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الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
صندوق اإلمداد الط الوالئي: النموذج الجديد

مقدمــة
ر للحكومات  ر األدوية الضرورية مصدر اهتمام كب ن كان موضوع توف خالل العقدين املاضي
ي معظم الدول النامية، ولوكاالت األمم املتحدة (مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف)، 
ن عملية  ذا املوضوع. وخلف الجهود املبذولة لتحس ر الحكومية املعنية  وللمنظمات غ
ر أدوية نوعية بشكل منتظم  ى األدوية الضرورية يكمن إيمان عميق بأن توف الحصول ع
ي  ايد للخدمات العالجية والوقائية املقدمة  ى استخدام م باملرافق الصحية املحلية يؤدي إ
ر  مثل تلك املرافق. وال شك أن الهدف االقتصادي من وراء نظام اإلمداد الدوائي هو ضمان توف
ا،  أدوية آمنة وفعالة وذات نوعية جيدة وبأقل التكاليف املمكنة ألولئك الذين يحتاجون إل
 Dumoulin, et al) ر النوعية رنة بمعاي ر فعالية التكلفة يجب أن تكون مق مما يع أن معاي
ر بساطة من حيث التعامل  1998). وال شك أن نظام  البيع املباشر لألدوية يعد النظام األك
رح من قبل الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية والخاص بإنشاء  معه. إال أن النموذج املق
صندوق إمداد ط بكل والية ليس بتلك البساطة. ذلك ألن نظام صندوق اإلمداد الط يع 
ى صندوق  أن منظومة اإلمدادات ال تبدأ من الشركات الصانعة مرورًا بالهيئة، ومن الهيئة إ

ا.  ى مستعمل رًا ع اإلمداد الط واملرافق الصحية التابعة لــه لتوزع أخ
ي السودان وصل  ر من األسر.  ى إفقار كث ل أحد األسباب ال تؤدي إ ى األدوية يمّثِ الصرف ع
ى األدوية، حسب تقرير الحسابات الصحية الوطنية،  ٣٩٪ من صرف الحكومة  الصرف ع
ي املدن واألرياف البعيدة يعانون من صعوبة الحصول  ى الصحة. أيضًا ما زال املواطنون  ع
ى عاتق وزارة  ى األدوية تقع ع ي الوقت املناسب. وملا كانت مسؤولية الحصول ع ى األدوية  ع
ن توفر  ى تأم دف أساسًا إ الصحة االتحادية ووزارات الصحة بالواليات، فإن هذا النموذج 
الدواء ذي الجودة العالية والسعر املناسب ي جميع املؤسسات الصحية الحكومية ي الواليات. 
وهكذا، وحسب نموذج صندوق اإلمداد الط الجديد فإن الهيئة ستوفر نظامًا لإلمدادات 
ى  ي هذه الورقة سنقدم االجابة ع الطبية ذاتي التمويل وقابًال للبقاء ملدة أطول نسبيًا، و
رح هذه الورقة  ي:»كيف سيتمكن صندوق اإلمداد الط من تحقيق ذلك؟». تق السؤال التا
ى ذلك فإن الورقة تجيب  ضرورة تنفيذ عدد من اإلجراءات لتطبيق ذلك النموذج. باإلضافة إ

؟  ي:» هذه اإلجراءات مهمة لنجاح مشروع صندوق اإلمداد الط ى السؤال التا ع
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الصندوق القومي لإلمدادات الطبية: خلفية تاريخية١ 
وتخزين  ريات  ملش القومي  املركز  بمثابة  الطبية  لإلمدادات  املركزية  املستودعات  تعد 
ي العام ١٩٣٥م كإدارة ضمن ما  ي السودان وال تأسست  وتوزيع اإلمدادات الطبية 
ي  ي  ى املب الحا ي السودان. وانتقلت بعد ذلك إ كان يعرف وقتئٍذ بالخدمات الطبية 
ي  العام ١٩٥٤م كإدارة تابعة لوزارة الصحة باسم إدارة اإلمدادات الطبية املركزية. و
ر اإلمداد  راير من العام ١٩٩١م أصبحت اإلمدادات الطبية املركزية هيئة معنية بتوف ف
ي البالد بموجب قانون إنشاءها لسنة ١٩٩١م األمر  الط لكافة املؤسسات الصحية 
ي  الذاتية  اإلدارة  من  املمكن  األق  الحد  ممارسة  الجديدة  للمؤسسة  سمح  الذي 
ا لتصبح الهيئة العامة لإلمدادات الطبية  ي أعيدت تسمي إطار حكومة السودان. بالتا

املركزية (تعرف بشكل واسع باسم اإلمدادات الطبية املركزية).

توجد املرافق الخاصة باإلمدادات الطبية املركزية باملنطقة الصناعية بمنطقة الخرطوم 
ي العام ١٩٨٨ فيما عرف بالعون  ا  جنوب ـــ  شارع الحرية وكان قد تم تجديد مبان
رًا مربعًا،  ما اإلجمالية ٤٥,١٤٥ م ن تبلغ مساح ن رئيسي الهولندي. يتكون املرفق من مبني
رًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة منطقة  ي١٤,٠٠٠م وتبلغ مساحة املنطقة املسقوفة حوا
رًا مكعبًا وتتضمن   رًا مربعًا ، والسعة التخزينية ٢٩,٠٠٠ م ي ١٠,٧٥٠ م املستودعات حوا
لكات  ي: األدوية، واللقاحات، واملستحضرات البيلوجية، واملس اإلمدادات الطبية ما ي
ر هذه اإلمدادات  ى مجموعة واسعة من املعدات الطبية. ويتم توف الطبية، باإلضافة إ
ر من املؤسسات األخرى. أما  ى عدد كب ملرافق القطاع العام والقطاع الخاص باإلضافة إ
ن من استالم املنتجات ال يقومون  بالنسبة لخدمات التسليم فيكون العمالء مسؤول
ى الزبائن عرضت مؤخرًا  ا من اإلمدادات الطبية املركزية. إال أن خدمات التوصيل إ بشرا
ي شركة  م الرغبة حيث تم تعهيد الخدمة  لشركة «سودابوست» و ألولئك الذين لد

ريد السودانية الحكومية. ال

مجلس  ِقبل  من  املركزية  الطبية  اإلمدادات  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  ن  تعي يتم 
الوزراء هذا املجلس مسؤول من تطوير سياسات اإلمدادات الطبية املركزية واإلشراف 
ي ذلك املواضيع الفنية، واإلدارية، واملالية تحكمه قانون الهيئات  ى تنفيذها، بما  ع
لسنة ٢٠٠٣ وأمر تأسيس الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية لسنة ٢٠٠٧. املدير 
العام لإلمدادات الطبية املركزية مسؤول عن جميع األنشطة التنفيذية للهيئة. ومنذ أن 
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أصبحت اإلمدادات املركزية هيئة تتمتع بوضعها الذاتي شبه املستقل فإن املؤسسة تعمل 
ا  ى تنفيذ نظام «استعادة التكلفة» تمشيًا مع سياسة «استعادة التكلفة» ال طبق ع

ي العام ١٩٩٢م. ي السودان  ى كافة املرافق الصحية بقطاع الصحة العامة  الدولة ع

األدوية املجانية بحوادث املستشفيات:
ي جهودها الحتواء املصاعب ال يواجهها املر الذين اليستطيعون تحمل قيمة   

ي العام ١٩٩٦م عن مشروع العالج املجاني  األدوية ال توصف لهم، أعلنت الحكومة 
بوحدات الطوارئ باملستشفيات. وكان الهدف من مشروع الدواء املجاني الطارئ هو 
ى العالج الطارئ بأقسام الحوادث باملستشفيات  زيادة معدالت املر الذين يحتاجون إ
ى العالج. يتيح هذا املشروع لكافة  والذين قد تحول ظروفهم املادية دون الحصول ع
رة األربع والعشرين  ي ذلك الدواء طوال ف املر تلقي الخدمات العالجية باملجان بما 
قيمة  ى  ع املركزية  الطبية  اإلمدادات  وتتحصل  املستشفى.  دخولهم  من  ى  األو ساعة 
 . توزيع األدوية بأقسام الطوارئ باملستشفيات شهريًا من وزارة املالية االقتصاد الوط
ي السنة املالية ( ٢٠١٣ - ٢٠١٤) ٦٠ مليون جنيه  انية املخصصة لهذه الخدمة  بلغت امل
ى ٧٠٪ من مبيعات  ي ٢٠ مليون دوالر أمريكي) حيث مثلت نسبة ما يزيد ع سوداني (حوا
اإلمدادات الطبية املركزية. من الناحية املالية فإن اإلمدادات الطبية املركزية تتبع قانون 
ى قانون  اإلجراءات املالية واملحاسبية لسنة ١٩٩٥م والالئحة الصادرة بموجبه بإلضافة إ
املراجعة الداخلية لسنة ٢٠١٠ وقانون الشراء والتعاقد ٢٠١٠، يج الصندوق القومي 
ا  ا ومصروفا انيته التشغيلية السنوية ال تغطي أنشطة عمليا لإلمدادات الطبية م
بتفويض  الحكومة  عن  ونيابة  كذلك  املالية  وزراة  وقامت  املالية.  بوزراة  الرأسمالية 
ى تكلفة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  اإلمدادات الطبية املركزية بإضافة هامش إ

لتغطية كافة مصروفاته.

برنامج صناديق الدواء الدوار:
بحلول العام ٢٠٠٢م قامت كل من اإلمدادات الطبية املركزية باإلتفاق مع وزارة الصحة 
ي السودان  الوالئية  بتأسيس برنامج صندوق الدواء الدوار  بالواليات وذلك ليغطي ٢٥ والية 
ر اإلمدادات الطبية بكافة واليات السودان حيث  ى الدولة لتوف القديم كجزء من مس
رنامج،  إتخذ املشروع من اإلمدادات الطبية املركزية مقرًا رئيسًا له. ولبدء مشروعات ال
ر مخزون ابتدائي من األدوية الضرورية كما وفرت  قامت اإلمدادات الطبية املركزية بتوف
أيضًا األموال لتدريب الطواقم باملرافق لتغطية املهام اللوجيستية املتعلقة بالدواء بالواليات 
املركزية  الطبية  اإلمدادات  آليات  أحد  الدوار  الدواء  صندوق  أصبح  وهكذا  املختلفة. 
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ي  ا. وقد شرف رئيس الجمهورية إفتتاح مراسم االحتفال باملشروع  بالواليات لتوزيع إمدادا
ي تلك املناسبة وجه فخامته بصياغة  قانون إطاري اتحادي ينظم أعمال  العام ٢٠٠١م.  و

صندوق الدواء الدوار.
: يعد «برنامج األمم املتحدة لإلنماء» شريكًا لــلصندوق العالم ملكافحة  الصندوق العالم
أمراض نقص املناعة املكتسبة (ايدز)، والسل واملالريا. هذه الوكالة التابعة للمنظمة 
الدولية تقوم بدور املتلقي الرئيس للمنح الخاصة بمكافحة مرض نقص املناعة املكتسبة 
رة لتحقيق  ي السودان. قامت وزارة الصحة االتحادية بجهود كب (ايدز)، والسل واملالريا 
ريات واإلمدادات تحت إدارة اإلدارة العامة  ذلك من خالل تأسيس وحدة منفصلة للمش
ى  للصيدلة. إال أن قرارًا وزاريًا صدر مؤخرًا ضمت بموجبه وحدة صندوق الدعم العالم إ

اإلمدادات الطبية.

ي٢  سلبيات نظام الدفع  بالشيكات املؤجلة الحا
يختص  فيما  عادة  مألوف  ر  غ أمر  وهو  األخرى،  العديدة  الدواء  شركات  من  رها  كغ
من  الصادرة  املؤجلة  الشيكات  املركزية  الطبية  اإلمدادات  تقبل  العامة،  باملؤسسات 
ي رغبة اإلمدادات  ي قبول الشيكات املؤجلة  ين. ويتمثل الهدف الرئيس  عمالء متم
ر مصدر للتمويل ألولئك العمالء،  ـ ـــ توف الطبية املركزيةـ ـــ خصوصًا صناديق اإلمداد الط
ويمثل الشيك املؤجل أداة تلزم املستفيد من خدمات الصندوق تسديد املبلغ املطلوب 
بعد إنقضاء مدة معينة تحتسب اعتبارًا من تاريخ إصدار الشيك. والحد األق املقبول 
ي تأريخ الدفع  ي حال عدم سداد الشيك  ي ٦٠ يومًا. و رة سداد الشيك املؤجل  لف
لعدم وجود رصيد كاف تخول اإلمدادات الطبية املركزية تدخل اإلدارة العامة للمبيعات 
ملصادرة الضمان طبقًا لإلجراءات املقررة بموجب الئحة اإلجراءات املالية واملحاسبية 
لسنة ٢٠١١. تنص هذه الالئحة مع وجوب سداد املبلغ إما نقدًا، أو بموجب شيك معتمد 
ى صندوق اإلمداد الط إخطار  ى املحكمة الجنائية. كما يجب ع وإال يحال املستفيد إ
ي  ي حالة عدم وجود رصيد كاف  اإلمدادات الطبية املركزية بشيكات مؤجلة السداد و
تاريخ االستحقاق يكون اإلجراء الوحيد هو مصادرة الضمان. وتشمل األضرار الناتجة من 
ا بالبنك للتأكد  الشيكات املؤجلة اضطرار اإلمدادات الطبية املركزية ملتابعة رصيد حسا
ي بعض األحوال تضطر اإلمدادات الطبية  من أن الشيكات املؤجلة قد تم تحصيلها. و
ى إتخاذ إجراءات قضائية جنائية ضد صندوق اإلمداد الط بسبب إصدار  املركزية إ
ى ذلك فإن الشيكات قد تتعرض  ا. إضافة إ ى حسابا شيكات بدون رصيد مسحوبة ع
اإلمدادات  إن  كما  لذلك.  التحسب  املركزية  الطبية  اإلمدادات  ى  ع ويجب  للفقدان 
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ي الواليات فقد تكون بعض وحدات  ى علم بما يجري  الطبية املركزية قد التكون ع
ى ذلك  ى سداد القرض كما هو متفق عليه. إضافة إ ر قادرة ع صندوق اإلمداد الط غ
فإن الرقابة ومتابعة شروط سداد الشيكات املؤجلة تتطلب أنظمة محاسبية دقيقة 

ن تدريبًا عاليًا. ن متدرب ومحاسب

النموذج الجديد لـصندوق اإلمداد الط٣ 
 « ي أن «صندوق اإلمداد الط ا النموذج  الجديد   إن الفكرة الجوهرية ال يقوم عل
ى  ع يقوم  النموذج  هذا  فإن  املبدأ  حيث  ومن  بعد.  فيما  يدفع  ثم  الشراء  يستطيع 
فصل نظام اإلمداد باألدوية عن نظام التحصيل النقدي. ويتم تنفيذ عملية الفصل 
» من  ن: مستوى « اإلمدادات الطبية املركزية» و«صندوق  اإلمداد الط ى مستوي ع
» ومرافقه الصحية من ناحية أخرى (الشكل  ناحية، ومستوى «صندوق اإلمداد الط
الكميات   « الط اإلمداد  «صندوق  يستلم  مرنة  دفع  شروط  خالل  ومن  وهكذا   .(١
ى أساس الدفع  املطلوبة من الدواء من «اإلمدادات الطبية املركزية» ال يتبع لها ع
ي التوسع الرأس  اآلجل  مما يع أن « اإلمدادات الطبية املركزية» سوف تشارك 
ى األدوية ذات النوعية  ي الطلب ع ي التغطية باألدوية، كلما كانت هناك زيادة  واألفقي 
رحة للدفع سوف تسهل عملية  الجيدة والسعر املناسب. فضًال عن ذلك فإن الطريقة املق
ا تمكن  انسياب الدواء وذلك بتجاوز اإلجراءات املحاسبية والتدقيقية الطويلة. كما أ
» العاجلة قبل  «اإلمدادات الطبية املركزية» من شحن طلبيات «صندوق اإلمداد الط
استالم الدفع. وهكذا فإنه بموجب طريقة الدفع الجديدة هذه، فإن «اإلمدادات الطبية 
رها وأن الدفع  رداد قيمة فوات املركزية» يجب أن تضع الضمانات الكافية والالزمة الس
ن كل والية و» اإلمدادات الطبية املركزية». رم ب ي الوقت املحدد طبقًا  للعقد امل سيكون 

» فإن « اإلمدادات الطبية املركزية» ستستخدم  وطبقًا لنموذج «صندوق اإلمداد الط
صيدليات املرافق الصحية كنقاط للبيع. وتبعًا لذلك فإن جميع املرافق الصحية (مثل 
والتكميلية  املجدولة  الدواء  طلبيات  باستالم  تقوم  الصحية)  واملراكز  املستشفيات، 
ي وقت التسليم. وسيضمن هذا النموذج عدم وجود  ي الدفع  ا  بصرف النظر عن مقدر
أي مرفق يعمل بدون دواء ومن ثم  فإن املر سوف لن يتعرضوا للمخاطر. ليس ذلك 
فحسب، بل إن هذا النموذج سيمكن مستودعات صناديق اإلمداد الط بالواليات من 
التأكد ما إذا كان املرفق الط قد سدد قيمة الطلبيات السابقة أم ال. ذلك ألن تحصيل 
النقد هو آلية منفصلة وليس لها صلة مباشرة بعمليات تسليم الدواء. وهكذا فإن هذا 
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رتيب الفريد سوف يمكن صندوق اإلمداد الط من تحقيق مستوى عال من توافر  ال
ي البالد، سيما املناطق الريفية النائية.  الدواء بجميع املرافق الصحية الحكومية 

١ أهداف النموذج ٣
ن كافة  ى تأم ي قادر ع ى وضع نظام مبسط وعم دف اإلمدادات الطبية املركزية إ  

اإلمدادات الدوائية واملواد الطبية األخرى، بما فـي ذلك تلك ال توزع باملـــــجان (مثل أدوية 
العالج املجاني خالل الـ ٢٤ ساعة وأدوية األطفال واألمهات الحوامل، أو من قبل صندوق 
ا منظمات أخرى) وذلك بشكل متسق وسلس. لتحقيق هذا  رع  الدعم العالم أو ال تت
ى  ي، وّقعت اإلمدادات الطبية املركزية عقدًا مع ١٤ والية وافقت ع راتي الهدف اإلس
 « ا الطبية تحت مظلة مؤسسة واحدة تسم «صندوق اإلمداد الط توحيد نظام إمدادا
الذي يضمن كفاءة منظومة اإلمداد الط بالسودان. ويتمثل الهدف الرئيس لـ «صندوق 
ن خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل وضع منظومة  ي تحس  « اإلمداد الط
منخفضة  وبتكلفة  املقبولة  النوعية  ذات  الضرورية  لألدوية  التمويل  ذاتية  إمدادات 
ر املقتدرين  ر الدواء لألمهات واألطفال غ لتعزيز الخدمات الصحية للمجتمع (مثل توف
ا أي  م السفر ملسافات طويلة للحصول عل ن عل ا أو أولئك الذين يتع ى الحصول عل ع
رداد  الفقراء وسكان املناطق الريفية). وتوفر املنظومة تغطية كاملة لكافة املناطق مع اس
ي إطار برنامج التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية األولية. وبشكل  كامل التكلفة 
ا وزارة الصحة االتحادية و»  » هو مبادرة أطلق ر تحديدًا فإن «صندوق اإلمداد الط أك

اإلمدادات الطبية املركزية» التابعة لها لتحقيق األهداف التالية:
إنشاء نظام إمداد دوائي كفء ومقتدر ماليًا، ويقدم أدوية ذات جودة عالية   .١

رها لسكان الواليات.   وبسعر ميسر وأقل من سعر السوق لتوف
ر إمدادات منتظمة من األدوية ذات جودة مؤكدة  ن نوعية الخدمات بتوف تحس  .٢

لكافة املرافق الصحية العامة.
تطبيق مبدأ االستخدام األفضل لخدمات الرعاية الصحية األساسية، وتعزيز   .٣
ى  ع رر  امل ر  غ الضغط  تخفيض  طريق  عن  املرافق  لهذه  االمثل  االستخدام 

ن إمدادات الدواء للمراكز الصحية. املستشفيات املرجعية وذلك بتحس
ام بالعالج وايضًا تخفيض معدالت العالج الذاتي  تقديم املشورة وتشجيع االل  .٤

 .(Self-Medication)
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العوامل املهددة لـصندوق اإلمدادات الط٤ 
ا تنفيذ برنامج  ي البلدان ال تم ف رداد األموال  أوضحت الدراسات أن معدل نجاح اس
صندوق الدواء الدوار لم تتجاوز ٥٠٪ (Shaw and Ainsworth 1996). هناك عدد من 
ا بشكل  ي استمرارية ونجاح الدواء الدوار ما لم  يتم تصميمها وإدار العوامل ال تساعد 
ا  دقيق وكفاءة عالية. وأحد املخاطر الرئيسية ال تواجه صناديق الدواء الدوار هو أ
تتوقف عن الدوران بشكل سريع (Cross, et al 1986). وقد حدد مقدم هذه الدراسة 
ى بعض املراجع املتعلقة  ى مثل تلك النتيجة بالرجوع إ عددًا من األسباب ال أدت إ
رو، وجواتيماال،  ى سبيل املثال: الب ا ع ي عدد من البلدان، وم بـصندوق الدواء الدوار 
ي، واندونيسيا وتايلند  ، والسنغال، والنيجر، وأفغانستان، وما والهند، وبوليفيا، وهاي
ن هذه  ي أحسن األحوال. من ب ن  ر من عام نجدها جميعًا لم تستطع االستمرارية ألك
األسباب تدني رأس املال، تحديد األسعار بمستوى يقل عن مستوى استعادة التكلفة، 
رنامج بدون ضخ  ي ال ي السداد أو عدم تحصيل مبيعات األدوية، التوسع السريع  ر  التأخ
ي  ر املتوقعة  ي، الخسائر الناتجة عن السرقة وتلف األدوية، الزيادات غ رأس مال إضا
ي أسعار العملة والقيود  رات  ي األسواق العاملية بسبب التضخم أو التغ أسعار الدواء 
دد صندوق الدواء الدوار  ى العوامل ال  ى العمالت األجنبية ( الشكل ٢). إضافة إ ع
ي حال زيادة  املذكورة آنفًا، فإن نموذج صندوق اإلمداد الط الجديد سيتعرض للخطر 
حجم املخزون الدوائي بكل من صندوق اإلمداد الط ومرافقه الصحية مما ينتج عنه 
رة وإنقضاء صالحية الدواء. فضًال عن ذلك فإن صندوق اإلمداد الط  تجميد مبالغ كب
معرض ملخاطر السرقة وتحويل املبالغ املحصلة عن وجهتا الصحيحة وألغراض بخالف 
رًا قد يشجع الصندوق التدخل  شراء أدوية جديدة لتعويض املخزون املستنفد. وأخ

ا. ر املصرح  رع واالستثناءات من الدفع غ السياس مثل الت
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الشكل١: نموذج منظومة نظام اإلمداد الدوائي الذي أعدته اإلمدادات الطبية 
املركزية: صندوق اإلمداد الط بالواليات

الط  اإلمداد  صندوق  املركزية  الطبية  اإلمدادات  تمنح 
(النقد  النقد  وتحصيل  للتوريدات  منفصلة  آلية  الوالئي 
البعض).  بعضهما  مع  ن  مربوطت ر  غ عمليتان  والتسليم 

ي: رتيبات يتحقق التا بموجب هذه ال
-  تمويل توسعات صناديق اإلمداد الط بالواليات

- تسريع عملية إنسياب الدواء
رة االستجابة للطلبيات العاجلة - زيادة وت

ن وضعية توافر الدواء - تحس
- تخفيض التكاليف

اء صالحية الدواء - تخفيض حاالت إن

باستالم  بالواليات  الط  اإلمداد  صناديق  مرافق  تقوم 
والتسليم  (النقد  الدفع  عملية  عن  النظر  بصرف  الدواء 
ن مع بعضهما البعض).بموجب هذه  ر مربوطت عمليتان غ

ي: رتيبات يتحقق التا ال
- التسريع من عملية تدفق الدواء

رة االستجابة للطلبيات العاجلة - زيادة وت
- تجنب حاالت عدم توفر املخزون

ن وضعية توافر الدواء - تحس

من  الصادرة  الطبية  الوصفة  ى  ع بناء  األدوية  تصرف 
ي  مختص فقط مقابل الدفع النقدي (ال يصرف الدواء 

حالة عدم الدفع نقدًا)
من  بالواليات  الط  اإلمداد  صناديق  يحم  رتيب  ال هذا 

حيث:
ي - الدعم املا

ر الرسمية) - االستثناءات (الرسمية وغ
ي التحصيل ر  - التأخ

- االختالسات

LC, CAD, AP, DP

نظام استلم االن ادفع فيما بعد

نظام استلم االن ادفع فيما بعد

طريقة القيمة مقابل الدواء

الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية

مرافق صندوق الخدمات الطبية

املستشفيات

املراكز الصحية

املستفيدون

صندوق االمدادات الطبية للواليات

املوردون
خارجيون
محليون
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تنفيذ برنامج صندوق اإلمداد الط٥ 
رو، وجواتيماال، والهند، وبوليفيا،  تم العمل بنظام صناديق الدواء الدوار بكل من الب
وبعض  وتايلند،  واندونيسيا،  ي،  وما وأفغانستان،  والنيجر،  والسنغال،   ، وهاي
رامج محفوفًا بالصعاب  البلدان األخرى . وكان تأسيس و/أو استمرار العديد من هذه ال
ي أن استمرار صناديق  (Peter, et al 1986). ومن الدروس املستفادة من هذه التجارب 

ى إمدادات منتظمة من األدوية منخفضة التكاليف ذات الجودة  اإلمداد الط يعتمد ع
ريات  ى وجود أنظمة للمش العالية باملرافق الصحية. ويعتمد وجود اإلمدادات املنتظمة ع
ا. وهكذا إذا لم يتم تأسيس مثل تلك األنظمة  والتوزيع وتحصيل النقد يمكن االعتماد عل
بشكل جيد فإن صندوق اإلمداد الط المحالة سوف يتوقف عن العمل وبأسرع مما 
رح مجموعة من اإلجراءات املستقاة بشكل رئيس من الدروس  ي هذا الجزء نق يتوقع. 
 (Mohamed 2009) ي إدارة الدواء الدوار بالوالية املستفادة من تجربة والية الخرطوم 

وتجارب الدول املذكورة سابقًا.

ى املستوى املركزي و الوالئي ي ع ١ التنفيذ التدري ٥
ى «اإلمدادات الطبية  ى الرغم من اإلقرار بالحاجة املاسة لألدوية الضرورية فإن ع ع
» الجديدة.  املركزية» وضع برامج إلدخال الواليات ضمن منظومة «صندوق اإلمداد الط
قد مثل نظام «صندوق اإلمداد  ي بداية تنفيذ نظام معَّ ومرد ذلك إن الجهد الذي سيبذل 
ى تطوير،  ى مراحل. وهكذا فإن نجاح التنفيذ يعتمد ع » ال يمكن إنفاذه إال ع الط
صيدليات  صيانة  الطواقم،  وتدريب  واختيار  الدوائية،  االمدادات  إجراءات  واختبار 
ى  املرافق الصحية، ووضع أنظمة اإلدارة املالية، والرقابة. وال شك أن النهج املمرحل ع
ى وضع نظام لتحصيل عائدات املبيعات مكتمل  رة زمنية معقولة سوف يؤدي  إ مدى ف
صناديق  إلدارة  جيدًا  تدريبًا  مدربة  وطواقم  اإلدارية  القدرات  لبناء  ونظام  التصميم، 
ة تأسيس نظام  ى ذلك فإن النهج املمرحل يوفر م اإلمداد الط بالواليات. باإلضافة إ
ى أنظمة للسجالت والقوائم ذات  ا باإلضافة إ لإلمدادات الطبية وإدارة مالية يعتمد عل
رات  كفاءة ومصداقية.كما إن العمل املمرحل سوف يتيح الوقت أيضًا لالستفادة من الخ
ى املستوى  ي املراحل التالية. وع املكتسبة خالل تنفيذ كل مرحلة ومن ثم تجنب األخطاء 
ى التوسع  ى اإلمدادات الطبية املركزية االتفاق مع وزارة الصحة للعمل ع ن ع الوالئي يتع
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 ،« رة تنفيذ «صندوق اإلمداد الط ». خالل ف ي «صندوق اإلمداد الط الرأس واألفقي 
ي عدم إدخال املزيد من املرافق الصحية قبل التأكد من أن سعة منظومة اإلمدادات  ينب
ا أن توفر إمداد مستمرة من األدوية الضرورية. وهكذا فإن إدخال املرافق  الدوائية يمك
ى املستوى الوالئي يجب أن يبدأ باملراكز الصحية.  ي صندوق اإلمداد الط ع الصحية 

ي ايجابيات باملراكز الصحية:  نورد فيما ي
لألدوية  مستمر  إمداد  ضمان  ي  ايد  م بشكل  السكانية  املجمعات  ترغب  الطلب:   .١

الضرورية.
ى مستوى املراكز  ي املراكز الصحية العامة: توفر األدوية بشكل مستمر ع ٢- دعم التوسع 

ى املستشفيات. الصحية سيجذب املزيد من املر مما سيخفف الضغط ع
: عادة ما يكون لسكان األرياف واملناطق املحيطة باملدن  ٣- عدم وجود البدائل للمر

خيارات أقل فيما يتعلق  بتوفر الخدمات الرعاية الصحية.
ي: إن ضعف الوفرة الدوائية باملراكز الصحية يجعل أفراد املجتمع  ٤ــ مشاركة املجتمع املح
ي  ي يدركون أهمية صندوق اإلمداد الط حيث أن التجارب بينت زيادة ملموسة  املح

ي املراكز الصحية ال تتبع صندوق الدواء الدوار. توافر األدوية 
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Figure 2: RDF Cycle of terrors
Source: Managing Drug Supply (1997) 2nd edition



16

٢ اإلمدادات الطبية املركزية ــ رأس مال ابتدائي مقدر ٥
 ال شك أن رأس املال االبتدائي الذي ستوفره اإلمدادات الطبية املركزية سيمكن من 

ى اإلمدادات الطبية املركزية  ن ع ». لذلك يتع تحقيق أهداف «صندوق اإلمداد الط
رمة  ا الواردة باإلتفاقية امل اما عمل حسابات دقيقة لرأس املال االبتدائي. وحسب ال
ر رأس املال  ن وزارة الصحة بالوالية، تقوم «اإلمدادات الطبية املركزية» بتوف ا وب بي
 « ي مخزون الدواء حيث يمثل ذلك مرحلة تأسيس «صندوق اإلمداد الط ي املتمثل  األو
ي  ي تطوير خدماته بشكل سلس. ولن يكون دور اإلمدادات الطبية املركزية  واالستمرار 
ر رأس املال فقط بل سيشمل أيضًا تدريب املوارد البشرية، وتطوير البنية التحتية،  توف
ي بعض الواليات لصالح صندوق  مثل تخصيص مستودعات اإلمدادات الطبية املركزية 
ى طواقم  ي إلدارة الصندوق دون االعتماد كلية ع ، وتأسيس نظام تشغي اإلمداد الط
ي سوف يحدد بشكل واضح  اإلمدادات الطبية املركزية. ال شك أن هذا النظام التشغي
». كما إن «اإلمدادات الطبية املركزية»  دور ومسؤوليات طاقم «صندوق اإلمداد الط
رة الفنية واإلدارية خالل املراحل املبكرة من  رة املالية فحسب بل الخ ستوفر ليس الخ

    .« تنفيذ «صندوق اإلمداد الط

امات وزارة الصحة االتحادية والحكومات الوالئية ٣ ال ٥
ام الجاد من جانب الوزارة االتحادية أمر ضروري لنجاح صندوق  ن الدراسات أن االل تب
جانب  من  السياس  ام  االل مستوى  فإن  لذلك   .(Mohamed 2009) الدوار  الدواء 
رى  ن، والذي يعكس اإلرادة السياسية القوية، أمر ذو أهمية ك ى كال املستوي الدولة ع
 “ “. وغ عن القول أن ”صندوق اإلمداد الط الستدامة ونجاح ”صندوق اإلمداد الط
ر من التحف والذي يمكن أن يتم عن طريق ترسيخ فكرته وأهدافه  ى قدر كب يحتاج إ
ام بعدم السماح بتأسيس صيدليات  ى املستويات الحكومية. ومثاًال لذلك االل ى أع وع
ا الصندوق حيث أن هذا األجراء سوف يعظم من  موازية للصيدليات ال يشرف عل
ى ذلك يجب أن  ي مبيعاته. إضافة إ فرص تسويق خدمات الصندوق مما ينتج عنه زيادة 
تكون عائدات الصندوق مستقلة عن الخزينة العامة والبد أن تدرك حكومات الواليات أن 
ن الوضع  الصندوق اليمكن أن يظل مستث من قانون الخزينة العامة. ولذلك البد من تقن
ي للوالية. بموجب هذا  االستثنائي للصندوق وإجازة قانون خاص به من املجلس التشري
ي القضايا  القانون سيكون للصندوق شخصية اعتبارية يحق لها رفع الدعاوى والدفع 
ال ترفع ضده األمر الذي يعطي الصندوق االستقاللية القانونية فيما يتعلق ببعض 
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اللوائح ال تحكم عمل مؤسسات القطاع العام، وسيمنح القانون مشروع الصندوق 
موافقة السلطة التشريعية ليمارس أعماله بحسبانه مؤسسسة مستقلة تحت اإلشراف 
املباشر ملجلس إدارته الذي يراسه وزير الصحة بالوالية.كما سيسمح الوضع املستقل 
ن لــلصندوق تمكن الصندوق من إدارة أمواله وتنظيم اإلجراءات إلدارة اإلمداد  واملق
والرقابة  والتدقيق،  واإلشراف،  الحسابات،  وإدارة  مبيعاته،  عائدات  وتحصيل  الط 
ن. إال أنه يلزم إتخاذ اإلجراءات الوقائية ملنع استقالل الصندوق تمامًا عن  وتدريب العامل
رك  “ ال إطار وزارة الصحة بالواليات. وهكذا سيتيح هذا الوضع لـ ”صندوق اإلمداد الط
ي  الس وليس   (Mohamed 2009) العامة الصحة  لخدمات  رويج  ال ى  ع ر  أك بدرجة 
لتحقيق األرباح، وبخالف ذلك فإن إمدادات األدوية للمناطق النائية واملراكز الصحية 
أنه  املركزية،  الطبية  اإلمدادات  نظر  وجهة  من  مل.  سوف  املنخفضة  الربحية  ذات 
يجب أن ال ينظر املديرون التنفيذيون للصندوق باعتباره شركة هدفها تحقيق األرباح بل 
يجب النظر إليه باعتباره مؤسسة أنشئت خصيصًا لتعزيز دور منظومة الرعاية الصحية 
ن.  ر األدوية النوعية وبأسعار ميسرة بالقرب من املواطن واإلرتقاء بالخدمات الصحية بتوف
ن الصندوق وإدارات وزارة الصحة  والشك أن ذلك يتحقق إّال من خالل تطوير شراكة ب
ا. ذلك  ر خدمات صحية متكاملة، ومقبولة، وبأسعار مقدور عل ى توف دف إ األخرى 
ر األدوية الضرورية، خصوصًا للمجموعات الضعيفة  ألن الصندوق مصمم أصًال لتوف

باملناطق الريفية. 

٤ اختيار األدوية ٥
ي «صندوق  ستكون األدوية متوافرة بشكل منتظم وذلك بالنسبة للمرافق ال تشارك 
محددة  قائمة  وضع  فإن  محدودة،  الصندوق  مال  رأس  ألن  ونظرًا   .« الط اإلمداد 
ى  راة لكل بند مما سيؤدي إ ألدوية مختارة سوف يزيد من التغطية بزيادة الكميات املش
انية املحددة املتاحة لـلصندوق. إال أن السؤال الذي يطرح  استخدام الحد األق للم
ر قائمة من  نفسه هو: هل يجب أن يقوم مشروع كمشروع صندوق اإلمداد الط بتوف
؟ إن  ر األدوية ال تل أحتياجات كافة فئات املر أدوية مختارة أم يجب عليه توف
اية األمر لقرار مجلس إدارة الصندوق.  ي  روك  القرار الخاص بقائمة األدوية املحدودة م
رح اإلمدادات الطبية املركزية تكليف لجنة فنية تكون مسؤولة من اختيار األدوية  ستق
ال ُتضمن بقائمة األدوية الخاصة بالصندوق. إال أن نقطة البداية واملرجعية يجب 
ى اللجنة الفنية عند  ن ع ي السودان». ويتع أن تكون «القائمة القومية لألدوية املهمة 
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ن عوامل التكلفة وعوامل النجاعة والسالمة وسهولة اإلدارة  اختيارها لألدوية أن توازن ب
رك إمدادات األدوية العالية التكلفة  واالعتبارات املحلية األخرى. نتيجة لذلك يجب أن ت
الك املنخفض للقطاع الخاص، حيث أن مثل هذه األدوية يمكن أن تجمد  ذات االس

اء الصالحية. رأس املال العامل مما ينتج عنه خسائر بسبب إنخفاض االستخدام أو ان
٥ التنبؤات والقياس الكمي ٥

ي أو مساعد  ي من قبل الشخص املختص (الصيد تحدد الكميات ال تسلم للمرفق الص
ي حالة  املستشفيات الريفية واملراكز الصحية) بكل مرفق من املرافق الصحية  ي  الصيد
ر املخزون)، ومراجعته  ر الطلبيات (دف ى دف الك الشهري. يتم الحصول ع ى االس بناًء ع
ى صندوق اإلمداد الط  ر املخزون إ من قبل رئيس فريق اإلشراف. بعد ذلك يرسل دف
ي املختص. لضمان التوزيع العادل لألدوية لكافة املرافق  املع العتماده من قبل الصيد
حسب  املطلوبة  الكميات  تعديل  باملستودع  املسؤول  ي  الصيد ى  ع يجب  الصحية، 
ى «صندوق اإلمداد  املخزون املتوافر لديه. عند تحديد احتياجاته من األدوية، يجب ع
ا  ي طل الكات السابقة لتحديد كميات األدوية ال ينب » استخدام بيانات االس الط
ى تجنب  ى ذلك فإن هذا النهج سيساعد ع من اإلمدادات الطبية املركزية. إضافة إ
ي نمط الوصف الدوائي ويضمن  ر املتوقعة  رات غ األخطاء ال قد ترافق املعاملة والتغي

ن كل عملية توزيع وأخرى.  توافر مهلة كافية ب

٦ توزيع األدوية ٥
» مسؤولية ضمان عمليات توزيع ووصول األدوية لكافة  يتحمل «صندوق اإلمداد الط
ي ذلك تلك املوجودة باملناطق الريفية باستخدام شاحنات مجهزة  املراكز الصحية، بما 
رنامج  ى املرافق الصحية طبقًا ل ي درجة الحرارة. تتم عمليات توزيع األدوية إ بنظام تحكم 
ى للمشروع. ومع ذلك يمكن للمستشفيات الحصول  ي املراحل األو دقيق يجب إعداده 
رتيب  ا، إن وجدت. سيضمن مثل هذا ال ا باستخدام وسائل النقل الخاصة  ى مخزو ع

ي عمليات التوزيع للمستشفيات.  املرونة 
ي عن  إدارة املخزون تكون من خالل نظام مزدوج: يدوي (عن طريق كروت العهدة) وآخر آ
ى  » إ ى «صناديق اإلمداد الط طريق نظام الكمبيوتر. يمكن تقسيم الشحنات املرسلة إ
رة من اإلمدادات الطبية املركزية  ثالثة أو أربعة اقساط كل عام. تشحن الكميات الكب
ي املخزون  » بكل والية. ولتجنب النقص  ى مستودعات «صندوق اإلمداد الط برًا إ
» يجب أن يتوفر لـ «اإلمدادات الطبية املركزية»  بمستودعات «صندوق اإلمداد الط
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ى األقل. يتطلب نظام طلبيات الشراء ثالث أو أربع  مخزون إحتياطي ملدة ثالثة أشهر ع
ي العام مساحة تخزينية أقل مما يقلل من  مصروفات الصندوق الرأسمالية. وقد  مرات 
ر  ى تجنب حاالت فوائض املخزون والنقص بشكل كب أثبت هذا النظام كفاءته مما أدى إ
 “ الط اإلمداد  ”صندوق  مستودعات  يخص  وفيما   .(Mohamed 2009) املخزون  ي 
ومرافقه الصحية، فيجب حساب الكميات املطلوبة من كل صنف بالحد األدنى، مما 
ي الحاالت ال يتأخر  يع أن نظام اإلنذار املبكر هذا سوف يخفض من النقص ح 
“. بموجب هذا  ا التوزيع من ” اإلمدادات الطبية املركزية“ أو ”صندوق اإلمداد الط ف
النموذج يستلم الصندوق ومرافقه الصحية إرساليات األدوية من مستودع ”اإلمدادات 
الطبية املركزية“ بالخرطوم بشكل منتظم. كما تقوم مستودعات ”صندوق اإلمدادات 
رات مجدولة ربع سنوية أو  ى أساس ف ا ع الطبية“ بعواصم الواليات بتوزيع إرساليا
ي أمكنة بعيدة أو  ي حالة وجود املرافق الصحية  شهرية. يطبق نظام التوزيع ربع السنوي 
الك املنخفض. تتضمن محاسن التسليم الشهري أيضًا املزايا  ي حال املرافق ذات االس

التالية:
يمكن تعويض املخزون قبل استنفاده.  .١

مراجعة طلبيات األدوية بكل من اإلمدادات الطبية املركزية واملراكز الرئيسية   .٢
ن. لصندوق اإلمداد الط من قبل صيادلة مؤهل

 « ى «صندوق اإلمداد الط التسليم املجدول من اإلمدادات الطبية املركزية إ  .٣
الروتي  التوريد  يفرض  الصحية  املرافق  ى  إ  « الط اإلمداد  «صندوق  ومن 
ي خدمات اإلمدادات الطبية املركزية وصندوق  ي زيادة الثقة  لألدوية ويساهم 

. اإلمداد الط
يتطلب األمر كميات أقل من املخزون واملال.  .٤

رات زمنية. ى ف توزيع أعباء العمل ع  .٥
رات مجدولة مما يوفر التكاليف اإلدارية وزمن النقل. ي ف يتم تجديد اإلمدادات   .٦
ى صندوق اإلمداد الط الذي يقوم بدوره  خسائر قليلة بسبب إرسال املخزون إ  .٧

ى املرافق الصحية. بتسليم الطلبيات مباشرة إ

بعض سلبيات استخدام  طريقة التوزيع الشهري:
الك املخزون. ى الشخص املسؤول مراقبة اس يجب ع  .١

٢.  يجب إصدار طلبية املخزون الذي سيتم تسليمه.
ي تكلفة التوزيع. رة يع زيادة  تسليم كميات صغ  .٣
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(Cash Collection) ٧ تحصيل عائدات بيع األدوية ٥
كانت اإلمدادات الطبية املركزية تقوم ببيع األدوية واإلمدادات الطبية األخرى لـ «صندوق 
صندوق  لكل  يكون  لذلك  تبعًا  بالشيكات.  املؤجل  الدفع  أساس  ى  ع  « الط اإلمداد 
ي النموذج الجديد فإن  سقف تحدده إدارة املبيعات باإلمدادات الطبية املركزية. أما 
ى مخاطر وضع نظام منفصل لإلمدادات الطبية  اإلمدادات الطبية املركزية سوف تتو
وتحصيل عائدات بيعها (أي أن نظامي الشيكات والسقف سوف لن يكون لهما وجود). 
ى مستوى اإلمدادات  نتيجة لذلك يجب وضع نظام سليم لتحصيل عائدات املبيعات ع
ن  وحدت إنشاء  يجب  بذلك  وللقيام  بالوالية.  الط  اإلمداد  وصندوق  املركزية  الطبية 
ن من  ى مستوى اإلمدادات الطبية املركزية وصندوق اإلمداد الط لتكونا مسؤولت ع
وحدة  تقوم  النظام  هذا  بموجب  األدوية.  بيع  عائدات  وتحصيل  الطبية  اإلمدادات 
ا: واحدة  اإلمدادات الطبية بإصدار ثالث نسخ من الفاتورة بعد توقيع كافة الشركاء عل
ى وحدة التحصيل والثالثة يحتفظ  ا اإلدارة العامة للمبيعات، والثانية ترسل إ تحتفظ 
ى مهمة تحصيل وتسوية حساب النقد  . أما الوحدة املالية فتتو ا صندوق اإلمداد الط
ى أساس شهري.  . يجب أن تتم التسوية ع مقابل األدوية املباعة لصندوق اإلمداد الط
هذه اآللية سوف تعزز من التدفق النقدي بحساب اإلمدادات الطبية املركزية وكذلك 

ي صندوق اإلمداد الط بالوالية. الحال 

“ مقابل مبيعات األدوية  ا ”صندوق اإلمداد الط إن عمليات تحصيل النقد ال يقوم 
ي كمية النقد ال كان من  ي: ما  ى السؤال التا ى اإلجابة ع باملرافق الصحية ترتكز ع
ي املبالغ الفعلية ال تم تحصيلها؟ إن وجود معدل تحصيل عال  رض تحصيلها, وما املف
ى املؤسسة  ن ع ى نظام إدارة لألدوية يتم بالسالسة والدقة. وهكذا يتع ال بد أن يعتمد ع
ي) وضع نظام لسجالت املخزون. وللقيام بذلك، يجب  الصحية (مستشفى أو مركز ص
“ وضع سياسة جديدة للتوظيف وتحصيل النقد، تقوم  ى ”صندوق اإلمداد الط ع
ي حالة وجود أي عجز أو زيادة. إن مثل تلك السياسة ستلزم كافة  ى مبدأ املحاسبة  ع
. وفقًا لذلك  ن بصيدليات املرافق الصحية بتوقيع عقد مع صندوق اإلمداد الط العامل
العقد يقوم العاملون بالصيدليات مع فرق اإلشراف التابعة للصندوق بجرد املخزون 
بصفة دورية بحيث يضمن دائمًا أن النقد الذي يتم تحصيله من قبل فريق اإلشراف 
ي النقد يجب أن يدفعه  رة املعينة. وهكذا فإن أي عجز  يعادل األدوية املباعة خالل الف
رة أقصاها  ى العقد وذلك خالل ف الشخص املسؤول عن العهدة والذي سبق أن وقع ع
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ى ما تتضمنه من إجراءات املساءلة، فإن  عملية اإلشراف املنظم  أسبوع. وباإلضافة إ
ا كفاءة عالية لعملية  واالستخدام الصارم لإلجراءات العقابية والقانونية سوف ينتج ع

ى العجوزات بشكل كامل إن وجدت. تحصيل النقد والقضاء ع

ى صندوق اإلمداد الط ومرافقه الصحية ٨ اإلشراف ع ٥
واضح  فهم  وجود  ليس  الضروري  من  الجديد،  النموذج  واستدامة  فاعلية  لضمان 
ي أنظمة اإلمداد وتحصيل  ى الفجوات املحتملة  للنموذج فحسب بل أيضًا  التعرف ع
» منذ البداية أنظمة إشراف  النقد. لذلك، يجب أن يتضمن «صندوق اإلمداد الط
رنامج وذلك بالنسبة  ومراقبة وتقييم شاملة لإلمدادات الدوائية كعناصر ال تتجزأ من ال
ي هذا األمر من  ى حد سواء. وهكذا يجب أن ينظر  ا واملجانية ع لألدوية املستعادة قيم
جانب شركاء الصندوق بحسبانه أحد العناصر الرئيسة ألعمال الصندوق. ويجب أن يركز 
ي  ا الصندوق من مركزه الرئيس (بوساطة مشر ى األعمال الفعلية ال يؤد اإلشراف ع
ى مستوى املرافق الصحية (بوساطة فرق اإلشراف)،  اإلمدادات الطبية املركزية)، وع
مثل ظروف التخزين وممارسات صرف األدوية والبيئة الصيدالنية عمومًا ( مثل النظام،  

النظافة واملظهر العام).

ى صندوق اإلمداد  ي إ ى (أي من املرفق الص ى أع  يتطلب تدفق املعلومات من أسفل إ
ى اإلمدادات الطبية املركزية)، يتطلب وضع نظام آللية التغذية  , ومن الصندوق إ الط
ي، وتوافر  ، واألداء املا ى املر ر الصندوق ع ر املعلومات) لتقييم تأث الراجعة (نظام توف
. كما يقوم أيضًا بتقييم  الدواء، والجوانب الرئيسة لتحصيل النقد والنظام املحاس
ي وعدد املستفيدين من الخدمات ال  الك الفع النقد املحصل فعليًا وبيانات االس
يوفرها الصندوق. كما يجب استخدام نظام معلومات اإلدارة اللوجستية الذي يقوم 
الدعم  ”صندوق  لـمساهمات  الرئيس  (املتلقي  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  بتطويره 
“ كنقطة بداية آللية التغذية الراجعة. وال شك أن النتائج والبيانات ال يتم  العالم
وملدراء  القرارات،  ملتخذي  العلمية  البينات  تمثل  سوف  النظام  هذا  بواسطة  جمعها 
ى  ع وباملحافظة  ي  الص باملرفق  املقدمة  بالخدمة  االرتقاء  ي  لالستمرار  الصندوق 

ى نحو ثابت وبناء نظام كفء لتحصيل النقد. اإلمدادات الدوائية ع
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٩ بنود متنوعة ٥
ف، يجب  ي لم يست لضمان استمرار اإلمدادات الدوائية وللتأكد من أن رأس املال األو
ى اإلمدادات الطبية املركزية وضع إجراءات صارمة لتنفيذ هذا النموذج. يمكن أن  ع

ي: تشمل مثل تلك اإلجراءات ماي

ي لألدوية ال   أوًال: خطاب ضمان من وزارة املالية بالوالية تمثل قيمته املبلغ اإلجما
تم تسليمها للوالية. إذا لم يتسن إصدار مثل ذلك الخطاب تسلم وزارة املالية الوالئية 

ى بياض قابل للدفع لـإلمدادات الطبية املركزية. اإلمدادات الطبية املركزية شيك ع

ى عقد أو إقرار يجعله مسؤوًال أمام  ى مدير (مديرة) الصندوق التوقيع ع  ثانيًا: يجب ع
اإلمدادات الطبية املركزية ويوافق فيه بدفع العجز الناتج عن إهماله أو لسوء اإلدارة 
ى  رة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ كشف العجز. يطبق ماسبق أيضَا ع وذلك خالل ف

ى مستوى املرافق الصحية. » ع الشخص املسؤول عن صيدلية «صندوق اإلمداد الط

أصول  كافة  لحماية  ن  التأم قسط  سداد  املركزية  الطبية  اإلمدادات  تتحمل  ثالثًا:   
ن اختفاء األدوية بسبب االختالس، أو  الصندوق (الثابتة واملنقولة) حيث يغطي التأم

رها، أو بفعل الكوارث الطبيعية، أوالحريق.  السرقة، أو غ

ي بصورة دورية. يجب أن يتم ذلك شهريًا بمستودعات  رابعًا: يجب القيام بجرد فع
ي. يجب عدم  ى مستوى املحلية واملرفق الص ن ع » وكل أسبوع «صندوق اإلمداد الط

ى الطبيعة وسداد العجز، إن وجد  ن إكمال جرد املخزون ع ن لح صرف الحافز للموظف
ى مستوى املرافق الصحية. ن باملركز الرئيس للصندوق أو ع من قبل األشخاص املسؤول
ي حالة املرافق الصحية، اليجوز تحصيل النقد إال بعد القيام بعملية تسوية للحسابات 

والتأكد من عدم وجود عجز. 

كافة  تجديد  يجب  الجيد،  التخزين  ظروف  وجود  ولضمان  األدوية  هدر  ملنع  خامسًا: 
ريد.  ا ضد الحريق و السرقة، مع تركيب غرفة للت وية جيدة وتأمي ا  وي املستودعات و
ن ذي كفاءة من قبل اإلمدادات الطبية  ى ذلك، يجب إختيار طاقم موظف باإلضافة إ

ر اإلدارة الجيدة واملوثوقة. املركزية ومجلس إدارة الصندوق مع توف
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انيات واملوارد٦  امل
مبدأ  أساس  ى  ع والية   ١٤ ي  الط  اإلمداد  صناديق  بتأسيس  التصور  هذا  يو 
ى ما  استعادة التكلفة. املوازنات املطلوبة ملثل هذا النوع من املشاريع يمكن أن تقسم إ
ي)،  ن املخزون االبتدائي للنظام (استثمار رأس املال األو ي: صندوق رأس املال لتأم ي
وتكاليف اإلنشاء وال تشمل تكاليف تصميم النظام وتنفيذه، وتجديد واملستودعات، 
انية  وشراء الكمبيوترات، والسيارات واملعدات، ودعم املرافق الصحية اآلخرى. تبلغ امل
ي ذلك الخدمات اللوجيستية، وتجديد وإنشاء مستودعات  اإلجمالية للمشروع (بما 
ا ٩,٧٧١,٢١١٫٠٠  ي م األدوية) مبلغ ٣٢,٢٠٨,٧١١٫٠٠ دوالر أمريكي. يمثل املكون املح
ي شكل أدوية. تفاصيل وطريقة حساب  دوالر أمريكي وتدفعه اإلمدادات الطبية املركزية 

ي األجزاء التالية. تكاليف املشروع مبينة 

ي للمخزون االبتدائي ١ طريقة حساب رأس املال األو ٦
ى إمدادات منتظمة من األدوية  إن بقاء واستمرارية برنامج صندوق الدواء الدوار يعتمد ع
ذات النوعية الجيدة املنخفضة التكلفة باملرافق الصحية املختلفة. إال أنه إذا لم تكن 
ما فإن صندوق اإلمداد الط سوف يتوقف عن إداء  عملية الشراء والتوزيع موثوق 

وظيفته بسرعة.

ى  ذا املعيار، من املفيد النظر إ ي املطلوب لهذا االستثمار للوفاء  لتحديد رأس املال األو
ه بــ ”أنبوب“ (MSH 2012). وهكذا  نظام إمدادات صناديق اإلمداد الط من حيث تشب
ولضمان توافر إمدادات دوائية باملرافق الصحية، فإن األنبوب هذا يجب أن يمأل، وبمجرد 
ى  ى املستوى املركزي. إضافة إ ريات ع الك عن طريق املش ملئه بجب تعويض االس
ذلك فإن األنبوب هذا اليشمل تدفق الدواء من مستودعات صندوق اإلمدادات الطبية 
ي لـصندوق  ى الحساب املصر ى املرافق الصحية فحسب بل أيضًا تدفق املال عائدًا إ إ
ريات بـالصندوق. لذلك فإنه بدون عودة  اإلمداد الط الستخدامه من قبل لجنة املش
ريات  ي لـصندوق اإلمداد الط الستخدامه من قبل لجنة املش األموال للحساب املصر
ريات جديدة ومن ثم تضطرب اإلمدادات ويتوقف النظام  بـالصندوق اليمكن تنفيذ مش

ر عن الدوران.   ي وقت قص

ى مبلغ رأس املال املطلوب مللء األنبوب: قطر األنبوب وطوله. فالقطر  ثمة عامالن يؤثران ع
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الك األدوية. أما طول  ي الشهر، وهو ما يتعلق بمعدالت اس يحدده حجم املبيعات 
ى  ام األول للصندوق باألدوية إ ن االل رة الواقعة ب ي الف األنبوب فهو يمثل كمية الوقت 
ن توافر املبالغ املحصلة من مبيعات هذه األدوية مجددًا لشراء مخزون جديد. وهكذا  ح
ن كل عملية تسليم وأخرى،  فإن الطول تحدده املمارسات الشرائية و الزمن املستغرق ب
وشبكة التوزيع، وسياسات التخزين، وترتيبات التدفق النقدي، والعوامل ذات الصلة. 
أما رأس املال االستثماري املطلوب فهو اليخرج عن كونه نتاج حاصل ضرب قطر األنبوب 

رَّ عنه بالشهر. ي الشهر وطول األنبوب املع رَّ عنه بحجم املبيعات  املع

راوح  رحت منظمة الصحة العاملية (WHO 2004, p. 45) رقمًا عامليًا بحد أدنى ي لقد اق
ي السنة كهدف مناسب للصرف العام  ن ١٢ دوالرًا أمريكيًا و٢٣ دوالرًا أمريكيًا للفرد  ما ب
ى األدوية لتقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية. إال أننا استخدمنا بيانات  ع
انية املخزون  ي السودان ( أي ٣٫١٥ دوالرًا أمريكيًا ) لحساب م ى األدوية  الصرف العام ع
لك سنويًا  دفة، تس ي الواليات املس االبتدائي. وقد وجدنا أن ١٨,٦١١,٨٣٠ نسمة 
ماقيمته ٥٨,٦٢٧,٢٦٥٫٠٠ دوالرًا أمريكيًا تقريبًا. ستخصص اإلمدادات الطبية املركزية 
ي رأس املال املطلوب للمخزون االبتدائي  مخزونًا يكفي شهرين لكل والية مما يع أن إجما

ي ٩,٧٧١,٢١١٫٠٠ دوالرًا أمريكيًا. سيكون حوا

٢ تكاليف الرسملة ٦
تكلفة  فإن  العامل)  املال  (رأس  االبتدائي  املخزون  لنظام  املال  رأس  أموال  بخالف 
الرسملة أو تكاليف التطوير تتضمن تكاليف تصميم وتخطيط النظام، وإنشاء وتجديد 
صيدليات  ن  وتأم وتحديث  ومعدات،  سيارات،  وشراء  واملستودعات،  الصندوق  مقر 
ي مبلغ  ي رأس املال التقديري لهذه األنشطة املختلفة حوا املرافق الصحية. يبلغ إجما

٢٢,٤٣٧,٥٠٠٫٠٠ دوالرًا امريكيًا (الجدول ١/٦).

٣ تمويل املشروع ٦
ى  ي للحصول ع ي الس سيتعاون وزراء الصحة بالواليات مع وزارة الصحة االتحادية 
ن لتغطية رأس املال  رع ن و/أو  مت ن و محلي ن و إقليمي ن دولي األموال الالزمة من ممول

االبتدائي وبعض البنود املعينة.
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الجدول ١/٦:ـ  موازنة مصاريف التأسيس بخالف األدوية:

تكلفة الوحدة دوالر الكمية  الصنف
يأمريكي املبلغ اإلجما

ن 4520,000900,000عربات اشراف بقمرت

2015,000300,000شاحنة ٥ طن

503,000150,000أجهز ةكمبيوتر وملحقاته

11150,0001,650,000إنشاء  أو صيانة مستودع 

5,0003,00015,000,000تجديد غرف الصيدليات باملرافق الصحية

5,0005002,500,000ثالجات

5,0003001,500,000مكيفات

ن 3,125100312,500تدريب املوظف

156,00090,000ماكينات تصوير 

ر 20,000--مطبوعات وتكاليف تحض

ر منظورة 15,000--تكاليف أخرى غ

ي (دوالر أمريكي) 22,437,500.00اإلجما

التقييم٧ 
ر هذا املشروع وكيف تقيس مدى تحقيقه ألهدافه  كيف ُتقيم وزارة الصحة االتحادية تأث
املبينة؟ يجب أن تصمم مستندات ووثائق املشروع وتحفظ لتكون مصدر إلجراء التقييم 
ر منهجية اإلشراف ال يجب أن تؤسس  ي ذلك تقييم تأث املستمر داخليًا وخارجيًا، بما 
دفة. ويجب إجراء  ى مبدأ «التقييم املستمر» أي: الدرجات املحققة لألنشطة املس ع
ى صحة السكان عن طريق  رة محدودة لقياس أثر املشروع ع تقييم مستقل وبعد ف
دفة (أي األطفال، واألمهات  ى األدوية، خصوصًا للمجموعات املس تعزيز الحصول ع
رنامج يمكن أن تكون موضوعًا  ى ذلك فإن املقومات األخرى لل والفقراء). باإلضافة إ
واالستخدام  الخدمات  هذه  من  االستفادة  ومدى  رنامج  ال اقتصاديات  يشمل  لبحث 
ا، وجودة الخدمة املقدمة،  ا، وإمكانية الوصول إل الرشيد لألدوية، وتيسر الحصول عل

ومنهجية اإلشراف.
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الخالصـــة٨ 
ن اإلمدادات الطبية املركزية والواليات  » نطاق التعاون ب ن «صندوق اإلمداد الط سيب
ررات، واملنافع واملزايا ال ستوفرها اإلمدادات الطبية  ا الخدمة، وامل ال ستطبق 
رنامج، ومن ثم يمكن القول بأن  ي إطار الهيكل املؤسس للجهات املنتفعة بال املركزية 
» سيدعم إعادة هيكلة الخدمات الصحية للوفاء بأهدافه املتمثلة  «صندوق اإلمداد الط

ر  ى جزء كب ر إمدادات األدوية الضرورية بشكل ثابت يمكن االعتماد عليه لتصل إ ي توف
ى  ى املعالجة الذاتية (Self-Medication) واالعتماد ع من السكان بدًال من االعتماد ع
م  ا من أشخاص اليوثق  ا ومنافعها الطبية وال يحصلون عل ي سالم أدوية مشكوك 
ى وذلك ألن هدفها تحقيق األرباح بجانب  أو من الصيدليات ال قد تكون أسعارها أع
لالستخدام  روج  س الط  اإلمداد  صندوق  فإن  ذلك  ى  إ باإلضافة  الطبية.  الخدمة 
ى املرافق الصحية  رددين ع ى زيادة معدالت امل الرشيد لألدوية عالية الجودة والتشجيع ع
ى استخدام  الحكومية. وال شك أن النموذج الجديد لصندوق اإلمداد الط سوف يؤدي إ
ى  أفضل للرعاية الصحية األساسية. إال أنه من الضروري أخذ الحيطة والحذر والعمل ع
ي  رة ومنعها من املشاركة  منع النتائج السالبة جراء وضع العقبات أمام الشرائح الفق
ر الرشيد، والتدخالت  ر السليمة، والسلوك غ رنامج، واتباع سياسات االستثناءات غ ال
ذا  ى الرغم من اإلجراءات ال وردت  ي تحصيل العوائد. وع السياسية، وعدم الكفاءة 
التصور، يبقى صندوق اإلمداد الط معرضًا للمخاطر بسبب اختفاء األدوية إما بسبب 
، أو البيئة اإلقتصادية الضاغطة. ويجب أن  االختالسات، أو السرقة، أو التدخل السياس
ى نحو يخالف اإلجراءات املتبعة وتطبيق عقود العمل  نذكر هنا إن استخدام األموال ع
ى محاسبة مدير الصندوق واألشخاص  ي مؤسسة تتبع للقطاع العام قد يؤدي إ املخالفة 
الطبية  من اإلمدادات  كل  أمام  واملساءلة  ي  الص باملرفق  الصيدليات  عن  ن  املسؤول
رح سوف يحقق  ي املق . لذلك فإن التقيد باإلطار التشغي املركزية وصندوق اإلمداد الط

ي لكافة مرافق صندوق الخدمات الطبية. النجاح ويضمن التطور املستقب
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ن الهيئة  نموذج اتفاقية إنشاء صندوق اإلمداد الط ب
العامة لإلمدادات الطبية ووالية ......................

تقديم
ي السودان  ر من األسر.  ى إفقار كث ل أحد األسباب ال تؤدي إ ى األدوية يمّثِ الصرف ع
ى األدوية، حسب تقرير الحسابات الصحية الوطنية، ٣٩٪ من صرف  وصل الصرف ع
ي املدن واألرياف البعيدة يعانون من صعوبة  ى الصحة. أيضًا ما زال املواطنون  الحكومة ع
ى األدوية تقع  ي الوقت املناسب. وملا كانت مسؤولية الحصول ع ى األدوية  الحصول ع
دف  ى عاتق وزارة الصحة االتحادية ووزارات الصحة بالواليات، فإن هذه االتفاقية  ع
ي جميع املؤسسات  ن توفر الدواء ذي الجودة العالية والسعر املناسب  ى تأم أساسًا إ

ي الواليات. الصحية الحكومية 

ي مجال اإلمداد الدوائي والط
إشارة للمادة ٥ (أ) (هـ) من أمر تأسيس الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية وضمن 
ي إنشاء ودعم  ا  راتيجي ر الدواء بالبالد وتنفيذًا إلس ي تحقيق أهدافها بتوف جهودها 
الحكم  نظام  مع  تمشيًا  بالواليات  الطبية  واملستلزمات  الدوائي  اإلمداد  نظم  وتقوية 
ا الحقًا  ن الهيئة العامة لإلمدادات الطبية (الهيئة) ويشار إل االتحادي فقد تم االتفاق ب
ى  ا بالطرف الثاني أو الوالية ع بالطرف األول أو الهيئة ووالية ...................... ويشار إل

اآلتي:

(١)  املبادئ العامة لالتفاق
١-١ إنشاء نظام لإلمداد الط بالوالية يحقق األهداف التالية:

ر األدوية واملستلزمات الطبية لجميع املؤسسات الصحية بالوالية   أ.            استدامة توف
ا. ا وسهولة حصول املواطن عل ا وسالم مع ضمان جود

رها من   ب.       تخزين وتوزيع أدوية العالج املجاني وأدوية صندوق الدعم العالم وغ

األدوية املمنوحة ال تحددها وزارة الصحة االتحادية وفق األسس املتفق 
ا أو ال تقرها الوالية. عل
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ر املستلزمات الطبية الالزمة لتطوير وترقية الخدمات الصحية بالوالية. ج.         توف

د.          جذب واستبقاء الصيادلة واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.

هـ.          تطوير العمل الصيدالني والرقابة الدوائية بالوالية.

١-٢ يكون صندوق اإلمداد الدوائي بالوالية تحت إشراف وزير الصحة بالوالية وممثل 
ي الصيدليات ومخازن األدوية الحكومية برئاسة الوالية  ن  الهيئة ويتبع كل العامل

واملحليات فنيًا للصندوق. 

ن املدير العام للهيئة بالتشاور مع وزير الصحة بالوالية مديرًا عامًا للصندوق  ١-٣ يع
ن الصندوق واملرافق الصحية الحكومية  ويحدد الهيكل اإلداري العالقة الفنية ب

األخرى داخل الوالية.

ي مصدر األدوية واملستلزمات الطبية حسب  ١-٤ تكون الهيئة أو وزارة الصحة االتحادية 
مقت الحال. 

ي قائمة  ي املرجعية لكل أصناف األدوية  ١-٥ تكون القائمة القومية لألدوية األساسية 
الصندوق.

ى األدوية بأقل األسعار املمكنة من املنشأ مع ضمان مستوى  ي الهيئة الحصول ع ١-٦ ترا
ي نظام اإلمداد الدوائي بالوالية أن تكون أسعار البيع للجمهور  رط  الجودة ويش
ي األسعار األقل باملقارنة مع املصادر أخرى املتاحة وتكون موحدة  لجميع األصناف 

ي جميع املؤسسات الحكومية.

ي حساب منفصل خاص بالصندوق وال تصرف منه  ١-٧ توريد كل عائدات بيع األدوية 
ر شيك يوقع عليه ممثل الهيئة وتخضع حسابات الصندوق للمراجعة  أي مبالغ إال ع

ي أي وقت مناسب. ن طلب املراجعة  القانونية ويحق ألي من الطرف

دفة من األدوية األساسية بالوالية  ي تحقيق التغطية املس ١-٨ يستخدم عائد بيع األدوية 
ر نسبة  ى أن ال تتعدى منصرفات اإلدارة والتسي ر وإدارة الصندوق ع ى تسي إضافة إ

١٥٪ من جملة املبيعات.

١-٩ تحدد أسعار بيع األدوية للجمهور مركزيًا ويوضع نظام ملراجعة األسعار دوريًا ويتم 
ي استمرار نظام اإلمداد ومنصرفات  ي يرا ى أساس هامش رب تحديد األسعار ع

ر واإلدارة. التسي

ي أموال أو عربات أو أجهزة ومعدات أو أي  ١-١٠ ال يحق ألي من أطراف االتفاق التصرف 
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ي أن يتم ذلك  ن ع ن الطرف ممتلكات خاصة بالصندوق إال بعد االتفاق املسبق ب
كتابًة.

ى أمواله  نه من الحفاظ ع ى الصندوق اتخاذ كافة اإلجراءات ال تمّكِ ١-١١ يجب ع
ا.  وتنمي

ي الدخل إن وجد لتحديث سلسلة اإلمداد الدوائي بالوالية  ١-١٢ تخصيص نسبة من صا
وتقوية خدمات الرعاية الصحية األساسية وفق الئحة تصدرها الهيئة بالتنسيق مع 

وزارة الصحة بالوالية.

امات األطراف األساسية والداعمة لالتفاق  (٢) ال
امات الطرف الثاني: ٢-١ ال

ر املكاتب واملخازن الالزمة إلدارة الصندوق وتخصيص أرا للتوسع   أ.  توف
ي م ما كان ذلك ضروريًا. املستقب

 ب.   صيانة وتأهيل جميع صيدليات املرافق الصحية الحكومية بالوالية وال يتم 

رها توزيع األدوية وذلك بمساهمة الصندوق. ع
ر األدوية   ج.  حماية ممتلكات وأموال الصندوق وضمان استخدامها ألغراض توف

واملستلزمات الطبية.
رداد أموال الصندوق من  ر الضمانات واإلجراءات الالزمة الس ى توف  د.   العمل ع

الوحدات الصحية بالوالية.
يئة املناخ املناسب إلنجاحه.  ه.   تقديم العون الالزم إلدارة الصندوق و

ي الصندوق.  و.   إدخال جميع املؤسسات الصحية الحكومية 
ن إدارة الصندوق والهيئة وتوافق  ا ب امات أخرى تنشأ ويتم االتفاق عل  ز.  أي ال

ا الوالية. عل

امات الطرف األول: ٢-٢ ال
ر األدوية واملستلزمات الطبية املطلوبة وفق   أ.  اعتماد رأس مال ابتدائي لتوف
ا  مخاز من  رحيل  وال الشحن  تكاليف  كل  وتحمل  ا  عل املتفق  القائمة 
رتيبات اإلدارية  املركزية بالخرطوم ح رئاسة الصندوق بالوالية حسب ال

ا. واملالية ال يتفق عل
ي بالصندوق. ي واملراجع الداخ ن املدير املا  ب.   تعي



34

ر الصندوق. ر آليات الحركة الالزمة لتسي ي توف  ج.   املساهمة 
املتقدم  والتدريب  والفنية  اإلدارية  العمل  نظم  ى  ع ن  العامل تدريب  د.     

والتنشيطي.
ى جميع املؤسسات الصحية  ه.       التأكد من وصول األدوية واملستلزمات الطبية إ

الحكومية بالوالية.
ر األدوية  و.   تكون الهيئة مسؤولة أمام وزارة الصحة االتحادية والوالئية عن توف

ي جميع املؤسسات الصحية الحكومية بالوالية. واملستلزمات الطبية 
ى  ع رك  بال ودعمها  بالوالية  الصيدالنية  الخدمات  تطوير  ي  املساهمة  ز.      

. الصيدلية السريرية والرعاية الصيدالنية للمر
دعم الرقابة الدوائية بالوالية. ح.   

ام املر باستعمال األدوية  ط.   نشر ثقافة االستخدام الرشيد لألدوية وتعزيز ال
املوصوفة لهم.

روني. ي ذلك اإلمداد اإللك ي.    تطوير وحوسبة نظام اإلمداد الط بما 

امات وزارة الصحة االتحادية: ٢-٣ ال

ي تقوية الواليات وباعتبار الصندوق يمثل أهم أهداف  من واقع سياسة الوزارة املعلنة 
م وزارة الصحة االتحادية باآلتي: الوزارة تل

رويج للصندوق باالتصاالت السياسية مع حكومات الواليات املشاركة لضمان  أ.            ال
امها السياس إلنجاحه. دعم الوالية للصندوق وال

ر  ر املوارد البشرية الطبية والصيدالنية الالزمة لتسي ى توف ب.       العمل ع
الحكومية  املؤسسات  جميع  ذلك  ويشمل  مستوياته  بمختلف  الصندوق 

بالوالية.
ي التدريب.  ج.          املساهمة 

ي تأسيس الصندوق بالوالية بدعم املشروع وتقوية بنياته ونظمه  د.           املساهمة 
ى مستوى رئاسة  ي ذلك املؤسسات الصحية ع ي جميع املستويات بما 

الوالية واملحليات املختلفة.
ي مع الهيئة والوالية إليجاد وزيادة مصادر تمويل الصندوق. ه.           الس

و.           تحديد قوائم العالج املجاني واألدوية املمنوحة من املنظمات املحلية والعاملية.
ز.         أي مساعدات أخرى الزمة وممكنة لضمان استمرارية الصندوق ونجاحه 

ن البنية التحتية لنظام اإلمداد الدوائي بالوالية. وتحس
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(٣) أحكام عامة:
ن الهيئة والوالية.  ل مجلس إدارة للصندوق بالتنسيق ب أ.          ُيشكَّ

 ب.     تنفيذ االتفاق وتطويره ويضع املوجهات العامة الالزمة إلدارة الصندوق وفق 

االتفاقية.
 ج.       ال يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أي بند من بنود هذه االتفاقية إالَّ بموافقة 

ن. الطرف
ي أي استثمارات إال بموافقة مجلس اإلدارة.  د.           ال يجوز استخدام أموال الصندوق 

ن  ا بواسطة الطرف ن من تاريخ التوقيع عل  ه.       تسري هذه االتفاقية ملدة عام

ن ذلك. ويتم تجديدها تلقائيًا إذا لم يطلب أحد الطرف
 و.           يجوز ألي من أطراف االتفاقية بعد إخطار وزارة الصحة االتحادية وإبالغ 
اء االتفاقية قبل ثالثة أشهر من التاريخ  ي إ الطرف اآلخر كتابًة برغبته 
ن  ي هذه الحالة اجتماع طارئ ملجلس اإلدارة خالل إسبوع املحدد ويتوجب 

ي هذا األمر. من تسلم الطرف اآلخر لطلب إلغاء االتفاقية للنظر 
اء  ي أول جلسة له اإلجراءات الالزمة عند إ رك   ز.       يحدد مجلس اإلدارة املش
ى طلب أحد األطراف (مثل تسوية الحسابات واألصول  االتفاقية بناءًا ع

وجرد املخازن... الخ).
ن حول أي بند من بنود هذه االتفاقية أو  ن الطرف  ح.       عند حدوث أي خالف ب

را وإذا تعذر ذلك يحال األمر لوزارة  أي خالف آخر يحل الخالف وديًا وبال
الصحة االتحادية لحل الخالف فإذا تعذر يتم اللجوء للتحكيم وفقًا ألسس 
ى القضاء  ا من النائب العام. وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إ التحكيم املتفق عل

ي البالد. ن السارية  اع وفق القوان لحل ال
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الطرف األول                                                                          الطرف الثاني
ي                                             د.جمال خلف هللا محمد ع

املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية      وزير الصحة بوالية 

الشهود:
ي والية  ١/      وا

٢/ األستاذ بحر إدريس ابو قردة، وزير الصحة االتحادي 
ي اليوم                     من         شهر         سنة  تم بحمد هللا توقيع األطراف والشهود أعاله 

١٤٣٤هـ املوافق         سنة ٢٠١٣.



نموذج لقانون صندوق اإلمداد الط بالوالية
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
قانون صندوق اإلمداد الط بوالية .........

لســــــــــــــــــــ٢٠١٣ــــــــــــــــنة 
ي  ي لوالية .... ووقع الوا عمًال بأحكام دستور والية ...... لسنة .....، أصدر املجلس التشري

القانون اآلتي نصه:

الفصل األول
أحكام تمهيدية

١. يسم هذا القانون (قانون صندوق اإلمداد الط لوالية ....................) ويعمل به من 
تاريخ التوقيع عليه.

تفسيــــــــر
ي هذا القانون وما لم يقتض السياق مع آخر:   .٢

ا والية الوالية  يقصد 
ي ى الوالية الوا يقصد به وا

ا وزارة الصحة بالوالية الوزارة  يقصد 
يقصد به وزير الصحة  بالواليةالوزير 

يقصد به صندوق اإلمداد الط بالوالية – املنشأ بموجب املادة ( ٤ ) من الصندوق 
هذا القانون

ره لشراء اإلمدادات الطبية ومن ثم اإلمداد الط           يقصد به تمويل تقوم الهيئة بتوف
ى دوران هذا التمويل بحيث تكفي عائداته لشراء اإلمدادات  تعمل ع

الطبية مرة أخرى زائدًا تكلفة التشغيل واملنصرفات األخرى.

املجلس
يقصد به مجلس إدارة الصندوق املنشأ بموجب املادة  ( ٧ ) من هذا 

القانون
ا الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية الهيئة     يقصد 
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يقصد به مدير عام الهيئة املدير العام
يقصد به املدير التنفيذي لصندوق اإلمداد الط بالوالية  املدير 

ي  ي أو صيدلية شعبية أو شفخانة أو أي املرفق الص يقصد به أي مستشفى أو مركز ص
مؤسسة صحية  أخرى بالوالية.    

حكم االتفاقية
ي املدير العام والوالية   ن الهيئة ممثلة  ي العام ٢٠١٣ ب ٣.    تكون االتفاقية املوقعة 

ي الوزير جزء اليتجزأ من هذا القانون.        ممثلة 

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره واإلشراف عليه

ئ الهيئة باالتفاق مع الوزارة صندوقًا يسم صندوق اإلمداد الط بالوالية  ٤.     ١.          تن
ى  ويكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية خاتم عام وله حق التقا لتو

كافة مهام وأغراض الصندوق وفقًا إلحكام هذا القانون.
        ٢.          يكون مقر الصندوق بعاصمة الوالية. 

        ٣.         يعمل الصندوق تحت إشراف الوزير والهيئة.  

أغراض الصندوق
ى تحقيق األغراض التالية:   ى إ ٥.     وفقًا لرؤية الهيئة فان الصندوق يس

إنشاء نظام إمداد دوائي كفء ومقتدر ماليًا، ويقدم أدوية ذات جودة عالية   .١     
ى سكان الواليات. رة إ وبسعر ميسر وأقل من سعر السوق لتوف

ي جميع املؤسسات الصحية بالوالية وفقًا ملا تحدده الهيئة.   توحيد األسعار   .٢        
ر إمدادات منتظمة من األدوية ذات املأمونية  ن نوعية الخدمات بتوف         ٣.      تحس

                     والنجاعة والجودة لكافة املرافق الصحية العامة.
        ٤.      تطبيق مبدأ االستخدام األفضل لخدمات الرعاية الصحية األساسية وتعزيز 
ي  ع رر  امل ر  غ الضغط  تخفيض  طريق  عن  املرافق  لهذة  االستخدام 

ن إمدادات الدواء للمراكز الصحية. املستشفيات املرجعية وذلك بتحس
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العالج  معدالت  تخفيض  وايضًا  بالعالج  ام  االل وتشجيع  املشورة  تقديم   .٥      
(Self-Medication) الذاتي

أهداف الصندوق
ى درجة  ر األدوية األساسية ذات النوعية الجيدة والفاعلية وع ٦.    يقوم الصندوق بتوف
لكات الطبية األخرى ومواد  ن واملس ا للمواطن عالية من السالمة وبأسعار مقدور عل

املعامل واألسنان باملرافق الصحية بالوالية.
ى إعداد إحصاءات دقيقة لتحديد نوع وكمية االمداد الط وفقا          ١.          العمل ع

الحتياجات الوحدات الصحية بالوالية. 
        ٢.         استالم وتخزين وتوزيع حصة الوالية من أدوية العالج املجاني وأدوية صندوق 

الدعم العالم واألدوية بالقيمة.
ي املناطق الريفية وبأسعار  ر األدوية األساسية لسكان الوالية خاصة         ٣.        توف

أقل من املصادر األخرى املتاحة.
ي التمويل وبأقل تكلفة. ى نفسه           ٤.           تأسيس نظام لإلمداد الدوائي والط يعتمد ع

ى مستوى       ٥.      االستفادة من الخدمات الصحية بزيادة استخدامها خاصة ع

الصحية. املراكز 
ر األدوية األساسية. ي نشر خدمات الرعاية الصحية األولية بتوف         ٦.         املساعدة 

ى كافة املستويات. ن به ع         ٧.         تنمية القدرات الفنية واإلدارية للعامل
        ٨.         ترشيد استخدام الدواء.

ر احتياجات الوزارة األخرى من املعدات  ي توف          ٩.          االستفادة من عالقات الصندوق 
الطبية وأجهزة الرعاية األولية واملبيدات واألمصال واللقاحات ومواد املعامل 

لكات الطبية األخرى. واألسنان واملس
ي مجال اإلمداد الط (اختبارًا وشراًء وتوزيعًا         ١٠.         تشجيع البحوث والدراسات 

                       واستعماًال وتمويًال) والخدمات الصيدالنية األخرى.
ي  ى صيدليات الصندوق باملرافق الصحية لضمان جودة العمل         ١١.      اإلشراف ع

ى موارد الصندوق. الحفاظ ع
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الفصل الثالث
إدارة الصندوق

إنشاء وتشكيل املجلس
ى إدارة شؤون الصندوق ويباشر نيابة عنه جميع السلطات  ٧.    ١.         ينشأ مجلس يتو

ى النحو األتي:  ي هذا القانون. يشكل املجلس ع ا  املنصوص  عل
رئيسًا أ.     الوزير      
عضوًا ب.   مدير عام الوزارة     
عضوًا ج.    مدير عام وزارة املالية بالوالية   
عضوًا د.    مدير إدارة الصيدلة بالوزارة   
عضوًا ه.    مدير الرعاية الصحية بالوزارة    

و .   املدير                        عضوًا ومقررًا
ما الوزير                      أعضاء  ز.     أي عضوين آخرين يعي

         ٢.          يكون عمر املجلس ثالث سنوات.

اختصاصات وسلطات املجلس 
٨. يقوم املجلس بتنفيذ االتفاق وتطويره ويضع املوجهات الالزمة إلدارة الصندوق وفقًا 

ى أن تكون له االختصاصات والسلطات اآلتية: لالتفاقية ع
ر أعمال الصندوق.  ١.           التخطيط واإلشراف العام لس

ى تنفيذ إجراءات ضمان استمرار اإلمدادات الدوائية ال تضعها الهيئة. ٢.              اإلشراف ع
انية الصندوق واعتمادها من حكومة الوالية. ٣.           إجازة م

٤.           إجازة الهيكل اإلداري املقدم من املدير.
ن بالصندوق. ٥.           وضع شروط خدمة العامل

ي الوظائف القيادية بالصندوق. ن شاغ ٦.           تعي
٧.           إصدار اللوائح املنظمة ألعماله.

٨.           إجازة الخطة السنوية املقدمة املدير.
ي هذا الصدد. ات الالزمة  .١.           مناقشة وتقويم أداء الصندوق وإصدار التوج

١١.         مناقشة وإجازة التقارير الدورية.
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اجتماعات املجلس
ى دعوة من رئيسه ويجوز له أن  ٩.    ١.             يجتمع املجلس مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو بناًء ع

يعقد اجتماعًا طارئًا إذا طلب ذلك ثلث األعضاء أو بدعوة من رئيسه.
ي حالة غيابه تكون الرئاسة للعضو الذي  رأس الرئيس اجتماعات املجلس و  ٢.           ي

يختاره املجلس.
 ٣.           يكون النصاب القانوني الجتماعات املجلس بحضور نصف األعضاء.

 ٤.           تجاز القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.
 ٥.           يصدر املجلس اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم إجراءات اجتماعاته.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
١٠.  تدفع ألعضاء املجلس من أموال الصندوق املكافأة ال يقررها املجلس بموافقة الوزير 

ى اال تتجاوز النظم املالية املقررة من وزارة املالية بالوالية. ع

ن املدير العام ومخصصاته تعي
١١.  يكون للصندوق مديرًا يعيينه  املدير العام بالتشاور مع الوزير ويحدد املجلس مخصصاته 

ويكون بحكم منصبه مقررًا للمجلس.

اختصاصات وسلطات املدير العام
١٢.  ١.          يكون املدير املسؤول التنفيذي األول عن حسن إدارة الصندوق وفقًا لرؤية 

ا. وسياسات  الهيئة وتوصيا
          ٢.            مع عدم اإلخالل بعمومية أحكام البند (١) تكون للمدير السلطات األتية: 

ي املوازنة. ى املبالغ املخصصة واملعتمدة  أ.       التصديق بالصرف ع
ى العقود واالتفاقيات. ي التوقيع ع ب.    اإلنابة عن املجلس 

انية والتقارير الالزمة ورفعها للمجلس. ج.     إعداد مشروعات امل
ا. ى املجلس إلجاز د.      إعداد مشروعات اللوائح املنظمة للعمل وعرضها ع

ن  هـ.      إعداد مشروعات الهيكل التنظيم والوظيفي ومشروعات خدمة العامل
          بالصندوق ورفعها للمجلس.
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م وفق   م ومحاسب ن مع مراعاة املادة (٥/٧) وإجازة ترقيا ن العامل و.       تعي
         اللوائح. رفع التوصية والوظائف القيادية.

اية السنة  رة أقصاها ثالثة أشهر من                            ز.      رفع بيان بالحساب الختامي خالل ف
        املالية.

انية  ي حدود امل                        ح.    صرف جميع األموال املخصصة ملصروفات التشغيل 

ن املالية املنظمة لذلك. ا وفقًا ألحكام هذا القانون والقوان         املصدق  
رها ضرورية ومناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال                       ط.  اتخاذ أي إجراءات يعت

        الصندوق.
ريات الخدمات وإجراء املفاوضات بشأن                    ي.   إعداد وتنظيم عطاءات مش

ا عمل الصندوق.                              العقود ال يقتض
                     ك.  أي اختصاصات أخرى يوكلها إليه املجلس.

الفصل الرابع
األحكام املالية

رأس مال الصندوق
١٢.  يتكون رأس مال الصندوق من اآلتي:

ي مخزون الدواء الذي توفره الهيئة.   ي املتمثل            ١.            رأس املال األو
          ٢.            ما تخصصه له الوالية من اعتمادات.

          ٣.            مايؤول إليه من أموال وحقوق وفقًا ألحكام املادة ١٨.

موارد الصندوق املالية
١٣.  تتكون موارد الصندوق من اآلتي:

         ١.           إسهام الحكومة االتحادية.
         ٢.           إسهام الحكومة الوالئية.

رعات والقروض.          ٣.           الهبات والت
لكات الطبية األخرى.          ٤.           املتحصل من بيع األدوية واملس

ا املجلس.          ٥.           أي موارد مالية أخرى يوافق عل
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انية الصندوق م
انية مستقلة تعد وفقًا لألسس الحسابية السليمة وترفع للمجلس  ١٤.  تكون للصندوق م
ا تقديرات قيمة وارداته من الهيئة  اية كل سنة مالية بوقت كاف مبينًا ف ي  بواسطة املدير 
وقيمة مبيعاته للمرافق الصحية املختلفة واملصروفات اإلدارية والتشغلية وذلك العتمادها.

استخدام موارد الصندوق
ى: ي هذا القانون باإلضافة إ ا  ١٥.  تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أهدافه املنصوص عل

ن بالصندوق وإدارة الصيدلة بالوالية.        ١.           دفع مرتبات وحوافز العامل
ي ذلك تخصيص االعتماد          ٢.          مقابلة جميع مصروفات تشغيل الصندوق بما 

انية. الك واالستبدال كما هو مجاز بامل                      املناسب لالس
        ٣.         أي أوجه للصرف وفق أحكام هذا القانون.

الحسابات واملراجعة
١٦. ١.         يحتفظ الصندوق بحسابات وسجالت منتظمة تدون حركة املال.

        ٢.         تقفل الحسابات الختامية للصندوق سنويًا.
        ٣.         تتم مراجعة الصندوق بواسطة املراجع العام بالوالية أو من يفوضه وذلك 

اية كل سنة مالية.                      عند  

إعفاء أموال الصندوق
ى الرغم من وجود أي نص آخر بأي قانون والئي تعفى جميع أموال الصندوق  ١٧. ع

الثابتة واملنقولة من الضرائب وكافة أنواع الرسوم الوالئية.
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الفصل الخامس
أحكام عامة

أيلولة املمتلكات 
١٨.  تؤول للصندوق جميع ممتلكات مشروع الدواء الدوار من أصول واليات وعربات 

امات الخاصة بمشروع الدواء الدوار.  رها وجميع الحقوق والديون واالل وغ

ضمانات التنفيذ
ى  ف يجب ع ي لم يست ١٩. لضمان استمرار اإلمداد الدوائي وللتأكد من أن راس املال األو

الوالية والهيئة وضع إجراءات صارمة للتنفيذ تشمل اآلتي: 
ي لألدوية ال تم          ١.   خطاب ضمان من وزارة املالية تمثل قيمته املبلغ االجما

                     تسليمها للوالية أو شيك قابل للدفع لصالح الهيئة.
ي عقد أو إقرار يجعله مسؤوًال أمام  ى مدير الصندوق التوقيع ع         ٢.    يجب ع

الهيئة ويوافق فيه بدفع العجز الناتج عن إهماله أو لسوء اإلدارة وذلك خالل 
ى  رة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ كشف العجز. يطبق ماسبق أيضًا ع ف
ى مستوي املرافق الصحية. الشخص املسؤول عن صيدلية اإلمداد الط ع

ن لحماية كافة أصول الصندوق (الثابتة          ٣.    تتحمل الهيئة سداد قسط التأم
رها،  ن األختفاء بسبب االختالس أو السرقة أو غ واملنقولة) حيث يغطي التأم

أو بفعل الكوارث الطبيعية أو الحريق. 
ى أن يتم ذلك شهريًا بمستودعات  ي بصورة دورية ع         ٤.   القيام بجرد فع
ي، وسداد العجز  ى مستوي املحلية واملرفق الص ن ع الصندوق وكل اسبوع
ى  ع أو  للصندوق  الرئيس  باملركز  ن  املسؤول االشخاص  قبل  من  وجد  إن 

مستوى املرافق الصحية.
        ٥.    ملنع هدر األدوية ولضمان ظروف التخزين الجيد، يجب تجديد كافة املستودعات

ا ضد الحريق والسرقة. وية جيدة وتأمي ا  وي  و
ر  ن ذي كفاءة من قبل الهيئة ومجلس اإلدارة مع توف         ٦.    يجب اختيار طاقم موظف

اإلدارة الجيدة واملوثوقة.
ى  ى أن يركز ع ى صندوق اإلمداد الط ومرافقه الصحية ع         ٧.    اإلشراف الفعال ع
ي  ا الصندوق من مركزه الرئيس (بواسطة مشر األعمال الفعلية ال يؤد
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ى  رك ع ى مستوي املرافق الصحية (بواسطة فرق اإلشراف) ال الهيئة) وع
ظروف التخزين وممارسات صرف األدوية والبيئة الصيدالنية عمومًا. 

ى الفجوات املحتملة          ٨.   وضع األنظمة ال تمكن من تدفق املعلومات للتعرف ع
 ، ى املر ر الصندوق ع ي أنظمة اإلمداد وتحصيل النقد من جهة ولتقييم تاث
ي وعدد املستفدين من  الك الفع ي، وتوافر الدواء وبيانات االس واألداء املا

الخدمات ال يوفرها الصندوق من جهة اخرى. 

سلطة إصدار اللوائح واألوامر
٢٠.  ملجلس اإلدارة إصدار اللوائح واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

ي اليوم  من شهر شعبان سنة ١٤٣٤هـ  املوافق اليوم   ي  صدر تحت توقي
من شهر  سنة ٢٠١٣م.

ي والية                                                                                                 وا
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