مستحقات

 58مليار ليرة سلفات مالية من الضمان
الى املستشفيات واألطباء
في  28متوز ،أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
محمد كركي القرار رقم  386تاريخ  28متوز  2020قضى مبوجبه
إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر متوز  2020على حساب
املعامالت االستشفائية املتوجّ بة لكل منها ،وحدّ دت قيمة السلفة
مببغ إجمالي بلغ  /57 916 191 000/مليار ل.ل؛ موزّعة بني املستشفيات
واألطباء شملت  120مستشفىً .
َص القرار« :حيث أنه ومنذ منتصف العام  2011عمدت
وجاء في ن ّ
إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى إعطاء سلفات
مالية للمستشفيات املتعاقدة مع الصندوق عى حساب معامالت
اإلستشفاء املتوجبة لكل منها والتي جرى جتديد العمل بها حتى
نهاية العام .2020
ونظرا ً إلى الظروف واألوضاع االقتصادية واملالية الصعبة التي مت ّر
الصحي
ّ
بها البالد وحرصا ً منه على دعم واستمرارية عمل القطاع
وعلى رأسه املستشفيات أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي محمد كركي القرار رقم  386تاريخ  28متوز  2020قضى
مبوجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر متوز  2020على
حساب املعامالت اإلستشفائية املتوجبة لكل منها ،وحدّ دت قيمة
السلفة مببغ إجمالي بلــغ  /57 916 191 000/مليار ل.ل؛ موزّعة بني
املستشفيات واألطباء شملت  120مستشفىً بحيث ينال كل منهم:
املستشفيات 47 578 535 000 :ل.ل.
األطبــاء 10 337 656 000 :ل.ل.
وقد حدّ د القرار آلية الدفع على الوجه االتي:
تُدفع السلفات مبوجب أوامر دفع تصدر عن املدير املالي وتقترن بتأشيرة
رئيس احملاسبة بعد التأكد أن املستشفى قد سدّ د موجباته املالية
للصندوق لغاية شهر آذار ضمنا ً على األقل وذلك عن طريق حتويل
مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل املستشفى.
أن يتعهّ د املستشفى مبوجب كتاب خطي بإستقبال جميع املضمونني
والتقيّد بالتعرفات املقررة من قبل الصندوق.
تسدّ د هذه السلفات املعطاة عن شهر متوز  2020في مهلة أقصاها
نهاية شهر حزيران من العام  2021عن طريق إقتطاعها من قيمة
املعامالت التي تتوفّر نظاميا ً شروط دفعها لكل مستشفى.

شكّ ل وما زال يشكّ ل العنصر األساسي في إستقرار وإستمرار عمل
املستشفيات مبا يؤمّ ن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية
مرتقبة يُعتمد عليها في دميومة عمل املستشفيات في لبنان .وفي
دفع رواتب األجراء في هذه املستشفيات وأن مدفوعات الصندوق
املالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300
مليار ليرة لبنانية في العام  2011الى  700مليار ليرة لبنانية في
العام .2020
ومع تفهّ م املدير العام لألوضاع الكارثية التي تعيشها املستشفيات
في الوقت الراهن نظرا ً لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمني
احللول املناسبة لعملية شراء األدوات واملستلزمات الطبية التي ترتبط
مباشرة بتقلّبات سعر صرف الدوالر فإنه يتمنّى ويطلب من كافة
املستشفيات املتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود املوقّعة معها
وإستقبال جميع املضمونني دون أي متييز كون الضمان يقوم ومنذ العام
العام  2011ودون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته املالية جتاه املستشفيات
وهو يقف إلى جانبها من أجل حتصيل حقوقها من جميع الهيئات
احلكومية الضامنة األخرى متكينا ً للقطاع اإلستشفائي من اإلستمرار
بتأدية رسالته اإلنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا واألكالف
التي تتكبدها املستشفيات ملواجهة هذا الوباء.
وبهذه املناسبة يطالب املدير العام وزارة املالية باإلفراج الفوري عن
الديون املتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ  4آالف مليار
ل.ل .متكينا ً للصندوق من اإلستمرار بتأدية تقدمياته للمضمونني
واملستشفيات واألطباء».

ومن «املالية»  :صرف 37،038،699،000ليرة لبنانية
الى املستشفيات واالطباء عن العام 2019

بتاريخ  13آب ،أعطى وزير املالية في حكومة تصريف األعمال د .غازي
وزني توجيهاته بصرف مستحقات وزارة الصحة العامة للمستشفيات
اخلاصة وأجور األطباء عن العام  2019بقيمة  37،038،699،000ليرة
لبنانية وقد حُ وّلت إلى احلسابات اخلاصة بأصحاب العالقة .ووافق
وزني أيضا ً على دفع مستحقات وزارة الدفاع الوطني ذات الصلة
ببدل االستشفاء لدى املستشفيات اخلاصة وأجور األطباء بقيمة
 24،100،856،000ليرة لبنانية على أن ُتوّل إلى احلسابات اخلاصة
بأصحاب العالقة.

ويذكّ ر املدير العام د .محمد كركي بأن نظام السلفات ومنذ إعتماده
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