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وزارة الصحة االتحادية

الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

مرسوم مؤقت قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015
ً
عمــا بأحــكام املــادة  )1( 109مــن دســتور جمهوريــة الســودان االنتقالــي لســنة  ،2005أصــدر رئيــس
الجمهوريــة ،املرســوم املؤقــت اآلتــي نصــه:

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم املرسوم املؤقت وبدء العمل به
.1

يســمى هــذا املرســوم املؤقــت" ،قانــون الصنــدوق القومــي لإلمــدادات الطبيــة لسن ــة ،"2015
ويعمــل بــه مــن تاريــخ التوقيــع عليــه.

تفسير
.2
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في هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر:
يقصــد بــه الصنــدوق القومــي لإلمــدادات الطبيــة املنشــأ بموجــب أحــكام
"الصندوق"
امل ـ ـ ـ ــادة .)1(3
يقصـد به مجلس إدارة الصندوق املنشأ بموجب أحكام املادة .)1(6
"املجلس"
"املجلس القومي" يقص ــد ب ــه املجل ــس القوم ــي لألدوي ــة والس ــموم ،املنش ــأ بموج ــب
أح ــكام قان ــون األدوي ــة والس ــموم لس ــنة .2009
"املنتجات الطبية" يقصد بها األدوية واملستحضرات الصيدالنية واألمصال واللقاحات
واملستح ـ ــضرات الصيدالني ــة الح ـ ـ ـ ــيوية واملس ـت ــلزمات واألجه ـ ـ ـ ــزة
واملبي ــدات الطبي ــة والكواش ــف املختبري ــة.
يقصـد به املدير العام للصندوق ،املعين بموجب أحكام املادة .11
"املدير العام"
"الوحدة الصحية" يقصد بها أي من املستشفيات التخصصية أو التعليمية أو العامة.
ومراك ــز صح ــة األس ــرة ووح ــدات صح ــة األس ــرة والصيدلي ــات.
يقصد بها وزارة املالية واالقتصاد الوطني.
"الوزارة"
"الوزارة املختصة" يقصد بها وزارة الصحة  القومية.
يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطني.
"الوزير"
"الوزير املختص" يقصد به وزير الصحة القومي.

قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015

يناثلا لصفلا

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته ومقره
إنشاء الصندوق ومقره
.3

()1
()2

ينش ــأ صن ــدوق يسم ــى "صنــدوق اإلمــدادات الطبيــة" ،وتك ــون ل ــه شــخصية اعتباري ــة،
وصفــة تعاقبيــة ،وخاتــم عــام ،ويكــون لــه حــق التقا�ضــي باســمه.
يكــون املقــر الرئي�ســي للصنــدوق بواليــة الخرطــوم ،ويجــوز لــه إنشــاء فــروع بالواليــات
بموافقــة الوزيــر املختــص    .

أغراض الصندوق
.4

يهــدف الصنــدوق إلــى تأميــن حاجــة الوحــدات   الصحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن
املنتجــات الطبيــة ذات املأمونيــة والنجاعــة والجــودة العاليــة والســعر املناســب ،ومــع عــدم
اإلخ ــال بعمــوم مــا تقــدم ،تكــون للصنــدوق األغ ـراض اآلتيــة:
ً
(أ) تحقيــق األمــن الدوائــي القومــي وتوفيــر املنتجــات الطبيــة بنظــام اســترداد التكلفــة تأكيــدا
للــدور الخدمــي واإلســتراتيجي للصنــدوق.
(ب) املساهمة في تطوير الخدمات الصيدالنية في البالد.
(ج) تعزيز االستخدام املرشد للدواء.
(د) تعزيز اإلتاحة الدوائية.
(هـ) املســاعدة فــي نشــر الخدمــات العالجيــة فــي جميــع إنحــاء البــاد وذلــك بتوفيــر املنتجــات
الطبيــة.

اختصاصات الصندوق وسلطاته
.5

يكــون الصنــدوق هــو الســلطة القوميــة املختصــة بش ـراء وتخزيــن وتوزيــع املنتجــات الطبيــة
املمولــة بوســاطة الدولــة لجميــع املؤسســات الحكوميــة والوحــدات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء
البــاد ،ودون املســاس بعمــوم مــا تقــدم تكــون للصنــدوق االختصاصــات والســلطات اآلتيــة:
(أ) وضــع وتطبيــق نظــام قومــي قــادر علــى توفيــر وتخزيــن وتوزيــع املنتجــات الطبيــة وكل
احتياجــات الوحــدات الصحيــة الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء البــاد وذلــك بالجــودة العاليــة
والســعر املناســب.
ً
(ب) إعــداد إحصائيــات دقيقــة لتحديــد نــوع وكميــة املنتجــات الطبيــة وفقــا الحتياجــات
جميــع الوحــدات الصحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
(ج) إجـراء البحــوث والدراســات فــي مجــال اإلمــداد الطبــي وتشــجيعها بالتنســيق مــع الجهــات
ذات الصلــة.
(د) تنمية القدرات الفنية واإلدارية للعاملين بالصندوق.
(هـ) ش ـراء املنتجــات الطبيــة مــن املصــادر املحليــة والعامليــة وتخليصهــا بموافقــة ســلطات
الجمــارك.
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(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)
(ل)
(م)
(ن)
(س)
(ع)
(ف)
(ص)

تســعير املنتجــات الطبيــة التــي يقــوم ببيعهــا أو توزيعهــا ،علــى أال يتجــاوز النســبة املقــررة
مــن املجلــس القومــي.
توفيــر وتخزيــن وتوزيــع املنتجــات الطبيــة املمولــة بوســاطة الدولــة لــكل الوحــدات
الصحيــة فــي البــاد.
فحص جميع وارداته من املنتجات الطبية.
بيــع املنتجــات الطبيــة   للوحــدات الصحيــة واملؤسســات الحكوميــة واالســتفادة مــن
عائــدات البيــع فــي تغطيــة مصروفــات التشــغيل والتنميــة والتوســع الرأ�ســي واألفقــي
بالصنــدوق وتحســين وتطويــر نظــام اإلمــداد الطبــي فــي البــاد.
ً
ً
إعداد وتنفيذ العطاءات الخاصة باملنتجات الطبية املمولة محليا أو أجنبيا.
اقت ـراض أي أمــوال مــن البنــوك أو املؤسســات األخــرى أو غيرهــا داخــل الســودان أو
خارجــه بموافقــة الوزيــر فــي حــدود أغراضــه بمــا ال يتجــاوز أصولــه.
تملــك األرا�ضــي والعقــارات وشـراؤها وبيعهــا واســتئجارها وتشــييد املبانــي عليهــا فــي حــدود
أغراضــه بموافقــة الوزيــر.
توفير األصول الثابتة واملنقولة واألنظمة املطلوبة لتحقيق أغراضه.
إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان أو خارجه.
تســجيل واســتيراد األدويــة واملســتلزمات الطبيــة املنقــذة للحيــاة ســواء كانــت مســجلة أو
غيــر مســجلة فــي الســودان حســب الشــروط والضوابــط الصــادرة مــن املجلــس القومــي.
إدارة جميــع املنتجــات الطبيــة املمنوحــة للــوزارة املختصــة مــن املنظمــات الدوليــة
ً
واإلقليميــة وذلــك وفقــا للسياســة الصــادرة منهــا.
قبــول املنــح والهبــات واإلعانــات التــي تقدمهــا املؤسســات املحليــة واإلقليميــة والدولي ــة
مــن أجــل تطويــر خدمــات الصنــدوق بعــد موافقــة الوزيــر.
أي اختصاصات أو سلطات أخري الزمة لتحقيق أغراضه.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء املجلس وتشكيله واإلشراف عليه
.6

()1
()2
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ينش ــأ مجلــس يســمي "مجلــس إدارة الصنــدوق" يت ــولى إدارة شؤون ــه ويباشــر نيابــة عنــه
كافــة االختصاصــات والســلطات املمنوحــة لــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون.
يشــكل املجلــس بقـرار مــن مجلــس الــوزراء بنـ ًـاء علــى توصيــة الوزيــر املختــص مــن رئيــس
غيــر متفــرغ وعــدد مــن األعضــاء ال يزيــد علــى تســعة علــى أن يكونــوا مــن ذوي الكفــاءة
والخبــرة والدرايــة ،فــي مجــال املنتجــات الطبيــة ،وممثــل لــكل مــن الــوزارة املختصــة
ً
والــوزارة ومديــر الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي ،علــى أن يكــون املديــر العــام عضــوا
ً
ومقــررا.

قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015

ثلاثلا لصفلا

( )3ال يجوز الجمع بين منصبي رئيس املجلس واملدير العام.
( )4تستمرعضويةاملجلسملدةخمسسنواتويجوزأعادةتعييناألعضاءلدورهواحدةجديدة.
( )5يعمل املجلس تحت إشراف الوزير املختص.

اجتماعات املجلس
.7

()1
()2
()3

يعق ــد املجلس ثالث ــة اجتماعات دوري ــة خالل العام على األق ــل ،ويجوز له عقد اجتماع
طــارئ متــى مــا دعــت الضــرورة لذلــك بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه.
يكتمل النصاب القانوني الجتماعات املجلس بحضور أكثر من نصف األعضاء.
تجاز  قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.

اختصاصات املجلس وسلطاته
.8

()1

لتنفي ــذ أغ ـراض الصن ــدوق يختــص املجلــس بوض ــع السياســة العامــة للصنــدوق
وإســتراتيجيته وممارســة ســلطاته علــى أســس إداريــة فنيــة وماليــة ســليمة ،ومــع عــدم
اإلخــال بعمــوم مــا تقــدم تكــون للمجلــس االختصاصــات والســلطات اآلتيــة:
إجــازة السياســات والخطــط والبرامــج الســنوية وتلــك التــي يراهــا ضروريــة
(أ)
ق
ق
لتحســين وتطويــر إدارة الصنــدو وطــر وأســاليب عملــه.
(ب) إعــداد مشــروع موازنــة الصنــدوق واعتمــاد قوائــم الدخــل واملركــز املالــي
والتدفقــات الختاميــة ورفعهــا للوزيــر بوســاطة الوزيــر املختــص إلجازتهــا.
(ج) إب ـرام العقــود واالتفاقيــات الخارجيــة نيابــة عــن الصنــدوق وذلــك فــي حــدود
امليزانيــة الســنوية املجــازة.
(د) التوصيــة بتعييــن أو إعفــاء املديــر العــام للوزيــر املختــص لرفعهــا ملجلــس
ا لــوزراء.
(هـ) املوافقــة علــى ترشــيح املديــر العــام بتعييــن شــاغلي الوظائــف القياديــة والعليــا
بالصنــدوق ورفعهــا للوزيــر املختــص للتوصيــة بشــأنها ملجلــس الــوزراء للتعييــن.
(و) تعيين مديري فروع الصندوق بالواليات بناء على توصية املدير العام.
(ز) إجــازة الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي وشــروط خدمــة العامليــن بالصنــدوق التــي
يقترحهــا املديــر العــام ورفعهــا للوزيــر املختــص للتوصيــة بشــأنها ملجلــس الــوزراء
إلجازتهــا.
ً
(ح) التصرف في ممتلكات الصندوق بالبيع أو الشراء أو الهبة وفقا للقوانين املنظمة
لذلــك.
(ط) املوافقــة علــى االســتعانة بمستشــارين مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة التــي
تدعــم الصنــدوق كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.
(ي) إجازة التقرير السنوي لألداء الذي يرفعه إليه املدير العام.
(ك) القيام بأي أعمال أخري الزمة لتنفيذ أغراض الصندوق وممارسة اختصاصاته.
(ل) وضع الئحة داخلية لتنظيم أعماله.
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()2
()3

يجــوز للمجلــس فــي حالــة الضــرورة تفويــض أي مــن ســلطاته لرئيســه أو للمديــر العــام أو
ألي لجنــة يشــكلها مــن بيــن أعضائــه.
ال يجــوز للمجلــس الدخــول فــي مســائل ماليــة ذات طبيعــة اقتصاديــة تترتــب عليهــا أعبــاءً
أو آثار مالية على الدولة تتجاوز حدود اعتمادات امليزانية السنوية املجازة للصندوق،
أو إنشــاء شــركات أو املســاهمة فيهــا مــا لــم يحصــل علــى موافقــة الوزيــر.

اإلفضاء باملصلحة
.9

يجــب علــى رئيــس املجلــس أو أي مــن أعضائــه  تكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أي
أمــر أو اقتـراح معــروض علــى املجلــس للنظــر فيــه أن يف�ضــي إلــى املجلــس بطبيعــة تلــك املصلحــة
التــي تربطــه بذلــك األمــر أو االقت ـراح ،وال يجــوز لــه حضــور االجتمــاع أو املشــاركة فــي إتخــاذ أي
ق ـرار يصــدره املجلــس فيمــا يخــص ذلــك األمــر أو االقت ـراح.

مكافآت رئيس املجلس وأعضائه

			 .10تحدد مكافآت رئيس املجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ً
بناء على توصية الوزير.

تعيين املدير العام واختصاصاته وسلطاته
.11

()1
()2
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يكــون للصنــدوق مديــر عــام يعينــه   مجلــس الــوزراء بنــاء علــى توصيــة مــن املجلــس
بوســاطة الوزيــر املختــص ويحــدد ق ـرار التعييــن مخصصاتــه وامتيازاتــه.
يكــون املديــر العــام هــو املســؤول التنفيــذي األول أمــام املجلــس ،ويتولــى االضطــاع
بالنشــاط املالــي واإلداري والفنــي للصنــدوق وفقــا ملــا يحــدده هــذا القانــون واللوائــح
الصــادرة بموجبــه وتوجيهــات املجلــس ،ومــع عــدم اإلخــال بعمــوم مــا تقــدم تكــون للمديــر
العــام   االختصاصــات والســلطات اآلتيــة:
ق
اقتراح مشروع املوازنة السنوية للصندو ورفعه للمجلس.
(أ)
(ب) صرف األمـوال فى حـدود امليزانية املصدقة واللوائح املالية املنظمة لذلك.
(ج) اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق ورفعه للمجلس.
(د) اإلعــان عــن العطــاءات وإجـراء املفاوضــات بشــأن العقــود التــي يقتضيهــا عمــل
الصنــدوق ،وتنفيذهــا.
(هـ) التوقيع على الوثائق والعقود نيابة عن الصندوق.
(و) رفع تقارير دورية عن أعمال الصندوق وإدارته للمجلس.
(ز) تمثيل الصندوق في تعامله مع الغير.
ً
(ح) التوصيــة بتعييــن العامليــن فيمــا دون الوظائــف العليــا بالصنــدوق وفقــا للهيــكل
الوظيفــي املجــاز واللوائــح الصــادرة بموجــب أحــكام هــذا القانــون ،حســبما
تنــص عليــه القوانيــن املنظمــة لذلــك.
ً
(ط) إجازة ترقيات العاملين وتحفيزهم ومحاسبتهم وفقا للقوانين املنظمة لذلك.
(ي) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية والعليا للمجلس.
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عبارلا لصفلا

()3

يجــوز للمديــر العــام بموافقــة الوزيــر املختــص فــي حالــة انعــدام األدويــة املنقــذة للحيــاة،
اتخــاذ أي إجـراءات اســتثنائية الزمــة لتوفيــر تلــك األدويــة دون التقيــد بإجـراءات الشـراء
ً
الــواردة فــي املــادة  ،12علــى أن يرفــع تقري ـرا بشــأنها للمجلــس فــي أول اجتمــاع الحــق يعقــده.

الفصل الرابع
شراء املنتجات الطبية
طرق الشراء
.12

()1

()2
()3
()4

يجــب علــى الصنــدوق اإلعــان عــن طــرح املنافســة العامــة لك ــل املورديــن مــن أصحــاب
األهليــة املســبقة ملــدة زمنيــة ال تقــل عــن أســبوع فــي الصحــف أو فــي موقعــه اإللكترونــي
ً
أو أي وســيلة أخــرى  تتيــح لهــم فرصــا متســاوية للدخــول فــي العطــاءات الخاصــة بش ـراء
املنتجــات الطبيــة.
ق
على الرغم من أحكام البند ( ،)1يجوز للصندو شـراء جميع احتياجـاته من املنتجات
ً
الطبيــة عــن طريــق املنافســة املحــدودة التــي تكــون حصـرا علــى أصحــاب التأهيــل املســبق
مــن املورديــن املحلييــن أو األجانــب.
يجــوز للصنــدوق حظــر أو وضــع املورديــن أو االستشــاريين فــي القائمــة املحظــورة
ومنعهــم مــن املشــاركة فــي عطاءاتــه فــي حالــة اإلخــال املتكــرر بااللتزامــات التعاقديــة تجــاه
الصنــدوق وذلــك للمــدة التــي تحددهــا اللوائــح.
يجــب ش ـراء األدويــة ذات املــدى العالجــي الضيــق وعاليــة الســمية أو املســتحضرات
الصيدالنيــة الحيويــة واألمصــال واللقاحــات واألدويــة املســتعملة لعــاج األم ـراض
ً
املتوطنــة األكثــر انتشــارا ووبائيــة مــن مصادرهــا األصليــة أو مــن املصــادر الحائــزة علــى
األهليــة املســبقة إلنتــاج الصنــف أو األصنــاف مــن منظمــة الصحــة العامليــة أو مــن
املصانــع التــي تســوق هــذه األصنــاف فــي دول ذات نظــام رقابــي معتمــد مــن املجلــس
القومــي.

الشراء املباشر
.13

علــى الرغــم مــن أحــكام املــادة  12يجــوز للصنــدوق الش ـراء املباشــر مــن املورديــن املحلييــن أو
الدولييــن أو مــن أى مص ــادر يراهــا مناســبة فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:
(أ) عــدم وجــود الوقــت الــازم للحص ــول علــى العــروض عــن طريــق اإلعــان أو التقييــم لعــدد
كبيــر مــن العــروض ال تتناســب قيمتهــا مــع املنتجــات الطبيــة املطلوبــة.
(ب) وجود مورد واحد أو عدد ال يزيد عن ثالثة موردين للمنتج الطبى املطلوب.
(ج) نفــاد مخــزون صنــف أو أصنــاف مــن املنتجــات الطبيــة املنقــذة للحيــاة وال يوجــد لــه مثيــل
فــي الســوق املحلــي وفــى هــذه الحالــة يتــم شـراء هــذه األصنــاف بأســرع طريقــة ممكنــة ومــن
أى مصــدر يثــق فيــه الصنــدوق ،وذلــك بعــد موافقــة املجلــس القومــي.
(د) وجود أسباب غير عادية مثل الكوارث والظروف غير الطبيعية.
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(هـ)
(و)

إذا كان إج ـراء املنافســة العامــة أو املحــدودة ال يحقــق أي وفــر اقتصــادي أو جــودة
إ ضا فيــة ،
في حاالت طلب كميات قليلة من املنتجات الطبية ذات القيمة البسيطة.

شراء املنتجات الطبية غير املسجلة
.14

()1

()2

ال يجـوز للصندوق شـراء املنتجات الطبية غير املسجلة  وال توجد لها مثيالت مسجلة،
أو تلــك املســجلة وترفــض الشــركة املســجلة لهــذه األصنــاف التعامــل مــع الصنــدوق ،إال
مــن املصــادر التاليــة:
الدول ذات النظام الرقابي املعتمد التي يحددها املجلس القومي.
(أ)
ً
(ب) املؤسسات الدولية املشهود لها عامليا بالكفاءة في مجال اإلمداد الطبي.
(ج) املصانــع االجنبيــة املدرجــة فــي ســجالت املجلــس القومــي وللصنــدوق تجــارب
جيــدة معهــا.
(د) املصانــع الحائــزة علــى األهليــة املســبقة مــن منظمــة الصحــة العامليــة إلنتــاج
صنــف أو أصنــاف بعينهــا.
ال يجــوز للصنــدوق شـراء أي دواء أو مســتحضر صيدالنــي غيــر مســجل إال إذا اقتضــت
الضــرورة ذلــك ،وفــي هــذه الحالــة يجــب توريدهــا أى مــن املصــادر املذكــورة فــي البنــد ()1
وبعــد موافقــة مكتوبــة مــن املجلــس القومــي.

حصول املؤسسات الحكومية على املنتجات الطبية
.15

ال يجــوز ألي مؤسســة حكوميــة علــى املســتوى القومــي أو الوالئــي الحصــول علــى احتياجاتهــا مــن
املنتجــات الطبيــة إال عــن طريــق الصنــدوق.

املمارسات الفاسدة واالحتيال والغش
.16

دون املســاس بأحــكام القانــون الجنائــي لســنة  ،1991يجــوز للصنــدوق ،إذا ثبــت لــه عنــد شـراء
املنتجــات الطبيــة أن هنــاك ممارســات فاســدة أو احتيــال أو غــش مــن أي شــخص أو مــورد،
ســواء قبــل إبـرام العقــد أو أثنائــه أو طيلــة فتــرة ســريانه ،أن يلغــي العقــد وال يتــم التعاقــد مــع ذلــك
الشــخص ملــدة عشــر ســنوات ،ســواء كان العقــد ممــول مــن الصنــدوق أو مــن أي جهــة أخــرى
داخليــة أو خارجيــة.

اإلفضاء باملصلحة للعاملين
.17
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يجــب علــى العامليــن فــي الصنــدوق وكل أعضــاء لجــان الش ـراء اإلفصــاح عــن أى مصلحــة يجــوز
أن تكون لديهم مع أي مورد أو استشــاري ،وعليهم عدم املشــاركة أو محاولة التأثير بأي طريقة
ً
ً
فــي أي إج ـراءات ش ـراء يكــون ذلــك املــورد أو االستشــاري طرفــا أو يحتمــل أن يكــون طرفــا فيهــا.
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.18

()1
()2
()3

يفــرج الصن ــدوق ع ــن جميــع واردتــه مــن املنتجــات الطبيــة املســجلة  بعــد التأكــد مــن
ســا متها .
ال يجــوز للصنــدوق اإلف ـراج عــن املنتجــات الطبيــة غيــر املســجلة إال بموافقــة املجلــس
ا لقو مــي .
ق
يلتــزم الصنــدو والجهــة املــوردة بنتائــج تحليــل املنتجــات الطبيــة الصــادرة مــن املجلــس
القومــي والتــي تكــون نهائيــة.

سماخلا لصفلا

اإلفراج عن واردات الصندوق

التخلص من املنتجات الطبية
.19

( )1يجوز للصندوق التخلص من املنتجات الطبية في الحاالت اآلتية:
األصنــاف غيــر الصالحــة لالســتعمال نتيجــة لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات
(أ)
أو التلــف أو انتهــاء الصالحيــة.
األصناف الزائدة عن الحاجة.
(ب)
األصناف التي شارفت على انتهاء الصالحية.
(ج)
األصناف التي توقف استعمالها.
(د )
ً
( )2يتم التخلص من املنتجات الطبية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها املجلس القومي.

الفصل الخامس
األحكام املالية
املوارد املالية للصندوق
.20

.21

تتكون املوارد املالية للصندوق من اآلتي:
ما تخصصه له الدولة من اعتمادات  مالية.
(أ)
ً
(ب) ما يؤول إليه وفقا ألحكام املادة .)1(30
(ج) املنح والهبات والقروض التي يوافق عليها الوزير املختص.
(د) العائد املتحصل من بيع املنتجات الطبية.
(هـ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير املختص.

إيداع األموال وحفظها
تــودع أمــوال الصنــدوق فــي حســابات جاريــة أو ودائــع فــي أي مــن املصــارف بموافقــة الــوزارة
ويتــم التعامــل فيهــا بالكيفيــة التــي يحددهــا املجلــس.
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استخدام املوارد
.22

()1

()2

يجب أن تستخ ــدم امل ــوارد املالية للصن ــدوق في تحقي ــق أغراضه ،ودون املســاس بعموم
مــا تق ــدم ،تســتخدم املــوارد املاليــة للصن ــدوق فــي اآلتــي:
إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله.
(أ)
(ب) شراء املنتجات الطبية.
(ج) دفــع مســتحقات العامليــن واملستشــارين وفوائــد مــا بعــد الخدمــة ومكافــآت
رئيــس املجلــس وأعضائــه.
(د) مقابلة مصروفات تشغيل الصندوق بمـا في ذلك اإلهالك واإلبدال.
(هـ) سداد التزامات الصندوق املالية.
(و) تمويل مشاريع أعادة التأهيل ومشاريع التنمية املجازة في املوازنة السنوية.
ال يجــوز للصنــدوق اســتخدام مــوارده املاليــة فــي أي مــن األنشــطة اآلتيــة ،إال بموافقــة
املجلــس والوزيــر املختــص وهــي:
شراء األرا�ضي والعقارات.
(أ)
(ب) تسييل األصول الثابتة.
(ج) دعم النظام الصحي على املستوى القومي والوالئي.
(د) التصرف في الفوائض وعائدات االستثمار.

اإلهالك واإلبدال
.23

يجب على الصندوق أن:
يقــوم بمســك حســاب منفصــل لإلهــاك واإلبــدال وال يجــوز التصــرف في ــه إال
(أ)
لألغ ـراض الــذي خصــص مــن أجلهــا.
(ب) يقــوم بشــطب املوجــودات التالفــة أو التــي بطــل اســتعمالها بالخصــم علــى قيمتهــا
الدفتريــة بعــد موافقــة املجلــس  .

االحتياطي العام

.24

ً
ً
يخصــص الصنــدوق ســنويا نســبة مــن صافــي الدخــل لتكــون مــاال لالحتياطــي العــام ،ويحــدد
املجلــس بالتشــاور مــع الوزيــر املختــص طريقــة التصــرف فــي املــال املذكــور بمــا يحقــق أغ ـراض
الصنــدوق ويســاهم فــي تطويــره.

موازنة الصندوق

.25
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ً
يكــون للصنــدوق موازنــة مســتقلة تعــد وفقــا لألســس املحاســبية الســليمة ويجــب علــى املجلــس
أن يرفــع تلــك املوازنــة للــوزارة عــن طريــق الوزيــر املختــص قبــل نهايــة كل ســنة ماليــة بوقـ ٍـت كاف
وذلــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء.

قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015

.26

()1
()2
()3

سداسلا لصفلا

حفظ الحسابات والدفاتر والسجالت

ً
يق ــوم الصن ــدوق  بحفــظ  حســابات صحيح ــة ومســتوفاة وفق ــا لألســس املحاســبية
الســليمة ،وحفــظ الدفاتــر والســجالت الورقيــة واإللكترونيــة املتعلقــة بذلــك.
ً
يجب على الصندوق أن يحتفظ بسجل منتظم لألصول الثابتة واملنقولة ويراجع سنويا.
ً
يكــون املديــر العــام مســؤوال عــن قفــل الحســاب الختامــي الســنوي للصنــدوق خــال مــدة
ال تجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة املاليــة ورفعــه لديــوان املراجعــة القومــي وتقديــم
تقريــر بشــأنه للمجلــس.

املراجعة

.27

ً
تراجع حسابات الصندوق سنويا بوساطة ديوان املراجعة القومي.

بيان حساب قائمة الدخل وقائمة املركز املالي والتدفقات املالية

.28

ً
ً
يرفــع املجلــس ســنويا خــال ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة املاليــة بيانــا بالحســاب الختامــي
ً
ً
ومرفقاتــه للصنــدوق متضمنــا قوائــم الدخــل واملركــز املالــي والتدفقــات النقديــة وفقــا لألســس
واملعاييــر الدوليــة املعتمــدة مــن ديــوان املراجعــة القومــي ،نســخة مــن القوائــم املراجعــة.

إعفاء املنتجات الطبية  من الضرائب والرسوم
.29

تعفى املنتجات الطبية من الضرائب والجمارك والعوائد وأي رسوم حكومية أخرى.

الفصل السادس
أحكام عامة
أيلولة املمتلكات والحقوق وااللتزامات واستمرار العاملين
.30

()1

()2

تؤول للصندوق:
ممتلــكات الهيئــة العامــة لإلمــدادات الطبيــة املنشــأة بموجــب أمــر تأســيس
(أ)
الهيئــة العامــة لإلمــدادات الطبيــة لســنة  ،2007و حقوقهــا وأصولــه الثابتــة
واملنقولــة علــى املســتوى القومــي والوالئــي.
(ب) ديون والتزامات وحقوق واستحقاقات الهيئة املذكورة في الفقرة (أ).
يســتمر العاملــون الذيــن كانــوا فــي خدمــة الهيئــة العامــة لإلمــدادات الطبيــة ،فــي خدمــة
الصنــدوق بــذات شــروط خدمتهــم الســابقة.

مراعاة السرية
.31

يجــب علــى رئيــس املجلــس وأعضائــه وكل العامليــن فــي الصنــدوق مراعــاة الســرية التامــة فــي كل مــا
يقت�ضــي ذلــك مــن أعمــال الصنــدوق.
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تصفية الصندوق
.32

ال يجوز تصفية الصندوق إال بمقت�ضي قانون.

سلطة إصدار اللوائح
.33
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يجــوز للمجلــس بموافقــة الوزيــر املختــص إصــدار اللوائــح الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون،
ومــع عــدم اإلخــال بعمــوم مــا تقــدم ،يجــوز أن تتضمــن تلــك اللوائــح املســائل اآلتيــة:
مشتريات الصندوق وتنظيم املخازن وضوابط بيع املنتجات الطبية.
(أ)
(ب) التخلص من الفائض والتالف ومنتهي الصالحية من املنتجات الطبية.
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