
115 
 

 
 

  الطبية التجه��ات 
 

0TP0Fتوف�� التجه��ات الطبية �عت�� 

(1)
P0T  لتأم�ن الس�� العادي للنشاط باملؤّسسات ال�حية من أبرز

حاجيات القطاع  وتناميمحدودية املوارد املالية املتاحة التحديات ال�ي يواجهها قطاع ال�حة باعتبار 

حول تدعيم الهيا�ل ال�حية وقد تمحورت ال��امج ال�حية أساسا . التجه��ات هذه الص�� من

بالتجه��ات الطبية وتجديدها وصيان��ا ال�ع�اسها املباشر ع�� جودة ا�خدمات و�حة املواطن فضال 

�ن �� املجال عن مواكبة التطور السريع الذي �شهده التكنولوجيا الطبية وتنمية قدرات املختصّ 

 . الص��
 

 1064الطبية حي  أو�ل لها امر عدد وتضطلع وزارة ال�حة بدور هام �� مجال التجه��ات 

قوامل 1974نوفم��  28املؤّرخ ��  1974لسنة 
ّ
ة إعداد بضبط مهامها ومشموالت أنظارها خاصة مهّم  تعل

كما عهد لها بمهمة . سياسة ال�حة وتخطيطها والسهر ع�� وضعها موضع التطبيق ومراقبة تنفيذها

وصيان��ا وتنمي��ا بصورة من�جمة وا�حرص ع��  السهر ع�� بقاء التجه��ات الطبية �� وضع عادي

 .تقدير نجاع��ا
 

املجل  الوطيي للتجه��ات الطبية بمقتىى  امر وتم تدعيم هيا�ل وزارة ال�حة بإحداث 

إبداء الرأي ستشاري خاصة با جل  امل ويعي  هذا .1992جوان  22املؤّرخ ��  1992لسنة  1207عدد 

ق�� املسائل امل
ّ
ال�حية �� ميدان التجه��ات الطبية والتقنية و�ـمواصفات ا�حاجيات  ة بالسياسةتعل

مة إدخال تجه��ات جديدة إ�� البالد إضافة إ�� تحديد أولو�ات اقتناء التجه��ات ءومعاي��ها ومدى مال

 .وتوزيعها وشروط استعمالها
 

0TP1Fيتو�� مرك  الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية ،ومن جهة أخرى 

(2)
P0T 

خاصة  1985د�سم��  31املؤّرخ ��  1985لسنة  109من القانون عـدد  77الفصل  املحدث بمقتىى 

مهمة اشراف ع�� برمجة وتقدم أشغال الصيانة والسهر ع�� مراقب��ا و�القيام بصفة مباشرة أو غ�� 

ات الطبية ات وتجه��ات املؤّسسات ال�حية فضال عن مراقبة جودة املعّد غال صيانة معّد مباشرة بأش

ويعتمد املرك  �� �شاطه طبقا للفصل  .والبيولوجية الطبية وكذل  التجه��ات اات استعمال الط�ي

19960TP2Fلسنة  9من امر عدد  19

(3)
P0T  ب�ّل من واليات قفصة وصفاق  وسوسةع�� مراك  صيانة جهو�ة. 

 

م��انيات التنمية لوزارة ال�حة �عنوان اقتناء التجه��ات الطبية باعتمادات تّم ترسيم وقد 

طات التنميةاملدرجة تجه�� املشاريع ا�خصوصية  �غرض
ّ
رة بالهيا�ل و  بمخط

ّ
تجديد التجه��ات املتوف

                                                           
(1)
 .يقصد ��ا التجه��ات الطبية الثقيلة وغ�� الثقيلة والتجه��ات البيوطبية 

(2)
 .�� ما ي�� املرك  

(3)
ق بضبط مهمة ومشموالت مرك  الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية وتنظيمه اداري واملا��  1996جانفي  02املؤّرخ ��  

ّ
واملتعل

 .وكذل  طرق �سي��ه
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و�لغت  .اختصاصاتال�حية وتدعيمها إضافة إ�� مواكبة التطور التكنولو�� �� املجال الط�ي وتطو�ر 

0TP3Fاعتمادات التعهد املفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية وصيان��ا

(1)
P0T  ما قدره  2013خالل سنة

0TP4Fد.م 101,520

(2)
P0T ل

ّ
 .للوزارة من م��انية التنمية % 41�سبة  وهو ما يمث

 

 ،و�اعتبار ا�ع�اسات هذا املجال ع�� جودة ا�خدمات املسداة وما يفرضه من تحديات

قالتجه��ات الطبية بمهمة رقابية  املحاسبات ةخّصت دائر 
ّ
، 2013-2007أساسا بالف��ة املمتّدة  ت�عل

  خاصة ��دف
ّ
 مجال التجه��ات الطبيةإرساء خطط وا�حة �� وزارة ال�حة ��  قإ�� النظر �� مدى توف

لة �� املجال يذكر  هذه املهمة وشملت .وتنفيذها وفق مقومات النجاعة والكفاءة
ّ
أهم الهيا�ل املتدخ

لإلدارة العامة للمصا�ح ن �إدارة التجه�� وإدارة البناءات التا�عتو  م��ا خاصة إدارة الدراسات والتخطيط

وادارة الفرعية لل��اتيب ومراقبة املهن ال�حية وادارة العاّمة للهيا�ل ال�حية العمومية املش��كة 

 لوقوف ع�� إخالالتوقد مكنت أعمال الرقابة املجراة �� هذا الشأن من ا .مرك  الصيانةإضافة إ�� 

ق
ّ
هذه املشاريع  �تنفيذو  �رمج��ا�ضبط ا�حاجيات و شاريع تجه�� الهيا�ل ال�حية و مت بتخطيط �عل

 .ومراقبة جود��ا ة التجه��ات الطبيةفضال عن صيان

  

                                                           
 .09-750و 06-750و  09-749و 06 -749عدد املرمسة تباعا بالفصول  (1)
  . ا د بعنوان صيانة جتهيزات اهلياكل الصحية 4.900و.أ د بعنوان جتهيز اهلياكل الصحية 96.620 (2)
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 أبرز املالحظات

 

 املشاريع وضبط ا�حاجيات و�رمج��ا  تخطيط -
 

غياب نظرة استشرافية لدى وزارة ال�حة حول إ�� الوقوف ع��  أفضت الفحوصات املجراة

نة واات مصداقية وغياب خارطة �حية محيّ ا�حاجيات املستقبلية من التجه��ات الطبية وتطو�رها 

قلوحة قيادة تو 
ّ
فضال عن طبيع��ا وتوزيعها ووضعي��ا  ت��زبالتجه��ات املرك ة بالهيا�ل ال�حية  تعل

تفعيل دور �عض  يتم لمكما  . ل��ا عند تجه�� الهيا�ل ال�حيةإال�ي يمكن استناد الدراسات غياب 

 ل مالهيا�ل اساسية املتدخلة �� املجا
ّ
 ب عنما ترت

ّ
هام ملتنفيذ الفة بمهام ه احت�ار إدارة التجه�� امل�ل

�عض ال يمكن إثبات أحقية  ،هذه النقائص و�� ظّل . �� غياب الرقابة والتوثيقهامة اس��اتيجية 

 . لها الستثمارات املخّصصةا�جهات والهيا�ل ل
 

طالتجه��ات �� إطار املشاريع ا�خصوصية املرّس �تم ضبط ا�حاجيات من و 
ّ
��  مة باملخط

وطاقة استيعاب الهيا�ل غياب مرجعيات حول التجه��ات الطبية النمواجية حسب اختصاصات 

أو مازالت  الحقا هامعاينة ترسيم اعتمادات �عنوان تجه�� مشاريع تّم العدول عن تنفيذ وتمت .ال�حية

ل تنفيذ
ّ
ع��  ملموس �سبب مشا�ل عقار�ة أو لم يتم ��جيل تقّدم ها�� طور الّدراسات أو �عط

تمما نتج عنه استالم التجه��ات الطبية قب مستوى أشغال البناء
ّ
أما بخصوص . ل استكمال بناء املحال

الفوارق  لتغطيةفقد ات�حت أهمية ا�حاالت ال�ي تطلبت اعتمادات إضافية  ،ضبط ت�لفة املشاريع

 . املصادق عل��االفعلية وتل  امل�جلة ب�ن ال�لفة 
 

م�حوظا  ارتفاعااملخّصصة لتجديد التجه��ات الطبية وتدعيمها  ت اعتماداتشهدقد و 

  ال  غ�� أّن . 2012و 2011خالل سن�ي 
ّ
ن من تحديد احتياجات لم يكن مق��نا ب��ك�� آليات عمل تمك

ا�جرد ولوحة قيادة حول التجه��ات ووضعي��ا وأساليب  بطاقاتالفعلية حي  تفتقر إدارة التجه�� إ�� 

دة فضال عن م��ا أو  العاديةسواء ملعا�جة مطالب ا�جهات  محكمة
ّ
عدم استئناسها ب��امج  املتأك

 . ثمار السنو�ة للمؤّسسات واملمّولة عن طر�ق مواردها الذاتيةتاس
 

النقائص تفعيل مهام التخطيط اس��اتي�� بالوزارة وا�خارطة  مختلف هذه �ستد��و 

تحديد الال�حية الرقمية والوقوف ع�� واقع حظ��ة التجه��ات الطبية وتوزيعها ب�ن الهيا�ل بما يكفل 

  الوضعدعو يكما  .دقيق ل�حاجيات حسب الهيا�ل وا�جهاتال
ّ
ق بالتجه��ات إ�� ضبط مرجعيات تتعل

 مشاريع القابلة للتنفيذللبامل��انية اعتمادات ترسيم و الالزمة ل�ل صنف من أصناف املستشفيات 

 .دون غ��ها
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 املشاريع  تنفيذ -
  

ب عن ضعف عمليات ال��مجة وغياب املرجعيات 
ّ
خالل السنة  املنج ة تواتر التحو�التترت

لتجه��ات واقتناء املحّددة سابقا لوجهة الآجال تنفيذ املشاريع و�غي��  وطول ع�� اعتمادات املفتوحة 

ا�حاجة أو ال تتناسب مع ا�حاجيات الفعلية فضال عن تجديد �عض التجه��ات ال�ي  ��تجه��ات زائدة ع

الوقوف ع��  وتّم  .تجديد تجه��ات لم �عد صا�حة لالستعمال وعدم برمجةما زالت صا�حة لالستعمال 

 . ب�ن الهيا�ل ال�حية ع�� مستوى ا�خصائص الفنية للتجه��ات املقتناةحاالت تمي�� 
 

تفعيل املنافسة  عدمو عمليات تحديد ا�حاجيات  الصفقات ضعف�عض ف �� التصرّ شهد و 

ضعف  كما لوحظ .وتوجيه الطلب العمومي وقبول عروض ال تتطابق مع كّراسات الشروط الفنية

  .ينوض امل ّودسات الشروط أو لعر اكرّ ل أحيانا مطابقة ة للتجه��ات واستالم تجه��ات غ��املراقبة الفني
 

موضوعية  معطياتع�� تجديد التجه��ات الطبية بناء ع�� العمل و�دعو هذا الوضع إ�� 

 .لة املسئول�ن عن تنفيذهاءاح��ام اطار القانو�ي املنظم للصفقات العمومية ومسا وع��
 

 واختبارها التجه��ات  صيانة -
 

الدراسات الفّنية والصيانة البيولوجية الطبية واستشفائية مرك   مؤشرات �شاط تتراجع

استجابة التجه��ات فضال عن عدم إم�انية  نالصيانة العالجية ع�� أصناف معدودة م واقتصرت

املادية ونقص  هواردمضعف �سبب آجال معقولة  طلبات التدخل أو استجابة لها �� ل�ّل  املرك  

زمة قطع الغيار إ�� عدم توفر تجه��ات املراقبة و الت�و�ن وسوء التصرف فيه إضافة 
ّ
كما تمت . الال

نة محدودية دور املرك  �� مجال إبداء الرأي حول خدمات الصيانة ال�ي �سد��ا الشر�ات ا�خاصة معاي

تاح إم�انية استبدال حي  غالبا ما يتدخل ع�� سبيل التسو�ة و�� غياب مرجعيات و�روتو�والت مما أ

 ةسلبية فني آراءيبدون  ناملهندس�ن الذي �غي�� تقار�ر بأخرى متضار�ة من حي  الرأي الفيي فضال عن 

استالم التجه��ات بصفة � صياغة البطاقات الفنية و حول التجه��ات عند استالمها وعدم �شر�كهم �

إ�� ا�حرفاء  �عض الفوات�� وعدم إرسال  خدماتا� �عضفوترة  عدمكما تم الوقوف ع�� حاالت . آلية

لرغم من توفر اعتمادات املالية اقتناء قطع الغيار الالزمة لنشاط املرك  با عدمإضافة إ�� املعني�ن 

  .لذل  مما ا�عك  سلبا ع�� التوازنات املالية للمرك  وع�� �شاطهاملخّصصة 
 

خاا التداب�� الالزمةو  تدعو الدائرة إ�� اسراع �� النظر �� وضعية املرك و 
ّ
ضمان ديمومة ل ات

 .�شاطه
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I-  قةتخطيط املشاريع
ّ
 بالتجه��ات الطبية و�رمج��ا املتعل

 

 تخطيط املشاريع  -أ
 

 للمؤّسسات�ستد�� ترشيد استثمارات �� املجال الص�� استشراف ا�حاجيات املستقبلية 

لة ومختّصة ووفق معاي�� موضوعية تأخذ �ع�ن طبية من قبل هيا�ل مؤّه ال تجه��اتمن ال�حية ال

 �سبةو  وطبيعة أسطول التجه��ات الطبية املرك ةاعتبار التوزيع ا�جغرا�� للمؤّسسات ال�حية 

اهتالكها فضال عن املعطيات ال�حية بما يضمن حسن توظيف املوارد املالية املتاحة وتحقيق التوازن 

  .الهيا�ل ال�حية من نف  الصنفب�ن 
 

 الدراسات والتخطيط -1

 

� أهمية دور إدارة الدراسات والتخطيط ت
ّ
من �� مجال التجه��ات الطبية بوزارة ال�حة تج�

قت�ليفها خاصة بإجراء التحاليل وال��مجة امل خالل
ّ
ة باألعمال ال�حية وضبط مواصفا��ا وتوزيعها تعل

والقيام بجميع الدراسات وابحاث �� ميدان تخطيط حاجيات وجمع املعطيات احصائية ا�جغرا�� 

قة بّينت غياب دراسات تالفحوصات املجرا غ�� أّن . ال�حة العمومية وتحديدها
ّ
باحتياجات  تعل

ن من التخطيط ع�� املدى املتوسط والبعيد إضافة إ�� 
ّ
القطاع الص�� من التجه��ات الطبية تمك

عند تحديد حاجيات املؤّسسات  اعتمادهاافتقار ادارة املعنية إ�� معطيات تحليلية ومرجعيات يمكن 

هذه ادارة �� مجال التخطيط ع�� ضبط احداثات  كما اقتصر دور . ال�حية من التجه��ات الطبية

قا�جديدة �� إطار املشاريع ا�خصوصية �� جان��ا امل
ّ
بالبناءات وأشغال ال��يئة وضبط املبلغ ا�جم��  تعل

 .لالقتناءات دون �عليلها
 

ولنن �انت الصالحيات املخّولة ددارة التجه�� تتمثل خاصة �� تجميع برامج اقتناء 

والقيام بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة بوضع ا�خاصيات الفنية للتجه��ات إضافة إ�� إبرام  والتجديد

حي  تقوم بضبط ا�حاجيات السنو�ة من  ال هذه ادارة تتجاوز الفعلية لاملشموالت  الصفقات فإّن 

 . ئج أعمالهاتوثيق نتالوال  �� غياب ك�� آلليات الرقابة الداخلية و التجه��ات وتحديد اولو�ات بي��ا 
 

و�دعو هذا الوضع إ�� تدعيم مهمة التخطيط من خالل تفعيل دور إدارة الدراسات 

ن منبما  اي �ستحقه�ال امل�انةوالتخطيط وإعطا��ا 
ّ
إضفاء من ترشيد استثمارات ال�حية و  يمك

 . ع�� أعمال الوزارة �� املجال الالزمة الشفافية
 

سم تنظيم وزارة ال�حة بتعّدد الهيا�ل استشار�ة وال�جان الفنية  ،و�� سياق متصل
ّ
ا�

 فقد ظّل دور املجل  الوطيي للتجه��ات الطبية. أو تفعيلها بصفة متأخرة دون تفعيل أغل��ااملختّصة 

بالسياسة ال�حية �� ميدان التجه��ات  املّتصلةإبداء الرأي �� املسائل العامة الذي �عي  خاصة ب
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لم  حي ومعاي�� ا�حاجيات إضافة إ�� تحديد أولو�ات اقتناء التجه��ات وتوزيعها محدودا الطبية 

 
ّ
 .فقط �� ثالث مناسبات 2012سنة  �� يجتمع إال

 

0TP5Fكما لم �ساعد غياب تفعيل ال�جنة الفنية ل�خارطة ال�حية

(1)
P0T  وال�ي تتو�� أساسا دراسة

جرد ب القيام العمومية وا�خاصة والتثبت منالتوزيع ا�جغرا�� ل�خارطة ال�حية العمومية وشبه 

اق��اح مواصفات تأخذ �ع�ن اعتبار خصوصية ا�جهات ع�� إح�ام تخطيط عن الوسائل املادية فضال 

فة بمهام د املجال  وقد نتج عن ال  إفساح. املشاريع اات الصلة بالتجه��ات الطبية
ّ
دارة التجه�� امل�ل

 .اس��اتيجية مسائلية باألساس للتعاطي مع تنفيذ
 

 ا�خارطة ال�حية -2

 

�عت�� ا�خارطة ال�حية أداة أساسية للتخطيط ع�� املدى املتوسط والبعيد بما �ساهم �� 

وقد . ترشيد استثمارات و�را�� اولو�ات فضال عن استجابة ل�حاجيات ا�حقيقية للهيا�ل ال�حية

قوامل 1991جو�لية  29املؤّرخ ��  1991لسنة  63القانون عدد  من 4نص الفصل 
ّ
بالتنظيم الص��  تعل

  الهيا�ل واملؤّسسات ال�حية العمومية اعتمادا ع�� حاجيات الس�ان 
ّ
 ال�ي �عكسهاع�� أن ترك

ال �سمح �� ش�لها ا�حا�� ال�حية ا�خارطة  غ�� أّن . ا�خارطة ال�حية ال�ي تضعها وزارة ال�حة

نة حول الهيا�ل ال�حية والتجه��ات شاملة ومحيال �عطي صورة و استشراف ا�حاجيات املستقبلية ب

تجه��ات المن صنفا  11 فقط إ��تتطرق  ال  أّن هذه ا�خارطةمن . الطبية املوضوعة ع�� ام��ا

تم ضبطها بقرار وز�ر ال�حة العمومية ووز�ر التجارة ووز�ر املالية  اصنف 37ضمن من الطبّية الثقيلة 

ر ا�خارطة معطيات  ،وحدات طّب اسنان ووحدات املخابرو�استثناء . 2000ماي  16املؤّرخ �� 
ّ
ال توف

 . ِ�شأن التجه��ات الطبية ال�ي ال �عت�� ثقيلة وفق القرار سالف الذكر
 

بالتعاون مع املرك  الوطيي لالستشعار عن �عد  2005سنة  منذبادرت وزارة ال�حة  وقد

ية �عتمد نظام املعلومات ا�جغرا�� وت��ز إرساء خارطة �حية رقمإ�� التا�ع لوزارة الدفاع الوطيي 

  .مواقع املؤّسسات ال�حية والتجه��ات واملوارد البشر�ة املخّصصة لها واملعطيات حول أ�شط��ا
ّ
 أّن  إال

النقائص ال�ي حالت دون اعتمادها �وسيلة للتخطيط واملساعدة  جملة منشهد  هذه ا�خارطة ترك�� 

%  19املعطيات املضمنة ��ا ع�� عدد من التجه��ات الثقيلة ال يتعّدى  اقتصرتع�� أخذ القرار حي  

 .املذ�ور أعاله 2000ماي  16القرار املؤّرخ ��  ال�ي ضبطهامن جملة التجه��ات الطبية الثقيلة 
 

��ا من التثبت من �حة البيانات املدرجة من قبل الهيا�ل
ّ
، وتبعا الفتقار الوزارة آلليات تمك

أهمية البيانات غ�� املصادق عل��ا من قبل إدارة الدراسات والتخطيط والراجعة للف��ة  تات�ح

قة بما جملته  2004-2010
ّ
كما . من ادارات ا�جهو�ة%  50مرك  �حة أساسية و�سبته  1978واملتعل

                                                           
(1)

 .1999ماي  27املحدثة بموجب قرار وز�ر ال�حة املؤّرخ ��  
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قت بما عدده  2004تم الوقوف ع�� معطيات غ�� محّينة �عود إ�� سنة 
ّ
. هيكال �حيا 1011�عل

به ترك�� ا�خارطة الرقمية من مجهودات �� مجال تحديد الهيا�ل ال�حية وتموقعهايو�الرغم ما 
ّ
 ،تطل

 . لم �سع الوزارة إ�� تال�� النقائص املذ�ورة لضمان ديمومة املشروع
 

إرساء إ�� ة وزارة ال�ّح تتوّصل لم ة حي  داد ا�خارطة ال�حية يتّم بصفة يدو�ّ إعزال  ماو 

قنظام ناجع لتجميع املعطيات امل
ّ
�عتمد إدارة الدراسات والتخطيط  إاة بالنشاط الص�� وتحليلها تعل

 . مطالب إرشادات يتم توج��ها سنو�ا إ�� مختلف الهيا�ل ال�حيةتجميع ومعا�جة ع�� 
 

ط القطا�� لل�حة -3
ّ
  املخط

 

ط القطا�� لل�حة �� إطار ال�جان القطاعية املت�ّونة خاصة من ممثل�ن 
ّ
يتّم إعداد املخط

لم يتب�ن تفعيل ال�جنة و . عن ادارات املرك �ة وا�جهو�ة واملؤّسسات ا�خاضعة دشراف وزارة ال�حة

تو�� املقابل . القطاعية لل�حة وال�جان املنبثقة ع��ا
ّ
اسة املشاريع إدارة الدراسات والتخطيط در  تول

 باعتمادبي��ا دون تقييمها  ا�جديدة من البناءات وال��يئة املق��حة من قبل ا�جهات وتقدير اولو�ات

 . معاي�� موضوعية
 

التجه��ات الطبية باستثمارات امل��مجة �� مخططات التنمية �� جان��ا املتعلق  ولم ترتك 

 . ل�جهات ا�حاجيات الفعليةأخذ �ع�ن اعتبار تع�� معطيات موضوعية 
 

ط و 
ّ
من حي  طبيعة املشاريع وأولو�ات التنموي ال تتقّيد الوزارة بما تم إقراره ضمن املخط

ت. تنفيذها
ّ
طات التنمية  وتول

ّ
دون  التخ�� عن �عض املشاريع اخرى و ترسيم مشاريع غ�� مدرجة بمخط

 .أو العدول ع��ا �ستد�� إدراجها ميةي��ا تقار�ر تقيأ�� ش يتوفر أن 
 

ط القطا�� لل�حة شامال ملا تم إقراره ع�� مستوى 
ّ
ومن جهة أخرى يف��ض أن ي�ون املخط

إال أن عديد الهيا�ل لم �عتمد إ�� حدود شهر . مشاريع عقود أهداف أو برامج الهيا�ل ال�حية املعنية

املؤّسسات العمومية لل�حة ال�ي عدد ع�� سبيل املثال العقود املذ�ورة حي  لم يتجاوز  2013جوان 

ويع ى هذا الوضع إ�� عدم . مؤّسسة 22مؤّسسات من ضمن  8وافت وزارة اشراف بمشاريع عقودها 

  S.مصادقة الوزارة �� السابق ع�� مشاريع العقود املذ�ورة ألهمية التعهدات الواردة ��ا
 

 و 
ّ
رة لدى �ح من خالل النظر ات

ّ
قالوزارة وامل �� مشاريع عقود ال��امج املتوف

ّ
ة بأر�ع تعل

0TP6Fمؤّسسات عمومية لل�حة

(1)
P0T  لهذهل�ي وفر��ا الوزارة من التجه��ات الطبية اججم اقتناءات  أّن 

املؤّسسات �� إطار الشراءات املجّمعة فاق املبلغ ا�جم�� لالستثمارات املطلو�ة �� إطار العقود املذ�ورة 

عبد "مستشفى  أّن  ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. فضال عن توف�� تجه��ات ال تتوافق وا�حاجيات املطلو�ة
                                                           

(1)
 .بتو�  ومستشفى عبد الرحمان مامي بأر�انة ومستشفى فطومة بورقيبة باملنست��مستشفى ا�حبيب ثامر ومستشفى اطفال  
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إطار الشراءات املجّمعة دون بتجه��ات طبية ��  2011-2007 بأر�انة انتفع خالل الف��ة" الرحمان مامي

. د.م 2,826عقد بما جملته البمشروع  قّدرتد مقابل استثمارات .م 3,871اعتبار املبالغ املحالة بلغت 

سات ال�حية لتغطية حاجيا��ا الفعلية تقديرات املؤّس  تال�� مثل هذه الوضعية، الرجوع إ�� يستد��و 

جها تمت املصادقة عل��ا من قبل ال�جان الطبية �عد �� عقود برام الواردةاستثمارات  باعتبار أّن 

 . حصرها وضبط اولو�ات بي��ا
 

  الهيا�ل ال�حية تجه�� مشاريع برمجة -ب
 

�شمل اعتمادات املفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية من م��انية التنمية لوزارة 

 . هاتدعيمها و تجديدشاريع ا�خصوصية و�رامج اقتناء تجه��ات طبية �� إطار امل ،ال�حة
 

  املشاريع ا�خصوصية -1

 

قت
ّ
ا�جديدة من املؤّسسات ال�حية  بادحداثاتعمليات تجه�� املشاريع ا�خصوصية  تعل

عدد املشاريع ا�خصوصية ا�جديدة  ارتفعوقد . واقسام الطبية إضافة إ�� مشاريع التوسعة وال��يئة

 مشروعا 136إ��  2007سنة �� د .م 2,450بقيمة مشاريع  8واعتمادات التعهد املفتوحة �عنوا��ا من 

 . 2013سنة �� د .م 36بقيمة 
 

قضبط طبيعة التجه��ات الطبية امل تم�و 
ّ
ة باملشاريع ا�خصوصية وعددها وتقدير قيم��ا تعل

�� إطار برامج ا�حاجيات ال�ي يتّم إعدادها من قبل الهيا�ل ال�حية ع�� أن تتو�� ادارة الفرعية 

 . للدراسات و�رمجة ا�حاجيات التا�عة إ�� إدارة التجه�� املصادقة عل��ا �عد فحصها
 

النمواجية حسب اختصاصات وطاقة �� غياب مرجعيات حول التجه��ات الطبية و

قالنظر �� برامج ا�حاجيات امل ، تتو�� إدارة التجه�� استيعاب الهيا�ل ال�حية
ّ
ة بتجه�� املشاريع تعل

ولم . ل��اإاملقايي  ال�ي تم احت�ام  تتضّمن�� غياب محاضر ال  ا�خصوصية واملصادقة عل��ا و 

مشروع تجه�� القطب است�جا�� بمستشفى من��  ثلماملشاريع الك��ى حّ�  من هذه الطر�قة  نست��

 . د.م 8د لتناه  ت�لفته .م 6   سليم الذي بلغت اعتمادات املفتوحة �عنوانه

 

جّجل تفاوت �� اعتمادات املرّسمة �عنوان تجه�� مشاريع خصوصية من  ،وز�ادة ع�� ال 

�عنوان بقوان�ن املالية لفائدة هذه املشاريع املالية  اعتماداتنف  الطبيعة بالرغم من فتح نف  

إح�ام الهيا�ل ال�حية لعملية ضبط حاجيا��ا من التجه��ات الطبية ��  عدمكما تبّ�ن . ت�لفة البناء

 طرفب�ن القيمة التقدير�ة للتجه��ات املق��حة من  ت فوارق هامةإطار برامج ا�حاجيات حي  جّجل

 فقد بلغت من قبل إدارة التجه�� ع�� أساس اقتناءات السابقة ةداملحّد  القيمةالهيا�ل ال�حية و��ن 

 .�النقصو بال �ادة تباعا �� إطار املراجعة  % 76و % 150هذه الفوارق أحيانا 
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املصادق عل��ا حي  يتم  اقتناءات ��امجبال تتقّيد املؤّسسات ال�حية  ،ومن جهة أخرى 

 . ال��نامج املصادق عليهب واملواصفات الفّنية املحّددةطبيعة التجه��ات و  عدد �غي�� أحيانا 
 

عند دراسة  مقايي  وا�حة يتّم اعتمادهااسراع �� ضبط  و�ستد�� النقائص املذ�ورة

حسن  استجابة املث�� لالحتياجات مع برامج ا�حاجيات واملصادقة عل��ا بما من شأنه أن يضمن

 .توظيف املوارد املالية
 

ب ترسيم تجه�� املشاريع ا�خصوصية بامل��انية إح�ام التنسيق ب�ن  ،ومن جهة أخرى 
ّ
يتطل

 ،ادارة العامة للمصا�ح املش��كة تتبعانهات�ن ادارت�ن  و�الرغم من أّن . إدارة البناءات وإدارة التجه��

فضال عن غياب املشاريع حول تقّدم أشغال  املش��كة بي��ما ن غياب اجتماعات الدور�ةفقد تب�ّ 

 .بي��ما إجراءات مضبوطة لتبادل املعلومات
 

قوزارة واملالتنمية للفحص املشاريع ا�خصوصية املرّسمة بم��انية  و�ّ�ن
ّ
      ة بالف��ةتعل

ه تّم مشروعا  366والبالغ عددها  2007-2013
ّ
مشروعا تّم العدول  114لتجه�� ترسيم اعتمادات  أن

ل تنفيذه مرحلة��  تمازال �� أو  ا الحقاتنفيذه عن
ّ
�سبب مشا�ل عقار�ة أو لم يتم  االّدراسات أو �عط

بالنسبة إ�� ع�� مستوى أشغال البناء وال  خالفا ملناش�� الوز�ر اول ال�ي دعت  يذكر  ��جيل تقّدم

ر ارا�ىي والشب�ات العموميةاملشاريع ا�جديدة 
ّ
 . إ�� ا�حرص ع�� استكمال الدراسات وتوف

 

 يتّم بة مشاريع التجه�� ال�ي تم ترسيمها بامل��انية دون أن �س، 2013و�لغت خالل سنة 

مشاريع خصوصية �� إطار  5برمجة تجه��  كما تّمت%.  72ت اع�� مستوى أشغال البناء هاتنفيذ

ت إدارة البناءات غ�� أن  2012قانون املالية لسنة 
ّ
فتح كما تّم . 2013عن تنفيذها خالل سنة تخل

معّدل اجال  مشاريع �� نف  السنة ال�ي تم ف��ا برمجة البناءات وا�حال أّن اعتمادات �عنوان تجه�� 

قال�ي �ستغرقها مختلف املراحل امل
ّ
الّدراسات وإبرام صفقة اشغال إعداد ة بتعي�ن املصّمم�ن و تعل

0TP7Fي �د عن سنة ونصف

(1)
P0T . وقد بّررت الوزارة النقائص املذ�ورة خاصة بطول اجراءات ال�ي �ستغرقها

لفائدة جديدة ��سيم مشاريع ب للمطالبةالضغوطات ال�ي شهد��ا الوزارة �عد الثورة �بات العروض و طل

 . ا�جهات اات اولو�ة
 

ت 
ّ
وقد أّدت هذه النقائص إ�� استالم التجه��ات الطبية قبل استكمال أشغال بناء املحال

ر رغماملرك ي  �اخ �بمإ�� إبقا��ا مضطّرة  الوزارة جعلو��يئ��ا مما 
ّ
شروط املالئمة �حفظ ال عدم توف

قتعليق آجال تنفيذ الصفقات املب قامتكما . التجه��ات وسالم��ا
ّ
 هعن نتج املعنية ة باالقتناءاتتعل

و�� . �� احتساب آجال تنفيذ الصفقات وف��ة صلوحية ضمانات انجاز �عض الصعو�ات أو ار�اك

                                                           
(1)
 .دون اعتبار اجال الالزمة الختيار م�اتب املراقبة  
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إعادة تخصيص التجه��ات املقتناة �عنوان مشاريع ب�� �عض ا�حاالت الوزارة  قامتالنقائص  ظّل هذه

و�ذكر �� . تب�ن حاج��ا لهذه التجه��اتتخصوصية لفائدة هيا�ل أخرى لم تكن م��مجة مسبقا ولم 

0TP8Fشأن خاصة أجه ة املراقبة ال هذا

(2)
P0T  د�سم�� 17   د ال�ي تم استالمها باملخ ن املرك ي بتار�خ.أ 235بمبلغ 

 . التار�خ ال  البناء لم تنطلق �عد ��وا�حال أن أشغال  2012
 

لم يخل اقتناء التجه��ات الطبية الثقيلة ال�ي �ستوجب ترك��ها ��يئة  ،وز�ادة ع�� ال 

من مثل هذه النقائص إضافة إ�� عدم فتح اعتمادات �عنوان ��يئة املحالت  املناسبة املحالت

د .م 3,6بمبلغ  ال�ي تّم اقتناؤهابية قاعات القسطرة القل ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. املخّصصة لها

قاعة ل وارتفعت بالنسبةسنة الملّدة تجاوزت ال�ي بقيت باملخ ن املرك ي و لفائدة �عض املستشفيات 

ا�خاّص ��ا إ�� انقضاء ف��ة الضمان  ا أّدىيوما مّم  444 إ��القسطرة املخّصصة ملستشفى شارل ني�ول 

 . ع�� تمديدها واع��اض امل ّود
 

ت املعّدة د  ترسيمو�� غياب 
ّ
التجه��ات الثقيلة لوحظ  يواءاعتمادات �عنوان ��يئة املحال

صيانة " املرسمة �عنوانت��يل خاط  لنفقات ال��يئة من خالل ال�جوء خاصة إ�� اعتمادات أحيانا 

 النفقات املحمولة بدون موجب ع�� 2012-2007وفاقت خالل الف��ة ". و��ذيب الهيا�ل ال�حية

ي و�ذكر �� هذا الشأن ت��يل نفقات ��يئة املحّل املخصّ . د.أ 814 املذ�ورةعتمادات ا 
ّ
ص للم�جل ا�خط

د ع�� اعتمادات .م 2 وال�ي بلغتبقسم العالج باألشّعة بمستشفى ا�حبيب بورقيبة بصفاق  

0TP9Fاملفتوحة �عنوان تجه�� الهيا�ل ال�حية

(3)
P0T. 

 

ملفتوحة حي  يتم �غي�� اد الوزارة بوجهة اعتمادات عدم تقيّ  ،نتب�ّ وفضال عن ال  

لفائدة اقتناءات �عنوان التجديد إعادة تخصيصها أو من هذه اعتمادات  املستشفيات املستفيدة

اعتمادات املرسمة �عنوان تجه�� املستشفى املح�� بأم العرائ   ،و�ذكر �� هذا ا�خصوص. والتدعيم

خ�� باملستشفى املح�� بب�خ�� واملرك  الوسيط �سبالة مومرك  ال�حة اساسية بأجيم وقسم اشعة و 

لتدعيم أو تجديد تجه��ات مستشفيات  استعمالها ع�� التوا��تم وال�ي د .أ 150,727مرناق والبالغة 

ت حشاد �سوسة واملستشفى ا�جهوي بتطاو�ن واملستشفى املح�� ��جنان واملرك  الرابطة وفرحا

 .الوسيط باملرناقية
 

  دارتفاع عدن تب�ّ  فقد ،ا بخصوص تحديد ت�لفة املشاريعّم أ
ّ
 بت اعتماداتا�حاالت ال�ي تطل

 .ملجا��ة الفوارق امل�جلة ب�ن ال�لفة املصادق عل��ا �� إطار برامج اقتناءات وال�لفة الفعلية إضافية

ق بتجه�� الهيا�ل كما تبّ�ن ارتفاع عدد 
ّ
وججم التحو�الت ع�� مستوى الفقرات من الفصل املتعل

 2012ة �� سنناه ت  بالنقصعملية  76بال �ادة وعملية  94بلغ مجموع التحو�الت  ال�حية حي 

                                                           
(2)

 Moniteurs de surveillance 
(3)
 "128الفقرة  06-749" املرّسمة بالفصل  
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د وتّمت هذه التحو�الت ع�� حساب تجه�� مشاريع خصوصية لفائدة برامج .م 8,005 قيم��ا ا�جملية

التجديد والتدعيم فيما شهدت �عض املشاريع ا�خصوصية اخرى ز�ادة �� اعتمادات املفتوحة 

 %. 50�عنوان تجه��ها بنسبة 
 

 تدعيمهاو التجه��ات الطبية تجديد  برامج -2

 

عتمادات املخّصصة لتجديد التجه��ات الطبية وتدعيمها نمّوا م�حوظا حي  ا شهدت 

غ�� أن هذا التطور لم يكن مق��نا ب��ك�� . 2013د �� سنة .م 25إ��  2011د �� سنة .م 16,3ارتفعت من 

 
ّ
ن من تحديد احتياجات الفعلية حي  تفتقر إدارة التجه�� إ�� قائمات ا�جرد ولوحة آليات عمل تمك

دة لطالب اململعا�جة  محكمةدة حول التجه��ات ووضعي��ا وأساليب قيا
ّ
�جهات فضال العادية واملتأك

 . الذاتية عن عدم استئناسها ب��امج اسثمار السنو�ة للمؤّسسات واملمّولة عن طر�ق مواردها
 

 ة يتّم �ف��ض أن و 
ّ
ال�حية عند ان��اء عمرها  بالهيا�لتجديد التجه��ات الطبية املرك

جرد التجه��ات الطبية ومتا�عة  تطلبدرجة اهتالكها وهو ما يل مع اخذ �ع�ن اعتبار اف��ا�ىي

ومن شأن هذه الطر�قة �� . وضعي��ا من خالل منظومة إعالمية تبّ�ن تدخالت الصيانة ال�ي شمل��ا

الواردة خالل السنة من الهيا�ل ال�حية  لمطالبل استجابةحّد من اقتناءات املنج ة ت التصّرف أن

 قام ��االتجه��ات الطبية أصناف من و�استثناء عمليات جرد ظرفية لبعض . ومن املطالب است�جالية

رة تب�ّ  ،مرك  الصيانة
ّ
ن افتقار الوزارة لقاعدة بيانات مرك �ة حول أسطول التجه��ات الطبية املتوف

بط برامج التجديد فضال عن غياب متا�عة دقيقة �حالة بالهيا�ل ال�حية يمكن اعتمادها �� ض

 . أسطول التجه��ات ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية
 

ل املطالب الواردة ع�� الوزارة  ،وتبعا لذل 
ّ
املتأتية أساسا من و  ع�� امتداد السنة�ش�

إحدى املصادر اساسية لتلبية احتياجات من التجه��ات  رؤساء اقسام ومديري املؤّسسات ال�حية

وتتو�� ادارة الفرعية لل��مجة والدراسات تحديد ا�حاجيات . الطبية �� إطار برنامج التجديد والتدعيم

 .من التجه��ات الطبية �عد دراسة املطالب املذ�ورة
 

0TP10Fجه��هة سنو�ا إ�� إدارة التو�الرغم من أهمية عدد املطالب املوّج 

(1)
P0T  ��فإّن الوزارة لم �سع إ

ال تتضّمن أحيانا هذه املطالب  إا أّن تنظيم هذه العملية من خالل إعداد أنمواج موّحد لهذه املطالب 

تار�خ اقتناء ا�جهاز وعدد التدخالت ال�ي شملته وججم �شاط القسم  مثلاملعطيات اساسية عديد 

بتقدير ا�حاجة الفعلية وترتي��ا حسب اولو�ات خاصة �� غياب معاي�� ال  ال �سمح و  .الط�ي

ن فحص و . ب�ن املطالب للفصلموضوعية معتمدة 
ّ
من معاينة  الواردة ع�� الوزارةاملطالب �عض مك

                                                           
(1)

 .2012-2010مطلب خالل الف��ة  2466 
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غياب دراس��ا من قبل املدير�ن ا�جهو��ن حي  اقتصر دورهم ع�� إحالة املطالب إ�� إدارة التجه�� 

 . �� شأ��اأو إبداء الرأي  دون �عليلها واملوافقة عل��ا
 

  يتّم  ،ومن جهة أخرى 
ّ
ا لعمليات ل مرجعا أساسيّ ��جيل املطالب بجذااات إعالمية �ش�

باعتماد املتكّررة يتم ترسيم املطالب  ،و�� غياب ترقيم للتجه��ات الطبية. تجديد التجه��ات وتدعيمها

ادارة عن ��جيل �عض  خاّصة مع �غافل�سميات مختلفة مما أّدى إ�� صعو�ة �� متا�عة ا�حاجيات 

من�جية  بضبطالوزارة عدم قيام  كما ات�ح .دة بتقار�ر مرك  الصيانةاملتأكدة واملؤ�ّ  م��ااملطالب 

ولوحظ أيضا . حي  منحت اولو�ة ملطالب ال تكت�ىي صبغة متأكدة ،است�جاليةعا�جة ا�حاالت مل

تحي�ن ا�جداول بصفة آلية عند تلبية املطالب من خالل الشراءات املجّمعة أو عن طر�ق تفو�ض  عدم

 .ا�حاجّياتتقّدم تلبية و متا�عة الشراءات إح�ام مما يحول دون  ��اأو إحالاعتمادات 
 

ن فحص املصار�ف املحمولة ع�� اعتمادات تفقد  ،ا بخصوص ال��سيم بامل��انيةأّم 
ّ
جه�� مك

قفيما ي عدم وضوح البعض م��االهيا�ل ال�حية من معاينة 
ّ
 امل مع اقتناؤهابنوعية التجه��ات  تعل

و�وجه��ا خاصة بالنسبة إ�� مشاريع التجديد والتدعيم حي  ال يمكن ضبط اعتمادات املخّصصة 

وخالفا ملا تقتضيه مبادئ حسن التصرف من ضرورة ضبط . ل�ل هي�ل ص�� إال �عد تنفيذ النفقات

للتجه��ات امل مع اقتناؤها وا�جهات  ةومفصل ةامج استعمال وا�حبر ا�حاجيات بصفة مسبقة �� إطار 

برنامج " تخّص ضمن م��انية الوزارة �� فقرات ة يتم ترسيم اعتمادات جملية سنو�م��ا، املستفيدة 

بموجب مذكرات تخصيص �عّدها إدارة  ديد وجهة استعمالهايتم الحقا تح" املستشفياتتجه�� 

 . التجه��
 

ستعمال بصفة مسبقة خاصة بالنسبة إ�� ا تحديد برامج  ،ولنن يتّم �� �عض ا�حاالت

التجه��ات الثقيلة من خالل إفرادها بفقرات ع�� مستوى امل��انية إال أنه يتم �غي�� وجهة التجه��ات 

 . املقتناة عند التخصيص
 

قاملتجر�ة التم �� إطار  ،ومن جهة أخرى 
ّ
إعداد امل��انية وفق من�جية التصرف حسب ة بتعل

اعتمادات  غ�� أّن  .برامج أفقية حسب مجال التدخل 4تقسيم �شاط الوزارة إ��  ،اهداف

قضمن ال��نامج الرا�ع املإدراجها  تّم املخّصصة للتجديد والتدعيم 
ّ
وا�حال ��يا�ل القيادة واملساندة  تعل

 أ
ّ
 . ه يجب توزيعها حسب وجه��ان

 

II- التجه��ات الطبية ات منقتناءا تنفيذ 

 

قمختلف الشراءات سواء تل  امل بإدراجتقوم إدارة التجه�� 
ّ
ة باملشاريع ا�خصوصية أو تعل

و�تّم بالنسبة . ب��نامج تجديد وتدعيم التجه��ات �� إطار شراءات مجّمعة يتم إبرام صفقات �� شأ��ا

أو إحال��ا إ�� الهيا�ل ال�حية  �� شأ��ا تفو�ض اعتمادات من التجه��ات ا�حاجيات�عض إ�� 
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د خالل .م 128,935الشراءات املجمعة  ت قيمةو�لغ .القيام �عمليات اقتناءالعمومية ال�ي تتو�� 

0TP11F % 28والية تو�  بما �سبته م��ا  استأثرت، دون اعتبار اعتمادات املحالة، 2012-2008الف��ة 

(1)
P0T 

بالنسبة إ�� والي�ي املنست�� و�ن  % 7بالنسبة إ�� والي�ي سوسة وصفاق  و % 9 و�لغت هذه النسبة

ل�حية ولنن اق��ن مجهود تجه�� الهيا�ل ا .بقية ا�جهات اخرى ل % 3 هذه النسبة ولم تتجاوز . عروس

ن من  ال  غ�� أّن  ،هيا�ل ال�حيةبواقع التوزيع ا�جغرا�� لل
ّ
د منال يمك

ّ
املنج ة اقتناءات  أّن  التأك

  .�جهاتختلف ا�ستجيب ل�حاجيات الفعلية مل
 

 تحديد ا�خاصيات الفنية للتجه��ات  -أ
 

�عت�� توف�� التجه��ات الطبية اات ا�جودة من العناصر اساسية لضمان جودة ا�خدمات 

 ىحدإو�مثل املجل  الوطيي للتجه��ات الطبية . املسداة من قبل الهيا�ل ال�حية وسالمة املستعمل�ن

نذ ورغم إحداث هذا الهي�ل م. �� مجال ضبط مواصفات ومعاي�� ا�حاجياتالهيتت استشار�ة الهامة 

  1992سنة 
ّ
  إال

ّ
  هأن

ّ
19920TP12Fلسنة  1207من امر عدد  5خالفا للفصل  2012خالل سنة  لم يجتمع إال

(2)
P0T 

 .هذا املجل  ع�� أنظار  2013لم يتم عرض برامج اقتناء التجه��ات الطبية لسنة و 
 

 و 
ّ
� إدارة التجه�� �� إطار الشراءات املجّمعة تحديد ا�خاصيات الفنية للتجه��ات غالبا ما تتو�

 الجتماعات هذه ال�جان كعرض مداوال��ا بخصوصو�� غياب محاضر . �� إطار �جان محدثة للغرض

وال . اصيات فنية عالية وأخرى دنيااقتناءات إ�� تجه��ات اات خ توزيعلوحظ  ،هايلاختيارات و�عل

بالنسبة ملؤّسسات �حية من نف  الصنف  إ�� أس  موضوعية حي  لوحظ التوزيع اهذ ستند�

مختلفة وقد ينتج عن ال  اضطرار �عض خاصيات فنية واات ججم �شاط متقارب اعتماد 

 �سبب ضعفعمليات الكشف والتحاليل بمستشفيات أخرى إجراء إعادة املؤّسسات ال�حية إ�� 

ع�� أن هذه الطر�قة �ساهم �� �عميق التفاوت ب�ن ا�جهات ف�ي ال وعالوة . جودة عمليات الت�خيص

ن من توحيد حظ��ة التجه��ات
ّ
 .تمك

 

قوقد 
ّ
0TP13Fبتجه��ات تصو�ر القلب بالصدىمثال كذل  امر هذا  �عل

(1)
P0T إطار  ال�ي تّم اقتناؤها ��

إسناد املستشفيات ��ذا الشأن ن تب�ّ و . إ�� صنف عا�� وصنف متوسط ا�جودةتم تقسيمها و صفقة 

ا�جهو�ة بجندو�ة وجر�ة والقصر�ن وقفصة وال�اف وتوزر وقا�  وسيدي بوز�د أجه ة كشف 

ا�ج ار بالق��وان مثال جهاز  بنااملستشفى ا�جهوي  تمك�نتم  �� ح�ناملتوسط بالصدى من النوع 

 بخصوص شأن كذل  ال �انو  .الرفيعكشف بالصدى من الصنف 
ّ
املستشفيات  ة بأجه ة املفراس املرك

0TP14F�انت من فئة القضيب الواحد وال�ي ا�جهو�ة بجندو�ة و�القصر�ن و�قب�� و�سيدي بوز�د 

(2)
P0T  ح�ن ��

                                                           
(1)

 .د.م 36,394 ب�لفة جملية قدرها 
(2)

ق ب 1992جوان  22��  املؤّرخ 
ّ
  .ضبط صالحيات وتركيبة وطرق �سي�� املجل  الوطيي للتجه��ات الطبية والتقنيةواملتعل

(1)
 . جهاز 24 
(2)

 monobarettes 
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 ة ببعض الهيا�ل �انت
ّ
بباجة  ةا�جهو� ال�حية اخرى ع�� غرار املستشفيات التجه��ات املرك

 . بانقض 4و�جرجي  و� غوان من فئة 
 

  الوزارةال �س��  ،ومن جهة أخرى 
ّ
شبه ات أطباء اختصاص واطار عدد ر إ�� التثبت من توف

عند برمجة حاجيات الهيا�ل ال�حية وضبط ال��نامج السنوي لالقتناءات من التجه��ات  ةالطبي

. ين �� إطار الصفقات امل��مةامل ّوداطارات ال�ي سيتم ت�و���ا من قبل عدد الطبية أو عند تحديد 

نلذل  تم الوقوف ع�� حاالت اقتناء تجه��ات لم  ونتيجة
ّ
       استغاللها من لهيا�ل ال�حية ا تتمك

                    جهاز املفراس الذي تّم تخصيصه بتار�خ من ال ، مثال. لغياب املوارد البشر�ة املختّصةنظرا 

ر اطار الب 2012جو�لية  02
ّ
لشري لفائدة املستشفى ا�جهوي بجرجي  دون توف

ّ
 الالزم لذل  واملتمث

 . �� طبيب�ن مختّص�ن وفني�ن سامي�ن �� اشعة
 

 اقتناء تجه��ات زائدة عن ا�حاجة  -ب
 

الذاتية إ��  هامواردبللمؤّسسات العمومية لل�حة واملمّولة تخضع برامج استثمار السنو�ة 

بعض املؤّسسات العمومية ب استثماربرامج وقد ات�ح من خالل فحص . ة ال�حةمصادقة وزار 

وردت �� شأ��ا مطالب اقتناء إ�� إدارة التجه�� خالل نف  ال�ي التجه��ات أّ��ا تضّمنت �عض لل�حة 

 . الف��ة
 

مومية برامج استعمال املوارد الذاتية للمؤّسسات العإ�� إدارة التجه��  رجوعوتبعا لعدم 

�� مستوى �ل من الوزارة والهيا�ل عالتجه��ات تدعيم لل�حة وعدم تنظيم عمليات تجديد و 

  .حدوث �عض اقتناءات امل دوجة لوحظ ،ال�حية
ّ
  ن فحص الشراءات املجّمعة للف��ةفقد مك

. مة ب��امج استثمار املؤّسسات ال�حيةاقتناء الوزارة لتجه��ات مرّس  الوقوف ع��من  2003-2012

الوزارة  ال�ي اقتن��اوحدة معا�جة الهواء املصاحبة لقاعة القسطرة القلبية  ،شأنال و�ذكر �� هذا

 .أ 80ن مامي بأر�انة بمبلغ الفائدة مستشفى عبد الرحم
ّ
 ىدّ أمما مماثلة � بدوره شراء وحدة د الذي تو�

إ�� إحدى  إعادة تخصيصهابالوزارة  أي إ�� ح�ن قيامأشهر  17تخ ���ا باملستشفى لف��ة ناه ت  إ��

التحي�ن الدوري ب عدم قيام إدارة التجه��و�ع ى هذه النقائص إ�� . املؤّسسات ال�حية اخرى 

ومن . املعنيةملؤّسسات إ�� ا املخًصصة لإلقتناء ل��نامجها قبل تخصيص التجه��ات أو إحالة اعتمادات

ات املحالة خاصة وأن الوزارة أن يف�ح املجال أمام �غي�� وجهة اعتمادالتصّرف ع�� هذا النحو  شأن

 . مستمرةال تتا�ع تنفيذها بصفة 
 

تبّ�ن من خالل النظر �� الصفقات امل��مة من قبل الوزارة خالل الف��ة  ،وز�ادة ع�� ال 

 ةاملستفيد ة�ل ال�حيااقتناء تجه��ات طبية �� إطار الشراءات املجّمعة دون تحديد الهي 2003-2012

تحديد وجه��ا  دون ت قيمة التجه��ات ال�ي تم اقتناؤها ع�� املستوى املرك ي و�لغ. قبل إبرام الصفقات
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بقيمة  2012�� سنة و�ذكر �� هذا الشأن كذل  اقتناء أجه ة كشف . خالل الف��ة املذ�ورة د.أ 691

ذه إ�� ه لم �عرب عن حاج��ا �عض املؤّسسات ال�حية ال�يد لفائدة .م 4,948جملية بلغت 

إ�� الوزارة وا�حال أ��ا تقّدمت املطلو�ة من التجه��ات  أخرى  ساتمؤّس التجه��ات فيما لم يتم تمك�ن 

 . لب �� الغرضابمط
 

 
ّ
فإّن لف��ات طو�لة  تذكر  باملخ ن املرك ي للوزارة لم �شهد حركةتجه��ات طبية ر ورغم توف

ت الوزارة 
ّ
ق امر خاصة بما عدده . تجه��ات مماثلة لهااقتناء تول

ّ
       جهازا للكشف  23وقد �عل

     صفقة بتار�خ بإبرامإدارة التجه��  ورغم ال  قامتباألشعة لطب اسنان متوفرة باملخ ن املرك ي 

فيفري  30وتوزيعها بتار�خ  2011أوت  16تم استالمها بتار�خ  جهازا مماثال  22القتناء  2011ماي  12

0TP15Fجهاز لتطو�ر افالم 22 الشأن بخصوص�ان  كذل و . 2012

(1)
P0T وا�حال  2011أوت  16��  اتّم استالمه

 
ّ
 أن

ّ
 .جهازا مماثال 49 للوزارة املرك ي  باملخ ن ر ه يتوف

 

تخصيص تجه��ات متوفرة باملخ ن املرك ي لفائدة هيا�ل �حية ات�ح ،ع�� ال  وعالوة

و�ذكر �� هذا الشأن إحالة . ع�� مستواهاوتمك�ن هيا�ل أخرى من اعتمادات لتتو�� اقتناء التجه��ات 

اعتمادات القتناء أجه ة حقن آ�� لفائدة قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقيبة باملنست�� 

ن لفائدة املستشفى �و�� املقابل تم تخصيص جهاز . ولوحدة ا�عاش بمستشفى سهلول �سوسة

ر تو  رغمي ا�جام�� املن�� سليم باملر�ى  من املخ ن املرك  
ّ
باملخ ن جهازا مماثال خالل نف  الف��ة  13ف

 . املذ�ور 
 

 عند التور�د رخص العرض لالس��الك -ج
 

تخضع التجه��ات الطبية إ�� مراقبة فنية عند تور�دها وتتو�� املصا�ح الفنية التا�عة لوزارة 

 1994لسنة  1744رخصة العرض لالس��الك وال  طبقا لألمر عدد التجه��ات ال�حة منح موّرد 

قوامل 1994أوت  29املؤرخ �� 
ّ
بضبط طرق املراقبة الفنية عند التور�د والتصدير واملصا�ح املؤهلة  تعل

 .2010جو�لية  5املؤّرخ ��  2010لسنة  1684كما تم تنقيحه باألمر عدد  للقيام ��ذه املراقبة
 

  رخصالمنح إجراءات  -1
 

 ت
ّ
أو رخصة  عرض لالس��الكالمنح املوّرد رخصة �عد دراسة ملف التور�د إدارة التجه��  �تو�

�� مخازنه إ�� ح�ن استكمال إجراءات املراقبة ��  ��اوقتية لرفع التجه��ات ع�� أن يتعهد باالحتفاظ 

0TP16Fاملخابر املختّصة إحدى إ��حالة إيداع عينات أو إحالة امللف 

(1)
P0T.  ن فحص ملفات رخص العرض

ّ
ومك

                                                           
(1)

 développeuse 
(1)
  .مرك  الصيانة واملرك  التقيي للصناعات املي�انيكية والكهر�ائية  
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0TP17F�ام� % 99 قرابة أّن  الوقوف ع��من  2013لسنة لالس��الك 

(2)
P0T  تم منحها من قبل إدارة التجه�� دون

وتقتصر . اتدون إيداع عينو أسندت ع�� ضوء الوثائق  % 37من ضم��ا  ،ال�جوء إ�� املخابر املختّصة

قاملراقبة املنج ة من قبل إدارة التجه�� ع�� التثبت �� الوثائق املقّدمة من قبل املوّرد وامل
ّ
ة تعل

دون إجراء التجارب واختبارات الفنية و بالعالمات التجار�ة و�شهادات املطابقة للمواصفات العاملية 

 
ّ
وفقا ل�خصائص الفنية املحّددة و�� غياب إجراءات توّ�ح  د من اشتغال التجه��اتالضرور�ة للتأك

لتجه��ات الطبية سبة لبالنالرقابة املستندية  وتّم اقتصار ع��. طبيعة املراقبة وكيفية إنجازها

0TP18Fاملصّنفة ضمن أع�� مستوى من املخاطر

(3)
P0T ع�� �حة املر�ض.  

 

سنة ��  % 23من  ع�� ضوء عينة من قبل املخابر  ال�ي تمت مراقب��ا وتراجعت �سبة امللفات

و�ذكر �� . ملخابرالواردة من ااختالف �� اراء الفنية  تم الوقوف ع��كما . 2012سنة  �� % 9إ��  2010

لسنة  84امللف عدد  بخصوصنتائج تقر�ر املرك  التقيي للصناعات املي�انيكية والكهر�ائية  ،نهذا الشأ

نظرا لعدم التنصيص  املطلوب ال��خيصدة املوّر رفض �سليم الشركة اق��اح إ��  توّصلتال�ي  2011

 . CEالوصمة ع��  التجه��ات املعنية ع��
ّ
  إال

ّ
تّم التصر�ح ضمن التقر�ر الصادر عن مرك  الصيانة  هأن

منح الشركة رخصة  ع�� ضوء ال  وتم .بمطابق��ا للمواصفات العامليةلديه  التجه��اتعند إيداع 

 .عرض لالس��الكال
 

باستعمال معّدات لم يتم املراقبة الفنية من قبل مرك  الصيانة يتم تأم�ن  ،وز�ادة ع�� ال 

ومن شأن �ّل ال  أن �ساهم ��  .وع�� أساس بروتو�والت غ�� مصادق عل��ا 2009�عي��ها منذ سنة 

  اخالل
ّ
نة ظات املضّم تتو�� متا�عة التحّف ال  الوزارة أّن و  خاّصة ،ة نتائج املراقبة و�سالمة املر�ضبدق

 . �� شأ��االضرور�ة تداب�� الال تّتخذ و بتقار�ر املرك  
 

  الرخص الوقتية لرفع التجه��ات -2

 

املراقبة الفنية أخذ  عندما �ستوجبإسناد رخص وقتية لرفع التجه��ات  إدارة التجه�� تتو�� 

�عدم عرض �� هذه ا�حالة املوّرد  و�ل��م .ها أو لدى أحد املخابر املختصةوإيداعها لدى مصا�حعينات 

� املنتجات املوّردة للبيع أو تحو�لها و 
ّ
. احتفاظ ��ا �� مخازنه إ�� ح�ن استكمال إجراءات املراقبة�تو�

 . رخصة 173إ��  139حي  مّر من  2013-2010 الف��ةوشهد عدد ال��اخيص الوقتية نمّوا خالل 
 

 و 
ّ
عدم و �شأن الرخص الوقتية  املطلو�ة إلجراءاتاملوّردين ل�عض �ح عدم استكمال ات

تجه��ات الوزارة للعرض لالس��الك مما انجّر عنه استالم ا رخصبتقديم  أ�حاب الصفقاتمطالبة 

قإجراءات الرقابة امل �ستوفلم 
ّ
��  ال�ي تّم اقتناؤهاتعقيم التجه��ات شأن ال و�ذكر �� هذا. ة ��اتعل

                                                           
(2)
 .2013رخصة خالل سنة  390بلغ العدد ا�جم�� للرخص املسندة  

(3)
 classe IIb وclasse III  
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ق ببناء وتوسعة املستشفى ا�جهوي ب�ن عروس إطار 
ّ
 املستلمةو  )قسط التعقيم(طلب العروض املتعل

رخصة ل�حصول ع��  الضرور�ة اجراءات امل ّود �� شأ��ا لم �ستكملوال�ي  2013د�سم��  31بتار�خ 

  .العرض لالس��الك
 

 2011جانفي  13بتار�خ املسند لرفع التجه��ات ال��خيص الوق�ي أيضا  النقائص هذه وشابت

لغرض إدارة حفظ �ّحة الوسط وحماية املحيط  �حسابصفقة  الوزارة معها شركة أبرمت لفائدة

الشركة  غ�� أّن . إ�� ح�ن إخضاع عينة م��ا للمراقبة الفنية لدى مرك  الصيانةتجه��ات للتعقيم  اقتناء

 .املطلو�ة املعنية لم تتول إيداع العينات
 

عرض لالس��الك �عد الا�حصول ع�� رخص  بطلباملوّردين  قيام لوحظ ،ومن جهة أخرى 

عدد موضوع الصفقة تجه��ات التصو�ر بالصدى  و�ان ال  شأن. صفقات عمومية مع الوزارةإبرام 

قام و  2012جو�لية  10ع�� ال��خيص الوق�ي لرفع التجه��ات بتار�خ  ل امل ّودحي  تحصّ ، 2011/1266

  رغم 2012أوت  16بتسليم التجه��ات بتار�خ 
ّ
 أن

ّ
بتار�خ  ه لم يتحّصل ع�� رخصة العرض لالس��الك إال

 . 2013ماي  09
 

طلب العروض عدد �� إطار  ال�ي تّم اقتناؤهاتجه��ات التعقيم ل بالنسبةو�ان الشأن كذل  

قة ��اصفقة ال حي  تّم إبرام 03/2012
ّ
             بتار�خمن قبل إدارة الرعاية ال�حّية اساسّية  املتعل

ه. 2013جانفي  29
ّ
رخصة ل ع�� لم تتحصّ  املوّردة الشركة أّن  هذه التجه��ات تب�ن عند استالم غ�� أن

ت ،وتبعا لتوصيات �جنة استالم .عرض لالس��الك
ّ
 الحقا استظهار الشركة  تول

ّ
 بالرخصة املذ�ورة إال

 
ّ
 .تضم��ا �عض العيوب الفنية�سبب عدم مطابقة التجه��ات  الحقان ه تب�ّ أن

 

مرك  ا�حماية من يتو��  حي التجه��ات املشّعة  أيضا تور�د �عض اخالالت هذه وشابت

وقد نتج  .تم متا�ع��ا من قبل إدارة التجه��تدون أن  �ندين املعنيّ للموّر  الرفع الوق�ي منح رخصاشعة 

 . استالم تجه��ات لم تتحصل ع�� رخص عرض اس��الك ال��ائي عن ال 
 

  الوزارة امل��مة من قبلالتصرف �� الصفقات العمومية  -هــــ
 

وتفعيل ضبط ا�حاجيات  ع�� مستوى لم يخل التصرف �� الصفقات من �عض النقائص 

 .استالم التجه��اتو العروض  وفرز املنافسة 
 

  تجميع الشراءات -1

 

رك ي امل ع�� املستوى يتّم ع�� أساسها توزيع اقتناءات محددة مسبقا �� ظّل غياب معاي�� 

�� إطار شراءات مجّمعة أو ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية من خالل تفو�ض اعتمادات أو إحال��ا 
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قة إلقتناءاتع�� املستوى املرك ي لتجميع التم الوقوف ع�� حاالت عدم  ،��الفائد
ّ
 بنف  املتعل

ن وحدات و�ذكر �� هذا الشأن خاصة توزيع اقتناءات م .التجه��ات الطبية وخالل نف  السنة

 وحدة وا�حال أّن  72و 60 ع�� التوا�� القتناء 2012و 2011خالل سن�ي  ااسنان ع�� صفقت�ن أبرمت

ب . وحدة 160 حوا�� 2011ا�حاجيات بلغت إ�� غاية سنة 
ّ
عن عدم تجميع هذه اقتناءات وقد ترت

ما نتج عنه د .أ 22,100ود .أ 19,993ب�ن  ال�ي تراوحت الوحدة فارق �� �لفة ضرر ما�� ناتج عن ال

 . 2011ماي  05بتار�خ . د.أ 152ناه   تحّمل فارق جم�� �� الثمن
 

الذي نّص آنف الذكر  2002لسنة  3158امر عدد من  19وخالفا للفصل  ،ومن جهة أخرى 

  ع�� إم�انية ال�جوء إ�� تقسيم الطلب العمومي إ�� حصص �لما ثبت أّن 
ّ
ر فوائد فنية أو مالية ال  يوف

ت إدارة التجه�� تقسيم �عض اقتناءات إ�� حصص  ،أو اجتماعية
ّ
بتول

ّ
ت�اليف تحّمل ع��ا  ترت

�� عملية اقتناء قاعات قسطرة قلبية من نف  ا�خاصيات الفنية تقسيم شأن ال و�ذكر �� هذا. إضافية

أبرمت �� قاعات  3القتناء ت او�� صخصّ  حصت�نإ��  BEI 3/2010 دو�� عددالعروض الإطار طلب 

قت ا�حصة الد و .م 3,011  و�مبلغ 2011أوت  8صفقة بتار�خ  �اشأ�
ّ
قاعات للقسطرة  3 �عددثانية �عل

                      أي بفارق �� الثمن قدره .د.م 3,350و�مبلغ  �� نف  التار�خالصفقة �� شأ��ا  أبرمتالقلبية 

ب وقد .د.أ 342
ّ
 . كفاية اعتمادات �سبب عدمالعدول عن اقتناء قاعة قسطرة  عن ال  ترت

  



133 
 

 
 

 واملساواة أمام الطلب العموميتفعيل املنافسة  -2
 

املساواة أمام الطلب  م��االصفقات العمومية وخاصة  تحكم مجالخالفا للمبادئ ال�ي 

وإقصاء عروض �عض معاملة العارض�ن ��  أحيانا عدم املساواةلوحظ  ،العمومي وتفعيل املنافسة

إ�� عارض�ن ال املنافسة أو  دون تفعيلالصفقات �عض إسناد بادارة  وقيامين بدون موجب امل ّود

 . ال سيما �� مجال ا�جودة لشروط الفنية املحّددةا �ستجيب عروضهم إ��
 

عدم  عن طر�قاملساواة أمام الطلب العمومي وشفافية اجراءات  يتجسيم مبدأ �تّم و 

  .املساواة �� معامل��متحقيق التمي�� ب�ن املشارك�ن و 
ّ
املنج  ��  DE-8-2011 عدد طلب العروض أّن  إال

قاملو  2011سنة 
ّ
فقد . وحدات معا�جة املياه ملراك  تصفية الدم لم يخل من نقائص 6اقتناء وترك�� ب تعل

 لفتح العرض الوحيد الوارد ع�� الوزارة 2011أكتو�ر  7اجتمعت �جنة فتح الظروف الفنية بتار�خ 

ف بتسليم عرض 
ّ
لم يحضر إ�� مكتب الضبط الثانية  شركةالباعتبار أّن عون ال��يد السريع امل�ل

 
ّ
وال  حسب مكتب الضبط  ال�جنة املذ�ورة�عد اجتماع أي  2011أكتو�ر  7بتار�خ  لتسليم الظرف إال

 . املرك ي للوزارة
ّ
  إال

ّ
 عطيات املتوفرة بموقع الواب ا�خاص بال��يد التو��ىي تب�ن أّن ه بالرجوع إ�� املأن

ر �سليمه ع�� الساعة " 2011أكتو�ر  6أودعت عرضها لدى مصا�ح ال��يد بتار�خ الشركة املعنية 
ّ
و�عذ

0TP"الرا�عة من نف  اليوم �سبب غياب املستفيد

 
19F

(1)
P0T . إ�� م �د تضييق مجال املنافسة  هذه الوضعّية تأدّ و

 .إسناد الصفقة إ�� العارض الوحيداملالية �جنة فرز العروض  اق��حتحي  
 

ولنن دعت �عليمات وز�ر ال�حة إ�� ضرورة إعادة طلب العروض تبعا ملراسلة رئي  �جنة 

إ�� محدودية املنافسة وإ�� ارتفاع اثمان مقارنة باألثمان املعتادة  الذي أشار فرز العروض الفنية 

د فإن إدارة التجه�� دعت �جنة الفرز الفيي باستثناء رئيسها .أ 45فردي حي  بلغ الفارق �� السعر ال

 . مواصلة اجراءات مع العارض الوحيدال�ي قّررت لالجتماع و 
 

ي "من  2012جانفي  12ورغم ما أشارت إليه ال�جنة الوزار�ة للصفقات �� رأ��ا بتار�خ 
ّ
تد�

باملوافقة ع�� ضوء تأكيد املش��ي العمومي ع�� مقبولية "فإ��ا قامت بالتأش�� " كب�� ملستوى املنافسة

 ".اسعار
 

ة  د.أ 519بمبلغ  اّول صاحب العرض إ��  2012مارس  23الصفقة بتار�خ  إسنادتّم و 
ّ
بتعل

ق نظرا است�جالية ��ا صبغ
ّ
كما تّم ت��ير هذا . ��ا �ان غ�� مثمرألّن طلب العروض السابق املتعل

 . اسناد بان��اء ��يئة مراك  تصفية الدم
ّ
ه بالرجوع إ�� محاضر استالم الوق�ي لوحدات معا�جة غ�� أن

 لم تنته أشغال البناء أّن  تبّ�ن ،املياه
ّ
اعالن عن طلب العروض  تار�خع�� أك�� من سنة  مرور �عد  إال

ق  DE-2010-02-الوزارة اعت��ت طلب العروض السابق  و�ذكر أّن . بالنسبة إ�� �عض املستشفيات
ّ
املتعل

                                                           
 

(1)
حسب ما جاء بتقر�ر هيئة املتا�عة واملراجعة �� الصفقات العمومية حول عر�ضة شركة ال�ي لم يتم قبول  DE-8-2011بخصوص طلب العروض عدد  

 .عرضها
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مثل �و  .ن تم قبولهما فنيا�د عرضو ور  بالرغم مناقتناء نف  التجه��ات غ�� مثمر ال�عدام املنافسة ب

لوقد � واملساواة نافسةامل أيإخالال بمبد التصّرف ع�� هذا النحو 
ّ
خطأ  التصّرف ع�� هذا الّنحو  ش�

 .من املجلة ا�ج ائية 96فصل للج ائيا طبقا 
 

قامل BEI-3-2010طلب العروض ب مماثلة إخالالت الوقوف ع�� وتم
ّ
باقتناء وحدات  تعل

ت .د.أ 665بمبلغ  2011أوت  17بتار�خ �� شأنه إبرام صفقة  تّم الذي و للقي  ايمودينامي�ي 
ّ
 فقد تول

 توّجهت هذهو . دون وجه حقلتقديم عرضها من آجال إضافية الفائ ة بالصفقة الوزارة تمك�ن الشركة 

لم تجتمع �جنة الفرز الفيي لدراسة و  2010جوان  23بتار�خ إ�� الوزارة الشركة بمطلب استفسارات 

  هذا املطلب
ّ
                           وا�حال أن آخر أجل لقبول العروض حّدد بيوم 2010جو�لية  08بتار�خ  إال

من امر املنظم للصفقات الذي نّص خاصة ع�� إعطاء نف   7وال  خالفا للفصل  2010 جو�لية 12

التوضيحات بخصوص استفسارات املطلو�ة و�عميمها ع�� بقية املشارك�ن قبل انقضاء التار�خ 

الذي  2007جوان  20بتار�خ  28خالفا ملنشور الوز�ر اول عدد و . اق�ى  لقبول العروض �عشرة أيام

توضيحات من شأ��ا أن تدخل ورود إم�انية التمديد �� التار�خ اق�ى  لقبول العروض �� حالة أتاح 

�غي��ات إدخال ال�جنة لم تقّر  أّن  رغماجال  هذه تم التمديد ��فقد �عديال ع�� كراسات الشروط 

  .ع�� ا�خاصيات الفنية
 

ن بالنسبة إ�� ا�حصة الثالثة من طلب تب�ّ  ،من امر املنظم للصفقات 7لفصل لخالفا و 

BID-07-20060TP20Fالعروض 

(1)
P0T عروض تّم إقصاء أحدها لعدم  3ع��  اقتصرتحي   غياب املنافسة

أّما العرضان املتبّقيان فقد ورد أحدهما من إحدى الشر�ات . مطابقته ل�خاصيات الفنية املطلو�ة

ل املح�� لنف  الشركة بالعرض به تقّدم والثا�ي 
ّ
وتضّمن العرضان نف  العالمة التجار�ة . الثا�ياملمث

ب�لفة جملية قدرها  املح��للعارض  2008جانفي  28تم إسناد الصفقة بتار�خ و  .وأثمان مالية متقار�ة

ووكيلها  وحيدةشركة �� هذه الصفقة ال�ي انحصرت ب�ن  ورغم عدم تفعيل املنافسة. د.م 1,034

0TP21Fلم تتول �جنة فرز العروض املالية ،املح��

(2)
P0T  وا�حالإعالن طلب العروض غ�� مثمر  

ّ
ه �� إطار نف  أن

قد و  فقطعرض�ن ورود �سبب ا�حّصة الثانية  صوصبخ �افيةطلب العروض تم اعتبار املنافسة غ�� 

ل�أن  هذا النحو �التصّرف ع� ي�ون من شأن
ّ
من املجلة  96الفصل  خطأ ج ائيا ع�� معي  ش�

 .ا�ج ائية
 

 ع�� من امر املنظم للصفقات العمومية  10نص الفصل  ،و�ادضافة إ�� ال 
ّ
ال يجب "ه أن

اسات الشروط إ�� التمي�� ب�ن املشارك�ن أو تضييق مجال أن تؤّدي ا�خاصيات الفنية ال�ي تضبطها كرّ 

أحيانا بمقتضيات هذا الوزارة لم تتقيد  غ�� أّن  "ة عالمة تجار�ة أو منتج�ن معين�ناملنافسة أو اكر أيّ 

ق ب C2-2007 عدد طلب العروضالفصل مثلما �ان الشأن بالنسبة ل
ّ
أجه ة كشف  3اقتناء املتعل

عرضا شر�ات ولم تتلّق الوزارة سوى  8تّم جحب كّراس الشروط من قبل للشراي�ن بالصدى حي  

                                                           
(1)

قة ب 
ّ
 الفنية وأجه ة القي  والتعي��أجه ة املراقبة املتعل

(2) 
سها مدير التجه�� السابق

ّ
  ال�ي ي��أ
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 هذه الصفقة .وحيدا
ّ

البطاقة الفنية البيانات الواردة ب �� ب�نالتطابق الك وقد تبّ�ن من خالل ملف

 اهإسناد �� هذه الصفقة فقد تّم رغم ا�عدام املنافسة و�. للعارض الوحيدالوثائق الفنية �للوزارة و 

 .للعارض الوحيد د.أ 750بمبلغ 
 

�عتمد اجه ة املذ�ورة عند اشتغالها ع�� مساب�� اات استعمال وحيد  ،وز�ادة ع�� ال 

  .د.أ 1الفردية تفوق �لف��ا 
ّ
كراسات الشروط ولم عند إدراجه باملعطى لم يتم مراعاته  هذا أّن  إال

قامت الوزارة بالتعاقد و  .2002لسنة  3158من امر  9ملنافسة وال  خالفا للفصل بالتا�� إ�� ايخضع 

سنت�ن  ةل��و�د املستشفيات باملساب�� ملّد �� إطار نف  الصفقة  العارضنف  املباشر مع  التفاوضب

  .د.أ 225 قدرها جملية ب�لفة
 

 العارض�ن فرز العروض واختيار  -3
 

 بطاقات املتا�عةاعتماد  -

 

 ،لل��اتيب ا�جاري ��ا العمل إثر إنجاز �ل صفقة عمومية طبقايتع�ن ع�� �ل مش�� عمومي 

إعداد بطاقة متا�عة تحوصل ظروف تنفيذ الصفقة يمكن الرجوع إل��ا عند معا�جة ودراسة ملفات 

ن ،و�� هذا السياق. الصفقات �� مرحلة الفرز الفيي
ّ
             2471جديد من امر عدد  79الفصل  مك

 ملش��ي العموميا 2002لسنة  3158م لألمر عدد املنقح واملتّم  2008 جو�لية 5خ �� املؤّر  2008لسنة 

  من
ّ
قر بيانات تإقصاء عروض املشارك�ن �� مرحلة الفرز الفيي �� حالة توف

ّ
بالضمانات املهنية  تعل

 . �حسن إنجاز الصفقة
ّ
إ�� صفقات  إسنادفضال عن ه تمت معاينة اختالف �� معاملة العارض�ن غ�� أن

د سوء إنجازهبالرغم من توفر بيانات �عض امل ّودين 
ّ
 . سابقة لصفقاتم �شأ��م تؤك

 

قوقد 
ّ
قتناء أجه ة كشف ال BEI-9-2007 عدد ت النقائص املذ�ورة بطلب العروض�عل

إثر  اتشر�دحدى العرض تحّصل  باألشعة السينية لقاعات ا�جراحة وأجه ة تحميض افالم حي 

الفرز طلبت غ�� أّن �جنة  .ع�� أفضل عدد جم�� 2008جوان  18عملية فرز العروض املالية بتار�خ 

 رأيه الفيي حول حاالت اعطاب املتكررة ال�ي شهد��ا أجه ة اشعة السينيةإبداء مرك  الصيانة  من

ببعض   SHIMADZU / Opescope Activo WHA 200 » «  ا�خاصة بقاعات ا�جراحة من الصنف

 . املستشفيات
 

                     أجه ة اشعة السينية ا�حاملة للعالمة التجار�ة أّن  وجاء برأي املرك  �� هذا الشأن

WHA SHIMADZU  م  �ش�و من 2006ال�ي اقتن��ا الوزارة منذ سنة
ّ
تواتر اعطاب ع�� مستوى م�خ

نت املصّنع بالعيب املذ�ور  إقرار إضافة إ�� انارة 
ّ
الشركة �جنة فرز العروض املالية  ورغم ال  مك

مة من  مع تقديممن فرصة ددخال �عديالت ع�� م�خم الضوء صاحبة العرض 
ّ
إحدى شهادة مسل

 الشهادةرغم عدم تقديم و . التعديالت لي  لها تأث�� ع�� جودة ا�جهاز تفيد بأّن  الهيا�ل املختّصة
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0TP22Fّرت �جنة الفرز املا��قأ ،املطلو�ة

(1)
P0T إسناد الصفقة إ�� الشركة  2008سبتم��  16 املجتمعة بتار�خ

  و�ذكر  .د.أ 810,873بمبلغ  املعنية
ّ
بإقصاء إحدى �جنة الفرز  قامت ،ه �� إطار نف  طلب العروضأن

قة
ّ
تواتر اعطاب  إ�� الذي أشار تقر�ر مرك  الصيانة  بناء ع��تجه��ات تحميض افالم ب العروض املتعل

 . السابقمماثلة تّم إقتناؤها �� تجه��ات ال�ي شهد��ا 
 

هذا  إنجاز الصفقات املسندة إ�� الوزارة إ�� إعداد بطاقات متا�عة لم �سع ،ومن جهة أخرى 

0TP23F�عّدد اختبارات بالرغم من امل ّود

(1)
P0T  ال�ي أنج ها مرك  الصيانة ع�� التجه��ات املذ�ورة واملرك ة

 . تصنيع�� العن عيب  ةالناجم اعطابن تواتر وال�ي تب�ّ  2006سنة  بالهيا�ل ال�حية منذ 
 

تحّملت الوزارة �لفة إصالح التجه��ات املذ�ورة بناءا ع�� جلسة عمل  ،وز�ادة ع�� ال 

أقّرت أّن مصدر اعطاب ال يرجع إ�� خلل فيي وال  حسب مراسلة موجهة من  2008د�سم��  4بتار�خ 

0TP24Fمرك  الصيانة

(3)
P0T إ�� وز�ر ال�حة . 

ّ
أّ��ا لم تتناول هذا محضر ا�جلسة املذ�ورة  تبّ�ن من خالله غ�� أن

نت الفحوصات املجراة ع�� التطبيقة املو  .املوضوع
ّ
قمك

ّ
ضة �عنوان إصالح ة باالعتمادات املفوّ تعل

تجه��ات الكشف باألشعة السينية املقتناة من الشركة املعنية من معاينة تكّفل الوزارة بإصالح 

ما  2013-2009العالجية حي  بلغت خالل الف��ة  ��ا �عنوان الصيانة املبالغ املتعهد وارتفاعاعطاب 

 . د.أ 584 قدره
 

ه تّم إدخال ن تب�ّ  كما
ّ
0TP25Fتقر�ر اختبار ات ع�� محتوى �غي�� أن

(4)
P0T  2013مارس  11املعّد بتار�خ 

وال   ،د.أ 58بأشغال إصالح ا�جهاز املرك  باملستشفى ا�جهوي بنابل بمبلغ  تكفل امل ّود تضّمنوالذي 

نفقات بيتضمن موافقة املرك  ع�� تكفل الوزارة  2013أفر�ل  04صياغة تقر�ر ثا�ي بتار�خ  عن طر�ق

 . من �لفة جهاز جديد % 90إصالح ا�جهاز وا�حال أن �لفة الصيانة بلغت 
 

بإجراءات القبول ال��ائي للصفقات مصا�ح الوزارة  قيام لوحظ عدم ،و�� نف  السياق

              و�تار�خ 2007مارس  28بتار�خ  ت�نامل��م ت�نوهو شأن الصفق. امل ّودمع نف  امل��مة السابقة 

ل أخطاءا ج ائية  .د.أ 810و د.أ 675ل�� و�مب 2009فيفري  18
ّ
ومن شأن مثل هذا التصّرف أن �ش�

 . من املجلة ا�ج ائية 96الفصل  ع�� معي 

 العروض فرز جية اح��ام من� -
 

من امر املنظم للصفقات إقصاء  73لفصل ل طبقايتع�ن ع�� �جنة الفرز الفيي للعروض 

 والضمانات لمواصفات والشروطال�ي ال �ستجيب لملوضوع الصفقة أو العروض غ�� املطابقة 

                                                           
(1)
سها مدير التجه�� السابق  

ّ
 .ي��أ

(2)
 .2013-02-19و�تار�خ  2012-02-11و�تار�خ  2011-12-24بتار�خ  

(3)
 .املدير العام السابق للمرك  الصيانة 
(4)

 .من قبل املدير العام ملرك  الصيانة 
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 فرز العروض واختيار  عديد النقائص شابت غ�� أّن  .املنصوص عل��ا ضمن كراسات الشروط

قامل BEI-15-2010بالنسبة إ�� ا�حصة او�� من طلب العروض  العارض�ن
ّ
وحدة طب  50باقتناء  تعل

  .أسنان
 

ن
ّ
الصفقة أسندت إل��ا هذه ال�ي شركة اللعرض  الوثائق الفنية املصاحبة فحص فقد مك

املحّددة بكّراسات الشروط تل  ب�ن ا�خاصيات الفنية للتجه��ات و  اختالفوجود من الوقوف ع�� 

ترتك  ع�� ساعد  ال�ي تّم استالمهاوحدة اسنان  ن أّن تب�ّ  من ال  وخالفا لكراسات الشروط. الفنية

ق 
ّ
عوض أن جهاز إنارة غ�� مرتبط بالوحدة املرك �ة  تكما تضمن .ع�� قاعدة ثابتةأن ي�ون عوض معل

ة للر�ق �انت مطلو�ة بكراس الشروط ي�ون مدمجا بالوحدة
ّ
 وتو . ولم تتضّمن هذه الوحدات م�خ

ّ
�� 

اخالالت املشار إل��ا �� عرض مواطن  يتضّمنتقر�ر فيي إ�� وزارة ال�حة  رفعممثل مرك  الصيانة 

الصنف والعالمة التجار�ة و�لد املنشأ للتوا�ع املتحركة لم يتم تحديدها  أّن  ا كذل  إ��الشركة ومش�� 

 لم تأخذ �ع�ن اعتبار �جنة فرز العروض الفنية  أّن  غ��  ،الشركة و�عرضراسات الشروط كب

واقتصرت لكراسات الشروط الفنية  عرض الشركةأقرت بمطابقة الواردة ��ذا التقر�ر و التحفظات 

  .النظر �� م�خة الر�ق غ�� املستلمة و�عو�ضها بمعدات أخرى  فقط ع�� إعادة
 

الواردة �� عرض الشركة اسعار  من خالل فحص العروض املالية للمشارك�ن أّن  وتبّ�ن أيضا

قة بالعروض أثمان �عت�� منخفضة مقارنة بمعّدل  ال�ي أسندت إل��ا هذه الصفقة
ّ
�لفة املتعل

د أي بفارق ناه  .م 1,740العروض باعتبار �لفة الصيانة  ثمن فقد بلغ معّدل. الصيانة التجه��ات أو

هذه  ومن شأن. د.م 1,222البالغ املتحصلة ع�� الصفقة و شركة لمقارنة بالعرض املا�� لد .أ 519

ل خطأ ج ائيا طبقا
ّ
 .من املجلة ا�ج ائية 96لفصل ل الطر�قة �� التصّرف أن �ش�

 

قكما 
ّ
قةالنقائص بفرز العروض الفنية  هذهت �عل

ّ
-BID-07طلب العروض عدد ب املتعل

تحي  القتناء معدات مراقبة  2006
ّ
من عدم  قبول إحدى العروض بالرغم �جنة الفرز الفيي تول

         بالقيام �عمليات الصيانة وال   صاحبته عدم ال��اماملطلو�ة و مطابقته للعديد من ا�خاصيات الفنية 

   بتار�خ صاحبة هذا العرضمع الشركة املذ�ورة صفقة الوأبرمت الوزارة  .كراسات الشروطلخالفا 

 . د القتناء و�شغيل أجه ة مراقبة معدات التخدير وا�عاش وا�جراحة.م 1,360و�مبلغ  2008جوان  14
 

 

 

  استالم التجه��ات  -4

 

 
ّ
أعوان مؤهل�ن  وجودب مراقبة جودة التجه��ات ومطابق��ا للشروط الفنية املطلو�ة تتطل

املراقبة الفنية عند دور �ؤّمن مرك  الصيانة و . �جان القبول الوق�ي للتجه��ات الطبيةب ومختّص�ن

القبول الوق�ي وال��ائي للتجه��ات الطبية �� إطار الصفقات ال�ي ت��مها وزارة ال�حة واملؤّسسات 
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التا�عة لها من خالل التثبت من مطابق��ا ل�خاصيات الفنية املنصوص عل��ا بكراسات الشروط وتل  

 . طرف املصّنعاملحّددة من 
ّ
لتجه��ات الطبية املنج ة خالل اقبول فحص ملفات  تبّ�ن من خالل هغ�� أن

ال تتّم بصفة آلية مما من شأنه أن يؤّدي ال�ي يؤم��ا مرك  الصيانة املراقبة الفنية  أّن  2012سنة 

د من خلوها من العيوب الفنية املحتملةقبول تجه��ات دون  أحيانا إ��
ّ
 . التأك

 

نص خاّصة ع�� وجوب عرض يالذي  2002لسنة  3158عدد من امر  115وخالفا للفصل 

�ل �غي�� �� طبيعة الطلبات ع�� الرأي املسبق ل�جنة الصفقات اات النظر وخالفا ملنشور الوز�ر اول 

الذي نص ع�� أن تنفيذ الصفقات يتطلب من املش��ي العمومي وصاحب  2007لسنة  28عدد 

قة فيما يالصفقة ال��ام بتطبيق بنود الصفقة خاص
ّ
 ن أّن تب�ّ  ،بموضوع وجودة الشراء العمومي تعل

نة �عقد قبول تجه��ات بالرغم من عدم مطابق��ا للمواصفات الفنية املضّم  أحيانا الوزارة تولت

0TP26Fجهاز مراقبة 130القتناء  2008أوت  7الصفقة امل��مة بتار�خ شأن �ان ال  و . الصفقة

(1)
P0T بمبلغ    

قتحفظات  2008أكتو�ر  23و 22�جنة استالم الك�ي بتار���  أبدتحي  د .م 1,364
ّ
ت بتغي�� �ل �عل

0TP27Fأقّرت �جنة الفرز الفّييولنن ). الص�ن(من العالمات التجار�ة للتجه��ات وصنفها و�لد املنشأ 

(2)
P0T هذه

  التحفظات ع�� أساس أّن 
ّ
قبول  �ا وافقت ع��أ�ّ  الشاشات ال يمكن استعمالها ألغراض طبية إال

ل عن الشركة ّس أو�ذكر أّن هذه ال�جنة تر  .ه��ات ع�� حالهاالتج
ّ
ها مدير التجه�� سابقا وضمت ممث

ل ومن شأن. صاحبة العرض
ّ
من املجلة  96 خطأ ج ائيا طبقا للفصل اعمال املشار إل��ا أن �ش�

 .ا�ج ائية
 

�ح  ،خالفا ملا جاء بكّراسات الشروطو  ،ومن جهة أخرى 
ّ
ت امن تار�خ �شغيل أحيانا ات

تار�خ استالمها الوق�ي ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية وهو ما يحول دون تجر�ة التجه��ات مع التجه��ات 

 
ّ
وقد . �عض العيوب ا�خفية قبل القيام باالستالم الوق�يعدم وجود د من من قبل املستعمل�ن والتأك

بمبلغ  آلة جراحة باملنظار  25القتناء  2010جانفي  16امل��مة بتار�خ لصفقة كذل  بالنسبة لامر  �ان

تنطلق عملية استالم الوق�ي �عد  أننص ع�� يمن عقد الصفقة  12الفصل  رغم أّن د .م 3,268

 .يوما من تار�خ �شغيل التجه��ات 15مىىي 
 

قن من خالل فحص محاضر استالم الوق�ي املكما تب�ّ 
ّ
أجه ة  5ة بالصفقة امل��مة القتناء تعل

ا�خاصيات الفنية املدرجة  �� لم تتثبت استالم املعنية�جنة  أّن  د.م 2,896ا�ح�ى  بمبلغ  تفتيت

0TP28Fباألجه ة املعنية رةأعطاب متكرّ  ��جيل هنتج عن وهو ما. ب��وتو�ول املراقبة الفنية

(1)
P0T  عد انقضاء أجل�

 .امل ّودابان وتحميل نفقات إصالحها ع�� ��  الوقوف عل��االضمان �ان من املمكن 
 

                                                           
(1)

 Moniteurs de surveillance modulaires 
(2)

 .2009فيفري  26جانفي و 27و 2008نوفم��  25املجتمعة بتار�خ ع�� التوا��  
(1)

بخصوص تكرر �عطب جهاز تفتيت ا�ح�ى  املرك  باملستشفى حبيب بورقيبة صفاق  تبعا للفاك  الصادر من  2010جو�لية  9مراسلة شركة بتار�خ  

 .2010جو�لية  2بتار�خ  وزارة الصادر عن وزارة ال�حة
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تم مرك �ة معا�جة املياه التا�عة لقسم تصفية الدم بمستشفى قرمبالية قد  كما تبّ�ن أّن 

 . تحفظاتإبداء أية دون  2013د�سم��  06قبولها ��ائيا بتار�خ 
ّ
  إال

ّ
تقر�ر اختبار تم  تبّ�ن من خالله أن

 لم تتم و رك  الصيانة ممن قبل أحد فنيي  2013 نوفم�� 29إعداده بتار�خ 
ّ
�عد  إحالته إ�� املستشفى إال

 . الفنية العيوبتتضمن �عض املعنية التجه��ات  القبول ال��ائي للتجه��ات أّن 
ّ
ه تّم وتجدر اشارة أن

  .للتجه��اتعملية القبول ال��ائي �سالف الذكر من القيام ختبار ا تقر�ر أعّد العون الذي نف   استثناء
 

III-  واختبارها صيانة التجه��ات الطبية 
 

توزيع التجه��ات ع�� مختلف الهيا�ل  ،تتو�� وزارة ال�حة بموجب مذكرات تخصيص

خالفا و  .تأم�ن صيانة التجه��ات الطبية واختبارهاالصيانة رك  مو�تو�� . �غرض استعمالهاال�حية 

ق بالتنظيم  1991جو�لية  22املؤّرخ ��  1991لسنة  63من القانون عدد  30للفصل 
ّ
الص�� واملتعل

الهيا�ل ال�حية العمومية مل مة بالقيام بجرد سنوي �جميع م�اس��ا  الذي نّص خاصة ع�� أّن 

ر لدى ادارة العامة للهيا�ل ال�حية  ،وجيه كشف �� ال  إ�� الوزارةوتاملنقولة أو غ�� املنقولة 
ّ
ال يتوف

وقد تم توجيه مراسلة إ�� املؤّسسات العمومية . ات ال�حيةؤّسسالعمومّية نتائج جرد التجه��ات بامل

غ�� . وضعية التجه��ات الطبية و�يانجرد املنقوالت ب دعو��ا للقيامل املذ�ورةلل�حة من قبل ادارة 

قة بثالث مؤّسسات عمومية  2013ادارة املعنية لم تتلق إ�� غاية جوان  أّن 
ّ
سوى نتائج ا�جرد املتعل

0TP29Fلل�حة

(2)
P0T . ��قت �غياب ا�جرد املادي  ،نف  السياقو

ّ
تضّمنت تقار�ر مراج�� ا�حسابات تحفظات �عل

 .2011-2008خالل الف��ة  مؤّسسة عمومية لل�حة 17للمنقوالت بالنسبة إ�� 
 

GMBHPتم ترك�� منظومة إعالمية  ،ومن جهة أخرى 

 
Pن من معرفة ب

ّ
الهيا�ل ال�حية تمك

ر للوزارة 
ّ
وضعية التجه��ات الطبية املتوفرة ودرجة اهتالكها وعمليات الصيانة ال�ي شهد��ا بما يوف

 غ�� . تجه��اتاللوحة قيادة حول التجه��ات الطبية والبيوطبية املتاحة يمكن الرجوع إل��ا عند تجديد 

يتجاوز عدد  ملكما  .�حة اساسية واملستشفيات املحليةلم �شمل مجامع الهذه املنظومة  ترك��  أّن 

� استغالل هذه املنظومةالهيا�ل ال�حية ال�ي 
ّ
ل .مؤسسات �حيية 10بصفة �لّية  تتو�

ّ
  وهو ما يمث

 إضافة إ��  واقع ال�ي تم ترك�� التطبيقة ��امن املفقط  % 17
ّ
ر�ط مرك  الصيانة وإدارة  لم يتم هأن

 . اعالمية التجه�� ��ذه التطبيقة

 

 �شاط الصيانة  - أ
 

ل مرك  
ّ
حسب للتجه��ات الطبية �� مجال الصيانة الوقائية والعالجية الصيانة يتدخ

إنجاز أعمال صيانة عالجية  كما يتو��. للغرض معه الطلبات الواردة عليه أو �� إطار اتفاقيات م��مة

 . للتجه��ات الطبية باملؤّسسات ال�حية وصيانة داخلية صلب ورشاته ةخارجي

                                                           
(2)

 .ألمراض اعصاب ومعهد التغذية" املن�� بن حميدة"مستسفى سهلول �سوسة ومعهد  
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 37�� إطار اتفاقيات م��مة مع الهيا�ل ال�حية بلغ عددها  الصيانة الوقائية�ؤّمن املرك  و 

نشاط تراجعا خالل الف��ة ال وشهد هذا. د.أ 25,610 جم�� قدره بمبلغ 2012�� مو�� سنة اتفاقية 

ويع ى هذا  .من حي  عدد الطلبات  %94من حي  عدد التدخالت و % 88 نسبةب 2013 - 2008

تو�� املرك  خالل و . قطع الغياركالالزمة املادية الوسائل املوارد البشر�ة و  نقص ��الإ�� أساسا  ال��اجع

  �سبب عدماتفاقية  19ف�خ  2011سنة 
ّ
اعوان ارتفاع عدد  نتيجة بالعدد ال�ا��ر املوارد البشر�ة توف

مهندس�ن  5 من ضم��م 2013 -2009 خالل الف��ةعونا  37 عددهم والبالغدون �عو�ضهم املغادر�ن 

 .تقنيا 13و

 

 و 
ّ
من مطالب  % 22ه ــــــما �سبت 2013-2008لت طلبات الصيانة العالجية خالل الف��ة مث

من   %44التدخل الواردة ع�� املرك  واستأثرت مص�حة صيانة تجه��ات التصو�ر الط�ي بنسبة 

إ�� افتقار هذه  نظرامن املستشفيات املحلية وا�جهو�ة  % 62الطلبات بنسبة  وردتكما . الطلبات

كما اقتصر مجال تدخل املرك  ع�� أصناف معينة من التجه��ات . الهيا�ل لوحدات صيانة داخلية

وأجه ة  ) %11(وأجه ة التصو�ر الثابتة  )%17(أجه ة تحميض افالم و  )% 25( وحدات طب اسنان�

 .)% 9(التعقيم 

 

ن املؤّسسات ال�حية من ا إجراءات  وضعاملرك   لم يتوّل  ،وفضال عن ال 
ّ
بالغ عن تمك

رها �� مطالب الصيانة  ا�حاصلة �� تجه��ا��ا اعطاب
ّ
وكيفية التعامل معها والبيانات ال�ي يجب توف

العالجية كتحديد طبيعة العطب و�يانات حول ا�جهاز املعطب إضافة إ�� غياب إجراءات ملعا�جة 

ل . الطلبات املست�جلة
ّ
ن املرك  من سرعة ونجاعة التدخ

ّ
ومن شأن غياب هذه اجراءات أن ال يمك

 .دصالح اعطاب
 

 

ن النظر �� برمجة التدخالتو
ّ
طول اجال ال�ي �ستغرقها من الوقوف ع��  من قبل املرك   مك

ل وال�ي فاقت 
ّ
برمجة �ل الطلبات  يوما، يضاف إ�� ال  صعو�ة 30�� �عض ا�حاالت برمجة التدخ

 عدم توفر وسائل النقل بالعدد ال�ا�� حي  يمتل و�عود هذه الوضعية إ��  .الواردة خالل اسبوع

 . سنة 16 مّدة استعمالهاسيارات تجاوز معّدل  7 من ضم��افقط سيارة  13املرك  

 

حي   2012-2010وعرفت �سبة استجابة لطلبات الصيانة العالجية تراجعا خالل الف��ة 

ق هذا ال��اجع. 2012خالل سنة  % 64إ��  2010خالل سنة  % 80  مّرت من
ّ
أغلب مصا�ح املرك  ب و�عل

ويع ى  .مص�حة صيانة أدوات التصو�ر الط�ي ومص�حة صيانة ادوات الطبية وا�جراحيةم��ا وخاصة 

د .أ 200اعتمادات قدرها رصد ولنن يتم سنو�ا . ال  إ�� عدم توفر قطع الغيار أو انقطاع �سو�قها
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          خالل الف��ة ملموسا�سبة اس��الكها شهدت تراجعا  بم��انية املعهد �عنوان قطع الغيار فإّن 

 .2013سنة ��  % 28إ��  2009سنة ��  % 71حي  مّرت من  2009-2013

 

لجل التدخل أا بخصوص أّم 
ّ
 2011يوما خالل سنة  15فقد بلغ معّدله  وتار�خ طلب التدخ

املضّمنة �عقود الصيانة امل�حقة  بتل و�عت�� هذه اجال طو�لة مقارنة . 2012أيام خالل سنة  7و

نقص �� الويع ى ال  إ�� . ساعة ع�� أق�ى  تقدير 72وساعة  48 مّدةدة ببدليل اجراءات واملحّد 

 .قدم حظ��ة السياراتإ�� وسائل النقل و 

 

قوفيما ي
ّ
��ا تعل

ّ
 أيام 7مقابل يوما  28 معّدلها إصالح اعطاب فقد ناه   باملدة ال�ي يتطل

 .التجه��ات و�لفة استغاللهاينعك  سلبا ع�� جاه �ة من شأنه أن دليل اجراءات وهو ما ب ةدمحّد 

 

ر  ،ومن جهة أخرى 
ّ
ب تأم�ن عمليات الصيانة الوقائية والعالجية للتجه��ات الطبية توف

ّ
يتطل

ل أن يكفل التدخل السريع و  من شأنه أن قطع الغيار بمامن مخ ون عّدات و م
ّ
يحّد من ف��ة �عط

�توزع و  د.م 6وقّدرت القيمة ا�جملية للمخ ون املتوفر باملرك  ��ذا العنوان بما يفوق . التجه��ات الطبية

د حسب ا�جرد .م 4,186د ومخ ون معدات بقيمة .م 2,109 ب�ن مخ ون مواد وقطع غيار بقيمة

باقتناء الوزارة قيام ات وقطع الغيار إ�� وأّدى غياب ترك�� سياسة لل��ّود باملعّد . 2012السنوي لسنة 

قحي  لم �شهد الفصول امل إل��الم تتب�ن ا�حاجة لفائدة املرك  معدات 
ّ
ف��ة  منذتذكر ة ��ا حركة تعل

أفرز فحص قوائم متا�عة حركة املخ ون من املواد القابلة لالس��الك وقطع الغيار وجود  كما. طو�لة

فصال  2657بلغ عددها  2013إ�� مو�� أوت  2004ذ سنة �عض الفصول ال�ي لم �شهد حركة من

 . املخ نةوقطع الغيار من القيمة ا�جملية للمواد  % 44وهو ما يمثل  د.أ 916وقيم��ا 
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 �شاط اختبار -ب
 

��خيص اعطاب �غرض التجه��ات الطبية بطلب من الهيا�ل ال�حية  اختبار يتو�� املرك  

قكشوفات اثمان امل والنظر ��فيي �شأ��ا الرأي الوإبداء 
ّ
ي ا�خدمات يمن مسد الواردةو ة بإصالحها تعل

 مراقبة من خالل اختبارات ودورها �� الضغط ع�� �لفة الصيانة هذه و�الرغم من أهمية . ا�خواص

 طلب الرأي الفّيي للمرك  غ�� وجو�ي فإّن ال�ي تق��حها الشر�ات ا�خاصة  كشوفات اثمانموضوعية 

 .إ�� أغلب أصناف التجه��ات باستثناء التجه��ات الطبية الثقيلة بالنسبة
 

         الفيي  هتولت إدارة التجه�� مطالبة املرك  باالقتصار ع�� إبداء رأي ،و�� هذا السياق

ه . دون ا�خوض �� اثمان املق��حةو 
ّ
ة خالل الف��ة من خالل فحص تقار�ر اختبار املعّد ن تب�ّ غ�� أن

عد أي � إبداء رأيه الفيي واملا�� حول أشغال الصيانة ع�� سبيل التسو�ة املرك  تو��ّ  أّن  2011-2012

 .وهاي حّدد�ن الاثمو�األ مسديي ا�خدماتإصالح اعطاب من قبل أشغال  استيفاء
 

تكت�ىي البطاقة ال�حية ال�ي يتع�ن مسكها من قبل املؤّسسات ال�حية  ،ومن جهة أخرى 

تحديد تدخالت الصيانة أو املراقبة ال�ي خضع لها ل�ل جهاز طّ�ي أهمية بالغة للتعر�ف به و  بخصوص

و�استثناء مص�حة صيانة ادوات الطبية  .فضال عن �و��ا أداة أساسية لتقييم جدوى اصالحات

قالفيي امل هإبداء رأيب قيام املرك  ا�جراحية لوحظ
ّ
أو بإصالح  بإحالة تجه��ات ع�� عدم استعمال تعل

 . أعطاب دون اطالع ع�� البطاقات ال�حية لهذه التجه��ات
 

ن من تأم�ن مهمة اختبار 
ّ
بصفة ناجعة، وم��ا طرق إعداد التقار�ر و�� غياب مرجعيات تمك

�� �ر ثان ر فيي ثان دعداد تقتعي�ن قيام املرك  بلوحظ �� �عض ا�حاالت  الفنية الصادرة عن املرك  

ق�� هذا الشأن الطلب امل�ذكر و . الواردة �� عروض امل ودينشأن اثمان 
ّ
بصيانة جهاز التعقيم  تعل

 2012فيفري  18بتار�خ �� تقر�ره  اول  التا�ع للمرك  الوطيي ل رع النخاع العظ�ي حي  اع��ض الفيي

  ع�� كشف اثمان املق��حة من قبل امل ّود
ّ
  إال

ّ
        جديد بتار�خف فيي ثا�ي بانجاز اختبار ي�لت تم هأن

 . اثمانهذه صادق فيه ع��  2013مارس  07
 

قاملعتمادات ا فإّن ا بخصوص التجه��ات الطبية الثقيلة أّم 
ّ
م��انية بترّسم �ا �ة بصيانتعل

عدد  ناه  وقد . للمرك الفيي  أخذ الرأيال�حية �عد  الهيا�ل إ�� تفو�ضها ال�ي تتو��وزارة لالتنمية ل

. د.م 8,461 ناه جم��  بمبلغطلب  581حوا��  2013-2011طلبات تفو�ض اعتمادات خالل الف��ة 

 للمرك  الرأي الفيي  تضم�نلهيا�ل ال�حية رغم ببعض اعتمادات ا الوزارة ع�� تفو�ض  ووافقت

 . لتحفظات �� شأ��ا
 

صيانة جهاز نفقات ب بدون موجب 2012 سنة�� لت تكّف الوزارة  أّن �� هذا السياق و�ذكر 

  SIEMENS/SOMATOM AR STAR املفراس من العالمة التجار�ة
ّ
  باملستشفى ا�جهوي بنابل من املرك
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اختبار تقار�ر رغم أن و . د.أ 64د و.أ 60 بما قدره اعتمادات القتناء أنابيب أشعة سينيةتفو�ض خالل 

عمره  يتجاوز أنبوب اشعة لم  أّن �ش�� إ��  2012ماي  28و 2011نوفم�� 19ها املرك  بتار�خ ال�ي أعّد 

العمر اف��ا�ىي ألنابيب  أّن  وا�حال 2012 و 2011 �يخالل سنع�� التوا�� عند �غي��ه أشهر  06والسنة 

ا�خاصيات التا�ع �جهاز املفراس  من نف انبوب  من ال  أّن . سنوات 10بــ  حّدداشعة السينية 

 
ّ
 . سنوات 10  باملستشفى ا�جهوي بال�اف تم �غي��ه �عد املرك

 

 ،عند الدعوة إ�� املنافسةيتم  ،�� إطار التوجهات ا�جديدة للوزارةو ،سياقاات الو�� 

تدخل و إخضاع التجه��ات الثقيلة إ�� عقود صيانة يقع احتساب �لف��ا ضمن التقييم املا�� للعروض 

       حسب ا�حاجة من الصنف الشامل أو  وت�ون هذه الصيانة .ح�� التنفيذ �عد ان��اء ف��ة الضمان

�عض  ل بنفقات صيانةالتكّف أحيانا الوزارة تتو��  غ�� أّن . من صنف الصيانة الوقائية والعالجية

  ،و�ذكر �� هذا الشأن .سة املتعاقد معهااملؤّس  منبدال  التجه��ات
ّ
     ه تم تفو�ض اعتمادات بتار�خأن

د رغم .أ 24 بمبلغستشفى ا�حبيب ثامر القتناء أحد التوا�ع �جهاز القسطرة فائدة مل 2012سبتم��  14

الشركة إ�� إصالح العطب ��  تضّمن دعوة 2011 جو�لية 04رك  بتار�خ امل الصادر عنتقر�ر اختبار  أّن 

 تعن استعمال العادي ل�جهاز وتم جمنا هذا العطب ّن أخاصة و امل��م معها إطار عقد الصيانة 

 . �� مواقع أخرى  معاينته
ّ
  إال

ّ
ت ع�� الرفض ه أمام إصرار الشركةأن

ّ
اصالح التكّفل بنفقات الوزارة  تول

دير العام امل استجابة لطلب ت لفائدة املستشفى املذ�ور �خالص امل ّودتفو�ض اعتمادا تّم حي  

  نف  الصنفقاعة القسطرة من  أّن  و�ذكر . 2012أفر�ل  13للمرك  بتار�خ 
ّ
 ة بمستشفى املن�� املرك

 .2013خالل سنة نف  العطب شهدت سليم باملر�ى  
 

 املراقبة الفنية للتجه��ات الطبية -ج
 

 .ال�حيةمع الهيا�ل  حسب الطلب أو �� إطار عقود م��مة �شاط املراقبة الفنيةيؤّمن املرك  

�ح  ،بالتصرف �� الصيانة البيولوجية الطبية واستشفائيةو�استثناء دليل اجراءات ا�خاصة 
ّ
ات

م إخضاع التجه��ات الطبّية إ�� املراقبة الفنّية
ّ
 أّن �� هذا الصدد لوحظ و . غياب نصوص قانونّية تنظ

  �� هذا الشأن اتفاقيات ال�ي أبرمها املرك  
ّ
ي إال

ّ
ب مراقبة  % 16 ال �غط

ّ
من قائمة التجه��ات ال�ي تتطل

املرك  ع��  يؤم��امجال املراقبة الفنية ال�ي  إا اقتصر حسب القائمة املضمنة بدليل اجراءات  دور�ة

�عض التجه��ات الطبية و�� آالت التنف  وا�عاش والتخدير وآالت التصو�ر الط�ي ال�ي شملت ع�� 

ية ال تتو�� املؤّسسات ال�ح أّن  كما تبّ�ن .2012خالل سنة  املرك  من تدخالت  % 17و % 57,5التوا�� 

ن من إح�ام عمليات صيانة التجه��ات ومتا�ع��ا تنفيذ توصيات املرك 
ّ
 .مّما ال يمك

 

 من طرف مقتناةبة للتجه��ات الطبية معّدات مراق أّن  تم الوقوف ع�� ،ومن جهة أخرى 

تال��  ستد��وي. 2009سنة  ��منذ استالمها  عمالهالم يتم است د.م 1,214 بقيمةالوزارة لفائدة املرك  

 . ترشيد اقتناءات من املعّدات من خالل الوقوف ع�� ا�حاجيات الفعلية للمرك  هذه الوضعية
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املقايي   �عض اح��ام التثبت من الالزمة للوسائلافتقاره  �سببال يتو�� املرك   ،و�� املقابل

آالت التنف  والتخدير وا�عاش  التجه��اتهذه ب�ن من و�ذكر . ببعض التجه��ات ا�جوهر�ة الفنية

لعدم توفر وسائل نظرا  وال�ي لم تتّم مراقب��ا ملدة طو�لة العاليةاملخاطر  درجة ضمنواملصنفة 

  ،املراقبة
ّ
 بذل مخ�� املراقبة  ع�� املشرفبالرغم من مطالبة  2011سنة  �� وال�ي لم يتم اقتناؤها إال

لمراقبة الفنية لتجه��ات التعقيم حي  ال يتم التثبت من النسبة لب و�ان الشأن كذل . 2001منذ سنة 

ر 
ّ
  2011سنة  ��تم اقتناء معّدات مراقبة الضغط وا�حرارة  ولنن. ��ا عامل الضغطتوف

ّ
  إال

ّ
 نلم يتس هأن

 . لعدم مالءم��ا لطبيعة التجه��ات استغالل هذه املعدات
 

 الصيانةالتوازنات املالية ملركز  -د
 

لضمان ديمومة �شاطه حي  �عتمد لتمو�ل  اأساسي عنصرا�عّد التوازنات املالية للمرك  

 الهيا�ل ال�حية العموميةأ�شطته ع�� موارده الذاتية املتأتية من ا�خدمات ال�ي �سد��ا لفائدة 

سنة �� د .م 1,050بلغت تقديرات موارد العنوان اول للمرك  ما جملته  ،و�� هذا املجال. وا�خاصة

 إلم يتم تحقيقها  2012
ّ
سنة ��  % 58مّرت من  حي وقد تراجعت �سبة تحقيق املوارد  .% 37 بنسبة ال

بوقد . 2012سنة ��  % 37إ��  2009
ّ
ن منتماملرك  ��انية �� م �ج  دائم ،��اجعهذا العن  ترت

ّ
 ك

  السنوات السابقة�� الفواضل امل�ّجلة  عن طر�ق�غطيته 
ّ
 .أخرى إ�� صت من سنة وال�ي تقل

 

 
ّ
ن�� مجال الفوترة إجراءات موثقة ع�� املرك   ب عن عدم اعتمادوقد ترت

ّ
 من تحديد تمك

حي   باملرك  الداخلية الرقابة إح�ام نقص، خدمات املسداةا� �افةفوترة  منو مسؤولية �ل متدخل 

�
ّ
الفوات�� �شأ��ا وال  �� إعداد إدراج بطاقات التدخل و  جمع ب�ن مهاما�العون امل�لف بالفوترة  يتو�

الناجعة ع�� رقابة السمح ب� ومن شأن هذه الوضعية أن ال .غياب جداول ممضاة من قبل الطرف�ن

أحيانا لوحظ  ،�الرغم من الصعو�ات املالية ال�ي يمر ��ا املرك و  .الفوترة ومتا�ع��ا اتعملي شمولية

ال�ي يتع�ن �غي�� قيمة املبالغ  إ��إضافة بطاقات التدخل �� �عض ا�حاالت وفوترة عدم ��جيل 

ولم يتم  2012–2008بطاقة تدخل خالل الف��ة  972لم تتم فوترة  من ال . فوترهها �� أحيان أخرى 

د تبعا .أ 50,388 بمبلغ جم�� قدره 2012و 2011�عنوان سن�ي املنظومة بطاقة تدخل ب 174إدراج 

 .لتعليمات مدير استغالل والصيانة
 

قة بالف��ةفاتورة  355 أّن  تبّ�نكما 
ّ
د لم يتم .أ 71قدره  جم�� �مبلغو  2012-2010 متعل

 أن � ع�� هذا النحوهذا التصّرف  شأنمن و  .استخالصها�غرض ملؤسسات ال�حية اإ�� إحال��ا 
ّ
ل ش�

19850TP30Fلسنة  74ع�� معي  القانون  خطأ تصرف

(1)
P0T. 

                                                           
(1)

ق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتكب إزاء الدولة واملؤسسات العمومية  1985جو�لية  20املؤّرخ ��  1985لسنة  74ع�� معي  القانون عدد  
ّ
واملتعل

 34بالقانون عدد ادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط العقو�ات املنطبقة عل��ا و�إحداث دائرة ال جر املا�� كما تم تنقيحه 

 .1988لسنة  54وإتمامه بالقانون عدد  1987لسنة 
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يمثل دعم الهيا�ل ال�حية بالتجه��ات الطبية رهانا أساسيا لل��وض بقطاع ال�حة خاصة 

 ،و�� ظرف يتسم بتعدد املطلبية .الداخليةا�جهات مختلف محدودية املوارد املالية وتنامي طلبات  أمام

قصة للمشاريع املشهدت اعتمادات املخصّ 
ّ
من سنة  هاما انطالقا ارتفاعاة بالتجه��ات الطبية تعل

2012  
ّ
بما ال  وإجراءات التصرف بوزارة ال�حة أساليب ع���غي��ات جوهر�ة  ال  لم ترافقه ّن أ إال

 . ا�حاجيات ا�حقيقية واات اولو�ةيكفل حسن توظيف املوارد املالية املتاحة والوقوف ع�� 
 

ع��  مبييترك�� نظام تصرف جديد إ��  دعّوةالوزارة م فإّن  ،حساسية املجالو�اعتبار 

التخطيط  �من خالل تطو�ر مجا� و�تّم ال  علميةالو وضوعية املعطيات اعتماد املالشفافية وع�� 

لها بالوقوف  مّما �سمح وا�جهوي ع�� املستوى الوطيي اا مصداقية والدراسات وترك�� نظام معلومات 

��اع�� واقع التجه��ات الطبية وطبيع��ا 
ّ
كما . من حسن استشراف ا�حاجيات ا�حينية واملستقبلية و�مك

الهيا�ل استشار�ة وتدعيمها با�خ��اء وتطبيق  إ�� جانب قانونالة �ستد�� الوضع تفعيل الهيا�ل املؤّه 

 جرد التجه��اتتنظيم وزارة ال�حة وس��ها وكذل  �� مجال ما جاء بالنصوص القانونية �� مجال 

ع�� مستوى الهيا�ل ال�حية  ول�نؤ املسلة ءمساو  GMBHترك�� التطبيقة العمل ع�� �عميم و الطبية 

 .املتاحة ��ا الوظائف لاستغالحول 
 

قتضبط مرجعيات باسراع ة إ�� مدعوّ  الوزارة أّن كما 
ّ
حاجيات الهيا�ل ال�حية من ب تعل

عوان إدارة التجه�� ومرك  الصيانة �� أتدعيم ت�و�ن و الفنية  خاصيا��ا وتحديدالتجه��ات الطبية 

 . إ�� ال�جان استشار�ة املؤهلة لذل  دون غ��هاعند اقتضاء وال�جوء املجال 
 

م��انية التنمية للوزارة بصفة وا�حة وجهة  أن �عك ع�� العمل ن يتع�ّ  ،ومن جهة أخرى 

والعمل ع�� اح��ام تنفيذها بما ال يدخل إر�ا�ا عند عملية  صة للتجه��ات الطبيةعتمادات املخصّ ا 

 . أخذ القرار
 

 لدىترك�� إجراءات مكتو�ة  يتعّ�ن ،�غرض تحديد املسؤوليات وضمان شفافية عمل ادارةو 

ن من ضمان اح��ام القواعد ا�جاري ��ا العمل �� مجال إدارة التجه�� 
ّ
الصفقات وتطبيقها ع�� نحو يمك

 مرتك�ي الضرور�ة �� شأناتخاا اجراءات �� ومعاملة العارض�ن سيما املساواة ��  وال العمومية 

 .ل��مءومسا املخالفات
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قة إ�� النظر �� وضعية املرك  الوزارة مدعوّ إّن الصيانة ف مجالا �� أّم 
ّ
 خاّصة �� ما يتعل

ال�ي شابت لنقائص مختلف ا نتيجةتوازناته املالية  الختاللتبعا  ال�ي أصبحت مهددةديمومة �شاطه ب

�� مجال اختبار التجه��ات الطبية من دوره تدعيم إ�� العمل ع�� و التصرف فيه  تمجاال  مختلف

 الواردة�عميم استناد إ�� آرائه الفنية واملالية واخذ �ع�ن اعتبار التحفظات إم�انية خالل النظر �� 

ل�ن وتحديد عالقته مع الصادرة عنه تقار�ر اختبار ب
ّ
 .وإجراءات تدخله وتوحيدهامختلف املتدخ
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 رّد وزارة الصّحـة
 

 تعلق بتخطيط المشاريع وضبط الحاجيات وبرمجتهايفيما  -1
 

يتم توفير التجهيزات الطبية للمؤسسات الصحية على مراحل وتتولى إدارة 

الطبية الدراسات والتخطيط إنجاز مهام تخطيط المشاريع واإلحداثات الجديدة باألقسام 

والمؤسسات وضبط الحاجيات وبرمجتها وذلك بالتنسيق مع األطراف المتدخلة وهي 

 .المرحلة األولى من المراحل المذكورة

 

 األمر عدد(وقد تم في هذا السياق إحداث وحدة التنسيق مع اإلدارات الجهوية 
 1981 لسنة 793 والمتعلق بإتمام األمر عدد 2014 أكتوبر 24 المؤرخ في 2014 لسنة 3939

، وذلك للتنسيق بين )والمتعلق بتنظيم مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية

اإلدارات الجهوّية للصحة ومصالح اإلدارة المركزية للوزارة قصد تحسين نسق متابعة 

كما تم إحداث فريق عمل على مستوى ديوان . إنجاز مختلف البرامج والمشاريع الصحية

األطراف المتدخلة في مجاالت متابعة المشاريع التنموية بقطاع الصحة  الوزير يضم كل

وتهدف هذه اإلجراءات إلى . والمشاريع المعطلة والمشاريع المنجزة وغير المستغلة

اإلسراع في توفير التجهيزات والمعدات والموارد البشرية الالزمة لدخولها حيز االستغالل 

ت االستشفائية من خالل إدارة المخطط العقاري وإلى مزيد إحكام التصرف في المؤسسا

الذي يتم إعداده انطالقا من المشروع الطبي وذلك باعتبار المخطط المذكور األداة المثلى 

 .للمتابعة الفنية والمالية
 

وستعمل الوزارة في هذا المجال على إنجاز مشروع أمر تنظيمي جديد إلعادة 

الدراسات والتخطيط بالنظر للدور اإلستراتيجي المناط الهيكلة وإعطاء موقع متميز إلدارة 

 .بعهدتها خاصة في مجال التخطيط اإلستراتيجي للقطاع الصحي واستشراف حاجياته
 

 فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع والصفقات العمومية -2
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ستعمل وزارة الصحة على إعداد جرد للمعدات البيوطبية واإلستشفائية المنقولة 

وغير المنقولة وهو هدف من األهداف ذات األولوية التي تم ضبطها في المشروع السنوي 

حيث سيعمل مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية  2016لميزانية وزارة الصحة لسنة 

ة على القيام بهذا الجرد حتى يتم العمل على تجديد التجهيزات واإلستشفائية لوزارة الصح

 .الطبية بناءا على بيانات موضوعية وفنية

أما بالنسبة إلعداد المرجعيات فقد تم تفعيل اللجان الفنية المختصة لمراجعة 

المواصفات الطبية وإعداد نماذج مرجعية لمختلف االختصاصات لتحديد التجهيزات 

 ).جامعي، جهوي ومحلي(األقسام حسب المستويات  الضرورية لمختلف
 

ا في التقرير التخاذ هاذكر تمّ  وستقوم وزارة الصحة على مراجعة الملفات التي

 .اإلجراءات الالزمة وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل
 

 فيما يتعلق بصيانة التجهيزات واختبارها -3
 

البيولوجية الطبية واإلستشفائية وهو يتولى مركز الدراسات الفنية والصيانة 

 .مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية اإلشراف على وظائف الصيانة وتنسيقها
 

 مؤشرات أنشطة المركـز
  

بعد التراجع الملحوظ في السنوات السابقة شهدت أنشطة المركز والمراكز الجهوية 

 حيث ارتفع عدد التدخالت من، 2013 تطورا مقارنة بسنة 2014 سنة         التابعة له في 
 :، تتوزع كما يلي  2014 في سنة 2507 إلى 2013 تدخال في سنة 2011

 

 .تدخال 1349 إلى 1218 من: مركز تونس  -
 .تدخال 531 إلى 387 من: المركز الجهوي للصيانة بقفصة  -
 .تدخال 225 إلى 145 من: المركز الجهوي للصيانة بصفاقس -
 .تدخال 312 إلى 261 من: بسوسة المركز الجهوي للصيانة  -
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ويعود التراجع النسبي في عدد التدخالت مثلما ورد بتقرير الدائرة إلى الظروف 

ورغم كل العوائق فإن المركز يسعى . االستثنائية التي شهدتها البالد خالل الفترة السابقة

 .باستمرار إلى تنمية قدراته الستجابة إلى حاجيات القطاع المتنامية
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 استجابة المركز لطلبات التدخل -
 

في إطار تطوير التوجهات اإلستراتجية ألنشطة المركز ومواكبة للتطور 
التكنولوجي الذي يشهده الميدان، اتجهت العناية إلى تدعيم مجاالت االختبار والدراسات 
والمراقبة الفنية للتجهيزات الطبية واإلنشاءات التقنية إلى جانب الصيانة العالجية 

وكخيار استراتيجي، تم التخلي بصفة تدريجية عن الصيانة الوقائية . تجهيزات البيوطبيةلل
لفائدة المصالح الفنية بالمستشفيات التي تم تدعيمها باإلطارات الفنية وتكوينها في المجال 

ويذكر في هذا السياق، أن مجاالت . ة هذا الخيار وجدواه على الميدانوذلك نظرا لفاعلي
لفنية والهندسة والصيانة وخاصة العالجية منها، قد شهدت جميعها تطورا واضحا المراقبة ا

 .2014 إلى سنة 2013 من سنة
 

ويسعى المركز إلى تنمية قدراته الفنية بدعم رسكلة األعوان وتكوينهم في مختلف 
، من المشاركة في الملتقيات والتظاهرات صات وذلك بتمكينهم كل في اختصاصهاالختصا
 .سواء على المستوى الوطني أو الدولي المختصة

 

 تطوير مجال المراقبة الفنية -
 

بهدف توسيع مجال المراقبة الفنية ودعم وسائلها، تم ضمن برنامج التعاون الدولي 
مع منظمة الصحة العالمية تنظيم دورة تكوينية بإشراف خبير مختص لفائدة أعوان المركز 

وقد أتاحت ). مفراس(راقبة آالت التصوير المقطعي والمراكز الجهوية للصيانة في مجال م
هذه الدورة للمركز استغالل آالت المراقبة التي تم اقتناؤها للغرض والقيام بالمراقبة الفنية 

جهاز تصوير مقطعي وذلك ضمن إجراءات القبول  12ومراقبة الجودة لما ال يقل عن 
 .2015الوقتي لهذه اآلالت التي تم اقتناؤها في سنة 

 

تعميم المراقبة الفنية لتجهيزات التصوبر المقطعي التي هي في إلى ويتجه المركز 
وقام المركز في سنة . طور االستغالل بمختلف المؤسسات الصحية وذلك بصفة دورية

بعملية تعيير آالت المراقبة لدى مكتب متخصص بالخارج توجت بتقديم شهادات في  2015
 .الغرض، وتم وضع برنامج لتعيير هذه اآلالت بصفة دورية ومستمرة

 

 مجـال الصيانــة -
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نظرا لتقادم بعض التجهيزات الطبية وفي انتظار تجديدها على مراحل، يتم 
فاع بها وذلك باستعمال بعض مكوناتها كقطع استغالل بعض التجهيزات التي زال االنت

غيار إلصالح التجهيزات المماثلة والتي مازالت في طور اإلستغالل إضافة لقطع 
وقد تعلق األمر على سبيل الذكر بقطع غيار لصيانة وحدات . الغيار التي يتم اقتناؤها

انة الوقائية معالجة األسنان التي تجاوزت فترة الضمان وبمستلزمات تنفيذ عقود الصي
 .التي ال تزال بعهدة المركز

 

 مجال اإلختبار والتقييم -
 

عمال بمقتضيات دليل إجراءات التصرف في الصيانة، ولضمان أكثر نجاعة 

لعمليات اختبار المعدات الطبية واإلنشاءات التقنية التي تتعرض ألعطاب طارئة، تم االتفاق 

استشارة المركز بصفة مسبقة الختبار هذه مع مختلف المؤسسات الصحية على ضرورة 

وتجدر اإلشارة إلى أن . المعدات قبل اإلذن لمصالح ما بعد البيع التابعة للمزودين بصيانتها

المركز يتولى إنجاز هذه االختبارات باعتبار تخصص األعوان ودرجة تكوينهم في الميدان، 

ماذج تقارير وبروتوكوالت مرجعية ومواكبة لتطور التقنيات في الميدان، يتم االستئناس بن

 .قالبة للتحيين

 

أما بالنسبة لتمثيل المركز في اللجان الفنية المتخصصة التي تتولى صياغة 

البطاقات الفنية المتعلقة بخاصيات التجهيزات موضوع برامج االقتناء، تم االتفاق مع 

ان من أعوان المصالح المركزية والجهوية على وجوب التعيين المسبق ألعضاء اللج

المركز، وعلى وجوب إدراج أسمائهم بمقررات إحداث اللجان المعنية، وعلى وجوب 

أن يدعم  توليهم مهام استالم التجهيزات على أساس عقود الشراءات ، وهو ما من شأنه

 .توحيد القرارات المتعلقة بنتائج االستالم وصيغة محاضر قبول المعدات

 

 التوازنات المالية للمركز -
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 ، تحسّنا في القيمة الجملية2014أبرزت نتائج التصرف في المركز وخاصة لسنة 
د، مقارنة بالمعدل السنوي العام للخمس سنوات .أ 900للخدمات المسداة والتي تجاوزت 

إال أنه رغم كل اإلجراءات وجلسات العمل المباشرة وأعمال . د.أ 850السابقة والمقدر بـ

ة لوزارة اإلشراف لضمان استخالص الديون الراجعة التنسيق مع المصالح المركزي

، وهي نسبة غير كافية سيتم % 51للمركز، بقيت نسبة استخالص المستحقات في حدود 

 .العمل على تحسينها

 

، عمد المركز إلى الضغط على النفقات، دون اإلخالل وحفاظا على توازناته المالية

 .% 2,8 يمثل نسبة 2014د خالل سنة .أ 13 بتدخالته مما ساهم في تسجيل فائض قدره

 

 التصرف في الفوترة  -
 

مراجعة بعض اإلجراءات المتعلقة بوظائف الفوترة مثل  ،2014 تمت بداية من سنة

إجراءات إصدار الفواتير وتوجيهها للمؤسسات الصحية المنتفعة بخدمات المركز، مما سجل 

وتتواصل مجهودات المركز لمزيد التحكم تطورا في القيمة الجملية السنوية لهذه الخدمات ، 

أما فيما يتعلق بعدم فوترة بعض الخدمات ، . في هذه الوظائف وإلكسابها مزيدا من الفعالية

فهي تتصل بخدمات المساندة الفنية أو إبداء الرأي حول بعض الملفات على سبيل االستشارة 

 .ة أو اإلدارات الجهوية للصحةوالتي يسديها المركز لفائدة مختلف مصالح اإلدارة المركزي

 

، وبقطع التي تضمنها التقرير النهائي وإذ تسجل مختلف النقائص واإلخالالت

النظر عن أعمال المتابعة الدقيقة التي ستنجز بالتنسيق مع هياكل المتابعة المختصة، فإن 

لتحسين الوزارة ستعمل، في إطار برامج التأهيل والحوكمة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

جودة التصرف في التجهيزات الطبية وللرفع من فعالية دور كل المتدخلين ولضمان االلتزام 

 .باألحكام القانونية والمقتضيات الترتيبية وقواعد حسن التصرف
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	أمّا بخصوص تحديد تكلفة المشاريع، فقد تبيّن ارتفاع عدد الحالات التي تطلّبت اعتمادات إضافية لمجابهة الفوارق المسجلة بين الكلفة المصادق عليها في إطار برامج الاقتناءات والكلفة الفعلية. كما تبيّن ارتفاع عدد وحجم التحويلات على مستوى الفقرات من الفصل المتعلّ...
	ومن جهة أخرى، تم في إطار التجربة المتعلّقة بإعداد الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف، تقسيم نشاط الوزارة إلى 4 برامج أفقية حسب مجال التدخل. غير أنّ الاعتمادات المخصّصة للتجديد والتدعيم تمّ إدراجها ضمن البرنامج الرابع المتعلّق بهياكل القيادة والمس...
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	تتولى وزارة الصحة بموجب مذكرات تخصيص، توزيع التجهيزات على مختلف الهياكل الصحية بغرض استعمالها. ويتولى مركز الصيانة تأمين صيانة التجهيزات الطبية واختبارها. وخلافا للفصل 30 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 والمتعلّق بالتنظيم الصحي ا...
	ومن جهة أخرى، تم تركيز منظومة إعلامية GMBHP Pبالهياكل الصحية تمكّن من معرفة وضعية التجهيزات الطبية المتوفرة ودرجة اهتلاكها وعمليات الصيانة التي شهدتها بما يوفّر للوزارة لوحة قيادة حول التجهيزات الطبية والبيوطبية المتاحة يمكن الرجوع إليها عند تجديد الت...
	يتدخّل مركز الصيانة في مجال الصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات الطبية حسب الطلبات الواردة عليه أو في إطار اتفاقيات مبرمة معه للغرض. كما يتولى إنجاز أعمال صيانة علاجية خارجية للتجهيزات الطبية بالمؤسّسات الصحية وصيانة داخلية صلب ورشاته.

