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 الخاتمة:

تضع في حسابها كیفیة أصبحت المؤسسات  ،في ظل المتغیرات العالمیة الحدیثة وازدیاد حدة المنافسة   

، وهذا ما یمكنها في الوقت ذاته من االستمراراستغالل الفرص على نطاق دولي من أجل النجاح و 

ة، لكن ـسواق الخارجیعلى األرباح التي تأتي من األ ادـاالعتمو  ،التعامل مع حاالت الفائض في اإلنتاج

التعامل في العدید من لمناسبة التي تمكنها من البقاء و هذا یتطلب من المؤسسات أن تنتهج اإلستراتیجیة ا

بأن العمل في السوق الدولیة لیس كالعمل في السوق المحلیة،  االعتباربعین مع األخذ العالم،  أقطار

والثقافیة والسیاسیة والتكنولوجیة تختلف من بلد آلخر، وعلیه یجب على  االقتصادیةالمتغیرات  أنحیث 

التعرف على البیئة العالمیة، تحدید  والمتمثلة في المؤسسات اتخاذ اإلجراءات قبل اقتحام هذه األسواق

، تحدید الفرص المتاحة، تحدید طریقة الدخول وتوجهاتها على المدیین المتوسط والبعید عالمیةاألسواق ال

  .واختیار توقیت الدخول

مواجهة هذه  والتي تساعدها على ،أحد البدائل المتاحة أمامها لجأت المؤسسات إلى إتباع وقد   

 بدیل استراتیجي یمكنخیار و  والتي تعد ،اأشكالهالتحالفات اإلستراتیجیة بمختلف  التحدیات والتحوالت منها

 الفجوة الرقمیة ما بین المؤسسات ل المعارف والخبرات، تقلیصـنقبین الحلفاء،  المنافسةمن تفادي 

 ،في األسواق الدولیة، كما تساهم في توفیر مصادر التمویل باالنتشارواكتساب سمعة عالیة تسمح لها 

  .الحصة السوقیةع یوتوس تقاسم التكالیف مع الحلیف

مجموعة من العقود  بإبرامقام مجمع صیدال  ،اإلستراتیجیة بأهمیة الدخول في مثل هذه التحالفات ووعیا   

یث ح، من أجل بلوغ أهدافه مع العدید من المؤسسات العربیة والعالمیة المتخصصة في الصناعة الدوائیة

  .خبرتهم التسییریة والتنظیمیة ،كفاءتهم التكنولوجیة ،حسن اختیار الحلفاء نجاح هذا القرار یعتمد على

جاته، من خالل تحسین جودة منت ،حسنة للمجمع ات اإلستراتیجیة أثر على خلق صورةلقد كان للتحالف   

  .والقیام بالتصدیر لألسواق الخارجیةتقدیمها بأسعار مناسبة، تغطیة واسعة للسوق، زیادة رقم األعمال 

فات التحال ،الصناعیة المیزة التنافسیة ،الصناعیة التنافسیة لكل من المنافسة،ومن خالل التعرض    

تم التوصل إلى بالتطبیق على مجمع صیدال،  المؤسسة الصناعیة تنافسیةاإلستراتیجیة وتأثیرها على 

  :النتائج التالیة

  :بالجانب النظري متعلقةالنتائج ال
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خفض تكالیفها مقارنة بالمنافسین، تحقیق التمیز، أو كالهما تنافسیة من خالل  المؤسسة لمیزة امتالك - 1

  یمكنها من رفع تنافسیتها؛

  تقوم المؤسسات بإجراء دراسات لألسواق المستهدفة قبل اتخاذ قرار الدخول إلیها؛ - 2

  التوسع والنمو؛ستراتیجیات عالمیة یستوجب علیها إتباع إحدى إإن دخول المؤسسات إلى األسواق ال - 3

الدخول إلى األسواق العالمیة، وهي عادة تتم بین  راتیجیة تعتبر من بین طرقإن التحالفات اإلست - 4

تعتبر وسیلة لمواجهة المنافسة  طرفین متباینین في القوة، طرف یملك قوة وطرف یملك سوق، كما

  موارد مشتركة؛وتقلیلها، واستبدالها بعالقات تعاونیة من أجل تعظیم االستفادة من 

ثار ایجابیة ولها آ تختلف أشكال التحالفات اإلستراتیجیة حسب الهدف المرغوب الوصول إلیه، - 5

وسلبیة، فهي تساهم في تحسین جودة المنتجات والحصول على التكنولوجیا الضروریة، لكن من جهة 

  لحلفاء إلمكانیات األطراف األخرى؛أخرى قد تؤدي إلى استغالل أحد ا

  اعة من خالل تقلیص عدد المنافسین؛تؤثر التحالفات اإلستراتیجیة على هیكل الصن - 6

تساهم التحالفات اإلستراتیجیة في خلق میزة تنافسیة للمنتجات المشتركة نتیجة تكامل جهود الحلفاء،  - 7

  ؛فكل طرف له میزة في جانب معین وتكامل هذه المزایا ینتج عنه منتجات ذات قدرة تنافسیة كبیرة

في خفض التكالیف، رفع  نافسیة المؤسسة من خالل مساهمتهاتؤثر التحالفات اإلستراتیجیة على ت - 8

  .األرباح، زیادة اإلنتاجیة ورفع الحصة السوقیة

  :المرتبطة بالجانب التطبیقي النتائج

دة الجی والسمعةمن خالل النتائج المحققة  ،یعتبر مجمع صیدال الرائد على مستوى السوق الجزائري - 1

  على الصعیدین المحلي والدولي؛

خاصة من قبل  ،صیدال تبین أنه یعاني من منافسة شدیدةمجمع من خالل دراسة البیئة الخارجیة ل - 2

  خطر دخول منافسین جدد إلى القطاع؛كما یعاني من  ،المستوردین الخواص

صة والصناعة الدوائیة خاارتفاع فاتورة المواد المستوردة ینعكس سلبا على مجمع صیدال بصفة  - 3

  بصفة عامة؛

یعتبر مجمع صیدال من المؤسسات الصناعیة التي تولي أهمیة بالغة للتحالفات اإلستراتیجیة، حیث  - 4

 من الحلفاء، سعیا منه إلى تعزیز موقعه اته التي مكنته من استقطاب الكثیرنظرا إلمكانی ،أبرم العدید منها

  وجوده إلى األسواق األجنبیة؛ وتوسیع نطاق ،في السوق الجزائري التنافسي
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ظهر على المدى المتوسط وطویل راتیجیة على تنافسیة مجمع صیدال یإن أثر التحالفات اإلست - 5

  ؛األجل

رغم تكثیف عقود التحالفات اإلستراتیجیة من طرف مجمع صیدال، إال أنه یبقى عاجز عن منافسة  - 6

  .المنتجات األجنبیة

  :یاتاختبار صحة الفرض

  :انطالقا من النتائج السابقة تم التوصل إلى اختبار الفرضیات التالیة

   .تغیر الظروف االقتصادیة یحتم على المؤسسات التواجد في األسواق العالمیة :الفرضیة األولى

استعراض أهم حیث تم ، في الفصل األولتطرقنا له تعتبر هذه الفرضیة صحیحة وذلك من خالل ما 

نتائج العولمة  منف ،ات نحو األسواق العالمیةؤسسوالتغیرات التي لها أثر كبیر على توجه الماألحداث 

داخل السوق  هالیس مرهون بتمركز  استمرارهاالمؤسسة و  بقاءجعلت  زیادة المنافسة التي االقتصادیة

المحلیة، بل یجب علیها التواجد في األسواق العالمیة، ومواجهة المنافسة بالتركیز على عملیات ونظم 

التسویق الحدیثة، التركیز على الجودة، التنافس بالوقت والعمل على وضع استراتیجیات للتنافس من أجل 

  .تحقیق المیزة التنافسیة

وبلوغ  إستراتیجیة لتعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسات الصناعیةیعتبر التحالف  :الفرضیة الثانیة

  .ةاألسواق الدولی

تعتبر هذه الفرضیة صحیحة، حیث أن صمود المؤسسات في وجه المنافسة یتم عن طریق إتباع 

 حیث تجنب الصراعات بین المؤسسات ،استراتیجیات تسمح لها بذلك، منها التحالفات اإلستراتیجیة

ببلوغ األسواق الدولیة نتیجة لها كما تسمح  ،تنافسیتهارفع میزة تنافسیة لمنتجاتها و  خلق تساهم فيو 

  .تصدیر منتجاتها لهذه األسواق من طرف الحلفاء

ع یجیة ومؤشرات التنافسیة داخل مجمهناك عالقة ایجابیة بین التحالفات اإلسترات: الفرضیة الثالثة

 .صیدال

الفترة قصیرة األجل ( التحالف مباشرة تلي هذه الفرضیة تعتبر صحیحة على المدى الطویل، فالفترة التي 

الحصة التكالیف، الربحیة، اإلنتاجیة و  ( على جمیع المؤشرات ي لهذه اإلستراتیجیةیكون هناك أثر سلب) 

عدم اندماج القوى ، ویرجع السبب إلى وجود انفصال في إمكانیات الحلفاء، طریقة العمل، )السوقیة 
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مرور الوقت یكون هناك اندماج لكن مع الخ، ...التأقلم مع بیئة العمل الجدیدة، ، عدمالعاملة مع بعضها

  .یؤثر تأثیرا ایجابیا على المؤشرات السابقة بین الحلفاء

  :التوصیات

  :بالنسبة لمجمع صیدال نرى ضرورة األخذ بالتوصیات التالیة النتائج السابقةانطالقا من 

التخلص من تبعیة د الالزمة بأفضل األسعار وأفضل المواصفات، و اولة الحصول على الموامح - 1

  كثر من المواد المحلیة؛ومحاولة االستفادة أ ،لها عن طریق توسیع قاعدة صناعتهاالخارج 

عن  صیدال من أجل تشجیع استهالكهامجمع لدى المستهلك بجودة منتجات خلق انطباع ذهني  - 2

  ؛إستراتیجیة التمییز إتباعطریق 

توجیهها لتحقیق و  ،العمل على تطویر اإلستراتیجیات التنافسیة للتصدي للمنافسة المحلیة واألجنبیة - 3

 ىودراسة مدى رض ،من الدواء ، وٕاجراء دراسات میدانیة لبیان احتیاجات السوق المحلیةالمیزة التنافسیة

  ؛بالمجمع األطباء عن الدواء الخاص

خالل سیاسات  من الطلب، وذلك من معین من األسواق لتقدیم جانبأكبر عدد محاولة اختراق  - 4

تنویع خطوط اإلنتاج، تكثیف عملیات الترویج الخارجي، اكتشاف أدویة مطلوبة من  تنافسیة مناسبة مثل

من أجل إنتاج  اإلستراتیجي التحالفزیادة عقود عن طریق  ،خالل تكثیف عملیات البحث والتطویر

  ص نسبة من المبیعات لهذه األنشطة؛وتخصی العالجیة التي یغیب المجمع فیها األصناف

  ؛وتشجیع الصناعة المحلیة من أجل تقلیل الواردات اع صناعة الدواءتدعیم الدولة لقط - 5

لخارجیة كاالتفاقیات التعاقدیة یجب على مجمع صیدال إتباع طرق أخرى للدخول إلى األسواق ا - 6

  من أجل التقرب أكثر إلى المستهلك؛االستثمار األجنبي المباشر و 

غالبا ما تسعى قبل االنطالق فیها، ف اإلستراتیجي صیدال تقییم مشاریع التحالفمجمع یجب على  - 7

  ة دون مراعاة مصالح الطرف المحلي؛تحقیق مصالحها الخاص األطراف األجنبیة إلى

الدخول ومحاولة  ،للخروج من المنافسة إلى التعاون لدى المجمع اإلستراتیجي تكثیف عملیات التحالف - 8

  مجال تكوین وتدریب الید العاملة؛في  اإلستراتیجیة التحالفاتتشجیع من األسواق، و إلى أكبر عدد ممكن 

  .وضع حوافز لالستثمارات في مجال صناعة الدواء - 9

  :اآلفاق
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المتمثلة في تأثیر التحالفات اإلستراتیجیة على تنافسیة المؤسسة بحثنا و بعد االنتهاء من معالجة إشكالیة    

نا مجموعة من المواضیع التي یمكن أن تكون موضوع ، تبینت لبالتطبیق على مجمع صیدال الصناعیة

  :للمهتمین في هذا المجال وهي مستقبلیة دراسة

  .الصناعة هیكلیر التحالفات اإلستراتیجیة على تأث - 

  .المؤسسة الصناعیة ربحیةیر التحالفات اإلستراتیجیة على تأث - 

 .األداء على في الجزائر تأثیر هیكل قطاع صناعة الدواء - 

  .تطور أشكال التحالفات اإلستراتیجیة إلى التعاون التنافسي - 




