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  ر  ألول:  لتقديم  لعامـحـ لم
 

 :2020نتائج  ألد ء  لسنة  -1

بتأمين الوقاية من األمراض ، ورفع مستواها  العامة الصحة بالحفاظ على  الصحة مهمة تعنى

 وتوفير خدمات عالجية ذات جودة. 

 في:التنمية و المندرجة ضمن مخططات  2020تمثلت أهم المحاور اإلستراتيجية لسنة وقد  

  الوقايةدعم 

  تقريب وتحسين جودة الخدمات وذلك بـالحّد من التّفاوت الجهوي في عرض الخدمات 

  التمويل،مراجعة منظومة 

  منظومة حوكمة و مقاومة فساد أكثر فاعلية إرساء. 

ومية واإلستراتيجيات بصفة متكاملة بتنفيذ السياسات العم برامج تقوم 4تتضمن مهمة الصحة  و

 الصحية وهي كما يلي:

  برنامج الرعاية الصحية األساسية -1

 برنامج الخدمات الصحية اإلستشفائية -2

 برنامج  البحث والخدمات االستشفائية الجامعية -3

 برنامج القيادة والمساندة -4

   إلنجاز ت  إلستر تيجية للمهمة:ح صلة ألهم  

شهدت أغلب المؤشرات اإلستراتيجية ، 2020سنة بالد التي سجلتها الباعتبار الحالة الوبائية 

للبرامج تراجعا باعتبار ارتباطها الوثيق بالسير العادي للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات 

 الصحية.

 19 فيروس كوفيد لمجابهة انتشار يز على النهوض بالوقاية وتدعيمهاتم التركوتجدر اإلشارة أنه 

 .ةجاهزية المؤسسات الصحيوتعزيز 

وفي هذا اإلطار، تم انجاز جملة من التدخالت لدعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الضرورية 

 .1بالملحق عدد  اولالجدللغرض حسب بيانات 

 49باإلستناد إلى صيغة التفاوض المباشر تطبيقا لمقتضيات الفصل هذه الصفقات ونفذت  أبرمتو 

 2020مارس  31بتاريخ 10 اسة الحكومة عددرئمن األمر المنظم للصفقات العمومية و لمنشور 

 الصحي العام. حول اإلجراءات اإلستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر
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لجنة صفقات خاصة بوزارة الدفاع تم إحداث اجراءات التصدي للجائحة، وبهدف التسريع في 

راءات المتعلق بـضبط اإلج 2020أكتوبر  30بتاريخ  811بمقتضى األمرالحكومي عدد 

اإلستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة 

 والحد من انتشارها. 2كوف  -سارس  فيروس

 .6ميزانية الدولة وحساب أموال المشاركة عدد وتمول هذه الشراءات على 

  إلختصاصات الضروريةا فيمواصلة برنامج دعم طب اإلختصاص بالجهات ذات األولوية ،

 .%95حيث بلغت نسبة التغطية بأطباء اإلختصاص 

  ومراجعة اتفاقيات الفوترة للترفيع في  االجتماعيةاألنظمة مختلف توسيع عملية فوترة لتشمل

وهو ما من يؤثر إيجابيا على أداء المؤسسات الصحية  تعريفات بعض الإلختصاصات والتدخالت

ت الصحية اإلستشفائية وبرنامج البحث والخدمات اإلستشفائية ادمالخوبالتالي على أداء برنامجي 

 الجامعية.. 

  ببعض المناطق الداخلية االختصاصاتاإلنطالق في الدراسات الخاصة بإحداث مستشفيات متعددة 

 لمزيد دعم تقريب الخدمات الصحية والنفاذ إليها.

 :ـاتسمت ب 2020من ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 المحققة. تراجع النشاط في األقسام اإلستشفائية مما أدى إلى تراجع المداخيل -

لوطني للتأمين على تأخر سداد مستحقاتها من الصندوق اتواصل نقصا في السيولة نتيجة  -

عزوف بعض المزودين عن التعامل مع نتيجة لالمرض وبالتالي تم تسجيل صعوبات في التزود 

 .المؤسسات الصحية

ويض مختلف الضرورية زيادة على عدم تع باالنتداباتدم تدعيم القطاع الصحي تواصل ع -

 المغادرات.        

البرامج، حيث شهدت أغلب المؤشرات تراجعا بسبب سلبا على أداء  العواملذه وقد أثرت ه 

تراجع وتيرة النشاط اإلستشفائي في عديد األقسام، إلى جانب التركيز على مجابهة الجائحة 

 .ر جانب كبير من اإلمكانيات المادية واللوجستية والبشرية لذلك.وتسخي
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 :2020تنفيذ ميز نية  لمهمة لسنة  -2
 

دون إعتبار الموارد الذاتية  2020بلغت اإلعتمادات الموزعة بميزانية مهمة الصحة لسنة 

 م د( 2544,4م د )مقابل إعتمادات مرسمة بقانون المالية تبلغ  2891.0للمؤسسات  ما قدره 

 على النحو التالي : المنجزة الدفع عتماداتإو تتوزع 

 :م د  2196قدره ما  2020لسنة  المنجزةنفقات التأجير العمومي  بلغت التأجير العمومي 

 .من جملة ما تم توزيعه % 98.9تمثل نسبة 

 تمثيييل نسيييبة  م د  364.5  ميييا قيييدره 2020لسييينة  المنجيييزة التسيييييرنفقيييات  بلغيييت:  التسييييير

والمنحييية  صيييندوع دعيييم الصيييحة العمومييييةمييين جملييية ميييا تيييم توزيعيييه بميييا  يييي ذلييي   % 100

اإلسييييتثنالية لفالييييدة بعييييل المؤسسييييات الصييييحية بعنييييوان تسييييديد مت لييييدات لفالييييدة الصيييييدلية 

 .المركزية

  :من  % 78.7نسبة  تمثلد م  28قدره ما  2020لسنة  المنجزة التد لنفقات  بلغتالتد ل

ل هذا القسم نفقات اإلستثمار لفالدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة ويشم .جملة ما تم توزيعه

 .غيراإلدارية و المؤسسات العمومية للصحة

 تمثل نسبة  م د  269.9  ما قدره 2020لسنة  المنجزة اإلشتثمارنفقات  بلغت: االستثمار

 .من جملة ما تم توزيعه % 99.1

 :2020وتجدر اإلشارة أنه تم  الل سنة 

طبقا  %2دا ل البرامج و بين البرامج  ي حدود  األقسامويل إعتمادات بين إجراء تح -

 من القانون األساسي للميزانية. 54 لمقتضيات الفصل

غطية تكفي لت المشار إليها أعاله ال %2الحصول على اعتمادات تكميلية باعتبار أن نسبة  -

 التحويالت المطلوبة.

هذه النسبة أو الترفيع فيها  إلغاءوبالتالي يقترح ة، وهو ما انجر عنه تسجيل  واضل  ي الميزاني

لتمكين رؤساء المهمات من حوكمة التصرف في الموارد المتاحة من ناحية، ومنح رؤساء 

 البرامج مزيدا من المرونة.

الصفقات ال اصة بها نتيجة للعديد من  إبرام إجراءاتتأ ر انطالع بعل المشاريع لتعطل  -

 ،وباليةالعوامل منها الظروف ال

كما شهدت بعل المشاريع الممولة بقرول وهبات  ارجية تأ يرا على مستوى تنفيذ   -

بين كل من  اإلجراليةاألشغال ) على غرار مستشفى تالة والدهماني( جراء بعل التعقيدات 
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الهيلة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والهيلة العليا للطلب العمومي حول عقود الدراسات من 

اجتماعات حضورية أو تأثير الجالحة على التواصل مع الجهات المانحة التي تشترط القيام بجهة 

 الدراسات الفنية والهندسية.تقدم لمتابعة 
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 :1 دول عدد 

 مقارنة بالتقدير ت 2020 لسنة لمهمة تنفيذ ميز نية 

  لت زيع حسب طبيعة  لنفقة 

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%83298,9 00323 196 8352 219 2إعتمادات التعهد

%83298,9 00323 196 8352 219 2إعتمادات الدفع

%47059100,0 529364 364إعتمادات التعهد

%47059100,0 529364 364إعتمادات الدفع

%00126299,1 26328 28إعتمادات التعهد

%56578,7 0017 56628 35إعتمادات الدفع

%69760,0 012349 709525 874إعتمادات التعهد

%23899,5 9481 186269 271إعتمادات الدفع

 000إعتمادات التعهد

 000إعتمادات الدفع

%85089,3 486373 113 3363 487 3إعتمادات التعهد

%69498,9 42232 858 1162 891 2إعتمادات الدفع

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 

للمؤسسات

بيان النفقات

نفقات التاجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية
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 جدول عدد 2:

 بالتقدير ت  مقارنة  2020  لسنة لمهمة  تنفيذ ميز نية

  لبر مج   لت زيع حسب 

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%96094,2 15228 112466 495إعتمادات التعهد

%11695,2 79221 908417 438إعتمادات الدفع

%98392,4 33493 141 3171 235 1إعتمادات التعهد

%07799,2 1368 019 2131 027 1إعتمادات الدفع

%09185,9 659169 032 7501 201 1إعتمادات التعهد

%87063199,9 501982 983إعتمادات الدفع

%81685,3 34181 157473 555إعتمادات التعهد

%87099,3 6242 494438 441إعتمادات الدفع

%85089,3 486373 113 3363 487 3إعتمادات التعهد

%69498,9 42232 858 1162 891 2إعتمادات الدفع

بيان النفقات

تقديرات 

2020 )ق م 

تكميلي(

انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

البرنامج عدد01:الرعاية الصحية االساسية

البرنامج عدد02:الخدمات الصحية اإلستشفائية

البرنامج عدد03:البحث و الخدمنات اإلستشفائية الجامعية

البرنامج عدد09:القيادة و المساندة

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات
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 2020 أفريلفيصل بن صالح منذ رئيس  لبرنامج:  لسيد  -

 

 :وتحليلها  ألد ءنتائج قديم ت -1
  

  لنه ض بصحة  ألم و لطفل: 1.1  الستر تيجي  لهدف -

  ةنسبة التغطية بخمسة عيادات لمراقبة الحمل حسب الرزنامة الوطنيّ :  1.1.1المؤشر 
 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 91 90 97.8 90 92 88 34.5 نسبة

 

 ةزنامة الوطنيّ ونسبة التغطية بخمس عيادات لمراقبة الحمل طبقا للر :مؤشرتعريف ال. 

 عدد النساء الحوامل الالتي راقبن حملهن خمسة مرات حسب طريقة احتساب المؤشر :

 .الروزنامة/ عدد المحتمل للنساء الحوامل

  اإلحصائيات الخاصة بالبرنامج الوطني لما حول الوالدة ب إدارة مصدر المعلومات :

 .الرعاية الصحية األساسية

مراقبات للحمل بالمؤسسات العمومية بالخط األول تتم عيادات مراقبة الحمل من بين النساء ال

  .وتحال أنشطة مراقبة ما حول الوالدة و التنظيم العائلي على إدارة الرعاية الصحية األساسية

 :2020لسنة  1.1.1مقارنة بتقدير ت  لمؤشر تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت 

تمثل  2020تبين أن النسبة المحققة سنة رنامج، لتقارير نشاط الوحدات العملياتية للباستنادا 

بعض  عزوفو ذلك بسبب انتشار وباء الكورونا الذي تسبب في  المتوقعةمن النسبة  %97.8

سلبيا على وهو ما أثر إلى جانب إجراءات الحجر الشامل ، ، ن ارتياد المؤسسات الصحيةعالنساء 

 متواصلة. ديناميكية سير العمل العادي الذي سار بوتيرة غير

تحسين الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري يساهم بصفة مباشرة  ي تجدر اإلشارة أن و

المؤشرات المتعلقة بصحة األم والطفل  اصة  ي ما يتعلع بتقليص الفوارع المسجلة بين 

 الجهات.

اما هنبا حيث أنه وإلى جانب عيادات مراقبة الحمل بمجامع الصحة األساسية ، يؤمن الديوان جا

 من هذا النشاط بالمراكز الجهوية التابعة له.

  لرعاية  لصحية  ألساسية: 1 لبرنامج عدد 
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 مكافحة  ألمر ض غير  لسارية و لتكفل بها.: 2.1 لهدف  الستر تيجي 

  نسبة المرضى المزمنين الذين تّم اكتشافهم في طور المضاعفات  1.2.1 لمؤشر*. 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020 

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 11 11 133 12 9 12 12 نسبة

 *ينبغي أن ينخفض المؤشر من سنة إلى أخرى 

 

 نسبة المرضى المزمنين الذين تّم اكتشا هم  ي طور المضاعفات: تعريف المؤشر 

 العدد الجملي / مضاعفاتتقصيهم  ي طور ال عدد المرضى الذين تمّ : طريقة احتساب المؤشر

 .اكتشا هم  الل السنةللمرضى المزمنين الذين تم 

 الواردة على إدارة الرعاية الصحية األساسية. للجهاتالتقارير السنوية : مصدر المعلومات 

  2020لسنة  1.2.1تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر 

وهي تعد نسبة مرتفعة، ويعود عدم تحقيق القيمة  2019ؤشر على نفس النسبة المحققة سنة حافظ الم

  إلى ما يلي: 2020المستهدفة سنة 

  بسبب  في أنشطة التوعية و التحسيس والتقصي داخل و خارج المؤسسات الصحية تسجيل تراجع

على المؤسسات الصحية خوفا  تراجعا في إقبال المرضىجانب التراجع المسجل في  ىكورونا، إل جائحة

 وى و التزاما بالتدابير الوقائية.من العد

 تعزيز الوقاية في مجال األمراض السارية: 3.1 ستر تيجي ال  لهدف 

  نسبة المصابين بالتعفنات المنقولة جنسيا الذين عولجوا حسب المقاربة :  11.3. لمؤشر

 :أيام 7التالزمية وتعافوا عند عيادة المراقبة بعد 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020 

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 90 80 81,6 80 98 90 95 نسبة

 

 نات المنقولة جنسيا الذين عولجوا حسب المقاربة نسبة المصابين بالتعفّ : تعريف المؤشر

 .أيام 7الزمية وشفيوا عند عيادة المراقبة بعد الت
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 المصابين / عدد نات المنقولة جنسيا الذين تعا واعدد المصابين بالتعفّ : طريقة احتساب المؤشر

 ،أيام من تلقي العالج حسب المقاربة التالزمية 7الذين عادوا للمراقبة بعد 

 لة جنسيا حسب المقاربة التالزميةنات المنقوالتقرير الشهري لعالج التعفّ : مصدر المعلومات 

للديوان الوطني لألسرة و العمران  اإلنجابيةبمراكز الصحة األساسية ومراكز الصحة 

 .البشري

 :2020لسنة  1.3.1 تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر

التي تسببت  ي تراجع  19 ي تراجع أمام اإلنعكاس السلبي ألزمة  يروس الكو يد المؤشر  

تركيز على مقاومة هذا الاإلقبال على العيادات ال ارجية  و ا من تناقل العدوى باإلضا ة إلى 

غلع بعل العيادات و تس ير اإلطار الطبي و شبه الطبي لدعم وحدات الكو يد والفيروس 

 بالمستشفيات.

بصفة مباشرة  ي تحقيع هذا يساهم الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري تجدر اإلشارة أن و

مراكز الصحة األساسية ببصفة مجانية  نات المنقولة جنسياوعالج التعفّ تتم عيادات الهدف، حيث 

 تقارير هذه األنشطة شهريا إلى إدارة الرعاية الصحية األساسية.وتحال ومراكز الصحة اإلنجابية 
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 تنفيذ ميز نية  لبرنامج:م تقدي - 2
 

 : 3جدول عدد

 مقارنة بالتقدير ت  2020لسنة لبرنامج نفيذ ميز نية ت

طبيعة  لنفقة  لت زيع حسب   

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%77495,4 71113 485287 301إعتمادات التعهد

%77495,4 71113 485287 301إعتمادات الدفع

%5950100,0 59546 46إعتمادات التعهد

%5950100,0 59546 46إعتمادات الدفع

%6020100,0 60213 13إعتمادات التعهد

%30365,1 6027 90513 20إعتمادات الدفع

%18688,6 24415 430118 133إعتمادات التعهد

%8843999,9 92369 69إعتمادات الدفع

 000إعتمادات التعهد

 000إعتمادات الدفع

%96094,2 15228 112466 495إعتمادات التعهد

%11695,2 79221 908417 438إعتمادات الدفع

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 

للمؤسسات

بيان النفقات
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

نفقات التاجير

نفقات التسيير

* نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية

 

 

 

a
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 :4 دول عدد

 مقارنة بالتقدير ت 2020تنفيذ ميز نية  لبرنامج لسنة 

)إع  لدفع(  ألنشطة  لبر مج  لفرعية و  لت زيع حسب  

1000 د

تقديرات 2020

قانون المالية األصلي
نسبة اإلنجازالمبلغ

%1118,555111,405110,89750899.5- العالجات االولية )دعم(

2- الصحة االنجابية 

والتنظيم العائلي)دعم(
48,3903,4403,4400100.0%

3- الوقاية و التكفل 

باالمراض)دعم(
10,00062,55655,5636,99388.8%

 البرنامج الفرعي 2 : الخدمات 

الصحية  االساسية بتونس
%118,90747,32234,24213,08072.4- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 3 : الخدمات 

الصحية  االساسية باريانة
%19,01910,42710,4270100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 4 : الخدمات 

الصحية االساسية  ببن عروس
%19,01920,55120,5510100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 5 : الخدمات 

الصحية االساسية  بمنوبة
%19,01910,36810,3680100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 6 : الخدمات 

الصحية  االساسية ببنزرت
%19,0197,3987,3980100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 7 : الخدمات 

الصحية  االساسية بنابل
%19,0197,5837,5830100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 8 : الخدمات 

الصحية االساسية  بباجة
%19,0194,8874,8721599.7- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي 9 : الخدمات 

الصحية  االساسية بزغوان
%19,0195,4055,4050100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي A : الخدمات 

الصحية  االساسية بالكاف
%19,0196,1885,76642293.2- العالجات االولية

 البرنامج الفرعيB : الخدمات 

الصحية  االساسية بسليانة
%19,0185,2505,2500100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي C : الخدمات 

الصحية االساسية بالقيروان
%19,0199,2639,2432099.8- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي D : الخدمات 

الصحية االساسية بالقصرين
%19,47813,59713,5970100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي E : الخدمات 

الصحية  االساسية بقفصة
%16,48714,56014,552899.9- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي F : الخدمات 

الصحية  االساسية بسيدي بوزيد
%19,0199,2679,2661100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي G : الخدمات 

الصحية االساسية  بصفاقس
%127,05631,38131,3810100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي H : الخدمات 

الصحية االساسية بالمهدية
%19,0193,7023,7020100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي I : الخدمات 

الصحية االساسية بالمنستير
%19,0183,5333,5330100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي J : الخدمات 

الصحية  االساسية بقابس
%19,0197,3987,3980100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي K : الخدمات 

الصحية  االساسية بمدنين
%118,3937,3907,3791199.9- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي L : الخدمات 

الصحية االساسية بتطاوين
%19,0189,3949,386899.9- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي M : الخدمات 

الصحية االساسية بتوزر
%16,8044,5434,5430100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي N : الخدمات 

الصحية  االساسية بقبلي
%19,0194,7014,6534899.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي O : الخدمات 

الصحية االساسية بسوسة
%19,01911,19611,1960100.0- العالجات االولية

 البرنامج الفرعي P : الخدمات 

الصحية  االساسية بجندوبة
%19,0196,2036,2012100.0- العالجات االولية

426,409438,908417,79221,11695.2%

 البرنامج الفرعي 1  : قيادة 

برنامج الرعاية الصحية االساسية

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات

بيان االنشطةالبرامج الفرعية
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات
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 : لبرنامج د ءتعين  لقيام بها لتحقيق أيوصف للتحديات و لصع بات و لتد بير  لتي 

 

 تحقيق أداء البرنامج: المعترضة في لنقائصوا إلشكالياتأهم ا 

 

المكلفةة باإلشةراف  الوحةدة العملياتيةة المركزيةة و  النقص في الموارد البشرية باإلدارات الجهويةة -

 ،على سير األنشطة وإعداد اإلحصائيات و التقارير الدورية

ة للتنقةل علةى مختلةف المسةتويات محلةي وجهةوي تقادم و تدهور حالة أسطول العربات المخصصة -

ومةا لةذلك  اإلشةرافومركزي وهو ما يعيق القيام بالحمالت التحسيسةية وحمةالت التقصةي وزيةارات 

من تأثير على أداء البرنامج فةي مجةال الوقايةة والتكفةل بةاألمراض الغيةر سةارية ومقاومةة األمةراض 

 م والطفل.السارية والكشف عنها إلى جانب النهوض بصحة األ

 ،نقص التجهيزات الخاصة بمتابعة األمراض المزمنة و مراقبة الحمل -

بةالتزامن مةع  فقدان بعض األدوية بالصيدلية المركزية خاصة بالنسبة لألمةراض المزمنةة نقص أو -

جةةودة التكفةةل بهةةذه األمةةراض خاصةةة بخصةةوص التقلةةيص مةةن وهةةو مةةا أثةةر علةةى  19-أزمةةة كوفيةةد

  المضاعفات الناتجة عنها.

 .المركزيةتراكم مديونية مجامع الصحة األساسية للصيدلية  -

 إعةدادمحدودية قاعدة المعطيات مما يتسةبب فةي التةأخر فةي إرسةال التقةارير وبالتةالي التةأخير فةي  -

 ،التقارير السنوية

 ،اإلشراف و حلقات التكوين لألعواندم تخصيص اعتمادات لتمويل زيارات ع -

 بما   لمسجلة إلخالالت لتد رك  القيام بها يتوجب التيطة ودعائم  ألنش  لتد بير و ألنشطة

 :مجمؤشرات أداء البرناتحقيق القيم المنشودة ليمكن من 

 اسةتمرارية التزويةد بهةذه األدويةة لضةماندعم الميزانية التكميلية لتمويل أدوية األمةراض المزمنةة  -

 للتقليص من المضاعفات الصحية الناتجة عنها.

تةةةوفير وسةةائل التنقةةةل والتجهيةةزات الالزمةةةة للقيةةةام متعلقةةة بمراقبةةةة الحمةةل وتةةدعيم التجهيةةةزات ال -

لتعزيز الحمالت المتعلقةة بمراقبةة الحمةل والتقصةي المبكةر  بالحمالت التحسيسية وزيارات اإلشراف

 ،لألمراض المزمنة والتكفل بها 

 ،البرنامجللنهوض بجودة الخدمات المقدمة وتحسين أداء  تكثيف عمليات التكوين والتأطير -

التوعية بضرورة  الل تكثيف حمالت  نم تدار  التراجع المسجل  ي تقديم ال دمات الطبية -

 لعدوى والرجوع إلى النسع المعتاد.القيام بالتلقيح الم صص لفيروس كو يد للت فيل من نسبة ا
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 2019رئيس  لبرنامج:  لسيد حلمي  لجبالي منذ أفريل  -
 

 

 ها: ألد ء وتحليلنتائج قديم ت -1
  

 : تقريب  لخدمات  لصحية وتحسين   دتها1.2 لهدف  الستر تيجي  -

  نسبة رضا المرضى 1.1.2المؤشر* 

 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 60 48 72 36 50 - - نسبة

 تم التخلي عن هذا المؤشر *

  : قياس مدى رضا المرضى على جودة الخدمات من خالل نتائج سبر آراء.تعريف المؤشر 

 :عدد المرض الذين أبدو رأيهم بالرضي عن الخدمات المسداة / العدد  طريقة احتساب المؤشر

 للمرضى المستجوبين الجملي

  :اكل المعنيةبطاقات االستبيان بالهيمصدر المعلومات. 

 

 :2020تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر لسنة 

  
التي تعمل على  ستشفيات الجهوية والمحليةتم احتساب المؤشر وفقا للمبادرات الفردية لبعض الم

قياس مدى رضى المرضى رغم غياب وثيقة مرجعية في الغرض، مع العلم أن الدليل المرجعي 

 .2020لالعتماد للمستشفيات الجهوية الذي يحتوى مرجعا لتقييم الجودة  لم يصدر إال في أوت 

ويمكن اعتماده الحقا عند  2021تم التخلي عن هذا المؤشر بالمشروع السنوي لألداء لسنة وقد  

 توفر إطار موحد ومرجعي لتقييم الجودة.

 

  لخدمات  لصحية  إلستشفائية:  2 لبرنامج عدد 
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 ستشفائية  لمحلية و لجه يةتط ير فاعلية  لخدمات  ال: 2.2 لهدف  الستر تيجي  -

باعتبار ارتفاع تكلفة الدواء بالنسبة للمؤسسات اإلستشفائية بصفة عامة والمستشفيات الجهوية 

 لضمان:آالت التصرف في األدوية بصفة خاصة، يتم العمل في إطار هذا الهدف على مراجعة وتطوير 

 .ات الطبية لوصفللمرضى من خالل تأمين أكبر قدر من ا اإلرضاء األمثل• 

 سالمة وأمن مخزون األدوية.ضمان  • 

وهو ما يعزز االستجابة لتطلعات المرضى ونفاذهم للخدمات  ص عمليات نفاذ المخزونيتقل• 

 الصحية.

  نسبة األسرة المنتفعة بالوصفة الطبية االسمية اليومية 1.2.2 لمؤشر 
 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 40 17 14.1 نسبة
 

30 
 

75 48 60 

 

*تم تغيير طريقة احتساب المؤشر واعتماد نسبة األقسام المستغلة للمنظومة من بين األقسام المستهدفة عوضا عن نسبة 

 لألدوية(.ام األكثر استهالكا داف األقس)وذلك باسته األسرة

 

  : نسبة األسرة اإلستشفائية المستغلة للوصفة الطبية الرقمية لألدوية عوضا عن تعريف المؤشر

 .الوصفة اليدوية

العدد الجملي  عدد األسرة المنتفعة بالوصفة الطبية االسمية اليومية الرقمية / طريقة احتساب المؤشر:

 لألسرة.

  :اإلعالمية لوزارة الصحة.مركز مصدر المعلومات 

  2020تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر لسنة: 

 

اإلستشفائية  األسرةمن  %30تم استبدال الوصفة اليدوية لألدوية بالوصفة الرقمية بالنسبة لـ 

لتوفر التجهيزات  وذلك وفقا، من األسرة المبرمجة %75بنسبة إنجاز تبلغ  الجهوية ستشفياتبالم

الالزمة الستغالل المنظومات المعلوماتية إلى جانب تعذر حوسبة بعض األقسام نظرا لإلشكاليات 

 المتعلقة بالبنية التحتية والشبكات.
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 تنفيذ ميز نية  لبرنامج:م تقدي - 2
 

 

 : 5  دول عدد

 مقارنة بالتقدير ت  2020تنفيذ ميز نية  لبرنامج لسنة

يعة  لنفقة لت زيع حسب طب   

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%06899,1 5838 651882 890إعتمادات التعهد

%06899,1 5838 651882 890إعتمادات الدفع

%2820100,0 28292 92إعتمادات التعهد

%2820100,0 28292 92إعتمادات الدفع

%7300100,0 7303 3إعتمادات التعهد

%7300100,0 7303 3إعتمادات الدفع

%91565,4 73985 654162 248إعتمادات التعهد

%5419100,0 55040 40إعتمادات الدفع

 000إعتمادات التعهد

 000إعتمادات الدفع

%98392,4 33493 141 3171 235 1إعتمادات التعهد

%07799,2 1368 019 2131 027 1إعتمادات الدفع

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 

للمؤسسات

بيان النفقات
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

نفقات التاجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية
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 :6جدول عدد

 مقارنة بالتقدير ت 2020 لسنة لبرنامج تنفيذ ميز نية 

)إع  لدفع(  لبر مج  لفرعية و  ألنشطة  لت زيع حسب  
1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%154,84055,05251,0164,03692.7-خدمات طب االختصاص )دعم(

%2104,44297,33095,5391,79198.2-خدمات طبية عامة )دعم(

%110,4486,1034,6151,48875.6-خدمات طب االختصاص

 20000-خدمات طبية عامة 

%111,98917,67317,6561799.9-خدمات طب االختصاص

%23,5065,1695,164599.9-خدمات طبية عامة 

%111,98913,24013,2400100.0-خدمات طب االختصاص

 20000-خدمات طبية عامة 

 10000-خدمات طب االختصاص

%23,5068,1378,1370100.0-خدمات طبية عامة 

%123,97933,79933,7990100.0-خدمات طب االختصاص

%217,53224,71224,7120100.0-خدمات طبية عامة 

%135,96742,84742,8407100.0-خدمات طب االختصاص

%228,05133,41633,4115100.0-خدمات طبية عامة 

%123,97925,27525,2723100.0-خدمات طب االختصاص

%217,53218,48018,4773100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98911,03011,0300100.0-خدمات طب االختصاص

%28,5537,8697,8690100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98915,05115,0510100.0-خدمات طب االختصاص

%221,03826,41226,4120100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98910,98510,85812798.8-خدمات طب االختصاص

%228,05125,70225,40429898.8-خدمات طبية عامة 

%111,98914,93714,9370100.0-خدمات طب االختصاص

%235,06443,68243,6820100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98922,51422,5104100.0-خدمات طب االختصاص

%217,53232,92332,9176100.0-خدمات طبية عامة 

%123,97929,20029,1946100.0-خدمات طب االختصاص

%221,03825,61925,6154100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98913,29813,2980100.0-خدمات طب االختصاص

%228,05131,11231,1120100.0-خدمات طبية عامة 

 البرنامج الفرعي E : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية و 

المحلية بقفصة

 البرنامج الفرعي F :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بسيدي بوزيد

 البرنامج الفرعي 7 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية  

والمحلية بنابل

 البرنامج الفرعي 8 :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بباجة

 البرنامج الفرعي 9 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بزغوان

 البرنامج الفرعي A : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بالكاف

 البرنامج الفرعيB : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بسليانة

 البرنامج الفرعي C : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بالقيروان

 البرنامج الفرعي D :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بالقصرين

 البرنامج الفرعي 2 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بتونس

 البرنامج الفرعي 3 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية  

والمحلية باريانة

 البرنامج الفرعي 4 :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية ببن عروس

 البرنامج الفرعي 5 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بمنوبة

 البرنامج الفرعي 6 : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية ببنزرت

I- البرنامج الفرعي المركزي  : قيادة 

برنامج الخدمات الصحية اإلستشفائية

بيان االنشطةالبرامج الفرعية
تقديرات 2020 

)ق م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات تقديرات 2020 

 قانون المالية 

األصلي
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1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

بيان االنشطةالبرامج الفرعية
تقديرات 2020 

)ق م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات تقديرات 2020 

 قانون المالية 

األصلي

%135,96724,60924,5258499.7-خدمات طب االختصاص

%27,0134,7984,7851399.7-خدمات طبية عامة 

 10000-خدمات طب االختصاص

%235,06430,31130,2793299.9-خدمات طبية عامة 

%123,97916,98416,9840100.0-خدمات طب االختصاص

%231,55822,35222,3520100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98919,02019,0200100.0-خدمات طب االختصاص

%214,02522,25122,2510100.0-خدمات طبية عامة 

%135,96737,91137,89318100.0-خدمات طب االختصاص

%210,51911,08811,0835100.0-خدمات طبية عامة 

%123,97912,79312,7751899.9-خدمات طب االختصاص

%27,0133,7423,736699.8-خدمات طبية عامة 

%111,98913,32513,3250100.0-خدمات طب االختصاص

%210,51911,69211,6911100.0-خدمات طبية عامة 

%111,98915,02314,9725199.7-خدمات طب االختصاص

%210,51913,18113,1374499.7-خدمات طبية عامة 

%111,9899,8539,8512100.0-خدمات طب االختصاص

%217,53114,40814,4053100.0-خدمات طبية عامة 

%123,97933,00233,0020100.0-خدمات طب االختصاص

%214,02519,30319,3030100.0-خدمات طبية عامة 

952,6131,027,2131,019,1368,07799.2%

 البرنامج الفرعي G : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية  

والمحلية بصفاقس

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات

 البرنامج الفرعي M :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية  

والمحلية بتوزر

 البرنامج الفرعي N :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بقبلي

 البرنامج الفرعي O :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بسوسة

 البرنامج الفرعي P :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بجندوبة

 البرنامج الفرعي H :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بالمهدية

 البرنامج الفرعي I : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بالمنستير

 البرنامج الفرعي J :الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية  

والمحلية بقابس

 البرنامج الفرعي K : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بمدنين

 البرنامج الفرعي L : الخدمات 

الصحية اإلستشفائية الجهوية 

والمحلية بتطاوين
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  لبرنامج: تعين  لقيام بها لتحقيق أد ءيوصف للتحديات و لصع بات و لتد بير  لتي 

 

 اء البرنامج:تحقيق أد المعترضة في لنقائصوا إلشكالياتأهم ا 

 

المعترضة في تحقيق أداء البرنامج في الوضعية الحالية للمؤسسات الجهوية  الصعوباتتتمثل أهم 

 :والتي تساهم بصفة مباشرة في تراجع نجاعة الخدمات المسداة للمريض، وهيوالمحلية 

 ل طني تفاقم مدي نية  لمستشفيات  لجه ية تجاه  لصيدلية  لمركزية، باعتبار تأخر  لصندوق  -

للتامين على  لمرض في دفع مستحقات هذه  لمؤسسات مما  عل بعض  لمؤسسات تشك  عجز  

  ،  لسي لةهاما في 

بصفة خاصة والموارد البشرية بصفة عامة حيث نجد  نقص على مستوى أطباء االختصاص -

 عدة أقسام غير مستغلة رغم جاهزيتها  إلستقبال المرضى ) تجهيزات وبناءات(. 

لى مستوى حوسبة المستشفيات حالت دون االستعمال األمثل للتطبيقات اإلعالمية نقائص ع -

 وذلك ألسباب مختلفة نذكر منها:

  ،إشكاليات على مستوى البنية التحتية أو الشبكات أو التجهيزات .

 ، نقص الموارد البشرية .

ؤسسات المحلية نشاط المكما تجدر اإلشارة إلى أن جائحة كورونا تتسببت في انخفاض وتيرة  -

مقابل  ،19إغالق عدد من األقسام وتحويلها إلى أقسام للتكفل بمرضى الكوفيد حيث تم والجهوية 

  .ارتفاع كلفة التكفل بالمرضى

، حيث ال يتماشى إطار األداء ببرنامج الخدمات الصحية اإلستشفائية المستشفيات المحلية  وجود -

ي تقدم  على األغلب خدمات الرعاية الصحية للبرنامج مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات الت

 األساسية وذات األولوية.

  بما  لتد رك  إلخالالت  لمسجلة يتوجب القيام بها التي لتد بير و ألنشطة ودعائم  ألنشطة

 يمكن من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج:

  ميةوصفة الطبية االسمية اليومنظومة العمل على تعميم هذه سيتم 

على جميع المستشفيات والمرور تدريجيا إلى وصفة رقمية يتم إدخالها على تطبيق الملف  -

وهو ما سيساهم في تحسين  STKMEDالمترابط مع تطبيق إدارة المخزون  DMIالطبي الرقمي 

 على كلفة استهالك األدوية. فاعلية الخدمات والضغط

أقسام استشفائية  101ت طباعة خاصة( لـ توفير التجهيزات اإلعالمية الالزمة ) حواسيب وآال -

 . 2021مستشفيات جهوية وذلك قبل موفي  10بـ 
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لضمان مزيد انخراطهم في تحقيق أهداف اعتماد صيغة التعاقد مع بعض الوحدات العملياتية  -

 البرنامج وتحسين األداء.

لمحوسبة واآللية مساندة المستشفيات الجهوية الراغبة في االنخراط في منظومة الوصفة الطبية ا -

ي الغرض لضمان التزامها بالمطلوب، وذلك بهدف الضغط على الكلفة وإبرام عقود أهداف ف

 المرتفعة و تأمين مسالك األدوية.

تكثيف عمليات التحسيس بضرورة استغالل المنظومات اإلعالمية الموضوعة على ذمة  -

ت المتعلقة بالتبنية التحتية المؤسسات والتنسيق مع مركز اإلعالمية للوقوف على اإلشكاليا

 والشبكات.

على دعم الصيانة وحث المستشفيات على إبرام عقود  2022ابتداءا من سنة  التركيزمزيد  -

 في هذا المجال. صيانة ودعمهم

  لصندوق  ل طني للتامين على  لمرض لت فير  لسي لة  لالزمة.تسوية وضعية  مساهمة  -
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 2020ر ني : منذ أفريل رئيس  لبرنامج:  لسيد ن فل  لسم 

 

  ألد ء وتحليلها:نتائج قديم ت -2
 

  تط ير بد ئل  إلقامة  الستشفائية:  1.3  ستر تيجي ال  لهدف : 

  نسبة األعمال المنجزة بوحدات االستشفاء النهاري3.1.1المؤشر :. 
 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 40 39 91.4 32 35 28 21 نسبة

 

 على غرار التدخالت  تعريف المؤشر: نسبة األعمال المجراة بأقسام بدائل اإلقامة االستشفائية

 .الجراحية الخفيفة واالستشفاء النهاري

  اة حسب االختصاص لكل بديل إقامة / العدد طريقة احتساب المؤشر: عدد األعمال المجر

 الجملي للمقيمين بالمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.

 .مصدر المعلومات: منظومة قبول المرضى المعدة من طرف مركز اإلعالمية لوزارة الصحة 

  2020لسنة  1.1.3تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر 

 

حيث تجاوزت اإلنجازات التقديرات  2020االستشفاء النهاري تطورا خالل سنة شهد نشاط 

 .%1.2المتوقعة بـ 

 و يرجع هذا باألساس إلى لألنشطة التالية :

  التوسيع في االختصاصات الطبية لهذا النشاط بإضافة بعض المراضاة على غرار األمراض

 .((coronarographieو أمراض القلب  لزهايمر(االنفسية )

  الترفيع في تعريفات هذا النشاط ضمن اتفاقية الفوترة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض

 . 2019ابتداء من سنة   %10بنسبة 

  توسيع عملية فوترة لتشمل األنظمة االجتماعية األخرى على غرار ما هو معمول به بالنسبة

 .للمضمونين االجتماعيين للصندوق الوطني للتأمين على المرض

  لبحث و لخدمات  إلستشفائية  لجامعية:  3 لبرنامج عدد 



22 

 

 : دعم  لطب  لمتط ر2.3 لهدف  الستر تيجي  -

  نسبة تطور عدد  عمليات زرع األعضاء الكلى..: 1.2.3المؤشر 

 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 22 21 200- 40- 20 10 3 نسبة

 

 .)تعريف المؤشر: نسبة تطور عمليات زرع األعضاء )الكلى 

  عدد األعمال  -طريقة احتساب المؤشر: عدد األعمال المجراة في زرع األعضاء لسنة أ

 1-(/عدد األعمال المجراة في زرع األعضاء لسنة أ1-المجراة في زرع األعضاء لسنة )أ 

 لمرضى المعدة من طرف مركز اإلعالمية لوزارة الصحةمصدر المعلومات : منظومة قبول ا.  

  2020لسنة  1.2.3 تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر

 

تفشي  إلى أساسا يرجع هذا و ، 2019مقارنة بسنة  2020سنة راجعا خالل شهد هذا النشاط ت

ض األقسام إلى وحدات كوفيد والتي حالت جائحة كورونا و الحجر الصحي الشامل و تحويل بع

  :  واستكمال برنامج العمل المبرمج وهودون القيام بهذا النشاط  

 وضع برنامج إعالمي تحسيسي موجه وإستراتيجية للتحفيز والتشجيع على التبرع باألعضاء 

، غير 2020إنجازه خالل شهر أكتوبر  المتوقعو الذي كان من  2023إلى  2020بالنسبة لسنوات 

الصندوق الوطني للتأمين على  قبول، على الرغم من أنه تم تأجيله نظرا للوضع الوبائي لتلك الفترة

 2020ة لفوترة لسنة في إطار إعداد التفاقيوذلك  الترفيع في تعريفة عملية زرع الكبد  المرض 

المستلزمات  قتناءالي توفير السيولة الالزمة أن تساهم ف وهو ما من شأنهبشرط تقديم دراسة كلفة 

 .الطبية الضرورية إلجراء هذه العمليات
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  التدخلي. نسبة تطور نشاط طب القلب  3.2.2المؤشر 

 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

-1 النسبة  8 6 2.4 40 7 9 

 

 : التد لينسبة تطور نشاط طب القلب  تعريف المؤشر 

 :1-/ نشاط سنة أ 1-نشاط السنة أ -نشاط السنة أ طريقة احتساب المؤشر. 

  مصدر المعلومات: منظومة قبول المرضى المعدة من طرف مركز اإلعالمية لوزارة

 الصحة 

  2020لسنة  2.2.3ة بتقدير ت  لمؤشر تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارن

جائحة كورونا التي حالت دون إلى  التراجع  و يرجع هذا 2020تقديرات   من   %40تم  تحقيق 

إنجاز النشاط المبرمج.خالل فترة الحجر الصحي الشامل و تأخر الصندوق الوطني للتأمين على 

ة مما تسبب  في عدم توفير المرض في خالص  مستحقات الهياكل الصحية العمومية المعني

 المستلزمات الطبية الالزمة للقيام بهذه األنشطة . 

 تط ير  لبحث  لعلمي وتحسين مردوديته :3.3 ستر تيجي ال  لهدف 

 .CIC)السريري )إطار وضع مراكز التقصي   يالمشاريع المنجزة  نسبة: 1.3.3المؤشر   

 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

  تقدير ت

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 18 نسبة
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28 18 64.3 32 34 

 

 

 السريريإطار وضع مراكز التقصي  فيالمنجزة  تعريف المؤشر: عدد المشاريع 

 السريري مراكز التقصي إطار وضع  خارجعدد المشاريع المنجزة  طريقة احتساب المؤشر 

 (CIC.العدد الجملي للمشاريع المنجزة / 

 الطبي. مصدر المعلومات : إدارة البحث 
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  2020تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت مقارنة بتقدير ت  لمؤشر لسنة 

غير كافية باعتبار أنه   السريريإطار وضع مراكز التقصي   يالمشاريع المنجزة تعتبر نسبة 

الصحة  تيبالتعاون بين وزار 2016أحدثت سنة  فقط وجد حاليا أربعة مراكز بحث سريريت

ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي وبالرغم من حرص اإلدارات المركزية لوزارة الصحة 

 .والفرق البحثية واإلدارية يبقى إنجاز البناءات متأخرا في مستويات متفاوتة

كل المراكز بصدد تنفيذ مشاريعها البحثية السريرية باإلمكانيات المتاحة كما تجدر اإلشارة إلى أن 

وهو ما يفسر عدم بلوغ النسبة المرجوة للبحوث المنجزة في إطار هذه  بالمؤسسات اإلستشفائية

 المراكز.
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 م تنفيذ ميز نية  لبرنامج:تقدي - 2
 

 

 : 7جدول عدد

 لتقدير تمقارنة با  2020لسنة لبرنامج تنفيذ ميز نية 

طبيعة  لنفقة  لت زيع حسب   

 

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%87963199,9 510880 881إعتمادات التعهد

%87963199,9 510880 881إعتمادات الدفع

%1730100,0 17358 58إعتمادات التعهد

%1730100,0 17358 58إعتمادات الدفع

%2400100,0 2403 3إعتمادات التعهد

%2400100,0 2403 3إعتمادات الدفع

%46034,9 367168 82790 258إعتمادات التعهد

%5780100,0 57840 40إعتمادات الدفع

 000إعتمادات التعهد

 000إعتمادات الدفع

%09185,9 659169 032 7501 201 1إعتمادات التعهد

%87063199,9 501982 983إعتمادات الدفع

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 

للمؤسسات

بيان النفقات
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

نفقات التاجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية
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 :8جدول عدد

 مقارنة بالتقدير ت 2020 لسنة لبرنامج تنفيذ ميز نية 

)إع  لدفع(  لبر مج  لفرعية و  ألنشطة  لت زيع حسب  
1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

1-الخدمات العالجية المختصة 

)دعم(
1,6782,2482,245399.9%

%29004003782294.5-السالمة الصحية  )دعم(

3-البحث و الخدمات 

االستشفائية الجامعية )دعم(
87,513117,268117,25018100.0%

4-الرقابة الصحية و البيئية 

للمنتوجات )دعم(
2,5002,5002,5000100.0%

%510,58010,58010,5800100.0-االستشفاء بالمياه )دعم(

7- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الهادي شاكر

47,99761,84161,69015199.8%

8- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

البشير حمزة لألطفال

27,24930,92830,9092099.9%

9- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الحبيب بورقيبة بصفاقس

53,09360,26260,2233999.9%

A- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمعهد محمد 

القصاب لتقويم األعضاء

19,54122,18022,1651499.9%

B- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بالمعهد 

الوطني للتغذية

7,6518,6848,679699.9%

C-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمركز التوليد 

و طب الرضيع

18,77521,31021,2971499.9%

D-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمعهد الهادي 

الرايس ألمراض العيون

5,7686,5476,543499.9%

E- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمعهد صالح 

عزيز

20,01722,72022,7182100.0%

F- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بالمعهد 

الوطني ألمراض األعصاب

15,38917,46717,4561199.9%

G- الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

عزيزة عثمانة

11,78013,37113,362999.9%

H- لخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الحبيب ثامر

22,99526,10026,0831799.9%

I-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى عبد 

الرحمان مامي

25,62829,08929,0827100.0%

J-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الرازي

19,49122,12322,1091499.9%

K-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

فطومة بورقيبة بالمنستير

64,49073,19873,1514799.9%

L-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشى 

شارل نيكول

66,78875,80675,78818100.0%

M-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الرابطة

55,87863,42363,3834199.9%

N-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

فرحات حشاد بسوسة

64,54573,26073,2134799.9%

O-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

المنجي سليم

31,59335,85935,8362399.9%

P-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

سهلول

51,39158,33058,2933799.9%

Q-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمركز 

اإلصابات والحروق البليغة ببن 

عروس

22,62125,67625,6591699.9%

R-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمستشفى 

الطاهر صفر بالمهدية

31,49435,74735,7242399.9%

S-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث بمعهد باستور
12,83714,57014,561999.9%

Z-الخدمات اإلستشفائية  

الجامعية والبحث
1,3501,5321,531199.9%

1-الخدمات العالجية المختصة 

بتونس
24,97920,85620,8515100.0%

%235,47921,63221,6302100.0-السالمة الصحية بتونس

III- الخدمات 
العالجية المختصة 

بالمنستير

1-الخدمات العالجية المختصة 

بالمنستير
4,5087,9937,9821199.9%

866,498983,501982,87063199.9% المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات

II- الخدمات العالجية 
المختصة و السالمة 

الصحية بتونس

بيان االنشطةالبرامج الفرعية
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات تقديرات 2020  

قانون المالية 

األصلي

I- البرنامج الفرعي 
المركزي  :               

   قيادة برنامج البحث 

والخدمات االستشفائية 

الجامعية
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  لبرنامج تعين  لقيام بها لتحقيق أد ءيوصف للتحديات و لصع بات و لتد بير  لتي 

 

 تحقيق أداء البرنامج: المعترضة في لنقائصوا إلشكالياتأهم ا 

  عدم وجود وحدات مخصصة لإلستشفاء النهاري وهو ما يشكل عائقا أمام حسن التنسيق مع

 الطبق الفني و حسن التكفل بالمرضى خاصة وأنه يتم القيام بهذا النشاط داخل األقسام اإلستشفائية.

 ق الوطني للتأمين على المرض ندوتأخير خالص مستحقات الهياكل الصحية العمومية تجاه الص

 انعكاساته السلبية على توفير السيولة الالزمة الستمرارية هذا النشاط الحاصل. و

 نقص في التجهيزات و الموارد البشرية.   

 أما بالنسبة للبحث فتتمثل أهم اإلشكاليات في:

  تأخر إنجاز البناءات. 

 .تأخر صياغة اإلطار التشريعي 

 البشرية. على مستوى الموارد نقص 

  بما يمكن  لتد رك  إلخالالت  لمسجلة يتوجب القيام بها التي لتد بير و ألنشطة ودعائم  ألنشطة

 من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج:

 اإلستشفاء النهاري خاصة و ذلك ضمن مشاريع المؤسسات وبرمجة خط  برمجة بعث وحدات

 تمويل في الغرض.

  ية موحدة حسب اإلختصاص الطبي تضمن حسن التنسيق مع الطبق وضع بروتكوالت عالج

 نشاط اإلستشفاء النهاري،و ديمومة  الفني

  و ذلك بإعداد دراسات كلفة في اإلستشفاء النهاري توسيع األعمال التي يمكن إنجازها ضمن

 ،2021الغرض واقتراح تعريفات خاصة بها و إدراجها ضمن إتفاقية الفوترة لسنة 

  لطب القلب التدخلي بتجهيزات على حساب   ئيةاألقسام اإلستشفاوت زرع األعضاء وحدا دعم

  لتطوير هذه األنشطة، 2019رة لسنة المبالغ المتبقية من سقف الفوت

  برمجة الترفيع في تعريفة عملية زرع القلب من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض

التي ستساهم في توفير السيولة الالزمة القتناء  2021في إطار إعداد التفاقيتي  الفوترة لسنة 

وذلك بشرط خالص هذه عمليات الطب المتطور المستلزمات الطبية الضرورية إلجراء 

 المستحقات في اإلبان.
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  تمويل للعمليات المجراة للمنتفعين ببرنامج المساعدة الطبية المجانية صيغة إيجاد  العمل على

تمويلها على موارد صندوع دعم  ها ضمن األنشطة الممكنء و إدراجالبيضا وذلك بإعتماد الفوترة

 الصحة.

كما يقترح توسيع المؤشر لمتابعة عماليات زرع الكبد وزرع القلب و زرع الرلة ، نظرا لتشجيع 

الصندوع الوطني للتأمين على المرل على التكفل بهذه العماليات المجراة بالهياكل الصحية 

 ة المداواة بال ارج . العمومية بهدف على كلف

 يتعين اتخاذ التدابير التالية: تطوير البحث العلمي وتحسين مردوديتهأما في ما يتعلق 

  2021إنهاء صياغة مشروع القانون األساسي للبحوث البيوطبية نهاية شهر أوت. 

 إنجاز مشروع قانون أو أمر إلحداث "المؤسسة الوطنية للبحث و التجديد في الصحة" التي 

من تجميع أغلب المتداخليــن في منظومة البحث في الصحة وإدماجهم في شبكة  كنتم

للتنسيــــــــق مع توجيههـــــــم نحــــو أولويــــات القطاع الــــصحـــــــي، و تحســـــــــين 

ستمكن هذه المؤسسة االستغـــــالل األمثــــل للمــــوارد الماليــــــــة و التقنية  و البشــريــــــة. كما 

من توفير مصادر إضافية للموارد من خالل عدة آليات، من ضمنها الشراكة مع الــــقطاع 

 الخــــاص و المنظمــات الـــوطنيــــة و الدوليــــــة.

 .الترفيع في الميزانية المخصصة للبحث العلمي إلى عشرة مليون دينار سنويا 

 مراكز البحوث السريرية األربعة الموجودة و موفى ل 2022موفى  اتإتمام البناءات و التجهيز

متعدد )مركز بحوث سريرية  2021لمراكز البحوث السريرية المزمع إحداثها سنة  2024

 (.السرطانبحوث سريرية في  مركز و ، مع توجه نحو أمراض القلب و اإلنعاش،اإلختصاصات
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 .2020أوت منذ   لسيد كرما   لبلعيرئيس  لبرنامج:  -
 

 وتحليلها:  ألد ءنتائج قديم ت -3
  

 لرفع من مردودية  لتجهيز ت  لطبية :1.9 ستر تيجي ال  لهدف  

  نسبة جاهزية المعدات الطبية الثقيلة9.1.1المؤشر 
 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

مقارنة  2020إنجاز ت 

 2020  تّقدير تب

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 96 97 - 96 النسبة
 

98.9 
 

97 97 

  تم اعتماد إطار األداء الموحد لبرنامج القيادة والمساندة الذي يعتمد على أهداف إستراتيجية أخرى 2021*منذ 

تعريف المؤشر : نسبة جاهزية المعدات الطبية الثقيلة باالعتماد على البطاقات الفنية لهذه  -

 ات واستنادا الستمارة وظفت في الغرض.التجهيز

  طريقة احتساب المؤشر: معدل فترة حسن االشتغال/]معدل فترات حسن االشتغال + معدل

 100فترات التوقف عن االشتغال ألجل الصيانة[*

 .مصدر المعلومات: عقود صيانة المعدات وبطاقات المتابعة الفنية 

 :2020قارنة بتقدير ت  لمؤشر لسنة تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت م

 م وهذا راجع باألساس إلى: 2020سنة  % 96تم تسجيل نسبة 

  قلة الوسائل المادية واللوجستية المتوفرة بمركز الدراسات الفنية والصيانة لتأمين خدمات

 المساندة الفنية المتصلة بالبرنامج ومؤشره، وذلك في اآلجال والظروف المالئمة.

  بتراجع نشاط المؤسسات الصحية والتركيز على المسالك واألقسام  2020تميز سنة

كما تركزت عمليات الصيانة والتهيئة على شبكات السوائل الطبية  19المخصصة للكوفيد 

 وخاصة األكسيجين وتهيئة مسالك الكوفيد.

دة والمساندة أما بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها لدعم هذا المؤشر فنجد بالنسبة لبرنامج القيا

 .نة تجهيزات الهياكل الصحية(خطوط تمويلية على غرار )تجهيز الهياكل الصحية وصيا

 قيادة و لمساندةبرنامج  ل: 9 لبرنامج عدد 
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 تط ير  لنظام  لمعل ماتي  لصحي2.9 لهدف  الستر تيجي : 

  النسبة التراكمية لرقمنة الهياكل الصحية العمومية1.1.2المؤشر 

وحدة 

  لمؤشر

 نجاز ت 

2018 

 إنجاز ت

2019 

 تقدير ت 

2020 

(1) 

 إنجاز ت

2020 

(2) 

 2020إنجاز ت 

  تّقدير تمقارنة ب

2020 

(2(/)1) 

 تقدير ت

2021 

 تقدير ت

2022 

 80 69 67 38 56 44 11 النسبة

 :النسبة التراكمية للهياكل الصحية العمومية التي تمتلك بنية تحتية متكاملة تعريف المؤشر

 .ومات المعلوماتيةوموارد بشرية تحصلت على تكوين يؤهلها لحسن استعمال المنظ

 معدل نسب اإلنجاز التراكمية لألعمال الواجب القيام بها لرقمنة :طريقة احتساب المؤشر

 الهياكل الصحية العمومية.

  :اإلدارة العامة للهياكل الصحية، مركز اإلعالمية والهياكل المستفيدة.مصدر المعلومات 

 ي رقمنة الهياكل الصحية العمومية .مركز اإلعالمية يساهم بصفة مباشرة ف أنوتجدر اإلشارة 

 :2020قارنة بتقدير ت  لمؤشر لسنة تحليل  لفارق  لمسجل على مست ى  النجاز ت م

 :إلى ذلكويعود  التقديرات مقارنة ب 2020من الهياكل المبرمجة لسنة %  67رقمنة  تتم

لتنسيق مع وبا 2020اإلعالمية لوزارة الصحة خالل سنة  حيث عمل مركز جائحة كورونا  -

الهياكل المتدخلة على تطوير تطبيقات ولوحات قيادة لمتابعة تفشي الفيروس وذلك بإعداد وتقديم 

 ،معطيات خاصة بمرضى الكوفيد المقيمين بالمستشفيات لحسن التصرف في الموارد

 .2020و  2019عدم تجهيز الهياكل الصحية العمومية بالمعدات اإلعالمية المبرمجة لسنوات  -

        دم إمضاء عقد استمرارية الخدمات لمشروع الشبكة الوطنية للصحة لتهجير بقية المواقع ع -

 موقعا(. 280موقع متبقي من جملة  63)

 .عدم إنجاز الصفقة المتعلقة بربط مراكز الصحة األساسية بالشبكة الوطنية للصحة -

 .إنجاز الصفقة الخاصة بتأهيل الشبكات الداخلية  التأخر في -

بمجامع الصحة    «E-Pharmacie»للتمكن من تركيز واستعمال منظومةعدم جاهزية الشبكة  -

 .األساسية

دليل  ، حيث لم تتم بعد المصادقة على « E- Finances»اإلنطالق في استغالل منظومة عدم  -

 .المالية مهمةالصحة و  مهمةطرف من المتعلق بها اإلجراءات 
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  لبرنامج:م تنفيذ ميز نية تقدي - 2

 :9جدول عدد

 مقارنة بالتقدير ت  2020لسنة لبرنامج تنفيذ ميز نية 

طبيعة  لنفقة  لت زيع حسب   

 

1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%35999,1 8301 189144 146إعتمادات التعهد

%35999,1 8301 189144 146إعتمادات الدفع

%42059100,0 479167 167إعتمادات التعهد

%42059100,0 479167 167إعتمادات الدفع

%42926296,6 6917 7إعتمادات التعهد

%42926296,6 6917 7إعتمادات الدفع

%13665,7 66280 798153 233إعتمادات التعهد

%19099,0 9451 135118 120إعتمادات الدفع

 000إعتمادات التعهد

 000إعتمادات الدفع

%81685,3 34181 157473 555إعتمادات التعهد

%87099,3 6242 494438 441إعتمادات الدفع

المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية 

للمؤسسات

بيان النفقات
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

نفقات التاجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية
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 :10جدول عدد

 مقارنة بالتقدير ت 2020 لسنة لبرنامج تنفيذ ميز نية 

)إع  لدفع(  لبر مج  لفرعية و ألنشطة  لت زيع حسب  
1000 د

نسبة اإلنجازالمبلغ

%478100,0 5632 041322 255325 1187-القيادة والمساندة )دعم(

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر  )دعم(
4 2984 0003 89910199,6%

3-المساعدة الفنية في 

اإلعالمية )دعم(
10 53310 53310 5330100,0%

%000097,6 0004 0004 44-الرقابة الغذائية )دعم(

%9100100,0 9101 6351 51-التقييم واإلعتماد )دعم(

 البرنامج الفرعي 2 : المساندة 

الجهوية بتونس

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
654516 18616 1860100,0%

 البرنامج الفرعي 3 : المساندة 

الجهوية باريانة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
24412 5392 52811100,0%

 البرنامج الفرعي 4 :المساندة 

الجهوية ببن عروس

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
16232 5992 599099,8%

 البرنامج الفرعي 5 : المساندة 

الجهوية بمنوبة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
19081 6071 5693899,6%

 البرنامج الفرعي 6 : المساندة 

الجهوية ببنزرت

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37142 6962 6960100,0%

 البرنامج الفرعي 7 :المساندة 

الجهوية بنابل

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
45833 4293 4290100,0%

 البرنامج الفرعي 8 :المساندة 

الجهوية بباجة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
36853 3773 377099,9%

 البرنامج الفرعي 9 :المساندة 

الجهوية بزغوان

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
27882 0582 0580100,0%

 البرنامج الفرعي A :المساندة 

الجهوية بالكاف

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
36903 2113 2038100,0%

 البرنامج الفرعيB : المساندة 

الجهوية بسليانة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37153 3223 31012100,0%

 البرنامج الفرعي C :المساندة 

الجهوية بالقيروان

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37533 0593 0590100,0%

 البرنامج الفرعي D :المساندة 

الجهوية بالقصرين

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
36715 9805 9791100,0%

 البرنامج الفرعي E :المساندة 

الجهوية بقفصة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37423 3503 3473100,0%

 البرنامج الفرعي F :المساندة 

الجهوية بسيدي بوزيد

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37244 3394 3372100,0%

 البرنامج الفرعي G : المساندة 

الجهوية بصفاقس

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
55267 5857 584190,2%

 البرنامج الفرعي H :المساندة 

الجهوية بالمهدية

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
45931 9661 966098,3%

 البرنامج الفرعي I : المساندة 

الجهوية بالمنستير

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
54667 2697 2690100,0%

 البرنامج الفرعي J :المساندة 

الجهوية بقابس

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37214 0284 0280100,0%

 البرنامج الفرعي K :المساندة 

الجهوية بمدنين

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
28442 0062 0060100,0%

 البرنامج الفرعي L : المساندة 

الجهوية بتطاوين

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37191 4371 4370100,0%

 البرنامج الفرعي M :المساندة 

الجهوية بتوزر

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37041 8041 62817690,2%

 البرنامج الفرعي N :المساندة 

الجهوية بقبلي

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
28232 1542 1183698,3%

 البرنامج الفرعي O :المساندة 

الجهوية بسوسة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
54817 5847 5813100,0%

 البرنامج الفرعي P :المساندة 

الجهوية بجندوبة

2-المساندة والتكوين 

األساسي والمستمر
37292 4252 4250100,0%

298 909441 494438 6242 87099,3% المجموع دون اعتبارالموارد الذاتية للمؤسسات

I- البرنامج الفرعي المركزي  : 
قيادة برنامج القيادة و المساندة

بيان االنشطةالبرامج الفرعية
تقديرات 2020 )ق 

م تكميلي(
انجازات 2020

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات تقديرات 2020  

قانون المالية 

األصلي
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  لبرنامج ين  لقيام بها لتحقيق أد ءتعيوصف للتحديات و لصع بات و لتد بير  لتي 

 تحقيق أداء البرنامج: المعترضة في لنقائصوا إلشكالياتأهم ا 

 لبرنامج القيادة والمساندة: أهم الصعوبات التي عرفها إنجاز األهداف اإلستراتيجيةتتمثل 

 صيانة على الخط بين مركز ال ةعدم استكمال تركيز منظوم نسبة جاهزية التجهيزات الثقيلة :الب

 التحيين والمؤسسات الصحية التي تتضمن تجهيزاتها الطبية تجهيزات ثقيلة وذلك حتى تتم عملية

تم التنسيقمع مركز اإلعالمية لدعم مركز  2020بصفة دورية وعلى الخط.وخالل أواخر سنة 

 الصيانة بالمساعدة الفنية في هذا المجال.

  في تنفيذ مشروع تأهيل الشبكة  صاالت تونسانتهاء ات عدمرقمنة الهياكل الصحية:بالنسبة ل

     الرقمية الذي يرتكز عليها النظام المعلوماتي الصحيالوطنية للصحة والذي يمثل البنية التحتية 

 موقع أنجز(. 280موقع في طور اإلنجاز من ضمن  78)

 لة بما يمكن لمسج إلخالالت لتد رك القيام بها  يتوجب التيودعائم  ألنشطة  ة لتد بير و ألنشط 

 :من تحقيق القيم المنشودة لمؤشرات أداء البرنامج

  سيتم العمل على تركيز  :الثقيلة رفع من مردودية التجهيزات الطبيةهدف المتعلق بالللبالنسبة

منظومة على الخط حتى تتم عملية التحيين بصفة دورية لتتضمن كل البيانات المتعلقة بالتجهيزات 

 يز على الصيانة الدورية. الثقيلة إلى جانب الترك

  النظام المعلوماتي الصحيللهدف الثاني: تطوير بالنسبة:  

  :العمل علىتم سي

استكمال تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للصحة وذلك بعد إمضاء صفقة التفاوض المباشر مع   -

 ،دينار 3437807.368بمبلغ قدره اتصاالت تونس في الغرض 

)األشعة، المخابر والتوزيع اليومي الفردي مجاالت ذات أولوية مواصلة تعميم استغالل ثالث   -

 لألدوية،...(

 توفير التكوين عن بعد لفائدة مهنيي الصحة، -

تعميم استغالل النظام المعلوماتي للمساعدة على أخذ القرار على المستوى المركزي والجهوي  -

والمحلي.
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 1 لملحق عدد 

ق عليها من  للجنة  ل ز رية لمر قبة قائمة  لصفقات  لمنجزة  و لمصاد

لسد  لحا يات  ل طني  لصفقات  لعم مية و  للجنة  لمختصة ب ز رة  لدفاع 

 2020لسنة   2ك ف  - لمتأكدة لمجابهة خطر  ائحة فيروس  سارس

 

 



1 

 

  لجدول أ:

  لدفاع مهمة قائمة  لصفقات  لمصادق عليها من طرف  للجنة  لخاصة ب

 .رع  لم ض ع ادقة  للجنة تاريخ مص  لمبلغ د. ت

 01 حقيبة جثث 7000إقتناء  30/11/2020 487.305،000

69.000,000 

 مضخات حقن116محطات ضخ حقن و 06إقتناء 24/12/2020

02 

92.448,000 

49.074,480 

 أجهزة تصوير أشعة متنقلة 02إقتناء عدد  28/12/2020 106.000،000
03 

251.685،000 
 أسرة إنعاش 80قتناء عدد إ 28/12/2020

04 

320.705،000 

 أشهر 03جهاز تكثيف االكسيجين لمدة  250كراء وتركيب وتشغيل عدد  07/01/2021 199.052،490
05 

909.500,000 

 إقتناء كواشف ومستلزمات مخبرية 07/01/2021

06 

5.485.883,500 

4.338.117,750 

81.053,570 

 أسرة إستشفائية 300إقتناءعدد  18/01/2021 1.283.000,000
07 

 CPAP Boussignac 08حقيبة مستلزمات طبية للمساعدة على التنفس  2000إقتناء  28/01/2021 370.914،050

7.270.640،000 
 13/01/2021فني: 

 29/01/2021مالي: 
 2تحليل سريع لتقصي فيروس سارس كوف  500.00إقتناء 

09 

 فني: 323,845 390 2

29/01/2021 

 مالي:

05/03/2021 

 2إقتناء كواشف ومستلزمات مخبرية مختلفة لتقصي فيروس سارس كوف 

10 

   443 394,000  

 81 634,000 

844.519 ,200 
 2إقتناء مبردات وثالجات لحفظ  وخزن تالقيح فيروس سارس كوف  29/01/2021

11 

332.248,000 
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 .رع  لم ض ع جنةتاريخ مصادقة  لل  لمبلغ د. ت

 19إقتناء محاقن وإبر ذات االستعمال الواحد في نطاق الحملة الوطنية للتلقيح كوفيد  08/02/2021 250, 3.182.030
12 

 فني: 819,242 615 3

13/02/2021 

 مالي:

12/03/2021 

 2لتقصي فيروس سارس كوف  RT-PCRمجموعة إختبارات  440.00إقتناء 

13 

2 533 407,499 

1 808 000,000 

 مستشفيات ميدانية باألوكسجين الطبي السائل لمدة سنة. 03تزويد  13/12/2021 966.946,400
14 

548.447,200 02/03/2021 
اقتناء مواد تطهير ومعدات ومستلزمات تكييف نفايات األنشطة الصحية في نطاق الحمالت 

 19الوطنية للتلقيح كوفيد 

15 

5.043.220,000 

 ناقلة إسعاف 1800إقتناء  02/03/2021

16 

3.277.260,000 

1.118.600,000 

 كراء طائرة عسكرية لنقل تالقيح من جمهورية الصين الشعبية 12/03/2021 444.000,000
17 

377.152,650 
 2إقتناء كواشف ومستلزمات مخبرية مختلفة لتقصي فيروس سارس كوف  05/05/2021

18 

2.594,750 

 مناولة خدمات االستقبال والتوجيه بمراكز التلقيح )اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية( 29/04/2021 779.376,125
19 

 إقتناء كواشف ومستلزمات مخبرية للتقطيع الجيني 07/05/2021 371.115,940
20 

 إقتناء وسائل حماية فردية 07/05/2021 440.300,000
21 

 إقتناء وسائل حماية فردية 07/05/2021 353.716,814
22 
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  لجدول ب:

  ل ز رية لمر قبة  لصفقات  لعم مية بمهمة  لصحةقائمة  لصفقات  لمصادق عليها من طرف  للجنة 

 .رع  لم ض ع تاريخ مصادقة  للجنة   لمبلغ د. ت

1 368 000,000 

20/03/19 

زات طبية في إطار القتناء تجهي MEDI-SCIENCEصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة 

 االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

1 

القتناء تجهيزات طبية في إطار االستراتيجية GEصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة  000,000 856

 الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

2 

بية في إطار القتناء تجهيزات ط ATLAS COصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة  500,000 535

 االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا

3 

القتناء تجهيزات  MEDICO CHIRURGICALصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة  736,000 468

 طبية في إطار االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

4 

القتناء تجهيزات طبية  MEDIZIN TECHNICKصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة  734,800 329

 في إطار االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا..

5 

1,050,000,000 

20/03/25 

جهاز تنفس إصطناعي في إطار  30القتناء  TMTصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة 

 االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

6 

1,203,750,000 
جهاز تنفس إصطناعي في إطار  25القتناء  GEشر مع شركة صفقة بالتفاوض المبا

 االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

7 

1,127,056,347 
سيارات إسعاف  09القتناء  BSE INDUSTRIEصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة 

 في إطار االستراتيجية الوطنية للتوقي من فيروس كورونا.

8 

390,000,000 

20/05/07 

في إطار  PCRاالت تحليل  06القتناء  ABSعقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة 

 االستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا

9 

411,950,000 
مشروع صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة كونسوماد لتزويد وزارة الصحة بوسائل 

 .19كوفيد  -وس الكوروناكمامة جراحية( لمجابهة فير 1.000.000الحماية الفردية )

10 

7,740,727,147 
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