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 مؤسسة مجلس أعضاءسادة الو  سيداتال
 المجال الصحي واإلعتماد فيالهيئة الوطنية للتقييم 

 
 2022أكتوبر 06 في تونس،                 

وبعد، طّيبة تحّية  
المجال  اإلعتماد فيو الهيئة الوطنية للتقييم ب به المعمول الّداخلي الضبط امـنظ حول تقريرنا يلي فيما تجدون 

 .2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالّية للسنة الصحي
 وضروريا ناسبام لنا ابد وما الهيئة واقع االعتبار بعين تأخذ التقرير، بهذا الواردة واالقتراحات المالحظات إنّ 

  .والمتوّسط القصير األمد على مالئمة ظروف في انشاطاته سير لضمان

 والتعاون  تفّهمال لروح الهيئة وأعوان إطاراتو  المسؤولين كافة إلى بالشكر لنتقّدم الفرصة هذه ننتهز إّننا
 .المرحلّية لمهّمتنا إنجازنا طوال لنا ومساعدتهم أبدوها التي والمسؤولّية

 .األمر استلزم كّلما إضافّية بمعلومات لمّدكم االستعداد أتمّ  على ونحن

 .االحترام فائق بقبول ،يسادتسيداتي و  وتفّضلوا،
 

 مراجع الحسابات
PROGRESS Consulting 

 كريم بن إسماعيل
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 والخاتمة العاّمةإطار التقرير 
يندرج هذا التقرير في إطار فحصنا المرحلي لنظام الّضبط الّداخلي ولألساليب اإلدارّية والمالّية والمحاسبّية 

لحماية أصوله وضمان نجاعة أنظمة  في المجال الصحي واإلعتمادالهيئة الوطنية للتقييم بالمعمول بها 
لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها المعلومات فيه وكذلك منع واكتشاف األخطاء. 

 وعلى ضوء المعلومات التي تم تقديمها لنا.
حول نظام الضبط الداخلي يندرج في إطار  مراجع الحساباتوفي هذا اإلطار، يجدر التذكير بأن تقرير 

 .2021للسنة المالية  ال الصحيفي المج واإلعتمادالوطنية للتقييم  للهيئةمهمة مراجعة البيانات المالية 

انات المالية حول البي هحول نظام الضبط الداخلي جزءا ال يتجزأ من رأي مراجع الحساباتحيث يعتبر تقرير 
 . 2021للسنة المالية  مؤسسةلل

وعليه، فإن هذا التقرير يعتبر تقييمي باألساس حيث ال يشتمل إال على النقائص المتعلقة بالتنظيم العام 
والتي يمكن أن تأثر سلبا على  في المجال الصحي واإلعتمادالوطنية للتقييم  للهيئةاليب الرقابة الداخلية وبأس

. هذا وال يشتمل هذا التقرير وجوبا 2021ديسمبر  31صحة ومصداقية البيانات المالية للفترة المنتهية في 
التي يمكن أن تظهرها دراسة تقييمية خاصة ومعمقة للتنظيم العام وأنظمة  على جميع النقائص واإلخالالت

 .في المجال الصحي واإلعتمادالوطنية للتقييم  للهيئةالرقابة الداخلية 
فإننا نضمن هذا التقرير التوصيات الهادفة إلى  مراجع الحساباتوفي إطار إضفاء صبغة بناءة لمهمة 

 لهيئةا. كما أن حجم وطبيعة أنشطة للهيئةاعة نظام الضبط الداخلي تالفي هذه النقائص والرفع من نج
 يفرض إرساء نظام رقابة فّعال.

 :توصيات الواردة بهذا التقريرالونقدم لكم فيما يلي ملخصا ألهم 

 وآليات التصرف والقيادة التنظيم العام 

 أو مراجعة الهيكل التنظيميسد الشغورات الحاصلة في بعض مراكز العمل  .1

 استكمال بطاقات الوظائف .2
 الحرص على أن تتم المصادقة على النظام األساسي الخاص باألعوان .3

 تحسين إجراءات التصرف في األرشيف .4

 يضبط طرق وأساليب عمل هذه الخلية إعداد دليل للتدقيق الداخلي .5

 إعداد برنامج عمل للتدقيق الداخلي والعمل على تطبيقه .6

 Qualiproمنظومة  إستخدام تعميم .7

 إعداد دليل وتركيز منظومة إعالمية تعنى بالمحاسبة التحليلية .8
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صيغ فوترة  والنظر فيوتنمية مواردها الحرص على استكمال النصوص التطبيقية لتنفيذ مهام الهيئة  .26
 ة سابقااالعمال المنجز

 

تم العمل بجزء من التوصيات التي تضمنها تقريرنا السابق حول نظام فقد  المواليوكما هو مبين في الجدول 
. و تسعى اإلدارة بمختلف مستوياتها إلى تطوير اإلجراءات %34نسبة التطبيق  ناهزتالرقابة الداخلية حيث 

و تركيز برمجيات التصرف المندمجة بهدف المحافظة على فعالّية نظام الرقابة الداخلية ومالئمته 
يه. و يبرز عمل فتو قطاع النشاط الذي  الوطنية للتقييم واالعتماد في المجال الصحيهيئة ال لخصوصيات

 : 2021الجدول التالي مدى تطبيق التوصيات الواردة في  تقريرنا المتعلق بالسنوات السابقة لسنة 

نسبة اإلنجاز 
 الجزئي

نسبة اإلنجاز 
 الكلي

عدد التوصيات 
التي تم العمل 

 بها جزئيا

عدد التوصيات 
التي تم العمل 

 بها 

عدد التوصيات 
 المقترحة

 مجال الرقابة الداخلية

التنظيم العام وآليات  22 10 8 45% 36%
 التصرف والقيادة

 الشؤون القانونية والجبائية 2 2 - 100% -

في شؤو  التصرف  6 4 1 67% 17%

 والتكوين األوعوا 

 الشراءات والمخزون  9 5 1 56% 11%

 المالية والمحاسبة 11 6 3 55% 27%

 المجموع 50 27 13 %  54 %  26
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I. وآليات التصرف والقيادة التنظيم العام 
 

 وسد الشغورات الهيكل التنظيمي .1

نقص  جودو الوطنية للتقييم واالعتماد في المجال الصحي تبين لنا من خالل دراسة الهيكل التنظيمي للهيئة 
م مدير وحدة النظا كاهيةو  خطة المنسق لإلدارات الفنية العمل مثلبعض مراكز بفي الموارد البشرية 

 .المعلوماتي

 المخاطر

 . سسةمؤ إنعكاس سلبي على مستوى األداء لبعض مراكز المسؤولية بال يمكن أن يكون لهذه الوضعية

 التوصيات

 الحاصلة في بعض مراكز العمل سد الشغوراتبضبط الحاجيات من الموارد البشرية والعمل على نوصي 
ارد يتماشى مع نشاط الهيئة وحاجياتها الحقيقية من المو بما أو مراجعة الهيكل التنظيمي  بالكفاءات المطلوبة

 .البشرية

 استكمال بطاقات الوظائف .2

قامت الهيئة بإعداد بطاقات وظيفية لجملة من الخطط كما عينت خبير لمراجعة واستكمال هذه البطاقات. 
 إال اننا الحظنا ان العديد منها لم يتم المصادقة عليها بعد من قبل مجلس المؤسسة.

 المخاطر

 مهام غير متناسقة وغير محددة بوضوح. 

 التوصيات

 .وعرضها على مجلس المؤسسة لغرض المصادقةاستكمال البطاقات الوظيفية نوصي ب
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 الخاص باألعوان النظام األساسي  .3

أفريل  28المؤرخ في  2017 لسنة 634التنظيمي للهيئة بمقتضى األمر الحكومي عدد تم ضبط الهيكل 
ال أنه إمشروع لنظام أساسي الهيئة تفتقد لنظام أساسي خاص بأعوانها حيث أنه ورغم إعداد ، إال أن 2017

 عليه بمقتضى أمر حكومي.والمصادقة عليه من قبل سلطة االشراف  التأشيرلم يتم بعد 

 المخاطر

ترّتب عن هذه الوضعية غياب مرجع موّحد وخاص للتصرف في الموارد البشرية وخالص األجور وإسناد 
 االمتيازات.

 التوصيات

 .بأمر حكومي رتيبهوت نوصي بالحرص على أن تتم المصادقة على القانون األساسي للهيئة

 التصرف في األرشيف .4

طرق التصرف في أرشيف  نإف ، األرشيفق و للتوثيأنه رغم وجود خطة عمل  الحظنا من خالل أعمالنا
 من عدة نقائص على مستوى اإلجراءات المعتمدة وأساليب العمل.تشكو  الهيئة
 .أماكن خزن وحفظ األرشيف مطابقة لألحكام والتراتيب الجاري بها العمل الهيئةه ال يتوفر لدى كما أن

 المخاطر
لومة سهل طرق الحصول على المعتوال  الهيئةساعد على المحافظة على وثائق ومعلومات تال هذه الوضعية 

 أو مراجعة الوثائق عند االقتضاء.

 التوصيات
نوصي بالعمل على تفعيل دور األرشيف ووضع إجراءات كتابية للتصرف في األرشيف طبقا لطبيعة الوثائق 

 95من القانون عدد  11و 7وخاصة أحكام الفصلين ومكونات األرشيف وطبقا للتشريع الجاري به العمل 
 ، وذلك بـ :1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة 

 إعداد برنامج تصرف في األرشيف، -
 إعداد جداول خاصة بحفظ األرشيف، -
 .الهيئةتأهيل أماكن لألرشيف وجعلها تستجيب للظروف المالئمة للمحافظة على أرشيف  -
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 دليل التدقيق الداخلي .5

يل للتدقيق قم بإعداد دلتلم  في المجال الصحي واإلعتمادالهيئة الوطنية للتقييم الحظنا من خالل أعمالنا، أن 
 .الداخلي

 المخاطر
 .للهيئة الداخلي من شأن هذه الوضعية أن تحد من نجاعة التدقيق

 التوصيات
 الخلية.يضبط طرق وأساليب عمل هذه  لذا نوصي بإعداد دليل للتدقيق الداخلي

 أعمال التدقيق الداخليبرمجة  .6

 مصادق عليه من طرف اإلدارة العامة. سنوي للتدقيق الداخلي غياب برنامج عمل الحظنا

 المخاطر
هذه الوضعية ال تمكن الهيئة من الوقوف على النقائص في نظام الرقابة الداخلية والمساعدة على اتخاذ 

 الوقت المناسب.التدابير التصحيحية والقرارات الالزمة في 

 التوصيات
نوصي بإعداد برنامج عمل للتدقيق الداخلي والمصادقة عليه من طرف اإلدارة العامة، ثم العمل على 

 تطبيقه.

  Qualiproمنظومة  إستخدام تعميم .7

لمساعدة اتعد برامج الجودة في العمل أداة فعالة إلدارة أنظمة الجودة مما يسمح بسهولة التواصل في الشركة و 
 ى اتخاذ القرار بفضل العديد من التقارير اإلحصائية التي يتم إصدارها في الوقت المناسب.عل

هو برنامج إدارة الجودة في العمل الذي يفي و  Qualiproقامت الهيئة باقتناء منظومة  اإلطاروفي هذا 
 من النقائص.  البعضوتشكو  معممةأن هذه المنظومة غير  . إالISOالجودة بمتطلبات معايير 

 المخاطر 
 حرمان الهيئة من أداة فعالة للتصرف في الجودة.
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 التوصيات
 على جميع مجاالت نشاط الهيئة. Qualipro ةمنظوم بتعميم إستخدامنوصي 

 لمحاسبة التحليليةل وضع منظومة .8

سمح بتبويب تإلى منظومة محاسبة تحليلية  في المجال الصحي واإلعتمادالهيئة الوطنية للتقييم  فتقرت
األعباء وتحديد الكلفة بالدقة المطلوبة وتمّكن من التفّطن إلى النقائص وأخذ القرارات الضرورية في الوقت 

 المناسب.

 المخاطر
 .نشطةاأل والنتائج حسب مختلف وتفصيل الكلفة الهيئةهذه الوضعية ال تمكن من التقييم الجّيد لنشاط 

 التوصيات
 تركيز منظومة إعالمية تعنى بالمحاسبة التحليلية.تحليلية و بإعداد دليل محاسبة نوصي 

  ألهدافعقد ا .9

 المدير العامعلى أن  2002 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002-2198 من األمر عدد 12 ينص الفصل
في أجل أقصاه نهاية شهر  األهداف وعرضه على مجلس المؤسسةللمؤسسات العمومية ملزم بإعداد عقد 

 مخطط التنمية.من فترة أكتوبر من السنة األولى 
 األهدافالهيئة الوطنية للتقييم واإلعتماد في المجال الصحي بإعداد مشروع عقد  وقد قامت

تم عرضه على مجلس المؤسسة لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل وزارة  2023 – 2020 للفترة
 .اإلشراف

 المخاطر 

 عدم إحترام التشريع الجاري به العمل.

 التوصيات
 من قبل سلطة اإلشراف. لى عقد االهدافالمصادقة ع على الحرصب نوصي
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 عداد دليل مراقبة التصرفإ .10

 دليلروع مشبإعداد  قامت في المجال الصحي واإلعتمادالهيئة الوطنية للتقييم  أن الحظنا من خالل أعمالنا
 .الدليل لم يتم عرضه بعد على مجلس المؤسسة لغرض المصادقة ، لكن هذامراقبة التصرفل

 المخاطر
 .نجاعة وفاعلية أعمال التصرف في المؤسسة ن هذه الوضعية أن تحد منأمن ش

 التوصيات
 .على مجلس المؤسسة لغرض المصادقة مراقبة التصرف دليلبعرض مشروع لذا نوصي 

 الفوارق بين ميزانية االستثمار واالنجازات .11

نجاز ناجمة عن التأخير في إهامة  ا نسبيامقاربتنا لميزانية االستثمار مع ما تم إنجازه الحظنا فوارق إثر
 .اإلستثماراتبعض مشاريع 

 .دينار274 192 1 ما قيمته  2021ديسمبر  31تاريخ في  لةرح  المبلغت منح االستثمار  هذا وقد

 المخاطر
 .الهيئة تالنشاط الذي من أجله بعثإن التأخير في إنجاز مشاريع االستثمار من شأنه أن يعطل  

 التوصيات
 نوصي باحترام الميزانية وتفادي التأخير في إنجاز المشاريع.

 خارطة المخاطر  .12

إال  .خارطة لتحديد المخاطر التي يمكن أن تهّدد الّسير العادي لنشاط المؤسسة قامت الهيئة بإعداد مشروع
 مهاّم التدقيق وتطوير نظام الرقابة وأنشطة التصّرف.دارة خّطة إل أن هذا المشروع لم ينتج عنه بعد

 المخاطر

خارطة المخاطر من شأنه أن يؤّدي إلى تراكم الّنقائص وضعف االستعداد خطة منبثقة من إن غياب 
 للمخاطر الّطارئة وبالّتالي فقدان الّنجاعة في مواجهتها. 

 التوصيات

 وضع الخطط الكفيلة باستغاللها. علىالعمل و مخاطر الخارطة  استكماللذا فإننا نؤّكد على ضرورة 
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  SAGEبتطبيقة الميزانية  دمج .13

 .أو تطبيقة مندمجة معها SAGEالحظنا إثر تدخلنا أن متابعة الميزانية التتم عبر تطبيقة 

 المخاطر

 .بنود الميزانيةمع إمكانية حدوث تجاوزات ل غياب متابعة فعالة وآنية
 

 التوصيات

تطبيقة دماجها مع إ وأنوصي بإدراج الميزانية  دورية للميزانية وتالفي المقاربات اليدوية عةمتابتوفير  بهدف
SAGE. 

 
 لوحات القيادة  .14

بيان  عتمادات واإلنجازات معإلتبرز مقاربة بين البعض مراكز المسؤولية الحظنا غياب لوحات قيادة دورية 
 الفوارق وتحليلها.

 المخاطر

 ة.و تدفقاتها المالية مقارنة باألهداف المرسوم الهيئةعادلة و دقيقة حول تقدم أنشطة  ةعدم توفير صور  -
 عدم المساعدة على إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب. -

 التوصيات

)مختلف اإلدارات( تسمح بإعداد  لهيئةمراكز المسؤولية باجميع إعداد جداول فرعية دورية من طرف  -
 جدول القيادة العام.

 كتابيا وتوثيق اإلجراءات المتبعة إلعدادها ولتجميعها. ضبط محتويات هذه الجداول -
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II. والجبائية الشؤون القانونية 
 

 مضاءات المصرّحةلإلئمة مسك قا .15
قائمة إلمضاءات المسؤولين المرّخص لهم توقيع مختلف إدارة الشؤون القانونية ال تمسك  الحظنا من خالل تدخلنا أنّ 

 الوثائق اإلدارّية.
 

 المخاطر
ة الرقابة الّداخلّية نظرا لما يمثله هذا اإلجراء من أهميّ  التي تحكم فعاليةهذه الوضعّية مخالفة للمبادئ األساسّية 
 بالنسبة لسالمة مهام التصرف بالمؤسسة.

 
 التوصيات

رص والحولتفادي حدوث تجاوزات، ندعو المؤسسة إلى العمل على إعداد ومسك قائمة أمثلة إلمضاءات المسؤولين 
 .تحيينها بصفة دورّية وكلما دعت الحاجة لذلك على
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III. األعوان شؤون  في التصرف  
 

 مراقبة الحضور .16

 يدوي. بل بمسك دفتر حضور بذلكأجهزة خاصة باستعمال بالهيئة ال يتم الحظنا ان نظام مراقبة الحضور 

 المخاطر

 .ال تسمح بمراقبة الحضور بالدقة المطلوبةهذه الوضعية 

 التوصيات

االستغناء عن الوسائل التقليدية لتسجيل ومتابعة حضور اآللي و  بتفعيل نظام مراقبة الحضور نوصي
 وانصراف الموظفين وما قد يشوبها من تجاوزات.
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IV. التكوين 
 

 تقييم حلقات التكوين  .17

 ال يقع تقييم كفاءات األعوان بعد كل عملية تكوين من طرف المسؤول المباشر. ها الحظنا أن

 المخاطر

 الدورات التكوينية ودورها في تحسين مردودية األعوان. تحديد مدى نجاعة عدم قدرة الهيئة على

 التوصيات

 تقييم كفاءات األعوان بعد كل عملية تكوين من طرف المسؤول المباشر.
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V. والمخزون  الشراءات 
 

 إعداد دليل خاص بالصفقات العمومية  .18

دليل لإلجراءات الخاصة التي تحكم وتنظم الشراءات التي يجب إعدادها  غيابتبين من خالل تدخلنا، 
 وإنجازها وإبرامها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.

 المخاطر
هذه الوضعية ال تمّكن من التنظيم المحكم للصفقات العمومية وال تضمن االحترام االلي لإلجراءات والواجبات 

 المنصوص عليها بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. 

 التوصيات
  .اآلجال قربلذا نوصي بإعداد دليل اإلجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية ووضعه حيز التنفيذ في أ

 طلبيات التزود .19

يتم إعدادها عبر التطبيقة اإلعالمية الخاصة ال  (Demandes d’achats)الحظنا أن طلبات التزود 
 .هذه الطلبياتانجاز بالشراءات. كما الحظنا غياب متابعة 

 المخاطر
 طلبيات.ال تقدم انجازرؤية شاملة حول  غياب

 التوصيات
 ة دوريةمتابعقوائم  طلبات التزود عبر المنظومة اإلعالمية والعمل على اعدادبدراسة إمكانية إصدار نوصي 
 .غير المنجزة مع بيان أسباب التأخير و إتخاذ التدابير الالزمة قصد تسويتها للطلبات

 ختم الصفقات .20

من األمر المنظم للصفقات العمومية، على أنه " يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم  104ينص الفصل 
( تسعون يوما ابتداء من 90ي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه )نهائ

تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خالل 
 ف.( عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق واإليضاحات الضرورية لدراسة المل20)

 إال أننا الحظنا أن الهيئة لم تقم بختم الصفقات العمومية التي قامت بإبرامها.
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 المخاطر
 عدم احترام التشريع الجاري به العمل. 

 التوصيات
لذلك نوصي بالحرص على الختم النهائي للصفقات في اآلجال القانونية وضبط روزنامة لتصفية ملفات 

 معقولة.الختم النهائي العالقة في آجال 

 الجرد المادي للمخزون .21

 الجرد المادي للمخزون من بعض النقائص، أهمها:يشكو 

 غياب إجراءات كتابية تنظم عملية الجرد المادي -
 بنود المخزون  قصاصات تعريف لبعض غياب -

 المخاطر
 على النحو المطلوب.الجرد المادي  صعوبة في إجراء

 التوصيات
 نوصي ب :

 عملية الجرد الماديوضع إجراءات كتابية تنظم  -
 ،بنود المخزون  قصاصات تعريف لجميعاعتماد  -
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VI. والمحاسبة المالية 
 

 القوائم الماليةإعداد  .22

لسنة  112المنصوص عليها بالقانون عدد  القوائم الماليةمن إعداد  المنظومة اإلعالمية للمحاسبة تمكن
سمح تشكو من بعض النقائص حيث ال ت، غير أنها بصفة آلية والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات 1996

 باعداد جدول التدفقات النقدية. 
كما ال تتضمن القوائم المالية المعدة اإليضاحات حول القوائم المالية والتي تقدم األسس المعتمدة في إعداد 

 وتحليال للمبالغ وتفصيالالواردة في نص القوائم المالية نفسها  القوائم المالية وتقدم المعلومات اإلضافية غير
 الواردة في نص الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية.

 المخاطر
 .القوائمهذه الوضعية قد ينجر عنها أخطاء أثناء إعداد هذه 

 التوصيات
لقوائم انوصي بإدخال التحسينات الالزمة على المنظومة اإلعالمية الخاصة بالمحاسبة حتى تمكن من إعداد 

 بصفة آلية. المالية

 الجرد المادي لألصول الثابتة .23

 أهمها: ،نقائصال بعضقامت الهيئة بجرد مادي ألصولها الثابتة. إال أن هذه العملية تشكو من 

غياب إجراءات كتابية تنظيمية لعملية الجرد المادي )تعريف اإلطار القانوني للجرد المادي وأهدافه،  -
 الجرد، توقيت وأماكن الجرد، كيفية معالجة الفوارق...( تحديد فريق الجرد، طرق ومتطلبات

يث ح لكونها غير صالحة لإلستعمالة لغرض إجراء الجرد المادي نظرا الم يتم إستغالل المعدات المقتن -
 تمت عملية الجرد بصفة يدوية.

 تقرير الجرد يتضمن أصوال ثابتة ال تحمل معرفا. -
 والمقاربة مع المعطيات المحاسبية.تقرير الجرد ال يبرز نتائج عملية الجرد  -

 المخاطر
 .بالنجاعة والدقة المطلوبةصول الثابتة أل إجراء الجرد الماديهذه الوضعية من  تسمحال 
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 التوصيات
 .إستكمال تعريف األصول وإجراء الجرد بالوسائل التقنية الحديثةبتالفي هذه النقائص والعمل على نوصي 

 المسروقةالتجهيزات اإلعالمية طرح  .24

سرقتها منذ شهر  وقعدينار  320 26قيمة باألصول الثابتة المادية بالموازنة على معدات إعالمية تحتوي 
 تم تكوين مدخرات في شأنها في انتظار المآل النهائي للعملية. 2017أفريل 

 المخاطر
 قيد أصول ثابتة غير موجودة ماديا.

 التوصيات
ث السرقة فإنه من األجدى طرح هذه األصول من ادطويلة نسبيا على حأنه ونظرا لمرور مدة زمنية نرى و 

 المكونة بعد عرض المسألة على أنظار مجلس المؤسسة.الموازنة والقيام باستردادات على المدخرات 

 مراقبة الشروط البنكية .25

.بصفة آلية وموثقة شروط البنكية المتفق عليها مع البنوكللمراقبة غياب الالحظنا خالل تدخلنا    

 المخاطر
التواريخ والشروط البنكية. ةخطر مالي ناتج عن عدم مراقب  

 التوصيات
نوصي بتجهيز مصلحة االذن بالدفع بتطبيقة اعالمية تمكنها من القيام بهذه العملية بالنجاعة المطلوبة.   

 للهيئة غياب المداخيل الذاتية في ظل عدم استكمال األطر القانونية .26

منذ احداثها لمداخيل ذاتية وذلك نظرا لعدم استكمال  الوطنية لالعتماد في المجال الصحيلم تحقق الهيئة 
األطر القانونية منها االمر الحكومي المتعلق بضبط تعريفات االعتمادات ومختلف الخدمات التي تقدمها 

 من تحصيل مداخيل من شأنها أن تساهم في دعم مواردها. هاالهيئة مما تسبب في حرمان
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ي مجال االعتماد الصحي وجودة العالجات وسالمة المرضى وقد تولت الهيئة إسداء خدمات مجانية ف
 أن تحقق من خاللها إيرادات نسبيا هامة. لهاوتقييم تكنولوجيات الصحة والتدخالت الصحية كان يمكن 

 المخاطر
 نقص في موارد الهيئة وتكبيل نشاطها.

 التوصيات
 .مواردها وتطويرلذا نرى من الضروري الحرص على استكمال النصوص التطبيقية لتنفيذ مهام الهيئة 

 


