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2018قمرت 



اإلطار العام 
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(2019-2016)تونسفي"العموميّةوالمساءلةالرشيدةالحوكمةدعم"حولاإلنمائيالمتّحدةاألممبرنامج

.الدوليللتعاونالكوريّةالوكالةمنبدعم

قطاعاتجانبإلىالفسادلمكافحةالوطنيةاالستراتيجيّةحسباالولويّةذاتالقطاعاتأحدالصحةقطاع

واالمنوالبلديّاتالديوانة

استراتيجيخيار:«النزاهةجزر»علىالمبنيّةالمقاربةباعتمادالبرنامجإنجازمنهجيّةاختيار

يتضّمنالصحةبوزارةالمعتمدالعملبرنامج:

(المدىمتوسطة/المدىقريبة)النموذجيّةبالمواقعتتعلّقتدابير❖

األدويةقطاع:مثال(البعيدالمدى)بالقطاعتتعلّقتدابير❖



أهمية قطاع األدوية

من القطاعات الهامة واإلستراتيجية الرتباطه باألمن العام .

ليمة إيالؤه أهمية فائقة من خالل وضع منظومة لضمان الجودة تهدف إلى توفير أدوية س

.وناجعة وذات جودة للمواطن وبأسعار مقبولة

 يات المستشف)وتندرج المنظومة المعتمدة حاليا في مجال شراء وتزويد القطاع العام

في هذا اإلطار وضمن نظام ضمان الجودة ( العمومية والصناديق االجتماعية

 ونسيةالصيدلية المركزية التهذا المجال قد تم إحكامه بأطر قانونية وتنظيمية محورها
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أهمية قطاع األدوية

والمالياإلداريتصرفهاوتضبطمهامهاتنظموترتيبيةقانونيةنصوصوضع،

هوماغرارعلى)الصحةوزيرعنقراربمقتضىالفنيالمسؤولالصيدليخطةإحداث

الرئيسويساعدالفنيالتصرفمسؤوليةله(األدويةصنعلمخابربالنسبةبهمعمول

،باألدويةالخاصةالفنيةبالجوانبيتعلقفيماالعامالمدير

أةالمنشهذهصلبموجودةالصحةوزيرعنقراربمقتضىاألدويةلشراءلجنةإحداث

فيواألدويةفيالمتدخلةاإلداريةوالهياكلالوزاراتيمثلونأعضاءعدةمنتتركب

بجميعتعنىوهي(...الماليةووزارةالتجارةووزارةالصحةوزارة)أسعارهاتحديد
،األدويةشراءتخصالتيالمجاالت
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ة إخضاع جميع أنشطة هذه المنشأة لمصادقة سلطة اإلشراف وللتراخيص الضروري

المعتمدة،

النظر،ذاتاللجانولمراقبةالعموميةللصفقاتالمنظماألمر

استراتيجيمخزونبمسكالصحةوزيرعنمنشوربمقتضىإلزامها.

 ّومعةاألدويقطاعتطورمعتتماشىبجعلهاالمكتسباتهذهتدعيميتجهأنّهإل

لياتإشكابعضوتجاوزوالمساءلةوالشفافيةوالحوكمةللتصرفالجديدةالمبادئ
.المحتملةالفسادمخاطركلعنلنأيهباألدويةالعامالقطاعوتزويدشراءمجال
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مراحل تقييم المخاطر بقطاع األدوية
6

المصادقة على 

التقرير النهائي

إبداء الرأي من طرف 

المتدّخلين في التقرير 

الّولي

يم تقرير أّولي حول تقي

مخاطر الفساد بقطاع 

:الدوية

:المرحلة الولى 

-تحديد الحاجيات

خزن وحفظ المنتج

جلسات واجتماعات 

منتظمة بين الطراف 

المتداخلة 
دورة تكوينية حول 

تقييم المخاطر
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:مالخبراء المشاركون في عمليّة التقيي

 إطارات من الصيدلية المركزيّة

إطارات من إدارة الصيدلة والدواء

إطارات من التفقّديّة الصيدلية

ى الرابطةصيدلي رئيس مختّص في الصيدلة االستشفائية من مستشف

إطارات من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
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:منهجيّة العمل

تحليل وظيفة التزويد باألدوية وتفكيك السلسلة:
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التزويد باألدوية

المجالت

مناطق القرار

نقاط القرار



مجال شراء وتوزيع األدوية للمستشفيات العمومية

موقع القرار نقاط القرار مناطق القرار

رئيس لجنة الشراءات -

بالصيدلية المركزية

ر م ع الصيدلية المركزية-

تحديد الحاجيات النوعية

تحديد الحاجيات الكمية

عمليات ما قبل 

التعاقد
تحديد طريقة الشراء

لجنة الشراءات  بالصيدلية 

المركزية

وطني او )تحديد نوع طلب العروض 

(دولي التعاقد عن طريق 

وضع شروط المناقصة والمواصفات طلب العروض 

(كراس الشروط)

االعالن عن طلب العروض

تقييم العروض

اسناد المزودين

ابرام العقود

ر م ع للصيدلية المركزية- تحديد كيفية التعاقد

رئيس لجنة الشراءات -اشرالمبباالمرالتعاقد 

بالصيدلية المركزية

ر م ع الصيدلية المركزية-

قبول السعر

تحديد اسلوب انجاز الطلب

رئيس لجنة الشراءات -
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عن طريق 
طلب العروض

ر التعاقد بالم
المباشر

ة مجال شراء األدوية للمستشفيات العمومي

تحديد الحاجيات

تحديد طريقة 
الشراء

ذ متابعة تنفي
العقد

اإلستالم

الخزن



إحتمالية وقوع الفسادقياس 

إحتمالية وقوع الفسادقياس •

o ادالتي من شأنها أن تحّض صاحب القرارعلى الفسللدوافعتحليل مقارن

oالتي يمكن أن تكبح صاحب القرارعن الفسادالضوابط تقييم

اقوية جد–قوية –معتدلة –ضعيفة –ضعيفة جدا : مقياس اإلحتمالية 

قياس أثر الفساد في حال وقوعه•
قوي جدا–قوي –معتدل –ضعيف –ضعيف جدا : مقياس األثر

خارطة املخاطر



عمليات ما قبل التعاقد: منطقة القرار

عمليات ما 

قدقبل التعا

تحديد الحاجيات

الكمية

ة تحديد طريق

الشراء

الشراء عن طريق طلب العروض 

أو بالتفاوض المباشر

تحديد الحاجيات

النوعية
لجنة تحيين -وزارة الصحة

المدونة االستشفائية

لجنة الشراءات بالصيدلية 

المركزية

لجنة الشراءات بالصيدلية 

المركزية

ليةالرئيس المدير العام للصيد



الكّميةتحديد اإلحتياجات : 1نقطة القرار

األثر الدوافع الضوابط

سوء تصرف الذي يمكن

أن يؤدي إلى إهدار المال

العام

عدم خالص الصيدلية

عدم التمكن من مسك 

مخزون استراتيجي

نقص وسائل العمل-

غياب المرافقة -

للصيادلة 

الستشفائيين

ة مخابر الدويتاثير-

على الكميات التي 

ستتزود بها 

الصيدلية

وجود منظومة معلوماتية بالصيدلية المركزية + 

تهالك حسب إستمكن من تقدير تقريبي لإلحتياجات 

األدوية خالل السنوات السابقة 

وجود لجنة شراءات داخلية بالصيدلية  تدون++

ية وتنهي اشغالها بضبط رزنامة تزويد حسب الكم

المتفق عليهاواالجال

ىستشفال تمكن من تحديد اإلحتياجات الحقيقية للم--

قدان األدوية المهدورة عدم احتساب فترات فإحتساب)

)

فى و غياب الموازنة الفعلية بين ميزانية المستش--

اإلحتياجات فيما يتعلق باألدوية

غياب التعهد )وجود تعهد فقط حسب التمويل --

(الكمي



النوعيةتحديد الحاجيات : 2نقطة القرار

األثر الدوافع الضوابط

إضافة بعض األدوية

إلى أساسيةغير

ية                   ئمة  اإلستشفائأالق

استعمال غير  < =

رشيد 

ة  تأثير مخابر األدوي

ار قرعلى استقاللية

اللجنة و تضارب 

مصالحال

مدونة اإلستشفائية لألدوية ال++

بمقتضى منشور وزاري يقع تحيينها 

هي مرجع لألطباء واطباء السنان ++

والصيادلة

ةيخضع التحيين لمصادقة وزير الصح++

نشرها على موقع واب وحدة يتم++

الصيدلة والدواء

غياب لنص قانوني ينظم عمل اللجنة --

يرها واختيار أعضاء هذه اللجنة و كيفية تسي

غياب منظومة للتصرف في تضارب --

نة المصالح على مستوى لجنة تحيين المدو

الستشفائية



تحديد طريقة الشراء: 2نقطة القرار

األثر الدوافع الضوابط

قوي جدا 

ر األثر على الّسع

ال في صورة اإلنتق

من طريقة الشراء

عن طريق 

ر التفاوض المباش

إلى الشراء عن 

طريق طلب 

العروض

مرتفعة
:  اقتصادية

المخابر تأثير -

المصنعة لألدوية 

إجراءات وآجال 

تسجيل األدوية 

وعلى آراء اللجنة -

الفنية 

لالختصاصات 

الصيدلية

مرتفعة

ة معيار عدد رخص الترويج الممنوحاعتماد++

الشراء عن طريق طلب: بالسوق التونسية

كلما توفرت شروط المنافسةالعروض 

(رخصتي ترويج أو أكثر)

ار غياب إجراءات تضبط عملية إقتراح و إختي

قع أعضاء اللجنة الموسعة للشراءات و الذين ي

المدير تكليفهم بصفة مباشرة من طرف الرئيس

العام للصيدلية المركزية

رار إجراءات التسجيل قد تأثّر على هذا الق--



التعاقد عن طريق طلب : منطقة القرار
العروض 

األثر الدوافع الضوابط نقطة القرار 

متوسط 

نظرا لقيمة

بعض 

الصفقات

قوية قوية

إعتماد الصيدلية المركزية على

وطني كلما )إجراءات محدّدة

ة توفرت رخصتي ترويج  محلي

(أوأكثر

مراقبة الهيئة العليا للطلب -

العمومي

تحديد نوع طلب -

/  وطني)العروض

(دولي

ضعيف ضعيفة

قوية 

اءات اعتماد القوانين الخاصة بالشر

العمومية

اإلعالن عن المناقصة

ضعيف ضعيفة قوية ة وضع شروط المناقص

والمواصفات

ضعيف ضعيفة قوية تقييم العروض



التفاوض المباشرالتعاقد عن طريق 

األثر الدوافع الضوابط نقطة القرار 

متوسط

على-

المؤسسات 

العمومية

على-

الصندوق 

ين الوطني للتأم

على المرض

على المواطن-

متوسطة 

ل تفضي: اقتصادية

مخبر محدّد من 

االنتقال من طريقة 

شراء الى طريقة 

,اخرى أو العكس

متوسطة

اتّخاذ القرار من لجنة -

الشراءات

ى دليل االجراءات ينّص عل-

شروط وآجال اعتماد كل 

طريقة

ال من ضبابيّة كيفية االنتق-

واالجراءات الخرىطريقة 

المتّبعة 

تحديد كيفية

التعاقد

نظام اإليداع-1

الشراء مع -2

تحّمل األدوية 

منتهية 

الصلوحيّة

الطلبيات -3

المؤكدة



التفاوض المباشرالتعاقد عن طريق 

األثر الدوافع الضوابط نقطة القرار 

قوي

على-

المؤسسات 

العمومية

على-

الصندوق 

ين الوطني للتأم

على المرض

على المواطن-

مرتفعة 

: اقتصادية

من التاثيرامكانية 

طرف المخبر على 

لجنة االختصاصات 

عر الفنية لتحديد الس

مرتفعة

تحديد السعر من طرف لجنة -

الشراءات التي تحدّدت مهامها 

وتركيبتها بالنّص

الفنية هي من لجنة االختصاصات-

يحدد السعر

فية غياب دليل اإلجراءات ينّص على كي-

لك تحديد السعر والجهة المختّصة في ذ

-

اء ضبابية اإلجراءات المتعلقة بالشر-

بالتفاوض المباشر وعدم نشر دليل 

اإلجراءات الخاص بالشراءات للعموم

تحديد سعر 

الشراء



التفاوض المباشرالتعاقد عن طريق 

األثر الدوافع الضوابط نقطة القرار 

متوسط

سعر على-

بة الشراء بالنس

لهذا النوع من 

األدوية

مرتفعة 

:اقتصادية-

ر لالستئثاالتأثير 

بكميات كبيرة مّما

يشكل حاجزا لدخول 

مخبر ثاني

متوسطة

مراقبة لجنة الشراءات-

ضبابيّة الجراءات التي-

نامج كيفية تحديد برتضبط

ى التزّود والكميات القصو

التي سيتّم التزود بها

تحديد بقية 

العناصر 

دالمكّونة للعق

الكميات -

القصوى



عمليات ما بعد التعاقد

األثر الدوافع الضوابط نقطة القرار 

متوسط

متوسط

متوسط

منخفضة

متوسطة 

متوسطة

مرتفعة

-

مرتفعة

مرتفعة

يذ متبعة تنف-1

العقد

الستالم-2

خزن وحفظ -3

المنتج



اإلحتماليّة

األثر
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ط
ضواب

ال

تحديد الحاجيات

طلب العروض

تحديد كيفية الشراء

ع
الدواف التفاوض المباشر



شكرا على المتابعة
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