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 مقدمة : 

عبارة عن الطبي )او كما قد يرد باسم التامين الصحي من خالل السياق في هذا البحث(  التأمين 

يتحمل فيه الطرف األول النفقـــات المترتبة على الخدمات العالجية المقدمة اتفاق بين طرفين 

للطرف الثاني )فرداً كان أو جماعة( مقابل مبلغ محدد، يتم دفعة جملة واحدة أو على هيئة 

 أقساط.

ويقوم التأمين الصحي أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، مما 

يف األعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحاالت المرضية الطارئة أو العادية يؤدي إلى تخف

التي يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بذلك نظام إجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين 

األفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم االستفادة من توزيع 

  معلوم.الخطر لقاء أجر 

  : بداية التجربة

، أما فيما يتعلق 1883صدرت أول وثيقة تأمين صحي على مستوى العالم في ألمانيا عام 

في  1957بالعالم العربي فان أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العالج الطبي ظهرت عام 

في نفس العام  مصر بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك اإلسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى

 بين شركة مصر للتأمين وشركة اسوستاندر للخدمات البترولي

 

  :همشروعيت

 أقرت المجامع الفقهية التأمين التعاوني اإلسالمي في عدد من االجتماعات الفقهية ومنها:



 م.1976المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي في مكة المكرمة عام • 

 م.1977في المملكة العربية السعودية الرياض عام قرار هيئة كبار العلماء • 

 السودان. -بنك فيصل اإلسالمي -فتوى هيئة الرقابة الشرعية• 

 هجرية. 1389مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي • 

دولة  16شخصية إسالمية عالميةً من  37االجتماع الفقهي الذي عقد في عمان بحضور • 

 م.1996البركة والبنك اإلسالمي األردني إسالمية برعاية شركة 

  :التأصيل الشرعي

سابقاً للتأمين بعقود طويلة نجد اإلسالم يحث على مبدأ التكافل والتعاون حيث يقول تعالى في 

محكم كتابه: )وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(، كما امتدح النبي 

القائم على مشاركة الجميع في درء الخطر حيث يقول في الحديث  صلى هللا عليه وسلم التعاون

الذي رواه أبو موسى األشعري: )إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة 

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم( 

ل الفقهاء التأمين الصحي على انه يندرج تحت حكم الجعالة، وهي اسم أخرجه البخاري، وقد حم

لما يجعله اإلنسان لغيره، و في اصطالح الفقهاء هي: )التزام عوض معلوم على عمل معين 

معلوم أو مجهول(، ومن أدلة مشروعية الجعالة قوله تعالى )ولمن جاء به حمل بعير و أنا به 

في الصحيحين في قصة الرقية على سيد الحي لما لدغته حية زعيم(، وحديث أبي سعيد الخدري 

وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم وكانوا استضافوهم قبل فأبوا أن يضيفوهم، فقال أبو 

، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد  ًً سعيد: ال نرقيه حتى تجعلوا لنا جعالً

شط من عقال، فلما رجعوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما ن

وسلم ومعهم الغنم وأخبروه تبسم وقال: )ما أدراك أنها رقية، أضربوا لي معكم بسهم( وحديث 



أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال يوم حنين )من قتل قتيالً له عليه بينه 

الجعل )السلب( وعدم تعيين المجعول )المقتول( وال المجعول  فله سلبه( ووجه االستدالل تعيين

 له )القاتل(.

والجعالة من المعامالت التي كانت موجودة في الجاهلية ولما جاء اإلسالم أقرها فصار ذلك 

تشريعاً، وعمل بها صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعقد الجعالة يجوز على عمل 

 هالة والغرر اليسيرين.مجهول وينعقد مع وجود الج

والتأمين الصحي معاوضة مال بمنفعة قائمة أو محتملة، وهذا من باب العقود على المنافع 

المباحة، ووجود الجهالة والغرر اليسيرين ال يبطالنه، وعقود المعاوضات في الشريعة مبينه 

ن مبناها اإلتباع على جلب المصالح ودرء المفاسد وغالب مبناها االجتهاد، بخالف العبادات فا

 والتوقيف.

كما أن أحكام العاقلة في الشريعة اإلسالمية تعتبر نوعاً من التكافل والتعاون بين مجموعة من 

 األشخاص لمواجهة التزامات يشق على أحدهم منفرداً تحملها.

  :أهدافه

 . إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية.1

 ة متكاملة للمواطن بجودة عالية وكلفة مقبولة.. توفير خدمة طبي2

 . تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة.3

 . الحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.4

 . . رفع مستوى الرضى الوظيفي5



  أهميته:

نشأت أهمية التأمين الصحي مع تزايد كلفة الرعاية الصحية، وخصوصاً مع تزايد الضغوط 

دولة إلى  150االقتصادية على المجتمعات وعلى األفراد على حد سواء، مما حدا بأكثر من 

ً –تطبيق نظام التأمين الصحي في بلدانها، وذلك عندما أصبح من غير الممكن   توفير – عمليا

 مع الخدمة على الحصول تضمن آلية إيجاد إلى ذلك دعا و المجانية، جيةالعال الخدمات

البد من مواجهة األعباء المتزايدة بالتعاون بين الحكومة وأرباب  كان وبالتالي القدرة، محدودية

العمل والموظفين، و ألن الواقع يتجه إلى تحميل المسؤولية المالية على األفراد فيبقى التساؤل 

كيف يمكن تحقيق ذلك إذا لم تتوفر لدى األفراد المقدرة المالية على تحمل المسؤولية المالية لهذه 

ب ذلك كان توجه الدول إلى نظام التأمين الصحي الخاص للتخفيف من األعباء الرعاية، وبسب

الملقاة على الحكومات فقاموا بخصخصة هذه الخدمات من خالل شركات التأمين، ويوجد تنامي 

متزايد في معدالت اإلنفاق الصحي )عبر التامين الصحي الخاص( في معظم دول العالم المتقدم 

ً   %5حيث يصل إلى    في كل من أمريكا وبريطانيا واليابان.سنويا

وقد أثبتت التجارب العملية أن العناية الطبية المجانية تشتمل على سوء استعمال وإسراف في 

استخدام المرافق الطبية والمعدات واألدوية، مما يمثل ضغطاً على ميزانيات الدول، حتى أن 

ن أشاروا إلي ظاهرة اتخاذ بعض بعض مسؤولي قطاع العناية الطبية في دول مجلس التعاو

السيدات في العيادات الخاصة أمكنة لإلجتماع وااللتقاء مع الصديقات بقصد تبادل الحديث، 

وكمبرر للخروج من المنزل وإلثبات وجودهن في العيادات يحملن معهن ما أمكن من األدوية 

ع االقتصادية فقد أصبح لهن وألوالدهن وبالطبع اليستعملن تلك األدوية، أما مع تغير األوضا

من الصعب المحافظة على مجانية الخدمات الصحية العالجية، حتى أن معظم دول الخليج بدأت 

تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها وخصوصاً من المغتربين، وبدأت بانتهاج 

 .والراتمبدأ التأمين الصحي و بلغت األقساط التأمينية فيها مئات الماليين من الد



 

 

  أسباب حدوث تزايد في كلفة الرعاية الصحية:

 زيادة حجم االستثمارات االقتصادية في الرعاية الصحية وخصوصاً المستشفيات الكبرى.• 

ظهور التقنيات الحديثة و تطور التكنولوجيا الطبية والذي ينعكس على أجور الخدمات • 

 الصحية. 

 إجراء عمليات جراحية حديثة ذات كلف عالية. • 

زيادة كلفة األدوية، )لتغطية نفقات تسويق عالية، وكذلك نسب أرباح عالية(، إضافة إلى • 

 قوانين الحماية واالحتكار لألدوية الجديدة، وكل هذا على حساب الفاتورة الطبية. 

 على الرعاية الصحية. زيادة الوعي الصحي، وبالتالي زيادة االهتمام بالحصول• 

زيادة العرض، حيث أن الطلب على الخدمات الصحية يزيد بزيادة عرض هذه الخدمات،   •

 .  بعكس الخدمات األخرى التي يقل الطلب عليها بزيادة العرض

زيادة معدالت األعمار، وما ينشأ عن ذلك من زيادة في اإلنفاق على األمراض المزمنة • 

سنة( غالباً مايستهلكون خدمات صحية تصل 65ن المسنين )فوق وأمراض الشيخوخة حيث أ

 إلى ثالثة أو أربعة أضعاف غير المسنين.

 

 



  : الطبياألهمية االقتصادية للتأمين 

صحة اإلنسان الذهنية والحيوية هي العامل األساسي لكل قدراته اإلنتاجية، والقدرة على تحمل • 

يتيحه االقتصاد الوطني من إمكانات واعتمادات خاصة أعباء الرعاية الصحية تعتمد على ما 

 بتنمية الموارد والطاقات في قطاع الصحة والدواء.

أصبح االهتمام بصحة المواطن أولوية قصوى ليس العتبارات إنسانية أو اجتماعية فحسب • 

ن إنما العتبارات اقتصادية بحته، فهو من أساسيات التنمية البشرية وهدفاً من أهدافها، أل

 االهتمام بالصحة يعتبر اهتماماً بالتنمية.

 البشري، المال رأس في استثماراً  –بشكل سليم  -أصبح ينظر لالستثمار في القطاع الصحي • 

 زيادة من وبالتالي البشري المال رأس إنتاجية في زيادة من الصحي النمو يسببه لما نتيجة وذلك

 .االقتصادي النمو معدل في

 الخسائر الناجمة من مرض العمال وانقطاعهم عن العمل بسببه.التقليل من • 

 

 

 

 

 

  :الطبياألهمية االجتماعية للتأمين 



التأكيد على حق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والمساواة، وصوالً • 

 إلى الهدف األساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع. 

الدولة والمواطن وبين صاحب العمل والموظف وبين الموظفين  تعميق مبدأ المشاركة بين• 

 أنفسهم.

 التأثير اإليجابي على الفرد عند حدوث اطمئنان اجتماعي.• 

لن يتمكن من دفع تكاليف المعالجة الباهظة )خصوصاً العمليات الجراحية  الطبيبدون التأمين • 

وبالتالي فإن التامين الصحي بما فيه  الكبرى( سوى عدد قليل من األفراد القادرين على الدفع،

 من آلية تكافلية يمكن األفراد من تلقي الخدمات الالزمة ذات الكلفة العالية بمبالغ معقولة. 

والقانوني في معظم دول  -أصحاب العمل على أداء التزامهم األدبي  الطبييساعد التأمين • 

 تجاه العاملين لديهم. -العالم

أيضاً أنه مقابل قسط معلوم مسبقاً يمكن للفرد والمؤسسة تجنب خسائر والتأمين الصحي يعني 

محتملة تؤدي ألثار اقتصادية واجتماعية وخيمة، وبالتالي فمن األهمية بمكان وجود قسط معلوم 

بمكن احتسابه ووضعه ضمن الميزانية المرصودة مسبقاً، وبالتالي فان التأمين أحد الطرق 

 مع األخطار.األكثر فعالية في التعامل 

حتى بعد انقسام جزأيه الشمالي  أفريقياواحداً من أكبر الدول مساحة في  السودانيزال ال

 37.9والجنوبي، وهو واحد من أكثر البلدان كثافة سكانية في المنطقة، وهو موطن ألكثر من 

سكان ووضع القضايا السياسية التي ابتليت بها البالد مع هذا االرتفاع في عدد ال .مليون شخص

بالرعاية الماضية في االعتبار أصبح االهتمام  25مع الحرب والعداء على مدى السنوات ال 

ثانوياً في خضم األمور األخرى التي قد تعتقدها الحكومة أكثر إلحاحاً وأجدر باالهتمام.  الصحية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9


السودان ال يزال لديه طريق طويل ليقطعه لتحقيق أهدافه التنموية لأللفية وإقامة نظام الرعاية 

 .دالصحية الكافية بالكفاءة التي يستفيد منها كل فرد في البال

 :  الوضع الصحي في اآلونة األخيرة

السكان على نحو مطرد، يواجه السودان عبئاً مزدوجاً بسبب األمراض  شيخوخةمع تزايد 

 .المنقولةخصوصاً مع ارتفاع معدالت األمراض المنقولة وغير 

  من األطفال الذين تتراوح 26.8أن  2010أظهر مسح األسر السودانية لعام ٪

٪ من األطفال 18.7، في حين كان باإلسهالشهراً كانوا مصابين  59-5أعمارهم بين 

 .في األسبوعين الذين سبقا المسح بااللتهاب الرئويمشتبه بإصابتهم 

 يقة سبب مشكلة كبيرة تفاقم سوء التغذية بسبب نقص البروتينات ونقص المغذيات الدق

٪ منهم يعانون من الهزال 15.7٪ و 12.6بين األطفال دون سن الخامسة، حيث أن 

الشديد والتقزم، على التوالي. إن نقص المغذيات الدقيقة األكثر شيوعا هي اليود والحديد 

 .وفيتامين أ

  الجنسين( كال ) [88-59]المدى:  73فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية، ال يزال

معدل  .طفل يولدون ال يعيشون ليروا عيد ميالدهم الخامس 1000من أصل كل 

[ حالة وفاة 1400-380] 730والدة حية تقدر ب  100000وفيات األمهات لكل 

 . 2010والدة حية في عام  100000لكل 

  على الرغم من ذلك إال أن المالريا ال تزال للمالرياتم تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية ،

شخصاً في كل  23، أدت المالريا إلى وفاة 2010مشكلة صحية كبيرة. في عام 

مليون  1.6من السكان؛ في حين تم اإلبالغ عن ما مجموعه أكثر من  100000

 .حالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7


 100000لكل  119هو  2010لمعدل السنوي لحاالت الدرن الجديدة لعام ا ،

٪ هو أقل بكثير من الهدف 35بمعدل  الدرننصفهم نتيجة مسحته إيجابية. كشف حاالت 

٪ قريب جداً من هدف منظمة الصحة العالمية 82٪، ولكن نجاح العالج بنسبة 70

نقص المناعة البشري و متالزمة نقص المناعة  بفيروس٪. وفيما يتعلق 85بنسبة 

، فإن نسبة تفشي المرض منخفضة بين عموم السكان بمعدل انتشار (اإليدز) المكتسب

  .قط ٪ حيث أن المرض يتركز في واليتين0.24يقدر ب 

  حدث تزايد للمنشات الصحية خالل العقد الماضي ولكنه تزايد كمي وليس نوعي، حيث

دون المستوى المقبول مقارنة بالدول النامية األخرى ومن  الزالت المؤشرات الصحية

 مظاهر ذلك ما يلي:

 1:تدني فرص الحصول على الخدمات الصحية . 

  بأكمله، لكنها في  السودانتعتبر فرصة الحصول على الخدمات الصحية منخفضة في

% من سكان الريف محرومين من 75الريف أكثر انخفاضاً حيث يعتبر حوالي 

% من سكان اليمن يعيشون 75الخدمات الصحية، مع األخذ في االعتبار أن أكثر من 

في الريف وبالتالي فإن حوالي نصف السكان شبه محرومين من أي نوع من الخدمات 

 إلحالة.الصحية، دون وجود نظام فعال ل

 2 :انخفاض حجم ونوع الخدمات الصحية المقدمة . 

  السكان ) وأكثرالمنشأت  نسبة ضئيلة منمع أن الخدمات الصحية ال تغطي سوى

الصحية متركزة في المدن(، ومع ذلك فإن مستوى الخدمات المقدمة متواضع جداً وال 

 يلبي االحتياجات الصحية للمجتمع. 

  األمراض الوبائية وفي مقدمتها مرض المالريا الذي من بعض  يعاني السودانالزال

يصيب مئات اآلالف سنوياً مخلفاً أالف القتلى وخصوصاً بين األطفال واألمهات 

 .عالي  السودانوالحوامل، ولذلك الزال معدل الوفيات في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2


 

 

 

 

 

 

 :خصوصيات التأمين الصحي  

 1 للخدمة، والمستفيد من عوائدها.. يتعامل مع اإلنسان بما لديه من تباينات: المتلقي 

 2 .قرار حدوث المطالبة وحجمها يحدث من المستفيدين منها . 

 3 .تفشي ظاهرة سوء االستخدام وكثافة المطالبات . 

 4 بحاجة إلى خبرات نادرة، لخضوعه لمتغيرات عديدة ومستمرة تتماشى مع التطور .

 التشغيل باهظة.الطبي المستمر، ونتيجة لندرة هذه الخبرات فكلف 

 5 .تنوع الشروط التعاقدية . 

 6 حداثة هذه العلم و محدودية الخبرات المتراكمة في األسواق العربية مما يؤدي للجوء .

 إلى انتهاج سياسة التجربة والخطأ. 

 7 مقاومة فكرة التأمين الصحي ) لمبررات شرعية أو نفسية أو نتيجة للجهل بفوائد .

 تغيير قناعات الناس (. التأمين الصحي، مع صعوبة

 8دخول شركات التأمين في تنافس مع المستشفيات التي تقدم الخدمات مباشرة .. 

 

 



 

  : مينأمين الطبي وهيئة الرقابة على التأالت

  اصبح فرع التامين الطبي تحت اشراف ورقابة قاسية من جانب هيئة الرقابة على التامين

باالضافة الى المعاناة  لهذا النوع من التأمين السيئة  النتائج الماليةبعد  2015منذ العام 

غير سارة، سواء  فى ايجاد اتفاقيات اعادة تامين بشروط معقولة وذلك الن النتائج المالية

 عدد من لشركات التأمين أو لشركات اإلعادة، ولذلك كان من الطبيعي أن تتجنب

م شركات التأمين عجزت أن شركات التأمين إصدار عقود تأمين صحي، السيما أن معظ

تغطي مصروفاتها، بل تجاوز األمر ذلك بحدوث خسائر، ويرجع السبب في حدوث هذه 

الخسائر ما تشهده صناعة التأمين الصحي من سوء استخدام للخدمات الطبية المقدمة من 

  ،  الطبيخالل التأمين 

  :سوء استخدام التأمين الصحي

 

  االستعمال ناتج عن مقدمي الخدمة، سواء كانوا أطباء أوضحت الدراسات أن معظم سوء

أو مستشفيات أو صيدليات أو مراكز تشخيصية وما شابهها، كما يساهم المستفيدون من 

 الخدمات الصحية ) المؤمن عليهم (، بحوالي خمس الممارسات المسببة لسوء االستخدام

 : اوالً : سوء االستخدام من جانب مقدم الخدمة

مستشفيات  أطباء  التجــــــــــــاوز نوع

  

 مراكز  صيدليات

  تشخيص

  *   *  *  اللجوء لوسائل التشخيص بدالً عن مهارة الطب

  *   *  *  استخدام عدة وسائل مجتمعة دون داع



  *  *  *  *  المغاالة في األجور واألسعار

  *   *  *  التعمد بإطالة أمد المعالجة

  *   *  *  خارجة عن االختصاصمعالجة حاالت 

    *  *  إدخال حاالت للمستشفى دون مبرر طبي

    *  *  دون مبرر علمي  جراحية  القيام بعمليات

  *  *  *  *  وصف األدوية األكثر كلفة دون ضرورة

    *  *  تعمد كتابة أدوية ال عالقة لها بالتشخيص

المستخدمة أثناء في احتساب كميات األدوية   المبالغة

  التشافي

 *    

   *  *  التالعب بقيمة األدوية 

   *  *   التالعب بكميات األدوية الموصوفة

موافقة المؤمنين على مقايضة األدوية الموصوفة بمواد 

  تجميلية أو ببدل مالي وغيره

 *  *   

استبدال األدوية الموصوفة بأدوية شبيهة أقل كلفة 

  الدواء الموصوفوتسجيل قيمة 

 *  *   

  *   *  *  تسجيل جلسات عالج أكثر مما هو حقيقي ومنفذ

  *  *  *  *  مغطىباخر شخص غير مغطي تأمينياً   عالجةم

تعدد االستشارات الطبية بشكل غير مبرر لحاالت 

  مرضية واضحة

*  *    

     *  داخل العيادة  لقيام بإجراءات تشخيصية ال داعي لها

تسجيل أسعار وأجور ألجهزة لم تستخدم للمريض 

  (والمبالغة في قيمة هذه األجور )أكثر من قيمتها

 *    

    *   تقديم مطالبات غير مفصلة ودون إرفاق تقارير طبية

   *  * عدم إجراء الفحوصات المطلوبة كاملة والمطالبة بكامل 



  القيمة

التشخيصية والتأهيلية عقد صفقات بين األطباء والمراكز 

  لتشغيلها بأكثر من حاجة المرضى

*  *   *  

  *  *  *  *  طالبات إلجراءات غير منفذهم

  *   *  *  تكثيف استخدام وسائل التقنية األكثر كلفة دون ضرورة

  

  ً   :: بسبب المستفيدينثانيا

 1نفقات إضافية.للجهات الطبية دون مبرر وبالتالي استحداث   . تكرار الزيارات 

 )قد يكون سبب تكرار الزيارة بسبب هاجس المرض أو الوسواس ( 

 2.التنقل ما بين األطباء حتى بين أطباء االختصاص الواحد دون مبرر . 

 3.اإليحاء لألطباء باستخدام األدوية واإلجراءات األكثر كلفة دون الحاجة الطبية لها . 

 4ال تستدعي ذلك ألسباب شخصية مثل جلب  . الرغبة العارمة لدخول المستشفى لحاالت

 االهتمام وغيره.

 5.زيارة الطبيب لمرض وهمي بغرض الحصول على إجازة مرضية . 

 6 إعطاء الفرصة ألناس غير مشمولين في التأمين النتحال شخصية المستفيدين .

 وبالتالي الحصول على الخدمات دون وجه حق.

 7مغطاة تأمينياً تحت غطاء خدمات  . الحصول على الخدمات الطبية لحاالت غير

 مشمولة وتحايل المشترك مع الجهات الطبية.

 8.استبدال األدوية الموصوفة بمستحضرات تجميل وحليب وغير ذلك أو ببدل مالي . 

 9 عدم وضوح مفهوم التأمين الصحي لدى الكثيرين من المستفيدين، مع األخذ في .

التأمين الصحي لكنهم غالباً ال يوافقون على االعتبار أن الكثيرين سيوافقون على أهمية 

 التأمين الصحي العتبارات عديدة.



 10.الرغبة في االستفادة والحصول على أقصى منافع حتى دون وجه حق . 

 11.إنشاء عالقات )مصالح متبادلة( مع األطراف األخرى . 

  

 ً   : : بسبب شركات التأمينثالثا

 1التفصيلية بين شركات التأمين الصحي  . عدم وجود تعاون في تبادل المعلومات

 ومقدمي الخدمات الصحية مما يؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين.

عدم توفر معلومات إحصائية كافية لدى شركات الـتأمين تمكنها من إصدار   2

 عقود تأمين صحي مبنية على أسس علمية صحية صحيحة.

 لدى شركات التأمين.. عدم توفر الكوادر الفنية والعلمية المؤهلة 3

 . التقصير في رفع الوعي التأميني لدى المجتمع بما فيهم مقدمي الخدمات.4

. سوء استخدام الخدمات والمنافع )سواء من المنتفع أو الجهة الطبية( يؤدي الى ارتفاع 5

  .كلف

  

 

  : : معوقات بسبب الجهات الرسمية والنقابيةرابعاً 

 . عدم وجود قوانين وتشريعات تحث على التأمين الصحي أو تلزم به. 1

. التقصير في تحديد األجور الطبية والتقصير في اإلشراف على مقدمي الخدمات الصحية 2

 )ضعف أو انعدام الرقابة السليمة (



 . التقصير في محاسبة مقدمي الخدمة ممن يثبت استغاللهم أو تكرار أخطاؤهم 3

 الطبي. التامين. سلبية النقابات الطبية، وعدم اتحاد كلمتها و تبنيها ألي دور في 4

  الحكومي الصحي للتامينالحكومة انحياز . 5

  .عدم وجود بروتوكول صادر من وزارة الصحة  .6

 :  الحـــلول

  أوالً: الدور الحكومي والنقابي:

 بشكل مناسب ومنصف.وضع تشريعات تحث على التأمين الصحي و تطبيقه • 

السعي لشمولية التأمين الصحي لكافة المواطنين مما يؤدي لزوال احتمال انتحال • 

 شخصية المؤمن من قبل شخص غير مؤمن.

وضع أجور لإلجراءات والخدمات الطبية، بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المعنية، • 

مستهلك، وكذلك وضع ومقدمي الخدمة، وشركات التأمين الصحي وجمعيات حماية ال

 تسعيرة لألدوية.

لإلشراف والرقابة الفنية على مقدمي الخدمات الصحية عبر   وضع تشريعات حازمة• 

وزارة الصحة والنقابات الفاعلة، والتركيز على معايير الجودة لدى مقدمي الخدمات 

 الصحية )في القطاعين العام والخاص( 

صحي وفوائده و إدراج ذلك ضمن المناهج توعية المواطنين عن أهمية التأمين ال• 

 المدرسية والجامعية مع بيان مشروعيته للناس.

 دعم و تعزيز الوضع الصحي من خالل:• 

 تعزيز األنشطة الوقائية وذلك يتطلب رفع مخصصات اإلنفاق الصحي.  -

 رفع مستوى األداء اإلداري لوزارة الصحة العامة والسكان. -



مقدمي الخدمات الصحية عبر وزارة الصحة والنقابات  اإلشراف والرقابة على  -

معايير الجودة في تقييم الخدمات المقدمة في القطاعين العام    الفاعلة، والتركيز على

 والخاص على حد سواء.

توفير الدعم الحكومي لبعض التغطيات التي يتحاشاها التأمين الصحي الخاص مثل   -

  شابهها.أمراض السرطان والفشل الكلوي وما 

  :ثانياً: دور شركات التأمين

التوعية : سواء لحاملي بوليصة التأمين أو لمقدمي الخدمات الطبية )مع إيضاح اآلثار • 

االيجابية عند سالمة اإلجراءات وانخفاض خسائر شركات التأمين وكذلك إيضاح 

 األضرار الناتجة إذا حدث عكس ذلك( 

سليمة وواضحة، توضح حقوق المؤمنين ومقدمي إعداد العقود: إعداد عقود تأمين • 

 الخدمات الطبية.

البحث و التطوير: االستفادة من اإلحصاءات والبيانات في صناعة وتطوير القرارات • 

 اإلستراتيجية. 

إدارة النفقات: استحداث مؤسسات متخصصة إلدارة النفقات للقيام بمراقبة سوء   •

  االستخدام.

  :النفقات الطبية ثالثاً:دور شركات إدارة

. االختيار السليم للجهات الطبية المعتمدة ضمن معايير علمية موضوعية بعيداً عن أي 1

 اعتبارات شخصية أو الخضوع للعالقات األمزجة واالرتقاء الفني بهذه الجهات.

. إيجاد كوادر علمية وفنية متخصصة ومدربة تتعامل بحرفية عالية وقادرة على التكيف 2

 المستجدات والمتغيرات الطبية والتقنية.مع 



 3 تطبيق آليات صحيحة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك مراقبة إدخال المرضى .

 إلى المستشفيات والحد من وصول المرضى إلى االختصاصين الفرعيين دون إحالة.

 4 وفق الشروط . استخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفقات الطبية عبر الرقابة اآللية

التعاقدية المتنوعة، ومنع أي تجاوزات بحيث يتم اإلطالع على المطالبات قبل حدوثها 

 إلخضاعها لشروط التعاقد واتخاذ القرار آلياً باستخدام آلية االتصال المناسبة. 

 5 تطبيق شروط عقود التأمين الموقعة بين المستفيدين وشركات التأمين بشكل دقيق .

 ومحايد.

 6يد في اإلنفاق على الخدمات الصحية تحقيقاً لمبدأ تقديم أقصى درجة من الكفاية . الترش

 بأقل كلفة ممكنة.

 7 إعداد إحصاءات تشمل معدالت الكلفة لكل فئة عمرية، ولكل مرض، ولكل منطقة .

جغرافية، ولكل مهنة، وفي ذلك ايجابيات على المستوى الوطني )للخطط الصحية 

  )معرفة حجم استهالك األدوية والمستلزمات(.اإلستراتيجية( وصناعياً 

 

 

 

  : رابعاً:دور مقدمي الخدمة

إنشاء عالقة تعاقدية واضحة مع شركات التأمين الصحي وشركات إدارة النفقات • 

 الطبية.

 إصدار تعليمات تؤدي إلى وضوح آليات تقديم الخدمات الطبية للمرضى المؤمنين.• 

 ,CPTمثل  International Codingااللتزام باستخدام الترميزات الدولية • 

ICD10, ICD9 .وغير ذلك، مما يساعد في الحصول على إحصاءات دقيقة 



العمل على إبقاء أقساط التأمين في أقل مستوى ممكن وذلك من خالل التأكد من تقديم • 

 الخدمة الطبية الالزمة فقط.

  ونتائج الفحوصات واإلجراءات التشخيصية.إرفاق التفاصيل • 

 

 

 

 

 

 

 

  : آلية ضبط النفقات

محددة لإلجراءات واألدوية والمستلزمات  تكاليف. االتفاق مع مقدمي الخدمة على 1

 وغيرها.

لكل مريض ومراقبة تكرار اإلجراءات والزيارات وصرف   . وجود ملف مركزي دائم2

 األدوية

 . ضبط آلية المعالجة داخل وخارج المستشفيات: 

الطبيب، ومطابقة اإلجراء مع إجراء أخر، و مراقبة   مطابقة اإلجراء مع اختصاص• 

 الفترة مابين إجراء وأخر وكذلك مراقبة اإلجراءات التي ال تتكرر.

مطابقة اإلجراء مع االختصاص ومع التشخيص ثم مطابقتها جميعاً مع الدواء • 

 مراقبة كمية اإلجراءات والمستلزمات مع وضع الحالة المرضية.  رف معالمنص



 الطبي مع العمر والجنس.  مطابقة اإلجراء• 

 مراقبة حق الطبيب بالقيام بإجراء أو فحص أو صرف دواء معين.• 

 مراقبة معدل أيام اإلقامة ومعدل الكلفة لكل حالة مرضية .• 

  

 

 

 

 

  : ضبط آلية صرف الدواء

 مراقبة توافق الدواء مع الجنس و العمر. • 

 مراقبة الفترات ما بين األدوية. • 

 مراقبة توافق الدواء مع غيره من األدوية. • 

 مراقبة أسعار وكميات األدوية الموصوفة. • 

 تحديد السعر الذي تتحمله شركة التأمين لكل اسم علمي من أسماء األدوية.• 

  

  : المستفيدين سوء استخدام من وسائل إيقاف 

 تحميل المريض نسبة من الكلفة.• 

خدمات( إلحداث رقابة ذاتية )  -وصفات   -وجود حدود أو أسقف للمنافع ) أجور• 

 ومراقبة ذلك آلياً (. 

من اآلليات المنفذة في بلدان أخرى: وضع مبالغ مسبقة الدفع ذات قيم عالية قبل أن تبدأ • 

التأمين وذلك للحد من سوء االستخدام، )يصعب تنفيذها محلياً، ألن مسؤولية شركة 



المبلغ المطلوب دفعه قد يكون معوقاً حقيقي أمام تلقي المريض للخدمة الطبية التي 

 يحتاجها(.

  

 

 

  : من اآلليات المساندة في ضبط نفقات المعالجة

 الحصول على حق االطالع على ملف المريض. • 

 على رأي طبي ثاني عند الحاجة.الحق في الحصول • 

 تكثيف الدورات المتخصصة لمقدمي الخدمات.• 

 تطبيق أليه تؤدي إلى مشاركة الجهات الطبية في تحمل أية زيادات.• 

مع دافعي الفواتير أكثر استمراراً من   بناء قناعات لدى مقدمي الخدمة أن عالقتهم• 

 عالقتهم بالمرض.

  

بية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات أهمية تنامي العالقة اإليجا

  :الطبية

 شركات التأمين قادرة على ضخ أعداد كبيرة من المرضى • 

قدرة شركات التأمين على تحمل نفقات اإلجراءات الطبية المكلفة دون تأثر بتذبذب • 

 الوضع االقتصادي لإلفراد.

لدى شركات التأمين استفادة مقدمي الخدمة من اإلحصاءات والخبرات المتوفرة • 

  الصحي.



 

 

 

 

 المجلس االستشاري كالية لجمع االطراف الثالثة 

االطراف الثالثة المنوط بهم اصالح حال سوق التامين الطبي وترسيخ اسس الممارسة 

والحكومة لذلك البد من تكوين مجلس  –مقدمي الخدمة –ة هم شركات التامين دالراش

 .  استشاري للتامين الطبي يضم االطراف الثالثة 

 شركات التامين :  -1

مشترك وهو عدد ال  500,000يبلغ عدد المشتركين لدي شركات التامين الطبي حوالى ال

يستهان به بالنسبة الصحاب المرافق الطبيه الخاصة الن كل هذا العدد يتلقي العالج بمستشفيات 

 القطاع الخاص لذلك يعتبر التامين الطبي سوق مهم بالنسبة لمقدمي الخدمة الطبية . 

 مقدمي الخدمة :  -2

هم الطرف المتهم من قبل شركات التامين بانه السبب االول لخسائر التامين الطبي لذلك البد ان 

 الراشدة للتامين الطبي .  يتم تمثيلهم فى هذا المجلس وان يساهمو فى تقنين الممارسة

 الدور الحكومي :  -3

 نقترح ان يكون الدور الحكومي ممثالً بوزارة الصحة االتحادية وهيئة الرقابة على التامين . 

  : !!ثم ماذا بعد ؟



نامل ان يقود هذا التعاون الى تطبيق تجربة مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية 

ابرز مالمح دور  ومنوهى تجربة جديرة بان يحتذى بها فى سوق التامين الطبي فى السودان 

 :  مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 والً : اإلشــراف عــلى تطـبيق النظاما

  .الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية .1

  .تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي .2

  .اعتماد مقدمي الخدمات الصحية .3

  .ومصروفاتهأصداد الالئحة المالية إليرادات المجلس  .4

حل الخالفات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات  .5

التأمين.وضع معايير الخدمة الطبية الالزمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد 

  .على مقدمي الخدمه بتحمل تكاليف العالج

عوديين لغرض منح االستثناءات لشركات التأمين الصحي للتعاقد مع أطباء غير الس .6

  .مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العالج في حدود فعالية التكلفة

دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العالقة التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات  .7

  .النظام

  .تحصيل قيمة الجزاءات المالية الخاصه بمخالفة أحكام نظام الضمان الصحي .8

الفنية المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهات الرقابية األخرى والزام تحديد المخصصات  .9

  .شركات التأمين بها

اإلشراف على صندوق الضمان الصحي التعاوني القائم على تحويل جزء من  .10

  .فائض عمليات التأمين والمحتسب على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين

كات التأمين على القسط إذا مراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشر .11

  .أختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل

  .إيضاح وتفسير الالئحة التنفيذية .12



  . نشر المعلومات العامة حول أنشطة شركات التأمين ألمؤهله .13

14.  ً     .نشر الجداول والبيانات اإلحصائية المتعلقة بالتأمين الصحي في المملكة سنويا

 :اإلشـراف والرقـابة على شـركات التـأمـينثانياً: 

  :سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في الحاالت التالية .1

o أخالل شركة التأمين باشتراطات التأهيل.  

o ( شهرا12عدم استخدام التأهيل خالل ).  

o تخلي شركة التأمين عن التأهيل صراحة.  

o ( أشهر6توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة ). 

حماية مصالح المستفيدين بما تراه األمانة العامة ضرورياً مثل تعديل خطة العمل ألي  .2

  .شركة تأمين صحي

الحصول من الجهة الرقابية األخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل  .3

التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسالتها 

  .طراف العالقة ألتأمينيهمع أ

المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس  .4

  .والطلب من الجهات الرقابية األخرى القيام بذلك

  .التحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي .5

لل ما يرفع من الجهة الرقابية األخرى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد اإلطالع على أي خ .6

المسؤولة عن التأكد من مالءة الشركة وكفاية رأس مالها وسالمة أصولها ومخصصاتها 

  .الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين وال تستخدم إال في األغراض  .7

     .في الالئحة الرسمية المحددة

  :ثالثاً : اإلشـراف والرقـابـة عـلـى مـقدمـي الـخدمـة



  .تحديد المقابل المالي العتماد مقدمي الخدمة الصحية .1

تحديد المقابل المالي إلعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو  .2

 .جزء منها

  .وشركات التأميناقتراح عقد خدمات استرشادي بين مقدمي الخدمة  .3

تحديد االشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات  .4

  .الصحية المقدمه وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة

مراقبة توفر معايير متطلبات الجوده والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد ) عن طريق األمانة (  .5

  .ري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجوده النوعيهمع مكتب استشا

تقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة  .6

  .التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجوده النوعيه

  :إلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في الحاالت التالية .7

o  وزارة الصحةسحب ترخيص المرفق الصحي من قبل.  

o  االلتزام التعاقدي لمقدم الخدمةعدم. 

 

 

 

  الخاتمة:

 :خالصة القول أن نجاح صناعة التأمين الصحي يرتبط بتحقيق معادلة تضمن 

  •حصول المؤمن على خدمة جيدة 

  •وحصول مقدمي الخدمة على حقوقهم المنصفة 

  •وحصول شركات التأمين على نتائج مالية معقولة  

  جميعا ًأن نسعى لتحقيق هذه المعادلة()وواجبنا  



 

 شركة البركة للتامين –عداد : بله ابراهيم العجب إ

 

  -: مراجع ومصادر

)محاضرة ألقيت في مؤسسة العفيف يوم األربعاء الموافق  د. عادل أحمد يحيى العماد  -

  م(13/04/2005

هيئة الرقابة على التامين بالتعاون مع اتحاد شركات  –ورقة تجربة التامين الطبي في السودان  -

اتحاد المصارف  –د. نزار خالد  –أ. مهدي مبارك  –التامين/ اعداد : د. ايهاب علي حسن 

10/6/2015  

 من الشبكة العنكبوتية )االنترنت(    –مهام مجلس الضمان الصحي  -

 الشبكة العنكبوتية  -
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