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 تقرير حول ختم ميزانية الهيئة الوطنية للتقييم

  2021املجال الصحي بعنوان سنة  واالعتماد في 
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 : 2021 للسنة املالية لألداءرير السنوي التق  -1-

 

 .2021املالية نتائج تنفيذ ميزانية السنة  -2-
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 يميللهيئة الوطنية للتق لألداءالتقرير السنوي 

 2120واالعتماد في املجال الصحي لسنة  

 

 

 اإلطار العام:

بمعية  برنامج القيادة و املساندةضمن ان تدخل الهيئة الوطنية للتقييم و االعتماد في املجال الصحي 

 و  اإلعالمية لوزارة الصحةاإلدارات املركزية و الجهوية للصحة عالوة على بعض املؤسسات على غرار مركز 

يكون من خالل املساهمة  لتكويناالستشفائية و مؤسسات ا و طبيةالبيو مركز الدراسات الفنية و الصيانة 

قطاع لل مة الرشيدة في املجال الصحي ضمن التوجهات اإلستراتيجيةكمشروع تطوير التقييم والحو في 

إعداد  الصحي، وسيتم العمل ضمن برنامج القيادة واملساندة ولغاية تحقيق األهداف املرسومة على

بر وضع أدلة منهجية تتضمن توصيات على معايير ع تعتمدمرجعيات لجودة العالجات واملمارسات املهنية 

وكذلك أدلة االعتماد عالوة على إعداد بحوث في مجال  تقييم تكنولوجيات الصحة لتسهيل  منهي الصحة

 قرارات اقتناءها و تمويلها. 
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 تقديم اهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: -1-

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 املؤشر الهدف

التقييم و الحوكمة  تطوير 

 الرشيدة في املجال الصٌحي

آليات الجودة و  إعداد نسبة

الحوكمة الررشيدة في املجال 

 الصحي

02% 40% 58% 80% 90% 100% 100% 

 

 :2021الى2016بالتقديرات للسنوات في النتائج التي تم تحقيقها مقارنة  تفصيليجدول  -2-

 

نسبة  لتجسيم مهام الهيئة اآلليات الالزمة والضرورية السنة

 اإلنجاز

2016 

 دليل إعتماد مراكز الصحة األساسية واملراكز الوسيطة.

 دليل توصيات حسن املمارسة في مجال حفظ الصحة بالخط األول.

 دليل اإلجراءات في مجال حفظ الصحة بالخط األول.

 الدليل املنهجي إلنجاز املسارات العالجية.

 الدليل املنهجي الخاص بـ :"تخطيط وإنجاز وتقييم نشاط تكوين مستمر لفائدة مهنيي الصحة".

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 للصحة العمومية واملصحات الخاصة. 3و 2دليل إعتماد املؤسسات الصحية للخطي  2017

 الدليل املنهجي لتكييف لتقييم أدلة املمارسات العالجية.

 لإلنجاز السريع ألدلة التوصيات املهنية.الدليل املنهجي 

 دليل التحليل النقدي للبحث األدبي ولتكييف تقارير تقييم تكنولوجيات الصحة.

 " في عالج مرض السرطان املبكر للثدي.Trastuzumabالتقرير الخاص بتقييم فائدة "

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

2018 
 

 دليل إعتماد املستشفيات املحلية.

 مراجعة الدليل املنهجي لتقييم العداد أدلة املسارات العالجية. 

 دليل التوصيات العالجية الخاص بالتعهد لقصور القلب املزمن. 

100% 

100% 

100% 
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 التقرير املتعلق بمقارنة مخفضات الدهنيات في الدم.

التقرير املتعلق بدراسة املقارنة بين التنظير االفتراض ي والتنظير التقليدي للكشف املبكر 

 طان القولون.لسر 

 املنظومة اإلعالمية الخاصة بالتصرف في إجراء إعتماد املؤسسات الصحية.

 

100% 

40% 

 

70% 

 دليل إعتماد مراكز تصفية الدم. 2019

 والحملالسكرى  :باملرأة الحامل املصابة بالسكرى  دليل التوصيات العالجية الخاص

ــــــــدد02عــــ  وضبط ثمنهلدواء سرطان الجلد قصد تسهيل قرار تغطيته  اقتصاديطبي تقييم  ـ

 تقييم تكنولوجيات الصحة )اإلحالة: الصندوق الوطني للتأمين على املرض(.

 املنظومة اإلعالمية الخاصة بالتصرف في تضارب املصالح.

%40 

100% 

 

50% 
 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 مراكز الصحة األساسية واملراكز الوسيطة  اعتماددليل 

  املحلية املستشفيات اعتماددليل 

 3و 2املؤسسات الصحية للخطي  اعتماددليل 

 

1. Plan organisationnel pour les Etablissements de Santé COVID-19   

 

2. Références applicables à la situation sanitaire actuelle : COVID-19  

 

3. Organisation des soins en milieu chirurgical lors de la pandémie 

COVID-19   

 

4. Organisation des soins en milieu médical non interventionnel lors 

de la pandémie COVID-19  

 

5. Programme formation d’Experts Visiteurs  

6. Experts Visiteurs 1ère ligne formés ( 1er pool) 

7. Experts Visiteurs 2ème et 3ème lignes formés ( 1er pool) 

8. Méthodologie d’Adaptation des Guides de Pratique Clinique selon 

le Contexte Tunisien 

9. Méthodologie d’Adaptation des Guides de Pratique Clinique selon 

la Méthodologie GRADE 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

http://www.ineas.tn/sites/default/files/plan_organisationnel_dun_es_covid-_19_version_2_-05_mai_2020_0.pdf
http://ineas.tn/sites/default/files/extrait_du_manuel_daccreditation_des_es_edition_2018.pdf
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des_soins_en_milieu_chirurgical_05_nov_2020.pdf
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des_soins_en_milieu_chirurgical_05_nov_2020.pdf
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des_soins_en_milieu_medical_non_interventionnel_lors_.pdf
http://www.ineas.tn/sites/default/files/guide_organisation_des_soins_en_milieu_medical_non_interventionnel_lors_.pdf
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10. Méthodologie pour l’élaboration rapide des Guides de Pratiques 

Cliniques (GPCs) 

11. Méthodologie pour l’Elaboration des Guides Parcours de Soins 

12. Guide Méthodologique Synthétique pour la Labellisation des GPCs 

13. Recommandations Professionnelles Elaborées 

14. Guides de Pratiques Cliniques Labellisés 

15. Membres de Sociétés Savantes formés à la Méthodologie 

d’Elaboration des GPCs 

16. Programme de DPC Accrédités / An 

 

 . للمريض املصاب بالقدم السكري دليل توصيات عالجية 

 ملريض ضغط الدم ةعالجي توصيات

 مسار عالجي ملريض السكري 

 مسار عالجي للتكفل باآلالم

وزارة  –إحالة ذاتية  اإلحالة:تقييم تكنولوجيات الصحة )حسب  حول  بحوث علمية 02عدد 

 الصندوق الوطني للتأمين على املرض(. –جمعية علمية  –الصحة 

 املنظومة اإلعالمية الخاصة بالتصرف في الخبراء.

تقييم دواء ضّد سرطان الجلد قصد مساعدة صّناع القرار على تحديد سعره قصد تغطيته،  -

 اإلدارة على إعداد دراسة في ميدان اقتصاديات الدواء حول هذا الدواء.وتعمل 

 .19في عالج الكوفيدــ" الهيدروكسيكلوروكين "و  "الكلوروكين" استعمالدراسة بحثّية حول -

 

 .دراسة بحثّية حول نجاعة التحاليل السريعة في تقص ي اإلصابة بفيروس كورونا املستجد-

فيروس كورونا  النتشاردراسة بحثّية حول نجاعة وسالمة أنفاق التطهير في التصدي -

 .املستجد

في  األشخاص ذوي األولويات وتحديداإلنفلونزا املوسمية  تلقيح ضد نجاعة حول  دراسة بحثّية-

 .إطار جائحة فيروس كورونا املستجد

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

0% 

100% 

0% 

 

 

0%6 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

0% 
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2021 

 

 

 

 

 

 إعداد مراجع اعتماد أقسام االستعجالي  -

 إعداد دليل اعتماد النقل الطبي   -

 إعداد دليل إجراءات هياكل الخطوط األولى  -

  Aide à la cotation des critères du manuel 2éme et 3éme ligneوضع دليل   -

 Aide à la cotation des critères du manuel des centres de santé deوضع دليل   -

base et structures équivalentes   

 : تكوين نظري وتطبيقي.3و 2للخطوط  )pool ème2(تكوين الخبراء الزائرين  -

 

الهدف تحسين جودة العالج تخفيف  :بارتفاع ضغط الدم املصابمريض دليل مسار  -

 الثالث خطالضغط على املؤسسات الصحية بال

 

دليل املمارسة السريرية للتكفل بنزيف ما بعد الوالدة تخفيض نسبة الوفيات للنساء  -

 تحسين جودة العالج

 

 املمارسات املهنيةتوحيد 2دليل املمارسة السريرية للتكفل بمرض السكري من النوع  -

 

جودة العالج تخفيف الضغط  واملصابة بالسكري تحسيندليل مسار املريض الحامل  -

 على املؤسسات الصحية بالصف الثالث

 

سب حيار املشاريع يكون اخت 2022(ومسارات ممارسات)التوصيات املهنية أدلة  -

 أواقتراح لجنة تحديد األولويات بعد درس لكل املطالب املحالة من الجمعيات الطبية 

 .للتامين على املرض الوطنيوزارة الصخة او الصندوق 

 

 

50% 

30% 

80% 

70% 

30% 

 

50% 

 

80% 

 

80% 

 

 

50% 

0% 

 

 

0% 
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 :1202 تحليل نتائج تنفيذ انشطة - 3-

 واملراكز الوسيطة وصياغة النسخةاألولية من دليل اعتماد مراكز الصحة األساسية  وتطوير النسخةتمت مراجعة   -

 اعتمادها من طرف اإلسكوا.  والتي تم "واملؤسسات املوازيةتحت عنوان " دليل اعتماد مراكز الصحة األساسية  2021

 إنهاء النسخة األولية من دليل اعتماد املستشفيات املحلية واملصادقة عليها من طرف لجنة الخبراء. -

حاجيات الهيئة وذلك تلبية لفقط من جملة الخبراء الزائرين  %78بالنسبة لتكوين الخبراء الزائرين للخط األول، تم تكوين  -

 ( عند اإلنتداب.وصيدليإلى عدم الحصول على ملفات تضم األسالك املطلوبة )إطار شبه طبي  ويعود ذلك

 (.%50نسبة اإلنجاز وتطبيقي ): تكوين نظري والثانيةللخطوط األولى  )pool ème2(تكوين الخبراء الزائرين  -

تقييم دواء ضّد سرطان الجلد قصد مساعدة صّناع القرار على تحديد سعره قصد  -

اقتصاديات الدواء حول هذا تغطيته، وتعمل اإلدارة على إعداد دراسة في ميدان 

 الدواء.

تقييم دواء السكري بطلب من لجنة مراجعة النظام األساس ي التابعة لوزارة الشؤون  -

 .االجتماعية

تقييم دواء ضد سرطان الثدي بطلب من لجنة مراجعة النظام األساس ي التابعة لوزارة  -

 .الشؤون االجتماعية

جعة النظام األساس ي التابعة لوزارة تقييم دواء ضد سرطان الدم بطلب من لجنة مرا -

 .الشؤون االجتماعية

 .إعداد دليل منهجي للدراسات االقتصـــــــــادية الدوائيـة -

 .إعداد دليل منهـــــــــجي لدراســـــــــات األثر على املــــيزانـــــية -

 

 

100% 

 

 

30% 

 

0% 

 

0% 

100% 

100% 
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بطلب من إدارة الصيدلة والدواء والصندوق إتمام البحث العلمي ونشر النسخة النهائية من تقييم دواء ضد سرطان الجلد -

أشغاله خالل سنة  تالوطني للتأمين على املرض قصد مساعدة صٌناع القرار على تحديد سعره قصد تغطيته والذي انطلق

 .% 100بنسبة  2021استكمالها سنة وتم  % 60بنسبة  2020

يداعه من طرف مخبر أدوية ودراسته بطريقة دقيقة وقد الذي تم إ )تقييم دواء السكري( أولي للملف الهيئة بتقييمقامت  -

تمت مراسلة املخبر إلعالمه بنقائص امللف كما طلب منه مد الهيئة بمزيد التفاصيل فيما يخص الجزء السريري لهذا امللف 

لهيئة بنقائص امللف من ودراسة األثر على امليزانية وفًقا لألدلة املنهجية للهيئة إال أنه لم يتم مد ا اقتصاديةوإعداد دراسة 

 .طرف املصنع لتقييم هذا الدواء

إيداع أي ملف من طرف ( وذلك لعدم %0بالنسبة لتقييم دواء ضد سرطان الثدي، لم يسٌجل أي تقدم في اإلنجاز ) -

 املصنع.

وهو  %100امليزانية بنسبة ولدراسات األثر على دليل منهجي للدراسات االقتصادية الدوائية  02من إنجاز عدد  االنتهاءتم  -

لتقييم تكنولوجيات الصحة  والهيئة الوطنيةاملجال الصحي  واالعتماد فيمشترك بين الهيئة الوطنية للتقييم  مشروع

 التعاون الفني مع املنظمة العاملية. 2019-2018بالكيبيك في إطار برنامج للثنائية 
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 -4 - 2021لسنة بالتقديرات النتائج التي تم تحقيقها مقارنة  ي فيجدول بيان. 

: 1.9الهدف 

تطوير قدرات 

الحوكمة 

 الرشيدة

 مؤشرات قيس األداء
 وحدة

 املؤشر

 تقديرات

2021 

 إنجازات

2021  

 نسبة اإلنجاز

مقارنة 

 بالتقديرات

 تحليل النتائج

 ادلة  عدد :1.1.9املؤشر

املنهجية  االعتماد و االدلة 

 املنجزة.

 100 % 08 08 عدد

 

  2021: الدممراكز تصفية  اعتماددليل 

ويتمثل ذلك إعادة القراءة وتطوير املراجع من خالل تنظيم ملتقيات من الدليل  %60تم انجاز 

 .ومنهي الصٌحةجميع املتدخلين  واجتماعات وذلك بمعية

  2021 اقسام االستعجالي: اعتماددليل 

  من هذا الدليل: صياغة النسخة األٌولية وإعادة قراءتها من طرف الخبراء. %50تم إنجاز 

  2021 النقل الطٌبي: اعتماددليل 

 من هذا الدليل: صياغة النسخة األولية وإعادة قراءتها من طرف الخبراء. %30تم إنجاز 

 :2021 إعداد دليل إجراءات لهياكل الخطوط األولى 

 .من هذا الدليل %80تم إنجاز 

 



11 

 

  إعداد دليلligne èmeet 3 èmeAide à la cotation des critères du manuel 2  

 من هذا الدليل. %70تم إنجاز 

  إعداد دليلAide à la cotation des  centres de santé de base et des structures 

équivalentes  : 

 من هذا الدليل. %70تم إنجاز 

  100بلغت نسبة إنجاز هذا الدليل  :االقتصـــــــــادية الدوائيـةإعداد دليل منهجي للدراسات%  

 ـــات األثر على املــــيزانـــــية  .%100بلغت نسبة إنجاز هذا الدليل  .إعداد دليل منهـــــــــجي لدراســــــ

 

 

املنظومات : عدد 2.1.9.ملؤشرا

 املنجزة االعالمية
  0% 00 01 عدد 

 

 املنظومة اإلعالمية:  

نية للمنظومة وفريق ول في املسائل الفوتكوين فريق أ %40تم تركيز هذه املنظومة عن بعد بنسبة 

 في االستغالل.

 التكوين عن بعد.بمالئمة محتوى التكوين مع مقتضيات قوم ي و نحن األن بصدد تكوين فريق ثالث
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  النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: ة.سلسل -5-

 3مؤشرات قيس أداء الهدف

 وحدة

 املؤشر

 

 اإلنجازات

 

 التقديرات

 

 

 نسبة تراكمية

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 نسبة إعداد آليات الجودة والحوكمة الرشيدة 

 في املجال الصحي

40 60 70 90 90 100 
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 تقرير حول ختم ميزانية 

 واالعتمادالهيئة الوطنية للتقييم 

 2120في املجال الصحي بعنوان سنة   
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 يميلهيئة الوطنية للتقا نتائج تنفيذ ميزانية

 2021واالعتماد في املجال الصحي لسنة  
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 :املوارد -1

مبلغا قدره  ،2021بلغت ميزانية الهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد في املجال الصحي لسنة                  

دفعا تعهدا و  د450.000و النسبة مليزانية التأجير، التسيير والتدخل تعهدا و دفعا ب  د2505.000

 .2021 وتمثل جملة هذه االعتمادات منحة الدولة بعنوان السنة املالية  نسبة مليزانية اإلستثماربال

 

 النـــفقات:-2

 :نفـقات التـصرف 

 تفـقات التـاجير: -1-
 

اي  د 1770000مبلغا قدره  2021بلغت االعتمادات املرصودة بعنوان نفقات االجور لسنة                  

, من امليزانية الجملية للهيئة   %60و الهيئة دون اعتمادات اإلستثمار ميزانية  من % 70,7مايعادل 

اي بنسبة انجاز تقدر بــحوالي  31/12/2021الى حدود د  1687815,777  مبلغ قدره صرفوقد تم 

بنسبة اإلنجاز مقارنة  عاليةوهي نسبة انجاز  ,البابمن جملة االعتمادات املرصودة في هذا  95.5%

 .2020املسجلة عند ختم ميزانية 

 

 نفقات وسائل املصالح: -2-

 

مبلغا قدره  2021بلغت االعتمادات املرصودة بعنوان نفقات وسائل املصالح لسنة                    

من امليزانية   %23و  الهيئة دون اعتمادات اإلستثمارمن ميزانية   % 27يعادل  اي ما د675000

اي بنسبة انجاز  31/12/2021الى حدود د  625522,264 مبلغ قدره  صرف, وقد تم الجملية للهيئة 

 .تمادات املرصودة في هذا البابمن جملة االع % 93تقدر بــحوالي 

بنفس النسق بين مختلف النفقات املبوبة  لم يكنالى ان ارتفاع نسب االنجاز  االشارةوتجدر هذا 

الخدمات  %98على غرار الشراءات املخزنة و %96 فاقتالح فان تم تحقيق نسب انجاز بوسائل املص
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غرار على  أقلانجاز  نسب تسجلفان بعض النفقات  العادية،الخارجية والنفقات املختلفة 

 .%67 ونفقات استغالل املنظومات%76الخدمات الخارجية األخرى 

 .مرض يجد االعتمادات في هذا الباب استهالك نسق  واجماال يعتبر                

 

 التدخالت االجتماعية: -3-

 

مبلغا قدره  2021بلغت االعتمادات املرصودة بعنوان نفقات التدخالت االجتماعية لسنة                  

من امليزانية الجملية  % 2و الهيئة دون اعتمادات اإلستثمارميزانية  من %2.3يعادل  اي ما د 60000

حسب نسق اقساط لفائدة ودادية الهيئة  على ثالثةوقد تم صرف جملة هذه االعتمادات  ،للهيئة

 %(.20% و30%، 50صرف اعتمادات ميزانية الهيئة )

 

جملة اإلعتمادات  من د2373338,041 بــ االعتمادات املقدرةصرف بلغت نسبة  وبصفة عامة                

من  % 95       حدود)في  2021من ميزانية الهيئة لسنة التأجير، التسيير والتدخل  عنوانب املرصودة

لجائحة  مرتفعة على الرغم من الوضع العام املتسم بآنتشارانجاز وهي نسبة اإلعتمادات املرصودة( 

 .كورونا على الصعيد الوطني والعاملي وما صاحبه من حجر صحي شامل بالبالد
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 للهيئة الوطنية نفقات ميزانيةتحليل 

 2021يم واالعتماد في املجال الصحي لسنة يللتق
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 التاجــــــــــــــــــــــــــــير:* نفقات 

من جملة االعتمادات املرصودة بعنوان  %95بلغت نسبة استهالك االعتمادات املخصصة لتسديد أعباء األعوان 

عادي بالنظر الى عدد األعوان ومختلف العمليات املالية املتعلقة بتأجير أعوان الهيئة بمختلف وهو نسق    2021التأجير لسنة 

 .2021 ديسمبر  فترة املمتدة من شهر جانفي حتى موفى شهر بالنسبة للأسالكهم 

فنيين  03إداريين،  10، 05أطباء، صيادلة  07موزعين بين  إطار 30) 44 وللتذكير فإن العدد الجملي لألعوان يبلغ

 .عون تنفيذ 11أعوان تسيير، 03،موثق( 01تقنيين إعالمية و 04سامين ،

 .2021غاية موفى سنة  فيما يلي الرسم البياني املتعلق بتوزيع أعباء التأجير إلى

 

  

ة  ن س ل ع  ب ا ر ل ا ي  ث ال ث ل 2ا 0 2 1

ة  ن س ل ث  ل ا ث ل ا ي  ث ال ث ل 2ا 0 2 1

ة  ن س ل ي  ن ا ث ل ا ي  ث ال ث ل 2ا 0 2 1

ة  ن س ل ل  و أل ا ي  ث ال ث ل 2ا 0 2 1

452332,065

429539,219

412719,614

393224,879

من)استهالك اإلعتمادات المخصصة للتأجير 
(  2021ديسمبر2021جانفي 
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 نفقات التصرف 

 أعباء التأجير .1

 الوحدة بالدينار 

 %

 اإلنجاز 
 املجموع

املبلغ  اإلنجاز

 املرصود

 2021ق م 

 بيان النفقة
الرمز 

 املحاسبي
 رابع    الثالثي ال

 الثالثي األول  ثانيالثالثي ال ثالثالثالثي ال

 64 األعوان أعباء

 640000 األجر الخام 226 435 1 322011,558 344793,975 348728,119 237238,620 1252772,272 87,3

 640000 األعباء االجتماعية 279869,059 63042,201 67199,014 68061,127 45650,820 243953,162 87,2

66,3 27469,504 8001,661 12016,348 0 7451,495 41413 

منحة اإلنتاج غير 

 640200 املدمجة في األجر

 640201 منحة الليل 2560 630 637 644 427 2338,000 91,3

0 0 0 0 0 0 1600 

منحة الساعات  

 640100  االضافية

0 0 0 0 0 0 8732 

الشهر الثالث منحة 

  عشر

  الصندوق  منحة أخطاء 600 89,625 89,625 89,625 60 328,625 54,8

 املجموع 1770000 393224,879 412719,614 429449,594 291377,851 1526861,563 86,3

  

مقارنة بنفس الفترة  2021في الفترة املمتدة من شهر جانفي الى موفى شهر نوفمبر  %21شهدت نفقات التأجير تطورا بـ هذا وقد 

كما يبينه ( 2021يعود ذلك باألساس الى الزيادات التي تم إقرارها لفائدة أعوان الصحة بجميع أسالكهم )سنة  ،2020من سنة 

  :الجدول التالي
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 الوحدة بالدينار 

 نسبة التطور 
 املنجز  

 بيان النفقة            
الرمز 

  2021  % اإلنجاز  2020  % اإلنجاز              املحاسبي

20 98 

 

1373350,216 
96 

 

واألعباء   األجر الخام 1644946,277

 اإلجتماعية
640000 

33703,574 39956,000 

منحة اإلنتاج غير املدمجة في 

 640200 األجر

0 100 2555 100 
2555 

 640201 منحة الليل 

 640100  منحة الساعات االضافية  0 0 0 0 -

 640100  منحة أخطاء الصندوق  358,500 60 358,500 60 0

 املجموع 1687815,777 95 1409967,290 98 20

 نفقات وسائل املصالح: .2

 وهي كالتالي:

 مواد ولوازم قابلة لالستهالك-مشتريات مخزنة .1

 ;ليي ماموزعة ك

 الوحدة بالدينار 

 %

 اإلنجاز 
 املجموع

 اإلنجاز
املبلغ 

 املرصود

 2021ق م 

 النفقةبيان 
الرمز 

 املحاسبي

الثالثي 

 الرابع 

 

 الثالثي الثالث

 

 الثالثي الثاني

 

  الثالثي األول 

 

 602 مواد ولوازم قابلة لالستهالك-مشتريات مخزنة

97 7786,209 2115,650 104,700 5565,859 0,000 8000 
لوازم املكاتب واملستلزمات 

 اإلعالمية
602100 

 602200 املطبوعات 4000 0,000 2108,132 76,000 1796,290 3980,422 100
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 602300 معدات ومواد تنظيف 8000 0,000 1918,953 3089,577 2463,300 7471,830 93

شراء معدات  صيانة  11600 1813,061 1241,642 4437,607 4237,022 11729,332 101

 السيارات 
602400 

شراء معدات صيانة  1000 0,000 117,220 0,000 590,000 707,220 71

 البناءات
602500 

   تأثيث اإلدارة 4000 989,187 0,000 0,000 2377,000 3366,187 84

  املجموع 36600 2802,248 10951,806 7707,884 13579,262 35041,200 96

 

بالنمو خالل الثالثي  لالستهالكمواد ولوازم قابلة -خزنةامل املشترياتتميز نسق استهالك االعتمادات املخصصة لتغطية نفقات 

وللعلم أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ بخصوص  %76مقارنة بالثالثي الثالث من السنة حيث بلغت نسبة النمو  2021الرابع من سنة 

بالنسبة للعنصر املذكور من امليزانية وبعد تنقيح لبعض فصول الشراءات املخزنة حسب البرنامج  2021إنجاز برنامج الشراءات لسنة 

 الذي تم عرضه على أنظار مجلس املؤسسة. 

 2021فترة املمتدة من جانفي الى ديسمبرللقابلة لالستهالك فيما يلي الجدول املتعلق بالشراءات املخزنة واملواد واللوازم ال

مع مالحظة تطور جد ملحوظ في انجاز عناصر الفصل بين الفترتين بنسبة تطور استقرت في حدود  2020بنفس الفترة من سنة  مقارنة

71%:  

 الوحدة بالدينار 

نسبة 

  التطور 

 املنجز املنجز
 بيان النفقة

الرمز 

 2020  % اإلنجاز 2021        اإلنجاز %  املحاسبي

 602 مواد ولوازم قابلة لالستهالك-مشتريات مخزنة

-29 97 7786,209 43 10977,600 
لوازم املكاتب واملستلزمات 

 اإلعالمية

602100 

53 100 3980,422 2 2606,156 
 املطبوعات

 

602200 

98 93 7471,830 65 3773,061 
 معدات ومواد تنظيف

 

602300 

310 101 11729,332 57 2858,004 
 السيارات  معدات صيانةشراء 

 

602400 
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 شراء معدات صيانة البناءات 239,257 34 707,220 71 196

 

602500 

 

 تأثيث اإلدارة - - 3366,187 84 -
 

 املجموع 20454,078 60 35041,200 96 71

 

 

 نفقات استغالل املنظومات .2

بالنسبة للفترة املمتدة من شهر لي نسق استهالك االعتمادات املخصصة الستغالل املنظومات ايبين الجدول الت

من جملة اإلعتمادات املرصودة مع مالحظة  %67، حيث بلغت النسبة الجملية 2021الى شهر ديسمبر من سنة  2021جانفي 

  :ذروة اإلستهالك بالثالثي األول بالنسبة للفصل املذكور 

 بالدينارالوحدة 

 املجموع % اإلنجاز 

 اإلنجاز
املبلغ 

 املرصود

 2021ق م 

 بيان النفقة
الرمز 

 املحاسبي
 رابعالثالثي ال

 

الثالثي 

 ثالثال

 

الثالثي 

ثانيال  

 

  الثالثي األول 

 

 نفقات استغالل منظومات
604 

0 20000 40000

2021من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

2020من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

35041,2

20454,078

مواد ولوازم قابلة لالستهالك -مشتريات مخزنة
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67 5554,943 324,002 0 183,04 5047,901 

 

8350 

 

نفقات استغالل منظومات 

 انصاف،رشاد..()

 

 

604000 

 

 

 

 

يبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املتعلقة بنفقات استغالل املنظومات بالنسبة للفترة املمتدة من شهر  كما

كنسبة تطور في اإلنجاز بين نفس الفترة  %970حيث تم تسجيل تطور بـ  2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  2021جانفي الى موفى ديسمبر 

  من السنتين:

 الوحدة بالدينار

نسبة 

 التطور 

 املنجز املنجز
 الرمز املحاسبي بيان النفقة

 2020 % اإلنجاز 2021         % اإلنجاز 

970 67 5554,943 28 

 
 نفقات استغالل منظومات  519,089

 

 

 

604 

 

 

 

للفترة  TUNEPSنفس الفترة من السنتين يبرر أساسا بتجديد اشتراك املؤسسة في منظومة ولإلشارة فأن فارق نسبة التطور بين 

 %351علما وأن اإلعتمادات املرصودة للفصل املتعلق بتسديد نفقات استغالل املنظومات تطورت بـــ  2022و 2021املمتدة بين سنة 

وذلك لتسديد نفقات استغالل املنظومات )إنصاف ورشاد( وباقي  د8350د الى  1850اإلعتمادات التي مرت من ، 2021و 2020بين سنة 

 النفقات األخرى املرتبطة بآستغالل املنظومات.
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0 3000 6000

2021من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

2020من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

5554,943

519,089

نفقات استغالل المنظومات
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 شراءات غير مخزنة. .3

عرف نسق استهالك االعتمادات املخصصة للشراءات الغير مخزنة تطورا ملحوظا في نسق استهالك اإلعتمادات املخصصة 

من جملة اإلعتمادات املرصودة بالنسبة للشراءات الغير  %93للفصل املذكور من امليزانية حيث بلغت النسبة الجملية لالستهالك 

 مخزنة.   

 :فيما يلي الجدول املتعلق باستهالك االعتمادات املخصصة للشراءات الغير مخزنة 

 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

 اإلنجاز
املبلغ 

 املرصود

 2021ق م 

 بيان النفقة
الرمز 

 املحاسبي
الثالثي 

رابعال  

 

 الثالثي الثالث

 

ثانيال الثالثي األول  الثالثي   

  مخزنة  ات غيرشراء

0 0 0 0 0 0 2000 
اقتناء الصحف 

 واملجالت
606000 

 606100 استهالك الكهرباء والغاز 35000 0 6481,785 8073,344 15515,994 30071,123 86

 606200 استهالك املاء 2500 0 118,5 1223,47 618,5 1960,470 78

شراء الوقود لوسائل  8000 2750 0 3000 2250 8000,000 100

 النقل
606300 

100 58750,000 11480,600 0,000 33120 14149,4 58750 
حصص الوقود لفائدة 

اإلطارات املكلفة بخطط 

  وظيفية

606301 

اكساء العملة و أعوان  4950 0 4950 0 0 4950 100

 االستقبال
606800 

 املجموع 111200 16899,4 44670,285 12296,814 29865,094 103731,593 93
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يبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املخصصة للشراءات الغير مخزنة للفترة املمتدة من جانفي الى شهر ديسمبر 

ارتفاعا في انجاز اإلعتمادات املخصصة للفصل املذكور من امليزانية بــــــــنسبة حيث تم تسجيل  2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  2021

 بين الفترتين كالتالي:   17%

 الوحدة بالدينار

 

   التطور %

 املنجز املنجز

 بيان النفقة
الرمز 

 2021      % اإلنجاز  املحاسبي
 

 % اإلنجاز
 2020 

 606000 اقتناء الصحف واملجالت  75 37,5 0 0 100-

 606100 استهالك الكهرباء والغاز    30000 100 30071,123 86 0

 606200 استهالك املاء  600 100 1960,470 78 227

 602300 شراء الوقود لوسائل النقل  4000 36 8000 100 100

20 100 58750 100 49000 
حصص الوقود لفائدة اإلطارات   

 املكلفة بخطط وطيفية
606301 

 606800 اكساء العملة وأعوان  االستقبال  4950 100 4950 100 0

 املجموع 88625 92 103731,593 93 17

 
 

 

 

50000 100000

2021ديسمبر من سنة -جانفي 

2020ديسمبر من سنة -جانفي 

103731,593

88625

شراءات غير مخزنة
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 خدمات خارجية .4

مالحظة تقدم  مع  االعتمادات املرصودةمن جملة  %98 الخارجيةلقد بلغت نسبة استهالك النفقات املخصصة للخدمات 

ملحوظ في استهالك اإلعتمادات املخصصة لألكرية، تعهد وصيانة وسائل النقل ، تأمين البناءات و التجهيزات واملعدات، تأمين وسائل 

 : النقل و تكوين األعوان، مفصلة كالتالي

 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

 اإلنجاز
املبلغ 

 املرصود

 2021ق.م 

 بيان النفقة
الرمز 

 املحاسبي
الثالثي 

 الرابع

 

 الثالثي الثالث

 

 الثالثي

 ثانيال

 

  األول  الثالثي

 خدمات خارجية

 613100 االكرية 186516,9 71500 21314,3 71500 22202,5 186516,800 100

 615100 االعتناء بالبناءات 35033,1 0 2773,777 3155,669 25962,805 31892,251 91

تعهد و صيانة وسائل  8000 901,311 1808,223 946,011 4330,039 7985,584 100

 النقل
615200 

تعهد و صيانة املعدات  6000 0 1530 0 1499,4 3029,400 50

 واألثاث
615300 

 615400 نفقات الصيانة اإلعالمية 88000 5284,955 8327,164 12822,1 61565,287 87999,506 100

تأمين البناءات و  3700 0 3583,541 0 0 3583,541 97

 التجهيزات واملعدات
616300 

 616400 تأمين وسائل النقل 13200 0 13114,509 0 0 13114,509 99

 616600 تأمين األشخاص 400 0 0 0 408 408 102

مصاريف امللتقيات  46000 0 17925,66 8068,2 20515,6 46509,460 101

 والتكوين
617300 

  617400 خارجية مختلفةخدمات  - - - - - - -

 املجموع 386850 73655,567 71502,812 93811 39317 381039,051 98
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يبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املخصصة للفصول من امليزانية املتعلقة بالخدمات الخارجية للفترة املمتدة 

 بين الفترتين كالتالي: %20حيث تم تسجيل تطورا في االستهالك بــــــــــــ  2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  2021 ديسمبر الى  2021من جانفي 

 الوحدة بالدينار

 التطور  %

 املنجز املنجز

 بيان النفقة
الرمز 

 2021      % اإلنجاز  املحاسبي

 

 % اإلنجاز

 

2020 

 613100 األكرية   179240,7 99 186516,800 100 4

 615100 االعتناء بالبناءات  9273,166 74 31892,251 91 244

 615200 تعهد وصيانة وسائل النقل 12418,185 99 7985,584 100 36-

 615300 تعهد وصيانة املعدات واألثاث   662 66 3029,400 50 358

 615400 نفقات الصيانة اإلعالمية  69084,615 88 87999,506 100 27

 616300 البناءات والتجهيزات واملعداتتامين  3583,541 96 3583,541 97 0

 616400 تامين وسائل النقل 16934,522 94 13114,509 99 23-

 616600 تامين األشخاص 408 8 408 102 0

 617300 مصاريف امللتقيات والتكوين 27053,570 90 46509,460 101 72

 617400 خدمات خارجية مختلفة - -  - -  

 املجموع 318658,299 95 381039,051 98 20

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 أخرى خدمات خارجية  .5

فترة املمتدة من شهر جانفي الى شهر لليبين الجدول التالي استهالك االعتمادات املفتوحة لتأمين باقي الخدمات الخارجية 

 :2021ديسمبر 

 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

 اإلنجاز
املبلغ 

 املرصود

2021ق.م   

 بيان النفقة
الرمز 

 لثالثا الثالثي لرابعا الثالثي املحاسبي

 

 لثانيا الثالثي

 

  األول  الثالثي

 62 خدمات خارجية أخرى 

أعباء أعوان خارجيين عن  43000 6605,342 3553,059 6647,450 23392,964 40198,815 93

  الهيئة
621100 

نفقات الخبراء وفرق  0 0 0 0 0 0 0

 العمل العلمية
  

التعويضات الناشئة عن  0 0 0 0 0 0 0

 النزاعات
  

   مصاريف اللجان الطبية 900 0 0 480,000 0 480,000 53

ق الحسابات 10000 0 0 7524,522 0 0 0
ّ
 622100  أتعاب مدق

تدقيق خارجي للنظام  10200 0 10170,600 0 0 10171 100

  املعلوماتي
622101 

0 150000 300000

2021ديسمبر من سنة -جانفي 

2020ديسمبر من سنة -جانفي 

381039,051

318658,299

خدمات خارجية 
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عمليات النشر بالصحف  1400 360,000 250,000 357,000 578,107 1545,107 110

 واملجالت
623300 

32 4780,400 0 0 4780 0 15000 
مصاريف التسجيل 

باملنظمات والهيئات 

 الدولية ذات الصلة

623500 

 625100 مصاريف االستقباالت 2000 133,140 457,700 125,400 483,17 1199,410 60

 625200 مصاريف املهمات 0 0 0 0 0 0 0

 625300 املنحة اليومية للتنقل 2000 0 0 0 115,5 115,500 6

 625301 اقتناء بطاقات العبور  100 0 0 0 0 0 0

مصاريف نقل األشخاص  0 0 0 0 0 0 0

  بالخارج
625400 

 626100 املراسالت اإلدارية 100 18,000 6,000 0 0 24,000 24

 626300  االتصاالت الهاتفية 13000 524,820 4170,275 2405,115 1171,355 8271,565 64

 626400 تراسل املعطيات 31500 514,080 8384,040 11227,900 11304,06 31430,080 100

 627000  بنكية بريدية و  خدمات 600 0 0 0 0 0 0

  املجموع 129800 8155,382 31772,074 28767,387 37045,156 98215,477 76

 

   

نسق استهالك النفقات الخاصة بالخدمات الخارجية  املعطيات الواردة بالجدول املبين نموا ملحوظا في نالحظ من خالل   

 من جملة االعتمادات املرصودة. % 76األخرى التي بلغت نسبة 

تم إعداد برنامج  املتعلقة بمصاريف املهمات ونقل األشخاص بالخارج فإنهفصول أما فيما يخص االعتمادات املرسمة بال

تنقيح ميزانية الهيئة وإعادة ضخ لإلعتمادات املرصودة بها بالفصول التي تستوجب إعتمادات إضافية إلتمام انجاز األهداف املرسومة 

  في الغرض.

شهر جوان  التعهد بها في الخارجي للنظام املعلوماتي فقد تم هذا وتجدر اإلشارة أنه وبالنسبة لالعتمادات املخصصة للتدقيق

د وآستكمال عملية التدقيق الخارجي للنظام املعلوماتي للهيئة 10200عبر إنجاز القسط الثاني من عملية التدقيق بقيمة  2021
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والثاني وأعداد برنامج عمل تندرج في إطار استراتيجية تراعي تحقيق أعلى مستويات السالمة أمام التحديات الحالية  بقسطيها األول 

 واملحتملة.

أما بالنسبة لالعتمادات املرصودة لتغطية أعباء مدقق الحسابات فقد قامت الهيئة باستشارة في الغرض الختيار مراجع  

و التي تم  2020وانطالق املكتب املختص في اجراء مهمة التدقيق املوكلة له موفى سنة  2021و 2020، 2019لحسابات الهيئة للسنوات 

 .2021للهيئة املتعلقة بسنة  استكمالها ونشر القوائم املالية

فترة املمتدة لليبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املخصصة للفصول من امليزانية املتعلقة بالخدمات الخارجية 

ــ 2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  2021من شهر جانفي الى شهر ديسمبر من سنة  ـــــ مقارنة  %24ـــ حيث تم تسجيل تراجع في االستهالك بــ

 بين الفترتين كالتالي:

 الوحدة بالدينار

نسبة 

 التطور 

 املنجز املنجز

 بيان النفقة
الرمز 

 2020 % اإلنجاز 2021 % اإلنجاز     املحاسبي

 62 خدمات خارجية أخرى         

44 93 40198,815 98 
27999,118 

 
 621100 أعباء أعوان خارجيين عن الهيئة

   نفقات الخبراء وفرق العمل العلمية - - - - 

   التعويضات الناشئة عن النزاعات - - - - 

   مصاريف اللجان الطبية - - 480,000 53 

ق الحسابات 7994,274 99 - - 100-
ّ
 622100 أتعاب مدق

 622101 تدقيق خارجي للنظام املعلوماتي 28476,600 95 - 10171 100-

 623300 عمليات النشر بالصحف واملجالت 435,836 11 578,107 1545,107 33

-100 4780,400 0 71 8933,049 
مصاريف التسجيل باملنظمات والهيئات 

 الدولية ذات الصلة
623500 

 625100 مصاريف االستقباالت 3202,910 64 483,17 1199,410 85-
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 625200 مصاريف املهمات - - - - -

 625300 املنحة اليومية للتنقل 331,500 27 115,5 115,500 65-

 625301 اقتناء بطاقات العبور  27 9 - - 100-

 625400 مصاريف نقل األشخاص بالخارج - - - - -

 626000 نفقات إيواء معطيات 6625,204 95 - - 100-

 626100 املراسالت اإلدارية 35,400 35,4 24,000 24 32-

 626300 االتصاالت الهاتفية 12367,970 88 8271,565 64 33-

 626400 تراسل املعطيات 32700 100 31430,080 100 4-

 627000 خدمات  بريدية و بنكية 700 100 - - 100-

 املجموع 129828,861 90 98215,477 76 24-

 

 

 اداءات وضرائب .1

%،  88   استهالكها منذ الثالثي األول بنسبة تفوق تتمثل أساسا في االعتمادات املخصصة لتسديد معاليم الجوالن والتي تم 

 كما يبينه الجدول التالي:

0 60000 120000

2021ديسمبر من سنة -جانفي 

2020ديسمبر من سنة -جانفي 

98215,477

129828,861

خدمات خارجية أخرى
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 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

املبلغ  اإلنجاز

 املرصود

 2021ق.م 

 بيان النفقة
الرمز 

 األول  الثالثي ثانيال الثالثي الثالثي الثالث الثالثي الرابع املحاسبي

 66 اداءات و ضرائب    

88 

 

1925 

 

0 

 

120 

 

0 

 

1805 

 

2200 

 

 م جوالن السياراتاليمع

 

 

665100 

 
 

فترة املمتدة لليبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املخصصة للفصول من امليزانية املتعلقة باألداءات والضرائب 

بين % 2  حيث تم تسجيل تراجع نسبي في االستهالك بــــــــــــ  2020بنفس الفترة من سنة  مقارنة 2021من شهر جانفي الى شهر ديسمبر

 الفترتين كالتالي:

 الوحدة بالدينار

نسبة 

  التطور 

 املنجز املنجز
 بيان النفقة

الرمز 

 2020  % اإلنجاز 2021     % اإلنجاز  املحاسبي

 66 اداءات وضرائب 

 

-2 88 1925 98 1960 
 665100 معاليم الجوالن 

 املجموع 1960 98 1925 88 2-

 
 

 

 

0 1000 2000

2021من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

2020من  جانفي الى ديسمبر من سنة 

1925,000

1960,000

االداءات و الضرائب
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 نفقات التدخل االجتماعي

. تقدمت ودادية الهيئة الوطنية للتقييم 2021بعنوان سنة  د كمنحة تدخل إجتماعي60000تم تخصيص مبلغا قدره 

 . 2021مارس  01واإلعتماد في املجال الصحي بمطلب قصد الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة بتاريخ 

افقت اللجنة 2021مارس  15عمومي بتاريخ التمويل الهذا وقد التأمت للغرض لجنة  على منح  للنظر في طلب الودادية وقد و

يتم صرفه حسب نسق صرف اعتمادات ميزانية الهيئة  2021كمنحة تمويل عمومي بعنوان سنة  60000ودادية الهيئة مبلغا قدره 

 (.%20و 30%، 50%)

 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

املبلغ  اإلنجاز

 املرصود

 2021ق.م 

 بيان النفقة
الرمز 

 األول  الثالثي الثاني الثالثي الثالثالثالثي  الثالثي الرابع املحاسبي

 التدخل اإلجتماعي منحة 

100 60000 12000 18000 30000   60000 
التدخل  منحة 

 اإلجتماعي

 

633000 

 

 

بالنسبة   التدخل اإلجتماعي منحةيبين الجدول التالي مقارنة استهالك االعتمادات املخصصة للفصول من امليزانية املتعلقة 

  بــــــــــــ  حيث تم تسجيل تطورا في االستهالك 2020بنفس الفترة من سنة  مقارنة 2021للفترة املمتدة من شهر جانفي الى ديسمبر من سنة 

 كالتالي: بين الفترتين26%

 الوحدة بالدينار

نسبة 

  التطور 

 املنجز املنجز
 بيان النفقة

الرمز 

 2020  % اإلنجاز 2021     % اإلنجاز  املحاسبي

 التدخل اإلجتماعيمنحة  

 
 

 التدخل اإلجتماعيمنحة  47650 100 60000 100 26

 

633000 

 
 

 



 

36 

 

 
0 30000 60000

2021ديسمبر من سنة -جانفي 

2020ديسمبر من سنة -جانفي 

60000

47650

نفقات التدخل االجتماعي
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 .2021ديسمبر االعتمادات من ميزانية الهيئة من شهر جانفي الى شهر  استهالكالجدول التالي  يلخص

 الوحدة بالدينار

% 

 اإلنجاز
 املجموع

 اإلنجاز

 املبلغ املرصود

 2021ق.م 
 بيان النفقة

الرمز 

 املحاسبي

 

الرابع الثالثي  

  

 

 الثالثي

ثالثال  

 

ثانيال الثالثي  

 

األول  الثالثي  

 

  

 621100 أعباء االعوان 1770000 393224,879 412719,614 429539,219 452332,065 1687815,777 95

96 35041,2 13579,262 7707,884 10951,806 2802,248 36600 
-مخزنة مشتريات 

مواد ولوازم قابلة 

 لالستهالك

622100 

نفقات استغالل  8350 5047,901 183,04 0 324,002 5554,943 67

 منظومات
622101 

 شراءات غير  111200 16899,4 44670,285 12296,814 29865,094 103731,593 93

 مخزنة
623300 

 623500 خدمات خارجية 386850,0 77686 70377 96492 136484 381039 98

خدمات خارجية  129800 8155,382 31772,074 28767,387 37045,156 98215,477 76

 اخري 
625100 

االداءات  2200 1805 0 120 15 1940 88

 والضرائب
625200 

نفقات التدخل  60000 0 30000 18000 12000 60000 100

 االجتماعي
625300 

  املجموع العام 2505000,000 505621,076 600673,993 592923,284 681644,210 2373338,041 95
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 .2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  2021 ديسمبر االعتمادات من شهر جانفي الى شهر  استهالكفيما يلي الجدول املتعلق 

 الوحدة بالدينار

 نسبة التطور 

 املنجز املنجز

 بيان النفقة
الرمز 

 2020 % اإلنجاز 2021   % اإلنجاز     املحاسبي

 621100 أعباء االعوان 1409967,290 98 1687815,777 95 20

مواد ولوازم -مشتريات مخزنة  20454,078 60 35041,2 96 71

 قابلة لالستهالك
622100 

970 67 5554,943 28 

 
 622101 نفقات استغالل منظومات 519,089

 623300 شراءات غير مخزنة  88625 92 103731,593 93 17

 623500 خدمات خارجية 318658,299 95 381039 98 20

 625100 خدمات خارجية اخري  129828,861 90 98215,477 76 24-

 625200 االداءات والضرائب 1960 98 1940 88 1-

 625300 نفقات التدخل االجتماعي 47650 100 60000 100 26

   املجموع 1321849,165 72 2373338,041 95 80
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;  أعباء االعوان
1687815,777 ;71%

مواد -مشتريات مخزنة
; ولوازم قابلة لالستهالك

35041,2 ;2%

;  نفقات استغالل منظومات
5554,943 ;0%

;  شراءات غير مخزنة
103731,593 ;4%

;  381039; خدمات خارجية
16%

; خدمات خارجية اخري
98215,477 ;4%

;  االداءات والضرائب
1940 ;0%

نفقات التدخل 
;  60000; االجتماعي
3%

2021-توزيع نفقات ميزانية التصرف 
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    :ختاما تجدر مالحظة ما يلي

 من جملة االعتمادات املرسمة بعنوان ميزانية العنوان األول  % 95الستهالك االعتمادات  بلغت النسبة الجملية 

 .استأثر عنصر التأجير بالنسبة األكبر من حيث اإلعتمادات املرصودة ونسبة اإلستهالك

  الثالثي الثاني نموا ملحوظا في استهالك اإلعتمادات بالنسبة لكل فصول امليزانية بداية من عرفت عناصر امليزانية

 .2021والثالث ليتواصل في الثالثي الرابع من سنة 

  في انتظار  حسب البرنامج و األهداف املعدة في الغرض 2021تم صرف كل اإلعتمادات  املرسمة بميزانية الهيئة لسنة(

 . (الفواتير التي لم تتوصل بها الهيئة

  ة اإلشراف واعتماد منهجية جديدة في اإلعداد والتصرف في يجدر التذكير أن الهيئة بصدد إمضاء عقد أهداف مع وزار

امليزانية ترتكز على أهداف وبرامج، تقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات لقيس األداء سواء بالنسبة لنفقات التأجير، 

نفس هذه املنهجية ستنعكس على الوثيقة الحالية املتعلقة نفقات التسيير، نفقات التدخل ونفقات اإلستثمار. 

 بمتابعة ميزانية الهيئة حال امضاء العقد واعتماده.
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 االستثمار ميزانية

 

مقارنة باإلعتمادات املمنوحة سنة  %114تطورا بـ ـــــــ 2021عرفت إعتمادات اإلستثمار املرصودة لفائدة الهيئة سنة 

 كالتالي: ة، مبوب2021د سنة 450.000الى  2020د سنة 210.000، حيث مرت االعتمادات من 2020

 2021 
 بيان املشاريع

 تعهدا  دفعا

د262000 د262000   معدات و برامج إعالمية 

د26000  التوعية واالتصال واالعالم د26000 

 تجهيزات ومعدات - -

 تطوير قدرات الهيئة في مجال االعتماد و التقييم - -

د80000 د80000  العالجيةانتاج أدوات االعتماد ومعايير الجودة والسالمة    

 البحوث والدراسات - -

د43000 د43000   اقتناء وسائل النقل 

د39000 د39000   االعتراف الدولي بالهيئة من االسكوا 

 املجموع 450000 450000
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 1202للسنة املالية االستثمار جدول بياني في توزيع اعتمادات 

 

 املحتوى 

 

املصادق عليها االعتمادات 

1202بعنوان سنة   

النفقةبيان   

( خاص 4Firewall Edge,2Firewall datacenterمعدات إعالمية ) -

بقاعة اإلعالمية للمقرين الرسمي والفرعي للهيئة مع العلم وأن 

 Fin duاملدات خرجت من الدعم والترويج من قبل املصنع )

support et fin de vie: د70.000 ( باعتمادات جملية في حدود 

سنوات للواقي من الفيروسات  3( ملدة Licencesتجديد )  -

(Barracuda Proxy, WAF, Anti-Spam باعتمادات جملية في )

 د.45 000حدود 

 Téléphone)الرقمية اقتناء معدات اتصالية ملنظومة الهاتف  -

IP :املوجودة والخاصة بالهيئة للتقليص على كلفة االستهالك )

 د.25000باعتمادات جملية في حدود 

( Veeam Backupسنوات للمنظومة )ٍ 3ملدة ( Licencesاقتناء ) -

لحفظ البيانات الخاصة بالهيئة: باعتمادات جملية في حدود 

 د.22000

في حدود  جمليهباعتمادات تحديث موقع الواب الخاص بالهيئة  -

 د.25.000

-Visioإضافة معدات اتصالية ملنظومة الهاتف الرقمية)ٍ -

conférenceن من عقد ( املوجودة والخاصة بالهيئة للتمك

اجتماعات مع مستعملين من خارج الهيئة عبر الواب: باعتمادات 

 د.25.000جملية في حدود 

اقتناء معدات إعالمية باعتبار التزايد املطرد ألعوان الهيئة:  -

 د50.000باعتمادات جملية في حدود 

 

د262.000 وبرامج إعالميةمعدات    

   دولي وخبير  وطني بخبير  ةباالستعان االدويةتقييم  في مجال -

 د30.000 بمبلغ قدره 2021خالل سنة 

 الهدف الدم ضغط بارتفاع مريض املصاب مسار  دليل -

 املؤسسات على الضغط تخفيف العالج جودة تحسين

 د5000بمبلغ قدره    الثالث بالصف الصحية

د80.000  
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 الوالدة بعد ما بنزيف للتكفل السريرية املمارسة دليل -

العالج بمبلغ  جودة تحسين للنساء الوفيات نسبة تخفيض

 د5000قدره 

 النوع من السكري  بمرض للتكفل السريرية املمارسة دليل -

 د5000املهنية بمبلغ قدره  املمارسات توحيد2

 واملصاب بالسكري لتحسين الحامل املريض مسار  دليل -

 الصحية املؤسسات على الضغط تخفيف العالج جودة

 د5000بمبلغ قدره  الثالث بالصف

 باأللم التكفل ممارسات توحيدل السريرية املمارسة دليل -

 د5000العالج بمبلغ قدره  وتحسين جودة

 د25.000قدره  غبمبل ’’KAYZEN ’‘دليل حول منهجية  -

نتاج ادوات االعتماد و ا

معايير الجودة و السالمة 

 العالجية

 قدرهبمبلغ  2021سنة  خالل تحسيسيةالقيام بأيام  -

 د15.000

 قدرهبمبلغ  2021سنة  بتظاهرات وطنية  خاللالقيام  -

 د11.000

د26.000  

 

التحسيس و التوعية و 

 االعالم

 ISO 9001 etبالهيئة ) املندمجة الجودة لحصول على عالمة -

ISO 27001 ) د15.000بمبلغ قدره 

 د24.000بمبلغ قدره   ) االسكوا ( العتراف بأدلة االعتماد  -

د39.000  

 

 االعتراف الدولي بالهيئة 

د خالل سنة 43.000بسيارة بمبلغ قدره  النقللتعزيز أسطول  -

2021 

 

د43.000  

 اقتناء وسائل النقل

 
د450.000  

 

 املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 ملشاريع املتواصلة  ا: متابعة انجاز ميزانية التنمية

 
االعتمادات 

املتبقية  الي 

حدود ديسمبر 

2020 

االعتمادات 

املرصودة  بقانون 

 2021املالية 

 املبلغ املتعهد به
ديسمبر  31املبلغ املتبقي الي حدود 

2021 
 نسبة اإلنجاز

 صرفا تعهدا صرفا تعهدا صرفا تعهدا 

 0 92 304061,1 25708,334 0 278352,808 262000 42061,142معدات وبرامج إعالمية

 0 0 2064,768 2064,768 0 0   2064,768تجهيزات ومعدات

 11 11 225496,7 225496,65 28521,75 28521,75 80000 174018,4انتاج أدوات التقييم واالعتماد  

 6 6 104195,4 104195,38 6454,8 6454,8 26000 84650,182التوعية والتحسيس واالعالم

تطوير قدرات الهيئة في مجال التقييم 

واالعتماد
219071,643 0 45362,880 45362,880 173708,8 173708,8 21 21 

 60 60 18978,48 18978,484 28192,764 28192,764 39000 8171,248االعتراف بالهيئة من طرف االسكوا

 0 0 140420,4 140420,4 0 0 0 140420,4بحوث ودراسات
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 0 0 101116,2 101116,2 0 0 43000 58116,202اقتناء وسائل النقل

 9 33 1070042 791688,98 108532,194 386885,002 450000 728573,985المجموع
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 متابعة انجاز املشاريع املتواصلة

 تطوير قدرات الهيئة في مجال االعتماد .1

  28الي  24للخبراء الزائرين للخطين الثاني والثالث من النظري  بتنظيم ملتقي يتعلق بالتكوينقامت إدارة االعتماد 

 دينار.  17922.500بمبلغ قدره  2021ماي 

  دينار.1280.600بمبلغ قدره  2021 جوان 09الي  07تم تنظيم ملتقي تكويني تطبيقي لفائدة الخبراء الزائرين من 

 18الي  14م أيام تكوينية لفائدة الخبراء الزائرين الجدد للخطين الثاني والثالث من كما قامت إدارة االعتماد بتنظي 

 دينار     9732.200بمبلغ قدره  2021جوان 

  2021جوان 09الي  07قامت إدارة االعتماد بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الخبراء الزائرين للخطين األول والثاني من 

   دينار 1176.600بمبلغ قدره 

 جويلية حول  14و-13-12تنظيم دورة تكوينية لفائدة اإلدارات الفنية للهيئة بتاريخ  تم‘’ Initiation à la    formation 

e -Learning ‘’ دينار.3498.600قدره  غبمبل 

  املشاركة في دورة تكوينية عن بعد تمحورت حول دراسة طرق منهجية دليل إجراءات املمارسة السريرية تنظمها

 دينار787.980بكندا بمبلغ قدره  MC Master’’''جامعة  

  املشاركة في دورة تكوينية عن بعد تنظمها جامعة‘’ Sheffield’’ إدارة تقييم تكنولوجيات الصحة بمبلغ قدره    لفائدة

 دينار2151.199

 .2021نوفمبر  16دينارا الي حدود  60110,279وقد بلغت جملة املشاريع املنجزة مبلغا قدره 

 دورة تكوينية لفائدة أعوان بالهيئة  تنظيمportant sur le thème utilisation de la plateforme Moodle du 13au 

15 novembre 2021 دينارا. 8502قدره  غبمبل 
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 االعتمادات املتبقية إلى

  31/12/2021 حدود 
 2021املشاريع املنجزة  سنة 

 االعتمادات املتبقية إلى 

 31/12/2021 حدود

 نسبة االنجاز

% 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 219071,643 219071,643  

 

45362,880 

 

45362,880 

 

173708,8 

 

173708,8 

 

21 

  

21 

 

 التحسيس والتوعية واالعالم .2

إضافة  دينار1185.600 بمبلغ قدره 2021نوفمبر 09تم تنظيم يوم تحسيس ي حول دليل اعتماد مراكز الصحة األساسية بتاريخ 

 .دينارا 5269.200 بمبلغ قدره واملراكز الوسيطة يوم تحسيس ي حول دليل اعتماد مراكز الصحة األساسيةالى 

 االعتمادات املتبقية إلى

  31/12/2021 حدود 
 2021املشاريع املنجزة  سنة 

 االعتمادات املتبقية إلى 

 31/12/2021 حدود

 نسبة االنجاز

% 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

110650.182 110650.182 

 

 6454,8 

 

 6454,8     104195,4 104195,4 

 

 6 

  

 6 

 

 انتاج أدوات االعتماد .3

  : تم تنظيم

 Relecture et ajustement du manuel de procédures des CSB et structures équivalentes le 01 décembre 

2021 :  160 dt. 

 Réunion de lancement guide d’aide a la cotation pour la première ligne le 26 novembre 2021 : 101,15 

dt. 
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 Journée d’approbation du manuel des procédures des centres de santé de base et des structures de 

sante équivalentes : 1940 dt. 

 Séminaire de formation des professionnels de santé sur des guides de pratiques cliniques le 29 

septembre 2021 : 3920 dt. 

 Organisation d’une journée d’information collective autour de l’accréditation des hôpitaux de 

circonscription le 23 novembre 2021 : 3550,6 dt. 

 Organisation de séminaire de relecture du référentiel d’accréditation des structures d’hémodialyse le 

16 novembre 2021 : 3311dt 

 Organisation de séminaire de relecture du référentiel d’accréditation des structures d’hémodialyse le 

23 ET 24 NOVEMBRE 2021 : 8900dt 

 FORMATION AU LANGAGE R AU PROFIT DE LEQUIPE ETS : 2380 dt 

 Séminaire d'homogénéisation du référentiel d'accréditation des structures d'hémodialyse du 25 au 28 

janvier 2022 : 2593 dt 

 

 االعتمادات املتبقية إلى

  31/12/2021 حدود 
 2021املشاريع املنجزة  سنة 

 االعتمادات املتبقية إلى 

 31/12/2021 حدود

 نسبة االنجاز

% 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

254018,4 254018,4 28521,75 28521,75 225496,65 225496,65 11  11 
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 معدات وبرامج اعالمية .4

  01  بإعالن طلب عروض رقم  2021جويلية  15قامت الهيئة بتاريخ/INEAS/DSI/2021  قصد تحديث البنية التحتية

واسندت  2021اوت 30الخاصة بالتنسيق والسالمة وتجديد تراخيص إعالمية وقد تم فتح وتقييم العروض بتاريخ 

  دينار.198438.060بمبلغ قدره  Next Step الصفقة للمزود  

  دت. 79914.748نقل قاعات اإلعالمية التابعة للهيئة من البناية القديمة الى البناية الجديدة بمبلغ جملي بلغ 

 االعتمادات املتبقية إلى

  31/12/2021 حدود 
 2021املشاريع املنجزة  سنة 

 االعتمادات املتبقية إلى 

 31/12/2021 حدود

 نسبة االنجاز

% 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

304061,142 
 
 

304061,142 
 
 

 

278352,808 

 

0 

 

 

 

25708,334 

 

 

 

304061,142 

 

 

 

92 

 

0 

 

 

 

 االعتراف الدولي بالهيئة  .5

  دينار العتماد دليل اعتماد املراكز الصحية األساسية والوسيطة واملؤسسات 28192.764تعهدت الهيئة بمبلغ قدره

من االعتمادات  %60الصحية للخطين الثاني والثالث إضافة الي اعتماد برنامج تكزين الخبراء الزائرين لتبلغ نسبة اإلنجاز 

 املرصودة بامليزانية.

 االعتمادات املتبقية إلى

  31/12/2020 حدود 
 2021املنجزة  سنة املشاريع 

 االعتمادات املتبقية إلى 

 31/12/2021 حدود

 نسبة االنجاز

% 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

 صرفا تعهدا

 

47171,248 47171,248 28192,764 28192,764 18978,484 18978,484 60 60 

 

 


