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ة والمالية تقييم سريع لتداعيات األزمات االقتصادي

ة والصحية على قدرة االدارات والمؤسسات العام

مرارية على االتمرار في القيام بمهامها وتأمين است

عملها على المديين القصير والمتوسط

مدى تحديد اإلجراءات لتي يمكن تنفيذها على ال

مية من العاجل والقصير باالستناد الى معطيات عل

ئيسية شأنها لدعم المؤسسات في تقديم الخدمات الر

للمواطنين 

اطالع صانعي السياسات، وتسليط الضوء 

ووسائل اإلعالم، والجهات المانحة على المخاطر

عن المتصلة باالنهيار المؤسساتي، والتعبير
.مخاوفهم بشأن قدرتهم على االستمرار بمهامهم

أهداف المشروع

الخدمات العامةعّطلت بشكل أو بآخرأزمة متعددة الجوانب 

عدم وجود سياسات واصالحات شاملة للتخفيف من تأثير األزمة

عدم وجود قاعدة بيانات وأدلة علمية لتوجيه صناع القرار والمساهمة في رسم سياسات عامة فعالة

السياق

أين نحن اآلن؟

جمع بيانات نوعية وكّمية من وزارات 

6ومؤسسات عامة وبلديات مختارة بناًء على
استبيانات

اعداد قاعدة البيانات الشاملة

تقرير تقييمي وستة أوراق سياسات

اجتماعات تشاورية مع القطاعات 
المعنية



أدوات المسح

جمع البيانات
أشخاص تابعوا عملية 6فريق من ▪

.جمع البيانات

ت إجراء االستبيانات عبر اإلنترن▪

(.Microsoftنماذج )

.يإجراء االستبيانات بشكل تطوع▪
▪Perception survey

االستبيانات
.جمع بيانات كمية ونوعية▪

:تقسيم االستبيانات إلى قسمين▪

ات تهدف إلى فهم خصائص وتحدي: الحالة ما قبل األزمة1.

.  فترة ما قبل األزمة وتحديد أوجه القصور الهيكلية

/ قتصادية ا)يهدف إلى تقييم  تأثير  األزمات : تقييم األثر2.

.وانفجار مرفأ بيروت19-ووباء كوفيد ( نقدية/ مالية 

اختبار مسودات االستبيانات أواًل مع مجموعة من كبار ▪

المسؤولين المختارين من مختلف اإلدارات العامة قبل 

.توزيعها على مجموعة المشمولين باالستطالع

تحليل البيانات والنتائج
جعة تمت مرا. جمع النتائج وتحليلها بحسب الوظيفة▪

قديم النتائج من قبل خبراء متخصصين ساهموا في ت

.التوصيات

ي تحليل إجابات البلديات بشكل منفصل عن باق▪

القطاعات

:  لقطاعات متخصصة وتحليلها بشكل مفصّ 3اختيار ▪

.قطاع الصحة  والمياه والطاقة ، والزراعة

عقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة ▪

عمقًا الرئيسيين لهذه القطاعات إلجراء مناقشة أكثر ت

ية حول التحديات التي تواجههم والخطوات المستقبل

للخروج من االزمة

نوعية وكّمية من وزارات ومؤسسات عامة

استبيانات في6وبلديات مختارة بناًء على 

:الميادين التالية

الموازنة والتخطيط1.

الشراء العام2.

الموارد البشرية3.

تكنولوجيا المعلومات4.

المحاسبة وإعداد التقارير المالية5.

تقديم الخدمات6.

نان تم جمع البيانات في وقت شهد لب▪

وانقطاع انقطاًعا هائالً للتيار الكهربائي

.اإلنترنت

ضعف التحفيز لدى موظفي الخدمة▪

المدنية

بعض موظفي الخدمة  واجهوا صعوبة▪

ر باستخدام التكنولوجيا واألدوات عب
ملء تم تقديم المساعدة ل← )اإلنترنت 

(االستبيانات عبر الهاتف

ارتفاع معدل الغياب بسبب إجراءات▪

كورونا وانقطاع الكهرباء

البيروقراطية واإلجراءات اإلدارية ▪
للحصول على الموافقات

ان مؤسسة قامت بملء استبي70
واحد على األقل

إلى طلب لملء االستبيان ارسل141
المؤسسات العامة

معدل االستجابة 50%

بلدية 11

التحديات



2021

مؤسسة من القطاع الصحي14
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 1.
تعاونية موظفي الدولة 2.
مستشفى رفيق الحريري الجامعي3.
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي4.
مستشفى راشيا الحكومي5.
مستشفى طرابلس الحكومي6.
النبطيةمستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في7.
مستشفى فتوح كسروان الحكومي البوار8.
نتيناالكر -مستشفى بيروت الحكومي الجامعي 9.

مستشفى بنت جبيل الحكومي10.

الحكومي قرطبامستشفى 11.

مستشفى جزين الحكومي12.

مستشفى الهرمل الحكومي13.

مستشفى الشحار الغربي الحكومي14.

الموازنة12
الشراء العام13

العمل المحاسبي وإعداد التقارير المالية 12
التكنولوجيا 13
الموارد البشرية 14
تقديم الخدمات 11

نةشّكل قطاع الصحة أكبر قطاع في العي

20%



2021



2021

35.7%
42.9% 42.9%

50.0% 50.0%
57.1%

71.4%

ومةتسعير المنتجات المدع ق من تصّخم مفرط في سيا
الضغوط المالية

ط عدم القدرة على التخطي
على المدى المتوّسط

ةعدم توفّر أسعار معين نقص منتجات محددة في
السوق

عدم واقعية افتراضات 
الموازنة

تقلبات سعر الصرف

الموازنةإعداد والتخطيطعمليةخاللالقطاع الصحيواجههاالتيالتحدياتأبرز 

منها تحّصل % 50التي حوالي )بالمقارنة مع نتائج باقي القطاعات 

وكان مؤسسات القطاع الصحي تحّصل إيراداتفان غالبية، (إيرادات

:لألزمة تأثيراً عليها بحيث

25.0%

16.7%

16. 7%

في المئة20انخفاض بنسبة أقل من 

في المئة30و20انخفاض بنسبة تتراوح بين 

في المئة30انخفاض بنسبة أكبر من 

ن النسبة المئوية من الموازنة التي تّم تمويلها م

الجهات المانحة واألطراف الخارجية خالل األزمة

في 10أقل من 
المئة
41.67%

في المئة25و 10بين 
25.00%

في 50أكثر من 
المئة
16.67%

ال شئ
16.67%
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فيه أجمعت النتائج في مختلف القطاعات بما

، ان تدهور سعر الصرف وماالقطاع الصحي

يراً نتج عنه من تضّخم هو العامل االكثر تأث

على عمليات الشراء 

منالنقصسديمكنالذكروا أنّ 

د لتغطية الخلل الموجوالمخزون

الناجم عن توقّف شراء اللوازم

30.8%

38.5%

53.8%

61.5%

92.3%

خدمات الطباعة

لرقميةخدمات الصيانة للبنى التحتية ا

خدمات التنظيف

خدمات النقل واالنتقال 

خدمات الصيانة للمعدات والمرافق

يفعليهاالحصولفيصعوبةتجدونالتيالخدماتأكثر

الظروفظل

92.3%

فقط للوازم الطارئةزادت 
ما مثل المعدات الطبية واألدوية و)

(إلى ذلك

زادت نسبة عقود 
الخدمات الرضائية 

53.8% 38.5% القطاع الصحي

9.6% 17.31%
مجموع القطاعات 

األخرى

2020عقود الخدمات الرضائية منذ العام 



2021

المؤسسات من القطاع % 41.7في ظّل هذه التحديات، لجأ 

:  الصحي الى مصادر تمويل أخرى

القطاع )لجأوا الى مصادر تمويل خارجية محلية % 71.4

.(الخاص، الجمعيات الخيرية، إلخ

لجأوا الى مصادر تمويل خارجية من المؤسسات % 28.6

الدولية والجهات المانحة

ة المؤسسة نفقات طارئة ناتجة عن مكافحة جائح/هل تكبّدت الوزارة

كورونا؟

كال
32.26%

نعم
67.74%

هم من قطاع % 28.6من بين الذين أجابوا نعم 
المؤسسات في قطاع الصحةجميع الصحة أي

8.3%

16.7%

33.3%

33.3%

41.7%

58.3%

58.3%

75.0%

91.7%

طية القيود على السحوبات المصرفية لتغ
النفقات النثرية

تأخير في إصدار التقارير المالية

النقص في الموارد البشرية في الدوائر
المالية والمحاسبية

تأخير في المعامالت اإلدارية بسبب 
المداورة في حضور الموظفين التي 

فرضتها جائحة كورونا

القيود التي فرضها النظام المصرفي 
على التحويالت بالعملة األجنبية

مزيد من التأخير من قبل وزارة المالية 
في تحويل المساهمات المقّررة 

فيالموازنة العاّمة  

تأخير في دفع المستحقّات للجهات 
موّردون، مواطنون )المستفيدة 

(وغيرهم

نقص في السيولة

تقلّبات سعر الصرف في األسواق 
الموازية

لمالية التحديات اإلضافية التي استجّدت مع تفاقم االزمة ا

والتي وجهها القطاع الصحي2020اعتباًرا من العام 



2021

كانوا % 24.0، مستوى أمان نظام تكنولوجيا المعلومات لديهم   مؤمنًاقييموامن بين المؤسسات الذين 

من القطاع الصحي

30.8%

38.5%

38.5%

92.3%

رفض الموردين التعامل مع القطاع العام

عدم توفّر قطع الغيار

تخفيضات الموازنة

تقلبات أسعار الصرف

أجهزةيدتجدمنحاليًّاتمنعكمالتيالرئيسيةالعواملهيما

؟بكمالخاصةالمعلوماتتكنولوجيا

23.1%

30.8%

38.5%

46.2%

61.5%

سد الفجوة التكنولوجية مع الدول 
األخرى

ضمان األمن الرقمي

العمل عن بعد

ضمان استدامة تقديم الخدمة

زيادة اإلنتاجية إلى الحد األقصى

ستكم مؤس/ تمنع تحديات تكنولوجيا المعلومات وزارتكم

:من



2021

مؤسسة في القطاع الصحي ذكروا ان عدد من الموظفون طلبوا إجازات بدون  14/12

2019راتب منذ العام 

أشهر6من شهر إلى من الموظفين طلبوا إجازات   83%

14.3%

50.0%

64.3%

92.9%

زيادة نسبة الغياب

استقالة الموظفين

اإلحباط وانخفاض األداء

انخفاض القيمة الشرائية للرواتب

50.0%

57.1%

71.4%

الدفرص أفضل في لبنان أو خارج الب

فقدان القدرة الشرائية الناتج عن 
انخفاض قيمة العملة 

الهجرة

ةاألزمخاللالموظفونواجههاالتيالتحدياتأبرز القطاعموظفيشجعتة التيرئيسيالعوامل ال

وظائفهمتركعلىالصحي



2021

هل قمتم بتنفيذ خدمات إضافية

لمواجهة األزمة الحالية؟

71.74%

45.45%

28.26%

54.55%

القطاعات األخرى القطاع الصحي

نعم

كال

هل هناك أي خدمات على وشك 

التوقف؟ 

69.57%
45.45%

30.43%
54.55%

القطاعات األخرى القطاع الصحي

نعم

كال

18.18%
27.27% 27.27% 27.27%

أكثر من عام شهًرا12إلى 6من  أشهر6إلى 3من  من شهر إلى ثالثة أشهر

تقديمفياالستمرارمؤسستكم /لوزارتكميمكنأنهتعتقدمتىإلى،الحاليةالظروفظلفي

؟للمواطنينالخدمات

ن المؤسسات المستشفيات الحكومية النسبة االكبر موباالخصشّكل القطاع الصحي 
(من مجمل االجابات% 30أكثر )الخدمات المقدمة علىالتي زاد الطلب 

من المؤسسات في القطاع الصحي ذكرت انه تم إيقاف بعض % 63.64
روناوالكو الموارد البشرية في أقسام الطوارئ اقفال عدة أقسام لحصر( 1)خدمات مثل

وبيع االدوية للمواطنين( 2)وقسم التلقيح 
أن ي ذكرتالصحأغلبية المؤسسات في القطاعإن،األخرى قطاعاتعلى عكس ال

ية وشك التوقف ولكن من ناحية أخرى تم تقديم خدمات إضافبعض الخدمات على
لمواجهة االزمة

إقفال كافة ( 1): وشك التوقف والتي ذكرت في االستبيانمن أبرز الخدمات على
تقديمات فرع ضمان المرض ( 3)الصيدلية ( 2)فقط على الطوارئ األبقاءاألقسام و 
.واألمومة

أقسام تتاحإفالخدمات اإلضافية التي تم تنفيذها كانت مرتبطة بمواجهة الوباء مثل 
.ومركز التلقيح19للـكوفيدجديدة 
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فوق يعمل القطاع الصحي وباألخص المستشفيات

طاقتهم البشرية والمالية 

هة ال تقتصر تحديات القطاع الصحي على مواج

حة األزمة االقتصادية والمالية بل كانت وزارة الص

رونا والمستشفيات في الخطوط األمامية لمواجهة كو

.  وتداعيات انفجار المرفأ

حي هجرة األدمغة من بين العاملين في القطاع الص

ي نتيجة االنهيار االقتصادي واألزمات المتعددة ف

لبنان

في القطاع الصحي بدأ تقنين خدماته ويواجه نقص

المعداد والبضائع والقدرة



2021

مجموعة عمل مرّكزة حول

تداعيات األزمات االقتصادية والمالية 

والصحية على القطاع الصحي في لبنان
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2020االستشفائية خالل / هل انخفض الطلب على الخدمات األولية(1)
؟ بأي نسبة؟2021و

؟  2021و2020هل ارتفعت نسبة المستفيدين من خدماتكم خالل (2)

ية بأي نسبة؟  كيف توزعت النسبة بين مرضى العيادات الداخل

والخارجية؟

هل زادت خدمة الحصول على الرعاية الصحية العامة بحسب (3)

تقديراتكم؟ هل شملت الزيادة كافة المجاالت أم أن خدمات معينة 

زادت أكثر من غيرها؟

ما هو أثر زيادة التكلفة على جودة تقديم الخدمة؟(4)

الموضوع الرئيسي-أسئلة عامة



2021

نقص األدوية والمستلزمات الطبية(1)

الكلفة المرتفعة لالستشفاء(2)

هجرة الكوادر الطبية والتمريضية(3)

ونا الضغط على القطاع نتيجة جائحة كور(4)

الفجوة في التعرفة(5)

التحديات 
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ما هي الخطوات المستقبلية للحفاظ على تقديم الخدمات الصحية

للمواطنين؟  

برأيكم ما المطلوب لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات (1)

االستشفائية الحكومية في مناطقكم؟

كيف ترون الطريق إلى األمام؟ ماهي األولوية لنظام الرعاية(2)

الصحية؟

التوصيات العملية؟/ هل يمكنكم اقتراح بعض الحلول (3)

الطريق الى األمام
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www.institutdesfinances.gov.lb

شكراً 


