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باتنـة  -احلاج خلضر جامعـة  

 :ملخص
ركائز   ٌسعى هذا البحث إلى تحدٌد أثر   

ً صٌاغة النظام التنافسً الوطنً والتً تساهم ف
المناخ الصناعً المحدد ألداء المنظمات الدوائٌة 

 الجزائرٌة من خالل تطبٌق النموذج الماسً لـ 

Porter وذلك بتناول المحددات الرئٌسٌة .

والمساعدة التً تتشكل من خاللها المٌزة التنافسٌة 
 لصناعة الدواء فً الجزائر.

وكانت النتائج المستخلصة تعبر عن التأثٌر    
جابً للطلب المحلً على األدوٌة، المنافسة اإلٌ

والصدفة على خلق المزاٌا التنافسٌة للصناعة 
الوطنٌة للدواء. فً حٌن تؤثر أغلب عوامل 
اإلنتاج، الصناعات المكملة والمدعمة ودور 
الحكومة سلبا على خلق المزاٌا التنافسٌة لصناعة 

 الدواء الجزائرٌة.
، Porterلـ الكلمات الدالة: النموذج الماسً 

ركائز النظام التنافسً، المٌزة التنافسٌة، صناعة 
 الدواء فً الجزائر.

Abstract : 
   This research seeks to determine the 

impact of pillars national competitive 

system witch participate in forming the 

industrial climate designed for the 

performance of the Algerian medical 

organisations through applying the diamond 

sample of porter. And it is executed by 

taking the principle and associating 

limitations through witch the competitive 

characteristic is made up to manufacture 

drugs in Algeria. 

   The results deduced express the positive 

impression of the local demand for drugs, 

competition and the occasion to create the 

competitive characteristics for the national 

industry of drugs. Where as most factors of 

production, complementary and supporting 

industries and the role of the government 

have a negative impact in creating the 

competitive characteristics to manufacture 

drugs in Algeria.     

 
 : مقدمـــة1 

أفرزت التغٌرات الجذرٌة التً طالت قوى التغٌٌر والتطوٌر الفاعلة وذات التأثٌر العمٌق فً    
نظم االقتصادٌة واالجتماعٌة الكلٌة والجزئٌة، اشتداد التنافس على الفرص عناصر ومكونات ال

واألسواق، باإلضافة إلى نقص القٌمة التقلٌدٌة للمزاٌا النسبٌة واالعتماد المتزاٌد على القدرات 
التنافسٌة الخاضعة لمزٌج متشابك من األبعاد االقتصادٌة والبٌئٌة كأساس لخلق المزاٌا التنافسٌة 

 ومنظماتها، باإلضافة إلى أنها تتٌح لصادراتها النفاذ إلى مختلف األسواق العالمٌة.  للدول
وباعتبار أن أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغٌرات هو قطاع الصناعة الذي ٌعد من أهم      

القطاعات فً االقتصاد الوطنً لما له من دور كبٌر فً دفع عجلة التنمٌة، فمن المؤكد أن هذه 
لم تعد  ات سوف تلقى بتحدٌات على الصناعة الجزائرٌة ومن بٌنها صناعة الدواء. وعلٌهالتغٌر

المٌزة النسبٌة فً المواد الخام أو الٌد العاملة أو األسواق المحلٌة المغلقة هً الحافز على 
تفضٌل صناعة على أخرى أو األساس فً إنشاء وتطوٌر صناعات المستقبل. ولكن أصبح 

تمد على قدرة هذه الصناعة على المنافسة فً األسواق المحلٌة واإلقلٌمٌة أساس التقٌٌم ٌع
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والعالمٌة، باإلضافة إلى إٌجاد مٌزة تنافسٌة لهذه الصناعة تمكنها من الصمود أمام المنافسة على 
 المدى الطوٌل.

 وحتى تتمكن صناعة الدواء الجزائرٌة من اكتساب مزاٌا تنافسٌة والمحافظة علٌها فً ظل    
المنافسة الدولٌة، ٌجب أن ٌكون للعوامل المحددة لركائز النظام التنافسً تأثٌر إٌجابً فً خلق 

 واستمرار هذه المزاٌا.  
 

 : إشكالية الدراسة2
تكمن مشكلة الدراسة فً تحدٌد مدى تأثٌر محددات النظام التنافسً لصناعة الدواء    

 التنافسٌة. فً خلق المزاٌا  Porterالجزائرٌة وفقا لنموذج 
 فرضيات الدراسة:  

ومن أجل معالجة المشكلة السابقة تم صٌاغة فرضٌات تتناسب مع الوضع الحالً    
 لصناعة الدواء الجزائرٌة، وهً:

ٌؤثر غٌاب المحددات الرئٌسٌة للنظام التنافسً سلبا على المٌزة التنافسٌة لصناعة  -
 الدواء فً الجزائر. 

ة للنظام التنافسً سلبا على المٌزة التنافسٌة لصناعة ٌؤثر غٌاب المحددات المساعد -
 الدواء فً الجزائر.

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداف التالٌة:

 على صناعة الدواء الجزائرٌة. Porterتطبٌق النموذج الماسً لـ  -

ة فً الوقوف على مدى تأثٌر محددات النظام التنافسً على خلق المزاٌا التنافسٌ -
 صناعة الدواء الجزائرٌة.

 تقدٌم توصٌات مناسبة فً ضوء نتائج الدراسة. -

 أهمية الدراسة:
 تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من المؤشرات التالٌة:    

فً ظل بٌئة تنافسٌة متسمة بالعولمة  التحدٌات التً تواجهها صناعة الدواء الجزائرٌة -
  وانفتاح األسواق.

 تكتسبها المزاٌا التنافسٌة فً صناعة الدواء.  األهمٌة المتزاٌدة التً -

الحاجة إلى التعرف على أثر مختلف محددات النظام التنافسً لصناعة الدواء  -
 الجزائرٌة على خلق المٌزة التنافسٌة. وذلك من أجل البحث على أسالٌب لتدعٌمها.   

 : عينة الدراسة ومنهجيتها   3
فً القائم على تشخٌص الحالة واختبار قامت الدراسة بتطبٌق المنهج الوص    

الجزائر كعٌنة للدراسة. وحٌث أن فً الفرضٌات، حٌث تم اختٌار صناعة الدواء 
الدراسة بحاجة إلى معلومات للتحقق من فروضها، سٌتم االعتماد على معلومات ٌتم 

بٌانات وإحصائٌات من مصادر وطنٌة وعالمٌة موثوق فً دقتها من استخالصها 
 .Porterوقد استخدمت الدراسة النموذج الماسً لـ  ها.ومصداقٌت

ركائز للنظام التنافسً الوطنً تساهم فً صٌاغة المناخ الصناعً   Porter حدد     

كً متكامل تتفاعل المحدد ألداء المنظمات، وأوضح أن هذه المحددات تعمل كنظام دٌنامٌ
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من خالله وتتشابك كل المحددات مع بعضها البعض، فكل محدد ٌؤثر وٌتأثر بالمحددات 
إلى محددات   Porter األخرى. وتنقسم محددات المٌزة التنافسٌة الدولٌة كما صاغها

 هً: ،تشتمل المحددات الرئٌسٌة على أربع عواملرئٌسٌة وأخرى مساعدة أو مكملة. و

إلنتاج، ظروف الطلب المحلً، الصناعات المرتبطة والمدعمة، ظروف عوامل ا
المنظمة وطبٌعة المنافسة المحلٌة. أما المحددات المساعدة فتتضمن: الدور  إستراتٌجٌة

 ( 1) الحكومً ودور الصدفة.
صناعة الدواء من أهم الصناعات فً الجزائر وكل دول العالم، باعتبار  وتعتبر    

تراتٌجٌة الهامة. باإلضافة إلى كون هذه الصناعة تنافسٌة لتعدد الدواء من السلع اإلس
مجاالت تسوٌقها وإمكانٌة تحقٌق عائد سرٌع منها، األمر الذي ٌتطلب تحدٌد ركائز 
النظام التنافسً لهذه الصناعة وتحدٌد أثر كل منها على خلق المزاٌا التنافسٌة. وسوف 

فً صٌاغة المناخ الصناعً  Porterٌتم ذلك من خالل تطبٌق النموذج الماسً لـ 
 المحدد ألداء المنظمات الدوائٌة الجزائرٌة. 

 
 : عوامل اإلنتـــــاج  1

ٌمكن تقسٌم عناصر اإلنتاج لصناعة الدواء فً الجزائر إلى عدد من المجموعات     
ومحاولة معرفة دور كل مجموعة فً تحقٌق المزاٌا التنافسٌة لهذه الصناعة. وتتمثل هذه 

جموعات فً: الموارد المادٌة، الموارد البشرٌة، سوق رأس المال، البنٌة األساسٌة الم
والعوامل المتخصصة. فبالنسبة للموارد المادٌة والتً تشمل المناخ، الماء، المعادن، 
الغابات، مصادر الطاقة، موقع الدولة الجغرافً ومساحتها. وبالرغم من تمتع الجزائر 

اتٌجً متمٌز ومناخ مالئم ٌعمل على خلق المزاٌا التنافسٌة بمساحة شاسعة وموقع إستر
 لهذه الصناعة، غٌر أنها غٌر مستغلة بدرجة تكفً لذلك. 

أما بالنسبة للموارد البشرٌة فإن صناعة الدواء من الصناعات التً تتطلب مهارات      
أي وكفاءات متنوعة من مختلف التخصصات والمؤهالت العلمٌة. ونظرا لعدم توافر 

بٌانات رسمٌة عن عنصر العمل على مستوى هذه الصناعة ككل، فسوف نستعٌض عن 
ذلك بنموذج استرشادي ٌوضح تصنٌف العمالة بمجمع صٌدال لصناعة الدواء الذي ٌمثل 

من اإلنتاج المحلً فً الجزائر، باإلضافة إلى تقدٌر حسب الدراسة التً  %67حوالً 

 UNION NATIONALE DES)الصٌادلة قام بها اإلتحاد الوطنً للمتعاملٌن

OPERATEURS DE LA PHARMACIE UNOP)    لعدد العاملٌن  4002فً نهاٌة سنة
كما ٌقدر عدد  (2)عامل. 2154فً الوحدات الخاصة إلنتاج الدواء والتً حددت بحوالً 

وبذلك ٌصل عدد العمال فً  (3)عامل. 2474بـ  4006العاملٌن فً مجمع صٌدال لسنة 
 عامل.  7761دواء بالجزائر إلى ما ٌقارب صناعة ال

وفً المقابل، تنتهج غالبٌة المنظمات الخاصة أو العالمٌة إستراتٌجٌة التخلص من       
العمالة الزائدة عن الحجم األمثل، وكذلك غٌر الماهرة والتً ال تستطٌع التكٌف مع 

ولكن بالرغم من اتجاه التغٌر التكنولوجً المتقدم والمستخدم حالٌا فً صناعة الدواء. 
الجزائر إلى التدرٌب نحو تطوٌر المهارات التقنٌة واإلدارٌة من خالل أحدث برامج 
التدرٌب باالستعانة بخبراء من فروع الدول األخرى أو المخابر المتخصصة فً صناعة 
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الدواء، غٌر أنها ما زالت تعانً من هذه المهارات المتخصصة بسبب نقص ما 
 ً هذا المجال بالمقارنة مع اآلخرٌن.تخصصه لإلنفاق ف

وباعتبار التدرٌب أحد األدوات الهامة المستخدمة فً تنمٌة قدرات اإلبداع لدى    
العاملٌن، ٌمثل العائد منه فً تعدٌل أو تحوٌر السلوك الحالً للموظفٌن، األمر الذي ٌزٌد 

ربٌن القواعد األساسٌة من مهاراتهم. وٌعتمد التعلٌم المهنً أو التدرٌب على تلقٌن المتد
واإلرشادات للقٌام بعمل ما، باإلضافة إلى التدرٌب على استخدام تكنولوجٌا جدٌدة 

 منخفضة التكالٌف أو تسهٌالت إنتاجٌة جدٌدة.   
 ISO 9001 Version 2000لنٌل شهادة  4004ولقد أدى تأهب مجمع صٌدال سنة     

كبٌرة تحت إشراف المجموعة الكندٌة إلى وضع برنامج تكوٌن واسع تم تحقٌقه بنسبة 
Pentacle كما حاول المجمع من أجل تكملة التكوٌن المرتبط بإدارة الجودة تنفٌذ برامج .

تكوٌن أخرى فً مجاالت التسٌٌر المرتبط بالتغٌر، خاصة فً الوظائف األساسٌة 
 BPF Bonnesالمتعلقة بتقنٌات إنتاج الدواء، مراقبة المخابر، تطبٌقات اإلنتاج الجٌدة 

Pratiques de Fabrication ، التسوٌق واإلدارة... وٌتم ذلك بالتعاون مع معاهد وطنٌة
وٌجب اإلشارة إلى أن المنظمة األم هً  .…L’ISGO, CETIC, INPED, ESG مثل

التً تقوم بإدارة التكوٌن المشترك، بٌنما تتحمل مصالح الموارد البشرٌة لفروع التكوٌن 
  (4)المتخصص.

   
 0517وٌتصف التكوٌن فً المنظمات الدوائٌة بالقلٌل، حٌث تخصص صٌدال حوالً    

من مصارٌف المستخدمٌن للتكوٌن. وإذا ما تمت مقارنة هذه النسبة مع ما تخصصه  %
ٌمكن القول بأن المجمع ٌتصف بقلة اإلنفاق على  (5)(،% 50الدول المتقدمة )على األقل 

نً الجزائر من غٌاب التكوٌن المستمر فً المنظمات تكوٌن العاملٌن فٌه. وبذلك، تعا
وهذا  (6)الدوائٌة نتٌجة غٌاب التخطٌط لذلك وضعف التأطٌر فً مجال صناعة األدوٌة.

األمر ٌمكننا من تصنٌف العمالة الموجودة حالٌا بمنظمات الدواء فً الجزائر بالمهارة 
ومتخصصة، أي ال ٌمكن والكفاءة المتوسطة. وبذلك فهً تعتبر عمالة غٌر متقدمة 

اعتبارها أحد العوامل ذات التأثٌر اإلٌجابً على خلق المزاٌا التنافسٌة فً صناعة الدواء 
الجزائرٌة. وفٌما ٌتعلق بسوق رأس المال فً الجزائر، فقد عرف نشاط البورصة ضعفا 
 منذ نشأتها ولم ٌتوصل إلى إٌجاد أسلوب للنمو والتطور. وعلٌه، ال تعكس أسهم مجمع

 (7)صٌدال األداء المسجل خالل السنوات األخٌرة. وهذا راجع إلى أسباب مختلفة، أهمها:
قلة عدد المنظمات المقٌدة فً البورصة )صٌدال ومنظمة الرٌاض بسطٌف( الذي ال ٌمكن  -

 االعتماد علٌه فً التحلٌل؛
 ضعف مستوى عدد الصفقات الذي ال ٌمكن االعتماد علٌه فً التحلٌل؛ -

 صاالت ما بٌن البورصة والمواطن الجزائري.   غٌاب االت -

ملٌون دج  100من رأسمالها والمقدر بـ  % 40ولقد دخلت صٌدال مجال البورصة بـ    
من األسهم   %40دج تم توزٌعها كما ٌلً:  700ومقسم إلى ملٌونٌن سهم، قٌمة كل سهم 

 %1خاصة؛ لألشخاص المعنوٌٌن والمؤسسات العامة وال %40للمؤسسات المالٌة؛ 
خاصة بالجمهور العام. ولقد وصلت أسهم صٌدال خالل  %41لموظفً مجمع صٌدال؛ و

دج. كما وصل حجم الصفقات المنجزة خالل تلك السنة  240-470ما بٌن  4007سنة 
 صفقة.  6000فً السوق إلى 
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بناء على ما سبق، ٌعتبر سوق األوراق المالٌة الجزائرٌة أحد العوامل التً تدعم      
 بسلبٌة مساهمة الموارد الرأسمالٌة فً خلق المٌزة التنافسٌة لصناعة الدواء فً الجزائر.

أما بالنسبة للبنٌة األساسٌة التً تتطلبها صناعة الدواء فً الجزائر والتً تتمثل فً     
نوعٌة وجودة هذه البنٌة وكٌفٌة االستخدام األمثل لها، فهً تشمل شبكة االتصاالت، 

ات ثابتة من الكهرباء والوقود، موانئ بحرٌة... وقد عرفت الجزائر طفرة الطرق، إمداد
كبٌرة فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات خالل السنوات األخٌرة، وحاولت 
توفٌر هذه التكنولوجٌا على مستوى كل المؤسسات ومن بٌنها المنتجة للدواء. كما 

المطارات وزٌادتها. باإلضافة إلى  حاولت الجزائر تحسٌن كل من الطرق، الموانئ،
 زٌادة متوسط نصٌب الفرد من الطاقة المستخدمة خالل تلك السنوات. 

، 4004ولقد أكد تقرٌر التنافسٌة العربٌة الصادر عن معهد التخطٌط بالكوٌت لسنة      
 52من خالل تحلٌل تنافسٌة بٌئة األعمال الجزائرٌة، على حصول الجزائر على الرتبة 

سبة لمؤشر البنٌة التحتٌة األساسٌة حٌث صنفت من بٌن نقاط الضعف، غٌر أن بالن
بعض مكونات هذا المؤشر كانت مصادر قوة مثل الموانئ وطاقاتها السنوٌة، المطارات 
وطاقاتها )نقل المسافرٌن وعدد الرحالت(، طول السكك الحدٌدٌة وطاقاتها والتً ٌجب 

وعلٌه،  (8)وى أو تحسن مع المكونات األخرى.االعتناء بها حتى تبقى فً نفس المست
ٌمكن القول بأن البنٌة األساسٌة لٌست متوفرة بشكل جٌد فً الجزائر لكً تساهم بشكل 

 مباشر فً تدعٌم القدرة التنافسٌة لصناعة الدواء.    
بأنها المحور األساسً فً  Porterوبالنسبة للعوامل المتخصصة والتً أشار إلٌها   

نافسٌة مستقرة، فهً تتضمن رصٌد الدولة العلمً والفنً والتسوٌقً فً خلق مٌزة ت
المنتجات. وتتمثل هذه العوامل فً الموارد المعرفٌة مثل الجامعات والمعاهد البحثٌة 

، والتً ٌجب أن تعمل جمٌعها على تدعٌم هذه Pasteurوالمخابر المتخصصة مثل معهد 
ات التً تقدمها لجمٌع الشركات العاملة فً الصناعة فً الجزائر من خالل مختلف الخدم

الجزائر من تصنٌع، صٌانة، إشراف فنً وتكنولوجً، إدارة، إقامة دورات تدرٌبٌة 
متخصصة للعاملٌن فً مجال األدوٌة وغٌرها من الخدمات التً تعمل على محاولة خلق 

وفرة بشكل المٌزة التنافسٌة لصناعة الدواء فً الجزائر. وتعتبر هذه العوامل غٌر مت
 كافً فً صناعة الدواء الجزائرٌة.

   
وعلٌه، ٌعتبر ضمان االستمرار ألي صناعة هو البحث والتطوٌر. وتتمٌز صناعة   

الدواء بخاصٌة هامة وهً اعتمادها الدائم والمستمر على أنشطة البحوث والتطوٌر. 
ولوجً أو وبذلك فهً تختلف عن الصناعات األخرى باالرتفاع النسبً للمكون التكن

البحثً التطوٌري مقارنة بالصناعات األخرى. وٌعتبر المكون التكنولوجً كل ما ٌتعلق 
بجمع معلومات علمٌة أو معرفة تقنٌة تفٌد فً الصناعة، باإلضافة إلى كافة األبعاد 
التكنولوجٌة المؤثرة على الصناعة. ومن ثم تتأثر صناعة الدواء بشكل سرٌع بالتقدم 

 لمً.التكنولوجً العا
وفً ظل البٌئة التنافسٌة العالمٌة، أصبح رفع أداء وربحٌة البحوث والتطوٌر فً أي      

منظمة من أهم أهدافها. كما ٌعتبر تحدٌد أهداف البحوث والتطوٌر وجعلها متوافقة مع 
أهداف العمل اإلستراتٌجً بالمنظمة من المهام ذات األولوٌة. وٌتطلب ذلك التفهم 
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والعملٌات واألدوات المتبعة لتحسٌن أداء البحوث والتطوٌر، باإلضافة الواضح للمفاهٌم 
بأنشطة البحوث  ةإلى تحسٌن عملٌة إدارة حقوق الملكٌة الفكرٌة. كما ٌمكن االستعان

 والتطوٌر فً تصمٌم وتنفٌذ نظم الجودة.  
لى وفً هذا اإلطار فإن صناعة الدواء فً الجزائر والتً هً أساسا صناعة تعتمد ع    

البحث العلمً تتمٌز بضعف التفاعل بٌن الجامعات والمراكز المتخصصة ذات العالقة 
بالصناعة الدوائٌة. وبذلك ٌمكن أن تكون دراسات التكافؤ الحٌوي أحد المجاالت الهامة 

  (9)التً ٌمكن للجامعات المساهمة فٌها بفعالٌة وكفاءة عالٌة.
ن فً مجال البحث والتطوٌر الذي ال ٌتجاوز وتجدر اإلشارة هنا إلى عدد العاملٌ      

من اإلطارات   %70عامال فً مجمع صٌدال من بٌنهم  447م 4007عددهم سنة 

وبالرغم من عدم  (10)والذي تعتبره الجزائر القلب النابض لصناعة الدواء فً الجزائر.
ى توفر المعلومات الكافٌة عن العدد اإلجمالً للعاملٌن فً هذا المجال على مستو

الجزائر، لكنه ٌبقى ضعٌف جدا بالمقارنة مع اهتمام فرنسا بزٌادة عدد العاملٌن فً نفس 
المجال والذي تضاعف ثالث مرات خالل العشرٌن سنة الماضٌة إلى أن وصل إلى 

 (11).4004عامل فً سنة  44576

   
لمخابر وتعتبر الدول المتقدمة من أهم الدول المنتجة للدواء، حٌث تتواجد فٌها أهم ا  

الصٌدالنٌة العالمٌة. وتستعمل هذه المخابر تكنولوجٌة البحث والتطوٌر التً تمكنها من 
التجدٌد المستمر للدواء أو اكتشاف اختراعات جدٌدة. ولذلك تعتبر هذه الدول من أهم 

من السوق العالمً للدواء  %2716الدول المنتجة للدواء األصلً، حٌث تسٌطر على 
ولذلك تحاول هذه الدول رٌادة  (12)ملٌار دوالر. 46617أكثر من وٌصل رقم أعمالها 

سوق الدواء العالمً من خالل اختراع الدواء األصلً والتطوٌر وهذا ما ٌلزمها زٌادة 
اإلنفاق فً هذا المجال، حٌث ٌبلغ متوسط اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوٌر الدوائً 

. والجدول التالً ٌوضح إنفاق الدول من مجموع المبٌعات % 5614على مستوى العالم 
 . 4004المتقدمة المنتجة للدواء على البحث والتطوٌر خالل سنة 

 
 

                 .            2003: تكاليف البحث والتطوير في بعض الدول المتقدمة لسنة 1رقم جدول 
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ٌوضح الجدول أعاله مدى اهتمام الدول المتقدمة بالبحث والتطوٌر فً مجال األدوٌة.   
ولقد عرف هذا المجال فً اآلونة األخٌرة تحول واضح خاصة بعد تطلب البحوث 
الهندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا الحٌوٌة استثمارات كبٌرة فً المدى المتوسط والطوٌل. 

تتنافس هذه الدول فً أن تكون لها الجاذبٌة من أجل إنشاء مثل هذه المراكز ومن ثم 
البحثٌة فً داخلها. وعادة ما ٌتم توزٌع تكالٌف البحث والتطوٌر الدوائً على أنواع 

 (13)البحوث كالتالً:
 للتطوٌر التجرٌبً؛  15% -
 للبحث التطبٌقً؛  42% -

 للبحث األساسً.    51% -

 

تثمارات البحث والتطوٌر فً الدول السابقة ٌتم من طرف وإذا كان تموٌل اس     
، فإن مصانع الدول العربٌة مجتمعة ال تستطٌع حسب %88المؤسسات الدوائٌة بنسبة 

المعطٌات الحالٌة تموٌل عملٌات البحث والتطوٌر لمستحضر دوائً جدٌد واحد، حٌث 
والً الفرق بٌن ما وٌوضح الشكل الم (14)ملٌون دوالر. 400تقدر تكلفة ذلك بحوالً 

 تنفقه أوروبا وما ٌنفق من طرف أمرٌكا والٌابان على البحث والتطوٌر فً مجال الدواء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفرق ما بين إنفاق أوروبا وكل من أمريكا واليابان على البحث والتطوير في 1شكل رقم 
 الدواء
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Source : Recherche et développement,  www.Leem.org/ 11/2007. 

 

وبالرغم من اعتبار هذه الدول هً القوة الفاعلة فً نشاط البحث والتطوٌر الدوائً،     
غٌر أن هناك دول أخرى )منها النامٌة( قد بدأت فً تحقٌق قدرات بحث وتطوٌر دوائً 

دوائٌة جدٌدة. ومن بٌن هذه الدول: تجعل لها مساهمات مهمة على مستوى إنتاج مواد 
الصٌن، إسرائٌل، الهند، كندا وإسبانٌا. ذلك باإلضافة إلى تمٌز كوبا على جمٌع الدول 
النامٌة فً مجال إنتاج مواد دوائٌة بالتكنولوجٌا الحٌوٌة عن طرٌق بحوث الهندسة 

 لة. دو 542إلى مستوى تصدٌر بعض منتجاتها إلى  5887العكسٌة، حٌث توصلت سنة 

وتجدر اإلشارة إلى أهم التوجهات البحثٌة التطوٌرٌة التكنولوجٌة فً صناعة الدواء     
 (15)المتمثلة فً اآلتً:

والغربلة  Combinatorial chemistryاستخدام تكنولوجٌا الكٌمٌاء التوافٌقٌة  -
فً التوصل إلى  High-throughput screeningالفارماكولوجٌة السرٌعة جدا 

المركبات الكٌمٌائٌة وكذلك غربلتها بٌولوجٌا فً خالل ساعات ولٌس سنوات اآلالف من 
كما كان ٌحدث من قبل. وبذلك تعتمد التكنولوجٌا المذكورة على التولٌف التقنً بٌن تقنٌات 
متقدمة مثل المعلوماتٌة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة والمواد الجدٌدة واألتمتة وغٌرها، وذلك 

 المحاسبً الخاص بالتوافٌق. باالرتكاز على المفهوم 
استحداث منتجات دوائٌة باستخدام التكنولوجٌا الحٌوٌة والهندسة الوراثٌة: لقد أدى التعرف  -

إلى ثورة كبرى فً عالم  4000على الجٌنوم البشري والذي تم اإلعالن عنه فً ٌونٌو 
وبعالج أمراض لم  الدواء. وذلك من خالل التغٌٌرات النوعٌة فٌما ٌتعلق بدقة األثر الدوائً

ٌكن لها عالجات من قبل. كما ٌتوقع أٌضا أن ٌبدأ عالج الكثٌر من األمراض قبل ظهور 
 المرض.

التوصل إلى تخلٌق المادة الدوائٌة فً أنقى صورها الفعالة واألكثر مأمونٌة: ثبت حدٌثا  -
ٌة من المواد الدوائ % 20أن حوالً   Chirality طبقا لظاهرة عملٌة تسمى األٌدٌة

، ذلك Enantiomersالمعروفة تتكون من مركبٌن متماثلٌن كٌمٌائٌا ومتغاٌرٌن فٌزٌائٌا 
 بٌنما ٌكون فً معظم األحٌان أحدهما فقط هو األكثر فعالٌة واألكثر مأمونٌة. 

تطوٌر األشكال الصٌدلٌة )األقراص، الكبسوالت، القطرات...( واستحداث أنظمة جدٌدة  -
   .New delivery systemsالمقصود داخل الجسم  لتوصٌل الدواء إلى المكان

      

وعلى الرغم من أن المنفق على البحث والتطوٌر الدوائً فً الجزائر والذي تبقى     
من رقم   %0511المعطٌات عنه مجهولة إال ما ٌنفقه مجمع صٌدال والذي ٌقدر بحوالً 

قه الدول األخرى فً نفس ، ٌعتبر قلٌل جدا بالمقارنة مع ما تنف4007أعمالها لسنة 

. Génériquesالمجال، غٌر أنها تحاول فً إطار البحث وتطوٌر األدوٌة الجنٌسة 
براءات االختراع  1ولقد توصل مجمع صٌدال بعد جهد سنوات إلى الحصول على 

 INAPI Institut National deاألولى من طرف المعهد الوطنً للحماٌة الفكرٌة 

la Propriété Intellectuelle  ًوعلى الرغم من  (16).4007دٌسمبر  07وهذا ف

ذلك فإن جهود المجمع فً مجال البحث والتطوٌر تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع ما 

http://www.leem.org/
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توصلت له المنظمات العالمٌة األخرى خاصة بعد استحداث منتجات دوائٌة باستخدام 
 التكنولوجٌة الحٌوٌة والهندسة الوراثٌة.        

ما سبق ٌمكن أن ٌترتب على كل نوع من عوامل اإلنتاج السابقة والخاصة وبناء على    
بصناعة الدواء فً الجزائر مٌزة تنافسٌة. ولذلك ٌجب أن تستغل هذه العوامل المتاحة 
االستغالل األمثل واالهتمام الدائم برفع إنتاجٌتها مع محاولة التجدٌد واالبتكار فً 

على القصور. ومع األخذ فً االعتبار أٌضا بأن  أوضاع اإلنتاج غٌر المواتٌة للتغلب
االكتفاء باالعتماد على معطٌات عوامل اإلنتاج المتاحة قد ٌكون سببا فً تدهور هذه 

 المٌزة، لذلك ٌجب أن ٌقترن ذلك باالبتكار والتجدٌد المستمر.
 : ظــروف الطلــب 2

ٌز على جانب العرض أو عن سابقٌه بأنه لم ٌكتف بالترك Porterتمٌز تحلٌل  لقد      
تكالٌف اإلنتاج فقط، وإنما اهتم أٌضا بالطلب المحلً كأحد محددات المٌزة التنافسٌة. 
وأوضح أٌضا أنه كلما زاد حجم الطلب على صناعة ما، تمتعت المنظمات التً تعمل 
فً هذه الصناعة بمٌزة تنافسٌة نتٌجة ظهور اقتصادٌات الحجم. وقد ٌعتبر الطلب 

شرا للطلب األجنبً فً األسواق الخارجٌة للمنظمة، فإذا كان الطلب المحلً المحلً مؤ
سباقا فً طلب المنتوج بالمقارنة بالطلب األجنبً، فإن ذلك ٌعطً للمنظمة فرصة 

                "بأسبقٌة الطلب المحلً Porterالتعرف وتوقع الطلب األجنبً وهو ما أسماه 
Early Demand at Homeف ". ولم ٌكتPorter  ،ًبالحجم المطلق للطلب المحل

وإنما اهتم أٌضا بمعدل نمو هذا الطلب. وذلك ألن زٌادة هذا المعدل هً التً تحفز 
المنظمة على المزٌد من البحث والتطوٌر واالبتكار، مع تخفٌض حجم المخاطر التً قد 

فً حجم الطلب، تترتب على استخدام فنون تكنولوجٌا جدٌدة لمواجهة هذا النمو المتزاٌد 
 (17)ومن ثم تتمتع المنظمة بمٌزة تنافسٌة مستقرة إلى حد كبٌر.

وبالتطبٌق على صناعة الدواء فً الجزائر ونظرا لالرتباط الشدٌد للصحة بنسبة    
السكان، ٌمتاز الطلب على الدواء بالتزاٌد المستمر بسبب زٌادة السكان مع زٌادة الوعً 

ئر بعد االستقالل نمو دٌموغرافً نتج عنه زٌادة فً عدد لدى األفراد. ولقد عرفت الجزا
. ولكن بدأت نسبة الموالٌد 4000-5874السكان بمعدل ثالثة مرات ما بٌن السنوات 

السنوٌة إلى عدد السكان تنخفض منذ العشرٌة السابقة. ولقد كان ارتفاع فً متوسط سن 
، باإلضافة إلى انخفاض سنة للنساء 7817سنة للرجال و 6412الحٌاة الذي وصل إلى 

 النمو الدٌموغرافً الذي كان السبب فً انعكاس هرم األعمار. 
وتعتمد الجزائر فً مقابلة الطلب على الدواء على اإلنتاج المحلً واالستٌراد.        

وعلى الرغم من االستثمارات الهامة التً انطلقت منذ السبعٌنٌات، غٌر أن صناعة 
ع أسس ثابتة من أجل مواجهة االحتٌاجات الوطنٌة. وعلى الدواء ال تزال تسعى لوض

الرغم من األحكام القانونٌة الجدٌدة المشرعة فً صالح إنشاء مصانع جدٌدة بالجزائر، 
، بٌنما ٌتم  % 40غٌر أن نسبة تغطٌة الطلب من اإلنتاج الوطنً لألدوٌة تقدر بحوالً 

 (18)الستٌراد.( عن طرٌق ا %70تلبٌة النسبة المتبقٌة من الطلب )

إن زٌادة السكان واختالف األمراض ٌؤدي إلى زٌادة الطلب على الدواء، حٌث     
وحدة  0517إلى  4000وحدة فً سنة  05151ارتفع استهالك الدواء للفرد الجزائري من 
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وٌمكن تقدٌر الطلب المحلً للدواء ومعرفة معدل نموه من خالل  (19).4001فً سنة 

 العالقة التالٌة:
ب المحلً )االستهالك المحلً الظاهر( = رقم أعمال المنظمات الدوائٌة المحلٌة + الطل

 التغٌر فً المخزون. –الصادرات  –الواردات 
وتجدر اإلشارة إلى أنه باستثناء معلومات مجمع صٌدال والذي ٌمثل الرائد فً إنتاج      

األدوٌة فً القطاع  الدواء بالجزائر، ال تتوفر معلومات كافٌة عن التغٌر فً مخزون
الخاص. كما ٌجب األخذ فً االعتبار متوسط هامش ربح تاجر التجزئة )الصٌدلً( على 

دج، باإلضافة إلى متوسط هامش ربح األدوٌة 5121المبٌعات المحلٌة الذي ٌقدر بـ 
وبذلك ٌمكن توضٌح تطور االستهالك المحلً  (20)دج. 5164المستوردة الذي ٌقدر بـ 

 من خالل الجدول التالً: 4007-4004لجزائر خالل الفترة من الدواء فً ا

 
 
 
 
 
 
 

: تطور االستهالك الوطني لمنتوج الدواء في الجزائر خالل السنوات 2جدول رقم 
10الوحدة:      2002-2006

 دج 6
 2006 2005   2004 2003 2002 البيانــــات

 7824161 7187146 7277158 7004177 1784125 *مبٌعات صٌدال  

مبٌعات القطاع 
 ** الخاص

7478177 7644175 6447 6670174 6806 

 52728161 5241718 54682158 54646126 50074146 اإلجمالً

مبٌعات األدوٌة 
المحلٌة المقدرة بسعر 

دج(  5121التجزئة )
(5) 

56280148 57212174 40005117 40756115 45144152 

 76610    60488108    74562168    16467156     2641714 ***واردات الجزائر

الواردات من األدوٌة 
المقدرة بسعر 

دج(  5164التجزئة )
(4) 

75472150 87776105 507820172 540852124 510840 

صادرات صٌدال 
(4)**** 

56154 61157 70156 17157 12184 

التغٌر فً المخزون 
لمجمع صٌدال  

(2)***** 

5504 5400 5887 5710 4475 

ستهالك المحلً اال
الظاهر 

><;::67< 66:<;;6;; 679==9629 68>=7:6<; 6<79;7669 
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(:(=)6(+)7)-(8)-
(9) 

معدل نمو الطلب 
 %على األدوٌة 

----- 6=6:: % 2<6== % 11.96 % 23.34 % 

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على المصادر التالٌة:المصدر
(*)(****) (*****) Groupe Saidal, Rapports de gestion, 2002-2006. 
(**) IMS Health 2002-2006 ; www.snapo.org ; UNION NATIONALE DES 

OPERATEURS DE LA PHARMACIE (UNOP). 

(***) Office national des statistiques (ONS) ; www.algex.dz / (Agence étatique 

pour la promotion de l’exportation) ; www.cnis.dz . 

 
ٌالحظ من الجدول أعاله اتجاه االستهالك المحلً للدواء نحو التزاٌد خالل الفترة     

ملٌار دج   56411إلى  4004ملٌار دج سنة  86177، حٌث ارتفع من 4004-4007
عن سنة األساس. وٌالحظ أٌضا  %67174وهذا بمعدل نمو متزاٌد ٌقدر بـ  4007سنة 

ل السنوات األربعة نتٌجة القوانٌن المنظمة تذبذب فً معدل نمو الطلب على األدوٌة خال
كما بلغت نسبة استٌعاب اإلنتاج  (21).4002لسوق الدواء وخاصة ابتداء من سنة 

 4007سنة  % 54127لتنخفض إلى   %5618، 4004الوطنً للطلب المحلً سنة 

بسبب زٌادة معدل الطلب على الدواء، األمر الذي ٌدل على وجود عجز فً تلبٌة الطلب 
محلً من خالل اإلنتاج الوطنً خالل كل سنوات الدراسة ومن ثم حتمٌة اللجوء إلى ال

 تغطٌة هذا العجز من خالل ارتفاع واردات الجزائر من الدواء.
ومما سبق، ٌمكن القول بأن الطلب المحلً على الدواء ٌمثل أحد المحددات الرئٌسٌة    

 لصناعة الدواء فً الجزائر. والتً لها أهمٌة بالغة فً خلق المزاٌا التنافسٌة
 
 : الصناعات المرتبطة والمغذية3

ترتبط صناعة الدواء فً الجزائر بروابط أمامٌة وخلفٌة كثٌرة مع صناعات أخرى.     
فهً تعتمد على الصناعات الكٌمٌائٌة فً الحصول على المواد األولٌة كمدخالت الزمة 

الصناعات الهندسٌة فً توفٌر قطع  لإلنتاج وكصناعة مغذٌة ومساندة. كما تعتمد على
 الغٌار لوسائل اإلنتاج، وغٌرها من الصناعات المرتبطة والمغذٌة لصناعة الدواء. 

وفً كثٌر من األحٌان تلجأ شركات الدواء الجزائرٌة إلى استٌراد معظم مدخالتها    
مرتبطة وبذلك ٌمكن القول بأن المحدد الخاص بالصناعات ال (22). %62اإلنتاجٌة بنسبة 

والمغذٌة من المحددات التً ال تساهم فً توافر وتدعٌم المٌزة التنافسٌة لصناعة الدواء 
 فً الجزائر. 

 
 : إستراتيجية المنظمة وطبيعة المنافسة4

ٌشمل هذا المحدد أهداف المنظمة واستراتٌجٌاتها وأنظمتها اإلدارٌة. وتساعد       
فها، باإلضافة إلى مهارة أفرادها واهتمامهم استراتٌجٌات المنظمة ونظم إدارتها وأهدا

بالتطوٌر والتمٌز واالستثمار فً البحوث والتطوٌر ومن ثم تمكٌن المنظمة من تعظٌم 
 قدرتها التنافسٌة.

http://www.snapo.org/
http://www.algex.dz/
http://www.algex.dz/
http://www.cnis.dz/
http://www.cnis.dz/
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وبالتطبٌق على شركات الدواء فً الجزائر، توجد منظمة واحدة فقط تمثل القطاع      
عة مختلفة، تخضع الغالبٌة العظمى منظمة أخرى ذات طبٌ 22العام )صٌدال( وحوالً 

منهم إما للقطاع الخاص أو اإلدارة األجنبٌة. ومما ال شك فٌه أن اإلدارة األجنبٌة وإدارة 
القطاع الخاص تتمتع بالمرونة فً اتخاذ القرار وسرعته، باإلضافة إلى تمتعها بحرٌة 

بناء على معاٌٌر الكفاءة  االختٌار للعاملٌن ومتخذي القرار دون قٌود. وٌتم اختٌار هؤالء
ومدى القدرة على اإلبداع وغٌرها من المعاٌٌر، األمر الذي ٌؤدي إلى االرتقاء بمستوى 

 المنافسة بٌن الشركات ودفعها إلى تبنً استراتٌجٌات تنافسٌة مبتكرة. 
وهناك فارق كبٌر بٌن اإلستراتٌجٌات التً تنتهجها منظمة حكومٌة محلٌة تدور فً      

إلطار اإلداري البٌروقراطً، والذي غالبا ما ٌفرز استراتٌجٌات عاجزة عن محٌط ا
مواالة التطور فً المفاهٌم اإلدارٌة والمرتكز بصفة أساسٌة على تبنً مفهوم 
"التنافسٌة"، وبٌن اإلستراتٌجٌات التً تنتهجها المنظمات الدولٌة أو المحلٌة الخاصة 

 طوٌع كافة السبل من أجل تحقٌق التنافسٌة.  والتً تسعى إلى تحقٌق النجاح عن طرٌق ت
ولقد أصبحت مواصفات الجودة السلعٌة من أهم محددات المٌزة التنافسٌة على    

المستوى العالمً، األمر الذي استوجب مراعاة ذلك من قبل منظمات الدواء فً 
اعد " إلى أنها تسISO 9000الجزائر. وترجع أهمٌة تطبٌق معاٌٌر الجودة العالمٌة "

على تدفق المنتجات إلى األسواق العالمٌة. وهذا ٌعنً ثقة العمالء فً المنظمات المنتجة 
وقدرة الموردٌن على تقدٌم الدلٌل لعمالئهم على إتباع النظام السلٌم الذي ٌكفل جودة 
األداء. ومن هذا المنطلق، حرصت جمٌع منظمات الدواء فً الجزائر سواء التابعة 

 ISOألجنبً أو الشركة الحكومٌة صٌدال للحصول على شهادة للقطاع الخاص أو ا

للتوافق مع البٌئة. ونجحت معظم هذه  ISO 14001لتأكٌد الجودة وشهادة  9002
 الشركات فً الحصول على الشهادات.

وتجدر اإلشارة إلى أن صناعة الدواء فً الجزائر تعتبر من بٌن الصناعات األولى   
مان الجودة على مستوى المصنع وعلى المستوى التً اهتمت بترسٌخ مفهوم ض

المركزي )وزارة الصحة(، األمر الذي ٌدعم القدرة التنافسٌة لصادرات الدواء 
 الجزائري )صٌدال( فً األسواق العالمٌة.

 
كما ٌتضمن هذا المحدد عنصرا هاما وهو المنافسة المحلٌة، حٌث ٌوجد ترابط بٌن    

استمرارٌة مٌزة تنافسٌة فً أي صناعة. ذلك ألن هذه المنافسة المحلٌة القوٌة وخلق 
المنافسة بٌن المنظمات تولد عنصر ضغط علٌها إلجراء مزٌد من االبتكار والتجدٌد 
والتطوٌر لمنتجاتها سواء بتخفٌض تكالٌفها أو تحسٌن جودة المنتوج فً مواجهة 

ٌة باختالف نوعٌة منافسٌها. كما ٌختلف تأثٌر المنافسة المحلٌة على المٌزة التنافس
المنافسة، حٌث تختلف المنافسة السعرٌة التً تعتمد على تكلفة اإلنتاج عن المنافسة 
التكنولوجٌة التً تعتمد على المستوى التكنولوجً للمنظمة والتً تؤدي إلى استمرارٌة 

ط المٌزة التنافسٌة أو دٌمومتها. وال تقتصر مزاٌا المنافسة المحلٌة على السوق المحلً فق
ولكنها قد تدفع بالمنظمات المتنافسة إلى األسواق العالمٌة خاصة إذا كانت تتمتع هذه 

 المنظمات بمزاٌا الحجم الكبٌر.
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وقد تؤثر المنافسة غٌر المشروعة التً تفرضها الشركات األجنبٌة على المنظمات     
المنظمات فً المنتجة للدواء فً الجزائر، حٌث ٌتم استٌراد بعض األدوٌة من قبل هذه 

حسب القانون الجزائري غٌاب الرقابة وعدم احترام القوانٌن والتهرب الضرٌبً. و
(، بإمكان المنظمة المستوردة للدواء االستٌراد لمدة ال تتجاوز 4004لالستٌراد الماضً )

سنتٌن، وٌتوجب علٌها تقدٌم مشروع استثماري ٌتضمن بناء أو تموٌل منظمة صٌدالنٌة 
من المستوردٌن ٌوقفون نشاطهم قبل  % 70د نهاٌة هذه المدة. والواقع أن فً الجزائر بع

نهاٌة المدة بأٌام قلٌلة، مصرحون فً أغلب األحوال عن إفالسهم لكً ٌتمكنوا من منحهم 
مدة جدٌدة تحت تسمٌة جدٌدة. وللتصدي إلى هذه الظاهرة، رسمت وزارة الصحة 

الداخلً لألدوٌة؛ رقابة األسعار والدخل  الجزائرٌة األهداف التالٌة: ترقٌة اإلنتاج
السنوي؛ إدخال األسعار المرجعٌة التً تستعمل خالل عملٌة السداد التً ٌقوم بها 
الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، حٌث ٌمكن للمسجلٌن فً هذا الصندوق من تلقً 

  (23)من سعر األدوٌة. % 70
 4004والمعدل فً سنة  5881جوان  41المؤرخ فً  5881وحسب قانون جوان    

والذي ٌنص على تحرٌر األسعار فً الجزائر، باإلضافة إلى رغبة تحرٌر السوق 
على استثناءات ذلك  5881جانفً  47بأكمله. كما ٌنص المرسوم الوزاري المؤرخ فً 

 القانون، حٌث ورد فً هذا المرسوم ما ٌلً:
 نٌة؛تنظٌم األمالك والخدمات فً هذا القطاع بأسعار قانو -
 على األكثر إلنتاج األدوٌة؛ % 40تحدٌد نسبة  -

 لتجارة األدوٌة بالجملة؛ % 51تحدٌد نسبة  -

 للسوق العادي؛ % 44تحدٌد نسبة  -

 فرض غرامة مالٌة على الذٌن لم ٌحترموا التعلٌمات السابقة؛ -

إنشاء جهاز مكلف باألسعار المرجعٌة لصالح مستفٌدي خدمات صندوق الضمان  -
 جزائر. االجتماعً فً ال

 
وعملٌا، شكل هذا المرسوم عائقا إلنشاء صناعة صٌدالنٌة فً إطار تنافسً ألنه    

فرض حدا لإلنتاج الذي أدى إلى منافسة شدٌدة بٌن المنظمات المنتجة للدواء فً 
الجزائر. وفً الواقع ال ٌزال اإلنتاج الوطنً ضعٌف، والنوع الوحٌد للمنافسة هو الذي 

 58المؤرخ فً  04جنبٌة. باإلضافة إلى ذلك، فإن األمر رقم تأتً به الشركات األ
، والمتضمن األحكام العامة التً تنظم عملٌات التصدٌر واالستٌراد 4004جوٌلٌة 

لألدوٌة ووجوب تسجٌل كل األدوٌة المستوردة، قد سمح من التأكد من عدم خطورة 
باإلنتاج قبل دخولها  المنتوج وقدرته الشفائٌة مع الحصول على كل المعطٌات الخاصة

إلى السوق. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلجراء ٌحتوي على بعض العراقٌل اإلدارٌة 
التً تعٌق النشاط ذاته مثل إلزام المستورد بتقدٌم برنامج سنوي تقوم السلطات الصحٌة 
بدراسته وقبوله، حٌث ٌحدد فٌه طبٌعة الدواء، الكمٌة، الوزن، أسعار البٌع والسوق 

مستهدف. ومن جهة أخرى فإن كل المنظمات المستوردة للدواء ملزمة بتقدٌم مشروع ال
استثماري خالل السنة ثم تقوم بعد ذلك بانجازه بعد السنتٌن المقبلتٌن. كما ٌنص هذا 
المرسوم على منع استٌراد األدوٌة المنتجة داخل الوطن ألنها تسجل، إال إذا كان سعرها 

  ع الذي ٌعمل به صندوق الضمان االجتماعً.من المرج % 41ال ٌتجاوز 
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وبناء على ما سبق لم تستطع الشركات المنتجة للدواء فً الجزائر التأقلم مع ظروف    

السوق التً تمٌزها المنافسة الشدٌدة السعرٌة والتكنولوجٌة فً نفس الوقت بسبب حرٌة 
خاص بالمنافسة، ٌعتبر من االستٌراد المكثف لألدوٌة. وعلٌه، ٌمكن القول بأن المحدد ال

المحددات التً تساهم فً توافر وتدعٌم المٌزة التنافسٌة لصناعة الدواء فً الجزائر. 
وٌمكن تلخٌص العناصر الرئٌسٌة السابقة ومدى مساهمتها فً خلق المزاٌا التنافسٌة 

 لصناعة الدواء فً الجزائر فً الجدول التالً:
تنافسي الرئيسية في خلق المزايا التنافسية لصناعة : مساهمة ركائز النظام ال3جدول رقم 

 الدواء في الجزائر

 المساهـمــــــــــة المحـــــددات

 : عوامل اإلنتاج5
 موارد مادٌة -
 موارد بشرٌة -

 سوق المال -

 البنٌة األساسٌة -

 العوامل المتخصصة -

 : الطلب المحل4ً
 زٌادة السكان -
 زٌادة االستهالك -

 زٌادة معدل نمو الطلب -
 : الصناعات المرتبطة والمغذٌة4

 : إستراتٌجٌة المنظمة وطبٌعة المنافسة2
 تبنً إستراتٌجٌة تنافسٌة -

 المنافسة المحلٌة -

- 
 متوسطة -
 ضعٌفة -
 ضعٌفة -

 قوٌة -                              
 ضعٌفة -

 قوٌة
 قوٌة -
 قوٌة -

 قوٌة -

 ضعٌفة
- 

 متوسطة -
 قوٌة -

 على التحلٌل السابق.: من إعداد الباحثة اعتمادا المصدر

 
 

 المحددات المساعدة الدور الحكومً ودور الصدفة. تتضمنو
 : دور الصدفــة1

تعتمد محددات المٌزة التنافسٌة على بٌئة التنافس فً مختلف الصناعات، األمر الذي      
فة دورا هاما فً العملٌة التنافسٌة. وتشٌر أحداث الصدفة إلى ٌعطً ألحداث الصد

األحداث العابرة أو التطورات التً تقع خارج نطاق سٌطرة وتحكم المنظمات )أو 
الحكومات( والتً ٌمكن أن تبطل فوائد بعض المنافسٌن وتجلب تغٌٌرا فً الموقع 

سٌاسٌة للحكومات األجنبٌة، التنافسً بسبب التغٌرات الطارئة مثل الحروب، القرارات ال
االختراعات الجدٌدة، التقدم التقنً، التطورات السٌاسٌة العالمٌة، الكوارث الطبٌعٌة، 
توقف أو تعطل التكنولوجٌا، توقف أو تعطٌل تكالٌف المدخالت )مثل ما ٌحدث فً حالة 
 أزمات أسعار البترول(، االنتقاالت السرٌعة فً أسواق المال العالمٌة ومعدالت

 الصرف، تدفق الطلب العالمً أو اإلقلٌمً وغٌرها من التغٌٌرات الطارئة. 
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وعلٌه، تؤثر الصدفة على قدرة هذه المنظمات فً التفاعل مع البٌئة. كما تظهر     
أهمٌة أحداث الصدفة من حٌث اتخاذ القرار الذي ٌسمح باالنتقال إلى مواقع المنافسة. 

اعة الدوائٌة فً استثمار المنظمات الدوائٌة العالمٌة بٌنما تمثلت أحداث الصدفة فً الصن
فً خارج وطنها من أجل النمو والتوسع، وبالتالً ظهرت حاجة تلك المنظمات إلى 
إٌجاد الدول ذات جاذبٌة لهذا االستثمار. وتعتبر الجزائر من أهم الدول التً تمتلك هذه 

 ألدوٌة فً الجزائر. الجاذبٌة. وٌعتبر كل ذلك فرصة لنقل تكنولوجٌا تصنٌع ا
 : دور الحكومــــة2

لم ٌعتبر الحكومة أحد المحددات الرئٌسٌة للمٌزة   Porter على الرغم من أن   

التنافسٌة، إال أنه أشار إلى دورها الفعال باعتبارها من المحددات المساعدة فً خلق 
لى باقً المحددات. المٌزة التنافسٌة الدولٌة من خالل التأثٌر بصورة اٌجابٌة أو سلبٌة ع

ال ٌمكن االعتماد على دور الدولة فقط كمحدد للمٌزة التنافسٌة، ألن هذا الدور بمفرده و
سٌكون مبتورا، فً حٌن ٌحقق نجاحا من خالل دعم محددات التنافس والسٌاسات 

الدولة ال تستطٌع خلق صناعات تنافسٌة. المشجعة لألسواق ورأس المال. سٌما أن 
ت وحدها القادرة على ذلك، حٌث ٌكمن دورها فً تشجٌع ودفع هذه وتعتبر المنظما

 المنظمات إلى تحسٌن أدائها التنافسً.  
وبالنظر إلى صناعة الدواء فً الجزائر، تتدخل الحكومة فً هذه الصناعة بتنظٌم      

سوق الدواء بهدف حماٌة المستهلكٌن بالدرجة األولى وحماٌة المنتجٌن المحلٌٌن من 
سة األجنبٌة وخاصة غٌر المشروعة. وتجدر اإلشارة إلى انتشار وبساطة المناف

 5886نصوص القانونٌة التً تنظم سوق الدواء نسبٌا، حٌث جمعت ووزعت فً سنة ال

الوثائق القانونٌة التً تمثل مجموع قوانٌن والتشرٌعات المطبقة فً مجال الدواء من 
ظرة شاملة على النظام المطبق طرف مصالح وزارة الصحة. وذلك من أجل إعطاء ن

ولكن لم تجدد هذه الوثائق منذ ذلك الوقت  (24)على مختلف مراحل المنتوج الدوائً.
 إلدراج التغٌرات التً حدثت فً سوق الدواء.

كما تعانً التشرٌعات الحالٌة من قصور واضح فً ثبات القوانٌن، حٌث اعترفت    
ص بالصحة، والذي ٌتعلق بالدواء، ٌعتبر مصالح وزارة الصحة بأن بنود القانون الخا

ملغى ومهجور ألن الدولة كانت آنذاك محتكرة إلنتاج وتوزٌع واستٌراد األدوٌة. وفً 
بفتح المجال للقطاع الخاص والمؤسسات  5880الواقع، طرأت تغٌٌرات جذرٌة منذ سنة 

وٌة، تحدٌد األجنبٌة. وهذا ٌفسر فشل القانون فً تفسٌر عدة إجراءات مثل تسجٌل األد
األسعار، تشجٌع األدوٌة الجنٌسة، حماٌة اإلنتاج الوطنً...وقد تم تحدٌد كل هذه 
اإلجراءات من خالل تعلٌمات أو منشورات، أو أوامر، األمر الذي أدى إلى عدم فهم 
اآلثار السلبٌة للتنظٌمات أو شفافٌتها أو شروط تطبٌقها. كما ٌوجد اختالف فً أهمٌة 

ة ما بٌن النصوص )قوانٌن، المراسٌم، القرارات( المنشورة فً المواضٌع المعالج
الجرٌدة الرسمٌة وبٌن التً تنشرها وزارة الصحة، حٌث تتناول هذه األخٌرة قضاٌا 

 هامة دون تحلٌل دقٌق.
وتتدخل الدولة فً صناعة الدواء من خالل منح تراخٌص التصنٌع والتوزٌع للداخلٌن     

والمعدل  5884جوٌلٌة  07بتارٌخ  471-84تنفٌذي رقم  فً القطاع الدوائً )مرسوم
(، مراقبة مطابقة المنتجات 5884ماي  54بتارٌخ  552-84والمكمل بالمرسوم رقم 
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للمواصفات العالمٌة، التسجٌل فً قائمة األسماء لألدوٌة وتحدٌد قائمة األدوٌة المستوردة 
إلطار العام إلبرام عقود والتأكد من أنها مسجلة ضمنها. حٌث تشكل هذه القائمة ا

االستٌراد، وهذا ضمن عملٌة اختٌار المنتجات األساسٌة التً تهدف إلى عالج أغلب 
األمراض بأقل عدد من األدوٌة. كما تهدف إلى تخفٌض التكالٌف وذلك بتخفٌض عدد 

 األدوٌة المتخصصة والمستوردة، وتنوٌع مصادر التموٌن فً األسواق الدولٌة.
بر الوطنً لمراقبة المنتجات الدوائٌة والذي تم إنشاءه بمرسوم تنفٌذي وٌعتبر المخ   

الهٌئة المكلفة بتنظٌم كل سوق الدواء فً الجزائر من حٌث  5884بتارٌخ  520-84رقم 

 (25)المهام التالٌة:
 الدراسة العلمٌة لكل ملفات التسجٌل الدوائً؛ -
 وضع معاٌٌر تحلٌل تقنٌة مرجعٌة على المستوى الوطنً؛ -

 راقبة جودة المنتجات الدوائٌة التً ستطرح فً السوق الجزائري.   م -

وٌشكل إعداد قائمة األدوٌة المحددة فً الدول السائرة فً طرٌق النمو الدعائم     
األساسٌة فً صناعة الدواء، ألنها تبٌن قائمة األدوٌة المطلوبة والمسطرة حسب اختٌار 

التكالٌف واستٌراد األدوٌة الضرورٌة. وفً التكالٌف. ومن ثم فهً تهدف إلى مراقبة 
هذا اإلطار لم تعرف الجزائر فً السنوات األولى من استقاللها قوائم محددة لألدوٌة 
وكانت كل المنتجات مقبولة فً السوق. ولم ٌتم تحدٌد خصائص ونمط عمل اللجنة 

ماي  56بتارٌخ  524-70)مرسوم رقم  5870المكلفة بإعداد القائمة إال فً سنة 
(. ولم ٌطرأ على هذا المرسوم أي تغٌٌر أو تعدٌل على هذا المرسوم إال بقرار 5870

كانت التعلٌمات  5884(. وفً سنة 5881جوٌلٌة  50بتارٌخ  26وزارة الصحة )رقم 
-84المنظمة لتسجٌل األدوٌة أي فً بداٌة تحرٌر سوق الدواء. وقد حدد المرسوم رقم 

شروط ومراحل تسجٌل منتوج دوائً مراعاة  5884جوٌلٌة  07الصادر بتارٌخ  472

 (26)ألهداف الصحة العامة، وتتمثل هذه المراحل والشروط فً ما ٌلً:
التنظٌم العام لنظام التسجٌل الذي ٌركز على تسجٌل وطنً، باإلضافة إلى الجمع الرسمً  -

 للمنتجات الدوائٌة المسجلة رسمٌا؛
 سنوات؛ 01ا القرار صالح لمدة طرق تشكٌل قرار التسجٌل لمنتوج دوائً، هذ -

 طرق فحص طلب التسجٌل: ملف علمً شامل ومعاٌنة؛ -

 نظام اتخاذ القرار عن طرٌق اللجنة الوطنٌة للتسجٌل ووزٌر الصحة؛ -

 ٌوم كحد أقصى؛ 540وقت التسجٌل الذي ٌكون فً خالل  -

من مهام مقاٌٌس االنسحاب أو تعلٌق أو نقل أو تجدٌد قرار التسجٌل، وتكون هذه األخٌرة  -
 اللجنة الوطنٌة للتسجٌل.  

ونظرا للتغٌرات التً طرأت على سوق الدواء، لم تعد المراحل والشروط السابقة   
ولكنه ٌبقى غٌر كافً فً سٌاق  5881صالحة للتطبٌق ولكن لم ٌتم التعدٌل إال فً سنة 

ن بعض التعدٌالت فً هذه اإلجراءات ولك 4005هذه التغٌرات. وقد طرأت منذ سنة 

بطرٌقة غٌر شفافة. وٌؤكد كل ذلك بأن دور الدولة فً هذه المرحلة الحساسة من تسجٌل 
الدواء قبل طرحه فً السوق الجزائرٌة غٌر واضح من خالل غٌاب اإلجراءات الجدٌدة 

  . (27) للتسجٌل
قائمة للمنتجات الدوائٌة حسب الشروط االقتصادٌة والظروف  5882ولقد تم إعداد فً سنة      

لسٌاسٌة السائدة. وعرفت هذه القائمة الصادرة من طرف اللجنة الوطنٌة لقائمة المنتجات ا
دواء  600الصٌدالنٌة ثالثة أصناف من المنتجات، هً: المنتجات األساسٌة والتً تضم قائمتها 
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ذات أولوٌة قرٌبة من تلك التً وضعتها المنظمة العالمٌة للصحة والتً قررت الحكومة تموٌل 
كما  (28)دها؛ المنتجات المفٌدة ذات الدرجة األولى؛ والمنتجات المفٌدة ذات الدرجة الثانٌة.استٌرا

دواء  77بإدخال بعض التعدٌالت المتمثلة فً سحب  5887جددت هذه القائمة فً نوفمبر سنة 
 (29)دواء. 501منتوج جدٌد وتوسٌع األشكال والجرعات لـ  567من السوق، تسجٌل 

دواء  42دواء )مقابل  547إلى  4002وٌة الجنٌسة المسجلة فً سنة وقد وصل عدد األد  
من  % 77180وهذا ٌمثل  4001دواء أصلً( سنة  47)مقابل  414أصلً( وارتفع إلى 

. ولقد 4007جنٌس فً السداسً األول من سنة  14دواء أصلً و 54المجموع. بٌنما تم تسجٌل 
، ووصل هذا الرقم فً 4748إلى  4001سنة ارتفع عدد األدوٌة المسجلة فً قائمة األدوٌة 

. والجدول التالً ٌوضح % 44120تمثل نسبة اإلنتاج الوطنً  4601إلى  4007نهاٌة مارس 
 .4007تسجٌل األدوٌة حسب األصناف العالجٌة فً نهاٌة مارس 

 (2006-03-31: عدد األدوية المسجلة حسب األصناف العالجية )4جدول رقم 
 Classe الصنف العالجً

thérapeutique 
 العــــدد

% 

Infectiologie 660 17,81 

Cardiologie 347 09,36 

Gastro-entérologie 307 08,28 

Anti-Inflammatoires 263 07,99 

Métabolisme/Diabète 258 06,96 

Pneumologie 212 05,72 

Dermatologie 185 04,99 

Ophtalmologie 179 04,83 

Psychiatrie 180 04,85 

Autres (17 classes) 1109 29,21 

 100 3705 المجمـــــوع
Source : Assouak, Le marché mondiale et national du médicament, IN : 5

éme
 

Conférence Nationale de L’information Médicale, EL OUED (Mai 2007). 

    
لقلب والمعدة واألمعاء حسب تمثل األدوٌة الخاصة باألمراض المعدٌة وأمراض ا  

وهذا نظرا  4007الجدول أعاله أكبر نسبة بالنسبة لمجموع األدوٌة المسجلة فً سنة 
منتوج من العدد  776لتزاٌد الطلب علٌها. بٌنما تمثل األدوٌة المنتجة فً الجزائر 

وتجدر اإلشارة إلى أن   .% 44أي بنسبة  4007اإلجمالً لألدوٌة المسجلة فً سنة 

مة ودقة إجراءات وشروط تطبٌق مراقبة األدوٌة التً تمت فً السنوات الماضٌة، صرا
ساهمت فً تسهٌل جهود تحرٌر هذا السوق الحساس. ولقد أدى ضمان الرقابة التقنٌة 
إلى تشجٌع دخول الكثٌر من منظمات القطاع الخاص فً هذا القطاع سواء على مستوى 

 اإلنتاج أو االستٌراد أو التوزٌع.  
وٌمكن القول بأن صناعة الدواء فً الجزائر اقتحمت فرص االنفتاح التجاري     

وتطبٌق اتفاقٌات المنظمة العالمٌة للتجارة واالتحاد األوروبً فً فترة خاصة من 
تطورها التارٌخً، أي فً الوقت الذي عرف فٌه السوق الوطنً نموا كبٌرا فً حجمه 

. وكان هذا النمو فً الحقٌقة 4002و 5888والذي تضاعف خالل أربع سنوات ما بٌن 
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من الواردات بالدرجة األولى ولكن حتى اإلنتاج الوطنً عرف تطورا هاما فً تلك 
الفترة. كما كان هذا التطور فً أبعاد السوق واالستهالك الوطنً مصاحبا بمساهمة 

   نشٌطة لمنظمات القطاع الخاص والمشترك.
لقطاع الخاص فً مشارٌع إنتاج الدواء فً إطار وقد دخلت المنظمات التابعة ل     

االلتزامات المفروضة من طرف وزارة الصحة. وذلك من خالل جدول األعمال 
 06من وزارة الصحة بتارٌخ  27الستٌراد وتوزٌع الدواء فً التسعٌنٌات )قرار رقم 

(. وقد ألزم ذلك، فً إطار جدول الشروط، هذه المنظمات الدخول فً 5887أكتوبر 

مشارٌع تصنٌع الدواء ولو جزئٌا على مستوى الوطن. وقد كان فً مقابل هذه 
االلتزامات حماٌة السلطات لسوق الدواء من استٌراد األدوٌة المنتجة من طرف 

 (30)المنظمات الوطنٌة. وتمثلت التزامات المستورد حسب ذلك القرار فً ما ٌلً:
، (DCI)موضح فٌه طبٌعة الدواء  تقدٌم إجباري للبرنامج السنوي من طرف المستورد، -

 عالمته التجارٌة، شكله والجرعة، الكمٌات، سعر الشراء، سعر البٌع..؛
تصرٌح إحصائً لكل األدوٌة المستوردة ٌقدم من طرف المستورد قبل إتمام إجراءات  -

 الجمارك؛

وقت إلزام المستورد لطرح فً السوق المنتجات الدوائٌة التً لم تتجاوز مدتها الثلث منذ  -
 الشحن؛ 

 اإللزام بحد أدنى للمخزون ٌقدر بثالث شهور لكل منتوج مستورد؛ -

 اإللزام بتقدٌم مشروع استثماري فً فترة سنة وتحقٌقه فً خالل السنتٌن المقبلة.   -

ولقد حرصت الحكومة الجزائرٌة على تهٌئة البٌئة المناسبة لدفع االستثمارات األجنبٌة    
ً وذلك عن طرٌق مشاركة هذه المنظمات األجنبٌة بغرض مساعدة المنتوج الوطن

القادرة على تقدٌم أفكار ومشارٌع وخبرة إلى جانب الجودة والتنافس. كما تسعى 
الحكومة أٌضا إلى تعدٌل ومراجعة األحكام القانونٌة التً تعرقل تحرٌر السوق، والتً 

عدم التمٌٌز، المنافسة ال تتماشى مع قواعد الجهاز التجاري للمنظمة العالمٌة للتجارة )
  القانونٌة والشفافٌة(.

ولكن قد تتسبب القوانٌن الجدٌدة التً تنظم سوق الدواء فً الجزائر فً تراجع     
اإلنتاج الوطنً، وهذا بحجة االنفتاح االقتصادي والتزامات الجزائر مع المنظمة العالمٌة 

)لم ٌبقى منها  4001فً سنة  للتجارة. وبخاصة إلغاء الشروط السابقة الذكر التً ظهرت

إال الشرط األول( إذ كانت تلزم مستوردي الدواء لالستثمار بعد سنتٌن من النشاط والذي 
باإلضافة إلى إلغاء قائمة بـ  (31)كان الطرٌقة األساسٌة لتطوٌر صناعة الدواء الوطنٌة،

الذي قد  . األمر4004دواء تصنع فً الجزائر والتً منعت عن االستٌراد فً سنة  547
والتً لم تستفد من الدعم  4002ٌؤدي بالمنظمات المحلٌة، وخاصة التً أنشأت بعد سنة 

الحكومً، إلى مواجهة صعوبات كبٌرة بعد هذه التغٌرات المسجلة على مستوى اإلطار 
    (32)التنظٌمً والتشرٌعً.

التنافسٌة  ومما سبق ٌمكن القول بأن دور الدولة غٌر واضح من حٌث تدعٌمه للقدرة    
لصناعة الدواء، وهذا ما ٌؤكده االختالل فً القوانٌن الخاصة بالدواء والتً تحاول أن تكون 

ولكنه فً نفس الوقت كان لها آثار سلبٌة على  (OMCو EU)متوافقة مع االتفاقٌات الدولٌة 
أخرى، كما  الوطنٌة. ولقد تغٌر دور الدولة من مرحلة إلى خلق المزاٌا التنافسٌة لصناعة الدواء

ٌتدرج من التدخل المباشر )تقدٌم الحماٌة المؤقتة لتشجٌع دخول المنافسٌن الجدد إلى السوق( 
 إلى تدخل غٌر مباشر بأدوات جدٌدة )خاصة عدم حماٌة صناعة الدواء الوطنٌة(. 



 ........ د. داميـة لحـول..................Porterتحديد أثر ركائز الميزة التنافدية لصناعة الدواء في الجزائر بادتخدام النموذج المادي لـ 

2009لسنة   09العدد                                             مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير                 47 

وعلٌه ٌمكن تلخٌص مختلف محددات النظام التنافسٌة لصناعة الدواء فً الجزائر حسب    
 ودرجة تأثٌرها على خلق المزاٌا التنافسٌة فً الشكل التالً: Porterالماسً لـ النموذج 

 أثر محددات النظام التنافسي لصناعة الدواء في الجزائر على خلق المزايا التنافسية : 2شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Porterً لنموذج : من إعداد الباحثة باالعتماد على التحلٌل السابق والشكل األصلالمصدر

إن الشكل ٌلخص التأثٌر اإلٌجابً للطلب المحلً على األدوٌة، المنافسة والصدفة على   
خلق المزاٌا التنافسٌة للصناعة الوطنٌة للدواء. فً حٌن تؤثر أغلب عوامل اإلنتاج، 
الصناعات المكملة والمدعمة ودور الحكومة سلبا على خلق المزاٌا التنافسٌة لصناعة 

 واء فً الجزائر.الد
  خاتمـــة:

تبٌن النتائج المستخلصة من الدراسة أن التأثٌر كان متفاوتا للمحددات الرئٌسٌة     
معدل النمو والمساعدة على خلق المزاٌا التنافسٌة لصناعة الدواء فً الجزائر. إذ أن ل
ئٌة العالمٌة المتزاٌد للطلب المحلً على األدوٌة، باإلضافة إلى استثمار المنظمات الدوا

 فً الجزائر والمنافسة الشدٌدة، تأثٌرا إٌجابٌا فً خلق المزاٌا التنافسٌة. فً حٌن تؤثر

 :انطهب انًحهي

يعذل نًٌ يتزايذ نهطهب  -

انًحهي عهى األدًيت )تأثيز 

إيجابي نخهك انًزايا 

 انتنافسيت(

 ًىيكم انًنظًت إستزاتيجيت

يشجعت نتٌافز انًزايا 

 انتنافسيت.

شذيذة ًيحفزة  ينافست  -

 انًزايا انتنافسيت.نخهك 

 :انحكٌيت

عذو حًايت انذًنت  -

نصناعت انذًاء في انجزائز 

يعتبز غيز يشجع نتحذيذ 

انًزايا انتنافسيت نيذه 

 انصناعت في انجزائز.

 

 

 

 

:انصذفت  

استثًار انًنظًاث 

انذًائيت انعانًيت  في 

انجزائز نو تأثيز إيجابي 

في خهك انًزايا 

انتنافسيت نصناعت 

 .زائزيتانذًاء انج

:عٌايم اإلنتاج  

يٌارد ياديت غيز يستغهت  -

بذرجت كافيت نتذعيى انًيزة 

انتنافسيت نصناعت انذًاء في 

 انجزائز.

يٌارد بشزيت غيز يؤىهت  -

بذرجت كافيت نتذعيى انًيزة 

 انتنافسيت.

سٌق انًال في انجزائز غيز  -

داعى نهًٌارد انزأسًانيت نتحذيذ 

 انًيزة انتنافسيت. 

ز انبنيت األساسيت انتي تٌاف - 

 تساعذ في خهك انًيزة انتنافسيت.

عذو لذرة انعٌايم انًتخصصت    -

 في خهك انًزايا انتنافسيت.

:انصناعاث انًكًهت ًانًذعًت  

انصناعاث انكيًيائيت، انصناعاث انينذسيت...  -

)ال تساىى في تٌافز يزايا تنافسيت نصناعت 

 انذًاء في انجزائز(



 ........ د. داميـة لحـول..................Porterتحديد أثر ركائز الميزة التنافدية لصناعة الدواء في الجزائر بادتخدام النموذج المادي لـ 

2009لسنة   09العدد                                             مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير                 48 

أغلب عوامل اإلنتاج والصناعات المكملة والمدعمة ودور الحكومة سلبا على خلق هذه 
المزاٌا. وبذلك تعتبر هذه النتائج إثباتا لصحة الفرضٌتٌن جزئٌا، حٌث اتضح أنه لٌس 

حددات النظام التنافسً الرئٌسٌة والمساعدة تأثٌر سلبً على المٌزة التنافسٌة لكل م
 لصناعة الدواء فً الجزائر.

وعلى ضوء النتائج السابقة وبغرض المساهمة فً تنمٌة الدور الذي تلعبه ركائز    
 النظام التنافسً لصناعة الدواء الجزائرٌة فً خلق المزاٌا التنافسٌة، توصً الدراسة بما

 ٌلً: 
االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج المتاحة واالهتمام الدائم برفع إنتاجٌتها مع محاولة التجدٌد  -

 واالبتكار فً أوضاع اإلنتاج غٌر المواتٌة للتغلب على القصور؛

الدولة من جهود لزٌادة اإلنتاجٌة عن طرٌق  هتنمٌة عوامل اإلنتاج من خالل ما تبذل -
 تعلٌم والتدرٌب وربطها بالواقع الصناعً؛االستثمارات فً برامج ال

تطوٌر الموارد البشرٌة والمعرفٌة على مستوى الجامعات والمعاهد الوطنٌة، باإلضافة إلى  -
 االهتمام بتخصص صناعة األدوٌة فً الجامعات والمعاهد الجزائرٌة؛

 وضع حوافز خاصة لالستثمارات فً مجال تكنولوجٌا صناعة الدواء؛ -

التً تؤدي إلى تشجٌع وزٌادة االستثمارات فً البنٌة األساسٌة وعملٌات إتباع السٌاسات  -
 التطوٌر واإلبداع؛

رفع الطلب المحلً من خالل قواعد صارمة تضعها الدولة لمواصفات المنتوج الدوائً  -
 وقوانٌن حماٌة المستهلك ومن خالل أٌضا دورها كمشتري رئٌسً؛

لذلك وخلق بٌئة أٌن ٌمكن البنٌة األساسٌة  تدعٌم إقامة تجمعات صناعٌة متكاملة وتوفٌر -
 للمنظمات الدوائٌة أن تكون لها فٌها مٌزة تنافسٌة؛

تقوٌة المٌزة التنافسٌة من خالل تقدٌم اإلعانات للمنظمات الدوائٌة من أجل مساعدتها فً  -
من المراحل األولٌة للتطور التنافسً، حٌث تسٌر المٌزة التنافسٌة وفقا لهذه المراحل والتً 

خاللها تتحول المصادر األساسٌة للمٌزة التنافسٌة من مصادر متواضعة إلى مصادر أكثر 

وتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل تمٌزا وفً اتجاه الصناعات مرتفعة اإلنتاجٌة. 
إستراتٌجٌات متفاوتة للمنظمة الدوائٌة وكذلك سٌاسات حكومٌة مختلفة عن المراحل 

 األخرى للتطور التنافسً.
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