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  :تمھید

ا لنجاحھا واستمرارھا، حیث أنھ كما محدد اتعتبر البیئة الخارجیة التي تعمل فیھا المؤسسة، عنصر   

تستغل الظروف المحیطة بھا،  تطرقنا لھ سابقا، فإن المؤسسة الناجحة ھي المؤسسة التي یمكن لھا أن

رص المتاحة، كانت ھذه الظروف فرصا أو تھدیدات، حیث تقوم المؤسسة الناجحة باستغالل الف سواء

مزایا تستفید منھا، ومن ھنا جاءت ضرورة األخذ بعین االعتبار التحلیل الخارجي  ىوتحویل التھدیدات إل

  .لبیئة المؤسسة واالستفادة منھ، دون إھمال التحلیل الداخلي

المنافسة في األسواق العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة، وإیجاد  ىالمؤسسة القادرة عل ة الناجحة ھيالمؤسس   

المدى الطویل،  ىھا من الصمود في وجھ المنافسة علھا تمكنفیة تنافسیة في الصناعة التي تعمل میز

را وعلیھ جاءت دراستنا للمجمع الصناعي صیدال الذي یعتبر من المؤسسات الھامة التي تلعب دورا كبی

في رفع تنافسیة االقتصاد الوطني، لمعرفة ظروف البیئة الصناعیة التي تعمل فیھا ھذه المؤسسة، 

استغالل ھذه البیئة في سبیل  ىقدرة المؤسسة عل ىتھدیدات الموجودة في بیئتھا، ومدومعرفة الفرص وال

ثالث  ىفي ھذا الفصل إل وسنتطرق. جنبیةتحقیق میزة تنافسیة، تواجھ بھا المنافسة سواء المحلیة أو األ

مباحث، المبحث األول نتناول فیھ تحلیل صناعة الدواء في الجزائر، وفي المبحث الثاني سنتطرق 

للمجمع الصناعي صیدال، أما المبحث الثالث سیخصص لتحقیق المؤسسة لمیزة تنافسیة من خالل ھیكل 

  .الصناعة
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  2004/2008خالل الفترة  الجزائر تحلیل ھیكل صناعة الدواء في: المبحث األول

تعتبر صناعة الدواء من أھم الصناعات التي یمكن للجزائر االستفادة منھا، واستغالل الفرص التي    

و ذلك من  تتمیز بھا ھذه الصناعة، وسنقوم في ھذا المبحث بتحلیل ھیكل صناعة الدواء في الجزائر،

  .تتمیز بھا ھذه الصناعةنقاط القوة ونقاط الضعف التي  ىأجل الوقوف عل

  2004/2008 الفترة خالل الجزائر في وتطورھا الدواء صناعة: المطلب األول

الصناعات، ذلك ألن الدواء یعتبر من أھم المواد  باقياعة الدواء بخصائص تمیزھا عن تتمیز صن   

الدواء  ىأن الفرد إذا ما كان بحاجة إل ىد وال یمكن االستغناء عنھا، بمعناالستھالكیة التي یحتاجھا الفر

سعر معقول وبجودة عالیة، فالبد لھ من الحصول علیھ مھما كان سعره، وعلیھ البد من توفیر الدواء ب

تصنیع الدواء محلیا من أجل توفیر الخدمة الصحیة  ىعظم الدول ومنھا الجزائر لجأت إلفإن م وبالتالي

  .طلب سنتطرق لخصائص صناعة الدواء وتطورھا في الجزائرالجیدة للفرد الجزائري، وفي ھذا الم

   خصائص صناعة الدواء  : الفرع األول

 في ھي وإنما فقط إلیھ الحاجة تتوقف ولم عنھ االستغناء یمكن ال اإلنسان، عرف منذ كمنتج الدواء وجد   

 االبتكار اعتماد أدى ولقد ،جدیدة أمراض ومواجھة أحسن عالج على الحصول أجل من مستمر تطور

 بقیمة الدواء بتمتع الممیزة الخصائص إلى باإلضافة والمتواصل العمیق العلمي البحث على الدوائي

   .المشروعة المنتجات جمیع بین اإلطالق على ربحیة األكثر المنتج منھ تجعل عالیة مضافة

 التي األدویة وصناعة الصیدلة علم في النھضة في األساس ھو الدواء صناعة في العرب نبوغ كان ولقد   

 مجاالت في الحدیث العصر في األوروبیة الحضارة علیھا قامت والتي المتقدمة الدول في ذلك بعد ظھرت

 مكونات ومعرفة المیكروسكوب اكتشاف منذ كثیرا الصناعة وتطورت .والصیدلیة الطبیة العلوم

 الطبیة لألعشاب كبدیل استخدامھا یمكن التي الفعالة الكیمیائیة المركبات واستنباط البكتیریة المیكروبات

 النباتیة منھا للدواء أخرى مصادر عن والبحث جدیدة طبیة مواد وتخلیق البدائیة والمستحضرات النباتیة

  .الخ...المیكروبیولوجیة أو الحیوانیة أو

 األنظمة معالجة أو تغییر في تستعمل مادة ھو للصحة العالمیة المنظمة تعرفھ كما الدواء ومنتج   

أیة مادة من أصل نباتي أو حیواني : أنھ ىكما یعرف الدواء أیضا عل 1.بالمریض الخاصة الفیزیولوجیة

أو كیماوي تستخدم لعالج األمراض اإلنسانیة أو الحیوانیة أو للوقایة منھا، سواء تم تناولھا عن طریق 
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ومن . 1، أو ما یوصف بأن لھ ھذه المزایاىأخرتعمال الخارجي أو بأیة طریقة الفم أو الحقن أو باالس

  :خالل ھذا التعریف یتضح لنا أنھ ھناك مصادر متعددة للدواء یمكن تقسیمھا كما یلي

وھي ما یطلق علیھا اسم األعشاب الطبیة أو األدویة العشبیة، وتتمثل في : األدویة النباتیة -

نسان كل أجزاء النبات أو جزء منھ مثل األدویة المستخرجة من النباتات الطبیة، وقد یستعمل اإل

 .البذور أو الثمار أو الجذور

وھي األدویة المستخرجة من أجسام الحیوانات مثل الھرمونات، : أدویة من أصل حیواني -

كھرمون األنسولین الذي یستخدم في عالج مرض السكر، وھرمون الغدة الدرقیة، ومجموعة 

یرھا من المنتجات الحیوانیة، ولقد لعبت غمك وھاضمة وخالصة الكبد وزیت السالعصائر ال

 .الھندسة الوراثیة دورا كبیرا في تطور األدویة المستخرجة من الحیوانات

وتضم ھذه المجموعة كثیرا من أمالح الحدید والرصاص : األدویة ذات األصل المعدني -

 .والمغنزیوم والفسفور والكالسیوم والصودیم والبوتاسیوم واأللمونیوم والذھب

ویعتبر البنسلین أول دواء تنتجھ الكائنات الدقیقة، وھو أول : األدویة الناتجة من الكائنات الدقیقة -

مضاد حیوي تعرفھ البشریة، وكان السبب في اكتشاف العدید من المضادات الحیویة وتصنیعھا 

 .مثل التتراسكلین واألمبسلین

وتشمل ھذه المجموعة اآلالف من األدویة التي تعتبر األكثر استعماال : األدویة المصنعة كیمیائیا -

في الوقت الحاضر وتتسابق شركات الدواء في تصنیعھا وتطویرھا وتصنیع المواد الخام 

  2.ه المجموعة كیمیائیا باستخدام مواد كیمیائیة أولیةذھلمستحضرات 

 أقراص: في الصلبة األشكال تتمثل ثحی والسائلة، الصلبة منھا لألدویة أشكال عدة وھناك   

comprimés، أكیاس sachets،  حبوب pilules، كبسولة gélules، السائلة األشكال تتمثل بینما 

 ،pommades المراھم ،sirops السوائل ،vitamines السائلة الفیتامینات ،gouttes القطرات :في

 ،piqûre الحقن ،voie orale الشرب ،sucée المص: منھا الدواء الستعمال طرق عدة توجد كما

  .usage externe والدھن

 على للدواء الطبیة التسمیة في یعتمد حیث ،تجاریة والثانیة طبیة األولى للدواء، تسمیتان وھناك   

، Paracétamol مثل أسماء عدة لھ واحد دواء أن نجد كما تركیبھ، في الداخلة الكیمیائیة المركبات

Panadol، Doliprane، متماثلة األسماء ھذه وكل Générique، یكون أن یجب الطبي واالسم 

 اسم وھو قانونیة، حمایة للدواء التجاري السمل یكون بینما للصحة العالمیة المنظمة لدى عالمیا موحد
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 عند سنة 99 إلى 10 بین ما تتراوح لمدة محمیة األسماء وھذه البیع، عند الصیدالنیة المؤسسات تضعھ

  1.لھ المصنع البلد

 عند العمومي المیدان في اختراعھا براءة دخلت التي األدویة تلك بھا فیقصد الجنیسة ألدویةل بالنسبة أما   

 بیعھ ویمكن البراءات أصحاب من إذن دون للتصنیع متاح یكون ثم ومن لحمایتھا، القانونیة المدة نھایة

 لھ تكون حیث األصلي، للدواء مطابق الجنیس الدواء ویعتبر ،التجاري االسم ولیس للدواء الطبي باالسم

 العالجي األثر نفس ویقدم الصیدالني الشكل نفس لھ ویكون الفعالة للمادة والكمیة والكیفیة التركیبة نفس

  2.الوزن حیث من األصلي الدواء عن األدویة من النوع ھذا ویختلف

 تحدید على تنطبق المشكلة ونفس الدوائیة، للصناعة ومحددة دقیقة خواص إعطاء حقا الصعب من   

 بینما ،"أخالقیة" صیدالنیة ومواد أدویة تصنع مؤسسة فھناك الدوائیة، للنشطات ودقیق واضح مفھوم

 ،"أخالقیة" صیدالنیة مواد تسمیتھا لكن اإلطار، ھذا في تقع ال صیدالنیة مواد تصنع مؤسسات توجد

 تحت صیدالنیة منتجات خالل من الصحیة، والمراكز المستشفیات احتیاجات تخدم مؤسسات وتوجد

 ال صیدالنیة أدویة تصنع شركات وجود إلى باإلضافة ،"الصحیة للرعایة مواد" أو" طبیة مواد" مسمیات

 بمكان الصعوبة من فإن ولھذا تصنیعھا، في الصیدلیة تدخل تركیبیة مواد وھناك طبیة، بوصفة تصرف

  3.الصیدالنیة بالنشاطات للمقصود وواضح وشامل دقیق وصف تحدید

 التقدم یؤدى حیث عالمیا، الدوائیة الصناعات في كبیر أثر والتطویر البحوث بیئة في للتغیرات كان ولقد   

 الھندسة :ھي ثالثة، مجاالت في جدیدة اكتشافات ظھور إلى التطبیقي أو األساسي البحث مجال في

 الجزیئیة البیولوجیا الدواء، تصمیم الخلیة، بیولوجیا خالل من الحیویة التكنولوجیة في التقدم الوراثیة؛

 جدیدة وفرص جدیدة معارف لظھور علمیة تطورات أدت كما ،المعلومات تكنولوجیا إدارة وأخرى؛

 الدواء صناعة مجال في جدیدة ثورة ظھور إلى باإلضافة الدواء، صناعة مجال في والتطویر للبحوث

  .طبیة ومنافع

 أصبحت حیث الدواء، صناعة في كبیرا تطورا حدوث إلى أدى المعلومات تكنولوجیا في التطور إن   

 من التصمیم عملیات ترشید أمكن كما ،الكمبیوتر باستخدام الدواء تصمیم عملیات الحالي الوقت في تتم

 قبل تحدث أن یمكن التي العیوب معالجة تسھیل إلى أدى الذي األمر اآللي، الحاسب استخدام خالل

 الكتشاف تھدف التي والتطویر البحوث عملیات وتكلفة فترة تقلیل ثم ومن ،الناجح الدواء إلى الوصول
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 الالزمة والتكالیف الوقت توفیر على یساعد المعلومات تكنولوجیا استخدام فإن وبذلك ،جدیدة أدویة

  .بھا القیام قبل االستكشافیة العملیات غربلة إلى باإلضافة الدواء، لتصنیع

 ومن المجاالت من العدید في لثورة مدخال الوراثیة والھندسة الحیویة التكنولوجیا في التطور یمثل كما   

 الدواء صناعة في طفرات حدوث إلى العلم ھذا بتطویر االھتمام أدى حیث .الدوائي العالج مجال ضمنھا

 الطبیة النباتات استخدام أیضا ساھم ولقد .السلبیة قلیلة یةبجان آثار ذات جدیدة عالجیة مواد واستخدام

  1.الدواء صناعة تطویر في ثم ومن جدیدة أدویة استنباط في البحریة والطحالب واألعشاب

  :یلي ما منھا نذكر الخصائص من بمجموعة الدواء صناعة تتمیز وعلیھ   

 الضخمة الدوائیة المؤسسات فإن وعلیھ التكنولوجیا، كثیفة وأیضا المال، رأس كثیفة صناعة أنھا -

 .ضخم مال رأس ولدیھا التكنولوجیا تحتكر

 الشركات فبعض المتراكمة، والخبرات الراقیة والمھارات التخصص، على تعتمد صناعة أنھا -

 .علیھا منافستھا أخرى شركات تستطیع ال أدویة تصنیع في تتخصص الصیدالنیة

 وتمتلك التكالیف، لتقلیص فاعلة استراتیجیات وتتبع عالیة، إنتاجیة بمعدالت الدواء صناعة تتمتع -

 2.ھجومیة تسویقیة استراتیجیات

 دوائي منتج أي یظھر فال الدواء، صناعة في األنشطة أھم من والتطویر البحوث أنشطة تعتبر -

  .استحداثھ أجل من الباحثین العلماء جھود خالل من إال الوجود على

 .أخرى أمراض على القضاء أو جدیدة أمراض لظھور الصناعة ھذه في المستمر التطور ینتج -

 الصناعة ھذه في الریادة تصبح بحیث العلمي، الدعم على عموما الصناعة ھذه مستقبل یتوقف -

 .والتكنولوجیا العلم مجال في للریادة حتمیة كنتیجة

 إلى العملیة ھذه فتخضع الدواء، صناعة مجال في والتطویر البحوث بأنشطة القیام تكلفة ارتفاع -

 إلثبات التجارب حیوانات على أوال الدواء تجربة یتم حیث عدیدة، واختبارات رقابیة مراحل عدة

 .طویال وقتا دوائي منتج ظھور یستغرق ولذلك فعالیتھ

 الجانبیة لآلثار نظرا الدواء تصنیع مراحل كافة في تتحكم ومحلیة دولیة وأنظمة قوانین عدة وجود -

 القرارات ھذه وتحدد األنظمة، أو القرارات ھذه أحد تطبیق عدم حالة في تترتب قد التي السلبیة

 .المنتج تطویر وكذلك التسویق ثم والتصنیع اإلنتاج مراحل كافة
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 العالمیة الدواء صناعة سوق في تتحكم التي الكبرى الدواء تصنیع مؤسسات بین المنافسة شدة -

 طرف من تمت التي باالكتشافات التنبؤ لىع القدرة عدم إلى باإلضافة القمة، في دائما للبقاء

 .اآلخرین المنافسین

 من والتطویر البحوث أنشطة زیادة على والعمل الدواء تصنیع تكلفة تقلیل إلى ككل العالم اتجاه -

 تؤدى األسعار ھذه ارتفاع ألن الدواء أسعار في المتزاید االرتفاع واحتواء التكلفة ھذه خفض أجل

 1.الصحیة الرعایة تكلفة ارتفاع إلى بالتبعیة

  الجزائر في الدواء لصناعة التاریخیة التطورات: الثاني الفرع

 االقتصادیة السیاسات مختلف بوضوح عكس ضعفھ ونقاط قوتھ بنقاط الجزائر في األدویة قطاع إن   

  :ھما ھامتین بمرحلتین مر وقد الیوم، وإلى 1962 سنة االستقالل منذ الجزائر اتبعتھا التي

  )1990-1962( الذاتي التسییر مرحلة :األولى المرحلة

 في والمتمثلة المركزیة اإلدارة طرف من للقطاع ومباشر مركزي تسییر نمط وجود في وتتمثل   

 بالصحة المكلف للوزیر المباشرة السلطة تحت وضعت والتي ،)P.C.A( الجزائریة المركزیة الصیدلیة

 االستیراد اإلنتاج، جانب من األدویة سوق تسییر عن كلیة مسؤولة) P.C.A( كانت حیث العمومیة،

 مست والتي الجزائر في االقتصادیة اإلصالحات مباشرة فإن الثمانینات بدایة ومع. بالجملة والتوزیع

 تم قد) P.C.A( الوطنیة المؤسسة ھذه فإن الكبرى، االقتصادیة المؤسسات كل وبالتحدید العمومي القطاع

 :   وھي جھویة فرعیة مؤسسات ثالث إلى تجزئتھا

- Encopharm الجزائري الشرق في والمتواجدة.  

- Enapharm الجزائري الوسط في والمتواجدة.  

- Enopharm الجزائري الغرب في والمتواجدة.  

 وضمان األدویة سوق وتنظیم تسییر على مباشرة تشرف الثالثة الجھویة المؤسسات ھذه وأصبحت   

 ھذه أن كما ،)الصحة وزارة( الوصیة الوزارة من مباشر بإشراف وذلك الضروریة، باألدویة تموینھ

 صعوبات من وكذا االستیراد بعملیات للقیام الصعبة العملة نقص من بحدة تعانى كانت الثالثة المؤسسات

 القطاع نظام عمل في واضطرابات لألدویة ومستمر فادح نقص وجود إلى أدى ما وھو علیھا، الحصول

  .الصحي

                                                           
1
 .17/12/2009: تاریخ اإلطالع  www.leem.org :التالي االلكتروني الموقع من نقال  
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 ضخمة مؤسسة بإنشاء علیھ كبیر إنفاق وجود ورغم الوطني اإلنتاج أن إلى ھنا اإلشارة وتجدر   

 االقتصادیة المؤسسات كل عرفتھا متعددة ألسباب المطلوب المستوى في یكن لم أنھ إال األدویة، لصناعة

  1.العمومیة

  )1990 بعد( للدواء الوطني للسوق التدریجي االنفتاح مرحلة: الثانیة المرحلة

 سمح والذي )1990 جویلیة( 1990 لسنة التكمیلي المالیة قانون بحكم الفترة ھذه فتح تم البدایة في   

 كتمھید اإلجراء ھذا وكان بالدواء، الخاصة ومنھم االقتصادیة األنشطة من عدد في أجنبیة وكاالت بإنشاء

 عالقة لھا والتي المنظمات من العدید أنشأت وبذلك ،الوطني بالتصنیع االلتزام من بدال السوق النفتاح

 عملیة في السبب الجدیدة المنظمات ھذه وكانت ،األجنبیة الدواء مخابر مصالح مع مباشرة غیر أو مباشرة

  :ھي العراقیل، من أنواع بثالث اصطدمت التي االنفتاح

 أكثر موجھ كان والذي الصارمة والبنكیة اإلداریة الرقابة على یرتكز الذي الواردات ضبط نظام -

 والمالیة االقتصادیة الحالة نتیجة ذلك وكان ،الخاصة عن العمومیة المؤسسات صفقات إلدارة

 .التسعینیات بدایة في البالد واجھت التي الصعبة

 بیئة فقط تكن لم حیث جدا، صعبة مھمة كان كالدواء معقد نشاط قطاع في التصنیع التزام -

 بدون مثبت نص بحكم باالستثمار االلتزام أیضا كان ولكن البیروقراطیة بالعراقیل ملیئة المستثمر

 .التطبیق لكیفیة الالزمة التفاصیل توضیح

 ترتبط مجال في أمان بكل للتدخل خاصة لمصالح السماح قبل مسبقا القانونیة البیئة تھیئة عدم -

 2.العامة الصحة بحمایة مخاطره

 التجارة وتحریر الھیكلي التعدیل برنامج تطبیق في الجزائر وشروع 1995 سنة بدایة ومع لكن   

 ذلك على ساعد وقد تدریجیا األدویة قطاع تحریر فعلیا بدأ االقتصادیة، القطاعات مختلف أمام الخارجیة

  :یلي ما

  .الوطنیة للعملة التحویل قابلیة وجود -

 .السلع على الجمركیة الرسوم في ھامة تخفیضات وجود -

 .والنفط االتصاالت كالنقل، ھامة اقتصادیة قطاعات تحریر -

 .واألجنبي الوطني االستثمار وإجراءات عملیة تسھیل -

  .      األوربي االتحاد مع لشراكةا تفاقا توقیع -
                                                           

1
 أطروحة ،-صیدال مجمع حالة- األدویة صناعة قطاع علي للتجارة العالمیة للمنظمة الجزائر النضمام المحتملة اآلثار بوشنافة، الصادق  

 .253،254 ص ص ،2006/2007 الجزائر، جامعة تخطیط، دكتوراه،
2
 .302،303مرجع سبق ذكره، ص ص  سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر،  
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  :یلي ما میزتھا ھامة تطورات األدویة قطاع شھد اإلجراءات وبھذه  

 لتحریر والتشریعي التقني المجال في العمومیة اإلدارة طرف من ومعتبرة كبیرة جھود وجود -1

 وكذا التوزیع مجال في الوكالء باعتماد الخاصة اإلجراءات توضیح: فیھا ونجد األدویة قطاع

 وكذا األدویة لمستوردي خاص شروط دفتر وضع األدویة، لمراقبة وطني مخبر إحداث اإلنتاج،

  .األدویة أسعار تحدید بكیفیة خاصة إجراءات وجود

 التوزیع أو االستیراد مجال في سواء األدویة سوق في الخواص المتدخلین لعدد سریع تزاید -2

 مجال في متعامل 60 من أكثر الیوم نجد حیث التسعینات، مطلع مع تكن لم والتي بالجملة،

  .الوطني التراب عبر لألدویة الجملة تجارة في متعامل 400 من وأكثر االستیراد

 وتراجع والتوزیع االستیراد مجال في األدویة سوق على الخاص للقطاع جدیدة سیطرة ظھور -1

 1.الثالثة الجھویة العمومیة المؤسسات دور

 كافیة تكن لم أنھا غیر للدواء، الوطني السوق عرفھا التي الجذریة التحوالت ھذه من الرغم وعلى   

 اإلجراءات كل تواجھ وقد ،العامة الصحیة السیاسة أھداف تحقیق ثم ومن للدواء الوطنیة الصناعة لترقیة

 ،للتجارة العالمیة المنظمة وتعلیمات قواعد فرضتھا حتمیة قیودا تدریجي، بشكل تمت والتي المتخذة،

 دور وتوضیح صیاغة إعادة خاللھا من یجب إذ جدیدة، مرحلة الجزائر في الدواء سوق یواجھ وبذلك،

 .السوق ھذا ممثلي مختلف

  2006-2004 السنوات خالل الجزائر في واءالد صناعة تطور: الثالث الفرع

 المحلیة المنافسة على القطاع ھذا انفتاح منذ وذلك معتبر نمو الجزائر في الدواء قطاع عرف   

 حیث وتوجیھھ، تنظیمھ یخص ما في بالغة أھمیة لھا یولى التي القطاعات بین من أصبح حیث والعالمیة،

 كبر وكذا األھمیة، حیث من العالمیة الدواء سوق في متقدم مراتب یحتل الجزائر في الدواء سوق أصبح

 من احتیاجاتھ الجزائر في الدواء قطاع ویغطى العالم، في األخرى باألسواق مقارنة السوق ھذه حجم

 في الدواء قطاع أن إال الخواص، وبعض صیدال مجمع یمثلھ الذي المحلي واإلنتاج االستیراد خالل

 الدواء إنتاج في الخاص القطاع تشجیع أجل من الدولة طرف من وتدخل تنظیم إلى یحتاج مازال الجزائر

 تطور یوضح التالي والجدول المحلي، باإلنتاج مقارنة مرتفعة تعتبر التي االستیراد فاتورة من والتقلیل

  .2006-2004 السنوات خالل الجزائر في الدواء سوق حجم

  2006 إلى 2004 من الجزائر في الدواء سوق جمح تطور: 05 رقم الجدول

                                                           
1
 سبق مرجع ،-صیدال مجمع حالة- األدویة صناعة قطاع علي للتجارة العالمیة للمنظمة الجزائر النضمام المحتملة اآلثار بوشنافة، الصادق  

 .255 ص ،ذكره
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  .أورو ملیون: الوحدة                                                                           

 2006 2005 2004 السنة

 النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة 

 سوق حجم

 الدواء

1250 100% 1470 100% 1625 100% 

 %72 1170 %78 1146.6 %82 1025 الواردات

 %28 455 %22 323.4 %18 225 اإلنتاج

 الدواء

 األصلي

987.5 79% 1087.8 74% 1137.5 70% 

 الدواء

 الجنیس

262.5 21% 382.2 26% 487.5 30% 

 أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، السالم عبد: المصدر

 الجزائر، جامعة اقتصادي، تحلیل دكتوراه، أطروحة النامیة، الدوال في الدواء صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟

  .224 ص ،2007/2008

 سنة في كان حیث مستمر وارتفاع تطور في الجزائر في بالقیمة الدواء سوق أن الجدول من یالحظ   

 بزیادة أورو، ملیون 1470 بلغ حیث 2005 سنة في أرتفع ثم أورو، ملیون 1025 بحوالي یقدر 2004

 ،%10.5 تقریبا قدرھا بزیادة أورو، ملیون 1625 السوق حجم غبل 2006 سنة وفي %17.6 قدرھا

 بنسبة أورو ملیون 1025 بحوالي 2004 سنة تقدر كانت حیث الواردات قیمة تطور أیضا ونالحظ

 وبنسبة أورو ملیون 1146.6 حوالي لتبلغ 2005 سنة في ارتفعت ثم اإلجمالیة، السوق قیمة من 82%

 2006 سنة وبلغت ،%11.8 بحوالي تقدر الواردات في الزیادة نسبة وكانت السوق، قیمة من 78%

 %2.04 بحوالي تقدر نمو وبنسبة اإلجمالیة، السوق قیمة من %72 بنسبة أورو ملیون 1170 حوالي

 نمو بسبب ذلك بالقیمة، زیادتھا رغم انخفاض في اإلجمالیة السوق من الواردات نسبة أن ونالحظ تقریبا،

 تقدر كانت حیث مستمر، ارتفاع في أیضا فھي اإلنتاج لقیمة بالنسبة أما الدواء، لسوق اإلجمالي الحجم

 2005 سنة في ارتفعت ثم اإلجمالیة، السوق من %18 وبنسبة أورو ملیون 225 بقیمة 2004 سنة في

 سنة وفي ،%43.7 بـ حوالي تقدر نمو وبنسبة السوق، من %22 بنسبة أورو ملیون 323.4 حوالي لتبلغ

 تقدر نمو وبنسبة اإلجمالیة، السوق حجم من %28 وبنسبة أورو ملیون 455 اإلنتاج حجم بلغ 2006

 أما اإلجمالیة، السوق من المحلي اإلنتاج نصیب وزیادة ارتفاع أیضا یوضح وھذا ،%40.7 بـ حوالي

 الدواء نصیب أن رغم الجنیس، الدواء نصیب من أكبر فھو اإلجمالیة السوق من األصلي الدواء نصیب

  . مستمر ارتفاع في الجنیس
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 وذلك وتونس المغرب في الدواء سوق و الجزائر في الدواء سوق بین مقارنة التالي الجدول ویوضح   

 والنصیب الداخلي، اإلنتاج وتشجیع الداخل، في المصنعة األدویة وعدد الكلي، السوق حجم خالل من

  .والواردات المحلي اإلنتاج من لكل السوقي

  .2007 سنة خالل وتونس والمغرب الجزائر بین الدواء سوق لحجم مقارنة: 06 رقم الجدول
  اورو ملیون: الوحدة                                                                                             

 تونس المغرب الجزائر

  السوق حجم

 

  

1.200 

  

450 

  

322 

 یثبت أن یجب دواء الستیراد یوجد ال االنتاج تشجیع

 .محلیا إنتاجھ قدرة عدم

 ینتج دواء استیراد یمنع

 .محلیا

 األدویة عدد

 محلیا المنتجة

  

100 

  

1.500 

  

1.420 

 السوقیة الحصة

 لإلنتاج

  

30% 

 

80% 

  

55% 

 السوقیة الحصة

 للواردات

  

70% 

  

20% 

 

45% 

 UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA(تقریر المنظمة الوطنیة لمنتجي األدویة : المصدر

PHARMACIE( ،14  2008أفریل. 

الجدول السابق أن حجم سوق الدواء بالنسبة للجزائر أكبر من كل من المغرب وتونس،  یالحظ من   

 ىرنة بكل من تونس والمغرب، حیث نرغیر أن ھذا ال یعكس تشجیع الدولة الجزائریة لھذه السوق مقا

 أنھ في المغرب ال یمكن استیراد دواء یمكن إنتاجھ محلیا ونفس الشيء بالنسبة لتونس حیث یمنع فیھا

استیراد دواء ینتج محلیا وھذا من مظاھر تشجیع الدولة لإلنتاج المحلي الغیر موجود في الجزائر إال 

حد اآلن، كما نالحظ أیضا أن عدد األدویة المنتجة محلیا في  ىفقط رغم عدم تطبیقھ في الواقع إلمؤخرا 

نالحظ أن  ىجھة أخر كل من تونس والمغرب، ومنالجزائر أقل بكثیر من عدد األدویة المنتجة في 

الحصة السوقیة لإلنتاج المحلي في الجزائر أقل من الحصة السوقیة للواردات بینما العكس صحیح في 

كل من تونس والمغرب، وھذا كلھ یثبت عدم تشجیع الدولة في الجزائر لإلنتاج المحلي بالمقارنة بكل من 

   .   تونس والمغرب

 2004/2008 الفترة خالل الجزائر في الدواء سوق في المتعاملون: المطلب الثاني
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 نوعیة بسبب ذلك الدولة، طرف من المحمیة الصناعات بین من الجزائر في الدواء صناعة تعتبر   

 على خطرا تشكل قد عادیة غیر سلعة الدواء یعتبر بحیث الصناعة، ھذه في بھا یتعامل التي السلعة

 واإلدارات الجھات من مجموعة خالل من الصناعة ھذه تنظیم في الدولة تتدخل وعلیھ اإلنسان، صحة

 المتعاملین المطلب ھذا في وسنرى وموزعین، منتجین من االقتصادیین المتعاملین إلى باإلضافة

  :یلي ما إلى تقسیمھم یمكن والذین الصناعة، ھذه في والمتدخلین

 التنظیمیة اإلدارات: األول الفرع

 أكثر من الدواء سوق یعتبر اإلنسان، صحة على ھامة اأخطار تمثل التي السلع من الدواء باعتبار   

 أخرى فئة توجد المنتجات، تدفق في المساھمین الوكالء إلى باإلضافةف .الجزائر في تنظیما األسواق

 مستویات مختلف على اوحاسم اھام اتأثیر األخیرة ھذه وتمارس .السوق لھذا المنظمة اإلدارات في متمثلة

 :اآلتي في اإلدارات ھذه وتتمثل ،الجزائر في الدواء سوق

 العمومیة بالصحة المكلفة الوزارة: أوال

 األخیرة، العشریة خالل للتحریر الھامة الجھود من الرغم على العمومیة بالصحة المكلفة الوزارة بقیت   

 القائمة تحدید :یلي ما منھا مختلفة، مستویات على الوزارة وتتدخل، الدواء سوق كل عصب مركز

 ،لألدویة المسبق التسجیل La Nomenclature اإلنساني باالستعمال الخاصة األدویة ألسماء الوطنیة

 لكل التقنیة الرقابة تجاریة، أو إنتاجیة مؤسسة لكل مسبقا الموافقة إعطاء ،السوق في الدخول على الموافقة

 .المتخصصة للرقابة الوطني المخبر طرف من الجزائر في االستھالك أو للبیع الموجھة األدویة

 ھذه طرف من أكثر المباشرة التدخالت بعض توجد الذكر، السابقة العامة القواعد إلى وباإلضافة   

 مستورد، كل استیراد لبرنامج السنوي العام الترخیص منح :یلي ما أھمھا الصفقات، حقل في الوزارة

 من كمیة حیازة، االستیراد صفقات كل وجمركة  Domiciliation المصرفي الدفع محل تعیین

 في األدویة إنتاج مشروع بانطالق االلتزام ،مستورد منتج كل من أشھر ثالث لمدة أدنى كحد المخزون

 لإلنتاج قانونیة ھوامش تحدید إلى باإلضافة منتج، لكل النھائي السعر تثبیت، أقصى كحد سنتین خالل

 العمومیة، الصحة وزارة على الصعوبات من نوعین المباشرة التدخالت وتشكل ،والتجزئة الجملة وتجارة

 :ھي

 االستیراد، فاتورة رقابة مثل الوزارة على متعددة انشغاالت أعاله المسطرة االلتزامات تمثل -

 ویعاب. الوطني التراب مستوى على وتوفیرھا للمنتجات وصول أفضل الوطني، اإلنتاج ترقیة

 على الموجودة والبیروقراطیة والسیطرة التعقید على انطباعا ىتعط بأنھا االلتزامات ھذه على

.السلطات طرف من المتبعة السیاسة وضوح عدم ثم ومن الدواء، سوق مستوى
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 للمعامالت، الصارم والتأطیر اإلدارة تدخل سیاسة من یعاني الصحة قطاع يبق أخرى، جھة ومن -

 عن الناتجة المخیفة القیود وفق ویكیف یعدل أن یجب ذلك كل ،المنافسة قانون یناقض الذي األمر

1.للتجارة العالمیة المنظمة في الدخول

بالصناعة المكلفة الوزارات: ثانیا

 الجزائري الصناعي النسیج وتسییر بتطویر مباشرة المكلفة وھي الصناعة وزارة من كال نجد وھنا   

 الصغیرة الصناعات وزارة في تتمثل أخرى وزارة أیضا نجد كما األدویة، صناعة قطاع ومنھا

 الناشطة العمومیة المؤسسات تسییر على یشرف والذي الدولة مساھمات مجلس إلى إضافة والمتوسطة،

  .األدویة صناعة مجال في

 وإنما األدویة، سوق وتنظیم تسییر في مباشرة بطریقة تتدخل ال الوزارات ھذه أن بالذكر والجدیر   

  2.والسكان الصحة وزارة مع بالتنسیق خصوصا یكون عملھا

 االجتماعي الضمان وزارة: ثالثا

 CNAS) االجتماعي للضمان الوطني الصندوق یعتبر وأسرھم، العمال تأمین ضمان أھمیة من انطالقا   

Caisse Nationale d’Assurances Sociales) الوزارة وصایة تحت تتكفل التي المنظمة 

 حصة ألكبر المشتري تعتبر فھي لذلك .الموصوفة واألدویة الطبیة الرعایة لتكالیف المرضى بتعویض

 بقوة االجتماعي للضمان الوطني الصندوق یتمتع السبب ولھذا ،الوطني التراب على المتوفرة األدویة من

 أداة الیوم إلى تستعمل لم التي التفاوض على القدرة ھذه وتمثل .والتوزیع التموین مستوى على التفاوض

  3.الوطني السوق انفتاح آفاق في خاصة الدواء سوق لتنظیم فعالة

 الدواء وتجارة اإلنتاج مجال في المتعاملون: الثاني الفرع

 من المنتجون بینھم من الجزائر، في الدواء وتجارة اإلنتاج مجال في المتعاملین من مجموعة ھناك   

  :یلي فیما بالتفصیل لھم وسنتطرق الصیدلیات، الموزعون، الخاص، القطاع من والمنتجون العام، القطاع

 العام القطاع: أوال

 مستوى على Digromed ومنظمة اإلنتاج، مستوى على صیدال الصناعي المجمع في ویتمثل   

 السابقة العمومیة المستوردة المنظمات من بدال 1997 سنة في أنشئت والتي بالجملة التوزیع

                                                           
1  Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Direction de la Pharmacie. 

2
 سبق جعمر ،-صیدال مجمع حالة- األدویة صناعة قطاع علي للتجارة العالمیة للمنظمة الجزائر النضمام المحتملة اآلثار بوشنافة، الصادق  

 .257 ص ذكره،
3
 Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Direction de la Pharmacie.   
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(Enapharm, Encopharm, Enopharm) الخاص، القطاع منافسة مقاومة عتستط لم التي 

 العمومیة الصیدلیات سلسلة إدارة على والمسؤولة بالتجزئة التوزیع مستوى على Endimed منظمة

 من أنشئت (PCH Pharmacie Centrale des Hôpitaux) للمستشفیات العامة الصیدلیة القدیمة،

  .العامة المستشفیات شبكة تموین أجل من للشراء مركز شكل على العمومیة الصحة وزارة قبل

 إلى العمومیة المنظمات بقیة تخضع واضحة، وظیفة لھا والتي للمستشفیات المركزیة الصیدلیة بخالف   

 السابقة االقتصادیة الخبرة بقاء إلى باإلضافة دورھا یتمثل وبذلك ،خاصة منظمة أي مثل المنافسة قواعد

 ھذه بأن التخمین یمكن االتجاه، ھذا وفي .للصحة العامة السیاسة إطار في خاصة مھام ذات أداة كونھا في

  .الخصخصة إطار في ببساطة بیعھا أو مستقبال العامة المصلحة تحقیق مسؤولیة تتحمل أن إما المنظمات

 الخواص والمستوردین المنتجین: ثانیا

 كان للدولة، التابعة العمومیة المنظمات طرف من محتكر البدایة في الدواء واستیراد إنتاج كان إذا   

 عدد فاق ولذلك، ،حقیقي شغف بمثابة لھا بالنسبة الخاصة المصالح على الصناعة من النوع ھذا انفتاح

 حیث الشروط، جدول حسب مستورد مائة التسعینیات بدایة في الخواص المستوردین من لھم المرخص

 الدوائیة المنتجات لطرح التقنیة الشروط جدول 1998 أكتوبر 07 في المؤرخ 46 رقم المرسوم حدد

 األخیرة السنوات خالل العدد ھذا انخفض ولكن ،السوق في اإلنساني الطب إلى والموجھة المستوردة

 إلى 2007 سنة عددھم بلغ بینما 1، 2003 سنة مستورد 130 مقابل مستورد 55 إلى 2006 سنة ووصل

 األمریكیة المتحدة والوالیات وألمانیا وإیطالیا وبریطانیا فرنسا أھمھا دولة  42من 2مستوردة مؤسسة 79

) بي أل(و) بیوفارم(و) نوفوردیسك( :األجنبیة المختبرات رأس على ویأتي واألردن، واإلمارات ومصر

  3).المصریة سیجما مجموعة(و)أفانتیس(و) روریر بوالنك رون(و) بروفیدال(و) یومیدیال(و

 وحدات أما ،4مؤسسة إلنتاج المواد الصیدالنیة 81 إلى عددھم وصل فقد الخواص المنتجین عدد أما   

 والتغلیف بالتعبئة القائمین عدد كان ینماب 5وحدة، 120 عددھا بلغ فقد اإلنجاز قید اإلنتاج

Conditionneurs 23  المستوردة الخاص القطاع مؤسسات أھم التالي الجدول في وسنوضح 6،وحدة 

  .الجزائر في الصیدالنیة والمواد للدواء

                                                           
1
 .305،306مرجع سبق ذكره، ص ص  سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر،  
 

2
 صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟ أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، سالمال عبد
 .215 ص ذكره، سبق مرجع النامیة، الدوال في الدواء

3
 .18/12/2009: اإلطالع تاریخ http://www.algamal.net: التالي االلكتروني الموقع من نقال  

4
 صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟ أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، سالمال عبد  

 .222 ص ذكره، سبق مرجع النامیة، الدوال في الدواء
5
 UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA PHARMACIE(، 22 -23(تقریر المنظمة الوطنیة لمنتجي األدویة   

 .2007أكتوبر، 
6
 .306مرجع سبق ذكره، ص  سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر،  
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 لسنة الجزائر في الصیدالنیة والمواد للدواء ةالمستورد الخاص القطاع مؤسسات أھم: 07 رقم الجدول
2005                                        

  .أورو ملیون: الوحدة                                                                                                  

  

 الرقم

  

 المؤسسة اسم

 الدواء الصیدالنیة المنتجات

 من القیمة

 الواردات مجموع

 من النسبة

 مجموع

 الواردات

 من القیمة

 مجموع

 الواردات

 من النسبة

 مجموع

 الواردات

1 SANOFI AVENTIS  

 )فرنسا(

120.79 15.54% 120.79 16.08% 

 

2 BIOPHARM  

 )الجزائر(

103 13.25% 103.01 13.71% 

3 LPA  )9.09 68.3 %9.14 71.04 )الجزائر% 

4 PRODIPHAL 

 )الجزائر(

68.52 8.81% 68.52 9.12% 

5 GSK )6.40 48.03 %6.18 48.03 )المتحدة المملكة% 

6 LGPA )5.64 42.36 %5.69 44.24 )الجزائر% 

7 PFIZER )5.78 43.43 %5.58 43.43 )أ.م.و% 

8 UPC )4.08 30.65 %3.94 30.65 )الجزائر% 

9 PROPHARMAL 

 )الجزائر(

24.30 3.12% 24.30 3.24% 

10 TRUST PHARMA 

 )األردن(

24.04 3.09% 24.05 3.20% 

11 LDM )3 22.50 %2.89 22.50 )الجزائر% 

 %20.66 155.14 %22.77 176.46 اآلخرون المستوردون 

 %100 751.08 %100 777 المجموع 

 أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، السالم عبد: المصدر

 الجزائر، جامعة اقتصادي، تحلیل دكتوراه، أطروحة النامیة، الدوال في الدواء صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟

 .217 ص ،2007/2008
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 من مستورد أھم تعتبر) فرنسا(  SANOFI AVENTIS مؤسسة أن السابق الجدول خالل من نالحظ   

 بعدھا تأتي ثم الصیدالنیة، للمنتجات أو للدواء بالنسبة سواء الواردات إجمالي من وارداتھا نسبة حیث

 ،)الجزائر( PRODIPHAL ومؤسسة ،)الجزائر(  LPA مؤسسة ثم ،)الجزائر(  BIOPHARM مؤسسة

 ومؤسسة ،)أ.م.و( PFIZER ومؤسسة ،)الجزائر( LGPA ومؤسسة ،)المتحدة المملكة( GSK ومؤسسة

UPC )الجزائر(، PROPHARMAL )الجزائر(، ومؤسسة TRUST PHARMA )ومؤسسة ،)األردن 

LDM )من المتبقیة القیمة أما الواردات، حجم من أكبر نسبة تملك التي مؤسسة 11 ھي وھذه ،)الجزائر 

  .المستوردة المؤسسات باقي فیھا فتتشارك الواردات

 الذي 08 رقم الجدول في تظھر فھي التعبئة ومواد للدواء المنتجة الخاص القطاع مؤسسات أھم أما   

  :یلي كما یظھر

  

  

  

  

  

  2005 لسنة التعبئة ومواد للدواء المنتجة الخاص القطاع مؤسسات أھم: 08 رقم الجدول

 القطاع إنتاج من النسبة اإلنتاج مؤسسات

 الخاص

 القطاع إنتاج من النسبة والتغلیف التعبئة مؤسسات

 الخاص

SALEM 20.36% SOPHAL 20.36% 

PHARMAGREB 16.17% PHARMALLIANCE 16.17% 

SANOFI 

AVENTIS 

14.43% SOPROPHAL 11.99% 

IMA 12.37% APU 9.01% 

ISOPHARM 7.79% SANDOZ 6.82% 

PFIZER 7.11% TRUST 6.32% 

LPA 5.80% GSK 4.45% 

LAM 4.40% MERINAL 2.60% 

LAD PHARMA 3.27% PRODIPHAL 2.55% 

SANDOZ 3.17%   
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ALGERIE 

 %80.27 المجموع %94.87 المجموع

 أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، السالم عبد: المصدر

 الجزائر، جامعة اقتصادي، تحلیل دكتوراه، أطروحة النامیة، الدوال في الدواء صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟

  .226 ص ،2007/2008

 ھي الجزائر في الدواء تنتج التي الخاص القطاع مؤسسات أھم من أن السابق الجدول خالل من نالحظ   

SALEM ،PHARMAGREB، SANOFI AVENTIS ،IMA ،ISOPHARM ،PFIZER ،

LPA ،LAM ،LAD PHARMA ،SANDOZ ALGERIE بحیث تملك حصص من إنتاج ،

، %5.80، %7.11، %7.79، %12.37، %14.43، %16.17، %20.36القطاع الخاص كما یلي 

نفس الترتیب، أما في ما یخص أھم مؤسسات القطاع الخاص  ى، عل3.17%، 3.27%، 4.40%

، SOPHAL ،PHARMALLIANCE ،SOPROPHAL ،APUالمنتجة للمواد الصیدالنیة فھي 

SANDOZ ،TRUST ،GSK ،MERINAL ،PRODIPHALفي تغطیة إنتاج  ، حیث تساھم

، %6.32، %6.82، %9.01 ،%11.99، %16.17، %20.36النحو التالي  ىالقطاع الخاص عل

        .، بنفس الترتیب2.55%، 2.60%، 4.45%

 الخواص الجملة تجار الموزعین: ثالثا

 المرسوم بموجب لألدویة الجملة تجارة مجال في للتعامل للخواص الوظیفة ھذه استحداث تم لقد   

 بالجملة التوزیع بوظیفة القیام لشروط والمحدد 1995 جویلیة 20 في المؤرخ MSP 59 رقم الوزاري

 بنحو الصحة لوزارة إحصاء حسب الحالي الوقت في ھؤالء عدد ویصل بالجزائر، الصیدالنیة للمنتجات

  .الوطني التراب عبر المنتشرة الخاصة الصیدلیات بتموین ویقومون بالجملة، موزع تاجر 500

  الخواص الصیادلة: رابعا

 ذات الدوائیة المنتجات لمختلف بالتجزئة بالبیع ومكلفة الوطن مناطق مختلف عبر المتواجدة وھي   

 1991 سنة عددھا كان حیث ألخرى، سنة من ملحوظا وازدیادا انتشارا تعرف وھي البشري، االستعمال

 في بینما صیدلیة، 1018 ب یقدر العمومیة الصیدلیات عدد كان وبالمقابل خاصة، صیدلیة 1936بـ یقدر

 قدر بینما صیدلیة، 4587 الخاصة الصیدلیات عدد أصبح الصحة لوزارة إحصاء وحسب 2001 سنة

 صیدلیة 5502 من أكثر إلى 2006 سنة في العدد ھذا ووصل 1صیدلیة، 989بـ العمومیة الصیدلیات عدد

                                                           
1
 سبق مرجع ،-صیدال مجمع حالة- األدویة صناعة قطاع علي للتجارة العالمیة للمنظمة الجزائر النضمام المحتملة اآلثار بوشنافة، الصادق  

 .259 ص  ذكره،
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 وھذا ،2صیدلیة 6000 إلى عددھم وصل 2007 سنة وفي1 ،)عمومیة صیدلیة 1012 مقابل( خاصة

  .الجزائر في ءالدوا الستھالك الحقیقي النمو یبین الصیدلیات عدد في رتفاعالا

  

  

  

  

  

  

  

  2005ھیكل صناعة الدواء في الجزائر خالل سنة : المطلب الثالث

یعتبر ھیكل الصناعة من أھم المتغیرات التي یعتمد علیھا في دراسة مجال التحلیل الصناعي، حیث    

 ىوزیع أحجامھم النسبیة من جھة أخریعبر ھیكل الصناعة عن عدد المنتجین في الصناعة من جھة وت

 ىوجود متغیرات أخرمة بینھا، ورغم درجة الترابط بین المؤسسات ونوعیة العالقات القائ ىباإلضافة إل

مثل عوائق الدخول، تمییز المنتج، درجة التكامل بین المؤسسات في الصناعة، إال أننا ھنا نتحدث عن 

التركز الصناعي كمتغیر أساسي، یعتمد علیھ في تحدید شكل ھیكل الصناعة، ذلك ألن التركز الصناعي 

حساب، بینما المحددات األخرى لھیكل عادة یكون سھل الحساب بسبب توفر المعلومات التي یتطلبھا ال

الصناعة عادة ما تكون صعبة الحساب لعدم توفر المعلومات التي یحتاج لھا الحساب، ویقوم التركز 

 من البد الصناعة ھیكل شكل تحدید أجل ومن لذلك صناعة،ال في المؤسسات وحجم عدد قیاسالصناعي ب

 األعمال رقم( النسبیة أحجامھا الصناعة، في الموجود المؤسسات عدد منھا ضروریة معلومات توفر

  ).النسبي الحجم تحدید في استخداما األكثر المتغیر یعتبر

 ذلك الصناعة، ھیكل تحدید مجال في الصناعات أصعب بین من الجزائر في الدواء صناعة تعتبر   

 على لحصولا بمحاولة ھنا وسنقوم الصناعة، ھیكل تحدید في الالزمة المعلومات توفر عدم بسبب

                                                           
1
 .307مرجع سبق ذكره، ص  سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر،  

2
 UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA PHARMACIE(، 22 -23(تقریر المنظمة الوطنیة لمنتجي األدویة   

 .، مرجع سبق ذكره2007أكتوبر 
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 حجم تحدید أو بإظھار البدایة في وسنقوم معقولة، نتائج إلى الوصول أجل من الممكنة، المعلومات

  .األعمال ورقم اإلنتاج وكمیات المنتجین عدد من الجزائر في الدواء صناعة

  2005 لسنة الجزائر في الدواء صناعة في المتعاملین لمختلف السوقیة الحصة: األول الفرع

 محلیا اإلنتاج یتم حیث المحلي، واإلنتاج االستیراد خالل من الدواء من الجزائر احتیاجات توفیر یتم   

 یمثلھ الذي العام والقطاع الجزائر، في تنشط التي المصانع بعض في المتمثل الخاص القطاع خالل من

 في وھو الجزائر في الدواء لصناعة الھامة المؤسسات بین من یعتبر الذي الدواء لصناعة صیدال مجمع

 من الجزائریة السوق احتیاجات لتغطیة منھ ومحاولة الجنیسة األدویة إنتاج خالل من مستمر تطور

 الموالى والجدول ،1الجزائریة السوق في الصیدالنیة المواد إلنتاج مؤسسة 81 توجد وعلیھ األدویة،

 المتعاملین ألھم السوقیة والحصص ككل، اإلنتاج حجم في االقتصادیین المتعاملین مساھمة یوضح

  .الجزائر في الدواء صناعة في االقتصادیین

  

 لسنة السوقیة وحصصھا اإلنتاج من الجزائر في للدواء المنتجة المؤسسات نصیب :09 رقم الجدول
2005  

  .أورو ملیون: الوحدة                                                                                    

 حجم من النسبة اإلنتاج قیمة المؤسسة اسم الرقم

 الوطني اإلنتاج

 السوقیة الحصة

1 SAIDAL 

 )الجزائر(

110.32 39.26% 9.77% 

2 SANOFI 

AVENTIS 

 )فرنسا(

73.38 26.11% 6.5% 

3 PFIZER )2.88 %11.65 32.49 )أ.م.و% 

4 LAB.SALEM 

 )الجزائر(

11.01 3.92% 0.98% 

5 PHARMAGREB 10.01 3.56% 0.89% 

                                                           
1
 صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟ أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، سالمال عبد  

 .222 ص ذكره، سبق مرجع النامیة، الدوال في الدواء
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 )الجزائر(

 المتعاملون 6

 اآلخرون

43.79 15.58% 3.89% 

 %24.91 %100 281 المجموع 

 أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، السالم عبد: المصدر

 الجزائر، جامعة اقتصادي، تحلیل دكتوراه، أطروحة النامیة، الدوال في الدواء صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟

 .226 ص ،2007/2008

 في الدواء صناعة في مؤسسة أھم یعتبر صیدال الصناعي المجمع أن السابق الجدول خالل من نالحظ   

 في وذلك %39.26 بحوالي تقدر والتي ككل اإلنتاج حجم في مساھمتھا نسبة حیث من سواء الجزائر

 SANOFI مؤسسة بعدھا تأتى ثم ،%9.77 بحوالي تقدر التي السوقیة الحصة خالل من أو ،2005 سنة

AVENTIS ثم ،%6.5 بحوالي فتقدر السوقیة حصتھا أما ،%26.11 بحوالي تقدر إنتاج بنسبة الفرنسیة 

 وبحصة ،%11.65 إنتاج بنسبة) األمریكیة المتحدة الوالیات( PFIZER مؤسسة الثالثة المرتبة في تأتى

 إنتاج بنسبة) الجزائر( LAB.SALEM مؤسسة فتأتى الرابعة المرتبة في أما ،%2.88 بحوالي تقدر سوقیة

 PHARMAGREB مؤسسة تأتى الخامسة المرتبة وفي ،%0.98 بحوالي تقدر سوقیة وحصة ،3.92%

 الوطني اإلنتاج ویمثل ،%0.89 بحوالي تقدر سوقیة وحصة ،%3.56 قدرھا إنتاج بنسبة) الجزائر(

 أما ،2005 سنة في ككل الدواء سوق من %24.91 حوالي الدواء إنتاج في ككل الناشطة للمؤسسات

 وتعتبر ،%75.09 بحوالي نسبتھا تقدر التي الواردات خالل من تغطیتھا فیتم السوق من المتبقیة النسبة

   .      2005 سنة في للواردات السوقیة بالحصة مقارنة جدا ضعیفة الوطني لإلنتاج السوقیة الحصة

جزائریة الحكومة ال أن بحیث المحلي المنتج تشجیع نحو التوجھ تم الحالي الوقت في أنھ ورغم   

، مرسوما تنفیذیا یھدف إلى تنظیم سوق الدواء في الجزائر وإیقاف التنامي 2008أصدرت شھر أكتوبر 

، تیراد تجاوزت أكثر من ملیار دوالرقیاسیة في قیمة االسالكبیر الستیراد األدویة بعد تسجیل أرقام 

وأرغمت المخابر وشركات االستیراد بإقامة مشاریع إنتاج في الجزائر بعد مرور عام من النشاط في 

بتحدید مجموعة من األدویة الممنوعة من االستیراد بحیث أنھ  أیضا كما قامت الحكومةوالسوق الوطنیة، 

، و 2008نوع وفق قرارین وزاریین صدرا خالل سنة  400ع استیراد أكثر من إلى غایة الیوم تم من

 لإلنتاج السوقي النصیب یزال ما انھ إال 1.سیتم توسیعھا بناء على أنواع الدواء التي سیتم إنتاجھا محلیا

                                                           
.18/12/2009: اإلطالع تاریخ   http://www.moheet.com  :التالي االلكتروني الموقع من نقال 
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 من %80 تغطیة صیدال مجمع بإمكان أنھ رغم %24 الحالي الوقت في یتجاوز ال حیث ضعیف المحلي

   1.الدراسات حسب المحلیة السوق

    2005 لسنة الجزائر في الدواء صناعة في الصناعي التركز قیاس: الثاني الفرع

 في رأینا كما معینة صناعة في التركز قیاس في تستخدم التي المقاییس من كبیرة مجموعة وجود رغم   

 بسبب وذلك التركز، ونسبة المؤسسات، عدد مقلوب ھما مقیاسین على سنعتمد أننا إال األول، الفصل

- ھیرشمان مقیاس( األخرى المقاییس عكس على المقیاسین، ھذین یتطلبھا التي الالزمة المعلومات توفر

 بسبب وذلك الحساب، في نحتاجھا التي المعلومات توفر عدم بسبب حسابھا علینا یصعب التي )ھیرفندال

 توفر رغم ككل، بالصناعة الخاصة للمعلومات مصدر على تتوفر ال التي الدواء صناعة وضعیة

 المعلومات ھذه أن إال ،األخرى المؤسسات أھم وبعض صیدال، الصناعي بالمجمع الخاصة المعلومات

  .التركز مقاییس جمیع حساب اجل من كافیة غیر

  

 المؤسسات عدد مقلوب مقیاس: أوال

 عدد على حسابھا في یعتمد التي البسیطة المقاییس بین من یعتبر المؤسسات عدد مقلوب مقیاس   

 ھذا مؤسسة 81 إلى الجزائر في الدواء صناعة في عددھا یصل والتي السوق، في الموجودة المؤسسات

  :یلي كما المقیاس ھذا یظھر أن یمكن وھنا اإلنتاج، یخص فیما

   0.012346=  1/81=  القطاع في المؤسسات عدد/n  =1/1=  المؤسسات عدد مقلوب

 لیس الواقع أن إال جدا، ضعیف تركز بمعدل تتمیز الجزائر في الدواء صناعة أن تعنى النتیجة وھذه   

 من %9.77 على تقریبا تسیطر مثال 2005 سنة في صیدال أن لنا یظھر 8 رقم الجدول حسب ألنھ كذلك

 بنسبة تسیطر PFIZER ومؤسسة ،%6.5 بنسبة تسیطر SANOFI AVENTIS ومؤسسة الدواء، سوق

 ومؤسسة ،%0.98 بحوالي تقدر سوقیة حصة تملك LAB.SALEM ومؤسسة ،2.88%

PHARMAGREB تغطى ال األخرى المؤسسات باقي بینما ،%0.89 بحوالي تقدر سوقیة حصة تملك 

  .السوق في تركز وجود على یدل ما وھذا السوق، من %3.89 سوى

  التركز نسبة مقیاس: ثانیا

                                                           
.18/12/2009: اإلطالع تاریخ  http://www.new-news.com  :التالي االلكتروني الموقع من نقال 
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 عدد مقلوب مقیاس من أحسن أنھ إال التركز مقاییس أبسط بین من أیضا یعتبر التركز نسبة مقیاس   

 مؤسسات، أربع ألكبر أو مؤسستین ألكبر السوقیة الحصة حسابھ في المقیاس ھذا ویحتاج المؤسسات،

  :یلي كما المقیاس ھذا ویظھر الدواء، صناعة في مؤسسات أربع ألكبر السوقیة الحصة سنأخذ وھنا

Ca   =  9.77 + 6.5 + 2.88 + 0.98 = 20.13  

أن معدل التركز مرتفع، وذلك  ىوھذا ال یدل كثیرا عل %20.13وتظھر قیمة نسبة التركز بحوالي    

ھذه النسبة  ىدات، إال أنھ إذا ما نظرنا إلبسبب أن حجم اإلنتاج المحلي ضعیف مقارنة بحجم الوار

ن معدل تركز كبیر، وھنا سنقوم بحساب نسبة التركز من باستثناء الواردات، فإن ھذه القیمة تعبر ع

خالل األخذ في الحساب حصة إنتاج أكبر أربع مؤسسات في اإلنتاج المحلي، ولیس الحصة السوقیة لھا، 

  : وبالتالي تظھر نسبة التركز كما یلي

Ca  = 39.26 + 26.11 + 11.65 + 3.92 = 80.94 

صناعة الدواء مرتفع  توضح أن معدل تركز اإلنتاج في %80.94وھذه النتیجة المقدرة بحوالي    

من اإلنتاج المحلي، تسیطر علیھ أربع مؤسسات كبیرة، والنسبة الباقیة  %80أن ما نسبتھ  ىكثیرا، بمعن

  . تساھم فیھ باقي المؤسسات %20والمقدرة بحوالي 

     الجزائر في الدواء صناعة إلى الدخول عوائق: الثالث الفرع

 الصناعة، إلى أخرى مؤسسات دخول دون تحول موانع أو العوائق من مجموعة ھي الدخول عوائق   

 ھذه إلى الدخول في الراغبة المؤسسات على السوق في الموجودة للمؤسسات میزة العوائق ھذه وتعطى

 سنذكرھا الجزائر في الدواء صناعة بھا تتمیز التي العوائق من مجموعة بین نمیز أن لنا ویمكن السوق،

  :یلي ما في

 اقتصادیات الحجم الكبیر: أوال

 عن الحجم أفضلیة أو میزة لھا الصناعة في تنشط التي المؤسسات أن تعنى الكبیر الحجم اقتصادیات   

 من أدنى حد توفر من البد الصناعات بعض في أنھ بمعنى الصناعة، إلى الدخول في الراغبة المؤسسات

 الدواء وصناعة األخرى، المؤسسات بھا تنافس إنتاج تكلفة عند تنتج أن للمؤسسة یمكن حتى اإلنتاج حجم

 من یجعل ما وھذا مرتفعة، بتكالیف بدورھا تتمیز التي والتطویر البحوث أنشطة على باعتمادھا تتمیز

 تستثمر أن لھا یمكن التي المؤسسة ألن الكبیر، الحجم باقتصادیات تتمیز صناعة أنھا على الدواء صناعة

 رأسمال فمثال كبیر، رأسمالھا یكون أن لھا البد الدواء اختراع براءة اكتساب وكذا البحوث أنشطة في
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 إلى جدیدة مؤسسات دخول أمام عائق یقف وھذا 1جزائري، دینار ملیار 2.5 بحوالي یقدر صیدال مجمع

 رأسمالھا یكون أن الدخول في الراغبة المؤسسة وعلى منخفض، برأسمال الجزائر في الدواء صناعة

  .وتستمر السوق في تنافس أن أجل من كبیر

  المیزة المطلقة لتكلفة اإلنتاج: ثانیا

 أن ویعنى الصناعة، إلى جدیدة مؤسسات دخول أمام كعائق اإلنتاج لتكلفة المطلقة المیزة تعتبر   

 نالحظ الدواء صناعة وفي الدخول، في الراغبة المؤسسة عن التكلفة في میزة تملك القائمة المؤسسات

 فإن وبالتالي الدواء، اكتشاف في المؤسسة تكتسبھا التي االختراع براءات على تعتمد صناعة أنھا

 التي المؤسسة تلك عن تنافسیة أفضلیة بالضرورة لھا یكون سوف االختراع براءة لدیھا التي المؤسسة

 القائمة المؤسسة إنتاج تكلفة تكون بحیث اإلنتاج، تكلفة في تنعكس المیزة وھذه االختراع، براءة لھا لیس

 400بـ صیدال تنتجھا التي األدویة عدد یقدر فمثال الدخول، في الراغبة لمؤسسةا اإلنتاج تكلفة من أقل

 الدخول في ترغب مؤسسة أي فإن وبالتالي األدویة ھذه إنتاج في خبرة وللمجمع 2تقریبا، الدواء من نوع

 بین من ھذا یعتبر وعلیھ األدویة، ھذه صیدال بھا تنتج التي التكلفة بنفس األدویة ھذه تنج أن یمكنال

  .الجزائر في الدواء صناعة إلى الدخول عوائق

 تمییز المنتجات: ثالثا

 ھذه إلى جدیدة مؤسسات دخول أمام عائق یقف بحیث ظاھرا المنتج تمییز یكون الصناعات بعض في   

 بسبب وذلك الجدیدة، المؤسسات عن القائمة المؤسسات لمنتجات المستھلك تفضیل بسبب وذلك الصناعة،

 یكون وھنا السوق، في الموجود المؤسسات لمنتجات المستھلك قبل من منحھا أو اكتسابھا تم التي الثقة

 المؤسسات دخول أمام عائق یقف وھذا المستھلك، ثقة تكسب أن الجدیدة المؤسسات على الصعب من

 ضعیفة، بنسبة موجود أنھ رغم كثیرا یظھر ال ھذا الجزائر في الدواء صناعة وفي السوق، إلى الجدیدة

 لیس وعلیھ المستھلك، ثقة وكسب الجزائر، في الدواء صناعة في جیدة سمعة صیدال لمؤسسة أن بمعنى

 صیدال، لدى مثلما المستھلك ثقة وتكسب الجزائر في الدواء صناعة تدخل أن جدیدة لمؤسسة السھل من

 من عائق أیضا وھذا الجنیسة، واألدویة األصلیة األدویة بین كبیر تمییز ھناك فإنھ أخرى جھة من وأیضا

  .الجزائر في الدواء صناعة إلى الدخول عوائق

   

     

 

                                                           
1
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  

.18/12/2009: اإلطالع تاریخ  http://www.echoroukonline.com : التالي االلكتروني الموقع من نقال 
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  نظرة عامة عن المجمع الصناعي صیدال: المبحث الثاني

المجمع الصناعي صیدال من بین المؤسسات الھامة في الجزائر، ذلك ألنھ یتمیز بأھمیة كبیرة  یعتبر   

من خالل المساھمة في تنمیة الصناعة الصیدالنیة وتطویرھا، وكذا تحقیق قیمة مضافة لالقتصاد 

عرف علیھ صورتھ الحالیة، وحتى نت ىالجزائري، والمجمع مر بمجموعة من التطورات حتى أصبح عل

نشأة المجمع، ومن ثم مفھوم المجمع ومھامھ، وبعد ذلك فروع المجمع، وكل  ىبدقة البد من التطرق إل

  .ھذا سوف نراه في ھذا المبحث

  نشأة وتطور المجمع الصناعي صیدال: المطلب األول

 التحوالت خالل من وذلك وجودھا، أثناء تطورات عدة صیدال عرفت الكبیرة المؤسسات ككل   

 بھا مرت التي الحاسمة المحطات أھم وتتمثل بھا، مرت التي والمالیة القانونیة الصناعیة، التنظیمیة،

  :یلي فیما تاریخھا عبر صیدال

 التي الھیاكل بعض على بناء   PCA  الجزائریة المركزیة الصیدلیة تأسست 1963 سنة في -

 في الھیاكل ھذه وتتمثل الصحیة، الخدمات مجال في االستعماریة الحقبة من الجزائر ورثتھا

 خروجھ بعد االستعمار یترك لم حیث األدویة، لتخزین القدیمة العمومیة المخازن من مجموعة

 .الجزائر في صیدالنیة صناعة أي

 وتسویق تصنیع استیراد، احتكار مھمة المركزیة للصیدلیة الدولة عھدت 1969 سنة في -

 المھام، ھذه أوكلھا  رئاسي أمر على بناء وھذا البشري، بالطب الخاصة الصیدالنیة المنتجات

 .بالحراش لإلنتاج وحدة 1971 سنة أسست اإلنتاجیة مھمتھا إطار وفي
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  الصیدالني لإلنتاج الوطنیة المؤسسة إلى الجزائریة المركزیة الصیدلیة تحولت 1982 سنة في -

ENPP تحت ذلك بعد لتصبح ،1982 أفریل في والمؤرخ 1982/  161 المرسوم على بناء 

 1.صیدال مؤسسة اسم تحت والبتروكیمیائیة الكیمیائیة والصناعات الطاقة وزارة وصایة

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

 الصیدالنیة، والمنتجات األدویة وتوزیع إنتاج احتكار لھا عھد كما المؤسسات، استقاللیة لقانون

 صندوق لمراقبة خاضعة بقیت ولكنھا) أسھم ذات شركة( جدید أساسي قانون ذات وأصبحت

 .وصیدلة البتروكیمیاء المساھمة

 في صیدال بمشاركة المؤسسة، قانون على أجریت التي التغیرات سمحت 1993 سنة في -

 جدیدة شركات بإنشاء سواء االجتماعي ھدفھا خدمة شأنھا من التي والتجاریة الصناعیة العملیات

 الدولة تحملت حیث لصیدال، المالي اإلصالح العام ھذا في أیضا تم وقد لھا، تابعة فروع أو

 .العام القطاع لمؤسسات المالي اإلصالح إطار في وخسائرھا دیونھا

 الشركة وصایة تحت الصناعیة الھیكلة إعادة بموجب المؤسسة أصبحت 1996 فیفري في -

 .صیدلة-كیمیاء العمومیة القابضة

 تقییم بموجبھ تم والذي الصناعیة الھیكلة إعادة مخطط إلى المؤسسة خضعت 1997 سنة في -

 صناعي مجمع إلى 1998 فیفري 02 في تحولت إذ وخارجیا، داخلیا بتشخیصھا المؤسسة

 .صیدال

 قیمة قدرت حیث الجزائر بورصة في للبیع صیدال مجمع أسھم عرضت 1999 مارس في -

 2.المجمع ألسھم تسعیرة أول وكانت  جزائري دینار 800 الواحد السھم

  مفھوم، مھام وأھداف المجمع الصناعي صیدال: المطلب الثاني

مفھوم المجمع الصناعي صیدال كفرع أول، ثم نتناول في الفرع  بالتطرق إلىسنقوم في ھذا المطلب    

 .الثاني مھام وأھداف المجمع

  صیدال الصناعي المجمع مفھوم: األول الفرع

                                                           
1
 ص ،2006 الجزائر، جامعة أعمال، إدارة ماجستیر، مذكرة صیدال، مجمع حالة دراسة العاملین أداء علي اإلداریة القیادة أثر جیلح، الصالح  

178. 
2
 إدارة ماجستیر، مذكرة ،-صیدال لمجمع انتبیوتیكال فرع حالة دراسة– للمؤسسة التنافسیة المیزة تعزیز في المعرفة إدارة دور نذیر، بوسھوة  

 . 105 ص ،2007/2008 الجزائر، بالمدیة، فارس یحي الجامعي المركز وتسویق، أعمال
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 جزائري، دینار 2.500.000.000 قدره مال برأس أسھم، ذات شركة ھي صیدال الصناعي المجمع   

 وكذا تجاریة، ووحدات والتطویر للبحوث ومركز المركزیة، المدیریات من مجموعة من المجمع ویتكون

 المنتجات وتسویق إنتاج بتطویر المجمع ویھتم. إنتاج فروع وثالثة الطبیة، والمعلومات التسویق مدیریة

   1.البیطري الطب أو البشري للطب الموجھة الدوائیة

  :التالي 10 رقم الجدول في الموضحة األرقام صیدال الصناعي المجمع حقق 2008 سنة وفي   

  2008 سنة خالل صیدال الصناعي المجمع طرف من المحققة النتائج: 10 قمر الجدول

  .جزائري دینار ملیار: الوحدة                                                                            

 المبلغ الرقم

 9.9 األعمال رقم

 9.2 اإلنتاج

 6.2 للمجمع المضافة القیمة

 1.3 للمجمع الصافیة النتیجة

  .Rapport de Gestion de groupe SAIDAL 2008 على باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر

 لالقتصاد بالنسبة كبیرة بأھمیة یتمیز صیدال الصناعي المجمع أن السابق الجدول من ویالحظ   

 المضافة القیمة وكذا جزائري، دینار ملیار 9.9 بلغ الذي األعمال رقم من كل خالل من ذلك الجزائري

 جزائري دینار ملیار 9.2 بـ المقدرة اإلنتاج قیمة تعتبر بنما جزائري، دینار ملیار 6.2 بـ تقدر التي

  .المحلیة السوق من كبیرة نسبة تغطى وال نسبیا ضعیفة

 في سنالحظھ ما وھذا المجمع، لتطور تبعا وذلك صیدال الصناعي المجمع في اإلنتاج حجم تطور لقد   

  : التالي 11 رقم الجدول

  2008-2002 الفترة خالل صیدال اعيالصن للمجمع اإلنتاج حجم تطور: 11 رقم الجدول

 )دج 1000( القیمة )مباعة وحدة  1000( الكمیة السنوات

2002 121.111 4.827.116 

2003 124.371 5.230.655 

2004 126.517 6.152.464 

                                                           
1
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  
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2005 115.897 5.596.274 

2006 122.344 6.096.963 

2007 135.141 6.887.550 

2008 133.025 9.193.809 

  .Rapport de Gestion de groupe SAIDAL 2008: المصدر

 سنة حتى االرتفاع في واستمر 2002 سنة االرتفاع في بدأ اإلنتاج حجم أن نالحظ الجدول خالل ومن   

 سنة غایة إلى لالرتفاع عاد ذلك بعد ثم الكمیة، أو بالقیمة سواء 2005 سنة في انخفض ثم 2004

 طرف من المنافسة لقوة راجع وذلك بالكمیة اإلنتاج حجم انخفض 2008 سنة في ثم ،2007

 بأكثر والمقدرة لھ قیمة أكبر لیبلغ الكمیة عكس 2008 سنة ارتفع اإلنتاج فحجم بالقیمة أما المستوردین،

 قیمة ارتفاع إلى تعود الكمیة انخفاض رغم اإلنتاج حجم قیمة في الزیادة وھذه إنتاج، وحدة مالیین 9 من

  .الدواء

 ما وھذا صیدال، الصناعي المجمع لتطور تبعا وذلك كثیرا، تطور المبیعات حجم فإن وكذلك   

  :التالي 12 رقم الجدول في سنالحظھ

  2008-2002 الفترة خالل صیدال الصناعي للمجمع المبیعات حجم تطور: 12 رقم الجدول

  جزائري دینار 1000: الوحدة                                                                       

  القیمة السنوات

2002 5.962.414 

2003 6.003.661 

2004 6.466.488 

2005 6.596.274 

2006 6.942.750 

2007 7.735.448 

2008 9.692.772 

  .Rapport de Gestion de groupe SAIDAL 2008: المصدر

 في الظاھرة ،2008-2002 الفترة خالل الصناعي للمجمع المبیعات حجم تطور بتوضح وسنقوم   

  :التالي الشكل خالل من السابق الجدول
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  2008-2002 الفترة خالل صیدال الصناعي للمجمع المبیعات حجم تطور: 05 رقم الشكل

  جزائري دینار 1000: الوحدة

 

   .الطالب اعداد من: المصدر 

 غایة إلى 2002 سنة منذ مستمر ارتفاع في المبیعات حجم أن السابقین والشكل الجدول خالل من نالحظ 

 إال جزائري، دینار مالیین 9 من بأكثر والمقدرة لھ قیمة اكبر إلى المبیعات حجم وصل أین 2008 سنة

 المبیعات حجم في زیادة اكبر أن نالحظ حیث ،أخرى إلى سنة من تختلف االرتفاع في الزیادة قیمة أن

  .2008 سنة كانت

   صیدال الصناعي المجمع وأھداف ھامم: الثاني الفرع

  :یلي فیما أھمھا تلخیص یمكن المھام، من بمجموعة المجمع ویقوم   

 في المستخدمة المختلفة األولیة المواد إلى باإلضافة البشري، االستعمال ذات األدویة إنتاج -

 .الصیدالني اإلنتاج
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 .الدولیة والسوق المحلیة السوق في المجمع ینتجھا التي الصیدالنیة المنتجات تسویق -

 أو أولیة مواد شكل على سواء والكیمیائیة الصیدالنیة بالمواد یتعلق ما كل وتصدیر استیراد -

 .الصنع تامة أو نعةمص نصف منتجات

 .الدوائیة المستحضرات وصناعة الطبي المجال في والتطویر البحث -

 1.الخارجیة األسواق وبعض خاصة المحلیة السوق حاجات تلبیة على العمل -

 .بالمجمع الخاصة المالیة المحفظة تسییر -

 .بینھا فیما والتكیف الفروع لجمیع اإلستراتیجیة المراقبة -

  2.والتسویق الطبي واالتصال الجدیدة المنتجات تطویرو اإلنتاج، عملیات استراتیجیات تحدید -

  :یلي فیما في فتتمثل تحقیقھا إلى صیدال الصناعي المجمع یسعي التي األھداف أھم أما   

 .ISOشھادة  على الحصول خالل من والنوعیة الجودة یرمعای احترام على العمل -

الوطنیة من األدویة، بغرض خفض  االحتیاجات من ممكنة نسبة برأك تغطیة على العمل -

 .فاتورة استیراد األدویة

 .قائمة المنتجات الصیدالنیة التي ینتجھا المجمعتنویع  -

سیاسة الشراكة والتحالف من خالل إقامة مشاریع مع مخابر ذات سمعة  ىاالعتماد عل -

 .عالمیة لنقل التكنولوجیا والتحكم بھا

التعلیمي والقیام بدورات تكوینیة  ىالبشري من خالل الرفع من المستو االھتمام بالعنصر -

 .ارد البشریة للمجمعمن أجل تطویر المو

تطویر القدرات التصدیریة للمجمع خاصة من المنتجات النھائیة، من خالل تخصیص  -

 .من رقم األعمال لھاتھ العملیة 10%

 .دخول أسواق جدیدة كآسیا وأمریكا الالتینیة وأفریقیا ىالعمل عل -

                                                           
1
 بن یوسف جامعة التسویق، ماجستیر، مذكرة صیدال، مجمع حالة الدولیة األسواق القتحام تسویقیة إستراتیجیة بناء مسار دراسة نورة، سلیماني  

 . 123 ص ،2008/2009 الجزائر، خدة،
2
 فرع ماجستیر، مذكرة ،- صیدال الصناعي المجمع حالة– الحالیة للمؤسسة التنافسیة القابلیة علي المعلومات نظام أثر فوزیة، یمینة فاضل  

 .182 ص ،2000/2001 الجزائر، جامعة التسییر،
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 .من رقم األعمال لعملیة االستثمار %10تخصیص  -

الرفع من قدرات الصناعة الوطنیة وذلك من خالل تسخیر أحدث التقنیات عن  ىالعمل عل -

  1.طریق نقل التكنولوجیا وتطویر البحث العلمي

  ھیكل وفروع المجمع الصناعي صیدال: المطلب الثالث

بھ، وذلك انطالقا من سنة شھد مجمع صیدال العدید من التحوالت لمسایرة تطورات البیئة المحیطة    

  .تطور ھیكلھ التنظیمي تبعا لتلك التحوالت، لیصبح أكثر مرونة ىإل ىغایة الیوم ما أد ىإل 1977

  الھیكل التنظیمي للمجمع الصناعي صیدال: الفرع األول

م وحدات تابعة لھا، تغیر شكل المجمع بحیث أصبح یتكون من فروع تض 1997دیسمبر  31في    

  .التحوالت االقتصادیة التي عرفتھا الجزائر ىإضافة إلروف التي مر بھا المجمع الظ ىویرجع ھذا إل

تغیر الھیكل لیصبح یضم ثالثة فروع وھي أنتیبیوتیكل، فارمال، بیوتیك وسبع  1998فیفري  02وفي   

  .وحدات وظیفیة

لمسایرة اإلستراتیجیة الجدیدة لمجمع  ىتغیر الھیكل التنظیمي مرة أخر 1999سبتمبر  20في    

ویر ویتكون مجمع صیدال في ھیكلتھ الحالیة من ثالثة فروع لإلنتاج ومركز للبحث والتط ،2صیدال

وع المجمع، ویعتمد مجموعة من المدیریات تقدم خدمات مختلفة لفر ىوثالث وحدات بیع باإلضافة إل

فھي تجمع بین التنظیم  06كما ھو موضح في الشكل رقم  ىالتنظیم المصفوف ىمجمع صیدال عل

  3.والتنظیم اإلنتاجي الوظیفي

  

  

  

  

  

                                                           
1
 جامعة تسویق، ماجستیر، مذكرة صیدال، مجمع حالة دراسة الصیدالنیة المنتجات تسویق في التنافسیة المیزة وأثر دور اعمارة، بن الدین نصر  

 .155 ص ،2006/2007 الجزائر،
2
 .156 ص المرجع نفس اعمارة، بن الدین نصر  

3
 .123 ص ذكره، سبق مرجع صیدال، مجمع حالة الدولیة األسواق القتحام تسویقیة إستراتیجیة بناء مسار دراسة نورة، سلیماني  
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  الھیكل التنظیمي لمجمع صیدال :06الشكل رقم 

  

       

     

            

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   

   ھرمیة عالقة ــــــــ                                                                 

   وظیفیة عالقة......                                                                                

  

  

  .2009- 12-15: اإلطالع تاریخ  www.Saidalgroup.dz: االلكتروني الموقع عن نقال: 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 الرئیس

 العام
العام األمین  

المدیة انتیبیوتیك وحدة  انتیبیوتیك فرع  

فرمال فرع  

بیوتیك فرع  

  البیضاء الدار وحدة

قسنطینة وحدة  

  عنابة وحدة

  قسنطینة جسر وحدة

  الحراش وحدة

  شرشال وحدة

 وسط التجاریة الوحدة

  وسط
  باتنة التوزیع وحدة

وھران التوزیع وحدة  

  جنوب التوزیع وحدة
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 الصناعي للمجمع التنظیمیة المستویات یوضح 06 رقم الشكل في الموضح التنظیمي لالھیك إن   

  :یلي ما في تتمثل المستویات وھذه صیدال،

  اإلستراتیجیة القمة: أوال

 استراتیجیات بوضع تتكفل وتسییره، المجمع قیادة مركز وھي العام المدیر الرئیس رأسھا على یوجد   

 المخابر مع الشراكة مجال في العقود بإبرام تتكفل كما الخارجیة، األطراف مع وتمثیلھ المجمع

 .واألجنبیة الوطنیة والشركات

  االستشاریة المصلحة: ثانیا

 للمراكز الدعم بعملیة تقوم كما واالستشارة، التنسیق مھام تتولى وھي العام األمین رأسھا على یوجد   

 في خاصة علیھا، إلزامیة سلطة لھا تكون أن دون اإلنتاج وخطط استراتیجیات تنفیذ مجال في العملیة

 .الفروع استقاللیة نحو التوجھ ظل

   المصالح الوظیفیة: ثالثا

تتكون من مجموعة من المدیریات ووحدتین إحداھما للبحث والتطویر وأخرى تجاریة، وھي مرتبطة    

  :باإلدارة العامة من خالل خط ھرمي یتمثل فیما یلي

 المالیة اإلستراتیجیات بوضع المدیریة ھذه تھتم: المالیة واإلستراتیجیة المحفظة تسییر مدیریة -

 المتوسط األجلین في المجمع ینفذھا التي التمویلیة العملیات ومتابعة بحث إلى إضافة للمجمع،

 .والطویل

 الطبي، واإلعالم التسویق إستراتیجیة وتنفیذ إعداد مھمة تتولى: الطبي واإلعالم التسویق مدیریة -

 تقدیم مع الوطني التراب كامل عبر الطبیین المندوبین من شبكة وتسییر إنشاء خالل من وذلك

 للمنافسة فعل كرد المدیریة ھذه إنشاء ویعتبر الطبیة، والمعلومات التكوین دعائم مختلف

 .بالتسویق االھتمام ضرورة ولد مما الشدیدة التجاریة

 التكنولوجیة اعتماد خالل من اإلنتاج أسالیب بتطویر تقوم: والشراكة الصناعي التطویر مدیریة -

 المجاالت، شتى في الخبرات عن والبحث المنتجات وترقیة النشاط لدعم والشراكة الحدیثة

 .الشراكة عقود إبرام خالل من تعلم حالة في المجمع ووضع

 والقیام المجمع لحسابات الداخلیة بالمراجعة تقوم: والمراجعة والتحلیل الدراسات مدیریة -

 للمجمع المحاسبیة الوثائق تخضع أن قبل المناسب الوقت في االنحرافات وتصحیح بالتحلیل

 .المعتمدین الحسابات محافظي لمراقبة
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 المنتجات جودة إلى للوصول المدیریة ھذه تسعى: الصیدالنیة والشؤون الجودة ضمان مدیریة -

 التابعة الفروع كل في الشاملة الجودة نظام تبنت أنھا كما األدویة، صناعة في والنشاطات

 ISO.1 الدولیة النوعیة معاییر مطابقة شھادات على الحصول من مكنھا مما للمجمع،

 الموارد یخص فیما المجمع سیاسة وتنفیذ بإعداد تقوم: البشریة للموارد المركزیة المدیریة -

 العملیة الوحدات أن العلم مع لتطویرھا، ضروریین أكفاء بأفراد المؤسسة تزوید بھدف البشریة

 .البشریة الموارد لتسییر مصالح بدورھا تمتلك

 المجمع سیاسات كل تطبیق وتوجیھ بإعداد تقوم: الصناعیة والصحة لألمن المركزیة المدیریة -

 من للتأكد األمن إلجراءات دوریة بمراقبة تقوم حیث والبیئي، الصناعي الداخلي باألمن المتعلقة

 2.الجدیدة واألعمال الصیانة أعمال على المصادقة وكذلك والصحة، السالمة قواعد تطبیق

 المجمع في اآللي واإلعالم التنظیم سیاسة بتحدید تقوم: اآللي واإلعالم للتنظیم المركزیة المدیریة -

 والمبادرة الالزمة للتنظیمات تصور وضمان التنظیم، في التغییر حاجات تحدید خالل من

 اآللي اإلعالم خطط إعداد ضمان على تسھر كما بالمجمع، التسییر نظم وتطویر بتنفیذھا،

 .المجال ھذا في والفروع الوحدات حاجة ودراسة

 وضع إلى باإلضافة الجدیدة، المشاریع شروط دفاتر بإعداد تتكفل: الجدیدة المشاریع مدیریة -

 .وتقییمھا المشاریع إنجاز عملیات متابعة مع اإلنتاج وحدات لتأھیل الخطط

 Produits المطابقة األدویة خاصة األدویة تطویر على یعمل: والتطویر البحث مركز -

Génériques  ، تشكیلة في تدمج والتي جدیدة، مطابقة منتجات 6 إلى 5 من سنویا یطور حیث 

 التابعین الباحثین بتكوین والتكفل للوحدات التقنیة المساعدة تقدیم إلى باإلضافة المؤسسة منتجات

  .للمجمع

  مجمع طرف من المنتجة الصیدالنیة والمواد األدویة وتوزع بتسویق تتكفل:  التجاریة الوحدات -

 الوطني التراب عبر الموزعة التجاریة الوحدات من مجموعة من تتكون وھي شركائھ أو صیدال

 :في تتمثل والتي

 عبر  األدویة توزیع قصد 1995 سنة أنشئت ): العاصمة الجزائر( المركزیة التجاریة الوحدة *

  .الوسط منطقة

                                                           
1
 .181 ص ذكره، سبق مرجع صیدال، مجمع حالة دراسة العاملین أداء علي اإلداریة القیادة أثر جیلح، الصالح  

2
 .182 ص السابق، المرجع جیلح، الصالح  
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 تغطیة ضمان إلى وتھدف 1999 سنة الوحدة ھذه أنشئت ): باتنة( للشرق التجاریة الوحدة*    

  .الجزائري الشرق من والیة 19 من أكثر احتیاجات

 الغرب والیات تزوید إلى وتھدف 2000 سنة تأسست ): وھران( للغرب التجاریة الوحدة*    

  . الصیدالنیة والمنتجات باألدویة

 ورقلة، بمدینة القصیر المدى على إنجازه سیتم جدید مشروع وھو :للجنوب التجاریة الوحدة*    

  .  الوطني التراب كامل تغطى للتوزیع شبكة أنشئت قد صیدال تكون بھ و

  صیدال الصناعي المجمع فروع: الثاني الفرع 

 بحسب الفروع ھذه تقسیم تم وقد المسطرة، اإلنتاج برامج بتنفیذ تقوم التي المجمع فروع في تتمثل   

 تتكون وھي واحد، فرع في اإلنتاج ونوعیة طبیعة في المتشابھة الوحدات كل تجمیع تم حیث المنتجات

 :1فروع ثالث من

 :ھي إنتاجیة مصانع أربعة بھ: PHARMAL فرع  - أ

 األقراص، مثل متنوعة صیدالنیة أصنافا ینتج إنتاج، خطوط ثمانیة لھ :البیضاء الدار مصنع -

 الجودة، لمراقبة بمخبر مزود. وغیرھا أمالح مراھیم، كبسوالت، للشرب، محالیل ة،األشرب

 وحدة ملیون 45 بـ اإلنتاجیة قدرتھ وتقدر. 2والمیكروبیولوجیة الفیزیوكیمیائیة بالتحالیل مكلف

  .سنویا

 بقدرة و للعمل ورشتین ویملك األدویة من السائلة األشكال إنتاج في متخصص: قسنطینة مصنع -

  .سنویا بیع وحدة ملیون 10 إلى تصل إنتاجیة

 الموظفین من بمجموعة مجھز وھو أیضا، قسنطینة في المصنع ھذا ویقع: األنسولین مصنع -

 المصنع ھذا ،Sanofi-Aventis المختبر طرف من ألمانیا، في والمدربة المؤھلة واإلطارات

 أنسولین السریع، األثر ذات أنسولین أشكال، ثالثة في البشري، األنسولین إنتاج في متخصص

  . معا األثرین ذات واألنسولین البطيء، األثر ذات

                                                           
1
 ص ذكره، سبق مرجع ،-صیدال لمجمع انتبیوتیكال فرع حالة دراسة– للمؤسسة التنافسیة المیزة تعزیز في المعرفة إدارة دور نذیر، بوسھوة  

 .109 ،108 ص
2
 صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟ أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، سالمال عبد  

 .208 ص ذكره، سبق مرجع النامیة، الدوال في الدواء
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 بـ تقدر إنتاجیة بقدرة وكبسوالت أقراص من الجافة األشكال إنتاج في متخصص: عنابة مصنع -

  1.سنویا بیع وحدة ملیون 5

 وغیر البنیسیلینیة الحیویة المضادات إنتاج في یختص :بالمدیة ANTIBIOTICAL فرع   - ب

 الشراب، مسحوق الكبسوالت، األقراص، الحقن، في المتمثلة الصیدالنیة األشكال في البنیسیلینیة

 .3سنویا وحدة ملیون 60 إنتاجیة قدرة لھ. 2ومراھم أشربة

 في طرح سنویا، بیع وحدة ملیون 50 إنتاج بقدرة إنتاج، خطوط عشرة لھ: BIOTIC فرع   - ت

 :ھي إنتاجیة مصانع أربعة على ویحتوى ،2006- 2005 سنتي بین جدید منتج 45 السوق

 20 إنتاجھ طاقة تبلغ والمراھم، الملبسات األقراص، المحالیل، األشربة، ینتج: الحراش مصنع -

 الفییزیوكیمیائي بالتحلیل مكلف الجودة لمراقبة مخبر على ویتوفر سنویا، بیع وحدة ملیون

  .والوثائقي التقني والتسییر

 شكل في المكثفة المحالیل إنتاج في الوطني المستوى على الوحید یعتبر: قسنطینة جسر مصنع -

 واألقراص التحمیالت من الجالونیسیة األنواع ینتج حدیثة، جد بتكنولوجیا وأكیاس قارورات

 بالتحالیل مكلف الجودة لمراقبة مخبر على المصنع ویتوفر واألمبوالت، والملبسات

 ،4والوثائقي التقني التسییر جانب إلى السموم وخصائص والمیكروبیولوجیة الفیزیوكیمیائیة

  .سنویا بیع وحدة ملیون 18 بـ اإلنتاجیة طاقتھ وتقدر

 المستخدم المحالیل إلنتاج ورشة ،إنتاج ورشات ثالث على المصنع ھذا یحتوى: شرشال مصنع -

 وأكیاس األقراص( الجافة األشكال إلنتاج ورشة ،)sirops المشروب( الفم طریق عن

  .الدم تصفیة على تركز التي األدویة إلنتاج ورشة ،)الكبسوالت المساحیق،

  5.التحامیل إنتاج في متخصص المصنع ھذا: باتنة مصنع -

 قالینوسي شكل قسم 11 منھا جنیسة، غالبیتھا صیدالنیا منتجا 215 صیدال مجمع وینتج    

(galeniques)، السكر، مرض الدمویة، الدورة أجھزة القلب، أمراض تعالج عالج، قسم 18 و 

  1.المعویة و) المعدة( المعدیة األمراض العقلیة، األمراض األعصاب، الجلدیة، األمراض

                                                           
1
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  

2
 .108 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  

3
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  

4
 .109 ،108 ص ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  

5
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  
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  تحقیق میزة تنافسیة لمجمع صیدال من خالل ھیكل صناعة الدواء في الجزائر: المبحث الثالث

تحلیل الصناعة التي تعمل فیھا، وذلك من خالل  ىمؤسسة في السوق مرھون بقدرتھا علنجاح ال    

تحدید المزایا المتاحة في ھذه الصناعة، التي تنتج من خالل تجاذب قوى المنافسة التي تدخل ضمن 

في نموذجھ " Porter"باقي القوى األخرى التي حددھا  ىن إلین الحالییالمنافس ىتتعدالصناعة والتي 

بحیة أي صناعة تتحدد من خالل تفاعل القوى المحددة للمنافسة المعروف بقوى المنافسة، ذلك ألن ر

تي والمؤسسة الناجحة ھي المؤسسة التي یمكن لھا أن تستغل المزایا المتاحة لھا في الصناعة ال فیھا،

                                                                                                                                                                                     
1
 .109 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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ولكل صناعة عوامل تدخل ضمن محددات المزایا التنافسیة لھا، بحیث أن المؤسسة لھا  .تعمل فیھا

فسیة أیضا من خالل االستفادة من توفر ھذه العوامل، ذلك ألن عدم توفر عامل من فرصة تحقیق میزة تنا

تحدید مكان المیزة  ىفي السوق، والمؤسسة التي تصل إل أمام نجاح المؤسسة اھذه العوامل قد یقف عائق

تناسبھا التنافسیة في الصناعة ال یمكن لھا أن تستغل ھذه المیزة إال من خالل تحدید اإلستراتیجیة التي 

  .وتطبیقھا بالطریقة الصحیحة

  الجزائر في الدواء لصناعة التنافسیة المیزة محددات :األول المطلب

 صناعة في الناشطة للمؤسسات التنافسي األداء في تتحكم التي العوامل بتوضیح المطلب ھذا في سنقوم   

 المساعدة والعوامل األساسیة، العوامل تبین التي" Porter" ماسة تطبیق خالل من الجزائر، في الدواء

  .الجزائر في الدواء لصناعة التنافسیة للمیزة المحددة

  التنافسیة للمیزة الرئیسیة المحددات: األول الفرع

  :التالیة العناصر في التنافسیة، للمیزة المحددة الرئیسیة العوامل تتمثل   

 ظروف عوامل اإلنتاج: أوال

 العمل، الطبیعیة، الموارد من اإلنتاجیة العملیة ضمن تدخل التي العناصر في اإلنتاج عوامل تتمثل   

 األساسي المحور واعتبرھا" Porter" إلیھا أشار التي المتخصصة العوامل إلى باإلضافة المال، رأس

 تطویرھا  یمكن بحیث منھا، االستفادة وإمكانیة العناصر ھذه تواجد وظروف التنافسیة، المیزة خلق في

  .مستمرة دینامیكیة في وجعلھا

 فبالنسبة تواجدھا، وظروف العوامل ھذه نوضح أن یمكن الجزائر في الدواء صناعة على وبالتطبیق   

 أن ھنا نالحظ ،.... المعادن، المیاه، الجغرافي، الموقع المناخ، طبیعة: في والمتمثلة الطبیعیة للموارد

 صناعة تطویر على یساعد جید الجغرافي موقعھا یعتبر وكذا الصناعة، لھذه مساعد بمناخ تتمیز الجزائر

 المساعدة العوامل من یعتبر الجزائر مساحة اتساع وكذا المجاورة، الدول نحو توسعھا وإمكانیة الدواء،

 نظیف أن یمكن كما. الدواء صناعة طرف من مستغلة غیر المزایا ھذه كل فإن ذلك رغم الصناعة، لھذه

 من كل في والمتمثلة الدواء، صناعة فیھا تنشط التي األعمال بیئة بمعنى للجزائر، التحتیة البنیة ھنا

 البنیة حیث من الجزائر صنفت حیث ،..... النقل وسائل الكھرباء، االتصاالت، شبكة الموانئ، الطرق،

 في كبیر تطور من الجزائر عرفتھ ما كل رغم ،811 المرتبة في 2007 لسنة التنافسیة تقریر في التحتیة

 األعمال بیئة تحسین على تعمل أن یمكن والتي األخیر، السنوات في المعلومات تكنولوجیا یخص ما

  . الدواء لصناعة بالنسبة ضعف نقطة تعتبر أنھا إال وتطویرھا،
                                                           

1
 .17/12/2009 التصفح تاریخ  www.mossabaka.net: اإللكتروني الموقع عن نقال  
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 أھم بین من یعتبر فھو البشري، الرأسمال أو العمل في والمتمثل الثاني العنصر یخص ما في أما   

 ال منتجا استثماًرا البشري المال رأس في االستثمار یعتبرو الدواء، صناعة علیھا تعتمد التي العناصر

 من االستفادة أمكن العاملة، األیدي كفاءة زادت فكلما اإلنتاج، عناصر باقي في االستثمار عن عائده یقل

 الصناعة مقومات عناصر من عنصر أھم ھو البشري فالعنصر أفضل، بشكل واآلالت الخام المواد

 لخطورة والمھارة والكفاءة التدریب من عالیة درجة على عمالة إلى الصناعة ھذه تحتاج حیث الدوائیة،

 أي كافًیا، تدریًبا ومدربین متخصصین فنیین إلى تحتاج فھي لذا الدوائیة، الصناعة مع التعامل ودقة

 عنصر عن رسمیة بیانات أي توافر لعدم ونظرا ،1واألطباء والكیمیائیین الصیادلة من متكامل عمل فریق

 تصنیف یوضح استرشادي بنموذج ذلك عن نستعیض فسوف ككل، الصناعة ھذه مستوى على العمل

 إلى باإلضافة الجزائر، في المحلي اإلنتاج من %76 حوالي یمثل الذي صیدال بمجمع العمالة

    UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA PHARMACIEتقدیر

)(UNOP إلنتاج الخاصة الوحدات في العاملین لعدد 2004 سنة نھایة في بھا قامت التي الدراسة حسب 

 ما إلى بالجزائر الدواء صناعة في العمال عدد یصل وبذلك ،عامل 4512 بحوالي حددت والتي الدواء

 واإلداریة التقنیة المھارات تطویر نحو التدریب إلى الجزائر اتجاه من بالرغم ولكن عامل، 8755 یقارب

 في المتخصصة المخابر أو األخرى الدول فروع من بخبراء باالستعانة التدریب برامج أحدث خالل من

 لإلنفاق تخصصھ ما نقص بسبب المتخصصة المھارات ھذه من ىتعان زالت ما أنھا غیر الدواء، صناعة

 تخصص حیث بالقلیل، الدوائیة المنظمات في التكوین ویتصف اآلخرین مع بالمقارنة المجال ھذا في

 ما مع النسبة ھذه مقارنة تمت ما وإذا ،للتكوین المستخدمین مصاریف من %1.8 حوالي صیدال

 تكوین على اإلنفاق بقلة یتصف المجمع بأن القول یمكن )%10 األقل على( المتقدمة الدول تخصصھ

 غیاب نتیجة الدوائیة المنظمات في المستمر التكوین غیاب من الجزائر ىتعان وبذلك ،فیھ العاملین

 الجامعات في كتخصص منعدمة تعتبر التي األدویة صناعة مجال في طیرالتأ وضعف لذلك التخطیط

 بالمھارة الجزائر في الدواء بمنظمات حالیا الموجودة العمالة تصنیف من یمكننا الذي األمر ،الجزائریة

 العوامل أحد اعتبارھا یمكن ال أي ومتخصصة، متقدمة غیر عمالة تعتبر فھي وبذلك ،المتوسطة والكفاءة

  .2الجزائر في الدواء صناعة على اإلیجابي التأثیر ذات

 في األخیرة المراتب في وھي تعانى الجزائر في المال رأس سوق فإن المال، رأس یخص ما في أما   

 ،3التنافسیة حیث من واألخیرة 132 الرتبة في البنوك قطاع صنف حیث ،2008 لسنة التنافسیة تقریر

                                                           
1

 واتفاقیات العولمة آثار: حول ندوة ،"األردن تجربة" المستقبلیة التحدیات مواجھة علي العربیة األدویة شركات قدرة مدي الرحاحلھ، محمد نسیم 
 .8 ص ،2000 الثاني تشرین 16-15 تونس، العربیة، الدوائیة الصناعة مستقبلة علي العالمیة التجارة منظمة

2
  Rapport de gestion de groupe SAIDAL 2005, P 21.  

3
 .17/12/2009 التصفح تاریخ  www.elkhabar.com: االلكتروني الموقع عن نقال  
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 المیزة تحدید في بالسلب تساھم التي السلبیة العوامل بین من یعتبر المال رأس سوق فإن وبالتالي

  .الجزائر في الدواء لصناعة التنافسیة

 العلمي البحث من الدولة رصید في فتتمثل" Porter" إلیھا یشیر التي المتخصصة للعوامل وبالنسبة   

 نوع توفیر في الجامعات ومساھمة العلمي، البحث في المتخصصة والمراكز المعاھد مثل والتكنولوجي،

 التي الشركات وبین بینھا تفاعل خلق ومحاولة واإلطارات، الكفاءات توفیر وكذا العلمیة، البحوث من

 الجزائر، في متوفر غیر كلھ ھذا و التنافسیة، للمیزة الصناعة تحقیق أجل من الدواء، صناعة في تعمل

 والتطویر، البحث على قدرتھا على یعتمد بالدینامیكیة، تتمیز بیئة في صناعة أي وتطور بقاء فإن وكذاك

 والتطویر، البحث أنشطة على المستمر باعتمادھا بقاءھا یرتبط التي الصناعات بین من الدواء وصناعة

 ضعیف والتطویر البحث أنشطة في االستثمار على اإلنفاق یبقى الجزائریة الدواء صناعة في أنھ إال

 عن المتوفرة المعلومات على نعتمد سوف أننا إال الصناعة عن المعلومات كل توفر عدم رغم جدا،

 في والتطویر البحث على اإلنفاق نسبة بلغة حیث الجزائر، في للدواء المنتجین أھم من باعتباره صیدال

 البحث على اإلنفاق بنسبة قورنت ما إذا ضعیفة تعتبر النسبة وھذه ،1أعمالھا رقم من %1.5 صیدال

  .المتقدمة الدول في والتطویر

 الطلب ظروف: ثانیا

 نموذجھ، في" Porter" طرحھا التي التنافسیة، المیزة محددات بین من السلعة على الطلب یعتبر   

 ھذه في تنشط التي للمؤسسات فرصة یعطى ونموه، معینة صناعة في الطلب فتطور بالماسة، المعروف

 صناعة منتجات على المحلي الطلب ویعتبر الكبیر، الحجم اقتصادیات میزة استغالل على الصناعة،

 لھا یمكن المحلي الطلب على باعتمادھا المؤسسة أن بمعنى السلعة، لھذه األجنبي للطلب كمؤشر معینة،

 بالتطور" Porter" یكتفي ولم المحلي، الطلب بأسبقیة" Porter" سماه ما وھذا األجنبي، الطلب توقع

 المؤسسة سلع على الطلب نمو معدل كان كلما ألنھ ذلك الطلب نمو بمعدل أیضا اھتم بل للطلب، المطلق

 النمو ھذا مواجھة أجل من وتحسینھ، المنتج وتطویر اإلنتاج بزیادة المؤسسة لدى الحافز زاد كلما كبیرا،

  .2الطلب في

 كثیرا مرتبط الدواء على الطلب أن نالحظ أن یمكن الجزائر، في الدواء صناعة إلى النظر خالل ومن  

 في معتبرة بزیادة األخیرة السنوات في تمیزت الجزائر أن نالحظ حیث األمراض، وكثرة السكان، بزیادة

 الفئة زیادة عنھ ترتب وما سنة، 72 حدود إلى الجزائر في اإلنسان حیاة معدل وارتفاع السكان، عدد

 من أكثر نجد حیث للدواء، استھالكا العمریة الفئات أكثر بین من الفئة ھذه وتعتبر سنة، 60 فوق العمریة

                                                           
1
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  

2
 Michael E Porter, The competitive advantage of nations, op, cit, P 93.  
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 وزارة إحصائیات حسب الفئة، لھذه موجھ االلتھاب بمضادات الخاصة الطبیة الوصفات من 59%

 واألحیاء النائیة المناطق في خاصة الرعایة ونقص اإلھمال ننسى أن دون ،2004 لسنة الصحة

 ونقص الفقر أمراض ظھور عنھ ترتب مما الجزائر، في السكانیة الكثافة ذات واألحیاء القصدیریة

 في الدواء على الطلب زیادة على ساعد مما واللشمانیوز، الفیروسي الكبد والتھاب كالتفوئید النظافة

 في موجودة تكن لم التي العصر بأمراض معروفة جدیدة أمراض ظھور أخرى جھة ومن الجزائر،

 وارتفاع واألعصاب والقلب السرطان كأمراض الغنیة الدول في تنتشر كانت والتي قبل، من الجزائر

 إحصائیات حسب حیث الجزائر، في كثیرا منتشرة أصبحت والتي المفرطة، والسمنة والسكري الضغط

 السكان وربع بالسكري، مصاب ملیوني من أكثر یوجد ،2004 سنة صادرة نشریة في الصحة وزارة

 وذلك الدم، في الكلسترول نسبة وارتفاع الشرایین أمراض إلى إضافة الدم، ضغط بارتفاع مصابون

 ودخول الغازیة، والمشروبات الخفیفة المأكوالت على االعتماد خالل من الغذائیة العادات تغیر بسبب

 على الطلب ونمو تطور إلى أدى كلھ وھذا والحیوانیة، الزراعیة المنتجات على الصناعیة الملوثات

  :التالي الجدول یوضحھ ما وھذا ،1الدواء

  2004-1990 الفترة خالل الجزائر في الدواء استھالك تطور :13 رقم الجدول

  .جزائري دینار ملیون: الوحدة                                                                                         

 2004 2003 2002 2000 1998 1995 1990 السنوات

 5520 4290 4120 3600 2350 950 417 االستھالك

 مذكرة صیدال، مجمع حالة دراسة الصیدالنیة المنتجات تسویق في التنافسیة المیزة وأثر دور اعمارة، بن الدین نصر المصدر

  .22 ص ،2006/2007 الجزائر، جامعة تسویق، ماجستیر،

 سنة في بلغ حیث ملحوظا، تطورا عرف الجزائر في الدواء استھالك أن الجدول خالل من نالحظ   

 علیھ كان عما جزائري، دینار ملیون 5103 قدرھا بزیادة جزائري، دینار ملیون 5520 حوالي 2004

 یقدر النمو معدل أن نالحظ 2003و 2002 سنتي بین الدواء استھالك تطور قارنا ما وإذا ،1990 سنة

 أن أي تقریبا، %28.67 نسبة 2004و 2003 سنتي بین النمو معدل بلغ بینما تقریبا، %4.12 بنسبة

  . مستمر تطور في الدواء ستھالكا النمو معدل

 بحوالي نسبتھ تقدر الذي الوطني اإلنتاج خالل من الدواء على الطلب ھذا تغطیة في الجزائر تعتمد و   

 وھذا 2،%80 بحوالي أیضا نسبتھ تقدر الذي االستیراد طریق عن تغطیتھا فیتم المتبقیة النسبة أما ،20%

 إلى أدى مما الطلب، في الحاصل التطور مواجھة على عاجز الدواء من الوطني اإلنتاج أن على دلیل
                                                           

1
 .22 ص ذكره، سبق صیدال،مرجع مجمع حالة دراسة الصیدالنیة المنتجات تسویق في التنافسیة المیزة وأثر دور اعمارة، بن الدین نصر  
2
 .19/12/2009 اإلطالع تاریخ www.eloumma.com: االلكتروني الموقع عن نقال 
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 طرف من استغاللھ یمكن مھم عامل الجزائر في الدواء على الطلب یعتبر وعلیھ االستیراد، إلى اللجوء

  .تنافسیة میزة تحقیق أجل من للدواء المنتجین

  والمساندة المرتبطة الصناعات وضع: ثالثا

 وھي المرتبطة الصناعات أوال الصناعات، من نوعین على الجزائر في الدواء صناعة تعتمد   

 تعتبر التي األولیة، المادة على الحصول في الدواء صناعة علیھا تعتمد التي الكیمیائیة، الصناعات

 األولیة بالمادة بالتمویل المتعلقة المعلومات توفر لعدم ونظرا الدواء، لصناعة اإلنتاجیة العملیة مدخالت

 وأھم أكبر بین من تعتبر التي لصیدال التمویل بأرقام نستشھد أن یمكن ككل، الجزائر في الدواء لصناعة

  .األولیة بالمادة صیدال تمویل عملیة یوضح 14 رقم والجدول الجزائر، في للدواء المنتجین

  2008 و 2007 لسنتي األولیة بالمادة صیدال تموین: 14 رقم الجدول

  .جزائري دینار ملیار: الوحدة                                                                           

 لسنة التموین قیمة التموین مصادر

2007 

 لسنة التموین نسبة

2007 

 لسنة التموین قیمة

2008 

 لسنة التموین نسبة

2008 

 %13 216.430 %15 180.707 داخلي مصدر

 %87 1.482.068 %85 990.405 خارجي مصدر

 %100 1.698.498 %100 1.171.112 المجموع

  .2008و 2007 لسنتي Rapport de gestion de SADEL علي باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر

 المتواجدة المرتبطة الصناعات على تعتمد الجزائر في الدواء صناعة أن نالحظ الجدول خالل ومن   

 التوالي، على 2008و 2007 لسنتي %87 و %85 بنسبة األولیة المادة لھا توفر والتي الخارج، في

 الدواء صناعة یساعد ال ما وھذا الخارجیة، التموین بمصادر مرتبطة الدواء صناعة فإن وعلیھ

  .المرتبطة الصناعات مجال في تنافسیة میزة تحقیق في الجزائریة

 في فتتمثل الجزائر، في الدواء صناعة علیھا تعتمد التي المساندة الصناعات یخص ما في أما   

 في المتخصصة والصناعات اإلنتاج، لوسائل الغیار قطع صناعة في المتخصصة الھندسیة الصناعات

 الغیار بالقطع التموین بعملیة الخاصة المعلومات توفر لعدم أیضا ونظرا والتغلیف، التعبئة مواد صناعة

 15 رقم والجدول المجال، ھذا في صیدال بأرقام سنستشھد ككل، الدواء لصناعة والتغلیف التعبئة ومواد

  .2008 و 2007 لسنتي والتغلیف التعبئة ومواد الغیار قطع من لصیدال التموین عملیة یوضح

  2008 لسنة والتغلیف التعبئة ومواد الغیار قطع من صیدال تموین: 15 رقم الجدول
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  .جزائري دینار ملیار: الوحدة                                                                          

 لسنة والتغلیف التعبئة بمواد التموین 2008 لسنة الغیار بقطع التموین 

2008 

 مصدر 

   التموین

التموین قیمة التموین نسبة التموین قیمة التموین نسبة   

 مصدر

 داخلي

44.966 20.5% 

 

416.274 35% 

 

 مصدر

 خارجي

174.359 79.5% 759.126 65% 

 %100 1.175.400 %100 219.325 المجموع

  .Rapport de gestion de SADEL 2008 علي باالعتماد الطالب إعداد من: المصدر

 لسنة %79.5 بحوالي تقدر الخارج من الغیار بقطع التموین نسبة أن نالحظ السابق الجدول خالل من   

 وھذا ،2008 لسنة %65 بحوالي تقدر الخارج من والتغلیف التعبئة بمواد التموین نسبة وكذا ،2008

 والتغلیف التعبئة مواد أو الغیار بقطع سواء التمویل في كبیرة بنسبة تعتمد الدواء صناعة أن على یدل

  .الخارج على

 صناعة تحقیق في بسلبیة یساھم والمساندة المرتبطة الصناعات محدد أن لنا یظھر سبق ما خالل ومن   

  .التنافسیة للمیزة الجزائر في الدواء

 للمؤسسة والتنافسي االستراتیجي عالوض: رابعا

 إستراتیجیة بھ ویقصد اإلستراتیجي، الوضع في یتمثل األول الجانب جانبین، المحدد ھذا یضم   

 الكفاءات إلى وباإلضافة ھذا كل یساعد بحیث اإلستراتیجیة، وأھدافھا اإلداري ونظامھا المؤسسة

 المؤسسة تحقیق على والتطویر، بالبحث اھتمامھم ومدى المؤسسة، عمال بھا یتمیز التي والمھارات

  .التنافسیة للمیزة
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 ،1الدواء لصناعة مؤسسة 81 تظم أنھا نالحظ الجزائر في الدواء صناعة على ھذا تطبیق خالل ومن   

 وھنا الخاص، للقطاع تابعة المؤسسات وباقي للدولة، تابعة أي العام للقطاع تابعة واحدة مؤسسة منھا

 كثیر في حیث الخاص، والقطاع العام القطاع بین اإلداریة والنظم اإلستراتیجیات اختالف مدى لنا یظھر

 القرار، لمتخذي أكبر حریة وإعطاء التسییر، نظم في بالمرونة الخاص القطاع یتمیز األحیان من

 اإلبداع على قدرتھم ومدى القرار، ومتخذي العاملین اختیار في الكفاءة معاییر إتباع إلى باإلضافة

 القطاع بعكس وھذا متطورة، تنافسیة استراتیجیات إتباع إلى بالمؤسسة یؤدى مما المؤسسة، وتطویر

 أن إلى باإلضافة القرار، لمتخذ أكبر حریة إعطاء وعدم التسییر، نظم في بالبیروقراطیة یتمیز الذي العام

 یبین ما وھذا واإلبداع، الكفاءة على األحیان من كثیر في أكبر بنسبة یرتكز ال فیھا العمالة اختیار

 واالستراتیجیات الخاص للقطاع التابعة المؤسسات تتبعھا التي اإلستراتیجیات بین الموجود االختالف

  . العام للقطاع التابعة المؤسسات تتبعھا التي

 أن معناه للتنافسیة، العالمي التصنیف في علیھا یعتمد التي المعاییر بین من یعتبر الجودة معیار أن كما   

 المؤسسة لمنتجات یعطى المعیار وھذا العالمي، المستوى على للتنافسیة محدد یعتبر المنتج جودة معیار

 المؤسسات جمیع نجحت فقد وعلیھ للزبون، األداء جودة وإثبات الدولیة، األسواق دخول على القدرة

 وحصولھا الھدف ھذا تحقیق في العام، للقطاع التابعة صیدال مؤسسة أو الخاص للقطاع التابعة سواء

  . ISO 9002 العالیة الجودة شھادة على

 التي المحلیة المنافسة طبیعة وكذا للمؤسسة، التنافسي الوضع في فیتمثل المحدد لھذا الثاني الجانب أما   

 من المزید تحقیق إلى ودفعھا المؤسسة، على التأثیر في وقدرتھا شدتھا خالل من المؤسسة، تواجھھا

 على ضغط عامل تكون أن یمكن المؤسسات بین المنافسة شدة ألن ذلك منتجاتھا، وتطویر اإلبداع

 شكلھا، باختالف المؤسسة، على المنافسة تأثیر درجة وتختلف واإلبداع، التمیز وراء السعي في المؤسسة

 في التحكم على قدرتھا تدعم جدیدة أسالیب عن البحث إلى بالمؤسسة تدفع السعریة المنافسة أن حیث

 إلى بالمؤسسة تدفع التكنولوجیة المنافسة أن حین في الحجم، اقتصادیات عامل مثال واستغالل تكلفتھا

  . واإلبداع التمیز على الحصول أجل من أكثر والتطویر البحث مشاریع على اإلنفاق

 المؤسسات بین قویة المنافسة شدة أن نالحظ الجزائر في الدواء صناعة في النظر خالل ومن   

 من األجنبیة المؤسسات تمارسھا التي المشروعة غیر المنافسة إلى باإلضافة الصناعة، في المتواجدة

 في الدواء سوق من الكبیر النصیب تمتلك التي الواردات عبر الجزائر إلى یدخل الذي منتجھا خالل

                                                           
1
 .222 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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 رغم الدواء استیراد في التحكم على ةالدول قدرة وعدم 1،%80 تقریبا نسبتھا بلغت حیث الجزائر

 على ینص الذي القانون فمثال األمر، واقع في النور ترى لم أنھا إال القوانین، من لمجموعة إصدارھا

 فیما إلغائھ تم االستیراد، من سنتین بعد استثماري مشروع بتقدیم للدواء المستوردة المؤسسة قیام شرط

 حیز یدخل لم اآلن حد إلى أنھ إال مؤخرا، الصادر محلیا المنتجة األدویة استیراد منع قانون أو بعد،

 المؤسسات قدرة وعدم الجزائر، في الدواء صناعة بھا تتمیز التي المنافسة شدة یبین كلھ ھذا التنفیذ،

 الدولة تمنحھا التي االستیراد حریة أمام خاصة المنافسة، ھذه شدة مواجھة من للدواء المنتجة

  .للمستوردین

 من یعتبر للمؤسسة، والتنافسي االستراتیجي الوضع محدد بأن نقول أن یمكن كلھ سبق ما خالل ومن   

  .الجزائر في الدواء صناعةل التنافسیة المیزة تحقیق تدعم التي المحددات بین

   التنافسیة للمیزة المساعدة المحددات: الثاني الفرع

  :ھما عنصرین في فتتمثل التنافسیة للمیزة المحددة المساعدة العوامل أما   

  الصدفة دور: أوال

 في  تحدث بحیث للصناعة، التنافسیة المیزة تحقیق في المساعدة العوامل بین من الصدفة دور یعتبر   

 األداء تحسین و تطویر إلى تؤدى الصدفة، بفعل خارجھا أو الصناعة داخل أمور األحیان من العدید

 تنقلھا التي التكنولوجیا من االستفادة المحلیة للمؤسسات یمكن الدواء صناعة في فمثال للصناعة، التنافسي

 أھم بین من تعتبر الجزائریة الدواء صناعة ألن الجزائر، في ھنا المستثمرة سواء األجنبیة، المؤسسات

 وھذا الصناعة، ھذه نمو في الحاصل التطور مسایرة المحلي اإلنتاج یستطع ولم النامیة، الصناعات

 إمكانیة وبالتالي العالم، في الدواء صناعة مجال في الرائدة المؤسسات قبل من لالستثمار مشجع عامل

 عن أو المیزة، ھذه من الصناعة ھذه في الناشطة المؤسسات واستفادة للجزائر، المتطورة التكنولوجیا نقل

 المؤسسات بمنتجات الجزائر في الناشطة المؤسسات واحتكاك المؤسسات، ھذه لمنتجات االستیراد طریق

 المنافسة أن بمعنى المستوردة، المنتجات منافسة أجل من منتجاتھا تطویر على العمل ثم ومن العالمیة،

 من بالعدید القیام علیھا تحتم الجزائریة، الدواء صناعة في الناشطة المؤسسات تواجھھا التي الشدیدة

 قامت صیدال فمثال العالم، في الدواء صناعة مجال في والرائدة المتطورة الشركات مع الشراكة عقود

 مجال في ورائدة مشھورة عالمیة مختبرات مع سواء ،)مشتركة مشاریع( الشراكة عقود من العدید بتوقیع

 مختبرات مع أو ،)Pfizer، Sanofi-Aents، JPE(  منھا الجزائریة السوق في ومتواجدة الدواء صناعة

                                                           
1
 .19/12/2009 اإلطالع تاریخ http://elkhabar-hebdo.com/site/news-action-show-id-559.htm: االلكتروني الموقع عن نقال  
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 من الصناعة تطویر إلى یؤدى ما وھذا ،SPIMACO، JPM، (.....1 الدواء، دار(  منھا العربیة الدول

 مع الشراكات ھذه مثل طریق عن المحلیة المؤسسات طرف من المتطورة التكنولوجیا اكتساب خالل

 في بإیجابیة یساھم الصدفة دور محدد أن على یدل وھذا الدواء، صناعة مجال في الرائدة المختبرات

  .الجزائر في الدواء لصناعة التنافسیة المیزة تدعیم

 الدولة دور: ثانیا

 المحددات بین من الدولة دور وضع التنافسیة، المیزة لمحددات" Porter" تحلیل أن من الرغم على   

 التأثیر في كبیر دور لھ عامال یعتبر أنھ إال التنافسیة، للمیزة أساسي كمحدد وضعھ من بدال المساعدة،

 عوامل من كل في سلبیة أو إیجابیة بطریقة التأثیر الدول بإمكان أنھ بمعنى األساسیة، المحددات على

 كسیاسة تتبناھا، التي السیاسات خالل من المحلیة، المنافسة المساندة، الصناعات الطلب، ظروف اإلنتاج،

 رفع أجل من وذلك األجانب، المستثمرین خاللھا من تستقطب أعمال بیئة توفیر أو المحلي، المنتج تدعیم

 القدرة رفع إلى یؤدى كلھ وھذا المستوردة، التكنولوجیا خالل من المحلیة للصناعة التنافسیة القدرة

  .الوطنیة للصناعة التنافسیة

 المنتج تدعیم مجال في واضحا یبدو ال الدولة دور أن نالحظ الجزائر، في الدواء صناعة حالة وفي   

 ینص الذي 2003 منشور عن الدولة تراجع خالل من المشروعة، غیر المنافسة من وحمایتھ المحلي

التنفیذي الصادر في شھر  مرسومال تطبیق عدم وكذلك ،2محلیا ینتج دواء 128 استیراد منع على

تنظیم سوق الدواء في الجزائر وإیقاف التنامي الكبیر الستیراد األدویة  إلىیھدف  والذي 2008أكتوبر

، من خالل منع استیراد بعد تسجیل أرقام قیاسیة في قیمة االستیراد تجاوزت أكثر من ملیار دوالر

، كما تم إلغاء المرسوم الخاص بإلزام المستوردین الخواص من ضرورة 3األدویة المنتجة محلیا

قصور الدولة في توفیر  ى، ھذا كلھ یوضح ویبین مد4االستثمار في اإلنتاج المحلي بعد سنتین من العمل

منتجة للدواء المحلیة، وخاصة المؤسسة البیئة المساعدة لتطویر اإلنتاج المحلي وتشجیع المؤسسات ال

التابعة للقطاع العام صیدال، من أجل مواجھة المنافسة الشرسة التي تمارسھا المنتجات المستوردة والتي 

الصحة العامة للمستھلك، خاصة مع عدم وجود رقابة  ىل األبواب، وھذا قد یؤثر أیضا علفتحت لھا ك

  .صارمة للمنتجات المستوردة

نالحظ أن دور الدولة یمكن أن یكون لھ أثر إیجابي في تدعیم القدرة التنافسیة  ىة أخرومن جھ   

الفكري والتكنولوجي للرأسمال البشري، من خالل االستثمار في  ىخالل رفع المستو للصناعة، وذلك من

                                                           
1
 .صیدال الصناعي للمجمع الداخلیة الوثائق  
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 .127 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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مجال برامج التعلیم والتدریب وربطھا بالواقع الصناعي، وإنشاء مجاالت التعاون بین مراكز البحث 

تشجیع التطویر واإلبداع من خالل إنشاء  ىاعي، وإتباع السیاسات الرامیة إلوالتطویر والقطاع الصن

والتطویر، وتوفیر البیانات واإلحصاءات الالزمة لذلك، وھذا ما یبدو بصفة  مراكز خاصة بالبحث

واضحة مفقود ھنا في الجزائر، وخاصة في صناعة الدواء حیث أنھا تعتبر من أكثر الصناعات التي 

  .تحتاج لجھود البحث والتطویر، ورفع كفاءة العنصر البشري

كل محدد من محددات المیزة التنافسیة التي تطرقنا لھا ویمكن أن نلخص أھم النقاط التي تبین مساھمة    

  :التالي 16سواء المحددات األساسیة أو المحددات المساعدة كما في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

في تحدید المیزة التنافسیة لصناعة الدواء في  "Porter" ماسةمساھمة عناصر : 16 الجدول رقم

  الجزائر

 في تحدید المیزة التنافسیة المساھمة محددات المیزة التنافسیة

 -----  :المحددات األساسیة  -1

  :ظروف عوامل اإلنتاج

  .العوامل الطبیعیة -

  .البنیة التحتیة -

  . رأسمال البشري -

  .سوق رأس المال -

 .العوامل المتخصصة -

  

  .قویة

  .ضعیفة

  .ضعیفة

  .ضعیفة

 .ضعیفة
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  :ظروف الطلب

  .زیادة السكان -

 .الدواء ىنمو الطلب عل -

  

  .قویة

 .قویة

  :وضع الصناعات المرتبطة والمساعدة

 .الصناعات المرتبطة -

 .الصناعات المساعدة -

  

  .ضعیفة

 .ضعیفة

  :الوضع اإلستراتیجي والتنافسي للمؤسسة

 .إستراتیجیة وھیكلة المؤسسة -

 .المنافسة المحلیة وشدتھا -

  

  .متوسطة

 .قویة

 ------  :المحددات المساعدة  -2

  :دور الصدفة

 .المتطورةنقل التكنولوجیا  -

  

 .قویة

  :دور الدولة

 .سیاسات حمایة اإلنتاج المحلي -

 .سیاسات تدعیم البحث والتطویر -

  

  .ضعیفة

 .ضعیفة

  ".Porter"تحلیل محددات ماسة  ىمن إعداد الطالب باالعتماد عل: رالمصد

 الدواء، على الطلب نمو السكان، زیادة الطبیعیة، العوامل من كل أن نالحظ السابق الجدول خالل من   

 للمزایا الدواء صناعة تحقیق على باإلیجاب تأثر المتطورة، التكنولوجیا نقل وشدتھا، المحلیة المنافسة

سوق رأس ، رأسمال البشري التحتیة، البنیة من كل في والمتمثلة األخرى العناصر تبقى بینما التنافسیة،

المساعدة، إستراتیجیة وھیكلة المؤسسة، ، الصناعات الصناعات المرتبطة، العوامل المتخصصة ،المال

یرا سلبیا ولو بدرجات متفاوتة سیاسات حمایة اإلنتاج المحلي، سیاسات تدعیم البحث والتطویر، تأثر تأث

  .تحقیق صناعة الدواء في الجزائر للمزایا التنافسیة ىعل

  قوى المنافسة الخمسة لصناعة الدواء في الجزائر: المطلب الثاني

جاذبیة صناعة الدواء في الجزائر، وتحدید الفرص المتاحة فیھا، والتي  ىعرفة وتحدید مدأجل م من   

یمكن لصیدال استغاللھا من أجل تحقیق میزة تنافسیة، البد من تحلیل ھذه الصناعة وذلك وفق نموذج 

  .الجزائرالذي یظھر الموقع التنافسي لصیدال ضمن صناعة الدواء في " Porter"القوى الخمسة لـ 
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 المحتملین الداخلین تھدید: األول الفرع

ن الحالیین فقط، بل یعتمد حتى المنافسی ىال یعتمد في التحلیل عل" Porter"نموذج القوى الخمسة لـ    

في  ةقدرة المؤسسات الموجود ىالصناعة، ویتوقف ھذا الدخول عل ىإل مالمنافسین المحتمل دخولھ ىعل

ھذه الصناعة، وبالنظر  ىمؤسسات جدیدة إلالصناعة في خلق أو وضع عوائق تقف كحاجز أمام دخول 

صناعة الدواء في الجزائر نالحظ أنھ رغم تمیزھا بارتفاع تكلفة االستثمار، مثال مؤسسة صیدال  ىإل

ي زیادة ، إال انھ ھناك نمو مالحظ ف1دینار جزائري 2.500.000.000یقدر رأس مالھا بحوالي 

 ،2)وأجنبي محلي( مشروع 80حوالي المشاریع الجدیدة في الصناعة، حیث بلغ عدد المشاریع قید التنفیذ 

 دینار ملیار 9.2 بحوالي 2008 سنة خالل والمقدر صیدال تنتجھ الذي اإلنتاج حجم إلى وبالنظر

 الدواء، صناعة إلى الدخول في الراغبة للمؤسسات بالنسبة كبیر یعتبر اإلنتاج من الحجم وھذا ،3جزائري

 جعلھا على والعمل علیھا، والسیطرة اإلنتاج تكلفة في التحكم على القدرة لصیدال یعطى الحجم ھذا ألن

 وبالنظر أخرى جھة ومن جھة، من ھذا لینافسھا، مدخل إذا الصناعة من الجدید المنافس إلخراج وسیلة

 على السیطرة میزة لصیدال یعطى كلھ ھذا حجمھا، وكبر الدواء صناعة مجال في صیدال خبرة إلى

 في الراغبة المؤسسات دخول إلعاقة بالتسییر المرتبطة التكلفة أو اإلنتاج تكلفة كانت سواء التكلفة

  .فیھا تنشط التي الصناعة إلى الدخول

 على قدرتھا والدلیل الجزائر، في الدواء صناعة مجال في المتفوقة المؤسسات بین من صیدال تعتبر   

 مجال في خبرة العالمیة المخابر اكبر طرف من والمنتجة الخارج من المستوردة المنتجات منافسة

 شھر في المجمع وحصول ،4الدواء من نوع 150 من أكثر إنتاج على صیدال وقدرة الدواء، صناعة

 النوعیة على للتأمین الفرنسیة الجمعیة لدى ISO 9002 و ISO 9001 شھادة على 2001 نوفمبر

)AFAQ(5، شھادة على 2005 سنة أیضا المجمع وتحصل ISO 9001، البحث مركز وتحصل 

 في الدواء صناعة مجال في صیدال تفوق على دلیل ھذا ،ISO 90016 شھادة على CRD والتطویر

 صیدال، السم الحاملة المنتجات في وثقتھ المستھلك بوالء تحظى جیدة، تجاریة لعالمة وامتالكھا الجزائر

 من لھا البد التي الدواء، صناعة إلى الدخول في الراغبة المؤسسات عن صیدال بھا تتفوق میزة وھذه

  .صیدال عالمة تضاھى تجاریة عالمة تكتسب حتى طویلة لمدة العمل
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 حول الثالث العلمي المؤتمر الجزائر، في الدواء لصناعة صیدال مجمع تنافسیة إشكالیة لمعالجة كأسلوب التسویق مقري، زكیة لحول، سامیة  
 .10 ص األردن، الخاصة، التطبیقیة العلوم جامعة ،2009 نیسان 29-27 ،"المعاصرة العالمیة التحدیات: األعمال منظمات إدارة"
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 سنة صادراتھا قیمة بلغة حیث الخارج إلى الدواء تصدیر مجال في ونمو تقدم نسبة صیدال حققت لقد   

: ھي صیدال منتجات لھا تصل التي الدول بین ومن ،1جزائري دینار 21.979.835 حوالي 2007

 إلى باإلضافة ھذا ،2ایطالیا لیبیا، العراق، الیمن، زمبابوي، النیجر، بوركینافاسو، السنغال، تشاد،

 قنوات على السیطرة میزة لصیدال تمنح كلھا العوامل ھذه الجزائر، داخل توزیع لقنوات امتالكھا

 أو الصادرات رقم خالل من العالمیة المؤسسات تضاھي ال ألنھا مطلقة لیست السیطرة وھذه التوزیع،

 الدخول في ترغب جدیدة بمؤسسة قورنت ما إذا صیدال بھا تتمیز میزة تعتبر أنھا إال ككل، المبیعات رقم

  .الدواء صناعة إلى

كانیة التي ال یسایرھا تقفز من سنة ألخرى، تبعا للزیادة الس في الجزائر فاتورة استیراد األدویة إن   

بلغ رقم  2007، حیث في عام ھو مستورد مناسب لألدویة وإقبال منقطع النظیر على كل ما ىإنتاج محل

أما ، ملیار دوالر 3,1أشھر األخیرة فقط  9م الذي یلیھ بلغ خالل الـملیار دوالر، وفي العا 4,1تیراد االس

٪ من االحتیاجات الوطنیة یشترك فیھا مجمع صیدال العمومي 20أكثر من  ىالمحلیة فال تغطالصناعة 

من طرف المستوردین، فھذه الشركات تلقى حصارا شدیدا  ،مع شركات خاصة وأخرى أجنبیة وعربیة

بضرورة االستثمار في اإلنتاج  ىتقض 2005و  2000إجراءات مابین األعوام  فرضت الحكومةحیث 

بعد سنتین من العمل، أي تحویل األموال المكتسبة بعد أن تخلت الدولة عن مھام االستیراد المحلي 

ام المستوردون من جانبھم یق بسبب ذلكو وھذا ما لم یتحقق بواسطة الصیدلیة المركزیة إلى مشاریع،

ظھر من جدید بالتحایل على القانون، فتم تغییر تسمیة الشركات وغلقھا بعد المدة المحددة، أي سنتین لت

، رغم دواء منتج محلیا 1000استیراد ، وكذلك قیام الحكومة بإصدار القرار القاضي بمنع بأسماء أخرى

حسب بعض مسؤولي وحدات اإلنتاج أیضا و ىخرحد اآلن، ومن جھة أ ىعدم تطبیقھ في الواقع إل

ي الذي تتم الموافقة ، عكس ما یحدث مع اإلنتاج األجنبواء المحلي صعب جداالمحلي، فإن تسجیل الد

دلیل وال علیھ وحتى تمریر بیعھ بعد أن تثبت التحالیل في الخارج أن لھ آثار مضاعفة ویتم سحبھ ھناك

٪ من األدویة المستوردة یتم تسجیلھا، عكس األدویة المحلیة، حیث لم تسجل إال نسبة 75على ذلك فإن 

األدویة المعوضة في صنادیق الضمان أما صیدال التي تؤخذ أدویتھا كمرجع لتحدید ، ٪ منھا25

 ىوھذا كلھ یعتبر عائقا ال یشجع عل، 3ینتجھا المجّمع 270دواء من جملة  96االجتماعي فال تقدم إال 

تشجیع اإلنتاج المحلي وحمایتھ من المنافسة  ىأن السیاسة الحكومیة ال تعمل عل ىاإلنتاج المحلي، بمعن

إلنتاج المحلي إال أنھا لم تطبق في الواقع، وھذا عامل ال یحمي األجنبیة رغم إصدارھا لقوانین تشجع ا
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أنصبتھا  ىالصناعة ومنافستھا عل ىالصناعة من دخول منافسین جدد إل المؤسسات العاملة في ھذه

  .السوقیة

  الموردون مساومة قوة: الثاني الفرع

شرائھ للمواد األولیة، ومواد التعبئة والتغلیف،  ىلصناعي صیدال في استمرار عملھ علیعتمد المجمع ا   

طن، أما بالقیمة فقد  4902 ىبالكمیة إل 2008لمجمع لسنة اار، وقد وصلة فاتورة التموین في وقطع الغی

مصدرین، مصدر السوق الداخلیة،  ىجزائري، حیث تعتمد في التمویل علدینار  3.093.223بلغت 

ھذین المصدرین من خالل الجدول  ىدرجة اعتماد المجمع علوسوف نوضح ومصدر السوق الخارجیة، 

 :1التالي 17رقم 

 

 

  

  2008 لسنة لمجمعل الغیار وقطع التعبئة ومواد األولیة بالمادة التموین مصادر: 17 الجدول رقم

  دینار جزائري 1000: الوحدة                                                                                        

مواد التعبئة  المواد األولیة 

 والتغلیف

 النسبة المجموع قطع الغیار

مشتریات 

 محلیة

216.430 416.274 44.966 677.670 22% 

مشتریات 

 أجنبیة

1.482.068 759.126 174.359 2.415.553 78% 

 %100 3.093.223 219.325 1.175.400 1.698.498 المجموع

  %100 %7 %38 %55 النسبة

  .Rapport de gestion de groupe SAIDAL 2008: المصدر

 بینما المحلیة، السوق على تموینھ من %22 نسبة على یعتمد المجمع أن الجدول خالل من نالحظ   

 مساومة قوة لخطر المجمع یعرض ما وھذا األجنبیة، السوق على تموینھ من %78 نسبة على یعتمد

 التي بالعملة مقارنة المحلیة العملة قیمة انخفاض عند خاصة التموین تكلفة وارتفاع األجانب، الموردین

                                                           
1
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 سعر ضمن التكالیف في االرتفاع ھذا استرجاع على المجمع قدرة وعدم األجانب، الموردین بھا یتعامل

 الخارجیة التموین مصادر فإن ھذا رغم المستورد، الدواء بھا یتمیز التي التنافسیة األسعار بسبب الدواء

  :التالي 18 رقم الجدول یبینھ ما وھذا مختلفین، وموردین دول من أي متنوعة، المجمع علیھا یعتمد التي

  2008 لسنة الدول حسب المجمع ریاتمشت ونسبة قیمة: 18 رقم الجدول

  جزائري دینار 1000: الوحدة                                                                                       

 النسبة قیمة المشتریات الدولة

 %22 538.164 فرنسا

 %22 528.143 ألمانیا

 %10 250.822 سویسرا

 %10 245.343 الھند

 %10 244.938 إیطالیا

 %5 117.678 الصین

 %5 114.195 بلجیكا

 %4 90.363 التشیك

 %4 90.189 اسبانیا

 %2 58.222 الوالیات المتحدة األمریكیة

 %2 47.830 تونس

 %2 38.740 النمسا

 %1 15.813 بریطانیا

 %1 14.897 سلوفاكیا

 %0 8.791 البرتغال

 %0 4.702 مصر

 %0 4.062 المجر

 %0 2.661 لوكسمبورج

 %100 2.415.553 المجموع

  .Rapport de gestion de groupe SAIDAL 2008: المصدر
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 یعتمد الذین األجانب الموردین أھم بین من تعتبران وألمانیا فرنسا من كال أن الجدول خالل من نالحظ   

 بعدھما لتأتى منھما، لكل %22 حوالي  للمجمع الدولتین ھاتین تمویل نسبة تصل حیث المجمع، علیھم

 بنسبة وبلجیكا الصین من كل تأتى ثم ،%10 بنسبة ایطالیا الھند، سویسرا، من كل التمویل نسبة حیث من

، %2، تونس، النمسا بنسبة الوالیات المتحدة األمریكیة و ،%4 بنسبة واسبانیا التشیك ثم ،5%

مصادر تموین خارجیة  ىأن المجمع یعتمد عل ى، وھذه النسب تدل عل%1وبریطانیا، سلوفاكیا بنسبة 

  .متنوعة، وھذا ما یخفف قوة مساومة  الموردین تجاه المجمع

 الزبائن مساومة قوة: الثالث الفرع

 عامة بصفة تتمثل التي و المحلي المستوى على سواء الزبائن، من متنوعة تشكیلة مع المجمع یتعامل   

 عالیة، وبجودة السعر، منخفض منتج على الحصول ھو ھدفھم الجملة تجار أن حیث الجملة، تجار في

 بین من یعتبر الذي األصلي الدواء خالل من األجنبیة، المنافسة بسبب المجمع أمام عائقا یقف ما وھذا

  215 المجمع ینتج بحیث الجنیسة األدویة إنتاج في مختص فھو المجمع، أمام تقف التي العوائق أھم

 مع الجید للتصمیم تفتقر المجمع منتجات من الكثیر أن إلى باإلضافة ،1جنیسة غالبیتھا صیدالنیا منتجا

المجمع من أجل  ىفي تجار الجملة یمارسون ضغطا عل ، ھذا كلھ یجعل الزبائن والمتمثلینالتغلیف رداءة

 فالمجمع الخارجي المستوى على أما تخفیض أسعار المنتجات التي یقدمھا مقارنة بالمنتجات المستوردة،

 19 رقم الجدول في الزبائن ھؤالء إظھار ویمكن مختلفة، دول من الزبائن من مجموعة مع یتعامل

  :التالي

  2008 لسنة نحوھم صادراتھ وقیمة ياألجنب المستوى على المجمع زبائن: 19 رقم الجدول

   دینار ملیار: الوحدة                                                                                                  

 المصدرة األدویة عدد القیمة الدولة الزبون

PNA 4 4.011 السنغال 

ONPPC 34 6.386 النیجر 

CONTINENTAL 

PHARM 

 34 696 النیجر

CAMEG 1 2.188 بوركینافاسو 

ABU FARI 4 4.227 الیمن 

                                                           
1
 .209 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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  17.508  المجموع

  .Rapport de gestion de groupe SAIDAL 2008: المصدر

 بقیمة الخارجي المستوى على الزبائن أھم من یعتبر النیجر من ONPPC أن الجدول خالل من نالحظ   

 من PNA و دینار، ملیار 4.227 بقیمة الیمن من ABU FARI من كل بعده یأتى ثم دینار، ملیار 6.386

 یأتى األخیر وفي دینار، ملیار 2.188 بقیمة CAMEG یأتى وبعدھم دینار، ملیار 4.011 بقیمة السنغال

CONTINENTAL PHARM من مجموعة مع یتعامل المجمع أن یوضح وھذا دینار، ملیار 696 بقیمة 

 الجغرافیة، ممواقعھ وتختلف للمجمع، بالنسبة النسبیة أھمیتھم تتقارب األجنبي، المستوى على الزبائن

 على التأثیر في قدرتھ وعدم األجنبي، المستوي على الزبائن تركز من مؤمن في المجمع یجعل ما وھذا

 .علیھ المساومة قوة وممارسة المجمع

  

 البدیلة المنتجات تھدید: الرابع الفرع

 ةكثیر بدائل ھناك كانت كلما أنھ بمعنى الصناعة، جاذبیة على كبیرا تھدیدا البدیلة المنتجات تمارس   

 كبیر تھدید ھناك الدواء صناعة وفي المؤسسة، ربحیة على یؤثر تھدیدا ذلك كان كلما المؤسسة، لمنتج

 ،1الملین الیاغورت مثل Alicamentsو Phytothérapie بالنباتات المعالجة المنتجات قبل من

 بصفة صیدال المجمع ولمنتجات عامة، بصفة الدواء لصناعة كبیرا تھدیدا تمارس المنتجات وھذه

% 35 حوالي من تتكون الجزائر في الدواء سوق أن نالحظ أخرى جھة ومن جھة، من ھذا خاصة،

 غالبیتھا صیدالنیا منتجا 215 ینتج صیدال المجمع أن كما ،2أصلیة% 65 و جنیسة منتجات

 یمارسھ الذي التھدید یوضح وھذا الجنیسة، األدویة إنتاج في متخصص المجمع أن بمعنى ،3جنیسة

 ینتجھ الذي الجنیس المنتج على المستوردین، قبل من المستوردة األدویة شكل في األصلي المنتج

 مختلف لعالج األصلیة األدویة اختیار إلى )األطباء( الدواء واصفي توجھ إلى باإلضافة المجمع،

 في االستثمار ومحاولة التھدید، ھذا مراعاة للمجمع البد وعلیھ ،الجنیسة األدویة عن بدال األمراض،

   .جدیدة لمنتجات االختراع براءات على للحصول والتطویر البحث مجال

  الصناعة في الموجودة المؤسسات بین المنافسة شدة: الخامس الفرع

                                                           
1
 .10 ص الجزائر، في الدواء لصناعة صیدال مجمع تنافسیة إشكالیة لمعالجة كأسلوب التسویق مقري، زكیة لحول، سامیة  

2
 الجزائر، جامعة تسویق، ماجستیر، مذكرة صیدال، مجمع حالة دراسة التسویقي االتصال إستراتیجیة فعالیة وتقییم المؤسسة صورة رابح، بلقاسم  

 .138 ص ،2005/2206
3
 .209 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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 حیث المحلیین، المنتجین طرف من سواء المنافسة من كبیرة بدرجة الجزائر في الدواء صناعة تتمیز   

 طرف من أو ،1الصیدالنیة للمواد منتجة مؤسسة 81 الجزائر في للدواء المنتجة المؤسسات عدد بلغ

 الضغط یوضح دلیل ھذا ،2الصیدالنیة للمواد مستوردة مؤسسة 79 ھناك توجد حیث األجنبیة المؤسسات

 الدواء أن بحیث صیدال، المجمع على الدواء صناعة في الناشطة المؤسسات تمارسھ الذي التنافسي

 منتج أكثره المستورد المنتج ألن النوعیة، حیث من وأفضل الشكل، حیث من أحسن یعتبر المستورد

 20 رقم الجدول في سنرى كما الدواء، صناعة في العالمیة المؤسسات أكبر طرف من ومنتج أصلي،

 :التالي

 

 

  

  2005 لسنة البلد حسب الدواء من رالجزائ واردات: 20 رقم الجدول

 المؤویة النسبة البلد

 69.12 فرنسا

 5.75 األردن

 3.06 المتحدة المملكة

 2.72 إیطالیا

 2.63 تركیا

 1.98 ألمانیا

 1.96 سویسرا

 1.87 إسبانیا

 1.82 الدنمرك

 1.41 ھولندا

 7.67 آخر بلد 31

 100 المجموع

                                                           
1
 .222 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  

2
 .215 ص ذكره، سبق مرجع مخلوفي، سالمال عبد  
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 أم التكنولوجیا لحمایة أداة: TRIPS بالتجارة المرتبطة الفكریة الملكیة حقوق حمایة اتفاقیة مخلوفي، السالم عبد: المصدر

 الجزائر، جامعة اقتصادي، تحلیل دكتوراه، أطروحة النامیة، الدوال في الدواء صناعة علي وأثرھا الحتكارھا؟

  .219 ص ،2007/2008

 في ،2005 لسنة البلد حسب الدواء من الجزائر واردات یوضح الذي الجدول ھذا بتوضیح وسنقوم   

 الشكل في یظھر ما وھذا بالدواء، الجزائر تموین في بلد كل مساھمة قیمة أكثر توضح ألنھا نسبیة دائرة

 :التالي

 

 

 

 

 

 

  

  2005 لسنة البلد حسب الدواء من الجزائر واردات: 07 رقم الشكل
  المئویة النسبة: الوحدة                                                                               

 

  .الطالب إعداد من: المصدر

 بحوالي تقریبا تقدر كبیرة بنسبة تعتمد الجزائر أن لنا، یتضح نالسابقی والشكل الجدول خالل ومن   

 ستواجھ التي المنافسة تھدید أیضا یوضح ما وھذا الفرنسیة، المؤسسات على وارداتھا من 69.12%
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 مكانة لھا تجاریة عالمة ولھ بجودتھ معروف الدواء في الفرنسي المنتج ألن صیدال، المجمع منتجات

  .العالمیة الدواء سوق في كبیرة

 تأثیر یوضح الجزائر، في الدواء صناعة في لھ تطرقنا الذي" Porter" لـ الخمسة القوى نموذج إن   

 الصناعة على وتأثیرھا قوة كل ومعرفة تحلیل فإن وعلیھ الدوائیة، الصناعة في المنافسة على قوة كل

 الجزائر، في الدوائیة الصناعة بھا تتمیز التي والتھدیدات الفرص إظھار إلى یؤدى أن یمكن ككل

 وتجنب تنافسیة، مزایا تحقیق في التحلیل ھذا یتیحھا التي الفرص من االستفادة لصیدال یمكن وبالتالي

  .فرص إلى التھدیدات ھذه تحویل وربما یفرزھا، التي التھدیدات

 الفرص أھم تحدید في الجزائر في الدواء لصناعة المنافسة قوى تحلیل نتائج نلخص أن ویمكن   

 :التالي الجدول في صیدال الصناعي المجمع تواجھ التي والتھدیدات

 

 

 

  

  الجزائر في الدواء لصناعة المنافسة قوى تحلیل یفرزھا التي والتھدیدات الفرص: 21 رقم الجدول

 التھدیدات الفرص

 .الجزائر في الدواء صناعة وتطور نمو -

 صناعة في االستثمار تكالیف ارتفاع -

 .الدواء

 الدواء صناعة مجال في صیدال خبرة -

 الخاص القطاع من منافسین وجود وعدم

 .صیدال خبرة مثل في

 .الجزائر في الدواء استھالك تزاید -

 األسواق نحو صیدال صادرات تزاید -

 حداثة بسبب النامیة الدول خاصة العالمیة

 .فیھا الدواء سوق

 بالنسبة الجنیس المنتج سعر انخفاض -

 .األصلي الدواء لسعر

 في جادة حكومیة سیاسة وجود عدم -

 .المحلي اإلنتاج وحمایة تشجیع

 المواد أسعار زیادة لخطر المجمع تعرض -

 المصادر على اعتماده بسبب األولیة

 .تموینھ في أكبر بنسبة الخارجیة

 مجال في األجنبي االستثمار تشجیع -

 الدولیة، االلتزامات بسبب الدواء صناعة

 .األدویة من للواردات سنوي وارتفاع

 األجنبي المنتج طرف من المنافسة شدة -

 .الجودة مجال في صیدال لمنتج األصلي

 بالنباتات المعالجة المنتجات صناعة نمو -

Phytothérapie وAlicaments. 

 األصلي الدواء نحو الدواء واصفي توجھ -
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 .     الجنیس الدواء حساب على

  .للمنافسة الخمسة القوى نموذج تحلیل علي باالعتماد البالط إعداد من: المصدر

 من استنتاجھا تم التي والتھدیدات الفرص من مجموعة یضم الذي السابق الجدول خالل من نالحظ   

 تنافسیة میزة تحقیق لصیدال یمكن بحیث الجزائر، في الدواء لصناعة الخمسة المنافسة قوى تحلیل خالل

  .المجمع صالح في التھدیدات تحویل محاولة أو ومواجھة الفرص، ھذه استغالل خالل من

  التنافسیة للمیزة صیدال لتحقیق المناسبة التنافسیة اإلستراتیجیة: لثالمطلب الثا

 على والوقوف المنافسة قوى طریق عن الجزائر، في الدواء لصناعة الخارجیة البیئة تحلیل بعد   

 التنافسیة اإلستراتیجیات تحدید یجب فإنھ صیدال، لمجمع الخارجیة البیئة تتیحھا التي والتھدیدات الفرص

 التي التھدیدات وتجاوز المتاحة، الفرص استغالل سبیل في الصناعة، ھذه في تطبیقھا للمجمع یمكن التي

  .فیھا المنافسة قوى وتفاعل الخارجة البیئة تفرزھا

 صیدال أمام اإلستراتیجیات من نوعین ھناك أنھ لنا یتبن الخارجیة للبیئة السابق التحلیل خالل من   

 بیئتھا، في الموجودة للتھدیدات صحیحة ومواجھة المتاحة للفرص أمثل استغالل أجل من وذلك لتطبیقھا،

  :یلي كما سنوضحھا اإلستراتیجیتین وھاتین

 بالتكلفة القیادة إستراتیجیة: األول الفرع

 المزمنة غیر لألمراض المعالجة األدویة مجال في بالتكلفة القیادة إستراتیجیة تنفیذ لصیدال یمكن   

 الغدد واألمعاء، المعدة أمراض أدویة ،Infectiologie المعدیة لألمراض المعالجة األدویة: وھي

 األدویة لاللتھاب، المضادة األدویة النفسیة، األمراض أدویة لألوجاع، المسكنة األدویة والھرمونات،

 حصة تحقیق في صیدال فشلت حیث ،1الجلدیة باألمراض الخاصة األدویة ،العیون ألمراض المعالجة

 تستطع ولم علیھا، الطلب في المستمر بالتزاید تمیزھا رغم األدویة من المجال ھذا في جیدة سوقیة

 وتمیزھا أسعارھا انخفاض بسبب المزمنة، غیر األمراض بمعالجة الخاصة المستوردة المنتجات منافسة

 في المنخفضة التكلفة میزة من صیدال تستفید أن یمكن وعلیھ تقدمھا، التي باألدویة مقارنة عالیة بجودة

 من النوع ھذا على السیطرة أجل من فیھا، أكبر تخفیض تحقیق في واالستثمار األدویة من النوع ھذا

 عادة األصلي المنتج ألن نظرا وذلك منھا أكبر التكالیف تخفیض لھم یمكن ال منافسیھا ألن األدویة،

 لدى كبیرة رغبة لھ لیس الجنیس المنتج ألن ذلك الجودة، مراعاة ضرورة مع المرتفعة، بالتكالیف یتمیز

 الدواء في الدواء وواصف المستھلك ثقة كسب محاولة من البد وعلیھ جودتھ، نقص بسبب المستھلك،

                                                           
1
 .19 ص ذكره، سبق مرجع الجزائر، في الدواء لصناعة صیدال مجمع تنافسیة إشكالیة لمعالجة كأسلوب التسویق مقري، زكیة لحول، سامیة  
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 في التكثیف خالل من األصلي، الدواء وفعالیة تتماثل التي وفعالیتھ ممیزاتھ توضیح خالل من الجنیس

 في كبیرة قدرات صیدال لدى حیث الجنیس، الدواء وفعالیة دور لتوضیح الھادفة الترویجیة الجھود

 الذي الخبرة ومنحنى الكبیر، الحجم اقتصادیات من االستفادة خالل من المنخفضة التكلفة میزة استغالل

  .الدواء صناعة مجال في الكبیرة خبرتھا بسبب صیدال لدى مھم عامل یعتبر

 التركیز إستراتیجیة: الثاني الفرع

 الجودة خالل من فیھا والتمیز األسواق، من معین جزء على التركیز إستراتیجیة تنفیذ لصیدال یمكن   

 ارتفاع مرض: مثل المزمنة األمراض لمعالجة الموجھة األدویة في المتمثل السوقي فالقطاع العالیة،

 مرض الربو، مرض والشرایین، القلب أمراض التنفسیة، األمراض السكري، مرض الدم، ضغط

 على وقدرتھ فعالیتھ إلى كبیرة بنسبة یراعى بل السعر النخفاض المستھلك فیھا یراعى ال ،1السرطان

 أجل من واالستثمار السوقیة، القطاعات من النوع ھذا على التركیز لصیدال یمكن وعلیھ المعالجة،

  .الصناعة من الجزء ھذا في المتاحة الفرص استغالل

 وذلك جدیدة أسواق على بحثھا خالل من التركیز، إستراتیجیة تنفیذ على صیدال قدرة إلى باإلضافة   

 یمكن األساس ھذا وعلى بالحداثة، الدوائیة صناعتھا تتمیز التي النامیة الدول في أي الجزائر، خارج

 السیطرة أجل من الجزائر، في اكتسبتھا التي الدواء صناعة مجال في وكفاءتھا خبرتھا استغالل لصیدال

  .الدول ھذه أسواق في كبیرة سوقیة حصص وتحقیق

 صیدال تتبناھا أن یمكن التي اإلستراتیجیات یظھر و یوضح شكل خالل من سبق ما إیضاح ویمكن   

  :یلي كما وھو تنافسیة، میزة تحقیق أجل من

  صیدال تتبناھا أن یمكن التي التنافسیة اإلستراتیجیات: 08 رقم الشكل

            المستھلك یدركھ تمیز                        أقل تكلفة                        

                                                           
1
 .19 ص السابق، المرجع الجزائر، في الدواء لصناعة صیدال مجمع تنافسیة إشكالیة لمعالجة كأسلوب التسویق مقري، زكیة لحول، سامیة  

  
  

 ىالتكلفة األقل علبیق إستراتیجیة تط
األدویة المعالجة لألمراض غیر 

 .المزمنة

  
                     

.......................... 
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                                                                                        واسع نطاق

                      

     نطاق التنافس                                                                                        

                                                                                   

  نطاق ضیق                                                                                      

  "Porter"من إعداد الطالب باالقتباس من اإلستراتیجیات الشاملة لـ : المصدر

من خالل الشكل السابق الذي یوضح اإلستراتیجیتین اللتین یمكن للمجمع الصناعي صیدال تبنیھما،    

نالحظ أنھ أمام المجمع الصناعي صیدال نوعین من اإلستراتیجیات التي یمكن أن یتبناھما من أجل 

  .تحقیق النجاح والنمو، عن طریق استغالل المزایا التنافسیة المتوفرة في بیئتھا

  

  

 

  خالصة الفصل

تعتبر صناعة الدواء في الجزائر من بین أھم الصناعات النامیة، التي یعتمد علیھا في تمویل االقتصاد    

في المستقبل، حیث تتمیز عن غیرھا من الصناعات باعتبارھا صناعة ذات جاذبیة كبیرة، حیث شھدت 

دة في صناعة ھذه الصناعة تطورا كبیرا خاصة في السنوات األخیرة، من خالل دخول مؤسسات رائ

الدواء مجال اإلنتاج في السوق الجزائریة، رغم ذلك فإن اإلنتاج المحلي من الدواء لم یصل درجة تغطیة 

في  الطلب المحلي، ومسایرة النمو الحاصل في استھالك الدواء في الجزائر، وتعتمد صناعة الدواء

 ىاإلنتاج المحلي سو ىحیث ال یغط الواردات، ىالدواء بنسبة كبیرة عل ىتغطیة ھذا الطلب المتزاید عل

، ویتشارك فیھ القطاع العام الذي یمثلھ مجمع صیدال، والقطاع الخاص الذي یضم %20 ىنسبة ال تتعد

  .المؤسسات األخرى التي تنشط في سوق الدواء الجزائریة

الجزائر، لدواء في یعتبر المجمع الصناعي صیدال من بین أھم المؤسسات التي تنشط في صناعة ا و  

قد عرف  ھذا المجمع مجموعة من  النسبة األكبر من إنتاج الدواء في الجزائر، و ىحیث یستحوذ عل

   
        

  األدویة المعالجة لألمراض المزمنة ىتطبیق إستراتیجیة التركیز عل
  أو 

 .تطبیق إستراتیجیة التركیز في دخول أسواق جدید في الدول النامیة
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لمدیریات والوحدات التطورات حتى أصبح على الشكل الحالي، الذي یضم ثالثة فروع ومجموعة من ا

لة وبإمكانھ تغطیة كامل التراب الوطني من حیث التواجد بوحداتھ، ولدیھ قدرات ھائ ىالفرعیة، ویغط

الطلب المحلي من الدواء، إذا ما لقي اھتماما من طرف الحكومة الجزائریة عن طریق سیاسة حمایة 

  .المنتج المحلي من المنافسة غیر الشرعیة

النمو المتزاید  وتتمیز البیئة الخارجیة للمجمع الصناعي صیدال، بمجموعة من الفرص المتاحة مثل   

دواء، انخفاض تكلفة الدواء الجنیس مقارنة بالدواء األصلي، خبرة صیدال في ال ىللطلب المحلي عل

إمكانیة دخول صیدال  ىمار في ھذه الصناعة، باإلضافة إلمجال صناعة الدواء، ارتفاع تكلفة االستث

ألسواق الدول التي تتمیز بالضعف في مجال صناعة الدواء، ھذه كلھا فرص یمكن لصیدال استغاللھا من 

       .     حقیق مزایا تنافسیة تمكنھا من النجاح في السوقأجل ت
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