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  :الخاتمة العامة
 .ماضـية قليلـة سـنوات يف سائدا كان عما كثرية أمورا فيها تغريت جديدة مرحلة اليوم العامل يعيش

 اخلاص القطاع دور أمهية تأكيد و الدولية، التجارة حترير مفاهيم حول تدور جديدة إقتصادية أوضاع نشأت

 العلمـي و التقـين الصـعيد علـى أن كما .العامل دول من كثري يف السوق إقتصاديات حنو التحول أدى إىل ،

 مـن اللحظـي واإلتصـال التواصـل علـى يقـوم للجميـع يبـدو جديـدا واقعـا أنتجـت هائلـة حتـوالت العـامل شـهد

 .األنرتنيت و الصناعية األقمار خالل

 املعرفة، عصر عليه أطلق مث "املعلومات بعصر" مرحلة يف مسي عصرا اآلن يعيش العامل أن اخلالصة

 معـايريه و      آلياتـه و العصـر هـذا مالمـح و مسـات فـإن التسـمية، عـن النظـر بغـض و األحـوال مجيـع يف و

 اآلليـات و باملفـاهيم األخـذ ضـرورة يعاصـره مـن كـل على بالتايل تفرض و سبقه، ما كل عن جذريا ختتلف

 .املتجددة و اجلديدة

 يف املؤسسـة أصـبحت بالتـايل املؤسسـات، فشـل أو جنـاح حتـدد أساسـية كحقيقـة املنافسـة بـروز إن

داخـل  موقعهـا حتسـني إلمكـان التنافسـية امليـزات إلكتسـاب املسـتمر، و اجلـاد العمـل عليهـا حيـتم موقـف

 تتجلى وهنا احملتملني، و احلاليني املنافسني ضغوط مواجهة يف عليه احملافظة جمرد حىت أو ،هيكلها الصناعي

 .التنافسية اإلسرتاتيجية أمهية

        يكـل الصـناعة� عالقـة هلـا الـيت العناصر ملختلف التعرض البحث هذا خالل من حاولنا فقد

السـوق  أجـل مـن تنافسـيةال يـزةامل علـى احليـازة يف األخـرية هـذه دور و ،واإلسـرتاتيجية التنافسـية          

أبعـاد هيكـل الصـناعة أي املكونـات األساسـية الـيت  علـى الضـوء سـلطنا قـد و. بقاءهـا و املؤسسـة اسـتمرارية

قــوى اخلمــس الصــناعة أي هــذه تــأثري قــوى وكيفيــة  الســوق ميكــن مــن خالهلــا احلكــم علــى طبيعــة الصــناعة

ويتجلـى ذلـك مـن  ،على اإلسرتاتيجيات التنافسية اليت ميكن للمؤسسـة تطبيقهـا يف جماهلـا الصـناعي Porterلـ

كيفية اختيار التكتيكات التنافسية املناسبة واملنـاورات املرتبطـة مبركـز خالل مراحل املختلفة لتطور الصناعة وكذا  

 تعترب Porter  قدمها اليت للتنافس العامة اإلسرتاتيجيات ، كما أنووضع املؤسسة  يف بيئات صناعية خمتلفة

 إجيـاد يف مسـاعد�ا         خـالل من املختلفة، عمليا�ا عرب اإلسرتاتيجية اإلدارة �ا تسرتشد انطالق نقطة

 .الشرسة باملنافسة تتميز بيئة يف متركز

املؤسســة داخـــل إىل مفهــوم هيكـــل الصــناعة و القــوى اخلمــس الـــيت تــؤثر علــى يف هــذه املــذكرة  تطرقنــا

 تقـدمي علـى عملنـا األخـري ويف .جمـال صـناعي معـني، وأهـم اإلسـرتاتيجيات التنافسـية املثلـى �ا�ـة هـذه القـوى

 . 2008-2000الصناعة الدوائية يف اجلزائر خالل الفرتة  وضعية

 تنفـي أو تؤكـد الـيت النتـائج مـن جمموعـة علـى الوصـول املختلفـة، البحـث فصـول عـرب متكننـا، كمـا

       االقرتاحـات بعـض نقـدم أن ميكـن أساسـها علـى الـيت و الدراسـة، هـذه بدايـة يف املقرتحـة الفرضـيات
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 املرتبطـة املواضـيع بعـض بـاقرتاح الدراسـة آفـاق نقـدم أخـريا و مفيـدة، و هامـة أ�ـا نعتقـد الـيت والتوصـيات

  .مستقبلية لبحوث أرضية تكون قد اليت و هلا، نتعرض مل جبوانب
  

 :نتائج إختبار الفرضيات/ أوال

  :يلي فيما إليها توصلنا اليت النتائج أهم تتلخص

التوزيـع النسـيب هلـذا السـوق بـني املؤسسـات العاملـة �ـا و�ـدف دراسـة هـذا  يكل سـوق الصـناعة� يقصد    .1

  .اهليكل إىل قياس درجة املنافسة أو اإلحتكار السائد يف الصناعة املعينة

مـــن قبـــل  ةالصـــناع إضـــافة إىل مســـتوى الرتكـــز وعوائـــق دخـــول إىل الســـوقإن هيكـــل الصـــناعة يشـــمل     .2

مــدى وجــود متييــز يف املنتجــات داخــل الصــناعة ألنــه يف الوقــت نفســه : مؤسســات أخــرى، أبعــادا أخــرى أمههــا

أحـــد أهـــم ركـــائز عوائـــق الـــدخول إىل الصـــناعة وذلـــك عـــن طريـــق تنويـــع املؤسســـات يف صـــناعة معينـــة ملنتجا�ـــا 

 .لــة هلــذه الســلع مــن قبــل املســتهلكنيتنويعــا جيعلهــا مميــزة عــن بقيــة الســلع يف الصــناعة حبيــث ال تعــد ســلعة بدي

 :لااالنــدماج بـني مؤسســتني تنـتج نفــس السـلعة مثــ أنوأحيانـا يضــاف إىل ذلـك درجــة التكامـل األفقــي حيـث 

. يكــل الصــناعياهليــؤدي إىل ارتفــاع درجــة الرتكــز الصــناعي وبالتــايل تغــري . انــدماج مؤسســتني إلنتــاج الســيارات

 .وهذا ما ينفي الفرضية الثانية

ــــــد لتحد .3 ــــــورتراملنافســــــني داخــــــل ا�ــــــال الصــــــناعي ي ــــــد مــــــن االعتمــــــاد علــــــى مــــــدخل ب ،  (Porter) الب

ـــــــافس أو مـــــــا يســـــــمى مبحـــــــددات الرحبيـــــــة يف الصـــــــناعة ـــــــرتح منـــــــوذج القـــــــوى اخلمـــــــس للتن ـــــــث إق حيـــــــث  ،حي

إىل املنافســــــني املوجــــــودين يف نفــــــس امليــــــدان والــــــذين ينافســــــون املؤسســــــة يف احلصــــــول علــــــى أكــــــرب باإلضــــــافة 

احلصــــــة الســــــوقية إال أن هنــــــاك احتمــــــال دخــــــول منافســــــني جــــــدد الــــــذي يهــــــدد املؤسســــــة،  قــــــدر ممكــــــن مــــــن

يعتـــــــرب مـــــــن أهـــــــم منافســـــــني  ومـــــــا هـــــــي قـــــــوة العمـــــــالء واملـــــــوردين معرفـــــــة خصـــــــائص املنتجـــــــات البديلـــــــة،إن و 

  .وهذا ما ينفي الفرضية الثالثة .املؤسسة داخل جماهلا الصناعي

 يف تنـافس أن للمؤسسـة خالهلـا مـن ميكـن الـيت الكيفيـة توضـح التنافسـية اإلسـرتاتيجية إن .4

 بيئـة يف متواجـدة مؤسسـة كـل علـى البـد فإنـه . البيئيـة التغـريات ظـل يف و ميـدان األعمـال،

 ظـل يف كضـرورة تعتـرب األخـرية هـذه أن كـون تنافسـية إسـرتاتيجية تطبـق أن  يف حاجـة تنافسـية

 القـرارات جمموعـة خـالل مـن بيئتهـا مـع للتكيـف املؤسسـة تسـتخدمها أداة أل�ـا األوضـاع الراهنـة؛

 ثـــــالث ومـــــن بـــــني اإلســـــرتاتيجيات التنافســـــية املتاحـــــة لـــــدى املؤسســـــة هنـــــاك ،الـــــيت تتخـــــذها اإلدارة

 عــن عبــارة هــي الــيت Porterـلــ  للتنــافس باإلســرتاتيجيات العامــة تــدعى ،رئيســية إســرتاتيجيات

 حـدة مـن التخفـيض مـع البعيـد املـدى علـى تنافسـية ميـزة علـى احلصـول إىل �ـدف إسـرتاتيجيات

 .وهذا ما حيقق الفرضية الرابعة .ةالتنافسي الكثافة
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جيـــــــب علـــــــى املؤسســـــــة تقيـــــــيم العوائـــــــد احملتملـــــــة مـــــــن اإلســـــــرتاتيجية التنافســـــــية مقابـــــــل الكلفـــــــة لتطـــــــوير  .5

ــــــةميكــــــن  وبالتــــــايل هــــــذه اإلســــــرتاتيجية يف هــــــذا االجتــــــاه، فيمــــــا إذا كانــــــت اإلســــــرتاتيجية تتوقــــــع حتقيــــــق  معرف

وهـــــذا مـــــا ينفـــــي . الرحبيـــــة عنـــــد إتباعهـــــا، وكيـــــف أن الرحبيـــــة ســـــتتغري عنـــــدما تتغـــــري بيئـــــة التنـــــافس يف الصـــــناعة

 .الفرضية اخلامسة

 يف اإلسـرتاتيجية التنافسـية أن علـى تؤكـد النتـائج مـن جمموعـة إىل اجلانـب التطبيقـي خـالل مـن توصـلنا .6

 هـذه أهـم الشرسـة ومـن مـن املنافسـة تعـاين بـدأت أ�ـا و خاصة منعدمة، شبه تكون تكاد اجلزائرية املؤسسة

  :النتائج

اجلزائـر اليـوم   باتت مهـددة خبطـر انفتـاح السـوق علـى املنافسـة األجنبيـة، ومتوقـع يف اجلزائر منظومة األدوية - 

، ولعــل مــا يبــني واقــع األشــياء، هــو كســوق مفتوحــة علــى االســترياد، دون أي إجــراء حتفيــزي للصــناعة احملليــة

باملائـــة  70األدويـــة، حيـــث بلـــغ حجـــم االســـتثمار يف األدويـــة يف اجلزائـــر، حـــوايل  تنـــامي واردات اجلزائـــر مـــن

باملائــة بالنســبة للمنتــوج الصــيدالين  30بالنســبة للمنتجــات املســتوردة مــن اخلــارج، يف حــني مل يتعــدى نســبة 

 ؛خيب آمال املنتجني، األمر الذي 2008وهذا سنة  احمللي

 ؛عدم حيازة منتجي األدوية باجلزائر على تقنية صناعة عشرات األدوية - 

احملليــة مل تتلــق أي  الدوائيــة بســبب املفاوضــات حــول انضــمام اجلزائــر ملنظمــة التجــارة العامليــة فــإن الصــناعة - 

صـانع األدويـة الـيت ذلـك إىل بـطء يف االنتـاج مـن قبـل م أدى وبالتايل. رغم وعود احلكومة 2004دعم منذ 

 ؛تعمل بثلث طاقتها

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

جمال منح القروض لالستثمار أو االسـتغالل مبعـدالت فائـدة خمفضـة ال تثقـل كاهـل املسـتثمرين يف هـذا ا�ـال، 

  ؛إضافة إىل عدم تغطية خماطر الصرف

 مـن املعوضـة ةيلألدو  الوطنية القائمة أن جند حيث الوطين، اإلنتاج تعرتض اليت لكاملشا  ننسى أن دون - 

 احملليـني بـاملنتجني دفـع ممـا حمليـا املنتجـة ةيـاألدو  مـن الكثـري إستثنت قد اإلجتماعي الضمان صندوق طرف

 مـع حصـل مـا مثـل اخلـارج، مـن ضيالتعـو  تقبـل الـيت ةيـاألدو  إسـترياد إىل واللجـوء إنتاجهـا عـن التخلـي ىلإ

 الوطنيـة اللجنـة تقبـل مل حيـث صـيدال جممـع نتجـهي الـذي الطيـور أنفلـونزا مـرض ملواجهـة املوجـه الـدواء

 .ضيالتعو  قبلي الذي اخلارج من املستورد الدواء عكس على املعوضة ةياألدو  قائمة يف إدراجه
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  :توصيات المقترحة/ ثانيـا
  

 التخفيـف يف تسـاهم أ�ـا نـرى الـيت التاليـة، اإلقرتاحـات نقـدم أن ميكـن السـابقة النتـائج من إنطالقا

  :املسجلة النقائص و السلبيات من

 علـى مـع الرتكيـز ترصـدها؛ و �ديـدا�ا معرفـة أجـل مـن للمؤسسـة، اخلارجيـة البيئـة حتليـل علـى العمـل - 

 دراسة السوق؛ و حتليل خالل من اكتشافها ميكن اليت و األساسية، النجاح عوامل

تنميـة  أجـل من ذلك و املنافسني، على تنافسية ميزة لتحقيقللبيئة الصناعية  الدائمة و املستمرة الدراسة - 

 السوق؛ يف املستهدفة احلصة

 حتقيـق مـن أجـل املؤسسـة، متلكهـا الـيت كفـاءات و مـوارد مـع التنافسـية اإلسـرتاتيجية تطبيق على العمل - 

 السوقي؛ القطاع يف أداء أحسن

 اإلبـداع علـى الرتكيـزوكـذلك ، للجـودة العامليـة للمقـاييس وفـق املنتجـات جـودة تحسـنيب االهتمـام -

 .املدى الطويل على التنافسية القدرة أساس أل�ا التكنولوجيا على و التكنولوجي
  

  :آفاق البحث/ ثالثـا

ودوره يف حتديـد   الصـناعةهيكـل السـوق  موضـوع عـن �ائيـة أو كاملـة رؤيـة يقدم ال البحث هذا إن 

 جوانـب مـن دراسـتها إمكانيـة و مفهومهـا، لتوسـع ذلـك يرجـع و ،اإلسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية

 ملتواضـع،ا البحـث هـذا حيتويهـا الـيت النقـائص بعـض هنـاك أن فيـه، شـك ال ممـا و . خمتلفـة بأبعاد و عديدة،

 إشـكاليات كـونت أن ميكن اليت عياملواض بعض نقرتح الصدد �ذا و . العملية أو املنهجية، الناحية من سواءا

  :رئيسية

 .السلوك التنافسي لصناعة الدواء يف اجلزائر - 

  .تأثري املنافسة العاملية على الصناعة اجلزائرية - 

 

  

 




