الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

حساب أموال املشاركة عدد  6للتوقي ومجابهة
الجوائح الصحية
في إطار التوقي ومجابهة جائحة الكورونا تم إحداث حساب أموال املشاركة عدد  6املسمى
"حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية" وذلك بمقتض ى قرار السيد وزير املالية املؤرخ في 25
مارس  2020والذي تم تنقيحه بتاريخ  22جويلية . 2020
تتأتى موارد هذا الحساب من :
 املبالغ املتوفرة بالحساب الجاري البريدي املفتوح لدى أمين املال العام للبالد
التونسية .1818
 الهبات والعطايا،
 - املوارد األخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتستعمل هذه املوارد لتغطية النفقات التالية :
 املساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح
الصحية.
 املساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات واألقسام الطبية املعتمدة للتكفل باألشخاص
املشتبهة بإصابتهم أو املصابين.
 املساهمة في اقتناء األدوية والكواشف واألمصال واملستلزمات الطبية املوجهة للتوقي
ومجابهة الجوائح الصحية.
 خالص املتعاقدين من قدامى املتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم وذلك في
إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
 املساهمة في مشاريع البحث العلمي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
 خالص أطباء الصحة العمومية واألعوان شبه الطبيين وذلك في إطار عقود إسداء
خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.

 خالص أطباء الصحة العمومية املكلفين بتأمين حصص االستمرار الطبي وفقا لألمر
الحكومي عدد  773لسنة  ،2019وذلك في إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
 تحويالت لفائدة املجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء األشخاص
الخاضعين للحجر الصحي اإلجباري.
هذا وقد تم إحداث لجنة لإلشراف على حوكمة التصرف في حساب التوقي ومجابهة
الجوائح الصحية وذلك بمقتض ى قرار وزير الصحة بتاريخ  06أفريل  2020وتتركب من األعضاء
اآلتي ذكرهم:
 رئيس اللجنة :وزير الصحة أو من يمثله،
األعضاء:
ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن وزارة املالية،
ممثل عن وزارة التجارة،
ممثل عن وزارة الشؤون اإلجتماعية،
املدير العام للصحة،
املدير العام للهياكل الصحية،
املدير العام للمرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة،
املدير العام للمصالح املشتركة،
الرئيس املدير العام للصيدلية املركزية،
ممثل عن اإلتحاد العام التونس ي للشغل،
ممثل اإلتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد عقدت هذه اللجنة  04جلسات متابعة للبرمجة املقترح تمويلها على هذا الحساب ،
علما وأنها خالل جلسة  10سبتمبر  ، 2020نظرت اللجنة وصادقت على تقدم إنجاز مختلف
النفقات املمولة وذلك حسب بيانات الجدول التالي :

جملة التبرعات  200 640 144 , 690 :دينار
طبيعة النفقات التي تغطيها موارد
الحساب
تهيئة وتهذيب بناءات
النقل الصحي :
إقتناء سيارات إسعاف وسيارات نقل
أدوية
التجهيزات الطبية :
إقتناء أجهزة تنفس اصطناعي  ،أسرة
إنعاش ...
املستلزمات الطبية :
الكواشف ووسائل الحماية الذاتية
تأجير األعوان شبه الطبيين و قدامى
املتربصين في الطب وتأمين حصص
اإلستمرار في إطار عقود إسداء خدمات

التكفل بمصاريف إيواء األشخاص
الخاضعين للحجر الصحي اإلجباري
املجموع

الكلفة التقديرية

النفقات املنجزة

5مد

 1 ,008م د

52,640م د

0

 52,840م د

0

 40م د

 39,971م د

 17,312م د

 0,606م د

30,4م د

 10,362م د

 198,192م د

51,947م د

املبلغ املتبقي حسب التقديرات األولية

مالحظات

تم نشر طلب العروض بتاريخ
 17أوت  2020وسيتم فتحها
بتاريخ  23سبتمبر 2020
تم نشر طلبات العروض خالل
شهر أوت وسيتم فتحها بين 22
سبتمبر و  2أكتوبر 2020
 31طلب تزود تم توجيهه
للصيدلية املركزية
تشمل الكلفة التقديرية تأجير :
  1232إطارا شبه طبي ( رقابةصحية ،العمل باملخابر)
  170قدامى متربصين فيالطب
  : 168استمرار طبيبدأ صرف املستحقات
خالل شهر أوت وسيتواصل
خالل الشهور الالحقة

 2,450م د

