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ملخص:
التأمين الصحي أصبح حديث الساعة نظرا ألهميته البالغة من ناحية المجتمع والدولة ففي مجال التنمية االقتصادية يعتبر
استثمار ناجح للدولة من خالل خلق منافسة .فهو يساهم في تطوير االقتصاد ،ومن ناحية التنمية االجتماعية فهو يلبي
حاجات األفراد بما يتعلق بصحتهم من خالل تحسين المرافق والخدمات لزيادة الطلب عليها ،وبرزت بذلك السعودية وكان
لها دور مهم ونتائج محققة في هذا المجال وشهدت المملكة تطورا في مجال التأمين الصحي من خالل أرقام مسجلة
ومبادرات وجهود جعلها تسجل قفزة نوعية في هذا المجال على غرار بلدان عربية أخرى والهدف من خاللها تحسين
الرعاية والخدمات الصحية والتكفل األنجع باألفراد وتطوير المجال اقتصاديا واجتماعيا .وذلك تماشيا مع التطور العالمي
لتحقيق درجة رضا جيدة للمواطنين والدخول بالتأمين الصحي كمجال من مجاالت االستثمار مثله مثل أي تخصص في
مجال التأمين أو مجاالت أخرى ،ليحقق بذلك مكسب رضا للمواطنين من جهة ومكاسب مالية تعود بالنفع العام للشركات
المعنية والمملكة من جهة أخرى يساهم ذلك في تطور االقتصاد بصفة عامة.
الكلمات المفتاحية :التأمين الصحي ،الرعاية الصحية ،أقساط التأمين الصحي ،مجلس الضمان االجتماعي ،رؤية ،0202
التأمين الصحي التعاوني ،الوثيقة الموحدة ،جائحة كورونا.
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(Health Insurance in Saudi Arabia)

Abstract :
Health insurance has become the talk of the day due to its great importance on the side of
society and the state. In the field of economic development it is considered a successful
investment for the state by creating competition that contributes to the development of the
economy in all standards and in terms of social development it meets the needs of individuals
in relation to their health by improving facilities and services to increase The demand for it,
and thus Saudi Arabia emerged and had an important role and achieved results in this field,
and the Kingdom witnessed a development in the field of health insurance through registered
numbers, initiatives and efforts to make it record a qualitative leap in this field, similar to
other Arab countries, with the aim of improving health care and services and the most
effective care. With individuals and developing the field economically and socially. This is
in line with the global development to achieve a good degree of satisfaction for citizens and
to enter health insurance as a field of investment, like any specialization in the field of
insurance or other fields, in order to achieve a satisfaction gain for citizens on the one hand
and financial gains that benefit the general benefit of the companies concerned and the
Kingdom on the other hand, this contributes to the development of the economy in general.

Keywords: Health insurance, health care, health insurance premiums, social security
council, vision 2030, cooperative health insurance, standard document, corona pandemic.
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المقدمة:
الحياة مليئة بالمخاطر خاصة ما إذا كانت هذه المخاطر صحية فاإلنسان هو بحاجة إلى تأمين ضد هذه المخاطر بذلك جاء
التأمين الصحي إليصال الرعاية الصحية إلى األفراد والمجموعات .ليشمل تكاليف الفحص والتشخيص والعالج ما جعل
له دور في التنمية االجتماعية والضرورة والحاجة إليه وكذا اختالف راغبات المواطنين من خالل تقديم الخدمات الصحية
والتطور التكنولوجي كل هذا ساهم في تطور هذا المجال .وكون أنه ذو أهمية بالغة أصبحت بذلك الرعاية الصحية مجال
لالستثمار ما يساهم هذ أيضا في التنمية االقتصادية .والسعودية من بين الدول العربية التي سجلت قفزة نوعية في هذا
المجال ما نتج عنه تطوير في تقديم الخدمة الصحية من خالل تعدد شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة .فتح بذلك
مجال للمنافسة لتحقيق أرباح وإيرادات لشركات وتحسين تقديم الخدمة الصحية ليكون الهدف األسمى للمملكة من خالل ما
تقدمه من لوائح ورقابة وتوجيهات من الجهات المخصصة لذلك .هو تقديم الخدمة الصحية بأحسن وجه وبتكاليف مقبولة.

مشكلة البحث:
إلى أي مدى وصل التأمين الصحي في السعودية؟

أسئلة البحث:
-1كيف تطور التأمين الصحي بالسعودية؟
-0ما أهمية التأمين الصحي بالسعودية؟
-0ما هو حجم سوق التأمين الصحي بالسعودية؟

أهمية البحث:
نظرا ألهمية الصحة لكافة األفراد في العالم من خالل ما يتعرضون إليها من انتكاسات صحية وحاجتهم إلى التعويض من
خالل التأمين الصحي ،وإلزالة مخاوفهم لذلك .فالدول دائمة االستمرار في التطوير في هذا المجال ولكون المملكة العربية
السعودية سايرت هذا التطور وباعتبارها دولة عربية تسعى دائما جاهدة إلى تحقيق راغبات المواطنين بتقديم الرعاية
الصحية الجيدة لمواطنيها .فهي بذلك كانت سباقة في هذا المجال والذي أصبح محور اهتمام لكافة األفراد في الدول
العربية.خاصة.

أهداف البحث:
 معرفة تطور التأمين الصحي في السعودية -إظهار أرقام محققة في مجال التأمين الصحي في السعودية
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 توضيح جهود المملكة ودورها في رقابة وتسير مجال التأمين الصحي ومساهمتها بخلق فرص لشركات في االستثمارفي مجال الرعاية الصحية على أكمل وجه.
 معرفة إلى أين وصلت الرعاية الصحية والتأمين الصحي بالسعوديةتقسيمات البحث:
أوال :مفهوم التأمين الصحي
ثانيا :التأمين الصحي بسعودية
ثالثا :تطور التأمين الصحي بالسعودية
رابعا :بعض شركات الرائدة في مجال التأمين الصحي بسعودية
خامسا :أهمية تطور التأمين الصحي بالسعودية
سادسا :التأمين الصحي في ظل جائحة كورونا بالسعودية

أوال :مفهوم التأمين الصحي
-1التأمين الصحي :يعتبر التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية وهو عبارة عن اتفاق بين
طرفين يتحمل الطرف األول أي شركة التأمين النفقات المترتبة عن الخدمات والرعاية المقدمة للمستفيد مقابل أن يدفع هذا
األخير مبلغ إما دفعة واحدة أو عن طريق أقساط وتشمل التكاليف فحصه وتشخيصه وعالجه ويقوم على مبدأ التكافل
االجتماعي كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على توفير الخدمة الطبية الجيدة عند احتياج المريض من خالل تبني
نظام صحي شامل وجيد ضمن كلفة مالية معقولة فتحدد بذلك مميزات مالية وإدارية تساهم في مستوى رضا المريض عن
هته الخدمة.

1

*كما يساهم التأمين الصحي في دعم االقتصاد الوطني من خالل زيادة فرص االستثمار في القطاع الصحي وتشجيع
المستثمرين على توظيف أموالهم في المشاريع الصحية وهذا ما يزيد إنتاجية رأس المال البشري وتزيد بذلك معدل النمو
االقتصادي كما أنه يساهم في التنمية االجتماعية من خالل تلقي الخدمات الالزمة ذات كلفة عالية بمبالغ معقولة .

2

-1ظهور التأمين الصحي :ظهرت أول وثيقة تأمين صحي بألمانيا عام  1880أما في العالم العربي فأول وثيقة لتأمين
العالج الطبي ظهرت عام  1591في مصر باإلسكندرية .أما سنة  0229وهي سنة ميالد خدمة التأمين الصحي في اليمن
من خالل شركة متخصصة لتأمين الصحي ،وفي سنة  0221صدرت عقود تأمين صحي لعدة جهات.
 1األلفي ،محمد جب )0221( .التأمين الصحي دراسة شرعية وتطبيقية ،مجلة الحكمة ،العدد،00ص.28
 2رجب ،أبو حمد أمين )0202/20( .األهمية المتزايدة للتأمين الصحي الشامل في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة بالتطبيق على
المملكة العربية السعودية ،مجلة البحوث المالية والتجارية ،المجلد،01العدد الثالث،ص.002
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*أنواع التأمين الصحي:
التأمين الصحي الخاص :وهو التأمين التي تقوم به شركات تأمين خاصةتأمين صحي اجتماعي :وهو تأمين تقوم به الحكومةالتأمين الصحي المختلط :وهو تأمين يجمع الطرفين الحكومة والخواص بذلك تكون وثيقة التأمين وثيقة دولية لالستفادةمن الخدمات الصحية.
ثانيا :التأمين الصحي بسعودية:
-1قطاع التأمين الصحي في السعودية :بداية كان في ذلك لمستشفيات الحكومية دور من خالل قيامها بمهمة الرعاية
الصحية مجانا الكن هذا مع الوقت خلق إشكاليات تواجه المواطن لما نتج عنه ضغط كبير في تقديم الخدمة الصحية ،بذلك
يأخذ وقت حتى من أجل مقابلة الطبيب المختص كما أن أوقات الدوام اغلبها صباحية متزامنة مع عمل المواطن ويقضي
هذا أن يأخذ المواطن عطلة يوم كامل ما دفعها لخصخصة المستشفيات الحكومية.
-1مشروع بلسم :تبنت بعدها السعودية مشروع من بين المشاريع المهمة وهو مشروع بلسم ،الذي يعتبر اتفاق بين الدولة
والخواص على تشكيل وعاء تأميني واحد بمعنى صندوق تأميني واحد من خالل اشتراك الدولة وقطاع الخاص بإعداد
بطاقة تأمين واحدة بحيث هذا االشتراك يزيد من الكفاءة المالية لصندوق وخلق بذلك تنافسية بين مقدمي الخدمات من
مرافق ومستشفيات من أجل تقديم خدمات أحسن .ويكون للمؤمن الحق في اختيار أي مرفق على حسب نوعية الخدمة
المقدمة ’ فهذه التنافسية في جلب المؤمنين تزيد من إيرادات وربحية مرفق عن آخر فبصورة تنافسية يسعى هذا األخير من
تحسين خدماته وكل مرفق مثال مستشفى يحقق أرباحا عندما يكون وجهة ألكبر نسبة من المؤمنين بصفة ال إرادية
يساهم هذا بزيادة رواتب األطباء والموظفين .ما يدفع هذا لتقديم الخدمة الصحية على أحسن وجه غير أن هذا المشروع
توقف أو مازال قيد الدراسة لذا كان هذا المجال دائما في تطور للوصول إلى األهداف المرجوة.
* التأمين بصفة عامة في المملكة له أهمية بالغة وهذا ما سجله وفق المؤشرات المالية حيث بلغ حجم سوق التأمين في
المملكة العربية السعودية من0210الى:0211

3

3التقرير السنوي'')0211( ،مجلس الضمان الصحي التعاوني'' ،السعودية،ص.08
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حجم سوق التامين في المملكة
السعودية (مليون لاير)
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ثالثا :تطور التأمين الصحي بالسعودية:
-1تطور التأمين الصحي بسعودية :تطور قطاع التأمين الصحي بشكل منتظم وساهم إنشاء مجلس الضمان االجتماعي
تنظيم سوق التأمين السعودي بدء سنة  0222وظهرت بذلك عدة قرارات تشريعية وتنظيمية ورقابة وخلق بذلك تنافس بين
شركات التأمين في مجال التأمين الصحي .بذلك كان لمجلس الضمان االجتماعي أثر إيجابي في رفع مستوى الخدمة
للعمالء وزيادة الرقابة وزيادة حجم السوق.
* من خالل إلزامية التأمين حتى على من يزورون المملكة ،وكان التأمين اإللزامي هو إنجاز موفق لتعميم شبكة التأمين
الصحي على كل المواطنين والمقيمين .وكذا إلزامية التأمين على السعوديين العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من جانفي
 ،0215بحيث أن المجلس يركز على التأمين الصحي اإللزامي لجميع شركات العاملة في القطاع الخاص ويزداد بذلك
وبشكل إيجابي الطلب على خدمات الرعاية الصحية وهذا ما يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وإستثماره في مجال
الرعاية الصحية .4

 4ساعاتي ،أمين'')0215/22/12(.تطورات ايجابية لتأمين الصحي بفضل التغطية الكاملة'' ،الجريدة العربية االقتصادية
والدولية،ص.21
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-1نمو سوق التأمين الصحي في المملكة (أقساط التأمين الصحي):

5
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5التقرير السنوي '':)0219( ،مؤسسة النقد عن سوق التأمين الصحي'' ،دراسات وأبحاث مجلس الضمان الصحي،ص05
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*حقق سوق التأمين في المملكة بحسب النشاط من ( )0211-0210النتائج التالية:

6

*يستحوذ بذلك التأمين الصحي الحصة األكبر مقارنة بالتأمين العام والحماية واالدخار وراجع هذا إلى:
 تزايد عدد السكان باإلضافة إلى تزايد في أعداد الحجاج والمعتمرين.تزايد معدالت اإلصابة باألمراض الغير المعدية واألمراض المزمنة.االهتمام باألمراض المزمنة التي تصيب العاملين والمسنين.توفير الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات.تأمين تكاليف الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات.*تخلق بذلك مصادر مالية ثابتة ومستمرة ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة والحث على المزيد من
التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية فيتوسع المجال ويكون االتجاه نحو استخدام مقاييس شاملة بما يلبي احتياجات
ورغبات المؤمن لهم.

7

هكذا توضح الصورة و يساعد ذلك في معرفة فوائد التأمين للعاملين الغير سعوديين في المملكة العربية السعودية حيث
أن األقلية العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين يعرفون التكلفة الصحيحة لتأمين الصحي وتبقى معرفتهم بتأمين
الصحي محدودة  ،وشرعت بذلك أنظمة وأصدرت لوائح التي تلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي على العاملين من غير
السعوديين وبهذا يكتمل القطاع الصحي في السعودية حلقاته ويؤمن جميع العاملين في القطاع العام والخاص سعوديين
ومقيمين وبذلك المملكة تعمل على زيادة اإلشراف على التغطية فيما يتعلق باعتماد التأمين الصحي اإللزامي الموحد.

8

ويقوم برنامج الضمان الصحي على االرتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام وكان بذلك التأمين الصحي التعاوني
دور في توفير التغطية الشاملة للمواطنين.
-3من مهام مجلس الضمان االجتماعي األساسية:
توفير الرعاية الصحية لجميع المشمولين بالنظام وال سيما بالقطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين وأسرهم.حل الخالفات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين-وضع معايير الخدمة الطبية الالزمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف العالج.

6التقرير السنوي'')0211( ،مجلس الضمان الصحي التعاوني''،السعودية،ص.05
 7حيدر خليل إبراهيم ،وآخرون '')0202( .المميزات الرئيسية لنظم التأمين الصحي'' ،مجلة كربالء للعلوم الصيدالنية،العدد،18ص.10
 8الخميسي ،عبد الوهاب''.)0211( .معرفة مزايا التأمين الصحي بين الذكور المغتربين في المملكة العربية السعودية''.مجلة سعودي
محمد ،المجلد 08رقم ،20ص.21
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مراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشركات التأمين على القسط إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة فيخطة العمل
دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العالقة التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات النظام.اإلشراف والرقابة والمتابعة كافة أطراف العالقة التأمينية الصحيةتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق النظامالتطوير المستمر في وسائل واألدوات للوصول إلى تقديم مستوى تأمين صحي متميز لكافة الفئات المندرجة تحت النظام.*سجل مجلس الضمان الصحي سنة  0202عدد المشتركين في وثائق التأمين الصحي12.250.590مشترك وعدد شركات
التأمين المؤهلة 09شركة،وعدد شركات إدارة المطالبات المؤهلة ب 0شركات،وعدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية
المعتمدين ب  9.952وقد إرتفع عدد المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني إلى  10.291مليون مؤمن له بنهاية
 0211أي بنسبة  % 01من إجمالي عدد السكان في المملكة قد دخلوا مظلة التأمين الصحي التعاوني .وفي نفس السنة
بلغت أقساط التأمين الصحي المكتتبة مبلغ 15.209مليون لاير  ،حيث أنه بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها
خالل السنوات السابقة ما بين  0210إلى  0211على النحو التالي :

9

السنوات

0210

0212

0219

0210

0211

إجمالي أقساط التأمين

10.859

19.101

18.501

18.002

15.209

الصحي (مليون لاير)
*توسع بذلك قطاع التأمين الصحي بمعدل سنوي  % 10.0خالل فترة 0211-0210
وكذلك بلغ عدد مقدمي الخدمة المعتمدين من (:)0211-0210

10

السنوات

0210

0212

0219

0210

0211

مقدم خدمة

0.150

0.211

0.905

2.055

2.098

* بلغ عدد األطباء في المرافق المعتمدة من (: )0211-0210

11

السنوات

0210

0212

0219

0210

0211

عدد األطباء

01.012

00.150

05.005

22.020

90.009

9التقرير السنوي  ''.)0211(.تقرير مجلس الضمان الصحي التعاوني''،السعودية،ص.00
10التقرير السنوي(''.)0211تقريرمجلس الضمان الصحي التعاوني''،السعودية،ص.08
11التقرير السنوي'')0211(.تقريرمجلس الضمان الصحي التعاوني''،السعودية،ص.20
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قد إستحوذ ت ثالث شركات على  % 82من الحصة السوقية لتأمين الصحي :بوبا العربية  ،%22.02التعاونية
ب،%02.11ميدغلف ب ، %5.20ومثلت أقساط التأمين الصحي المكتتب بها % 90من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
في السوق.
رابعا :بعض شركات الرائدة في مجال التأمين الصحي بسعودية:
-1بوبا العربية :هي شركة لها  12عام خبرة على مستوى العالم وهي شركة رائدة في التأمين الصحي في المملكة العربية
السعودية منذ عام  .1551وتعتبر كأول شركة تأمين صحي متخصصة في المملكة وتم إدراجها بتاريخ -29-11
.0228وتتخصص الشركة في مجال التأمين الصحي التعاوني ،وتعمل وفق للقواعد المتعلقة بهذا الشأن الصادرة من
مختلف الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية .فهي تقدم خدمات عالية الجودة وتقدم أفضل مرافق للرعاية الصحية
بتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشركات في المملكة العربية السعودية والمؤسسات الحكومية ،والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ولجميع موظفيها.
*من بين مؤشراتها أنه خالل سنة  0215زادت األقساط المكتتبة بنسبة  . %01.9حيث سجلت ألول مرة أقساط مكتتبة
تزيد عن  12مليار لاير سعودي ،وحققت نمو في المحفظة االستثمارية حيث ارتفعت عمليات االستثمار ب .% 01.0وقد
تطور إجمالي أقساط المكتتبة من سنة 0215-0219على النحو التالي:
السنوات

12

0219

0210

0211

0218

0215

إجمالي األقساط المكتتبة 1.008

1.505

1.100

8.901

12.211

(مليون لاير)

*وإستمرت الشركة بتعزيز مركزها في السوق فتبنت ثالث محاور أساسية سنة  0215واعتبرت عالمة تجارية في
التأمين الصحي تتلخص هذه المحاور في:
-خدمات الرعاية الصحية :تلتزم بذلك تقديم خدمات فريدة ألعضائها والتي تأثر بشكل إيجابي فقامت

بإنشاء برنامج

*طبتم* لمساعدة جميع العمالء وأسرهم بالحصول على رعاية صحية متميزة يقدم بذلك البرنامج إعادة صرف األدوية
لألمراض المزمنة وخدمات المختبرات المنزلية وتوصيل األدوية لمنازل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة
وخدمة التطعيم المنزلي لألطفال ،كما توفر أطباء لتسهيل اإلجابة الفورية عن األسئلة واالحتياطات الطبية المتعلقة بهم
وبأسرهم.

12التقرير السنوي'' )0215(.تقريربوبا العربية''،السعودية،ص.20
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التجربة االستثنائية في المستشفيات :فقد أنشئ بذلك برنامج *راحتكم* بوضع مندوبي بوبا العربية في أفضل المستشفياتإلستقبال أعضائها لكي يشعروا باألمان والرعاية من خالل مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم وجعل زيارتهم أسرع فيخفض
بذلك أوقات االنتظار بنسبة .%92
الخبرة والشبكة العالمية :وذلك بالحصول على أفضل ممارسات وبروتوكوالت الطبية العالمية من جميع أنحاء العالموتطبيقها بالمملكة العربية السعودية والجمع بين الخبرة المحلية ومعرفة إحتياجات العمالء لكي تكون هذه األخيرة قادرة
على تقديم أفضل منتجات وخدمات رعاية صحية ألعضائها
-1شركة التعاونية للتأمين :هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1580وهي أول شركة وطنية مرخصة في المملكة
العربية السعودية لممارسة كافة أنواع التأمين .وفقا لمبدأ التعاوني المجاز شرعا ،كما توفر التعاونية لعمالئها ما يزيد عن
 02نوع من أنواع التأمين منها :التأمين الطبي ،السيارات ،الحريق والممتلكات ،والحوادث المتنوعة والبحري والطيران،
التكافل وتأمين المسؤولية وأنواع أخرى.
* ومن خالل خبراتها استطاعت الشركة تعزيز مزايا تنافسية من خالل جودة خدماتها ونذكر من مزاياها التنافسية:
لها حصة سوقية مميزة تزيد عن  %00من إجمالي سوق التأمين السعوديأكبر شركة مبيعات بأكثر من  122فرع في مختلف المناطقأكبر شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها.لها رابط الكتروني فوري بمقدمي الخدمة الصحية يتيح أسرع توقيت زمني إلصدار الموافقات وتسوية المطالباتأول برنامج للوالء في قطاع التأمين*برنامج إثراء*الذي يتيح خصومات حصرية تصل إلى 02بالمئة على منتجاتوخدمات الشركاء في مختلف القطاعات التجارية.
قد حققت مؤشرات مالية لعام  0215كاألتي 8.01 :مليار لاير إجمالي األقساط المكتتبة1.21،مليار لاير مجوع
اإليرادات192.20،مليون لاير صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق 121.10 ،صافي أرباح استثمارات و أموال
المساهمين و220.10مليون لاير صافي الربح

13

*في مجال التأمين الصحي تشمل برامج منها:
برنامج عائلتي لتأمين الطبي ويوفر هذا األخير الرعاية الصحية للعائلة بجميع أفرادها ويغطي معظم الخدمات العالجيةمنها مصاريف الكشف والتشخيص والعالج واألدوية والتطعيمات باإلضافة إلى األمراض الموجودة قبل التأمين والحمل
والوالدة لدى أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في المملكة.

13التقرير السنوي'')0215(.تقريرشركة التعاونية لتأمين'' ،السعودية،،ص.00
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ينقسم إلى أربع فئات وتشمل العديد من الخدمات التي تتوافق مع احتياجات التغطية الطبية :عائلتي الفضي ب
02.222لاير سعودي ،عائلتي الذهبي ب  92.222لاير سعودي ،عائلتي البالتيني ب  122.222لاير سعودي ،عائلتي
الماسي تصل إلى 092.222لاير سعودي.
وتكون التغطية وفق شروط أبرزها يغطي الذكور حتى سن  18سنة ،اإلناث الغير متزوجات ،األرامل المطلقات حتى
سن60سنة
تغطية الكبار بحد أقصى 02عام ويشمل جميع أفراد العائلة دون إستثناء والعائلة السعودية فقط ،كما أنه على سبيل المثال
يغطي األمراض المزمنة كالضغط والسكري ومصاريف الحمل والوالدة منذ الشهر األول لبدء سريان التغطية دون
انتظار ،وكذا الرد الفوري على الموافقات الطبية.
برنامج التأمين على الزائرين :وهي فرصة للحصول على الرعاية لحاالت الطوارئ الطبية أو الحوادث يسري مفعولالتغطية بمجرد دخول المؤمن له لألراضي السعودية ويتم إصدار هذا البرنامج في إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة
يستثنى بذلك الحجاج والمعتمرين وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ،وزوار الشركات ،والمنظمات الدولية ،والمعاملة
الدبلوماسية ،ويستفيد من هذا التأمين جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية ومرافقيها
لغرض الزيارة أو تمديدها أو لغرض المرور .ويكون حد المنفعة األقصى لكل شخص للمدة المتفق عليها في الوثيقة 122
ألف لاير سعودي تشمل مصاريف معاينة وعالج حاالت طارئة  ،التنويم بالمستشفى لعدة حاالت ،إعادة الشخص المتوفي
إلى موطنه األصلي.
-3ميد غلف  :وهي شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني وهي واحدة من أكبر شركات التأمين التعاوني
في المملكة والتي توفر خيار شامل لمنتجات التأمين الخاصة بالمجموعات واألفراد يشمل ذلك التأمين الطبي وكذلك تأمين
المركبات وتأمين الممتلكات وغيرها من خدمات التأمين وإعادة التأمين.
*من بين أهدافها اإلستراتجية:
اإلبتكار في إستخدام التكنولوجيا الرقميةإستقطاب أفضل الكوادر المؤهلة في صناعة التأمينكفاءة المبيعات وخدمة العمالء* سجل نشاط (التأمين الصحي) إيرادات بنسبة 05بالمئة يليها نشاط السيارات ب  %01بعدها  % 5التأمينات األخرى،
وحقق التأمين الصحي إيرادات ب  1.202.285.801لاير سعودي عام 0218

14

14التقرير السنوي ''.0218،تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني'' ،ميدغلف،السعودية ،ص.21
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*فبذلك نشاط التأمين الصحي له أكبر حصة في الشركة لذا تميزت منتجات التأمين الطبي على نوعين- :التأمين الطبي
للمجموعات ونبض المنشأة الصغيرة والمتوسطة حيث أن التأمين الطبي للمجموعات يتضمن التغطية األساسية لتأمين
الصحي :االستشارة الطبية ،دخول المستشفى ،العمليات الجراحية ومن مميزاتها:
شبكة تضم أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في المملكةتسوية مباشرة للفواتير الطبيةخط طوارئ على مدار الساعة للحاالت الطارئة في المملكة والخارج.*نبض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :هو برنامج يوفر غطاء صحي لمدة سنة للموظفين السعوديين والوافدين المتعاقدين
الذين يعملون في القطاع الخاص وعائالتهم وهي شبكة طبية منتشرة في أنحاء المملكة توفر استقبال المكالمات على مدار
 02ساعة خدمة الرسائل النصية للموافقات الطبية ،سرعة االستجابة للموافقات الطبية وتقدم الخدمات الصحية التالية:
االستشارة الطبية ،األدوية ،فحوصات مخبرية ،التنويم بمستشفى ،العمليات الجراحية ،الطوارئ على مدار الساعة للحاالت
الطبية الطارئة في المملكة وخارجها ،نفقات الحمل والوالدة ،السماعات الطبية ،إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي.

خامسا :أهمية تطور التأمين الصحي بالسعودية:
 -1مساهمة التأمين الصحي :يساهم التأمين الصحي في توفير مبالغ هائلة للدولة من خالل تأجير وتمليك مؤسسات
في القطاع الخاص،
ومن جهة أخرى يوفر للمؤمن توفير رعاية صحية ذات جودة وتتدخل الحكومة على إلزام منتجات تأمينية أخرى
لفائدة المواطن كما يشهد قطاع التأمين الصحي نمو بمعدل يزيد عن  % 12بحيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي
 02مليار عام  .0218وبلغت حصته التأمينية من حجم سوق التأمين اإلجمالي % 91في نفس السنة .وهذا ضمن
دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في إستثمارات القطاع الصحي وتطرأ دائما تغيرات منها إعادة تسعير بعض
المنتجات وتحويل المحفظة التأمينية إلى منتجات ذات ربحية أعلى بحيث أصبح حملة بطاقة التأمين يشكلون 89
 %من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة وكذا الربط االلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.
* نجح في تنفيذ أكثر من  08مليون معاملة الكترونية وشملت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي  11مليون مستفيد
وتوجد  01شركة عاملة في مجال التأمين الصحي بسعودية .حيث بلغ عدد المستفيدين  11.219.500شخص سنة 0215
أبرزها (بوبا العربية التعاونية ،ميد غلف للتأمين ،سايكو ،أكسا التعاونية ،الدرع العربي ،االتحاد التجاري ،تكافل
الراجحي ،أسيج ،سوليدريتي تكافل ،التأمين العربية  ،والء ،بروج للتأمين ،عناية ،أليانز إس إف ،مالذ للتأمين ،وفا
للتأمين ،الصقر للتأمين ،أمانة للتأمين المتحدة للتأمين اتحاد الخليج ،األهلية ،الخليجية العامة ،سالمة ،العالمية ،اإلنماء
طوكيو مارين) .
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-1تطور قطاع التأمين الصحي عندما دخلت وثيقة التأمين الصحي حيز التطبيق :بذلك استهدف جميع العاملين في القطاع
الخاص وزادت بذلك منافع ومراجعة الئحة تطوير منتجات إضافية من أهم ما ميز هذه الوثيقة توحيد نموذج اإلفصاح
الطبي بحيث يقيم الخطر على حسب األمراض .وتقدر بذلك تكلفة الخدمة واإلفصاح الطبي الموحد يساعد الشركات من
تقيم الخطر وتسعير الخدمة بالطرق الصحيحة حسب طبيعة الخطر وتحد بذلك من السوق السوداء من خالل أسعار شكلية.
ال تغطي تكاليف التأمين المراد تغطيتها بحيث يكون لكل شخص وثيقة شخصيه يملئ فيها بيانات صحيحة والتصريح
بمرض لضمن حقوقه التأمينية ،كما تؤخذ بعين االعتبار مؤشرات أخرى و نذكر منها :هي الجنس والعمر والتاريخ
المرضي.
من منافع الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حد المنفعة األقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك
الحدود الدنيا الواردة في هذه الوثيقة بحدود تغطية  922ألف لاير سعودي باالختالف نوع العالج المطلوب.

15

* ارتفع عدد الشكاوى في مجال التأمين الصحي بشكل متطور ويعتبر هذا األمر جانب إيجابي يساهم في زيادة تحسين
الخدمات المقدمة من المرافق المعنية والشركات المتخصصة في هذا المجال وبذلك ارتفع عدد الشكاوى بنهاية عام 0211
بنسبة52%مقارنة بسنة  0210ويرجع هذا االرتفاع نتيجة التغير في آلية استقبال الشكاوى من قبل المجلس وكذلك بسب
تطبيق الوثيقة الموحدة وكذا زيادة وعي المؤمن له .ويعكس ذلك جهود المجلس في حماية وخدمة المؤمن لهم باستخدام
أحدث الوسائل التقنية ،سجلت الشكاوى الواردة لألمانة العامة خالل ( )0211-0228األرقام التالية:

16

الشكاوى الواردة لألمانة العامة خالل (2008م 2017-م)
53.182

2017

5,283

2,381

1,585

1,016

604

2016

2015

2014

2013

2012

555

529

553

121

2011

2010

2009

2008

*على سبيل المثال فقد حددت مختلف الشكاوى الواردة للمجلس سنة :0211

17

15القرار الوزاري''.)0211/9/10( .وثيقة الضمان الصحي التعاوني'' ،رقم(،)21/18/0مجلس الضمان الصحي ،ص.09
16التقرير السنوي ''.)0211( .تقرير مجلس الضمان الصحي التعاوني''،السعودية ،ص.02
17التقرير السنوي''.)7102( .تقرير مجلس الضمان الصحي التعاوني'' ،السعودية ،ص.95
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نوع الشكاوى حسب الجهة

%2.4

%6

%0.1
%0.1

شركة تأمين
شركة إدارة مطالبات طبية
طلب رفع إيقاف من صاحب العمل
مقدم الخدمة
صاحب العمل
%91.3

-3صناعة سوق التأمين الصحي :تعمل السعودية على بذل جهود في تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة
واالستفادة من التقدم على المستويين المحلي والدولي في معايير الجودة وأمن المعلومات وسرية البيانات لقطاع التأمين
الصحي وفقا لمؤشرات األداء القوي الذي حققه السوق السعودي .ولهذا مجلس الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى دعم
وتعزيز هذا القطاع وتركز بذلك المملكة على الرعاية الصحية التي تتماشى مع األهداف المحددة في رؤية .0202
* تكمن إستراتجية رؤية  0202الوصول إلى تحسين النقاط التالية:
-الصحة -تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

-التوجيه إلى استثمارات جديدة -توسيع قاعدة المستفيدين من نظام

التأمين الصحي -تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع -تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
وقد شهد القطاع تحسنا من خالل مؤشرات- :عدد مقدمي الرعاية الصحية والجامعات المرتبطة بالرعاية الصحية،
والمستشفيات والمراكز الطبية ،ومعدل وفيات األطفال الرضع

18

سادسا :التأمين الصحي في ظل جائحة كورونا بالسعودية:
-1شركات التأمين بالسعودية وجائحة كورونا :سجلت شركات التأمين السعودية نتائج إيجابية جراء استفادتها من مرحلة
اإلغالق لمواجهة كورونا وذلك خالل الربع الثاني من عام  0202حيث صدرت عن ذلك أرباح صافية للربع الثاني لسنة
 0202ل  0شركات مقارنة مع الربع المماثل من  0215وذلك على النحو التالي:

19

18رؤية ''.)0215( ،0202البرنامج الوطني للتحول''،ص.08
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الخليجية العامة للتأمين تضاعفت أرباحها  2مرات لتصل إلى  18.1مليون لاير التأمين العربية حققت أرباح بقيمة 2.0مليون لايراتحاد الخليج للتأمين تضاعفت أرباحها 5مرات لتصل  5.9مليون لايرأليا نز السعودي الفرنسي ارتفعت أرباحها بنسبة  %90أي إلى 12.0مليون لايرأمانة للتأمين التعاوني حققت ربحية بقيمة  2.0مليون لايرالجزيرة تكافل تعاوني ارتفعت أرباحها بنسبة % 22إلى  12.1مليون لاير-1أرقام مسجلة في مجال التامين الصحي بالسعودية خالل جائحة كورونا :ارتفعت أرباح*والء للتأمين* قبل الزكاة إلى
20.8مليون لاير بنهاية التسعة أشهر األولى ل 0202وأرباح الربع الثالث ب 09.0مليون لاير مقارنة بأرباح قدرها
5.0مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  ،0215وارتفع أيضا أرباح *الدرع العربي لتأمين التعاوني*قبل
الزكاة إلى 00.2مليون لاير بنهاية التسعة أشهر األولى ل  0202وأرباح الربع الثالث ب  10.0مليون لاير مقارنة بأرباح
وصلت إلى  11.5مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة عام 0215
*إرتفعت أيضا أرباح *سايكو*إلى 05.0مليون لاير بنهاية تسعة أشهر األولى ل 0202وأرباح الربع الثالث ب 10.9
مليون لاير مقارنة بأرباح تقدر ب  8.8مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام0215

20

*نتجت هذه النتائج القوية واإليجابية لشركات التأمين في السعودية باستفادة هذه الشركات من مرحلة اإلغالق لمواجهة
جائحة الكورونا التي نجم عنها تراجع المطالبات التأمينية بشكل كبير فتحققت بذلك المعادلة التالية:
توقف األنشطة=حدوث انخفاض كبير في المطالبات =ارتفاع اإليرادات.وكذا تراجع نسبة ارتياد المتعاملين للمراكز الطبية والمستشفيات خصوصا الحاالت غير الحرجة أو االستشارات العادية
خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)15
*السعودية تتطلع إلى أن تغطي لقاح كورونا المستجد(كوفيد )15-المنتظر نحو  %12من السكان مع نهاية عام ،0201
وهي من األوائل الدول التي ستحصل على لقاح *كورونا*وسيكون متوفرا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في
السعودية.

21

19تقرير سوق السعودية''.)0202/28/00( ،كورونا يهدي شركات التأمين السعودية أرباح إستثنائية''.ص20
20التقارير المالية األولية''.)0202/12/01( ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم  ،''02المملكة العربية السعودية .ص21
الغابري ،أسماء''.)0202-11-02( .السعودية تعتزم منح اللقاح مجانا لجميع سكانها '' .جريدة الشرق األوسط ،جدة السعودية.
21العدد(،)19001ص20
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*بالرغم من إخفاض في إجمالي األقساط المكتتب بها لتأمين الصحي الذي أدى إلى انخفاض حصته من إجمالي األقساط
المكتتب بها من  % 09.1في الربع الثالث من عام 0215الى  %95.0في الربع الثالث من عام  .0202غير أنه انخفض
معدل الخسارة اإلجمالي لشركات التأمين بمعدل  % 1ليبلغ  %18.9في الربع الثالث من عام  0202ونجم هذا االنخفاض
بالرغم من التكاليف اإلضافية الناتجة عن تمديد التغطية التأمينية لجميع وثائق تأمين المركبات لألفراد لمدة شهرين
إضافيين دون مقابل .باإلضافة إلى تأجيل المرجعات الطبية للمستشفيات من الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة فترة
الحظر ويعود هذا االنخفاض في معدل الخسارة نتيجة اإلجراءات المتخذة بتوجيه الشركات بوضع مخصصات فنية مالئمة
لمواجهة هذه المؤثرات.
* وزعت األقساط المكتتب بها حسب نوع التأمين في الربع الثالث لكل من عام  0215و 0202على النحو التالي:

22

الربع الثالث 2019
%2.5
11.8%

التأمين الصحي
تأمين المركبات

%20

التأمين العام
تأمين الحماية واالدخار

%65.7

22التقرير الربع سنوي لقطاع التأمين''.)0202/10( ،تقرير البنك المركزي السعودي'' ،الربع الثالث ،ص10.
532

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

الربع الثالث 2020
3.4%
15.6%

21.8%

59.2%

تأمين الحماية واالدخار

التأمين العام

تأمين المركبات

التأمين الصحي

بذلك ورغم إخفاض أقساط التأمين المكتتب بها إال أن على المجمل التأمين الصحي يأخذ أكبر حصة على غرار باقي
التأمينات األخرى.
*كشف تقرير االستقرار المالي لعام  0202بأن تأثيرات جائحة كورونا على شركات التأمين أ قل بكثير عن الشركات
العالمية ويعود ذلك لتدخل الحكومة وتكفلها بعالج كامل حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد لكافة السكان وخفف
بذلك على القطاع تكاليف باهظة .وتحملت الحكومة العبء األكبر بتحمل العالج من الفيروس ،بما في ذلك العاملين في
القطاع الخاص والذي يقدر عددهم بقرابة 1مالين عامل مقيم مؤمن لهم ،بذلك يمكن الجزم بأن ظروف جائحة كورونا
جعلت قطاع التأمين مستفيدا من هذا األخير.

23

الخاتمة:
نظرا ألهمية التأمين الصحي وكونه إجباري على معظم دول العالم فالدول تسعى جاهدة لتغطية هذا األخير والدول
العربية وتماشيا مع التطور التكنولوجي والتطور في جميع الميادين بصفة عامة .فهي كذلك تعمل على مسايرة وتطوير
مجال التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة .فكانت السعودية سباقة في هذا المجال ودخول شركات مجال
االستثمار في مجال الرعاية الصحية وحققت بذلك أرباح وإيرادات ،وعمل المملكة على الرقابة والتوجيه نتج عنه إصدار
لوائح وضوابط في سياسة التسعير وتحسين جودة تقديم الخدمات الصحية خاصة في مجال القطاع الخاص .فتكون
مساهمة التأمين الصحي في تنمية اقتصاد المملكة من جهة وكذا المساهمة في التنمية االجتماعية باألسس المطلوبة حسب
رغبات المواطنين،
األبيض ،سعيد''.)0202/20/21( .تأثيرات محدودة مرجحة لجائحة كورونا على قطاع التأمين السعودي ''جريدة الشرق األوسط ،جدة
23السعودية ،العدد(،)19101ص.21
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رغم بعض السلبيات يبقى الجانب االيجابي وكيفية تسير إستراتجية التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية نموذج
ناجح قابل لتغير والتحسين وإعداد إستراتجيات حتى تتحقق إستراتجية ورؤية  0202بكل معاييرها الهادفة إلى االرتقاء
بالرعاية الصحية وخدماتها وشمولية وتطوير التأمين الصحي كجانب من جوانب الرؤية.

نتائج البحث:
-1زيادة عدد شركات التأمين الصحي بالسعودية من خالل اإلستثمار في مجال الرعاية الصحية.
-0تطور الرقابة والشفافية من طرف مجلس الضمان اإلجتماعي في مجال التأمين الصحي.
-0زيادة مقدمي الخدمات والمرافق الصحية بالسعودية.
-2زيادة وعي المواطنين باكتسابهم ثقافة تأمينية في مجال الصحة
-9تأثيرات محدودة بما نتج عن الضرر الذي خلفته جائحة كورونا

االقتراحات والتوصيات:
-1زيادة الرقابة على شركات التأمين الصحي باتخاذ تدابير وإجراءات تساهم من تخفيض عدد الشكاوى المتعلقة بالمؤمنين
اجتماعيا.
-0تعديل سياسة التسعير كلما تطلب األمر ذلك.
-0وضع وعاء تأميني لتصدي وقت الضرورة للحاالت الطارئة بين الدولة والشركات الخواص ليكون الضرر مشترك
وغير مجهد للطرفين بنسبة تحمل الضرر وجائحة كورونا خير مثال لذلك.

قائمة المراجع والمصادر:
األلفي ،محمد جبر''.)0221(.التأمين الصحي دراسة شرعية وتطبيقية'' .مجلة الحكمة.28:00 :األبيض ،سعيد''.)0202/20/21(.تأثيرات محدودة مرجحة لجائحة كورونا على قطاع التأمين السعودي'' .جريدة الشرقاألوسط.01:)19101(:
التقرير الربع سنوي( ،ديسمبر''.)0202قطاع التأمين'' .البنك المركزي السعودي :الربع الثالث.28:التقرير السنوي''.)0211(،مجلس الضمان الصحي التعاوني''.السعودية.02-08:-التقرير السنوي''.)0215(،بوبا العربية''.السعودية. 20:
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التقرير السنوي''.)0215(،شركة التعاونية لتأمين''.السعودية.00:التقرير السنوي''.)0218(،تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج لتأمين وإعادة التأمين التعاوني ''.ميدغلفالسعودية.21:
التقارير المالية األولية''.)0202/12/01(،وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم .02المملكة العربية السعودية.21:التقرير السنوي''.)0219(،مؤسسة النقد عن سوق التأمين الصحي''.دراسات وأبحاث مجلس الضمان الصحي.05: تقرير سوق السعودية''.)0202/28/00(،كورونا يهدي شركات التأمين السعودية أرباح إستثنائية.20: حيدر،خليل إبراهيم،وآخرون''.)0202(.المميزات الرئيسية لنظم التأمين الصحي''.مجلة كربالء للعوم الصيدالني:.10:18:
الخميسي،عبد الوهاب''.)0211(.معرفة مزايا التأمين الصحي بين الذكور المغتربين في المملكة العربية السعودية''.مجلةسعودي محمد.21:)0(08:
 رجب،أبو حمد أمين''.األهمية المتزايدة للتأمين الصحي الشامل في ظل التحوالت اإلقتصادية المعاصرة بالتطبيق علىالمملكة العربية السعودية''.مجلة البحوث المالية والتجارية.002:)0(01:
 رؤية''.)0215(،0202البرنامج الوطني للتحول''.08: ساعاتي،أمين''.)0215/22/12(.تطورات ايجابية لتأمين الصحي بفضل التغطية الكاملة''.الجريدة العربية االقتصاديةوالدولية.21:
الغابري،أسماء''.)0202/11/02(.السعودية تعتزم منح اللقاح مجانا لجميع سكانها''.جريدة الشرق األوسط (.20:)19001-القرار الوزاري،رقم()21/18/0بتاريخ( ''.)0211/29/10وثيقة الضمان الصحي التعاوني''.مجلس الضمان الصحي.09:
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