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ملخص:
LMدف هذﻩ الدراسة إGى إبراز ضرورة الاعتماد عCى عمليات البحث والتطوير من أجل الوصول
إGى منتجات جديدة ذات جودة عالية ،وذلك من خالل توضيح الخطوات العملية ال STيجب تنفيذها
من أجل بلوغ ذلك ،وهذا بإسقاط الدراسة امليدانية عCى مركز البحث والتطوير التابع ملجمع صيدال،
وقد استخدمنا أسلوب املقابلة الشخصية مع إطارات وباحثaن وصناع القرار باملركز ،ومن خالل
الفحص والتدقيق kي وضع املركز  ،وقد خرجنا بتوصية مفادها ضرورة زيادة نفقات البحث والتطوير
ومد الجسور مع املخابر البحثية التابعة لكليات الصيدلة ،وتكثيف عمليات الشراكة مع املخابر
العاملية الرائدة kي الصناعة الصيدالنية ،وهذا من أجل زيادة حصة صيدال kي السوق ،وكسب خqrات
تكنولوجية عالية وحصد عدد أك qrمن براءات الاخquاع.
الكلمات املفتاحية :البحث والتطوير؛ املنتجات الجديدة؛ الابتكار؛ الجودة؛ الاسquاتيجية.
Abstract :
This study aimed to determine the facts and to test the impact of Research and Development (R&D) in order
to access new high quality products; by dropping the field study on the Center Research and development
compound of Saidal, We used the interview method with the tires, researchers and decision-makers of the
center. Through the analysis of the status of the center, we have come to the conclusion that we need to
increase R & D costs, build bridges with research laboratories of pharmacy colleges, and intensify
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partnerships with the world's leading pharmaceutical laboratories, In order to increase its market share, gain
high technological expertise, Access to a greater number of patents.
Key Words: research and development; new products; innovation; quality; the strategy.

أوال :الجانب امل\[Zي:
املؤلف املراسل ،عبد الوهاب بوبعة master2012alg@yahoo.com.

تمهيد:
.1
يحظى نشاط البحث والتطوير kي العصر الراهن بأهمية كبqaة ومكانة خاصة ،وذلك لسرعة عمليات
التجديد والابتكار ،ذلك ألن استمرارية املؤسسة أخذت اليوم تصورا آخر ،حيث أصبحت مرتبطة
بدرجة كبqaة بالبحث والتطوير باعتبارﻩ شرطا للبقاء والنمو والدليل عCى ذلك أن املؤسسات أدركت أن
خلق وعرض منتجات جديدة أو تحسaن املنتجات الحالية يعت qrمصدرا لبقا«Lا ،مما يج qrالشركات عCى
القيام بتجديد منتجاLMا بشكل سريعk ،ي بيئة اقتصادية شديدة التغ ،qaإذ تس#ى املؤسسات الرائدة إGى
تقديم منتجات جديدة أو محسنة L±دف إرضاء الزبائن وتلبية رغباLMم ومواجهة املنافسة امل³uايدة من
جهة ،وتحقيق أهدافها ٕالاسquاتحية والتم ³aعن با¸ي املنافسaن من جهة أخرى ،وهذا من خالل املواصلة
kي تحقيق ٔالارباح وتب¼ Sأساليب جديدة تتالءم وطبيعة املرحلة؛ غ qaأن تقديم منتج جديد ليس
بالعملية السهلة ،فعCى املؤسسة توف qaجملة من ٕالامكانيات املادية والبشرية واملالية لتحقيق ذلك ،مع
مراقبة هذﻩ العملية لتفادي الانحرافات أو تصحيحها إن وجدت؛ كما أن النجاح kي عملية تقديم منتج
جديد تكمن kي تقبله من طرف الزبائن املستخدمaن له وتم³aﻩ عن با¸ي املنتجات املنافسة.
يعت qrاملنتج حلقة الوصل بaن املؤسسة واملسLÅلك وأهم عنصر kي املزيج التسويقي وقلب
ٕالاسquاتجية التسويقية ،وفشله kي تحقيق الغرض منه بالنسبة للمسLÅلك ،لن يعوضه أي جهد
تسويقي آخر ،ولذا تحاول املؤسسة أن تقدم منتجات جديدة تتالءم مع حاجات ورغبات املسLÅلك
املتجددة من حaن إGى آخر ،وللبحث والتطوير kي مجال املنتج أهمية بالغة تتمثل kي قدرته عCى تقديم
منتجات جديدة تحقق حاجات املسLÅلكaن ورغباLMم بشكل أفضل من املنافسaن بدون اللجوء إGى
استخدام تكنولوجيا جديدة kي كث qaمن ٔالاحيان ،رغم ما يكتنف هذﻩ العملية من مخاطر وال STقد
تلعب دور العوائق.
وتش qaالدراسات إGى أن الشركات الرائدة تنفق بشكل كب qaعCى أنشطة البحث والتطوير ألLÈا
تدرك أنه املصدر الرئي SÉÊللمنتجات الجديدة وهذا ما أشار إليه كل من )" (Lippman & Mamerعندما
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تستثمر املؤسسة أكk qÏي البحث والتطوير تفوز kي سباق ٕالابداع"k ،ي حaن نجد أن صناعة الدواء تتمتع
بخصوصية هامة وÑي اعتمادها الدائم واملستمر عCى عمليات البحث والتطوير بحيث يطلق علLÐا
)(1
الصناعة الناتجة عن البحوث.
تعتمد اسquاتيجية التنمية kي مجمع صيدال عCى املجهودات واملساهمات ال STيقدمها مركز البحث
والتطوير التابع ملجمع صیدال ،ومن أهم املهام املوكلة له ٕالاشراف عCى البحوث العملية الخاصة
بتطوير ٔالادوية ومحاولة جلب التقنيات الحديثة املطبقة kي قطاع الصناعة الصيدالنية.
إشكالية الدراسة:
.2
من خالل ما تقدم تحاول هذﻩ الورقة البحثية ٕالاجابة عCى ٕالاشكالية التالية:
كيف يمكن ملركز البحث والتطوير بمجمع صيدال اتباع منهج يقوم عCى) (R&Dيمكنه من الوصول إGى
منتجات جديدة ذات جودة عالية تمكنه من املنافسة عCى الصعيد املحCي والعالمS؟
 .3أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة kي دور أنشطة البحث والتطوير ومكانLÅا kي مساعدة الشركات عCى إطالق
منتجات جديدة أو تحسaن منتجات قائمة ال سيم kي قطاع الصناعة الدوائية ،ويساهم مركز البحث
والتطوير بمجمع صيدال kي تجديد منتجات املجمع وتطويرها إذ يقوم باكتشاف أدوية جديدة سنويا،
ما أكسب املجمع سمعة عCى الصعيد الوط¼ Sوٕالافريقي؛
 .4أهداف الدراسة:
 إبراز دور )k (R&Dي املؤسسة خاصة kي الوصول إGى منتجات جديدة وتحسaن منتجات قائمة..5
.6

.7

إظهار أهمية املنتجات الجديدة kي الديمومة واستمرارية الشركة.
تحليل أثر مساهمة مركز البحث والتطوير بمجمع صيدال عCى جودة منتجاته.
فرضية الدراسة :كإجابة أولية عCى هذﻩ ٕالاشكالية نقquح الفرضية التالية:
لنشاط البحث والتطوير أثر بارز kي تنمية املنتجات وتجديدها kي املؤسسة.
منهج الدراسة :من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،فإننا سوف نعتمد عCى املنهج الوصفي واملنهج
التحليCي ،حيث نستخدم املنهج الوصفي kي الجانب النظري للبحث ،ونستخدم املنهج التحليCي kي
الدراسة اامليدانية من خالل تحليل معطيات وإحصائيات حول مركز البحث والتطوير والتعليق علLÐا.
الدراسات السابقة:
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 دراسة عطية خلف املوسوي ،مقال منشور ،مجلة ٕالادارة والاقتصاد ،العدد ، (2009 )،78
بعنوان :تأثٕ wxالابداع التكنولوtي sي تطوير منتجات الشركة دراسة حالة sي الشركة العامة
للصناعات الكهربائية.
وقد تناول البحث العديد من الاسquاتيجيات والتقنيات ال STتساهم kي تطوير املنتجات
الجديدة ،وقد توصلت الدراسة إGى نتيجة مفادها ضرورة تجاوز ٔالاساليب التقليدية املتبناة حاليا من
قبل الشركات ،واعتماد ٔالاساليب والاسquاتيجيات الحديثة ال STمن شأLÈا أن تحقق وفرات kي الوقت
والجهد.
 دراسة بن قشوة جلول مقال منشور ،مجلة دراسات ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم
التسي ،wxجامعة عمار ثليZي ٔالاغواط ،العدد ،2017 ،2بعنوان ،أهمية إطالق املنتجات الجديدة
للتأث wxع*ى سلوك املس[لك.
وقد توصلت هذﻩ الدراسة إGى أن استمرارية أي مؤسسة kي أداء نشاطها يتوقف عCى مدى مقدرLMا kي إشباع حاجات
ورغبات املسLÅلكaن الحاليaن واملرتقبaن ،وتحقيق ٔالارباح من خالل زيادة الحصة السوقية أو زيادة حجم املبيعات،
ويتم ذلك من خالل تطوير منتجاLMا وتقديم كل ما هو جديد .كما توصلت الدراسة كذلك إGى أن التسويق يعتمد عCى
تقديم املنتجات حسب ما يرغب فيه املسLÅلك ويحتاجه ،وليس وفق النمط الذي تفكر فيه املؤسسة.
 دراسة  Houria Ouchalalوآخرون ،مقال منشور) :(2012
 Situation de la R&D dans l’industrie algérienne. Cas de trois entreprises publiquesوسعت هذﻩ املساهمة إGى وصف حالة البحث والتطوير kي ثالثة شركات عمومية جزائرية من قطاعات
مختلفة )صيدال ،سونالغاز ،املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو م³ßلية( وإجراء مقارنة بيLàا من حيث
درجة اعتمادها عCى كثافة البحث والتطوير.
ثانيأ :الادبيات النظرية
.1نشاط البحث والتطوير مدخل نظري:
 1.1مفهوم البحث والتطوير وأهمية الاستثمار فيه ،ودور الجامعات sي البحث والتطوير
سوف نتطرق إGى مفهوم البحث والتطوير ،أهميته ،ودور الجامعات kي البحث والتطوير ،الاستثمار kي
البحث والتطوير ،والبيئة الحاضنة للبحث والتطوير.
.1.1.1مفهوم نشاط البحث والتطوير
يعرف نشاط ) (R&Dبأنه" :العمل ٕالابداáي الذي يتم عCى أسس نظامية لزيادة مخزون املعرفة بما kي ذلك
)(2
املعرفة باإلنسان والثقافة واملجتمع واستخدام ذلك املخزون الستنباط تطبيقات جديدة.
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وهناك من يفرق بaن مصطلãي البحث والتطوير ) (R&Dبشكل متالزم ،حيث يتضمن نشاطaن
مختلفaن:
ُ
البحث :تعرفه الجمعية العامة للبحث العلم Sوالتق¼ Sالفرنسية)( DGRSTبأنه ":النشاط املنظم
ً
الهادف إGى اكتشاف معرفة علمية جديدة ومفيدة سواء كان بحثا لذاته )بحثا أساسيا( أو لغرض
)(3
وهدف علم) Sبحث تطبيقي(".
التطوير :هو استعمال منظم للمعرفة العلمية ،موجه نحو إنتاج املواد والوسائل واملنظومات والطرق
خاصة إدخال الجديد مLàا ،وبعبارة أخرى ،التطوير هو نقل لنتائج البحوث التطبيقية إGى الواقع
4
العلم.S
من خالل استعراض التعريفaن السابقaن يمكننا القول أن البحث يمثل مرحلة الدراسة
والاكتشاف ،كما Léدف إGى اكتشاف معرفة جديدة بأمل أن تكون مفيدة kي تطوير منتج أو خدمة
جديدة أو تحسaن جوهري ملنتج قائم .أما التطوير فيمثل مرحلة الاختبار والتطبيق ملا تم التوصل إليه
البحث من نتائج قبل البدء kي ٕالانتاج أو الستخدام الفعCي داخل املؤسسة ،وLéدف إGى استخدام نتائج
البحث kي تصميم منتج جديد أو خدمة جديدة ،أو تحسaن جوهري ملنتج أو خدمة معروفة.
كما تشتق أهداف البحث والتطوير من ٔالاهداف العليا للمؤسسة واسquاتيجية ٕالادارة ،ونظرا
ُ
لطبيعة نشاط البحث والتطوير وكون املهمات ال STتؤدى فيه متنوعة فقد أورد الكتاب والباحثون
العديد من ٔالاهداف نذكر مLàا):(5
اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد ٔالافكار واملفاهيم الجديدة.
تطوير املنتجات والتصميمات.
تحسaن املنتجات الحالية.
تحليل ودراسة املنتجات املنافسة وخلق التم.³a
تطوير طرق وأساليب ٕالانتاج لخفض التكلفة.
كسب رضا العمالء وحفظ حصة الشركة kي السوق.
توسيع املبيعات إGى مناطق جغرافية جديدة أو الدخول kي أسواق جديدة؛
لقد تزايدت أنشطة البحث والتطوير kي املشروعات املختلفة بزيادة سرعة التقدم الف¼S
والتكنولوíي ع qrالسنaن ،وال يستطيع أي مشروع أن يتجاهل أهمية وجود هذﻩ ٔالانشطة ح ìTوإن لم
يستطع توفqaها داخليا نظرا الرتفاع تكلفLÅا وعدم وضوح العالقة بaن كفاءLMا والتكلفة الخاصة L±ا kي
ٔالاجل القص ،qaفالسبيل الوحيد ملالحقة التقدم التكنولوíي السريع هو عن طريق أنشطة البحوث ،لذا
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أصبحت وظيفة البحث والتطوير بمثابة قطب الرîى kي مخطط التنمية سواء عCى املستوى الكCي أو
الجزئي ف Sïتحتل مركز الصدارة ضمن اسquاتيجيات املؤسسات املتطورة باعتبارها القوى الدافعة نحو
التجديد املستمر).(6
 .2.1.1دور الجامعات sي البحث والتطوير
يلعب البحث والتطوير الذي تنفذﻩ الجامعات ومؤسسات التعليم العاGي دورا أساسيا kي
منظومة البحث والتطوير kي أي بلد من البلدان ال STتنشد الر¸ي والتقدم ،مما يتطلب تعاونا وثيقا بaن
الجامعات واملؤسسات املختلفة للوقوف عCى قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة ،والتعرف عCى
حاجات مؤسسات املجتمع املختلفة عامةL± ،دف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم بر¸ي
وتقدم مجتمعاLMا ،والتنسيق فيما بيLàا لتحقيق غايات وأهداف مشquكة ،تعود بالفائدة واملنفعة عCى
جميع ٔالاطراف ذات العالقة.
ومن هذا املنطلق ،فقد أولت الجامعات kي الدول املتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا ،وذلك
بتوف qaالبيئة العلمية املناسبة ال STيمكن أن تنمو فLÐا البحوث العلمية وتزدهر ،ورصدت لهذا الغرض
ٔالاموال الالزمة لتوفٔ qaالاجهزة املخqrية واملعدات العلمية ال STيحتاجها الباحثون بتخصصاLMم املختلفة .إذ
يعد إحدى أهم وظائف الجامعات ٔالاساسية.
وتعد البحوث الجامعية ال STتنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتميk ³aي سلم
تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا ،وباتت تشكل هذﻩ البحوث مصدرا ماليا مهما لتمويل أنشطة
الجامعات من خالل املنح والهبات ال STتحصل علLÐا من املؤسسات
املختلفة ،أو العقود ال STتqrمها إلنجاز البحوث ال STتحتاجها تلك املؤسسات لإلسهام بحل املعضالت
العلمية والتقنية ال STتواجهها ،أو تعيLàا عCى تحسaن جودة منتجاLMا وتحسaن فرص تسويقها kي ٔالاسواق
املحلية والدولية.
ومن املالحظ أنه كلما تم³aت الجامعة ببحوLôا العلمية ،كلما تحسنت فرص حصولها عCى
ٕالاسناد املاGي الحكومي ،فضال عن جذL±ا للباحثaن املتم³aين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة
التدريسيةٔ ،الامر الذي يؤدي حتما إGى تطوير برامجها التعليمية وأنشطLÅا العلمية املختلفة.
وأصبحت البحوث العلمية الجامعية kي الوقت الحاضر جزءا أساسيا من مهام أعضاء الهيئات
التدريسية وشرطا أساسيا لquقيLÅم
وتولLÐم الوظائف القيادية kي الجامعات ومؤسسات التعليم العاGي kي البلدان املتقدمة .لذا يبذل أعضاء
الهيئات التدريسية الجامعية قصارى جهودهم إلنجاز البحوث العلمية الرصينة والس#ي لنشرها kي
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املجالت والدوريات العلمية املحكمة ذات السمعة الدولية املرموقة والانتشار الواسع بaن الباحثaن kي
جامعات العالم املختلفة ،ففي اليابان مثال يخصص أعضاء الهيئة التدريسية kي املعدل ما ال يقل عن
نصف ساعات عملهم الجام#ي للبحث العلم ،Sذلك أن استمرارهم بعملهم الجام#ي مرهون بنتاجهم
البح Sõبالدرجة ٔالاساس.
وتبلغ نسب إنفاق الجامعات عCى البحث والتطوير kي البلدان الصناعية الكqrى مثل الواليات
املتحدة ٔالامريكية وأملانيا وفرنسا
وبريطانيا واليابان ما نسبته)  (% 0.6 -0.3من إجماGي الناتج القومي ،ويمثل ذلك نحو ) ( 18 %من مجمل
7
ٕالانفاق العام عCى البحث والتطوير kي تلك البلدان.
 .2.1الاستثمار sي البحث والتطوير:
يكت SÉÊهذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات واملشاريع الكqrى الصناعية
مLàا بشكل خاص ،فإذا كان نجاح املؤسسات وتفوقها ونمو الدول ورقLÐا قد ارتبط إGى وقت قريب
باإلمكانيات املادية والqÏوات الطبيعية فإن تجارب راهنة تتعلق بدول حققت قفزات عمالقة kي مجاGي
التصنيع والتنمية الاقتصادية ،وبمؤسسات اقتصادية تمكنت من تحقيق إنجازات كبqaة وبلوغ مستويات
ريادية ،بينت أن كل ذلك تحقق بفضل اعتمادها عCى موارد ذات طبيعة غ qaمادية.
إن عمليات " "R&Dالداخلية تحقق تخفيضا كبqaا للتكاليف مقارنة بالحصول علLÐا من مصادر خارجية،
وقد أصبحت العالقة بaن التقدم التقاني ومعدالت التنمية الاقتصادية والاجتماعية أقوى من أي وقت
م ،ìÉùويقدر الخqrاء الاقتصاديون العامليون أن أك qÏمن  % 45من تزايد نمو دخل الفرد ع qrالسنوات
املاضية kي الغرب يعود إGى التقدم التقاني .ومن ثم فإن الاستثمار kي قطاع البحث والتطوير التقانيaن قد
حقق أعCى العوائد الاستثمارية ٕالاجمالية باملقارنة مع الاستمارات kي القطاعات ٔالاخرى.
ومما يؤكد أهمية الاستثمار kي " "R&Dباعتبارﻩ مؤشرا لخلق القيمة والتغ qaداخل املؤسسة،
ال³uايد املستمر kي نسبة القيمة املضافة املعرفية kي السلع والخدمات مقارنة مع قيمة املوارد ٔالاولية
والعمالة ،وكذا ظهور عدد من التكنولوجيات الجوهرية ذات الكمون الربãي الهائل كتكنولوجيا املعلومات
والاتصاالت والتكنولوجيا الحيوية واملواد الجديدة والفضاء وأنظمة الل³aر ...وغqaها.
وإن من أهم ما يحققه البحث والتطوير :الابتكار ،وهو الذي تحتل فيه الدول النامية مراكز
متخلفة جدا ،ففي تقرير املؤشر العالم Sلالبتكار لسنة 2012الصادر عن املنظمة العاملية للملكية
الفكرية"  "WIPOعادت املراكز العشر ٔالاوGى kي الquتيب العام إGى سويسرا ،ثم السويد ،سنغافورة،
فنلندا ،اململكة املتحدة ،هولندا ،الدانمرك ،الصaن ،إيرلندا والواليات املتحدة ٔالامريكية.
إن تشجيع الاستثمار kي البحث العلم Sيحتاج إGى توفر عدد من املقومات الضرورية مLàا:
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 املوارد البشرية املؤهلة واملدربة تدريبا عاليا؛-

-

البنية املؤسساتية كالجامعات ومراكز البحوث؛
املوارد املالية والتمويلية الكافية؛
هيكل السوق ،فكلما كان تنظيم السوق أقرب إGى املنافسة كلما كان ذلك مدعاة إGى تحف ³aالاستثمار kي
البحث والتطوير،
وكلما اقquب لالحتكار كلما انخفض الحافز لتخصيص موارد لتمويل عمليات البحث والتطوير؛
حماية حقوق امللكية الفكرية ،إذ يشكل هذا العنصر ضمانة التشجيع عCى مواصلة البحث والابتكار؛

 املناخ العام لالستثمار ،ويشمل كل الضوابط وٕالاجراءات الحاكمة لالستثمار بصفة عامة وال STيجب أنتكون سهلة ومرنة
8
وشفافة الزدهار نشاط البحث العلم.S
 .3.1البيئة الحاضنة للبحث والتطوير:
مواكبة للثورة املعرفية،
إن البحث والتطوير يتطلب بيئة حاضنة ومناخا داعما وبنية تحتية ِ
إذ يتعaن أن َ
تتض ﱠمن العناصر واملتغqaات املولدة لهذا املناخ ،من البنية التحتية ،وحشد التفكqa
املشquك لدعم مشاريع البحث والتطوير ،ونشر قيم ٕالابداع kي املجتمع التنظيم .Sوأن هذا الجهد
املنظومي يصعب تحقيقه من خالل الحكومات فقط ،بل يتعaن مشاركة السلطات التنفيذية
والتشريعية املعنية وقطاعات ٕالانتاج السل#ي والخدمي ومؤسسات املجتمع املدني kي صياغته بالشكل
الذي يخدم قناعة الدول وإرادLMا السياسية بأن منظومة التعليم والبحث العلم Sوالابتكار تمتلك
العناصر الرئيسية والقوى الدافعة لتحقيق التقدم العلم Sواملعرkي وتحقيق أهداف التنمية
املستدامة.9
 .2املنتجات الجديدة
تزايد اهتمام الشركات kي العصر الراهن بتطوير منتجاLMا نتيجة زيادة طلب املسLÅلكaن علLÐا،
ومن أجل إرضاء مختلف الشركاء ؤالاطراف ذات الصلة L±ا .وبما أن طلبات هؤالء تتغ qaوتتجدد
فاملؤسسة مطالبة بمواكبة هذا التغ ،qaفالشركة الناجحة Ñي ال STتستطيع أن تلج إGى أذهان
املسLÅلكaن وتتحسس برغباLMم وتراáي شعورهم وتفصح عما عجزوا التعب qaعنه.
إن ما ُيالحظ عCى بيئة ٔالاعمال الحالية هو عدم التأكدk ،ي حaن نجد املبدأ الثابت هو التغ،qa
أما القاعدة الوحيدة للنمو والتطور Ñي املنافسة وتنوع اسquاتيجياLMا وأساليLا وkي هذﻩ البيئة الST
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تزداد فLÐا املؤسسات بشكل لم يسبق له مثيل ،نجد ٔالاسواق تتحول ،التكنولوجيا تتطور ،املنتجات
تتقادم ،والعمليات تتغ qaبسرعة ،فاملؤسسات الناجحة Ñي تلك ال STتقوم عCى الابتكـار.
kي الوقت الحاضر نالحظ عCى املؤسسات هذا التسارع kي تحسaن املنتجات الحالية وإدخال
منتجات جديدة .وهذا راجع إGى التطور الحاصل kي رؤية املؤسسة إGى الابتكار والاستثمار فيه بوصفه
النشاط الذي يحقق قيمة مضافة عالية والسالح التنافk SÉÊي السوق الحالية ال STمن أبرز سماLMا
عدم وجود ضمانات أكيدة kي املحافظة عCى الحصة السوقية ،ألن املؤسسة ال STال تقوم بتطوير
منتجاLMا سوف تقوم املؤسسة املنافسة بذلك ،مما Léدد حصLÅا kي السوق .إن املؤسسة الناجحة
اليوم Ñي ال STتطور منتجاLMا بوتqaة أسرع من املؤسسات املنافسة أو تكون أك qÏقدرة مLàا عCى
الاستجابة لحاجات الزبائن ،وkي كل هذﻩ الحاالت أصبح الابتكار أحد مقاييس ٔالاداء التنافSÉÊ
للمؤسسة من أجل البقاء والنمو kي السـوق.
مفهوم املنتجات الجديدة:
إن الواقع يش qaإGى أنه ال يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بaن الباحثaن kي تعريف املنتج
الجديد ،وسوف نورد التعريفaن التاليaن:
التعريف ٔالاول" :إن املنتج الجديد هو أي SÉء يمكن تغيqaﻩ أو إضافته أو تحسينه أو تطويرﻩ عCى
مواصفات وخصائص املنتج سواء املادية امللموسة أو غ qaامللموسة أو الخدمات املرافقة له ويؤدي إGى
إشباع حاجات ورغبات العمالء الحالية أو املرتقبة kي قطاعات سوقية مسLÅدفة و يكون هذا املنتج
جديدا عCى املؤسسة أو السوق أو العمالء أو جميعهم معا ،وبغض النظر عن درجة التقدم التكنولوíي
املستخدمة kي تطوير املنتج الجديد ،وهذا قد يشمل مواصفات املنتج ،عالمته التجارية خدمات العمالء،
سعرﻩ ،ترويجه ،توزيعه ،خدمات ما بعد بيع ،التغليف والعبوات ،الضمانات املقدمة ،طرق الدفع أو حìT
عملية إعادة إحالل املنتج kي قطاعات سوقية معينة. "10
التعريف الثاني :كل َ
منتج قائم أجريت عليه جملة من التعديالت ليقدم منفعة جديدة للمسLÅلكaن".
11

وتستطيع املؤسسة أن تطور منتجات جديدة من خالل:
 عن طريق التملك:
يع¼ SأLÈا يجب أن تتبع واحدا أو أك qÏمن ٔالاساليب التالية:
 قيام املؤسسة بشراء حقوق اخquاعات وابتكارات من مؤسسات أخرى. قيام املؤسسة بشراء حقوق امتياز إلنتاج منتجات مؤسسات أخرى. عن طريق تطوير منتج جديد:
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إن عملية تطوير منتج جديد يمكن أن يأخذ مسارين رئيسيaن:
 قيام املؤسسة بتطوير منتجات جديدة kي مختqrاLMا. قيام املؤسسة بتكليف عدد من الباحثaن املستقلaن أو وكاالت متخصصة kي مجال تطوير املنتجات12
وتكليفها بالبحث عن أنجح الوسائل لتطوير منتجات جديدة تحمل اسم الشركة.
من خالل هذﻩ ٔالاساليب املؤسسة ال تطور منتجات جديدة وإنما تقوم بامتالك حقوق منتجات قائمة.








 .2.2أهمية تطوير املنتجات الجديدة:
يتوقف وجود أية مؤسسة واستمرارها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ،عCى مقدرLMا kي
إشباع حاجات ورغبات املسLÅلكaن الحاليaن واملرتقبaن ،وتحقيق ٔالارباح من خالل زيادة الحصة
السوقية أو زيادة حجم املبيعات ،وهذا ما تس#ى إليه املؤسسات من خالل عملية التطوير kي منتجاLMا،
ومن خالل ذلك يمكن أن ندرج أهمية تطوير املنتجات الجديدة kي النقاط التالية:
تعت w¥املنتجات الجديدة مطلب ضروري للبقاء والنمو :ذلك أن الجزء ٔالاك qrمن املبيعات املحققة
للمؤسسة ال يتأتى إال من خالل املنتجات الجديدة ،وال STتسهم بشكل كبk qaي رفع حجم املبيعات ومن
ثم زيادة ٔالارباح ،ومضاعفة الحصة السوقية ،وهذا ما يمكن املؤسسة من البقاء والاستمرار kي
املنافسة.
زيادة رغبة املس[لك sي الاختيار :إن عملية التطوير تمكن املسLÅلك kي املفاضلة بaن البدائل العديدة
ً
املتاحة أمامه ،كون تطوير املنتجات يوفر عرضا أك qrمن املنتجات البديلة.
سªي املؤسسة للحفاظ ع*ى صور¨[ا ومكان[ا :تس#ى املؤسسة إGى تفادي عواقب التقادم الحتمS
الذي يصيب املنتجات ،سواء بسبب املنافسaن الذين يسعون بشكل دائم إGى التطوير والتجديد ،من
خالل طرح منتجات جديدة ،أو بسبب الاندثار املعنوي.
ّ
تحقيق أهداف املؤسسة :إضافة إGى ما سبق فإن تطوير املنتجات الجديدة ،يمكن املؤسسة من
تحقيق أهدافها ،سواء كانت قصqaة أو طويلة ٔالاجل؛ ويزيد من قدرLMا عCى تحقيق أهدافها املالية وغqa
املالية ،وال STندرجها فيما يCي:
أٔ-الاهداف املالية:

 −زيادة املبيعات.
 −زيادة الحصة السوقية ،ومن ثم زيادة ٕالانتاج.
بٔ-الاهداف غ wxاملالية:
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زيادة رضا العمالء ،وتحسaن صورة املنتج ،واملؤسسة.

تراكم قاعدة الخqrة واملعرفة لدى املؤسسة.
−
التأث qaامل³uايد لدور املسLÅلك kي تحديد نوع وخصائص املنتج ،وكذا التطورات الحاصلة kي
−
أذواق املسLÅلكaن.
كما أن تطوير املنتجات الجديدة يساعد املؤسسة kي تحصيل العناصر التالية:
• نجاح املنتج kي ٔالاسواق.
• قابلية الاستعمال من قبل املسLÅلكaن.
• خلق قيمة إضافية للمنتج.
• جعل املنتج يختلف تماما عن املنتجات املنافسة ،أو يتفادى املنافسة املباشرة لفquة.
.3.2تأث wxالبحث والتطوير ع*ى جودة املنتج:
إن تب¼ Sاملؤسسة السquاتيجية قائمة عCى البحث والتطوير يع¼ SأLÈا تحاول التأثk qaي عوامل
النجاح والتم ،³aمن خالل ما تبتكرﻩ من منتجات جديدة أو تحسaن منتجات قائمة أو طرق تنظيمية
وإنتاجية جديدة ،سواء لتحسaن الجودة أو تخفيض التكلفة أو خلق موقع متمk ³aي ذهن املسLÅلك،
فالبحث والتطوير مهما كانت درجته جذريا أم طفيفا ،يؤدي عموما إGى تقليص تكلفة الوحدة الواحدة
من املنتج وإGى تعديل بنية التكاليف وتوزيعها حسب طبيعLÅا مما يع¼ Sالتأث qaإيجابيا عCى املردودية.
إن البعد الحقيق للبحث والتطوير هو إطالق منتجات جديدة ،فعند إدخال تقنيات جديدة kي
عملية ٕالانتاج يكون تأثqaها ٔالاسا  SÉعCى كمية ٕالانتاج من خالل زيادة عدد الوحدات املنتجة والST
غالبا ما تؤدي إGى التخفيض kي التكاليف ٔالامر الذي يضمن للمؤسسة أحسن إنتاجية) مردودية( ،
وهذا ُيظهر ٔالاثر الحقيق للبحث والتطوير kي تخفيض تكلفة املنتجات وترشيد العملية ٕالانتاجية
14
والاستخدام ٔالامثل لعوامل ٕالانتاج.
ثالثا :الدراسة امليدانية
يتطلب قطاع الصناعة الصيدالنية عموما ؤالادوية بصفة خاصة مستوى عاGي من التقنية،
كما تتم ³aباعتمادها عCى أنشطة البحث والتطوير والذي يعت qrمحور الارتكاز kي هذﻩ الصناعة ،وتعتqr
اقتصاديا من الصناعات ذات الكلفة العالية ال STتتطلب رصد أموال ضخمة قصد الاستثمار kي
عمليات البحث والتطوير ،فأنماط ٕالانتاج تعتمد كلیة عCى خالیا البحث ال STتستلزم توف qaسلسلة
كبqaة من املخابر ذات التجه³aات عالية التقنية ،ويشرف علLÐا تقنيaن ومهندسaن من ذوي الكفاءات
عالية.
13
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 .1تقديم مركز البحث والتطوير:
 1.1نشأة مركز البحث والتطوير
أنشأت الصيدلية املركزية الجزائرية"  "PCAمخqrا للتطوير والبحث"  "LDRسنة  ،1985مهمته
ٔالاساسية Ñي تكوين صنفaن دوائيaن هما )املراهم واألقراص( ،كما كان يقوم بدراسة قابلية ونجاعة
بعض نشاء املؤسسة الوطنية إلنتاج ٔالادوية املنتجة kي إطار الحصول عCى تراخيص ،وبعد إعادة
هيكلة وإنشاء املؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالني"  "Saidalوطبقا للمرسوم الوزاري الصادر kي 15
أكتوبر  1985أنشأت وحدة للبحث kي ٔالادوية والتقنيات الصيدالنية " . "URMTPلكن مع التحوالت
العميقة ال STواجهت املجمع kي السنوات ٔالاخqaة عCى املستوى الهيكCي واملاGي خاصة مع تغ qaاملحيط
الاقتصادي ،وتوجه الاقتصاد نحو اقتصاد السوق والعوملة ،وظهور املنافسة املحلية ؤالاجنبية kي
السوق بفعل سياسة التحرير الاقتصادي ،أدت إGى التفكk qaي تـحويل الوحـدة"  "URMTPإGى مركز
مستقل بذاته "، "CRDوkي هذا السياق ،قر ر مجمع صيدال kي  04جويلية 1999إنشاء مركز للبحث
والتطوير ليصبح مخqrا تاما لألبحاث والتطوير يساعد عCى ضمان البقاء وديمومة املجمع ،يس#ى إGى
الاهتمام بما هو بحث علم Sوتطوير لألدوية والتقنيات الصيدالنية ،وكذا الس#ي إGى إدماج التكنولوجيا
الحديثة kي تصنيع ٔالادوية ،كما يساهم kي إعداد سياسة تطوير ٔالادوية من أجل ابتكار صيدالني
متواصل ،ومن أهم وظائفه تصميم وتطوير وصناعة ٔالادوية الجنيسـة حيث يطـور سنويا من 5اGى6
منتجات جديدة لتدرج kي قائمة منتجات املجمع.
 2.1مهام مركز البحث والتطوير
 −املشاركة kي اقquاح قائمة ٔالادوية الواجب تطويرها ،وذلك بناءا عCى الدراسات التقنية وبما يتماìÉ
والاسquاتيجية العامة للمجمع؛
 −وضع دف quشروط عCى أساس رقابة دقيقة لل³uويد باملواد ٔالاولية الالزمة إلنتاج ٔالادوية املراد
تطويرها؛
 −متابعة استقرار وثبات ٔالادوية املطورة؛
 −تحض qaامللفات العلمية والتقنية الالزمة لتسجيل ٔالادوية املطورة؛
 −املشاركة kي إنجازات ودراسات التكافؤ الحيوي؛
 −ترقية ونشر ٔالاعمال التقنية والعلمية ونتائج البحث باملجمع؛
 −تقديم خدمات الرقابة ،النوعية والجودة الف³aيوكيميائية ،الصيدلة التقنية ،وعلوم الصيدلة
وخصائص السموم وامليكروبيولوجيا؛
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 −املساهمة kي تكوين وتحسaن املستوى التق¼ Sوالعلم Sللموظفaن باملجمع؛
 −تقديم املساعدة التقنية للفروع ٕالانتاجية kي املجمع ومرافقة الوحدات ٕالانتاجية الجديدة؛
 −إنجاز الدراسات ال STتسمح للمجمع بعقد تحالفات أو شراكات إسquاتيجية مربحة مع مؤسسات
أخرى من أجل تفعيل عمليات البحث والتطوير.
 −الquويج ٕالاعالمي الخاص بمهام املجمع وأنشطته). (15
 .2نموذج لتطوير دواء جنيس )(ROVADAL
 تعريف الدواء الجنيس:
الدواء الجنيس هو دواء يكاkئ منتجا دوائيا ذا عالمة تجارية من حيث الشكل الدوائي وشدته
ونوعيته وخصائص أدائه واستخدامه ،وغالبا ما يتم تسويقه باسمه الكيميائي أو بquكيبته الكيمائية
بدال من الاسم التجاري املعلن والذي يباع الدواء عCى أساسه ،عCى الرغم من أن هذﻩ ٔالادوية قد ال
ترتبط بشركة معينة ،إذ يحتوي عCى مادة فعالة كما Ñي موجودة kي الدواء ٔالاصCي ،وÑي مشاL±ة له kي
قوته و جودته و بالجرعة ال STتوL± ìÉا املواد ٔالاخرى و ال STترتبط باملادة الفعالة.
وتبلغ نسبة ٔالادوية الجنيسة kي الجزائر % 80من بaن ٔالادوية املنتجة ،ويساهم ٕالانتاج املحCي
بسنة  % 40من حجم السوق الوطنية.



بطاقة فنية للدواء الجنيس) (ROVADAL



 معلومات خصوصية لتطوير الدواء الجنيس )(ROVADAL
قام مركز البحث والتطوير بإنجاز مشروع تطوير الدواء الجنيس روفادال  05ملل ،وهو مضاد
حيوي عCى شكل سائل ،وقد استغرقت مرحلة البحث سنة كاملة ،أما مرحلة التطوير فقد بلغت
سنتaن مفصلة كما يCي:
بالنسبة ملرحلة البحث فقد استغرقت من  2013/01/01إGى .2013/12/31
مرحلة التطوير من  2014/01/01إGى .2015/12/31
16
أما مرحلة ٕالانتاج فقد تم الشروع فLÐا kي مطلع .2016
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من إعداد الباحث باالعتماد عCى وثائق داخلية بمركز البحث والتطوير بمجمع صيدال.
 .3تطوير املنتجات الجديدة بمركز البحث والتطوير ملجمع صيدال:
من خالل املقابالت ال STأجريناها مع الخqrاء وصناع القرار بمركز البحث والتطوير التابع ملجمع
صيدال تبaن أن املجمع ال يخصص نسبة محددة من رقم أعمال املجمع من أجل تطوير منتجاته،
وإنما يقوم باملشاركة kي تطوير املنتجات مع مخابر أخرى ،ويستفيد كذلك من إعانات مالية من طرف
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وتعت qrنسبة إنفاق صيدال عCى البحث والتطوير قليلة مقارنة بما تنفقه الشركات واملخابر العاملية
kي مجال تطوير ٔالادوية .مما أثر عCى تنافسية صيدال kي السوق املحلية والعاملية ،وقد عرف مركز
البحث والتطوير تراجع كب qaبخصوص براءات الاخquاع ال STتحصل علLÐا مقارنة بالسنوات السابقة،
حيث تحصل عCى  6براءات سنة  ،2007وتحصل عCى 8براءات سنة ،2008وقد تصدر مركز البحث
والتطوير التابع ملجمع صيدال املركز ٔالاول kي قائمة املبتكرين kي الجزائر من حيث عدد الqrاءات الST
سلمت له من طرف املعهد الوط¼ Sللملكية الصناعية ،حيث تحصل عCى  14براءة بaن عامي  2007و
 ،2008إال أن مركز البحث والتطوير لم يحافظ عCى هذﻩ ٕالانجازات حيث لم يتوصل املركز إGى إطالق
منتجات جديدة والظفر بqrاءات اخquاع طوال  7سنوات ٔالاخqaة 2017.-2007
 .4قياس فعالية مركز البحث والتطوير sي تطوير املنتجات الجديدة
تعزى الكث qaمن الدول مسؤولية القيام بالبحوث إGى مراكز البحوث الصناعية واملخابر
الجامعية ،إذ تتوGى مراكز البحوث متابعة النتائج العملية ومحاولة تطبيقها بغرض الاستفادة مLàا kي
املجال ٔالاكاديم ،Sوتقوم املؤسسات الصناعية الرائدة بإنشاء مراكز مستقلة للبحوث تعمل عCى دراسة
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مشاكل وانشغاالت املؤسسات والبحث عن وسائل تطوير ٕالانتاج وتحسينه ،أما املؤسسات الصغqaة
والشركات محدودة ٕالامكانيات فمن الصعب علLÐا أن تقوم بعملية البحث نظرا ملتطلبات البحوث العلمية
وتكاليفها ،وتأخذ البحوث والتطوير kي املؤسسات أحد الشكلaن :
البحوث والتطوير داخل املؤسسة؛

 التعاقد الخارíي بخصوص البحوث والتطوير ،حيث تستعaن املؤسسة بباحثaن مستقلaن أو هيئات
متخصصة أو مؤسسات منافسة ،إذ أن التحالف kي هذا املجال يجنب املؤسسة ٕالانفاق الكب ،qaوذلك
بسبب إشراك الحليف kي تحمل التكاليف ،ومن نتائجه تخفيض املخاطر وٕالاسراع kي تحقيق النتائج
وتبادل الخqrات ،وهو يعد من أحدث الاتجاهات kي مجال إدارة وظيفة البحوث والتطوير نظرا لزيادة حدة
املنافسة والتكاليف الباهظة ال STتتطلLا هذﻩ الوظيفة .يوجد هذا الشكل بدرجة عالية kي مجاالت:
شركات ٔالادوية العاملية ،بaن الجامعات ومراكز ٔالابحاث و املؤسسات الكqrىk ،ي مجال ٔالاسلحة والسلع
الاسquاتيجية ...الخ.
17
يلجأ املسqaون إGى قياس نتائج نشاط البحث والتطوير من خالل عدة مقاييس نذكر مLàا :
 نسبة عدد املوارد البشرية:
العدد ٕالاجماµي للمهندسxن والباحثxن والعلماء sي مجال )/ (R&Dمجموع العاملxن باملؤسسة
الجدول رقم :عدد عمال مركز البحث والتطوير مقارنة بعدد عمال مجمع صيدال لسنة 2017
منفذون
املجموع
أعوان تحكم
إطارات
البيان
مركز
والتطوير

البحث

14

88
1213

8

66

973
0,82

1234
5,34

3420
مجمع صيدال
1,15
2,57
النسبة %
املصدر :وثائق داخلية خاصة باملجمع.
يتضح من الجدول أن نسبة العاملaن بمركز البحث والتطوير مقارنة بالعدد الكCي لعمال
املجمع تعت qrمنخفضة ،ما يدل عCى أن املركز ال يساهم بدور فعال kي مساعدة مجمع صيدال عCى
إطالق منتجات جديدة ،كما يفتقر املركز إGى متخصصaن kي الصناعة الصيدالنية والتسويق الصيدالني
وسياسة اسquاتيجية فعالة تساهم kي رفع أداء املركز وتحسaن صورة املجمع ورفع قدرته التنافسية.
النتائج والتوصيات:
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إن البحث والتطوير كونه املصدر الرئي SÉÊللمنتجات الجديدة يعمل عCى زيادة ابتكار الجديد kي
مجال ٔالاعمال ،وقد أصبح مركز اهتمام املؤسسات الاقتصادية عCى الخصوص كرهان عCى ٔالاداء املتم³a
والدائمk ،ي ظل بيئة تتسم بسرعة التغk qaي ش ìTجوانLا ،وتحتدم فLÐا املنافسة القائمة عCى سالح املعرفة
باألساس .وإذا كان تقديم املؤسسة للمنتجات الجديدة مرهون بأدا«Lا التكنولوíي وتم³aها الابتكاري،
فإن ذلك ال يمكن تحقيقه إال بنشاط رائد ملهمة البحث والتطوير.
تم التوصل إGى أن البحث والتطوير وظيفة إبداعية منظمة تزيد من مخزون املعرفة وتحسن
أساليب ٔالاداء وتحقق نتائج مباشرة وسريعة ،وعندما تنمو املؤسسة ع qrالبحث والتطوير تزيد من
قدرLMا التنافسية وتستمر kي سقل مهاراLMا وقدراLMا kي تقديم منتجات جديدة أو تحسaن منتجات
قائمة ،ألن ٔالافكار وحدها ليست كافية ،فاإلبداعات الناجحة تحتاج إGى التنفيذ العمCي من البداية إGى
الLàاية ،كما تعتمد عملية البحث والتطوير باملركز عCى تطوير ٔالادوية الجنيسة ،وعCى نقل التكنولوجيا،
وهذا يع¼ Sالاعتماد عCى الخارج kي جلب التجه³aات والخqrات التكنولوجية الجديدة.
إن نجاح عملية البحث والتطوير kي تجويد املنتجات الجديدة للمؤسسة يتطلب إمكانيات مادية
وبشرية يجب القيام L±ا ،باإلضافة إGى عوامل أخرى مساعدة يمكن أن تتواجد عCى مستوى املؤسسة،
ومLàا ما هو متمركز خارج املؤسسة عCى مستوى املحيط.
ينشط مركز البحث والتطوير بصيدال kي سوق مفتوح دائم الحركة والكثافة التنافسية القوية،
لذا فهو مج qrبأن يكون تنافسيا kي السوق الوط¼ Sوالعالم ،Sحيث تم التوصل إGى أن املركز يواجه
منافسة حادة من قبل املنافسaن الحاليaن واملحتملaن ،وLMديدا قويا من قبل املنتجات
البديلة)ٔالاساليب ؤالاعشاب الطبيعية ،املنتجات الكيميائية( ،وLMديدا من طرف الزبائـن واملوردين
حيث أن % 80من املواد ٔالاولية ال STيستخدمها مستوردة من الخارج ،وعليه فالبد أن يدرك عمال
مركز البحث والتطوير أنه عندما ترفع مهاراتك فإن الرابح من ذلك هو مؤسستك ،وبذلك تزداد قيمتك
وأهميتك kي املؤسسة.
لتحقيق الكفاءة والفاعلية من وظيفة البحث والتطوير اعتمدت صيدال طرق حديثة لتسيqaها
من حيث إعادة الهيكلة للمجمع ككل ولوظيفة البحث والتطوير خاصة ،حيث قام املجمع بفصل مركز
البحث والتطوير عن إدارة املجمع ومنحه الاستقاللية kي التسي qaكما قام املجمع بتقليل من املستويات
الهرمية من أجل الاستجابة السريعة للمتغqaات ،هذﻩ الجهود املبذولة أثمرت نتائج إيجابية للمجمع ،من
حيث ٔالاداء وانخفاض أسعار ٔالادوية ،تقليل تكاليف التطوير ،تحسaن جودة املنتجات وزيادة كفاءة
املورد البشري ،تحسن أدائه املاGي عموما .إال أن نسبة إنفاقه عCى البحث والتطوير من رقم ٔالاعمال
تعت qrضعيفة مقارنة بما تنفقه املخابر العاملية عCى البحث والتطوير.
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()1

ﺻﱪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻏﻴﲏ ،دور اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻴﺪال ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،2015 ،ص:

.150
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد ،أﺛﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﳎﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  4دﻳﺴﻤﱪ

( )2

 ،2013ص.2
)(3
Daude Bernard, l’entreprise et la recherche, collection la vie de l’entreprise, Dunod, Parise,
1969, pp : 03-10.
4
ﺣﻮرﻳﺔ ﺷﻌﻴﺐ ،ﺗﺴﻴﲑ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻴﺪال ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،2014 ،ص.05:
)(5

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﲑ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط ، 1990،ص .191-190
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