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 هيئة الشراء املوحد: عسكرة قطاع الدواء يف مصر 
 عباس قباري

 تمهيد

الدوائي، وكيف بدأت ، أوضحنا تطور سيطرة وزارة الصحة على االختصاص  الجزء السابق من هذه الدراسةفي  

عام   الدواء  لشئون  العليا  الهيئة  تجربة  في   
ً
واملستلزمات 1957مبكرا الدواء  واستيراد  تجارة  بتنظيم  كلفت  التي   ،

، ثم نشأة املؤسسة العامة لتجارة وتوزيع األدوية التي استحوذت على تجارة الدواء محليا 
ً
 .(1) الطبية حصرا

تجرية املؤسسة املصرية العامة لألدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية التي حلت محل الهيئتن السابقتين،  ثم  

، واملؤسسة تلك بنص القانون مؤسسة اقتصادية ذات )2(والتي تشبه إلي حد بعيد تجربة هيئة الشراء املوحد(  )

ية للتجارة في مجال املؤسسة، ثم إنشاء الهيئة طابع خاص صرح لها القانون فيما بعد بتأسيس شركة مساهمة مصر 

 املصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ثم إنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. 

قبل   التاريخية  املحطات  أبرز  الصحة   2013هذه  اختصاص وزارة  نظمت  التي  والهيئات  املؤسسات  وعرض ألهم 

يع تلك التنظيمات كانت الجهة املعنية باإلدارة التنظيمية والتنفيذية والفنية هي وزارة  الدوائي والصيدلي، وفي جم 

الصحة وجهاتها التابعة، فهي الجهة املهيمنة على كامل االختصاص دون منازع، املمتلكة لكافة أدواته بموجب قوانين 

 التأسيس والتنظيم عبر تاريخها.  

 

لسنة   292ء، القانون رقم  بتأليف هيئة عليا لشئون الدوا  1957تسلسل تاريخي بأهم قوانين وقرارات الدولة في تنظيم أدورا وزارة الصحة،  قرار رئيس الجمهورية الصادر في يناير   ()

  1253لتنظيم تجارة األدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية، قرار رئيس الجمهورية رقم    1960لسنة    212بتنظيم تجارة األدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية ، القانون    1960

بإنشاء املؤسسة املصرية العامة لألدوية    1962لسنة    994ستلزمات الطبية ، قرار رئيس الجمهورية رقم  بإنشاء املؤسسة العامة لتجارة وتوزيع األدوية والكيماويات وامل  1960لسنة  

بتأميم شركات تجارة وصناعة األدوية ومعاملها وإسناد اإلشراف عليها للمؤسسة  1963لسنة  65والكيماويات واملستلزمات الطبية  كمؤسسة اقتصادية ذات طابع خاص، القانون رقم 

الذي يرخص للمؤسسة املصرية العامة لألدوية والكيماويات بتأسيس شركة   1963لسنة    238صرية العامة لألدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية، قرار رئيس الجمهورية رقم  امل

اء الهيئة املصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات و الذي بإنش  1972لسنة  94مساهمة مصرية لتجارة األدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية، قرار رئيس الجمهورية رقم 

بإنشاء   1995لسنة    398بتحويل الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلي شركة قابضة، قرار رئيس الجمهورية رقم     2002لسنة    187تم تعديله بقرار رئيس الجمهورية  رقم  

 ي املستحضرات الحيوية . الهيئة القومية للبحوث والرقابة عل

 والذي احتكرت بموجبه اختصاص شراء االدوية واملستلزمات الطبية للجهات الحكومية وهي محل ذلك الفصل.   2019لنة  151هيئة الشراء املوحد التي انشئت بالقانون رقم  ()
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لشثثثراء املوحثد وادمثداب الطبا و بارة  قثاوو  الهيئثة املصثثثر ثة ل:  املبحث  اوو 
 )وزارة الدواء واملؤسسات الصيدلية(التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء املصر ة 

املصرية،   الدواء  املوحد، وهيئة  للشراء  املصرية  الهيئة  إنشاء  قانون  االختصاصات والصالحيات   وأبرز نستعرض 

كيف سحبت جميع اختصاصات الشأن الدوائي والصيدلي من ومركزهما القانوني وامتيازاتهما املقررة، ونستعرض 

 )وزارة الدواء واملؤسسات الصيدلية( وزارة الصحة فيما يطلق عليه الباحث 

القانون رقم   التنفيذية    2019لسنة    151وفق  بالقرار رقم  والئحته  نشأت كل من   2020لسنة    777التي صدرت 

(، حيث  هيئة الدواء املصرية(، و)وين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةالهيئة املصرية للشراء املوحد واإلمداد والتم)

فيما    -إن لم يكن كلها    -استحوذت الهيئتان بموجب القانون على ُجل سلطات واختصاصات ومهام وزارة الصحة  

 يخص الدواء واإلشراف الصيدلي.   

لدوائية املنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم محل الهيئة العامة للرقابة والبحوث ا  الشراء املوحد  هيئةحيث حلت  

، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على املستحضرات الحيوية املنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1976لسنة    382

 . 1995لسنة  398

 محل وزارة الصحة، وحل رئيسها محل وزير الصحة والسكان في جميع االختصاصات   هيئة الدواء املصريةكما حلت  

رقم   بالقانون  عليها  ورقابة   1955لسنة    127املنصوص  تسجيل وتداول  الصيدلة، ومايخص  مهنة  بشأن مزاولة 

 املستحضرات واملستلزمات الخاضعة ألحكام هذا القانون.

 الفرع األول: االختصاصات 

 أبرز اختصاصات الهيئتين كالتالي: 

: االختصاص الحصري بالشراء 
ً
 أوال

الشراء املوحد بحسب نشأتها تسيطر على كافة عمليات الشراء التي كانت تبرمها الدولة لشراء املستحضرات  هيئة  

واملستلزمات الطبية البشرية، واألجهزة الطبية لتكون الهيئة الجهة الحصرية التي توفرها لجميع الجهات والهيئات 
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القانون، وقد أكدت املادة    3كما عبرت املادة    )4((دون غيرها)   )3(والشركات الحكومية )...،    10من  كما ال  على ذلك 

يجوز ألي من الجهات اإلدارية شراء املستحضرات أو املستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إال في أحوال الضرورة 

 كل تصرف يتم باملخالفة الختصاص اله 
ً
يئة وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطال

 ( بالشراء املوحد

املادة   حددت  فقد  الحصري  الهيئة  دور  حول  للتكهنات   
َ
مجاال القانون  يترك  كنه   1ولم  بالتعريفات(  )الخاصة 

بالقانون،   الرئيسية  املوحداملصطلحات  )   فالشراء  والجهات يعني  الدولة  احتياجات  وتدبير  شراء  عمليات  جميع 

إدارة الهيئة املصرية للشراء املوحد من املستحضرات واملستلزمات الحكومية أو أي جهة أخري يوافق عليها مجلس 

وزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومستشفياتها  (، واملقصود بالجهات الحكومية )الطبية الخاضعة ألحكام هذا القانون 

واملؤس املختلفة  األخري  الجهات  أو  للوزارات  تابعة  مستشفيات  وأي  ومستشفياتها  الحكومية  سات  والجامعات 

 (  التعليمية واملعاهد البحثية الحكومية

فاقت ما كان وعند النظر لالختصاصات التفصيلية التي منحها القانون والئحته التنفيذية لهيئة الشراء نجدها قد 

هذا من جهة، ومن   ممنوحا بحسل األصل لوزارة الصحة! ليس فقط في حدود االختصاص وإنما في عمقه واتساعه

بر من مجرد دور لهيئة اقتصادية، كونه يصلح كدور لوزارة إذا ما جمعنا عليه دور هيئة الدواء جهة أخري، فهو أك

 املصرية( 

لها إعداد برامج وقواعد التدبير والشراء من الداخل والخارج، وتضمين ذلك خطة الدولة،    جانب التخطيط  ففي

ات الطالبة في تحديد احتياجاتها السنوية من ومتابعة تنفيذها، ووضع املواصفات واملعايير التي تسترشد بها الجه

 املستحضرات واملستلزمات، ووضع نظم الحصر والتجميع لتلك االحتياجات. 

 

   بروتوكل بين وزارة الصحة وهيئة الشراء املوحد    ()

 إجراء عمليات الشراء للمستحضرات واملستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية ...( نصت املادة الثالثة علي ) تتولى الهيئة املصرية للشراء املوحد، دون غيرها، ()
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التقييمو النظم    في  وفق  الطبية  التكنولوجيا  تقييم  نظم  مراكز  تضع  في  املتكاملة  البيانات  تحصر  كما  العاملية، 

 ومستشفيات ومخازن جميع املنشآت الصحية العامة ملتابعة اإلحتياج والصيانة. 

للمستحضرات واملستلزمات، واالطالع الدوري على مخازن الجهات  كما تدير منظومات التخزين والنقل والتوزيع  

 التابعة لهذا القانون. 

ي مع الجمعيات واملؤسسات األهلية للوقوف على حجم الخدمات الطبية التي تقدمها لضمان  أيضا التنسيق الدور 

 ! اتساق تلك الجهود مع خطط الدولة في هذا املجال

 وفق القواعد التي يحددها مجلس إدارتها.  خدمات إستشارية وتدريبيةولها تقديم  

 ثانيا: االختصاص الصيدلي 

تتولي هيئة الدواء من القانون )  15هيئة الدواء املصرية على الشأن الفني والصيدلي حيث نصت املادة  استحوذت  

املصرية دون غيرها االختصاصات املقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات واملصالح الحكومية فيما يخص تنظيم  

تصني في  تدخل  التي  الخام  واملواد  املستحضرات  الصلة وتسجيل وتداول ورقابة  ذات  القوانين  في  أينما وردت  عها 

 (  واللوائح والقرارت التنظيمية باإلضافة إلي االختصاصات املنصوص عليها في هذا القانون 

تحل هيئة الدواء املصرية محل وزارة الصحة والسكان ويحل  على )   13كما نصت الالئحة التنفيذية للقانون باملادة  

 127والسكان وذلك في جميع االختصاصات املنصوص عليها في القانون رقم  رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة  

 ..( بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.  1955لسنة 

 وهي بذلك قد هيمنت على كامل آليات التنظيم والتنفيذ والرقابة. 

ر  ضع السياسات والخطط الضامنة لتوافتمثل الدولة في مجال اختصاصها دوليا، وت  ففي االختصاص التنظيمي

السالمة ونظم وتاملستحضرات واملستلزمات،   التعديالت، وتضع ضوابط  الرقابية وتقترح  واللوائح  األنظمة  راجع 

والتسجيل   والتصدير  االستيراد  ضوابط  تضع  كما  الخام،  وموادها  الطبية  واملستلزمات  املستحضرات  فحص 
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الطبي واملستلزمات  املستحضرات  على  والتفتيش  والرقابة  وتداول  التطوير وتسعير  برامج  إعداد  لها  أن  كما  ة، 

 والتدريب للعاملين في مجال الهيئة. 

فيمنحها الحق في التفتيش على جميع أنواع املؤسسات الصيدلية وعلي العاملين فيها واتخاذ   أما االختصاص الرقابي

والنظم  اللوائح  وتطبيق  املواصفات  مطابقة  ومراقبة  املخالفين  ضد  القانونية  اإلجراءات  بنشاط    كافة  الخاصة 

 تصنيع املستحضرات. 

فهو ما حلت فيه محل وزارة الصحة في إصدار تراخيص مختلف أنواع املؤسسات    أما االختصاص األخطر للهيئة

ذات   املعامل  وترخيص  الخام،  واملواد  الطبية  واملستلزمات  املستحضرات  مصانع  تشغيل  وتراخيص  الصيدلية، 

 الشتراطات الفنية والصحية للمؤسسات الصيدلية والعاملين فيها. وكذا وضع األسس وا)5(العالقة بعملها 

في فحص املستحضرات واملستلزمات الطبية والسماح بتداولها وإجراء البحوث والدراسات   ملهمتها الفنيةباإلضافة 

الناجمة عنها، واإلفراج عن كافة املست  النتائج التجارب السريرية ورصد اآلثار الضارة  وردات بعد العلمية وتقييم 

 الفحوص والتحاليل. 

القانون قد غلَّ يد وزارة الصحة عن ممارسة أي دور  للهيئتين أن  تلك االختصاصات املمنوحة  و يتضح من سرد 

وأصبحت    كاختصاص دوائي وصيدلي  إداري وتنفيذي أو إشرافي أو فني أو حتي رقابي في حدود املهمة املوكولة للهيئتين

 وزارة الصحة مستهلك او في أفضل األحوال مسوق لجهود ومنتجات الهيئتين.  

 الفرع الثاني: المركز القانوني

يكون لها الشخصية االعتبارية تتبع    اقتصادية   )هيئة عامةهيئة الشراء املوحد  من القانون على كون    2نصت املادة  

بدرجة   برئاسة رئيس الهيئة يعين )6 (شراء املوحد مجلس إدارة  ) يكون لهيئة ال  4رئيس مجلس الوزراء.. ( ونصت م  

 .( وزير.

 

 2017لسنة  15الصناعية رقم  ( تمنح تراخيص التشغيل للمنشآت الصناعية املنتجة للمستحضرات واملستلزمات الطبية واملواد الخام وفق قانون تيسير منح تراخيص املنشآت)

 شكيل هيئة الشراء املوحد  ( ت )
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على شئون الهيئة املصرية للشراء املوحد ويتولي اتخاذ   املهيمنةعلى )مجلس اإلدارة هو السلطة   5كما نصت املادة  

 ما يراه الزما لتحقيق أهدافها(  

تسمي هيئة الدواء املصرية تكون لها   خدميةيئة عامة  على )تنشأ ه  14فقد نصت املادة  هيئة الدواء املصرية  أما  

)7 على )يكون لهيئة الدواء املصرية مجلس إدارة    18الشخصية االعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء( ونصت املادة  

 ( يعين بدرجة وزيربرئاسة رئيس الهيئة  (

ا  املهيمنةعلى )مجلس اإلدارة هو السلطة    19كما نصت املادة   لتحقيق  على شئون  يراه ال زما  لهيئة وله اتخاذ ما 

 اهدافها( 

مجددا، خلت املواد التي تحدد املركز القانوني للهيئتين من أي دور لوزارة أو وزير الصحة، بل جعلت رئيس ي الهيئتين 

 بدرجة وزير ويتبعان والئيا رئيس مجلس الوزراء. 

 الفرع الثالث : االمتيازات المقررة 

 ملوحد امتيازات هيئة الشراء ا

 الرسوم واالمتيازات املالية   -أ

تحصل من الجهات رغم النشأة الحكومية لهيئة الشراء املوحد وإقرار القانون وضعية االحتكار لها إال أنها  -

على   األصيلة  بمهمتها  قيامها  مقابل  أداء    7الحكومية  كرسم  بشرائه  الهيئة  تقوم  ما  قيمة  صافي  من   %

الخدمة، دون إضافة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة املضافة وغيرها من التكاليف التي تضاف على قيمة  

ف تحصل  اإلجبارية  التطعيمات  للنصف حتي  الرسم  تخفيض  على  الصفقة،  الهيئة  أما حاالت  3.5يها   %

الكوارث واألوبئة فال تعفي إال بصدور قرار إعفاء خاص من رئيس مجلس الوزراء وهو ما حدث بالفعل في  

 )8(وباء كورونا 

 

  2020لسنة  18( صدر بتشكيل هيئة الدواء املصرية القرار رقم  )

من الالئحة التنفيذية   2إليها في بند اإلعفاء املقرر وفق املدة باعتبار فيروس كورونا من األوبئة املشار  2020لسنة  1093( في أول تجربة لهذا األمر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  )

 للقانون التي تنص علي ) يعفي من سداد الرسم في حاالت الكوارث واألوبئة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء( 
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االمتيازات املمنوحة للهيئة أنها تحصل على رسوم التعاقدات مسبقا قبل الشراء في الوقت الذي تعفي  من   -

 فيه من سداد التأمينات اإلبتدائية والنهائية عند عمليات الشراء  

كما تستلم الهيئة كافة اإلعتمادات املالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة املستحضرات واملستلزمات  -

 في املوازنة العامة   الطبية

 كما يحق لها استالم الهبات واملنح والتبرعات بجانب امتالكها ابتداء كامل عائد استثماراتها.  -

وصيانة   - شراء  عقود  تنفيذ  في  للدولة  العامة  املوازنة  من  املمولة  الحكومية  الجهات  محل  الهيئة  تحل 

 العمل بأحكام القانون   املستحضرات واملستلزمات الطبة التي أبرمتها تلك الجهات قبل

 تأسيس الشركات   -ب 

للهيئة وفق قرار مجلس إدارتها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو املساهمة في شركات قائمة وهو ما 

تأسيس   في  بالفعل  على  تم  استيالئها  بجانب  الطبية،  لالستثمارات  املصرية  لتجارة الشركة  الجمهورية  شركة 

 . ت واملستلزمات الطبية والشركة املصرية لتجارة وتوزيع األدويةاألدوية والكيماويا

 امتيازات هيئة الدواء املصرية  

 األصول واألموال  -أ

 آل للهيئة الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية.  -

فيها - بما  التي حلت محلها  الجهات  كافة مقرات وأصول  للشئون    استلمت  املركزية  اإلدارة  مقرات وأصول 

 الصيدلية.  

 تحصل الهيئة على كافة اإلعتمادات املالية التي تخصصها الدولة.  -

 مقابل الخدمات والرسوم   -ب 

تحصل الهيئة على مقابل الخدمات التي تؤديها الذي يستأثر بتحديده مجلس إدارة الهيئة ويحدث قوائمها   -

 بشكل مستمر  
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الهيئة جميع الرسوم املقررة نظير نشاطاتها في وفق جدول ملحق بالقانون والالئحة التنفيذية تتراوح  تحصل   -

 الف جنيه   250فيه الرسوم بين ألف جنية و

كما أن لهما   الحجز اإلداري في كل ما سبق تعد اموال الهيئتين أمواال عامة لهما في سبيل اقتضائها اتخاذ اجراءات  

 فوائضها سنويا باالتفاق مع وزير املالية.  موازنة مستقلة توزع

 الفرع الرابع : الصالحيات  

صالحيات غير محدودة في السيطرة على سوق الدواء املصري والتحكم بجانب    الشراء املوحدمنح القانون لهيئة  

في إدارة املخازن وتحريك املخرون وتقديم كافة خدمات التوزيع والصيانة، كما أن لها إجراء الربط  حصرية الشراء  

بها من خالل  الخاصة  باملنظومة  الجمهورية  الطبية على مستوي  املستحضرات واملستلزمات  اإلليكتروني ملخزون 

إعادة التوزيع للمنتجات بين الجهات في  التنسيق مع هيئة الدواء املصرية، ولها في )مسلك غريب( حق تيسير عملية 

 حاالت الضرورة تلك الجهات التي سددت املقابل واستلمت املبيع! 

كما أن للهيئة اختصاص رقابي قي إبالغ جهاز حماية املنافسة إذا قابلت حالة من حاالت االتفاق أو تعاقد بين جهات 

نسيق دخول املناقصات واملزايدات واملمارسات. كما الشراء على رفع أو خفض أسعار السلع أو اقتسام السوق أو ت

صالحية منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بها وتعيين ما يلزم من موظفين  هيئة الدواء املصرية منح القانون 

باإلفراج الدوائي. كما أن لها حق تشكيل اللجان الفنية املختلفة وكذا لجان التظلم من  باملنافذ الجمركي للقيام 

 اراتها.  قر 

 املبح  الثاوا : تقييم بور الهيئتين واوجه التناقض 
بصدور القانون فالصالحيات املمنوحة للهيئتين وامتداد اختصاصاتهما واتساع ونطاق وظيفتهما أقرب كما قدمنا  

الهيئتان قد س القانون وممارسات  أن  إذ  لتشكيل هيئات،  الصيدلية( منه  الدواء واملؤسسات  )وزارة  حب إلنشاء 

 جميع االختصاص الدوائي والصيدلي من وزارة الصحة تنظيما وإشرافا وإدارة. 
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 الفرع األول : حدود ونطاق القانون  

من أي إشراف أو متابعة لوزارة الصحة فقانون تأسيس الهيئتين قد قطع الصلة بالوزارة عندما عين رئيس  في غيبة 

،  )9(  1963لسنة    61من قانون الهيئات العامة رقم    11و  5  مجلس إدارة بدرجة وزير حتي يفلت من تطبيق املادتين

الهيئات املماثلة ذات االختصاص  الهيئتين كما هو الحال في جميع  يعد وزير الصحة وزيرا مختصا في شئون  فلم 

 . 2013الصحي والدوائي قبل 

 ال تجتمع في كيان واحد   القانون للهيئتين نطاقا كبيرا من االختصاصات والصالحيات واالمتيازات التي كما منح 

 بشراءفهيئة الشراء املوحد جهة سمح لها القانون باحتكار تقديم خدمة تنظيمية للجهات الحكومية، فهي املختصة  

جميع احتياجات الجهات الحكومية من املستحضرات واملستلزمات واألجهزة الطبية، وتتحكم في منظومات الحصر  

عن   تتعاقدالجمركي والتقييم والنقل والتخزين وفي ذات الوقت هي التي    ووضع املواصفات القياسية ووالتخليص

عمليات  بإدارة  تقوم  التي  فهي  ذلك  عند  األمر  يتوقف  املسلحة(،وال  القوات  )عدا  عنها  بدال  وتوقع  الجهات  تلك 

%   7تحصل على  الصيانة وخدمة ما بعد البيع ثم لها الحق في تحريك املخزون من تحت يد الجهة الحائزة له، ثم هي  

 مقابل كل عملية شراء. 

في الوقت الذي تتمتع فيه هيئة الشراء بهذا الكم الالمحدود من الصالحيات واملهام، يحق لها إنشاء شركات مساهمة  

نشاطاتها   ذات  في  الغير  مع  أو  املنافسة    )10(بمفردها  آليات  وفق  تلك  االحتكار  بوضعية  وتنافس  السوق  تدخل 

 الطبيعية. 

 حتي تتخيل، فهيئة الشراء التي تمثل الجهة الحكومية في شراء أدوية أو مستلزمات يكفي أن  
ً
أسوق لك مثاال

% رسوم، في الوقت الذي تعفي 7تستطيع أن تشتري من الشركة اململوكة لها ثم تحصل بجانب ثمن التوريد على  

 

علي ) تبلغ  11سلطة التوجيه واإلشراف والرقابة علي الهيئات العامة التابعة له(  كما تنص املادة علي ) للوزير املختص  1963لسنة   61من قانون الهيئات العامة رقم    5( تنص املادة  )

 .  قرارات مجلس إدارة الهيئة إلي الوزير املختص العتمادها وعلي الوزير أن يقدم إلي رئيس الجمهورية املسائل التي تستلزم صدور قرار منه

    املصرية لالستثمارات الطبية ( قامت هيئة الشراء بتأسيس الشركة  )
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املساهمة والهيئات العامة فيه من الضرائب والرسوم مستفيدة بكل ذلك باإلضافة ملميزات قوانين شركات  

، في الوقت ذاته تستطيع إقصاء املنافسين بإبالغ جهاز حماية املنافسة ومنع االحتكار عن منافسيها!
ً
 معا

فلها جملة من االختصاصات الفضفاضة في ترخيص املنشآت الصيدلية والتصنيعية، والفحص   الدواء  هيئة أما  

 إنشاء معامل الفحص. داول، و والرقابة والتفتيش واإلفراج والتصريح بالت 

واآلليات،   الخدمة  احتكار  فكرة  مع  تتعارضان  لها صالحيتان  ذلك  مقابل  بتحديد    األولي  تتمثلفي  استقاللها  في 

والضرائب،   الرسوم  من  كامل  بإعفاء  فيه  تتمتع  الذي  الوقت  في  تؤديها  خدمة  كل  مقابل  في   والثانية وتحديث 

 من قراراتها والبت فيها.استقاللها أيضا بتشكيل لجان التظلم 

 الفرع الثاني : غياب الرقابة

خال القانون والئحته التنفيذية من كل ما يدلل على وجود ثمة رقابة على أعمال الهيئتين، فلم تسند مواد القانون 

 أي مهمة للجهاز املركزي للمحاسبات كما لم توضح آلية رقابة حكومية من أي نوع. 

امة بالالئحة التنفيذية للقانون في تشكيل لجنة عليا للدواء ووجود ممثل عن هيئة الرقابة أما ما ورد في األحكام الع

الرقابة  وليس  التشغيلي  التعارض  التنسيق وعدم  بهدف  الهيئتين  أعمال  متابعة  على  يقتصر  دورها  فإن  اإلدارية 

 بمفهومها القانوني. 

 الفرع الثالث: تداخل المهام وازدواج التبعية

متعان بكافة االمتيازات التي منحها القانون للهيئات العامة من استقالل القرار وحرية التصرف في أموالها  الهيئتان تت

الصحة  وزارة  تتبع  الصيدلية  الشئون  فإدارة  الصحة،  وزارة  مع  الهيئتان  مهام  تتداخل  ذاته  الوقت  في  وشئونها، 

 وتستأثر بمهامها هيئة الدواء. 

 تبع وزارة الصحة في الوقت الذي تقوم فيه هيئة الشراء بكافة أعمال اإلمداد والتموين. كما ان إدارة التموين الطبي ت

من جهة أخري تتداخل الوظائف فرئيس هيئة الدواء عضو في مجلس إدارة الشراء املوحد كما أن رئيس هيئة الشراء 

 املوحد عضو في هيئة الدواء. 
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هيئة الدواء نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء ووزيرة الصحة عضو في مجلس إدارة هيئتي الشراء املوحد  ورئيس  

 والدواء املصرية واللجنة العليا للدواء. 

 الفرع الخامس: ميزانية هيئة الشراء الموحد وحجم سوق الدواء  

 77.5بحجم    2019العاملية للمعلومات الصيدلية تقريرها عن حجم سوق الدواء املصري لعام   IMS نشرت مؤسسة

لربط موازنة هيئة الشراء املوحد والتي   2020لسنة    126القانون رقم  كما نشرت الجريدة الرسمية    .مليار جنيه

 قدرت بمبلغ )أربعة وعشرون مليارا وثالثمائة وأربعون مليون جنيه( 

تقرير   يتحرك فيه    IMSيوضح  املالي الذي  الحجم الضخم لسوق الدواء املصري، وهو مؤشر عن حجم السقف 

موازنة   أن  كما  والدواء،  الشراء  الناشئة هيئتي  ذلك   25تقارب    الهيئة  وفق  للزيادة  بالطبع  ومرشحة  مليار جنيه 

التي أثبتها الباحث  وزارة الدواء املؤشر لسوق الدواء. هذا مما يعزز اإلستقالل املالي عن وزارة الصحة، وتأكيد فكرة

 في هذه الدراسة، والتي تمتلك املالءة املالية والهيمنة اإلدارية على دورها كوزارة وليس مجرد هيئة.  

 الفرع السادس: هيئة الشراء الموحد هيئة اقتصادية وهيئة الدواء خدمية  

ل  العامة  املصرية  املؤسسة  املوحد تجربة  الشراء  التي تشبه تجربة هيئة  الطبية  والكيماويات واملستلزمات  ألدوية 

عام   املصرية 1962أسست  املؤسسة  قانون  أن  إال  اختصاصا  )11(،  اقتصادية تقدم  لهيئة  قد رسم طريقا معقوال 

خدميا تراقبها فيه الوزارة األقرب الختصاصها الخدمي وهي وزارة الصحة، أما في هيئة الشراء فهي هيئة اقتصادية 

مما يجعلنا أمام كيان ملتبس حقيقته فهي بحسب قانون انشائها ليست وزارة كما ال تتبع أي وزارة، يترأسها وزير، 

 شركة اقتصادية في صورة هيئة عامة تتمتع بوضعية وزارة!

لكنها تقدم كافة خدماتها    )12(في حين أن هيئة الدواء هيئة خدمية حلت محل وزارة الصحة في تطبيق قانون الصيدلة  

ضخ الشركات بمقابل  او  التجارية  املؤسسات  شكل  من  فيه  تقترب  عامة،  خدمية  هيئة  كونها  عن  بها  يخرج  م 

 االستثمارية. 

 

 1962لسنة  994( انشئت بقانون تأسيس املؤسسة املصرية العامة لألدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية رقم  )

 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة  1955لسنة  127( قانون رقم  )
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 خاتمة
كما قدمنا فهيئتي الشراء املوحد والدواء املصرية قد سحبا االختصاص الدوائي والصيدلي من وزارة الصحة والسكان  

القانون وعزز ذلك سلسلة اإلجراءات والقرارات واأل  الهيئتين، فوزارة الصحة أصدرت بنص  تلت إنشاء  التي  خبار 

بتوجيه املديريات الصحة باملحافظات والجهات التابعة لها بالتنسيق مع هيئة الشراء  2020لسنة  174القرار رقم 

م ، كما صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رق)13)   وموافاتها باحتياجاتهم وحذرت فيه منتسبيها من مخالفة القانون 

بإلزام مصانع وشركات املنتجات الداخلة في اختصاصات هيئة الشراء بتوريد منتجاتها ومخزونها   2020لسنة    196

عت بروتوكول  )14 (للهيئة خالل ثالثة أشهر ووقف أي عملية توريد للمستشفيات مباشرة  
ّ
، كما أن وزارة الصحة قد وق

 . )15 (تياجات الوزارة من األجهزة واملستلزمات تعاون مع هيئة الشراء املوحد لتنظيم عمليات شراء اح

الشراء شركة مساهمة  هيئة  أنشأت  فقد  جهتها  كما    )16(من  الطبية،  لالستثمارات  املصرية  الشركة  ضمت باسم 

لتبعيتها شركتي الجمهورية لتجارة األدوية والكيماويات واملستلزمات الطبية والشركة املصرية لتجارة وتوزيع األدوية  

، ثم كلف رئيس مجلس الوزراء على تأسيس شركة للمخازن االستراتيجية لألدوية واملستلزمات بشراكة بين هيئة  )17 (

الوزراء في لقائه برئيس هيئة الشراء املوحد باتخاذ اإلجراءات الالزمة  ، ووجه رئيس  )18(الشراء والصندوق السيادي 

 

 

    ( وزارة الصحة تمنع املستشفيات والجهات التابعة من شراء االدوية اال عن طريق هيئة الشراء   )

   لهيئة الشراء املوحد كات املستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ( وزارة الصناعة تلزم شركات املستلزمات الطبية  تلزم شر  )

   ( توقيع بروتوكل بين وزارة الصحة وهيئة الشراء املوحد  )

، جاء ذلك متناسقا مع توجه الدول بالتوسع  الترخيص  ء املوحد شركة مساهمة بإسم الشركة املصرية لإلستثمارات الطبية   (  أسست هيئة الشرا )

الذي أذن ملجلس الوزراء بالترخيص ألشخاص القانون العام بتأسيس   2015لسنة    127املشاركة في الشركات املساهمة بعد صدور القانون  ألشخاص القانون العام في تأسيس أو  

مجلس الوزراء رقم    بتعديل أحكام قانون شركات املساهمة ، وقد صدر قرار رئيس  2018لسنة    4شركات مساهمة وفق أحكام قانون شركات املساهمة املشار إليه صدر  قانون رقم  

انين الهيئات بتحديد ضوابط الحصص العينية اململوكة للدولة في رأسمال الشركات املساهمة ومن ثم أصبح  الحق في تأسيس شركات مساهمة أساس في جميع قو   2018لسنة  1939

 العامة التي أسست مؤخرا  . 

األدوية والكيماويات   ) لتجارة  الجمهورية  تبعية شركتي  نقل  املوحد (  الشراء  إلي هيئة  القابضة لألدوية  الشركة  من  األجدوية  لتجارة وتوزيع  املصرية  الطبية والشركة    واملستلزمات 

  

   ( شراكة بين الصندوق السيادي وهيئة الشراء  )
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ثم تصريحات للواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء بتجهيز   ، )19 (لتوطين صناعة املستحضرات واملستلزمات الطبية

 )20 (مستودعات تجعل مصر في املركز الخامس عامليا في تخزين الدواء 

ها يعزز السيطرة على سوق الدواء وفصله عن والية وزارة الصحة األصيل، وال يمكن فصل هذه هذه اإلجراءات وغير 

اإلجراءات عن سعي قائد االنقالب إلحكام قبضة أركان نظامه وبخاصة القوات املسلحة على سوق الدواء املصري 

س هيئة الشراء املوحد ضمن السيطرة العامة على االقتصاد الرسمي والخاص وسلب مقدرات مصر وشعبها، فرئي

التابع للقوات املسلحة ونائبه اللواء طارق عبد الرحمن مساعد  اللواء بهاء الدين زيدان هو مدير مجمع الجالء الطبي

مدير الخدمات الطبية بالقوات املسلحة لتطوير املستشفيات، باإلضافة لكون القوات املسلحة مستثناه كما أشرنا  

ء املوحد في التعاقد فإنها أصبحت منتج ومستثمر دوائي فقد صدر قرار رئيس مجلس من تطبيق آليات هيئة الشرا

للمستحضرات   2017لسنة    148الوزراء رقم   للهيئة القومية لإلنتاج الحربي بتأسيس شركة مساهمة  بالترخيص 

 ،  )21(الدوائية باسم )الشركة املصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية ( 

ويحدث اآلن في كل   2013هذه اإلجراءات ومثيالتها بمثابة توابع لزلزال االنقالب الذي تم في    فيما يعتقد الباحث أن 

 وزارة وجهة إدارية على حدة. 

 

  ( رئيس الوزراء يبحث مع رئيس هيئة الشراء املوحد توطين صناعة املستلزمات الطبية   )

    ا في تخزين الدواء(  تصريحات اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء املوحد عن تجهيز مستودعات تجعل مصر الخامس عاملي )

     ( الترخيص لوزارة اإلنتاج الحربي بتأسيس الشركة املصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية )
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