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  2008-2000صناعة الدواء في الجزائر: لثالثلفصل اا  
  الفصل  مــقدمــة

تعــد صــناعة األدويــة واحــدة مــن أهــم الصــناعات يف العــامل، لــيس فقــط بســبب أمهيــة الــدواء كســلعة تتعلــق    

ومــا يتبــع ) R&D(بصــحة اإلنســان وحياتــه، وإمنــا يف األســاس بســبب تكــاليف وأســرار أنشــطة البحــوث والتطــوير 

أربــاح هائلــة وقيمــة مضــافة عاليــة حتققهــا هــذه الصــناعة، حبيــث أصــبحت يف الوقــت احلــايل تقــارن بصــناعة  ذلــك مــن

األسلحة من حيث أسرارها وأرباحها، وبالرغم مـن أن صـناعة الـدواء يف اجلزائـر تعتـرب متقدمـة نوعـا مـا مقارنـة بغريهـا 

لـى املسـتوى الـدويل واملتغـريات االقتصـادية العامليـة من الصناعات إال أ�ا تواجـه حتـديات كثـرية منهـا وضـعية الـدواء ع

واإلقليميــة وحــىت الوطنيــة اآلخــذة يف البــزوغ يومــا بعــد يــوم، ومــن أبــرز التحــديات الــيت يســتوجب علــى صــناعة الــدواء 

ابر العامليـة املخــابر احملليـة العاملـة بــــه، و تعـدد املسـتوردين لألدويـة مـن املخـاملنافسة الشرسة مـن قبـل الوطنية جما�تها 

  .اليت حتاول الدخول إىل هذه السوق ، و الظفر حبصص سوقية هامة

وتعترب صناعة األدوية يف اجلزائر حديثة العهد، كما أ�ا مازالت يف مراحلهـا األوىل، وتسـيطر يف هـذا ا�ـال 

ملوزعــة عــرب بعــض مبختلــف وحــدا�ا اإلنتاجيــة ا ،"Saidalجممــع صــيدال "مؤسســة صــيدال العموميــة واملعروفــة باســم 

وكـــل هـــذه األســــباب أدت إىل اشـــتداد املنافســـة بالســــوق اجلزائريـــة لألدويـــة، ممـــا حيــــتم علـــى ا�مـــع تبــــين  ،الواليـــات

  .اسرتاتيجيات معينة للخروج من هذا الزحام التنافسي و احلفاظ على حصته ، وبناء حصص أخرى إن أمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصناعة الدوائیة العالمیة  .1

القطـــاع الصـــناعي الـــذي خيـــتص بتطـــوير، إنتـــاج،  وعلـــى رأســـها صـــناعة األدويـــة الصـــناعة الصـــيدالنية تعتـــرب   

تعبئـــة، تســـويق األدويــــة املتخصصـــة لوقايــــة ومعاجلـــة األمــــراض ســـواء مـــا تعلــــق باإلنســـان أو احليــــوان، حيـــث تُعــــرف 
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الــيت قامــت بإنتاجهــا وتطويرهــا  اتؤسســاملنتجــات الــيت حيتكــر تصــنيعها وتســويقها امل: " املنتجــات الدوائيــة علــى أ�ــا

منـوا  دوائيـةوعرفـت هـذه الصـناعة ال ".املنتجـة يف عبـوات مميـزة  مؤسسـاتوتعرض يف األسواق بأمساء جتاريـة مملوكـة لل

  .مرتفعا ومتزايًدا يف العامل من ناحية اإلنتاج أو االستهالك
  

   :العالمية الدوائيةالسوق . 1.1

 ولقـد .االسـتهالك أو اإلنتـاج حيـث من سواء األخرية السنوات يف برياك تطورا العاملي الدواء سوق عرف

      سـنة دوالر مليـار 773  إىل إسـتثمارات ضـخمة حيـث وصـل الـدواء سـوق يف العـاملي االسـتثمار شـهد

 باإلضـافة الدوائيـة، الصـناعة حتـديث يف كبري بشكل ساهم الذي التكنولوجي التطور نتيجة ذلك وكان.  2008

   .الدواء استهالك تزايد أسباب أهم من كان الذي السكاين والنم إىل

ـــة بنحـــو  هـــذا وقـــد توقعـــت . شـــركة 1000يقـــدر حاليـــا عـــدد الشـــركات العمالقـــة يف جمـــال صـــناعة األدوي

هـي شـركة عـابرة للقـارات متخصصـة يف اإلحصـاءات الدوائيـة أن تـزداد مبيعـات الـدواء و )    IMsمصـادر لشـركة

لمصــدر لوطبقــا . 2004مليـار دوالر ســنة  506لتبيــع حنــو ) %8.1( ســط سـنوي قــدره علـى مســتوى العــامل مبتو 

  :1التايل اجلدولكانت وفق  2008فإن األسواق الثمانية األوىل سنة 
  

  .2008أسواق األدوية الثمانية الكربى يف العامل لسنة ) : 1.3( اجلدول

                                                                      

  حجم السوق  البلد  الرقم

  %37.6  الواليات املتحدة األمريكية  01

  %9.9  اليابان  02

  %5.3  أملانيا  03

  %5.5  فرنسا  04

  %3.3  إيطاليا  05

  %2.9  اململكة املتحدة  06

 %2.9  إسبانيا 07

  %2.4  كندا  08

   www.leem.org/medicament                            :صدرامل                  

  .2008أسواق األدوية الثمانية الكربى يف العامل لسنة : 1.3الشكل
  

                                                 
      .26.ص ،2005مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، القاهرة،  ة، جملية في مواجهة متغيرات البيئة الدولية، الصناعات الدوائية العربحممد رؤوف حامد  1 

http://www.leem.org/medicament
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  www.leem.org/medicament: املصدر

  

و اليابـــان  ، ت املتحـــدة األمريكيـــةاليـــان إنتـــاج األدويـــة مســـتحوذة وبنســـبة كبـــرية مـــن طـــرف  الو أممـــا يالحـــظ 

األمريكي والذي ميتلك حصة سـوقية عامليـة تقـدر بــ  Pfizerويرجع ذلك إىل امتالكها ملخابر عاملية معروفة كمخرب 

فهــو   2008أمــا بالنســبة لإلنتــاج العــاملي لســنة  .مــن احلصــة العامليــة %5 األمريكــي بنســبة Merckوخمــرب  % 7

  :ممثل يف الشكل التايل
  

  .2008اإلنتاج العاملي للدواء لسنة : 2.3شكلال
  

  
  .من إعداد الطالب: املصدر  

مـن اإلنتـاج العـاملي  % 40متثل ما يقـارب وكندا  األمريكية الواليات املتحدة، فإن 2.3الشكل فحسب 

فرنســا و  ،NovoNordiskكالــدامنارك   ةوفــبــرغم امتالكهــا ملخــابر عامليــة معر  % 32 ، تــأيت بعــدها أوروبــا بنســبة
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Aventis.  وأخــريا أمريكــا     %11.8بنســبة  إفريقيــا وأســياأمــا يف  ،%9.9تــأيت  يف املرتبــة الثالثــة اليابــان بنســبة

  .%6الالتينية بنسبة 

وخاصــة  ،ن الــدول املتقدمــة تــويل أمهيــة للقطــاع الصــيدالينأبــ 2.3والشــكل 1.3يتضــح لنــا مــن اجلــدول

حيـث يكـون متوسـط نصـيب  PIB  من الناتج احمللي اخلـام ميزانية ضخمةاليت ختصص  ت املتحدة األمريكيةالياالو 

يف فرنسـا موجـه للبحـث والتطـوير يف جمـال األدويـة والصـناعات  %11.2، ومـا نسـبته االفرد من هذا الـدخل مرتفعـ

مـــن رقـــم  %15فنجـــد مـــا نســـبته ،عيف هـــذا القطـــا  الصـــيدالنية، وهـــو مـــا انعكـــس علـــى مؤسســـا�ا وخمابرهـــا العاملـــة

مــــن رقــــم أعمــــال خمــــرب  % 17ومــــا نســــبته ،رياألمريكــــي يوجــــه للبحــــث والتطــــو  Pfizerخمــــرب  CAاألعمــــال

Aventis الفرنسي موجه للبحث و التطوير.  
  

  .متويل البحث والتطوير حسب الدول وحسب املخابر :)2.3(اجلدول 

 (%PIB) حسب الدول     (%CA)     حسب المخابر 

  %20.8أ    .الوم - 

 %19.9السويد    - 

 %19.7بريطانيا  - 

 % 12.1سويسرا  - 

  % 11.2فرنسا   - 

 % 09.5أملانيا   - 

 % 8.1اليابان   - 

 % 05.3إيطاليا   - 

 - Pfizer 15 % 
- Aventis 17 % 

 - Schering Plough 13.5 % 
- Saidal 1.5 % 

  Plan Startegique a Long terme 2002-2011, Groupe Saidal: املصدر 

ـــة تتـــوزع علـــى خمتلـــف جمـــاالت خصصـــال املهـــذه األمـــو  ة للبحـــث والتطـــوير مـــن طـــرف الـــدول واملخـــابر العاملي

  :مثال كاآليت 1998كانت يف سنة   اليتالبحث والتطوير املختلفة 

  Développement expérimentale              موجهة لتنمية التجارب  51.6% - 

                               Recherche Appliquéeموجهة للبحوث التطبيقية 33.8% - 

                   Recherche Fondamentaleموجهة للبحوث األساسية    14.6% - 

 Génieأدى إىل ظهــــور ميــــادين جديــــدة للبحــــوث متمثلــــة أساســــا يف اهلندســــة الوراثيــــة  األمــــر  الــــذي     

Générique   البيوتكنولوجياBiotechnologies وبيولوجيا اجلزئيات  Biologie Moléculaires .  

  

  

  :مقومات وخصائص الصناعة الدوائية. 2.1
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 عـن املرتتبـة واملنفعـة اإلسـتثنائية للطبيعـة نظـرا خاصـة ظـروف حتـت دوائيـةال الصـناعة قطـاع يف النشاط تمي  

 املفروضـة الصـرامة إغفـال دون ودقـة، خصوصـية ثـركأ عوامـل حميطهـا يف تـتحكم حيـث الصـناعة، هـذه منتجـات

 حالـة يف املنتجـات هـذه عن ترتتب قد اليت للخطورة نظرا ودولية حملية عاتيوتشر  قوانني سن نتيجة عالقطا  على

 املفروضـة القيـود إغفـال دون للخطـر، البشـر مـن نييـاملال حيـاة عرضي مما إحتكارها، حماولة أو إستخدامها إساءة

 .مرونة يةيقالتسو  املؤشرات أقل تعترب حيث األسعار على

 :ليي فيما دوائيةال الصناعة خصائص ازجيإ كنميو 

    تعجـز ضـخمة ميزانية تتطلب ا�ال هذا يف األحباث أن حيث والتكنولوجيا املال رأس ثيفةك صناعة تعترب  -

 وتعدد الضخامة هي ؤسساتامل هاته ألغلب األساسية فالسمة لذا الصيدالنية، ؤسساتامل من ثريك توفريها عن

 ريوالتطـو      البحـث بعمليـة للقيـام ضـخمة أمـوال تـوفر حيـث اجلنسـيات، متعددة اتكبالشر  عرفي ما أو الفروع

 الطـب        يف قـةيالعر  اجلامعـات تتبـع خمـابر مـع بالتعـاون أو والبيولـوجيني الكيميـائيني مـن خنبـة تضـم خمـابر يف

       ريتطـو  سـبيل يف الدولـة طـرف مـن ممولـة ميزانيتهـا تكـون الـيت الوطنيـة املخـابر مسـتوى علـى أو والصـيدلة،

  ؛OMS الدولية الصحة منظمةك دولية منظمات أو العلمي البحث

 حتـدد ضـاتيوالتعو  األسـعار أن جنـد حيـث العـامل، يف تقنينـا الصـناعات ثـركأ مـن دوائيـةال الصـناعة تعتـرب  -

 ؛الصحية والسلطات احلكومات تضعها وقوانني عاتيتشر  بواسطة

 خطـوط أن جنـد حيـث للمسـتهلكني الواسـع للجمهـور نظـرا عاليـة إنتاجيـة تمبعـدالدوائيـة ال الصـناعة تتمتـع  -

  ؛التكاليف لتقليص طموحة خطط على تعتمد أ�ا ماك ني،ياملال مبئات وحدا�ا تقدر اإلنتاج

       جياتيإسـرتات مـن تجـزأي ال جـزء عيـالتوز  نظـام شـكليو  نامكيـة،يد عيـتوز  بأنظمـة دوائيةال الصناعة تتمتع  -

 عيـالتوز  سـاهمي حيـث ة،يـاألدو  جتـارة شبكة وبني بينها العالقات على تعول الصناعة أن ماك.الصيدالين قيالتسو 

  ؛عاليتني وفعالية بكفاءة النهائي املستهلك إىل املنتجات صاليإ يف أساسي بشكل

 مـواد تـاجبإن تقـوم املخـابر بعـض أن جنـد حيـث العاليـة، واملهـارات ديالشـد بالتخصـص دوائيـةال الصـناعة تتميـز -

 هناكو  فقط، الثمن غالية ةياألدو  تصنيع يف تتخصص مؤسسات جند بينما املنافسني، على فيها تتفوق صيدالنية

 ؛دوائيةال السوق من معينة ةحيلشر  تنتج أخرى مؤسسات

 إىل الـدخول يف نياآلخـر  رغبـة تثـري مرحبـة صـناعة بإعتبارهـا املنافسـة فيهـا تشـتد صـناعة دوائيـةال الصـناعة تعتـرب  -

 .طبية بوصفة تصرف اليت املنتجات سوق على دوائيةال املؤسسات من قليل عدد سيطرة من بالرغم أسواقها،

 السـلطات مـن تـراخيص علـى احلصـول السـوق يف ةيـاألدو  طـرح ذاكـو  الصـيدالين السـوق يف اإلسـتثمار تطلبي -

 ؛بذلك املكلفة
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 الدولـة يف امليزانيات ختصيص عند ةيلألولو  ختضع اليت اإلسرتاتيجية الصناعات ضمن دوائيةال الصناعة تدخل  -

  1.العمومية بالصحة إلرتباطها نظرا
  

  :هيكل الصناعة الدوائية. 3.1

 نيياملستو  على سواء واإلندماج التكتل إىل املنتجون إجته حيث برياك تطورا ةيلألدو  العاملي السوق عرف  

         التكـاليف ومواجهـة جهـة، مـن وفعاليـة بكفـاءة قائمـةال املنافسـة إدارة أجـل مـن وذلـك احمللـي أو الـدويل 

  :هي خمتلفة إسرتاتيجيات ثالث والتكتل اإلندماج عمليات وأخذت أخرى، جهة من املرتفعة
 

  :السيطرة إستراتيجية -

 واهلدف البورصة يف أسهمها شراء خالل من السوق نفس يف منافستها بإمتالك ؤسساتامل تقوم حيث 

 Walkcome نظريه طاينيالرب  Glaxo جممع إشرتى حيث املنافسة، ومواجهة التكتل هو اتيجيةاإلسرت  هذه من

 إىل الـدخول بغـرض كـيياألمر   Syntexسـري جممـع يالسو   Roche جممـع إمتلـك مـاك  .دوالر مليـار 15.4ـبـ 

 ،Bierre Fabre   جممـع فـرع Dolisos بشراء منافسه الفرنسـي  Boiron جممع قام ماك ،األسواق األمريكية

 نظـريه بشـراء Solvay Pharma  البلجيكـي املخـرب وقـام ، Schering بشـراء Bayes األملـاين املخرب قام ماك

.Fournier   
  

 :األمامي التكامل إستراتيجية -

 املنتجـات مـوزعي بـإمتالك واملسـتهلك املنـتج بـني الرابطـة السلسـلة يف التوسـع خـالل مـن وذلـك 

 أو ع،يـالتوز  اكـزمر  علـى السـيطرة خـالل مـن عيـالتوز  شـبكة علـى والسـيطرة حكمالـت بغـرض وذلـك الصـيدالنية،

 .كيةياألمر  املتحدة اتيالوال يف خاصة اإلسرتاتيجية هذه إنتشرت وقد املرضى بشؤون �تم اليت املنظمات

  :عيالتنو  إستراتيجية -

 يف دةيـجد بنشـاطات القيـام خـالل مـن وذلـك عيـالتنو  سياسـة إىل الصـيدالنية ؤسسـاتامل بعـض جلـأت   

 ظهـور ذاكـو  السـوق داخـل دةيالشـد املنافسـة لظـروف وذلـك اإلسـرتاتيجية أنشـطتها �ال مكملة أخرى قطاعات

-Smithkline الصـيدالين املخـرب قـام حيـث طبيـة بوصـفة تبـاع ال الـيت ،كاألدويةالصـيدالنية ملنتجا�ـا بـدائل

beecham  بإمتالك كييأمر  -ألجنلو  Stering  مببلـغ وذلـك طبيـة بوصـفة تبـاع ال الـيت ةيـاألدو  يفاملتخصص 

 .دوالر مليار 5

 معYamanouchi  يتكشر  بني إندماج عملية متت حيث اليابانية السوق اإلندماج سياسة طالت وقد   

Fujisawa  جممـع مشـكلتني 10/04/2005 يف Astellas ، مؤسسـيت قيـام إىل باإلضـافة Daiichi مـع   

Sankyo باإلحتاد مشكلتني Daiichi-Sankyo 2.  

                                                 
  .24.، ص 2007 األردن، عمان، العربية، الطبعة للنشر، اليازوري دار ،الصيدالني قيالتسو ، العالق بشري   1
    .13-12.، ص2007، مذكرة ماجستري، غري منشورة، جامعة اجلزائر،تسويق المنتجات الصيدالنيةدور وأثر الميزة التنافسية في نصر الدين بن عمارة،   2
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  ئراالصناعة الدوائیة في الجز  تشخیص. 2

 مـن االجتمـاعي والتضـامن األمـان بـنظم واالحتفـاظ الصـحية العموميـة النفقـات علـى السـيطرة كانـت إذا

      لكـل األدويـة تـوفري إىل تسـعى مازالـت اجلزائـر ومنهـا الناميـة الـدول فـإن املتقدمـة، للـدول الرئيسـية النشـغاالتا

 جتماعيـةا غايتـه فـإن للمرضـى، الصـحية للعنايـة الرئيسي املوجه الدواء وباعتبار . الصحية اخلدمة وحتقيق واطننيامل

 السـلع ككـل يتعـرض فإنـه اجلاريـة، االسـتهالكية السلع من كونه األكرب اخلصوصية إىل وباإلضافة . مميزة وإنسانية

  .ةواملالي التجارية االقتصادية، وقيوده السوق منطق إىل
 

  :التطور التاريخي للصناعة الدوائية في الجزائر. 1.2

 كانـت حيـث كافيـة، غـري ولكنهـا الصـحية اخلـدمات جلـودة حتتيـة بنيـة االسـتقالل بعـد اجلزائـر ورثـت لقـد

 إىل الوصـول وكـان  .األصـليني السـكان مـن جـدا والقليـل الفرنسـي االسـتعمار سـكان حاجـات تغطـي أساسـا

      يف االسـتعمارية السياسـة مسـات وإحـدى الوطنيـة للحركـة املتكـررة املطالـب مـن األساسـية الصـحية اخلـدمات

     اجلـدل يقبـل ال وتقـدم ديناميكيـة عـرف الـذي الصـحية للخـدمات التحتيـة البنيـة تطـور ذلـك ويوضـح . اجلزائـر

   احلاجـات عرفـت ولقـد  .اآلن غايـة إىل االسـتقالل منـذ املتبعـة العامـة االقتصـادية السياسـات تـأثري حتـت وهـذا فيـه،

     وحركـة التعلـيم مسـتوى يف االرتفـاعو  الكبـري، السـكاين التزايـد نتيجـة منـوا الصـحية اخلـدمات وجـودة كميـة يف

 .اجلزائر عرفتها اليت التحضر

 مسـتوى زيـادة مـع تـدرجييا وتكيفـت الصـحية اخلـدمات تطـور الـدواء صـناعة رافقـت العـام، السـياق ظـل يف

 غايـة   إىل الـوطين لالقتصـاد املوجـه التسـيري عـن النامجـة بالصـعوبات أيضـا مـرت لكنهـا واء،للـد الـوطين الطلـب

 بدرجـة   فيـه مـتحكم وغـري سـريع خـارجي وانفتـاح حتريـر عـن ناجتـة صـعوبات الـدواء سـوق واجـه كمـا.   1990

  :هي مراحل، ثالث أيضا السوق هذا تنظيم عاصر لقد وبذلك  .كافية
 

 :الصحية اإلدارة طرف من المباشر رالتسيي مرحلة.  1.1.2

 كانـت الصـحة، وزارة سـلطة وحتـت األخـرية، هـذه.  PCA اجلزائريـة املركزيـة الصـيدلية رعايـة حتت وكانت

 الصـيدلية تأسسـت وقـد .باجلملـة والتوزيـع االسـترياد اإلنتـاج، حيـث مـن الـدواء سـوق لتسـيري الكاملـة املسـؤولية هلـا

 مهمـة هلا وأسند رئاسي بأمر 1969 سنة  "PCA "Pharmacie Centrale Algérienne اجلزائرية املركزية

 سـنة تـأميم مت اإلنتـاج، مهمة تأدية إطار ويف  .الصيدالنية للمنتجات والتسويق والتصنيع لالسترياد الدولة احتكار

 ويدعى Toraude وخمرب Pharmal  حاليا ويدعى  Labazخمرب  :ومها باجلزائر، الدواء إلنتاج خمربين 1971

   Biotic. حاليا
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   :االقتصادية اإلصالحات مرحلة .2.1.2

 حتولـت الثمانينيـات، خـالل العـام للقطـاع الكـربى املؤسسـات كـل مسـت الـيت اهليكلـة إعـادة إطـار ويف

 :التالية املهام هلا أوكلت حكومية، مؤسسات أربع إىل اجلزائرية املركزية الصيدلية

 مبقتضى وهذا ENPP الصيدالين لإلنتاج الوطنية املؤسسة وهي جديدة ملؤسسة لأوك لألدوية، احمللي التصنيع - 

  1982.  أفريل يف الصادر 161/82 املرسوم

 األدويـة وتوزيـع اسـترياد مؤسسـات :وهـي جديـدة، مؤسسـات ثـالث إىل أسـند الـذي األدويـة وتوزيـع اسـترياد - 

 اجلزائـر     ووسـط ،قسـنطينة ENOPHARM اجلزائـر ولشـرق ، وهـران  ENCOPHARM اجلزائـر لغـرب

ENAPHARM  العاصمة.  

  ENEMEDI. حكومية مؤسسة إىل أوكل والذي الطبية واملستلزمات األجهزة استرياد -  
  

 األدويـة جمـال يف العامـة السياسـة تطبيـق مث ومـن للـدواء الـوطين السـوق متـوين أن القـول ميكـن سـبق وممـا

 إعـادة بعـد ظهـرت الـيت اجلهويـة املنظمـات مث اجلزائريـة املركزيـة ليةالصـيد خـالل مـن الصـحة وزارة رعاية حتت كانت

 القيـود إىل باإلضـافة الوقـت، ذلـك يف الـوطين االقتصـاد كـل إدارة منـط يف تتمثـل الصـعوبات كانـت وقـد . اهليكلـة

 . ؤسساتامل هذه على اإلداري لإلشراف املكثف والتدخل لألسواق اجلامد والتنظيم العملة إىل الوصول يف القوية

 الدائمـة االضـطرابات ظهـور إىل أدى الذي األمر الوطين، السوق يف املزمن النقص يف الرئيسية الصعوبة متثلت وقد

   .الصحي النظام كل على أثرت اليت

                     مـالرغ على الفرتة، تلك أثناء ملحوظ تطورا يعرف مل للدواء الوطين اإلنتاج أن إىل اإلشارة وجتدر

  .مرضية نتائجها تكن مل واليت النطاق واسعة مشاريع يف اهلامة االستثمارات من
 

  : للدواء الوطني للسوق التدريجي االنفتاح مرحلة .3.1.2

   والـذي ( 1990 جويليـة 1990 لسـنة التكميلـي املاليـة قـانون حبكـم الفـرتة هـذه فـتح مت البدايـة يف 

 كتمهيـد اإلجـراء هـذا وكـان .بالـدواء اخلاصـة ومـنهم االقتصـادية األنشـطة من عدد يف أجنبية وكاالت بإنشاء مسح

 أو مباشرة عالقة هلا واليت ؤسساتامل من العديد أنشأت وبذلك .الوطين بالتصنيع االلتزام من بدال السوق النفتاح

 الـيت االنفتـاح عمليـة    يف بالسـب اجلديـدة ؤسسـاتامل هذه وكانت . األجنبية الدواء خمابر مصاحل مع مباشرة غري

  :هي العراقيل، من أنواع بثالث اصطدمت

 إلدارة أكثـر موجـه كـان والـذي الصـارمة والبنكيـة اإلداريـة الرقابـة علـى يرتكـز الـذي الـواردات ضـبط نظـام  -

 البالد واجهت اليت الصعبة واملالية االقتصادية احلالة نتيجة ذلك وكان  .اخلاصة عن العمومية املؤسسات صفقات

 التسعينيات؛ بداية يف
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 مليئـة املسـتثمر بيئـة فقـط تكـن مل حيـث جـدا، صعبة مهمة كان كالدواء معقد نشاط قطاع يف التصنيع التزام  -

 لكيفية الالزمة التفاصيل توضيح بدون مثبت نص حبكم باالستثمار االلتزام أيضا كان ولكن البريوقراطية بالعراقيل

 التطبيق؛

 حبمايـة خمـاطره تـرتبط جمـال يف أمـان بكـل للتـدخل خاصـة ملصـاحل السماح قبل مسبقا القانونية بيئةال �يئة عدم - 

  .العامة الصحة
 

 الدوليـة، املاليـة املؤسسـات طـرف مـن املفـروض اهليكلـي التعـديل خمطـط إطـار ويف 1995 سـنة منـذ

 .االقتصـادية األنشـطة لكـل خلارجيـةا األسـواق إىل للوصـول الكاملـة احلريـة يف متثـل ملحوظـا تطـورا اجلزائـر شـهدت

   :يلي مافي خاص وبشكل تدرجييا أوسع نطاق على كان االنفتاح هذا

 بالسلع؛ اخلاصة اجلمركية للتعريفة تدرجيية ختفيضات  -

 واألجنيب؛ الوطين االستثمار إجراءات تسهيل  -

 .األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاقية توقيع  -

 :اآليت يف متثلت هامة تطورات الدواء ناعةص عرفت السياق، هذا ويف

 هـذه متثلـت وقـد . الـدواء سوق النفتاح والقانوين التقين اإلطار لتنظيم الصحية اإلدارة طرف من واضح جهد  -

 األدويـة؛ ملراقبـة وطـين خمـرب إنشـاء واملنتجـني؛ املـوزعني علـى للموافقـة الواضـحة اإلجـراءات حتديـد يف ا�هـودات 

 .اخل... الدواء؛ سعر دحتدي إجراءات

 حيـث باجلملـة، والتوزيـع الـدواء اسـترياد مسـتوى على اخلاص القطاع من املتعاملني لعدد والسريع اهلام االرتفاع  -

 يف منعدمة األرقام هذه كانت أن بعد مستوردا، 70 من أكثر إىل 2007سنة  يف اخلواص املستوردين عدد وصل

  .التسعينيات بداية

 االسـترياد املكلفـة احلكوميـة املؤسسـات خسـارة يف سـببا الـدواء سـوق علـى اخلـاص القطـاع ةسـيطر  تكـون قـد  -

  .واملالية االقتصادية الناحية من اجلديدة املنافسة ملواجهة قدر�ا عدم نتيجة وذلك اختفاءها، مث ومن والتوزيع
 

 لرتقيـة كافيـة تكـن مل أ�ـا غـري للـدواء، الـوطين السـوق عرفهـا الـيت اجلذريـة التحـوالت هـذه مـن الـرغم وعلـى

 واليت املتخذة، اإلجراءات كل تواجه وقد . العامة الصحية السياسة أهداف حتقيق مث ومن للدواء الوطنية الصناعة

 الـدواء سـوق يواجـه وبـذلك، .للتجـارة العامليـة املنظمـة وتعليمات قواعد فرضتها حتمية قيودا تدرجيي، بشكل متت

  .1السوق هذا ممثلي خمتلف دور وتوضيح صياغة إعادة خالهلا من جيب ذإ جديدة، مرحلة اجلزائر يف

                                                 
  .304-301. صمرجع سابق،سامية حلول،   1
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  :صناعة األدوية في القطاع العام. 2.2

، حيــــث مت حــــل 1998لقــــد شــــهد القطــــاع العــــام لصــــناعة األدويــــة إعــــادة تنظــــيم خمتلفــــة كــــان أخرهــــا ســــنة       

حت املنـــتج الرئيســـي وضـــمها ملؤسســـة صـــيدال، الـــيت أصـــب) les 3 PHARMS(مؤسســـات التوزيـــع الثالثـــة 

، وجنــد معهــا كــل مــن معهــد باســتور 1للمنتجــات الصــيدالنية الوطنيــة، ومت يف نفــس الســنة حتويلهــا إىل جممــع صــناعي

واللقاحـــــــــات      ) Sérums(الـــــــــذي ينـــــــــتج الســـــــــريوم ) E.P.I.C(وهـــــــــو مؤسســـــــــة ذات طـــــــــابع صـــــــــناعي وجتـــــــــاري 

)Vaccins( وكذا مؤسسة سوكوتيد ،)Socothyde (ستهلكات الطبية والضماداتاليت تنتج امل.  
  

  :مجمع صيدال 1.2.2.

مليــار دينــار جزائــري تتمثــل مهمتــه الرئيســية يف تطــوير، إنتــاج  2.5جممــع صــيدال مؤسســة ذات أســهم برأمســال 

  .وتسويق املواد الصيدالنية املوجهة لإلستطباب البشري والبيطري

رتاق أســـــواق عامليـــــة، ومـــــن أهدافـــــه هـــــدفها ضـــــمان موقـــــع فعـــــال علـــــى املســـــتوى الـــــوطين واجلهـــــوي، وكـــــذا اخـــــ

  :االسرتاتيجية ما يلي

  اإلرضاء الكلي والدائم للزبون، وهذا بوضع سياسة تسيري النوعية واجلودة تدرجييا؛ - 

  تنويع قائمة املنتجات، حيث وضعت سياسة حبث وتطوير جديدة لألدوية اجلنيسة ؛ - 

مشــاريع اء كانــت شــركات عــن طريــق عقــود تطــوير الشــراكة مــن خــالل مشــاريع مــع خمــابر ذات مسعــة عامليــة ســو  - 

 أو عن طريق اتفاقيات التصنيع؛ مشرتكة

لضمان استمرارية ا�مع الذي يضمن لـه الـدخول إىل األسـواق  هاحصص السوق الوطنية والرفع منعلى احلفاظ  - 

 .اخلارجية

  :2ويتكون ا�مع من ثالثة فروع إنتاجية كبرية وهي 

- ANTIBIOTICAL: حليويــــة باملديــــة متخصــــص يف إنتــــاج مــــا يلــــيمركــــب املضــــادات ا) :Gélules, 

Comprimés, Pommades, Sirops, Injectables( وهـــي يف الغالـــب أو كلهـــا منتجـــات جنيســـة ،

)Produits Génériques.(  

-  BIOTIC: وتضـــــــم وحـــــــدة احلـــــــراش، وحـــــــدة جســـــــر قســـــــنطينة ووحـــــــدة شرشـــــــال، ومتخصصـــــــة يف إنتـــــــاج         :

)Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés  (وهي منتجات جنيسة كذلك.  

- PHARMAL: ــــــــة، وتنــــــــتج مــــــــا يلــــــــي :               وتضــــــــم وحــــــــدة الــــــــدار البيضــــــــاء، وحــــــــدة قســــــــنطينة ووحــــــــدة عناب

)Solutions, Pommades, Gélules, Sirops, Comprimés (وهي بدورها أيضا منتجات جنيسة.  

- URMTP: تقنيـــات الصــيدالنية،وهو خــاص بالبحـــث والتطــوير يف جمــال صـــناعة وحــدة البحــث يف األدويــة وال

  .األدوية تابع �مع صيدال

                                                 
1 /  Saidal Infos: publication trimestrielle du Groupe Saidal N°: 7. 4éme trimestre 1998, p. 06.  
2 /  Saidal Infos: Revue trimestrielle du Groupe Saidal, N°: 06, 3eme trimestre, 1998, p.21. 
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  :بعد حتويل مؤسسة صيدال إىل جممع صناعي أصبحت اهليكلة الداخلية هلذه املؤسسة كما يلي 
  

.اهليكل التنظيمي �مع صيدال): 3.3(شكل رقم   

  

 
.ق املؤسسةمن وثائ: املصدر   

 وحدة عنابة

 وحدة قسنطينة

 مديرية البحث و التطوير

 مديرية التحصيل و الحصائل

ةمديرية تطوير األعمال و الشراك  

 مديرية األعمال الصيدالنية

 مديرية التسيير المالي

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية التسويق و اإلعالم الطبي

 وحدات البيع

اءضوحدة الدار البي  

 مركب المضادات فرع إنتبيوتيك
)المدية(  

 األمين العام

 الرئيس المدير العام

 وحدة الحراش

وحدة جسر 
 قسنطينة

 فرع فرمال

 وحدة شرشال

 فرع بيوتيك
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وللتعــرف أكثـــر علــى جممـــع صــيدال وجـــب التطــرق إىل بعـــض النتــائج واألرقـــام ملعرفــة مـــدى التقــدم احلاصـــل بـــا�مع 

 .والتعليق عليها
  

  .2008- 2007كمية اإلنتاج �مع صيدال لسنة : 3.3اجلدول
  

 الفروع لمجمع صيدال
2007 

 وحدة مباعة    106  
2008 

 وحدة مباعة    106  

Biotic 50. 67 45.80 
Pharmal 46. 73 47.25 

Antibiotical 37. 73 39.96 

 133.02 14 .135 المجموع

  .Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2008, p.21 -: املصدر

  

-2007نالحــظ إخنفــاض طفيــف يف اإلنتــاج اإلمجــايل للمجمــع خــالل الفــرتة  3.3اجلــدولمــن خــالل 

  .لدولة على اإلسرتاد من الدول األجنبية لتغطية الطلب املتزايد على الدواء وهذا راجع إىل إعتماد ا 2008

  :2008-2000والشكل البياين التايل يبني تطور اإلنتاج �مع صيدال خالل الفرتة 
  

  .2008- 2000تطور اإلنتاج �مع صيدال خالل الفرتة : 4.3اجلدول           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Rapport de Gestion du Groupe Saidal 2008, p.21 - :املصدر              

  

  

  

 السنة وحدة مباعة    106  اإلنتاج  دج106   القيمة   

2000 97.280 3656.50 

2001 112.50 4480.91 

2002 121.11 4827.11 

2003 124.34 5230.65 

2004 126.51 6152.46 

2005 115.89 5596.27 

2006 122.34 6096.96 

2007 135.14 6887.55 

2008 133.02 9193.80 
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  .2008-2000تطور اإلنتاج �مع صيدال خالل الفرتة : 4.3الشكل                    
  

  
  .من إعداد الطالب: املصدر

  

بلـــغ  31/12/2008بتـــاريخ  اإلنتـــاجحجـــم  نالحـــظ أن 4.3و الشـــكل  4.3اجلـــدول مـــن خـــالل    

 %36.73مليـــار دينـــار جزائـــري وهـــذا مبعـــدل منـــو بلـــغ  9.19ارب مليـــون وحـــدة بيـــع بقيمـــة تقـــ 133أكثـــر مـــن 

   اجلزائـر يف منتشـر غـري انكـ آخـر متغـري ظهـوروترجع هذه الزيادة الكبـرية يف املبيعـات إىل ، 2000 مقارنة بسنة

املشـرف الطـيب  ذكرحيث أنفلونزا الطيور واخلنازير، و  واألعصاب والقلب السرطان أمراضك العصر أمراض وهو أال

خلنـــازير، ااملضـــاد ألنفلـــونزا '' تـــاميفلو''علبـــة دواء  ألـــف 75أكثـــر مـــن  2009يف ســـنة �مـــع صـــيدال أنـــه مت إنتـــاج 

 يف إنتاج هذا الدواء على مستوى السوق اجلزائرية تطبيقا لتوصيات ة جممع صيدالهو حص مشريا إىل أن هذا الرقم

تســتطيع  أنــه الشــركة كمــا أكــدتالســكان،   مــن % 20 املنظمــة العامليــة للصــحة ووزارة الصــحة الــيت تطالــب بتغطيــة

انتشــار الــداء عـــرب  األمــر ذلـــك ، حيــث أن زيــادة اإلنتــاج تتعلــق برفـــع درجــة خطــر زيــادة اإلنتــاج يف حــال تطلّــب

  .1الوطن
  

   ):I.P.A(معهد باستور الجزائر  2.2.2 .

أصـــبح يســـمى  1909ة بغـــرض القيـــام بالتحاليـــل املخربيـــة، ويف ســـن 1894لقـــد أنشـــئ هـــذا املعهـــد ســـنة   

كملحـق للمعهـد األم يف بـاريس وهـو مبثابـة خمـرب ) L'institut Pasteur D'Algérie(مبعهـد باسـتور اجلزائـري 

، ومل يتم تشـغيله إال 1962للبحث العلمي وفق طرق باستور، وتوقف نشاطه بعد رحيل اإلطارات الفرنسيني سنة 

 جمـال البحـث العلمـي والتكـوين، وأصـبح مؤسسـة يف) Dr Robert NEEL(من طرف الـدكتور  1971يف سنة 

                                                 
1  www.djazairnews.info 
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، ومهامـه 1971جـوان  21املؤرخة يف  45-71عمومية ذات طابع صناعي وجتاري مبوجب التعليمة الوزارية رقم 

  :تتمثل فيما يلي

  ؛االبحث يف جمال امليكروبيولوجي -

 ؛واللقاحات ذات االستعمال البشري واحليواين) Sérums(إنتاج وتوزيع السريوم  -

 .التكوين العلمي والتقين للعمال يف ا�ال الصيدالين -

أصبح معهد باستور اجلزائر مؤسسـة عموميـة ذات طـابع صـناعي  74-94ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم   

وجتــــــــــــــــــــــاري، وينــــــــــــــــــــــتج املعهــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــواد بيولوجيــــــــــــــــــــــة لالســــــــــــــــــــــتعمال البشــــــــــــــــــــــري واحليــــــــــــــــــــــواين أو بيئــــــــــــــــــــــي                                      

)Vaccins, Sérums et milieux de culture( منتوج 130، وحماليل خمربية تقدر بنحو.  
  

3.2.2 SOCOTHYD .:   

 2000عامـل قـدر رقـم أعماهلـا سـنة  700، وتشـغل حنـو 1969وهي مؤسسة عمومية مت إنشاؤها سـنة 

الوطين مـن مليون دينار جزائري، تنتج املستهلكات الطبية والضمادات، وهي تغطي احتياجات السوق  1.5بنحو 

، إال أن هذه املؤسسة تعاين من صعوبات مجة أمهها تراكم ديو�ا لدى املستشـفيات وعـدم % 93هذه املواد بنسبة

، كما أ�ا قـد حتصـلت علـى شـهادة 2000مليون دينار جزائري سنة  273قدر�ا على حتصيلها، واليت بلغت حنو 

)ISO 9002.(  
  

  :صناعة األدوية في القطاع الخاص. 3.2

 ا�ـال لـه يفـتح مل إذ جـدا، حديثـة األدويـة صـناعة جمـال يف اجلزائـري اخلـاص القطـاع جتربـة تعتـرب  

 1999 سـنة حـىت أنـه حيـث . 1991 سـنة إال الصيدالنية املنتوجات توزيع و استرياد و إنتاج يف لإلستثمار

  13و ألدويـة،ا صـناعة يف متخصصـة 18 بينهـا مـن و  مؤسسـة، 31 اخلاصـة املؤسسـات عـدد يتجـاوز ملم 

 اسـتطاع أنـه إال الـدواء صـناعة يف القطاع هذا حداثة رغم و، والتغليف التعبئة مواد إنتاج يف متخصصة أخرى

  . 38,4%نسبة الوطين اإلنتاج من يغطي أنه حيث معتربة خطوات خيطو و نفسه يطور أن

  :يلي ما املؤسسات هذه أهم من و 
 

:LADPHARMA - اسم حتت البليدة، بوالية 1985 سنة أنشىء اجلزائرية، ةاخلاص املخابر أقدم يعترب  

 األوردة، منشـطات الكضـرية، اهلرمونـات منهـا دوائيـا منتجـا 34 حاليـا املخـرب هذا وينتج ،"جبار الدكتور خمابر"

 وحـدة       مليـون 15 إىل تصـل الـيت اإلنتاجيـة  قدرتـه أن إال للسـعال، املضـادة األدويـة و احليويـة املضـادات

  . 20% نسبة إال املخرب منها يستغل ال ،سنوي عبي
  

 :األدويـة مـن نـوعني تنـتج قسـنطينة بواليـة 1994 سـنة نشـاطها بـدأت BIOPHARM: شـركة -

  (Sirops/ Paracétamol). األشربة و الرباسيتامول
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 نشـاط إىل حتولـت مث الصـيدالنية، املنتجـات بتوزيـع 1993 سـنة عملهـا بـدأت ALPHARM:مخـابر  -

  علـى موزعـة خمتلفـة دوائيـة أنـواع إنتـاج يف املخـابر هـذه بـدأت ، 1999 سنة من جوان شهر ويف . رياداإلست

  .خمتلفة عالجية أقسام يف صنفا 45
  

 تشـغل 1995. سـنةPRODIPHAL  اخلاصـة اجلزائريـة الشـركة أنشـئت PRODIPHAL : مؤسسـة -

  1997. نةس فرنسي فرنك مليون 100 يفوق أعمال رقم حققت وقد عامال،  40
  

 سـنة ويف ، 1991 سـنة الصـيدالين اإلنتـاج اعتمـاد علـى حتصـل :(L.A.M)  لألدويـة الجزائـري المخبـر -

       مـن أنـواع ثالثـة و العـني، غسـل قطـرات مـن أنـواع وسـتة الشـراب، مـن أنـواع تسعة ينتج أصبح  1998

     طريـق عـن و،  (COPHAB) للتوزيـع اخلاصـة شـبكته طريـق عـن منتوجاتـه يـوزع والكبسـوالت، األقـراص

  .ا�ال هذا يف الطرفني بني موقعة عقود مبوجب (DIGROMED) األدوية لتوزيع العمومية املؤسسة
  

 دينـار مليـار 1.1 قـدره اجتمـاعي برأمسـال شـركة عـن عبـارة (L.P.A):الجزائـري  الصـيدالني المخبـر -

 وحـدات أربـع على حيتوي حيث .اإلسترياد و اإلنتاج بني نشاطه يف جيمع . عامل ألف حنو يشغل ، جزائري

 مسـتوردة خاصـة جزائريـة شـركة أكـرب يعتـرب كمـا سـنويا، بيـع وحـدة مليـون 86 اإلمجاليـة طاقتهـا تصـل إنتاجيـة

 :كاآليت وارداته حصص تتوزع .لألدوية

  ؛بفرنسا الصيدالنية التنمية خمرب من  - %25

  ؛بفرنساSANOFI  شركة من - %25 

  ؛        بالنمسا NOVARTIS)  جمموعة ( BIOCHIMIE شركة من - %25

 .األمريكيـة  املتحـدة الواليـات و املتحـدة اململكـة ، SMITHKLINE BEECHAM شـركة مـن  - %25

  .فيتنام خاصة آسيا شرق جنوب دول حنو منتجاته اجلزائري الصيدالين املخرب ويصدر
 

 فرنسـية، جزائريـة خمتلطـة شـركة شـكل يف 1992 سـنة إنشـاؤه مت(I.M.A):  الجزائـري الطبـي المعهـد -

 طـرف مـن %8 وبنسـبة ، 75% بنحـو (G.F.P) الصـيدالنية الصـناعة جممـع وإشـراف مراقبـة حتـت ويعمـل

 1991 سـنة اعتمـاد على املخرب هذا حتصل وقد، (C.D.P.P.O) لوهران الصيدالنية املنتجات توزيع مكتب

 ، 1998 سـنة ) تيبـازة ( البنيـان بعـني إنتاجيـة وحـدة جنـازبإ قـام مث حمليـا، الصـيدالنية املنتجـات بتعبئـة خاص

 تكوينهم مت عامل، 125 (L.M.A) املخرب يشغل بيع، وحدة مليون 14 األوىل السنة يف إنتاجه حجم وبلغ

Synthélabo خمابر يف بفرنسا
1 .  

                                                 
-213.، ص2008، أطروحة دكتوراء، غري منشورة، جامعة اجلزائر،على الدول النامية في ما يتعلق بمجال نقل التكنولوجيا TRIPSأثر  إتفاقية عبد السالم خملويف،   1

215.  
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  : اإلستراد+اإلنتاج  تشخيص الصناعة الدوائية . 4.2

عب الدراســة والتحليــل نظــرا لعــدم وجــود إحصــائيات دقيقــة عنــه يف جمــال يعتــرب ســوق األدويــة يف اجلزائــر صــ

اإلنتــاج والتوزيــع وكــذا االســتهالك، كمــا أنــه يشــكو مــن رقابــة فعالــة وصــارمة مــن طــرف اإلدارة العموميــة رغــم كثــرة 

وكـذا الرتكيـز علـى الـواردات دراسة سـوق األدويـة مـن خـالل حناول لذلك سوف و  .النصوص والتشريعات املنظمة له

  .على اإلنتاج اعتمادا على بعض اإلحصائيات املتوفرة
  

  :الواردات من األدوية. 1.4.2

تعتـــــــرب اجلزائـــــــر مثـــــــل غريهـــــــا مـــــــن الـــــــدول الناميـــــــة ذات صـــــــناعة دوائيـــــــة ضـــــــعيفة ولـــــــيس مبقـــــــدورها تلبيـــــــة 

نســـــبة  احتياجـــــات الســـــوق الـــــوطين مـــــن هـــــذه املـــــادة احليويـــــة والضـــــرورية لصـــــحة اإلنســـــان، وعليـــــه تعتمـــــد اجلزائـــــر ب

ــــــة أو حــــــىت يف جمــــــال متــــــوين  ــــــة هــــــذه االحتياجــــــات ســــــواء يف جمــــــال اســــــتهالك األدوي ــــــواردات لتلبي ــــــى ال ــــــرية عل كب

واجلـــــدول التـــــايل يبـــــني لنـــــا تطـــــور واردات األدويـــــة وبعـــــض املنتجـــــات الصـــــيدالنية . الصـــــناعة احملليـــــة بـــــاملواد األوليـــــة

  .2005إىل غاية سنة  2000منذ سنة 

  .2005- 2000: تطور إسرتاد الدواء خالل : 5.3ل اجلدو             

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

  .2005-2000تطور إسرتاد األدوية يف اجلزائر : 5.3الشكل             
  

  .من إعداد الطالب: املصدر 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة
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يف زيــــادة  ةيـــاألدو  إســـترياد فـــاتورة أن 5.3 والشـــكل 5.3نالحـــظ مـــن خـــالل اجلــــدول

 ادةيـالز  منهـا العوامـل مـن �موعـة نظـرا م، 2005 سـنة إىل  2000مـن املمتـدة الفـرتة يف مسـتمرة

 اهلـرم رأس متـدد إىل إضـافة نسـمة مليـون 33 ـبـ م 2005 سـنة السـكان عـدد قـدر حيـث السـكانية

 مـن ثـراألك الشـيوخ فئـة علـى يـزكالرت  مـع فـوق فمـا سـنة 30 مـن ةيـالعمر  الفئـات مـن إبتـداءا السـكاين

  .دائما والسكان الصحة وزارة إحصائية حسب سنة،  60

 ةيـلألدو  ةالوطنيـ القائمـة أن جنـد حيـث الـوطين، اإلنتـاج تعـرتض الـيت لكاملشـا  ننسـى أن دون

 دفـع ممـا حمليـا املنتجـة ةيـاألدو  مـن الكثـري إسـتثنت قـد اإلجتمـاعي الضـمان صـندوق طـرف مـن املعوضـة

 اخلـارج، مـن ضيالتعـو  تقبـل الـيت ةيـاألدو  إسـترياد إىل واللجـوء إنتاجهـا عـن التخلـي ىلإ احملليـني بـاملنتجني

 مل حيـث صـيدال جممـع نتجـهي الـذي الطيـور أنفلـونزا مـرض ملواجهـة املوجـه الـدواء مـع حصـل مـا مثـل

 الـذي اخلـارج مـن املسـتورد الـدواء عكـس علـى املعوضـة ةيـاألدو  قائمـة يف إدراجـه الوطنيـة اللجنـة تقبـل

 للـدخول آليـا رشـحهي ممـا املرجعـي السـعر عـن قـلي السـوق يف صـيدال دواء سـعر أن رغـم ض،يالتعـو  قبـلي

 قائمـة يف ةيـاألدو  بـإدراج املكلفـة اللجنـة علـى وراملـر  دون ضيللتعـو  القابلـة ةيـلألدو  الوطنيـة القائمـة إىل

 التوصـل إنتظـار يف والـيمن، ليبيـا مـن لكـ إىل ريالتصـد يف التفكـري إىل ا�مـع دفـع ممـا املعوضـة، ةيـاألدو 

   .املعنية السلطات مع حل إىل
  

  2005. لسنة  املوردة الدول وأهم ةياألدو  من الواردات ونسبة قيمة ( 6.3 ): رقم اجلدول
  

  %النسبة المئوية   مليون دالر  القيمة   بلدانال

  % 65.98  699.38  فرنسا

  % 5.07  53.74  األردن

  % 3.11  32.96  أملانيا

  % 2.90  30.74  إيطاليا

  % 2.45  25.97  تركيا

  % 1.84  19.50  الواليات املتحدة األمريكية

  % 1.70  18.02  الدمنارك

  % 16.95  179.67  بلدان أخرى

  % 100  1060  جمموع

   2006. سنة الصحة وزارة عن صادرة وثيقة: املصدر    
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  .2005نسبة واردات األدوية من الدول لسنة :6.3الشكل 

  
  .من إعداد الطالب: املصدر

  

 حمتكــرة ةيــاألدو  مــن اجلزائــر واردات أن جنــد   6.3 والشــكل  6.3 اجلــدولمــن خــالل 

 700 الفرنسـية املخـابر متثـل حيـث األوىل املرتبـة يف فرنسـا جنـد حيـث الـدول مـن ودحمـد عـدد طـرف مـن

  30 الــواردات متثــل حيــث م،200 5 ســنةيف  الــواردات قيمــة مــن %65 أي بنســبة دوالر مليــون

 الوطنيـة الـواردات مـن % 90 بنسـبة نياملـورد قائمـة تتصـدر بـاو أور  تبقـى بينمـا  ،مصـدر دوائـي صـنف

 ركنـذ  التعامـل يف دولـة 40 علـى اإلعتمـاد خـالل مـن الدوائيـة املنتجـات مصـادر عيـتنو  حماولـة ورغـم

 العربيــة الــدول مــن جمموعــة إىل إضــافة  .ســرايسو  التشــيك، نــدا،ك اهلنــد، اليابــان، أ،.م.الــو منهــا

 الكميـات أن إال ران،يـوإ إندونيسـيا تـونس، املغـرب، مصـر، األردن، ة،يالسـعود منهـا ركنـذ  واإلسـالمية

   .فرنسا من نستورده مبا مقارنة دودةحم تبقى
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  :اإلنتاج من األدوية. 2.4.2

تعترب التجربة اجلزائرية يف جمال صناعة األدوية صـغرية مقارنـة بغريهـا مـن الـدول كمصـر مـثال، ويعتـرب القطـاع 

مـــع مطلــــع العـــام هــــو املســـيطر علــــى هـــذه الصــــناعة إذا مـــا قــــورن بالقطـــاع اخلــــاص الـــذي مل يــــدخل هـــذا ا�ــــال إال 

بضـرورة إنشـاء ) االسـترياد(التسعينات، بعد حترير سوق األدوية وإجبار الدولـة للمتعـاملني اخلـواص يف سـوق األدويـة 

  .وحدات صناعية بعد مرور سنتني من بدء عملية االسترياد لألدوية

املمتــدة مـا بــني  خــالل الفـرتة الـدوائي بـاجلزائري صــناعاإلنتـاج وعليـه بـالنظر إىل اإلحصــائيات املتـوفرة حــول 

  :ومن خالل اجلدول التايل. 2000-2006
   

  . 2006-2000 ةيلألدو  الوطين اإلنتاج تطور  :7.3اجلدول
  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيانات

  106اإلنتاج 

  وحدة إنتاج
97.9  112.5  121.1  124.7  126.5  130  195.6  

  .الوثائق الداخلية �مع صيدال: املصدر

  

  .2006-2000تطور اإلنتاج الوطين :7.3الشكل 
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 تطــورا شــهد اجلزائــر يف الــدواء إنتــاج أن جنــد  7.3والشــكل   7.3مــن خــالل اجلــدول

 معتــربة، وبنســب أخــرى إىل ســنة مــن زداديــ حيــث ،2006و  2000كبــريا خــالل الفــرتة املمتــدة مــابني 

 عــدد بلـغ حيــث غرايفميالـد النمــو رةيمسـا حماولــة منهـا :زيــادة اإلنتـاج الــوطين  ومـن أســباب الـيت أدت إىل

 ، نسـمة مليـون 35 م 2008 لعــام إحصـاء أخـر يفو نسـمة  مليـون 33 م 2005 يف السـكان

 للتغطيـة املسـتمر التحسـن مـع لصـحي،ا الـوعي ودرجـة للسـكان الثقـايف املسـتوى تطـور إىل باإلضـافة

 الفئـة ادةيـز  مـن عنـه ترتـب ومـا سـنة 72 حـدود إىل اجلزائـر يف اإلنسـان حيـاة معـدل وإرتفـاع الصـحية

 مـن  % 59  مـن ثـركأ أن جنـد حيـث ة،يـلألدو  كاإسـتهال  ثـركاأل الفئـة وهـي سـنة، 60 فـوق ةيـالعمر 

 وزارة عـن صـادرة إحصـائية حسـب وذلـك الفئـة هلـذه موجهـة اإللتهـاب مبضـادات اخلاصـة الوصـفات

 النائيـة املنـاطق يف خاصـة الصـحية ةيـالرعا ونقـص اإلمهـال نسـىن أن ودون م، 2004 لسـنة الصـحة

 عـودة عنــه ترتــب ممـا العاليــة، الســكانية الكثافــة ذات الشـعبية واألحيـاء ةير يالقصــد األحيــاء ومنـاطق

 الطلـب إرتفـاع يف سـاهم ممـا ، الفريوسـي الكبـد والتهـاب التفوئيـدك النظافـة ونقـص الـدم الفقـر أمـراض

 للضــمان الــوطين الصــندوق قــومي حيــث الصــحي للتكفــل نظــام ووجــود ،ةدوائيــال املنتجــات علــى

 مـع اإلسـتهالك         رفـع يف سـاهم ممـا العـالج، ةيـرمز  ننسـى أن دون ةيـاألدو  ضيبتعـو  اإلجتمـاعي

كـأنفلونزا الطيـور واخلنـازير، وكـذلك   العصـر أمـراض وهـو أال اجلزائـر يف منتشـر غـري انكـ آخـر متغـري ظهـور

 وزارة أحصـت حيـث املفرطـة، والسـمنة والسـكري الضـغط وإرتفـاع واألعصـاب لقلـبوا السـرطان أمـراض

 نكاالســ وربــع بالســكري، مصـاب مليــوين مــن ثـركأأن  م 2004 ســنة صــادرة ةينشــر  يف الصـحة

  .املرض �ذا مصاب نييجزائر  أربعة لك من واحد أي الدم ضغط بإرتفاع مصابون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في الجزائر تحلیل الهیكل الصناعي الدوائي. 3
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يقتضي علينا دراسة التوزيع النسيب للحجم الكلي للصناعة بني  إن حتليل اهليكل الصناعي الدوائي يف اجلزائر      

املؤسسات املنتجة أي دراسة وحتليل الرتكز الصناعي، وكذلك حتليل ظروف الدخول إىل السوق الصناعة من قبل 

  . املؤسسات األخرى ومدى وجود متييز يف الصناعة
  

  :دراسة التركز الصناعي. 1.3

إىل أي مـدى يرتكـز إنتـاج صـناعة ملعرفـة أبعـاد هيكـل الصـناعة وأكثرهـا إسـتخداما الرتكـز الصـناعي أهـم يعتـرب    

حجـم : ، وغالبا ما تكون املتغـريات الداخلـة يف قيـاس الرتكـز الصـناعيما يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات املنتجة

  ....املبيعات، حجم اإلنتاج

مـــن خـــالل الســـوق اإلمجاليـــة للـــدواء يف  لـــذلك وجـــب علينـــا البحـــث عـــن كميـــة اإلنتـــاج الـــوطين مـــن األدويـــة  

  .2006-2004يبني تطور سوق الدواء من : 6.3اجلزائر، واجلدول
  

  .2006- 2004تطور سوق الدواء من : 8.3اجلدول

  .مليون أورو: الوحدة                                                                                 

              Mellah Nabil, SEMINAIRE “Quelles perspectives de développement pour : املصدر 
              l’industrie pharmaceutique algérienne dans le nouveau context international ?” 

UNOP, Alger, Hotel El aurassi, 22-23 octobre 2007,                                                        

  

 مستمرة زيادة تتضح حيث  2004-2006الفرتة خالل الدواء سوق تشكيلة8.3 ولاجلد يوضح

 القـدرة      مـن للرفـع املبذولـة اجلهـود يبـني مـا هـذا و، الـواردات يف منخفضـة زيـادة مقابـل الـوطين اإلنتـاج يف

 21%       نم ارتفعت حيث اجلنيسة األدوية تشجيع حنو الدولة توجه اجلدول يبني كما .الوطنية اإلنتاجية

  .الدواء سوق من  30% إىل 

مـن السـوق  %28نالحـظ أن اإلنتـاج الـوطين ميثـل  2006ويف سـنة  8.3كذلك من خـالل اجلـدول 

متثـــل واردات اجلزائـــر مـــن األدويـــة لتغطيـــة العجـــز يف الطلـــب، والشـــكل البيـــاين التـــايل  %72الـــدواء يف اجلزائـــر أمـــا  

  :يوضح ذلك
  

 2006 2005 2004 السنة

%79 987.5 الدواء األصلي  1087.80 74%  1137.5 70%  

%21 262.5 الدواء اجلنيس  382.2 26%  487.5 30%  

%82 1025 الواردات  1146.6 78%  1170 72%  

%18 225 اإلنتاج  323.4 22%  455 28%  

%100 1250 سوق الدواء  1470 100%  1625 100%  
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  .2006ة من األدوية لسنة السوق الوطني:8.3الشكل 
  

الــواردات 

72%

ــاج  اإلنت

28%

  
  .من إعداد الطالب: املصدر               

  

  .2005لسنة  اإلسرتاد+اإلنتاجنصيب املتعاملني اإلقتصاديني من سوق األدوية: 9.3اجلدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
     

الباقي


  مغطاة عن طريق اإلسرتاد% %76.05= 23.95- 100%

  .225.عبد السالم خملويف، مرجع سابق، ص:املصدر         
  

 إسم املؤسسة الرقم
 اإلنتاج بالقيمة

مليون أورو 

من اإلنتاج 

 الوطين

من سوق 

 األدوية

01 SAIDAL اجلزائر 110.32 34.86%  8.35%  

02 SANOFI AVENTIS فرنسا 73.38 23.18%  5.55%  

03 PFIZER  أ.م.الو  32.49 10.27%  2.46%  

04 IMC اجلزائر 31.11 9.83%  2.35%  

05 LAB.SALEM اجلزائر 11.01 3.48%  0.83%  

06 PHARMAGREBاجلزائر 10.01 3.16%  0.76%  

%15.22 48.18 املتعاملون اآلخرون 07  3.65%  

%100 316.50 المجموع   23.95%  
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، %34.86نالحــظ ســـيطرة جممــع صــيدال بنســـبة كبــرية مـــن اإلنتــاج الـــوطين  9.3مــن خــالل اجلـــدول

  .2005 وهذا سنة
  

  : مقلوب عدد المؤسسات. 1.1.3

ويالحظ أنه إذا وجـد بالصـناعة مؤسسـة واحـدة حمتكـرة ، . هي عدد املؤسسات العاملة بالصناعة nحيث 

فــإن قيمــة هــذا املؤشــر يكــون مســاويا للواحــد ، وكلمــا زاد عــدد املؤسســات العاملــة بالصــناعة كلمــا إخنفضــت قيمــة 

ومنــه ميكــن القــول أنــه كلمــا إقرتبــت قيمــة هــذا املؤشــر مــن  ) .ةإىل مــاال �ايــتــؤول  n(املؤشــر حــىت تصــل إىل الصــفر 

.                                   الصفر كلما دل ذلك على اخنفـاض درجـة الرتكـز نوكلما إقرتبت قيمته م واحد دل ذلك على زيادة درجة الرتكز،

  

ومنــــه . 20051منــــتج، وهـــذا حســــب إحصـــائيات  54ىل حيـــث بلـــغ عــــدد منتجـــي األدويــــة يف اجلزائـــر إ  

  مقلوب عدد املؤسسات 

  

  : Herschman et Herfindah: مقياس هيرشمان وهيرفندال. 2.1.3

لصناعة معينة  التابعة   nعددها يساويواليت  ملؤسساتالسوقية جلميع ا أنصبةجمموع مربع هو و 

 )مقياس نسبة الرتكيز( هسابقمن فضل املقياس األ وهذا قد يكون ،د تركيزكلما اشت  1 إىل العدد Hقيمة  وتزداد.

أنصبة مجيع املؤسسات العاملة يف  وكذلك يأخذ يف عني اإلعتبار األكرب حجما،للمؤسسات ألنه يعطي وزنا أكرب 

  .هذه الصناعة
  

  
  
  

  .Herschman et Herfindahدرجة الرتكز حسب :10.3اجلدول 

                                                 
  :ع اإللكرتوينقعلى املو  تو تصريح وزير الصحة عمار  1

                                                                                 www.el-massa.com/ar/content/view/147 19/01/2010أطلع عليه يف 

 xi xi/X2 إسم المؤسسة الرقم

01 SAIDAL اجلزائر 110.32 0.121 

02 SANOFI AVENTIS فرنسا 73.38 0.057 

03 PFIZER  أ.م.الو  32.49 0.010 

04 IMC اجلزائر 31.11 0.009 
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  .من إعداد الطالب: املصدر                  

  

  :هو هريمشان وهريفندالجند أن درجة الرتكز الصناعي حسب مقياس  10.3من خالل اجلدول 

  

ـــه مـــن خـــالل املقياســـني مقلـــوب عـــدد املؤسســـات   هريمشـــان وهريفنـــدالومؤشـــر  Z=18.5%نالحـــظ أن

IHH=22.1% ــــر تتميــــز أن الرتكــــز ال ــــدواء يف اجلزائ ــــى أن الصــــناعة ال صــــناعي حتــــت املتوســــط، وهــــذا يــــدل عل

املؤسســة الــيت تتنــافس مــن أجــل اإلســتحواذ علــى أكــرب حصــة  100إىل  50باملنافســة اإلحتكاريــة نظــرا لوجــود مــن 

افســة التامــة فعلــى خــالف مــا حيــدث يف املن. ، ولعــل مــا مييــز املنافســة اإلحتكاريــة هــو متيــز املنتــوجمــن الســوق الــدواء 

املنافسـة اإلحتكاريـة ببيـع  إطـارحيث تقوم املؤسسات بإنتاج سلع متماثلة، عادة مـا تقـوم املؤسسـات الـيت تعمـل يف 

وهــذا مــا نالحظــه يف الصــناعة الدوائيــة، إنتــاج أنــواع متعــددة مــن األدويــة ملعاجلــة األنــواع . 1ســلع خمتلفــة إىل حــد مــا

  .   املختلفة من األمراض

  : لدخول إلى الصناعةعوائق ا. 2.3

من دراسنتا للرتكز الصناعي الحظنا أن السـوق الـدوائي اجلزائـري يتميـز باملنافسـة اإلحتكاريـة، إال أن هنـاك 

بعض القيود واملعوقات اليت تعيق دخول منافسـني جـدد، ممـا جيعـل الصـناعة تتميـز بوجـود عـدد حمـدد مـن املنافسـني، 

يف ظـــل التغـــريات  خاصـــة. اجتـــة عـــن سياســـات احلكومـــة جتـــاه الصـــناعةخارجيـــة نهـــي قيـــود ولعـــل أهـــم هـــذه القيـــود 

االقتصادية اليت تعيشها اجلزائر، منذ تبين �ج اقتصاد السوق كخيار للجزائـر، وانفتاحهـا علـى االقتصـاد العـاملي بعـد 

ين مـن صـعوبات  حترير التجارة اخلارجية واحتدام املنافسـة األجنبيـة يف السـوق الـوطين، أصـبحت الصـناعة الوطنيـة تعـا

كبـــرية ال تقـــوى علــــى جما�تهـــا، خاصــــة بعـــد احلمايـــة الــــيت كانـــت مفروضــــة عليهـــا ملـــدة طويلــــة، يف كـــل القطاعــــات 

الصــناعية ســواء التابعــة للقطــاع العــام أو القطــاع اخلــاص، وتعتــرب الصــناعة الدوائيــة واحــدة مــن هــذا القطــاع الصــناعي 

وقيـود خمتلفـة يصـعب عليهـا ختطيهـا ومواجهتهـا نظـرا حلـداثتها  الوطين اليت أصبحت بدورها تعاين مـن صـعوبات مجـة

  .ولضعفها من الناحية التكنولوجية وكذا من ناحية العنصر البشري املؤهل

                                                 
  .315.، ص1999املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر،: جورج فهمي رزق، دار النشر: ، ترمجةلتطبيقي في إدارة األعمالاإلقتصاد اإدوين مانسفيلد،   1

05 LAB.SALEM اجلزائر 11.01 0.001 

06 PHARMAGREBاجلزائر 10.01 0.001 

 0.023 48.18 املتعاملون اآلخرون 07

 0.221 316.50 المجموع 
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  :جند يواجهها املستثمرين اجلددومن بني هذه الصعوبات واملعوقات اليت 
  

   :مشكلة العقار الصناعي. 1.2.3

يف اجلزائـر، ويصـعب إجيـاد حـل لـه، حيـث أنـه أصـبح متـداوال حـىت علـى حيـث جنـد هـذا املشـكل مطـروح حبـدة       

شـاكل، م املستوى السياسي، نظرا ملختلف املراحل اليت مر �ا االقتصاد اجلزائري، وتـأميم األراضـي ومـا نـتج عنـه مـن

لضــرورية حيـث أصـبح املسـتثمرون يبحثـون دائمـا عـن التمركـز يف منــاطق صـناعية معينـة مؤهلـة وتسـتويف كـل الشـروط ا

  .اخلاصة مبمارسة النشاط اإلنتاجي
  

   ):Pharmacologie( ةندرة الباحثين والمتخصصين في مجال الفارماكولوجي. 2.2.3

لــيس مبقـدورهم اإلملــام ) Pharmaciens(حيـث جنــد اجلامعـة اجلزائريــة تطـرح يف ســوق العمـل صــيادلة فقـط      

ل البحث البتكار أدوية ومستحضرات صيدالنية جديـدة تـدعم مبختلف علوم األدوية، حىت يتسىن هلم القيام بأعما

  .الصناعة احمللية سواء يف القطاع اخلاص أو العام
    

  : النظام المصرفي وسياسة القرض. 3.2.3

يف هــذا ا�ــال يعــاين القطــاع الصــناعي مــن مشــكل عــدم وجــود حتفيــزات مصــرفية وتســهيالت، خاصــة يف جمــال      

و االسـتغالل مبعـدالت فائـدة خمفضـة ال تثقـل كاهـل املسـتثمرين يف هـذا ا�ـال، إضـافة إىل منح القروض لالستثمار أ

  .عدم تغطية خماطر الصرف
  

   :سياسة التسعير.4.2.3

نظــرا لعــدم وجــود حريــة يف تســعري املنتجــات طبقــا ملبــدأ التكلفــة، ووجــود هــوامش حمــددة مــن طــرف الدولــة طبقــا     

، واحملدد لسقف هوامش الربح لألدوية، يضاف لـذلك مشـكل 1995أفريل  26املؤرخ يف  119-95للقرار رقم 

الرســوم الكبــرية املفروضــة علــى مــدخالت القطــاع والقادمــة يف الغالــب مــن اخلــارج، فهــي تــؤدي إىل تضــخيم نفقــات 

ســترياد اإلنتــاج احمللــي، ممــا جيعــل أســعارها تتعــادل مــع أســعار املنتجــات النهائيــة املســتوردة، وهــو مــا يشــجع عمليــة ا

مـن  %7.4األدوية على حساب إنتاجها حمليا، حيث جند أن املنتجـات النهائيـة املسـتوردة ال تتحمـل سـوى نسـبة 

  .1من تكلفتها %68.4الرسوم واحلقوق اجلمركية، يف حني جند مدخالت العملية اإلنتاجية تتحمل حنو 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمييز المنتجات الدوائية. 3.3

                                                 
 .، ص2007، أطروحة دكتوراء، غري منشورة، جامعة اجلزائر، اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة األدويةالصادق بوشنافة،   1

276 -277 .  
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ات احـــد اجلوانـــب الرئيســـة املـــؤثرة علـــى هيكـــل الصـــناعة كمـــا أنـــه يعتـــرب مـــن عوائـــق يعتـــرب التميـــز يف املنتجـــ

الــدخول إىل الصــناعة فيعتــرب متيــز صــنف الســلعة املنتجــة والتنويــع والتجديــد يف املنتجــات مــن جانــب املشــروعات أو 

ة أل�ـــا ال جديــدة للصــناع ؤسســاتاملوجــودة يف الصــناعة مــن العقبــات الــيت حتـــد أو تقلــل مــن دخــول مؤسســات امل

وبالتـايل يكـون مـن الصـعب علـى . القدمية الـيت تنـتج تلـك األصـناف املتميـزة مـن السـلعة ؤسساتتستطيع منافسة امل

حد العوامل األساسية احملـددة هليكـل أاجلديدة دخول الصناعة وهذا يعترب أحد عوائق الدخول للصناعة و  ؤسساتامل

  . الصناعة

 صـيدال العـام القطـاع متثـل فقـط واحـدة مؤسسـة توجـد زائـر،اجل يف الـدواء مؤسسـات علـى وبـالتطبيق

 اإلدارة أو اخلـاص للقطـاع إمـا مـنهم العظمـى الغالبيـة ختضـع خمتلفـة، طبيعـة ذات أخـرى مؤسسـة 53  وحـوايل

 وسـرعته، القـرار اختـاذ يف باملرونـة تتمتـع اخلـاص القطـاع وإدارة األجنبيـة اإلدارة أن فيـه شـك ال وممـا . األجنبيـة

 معـايري علـى بنـاء هـؤالء اختيـار ويـتم .قيـود دون القـرار ومتخـذي للعـاملني االختيـار حبريـة متتعهـا إىل ضـافةباإل

 بـني املنافسـة مبسـتوى االرتقـاء إىل يـؤدي الـذي األمـر املعـايري، مـن وغريهـا اإلبـداع علـى القـدرة ومـدى الكفـاءة

 .مبتكرة تنافسية اسرتاتيجيات تبين إىل ودفعها ؤسساتامل

  األمـر العـاملي، املسـتوى علـى التنافسـية امليـزة حمـددات أهـم مـن السـلعية اجلـودة مواصـفات أصـبحت دولقـ

 العامليـة اجلـودة معـايري تطبيـق أمهيـة وترجـع . اجلزائـر يف الـدواء ؤسسـاتم قبـل مـن ذلـك مراعـاة اسـتوجب الـذي

"ISO9000" يف العمـالء ثقـة يعـين ذاوهـ . العاملية األسواق إىل املنتجات تدفق على تساعد أ�ا إىل            

     جـودة يكفـل الـذي السـليم النظـام إتبـاع علـى لعمالئهـم الـدليل تقـدمي علـى املـوردين وقـدرة املنتجـة ؤسسـاتامل

 أو    األجنيب أو اخلاص للقطاع التابعة سواء اجلزائر يف الدواء ؤسساتم مجيع حرصت املنطلق، هذا ومن .األداء

 للتوافـق ISO14001  وشـهادة اجلودة لتأكيد ISO 9002 شهادة على للحصول دالصي احلكومية الشركة

  .الشهادات على احلصول يف ؤسساتامل هذه معظم وجنحت .البيئة مع

 مفهوم برتسيخ اهتمت اليت األوىل الصناعات بني من تعترب اجلزائر يف الدواء صناعة أن إىل اإلشارة وجتدر

 التنافسـية القـدرة يـدعم الـذي األمـر ،الصـحة وزارة  املركـزي املسـتوى علـىو  املصـنع مسـتوى علـى اجلـودة ضـمان

  1.العاملية األسواق يف صيدال اجلزائري الدواء لصادرات

  

  

  مجمع صیدال تحلیل قوى المنافسة في. 4

                                                 
  .319. سامية حلول، مرجع سابق، ص  1
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لقوة بتشخيص دقيق لنقاط ا الدوائي يف اجلزائرتربز أمهية معرفة الضغوطات التنافسية املمارسة يف القطاع     

 2005يف سنة  كميامن اإلنتاج الوطين% 67صيدال، كون هذا األخري يستحوذ ما نسبته والضعف للمجمع 

توضح التوقعات  اكما أ�. هلذا ا�معصورة حية عن املوقع التنافسي هذا النموذج  عطي، وبالتايل ميكن أن ي

على   Porterـقوة من القوى اخلمس ل لبعض الفرص والتهديدات األكثر خطورة، وتتوقف شدة الضغوطات لكل

  .وسنقوم بدراسة كل قوة على حدة. جمموعة خصائص اقتصادية، تقنية وتكنولوجية وحىت القانونية بكل قطاع
  

  : التهديدات الناتجة عن القوة التفاوضية للموردين. 1.4

ركز القوة هو الذي فالذي ميلك م. تتوقف هذه التهديدات على جودة العالقات بني  ا�مع ومورديه    

  : يفرض قوته التفاوضية على اآلخر، وتتحدد هذه القوة عن طريق 

  حيث إن جودة منتجات صيدال تتوقف على جودة موادها األولية ؛: اجلودة املرتبطة  - 

يف التوزيع واملبيعات، وهذا ما  حيث إن أي اختالل فيه قد يؤدي إىل تباطؤ أو انقطاع: حسن تسيري التموين  - 

ؤثر سلبا على ا�هودات الرتوجيية ملختلف املنتجات املعينة، ويف هذا ا�ال فإن جممع صيدال له إمكانيات توريد ي

  ؛معتربة؛ باإلضافة إىل قدرة التخزين اهلامة

مما يالحظ أن جممع صيدال طبيعة توريداته وبنسبة كبرية مع السوق األوروبية وكمثال : طبيعة جمموعة املوردين - 

للمادة األولية اخلاصة بإنتاج مادة األنسولني، الشيء الذي قد يهدد  هالدامنركي وتوريدات NovoNordiskخمرب 

  .ا�مع يف حالة ما إذا قرر هذا املخرب األورويب التكامل األمامي وإنتاج مادة األنسولني
  

  : التهديدات المتعلقة بالقوة التفاوضية للزبائن .2.4 

قد يلجأ األطباء حيث هنا . فقد تتعدد املنتجات ووجود التمييز بينها :باء والصيادلةالقوة التفاوضية لألط - 

  والصيادلة إىل املنتجات املستوردة من الدول األجنبية على أن يعتمدوا على منتجات جممع صيدال؛   

الثمن حيث حتقق له  واليت تؤدي �م إىل تفضيل بيع األدوية األصلية املرتفعة: هوامش الربح املطبقة للصيادلة - 

على بيع األدوية اجلنيسة املنخفضة األسعار واليت حتقق هوامش رحبية ) الشراء سعر من %20+( رحبا كبريا

  ؛منخفضة

اختالالت التوزيع اليت قد تضعف القوة التفاوضية للمجمع وخاصة يف مناطق اجلنوب وحتول الصيادلة إىل شراء  - 

  ؛املنتجات املنافسة

، Digromedشيء مستحيل ملؤسسات كـ   اامل خلفي وخاصة بالنسبة ملوزعي األدوية، وهذإمكانيات تك - 

  .وهو ما يعطي ا�مع قوة تفاوضية كبرية يف هذا ا�ال

  

  :التهديدات المتعلقة بالمنتجات البديلة. 3.4
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األحيان فكل منتج ميكن استبداله بآخر ليس من نفس النوع لكنه يليب نفس احلاجة أو أكثر يف بعض     

  .هو منتج بديل

  غالبا ما تكون التكنولوجيا اجلديدة واإلبداعات هي مصدر ظهور املنتجات البديلة؛ - 

لكو�ا تعتمد يف إنتاجها على هذا ؛ اجلنيسة �مع صيدالبالنسبة لألدوية فإن هذه اخلطورة ختص املنتجات  - 

  ؛)تجات صيدالأي �ديدات اكرب ملن( سهلة االستبدالالنوع من األدوية؛ أي 

 الذي يعاجل Paralgan-Paracétamolميكن أن نضرب مثال بأخذ الدواء املصنع من طرف صيدال           

  Remèdes traditionnelاحلمى والوجع ويستعمل خاصة لصداع الرأس مقابل ظهور عصابة الرأس مؤخرا 

ستهلك، وإن كان ال ميثل خطرا مباشرا على ال جديدا قد يطلبه املياليت توقف الصداع، هذا الدواء الذي يعترب بد

  ؛منتج صيدال، لكن جيب أخذه بعني االعتبار إذ إنه قد يتسبب يف تقليص احلصة السوقية

األعشاب الطبية والزيوت الطبيعية اليت يستخدمها املستهلك للتداوي؛ وهي متوفرة كثريا يف اجلزائر،  والسلوك  - 

، قد تؤثر على احلصة السوقية )زيت حبة السوداء( األعشاب والزيوتاالستهالكي للمواطن اجلزائري هلذه 

  .للمجمع صيدال
  

  :تهديدات دخول المنافسين الجدد. 4.4

منفعة يف دخول سوق الدواء اجلزائري فهي متثل �ديدا بالنسبة  أي مؤسسة جتد فرصة، فائدة أو إن    

  .التكنولوجية واالستثمارية لذلكملؤسسة صيدال، خاصة إذا كانت هذه املؤسسة متلك املؤهالت 

هذا نتيجة للقانون الذي جير  إن املنافسني اجلدد الذين ميكن ارتقا�م هم املؤسسات املنتجة،: نظريا -         

باإلضافة إىل كل . املؤسسات املستوردة على إنشاء مشروع وحدات إنتاجية بعد سنتني من بداية االسترياد

منتج دوائي ينتج  129ن طرف الدولة للحد من االسترياد بإنشاء قائمة حددت بـ االجراءات األخرى املتخذة م

  ).يف حالة تغطية الطلب الداخلي( يف اجلزائر، ممنوعة من االسترياد

  ؛ارتفاع حقوق التسجيل للمنتجات الصيدالنية وخاصة للمخابر األجنبية -       

ويل هي تلك الناجتة عن االتفاقيات بني اجلزائر واالحتاد إن التهديدات األكثر خطورة على املدى املتوسط والط

األورويب و اليت تشجع دخول مؤسسا�ا إىل اجلزائر، كذلك تلك اليت ستظهر عقب إنظمام اجلزائر إىل املنظمة 

ن العاملية للتجارة والبنود اليت تنص على االستثمارات يف نطاق التجارة واليت متنع الدول األعضاء يف املنظمة أ

  ؛ ترفض ملؤسسة أجنبية االستثمار على ترا�ا

زيادة التمييز يف املنتجات الصيدالنية بفضل ظهور أدوية ناجتة عن آخر االكتشافات البيوتكنولوجية اليت تكون  - 

 . سنة 20حممية برباءة اإلخرتاع ملدة 

      

  :تهديد القوة المنافسة بين المؤسسات المتواجدة في السوق. 5.4
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واختالف إسرتاتيجيتهم وأهدافهم،  ) مستوردين ومنتجني(املنافسة تأيت أوال من تنوع املتنافسني إن شدة      

ويبقى االسترياد أكرب �ديد لصيدال رغم كل اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة لتشجيع األدوية اجلنيسة، ويعود 

  :إىل األسباب التالية ةدور ستامل املؤسسات سبب ختوف ا�مع من

  يتطلب االسترياد استثمارات كبرية على خالف بناء خمابر اإلنتاج؛ال  - 

  معدل املردودية هلذه االستثمارات املرتفع والذي يشجع املستثمرين لالسترياد؛ - 

  امتياز املنتجات املستوردة بتكنولوجيا متقدمة؛ - 

قسام العالجية ذات القيمة تستورد هذه املنتجات يف أقسام عالجية ذات طلب كبري وغياب ا�مع يف بعض األ - 

  اخل؛...املرتفعة كالصنف العالجي، أمراض القلب، األمراض العصبية، أمراض سرطان

واليت ال حتتاج إىل  Pfizer, Aventisتتمتع املنتجات املستوردة بشهرة العالمة يف العامل كمنتجات مصنع  - 

  جمهودات بيعية تروجيية كبرية؛

شاء وحدات اإلنتاج، هذا ما أدى بالعديد من املؤسسات باملرور عرب مرحلة أولية، ارتفاع تكلفة االستثمار إلن - 

  .بتكوين األشكال وتعليبها أو التعليب فقط لألدوية

بالنسبة لإلنتاج فال يوجد منافس قوي قد يهدد إنتاج مؤسسة صيدال ما عدا وحدات اإلنتاج أما     

مع صيدال، لكن هذا ال مينع أ�ا تبقى منافسة هلا يف السوق  للمؤسسات املتعددة اجلنسية، واليت هي يف شراكة 

  .وهو احلصول على مركز رائد يف السوق اجلزائرية لألدوية  Pfizerكاهلدف الذي تسعى إليه

أما بالنسبة للمنتجني احملليني، فإ�م ينافسون املؤسسة يف البعض من منتجا�ا مثل املضادات احليوية وأهم هؤالء 

  .الذي يطمح للوصول إىل حصص سوقية تنافسية LPAرب املنافسني خم

ممـا يالحـظ كـذلك أمـام هـذا الوسـط التنافسـي أن حيـدث يف املسـتقبل ظهـور فـائض يف قـدرات اإلنتـاج احملليــة        

يرتتــب عنهــا اخــتالل يف األســعار، ممــا بالنسـبة لــبعض التخصصــات الصــيدالنية، هــذا مــا يــؤدي إىل عرقلــة يف اإلنتــاج 

 Sanofi ـخاصــــة تلــــك الــــيت تتعاقــــد معهــــا صــــيدال كــــ. اد التهديــــدات شــــدة لوحــــدات خمــــابر اإلنتــــاجوقــــد تــــزد

Synthelbo, Claxosmithkline  ,Pfizer,  Aventis.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .منوذج التحليل التنافسي �مع صيدال: 9.3الشكل
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  اإلستراتیجیات التنافسیة لمجمع صیدال. 5

  :تهديدات دخول المنافسين الجدد

وهــذا نتيجــة للقــانون  هــم املؤسســات املنتجــة،إن املنافســني اجلــدد الــذين ميكــن ارتقــا�م  -

الـــذي جيـــرب املؤسســـات املســـتوردة علـــى إنشـــاء مشـــروعات إنتاجيـــة بعـــد ســـنتني مـــن بدايـــة 

  .االسترياد

دخــول املنافســني األجانــب، عقـــب إنظمــام اجلزائــر إىل املنظمـــة العامليــة للتجــارة ، والـــيت  -

 .ية االستثمار على ترا�امتنع الدول األعضاء يف املنظمة أن ترفض ملؤسسة أجنب

  :السوقالمنافسة داخل الصناعة 

  :المستوردة المؤسسات

 ال يتطلب االسترياد استثمارات كبرية؛  -

تتمتــع املنتجــات املســتوردة بشــهرة العالمــة يف  -

 العامل؛ 

ـــــــــاز املنتجـــــــــات املســـــــــتوردة بتكنولوجيـــــــــا  - امتي

 متقدمة؛

 . عمعدل املردودية هلذه االستثمارات املرتف -

  :المؤسسات المنتجة 

وتسعى إىل احلصول علـى   Pfizerمؤسسة  -

  مركز رائد يف السوق اجلزائرية لألدوية؛

فـإ�م  (L.P.A):اجلزائـري  الصيدالين املخرب-

ينافسـون املؤسســة يف الــبعض مـن منتجا�ــا مثــل 

 .املضادات احليوية

  :القوة التفاوضية للزبائن

ء قــــد يلجــــأ األطبــــا: تعــــدد املنتجــــات -

  والصيادلة إىل املنتجات املستوردة؛

  هوامش الربح املطبقة للصيادلة؛ -

اخـــتالالت التوزيـــع الـــيت قـــد تضـــعف  -

  القوة التفاوضية للمجمع؛

إمكانيـــــات تكامـــــل خلفـــــي وخاصـــــة  -

 .بالنسبة ملوزعي األدوية

  :القوة التفاوضية للموردين

  جودة مواد األولية؛  -

إعتمـــــــــاد صـــــــــيدال الكبـــــــــري يف  -

ته وبنسبة كبرية مـن السـوق توريدا

  األوروبية؛

باإلضــافة :حســن تســيري التمــوين -

ـــــــدرة التخـــــــزين الكبـــــــرية الـــــــيت  إىل ق

 .     جتعل ا�مع يف موضع قوة

  :ةـالمنتجات البديل

  التكنولوجيا اجلديدة واإلبداعات هي مصدر ظهور املنتجات البديلة؛-

ع لكـون هـذا األخـري يعتمـد علـى إنتـاج األدويـة األدوية األصلية قد تؤثر على احلصة السـوقية للمجمـ-

  اجلنيسة؛

 .األعشاب الطبية والزيوت الطبيعية اليت يستخدمها املستهلك تؤثر على احلصة السوقية للمجمع -

.من إعداد الطالب: املصدر  
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وبــدأت  ,ت الوطنيــة اإلنتاجيــة مرحلــة االســتقالليةؤسســادخلــت امل ,املؤسســات العموميــة هيكلــةعلــى إثــر إعــادة 

تبحـث عـن  مؤسسـات الـدواء أصـبحتهذه األخرية االعتماد على نفسها بعيدا عن دعم الدولة  ومنذ ذلـك احلـني 

  .بشىت الوسائل واإلمكانات الشراكة وتدعوا هلا
  

  :مفهوم الشراكة . 1.5

تعترب الشراكة يف ا�ال االقتصادي مفهوما واسعا  جيرى تعميمه واستخدامه على نطاق واسع، ومل يظهر 

وميكن تعريف الشراكة هذا املفهوم سوى خالل السنوات األخرية بسبب تزايد شدة املنافسة بني املؤسسات، 

  :على أ�ا

هي شكل من أشكال التعاون الدائم بني املؤسسات املستقلة، قد تكون يف جمال االشهار، االعالم الشراكة  )1

  ؛إخل...املتواصل، تبادل املهارات واملوظفني 

هي كيان ذهين يتحكم يف العالقة القائمة بني املؤسسات، واليت تتصف بالفوائد املشرتكة وبتوزيع املسامهات  )2

   ؛شرتكبني أطراف العمل اجلماعي امل

هي تقارب بني عدة مؤسسات مستقلة قانونيا، ألجل التعاون يف مشروع معني، أو نشاط خاص بتكثيف  )3

 وتنسيق ا�هودات وتبادل الكفاءات والوسائل واملصادر األساسية

 هي إتفاقية تعاون طويلة أو متوسطة املدى، بني مؤسستني أو أكثر مستقلة قانونيا، متنافسة أو غري متنافسة )4

  ؛، واليت تنوي جلب أرباح مشرتكة من خالل مشروع مشرتك )حتمال تنافسها يف املستقبلا(

االشرتاك والتعاون يف  ،)إخل...مؤسسات، جممعات، أشخاص (هي إمكانية طلب من إحدى األطراف  )5

 ؛حتقيق أهداف معينة، وخالل فرتة زمنية حمددة

طويلة األجل بغرض قيادة السوق يف سلعة أو مؤسستان أو أكثر تتفقان على إعداد وتطوير اسرتاتيجية  )6

خدمة حمددة عن طريق ختفيض التكاليف وتطبيق التسويق املتميز، واالستفادة من املزايا التنافسية واملزايا املطلقة 

 .1املتاحة ألحد الطرفني أو لكل منهما 

  

  

  

  

  

                                                 
  .18- 17.سليمان بلعور، مرجع سابق، ص  1
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ي عالقة قائمة على أساس ن خالل التعاريف السابقة ميكننا استنتاج تعريف شامل ملعىن الشراكة فهم

حيث يقدم كل طرف  والتعاون املشرتك من أجل حتقيق املصاحل واألهداف املشرتكة للمؤسسات املتشاركة، التقارب

  .مع احلفاظ على استقالليته القانونية أفضل ما لديه الجناح هذه العالقة

ؤسسات إىل التعاون فيما بينها ؟ بعد أن وضحنا معىن الشراكة، يبقى التساؤل املطروح هو ملاذا تسعى امل

وملاذا تسعى بعض املؤسسات الرائدة إىل أسلوب الشراكة مع مؤسسات أخرى ؟ كل هذه التساؤالت تقودنا 

  .للحديث عن الدوافع احلقيقية لنشوء هذه الظاهرة وانتشارها 
  

  : الدوافع المؤدية للشراكة  . 2.5

ورة معاصرة للتغلب على املشكالت وملواجهة التحديات أضحت الشراكة بني املؤسسات االقتصادية ضر    

إضافة لذلك تنحصر الدوافع واألسباب احلقيقية الختيار هذا البديل االسرتاتيجي يف العناصر , واملالية ةالتكنولوجي

  : التالية 

كما مشلت , ةواليت مشلت ا�االت املالية والتسويقية واإلنتاجية والتكنولوجي, ظهور وتنامي ظاهرة العوملة  )1

املؤسسات يتعاملون مع عامل تالشت فيه احلدود اجلغرافية  مسئولووقد أصبح , أسواق السلع واخلدمات والعمالة

 ؛)1(والسياسية وسقطت احلواجز التجارية بني أسواقه بعد العمل باتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة 

وهلذا تبحث املؤسسات , عها تكاليف البحث والتطويروبالتايل ارتفعت م, تكلفة التكنولوجيا وتعقدها تعاظم )2

واليت تتيح هلا نقُال أرخصا للتكنولوجيا بدُال من , عن إسرتاتيجية الشراكة يف صيغتها الفنية –مبا فيها الرائدة - 

 ؛دون ضمان كاف للنجاح , استثمار مبالغ ضخمة يف تطوير تكنولوجيا معينة

إما بسبب مشكالت يف بورصات األوراق املالية أو فرض , أو االبتالعتناقص نسيب لفرص االندماج والشراء   )3

 .قيود حكومية أو اعتبارات قانونية كدخول طرف ثالث معارض لعمليات االندماج أو الشراء 

إن االخفاقات الكبرية واملتعددة اليت حدثت لعمليات االندماج والشراء أصبحت دافعا لتطور الشراكة   )4

كما أن الشراكة , جديد يسمح بتجنب التصادم الثقايف والتنظيمي الذي يسببه االندماجاالسرتاتيجية كبديل 

 .  )2(مما يسهم يف حتسني أداء ذلك النشاط وتطويره , تنحصر يف جمال تعاون حمدد

أوهلــــا مواجهــــة , هنــــاك دوافــــع أخــــرى أدت إىل اللجــــوء إىل هــــذا اخليــــار االســــرتاتيجي, باإلضــــافة إىل مــــا ســــبق    

وثانيهـــا ضـــمان تـــوفري االحتياجـــات مـــن املهـــارات واملـــوارد واخلـــربة الالزمـــة الخـــرتاق , ت واملخـــاطر واألزمـــاتالتحـــديا

كمـا حتقـق الشـراكة قـدراُ كبـرياُ مـن فـرص , )3(وثالثها حتقيق رافعة متويلية جديدة وبتكلفة حمـدودة , األسواق اجلديدة

  .بأسلوب متدرج وخمطط , التحول للعاملية

  

                                                 
  .58مرجع سابق، ص , أمحد سيد مصطفى   (1)

(2)  -  B.Garrette et P.Dussauge,Op-Cit,P62. 
  .30فريد النجار ،مرجع سابق ،ص   (3)
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  :صيدالمجمع شراكة لدى أشكال ال. 3.5

ت مؤسســات الصــناعة الدوائيــة يف اجلزائــر إســرتاتيجية الشــراكة كبــديل إســرتاتيجية لبنــاء ميــزة تنافســية يف إعتمــد  

ثـالث أشـكال  الـذي عـرف جممـع صـيدالالسوق اليت تعرف تكتالت واندماجات واسـعة، ومـن أمثلـة اإلنـدماجات 

أو مـا يسـمى بالشـركات املختلطـة، وتتميـز هـذه الصـيغة بتمويـل  ملشـرتكةاللشراكة، يتمثل الشكل األول يف املشـاريع 

 التســيريمــن اإلنتــاج علــى أن يتقاســم املخــاطر مــع صــيدال، كمــا يشــارك الشــريك األجنــيب يف  جلــزءالطــرف األجنــيب 

  .ومراقبة املشروع

حيــث تقــوم صــيدال مــن  ،التكييــفالشــكل الثــاين يف إبــرام عقــود التصــنيع اإلمتيازيــة وتســمى أيضــا بعقــود  يتمثــل

صــيدل، ســواء حلســا�ا أو حلســاب الشـــركاء ،  إنتــاجخالهلــا بتصــنيع أدويــة خاصــة بــاألطراف األجنبيــة يف وحـــدات 

ســمح ي، وقــد  لطــرف األجنـيبلاإلنتــاج، وباملقابـل تــدفع أتـاوة ق وطــر  األوليـةحيـث تســتفيد صـيدال مــن جلـب املــواد 

تتميــز  التصــنيعاصــة إذا علمنــا أن تلــك املنتجــات املعنيــة بعقــود التكنولوجيــا بتكلفــة منخفضــة، خ بنقــلهــذا الشــكل 

  .بقدر عال من التكنولوجيا

، وتتميـــز بتحويـــل أجنبيـــةوقـــد متـــت بـــني صـــيدال وخمـــابر  ،، فيكـــون بإقتنـــاء رخـــص اإلنتـــاج الشـــكل األخـــري أمـــا

  .ات اإلخرتاع ءاملعارف ومنح الرتخيص بإستعمال برا
  

   :المشاريع المشتركة  عقود. 1.3.5

العامليـة، وتتمثـل تلـك  املخـابرعدة عقود شراكة يف شكل مشاريع مشرتكة مع أكـرب  1997ا�مع مند سنة  أبرم

  : املشاريع يف مايلي 

  :(pfizer - saidal  manvfacturing PSM) صيدال -مشروع فايزر  -

:  شــركة خمتلطــة شــاءي بإنيقتضــ 1998ســبتمرب  8املخــرب األمريكــي فــايزر يف  مــعا�مــع بــإبرام عقــد شــراكة  قـام 

واليـة اجلزائـر، تقـدر الطاقـة اإلنتاجيـة هلـذه  البيضـاءمقرها اإلجتمـاعي يقـع بالـدار  ، PSM:  ـمسيت ب فايزرصيدال 

  .% 30مليون دج تساهم فيه صيدال بنسبة  912رأس ماهلا اإلجتماعي  ويبلغمليون وحدة بيع،  30 ـالشركة ب

، وتتمثـل قائمـة منتجاتـه يف كـل األشـكال اجلافـة والسـائلة  2002جـوان  23يف  اإلنتـاجبدأ املشروع عمليـات  

  .اإللتهاب واملضادات احليوية  مضادات: الفالحية التالية األدوية

    (Rhone Poulenc (France)- saidal RPS) : صيدال –مشروع رون بوالنك   -

 رون" بـــني صـــيدال والشـــركة الفرنســـية  1998ســـبتمرب  14يف التوقيـــع علـــى القـــانون األساســـي هلـــذا املشـــروع مت

بيـع سـنويا، وتقـدر تكلفـة هـذا  وحـدةمليـون  20 ـاإلتفاقيـة علـى إنشـاء وحـدة إنتـاج بطاقـة تقـدر بـ وتنص" بوالنك 

، لكــن كانــت  2000اإلنتــاج يف الثالثــي األول مــن ســنة  عمليــةن دوالر، علــى أن تنطلــق و مليــ 28 ـاإلســتثمار بــ

 مــال، وتقــدر نســبة مشــاركة صــيدال يف رأس  2001يف بدايــة الثالثــي الثالــث مــن ســنة  لإلنتــاجاإلنطالقــة الفعليــة 

  .% 70 الفرنسيةحني تبلغ حصة الشركة  يف %30 ـب املشروعهذا 
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  (Dar El Ddawa- Saidal):  " صيدار"  صيدال –مشروع دار الدواء  -

وحــدة جســر ب يدارـ صــتلطــة تســمى بــشــركة خم إنشــاءهــذا اإلتفــاق بــني صــيدال ودار الــدواء األردنيــة علــى  يــنص

كمـا تقـدر   ،ماليـني وحـدة منتجـة  6اإلنتاجية هلذه الشـركة إىل  القدرةقسنطينة لتصنيع قطرات غسل العني، وتصل 

  .%30مليون دج تساهم فيه صيدال  120 ـب اإلستثمارتكلفة 

 انطلقــتوقــد ، 2002ســنة  الثالثــي الثــاين مـن يفعلــى أن ينطــق اإلنتـاج ، 1999هــذا اإلتفــاق يف أفريـل  بـرامأ

  . 2002ماي  29عملية اإلنتاج فعليا كما كان مسطرا يف 
  

  : Les accords de façonnageالتصنيع اإلمتيازي   عقود .2.3.5

إىل  ذلـكالـيت �ـدف مـن خـالل , الصيغة للشراكة بصنع منتجات الشركاء من طـرف جممـع صـيدال هذه تسمح

اإلطـــار عقـــد ا�مـــع عــــدة  هـــذايف , علـــى معـــارف مـــن املخـــابر األجنبيـــة رفـــع مردوديـــة جتهيـــزات اإلنتـــاج واحلصـــول

  :إتفاقيات متثلت يف 

  : )USA( فايزر  –صيدال -

ولقـد , فارمـالوالـذي يقضـي بصـناعة أربـع منتجـات علـى مسـتوى فـرع , 1997هذا العقد يف أكتـوبر إمضاء مت

علـــى أن يتخصـــص هـــذا املشـــروع يف , 1998ســـبتمرب  6وافتتحـــت ورشـــاته يف , مت حتضـــري املقـــر اخلـــاص باملشـــروع

  .منصب شغل  110 ريمع توف, وحدة بيع مليون 30إنتاج األنواع اجلافة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

  :نوفونورديسك  –صيدال -

وهــذا النتــاج , 1997يف ديســمرب "نوفوتورديســك "مت إمضــاء عقــد تصــنيع بــني جممــع صــيدال واملخــرب الــدمنركي 

علــى شــكل أقــراص وشــراب، ويكــون اإلنتــاج علــى مســتوى فــرع "  Danilase-دانــيالز" نــوع مــن الــدواء يتمثــل يف

  .مليون دوالر أمريكي 33.7وتصل قيمة منتجات هذا املشروع إىل , انتيبيوتيكال باملدية

  :دار الدواء  –صيدال  -

سـتة أنـواع مـن  ، لغـرض إنتـاج1997مت إمضاء العقد بـني جممـع صـيدال واملخـرب االردين دار الـدواء يف ديسـمرب 

  :األدواية تتمثل يف 

 .يف شكل أقراص  (Isocarde)ازوكار  -

 .يف شكل أقراص  (Capocard)كابوكار  -

 . يف شكل كبسوالت  (Fifeder)فيفيدار -

 .يف شكل مرهم   (Mycoheal)ميكوهيل  -

 .يف شكل شراب  (Ambolar)امبوالر -

 .يف شكل كرمي  (Diclogesic)ديكلوجزيك  -
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  :اقتناء الرخص اتفاقيات  .3.3.5

وميكننــا , أمضــت صــيدال اتفاقيــات لشــراء رخــص اإلنتــاج مــع بعــض املخــابر األجنبيــة, يف إطــار الشــراكة التقنيــة    

  :تلخيص أهم تلك االتفاقيات يف اجلدول التايل

  

   .اتفاقيات اقتناء الرخص يف صيدال :11.3جدول                               

   .Rapport de gestion 1999 ,p25:املصدر

 وجممــع" فـار ماكوبـا"بـني الشـريك الكـويب  2001مـاي 24إضـافة ملـا ذكرنـاه، مت إبـرام بروتوكـول اتفـاق يف     

 مــراضصــيدال، يــنص هــذا االتفــاق علــى خلــق شــركة إنتــاج األدويــة ا�معــة، وكــذا األدويــة املســتعملة يف عــالج األ

  .التنفسية واألمراض القلبية ومرض السيدا وكذا أمراض الكبد

علـــى أربعـــة عقـــود شـــراكة جتاريـــة وصـــناعية بـــني جممـــع صـــيدال والشـــركة  2001مـــارس17كمـــا مت التوقيـــع يف 

  .، إضافة إىل االتفاق على تصدير منتجات ا�مع باجتاه هذه الشركة"بوالفارماسوتيكال "اجلنوب اإلفريقية 

ما ذكرنا نسـتنتج علـى أن جممـع صـيدال يشـهد تسـارعا وكثافـة يف عقـود الشـراكة، وذلـك يف كافـة مراحـل  من خالل

  .الدورة اإلنتاجية، فمن البحث والتطوير إىل االستثمار واإلنتاج وصوال إىل مراحل التسويق

  

  

  

  

  

  الثالث خالصة الفصل

 لعقدتاريخ إمضاء ا  الشركاء
عدد 

 المنتجات
 موقع اإلنتاج

  الدار البيضاء  Solvey Pharm (France)  1994  02 فارم  سولفاي

  مركب املدية  Medi cuba(Cuba)  1998  04  ميدي كوبا

  الدار البيضاء  Hayat Pharm(Jordanie  1998  02حياة فارم 

  مركب املدية Meheco (Chine)  1998 03و ميهيك

  مركب املدية Ellililly  (USA)  1999 02 إيلي ليلي
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 ومـايل اقتصـادي ثقـل مـن هلـا ملـا املالعـ دول وكـل اجلزائـر يف الصـناعات أهـم مـن الـدواء صـناعة تعتـرب

 اإلسـرتاتيجية السـلع مـن الـدواء باعتبـار أيضـا والسـكان العموميـة للسـلطات مميـزة أمهيـة تشـكل حيـث واجتمـاعي،

 .ا�تمع وأمن وصحة لسالمة واهلامة

  :وهي كالتايل نتائجوكخالصة هلذا الفصل توصلنا إىل بعض 

املنافسة اإلحتكارية نظرا لوجود عدد حمدود مـن املؤسسـات الـيت تتنـافس مـن الصناعة الدواء يف اجلزائر تتميز ب أن -

  ؛أجل اإلستحواذ على أكرب حصة من السوق الدواء 

 بنسـبة السـوق هـذه علـى الفرنسـية املخـابر سـيطرة إىل راجـع وهـذا الـدواء، سـوق يف احتكاريـة ممارسـات وجـود -

خارجيـة ناجتـة عـن سياسـات قيـود وكـذا  .2007سـنة  وهـذا اجلزائـر لـواردات السـوقية احلصـة مـن % 65 تفـوق

  احلساسة؛ الصناعةهذه احلكومة جتاه 

ضــرورة معاصــرة للتغلــب علــى املشــكالت  صــنعة للــدواءاملالبــديل االســرتاتيجي بــني املؤسســات  الشــراكة أصــبحت -

الختيــار هــذا البـــديل  إضــافة لــذلك تنحصـــر الــدوافع واألســباب احلقيقيـــة, واملاليـــة ةوملواجهــة التحــديات التكنولوجيــ

  :االسرتاتيجي

 ؛ظهور وتنامي ظاهرة العوملة 

 ؛تكلفة التكنولوجيا وتعقدها تعاظم 

 ؛مواجهة التحديات واملخاطر واألزمات 

  توفري االحتياجات من املهارات واملوارد واخلربة الالزمة الخرتاق األسواق اجلديدة. 

 

  

  

  

  


	المصدر:Rapport de gestion 1999 ,p25. 
	    إضافة لما ذكرناه، تم إبرام بروتوكول اتفاق في 24 ماي2001 بين الشريك الكوبي "فار ماكوبا" ومجمـع صيدال، ينص هذا الاتفاق على خلق شركة إنتاج الأدوية المجمعة، وكذا الأدوية المستعملة في علاج الأمراض التنفسية والأمراض القلبية ومرض السيدا وكذا أمراض الكبد.



