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﷽ 

 حقائق حول قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

بإصالح  هتقدمت وزارة ال�حة بمشروع قانون للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركز�ة �جلس الوزراء استجابة لتوج��ات

ال�ي ش�ل��ا ال�جنة القومية للتصرف �� مرافق القطاع  املؤسسات ا�ح�ومية و�ناًء ع�� توصية �جنة دراسة استخصاص الهيئة

قانون الصندوق القومي إن . 2012وكذلك توصية بيت ا�خ��ة العال�ي الذي قام بتقييم الهيئة �� العام  2011العام �� العام 

قيق أهدافها أك�� مرونة ح�ى تتمكن من أداء مهم��ا وتح مداداتلإلمدادات الطبية، الهدف األساس منه أن ت�ون اإل 

 لقرار ا�جلس القومي لتنسيق ا�خدمات 
ً
بكفاءة عالية و�أقل ت�لفة ممكنة، وذلك �عد أن توسع مجال عملها تنفيذا

ال�حية بتوحيد شراء األدو�ة واملستلزمات الطبية �جميع مؤسسات الدولة ع�� اإلمدادات الطبية، وقرار وز�ر ال�حة 

املرسوم ت �� املسؤولة عن إدارة أدو�ة املانح�ن. ولتحقيق ذلك  الهدف منح االتحادي والذي بموجبه أصبحت اإلمدادا

 من السلطات واالمتيازات باإلضافة إ�� تلك ال
ً
 حل محلهموجودة  �� أمر تأسيس الهيئة والذي �ي �انت الصندوق مز�دا

 . هذا املرسوم املؤقت

ة واملهمة املو�لة إل��ا واملتمثلة �� شراء وخزن وتوزيع املنتجات األمر الذي نؤكد عليه أن الدور الذي تقوم به اإلمدادات الطبي

الطبية (األدو�ة واملستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية) للمؤسسات واملرافق ا�ح�ومية لم تتغ�� بإجازة قانون الصندوق 

مدادات الطبية، فبعد أن �انت منشأة القومي لإلمدادات الطبية.  ال��يء الذي �غ�� هو الوضعية القانونية ال�ي تقوم عل��ا اإل 

، و�مكن إلغاءه �� أي وقت بتوصية من الوز�ر، أصبحت 2003بناًء ع�� أمر تأسيس �ستمد شرعيته من قانون الهيئات لسنة 

 بموجب قانون.  فيما ي�� نورد إجابات 2015�عد إجازة قانون الصندوق القومي لسنة 
ّ

 منشأة بموجب قانون ال يمكن إلغاءه إال

للتساؤالت ال�ي أثارها �عض العامل�ن �� تجارة األدو�ة حول قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية خشية املنافسة والتأث�� 

ضهم للدفاع عن حقوقه وتحقيق تطلعاته وتحس�ن أمر  السالب ع�� تجار��م وليطم�ن السادة نواب الشعب واملواطن الذي فوَّ

 �خدمة املواطن�ن وإن س�� البعض من أ�حاب املصا�ح  معاشه والذي تأ�ي ال�حة �� قمة
ً
أولو�اته. هذا القانون جاء منحازا

   ا�خاصة لتصو�ره �غ�� ذلك ح�ى قبل اإلطالع ع�� نصوصه:

 ؟ما �� ا�خطوات ال�ى مر ��ا القانون  .1

 ز�ر مجلس الوزراء.تقدمت وزارة ال�حة بمشروع القانون للسيد النائب األول لرئيس ا�جمهور�ة والذي أحاله لو  .1

 ُعرض مشروع القانون ع�� ال�جنة الفنية لقطاع ا�خدمات بمجلس الوزراء. .2

من وزارة املالية  2أحالة ال�جنة الفنية مشروع القانون إ�� �جنة برئاسة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل وعضو�ة  .3

دارة القانونية بمجلس الوزراء ومستشار من واالقتصاد الوط�ي وممثل للهيئة العامة لإلمددادات الطبية ومدير اإل 

 وزارة العدل وممثل لوزارة العمل وتنمية املوارد البشر�ة للصياغة القانونية.

 اجتماعات استمعت ف��ا لألم�ن العام للمجلس القومي لألدو�ة والسموم. 5اجتمعت هذه ال�جنة  .4
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ن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ح�ى ال �عد أن صاغت ال�جنة مشروع القانون وعدلت اسمه إ�� مشروع قانو  .5

 إ�شاء هيئة بقانون �� وجود قانون الهيئات 2003يتعارض مع قانون الهيئات لسنة 
ً
، وع�� حسب رأ��م ال يجوز قانونا

 .2003لسنة 

 أعادت �جنة الصياغة القانون إ�� ال�جنة الفنية لقطاع ا�خدمات وال�ى أجازته مع �عض التعديالت. .6

وع القانون بواسطة السيد رئيس ال�جنة الفنية ع�� قطاع ا�خدمات والذي أدخل عليه �عض التعديالت ُعرض مشر  .7

 وأحاله إلدارة التشريع بوزارة العدل للمرة الثانية للنظر �� �عديالت القطاع.

وزراء أعادت إدارة التشريع بوزارة العدل �عض الصياغات ال�ى أدخلت ع�� �عض مواد القانون بواسطة السادة  .8

 القطاع ا�خدمي.

و�ان وز�ر املالية  2014د�سم��  29ُعِرض مشروع القانون ع�� مجلس الوزراء املوقر الذي أجازه �� جلسته بتار�خ  .9

 �� هذا االجتماع الذي  ترأسه فخامة رئيس ا�جمهور�ة ولم �ع��ض أي من السادة الوزراء 
ً
واالقتصاد الوط�ي موجودا

 ع�� مشروع القانون. 

 �� مرحلة السمات العام. هلسيد وز�ر مجلس الوزراء مشروع القانون منضدة ا�جلس الوط�ي الذي أجاز أودع ا .10

 أرجأ ا�جلس الوط�ي إجازة مشروع القانون للمجلس الوط�ي ا�جديد الن��اء دورة برملان. .11

 .2015إبر�ل  27أصدر فخامة رئيس ا�جمهور�ة القانون بمرسوم جمهوري مؤقت يوم اإلثن�ن املوافق  .12

 قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية؟ما �� مزايا . 2

�عتمـد ع�ـ� نظـام التمو�ــل الـذا�ي بأقـل ت�ــاليف والصـندوق اآلن مؤسسـة غ�ـ� ر�حيــة �عمـل بنظـام اسـ��جاع الت�لفــة  .1

إضــف إ�ــ� ذلــك  وال يــدفع أي ر�ــط مـا�� لــدعم اإليــراد العــام للدولــة. �شـغيلية ممكنــة وكفــاءة عاليــة و�املرونــة املطلو�ــة

ســـيؤدي إ�ـــ� ممـــا املنتجـــات الطبيـــة مـــن ا�جمـــارك والضـــرائب وأي رســـوم ح�وميـــة أخـــرى فـــإن هـــذا القـــانون أعفـــى 

 %.8تصل إ�� خفض أسعار الدواء بنسبة 

اإلمدادات الطبية واملهمة املو�لة إل��ا واملتمثلة �� شراء وخزن وتوزيع املنتجات الطبية (األدو�ة  ااملهمة ال�ي تقوم �� .2

املستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية) للمؤسسات واملرافق ا�ح�ومية، بما ف��ا أدو�ة العالج ا�جا�ي  لم تتغ��.  ال��يء و 

الذي �غ�� هو الوضعية القانونية ال�ي تقوم عل��ا اإلمدادات الطبية، فبعد أن �انت منشأة بناًء ع�� أمر تأسيس 

، و�مكن إلغاءه �� أي وقت بتوصية من الوز�ر، أصبحت �عد إجازة 2003�ستمد شرعيته من قانون الهيئات لسنة 

 بموجب قانون.  2015قانون الصندوق القومي لسنة 
ّ

 منشأة بموجب قانون ال يمكن إلغاءه إال

 ينحصر دور اإلمدادات �� ا�خزن والتمستقبل رئيس السودان يصبح �� أن قانون الصندوق �ساعد  .3
ً
زيع فقط) و (حاليا

وال�ي يقوم �شرا��ا نيابة  س��ل�ات الالزمة لعالج املالر�ا والدرن واإليدز وال�ي يمنحها صندوق الدعم العال�يلألدو�ة وامل

وذلك بموجب سياسة اإلجراءات اإلضافية ال�ي عن السودان صندوق األمم املتحدة لإلنماء (املستقبل الرئيس) 

%  من جملة الدعم، ملقابلة املصروفات  26ب��ا  إ��  أك��  من و�التا��  ��در  أموال  طائلة  تصل  �سن و يفرضها املانح

أحد األسباب ال�ي يذكرها املانحون لفرض هذه السياسة ع�� الدول، ومن بي��ا السودان،  اإلدار�ة  لصا�ح  الوسيط.

 . عدم وجود القوان�ن ال�ي تنظم شراء األدو�ة �� القطاع ا�ح�ومي و�عزز الشفافية �� هذا ا�جال

(يقلـــــل الهـــــدر، و�خفـــــض األســـــعار و�وحـــــد معـــــاي�� جـــــودة نـــــ�ن نظـــــام الشـــــراء املوحـــــد ملؤسســـــات الدولـــــة ال�ـــــحية تق .4

والذي �ان بموجب قرار رئا��ي. و�� مجال شراء هذه األدو�ة ولتوحيد جود��ـا وضـمان مأموني��ـا ونجاع��ـا األدو�ة)
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تـــأم�ن احتياجا��ـــا مـــن املنتجـــات وتحقيـــق الـــوفر االقتصـــادي جـــاءت فكـــرة الشـــراء املوحـــد حيـــث تجمعـــت الـــدول ل

الطبيــــة ومــــن التجــــارب الرائــــدة للشــــراء املوحــــد لــــدول مجلــــس التعــــاون ا�خلي�ــــ� ودول ال�ــــار��ي وتجمــــع دول بـــــان 

و�حمــد هللا وتوفيقــه تــم أول عطــاء للشــراء  أمر��ــان ودول جنــوب شــرق أفر�قيــا وغ��هــا مــن التجمعــات األقليميــة.

لعــام، وشــاركت فيــه جميــع مؤسســات الدولــة وم��ــا الصــندوق القــومي للتــأم�ن املوحــد �ــ� بالدنــا �ــ� إبر�ــل مــن هــذا ا

 اأدى هـــــذ الصــــ�� والقـــــوات املســـــ�حة وا�خـــــدمات الطبيــــة بالشـــــرطة وصـــــندوق الـــــدواء الــــدائري بواليـــــة ا�خرطـــــوم.

 .مليون يورو12ال��نامج إ�� توف�� ما قيمته 

�عدها أو قر��ا من مراكز التوزيع �� الوالية أو غض النظر عن األدو�ة �� جميع املرافق ا�ح�ومية  د أسعاريوحت .5

. هذا النظام املوحد (ال��ام الصندوق بال��حيل) املركز�ة با�خرطوم الصندوق مدى �عدها أو قر��ا من مخازن 

 و�مثل نوع من الت�افل
ً
  ،لألسعار يقوم ع�� خفض األسعار �� الواليات البعيدة واألقل نموا

ً
حيث يدفع فيه مثال

 .أو بور�سودان أو حلفا القديمة ا�جنينةوالية ا�خرطوم نفس السعر الذي �ش��ي به الدواء مواطنوا مواطنوا 

 كبح جماح أسعار القطاع ا�خاصباإلضافة إ�� 

توحيد معاي�� جودة األدو�ة �� جميع املرافق ا�ح�ومية (الشراء من املصادر املوثوقة وتوف�� ال��حيل اآلمن للمنتجات  .6

 ثناء ال��حيل والتخز�ن).أشمس والتحكم �� درجات ا�حرارة الحماية من ضوء 

 ز�ادة اإلتاحة الدوائية بتوصيل الدواء قرب أماكن سكن املواطن�ن. .7

سنوات والك�� والسرطان ومس��ل�ات بنك الدم  5توف�� أدو�ة ا�حوادث والطواريء وعالج األطفال أقل من  .8

 نقذة ل�حياة.ات وغ��ها من األدو�ة املت األمهوأدو�ة مر��ى الهيموفيليا وأدو�ة خفض وفيا

 م��انيات وعمالت أجنبية الست��اد األدو�ة واملستلزمات الطبية.من االستفادة القصوى مما تخصصه الدولة  .9

 تقو�ة اإلجراءات الوقائية �حماية املال العام. .10

ال��نامج الذي ترعاه والقانون من أهم مقومات هذا  �عز�ز الشفافية  وا�حوكمة الرشيدة �� اإلمداد الط�ي .11

 .منظمة ال�حة العاملية

 تدر�ب العامل�ن �� السلسلة الوطنية لإلمداد الط�ي ا�ح�ومي. .12

 .آخر يج��ه ا�جلس الوط�ي قانون موجب ال تتم التصفية إال ب .13

 �شاء فروع �� الواليات.إيجوز له  .14

 .�� السودان تنظيم شراء املنتجات الطبية ألول مرة .15

حدد مصادر شراء  ب شراء  األدو�ة امل�جلة.و وجب املؤسسة الرقابيةاإلمداد و��ن  مؤسسةب�ن  يمنع الن�اع .16

مسبق كتابة من ا�جلس القومي لألدو�ة إذن األدو�ة ال�ي ال توجد لها مثيالت م�جلة �� البالد وأوجب أخذ 

موم.  والسُّ

 من األدو�ة الفائضة ومن��ية الصالحية.السليم حدد كيفية التخلص  .17

 ؟تحو�ل  اإلمدادات الطبية من هيئة إ�� صندوق ما مغزى  .3

األمر الذي نؤكد عليه أن الدور الذي تقوم به اإلمدادات الطبية واملهمة املو�لة إل��ا واملتمثلة �� شراء وخزن وتوزيع 

نان ومواد املعامل الت�خيصية ومس��ل�ات األس املنتجات الطبية (األدو�ة واملستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية
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) للمؤسسات واملرافق ا�ح�ومية لم تتغ�� بإجازة قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.  والغازات الطبية

ال��يء الذي �غ�� هو الوضعية القانونية ال�ي تقوم عل��ا اإلمدادات الطبية، فبعد أن �انت منشأة بناًء ع�� أمر 

�مكن إلغاءه �� أي وقت بتوصية من الوز�ر، أصبحت ، و 2003تأسيس �ستمد شرعيته من قانون الهيئات لسنة 

 بموجب قانون  2015�عد إجازة قانون الصندوق القومي لسنة 
ّ

آخر، كما  منشأة بموجب قانون ال يمكن إلغاءه إال

 
ً
 سيظل ذكر سابقا

ً
. إن املهمة ال�ي �انت تقوم ��ا الهيئة ستظل �� ذات املهمة ال�ي يقوم ��ا الصندوق، فمثال

 عن توف�� جميع أدو�ة العالج ا�جا�ي وم��ا أدو�ة ا�حوادث والطوارئ، أدو�ة األطفال دون سن الصندوق 
ً
مسؤوال

ا�خامسة، مستلزمات وأدو�ة الك��، أدو�ة العالج باألشعة ومس��ل�ات خدمات نقل الدم وغ��ها من ال��امج ا�جانية 

إ�� أدو�ة العالج االقتصادي واملستلزمات واألجهزة  مثل األدو�ة ال�ي يقدمها صندوق الدعم العال�ي، هذا باإلضافة

واألثاثات الطبية. هذا التغي�� �� الوضعية القانونية، والذي جاء بناًء ع�� توصيات �جنة دراسة استخصاص الهيئة 

و�رنامج إصالح املؤسسات الصادر  2012وتوصيات بيت ا�خ��ة العال�ي الصادرة �� العام  2011الصادرة �� العام 

ن مجلس الوزراء، ��دف إ�� تحس�ن إدارة اإلمدادات الطبية لتحقيق أهدافها باملرونة الالزمة والكفاءة املطلو�ة م

 .
ً
 وأقل ت�اليف ممكنة.  فيما ي�� �عقد مقارنة ب�ن مزايا هذا القانون وأمر التأسيس الذي أصبح الغيا

 ؟ما الفرق ب�ن الصندوق والهيئة. 4

 ب�ن ا
ً
 لهيئة والصندوق و�تمثل ذلك ��: يوجد فرق كب�� جدا

البند (ب) من قانون الهيئات ا�ح�ومية لسنة  6قانون الهيئات يلزمها بدعم االقتصاد الوط�ي وهو ما نصت عليه املادة  .1

 ملبدأ اس��داد الت�لفة وتحقيق فائض ل�خز�نة أالعمل ع�� تقديم والذي يقرأ " 2003
ً
حسن ا�خدمات وتطو�رها وفقا

واإلمدادات ليست استثناًء منه طر�ق �شاطها التجاري واملنافسة �� األسواق الداخلية وا�خارجية"،  العامة وذلك من

 وفرض عل��ا ر�ط بموجب هذا القانون والذي نص ع�� معاقبة مدير أي هيئة ال يل��م ��ذا الر�ط.

وهذا ما حدث للهيئة القومية  الهيئة يمكن إ�شا��ا أو إلغا��ا بقرار من مجلس الوزراء دون الرجوع للمجلس الوط�ي .2

) الفقرة (أ) 2البند ( 8�� املادة  2003للكهر�اء والهيئة العامة ل�حج والعمرة، حيث جاء ذلك �� قانون الهيئات لسنة 

يقدم الوز�ر �جلس الوزراء الدراسات والبيانات واملعلومات املتعلقة باآل�ي: مق��حات إ�شاء أي هيئة أو ال�ي تقرأ "

 .و دمجها"إلغا��ا أ

 للمادة  .3
ً
) الذي يقرأ "ي�ون ل�ل هيئة 1( البند 14�ع�ن املدير العام للهيئة بناًء ع�� توصية من الوز�ر ا�ختص وهذا وفقا

مدير عام �عينه مجلس الوزراء بناًء ع�� توصية الوز�ر ا�ختص" بينما �ع�ن املدير العام للصندوق بواسطة مجلس 

�عز�ز للشفافية  هلس اإلدارة إ�� الوز�ر ا�ختص. التعي�ن بوساطة مجلس اإلدارة فيالوزراء بناًء ع�� توصية من مج

ارة الذي من سلطاته إعفاء املدير العام وهذا لم يكن ضمن دوخضوع املدير العام للمحاسبة بواسطة مجلس اإل 

ها مجلس الوزراء أو سلطات مجلس إدارة الهيئة، حيث لم ينص قانون الهيئات ع�� سلطة اإلعفاء وال�ي ظل يمارس

 الوز�ر ا�ختص.

الذي يقرأ "يت�ون رأسمال الهيئة حسبما  )1موارد الهيئة  �� البند (  15رأسمال الهيئة ومواردها املالية: حددت املادة  .4

) والذي يقرأ 2الوز�ر و�فصل �� أمر تأسيسها"، رأس مال الهيئة. كما حدد البند ( يتفق عليه الوز�ر ا�ختص مع 

موارد الهيئة املالية من الرسوم ال�ي تتقاضاها مقابل ا�خدمات ال�ي تقدمها أو النشاط االقتصادي الذي "تت�ون 
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فنجده حدد موارد الصندوق وحصرها �� بنود معينة، أهمها عائدات بيع  2015تمارسه". أما قانون الصندوق لسنة 

 ق. املنتجات الطبية، ا�جدول أدناه يقارن ب�ن موارد الهيئة والصندو 

عفي، بينما فقطالهيئة �انت معفاة من ضر�بة أر�اح األعمال  .5
ُ
وال�ي قد تصل  جميع الرسوم ا�حكوميةالصندوق من  أ

 %، مما سيؤدي إ�� خفض أسعار املنتجات الطبية. 8إ�� 

 الصندوق  الهيئة 

املوارد 

 املالية

 ما يؤول إل��ا وفق .أ 
ً
 من هذا األمر. 9ألح�ام املادة  ا

ضاها مقابل ا�خدمات ال�ي تقدمها أو الرسوم ال�ي تتقا .ب 

 النشاط االقتصادي الذي تمارسه.

املوافقة ع�� املنح والقروض وأي موارد أخرى بموافقة  .ج 

 ا�جلس والوز�ر �عد توصية الوز�ر ا�ختص.

الهبات والوصايا واإلعانات ال�ي يوافق عل��ا الوز�ر بتوصية  .د 

 من الوز�ر ا�ختص.

العام بموافقة الوز�ر �عد أي أموال تنقل من االحتياطي  .ه 

 التشاور مع الوز�ر ا�ختص.

 ما تخصصه له الدولة من اعتمادات  مالية، .أ 

 ألح�ام املادة  .ب 
ً
 )،1(30ما يؤول إليه وفقا

املنح والهبات والقروض ال�ي يوافق عل��ا  .ج 

 الوز�ر ا�ختص،

 العائد املتحصل من بيع املنتجات الطبية، .د 

 ا�ختص.أي موارد أخرى يوافق عل��ا الوز�ر  .ه 

 بوساطة ديوان املراجعة املراجعة
ً
القومي أو   تراجع حسابات الهيئة سنو�ا

 أي مراجع قانو�ي يوافق عليه املراجع العام وتحت إشرافه.

 بوساطة ديوان 
ً
تراجع حسابات الصندوق سنو�ا

 املراجعة القومي.

الفوائض وعائدات   الوزارة  يجب ع�� �ل هيئة أن �سدد إ��  )1( الر�ط

 20االستثمار املقررة �� االجتماع السنوي املشار إليه �� املادة 

 
ً
 ل�جدول الزم�ي الذي تحدده الوزارة .  وفقا

ي�ون للوز�ر ا�حق �عد التشاور مع الوز�ر ا�ختص أن يوجه أي   )2(

هيئة بدفع أي مبالغ مستحقة عل��ا ل�خز�نة العامة �� املوعد 

 الذي يحدده.

وق لدعم ا�خز�نة ال يوجد ر�ط ع�� الصند

 العامة، مما يؤدي إ�� تخفيض أسعار األدو�ة 

�عفى أموال الهيئة واستثمارا��ا العقار�ة والصناعية والتجار�ة من  اإلعفاءات

 ضر�بة أر�اح األعمال.

�عفى املنتجات الطبية من الضرائب وا�جمارك 

 وأي رسوم حكومية أخرى.والعوائد 

 عالج ا�جا�ي �عد أن حولت الهيئة إ�� صندوق؟كيف يمكن للدولة توف�� أدو�ة ال .5

 عن 
ً
 سيظل الصندوق مسؤوال

ً
إن املهمة ال�ي �انت تقوم ��ا الهيئة ستظل �� ذات املهمة ال�ي يقوم ��ا الصندوق، فمثال

و�ة توف�� جميع أدو�ة العالج ا�جا�ي وم��ا أدو�ة ا�حوادث والطوارئ، أدو�ة األطفال دون سن ا�خامسة، مستلزمات وأد

الك��، أدو�ة العالج باألشعة ومس��ل�ات خدمات نقل الدم وغ��ها من ال��امج ا�جانية مثل األدو�ة ال�ي يقدمها صندوق 

الدعم العال�ي، هذا باإلضافة إ�� أدو�ة العالج االقتصادي واملستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية. هذا التغي�� �� الوضعية 

وتوصيات بيت ا�خ��ة  2011ع�� توصيات �جنة دراسة استخصاص الهيئة الصادرة �� العام  القانونية، والذي جاء بناءً 

، ��دف إ�� تحس�ن  2012العال�ي الصادرة �� العام 
ً
و�رنامج إصالح املؤسسات الصادر من مجلس الوزراء، كما ذكرنا سابقا

باختصار هو �غي�� ��  طلو�ة وأقل ت�اليف ممكنة.إدارة اإلمدادات الطبية لتحقيق أهدافها باملرونة الالزمة والكفاءة امل

 �� املهمة أو الوظيفة ال�ي تقوم ��ا.
ً
 التشريع الذي يحكم اإلمدادات الطبية وليس �غي��ا



6 

G K Mohamed Ali © 

 استطاعت اإلمدادات  بوضعها ا�حا�� توف�� األدو�ة بنسب عالية ملاذا الرغبة �� إ�شا��ا بموجب قانون؟  .6

ن املؤسسات الناجحة وأ املؤسسات "أن املؤسسة ال�ي ال تتقدم تتقادم وال�ي لم تتجدد تتبدد" نظم إدارة القاعدة العامة ��

هذا القانون من أجل أن  فّعالة �� األداء وجاذبة للمواهب.مبتكرة و  ، لت�ون �� مؤسسات متجددة �� النظم والسياسات

لتعامل معها كما لو أ��ا مؤسسة خاصة �عمل وا هي�ون املن�ج الذي تقوم عليه املؤسسة ا�ح�ومية ال�ي ستنشأ بموجب

(تقديم خدمة بجودة عالية و�أقل ت�اليف ممكنة)، وتتب�ى أفضل ممارساته، و�قاس أداؤها  بنفس عقلية القطاع ا�خاص

وخدما��ا بنفس معاي��ه  وتختلف عنه بأ��ا مؤسسة غ�� ر�حية وليست إيرادية. أثبتت هذه التجر�ة نجاحها �� كث�� من 

أو�ح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ت اإلمداد الط�ي ا�ح�ومي �� الدول ال�ي قامت ��ذا النوع من اإلصالح.مؤسسا

أن السبب الرئيس  2015ف��اير   04نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم د�ي �� �حيفة الرؤ�ة الصادرة �� 

 حسب تصنيف ح�ومة اإلمارات لت�ون ا�ح�ومة األك�� كفالذي ساعد 
ً
الكتاب األخ�� للتنافسية الدولية الصادر اءة عامليا

أننا خالل سنوات طو�لة لم نتعامل مع مؤسساتنا ا�ح�ومية ع�� أ��ا جهات "عن املعهد الدو�� للتنمية اإلدار�ة �سويسرا هو 

ممارساته، وتقاس ح�ومية بل ع�� أّ��ا مؤسسات خاصة تنافس القطاع ا�خاص و�عمل بنفس عقليته، وتتب�ى أفضل 

أعمالها وخدما��ا بنفس معاي��ه، بل ذهبنا أ�عد من ذلك و�دأنا نقيس سعادة متعاملينا ونصنف مراكز خدماتنا وفق أنظمة 

. وأثبتت التجر�ة نجاحها حيث ارتفع أداء مؤسساتنا وحققنا الكث�� من أهدافنا
ً
 "النجوم الفندقية املتعارف عل��ا عامليا

 �جاع الت�لفة ال�ي ذكرها القانون؟ما �� سياسة اس�. 7

 �� توف�� الدواء ا�جا�ي فا�ع
ً
 حادا

ً
األدو�ة ا�حيو�ة املنقذة  غالبية دمتشهدت حقبة الثمانينات من القرن املا��ي �جزا

ل�حياة وتفاقمت األوضاع �� بداية التسعينات �سبب ا�حصار االقتصادي الذي عاشته البالد وا��حاب املنظمات غ�� 

اإلمدادات الطبية �� بداية  ، ح�ى أن �عض األدو�ة ا�حيو�ة األساسية أصبحت ال تجد طر�قها إ�� السودان وس��ةا�ح�ومية

م، وهو العام الذي شهد اتخاذ 1991اإلنقاذ تح�ي عن ذلك. تطورت هذه ا�خازن املركز�ة لتصبح هيئة عامة �� العام 

 القرار الـصعب القا��ي بمساهمة املواطن�ن �� ت�لفة ا
ً
للفكرة العاملية  لعالج، استجابة لهذه الظروف االقتصادية وقبوال

ج لها البنك الدو�� ودعم��ا منظمة ال�حة العاملية واليونيسيف واملعروفة باسم مبادرة باما�و  وال�ي وقتذاك و  ال�ي روَّ

 Cost-Sharing) دفع الت�لفةأوصت بمشاركة املواطن�ن �� تحمل ت�لفة العالج ع�� صيغ مختلفة أهمها نظام املشاركة �� 

system)   ونظام اس��داد الت�لفة(Cost-Recovery System) . ومنذ ذلك التار�خ ظلت الهيئة العامة لإلمدادات الطبية

تقوم ببيع األدو�ة وغ��ها من املس��ل�ات الطبية ملؤسسات القطاع العام ��امش �ستخدمه الهيئة �� شراء أدو�ة جديدة 

 لتلك ال
ً
و�غطية ت�اليفها التشغيلية ومقابلة الت�خم وز�ادة التغطية الرأسية (من حيث األصناف)  تك�ي اس��ل�عو�ضا

 مضت 
ً
وأفقية (من حيث ز�ادة منافذ البيع)، دون أن تطلب أي دعم إضا�� من اإليراد العام للدولة ألك�� من عشر�ن عاما

ية الشاملة باألدو�ة وصيانة وتحس�ن سلسة اإلمداد منذ تأسيسها وظلت �عتمد ع�� نفسها �� تمو�ل مشروعات التغط

بدأت الهيئة التوسع بتدش�ن مشروع الدواء الدوار �� الواليات ح�ن م، 2002الدوائي �� البالد. وتوجت هذه ا�جهود �� العام 

ة ��ذه املشروعات ال�ي ووفرت له رأس املال االبتدائي واملتحر�ات واملعينات اللوجستية األخرى ودر�ت املوارد البشر�ة العامل

 ع�� التمو�ل الذا�ي، توف�� 
ً
ف افتتاحها فخامة رئيس ا�جمهور�ة. و��ذا املشروع الرائد استطاعت الهيئة، اعتمادا شرَّ

 األدو�ة األساسية �� املؤسسات ا�ح�ومية، ال سيما �� حوادث املستشفيات ا�ح�ومية �� جميع أنحاء البالد. إال أن الهيئة

)(الصندوق حالي
ً
�� السنوات األخ��ة أصبحت تواجه تحديات كب��ة م��ا الديون ع�� املؤسسات ا�ح�ومية وال�ي أثقلت  ا

 �� تحقيق أهدافها. �عد هذه ا�خلفية ال�ي شرحنا ف��ا سياسة اس��جاع الت�لفة وأو�حنا تار�خها 
ً
�اهلها وأعاق��ا كث��ا
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البند  4�� املادة  2007ات النص الوارد �� أمر تأسيس الهيئة لسنة ودواع��ا نفيدكم بأن هذا النص الوارد �� القانون هو ذ

 للدور ا�خدمي واالس��اتي�� للهيئة".  (أ) والذي يقرأ
ً
 "تحقيق األمن الدوائي والعمل ع�� اس��داد الت�لفة تأكيدا

 ؟ته�سع�� أدو� سلطة  صندوق منح الملاذا . 8

 ال، وذلك ألن 1991�� العام  اإلمداداتء منذ إ�شا هأدو�ت مارس سلطة �سع��ي صندوق ظل ال .1
ً
 صندوق والهيئة سابقا

، باإلضافة إ�� مجموعة 2007وأمر التأسيس الصادر بموجبه �� العام  2003يحكمها و�نظم عملها قانون الهيئات لسنة 

ن املراجعة وقانو  2007من القوان�ن املنظمة للمؤسسات ا�ح�ومية وم��ا قانون اإلجراءات املالية وا�حاسبية لسنة 

وغ��ها من  2007 لسنة قانون ديوان املراجعة القوميو  2010وقانون الشراء والتعاقد لسنة  2010الداخلية لسنة 

 القوان�ن. هذه القوان�ن ال تطبق ع�� شر�ات القطاع ا�خاص وال�ى هدفها األر�اح.

ط�ي ع�� بيع األدو�ة ملقابلة مصروفا��ا ة اإلمداد الم�خد هعتمد �� تقديم�مؤسسة ح�ومية خدمية غ�� ر�حية  لصندوق ا .2

 % من مبيعات أدو�ته للمؤسسات ا�ح�ومية.90حوا��  ،التشغيلية والتوسع �� �غطية املؤسسات ا�ح�ومية باألدو�ة

 مجلس إدارته الذي يرأسه وز�ر ال�حة ووتضم عضو�ته األم�ن العام �جلس  صندوق م��انية �شغيل ال .3
ً
�عدها سنو�ا

مجلس الوزراء ومن يج��ها ، وتجاز من وزارة املالية واالقتصاد الوط�ي ثم ووكي�� وزارة ال�حة واملالية األدو�ة والسموم

 ومن ثم تصبح قانون �عده ا�جلس الوط�ي
ً
 �جميع أ ا

ً
 .هزة الدولةجملزما

، وذلك ألن أسعار ال .4
ً
 �امال

ً
ية بوزارة ال�حة تب�ى عل��ا موازنة ال��امج ا�جان صندوق تثبيت األسعار ملدة أقلها عاما

 ،أدو�ة ومس��ل�ات الك�� ،مس��ل�ات بنك الدم ،أدو�ة عالج مر��ى السرطان ،و�شمل أدو�ة ا�حوادث والطوارىء

وأدو�ة رعاية ا�حوامل. باإلضافة إ�� املؤسسات ا�ح�ومية األخرى وم��ا القوات  ،أدو�ة األطفال أقل من خمس سنوات

 خابرات الوط�ي والصندوق القومي للتأم�ن الص��.قوات الشرطة وجهاز األمن وا� ،املس�حة

 وفق معاي�� معينة.  50بأقل من ت�لف��ا ا�حقيقية و�� حوا��  يبيعها الصندوق هناك مجموعة من األدو�ة  .5
ً
صنفا

ببيعها بأقل من أسعار شرا��ا ليست لها مصادر أخرى بديلة وهذا  صندوق قوم الييذكر أن �ل األصناف ال�ي 

جموعة �شمل ا�جموعات ال�ى ا� هذه تجاه الفقراء وا�حتاج�ن.الصندوق قوم به يمي الذي لدور ا�خدؤكد اي

 :تخفض أسعارها ما ي��

 السكر وهرمون النمو.، دو�ة أمراض ضغط الدمأاألدو�ة ال�ي �ستخدمها املر��ى مدى ا�حياة مثل  .أ 

�يل�ن والــذي خفــض ســعره �ــ� أخــر � منقــذة ل�حيــاة ومثــال لــذلك االميونوقلــو �ــاألدو�ــة باهظــة الــثمن وال�ــي �عت .ب 

 %.75جنيه وهو أقل من سعر الشراء بنسبة حوا��  700إ��  2,700 من 2012تحديث األسعار �� سبتم�� 

 األدو�ة املستخدمة �� عالج األطفال والنساء مثال املضادات ا�حيو�ة. .ج 

 750إ�ـــ�  1.188ره مـــن أدو�ـــة الســـرطان وال�ـــي يـــدفع قيم��ـــا املر�ـــ�ى وم��ـــا االوكـــزاليبالت�ن والـــذي خفـــض ســـع .د 

 %.17جنيه وهو أقل من سعر الشراء بنسبة 

 املر��ى. .6
ّ
هذا اإلعفاء  ال تل��م اإلمدادات بأي ر�ط لدعم اإليراد العام للدولة وذلك ألن األدو�ة سلعة ال �ستخدمها إال

ت�ون أقل من صندوق لالباإلضافة إ�� عدد من اإلجراءات ال�ي تتبعها اإلمدادات الطبية  أدى إ�� خفض أسعار أدو�ة 

صنف أسعارها أقل من القطاع ا�خاص بنسبة  170% وهناك حوا�� 20األسعار �� املصادر األخرى بنسبة أدناها 

 % �� املتوسط.59
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 ؟هل سيتم �شر�دهمت�اليف مرتبات العامل�ن و ما �� . 9

من  %15ا��ا التشغيلية، و�عادل % من مصروف80جاء �� تقر�ر ا�خ��اء أن ت�اليف العنصر البشري �� الهيئة �عادل 

أضعاف �سبة ت�اليف العنصر البشري ��  3جميع مصروفات الهيئة بما ف��ا مش��يات األدو�ة. هذه النسبة �عادل 

 هو تصفية العامل�نمادة ب�� القانون ا�جديد  درغم هذا لم ير  .�� الدول النامية املؤسسات املشا��ة
ً
، بل العكس تماما

) والذي يقرأ "�ستمر العاملون الذين �انوا �� 2البند ( 30املادة القانون استمرار العامل�ن ��  ال�حيح، حيث أو�ح

يو�ح بجالء أن . هذا البند خدمة الهيئة العامة لإلمدادات الطبية، �� خدمة الصندوق بذات شروط خدم��م السابقة"

 ع�� ت
ً
 وال تلميحا

ً
 العامل�ن. قليصالقانون لم ينص ال تصر�حا

 هل النظام املا�� ا�حا�� �ستطيع تحقيق الكفاءة ا�حاسبية �� مثل هذا النوع من املؤسسات؟ .10

 جاء �� تقر�ر ا�خ��اء عند تقييمهم للعامل�ن باإلدارة املالية ما ي��:
“Although the business accounting system seems to be in use, the organisation of this system needs to be overhauled, 
primarily for two reasons: 1. No costs can be identified. A proper business like chart of accounts needs to be defined and 
procedures need to be written in order to have all expenditures captured by the accounts. 2. The current chart of 
accounts (based on the public expenditures chart of accounts) is not able to provide the necessary data needed for 
essential business accounting. It is the view of the Evaluation team that the current personnel do not currently have the 
skills and expertise to drive and manage such a system. This is based on the fact that the present financial staff are 
unaware of the need for regular and accurate cash flow statements and information on the working capital, which are 
essential parameters for the efficient management of every business”. 

 ما �� التجارب األقليمية والعاملية �� مجال اإلمداد الط�ي ا�حكومي؟. 11

ي��واح هذا التحول من شر�ات �ي إ�� مؤسسات أك�� استقاللية (الطإدارة اإلمداد تحو�ل املرافق ا�ح�ومية املعنية ب

دول. أو�حت دراسة أصبح هذا االتجاه السائد �� جميع ال )تمتلكها ا�ح�ومة إ�� شر�ات �ساهم ف��ا القطاع ا�خاص

دولة �� أفر�قيا والشرق األوسط أن الدول ال�ي قامت ��ذه اإلصالحات وحولت إدارا��ا  18أجر��ا منظمة ال�حة العاملية �� 

املعنية باإلمدادات الطبية إ�� مؤسسات أك�� استقاللية تتبع الن�ج االقتصادي �� إدار��ا، �ان أداءها أفضل بكث�� مقارنة 

�حية مازالت تتبع النظم التقليدية املعروفة با�خازن أو الهيئات املركز�ة �� شراء املنتجات الطبية للمرافق المع تلك ال�ي 

ركينا فاسو وتوصل إ�� و و�وال�ام��ون ، نتائج الدراسة ال�ي قام ��ا البنك الدو�� �� السنغال ا�ح�ومية. �عزز هذه الدراسة

ستقاللية ال�املة �� إدارا��ا والنظم ال�ي تحكمها أفضل أداًء مقارنة مع نفس النتيجة و�� املؤسسات ال�ي منحت اال 

ا �� مال��يا قاملؤسسات ا�ح�ومية التقليدية. أهم هذه املؤسسات شركة نب�و باململكة العر�ية السعودية، وفارمانيا

 �� كينيا ومالوي وال�ام��ون وساحل العاج وأثيو�يا.  مداد الط�يومؤسسات اإل 

 لشراء والتعاقد؟لقانون  مواد �� القانون تنظم شراء املنتجات الطبية رغم وجودوجد ا تملاذ. 12

القانون تحكم شراء املنتجات الطبية فقط �خصوصي��ا رغم وجود قانون للشراء والتعاقد. ال �شمل  هذا ��مواد جاءت 

ملبا�ي وشراء األثاثات املكتبية وأجهزة هذه املواد شراء السلع وا�خدمات األخرى ال�ي يحتاجها الصندوق مثل �شييد ا

�عتقد بأهمية املواد الواردة �� مشروع القانون  .ظل يحكمها قانون الشراء والتعاقدا�حاسوب والعر�ات وغ��ها وال�ي ست

در وال�ي تتيح للصندوق ا�حصول ع�� املنتجات الطبية املأمونة والناجعة و�ا�جودة العالية واألسعار األقل وتحقق أك�� ق

من الشفافية وتضمن حماية أك�� للمال العام، إذ أن تنظيم شراء املنتجات الطبية وألهميته �ستحق إصدار قانون خاص 

به وليس فقط مادة أو مادت�ن �� قانون. هذا االتجاه �عززه التجارب اإل�سانية ع�� مستوى التجمعات اإلقليمية والدول 

�شراء املنتجات الطبية مثل منظمة ال�حة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم واملنظمات واملؤسسات الدولية ال�ي تقام 

    فيما ي�� �عض دوا�� وم��رات إضافة تلك املواد ملشروع القانون: املتحدة اإلنمائي وغ��ها.
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والالئحة الصادرة بموجبه ينظم جميع السلع وا�خدمات وال يرا�� خصوصية  2010لسنة  قانون الشراء والتعاقد .1

 املنتجات الطبية.

ال توجد مؤسسة ح�ومية متخصصة لشراء سلعة �عي��ا باستثناء اإلمدادات الطبية و�� ال�ي أو�لت لها ا�ح�ومة  .2

ذا �شابه تجارب الكث�� من وخص��ا منذ ثالثينات القرن املا��ي للقيام �شراء املنتجات الطبية �خصوصي��ا وه

إضافة هذه املواد ال�ي تنظم شراء املنتجات الطبية مهم للغاية، إذ أ��ا تمثل  الدول، ال سيما �� محيطنا اإلقلي�ي.

 صمام أمان لضمان إ�سياب الدواء و�عزز الشفافية وتمثل وقاية من الفساد.

من قبل السودان املفروضة ع�� اإلضافية  ناتضماوجود مثل هذه املواد �� القانون �ساعد �� رفع سياسة ال .3

 صندوق الدعم العال�ي 
ً
 رئيس و�ؤدي إ�� اعتماد اإلمدادات مستقبال

ً
 عال�ي.الصندوق هذا الألدو�ة  ا

دين جراءات محددة �� الشراء ويشارك �� عطاءا��ا موّرِ إتتطلب  املنتجات الطبية و�حسبا��ا سلعة خاصة .4

  جراءات معقدة �� ��جيلها للتأكد من مأموني��ا ونجاع��ا وجود��ا.محددين وذلك ألن األدو�ة تخضع إل 

التجمعات اإلقليمية والدول واملنظمات الدولية لها قوان�ن أو نظم لشراء املنتجات الطبية  هناك العديد من .5

هات لشراء املوجا�خليج العر�ي و لدول مجلس التعاون لدول إجراءات الشراء املوحد دليل للمرافق ا�ح�ومية وم��ا 

البنك  األدو�ة واملنتجات الطبية الصادرة من منظمة ال�حة العاملية والوثيقة ال�ي تنظم شراء األدو�ة بواسطة

وثيقة برنامج األمم املتحدة  وكذلك  Procurement of Health Sector Goodباسم  2004الدو�� الصادرة �� 

 اإلنمائي لشراء املنتجات الطبية.

(املادة  2010كتب اإلمداد الط�ي املعروفة وقانون الشراء والتعاقد لسنة أمهات املمارسة ا�حالية و الشراء املباشر:  .6

، جميعها تبيح الشراء املباشر، بل توجبه �� �عض األحيان. وضعت املادة )15(املادة  والالئحة الصادرة بموجبه )52

 أ ف��ا الصندوق للشراء املباشر.  ، شروط مشددة ل�حاالت ال�ي ي�ج2015من قانون الصندوق لسنة  13

 هل �سمح هذا القانون �شراء األدو�ة غ�� امل�جلة؟. 13

مشروع القانون هو أول �شريع، بل أول وثيقة، �� تار�خ السودان ينظم شراء األدو�ة غ�� امل�جلة وال توجد لها مثيالت 

ع�� املوجهات ال�ي أصدرها مجلس األدو�ة الضوابط والنصوص الواردة �� مشروع القانون بنيت  م�جلة �� البالد.

موم لتنظيم است��اد األدو�ة املنقذة ل�حياة وال توجد لها مثيالت م�جلة �� البالد لعدم رغبة الوكالء ا�حلي�ن ��  والسُّ

أو لت�اليف تخز���ا العالية ومحدودية الذين  Of no commercial value��جيلها إل�عدام جدواها االقتصادية 

شرط قيد أو . هذه األصناف عددها أك�� من ثالثمائة صنف، ظلت الهيئة منذ إ�شا��ا تتعامل ف��ا دون ون إل��ايحتاج

نظم و�ضع ضوابط محكمة الست��اد هذه األدو�ة، وم��ا ع�� سبيل املثال يأول �شريع ، كما ذكرنا، القانون  وهذا

 لهذا االستثناء  .ت ا�جراحية وأدو�ة السرطان واإليدزاألمصال واللقاحات واألدو�ة ا�خدرة املستعملة �� العمليا
ً
تفاديا

أعطى مشروع القانون ا�حق للصندوق ليقوم بت�جيل املنتجات الطبية غ�� امل�جلة وال غ�ًى للنظام الص�� ع��ا 

  ألغراض غ�� تجار�ة.

 هل يراجع الصندوق بواسطة ديوان املراجع العام؟. 14

 ألح� ،�عم :اإلجابة
ً
"تراجع وال�ي تقرأ  2015لسنة  قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةمن  27ام املادة وذلك وفقا

 بوساطة ديوان املراجعة القومي".حسابات 
ً
أو أي مراجع قانو�ي يوافق عليه وحذفت هذه املادة عبارة " الصندوق سنو�ا

أمر ولم تكن موجودة ��  2003الهيئات لسنة قانون من  18وال�ي �انت موجودة �� املادة  "املراجع العام وتحت إشرافه
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 ع�� ضرورة مراجعة أموال الصندوق باملراجع القومي نفسه وليس من يفوضه تأسيس الهيئة السابق
ً
 ألي  تأكيدا

ً
منعا

 للن�اهة والشفافية �� أعمال الصندوق تجاوز و 
ً
  .تحقيقا

 ملاذا لم �شاور ا�جهات ذات الصلة؟. 15

تتضارب خاصة ؟ هل �� شعبة مستوردي األدو�ة وغرفة صا��� األدو�ة وكالهما له مص�حة ما �� ا�جهات ذات الصلة 

مع طبيعة عمل وأهداف الصندوق، أم �� االتحادات املهنية للصيادلة واألطباء وأطباء األسنان وجمعية حماية 

، ستشرها أحد عندما أج��املس��لك؟ وهل هذا هو االتجاه السائد �� سن التشريعات �� السودان؟ هذه ا�جهات لم �

موم لسنة قاع�� سبيل املثال،  ، بل لم �عقد لها اجتماع ح�ى لتنو�رها بإجازة القانون، ولم تنبت 2009نون األدو�ة والسُّ

، كما جاء ببنت شفة حول ذاك القانون. ذلك ألن ملشروعات القوان�ن مسار معروف إلجاز��ا ع�� أجهزة الدولة ا�ختلفة

األجهزة   ممثلة بطر�قة أو أخرى ��(شعبة مستوردي األدو�ة وغرفة صا��� األدو�ة ) هذه ا�جهات  رقة.�� صدر هذه الو 

 �� ال�جنة الفنية لقطاع ا�ح�ومية املناط ��ا إجازة القوان�ن والسياسات وغ��ها
ً
 نجد اتحاد أ�حاب العمل ممثال

ً
، فمثال

لقطاع هذا ا. ال�جنة الفنية لوعضو�ة جميع وزراء القطاع ا�خدميبرئاسة وز�ر التعليم العام  التنمية و�� قطاع التنمية

�� ال�ي قامت بمناقشة مشروع القانون ومن ثم قدمته، �عد إدخال �عض التعديالت عليه، لقطاع ا�خدمات والذي هو 

وان�ن ينت�ي فإن املسار ا�ح�ومي إلجازة القمعروف، . وكما هو ، كما ذكرنااآلخر يوجد فيه ممثل التحاد أ�حاب العمل

 أن تقوم ا�ح�ومة لن با�جلس الوط�ي والذي هو من يمثل الشعب وقطاعاته ا�ختلفة ولكن 
ً
 وال عرفا

ً
�ستقم عقال

 باستشارة األفراد �� سن �شريعا��ا. 

 ؟كيف �ستطيع الصندوق كسر االحت�ار. 16

وكيلها �� املشاركة �� عطاءات الصندوق،  ل القانون للصندوق شراء األدو�ة غ�� امل�جلة أو تلك امل�جلة وال يرغبخوَّ 

ليحتكرها و�رغم الصندوق ع�� الشراء منه. ولنا مثال ع�� هذا النوع من االحت�ار وهو ما حدث للهيئة �� الف��ة 

لصنف ورغم أنه من دولة الهند (و�� إحدى الدول ال�ي �عت�� من لأحد الوكالء وهو الوحيد امل�جل  السابقة، حيث ظل

يورو ل�حقنة الواحدة. �انت املفاجأة ح�ن قدم وكيل لشركة بر�طانية  27دو�ة املغشوشة) بمبلغ قدره مصادر األ 

يورو فقط ولكنه غ�� م�جل. قررت �جنة العطاء و�� وجود األم�ن العام للمجلس  3معروفة نفس هذا الدواء �سعر 

موم شراء الصنف غ�� امل�جل ووعد ا�جلس بت�جي له بأسرع ما يمكن لكسر االحت�ار. �� مثل القومي لألدو�ة والسُّ

هذه ا�حاالت وال�ي قيدها القانون ا�جديد وح�ى ال يتعدى الصندوق ع�� القطاع ا�خاص سمح له بت�جيل هذا النوع 

 من األدو�ة املنقذة ل�حياة وتحتكرها �عض الشر�ات أو ال ترغب �� ��جيلها.

 ؟هل ستتضرر شر�ات األدو�ة من الصندوق . 17

 �� أمر تأسيس الهيئة لسنة ع�� ع
ً
والذي حل محله هذا القانون ا�جديد، فإن هذا القانون حدد  2007كس ما �ان واردا

مجال عمل الصندوق هو املؤسسات ا�ح�ومية و�ان �� السابق مجال عمله القطاع�ن العام األصل �� بوضوح أن 

 لنصوص القانون بالشراء من شر�ات وا�خاص. وشراء األدو�ة امل�جلة ليس له أي تفس�� غ�� أن الصندو 
ً
ق ملزم ووفقا

األدو�ة وع�� العطاءات املفتوحة وهو ال��يء الذي �شرَّع له بتشريع خاص ألول مرة �� تار�خ بالدنا، حيث �ان التشريع 

السائد الذي يحكم شراء األدو�ة هو ذات التشريع الذي ينظم شراء جميع السلع وا�خدمات �� بالدنا وال يمنح أي 

خصوصية للدواء، كما هو ا�حال �� جميع الدول. قانون الصندوق سيساعد ع�� ازدهار القطاع ا�خاص، وذلك بتوحيد 

الشراء ا�ح�ومي. �ساعد نظام الشراء املوحد �� ��يئة املناخ لنمو القطاع ا�خاص، ال سيما الصناعة الوطنية، وذلك 
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ِ بز�ادة الكميات ال�ي يمكن شراؤها منه والتعاقد معه 
ّ

من التخطيط السليم القطاع ا�خاص ن لف��ات أطول مما يمك

  لالستثمار.

 هل يجوز للصندوق ��جيل أدو�ته؟. 18

 للممارسة غ�� القانونية املتمثلة �� است��اد األدو�ة غ�� امل�جلة وال�ي ظلت اإلمدادات تقوم ��ا 
ً
وضع هذا القانون حدا

ال يرغب القطاع ا�خاص �� ��جيلها لعدم جدواها و حياة غ�� م�جلة منذ زمن �عيد بحجة أن �عض األدو�ة املنقذة ل�

 للمشا�ل الكب��ة ال�ي حدثت جراء هذه املمارسة �� السابق، سمح هذا القانون 
ً
 �جود��ا وتفاديا

ً
االقتصادية. وضمانا

ولعل � مثل األمصال. بت�جيل هذا النوع من املنتجات الطبية غ�� ذات ا�جدوى التجار�ة والبد من توف��ها للنظام الص�

)  785(العدد الك�� املطلوب دواء  170عدم وجود عروض �حوا�� 
ً
�� آخر عطاء لإلمدادات الطبية والذي انت�ى �� صنفا

، �خ�� دليل ع�� ا�حاجة املاسة لوجود مادة �� القانون �سمح للصندوق بت�جيل هذا النوع من األدو�ة 2015مارس  15

وهذا بالتأكيد لم ولن يكن مدعاه ة �� ��جيلها رغم ا�حاجة املاسة لها �� النظام الص��. ال�ي ال ترغب شر�ات األدو�

موم و�نص قانون   للقطاع ا�خاص، حيث أن الت�جيل يقوم به ا�جلس القومي لألدو�ة والسُّ
ً
ليصبح الصندوق منافسا

الطبية بنظام اس��جاع الت�لفة الصندوق ال �سمح له بمنافسة القطاع ا�خاص ومن صميم أغراضه توف�� املنتجات 

ظلت الهيئة منذ بداية هذا القرن تتاجر �� األدو�ة وتنافس القطاع ا�خاص وتبيع أدو�ة غ�� م�جلة  للمؤسسات ا�ح�ومية.

 .2010هذه املمارسة منذ أكتو�ر اإلمدادات الطبية، بناًء ع�� توصية من مديرها العام، مجلس إدارة  أوقفإ�� أن 

 للصندوق باالق��اض من البنوك؟ ملاذا �سمح. 19

اق��اض أي أموال من البنوك أو املؤسسات األخرى أو غ��ها داخل السودان أو " يقرأ البند (ك) الذي 5جاء �� املادة 

هذا النص منقول كما هو من أمر تأسيس الهيئة العامة  ،"خارجه بموافقة الوز�ر �� حدود أغراضه بما ال يتجاوز أصوله

. وهذا األمر مقيد بموافقة 2015والذي حل محله قانون صندوق اإلمدادات الطبية لسنة  2007بية لسنة إلمدادات الط

وز�ر املالية و�� التجر�ة العملية لإلمدادات الطبية، ظل بنك السودان املركزي يقوم بتمو�ل است��اد أدو�ة اإلمدادات 

 هذا االطبية منذ أك�� من ثالث سنوات. 
ً
 من الصالحيات، ال وكما ذكرنا سابقا

ً
لقانون جاء ملنح اإلمدادات الطبية مز�دا

 �حياة 2007لسل��ا السلطات ال�ي �انت ممنوحة لها بأح�ام أمر تأسيسها لسنة 
ً
، ح�ى تؤدي مهم��ا بالكفاءة الالزمة إنقاذا

 ملعانا��م. 
ً
   الناس وتخفيفا

 هل سيتاجر الصندوق �� العقارات؟.20

تملك األرا��ي والعقارات وشراؤها و�يعها واستئجارها ) والذي يقرأ "لة للصندوق �� البند (من ضمن السلطات املمنوح 

 سلطة تملك األرا��ي وهذا النص  ،"و�شييد املبا�ي عل��ا �� حدود أغراضه بموافقة الوز�ر
ً
أمر تأسيس من منقول أيضا

مدادات أداء مهم��ا املتمثلة �� شراء وخزن وهو اختصاص الزم لتستطيع اإل  2007الهيئة العامة إلمدادات الطبية لسنة 

وتوزيع املنتجات الطبية. فكيف يتس�ى لها القيام ��ذا الدور و�� ليست من سلطا��ا تملك األرا��ي وكيف يمك��ا �شييد 

�� العام ا�خازن و�� ال تملك األرا��ي وال يحق لها شراؤها؟ اإلمدادات الطبية، ومنذ القانون الذي أ�شئت بموجبه ألول مرة 

، و��ذه السلطة استطاعت �شييد مخازن �� �ٍل من كسال ور�ك واألبيض ونياال. �انت ومازالت تمارس هذه السلطة 1991

د بموافقة الوز�ر وهو وز  من قانون  2ر املالية واالقتصاد الوط�ي كما جاء �� املادة �والنص الوارد �� هذا القانون مقيَّ

 .    الصندوق 
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 إ�شاء الصندوق ومقره

 

a. نـدوق �سمـي " صندوق اإلمدادات الطبية"، وتكـون ينشـأ ص

لـه �خصية اعتبار�ـة، وصفة �عاقبية، وخاتم عام، و��ون 

 له حق التقا��ي باسمه.

b.  ي�ون املقر الرئي��ي للصندوق بوالية ا�خرطوم، و�جوز له

 إ�شاء فروع بالواليات بموافقة الوز�ر ا�ختص .    

ادات الطبية املركز�ة " وت�ون تنشأ هيئة �س�ى " الهيئة العامة لإلمد )1(

 لها �خصية اعتبار�ة وخاتم عام و��ون لها حق التقا��ي باسمها.

ي�ون مقر الهيئة الرئي��ي با�خرطوم و�جوز لها إ�شاء فروع الواليات  )2(

 بموافقة الوز�ر والوز�ر ا�ختص.

 أغراض الصندوق 

 

ن ـ  ��دف الصندوق إ�� تأم�ن حاجة الوحدات  ال�حية �� القطاع� 4

العام وا�خاص من املنتجات الطبية ذات املأمونية والنجاعة 

وا�جودة العالية والسعر املناسب، ومع عدم اإلخـالل �عموم ما 

 تقدم، ت�ون للصندوق األغراض اآلتية:ـ

تحقيق األمن الدوائي القومي وتوف�� املنتجات الطبية بنظام  .أ 

 للدور ا�خدمي واالس��اتي��
ً
 للصندوق، اس��داد الت�لفة تأكيدا

 املساهمة �� تطو�ر ا�خدمات الصيدالنية �� البالد، .ب 

 �عز�ز االستخدام املرشد للدواء، .ج 

 �عز�ز اإلتاحة الدوائية، .د 

املساعدة �� �شر ا�خدمات العالجية �� جميع إنحاء البالد وذلك  .ه 

 بتوف�� املنتجات الطبية.

 سلطات اآلتية:باإلضافة إ�� األغراض املنصوص عل��ا �� القانون ت�ون للهيئة ال

 للدور ا�خدمي  .أ 
ً
تحقيق األمن الدوائي والعمل ع�� اس��داد الت�لفة تأكيدا

 واالس��اتي�� للهيئة.

وضع وتطبيق نظام مركزي قادر ع�� توف�� وتخز�ن وتوزيع اإلمدادات  .ب 

الطبية و�ل احتياجات الوحدات ال�حية ع�� املستو��ن االتحادي 

 عر املناسب.والوالئي وذلك با�جودة العالية والس

  .ج 
ً
إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد نوع وكمية اإلمدادات الطبية وفقا

 الحتياجات جميع الوحدات ال�حية �� املركز والواليات.

توف�� وتخز�ن وتوزيع اإلمدادات الطبية املمولة بواسطة الدولة ل�ل  .د 

 الوحدات ال�حية االتحادية والوالئية.

 دعم وتطو�ر الصيدليات الشعبية. .ه 

 ثقافة استخدام الدواء وال��شيد �� استعماله. �شر .و 

 ��جيع البحوث والدراسات �� مجال اإلمداد الط�ي. .ز 

 التنسيق ب�ن ا�جهات ال�حية ا�ختلفة فيما يتعلق باإلمدادات الطبية. .ح 

 تنمية القدرات الفنية واإلدار�ة للعامل�ن ��ا ع�� �افة املستو�ات. .ط 

 أي أغراض أخرى تتطل��ا �شاطها. .ي 
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اصات الصندوق ختصا

 وسلطاته

 

 

ي�ون الصندوق هو السلطة القومية ا�ختصة �شراء وتخز�ن  .5

وتوزيع املنتجات الطبية املمولة بوساطة الدولة �جميع 

املؤسسات ا�ح�ومية والوحدات ال�حية �� جميع انحاء البالد ، 

ودون املساس �عموم ما تقدم ت�ون للصندوق االختصاصات 

 والسلطات اآلتية:

وتطبيق نظام قومي قادر ع�� توف�� وتخز�ن وتوزيع  وضع .أ 

املنتجات الطبية و�ل احتياجات الوحدات ال�حية 

ا�ح�ومية �� جميع أنحاء البالد وذلك با�جودة العالية 

 والسعر املناسب،

إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد نوع وكمية املنتجات  .ب 

 الحتياجات جميع الوحدات ال�حية �� 
ً
الطبية وفقا

 ع�ن العام وا�خاص،القطا

إجراء البحوث والدراسات �� مجال اإلمداد الط�ي  .ج 

 و��جيعها بالتنسيق مع ا�جهات ذات الصلة،

 تنمية القدرات الفنية واإلدار�ة للعامل�ن بالصندوق، .د 

شراء املنتجات الطبية من املصادر ا�حلية والعاملية  .ه 

 وتخليصها بموافقة سلطات ا�جمارك،

ال�ي يقوم ببيعها أو توزيعها، ع�� أال �سع�� املنتجات الطبية  .و 

 يتجاوز النسبة املقررة من ا�جلس القومي،

توف�� وتخز�ن وتوزيع املنتجات الطبية املمولة بوساطة  .ز 

 الدولة ل�ل الوحدات ال�حية �� البالد،

 فحص جميع وارداته من املنتجات الطبية ، .ح 

بيع املنتجات الطبية  للوحدات ال�حية واملؤسسات  .ط 

ا �� القانون ت�ون للهيئة باإلضافة إ�� السلطات املنصوص عل��. 5

 السلطات اآلتية:

تأسيس مشروع الدواء الدوار ع�� املستوى االتحادي والوالئي  .أ 

وتوف�� اإلمدادات الطبية له واإلشراف  عليه واتخاذ اإلجراءات 

 الالزمة لتحقيق مستوى رفيع ألدائه.

شراء اإلمدادات الطبية من املصادر ا�حلية والعاملية وإكمال   .ب 

تخليصها واستالمها من املوا�ئ ال��ية وا�جو�ة والبحر�ة  إجراءات

 للقانون.  
ً
 وفقا

�سع�� و�يع اإلمدادات الطبية واالستفادة من عائدات البيع ��   .ج 

 ز�ادة ا�خزون و�شغيل وتطو�ر الهيئة.

إعداد وتنفيذ العطاءات ا�خاصة باإلمدادات الطبية املمولة   .د 

 للقانو 
ً
 ن.برأسمال مح�� أو أجن�ي وفقا

�عي�ن مدير مشروع الدواء الدوار بالوالية بالتشاور مع الوز�ر   .ه 

 الوالئي.

 فحص جميع واردات الهيئة من اإلمدادات الطبية. .و 

اق��اض أي أموال من البنوك واملؤسسات األخرى أو خالفها داخل  .ز 

السودان أو خارجه وذلك بتوصية من الوز�ر ا�ختص و�موافقة 

 ال يتجاوز أصولها.  الوز�ر �� حدود  أغراضها بما

امتالك قطع األرا��ي والعقارات وشراؤها و�يعها واستئجارها  .ح 

و�شييد املبا�ي عل��ا �� حدود أغراضها بموافقة الوز�ر ا�ختص 

 والوز�ر.

إبرام العقود مع أي جهة أو �خص داخل أو خارج السودان   .ط 

 للقانون.
ً
 بتوصية من الوز�ر ا�ختص وموافقة الوز�ر وفقا
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ة واالستفادة من عائدات البيع �� �غطية ا�ح�ومي

مصروفات التشغيل والتنمية والتوسع الرأ��ي واألفقي 

 بالصندوق وتحس�ن وتطو�ر نظام اإلمداد الط�ي �� البالد،

إعداد وتنفيذ العطاءات ا�خاصة باملنتجات الطبية املمولة  .ي 

،
ً
 أو أجنبيا

ً
 محليا

أو غ��ها  اق��اض أي أموال من البنوك أو املؤسسات األخرى  .ك 

داخل السودان أو خارجه بموافقة الوز�ر �� حدود أغراضه 

 بما ال يتجاوز أصوله،

تملك األرا��ي والعقارات وشراؤها و�يعها واستئجارها  .ل 

 و�شييد املبا�ي عل��ا �� حدود أغراضه بموافقة الوز�ر،

توف�� األصول الثابتة واملنقولة واألنظمة املطلو�ة لتحقيق  .م 

 أغراضه،

عقود مع أي جهة أو �خص داخل السودان أو إبرام ال .ن 

 خارجه،

��جيل واست��اد األدو�ة واملستلزمات الطبية املنقذة  .س 

ل�حياة سواء �انت م�جلة أو غ�� م�جلة �� السودان 

 حسب الشروط والضوابط الصادرة من ا�جلس القومي،

إدارة جميع املنتجات الطبية املمنوحة للوزارة ا�ختصة من  .ع 

 للسياسة الصادرة املنظمات الدو 
ً
لية واإلقليمية وذلك وفقا

 م��ا،

قبول املنح والهبات واإلعانات ال�ي تقدمها املؤسسات  .ف 

ا�حلية واإلقليمية والدوليـة من اجل تطو�ر خدمات 

 الصندوق �عد موافقة الوز�ر،

لهبات واإلعانات ال�ي تقدمها املؤسسات ا�حلية واإلقليمية قبول ا  .ي 

والدولية والبالد الصديقة من أجل تطو�ر ا�خدمات الهيئة �� 

 السودان �عد موافقة الوز�ر.
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 أي اختصاصات أو سلطات أخري الزمة لتحقيق أغراضه. .ص 

إ�شاء ا�جلس و�شكيله 

 واإلشراف عليه

 

 ـ 6

رة ينشـأ مجلس �س�ي "مجلس إدارة الصندوق " يتـو�� إدا )1(

الختصاصات والسلطات ا افةشؤونـه و�باشر نيابة عنه �

 املمنوحة له بموجب أح�ام هذا القانون.

�ش�ل ا�جلس بقرار من مجلس الوزراء بناًء ع�� توصية  )2(

الوز�ر ا�ختص من رئيس غ�� متفرغ وعدد من األعضاء ال 

يز�د ع�� �سعة ع�� أن ي�ونوا من ذوي الكفاءة وا�خ��ة 

ل من والدراية، �� مجال املنتجات الطبية، وممثل ل�

الوزارة ا�ختصة والوزارة ومدير الصندوق القومي 

 
ً
للتأم�ن الص��، ع�� أن و��ون املدير العام عضوا

.
ً
 ومقررا

 ال يجوز ا�جمع ب�ن منص�ي رئيس ا�جلس واملدير العام. )3(

�ستمر عضو�ة ا�جلس ملدة خمس سنوات و�جوز أعادة  )4(

 �عي�ن األعضاء لدوره واحدة جديدة.

 اف الوز�ر ا�ختص.�عمل ا�جلس تحت إشر  )5(

نيابة  ي�ون ل�ل هيئة مجلس إدارة يتو�� إدارة شؤو��ا و�باشر      )1(      ـ9

القانون أو �� أمر   ع��ا �افة السلطات املنصوص عل��ا �� هذا

 تأسيسها.

�ش�ل ا�جلس بقرار من مجلس الوزراء بناًء ع�� توصية الوز�ر       )2(

 ا�ختص وذلك ع�� الوجه اآل�ي: 

 رئيس من ذوى ا�خ��ة والكفاءة الالزمت�ن،       أ)(

من ذوى الكفاءة وا�خ��ة   �سعة  األعضاء ال يز�د ع��  عدد من     (ب)

بي��م ممثل ل�ل من الوزارة ا�ختصة    والدراية بأغراض الهيئة من

 والوزارة.

ال يجوز �عي�ن رئيس متفرغ للمجلس كما ال يجوز ا�جمع ب�ن منصب       )3(

 يس ا�جلس واملدير العام.رئ

 

اختصاصات ا�جلس  

 وسلطاته

 

) لتنفيـذ أغـراض الصنـدوق يختص ا�جلس بوضـع السياسة 1ـ   (8

العامة للصندوق وإس��اتيجيته وممارسة سلطاته ع�� 

أسس إدار�ة فنية ومالية سليمة ، ومع عدم اإلخالل �عموم 

 ية:ما تقدم ت�ون للمجلس االختصاصات والسلطات اآلت

إجازة السياسات وا�خطط وال��امج السنو�ة وتلك ال�ي يراها  (أ )

ضرور�ة لتحس�ن وتطو�ر إدارة الصندوق وطرق وأساليب 

 عمله،

 يتو�� ا�جلس:       )1(    ـ11

وا�خطط وال��امج  واس��اتيجية عملها  للهيئة  وضع السياسة العامة       (أ)

 السنو�ة ورفعها للوز�ر ا�ختص للموافقة عل��ا،

أغراضها ومباشرة سلطا��ا   لتحقيق  الهيئة والس��  أعمال  مراقبة     (ب)

 ع�� أسس معينة .

) ت�ون للمجلس االختصاصات 1دون املساس �عموم أح�ام البند (      )2(

 تية:و�مارس السلطات اآل



5 

G K Mohamed Ali © 

 2007أمر تأسيس الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركز�ة لسنة  2015قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة  عنوان املادة

إعداد مشروع موازنة الصندوق واعتماد قوائم الدخل  (ب)

واملركز املا�� والتدفقات ا�ختامية ورفعها للوز�ر بوساطة 

 الوز�ر ا�ختص إلجاز��ا،

م العقود واالتفاقيات ا�خارجية نيابة عن الصندوق إبرا (ج)

 وذلك �� حدود امل��انية السنو�ة ا�جازة،

التوصية بتعي�ن أو إعفاء املدير العام للوز�ر ا�ختص  (د )

 لرفعها �جلس الوزراء،

املوافقة ع�� ترشيح املدير العام بتعي�ن شاغ�� الوظائف  (هـ)

للوز�ر ا�ختص القيادية والعليا بالصندوق ورفعها 

 للتوصية �شأ��ا �جلس الوزراء للتعي�ن،

�عي�ن مديري فروع الصندوق بالواليات بناء ع�� توصية  (و ) 

 املدير العام،

إجازة الهي�ل التنظي�ي والوظيفي وشروط خدمة  (ز )

العامل�ن بالصندوق ال�ي يق��حها املدير العام ورفعها 

 لوزراء إلجاز��ا،للوز�ر ا�ختص للتوصية �شأ��ا �جلس ا

التصرف �� ممتل�ات الصندوق بالبيع أو الشراء أو الهبة  (ح) 

 للقوان�ن املنظمة لذلك،
ً
 وفقا

املوافقة ع�� االستعانة بمستشار�ن من الدول واملنظمات  (ط)

 الدولية ال�ي تدعم الصندوق �لما دعت ا�حاجة لذلك،

ملدير إجازة التقر�ر السنوي لألداء الذي يرفعه إليه ا (ي)

 العام،

القيام بأي أعمال أخري الزمة لتنفيذ أغراض الصندوق  (ك)

 وممارسة اختصاصاته،

إجازة ا�خطط ال�ي يراها ضرور�ة لتحس�ن وتطو�ر إدارة الهيئة        (أ)

وطرق وأساليب عملها وعرضها ع�� الوز�ر ا�ختص للموافقة 

 عل��ا،

إعداد مشروع املوازنة وموازنة التنمية للهيئة واعتماد ا�حسابات      (ب)

 ،ا�ختامية ورفعها للوز�ر بتوصية من الوز�ر ا�ختص إلجاز��ا

إبرام العقود واالتفاقيات نيابة عن الهيئة بموافقة الوز�ر ا�ختص       (ج)

 ل�ل 
ً
وذلك �� حدود السقوف املالية ال�ي يصدرها الوز�ر سنو�ا

نوع من أنواع الشراء والتعاقد وا�خدمات أو األعمال , و�� حالة 

 االتفاقيات والعقود ا�خارجية يجب أخذ موافقة الوز�ر ع�� ذلك،

رفع تقار�ر ا�حسابات ا�ختامية واملركز املا�� للهيئة خالل النصف        (د)

األول من العام التا�� للوز�ر لرفعها �جلس الوزراء بتوصية من 

 الوز�ر ا�ختص،

ترشيح شاغ�� الوظائف القيادية بالهيئة للوز�ر ا�ختص ليقوم     (هـ)

 بدوره بالتوصية �شأ��ا لرئيس ا�جمهور�ة للتعي�ن،

إجازة الهيا�ل التنظيمية وإق��اح شروط خدمة العامل�ن بالهيئة      ) (و

للوز�ر ا�ختص لرفعها �جلس الوزراء إلجاز��ا �عد توصية وز�ر 

  املالية واإلقتصاد الوط�ى ووز�ر العمل وا�خدمة العامة وتنمية

 لألجور.  األع��  وا�جلس  البشر�ة  املوارد

 نظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .وضع الئحة داخلية لت      (ز)

ال يجوز للمجلس الدخول �� مسائل مالية ذات طبيعة اقتصادية       )3(

 مالية ع�� الدولة تجاوز حدود املوازنة السنو�ة 
ً
ترتب أعباًء أو آثارا

ا�جازة أو إ�شاء شر�ات أو املساهمة ف��ا ما لم يحصل ع�� 

 موافقة الوز�ر ا�ختص والوز�ر .
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 وضع الئحة داخلية لتنظيم أعماله. (ل)

يجوز للمجلس �� حالة الضرورة تفو�ض أي من سلطاته  )2(

لرئيسه أو للمدير العام أو ألي �جنة �ش�لها من ب�ن 

 أعضائه.

� مسائل مالية ذات طبيعة ال يجوز للمجلس الدخول � )3(

اقتصادية ت��تب عل��ا أعباًء أو آثار مالية ع�� الدولة 

تتجاوز حدود اعتمادات امل��انية السنو�ة ا�جازة 

للصندوق، أو إ�شاء شر�ات أو املساهمة ف��ا ما لم 

 يحصل ع�� موافقة الوز�ر.

يجوز للمجلس �� حالة الضرورة تفو�ض أي من سلطاته ألي �جنة       )4(

�ش�لها من ب�ن أعضائه ع�� أال ي�ون رئيس ا�جلس أو املدير 

 �� تلك ال�جنة.
ً
 العام عضوا

 

�عي�ن املدير العام 

 واختصاصاته وسلطاته

 

ي�ون للصندوق مدير عام �عينه  مجلس الوزراء بناء ع��  )1( ـ11

لس بوساطة الوز�ر ا�ختص و�حدد قرار توصية من ا�ج

 التعي�ن مخصصاته وامتيازاته.

ي�ون املدير العام هو املسئول التنفيذي األول أمام  )2(

ا�جلس، و�تو�� االضطالع بالنشاط املا�� واإلداري والف�ي 

للصندوق وفقا ملا يحدده هذا القانون واللوائح الصادرة 

إلخالل �عموم ما بموجبه وتوج��ات ا�جلس، ومع عدم ا

تقدم ت�ون للمدير العام  االختصاصات والسلطات 

 اآلتية:

(أ) إق��اح مشروع املوازنة السنو�ة للصندوق ورفعه 

 للمجلس،

صرف األمـوال �� حـدود امل��انية املصدقة واللوائح  (ب)

 املالية املنظمة لذلك،

اق��اح الهي�ل التنظي�ي والوظيفي للصندوق ورفعه  (ج)

 �عينه رئيس ا�جمهور�ة بناًء ع�� توصية من 1. (8
ً
 عاما

ً
) ي�ون للهيئة مديرا

 الوز�ر ا�ختص.

) يحدد مجلس الوزراء بناًء ع�� توصية الوز�ر ا�ختص وموافقة الوز�ر 2(

 مخصصات املدير العام وامتيازاته.

 )    ي�ون املدير العام املسئول التنفيذي األول أمام ا�جلس و�تو��3(

 ملا يحدده القانون  اإلطالع بالنشاط املا�� واإلداري والف�ي
ً
للهيئة وفقا

 وهذا األمر وتوج��ات ا�جلس.

)   مع عدم اإلخالل �عموم ما تقدم ت�ون للمدير العام االختصاصات 4(

 والسلطات اآلتية:

 اق��اح مشروع املوازنة السنو�ة وتقديمه للمجلس. .أ 

ملصدقة والقوان�ن واللوائح املالية صرف األموال �� حدود املوازنة ا .ب 

 املنظمة لذلك.

  .ج 
ً
اتخاذ اإلجراءات الضرور�ة فيما يتعلق بأداء أعمال الهيئة وفقا

 ألح�ام القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
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 للمجلس،

اإلعالن عن العطاءات وإجراء املفاوضات �شأن  (د )

 العقود ال�ى يقتض��ا عمل الصندوق ، وتنفيذها،

 التوقيع ع�� الوثائق والعقود نيابة عن الصندوق، (هـ)

رفع تقار�ر دور�ة عن أعمال الصندوق وإدارته  (و)

 للمجلس،

 تمثيل الصندوق �� �عامله مع الغ��، (ز)

عامل�ن فيما دون الوظائف العليا التوصية بتعي�ن ال (ح)

 للهي�ل الوظيفي ا�جاز واللوائح 
ً
بالصندوق وفقا

الصادرة بموجب أح�ام هذا القانون، حسبما تنص 

 عليه القوان�ن املنظمة لذلك،

إجازة ترقيات العامل�ن وتحف��هم ومحاسب��م  (ط)

 للقوان�ن املنظمة لذلك،
ً
 وفقا

 العليا للمجلس.ترشيح شاغ�� الوظائف القيادية و  (ي)

يجوز للمدير العام بموافقة الوز�ر ا�ختص ��  )3(

حالة ا�عدام األدو�ة املنقذة ل�حياة، اتخاذ أى 

إجراءات استثنائية الزمة لتوف�� تلك األدو�ة دون 

، ع�� 12التقيد بإجراءات الشراء الواردة �� املادة 

 �شأ��ا للمجلس �� أول اجتماع 
ً
أن يرفع تقر�را

 ه .الحق �عقد

 ملا تحدده  .د 
ً
التوقيع ع�� الوثائق والعقود نيابة عن الهيئة وفقا

 القوان�ن واللوائح املالية.

طاءات وإجراء املفوضات �شأن العقود ال�ي اإلعالن عن تقديم الع .ه 

 يقتض��ا عمل الهيئة ورفعالتوصيات �شأ��ا للمجلس.

 رفع تقار�ر دور�ة عن أعمال الهيئة وإدار��ا للمجلس. .و 

تمثيل الهيئة �� �عاملها مع الغ�� ع�� أن ي�ون ذلك بموافقة  .ز 

 ا�جلس.

ما دون مع مراعاة قوان�ن ولوائح ا�خدمة العامة �عي�ن العامل�ن في .ح 

 للهي�ل الوظيفي ا�جاز.
ً
 الوظائف القيادية بالهيئة وفقا

يجوز للمدير العام بموافقة الوز�ر ا�ختص �� حال الضرورة ال�ي    .ط 

يقدرها اتخاذ إي إجراءات استثنائية تكفل ا�حفاظ ع�� �حة 

 اإل�سان ع�� أن يرفع تقر�ر �شأ��ا �� أول اجتماع �عقده ا�جلس.

 تت�ون املوارد املالية للصندوق من اآل�ي: ـ20 لصندوق املوارد املالية ل

 ما تخصصه له الدولة من إعتمادات  مالية، ( أ)

 ألح�ام املادة  (ب)
ً
 )،1(30ما يؤول إليه وفقا

 )  تت�ون املوارد املالية للهيئة من األ�ي:1.   (10

 من هذا األمر. 9ما يؤول إل��ا وفق ألح�ام املادة  .أ 

الرسوم ال�ي تتقاضاها مقابل ا�خدمات ال�ي تقدمها أو النشاط  .ب 
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املنح والهبات والقروض ال�ي يوافق عل��ا الوز�ر  (ج)

 ا�ختص،

 العائد املتحصل من بيع املنتجات الطبية، (د )

 أخري يوافق عل��ا الوز�ر ا�ختص.أى موارد   (هـ)

 

 االقتصادي الذي تمارسه.

بموافقة ا�جلس املوافقة ع�� املنح والقروض وأي موارد أخرى     .ج 

 والوز�ر �عد توصية الوز�ر ا�ختص.

الهبات والوصايا واإلعانات ال�ي يوافق عل��ا الوز�ر بتوصية من  .د 

 الوز�ر ا�ختص.

أي أموال تنقل من االحتياطي العام بموافقة الوز�ر �عد التشاور  .ه 

 مع الوز�ر ا�ختص.

 تقوم الهيئة بتقييم أصولها مرة �ل خمس سنوات. .و 

 

 موال وحفظهاإيداع األ 

 

ـ  تودع أموال الصندوق �� حسابات جار�ة أو ودائع �� أى من 21

املصارف بموافقة الوزارة و�تم التعامل ف��ا بالكيفية ال�ي 

 يحددها ا�جلس.

 

 استخدام املوارد

 

)   يجب أن �ستخـدم املـوارد املالية للصنـدوق �� تحقيـق 1ـ  (22

م ، �ستخدم املوارد املالية أغراضه، ودون املساس �عموم ما تقـد

 للصنـدوق �� اآل�ي:

 إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله، (أ )

 شراء املنتجات الطبية، (ب)

دفع مستحقات العامل�ن واملستشار�ن وفوائد ما �عد  (ج)

 ا�خدمة وم�افآت رئيس ا�جلس وأعضائه،

مقابلة مصروفات �شغيل الصندوق بمـا �� ذلك اإلهالك  (د )

 واإلبدال،

 سداد ال��امات الصندوق املالية، (هـ)

تمو�ل مشاريع أعادة التأهيل ومشاريع التنمية ا�جازة ��  (و )

 أغراضها. املاليـة للهيئة �� تحقيـق   املوارد  يجب أن �ستخدم   )1(    ـ17

) �ستخدم املوارد املالية للهيئة �� 1دون املساس بنص البند (   )2(

 ي :اآل�

 إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها،      ) (أ

 سداد ال��امات الهيئة املالية،     ) (ب

تمو�ل مشاريع إعادة التأهيل ومشاريع التنمية ا�جازة ��      (ج)

 املوازنة السنو�ة،

مقابلة مصروفات �شغيل الهيئة بما �� ذلك اإلهالك       (د)

 واإلبدال،

وات ومخصصات العمال وفوائد ما دفع رواتب وأجور وعال     (هـ)

 �عد ا�خدمة وم�افآت رئيس وأعضاء ا�جلس .
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 املوازنة السنو�ة.

ال يجوز للصندوق استخدام موارده املالية �� أى من  )  2(

 األ�شطة اآلتية، إال بموافقة ا�جلس والوز�ر ا�ختص و��:

 شراء األرا��ي والعقارات، (أ ) 

 �سييل األصول الثابتة، (ب)

 دعم النظام الص�� ع�� املستوي القومي والوالئي، (ج)

 التصرف �� الفوائض وعائدات االستثمار. (د )

ال يجوز للهيئة استخدام مواردها املالية �� أي من       )3(

 النشاطات اآلتية إال بموافقة الوز�ر:

 شراء األرا��ي والعقارات و�شييد املبا�ي،       ) (أ

 �سييل األصول الثابتة واملنقولة ،      ) (ب

 التصرف �� الفوائض وعائدات االستثمار.      ) ج(

 املراجعة

 

 بوساطة ديوان املراجعة 27
ً
ـ  تراجع حسابات الصندوق سنو�ا

 القومي.

 بوساطة ديوان املراجعة     ـ18
ً
القومى أو أي   تراجع حسابات الهيئة سنو�ا

 مراجع قانو�ي يوافق عليه املراجع العام وتحت إشرافه. 

ات الطبية  من إعفاء املنتج

 الضرائب والرسوم

ـ  �عفى املنتجات الطبية من الضرائب وا�جمارك والعوائد وأي 29

 رسوم ح�ومية أخري.

. �عفى أموال الهيئة واستثمارا��ا العقار�ة والصناعية والتجار�ة من 11

 ضر�بة أر�اح األعمال.

إيلولة املمتل�ات وا�حقوق 

واالل��امات واستمرار 

 العامل�ن

 تؤول للصندوق: )1( ـ30

ممتل�ات الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املنشأة بموجب  (أ )

 2007أمر تأسيس الهيئة العامة لإلمدادات الطبية لسنة 

، و حقوقها وأصوله الثابتة واملنقولة ع�� املستوي القومي 

 والوالئي،

ديون وال��امات وحقوق واستحقاقات الهيئة املذ�ورة ��  (ب)

 .الفقرة (أ)

�ستمر العاملون الذين �انوا �� خدمة الهيئة العامة  )2(

لإلمدادات الطبية ، �� خدمة الصندوق بذات شروط 

 خدم��م السابقة.

 . تؤول للهيئة:9

) ممتل�ات الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املنشأة بقانون 1( 

و�امل حقوقها  1991الهيئة العامة لإلمدادات الطبية لسنة 

 تل�ات الهيئة السابقة من أصول ثابتة ومنقولة.ويشمل �ل مم

 ) الديون واالل��امات املستحقة عل��ا أو سبيلها لالستحقاق.2(

) �ستمر العاملون بالهيئة �� العمل بالهيئة كما لو أن �عيي��م قد تم 3(

 بموجب أح�ام هذا األمر.

 

 


