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  العامة الخاتمة

 استغالل على قدرتھا ىبمد مرھون فیھا، تعمل التي الصناعة في واستمرارھا المؤسسة نجاح إن   

 تحویل على قدرتھا ومدى فیھا، تعمل التي البیئة في تواجھھا التي التھدیدات ومواجھة المتاحة الفرص

  .صالحھا في تعمل أن یمكن فرص إلى التھدیدات

 لھا البد الصناعة في لھا المنافسین على والتغلب المنافسة مواجھة في وتنجح المؤسسة تتطور وحتى   

 البیئة، تحتویھا التي التنافسیة المزایا وتحدید ومعرفة فیھا، تعمل التي الخارجیة البیئة بتحلیل القیام من

 المؤسسة تحقیق في الصناعة ھیكل أھمیة ىمد لتحدید محاولة البحث ھذا كان وعلیھ استغاللھا، ومحاولة

 إطار في للمؤسسة التنافسیة البیئة لتأثیر دراستھ في" Porter" إلیھ توصل ما وھذا التنافسیة، للمیزة

 الفاعلة المنافسة وقوى المختلفة النشاط لقطاعات ھیكلیا تحلیال المتقدمة بالدول الصناعة لھیكل تحلیلھ

 ومدى فیھ المنافسة قوى تجاذب خالل من تتحدد قطاع أو صناعة أي ربحیة إن إلى توصل بحیث فیھا،

 أن یعنى ھذا للمنافسین، بالنسبة للمؤسسة التنافسیة الوضعیة أي السوق في التموقع على المؤسسة قدرة

 التي المزایا وتحدید الصناعة، ھیكل تحدد التي القوى تحلیل في قدرتھا مدى على یتوقف المؤسسة نجاح

  .استغاللھا ومحاولة القوى ھذه تتضمنھا

 التي المزایا وتحدید الجزائر، في الدواء صناعة ھیكل على الضوء نسلط أن البحث ھذا في حاولنا لقد   

 تحلیل خالل من وھذا صیدال، الصناعي المجمع منھا یستفید أن أجل من الصناعة، ھذه بھا تتمیز

 التنافسیة المیزة ومحددات الدواء صناعة في الفاعلة المنافسة قوى بتحدید ھیكلیا، تحلیال الدواء صناعة

 خاصة شدیدة، بمنافسة تتمیز التي الصناعات بین من تعتبر الجزائر في الدواء فصناعة الصناعة، لھذه

 الخاصة المؤسسات من مجموعة على السوق ھذه وتحتوى األجنبیة، المنتجات على الدواء سوق فتح بعد

  .عامة واحدة ومؤسسة

 في الدواء صناعة مجال في كبیرة بقدرات تتمیز عمومیة مؤسسة صیدال الصناعي المجمع ویعتبر   

 كبیرة، سوقیة حصة تملك ال أنھا رغم الجنیس، الدواء صناعة مجال في خبرة بامتالكھا وتتمیز الجزائر،

 المحلي، اإلنتاج في األكبر الحصة تمتلك بحیث اإلنتاج مجال في وخاصة مستمر تطور في أنھا إال

 الوصول أجل من الالزم الدعم توفیر تستطع لم الدولة أن إال للدولة ملكیتھ في یعود المجمع ھذا أن ورغم

 لھا یتعرض التي المنافسة ومواجھة الجزائر، في الدواء صناعة على المجمع لھذا السیطرة تحقیق إلى

 خالل من أو الجزائر، في ھنا لھا فروعا تمتلك التي األجنبیة المؤسسات طرف من سواء المجمع

 ھذه تنظیم حاولت الدولة أن ورغم الخاصة، المؤسسات طرف من المنافسة أو المستوردة، المنتجات
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 الدولة تنجح لم القوانین ھذه بعض  أن إال القوانین، من مجموعة خالل من المحلي، المنتج وتدعیم السوق

 من مجموعة المجمع أمام فإن ذلك ورغم اآلن، لحد الواقع في تطبیقھ یتم لم ما ومنھا تطبیقھا، في

 من تمكنھا تنافسیة، میزة خاللھا من وتحقق تستغلھا أن یمكن الدواء، صناعة بھا تتمیز التي الفرص

 التي النتائج من مجموعة إلى توصلنا فقد وعلیھ المنافسة، المنتجات تمارسھا التي المنافسة مواجھة

  :   یلي ما في سنذكرھا

  الدراسة نتائج

 أداء من والرفع المحلي اإلنتاج تدعیم في وفشلھا الدواء، صناعة تنظیم على الدولة قدرة عدم -

 أجل من وتدعیمھ تشجیعھ خالل من للدولة، الوحید الممثل باعتباره صیدال الصناعي المجمع

 التي المنافسة حدة من التقلیل أو تحدید خالل من وحتى لھا، یتعرض التي المنافسة مواجھة

، حیث أن اإلنتاج المحلي ال الواردات تدفق في التحكم خالل من المستوردة المنتجات تمارسھا

 .%70تقریبا من السوق المحلیة، بینما تبلغ نسبة الواردات حوالي  %30یغطي سوى 

 إلى جدیدة مؤسسات دخول خالل من مستمر وتطور مرتفع، نمو بمعدل الدواء صناعة تتمیز -

 من ترفع أن لھذه المؤسسات یمكنو مؤسسة في الوقت الحالي، 81ویبلغ عددھا  الصناعة

 في الدواء استھالك تطوركذا و ،باعتبارھا مؤسسات رائدة الصناعة ھذه في التطور مستوى

 الرائدة المؤسسات تنقلھا التي التكنولوجیات من االستفادة جھة من المجمع یفید ھذا الجزائر،

 .الدواء استھالك معدل تطور من االستفادة ومن جھة أخرى الجزائر، في والمستثمرة

 أھم بین من تعتبر ،سنة 20والتي تقدر بأكثر من  صیدال الصناعي المجمع بھا یتمیز التي الخبرة -

 الخاصة المؤسسات بین من توجد ال وأنھ خاصة منھا، واالستفادة استغاللھا یمكن التي المزایا

 في الدواء صناعة في صیدال مثل خبرة تمتلك من الجزائر في الدواء صناعة في الناشطة

 .الجزائر

 دواء أغلبھا أدویة جنیسة، 200حیث ینتج أكثر من  الجنیس، الدواء صناعة في المجمع تخصص -

 من استیراده یتم الذي األصلي الدواء قبل من المجمع، یواجھھا التي التھدیدات بین من یعتبر ھذا

 یمكن الجنیس الدواء أن رغم األصلي، الدواء نحو الدواء واصفي توجھ أمام وخاصة الخارج،

 على یجب أنھ أال األصلي، الدواء جودة عن تقل ال جودة ولھ األصلي الدواء عمل نفس یعمل أن

 للدواء تعویضھ وإمكانیة الجنیس الدواء وجودة دور فیھا یبین تحسیسیة بعملیات یقوم أن المجمع

 .األصلي
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 الدواء، صناعة فیھا تعتبر التي الدول وخاصة الخارجیة األسواق نحو للمجمع النمو إمكانیة -

 تحقیق في قدراتھا استغالل وإمكانیة الصناعة، ھذه في كبیرة خبرة تملك وال حدیثة صناعة

 .األسواق ھذه في جیدة مكانة

بحیث  الخارجیة، المصادر على كبیرة بصفة األولیة المواد على الحصول في المجمع اعتماد إن -

 سلبا یؤثر أن یمكن ،2008سنة  %78تقدر نسبة مشتریات المجمع من مصادر خارجیة حوالي 

 على یؤثر ما وھذا الخارجیة، السوق في المواد ھذه أسعار ترتفع عندما وخاصة المجمع، على

 .المجمع تكالیف

   البحث فرضیات اختبار نتائج

 إلى توصلنا الدراسة، ھذه ضمن تدخل التي العناصر بجمیع اإللمام ومحاولة بحثنا دراسة خالل من   

  :یلي كما وھي البحث مقدمة في وضعھا تم التي للفرضیات اختبار

 الخمسة القوى نموذج"بـ المعروف" Porter" نموذج خالل من رأینا: األولى الفرضیة اختبار -

 في تتمثل أخرى قوى ھناك بل الحالیین المنافسین في فقط محصورة لیست المنافسة أن" للمنافسة

 ھذه البدیلة، المنتجات الجدد، الداخلین تھدید للزبائن، التفاوضیة القوة للموردین، التفاوضیة القوة

 السوق، في الموجودة المنافسة لشدة كمحددات وتعتبر السوق في المنافسة على تأثر كلھا العوامل

 .الصناعة ربحیة على یؤثر القوى ھذه وتجاذب

 على یعتمد األول الفصل في تناولناه الذي الصناعة ھیكل تحدید إن: الثانیة الفرضیة اختبار -

 إلى باإلضافة المنتجات، تمییز الدخول، عوائق الصناعي، التركز وھي المحددات من مجموعة

 یعتمد التي المحددات أھم بین من یعتبر الصناعي التركز أن إال الصناعة، داخل التكامل درجة

 الصناعي التركز ألن نظرا األخرى، المحددات عكس المیدانیة، وخاصة الدراسات في علیھا

 .استخدامھا یصعب التي األخرى المحددات عكس التحلیل في واستخدامھ تطبیقھ یسھل محدد

 إال تنافسیة میزة تحقیق للمؤسسة یمكن ال أنھ األخیر الفصل في رأینا لقد: الثالثة الفرضیة اختبار -

 المنافسة قوى تجاذب عن تنتج والتي بیئتھا، في تقع التي الفرص أھم عن الكشف خالل من

 التي الصناعة ھیكل تحلیل خالل من إال إلیھ التوصل یمكن ال وھذا الصناعة، لھیكل المشكلة

 من التنافسیة المیزة تحقق أن للمؤسسة یمكن التحلیل ھذا ضوء على ثم المؤسسة، فیھا تنشط

 ھذا لھا تحقق التي اإلستراتیجیة تبنى خالل من وذلك بیئتھا، في المتاحة الفرص استغالل خالل
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 المحددة المنافسة قواعد وإظھار معرفة في یساھم الصناعة ھیكل تحدید فإن وبالتالي الھدف،

 في المتاحة الفرص ومعرفة المنافسة قواعد تحدید فإن أخرى جھة ومن جھة، من للصناعة

 .المؤسسة إستراتیجیة إعداد في یساھم البیئة،

 الكشف في قدرتھا مدى على یتوقف التنافسیة للمیزة المؤسسة تحقیق إن: الرابعة الفرضیة اختبار -

 كل وتحلیل فیھا، تنشط التي الصناعة ھیكل تحلیل خالل من بیئتھا في المتاحة الفرص عن

 استغالل من المؤسسة تمكنت ما وإذا الصناعة، في المنافسة قواعد تحدید في یساھم عنصر

 أداء وتحقیق النجاح استطاعت التحلیل، ھذا یوضحھا التي التھدیدات ومواجھة المتاحة الفرص

 .المؤسسة وأداء الصناعة ھیكل بین متبادال وتأثیرا عالقة ھناك فإنھ وعلیھ ممیز،

     الدراسة توصیات

 بعض نذكر أن لنا یمكن سابقا، طرحھا تم والتي الدراسة، ھذه في إلیھا توصلنا التي النتائج ضوء على   

  :یلي كما وھي بالدراسة المتعلقة والتوصیات االقتراحات

 أن شئنھا من سیاسات وضع خالل من الجزائر، في الدواء سوق بتنظیم الدولة ضرورة قیام -

 دخول تقیید خالل من صیدال الصناعي للمجمع التنافسیة القدرة وتدعم المحلي، اإلنتاج تشجع

 .إمكاناتھ من الرفع أجل من للمجمع الفرصة وإعطاء االستیراد، طریق عم األجنبي اإلنتاج

 مثل الدواء، صناعة في المتاحة الفرص جمیع استغالل صیدال الصناعي لمجمعل كما یمكن -

 مقارنة مرتفع نمو بمعدل الدواء صناعة وتمیز الجزائر، في الدواء الستھالك المستمر التزاید

 الخاصة المؤسسات باقي عن المجمع بھا یتمیز التي الخبرة إلى باإلضافة األخرى، بالصناعات

 .التنافسیة المیزة خاللھا من تحقق أن یمكن والتي األخرى،

 على الحصول أجل من والتطویر البحث مجال في صیدال الصناعي المجمع ضرورة استثمار -

 في السوقیة حصتھا من تزید أن شأنھا من التي األصلیة األدویة وإنتاج االختراع، براءات

 .األصلیة لألدویة األجنبیة المنافسة مواجھة في وتساھم الجزائر

 وذلك الجدیدة، األسواق دخول سبیل في إمكانیاتھ یستغل أن صیدال الصناعي لمجمعل كما یمكن -

 .بالحداثة فیھا الدواء صناعة تتمیز التي النامیة الدول في

 الالزمة المعلومات توفیرب الجزائر، في الدواء قطاع عن المسئولة الجھات ضرورة قیام -

 العلمي، البحث مجال في والناشطین بالبحث تقوم التي للجھات القطاع، بھذا المتعلقة والمعطیات
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 طرف من أو الدولة، طرف من سواء منھا االستفادة یمكن نتائج إلى الوصول أجل من

 یخص ما في الكبیر النقص مشكلة واجھنا ألننا ذلك األبحاث، ھذه تھمھا التي المؤسسات

 المسئولة الجھات اھتمام وعدم الجزائر، في الدواء قطاع حول المیدانیة والمعطیات المعلومات

 .األبحاث بھذه

  الدراسة أفاق

 من الكافي القدر لھا یعطى لم والتي الجدیدة المواضیع بین من تناولناه الذي الموضوع ھذا یعتبر   

 في الناشطة المؤسسات أو الدواء قطاع عن المسؤولة الجھات أو األكادیمیین طرف من سواء الدراسة،

 ومدى الموضوع أھمیة لمدى بالنظر جدا بسیطة تعتبر المساھمة وھذه أھمیتھ، رغم الصناعة ھذه

 تبنى لھا یمكن الدراسات ھذه خالل من التي للدولة بالنسبة سواء المعنیة، الجھات مساعدة في مساھمتھ

 تحدید من تمكنھا التي الصناعة في الناشطة للمؤسسات بالنسبة أو للصناعة، العكس أو دعم سیاسات

 التساؤالت من مجموعة ھناك تبقى وبالتالي التنافسیة، المیزة على الحصول أجل من واستغاللھا الفرص

  :یلي فیما منھا البعض نطرح أن یمكن التي

 ؟ التنافسیة للمیزة المؤسسة تحقیق في الصناعة ھیكل بھا یساھم أن یمكن التي الدرجة ھي ما -

 ؟ الصناعة ھیكل تحلیل یتیحھا التي الفرص جمیع تستغل أن للمؤسسة یمكن ھل -

 بالفرص الخروج أجل من الدواء صناعة ھیكل بتحلیل صیدال الصناعي المجمع یقوم ھل -

 ؟ إستغاللھا ومحاولة الصناعة ھذه في المتاحة

  ؟ ومحدداتھ الصناعة ھیكل في التأثیر تنافسیة میزة تملك التي للمؤسسة یمكن ھل -

                             




