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 2020العام وحتى  2011بين األعوام  : مقارنةاألداء بعض مؤشرات

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

 مشتريات األدوية األجنبية *  147 286 503 592 785 905 2,325 3,299 4,738  3,498  1,240- 26%-

 الصناعة املحلية*-مشتريات األدوية   10 18 41 113 177 178 486 672 1,475 3,128 1,653 112%

 برئاسة الصندوق*  قيمة املخزون  85 154 265 428 550 626 1,189 1,723 2,135 3,646 1,511 71%

 الطبية املوزعة  *قيمة املنتجات   175 330 557 922 1,218 1,484 2,998 5,236 8,283 11,009 2,726 33%

 البرامج القومية من إجمالي التوزيع  85 154 215 435 634 715 1,943 2,140 2,995 5,225 2,230 74%

 زبائن اإلمداد اإللكتروني  57 266 542 912 1599 1219 1545 2,848 3,067 2,457 610- 20%-

 الوفرة الدوائيةمتوسط   66% 93% 95% 92% 85% 82% 95% 91% 90% 73% 17%- 17%-

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

 نسبة األدوية منتهية الصالحية  5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0.70% 0.76% 0.89% 0.13% 0.13%

 نسبة األدوية املسجلة  87% 72% 96% 98% 97% 95% 97% 96% 95% 94% 1%- 1%-

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

 عدد املتدربين  161 331 466 588 1,224 1,200 1,241 1,456 477 162 315- 66%-

1% 63 4,816 4,753 4,647 3,441 3,014 2,605 2,304 NA NA NA  املرافق الصحية التي بها أدوية األطفال املجانية 

-2% -73 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% 46% 47% 47% 45% 79% NA NA  أسعار الصندوق مقارنة مع  القطاع الخاص 
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 ملخص

 التقدم املحرز  .1

استتتتطاع الصتتتندوق القومي لتمدادات الطبية اوفير األدوية واملستتتتلزمات الطبية ب ستتتا عالية االل الستتتنوات املاضتتتية  

 علىمما انعكس ستت  املتمثلة في ندرة النقد األجنبي وصتتعوبة التواويا البنكيةو رغم الظروف التي مرت بها البالد 
ً
معدل  لبا

 بأن الحد %90التي كانت معدل الوفرة   2019مقارنة بالعام  2020 في العام %73 حيث أصتتتتتتتتتتتتتب  الوفرة الدوائية 
ً
  علما

 
ً
 من الجهد لرفع نستتتتتتتتتبة الوفرة  %95األقصتتتتتتتتت ب املعمول ب  عامليا

ً
يتلخص أهم ما قام ب  الصتتتتتتتتتندوق في . )مما يتطلا مزيدا

 الفترة املاضية في اآلتي:

دات الطبيتتة مراين كتتا عتتام )نصتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتنو  ُيجرد مخزون الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق القومي لتمتتدا مخزون املنتجااات الطبيااة: .1

برب كا القرارات املالية )مشتتتتتتتتتتتتتتريات  
ُ
مرابات  و وستتتتتتتتتتتتتنو   ملعرفة قيمة املخزون الفعلي للصتتتتتتتتتتتتتندوق والتي على إلرها ا

  ويكتما الحستتتتتتتتتا  الختامي للصتتتتتتتتتندوق  و الو مطابقة املخزون املوجود بالنظام وستتتتتتتتتعة اخزي ية وغيرهاانمية  و 

أن مخزون املنتجتتات الطبيتتة بتتالصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق  2020أظهر الجرد في نهتتايتتة العتتام  .عتتاليتتة النظتتاماإللكتروني للتتتأ تتد من ف

 .مليار جني   2,135التي كانت  2019مقارنة بالعام  مليار جني  3,646 قيمت  كانت

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

 لقانون الصندوق القومي لتمدادات الطبية الخرطوم العتراضهم 
ً
يوجا على الا    و 2015لسنة  وذلو انفياا

قوم اإلمدادات ا الفروعبالواليات. في هاه ل  فروع الصندوق اوفير األدوية في جميع املؤسسات الحكومية وذلو بإنشاء 

شراف وأارى في اوفير عربات لت  ة إلى الدعم اللوجستي املتمثاباإلضاف األدوية خزون ملبتدائي ال بتوفير رأس املال ا

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

أما ن  نصمام أمان لضمان وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقر  م فروعتعتبر هاه الالعاملية. 

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

أ ما الصندوق والية.  17إنشاء فروع اإلمدادات في  بعد 2020االل العام جني   مليار 849إلى  2015العام الفروع في 

 وسط دارفور   غر  دارفور  غر   ردفان  النيا األزرق  البور األحمرمن مخازن بمواصفات عالية في كا  7إنشاء 

  هناك امسة في انتظار أ مال إجراءات انفياها.. و  شمال دارفور وشرق دارفور 

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

في العام  UNDP برنامج األمم املتودة لتنماءحاجت  للنقد األجنبي الستيراد األدوية  بادر الصندوق بتقديم اصور ل

يس بعثة رئ. اوجت هاه املبادرة بتوقيع اافاقية بين حكومة السودان ممثلة في وزارة التعاون الدولي وقتااك 2015

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

 على أن ادفع اإلمدادات الطبية لبرنامج األمم املتودة املكون املحلي بسعر الصرف الا  يعلن  بنو 
ً
دوالر سنويا

ت استطاع .مم املتودة لتنماءام ادشين وصول الدفعة األولى ألدوية برنامج األ  2016السودان. في نوفمبر من العام 

العام  االل  2018االافاقية وحتب نهاية العام مليون دوالر منا بدء انفيا  32صن  بقيمة  40اإلمدادات اوفير عدد 

عدد األدوية التي ام اوفيرها كانت  2020العام  في .اوويا شراء أدوية الدعم العاملي إلى منظمة اليونسي ام  2018

 .مليون دوالر 5,38بقيمة أصناف بقيمة  10  عبر منظمة اليونسي  
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ر اتكفا بمعرب آا  وحدت اإلمدادات أسعار بيع األدوية للجمهور في جميع أنواء الواليات التي بها فروع أسعار األدوية: .3

من  أ ثراإلمدادات بكا اكالي  ارحيا األدوية من الخرطوم إلى هاه الواليات.  ما استطاع الصندوق دعم أسعار 

 جميعها من األدوية غالية الثمن 100
ً
وال اوجد لها مثيالت في القطاع الخاص باستخدام نظام الدعم املقطعي  صنفا

إلى  %2)اتراوح نسبة الدعم من ء هاه األدوية من قيمة شرا %44دعم في املتوسط البلغت نسبة عند تسعير األدوية. 

جني  للدوالر  حيث اقوم وزارة املالية 18.  ما حافظ الصندوق على بيع أدوية األمراض املزمنة بسعر  52%

 ي  . جن 55جني  )بنو السودان يوفر الدوالر    37والتخطيط االقتصاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره 

لضمان مأمونية ونجاعة وجودة األدوية واملستلزمات الطبية ألناء الترحيا ودااا مخازن  املر زية ومنها  جودة األدوية: .4

  باستيراد األدوية املسجلة ما استطاع الصندوق إلى مخازن فروع  بالواليات  التزم 
ً
رافعت نسبة حيث ا  إلى ذلو سبيال

. إنعكس 2010في العام  %74 مقارنة ب سبة %94إلى  2020االل العام األدوية املسجلة التي استوردها الصندوق 

 في %0 و 2014 منا العام % 0.4إلى أقا من  2010في العام  %9هاا اإلجراء في إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة من 

  العام. هاا

 للمعايير العاملية ومتطلبات أسس  تخزين وترحيل األدوية: .5
ً
قام الصندوق بتوديث واطوير البيئة التخزي ية وفقا

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

اه ت. يتمكن الصندوق من االل هأنشأ غرفة ملراقبة املخزون في املر ز والوالياار الثانية في مخازن  املر زية و مد

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

املناطق املختلفة دااا املخازن املر زية على مدار الثانية واإلناار بأ  تغيير يودث في درجات الحرارة والرطوبة يتجاوز 

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

 وبالو يوقق االستفادة القصوى من األدوية املوجودة 
ً
وسحا األدوية الفائضة واوويلها إلى الواليات األ ثر استهالكا

زن ادة السعة التخزنية الرأسية وذلو بإنشائ  ملخويقلا من قيمة األدوية منتهية الصالحية.  ما امكن الصندوق من زي

ولضمان جودة املنتجات الطبية ألناء . متر 46,000جديد وفق مواصفات التخزين العاملية وبمساحة اقدر بأ ثر من 

زنها إلى مخا بورتسودانالترحيا  تعاقدت اإلمدادات مع شركات مقتدرة لنقا األدوية في شاحنات مبردة من ميناء 

مخازن بمواصفات عالية. وسيكتما  8أ ما الصندوق إنشاء ية ومنها إلى مخازن فروعها بالواليات املختلفة. املر ز 

  باإلضافة إلى االنتهاء من إجراءات تشيد آار امس 2021واليات االل الربع األول من العام  3تشييد مخازن في 

.  مخازن متبقية بالواليات
ً
  ما ذ ر سابقا

استتتتتتتتتتطاعت اإلمدادات اقليا الهدر النااج عن انتهاء صتتتتتتتتتالحية األدوية قبا  األدوية منتهية الصااااااااا حية:تقليل نسااااااااابة  .6

 وهو بين  2013فقط منا العام  %1إلى  2010في العام  %7اوزيعها من 
ً
 - %3وهي أقا من الحد األدنى املقبول عامليا

فقط.  %0.89  2020االل العام الصتتتتتتتتالحية الستتتتتتتتنوية. كانت نستتتتتتتتبة األدوية منتهية  من متوستتتتتتتتط قيمة املخزون 5%

مجموعة من اإلجراءات أهمها معرفة موق  استتتتتتتتتتهالك األصتتتتتتتتتناف واستتتتتتتتتتخدام مؤشتتتتتتتتترات القياس اعتمد الصتتتتتتتتتندوق 

 للت بؤ بانخفاض االستتتتتتتتتتتتتتهالك أو ارا م املخزون
ً
ذات  واوويا املخزون غير املتورك إلى الواليات املتعارف عليها عامليا

 قام الصتتتتتتتتتتتندوق  بتفعيا الجرد الدور   حيث أداا  وألول مرة في ااريخ. أياالستتتتتتتتتتتتهالك األعلى
ً
  الجرد نصتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتا

 ما قام في هاا العام بجرد جميع مخازن فروع  في الواليات وذلو بإرستتتتال  .2013منا العام  الستتتتنو  والجرد املفا  
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ي ية وني  والوقوف على البيئة التخز فرق من املر ز للتأ د من دقة عملية الجرد  وصتتتتتتتتتتتتتحة البيانات في النظام اإللكتر

 . كمبيوار الو قام الصندوق بمراجعة طريقة اوديد الكميات باستخدام البمخازن الفروع و 

اوفير و  وجائوة كوروناالخري  طوارئ ستطاع الصندوق مقابلة احتياجات ا احتياجات الطوارئ الطبيعية وغيرها: .7

ترة   رغم صعوبة التواويا البنكية في الففي واليات السودان املختلفة املحاليا الالزمة ملعالجة اإلسهاالت املائية

 السابقة.

األدوية واملستتتتهلكات واألجهزة الطبية لتوزيعها شتتتراء  ملكافوة جائوة كورونا قام الصتتتندوق ب :مكافحة جائحة كورونا .8

اوادية اللصالح وزارة الصحة امودود ملعينات السالمة الوقائية ءات قام الصندوق بطرح عطاللجهات الطالبة   ما 

 .البنو األفريقيو  جدةي بنو التنمية االسالمبتمويا من  

عدد  من ن  والهبات ملواجهة جائوة كورونا امل 2020العام االل لصتتتتتتتتندوق القومي لتمدادات الطبية استتتتتتتتتقبا ا ما 

 .واليات السودان دواء ومستهلو طبي وام اوزيعها لجميع1,156مان  من دااا واارج البالد لعدد  50

اخطيط موارد ستتم اإللكتروني املعروف بانظام الأداا الصتتندوق  2010في العام  تطوير منهجية العمل بالصااندوق: .9

شتاملة لكا العمليات بالصتندوق واوقيق التكاما والربط في  بياناتوالا  أستهم في إنشتاء قاعدة  ) (ERPاملؤستستات 

 في  .املعلومات بين اإلدارات واملخازن وربط شتتتتتتبكة الصتتتتتتندوق مع فروع  بالواليات
ً
ومن االل  أصتتتتتتب  الصتتتتتتندوق رائدا

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

  بتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتتة إلى ارك التتدفع اإللكتروني ي والبيع عن طريق اإلنترنتتت ونظتتاماملر زيتتة واطبيق نظتتام الشتتتتتتتتتتتتتراء اإللكترون

 في اإلمدادات و التعا
ً
أصتتتتتتتتتتتتتب  البريد اإللكتروني وستتتتتتتتتتتتتيلة التواصتتتتتتتتتتتتتا بين العاملين على مستتتتتتتتتتتتتتوى املر ز ما الورقي اماما

  والواليات.

. وهي ادمة 2015نظام الشراء اإللكتروني في العام  في ااريخ البالد  أداا الصندوق  ألول مرة الشراء املوحد اإللكتروني: .10

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

 لقانون الصندوق. جميع مؤسسات الحكومة املسؤولة عن اإلمدااألول من نوع  شار ت في هاا العطاء 
ً
د الطبي إنفاذا

شر ة في العطاءات السابقة. العطاء اإللكتروني  50شر ة مقارنة مع متوسط  90في هاا العطاء أ ثر من  انافست

 فقط وبدرجة عالية من الشفافية. امكن  15شهور إلى  6زمن فرز العطاء واوديد الفائزين من  افضإلى أدى 
ً
يوما

مليون يورو في أول اجربة لهاا 12لشراء اإللكتروني املوحد الحصول على اوفير مبلغ الصندوق من االل انفيا ا

 .البرنامج

الصناعة الوطنية واطويرها  اصص الصندوق مساهمة في انفيا سياسة الدولة واوطين  دعم الصناعة الوطنية: .11

 للصناعة الوطنية
ً
عطائين كان األول في شهر يناير عدد   اقرر 2019لعام ااالل . 2011منا العام  عطاًء منفصال

. مليون دوالر  52جني  ) 2,350,545,216صن   بقيمة  141في هاا العطاء  ارسيتهاقررت اللجنة التي األصناف 

االستمرار يعما الصندوق على  .مليون دوالر  77) 3,448,815,030صن  وبقيمة  159واآلار في شهر سبتمبر  لعدد 

 بما جاء في قانون الشراء والتعاقد  في اخصيص عطاء للمنتجات
ً
املحلية  مع مراعاة سعر األدوية وجودتها التزاما

  وحتب ال يكون هاا الدعم على حسا  املريض من حيث الجودة وسعر الدواء 2010والتخلص من الفائض لسنة 

 .2020العام لم يكن هناك عطاء للصناعة الوطنية االل  .داملستور  املحلي املتوفر مقارنة مع الدواء
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سياسة شراء األدوية واملستلزمات الطبية عن طريق نظام التعاقد طويا  الصندوق انتهج  نظام التعاقد طويل األجل: .12

لضمان إنسيابها دون حدوث فجوات وذلو لقلة  صندوق األجا لألدوية املنقاة للحياة بعد إجازا  من مجلس إدارة ال

  سيما األصناف التي اصنع بعد الطلا مثا األمصال املناسا وقتالي فعليها مصادر هاه األدوية وصعوبة الحصول 

 ساعدت هاه العقودات في افض واثبيت أسعار األدوية. 
ً
عقودات  وقع الصندوق  2013في العام واللقاحات. أيضا

 من  74 صندوق شركات اورد لل 8طويلة األجا مع  اثبيت السعر املرس ب في العطاء املفتوح ملدة امسة أعوام مع 
ً
صنفا

  وارافع عدد األصناف في يورو 2,282,954 بلغ الوفر املاد  املتوصا علي  2015في العام   .األدوية املنقاة للحياة

ها بعد موافقة شركات أدوية منقاة للحياة باإلضافة إلى املحاليا الوريديةعدة صن  حيث شما  127إلى  2020العام 

 انتهب  18. على العقود طويلة األجا
ً
 االل العام  80و 2018االل العام  تعاقدهاصنفا

ً
متبقى األصناف   2019صنفا

 ي تهي تعاقدها بنهاية العام  14شملت 
ً
 بنهاية العام  15و 2022صنفا

ً
 .2023صنفا

  إمداد الغازات الطبية: .13
ً
فيات املستشلجميع إمداد الغازات الطبية الصندوق  استطاع لقرار الشراء املوحد  انفياا

وبأسعار تعادل نص  أسعار الغازات عندما كانت يتم شراءها بواسطة الواليات  %100ب سبة  واليات السودان في كا

 بأن  واملستشفيات مباشرة من مصانع الغازات الطبية
ً
 فة.الصحية بسعر التكل يبيعها للمرافقالصندوق  علما

ون وفر حوالي امسة ملي قيمةعلى الحصول  للغازات الطبية من املوحدشراء لل هالصندوق من االل انفيا استطاع

.
ً
  جني  سنويا

 لقرار الشتتتتتتتتتراء املوحد. بدأ الصتتتتتتتتتندوق في  شتتتتتتتتتراء و اوفير  بعض مستتتتتتتتتتهلكات املعاما  :مساااااااااتهلكات املعامل .14
ً
من  انفياا

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

في استتتتتتتتتتتتتتقبتال طلبيتات الزبتائن بتاإلنترنتت   2011بتدأت اإلمتدادات في أغستتتتتتتتتتتتتطس من العتام  اإللكتروني:نظاام اإلماداد  .15

لتصتتتتتتتتتتتتتب  أول مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة في البالد تعما بنظام البيع اإللكتروني املتكاما حيث يتي  النظام الفرصتتتتتتتتتتتتتة للزبائن عما 

  دون الحاجة 
ً
 2,457عدد زبائن البيع اإللكتروني  .إلى الحضتتتتتتتتتتتتتور إلى مكااا اإلمداداتالطلبيات وإرستتتتتتتتتتتتتالها إلكترونيا

  زبون. استطاع الصندوق البية جميع طلباتهم التي
ً
 .%95ب سبة وصلت إلي  إلكترونيا

انتهج الصتتتتتتتتتتتندوق ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتة الدفع اإللكتروني والتوصتتتتتتتتتتتيا اإللكتروني لجميع  اإللكتروني: نظام الدفع والتحصااااااااااايل .16

املالية  حتب قبا صتتتدور قرار وزارة وتستتتهيا اإلجراءات للزبائناملدفوعات املالية للصتتتندوق وذلو بهدف الضتتتبط املالي 

 والتخطيط االقتصاد .

تعتبر الصتتتتتتيدليات من منافا الصتتتتتتندوق الرئيستتتتتتة التي اتعاما مع املواطنين مباشتتتتتترة  صاااااايدليات اإلمدادات الطبية: .17

ذات الجودة أدوية الصتتتتتتتتتتتتندوق  هاه الصتتتتتتتتتتتتيدلياتاوزع حيث اقدم صتتتتتتتتتتتتيدليات الصتتتتتتتتتتتتندوق ادمات متميزة للمجتمع. 

اص في أ  وقت وباأل  اإلمدادات على املريض الحصتتتتتتتتول على أدوية هي بالو تستتتتتتتتهاو العالية وباألستتتتتتتتعار املقدور عليها 

صتتتتتتتتتتتتن  بنفس ستتتتتتتتتتتتعر شتتتتتتتتتتتتراءها.  100ابيع هاه الصتتتتتتتتتتتتيدليات أ ثر من ال في الصتتتتتتتتتتتتندوق. إاألدوية النادرة التي ال اوجد 

وهاا يعزز الدور الخدمي الا    من أستتتتتتتتتعار القطاع الخاص %47باإلضتتتتتتتتتافة إلى أن أستتتتتتتتتعار أدوية الصتتتتتتتتتندوق تعادل 

 لخمستتتتتتتتتتتتتتتةبلغ عتتتدد املترددين على صتتتتتتتتتتتتتيتتتدليتتتات الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق ا  2020العتتتام االل  يقوم بتتت  اجتتتاه الفقراء واملحتتتتاجين.

. عدد صتتتتتتتتتتتيدليات املجتمع التابعة لفروع الصتتتتتتتتتتتندوق بالواليات  4,447مريض وبمعدل اردد   1,622,939
ً
مريض يوميا

صتتتتتتتتتيدلية  وبالو يضتتتتتتتتتمن استتتتتتتتتتفادة املواطنين في جميع الواليات التي بها فروع للصتتتتتتتتتندوق من ادمة صتتتتتتتتتيدليات  55

 الصندوق. 
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بهدف  2013قام الصندوق بإداال هاه الخدمة في الربع األول من  خدمة توفير األدوية عن طريق االتصال الهاتفي: .18

في السوق املحلي وذلو عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق اوفير األدوية النادرة للمرض ب واألدوية غير املتوفرة 

ساعة في اليوم واتلقى استفسارات وطلبات املرض ب عن األدوية املوجودة بالبالد وذلو عن طريق  24التي تعما االل 

ن ب متوفيرها للمرض اوفر األدوية اقوم اإلمدادات الطبية بفي حالة عدم . 5959الرقم بالخط الساان على  االاصال

من هاه  %73. كاملةم 417,297حوالي  2020العام االل  الخط السااناارج البالد وبسعر التكلفة. استقبا 

ها بواسطة ام الرد عليلوجود عطا في الهاا  وقد ويعز  سبا عدم الرد  املكاملات ام الرد عليها في أقا من عشر لواني

 إنها ولكنها تسجا علىعند عدم الرد للصيدليات األار  الصيدليات األار  لتوفر إمكانية اوويا الخط القائيا 

   مكاملات فائتة
ً
ي إطار اوفير وف. كان ل  األير  بير اقليا ساعات العما بمر ز اإلاصاالت ألناء جائوة كورونا أيضا

 طلبها  2,497صن  من اارج البالد من أصا  2,189تطاع الصندوق اوفير عدد األدوية النادرة للمرض ب. اس
ً
صنفا

 زبون  145,765 أصا من 142,650 .  ما بلغ عدد الزبائن الاين وفرت لهم هاه الخدمة%88الزبائن  أ  ب سبة انفيا 

 اصص رقم الهاا ادمة الرسائا بواسطة اطبيق الواتسا  حيث  2017أداا الصندوق في العام . %98أ  ب سبة 

 -3000عدد  بير من الرسائا القصيرة بمعدل  تلماس 2020. االل العام ستقبال الوصفات الطبيةال  0990985959

 ر  3500
ً
 .وذلو ل شر رقم الواتس أ  في وسائا التواصا اإلجتماعي بصورة عالية  سالة يوميا

يعما الصندوق على اوفير ادمة الرسائا التلقائية للزبائن والتي  :خدمة تعريف الزبائن بوصول أدوية جديدة .19

  2016افيدهم بوصول مخزون جديد أل  من األصناف التي يتعاما فيها الصندوق. منا العام 
ُ
داا جميع زبائن أ

.حيث  1,762وعددهم  الخدمةهاه في  الصندوق 
ً
 اصا اإلفادات إليهم جميعا

وضتتتتتتتتتتتعت اإلمدادات قواعد موحدة وعادلة لضتتتتتتتتتتتبط الحضتتتتتتتتتتتور واإلنصتتتتتتتتتتتراف  تزام بمواعيد العمل:لاالنضااااااااااابا  واال .20

لتوستتتتتتتتتتتتتين األداء وزيادة االنتاجية ية كاألعياد واملناستتتتتتتتتتتتتبات الوطنية وااللتزام بمواعيد العما وبعد العطالت الرستتتتتتتتتتتتتم

 %84ب ستبة   2020العام معدل ستاعات العما في للعاملين  وعلى ستبيا املثال كان وتهيئة بيئة عما مريوة ومالئمة 

 .) لظروف جائوة كورونا  %16أ  لم يتجاوز التأاير أو الغيا  نسبة 

 لتنمية قدرات العاملين في مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات متخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتة  انفا تنمية املوارد البشااااااااارية: .21
ً
 مكثفا

ً
اإلمدادات الطبية برنامجا

. بالصتتتتتندوق وفروع العاملين  من 162ادريا عدد   2020العام االل دااا واارج البالد. استتتتتتفاد من هاا البرنامج 

ي واالستتتتتفادة القصتتتتوى من املوارد التملواصتتتتلة هاا البرنامج الطموح في انمية قدرات العاملين ولتوستتتتين جودة األداء 

. يعرب هاا 2017أبريا من العام  17في  اوفرها الحكومة لألدوية  أنشتتتأ الصتتتندوق مر ز عبد الحميد إبراهيم للتدريا

تو  املر ز يو ارد البشتتتترية وبناء القدرات العلمية واملهنية للعاملين بستتتتلستتتتلة اإلمداد الطبي بالبالد.املر ز بتطوير املو 

 عدادناستتتتتتتتتتتتتا البرامج املوستتتتتتتتتتتتتعة ذات األ مقعد لكا قاعة مع إمكانية ربط قاعتين لت 30بعدد  على أربع قاعات ادريا

 رس ي ومزودة بأجهزة مكرفونات وشاشات ذ ية واوفر ادمة الترجمة الفورية.  265الكبيرة وقاعة للمؤامرات بسعة 

هاا باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى قاعة اجتماعات املجلس القومي لت ستتتتتتتتتتتتتيق الخدمات الصتتتتتتتتتتتتتحية.  الو يوتو  املر ز على مختبر 

مكتبة إلكترونية وورقية اوتو  على الكتا باإلضتتتتتتتتتتتتتافة إلى  conferenceوادمة الفيديو  مبيوار  25حاستتتتتتتتتتتتتو  ب  

 
ً
واألوراق العلمية في إدارة النظام الصتتتتتتتتتتتتتلي بالتر يز على مجال اإلمداد الطبي والرقابة والخدمات الصتتتتتتتتتتتتتيدالنية. أايرا

 86  2020العام االل  استضاف املر ز وغيرها.وانترنت  املر ز ب  كا املنافع الالزمة للتدريا من كافتيريا واستراحات

.شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتت 5,687ها في شتتتتتتتتتتارك .ادريبية دوراتورش عما  ومؤامرات و  هامن  نشتتتتتتتتتتا 
ً
وزارة  نظمتهامن الفعاليات  %38 ا
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الجهتتتات الحكوميتتتة واملنظمتتتات أارى امثتتتا جهتتتات  %47اإلمتتتدادات الطبيتتتة و قتتتامتتتت بهتتتا %15الصتتتتتتتتتتتتتحتتتة االاوتتتاديتتتة و

 اوادات املهنية.والجمعيات الصحية بكافة اخصصاتها والتي اتبع لال

 

 التحديات. 2

 :ت الطبية اوديات  بيرة اتمثا فييواج  الصندوق القومي لتمدادا مقابا هاا التقدم 

  2020العام مليون يورو لم يوفره البنو االل  137مبلغ هناك . اوفر النقد األجنبي في الوقت املناسا  النقد األجنبي: .1

مليون يورو  عبارة عن استوقاقات الشركات التي وردت األدوية لتمدادات بالدفع اآلجا.  الو لم يتمكن  62.61منها 

 مليون يورو لتوريد أدوية الشركات التي ال اقبا التوريد إال باالعتمادات أو الدفع املقدم 58.53البنو من اوفير ما قيمت  

. إنعكس ذلو على الوفرة الدوائية والتي كانت نسبتها مليون يورو 15.9مطلوبة لصالح جائوة كورونا بقيمة وفوااير 

 .  %100  بينما املستهدف 73%

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

مليون  852بمقدار   2020مليون جني  باإلضافة إلى التغاية الشهرية لشهر ديسمبر 161والتي ابلغ  2017املتبقية للعام 

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

جني  )بنو  37جني  للدوالر  واقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره 18أصنافها بسعر 

 .جني   55السودان يوفر الدوالر   
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 الفصل األول: املقدمة

املنتجات الطبية للمؤسسات  واخزين واوزيع ملشتريات القومي املر ز بمثابة الطبية لتمدادات املر زية املستودعات تعد 

 في الطبية بالخدمات وقتئا   يعرف ما كان ضتتتتتتتتتمن كإدارةم 1935 العام في بدأت نشتتتتتتتتتاطها والتي الستتتتتتتتتودان في الحكومية 

اإلدارة العامة  باستتتتتتم الصتتتتتتحة لوزارة اابعةبوستتتتتتبانها إدارة  م 1954في العام الحالي املبرب إلى ذلو بعد انتقلت .الستتتتتتودان

 بتوفير معنيةعامة  هيئة املر زية الطبية اإلمدادات أصتتتتتتتتتتتبوت م 1991العام من في فبراير .املر زية الطبية لتمدادات

األمر م  1991 لستتتتنة الهيئة العامة لتمدادات الطبية قانون  بموجا البالد في الصتتتتحية املؤستتتتستتتتات لكافة اإلمداد الطبي

في قانون اإلمدادات الطبية مرونة من  و  الاااية اإلدارة من املمكن األقص ب الحد ممارسة الجديدة للمؤسسة سم  الا 

  العمليتات التجتاريتة في شتتتتتتتتتتتتتراء وبيع األدويتة
ً
 ضتتتتتتتتتتتتتمن ذلتوو  الطبيتة املنتجتات اوزيع في التكلفتة استتتتتتتتتتتتتترداد نظتام على اعتمتادا

  .الوطري اإلنقاذ لورة اعتمدتها التي االقتصاد  التورير سياسة

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

وعلي  اوولت الهيئة العامة   2015لسنة إجازة قانون الصندوق القومي لتمدادات الطبية   بعد ي للهيئةنالوضع القانو 

وم ب  الهيئة قحتفاظ بالدور األساس الا  كانت امع اال  لتمدادات الطبية املر زية إلى الصندوق القومي لتمدادات الطبية

الطبية   املنتجات الطبية )األدوية واملستلزمات واألجهزة واأللالات واوزيع واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في شراء وازن 

ها اللجنة التي شكلتالهيئة  للمؤسسات واملرافق الحكومية. جاء هاا التغيير بناًء على اوصيات لجنة دراسة استخصاص

 2012واوصيات بيت الخبرة العاملي الصادرة في العام  2011الصادرة في العام و  مرافق القطاع العامالقومية للتصرف في 

الا  يهدف إلى اوسين إدارة اإلمدادات الطبية لتوقيق أهدافها و وبرنامج إصالح املؤسسات الا  يتبناه مجلس الوزراء 

ما يميز الصندوق أن  أصب  مؤسسة ادمية غير ربوية باملرونة الالزمة والكفاءة املطلوبة وأقا اكالي  ممكنة. أهم 

اوفير الدواء حتب على مستوى املرافق الصحية وأوجا على املؤسسات الحكومية الشراء من  سلطةالقانون  منو و الو 

 في اآلتي: الصندوق فقط.  اتمثا أهم ميزات قانون الصندوق 

 بأقا اكالي  تشغيلية ممكنة و فاءة عالية وباملرونة غير ربلي يعتمد على نظام التمويا الااتيصندوق نشاء إ  .1

ة جديدة لتعزيز املخزون وتغطيمنتجات في شراء  املنتجات الطبيةعائدات بيع يستخدم الصندوق  املطلوبة.

وهو ما ة لوزاة املاليدون إضافة أ  أرباح ادفع لدعم اإليراد العام  والتوسع الرأس ي واألفقيالتكلفة التشغيلية 

 . قبا صدور القانون  يسمب بالربطكان 

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

 واألدوية ذات املدى العال ي الضيق 
ً
املرافق الحكومية ويلزم القانون الصندوق بشراء األدوية املطورة جي يا

ل ذات النظام لدو ج األمراض املستعصية والوبائية واألمصال من املصادر املولوقة في اواألدوية التي تستعما لعال 

  .أو من املصادر ذات األهلية املسبقة من منظمة الصحة العاملية الرقابي املعتمد

 اخفيض األسعار وذلو نتيجة لتعفاء من الجمارك والضرائا والعوائد وأ  رسوم حكومية. .3

الثمن  ةمهور في جميع أنواء البالد ولباتها دون تغيير لفترات طويلة ودعم األدوية غالياوحيد أسعار البيع للج .4

متوسط )دوية األ  ب  جماح أسعار  في   مما يساعدرحيا األدوية إلى فروع  بالوالياتو الو التزام الصندوق بت

 .القطاع الخاص  من أسعار %47يعادل أسعار أدوية الصندوق 

 بموجا قانون.ال اتم التصفية إال  .5
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اوسين سلسلة اإلمداد الطبي للمرافق الحكومية وذلو بتوفير الترحيا اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس  .6

 والتوكم في درجات الحرارة ألناء الترحيا والتخزين.

روع في ف اإلااحة الدوائية واوصيا الدواء إلى املرافق الصحية الحكومية في جميع أنواء البالد وذلو بإنشاء زيادة .7

 الواليات.

سنوات والكلى والسرطان ومستهلكات بنو الدم وأدوية  5اوفير أدوية الحوادث والطوار ء وعالج األطفال أقا من  .8

 مرض ب الهيموفيليا وأدوية افض وفيات األمهات وغيرها من األدوية املنقاة للحياة.

 اقوية اإلجراءات الوقائية لحماية املال العام. .9

 والحو مة الرشيدة في اإلمداد الطبي.تعزيز الشفافية  .10

 ادريا العاملين في السلسلة الوطنية لتمداد الطبي الحكومي. .11

 .بالقانون  انظيم شراء املنتجات الطبية ألول مرة .12

األدوية املسجلة. حدد مصادر شراء األدوية ين املؤسسة الرقابية بوجو  شراء يمنع النزاع بين مؤسسة اإلمداد وب .13

مومالمسبق  تابة من املجلس القومي لألدوية و إذن  ثيالت مسجلة في البالد وأوجا أاالها مالتي ال اوجد   .سُّ

 ااصة للعاملين.ادمة شرو   .14

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

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

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

 .والسعر املوحد في جميع أنواء البالد

 .اوقيق األمن الدوائي القومي .2

 للدور الخ .3
ً
 .دمي واإلستراايجي للصندوق اوفير املنتجات الطبية بنظام استرداد التكلفة اأ يدا

 .املساهمة في اطوير الخدمات الصيدالنية في البالد .4

 .تعزيز االستخدام املرشد للدواء .5

 .تعزيز اإلااحة الدوائية .6

 املساعدة في نشر الخدمات العالجية في جميع  أنواء البالد وذلو بتوفير املنتجات الطبية. .7

وفرة أصناف البرامج العالجية كانت   2020العام الصندوق القومي لتمدادات الطبية االل  أداء يستعرض هاا التقرير

 أصناف زراعة وغسيا الكلى و سرطان  أصناف الو   باملستشفيات املتخصصة وتشما أصناف الطوارئ والحوادث

واملستلزمات الطبية التي وزعها . كانت قيمة األدوية %72بلغ متوسط وفرة هاة األصناف  أصناف بنو الدم والهيموفيليا.و 

 184) مليار جني  8,283  مقارنة مع  جني  سوداني 55.1قيمة الدوالر  مليون دوالر 200)جني   مليار11,009  الصندوق 

بلغت نسبة التوزيع  . %33 زيادة )أ  ب سبة 2019 العاملنفس الفترة من   جني  سوداني 45قيمة الدوالر  مليون دوالر

وانخفض البيع للمنظمات التطوعية غير  %2  بينما كانت نسبة البيع للقطاع الخاص %98والبيع للقطاع العام 

 مع سياسة الصندوق التي ار ز على مؤسسات القطاع العام وينوصر البيع للقط %0الحكومية إلى 
ً
ع اوذلو اتساقا

 االل من االقتصاد  الوفر االستمرار في اوقيق امكن الصندوق من في السوق.الخاص لألدوية واملستهلكات غير املتوفرة 

  .منافسة وبأسعار  بيرة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بكميات من االستفادة
ً
ارافاع  من أبرز ما اوقق أيضا
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في  %81و  %89مقارنة مع  2020في العام  %89نسبة تغطية املؤسسات الحكومية في الواليات التي بها فروع للصندوق إلى 

  .2017في العام  65  و على التوالي2018و 2019عامي 

في العام  ها دتأع والتي ستراايجية لتنمية املوارد البشرية العاملة في سلسلة اإلمداد الطبيفي انفيا الخطة اإل الصندوق  بدأ

  وتعرف  The People that Deliver Intiativeمبادرة الناس الاين يقومون باإلمداد  2018
ً
عرب  مبادرةوهي  PtD  ااتصارا

ُ
ت

في  يت ضو عمن  الصندوق استفاد حيث  انمية املوارد البشرية العاملة في هاا املجال.بواسطة بتطوير سبا اإلمداد الطبي 

ة لكا واوديد الكفاءات املطلوباملنظمة  في امويا دراسات لتقييم الحاجة التدريبية ووضع وص  وظيفي للعاملين هاه 

 .وظيفة

في نظام  وشركائ  الصندوق بإعدادها  قاموالتي  الطبي بالبالد قومية لتمدادالجية في انفيا الخطة اإلستراايالصندوق بدأ 

تدام لجميع ومس نظام إمداد فعال بناء إلى هاه اإلستراايجية . تهدف لتنماءبرنامج األمم املتودة بالتعاون مع اإلمداد الطبي 

قدم هاه الخدمات بواسطة موارد بشرية مدربة وذات ادمات صحية ذات جودة عالية وا املنتجات الطبية من أجا اوفير

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

ي مكنت  من والت مجال اطوير العما اإلدار  والفري  في املعلومات سياسة االستفادة من اقنية استمر الصندوق في انتهاج 

أصب  و  وباألاص في فروع الصندوق بالواليات اطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالا  والتخلص من اإلدارة التقليدية

  .في اطبيق اإلدارة واألنظمة اإللكترونية بالبالد رائدةالصندوق من املؤسسات الحكومية ال

وهي جائزة اوت رعاية  في مجال املالية العامة الشارقةشارك الصندوق القومي لتمدادات الطبية في جائزة  2018 مفي العا

السمو الشيخ سلطان بن مومد القاسمي حا م إمارة الشارقة وتهدف إلى نشر أفضا املمارسات والتطبيقات في إدارة ا صاح

وعية في أداء ونتائج ادمات املالية العامة في الجهات واملؤسسات الق إحداث والعام 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) أو املبادرة املتميزة في املالية العامة
ُ
نظام لكتروني و ية مثا نظام الشراء اإلمبادرة  الصندوق في اطبيق األنظمة اإللكترون ق

 وام ااتيار الصندوق في الفئتينات وجهات حكومية ااوادية ووالئية مع عدة مؤسس وكانت املنافسة البيع اإللكتروني 

 .جائزةلاتمثيا الجهات واملؤسسات الحكومية في البالد لنيا لبواسطة اللجان املختصة 

ي السنوات فالا  شهدا    إلمدادات الطبيةاوالتقدم في أداء  التطور ابراء عامليين بو   عاملية مؤسسات ومنظمات عدة تأشاد 

ِدمتحيث   األايرة
ُ
اجربة اإلمدادات الطبية في اوحيد نظم اإلمداد في املؤامر الدولي املعروف باسم قمة اإلمداد الطبي بدولة  ق

ِدمت  ما .2017و الو في السمنار الا  نظمت  منظمة الصحة العاملية بجني  في العام  2016انزانيا في العام 
ُ
اجربة  ق

ة بدولة البرتغال يالصندوق في قيادة التغيير في املؤامر الدولي للتوصين والا  نظمت  اليونيسي  مع منظمة الصحة العامل

ِدمت 2018. في النص  األول من العام 2017في العام 
ُ
 نظمةمل 40ؤامر رقم امل الصندوق فيب انمية املوارد البشرية اجربة ق

SAPIC  ِدمت  2018وفي سبتمبر  ابدولة جنو  أفريقي
ُ
اجربة الصندوق في ضمان جودة املنتجات الطبية في املؤامر الدولي  ق

جميع هاه شارك الصندوق في  .األول لجودة األدوية والصحة العامة والا  نظمت  جامعة أ سفورد باململكة املتودة

  .املنظمة لها واكفلت بجميع اكالي  املشار ة املؤامرات بناًء على طلا الجهات
ُ
مدادات إل ة احالة عن اجرب دراستاشرت  ما ن

 . اليونيس وأارى نشرتها  PtD مبادرة دراسة نشرتها) الطبية
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 األداء اإلداري بالصندوق  الفصل الثاني: تطوير

دوق اوسين أداء الصنو زيادة اإلنتاجية و  للصندوق زيادة  فاءة وفعالية األداء العام لانتهج الصندوق مبدأ التطوير املستمر 

األعمال التي داء أوارد البشرية واملالية واللوجستية واوفير التكاما واإلنسجام في للماالستخدام األمثا مع  اإلدار  واملالي والفري

اوفير د البشرية و ر على انمية املوا تر يزه على العناصر الرئيسة في برنامج التطوير اإلدار  والتي اقومبيقوم بها الصندوق وذلو 

 بير  ر املوارد املالية التي امكن من انفيا البرامج التدريبية والتأهيا واوسين البنىية التوتية باإلضافة إلى املوارد التقنية التب لها دو 

 ر  عل ب االستمراآلاية لتعينيات اضع الصندوق اآللو  .املطلوبة بناًء على النتائج بالسرعة والدقةفي اطوير العما وانفيا القرارات 

 :املتميز في األداء

 االجتماعات التنظيمية الدورية .1

 
ً
 أستتتلو  افعيا مشتتتاركات املوظفين بيت

ً
ع الصتتتندوق أستتتلو  ابادل األفكار واملعلومات بين العاملين لتوقيق النتائج املرجوة   ما يتبع أيضتتتا

 :وو التاليعلى الن باالقتراح واالبتكار والتطوير وذلو عبر عقده الجتماعات دورية مفصلةفي بوث مشاكا العما وحفزهم على املبادرة 

متتدراء اإلدارات العتتامتتة بوضتتتتتتتتتتتتور و املتتدير العتتام  رئتتاستتتتتتتتتتتتتة: ينعقتتد اجتمتتاع اإلدارة العليتتا باجتماااع اإلدارة العليااا األساااااااااااابو   .1

. الهدف من هاا االجتماع 
ً
العمليات اإلدارية والفنية بالصتتتتتتتندوق. باإلضتتتتتتتافة إلى مناقشتتتتتتتة  متابعةواملتخصتتتتتتتصتتتتتتتة أستتتتتتتبوعيا

 وإجازة التقارير األسبوعية اآلاية:

أدوية البرامج القومية ومنها على سبيا املثال أدوية العالج املجاني وأدوية و   (Key Items)اقرير وفرة األدوية املهمة  .أ

التي يوفرها ة صندوق الدعم العاملي واألدوية أدويعالج األطفال دون سن الخامسة  باإلضافة إلى اقرير وفرة 

 الصندوق القومي للشركاء. 

 اقرير اإلااحة الدوائية وهو اقرير يوضح تغطية املرافق الصحية باألدوية ومدى اوفرها. . 

 .واوفير النقد األجنبياقرير املوق  املالي  .ج

 وفرص البيع الضائعة. اوزيع املنتجات الطبية األسبوعياقرير  .د

 اقرير األصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفوص واألصناف املحجوزة. .ه

 اقرير األصناف التي ابقى لها ستة أشهر فما دون من ااريخ صالحيتها. .و

 مناقشة ألر التكليفات املنجزة على أداء الصندوق. .ز

 25  العليا اإلدارة عقدت :2020العام  خ ل العليا اإلدارة اجتماع ومخرجات نتائج
ً
  كان اجتماع 25 أصا من اجتماعا

ً
 مقررا

  281 بوضور  العام  االل
ً
 هاه أصدرت. %92 حضور  وب سبة الواحدة للجلسة عضو  11 حضور  بمتوسط عضوا

 الجدول  في  ما قضايا 4 في املنفاة العليا اإلدارة اجتماع اكليفات اموورت. %57ب سبة  تنفا  اكالي  7 االجتماعات

 .  أدناه 1 رقم

 2020العام : التكليفات الصادرة من اجتماع اإلدارة العليا األسبو   خ ل 1جدول رقم 

 نسبة التنفيذ  عدد التكليفات املنفذة  عدد التكليفات الصادرة       املحور  الرقم 

 100% 2 2 تطوير وتحسين نظام توزيع املنتجات الطبية 1

 100% 1 1 الطبيةاإلمداد الطبي األمثل لألجهزة واملعدات  2

 0% 0 0 التقييم املستمر لنظام شراء املنتجات الطبية 3

 0% 0 2 تنظيم وتقييم العمل اإلداري  والفني واملال   4

 %50 1 2 تطوير وتحسين البيئة التخزينية بالصندوق وفروعه 5

 0% 0 0 تعزيز االستخدام الرشيد للدواء 6
 

 57% 4 7 املجموع
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مدراء اإلدارات العامة بوضور املدير العام للصندوق و  رئاسةينعقد اجتماع مدراء اإلدارات باجتماع مدراء اإلدارات:  .2

 واإلدارات املتخصصة واإلدارات ورؤساء األقسام كا أسبوعين وذلو بهدف:

 اإلدارات إن وجدت.الوقوف على سير العما دااا اإلدارات ومعالجة املشاكا اإلدارية واملعوقات التي اواج   .أ

مناقشة اقارير أداء اإلدارات ربع السنوية ومدى انفيا الخطة السنوية ومراجعة ومتابعة التكليفات املنبثقة  . 

 من االل اجتماع مدراء اإلدارات ومناقشة ألر التكليفات املنجزة على  أداء الصندوق.

 اإلدارات. مناقشة الدراسات والبووث املتعلقة بعما الصندوق والتي اقدمها  .ج

  .املشار ين في الدورات التدريبة الخارجية اقاريرمناقشة  .د

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

 لم يكن هناك أي اجتماعات وذلك لظروف الب د بجائحة مرض كورونا. 2020خ ل العام 

ة في انتهج الصتتتتتتتندوق منهج املشتتتتتتتار  بالصاااااااندوق بجميع فئاصهم وتخصاااااااصااااااااصهم املختلفة:اجتماع اإلدارة العليا بالعاملين . 3

للقتتتاء دور  مع العتتتاملين وح االنتمتتتاء املؤستتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ي وذلتتتو بعقتتتده ااختتتاذ القرارات واقييم األداء العتتتام للصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق والق ر 

. اناقش دوق بالوالياتات مديرو فروع الصتتتتتتنويشتتتتتتارك في هاه االجتماع بالصتتتتتتندوق بجميع فئاتهم التخصتتتتتتصتتتتتتية املختلفة

 :هاه اللقاءات املوضوعات أدناه

 سنوية .ال نص  مناقشة اقارير أداء الصندوق  .أ

 اوليا األداء مقارنة مع املستهدف في الخطة.  السنوية متابعة انفيا اطة الصندوق وضع و  . 

 التقدم املحرز واإلافاقات التي صاحبت انفيا الخطة. .ج

 األداء ومعالجة القصور. اوسين .د

  املشاكا اإلدارية والفنية التي واجهت العاملين. .ه

الصادرة من هاه  ليفاتعاما من الصندوق  بلغ عدد التك 197بمشار ة أ ثر من  اجتماعين في هاا العام عقد الصندوق 

 .%100نفات ب سبة  اكالي  3االجتماعات 

 تطوير أساليب إدارة املوارد البشرية .2

وهو  .تسع فئات اخصصية مختلفةعلى . يتوزع العاملون  456عدد العاملين بالصندوق  :صهيئة بيئة العمل الداخلية .1 

األمر الاى يستتتتتتتتعى الصتتتتتتتتندوق لالستتتتتتتتتفادة من  في اطوير منظومة العما ووضتتتتتتتتع مستتتتتتتتارات وظيفية طموحة اتي  للعاملين 

وير بيئة اوستتتتتين واط علىير ز الصتتتتتندوق ستتتتتتراايجية الصتتتتتندوق. إانفيا اطة و  إظهار إمكاناتهم وقدراتهم للمستتتتتاهمة في

 إمما ينعكس   العما الداالية وزيادة الرضتتتتتتاء الوظيفي وذلو بتوفير ظروف وبيئة عما مالئمة ومستتتتتتاعدة للعاملين
ً
يجابا

ي لتهيئة بيئة ت. امكن الصندوق من اطبيق اآلبالتالي رفع  فاءة األداء واوقيق أهداف الصندوق و معنويات العاملين على 

 العما: 

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

 اوفير الترحيا لجميع العاملين وذلو بالتعاقد مع شركات اوفر عربات مهيئة لترحيا العاملين.  . 

 اوحيد الز  لجميع العاملين. .ج

 الكش  الدور  الطبي للعاملين.  .د

 اوفير التأمين الصلي لجميع العاملين. .ه
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 املحاسبة. افعيا .و

مما أدى إلى ستتتتتتتتتتتتهولة ابادل املعلومات والولائق  بااباع النظام اإللكتروني اطوير واوستتتتتتتتتتتتين االاصتتتتتتتتتتتتاالت الداالية .ز

 .وافض اكالي  أوراق الطباعة واقليا الفاقد الزمريوالتقارير 

واإلنصتتتتتتتراف االنضتتتتتتتبا  وااللتزام بمواعيد العما: وضتتتتتتتعت اإلمدادات قواعد موحدة وعادلة لضتتتتتتتبط الحضتتتتتتتور   .ح

جية لتوستتتتتتين األداء وزيادة االنتا مية كاألعياد واملناستتتتتتبات الوطنيةوااللتزام بمواعيد العما وبعد العطالت الرستتتتتت

 2020العتتام  االلستتتتتتتتتتتتتتاعتتات العمتتا  معتتدلوتهيئتتة بيئتتة عمتتا مريوتتة ومالئمتتة للعتتاملين  وعلى ستتتتتتتتتتتتتبيتتا املثتتال كتتان 

   وامت مواسبة الاين اأاروا.فقط %16أ  لم يتجاوز التأاير أو الغيا  نسبة  %84ب سبة 

ارد يط مو اخطلعاملين: وهي ادمة اتي  للعاما الداول في برنامج  مبيوار يعرف باستتتتم اقديم الخدمة الاااية ل . 

وبواستتتتتتتتتتطة رقم مخصتتتتتتتتتتص لكا عاما ومن لم الحصتتتتتتتتتتول على    (Enterprise Resource Planningاملؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات

 الخدمات التالية في أ  وقت:

i.  بأنواعها السنوية  املرضية  مأموريات وغيرها.جازات إل طلا ااقديم 

ii. .اوفير البيانات الشخصية لكا عاما 

iii.  واستخراج شهادة املراا املرابات والحوافز املستوقة للعامامعرفة. 

iv.  بواسطة العاما واعتماده بواسطة إدارة انمية املوارد البشرية 
ً
السجا التدريبي للعاما ويتم اوديث  دوريا

 بالصندوق.

v. .التقييم الااتي للعاما 

الصتتتتتتتندوق علتتتتتتتى اطتتتتتتتوير وانميتتتتتتتة املتتتتتتتوارد البشتتتتتتترية وبنتتتتتتتاء  ر تتتتتتتز:  يتااااااادريب وتعهيااااااال العااااااااملين بسلسااااااالة اإلماااااااداد الطباااااااي .2

القتتتتتتتتدرات العلميتتتتتتتتة واملهنيتتتتتتتتة والفنيتتتتتتتتة للعتتتتتتتتاملين فتتتتتتتتي سلستتتتتتتتلة اإلمتتتتتتتتداد الطبتتتتتتتتي وذلتتتتتتتتو بوضتتتتتتتتع الخطتتتتتتتتط والسياستتتتتتتتات التتتتتتتتتي 

 اضمن انفيا عمليات التطوير باستدامة وبكفاءة عالية  حيث امكن الصندوق من انفيا األنشطة اآلاية:

ية العاملين إلى رفع  فاءة وانتاجالخطة التدريبية هدف تن ف  سالسالة اإلمداد الطبي بالب د: تدريب وتعهيل العاملي .أ

عن طريق التتتدريتتا والتتتأهيتتا املستتتتتتتتتتتتتتمر  واوزيع فرص التتتدريتتا على جميع الفئتتات العتتاملتتة في مجتتال اإلمتتداد الطبي 

العتتاملين  من  162بتتاإلمتتداد الطبيالصتتتتتتتتتتتتتلتتة  الت املتنوعتتة ذاتاعتتدد املتتتدربين في املجتتبلغ بتخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتااتت  املختلفتتة. 

بلغ عدد الدورات  ما .  1) رستتم بياني رقم ةبالصتتندوق وفروع   وشتتركاء الصتتندوق  والعاملين باملؤستتستتات الحكومي

الا  جاء توجي  وذلو لللهاا العام  الاوجد دورات اارجية  2)رستتتتتتتتتتم بياني رقم دورات 7الستتتتتتتتتتودان  التدريبية دااا

تتتدريتتا انخفض ال  تتالتتو بعتتدم امكتتانيتتة اوفير البنتتو للنقتتد األجنبي للتتتدريتتا الختتار يمن بنتتو الستتتتتتتتتتتتتودان املر ز  

 جائوة كورورنا.ظروف الداالي ل
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  بعبد الحميد إبراهيم للتدريمركز 

 شخص  5,687 شارك فيهاادريبية  دوراتمؤامرات و و من ورش عما   نشا  86  2020العام االل  استضاف املر ز
ً
)جدول  ا

أهمهتتتا أارى جهتتتات %47و  اإلمتتتدادات الطبيتتتةنظمتهتتتا  %15من الفعتتتاليتتتات  %38 نظمتتتت وزارة الصتتتتتتتتتتتتحتتتة األاوتتتاديتتتة  .2رقم

 .جال الصليفي امل اوادات املهنيةالحكومية واملنظمات والجمعيات الصحية بكافة اخصصاتها والتي اتبع لت املؤسسات

 

  عبد الحميد إبراهيم للتدريب : مركز 1صورة رقم 

 

 2020خ ل العام : األنشطة املنفذة بواسطة مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب 2 جدول رقم

 

 على اوزيع دليتتا األدويتتة البريطتتاني يواظتتا الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق : توزيع الكتااب واملراجع العلميااة .ب
ً
وهو مطبوعتتة  BNFستتتتتتتتتتتتتنويتتا

 والجمعية الصيدالنية امللكية البريطانية   British Medical Associationالطبية البريطانية  شارك فيها الجمعيةت

Royal Pharmaceutical Society of Great Britain يهدف الدليا لتزويد الصتتتتتيادلة واألطباء مراين كا عام.  وي شتتتتتر

 .عن ااتيار ووصتتتتتتت  وصتتتتتتترف واناول األدوية وماتوحديثة حول استتتتتتتتخدام األدوية ويتضتتتتتتتمن معل دقيقةبمعلومات 

العام في  110و  2017العام في  105و  2016في العام  250و  2015نستتتتتتتتتخة من الدليا في العام  180وزع الصتتتتتتتتتندوق 

2018. 

 الرقم الفعالية العدد عدد املستفيدين النسبة

 1 الدورات التدريبية  24 1,038 18%

 2 وورش املحاضرات 27 1,978 35%

 3 االجتماعات  32 1,881 33%

 4 املؤتمرات 3 790 14%

   املجموع 86 5,687 100%
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لكترونية وورقية اوتو  على الكتا إمكتبة  إنشتتتتتتاءالصتتتتتتندوق  أ ما  2017 منا العام :متخصااااااصااااااةإنشاااااااء مكتبة  .ج

بمر ز عبتتتتد الحميتتتتد إبراهيم  واألوراق العلميتتتتة في مجتتتتال اإلمتتتتداد الطبي والختتتتدمتتتتات الصتتتتتتتتتتتتتيتتتتدالنيتتتتة وإدارة األعمتتتتال

   والهدف منها:للتدريا

 ومتطورة للباحثين في مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية وإدارة األعمال.اقديم ادمات معلومااية مناسبة  .1

 في عملية البوث والتصف . الكمبيواراستخدام  .2

 املعلومات في أ  وقت وسهولة اوديث املعلومات.اوفير  .3

 امكانية اخزين املعلومات بشكا فعال. .4

 .في مجال الخدمات الصيدالنية واالستعمال املرشد لألدوية والصحة العامة املراجع والكتا النادرةاوفير  .5

التي ارعاها منظمة الصحة العاملية واتي  ملشتر يها الحصول على  HINARIعدة مواقع و منها مبادرة يشترك الصندوق في 

  56أل  مجلة علمية وأ ثر من  13املوضوعات امل شورة في أ ثر من 
ً
 في مجالإلكترونيأل   تابا

ً
قاعدة املرصد الصحة.  ا

 . قاعدة منظمة الصحة العاملية )ال شرة الصحية الشهريةو   جامعة السودان املفتوح و   CLITو  السودان الصلي

 تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بالصندوق  .3

لصندوق نوو االستفادة من هاة التقنية في مجال اطوير العما ا ااج   في ظا التقدم العلمي في التقنية اإللكترونية

 .الورقيةو اطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالا  والتخلص من اإلدارة التقليدية استطاع الصندوق اإلدار   حيث 

والتطبيقات اإللكترونية   Enterprise Resource Planning) استمر الصندوق في اطوير برامج اخطيط موارد املؤسسات

عبارة عن نظام معلومات  البرنامجهاا . 2015روع الصندوق بالواليات في   وإداال  في ف2010الا  أدال  في نهاية عام 

متكاما ُصّمم لت سيق جميع املوارد واملعلومات واألنشطة الالزمة إلامام اإلجراءات العملية في إدارات مثا إدارة اإلمداد 

املشاريع واملوارد البشرية وإدارة عالقات الزبائن. يعتمد النظام على إنشاء قاعدة بيانات مشتر ة واصميم برمجي واملالية و 

 ما يلي:    نفا الصندوق 2020العام . االل ااص يسم  بتخزين واسترجاع املعلومات في أ  وقت

اا  ومن التطوير املستمر في جميع عملي: انتهج الصندوق مبدأ التطوير والتحسين املستمر للنظام اإللكتروني .أ

تروني ضافات في النظام اإللكاإل توديثات أو ال  امت مراجعة الستمرارية التوسين .أهمها العمليات اإللكترونية

 توسين األداءواوصياتهم لاملستخدمين ومشاكلهم  آراء تستصحبا  ما .اضمينها في النظامو املتبع في الصندوق 

 عند مناقشة اقارير األداء ربع السنوية لتدارات بالصندوق. والتي تعرض حول النظام اإللكتروني 

 في وادريبهم واستتتتتتتوقاقاتهم العاملين معلومات إدارة اإللكترونيبرنامج ال يتي  :واملرتبات البشاااااارية املوارد نظام .ب

 وذلو  والخارجية الداالية املالية واملتطلبات واللوائ  الخدمة املدنية قوانين مع يتوافق بما الصتتتتتندوق 
ً
 تستتتتتهيال

  للعما
ً
  لألداء واجويدا

ً
 للعاملين الاااية الخدمة على ااصتية البرنامج اإللكتروني يوتو   .املعامالت لزمن واقليال

  . وغيرها استتتتقطاعاتو   مستتتتوقات) بالتفصتتتيا الشتتتهرية مستتتتوقاا  معرفة من العاما امكن ادمة وهي
ً
أيضتتتا

و أ النظام عبر املباشتتتتتتر املدير من لتجازة الرفض أو املوافقة واتم لها والتقديم اإلجازة منات املستتتتتتتوق معرفة

تي  البرنتتتامج ي  متتتا ر.قراال إلاختتتاذ املطلوبتتتة التقتتتارير جااستتتتتتتتتتتتتتخر  إمكتتتانيتتتة مع  اإللكتروني مبتتتاشتتتتتتتتتتتتترة البريتتتد عبر

 اوديد في تستتتتتتاعد التيو (Competencies)  للموظفين الجدارات إدارة من التدريا بالصتتتتتتندوق  إدارةاإللكتروني 

 .التدريبية الدورات افاصيا ومتابعة للعاملين التدريبية االحتياجات



10 
 

يعما  .اتبع عمليات الشراء اإللكترونياستمر الصندوق في استخدام  يات اإلمداد والشراء اإللكتروني:تتبع عمل .ج

 . %100 ما ام إداال نظام اتبع عمليات اإلمداد اإللكتروني ب سبة  %100النظام ب سبة 

 .%50أداا الصندوق هاا النظام االل هاا العام ونفا ب سبة  الصندوق على املوبايل:تطبيق  .د

مع بنو  %100مع بنو الخرطوم وبنو فيصا ويعما ب سبة  %95ام انفيا النظام ب سة  :الدفع اإللكتروني .ه

 .املزارع.

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

مما يسها ااخاذ القرارات السليمة بصورة سهلة وسريعة ومب ية على  %80اإللكترونية بالصندوق ب سبة 

إدراج املؤشرات هاا البرنامج   . يمكن من االلKnowledge based decisionsمعلومات صحيوة ودقيقة )

األساسية لقياس أداء اإلدارات كا على حدة وأداء الصندوق عامة مما يسها ااخاذ القرارات لتدارة العليا ومعرفة 

  موق  األداء الفعلي مقارنة مع املستهدف في الخطة أو
ً
 . 2 صورة رقم) مقارنة مع ما هو متفق علي  عامليا

 

 األعمال إدارة: املؤشرات املستخدمة ف  نظام 2صورة رقم 

 
 

النافاة اإللكترونية الرستتتمية الصتتتفوة اإللكترونية للصتتتندوق تعتبر  :تطوير وتحديث املوقع االلكتروني للصاااندوق  .ز

 تو  املوقع على افاصتتتتتتتيا العطاءات كافة نشتتتتتتتاطات الصتتتتتتتندوق   ما يو اقديميتم  امن االله تيللصتتتتتتتندوق وال

ة ادمو الكتا واإلصتتتتتتتدارات الخاصتتتتتتتة بالصتتتتتتتندوق  و روابط الخدمة اإللكترونية ودليا املستتتتتتتتخدم لكا ادمة  و 

 يوجد  .البوث عن دواء وغيرها من األنشتتتتتتتتتتتتتطة
ً
ويشتتتتتتتتتتتتتما  موقع ااص بمر ز عبدالحميد إبراهيم للتدرياأيضتتتتتتتتتتتتتا

فيتتديوهتتات للموتتاضتتتتتتتتتتتتترات و   املوقع معلومتتات عتتامتتة عن املر ز مع نظتتام لحجز القتتاعتتات واملشتتتتتتتتتتتتتتار تتة في التتدورات

 .املكتبة اإللكترونيةو  والورش املقامة في املر ز 
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 :  شراء املنتجات الطبيةالثالثالفصل 

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

 جزء يمثا الشراء .من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق  الوقت املناسا
ً
  بير  ا

ً
 طبي من نشاطات اإلمداد ال ا

ً
بدءا

و مياتها وطرق الشراء والتوقق من جودة الواردات والوفرة الدوائية. ومواصفتها  بااتيار أصناف الصندوق ونوعيتها

 العام من انفيا األنشطة اآلاية: االل هاا امكن الصندوق 

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

 املختبرية والكواش  الطبية واملبيدات واألجهزة واملستلزمات الحيوية الصيدالنية واملستوضرات واللقاحات واألمصال

 ية طب أجهزةو )أدوية   األصناف طبيعة حسا املنتجات الطبيةة الصندوق اص ي  قائم راجع .واأللالات الطبية

 :على النوو التاليالصيدالني. حيث ام التص ي   الشكا حسا وعلى مختبرية  كواش و 

 يوفرهتا 5,091منهتا   طبي  منتج 5,261 عتدد على الطبيتة املنتجتات قتائمتة اوتو  :  طبيعتهااتصاااااااااااانيف املنتجاات حساااااااااااااب . 1

اوتو  قائمة  الصندوق على أصناف  ما  . 3جدول رقم )مقسمة إلى تسعة أقسام  الطبية لتمدادات القومي الصندوق 

 حيث يقوم الصتتتتتتتندوق بمهمة اخزين  الصتتتتتتتندوق  مةقائ مع ةصتتتتتتتن  منها مشتتتتتتتتر  72) 170والبالغ عددها  األجنبي عون لا

العون  أدوية مةقائ اوتو  . الصتتتتتتتتتحية املرافق إلى ومنها بالواليات فروع  إلى  املر ز منلعون األجنبي ا أدوية وارحيا واوزيع

 ابية اإلنج الصتتتتتتتحة برنامج أصتتتتتتتنافو  والدرن  اإليدزو  املالريا  أمراض عالجالدعم العاملي ل صتتتتتتتندوق  أصتتتتتتتناف علىاألجنبي 

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

 املنتجات الطبية : تصنيف قائمة 3جدول رقم 

 الرقم    البيان     العدد  النسبة 

 1 األدوية واملستوضرات الصيدالنية 965 19%

 2 األمصال واللقاحات 16 0%

0% 20  
ً
 3 املستوضرات الحيوية املطورة جي يا

 4 املستلزمات الطبية 1,125 22%

 5 األجهزة الطبية 1,360 27%

 6 الطبيةاملبيدات  69 1%

 7 الكواش  املختبرية 1,519 31%

 8 غازات طبية 7 0%

 9 مواد مشعة 10 0%

  املجموع 5,091 100%

 الحيويةو  الصيدالنية واملستوضرات األدوية صنفت :تصنيف قائمة الصندوق على حسب األشكال الصيدالنية .2

 وفق الطبية لتمدادات القومي الصندوق  قائمة في واللقاحات
ً
 شكا 23 إلى  Dosage Form)الصيدالني شكالل ا

بدر الو  %9سوائا ومثلت الكبسوالت لل %10و   %17الحقن  مواليا اليها  %34 نسبة الحبو  أعلى مثلت .صيدالني

     3رسم بياني رقم ) %9حقن للاملعدة 
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 حسب الشكل الصيدالني واللقاحات والحيوية األدوية تصنيف: 3رسم بياني رقم 

 

 لقرار الصتتتتادر من اجتماع املجلس القومي لت ستتتتيقاانفيا استتتتتمر الصتتتتندوق في اطبيق و  :املوحد اإللكتروني الشااااراء 2.3

والا   2013أغستتتتتتطس من العام  28بتاريخ  القومي لتمدادات الطبيةالخدمات الصتتتتتتحية الا  انعقد بمباني الصتتتتتتندوق 

ص و  ية واملستلزمات واألجهزة الطبية من الصندوق ينص على الزام األجهزة القومية والوالئية بالشراء املوحد لألدو 
ُ
الا  ن

 في قانون الصتتتتتتندوق القومي لتمدادات الطبية 
ً
اوت عنوان ااتصتتتتتتاصتتتتتتات  5جاء في املادة  حيث 2015لستتتتتتنة  علي  أيضتتتتتتا

 الطبية املمولة املنتجات واوزيع واخزين بشتتتتتتتراء املختصتتتتتتتة القومية الستتتتتتتلطة هو الصتتتتتتتندوق  : يكون الصتتتتتتتندوق وستتتتتتتلطاا 

 المن القانون:  15وجاء في املادة . أنواء البالد جميع في الصتتحية والوحدات الحكومية املؤستتستتات لجميع الدولة بوستتاطة

 طريق عن إال الطبية من املنتجات احتياجاتها على الحصتتول  الوالئي أو القومي املستتتوى  على حكومية مؤستتستتة أل  يجوز 

  .الصندوق 

 2020العام االل الطبية  واأللالات واألجهزة واملستتتتتتتتتلزمات األدويةالصتتتتتتتتندوق من  مشتتتتتتتتتريات مشااااااااتريات الصااااااااندوق: 3.3

والا  كانت قيمة املشتتتريات  2019نفس الفترة من العام من مشتتتريات  %7 بإرافاعأ   ستتودانيجني  مليار  6,626 حوالي

ومن املصانع الوطنية  %53حيث كانت نسبة الشراء من شركات االستيراد ب سبة  جني  سوداني. يارمل 6,213في  حوالي 

  .4)رسم بياني رقم  .%47املحلية حوالي 
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سياسة شراء األدوية واملستلزمات الطبية عن طريق نظام التعاقد طويا األجا  الصندوق : انتهج التعاقد طويل األجل 4.3

لضمان إنسيابها دون حدوث فجوات وذلو لقلة مصادر  صندوق لألدوية املنقاة للحياة بعد إجازا  من مجلس إدارة ال

اللقاحات. مثا األمصال و   سيما األصناف التي اصنع بعد الطلا املناسا وقتالفي عليها هاه األدوية وصعوبة الحصول 

 ساعدت هاه العقودات في افض واثبيت أسعار األدوية. 
ً
عقودات طويلة األجا مع  وقع الصندوق  2015في العام أيضا

 من األدوية املنقاة  74 صندوق شركات اورد لل 8اثبيت السعر املرس ب في العطاء املفتوح ملدة امسة أعوام مع 
ً
صنفا

  .يورو 2,282,954 م 2015عند عما العقودات في العام ملتوصا علي  كان الوفر املاد  ا  للحياة

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

 ي تهي تعاقدها بنهاية العام  14شملت 
ً
 بنهاية العام  15و 2022صنفا

ً
  2023صنفا

اوطين الصناعة الوطنية واطويرها  اصص و سياسة الدولة  مساهمة في انفيا :الصناعة الوطنية املوحدعطاء  5.3

 للصناعة الوطنية. 
ً
التي   اقرر عطائين كان األول في شهر يناير عدد األصناف 2019االل العام الصندوق عطاًء منفصال

واآلار في شهر سبتمبر  . مليون دوالر  52جني  ) 2,350,545,216صن   بقيمة  141في هاا العطاء  ارسيتهاقررت اللجنة 

 .2020لم يكن هناك عطاء للصناعة الوطنية االل العام  .مليون دوالر  77) 3,448,815,030صن  وبقيمة  159لعدد 

لصتتتتتتتتتتندوق ااستتتتتتتتتتتمر  :توفير األدوية بين الصااااااااااندوق القومي لإلمدادات الطبية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء تفاقيةا 6.3

بين الصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق القومي لتمتتتدادات الطبيتتتة وبرنتتتامج األمم املتوتتتدة لتنمتتتاء والتي يقوم بموجبهتتتا املوقعتتتة افتتتاقيتتتة بتنفيتتتا اإل

 على أن ادفع اإلمدادات الطبية لبرنامج األمم  23البرنامج بشتتتتتتتتتتتتتراء بعض األدوية للصتتتتتتتتتتتتتندوق في حدود 
ً
مليون دوالر ستتتتتتتتتتتتتنويا

ام ادشتتتتتتتين وصتتتتتتتول الدفعة  2016رف الا  يعلن  بنو الستتتتتتتودان. و في نوفمبر من العام املتودة املكون املحلي بستتتتتتتعر الصتتتتتتت
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لتعاون اوزير الدولة باألولى ألدوية برنامج األمم املتودة لتنماء وشتتتتتتتتتتتتتارك في  وزير الصتتتتتتتتتتتتتحة ووزير الدولة بوزارة الخارجية و 

وعدد  البريطاني وستتتتفير اإلاواد األوربي والستتتتفير الهند باإلضتتتتافة إلى رئيس بعثة األمم املتودة بالستتتتودان والستتتتفير الدولي 

 اللاعدد األدوية واملبلغ املتاح من برنامج اإلمم املتودة إنخفض   .من ممثلي البعثات الدبلوماستتتتتتتتتتتتتية واملنظمات األجنبية

 نموبالتالي انخفض املبلغ الشتتتتهر  لتمدادات  وذلو لتوويا شتتتتراء أدوية الدعم العاملي إلى منظمة اليونستتتتي  2018 العام

  دوالر 1,666,000
ً
  دوالر 700,000 إلى 2017 العتام في شتتتتتتتتتتتتتهريتا

ً
دوالر  1,000,000  ارافع إلىو  2018 العتام بتدايتة منتا شتتتتتتتتتتتتتهريتا

 منا بداية العام 
ً
أصتتتتتناف بقيمة  10  2020 االل العام منظمة اليونستتتتتي  عدد األدوية التي ام اوفيرها عبر  .2019شتتتتتهريا

 مليون دوالر.5.38 بقيمة 

منها كانت من الدول  ستةمن عشر دول   من اكلفة الواردات كانت %84أن  نجد :ملنتجات الطبية الواردة للصندوق ا 7.3

من  %16و  من املصانع الوطنية بالسودان %41 و قيمة التكلفة الكليةمن  %24ذات النظام الرقابي املعتمد ب سبة 

  .5رسم بياني رقم ( من اململكة األردنية الهاشمية %3و  الهند والصيندولتي 

 

 نظام تسعير األدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق   8.3

 على أحكام املادة  
ً
والا  يعطي الصندوق سلطة  2015من قانون الصندوق القومي لتمدادات الطبية لسنة  5استنادا

موم تسعير املنتجات الطبية التي يقوم   ببيعها واوزيعها  على أال يتجاوز ال سبة املقررة من املجلس القومي لألدوية والسُّ

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

م مدى الحياة )مثا أدوية األمراض املزمنة  واألدوية الدعم الالزم لألدوية املنقاة للحياة وغالية الثمن والو التي تستخد

  Fast Moving Itemsاالستهالك سريعةاألصناف  عن طريق اخفيض أسعارها على حسا  التي تستعما لعالج األطفال

:  اوحيد وأسعارها منخفضة.
ً
في جميع املؤسسات الصحية بغض النظر عن بعدها أو قربها من البيع للجمهور أسعار  لانيا
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مرا ز التوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املر زية بالخرطوم. هاا النظام املوحد لألسعار من 

 ويمثا نوع من التكافا وهو ما يعرف بالدعم املقطعي 
ً
-Crossشأن  افض األسعار في الواليات البعيدة واألقا نموا

subsidyانفيا ما يلي: طاع الصندوق استلنظام التسعيرة املتبع  . نتيجة 

مليون  300مة بقي  أصناف 6ت اإلمدادات الطبية على أسعار أدوية األمراض املزمنة )حافظ أدوية األمراض املزمنة:أ. 

حيث كان الصندوق يبيعها في . 2018يونيو  30حتب و  2016التي ادعمها الحكومة دون تغيير منا نوفمبر جني  سوداني و 

جني  )بنو 12جني  للدوالر  و اقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره  6بسعر  هاة الفترة

للدوالر واقوم وزارة املالية والتخطيط االقتصاد   جني  18لم اصب  يبيعها بسعر جني  . 18السودان يوفر الدوالر   

 40مثال سعر حقنة األنسلين للمرض ب  جني  . 55جني  )بنو السودان يوفر الدوالر   37بدفع املبلغ املتبقي وقدره 

 .جني 100جني  بينما نجد أن سعرها األصلي أ ثر من 

 سعر شراءها )بالخسارة  بيعها اإلمدادات الطبية بأقا من اهناك مجموعة من األدوية : ب. دعم األدوية غالية الثمن

وفق معايير معينة. يا ر أن كا األصناف التي يقوم الصندوق ببيعها بأقا من أسعار شرائها  صنافأ 9وهي أ ثر من 

ليست لها مصادر أارى بديلة وهاا يعزز الدور الخدمي الا  يقوم ب  اجاه الفقراء واملحتاجين. ب سبة دعم في املتوسط 

األميونوقلوبيلين  عقار دوية على سبيا املثالومن هاه األ   %52إلى  %2من قيمة شرائها )اتراوح نسبة الدعم من  44%

ال  جني   208اكلفة الجرعة الكاملة لهاه الصن  أ ثر من  جني  2,500إلى  جني  5,943والا  افض سعره من 

  أل  جني . 90ونجدها في اإلمدادات ال اتجاوز 

تعادل أستتتتتتتتتعار أدوية العالج بالقيمة التي يوفرها الصتتتتتتتتتندوق القومي لتمدادات  بقية أدوية اإلمدادات الطبية:أساااااااااعار  ج.

من أستتتتتتتعار مثيالتها في القطاع الخاص االل هاا العام. يرجع الستتتتتتتبا في ذلو للشتتتتتتتراء بكميات  %47الطبية في املتوستتتتتتتط 

 بيرة عبر العطتتاءات وقتتدرة اإلمتتدادات الطبيتتة وابرتهتتا الطويلتتة في التفتتاوض وافض التكتتالي  التشتتتتتتتتتتتتتغيليتتة للحتتد األدنى 

 املمكن. 
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 األجهزة الطبية :الرابعالفصل 

  تر يز واالهتمام باألجهزة الطبيةعما الصندوق على زيادة ال 
ً
لتطور الكبير ل وذلو لدورها الهام في منظومة الصحة وموا بة

وذلو الرافاع  الصحة تشكا عاء مالي  بير على ميزانية األجهزة الطبيةأن   ما .األجهزة الطبيةاكنولوجيا في  واملتسارع

راقبة راء  ومبش الفنية الخاصةاإلدارية و جراءات اإل  لكافة من التنظيما يتطلا مزيد مة مأسعارها و اكلفتها التشغيلي

 :ةالتالياألهداف  انفياعلى  الصندوق  عمالالو ي. واقييم  فاءة األجهزة الطبية ومتابعة

 .زيادة وفرة األجهزة الطبية .أ

 املحافظة على جودة و فاءة عما األجهزة الطبية. . 

 اقليا زمن اوق  األجهزة. .ج

 من عمره االفتراض ي . طالة عمر الجهاز )أل ثرإ .د

 اوديد معايير زمنية لصيانة األجهزة.  .ه

 اقليا اكلفة صيانة األجهزة عن طريق برامج الصيانة الوقائية وادارك األعطال. .و

 .املؤسسات الحكوميةألجهزة الطبية في لاكوين قاعدة بيانات  .ز

 التدريا املستمر.بالعما على بناء القدرات الفنية في كا الواليات  .ح

 املهندس .و التقري  و  املستخدم و وى السالمة للمتعاملين مع األجهزة الطبية )املريض  رفع مست . 

    وذلو بالتدريا والتأهيا.  بالتقنيين وغيرهماالهتمام  . 

اجات ا االحتيمستويات اقديم الخدمة لتوديد األولويات والتوزيع املناسا لألجهزة حس جميعت سيق بين ال .ك

 .التضار  في اقديم الخدمةوالحد من الفعلية والضرورية 

 للعاملين بفروعها بالواليات.مدادات الطبية في اوفير الدعم الفري واللوجستب اإل  إمكاناتاالستفادة من  .ل

 التالية:بتنفيا األنشطة  2020لعام ااالل قام الصندوق ولتوقيق األهداف أعاله   

كا دة في املوجو األجهزة الطبية حصر  مال إام : بالوالياتحصر األجهزة الطبية املوجودة ف  فروع الصندوق القومي  .1

ما الحصر تك ووالية الجزيرة لم يشمال دارفور  شرق دارفور )واليتي في  الحصر جّدد   2020العام االل   والياتال

  .4وصنفت حسا  فاءتها )جدول رقم 1,818حوالي فوص ام حيث   لجائوة كورونافيها 

 الطبية بفروع الصندوق بالواليات: حصر األجهزة 4 جدول رقم

أجهزة تم فحصها  املحصورة األجهزة الوالية الرقم

 
 
 وصيانتها وقائيا

أجهزة تمت 

 
 
 صيانتها ع جيا

أجهزة  أجهزة ُمخزنة

 عطلةم

 65 172 103 247 808 شمال دارفور  1

 104 231 20 200 460 شرق دارفور  2

 655 25 169 1371 1746 الجزيرة 3

 824 428 292 1,818 3,014 الجملة  
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مطلو  ار يبها جهاز  7,124 جهاز من أصا 6,764ام ار يا  2020العام االل  :تركيب األجهزة الطبية بالواليات .2

 حتياجهاال  ر في ار يبهايالتأا يعزى و ار يبها بواسطة الشركات مطلو   متبقي األجهزة. و  5)جدول رقم %95 أ  ب سبة

 .املتطلبات إ مال اتابع بدورها التي للوزارة وام تسليمها باملواقع ار يا ملتطلبات
                            

 2020العام خ ل  موقف تركيب األجهزة التي وزعت: 5جدول رقم 

 لم تركب بعد ركبت عدد األجهزة املطلوب تركيبها الجهة
نسبة التنفيذ )من 

 املطلوب تركيبه(

 %100 0 5,195 5,195 اإلمدادات الطبية

 %81 360 1,569 1,929 الشركات

 %95 360 6,764 7,124 املجموع

 

متابعة وصيانة األجهزة الطبية قام الصندوق ب 2020العام االل  متابعة وصيانة األجهزة الطبية بالواليات:  .3

اوتاج  681 منها  1,420 وعددها األجهزة املتعطلة .2020لعام لجدول اطة الصيانة املوضوع بالواليات وفق 

وعلي  الوزارة غير ملزمة بدفع اكالي    %28) ب سبة اتبع لجهات أارى مثا املنظمات 402  و%48) ب سبة  إلسبيرات

 . 6جدول رقم )  %24)ب سبة   غير صالحة للعما 337وصيانتها 

 متابعة وصيانة األجهزة الطبية بالواليات  :6جدول رقم 

عدد األجهزة  الوالية #

 املتعطلة

األجهزة التي تحتاج 

 إلى قطع غيار

التتبع أجهزة  %

 لوزارة الصحة

أجهزة  %

 ملجنة

% 

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

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

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

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

%70 73 105  سال  .5  18 14%  14 11%  

%21 19 90 النيا 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 النيا  .13  6 17%  21 60%  

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

%0 0 7 جنو   ردفان  .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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زة ومراقبة جودة األجه يعرب بمعايرة: بدء الصندوق في افعيا قسم ااص باملعايرة وهو قسم خدمة معايرة األجهزة .4

داول األجهزة  املعايرة عند اجر     الو بعد صيانتها أجهزة 40 جهاز منها 77 . في هاا العام امت معايرةالطبية

 
ً
 واتم على مرحلتين:  7) جدول رقم لناء فترة عملها أ للخدمة وأيضا

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

 فشلها يعرب أن الجهاز غير آمن.

العاملية  واملواصفات الصانعة تي اقوم بها حسا مواصفات الشركاتمعايرة درجة  فاءة ودقة األجهزة في الوظائ  ال . 

 املعتمدة.

 2020العام  خ ل األجهزة التي تمت معايرصها: 7 رقم جدول 

 ال سبة العدد البيان الرقم

 %48 37  أجهزة موزعة بواسطة اإلمداداتاألجهزة التي امت معايرتها بعد الصيانة ) 1

 %52 40 األجهزة التي امت معايرتها بعد الصيانة)أجهزة اارى  2

 0 0 األجهزة التي امت معايرتها ألناء الفوص لداول العهدة 3

 %100 77 األجهزة التي تمت معايرصها 4

 

  سودانبورتموزعة حسا القطاعات )هندسية ورش  اء ستمقترح إلنش قام الصندوق بوضع: ورش والئيةإنشاء  .5

نفيا ب سبة االبقية وانجز في جار  العما  .ورش إنشاء امس  تمااواألبيض  والقضارف  ونياال  ودنقال  وسنار . 

 لهاه الورش. تهدف هاه الورش إلى  انفيا اآلتي: ةجميع املعدات املطلوب وفرت األمدادات .83%

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

 .بالقطاعإجراء الصيانة األولية لألجهزة على مستوى املؤسسات الصحية  . 

 .املساعدة في حصر األجهزة واص يفها .ج

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

 

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

اف ولتقليا الحقيقية لهاه األصن تأ د من الوفرةلورئاسة الواليات  وإنما على مستوى املرافق الصحية بهاه الواليات وذلو ل

 فترة الفجوات الدوائية إن وجدت.

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

  2020االل العام معدل وفرة األدوية واملستتتتتتتتتتتتتهلكات الطبية  متوستتتتتتتتتتتتط األدوية واملسااااااااااااتهلكات الطبية: معدل وفرة .أ

   فمتتا فوق  %80وهو مقبولتت  مع مقيتتاس منظمتتة الصتتتتتتتتتتتتتحتتة العتتامليتتة غير   وتعتبر نستتتتتتتتتتتتتبتتة  6)رستتتتتتتتتتتتتم بيتتاني رقم  73%

(WHO and HAI. 2006).   ندرة  بها البالد واملتمثلة في مراالظروف التي األسبا  التي أدت الى إنخفاض هاة ال سبة

تتتتتات عتتتن التتتعتتتمتتتتتتا اتتتالل فتتتتتتترة التتتحتتتظتتتر بستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتا جتتتتتتائتتتوتتتتتتة التتتكتتترونتتتتتتاو   التتتنتتتقتتتتتتد األجتتتنتتتبتتتي  . اتتتوقتتت  متتتعتتتظتتتم الشتتتتتتتتتتتتتتتتركت

 
 

متوسط معدل وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة التي  وفرة أصناف البرامج الع جية املتخصصة:معدل  .ب

املالية والتخطيط االقتصتتتتتتاد  وتشتتتتتتما أصتتتتتتناف العالج املجاني في  انفاها وزارة الصتتتتتتحة االاوادية بتمويا من وزارة

  وأصتتتتتتناف زراعة %82  وأصتتتتتتناف الستتتتتترطان ونستتتتتتبتها %70ستتتتتتاعة األولى بووادث املستتتتتتتشتتتتتتفيات ب ستتتتتتبة  24االل 

   .7رسم بياني رقم ( %77  وأصناف بنو الدم وأدوية الهيموفيليا ونسبتها %60وغسيا الكلى ونسبتها 
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 الطبية على املستوى الوالئيوفرة األدوية واملستهلكات . 2

كات األدوية واملستهلكات الطبية التابعة للبرامج القومية وأدوية ومستهلمخزون  باملتابعة األسبوعية ملوق  يقوم الصندوق 

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

  %79ومتوسط أصناف برنامج الصحة اإلنجابية   % 86 يومتوسط وفرة أصناف الدعم العامل  %71 رئاسة الواليات

 متوسط  و %59متوسط وفرة األدوية املنقاة للحياة   و %64األطفال دون سن الخامسة  أدوية عالج ما بلغ متوسط وفرة 

 مع معيار منظمة  . 8)رسم بياني رقم  %98لبرنامج رعاية الحواما بلغ  وفرة حبو  الحديد
ً
هاه ال سا غير مقبولة قياسا

فما فوق. لالو يوتاج فروع الصندوق بالواليات بال املزيد من الجهد لزيادة هاه ال سبة على  %80الصحة العاملية وهو 

 مستوى املرافق الصحية  حتب ال يلجأ املرض ب إلى اكملة أدويتهم من القطاع الخاص.
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زيةمعدل الوفرة األسبوعي للبرامج القومية في مخازن الصندوق املر : 7رسم بياني رقم 

األدوية املنقذة للحياة وأدوية الطوارئ  أدوية ومستهلكات الكلى

أدوية السرطان أدوية بنك الدم والهيموفيليا

%72البرامج ، متوسط معدل وفرة هذه
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على املستتتتتوى  %70و  %90على مستتتتتوى مخازن الصتتتتندوق املر زية ألصتتتتناف العالج بالقيمة بلغ متوستتتتط معدل الوفرة الدوائية 

 للتأ د من وفرة بعض  %50ومخازن رئاستتتتتتتتتتة الواليات  
ً
على مستتتتتتتتتتتوى املرا ز الصتتتتتتتتتتحية املختارة التي يتم اإلاصتتتتتتتتتتال بها أستتتتتتتتتتبوعيا

  %63األدوية  و
ً
الخطة  حستتتتتتا الوالياتب فروع الصتتتتتتندوق فريق اإلشتتتتتتراف على  بواستتتتتتطة للمرا ز الصتتتتتتحية التي امت زيارتها فعليا

على مستتتوى املرافق الصتتحية  نجد أن معدل الوفرة أقا من املستتتوى املطلو  من منظمة الصتتحة العاملية  املوضتتوعة لتشتتراف.

  مما يتطلا مزيد من املجهود وإزالة املعوقات وحث العاملين بإدارة الشراء والتعاقد ومدير  (WHO and HAI 2006) %80وهو 

  .9بالواليات لزيادة مستوى اوفر األدوية وافعيا برامج املحاسبة اإلدارية )رسم بياني رقمفروع الصندوق 
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ئاسة معدل الوفرة الدوائية اإلسبو   للبرامج املختلفة على مستوى ر : 8رسم بياني رقم 

الواليات

أدوية األطفال دون الخامسة الحوادث والطوارئ  الصحة االنجابية

صندوق الدعم العاملي رعاية الحوامل  األدوية املنقذة للحياة
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فة الوفرة الدوائية لجميع البرامج على املستويات املختل:9رسم بياني رقم 

رئاسة اإلمدادات رئاسة الوالية املراكز املختارة املراكز التي تمت  زيارصها
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 املنتجات الطبيةجودة  : السادسالفصل 

ونية والنجاعة ذات املأم املنتجات الطبيةلضتتمان اوريد واوزيع  الصتتندوق من جودة األدوية واملستتتهلكات واأللالات واألجهزة الطبية يتوقق

 اآلتي:ب وذلو  والجودة املطلوبة

 %94 إلى 2020لعام ااستيراد األصناف املسجلة االل  . ارافعت نسبةالطبية املنتجاتاطبيق القوانين واللوائ  التي اتعلق باستيراد  .أ

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

في هاا العام  ومعظمها من أدوية السرطان واألدوية املنقاة للحياة والتي أوجا قانون الصندوق استيرادها من املصادر املولوقة  79%

 والو املؤهلة بواسطة منظمة الصحة العاملية.

لعدم اوفر الدواء املسجا وقت الحاجة إلي  أو لعدم  املسجلة والتي اضطر الصندوق الستيرادها وذلوضمان جودة األصناف غير  .ب

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

 ة ونجاعة وجودة هاه األدوية غير املسجلة:الصندوق اإلجراءات اآلاية لضمان مأموني

موم .1  .جميع األدوية غير املسجلة استوردها الصندوق بعد موافقة املجلس القومي لألدوية والسُّ

    %79االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد وقد كانت ال سبة  .2
ً
 .2016للعام  %74مقارنة

بعد التأ د من جودتها ومطابقتها للمواصفات بواسطة املختبر القومي للرقابة والبووث  إالاوزع  األدوية غير املسجلة ال .3

موم الدوائية  .التابع للمجلس القومي لألدوية والسُّ

 عددو جودة التغلي   و ا تمال مستندات الجودة ومتطلبات اوليا األصناف الواردة   من حيث الصندوق  اقييم جودة واردات .ج

رقم و   وار يزه للدواء سم الجنيساال لتزام بوضع الديباجات التي اوضح املعلومات حول الصن  )مثا الاو التشغيالت الواردة  

لتزام بالكمية املطلوبة ومتطلبات نقا اال .بلد امل شأ ......إلخ و اسم املصنع  و  ااريخ نهاية الصالحية و ااريخ التص يع  و التشغيلة  

ضافة إلى اطابق الواردات حسا متطلبات باإل     Temp. Data Loggerرجات الحرارة )أجهزة رصد د وضعاألدوية مثا التأ د من 

موم.   التوليا ومطابقة شهادات التوليا لدسااير األدوية العاملية املعتمدة من املجلس القومي لألدوية والسُّ
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في   %29أرافعت نسبة األدوية الواردة للصندوق من دول ذات نظام رقابي معتمد من مصادر األدوية الواردة للصندوق:  .د

نسبة األدوية الواردة من الصناعة الوطنية من  ما إرافعت    11)رسم بياني رقم  2020االل العام  %34إلى  2019العام 

 %10الي  %16  وإنخفضت نسبة األدوية من الصين والهند وبا ستان ومصر من 2020االل العام  %30إلى  25%

ن الواضح أن االلتزام بسياسة شراء األدوية املسجلة والتر يز على مصادر هاه األدوية  سيما في حالة األدوية غير املسجلة أدى م

 بأن م 2020العام  االل %0إلى إلى إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة
ً
قبا إجازة  %15توسط نسبة الرفض كانت أ ثر من   علما

  12)رسم بياني رقم  2011هاه السياسة والتي بدأ العما بها في العام 
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Figure 12: Results of analysis of NMSF's samples submitted to NDQCL for analysis 
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ً
اوريد األصناف  الصندوق  .  ما استطاعمن مصادرها األصيلة %100ب سبة ام اوريد املنتجات الحيوية املحًورة جي يا

 ذات املدى العال ي الضيق 
ً
ية املصانع التي ا تج األدو من مصادرها األصيلة أو من واملنتجات الحيوية املحورة جي يا

مصدر مؤها من من اللقاحات  %60. استورد الصندوق %96ب سبة   دول ذات نظام رقابي معتمدالجنيسة واوجد في 

وعلي  البد من البوث   م السابقعن العا %26 بإنخفاض أو من دول ذات نظام رقابي معتمدمن منظمة الصحة العاملية 

 وفرت
ً
 ألصيلةا مصادرها من واملستعصية املتوطنة األمراض لعالج املستعملة األدوية عن مصادر لهاه اللقاحات. أيضا

 ألهليةا على الحائزة املصادر من أو معتمد رقابي نظام ذات املصانع التي ا تج األدوية الجنيسة واوجد في دول  من أو

 لنفس الفترة عن العام السابق. %24 و % 1 بإرافاععلى التوالي  %93 %92العاملية ب سبة  الصحة منظمة من املسبقة

  نسبة مستلزم طبي بعد اوزيع في بعض األحيان تستدعي الضرورة استرجاع تشغيلة أو أ ثر ملستوضر صيدالني أو

مواد اوضح التعاما مع املنتجات  2015اضمنت الئوة شراء وازن واوزيع املنتجات الطبية لسنة  لظهور الا. لاا

الطبية  هزةألجوضع مرشد لعملية استدعاء األدوية واالطبية التي اظهر عليها بعض العيو  التي اتطلا سحبها وام 

 . 2020العام  االل استدعاؤها ما أصناف يوجد . المن ااخاذ اإلجراءات الصحيوة والسريعةالصندوق تمكن يل

 وذلو بتنفياه لآلتي:ألناء الترحيا والتخزين ا  ااملحافظة على جودة واردفي استمر الصندوق 

ات لدرجلضوء الشمس و اوفير وسائا ارحيا لألدوية اضمن مأمونية وجودة الدواء وفاعليت  وعدم تعرض   .1

من ميناء الوصول ببورتسودان إلى مخازن الصندوق املر زية ومن مخازن الصندوق إلى مخازن  العاليةحرارة ال

 الواليات املختلفة ومنها إلى املرافق العالجية.

 بتوزيع لزبائنمتابعة جودة ارحيا واخزين واوزيع واردات الصندوق من املورد إلى الصندوق ومن الصندوق إلى ا .2

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

 فروع  بالواليات. إلى مخازن الصندوق وإلى مخازن 

على مدار الثانية  حيث امت معايرة املر زية مراقبة وتستتتتتتتتتتتتتجيا درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصتتتتتتتتتتتتتندوق  .3

  وذلتتو للتتتأ تتد من  فتتاءتهتتا في Environmental Monitoring Systemأجهزة رصتتتتتتتتتتتتتتد درجتتات الحرارة والرطوبتتة )

 . رصد درجات الحرارة والرطوبة

 إداال نظام  التسجيا اليدو  لتسجيا درجات الحرارة والرطوبة في مخازن  الواليات. .4
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 : خزن وتوزيع املنتجات الطبيةالسابعالفصل 

 التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية .1

صندوق سعى الي لولا  جودة املستوضرات الصيدالنيةاملحافظة على مأمونية ونجاعة و الا  يضمن و التخزين الجيد ه

بات منظمة حسا متطل ةالجيد يةمارسات التخزي امل بااباع املنتجات الطبيةلتوقيق مستوًى عال  من الجودة في اخزين 

 اآلتي:ب وذلوالصحة العاملية 

 الطبية  املنتجات لخزن مخازن مجهزة للصندوق القومي لتمدادات الطبية السعة التخزينية:  .ب
ً
لتخزين سس األ  وفقا

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

 ليلة املاضيةالسنوات القام في  الا الصندوق في زيادة السعة التخزي ية ليستوعا التوسع األفقي والرأس ي الكبير 

أ ما  يثح التوسع في السعة التخزي ية على املستوى الوالئي  ما امكن الصندوق من الوالئي. و  على املستوى املر ز  

مخازن بمواصفات عالية في كا من  سال  ربو  األبيض  نياال  النيا األزرق  غر   ردفان  شمال  8الصندوق إنشاء 

  باإلضافة إلى االنتهاء 2021واليات االل الربع األول من العام  3دارفور. و سيكتما تشييد مخازن في دارفور وشرق 

 .من إجراءات تشيد آار امس مخازن متبقية بالواليات

ُيجرد مخزون الصندوق القومي لتمدادات الطبية مراين كا عام )نص  سنو  وسنو    مخزون املنتجات الطبية: .ج

برب كا القرارات املالية )مشتريات  مرابات  انمية  بيئة .......  
ُ
ملعرفة قيمة املخزون الفعلي للصندوق والتي على إلرها ا

نظام. م اإللكتروني للتأ د من فعالية الويكتما الحسا  الختامي للصندوق  و الو مطابقة املخزون املوجود بالنظا

 مليار جني    3,646 ةقيمب 2020العام  فيكانت قيمة املخزون برئاسة الصندوق 

استمر الصندوق في إداال واطوير نظام الحوسبة وامليكنة في عمليات  استخدام التقنية لتسيير عمليات التخزين: .د

 ما أما   .التسليم والتسلم وارايا وانظيم املخازن مع االستفادة املثلى من نظام اخطيط موارد املؤسسات

 بالواليات بشبكة معلومات موحدة.  فروع الصندوق الصندوق اطة ربط 

اآلفات   ف دااا الصندوق موضوعة على حامالت اشبية لتفادجميع األصنا: مكافحة اآلفات والحشرات .ه

 تعاقد الصندوق مع شر ة ملكافوة اآلفات والقوارض رطوبةوالقوارض وال
ً
كافوة بعمليات املواقوم الشر ة  . أيضا

موم دااا املخازن  اوجدمراين في الشهر و  ر  لتوزيع السُّ
ُ
 .ا

يقوم الصندوق بتأمين جميع ممتلكاا  الرأسمالية باإلضافة إلى مخزون  من املنتجات : تعمين مخزون الصندوق  .و

 وضع 
ً
 ضد الحريق والسرقة. أيضا

ً
 شامال

ً
الصندوق آلية لتأمين املخزون ألناء اخزين  بمخازن  وذلو عن الطبية اأمينا

 للسرقات والخسائر املالية الناجمة من فقدان
ً
  .املخزون طريق كاميرات املراقبة افاديا

لتص ي  املخزون حسا اكلفة  ABC Analysisستخدم الصندوق اوليا ي: املراجعة الدورية ملخزون الصندوق  .ز

قوم الصندوق باستخدام هاا التوليا ملعرفة األدوية ذات ياملخزون وب  يصن  إلى املجموعات الثالث الواردة أدناه. 

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

ملخازن ا واوزيع أمناءالصالحية ومواقع وجود األصناف باملخزن ودرجة الحرارة املطلوبة لحفظها بكا مخازن اإلمدادات 

  . 13حسا نتائج التوليا ووفق اطة مجدولة حتب نهاية العام ) رسم بياني رقم 

من عدد األصناف املخزنة اوتو  على ال سبة األ بر من  %20إلى  %10  وهي القلة املهمة: ونجد أن Aاملجموعة ) .1

بلغ  املشددة واالحتفاظ بسجالت مخزون دقيقة لها. واوتاج للرقابة %80و %75قيمة املخزون والتي اتراوح بين 
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الكلية  قيمةمن ال %80 تعادلمن العدد الكلي لألصناف %7 ب سبة 162عدد األصناف في هاه املجموعة 

 للمخزون.

من عدد األصناف املخزنة واوتو  على  %20إلى  %10امثا من :   وهي متوسطة العدد واألهميةBاملجموعة ) .2

 242. بلغ عدد األصناف في هاه املجموعة %20و %15من قيمة املخزون والتي اتراوح بين ال سبة املتوسطة 

 .الكلية للمخزون قيمةمن ال %15 تعادلالعدد الكلي لألصناف  %11 ب سبة 

من عدد األصناف املخزنة واوتو  على ال سبة األقا  %80إلى  %60  وهي الكثرة غير املهمة: امثا من Cاملجموعة ) .3

من  %82 سبة ب 1,852 . بلغ عدد األصناف في هاه املجموعة%10و %5املخزون والتي عادة اكون بين  من قيمة

 الكلية للمخزون. قيمةمن ال %5 تعادلالعدد الكلي لألصناف 

 
 

استمر الصندوق في اطبيق النظام اآللي الا  بدأ منا ضبط ظروف التخزين والتحكم ف  درجات الحرارة والرطوبة:  .ح

املر زية  الصندوق مخازن  لرصد درجات الحرارة والرطوبة في  (Environmental Monitoring System) 2013العام 

والا  يعما على تسهيا املتابعة الدقيقة ويضمن استمرار رصد درجات الحرارة والرطوبة في املناطق املختلفة دااا 

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

اني رقم الرسم البي)العطا في فترة زمنية موددة  يبدأ جهاز الرصد في إرسال رسائا قصيرة للمسؤولين للمعالجة. 

درجة مئوية  ود أعلى لكا املخازن ماعدا مخزن  30يجا أال يتجاوز متوسط درجة الحرارة باملخازن يوضح   14

 . استطاع الصندوق  درجة 8و 2)درجات الحرارة اتراوح بين ألمصال واللقاحات الا  اخزن في  األصناف الباردة ا

قص ب الا  يجا عدم الرطوبة بمستوى أقا من الحد األدرجة مئوية و  30أقا من  ى درجة الحرارة بمستو ضبط 

 .في كا املخازن  %65اجاوزه وهو 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

%
 V

al
ue

 C
um

ul
at

iv
e

% No Of Items

2020التصنيف الث ثي ملخزون الصندوق خ ل العام : 13رسم بياني رقم 



27 
 

 مخازن الصندوق املركزية: يوضح متوسط درجات الحرارة ف  14 رسم بياني

 
استطاع الصندوق ضبط درجة الرطوبة في كا املخازن بمستوى أقا من الحد األقص ب الا    15 ما في الرسم البياني رقم 

 .%65يجا عدم اجاوزه وهو 

 
 

 مودد وهي من الستتتتتتتتتتتتتلع غيردوية ستتتتتتتتتتتتتلعة لها ااريخ صتتتتتتتتتتتتتالحية األ ملا كانت تقليل قيمة األدوية منتهية الصااااااااااااا حية:  . 

منها: ستتتتتتتتتتبا  عدة أواستتتتتتتتتتتهال ها ال يمكن الت بوء ب  على وج  الدقة لاالعتيادية ذلو ألن املستتتتتتتتتتتهلو ال يختارها بنفستتتتتتتتتت  

نفلونزا والحمب الصتتتتتتتتتتتتتفراء واملحتتاليتتا الوريتتديتتة مصتتتتتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتحتتائي واإل أوبئتتة  مثتتا دويتتة تستتتتتتتتتتتتتتختتدم في حتتالتتة األ أهنتتاك 

دوية ستتتتتتتتتتتتتهاالت املائية وغيرها  في حالة عدم حدوث وباء ا تهي صتتتتتتتتتتتتتالحيتها. وعلي  وملا كانت األ ستتتتتتتتتتتتتتخدمة ملكافوة اإل امل

دويتة املنقتاة الحيتاة والتي ال يمكن اوريتدهتا ن كتا الحكومتات اوتفظ بتاأل إو موت  فتألتة حيتاة أوالحصتتتتتتتتتتتتتول عليهتا مستتتتتتتتتتتتتت
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ت  حياة كلفالدواء وقت الحاجة إلي   ن عدم اوفر  أل حيتهاة اخزينها وانتهاء صتتتتتتتتتتتتتال لحظة حدوث الوباء مهما كانت كلف

ستتتهاالت املائية متوفرة عند افشتتت ي وباء اإل واألدوية التي تعالج اإلستتتهال املائي ن نتخيا لو لم اكن املحاليا أولنا   الناس

و فيضتتانات و الالشتتيكونغونيا في والية  ستتال  بو الو املستتكنات واملحاليا عندما افشتت والا  استتتمر أل ثر من عام 

  .النهود وغيرها
ً
إلى الدواء الجديد طباء من وصتتتتتتتتتتتتت  الدواء القديم األ في هاه الحالة يتوول داول دواء جديد  وأيضتتتتتتتتتتتتتا

 الو  .ارآلى دواء إار من وصتتت  دواء معين آو أطباء لستتتبا توول األ  الو قد ي ة الدواء القديم.وهنا ا تهي صتتتالحي

 أمراض املتوطنة  مثا املالريا  األ 
ً
 أمطار و و األ أصتتتتتتابات بها نتيجة للفيضتتتتتتانات ازيد األ  حيانا

ً
فض معدل ارى ينخأ حيانا

و البترول  أدوية  ليستتتتت كالستتتتكر األ . أضتتتت  إلى ذلو دوية املستتتتتخدمة لعالجها ا تهي صتتتتالحيتهان األ إصتتتتابة وعلي  فاإل 

في قا. الستتتتبا شتتتتهور على األ4ليها  ولكن  على االف ذلو حيث يستتتتتغرق وصتتتتولها للبالد إها وقت الحاجة ؤ يمكن شتتتترا

ال  على طلا مصتتتتتتتتتتتتتنع املنتج النهائي وهاا ال بناءً إاد الخام الفعالة لها ااريخ صتتتتتتتتتتتتتالحية وعلي  ال يتم انتاجها و ن املذلو أ

اير في أا  أعلى طلا مؤ د من املوزع )في هاه الحالة االمدادات الطبية  وعلي   ال بناءً إيطلا اصتتتتتتتتتتتتت يع املادة الفعالة 

  في ا .لى نقص في ااريخ الصتتتتتتالحيةإراءات التوويا البنكي في الزمن املناستتتتتتا  يؤد  جإاكملة 
ً
لستتتتتتنوات املاضتتتتتتية  أايرا

و مدادات اطلا  في حالة وجود بنوعندما كانت غالبية البنوك ارفض التعاما مع بنو الستتتتتتتتتتتتتوداني املر ز   كانت اإل 

 أمراستتتتتا   مية ملدة ستتتتتنة و 
ً
انتهاء  . لهاه األستتتتتبا  وغيرها الصتتتتتن  وا تهي صتتتتتالحيت يتغير نمط االستتتتتتهالك لهاا  حيانا

صتتتالحية األدوية أمر ال يمكن افادي   ستتتيما في املؤستتتستتتات الكبيرة والتي اورص على اوفير األدوية ب ستتتا عالية وعلي  

 يتراوح بين %
ً
   من متوستتتتتتط املخزون الستتتتتتنو   %5و 3هناك مدى ل ستتتتتتبة األدوية منتهية الصتتتتتتالحية متعارف علي  عامليا

(MSH,2013).  

استتتتتطاع الصتتتتندوق االستتتتتمرار في اقليا الهدر النااج من انتهاء صتتتتالحية بعض األدوية قبا استتتتتعمالها إلى الحد األدنى 

 األصتتتتتتتتتتتتتناف منتهية الصتتتتتتتتتتتتتالحيةأن نستتتتتتتتتتتتتبة    إذ نجد(MSH, 2013) %5إلى  %3للمدى العاملي املقبول والا  يتراوح بين 

 . 16مليون جني  )رستتتتتتتتتتتتتم بياني رقم  24.8وقدرها  2020االل العام  من متوستتتتتتتتتتتتتط قيمة املخزون فقط %0.89 بلغت

  ولتخفيض نستتتتتتبة املخزون الا  ا تهي  الصتتتتتتندوق مجهود مقدر بال
ً
لتقليا الخستتتتتتائر للحد األدنى املمكن مستتتتتتتقبال

 صالحيت  ال بد من:

طابقة املخزون الفعلي مع املخزون في الحاسو  العام للتأ د من م االستمرار في الجرد الدور  واملفا   االل .1

 .ومطابقة التشغيالت واواريخ انتهاء الصالحية

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

العما مع وزارات الصحة والتأمين الصلي على إلزام العاملين في املرافق الصحية بإاباع البرواوكوالت العالجية   .3

 وادريبهم عليها.

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

 أن  لن يتم استهال ها قبا  شهور  9التخلص من األدوية الرا دة بتخفيض سعرها إذا ابقى لها  .أ
ً
ووضح جليا

 . انتهاء ااريخ صالحيتها

 على املستشفيات الحكومية إذا ابقى من ااريخ صالحيتها  املنتجات الطبية اوزيع . 
ً
 شهور.  6مجانا
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لصحية إذا ا على جميع املؤسسات األدوية التي يتوقع بالحسا  اجاوز مخزونها لتاريخ انتهاء صالحيتها اوزيع .ج

 .شهور  3ابقى لها 
 

 

نيو مراين في العام في شهر  يو ملخازن  الجرد الشاما قوم الصندوق بإجراء عملية يالجرد الدوري ملخازن الصندوق:  . 

 مع ألصناف والكمياتاحصر  وذلو بهدفوديسمبر 
ً
دى م مراجعةالنظام اإللكتروني و  ومطابقة ما هو موجود فعليا

. اقوم بهاا الجرد لجنة امثا فيها الجهات ذات الصلة ومنها وزارة املالية واملراجعة الداالية صالحية املخزون

  ي بالصندوق واملراجع العام واألمن االقتصاد .
ً
 بمراجعة اآلتي: الجرد قوم الصندوق من االلافصيال

1. .
ً
 وإلكترونيا

ً
 سجالت املخزون يدويا

 إجراءات وقواعد استالم وفوص وإضافة وصرف املخزون. .2

 عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن. .3

 أساليا حماية املخزون من الغش والسرقة. .4

 مراجعة مواصفات األصناف. .5

 .Items Code)مراجعة ارميز األصناف ) .6

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

 ومنتهي الصالحية. بطء الحر ةاملخزون التال  و  .8

 بعمل اآلتي: 2020العام خ ل قام الصندوق  .ي

يمة أن ق سنو  ال الجرد نتيجة أظهرت :الصندوق بالرئاسة وفروعه بالواليات السنوي ملخازن  الجرد نصف .1

والا   2019الفترة للعام  عن نفس %13بزيادة  2020لعام لمليار جني  سوداني  2,186حوالي  مخزون األدوية

 قيمة بين املطلق الفرق  نسبة انخفاض أظهر جني  سوداني.  ما مليار 1,927في  حوالي  كانت قيمة املخزون

االل العام  %0.35 إلى 2009 العام نهاية في %2 من اآللي النظام في املخزون وقيمة الجرد عند الفعلي املخزون
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2020وحتى العام 2010األدوية منتهية الص حية من العام : 16رسم بياني رقم 
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 من أ دللت للواليات املر ز من فرق  بإرسال وذلو الواليات في بفروعها مخازنها بجرد اإلمدادات  ما قامت  .2020

 ملخزونا قيمة. الفروع بمخازن  التخزي ية البيئة على والوقوف النظام  في البيانات وصحة الجرد  عملية جودة

 كانت والا  2019 العام عن %33 بإنخفاض  2020 لعاما بنهاية  سوداني جني  مليون  461 ابلغ بالواليات الكلي

 .سوداني جني  مليون  690 حوالي فيها املخزون قيمة

 السنو   الجرد نتيجة أظهرت :2020بنهاية العام  بالواليات وبفروعه بالرئاسة الصندوق  ملخازن  السنوي  الجرد .2

 2019 للعام الفترة نفس عن %71 بزيادة 2020 للعام سوداني جني  مليار 3,646 حوالي األدوية مخزون قيمة أن

 يمةق بين املطلق الفرق  نسبة انخفاض أظهر  ما  سوداني جني  مليار 2,135 حوالي فيها املخزون قيمة كانت والتي

 2019 العام في 0.4% إلى 2009 العام نهاية في %2 من اآللي النظام في املخزون وقيمة الجرد عند الفعلي املخزون

 ال سبة مع مقارنة مقبولة نسبة تعتبر بالو وهي  17 رقم بياني رسم) 2020االل العام  %0.75 وإرافاعة الي

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

 بمخازن  ي يةللتخز  البيئة على والوقوف النظام  في البيانات وصحة الجرد  عملية جودة من للتأ د للواليات املر ز

 2020 العام بنهاية  سوداني جني  ليارم  849 ابلغ بالواليات الكلي املخزون قيمة أن الجرد نتيجة أظهرت. الفروع

 . سوداني جني  مليون  617 حوالي فيها املخزون قيمة كانت والا  2019 العام عن %38 وبزيادة

 

 الطبيةترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات  .2

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

من  2020العام  الصندوق االل استطاع .جميع املستشفيات والوحدات الصحية املختلفة بالواليات والتوسع في تغطية

 اوقيق اآلتي:
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لنظام مقارنة عدم التطابق بين املخزون الفعل  واملخزون املسجل ف  ا: 17رسم بياني رقم 

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

بلغت جملة    18 ما في الرسم البياني رقم ). والخاص واوفير بعض األدوية األساسية والنادرة التي ال اتوفر في البالد

جي   55.1سعر الدوالر  مليون دوالر 200)جني   مليار 11,009   2020االل العام  الصندوق  املنتجات الطبية التي وزعها

 )أ  ب سبة 2019 لنفس الفترة من العام  جني  45سعر الدوالر  مليون دوالر 184جني  ) مليار 8,283  مقارنة مع  سوداني

  .%33 بزيادة

 

تتانتتتت %98بلغتتتت نستتتتتتتتتتتتتبتتتة التوزيع للقطتتتاع العتتتام  نظمتتتات للموانخفض البيع  %2نستتتتتتتتتتتتتبتتتة البيع للقطتتتاع الختتتاص   بينمتتتا كت

 مع سياسة الصندوق التي ار ز على مؤسسات %0التطوعية غير الحكومية إلى 
ً
 وذلو اتساقا

خزونات أ بر أو الو التي بها م القطاع العام وينوصتتتتر البيع للقطاع الخاص لألدوية واملستتتتتهلكات غير املتوفرة في الستتتتوق  

  .19)رسم بياني رقم 2020العام في من حاجة القطاع 
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 للقانون انفيا: املنتجات الطبية للجهات الحكومية توزيع .ب
ً
ا من بالزام الجهات الحكومية بالحصول على احتياجاته والقاض يا

العام الل انجد أن الصندوق القومي للتأمين الصلي مثا أعلى جهة وزع لها الصندوق  املنتجات الطبية عن طريق الصندوق فقط 

 بالشراء 8)جدول رقم  بالواليات  الي  في الترايا فروع الصندوق 2020
ً
 .  ما أن الدواء الدائر  بوالية الخرطوم مازال غير ملتزما

 من اإلمدادات الطبية ولم اوافق وزارة الصحة بالوالية على اوويل  إلى فرع اإلمدادات الطبية.

 2020 العامخ ل  الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  من الحكومية الجهات مشتريات :8جدول رقم 
 

 % اإلنوراف % 2020 % 2019 الجهة

 %18 357,588,116.43 %41 2,378,702,519.83 %43 2,021,114,403.40 الصندوق القومي للتأمين الصلي 1

 %15 225,990,027.60 %30 1,739,411,953.52 %32 1,513,421,925.92 فروع اإلمدادات الطبية 2

 %100 385,712,269.53 %13 771,971,259.15 %8 386,258,989.62 مؤسسات حكومية أارى  3

 %54 198,555,769.15 %10 562,921,274.53 %8 364,365,505.38 صيدليات اإلمدادات الطبية 4

 %23- 45,884,553.12- %3 157,155,085.82 %4 203,039,638.94 السالح الطبي -اإلمداد الطبي  5

 %87 53,703,855.49 %2 115,301,570.76 %1 61,597,715.27 الدواء الدائر  والية الخرطوم 6

 %0 0.00 %1 38,489,133.29 %1 38,489,133.29 مستشفى الربا  الجامعي 7

 %35- 33,285,461.92- %1 61,278,035.61 %2 94,563,497.53 مستشفى االما الوطري 8

 %30- 10,523,072.94- %0.4 25,141,810.89 %1 35,664,883.83 شر ة الخرطوم لخدمات التأمين   9

 24% 1,131,856,950.22 100% 5,850,372,643.40 %100 4,718,515,693.18 الجملة  
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2020وحتى العام 2011توزيع األدوية واملستلزمات الطبية حسب القطاعات من األعوام : 19رسم بياني  رقم 
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  نجد أن أ بر قيمة موزعة حسا املجموعات 2020العام االل  :املجموعات الع جيةحسب توزيع املنتجات الطبية  .ج

من القيمة الكلية للمنتجات  %19والتي مثلت  املضادات الحيويةاليها  %20والتي مثلت  املعدات الطبية العالجية هي قيمة

  . 9)جدول رقم %15ب سبة  املستهلكات الطبيةلم 

 املجموعات الع جيةحسب املنتجات الطبية  : توزيع9جدول رقم 

 

  األدوية جميع بترحيا الصندوق  التزم :الطبية للمنتجات اآلمن الترحيل .د
ً
 تعاقد ثحي بالواليات  فروع  إلى مجانا

 ذلوو  ابريد بأجهزة مزودة نقا بوسائا الطبية املنتجات لترحيا سودابوست شر ة مع 2013 العام منا الصندوق 

للنقا  اس شر ة دبليو إلى باإلضافة سودابوست شر ة مع الصندوق  استمر. الترحيا ألناء املخزون جودة لضمان

 في ذلو ساعد فقد الترحيا  اكلفة بتوما التزم الصندوق  أن وبما. الطبية املنتجات ارحيا عطاء في لفوزهما البر  

 لتيا الجغرافية املسافة عن النظر بغض بالواليات  بفروع  الصحية املؤسسات جميع في األدوية أسعار اوحيد

مليون جني   312حوالي   2020العام االل  الترحيا قيمة بلغت. بالخرطوم املر زية الصندوق  مخازن  من ابعدها

 .سوداني

لتجربة يعتبر ا  وهو نظام حديث و Online Serviceهو اطبيق ادمة البيع عن طريق االنترنت ) :اإلمداد اإللكتروني .ه

ووضع املعلومة   زبائن الصندوق ب في ربط نترنتإل انفا الصندوق هاا النظام باستخدام ياألولى من نوعها في السودان. 

ألفراد بالسرعة والدقة املطلوبة اراقاًء بجودة األداء. بدأت هاه الخدمة منا أغسطس من ملؤسسات وافي متناول ا

. 2,457لنظام البيع اإللكتروني في هاا العام   عدد املستخدمين .2011العام 
ً
قيمة املبيعات عن نسبة  بلغت مستخدما

انخفاض قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني   .10 )جدول رقم من قيمة املبيعات الكلية %80إللكتروني طريق اإلمداد ا

ة عن البيع ال سبة املتبقية عبار و  يدوياوطوارئ الخري  الي اجمالي املبيعات سبب  استخراج الفوااير لجائوة كورونا 

% Value  Group # 

20% 2,228,850,527.84  Medical equipment 1 

19% 2,057,079,088.09  Anti-Infective medicines 2 

15% 1,620,009,161.21  Consumable 3 

6% 637,711,445.91  Antineoplastic, immuno-suppressives and medicines used in 
palliative care 

4 

5% 601,430,121.71  Lab Consumable 5 

5% 524,714,040.76  Endocrine medicine 6 
4% 473,292,178.06  Immunologicals 7 
4% 455,048,495.02  Analgesic antipyretic&non  steroidal anti Inflamatory  medicines 8 
4% 432,776,514.76  Cardiovascular medicines 9 
3% 373,133,073.00  Solution corecting water , electrolytes  & acid base balance 10 

15% 1,604,603,213.11 Others 11 

100% 11,008,647,859.47 Total 

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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قا التي اصدقها وزارة الصحة االاوادية للواليات  وطلبيات نللزبائن غير الدائمين باإلضافة إلى شراء األجهزة الطبية 

 الدم  ومرا ز الكلى  والجامعات  وعيادات األسنان.

 2020-2019لعامين ل : مقارنة خدمة التوزيع عبر نظام اإلمداد اإللكتروني10جدول رقم 

تعتبر الصتتتتتتتتتتتتتيدليات من منافا الصتتتتتتتتتتتتتندوق الرئيستتتتتتتتتتتتتة التي اتعاما مع املواطنين : البيع للجمهور من اإلمدادات خدمات .و

واوزع من االلها أدوية الصندوق واوفر وتسها على املريض الحصول على أدوية الصندوق في ساعة  24االل  مباشرة 

صتتتتتتتتتتتتتن  بنفس ستتتتتتتتتتتتتعر  100ابيع هاه الصتتتتتتتتتتتتتيدليات أ ثر من ال في الصتتتتتتتتتتتتتندوق. إأ  وقت وباألاص األدوية التي ال اوجد 

 صتتتتتتيدليات موزعة في أمدرمان وبور  والخرطوم. امساتبع للصتتتتتتندوق شتتتتتتراءها وال اضتتتتتتي  أ  هامش تشتتتتتتغيلي عليها. 

 .بلغت نستتتتتتتتتتتتتبة التردد على صتتتتتتتتتتتتتيدلية م 4,447مريض بمعدل  1,622,939اردد على  صتتتتتتتتتتتتتيدليات الصتتتتتتتتتتتتتندوق 
ً
ريض يوميا

وصتتتتيدلية  %15و صتتتتيدلية الستتتتالح الطبب  %20وصتتتتيدلية بور   %25يدلية أم درمان وصتتتت %25الشتتتتهيد أحمد حستتتتن 

 من العدد الكل ي للمترددين على صيدليات الصندوق في والية الخرطوم.  %14الكالكلة 

 لألهتتداف  يبتتال الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق القومي لتمتتدادات الطبيتتة مجهودات مقتتدرة لتعميم هتتاه التجربتتة في فروعتت  
ً
وذلتتو اوقيقتتا

 اآلاية:

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

II.   اوفير األدوية ذات الجودة العالية وبأسعار مقدور عليها  حيث أن صيدليات الصندوق  اقدم ادمات للمجتمع

 وال تهدف للرب .

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

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

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

 .  20)رسم بياني رقم  الواردة أدناه

اوتو  على ال سبة األ بر من املوزعة من عدد األصناف  %20إلى  %10ونجد أن :   وهي القلة املهمةAاملجموعة ) .أ

 225بلغ عدد األصناف في هاه املجموعة  .%80و %75والتي اتراوح بين الكلية للمنتجات الطبية املوزعة قيمة ال

 اإلنحراف 2020 2019 البيااااااااان

 %23- 2,643 3,447 عدد الزبائن الكلي

 %20- 2,457 3,067 عدد املستفيدين من ادمة اإلمداد اإللكتروني

 %4 93% %89 نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق 

 %12- 17% %29 نسبة عدد زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام

 %12 83% %71 نسبة عدد زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص

 %2- %95 %97 الطلبيات الصادرة عن طريق اإلمداد اإللكترونيعدد 

 %2 %97 %95 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي

 %2- %3 %5 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص

 %13- %80 %93 نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات
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العام للمنتجات الطبية املوزعة االل الكلية  قيمةمن ال %80 تعادلمن العدد الكلي لألصناف  %11 سبةب 

2020. 

واوتو  على  وزعةمن عدد األصناف امل %20إلى  %10امثا من :   وهي متوسطة العدد واألهميةBاملجموعة ) .ب

 ب سبة  323. بلغ عدد األصناف في هاه املجموعة %20و %15 والتي اتراوح بين الكليةقيمة الال سبة املتوسطة من 

 .2020العام للمنتجات الطبية املوزعة االل الكلية  قيمةمن ال %15 تعادلمن العدد الكلي لألصناف  16%

واوتو  على ال سبة األقا  املوزعةمن عدد األصناف  %80إلى  %60امثا من :   وهي الكثرة غير املهمةCاملجموعة ) .ج

من  %73ب سبة  1,483 . بلغ عدد األصناف في هاه املجموعة%10و %5 والتي عادة اكون بينالكلية من قيمة 

 .2020العام االل للمنتجات الطبية املوزعة الكلية  قيمةمن ال %5تعادل العدد الكلي لألصناف 

 2020العام : التصنيف الث ثي للمنتجات الطبية املوزعة خ ل 20رسم بياني رقم 
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افية  دوائيةتاحة الإل: االثامنفصل ال  )فروع الصندوق بالواليات(الجغر
 

 لقانون  2015العام منا 
ً
  2015اإلمدادات الطبية لسنة وانفياا

ً
تعتبر هاه الصناديق  .والية17في  أصب  للصندوق فروعا

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

يق الصندوق من  اوق استطاع  إنشاء فرع للصندوق القومي لتمدادات الطبية بالوالية. من االل جميع أنواء البالد

 األهداف التالية:

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

جود   إذ أن  ال يعتمد على و كافة احتياجات الواليات من األدوية واملستلزمات الطبية وإنسيابها بطريقة سلسة

اجات فرع  يع احتيقدرة مالية للوالية لشراء احتياجاتها من األدوية وغيرها  با يقوم الصندوق القومي بتوفير جم

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

بمعرب آار فصا نظام اإلمداد باألدوية عن نظام التوصيا النقد . وهكاا ومن االل شرو  دفع مرنة يستلم 

ي أن مما يعر لدواء من رئاسة الصندوق على أساس الدفع اآلجا فرع الصندوق بالوالية الكميات املطلوبة من ا

 عن يتوما مسؤولية تمدادات الطبية الصندوق القومي ل
ً
التوسع الرأس ي واألفقي في التغطية باألدوية. فضال

من رئاسة الصندوق إلى فروع  ومنها إلى املرافق الصحية  نسيا  الدواءإتسها عملية هاه لدفع اذلو فإن طريقة 

بتجاوز اإلجراءات املحاسبية والتدقيقية الطويلة.  ما أنها امكن رئاسة اإلمدادات الطبية من شحن  وذلو

ق فرع للصندوق بالوالية يضمن وجود الدواء باستمرار في املراف إنشاءاستالم قيمتها.  طلبيات فروعها العاجلة قبا

ة قيمة عائدات بيع األدويذلو ألن اوصيا  للمخاطر يمنع تعرضهم و  املرض بيقلا من معاناة الصحية ومن لم 

ِ  علي لها صلة مباشرة بعمليات تسليم الدواء. و  تليس  آلية منفصلةل  
ّ
فرع  نفإن هاا الترايا الفريد يمك

جميع املرافق الصحية الحكومية في البالد  سيما في من اوفر الدواء  عال   الصندوق بالوالية من اوقيق مستوًى 

 . 1)الشكا رقم  ريفية النائيةاملناطق ال

زون األدوية. املتمثا في قيمة مخاقوم اإلمدادات بتوفير رأس املال االبتدائي  توفير رأس املال اإلبتدائي للواليات: .2

 جني ليار م1,088إلى   2015الفروع في العام قبا إنشاء مليون جني   20ات من األدوية من ازداد مخزون هاه الوالي

 والية. 17بعد إنشاء فروع اإلمدادات في  2020االل العام 

 غض النظر عناألدوية في جميع املرافق الحكومية  د أسعاريوحا توحيد أسعار الصندوق بجميع الواليات: .3

التزام ) املر زية بالخرطوم الصندوق بعدها أو قربها من مرا ز التوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن 

وفق معايير معينة. يا ر أن كا  أصناف 9وهي واالستفادة من دعم األدوية غالية الثمن  رحيا الصندوق بالت

األصناف التي يقوم الصندوق ببيعها بأقا من أسعار شرائها ليست لها مصادر أارى بديلة وهاا يعزز الدور 

 الخدمي الا  يقوم ب  اجاه الفقراء واملحتاجين. 
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 نموذج منظومة نظام اإلمداد الدوائي الذي ينفذه الصندوق القومي لإلمدادات الطبية : 1شكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املرافق الحكومية من املصادر املولوقة ملنتجات الطبية التي يوزعها الصندوق إلى شراء ا :جودةالتوحيد معايير  .4

 لناء الترحيا والتخزين. أواوفير الترحيا اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس والتوكم في درجات الحرارة 

سنوات والكلى  5أدوية الحوادث والطوار ء وعالج األطفال أقا من يلتزم الصندوق بترحيا  ترحيل األدوية: .5

والسرطان ومستهلكات بنو الدم وأدوية مرض ب الهيموفيليا وأدوية افض وفيات األمهات وغيرها من األدوية املنقاة 

 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 اتولى إمدادها فروع الصندوق بارافق املاقوم 

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

 :بموجا هاه الترايبات يتوقق التالي. مربوطتين مع بعضهما البعض(

 الدواء إنسيا  التسريع من عملية .1

 زيادة وايرة االستجابة للطلبيات العاجلة.2

 اجنا حاالت عدم اوفر املخزون.3

 اوافر الدواءاوسين 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

 نتهاء ص حية الدواءاتخفيض حاالت  .6

 

اصرف الألدوية بناء على الوصفة الطبية الصادرة من مختص فقط 

 مقابا الدفع النقد  )ال يصرف الدواء في حالة عدم الدفع 
ً
ا ها. نقدا

  :بالواليات من فروع الصندوق الترايا يومي 

 التبرعات التي اؤد  إلى اآكا رأس املال.1

 االستثناءات )الرسمية وغير الرسمية .2

 التأاير في التوصيا.3

 االاتالسات.4
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  للحياة
ً
 صحيةال قفراامل ىومنها إل)أ  اتوما رئاسة الصندوق اكالي  الترحيا   لفروع الصندوق بالواليات مجانا

عربة لتقوم  32عربة نقا مبرد للواليات و الو  32قام الصندوق حتب اآلن بتوزيع  بعربات مبردة يوفرها الصندوق.

 . فروع اإلمدادات باإلشراف على املرافق الصحية

تشييد بدوق يقوم الصن  ولتوسين الب ية التوتية لعملية اإلمداد الدوائي في جميع مراحلها: تحسين البنية التحتية .6

. ألدويةلتالئم ظروف التخزين الجيد لاملرافق الصحية صيدليات  فروع  بالواليات ويتكفا بصيانةأو صيانة مخازن 

د الصندوق  حتب اآلن مخازن بمواصفات عالية في كا من  سال  ربو  األبيض  نياال  النيا األزرق  غر   8شيَّ

  2021واليات االل الربع األول من العام  3مخازن في سيكتما تشييد فان  شمال دارفور وشرق دارفور. و  رد

 .باإلضافة إلى االنتهاء من إجراءات تشيد آار امس مخازن متبقية بالواليات

يقوم الصندوق القومي بدعم فروع  في الواليات بأجهزة الحاسو  وبرنامج اخطيط  حوسبة نظام اإلمداد الطبي: .7

وذلو لضمان التوكم في صرف األدوية وحسن إدارة جميع عمليات  ERPتتموارد املؤسسات املعروف ااتصارا بتتتتتت

اإلمداد الطبي وشؤون العاملين والحسابات. هاا البرنامج يساعد على مراقبة مخزون األدوية من رئاسة الصندوق 

ضمن ي و الو يساعد فرع الصندوق في الوالية بضبط املخزون ومنع  من التسر  واصدر بموجب  كا الفوااير وهاا

  .واتي  فرصة اوويا املخزون بين الواليات وصول األدوية باألسعار التي اصدرها رئاسة الصندوق في الخرطوم

لى مستوى ع تدريا العاملين في السلسلة الوطنية لتمداد الطبي الحكومييقوم الصندوق ب تنمية املوارد البشرية: .8

  ويشما ذلو جم
ً
 واارجيا

ً
 ما  ية.الصح رافقاملبمن فيهم الاين يعملون في العاملين يع املر ز والواليات )دااليا

الفعلية من العاملين على مستوى رئاسة فرع الصندوق بالوالية  ةاوديد الحاجيساعد فرع الصندوق بالوالية في 

  والتأ د من استمرارية العما وإنسياب  بسهولة ويسر.

افز العاملين: .9 باملرا ز الصحية الاين يلتزمون بوسن األداء والواجبات الصندوق حوافز العاملين فرع يمن   حو

املطلوبة منهم مثا تسجيا املرض ب والحرص على نظافة الصيدلية لضمان سالمة األدوية واقديم الطلبيات لفريق 

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

 جا  واستبقاء الصيادلة واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.يساعد نظام الحوافز املرابطة باألداء في 

 يساو   دعم وزارة الصحة بالوالية: .10
ً
 ماليا

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

 للخدمات الصح
ً
وسا ي اطوير العما الصيدالني بالوالية.ية بالوالية و داا عائدات أدوية العالج االقتصاد  دعما

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

اإلشراف واملتابعة اإلدارية للواليات من أهم اآلليات التي من االلها  اإلشراف على فروع الصندوق بالواليات: .11

 ألقا مستويات الرعاية الصحية األ ستطيع الصندوق التأ د من ي
ً
على  والوقوف ساسيةاإلااحة الدوائية وصوال

 الواليات ب سبةبفروع  اإلشرافية ل زياراتاملشاكا واملعوقات التب اواج  انفيا البرامج. استطاع الصندوق انفيا ال

 .جائوة كورونا  بها البالد )وف الصحية التي مرت وذلو  لظر  2020العام لواليات املستهدفة االل فقط من ا 24%

الشاملة بخدمات الرعاية  برنامج التغطية يستهدف: برنامج التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية األساسية .12

ة الدوائيبلغت نسبة التغطية  واليات السودان. في ووحدات صحة األسرةاملرا ز الصحية  ساسيةالصحية األ 

  بها فروع للصندوق للمرافق الصحية في الواليات التي 
ً
 من املستشفيات %98 )عدا والية الجزيرة لداولها حديثا

من العام السابق  نفس ال سبة من املرا ز الصحية %92 من العام السابق نفس ال سبة  2020العام املستهدفة في 
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زيادة من العام لم يودث  . 11)جدول رقم من العام السابق  نفس ال سبةالواليات من الوحدات الصحية ب %85و

املزيد  الب على وزارات الصحة بالواليات وفروع الصندوق  ي بغي لالو  السابق وذلو لظروف البالد )جائوة كورونا 

 للوصول ملا هو مخطط ل . سبة هاه ال جهد لرفع من ال

 بعدوية الع ج بالقيمة: تغطية املؤسسات الصحية بالواليات 11جدول رقم 
 

 مجموع التغطية املستشفيات مراكز صحة األسرة األسرةوحدات صحة  الوالية  

 % املنفذ املستهدف % املنفذ املستهدف % املنفذ املستهدف % املنفذ املستهدف  

 100% 238 238 100% 24 24 100% 80 80 100% 134 134 البحر األحمر 1

 100% 315 315 100% 23 23 100% 130 130 100% 162 162 كسال 2

دارفوروسط  3  38 10 %26 35 27 %77 8 8 %100 81 45 %56 

 92% 451 489 96% 23 24 90% 163 182 94% 265 283 شمال كردفان 4

 99% 289 293 100% 33 33 99% 154 156 98% 102 104 نهر النيل 5

 88% 84 95 100% 6 6 87% 39 45 89% 39 44 شرق دارفور 6

 83% 303 364 100% 33 33 84% 71 85 81% 199 246 سنار 7

 100% 90 90 100% 15 15 100% 55 55 100% 20 20 النيل األزرق 8

 73% 113 154 89% 24 27 89% 67 75 42% 22 52 شمال دارفور 9

 91% 286 315 96% 22 23 97% 116 120 86% 148 172 النيل األبيض 10

 100% 138 138 100% 15 15 100% 68 68 100% 55 55 غرب كردفان 11

 82% 256 311 100% 30 30 96% 48 50 77% 178 231 القضارف 12

 60% 58 97 100% 12 12 90% 36 40 22% 10 45 جنوب كردفان 13

 96% 131 137 100% 17 17 100% 47 47 92% 67 73 جنوب دارفور 14

 89% 48 54 100% 7 7 100% 27 27 70% 14 20 غرب دارفور 15

 66% 106 160 100% 28 28 36% 20 56 76% 58 76 الشمالية 16
 

 89% 2,951 3,331 98% 320 325 92% 1,148 1,251 85% 1,483 1,755 المجموع

 14% 131 966 88% 77 88 11% 54 470 0% 0 408 الجزيرة 17

 

االاوادية بادرت وزارة الصحة  2013في أ توبر من العام  :تغطية برنامج الع ج املجاني لألطفال دون سن الخامسة.13

 لبعض ساسيةبمشروع مجانية عالج األطفال دون سن الخامسة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األ 
ً
آلار  اخفيفا

قرار رفع الدعم عن املحروقات. يهدف هاا املشروع إلى عالج معظم األمراض الشائعة واقليا نسبة الحاالت الحرجة 

من األدوية لعالج  42عالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة على اوفير والوفيات وسط األطفال دون الخامسة. يشتما ال

لتمدادات الطبية بعدة أدوار لتنفيا هاا  القوميقوم الصندوق يمراض منها االلتهابات الرئوية واإلسهاالت والحمب. األ 

 املشروع منها:

 املخزون دون انقطاع.اوفير األدوية حسا القائمة املجازة في الوقت املناسا واملحافظة على  .1

 و  اخزين وارحيا األدوية إلى عواصم الواليات .2
ً
 عما آلية لختم األدوية بكلمة مجانا
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 . اإلشراف واملتابعة وعما اقارير دورية. .3

 القي الشكاو  حول اوفر هاه األدوية. .4

 270كانت قيمتها حوالي  2020العام التي وزعها الصندوق االل  برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة أدوية

 204والا  كانت قيمة األدوية املوزعة في  حوالي  2019مقارنة مع نفس الفترة من العام  %32مليون جني  سوداني بزيادة 

 %92   2020االل العام مليون جني  سوداني.  ما بلغت نسبة التغطية بالواليات التي بها فروع للصندوق االل 

 . تغطية املرافق 12للمستشفيات )جدول رقم  %92للمرا ز الصحية و %84املستهدفة بالواليات وللوحدات األساسية 

 مر ز صلي . 673من أصا  233في والية الخرطوم ) %35الصحية بها البرنامج و

 2020العام ف    تغطية املؤسسات الصحية بعدوية ع ج األطفال دون سن الخامسة : 12 رقمدول ج

 والية شمال  ردفان أداا برنامج عالج األطفال دون سن الخامسة اوت مظلة التأمين الصلي.

 
 وحدات صحة األسرة الوالية

 
 مراكز صحة األسرة

 
 املجموع املستشفيات

  
 % منفا مستهدف % منفا مستهدف % منفا مستهدف % منفا مستهدف

  100  338  338  100  39  39  100  183  183  100%  116  116 نهر النيل 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 غرب دارفور 4

  100  345  345  100  31  31  100  73  73  100%  241  241 القضارف 5

  100  187  187  100  17  17  100  65  65  100%  105  105 النيل األزرق 6

  100  131  131  100  8  8  100  71  71  100%  52  52 وسط دارفور 7

  100  205  205  100  12  12  100  70  70  100%  123  123 كردفانجنوب  8

  100  314  315  100  23  23  100  122  122  99%  169  170 النيل األبيض 9

  99  241  243  100  17  17  99  93  94  99%  131  132 البحر األحمر 10

  96  304  316  100  22  22  100  130  130  93%  152  164 كسال 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 غرب كردفان 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 جنوب دارفور 15

  90  256  286  81  25  31  100  45  45  89%  186  210 الشمالية 16

  35  233  673  100  22  22  37  182  486  18%  29  165 الخرطوم 17

 89 4,816 5,440  92  345 377 84 1,965 2,335 92% 2,506 2,728 املجموع 
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مراض ملكافوة أالعاملي الدعم  أدوية صندوق تخزين واوزيع وارحيا بقوم الصندوق ي :العون األجنبيبرامج أدوية . 14

املرافق  ىفروع  بالواليات ومنها إل املر ز إلى من)الصحة اإلنجابية  وصندوق األمم املتودة للسكان الدرن واإليدز املالريا و 

جني  مليون  894  حوالي 2020العام االل التي وزعت  العون األجنبيبلغت قيمة أدوية   .13جدول رقم ) الصحية

 %89اإليدز إلى الدرن و في مرا ز   ما هو الحال %100ية املرافق الصحية من اتراوح نسبة تغط . 14)جدول رقم سوداني

ت اإلنجابية في وزارا فقط في حالة الصحة اإلنجابية. علي  البد للجهات املعنية بأمر الصحة %82إلى املالريا و في مرا ز  

 .حتب تستفيد ال ساء في سن اإلنجا  من هاه الخدمةالصحة بالواليات من العما على رفع هاه ال سبة غير املقبولة 

افق تغطية: 13 رقم جدول   الخارج  الدعم بعدوية الواليات ف  الصحية املر

 2018 2019 2020 املنفذ املستهدف البيان #

افق امل ريا 1  %97 %98 %89 5,366 6,041 مر

افق الدرن  2  %99 %100 %100 321 322 مر

افق االيدز 3  %100 %100 %100 38 38 مر

افق الصحة اإلنجابية 4  %69 %82 %82 4,414 5,413 مر

 للواليات خارج املمنوحة من الدعم القيمة املنتجات الطبية : 14جدول رقم 

 النسبة بالجنيةاملبلغ             الوالية #

 %20 179,610,807.82 الجزيرة  1

 %11 100,871,712.04 شمال كردفان 2

 %8 73,856,049.25 األزرقالنيل  3

 %7 65,021,206.61 النيل األبض 4

 %7 58,658,725.51 شمال دارفور 5

 %5 47,958,760.64 القضارف 6

 %5 46,287,374.50 جنوب كردفان 7

 %5 42,832,349.54 سنار 8

 %5 40,510,528.36 الخرطوم 9

 %5 40,429,493.50 غرب دارفور 10

 %4 38,409,380.46 وسط دارفور 11

 %4 36,774,331.59 كسال 12

 %3 30,349,239.45 جنوب دارفور 13

 %3 27,326,476.46 نهر النيل 14

 %3 24,775,180.62 شرق دارفور 15

 %2 21,813,579.31 غرب كردفان 16

 %1 11,759,860.32 الشمالية 17

  %1 6,899,672.68 البحر األحمر 18
 %100 894,144,728.66 الجملة
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 مليار 1,739حوالي من املنتجات الطبية فروع الصندوق بلغت جملة مسحوبات : املنتجات الطبيةمسحوبات الواليات من  .15

زيادة ذلو إلى ويعزى  جني  سوداني مليار 1,478العام السابق والتي كانت حوالي  من مسحوبات %18 بزيادةجني  سوداني 

   .15. )جدول رقم أسعار الصناعة الوطنية

  2020-2019العامين  في: مقارنة مسحوبات الواليات 15جدول رقم 

# Sa 

 

 النسبة االنحراف 2019 مسحوبات 2020 مسحوبات

 %69 124,337,202.33 179,876,029.82 304,213,232.15  الجزيرة  1

 %41 46,471,528.64 112,142,647.60 158,614,176.24    سال   2

 %5 7,534,876.16 137,017,181.84 144,552,058.00    ردفان شمال   3

 %9- 12,401,812.33- 141,008,859.27 128,607,046.94   سنار   4

 %7 8,479,785.84 118,370,575.68 126,850,361.52   القضارف   5

 %16 17,105,848.53 105,667,185.53 122,773,034.06   النيا االبيض   6

 %0 24,148.47- 121,338,432.38 121,314,283.91   االحمر البور   7

 %80 38,527,391.97 47,908,393.81 86,435,785.78   جنو  دارفور    8

 %10- 9,954,461.85- 95,767,188.86 85,812,727.01   نهر النيا   9

 %67 31,065,461.12 46,459,348.49 77,524,809.61   النيا االزرق   10

 %59 28,292,953.11 47,675,505.80 75,968,458.91   غر   ردفان   11

 %28- 26,082,102.26- 91,891,090.28 65,808,988.02   شمال دارفور    12

 %1 782,401.01 62,597,128.14 63,379,529.15   الشمالي    13

 %0 60,514.69 46,328,067.83 46,388,582.52   غر  دارفور    14

 %34 11,393,505.12 33,130,591.88 44,524,097.00    ردفان جنو    15

 %23- 13,013,982.94- 57,359,745.31 44,345,762.37   شرق دارفور    16

 %24 8,084,751.43 34,214,268.93 42,299,020.36   وسط دارفور    17

 18% 260,659,712.10 1,478,754,260.45 1,739,411,953.55 الجملة 

 الخرطوموالية ال توجد فروع للصندوق ف  

 

تبع الصندوق منهجية موددة يتمكن من االلها من التقييم املستمر وقياس مدى اوقيق ي تقييم أداء فروع الصندوق: 

األهداف املرجوة  والوقوف على املشكالت واملعوقات مع العما على حلها بصورة دورية  وذلو من االل اوليل  للتقارير 

   اقارير اإلشراف واقارير لجان الجرد الدور  واملفا  و الشهرية  
ً
زين اإلدار  واملالي واإلمداد والتخ ات األداءملؤشر  وفقا

وذلو لظروف جائوة   فقط  %24 ) وذلو لضع  انفيا الزيارات االشرافية 2020للعام  لم يتم التقييم . واإلشراف والتقارير

 كورونا.
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لتي ابية طال نتجاتقيمة امل في دفع  فاءة فروع  بالوالياتتعتمد بشكا  بير على  الصندوق استمرارية أداء  ما هو معلوم  فإن 

  . 16)جدول رقم  %61  2020االل العام بلغت نسبة التوصيا  .ظمتلصندوق بشكا مستمر ومنا يوزعها ل 

 

 2020خ ل العام  بالواليات تحصيل عائدات توزيع األدوية لفروع الصندوق : 16م جدول رق
 

 نسبة التحصيل  التحصيل بالجنيه جملة التوزيع بالجنيه الوالية

 %80 86,871,172.00 108,576,649.24 النيل االبيض 1

 %79 108,232,347.58 137,014,076.77 النيل االزرق 2

 %78 136,983,873.22 176,037,615.89 القضارف 3

 %68 67,500,002.96 98,621,032.20 وسط دارفور  4

 %65 46,497,988.46 71,149,482.76 شمال دارفور  5

 %64 104,077,832.13 163,744,220.08 نهر النيل 6

 %62 126,524,701.40 205,252,171.51 سنار 7

 %62 136,050,793.50 220,900,145.63 كس  8

 %62 54,673,793.92 88,794,900.88 الشماليه 9

 %59 288,233,265.46 486,775,617.78 غرب دارفور  10

 %58 34,043,643.48 58,276,002.91 شمال كردفان 11

 %54 122,330,230.25 225,104,400.47 جنوب كردفان 12

 %55 35,867,356.97 64,954,908.36 شرق دارفور  13

 %53 114,057,502.35 214,428,434.04 جنوب دارفور  14

 %49 50,801,341.92 104,262,207.01 غرب كردفان 15

 %44 53,736,888.13 122,963,420.28 الجزيرة 16

 %41 46,725,768.26 115,083,202.81 البحر االحمر 17

 61% 1,613,208,501.99 2,661,938,488.62 الجملة
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 :  تطوير الخدمات املقدمة لزبائن الصندوق لتاسعالفصل ا

 مقدرة ل الصندوق بال 
ً
 :بتنفياه لألنشطة اآلاية زبائن  توقيق رضاءجهودا

 زبائن والتي اقوم باآلتي:إدارة ادمات الاستمرارعما  :الزبائنإدارة خدمة  .1

بيات معالجة املراجعات من الطلو   ومدهم باملعلومات املطلوبة زبائنوحلها والرد على استفسارات ال ى استقبال الشكاو  .أ

 .واوليا ومناقشة استمارات رضاء الزبائن اصميم  و زبائنومتابعة ماء االستبيانات الخاصة بال

 .2020 لعامل  ومراجعة الراص الجديدة الكمبيوارفي  زبون اوديث املعلومات الخاصة بكا  . 

 من حيث التزامهم بالسداد في الوقت املحدد. زبائنإعطاء تسهيالت في الدفع حسا نتائج اوليا ال .ج

 إداال االستشارات الصيدالنية في صيدليات الصندوق واأهيا مبانيها. .د

قام الصتتتتتتتتتتتتندوق بإداال هاه الخدمة في الربع األول من  :5959طريق االتصاااااااااااااال الهااتفي باالرقم خادماة توفير األدوياة عن  .2

بهدف اوفير األدوية النادرة للمرضتت ب واألدوية غير املتوفرة في الستتوق املحلي وذلو عن طريق إدارة الصتتيدليات بالصتتندوق  2013

رضتتت ب عن األدوية املوجودة بالبالد وذلو عن طريق االاصتتتال ستتتاعة في اليوم واتلقى استتتتفستتتارات وطلبات امل 24التي تعما االل 

توفيرها للمرضتتتتتتتت ب من اارج البالد وبستتتتتتتتعر التكلفة. استتتتتتتتتقبا اوفر األدوية اقوم اإلمدادات الطبية بفي حالة عدم .  5959بالرقم 

في إطتتار اوفير من هتتاه املكتتاملتتات ام الرد عليهتتا في أقتتا من عشتتتتتتتتتتتتر لواني. %73. كتتاملتتةم 417,297  2020العتتام   هتتاا الرقم االل

 صتتنف  2,189 استتتطاع الصتتندوق اوفير عدد  األدوية النادرة للمرضتت ب
ً
 طلبها الزبائن  أ   2,497من اارج البالد من أصتتا  ا

ً
صتتنفا

)  %98زبون أ  ب ستتتتتتتتتتتتبة  145,765 أصتتتتتتتتتتتتا من142,650األدوية  ما بلغ عدد الزبائن الاين وفرت لهم هاه  %88ب ستتتتتتتتتتتتبة انفيا 

  . 17جدول رقم 

 تصال الهاتفي إلتوفير األدوية عن طريق ا خدمة :  17جدول رقم .3

 البيان 2018 2019 2020

 عدد األصناف الكلية املطلوبة 384 759 2497

 عدد األصناف التي ام اوفيرها 362 613 2189

 اوفيرهانسبة عدد األصناف التي ام  94% 80.8% 87.6%

 عدد الزبائن الكلي 16115 37740 145765

 عدد الزبائن الاين وفرت لهم هاه األدوية 16093 37576 142650

 نسبة املستفيدين 99.9% 99.6% 97.8%

  ساعةمتوسط زمن وصول االدوية ) 72 144 480

 ُوفرتقيمة األدوية النادرة التي  25,988,086.13 102,074,511.014 208,807,136.40

    

ستقبال الوصفات ال  0990985959 ادمة استالم رسائا الواتسا  على رقم الهاا  2017أداا الصندوق في العام 

استقبال  يعاى ذلو ألن %62ام الرد عليها ب سة تلم عدد  بير من الرسائا القصيرة اُس  2020االل العام . الطبية

 كان الرسائا 
ً
  500وجملة الرسائا التي يتم الرد عليها  بمعدل لاللمائة رسالة يوميا

ً
 -3000معدل   وأصب  برسال  يوميا

3500  
ً
وذلو ل شر رقم الواتس أ  في وسائا التواصا اإلجتماعي بصورة  2020في الشهور األايرة من العام رسالة يوميا

ى الرسائا اصا وتستقبا علن إفي حين احد فقط   )شفت و لماني  ساعات فقط    ما إن ساعات العما الرسمية عالية

 .ساع 24مدى 
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 تي: آلا ىسئلة علأل واشتملت ا

I. ة.طبي مستلزمات وأ ةجهز أ وأ ةدويأ اوفر عن ستفساراتا 

II. ة.دويأاستخدام  ستفسارات عنا 

III. ة.دويأل ل جانبي  لارآ ستفسارات عنا 

IV. الطبية بصورة عامة.  مداداتإل عن ا ستفساراتا 

يعما الصندوق على اوفير ادمة الرسائا التلقائية للزبائن والتي افيدهم بوصول مخزون : خدمات الرسائل القصيرة. 3

  2018جديد أل  من األصناف التي يتعاما فيها الصندوق. منا العام 
ُ
االل العام  .داا جميع زبائن الصندوق في الخدمةأ

  . زبون  1,762)  %100ام االرسال لجميع الزبائن ب سبة  2020
: استمر الصندوق في افعيا سياسة الدفع اإللكتروني والتوصيا الدفع والتحصيل اإللكتروني خدمة نظام. 4

 اإللكتروني لجميع املدفوعات املالية للصندوق وذلو لتفاد  مشكلة اوفر السيولة وإلحكام الضبط املالي وسرعة

إلزام كا بوالتخطيط االقتصاد   املاليةوزارة اإلجراءات للزبائن وبالو يكون الصندوق قد التزم بالقرار الا  صدر من 

. يواج  يةعلى كا املدفوعات الحكوم ينظام الدفع والتوصيا اإللكترون بتفعيا االقتصادية ة والهيئاتيجهات الحكومال

 الدفع اإللكتروني بعض التوديات التقنية والتي وعدت البنوك املوردة ألجهزة الدفع اإللكتروني بمعالجتها.

 برفع اقرير يعرف بتقرير الفرص الضائعة  الدوائية املقدمة للمؤسسات الصحية . الخدمة5  
ً
: يقوم الصندوق أسبوعيا

 قياس مستوى الخدمات من حيث اقييم األصناف والكميات املطلوبة 
ً
ومن  يقوم الصندوق بقياس وفرة األصناف وأيضا

 من كا طلبية ل
ً
 4,107لقطاعين العام والخاص. عدد األصناف املطلوبة  من الزبائن مع األصناف والكميات املستلمة فعال

السبا الرئيس في من العام السابق.  %8 بإرافاع %96منها ب سبة   3,960استطاع الصندوق اوفير  2020االل العام 

  نتيجة لتأار بنو السودان في اوفير النقد األجنبي 
ً
عدم الوفاء يتوفير جميع األصناف هو إنقطاع بعضها  و ما ذ ر سابقا

    ما إن جائوة مرض كورونا كان ل  ألر  بير في اأاير وصول األصناف. 18املطلو  في الوقت املناسا )جدول رقم 

 2020،2019 لعامين ل تلبية طلبيات الزبائنمقارنة  يوضح: 18 جدول رقم 

 البيان 2019 2020 نسبة االنحراف

 عدد األصناف املطلوبة 4,747 4,107 -%13

 عدد األصناف املستلمة 4,192 3,960 -%6

%8 96%  88%  
ً
 نسبة عدد األصناف املستلمة فعليا

 قيمة الطلبيات الكلية 6,252,395,095 7,454,569,501 %19

 قيمة الطلبيات املستلمة 5,715,352,869 7,048,576,325 %23

 نسبة قيمة الطلبيات التي امت البيتها %91 95% %4
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 مكافحة جائحة كورونا  :  العاشر الفصل 

 جائحة كورونا: ملكافحة شراء أدوية  و مستهلكات. 1

 :جدةي لتنمية االس مالعطاء املحدود املمول بواسطة بنك اأ. 

عبر  امويل ام  اوادية الا  الالصندوق بطرح عطاء مودود ملعينات السالمة الوقائية لصالح وزارة الصحة اقام 

صن    26  . عدد أصناف األدوية واملستهلكات الطبيةجدة مع وزارة الصحة االاواديةي إافاقية بنو التنمية االسالم

 24لة عدد شركات من جم 9على عدد   امت ارسيت.   2/7/2020 فيو أغلق   25/6/2020تاريخ بام طرح العطاء 

 20  ام وصول بواسطة بنو التنمية االسالميقيمتها  تدفع يورو 6,422,469.00 بقيمةشر ة شار ت في العطاء 

   أصناف من قائمة العطاء وجار  شحن املتبقي.

 ام عما عطاء بواسطة بنو التنمية االسالمي جدة لألجهزة الطبية لعدد 
ً
علن عن  في  33أيضا

ُ
 27/7/2020صن  أ

شر ة شار ت في العطاء قيمة العطاء  64شر ة من جملة  20  امت ارسيت لعدد  30/8/2020وأغلق العطاء في 

 يورو  وهو في مرحلة السداد للموردين. 9,854,769.23

 ملحدود املمول بواسطة البنك األفريقي:العطاء ا ب. 

ات شرك  6امت ارسيت لعدد دوالر   874,772.29قيمة العطاء لألجهزة الطبية اوادية اللصالح وزارة الصحة اطرح 

 صن   ام اوريد جميع األصناف.20عدد أصناف األجهزة الطبية 

 من شركات االستيراد بالعملة األجنبية: عن طريق  طلب عروضالشراء ج. 

 جني  سوداني  210,184صن  فقط بقيمة  2مليون يورو  نفا عدد 16بالعملة األجنبية بقيمة صن   32طلا     

 عن طريق طلب عروض من شركات االستيراد بالعملة املحلية: الشراء د.  

 جني  سوداني589,097,989.73  دواء ومستهلو وجهاز طبي  من السوق املحلي بقيمة 104 ام شراء عدد 

 :كورونا جائحة العينية ملواجهة والهبات املنح.2

مان  من دااا واارج  50استتتتتتتتتتتتتتقبا الصتتتتتتتتتتتتتندوق القومي لتمدادات الطبية املن  والهبات ملواجهة جائوة كورونا من عدد 

 لجميع واليات السودان. دواء ومستهلو طبي وام اوزيعها1,156البالد لعدد 
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 أنشطة أخرى :  لحادي عشر االفصل 

 

 اإلقليمية والدولية مشاركات  الصندوق القومي لإلمدادات الطبية .1

بعتتد اطالع عتتدد من النتتاشتتتتتتتتتتتتتطين في مجتتال اإلاتتاحتتة التتدوائيتتة واملتخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة في مجتتال ستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلتتة اإلمتتداد الطبي وجودة 

ومنظمات وجمعيات إقليمية وعاملية للمشتتتتتتتتتتار ة في املستتتتتتتتتتتوضتتتتتتتتتترات الطبية  القي الصتتتتتتتتتتندوق دعوات من مؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات 

والندوات التي تعقدها هاه املؤستتتتتستتتتتات لتقديم اجربة الصتتتتتندوق القومي لتمدادات الطبية بوستتتتتبانها اجربة  املؤامرات

رائتتدة في مجتتال اإلمتتداد الطبي الحكومي وإنهتتا قتتامتتت بتتدون عون أجنبي واعتمتتدت على مواردهتتا التتااايتتة واستتتتتتتتتتتتتتطتتاعتتت أن 

 معتمتتدة على نظتتام التمويتتا التتااتي وهو  25تستتتتتتتتتتتتتتمر أل ثر من 
ً
 Revolvingاملعروف بنظتتام االعتمتتاد املتتالي التتّدوار )عتتامتتا

Drug Fund    باعتباره نظام لتمويا األدوية بمشار ة املجتمع. أدناه أهم املؤامرات والندوات  1992والا  اجيز في العام

ِدمتالتي 
ُ
 فيها اجربة األمدادات الطبية في مجاالت اإلمداد املختلفة. ق

أشتتتتتتتتتتتادت عدة مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات ومنظمات عاملية  وابراء دوليون بالتطور والتقدم الا  شتتتتتتتتتتتهدا   املؤتمرات الدولية: .أ

ِدمتتتتاإلمتتتدادات الطبيتتتة في الستتتتتتتتتتتتتنوات األايرة  حيتتتث 
ُ
اجربتتتة اإلمتتتدادات الطبيتتتة في األصتتتتتتتتتتتتتالح في املؤامر التتتدولي  قتتت

دولة الستتتتتتتتتتتتتنقال ب 2015في العام  (Global Health Supply Chain Summit)املعروف باستتتتتتتتتتتتتم قمة اإلمداد الطبي 

ِدمتونالت املرابة الثانية و الو 
ُ
اجربة الصتتتتتتتتتتتتتندوق في اوحيد نظم األمداد في ذات املؤامر في دورا  التاستتتتتتتتتتتتتعة  ق

و الو في الستتتتتتتتتتتتتمنار الا  نظمت  منظمة الصتتتتتتتتتتتتتحة العاملية بجني  في  2016والتي انعقدت بدولة انزانيا في العام 

ِدمت.  ما 2017العام 
ُ
ادة التغيير في املؤامر الدولي للتوصتتتين والا  نظمت  اليونيستتتي  اجربة الصتتتندوق في قي ق

 2017مع منظمة الصتتحة العاملية بدولة البرتغال في العام 
ً
ِدمت. أيضتتا

ُ
اجربة الصتتندوق في انمية املوارد البشتترية  ق

 باستتتتتتتتتتتتم  41العاملة في ستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتلة اإلمداد الطبي في املؤامر رقم 
ً
ة جنو  بدول SAPICSللجمعية املعروف ااتصتتتتتتتتتتتتارا

  كانت مشتتتتتتتتتتتتتار ة الصتتتتتتتتتتتتتندوق في املؤامر العاملي األول لجودة األدوية والصتتتتتتتتتتتتتحة العامة والا  نظمت  
ً
افريقيا. أايرا

ِدمتتتتتتتجتتتتتتامعتتتتتتة أ ستتتتتتتتتتتتتفورد  في هتتتتتتاا املؤامر 
ُ

اجربتتتتتتة اإلمتتتتتتدادات الطبيتتتتتتة في ضتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتان جودة املنتجتتتتتتات الطبيتتتتتتة  قتتتتتت

ارا  و يفية حفظها وارحيلها و الو إدة العالية اإلستتتتتراايجيات التي يتبعها الصتتتتندوق لشتتتتراء األدوية ذات الجودو 

شتتتتتتتتتتتتتارك الصتتتتتتتتتتتتتندوق في جميع هاه املؤامرات بناًء على طلا الجهات املنظمة لها لستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلة الخزن البارد وغيرها. 

شتتتتترت دراستتتتتتا حالة عن اجربة اإلمدادات الطبية )دراستتتتتة نشتتتتترتها مبادرة 
ُ
واكفلت بجميع اكالي  املشتتتتتار ة.  ما ن

PtD اليونيس  . وأارى نشرتها 

جائزة  وهي شارك الصندوق القومي لتمدادات الطبية في جائزة الشارقة في مجال املالية العامة جائزة الشارقة: .ب

اوت رعاية الشيخ سلطان بن مومد القاسمي حا م إمارة الشارقة وتهدف إلى نشر أفضا املمارسات والتطبيقات 

وعية في أداء ونتائج ادمات املالية العامة في افي إدارة املال العام لتوقيق التنمية املستدامة وإحداث والق 

زة افس الصندوق في فئتين وهما الجهة الحكومية املتميحيث ن. الجهات واملؤسسات الحكومية في املنطقة العربية

ِدمت) في املالية العامة واملشروع املتميز أو املبادرة املتميزة في املالية العامة
ُ
بيق األنظمة مبادرة  الصندوق في اط ق

وجهات  ؤسساتمع عدة م اإللكترونية مثا نظام الشراء اإللكتروني ونظام البيع اإللكتروني  وكانت املنافسة
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حكومية ااوادية ووالئية وام ااتيار الصندوق في الفئتين بواسطة اللجان املختصة لتمثيا الجهات واملؤسسات 

 الحكومية في البالد لنيا الجائزة.

وهي إحدى املنظمات املتخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتة املنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى  :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .ج

مية اإلدارية في املنطقة العربية  واقدم ادماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية األعضتتتتتتتتتتتتتاء في مستتتتتتتتتتتتتؤولية التن

 دولة. تعما املنظمة على اوقيق األهداف التالية: 22املنظمة  وعددها 

وضتتتتتتتتتتع واطوير إستتتتتتتتتتتراايجية قومية للتنمية اإلدارية في الوطن العربي بما ي ستتتتتتتتتتجم مع إستتتتتتتتتتتراايجيات التنمية  .1

 الشاملة.القومية 

 انمية اإلنسان العربي واورير قدراا  اإلبداعية لتمكين  من اإلسهام في عملية التنمية. .2

 إلراء الفكر اإلدار  العربي واملمارسة اإلدارية العربية. .3

 دراسة ونشر التجار  اإلدارية املتميزة املعاصرة. .4

 االقتصادية واالجتماعية العربية. إبراز الدور الهام والفعال لتدارة في اوقيق وتسريع عملية التنمية .5

اعتبتتتتتار التطوير اإلدار  عمليتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتمرة بمتتتتتا يمكن اإلدارة العتتتتتامتتتتتة من موا بتتتتتة التغيرات االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتة  .6

 واالجتماعية التي تعيشها الدول العربية.

 اإلسهام في مواجهة التوديات اإلدارية العربية القائمة واملستقبلية. .7

 بمتا يستتتتتتتتتتتتتتاعتد على اقليص الفجوة التنمويتة بين  االهتمتام بتالتنميتة اإلداريتة في .8
ً
التدول العربيتة األ ثر احتيتاجتا

 أقطار الوطن العربي.

مستتتتتتتتتتتتتتتاعتتتدة التتتدول العربيتتتة  التي اجتتتد صتتتتتتتتتتتتتعوبتتتة في استتتتتتتتتتتتتتختتتدام اللغتتتة العربيتتتة في اإلدارة في جهودهتتتا لتعريتتتا  .9

 املصطلحات واملفاهيم والنماذج اإلدارية.

بتتتاعتبتتتارهتتتا اجربتتتة إداريتتتة متميزة في لصتتتتتتتتتتتتتنتتتدوق القومي لالمتتتدادات الطبيتتتة ااتتتتارت وزارة انميتتتة املوارد البشتتتتتتتتتتتتتريتتت  ا

 2018ابريتتتتا  30الستتتتتتتتتتتتتودان لتعرض في اجتمتتتتاع الجمعيتتتتة العموميتتتتة للمنظمتتتتة العربيتتتتة للتنميتتتتة اإلداريتتتتة بتتتتتاريخ 

. قدم ممثا الصتتتتتتتتتتتندوق اجربة الصتتتتتتتتتتتندوق للمجتمعين مام وزراء العما بالدول العربيةأبجمهورية مصتتتتتتتتتتتر العربية 

 من الحضور.وال
ً
 قت استوسانا
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 : الخاتمة شر عثنى اإلالفصل 

 املحرز  التقدم  .1

 على اوسين أدائ   إنعكست من اوقيق عدة أنشطة 2020االل العام االل الصندوق  استطاع 
ً
اإلمداد الطبي  فيإيجابا

 التي كانت من أهم نتائجها:و   بالبالد

 %89ى التي بها فروع للصتتتتتتندوق إلفي الواليات بأدوية العالج بالقيمة ارافاع نستتتتتتبة تغطية املؤستتتتتتستتتتتتات الحكومية  .1

أما األدوية  .2017في العام  %65  على التوالي 2018و 2019 يعامفي  %81  %89مقارنة مع  2020االل العام 

املجانية  والتي منها أدوية األطفال دون سن الخامسة فقد كان متوسط نسبة املؤسسات التي اقدم هاة األدوية 

 .%35ويعزى ذلو لضع  تغطية والية الخرطوم  89%

 يورة جحامل شراء أصناف املنتجات الحيويةفي االستمرار   .2
ً
مصادرها  مناألصناف ذات املدى العال ي الضيق و  يا

 .على التوالي %96و %100ب سبة  معتمدمن دول ذات نظام رقابي  وأاألصيلة 

ألصتتتتتتتيلة أو من دول ذات نظام األدوية املستتتتتتتتعملة لعالج األمراض املتوطنة واملستتتتتتتتعصتتتتتتتية من مصتتتتتتتادرها ا شتتتتتتتراء .3

على  %93و %92ب ستتتتبة  معتمد أو من املصتتتتادر الحائزة على األهلية املستتتتبقة من منظمة الصتتتتحة العاملية رقابي

 التوالي.

تعاقد عليها مع برنامج األمم املتودة لتنماء ستمرار إمداد ا .4
ُ
 .دون انقطاعUNDP األصناف امل

 .نظام رقابي قو  لتأ يد جودة واردات الصندوق وجود  .5

استخدام و التدريا املستمر ملسؤولي االمداد في فروع الصندوق الاباع املنهج العلمي الحديث في اوديد الحاجة  .6

 . دفتر الطلبيات  بجميع املرافق الصحية

  معلومة دوائية ألستتتؤال واإلستتتتفستتتار عن ا  دواء أو وادمة استتتتقبال الرستتتائا القصتتتيرة ل 5959رقم الخدمة  .7

 .بصيدليات الصندوق 

جائوة كورونا حستتتتتتتتتتتا االافاق مع وزارة الصتتتتتتتتتتتحة ورفع اقرير  ملكافوةاستتتتتتتتتتتتالم واخزين واوزيع كا املن  القادمة  .8

 بالو.

 ن طريق:وذلو عفعالية وجودة األدوية مأمونية و اوسين نظام اإلمداد الطبي واوفير بيئة اخزي ية آمنة اضمن  .9

امكن الصتتتندوق من زيادة الستتتعة التخزنية الرأستتتية وفق مواصتتتفات التخزين العاملية في فروع  في الواليات  .أ

مخازن بمواصتتتتتتتتتتتتفات عالية في كا من  ستتتتتتتتتتتتال  ربو  األبيض  نياال  النيا  8أ ما الصتتتتتتتتتتتتندوق إنشتتتتتتتتتتتتاء حيث 

واليات االل الربع األول  3األزرق  غر   ردفان  شمال دارفور وشرق دارفور. و سيكتما تشييد مخازن في 

 .اليات  باإلضافة إلى االنتهاء من إجراءات تشيد آار امس مخازن متبقية بالو 2021من العام 

  اوحيد اوصيا طلبيات كا البرامج الخاصة بالوالية. . 

  .الوالية ىلإوصولها  بتابعة الطلبيات حتم .ج
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 2020العام خ ل أوجه القصور  .2

 

 م. 2020في العام  %73الي  2019من العام  %90إنخفاض نسبة الوفرة من  .1

وأدوية ومستهلكات الكلي و أدوية السرطان نسبة الوفرة للبرامج القومية )األدوية املنقاة للحياة نخفاض إ .2

 .%72وأدوية بنكو الدم والهيموفيليا  الي 

 الواليات.في بعض  مازالت التغطية الدوائية ضعيفة .3

ضيق املساحة التخزي ية مما اراا علي  إيجار مخازن اارج الصندوق ال اتوفر بها متطلبات التخزين الجيد  .4

  ثيرا مما كان علي أغلا االحيان بالرغم من اوسن الوضع 

  4ومخزن  3ومخزن  2عدم وجود منطقة إستالم للواردات فى بعض املخازن )مثال مخزن  .5

 مناء املخازن والعمالأمال الكادر املطلو  باملخازن من عدم ا  .6

 االلتزام بتطبيق نظام الترحيا املبرد. ضع  .7

 في ععدم وجود نظام إحصتتتتتتائي لتوديد الكميات التي يتم استتتتتتتهال ها مما  .8
ً
ن مليات اوديد الحاجة ميؤلر ستتتتتتلبا

 تل  أو انتهاء صالحية بعض األدوية.اليؤد  إلى انقطاع بعضها أو االحتفاظ بمخزونات  بيرة أو األدوية و 

 وضع  استرداد قيمة األدوية في بعض الواليات.ضع  الكوادر املحاسبية  .9

 اأار شحن واوصيا بعض الطلبيات للواليات. .10

 .املين باملرافق الصحية في الوالياتالتنقا املستمر للع .11

  .اباع الطرق العلمية في اوديد الحاجة الدوائية بالواليات مما يزيد في عدد الطلبيات الطارئةاعدم  .12

  .في بعض الواليات الصيادلة ومساعديهمقلة  .13

 

 التحديات .3

 األدوية نستتتتتتتتيا إ اواج  ما زالت  التي التوديات من مجموعة هنالو أن إال  املاضتتتتتتتتية الستتتتتتتتنوات في املحرز  التقدم رغم

التي اوتاج  التوديات هاه ألهم ملخص أدناهومن لم املرض ب بسهولة ويسر. الطبية للمؤسسات الصحية   واملستلزمات

 :إلى معالجة عاجلة

نو ب مثا اوفير النقد األجنبي عقبة رئيستتتتتتتتتة في إنستتتتتتتتتيا  األدوية لتمدادات الطبية  حيث استتتتتتتتتتطاعندرة النقد األجنبي:  .أ

)أ  2020مليون يورو طلبها الصندوق في العام 137.05فقط من أصا  مليون يورو  45.27السودان املر ز  اوفير مبلغ 

مليون يورو  عبارة عن استتتتتتوقاقات  62.61مليون يورو لم يوفره البنو  منها   121.14  فقط . هناك مبلغ %33ب ستتتتتبة 

 للصتتتتتتتندوق.  الو لم يتمكن البنو من الشتتتتتتتركات التي وردت األدوية لتمدادات بالدفع ا
ً
 شتتتتتتتديدا

ً
آلجا  مما ستتتتتتتبا حرجا

مليون يورو لتوريد أدوية الشتتتتتتتركات التي ال اقبا التوريد إال باالعتمادات أو الدفع املقدم. إنعكس  58.53اوفير ما قيمت  

 لم يتم دفع الفوااير املستتتتتتتتتتتتوقة %73ذلو على الوفرة الدوائية والتي كانت نستتتتتتتتتتتبتها 
ً
املطلوبة لصتتتتتتتتتتتالح مواجهة   و أيضتتتتتتتتتتتا

 مليون يورو.  15.9جائوة كورونا والتي ابلغ 
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لم اقم وزارة املالية بدفع قيمة التغاية الشتتتتتتتتتتتتتهرية للبرامج املجانية :  الديون على وزارة املالية و التخطيط االقتصاااااااااااااادي .ب

 852بمقدار   2020يستتتتتتتتتتتمبرمليون جني  باإلضتتتتتتتتتتتافة إلى التغاية الشتتتتتتتتتتتهرية لشتتتتتتتتتتتهر د 161والتي ابلغ  2017املتبقية للعام 

اإلمدادات كانت  ستتتتتوداني حيث أنجني  مليون  606قيمة املطلوبة من فرق الستتتتتعر وهي حوالي لباالضتتتتتافة ل مليون جني 

جني   37املالية والتخطيط االقتصتتتتتاد  بدفع املبلغ املتبقي وقدره  واقوم وزارةجني  للدوالر  18أصتتتتتنافها بستتتتتعر  تستتتتتعر

  .جني  55)بنو السودان يوفر الدوالر   

والا  ينص علي  قانون الصندوق  من الجمارك والضرائا والعوائد وأ  رسوم حكومية.عدم تطبيق اعفاء الصندوق  .ج

 مكانية حصولها من املواطنين.إعلى أسعار األدوية و  تمدادات الطبية مما يؤلرالقومي ل

مازالت مشتتتتتتتتتتتكلة وفرة وارافاع أستتتتتتتتتتتعار الوقود قائمة مما اؤلر بصتتتتتتتتتتتورة  بيرة على  ة:ترحيل األدوية واملساااااااااااتلزمات الطبي .د

عملية ارحيا األدوية واملستتتتتتتتتتتتتتلزمات الطبية قي الوقت والجودة املطلوبة مما يتطلا إلزام وزارة النفط بتوفير حصتتتتتتتتتتتتتص 

  للصندوق القومي لتمدادات الطبية بالسعر املدعوم.

 

 توصيات  .4

أمونية ذات امل اوقيق هدف  األساس في اوفير األدوية واملستلزمات الطبيةإعانت  على أداء الصندوق و  توسينل

 اآلاية: نقدم التوصيات والنجاعة بالجودة املطلوبة 

 للمواطنين في جميع املرافق الصحية. اوزيع األدوية املجانية .1
ً
 مجانا

 وددها الصندوق وافعيا الرقابة لضمان اوحيد السعريزام الواليات بأسعار بيع األدوية للجمهور التي تمراقبة ال .2

 نواء البالد.أفي جميع 

االلتزام بتوفير النقد األجنبي ومن  فوااير اإلمدادات الطبية أولوية قصوى واوجي  العاملين بالبنو املر ز  بتنفيا  .3

وقدرها ام هاا العا  ام في اآلجا الودفع استوقاقات الدفع  الفوااير املصدقة بالسرعة املطلوبة والدقة الالزمة

 .مليون يورو   62.61

وذلو بأنشاء مخازن جديدة لتخزين أ بر قدر من املنتجات الطبية واقليا اكلفة املساحة التخزي ية  التوسع في .4

 إيجارات املخازن الخارجية.

 Partial Shipmentشراء األصناف متأرجحة االستهالك بصورة مجزأة )االستمرار في  .5
ً
اسائر   لحدوث أ  اواشيا

فى هاه األصناف  رغم أن هاا اإلجراء ي بغي التعاما مع  بوار شديد في الظروف الحالية املتمثلة في صعوبة 

 من الصندوق.حتب ال انعدم هاه األدوية املهمة  اوفير النقد األجنبي
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 املرفقات
 2020خ 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 99.8%  100% WHO, 2011 

2 Availability Percentage of items available ÷ total  number of items 73%  >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 %19 less than 5% WHO, 2008 

 2. Proportion of the value of emergency orders issued in in this year %18 less than 5% WHO, 2008 

5 Port clearance Performance Percentage of orders to be cleared from port that were cleared before the deadline 83%  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 

85%  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% 94%  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% 

99%  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% - MSH, 2013 

12 Shelf life at the arrival date  Percentage of medicines received with shelf life less than 75% at the time of  arrival 39%  0%  MSH , 2013 

13 Inventory physical count [Absolute value of the difference between recorded quantities and counted quantities ÷ Physical 

quantity] X 100% 

0.97 0%  MSH, 1997 

14 Value of expired items [Total value of expired items ÷ Average inventory value] X 100% 0.89%  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 89%  - 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 40%  - WHO, 2008 

 


