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عجاف التي تعاھدنا على العمل فریقاً واحداً متكافالً متضامناً بعد السنوات ال9/1/2022مع وصولنا إلى النقابة في 
كان السباق قائماً بین إعادة تسییر . یار المالي واإلقتصادي الكارثيافقھا من أزمة الجائحة واإلنھمَرت بھا النقابة وما ر

كانت المشاكل كثیرة لكن إرادة . شؤون النقابة األساسیة والملحة كما التأمین الصحي ووضع إستراتیجیة ورؤیا لعملنا النقابي
:وسنستعرض لكم أبرز ما تم إنجازه لغایة الیوم. العمل والنھوض بالنقابة كانت أقوى

  :في النقابة

ھذا ثم تعیین اللجنة المالیة، تم إعطاءاإلجتماع األول للمجلسمع تعیین أمین المال في : في الموضوع المالي-1
ولویة مطلقة لما رافقھ من تجاذبات أدت إلى تعقید الوضع المالي للنقابة وغیاباً تاماً للمیزانیات الموضوع أ
تم اإلنكباب على ھذا الملف الشائك لفك طالسمھ وحل رموزه . في السنوات المنصرمةوالتقاریر المالیة والموازنات 

تم اإلستعانة بخبیرین إضافیین درسوا الموضوع من كل . لخبراء في المحاسبة والتدقیق الماليعدة تقاریر بعد قراءة 
. جوانبھ وأصدروا رأیھم في ھذا المجال

للنقابة وخبراء المحاسبة بھدف وضع الخطة األمثل إلعادة اإلنتظام ة مع المستشار القانونيعقدت إجتماعات عد
المالي للنقابة واإلنطالق بھا من جدید، وكان الھاجس األساس الشفافیة واحترام القوانین كما تسییر أمور النقابة 

على أن یتم رتكز قانوني السیر بإعداد الموازنة والمیزانیة إنطالقاً من مالمداوالت واإلجتماعات تموبنتیجة . الملحة
عیات من أجل الوصول إلى في لقاءات مع الروابط والجممفصلة وفلسفتھا شرح ھذه الخطة وأرقامھا وبنودھا 

.الجمعیة العامة التي یعود لھا وحدھا القرار الفصل في ھذا الموضوع
بعد ودور لبنان الرائد بیروت العلمیة كان الھم األساس إعادة الدور العلمي للنقابة واأللق ألیام: في الموضوع العلمي-2

قامت لجنة التعلیم المستمر بعد تشكیلھا بإعداد دورات علمیة إعادة تأھیل مركز السودیكو وتتم. طول انقطاع
كما تقوم اللجنة بتنظیم . شھدت إقباالً واسعاً وھي بصدد التحضیر لدورات جدیدة وفي اإلختصاصات المختلفة

مع الروابط في المناطق لتسھیل مشاركة الزمالء وتخفیف عناء التنقل في ھذه الظروف لقاءات علمیة بالتنسیق
.الصعبة والتوجھ نحو المركزیة التعلم

15-13وقد تم تحدیده في العلمي السنوي بعد طول انقطاع أما اللجنة العلمیة فتنكب على التحضیر لمؤتمر النقابة 
لبرنامج علمي متقدم مع باقة من المحاضرین المحلیین والعرب واألجانبتقوم اللجنة بالتحضیر . تشرین األول

كما تقوم اللجنة التنظیمیة . نامج محاضرات ومشاغل وأنشطة تثقیفیةرالمتمیزین كل في مجالھ، على أن یشمل الب
في المحافل لبنان عالیاً ظیم وراحة األطباء المشاركین ولرفع إسم باألعداد اللوجستي والتقني لضمان حسن التن

ستساھم ھذه النشاطات أیضاً بتأمین مداخیل ھامة للنقابة ھي في أمس الحاجة إلیھا لتسییر أعمالھا في ظل . العلمیة
  . حجز أموالنا في المصارف



قامت لجنة التعرفات الطبیة . منا بدأنا بتشكیل اللجان جمیعھا وقد انطلقت بعملھافور تسل: في الموضوع اإلداري-3
جتماعي واإلنھیار المالي، ل جدید للحد األدنى یراعي حقوق األطباء ویأخذ بعین اإلعتبار الوضع اإلبإعداد جدو

كما تم إعادة تفعیل الموقع اإللكتروني للنقابة . رفع الجدول الجدید الى الھیئات المختصة والصنادیق الضامنةعلى أنی
ونعمل حالیاً غلى . األطباء وإطالعھم على كل ما نقوم بھلیكون نافذة للتواصل مع وتحدیثھ وعصرنتھ لیلیق بنقابتنا و

.داري وتحدیثھ لیكون أكثر فعالیة وصوالً إلى نقابة إلكترونیةإعادة ھیكلة العمل اإل
في موضوع المخالفات اإلعالنیة التي یقوم بھا بعض الزمالء خالفاً للقانون وأداب المھنة بما یسیئ إلى صورة -4

لمشروعة، كما بعض المتعدین علیھا، تقوم اللجنة التأدیبیة باإلتصال بالمخالفین بطلب إزالة المھنة والمنافسة غیر ا
كما سیتم العمل على تعدیل . في حال التمنع یُستدعى المخالف أمام اللجنة التأدیبیة ألخذ القرار المناسب. المخالفة

القوانین المتعلقة باإلعالن خصوصاً في موضوع التواصل اإلجتماعي

  :في التعاضد

بسبب الظروف التي رافقت عملیة اإلنتخاب والفراغ الناتج عنھا، قام مجلس أدارة : في موضوع التأمین الصحي-1
الصندوق السایق بكل ما یلزم من أجل تحضیر العقد بعد استدراج العروض وبالتعاون مع اللجنة المؤقتة التي عینھا 

ورغم وصولنا متأخرین على بعد أیام من . 2022- 2021لتأمینیة وزیر الصحة ولتفادي أي تأخیرإلنطالق السنة ا
. إال أن اإلصرار كان كبیراً على إدخال تعدیالت علیھ وھذا ماحصل2022-1-17إنطالق العمل بالعقد في 

استمرت المفاوضات المباشرة بین أعضاء المجلس الحالي وشركات اإلدارة وقد تم الحصول بموجبھا على 
من ردیات % 10إضافة إلى نسبة . بعد المباشرة بتوقیع عقود الدفع المسبق%  10و% 5ین حسومات تتراوح ب

كما قام مجلس . حجم األعمال الطبیة واإلستشفائیة مع تحسین بنود دفتر الشروط وتوسیع دائرة التغطیات الصحیة
صى الشفافیة والمحافظة على أموال اإلدارة باعتماد شركة لمراقبة الفواتیر من الناحیتین المالیة والطبیة لتأمین أق

.واضعین نصب أعیننا ضمانة الكرامة واألمن الصحي لألطباء وعائالتھم.الصندوق
بموضوع منحة الوفاة، یعمل مجلس اإلدارةعلى تحضیر عدة إقتراحات لتعدیل النظام األساسي للصندوق تنھي -2

سنوي لتعدیل قیمة المنحة وفق الدراسات اإلكتواریة الجدل القائم حول الحسومات المطبقة، وتحدید رسم اإلشتراك ال
.بما یحفظ التوازن المالي للصندوق ویؤمن متطلبات العائالت ویحفظ كرامتھا

  :في التقاعد

عملت لجنة الصندوق على تأمین دفع معاشات التقاعد الفصلیة لمستحقیھا بعد : في موضوع صندوق التقاعد-1
تقوم اللجنة بإعداد دراسة إكتواریة . األزمة المالیة الخانقة وحجز األموالالتواصل المستمر مع المصارف في ظل 

بھدف رفع معاش التقاعد الذي أصبح معیباً بحق األطباء وربطھ بزیادة األشتراك السنوي وتحصیل مداخیل 
كما . یثھاكما یجري العمل على دراسة الملفات وتقییمھا وتحد. الصندوق وتعزیزھا وذلك حفاظاً على استمراریتھ

.عقدت إجتماعات مع مكتب تدقیق المحاسبة والمستشار القانوني للغایة نفسھا
  

تم التحرك مع نقباء المھن الحرة في موضوع تحصیل األموال المحتجزة في المصارف بطریقة باإلضافة إلى ما تقدم، 
وسیتم قریباً تشكیل لجنة تحدیث القوانین لتطویرھا . آلیة عمل لمتابعة ھذا الموضوع الحیوي والھاموقد تم وضع .تعسفیة

ا تباعا من خالل الموقع تم إنجاز وتنظیم الكثیر من األمور وھنالك مشاریع قید اإلعداد سنطلعكم علیھكما . وتحدیثھا
  .لنا أن تكونوا على بینة من كل المواضیع والمشاریع المطروحةمن المھم بالنسبة. یة الالحقةالنشرات النقابواإللكتروني أ

.لكم منا أطیب التحیات                




