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 2021العام وحتى  2011بين األعوام  : مقارنةاألداء بعض مؤشرات

 البيان  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 اإلنحراف النسبة

 األجنبية *مشتريات األدوية   147 286 503 592 785 905 2,325 3,299 4,738 3,498 35,366 31,868 911%

 الصناعة املحلية*-مشتريات األدوية   10 18 41 113 177 178 486 672 1,475 3,128 14,142 11,014 352%

 برئاسة الصندوق*  قيمة املخزون  85 154 265 428 550 626 1,189 1,723 2,135 3,646 10,859 7,213 198%

 قيمة املنتجات الطبية املوزعة  *  175 330 557 922 1,218 1,484 2,998 5,236 8,283 11,009 46,516 35,507 323%

 البرامج القومية من إجمالي التوزيع  85 154 215 435 634 715 1,943 2,140 2,995 5,225 19,500 14,275 273%

 زبائن اإلمداد اإللكتروني  57 266 542 912 1599 1219 1545 2,848 3,067 2,457 2,443 14- 1%-

 متوسط الوفرة الدوائية  66% 93% 95% 92% 85% 82% 95% 91% 90% 73% 46% 0.27- 37%-

 نسبة األدوية املرفوضة  2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0.2% 0.1% 0.00% 0% 0 0%

 نسبة األدوية منتهية الصالحية  5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0.70% 0.76% 0.89% 0.46% 0.43%- 48%-

 نسبة األدوية املسجلة  87% 72% 96% 98% 97% 95% 97% 96% 95% 94% 91% 3%- 3%-

 األدوية من دول ذات نظام رقابي  28% 32% 29% 25% 29% 31% 31% 30% 29% 34% 29% 5%- 15%-

 عدد املتدربين  161 331 466 588 1,224 1,200 1,241 1,456 477 162 5 157- 97%-

0% 6 4,822 4,816 4,753 4,647 3,441 3,014 2,605 2,304 NA NA NA   املرافق الصحية التي بها أدوية

 األطفال املجانية
-1% -38 2,913 2,951 3,024 2,710 2,202 1,341 827 686 NA NA NA  املرافق التي بها أدوية العالج بالقيمة 

0% 0% 47% 47% 47% 47% 46% 47% 47% 45% 79% NA NA   أسعار الصندوق مقارنة مع  القطاع

 الخاص
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 ملخص

 التقدم املحرز  .1

استتتطاع الصتتندوق القومي لدمدادات الطبية روفير األدوية واملستتتلزمات الطبية بلستتخ عالية والل الستتنوات املاضتتية  

 علىمما انعكس ستت  البنكيةاملتمثلة في ندرة النقد األجنبي وصتتعوبة التواوي  و رغم الظروف التي مرت بها البالد 
ً
معدل  لبا

 بأن الحد %73كانت معدل الوفرة  التي  2020مقارنة بالعام  2021في العام  %46 أصتتتتتتتتتتب  حيث الوفرة الدوائية 
ً
  علما

 
ً
 من الجهد لرفع نستتتتتتتتبة الوفرة  %95األقصتتتتتتتتل  املعمول ب  عامليا

ً
يتلخص أهم ما قام ب  الصتتتتتتتتندوق في . )مما يتطلخ مزيدا

 املاضية في اآلتي:الفترة 

ُيجرد مخزون الصتتتتتتتتتتنتتدوق القومي لدمتتدادات الطبيتتة مررين كتت  عتتام )نصتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتنو   مخزون املنتجااات الطبيااة: .1

بة  ك  القرارات املالية )مشتتتتتتتتتتتريات  
ُ
مرربات  و وستتتتتتتتتتنو   ملعرفة قيمة املخزون الفعلي للصتتتتتتتتتتندوق والتي على إارها ر

ختامي للصتتتتتتتندوق  وابلة مطابقة املخزون املوجود بالنظام   ويكتم  الحستتتتتتتا  الوستتتتتتتعة رخزيلية وغيرهارنمية  و 

أن مخزون املنتجتات الطبيتة بتالصتتتتتتتتتتنتدوق  2021أظهر الجرد في نهتايتة العتام  .اإللكتروني للتتأاتد من فعتاليتة النظتام

 .مليار جني   3,646التي كانت  2020مقارنة بالعام  مليار جني  10,859 قيمت  كانت

 )جميع الواليات باستثناء والية والية 17أاملت اإلمدادات الطبية إنشاء فروعها في  :ع الصندوق بالوالياتو فر  .أ

 لقانون الصندوق القومي لدمدادات الطبية الخرطوم العتراضهم 
ً
يوجخ على الب    و 2015لسنة  وذلة رنفيبا

قوم اإلمدادات ر الفروعبالواليات. في هبه ل  فروع الصندوق روفير األدوية في جميع املؤسسات الحكومية وذلة بإنشاء 

شراف وأورى في روفير عربات لد  باإلضافة إلى الدعم اللوجستي املتمث  األدوية خزون ملبتدائي ال بتوفير رأس املال ا

 الصادرة من منظمة الصحةلتخزين الجيد اواصفات بمفي تشييد مخازن مهيئة لنق  األدوية للمرافق الصحية و

صمام أمان لضمان وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقر  من أماان  فروعتبر هبه التعالعاملية. 

مليون جني  قب  إنشاء  20زاد مخزون هبه الواليات من األدوية من  سكنهم وبأسعار موحدة في جميع أنواء البالد.

د  والية.  17بعد إنشاء فروع اإلمدادات في  2021والل العام  جني  مليار 4,878إلى  2015الفروع في العام  حت  اآلن شيَّ

من مخازن بمواصفات عالية في ك   7أام  الصندوق إنشاء  2021وفي العام   واليات 4مخازن ابيرة في  4الصندوق 

 هناك ومسة. و  شمال دارفور وشرق دارفور  وسط دارفور   غر  دارفور  غر  اردفان  الني  األزرق  البور األحمر

  في انتظار أامال إجراءات رنفيبها.

ر جزء من لتوفي اتفاقية توفير األدوية بين الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء: .2

في العام  UNDP برنامج األمم املتودة لدنماءحاجت  للنقد األجنبي الستيراد األدوية  بادر الصندوق بتقديم رصور ل

يس بعثة رئهبه املبادرة بتوقيع ارفاقية بين حكومة السودان ممثلة في وزارة التعاون الدولي وقتباك . روجت 2015

مليون  23يقوم بموجبها البرنامج بشراء بعض األدوية للصندوق في حدود  . 2016في العام  األمم املتودة بالسودان

 على أن ردفع اإلمدادات الطبية لبرنامج األمم املتودة املكون املحلي بسعر الصرف الب  يعلن  بنة 
ً
دوالر سنويا

ت استطاع .دة لدنماءرم ردشين وصول الدفعة األولى ألدوية برنامج األمم املتو 2016السودان. في نوفمبر من العام 

العام  في  2018االرفاقية وحت  نهاية العام مليون دوالر منب بدء رنفيب  32صن  بقيمة  40اإلمدادات روفير عدد 

مليون  13,125بقيمة أصناف بقيمة  7   برنامج األمم املتودة لدنماءعبر عدد األدوية التي رم روفيرها كانت  2021

 .دوالر
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رتكف   ربمعة  آو  اإلمدادات أسعار بيع األدوية للجمهور في جميع أنواء الواليات التي بها فروع وحدت أسعار األدوية: .3

 15من  أاثراإلمدادات بك  ركالي  ررحي  األدوية من الخرطوم إلى هبه الواليات. اما استطاع الصندوق دعم أسعار 

 جميعها من األدوية غالية الثمن
ً
وال روجد لها مثيالت في القطاع الخاص باستخدام نظام الدعم املقطعي عند  صنفا

ء هبه األدوية من قيمة شرا %32دعم في املتوسط البلغت نسبة . مليار جني  سوداني 2وبقيمة دعم  تسعير األدوية

جني  165عر . اما حافظ الصندوق على بيع أدوية األمراض املزمنة بس %100إلى  % 2)رتراوح نسبة الدعم من

جني  )بنة السودان يوفر 210للدوالر  حيث رقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره 

 جني  .  375الدوالر   

لضمان مأمونية ونجاعة وجودة األدوية واملستلزمات الطبية أاناء الترحي  وداو  مخازن  املرازية ومنها  جودة األدوية: .4

  باستيراد األدوية املسجلة ما استطاع الصندوق فروع  بالواليات  التزم إلى مخازن 
ً
ررفعت نسبة حيث ا  إلى ذلة سبيال

. إنعكس 2010في العام  %74مقارنة بلسبة  %91إلى  2021والل العام األدوية املسجلة التي استوردها الصندوق 

في  %0 و 2014 منب العام % 0.4إلى أق  من  2010في العام  %9هبا اإلجراء في إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة من 

  العام. هبا

 للمعايير العاملية ومتطلبات أسس  : تخزين وترحيل األدوية: .ب
ً
قام الصندوق بتوديث ورطوير البيئة التخزيلية وفقا

التخزين الجيد الصادرة من منظمة الصحة العاملية  حيث قام بترايخ أجهزة لرصد درجات الحراة والرطوبة على 

به ت. يتمكن الصندوق من والل همدار الثانية في مخازن  املرازية وأنشأ غرفة ملراقبة املخزون في املراز والواليا

الغرفة من رصد درجات الحرارة والرطوبة باملخازن عن طريق النظام اآللي الب  يرصد درجة الحرارة والرطوبة في 

املناطق املختلفة داو  املخازن املرازية على مدار الثانية واإلنبار بأ  تغيير يودث في درجات الحرارة والرطوبة يتجاوز 

 يراقخ الصندوق مخزون األدوية في جميع فروع  بالواليات  مما يمكن  من سد النقص املدى املسمو 
ً
ح ب . أيضا

 وببلة يوقق االستفادة القصوى من األدوية املوجودة 
ً
وسحخ األدوية الفائضة وروويلها إلى الواليات األاثر استهالكا

زن ادة السعة التخزنية الرأسية وذلة بإنشائ  ملخويقل  من قيمة األدوية منتهية الصالحية. اما رمكن الصندوق من زي

ولضمان جودة املنتجات الطبية أاناء . متر 46,000جديد وفق مواصفات التخزين العاملية وبمساحة رقدر بأاثر من 

الترحي   تعاقدت اإلمدادات مع شركات مقتدرة لنق  األدوية في شاحنات مبردة من ميناء بورتسودان إلى مخازنها 

د  الصندوق املرازية ومنها إلى مخازن فروعها بالواليات املختلفة.  الني  مخازن ابيرة في ك  من اسال و  4حت  اآلن شيَّ

مخازن بمواصفات عالية في ك   7أام  الصندوق إنشاء  2021جنو  دارفور  وفي العام و  مال اردفانشو  األبيض

هناك . و  شمال دارفور وشرق دارفور  وسط دارفور   غر  دارفور  غر  اردفان  الني  األزرق  البور األحمرمن 

  .2022ومن املتوقع التنفيب والل العام  ومسة في انتظار أامال إجراءات رنفيبها

استتتتتتتتطاعت اإلمدادات رقلي  الهدر النارج عن انتهاء صتتتتتتتالحية األدوية قب   تقليل نسااااااابة األدوية منصالية الصااااااا حية: .5

 وهو بين  2013فقط منب العام  %1إلى  2010في العام  %7روزيعها من 
ً
 - %3وهي أق  من الحد األدنى املقبول عامليا

فقط.  %0.46  2021والل العام الستتتتتتتنوية. كانت نستتتتتتتبة األدوية منتهية الصتتتتتتتالحية  من متوستتتتتتتط قيمة املخزون 5%

مجموعة من اإلجراءات أهمها معرفة موق  استتتتتتتتهالك األصتتتتتتتناف واستتتتتتتتخدام مؤشتتتتتتترات القياس اعتمد الصتتتتتتتندوق 

 للتلبؤ بانخفاض االستتتتتتتتتتتهالك أو رراام املخزون
ً
الواليات ذات  ىورووي  املخزون غير املتورك إل املتعارف عليها عامليا

 قام الصتتتتتتتتتندوق  بتفعي  الجرد الدور   حيث أدو   وألول مرة في راريخاالستتتتتتتتتتهالك األعلى
ً
  الجرد نصتتتتتتتتت   . أيضتتتتتتتتتا
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اما قام في هبا العام بجرد جميع مخازن فروع  في الواليات وذلة بإرستتتتال  .2013منب العام  الستتتتنو  والجرد املفا  

رد  وصتتتتتتتتتتحة البيانات في النظام اإللكتروني  والوقوف على البيئة التخزيلية فرق من املراز للتأاد من دقة عملية الج

 . كمبيوررابلة قام الصندوق بمراجعة طريقة روديد الكميات باستخدام البمخازن الفروع و 

روفير و  وجائوة كوروناالخري  طوارئ ستطاع الصندوق مقابلة احتياجات ا احتياجات الطوارئ الطبيعية وغيرها: .6

ترة   رغم صعوبة التواوي  البنكية في الففي واليات السودان املختلفة املحالي  الالزمة ملعالجة اإلسهاالت املائية

 السابقة.

األدوية واملستتتهلكات واألجهزة الطبية لتوزيعها شتتراء  ملكافوة جائوة كورونا قام الصتتندوق ب :مكافحة جائحة كورونا .7

مليون  35 اقدرهو وة ارونا على الستتتودان بمنو  ئاالستتتالمي للتنمية في رخفي  آاار جاستتتاهم البنة للجهات الطالبة  اما 

 عطاء روريد أجهزة طبيةو  مودود ملعينات الستتتتتتتتتتالمة الوقائيةء طرح عطااملنوة  هبه لدوالر. استتتتتتتتتتتطاع الصتتتتتتتتتتندوق من وال

ك منوة اما كانت هنا  رواديةالالصتتتحة الصتتتالز وزارة  وعطاء األدوية املستتتتخدمة في عالج املر تتتل  املصتتتابين بفيروس ارونا

 . 2021والل العام ولكن لم يبدأ التنفيب  رم البدأ في اجراءاتها مليون دوالر 4.5بووالي  البنة األفريقيمن 

 27عدد من ن  والهبات ملواجهة جائوة كورونا امل 2021استتتتتتتتتتقب  الصتتتتتتتتتندوق القومي لدمدادات الطبية والل العام 

 .دواء ومستهلة طبي ورم روزيعها لجميع واليات السودان 659مان  من داو  ووارج البالد لعدد 

رخطيط موارد ستم اإللكتروني املعروف بانظام الأدو  الصتندوق  2010في العام  تطوير منهجية العمل بالصاندوق: .8

شتاملة لك  العمليات بالصتندوق وروقيق التكام  والربط في  بياناتوالب  أستهم في إنشتاء قاعدة  ) (ERPاملؤستستات 

 في  .املعلومات بين اإلدارات واملخازن وربط شتتتتتبكة الصتتتتتندوق مع فروع  بالواليات
ً
ومن والل  أصتتتتتب  الصتتتتتندوق رائدا

ق و رطبيق عدة أنظمة إلكترونية وهي نظام الباركود ونظام مراقبة درجات الحرارة والرطوبة في جميع مخازن الصتتتتتتتتتتند

  بتتاإلضتتتتتتتتتتتتافتتة إلى ررك التتدفع اإللكتروني ي والبيع عن طريق اإلنترنتتت ونظتتاماملرازيتتة ورطبيق نظتتام الشتتتتتتتتتتراء اإللكترون

 في اإلمدادات و التعا
ً
أصتتتتتتتتتتب  البريد اإللكتروني وستتتتتتتتتتيلة التواصتتتتتتتتتتت  بين العاملين على مستتتتتتتتتتتوى املراز م  الورقي رماما

  والواليات.

. وهي ودمة 2015نظام الشراء اإللكتروني في العام  في راريخ البالد  أدو  الصندوق  ألول مرة الشراء املوحد اإللكتروني: .9

قيا. تعتبر التجربة األولى من نوعها في السودان وأفريطاءات الصندوق بواسطة اإلنترنت و رتي  للموردين التقديم لع

 لقانون الصندوق. جميع مؤسسات الحكومة املسؤولة عن اإلمدااألول من نوع  شارات في هبا العطاء 
ً
د الطبي إنفاذا

شراة في العطاءات السابقة. العطاء اإللكتروني  50شراة مقارنة مع متوسط  90في هبا العطاء أاثر من  رنافست

 فقط وبدرجة عالية من الشفافية. رمكن  15شهور إلى  6زمن فرز العطاء وروديد الفائزين من  وفضإلى أدى 
ً
يوما

مليون يورو في أول رجربة لهبا 12املوحد الحصول على روفير مبلغ  لشراء اإللكترونيالصندوق من والل رنفيب ا

 .البرنامج

مساهمة في رنفيب سياسة الدولة وروطين الصناعة الوطنية ورطويرها  وصص الصندوق  دعم الصناعة الوطنية: .10

 للصناعة الوطنية. والل العام 
ً
 قررتالتي   رقرر عطائين كان األول في شهر يناير عدد األصناف 2019عطاًء منفصال

واآلور في شهر سبتمبر  . ر مليون دوال  52جني  ) 2,350,545,216صن   بقيمة  141في هبا العطاء  ررسيتهااللجنة 

لم يكن هناك عطاء للصناعة الوطنية والل العام مليون دوالر     77) 3,448,815,030صن  وبقيمة  159لعدد 

 يعم  الصندوق على  .2021
ً
االستمرار في رخصيص عطاء للمنتجات املحلية  مع مراعاة سعر األدوية وجودتها التزاما
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  وحت  ال يكون هبا الدعم على حسا  املريض 2010والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة بما جاء في قانون الشراء 

  .دمن حيث الجودة وسعر الدواء املحلي املتوفر مقارنة مع الدواء املستور 

سياسة شراء األدوية واملستلزمات الطبية عن طريق نظام التعاقد طوي   الصندوق انتهج  نظام التعاقد طويل األجل: .11

لضمان إنسيابها دون حدوث فجوات وذلة لقلة  صندوق ألدوية املنقبة للحياة بعد إجازر  من مجلس إدارة الاألج  ل

  سيما األصناف التي رصنع بعد الطلخ مث  األمصال املناسخ وقتالفي عليها مصادر هبه األدوية وصعوبة الحصول 

 ساعدت هبه العقودات في وفض ورثبيت أسعار األد
ً
عقودات  وقع الصندوق  2013في العام وية. واللقاحات. أيضا

 من  74 صندوق شركات رورد لل 8طويلة األج  مع  رثبيت السعر املرسل  في العطاء املفتوح ملدة ومسة أعوام مع 
ً
صنفا

  واررفع عدد األصناف في يورو 2,282,954 بلغ الوفر املاد  املتوص  علي  2015في العام   .األدوية املنقبة للحياة

ها بعد موافقة شركات أدوية منقبة للحياة باإلضافة إلى املحالي  الوريديةعدة صن  حيث شم   127إلى  2021العام 

 انته   18. على العقود طويلة األج 
ً
 والل العام  80و 2018والل العام  تعاقدهاصنفا

ً
متبقى األصناف   2019صنفا

 يلتهي تعاقدها بنهاية العام  14شملت 
ً
 بنهاية العام  15و 2022صنفا

ً
 .2023صنفا

  إمداد الغازات الطبية: .12
ً
يات لجميع املستشفإمداد الغازات الطبية الصندوق  استطاع لقرار الشراء املوحد  رنفيبا

وبأسعار تعادل نص  أسعار الغازات عندما كانت يتم شراءها بواسطة  %100بلسبة  واليات السودان في ك 

 بأن  الواليات واملستشفيات مباشرة من مصانع الغازات الطبية
ً
سعر الصحية ب يبيعها للمرافقالصندوق  علما

  التكلفة.

 لقرار الشتتتتتتتتراء املوحد. بدأ الصتتتتتتتتندوق في  شتتتتتتتتراء و روفير  بعض مستتتتتتتتتهلكات املعام   :مسااااااااصاللكات املعامل .13
ً
من  رنفيبا

 املختبرية.في زيادة الثقة في النتائج  سيسهم مصادر ذات جودة عالية مما

في استتتتتتتتتتتقبتال طلبيتات الزبتائن بتاإلنترنتت   2011بتدأت اإلمتدادات في أغستتتتتتتتتتطس من العتام  نظاام اإلماداد اإللكتروني: .14

  أول مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة في البالد تعم  بنظام البيع اإللكتروني املتكام  حيث يتي  النظام الفرصتتتتتتتتتتتة للزبائن عم  لتصتتتتتتتتتتب

  دون الحاجة 
ً
 2,443عدد زبائن البيع اإللكتروني  إلى الحضتتتتتتتتتتور إلى مكارخ اإلمدادات.الطلبيات وإرستتتتتتتتتتتالها إلكترونيا

 وصلت إلي  إ زبون. استطاع الصندوق رلبية جميع طلباتهم التي
ً
 .%94بلسبة لكترونيا

انتهج الصتتتتتتتتتندوق ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة الدفع اإللكتروني والتوصتتتتتتتتتي  اإللكتروني لجميع  اإللكتروني: نظام الدفع والتحصااااااااايل .15

املالية  حت  قب  صتتدور قرار وزارة وتستتهي  اإلجراءات للزبائناملدفوعات املالية للصتتندوق وذلة بهدف الضتتبط املالي 

 والتخطيط االقتصاد .

تعتبر الصتتتتتيدليات من منافب الصتتتتتندوق الرئيستتتتتة التي رتعام  مع املواطنين مباشتتتتترة  اإلمدادات الطبية:صااااايدليات  .16

ذات الجودة أدوية الصتتتتتتتتتتندوق  هبه الصتتتتتتتتتتيدلياتروزع حيث رقدم صتتتتتتتتتتيدليات الصتتتتتتتتتتندوق ودمات متميزة للمجتمع. 

وص في أ  وقت وباأل  اإلمدادات على املريض الحصتتتتتتول على أدوية هي ببلة تستتتتتته و العالية وباألستتتتتتعار املقدور عليها 

صتتتتتتتتتتن  بنفس ستتتتتتتتتتعر شتتتتتتتتتتراءها.  100ربيع هبه الصتتتتتتتتتتيدليات أاثر من ال في الصتتتتتتتتتتندوق. إاألدوية النادرة التي ال روجد 

وهبا يعزز الدور الخدمي الب    من أستتتتتتتعار القطاع الخاص %47باإلضتتتتتتتافة إلى أن أستتتتتتتعار أدوية الصتتتتتتتندوق تعادل 

 لخمستتتتتتتتتتتتتةبلغ عتتدد املترددين على صتتتتتتتتتتيتتدليتتات الصتتتتتتتتتتنتتدوق ا  2021العتتام والل  يقوم بتت  رجتتاه الفقراء واملحتتتاجين.

. عدد صتتتتتتتتتيدليات املجتمع التابعة لفروع الصتتتتتتتتتندوق بالواليات  4,142مريض وبمعدل رردد   1,510,722
ً
مريض يوميا
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صتتتتتتتتيدلية  وببلة يضتتتتتتتتمن استتتتتتتتتفادة املواطنين في جميع الواليات التي بها فروع للصتتتتتتتتندوق من ودمة صتتتتتتتتيدليات  55

 الصندوق. 

بهدف روفير األدوية النادرة  2013قام الصندوق بإدوال هبه الخدمة في الربع األول من  :النادرةخدمة توفير األدوية  .17

 24وذلة عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق التي تعم  والل للمر ل  واألدوية غير املتوفرة في السوق املحلي 

الخط ب ساعة في اليوم ورتلقى استفسارات وطلبات املر ل  عن األدوية املوجودة بالبالد وذلة عن طريق االرصال

 توفيرها للمر ل  من وارج البالدروفر األدوية رقوم اإلمدادات الطبية بفي حالة عدم . 5959الرقم الساون على 

من هبه املكاملات رم الرد  %61. كاملةم 195,454حوالي  2021العام والل  الخط الساونوبسعر التكلفة. استقب  

ستمر إجميع الصيدليات في شهر أغسطس عام في لوجود عط  ويعز  سبخ عدم الرد  عليها في أق  من عشر اواني

  من القوى العاملة %50ديسمبر أدى الى العم  بلسبة  اما إن الظروف التي مرت بها البالد في شهر من أسبوع أاثتتتتر

إطار روفير  وفي. في منتص  شهر ديسمبر ةشهر سبتمبر ورم ح  املشكل ةمنب بداي ةاملصمم ةجتماع مع الشراقد اعُ 

 طلبها  2,052صن  من وارج البالد من أص   1,806األدوية النادرة للمر ل . استطاع الصندوق روفير عدد 
ً
صنفا

 زبون  111,872 أص  من 109,021 . اما بلغ عدد الزبائن البين وفرت لهم هبه الخدمة%88الزبائن  أ  بلسبة رنفيب 

 ودمة الرسائ  بواسطة رطبيق الواتسا  حيث وصص رقم الهار  2017أدو  الصندوق في العام . %97أ  بلسبة 

-250عدد ابير من الرسائ  القصيرة بمعدل  تلماس 2021. والل العام ستقبال الوصفات الطبيةال  0990985959

 ر  300
ً
 .سالة يوميا

يعم  الصندوق على روفير ودمة الرسائ  التلقائية للزبائن والتي  :خدمة تعريف الزبائن بوصول أدوية جديدة .18

  2016رفيدهم بوصول مخزون جديد أل  من األصناف التي يتعام  فيها الصندوق. منب العام 
ُ
دو  جميع زبائن أ

.حيث  1,762وعددهم  الخدمةهبه في  الصندوق 
ً
 رص  اإلفادات إليهم جميعا

وضتتتتتتتتتعت اإلمدادات قواعد موحدة وعادلة لضتتتتتتتتتبط الحضتتتتتتتتتور واإلنصتتتتتتتتتراف  تزام بمواعيد العمل:لاالنضااااااااابا  واال .19

لتوستتتتتتتتتتين األداء وزيادة االنتاجية ية كاألعياد واملناستتتتتتتتتتبات الوطنية وااللتزام بمواعيد العم  وبعد العطالت الرستتتتتتتتتتم

أ  لم يتجاوز  %96بلستتتتتتتتتتبة   2021العام معدل ستتتتتتتتتتتاعات العم  في للعاملين  كان وتهيئة بيئة عم  مريوة ومالئمة 

 .%4التأوير أو الغيا  نسبة 

 لتنمية قدرات العاملين في مؤستتتتتتتستتتتتتتات متخصتتتتتتتصتتتتتتتة  رنفب تنمية املوارد البشااااااارية: .20
ً
 مكثفا

ً
اإلمدادات الطبية برنامجا

بتتالصتتتتتتتتتتنتتدوق العتتاملين  منفقط  5رتتدريتتخ عتتدد   2021العتتام والل داوتت  ووتتارج البالد. استتتتتتتتتتتفتتاد من هتتبا البرنتتامج 

ج الطموح هبا البرنام. ملواصتتتتتتلة وذلة للظروف التي رمر بها البالد ومن املتوقع رفع هبة اللستتتتتتبة في هبا العام وفروع 

واالستتتفادة القصتتوى من املوارد التي روفرها الحكومة لألدوية  أنشتتأ في رنمية قدرات العاملين ولتوستتين جودة األداء 

. يعة  هبا املراز بتطوير املوارد البشتتتتترية 2017أبري  من العام  17في  الصتتتتتندوق مراز عبد الحميد إبراهيم للتدريخ

بعدد  تو  املراز على أربع قاعات ردريخيو واملهنية للعاملين بستتتتتتلستتتتتتلة اإلمداد الطبي بالبالد.وبناء القدرات العلمية 

 الكبيرة وقاعة للمؤرمرات بستتتتعة عدادناستتتتخ البرامج املوستتتتعة ذات األ مقعد لك  قاعة مع إمكانية ربط قاعتين لت 30

ورية. هبا باإلضتتتتتتتتتتتافة إلى قاعة ارستتتتتتتتتتلي ومزودة بأجهزة مكرفونات وشتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتات ذاية وروفر ودمة الترجمة الف 265

امبيورر  25اجتماعات املجلس القومي لتلستتتتتتتتيق الخدمات الصتتتتتتتتحية. ابلة يوتو  املراز على مختبر حاستتتتتتتتو  ب  

بتتاإلضتتتتتتتتتتتتافتتة إلى مكتبتتة إلكترونيتتة وورقيتتة روتو  على الكتتتخ واألوراق العلميتتة في إدارة  conferenceووتتدمتتة الفيتتديو 
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 املراز ب  ك  املنافع الالزمة النظام الصتتتتتتتي بالترايز على مجال 
ً
اإلمداد الطبي والرقابة والخدمات الصتتتتتتيدالنية. أويرا

ورش عم    هامن  نشتتا  123  2021العام والل  استتتضتتاف املراز وغيرها.وانترنت  للتدريخ من كافتيريا واستتتراحات

.شتتتتتتتتخصتتتتتتتت 5,368ها في شتتتتتتتتارك .ردريبية دوراتومؤرمرات و 
ً
 %9وزارة الصتتتتتتتتحة االروادية و نظمتهامن الفعاليات  %43 ا

الجهتات الحكوميتة واملنظمتات والجمعيتات الصتتتتتتتتتتحيتة بكتافتة أورى رمثت  جهتات  %48اإلمتدادات الطبيتة و قتامتت بهتا

 روادات املهنية.رخصصاتها والتي رتبع لال

 التحديات. 2

 :ت الطبية روديات ابيرة رتمث  فييواج  الصندوق القومي لدمدادا مقاب  هبا التقدم 

  2021العام مليون يورو لم يوفره البنة والل  153.5مبلغ هناك . روفر النقد األجنبي في الوقت املناسخ  النقد األجنبي: .1

مليون يورو  عبارة عن استوقاقات الشركات التي وردت األدوية لدمدادات بالدفع اآلج . ابلة لم يتمكن البنة 79منها 

فوارير و  لتوريد أدوية الشركات التي ال رقب  التوريد إال باالعتمادات أو الدفع املقدممليون يورو  58.5من روفير ما قيمت  

  بينما %46. إنعكس ذلة على الوفرة الدوائية والتي كانت نسبتها مليون يورو16مطلوبة لصالز جائوة كورونا بقيمة 

 .  %100املستهدف 

لم رقم وزارة املالية بدفع قيمة التغبية الشهرية للبرامج املجانية  الديون على وزارة املالية و التخطيط االقتصادي : .2

جني   مليار 8,500بمقدار   2021للعامالتغبية الشهرية متبقي  وابلةمليون جني   161والتي ربلغ  2017املتبقية للعام 

ادات كانت تسعر أصنافها مليون جني  سوداني حيث أن اإلمد 606باالضافة للقيمة املطلوبة من فرق السعر وهي حوالي 

جني  )بنة السودان  37جني  للدوالر  ورقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره 18بسعر 

 .جني   55يوفر الدوالر   
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 الفصل األول: املقدمة

املنتجات الطبية للمؤستتتستتتات  وروزيعورخزين  ملشتتتتريات القومي املراز بمثابة الطبية لدمدادات املرازية املستتتتودعات تعد 

 في الطبية بالخدمات وقتئب   يعرف ما كان ضتتتتتتتتتتمن كإدارةم 1935 العام في بدأت نشتتتتتتتتتتاطها والتي الستتتتتتتتتتودان في الحكومية 

اإلدارة العامة  باستتتتتتتم الصتتتتتتتحة لوزارة رابعةبوستتتتتتتبانها إدارة  م 1954في العام الحالي املبة  إلى ذلة بعد انتقلت .الستتتتتتتودان

 بتوفير معنيةعامة  هيئة املرازية الطبية اإلمدادات أصتتتتتتتتتتبوت م 1991العام من في فبراير .املرازية الطبية لدمدادات

األمر م  1991 لستتتتتنة الهيئة العامة لدمدادات الطبية قانون  بموجخ البالد في الصتتتتتحية املؤستتتتتستتتتتات لكافة اإلمداد الطبي

في قانون اإلمدادات الطبية مرونة من  و  البارية اإلدارة من املمكن األقصتتل  الحد ممارستتة الجديدة للمؤستتستتة ستتم  الب 

  العمليات التجارية في شتتراء وبيع األدوية
ً
 ستتياستتة ضتتمن لةوذ الطبية املنتجات روزيع في التكلفة استتترداد نظام على اعتمادا

  .الوطةي اإلنقاذ اورة اعتمدتها التي االقتصاد  التورير

تغير  2015. والل العام 2013الخاصة بالهيئات ودمجت في قانون الهيئات لسنة  ألغيت جميع القوانين 2003في العام 

وعلي  روولت الهيئة العامة   2015لسنة إجازة قانون الصندوق القومي لدمدادات الطبية   بعد ي للهيئةنالوضع القانو 

هيئة لدور األساس الب  كانت رقوم ب  الحتفاظ بامع اال  لدمدادات الطبية املرازية إلى الصندوق القومي لدمدادات الطبية

الطبية   املنتجات الطبية )األدوية واملستلزمات واألجهزة واألاااات وروزيع واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في شراء ووزن 

نة ا اللجالتي شكلتهالهيئة  للمؤسسات واملرافق الحكومية. جاء هبا التغيير بناًء على روصيات لجنة دراسة استخصاص

 2012وروصيات بيت الخبرة العاملي الصادرة في العام  2011الصادرة في العام و  القومية للتصرف في مرافق القطاع العام

الب  يهدف إلى روسين إدارة اإلمدادات الطبية لتوقيق أهدافها و وبرنامج إصالح املؤسسات الب  يتبناه مجلس الوزراء 

ق  ركالي  ممكنة. أهم ما يميز الصندوق أن  أصب  مؤسسة ودمية غير ربوية وابلة باملرونة الالزمة والكفاءة املطلوبة وأ

روفير الدواء حت  على مستوى املرافق الصحية وأوجخ على املؤسسات الحكومية الشراء من الصندوق  سلطةالقانون  منو 

 في اآلتي: فقط.  رتمث  أهم ميزات قانون الصندوق 

على نظام التموي  الباتي بأق  ركالي  تشغيلية ممكنة وافاءة عالية وباملرونة غير ربتي يعتمد صندوق نشاء إ  .1

جديدة لتعزيز املخزون وتغطية منتجات في شراء  املنتجات الطبيةعائدات بيع يستخدم الصندوق  املطلوبة.

كان هو ما و لوزاة املالية دون إضافة أ  أرباح ردفع لدعم اإليراد العام  والتوسع الرأسلي واألفقيالتكلفة التشغيلية 

 . قب  صدور القانون  يسم  بالربط

إلزامية الشراء املوحد ألجهزة الدولة مما يقل  الهدر  ويخفض األسعار ويوحد معايير جودة األدوية في جميع املرافق  .2

 واألدوية ذات املدى العال ي الضيق
ً
ية التي واألدو  الحكومية ويلزم القانون الصندوق بشراء األدوية املطورة جيليا

 املعتمد لدول ذات النظام الرقابيتستعم  لعالج األمراض املستعصية والوبائية واألمصال من املصادر املواوقة في ا

  .أو من املصادر ذات األهلية املسبقة من منظمة الصحة العاملية

 ية.رخفيض األسعار وذلة نتيجة لدعفاء من الجمارك والضرائخ والعوائد وأ  رسوم حكوم .3

الثمن وابلة  ةروحيد أسعار البيع للجمهور في جميع أنواء البالد واباتها دون تغيير لفترات طويلة ودعم األدوية غالي .4

عار أدوية )متوسط أسدوية األ اب  جماح أسعار  في   مما يساعدرحي  األدوية إلى فروع  بالوالياتالتزام الصندوق بت

 .اص القطاع الخ من أسعار %47يعادل الصندوق 

 ال رتم التصفية إال بموجخ قانون. .5
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روسين سلسلة اإلمداد الطبي للمرافق الحكومية وذلة بتوفير الترحي  اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس  .6

 والتوكم في درجات الحرارة أاناء الترحي  والتخزين.

اإلراحة الدوائية وروصي  الدواء إلى املرافق الصحية الحكومية في جميع أنواء البالد وذلة بإنشاء فروع في  زيادة .7

 الواليات.

سنوات والكلى والسرطان ومستهلكات بنة الدم وأدوية  5روفير أدوية الحوادث والطوار ء وعالج األطفال أق  من  .8

 يرها من األدوية املنقبة للحياة.مر ل  الهيموفيليا وأدوية وفض وفيات األمهات وغ

 رقوية اإلجراءات الوقائية لحماية املال العام. .9

 والحوامة الرشيدة في اإلمداد الطبي.تعزيز الشفافية  .10

 ردريخ العاملين في السلسلة الوطنية لدمداد الطبي الحكومي. .11

 .بالقانون  رنظيم شراء املنتجات الطبية ألول مرة .12

األدوية املسجلة. حدد مصادر شراء األدوية ين املؤسسة الرقابية بوجو  شراء داد وبيمنع النزاع بين مؤسسة اإلم .13

 .مومالس  مسبق اتابة من املجلس القومي لألدوية و إذن  ثيالت مسجلة في البالد وأوجخ أوبالتي ال روجد لها م

 واصة للعاملين.ودمة شرو   .14

 .من مجلس إدارة الصندوق  تعيين املدير العام للصندوق بواسطة مجلس الوزراء بتوصية .15

 يهدف الصندوق القومي لدمدادات الطبية لتوقيق اآلتي:أهداف الصندوق القومي لإلمدادات الطبية:  

رأمين حاجة الوحدات الصحية في القطاع العام من املنتجات الطبية ذات املأمونية والنجاعة والجودة العالية  .1

 .والسعر املوحد في جميع أنواء البالد

 .األمن الدوائي القومي روقيق .2

 للدور الخدمي واإلستراريجي للصندوق  .3
ً
 .روفير املنتجات الطبية بنظام استرداد التكلفة رأايدا

 .املساهمة في رطوير الخدمات الصيدالنية في البالد .4

 .تعزيز االستخدام املرشد للدواء .5

 .تعزيز اإلراحة الدوائية .6

 نواء البالد وذلة بتوفير املنتجات الطبية.املساعدة في نشر الخدمات العالجية في جميع  أ .7

وفرة أصناف البرامج العالجية كانت   2021العام الصندوق القومي لدمدادات الطبية والل  أداء يستعرض هبا التقرير

 أصناف زراعة وغسي  الكلى و سرطان  أصناف الو   باملستشفيات املتخصصة وتشم  أصناف الطوارئ والحوادث

. كانت قيمة األدوية واملستلزمات الطبية التي وزعها %51بلغ متوسط وفرة هبة األصناف  والهيموفيليا.أصناف بنة الدم و 

 200جني  ) مليار 11,009 مقارنة مع  جني  سوداني165قيمة الدوالر  مليون دوالر 282)جني   مليار 46,516   الصندوق 

بلغت نسبة التوزيع  . %323 زيادة )أ  بلسبة 2021 لنفس الفترة من العام جني  سوداني  55.1مليون دوالر قيمة الدوالر 

وانخفض البيع للمنظمات التطوعية غير الحكومية  %4  بينما كانت نسبة البيع للقطاع الخاص %96والبيع للقطاع العام 

 مع سياسة الصندوق التي رراز على مؤسسات القطاع العام وينوصر الب %0إلى 
ً
ة يع للقطاع الخاص لألدويوذلة اتساقا

 من االستفادة والل من االقتصاد  الوفر االستمرار في روقيق رمكن الصندوق من واملستهلكات غير املتوفرة في السوق.

  .منافسة وبأسعار ابيرة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بكميات
ً
نسبة تغطية اررفاع  من أبرز ما روقق أيضا
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 2020في عامي  %89و  %89مقارنة مع  2021في العام  %72املؤسسات الحكومية في الواليات التي بها فروع للصندوق إلى 

  .2018في العام  % 81  و على التوالي2019و

  2018في العام  ها دتوالتي أع ستراريجية لتنمية املوارد البشرية العاملة في سلسلة اإلمداد الطبيفي رنفيب الخطة اإل الصندوق  بدأ

  وتعرف  The People that Deliver Intiativeمبادرة الناس البين يقومون باإلمداد
ً
عة  بتطوير  مبادرةوهي  PtD  اوتصارا

ُ
ت

املنظمة  ي هبه ف يت عضو من  الصندوق استفاد حيث  رنمية املوارد البشرية العاملة في هبا املجال.بواسطة سب  اإلمداد الطبي 

 .دراسات لتقييم الحاجة التدريبية ووضع وص  وظيفي للعاملين وروديد الكفاءات املطلوبة لك  وظيفةفي رموي  

في نظام  وشركائ  الصندوق بإعدادها  قاموالتي  الطبي بالبالد قومية لدمدادالجية في رنفيب الخطة اإلستراريالصندوق بدأ 

دام لجميع ومست نظام إمداد فعال بناء إلى هبه اإلستراريجية . تهدف لدنماءبرنامج األمم املتودة بالتعاون مع اإلمداد الطبي 

قدم هبه الخدمات بواسطة موارد بشرية مدربة وذات افاءة ودمات صحية ذات جودة عالية ور املنتجات الطبية من أج  روفير

 عالية مما سيؤد  إلى نتائج صحية إيجابية داعمة للنظام الصتي في السودان. 

رطبيق كنت  من والتي م في مجال رطوير العم  اإلدار  والفةي  املعلومات سياسة االستفادة من رقنية استمر الصندوق في انتهاج 

صب  الصندوق من أو  وباألوص في فروع الصندوق بالواليات اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالر  والتخلص من اإلدارة التقليدية

  .في رطبيق اإلدارة واألنظمة اإللكترونية بالبالد ئدةرااملؤسسات الحكومية ال

وهي جائزة روت رعاية  في مجال املالية العامة الشارقةشارك الصندوق القومي لدمدادات الطبية في جائزة  2018 مفي العا

إدارة  والتطبيقات فيالسمو الشيخ سلطان بن مومد القاسمي حاام إمارة الشارقة وتهدف إلى نشر أفض  املمارسات خ صاح

وعية في أداء ونتائج ودمات املالية العامة في الجهات واملؤسسات رإحداث وولق لعام لتوقيق التنمية املستدامة و املال ا

افس الصندوق في فئتين وهما الجهة الحكومية املتميزة في املالية العامة و املشروع املتميز . حيث نالحكومية في املنطقة العربية

ِدمت) بادرة املتميزة في املالية العامةأو امل
ُ
نظام تروني و ية مث  نظام الشراء اإللكمبادرة  الصندوق في رطبيق األنظمة اإللكترون ق

واسطة ورم اوتيار الصندوق في الفئتين بات وجهات حكومية اروادية ووالئية مع عدة مؤسس وكانت املنافسة البيع اإللكتروني 

 .جائزةالتمثي  الجهات واملؤسسات الحكومية في البالد لني  لاللجان املختصة 

السنوات  فيالب  شهدر    إلمدادات الطبيةاوالتقدم في أداء  التطور وبراء عامليين بو   عاملية مؤسسات ومنظمات عدة تأشاد 

ِدمتحيث   األويرة
ُ
رجربة اإلمدادات الطبية في روحيد نظم اإلمداد في املؤرمر الدولي املعروف باسم قمة اإلمداد الطبي بدولة  ق

ِدمت اما .2017وابلة في السمنار الب  نظمت  منظمة الصحة العاملية بجني  في العام  2016رنزانيا في العام 
ُ
رجربة  ق

بدولة البرتغال في  يةالصندوق في قيادة التغيير في املؤرمر الدولي للتوصين والب  نظمت  اليونيسي  مع منظمة الصحة العامل

ِدمت 2018. في النص  األول من العام 2017العام 
ُ
  SAPIC نظمةمل 40ؤرمر رقم امل الصندوق فيب رنمية املوارد البشرية رجربة ق

ِدمت  2018وفي سبتمبر  ابدولة جنو  أفريقي
ُ
رجربة الصندوق في ضمان جودة املنتجات الطبية في املؤرمر الدولي األول لجودة  ق

طلخ  جميع هبه املؤرمرات بناًء علىشارك الصندوق في  .األدوية والصحة العامة والب  نظمت  جامعة أاسفورد باململكة املتودة

  .املنظمة لها وركفلت بجميع ركالي  املشاراة الجهات
ُ
 نشرتها دراسة) مدادات الطبيةإل حالة عن رجربة ا دراستاشرت اما ن

 . اليونيس وأورى نشرتها  PtD مبادرة

 



4 
 

 األداء اإلداري بالصندوق  الفصل الثاني: تطوير

ق اإلدار  روسين أداء الصندو و زيادة اإلنتاجية و  للصندوق زيادة افاءة وفعالية األداء العام لانتهج الصندوق مبدأ التطوير املستمر 

ل التي يقوم بها األعماأداء وارد البشرية واملالية واللوجستية وروفير التكام  واإلنسجام في للماالستخدام األمث  مع  واملالي والفةي

وفير املوارد املالية ررد البشرية و على رنمية املوا ترايزه على العناصر الرئيسة في برنامج التطوير اإلدار  والتي رقومبالصندوق وذلة 

لعم  االتي رمكن من رنفيب البرامج التدريبية والتأهي  وروسين البنىية التوتية باإلضافة إلى املوارد التقنية الت  لها دور ابير في رطوير 

 :املتميز في األداء رآلرية لتعين  علل  االستمرايات اضع الصندوق اآللو  .املطلوبة بناًء على النتائج بالسرعة والدقةورنفيب القرارات 

 االجتماعات التنظيمية الدورية .1

 
ً
 أستتتلو  رفعي  مشتتتاركات املوظفين في بيت

ً
ع الصتتتندوق أستتتلو  ربادل األفكار واملعلومات بين العاملين لتوقيق النتائج املرجوة  اما يتبع أيضتتتا

 :يعلى النوو التال باالقتراح واالبتكار والتطوير وذلة عبر عقده الجتماعات دورية مفصلةبوث مشاك  العم  وحفزهم على املبادرة 

متتدراء اإلدارات العتتامتتة بوضتتتتتتتتتتور و املتتدير العتتام  رئتتاستتتتتتتتتتتتة: ينعقتتد اجتمتتاع اإلدارة العليتتا باجتماااع اإلدارة العليااا األساااااااااابو   .1

. الهدف من هبا االجتماع 
ً
العمليات اإلدارية والفنية بالصتتندوق. باإلضتتافة إلى مناقشتتة وإجازة  متابعةواملتخصتتصتتة أستتبوعيا

 التقارير األسبوعية اآلرية:

أدوية البرامج القومية ومنها على سبي  املثال أدوية العالج املجاني وأدوية عالج و   (Key Items)رقرير وفرة األدوية املهمة  .أ

 التي يوفرها الصندوق ة صندوق الدعم العاملي واألدوية أدوياألطفال دون سن الخامسة  باإلضافة إلى رقرير وفرة 

 القومي للشركاء. 

 رقرير اإلراحة الدوائية وهو رقرير يوضز تغطية املرافق الصحية باألدوية ومدى روفرها. . 

 .وروفير النقد األجنبيرقرير املوق  املالي  .ج

 وفرص البيع الضائعة. روزيع املنتجات الطبية األسبوعيرقرير  .د

 ر األصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفوص واألصناف املحجوزة.رقري .ه

 رقرير األصناف التي ربقى لها ستة أشهر فما دون من راريخ صالحيتها. .و

 مناقشة أار التكليفات املنجزة على أداء الصندوق. .ز

مدراء اإلدارات العامة بوضور املدير العام للصندوق و  رئاسةينعقد اجتماع مدراء اإلدارات باجتماع مدراء اإلدارات:  .2

 واإلدارات املتخصصة واإلدارات ورؤساء األقسام ك  أسبوعين وذلة بهدف:

 الوقوف على سير العم  داو  اإلدارات ومعالجة املشاك  اإلدارية واملعوقات التي رواج  اإلدارات إن وجدت. .أ

ومدى رنفيب الخطة السنوية ومراجعة ومتابعة التكليفات املنبثقة من مناقشة رقارير أداء اإلدارات ربع السنوية  . 

 والل اجتماع مدراء اإلدارات ومناقشة أار التكليفات املنجزة على  أداء الصندوق.

 مناقشة الدراسات والبووث املتعلقة بعم  الصندوق والتي رقدمها اإلدارات.  .ج

  .ارجيةاملشاراين في الدورات التدريبة الخ رقاريرمناقشة  .د

 رنوير من اإلدارة العليا عن القضايا والقرارات الخارجية املتعلقة بالصندوق. .ه

في ارخاذ  انتهج الصندوق منهج املشاراة اجتماع اإلدارة العليا بالعاملين بالصندوق بجميع فئاتالم وتخصصاتالم املختلفة:. 3

للقاء دور  مع العاملين بالصتتتتتتتتتندوق وح االنتماء املؤستتتتتتتتتبتتتتتتتتتلي وذلة بعقده القرارات ورقييم األداء العام للصتتتتتتتتتندوق وولق ر 

اللقاءات  . رناقش هبهات مديرو فروع الصتتتتندوق بالوالياتويشتتتتارك في هبه االجتماع بجميع فئاتهم التخصتتتتصتتتتية املختلفة

 :املوضوعات أدناه
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 سنوية .ال نص  مناقشة رقارير أداء الصندوق  .أ

 رولي  األداء مقارنة مع املستهدف في الخطة.  السنوية متابعة رنفيب وطة الصندوق وضع و  . 

 التقدم املحرز واإلوفاقات التي صاحبت رنفيب الخطة. .ج

 األداء ومعالجة القصور. روسين .د

  املشاك  اإلدارية والفنية التي واجهت العاملين. .ه

الصادرة من هبه  ليفاتعام  من الصندوق  بلغ عدد التك 197بمشاراة أاثر من  اجتماعين في هبا العام عقد الصندوق 

 .%100نفبت بلسبة  ركالي  3االجتماعات 

 تطوير أساليب إدارة املوارد البشرية .2

وهو  .تستتتتع فئات رخصتتتتصتتتتية مختلفةعلى . يتوزع العاملون  415عدد العاملين بالصتتتتندوق : تاليئة بيئة العمل الداخلية .1 

األمر البى يستتعى الصتتندوق لالستتتفادة من  في رطوير منظومة العم  ووضتتع مستتارات وظيفية طموحة رتي  للعاملين إظهار 

ة العم  روستتتتتتين ورطوير بيئ يراز الصتتتتتتندوق علىستتتتتتتراريجية الصتتتتتتندوق. إرنفيب وطة و  إمكاناتهم وقدراتهم للمستتتتتتاهمة في

 ممتا ينعكس   ظروف وبيئتة عمت  مالئمتة ومستتتتتتتتتتتاعتدة للعتاملينالتداوليتة وزيتادة الرضتتتتتتتتتتتاء الوظيفي وذلتة بتوفير 
ً
 على إيجتابتا

ئتة بيئتة تي لتهي. رمكن الصتتتتتتتتتتنتدوق من رطبيق اآلبتالتتالي رفع افتاءة األداء وروقيق أهتداف الصتتتتتتتتتتنتدوق و معنويتات العتاملين 

 العم : 

 التعاقد مع شركات متخصصة في النظافة وصحة البيئة ورعاية الحدائق والحماية والتأمين. .أ

 روفير الترحي  لجميع العاملين وذلة بالتعاقد مع شركات روفر عربات مهيئة لترحي  العاملين.  . 

 روحيد الز  لجميع العاملين. .ج

 الكش  الدور  الطبي للعاملين.  .د

 روفير التأمين الصتي لجميع العاملين. .ه

 املحاسبة. رفعي  .و

مما أدى إلى ستتتتتتتتتتهولة ربادل املعلومات والواائق  بارباع النظام اإللكتروني رطوير وروستتتتتتتتتتين االرصتتتتتتتتتتتاالت الداولية .ز

 .ووفض ركالي  أوراق الطباعة ورقلي  الفاقد الزمةيوالتقارير 

االنضتتتتتتتتبا  وااللتزام بمواعيد العم : وضتتتتتتتتعت اإلمدادات قواعد موحدة وعادلة لضتتتتتتتتبط الحضتتتتتتتتور واإلنصتتتتتتتتراف   .ح

ة لتوستتتتتتتتتين األداء وزيادة االنتاجي واملناستتتتتتتتتبات الوطنيةمية كاألعياد وااللتزام بمواعيد العم  وبعد العطالت الرستتتتتتتتت

بلستتتتبة  2021العام  واللستتتتاعات العم   معدلوتهيئة بيئة عم  مريوة ومالئمة للعاملين  وعلى ستتتتبي  املثال كان 

   ورمت مواسبة البين رأوروا.فقط %4أ  لم يتجاوز التأوير أو الغيا  نسبة  96%

ارد ط مو رخطيباستتتتتتتتتتم  وهي ودمة رتي  للعام  الدوول في برنامج امبيورر يعرفلعاملين: رقديم الخدمة البارية ل . 

وبواسطة رقم مخصص لك  عام  ومن ام الحصول على الخدمات    (Enterprise Resource Planningاملؤسسات

 التالية في أ  وقت:

i.  بأنواعها السنوية  املرضية  مأموريات وغيرها.جازات إل طلخ ارقديم 

ii. الشخصية لك  عام . روفير البيانات 

iii.  واستخراج شهادة املررخ املرربات والحوافز املستوقة للعام معرفة. 
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iv.  بواستتتتطة العام  واعتماده بواستتتتطة إدارة رنمية املوارد البشتتتترية 
ً
الستتتتج  التدريبي للعام  ويتم روديث  دوريا

 بالصندوق.

v. . التقييم الباتي للعام 

الصتتتتتتندوق علتتتتتتى رطتتتتتتوير ورنميتتتتتتتة املتتتتتتوارد البشتتتتتترية وبنتتتتتتتاء  راتتتتتتتز:  يتاااااادريب وتلهياااااال العاااااااملين بسلسااااااالة اإلمااااااداد الطبااااااي .2

القتتتتتتتدرات العلميتتتتتتتة واملهنيتتتتتتتتة والفنيتتتتتتتة للعتتتتتتتاملين فتتتتتتتتي سلستتتتتتتلة اإلمتتتتتتتداد الطبتتتتتتتتي وذلتتتتتتتة بوضتتتتتتتع الخطتتتتتتتتط والسياستتتتتتتات التتتتتتتتتي 

 ندوق من رنفيب األنشطة اآلرية:رضمن رنفيب عمليات التطوير باستدامة وبكفاءة عالية  حيث رمكن الص

ة العاملين إلى رفع افاءة وانتاجيالخطة التدريبية هدف تتدريب وتلهيل العاملين ف  سااااااالسااااااالة اإلمداد الطبي بالب د:  .أ

عن طريق التتتدريتتخ والتتتأهيتت  املستتتتتتتتتتتمر  وروزيع فرص التتتدريتتخ على جميع الفئتتات العتتاملتتة في مجتتال اإلمتتداد الطبي 

 منعتتاملين فقط   5الصتتتتتتتتتتلتتة بتتاإلمتتداد الطبي الت املتنوعتتة ذاتاعتتدد املتتتدربين في املجتتبلغ بتخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتارتت  املختلفتتة. 

)رستتم بياني رقم دورة واحدة الستتودان  بلغ عدد الدورات التدريبية داو اما .  1) رستتم بياني رقم الصتتندوق وفروع   

املراز  بعدم امكانية روفير البنة من بنة الستتتتتتتتتتودان الب  جاء توجي  وذلة لللهبا العام  الروجد دورات وارجية  2

لتدريخ ولكن يتوقع روستن ا جائوة كورورناظروف انخفض التدريخ الداولي ل ابلة للنقد األجنبي للتدريخ الخار ي

 .لسنين القادمة
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  بعبد الحميد إبراهيم للتدريمركز 

 شخص  5,368 شارك فيهاردريبية  دوراتمؤرمرات و و من ورش عم    نشا  123  2021العام والل  استضاف املراز
ً
)جدول  ا

 أهمها املؤسساتأورى جهات %48و  اإلمدادات الطبيةنظمتها  %9من الفعاليات  %43 نظمت وزارة الصحة األروادية  .1رقم

 .في املجال الصتي روادات املهنيةالحكومية واملنظمات والجمعيات الصحية بكافة رخصصاتها والتي رتبع لد

 

  عبد الحميد إبراهيم للتدريب مركز : 1صورة رقم 
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إلى العام 2010عدد الدورات التدريبية داخل وخارج السودان من العام : 2رسم بياني رقم 
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 2021خ ل العام : األنشطة املنفذة بواسطة مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب 1 جدول رقم

 

 على روزيع دلي  األدوية البريطاني يواظخ الصتندوق : توزيع الكتب واملراجع العلمية .ب
ً
شتارك توهو مطبوعة  BNFستنويا

 والجمعية الصيدالنية امللكية البريطانية   British Medical Associationالطبية البريطانية  فيها الجمعية

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain يهدف الدلي  لتزويد الصتتتتتتتتيادلة واألطباء مررين ك  عام.  ويلشتتتتتتتتر

زع و  .عن اوتيار ووصتتت  وصتتترف ورناول األدوية وماتوحديثة حول استتتتخدام األدوية ويتضتتتمن معل دقيقةبمعلومات 

 .2018في العام  110و  2017العام في  105و  2016في العام  250و  2015نسخة من الدلي  في العام  180الصندوق 

لكترونية وورقية روتو  على الكتخ إمكتبة  إنشتتتتتتتتاءالصتتتتتتتتندوق  أام   2017 منب العام :متخصااااااااصااااااااةإنشاااااااااء مكتبة  .ج

  بمراز عبد الحميد إبراهيم للتدريخ األعمالواألوراق العلمية في مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصتتتتتتتتيدالنية وإدارة 

 والهدف منها:

 رقديم ودمات معلومارية مناسبة ومتطورة للباحثين في مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية وإدارة األعمال. .1

 في عملية البوث والتصف . الكمبيورراستخدام  .2

 املعلومات في أ  وقت وسهولة روديث املعلومات.روفير  .3

 امكانية رخزين املعلومات بشك  فعال. .4

 .في مجال الخدمات الصيدالنية واالستعمال املرشد لألدوية والصحة العامة املراجع والكتخ النادرةروفير  .5

التي ررعاها منظمة الصحة العاملية ورتي  ملشترايها الحصول على  HINARIعدة مواقع و منها مبادرة يشترك الصندوق في 

  56أل  مجلة علمية وأاثر من  13املوضوعات امللشورة في أاثر من 
ً
 في مجالأل  اتابا

ً
قاعدة املرصد الصحة.  إلكترونيا

 . الصحية الشهريةقاعدة منظمة الصحة العاملية )اللشرة و   جامعة السودان املفتوح و   CLITو  السودان الصتي

 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بالصندوق  .3

لصندوق نوو االستفادة من هبة التقنية في مجال رطوير العم  ا ارج   في ظ  التقدم العلمي في التقنية اإللكترونية

 .الورقيةو رطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالر  والتخلص من اإلدارة التقليدية استطاع الصندوق اإلدار   حيث 

والتطبيقات اإللكترونية   Enterprise Resource Planning) استمر الصندوق في رطوير برامج رخطيط موارد املؤسسات

عبارة عن نظام معلومات  البرنامجهبا . 2015روع الصندوق بالواليات في   وإدوال  في ف2010الب  أدول  في نهاية عام 

متكام  ُصّمم لتلسيق جميع املوارد واملعلومات واألنشطة الالزمة إلرمام اإلجراءات العملية في إدارات مث  إدارة اإلمداد 

رمجي إنشاء قاعدة بيانات مشتراة ورصميم بواملالية واملشاريع واملوارد البشرية وإدارة عالقات الزبائن. يعتمد النظام على 

 ما يلي:    نفب الصندوق 2021العام . والل واص يسم  بتخزين واسترجاع املعلومات في أ  وقت

 الرقم الفعالية العدد عدد املستفيدين النسبة

 1 الدورات التدريبية  31 935 %17

 2 وورش املحاضرات 50 2,301 %43

 3 االجتماعات  41 2,002 %37

 4 املؤتمرات 1 130 %3

   املجموع 123 5,368 %100
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: انتهج الصندوق مبدأ التطوير املستمر في جميع عمليار  ومن التطوير والتحسين املستمر للنظام اإللكتروني .أ

وني ضافات في النظام اإللكتراإل توديثات أو ال  رمت مراجعة الستمرارية التوسين .أهمها العمليات اإللكترونية

 وسين األداءوروصياتهم لتاملستخدمين ومشاكلهم  آراء تستصحبا اما .رضمينها في النظامو املتبع في الصندوق 

 عند مناقشة رقارير األداء ربع السنوية لددارات بالصندوق. والتي تعرض حول النظام اإللكتروني 

 في وردريبهم واستتتتتتتتتتوقاقاتهم العاملين معلومات إدارة اإللكترونيبرنامج ال يتي  :واملرتبات البشااااااااارية املوارد نظام .ب

 وذلة  والخارجية الداولية املالية واملتطلبات واللوائ  الخدمة املدنية قوانين مع يتوافق بما الصتتتتتتتندوق 
ً
 تستتتتتتتهيال

  للعم 
ً
  لألداء ورجويدا

ً
 للعاملين البارية الخدمة على واصتتتتتتية البرنامج اإللكتروني يوتو   .املعامالت لزمن ورقليال

  . وغيرها استتتتتقطاعاتو   مستتتتتوقات) بالتفصتتتتي  الشتتتتهرية مستتتتتوقار  معرفة من العام  رمكن ودمة وهي
ً
أيضتتتتا

 عبرو أ النظام عبر املباشتتر املدير من لدجازة الرفض أو املوافقة ورتم لها والتقديم اإلجازة منات املستتتوق معرفة

تي  البرنامج اإللكتروني ي اما ر.قراال إلرخاذ املطلوبة التقارير جااستتتتتتتتتتتخر  إمكانية مع  اإللكتروني مباشتتتتتتتتتترة البريد

 االحتياجات روديد في تستتتتتتاعد التيو (Competencies)  للموظفين الجدارات إدارة من التدريخ بالصتتتتتتندوق  إدارة

 .التدريبية الدورات رفاصي  ومتابعة للعاملين التدريبية

يعم   .رتبع عمليات الشراء اإللكترونياستمر الصندوق في استخدام  يات اإلمداد والشراء اإللكتروني:تتبع عمل .ج

 . %100اما رم إدوال نظام رتبع عمليات اإلمداد اإللكتروني بلسبة  %100النظام بلسبة 

 .%60أدو  الصندوق هبا النظام والل هبا العام ونفب بلسبة  الصندوق على املوبايل:تطبيق  .د

 مع بنة املزارع. %100مع بنة الخرطوم وبنة فيص  ويعم  بلسبة  %95رم رنفيب النظام بلسة  :الدفع اإللكتروني .ه

لجميع العمليات  (Business Intelligence) عمالأل ا ذكاءبرنامج  قام الصندوق بتوديث :األعمال ذكاء نظام .و

مما يسه  ارخاذ القرارات السليمة بصورة سهلة وسريعة ومبلية على معلومات  %80اإللكترونية بالصندوق بلسبة 

إدراج املؤشرات األساسية لقياس هبا البرنامج   . يمكن من واللKnowledge based decisionsصحيوة ودقيقة )

ء الصندوق عامة مما يسه  ارخاذ القرارات لددارة العليا ومعرفة موق  األداء أداء اإلدارات ك  على حدة وأدا

  الفعلي مقارنة مع املستهدف في الخطة أو
ً
 . 2 صورة رقم) مقارنة مع ما هو متفق علي  عامليا
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 األعمال إدارة: املؤشرات املستخدمة ف  نظام 2صورة رقم 

 
 

النافبة اإللكترونية الرستتتتتتمية الصتتتتتتفوة اإللكترونية للصتتتتتتندوق تعتبر  :للصاااااندوق  تطوير وتحديث املوقع االلكتروني .ز

 تو  املوقع على رفاصتتتتتتتتتي  العطاءات كافة نشتتتتتتتتتاطات الصتتتتتتتتتندوق  اما يو رقديميتم  امن والله تيللصتتتتتتتتتندوق وال

ودمة و الكتخ واإلصتتتتتتتتتدارات الخاصتتتتتتتتتة بالصتتتتتتتتتندوق  و روابط الخدمة اإللكترونية ودلي  املستتتتتتتتتتخدم لك  ودمة  و 

 يوجد  .البوث عن دواء وغيرها من األنشتتتطة
ً
ع ويشتتتم  املوق موقع واص بمراز عبدالحميد إبراهيم للتدريخأيضتتتا

فيتديوهتات للموتاضتتتتتتتتتترات والورش و   معلومتات عتامتة عن املراز مع نظتام لحجز القتاعتات واملشتتتتتتتتتتتتاراتة في التدورات

 .املكتبة اإللكترونيةو  املقامة في املراز 
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 :  شراء املنتجات الطبيةالثالثالفصل 

ملناسبة وفي اتعتبر عملية شراء األدوية املأمونة والفعالة واملستهلكات واألجهزة واألاااات الطبية بالجودة املطلوبة واألسعار 

 جزء يمث  الشراء .من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق  الوقت املناسخ
ً
 ابير  ا

ً
 طبي من نشاطات اإلمداد ال ا

ً
باوتيار بدءا

وامياتها وطرق الشراء والتوقق من جودة الواردات والوفرة الدوائية. رمكن ومواصفتها  أصناف الصندوق ونوعيتها

 العام من رنفيب األنشطة اآلرية: والل هبا الصندوق 

 لصيدالنيةا واملستوضرات األدوية الصندوق  معها يتعام  التي الطبية املنتجاتبها  يقصد  :قائمة املنتجات الطبية 1.3

 ملختبريةا والكواش  الطبية واملبيدات واألجهزة واملستلزمات الحيوية الصيدالنية واملستوضرات واللقاحات واألمصال

 كواش و   طبية أجهزةو )أدوية   األصناف طبيعة حسخ ة املنتجات الطبيةالصندوق رصلي  قائم راجع .واألاااات الطبية

 :على النوو التاليالصيدالني. حيث رم التصلي   الشك  حسخ وعلى مختبرية 

 يوفرهتتا 5,091منهتتا   طبي  منتج 5,261 عتتدد على الطبيتتة املنتجتتات قتتائمتتة روتو  :  طبيعصالاااتصاااااااااانيف املنتجااات حساااااااااااب . 1

روتو  قائمة  الصتتتندوق على أصتتتناف اما  . 2جدول رقم )مقستتتمة إلى تستتتعة أقستتتام  الطبية لدمدادات القومي الصتتتندوق 

 حيث يقوم الصتتتتتتتتتندوق بمهمة رخزين  الصتتتتتتتتتندوق  مةقائ مع ةصتتتتتتتتتن  منها مشتتتتتتتتتترا 72) 170والبالغ عددها  األجنبي عون لا

العون  دويةأ قائمة روتو  . الصتتتتتتتتتتحية املرافق إلى ومنها بالواليات فروع  إلى  املراز منلعون األجنبي ا أدوية وررحي  وروزيع

 ية اإلنجاب الصتتتتتتتتتحة برنامج أصتتتتتتتتتنافو  والدرن  اإليدزو  املالريا  أمراض عالجالدعم العاملي ل صتتتتتتتتتندوق  أصتتتتتتتتتناف علىاألجنبي 

 .Neglected Tropical Disease (NTD)املهملة  املدارية األمراض عالج برنامج أصنافو 

 املنتجات الطبية : تصنيف قائمة 2جدول رقم 

 الرقم    البيان     العدد  النسبة 

 1 األدوية واملستوضرات الصيدالنية 965 19%

 2 األمصال واللقاحات 16 0%

0% 20  
ً
 3 املستوضرات الحيوية املطورة جيليا

 4 املستلزمات الطبية 1,125 22%

 5 األجهزة الطبية 1,360 27%

 6 املبيدات الطبية 69 1%

 7 الكواش  املختبرية 1,519 31%

 8 غازات طبية 7 0%

 9 مواد مشعة 10 0%

  املجموع 5,091 100%

 حيويةوال الصيدالنية واملستوضرات األدوية صنفت :قائمة الصندوق على حسب األشكال الصيدالنيةتصنيف  .2

 وفق الطبية لدمدادات القومي الصندوق  قائمة في واللقاحات
ً
 شك  23 إلى  Dosage Form)الصيدالني شك لل ا

بدر الو  %9سوائ  ومثلت الكبسوالت لل %10و   %17الحقن  موالي  رليها  %34 نسبة الحبو  أعلى مثلت .صيدالني

     3رسم بياني رقم ) %9حقن للاملعدة 

 

 



12 
 

 

 حسب الشكل الصيدالني واللقاحات والحيوية األدوية تصنيف: 3رسم بياني رقم 

 

لقرار الصتتتتتتادر من اجتماع املجلس القومي لتلستتتتتتيق ارنفيب استتتتتتتمر الصتتتتتتندوق في رطبيق و  :املوحد الشااااااراء اإللكتروني 2.3

والب   2013أغستتتتتتتتتطس من العام  28بتاريخ  القومي لدمدادات الطبيةالخدمات الصتتتتتتتتتحية الب  انعقد بمباني الصتتتتتتتتتندوق 

ص الب  نُ و  ينص على الزام األجهزة القومية والوالئية بالشتتتتتراء املوحد لألدوية واملستتتتتتلزمات واألجهزة الطبية من الصتتتتتندوق 

 في قانون الصتتتتتتتندوق القومي لدمدادات الطبية 
ً
روت عنوان اوتصتتتتتتتاصتتتتتتتات  5جاء في املادة  حيث 2015لستتتتتتتنة  علي  أيضتتتتتتتا

 بوساطة الطبية املمولة املنتجات وروزيع ورخزين بشراء املختصة القومية السلطة هو الصندوق  : يكون الصندوق وسلطار 

 أل  يجوز  المن القانون:  15وجاء في املادة . أنواء البالد جميع في الصتتتحية والوحدات الحكومية املؤستتتستتتات لجميع الدولة

  .الصندوق  طريق عن إال الطبية من املنتجات احتياجاتها على الحصول  الوالئي أو القومي املستوى  على حكومية مؤسسة

 حوالي 2021العام والل الطبية  واألاااات واألجهزة واملستلزمات األدويةالصندوق من  مشتريات مشتريات الصندوق: 3.3

والب  كانت قيمة املشتريات في   2020نفس الفترة من العام من مشتريات  %647 بإررفاعأ   سودانيجني  مليار   49,508

ومن املصتتتتتتانع الوطنية  %71حيث كانت نستتتتتتبة الشتتتتتتراء من شتتتتتتركات االستتتتتتتيراد بلستتتتتتبة  جني  ستتتتتتوداني. يارمل 6,626حوالي 

  .4)رسم بياني رقم  .%29املحلية حوالي 

 
 
 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
Ta

b
le

ts

So
lu

ti
n

 f
o

r 
in

je
ct

io
n

So
lu

ti
o

n

C
ap

su
le

s

P
o

w
d

er
 f

o
r 

in
je

ct
io

n

Su
sp

en
si

o
n

So
lu

ti
o

n
 f

o
r 

in
fu

si
o

n

C
re

am
s

O
in

tm
en

t

In
h

al
at

io
n

Su
p

p
o

si
to

ri
e

s

G
el

Su
sp

en
si

o
n

 f
o

r 
in

je
ct

io
n

Em
u

ls
io

n
 f

o
r 

in
fu

si
o

n

P
o

w
d

er

P
o

w
d

er
 f

o
r 

in
fu

si
o

n

Lo
ti

o
n

Tr
an

sd
er

m
al

 p
at

ch
es

En
em

a

Sp
ra

y

P
la

st
er

P
as

te

G
ra

n
u

le
s

34%

17%

10% 9% 9%

5%
3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0.5%0.3%0.3%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%



13 
 

 
 

 

سياسة شراء األدوية واملستلزمات الطبية عن طريق نظام التعاقد طوي  األج   الصندوق : انتهج التعاقد طويل األجل 4.3

لضمان إنسيابها دون حدوث فجوات وذلة لقلة مصادر هبه  صندوق لألدوية املنقبة للحياة بعد إجازر  من مجلس إدارة ال

 املناسخ وقتالفي عليها األدوية وصعوبة الحصول 
ً
  سيما األصناف التي رصنع بعد الطلخ مث  األمصال واللقاحات. أيضا

ثبيت رعقودات طويلة األج  مع  وقع الصندوق  2015في العام ساعدت هبه العقودات في وفض ورثبيت أسعار األدوية. 

 من األدوية املنقبة للحياة 74 صندوق شركات رورد لل 8السعر املرسل  في العطاء املفتوح ملدة ومسة أعوام مع 
ً
كان   صنفا

  .يورو 2,282,954 م 2015عند عم  العقودات في العام الوفر املاد  املتوص  علي  

متبقى األصناف  2019و  2018صن  انتهي التعاقد بها في العامين  98صن    127 التي رم التعاقد معها  عدد األصناف

 يلتهي تعاقدها بنهاية العام  14شملت 
ً
 بنهاية العام  15و 2022صنفا

ً
  2023صنفا

ص وصتتتت مستتتتاهمة في رنفيب ستتتتياستتتتة الدولة وروطين الصتتتتناعة الوطنية ورطويرها  :عطاء الصااااناعة الوطنية املوحد 5.3

 للصتتتن
ً
التي   رقرر عطائين كان األول في شتتتهر يناير عدد األصتتتناف 2019اعة الوطنية. والل العام الصتتتندوق عطاًء منفصتتتال

واآلور في شتتتهر ستتتبتمبر  . مليون دوالر  52جني  ) 2,350,545,216صتتتن   بقيمة  141في هبا العطاء  ررستتتيتهاقررت اللجنة 

 .2021لم يكن هناك عطاء للصناعة الوطنية والل العام  مليون دوالر . 77) 3,448,815,030صن  وبقيمة  159لعدد 

 :2021عطاءات خ ل العام  6. 3

 عطاء النظائر املشعة واملواد الصيدالنية املساعدة: .أ

نظام الشراء عن طريق فب العطاء   نُ 28/3/2021ورم قف  الصندوق يوم  28/2/2021يوم  املفتوح لعطاءاإلعالن لرم 

  37لكتروني. بلغ عدد األصناف بكراسة العطاءاإل
ً
  34 العطاء علىورم ررسية صنفا

ً
 255,368.33قيمتها حيث بلغت صنفا

 دمة للشرو  املطلوبة قررسيتها لعدم إستيفاء العروض املاما بلغ عدد األصناف التي لم رتم   يورو
ً
 و  صنفا

ً
 . احدا
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2021العام وحتى2011من العام مقارنة مشتريات الصندوق  بالجنيه السوداني: 4رسم بياني رقم 
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 :عطاء أجهزة العيون  .ب

صن  حيث رقدمت عدد  39لعدد   15/3/2021ورم قف  الصندوق يوم  17/2/2021 يومأعلن عطاء روريد أجهزة العيون 

 على  29رمت الترسية لعدد   شراة في هبا العطاء 16
ً
 جني  سوداني.634,267,195.82قيمة العطاء  تشركات بلغ 8صنفا

 :عطاء معينات طوارئ الخريف .ج

صتتتتتتتتتتن  حيث  46 لعدد  22/4/2021 ورم قف  الصتتتتتتتتتتندوق يوم 7/4/2021 يومأعلن عطاء روريد معينات طوارئ الخري  

 على  22الترستتتتتتتتتتيتتتة لعتتتدد  قررت اللجنتتتة  شتتتتتتتتتتراتتتة في هتتتبا العطتتتاء  12رقتتتدمتتتت 
ً
تتات  4صتتتتتتتتتتنفتتتا قيمتتتة العطتتتاء  تبلغتتت شتتتتتتتتتتركت

 جني  سوداني.1,669,111,500

 توريد الغازات الطبية:عطاء  .د

رقدمت  حيثأصتتناف  5 لعدد  12/12/2021 ورم قف  الصتتندوق يوم 5/12/2021 يوم  الغازات الطبية روريدأعلن عطاء 

جني   1,589,700,000قيمة العطاء  تبلغ شتتتراتين على أصتتتناف 5عدد لبواستتتطة اللجنة رمت الترستتتية شتتتركات   3 للعطاء

 سوداني.

ندوق استمر الص :الطبية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماءتوفير األدوية بين الصندوق القومي لإلمدادات  تفاقيةا 7.3

بين الصندوق القومي لدمدادات الطبية وبرنامج األمم املتودة لدنماء والتي يقوم بموجبها البرنامج املوقعة رفاقية بتنفيب اإل

 على أن ردفع اإلمدادات الطبية  23بشراء بعض األدوية للصندوق في حدود 
ً
ون املتودة املكلبرنامج األمم مليون دوالر سنويا

رم ردشين وصول الدفعة األولى ألدوية برنامج  2016املحلي بسعر الصرف الب  يعلن  بنة السودان. و في نوفمبر من العام 

س افة إلى رئيباإلضالتعاون الدولي وزير الدولة باألمم املتودة لدنماء وشارك في  وزير الصحة ووزير الدولة بوزارة الخارجية و 

بعثة األمم املتودة بالسودان والسفير البريطاني وسفير اإلرواد األوربي والسفير الهند  وعدد من ممثلي البعثات 

وذلة  2018.  إنخفض عدد األدوية واملبلغ املتاح من برنامج اإلمم املتودة والل العام الدبلوماسية واملنظمات األجنبية

 دوالر 1,666,000 ظمة اليونسي  وبالتالي انخفض املبلغ الشهر  لدمدادات منلتووي  شراء أدوية الدعم العاملي إلى من

 
ً
  دوالر 700,000 إلى 2017التسعة أشهر من العام  شهريا

ً
  1,000,000  اررفع إلىو  2018العام  بداية منب شهريا

ً
دوالر شهريا

مليون دوالر   ووالل  5.38أصناف بقيمة  10كانت عدد األدوية التي رم روفيرها   2020وفي العام . 2019منب بداية العام 

مليون  13,125أصناف بقيمة بقيمة  7  بر برنامج األمم املتودة لدنماءكانت عدد األدوية التي رم روفيرها ع 2021العام 

 دوالر.

منها كانت من الدول ومسة من عشر دول   من ركلفة الواردات كانت %89أن  نجد :ملنتجات الطبية الواردة للصندوق ا 8.3

اململكة من  %3من املصانع الوطنية بالسودان  و %47 و من قيمة التكلفة الكلية %33ذات النظام الرقابي املعتمد بلسبة 

  .5رسم بياني رقم (الصينمن  %3من الهند   و %3  و األردنية الهاشمية
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 نظام تسعير األدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق  9.3

 على أحكام املادة  
ً
والب  يعطي الصتتتتتندوق ستتتتتلطة  2015من قانون الصتتتتتندوق القومي لدمدادات الطبية لستتتتتنة  5استتتتتتنادا

موم   تستتتتتتتعير املنتجات الطبية التي يقوم ببيعها وروزيعها  على أال يتجاوز اللستتتتتتتبة املقررة من املجلس القومي لألدوية والستتتتتتت 

: تبع الصندوق سياسة تسعير األدوية التي ي
ً
وهو نظام يوقق  Cross-subsidyاعتماد سياسة الدعم املقطعي رقوم على أوال

الدعم الالزم لألدوية املنقبة للحياة وغالية الثمن ورلة التي تستتتتتتتتتتتخدم مدى الحياة )مث  أدوية األمراض املزمنة  واألدوية 

  Fast Moving Itemsاالستتتتتهالك ستتتتريعةاألصتتتتناف  عن طريق رخفيض أستتتتعارها على حستتتتا  التي تستتتتتعم  لعالج األطفال

:  روحيد وأستتعارها منخفضتتة.
ً
في جميع املؤستتستتات الصتتحية بغض النظر عن بعدها أو قربها من البيع للجمهور أستتعار  اانيا

مرااز التوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن الصتتتتتتتتندوق املرازية بالخرطوم. هبا النظام املوحد لألستتتتتتتتعار من 

 ويمثتت  نوع من التكتتافتت  وهو متتا يعرف بتتالتتدعم املقطعي شتتتتتتتتتتتتأنتت  وفض 
ً
-Crossاألستتتتتتتتتتعتتار في الواليتتات البعيتتدة واألقتت  نموا

subsidy . 23/3/2021بناء على روجي  اجتماع مناقشة دعم الدواء الب  عقد بوزارة املالية والتخطيط االقتصاد  بتاريخ  

دادات الطبية بعم  دراستتتتتتتتتتة لوضتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتيناريوهات لدعم الدواء رم ركلي  فريق من وزارة املالية والصتتتتتتتتتتندوق القومي لدم

وبناء على هبه  2021مارس  24في  دراستتةومعرفة مستتاهمة الحكومة ومستتاهمة املواطن في قيمة الدواء. قام الفريق باعداد 

ية ت  الطبرم االرفاق على قيمة الدعم الحكومي لألدوية وقيمة التوم  بواستتتتتتتتتتطة املريض  حيث رقوم اإلمدادا الدراستتتتتتتتتتة 

رقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصتتتتتتتتتاد  بدفع املبلغ املتبقي جني  عن طريق اإلمدادات الطبية و  165ببيع األدوية بستتتتتتتتتعر

مليار  36,330  2021والتخطيط االقتصتتتتتتتتتتاد  وبلغت قيمة الدعم املطلو  للعام  وزارة املالية بواستتتتتتتتتتطةجني   210وقدره 

 رنفيب ما يلي: استطاع الصندوق ة املتبع لنظام التسعير  نتيجةجني  سوداني.
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ي وه سعر شراءها )بالخسارة  بيعها اإلمدادات الطبية بأق  من رهناك مجموعة من األدوية : أ. دعم األدوية غالية الثمن

وفق معايير معينة. يبار أن ك  األصناف التي يقوم الصندوق ببيعها بأق  من أسعار شرائها ليست لها  صن  15أاثر من 

مليار جني   2بلغت قيمة الدعم  مصادر أورى بديلة وهبا يعزز الدور الخدمي الب  يقوم ب  رجاه الفقراء واملحتاجين. 

ومن هبه األدوية على سبي    %100إلى  %2ح نسبة الدعم من من قيمة شرائها )رتراو  %32بلسبة دعم في املتوسط سوداني و 

ركلفة الجرعة الكاملة  جني  أل  جني 12إلى  جني  أل  جني  55.5األميونوقلوبيلين والب  وفض سعره من  عقار املثال

 أل  جني .  360مليون جني  ونجدها في اإلمدادات ال رتجاوز   1,664لهبه الصن  أاثر من 

تعادل أستتتتتتتتتتعار أدوية العالج بالقيمة التي يوفرها الصتتتتتتتتتتندوق القومي لدمدادات  أدوية اإلمدادات الطبية: أسااااااااااعار بقية ب.

من أسعار مثيالتها في القطاع الخاص والل هبا العام. يرجع السبخ في ذلة للشراء بكميات ابيرة  %47الطبية في املتوسط 

 عبر العطاءات وقدرة اإلمدادات الطبية ووبرتها الطويلة في التفاوض ووفض التكالي  التشغيلية للحد األدنى املمكن. 
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 األجهزة الطبية :الرابعالفصل 

  يز واالهتمام باألجهزة الطبيةتراعم  الصندوق على زيادة ال 
ً
طور الكبير للت وذلة لدورها الهام في منظومة الصحة ومواابة

ذلة الررفاع و الصحة  تشك  عخء مالي ابير على ميزانية األجهزة الطبيةأن  اما .األجهزة الطبيةركنولوجيا في  واملتسارع

راقبة   ومبشراء الفنية الخاصةاإلدارية و جراءات اإل  لكافة من التنظيما يتطلخ مزيد مة مأسعارها و ركلفتها التشغيلي

 :ةالتالياألهداف  رنفيبعلى  الصندوق  عم لبلة ي. ورقييم افاءة األجهزة الطبية ومتابعة

 .زيادة وفرة األجهزة الطبية .أ

 املحافظة على جودة وافاءة عم  األجهزة الطبية. . 

 رقلي  زمن روق  األجهزة. .ج

 عمره االفترا لي .طالة عمر الجهاز )ألاثر من إ .د

 روديد معايير زمنية لصيانة األجهزة.  .ه

 رقلي  ركلفة صيانة األجهزة عن طريق برامج الصيانة الوقائية وردارك األعطال. .و

 .املؤسسات الحكوميةألجهزة الطبية في لركوين قاعدة بيانات  .ز

 التدريخ املستمر.بالعم  على بناء القدرات الفنية في ك  الواليات  .ح

 املهندس .و التقةي  و  املستخدم و لسالمة للمتعاملين مع األجهزة الطبية )املريض  رفع مستوى ا . 

    وذلة بالتدريخ والتأهي .  بالتقنيين وغيرهماالهتمام  . 

ات الفعلية خ االحتياجمستويات رقديم الخدمة لتوديد األولويات والتوزيع املناسخ لألجهزة حس جميعتلسيق بين ال .ك

 .التضار  في رقديم الخدمةوالحد من والضرورية 

 للعاملين بفروعها بالواليات.مدادات الطبية في روفير الدعم الفةي واللوجست  اإل  إمكاناتاالستفادة من  .ل

 التالية:بتنفيب األنشطة  2021لعام اوالل قام الصندوق ولتوقيق األهداف أعاله   

: رم إامال حصر األجهزة الطبية املوجودة في ك  بالوالياتحصر األجهزة الطبية املوجودة ف  فروع الصندوق القومي  .1

وصنفت حسخ افاءتها )جدول  2,754الجزيرة حيث رم فوص حوالي والية   جّدد الحصر في 2021الواليات  والل العام 

  .3رقم

 : حصر األجهزة الطبية بفروع الصندوق بالواليات3جدول رقم 

تم فحصها أجهزة  املحصورة األجهزة الوالية الرقم

 
 
 وصيانصالا وقائيا

أجهزة تمت 

 
 
 صيانصالا ع جيا

 أجهزة معطلة أجهزة ُمخزنة

 805 90 572 2,379 2,754 الجزيرة .1

 

جهاز مطلو  ررايبها أ   3,872جهاز من أص   3,705رم ررايخ  2021: والل العام تركيب األجهزة الطبية بالواليات .2

 مطلو  ررايبها بواسطة الشركات ويعزى التأوير في ررايبها الحتياجها . ومتبقي األجهزة 4)جدول رقم %96بلسبة 

 املتطلبات. إامال رتابع بدورها التي للوزارة ورم تسليمها باملواقع ررايخ ملتطلبات
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 2021خ ل العام  موقف تركيب األجهزة التي وزعت: 4جدول رقم 

 لم تركب بعد ركبت تركيبالاعدد األجهزة املطلوب  الجهة
نسبة التنفيذ )من 

 املطلوب تركيبه(

 %100 0 3,590 3,590 اإلمدادات الطبية

 %41 167 115 282 الشركات

 %96 167 3,705 3,872 املجموع

 

قام الصندوق بمتابعة وصيانة األجهزة الطبية بالواليات  2021والل العام  متابعة وصيانة األجهزة الطبية بالواليات:  .3

روتاج إلسبيرات بلسبة  681  منها 1,420. األجهزة املتعطلة وعددها 2021وفق جدول وطة الصيانة املوضوع للعام 

غير  337ركالي  صيانتها و  وعلي  الوزارة غير ملزمة بدفع %28رتبع لجهات أورى مث  املنظمات بلسبة ) 402  و48%)

  .5  )جدول رقم %24صالحة للعم   بلسبة )

 متابعة وصيانة األجهزة الطبية بالواليات : 5جدول رقم 

عدد األجهزة  الوالية #

 املتعطلة

األجهزة التي تحتاج 

 إلى قطع غيار

أجهزة التتبع  %

 لوزارة الصحة

أجهزة  %

 ملجنة

% 

%42 97 229 الشمالية  .1  72 31%  60 26%  

%85 164 194 الني  االبيض  .2  20 10%  10 5%  

%38 56 147 شمال اردفان  .3  33 22%  58 39%  

%56 63 113 غر  دارفور   .4  39 35%  11 10%  

%70 73 105 اسال  .5  18 14%  14 11%  

%21 19 90 الني  األزرق  .6  29 32%  42 47%  

%48 50 104 شرق دارفور   .7  45 43%  9 9%  

%29 23 78 جنو  دارفور   .8  32 41%  23 29%  

%74 56 76 وسط دارفور   .9  16 21%  4 5%  

%21 15 72 القضارف  .10  22 31%  35 49%  

%36 32 90 شمال دارفور   .11  50 56%  8 9%  

%28 14 50 سنار  .12  13 26%  23 46%  

%23 8 35 نهر الني   .13  6 17%  21 60%  

%37 11 30 غر  اردفان  .14  5 17%  14 47%  

%0 0 7 جنو  اردفان  .15  2 29%  5 71%  

%0 0 0 البور األحمر  .16  0 0%  0 0%  

420,1  املجموع   681 48%  402 28%  337 24%  
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يعة  بمعايرة ومراقبة جودة األجهزة : بدء الصندوق في رفعي  قسم واص باملعايرة وهو قسم خدمة معايرة األجهزة .4

دوول األجهزة  املعايرة عندأجهزة بعد صيانتها  ابلة رجر   51جهاز منها  226 . في هبا العام رمت معايرةالطبية

 
ً
 ورتم على مرحلتين:  6) جدول رقم اناء فترة عملها أ للخدمة وأيضا

  وهى عملية أساسية حيث أن Electrical Safety Analysisمعايرة معام  األمان الكهربائي الخاص باألجهزة الطبية ) .أ

 فشلها يعة  أن الجهاز غير آمن.

عاملية واملواصفات ال الصانعة في الوظائ  التي رقوم بها حسخ مواصفات الشركاتمعايرة درجة افاءة ودقة األجهزة  . 

 املعتمدة.

 2021العام  خ ل األجهزة التي تمت معايرتالا: 6 رقم جدول 

 اللسبة العدد البيان الرقم

 %53 120  أجهزة موزعة بواسطة اإلمداداتاألجهزة التي رمت معايرتها بعد الصيانة ) 1

 %23 51 التي رمت معايرتها بعد الصيانة)أجهزة اورى األجهزة  2

 %24 55 األجهزة التي رمت معايرتها أاناء الفوص لدوول العهدة 3

 %100 226 األجهزة التي تمت معايرتالا 4

 

قام الصندوق بوضع مقترح إلنشاء ست ورش هندسية موزعة حسخ القطاعات )بورتسودان  إنشاء ورش والئية:  .5

واألبيض  والقضارف  ونياال  ودنقال  وسنار . ااتم  إنشاء ومس ورش. جار  العم  في البقية وانجز بلسبة رنفيب 

 رنفيب اآلتي:. وفرت األمدادات جميع املعدات املطلوبة لهبه الورش. تهدف هبه الورش إلى  83%

 .موددة من األجهزة الطبية  ألنواع دوريةإجراء الصيانة الوقائية وال .أ

 بالقطاع.إجراء الصيانة األولية لألجهزة على مستوى املؤسسات الصحية  . 

 .املساعدة في حصر األجهزة ورصليفها .ج

 .األجهزة الطبية املتخصصة استعمالعلى املستخدمين ردريخ  .د
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 املنتجات الطبيةوفرة : الخامسالفصل 

 

املتابعة اللصيقة واألسبوعية لرصد معدالت وفرة أصناف   ليس فقط على مستوى مخازن الصندوق في الصندوق  استمر

قلي  تأاد من الوفرة الحقيقية لهبه األصناف ولتلورئاسة الواليات  وإنما على مستوى املرافق الصحية بهبه الواليات وذلة ل

 الدوائية إن وجدت.فترة الفجوات 

 مستوى مخازن الصندوق املركزية: املنتجات الطبية ف معدل وفرة  .1

 %46  2021والل العام معدل وفرة األدوية واملستتتتهلكات الطبية  متوستتتط األدوية واملساااصاللكات الطبية: معدل وفرة .أ

 WHO and) فما فوق  %80وهو مقبول  مع مقياس منظمة الصتتتتتتتحة العاملية غير   وتعتبر نستتتتتتتبة  6)رستتتتتتتم بياني رقم 

HAI. 2006).   نبي بها البالد واملتمثلة في ندرة النقد األج مررالظروف التي األستتتبا  التي أدت الى إنخفاض هبة اللستتتبة

 . روق  معظم الشركات عن العم  والل فترة الحظر بسبخ جائوة الكروناو   

 
 

وفرة أصتتناف البرامج العالجية املتخصتتصتتة التي متوستتط معدل  معدل وفرة أصااناف الارامج الع جية املتخصااصااة: .ب

املالية والتخطيط االقتصتتتتتتتتاد  وتشتتتتتتتتم  أصتتتتتتتتناف العالج املجاني في  رنفبها وزارة الصتتتتتتتتحة االروادية بتموي  من وزارة

  وأصناف زراعة وغسي  %48  وأصناف السرطان ونسبتها %42ساعة األولى بووادث املستشفيات بلسبة  24والل 

   .7رسم بياني رقم ( %71  وأصناف بنة الدم وأدوية الهيموفيليا ونسبتها %44الكلى ونسبتها 
 
 
 
 

43%

63%
66%

93%
95%

92%

85%
82%

95%
91% 90%

73%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021إلى العام 2009مخازن الصندوق  املركزية منذ العام الوفرة الدوائية ف معدل6:رسم بياني رقم



21 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الطبية على املستوى الوالئيوفرة األدوية واملسصاللكات . 2

مخزون األدوية واملستهلكات الطبية التابعة للبرامج القومية وأدوية ومستهلكات  باملتابعة األسبوعية ملوق  يقوم الصندوق 

على مستوى مخازن الحوادث والطوارئ  أدوية معدل وفرةكان متوسط اإليدز والدرن . و )املالريا   صندوق الدعم العاملي

اما   %63ومتوسط أصناف برنامج الصحة اإلنجابية   % 62 يومتوسط وفرة أصناف الدعم العامل  %66 رئاسة الواليات

وفرة  متوسط  و %69متوسط وفرة األدوية املنقبة للحياة   و %56األطفال دون سن الخامسة  أدوية عالجبلغ متوسط وفرة 

 مع معيار منظمة الصحة  . 8)رسم بياني رقم  %90لبرنامج رعاية الحوام  بلغ  حبو  الحديد
ً
هبه اللسخ غير مقبولة قياسا

املزيد من الجهد لزيادة هبه اللسبة على مستوى فما فوق. لبلة يوتاج فروع الصندوق بالواليات ببل  %80العاملية وهو 

 املرافق الصحية  حت  ال يلجأ املر ل  إلى ركملة أدويتهم من القطاع الخاص.
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األدوية املنقبة للحياة وأدوية الطوارئ  أدوية ومستهلكات الكلى

أدوية السرطان أدوية بنة الدم والهيموفيليا

51%البرامج   متوسط معدل وفرة هبه
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على املستتتتتتتوى  %63و  %95على مستتتتتتتوى مخازن الصتتتتتتندوق املرازية ألصتتتتتتناف العالج بالقيمة بلغ متوستتتتتتط معدل الوفرة الدوائية 

 للتأاد من وفرة بعض األدوية   %65ومخازن رئاستة الواليات  
ً
على مستتوى املرااز الصتحية املختارة التي يتم اإلرصتال بها أستبوعيا

على مستتتتتتتتوى املرافق  .2021والل العام  حستتتتتتتخ الخطة املوضتتتتتتتوعة لدشتتتتتتترافللمرااز الصتتتتتتتحية لم ركن هناك زيارات أشتتتتتتترافية و 

  مما (WHO and HAI 2006) %80الصتتتتتتحة العاملية وهو الصتتتتتتحية  نجد أن معدل الوفرة أق  من املستتتتتتتوى املطلو  من منظمة 

يتطلخ مزيد من املجهود وإزالة املعوقات وحث العاملين بإدارة الشتتتتتراء والتعاقد ومدير  فروع الصتتتتتندوق بالواليات لزيادة مستتتتتتوى 

  .9روفر األدوية ورفعي  برامج املحاسبة اإلدارية )رسم بياني رقم
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 املنتجات الطبيةجودة  : السادسالفصل 

ية والنجاعة ذات املأمون املنتجات الطبيةلضتتتتتتتتتتتمان روريد وروزيع  الصتتتتتتتتتتتندوق من جودة األدوية واملستتتتتتتتتتتتهلكات واألاااات واألجهزة الطبية يتوقق

 اآلتي:ب وذلة  والجودة املطلوبة

 %91 إلى 2021لعام ااستيراد األصناف املسجلة والل  . اررفعت نسبةالطبية املنتجاترطبيق القوانين واللوائ  التي رتعلق باستيراد  .أ

 كانت  نسبة األدوية غير املسجلة والواردة من دول ذات نظام رقابي معتمد  10)رسم بياني رقم  2010فقط في العام  %74مقارنة   

 وق استيرادها من املصادر املواوقةفي هبا العام  ومعظمها من أدوية السرطان واألدوية املنقبة للحياة والتي أوجخ قانون الصند 65%

 ورلة املؤهلة بواسطة منظمة الصحة العاملية.

لعدم روفر الدواء املسج  وقت الحاجة إلي  أو لعدم  ضمان جودة األصناف غير املسجلة والتي اضطر الصندوق الستيرادها وذلة .ب

تبع يو غيرها  أروفر املواد الخام أو لتوق  املصنع عن إنتاج األدوية املسجلة. في حالة استيراد األدوية غير املسجلة لألسبا  املبكورة 

 الصندوق اإلجراءات اآلرية لضمان مأمونية ونجاعة وجودة هبه األدوية غير املسجلة:

مومجمي .1  .ع األدوية غير املسجلة استوردها الصندوق بعد موافقة املجلس القومي لألدوية والس 

    %65االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد وقد كانت اللسبة  .2
ً
 .2016للعام  %74مقارنة

بعد التأاد من جودتها ومطابقتها للمواصفات بواسطة املختبر القومي للرقابة والبووث  إالروزع  األدوية غير املسجلة ال .3

موم الدوائية  .التابع للمجلس القومي لألدوية والس 

عدد و جودة التغلي   و ااتمال مستندات الجودة ومتطلبات رولي  األصناف الواردة   من حيث الصندوق  رقييم جودة واردات .ج

رقم و وررايزه   للدواء سم الجنيساال لتزام بوضع الديباجات التي روضز املعلومات حول الصن  )مث  الاو التشغيالت الواردة  

لتزام بالكمية املطلوبة ومتطلبات نق  األدوية اال .بلد امللشأ ......إلخ و اسم املصنع  و  راريخ نهاية الصالحية و راريخ التصليع  و التشغيلة  

ضافة إلى رطابق الواردات حسخ متطلبات التولي  باإل     Temp. Data Loggerأجهزة رصد درجات الحرارة ) وضعمث  التأاد من 

موم.   ومطابقة شهادات التولي  لدسارير األدوية العاملية املعتمدة من املجلس القومي لألدوية والس 
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في   %34نسبة األدوية الواردة للصندوق من دول ذات نظام رقابي معتمد من  نخفضتأمصادر األدوية الواردة للصندوق:  .د

نسبة األدوية الواردة من الصناعة الوطنية من  نخفضتاما إ   11)رسم بياني رقم  2021والل العام  %29إلى  2020العام 

 .%15الي  %10ر من نسبة األدوية من الصين والهند وبااستان ومص ررفعت  وإ2021والل العام  %29إلى  30%

 
ن الواضز أن االلتزام بسياسة شراء األدوية املسجلة والترايز على مصادر هبه األدوية  سيما في حالة األدوية غير املسجلة أدى إلى م

 بأن متوسط نسبة الرفض كانت أاثر من  2021العام  والل %0 إلى إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة
ً
قب  إجازة هبه  %15  علما

  12)رسم بياني رقم  2011السياسة والتي بدأ العم  بها في العام 
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Figure 12: Results of analysis of NMSF's samples submitted to NDQCL for 
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ً
روريد األصناف  الصندوق  . اما استطاعمن مصادرها األصيلة %100بلسبة رم روريد املنتجات الحيوية املحًورة جيليا

 ذات املدى العال ي الضيق 
ً
 املصانع التي رلتج األدويةمن مصادرها األصيلة أو من واملنتجات الحيوية املحورة جيليا

مصدر مؤه  من من اللقاحات  %100. استورد الصندوق %96بلسبة   دول ذات نظام رقابي معتمدالجنيسة وروجد في 

وعلي  البد من البوث عن   العام السابقعن  %40 بإررفاع أو من دول ذات نظام رقابي معتمدمن منظمة الصحة العاملية 

 وفرت
ً
 من أو يلةاألص مصادرها من واملستعصية املتوطنة األمراض لعالج املستعملة األدوية مصادر لهبه اللقاحات. أيضا

 من ملسبقةا األهلية على الحائزة املصادر من أو معتمد رقابي نظام ذات املصانع التي رلتج األدوية الجنيسة وروجد في دول 

 لنفس الفترة عن العام السابق. %16 و % 4بانخفاض على التوالي  %77 %88العاملية بلسبة  الصحة منظمة

سبة لظهور مستلزم طبي بعد روزيع  ن في بعض األحيان تستدعي الضرورة استرجاع تشغيلة أو أاثر ملستوضر صيدالني أو

مواد روضز التعام  مع املنتجات الطبية التي  2015رضمنت الئوة شراء ووزن وروزيع املنتجات الطبية لسنة  ول . لبا

الصندوق مكن تيالطبية ل ألجهزةوضع مرشد لعملية استدعاء األدوية وارظهر عليها بعض العيو  التي رتطلخ سحبها ورم 

 وهما: 2021العام  واللن استدعاء صنفي . رممن ارخاذ اإلجراءات الصحيوة والسريعة

1. Acid bicarbonate   املراز وذلة بسبخ شكوى عن حدوث مضاعفات للمر ل  رم إيقاف الصن  ومخاطبة 

 بارجاع الكمية املتبقية للصندوق. القومي لغسي  وجراحة الكلي

2. Zinc oxide adhesive plaster  رم أيقاف الصن  عدم وجود مادة الصقة في البالستربسبخ شكوى عن 

 الكميات املصروفة من الجهات الساحب .واسترجاع 

 وذلة بتنفيبه لآلتي:أاناء الترحي  والتخزين ر  ااملحافظة على جودة واردفي استمر الصندوق 

 لدرجاتلضوء الشمس و روفير وسائ  ررحي  لألدوية رضمن مأمونية وجودة الدواء وفاعليت  وعدم تعرض   .1

من ميناء الوصول ببورتسودان إلى مخازن الصندوق املرازية ومن مخازن الصندوق إلى مخازن  العاليةحرارة ال

 الواليات املختلفة ومنها إلى املرافق العالجية.

 بتوزيع لزبائنمتابعة جودة ررحي  ورخزين وروزيع واردات الصندوق من املورد إلى الصندوق ومن الصندوق إلى ا .2

في العربات املخصصة لترحي  األدوية من بورتسودان   (Temperature Data Logger)درجات الحرارة  رصدجهاز 

 فروع  بالواليات. إلى مخازن الصندوق وإلى مخازن 

على مدار الثانية  حيث رمت معايرة أجهزة املرازية مراقبة وتستتجي  درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصتتندوق  .3

  وذلة للتأاد من افاءتها في رصد درجات Environmental Monitoring Systemرصد درجات الحرارة والرطوبة )

 . الحرارة والرطوبة

 إدوال نظام  التسجي  اليدو  لتسجي  درجات الحرارة والرطوبة في مخازن  الواليات. .4
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 : خزن وتوزيع املنتجات الطبيةالسابعالفصل 

 التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية .1

ندوق سعى الصي لةلب  جودة املستوضرات الصيدالنيةاملحافظة على مأمونية ونجاعة و الب  يضمن و التخزين الجيد ه

ات منظمة حسخ متطلب ةالجيد يةمارسات التخزيلامل بارباع املنتجات الطبيةلتوقيق مستوًى عال  من الجودة في رخزين 

 اآلتي:ب وذلةالصحة العاملية 

 الطبية  املنتجات لخزن مخازن مجهزة للصندوق القومي لدمدادات الطبية السعة التخزينية:  .ج
ً
خزين سس التأل  وفقا

استمر  مث  األمصال واللقاحات والهرمونات. درجة مئوية   8-2الباردة ) الجيد  منها مخزن مهيأ لخزن األصناف

على  لة املاضيةالسنوات القليرم في  لب الصندوق في زيادة السعة التخزيلية ليستوعخ التوسع األفقي والرأسلي الكبير ا

د  ح التوسع في السعة التخزيلية على املستوى الوالئي اما رمكن الصندوق من الوالئي. و  املستوى املراز   ت  اآلن شيَّ

أام   2021جنو  دارفور  وفي العام و  شمال اردفانو  الني  األبيضمخازن ابيرة في ك  من اسال و  4الصندوق 

 وسط  غر  دارفور  غر  اردفان  الني  األزرق  البور األحمرمن مخازن بمواصفات عالية في ك   7الصندوق إنشاء 

هناك ومسة في انتظار أامال إجراءات رنفيبها ومن املتوقع التنفيب والل العام . و  شمال دارفور وشرق دارفور  دارفور 

2022.  

ُيجرد مخزون الصندوق القومي لدمدادات الطبية مررين ك  عام )نص  سنو  وسنو    مخزون املنتجات الطبية: .د

بة  ك  القرارات املالية )مشتريات  مرربات  رنمية  بيئة .......  
ُ
ملعرفة قيمة املخزون الفعلي للصندوق والتي على إارها ر

ام. ام اإللكتروني للتأاد من فعالية النظويكتم  الحسا  الختامي للصندوق  وابلة مطابقة املخزون املوجود بالنظ

   مليار جني  10,859 ةيمقب 2021العام  فيكانت قيمة املخزون برئاسة الصندوق 

استمر الصندوق في إدوال ورطوير نظام الحوسبة وامليكنة في عمليات  استخدام التقنية لتسيير عمليات التخزين: .ه

ام  الصندوق أاما  .التسليم والتسلم وررريخ ورنظيم املخازن مع االستفادة املثلى من نظام رخطيط موارد املؤسسات

 بالواليات بشبكة معلومات موحدة.  فروع الصندوق وطة ربط 

 اآلفات والقوارض  ف داو  الصندوق موضوعة على حامالت وشبية لتفادجميع األصنا: مكافحة اآلفات والحشرات .و

 تعاقد الصندوق مع شراة ملكافوة اآلفات والقوارض رطوبةوال
ً
ي الشهر بعمليات املكافوة مررين فورقوم الشراة  . أيضا

موم داو  املخازن  روجدو  ر  لتوزيع الس 
ُ
 .و

يقوم الصندوق بتأمين جميع ممتلكار  الرأسمالية باإلضافة إلى مخزون  من املنتجات الطبية : تلمين مخزون الصندوق  .ز

 وضع 
ً
 ضد الحريق والسرقة. أيضا

ً
 شامال

ً
الصندوق آلية لتأمين املخزون أاناء رخزين  بمخازن  وذلة عن طريق رأمينا

 للسرقات والخسائر املالية الناجمة من فقدان
ً
  .املخزون كاميرات املراقبة رفاديا

لتصلي  املخزون حسخ ركلفة  ABC Analysisستخدم الصندوق رولي  ي: املراجعة الدورية ملخزون الصندوق  .ح

قوم الصندوق باستخدام هبا التولي  ملعرفة األدوية ذات ياملخزون وب  يصن  إلى املجموعات الثالث الواردة أدناه. 

نتهاء االتكلفة العالية ولتوديد األولويات وإجراء عمليات املراجعة اليومية للمخزون وأرقام التشغيالت ورواريخ 

ملخازن ا وروزيع أمناءالصالحية ومواقع وجود األصناف باملخزن ودرجة الحرارة املطلوبة لحفظها بك  مخازن اإلمدادات 

  . 13حسخ نتائج التولي  ووفق وطة مجدولة حت  نهاية العام ) رسم بياني رقم 
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من عدد األصناف املخزنة روتو  على اللسبة األابر من  %20إلى  %10  وهي القلة املهمة: ونجد أن Aاملجموعة ) .1

بلغ  سجالت مخزون دقيقة لها.املشددة واالحتفاظ ب وروتاج للرقابة %80و %75قيمة املخزون والتي رتراوح بين 

 الكلية للمخزون. قيمةمن ال %80 تعادلمن العدد الكلي لألصناف %6 بلسبة 145عدد األصناف في هبه املجموعة 

من عدد األصناف املخزنة وروتو  على اللسبة  %20إلى  %10رمث  من :   وهي متوسطة العدد واألهميةBاملجموعة ) .2

 %11 بلسبة254. بلغ عدد األصناف في هبه املجموعة %20و %15املتوسطة من قيمة املخزون والتي رتراوح بين 

 .الكلية للمخزون قيمةمن ال %15 تعادلالعدد الكلي لألصناف 

من عدد األصناف املخزنة وروتو  على اللسبة األق   %80إلى  %60ن   وهي الكثرة غير املهمة: رمث  مCاملجموعة ) .3

من  %83لسبة ب 1,932 . بلغ عدد األصناف في هبه املجموعة%10و %5من قيمة املخزون والتي عادة ركون بين 

 الكلية للمخزون. قيمةمن ال %5 تعادلالعدد الكلي لألصناف 

 
 

استمر الصندوق في رطبيق النظام اآللي الب  بدأ ضبط ظروف التخزين والتحكم ف  درجات الحرارة والرطوبة:  . 

املرازية  الصندوق مخازن  لرصد درجات الحرارة والرطوبة في  (Environmental Monitoring System) 2013منب العام 

درجات الحرارة والرطوبة في املناطق املختلفة داو   والب  يعم  على تسهي  املتابعة الدقيقة ويضمن استمرار رصد

املخازن على مدار الثانية واإلنبار بأ  تغيير يودث في درجات الحرارة والرطوبة يتجاوز املدى املسموح ب . إذا لم يزال 

  14ني رقم االرسم البي)العطخ في فترة زمنية موددة  يبدأ جهاز الرصد في إرسال رسائ  قصيرة للمسؤولين للمعالجة. 

درجة مئوية اود أعلى لك  املخازن ماعدا مخزن األمصال  30يجخ أال يتجاوز متوسط درجة الحرارة باملخازن يوضز 

درجة  . استطاع الصندوق ضبط  درجة 8و 2)درجات الحرارة رتراوح بين واللقاحات الب  رخزن في  األصناف الباردة 

 %65قصل  الب  يجخ عدم رجاوزه وهو الرطوبة بمستوى أق  من الحد األدرجة مئوية و  30أق  من  ى الحرارة بمستو 

 .في ك  املخازن 
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 مخازن الصندوق املركزية: يوضح متوسط درجات الحرارة ف  14 رسم بياني

 
استطاع الصندوق ضبط درجة الرطوبة في ك  املخازن بمستوى أق  من الحد األقصل  الب    15اما في الرسم البياني رقم 

 .%65عدم رجاوزه وهو  يجخ

 
 

ادية مودد وهي من الستتتتلع غير االعتيدوية ستتتتلعة لها راريخ صتتتتالحية األ كانت  ملاتقليل قيمة األدوية منصالية الصاااا حية:  .ي

دوية أناك همنها: ستتتتتتتتتبا  عدة أواستتتتتتتتتتهالاها ال يمكن التلبوء ب  على وج  الدقة لذلة ألن املستتتتتتتتتتهلة ال يختارها بنفستتتتتتتتت  

نفلونزا والحم  الصتتتتفراء واملحالي  الوريدية املستتتتتخدمة ملكافوة مصتتتتال الستتتتحائي واإل أوبئة  مث  تستتتتتخدم في حالة األ 

0

5

10

15

20

25

30

Ambient °C Cold WH °C

0

10

20

30

40

50

60

70

يوضح متوسط الرطوبة ف  مخازن الصندوق املركزية: 15رسم بياني رقم 



29 
 

لة حياة أدوية والحصول عليها مسسهاالت املائية وغيرها  في حالة عدم حدوث وباء رلتهي صالحيتها. وعلي  وملا كانت األ اإل 

 ةالتي ال يمكن روريدها لحظة حدوث الوباء مهما كانت كلفدوية املنقبة الحياة و ن ك  الحكومات روتفظ باأل إو موت  فأ

املحالي   ن نتخي  لو لم ركنأولنا   كلفت  حياة الناسالدواء وقت الحاجة إلي   ن عدم روفر  أل رخزينها وانتهاء صتتتتالحيتها

اتبلة و والتب  استتتتتتتتتتتمر ألاثر من عتام ستتتتتتتتتتهتاالت املتائيتة متوفرة عنتد رف تتتتتتتتتتلي وبتاء اإل واألدويتة التي تعتالج اإلستتتتتتتتتتهتال املتائي 

  .الشيكونغونيا في والية اسال وابلة فيضانات النهود وغيرها  املسكنات واملحالي  عندما رف ل
ً
دوول دواء جديد  أيضا

بلة قد ا ة الدواء القديم.وهنا رلتهي صالحيإلى الدواء الجديد طباء من وص  الدواء القديم األ في هبه الحالة يتوول و

 أمراض املتوطنة  مث  املالريا  األ ابلة  .ورآلى دواء إور من وصتتتتتتتتتت  دواء معين آو أطباء لستتتتتتتتتتبخ توول األ ي
ً
رزيد  حيانا

 أمطار و و األ أصابات بها نتيجة للفيضانات األ 
ً
لعالجها  دوية املستخدمةن األ إصابة وعلي  فورى ينخفض معدل اإل أ حيانا

لى والف ليها  ولكن  عإها وقت الحاجة ؤ و البترول  يمكن شتراأ دوية  ليستت كالستكراأل . أضت  إلى ذلة رلتهي صتالحيتها

اد الخام الفعالة لها راريخ صالحية وعلي  ال و ن املفي ذلة أق . السبخ شهور على األ4ذلة حيث يستغرق وصولها للبالد 

مؤاد من املوزع  على طلخ بناءً ال إعلى طلخ مصتنع املنتج النهائي وهبا ال يطلخ رصتليع املادة الفعالة  ال بناءً إيتم انتاجها 

لى إجراءات التوويتت  البنكي في الزمن املنتتاستتتتتتتتتتتتخ  يؤد  إوير في ركملتتة أ  رتتأ)في هتتبه الحتتالتتة االمتتدادات الطبيتتة  وعليتت  

  في ا .نقص في راريخ الصتتتتالحية
ً
لستتتتنوات املاضتتتتية  وعندما كانت غالبية البنوك ررفض التعام  مع بنة الستتتتوداني أويرا

 أمتدادات رطلتخ  في حتالتة وجود بنتة مراستتتتتتتتتتت   اميتة ملتدة ستتتتتتتتتتنتة و اإل املراز   كتانتت 
ً
يتغير نمط االستتتتتتتتتتتهالك لهتبا  حيتانتا

. لهبه األسبا  وغيرها  انتهاء صالحية األدوية أمر ال يمكن رفادي   سيما في املؤسسات الكبيرة الصن  ورلتهي صالحيت 

 والتي رورص على روفير األدوية بلستتتتتتتتتتخ عالية وعلي  هناك مدى للستتتتتتتتتت
ً
بة األدوية منتهية الصتتتتتتتتتتالحية متعارف علي  عامليا

  .(MSH,2013)   من متوسط املخزون السنو   %5و 3يتراوح بين %

استتتتتتتطاع الصتتتتتتندوق االستتتتتتتمرار في رقلي  الهدر النارج من انتهاء صتتتتتتالحية بعض األدوية قب  استتتتتتتعمالها إلى الحد األدنى 

 بلغت األصتتتناف منتهية الصتتتالحيةأن نستتتبة    إذ نجد(MSH, 2013) %5إلى  %3للمدى العاملي املقبول والب  يتراوح بين 

  . بتبل16مليون جنيت  )رستتتتتتتتتتم بيتاني رقم  7,154وقتدرهتا  2021والل العتام  من متوستتتتتتتتتتط قيمتة املخزون فقط 0.46%

  ولتخفيض نستبة املخزون الب  رلتهي صتالحيت   الصتندوق مجهود مقدر
ً
لتقلي  الخستائر للحد األدنى املمكن مستتقبال

 ال بد من:

و  في الحاسالعام للتأاد من مطابقة املخزون الفعلي مع املخزون  االستمرار في الجرد الدور  واملفا   والل .1

 .ومطابقة التشغيالت ورواريخ انتهاء الصالحية

 رطوير نظم جمع بيانات االستهالك والرصد على مستوى املرافق الصحية. .2

العم  مع وزارات الصحة والتأمين الصتي على إلزام العاملين في املرافق الصحية بإرباع البروروكوالت العالجية   .3

 وردريبهم عليها.

 وهبه اإلجراءات متمثلة في اآلتي:نتهاء صناف التي شارفت صالحيتها على اإل لأل عم  اإلجراءات الوقائية  .4

 أن  لن يتم استهالاها قب  انتهاء  شهور  9التخلص من األدوية الراادة بتخفيض سعرها إذا ربقى لها  .أ
ً
ووضز جليا

 . راريخ صالحيتها

 على املستشفي املنتجات الطبية روزيع . 
ً
 شهور.  6ات الحكومية إذا ربقى من راريخ صالحيتها مجانا
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لصحية إذا ربقى ا على جميع املؤسسات األدوية التي يتوقع بالحسا  رجاوز مخزونها لتاريخ انتهاء صالحيتها روزيع .ج

 .شهور  3لها 

 

 

و مررين في العام في شهر  يونيملخازن  الجرد الشام  قوم الصندوق بإجراء عملية يالجرد الدوري ملخازن الصندوق:  . 

 معاحصر  وذلة بهدفوديسمبر 
ً
دى م مراجعةالنظام اإللكتروني و  ألصناف والكميات ومطابقة ما هو موجود فعليا

. رقوم بهبا الجرد لجنة رمث  فيها الجهات ذات الصلة ومنها وزارة املالية واملراجعة الداولية بالصندوق صالحية املخزون

  ي األمن االقتصاد .واملراجع العام و 
ً
 بمراجعة اآلتي: الجرد قوم الصندوق من واللرفصيال

1. .
ً
 وإلكترونيا

ً
 سجالت املخزون يدويا

 إجراءات وقواعد استالم وفوص وإضافة وصرف املخزون. .2

 عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن. .3

 أساليخ حماية املخزون من الغش والسرقة. .4

 مراجعة مواصفات األصناف. .5

 .Items Code)ررميز األصناف ) مراجعة .6

 الترريخ والنظافة وسالمة السقوف والجدران واألرضيات.بيئة التخزين من حيث  .7

 ومنتهي الصالحية. بطء الحراةاملخزون التال  و  .8

 بعمل اآلتي: 2021العام خ ل قام الصندوق  .ي

 السنو   الجرد نتيجة أظهرت :2021بنالاية العام  بالواليات وبفروعه بالرئاسة الصندوق  ملخازن  السنوي  الجرد .1

من العام  الفترة نفس عن %198 بزيادة 2020للعام  سوداني جني  مليار10,859 حوالي األدوية مخزون قيمة أن
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2021وحتى العام 2010األدوية منصالية الص حية من العام : 16رسم بياني رقم 
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 نبي املطلق الفرق  نسبة انخفاض أظهر اما سوداني  جني  مليار 3,646 حوالي فيها املخزون قيمة كانت والتي 2020

في  العام  0.75% إلى 2009 العام نهاية في %2 من اآللي النظام في املخزون وقيمة الجرد عند الفعلي املخزون قيمة

  نسبة تعتبر ببلة وهي  17 رقم بياني رسم) 2021والل العام  %1وإررفاعة الي  2020
ً
 مع مقارنةمررفعة نسبيا

 فرق  بإرسال وذلة الواليات في بفروعها مخازنها بجرد اإلمدادات .قامت % (MSH,2013) صفر املستهدفة اللسبة

 زيليةللتخ البيئة على والوقوف النظام  في البيانات وصحة الجرد  عملية جودة من للتأاد للواليات املراز من

 العام بنهاية  سوداني جني  مليون  4,878 ربلغ بالواليات الكلي املخزون قيمة أن الجرد نتيجة أظهرت. الفروع بمخازن 

 . سوداني جني  مليون  849 حوالي فيها املخزون قيمة كانت والب  2020 العام عن %475 وبزيادة 2021

 
 ترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية .2

الصندوق على استقرار واستمرارية اإلمداد الطبي لألدوية واملستهلكات واألجهزة الطبية للقطاعين العام والخاص  عم ي

من  2021العام  الصندوق والل استطاع .والوحدات الصحية املختلفة بالوالياتجميع املستشفيات  والتوسع في تغطية

 روقيق اآلتي:

: قام الصندوق بتوفير األدوية واملستلزمات الطبية للقطاعين العام حسب القطاعات املنتجات الطبيةتوزيع أ. 

بلغت جملة    18اما في الرسم البياني رقم ). التي ال رتوفر في البالد والخاص وروفير بعض األدوية األساسية والنادرة

  جني 165سعر الدوالر  مليون دوالر 282)جني   مليار 46,516   2021والل العام  الصندوق  املنتجات الطبية التي وزعها

 )أ  بلسبة 2020 لنفس الفترة من العام  جني 55سعر الدوالر  مليون دوالر 200جني  ) مليار11,008  مقارنة مع  سوداني

  .%323 بزيادة
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النظام مقارنة عدم التطابق بين املخزون الفعل  واملخزون املسجل ف : 17رسم بياني رقم 

اإللكتروني
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نظمات التطوعية وانخفض البيع للم %4نستتتتبة البيع للقطاع الخاص   بينما كانت %96بلغت نستتتتبة التوزيع للقطاع العام 

 مع ستتتياستتتة الصتتتندوق التي رراز على مؤستتتستتتات القطاع العام وينوصتتتر البيع للقطاع  %0غير الحكومية إلى 
ً
وذلة اتستتتاقا

)رستتتتتم 2021 العامفي من حاجة القطاع أو رلة التي بها مخزونات أابر  واملستتتتتتهلكات غير املتوفرة في الستتتتتوق الخاص لألدوية 

  .19بياني رقم 

 

22 28 35
52

83 84 89 85
69 77

99

125

162

204

225

187

291

184
200

282

 -

 10.0000

 20.0000

 30.0000

 40.0000

 50.0000

 60.0000

-20

30

80

130

180

230

280

330

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

قيمة املنتجات الطبية املوزعة بماليين الدوالرات : 18رسم بياني رقم 

NMSF's Sales in US$ Million Ex. Rate SDG to US$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

73% 73% 73% 89% 87%
89% 94% 93% 95% 98% 96%

24% 26% 26%
11% 13% 11% 6% 7% 5% 2% 4%3% 1% 1% 0.3% 0.20% 0% 0.08% 0% 0% 0% 0%

Public Organizations Private Pharmacies NGOs
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 للقانون رنفيب: توزيع املنتجات الطبية للجهات الحكومية .ب
ً
 بالزام الجهات الحكومية بالحصول على احتياجاتها من والقا ليا

العام الل ونجد أن الصندوق القومي للتأمين الصتي مث  أعلى جهة وزع لها الصندوق  املنتجات الطبية عن طريق الصندوق فقط 

 بالشراء من  . اما أن الدواء الدائر  بوالية الخرط7)جدول رقم    رلي  في الترريخ فروع الصندوق بالواليات2021
ً
وم مازال غير ملتزما

 اإلمدادات الطبية ولم روافق وزارة الصحة بالوالية على روويل  إلى فرع اإلمدادات الطبية.

 2021العام خ ل  الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  من الحكومية الجهات مشتريات :7جدول رقم 
 

 % اإلنوراف % 2021 % 2020 الجهة

 %343 8,170,586,770.33 %42 10,549,289,290.16 %41 2,378,702,519.83 للتأمين الصتيالصندوق القومي  1

 %479 8,338,376,424.68 %40 10,077,788,378.20 %30 1,739,411,953.52 فروع اإلمدادات الطبية 2

 %61 473,536,468.68 %5 1,245,507,727.83 %13 771,971,259.15 مؤسسات حكومية أورى  3

 %346 1,950,426,275.48 %10 2,513,347,550.01 %10 562,921,274.53 صيدليات اإلمدادات الطبية 4

 %95 149,664,429.80 %1 306,819,515.62 %3 157,155,085.82 السالح الطبي -اإلمداد الطبي  5

 %176 203,269,076.75 %1 318,570,647.51 %2 115,301,570.76 الدواء الدائر  والية الخرطوم 6

 %269 103,350,224.01 %1 141,839,357.30 %1 38,489,133.29 مستشفى الربا  الجامعي 7

 %162 99,158,411.53 %1 160,436,447.14 %1 61,278,035.61 مستشفى االم  الوطةي 8

 %100- (25,141,810.89)- %0 0 %0.4 25,141,810.89 شراة الخرطوم لخدمات التأمين   9

  19,463,226,270.37 100% 25,313,598,913.77 %100 5,850,372,643.40 الجملة  

 
333% 

 

 

  نجد أن أابر قيمة موزعة حسخ املجموعات 2021العام  والل :املجموعات الع جيةحسب الطبية توزيع املنتجات  .ج

ام من القيمة الكلية للمنتجات  %14والتي مثلت املستهلكات الطبية  رليها %27والتي مثلت  املضادات الحيويةالعالجية هي 

  . 8)جدول رقم %8بلسبة  املحالي  الوريدية واألجهزة الطبية

 املجموعات الع جيةحسب املنتجات الطبية  : توزيع8جدول رقم 

 

% Value  Group # 

27%      12,525,936,800.12  Anti-Infective medicines 1 

14%      6,336,681,203.21  Consumable 2 

8%      3,609,100,544.61  Solution corecting water , electrolytes  & acid base balance 3 

8%      3,594,261,118.31  Medical equipment 4 

7%      3,119,534,565.48  Antineoplastic, immuno-suppressives and medicines used in 
palliative care 

5 

5%       2,191,322,750.16  Endocrine medicine 6 

4%       2,046,707,531.11  Cardiovascular medicines 7 

4%     2,039,338,420.03  Analgesic antipyretic&non  steroidal anti Inflamatory  medicines 8 
4%        1,766,582,976.22  Lab Consumable 9 

20% 9,286,749,436.48 Others 10 

100% 46,516,215,345.73 Total 
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  األدوية جميع بترحي  الصندوق  التزم :الطبية للمنتجات اآلمن الترحيل .د
ً
 عاقدت حيث بالواليات  فروع  إلى مجانا

 لةوذ ربريد بأجهزة مزودة نق  بوسائ  الطبية املنتجات لترحي  سودابوست شراة مع 2013 العام منب الصندوق 

 نق  البر  اس لل شراة دبليو إلى باإلضافة سودابوست شراة مع الصندوق  استمر. الترحي  أاناء املخزون جودة لضمان

 روحيد في ةذل ساعد فقد الترحي   ركلفة بتوم  التزم الصندوق  أن وبما. الطبية املنتجات ررحي  عطاء في لفوزهما

 من بعدهار التي الجغرافية املسافة عن النظر بغض بالواليات  بفروع  الصحية املؤسسات جميع في األدوية أسعار

 .مليون جني  سوداني 594حوالي   2021العام والل  الترحي  قيمة بلغت. بالخرطوم املرازية الصندوق  مخازن 

لتجربة األولى ا   وهو نظام حديث و يعتبرOnline Serviceهو رطبيق ودمة البيع عن طريق االنترنت ) :اإلمداد اإللكتروني .ه

مة في متناول   ووضع املعلو زبائن دوق بفي ربط الصن نترنتإل انفب الصندوق هبا النظام باستخدام يمن نوعها في السودان. 

عدد  .2011ألفراد بالسرعة والدقة املطلوبة اررقاًء بجودة األداء. بدأت هبه الخدمة منب أغسطس من العام ملؤسسات واا

. 2,443لنظام البيع اإللكتروني في هبا العام   املستخدمين
ً
قيمة املبيعات عن طريق اإلمداد نسبة  بلغت مستخدما

   .9 )جدول رقم من قيمة املبيعات الكلية %88اإللكتروني 

 2021-2020لعامين ل : مقارنة خدمة التوزيع عار نظام اإلمداد اإللكتروني9جدول رقم  .و

تعتبر الصتتتيدليات من منافب الصتتتندوق الرئيستتتة التي رتعام  مع املواطنين : البيع للجمهور من اإلمدادات خدمات .ز

وروزع من واللها أدوية الصتتتتتتتتتتندوق وروفر وتستتتتتتتتتته  على املريض الحصتتتتتتتتتتول على أدوية ستتتتتتتتتتاعة  24والل  مباشتتتتتتتتتترة 

 صتتتتن  100ربيع هبه الصتتتتيدليات أاثر من ال في الصتتتتندوق. إالصتتتتندوق في أ  وقت وباألوص األدوية التي ال روجد 

صتتتتتتيدليات موزعة في أمدرمان  ومسرتبع للصتتتتتتندوق بنفس ستتتتتتعر شتتتتتتراءها وال رضتتتتتتي  أ  هامش تشتتتتتتغيلي عليها. 

 .بلغت نستتتتتتتتبة م 4,142مريض بمعدل 1,510,722 رردد على  صتتتتتتتتيدليات الصتتتتتتتتندوق  وبور  والخرطوم.
ً
ريض يوميا

و صتيدلية الستالح  %21وصتيدلية بور   %25وصتيدلية أم درمان  %21التردد على صتيدلية الشتهيد أحمد حستن 

 من العدد الكللي للمترددين على صيدليات الصندوق في والية الخرطوم.  %15وصيدلية الكالكلة  %18الطب  

 

 

 

 اإلنحراف 2021 2020 البيااااااااان

 %15 3,041 2,643 عدد الزبائن الكلي

 %0.57- 2,443 2,457 اإلمداد اإللكترونيعدد املستفيدين من ودمة 

 13- %80 93% نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق 

 %3 %20 17% نسبة عدد زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام

 %3- %80 83% نسبة عدد زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص

 %1- %94 %95 اإلمداد اإللكترونيعدد الطلبيات الصادرة عن طريق 

 %1- %96 %97 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي

 %1 %4 %3 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص

 %8 %88 %80 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 لألهداف اآلرية: يببل الصندوق القومي لدمدادات الطبية مجهودات مقدرة لتعميم هبه التجربة في فروع  
ً
 وذلة روقيقا

I.  الواليات التي بها فروع للصندوق من ودمة صيدليات الصندوق.استفادة املواطنين في جميع  

II.   روفير األدوية ذات الجودة العالية وبأستتتتتعار مقدور عليها  حيث أن صتتتتتيدليات الصتتتتتندوق  رقدم ودمات للمجتمع

 وال تهدف للرب .

III.  .األدوية النادرة  والتي يوفرها الصندوق من وارج البالد بسعر التكلفة فقط 

التولي  يستخدم الصندوق  : ABC Analysisباستخدام الطبية التي وزعت بواسطة الصندوق قيمة املنتجات  تحليل.ح

 إلى املجموعات الثالث الواردة أدناهاملنتجات  وب  يصن  لقيمة املنتجات الطبية املوزعة  ABC Analysis املعروف باسم

 .  20)رسم بياني رقم 

روتو  على اللسبة األابر من املوزعة من عدد األصناف  %20إلى  %10ونجد أن :   وهي القلة املهمةAاملجموعة ) .أ

 182بلغ عدد األصناف في هبه املجموعة  .%80و %75والتي رتراوح بين الكلية للمنتجات الطبية املوزعة قيمة ال

 .2021العام للمنتجات الطبية املوزعة والل الكلية  قيمةمن ال %80 تعادلمن العدد الكلي لألصناف  %8 بلسبة

وروتو  على اللسبة  وزعةمن عدد األصناف امل %20إلى  %10رمث  من :   وهي متوسطة العدد واألهميةBاملجموعة ) .ب

من  %15 بلسبة 322. بلغ عدد األصناف في هبه املجموعة %20و %15 والتي رتراوح بين الكليةقيمة الاملتوسطة من 

 .2021العام للمنتجات الطبية املوزعة والل الكلية  قيمةمن ال %15 تعادلالعدد الكلي لألصناف 

وروتو  على اللسبة األق   املوزعةمن عدد األصناف  %80إلى  %60رمث  من :   وهي الكثرة غير املهمةCاملجموعة ) .ج

من العدد  %77بلسبة  1,688 في هبه املجموعة. بلغ عدد األصناف %10و %5 والتي عادة ركون بينالكلية من قيمة 

 .2021العام والل للمنتجات الطبية املوزعة الكلية  قيمةمن ال %5تعادل الكلي لألصناف 

 2021العام : التصنيف الث ثي للمنتجات الطبية املوزعة خ ل 20رسم بياني رقم 
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افية  دوائيةتاحة الإل: االثامنفصل ال  بالواليات( )فروع الصندوق الجغر
 

 لقانون  2015العام منب 
ً
  2015اإلمدادات الطبية لسنة ورنفيبا

ً
تعتبر هبه الصناديق  .والية17في  أصب  للصندوق فروعا

صمام أمان لضمان وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقر  من أماان سكنهم وبأسعار موحدة في 

 الصندوق من  روقيق استطاع  إنشاء فرع للصندوق القومي لدمدادات الطبية بالوالية. من والل جميع أنواء البالد

 األهداف التالية:

تهدف اإلمدادات الطبية إلى وضع نظام إمداد مبسط وعملي قادر على رأمين  إمداد الوالية باألدوية دون سقف: .1

ود قدرة   إذ أن  ال يعتمد على وجكافة احتياجات الواليات من األدوية واملستلزمات الطبية وإنسيابها بطريقة سلسة

  يع احتياجات فرعمالية للوالية لشراء احتياجاتها من األدوية وغيرها  ب  يقوم الصندوق القومي بتوفير جم

 )بعد جمع عائدات البيع من املرافق الصحية  بدفع قيمة األدوية لرئاسة الصندوق  
ً
بالوالية والب  يقوم الحقا

بمعة  آور فص  نظام اإلمداد باألدوية عن نظام التوصي  النقد . وهكبا ومن والل شرو  دفع مرنة يستلم فرع 

مما يعةي أن  لدواء من رئاسة الصندوق على أساس الدفع اآلج  الصندوق بالوالية الكميات املطلوبة من ا

 عن ذلة يتوم  مسؤولية دمدادات الطبية الصندوق القومي ل
ً
التوسع الرأسلي واألفقي في التغطية باألدوية. فضال

 ذلةو من رئاسة الصندوق إلى فروع  ومنها إلى املرافق الصحية  نسيا  الدواءإتسه  عملية هبه لدفع افإن طريقة 

بتجاوز اإلجراءات املحاسبية والتدقيقية الطويلة. اما أنها رمكن رئاسة اإلمدادات الطبية من شحن طلبيات فروعها 

فرع للصندوق بالوالية يضمن وجود الدواء باستمرار في املرافق الصحية ومن ام  إنشاءاستالم قيمتها.  العاجلة قب 

  صلةآلية منفقيمة عائدات بيع األدوية ل  ذلة ألن روصي   ر للمخاطيمنع تعرضهم و  املر ل يقل  من معاناة 

ِ  علي لها صلة مباشرة بعمليات تسليم الدواء. و  تليس
ّ
ية من ن فرع الصندوق بالوال فإن هبا الترريخ الفريد يمك

 لنائيةاجميع املرافق الصحية الحكومية في البالد  سيما املناطق الريفية في من روفر الدواء  عال   روقيق مستوًى 

 . 1)الشك  رقم 

األدوية.  املتمث  في قيمة مخزونرقوم اإلمدادات بتوفير رأس املال االبتدائي  توفير رأس املال اإلبتدائي للواليات: .2

 جني  ليارم 4,878إلى  2015الفروع في العام قب  إنشاء مليون جني   20ات من األدوية من ازداد مخزون هبه الوالي

 والية. 17بعد إنشاء فروع اإلمدادات في  2021والل العام 

دها غض النظر عن بعاألدوية في جميع املرافق الحكومية  د أسعاريوحر توحيد أسعار الصندوق بجميع الواليات: .3

م )التزا املرازية بالخرطوم الصندوق أو قربها من مرااز التوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن 

الصندوق بالترحي  . يبار أن ك  األصناف التي يقوم الصندوق ببيعها بأق  من أسعار شرائها ليست لها مصادر 

 أورى بديلة وهبا يعزز الدور الخدمي الب  يقوم ب  رجاه الفقراء واملحتاجين. 

 

 

 

 

 



37 
 

 نموذج منظومة نظام اإلمداد الدوائي الذي ينفذه الصندوق القومي لإلمدادات الطبية : 1شكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفير املرافق الحكومية من املصادر املواوقة ورملنتجات الطبية التي يوزعها الصندوق إلى شراء ا :جودةالتوحيد معايير  .4

 اناء الترحي  والتخزين. أالترحي  اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس والتوكم في درجات الحرارة 

سنوات والكلى والسرطان  5أدوية الحوادث والطوار ء وعالج األطفال أق  من يلتزم الصندوق بترحي   ترحيل األدوية: .5

فروع ل ومستهلكات بنة الدم وأدوية مر ل  الهيموفيليا وأدوية وفض وفيات األمهات وغيرها من األدوية املنقبة للحياة

 
ً
ت مبردة بعربا صحيةال رافقامل ىومنها إل)أ  رتوم  رئاسة الصندوق ركالي  الترحي    الصندوق بالواليات مجانا

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

LC, CAD, AP, DP 

 فروع الصندوق بالواليات

افق الصحية  ) املراكز و  املستشفياتاملر

 وحدات طب األسرةو  الصحية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 نظام القيمة مقابل الدواء

 املستفيدون 

 نظام استلم االن ادفع فيما بعد

 نظام استلم االن ادفع فيما بعد
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تالم لواليات باسالصحية التي رتولى إمدادها فروع الصندوق بارافق املرقوم 

عمليتان غير  دفع القيمةو  إلمداد)االدواء بصرف النظر عن عملية الدفع 

 :بموجخ هبه الترريبات يتوقق التالي. مربوطتين مع بعضهما البعض(

 الدواء إنسيا  التسريع من عملية .1

 زيادة وريرة االستجابة للطلبيات العاجلة.2

 رجنخ حاالت عدم روفر املخزون.3
 روافر الدواءروسين وضعية .4

آلية منفصلة للتوريدات وتحصيل  ةالواليب فرعهاتمنح اإلمدادات الطبية 

ن مع بعضهما البعض(. اعمليتان غير مربوطت دفع القيمةو  إلمدادالنقد )ا

 بموجب هذه الترتيبات يتحقق التال :

 بالواليات فروع الصندوق تمويل توسعات  .1

 تسريع عملية إنسياب الدواء .2

 زيادة وتيرة االستجابة للطلبيات العاجلة .3

افر الدواء .4  تحسين وضعية تو

 تخفيض التكاليف .5

 نصالاء ص حية الدواءاتخفيض حاالت  .6

 

رصرف الألدوية بناء على الوصفة الطبية الصادرة من مختص فقط 

 مقاب  الدفع النقد  )ال يصرف الدواء في حالة عدم الدفع 
ً
ا هب. نقدا

  :بالواليات من فروع الصندوق الترريخ يومي 

 التبرعات التي رؤد  إلى رآك  رأس املال.1

 االستثناءات )الرسمية وغير الرسمية .2

 التأوير في التوصي .3

 االوتالسات.4
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عربة لتقوم فروع اإلمدادات  32عربة نق  مبرد للواليات وابلة  32صندوق حت  اآلن بتوزيع قام ال يوفرها الصندوق.

 . باإلشراف على املرافق الصحية

تشييد أو ب يقوم الصندوق   ولتوسين البلية التوتية لعملية اإلمداد الدوائي في جميع مراحلها: تحسين البنية التحتية .ك

حت   ةلتالئم ظروف التخزين الجيد لألدوياملرافق الصحية صيدليات  بصيانةفروع  بالواليات ويتكف  صيانة مخازن 

د  الصندوق  مخازن بمواصفات عالية في  7أام  الصندوق إنشاء  2021وفي العام   واليات 4مخازن ابيرة في  4اآلن شيَّ

هناك . و  شمال دارفور وشرق دارفور  وسط دارفور   غر  دارفور  غر  اردفان  الني  األزرق  البور األحمرمن ك  

  ومسة في انتظار أامال إجراءات رنفيبها.

يقوم الصندوق القومي بدعم فروع  في الواليات بأجهزة الحاسو  وبرنامج رخطيط موارد  حوسبة نظام اإلمداد الطبي: .6

ة جميع عمليات اإلمداد الطبي وذلة لضمان التوكم في صرف األدوية وحسن إدار  ERPاملؤسسات املعروف اوتصارا بتتتتتتتت

وشؤون العاملين والحسابات. هبا البرنامج يساعد على مراقبة مخزون األدوية من رئاسة الصندوق وابلة يساعد 

فرع الصندوق في الوالية بضبط املخزون ومنع  من التسر  ورصدر بموجب  ك  الفوارير وهبا يضمن وصول األدوية 

 . ورتي  فرصة رووي  املخزون بين الواليات صندوق في الخرطومباألسعار التي رصدرها رئاسة ال

لى مستوى ع تدريخ العاملين في السلسلة الوطنية لدمداد الطبي الحكومييقوم الصندوق ب تنمية املوارد البشرية: .7

  ويشم  ذلة جميع 
ً
 ووارجيا

ً
اما يساعد  .الصحية رافقاملبمن فيهم البين يعملون في العاملين املراز والواليات )داوليا

الفعلية من العاملين على مستوى رئاسة فرع الصندوق بالوالية والتأاد من  ةروديد الحاجفرع الصندوق بالوالية في 

  استمرارية العم  وإنسياب  بسهولة ويسر.

افز العاملين: .8 املطلوبة  والواجباتالصندوق حوافز العاملين باملرااز الصحية البين يلتزمون بوسن األداء فرع يمن   حو

منهم مث  تسجي  املر ل  والحرص على نظافة الصيدلية لضمان سالمة األدوية ورقديم الطلبيات لفريق اإلشراف في 

 يساعد نظام موعدها وضمان عدم إنقطاع ا  دواء وبيع األدوية بالقيمة واألسعار املوحدة الصادرة من رئاسة الصندوق.

 ب  واستبقاء الصيادلة واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.جالحوافز املرربطة باألداء في 

 يساو   دعم وزارة الصحة بالوالية: .9
ً
 ماليا

ً
من إجمالي دو   %5يمن  فرع الصندوق وزارة الصحة بالوالية ك  شهر مبلغا

 للخدمات الصحية بالوالية و 
ً
بقسمة  يوسخ بالوالية.رطوير العم  الصيدالني عائدات أدوية العالج االقتصاد  دعما

  .0.04167أو بضر  عائدات بيع األدوية في  24املبيعات الشهرية على الرقم 

ستطيع ياإلشراف واملتابعة اإلدارية للواليات من أهم اآلليات التي من واللها  اإلشراف على فروع الصندوق بالواليات: .10

 ألق  مستويات 
ً
والوقوف على املشاك   ساسيةالرعاية الصحية األ الصندوق التأاد من اإلراحة الدوائية وصوال

فقط  %24 سبةالواليات بلبفروع  اإلشرافية ل زياراتواملعوقات الت  رواج  رنفيب البرامج. استطاع الصندوق رنفيب ال

 .جائوة كورونا  وف الصحية التي مرت بها البالد )وذلة  لظر  2021العام لواليات املستهدفة والل من ا

الشاملة بخدمات الرعاية  برنامج التغطية يستهدف: طية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية األساسيةبرنامج التغ .11

لمرافق لالدوائية بلغت نسبة التغطية  واليات السودان. في ووحدات صحة األسرةاملرااز الصحية  ساسيةالصحية األ 

 2021العام املستهدفة في  من املستشفيات %96  الخرطوم)عدا والية  الصحية في الواليات التي بها فروع للصندوق 

من  نفس اللسبةعن  %24بانخفاض  من املرااز الصحية %68 من العام السابق نفس اللسبة عن  %2بانخفاض 
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)جدول رقم عن نفس اللسبة من العام السابق  %24بانخفاض الواليات من الوحدات الصحية ب %61والعام السابق 

 نسخ التغطية للواليات وذلة لدوول والية الجزيرة في حسا  نسبة التغطية هبا العام.من املالحظ انخفاض  . 10

 بلدوية الع ج بالقيمة: تغطية املؤسسات الصحية بالواليات 10جدول رقم 
 

 مجموع التغطية املستشفيات مراكز صحة األسرة وحدات صحة األسرة الوالية  

 % املنفذ املسصالدف % املنفذ املسصالدف % املنفذ املسصالدف % املنفذ املسصالدف  

 100 227 227 100 23 23 100 79 79 100 125 125 البور األحمر 1

 100 73 73 100 5 5 100 46 46 100 22 22 الني  األزرق 2

 100 87 87 100 15 15 100 53 53 100 19 19 غر  اردفان 3

 99 314 316 100 22 22 100 130 130 99 162 164 اسال 4

 98 286 293 100 32 32 98 153 156 96 101 105 نهر الني  5

 98 118 121 93 14 15 97 58 60 100 46 46 جنو  دارفور  6

 92 451 489 92 22 24 95 172 182 91 257 283 شمال اردفان 7

 87 275 315 96 22 23 90 108 120 84 145 172 الني  األبيض 8

 80 35 44 100 8 8 100 18 18 50 9 18 غر  دارفور  9

 77 41 53 100 7 7 100 23 23 48 11 23 شرق دارفور  10

 76 275 364 100 31 31 75 65 87 73 179 246 سنار 11

 71 219 310 100 29 29 90 45 50 63 145 231 القضارف 12

 66 106 160 100 28 28 36 20 56 76 58 76 شمال دارفور  13

 56 129 230 100 17 17 100 47 47 39 65 166 الشمالية 14

 55 53 97 100 12 12 78 31 40 22 10 45 جنو  اردفان 15

 48 93 192 100 20 20 61 62 101 15 11 71 وسط دارفور  16

 14 131 966 88 77 88 12 54 470 0 0 408  الجزيرة 17
 

 %72 2913 4337 %96 384 399 %68 1164 1718 %61 1365 2220 املجموع

 

بادرت وزارة الصحة االروادية  2013في أاتوبر من العام  :تغطية برنامج الع ج املجاني لألطفال دون سن الخامسة.13

 لبعض آا ساسيةبمشروع مجانية عالج األطفال دون سن الخامسة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األ 
ً
ار رخفيفا

الج معظم األمراض الشائعة ورقلي  نسبة الحاالت الحرجة قرار رفع الدعم عن املحروقات. يهدف هبا املشروع إلى ع

من األدوية لعالج  42والوفيات وسط األطفال دون الخامسة. يشتم  العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة على روفير 

ب هبا ار لتنفيلدمدادات الطبية بعدة أدو  القوميقوم الصندوق يمراض منها االلتهابات الرئوية واإلسهاالت والحم . األ 

 املشروع منها:

 روفير األدوية حسخ القائمة املجازة في الوقت املناسخ واملحافظة على املخزون دون انقطاع. .1

 و  رخزين وررحي  األدوية إلى عواصم الواليات .2
ً
 عم  آلية لختم األدوية بكلمة مجانا

 . اإلشراف واملتابعة وعم  رقارير دورية. .3
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 األدوية.رلقي الشكاو  حول روفر هبه  .4

 909كانت قيمتها حوالي  2021أدوية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة التي وزعها الصندوق والل العام 

 270والب  كانت قيمة األدوية املوزعة في  حوالي  2020مقارنة مع نفس الفترة من العام  %236مليون جني  سوداني بزيادة 

للوحدات  %93   2021نسبة التغطية بالواليات التي بها فروع للصندوق والل العام مليون جني  سوداني. اما بلغت 

 . تغطية املرافق الصحية بهب 11للمستشفيات )جدول رقم  %96للمرااز الصحية و  %95األساسية املستهدفة بالواليات و 

 البرنامج .

 2021العام ف    تغطية املؤسسات الصحية بلدوية ع ج األطفال دون سن الخامسة : 11 دول رقمج

 

 روت مظلة التأمين الصتي.والية شمال اردفان أدو  برنامج عالج األطفال دون سن الخامسة 
 
 
 

 
   المجموع المستشفيات مراكز صحة األسرة وحدات صحة األسرة الوالية

 % منفذ مستهدف % منفذ مستهدف % منفذ مستهدف % منفذ مستهدف

 100 338 338 100 39 39 100 183 183 100 116 116 نهر الني  1

 100 408 408 100 31 31 100 124 124 100 253 253 سنار 2

 100 103 103 100 6 6 100 53 53 100 44 44 شرق دارفور  3

 100 144 144 100 9 9 100 64 64 100 71 71 غر  دارفور  4

 100 346 346 100 31 31 100 74 74 100 241 241 القضارف 5

 100 187 187 100 17 17 100 65 65 100 105 105 الني  األزرق 6

 100 130 130 100 8 8 100 71 71 100 52 52 وسط دارفور  7

 100 205 205 100 12 12 100 70 70 100 123 123 جنو  اردفان 8

 99.7 314 315 100 23 23 100 122 122 99.4 169 170 الني  األبيض 9

 99 244 246 94 17 18 100 94 94 99 133 134 البور األحمر 10

 96 304 316 100 22 22 100 130 130 93 152 164 اسال 11

 93 263 284 90 18 20 100 130 130 86 115 134 شمال دارفور  12

 92 238 258 95 19 20 85 81 95 97 138 143 غر  اردفان 13

 92 865 939 56 29 52 89 410 461 100 426 426 الجزيرة 14

 91 241 265 100 17 17 100 69 69 87 155 179 جنو  دارفور  15

 90 259 286 90 28 31 100 45 45 100 186 186 الشمالية 16

 35 233 673 100 22 22 37 182 486 18 29 165 الخرطوم 17

 88 4822 5443 96 348 378 95 1967 2336 93 2508 2706 المجموع 
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املالريا  العاملي ملكافوة أمراضالدعم أدوية صندوق تخزين وروزيع وررحي  بقوم الصندوق ي :العون األجنبيبرامج أدوية . 14

 رافق الصحيةامل فروع  بالواليات ومنها إلى املراز إلى والدرن واإليدز وصندوق األمم املتودة للسكان )الصحة اإلنجابية  من

مليون جني  سوداني)جدول  1,820  حوالي 2021 . بلغت قيمة أدوية العون األجنبي التي وزعت والل العام 12جدول رقم )

في مرااز  املالريا  %97اما هو الحال في مرااز الدرن واإليدز إلى  %100 . رتراوح نسبة تغطية املرافق الصحية من 13رقم 

الصحة اإلنجابية. علي  البد للجهات املعنية بأمر الصحة اإلنجابية في وزارات الصحة بالواليات من  فقط في حالة %78وإلى 

 العم  على رفع هبه اللسبة غير املقبولة حت  تستفيد اللساء في سن اإلنجا  من هبه الخدمة.

افق تغطية: 12 رقم جدول   الخارج  الدعم بلدوية الواليات ف  الصحية املر

 2018 2019 2020 2021 املنفذ املسصالدف البيان #

افق امل ريا 1  %97 %98 %89 %97 5,629 5,791 مر

افق الدرن  2  %99 %100 %100 %100 329 329 مر

افق االيدز 3  %100 %100 %100 %100 38 38 مر

افق الصحة اإلنجابية 4  %69 %82 %82 %78 4,033 5,181 مر

 

 للواليات خارج املمنوحة من الدعم الاملنتجات الطبية قيمة : 13جدول رقم 

 النسبة بالجنيةاملبلغ             الوالية #

 %13.3 179,610,807.82 الجزيرة 1

 %12 100,871,712.04 الخرطوم 2

 %9 73,856,049.25 شمال دارفور  3

 %7 65,021,206.61 القضارف 4

 %7 58,658,725.51 سنار 5

 %7 47,958,760.64 اسال 6

 %6 46,287,374.50 الني  األزرق 7

 %6 42,832,349.54 الني  االبيض 8

 %6 40,510,528.36 جنو  اردفان 9

 %5 40,429,493.50 شمال اردفان 10

 %5 38,409,380.46 جنو  دارفور  11

 %5 36,774,331.59 نهر الني  12

 %3 30,349,239.45 غر  اردفان 13

 %2 27,326,476.46 غر  دارفور  14

 %2 24,775,180.62 وسط دارفور  15

 %2 21,813,579.31 الشمالية 16

 %1 11,759,860.32 البور األحمر 17

 %1 6,899,672.68 شرق دارفور  18
 

 %100 1,819,695,316.41 الجملة
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 مليار 10,078حوالي من املنتجات الطبية فروع الصندوق بلغت جملة مسحوبات : املنتجات الطبيةمسحوبات الواليات من  .15

   .14جني  سوداني. )جدول رقم  مليار 1,739العام السابق والتي كانت حوالي  من مسحوبات %479 بزيادةجني  سوداني 

  2021-2020العامين  في: مقارنة مسحوبات الواليات 14جدول رقم 

 النسبة االنحراف 2020 مسحوبات 2021 مسحوبات الوالية #

 %261 792,961,257.22 304,213,232.15 1,097,174,489.37 الجزيرة 1

 %639 784,641,875.66 122,773,034.06 907,414,909.72 النيل االبيض 2

 %526 759,940,099.69 144,552,058.00 904,492,157.69 شمال كردفان 3

 %349 554,032,323.18 158,614,176.24 712,646,499.42 كسال 4

 %442 560,598,413.74 126,850,361.52 687,448,775.26 القضارف 5

 %759 576,635,620.34 75,968,458.91 652,604,079.25 غرب كردفان 6

 %422 512,146,844.48 121,314,283.91 633,461,128.39 البحر االحمر 7

 %611 524,420,443.87 85,812,727.01 610,233,170.88 نهر النيل 8

 %346 444,694,008.46 128,607,046.94 573,301,055.40 سنار 9

 %594 460,875,012.31 77,524,809.61 538,399,821.92 النيل االزرق 10

 %694 456,561,708.90 65,808,988.02 522,370,696.92 شمال دارفور 11

 %693 439,255,422.58 63,379,529.15 502,634,951.73 الشماليه 12

 %415 358,686,339.59 86,435,785.78 445,122,125.37 دارفورجنوب  13

 %806 359,073,849.56 44,524,097.00 403,597,946.56 جنوب كردفان 14

 %666 308,813,008.13 46,388,582.52 355,201,590.65 غرب دارفور 15

 %544 230,278,313.62 42,299,020.36 272,577,333.98 وسط دارفور 16

 %484 214,761,883.32 44,345,762.37 259,107,645.69 دارفور شرق 17

 %479 8,338,376,424.65 1,739,411,953.55 10,077,788,378.20 الجملة 

 الخرطوموالية ال توجد فروع للصندوق ف  

 

تبع الصتتتتتتندوق منهجية موددة يتمكن من واللها من التقييم املستتتتتتتمر وقياس مدى روقيق ي تقييم أداء فروع الصااااااندوق:

األهداف املرجوة  والوقوف على املشتتتتتتتتكالت واملعوقات مع العم  على حلها بصتتتتتتتتورة دورية  وذلة من والل روليل  للتقارير 

 رقارير اإلشتتتتتتتراف ورقارير لجان الجرد الدور  واملفا  و الشتتتتتتتهرية  
ً
ملؤشتتتتتتترات األداء اإلدار  واملالي واإلمداد والتخزين   وفقا

حيث شتتتم  التقييم مدى رنفيب الواليات ألنشتتتطة األداء اإلدار  واملالي للصتتتندوق   2021 والل العام. واإلشتتتراف والتقارير

شتتتتتراف حستتتتتخ نتائج اإل وممارستتتتتات التخزين والتوزيع الجيد  ومدى رنفيب األنشتتتتتطة املضتتتتتمنة في قائمة الفوص والتدقيق. 

نهر ووالية  %92 ووالية وستتتتتتتتط دارفور  ووالية غر  دارفور  %93روصتتتتتتتتلت على نستتتتتتتتبة  والية البور األحمر  نجد أنوالتقييم 

النيت    جنو  دارفور   النيت  األزرق   شتتتتتتتتتتمتال اردفتان   غر  اردفتان  واليتات ) 5و   %90القضتتتتتتتتتتتارف وواليتة  %91النيت  

استتتتتتتال   شتتتتتتترق دارفور   ستتتتتتتنار   الشتتتتتتتمالية   شتتتتتتتمال دارفور  واليات ) 7و  %79و %90 بين  روصتتتتتتتلت على نستتتتتتتبة  االبيض

  .21)رسم بياني رقم  68وأعلى من  %80من  أق   روصلت على نسبة  اردفانجنو  الجزيرة  
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لتي ابية طنتجات الفي دفع قيمة امل افاءة فروع  بالوالياتتعتمد بشك  ابير على  الصندوق استمرارية أداء اما هو معلوم  فإن 

  . 15)جدول رقم  %50  2021والل العام بلغت نسبة التوصي   .ظمتلصندوق بشك  مستمر ومنا يوزعها ل 

 2021خ ل العام  بالواليات تحصيل عائدات توزيع األدوية لفروع الصندوق : 15م جدول رق
 

 نسبة التحصيل  التحصيل بالجنيه جملة التوزيع بالجنيه الوالية

 %60  780,000,000.03     1,295,716,841.69          الجزيرة     1

 %60  427,039,961.06     715,523,517.93               القضارف      2

 %55  298,282,561.13     538,953,931.16               شمال دارفور      3

 %54  494,811,600.00     1,006,970,264.18           شمال كردفان      4

 %53  335,520,473.32     634,100,535.24               نهر النيل      5

 %53  418,124,053.18     795,393,765.55               كسال      6

 %51  484,441,688.87     964,511,318.63               النيل االبيض      7

 %49  152,224,017.00     379,820,300.10               غرب دارفور      8

 %49  224,125,513.00     511,073,057.52               جنوب دارفور      9

 %48  97,180,884.50       296,686,933.41               وسط دارفور      10

 %46  103,504,000.00     430,008,497.95               جنوب كردفان      11

 %45  314,000,000.00     733,832,060.08               البحر االحمر      12

 %45  291,251,711.00     652,028,525.51               سنار      13

 %44  240,215,826.75     556,095,816.82               الشماليه      14

 %43  126,045,289.00     293,228,752.65               شرق دارفور      15

 %39  222,341,280.39     569,252,070.75               النيل االزرق      16

 %37  199,322,347.03     720,961,513.80               غرب كردفان      17

 %50 5,208,431,206.26 11,094,157,702.97 الجملة
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 املقدمة لزبائن الصندوق  :  تطوير الخدماتلتاسعا الفصل

 مقدرة ل الصندوق ببل 
ً
 :بتنفيبه لألنشطة اآلرية زبائن  توقيق رضاءجهودا

 زبائن والتي رقوم باآلتي:إدارة ودمات الاستمرارعم   :الزبائنإدارة خدمة  .2

يات معالجة املررجعات من الطلبو   ومدهم باملعلومات املطلوبة زبائنوحلها والرد على استفسارات ال ى استقبال الشكاو  .أ

 .ورولي  ومناقشة استمارات رضاء الزبائن رصميم  و زبائنومتابعة م ء االستبيانات الخاصة بال

 .2021 لعامل  ومراجعة الروص الجديدة الكمبيوررفي  زبون روديث املعلومات الخاصة بك   . 

 من حيث التزامهم بالسداد في الوقت املحدد. زبائنرولي  ال إعطاء تسهيالت في الدفع حسخ نتائج .ج

 إدوال االستشارات الصيدالنية في صيدليات الصندوق ورأهي  مبانيها. .د

بهدف روفير األدوية النادرة للمر تتتتتتتتل   2013الصتتتتتتتتندوق بإدوال هبه الخدمة في الربع األول من  قام :النادرةخدمة توفير األدوية  .3

ستتتتتاعة في اليوم ورتلقى  24واألدوية غير املتوفرة في الستتتتتوق املحلي وذلة عن طريق إدارة الصتتتتتيدليات بالصتتتتتندوق التي تعم  والل 

روفر األدوية رقوم في حالة عدم .  احضار رشتة معتمدةعن طريق استفسارات وطلبات املر ل  عن األدوية املوجودة بالبالد وذلة 

. كاملةم 195,454  2021العام   توفيرها للمر تتتتتتتتل  من وارج البالد وبستتتتتتتتعر التكلفة. استتتتتتتتتقب  هبا الرقم واللاإلمدادات الطبية ب

ير استتتتتتتتتتتطاع الصتتتتتتتتتتندوق روف  للمر تتتتتتتتتتل  في إطار روفير األدوية النادرةمن هبه املكاملات رم الرد عليها في أق  من عشتتتتتتتتتتر اواني. 61%

 صتتتتنف 1,806عدد
ً
 طلبها الزبائن  أ  بلستتتتبة رنفيب  2,052من وارج البالد من أصتتتت   ا

ً
اما بلغ عدد الزبائن البين وفرت  %88صتتتتنفا

  . 16) جدول رقم  %97زبون أ  بلسبة  111,872 أص  من109,021األدوية لهم هبه 

 تصال الهاتفي إلتوفير األدوية عن طريق ا خدمة :  16جدول رقم .4

 البيان 2019 2020 2021

 عدد األصناف الكلية املطلوبة 759 2,497 2,052

 عدد األصناف التي رم روفيرها 613 2,189 1,806

 نسبة عدد األصناف التي رم روفيرها 80.8% 87.6% 88%

 عدد الزبائن الكلي 37,740 145,765 111,872

 عدد الزبائن البين وفرت لهم هبه األدوية 37,576 142,650 109,021

 نسبة املستفيدين 99.6% 97.8% 97%

  ساعةمتوسط زمن وصول االدوية ) 144 480 288

 قيمة األدوية النادرة التي ُوفرت 102,074,511.014 208,807,136.40 566,546,925.00

ستقبال الوصفات ال  0990985959 الواتسا  على رقم الهار ودمة استالم رسائ   2017أدو  الصندوق في العام 

   300-250بمعدل تلم عدد ابير من الرسائ  القصيرة اُس  2021والل العام . الطبية
ً
 %92رم الرد عليها بلسة رسالة يوميا

على  وتستقب ن الرسائ  رص  إفي حين احد فقط   )شفت و اماني  ساعات فقط ساعات العم  الرسمية الن يعبى ذلة 

 .ساع 24مدى 

 تي: آلا ىسئلة علأل واشتملت ا

I. ة.طبي مستلزمات وأ ةجهز أ وأ ةدويأ روفر عن ستفساراتا 

II. ة.دويأاستخدام  ستفسارات عنا 

III. ة.دويأل ل جانبي  اارآ ستفسارات عنا 

IV. الطبية بصورة عامة.  مداداتإل عن ا ستفساراتا 
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يعم  الصندوق على روفير ودمة الرسائ  التلقائية للزبائن والتي رفيدهم بوصول مخزون : خدمات الرسائل القصيرة. 3

  2018جديد أل  من األصناف التي يتعام  فيها الصندوق. منب العام 
ُ
والل العام  .دو  جميع زبائن الصندوق في الخدمةأ

  . زبون  1,762)  %100رم االرسال لجميع الزبائن بلسبة  2021
: استمر الصندوق في رفعي  سياسة الدفع اإللكتروني والتوصي  اإللكتروني الدفع والتحصيل اإللكتروني خدمة نظام. 4

ات للزبائن اإلجراء لجميع املدفوعات املالية للصندوق وذلة لتفاد  مشكلة روفر السيولة وإلحكام الضبط املالي وسرعة

ة يومجهات الحكالبإلزام ك  والتخطيط االقتصاد   املاليةوزارة وببلة يكون الصندوق قد التزم بالقرار الب  صدر من 

إللكتروني . يواج  الدفع اعلى ك  املدفوعات الحكومية ينظام الدفع والتوصي  اإللكترون بتفعي  االقتصادية والهيئات

 بعض التوديات التقنية والتي وعدت البنوك املوردة ألجهزة الدفع اإللكتروني بمعالجتها.

 برفع رقرير يعرف بتقرير الفرص الضائعة  لدوائية املقدمة للمؤسسات الصحيةا . الخدمة5  
ً
: يقوم الصندوق أسبوعيا

 قياس مستوى الخدمات من حيث رقييم األصناف والكميات املطلوبة 
ً
ومن  يقوم الصندوق بقياس وفرة األصناف وأيضا

 من ك  طلبية للقطاعين العام والخاص. عدد األصناف
ً
 3,973ة  املطلوب من الزبائن مع األصناف والكميات املستلمة فعال

السبخ الرئيس في عدم الوفاء يتوفير جميع األصناف . %96منها بلسبة   3,813استطاع الصندوق روفير  2021والل العام 

  نتيجة لتأور بنة السودان في روفير النقد األجنبي املطلو  في الوقت املناسخ )جدول 
ً
هو إنقطاع بعضها  واما ذار سابقا

 جائوة مرض كورونا كان ل  أار ابير في رأوير وصول األصناف.  اما إن  17رقم 

 2020-2021 لعامين ل تلبية طلبيات الزبائنمقارنة  يوضح: 17 جدول رقم 

 البيان 2020 2021 نسبة االنحراف

 عدد األصناف املطلوبة 4,107 3,973 3%-

 عدد األصناف املستلمة 3,960 3,813 4%-

 نسبة عدد  96% %96 0%
ً
 األصناف املستلمة فعليا

 قيمة الطلبيات الكلية 7,454,569,501 33,507,654,704 349%

 قيمة الطلبيات املستلمة 7,048,576,325 31,689,558,196 350%

 نسبة قيمة الطلبيات التي رمت رلبيتها 95% 95% 0%
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 : الخاتمة العاشر الفصل 

 املحرز  التقدم  .1

 على روسين أدائ   إنعكست من روقيق عدة أنشطة 2021والل العام والل الصندوق  استطاع 
ً
اإلمداد الطبي  فيإيجابا

 التي كانت من أهم نتائجها:و   بالبالد

 2021أدوية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة التي وزعها الصندوق والل العام اررفاع نسبة تغطية  .1

 .35%ضع  تغطية والية الخرطوم بالرغم من   %88 الى

 يورة جحامل شتتتراء أصتتتناف املنتجات الحيويةفي االستتتتمرار   .2
ً
ادرها من مصتتتاألصتتتناف ذات املدى العال ي الضتتتيق و ليا

 .على التوالي %96و %100بلسبة  معتمدمن دول ذات نظام رقابي  وأاألصيلة 

 ألصتتتيلة أو من دول ذات نظام رقابياألدوية املستتتتعملة لعالج األمراض املتوطنة واملستتتتعصتتتية من مصتتتادرها ا شتتتراء .3

 على التوالي. %77و %88بلسبة  معتمد أو من املصادر الحائزة على األهلية املسبقة من منظمة الصحة العاملية

تعاقد عليها مع برنامج األمم املتودة لدنماء ستمرار إمداد ا .4
ُ
 .دون انقطاعUNDP األصناف امل

 .نظام رقابي قو  لتأايد جودة واردات الصندوق وجود  .5

التدريخ املستتتتتتمر ملستتتتتؤولي االمداد في فروع الصتتتتتندوق الرباع املنهج العلمي الحديث في روديد الحاجة واستتتتتتخدام  .6

 . الصحيةدفتر الطلبيات  بجميع املرافق 

  معلومة دوائية ألستتتتتؤال واإلستتتتتتفستتتتتار عن ا  دواء أو وودمة استتتتتتقبال الرستتتتتائ  القصتتتتتيرة ل 5959رقم الخدمة  .7

 .بصيدليات الصندوق 

 جائوة كورونا حسخ االرفاق مع وزارة الصحة ورفع رقرير ببلة. ملكافوةاستالم ورخزين وروزيع ك  املن  القادمة  .8

 ريق:وذلة عن طفعالية وجودة األدوية مأمونية و روسين نظام اإلمداد الطبي وروفير بيئة رخزيلية آمنة رضمن  .9

رمكن الصتتتتتتندوق من زيادة الستتتتتتعة التخزنية الرأستتتتتتية وفق مواصتتتتتتفات التخزين العاملية في فروع  في الواليات  .أ

جنو  دارفور  وفي و  شتتتتتتتمال اردفانو  الني  األبيضمخازن ابيرة في ك  من استتتتتتتال و  4الصتتتتتتتندوق حيث أام  

غر    الني  األزرق  البور األحمرمن مخازن بمواصتتتفات عالية في ك   7أام  الصتتتندوق إنشتتتاء  2021العام 

هناك ومستة في انتظار أامال إجراءات . و  شتمال دارفور وشترق دارفور  وستط دارفور   غر  دارفور  اردفان

 .2022رنفيبها ومن املتوقع التنفيب والل العام 

  روحيد روصي  طلبيات ك  البرامج الخاصة بالوالية. . 

  .الوالية ىلإوصولها   تابعة الطلبيات حتم .ج
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 2021العام خ ل أوجه القصور  .2

 

 %72نسبة تغطية املؤسسات الحكومية بأدوية العالج بالقيمة في الواليات التي بها فروع للصندوق إلى  انخفاض .1

 .2018العام  في %81على التوالي   2019و 2020في عامي  %89 %89مقارنة مع  2021والل العام 

 م. 2021في العام  %46الي  2020من العام  %73إنخفاض نسبة الوفرة من  .2

نسبة الوفرة للبرامج القومية )األدوية املنقبة للحياة وأدوية ومستهلكات الكلي و أدوية السرطان نخفاض إ .3

 .%51وأدوية بنكة الدم والهيموفيليا  الي 

 الواليات.في بعض  مازالت التغطية الدوائية ضعيفة .4

ضيق املساحة التخزيلية مما رررخ علي  إيجار مخازن وارج الصندوق ال رتوفر بها متطلبات التخزين الجيد  .5

 .أغلخ االحيان بالرغم من روسن الوضع اثيرا مما كان علي 

 . 4ومخزن  3ومخزن  2مخزن عدم وجود منطقة إستالم للواردات فى بعض املخازن )مثال  .6

 .مناء املخازن والعمالأمال الكادر املطلو  باملخازن من عدم اا .7

 االلتزام بتطبيق نظام الترحي  املبرد. ضع  .8

 في ع .9
ً
 مليات روديد الحاجة منعدم وجود نظام إحصتتتتتتتتتائي لتوديد الكميات التي يتم استتتتتتتتتتهالاها مما يؤار ستتتتتتتتتلبا

 تل  أو انتهاء صالحية بعض األدوية.اليؤد  إلى انقطاع بعضها أو االحتفاظ بمخزونات ابيرة أو األدوية و 

 ضع  استرداد قيمة األدوية في بعض الواليات. .10

 رأور شحن وروصي  بعض الطلبيات للواليات. .11

 .التنق  املستمر للعاملين باملرافق الصحية في الواليات .12

  .الحاجة الدوائية بالواليات مما يزيد في عدد الطلبيات الطارئةرباع الطرق العلمية في روديد اعدم  .13

  .في بعض الواليات الصيادلة ومساعديهمقلة  .14

 

 التحديات .3

 األدوية نستتتتتتتتتيا إ رواج  ما زالت  التي التوديات من مجموعة هنالة أن إال  املاضتتتتتتتتتية الستتتتتتتتتنوات في املحرز  التقدم رغم

التي روتاج  التوديات هبه ألهم ملخص أدناهومن ام املر تتتل  بستتتهولة ويستتتر. الطبية للمؤستتتستتتات الصتتتحية   واملستتتتلزمات

 :إلى معالجة عاجلة

نة ب مث  روفير النقد األجنبي عقبة رئيستتتتتتتتتتتة في إنستتتتتتتتتتيا  األدوية لدمدادات الطبية  حيث استتتتتتتتتتتطاعندرة النقد األجنبي:  .أ

)أ   2021 مليون يورو طلبها الصتتتتتتتتتتندوق في العام  208فقط من أصتتتتتتتتتت   مليون يورو  54.5الستتتتتتتتتتودان املراز  روفير مبلغ 

مليون يورو  عبتتتارة عن استتتتتتتتتتتوقتتتاقتتتات  79ليون يورو لم يوفره البنتتتة  منهتتتا م 153.5  فقط . هنتتتاك مبلغ %36بلستتتتتتتتتتبتتتة 

 للصتتتتتتتتتندوق. ابلة لم يتمكن البنة من 
ً
 شتتتتتتتتتديدا

ً
الشتتتتتتتتتركات التي وردت األدوية لدمدادات بالدفع اآلج   مما ستتتتتتتتتبخ حرجا

مليون يورو لتوريتد أدويتة الشتتتتتتتتتتركتات التي ال رقبت  التوريتد إال بتاالعتمتادات أو التدفع املقتدم. إنعكس  58.5روفير متا قيمتت  
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 لم يتم دفع الفوارير املستتوقة املطلوبة لصتالز مواجهة جائوة %46لوفرة الدوائية والتي كانت نستبتها ذلة على ا
ً
  و أيضتا

 مليون يورو.  16كورونا والتي ربلغ 

لم رقم وزارة املالية بدفع قيمة التغبية الشتتتتتتتتتتهرية للبرامج املجانية :  الديون على وزارة املالية و التخطيط االقتصاااااااااااادي .ب

باالضتتتتتتتافة  جني  مليار 8,500بمقدار  2021للعامالتغبية متبقي  وابلةمليون جني   161والتي ربلغ  2017للعام  املتبقية

أصتتتتتنافها بستتتتتعر  اإلمدادات كانت تستتتتتعر ستتتتتوداني حيث أنجني  مليون  606قيمة املطلوبة من فرق الستتتتتعر وهي حوالي لل

جنيت  )بنتة الستتتتتتتتتتودان يوفر  37املتاليتة والتخطيط االقتصتتتتتتتتتتتاد  بتدفع املبلغ املتبقي وقتدره  ورقوم وزارةجنيت  للتدوالر  18

  .جني  55الدوالر   

والتتب  ينص عليتت  قتتانون  من الجمااارك والضاااااااااارائااب والعوائااد وأي رسااااااااااوم حكوميااة.عاادم تطبيق اعفاااء الصااااااااااناادوق  .ج

 مكانية حصولها من املواطنين.إعلى أسعار األدوية و  دمدادات الطبية مما يؤارالصندوق القومي ل

مازالت مشتتكلة وفرة واررفاع أستتعار الوقود قائمة مما رؤار بصتتورة ابيرة على عملية  ترحيل األدوية واملسااتلزمات الطبية: .د

ررحي  األدوية واملستتتتتتتلزمات الطبية قي الوقت والجودة املطلوبة مما يتطلخ إلزام وزارة النفط بتوفير حصتتتتتتص للصتتتتتتندوق 

  ادات الطبية بالسعر املدعوم.القومي لدمد

 

 توصيات  .4

نية والنجاعة ذات املأمو  روقيق هدف  األساس في روفير األدوية واملستلزمات الطبيةإعانت  على أداء الصندوق و  توسينل

 اآلرية: نقدم التوصيات بالجودة املطلوبة 

 للمواطنين في جميع املرافق الصحية. روزيع األدوية املجانية .1
ً
 مجانا

وددها الصندوق ورفعي  الرقابة لضمان روحيد السعر يزام الواليات بأسعار بيع األدوية للجمهور التي تمراقبة ال .2

 نواء البالد.أفي جميع 

االلتزام بتوفير النقد األجنبي ومن  فوارير اإلمدادات الطبية أولوية قصوى وروجي  العاملين بالبنة املراز  بتنفيب  .3

قدرها و هبا العام اآلج  الب  رم في ودفع استوقاقات الدفع  بالسرعة املطلوبة والدقة الالزمةالفوارير املصدقة 

 .مليون يورو  79

وذلة بأنشاء مخازن جديدة لتخزين أابر قدر من املنتجات الطبية ورقلي  ركلفة املساحة التخزيلية  التوسع في .4

 إيجارات املخازن الخارجية.

 لحدوث أPartial Shipmentمتأرجحة االستهالك بصورة مجزأة )شراء األصناف االستمرار في  .5
ً
وسائر فى     رواشيا

وفير رهبه األصناف  رغم أن هبا اإلجراء يلبغي التعام  مع  بوبر شديد في الظروف الحالية املتمثلة في صعوبة 

 من الصندوق.حت  ال رنعدم هبه األدوية املهمة  النقد األجنبي
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 املرفقات
 2021خ ل العام ف  : مؤشرات األداء القياسية للصندوق 1مرفق رقم  

 Indicator Description of  indicator NMSF Standard References 

1 Selection Percentage of medicine items received that are in the NMSF  list 100%  100% WHO, 2011 

2 Availability Percentage of items available ÷ total  number of items 46%  >80%-100% MSH, 2013 and 

WHO/HAI,2006 

3 Procurement Efficiency Ratio between median price of products procured and the international median reference value 
(Target ≤ 1) 

NA All items WHO, 2011 

4 Emergency Procurement 1. Percent of emergency orders issued in this year %11 less than 5% WHO, 2008 

 2. Proportion of the value of emergency orders issued in in this year %11 less than 5% WHO, 2008 

5 Port clearance Performance Percentage of orders to be cleared from port that were cleared before the deadline 73%  100% WHO, 2011 

6 Supplier Performance Percentage of orders delivered in full and on time (as stated in the procurement agreement) from 

total number of orders in a defined period 

89%  100% WHO, 2008 

7 Expiration Management [Total value of expired items ÷Total value of products procured annually] X 100% 0%  0% USAID 2013 

8 Registration of items [Registered items that are procured ÷ Number of items procured in a defined period] X 100% 91%  100%  USAID 2010; MSH 

2012 

9 Quality of items before 

release 

[Medicines that met national  quality control standards ÷  number of items procured in a defined 

period] X 100% 

98%  100%  WHO, 2011 

10 Post-marketing surveillance Percentage of sample passing the post marketing surveillance test NA 100%  USAID, 2009 

11 Recall system Percentage of batches of items  recalled from the market 0.14%  - MSH, 2013 

12 Shelf life at the arrival date  Percentage of medicines received with shelf life less than 75% at the time of  arrival 59%  0%  MSH , 2013 

13 Inventory physical count [Absolute value of the difference between recorded quantities and counted quantities ÷ Physical 

quantity] X 100% 

1%  0%  MSH, 1997 

14 Value of expired items [Total value of expired items ÷ Average inventory value] X 100% 46.0%  3 to 5% MSH, 2013 

15 Inventory Control Percentage of quantities of each product lost per total quantities available for use (opening stock 

plus quantities received) in the past year. 
NA > 1% WHO, 2011 

16 Coverage Percentage of coverage of NMSF services among  public  health institutions 72%  - WHO, 2007 

17 The quality of NMSF 

services 

1. Percentage of treatment sites that received all orders in full during a defined period 

2. Percentage of treatment sites that received all orders on time during a defined period 

88%  

NA 

100%  WHO, 2011 

 18 Human Resources Percentage of staff responsible of PSM  who have been trained in PSM 0.01%  - WHO, 2008 

 


