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  :تمهید

المؤسسات الجزائریة التي تقدر أهمیة التحوالت التي یشهدها بین من  یعتبر المجمع الصناعي صیدال   

 بإتباع نظرا ألن إمكانیاته وقدراته ال تسمح له بذلك، قامو  ،ومحاولة التكیف معها االقتصاديالمحیط 

ار، إلى ـث والتطویر، إلى االستثمـكامل مراحل الدورة اإلنتاجیة، فمن البحالتحالف عبر  إستراتیجیة

  .صناعة الدواءوذلك من خالل البحث عن حلفاء لهم مكانة رائدة في وصوال إلى التسویق، اإلنتاج، 

یتمتع  هخاصة وأن ،عقودالإلستراتیجي سمح له بإبرام الكثیر من ا صیدال لهذا القرارمجمع إن لجوء    

األجنبیة، حیث رأى أن االحتكاك بهم یكرس العربیة و  لدى المخابر والدول معة جیدةوس بصورة حسنة

وخلق میزة تنافسیة  ،نوعیة وجودة منتجاته باستمرارخبرته ویزید من طاقته اإلنتاجیة، ویساهم في تحسین 

تدعیم مكانته في السوق  إضافة إلى ،الحصول على التكنولوجیا والمعارف الضروریةخالل  من لها

  .ومحاولة بلوغ األسواق الخارجیة الوطنیة

تأثیره و  صیدال مجمع إلستراتیجي علىومن خالل هذا الفصل سنحاول معرفة نتائج قرار التحالف ا   

  :المباحث التالیةذلك بالتطرق إلى ، و 2009 -1996خالل الفترة  تنافسیته على

  .نظرة عامة حول مجمع صیدال :المبحث األول

  .الخارجیة لمجمع صیدالالبیئة الداخلیة و  لیلحت :المبحث الثاني

  .التحالفات اإلستراتیجیة داخل مجمع صیدال :المبحث الثالث

  .مع صیدال في ظل التحالفات اإلستراتیجیةتحلیل تنافسیة مج :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  نظرة عامة حول مجمع صیدال: المبحث األول
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سمحت له بتحقیق ، سنة 37دامت أكثر من  مجال صناعة الدواءبخبرة كبیرة في مجمع صیدال یتمتع    

 اإلصالحات وصوالزیادة اإلنتاج والمبیعات ورقم األعمال، وقد مر بمجموعة من المراحل و ك نتائج جیدة

  .إلى وضعیته الحالیة

  مجمع صیدالتقدیم  :المطلب األول

  نشأة مجمع صیدال :أوال

   :فيمراحل نشأته  أهم وتتمثل ،وجوده أثناء تطورات عدة صیدالمجمع  عرف   

بناء على بعض الهیاكل التي ورثتها PCAتأسست الصیدلیة المركزیة الجزائریة  1963في سنة  - 1

هذه الهیاكل في مجموعة من الجزائر من الحقبة االستعماریة في مجال الخدمات الصحیة، وتتمثل 

ه أي صناعة صیدالنیة في المخازن العمومیة القدیمة لتخزین األدویة، حیث لم یترك االستعمار بعد خروج

  الجزائر؛

عهدت الدولة للصیدلیة المركزیة مهمة احتكار استیراد، تصنیع وتسویق المنتجات  1969في سنة  - 2

ء على أمر رئاسي أوكلها هذه المهام، وفي إطار مهمتها الصیدالنیة الخاصة بالطب البشري، وهذا بنا

 وحدة لإلنتاج بالحراش؛ 1971ت سنة اإلنتاجیة أسس

المركزیة الجزائریة إلى المؤسسة الوطنیة لإلنتاج الصیدالني  ةتحولت الصیدلی 1982في سنة  - 3

ENPP  وصایة وزارة  ، لتصبح بعد ذلك تحت1982والمؤرخ في أفریل ، 161/1982بناء على المرسوم

 تحت اسم مؤسسة صیدال؛ ،ةالطاقة والصناعات الكیمیائیة والبتروكیمیائی

صارت صیدال مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات استقاللیة في التسییر، وهذا وفقا  1989في سنة  - 3

وأصبحت  ة،ـالصیدالنی تاـع األدویة والمنتجـار إنتاج وتوزیـات، كما عهد لها احتكـلقانون استقاللیة المؤسس

وق المساهمة ولكنها بقیت خاضعة لمراقبة صند ،)شركة ذات أسهم ( ذات قانون أساسي جدید 

 البتروكیمیاء وصیدلة؛

المؤسسة، بمشاركة صیدال في العملیات  التغییرات التي أجریت على قانون سمحت 1993في سنة  - 4

إنشاء شركات جدیدة أو فروع تابعة الصناعیة والتجاریة التي من شأنها خدمة هدفها االجتماعي سواء ب

                                                           
 Pharmacie Centrale Algérien. 
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هذا العام اإلصالح المالي لصیدال، حیث تحملت الدولة دیونها وخسائرها في إطار في لها، وقد تم أیضا 

 ح المالي لمؤسسات القطاع العام؛اإلصال

 تم تحویل كل رأسمال المؤسسة إلى ملكیة الشركة القابضة للصیدلة والكیمیاء، كما تم 1997في سنة  - 5

هذه السنة إلى إنتاج في  حویلها إلى مجمع صناعي، وقد اتجه المجمعتإعادة هیكلة المؤسسة مما أدى ل

حیث سجل اإلنتاج زیادة بنسبة  ،في عدة مجاالت الحیویة بالمدیة، كما عرف تطورا لفعالیته المضادات

 ؛1996وذلك مقارنة بسنة  %24، كما ارتفعت المبیعات بنسبة 16%

بالتوجه إلى عملیات البحث األساسي  ،االجتماعي مجمع صیدال بتطویر هدفه قام 1998في سنة  - 6

 1 ؛في مجال الطب اإلنساني والبیطري

 السهم قیمة قدرت حیث ،الجزائر بورصة في للبیع صیدال مجمع أسهم عرضت 1999 مارس في - 7

 2.المجمع ألسهم تسعیرة أول وكانت جزائري دینار 800 الواحد

مهمته  ،ريـار جزائـملیار دین 2.5 ـها بـفأصبح مجمع صیدال شركة ذات أسهم یقدر رأس مالأما الیوم    

األساسیة تطویر، إنتاج وتسویق المواد الصیدالنیة الموجهة لإلستطباب البشري والبیطري، لضمان موقع 

 3.فعال على المستوى الوطني واإلقلیمي وكذا اختراق األسواق العالمیة

  4.االنضباطالوفاء، االلتزام، الدقة و  جمع على مجموعة من القیم تتمثل فيالمویركز 

  صیدالأهداف مجمع : ثانیا

                                     5:األهداف اإلستراتیجیة التالیةیسعى مجمع صیدال إلى تحقیق    

 ؛( TQM )وهذا من خالل نظام إدارة الجودة الشاملة  ،البحث عن اإلرضاء الكلي للزبون - 1

من خالل تحدید سیاسة خاصة بالبحث والتطویر لمنتجات جدیدة عامة  ،تنویع تشكیلة المنتجات - 2

(Générique)؛ 

 ؛مشاریع مع مخابر ذوي شهرة عالمیةمن خالل االشتراك في اإلستراتیجي  التحالفتطویر  - 3

                                                           
1
 Note d’information, Saidal, 1999, p p 13, 14. 

2
نشورة، معھد العلوم االقتصادیة والتجاریة ، مذكرة ماجستیر غیر مدور إدارة المعرفة في تعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسةنذیر،  بوسھوة 
 .105، 104، ص ص 2007/2008المركز الجامعي یحي فارس بالمدیة، الجزائر، علوم التسییر، و
3
  .داخلیة خاصة بمجمع صیدالتعریفیة وثائق  

4
     Groupe Saidal: Nos performances au service de la santé وثیقة داخلیة 
5
  .داخلیة خاصة بالمجمع تعریفیة وثائق 
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دخول األسواق  والرفع من حصته السوقیة الوطنیة،ضمان استمراریة المجمع عن طریق المحافظة  - 4

بعین االعتبار  مع األخذ ،األجنبیة والبحث المستمر في إمكانیة تطویر األداء االقتصادي والمالي

  .مواطنانشغاالت الصحة العمومیة لل

  الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال: المطلب الثاني

  الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال):  18 (شكل رقم 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عالقات هرمیة ،        عالقات وظیفیة  

 .2010 -09 -20الزیارة تاریخ  ، www.Saidalgroup.dzنقال عن الموقع اإللكتروني: المصدر

  والتلخیص والمراجعة التحلیل مدیریة

  الطبي واإلعالم التسویق مدیریة

  البشریة للموارد المركزیة المدیریة

الصناعیة للوقایة المركزیة المدیریة  

 المالیة واإلستراتیجیة المحفظة مدیریة

  الصناعیة والتنمیة الشراكة مدیریة

 واإلعالم للتنظیم المركزیة المدیریة

الجدیدة المشاریع مدیریة  

والتطویر البحث مركز  

التجاریة الوحدات  

 المدیر العام الرئیس

العام األمین  

المدیة انتیبیوتیك وحدة  انتیبیوتیك فرع  

فرمال فرع  

بیوتیك فرع  

  ءالبیضا الدار وحدة

قسنطینة وحدة  

  عنابة وحدة

  قسنطینة جسر وحدة

  الحراش وحدة

  شرشال وحدة



واقع مجمع صيدال في ظل التحالفـات اإلستراتيجية                                         :لفصل الثالثا

                                     

102 
 

عالقة وظیفیة  وهي ،العالقات الموجودة في المجمعمن خالل المخطط یتبین أن هناك نوعین من    

  .وعالقة هرمیة

األمین العام ومختلف الفروع، حیث تم باط كل من الرئیس المدیر العام، تتمثل في ارت :العالقة الوظیفیة-

في فرع واحد، وذلك قصد التنظیم والرفع من األداء في العملیة  صیاغة كل الوحدات اإلنتاجیة المتشابهة

 .اإلنتاجیة لضمان اتساع خط المنتجات

مختلف المدیریات الفرعیة المدیر العام، األمین العام،  هذه العالقة تربط كل من الرئیس :العالقة الهرمیة-

  .والوحدات التجاریة ومخبر البحث والتطویر

 :یمي لمجمع صیدال منویتكون الهیكل التنظ   

   اإلدارة العلیا: أوال

  :وهي السلطة العلیا في المؤسسة وتتمثل أساسا في   

 :یوجد في أعلى هرم المؤسسة ومن مهامه :الرئیس المدیر العام )1

  ؛المتبعةووضع السیاسات  اإلستراتیجیةتحدید  - 1

 تمثیل المجمع داخلیا وخارجیا؛ - 2

للبحث في التطورات الجاریة على مستوى المجمع، هذا المجلس یتكون من االجتماع بمجلس اإلدارة  - 3

 : ومن مهامه معالجة األمور التالیة ،أعضاء ةتسع

  ؛أنشطة المجمع في نهایة السنة - 1

 ؛مخطط السنة الحالیة والقادمة - 2

  .اإلستراتیجي لتحالفتنظیم المجمع ونشاطات ا - 3

التي تتولى مهمة التنسیق والمساعدة في عملیة اتخاذ  اإلستراتیجیةیمثل الهیئة : األمین العام )2

  1.القرارات

  

 
                                                           

1
  .151أحمد بن مویزة، مرجع سابق، ص  
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  الفروع: ثانیا

، كل على شكل شركات ذات أسهمألدویة ا إنتاجیتكون مجمع صیدال من ثالثة فروع متخصصة في    

  1:شركة یسیرها مجلس إدارة مع مراقب حسابات، وهذه الفروع هي

، یتكون هذا الفرع من ادة هیكلتهع صیدال بعد إعالفروع الثالثة المكونة لمجمهو أحد : فرع فارمال )1

  :هي وهذه الوحدات ،ومخبر لمراقبة الجودة والنوعیة ،إنتاجیةوحدات ثالثة 

ة لفرع ـمن أقدم المصانع المكونیعتبر مصنع الدار البیضاء الكائن بالعاصمة  :وحدة الدار البیضاء -أ

ل للشرب، ـراص، أشربة، محالیـأق تتمثل في وعةـة متنـع أصناف صیدالنیـینتج هذا المصن ،فارمال

مزود  لیون وحدة بیع سنویا لكل األشكال،م 40وتفوق قدرته اإلنتاجیة  ،الخ...،والت، مراهم، أمالحـكبس

مكلف  ألدویة،تبر الوطني لمراقبة ابمخبر لمراقبة الجودة، وهو مخبر معتمد ومصادق علیه من قبل المخ

  .لفیزیوكیمیائیة والمیكروبیولوجیةبالقیام بالتحالیل ا

بقدرة  ،والتـة من األقراص والكبسـاألشكال الجاف إنتاجمختص في  ،المصنع واقع بعنابة :وحدة عنابة - ب

  .تتجاوز ملیون وحدة بیع سنویا إنتاجیة

األشكال  إنتاجیتخصص هذا المصنع الواقع بالمنطقة الصناعیة بوالیة قسنطینة في  :وحدة قسنطینة -ج

  .ملیون وحدة بیع سنویا 5تصل إلى  إنتاجیةبقدرة  ،السائلة من أشربة ومحالیل

  :وحدات هيیحتوي على عدة ، هیكلة صیدال إعادةنتج فرع بیوتیك عن  :فرع بیوتیك )2

ورشة  هي إنتاجات ـعلى أربع ورش ، تحتوي1971دشنت في مارس  :بالعاصمة وحدة الحراش -أ

 20هذه الورشات  إنتاجتبلغ طاقة سات، ورشة المراهم، األشربة، ورشة المحالیل، ورشة األقراص والملب

مكلف بالتحالیل  ،لمراقبة الجودة ملیون وحدة بیع سنویا، كما یتوفر المصنع أیضا على مخبر

  .والتسییر التقني والوثائقيئیة الفیزیوكیمیا

ملیون وحدة بیع سنویا، وهو الوحید على  20هذا المصنع  إنتاجتفوق طاقة  :وحدة جسر قسنطینة - ب

ة، یتوفر ـا جد حدیثـل المكثفة ذات قارورات وأكیاس بتكنولوجیـالمستوى الوطني المختص في إنتاج المحالی

ورشة التحمیالت، ورشة  يـونیسیة وهـاألنواع الجالاعة ـات إنتاج مختصة في صنـالمصنع على خمس ورش

محالیل المكثفة على شكل ورشة الو  األقراص والملبسات، ورشة المحالیل المكثفة على شكل أكیاس

                                                           
1
  . 125سلیماني نورة، مرجع سابق، ص  
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كما یتوفر المصنع أیضا على مخبر لمراقبة الجودة مكلف بالتحالیل الفیزیوكیمیائیة قارورات، 

  .جانب التسییر التقني والوثائقي والمیكروبیولوجیة وخصائص السموم، إلى

ورشة فة، ـالیل المكثـة، ورشة المحـورشة األشرب هي إنتاجات ـتتكون من ثالث ورش :وحدة شرشال -ج

یحتوي المصنع على مخبر لمراقبة الجودة مكلف بالتحالیل الفیزیوكیمیائیة ، األقراص والكبسوالت واألكیاس

  .المیكروبیولوجیة وخصائص السمومو 

  .التحامیل إنتاجتختص ورشات هذه الوحدة في  :وحدة باتنة -د

الدراسات الالزمة  أنجزت، حیث 1967هذا الفرع في  إنتاجانطلقت تاریخیا فكرة  :فرع أنتیبیوتیكال )3

، إال أن 1987ایة ـاإلیطالیة في نه CTIP، وبدأت أشغال التنفیذ بالتعاون مع شركة 1975لتنفیذه عام 

مؤسسة  ٕانشاءلة الصیدلة المركزیة الجزائریة و هیك إعادة، وعند 1988نشاط اإلنتاج به كان في بدایة عام 

مجمع صیدال المنبثق نفسه  إنشاءحتى تاریخ  ،نتیبیوتیكال مرتبطا وتابعا لهذه المؤسسةصیدال بقي فرع أ

  .هیكلتها إعادةعن 

المضادات الحیویة البنسیلینیة  إنتاجالفروع الهامة للمجمع، یختص في  یعتبر فرع أنتیوبیوتیكال أحد   

ابتداء من الحیازة على المواد األولیة  ،غیر البنسیلینیة، مجهز بجمیع التجهیزات الالزمة لصناعة األدویةو 

غیر المادة الفعالة البنسیلینیة و  إنتاجوحدة  ویضم تشكیل النوع الصیدالني للمنتج، الفعالة إلى غایة

  1.مواد التخصصات الصیدالنیة إنتاجالبنسیلینیة، وحدة 

  RDC مركز البحث والتطویر :ثالثا

مركز  فر شكفاءة بشریة مؤهلة، یعلى ، یتوفر على أحدث المعدات و 1999في جویلیة سنة  أنشئ   

 من ضمن والتقنیات الصیدالنیة، هااألدویة وتطویر ب خاص البحث والتطویر على كل ما هو بحث علمي

آخذا على عاتقه تصمیم  ،تطویر من أجل ابتكار صیدالني متواصلمهامه المساهمة في إعداد سیاسة 

حیث  ،أن مركز البحث والتطویر هو القلب النابض لمجمع صیدال إلى ونشیر، طویر األدویة الجنیسةوت

  .عامل 233یوظف أكثر من 

  

  الوحدات التجاریة :رابعا
                                                           

1
  .127، 126سلیماني نورة، مرجع سابق، ص ص  
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  :هيوحدات تجاریة  ةمع ثالثللمج   

مقرها المحمدیة بالجزائر، تهتم بتسویق  ،1996تم إنشاؤها سنة  :UCC الوحدة التجاریة بالوسط )1

  .2005لسنة  عامل 234وتشغل أكثر من  ،صیدالمجمع منتجات 

 18من مقرها باتنة، تضمن تغطیة أكثر  1999 سنة إنشاؤهاتم  :EUC الوحدة التجاریة للشرق )2

  .والیة

مكلفة بتغطیة الجهة الغربیة  ،مقرها وهران ،2000تم إنشاؤها سنة  :UCO الوحدة التجاریة بالغرب )3

  .للبالد

  المدیریات :خامسا

 تقوم بوضع االستراتیجیات المالیة والتخطیط المالي، :المالیة واإلستراتیجیةمدیریة تسییر المحفظة ) 1

  .متعلقة باألهداف الرئیسیة للمجمعوال ،التمویلیة الطویلة والقصیرة األجلبحث ومتابعة العملیات ب وكذا

تنظیم العمل وفقا للقرارات وبتهتم بشؤون جمیع األفراد العاملین،  :مدیریة الموارد البشریة) 2

  .المحددة واإلستراتیجیة

الطبي، تطویر اإلنتاج االتصال ، الجودة، عیةتهتم بتدعیم النو  :مدیریة التسویق واإلعالم الطبي )3

والمساهمة  ،وقـلسلات ـوالقیام بدراس ،ة جیدةـة تسویقیـوترقیة صورة المجمع، باإلضافة إلى وضع إستراتیجی

  .كات المندوبین الطبیین عبر الوطنفي إعداد مجالت ونشرات داخلیة وتكوین شب

 تحالفاتوترقیة ال على تطویر أسالیب اإلنتاج مدیریةتعمل هذه ال :مدیریة التطویر الصناعي والشراكة )4

  .نة المجمع بین المؤسسات العالمیةبهدف رفع المستوى وتعزیز مكا ،مع المخابر العالمیة

من مهامها مراقبة مدى تطابق المواد المنتجة مع  :مدیریة ضمان الجودة واألعمال الصیدالنیة )5

  1.المستهلكصحة والعمل على تحسین الجودة والنوعیة لضمان  ،المعاییر األصلیة

من أهم وظائفها المراجعة الداخلیة لجمیع حسابات المجمع : مدیریة المراجعة والتحلیل والتركیب )6

   2.وعملیات التحلیل المالي

  نشاط مجمع صیدالتطور : المطلب الثالث

                                                           
1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و ، دور و أثر المیزة التنافسیة في تسویق المنتجات الصیدالنیةنصر الدین بن عمارة 
  .161، 160، ص ص 2006/2007علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

2
  .161ص ، مرجع سابق، نصر الدین بن عمارة 
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   مبیعات مجمع صیدال تطور :أوال

  :تاليصیدال من خالل الجدول ال مجمع مبیعات یمكننا عرض تطور   

  2009 - 1996 صیدال خالل الفترةمجمع تطور مبیعات ): 06(جدول رقم      

  جد 310القیمة   ب.و 310الكمیة   السنة

1996  67352  2960514  

1997  83809  3650550  

1998  99929  4499579  

1999  112413  4630438  

2000  89797  4139512  

2001  113797  5190671  

2002  123000  5692414  

2003  122540  6003661  

2004  119200  6466188  

2005  112042  6596274  

2006  112650 6942750  

2007  118715  7735448  

2008  126218  9692772  

2009  119498  9513280  

  Les rapports de gestion (1996-2009) باالعتماد على من إعداد الطالبة: المصدر

   :وهذا راجع إلى ،صیدال مجمع في مبیعات انالحظ على العموم أن هناك تطور    

  ؛إلرضاء العمالء ةالموجهو تحسین نظم التسییر المتبعة بالمجمع  - 1

  ؛بین العرض والطلب مةالمالء - 2

  الجهود المبذولة في مجال التصدیر؛ - 3

  .التحالفات اإلستراتیجیة المبرمة مع األطراف الخارجیة - 4

  :راجع إلى ،2009 ،2005 ،2004، 2003، 2000لكن هناك انخفاض في المبیعات سنة    

  ؛القویة للمتعاملین الخواص في السوق الجزائریة القانونیةالمنافسة غیر  - 1

  ؛2009خاصة لسنة  "DIGROMED" الزبون مشتریات انخفاض - 2
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  ؛2000 في عام لعراقل لتصدیراعدم الحصول على عقد  - 3

مما یجعلها تتجاوز فترة الصالحیة، وهو ما أدى  ،تكلفة إنتاج بعض المواد وطول مدة توزیعهاارتفاع  - 4

 .مما أثر سلبا على معدل المبیعات ،بالفروع اإلنتاجیة إلى تطبیق سیاسة البطء في اإلنتاج

ات ات ذوهذا راجع إلى تركیز المجمع على بیع منتج ،في تزاید مستمرفهو رقم األعمال ل أما بالنسبة   

راجع إلى االنخفاض الشدید في  2000سنة  خفاضقیمة عالیة ومطلوبة في السوق، لكن كان هناك ان

  .هذه السنةل المبیعاتكمیة 

  مجمع صیدال إنتاجتطور  :ثانیا

  .لجدول الالحقشهد اإلنتاج في مجمع صیدال تطورا في الكمیة، وهذا ما یوضحه ا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009 - 1996خالل الفترة مجمع صیدال إنتاج تطور ): 07(جدول رقم 

  و 310الكمیة   السنة

1996  72090  

1997  83613  

1998  100707  
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1999  110313  

2000  97287  

2001  112509  

2002  121111  

2003  124371  

2004  126517  

2005  115897  

2006  122344  

2007  135141  

2008  133025  

2009  139988  

  Les rapports de gestion (1996-2009) الطالبة باالعتماد علىمن إعداد : المصدر

أن المجمع  وهذا راجع إلى ،1999 - 1996خالل الفترة  إلنتاج تسجل تزایدا ملحوظاكمیة االحظ بأن ن   

، كما أن 1996قام بمجموعة من اإلصالحات في مجال هیاكل وتجهیزات وظروف اإلنتاج سنة 

أعطت نتائج  ر إعادة هیكلة المجمعالقرارات التي منحت للفروع والتي تدخل في إطااالستقاللیة في اتخاذ 

بـ  امقدر في اإلنتاج  احاد اتراجع تشهد 2000وفیما یخص سنة  حسنة من حیث الزیادة في اإلنتاج،

وكذلك  توردین للسوق مما أدى إلى تشبعهمنها دخول مس بابیرجع لجملة أس، وحدة 97287000

 – 2001ثم عاد اإلنتاج إلى الزیادة خالل الفترة ، التموین والتخزین للمواد األولیةاختالالت على مستوى 

هناك  ة، إال أنـالمخابر األجنبیمع المؤسسات و  عملیات التحالف اإلستراتیجي نتیجة تكثیف ،2009

  .زیادة الواردات راجع إلى 2008و 2005في اإلنتاج سنة طفیف انخفاض 

  

  

  صادرات مجمع صیدال تطور : ثالثا

   1:بلد تتمثل في 15 نحو یقوم مجمع صیدال بالتصدیر   

                                                           
1
  Groupe Saidal: Nos performances au service de la santé:وثیقة داخلیة 
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، السینغال، تنزانیا، السودان، التشاد، المالي، الكامرون، إفریقیا الجنوبیة عشرة بلدان إفریقیة هي - 1

  ؛والنیجر مدغشقر ،بوركینافاسو

 ؛العراق ولیبیا، الیمن هي ثالث بلدان عربیة - 2

  .إیطالیا وألمانیا هما بلدین أوربیین - 3

في الجدول اإلجمالي  هعمالألمجمع ومقارنته برقم رقم األعمال التصدیري لتطور وسنحاول دراسة    

  :تاليال

  ري مقارنة برقم األعمال اإلجماليرقم األعمال التصدی نسبة تطور): 08(جدول رقم 

  

  السنوات

CA  

  دج 310التصدیر

CA  المبیعات

  دج 310إلجمالیة ا

رقم األعمال نسبة 

التصدیري بالنسبة إلى 

 %رقم األعمال اإلجمالي

2000  105600  4139512  0.0025 

2001  916076  5190671  0.017  

2002  17151221  5692414  0.30  

2003  75184534  6003661  1.25  

2004  60165139  6466188  0.93  

2005  56185302  6596274  0.85  

2006  31007296  6942750  0.44  

2007  21979835  7735448  0.28  

2008  17508000  9692772  0.18  

2009  31599000  9513290  0.33  

    Les rapports de gestion (1996-2009)من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

بینما رقم  ،2009- 2000المبیعات اإلجمالیة في تزاید مستمر خالل الفترة أعمال نالحظ أن رقم    

 شهد انخفاضا 2008-2004بینما في الفترة  ،2003- 2000أعمال التصدیر فشهد زیادة خالل الفترة 

من قبل المنتجات الشدیدة لمنافسة ول ،راجع إلى االهتمام بخدمة السوق المحلیة أكثر من السوق الخارجیة

  .رقم األعمال التصدیريكان هناك ارتفاع ملحوظ في  2009، بینما في سنة األجنبیة
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هذا ما جدا، و  ةمنخفض فهي اإلجمالي عمالة برقم األرقم األعمال التصدیري مقارنلنسبة أما بالنسبة    

  .2003هذا سنة ، و %1.25 تقدر بـ له تبینه النسب السابقة، حیث أعلى نسبة

  لمجمع صیدال الموارد البشریةتطور  :رابعا

  :هذا ما یبینه الجدول التاليملحوظة في مختلف األصناف و زیادة عرفت الموارد البشریة    

  2009 - 1996خالل الفترة لمجمع صیدال البشریة  تطور الموارد ):09(جدول رقم

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنة

  1241  1103  827  720  697  629  590  إطارات

  1562  1371  1046  1168  1162  1070  1121  أعوان تحكم

  760  938  1297  437  443  422  501  منفذون

  3563  3412  3210  2325  2302  2121  2212  الكلي المجموع

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  ـ  1883  1801  1737 1627  1484  1355  إطارات

  ـ  2004  1896  1821 1808  1733  1604  أعوان تحكم

  ـ  583  666  685  669  700  747  منفذون

  4559  4470  4363  4243  4104  3917  3706  المجموع الكلي

    Les rapports de gestion (1996-2009)  على باالعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر

نتیجة سیاسة عامة تشمل تطویر القدرات  ،في السنوات األخیرةللموارد البشریة شهد المجمع تطورا كبیرا    

في مجال التوظیف،  إلى انتهاج سیاسة جدیدة به وهو ما أدى ،من حیث الكمیة والنوعیة البشریة اإلنتاجیة

تزاید  أكبر ، حیثالسابق دولـما نالحظه من الج وهذا ،اءات العلمیة المؤهلةـیعتمد على الكف إذ أصبح

ویمكن تفسیر ذلك بطبیعة ونوعیة نشاط المجمع في مجال الصناعة  ،اإلطاراتفي للموارد البشریة یتمثل 

  .التي تعتمد على اإلطارات بشكل أساسي ،الصیدالنیة

  لمجمع صیدالوالخارجیة تحلیل البیئة الداخلیة  :المبحث الثاني
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ها، ـالقوة التي یتمتع بو الضعف  یهدف مجمع صیدال من خالل تحلیل البیئة الداخلیة إلى معرفة نقاط   

الفرص والتهدیدات التي یتعرض و  ،وى التنافسیة التي تواجههیضمن تحلیل البیئة الخارجیة معرفة الق بینما

ستراتیجیات التي تمكنه من تحقیق اإل إحدى إتباعمن  لین السابقین یتمكن المجمعلها، وانطالقا من التحلی

  .میزة تنافسیة

  تحلیل سلسلة القیمة لمجمع صیدال: المطلب األول

  األنشطة الرئیسیة: أوال

  :األنشطة الرئیسیة لمجمع صیدال فيتتمثل    

توصیل المدخالت مجمع صیدال بأنشطة استالم، تخزین، ل اإلمداد الداخلي یتعلق: اإلمداد الداخلي) 1

ج قبل البدء في العملیة اج كل منتـاألولیة الداخلة في إنتة وكمیة المواد ـوالرقابة على نوعی جالالزمة للمنت

یعاني و ة، ـواق الخارجیـاألسة تأتي من ـمن المواد األولی المجمعمدخالت حیث أن أغلب ة، ـاإلنتاجی

  .المجمع من فائض في بعض المواد األولیة وانقطاع للبعض منها

المریض، فینطلق من مركز  تحسین جودة منتجاته وكسب ثقةیهدف مجمع صیدال إلى  :اإلنتاج) 2

المراقبة التطویر الكتشاف المنتج المطلوب أكثر في السوق وٕاجراء التجارب الالزمة، ثم یأتي دور البحث و 

قبل إعطاء  المعنیة بذلك للمنتج النهائي یتم في المخابر وفحصعلى مستوى العملیة اإلنتاجیة،  التي تتم

 ألن المنتج ،الخطأبإلى المستهلك النهائي، وهذه المراقبة شدیدة وصارمة وال یسمح فیها  هجو األمر بخر 

  .بحیاة مستهلكه أو مستعمله یتعلق

یوضح الالحق ج إلى الزبائن، والجدول لمنتاتوزیع و  یتعلق بأنشطة جمع، تخزین :اإلمداد الخارجي) 3

  .كمیة وقیمة المخزون
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       2009-1996مخزون المنتجات المنتهیة الصنع في نهایة السنة للفترة  ):10(جدول رقم

حدةو  610:الوحدة  

  

  البیان    

  

Pharmal  

  

 

  

Antiobiotical  

  

  

Biotic  

  

وحدات 

  التوزیع

إجمالي 

  الكمیات

  

قیمة إجمالي 

المخزون 

  ملیون دج

  905  28  ـ  ـ  ـ  ـ  1996- 31-12

  1052  27  ـ  ـ  ـ  ـ  1997- 31-12

31-12 -1998  9  5  4  7  25  850  

31-12 -1999  6  6  2  9  23  831  

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  2000- 31-12

31-12 -2001  8  4  4  13  29  1249  

31-12 -2002  9  5  5  7  26  1102  

31-12 -2003  10  5  5  10  30  1300  

31-12 -2004  11  9  9  9  38  1998  

31-12 -2005  10  6  8  11  35  1850  

31-12 -2006  9  6  10  10  35  2361  

31-12 -2007  9  8  9  11  37  2734  

31-12 -2008  7  6  10  9  32  3078  

  4982  36  ـ  11  9  16  2009- 31-12

 Les rapports de gestion (1996-2009) من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

نالحظ من الجدول ارتفاع كمیة وقیمة المخزونات التامة الصنع، وعدم إمكانیة تصریفها بالرغم من    

زیادة  ٕالىالتي تتمیز بالجودة العالیة، و  ،وهذا راجع إلى منافسة المنتجات األجنبیة لها ،أسعارها التنافسیة

   .كمیة الواردات

 .فسیتم التطرق إلیه الحقاأما بالنسبة لتوزیع المنتجات    
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  :والمتمثلة في التسویقي في مجال تسویق منتجاته صیدال عناصر المزیجمجمع  ستعملی :التسویق) 4

إنتاج مجمع صیدال بالزیادة في الكمیة والقیمة، وذلك راجع إلى توسیع خطوط  یتمیز :سیاسة المنتج -أ

ة، حیث یركز ـدات اإلنتاجیـاإلنتاج على مستوى الوحالیب تسییر ـاإلنتاج وتنویعها، وٕالى تحسین نظم وأس

التي تمتاز بانخفاض تكالیفها وبالتالي انخفاض أسعارها مقارنة  ،المجمع على إنتاج األدویة الجنیسة

  .إلى تحسین نوعیة المنتج من ناحیة الجودة والتغلیف المجمع ، كما یسعىباألدویة األصلیة

 من بینهاتخضع للتسجیل لدى وزارة الصحة والسكان،  ،ج دوائيمنت 324یقوم مجمع صیدال بتقدیم    

المضادات الحیویة، مضادات االلتهاب، مهدءات السعال، المطهرات الرئویة، األدویة المانعة للحمى 

والمسكنة لأللم، المحالیل المكثفة، منقصات السكر في الدم، المضادات الهیستیمینیة ومضادات 

اب والمسكنات، المضادات الفطریة، مضادات فقر الدم، الفیتامینات، الحساسیة، مهدآت األعص

  .الخ...،المطهرات، مضادات التشنج، الملینات

صیدال ال تستجیب لكل متطلبات السوق من حیث  مجمع إن هذه التشكیلة الواسعة والمتنوعة لمنتجات   

بعض لفة، كما أدخل المجمع ها وأشكالها المختالكمیة، ولكن تستجیب لحصة معتبرة من حیث تنویع

  :هي هذه التشكیلةالتعدیالت على 

  ؛Antifongiquesمثل منتجات  جمعوالتي تمثل تكلفة للم ،إلغاء بعض المنتجات في حالة الزوال - 1

  ؛L’oxyteracelineمثل المضادات الحیویة  ،تطویر جزیئات جدیدة بالنسبة للمنتجات المتدهورة -2

التي تقدم مزایا مادام الطلب علیها في السوق كبیر، كما هو الحال بالنسبة إعطاء أهمیة للمنتجات  - 3

  .للمحلول المكثف

 .األجانب مجمع صیدال بتوسیع تشكیلة منتجاته مع شركائهقوم باإلضافة إلى هذه التعدیالت ی   

جب وذلك من خالل تحدیدها للهامش الوا ،دخل الدولة في تحدید سعر األدویةتت :سیاسة السعر - ب

، أما هامش %20 ـفإن الهامش على اإلنتاج یقدر ب 1998فیفري  01في  ؤرخفحسب المرسوم الم ،تطبیقه

النسبة لتجار بو  %20 ـ، أما هامش تجار الجملة فهو یقدر ب%20إلى  %10و یتراوح ما بین ـالموزعین فه

كما أن المنافسة وارتفاع ثمن المواد األولیة، وانخفاض القدرة  %17 ـفهو یقدر ب التجزئة أي الصیدلیات

  .الشرائیة وغیرها من العوامل األخرى تتدخل في تحدید سعر منتج المجمع



واقع مجمع صيدال في ظل التحالفـات اإلستراتيجية                                         :لفصل الثالثا

                                     

114 
 

 تمثلها تمن %80 حیث وق المحلیة على مراكز توزیع،مجمع صیدال في الس یعتمد :سیاسة التوزیع -ج

وذلك بموجب عقود مع  ،تجار الجملة، أما على المستوى الدولي فیعتمد على التصدیر غیر المباشر في

  .مع القطاع العام للدولة المستهدفة وأالمستوردین الخواص 

مجمع صیدال من خالل إتباع إستراتیجیة الترویج إلى خلق اتصال دائم بین  یهدف :سیاسة الترویج -د

  :الوسائل المستخدمة في ذلك نذكر المجمع وعمالئه، ومن بین

یقوم مجمع صیدال بالتركیز على هذه الوسیلة االتصالیة من أجل خلق صورة جیدة عن : اإلعالن - 1

  :المجمع أمام المنافسین، وذلك بقیامه بـ

 Biotic Newsو Saidal Newsإصدار العدید من المجالت والجرائد الدوریة، كدوریة أخبار صیدال  - 

  وهي نشرة فصلیة تصدر عن وحدة بیوتیك التابعة لمجمع صیدال؛

  ، تتضمن ملخص لجمیع نشاطات المجمع؛Les rapports de gestionإصدار تقاریر تسییر سنویة  - 

، حیث 2001في دیسمبر  www.saidalgroup.com االنترنیتإنشاء موقع الكتروني على شبكة  - 

  توي على العدید من المعلومات الخاصة بالمجمع؛یح

  .المشاركة في المعارض الدولیة - 

كز علیها المجمع في ن أهم الوسائل الترویجیة التي یر یعتبر المندوبون الطبیون م :البیع الشخصي - 2

  .لصیادلة، األطباء وتجار الجملةتعریف منتجاته لدى ا

من خالل  ،یجیةمن أجل تدعیم جهوده الترو  وسیلةال یعتمد مجمع صیدال على هذه :تنشیط المبیعات - 3

قدیم الخصومات في الكمیة للوسطاء طباء والصیادلة من أجل تجربة الدواء، تلأل تقدیم عینات مجانیة

  .القیام بالمعارض التجاریة داخل الوطن وخارجهو 

من أجل بناء صورة جیدة عن المجمع، وذلك من یقوم المجمع بجملة من الجهود  :العالقات العامة - 4

خالل تحسین ظروف استقبال الحلفاء المحلیین واألجانب، تقویة العالقة مع وسائل اإلعالم خاصة 

ت صحفیة لتقدیم المنتجات لما لها تأثیر مباشر على زبائن المجمع، تنظیم ندوا ،الصحافة المكتوبة

 .2003یا الكوارث كمنكوبي زلزال تقدیم الهبات والمساعدات لضحاو  ،الجدیدة

 

  

http://www.saidal/
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  األنشطة الداعمة :ثانیا

 :تتمثل األنشطة الداعمة في   

التي  وظیفة التموین بتأمین سیرورة عملیة اإلنتاج، وهذا لتوفرها على المواد األولیة تسمح :التموین) 1

ما ، بینما النسبة الباقیة تستورد من السوق المحلیة، هذا 76% أغلبها تستورد من األسواق الخارجیة بنسبة

  .للخارج وضغط الموردین علیه، وارتفاع تكلفة إنتاج منتجاته إلى التبعیة المجمعبأدى 

  :صیدال في مجال التموین نذكر مجمع ومن بین نقاط ضعف   

  فائض تخزین لبعض المواد وانقطاع آلخر؛ - 1

  التموین غیر محدد؛مخزون األمان وٕاعادة  - 2

  اختالل بین برامج اإلنتاج والتموین؛ - 3

  .غیاب محاسبة المواد - 4

إذ یقدر إنفاقه على هذه  ،إن وظیفة البحث والتطویر متدنیة في مجمع صیدال :التطور التكنولوجي) 2

اختراع من طرف المعهد الوطني للحمایة  براءة 14على حصل من رقم أعماله، وقد  %3الوظیفة 

والعمل على إكسابهم معارف ومهارات  في هذا المجال أن یرفع من كفاءات إطاراتهبغي علیه الفكریة، وین

  .الحدیثة والمتطورةاإلنتاج ر وسائل یتوفباإلضافة إلى جدیدة، 

تمثلت في اإلعداد وااللتزام بإستراتیجیة  ،مجمع صیدال جهود استثماریة كبیرة یبذل :الموارد البشریة) 3

مجمع ، وأهم ما یمكن مالحظته على عمال أجل رفع قدراتهاالبشریة من  تنمویة للتكوین المتواصل لموارده

  :صیدال هو

  إطارات وموارد بشریة شابة؛ - 1

  موارد بشریة ذات تجربة وخبرة في مجال اإلنتاج؛ - 2

  جو عمل ممتاز؛ - 3

  :المزایا السابقة یعاني المجمع من العیوب التالیةوعلى الرغم من    

  ؛تكوین غیر كاف - 1

  غیاب التكوین في المیدان التسییري لإلطارات؛ - 2
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 .عدم وضوح المهام الموكلة لشاغل الوظیفة - 3

  1:ولتفادي العیوب السابقة ینبغي على المجمع القیام بما یلي   

  تكوین؛تكوین إطارات في هیاكل متخصصة حول نظم ال - 1

  ؛محلیة أو أجنبیة مع مدیریات أخرىبرامج مشتركة للتكوین إطالق وانجاز  - 2

 .الموارد البشریة ووضعها في العمل للسنوات القادمة حول تقییمتكوین إطارات متخصصة  - 3

  :صیدال على التمویل من خالل متابعة المؤشرات التالیة مجمع معرفة قدرات یمكن: التمویل) 4

  دج610: الوحدة                                           قدرات التمویل للمجمع): 11(جدول رقم 

  النتیجة الصافیة  نتیجة االستغالل  القیمة المضافة   رقم األعمال  السنة

1996  2960.514  1764.823839  585.220650  244.566280  

1997  3650.550  2073.680610  749.148075  397.460361  

1998  4499.579  2243.997781  875.493134  569.006067  

1999  4630.438  2471.852233  242.991921  721.774513  

2000  41395.12  2300.818867  615.559987  271.109220  

2001  5190.671  2662.059605  755.465767  379.810901  

2002  5692.414  2837.225055  566.394100  187.339238  

2003  6003.661  3339.164435  1032.401846  482.290897  

2004  6466.188  3979.032396  1311.453988  456.231457  

2005  6596.274  3707.637469  864.953730  430.555200  

2006  6942.750  4279.436814  1219.665503  547.483833  

2007  7735.448  4871.616363  1411.993594  872.149771  

2008  9692.772  6220.523630  2006.878681  134.6638302 

2009  9513.290  7855.445923  3559.136076  256.0637476  

  Les rapports de gestion (1996-2009)  من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

ة، ـنالحظ تزاید كل من رقم األعمال، القیمة المضافة، نتیجة االستغالل والنتیجة الصافیعلى العموم    

  .التمویل ه علىومن ثم ارتفاع قدرات ،مععلى تحسن الوضعیة المالیة للمج وهذا یدل

                                                           
1
 Rapport de gestion 2004. 
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= ة االستقالل المالينسب: من خالل العالقة التالیة االستقالل المالينسبة وللتوضیح أكثر نقوم بدراسة    

  :التالي والموضحة في الجدول روض متوسطة وطویلة األجل،قال/خاصةالموال األ

  دج 610:الوحدة 2009 - 1996صیدال خالل الفترة لمجمع االستقالل المالي  ةنسب): 12(جدول رقم

 وطویلة قروض متوسطة  أموال خاصة  السنة

  األجل

نسبة االستقالل 

 %المالي

1996  7060.515287  1876.915322  3.76 

1997  6142.527281  1772.436759  3.47  

1998  6593.416748  7875.83933  8.37  

1999  6417.686553  1233.823709  5.20  

2000  6248.185491  1549.221492  4.03  

2001  5776.104950  2143.375182  2.69  

2002  5396.898937  1847.590318  2.92  

2003  5455.505165  2170.232409  2.51  

2004  5665.062698  2595.149395  2.18  

2005  5771.991417  3086.963140  1.87  

2006  5906.738853  2712.313428  2.18  

2007  6143.335024  2612.086364  2.35  

2008  6984.405510  2434.280973  2.87  

2009  8753.895027  2152.080821  4.07  

   Les rapports de gestion (1996-2009)  من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

القروض ألن األموال الخاصة أكبر من من النتائج السابقة نالحظ أن المجمع یتمتع باستقاللیة مالیة،    

  .ثم إمكانیة الحصول على المزید من القروضمتوسطة وطویلة األجل، ومن 

انطالقا من تحلیل الوضعیة الداخلیة للمجمع تم التوصل إلى نقاط القوة والضعف الموضحة في    

  .الحقالجدول ال
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  نقاط القوة والضعف لمجمع صیدال): 13(جدول رقم

  نقاط الضعف  القوةنقاط 

  تنوع تشكیلة المنتجات؛ - 

  توزیع وطني ودولي للمنتجات؛ - 

  االستقالل المالي؛ - 

  تزاید رقم األعمال والنتیجة الصافیة؛ - 

  حصول المجمع على شهادات اإلیزو؛ - 

  موارد بشریة ذات تجربة كبیرة في مجال اإلنتاج؛ - 

  ؛إدخال منتجات جدیدة على تشكیلته - 

  المندوبین الطبیین؛زیادة عدد  - 

  الرقابة على العملیة اإلنتاجیة؛ - 

  ؛تكوین األفراد غیر كاف - 

  عدم توفر المواد األولیة في الوقت المحدد؛ - 

یؤدي إلى توقف  انقطاع متكرر للمخزون - 

  فقدان حصص سوقیة؛ سالسل اإلنتاج، و

اعتماد المجمع على المصادر الخارجیة  - 

  للحصول على المواد األولیة؛

تامة كمیة وقیمة المخزون من المنتجات زیادة  - 

  .الصنع

  

  .من إعداد الطالبة: المصدر

  Porterلـ حسب نموذج القوى الخمسة  تحلیل هیكل قطاع صناعة الدواء: المطلب الثاني

  المنافسة في القطاع :أوال

في السوق التي ینشط فیها، نتیجة تواجد مجموعة من المخابر  منافسة كبیرة یشهد مجمع صیدال   

 ،، لكن التهدید األكبر ال یأتي من المنتجین المحلییناالستیرادالمحلیة واألجنبیة التي تقوم بعملیة اإلنتاج و 

المنافسة الحقیقیة تأتي من المستوردین، حیث وتسویق منتجات معینة، بل  إنتاجألن عملهم یقتصر على 

  :، وترجع أسباب قیامهم بعملیة االستیراد إلى1امستورد 79حوالي  2007عددهم سنة بلغ 

  عملیة االستیراد ال تتطلب إمكانیات استثماریة ضخمة؛ - 1

  ارتفاع معدل المردودیة لهذه االستثمارات؛ - 2

                                                           
1
 Document du Ministère de la Santé de la Population et de la Reforme Hospitalière, Direction de la 

Pharmacie. 
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  .شهرة العالمة للمنتجات المستوردة - 3

مراض أدویة معالجة أ مرتفع وربحیة عالیة مثلذات طلب  لبعض األدویة صیدال مجمع فتقدیكما    

مثل  على المخابر العالمیة اض األعصاب، والتي ال تزال حكراأدویة أمر ان، أدویة أمراض القلب و ـالسرط

  .األمریكي Pfizerو يالفرنس Aventisمخبر 

، حیث تبقى إستراتیجیةعقد معها تحالفات من قبل المؤسسات التي ی اصیدال تهدیدمجمع واجه یو    

  .اإلستراتیجي في السوق خارج نطاق التحالفمنافسة له 

  الداخلون الجدد: ثانیا

تهدیدا من المؤسسات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، خاصة بعد القانون  یواجه مجمع صیدال   

، حیث یبلغ عدد االستیرادبعد سنتین من بدایة عملیة  إنتاجیةمشاریع  إنشاءالذي یجبر المؤسسات على 

، لكن هناك عوائق قد تحد 2006سنة  اوأجنبی امحلی امشروع 80قید التنفیذ حوالي  االستثماریةالمشاریع 

  :تتمثل في دخول منافسین جدد من

  ؛االستثماررؤوس األموال من أجل ل الحاجة الكبیرة - 1

  تخفیض تكالیف اإلنتاج؛الخبرة الكبیرة لمجمع صیدال في صناعة الدواء، والتي مكنته من  - 2

فرع ، المجـمعحیث تحصل ، ISO شهادة ه علىـصیدال نتیجة حصولمجمع الصورة الجیدة لمنتجات  - 3

Antibiotical فرع وBiotic على ISO 9002 ، بینما مركز البحث والتطویر تحصل علىISO 

  ؛20011هذا سنة و  ،9001

  ؛تحالفاته مع أكبر المخابر العالمیةحصول مجمع صیدال على تكنولوجیا عالیة نتیجة  -4

  .صیدال على القنوات التوزیعیةمجمع سیطرة  -5

  

  القوة التفاوضیة للموردین: ثالثا

                                                           
ISO :ھي مجموعة مواصفات تصدر عن المنظمة الدولیة للتقییسThe international organisation for standardisation  والتي یطلق ،

والتي تعني  ISOSلیست اختصارا السم المنظمة، بل تمثل مقطعا من الكلمة الیونانیة  ISO، وفي الحقیقة فإن حروف ISOعلیھا اختصارا منظمة 
داللة على ھذه المنظمة، من منطلق أن دورھا الرئیسي یتمثل في إصدار مواصفات دولیة  ISOالتشابھ أو التناظر، لذلك جاء استخدام المقطع 

  .موحدة
1
 Rapport de gestion de groupe Saidal 2001. 
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ویمكن  یعتمد مجمع صیدال في توریداته للمادة األولیة على مصدرین، السوق المحلیة واألجنبیة،   

  :ونسبتها في الجدول التالي توضیح قیمة الواردات

   دج: الوحدة                                      صیدالمصادر التموین لمجمع ): 14(جدول رقم

 

 المواد األولیة  البیانات
مواد التعبئة 

 والتغلیف
 % النسبة المجموع قطع الغیار

 0.24 919182 94013 500434 234735 مشتریات محلیة

 0.76 2969998 162274 853299 1954425 مشتریات أجنبیة

 100 3889180 256287 1353733 2279160 المجموع

  100 0.06 0.35 0.59 %النسبة

Source: rapport de gestion 2009, p 19. 

واق األجنبیة، ـمن التموین تأتي من األس %76 نالحظ أن ما نسبتهوكما أشرنا سابقا الجدول من خالل    

فقط تستورد من السوق المحلي، وهذا ما یعطي لألجانب قدرة كبیرة على التفاوض، وتعتبر  %24بینما 

على التوالي، وهذا ما  % 19.51 ، %22.31بـ  من أهم موردي مجمع صیدال بنسبة تقدرالهند و ألمانیا 

 .یوضحه الجدول الالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملیار دج: الوحدة 2009لسنة  حسب الدول صیدالمجمع ل المشتریات قیمة ونسبة): 15(جدول رقم
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 %النسبة قیمة المشتریات الدولة

 22.31 670198862 ألمانیا

 19.51 586070281 الهند

 13.49 405298878  فرنسا

 10.09 303024830 سویسرا

 9.19 276147926 إیطالیا

 5.05 151704085 الصین

 4.51 135368035 بلجیكا

 2.77 83264325 تونس

 2.62 78767048 اسبانیا

 2.89 86916663 الوالیات المتحدة األمریكیة

 1.61 48243008 التشیك

 1.32 39743669 لنمساا

 1.04 31204237  سلوفاكیا

 0.81 24221636 المجر

 0.64 19274420 بریطانیا

 0.50 14965523 مصر

 0.38 11476521 البرتغال

 0.08 2342154  السعودیة

 0.03 928423  فنلندا

 0.02 453964 اإلمارات العربیة

 0.01 367583 هولندا

 0.00 16927  كوبا

 100 2969998916 المجموع

                       Source: rapport de gestion 2009, p 19.                                         

 

  القوة التفاوضیة للزبائن: رابعا
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  1:من الزبائن تتمثل فيمتنوعة مجمع صیدال مع تشكیلة  یتعامل   

  ؛%80الجملة بنسبة تجار  - 1

  ؛%7 بنسبة Digromedمؤسسة التوزیع بالجملة  - 2

  ؛5%الصیدلة المركزیة للمستشفیات بنسبة  - 3

  ؛% 5ن بنسبة المستوردو  - 4

  ؛%1الضمان االجتماعي بنسبة  - 5

  ؛%1بنسبة  وزارة الدفاع الوطني - 6

  .%1بنسبة  العیادات الخاصة - 7

ما یزید من قدرتهم التفاوضیة، حیث أن مصیدال في تجار الجملة، تركز زبائن مجمع  مما سبق نالحظ   

بجودة عالیة، هذا ما یدفعهم للجوء إلى المنتجات الحصول على منتج منخفض السعر و هو هدفهم 

  .التي تحقق هوامش ربح مرتفعةاألجنبیة األصلیة 

  منتجات اإلحالل :خامسا

ة بالمنتجات تتمثل منتجات اإلحالل في المنتجات األصلیة المستوردة، وهي ذات طلب مرتفع مقارن   

 مستهلك، إضافة إلى األعشاب الطبیة والزیوت الطبیعیة التي یستخدمها الالمجمع الجنیسة التي ینتجها

  .للعالج

  .الالحقیمكن تلخیص القوى السابقة في الشكل    

  

  

  

 هیكل قطاع صناعة الدواء ): 19(شكل رقم 

                                                           
1
 Stratégie a long terme 2002- 2011. 
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  .36، أنظر الفصل األول صPorter ـلالخمسة القوى من إعداد الطالبة باالقتباس من : المصدر

 

 

 

 

 

  

  :والممثلة في الجدول التالي الفرص والتهدیدات التي یواجهها المجمع بعض مما سبق نستنج   

:الداخلون المحتملون  

.مشروع محلي وأجنبي 80  

:المنافسة في القطاع  

ن المستوردون والمنتجو 

.الخواص  

:المنتجات البدیلة  

األدویة األصلیة 

.واألعشاب الطبیعیة  

:الزبائن  

تجار الجملة، مؤسسة التوزیع 

بالجملة، الصیدلة المركزیة 

للمستشفیات، المستوردین، 

الضمان االجتماعي، وزارة 

الدفاع الوطني والعیادات 

. الخاصة  

 

:نالموردو  

الموردون األجانب 

.نوالمحلیو   
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 الفرص والتهدیدات التي یواجهها مجمع صیدال): 16(جدول رقم 

  التهدیدات  الفرص

مع أكبر المخابر  إستراتیجي إبرام عقود تحالف - 

  العالمیة في مجال صناعة األدویة؛

  كسب ثقة المخابر الدولیة؛ - 

  خبرة كبیرة في مجال صناعة األدویة؛امتالك  - 

  ISOحصول مجمع صیدال على شهادات - 

  ؛ةالعالمی لمطابقة منتجاته لمعاییر الجودة

خلین في العملیات الشرائیة ارتفاع عدد المتد - 

  ج الصیدالني؛للمنت

صیدال الهامة على المستوى مجمع مكانة  - 

  الدولي؛

  انخفاض أسعار المنتجات الجنیسة؛ - 

عوائق تحد من دخول منافسین جدد وجود  - 

  .كتكالیف االستثمار المرتفعة

  الواردات من الخارج؛ ارتفاع كمیة - 

اقتصار مجمع صیدال على صناعة األدویة  - 

  الجنیسة فقط؛

  المنافسة األجنبیة الشدیدة في السوق المحلیة؛ - 

تفضیل المستهلك للمنتجات األجنبیة األصلیة  - 

  الجنیسة؛ مقارنة بالمنتجات المحلیة

صعوبة الحصول على الموارد األولیة والتبعیة  - 

مما یزید من قدرتهم  ،للخارج في هذا المجال

  التفاوضیة؛

  ازدواجیة العالج بین الطب التقلیدي والحدیث؛ - 

منافسین محلیین وأجانب في  إمكانیة ظهور - 

  .مجال اإلنتاج بین الحین واآلخر

  

  .من إعداد الطالبة: المصدر

  اإلستراتیجیات التنافسیة لمجمع صیدال: الثالث المطلب

  إستراتیجیة التركیز :أوال

بدال من خدمة السوق  ،من خالل تركیز مجمع صیدال على خدمة قطاع سوقي محدد بشكل فعال   

ة، أمراض ـبین، األمراض العصـأمراض تصلب الشرایی مثلة ـة المزمنـاف العالجیـهذا في األصنل، و ـكك

سوقیة هامة یجب  ا، وهي أصناف تمثل حصصالخ...،أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلبالسرطان، 

من خالل تخصیص موارد  ،ویرـعن طریق تكثیف عملیتي البحث والتط ،اـعلى المجمع االستفادة منه

بشریة ومالیة وتقنیة هائلة، أو الحصول على رخص إنتاج من المخابر األجنبیة، أو من خالل تبني 

  .تیجیة التحالف مع أكبر المخابر العالمیةإسترا
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  إستراتیجیة السیطرة بالتكالیف: ثانیا

باالستفادة من آثار التعلم والخبرة  ،ة تنافسیة عن طریق تخفیض تكالیفهتحقیق میز  صیداللمجمع  یمكن   

ون، أمراض الجلد، ـأمراض العی مثل اصة باألمراض غیر المزمنةـ، وهذا في األصناف العالجیة الخالكبیرة

ألمراض النفسیة، أمراض فقر الدم، اأمراض المعدة، أمراض األمعاء، المسكنات والمهدئات، الفیتامینات، 

ا، عن طریق تكثیف الجهود الترویجیة ـهلكین فیهـاولة كسب ثقة المستـومح الخ،...أمراض االلتهاب،

  .والتسویقیة

  :تاليالشكل ال ویمكن توضیح اإلستراتیجیتین السابقتین في   

  صیداللمجمع اإلستراتیجیتین التنافسیتین ): 20(شكل رقم

  تمییز المنتج                        تكلفة أقل                    

  

  ككل الصناعة

  

                     قطاع سوقي 

  

 .19، أنظر الفصل األول صاإلستراتیجیات التنافسیة لبورتر من إعداد الطالبة باالقتباس من: المصدر

 

 

   التحالفات اإلستراتیجیة داخل مجمع صیدال :لثالثا المبحث

بالنسبة لمجمع صیدال، حیث تمكن من إبرام العدید من العقود مع  ااستراتیجی اتعتبر التحالفات قرار    

الدولي، وهذا من أجل تمتع بها على المستوى المحلي و یالتي لمكانة الكبیرة نتیجة ا ،أكبر المخابر العالمیة

 .بناء قاعدة مشتركة لإلنتاج وتبادل المعارف والخبرات

   هاأهدافو  هاتنظیم أصول التحالفات اإلستراتیجیة، :األول المطلب

األدویة المعالجة لألمراض غیر 

  .المزمنة
.............................  

معین من السوق عن طریق التركیز على األدویة  خدمة جزء

  .المعالجة لألمراض المزمنة
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  صیدالمجمع  داخل اإلستراتیجیة تحالفاتال أصول: أوال

التنمیة المسطر في أواخر  مخططالمتبعة من طرف مجمع صیدال إلى  تحالفاتإستراتیجیة ال تعود   

وقد قدم إلى صیدال على  ،1984 عام  ONUDIوالذي حضره مجموعة من خبراء منظمة ،الثمانینات

وعلى إثر  ،1989- 1988 عاميوذلك لتطبیقه بین  ،الصیدالنیة الجزائریة الصناعةأساس أنها تمثل 

وبدأت هذه  ،نیة اإلنتاجیة مرحلة االستقاللیةدخلت الشركات الوط ،المؤسسات العمومیة هیكلةإعادة 

بحث عن یصیدال مجمع  أصبحومنذ ذلك الحین  ،األخیرة االعتماد على نفسها بعیدا عن دعم الدولة

بإنشاء برنامج  الجهودوقد توجت هذه  ،اتیلها بشتى الوسائل واإلمكان عودیو  اإلستراتیجیة لتحالفاتا

 اتفاقیاتبإبرام بدأ هذا البرنامج  وقد ،المخطط التطوري الذي وضعه المجمعفي إطار ستراتیجیة إتحالفات 

  1.مع المخابر الصیدالنیة ذات العالمة العالمیة

  صیدالمجمع  داخل اإلستراتیجیة لتحالفاتتنظیم نشاط ا :نیاثا

الشراكة  مدیریةق ل، وقد أدى ذلك إلى خاإلستراتیجیة للتحالفات مكانة هامةمجمع صیدال  یولي   

  : المهام التالیةالقیام بلها أوكل  ستوى المدیریة العامة للمجمع،والتنمیة على م

  ؛والتطویر الصناعيالتحالف وٕارساء إستراتیجیة المجمع في إطار  تحدید - 1

  ؛واستقطابهم اءعن الشرك البحث - 2

  ؛اإلستراتیجي التحالفمشاریع  تحدید - 3

  ؛للقوانین المنصوص علیها المطابقة االتفاقوٕاعداد محاضر  التفاوض - 4

  ؛بالتحالفات اإلستراتیجیةبالعملیات اإلداریة والقانونیة المرتبطة  التكفل - 5

  ؛المشروع الصناعي وٕانجازفي متابعة مراحل قیادة  المساهمة - 6

  ؛الصناعیة المشاریعومتابعة التقدم في إنجاز  التنسیق - 7

(  ارـباالستثموالوطنیة للحصول على مختلف الوثائق المتعلقة  المحلیةالشركاء لدى اإلدارة  مساعدة - 8

  .) الخ...،البناء رخصةعقد الملكیة، 

                                                           
  ONUDI)( Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel  : منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة

  .، تقوم بتقدیم مساعدات تقنیة واستشاریة لصناعات الدول النامیة1966تأسست سنة 
.318، 317سابق، ص ص ، مرجع لتحالفات اإلستراتیجیة كآلیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیةبن عزة محمد أمین، ا  

1
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واإلجراءات الالزمة إلقامة  المراحلباإلشراف على كل  مدیریة الشراكة والتنمیة تقوم إضافة لتلك المهام   

  .التحالفات اإلستراتیجیة

  صیدالمجمع  داخل تحالفات اإلستراتیجیةأهداف ال: ثالثا

  1:إلىتحالف ال جیةیإلستراتالمجمع من خالل تبنیة  یهدف   

 ؛بتطویر منتجاتهتطورة تسمح له الحصول على تكنولوجیا عالیة وم -1

  للحلیف؛ فعالةإتباع طرق التسییر الحدیثة من خالل العمل بمبادئ التسییر ال -2

  مستوى منتجات المؤسسات المنافسة؛ لتكون في تحسین نوعیة وجودة منتجاته -3

  البقاء في السوق؛ب له میزة تنافسیة تسمح اكتسابالقدرة على  -4

   جدیدة؛ ي أسواقف واالستثمارمن الدخول في مشاریع تنمویة  هتحقیق أرباح تمكن -5

ألن قطاع  ،لك اإلمكانیات المناسبةموذلك بوجود الحلیف الذي ی ،ث والتطویرإمكانیة القیام بالبح -6

  حث عن أدویة لعالج مختلف األمراض؛لبلاألدویة یتطلب بحوث دائمة ومستمرة 

  تشكیالته؛والتنویع في منتجاته  وطتوسیع خط -7

  ؛لتمویلالحصول على مصادر ا -8

  من األدویة؛ الحتیاجاتبتوفیر ا ائن وتحقیق األمن الصحيتلبیة طلبات الزب -9

مع أسماء مؤسسات ضخمة في مجال  اسمه باقترانوذلك  ،صیدال في السوقمجمع تدعیم سمعة  -10

  ألدویة؛ا صناعة

  وٕامكانیة تقدیم مزیج تسویقي یمتاز بالكفاءة والفعالیة؛ تحسین القدرات التسویقیة -11

  توفیر قنوات توزیع داخلیة وخارجیة؛ -12

  .الخارجو  الداخل حلیف فيت مع المن العالقا االستفادة -13

  اإلستراتیجیة أهم نقاط القوة والضعف لمجمع صیدال في مجال التحالفات: رابعا

  :یمكن تلخیصها في الجدول التالي   

                                                           
1
 .بوحفص رواني، سلیمان دحو، مرجع سابق 

  نقاط الضعف  نقاط القوة
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 القوة والضعف لمجمع صیدالنقاط ): 17(جدول رقم

  .Source: Stratégie a long terme 2002-2011  

  ومضمون العقود مجمعداخل الاإلستراتیجي  التحالفمراحل إقامة مشروع  :المطلب الثاني

  مشروع التحالف اإلستراتیجي داخل المجمع إقامةمراحل : أوال

مشروع  إقامةصیدال والطرف األجنبي رغبة في  مجمع بدي فیها كل منیهي مرحلة  :االتصال مرحلة) 1

  .النظر لوجهاتأو تبادل  ، اتصاالتزیارات ك من خالل تبادل رسائل بریدیة،ویكون ذل ،مشترك

بین  ةـالعالقتبدأ المفاوضات لتحدید طبیعة  اإلستراتیجي التحالفقرار  اتخاذ بعد :المفاوضات مرحلة )2

افظ من خاللها على یح التي لكل طرف على مدى قدرته التفاوضیةن، ویعتمد نجاح المفاوضات ـالطرفی

  .مصالحه الخاصة

، وهذه بتنفیذها وااللتزام وقیع قبول نتائج المفاوضات رسمیایعني الت :االتفاقیةمحضر  توقیعمرحلة  )3

  .الفعلي بین الطرفین االرتباطالمرحلة تعد بدایة 

، روعـللمش القانونیةفي هذه المرحلة یتم إنشاء األطر  :القانوني للمشروع المشترك التكوینمرحلة ) 4

 على االتفاقإضافة إلى  ،)أسهم ذاتشركة ذات مسؤولیة محدودة ، شركة ( وتحدید الهیكل القانوني له 

  .الخ...،القانون األساسي، المسیرین

   .إجراء إداري الزم إلنشاء المشروع المشترك يه: يفي السجل التجار  القیدمرحلة ) 5

ومدى  لتحدید التكالیف استثماريمشروع  كل هي مرحلة هامة في: دراسات الجدوى إقامةمرحلة ) 6

  .مردودیة المشروع

 عملیاتإنشاء فرق عمل لتسییر  ،یكون بتقدیم حصص التمویل :إنجاز المشروع انطالقمرحلة ) 7

  .االستغاللنشاط  انطالقمواعید  واحتراماإلنتاج 

 برنامج إعادة تأهیل جد قیم؛ - 

 جد مهم؛ إستراتیجي برنامج تحالف - 

  .صورة جیدة لدى الحلفاء - 

التأخر الكبیر لبرنامج إعادة التأهیل؛ -   

مشاریع مشتركة متأخرة؛ -   

في  عدم الحصول على مردودیة التحالفات اإلستراتیجیة - 

.األجل القصیر  
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والتي تتكون  المشروعتتمیز هذه المرحلة بتنصیب إدارة  :المشروع وبدایة اإلنتاج استغالل مرحلة) 8

  .تنفید برامج اإلنتاج بشكل تدریجي المرحلةتم خالل هذه یس الفریق الذي قام بإنجازه، كما عادة من نف

  1مضمون عقود التحالف اإلستراتیجي: ثانیا

األجنبي تحضیر  حلیفهصیدال ب مجمع طالعقد الذي یرب یهدف :المنتجات المتعاقد على إنتاجها) 1

صناعة عدد من المنتجات المتعاقد على إنتاجها، والتي تتضمن قائمة المنتجات الموجودة في ملحق و 

بعد الموافقة الثنائیة المسبقة بین الطرفین،  ،العقد، كما یمكن إضافة منتجات أخرى للقائمة المتعاقد علیها

  .صیدالمجمع ویلتزم المتعاقد بعدم إنتاج األدویة التي هي من اختصاص 

ها، ـین لتحضیر المنتجات المتعاقد علیریك األجنبي الحق في انتداب تقنیللش: المساعدة الفنیةتقدیم ) 2

المختلطة من أجل تزویدهم بتعلیمات  أو عمال الشركة ،صیدالمجمع ومساعدة العمال المؤهلین ل

  .متعلقة بالطرق والصیغ والقواعد والمقاییس المستعملة ،إضافیة

 صیدال من إنتاج مجمع متنعی ،صنع الشریك األجنبي لضمان حمایة عالمة: حمایة عالمة الصنع) 3

  .له على ذلكبدون الموافقة المسبقة  منتجاته

یتولى الشریك األجنبي التزوید بالكمیات المطلوبة والمكونات الرئیسیة : التخزینمصدر التموین و ) 4

والضروریة لتحضیر المنتجات المتعاقد على إنتاجها، والتي یتم تخزینها وصیانتها في مقرات ومخازن 

صیدال، حتى یتم إرسالها للتصنیع، وفي حالة شراكة مشتركة یكون التخزین مشترك داخل الشركة مجمع 

  .المختلطة

ینبغي على الشریك  ،ج مطابق للمقاییس والمعاییر الدولیةللحصول على منت :المراقبةالتحلیل و ) 5

األجنبي أن یتولى مسؤولیة القیام بمراقبة كل المكونات الضروریة لتحضیر المنتجات المتعاقد على 

بالقیام بتحلیل المواد للتأكد  والذي هو بدوره ملزم ،صیدالمجمع وكل المنتجات نصف المصنعة ل ،إنتاجها

  .وعدم وجود تغییر أو غش أو إتالف أثناء النقل ،من سالمتها

صیدال أو الشركة المختلطة المنتجات التامة مجمع قدم یینبغي أن : منتجات تامة الصنع تقدیم )6

والمكونات الصنع في التاریخ والموعد المحدد للتسلیم، وهذا شریطة أن یسلم الشریك األجنبي المواد 

  .النشطة الخاصة بتحضیر المنتجات المتعاقد على إنتاجها في الوقت الالزم

                                                           
1
  .صیدال مجمعتعریفیة داخلیة خاصة بوثائق  
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صیدال مجمع یدفع الشریك األجنبي لالتحالفات المتكاملة في إطار : النظام ومصاریف اإلنتاج) 7

إطار وفي  في قائمة الملحق،مصاریف اإلنتاج لتحضیر أو تغلیف المنتجات المتعاقد علیها، والتي توجد 

   .اإلنتاج مصاریفكة یتحمل كل األطراف أو الشركاء اتفاقیات الشراكة المشتر 

من أجل  ،یلتزم كل األطراف في العالقة التعاقدیة باحترام بنود العقود كلها: تسییر العالقة التعاقدیة) 8

  : المتمثلة في االلتزاماتمجمع صیدال أن یحترم تفادي أي نوع من النزاع، فینبغي على 

  إعادة تأهیل وحدات اإلنتاج؛ - 1

  صناعة المنتجات حسب المقاییس الدولیة؛ - 2

  ضمان مقر إقامة الشركة المختلطة؛ - 3

  المساهمة في تسییر الشركة عن طریق المجلس اإلداري؛ - 4

  :صیدال أن مجمع في حالة عدم احترام معاییر صنع المنتجات المتعاقد على إنتاجها ینبغي على   

 الخلل؛ذه الكمیة لتصحیح النقائص و رجع هستی - 1

 .ختار إتالف هذه الكمیةی - 2

  :ـبالنسبة للشریك األجنبي ینبغي أن یقوم بأما    

 تكوین عمال متخصصین لتحضیر المنتجات المتعاقد على إنتاجها؛ - 1

 بغیة الحفاظ على عالمة الدواء؛ طریقة الصنعتقدیم المساعدة التقنیة و  - 2

 .الموجودة وشراء األجهزةتهیئة المباني  - 3

 

  صیدالمجمع لدى  ةاإلستراتیجی اتتحالفأشكال ال :الثالث المطلب

  شراكة المختلطةال عقود: أوال

مجمع على أن یتقاسم المخاطر مع  ،اجـمن اإلنت لجزءتتمیز هذه الصیغة بتمویل الطرف األجنبي    

عدة  1997مجمع مند سنة ال أبرموقد  ،ومراقبة المشروع التسییرصیدال، كما یشارك الشریك األجنبي في 

   1:يالمشاریع ف هذهة، وتتمثل العالمی المخابرة في شكل مشاریع مشتركة مع أكبر ـعقود شراك

                                                           
1
 Rapport de gestion 1999. 
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كي ـر األمریـالمخب معة ـشراكد ـع بإبرام عقـالمجم قام:  )S -fizer P( aidal صیدال - مشروع فایزر )1

مقرها  ،PSM تـسمی فایزر - صیدال ةـة مختلطـشرك اءـشیقتضي بإن، 1998سبتمبر  فایزر في

ملیون وحدة بیع،  30 ر الطاقة اإلنتاجیة لهذه الشركةوالیة الجزائر، تقد البیضاءیقع بالدار  االجتماعي

بدأ المشروع  ،%30صیدال بنسبة ع ـمجم اساهم فیهی ،ملیون دج 912 االجتماعيرأس مالها  ویبلغ

 األشكال الجافة والسائلة التالیةوتتمثل قائمة منتجاته في كل ، 2000أكتوبر في  اإلنتاجعملیات 

  .ومضادات أمراض القلبالمضادات الحیویة ، االلتهاب مضادات

ى ـع علـالتوقی مـت :) aidalS - Poulenc (France) Rhône (صیدال –مشروع رون بوالنك ) 2

 ،"بوالنك رون"ة ـركة الفرنسیـصیدال والشمجمع بین  1998سبتمبر  في روعـاسي لهذا المشـالقانون األس

ملیون  20 اإلنتاج طاقة في المنطقة الصناعیة واد سمار، تقدر على إنشاء وحدة إنتاج االتفاقیة وتنص

اإلنتاج في  عملیةعلى أن تنطلق  ري،ـملیون دینار جزائ 400 االستثماربیع سنویا، وتقدر تكلفة هذا  وحدة

، وتقدر نسبة 2000في دیسمبر  كانت لإلنتاجالفعلیة  االنطالقة ، لكن2000الثي األول من سنة الث

، %70 الفرنسیةحین تبلغ حصة الشركة  في ،%30 المشروعهذا  مالصیدال في رأس مجمع مشاركة 

المضادات الحیویة،  ةـاإلنتاجیة باألشكال الجافة لمختلف األصناف العالجیة التالی تهوتتعلق تشكیل

  .مهدآت السعالـلیات و مضادات االلتهاب، مضادات أمراض القلب، مضادات الطفی

 )harmaceutiqueProupement Gصیدال –روبيو األ  الصیدالنيالتجمع  :كة المختلطةاالشر ) 3

aidalS - uropéenE(  :ياألوروب الصیدالنيصیدال والمجمع  مجمع بین االتفاقإبرام بروتوكول  تم 

 بالمنطقة SOMEDIALصومیدیال  سمیتعلى انجاز وحدة إنتاجیة  االتفاقینص  ،1998سبتمبر  في

 980 االستثماركما بلغت تكلفة هذا  ،یعبحدة و  ملیون 27 ـبذات قدرة إنتاجیة تقدر  الصناعیة واد سمار،

  .ملیون دج

وتختص في إنتاج  ،2000الرابع من سنة  شركة صومیدیال أول مراحل اإلنتاج خالل الثالثي باشرت

مانعات الحمل، مهدآت السعال  العالجیة التالیة الفروعالسائلة والعجینیة التي تخص ، األشكال الجافة

  .مضادات هیستامینیكو 

  :Pierre Fapre -Nordisk  ovo(N-(Saidal صیدال –ري ببیارفا–مشروع نوفونوردیسك )4

 13صیدال فيمجمع ابري الفرنسیة و فبیار  ومخابرنمركیة ابین مخابر نوفونوردیسك الد اتفاقعقد  أبرم

بواد عیسى والیة  ،األنسولین ومقومات السرطان نتاجإلوحدة  زعلى إنجا االتفاقیةوتنص  ،1999جانفي 
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 ملیون وحدة بیع، 37 ـتقدر ب إنتاجبطاقة  ،ملیون دج 2670 تكلفة هذا المشروع تقدر  وقد ،تیزي وزو

تساهم مخابر بیارفایري  كما ،%45 نسبةنوفونوردیسك ب ومخابر %10 نسبةصیدال ب مجمع فیه ساهمی

  .2001من سنة األول حدد تاریخ بدایة اإلنتاج في الثالثي ، % 45 بنسبة هي األخرى

بین  االتفاقهذا  ینص :Ddawa  l( Dar E- ( Saidal "صیدار" صیدال –مشروع دار الدواء ) 5

وحدة جسر قسنطینة ب ،یدارص شركة مختلطة تسمى إنشاءصیدال ودار الدواء األردنیة على مجمع 

 االستثماركما تقدر تكلفة  ،بیعمالیین وحدة  6 بـ ذات قدرة إنتاجیة تقدر لعین،حیویة للتصنیع قطرات 

على أن ، 1999في أفریل  االتفاقهذا  مبر أ .%30نسبة بصیدال مجمع ساهم فیه ی ،ملیون دج 120

  .2000سبتمبر فيینطق اإلنتاج 

 :) JPM  -Spimaco  -Acdima  - l ٍ◌Saida- ( Digromed "كوتاف"الشركة المشتركة ) 6

 جویلیة 8 في "دیغروماد -جي بي أم -سبیماكو  - أكدیما - صیدال"من طرف  الشركةهذه  تأسست

 Tassili Pharmaceutiqueيالعربیة الطاسیل الشركة الصیدالنیة اسموأطلق علیها  ،2000

Company، وتختصر في اسـم "Taphco"، صیدال مجمع ها ملكولقد اختیرت قطعة األرض التي ی

اصة بأمراض العین في صناعة المنتجات الخ "كوتاف" شراكة تتخصص بالرویبة كموقع للمشروع،

ملیون وحدة  17 ـتقدر ب إنتاجیةبطاقة  ،ملیون دج 1100 قدر رأس مال هذه الشركة وقد، حقنالومنتجات 

  .2001الثالث من سنة بهذا المشروع في السداسي  اإلنتاج انطالق موعد حدد .بیع

ي ف تفاقاال بروتوكول إمضاء تم Saidal - Medacta(1  (:صیدال –تا كالمشترك میدا المشروع) 7

خاصة سویسریة متخصصة في البحث  شركة(  اكتصیدال ومجمع میدامجمع بین ، 2000نوفمبر  20

صناعة الرمامات التجبیریة، أو أجهزة تبدیل تجبیریة زم المخصصة لكل أنواع الجراحة، و صناعة اللواو 

وأطلق  ،ألحام للجراحة وتسویقها في الجزائر إلنتاج مختلطةعلى إنشاء شركة  ،)ذات تكنولوجیا عالیة 

ملیون دج بقدرة إنتاج تصل  192 االستثمارقیمة هذا  تبلغ، و "Samed" "صامد" اسمعلى هذه الشركة 

  .سنویا بیعملیون وحدة  3إلى 

أما مجمع میداكتا فتصل ، % 40صیدال بنسبة مجمع ساهم فیه ی ،مقر هذا المشروع في شرشال یقع

 .هذا المشروع انطالقلم یحدد تاریخ و  ،% 60نسبة مساهمته إلى 

                                                           
1
 Saidal: Synthèse active, 2000, p 10. 
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بین  االتفاقبروتوكول  إمضاءتم  :bolmedA - aidalSأبولمید  - المشروع المشترك صیدال) 8

ویة، ـاج المضادات الحیـمن أجل إنت ،ةـفي المدی 2004مارس  28في  الروسي صیدال وأبولمیدمجمع 

  .جمنت 11 المنتجات بـویقدر عدد 

 Solupharm  - Saidalســــــولوفارم الصــــــیدالني - صــــــیدال المشــــــروع المشــــــترك) 9

Pharmaceutique:  أشكال  إنتاجفي  بوالیة الطارف، متخصص 2004مارس  9العقد في تم إمضاء

 .1الحقن، مضادات الروماتیزم ومضادات السرطانمحددة مثل 

  2:، ولم یتم االنطالق فیها لحد اآلن تتمثل في2007اإلنجاز لسنة  وهناك مشاریع مشتركة كانت قید   

 %16.97صیدال مجمع حیث حصة : Somedial - (Saidal( سومیدیال - عقد صیدال) 1

  .ملیون دج 141 وتقدر طاقة اإلنتاج ،%83.03وسومیدیال 

حصة  :APS -S ( ) Aventis pharma Saidal - ( Sanofi (أفنتیس فارما صیدال - سانوفي )2

  .ملیون دج 127.8 ، وتقدر طاقة اإلنتاج%30 صیدالمجمع 

 صیدالمجمع حصة  :Saidal - ( Joras Pharmacenlical (صیدال  - جوراس فارماسونلیكال) 3

  .ملیون دج 36 ، وتقدر طاقة اإلنتاج30%

مجمع حصة  :Pfizer) - (Saidal Manufacturing (PSM)صیدال مانوفاكتورینج  -فایزر) 4

  .ملیون دج 273 ، وتقدر طاقة اإلنتاج%30صیدال 

  .لمجمع صیدال ختلطةیوضح مجمل عقود الشراكة الم والجدول التالي

  دج 610: الوحدة                            لمجمع صیدال عقود الشراكة المختلطة): 18(جدول رقم 

تكلفة   التسمیة  البیانات

  االستثمار

 القدرة اإلنتاجیة

  وحدة بیع610
االنطالق تاریخ   الموقع

  في اإلنتاج

Pfizer Saidal 

  

PSM  

  

912  

  

  الدار البیضاء  30
الثالثي الرابع 

  2000لسنة 

Rhône Poulenc 

Saidal 

  

RPS 400  20  واد السمار  
الرابع الثالثي 

  2000لسنة 

                                                           
1
 Rapport de gestion 2004. 

2
 Rapport de gestion 2007.  
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GPE Saidal  SOMEDIAL 980  27  واد السمار  
الرابع الثالثي 

  2000لسنة 

Novo Nordisk-

Pierre Fapre-

Saidal 

Aldaph 2670  37  واد عیسى  
الثالثي األول 

  2001لسنة 

Dar El Ddawa – 

Saidal  Saidar  120  6  جسر قسنطینة  
الرابع السداسي 

  2000لسنة 

Acdima- 

Spimaco – JPM 

– Digromed  

Saidal  

Taphco  1100  17  الرویبة  
الرابع السداسي 

  2001لسنة 

Medacta-Saidal   Samed  192  3  غیر محدد  شرشال  

Abolmed-Saidal غیر محدد  المدیة  ـ  ـ  ـــ  

Saidal- 

Solupharm 

Pharmaceutique 

  ـ  ـ ـــ
  غیر محدد  الطارف

                                    Rapport de gestion2004من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

Saidal: Synthèse active, 2000 

 

 

  التحالفات المتكاملة عقود :ثانیا

أو  ، سواء لحسابههإنتاجبتصنیع أدویة خاصة باألطراف األجنبیة في وحدات  صیدال مجمع قومی   

لطرف لدفع أتاوة یاإلنتاج، وبالمقابل ق وطر  األولیةمن جلب المواد  ستفیدی، حیث لحساب الشركاء

اإلطار عقد المجمع عدة  هذافي و التكنولوجیا بتكلفة منخفضة،  بنقلسمح هذا الشكل ی، وقد ياألجنب

  :تمثلت في اتفاقیات

والذي یقضي بصناعة  ،1997هذا العقد في أكتوبر إمضاء مت :)Saidal - Pfizer(فایزر –صیدال )1

 6وافتتحت ورشاته في  ،د تم تحضیر المقر الخاص بالمشروعولق ،فارمالأربع منتجات على مستوى فرع 
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 30در بـ ـعلى أن یتخصص هذا المشروع في إنتاج األنواع الجافة بطاقة إنتاجیة تق ،1998سبتمبر 

  .منصب شغل 110 یرمع توف، وحدة بیع ملیون

تم إمضاء عقد تصنیع بین مجمع صیدال  ):  Saidal-Novo Nordisk(نوفونوردیسك  –صیدال) 2

- دانیالز"وهذا إلنتاج نوع من الدواء یتمثل في  ،1997في دیسمبر  "وردیسكنوفون"ركي انماوالمخبر الد

Danilase  "وتصل  نتیبیوتیكال بالمدیة،مستوى فرع أ على شكل أقراص وشراب، ویكون اإلنتاج على

  .ملیون دوالر أمریكي 33.7قیمة منتجات هذا المشروع إلى 

 أما فیما یخص إنتاج األقراص فالدراسة جاریة إلنتاجها ،1998نتاج في شكل شراب في نوفمبر انطلق اإل

  .على مستوى فرع فارمال

بین مجمع صیدال والمخبر  تم إمضاء العقد ):  Saidal –Dar El Ddawa( دار الدواء –صیدال ) 3

  :، لغرض إنتاج ستة أنواع من األدویة تتمثل في1997األردني دار الدواء في دیسمبر 

 شكل أقراص؛ على (Isocarde)ازوكار  - 1

 شكل أقراص؛ على (Capocard)كابوكار  - 2

 شكل كبسوالت؛ على (Fifeder) فیفیدار - 3

 شكل مرهم؛ على (Mycoheal)میكوهیل  - 4

 كل شراب؛ش على (Ambolar)امبوالر - 5

  .شكل كریم على (Diclogesic)دیكلوجزیك  - 6

بین المجمع الصناعي تحالف تم إمضاء عقد  ):Saidal  - Ram Pharma(رام فارما  –صیدال ) 4

وحدة ( جات بفرع فارمالبهدف إنتاج ثالث منت ،1997دیسمبر في "رام فارما"صیدال والشركة األردنیة 

 (Tamoxifene) تاموكسیفین ، (Omeprezole)امبیریزول ، هذه المنتجات هي)البیضاءالدار 

 . (Aciclovir)اسیكلوفیرو 

تم اتفاق مجمع صیدال والشریك األردني حیاة  :) Saidal - Hayat Pharm (حیاة فارم - صیدال) 5

  .تصنیع منتجین بفرع فارمال بالدار البیضاءعلى  1998فارم سنة 

ین تم إبرام عقد 2004في سنة  :)Saidal - Solapharm et Infal( أنافال وسولوفارم - صیدال) 6

 ،أنافال وسولوفارم، وبمقتضى هذان العقدان یقوم مجمع صیدال بإنتاج األدویة المتفق علیها مع الشریكین

  .وذلك في مركب المضادات الحیویة بالمدیة
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  :تاليلیمكن تلخیص العقود السابقة في الجدول ا   

  عقود التحالفات المتكاملة لمجمع صیدال): 19(جدول رقم

  مقر اإلنتاج  عدد المنتجات  تاریخ إمضاء العقد  الشركاء

Pfizer 1997  04  الدار البیضاء  

Rhône Poulenc Rorer 1997  06  الدار البیضاء  

Dar el Dawa  1997  07  الدار البیضاء  

Ram Pharma  1997  03  الدار البیضاء  

Hayat Pharm  1998  02  الدار البیضاء  

Infal 2004  مركب المدیة  ــ  

Solapharm 2004  مركب المدیة  ــ  

  Les rapports de gestion 1999, 2004            من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر  

مع المخابر  ونقل التكنولوجیا عقود في مجال البحث والتطویر 2009صیدال سنة مجمع أمضى وقد    

  Pole Scientifique Cubain, Quimefa, Medicuba.1 الكوبیة التالیة

 .لالحقفي الجدول اموضحة اإلنتاج رخص  اتفاقیات القتناء أمضىكما    

صیدال لمجمعاتفاقیات اقتناء الرخص  :)20(رقم جدول  

                                                           
1
 Rapport de gestion 2009. 

 موقع اإلنتاج عدد المنتجات تاریخ إمضاء العقد الشركاء

  الدار البیضاء  Solvey Pharm (France)  1994  02 فارم سولفاي

  مركب المدیة  Medi cuba( Cuba )   1998  04  میدي كوبا

  الدار البیضاء  Ayat Pharm( Jordanie )  1998  02 حیاة فارم

 Meheco ( Chine )  1998 میهیكو

2003 

03 

02 
  مركب المدیة

  مركب المدیة Ellililly ( USA )  1999 02 لیليإیلي 

  ـ Allchim( Italie)  2003 01ألشیم
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Les rapports de gestion 1999, 2003, 2004            من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

  على مجمع صیدال التحالفات اإلستراتیجیة ومخاطرها نتائج: رابعالمطلب ال

  نتائج التحالفات اإلستراتیجیة على مجمع صیدال: أوال

لغ عددها یباآلن و  جمنت 200الفات اإلستراتیجیة تنویع اإلنتاج، حیث كان عدد المنتجات قبل التح - 1

  ؛%62أي بنسبة زیادة  منتج 324

  الحصول على التكنولوجیا؛ - 2

  المحلیة؛صیدال على المنافسة في السوق مجمع قدرة  - 3

  ؛ISOعلى شهادات  حصوله - 4

  ؛هأعمالتزاید رقم  - 5

- Elililly ،Sanofiهيول العالمیة الثالث المنتجة له و منافسة الداألنسولین، و  التوصل إلى إنتاج - 6

Aventis ،Novartis  ؛2007وھذا سنة  

  رفع كفاءة الموارد البشریة؛ - 7

  األجانب؛صیدال لدى الحلفاء مجمع إعطاء صورة جیدة ل - 8

  إعطاء ثقة أكبر للدواء الجزائري؛ - 9

 والمقدرة 2000مقارنة بسنة  دج 31599000قیمة  2009سنة حیث بلغت زیادة الصادرات  -10

  ؛دج 105600

  التحكم الجید في التكنولوجیا؛ -11

  زیادة استغالل الطاقة اإلنتاجیة؛ -12

  1والتوزیع السریع للمنتجات؛ زیادة الترویج -13

  صیدال من التحالفات اإلستراتیجیة المخاطر التي واجهها مجمع: ثانیا

                                                           
 
1

اء، ـالدار البیض، نتائج التحـالفات اإلستراتیجیة ومخاطرھا على مجمع صیدال، والتنمیة الصناعیة مسؤولة عن مدیریة الشراكةأقاسم فطوم، 
   ).مقابلة شخصیة( 2010 - 18-11

  ـ Biotechnica (Tunisi)   2004 04بیوتشنیكا

  ـ Mepha (Suisse)   2004 02میفا
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زاد عدد المستثمرین والحلفاء في هذا القطاع، حیث فتحت لهم قوانین بعد انفتاح السوق الجزائریة  - 1

استغنوا عن الحلفاء المحلیین وفتحوا التأقلم مع بیئة العمل تسجیل الدواء من طرف وزارة الصحة، وبعد 

عند الدخول في  حیث یشترط ،انون جدیدبالخطأ ووضعت قبهذا ، لكن الجزائر اعترفت همفروع خاصة ب

  ؛%51والجزائري % 49أن تكون نسبة مساهمة الشریك األجنبي  اإلستراتیجي عقد التحالف

  اشتداد المنافسة في السوق المحلیة؛ - 2

العمل داخل المصانع الدوائیة دون الوطنیة قیام الشریك األجنبي بتكوین األجانب في المعاهد  - 3

 1.الجزائریة

 

 

 

 

 

  

  تحلیل تنافسیة مجمع صیدال في ظل التحالفات اإلستراتیجیة :المبحث الرابع

صیدال قبل التحالفات اإلستراتیجیة وبعدها باستخدام مجمع دراسة تنافسیة في هذا المبحث نحاول س   

التحالفات  انطالقة اإلنتاج في إطار، حیث أن مؤشر الربحیة، التكلفة، اإلنتاجیة والحصة السوقیة

كسنة فاصلة بین مرحلة ما قبل  1999سنة تعتبر ، وبالتالي 1998في أواخر سنة كانت اإلستراتیجیة 

  .بعدهو اإلستراتیجي  لتحالفا

   صیدال قبل التحالفات اإلستراتیجیةمجمع تنافسیة قیاس : األول المطلب

  مؤشر الربحیة :أوال

  :في نسب الربحیة أهمتتمثل    

                                                           
  .نفس المرجع السابق 1
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    .رقم األعمال/األرباح قبل الفوائد والضرائب= هامش الربح التشغیلي - 1

  .رقم األعمال/النتیجة الصافیة= يهامش الربح الصاف - 2

  .إجمالي األصول/األرباح قبل الفوائد والضرائب= العائد على إجمالي األصول - 3

  :ي الجدول التاليدراسة النسب السابقة فسنقوم بو    

  دج: الوحدة       1998-1996خالل الفترة  في مجمع صیدال تطور نسب الربحیة): 21(جدول رقم 

   Les rapports de gestion (1996-1998)  من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

لربح التشغیلي شبه مستقر على طول الفترة، وهذا ناتج عن نسب الزیادة هامش امن الجدول نالحظ أن    

، أما هامش الربح الصافي فقد عرف األعمالرقم المتقاربة في كل من األرباح قبل الفوائد والضرائب و 

حیث ارتفعت بنسب أكبر مقارنة بنسب ارتفاع  یعود إلى النمو المعتبر في األرباح الصافیة، ،تطورا إیجابیا

  .لكن یبقى هذا الهامش ضعیفارقم األعمال، 

فكل دینار من  ،یعكس طاقة االستثمار المستخدمةفبالنسبة للعائد على إجمالي األصول  أما   

  .ویبقى هذا العائد ضعیفا هو اآلخر ،1998دینار من األرباح سنة  0.30االستثمارات یولد 

 شر التكلفةمؤ : ثانیا

هي تعتبر مؤشر جید عن تعبر التكلفة عن كل ما له عالقة باإلنتاج بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، و    

= التكلفة المتوسطة :من خالل العالقة التالیة للمجمع التكلفة المتوسطة تطور نقوم بدراسةس ، لذاالتنافسیة

  .جكمیة اإلنتا/تكالیف اإلنتاج

  دج :الوحدة   1998 – 1996تطور التكالیف بمجمع صیدال خالل الفترة ): 22(جدول رقم 

  

  البیانات

األرباح قبل 

الفوائد 

  والضرائب

األرباح بعد 

  الضرائب

رقم 

  األعمال
310  

  

  إجمالي األصول

هامش 

الربح 

 التشغیلي

هامش 

الربح 

  الصافي

العائد 

على 

إجمالي 

  األصول

1996  585220650  244566280  2960514  2753430498  0.20  0.08  0.21  

1997  749148075  397460361  3650550  3125831815  0.20  0.11  0.24  

1998  875493134  569006067  4499579  2908864673  0.19  0.13  0.30  
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  تكالیف اإلنتاج  البیانات
  كمیة اإلنتاج

  و ب310

تكلفة اإلنتاج 

  %المتوسطة

معدل نمو تكلفة 

  اإلنتاج المتوسطة

  ـ  36.54  72090  2634242830  1996

1997  3014253221  83613  36.05  0.013 -  

1998  3439888246  100707  34.16  0.052 -  

  Les rapports de gestion (1996-1998)  من إعداد الطالبة باالعتماد على     

اج، ـة اإلنتـوهذا راجع إلى زیادة كمی ،من الجدول السابق نالحظ تناقص التكلفة المتوسطة خالل الفترة   

  .%34.16 والمقدرة بنسبة 1998نسبة لها في سنة حیث بلغت أدنى 

    اإلنتاجیةمؤشر  :ثالثا

 ة الكلیةـاإلنتاجی :التالیة من خالل العالقة الـوٕانتاجیة العم نقوم بدراسة اإلنتاجیة الكلیة للعوامل   

  .على التوالي عدد العمال/القیمة المضافة= ، إنتاجیة العمالتكالیف اإلنتاج/القیمة المضافة= واملـللع

  

  

  دج6 10:الوحدة          1998 - 1996تطور إنتاجیة مجمع صیدال خالل الفترة ): 23(جدول رقم 

  Les rapports de gestion (1996-1998)  على باالعتمادالطالبة  إعدادمن : المصدر

لعقود صیدال مجمع نالحظ من الجدول السابق تناقص اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج قبل إبرام    

  .تزاید تكالیف اإلنتاج خالل الفترةنتیجة  ،اإلستراتیجي التحالف

  

  البیانات

  

  القیمة المضافة

  

  تكالیف اإلنتاج

اإلنتاجیة 

الكلیة 

  للعوامل

معدل نمو 

اإلنتاجیة 

  الكلیة

عدد 

  العمال

إنتاجیة 

  العمال

معدل نمو 

إنتاجیة 

  العمال

  ـ  0.7  2510  ـ  0.67  2634.242830  1764.823839  1996

1997  2073.680610  3014.253221  0.69  0.03  2471  0.84  0.2  

1998  2243.997781  3439.888246  0.65  0.06 -  2824  0.79  0.05 -  
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، ثم عادت عامل/دج 0.7والمقدرة بـ  1996لها سنة  قیمة أما بالنسبة إلنتاجیة العمال فقد بلغت أدنى   

، عامل/دج 0.79لتبلغ  1999 لتنخفض مجددا سنةعامل، /دج 0.84لتبلغ  1997إلى االرتفاع سنة 

 .التحكم الجید في التقنیة عدمضعف الكفاءة والخبرة و  إلى وهذا راجع

  مؤشر الحصة السوقیة :رابعا

 لحصول على المعلومات الخاصةتعذر علینا اصیدال مجمع السوقیة لحصة في محاولة دراسة ال   

المؤسسات المنافسة له، لكن عند مقابلة بعض المسؤولین واألخذ بتصریحاتهم تبین لنا بأن حصة المجمع ب

جودة  یعاني من قلة كانحیث  ،قبل إبرامه لعقود التحالف اإلستراتیجي المحلي منخفضة السوقمن 

  .ةعلى األدویالمتزاید  لطلببیة اتل على قدرته عدمإلى به التي تؤدي  لتهامنتجاته وانخفاض تشكی

  صیدال بعد التحالفات اإلستراتیجیةمجمع تنافسیة  قیاس :المطلب الثاني

 :مؤشر الربحیة :أوال

  .صیدال في الجدول الالحقمجمع یمكن توضیح نسب ربحیة    

  

 

  

  البیانات

األرباح قبل 

  الفوائد والضرائب

  

األرباح بعد 

  الضرائب

  

رقم 

  األعمال
310  

  

  إجمالي األصول

  

هامش 

الربح 

  التشغیلي

هامش 

الربح 

  الصافي

العائد 

على 

إجمالي 

  األصول

1999  242991921  721774513  4630438  10440365457  0.05  0.16  0.02  

2000  615559987  271109220  4139512  4347842779  0.15  0.07  0.14  

2001  755465767  379810901  5190671  4597780926  0.15  0.07  0.16  

2002  566394100  187339238  5692414  5562701926  0.10  0.03  0.10  

2003  1032401846  482290897  6003661  6225742197  0.17  0.08  0.17  

2004  1311453988  456231457  6466188  6882486919  0.20  0.07  0.19  

2005  864953730  430555200  6596274  8102905174  0.13  0.07  0.11  
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  دج: الوحدة           2009- 1999نسب ربحیة مجمع صیدال خالل الفترة  تطور ):24(جدول رقم 

   Les rapports de gestion (1999-2009 ( من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

یث ح ،2005و 2002ة ـما عدا سن الل الفترةـهامش الربح التشغیلي خ تزاید من الجدول السابق نالحظ   

األرباح قبل  على التوالي، وهذا راجع إلى تناقص %0.13، %0.10 تراجعا قدر بنسبةشهدت هذه النسبة 

  .الفوائد والضرائب

أما بالنسبة لهامش الربح الصافي فقد شهد تذبذبا بین االرتفاع واالنخفاض راجع إلى التذبذب في    

  .األرباح بعد الضرائب

 ،2005و 2002ة ـما عدا سن ةـخالل فترة الدراسد عرف تزایدا فق األصول إجماليلعائد على اأما    

   .ا العائدفي هذ احیث كان هناك انخفاض

  

  

  مؤشر التكلفة :ثانیا

موضح في الجدول  بعد التحالفات اإلستراتیجیةصیدال لمجمع  تطور التكلفة المتوسطة ومعدل نموها   

  :التالي

  2009 -1999خالل الفترة صیدال مجمع المتوسطة ل اإلنتاج تكلفةتطور ): 25(جدول رقم

  تكالیف اإلنتاج  البیانات

  دج

  كمیة اإلنتاج

  و ب310

تكلفة اإلنتاج 

 % المتوسطة

معدل نمو تكلفة 

  اإلنتاج المتوسطة

 ـ 35.63  110313  3930132084  1999

2000  3924733024  97287  40.34  0.13  

2001  4792804900  112509  42.60  0.06  

2006  1219665503  547483833  6942750  7888778386  0.18  0.08  0.15  

2007  1411993594  872149771  7735448  7999112009  0.18  0.11  0.18  

2008  2006878681  1346638302 9692772  8799940912 0.21 0.14 0.23 

2009  3559136076  2560637476  9513290  7627745797  0.37  0.27  0.47  
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2002  5268125696  121111  43.50  0.02  

2003  5407765757  124371  43.48  0.0004 -  

2004  5989317641  126517  47.34  0.09  

2005  5871236461  115897  50.66  0.07  

2006  6156488334  122344  50.32  0.007 -  

2007  6673922040  135141  49.38  0.019 -  

2008  8005779310  133025  60.18  0.22  

2009  5361621214  139988  38.30  0.36 -  

    Les rapports de gestion (1999-2009 ( على باالعتمادالطالبة  إعدادمن : المصدر

من الجدول نالحظ أن هناك تزاید في التكلفة المتوسطة خالل الفترة، وهذا راجع إلى إنتاج المجمع    

 2009سنة  احاد اضانخفا، لكن شهدت هذه النسبة بالتعاون مع الحلفاء األجانب لمنتجات عالیة التقنیة

  . االنخفاض الواضح في تكالیف اإلنتاج راجع إلى

  مؤشر اإلنتاجیة :ثالثا

بعد التحالفات اإلستراتیجیة زادت كل من القیمة المضافة، تكالیف اإلنتاج وعدد العمال، وسنحاول    

  .الالحق في الجدول معرفة تأثیر هذه الزیادة على كل من اإلنتاجیة الكلیة للعوامل وٕانتاجیة العمال

  

 دج610: الوحدة        2009 - 1999خالل الفترة صیدال مجمع لتطور اإلنتاجیة  ):26(جدول رقم 

  

  البیانات

  

  القیمة المضافة

  

  تكالیف اإلنتاج

اإلنتاجیة 

الكلیة 

  للعوامل

معدل 

نمو 

اإلنتاجیة 

  الكلیة

  

عدد 

  العمال

  

إنتاجیة 

  العمال

معدل 

نمو 

إنتاجیة 

  العمال

1999  2471.852233  3930.132084  0.63    3046  0.81    

2000  2300.818867  3924.733024  0.59  0.06 -  3210  0.72  0.11 -  

2001  2662.059605  4792.804900  0.56  0.05 -  3412  0.78  0.08  
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    Les rapports de gestion (1999-2009 ( من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

شهدت تذبذبا بین الزیادة والنقصان خالل الفترة نالحظ من الجدول السابق أن اإلنتاجیة الكلیة للعوامل    

  .زیادة ملحوظة شهدت 2009 - 2006بینما في الفترة ، 2005 -1999

، %24بمعدل نمو  2009سنة عامل /دج1.72تزاید، حیث بلغت أما بالنسبة إلنتاجیة العمال فهي في    

 االستغاللنتیجة  ،2009سنة  دج7855445923القیمة المضافة حیث بلغت تزاید راجع إلى وهذا 

  .األمثل للموارد والتحكم الجید فیها

  

  الحصة السوقیةمؤشر : رابعا

تعذر علینا أیضا  2009-1999 في محاولة دراستنا لمؤشر الحصة السوقیة للمجمع خالل الفترة   

المنافسة  ضعیفة بسبب ، لكن تنافسیته تبقىلهالحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسات المنافسة 

، حیث هـاص لـمنافسة القطاع الخو  ن األدویةـالشدیدة للمنتجات األجنبیة األصلیة، وزیادة حجم الواردات م

مرتفعة مقارنة بالفترة التي تسبق التحالفات (  2009سنة  %23أن نسبة تغطیته للسوق المحلي 

سعیا منه لرفع  اإلستراتیجیة التحالفاتعقود وهي نسبة ضعیفة برغم من إبرامه للعدید من ، )اإلستراتیجیة

  .2006سنة  %0.015من السوق العالمي فبلغت حصته هذه النسبة، أما 

  صیدال قبل التحالفات اإلستراتیجیة وبعدهامجمع مقارنة تنافسیة : لثالثالمطلب ا

2002  2837.225055  5268.125696  0.54  0.03 -  3563  0.8  0.03  

2003  3339.164435  5407.765757  0.62  0.15  3706  0.9  0.12 

2004  3979.032396  5989.317641  0.66  0.06  3917  1.01  0.12  

2005  3707.637469  5871.236461  0.63  0.05 -  4104  0.9  0.11 -  

2006  4279.436814  6156.488334  0.7  0.11  4243  1.008  0.12  

2007  4871.616363  6673.922040  0.73  0.04  4363  1.11  0.10  

2008  6220.523630  8005.779310  0.78  0.07  4470  1.39  0.25  

2009  7855.445923  5361.621214  1.46  0.87  4559  1.72  0.24  
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  بالنسبة لمؤشر الربحیة: أوال

إلى غایة سنة  بعد التحالفات اإلستراتیجیةلمجمع صیدال الربحیة  تينالحظ أن هناك انخفاض في نسب   

  .مقارنة بكامل الفترة تینالنسب كان هناك ارتفاع في هاته 2009و 2008بینما خالل السنتین ، 2007

مقارنة  2008-1999ة ر فهو أیضا شهد انخفاضا خالل الفت أما بالنسبة للعائد على إجمالي األصول   

ع رتفثم ا بسبب توسع احتیاجات االستغالل، تزاید مجموع األصولإلى  ، وذلك راجع1998-1996بالفترة 

  .دج من الربح عن كل دینار مستثمر 0.47نتیجة تناقص قیمة األصول لیبلغ  2009خالل سنة 

  بالنسبة لمؤشر التكالیف: ثانیا

لتبلغ اإلستراتیجیة خالل فترة ما بعد التحالفات  اعرفت ارتفاعنالحظ أن التكلفة المتوسطة لإلنتاج    

ارتفاع تكالیف العمال وما صاحبه من  ، وهذا راجع إلى%60.18 والمقدرة بـ 2008أعلى نسبة لها سنة 

زیادة القروض لتمویل االحتیاجات المتزایدة لالستثمارات الجدیدة وٕالى  ارتفاع في تكالیف التكوین واألجور،

راجع إلى التحكم  2009شهدت انخفاضا خالل سنة ، لكن هذه النسبة اإلستراتیجي التحالف عقود بسبب

  .وزیادة كمیة اإلنتاج الجید في التكنولوجیا المستخدمة

  

  بالنسبة لمؤشر اإلنتاجیة: ثالثا

 مقارنة بفترة ما قبل التحالف 2005 - 1999الكلیة للعوامل خالل الفترة  هناك انخفاض في اإلنتاجیة   

في إطار التحالفات  استهالك المواد واللوازم بسبب زیادة اإلنتاجزیادة ذلك راجع إلى و  ،اإلستراتیجي

یفسر  نالحظ هناك ارتفاع في اإلنتاجیة 2009 -2006بینما خالل الفترة ، المتكاملة أو الشراكة المختلطة

   .زاید القیمة المضافة نتیجة تزاید المبیعاتوت التحكم الجید في التكنولوجیاب

، وكانت هناك زیادة ملحوظة اإلستراتیجیة العمال فلم تشهد انخفاضا بعد التحالفاتنتاجیة إلأما بالنسبة    

نتیجة زیادة االحتكاك  ،بسبب زیادة الخبرة والمعارف المكتسبة من العمال األجانب ،2003ابتداء من سنة 

  .بهم

  بالنسبة لمؤشر الحصة السوقیة: رابعا
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ة، ـبعد التحالفات اإلستراتیجیفي السوق المحلیة صیدال مجمع هناك ارتفاع في نسبة الحصة السوقیة ل   

للسوق المحلي، وهو یسعى دائما إلى  رغم ریادته لكنها تبقى ضعیفة ویبقى غیر قادر على االحتفاظ بها

  .توسیع حصته السوقیة المحلیة والعالمیة

 ، حیثمجمع صیدالنالحظ تحسن وضعیة ومن خالل إجراء مقارنة لهذه المؤشرات خالل الفترتین    

یوسع ، مبیعاتهمن یزید  ،استطاع من خالل عقود التحالفات اإلستراتیجیة أن یوسع من تشكیلة منتجاته

 .وضعیته التنافسیة من نیحسمن حصته السوقیة وبالتالي 

  

  

  

  

  

  

  :خالصة

من اإلنتاج، ویسعى إلى  %23یحتل مجمع صیدال المرتبة األولى على المستوى الوطني، إذ یغطي    

حیث من احتیاجات السوق، ولتحقیق الهدف المرغوب لجأ إلى خیار التحالف اإلستراتیجي،  %50تلبیة 

ه، ـ، إذ بدأنا بنشأتات اإلستراتیجیةـصیدال في ظل التحالفع ـمجما في هذا الفصل معرفة واقع ـحاولن

دراسة مختلف تطورات بعض األنشطة كالمبیعات،  المراحل التي مر بها والهیكل التنظیمي له، لننتقل إلى

  .اإلنتاج، التصدیر والموارد البشریة

، وكذا تحلیل للمجمع أما الجزء الثاني فحاولنا فیه تحلیل البیئة الداخلیة ومعرفة نقاط القوة والضعف   

مختلف الفرص ا بعد ذلك نجت، واستنعلى تنافسیته المؤثرة من خالل معرفة القوى البیئة الخارجیة

إحدى اإلستراتیجیتین  إتباعصیدال لمیزة تنافسیة ینبغي علیه مجمع ولتحقیق  ،التهدیدات التي یواجههاو 

  .التركیز أو السیطرة بالتكالیف التالیتین
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من خالل  ،من نشأتها إلى تنظیمها داخل المجمع أما الجزء الثالث فجاء حول التحالفات اإلستراتیجیة   

األهداف التي یسعى المجمع إلى تحقیقها من وكذلك لها مجموعة من المهام،  ،إنشاء مدیریة خاصة بها

باإلضافة  ودـ، ومضمون هذه العقاإلستراتیجي ومراحل إقامة عقد التحالفة، ـخالل تبنیه لهذه اإلستراتیجی

على  ات المتكاملة، ونتائجهاـفة والتحالـالمشتركع ـإلى أشكال التحالفات اإلستراتیجیة والمتمثلة في المشاری

  . االمجمع ومخاطره

صیدال قبل التحالفات اإلستراتیجیة وبعدها باستخدام مجمع بدراسة تنافسیة قمنا فیه  أما الجزء األخیر   

 ، ورغم الجهود المبذولة في إطار التحالفاتوالحصة السوقیة ؤشر الربحیة، التكلفة، اإلنتاجیةم

الكبیر على  االعتماد نتیجةصیدال ضعیفة خاصة على المستوى الدولي مجمع تبقى تنافسیة  اإلستراتیجیة

  .الواردات األجنبیة
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