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إلى تسلیط الضوء على واقع التسویق  یھدف البحث           

الدوائي األخضر في مجمع صیدال باعتباره رائد الصناعة 
لدوائیة الجزائریة، تماشیا مع المستجدات الحدیثة في ا

الصناعة الدوائیة العالمیة ممثلة من طرف الشركات الدوائیة 
المتعددة الجنسیات التي انتھجت أسالیب تسویقیة مستمدة من 

سعر، توزیع منتج، (ة التسویق األخضر بجمیع مكوناتھفلسف
ل من ك، وما لذلك من انعكاسات ایجابیة على )وترویج

المردودیة، التنافسیة، االبتكار والتجدید، وإعادة التموقع في 
  .الصناعة الدوائیة العالمیة

التسویق األخضر،  البیئة، مجمع صیدال ،: الكلمات المفتاحیة
  .التكنولوجیا الحیویة

Abstract:  
     This research aims to focus on the reality of Green 
pharmacological marketing in SAIDAL Group, which 
is the pioneer of Algerian pharmaceutical industry. 
 matching with the modern developments in the 
international  pharmaceutical industry represented by 
multinational pharmaceutical companies which 
followed marketing policy derived from the philosophy 
of green marketing with all its components (product, 
price , distribution and promotion), and therefore the 
  positive impact on profitability, competitiveness, 
innovation, renewal (renovation ) and re-positioning in 
the global  pharmaceutical industry. 
Key words: SAIDAL Group, green marketing, the 
environment, biotechnology. 

  

  ةمقدم
؛ التغیر التلوث ؛مثل استنزاف مصادر الطاقة قلقا بالغا حول بعض القضایا البیئیة العالم بدىأمنذ عقود 

ز جمعیات وھیئات وبرل وھو األمر الذي أدى .الخ...إنتاج وتسویق سلع ضارة بالبیئة واإلنسانو المناخي العالمي
، فتمخض جعلھا مكانا آمنا للعیش لنا ولألجیال القادمةوالم تنادي بالمحافظة على البیئة مختلفة ومتعددة حول الع

سن تشریعات واتخاذ إجراءات مناسبة لتنظیم العالقة بین اإلنسان والبیئة بما یكفل المحافظة علیھا وعلى عنھا 
  .اردھا الطبیعیةمو

بإعادة النظر بمسؤولیاتھا االجتماعیة واألخالقیة في ممارساتھا  الشركاتالعدید من  بادرتوقد 
ومن ھنا بدأ االھتمام بنمط جدید  ،في استراتیجیاتھا التسویقیة مكانة مرموقةالتسویقیة، وذلك بإعطاء البعد البیئي 

یقدم حلوال لتلك اآلثار اإلجتماعیة والبیئیة السلبیة؛  كمنھج تسویقي عرف بالتسویق األخضر ؛من التسویق
وذلك من خالل تطویر وتسعیر  ،نشطة التسویقیةبالمسؤولیة البیئیة في ممارسة األویتمحور حول االلتزام القوي 

  .لبیئةل صدیقةوترویج منتجات 
شركات دوائیة، (وعلى غرار بقیة الصناعات فقد شھدت الصناعة الدوائیة بكل األطراف الفاعلة فیھا

تبني استراتیجیات تسویقیة تتطابق مع فلسفة التسویق األخضر، بھدف التكامل بین ...) مراكز طبیة، مستشفیات
القضایا البیئیة واألنشطة المنظمیة،تماشیا مع التشریعات السائدة وحفاظا على صحة وسالمة المستھلك 

  .سویق الدوائي األخضر، األمر الذي مھد لبروز ما یعرف بالت)المریض(للدواء
  

  :كلة البحثمش
ممارسة التسویق األخضر في شركة صیدال  حقیقة على في محاولة الوقوف تتمثل المشكلة المدروسة  

لما  المجتمع، رائد الصناعة الدوائیة في الجزائر، وإلتزامھا بالمسؤولیة اإلجتماعیة التسویقیة تجاه المستھلكین و
اإلجابة  وقد تسھم .في آن واحد )الشركة، المستھلك، المجتمع(على جمیع األطراف جمة لھذه الممارسة من فوائد 

  :المشكلة المطروحةاألسئلة التالیة في توضیح  عن
  ؟ ما ھي أدویة التكنولوجیا الحیویة  
  والتسویق األخضر؟ ما المقصود بالتسویق الدوائي  
  ما مدى تبني شركة صیدال لمفھوم التسویق األخضر؟ 

  :لبحثفرضیات ا
 مجمع صیدالمن أولیات نحو التسویق األخضر  لتوجھا یعتبر. 
 یركز المجمع في استراتیجیتھ التسویقیة على بعض عناصر المزیج التسویقي األخضر. 
 تشكل أدویة التكنولوجیا الحیویة نسبة ضئیلة من اجمالي أدویة المجمع.  

  

  :أھمیة البحث
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 ة الحدیثةیلقى اھتماما كبیرا في دراسات اإلدار ق األخضرھذا الموضوع في كون التسویتكمن أھمیة       
ھذه  ي تواجھھا المؤسسات في ھذا العصر لذلك تتجلىنابع من التحدیات الت ھذا المفھومالحاجة إلى تبني  لكون

  :األھمیة في
  الوقت معارف حول التسویق األخضر لدى المسیرین والعاملین في الشركة، نظرا ألھمیتھ في المحاولة تنمیة

  الراھن والفوائد التي یحققھا؛
 العمل على نشر ثقافة اإلستھالك األخضر لدى المستھلكین والمجتمع على حد سواء؛  
 وفي مقدمتھا  یسھم في زیادة تنافسیة وربحیة المؤسسات التي تمارسھ اأساسی ایمثل التسویق األخضر نشاط

 .الشركات الدوائیة
  

  :أھداف البحث
  األخضر ومختلف مكوناتھ؛ إبراز مفھوم التسویق  
 تأكید أھمیة التسویق األخضر بغرض تحفیز الشركات على تبنیھ وممارستھ؛  
 تحدید مدى ممارسة وتبني التسویق األخضر في شركة صیدال؛  
 المعنیة في االستفادة الفعلیة من التسویق األخضرلشركة الخروج بتصور واقعي یفید ا.  
  :واألدوات المستخدمة جمنھال

لكونھ یستخدم في دراسة المشكالت على حالتھا  تحقیق الھدف العام تم اعتماد المنھج الوصفي رغبة في
كما تمت . وعرضھا وتحلیلھا وتفسیرھا) المقابالت(والمعلومات من الواقع  جمع البیاناتالطبیعیة من خالل 

ید ھذا األمر في عملیة ویف). االطالع على بنك المعلومات الخاص بشركة صیدال( مصادر ثانویةاالستعانة ب
  . ت الصلة بالموضوعمراجعة األدبیات ذاو التأصیل النظري

  

  ، المزیج التسویقي واإلستراتیجیـــات المعتمدةةــماھیال :دوائيـــق الــالتسوی -أوال
  التسویق الدوائي ماھیة -1
أي أن التركیز  ،صحیةیعرف التسویق الدوائي بأنھ العملیة التي یتم من خاللھا بلوغ سوق الرعایة ال      

البقاء تعني ضرورة دوائي، وأن إستراتیجیة التنافس وعلى الرعایة یعطي مبررا كافیا لضرورة  التسویق ال
  .iالتمییز من خالل تقدیم قیمة للعمالء یصعب تقلیدھا عبر إتباع أسالیب متمیزة النجاز األنشطة

سویق باختالف السوق الدوائي عن بقیة األسواق ویختلف التسویق الدوائي عن األنواع األخرى من الت       
في القطاعات األخرى، حیث ینفرد السوق الدوائي بخاصیة مھمة وھي أن غیر المشتري یستطیع التأثیر في 

لك التي تباع بوصفة یؤثر الطبیب بشكل كبیر في توجیھ استھالك األدویة السیما ت إذقرارات االستھالك الدوائي، 
أما المفھوم الحدیث للتسویق  .iiىضرورة تقتضي تصنیف األطباء كما یتم تصنیف المرضن الإطبیة، لذلك ف

الدوائي فیركز على إنتاج أو تقدیم ما یمكن تسویقھ من منتجات دوائیة مفیدة للمرضى أو خدمات صحیة عالجیة 
لمفھوم التسویق  و تشخیصیة، والتركیز بصفة عامة على ما یجب إنتاجھ من أدویة تلبي حاجات المرضى، خالفا

التقلیدي للدواء الذي اعتمد فقط على إنتاج أكبر كمیة ممكنة من مادة الدواء وخاصة في ظل الحروب واألزمات 
أین ترتفع معدالت الطلب على الدواء، أما في حالة الطلب العادي فان مفھوم التسویق یعتمد على بیع ما یتم 

كثیف بغض النظر عن رغبات وحاجات و قدرات " ترویجيتسویق "إنتاجھ من دواء باستخدام مزیج بیعي 
 .iiiالمریض

وال بد أن یسعى  ،یلعب التسویق الدوائي دورا كبیرا في توجیھ النشاطات من المؤسسة إلى المریض    
رجل التسویق الدوائي دائما إلى إعداد مزیج تسویقي متجانس وموضوعي وذلك من خالل التعرف بدقة على 

ذي یقع في قمة الھرم التسویقي الدوائي، فالشركات المنتجة للدواء تسعى من خالل نشاط احتیاجات المریض ال
تعدیل نشاطھا بدال من أن تحاول إقناع السوق الدوائي بأكملھ الستخدام لى تغییر منتجاتھا وإالبحث والتطویر 

یة یساعد في تعزیز الوضع ، كما أن تكثیف جھود التسویق الدوائي من قبل الشركات المعنivمنتجاتھا و خدماتھا
لى جانب األثر الكبیر على حجم المبیعات واألرباح، حیث تمثل عملیة التسویق الورقة الرابحة إالتنافسي لھا 

ذلك أن تطبیق المزیج التسویقي ھو الضمان األكید لتحقیق معظم األھداف التي تحتویھا  ،لمختلف شركات األدویة
، وترتبط عملیة التوجھ نحو التسویق الدوائي بعدة مستجدات خاصة بالصناعة االستراتیجیات التسویقیة للشركات

اتساع حجم السوق، تزاید حجم اإلنفاق على الرعایة الصحیة واھتمام معظم : الدوائیة العالمیة من أبرزھا
    .vالمناسب و التأمین الصحي الشامل الحكومات بدعم القطاع الدوائي من خالل توفیر الدواء
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ى غرار المزیج التسویقي المرتبط بأنشطة ومنتجات أخرى، یتكون المزیج التسویقي الدوائي من عل    

 .المنتج، المكان أو التوزیع، السعر والترویج أربعة عناصر أساسیة ھي
  البیئة التسویقیة الدوائیة -2

ید معا، ویقصد بالبیئة تستمد الشركات الدوائیة بقاءھا من البیئة المحیطة التي تتسم بالشمولیة والتعق    
 المؤسسة في الحصول على المدخالت التسویقیة مجموعة العوامل التي تؤثر بطریقة مباشرة على مدى قدرة 

دیة، سیاسیة، ثقافیة، ن البیئة التسویقیة تشمل عدة عوامل اقتصاإجات، وفي مجال التسویق الدوائي فتولید المخرو
ن ھذه العوامل على عدة اعتبارات كحجم الشركة وسمعتھا وطبیعة الدواء ویتوقف تأثیر كل عامل م .الخ..قانونیة

  .                       viوالمریض
  :               viiوتشتمل البیئة التسویقیة الدوائیة على عدة مجاالت نذكر منھا ما یلي

تكنولوجیة و الكثافة في رأس المال إن شركات الصناعة الدوائیة و بحكم الكثافة ال :البیئة الدوائیة التكنولوجیة - أ
التي تتمتع بھا صناعتھا، ینبغي أن تسعى دائما نحو االبتكارات األصلیة ألن التحسینات الثانویة تجعلھا معرضة 

  .للخطر كونھا تعبر عن موقف دفاعي أكثر من كون موقفا ھجومیا
طورات في البیئة السیاسیة كنظام الحكم ،نھج تتأثر قرارات رجال التسویق بقوة الت :البیئة الدوائیة السیاسیة -ب

الحكومة، درجة االستقرار و األمن و العالقات الدبلوماسیة للبلد، حیث تحتاج الصناعة الدوائیة إلى مناخ سیاسي 
  .مالئم یسوده االستقرار، مما یشجع على االھتمام بجانب الرعایة الصحیة للمواطنین 

رتبط التسویق الدوائي بجملة من التغیرات المرتبطة بالبیئة االقتصادیة كحجم ی :البیئة الدوائیة االقتصادیة -ج
اإلنفاق الحكومي، حجم اإلعانات الذي تقره الحكومة لصالح قطاع الصناعة الدوائیة، وكذا القدرة الشرائیة 

ل على معلومات لألفراد، وحتى یتمكن رجل التسویق الدوائي من إعداد إستراتیجیة تسویقیة فعالة ینبغي أن یحص
و غیر مباشر بالصناعة وبیانات حول مجموعة من العوامل االقتصادیة السیما تلك التي ترتبط بشكل مباشر أ

  ).الخ..صادرات والواردات الدوائیةحجم السوق الدوائي، ال(الدوائیة 
تشریعات الصارمة صدرت في مجال الصناعة الدوائیة العدید من القوانین وال :البیئة الدوائیة القانونیة -د

باعتبار أن منتجات ھذه الصناعة ذات أثر مباشر على حیاة البشر، كما ظھرت جمعیات ومنظمات ھدفھا 
األساسي حمایة المستھلك من الممارسات غیر القانونیة للشركات الدوائیة ، ھذه األخیرة تجد نفسھا محكومة 

، وأن تتبع أسالیب تسویقیة )أمینة وفاعلة ( یة الجودة  بقوانین وتشریعات تفرض علیھا أن تقوم بإنتاج أدویة عال
  .تتفق مع أخالقیات المھنة والمجتمع

البیئة الثقافیة واالجتماعیة، وعلیھ یمكن القول أن كت أخرى ترتبط بالصناعة الدوائیة باإلضافة إلى بیئا
نتجات الدوائیة تسویقا وصناعة، لذا البیئة التسویقیة الدوائیة ھي بیئة معقدة ولھا تأثیرات واضحة على مجمل الم

  .یجب على الشركات الدوائیة أن توجھ أبحاثھا التسویقیة وأنظمتھا الواعیة لمراقبة تغیرات البیئة المحیطة بھا
  لشركات الدوائیة متعددة الجنسیاتمكانة التسویق لدى ا -3

یة، حیث تخصص میزانیات تنتھج ھذه الشركات استراتیجیات تسویقیة فعالة وخاصة بالصناعة الدوائ
من  %33ملیار دوالر سنویا لكل شركة، ما یعادل  08ضخمة لھذا الغرض تصل في المتوسط إلى أكثر من 

، ویشكل اإلشھار القسط األكبر من میزانیة التسویق لھذه الشركات، ویختلف اإلشھار في viiiرقم أعمالھا 
  ix :ن ناحیة الھدف نمیز بین نوعین من اإلشھارالصناعة الدوائیة عن باقي اإلشھار في صناعات أخرى، فم

 ؛بیاطرة وأطباء أسنان وصیادلة، وذلك عن طریق العیناتومن أطباء : الموجھ للھیكل الطبياإلشھار     -
 .المطویات المتعلقة بالتجارب اإلكلینیكیة، والمجالت العلمیة  ؛النشرات الطبیة

وھي أدویة  " OTC"المباشر للدواء، السیما ما یعرف بأدویة موجھ للمستھلك : اإلشھار الموجھ للجمھور    -
یمكن اقتناؤھا من دون وصفة طبیة، ویتم ھذا اإلشھار عن طریق وسائل  " Auto Médication"للتداوي الذاتي 

  .اإلعالم، تنظیم المؤتمرات والملتقیات والزیارات المیدانیة
  :یلي یمكن تقسیمھا كما وتنتھج الشركات الدوائیة عدة إستراتیجیات تسویقیة

 :یلي من أبرز ھذه اإلستراتیجیات نذكر ما :اإلستراتیجیات التقلیدیة -  أ
ى حیث تقوم الشركات الدوائیة بانتھاج أسلوب أسعار یختلف من بلد إل: التمیز بأسعار األدویة حسب البلدان  -

دوالر في بریطانیا و بـ  0.63بـ "valium"، فمثال بیعت علبة واحدة من دواء آخر فیما یتعلق بالدواء الواحد
دوالر في الوالیات المتحدة األمریكیة، وتسعى الشركات الدوائیة من خالل ھذه اإلستراتیجیة إلى تحقیق  6.89
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أھدافھا المرجوة من االستثمار أو البیع، خاصة إذا تعلق األمر بالمواد الخام التي تبیعھا بأسعار مرتفعة إلى الدول 
  .xالنامیة

حیث تقوم الشركات الدوائیة الكبرى ببیع نفس الدواء بمسمیات : لتمییز بأسعار األدویة حسب التسمیةا   -
مختلفة، وتقوم باالحتفاظ بالعالمات التجاریة األصلیة نظرا لعراقتھا وبساطتھا في الحفظ لدى األطباء وواصفي 

ن في الغالب معقدة خاصة بالنسبة الدواء، وترخص للشركات أخرى بإنتاج نفس األدویة ولكن بمسمیات تكو
دواء في النرویج  2000دواء في الھند، و 15000دواء في أمریكا، و 35000م تسویقسة، فمثال تیلألدویة الجن
 . xiدواء 700انطالقا من 

تقوم الشركات الدوائیة الكبرى بإدخال تغییرات على الجزيء الفعال ألدویة :  " me too "  إستراتیجیة   -
من قبل، تشمل ھذه التغییرات التقلیل من اآلثار الثانویة، تغییر الذوق، الجرعة و طریقة تناول الدواء، موجودة 

  .xiiلعالج القرحة المعدیة " Cimétidine  " لدواء  " Ranitidine " "Me too "فمثال یعتبر دواء 
ن خالل ھذه اإلستراتیجیة إلى تسعى الشركات الدوائیة الكبرى م: "  Block busters" إستراتیجیة أدویة    -

ملیار " ھا ــمالــم أعـالوصول إلى إنتاج وتسویق أدویة ذات استعمال مكثف وواسع في السوق العالمیة یفوق رق
، من خالل السعي الختراع جزیئات دوائیة جدیدة تراعى في ذلك استھداف المجاالت التي تتضمن عدد "دوالر 

 .xiiiج األمراض النادرةكبیر من المرضى وكذا استھداف عال
  :یلي ما من أبرزھا :اإلستراتیجیات الحدیثة –ب 

ھي عبارة عن تحویل إرادي لھیكل دواء یباع إجباریا :  "La stratégie de switch "إستراتیجیة سویتش    -
ئیة وتوفر ھذه اإلستراتیجیة جملة من االمتیازات للشركة الدوا "OTC"بوصفة طبیة إلى دواء یباع دون وصفة 

من بینھا تمدید دورة حیاة الدواء، ویرتبط ذلك بالتأثیر على األسعار خاصة وأن تكالیف ھذا النوع من األدویة 
یتحملھ المستھلك لوحده، كما تھدف ھذه اإلستراتیجیة كذلك إلى تمكین األدویة التي سقطت براءات اختراعھا من 

   .xivمنافسة األدویة الجنسیة
دام أسماء مشتركة ختتمثل في است:  " La stratégie de la marque ombrelles"الظل إستراتیجیة العالمة    -

" Doliprane"تستعمل اسم  "Aventis"ي إلى فئات عالجیة متنوعة على غرار شركة ملتسمیة أدویة مختلفة قد تنت

الجیدة للدواء وترتكز ھذه اإلستراتیجیة على السمعة  "Dolitabs"و "Dolirhume": لتسمیة أدویة أخرى كـ
األصلي والشركة المنتجة لھ، وتطمح من خاللھا إلى تمدید دورة حیاة الدواء، وتخطي عقبة عدم قابلیة بعض 

  . xv)التأمین الصحي(األدویة للتعویض 
  رــــدوائي األخضـــق الــالتسوی  :ثانیا

 وأسباب اإلھتمام بھ خضرالتسویق األ اھیةم -1
تھدف إلى تحدید وإرضاء  إستراتیجیةعملیة أنھ منھا  وجھات نظر،وفقا لعدة ر ف التسویق األخضیعرّ        

عملیة أیضا  وھو .حاجات المالكین مقابل مكافأة مقبولة مع عدم االضرار أو التأثیر في األفراد أو البیئة الطبیعیة
أحد المؤشرات لعملیة و ،اقةدراسة النواحي االیجابیة والسلبیة لألنشطة التسویقیة في تلوث البیئة واستنفاذ الط

  .xviاالستدامة البیئیة ألن عملیة االستدامة ھي عملیة اجتماعیة معقدة لحل وإزالة التنافر بین المنظمة والزبائن
ومن الواضح أن كل التعاریف تنسجم في تركیزھا على القیام باألنشطة التسویقیة ضمن التزام بیئي قوي        

  .للبیئة، والتأثیر في سلوكیات المستھلكین مع تحقیق أھداف الربحیة للمنظمةوتوجھ نحو تقدیم سلع صدیقة 
ن تبني مفھوم التسویق االخضر یحقق لمنظمات األعمال فوائد ومكاسب كبیرة، ویمكن أن یضع المنظمة إ        

ذي یجعل المنظمة على قمة الھرم التنافسي، ولربما یمنحھا القیادة في السوق وخاصة مع تزاید الوعي البیئي ال
قریبة من عمالئھا السیما الذین لدیھم توجھ بیئي، فضال عن المحافظة على البیئة وترشید استخدام الموارد 

وفي ھذا السیاق نشیر إلى عدد من المزایا المترتبة على ممارسة التسویق األخضر كالقبول االجتماعي  .الطبیعیة
  xviiالخ..نشطةفي تقدیم المنتجات وإدارة العملیات، دیمومة األ األمانق تحقی للمنظمة، تعزیز المركز التنافسي لھا،

وبالنسبة للصناعة الدوائیة فان دوافع التسویق األخضر فیھا ال تختلف كثیرا عن دوافعھ في بقیة 
الصناعات، من ناحیة الحفاظ على البیئة والرغبة في االستجابة لتطلعات مستھلكي األدویة وعلى رأسھا الحصول 

ى أدویة تجمع بین الفعالیة في العالج واألمان، تكون اآلثار الجانبیة على المریض وعلى البیئة المحیطة بھ عل
؛ ما یمكن الشركات )في ظل االرتباط الوثیق بین صحة االنسان وسالمة البیئة التي یعیش فیھا(شبھ منعدمة 

تلك التي تسودھا تشریعات صارمة تشدد على الدوائیة من اكتساب ثقة زبائنھا واختراق أسواق جدیدة، السیما 
  .حمایة البیئة
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من جھة أخرى تجدر اإلشارة إلى وجود العدید من المصطلحات المرتبطة بالتسویق األخضر، لعل أھمھا          
  .xviii.الخ...المستھلك األخضر؛ الشراء األخضر؛ اإلعالن األخضر؛ الغسیل األخضر

  م التسویق  الدوائي األخضرالفكري والفلسفي لمفھو التطور -2
  :xixبثالثة مراحل ھي األخضر الدوائيالتطور التاریخي للتسویق مر 

مجموعة من نھ على أ ینظر للتسویق االجتماعي ):التسویق االجتماعي(المسؤولیة االجتماعیة  مرحلة - أ
فإنھا  وھكذا .في أنشطتھا ماعيالمحتوى االجت االلتزامات التي تتبناھا المنظمة اإلنتاجیة لحمایة المجتمع، وتعزیز

أو  المستشفیات تتعامل مع األثر الكلي لمجموع القرارات التسویقیة في المجتمع، وما الشركات الدوائیة أو
الخدمة الطبیة والصحیة وكذا  المراكز الطبیة أو وحدات الرعایة الطبیة إال واحدة من ھذه المنظمات التي تقدم

  .المحتملین األدویة للمرضى الحالیین أو
من المنتجات الضارة عامة ) المریض(حمایة المستھلك  تھدف ھذه المرحلة إلى :مرحلة حمایة المستھلك -ب

 الممارسات السلبیة لعدد من المنظمات والتي تترك انطباعاً سیئاً، فھي مجموعة من والدوائیة خاصة، فضالً عن
 .وقھم كمستھلكین أو زبائناألنشطة التي تقوم بھا المنظمات واألفراد لحمایة حق

تعدیل سلوكیاتھا البیئیة خطوة منھا في السعي نحو  بدأت منظمات األعمال في :مرحلة التسویق األخضر -ج
وقد دأبت العدید من المنظمات ومنھا الشركات الدوائیة،  والبیئیة الجدیدة، تضمین االھتمامات االجتماعیة

منھا إلعادة تنظیم  عة من المفاھیم الحدیثة التي تتعلق بھذا الجانب، سعیاً الطبیة بتقبل مجمو المستشفیات والمراكز
 خطوة نحو التكامل بین القضایا البیئیة واألنشطة إدارتھا وخططھا، وتقلیل التلف والھدر، فھي بذلك خطت

المنتجات من سلع وخدمات تتصف  المنظمیة، حیث ظھرت المنظمات الطبیة الخضراء التي تھتم بتقدیم
على البیئة الخارجیة المحیطة بالمستشفى  الخضراء حفاظاً على صحة وسالمة المرضى، وأیضاً حفاظاً ب

  .والمریض
  

  المزیج التسویقي الدوائي األخضر – 3
  :یلي یتكون ھذا المزیج من ما

ضراء أدركت الشركات المنتجة للدواء أھمیة االتجاه إلى المنتوجات الخ ):الدواء األخضر(المنتج األخضر - أ
واألدویة الجدیدة، وكذا ارتفاع تكالیف الطاقة المستخدمة  االكتشافاتفي التفوق في ظل انخفاض عدد  لالستمرار

إلنتاج األدویة العادیة، واستمرار الضغط من طرف جمیع األطراف الفاعلة وما تزامن مع ذلك من تشدید 
  .xxمالیة، التنافسیة والتجدیدللتشریعات الرامیة إلى حمایة البیئة، وربط ذلك بالكفاءة ال

  
 مرتكزات الصناعة الدوائیة الخضراء: )1(شكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
source :green chemistry and the pharmaceutical industry,  

www.dcci.unipi.it/elearning/claroline/ 
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ضالت مقارنة بالصناعات كمیات كبیرة من الف) غیر الخضراء( تنتج الصناعة الدوائیة التقلیدیة 
 25مراحل استخالص عضویة  08إلى  06، حیث تنتج أثناء )میاءیالدقیقة، البتروك الكیمیاء(خرى الكیمائیة األ

 ) كلغ من الفضالت، كما تستعمل ھذه الصناعة أثناء عملیة الفصل والتنقیة عدة أنواع من المذیبات 100إلى 

solvants)   یؤثر على الجانب البیئي  تھا، مااع تكالیف التخلص من فضالوارتف) سامة(تتمیز بسمیتھاxxi وعلیھ ،
لحمایة البیئة وزیادة فعالیة " الكیمیاء الخضراء" قامت الشركات الدوائیة الكبرى باالتجاه نحو ما یعرف ب

شف على عملیات االستخالص الخضراء التي ترتكز على استخدام الكوا التصنیعیة، السیما التركیز اإلجراءات
(réactifs) والمذیبات األقل سمیة وتلویثا، إلى جانب استخدام ما یعرف بالتحفیز الحیوي(biocatalyse)  ،
نحو ما یعرف  االتجاه إطاروالمواد األولیة البدیلة، والتقلیل من استعمال المذیبات العضویة  في  اإلنزیمات

    xxii.بالتكنولوجیا الحیویة
اج أدویة خضراء جملة من التحوالت الھیكلیة التي مست الصناعة الدوائیة، رافق االتجاه نحو انت :السعر –ب

السیما اإلجراءات المرتبطة بالبحث والتطویر التي شملت البحث عن طرق استخالص وتنقیة جدیدة تستھدف 
دواء  إلنتاج « prégabaline »باستخدام طریقة  « Pfizer »انتاج جزئیات حیویة بطرق حدیثة، فمثال قامت شركة 

« lyrica »  وعلى الرغم من المؤشرات اإلیجابیة التي )ملیار دوالر 1,8: مبیعات سنویة( األعصابآالم لعالج ،
 الكیمیاء" والمردودیة، واالقتصاد في الطاقة من جراء استخدام  اإلنتاجیةحققتھا الصناعة الدوائیة في جوانب 

تكالیف البحث والتطویر المرافقة لذلك، أدى إلى ارتفاع  ، إال أن ارتفاع" التكنولوجیا الحیویة"و" الخضراء
مرات سعر األدویة  08الخضراء بحوالي الضعف، وأدویة التكنولوجیا الحیویة بحوالي  الكیمیاء أسعار أدویة

سة أو ما یالعادیة، ھذا إلى جانب ارتفاع تكالیف التسویق، في انتظار دخول ھذه األدویة مصف األدویة الجن
 bio similaire » xxiii.23 »ـیعرف ب

ترتبط األدویة الخضراء بتقنیات توزیع خاصة تنسجم مع خصائصھا، حیث یتطلب  :التوزیع أو المكان -ج 
ظروف معینة تختلف عن تلك الموفرة لتوزیع أدویة عادیة، السیما   « poly-pills » ـتوزیع أقراص ما یعرف ب

استخدامھا، ومن أبرز المستجدات المرتبطة بالتسویق  وأن ھذه األقراص تتطلب لمسات إعداد أخیرة قبل
األخضر في جانب عملیة التوزیع ھو رقمنة توزیع العالج عبر استخدام ملفات طبیة إلكترونیة وكذا وصف 

ما یشجع الشركات الدوائیة على توزیع مثالي لألدویة یرتكز على معطیات  ،لكترونیاإ ىاألدویة ومراقبة المرض
اد شبكات تموین مبنیة على الطلب الحقیقي، حیث یتم تجمیع األدویة في أماكن مخصصة على رقمیة وكذا اعد

قبل توزیعھا، كما تستعمل عملیة التوزیع برامج آلیة في شكل   « super hubs »المستوى العالمي تسمى
بین الفاعلین  التي تعمل على توزیع األدویة « Cloud computing »على غرار أرضیة   (plateformes)أرضیات

على المستوى العالمي مع توفیر نظام للحمایة ضد القرصنة، و تساعد ھذه األرضیة على ضبط العرض والطلب 
  .xxivبدقة وتتبع تدفقات األدویة منذ خروجھا من المصنع إلى غایة وصولھا إلى المریض

تسویق األخضر اإلشھار الموجھ من أبرز التقنیات التي تستخدمھا الشركات الدوائیة في عملیة ال :الترویج -د
للمرضى بشكل خاص واألطباء بشكل عام، الذي یحفزھم على االتجاه نحو األدویة الخضراء نظرا لفعالیتھا و 
مأمونیتھا و دورھا اإلیجابي في حمایة البیئة، كما تقوم الشركات الدوائیة بالتأثیر على األطباء والطلبة عن طریق 

حیث تمول ھذه الشركات التكوین  ،" FMC"بر ما یسمى بالتكوین الطبي المتواصل ما یعرف بالتربیة الطبیة ع
مما یمكن األطباء من التعرف على التطورات الطبیة ال سیما ربط ھذه  ،المعد في شكل ملتقیات تدریبیة

منشورات  التطورات بحمایة البیئة، كما تقوم ھذه الشركات بتحمل كل التكالیف المرتبطة بذلك إلى جانب توزیع
  100(ومطویات وعینات مجانیة على المشاركین، وقد ساھم ذلك في تحسین أدائھا المرتبط باألدویة الخضراء 

  . xxv)دوالر 356دوالر تنفق على التكوین الطبي المتواصل ینجم عنھا زیادة في المبیعات تقدر في المتوسط ب 
  ضراءأدویة التكنولوجیا الحیویة كنموذج حدیث لألدویة الخ -4
ھي تقنیة حدیثة تم اللجوء إلیھا في الصناعة الدوائیة على خلفیة المشاكل التي  :مفھوم التكنولوجیا الحیویة - أ

واجھتھا ھذه الصناعة على صعید التعقید وطول المدة وارتفاع التكالیف الذي اكتنف عملیات البحث والتطویر 
مما یساھم في منح الدقة  " ADN" ى الجزء الحیوي الدوائي باستعمال الكیمیاء، وھي تكنولوجیا ترتكز عل

والفاعلیة الالزمتین في صناعة األدویة، كما سیؤدي استخدامھا إلى تخفیض مدة إنتاج الدواء، وقد یصل ھذا 
سنوات، إلى جانب أن النموذج البیوتكنولوجي یختلف عن نظیره الدوائي العادي الذي یركز  5التخفیض إلى 

  .xxviفھو یركز على أصناف عالجیة محدودة ومتخصصة"  Produits de masse" على ما یعرف بـ 
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تستخدم التكنولوجیـا الحیویة عدة تقنیات حدیثة على غرار تقنیة الكیمیاء التوافقیة والغربلة 
تقنیة التكنولوجیا الحیویة والھندسة الوراثیة المساعدة على استغالل المعارف والفارماكولوجیة السریعة، 

یة الجدیدة، مما سیسھم في زیادة دقة أثر الدواء وإمكانیة عالج عدة أمراض مستعصیة، وتقنیة تخلیق الجینوم
المادة الدوائیة لجعلھا نقیة وأكثر مأمونیة، ھذا إلى جانب تطویر األشكال الصیدلیة واستحداث أنظمة جدیدة 

  .xxviiلتوصیل الدواء إلـى المكان المقصود داخل الجسم
  :ا الحیویة لدى الشركات الدوائیة العالمیةموقع التكنولوجی   - ب
توجھ معظم الشركات المتعددة الجنسیات الدوائیة اھتماماتھا إلى مجال التكنولوجیا الحیویة، بالنظر إلى ما یوفره  

الوصول إلى صنف األدویة ھذا األخیر من امتیازات كتحسین مردودیة عملیات البحث والتطویر، كما أن 
"blockbuster "ل بكثیر منھ بالنسبة لألدویة التقلیدیةأسھ.  

  أبرز الشركات الدوائیة الرائدة في مجال األدویة البیوتكنولوجیة): 01(جدول رقم

  
  نوع الدواء

نسبة األدویة 
  (%)البیوتكنولوجیة

  بة النمونس
  (%)السنویة

  
  الشركات الرائدة

Protéines thérapeutiques    67  -  -  
Insulines  38  18  Amgen et J&J  

Hormones de croissance  4,1  3  Sandoz  

Cytokines  10  9,30  Biogen, Roche, Merck Serono 
et Bayer Schering  

Facteurs plasmatiques  2,10  -   -  

Anticorps monoclonaux  
  
  

33  14  Roche, Abbott, 
Johnson&Johnson,  Amgen, 

Novartis  

Source : LEGRAIN Yves, op-cit, p34.  

یوضح الجدول النسب المعتبرة للحصة السوقیة ألدویة تستعمل فیھا تقنیات التكنولوجیا الحیویة على 
إلى جانب تفوق بعض الشركات الدوائیة المتعددة  ،"المضادات المونوكلونیة"و" األنسولین"،"البروتینات"غرار

كیة مع بعض الشركات وھي في معظمھا أمری "Johnson&Johnson"و" Abbott"،"Wyeth" ـالجنسیات ك
 « Start-up »التي تنشط لوحدھا أو بالتنسیق مع شركات من نوع  "Novartis"و" Roche"األوروبیة على غرار

  .خاصة عقب موجة االندماجات الحاصلة بینھا
  بالجزائـــــر دالــع صیــر في مجمــدوائي األخضــق الــالتسوی: ثالثا

 تقدیم مجمع صیدال -1
ب�رز المؤسس�ات الدوائی�ة الت�ي تنش�ط ف�ي الس�وق الجزائ�ري، وق�د نتج�ت ع�ن عملی�ات م�ن أ المؤسسة تعد

وت�م تغیی�ر تس�میتھا  .ت تحتكر عملی�ات اإلنت�اج والتوزی�عالتي كانیكلة التي مست الصیدلیة المركزیة الجزائریة الھ
ق�انون  والتس�ییر ، وھ�ي مؤسس�ة عمومی�ة حكومی�ة ذات اس�تقاللیة ف�ي "ص�یدال"لتصبح تحت مسمى  1989سنة 

 1993وق��د س��محت التغیی��رات الت��ي أجری��ت عل��ى ق��وانین المؤسس��ة س��نة  .)ش��ركة ذات مس��اھمة (أساس��ي جدی��د 
بمشاركة صیدال في كل عملیة صناعیة وتجاریة من شأنھا خدمة الھدف االجتماعي، سواء بإنشاء شركات جدی�دة 

/ 02/ 02 تحویلھا إل�ى مجم�ع ص�ناعي ف�يمخططا إلعادة الھیكلة مما أدى إلى  ، حیث انتھجتلھاأو فروع تابعة 
إلنت�اج " وتیك�الانتوبی: " ف�روع ھ�ي 03وتض�م ص�یدال   1999 ودخولھا إلى بورصة القیم المنقول�ة س�نة 1998

الم��راھم، ( إلنت��اج أش��كال ص��یدلیة مختلف��ة " بیوتی��ك"و ؛إلنت��اج األش��كال القالینی��ة" ارم��الف" ؛المض��ادات الحیوی��ة
باإلض�افة إل�ى الف�روع التجاری�ة التابع�ة لھ�ذا ) ال�خ..یة، محالیل غسیل الكلي الورید الشرابات، األقراص، المحالیل

   .xxviiiالمجمع
 مجمع صیدالإنتاج تطور  -2

من السوق الجزائري وتطمح إلى زیادة نس�بة التغطی�ة إل�ى ح�والي  % 45إلى  40تغطي صیدال ما بین 
الش�ركات الدوائی�ة الكب�رى خاص�ة تل�ك المتواج�دة ، على الرغم من المنافسة الشدیدة التي تواجھھا من قب�ل % 60

" ركة ، و ش��"باس��تور"المنتج��ـین المحلی��ین  كمعھ��د  ب��المغرب وت��ونس، إل��ى جان��ب المنافس��ة المحلی��ة م��ن ط��ـرف
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المخبر الصیدالني الجزائ�ري " و " ألفا فارم " ، "بیوفارم"، "المخبر الجزائري لألدویة"، "الد فارما "،" سوكوتید
   .xxixالشركات المحلیة وكذلك األجنبیة، وغیرھا من "

  .2012 -2006صیدال بین سنوات  إنتاجتطور  :)02(رقمجدول 
  2012  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  140000  140336  139988  133025  135141  122344  وحدة1000الكمیة 
  12000000  11635396  10167776  9193809  6887550  6096963  دج1000القیمة 

  .النشاط لصیدال تقاریر بیانات تم بناء الجدول باستخدام  :المصدر

بلغ في المتوسط  الحظةالسیما ذلك المعبر عنھ بالكمیات نموا خالل السنوات الم نتاجاإلحیث شھد   
تطویر الوحدات القائمة بغیة تغطیة الطلب من و اإلنتاجوھي نسبة مقبولة ناجمة عن زیادة وحدات  %4حوالي 
ملیار 6 أكثر منكما شھد رقم أعمال المجمع تطورا معتبرا حیث بلغ  .من ناحیة الفئات العالجیةلكمیة وناحیة ا

في حین شھدت النتیجة الصافیة المحققة كذلك نموا  ،2012سنة  فيدینار  ملیار 12لیصبح  2006دینار سنة 
ینار أي أكثر من ثالثة ملیار د1,7الى أكثر من  2006ملیون دینار سنة  550معتبرا حیث انتقلت من حوالي 

  xxx .سنوات 5أضعاف في فترة 
وأمام ھذه التحدیات تشرع الحكومة الجزائریة في مساعدة صیدال في تنفی�ذ إس�تراتیجیة اس�تثماریة جدی�دة 

ملی�ون  300إل�ى ح�والي  2009ملیون وحدة سنة  135المجمع من ، تھدف إلى رفع إنتاج 2015إلى غایة سنة 
مجم�ع الكیمی�اء والمنتج�ات " ف�ي بح�ث إع�ادة ھیكل�ة " مجلس مساھمات الدول�ة" ع ، حیث یشر 2015وحدة سنة 

م�ن  % 57ح�والي " صیدال"في إطار إستراتیجیة تطویر أقطاب امتیاز جدیدة ، ویتوقع أن تبلغ حصة " الصحیة 
ة وإل�زام ف�ي ح�ال نج�اح اإلس�تراتیجیة القائم�ة عل�ى تش�جیع األدوی�ة الجنیس�) ملی�ار دوالر 2.5(السوق الجزائ�ري 

مص��انع منھ��ا مص��نع بوالی��ة تمنراس��ت لمعالج��ة  08المخ��ابر األجنبی��ة باالس��تثمار محلی��ا، وتتض��من الخط��ة إنش��اء 
ب ( و إنشاء وحدة إلنتاج اللقاح المض�اد اللتھ�اب الكب�د الفیروس�ي  األفریقياألمراض المتفشیة في منطقة الساحل 

بالتع�اون م�ع " ص�یدال" ا س�یتم تح�دیث و توس�یع ق�درات بالتعاون مع معھد باستور وشركات كوبیة، م�ن خاللھ�) 
مواق�ع كان�ت مملوك�ة  09مكتب دراسات ایط�الي، إض�افة إل�ى إنش�اء مرك�ز وطن�ي للمطابق�ة البیولوجی�ة، وتحوی�ل

لمجم��ع توزی��ع األدوی��ة بالجمل��ة لص��الح المجم��ع، و بفض��ل انط��الق مص��نع شرش��ال س��یتم التخف��یض م��ن ف��اتورة 
دواء ف�ي  560م�ن األدوی�ة المس�توردة الت�ي تج�اوز ع�ددھا  % 400قل ف�ي أس�عارھا ب االستیراد وإنتاج أدویة أ

  .xxxiالسنوات األخیرة
  التسویقي األخضر لدى مجمع صیدال مكانة المزیج -3

یتمیز المزیج التسویقي المنتھج من طرف مجمع  صیدال بعدة خصائص یمكن التطرق إلیھا حسب كل 
  :یليمكون من عناصر المزیج التسویقي كما

تتشكل منتجات صیدال من تشكیلة واسعة من األدویة التي في أغلبھا أدویة جنیسة تضم أكثر من  :المنتج  - أ
، االلتھابات الفطریة غطي عدة تخصصات كمضادات الحساسیةفئة عالجیة ت 21دواء موزعة على  215

یلة ال ھذه التشك .xxxiiالخ..السكريو والسرطان باإلضافة إلى أدویة القلب، األعصاب، الصدر، األمراض النفسیة
عدة  ت، وقد طرأتجیب لحصة معتبرة من حیث تنویعھامن حیث الكمیة ولكنھا تس تستجیب لكل متطلبات السوق

كالمضادات الفطریة  یة زوالتغیرات على منتجات صیدال تتعلق بإلغاء بعض المنتجات والتي ھي في وضع
دات الحیویة، ھذا إلى جانب مشاریع شراكة مع الشركات وكذا تطویر جزئیات جدیدة تتعلق خاصة بالمضا

وكل من دار الدواء  »  « somidal »  «  Aventisاألجنبیة تتعلق بعملیات تصنیع مختلفة مع كل من شركة 
 .xxxiiiوالحكمة

أما فیما یتعلق بالمنتجات الخضراء فھناك بعض االھتمام من طرف شركة صیدال خاصة فیما یتعلق 
صناف عالجیة كمضادات الفطریات، مضادات الروماتیزم، أعدة  استھدافطبیة وقد تم أعشاب  باستعمال

ومزیالت االحتقان في شكل مراھم، وبالنسبة ألدویة التكنولوجیا الحیویة فھي محدودة جدا وال تزال منتجات 
ع ترتكز صیدال مقتصرة على الجانب الكمیائي، كما أن جل عملیات البحث وتطویر المنجزة من طرف المجم

وبالنسبة لعملیة  ،"solvants" على جانب تطویر األدویة ذات األساس الكیمیائي باعتماد كمیة معتبرة من المذیبات
 . التغلیف فإن الشركة تقوم باستیراد احتیاجاتھا من دول أخرى كفرنسا و إسبانیا

حكم في التكالیف سوق بأسعار منخفضة و ذلك عبر التالسطرت صیدال ھدف الدخول إلى  :السعر -ب
واالستعمال العقالني للموارد بغیة الحصول على أكبر حصة سوقیة، إال أن منتجات صیدال و على الرغم من 
ندرة المنتجات الخضراء التي یتطلب انتجاھا تكالیف بحث و تطویر مرتفعة ظلت الى غایة السنوات االخیرة 
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جات األجنبیة، وبعد تدخل الحكومة الجزائریة عبر اجراءات أسعارھا عالیة نسبیا ال تبتعد كثیرا عن أسعار المنت
التي شملت شریحة  "بطاقة الشفاء"تحدید األسعار و تسھیل تعویض األدویة الجنیسة عن طریق ما یعرف بآلیة 

  .واسعة من أدویة المجمع، أصبحت أسعار ھذه األدویة أكثر تنافسیة مما شجع على زیادة الطلب علیھا  
تحاول صیدال بواسطة مدیریاتھا التسویقیة استعمال وتحریك كل وسائلھا اإلعالمیة من أجل جذب  :الترویج -ج

أكبر عدد ممكن من الزبائن، وتستعمل عددا من التقنیات الترویجیة تجاه الوسطاء المتدخلین وعلى رأسھم 
  : یلي برزھا نذكر مامن خالل أنشطة اتصالیة من أ ،الصیادلة وتجار الجملة ،األطباء

عبر تكوین خلیة لالتصال تعنى بتحسین صورة المجمع، اتخاذ القرارات التقنیة والمتعلقة  :االتصال الداخلي  -
ومن أبرز وسائل االتصال الداخلي  الجریدة  ،بالترویج وكذا خلق وتطویر مناخ مالئم للعمل داخل المؤسسة

ت ا المھني والصحفي، باإلضافة إلى المحاضراالسنوي، والمجالت بشقیھ ، التقریر news »  «Saidalالداخلیة
 .واالجتماعات والحوارات الشخصیة

یھدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، عبر استخدام عدد من التقنیات الترویجیة : الخارجي االتصال  -
" ة صیدالصح"و" صدى صیدال"المجاالت المھنیة على غرار مجلتي  ،اإلعالماإلعالن في وسائل : من أبرزھا 

 . باإلضافة إلى تقنیات أخرى كالبیع الشخصي عن طریق المندوبین
مراكز التوزیع التجاریة : یعتمد مجمع صیدال في توزیع منتجاتھ على عدة وسائل من أبرزھا: التوزیع -د

 ، المستشفیات وتجار الجملة"دیغروماد" ،" أوندیماد" المنتشرة عبر مناطق في التراب الوطني على غرار
الخواص والمستودعات، والمالحظ أن ھناك قصور في تغطیة كامل مناطق البالد السیما منطقة الجنوب التي 

  .xxxivتتمیز بخلوھا من المستودعات على الرغم من أھمیة ھذا السوق
یتضح مما سبق أن صیدال تعتمد في عملیة توزیع أدویتھا على تقنیات تقلیدیة تبعد كل البعد عن و    

تخدمة في مجال األدویة الخضراء المستعملة من طرف الشركات الدوائیة المتعددة الجنسیات المشار التقنیات المس
  .الیھا سابقا

  ضرتوجھ مجمع صیدال نحو التسویق األخ -4
 :یتجھ مجمع صیدال نحو تبني استراتیجیة التسویق األخضر مدفوعا بجملة من العناصر           
 ن الصناعة الدوائیة غیر الخضراء تدر كمیات كبیرة من الفضالت والمذیبات المحافظة على البیئة السیما وأ

ویؤثر على  )انتشار أمراض خطیرة( السامة التي تلوث الھواء والماء، مما ینعكس سلبا على صحة المواطن
 وما یرتبط مع ذلك من زیادة االنفاق الحكومي على الصحة؛ جدوى البرامج الصحیة واألدویة المقدمة

 اع تكالیف األدویة الكیمیائیة السیما في جانب التخلص من فضالتھا السامة، الى جانب انخفاض نسبة ارتف
 مأمونیتھا على صحة المریض؛

  رغبة المجمع في اقتحام المزید من األسواق االقلیمیة والعالمیة،التي یتمیز العدید منھا بوجود تشریعات
 صارمة في مجال حمایة البیئة؛

 كل الى جیل جدید من األدویة في ظل اتجاه الشركات العالمیة الكبرى الى ذلك وتنامي تأثیر  حتمیة االنتقال
 . والمنظمة العالمیة للتجارة منظمات الصحةمن 
و  ،اإلنتاجيیعتزم مجمع صیدال االتجاه أكثر نحو اعتماد آلیات التسویق األخضر ال سیما في جانبھ  

تخذة و التي سیتم اتخاذھا في السنوات القلیلة القادمة وفي مقدمتھا یظھر ذلك جلیا من خالل اإلجراءات الم
االھتمام بمجال التكنولوجیا الحیویة من خالل إبرام عدة اتفاقیات إنتاج و بحث مع شركات كوبیة من أبرزھا 

، حیث تم تحویل مصنع قسنطینة إلنتاج األنسولین إلى قطب متخصص في إنتاج Hubert Biotic »  »شركة 
ملیون  05بـالتكنولوجیا الحیویة بھدف تغطیة الطلب على أدویة عالج السكري المقدر  تعملمواد الطبیة التي تسال

منھا من دول أجنبیة، وینص االتفاق في المرحلة األولى على نقل  %90جرعة سنویا تستورد الدولة أكثر من 
إنتاج لقاحات بتكلفة  ة فيع األنسولین متخصصیلیھ إنشاء وحدة جدیدة بمصن ،التكنولوجیا بتكلفة مئة ألف أورو

الذي یكلف الدولة فاتورة استیراد تقدر " ب"ملیون أورو السیما تلك المتعلقة بالتھاب الكبد الفیروسي صنف  3.5
ملیار سنتیم سنویا، ویتكفل الجانب الكوبي بتكوین إطارات صیدال في مجال صیاغة اللقاح وتصنیفھ  350ب

كما شمل االتفاق بین صیدال و شركات كوبیة  ، xxxvجیة و طرق المراقبة وضمان النوعیةوالتحالیل البیولو
وكذا إنتاج الجینات المعملیة ) نوع من خالیا الدم البیضاء(أخرى نقل تكنولوجیا تساعد على إنتاج خالیا محببة 

ویترافق  ،سیدي عبد هللا ت الحیوانیة، من خالل إنشاء قطب للتكنولوجیا الحیویة بمنطقة آإلعادة صیاغة المنش
ملیون 70دواء بتكلفة قدرھا  250ینتج حوالي  "Sanofi" إنشاء ھذا القطب مع انشاء مصنع بالشراكة مع شركة 
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في  "Sanofi" من مبیعات شركة  %80ملیون وحدة في السنة ما یمثل  100أورو وطاقة إنتاجیة تقدر ب
                          . xxxviالجزائر
ما قامت صیدال بالعمل على إعادة ھیكلة بعض وحدات اإلنتاج للتكیف مع التكنولوجیا الحیویة من ك         

خالل التحضیر إلنتاج األنسولین في شكل قلم وإنتاج االنترفیرون و االرثروبویتین و السیفالوسبورین و أدویة 
یة و أوروبیة لتكوین كفاءات في إلى جانب اقامة مشاریع شراكة مع عدة شركات دوائیة كبرى أمریك ،السرطان

  .xxxviiمجال البیوتكنولوجیا 
المنظمة  سبق ذكره قامت صیدال بتركیب أنظمة و تجھیزات لحمایة البیئة تجاوبا مع القوانین إضافة لما

على غرار خزانات  2007/ 19/5الصادر بتاریخ 198 -06لحمایة البیئة في الجزائر السیما القرار رقم 
إلى جانب استخدام اآلزوت  ،تركیبات مضادة لالنفجار لسامة، نظام تبرید خاص للمخزون،الحتواء المذیبات ا

و یرتبط نظام الحمایة من األخطار في عدة وحدات من المجمع بإجراءات عدیدة  .لتخفیف أضرار المذیبات
   .   xxxviiiلحمایة البیئة ال سیما تلك المتعلقة بتخفیف أضرار المذیبات الكیمیائیة على البیئة

  :الخاتمة
لصناعة الدوائیة بشكل قوي من خالل اتجاه األطراف الفاعلة في ا فيتجسد مفھوم التسویق األخضر 

ھذه الصناعة العالمیة وعلى رأسھا الشركات المتعددة الجنسیات إلى اعتماد عناصر مزیج  تسویقي  جدیدة تأخذ 
، بشكل طوعي عبر البحث عن المردودیة )ضالمری(بعین االعتبار حمایة البیئة والحفاظ على صحة المستھلك 

المالیة المرتبطة ارتباطا وثیقا بمردودیة أنشطة البحث والتطویر المعبر عنھا بعدد االكتشافات الجدیدة وفعالیتھا 
أدى بھذه الشركات إلى التوجھ إلى مجال التكنولوجیا الحیویة المعروف  في عالج أمراض مستعصیة، وھو ما

عالیة أدویتھ، أو بشكل إجباري من خالل انتھاج الدول لتشریعات صارمة في مجال حمایة البیئة بصداقتھ للبیئة وف
إلى جانب الضغط الذي مارستھ المنظمات غیر الحكومیة على الشركات العالمیة الكبرى بصفة عامة والشركات 

  . الدوائیة بصفة خاصة
  اتــــار الفرضیــــــاختب

  .حة في المقدمة انطالقا من البیانات والمعطیات التي تم تجمیعھاسیتم إختبار الفرضیات المطرو
 .مجمع صیدالمن أولیات ھ نحو التسویق األخضر یعتبر التوج :الفرضیة األولى -

بعیدة  أن مجمع صیدال یركز على التوسع السوقي باالعتماد على استراتیجیات تسویقیة تقلیدیةمن البیانات تبین 
  .ویق األخضر، وھذا ما یفند الفرضیة األولىفي معظمھا عن فلسفة التس

 .یركز المجمع في استراتیجیتھ التسویقیة على بعض عناصر المزیج التسویقي األخضر :الفرضیة الثانیة -
بعد استعراض المزیج التسویقي لمجمع صیدال یمكن استشعار التسویق األخضر نسبیا في عنصر وحید ھو 

  .، وبذلك یمكن تأكید الفرضیة الثانیة)السعر، التوزیع، الترویج(العناصرالمنتج، وغیاب شبھ كلي لھ في بقیة 
 .أدویة التكنولوجیا الحیویة نسبة ضئیلة من اجمالي أدویة المجمع تشكل: لثةالفرضیة الثا -

تمثل األدویة والمنتجات ذات الطبیعة الكیمیائیة حصة األسد من منتجات المجمع، كما أن أغلب استراتیجیات 
 .، وھو األمر الذي یؤكد صحة الفرضیة السابقةالتطویر موجھة نحو ھذه المنتجاتالبحث و

 ثـحـبـج الــائــتـن
  :مما سبق یمكن استخالص النتائج التالیة

یركز المجمع في الوقت الراھن على زیادة نسبة تغطیتھ للسوق الجزائري من ناحیة الكمیة ومن ناحیة تنوع    -
 .%60ح الى بلوغ نسبة تغطیة تفوقحیث یطمتشكیلتھ الدوائیة، 

اتجاه صیدال نحو تبني إجراءات تھدف إلى حمایة البیئة السیما تلك المتعلقة بعملیة إنتاج األدویة، استجابة    -
، إال أن ھذا لتوجھ الدولة الجزائریة نحو ھذا الھدف من خالل القوانین والتشریعات الصادرة في ھذا الصدد

بعض (بالنظر الى المجاالت المحدودة التي یستھدفھا واإلمكانات الضعیفة المسخرةاالتجاه یظل غیر كافیا 
 ).الطرائق الصناعیة، وبعض التجھیزات والتركیبات في وحداتھا االنتاجیة

توجھ صیدال نحو التكنولوجیا الحیویة كان محتشما من خالل اتفاقیات شراكة مع شركات أجنبیة لتجسید    -
ى ثمارھا على المدیین المتوسط والبعید، إال أن اإلستراتیجیة العامة لصیدال التزال تركز مشاریع مستقبلیة یجن
   .%01، وأكبر دلیل على ذلك ھو نسبة األدویة الخضراء التي ال تتعدى على األدویة التقلیدیة
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  اتــراحـتـــاالق
نحو تطبیق مفھوم التسویق بناءا على ما سبق یمكن اقتراح آلیات من شأنھا تدعیم توجھ مجمع صیدال 

  :یلي األخضر كما
، وسمعتھا لدى  ةالمالیة، التنافسیة، التكنولوجی( االقتناع بأھمیة التسویق األخضر في تحسین وضعیة المجمع   -

 .وضرورة االتجاه نحو ھذا الھدف على المدى القصیر، المتوسط، والطویل) الزبائن والمنظمات غیر الحكومیة
یؤدي إلى  اءات التسویقیة المتبعة من طرف المجمع على مستوى السوقین الداخلي و الدولي، ماتفعیل اإلجر   -

ق في مشاریع بحث وتطویر تحدث نقلة نوعیة على الرفع الحصة السوقیة وتحقیق أرباح كافیة تساعد على اإلنط
 .السیما أدویة التكنولوجیة الحیویة الدوائیة مستوى المنتجات

نشطة البحث والتطویر على ابتكار منتجات جدیدة فقط، واالھتمام كذلك بتطویر المنتجات عدم اقتصار أ   -
 .الموجودة من ناحیة التركیب،الشكل واآلثار الثانویة

االستفادة من التنوع  البیولوجي الذي تسخر بھ الجزائر والدول المجاورة في إنتاج وتطویر أدویة تمنح امتیاز    -
 .ات الدوائیة، واألھم من ذلك ھو امتالك براءات االختراعللمجمع عن باقي الشرك

تدعیم الشراكة مع الشركات الدوائیة المتعددة الجنسیات في مجال البحث والتطویر وتكوین وتدریب    -
 .األخضر ي تشمل كل عناصر المزیج التسویقيإلى جانب االستفادة من إمكاناتھا التسویقیة  الت ،اإلطارات

على نظم المعلومات وتقنیات الرقمنة التي تمكن من التقدیر الصحیح للسوق وطبیعة األمراض االعتماد    -
وأماكن تواجدھا، ویتطلب ذلك تدخل الدولة عبر توفیر المعلومات وتحریر أسعار أدویة التكنولوجیا الحیویة على 

واصلة المشوار، باإلضافة إلى حتى یتمكن المجمع من تحقیق أرباح كافیة تمكنھ من م ،المدى القصیر والمتوسط
  ).دول عربیة وإفریقیة(تدعیم العالقات التجاریة وبصفة خاصة مع دول المنطقة 
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