز، إضافة إلى مهمة إقامة نظام
والذي یسمـح ببلوغ مستوى تنافسـي ال یضمن فقط بقاء المجمـع، بل وحتى تـطوره المستمر، ومواجهة 

  2.التحدیات التكنولوجیة التي یفرضها المحیط االقتصادي الجدید
المستخدمة والتي تتمثل في مجمل اآلالت واألدوات واألجهزة : اقتناء تجهیزات ووسائل إنتاج جدیدة -ب

 .في العملیة اإلنتاجیة

وتتمثل في اقتناء أحدث التقنیات والوسائل واآلالت المخبریة الخاصة : اقتناء أجهزة ووسائل مخبریة - ج
 .تستعمل في عملیة مراقبة جودة األدویةالتي بكل أشكال المراقبة، 

ولوجیا المعلومات واالتصال للقیام یقوم المجمع باستخدام تكن :اقتناء تجهیزات تكنولوجیا اإلعالم اآللي -د
بعملیة االتصال سواء الداخلي بین مصالح وموظفي المجمع، أو االتصال الخارجي من أجل اإلحاطة بما 
یجرى في المحیط الصناعي والتنافسي من كافة التطورات، ولالهتمام أكثر بتكنولوجیا المعلومات داخل 

  . م اآلليالمؤسسة وضعت مدیریة خاصة بالتنظیم واإلعال

تجهیزات اإلنتاج، تجهیزات المخابر، ( یوضح حجم هذه االستثمارات اإلجمالیة بما فیها الالحقوالجدول   
  .)الخ....تجهیزات تكنولوجیا اإلعالم اآللي،

  

  .2009- 2006تطور حجم استثمارات المجمع خالل الفترة : 05-3جدول رقم   
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

  227  511  450  616  -  -  -  -  دینار 610 المبلغ
 االستثماراتحجم 

  CAمن 
-  -  -  -  9%  6%  5%  2% 

  Source: Rapport de Gestion, groupe saidal, 2006-2009. 

                                                
1 saidal news, bulletin d’information interne du groupe saidal, n06, janvier-février 2004, P 03.  
2 saidal news, bulletin d’information interne du groupe saidal, n06, décembre-janvier 2003, P 02. 
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، وهذا من رقم أعمال المجمع %9حیث بلغت نسبتها  هي األعلى استثمارات 2006نالحظ أن سنة   
عادة تجهیزات وسائل اإلنتاج ومخابر البحث تاالستثماراحجم  إلىراجع     .المتعلقة بإعادة تنظیم وإ

  :سبل تنفیذ البحث والتطویر بمجمع صیدال) 2
في مخابره باالعتماد ) تطویر األدویة الجنیسة(قوم مجمع صیدال بتطویر منتجاته ی :التطویر الداخلي - أ

مكانیاته وتجهیزاته، وقدراته البشریة والمالیة على مركز البحث والتطویر التابع له، وذلك باالعتماد على إ
 .في تمویل عملیات البحث والتطویر

محلیة ومخابر  مؤسساتاتفاقیات تعاون وشراكة مع اعتمد المجمع على إبرام عدة : اتفاقیات التعاون  - ب
  :من أجل التعاون في مجال البحث والتطویر في األدویة، نذكر منهاعالمیة 

وذلك بهدف الحصول على الخبرات التكنولوجیة، والمعلومات : م الوطني لإلبداعاتفاقیات مع النظا -1
  :العلمیة، ولتوضیح تلك االستفادة نذكر بعض األمثلة في ما یلي

 2003أوت06وهذا في : تعاون بین مجمع صیدال ووكالة الطاقة الذریة الجزائریة اتفاقیة عتوقی -
ان، بهدف ـة لمرضى السرطـالج باألشعة والموجهـصة للعوالمتعلقة بالبحث وتطویر بعض األدویة المخص

 .ملیون دوالر سنویا 15التقلیل من فاتورة استیراد هذه األدویة بحوالي 

كما تهدف االتفاقیة إلى إقامة تعاون علمي وتقني من أجل إقامة شراكة في میدان البحث الصیدالني 
راض السرطان من جهة، والتعقیم قصد التمكن من إجراء تشخیص طبي وعالجي للمصابین بأم

 1.الصیدالني بواسطة األشعة والتحالیل من جهة أخرى

بالقیام بالبحث  تتعلق و  ،2003جوان  24وهذا في  عمل بتوقیع اتفاقیةمركز البحث والتطویر قام   -
 2.المشترك حول النباتات العطریة والطبیة مع المعهد الوطني للطب

في  عقودعدة  أمضى المجمع :صیدال مع المنظمات الصیدالنیة توقیع اتفاقیات شراكة لمجمع -2
  3:ومن بینهاعالمیة، المخابر مجموعة من الونقل التكنولوجیا مع مجال البحث والتطویر 

في المجاالت : 2009سنة  "Pôle scientifique Cubain"اتفاقیات شراكة مع القطب العلمي الكوبي -
ت الكبد الفیروسي، عالج أمراض السرطان، مضادات االلتهاب البحث في اللقاح ضد التهابا: التالیة

   .الجلدي

                                                
1 Rapport de Gestion, groupe saidal, 2003.   

.سابقوثائق تعریفیة داخلیة خاصة بمركز البحث والتطویر، مرجع   2  
3 Rapport de Gestion, 2009.   
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وذلك في مجال البحث وتطویر األدویة : 2009سنة  "Quimefa"اتفاقیات شراكة مع -
  ".d’Hémodérivés"حول

وذلك من أجل تطویر األدویة الخاصة : 2009 سنة "Pharma-Cuba"عقد اتفاقیات شراكة مع -
  .دا في مخابر المجمعبأمراض القلب، السل، السی

تطویر اللقاح المضاد اللتهاب الكبد ل تخصصة ومعهد باستور في الجزائرعقد اتفاق مع شركة كوبیة م -
  .2009خالل السداسي الثاني من سنة ) ب(الفیروسي 

اإلنتاج مع  (sous-licence)قام المجمع بعقد اتفاقیات شراء واقتناء رخص  :اتفاقیات اقتناء الرخص -ج
  ).القائدة مالكي براءات االختراع المؤسسات(مخابر األجنبیة العالمیة بعض ال

  : ت في الجدول التالياقیاتلك االتف كن توضیح مختلفویم   

  .اتفاقیات اقتناء الرخص في صیدال: 60-3جدول رقم    
  الجھة  موقع اإلنتاج  أنواع المنتجات  عدد المنتجات  العقد تاریخ  الشركاء

Solvay-Pharm 1994  02  -  فرنسا  الدار البیضاء  
Hayat- Pharm  1998  02  -  األردن  الدار البیضاء  

Medi-Cuba  1998  04  -  كوبا  مركب المدیة  
  

Meheco  
  

 متعلقة بأمراض المعدة، األمراضأدویة  إنتاج  09  1998
  .الخ...، مضادات السكريالقلبیة

  
  مركب المدیة

  
  الصین

  .مغ500و مغ100ل أدویة من نوع براسیتمو إنتاج 02 2003

Elli-Lilly  1999  02  -  أمریكا  مركب المدیة  
Allchim  2003  01  إیطالیا  -  .الحیواني لالستعمالمضادات حیویة  إنتاج  

Biotechnica  2003  04  -  -  تونس  
Mepha  2004  02   سویسرا  -  .مغ50 مغ25ودیكلوفیناك ذات  االلتھابمضادات  

Abolimed 
 

  روسیا  المدیة  -  11  2004

  .2004، 2003، 1999من إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر السنویة للمجمع : المصدر    

نفلونزا الدواء الجنیس لتامیفلو المضاد أل طامفلوتحصل مجمع صیدال على رخصة لصناعة دواء كما    
فریقی ویعتبر مجمع صیدال المخبر الوحید في العالم العربي ،وذلك من المخبر الهندي ا الذي حصل وإ

    1.معالجة أنفلونزا الطیور الفعال فيو على حقوق إنتاج الدواء الوحید 

                                                
.مقابلة مع شبوني أمال، مرجع سابق  1  
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مر باإلنفاق ـالدائم والمست ادهاـباعتمتتمیز صناعة األدویة : البحث والتطویر اإلنفاق على مشاریع -)3
ویر في ات البحث والتطلنشاط الموجهةوتمثل قلة رؤوس األموال  ،في األدویة ث والتطویرـعلى البح
   .الدوائیة عقبة جد هامة المؤسسات

التي هي أساسا صناعة تعتمد على البحث العلمي في الجزائر  ار فإن صناعة األدویةوفي هذا اإلط 
وال یعتبر وضع  ،الصیدالنیة شاطات البحث والتطویر في المؤسساتتتمیز بضعف اإلنفاق الموجه لن

  .لهذه الوضعیة بل تأكیدا لها استثناء المجمع

بالمقارنة مع ما  أنها تعتبر هذه النسبة قلیلة إال 1،ه للبحث والتطویررقم أعمال من% 3 إذ یخصص سوى
  .جالفي نفس الم المخابر العالمیةتنفقه 

  .بیانا لتلك المقارنة ویمثل الجدول التالي

     نسبة اإلنفاق على البحث والتطویر في بعض المخابر: 70-3جدول رقم     
    
  

                  
                  

             Source: Plan Stratégique a long terme, 2002- 2011, groupe saidal.  

ولقد عرف هذا  ،والتطویر في مجال األدویة بالبحث المخابر العالمیة اهتمامیوضح الجدول أعاله مدى  
 Génie Générique ة الوراثیةٍ خاصة بعد تطلب بحوث الهندس ااضحو  األخیرة تحوال اآلونةالمجال في 

كبیرة في المدى المتوسط والطویل، ومن ثم تتنافس هذه الدول في أن  استثماراتوالتكنولوجیا الحیویة 
  .ل هذه المراكز البحثیة في داخلهاتكون لها الجاذبیة من أجل إنشاء مث

  
  2:وعادة ما یتم توزیع تكالیف البحث والتطویر الدوائي على أنواع البحوث كالتالي

 للبحث األساسي؛موجهة  15% -

 للبحث التطبیقي؛موجهة  34% -

                                                
   .خاصة بمركز البحث والتطویر، مرجع سابق داخلیةتعریفیة وثائق  1

.314، مرجع سابق، ص سامیةلحول   2  

 PFIZER  AVENTIS  SCHERING  المخابر
PLOUGH  

SAIDAL  

نسبة اإلنفاق من 
 رقم األعمال 

%15 
  

%17  %13.5  %3  
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 .لتطویر التجریبيموجهة  51% -

وهو ما یوضحه الجدول  ،مرامست ارتفاعا على مشاریع البحث والتطویر بالمجمع قد عرفت قیمة اإلنفاقول
  :لتاليا

  .2009-2002البحث والتطویر بمجمع صیدال خالل الفترة على تكالیف اإلنفاق : 80-3جدول رقم  
    

  
  
  
  
  
 
  
   .2009تقریر السنوي للمجمع المن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر             

مستمرا من  ارتفاعاالبحث والتطویر بالمجمع عرفت  اإلنفاق على تكالیفنالحظ أن  من خالل الجدول   
 ملیون 290 إلى 2002سنة  دینار ملیون 85تكالیف البحث والتطویر من  ارتفعتسنة ألخرى، حیث 

  :إلى وهذا راجع، 2008سنة  دینار
 ؛%3 إلى %1.5ل المجمع من قم أعمازیادة نسبة اإلنفاق على البحث والتطویر من ر  -1

 .مبیعات المجمعقیمة زیادة  -2

أي بنسبة  ینارد ملیون 285حیث بلغت  2009تكالیف اإلنفاق على البحث والتطویر سنة  انخفضتثم  
   .في قیمة مبیعات المجمع انخفاض، وهذا بسبب 2008سنة ب مقارنة 1.85%

المجمع من الدعم المالي الذي تقدمه وزارة  دییستف ذي تقدمه الدولة لهذا القطاعوفي إطار الدعم ال   
صالح المستشفیات عن طریق الصندوق الوطني للب   هذا الدعم لمدة خمس  یمتدحث، الصحة والسكان وإ

  1 :حسابین إلىوینقسم هذا الدعم  2010 إلى 2006 من سنةسنوات 

                                                
.، مركز البحث والتطویر، مجمع صیدالالمالیة قسم  1  

  رقم األعمال  السنوات
  دج610

  نسبة اإلنفاق
  من رقم األعمال

تكالیف اإلنفاق على 
RetD )106دج(  

2002  5 692.41 1.5 % 85.40  
2003  6 003.66 1.5 % 90.05  
2004  6 466.19 1.5  % 96.99  
2005  6 596.27 1.5 % 98.94  
2006  6 942.75 1.5 % 104.14  
2007  7 735.45 3 % 232.06 
2008  9 692.77 3 % 290.78 
2009  9 513.28 3 % 285.40 
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ركز البحث بشراء التجهیزات الخاصة بم صوهو خا": Investissement"حساب االستثمار -1
 .والتطویر

تكوین عمال المركز على المعارف والتقنیات وهو مخصص ل: "Exploitation"حساب االستغالل  -2
 .المركز إلىین ومختصین مات المرتبطة به خاصة جلب مستشار الجدیدة، كما یختص بدفع تكالیف الخد

ومن قبل الوكالة الوطنیة  ،2009سنة  طني لإلبداعلقاه من طرف النظام الو الذي تالدعم  إلىباإلضافة  
  2010.1سنة   ""ANDRSللتطویر والبحث العلمي

نظرا  ،اعة الدوائیةـات الصنـري أهم عنصر من عناصر مقومـیعد القطب البش: عمال البحث والتطویر )4
.  مؤهالت علمیة وكفاءاتمتخصصین، فنیین،  إلى، فهي تحتاج هذه الصناعةلخطورة ودقة التعامل مع 

، كما هو موضح في الجدول الصناعي صیدال العمل بالمجمع اتجاهاتكن توضیح ذلك من خالل ویم
  :تاليلا

  .2009-2002البحث والتطویر بمجمع صیدال خالل الفترة بتطور عدد العاملین : 90-3جدول رقم  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   .2009-2002على التقاریر السنویة للمجمع  باالعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر        

لوعي وذلك ، من سنة ألخرى بالمجمع زیادة عدد عمال البحث والتطویر إلىسابق الیشیر الجدول      
المجمع بأن تنمیة قدراته التنافسیة والعمل على تحسین مركزه التنافسي من خالل تطویر األدویة متوقف 

  .على المورد البشري

                                                
 Agence National an Développement et de la Recherche Scientifique. 

  .سابقالمرجع النفس  1
.نسبة عدد عمال البحث والتطویر من العدد اإلجمالي للعاملین بالمجمعتمثل     

  عدد عمال   السنوات
  البحث والتطویر

عدد اإلجمالي 
  للعاملین بالمجمع

  النسبة

2002  179  3563  5%  
2003  186  3706  5%  
2004  192  3917  5%  
2005  224  4104  5.16% 
2006  228  4243  5.40%  
2007  253  4363  5.70%  
2008  268  4470  6%  
2009  320  4559  7% 
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الخبرة في  الكتساب، خارجها أو سواء في الجزائر بدورات تكوینیة وتدریبیة للعاملین یقوم المجمعلذلك و    
  1:أهم التوجهات البحثیة التطویریة والتكنولوجیة في صناعة األدویة، وتتم بالشكل التالي

من خالل  ،واإلطارات التقنیة ، الباحثینحیث یتم تدریب وتكوین المهندسین :الداخليمستوى العلى  - أ
التعامل مع األجهزة أو تقنیات جلب خبراء ومتخصصین في هذا المجال، سواء فیما یتعلق بكیفیة 

المراقبة في المخابر، الممارسة الجیدة لتقنیات التصنیع كم في تقنیات اإلنتاج الصیدالني، التح اإلعالم،
 .وذلك بالتعاون مع مخابر أجنبیة ومحلیة وضمان الجودة،

ابر األجنبیة، هد البحثیة والمختعاون مع بعض المعا اتفاقیاتحیث یتم عقد : على المستوى الخارجي  - ب
عارف العلمیة والتقنیة فیما والتعرف على أحدث الم اكتساببهدف  الخارج، إلىیتم إرسال مهندسین  إذ

إطارات خالل 6فمثال تم تكوین  ، وتحسین مستویاتهم العلمیة ومؤهالتهم التقنیةتطویر األدویةیخص 
من فرع فارمال بكلیة 02 ك،بیوتیمن فرع  01 ،من مركز البحث والتطویر 03منهم  2009- 2008سنة

Chateray Malabry  بباریس، للحصول على دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة في الصیدلة
مع المجمع الكندي  باالشتراكباإلضافة إلى البرنامج الموسع للتكوین الذي تم تطبیقه الصناعیة، 
Pentacle  التحكم في سیرورة  ن أجلوهذا م والتطویر،إدارة الجودة والبحث مجاالت في  2010سنة

 ِ.التكنولوجیا الصیدالنیة للتصنیع الدوائي للمجمع

  صیدال مراحل البحث والتطویر في مجمع :الثثا 
 2:یمر تطویر األدویة بمجمع صیدال عبر عدة مراحل، یمكن توضیحها كما یلي   

لمعرفة  الوثائقیة، القانونیة و جیةالتكنولو  ،االختیار القیام بالدراسة العلمیة یعني هذا :التشكیلة اختیار )1
ومحاولة اختیار  ،ال العمومي على المستوى الدوليمجالفي  التي سوف تسقط األدویة براءات اختراع أهم

ر مع القوانین التي تنظم ال یتعارض ذلك االختیا أنعلى  فائدة للمجتمع وللمستهلك،ربحیة و  األكثر
 المعهد الوطني للملكیة الصناعیة،ناعیة المعتمدة من طرف كقوانین حمایة حقوق الملكیة الص ،القطاع

مع  األدویة واحتیاجاته بشكل یساعد في عملیة اختیار المنتجات أو یتم دراسة السوق بتحدید متطلباتهكما 
وأخرى على المدى المتوسط تطور على المدى الطویل  أدویةة مجموع أي دة تطویرها،تصنیفها وفقا لم

                                                
   .مرجع سابق، أمالشبوني مقابلة مع  1
  .سابقالمرجع ال نفس 2
  ف الدواء حیث ال یسمح خاللھا ألي طرف إنتاج ذلك الدواء إال وھي نھایة مدة الحمایة القانونیة الممنوحة لمكتش االختراعیقصد بسقوط براءة

   .عاما للدواء الجدید 25الى 20بترخیص منھ، والتي تعادل مابین 
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الممكن تطویرها في مركز البحث  األدویةباختصار هي مرحلة تحدید قائمة  ،رعلى المدى القصیو 
  .التطویرو 
 كما یتمتطویره، مع في الدواء الذي یرغب المج أوج و یتحدد في هذه المرحلة المنت :دراسة القابلیة) 2

  :تحدید متطلبات تطویره من جانبین
 ؛التطویربحث و الالمادیة في مركز و  مدى توافر اإلمكانیات البشریة -1
  .إنتاجهم كل المعاییر التي تحكم مع احترا ،ءقدرة الفروع اإلنتاجیة على إنتاج هذا الدوا -2
تحدید  أي ،میمه وفقا لمعاییر مضبوطة ودقیقةتصیعني تطویر الدواء صیدالنیا،  :ينالتطویر الصیدال ) 3

 إلنتاجطریقه  طویر، بحیث تحدد أفضلمركز البحث والت التحلیلیة للدواء داخل مخابرالصیغة المخبریة و 
  . في المصنع إنتاجهقبل تجریب ، ذلك الدواء مخبریا

: طریق المرور بمرحلتین هامتین هماهذا عن و  

تشمل هذه المرحلة على البحث المكتبي للتعرف على : "Per-formulation"رحلة ما قبل التشكیل م - أ
ومنه  ه من األدویةغیر عن  ي، والخصائص التي تمیز تركیبتهعنتعلقة بالدواء المالم العلمیة المعارف أهم

 إنتاجالتي تدخل في  األولیةمع تحدید المادة استخراج الجزيء النشط الذي یساعد في تشكیل الدواء، 
.عینات منه على مستوى المخابر

لصیغة  أةالمكافالنوعیة و تتضمن المرحلة اختیار الصیغة الكمیة : "formulation"التشكیلمرحلة  -ب
 األوليالدواء شكله  بإعطاءتسمح  األصلي عن طریق اختبار العدید من الصیغ الكیمیائیة، والتيالدواء 

هي و  "La formule prototype" یةار من بینها الصیغة النموذجیخت أنقبل ، )الخ...،مسحوق، محلول(
عدد  لتأكید على تلك الصیغة ید من المحاوالتبعد ذلك العد وتجرى ،صیغة ممكنة لتشكیل الدواء أفضل

.الدواء الجنیس أوج و من الشروط المحیطة بتطویر المنت
النهائي عن طریق تقنیات تحلیلیة، تستهدف التحقق مرحلة التطویر بمراقبة الدواء في شكله تختم عادة و 

. غیرها من الشروط المرتبطة بالدواء نفسهو المستعملة في تشكیله  األولیةالمادة  من جودة

تنتج عینات  حیثالصناعي،  اإلنتاجمرحلة  إلىات یمر الدواء من مرحلة االختبار : دراسة االستقرار )4
مجموعة من االختبارات  إلىتخضع تلك العینات ة، و غالبا ما یكون عددها ثالثمن الدواء في المصنع، و 

التخزین، درجة الحرارة، ، ةكشروط الحمای(أثناء تصنیعه الدواء الهادفة لمالحظة التغیرات التي تحدث على
).الخ...،الرطوبة
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 ،علي لهـالف اإلنتاجقبل االنطالق في  أشهرستة  إلىتمتد فترة دراسة استقرار الدواء في المصنع غالبا و 
  .شهرا حسب متطلبات وطبیعة كل دواء 24مدة  إلىلكنها تستمر في أحیان أخرى 

صالح المستشفیات) 5 عد التحقیق من فعالیة الدواء، فإنه یجب على ب: تكوین ملف لوزارة الصحة وإ
المجمع أن یعد ملفا یحتوي على كل التفاصیل الخاصة بالدراسات التي أجریت على الدواء الجنیس من 

المدیریة المركزیة  إلى، یوجه استقرارهمرحلة تصمیمه حتى إدخاله لإلنتاج الصناعي لتجریبه ومتابعة 
دیریة الصیدلة مالتي تراجعه مرة أخرى قبل وضعه لدى مصالح  ،عالصیدالنیة التابعة للمجمللشؤون 

صالح المستشفیات ومصالح المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصیدالنیة  ،التابعة لوزارة الصحة وإ
للموافقة علیه إذا طابق المواصفات المعمول بها في القطاع، مما یعني إمكانیة تصنیع الدواء على 

  .سویقه بعد ذلكالمستوى اإلنتاجي وت
رغم أن هذه المرحلة تبدو مرحلة مرتبطة باإلجراءات إال أن عدم إنجازها یعني عدم إنتاج المجمع لهذا  

  . سوق الدواء في الجزائر یخضع لرقابة الدولة أكثر من القطاعات األخرى باعتبار ،الدواء الجنیس

  :جمع في الشكل التاليالدواء في الم وفیما یلي یمكن توضیح مختلف المراحل التي یمر بها تطویر   

  .مراحل تطویر األدویة في مجمع صیدال: 04-3الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحثة: المصدر               

 

 

 

   )براءة االختراع(على مجمع صیدالنتائج البحث والتطویر : الرابعالمطلب 

االستقراردراسة   

 الدواء الجنیس لصیدال میالد

التشكیلة اختیار  

فیاتتكوین ملف لوزارة الصحة وإصالح المستش  

 التطویر الصیدالني دراسة القابلیة
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كیة الصناعیة من جهة، وقیاس وتقییم نشاطات البحث أداة لحمایة المل تعتبر براءات االختراع   
والتطویر واإلبداع في نفس الوقت، فهي تعتبر من مخرجات ونتائج عملیات البحث والتطویر، وكذا مؤشر 

    . لمؤسساتالتنافسیة ل  القدرة لقیاس
على صـوله وبالنظر إلى مجمع صیدال، فقد أثمرت جهـود مركز البحـث والتطـویر التابع للمجمع ح   
  .براءة اختراع14
تعد األولى من نوعها في تاریخ  2006في سنة براءات اختراع  05إذ تحصل للمرة األولى على   

قد وصفت براءات ، و INARI المجمع، والتي سلمت له من طرف المعهد الوطني للملكیة الصناعیة
ن بهدف الحفاظ على استعمالها من بالمؤهلة للحصول على حمایة دولیة لدى بعض البلدا'' االختراع هذه

  . نظرا للمنافسة المسجلة على مستوى السوق العالمیة'' التقلید
براءات اختراع أخرى، لتسع منتجات وكیفیات تحضیر في  09باإلضافة إلى ذلك فقد تحصل على   

، ن اختراعـألحس ''المیدالیة الذهبیة'' ـب بالفوزهذه البراءات سمحت له  إحدىأن  المجال الصیدالني، إذ
المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة سلمت له من قبل  ،أنفلونزا الطیور المضاد لداء" طامفلو''مصل  إلنتاج

  .2007بمناسبة الیوم الوطني لالختراع الذي نظم بالجزائر في سنة 
مسببة لمختلف یتمیز بفعالیة قویة مضادة للفیروسات ال "فلوطام"وما تجدر اإلشارة إلیه هو أن دواء    

التحالیل الصیدالنیة بجامعة  أنواع الزكام وحمى الزكام، كما أن مجمع صیدال أرسل بالتنسیق مع قسم
وقد أثبتت التحالیل بأن نسبة المادة الحیویة  الجزائر عینات إلى جامعة بوردو بفرنسا من أجل تحلیله،

األصلي الذي  "تامیفلو"في دواء  عالة الموجودةأكبر من نسبة المادة الحیویة الف "فلوطام"الفعالة في دواء 
بینما تقدر نسبة المادة  ، %97.17ـتقدر نسبة المادة الفعالة فیه ب السویسري والذي" Roche"ینتجه مخبر 

مجمع   أنتجه   الذي الدواء    أن   یعني   وهو ما،  %98.67ـالذي أنتجه صیدال ب "فلوطام"الحیویة في دواء 
  . الفرنسیة   بوردو   جامعة   تحالیل   من الدواء األصلي وذلك حسب   فعالیة   أكثر   صیدال

في إطار أخرى اختراع ع للحصول على براءات إضافة إلى براءات االختراع السابقة یطمح المجم 
  .اإلستراتیجیة الجدیدة للمجمع

  تي؛المنتجات المتعلقة بمواد التجمیل ذات األصل النبا -1 :ویتعلق األمر بـ 
  .المواد المتعلقة بالمكمالت الغذائیة -2  

                                                
دة براءة االختراع ھي الشھادة التي تمنحھا الدولة بواسطة ھیئة عمومیة مختصة للمخترع كي یثبت لھ حق احتكار استغالل اختراعھ، مالیا ولم *

.دة وفي ظروف معینةزمنیة محد  
* Institut National Algérien de la Propriété Industrielle. 
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  :تاليفي الجدول ال براءات االختراع التي تحصل علیها المجمعمختلف ح یوضویمكن ت

  .براءات االختراع التي تحصل علیها المجمع: 10-3جدول رقم
وثائق تعریفیة داخلیة خاصة بمركز البحث والتطویر، مجمع صیدال، من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر   

  .2008صادرة عن المركز سنة 

  صیدال لقدرة التنافسیة لمجمعا علىالبحث والتطویر تأثیر  :المبحث الرابع
من خالل  ،ته التنافسیةقدر  في تعزیز البحث والتطویر بمجمع صیدال دور سةفي هذا المبحث درا سنحاول

  .تأثیره على الجوانب التالیة

  اإلستراتیجیات العامة للمجمععلى البحث والتطویر  تأثیر: المطلب األول
تظهر جلیا العالقة بین البحث والتطویر واإلستراتیجیات العامة للمجمع، من خالل تأثیره على    
اتیجیة السیطرة بالتكالیف، عن طریق التحسینات المستمرة والمتواصلة من خالل تطویر منتجات إستر 

 ،مدة زمنیة أقصرتتطلب تكالیف معتبرة في تطویرها،  التي، )تقلید األدویة األصلیة(موجودة في السوق 
ر في تجهیز باإلضافة إلى التطویر المستمتكالیف اإلنتاج،  یؤدي إلى انخفاض وهذا ،ومخاطرة أقل

براءات   نوع األدویة المطورة  عدد األدویة  السنة
  االختراع

  
  
  

2006  

  
  
  

 منتجات 05
ت وكیفیا

  تحضیر

صیاغة قرص یذوب في الفم یتكون أساسه من حمض األسیتیل * 
  .سالیسیلیك المغلف

  .صیاغة قرص یذوب في الفم یتكون أساسه من الباراسیتامول المغلف* 
طریقة تحضیر مسحوق المحلق األموكسیسیلین ثالثي الهیدرات عن  *

 .طریق استبدال األسبرتام باالسكاروز

 .حلول إعادة التنمیة عن طریق الحقنةصیاغة أسلوب إنتاج م* 

  .تحضیر مصفوفة ذات اإلخالل السریع* 

  
  

05  
  

  
  

2007  

  
منتجات  06

صیدالنیة من 
  أصل نباتي 

  .معالجة داء السكري وتقلیص نسبة الكولسترول *
  .ارتفاع الضغط الدموي* 
  .منشط جنسيو  األوریةمرهم للحفاظ على * 
  .أدویة مضادة لاللتهابات* 
  .للقيءمضادة  أدویة *
  .حبوب مهدئة *

  
  

09  
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التي تستعمل التكنولوجیا العالمیة وتزید من  ،بمختلف التجهیزات اإلنتاجیة للمجمع اإلنتاجیة الوحدات
، أو باالعتماد على باقتنائها اإلنتاجیة هوسائلبإعادة هیكلة وتجدید  اجیة، وفي هذا اإلطار یقومطاقته اإلنت

في تصنیع األدویة ذات  "Le Façonnage"للغیر الشراكة مع المخابر العالمیة خاصة في مجال التصنیع
تسمح بنقل التكنولوجیا لصالح مركز البحث والتطویر بأقل التي  ،لوجیا العالیة وغیر المتمكن منهاالتكنو 

بالتقلیل من التكالیف، وبما أن  هذاخبرة في اإلنتاج مما یسمح  مجمعالاألمر الذي یكسب  التكالیف،
فرصة أكبر في اكتساب ثقة المستهلكین في  لهكون یأسعارها،  تمیز بارتفاعاألصلیة عادة ما تاألدویة 

طرة على أساس سعى إلى السییوبالتالي ینبغي أن  ة التي تتمیز بأسعارها التنافسیة،األدویة الجنیس
  .التنافسیة هي األسعار المنخفضة التكالیف ألن میزته

، من خالل تركیز جهوده للمجمع إستراتیجیة التركیزبالمقابل یظهر أثر عملیات البحث والتطویر على    
من خالل السعر المنخفض ومنافسة األدویة األصلیة على أجزاء سوقیة معینة، في األدویة  التطویریة
وهي  المزمنة لألمراض المعالجة األدویة سوق من جزاءحیث یسیطر على أ ،میزة الدواء الجنیسل واستغالله
، HTAالدم ضغط ، ارتفاعDiabèteالسكري ، Maladies Respiratoiresالتنفسیة األمراضبالخاصة 

 األدویة في والمتمثلةفي مجال األصناف العالجیة لألمراض غیر المزمنة و  ،Asthmeض الربواأمر 

-Gastroواألمعاء المعدة أمراض أدویة ،المضادات الحیویة ،Infectiologieالمعدیة لألمراض المعالجة

entérologie ،لألوجاع ة المسكنةاألدویAntalgique،  لاللتهاب المضادةاألدویةAnti-

Inflammatoires، األدویة الخاصة باألمراض الجلدیةDermatologi  ، مع االحتفاظ بمستویات متوسطة
 میزتها اإلستراتیجیة هذه تحقق وبذلك، في األسعار، باالنخفاض نسبیا من الجودة والتي عادة ما تتمیز

  .الجنیس الدواء میزة واستغاللهالمنخفض  السعر علىالمجمع تركیز  لخال من التنافسیة

  أداء المجمععلى البحث والتطویر  تأثیر:: المطلب الثاني
  :همؤشراتالمجمع من خالل دراسة لبعض داء أ في تحسینالبحث والتطویر  دور إبرازنحاول هنا    
على  اعتمادهنا للبحث والتطویر في المجمع الحظنا خالل تعرض :والربحیةالسعر  ،بالتكلفة عالقته )1

تطویر األدویة الجنیسة، حیث جلبت له العدید من المزایا لعل أهمها تخفیض سعر الدواء  إستراتیجیة
  .بالنسبة لألدویة األصلیة %30لیصبح في متناول المستهلك، إذ یعد منخفضا بنسبة 

قد تمتد ف ،إبداع جدید في السوق إلىجل الوصول موارد مالیة وبشریة هامة أل وتتطلب الصناعة الدوائیة 
أنه كلما طالت فترة البحث والتطویر كلما زاد خاصة  ،فأكثر سنة 15جدید من  دواء اكتشافمثال فترة 
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الخطر بالنسبة للمؤسسة وزادت تكالیف البحث والتطویر وبالتالي التكالیف اإلجمالیة، لكن ذلك ال یعني 
د معتبرة في مجال البحث والتطویر، بل یدل على ضرورة القیام وتكثیف المجمع عن بذل جهو  امتناع

  .ةالسوق الوطنی واحتیاجاتالجهود البحثیة لتطویر أدویة تتناسب 
سعرها  وانخفاضاألدویة الجنیسة المتمیزة بقلة تكلفتها  سیاسةحاول المجمع إتباع یا اإلطار وفي هذ 

لتي ینسخ منها المجمع أدویته، تتمیز بأسعارها المرتفعة نسبیا مع العلم أن جل األدویة األصلیة ا ،نسبیا
فإن المجمع یلجأ من خالل عملیات تطویر لذا  ،ةسوق الوطنیللوفعالیتها عند إدخالها  وحتى بجودتها

، وهذا بغیة الحصول على حصص سوقیة بأسعار منافسیهمقارنة  تخفیض أسعاره إلىاألدویة الجنیسة 
  .من األرباحوتحقیق المزید أكبر 

  :ویمكن توضیح ذلك من خالل دراسة لسعر منتج مختار، وهذا ما یوضحه الجدول التالي  

  .المنافسین لصیدالهم أمقارنة بأسعار  RHUMAFEDسعر منتج  :11-3جدول رقم    

  المستورد  ج.السعر د  البلد األصلي  المخبر  االسم التجاري
 ACTIFED GLAXOالدواء ألصلي

WELCOM 
 SOMITEL  173.75  ابریطانی

RHUMFED SAIDAL 126.44  الجزائر  -  
GRIPEX  PHARM -

ALLIANCE 
  -  129.98  الجزائر

RHUMARET JPM 131.36  األردن  AJPM 
RIVOFED 4A SANTE 4  140.00  سویسراA SANTE 
TRIFED  HIKMA 176.36  األردن  HIKMA 

DOLIRHUME RPR 180.00  فرنسا  BIOPHRM 
        Source : Une Etude sur les produits concurrents de Saidal, Département Etude de       
          Marche, Direction du Marketing et l’Information Médicale, Mai 2004. 

ا أربعة مخابر أجنبیة التي تورد مخابر منه 6یواجه منافسة من قبل  RHUMAFEDإن منتج    
ذي یظهر حدة المنافسة المطبقة على المخابر الجزائریة، إال أننا وبالتمعن في لجزائر، وهو الشيء الل

لمجمع صیدال یعتبر السعر   RHUMAFEDأسعار المنتجات المنافسة نالحظ بأن سعر المنتج
یساهم  RHUMAFEDوما تجدر اإلشارة إلیه أن منتج  ،ن بین األسعار الموجودة في السوقالمنخفض م

أعمال المجمع، ویعتبر من المنتجات التي تمتلك المؤسسة بها مركز الریادة، حیث  بنسبة كبیرة في رقم
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في ترتیب  11، ویعتبر المنتج رقم 2003 من رقم أعمال صیدال لسنة %2.843كانت مساهمته بنسبة
  .1رقم أعمال المجمعمن  %80المنتجات التي تحقق أكثر من من  %20المنتجات ذات األهمیة من بین 

 تطبیق الجودة كأداة لتطویر موقعه لقد أولى مجمع صیدال: الخدمة المقدمة للزبونو  الجودةب هعالقت )2
التنافسي في السوق، وبالتالي حدد المجمع كهدف أساسي له تطویر قدراته من خالل وضع طرق تسییر 

 ،جنبیةاأل تسمح له بتحسین وضعیته في السوق الوطنیة والدخول التدریجي لألسواق ،وتنظیم أكثر حداثة
، 1999مخطط لتسییر الجودة لمجمل وحداته وفروعه بدایة من دیسمبر اعتمادولقد ترجم ذلك الهدف في 

ویتم ذلك من  ،السوقفي وتعتبر سیاسة الجودة الحالیة وسیلة إلدارة المجمع نحو تحسین األداء والتمیز 
  2:خالل

 ؛تصمیم وتطویر مختلف المنتجات الصیدالنیة المهمة -1

 ؛حقوق البحث األساسي في الصناعة الصیدالنیة باكتشافالصیدالني  اراالبتك -2

 .قواعد عملیة في المصنع وفي المخبر استعمال -3

یوضح  ول التاليد، والج2001ة نفي س على شهادات ضمان الجودة ومن نتائج ذلك تم حصول المجمع 
  .التي تحصل علیها المجمع (ISO)ت اإلیزو أهم شهادا

  .شهادات الجودة التي تحصل علیها مجمع صیدال :21-3جدول رقم    

 Source: Rapport de Gestion, groupe saidal, .2001  

                                                
1 Rapport de Gestion, 2003.  
2 saidal news, 2004, op.cit, P02. 

 األنشطة الشهادة

 المجمع مقر
SAIDAL 
ISO9001 

تشكیل وتطویر وتسویق األدویة الجنیسة، إنتاج وتسویق المحالیل المكثفة معبأة في  -
أكیاس، باإلضافة إلى مواد خاصة فعالة ومواد صیدالنیة للحقن على شكل مساحیق 

 .مساحیق مستحلبة ،موجهة لطب العیون، أشربةوسوائل، مراهم جلدیة 

البحث والتطویر  مركز
CRD ISO9001 

  .تقدیم خدمات في مجال تشكیل وتطویر األدویة الجنیسة  -
 .تقدیم خدمات في مجال التحالیل الفیزیوكیمیائیة، صیدلة، سموم وصیدلة تقنیة -

  Antibioticalفرع 
ISO9002 

اد خاصة فعالة ومواد صیدالنیة للحقن على أشكال إنتاج وتسویق لمجمع صیدال مو  -
 .مساحیق وسوائل، مراهم جلدیة ومراهم موجهة لطب العیون، أشربة، مساحیق مستحلبة

 Bioticفرع 
ISO9002 

 .إنتاج وتسویق المحالیل المكثفة معبأة في أكیاس -
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هادة ـش تحصل على 2005وفي فیفري  ،ISO 9001 الجودة شهادةعلى  2003كما تحصل في سنة  
  1.في مجال البحث والتطویر واإلنتاج  ISO 9001 version 2000ة ودـالج

فنالحظ تزاید مثل هذه  ة في إطار البحث والتطویرلخدمات الخارجیة لمراقبة الجودا أما بالنسبة إلى   
، وذلك لتزاید عدد ىفهو في تزاید من سنة ألخر الخدمات هذه تیجة أما رقم األعمال المحقق ن، الخدمات
  .المقدمة من طرف مركز البحث والتطویر یةالخدماتالعملیات 

من مراقبة الجودة من أجل رقم األعمال المحقق نتیجة الخدمات الخارجیة تطور  والجدول التالي یوضح 
  .مع مجموعة من المؤسسات.طرف مركز البحث والتطویر

من طرف مركز لمراقبة الجودة رقم األعمال المحقق نتیجة الخدمات الخارجیة :  31-3جدول رقم    
 .البحث والتطویر

)دج  السنة   الزبائن المبلغ (310  
2003  5 531 300 C.A.C.Q.E ,ENGI/REGHAIA, ENGI/ORAN, SARL, 

MOUBYDAL, LABO VENUS, SARL BIOLAB, SCHPM, 
L.P.A, PROMMEDI. 

2005  9 404 510 
MERINAl, GROUPE SANTÉ, HAMOUD BOUALEM, 
L.A.M, BIOPHARM, MOUBYDAL.  

2006  40 778 331 SHPM,  ENGI, REGAIA, ENGI CONSTANTINE, 
MERINAL, GROUPE GAT, HAMOUD BOUALEM, 
BIOPHARM, PHARMA, IVAL, SOMEDIAL. 

2007  13 275 631 SCHPM, ENGI, REGAIA, ENGI CONSTANTINE, 
MERINAL Groupe GAT, HAMOUD BOUALEM, 
BIOPHARM, PHARMA, IVAL, SOMEDIAL LAD 
PHARMA, LABO VENUS. 

  .2007 ،2006 ،2005 ،2003من إعداد الباحثة باالعتماد على التقاریر السنویة للمجمع : المصدر 

إقامة شراكة مع مخابر ویطمح المجمع إلى تطویر تجربة مركز البحث والتطویر التابع له عن طریق    
أخرى، تساهم في تحسین جودة األدویة التي یطورها والخدمات التي یؤدیها، على اعتبار أن تطویر أدویة 

مع على حد سواء، وكذا لعاملین في المجال اإلنتاجي للمجز واوف یزید من خبرة العاملین بالمركجدیدة س
لمواد الغذائیة والبیطریة وخالل مراحل تطویر اكتساب مهارات جدیدة في مجال خدمات مراقبة جودة ا

  . المنتجات
                                                

   .2010وثیقة إعالمیة داخلیة صادرة عن مركز البحث والتطویر، مجمع صیدال، سنة   1
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مؤسسة مكانة جد هامة لتحقیق أهدافها في النمو الیحتل المورد البشري في  :المورد البشريب عالقته )3
ذو المهارات والكفاءات المتمیزة  ه، ولیس مجمع صیدال استثناءا لذلك حیث تزاید عدد عمالواالستقرار

  .هالضروریة لنشاط
السوق، فاستفاد العاملین من ذلك كثیرا  إلى سنویاجدیدة أدویة  6 إلى 5من المجمع إدخال  استهدفولقد  

خاصة بعد الخبرة التي أصبح یملكها عمال مركز البحث والتطویر في تصمیم األدویة الجنیسة ومراقبة 
   .جودة بعض المواد الغذائیة والبیطریة

 ،مهارات وخبرات وحتى تكنولوجیات جدیدة) اإلبداع في المنتجات(یدة أحیانا تطویر أدویة جد ویتطلب 
كة مع من یملكها من مخابر أو الدخول في الشرا اقتنائهایحاول المجمع توفیرها إما عن طریق 

ناها المجمع في زیادة ولقد خدم ذلك المورد البشري كثیرا من خالل السیاسة التكوینیة التي تب متخصصة،
 .تشكیلة منتجاتهوهو ما ساهم كثیرا في توسیع  ،لمعرفیة والتقنیةا كفاءة عماله

العاملین بقطاع التصنیع الدوائي لمؤهالت  امتالكوتبرز مبادئ الممارسة الجیدة للتصنیع الدوائي أهمیة  
كسب مهارات جدیدة تحسن من ل مما یدفع العاملین ،خاصة مع تطویر أدویة جدیدة ،كافیةوخبرة 

  .ن تطبیق تلك المبادئهم وتضمیتإنتاج
على مورده ) وجه الخصوصتطویر األدویة الجنیسة على (المجمع تأثیر البحث والتطویر فيونلخص    

  :البشري في
زیادة خبرة ومهارات العمال كلما زاد عدد األدویة المطورة، وبالذات لدى العاملین في مخابر مركز  - 1

 ؛البحث والتطویر التابع للمجمع

واحتیاجاته في مجال تطویر  ،سیاسة التكوینیة بحسب احتیاجات المجمع بصفة عامةتعزیز وتدعیم ال - 2
  األدویة على وجه الخصوص؛

  زیادة الرصید المعرفي والعلمي لدى العاملین بمركز البحث والتطویر؛ - 3
  .دویة أكثر ربحیة ونجاحا في السوقوهذا مع تطویر أ ،تحفیز العاملین على زیادة إنتاجیتهم - 4

ترة ـهي وعي العاملین بالمجمع بأهمیة البحث والتطویر في الف استخالصهاألساسیة التي یمكن والنتیجة ا 
  .في السوق ن صورته ومكانتهیوارتباطهم بتحس ،التنافسیة للمجمع

                                                
.108من ھذا الفصل، ص  09-3أنظر الجدول رقم     
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  كخیار تنافسي لمجمع صیدال إستراتیجیة التقلید: الثالثالمطلب 
ة، خاصة وأن البحث والتطویر في المجال یواجه المجمع منافسة شدیدة من جراء التغیرات العالمی   

الدوائي من قبل المخابر العالمیة یتم بوتیرة سریعة، وبالتالي یجب أن یعمل على التفاعل ومواكبة هذه 
التغیرات عن طریق التكیف معها، وبما أن المجمع منتج لألدویة الجنیسة وال یستطیع مع ما هو متاح 

ن تاج األدویة الجدیدة واألصلیة الرتفاع تكالیف البحث والتطویر، فإن لدیه أن یقوم بمواجهة التغیرات وإ
المطروحة من قبل المؤسسات " les Molécules"الخیار المتاح هو أن یقوم بتطویر جزیئات األدویة 

الرائدة والموجودة أصال في السوق قبل المنافسین، وبالتالي یعتبر المجمع تابعا لقادة السوق، األمر الذي 
بأن یكون له قدرة تطویریة كبیرة تمكنه من االستجابة الفنیة السریعة للمنتوج المطور من قبل قادة  یلزمه

السوق، فهو یحاول االستفادة من تجارب اآلخرین والمحافظة على حصته السوقیة، وعلیه یجب أن یبقى 
بأقل تكلفة ) ات األدویةجزیئ(مجمع صیدال في محاولة منه للتطویر الدائم لمنتجاته من أجل تقدیم منتجات

وذات جودة، كما یجب تطویر تشكیلة منتجاته حسب االحتیاجات ومتطلبـات السوق، وذلك من أجل كسب 
التي امتلكت حصة سوقیة ) األصلیة(عدد أكبر من الزبائن، وأن یقوم باختیار من بین األدویة الجدیدة

ذه األدویة في الوقت الذي یسمح قانون الدولة وأن یقوم بتقلید ه ،أكبر وثقة واصفي الدواء والمستهلكین
جزیئات األدویة واألشكال الجدیدة ) تقلید( بذلك، باإلضافة إلى ذلك، فعلى مجمع صیدال أن یقوم بتطویر

التي لها استعمال واسع في السوق مثل القلم الخاص باألنسولین، أشكال لالستنشاق، الجرعات 
ي طرح الدواء الجنیس في السوق بعد الدواء األصلي الذي یتمتع وأن یكون السباق فالخ، ...األحادیة،

، ویجب أن یقوم باختیار الطریقة األسرع من أجل كسب )التكلفة األقل، والسعر المنخفض(بمزایا تنافسیة
الوقت في تطویر األدویة الجنیسة، وذلك من أجل سبق المنافسین في طرح الدواء الجنیس وتحقیق 

  .حصص سوقیة أكبر
ومما سبق یمكن القول بأن إستراتیجیة تقلید األدویة األصلیة هي مناسبة للمجمع ولكن بشرط أن یكون    

باإلضافة إلى ضرورة توفیر . السباق واألسرع في هذا التقلید أي األول في دخوله سوق األدویة الجنیسة
المنافسین العاملین في  هیكل لنظام المعلومات فعال ویقظة تنافسیة، األمر الذي یحقق له التمیز عن

  .مجال قطاع األدویة الجنیسة واستدامة لمزایاه التنافسیة
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   : خالصة
دائم الحركة والكثافة وضع مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر في ظل سوق مفتوح  صبحلقد أ   

ألخیرة بدون هذه ا ولن تتحقق نافسیا في السوق الوطني والعالمي،، مرتبطا بأن یكون تالتنافسیة القویة
لذا جاء هذا الفصل حول مساهمة البحث والتطویر في تدعیم قدرته التنافسیة، ومن  ،تنافسیةال قدرته تعزیز

، وتم التوصل التعرف على القوى التنافسیة تمحیث  هیكل قطاع صناعة األدویة تحلیلخالله تطرقنا إلى 
الحالیین والمحتملین، وتهدیدا قویا من قبل  أن المجمع یواجه منافسة حادة من قبل المنافسین إلى

 الزبائـن ، وتهدیدا من طرف)، المنتجات الكیمیائیةاألعشاب الطبیعیةاألسالیب و (المنتجات البدیلة
كما تم تطبیق نموذج المجموعات  ،اد األولیة هي مستوردة من الخارجمن المو % 76 أنالموردین حیث و 

 تائج التطبیق بوجود مجموعتین هماتنافس صیدال، وأظهرت ن اإلستراتیجیة للتعرف أكثر على مجال
التي تتمیز بحجم اإلنفاق الكبیر على البحث والتطویر، والتركیز الدوائیة العالمیة  وعة المؤسساتمجم

تملك وحدها حق تصنیعها، أما المجموعة الثانیة التي تتمیز بإستراتیجیات قلیلة  التي على إنتاج األدویة
في  وقد أظهرت نتائج التحلیل التنافسي ،تكلفة نظرا لتركیزها على تصنیع األدویة الجنیسةالمخاطر وال

 واجه في نفس الوقت تهدیداتوی ،استغاللها، بأن له فرص سوقیة یمكن تحلیل البیئة الخارجیة للمجمع
  .االستمراریجب تجنبها من أجل 

، وهذا ویة الجنیسة، وعلى نقل التكنولوجیاتعتمد عملیة البحث والتطویر بالمجمع على تطویر األد    
  .ات والخبرات التكنولوجیة الجدیدةفي جلب التجهیز  على الخارج االعتمادیعني 

یرها مجموعة من القواعد الرقابیة یتتمیز الصناعة الصیدالنیة بنوع من الخصوصیة، لذا تضع في تس   
األدویة  عملیة تطویر اإلنفاق علىلك في ، وینعكس ذاحترامهاوالمقاییس التي یجب على مجمع صیدال 

وأمام هذه الوضعیة یحاول مجمع صیدال تبني إستراتیجیة تطویر داخلي للمنتجات الجدیدة،  ،الخاصة به
أو بالقیام بعقد اتفاقیات شراكة، أو اتفاقیات عقود الترخیص تكون كخیار تنافسي واستراتیجي للدفاع عن 

  .جیات في میدان الصناعة الصیدالنیةالحصة السوقیة واكتساب التكنولو 
كانخفاض  أثر واضح على بعض من مؤشرات األداء إلىلقد أدى تطویر األدویة الجنیسة بالمجمع    
ن كان ذلك  زیادة كفاءةو  المنتجات دةجو تحسین  التطویر، یل تكالیفلتقعار األدویة، أس المورد البشري، وإ

یة التقلید التي تعتبر اإلستراتیجیة المالئمة لتحقیق السبق في ما تم اقتراح إستراتیجك ،بدرجات متفاوتة
     .السوق من أجل استدامة مزایاه التنافسیة


