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  :الخاتمة

، التي یشهدها المحیط نظرا للتحوالت ،ثورة تطورات كبیرة حالیاالصناعیة المؤسسات  واجه العدید منت   
ومن اجل البقاء والتفوق في السوق، ومواكبة التغیرات المتسارعة في المحیط الذي تتواجد فیه المؤسسـات، 

صد التفوق على منافسیها، وذلك من خالل یتوجب علیها السعي للحصـول على میزة أو مزایا تنافسـیة ق
تباع إستراتیجیات تساهم في تحقیق أهدافها   .حیازتها على مصدر أو مصادر تمیزها عنهم، وإ

وبما أن التسابق ما بین المؤسسات یؤدي إلى تالشي المزایا التنافسیة، فإن البحث والتطویر واإلبداع    
لذلك فقد كان  ؤسسة كل حظوظها للبقاء في القطاع،قي للمالمستمر من شأنه أن یجدد هذه المزایا، ویب

المتطلعة إلى التمیز والنمو لمواجهة تحدیات المحیـط التنـافسي، إدراك أن البحث  لزاما على المؤسسات
في السوق والنمو التنافسي إلى تدعیم مركزها  ، تسعى المؤسسات من خاللهمصدرا أساسیا والتطویر یعد

  .ورة والمستمرةـات وحاجات الزبائن المتطـستجابة لرغبوالتوسع فیه، واال

رورة حـتمیة وركیزة ضبل أصبح  ،لم یعد خیارا للمؤسـسات تتخذه متى تشاءلذلك فإن البحث والتطویر    
للوصول  تحقیق التـمیز لمنتجاتهاعن طریق  ،قدرتها التنافـسیة لضمان بقاءها واستمرارها أساسیة لتنمیة

  . ها والمحافظة علیهمئإلى إرضـاء عمال

دور و  القدرة التنافسیةبالمنافسة، المیزة التنافسیة و حاولنا في هذا البحث التعرض لكل ما یرتبط لذلك    
من الوصول إلى  تطبیقیةا بعد الدراسة النظریة والن، حیث تمكفي تعزیز هذه األخیرة البحث والتطویر

   :النتائج التالیة

  :النظريبالجانب  تعلقةالمالنتائج 
تحدید  إن الغرض من تحلیل المنافسة هو التعرف على أهداف المنافسین، نقاط قوتهم وضعفهم، - 1

تمتلكها المؤسسة وعلى  فالتفوق على المنافسین یظهر من خالل المیزة التنافسیة التي إستراتیجیاتهم،
مكانیاتهاقدراتها و    ؛إ

الواجب و  النجاح الرئیسیة لذلك القطاع لتعرف على عواملل یساعد المؤسسة"Porter" تحلیل إن   - 2
 ؛وفعالة لضمان بقائها في هذا القطاعإستراتیجیة محكمة توفرها من أجل إعداد 
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تعكس تفوقها في مجال ما عن بقیة  على اكتساب میزة تنافسیة ةالقدرة التنافسیة هي قدرة المؤسس - 3
 ؛نافسینتالم

خفض تقدیم منتوج من ،نقیمة ممیزة للزبو  خلقتهدف المؤسسة من خالل امتالك میزة تنافسیة إلى  - 4
  یق التمیز والتكلفة المنخفضة معا؛تحق ، أوالتكلفة مقارنة مع المنافسین

 مع ،الجدیدة والتوسع فیها المعارف اكتسابفي  المجهودات المتضمنة عن البحث والتطویربر یع - 5
 ؛تنافسیة تیزام العمل على تطویر العملیات والمنتجات بالشكل الذي یمنح المؤسسة 

إن قرار االستثمار في أنشطة البحث والتطویر داخل المؤسسات الصناعیة یخضع لعدة عوامل تتمثل  - 6
 محرضات السوق، الدفع التكنولوجي؛، جاتهاتنوع منت، هیكل الصناعةحجم المؤسسة، في 

 أهمها مؤشراتإلى عدة  عدة متغیرات، حیث تنقسم أبعادهیخضع البحث والتطویر في المؤسسات إلى   - 7
 ؛مؤشرات النتائج ،مؤشرات المدخالت

لبحث والتطویر الممكنة والمناسبة لألهداف المواقف التنافسیة لتجد المؤسسة نفسها أمام العدید من  - 8
 تابعة؛الاإلستراتیجیة و تیجیة التقلید إستراالدفاعیة،  اإلستراتیجیة الهجومیة، من بینهاالتي وضعتها، نذكر 

عم القدرة التنافسیة للمؤسسة بصورة مستمرة لمواجهة التغیرات المحیطة یقوم البحث والتطویر بد - 9
والمؤثرة بنشاطها، وكذا محاولة رفع مستوى األرباح وتنمیة الحصة السوقیة، إضافة إلى الحفاظ على 

 .المكانة التنافسیة للمؤسسة أمام مختلف التهدیدات الخاصة بقوى المنافسة

  :یقيتطببالجانب ال تعلقةالم النتائج
من خالل النتائج المحققة والسمعة الجیدة على  یعتبر مجمع صیدال الرائد في السوق الوطنیة لألدویة،  - 1

 في الدواء التنافسیة لصناعة القدرة تدعیم شأنھا من التي األقطاب أھم ومن ،الصعیدین المحلي والدولي

 ؛الجزائر

دیدة من قبل منافسة شمجمع صیدال  یواجه في الجزائر لقطاع صناعة الدواء في ظل البیئة التنافسیة - 2
 المنافسین في القطاع؛

التي بفضل إمكانیاتها البشریة  ،بشكل خاص تهدیدات من طرف المخابر العالمیةو  المجمع یواجه - 3
الحفاظ  استطاعت ،المیزانیات الهامة المخصصة لترقیة الدواءمعتبرة في مجال البحث والتطویر، والمالیة ال

تي تعتبر أساس نشاط وتطویر أدویة جدیدة ال ،العالجي االبتكارنولوجي في مجال على تطورها التك
 صناعة الدواء؛
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یعتمد المجمع على سیاسة تطویر المنتجات وتنویعها عن طریق مصادر مختلفة، بینما یعتمد على   - 4
 ؛جیةنقل التكنولوجیا والشراكة للحصول على تجهیزات وعتاد إنتاجي جدید، یزید من طاقته اإلنتا

إقامة اتفاقیات تعاون مع  والمتمثلة في سبلالمجمع عدة  یعتمدأعمال البحث والتطویر  لتنفیذكما أنه  - 5
باإلضافة إلى التطویر الداخلي لمنتجاته بمركز البحث والتطویر  مخابر أجنبیة ومحلیة، اقتناء الرخص،

 ؛التابع للمجمع

 صیدال التنافسي ي تعتبر حسب موقف، والت"ر أقلنفس المنتوج بسع"إتباع المجمع إستراتیجیة التقلید  - 6
 .اإلستراتیجیة المالئمة لتحقیق السبق في السوق من أجل استدامة مزایاه التنافسیة

 : اختبار الفرضیات

  :انطالقا من النتائج السابقة تم التوصل إلى اختبار الفرضیات التالیة   

وكذا  ،القوى المؤثرة على المنافسةد تحدی فيیساهم تحلیل هیكل الصناعة  :الفرضیة األولى
  .التنافسیة هامزایاؤسسات أن تتبناها من أجل تحقیق اإلستراتیجیات التي یمكن للم

على استغالل الفرص المتاحـة في بیئتها، على مدى قدرتها  یةـتنافس یااز مل لمؤسسةیتوقف تحقیق ا   
 إال إلیه التوصل یمكن ال وهذا ة،ـالمنافس قوى تجاذب عن جـتنت التي ،التهدیدات التي تواجههاومواجهة 

إستراتیجیات تنافسیة  تبني وذلك من خالل ،المؤسسة فیه تنشط الذي هیكل القطاع تحلیل اللـخ من
قصد مواجهة التي تعتمد علیها  للمؤسسة التنافسیة وتجسد هذه اإلستراتیجیات المزایا ،ألهدافها مالئمة

  .یةوهذا یعني صحة الفرض ،منافسیها
  .تنافسیة للمؤسسات الصناعیةالالقدرة م دعمصدر ل یعتبر البحث والتطویر:  الفرضیة الثانیة

، حیث یؤثر تنافسیةال القدرة ى المنافسة، وتطویریلعب البحث والتطویر دورا مهما في مواجهة قو    
من خالل ؤشرات األداء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على القوى التنافسیة، كما یمارس تأثیرا كبیرا على م

خفض التكالیف، تحسین مستوى اإلنتاجیة وزیادة األرباح، تحسین جـودة المنتجات والخدمة المقدمـة 
 ،منا لمیزة تنافسیة مستدامةاأن البحث والتطویر یعد في حد ذاته ض ، حیثللزبون، زیادة الحصـة السوقیة

  .وهو ما یعني ثبوت صحة الفرضیة ،ؤسساتالتنافسیة للم ره على اإلستراتیجیاتیأثتانطالقا من 
یمكن أن یساهم البحث والتطویر في تحسین القدرة التنافسیة لمجمع صیدال في : الفرضیة الثالثة

  .السوق الوطنیة لألدویة
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 حیث، للمجمع، وهذا من خالل تحلیلنا لوضعیته یساهم البحث والتطویر في تحسین القدرة التنافسیة   
بكسب مكانة ال یستهان مح له س، الذي المبدعة على الجودة والسعر المنخفض جاتهیركز في تمییز منت

مختلف الجوائز والشهادات العالمیة الخاصة بالجودة التي تحصل  ما یبرر ذلكبها في السوق الوطنیة، و 
یل وهذا دل ،ث والتطویرـعملیات البحفي  جهودهمن خالل  االختراع التي توصل لهاذا براءات علیها، وك

وهذا سمح له بالحصول على مركز الرائد في على اكتسابه لقدرات تنافسیة بفضل اإلبداعات في منتجاته، 
 .حة الفرضیةـوهذا ما یؤكد صقطاع صناعة األدویة في الجزائر، 

  :التوصیات
  :بالنسبة لمجمع صیدال انطالقا مما سبق نرى ضرورة اآلخذ بالتوصیات التالیة   

به  االهتمامالمؤسسة لمیزة تنافسیة، فعلى مجمع صیدال  اكتساب إلىویر یقود بما أن البحث والتط - 1
تواجدة في قطاع أكثر فأكثر، خاصة وأنه یواجه منافسة قویة من طرف المخابر الصیدالنیة العالمیة الم

 األدویة بالجزائر؛

اإلبداعیة، وبما أن البحث والتطویر دورا بالغ األهمیة في إنجاح العملیة  اإلنفاق على مشاریعیلعب  - 2
هذه األنشطة مقارنة بمنافسیه، نقترح علیه إعادة  لإلنفاق علىنسبة قلیلة  مجمع صیدال ال یخصص سوى

 إلى %3عن طریق زیادة تلك النسبة والبالغة حالیا  ،البحث والتطویر اإلنفاق علىمراجعة سیاسة 
 %8 ـیة العالمیة والمقدرة في المتوسط بالمستوى الذي تقترب فیه من نسب اإلنفاق في المخابر الصیدالن

 وهذا من أجل مواكبة التطورات التكنولوجیة العالمیة؛، من رقم األعمال السنوي المحقق

أهمها تقلیص تكلفة ومدة تطویر  األدویة الجنیسة للمجمع من فوائدعلى إنتاج  االعتمادرغم ما یجلبه  - 3
بعض مجاالت ب االهتمامرة لغیره، وعلیه نقترح زیادة الدواء، إال أن ذلك یعني تبعیة المجمع بصفة كبی

 استقاللیة، حتى یمكن للمجمع الحصول على "Biotechnology"األبحاث المهمة مثل التكنولوجیا الحیویة
 ن إمكانیات وكفاءات بشریة معتبرة؛مما یتوفر علیه م انطالقاأدویة جدیدة،  واكتشافأكبر 

نشر الثقافة اإلبداعیة بین  لى المستوى الوطني ال یعني إغفالإن وجود المجمع في موقع الریادة ع - 4
لصناعة العاملین في المجمع، وخصوصا لدى أفراد البحث والتطویر ألهمیتهم الخاصة في مجال ا

 غم ما یبذله المجمع حالیا في ذلك؛أكبر بهؤالء، ر  اهتمامایولي  نلى المجمع أوعلیه نقترح ع الصیدالنیة،
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یدال إقامة نظام معلومات لإلبداع الصیدالني یعنى بالتطورات الخاصة بالجزیئات نقترح على مجمع ص - 5
 المحليعلى المستوى  عة كل التطورات الخاصة بصناعة األدویةالتي تدخل في صناعة األدویة، ومتاب

 ؛العالميو 

ولوجیة الدوائیة األخرى ذات القدرات التكن المؤسساتصیدال بتحالفات وشراكة مع مجمع ضرورة قیام  - 6
 والتمكن منها؛ الجدیدةتكنولوجیات العالیة، من أجل اإلنتاج المشترك بهدف التعرف على ال

مصادر هامة  باعتبارهاضرورة التواصل مع جمیع هیاكل البحث من جامعات ومراكز البحث العلمي،  - 7
قاته مع تلك األفكار واإلبداعات في قطاع الصناعة الدوائیة، نقترح على المجمع تقویة عال الستقطاب
تطویر فیه بالخبرات التي وذلك بهدف تدعیم أنشطة البحث وال سواء منها المحلیة أو العالمیة، المؤسسات
 یحتاجها؛

ویر المنتجات المحلیة طللمجمع، وهو زیادة األبحاث بت ایمكن في األخیر أن نقترح خیارا جد تنافسی - 8
، هو ما یعطي للمجمع میزة تنافسیة قد تكون دولیةو من األعشاب والزیوت الطبیعیة،  استخالصهاالتي یتم 
 .المعالجة الطبیعیة ومنها األعشاب إلىالمتزاید  االتجاهمع خاصة 

 :أفاق البحث

البحث، تبین لنا بعض اإلشكالیات التي یمكن أن تكون موضوع بحوث  إشكالیةالقیام بمعالجة  أثناء   
  :في هذا المجال هي مستقبلیة

 .راتیجي لدعم البحث والتطویرالشراكة كخیار إست - 1

 .الصناعیة دور البحث والتطویر في تحسین أداء المؤسسات - 2

 .الدوائیة الصناعةقطاع عالقة البحث والتطویر بهیكل  - 3

 
 


