
ي للدفاع عن المرفق العمومي ل 1
 
  لصحةائتالف المجتمع المدن

انية وزارة الصحة لسنة مالحظات ومطالب ملخص  وع مي    2019حول مشر
 

ي األساسية نقاط مذكرة حول الملخص 
 
انية وزارة الصحة لسنة ف وع مي    2019مشر

انية الدولةنسبة التراجع تواصل   -1 ي مي  
 
 المخصصة لوزارة الصحة ف

 السنة 
  دينار( يونلم)بالالميزانية

2016 2017 2018 
2019 

 )مشروع(

  40 741 35 851 32 200 29 150 الميزانية الجملية للدولة 

ميزانية وزارة 
 الصحة

 2 055 1 875  1 742 1 751 المقدار

 %5,04 % 5,23 % 5‚41 % 6‚01 النسبة

 )موقع وزارة المالية( 2019تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة  -( )الرائد الرسمي 2018 إلى 2016من  المصدر: قانون المالية

على مستحقاتها من بسبب عدم حصولها ستشفائية الجامعية والجهوية لمؤسسات االاألزمة المالية الحادة لعالقة لهذا التراجع ب : المالحظة 
 صندوق التأمين على المرض والتي ال تدخل في حساب ميزانية الدولة

 

 

             
انية -2  صندوق دعم الصحة العموميةضحلة ل مي  

تمويل ـ"لتخصص موارده "صندوق دعم الصحة العمومية"  (10الفصل ) 2017 أَحَدث قانوُن المالية لسنة

 "جانية العالج وبتعريفة منخفضةتكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بم
 2 بـميزانية الصندوق بط ضما ك .لتفعيل الصندوق 11الفصل  2019سنة وقد تضمن مشروع قانون المالية ل

أقل تعادل  التيمليون دينار  2ـفَ  .بالنسبة إلى الغاية التي أُحِدث من أجلها شيء  أيَّ مثّل يال مبلغ  هوومليون دينار 

من  %0,5ال تُمثَل حتّى  (بطاقة 900 000)بهذه البطاقات  ينمسجلماليين ال 3من الـ مليم لكل مواطن  700من 

الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العالج كلفة الخدمات التي تقدمها حاليا 

 2013دينار لكل بطاقة سنة  521معدل ب 2013سنة  مليون دينار 400التي تجاوزت  وبتعريفة منخفضة

 (الحسابات الوطنية للصحة)

  الكلفة  %50ودية معقولة توفر ما ال يقل عن  والمطلوب اليوم إقرار موارد ذات مرد     

 .المطلوب تغطيتها من طرف الصندوق

    

         

 

 
 

قرإر 2019الةة  إالئتالف، ابلنس بة إ ىل قانون إمل يطالبيف إ طار ذكل  ، إ 

معلوم لفائدة صندوق دمع إلصحة إلعمومية عىل لك إملوإد إلغذإئةة إحملتوية عىل 

)إملرطبات وإحللوايت مادة إلسكر أ ي إليت ميثل إلسكر إلصناعي أ حد مكوانهتا 

 % من مثن بةعها للمس هتلكني.10نس بة ب وإملرشوابت مبختلف أ نوإعها ....( 

 

 

ورة مراجعة  انية وزارة الصحة  نسبةض  انية الدولة مي    2019لسنة من مي  
ي مستوى ال يقل  

 
ي زيادة بحوالي  %6عن  لتكون ف

انية 400)وهو ما يعن  ي مقدار مي  
 
 الوزارة( م.د. ف
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انية وزارة الصحة لسنة مالحظات ومطالب ملخص  وع مي    2019حول مشر
 

  (بعيد عن تغطية حنى نصف الحاجيات)مستوى ضعيف جدا اإلبقاء على  - 3
  لمستشفيات المحليةاو مجامع الصحة األساسية  منحة الدولة بعنوان تسيي  ل

 

ل هذه المنحة تمثّ و دينار مليون 107 أقل من ييربعنوان التس 2019المقترحة في مشروع ميزانية بلغت منحة الدولة 

حجم هائل من الخدمات  تنظيم مصاريف: مستشفى محلي 110وأساسية مجمع صحة  28لتسيير  األساسيالمصدر 

ال  هالكن .األدويةالمستلزمات الطبية وخاصة توفير و، مركز صحة أساسية 2000وحوالي  الموزعة على المستشفيات

 .نصف الحاجيات الجمليةو  ( 5 انظرالنقطة)األدوية  حاجيات من %30ـغَّطي يُ ما الموارد الحالية الجملية تكاد توفر ب

  
 

 
 

         
 غياب معالجة فعلية لمستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية  -4

 (خاصة 2017و  2016منذ ) عىل المرض المتخلدة بذمة صندوق التأمي   
 

)حسب  2018مليون دينار في سبتمبر  631التي بلغت دات بذمة الصندوق لختإجراء لخالص هذه الم أيغياب 

رغم االنتظام ) عن تقديم الخدمات كبيرعجز في صعوبات جمة المستشفيات بقاء يفسر وهو مبلغ ضخم ( وزارة الصحة

عن تسديد ديونها المتراكمة لدى المزودين  هاجزعبسبب  لدى الصندوق( الجديدة هامستحقاتجزئي ل في استخالصي الحال

 تزويد المستشفيات بحاجياتها )الخواص أساسا( الذين يرفضون 

 

 

 

 لعموميةاالهياكل الصحية بدوية الفادح لل نقص الغياب معالجة جذرية لمعضلة  - 5
ي االعتمادات المخصصة لوالت

 
نامج الخصوصي أل خفيض ف  دوية بعض األمراض المممنة لير

في  االعتمادات   (%70أكثر من ) م.د  18بـ تخفيض :   2017ومقارنة بـ   2019ي مشروع ميزانية ف

على مستوى محافظة  و  م.د(  7إلى  25من ))المزمنة"  المسنَدة   للـ"البرنامج الخصوصي لمقاومة األمراض

   للمستشفيات المحلية م.د 5بـمع ترفيع  أعلى الصفحة()انظر مؤسسات الخط األول  تسييرمنحة هزيل لمقدار 

 62حوالي : من الحاجيات  %30حوالي  غطيتتوفير أدوية من سوى يتمكن بكافة موارده أن الخط األول لم رغم 

 )انظر الجدول( م.د 210كلفتها  تفوقمن األدوية  حاجياتقابل معجالي واإلقامة( )دون احتساب أقسام االستم.د. 

 
  

 نوع الوصفة
 معدل 

 كلفة الوصفة
 الكلفة الجملية عدد الوصفات

 مليون 7,5 دينار 7,7 عيادة عارضة وصفة
58 

 مليون دينار

مرض السكري أو  وصفة
 ارتفاع ضغط الشرايين

 دينار 7,45

 يوم 15لكل 

 يوم" 15مليون "وصفة  14
 أشهر( 10معدل  xض يمر 700 000) 

104  
 مليون دينار

 وصفة 

 مرض مزمن آخر
 دينار 4,95

 يوم 15لكل 

 يوم" 15مليون "وصفة  10
 هر(أش 10معدل  xض يمر  500 000) 

49  
 مليون دينار

 مليون دينار 213 مليون وصفة دواء 31,5 المجموع 

ورة مراجعة جذرية عاجلة لمقدار منحة التسيي  لمؤسسات الخط األول  ض 

ن من قيامها بالمهام المنوطة بعهدتها
ّ
َمك

ُ
 بما ي

ة من مستحقاتها ي قانون المالية لتمكي   المستشفيات المعني 
 
ورة إدراج إجراء خاص ف  ض 

ي السداسي األول من وجدولة ذ
 
 بما يضمن خالص ديونها لدى مختلف الممودين 2019لك ف

 

 

 

 

 

ي الخط األول 
 
ورة تغطية كافة الحاجيات من األدوية ف  ج   أو  )ض 

 
 ، (هال

  م.د 150توفي  اعتمادات إضافية بـ وهو ما يتطلب 


