التسويق كأسموب لمعالجة إشكالية تنافسية مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر
د .سامية لحول  -د .زكية مقري

كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير
الممخص:

جامعة باتنة -الجزائر

تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز دور التسويق في حل إشكالية التنافسية في مجمع صيدال لصناعة الدواء

بالجزائر الناتجة عن ال زيادة في شدة المنافسة في سوق الدواء .وسيتم التعرف عمى الدور اإلستراتيجي والتكتيكي
لمتسويق في المجمع ،باإلضافة إلى تحديد أثره في تفعيل القدرات التنافسية لممجمع المتمثمة في الجودة والكفاءة

واالبتكار واالستجابة لمعمالء باعتبارىا أساس الميزة التنافسية.

وأظيرت نتائج الدراسة أن المزايا التنافسية مرتبطة بمدى جاذبية القطاعات السوقية والقدرات التنافسية

لممجمع التي تم التحقق منيا من خالل تطبيق أساليب تحميل الجاذبية والتحميل التنافسي .كما أكدت نتائج

اختيار المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقيا من طرف صيدال حسب إمكانياتيا وقدراتيا المختمفة باعتبار
إستراتيجية التركيز والتنويع حال ضروريا لمواجية خطر وتيديدات البيئة التنافسية الحالية واكتساب المزايا

التنافسية.
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المقدمة
لقد كان لمتحوالت العالمية تأثيراتيا الواضحة عمى التسويق ،حيث شيد ىذا األخير منذ نياية القرن العشرين

العديد من األحداث والتغيرات المتالحقة التي كان ليا أثر كبير عمى إستراتيجيات وسياسات المنظمة وقدرتيا
عمى البقاء والنمو .وقد أحدث تزايد االتجاه نحو عالمية األسواق والتغيرات االجتماعية واالقتصادية وتحرير

التجارة ونمو المنافسة العالمية نوعا من التحول في السوق .ومع ىذا التغيير ينبغي تغيير فمسفات وممارسات
المنظمات التي تقوم بخدمتو .ومن ثم أصبحت التنافسية الوسيمة األساسية لكي تجد المنظمة مكانا ليا في
السوق .ولذلك يعتبر بناء قدرات تنافسية كأساس لخمق مزايا تنافسية ىو سبيل المنظمة لمبقاء في إطار إرضاء

العمالء.

غير أن بناء ميزة تنافسية في قطاع سوقي محدد مرىون بتركيز المنظمة لجيودىا عمى تنمية وظائفيا

الفعمية .ويعتبر التسويق أحد ىذه الوظائف التي أخذت اتجاىات جديدة بإمكانيا معالجة إشكالية التنافسية في

المنظمات .ويتم ذلك من خالل الدور الذي يؤديو التسويق عند تفعيمو لمقدرات التنافسية ،وبخاصة عند مالحظة
مدى مساىمة التسويق اإلستراتيجي في اختيار وتحديد المزايا التنافسية أثناء تحديد المركز السوقي لممنظمة

والمنتوج والعالمة التجارية ،ومدى مساىمة التسويق التكتيكي أيضا في تنفيذ ىذه المزايا من خالل اآلليات
الالزمة لمتنفيذ والمتمثمة في سياسات المزيج التسويقي.

وال شك أن سعي الجزائر لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة وانشاء منطقة التبادل الحر مع االتحاد

األوروبي والدول العربية واألفريقية سينجر عنو الكثير من التداعيات ،سيما أن المنظمات الوطنية ،بصفة عامة،
ومجمع صيدال لصناعة الدواء ،بصفة خاصة ،ستواجو منافسة حادة في األسواق الوطنية والدولية .وىذا األمر
يستدعي تضافر كافة الجيود وتبني المفيوم التسويقي باعتباره من األساليب التي يمكن من خالليا زيادة وتدعيم

القدرات التنافسية بيدف اكتساب مزايا تنافسية قادرة عمى الحفاظ عمى المكانة في السوق الوطني والعالمي.
اإلشكالية

تتعمق مشكمة البحث بعدم قدرة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر عمى التعايش في ظل بيئة تنافسية

متسمة بالعولمة وانفتاح األسواق أمام حركة تحرير التجارة العالمية نتيجة االتفاقيات الدولية .وعمى الرغم من
ريادة مجمع صيدال لمسوق الوطني لإلنتاج ،غير أنو يوجد في مستوى من التنافسية ال يسمح لو بمواجية
المنافسة األجنبية التي فرضت بقوة منتجاتيا في السوق الوطنية وما زالت تفرض بعد االتفاقيات التي تمت بين

الجزائر وبعض الدول األجنبية .األمر الذي يمزم بذل مجيودات كبيرة في توفير وتنمية القدرات التنافسية من أجل

بناء مزايا تنافسية لمنتجات المجمع إذا أراد البقاء في السوق .وبما أن التسويق يتحمل مسؤولية تحقيق المكانة

التنافسية لممنظمات ،فيمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :ما ىو دور التسويق في حل
إشكالية تنافسية مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر؟

ولموصول إلى عمق ىذه اإلشكالية سيتم طرح عدة تساؤالت فرعية تسعى الدراسة إلى معالجتيا ،منيا:
 .1ما ىو دور التسويق اإلستراتيجي في تحديد المزايا التنافسية لمجمع صيدال لصناعة الدواء؟
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 .2كيف يعمل التسويق التكتيكي لممجمع من خالل سياسات المزيج التسويقي عمى تنفيذ المزايا التنافسية؟
 .3ما مدى تأثير التسويق في تفعيل القدرات التنافسية لمجمع صيدال؟

فرضيات الدراسة:

ومن أجل معالجة المشكمة السابقة تم وضع عدة فرضيات تعتبر األكثر احتماال لإلجابة عمى التساؤالت

السابقة ،وىي:

 .1يكتسب مجمع صيدال مكانة تنافسية قوية بإتباع إستراتيجيات تسويقية تيدف إلى بناء مزايا تنافسية في
القطاعات السوقية المستيدفة.

 .2يساىم التسويق التكتيكي في إطار محتوى سياسات المزيج التسويقي في تحقيق االتصال والتسميم الفعال
لممزايا التنافسية لمسوق المستيدف.

 .3يؤثر التسويق في تفعيل القدرات التنافسية لممجمع من خالل دور متغيرات المزيج التسويقي في تنفيذ
المزايا التنافسية.

أهداف الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

 .1التعرف عمى دور التسويق في حل إشكالية التنافسية في المنظمات.

 .2التوصل إلى بناء تصور لكيفية إدارة التسويق من خالل دوره اإلستراتيجي والتكتيكي ،بحيث يمكن من تحقيق
المزايا التنافسية في مجمع صيدال لصناعة الدواء الجزائرية.

 .3استنتاج مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة لتدعيم القدرة التنافسية لممنظمات الدوائية الوطنية
وتحقيق مزيد من التميز واالختالف عن المنافسين ،ومن ثم تحقيق مكانة مميزة في السوق الوطني والعالمي.

أهمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من العوامل التالية:
 .1الحاجة إلى إدراك العالقة بين التطور الذي يحدث عمى مستوى تنافسية المنظمات والتسويق بغية اعتماده
لمتكيف مع المعطيات الجديدة.

 .2التحديات التي يواجييا مجمع صيدال لصناعة الدواء في ظل بيئة تنافسية متسمة بالعولمة وانفتاح األسواق.
 .3األىمية المتزايدة التي تكتسبيا المزايا التنافسية في مجمع صيدال.
عينة الدراسة ومنهجيتها

قامت الدراسة بتطبيق المنيج الوصفي القائم عمى تشخيص الحالة واختبار الفرضيات ،حيث تم اختيار مجمع
صيدال لصناعة الدواء في الجزائر كعينة لمدراسة .وحيث أن الدراسة بحاجة إلى معمومات لمتحقق من فروضيا،

سيتم االعتماد عمى معمومات لمسنوات  2006-2002يتم استخالصيا من بيانات واحصائيات من مصادر
وطنية وعالمية موثوق في دقتيا ومصداقيتيا .وقد استخدمت الدراسة نماذج معروفة في التحميل التنافسي مثل

سمسمة القيم والقوى التنافسية لـ .Porter
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أوال :لمحة موجزة عن الصناعة الدوائية في الجزائر ومجمع صيدال
عرفت سوق الدواء في الجزائر منذ االنفتاح عمى المنافسة الوطنية والعالمية تغيرات جذرية في مكوناتو

وفي سموك مستيمكيو ،حيث احتمت المرتبة  39في سنة  2006حسب توزيع السوق العالمية لمدواء .وىذا يدل
عمى التزايد المستمر في سوق الدواء الجزائرية وأىميتيا بالنسبة لمسوق العالمية .وتعتمد الجزائر في تغطية

احتياجاتيا من الدواء عمى االستيراد واإلنتاج الوطني الذي يختص في األدوية الجنيسة .والجدول رقم  1يوضح

تطور قيمة وحجم سوق الدواء في الجزائر خالل السنوات .2006-2002

الجدول رقم  :1تطور سوق الدواء في الجزائر خالل السنوات 2006-2002
البيانـــــات

2002

2003

2004

2005

2006

السوق اإلجمالية(مميون وحدة بيع)

454443

494496

484408

489454

56644

السوق اإلجمالية (مميون دج)

59320447

70103464

75968498

84655499

102597475

قيمة األدوية األصمية (مميون دج)

35592428

43043463

51666450

56211458

71818443

نسبة األدوية األصمية إلى قيمة السوق اإلجمالية ()%

% 60

61.40 %

68.01 %

66.40 %

% 65

معدل نمو األدوية األصمية*

---

+ 20.9 %

+ 20 %

+ 08.8 %

+ 27.8 %

قيمة األدوية الجنيسة (مميون دج)

23728419

27060401

24302448

28444441

30779433

نسبة األدوية الجنيسة إلى قيمة السوق اإلجمالية (*)%

%40

38.66%

31.99 %

33.60 %

%35

معدل نمو األدوية الجنيسة*

------

+ 14 %

- 10.2 %

+ 17 %

+ 08.2 %

Source : Office national des statistiques (ONS) ; www.algex.dz / (Agence étatique pour la promotion de
l’exportation) ; www.cnis.dz ; Groupe Saidal, Rapports de gestion, 2002-2006.
Médicament générique en Algérie http://actualite.el-annabi.com/article.pbp 3?id-article=457, (Octobre 2007).
* تم حساب ىذه النسب بناءا عمى معطيات الجدول.

ويالحظ من خالل الجدول  1تطور حجم سوق عرض األدوية خالل الفترة  2006-2002بنسبة .%2446

وىذا بالرغم من االنخفاض الذي شيدتو السوق في السنوات  2005-2004والذي كان بسبب عجز في التموين
لبعض المنتجات .كما يالحظ ارتفاع نسبة األدوية األصمية إلى السوق اإلجمالية بمعدالت متزايدة خالل نفس

الفترة .وسجل أقصى ارتفاع في معدل النمو لسنة  ،2006حيث وصل إلى  % 2748وىذا نتيجة إلغاء المرسوم
الخاص بإلزام المستوردين إلقامة المشاريع اإلنتاجية بعد سنتين من تاريخ الترخيص في جوان  .2005في حين

عرفت نسبة األدوية الجنيسة إلى السوق اإلجمالية انخفاضا ممحوظا سنة  2004بسبب ارتفاع في نسبة األدوية

األصمية لتمك السنة.

ويرجع تطور حجم الدواء في سوق الجزائر إلى تزايد الطمب عمى األدوية ومحاولة الدولة لتمبية كل

احتياجات السوق إما باالستيراد أو باإلنتاج الوطني الذي يعتمد عمى األدوية الجنيسة .وبالرغم من محاولة ترقية
اإلنتاج الوطني من األدوية الجنيسة ،الذي لم يستطع تغطية السوق وخاصة إثر الضغوط التي تفرضيا اتفاقيات

المنظمة العالمية لمتجارة ،فإن قيمة األدوية األصمية (المتميزة بارتفاع أسعارىا) تزايدت في السوق الجزائرية.

وقد كان تطوير الدواء الجنيس في السنوات األخيرة من اتجاىات السمطات العمومية ومحاولة ترسيخو

في السوق الوطنية .ويعتبر مجمع صيدال من أىم عناصر تدعيم صناعة الدواء في الجزائر باعتباره القائد في

سوق الدواء من حيث اإلنتاج وأكبر منظمة دوائية في الجزائر والتواجد الحكومي الوحيد في ىذه الصناعة .ويقوم
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بإنتاج األدوية الجنيسة من خالل تحويل المواد األولية إلى المنتوج المنتيي الصنع ،كما تقوم بعض الوحدات
اإلنتاجية التابعة لمقطاع الخاص بذلك مع تعبئة وتغميف الدواء .ويوضح الجدول رقم  2الحصة السوقية

بالكميات وبالقيمة لمختمف المتعاممين في سوق الدواء في الجزائر بما فييم مجمع صيدال.
جدول رقم  : 2الحصة السوقية بالكمية وبالقيمة لمختمف المتعاممين في سوق الدواء في الجزائر
Source : Office national des statistiques (ONS) ; www.algex.dz/ ; www.cnis.dz
السنوات
البيانات

السوق الوطنية
اإلجمالية
معدل نمو السوق
اإلجمالية*
الواردات
النصيب السوقي
للواردات*
معدل نمو نصيب
الواردات*
مبيعات القطاع
الخاص(14
المنتجين23+
)Conditionneurs
النصيب السوقي
للقطاع الخاص*
معدل نمو نصيب
القطاع الخاص من
سوق الدواء*
مبيعات صيدال
النصيب السوقي
لصيدال*
معدل نمو نصيب
صيدال من سوق
الدواء*

الكمية

106
وحدة
بيع

2002
القيمة

106

دج

2003
الكمية

106
وحدة
بيع

القيمة 106
دج

2004
الكمية

106
وحدة
بيع

القيمة 106
دج

2005
الكمية

106
وحدة
بيع

القيمة 106
دج

2006
الكمية

106
وحدة
بيع

القيمة 106
دج

454443

59320447

494496

70103464

48480.

75968498

489454

84655499

56644

102597475

---

---

278483

4725842
سعر الصرف:
1$=79.68DA
%7947

%
+ 0849
317408

+ 18.2 %

02.2 %
305416

+ 08.4 %

01.1 %
+
314461

+ 11.4 %

15.7
+%
390400

+ 21.2 %

%6144

%6441

57376417
سعر الصرف:
1$=77.39DA
%8148

%6340

62174879
سعر الصرف:
1$=72.07DA
%8148

%6443

---

---

5246

6369486

04 %
+
55434

6723481

%1146

%1047

%1142

%0946

%1243

---

----

0344%
-

- 10.3 %

0948%
+

00

123400
%2741

5692441
%0946

122454
%2448

6003466
%0846

119420
%2446

6466419
%0845

112404
%2249

---

---

0845%
-

-10.4 %

- 048%

- 01.2 %

0649%
-

70299409
سعر الصرف:
1$=73.56DA
% 83

%6849

+ 02.6 %

0147%
59472

7328

%0946

%1248
0441%
+

- 04.2 %
6596427
%0748

112465
%1949

- 08.2 %

1341%
-

00

 87750سعر
الصرف:
1$=72.65DA
85.5 %
+ 03 %

+ 01.5 %

0742%
+
63475

7907

%0747

028.%
+
62489

7760463

%0942

%1143
1147%
-

- 16.3 %
6942475
06.8 %
-12.8 %

IMS Health 2002-2006 ; www.snapo.org ; UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA PHARMACIE
(UNOP). Groupe Saidal, Rapports de gestion, 2002-2006.
* تم حساب هذه النسة تناء على معطيات الجدول4

ويشير الجدول إلى التزايد المستمر في حجم السوق اإلجمالية لمدواء عمى امتداد الفترة .2006- 2002

وقد كان معدل نمو حجم السوق اإلجمالية لمدواء في تزايد ،عمى الرغم من االنخفاض الطفيف الذي عرفتو سنة

 .2004ومع ذلك فقد اختمفت الحصة السوقية فيما بين المتعاممين الثالثة .ويالحظ أن الحصة السوقية لمواردات
قد أخذت في التزايد المستمر .وكان معدل نمو الحصة السوقية لمواردات في تزايد إال في سنة  2004بسبب

نقص في السوق اإلجمالية لمدواء لتمك السنة .بينما ازداد حجم وقيمة مبيعات القطاع الخاص عمى الرغم من
التراجع النسبي في نسبة مساىمتو في السوق اإلجمالية والذي يرجع إلى الزيادة المستمرة ليذا األخير.

ويتضح أيضا من خالل الجدول انخفاض مساىمة صيدال في تغطية االحتياجات الوطنية من الدواء ،حيث

كانت تغطي  %2741من االحتياجات خالل سنة  ،2002ثم انخفضت ىذه النسبة إلى  %1949سنة .2006
ويرجع ذلك إلى إلغاء الحماية من قبل الدولة في ( 2005بداية انخفاض الحصة السوقية لصيدال) بإلغاء

المرسوم الخاص بإلزام المستوردين إلنشاء مشروع صناعي خالل سنتين ،باإلضافة إلى إلغاء قائمة األدوية

والمقدرة بـ  128دواء والتي كانت ممنوعة من االستيراد من أجل حماية المنتوج الوطني.
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ويعبر معدل نمو الحصة السوقية لصيدال الذي كان بوتيرة متناقصة بالمقارنة مع معدل نمو الطمب عمى

الدواء إلى عدم مسايرة صيدال لنمو الطمب .في حين عرف معدل نمو نصيب الواردات من سوق الدواء تزايدا
خالل ن فس الفترة ،األمر الذي يوضح تغطية أكبر نسبة من الطمب من خالل الواردات من األدوية ويأتي بعده
اإلنتاج الوطني (صيدال والقطاع الخاص).

ومما سبق ،يمكن القول أن صيدال غير قادرة عمى االحتفاظ بتفوقيا في السوق الوطنية نتيجة المنافسة

الشديدة لألدوية المستوردة عمى الرغم من ريادتيا لسوق الدواء من ناحية اإلنتاج ،حيث تصل حصتيا السوقية

في ذلك إلى ما يقارب  .%76وعميو ،تترجم ىذه الحصة المزايا التنافسية في تكاليف عوامل اإلنتاج .ومن ثم
تحقق ارتباط الحصة السوقية من حيث اإلنتاج الوطني فقط مع الربحية األكبر وىو أكثر صحة عمى مستوى
صيدال .بينما إذا تم األخذ في االعتبار التمييز بين األىداف والمؤشرات ،حيث تعتبر توسيع الحصة السوقية

الوطنية والعالمية من أىم أىداف صيدال ،تؤكد مؤشرات الحصة السوقية لصيدال عدم قدرتيا التنافسية في
السوق العالمية والوطنية أيضا ،األمر الذي يمزميا بضرورة إيجاد حل إلشكالية تنافسيتيا عمى المستوى الوطني

والعالمي .ويمكن اعتبار التسويق أحد الحمول المقترحة لمخروج من ىذه الوضعية من خالل بعديو اإلستراتيجي
والتكتيكي.

ثانيا :دور التسويق اإلستراتيجي في تحديد المزايا التنافسية في مجمع صيدال لصناعة الدواء

 :1تحديد األج ازء السوقية لمجمع صيدال

يتألف سوق الدواء من الطمب الكمي لممنتجات الدوائية في الجزائر .ومن ثم يجب تجزئتو إلى أقسام أو

قطاعات سوقية مختمفة ،يضم كل قطاع مجموعة من المستيمكين ليم مميزات وخصائص مشتركة يمكن

االستفادة منيا تسويقيا .وحتى يتم تحديد األجزاء السوقية لسوق الدواء ،يجب تقسيمو حسب بعض األسس
لمتجزئة التسويقية مثل السن والنوع واألمراض والتي تتوافق مع طبيعة المنتوج (الدواء).
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وعميو ،يمكن تقسيم

السوق إلى عدة قطاعات كما يوضحيا الجدول التالي:

جدول رقم  :3أهم األجزاء السوقية المقترحة لسوق الدواء في الجزائر

البيانات

المرض

السن

النوع

العدد (مميون نسمة)

القطاع ()1

ارتفاع ضغط

أكثر من  52سنة

رجال

25.25

نساء

25.20

القطاع ()5

السكريDiabète

كل الفئات

رجال

21.51

نساء

21.54

القطاع ()3

األمراض التنفسية

كل الفئات

رجال

2.23

نساء

2.41

حجم كل قطاع
(مميون نسمة)

الدمHTA

Maladies
Respiratoires

26.45
25.62
21.16

 -1لمزيد من التفاصيل ،انظر :محمد إبراىيم عبيدات وسمير دبابنة ،التسويق الصحي والدوائي (عمان :دار وائل لمنشر .)2006 ،وأيضا:
 -بشير العالق ،التسويق الصيدالني (عمان :دار اليازوري لمنشر.)2006 ،

 -محمود جاسم الصميدعي ومحمد رشاد ،التسويق الدوائي :مدخل إستراتيجي تحميمي (عمان :دار المناىج لمنشر.)2006 ،
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القطاع ()6

أعراض االستقالب

كل الفئات

Syndrome

Métabolique
القطاع ()2

القمب والشرايين
Cardiovasculaire

أكثر من  52سنة

القطاع ()4

مرض الربو Asthme

كل األعمار

القطاع ()0

خمل في

أكثر من  52سنة

الدهونDyslipémie

القطاع ()8

السرطان Cancer

كل الفئات

القطاع ()0

أخرى

كل الفئات

رجال

2.23

نساء

2.63

رجال

2.10

نساء

2.50

رجال

2.55

نساء

2.31

رجال

2.24

نساء

2.26

رجال

2.28

نساء

2.20

رجال

-

نساء

2.00

2.66
2.23
2.12
2.12
-

-

المصدر :من إعداد الجدول باالعتماد عمى:
- Enquête nationale MICS 3, UNICEF, ONS, Ministère de la Santé (2006).

من الجدول يمكن القول أن السوق الكمي لمدواء في الجزائر يتميز بالتنوع في األمراض ومن ثم تم تجزئتو إلى
أىم القطاعات التي تشمل عمى المصابين بأمراض متشابية ،وىي تحتاج إلى تشكيمة متشابية من األدوية
العالجية .وصيدال ،كبقية المنظمات الدوائية ،تسعى إلى تمبية ىذه االحتياجات حسب اإلمكانيات المتوفرة.

وبذلك ،يمكن ليا من خالل القطاعات السابقة وقطاعات أخرى (لم يتم الحصول عمى المعمومات الكافية لحساب

حجميا) أن تتعرف عمى أسواقيا الحالية والمرتقبة.

 :5تحديد القطاعات األكثر جاذبية لممجمع الصناعي صيدال
إن تحديد القطاعات المستيدفة لصيدال ،يستوجب القيام بتحميل الجاذبية وتحميل التنافسية لمختمف القطاعات

السوقية.

أ :تحميل الجاذبيـــة
تتسم القطاعات السابقة بخصوصية عالية ،وىي ناتجة عن خصوصية األمراض التي تحتاج إلى

اختصاص طبي عميق لمعرفة توليفة األدوية المعالجة لكل مرض والذي يؤخذ في االعتبار عدة متغيرات عند

وصفيا ،من بينيا :السن ،الحالة الصحية لممريض...الخ .باإلضافة إلى ذلك يجب معرفة عدد الوحدات من

الدواء الواجب أخذىا واألوقات المناسبة لذلك (كمية االستيالك اليومي واألسبوعي حسب السن والحالة الصحية

.)...

()1

كل ىذه المعمومات تحتاج إلى دراسة طبية متخصصة لمحصول عمييا ،األمر الذي أعاق إمكانية

تطبيق بعض الطرق اإلحصائية (مثل التنبؤ بالطمب) لمعرفة وبدقة مدى جاذبية كل القطاعات السوقية.

وعميو ،سوف يتم االعتماد عمى التقديرات الشخصية لإلداريين المختصين لقياس السوق المحتمل داخل

القطاعات السوقية من خالل الحصة السوقية الحالية لصيدال حسب األصناف العالجية .ويمثل الجدول التالي
1

- pour plus d’information, voir : J-J. Lambin et R. Chumpitaz, Marketing stratégique et opérationnel: du
marketing à l’orientation-marché, 5ème ed. (Paris: DUNOD, 2002), pp. 189-196.
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القيمة السوقية ألىم األصناف العالجية في الجزائر خالل سنة  2006وىو ما يمثل الطمب عمى األصناف

العالجية المختمفة ،باإلضافة إلى حصة صيدال السوقية من ىذه األصناف.

جدول رقم  :6الحصة السوقية ألصناف صيدال العالجية من كل صنف عالجي في السوق خالل سنة .5224
القيمة السوقية

رقم األعمال لكل

الحصة السوقية

الترتيب

األصناف العالجية

لكل صنف (مميون

صنف (  12دج)

ألصناف صيدال

1444.28

27.5 %

01

Infectiologie

51032.02

21.27 %

02

Cardiologie

16024.02

188.85

03

Gastro-Entérologie

4054.08

654.02

26.3 %

04

Endocrino/Hormones

4108.4

110.54

21.89 %

05

Antalgique

4188.24

326.22

24.92 %

06

Psychiatrie

2455.20

332.50

06 %

07

Anti-Inflammatoires

2338.30

503.84

05.5 %

08

Métabolisme/Nutrition/Diabète

6212.20

865.20

18.68 %

09

Dermatologie

6134.04

826.06

19.45 %

10

Otologie

6205.54

غير موجود

غير موجود

11

Gynécologie

6264.42

غير موجود

غير موجود

12

Ophtalmologie

3238.26

142.03

04.68 %

13

Autres

12300.14

1004.08

11.0

125440.60

4065.02

24.8

دج)
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( %من كل صنف
عالجي في السوق

المجموع

المصدر :تم إعداد الجدول باالعتماد عمى )IMS Health (2007

يالحظ من الجدول أعاله عدم تواجد صيدال في بعض األصناف العالجية مثل األدوية المعالجة ألمراض

األذن

Otologie

وأمراض النساء بالرغم من أن ىذه األصناف تحتل المكانة رقم  10و 11عمى التوالي في سوق

الدواء الجزائري .وتعتبر ىذه األصناف فرص سوقية لم تستغل من طرف المجمع .كما يالحظ ضعف نسبة
صيدال والتي تكاد تكون منعدمة في إنتاج صنف عالجي ىام والخاص بأمراض الغدد واليرمونات والذي يحتل

المرتبة الرابعة من حيث رقم أعمال السوق .وفي حين تحتل أدوية القمب وأدوية المعدة واألمعاء المرتبة الثانية
والثالثة عمى التوالي في سوق الجزائر ،األمر الذي يؤكد الطمب الكبير عمى ىذه األنواع من األدوية ،يالحظ

ترتيب ىذه األنواع في رقم أعمال صيدال بعيد أي في الرتبة رقم  12و 05عمى التوالي ،وىذا يستدعي اىتمام
صيدال أكثر في المدى القصير والمتوسط بيذه األصناف من األدوية .كما يالحظ ضعف الحصة السوقية

لمختمف أصناف صيدال في السوق وىذا نتيجة ظيور أدوية جديدة في السوق الجزائري.

ومما سبق ،يمكن القول بأن الحصة السوقية المحتممة لصيدال في مختمف األصناف العالجية تبقى تقريبا

نفسيا –حسب بعض المسؤولين في صيدال -إذا لم تقم بمضاعفة جيودىا تجاه البحث والتطوير في األدوية.

ب :التحميل التنافســــي

8

قبل أن يتم اخت ارق أي قطاع سوقي من طرف صيدال ،يجب أن يسبقو تحميل دقيق لعناصر البيئة الداخمية

والخارجية ،باإلضافة إلى محاولة توجيو التفكير نحو البحث عن اإلستراتيجية التي تسمح لممجمع بإمكانية تقديم

قيمة متفوقة ومن ثم كسب مزايا تنافسية في ذلك القطاع.

 تحميل البيئة الخارجية لمجمع صيدال حسب تحميل القوى التنافسية لـ Porter
ال يمكن أن تتم دراسة وتحميل المنافسة لصيدال في القطاع دون تحميل مصادر القوى التنافسية حتى تتفادى

أو تقمل من آثارىا .ويمكن إتباع نموذج القوى الخمس لـ

Porter

لتوضيح المكانة التنافسية لممجمع في مجال

نشاطو.

 -المنافسون في نفس مجال النشاط :يتصف سوق الدواء في الجزائر بكثافة المنافسة ،فيو يتكون من 55

مستورد يمثمون حوالي  % 85من قيمة السوق و 44منتج وطني و 23وحدة وطنية تقوم بالتعبئة والتغميف
.Conditionneurs

 القدرة التفاوضية لمموردين :تمثل المواد األولية أىم المواد التي يسيطر فييا المورد .ويتصف موردي المواداألولية لتشكيمة منتجات صيدال بالندرة ومن ثم توجد حالة احتكار ليذه المواد من طرف عدد قميل من الموردين

والتي تستورد ما نسبتو  % 85من الخارج .وتؤدي حالة االحتكار ىذه في كثير من األحيان إلى انقطاع متكرر

يؤثر مباشرة عمى تكمفة الشراء .كل ذلك يعطي لمموردين قدرة كبيرة عمى التفاوض.

 القدرة التفاوضية لمزبائن :يتعامل المجمع مع تشكيمة من الزبائن ،يمثل تجار الجممة أىم زبائن صيدال.ويعتبر بيع المنتجات بأكبر ىامش وسرعة في نسبة الدوران من المطالب الرئيسية لتجار الجممة .ولذلك يحاول
المجمع االستثمار في ىذا االتجاه حتى يواجو القدرة التفاوضية لمزبائن .في حين يتجو قبول واصفي الدواء

(األطباء) لممنتجات إلى اختيار األدوية المتطورة لعالج مختمف األمراض .وعميو ،تواجو صيدال تركز في
الزبائن ومن ثم زيادة في قدرتيم التفاوضية .أما بالنسبة لمفرص فإن لممجمع آفاقا كبيرة لمتوسع والتنويع في

الطمب عمى األدوية إذا اىتمت أكثر بتطوير منتجاتيا وانتاج األدوية التي فقدت الحماية القانونية لبراءات

اختراعيا.

 الداخمين الجدد :عمى الرغم من أن أسعار المجمع تنافسية ،غير أنو يواجو ضغط كبير من المنافسة المباشرةوىو ما يفسره عدم قدرة صيدال عمى االحتفاظ بحصتو السوقية أو زيادتيا كما تم توضيحو سابقا .وتشكل

المنظمات الدوائية التابعة لمقطاع الخاص نسبة نمو متزايدة في السنوات األخيرة ،إذ يقدر عدد المشاريع اإلنتاجية
قيد التنفيذ حوالي  80مشروع (محمي وأجنبي).

 -منتجات اإلحالل :يشكل ظيور المنتجات المعالجة بالنباتات

 PhytothérapieوAlicaments

مثل الياغورت

الممين ،باإلضافة إلى التطوير في الشكل الصيدالني لألدوية تيديدا قويا عمى صناعة الدواء بصفة عامة

ومنتجات صيدال بصفة خاصة.
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وانطالقا من المعمومات السابقة يمكن توضيح البيئة التنافسية لممجمع الصناعي صيدال من خالل نموذج

القوى الخمسة لـ

Porter

في الشكل التالي:

شكل رقم  :1القوى التنافسية لبيئة مجمع صيدال
الداخلٍه الجدد

التشرٌعاث الجسائرٌت
السلطاث العمىمٍت

مىافسً صٍدال

المىة التفاوضٍت
للمىردٌه

 80 -مشروع إوتاجً

السبائه
-

 55مستىرد
 44مىتج

 469تجار مىزعٍه
 6500صٍدلٍت
 45000واصف للدواء

مىتجاث اإلحالل
-

المىتجاث
بالىباث
Alicaments

المعالجت

 تم اقتباس الشكل من نموذج  ،Porterانظر:M. Porter, L’avantage concurrentiel (Paris : Inter édition, 1986), P. 15.

إن زيادة قوة أي عامل من العوامل الموضحة في الشكل تؤثر مباشرة عمى قوة صيدال في رفع األسعار وتحقيق
الربح ،حيث تتمثل آثار ىذه القوى أساسا في القوة التنافسية التي تضغط بيا عمى صيدال .ومن ثم يتوجب عمى

صيدال متابعة التغيرات التي تط أر عمى ىذه القوى بصورة دائمة من أجل استغالل الفرص وتجنب التيديدات

التي تطرحيا.

وكتمخيص عن تحميل البيئة الخارجية تم إعداد قائمة الفرص والتيديدات في الجدول الموالي:
جدول رقم  :2ممخص لمفرص والتهديدات لمجمع صيدال
الفـــــــرص

التهديـــــــــدات
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 -تطور الطمب عمى األدوية

 -متطمبات متزايدة عمى أدوية الجيل الجديد (الثالث).

 -تشجيع صناعة واستهالك األدوية الجنيسة ،رفع النفقات

 -التزامات دولية من خالل اتفاقيات  OMCو ،UEفتح السوق

 -ارتفاع أسعار الدواء األصمي ،غياب منافسين أقوياء من

لمواردات من األدوية ،انسحاب دعم الدولة.

 -تزايد في عدد واصفي األدوية.

تسهيالت لمداخمين الجدد ،تطور استثمارات خاصة تهدد بمنافسة

الوطنية لمصحة.
القطاع الخاص.

 -شدة منافسة األدوية األصمية من حيث الجودة ،وضع

 -سوق ذات جودة عالية

 -ضمان تصريف األدوية المعوضة.

وتشجيع االستثمار في مجال صناعة األدوية ،زيادة سنوية

سعرية.

 -تفضيل وصف األدوية األصمية عن أدوية صيدال الجنيسة.

 -نمو متزايد لمشراكة مع منظمات وطنية وأجنبية ،كسب خبرة

 -يشكل احتكار المواد األولية خط ار

 -اقتراب نهاية مدة حماية براءة عدة أدوية.

 -تخفيض عدد األدوية المعوضة.

إنتاجية.

األسعار.

عمى التوريد ،زيادة

 -لجوء الطمب نحو األدوية الجديدة.

تم اقتباس الجدول من نموذج  ،SWOTانظر :مؤيد سعيد السالم ،أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية( ،عمان :دار وائل لمنشر ،)2005 ،ص.143 .

 تحميل البيئة الداخمية لمجمع صيدال حسب نموذج سمسمة القيم لـ Porter

ييدف التحميل الداخمي إلى التعرف عمى نقاط القوة ونقاط الضعف لممجمع .وسيتم اعتماد سمسمة القيم لـ
Porter

من خالل التعرف عمى واقع األنشطة الرئيسية في مجمع صيدال ،ووضع تقييم عام لألنشطة الداعمة.

و يشمل التحميل الداخمي التعرف عمى نقائص ومزايا كل نشاط فرعي لموصول إلى مواقع خمق القيمة في
المجمع.
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 األنشطة الرئيسية :تتمثل األنشطة الرئيسية في المجمع في :اإلمداد الداخمي والخارجي ،اإلنتاجوالتسويق.

وتتمثل أىم نقاط القوة األساسية التي يمكن استنتاجيا عبر تحميل أنشطة العمميات في التشكيمة المتنوعة

لمنتجات صيدال واألشكال الجالينوسية الواسعة ،باإلضافة إلى التطوير المستمر لإلنتاج والشراكة المتنوعة
خاصة في مجال التصنيع لمغير

""Le Façonnage

مع المنظمات الدوائية العالمية ،األمر الذي يكسب صيدال

الخبرة في اإلنتاج .وبالنسبة لبعض تجييزات اإلنتاج فيي في مرحمة التحديث .ويشكل ضعف استغالل الطاقة
وضعف مرونة التركيب من بين نقاط الضعف التي تواجو صيدال ،باإلضافة إلى قدم بعض سالسل اإلنتاج

والتوقف المتكرر ليا بسبب عجز أو انقطاع في مخزون المواد األولية .أما بالنسبة لعمميات إنتاج المواد األولية

لممضادات الحيوية والتي تعتمد عمييا في التصدير ،فيي في طريق االندثار .بينما يعتبر عمال الصيانة مؤىمين،
ولكن تكمن نقاط الضعف في التدخل العالجي وصعوبة التموين بقطع الغيار.

أما بالنسبة ألنشطة اإلمداد الخارجي فيي تسمح بإيصال التدفقات الصادرة عن المجمع إلى مختمف الزبائن

في ظروف مناسبة .وبوصف طبيعة زبائن المجمع فيم يتكونون من تجار الجممة بنسبة  %80تقريبا ،والذين
يوزعون األدوية بدورىم عمى تجار التجزئة (الصيادلة) حسب مناطق تواجدىم .ويعتمد المجمع عمى التوزيع
- pour plus d’information, voir : Michael Porter, L’avantage Concurrentiel, (Paris : Inter Edition), p. 53-61.
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المباشر من خالل وحدات التوزيع الخاصة بو ،كما يستعمل وسائل توزيع خاصة وىو من بين نقاط القوة

لممجمع.

إن مالحظة تطور مؤشر الكميات ومؤشر رقم األعمال نسبة إلى سنة األساس  2002يبين وجود انخفاض

في مبيعات المجمع بالكميات في كل السنوات .في حين رافق ىذا االنخفاض تطور في نمو رقم األعمال وكان

أقصى ارتفاع لمؤشر رقم األعمال بـ  % 22لسنة  2006وذلك تزامنا مع ارتفاع في متوسط سعر البيع والذي

ارتفع إلى  61.63دج لموحدة.

وفي محاولة لمتعرف عمى المنتجات الرائدة في صيدال وأىم نقاط القوة والضعف لنشاط التسويق ،يمكن إعطاء

تحميل عام لتشكيمة صيدال يوضحو الجدول التالي:

جدول رقم  :4تحميل عام لتشكيمة منتجات صيدال خالل سنة 5224
الخصائــــــص

العـــــــدد

منتجات الجيل الجديــــد (أقل من  52سنة)

28

منتجات متقادمة (أكثر من  52سنة)

130

أشكال جالونيسية بطل استعمالها

26

منتجات في مرحمة االنحدار

52

منتجات أين مردود الخدمة الطبية لها منعدمة أو غير كافية

56

المصدر :تم إعداد الجدول باالعتماد عمى وثائق داخمية لممجمع.

يالحظ من الجدول أنو أكثر  % 50من منتجات المجمع صيدال ليا أكثر من  20سنة في السوق ،في حين

أن  8فقط من منتجاتو ليا أقل من  20سنة متواجدة في السوق و 25منتوج في مرحمة االنحدار من دورة حياتيا.

كما يالحظ أن  24من منتجات صيدال ليا مردودية طبية منعدمة أو منخفضة و 4من األشكال التي تعتمدىا
صيدال في إنتاج بعض المنتجات ىجرت تماما من طرف بعض الدول.

وحسب التحميل السابق ،يمكن تمثيل دورة حياة منتجات تشكيمة صيدال في الشكل التالي:
شكل رقم  :5دورة حياة منتجات تشكيمة مجمع صيدال

61 %

08 %

14 %
17 %

مرحلت االوحدار

مرحلت الىضج

مرحلت الىمى

مرحلت التمدٌم

يوضح تحميل دورة حياة منتجات تشكيمة صيدال بأن  %60من المنتجات في مرحمة النضج ،ولكن ىناك

من ىي في مرحمة النضج المنحدر .كما توجد  %17و %8عمى التوالي في مرحمة التقديم والنمو ،حيث سيتم
بيم تعويض منتجات مرحمة االنحدار والنضج المنحدر عمى المدى المتوسط.
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وبالنظر إلى التحميل السابق يمكن استخالص مجموعة من النتائج المعبرة عمى نقاط القوة في مختمف

عناصر المزيج التسويقي والمتمثمة في التنوع الكبير لمنتجات صيدال ( 20صنف عالجي 12 ،شكل

جالينويسي 81 ،تخصص 212 ،منتوج) ،باإلضافة إلى التوزيع عمى مستوى الجزائر ككل بوسائل حديثة .بينما
تتمثل نقاط الضعف في تقادم أكثر من نصف منتجات صيدال واعتبارىا من الجيل القديم ،باإلضافة إلى اعتماد

صيدال عمى بعض األشكال التي لم يعد متعامل بيا في الكثير من الدول ،كما تمثل  24من منتجاتيا مردودية

منعدمة أو منخفضة.

كل ىذا يعتبر تيديد حقيقي عمى مستقبل صيدال إذا لم تيتم أكثر بالبحث والتطوير عمى األقل في

األشكال الصيدالنية لألدوية الجنيسة .بينما تسجل بعض المشاكل في آجال التسميم والتي تؤدي إلى خسارة
الزبائن ،ناتجة عن انقطاع في سمسمة اإلنتاج .كما يسجل انقطاع متكرر أيضا لممنتجات األكثر طمبا في

السوق .باإلضافة إلى غياب سياسة العالمة ونقص في مواجية بعض الطمب .ويعتبر غياب لمسياسات
التسويقية بصفة عامة لترقية منتجات صيدال من أىم األسباب لممشاكل التسويقية التي يواجييا المجمع.

 األنشطة الداعمة :إن األنشطة الداعمة حسب نموذج سمسمة القيمة والتي بإمكانيا المساىمة في خمقميزة تنافسية معينة في المنظمة باعتبارىا منتجة لمقيمة ،يؤكد

التكنولوجي وادارة الموارد البشرية والقاعدة الييكمية لممؤسسة.

Porter

عمى نشاط التموين والتطور

يعتمد المجمع في توريد حاجياتو اإلنتاجية من الخارج بحوالي أكثر من  ،%75األمر الذي يؤدي بو إلى

التبعية لمموردين الذين يتصفون بالقمة ومن ثم االحتكار خاصة في مجال المواد األولية ،وبذلك ضعف قدرة

المجمع التفاوضية مع الموردين .ولذلك يتبع المجمع سياسة المركزية في الشراء لمختمف فروعو من أجل تقوية
قدرتو التفاوضية بالكميات المشتراة .ويعتبر اعتماد المجمع عمى عدد صغير جدا من الموردين مؤشر سمبي في

حالة ضغط ىؤالء عميو.

ويمكن حصر مجمل نقاط الضعف عمى مستوى وظيفة التموين في غياب محاسبة المواد وتخطيط

المخزون ،األمر الذي أدى إلى وجود مخزون إضافي في بعض المواد ،في حين يوجد عجز في مخزون مواد

أخرى ،باإلضافة إلى عدم وجود حدود لمخزون اآلمان واعادة التموين .وكل ذلك مرده إلى عدم المتابعة لمجمل
األنشطة ،خاصة أن استيراد المادة األولية يتم عمى مستوى مركزي .وبما أن سوق المواد األولية تعبر عن ارتفاع

متزايد في األسعار فإن ذلك يشكل خط ار عمى المجمع مما يصعب عمييا مسألة إدارة األسعار.

أما في مجال التطوير التكنولوجي ،يقدر ما ينفقو صيدال عمى البحث والتطوير حوالي  %1.5من رقم

أعمالو ،ويعتبر قميل جدا بالمقارنة مع ما تنفقو الدول األخرى في نفس المجال ( %10عمى األقل من رقم

األعمال) .ولقد توصل مجمع صيدال بعد جيد سنوات إلى الحصول عمى  5براءات اختراع األولى ألشكال
صيدالنية جديدة من طرف المعيد الوطني لمحماية الفكرية

INAPI Institut National de la Propriété

 . Intellectuelleوعمى الرغم من ذلك فإن جيود المجمع في مجال البحث والتطوير تبقى محدودة جدا بالمقارنة

مع ما توصمت لو المؤسسات العالمية األخرى خاصة بعد استحداث منتجات دوائية باستخدام التكنولوجية الحيوية
13

واليندسة الوراثية .وبالتنسيق مع مركز البحث والتطوير بإمكان المجمع تطوير األدوية الجنيسة ما دامت غير

قادرة عمى اختراع دواء جديد.

وبالنظر إلى الوضعية التي آلت إلييا صيدال في سنة ( 1995خسارة تقدر بـ  120مميون دج ،أجور لم

تسدد لمدة  06أشير ومن ثم كانت عرضة لمتصفية) ومقارنتيا بعد تغيير اإلدارة في سنة  ،1998يمكن وصف

اإلدارة العامة بأنيا وفقت في اإلجراءات المتخذة من أجل اإلصالح .أما فيما يخص األىداف ،فيمكن القول بأن

اإلدارة العام ة وفقت في تحديد أىداف طموحة وقابمة لمتحقيق .وكل محاوالت اإلدارة ىو األخذ في االعتبار
انشغاالت الصحة العمومية الوطنية.

وبصفة عامة فإن ما يمكن قولو ،بعد اإلطالع عمى أىم األنشطة في المجمع حسب سمسمة القيم ،أن

المجمع يممك ميزة أقل تكمفة يمكن التأثير بواسطتيا عمى المنافسين المنتجين لمدواء الجنيس (خاصة القطاع

الخاص) ،كما يممك بعض اإلمكانيات والقدرات التي يمكن أن تشكل مصد ار لمتميز عن منافسييا ،ويمكن

تمخيصيا عبر الجدول الموالي.

الجدول رقم  :0ممخص لنقاط القوة والضعف في المجمع الصناعي صيدال

البيانـــــات

قوي

تنوع اإلنتاج

*

إنجاز األهداف

*

موقع اإلنتاج

*

متوسط

وسائل اإلنتاج

*

استغالل الطاقة

*

البحوث والتطوير

ضعيف

*
*

التموين (الجودة واآلجال)
السعر التنافسي

*

تمركز الزبائن

*
*

تصريف المبيعات
هيكل المبيعات

*

هيكل الزبائن

*
*

السياسة التجارية

*

حصة السوق
*

الموارد البشرية
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الجو العام لمعمل

*

شهادة االيزو

*
*

التوسع العالمي
*

الخبرة والتجربة

*

التمويل الذاتي

يحدد الجدول أعاله مختمف الخصائص التي تشرح التحكم الجيد أم العكس لنقاط القوة والضعف لممجمع.

وتعتبر الوضعية التنافسية لصيدال في المدى القصير جيدة بالنظر إلى إمكانياتيا .غير أن ىذه الوضعية غير

مطمئنة في المدى المتوسط والطويل ،ألنو عند تحميل حافظة نشاطيا تبين أن  % 61من منتجاتيا في مرحمة

النضج مما يعني أنيا تتميز بمركز مالي جيد .ويفترض أن تفكر في المستقبل باالستثمار في منتجات جديدة
سيما أن المدى المتوسط والقصير ال يممك سوى  %25من منتجاتيا وىو غير كاف بمقارنتو بعدد المنتجات

السائرة في طريق الزوال.

إن اعتماد صيدال عمى  %25من منتجاتيا التي ىي في مرحمة التقديم والنمو يجعل وضعية صيدال

التنافسية في المدى المتوسط والطويل في خطر إذا لم تتدارك الوضع من خالل البحث والتطوير .ولذلك ،يجب
أن يتجو المجمع إلى االىتمام بنقاط القوة والضعف التي ليا تأثير حقيقي عمى مركز المجمع التنافسي في

السوق .وذلك من أجل تحسين فرص المجمع وصياغة اإلستراتيجيات التي تمكنو من تحقيق ميزة تنافسية أقوى
في السوق.

 :3اختيار إستراتيجيات االستهداف السوقي المناسبة لمجمع صيدال

من خالل تحميل البيئة الداخمية والخارجية ومعرفة أىم نقاط القوة ونقاط الضعف وبأخذ الفرص والتيديدات

الخارجية يمكن التوصل إلى الخيارات اإلستراتيجية لالستيداف السوقي والتي يتالءم تطبيقيا عمى مستوى
القطاعات السوقية المختمفة .وتيتم التوجيات المقترحة نحو إستراتيجية التسويق المركز عمى مستوى القطاعات
التي تعاني من أمراض مزمنة .ولتفادي مخاطر ىذه اإلستراتيجية الناتجة عن التركيز في قطاعات معينة ،األمر

الذي يعرض المجمع لخطر تغير أنماط الطمب وتفضيل األدوية األصمية أو دخول منافسة سعرية ،ييتم االتجاه

المقترح الثاني باإلضافة إلى إستراتيجية التسويق المركز في اعتماد إستراتيجية التسويق المتنوع عمى مستوى

بعض القطاعات التي تعاني من أمراض مختمفة وغير مزمنة .وباعتبار أن المجمع يتعامل مع أكثر من 200
منتوج وكل مجموعة من المنتجات موجية إلى قطاع معين ،فإنو يتوجب عمى صيدال أن يقدم أشكال جالينوسية

مختمفة من المنتوج الواحد يتم توجيييا إلى قطاعات محددة (حسب العمر ،المرض ،الحالة الصحية )...من

السوق الكمي مع مزيج تسويقي مختمف ومناسب لكل قطاع ،حيث يعتبر كل قطاع من القطاعات السوقية
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المختمفة سوقا مستيدفة منفصمة عن القطاعات األخرى .ويمكن تجسيد ىذه اإلستراتيجية طالما المجمع يمتمك

موارد مالية ،بشرية ،إنتاجية وتسويقية قادرة عمى تطبيقيا.

وتتركز الميزة األساسية في اختيار ىذه اإلستراتيجية في زيادة المبيعات مقارنة باإلستراتيجية األخرى،

باإلضافة إلى تحسين المركز التنافسي لصيدال من خالل زيادة قدرتو عمى خدمة عمالئو مما يزيد من والء

العميل لمنتجات المجمع وبالتالي زيادة حصتو في السوق .وإلنجاح إستراتيجية التسويق المتنوع عمى مستوى
القطاع ات ،يجب إتباع بعض اإلستراتيجيات عمى مستوى أنشطة المجمع .حيث ييتم أول توجيو بوضع
إستراتيجية النمو من خالل توسيع اإلنتاج الحالي (نمو األسواق) عمى مستوى األصناف التالية :األدوية المعالجة

ألمراض القمب ،أدوية المعدة واألمعاء ،أدوية الغدد الصماء واليرمونات ،األدوية المسكنة لألوجاع

،

أدوية

األمراض النفسية واألدوية المضادة لاللتياب ،وذلك عمى اعتبار الطمب المتزايد ليذه األصناف العالجية في

سوق الجزائر .باإلضافة إلى توسيع تشكيمة األصناف العالجية لممنتجات واألشكال الجالينويسية .ويتم ىذا

التوسيع عمى مستوى االتساع والعمق ،ويكون من حيث االتساع (العرض) من خالل إيجاد خطوط إنتاج جديدة
مثل األدوية المعالجة ألمراض األذن وأمراض النساء والتي ليا حصة ىامة عمى مستوى السوق الوطني
والعالمي ،وذلك باالعتماد عمى البحث والتطوير من أجل تصميم الدواء الجنيس في ىذه األصناف .كما يجب

أن تتم ىذه اإلستراتيجية عمى مستوى العمق ،إما من خالل تطوير منتجات موجودة مثل المضادات الحيوية

لمجيل الثالث أو من خالل الشكل مثل شكل األكياس لمسكنات اآلالم ومضادات الحمى والحبوب الفوارة

لفيتامين س

واألسبرين.

ومن منظور آخر ،ومن خالل تحميل حافظة أنشطة صيدال ،يمكن اقتراح إستراتيجية االنكماش والتي تتجو

نحو تصفية حافظة األنشطة من خالل استبعاد بعض األشكال التي تعتمد عمييا صيدال في منتجاتيا والتي لم

تعد مستعممة عمى مستوى بعض الدول مثل التحاميل التي تمثل حصة ىامة في تشكيمة صيدال بالنظر إلى عدد

المنتجات التي تمثميا ( 17منتوج) ورقم األعمال من خالليا ( % 5.1من رقم رقم األعمال في سنة .)2006
كذلك ىناك بعض المنتجات التي لم تعد مستعممة في أشكاليا القديمة مثل حبوب األسبرين

comprimé 500 mg

L’aspirine

حيث أصبح الشكل الفوار وشكل األكياس تمثل أساس سوق الدواء ،باإلضافة إلى تفضيل

سوق لفيتامين س عمى شكل الحبوب الفوارة أو التي

تمضغ.

كما يجب تصفية بعض المنتجات التي تتصف بمردودية منعدمة أو منخفضة في الخدمة الطبية خاصة أنيا

تمثل رقم أعمال يقدر بـ  % 9.4في سنة  ،2006وخاصة أن بعض من ىذه المنتجات تدخل في  20منتوج

الذي يحقق  % 80من رقم أعمال صيدال ،وىي:

MICOCIDE Pommade

و  .HEPTALGYL siropوكل ذلك

يعتبر تيديد عمى المدى القصير والمتوسط لصيدال .أما فيما يتعمق بالمنتجات غير المسجمة والتي ما زالت

صيدال تحتفظ بيا ولكن يجب االستغناء عنيا ،وىي ثالث منتجات خاصة بجزيئات قديمة
suppositoire

CAMPHOBIOTIC

بأشكاليا الثالثة .كما يجب تطوير  25منتوج في مرحمة االنحدار أين تتعدى مدة طرحيا في

السوق  20سنة ،وىناك من يتعدى  50سنة ( ،)AMPICILLINE : 1952ىذا بالنظر إلى ما تمثمو ىذه المنتجات
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( )%14من تشكيمة صيدال لسنة  .2006كما تتصف  12من منتجات صيدال بضعف في قيمتيا التجارية
(نقطة الموت أي آخر مرحمة االنحدار) مثل

CEVLODIL

و ،MYCOTINE pommadeحيث تتميز بضعف في

رقم أعماليا ( %2.03من مبيعات  )2006ومن ثم يجب إعادة تطويرىا.
ويمكن تمخيص اإلستراتيجيات السابقة في الجدول التالي:

جدول رقم  :8إستراتيجيات المجمع عمى مستوى األنشطة (األصناف العالجية)
إستراتيجية النمو
-

التخصص في بعض األدوية الخاصة

-

توسيع اإلنتاج الحالي (نمو األسواق)

-

باألمراض المزمنة
توسيع

تشكيمة

إستراتيجية االنكماش

إستراتيجية التصفية

 -استبعاد المنتجات واألشكال التي لم تعد

 -تصفية المنتجات ذات المردودية المنعدمة

مستعممة (مثل التحاميل ،بعض الحبوب)

أو المنخفضة في الخدمة الطبية.

األصناف العالجية

لممنتجات واألشكال الجالينوسية (من

حيث االتساع والعمق)

بينما يمكن عرض مختمف إستراتيجيات النمو الفرعية إلستراتيجية االستيداف السوقي في الشكل التالي:
شكل رقم  :3إستراتجيات االستهداف السوقي المقترحة لمجمع صيدال
مىتجاث حالٍت

مىتجاث جدٌدة
تطوير المنتجات :مختمف المنتجات التي هي في
مرحمة النضج واالنحدار.
جديدة:

األدوية

أشكال جالونيسية
لألوجاع

المسكنة

والحمى

( Antalgique et Antipyrétiquesأكياس)،
فيتامين س واألسبرين (حبوب فوارة).

إستراتيجية االختراق :أدوية األمراض المزمنة منها
الخاصة بأمراض :ارتفاع ضغط الدم ،HTAالسكري

،Diabète

األمراض

التنفسية

Maladies

القمب

والشرايين

،Respiratoires

األسىاق الحالٍت

 ،Cardiovasculaireمرض الربو ،Asthme
مرض السرطان .Cancer

إستراتيجية التنويع الكامل :األدوية المعالجة

ومى األسىاق :أدوية أمراض القمب Cardiologie

ألمراض األذن ، Otologieأمراض النساء

 ،المعدة واألمعاء  ، Gastro-entérologieالغدد

/Gynécologie

المضادات

الحيوية

لمجيل

الثالث Antibiotiques de troisièmes

 / générationاألدوية الحيوية Les Bios

Alicaments,

Les

،Médicaments,

األدوية النباتية . Les Phytomédicaments

األسىاق الجدٌدة

والهرمونات  ،Endocrino/Hormonesاألدوية
المسكنة لألوجاع  ،Antalgiqueأدوية األمراض

النفسية  ،Psychiatrieالمضادة لاللتهاب Anti-
.Inflammatoires

تم اقتباس الشكل من مصفوفة  ،Ansoffانظر:
- Michel Weill, Le management stratégique, (Paris : Armand colin, 1992), p. 120.

يوضح الشكل مختمف اإلستراتيجيات المقترحة التي يمكن اعتمادىا من طرف المجمع لخدمة القطاعات
السوقية الجذابة ومن ثم التعرف عمى فرص النمو واكتساب مزايا تنافسية .ويعتبر اقتراح إستراتيجية التسويق

المركز أي التخصص في بعض األدوية الخاصة باألمراض المزمنة ومن ثم اختراق األسواق الحالية بالمنتجات
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الحالية لممجمع ،ىي مالئمة لمم جمع طالما أنيا تمثل شريحة معتبرة من السوق ومن ثم رقم أعمال مرتفع وقيمة
مضافة عالية أي عدد قميل من القطاعات السوقية الجذابة .ويمكن أن تكتسب صيدال عمى المدى المتوسط

والطويل مكانة تنافسية قوية ألنيا األكثر معرفة بحاجات العمالء في ميدان تخصصيا.

غير أن ذل ك ال يعني التخمي عن إستراتيجية التسويق المتنوع والتي تعتبر األكثر تالءما مع تشكيمة منتجات

المجمع التي تتصف بالتنويع .وبذلك ،يجب اعتماد إستراتيجية التنويع الجزئي من خالل اإلستراتيجيات الفرعية
الخاصة بتطوير المنتجات الموضحة في الشكل أعاله ونمو األسواق لممنتجات الموضحة أيضا ،باإلضافة إلى
إستراتيجية التنويع الكامل أو البحت لمنتجات جديدة ولكنيا تخدم قطاعات سوقية جذابة .وتعتبر اإلستراتيجية

األخيرة إستراتيجية فرعية لنمو وتوسيع المنظمة من خالل الشراكة أو التحالفات .وتعتبر الشراكة أكثر تالءما

لصيدال في ىذه الحالة ألنيا ال تستطيع بدون الشراكة مع المخابر العالمية تصنيع األدوية ذات التكنولوجيا
العالية وغير المتمكن منيا من طرف صيدال .وتسمح ىذه الشراكة بنقل التكنولوجيا لصالح مركز البحث

والتطوير

).(CRD

كما تعتبر الشراكة أيضا اختيار إستراتيجي دفاعي تسمح لصيدال مواجية إزاحة عوائق الدخول

نتيجة اتفاقيات الجزائر مع اإلتحاد األوروبي واالنضمام المنتظر إلى المنظمة العالمية لمتجارة.

وبذلك ،يمكن لصيدال تحقيق اتجاىات النمو من خالل طرق النمو والتوسيع سواء من الداخل أو الخارج.

فيتحقق النمو الداخمي من خالل االختراق وتطوير المنتجات ،بينما تمجأ إلى أسموب االندماج ،االستحواذ،

الشراكة أو التحالفات اإلستراتيجية لتحقيق النمو الخارجي.
 :6استراتيجيات التموقع لمجمع صيدال

بعد اقتراح إستراتيجيتي التسويق المتنوع والمركز التي يمكن أن تكتسب من خالليما صيدال مزايا تنافسية

مصدرىا التنويع والتخ صص ،تحتاج صيدال إلى تحديد الموقع أو المركز الذي ترغب في الوصول إليو داخل
ىذه القطاعات .وعمميا ،فإن صيدال يمكن أن تحقق المكانة المطموبة من خالل ثالث خطوات أساسية ،ىي:

تحديد مجموعة من المزايا التنافسية المحتممة والتي يمكن عمى أساسيا بناء وضع معين في السوق؛ اختيار
المزايا التنافسية المالئمة؛ تحقيق االتصال والتسميم الفعال ليذه المزايا لمسوق المستيدف (سوف يتم تناولو في

النقطة الموالية).

أ :تحديد المزايا التنافسية المحتممة لمجمع صيدال
من خالل تحميل البيئة الداخمية والخارجية والوقوف عمى أىم نقاط القوة والضعف وبأخذ الفرص والتيديدات
الخارجية ومن خالل التعرف عمى القطاعات السوقية الجذابة واإلستراتيجيات التي تصمح لخدمة ىذه القطاعات
مع إمكانية كسب صيدال لممزايا التنافسية ،يمكن التوصل إلى تحديد المزايا التنافسية المحتممة لصيدال والتي

تحقق ليا المكانة المطموبة.

ويستطيع المجمع أن يسيطر عمى جزء من سوق األدوية المعالجة لألمراض المزمنة ،وىي الخاصة بأمراض:

ارتفاع ضغط الدم ،السكري ،األمراض التنفسية ،القمب والشرايين ،مرض الربو ،مرض السرطان ،وذلك عن
طريق التميز بالجودة .أما بالنسبة إلى األصناف العالجية والمتمثمة في األدوية الخاصة باألمراض غير المزمنة،
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وىي :األدوية المعالجة لألمراض المعدية

أدوية أمراض المعدة واألمعاء ،الغدد واليرمونات،

،Infectiologie

األدوية المسكنة لألوجاع ،أدوية األمراض النفسية ،المضادة لاللتياب ،األدوية المعالجة ألمراض العيون ،األدوية

الخاصة باألمراض الجمدية ،والتي فشمت فييا صيدال في اقتحام السوق بالرغم من الطمب المتزايد من ىذا النوع
من األدوية ،ينبغي أن تسعى صيدال إلى السيطرة عمى أساس التكاليف ألن ميزتيا التنافسية ىي األسعار

المنخفضة .وعميو ،تتمخص اإلستراتيجيات التنافسية التي يجب إتباعيا عمى مستوى كل نشاط كما يمي:
شكل رقم  :6اإلستراتيجيات التنافسية المقترحة عمى مجمع صيدال
المساٌا التىافسٍت
السٍطرة على أساش التكالٍف

المٍسة المدركت مه طرف المستهلك

األصىاف العالجٍت لألمراض غٍر
المسمىت
إستراتٍجٍت المٍادة فً التكلفت

--------

األصىاف العالجٍت لألمراض المسمىت
التركٍس على أجساء سىلٍت على أساش الجىدة

واسع
الىطاق التىافسً

ضٍك

تم اقتباس الشكل من اإلستراتيجيات الشاممة لـ ،PORTERانظر:
- M. Porter, L’avantage concurrentiel (Paris : Inter éditon), P. 24.

يمكن أن تتبنى صيدال نوعين من اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية من أجل تثبيت الصورة العريضة
(التموقع) ،وىما :إستراتيجية قيادة التكمفة واستراتيجية التركيز عمى أساس الجودة والسعر .ومنتوج الدواء الجنيس
عمى العموم يتميز بمكانة متميزة في ذىن المستيمك ،غير أنو يحتاج إلى جيود تدعيمية خاصة من حيث ترويج

فعاليت و الشفائية خاصة عند واصفي الدواء باعتبارىم قادة الرأي في ىذا المجال ومن حيث االلتزام بمعايير جودة
المطابقة لتثبيت ىذه الصورة في ذىن المستيمك لفترة أطول.

وعميو ،تصمح إستراتيجية قيادة التكمفة في مجال األصناف العالجية لألمراض غير المزمنة ولكن مع

االحتفاظ عمى مستويات متوسطة نسبيا بالجودة ،وذلك بسبب طبيعة المستيمك الذي ال ييتم بالسعر بقدر
اىتمامو بجودة الدواء وفعاليتو نظ ار لوظيفتو العالجية المتعمقة بصحة اإلنسان .وبما أن األدوية األصمية عادة ما

تتميز بارتفاع في أسعارىا ،تكون لصيدال فرص أكثر في اكتساب ثقة المستيمكين في األدوية الجنيسة الخاصة
بيذه األصناف والتي عادة ما تتميز باالنخفاض في األسعار إذا ما كثفت في الجيود التسويقية والخاصة

الترويجية الكتساب ثقة المستيمكين بصفة عامة وواصفي الدواء (األطباء) عمى وجو الخصوص .وتتعدد
المصادر التي تساعد المجمع لتحقيق ىذه الميزة ،إال أنيا تعتمد بشكل أساسي عمى عدم تكبدىا لتكاليف البحث
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والتطوير ،باإلضافة إلى اعتمادىا عمى اقتصاديات أو وفورات الحجم وعمى االستفادة من آثار عوامل منحنى

التعمم والخبرة.

كما تتناسب إستراتيجية التركيز التي يمكن أن تتبعيا صيدال في أنشطتيا الخاصة باألصناف العالجية

لألمراض المزمنة في جزء من السوق لكي توجو جيودىا لخدمة المستيمكين في ىذا الجزء ،ألن صيدال ال
تستطيع منافسة األدوية األصمية والجنيسة ليذا النوع نتيجة الخصائص التي يفضميا المستيمك في ىذا النوع من

األدوية أي تفضيل الجودة أكثر من السعر .ولكن ىذا ال يعني عدم تركيز صيدال عمى السعر واستغالليا ميزة
الدواء الجنيس .وبذلك ،تحقق ىذه اإلستراتيجية ميزتيا التنافسية إما من خالل الجودة أو التكمفة المنخفضة ولكن

في جزء معين من السوق وليس السوق كمو.

ب :اختيار المزايا التنافسية المالئمة لمنتجات صيدال
تحتاج صيدال أن تذىب إلى أبعد من تثبيت الصورة الذىنية العريضة في ذىن العمالء لتعبر عن ميزة أو

مزايا تنافسية معينة موجودة في أصنافيا العالجية دون األصناف المنافسة .وسوف يتم في ىذه الخطوة من
خطوات تحقيق التموقع اختيار المزايا التنافسية المالئمة لكل منتوج دوائي والتي يمكن تحقيقيا ،ثم توظف

األساليب واألدوات التسويقية القادرة عمى إظيار ىذه المزايا في أعين العمالء.

ويمكن أن تعمن صيدال عن خاصية واحدة رئيسية لتثبيت صورة ذىنية لمنتجاتيا الدوائية أو أكثر ،معتمدة

عمى أبعاد الميزة التنافسية وىي ال تخرج عن المكونات الخمس :الجودة  ،التكمفة ،االبتكار واالستجابة لحاجات

العمالء .وبذلك ،ال يمكن أن تحقق صيدال الميزة التنافسية من خالل كل األبعاد التنافسية السابقة الذكر ،وانما
يجب أن توضع ضمن أسبقيات محددة.

ونظ ار ألن صيدال متخصصة في إنتاج األدوية الجنيسة أي التي سقطت منيا حماية البراءة القانونية ،فإن

أسبقية االبتكار مستبعدة من قائمة األسبقيات .ونظ ار لعدد منتجات تشكيمة صيدال التي تفوق  200منتوج،
باإلضافة إلى صعوبة تصنيف ىذه التشكيمة حسب األصناف العالجية واألمراض المستيدفة لكل منتوج دوائي

(ألن الكثير من األدوية تعالج عدة أمراض في نفس الوقت) ألنيا تتطمب اختصاص في مجالي الطب
والصيدلة ،فإنو يمكن القول بأن األسبقيات التنافسية لمختمف منتجات صيدال الدوائية تدور حول بعدي فعالية

الدواء (كأحد مقاييس الجودة) والسعر.

وفي إطار البحث عن تثبيت صورة ذىنية لمنتجات صيدال وباالعتماد عمى األسبقيات التنافسية ،يمكن

لوحدة األعمال أن تحقق تمركز المنتوج من خالل اإلستراتيجية المقترحة والتي تتمثل في تثبيت الصورة الذىنية

عمى أساس مستوى معين من الجودة أو السعر.

كما يمكن أن تتبع صيدال إستراتيجية "نفس المنتوج بسعر أقل" من أجل تثبيت صورة القيمة الذىنية لمعالمات

التجارية .وذلك من خالل األنشطة التسويقية وبناء صورة ذىنية من أجل إدراك المستيمكين وواصفي الدواء بأن

الدواء الجنيس يعطي نفس الفعالية مثل الدواء األصمي ولكن بسعر أقل.
ثالثا :دور التسويق التكتيكي في تنفيذ المزايا التنافسية لمجمع صيدال
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تمثل اإلست راتيجيات التسويقية التنافسية المقترحة اإلطار العام الذي يتضمن الوسائل البديمة التي تمكن

صيدال من االستخدام الفعال والكفء لمموارد واإلمكانيات المتاحة لممجمع من أجل تحقيق رسالتيا وأىدافيا

الرئيسية في إطار البيئة المحيطة بيا .بينما تعتبر التكتيكات التسويقية ىي مجموعة الخطوات التفصيمية التي
يمكن من خالليا تنفيذ ىذه اإلستراتيجيات ومن ثم تحقيق االتصال والتسميم الفعال لممزايا التنافسية لألسواق

المستيدفة .وبذلك ،تتجسد اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية لصيدال من خالل التسويق التكتيكي بعد أن تم
اختيار وتحديد المزايا التنافسية عمى المستوى االستراتيجي لمتسويق ليصل إلى محاولة تنفيذىا عمى المستوى

التكتيكي لو.

وبيدف دعم واسناد إستراتيجيات التسويق التنافسية المقترحة لمجمع صيدال وتحقيق التكامل والتنسيق بين

األنشطة ،يركز التسويق التكتيكي عمى كيفية تعظيم إنتاجية الموارد وتفعيل القدرات التنافسية باعتبارىا أساس
الميزة التنافسية والمركز التنافسي ضمن وظيفة التسويق ومن ثم تحسين تنافسية المجمع .وبذلك ،يتم اتخاذ العديد

من الق اررات في التسويق التكتيكي حول كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي.

ومن أجل تطوير سياسات فعالة لممزيج التسويقي ،ال بد من وجود اتساق وموائمة بين مجموعة الق اررات

والسياسات المتخذة في ىذا المستوى مع الميزة التنافسية التي يسعى التسويق اإلستراتيجي إلى تحديدىا ،حيث
يجب أن ينبع التوجو الرئيسي لمسياسات التسويقية من إستراتيجيات االستيداف السوقي (التنويع والتركيز)

واستراتيجية التسويق التنافسية (أقل تكمفة والتركيز عمى أساس الجودة).

والمزيج التسويقي ىو خميط من األنشطة الرئيسية التي يتم من خالليا دراسة المنتوج الدوائي بما يتناسب مع

رغبات وحاجات العميل ثم دراسة السعر المناسب والتنافسي لبيعيا ثم الترويج لو وايصالو إلى المكان والزمان
()1

المناسبين ،من أجل إشباع حاجات ورغبات العميل بأعمى مستوى ممكن وتحقيق الربح المناسب.

ومن ثم يتم

اختيار أنسب آليات المزيج التسويقي التي يمكن تطبيقيا من طرف مجمع صيدال لتسميم المزايا التنافسية

ألسواقيا المستيدفة في ظل ظروف المنافسة الحالية.

ويمكن تمثيل أدوات المزيج التسويقي الذي تجسد المزايا التنافسية المقترحة في مخطط يمثمو األشكال

الموالية .وباعتبار أن الميزة األولى المراد تسميميا من طرف صيدال لعمالئو النيائيين ىي األقل سع ار أي
التركيز عمى أقل تكمفة بالنسبة لمقطاعات المستيدفة وىي تمثل قطاع األمراض المختمفة وغير المزمنة ،فإن
المزيج التسويقي الذي يتناسب مع الثنائي ميزة تنافسية – سوق مستيدف (أقل سعر ،فئة األمراض المختمفة

وغير المزمنة) يمكن إيجاز آلياتو في الشكل التالي:

شكل رقم  :2أدوات المزيج التسويقي الواجب استخدامها من طرف مجمع صيدال لتسميم ميزة السعر المنخفض
المنتوج:

السعر:
 -نتيجة لمتدخل الحكومي في

 -تصميم أدوية مطابقة لممقاييس المقبولة عالميا؛

 -التطوير في أشكال األدوية المختمفة من المنتوج الواحد؛

عبيدات وسمير دبابنة ،مرجع سابق .أيضا:
اىيم أن
يجب
محمد إبر
الربح،
هامشانظر:
التفاصيل،
 - 1لمزيد منتحديد

تكونمرجع
 بشير العالق،سابق.المجمع في هذه
أسعار

المرجعية سابق.
رشاد ،مرجع
ومحمد
 محمود جاسماألسعار
الصميدعيمع
الحالة موازية
(المطبقة

من

طرف

صندوق

الضمان االجتماعي).

 -يجب الحفاظ عمى الطريقة

الحالية لمتسعير ألنها تشكل ميزة

تنافسية.

 -التبسيط ،أي حذف بعض المنتجات المنخفضة الربحية والتركيز عمى األدوية التي

تكسب ربح أكبر،

 -الجودة في فاعمية الدواء ومكسبات الطعم واإلضافات الخاصة فيما يتعمق بأدوية

األطفال؛
 كفاءة العبوة في الحفاظ عمى الدواء ،وأن تكون ذات حجم مناسب لمتطمبات السوق، 21إمكانية إعادة تدويرها أو استخدامها؛
باإلضافة إلى

 االهتمام بالتبيين أي البيانات الواردة في النشرة الطبية لألدوية فيما يتعمق بتركيبالم ستحضر والجرعات والتحذيرات وكيفية االستعمال واآلثار الجانبية واسم المجمع والعنوان

يوضح الشكل أعاله أدوات المزيج التسويقي العامة الواجب استخداميا من طرف مجمع صيدال في
القطاعات السوقية التي تمثل المصابين باألمراض المختمفة وغير المزمنة .ويجب أن تركز مختمف ىذه األدوات

في مجمميا عمى إظيار ميزة السعر المنخفض في أعين العمالء (أطباء ،صيادلة ومرضى) .أما إذا كانت الميزة
المراد تسميميا من طرف مجمع صيدال لعمالئو النيائيين (المرضى) ىي التركيز عمى أسواق جزئية المتمثمة في

المصابين باألمراض المزمنة عمى أساس الجودة ،فإن أدوات المزيج التسويقي يمكن أن تأخذ اآلليات التالية:
شكل رقم  :4أدوات المزيج التسويقي الواجب استخدامها من طرف مجمع صيدال لتسميم ميزة الجودة
المنتوج:

السعر:

 -تصميم أدوية عالية األداء ومطابق لممقاييس المقبولة عالميا؛

محاولة توازي سعر األدوية مع

 -إنتاج الكمية الالزمة؛

السعر المرجعي (المطبق من طرف

 -محاولة كسب والء واصفي الدواء عن طريق تخفيض الفرق بين

صندوق الضمان االجتماعي).

أداء الدواء (فعالية الدواء) وتوقعاتهم في العالج.

 -جودة المواد الخام؛

 أن يكون حجم العبوة مالئم لمتطمبات العالج؛ -توافر الدواء بصفة دائمة؛

 -التطوير المستمر وزيادة األبحاث.

المٍسة هً :فعالٍت
الدواء (الجىدة)
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التوزيع:

الترويج:

ويجب اإلشارة إلى أن أدوات المزيج التسويقي العامة الواجب استخداميا من طرف مجمع صيدال في
القطاعات السوقية التي تمثل المصابين باألمراض المزمنة الموضحة في الشكل أعاله ينبغي أن تركز عمى
إظيار ميزة الجودة (فعالية المنتوج) في أعين واصفي الدواء أي فئة األطباء باعتبارىم المؤثرين األساسيين عمى

قرار شراء الدواء.

رابعا :أثر السياسات التسويقية في تفعيل القدرات التنافسية لمجمع صيدال
تكمن أىمية السياسات التسويقية (المزيج التسويقي) باإلضافة إلى تسميم المزايا التنافسية إلى القطاعات

المستيدفة في تعظيم إنتاجية الموارد وتفعيل القدرات التنافسية المتمثمة في الجودة ،الكفاءة التشغيمية ،االبتكار
()1

واالستجابة لمعمالء باعتبارىا أساس الميزة التنافسية والمركز التنافسي.
()2

مزايا تنافسية.

وبذلك يتم تحويل المزايا النسبية إلى

ومن أجل تفعيل الكفاءة التشغيمية لمجمع صيدال بيدف تحويل المزايا النسبية وامتالك مزايا

تنافسية مرتكزة عمى التكمفة المنخفضة ومن ثم السعر المنخفض ،فإنو يجب إتباع سياسات لممزيج التسويقي التي

تيدف إلى اال رتفاع في إنتاجية عوامل اإلنتاج التي تحقق المستوى األدنى من تكاليف اإلنتاج .ويؤدي تقديم
منتجات بأسعار أقل من المنافسين إلى زيادة حصة مجمع صيدال في السوق .إذ يتطمب التنافس عمى أساس

التكاليف تركيز االىتمام نحو تخفيض جميع عناصر التكاليف :تكاليف العمل ،والمواد ،والتمف ،والتكاليف

الصناعية وغيرىا بيدف تخفيض تكمفة الوحدة الواحدة من المنتوج.

 - 1لمزيد من المعلومات ،انظر:
- Charles W.L. HILL & Gareth R. JONES, Strategic Management: An integrated approach, ED: Houghton Miffin
Company, 1998. translated by:
 رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال ،اإلدارة اإلستراتيجية :مدخل متكامل ،الجزء األول( ،الرياض :دار المريخ لمنشر ،)1998 ،ص. .196وأيضا:
 عبد الكريم محسن وصباح مجيد النجار ،إدارة اإلنتاج والعمميات (بغداد :مكتبة الذاكرة ،)2004 ،ص ص.57-56 .ص. - 2لمزيد من المعلومات انظر :عمي السممي ،إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية (القاىرة :دار غريب ،)2001 ،ص.108 .
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وترتبط التكمفة في مجمع صيدال بالتسويق في ثالث عناصر من المزيج التسويقي وىي :المنتوج والتوزيع

والترويج .وال شك أن المنتوج الدوائي بمواصفاتو وبأبعاده المختمفة يفترض مستوى معين من الموارد لتحقيق ىذه
المواصفات ،إذن ال أن يكون تخفيض التكمفة عمى حساب جودة المنتجات .أما تأثير السياسة التوزيعية عمى

التكمفة يظير عندما يتم التمييز بين التوزيع المباشر أي من مراكز التوزيع المباشرة عمى زبائنيا (الصيدليات،
القطاع العسكري ،الصيدلية المركزية لممستشفيات )...والتوزيع غير المباشر أي من مراكز التوزيع إلى تجار
الجممة والموزع الوطني لألدوية

Digromed

ثم إلى تجار التجزئة (الصيادلة) وصوال إلى المستيمك النيائي عن

طريق التمييز بين ىوامش األرباح ،ألنو ال يجب افتراض نفس النسبة مع مختمف الموزعين.

كما يترتب عمى السياسة الترويجية مستوى معين من التكاليف تبعا لمسياسة المتبعة ،فإذا كانت األدوية

المراد ترويجيا موجية إلى المستيمك النيائي أي يمكن شرائيا بدون وصفة طبية فإن الحممة الترويجية في ىذه

الحالة تستيدف المريض في حد ذاتو ،وتكون لمصيدليات في ىذه الحالة دور فعال في ترويج األدوية لصالح
المجمع .في حين يستيدف الترويج لألدوية الموجية بوصفة طبية األطباء والصيادلة والمخابر المختصة عمى
المستوى الوطني .وتتمثل أىم عناصر المزيج الترويجي التي ليا تأثير عمى التكمفة في الحمالت اإلعالنية

(مجالت دورية موزعة عمى األطباء والصيادلة والموزعين وعمال صيدال ،مواقع االتصال عبر شبكة اإلنترنت،

المشاركة في التظاىرات العممية والطبية) ،البيع الشخصي من خالل المندوبين الطبيين ،تنشيط المبيعات من

خالل تقديم أدوية مجانية إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

أما تفعيل القدرة عمى الجودة باعتبارىا أىم أىداف اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية ،فترتبط بسياسات

المزيج التسويقي من خالل المنتوج والسعر .وال شك أن تصميم أدوية عالية األداء ومطابقة لممقاييس المقبولة
عالميا يفترض مستوى معين من خصائص وسمات عالية التفوق في العالج ،باإلضافة إلى ضمان السالمة

واألمان أي عدم ترك آثار جانبية عند االستعمال .فالدواء الذي يوصل قيمة أكبر لممستيمك ىو ذلك الدواء الذي

يكون الفرق بين أدائو وتوقعات واصفيو (األطباء) أو المريض موجبة (أي فعالية في العالج) ،مما يحقق زيادة

في والء واصفي الدواء والمرضى وامكانية توسع نصيب المجمع من السوق .أما إذا كانت الفروق سمبية ،تكون
سياسة المنتوج قد أخفقت في تنفيذ الوعود التسويقية وخيب آمال األطباء والمرضى .وقد يترتب عمى ذلك ضياع
لمجيود التسويقية في صورة تبذير لمموارد ،إذا ما استثنينا تأثيره المباشر عمى أرباح المجمع ومبيعاتو ،وكل ذلك

يحدث بسبب عدم التنسيق بيـن جيود اإلستراتيجيات التنافسية وسياسات المزيج التسويقي .ومن جانب آخر
ترتبط الجودة بالتسويق من خالل السياسة السعرية ،ألن ىذا السعر مرتبط بالتكاليف ،والتكمفة ىي ما يحدد جودة

المنتوج.

ومن أجل تفعيل قدرة مجمع صيدال عمى االستجابة لحاجات العميل ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية عمى مستوى

التكيف والتغيير في نوع األدوية وفقا لحاجات العميل تبعا لمتغير في طمبات السوق ،ينبغي صياغة سياسات

تسويقية تخدم ذلك .وترتبط قدرة االستجابة في مجمع صيدال بالتسويق في ثالث عناصر من المزيج التسويقي

وىي المنتوج والتوزيع والسعر .وال شك أن تقديم منتجات متنوعة بمواصفات وبأبعاد مختمفة حسب الطمب يؤدي
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إلى مستوى معين من االستجابة لمطمب .وتؤثر السياسة التوزيعية بدورىا عمى االستجابة عندما يتم احترام آجال

التسميم من طرف المجمع .كما يترتب عمى السياسة السعرية مستوى معين من االستجابة ومن ثم رضا العميل
إذا كانت أسعار المجمع متقاربة مع األسعار المرجعية المسطرة من طرف صندوق الضمان االجتماعي،

باإلضافة إلى إمكانية تعويض سعر األدوية.

بينما يتم تفعيل قدرة صيدال عمى االبتكار من خالل المزيج التسويقي عبر سياسة المنتوج التي تستوجب تقميد

المستحضرات الدوائية .وتعتبر سياسة تقميد األدوية األصمية ىي األنسب لصيدال ولكن بشرط أن تكون األولى

واألسرع في ىذا التقميد أي األولى في دخوليا سوق األدوية الجنيسة .باإلضافة إلى ضرورة توفر ىيكل لنظام

معمومات فعال ويقظة تنافسية ،األمر الذي يحقق ليا التميز عن المنافسين العاممين في مجال األدوية الجنيسة

واستدامة لمزاياىا التنافسية.

الخاتمة

لقد أضحى وضع مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر في ظل سوق مفتوح دائم الحركة والكثافة
التنافسية القوية  ،مرتبطا بأن يكون تنافسيا في السوق الوطني والعالمي .ولن تتحقق ىذه األخيرة بدون تحقيق
مزايا تنافسية بتفعيل دور التسويق االستراتيجي ،كما ال يمكن تجسيد ىذه المزايا ميدانيا دون أدوات المزيج

التسويقي.

وتشير نتائج الدراسة ارتباط المزايا التنافسية بمدى جاذبية القطاعات السوقية والقدرات التنافسية لممجمع

التي تم التحقق منيا من خالل تطبيق أساليب تحميل الجاذبية والتحميل التنافسي .وقد أظيرت نتائج تحميل
الجاذبية بأن ىناك قطاعات جذابة لم تستغل من طرف المجمع .كما أظيرت نتائج التحميل التنافسي ،باالعتماد

عمى أسموب القوى التنافسية لـ

Porter

في تحميل البيئة الخارجية لصيدال ونموذج سمسمة القيم لـ

Porter

في

تحميل البيئة الداخمية ليا ،بأن مجمع صيدال لو فرص سوقية يمكن استغالليا ويواجو في نفس الوقت تيديدات
ومخاطر يجب تجنبيا من أجل االستمرار .كما أظيرت النتائج أيضا تمتع صيدال بنقاط قوة يجب االىتمام بيا

ونقاط ضعف ليا تأثير حقيقي عمى مركز المجمع التنافسي يجب تداركيا.

وأكدت نتائج اختيار المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقيا من طرف صيدال حسب إمكانياتيا وقدراتيا المختمفة

اعتبار إستراتيجية التركيز والتنويع حال ضروريا لمواجية خطر وتيديدات البيئة التنافسية الحالية واكتساب المزايا
التنافسية .وتيدف ىذه اإلستراتيجيات إلى بناء مزايا تنافسية في القطاعات السوقية المستيدفة من خالل خمق
وضع أو مكانة معينة لألصناف العالجية الخاصة بالمجمع ومنتجاتو وعالمتو التجارية في ذىن المستيمك عن

طريق ربط المنتوج بالمزايا والمنافع التي تحققيا أكبر وأفضل مما تقدمو المنظمات المنافسة .ومن أجل ذلك تم
تحديد المزايا التنافسية المالئمة لمختمف أنشطة صيدال ،وىي ميزة التكمفة األقل لألصناف العالجية لألمراض

غير المزمنة وميزة التركيز عمى أجزاء سوقية عمى أساس الجودة لألصناف العالجية لألمراض المزمنة .كما تم
اقتراح إستراتيجية "نفس المنتوج بسعر أقل" من أجل تثبيت صورة القيمة الذىنية لمعالمات التجارية لمجمع
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صيدال .ويمكن أن تكتسب صيدال عمى المدى المتوسط والطويل مكانة تنافسية قوية .وتعتبر النتائج السابقة

إثباتا لمفرضية األولى.

وأكدت نتائج تسميم المزايا التنافسية لمقطاعات المستيدفة اعتبار سياسات المزيج التسويقي الطريقة األفضل

إلظيار ىذه المزايا في أعين العمالء (أطباء ،صيادلة أو مرضى) .ومن ثم مدى مساىمة التسويق التكتيكي في
تحقيق اإلتصال والتسميم الفعال لممزايا التنافسية لمسوق المستيدف .ويعتبر ذلك إثباتا لمفرضية الثانية .كما أكدت

النتائج بأن سياسات المزيج التسويقي الواجب إتباعيا من طرف صيدال ليا تأثير عمى تفعيل القدرات التنافسية
لممجمع والمتمثمة في :الكفاءة التشغيمية ،الجودة ،االستجابة لحاجات العميل واالبتكار الذي يتجسد في سياسة

التقميد نظ ار لطبيعة عمل المجمع (أدوية جنيسة) ،والتي تعتبر السياسة المالئمة لتحقيق السبق في السوق من

أجل استدامة مزاياىا التنافسية .ويعتبر ذلك إثباتا لمفرضية الثالثة.

وعمى ضوء النتائج السابقة ،يمكن اقتراح بعض التوصيات ،وىي:

 .1األخذ في االعتبار كل التحديات المرتبطة بالحفاظ عمى الصحة العمومية ومستقبل الصناعة الوطنية لمدواء؛

 .2ضرورة االتفاق بين مجمع صيدال وو ازرة الصحة ،حيث أدى غياب مثل ىذا االتفاق إلى غياب نظرة
مستقبمية مسبقة عمى القيود الناجمة عن الظروف القانونية واالقتصادية الجديدة .وسوف يساعد ىذا االتفاق

عمى فعالية المفاوضات ألن اإلدارة الحكومية المكمفة بذلك ىي وحدىا القادرة عمى تحديد المكانة التي تدافع

عنيا ،في حين ال يمكن لممنتجين التدخل في مفاوضات حكومية حتى وان عادت عمييم في المستقبل بنتائج
تطبيق اإلجراءات النيائية ليذه االتفاقيات؛

 .3ضرورة االندماج في السوق العالمي والتعامل بإيجابية مع ظروف العولمة وحركة تحرير التجارة الدولية وما
ينشأ عنيا من متطمبات أساسية ينبغي توفرىا في المجمع حتى يستطيع مواجية المنظمات الدوائية العالمية

الذي يتنافس معيا ليس في األسواق الدولية وانما في سوق الدواء الجزائري؛

 .4إعداد برنامج واضح وقابل لمتنفيذ عن أوجو التطور واآلثار السمبية الناتجة من تطبيق اتفاقية المنظمة
العالمية لمتجارة وكيفية مواجيتيا؛

 .5ضرورة االىتمام بالتوجيات اإلستراتيجية والتكتيكية لمتسويق من أجل بناء المزايا التنافسية؛
 .6ضرورة مراعاة تغير أسعار الصرف لمعمالت األجنبية لممواد األولية ومستمزمات اإلنتاج؛

 .7ضرورة قيام صيدال بتحالفات مع المنظمات األجنبية ذات القدرات التكنولوجية المرتفعة من أجل اإلنتاج
المشترك بيدف التعرف عمى التكنولوجيات الجديدة والتمكن منيا؛

 .8تصفية المنتجات التي تحقق مردودية الخدمة الطبية منعدمة أو منخفضة؛

 .9تطوير المستحضرات التي في مرحمة االنحدار ،واالىتمام بتطوير األشكال الصيدالنية؛
.10

ا الىتمام أكثر بأنشطة البحوث والتطوير ورفع نسبة اإلنفاق عمييا من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية

العالمية؛
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االىتمام أكثر بزيادة جودة الدواء من حيث الفاعمية ومكسبات الطعم واإلضافات من أجل اكتساب

.12

إتباع إستراتيجية التسويق المتنوع والمركز من أجل الوصول إلى المزايا التنافسية؛

المزايا التنافسية؛
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