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Abstract: 

 Public health institutions in Algeria are responsible for managing 

many and varied pharmaceutical products according to the needs of 

their activity. The stock of it consists of heterogeneous products in 

terms of consumption, Stock combination and unit price. 

Given this diversity, the management of these stocks is of great 

importance ,That is why our concern has been focused on 
formulating an efficient and rational system for managing 

pharmaceutical products ,  We chose the ABC method, or  "selective 

management" It is a system that allows us to determine the relative 

importance of products by classifying them into three categories , 

Then we set the rules and management indicators that are 

appropriate for each class. 
Noting that the proposed routing system was based on the 

consumption value criterion, 

 And on the criterion of the average stock value, considering that 

consumption and stock constitute one of the important economic 

criteria for monitoring and evaluating public institutions in the field 
of managing pharmaceutical products. 

Key words: Stock Management,ABC Method, Pharmaceutical Products, 

Public Health Institutions. 
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ي المؤسسات الصحية  العمومية

 
ي  للمنتجات الصيدالنية  ف

 
دراسة حالة  :مقاربة التسيير العقالن

ي الجامعي  ابن باديس 
 
 قسنطينة -الصيدلية المركزية للمركز  االستشفان

                        

وش بوشالغم   3عمير

 4لمياء بوعروج
 

 الملخص
ي الجزائربتسيير منتجات صيدالنية عديدة و متنوعة 

 
تهتم المؤسسات الصحية العمومية ف

و يتكون  المخزون منها من منتجات غير متجانسة من حيث  ،الحتياجات النشاط فيها 
االستهالك، تركيبة المخزون و سعر الوحدة الواحدة أمام هذا التنوع و االختالف فإن  
ي هذه المداخلة عىل 

 
تسيير هذه المخزونات يعتير ذا أهمية بالغة  لهذا  انصب انشغالنا ف

 ABCدالنية و  وقع اختيارنا عىل طريقة  صياغة نظام فعال و رشيد لتسيير المنتجات الصي
ي سيسمح لنا بتحديد األهمية  "  و هو نظام تسيير ي

أو ما يعرف باسم "التسيير االنتقائ 
ي  إىلالنسبية للمنتجات و ذلك بتصنيفها 

ات التسيير الت  ثالثة أقسام ثم نضع قواعد و مؤشر
ح تم  باالعتماد عىل معيار قيمة تتالءم مع كل صنف. مع اإلشارة أن نظام التسيير المقي 

االستهالك من جهة، و عىل معيار قيمة المخزون المتوسط من جهة أخرى عىل اعتبار أن 
االستهالك و المخزون يشكالن أحد المعايير االقتصادية الهامة لمراقبة و تقييم 

ي مجال تسيير المنتجات الصيدالنية
 
  .المؤسسات العمومية  ف

مؤسسة الصحة  ،منتجات صيدالنية ،ABCطريقة  ،مخزونتسيير : الكلمات المفتاحية
 .العمومية

 

 
 المقدمة: 

ي الجزائر بتسيير منتجات صيدالنية عديدة
 
و متنوعة و يتكون المخزون من ،تتمير  المؤسسات الصحية العمومية ف

  .منتجات غير متجانسة من حيث االستهالك، تركيبة المخزون و سعر الوحدة الواحدة

ي هذا اإلطار وقع اختيارنا عىل  
 
ي هذا العمل بالبحث عن  نظام فعال و رشيد لتسيير المنتجات الصيدالنية و ف

 
لهذا نهتم ف

ي  ABC طريقة 
الذي يسمح لنا بتحديد األهمية النسبية للمنتجات و ذلك بتصنيفها ”  أو ما يعرف باسم "التسيير االنتقائ 

ي تتالءم مع كل صنف. ثالثة أقسام ثم نضع قواعد و مؤشر  إىل
 ات التسيير الت 

ح تم باالعتماد عىل معيار قيمة االستهالك من جهة، و عىل معيار قيمة المخزون  وبالنتيجة فنظام التسيير المقي 
 المتوسط من جهة أخرى 

 :الصحة من منظور اقتصادي:أوال

ي ميدان الصحة ناتجة عن انشغال السلطات العمومية أمام ظاهرة 
 
ي أنجزت ف

رتفاع النفقات إإن الدراسات االقتصادية الت 
ي مجال التسيير عليها مثل الرشادة االقتصادية ،الصحية

 
التحكم  أجل من ،ومحاولة إدخال بعض المفاهيم االقتصادية ف

ي التكاليف أمام الموارد المحدودة
 
علوم أن اهتمامات الطبيب و االقتصادي تختلف فاألول هدفه العالج و فمن الم ،ف

ي استخدام الموارد المحدودة لتلبية الحاجات )
 
ام مبدأ العقالنية ف ي مجير عىل احي 

ي و الثائ   larbi مواكبة التطور الطتر

lamri , p30)،  ي لم تكن هناك أي عالقة تربط اال
ومنذ ذلك  ،قتصاد بالطبو حت  نهاية الخمسينيات من القرن الماض 

ي مجال الصحة فالصحة ال تقدر بثمن لكن لديها تكلفة. 
 
 الوقت ظهرت جهود حثيثة إلدماج المقاربة االقتصادية ف

 :تعريف اقتصاد الصحة -1
ي النشاطات الصحية إىليعرفها بونامور و ف.قيو عىل أنها " فرع من المعرفة يهدف  

 
أي دراسة  ،تحقيق األمثلية ف

ي توزي    ع الموارد المحدودة من
 
ي الصحة " ) أجل األوضاع المثىل ف

 
ي حاجياتهم المتعددة ف  Guyتعظيم منفعة األفراد و تلتر

delande ,p12.) 

                                                           
 الجزائر ،جامعة عبد الحميد مهري، د.

 3
  

bouarroudj.lamia@yahoo.fr
 

،الجزائر ،جامعة عبد الحميد مهري، د.
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 الدور االقتصادي للصحة:  -2
 ألياماالرفع من إنتاجية العمل نظرا لتقليص عدد  إىليساعد تحسن الصحة عىل النمو االقتصادي و االجتماعي يؤدي  

ي يخرسها االقتصاد بسبب إصابة اليد العاملة بالمرض )
إمكانية الرفع من  إىل( مما يؤدي  Banque mondiale,1993 الت 

ة النشاط و العمر المرتقب ،إنتاجية العمل كما تقلص الصحة من تكاليف العالج و   ،و إمكانية زيادة المداخيل ،تمديد في 
ة من الناحية االقتصادية  .تسمح بتفادي أمراض جديدة مما يحقق مزايا معتير

ي تحسير  مستويات الصحة و العمل   إىلإضافة 
 
أن تحسن الصحة يزيد معدالت التمدرس الذي بدوره يشكل سببا ف

ط  ،مستقبال  وري لتوازن النظام االجتماعي فضال عن إنتاج و فضال عما سبق يشكل تلبية االحتياجات الصحية شر ض 
ي االقتصاد )

 
 (P-etienne beral, p138إعادة إنتاج القوة العاملة ف

ي الجزائر :ثانيا
 
ي  ف

 
 :االستهالك الصيدالن

ي 
 
 ،بكثير تتمير  السوق الجزائرية باالستهالك المفرط لألدوية حيث يتمير  نمو االستهالك بمعدالت اكير من النمو الديمغراف

وش ص 47.92ارتفع االستهالك بنسبة  1990 إىل1982مثال منذ  ارتفع  2013 إىل 2009و من  ،(50٪) بوشالغم عمير
عدة أسباب أهمها توسع  عرض خدمة الصحة لدى  إىل(، و هذا  يرجع .Ziani et Brahmia p 192٪)393.33بنسبة 

ي  و توسع الطلب عىل هذه ،القطاع العام و الخاص عىل السواء 
 
ارتفاع متوسط  ،الخدمة  أيضا بسبب النمو الديمغراف

ي  ،العمر 
ي تقديم العالج المجائ 

 
انتشار ثقافة  إىلتعويض األدوية من  الضمان االجتماعي وإضافة  ،سياسة الدولة متمثلة ف

ي لدى األفراد
ي لل ،الوقت الحاىلي  إىلو تستمر هذه الزيادات  .التداوي الذائ 

منتجات الصيدالنية لهذا يعد التسيير العقالئ 
ي تلبية الطلب بأقل كلفة ممكنة

 
 .خاصة عىل مستوى المؤسسات العمومية بالغ األهمية ف

ي الجامعي  ابن :ثالثا
 
ي الصيدلية المركزية للمركز  اإلستشفان

 
ي للمنتجات الصيدالنية  ف

 
تحليل طريقة التسيير  العقالن

 :قسنطينة –باديس 
 :مستوى الصيدلية المركزيةخصائص  المنتجات الصيدالنية عىل  -1

تتمير  الصيدلية المركزية للمستشف  الجامعي لقسنطينة بتسيير منتجات صيدالنية متنوعة  و يتكون المخزون من 
 :منتجات غير متجانسة من حيث

اتيجية و  :االستهالك - ي يمكن اعتبارها أدوية إسي 
توجد أدوية تستهلك بصفة منتظمة مثل المضادات الحيوية الت 

 .أدوية أخرى يعتير استهالكها منتظم هناك
ال حظنا خالل تواجدنا عىل مستوى الصيدلية المركزية ان المنتجات األكير استهالكا يخصص لها  :تركيبة المخزون -

ي حير  ان األدوية األقل استهالكا يفوق مخزونها بكثير مستويات االستهالك. 
 
 مستوى ضعيف من المخزون ف

ها بالسعر المنخفض مع  :سعر الوحدة الواحدة - تتمير  بعض األدوية بأسعارها المرتفعة و قلة الحركة بينما تتمير  غير
 .حركة اكير 

حه ال بد ان يأخذ بعير  هذه االعتبار هذه الخصائص الن تطبيق 
أمام هذا التنوع و االختالف فإن نظام التسيير الذي نقي 

ي طريقة موحدة و االهتمام بنفس الطريقة بجميع المنتجا
 
ي تسيير المخزون اثبت ارتفاع كلفته و بالتاىلي فشله ف

 
ت  ف

ه بالعقالنية ي تمير 
 
 .خفض الكلفة و ف

ي الصيدلية المركزية:  -2
 
ي تسيير المنتجات الصيدالنية ف

 
 كيفية اختيار الطريقة المناسبة ف
ي ثم تقديم   ،عدة أقسام  متجانسة إىلتصنيف المنتجات  إىلال بد من  تطبيق نظام تسيير يهدف 

قواعد التسيير الت 
 تتالءم مع كل صنف. 

 :يمكن إجراء تصنيف المنتجات حسب عدة معايير كالتاىلي 
 .الهامش اإلجماىلي  -
 .قيمة المخزون المتوسط -

 قيمة االستهالك السنوي.  -

 كمية االستهالك السنوي.  -

بمعيار "قيمة المخزون قيمة االستهالك السنوي" الذي يتم ربطه كير تمثيال و األكير داللة عىل" إن المعيار األ 
 (Lambert Paul , p 79المتوسط."  )

ي مرحلة أوىل ABCلهذا سيتم اختيار طريقة 
 
ي سنطبقها عىل قيم  االستهالك ف

ي مرحلة ثانية ،الت 
 
و هنا  .و عىل المخزون ف

قة عىل كما سنطبق الطري  ،سنغطي جميع المنتجات الصيدالنية عىل مستوى الصيدلية المركزية للمستشف  الجامعي 
 :مرحلتير  

 االستهالك و قيم المخزون  :والأ
 دراسة التوازن بير  المخزون و االستهالك بناء عىل نتائج المرحلة األوىل.  :ثانيا
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  :  ABCتعريف طريقة  -3
  :ثالثة اصناف حيث نالحظ عىل العموم إىلهي طريقة احصائية تسمح بتصنيف مجموعة من المنتجات 

  الصنفA   من العدد اإلجماىلي للمنتجات.   %20من قيمة االستهالك السنوي و  % 85و   %70يمثل بير  

  الصنفB   من العدد اإلجماىلي للمنتجات.   %40من قيمة االستهالك السنوي و  %20و   %10يمثل بير  

  الصنفC  من العدد اإلجماىلي للمنتجات.   %40من قيمة االستهالك السنوي و   %5يمثل عادة أقل من 

 ثالث أقسام:  إىلقة تسمح لنا بتصنيف المنتجات هذه الطري

  صنفA ة األهمية  : منتجات كبير

 صنفB  : منتجات متوسطة األهمية 

  صنفCمنتجات قليلة األهمية :. 
 :ABCمزايا و صالحيات طريقة  -4

إذ بموجبه نخصص طرق تسيير اكير دقة للمنتجات  ،يسمح لنا هذا التحليل باتخاذ قرارات هامة عىل مستوى التسيير 
 :من خاللAمن الصنف 

  يتم تسيير هذا الصنف من المنتجات بواسطة الجرد الدائم خاصة أنها نسبة قليلة من المنتجات مما يسهل
  ،علينا ذلك و يجعله قليل الكلفة

 خصص لها طرق التموين المالئمةنظرا ألهميتها  ال بد من ممارسة المراقبة الصارمة عليها و الدائمة و ت. 

 عدد الطلبيات ،كمية الطلبيات  ،تطبيق نماذج تحقيق األمثلية عىل هذه المنتجات ) تحديد مستوى المخزون، 
 ..الخ (. .دورة التموين

 اء مركزي  .تكون هذه المنتجات موضوعا لرسر

  تؤثر سلبا عىل نشاط  هذه المنتجات حت  ال  إىلكل إجراءات تخفيض مستوى  المخزون ال بد أن تنتبه
 المؤسسة. 

 تكون موضوعا لتحليل القيمة. 

  .تكون موضوعا لبحث دقيق للموردين 

ها بطريقة عادية و  Bأما المنتجات من الصنف  ي أفيتم تسيير
 
ي متابعتها ف

قل دقة ومتابعة من المنتجات األوىل و تكف 
 فيكفيها الجرد السنوي.   C أما منتجات صنف ،الجرد الدوري

ةإن هذا  ي يسمح بتحسير  التسيير و مردودية المؤسسة و اقتصاد موارد مالية كبير
شيد الموارد ،التسيير االنتقائ  و تسمح بي 

و تحسير  أداء التسيير و تكريس مبدأ العقالنية و اقتصاد وموارد مالية  )األموال المستثمرة و تكاليف التخزين( خاصة إذا 
  طبق عىل مجموع المنتجات الصيدالنية. 

مراقبة المنتوجات الصيدالنية من حيث مستويات  إىللالستهالك و المخزون يرمي   ABCالهدف األساسي من تحليل  إن
ي التخزين من جهة أخرى

 
ة االستهالك حت  نتجنب نفاد المخزون من جهة، و اإلفراط ف  التخزين ووتير

  :تستدعي الطريقة المراحل التالية :ABCمراحل تطبيق طريقة  -5

  ي حالة ما إذا لم نعمم الطريقة عىل كل المنتجاتنقوم سحب
 
 .عينة عشوائية، ف

  ي
 
ي دراستنا سنعتمد ف

 
ي مرحلة ،مرحلة أوىل عىل االستهالك   اختيار معيار التحليل الموافق للتصنيف و ف

 
ثم ف

  ثانية عىل المخزون. 

  .حساب قيمة االستهالك السنوي الموافق لكل منتوج ينتمي للعينة المدروسة  

  المنتجات المستهلكة سنويا بالقيمة المتناقصة. ترتيب  

  .اكمي للمنتجات بالنسب المئوية   العدد الي 

  .ترقيم أو ترمير  المنتجات و ضم القيم المستهلكة سنويا  

  .حساب نسبة كل منتوج من قيمة االستهالك اإلجماىلي و ضم هذه النسب  

   ي لمنحت
ه و تحديد أصناف   ABCرسم الشكل البيائ   المنتجاتو تفسير

 :عىل االستهالك السنوي  ABCتطبيق طريقة  -6
منتوج ) تحت   387عىل كل المنتجات الصيدالنية المستهلكة بالمصالح الطبية.البالغ عددها  ABCحاولنا تطبيق طريقة 
 :و كانت النتيجة التالية .حيث التقييم عىل اساس التكلفة خارج الرسم،كل األشكال المختلفة(
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 عدد المنتجات  األصناف
  (%بالنسب المئوية )

  االستهالك اإلجماىلي 
  (%بالنسب المئوية )

  A  20  85.43الصنف 

  B  30  12.39الصنف 

  C  50  2.18الصنف 

  100  100  المجموع

 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل مستندات الصيدلية :المصدر
ورة إعادة تنظيم عملية تسيير المخزون ،لالستهالك   ABCما يمكن استنتاجه من تحليل  بحيث  جهود التسيير  ،هو  ض 

ي العالج و ،Aتوجه أساسا نحو الصنف 
 
ي و هي تلعب دورا بارزا ف ي الوصف الطتر

 
باعتبارها األكير استهالكا  واألكير تكرارا ف

ي استهالك هذه المنتجات قد يؤدي 
 
ة إىلأي انقطاع ف الحدوث بالمستشف   تدهور صحة المرض   و هي وضعية كثير

؛ إذ قدرت النسبة المئوية لعدد المنتجات المنتمية للصنف  ي حالة نفاذ ب  Aالجامعي
 
ي كانت ف

من العدد   % 5.68و الت 
 .اإلجماىلي 

 :بالنسبة للمخزون كانت النتائج كالتاىلي  :للمخزون ABCنتائج تحليل  -7

 عدد المنتجات   األصناف
  (%بالنسب المئوية )

  اإلجماىلي المخزون 
  (%بالنسب المئوية )

  A  20  88الصنف 

  B  30  10الصنف 

  C  50  2الصنف 

  100  100  المجموع

 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل مستندات الصيدلية :المصدر

تفرض نفسها و تسمح إلدارة    للمخزون، أن إعادة تنظيم تسيير المخزون   ABCإن ما يمكن استنتاجه من تحليل 
ي تتوافق مع أهمية  كل صنف. 

؛ و هذا إذا تم وضع قواعد التسيير الت   المستشف  برب  ح الوقت و تحسير  فعالية التسيير
 :دراسة التوازن بير  المخزون و االستهالك -8

مراقبة المنتجات الصيدالنية من حيث مستويات  إىللالستهالك و المخزون، يرمي    ABCإن الهدف األساسي من تحليل
ي التخزين و نفاذ المخزون من جهة أخرى

 
ة االستهالك حت  نتجنب من جهة اإلفراط ف و مما الحظناه  .التخزين ووتير

 .سابقا عدم التوازن بير  االستهالك و المخزون

 : مدة تغطية المخزون بالقيمة لبعض األدوية -8-1
 

 قيمة االستهالك  (DCIاسم المنتوج )
  السنوي )دج( 

 قيمة المخزون 
  المتوسط )دج(

 مدة تغطية
 المخزون  
  (األيام)ب

Cefotaxime1g, poudre,   
  sol.inj.IV 

  أيام 8  167.908.36  7.459.792.00

Facteur anti-hémophilique, 
 VIII,  500 UI, inj  

  أيام 45  593.200.27  4.733.855.62
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 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل مستندات الصيدلية :المصدر
ة  ورية لحياة يمكننا مالحظة عدم التطابق بير  وتير اتيجية و ض  االستهالك و مستويات التخزين لمنتجات تعتير إسي 

اء المتبعة مما يؤثر سلبا عىل عمل الصيدلية و المستشف  و عىل حياة  المرض  مما يدل عىل عدم فعالية سياسة الرسر
 .  المرض 

ي  إىلمدة تغطية المخزون بالقيمة لبعض األدوية:إن حساب مدة ترصيف المخزون يؤكد لنا الميل  :8-2
 
اإلفراط ف

 التخزين لبعض األدوية و الجدول التاىلي يوضح ذلك: 
 مدة تغطية المخزون بالقيمة لبعض األدوية

قيمة االستهالك   (DCIاسم المنتوج )
  السنوي )دج(

قيمة المخزون 
  المتوسط )دج(

مدة تغطية 
 المخزون 

Dypiridamole75 
mg, cmp       

  شهر 85  2.661.854.40  376.291.20

Poche pour prélèvement de  sang. 8.148.24  80.803.38  119 شهر  

Clonidine 0.15 mg, cmp                  5.636.40  27.925.80  59 شهر  

Lidocaîne  5 /7.5 %, Injections      Glucose 2.942.00  15.886.80  65 شهر  

 Isosfamide 1 g, poudre, solution injectable 83.238.80  187.377.30  27 شهر  

 Cyclophosmamide 500 mg,    poudre, sol, Inj 859.429.50  1.627.186.52  23 شهر  

 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل مستندات الصيدلية.  :المصدر

سنوات من االستهالك  5بالمقابل هنا نالحظ ارتفاع مستويات التغطية لبعض أدوية العينة المختارة حيث فاقت بعضها 
اء عىل مستوى الصيدلية ي تسيير المخزون نح ،و هو مؤشر عىل سياسة غير رشيدة و غير ناجعة  لتسيير الرسر

 
تاج بينما ف

ي لديها مستويات مرتفعة من تغطية المخزون إىل
 .تطبيق سياسة صارمة لألدوية الت 

ي لالستهالك و تقدير االستهالك -9
 
 :التحليل اإلحصان

ي 
 
ي عدم التوازن بير  االستهالك و المخزون، عدم وجود سياسة فعالة و منسجمة ف

 
ي ساهمت ف

من بير  العوامل الت 
ي 
 
التموين، ناتجة أساسا عن سوء تقدير االحتياجات الفعلية للمصالح الطبية عىل مستوى الصيدلية المركزية مما ساعد ف

ي تخزين البعض أآلخر 
 
ي تقدير االستهالك نفاذ بعض المنتجات و اإلفراط ف

 
اح بعض النماذج ف ي هذا اإلطار حاولنا اقي 

 
و ف

Benzylpenicilline 1 000 000  
UI pdre, sol.inj 

  يوم 19  193.079.06  3.619.056.87

Methyprednisolone, 40mg 
, pdre,sol.inj 

  أيام 4.5  33.712.00  2.642.608.00

Amoxicilline 500mg, 
 gélules          

  أيام 7.5  53.463.00  2.552.368.80

Vaccin-anti-Hépatite B                    1.525.733.00  00.00 00.00  

Clorazepate  dipotassique, 50   
    mg. Sol. Inj  

78.422.00  00.00  00.00  
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ي هذا المجال الحيوي من التسيير وقد اعتمدنا عىل المنهجية و الخطوات 
 
الشهري و السنوي لسد الفراغ و النقائص ف

 :التالية

 :Aالمعالجة اإلحصائية لبيانات االستهالك الشهري لمنتجات الصنف  -11
بهدف تحسن التقدير حسب النتائج المتحصل عليها من تحليل  ،منتجا من هذا الصنف15اولت المعالجة اإلحصائية تن

ي  ي توقع االستهالك عىل تحليل االتجاه و نموذج االنحدار الذي يأخذ الزمن كمعامل تفسير
 
السالسل الزمنية.و نعتمد ف
 :ونقدم عينة من النتائج كالتاىلي 

 :و غير الموسمية : عينة من المنتجات الخاضعة لالتجاه11-1
:نحصل عىل ما يىلي  ،بعد اختيار السلسلة الزمنية و اختبارها و اختبار االتجاه و معنويته ثم الموسمية و معنويتها 

 
 

 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل الدراسة االحصائية.  :المصدر
ات الموسمية:  :11-2  عينة من المنتجات الخاضعة لالتجاه و للتغير

ي هذا اإلطار كانت معظمها عرضة للنفاذ المتكرر مبدئيا 
 
ي استهدفت ف

و بعد االختبارات اإلحصائية وجد أن  ،المنتجات الت 
وط المطلوبة هو منتج  ي مصلحة األمراض المعديةBactrimمنتج وحيد يحقق الرسر

 
بعد الدراسة اإلحصائية كانت  ،، ف

 :النتيجة كما يىلي 
يم تطور االستهالك الشهري بالوحدات لمنت  بمصلحة األمراض المعدية ،Bactrimوج  بكي 
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 من إعداد الباحثير  اعتمادا عىل الدراسة االحصائية.  :المصدر

  المنتجات غير الخاضعة لالتجاه ) المستقرة( و غير الموسمية: :11-3
ي تحليل االتجاه و تحليل التباين عىل منتجات الصنف 

 
ي أجريناها ف

 موضوع الدراسة،  ،Aإن االختبارات االحصائية الت 
 

  منها عىل التواىلي المنتجات:  9أعطت الكفة لصالح هذا الصنف من المنتجات حيث بلغ عددها 

  ( المنتوجCéfotaxime 1g poudre, sol inj.IVبمصلحة األمراض المعدية )  

 (المنتوجCéfotaxime 1g poudre, sol inj.IV . ي   ( بمصلحة االنعاش الطتر

 ( المنتوجBenzylpénicilline 1000 000 UI, sol.inj .  ( بمصلحة الطب الداخىلي

 :المنتجات غير الخاضعة لالتجاه )المستقرة( و الموسمية :11-4
ي دراستنا أسفرت نتائجها عن عدم اكتشاف هذا الصنف من المنتجات، إال أن 

 
ي أجريناها ف

إن االختبارات اإلحصائية الت 
اح النموذ  ي تقدير االستهالك. هذا ال يمنعنا من اقي 

 
 ج الذي يتالءم مع هذا الصنف ف

 
:    :التوصيات ين ما يىلي ح عىل المسير  لتفادي النقائص السالفة الذكر، نقير

  ي طريقة
ي تسيير المنتجات الصيدالنية )حسب معيار االستهالك و المخزون(.  ABCتبت 

 
  ف

  ي لها معدل دوران أقل من
  .1مراقبة المنتجات الت 

  ي لها معدل دوران مرتفع. مراقبة
  المنتجات الت 

  .ي إعادة التموين
 
  تطبيق سياسة مثىل ف

  .تطبيق سياسة خدمة متوازنة  

  ي
 
ي تقديم بعض التسهيالت كالنقل و الرسعة ف

 
ام مواعيد االستالم و ف ين من حيث احي  التعامل مع موردين متمير 

 تلبية الطلبيات. 

 
  الخاتمة

ي 
 
ين ف ي بوسعها مساعدة المسير

ي تسيير المخزون، الت 
 
تخاذ القرارات إتتواجد مجموعة من الطرق و التقنيات العلمية ف

ي الميدان مع اإلشارة  ،الهادفة
 
أن تحسير  نظام تسيير المنتجات الصيدالنية عىل  إىلو حل معظم المشاكل المطروحة ف

ي مستوى المؤسسات الصحية العمومية ال يشكل إال ج
 
ي الجزائر، الذي كما هو معروف مرتبط ف

 
زء من مشكلة الدواء ف

ي  اد األدوية ال يتم وفق االحتياجات الفعلية للسكان )غياب مقاربة من وجهة نظر   ،أغلبيته بالسوق الخارجر كما أن استير
ي الوقت الراهن غير قادر عىل تلبية االحتياجات الوطني إىلالطلب(.أضف 

 
ي ف

ة.و عىل السلطات ذلك أن اإلنتاج الوطت 
ي الجزائر و 

 
ي ف

ي حت  يتست  له تطوير نشاط اإلنتاج الصيدالئ  اتيجر العمومية أن تسخر كل اإلمكانيات لهذا القطاع اإلسي 
ي الوقت الذي تفرضه الحاجة. 

 
 بالتاىلي تلبية حاجيات السكان بالكمية المطلوبة و ف
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 :المراجع

وش بوشالغم دراسة حالة الصيدلية المركزية  ،تسيير المنتجات الصيدالنية بالقطاعات الصحية العمومية بالجزائر  :عمير
 الجزائر.  ،جامعة قسنطينة ،مذكرة ماجستير  ،للمستشف  الجامعي بقسنطينة

ة ساحىلي 
ي  بن حسير   ) ،كي   ي تنمية الصناعة الصيدالنية :(2017ناجر

 
الجزائر، إشارة لحالة  ،دور المناولة الصناعية ف

 الجزائر .2المجلد  ،04مجلة دراسات اقتصادية العدد 
( ي

ي الجزائر،مذكرة ماجستير جامعة قسنطينة :(1994نور الدين عياسر
 
ي ف

 ،واقع و آفاق االستهالك  و اإلنتاج الصيدالئ 
 الجزائر 
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