الهيئة العامة لإلمدادات الطبية
مشروع اخلطة اخلمسية
لألعوـ 2016---2012

توطئة -:
تنبين ىذه اخلطة علي عملية التخطيط اإلسًتاتيجي بإعتباره عملية متواصلة ومنظمة عربىا يقوـ األعضاء القادة يف

اذليئة بإختاذ القرارات ادلتعلقة مبستقبلها وتطورىا باإلضافة إرل اإلجراءات والعمليات ادلطلوبة لتحقيق ادلستقبل ادلنشود
وحتديد الكيفية اليت يتم هبا قياس مستوي النجاح احملقق.
تنطلق اخلطة من غايات وأغراض اذليئة ادلنصوص عليها يف قانوف اذليئات العامة لسنة

2003ـ وأمر تاسيسس اذليئة

العامة لإلمدادات الطبية ادلركزية لسنة 2007ـ.

وهتتم اخلط بقياـ اذليئة بدورىا الوطين الفاعل بتحقيق أىدافها العامة ادلنصوص عليها يف اإلسًتاتيجية الربع قرنية

للهيئة .2031– 2007

وتستهدؼ اخلطة توفري حاجة ادلواطن من الدواء وادلستلزمات واآلالت الطبية الالزمة لعملية الرعاية الصحية كحق

من احلقوؽ األساسية للمواطن.

وتعتمد اخلطة علي منهج التطوير والتحسني ادلستمر بإدخاؿ تغيريات جوىرية يف الثقافة التنظيمية والعمليات مع
التأكيد علي ادلشاركة الفاعلة للعاملني وذلك بتعميق وتطوير دلفهوـ اجلودة الشاملة .

رؤيا الهيـئة -:

السعي اجلاد لتوفري حاجة كل مواطن من الدواء الفعاؿ وادلأموف باجلودة ادلطلوبة وبصورة مستمرة وتكلفة ميسورة
ومستطاعة .

رسـالة الهيئـة -:

تزويد ادلرافق الصحية العامة علي مجيع ادلستويات حباجتها من األدوية وادلستلزمات وادلعدات واآلالت الطبية.

أغراض الهيئــة -:

لقد حدد القانوف وأمر تأسيس اذليئة أغراضها يف اآليت :
 .1تأكيد الدور األساسي للهيئة يف اإلقتصاد الوطين.
 .2حتقيق األمن الدوائي والعمل علي إسًتداد التكلفة تأكيداً للدور اخلدمي اإلسًتاتيجي للهيئة .
 .3وضع وتطبيق نظاـ مركزي قادر علي توفري وختزين وتوزيع األدوية وادلستلزمات وادلعدات واآلالت وادلبيدات
الطبية.
 .4إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد نوع وكمية األدوية وادلستلزمات وادلعدات واآلالت وادلبيدات الطبية .
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توفري وختزين وتوزيع األدوية وادلستلزمات وادلعدات واآلالت وادلبيدات الطبية ادلمولة بواسطة الدولة لكل
الوحدات الصحية اإلحتادية والوالئية.
دعم وتطوير الصيدليات الشعبية.
نشر ثقافة إستخداـ الدواء والًتشيد يف إستعمالو.
تشجيع وتبين البحوث والدراسات يف رلاؿ اإلمداد الطيب.
التنسيق بني اجلهات الصحية ادلختلفة فيما يتعلق باإلمدادات الطبية.
تنمية القدرات الطبية واإلدارية للعاملني هبا علي كافة ادلستويات.

األهـداف العـامة للخطـة -:
.1
.2
.3
.4
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التحديث ادلستمر لكل القوانني واللوائح والنظم ادلنظمة لعمل اذليئة مبا ميكنها من حتقيق غاياهتا واىدافها.
وجود نظاـ مارل وإداري وفين حيقق الكفاءة والكفاية ادلطلوبة ألداء اذليئة.
توفري بيئة عمل موائمة وحافزة دتكن كل العاملني من اإلرتقاء بأدائهم الوظيفي.
التدريب ادلستمر لكل العاملني باذليئة دفعاً للكفاءة والتأىيل .
التحديث ادلستمر لكل النظم واإلجراءات اخلاصة بعمليات الشراء والتخليص والشحن والسالمة والتخزين
والتوزيع .
قياـ اذليئة بتغطية االحتياجات الطبية ادلطلوبة من أدوية وامصاؿ ولقاحات ومستهلكات طبية وأجهزة
ومعدادت طبية واتاحتها للمرافق الصحية وبشكل دائم وكفاءة عالية .
توكيد جودة االمدادات الطبية للقطاع العاـ واخلاص بضماف جودة وكفاءة تعبئتها وختزينها وترححيلها شلا
حيقق استدامة جودهتا وفاعليتها .
ادلسامهة يف دعم الصناعة احمللية لالدوية وادلستهلكات الطبية وتطويرىا

السـياس ــات -:

عندما نتحدث عن السياسات فإننا نعين هبا رلمل اخلطوات التنظيمية والتشريعية لتنفيذ أنشطة وإجراءات العمل من
خالؿ اذلياكل اإلدارية ادلختلفة والوسائل ادلتاحة لتحقيق أىداؼ اذليئة  ،لذلك تصبح السياسات من األمهية مبكاف
لألسباب التالية :
 .1السياسات دتثل سجالً رمسياً لقيم وطموحات وغايات وقرارات اذليئة ادلتوسطة وطويلة األجل.
 .2السياسات حتدد اإلسًتاتيجيات والوسائل الالزمة لتحقيق أىداؼ اذليئة.
 .3السياسات حتدد سلتلف اجلهات فاعلة ادلسئولية لتنفيذ ادلكونات الرئيسية إلسًتاتيجية اذليئة.
 .4السياسات حتدد أولويات اذليئة .

مكونات سياسات عمل الهيئة -:

أأوً :محور القوانين أاللوائح التي تحكم إنشاء أإجراءات أإختصاصات الهيئة-:

 السعي لدي اجلهات ادلختصة إللزاـ كافة مؤسسات القطاع العاـ بشراء إحتياجاهتا من األدوية وادلواد الطبية
من اذليئة.
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 اإللتزاـ بإحكاـ القانوف واللوائح اخلاصة بتسجيل وتوزيع األدوية يف مؤسسات القطاع العاـ.
 اإللتزاـ بالقوانني واللوائح ادلنظمة للعمل اإلداري وادلارل يف البالد.
 إعادة ىيكلة اذليئة وما يتماشي مع حتقيق أىدافها الكلية.

انياً :محور الموارد البشرية أالمالية -:

 التخطيط الفعاؿ للموارد البشرية لتحديد العدد ادلطلوب الذي ميكن اذليئة من حتقيق أىدافها بالكفاءة
والفعالية ادلطلوبة.
 إنتهاج سياسة التدريب ادلستمر بتوفري األفراد ادلناسبني وادلؤىلني من حيث ادلعرفة وادلهارات واإلجتاه ألداء
ادلستويات ادلخططة من عمل اذليئة.
 إنتهاج سياسة ادلشاركة يف إختاذ القرارات وتفويض السلطات الالزمة لألداء اإلداري وادلارل والفين
 إنتهاج سياسة التحفيز ادلادي والتشجيع األديب شلا يؤثر علي أداء الفرد وفاعلية اذليئة.
 مراعاة التوازف يف ختصيص ادلوارد ادلادية.

 اإللتزاـ باألسس العلمية لإلجراءات ادلالية وترشيد الصرؼ.

 اإللتزاـ بوضع نظاـ مارل حيفظ للهيئة مواردىا ويعمل علي تنميتها.

 اإللتزاـ بنظم ادلراجعة الداخلية وتعظيم دورىا يف تدعيم العمل ومساندة إختاذ القرار اإلداري.
 اإللتزاـ بسياسة ادلؤسسية الكلية لكل العمليات الفنية واإلدارية باذليئة وفروعها.

 سياسة تحديد الحاجة -:
 عمل

جلنة مشتركة بين مستوردي األدأية في القطاع العام أ الخاص لتحديد األصناف المشتركة في

 االستهالؾ لتحديد موقف اذليئة يف توفري الدواء يف البالد (. )Mapping Of Drug

 اختيار األصناؼ اليت ستعمل فيها اذليئة اعتمادا علي القائمة القومية لألدوية األساسية وادلستهلكات الطبية.
 توفري ادلعلومات اإلحصائية الدقيقة من اجلهات اليت تتعامل معها اذليئة .
 عمل مركز معلومات لتوفري معلومات منظمة ومكتملة .

 عمل كتاب حيتوي علي كل أصناؼ اذليئة يوضح استعمالو واآلثار اجلانبية مع السعر والشركة ادلنتجة .
 تأىيل وتفعيل قسم اإلحصاء لعمل الكتاب اإلحصائي
 إنشاء مكتبة مرجعية حديثة يف رلاؿ اإلمداد لتطوير العمل وادلواكبة .


سياسات الشـراء -:

 توفري األدوية األساسية ادلأمونة ذات الفاعلية واجلودة وبأسعار مقدور عليها وتوزيعها علي ادلواطنني توزيع
عادؿ(.عن طريق العطاء العاـ ).
 االلتزاـ بسياسة التكامل بني القطاعني العاـ واخلاص يف النظاـ القومي لإلمداد الدوائي.

 االلتزاـ بادلمارسات اجليدة ادلقررة يف رلاؿ الػ .Good Procurement Practice
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 االلتزاـ بالقوانني الساندة لتنظيم تداوؿ الدواء.
 الًتكيز علي األدوية ادلسػجلة .

 االلتزاـ بتوريد ادلستحضرات ادلسجلة بالتقانة احليوية .
 االلتزاـ بتوريد األصناؼ احلساسة من ادلصادر ادلعًتؼ هبا عادلياً.
 الًتكيز يف توفري األصناؼ ادلنقذة للحياة بعمل تعاقد طويل ادلدى وتشمل :
 oاحلوادث والطوارئ.
 oاألدوية اليت ال يقوـ باستريادىا القطاع اخلاص.
 oاألدوية نادرة االستعماؿ.
 الًتكيز علي بناء قاعدة بيانات للموردين تشمل :
 oتأىيل موردين.
 oالتأكيد علي معيار األداء السابق.

 االلتزاـ بدعم الصناعة الوطنية ما التزمت باجلودة والسعر ادلناسب واألداء ادلقبوؿ.
 األولوية يف الشراء للمستحضرات ذات اجلودة العالية.

 عمل التعاقد مع طرؼ ثالث مستقل يقوـ نيابة عن اذليئة بفحص الواردات قبل شحنها للهيئة بعد اخذ
موافقة اجلهات الرقابية قبل توقيع العقد مع الطرؼ الثالث (.األصناؼ اليت تورد جوا واألدوية باىظة الثمن).
 يتم التخليص يف بور تسوداف بطريقة . Direct Delivery
 العمل علي منح اذليئة إعفاء مجركي من كل أنواع األدوية األمر الذي ينعكس مباشرة يف خفض سعر الدواء.

 سياسات التخ ـزين -:

االلتزاـ بتوفري ادلواعني التخزينية ادلناسبة واحملددة وفقاً دلتطلبات ادلمارسات التخزينية اجليدة.
العمل علي نيل شهادة .GSP

 إدخاؿ نظاـ التوسع الرأسي حلل مشكلة التخزين .
عمل نظاـ احلوسبة وادلكينة يف ادلخازف.
 تطبيق نظاـ الػ  Barcodeيف التخزين
 التكامل بني سياسات الشراء والتخزين والتوزيع .

 االلتزاـ بتطبيق قاعدة .)First expire first out ( FEFO
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الجودة الشاملة -:
 االلتزاـ باجلودة كعملية فنية وفقا لألبعاد ادلختلفة اخلاصة باجلودة الشاملة ادلتمثلة يف :
 oبعد األداء  performanceيشري إرل الصفات العامة الرئيسية اليت دتيز السلعة (دواء-
مستهلكات -اآلالت -اخل ).
 oبعد النواحي اخلاصة  Special Featureيشري إرل ادلميزات اإلضافية اخلاصة اليت تتميز هبا
السلعة (كماليات).
 oبعد ادلطابقة  Conformanceمدي مطابقة السلعة أو اخلدمة وجودهتا لتوقعات الزبوف.
 oبعد التباين أو ادلصداقية  Reliabilityيشري إرل أي مدي ثبات مستوي أداء وجودة جودة
السلعة او اخلدمة مع مرور الزمن
 oبعد الدميومة durabilityيشري إرل طوؿ فًتة حصوؿ الزبوف علي ادلنفعة من السلعة .او اخلدمة
 oبعد خدمة ما بعد البيع  Service after saleيشري إرل مستوي اجلودة والسرعة والتفاعل مع
الزبائن بعد حصوذلم علي السلعة أو اخلدمة.
 oبعد اجلودة اجلزئية  Partial Qualityيشري إرل مستوي التميز يف مواصفات نظاـ اجلودة
ادلعموؿ بو .
 oبعد الشموؿ ويشري إرل التميز يف كل شئ داخل اذليئة( .ثقافة ،فلسفة  ،قيادة  ،عاملني ،
عمليات  ،أنظمة  ،سياسات ،إجراءات  ،ىيكل تنظيمي  ،العالقات اإلداريني  ،موردين  ،عمالء
 ،رلتمع).
 oيلتزـ معمل اذليئة الداخلي بالًتكيز علي فحص األدوية اليت تتصف باأليت:
 .1غالبية الثمن
 .2منقذة للحياة.
 .3عدـ دميومتها لفًتة طويلة .
 .4مصادرىا الدوؿ ادلشهورة بوجود أدوية مغشوشة .
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سياسة البيع (التعامل مع الزبون) -:

كي تكوف إسًتاتيجية التسويق ناجعة ال بد من إستهداؼ زبائن جدد مع احملافظة علي الزبائن احلاليني.
 الًتكيز علي إنشاء قاعدة من الزبائن األوفياء وىم الذين :
 .1يشًتوف بشكل متكرر ومنتظم .
 .2ينصح اآلخرين بالشراء.
 .3ال يتأثر بادلغريات اليت تقدمها اجلهات ادلنافسة.
 الًتكيز يف التوزيع للجهات اآلتية كأولوية :
 .1مؤسسات القطاع الصحي العاـ.
 .2عيادات ادلنظمات ادلسجلة يف اجمللس.
 .3ادلستشفيات اخلاصة.
 حتديد سقوفات مالية تغذي دورياً للبيع دلؤسسات القطاع العاـ
 اإللتزاـ بسياسة الدفع اآلتية :
 .1البيع نقداً
 .2البيع بشيكات معتمدة .
 .3البيع بالتعهد عرب سقوفات زلددة جلهات بعينها.

 يف ظل ثورة ادلعلومات واإلتصاالت وظهور خدمات اإلنًتنت ادلتعددة وإنتشارىا تصبح سياسة البيع عرب
اإلنًتنت  Onlineمن وسائل البيع األساسية إضافة إرل البيع ادلباشر.
 اإللتزاـ بسياسة توفري األدوية وتسليمها إرل ادلستهلك دوف أف تتأثر جبودهتا .

محور عالقات الهيئة الخارجية-:
دتتني وتوثيق العالقات مع العمالء من الوحدات احلكومية وادلنظمات العادلية WHO*FDA*IDA*MISSION
اعتماد معمل اذليئة كمعمل مؤىل.

طلب احتياجات اذليئة الطارئة من IDA &Mission Pharma

محور الشركة مع المجتمع -:
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من أجل اإلستخداـ اآلمثل دلوارد اذليئة فإهنا تتخذ السياسات التالية مشاركة مع اجملتمع الرمسي والشعيب :
 اإللتزاـ بسياسة دعم الفقراء.

 اإللتزاـ بسياسة بناء شراكة فعالة مع ادلنظمات واذليئات ذات الصلة.

 اإللتزاـ بسياسة دتتني وتوثيق عالقات اذليئة بعمالئها من وحدات حكومية ومؤسسات وجامعات ومعاىد.
 اإللتزاـ بسياسة التواصل واإلندماج مع ادلنظمات العادلية وىيئات اإلمداد الدورل ادلماثلة بالدوؿ الصديقة
والشقيقة.
 اإللتزاـ بسياسة التكامل والتعاوف مع وزارة الصحة ومؤسساهتا ادلختلفة.

 اإللتزاـ بسياسة تشجيع البحوث التطبيقية واإلحصائية يف رلاؿ اإلمدادات الطبية.
 اإللتزاـ بنشر ثقافة التثقيف الدوائي يف اجملتمع.

الوظائف القيم الحاكمة -:

 تدرؾ اذليئة أف الفارؽ احلقيقي بني النجاح والفشل يف أدا ئها يعود دائماً إذل قدرهتا على حتقيق أىدافها وفق اخلطط
ادلوضوعة ذلا ،والعمل على استخراج الطاقات واستثمار ادلواىب ادلوجودة يف العاملني ،ضمن بيئة تساعد على حتقيق
ذلك كلو مبا يشتمل عليو من تفاصيل.

 وتأسيساً ذلذه البيئة الصحية تتخذ اذليئة رلموعة من القيم العملية احلاكمة لألداء يف شىت اجملاالت وعلى سلتلف
ادلستويات ،مبا يساىم يف توفري ادلناخ النفسي واإلداري الذي يساعد الكوادر العاملة على التطور ادلستمر وحتقيق
معدالت إنتاجية متقدمة.
 وتعترب ىذه القيم احلاكمة الثقافة العامة للسلوؾ الوظيفي جلميع ادلنتسبني للهيئة ،واألعراؼ اليت يتعاملوف وفقها فيما
بينهم ،واألسس اليت يقوـ عليها رلتمع إنساين منسجم ومتوازف يف بيئة العمل ،كما يقوـ عليها االستقرار الوظيفي
بني اذليئة والعاملني ،فضالً عن أهنا ستكوف مبثابة ادلالمح اليت دتيز ىوية اذليئة الوظيفية وادلستوى ادلهين الذي يتحلى
بو العاملوف فيها.
 إف ادلوظف يقضي ثلث حياتو يف بيئة العمل -إذا استبعدنا ساعات النوـ -وألف ادلوظف إنساف وليس آلة ،فالبد لو
من بيئة عمل متوازنة ورلتمع وظيفي متماسك ومنسجم حتافظ على إحساسو بآدميتو وتراعي مكوناتو النفسية
والعصبية والفسيولوجية ،وال يتحقق مثل ىذا اجملتمع ما دل تتوفر لو النظم والضوابط واألسس اليت يقوـ عليها والقيم
اليت حتكم حركتو وعالقات أفراده ،وىو ما تعمل اذليئة على توفريه .
وتعمل القيم احلاكمة بشكل مباشر على حتقيق مجلة من األىداؼ ادلشًتكة ،من أمهها:

 oتوفري بيئة العمل ادلادية وادلعنوية اليت تساعد على حتقيق التوازف النفسي للعاملني وحتقيق معدالت
اإلنتاج ادلطلوبة كماً ونوعاً.
 oالتأسيس لعالقات وظيفية متميزة بني العاملني ،تقوـ على االحًتاـ ادلتبادؿ وادلساواة يف احلقوؽ
اإلنسانية.
 oزيادة التقدير والرضا ادلتبادؿ بني اذليئة والعاملني فيها شلا يقوي االنتماء ذلا ويدفع دلزيد من العطاء
واإلبداع.
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 oتقليص ادلشكالت اليت حتدث عادة يف بيئة العمل بني العاملني أنفسهم من جهة أو بينهم وبني
اذليئة من جهة أخرى.

 وتؤمن اذليئة بأف القيم احلاكمة لن يكوف ذلا أي أثر ما دل تتحوؿ إذل واقع ملموس يف احلياة العملية لكافة اإلدارات،
حيث يتحمل اجلميع  -مؤسسة وعاملوف  -ادلسئولية الكاملة يف حتقيقها.
وفيما يلي تعريف موجز بأىم ىذه القيم:

 /1المؤسسية:

وادلقصود هبا قياـ اذليئة على قواعد راسخة حتدد رسالتها ورؤيتها وأىدافها االسًتاتيجية واخلطط التنفيذية القادرة على
حتقيقها ،ضمن رلموعة النظم واللوائح والسياسات اليت تربز اذلوية و تؤكد ادلهنية وتساعد على ضبط األداء .وحتقق ىذه
القيمة لدى ادلوظف زيادة الرضا باالنتماء للهيئة وتزيد من حرصو على التنظيم وادلسؤولية واالجتهاد يف ادلسامهة يف حتقيق
أىداؼ اذليئة ،كما تساعد اذليئة على تأكيد شخصيتها ادلؤسسية وزيادة القدرة على حتقيق أىدافها وخططها االسًتاتيجية
وتطوير بنيتها ادلستقبلية وفق رؤية واضحة ادلعادل.

 /2التخطيط اوستراتيجي :

وتربز أمهية التخطيط االسًتاتيجي للهيئة يف حتقيق ما يأيت:
ضماف ارتباط األداء برسالة اذليئة ورؤيتها وأىدافها ،وعدـ اخلروج عنها يف التوسعات ادلستقبلية.توقع بعض القضايا احليوية وذلك من خالؿ تشخيص وحتليل بيئتها الداخلية وخصائصها وتوظيف ما لديها مننقاط قوة وضعف وكذلك حتديد عناصر البيئة اخلارجية ذلا وحتليل خصائصها واجتاىاهتا وتوظيف ما هبا من فر ص
وقيود ومهددات.
االستثمار األمثل للموارد واإلمكانيات ادلتاحة ادلادية والبشرية والفنية.ترتيب األولويات والتكامل بني ادلؤشرين اإلداري وادلارل.التكامل يف األنشطة وادلشروعات على ادلستويني الداخلي واخلارجي.-االستفادة من نتائج الدراسات التقوميية والتوصيات التطويرية.

 /3القيادة القدأة :

دتثل قيادة العمل يف اذليئة ادلفاصل اذليكلية اليت تعتمد عليها يف تنفيذ خططها وحتقيق أىدافها ،ويف توفري البيئة الالزمة
لتحقيق النموذج ادلؤسسي ادلأموؿ ،ويف جعل القيم احلاكمة والنظم واللوائح واقعاً عملياً حقيقياً ،ليس باإلشراؼ على
تنفيذه وإمنا بالتزامها الكامل بالنظم واللوائح وتطبيقها للقيم احلاكمة يف الدوائر اإلدارية اليت حتت مسئوليتها سواء أكانت
إدارات أـ أقساـ أـ وحدات ،حبيث تصبح قدوة كاملة دلرؤوسيها تأخذ بأيديهم وتساعدىم على الفهم الصحيح والطريق
السليم لتحقيق االنضباط ادلؤسسي وحتويل القيم احلاكمة إذل واقع معاش يف كافة تفاصيل احلياة العملية داخل اذليئة.

 /4اونضباط :
وادلقصود بو االلتزاـ باألسس والنظم اليت تقوـ عليها اذليئة واألىداؼ اليت تسعى إذل حتقيقها ،باإلضافة إذل االلتزاـ باحلقوؽ
والواجبات اخلاصة بكل من اذليئة والعاملني فيها.
واالنضباط ىو جوىر العالقة الوظيفية بني الطرفني :اذليئة والعاملني ،وىو أساس التكامل بينهما على قاعدة ادلصاحل
ادلتبادلة.
ومن اجملاالت اليت يتحقق فيها االنضباط ما يأيت:
االنضباط باألىداؼ واخلطط ادلوضوعة لتحقيقها ضمن اجلداوؿ الزمنية ادلتفق عليها.8

االنضباط بسياسات العمل العامة واخلاصة.االنضباط بإجراءات العمل ادلوضوعة من قبل اجلهات ادلختصة.حتقيق معدالت اإلنتاج ادلطلوبة بادلواصفات احملددة ذلا.احًتاـ النظم اإلدارية وادلالية واللوائح والقوانني ادلعتمدة والعمل هبا.-مراعاة احلقوؽ والواجبات ادلتبادلة.

 /5التطوير :

ميثل التطوير قيمة أساسية يف اذليئة لتحديث مهارات العاملني وحتسني مستوى اإلنتاج وزيادة القدرة على ادلنافسة وحتقيق
الرضا ادلستمر للفئات ادلستهدفة عن طريق حتسني مستوى اإلنتاج والتعرؼ أكثر على خصائص اجلمهور ادلستهدؼ
ومتطلباتو ،وبالتارل فإف عملية التطوير ستكوف مستمرة وتشمل سلتلف اجلوانب ويف مقدمتها على وجو اخلصوص:
خصائص ادلنتج (ادوية – االالت –مستهلكات )التواصل مع العمالءمهارات األفراد.اذليكل التنظيمي.النظم واللوائح.بيئة العمل.آليات التخطيط والتنفيذ وادلتابعة.-الفرص االستثمارية والتسويقية.

 /6الشفافية أالوضوح :

وىي من أكثر القيم اليت حنتاج إليها لتطوير رلتمعات العمل والعالقات الوظيفية ،ويتطلب حتقيق ىذه القيمة ما يأيت:
التعود على ادلناقشة الصرحية واذلادئة دوف تعصب أو تشنج يف مجيع ادلوضوعات والقضايا اليت ختص العاملنيادلشًتكني فيها.
 مراجعة اجلهات ادلعنية يف ادلوضوعات اليت يرى ادلوظف أهنا ختصها دوف حرج أو حساسية مهما كانت طبيعة أوحجم ىذه ادلوضوعات ومهما كاف مستوى اجلهات ادلتعلقة هبا ،ألف االحتفاظ هبذه ادلوضوعات وعدـ اإلفصاح
عنها يؤدى إذل تسريب ادلعلومات لغري أصحاهبا وانتشار الشائعات والبلبلة يف صفوؼ العاملني.
وضوح اللوائح والنظم وسالمة اإلجراءات ادلًتتبة عليها.ادلشاركة اجلماعية يف اإلدارة واختاذ القرار حبسب اآلليات ادلعتمدة لذلك يف اذليئة.ادلتابعة اجلماعية لتطورات العمل يف سلتلف ادلراحل حبسب اآلليات ادلعتمدة لذلك يف اذليئة.تقبل النقد والتقومي والتشجيع عليو.-االعًتاؼ باألخطاء واالعتذار عنها وتقدمي التفسريات ادلقنعة دلا يبدو غامضاً أماـ العاملني.

 /7اوحترام المتبادل :
وادلقصود بو االحًتاـ ادلتبادؿ بني اذليئة والعاملني من جهة وبني ادلوظفني وبعضهم البعض من جهة أخرى .وىو االحًتاـ
القائم على التكافؤ بني اذليئة والعاملني كطرفني متساويني يف القبوؿ والرفض عند التعاقد ،واالحًتاـ القائم كذلك على
ادلساواة بني العاملني يف احلقوؽ اإلنسانية بغض النظر عن ادلوقع اإلداري الذي حيتلو أي منهم ،ويًتتب على ذلك مراعاة
مجيع العاملني دلا يأيت:
اإلمياف بادلساواة يف احلقوؽ اإلنسانية بني مجيع العاملني من ادلدير العاـ إذل عامل النظافة.9

احًتاـ خصوصية اآلخرين الشخصية.-حسن ادلعاملة وهتذيب أساليب ادلخاطبة.

 /8اإلبداع :
ىو تلك الطاقة الذىنية القادرة على ابتكار كل جديد متميز يساعد اذليئة على حتقيق أىدافها واحتالؿ ادلكانة اليت تتطلع
إليها بني أقراهنا ،كما تبعث يف نفس العاملني الرضا واالعتزاز ،وىي قيمة أساسية حترص اذليئة ومجيع العاملني فيها على
التمسك هبا سعياً إذل التفوؽ والتميز واستثمار الطاقات اإلبداعية .وىكذا يصبح اإلبداع مطلباً ينبغي توفريه ليس فقط يف
ادلشاىد والصور والتصميمات الفنية واألثاث والديكور ،وإمنا كذلك يف اخلطط والنظم واإلنتاج والعالقات والسلوؾ
اإلنساين مع الذات واحمليطني هبا..
ومن العوامل ادلساعدة على تقوية اإلبداع:
حتقيق االستقرار النفسي للعاملني.إعطاء الدماغ الوقت الكايف للتفكري واالبتكار.تنشيط قيم الشفافية واالحًتاـ ادلتبادؿ وروح الفريق والنقد والتقومي.توفري اآلليات ادلناسبة لإلبداع وتوليد األفكار وتطويرىا.االطالع على جتارب اآلخرين ودراستها ومعرفة جوانب دتيزىا.-استشارة فريق العمل يف اخلطط وادلشروعات واألفكار ادلبتكرة واالستفادة من آرائهم.

 /9النقد أالتقويم:
كافة أعماؿ البشر يشوهبا النقص واخلطأ ،وما من عمل يقوـ بو اإلنساف مهما بلغ كمالو يف نظره إال وكاف يف نظر غريه
ناقصاً معيباً ،ويساعد النقد والتقومي على اكتشاؼ ما ال يستطيع اإلنساف اكتشافو من جوانب نقص أو خطأ ،بسبب
اعتياده عليو أو انفعالو بو أو بسبب انشغالو عن تدقيقو أو لقصور يف حواسو أو خربتو أو بيئة عملو..
ولذلك حترص اذليئة والعاملوف فيها على اختاذ النقد والتقومي والتماس آراء اآلخرين منهجاً راسخاً لتحسني العمل وتطوير
األداء وتقليل اخلطأ من جهة ولالستفادة من القدرات الذىنية والتجارب ادلتنوعة ادلتوفرة لدى عموـ العاملني.
وتتعدد مستويات النقد والتقومي اليت ميكن االستعانة ذلا على النحو التارل:
التقومي اخلاص ،الذي يقوـ بو العاملوف ادلشًتكوف يف إلعمل موضع التقومي.التقومي العاـ الداخلي ،الذي يشًتؾ فيو مجيع العاملني يف اذليئة.التقومي العاـ اخلارجي ،الذي يشًتؾ فيو اجلمهور  ،وتقوـ بو اذليئة عن طريق قسم التطوير وقياس الرأي العاـ.التقومي االستشاري ادلتخصص ،الذي يتم باالستعانة مبجموعة من اخلرباء وادلختصني.التقومي التجاري ،الذي تستعني فيو اذليئة مبراكز جتارية متخصصة يف قياس الرأي العاـ ودراسات حتليل ادلضموفعلى أسس علمية منهجية.
أما الوسائل ادلستخدمة يف التقومي ومناذجو ودورتو فتختلف حبسب أىداؼ اخلطط واإلمكانيات ادلتاحة.

 /10التو يق:

وادلقصود بو توثيق كافة وقائع العمل على مستوى مجيع العامني يف اإلدارة العامة واإلدارات واألقساـ والوحدات ،بتسجيل
الوقائع والتوجيهات والتعليمات كتابة على الورؽ أو الربيد اإلليكًتوين واعتمادىا من اجلهات ادلختصة ،وعدـ االكتفاء
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بصورهتا الشفهية مهما كانت اجلهة الصادرة عنها ،ألف التعليمات الشفهية تكوف عرضة للنسياف أو التغري أو النكراف
أحياناً ،حبسب الظروؼ وادلالبسات احمليطة هبا.

 /11التهديف:
ادلقصود بالتهديف حتديد ىدؼ ألي عمل يربر اجلهد الذي يبذؿ فيو والوقت الذي يقضى عليو وادلاؿ الذي ينفق من
أجلو ،وقد حرصت اذليئة منذ بداياهتا األوذل على حتديد أىداؼ إسًتاتيجية منبثقة من رسالة اذليئة ورؤيتها ادلستقبلية،
وتتفرع عن ىذه األىداؼ شبكة من األىداؼ تتوزع على رلاالت العمل ادلختلفة اإلعالمية والفنية واإلدارية وادلالية ،بدءاً
باخلطط العامة لإلدارات واألقساـ ،إذل اخلطط التفصيلية للعاملني ،إذل اخلطط التفصيلية للربامج واحللقات اليومية ،حبيث
تلتقي األىداؼ الفرعية يف النهاية زلققة األىداؼ اإلسًتاتيجية للهيئة.
ولكي تكوف األىداؼ قابلة للقياس للتأكد من مدى حتققها يف هناية العمل ينبغي عند حتديدىا أف تكوف واضحة ادلوضوع
وادلواصفات وزلددة الزمن والتكلفة وآلية التنفيذ.
 /12العمل الجماعي أرأح الفريق:
إف سرياف روح الفريق يف بيئة العمل أمر يف غاية األمهية لتغيري ثقافة العمل على ادلستويني الشخصي وادلؤسسي ،من أجل
استثمار أفضل للطاقة الذىنية واالرتقاء مبعدالت اإلنتاج ،وىذا يتطلب ما يأيت:
احًتاـ عقوؿ األفراد ادلشًتكني يف ادلسئولية عن العمل ،واإلمياف بقدرهتا على التطوير واإلبداع.مسامهة العاملني يف عملية التفكري والتخطيط دلهاـ العمل حبسب ختصصاهتم.إشعار العاملني بقيمة وأمهية دورىم يف العمل مهما قل ىذا الدور أو كثر.إشراؾ العاملني ادلعنيني يف عملية التقومي والتطوير وتقدير آرائهم ومقًتحاهتم مهما كاف مستواىا.-ويًتتب على ذلك أف يتحوؿ قادة فرؽ العمل إذل قدوات فعلية يف العمل اجلماعي وإشاعة روح الفريق.

 /13التميز:

ويتحقق ذلك عن طريق حرص اذليئة على امتالؾ ادلقومات الذاتية ادلهنية اخلاصة اليت تؤكد هبا شخصيتها وقدرهتا على
ادلنافسة والتطلع للريادة.
وتسعى اذليئة إذل حتقيق التميز يف كل ش يء :الرسالة والرؤية واألىداؼ – الفكر واؿفلسفة – القيادة – العاملني –
العمليات – النظم – السياسات – اإلجراءات – اذليكل التنظيمي – العالقات – السلوؾ..
وتؤمن اذليئة أف حتقيق التميز يف ىذه اجملاالت وغريىا مهمة شاقة حتتاج إذل الكثري من اجلهد وادلثابرة واإلرادة واإلصرار ،مع
الصرب والتدرج.

 /14التفوق في مستوى الجودة أتحقيق رضا الجمهور المستهدف:

إف حرص اذليئة ال يقف عند حدود اإلنتاج ادلضموف بأشكالو ادلختلفة  ،فهذا ال حيقق على اإلطالؽ ما تصبو إليو اذليئة
من وصوؿ رسالتها إذل اجلمهور وكسب تفاعلو معها وما تبثو لو من معلومات وأفكار وقيم ،وبالتارل تأخذ اذليئة يف
حسباهنا العناية الفائقة بادلنتج اإلعالمي وتوفري ادلواصفات ادلهنية والفنية القادرة على ادلنافسة ،وكسب رضا اجلمهور.

 /15المكافأة أالمحاسبة:

وىو من أىم ادلبادئ اليت تساعد على زيادة االنضباط الوظيفي وحتقيق األىداؼ الكلية واجلزئية وقياـ ادلوظف باألعماؿ
ادلكلف هبا على النحو ادلطلوب من حيث ادلواصفات وادلواعيد مع االنضباط بالنظم واللوائح والقيم السائدة يف اذليئة
واحلفاظ على توازف بيئة العمل ،وحيث إف مستويات حتقق ذلك ختتلف من موظف إذل آخر حبكم الظروؼ الذاتية
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وادلوضوعية لكل منهم ،فإف اذليئة تلجأ إذل مبدأ ادلكافأة واحملاسبة لتقدير ادلوظف اجملتهد وحثو على ادلزيد ،ولردع ادلوظف
ادلقصر عن االستمرار يف تقصريه ،وفقاً لإلجراءات والنظم ادلعتمدة.

/16المسئولية المزدأجة:
تؤمن اذليئة بأمهية تطوير مفهوـ ادلسئولية لدى مجيع العاملني فيها مبختلف مستوياهتم اإلدارية ،عن طريق اجلمع بني نوعني
من ادلسئولية :األوؿ ىو ادلسئولية اخلاصة اليت يتحملها ادلوظف حبسب ادلهاـ وادلسئوليات احملددة يف التوصيف الوظيفي
للوظيفة اليت يشغلها ،ويف ىذا النوع يتم مكافأة ادلوظف على حسن األداء واالنضباط وزلاسبتو على التقصري والتفلت.
أما النوع الثاين فهو ادلسئولية العامة ادلًتتبة على انتماء ادلوظف إذل رلتمع وظيفي متناغم تتكامل فيو ادلسئوليات بني أفراده
لتحقيق األىداؼ العامة للهيئة ،وتقتضي ادلسئولية العامة من ادلوظف االىتماـ بكل ما يقع خارج نطاؽ ختصصو
ومسئولياتو ادلباشرة من أعماؿ ومالحظات ومقًتحات وما يكتشفو من أخطاء ومشكالت ويقوـ بتوصيلها للجهات
ادلختصة لعمل ما يلزـ ،وبذلك حيقق ادلوظف التكامل مع بقية ادلوظفني دوف التعدي على مسئولياهتم أو صالحياهتم،
ويساىم مع اإلدارات العامة يف تقليل نسبة اخلطأ وحتسني األداء ونقاء صورة اذليئة.
ويف ادلقابل تقوـ اذليئة مبسئوليتها ادلزدوجة جتاه العمل وحتقيق أىدافها وتنفيذ خططها من جهة ،وجتاه العاملني من جهة
أخرى ،بتوفري بيئة العمل ادلالئمة ذلم وتطوير مهاراهتم واحلفاظ على حقوقهم ومراعاة احتياجاهتم ادلادية وادلعنوية.
ادلراجع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االسًتاتيجية ربع القرنية () 2031- 2007لإلمداد الطيب يف السوداف
قانوف اذليئات العامة والشركات احلكومية للعاـ 2003
امر تأسيس اذليئة العامة لإلمدادات الطبية للعاـ 2007
االسًتاتيجية الصيدالنية ربع القرنية ( ) 2029- 2005االدارة العامة للصيدلة
السياسة الدوائية القومية ( ) 2009- 2005االدارة العامة للصيدلة
امحد حسن عوض السيد –حبث تكميلي  -العالقة بني الثقافة التنظيمية وادارة اجلودة الشاملة يف منظمات القطاع
الصناعي يف السوداف
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