التقرير السنوي

((

أحد أهــم الروافد والمرتكــزات لنجاح

جهـــود الدولـــة ،التـي تجعـــل المحافظـة

ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻔﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﻠﻚ

على صحة اإلنسان في طليعة اهتماماتها
ومقدمــة أولوياتهــا .ولذلــك أؤكــد لكم
حرصنــا الشـــديد علـــى توفيـــر مـــا يلـــزم
المواطن والمقيم في هذه األرض الطيبـة

مـن دواء وغـذاء واحتياجـات معيشـية))

chi.gov.sa

ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ

((

وطننــا الذي نبنيه معــا لن نقبل إال أن

نجعلــه في مقدمــة دول العالم ،بالتعليم

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﺍﻷﻣﻴﺮ

والتأهيــل ،بالفــرص المتاحــة التــي تتــاح
للجميــع ،والخدمــات المتطــورة ،فــي
التوظيــف والرعايـــة الصحيـــة والســكن

والترفيه وغيـره))

chi.gov.sa

ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ
ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ ،ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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كلمة رئيس المجلس

معالي المهندس فهد الجالجل
معالي وزير الصحة
رئيس مجلس الضمان الصحي
chi.gov.sa
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تطورا
شهد القطاع الصحي في المملكة
ً
تبدت آثاره
كبيرا خالل الســنوات الماضيــةَّ ،
ً
ّإبان وبعد جائحة كورونا ( )Covid-19التي
أظهــرت قــوة وكفــاءة القطــاع الصحي
الوطني فــي مكافحة الوبــاء ،ونجاعة ما
اتخذته المملكة من تدابير احترازية ووقائية،
برهنت على تنافســيتها مقارنة بالعديد من
دول العالم الرائدة في هذا المجال.
ولقــد كان مجلس الضمــان الصحي بدوره
أحــد نمــاذج التطــور الذي شــهده القطاع
الصحي الســعودي ،وأحد أدواته في ذات
الوقــت؛ وذلك مــن خالل إدارتــه وتنظيمه
لعمل قطاع التأمين الصحي في المملكة،
ً
تماشــيا مــع رؤية
وتمكينــه لهــذا القطاع
المملكــة 2030؛ حيــث كان المجلــس
جهــة فعالــة في رفــع مســتوى الوقاية،
والعنايــة بجــودة مــا يقــدم مــن خدمــات
صحية لمســتفيدي التأمين الصحي .وليس
أدل علــى ذلك من اإلنجــازات التي حققها
المجلس في العــام 2021م ومنها ،جائزة
«زمــام الســيفير» التــي حصــل عليهــا من
خالل مشــاركته بالمنصــة الوطنية الصحية
الموحــدة «نفيــس» ،والتــي تهــدف إلى
أتمتــة بيانات المرضــى ،وحوكمة خدمات
التأميــن الصحــي عبر ربــط جميــع أصحاب
العالقــة فــي قطــاع التأميــن الصحــي,
باإلضافة إلى حصوله على المركز الذهبي
لجائــزة «التميز فــي إدارة المشــاريع» من
معهد إدارة المشاريع في السعودية ,كما
صنف المجلس ضمــن أفضل خمس جهات
صحيــة فــي التحــول الرقمــي الحكومي

(اإلبداع في محور البيانات) ,ونال شــهادة
االعتــراف بالتميز األوروبي من المؤسســة
األوروبية إلدارة الجودة  EFQMكأول جهة
فــي المملكة تحصل علــى االعتراف وفق
النموذج الجديد .2020
وبهــذه المناســبة ال يســعني إال أن أرفــع
إلى مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود –حفظه
اهلل_ ،وإلــى ســمو ولــي عهــده األميــن
صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خالص الشكر
والتقديــر علــى الدعــم الكبير الــذي يلقاه
دعم
القطــاع الصحي فــي المملكة مــن
ٍ
كريمة من قيادتنا الرشــيدة؛
ورعايــة
كبيــر،
ٍ
ٍ
ٍ
إيمانً ــا منهــا بأهميته وأثــره اإليجابي في
النهضة والتطور المستدام لوطننا الغالي.
كمــا أتوجــه بالشــكر لجميــع منســوبي
جهــود بارزة
المجلــس على ما بذلــوه من
ٍ
خــال الفترة الســابقة كان لها األثر الطيب
في تحقيق هذه اإلنجازات التي أســهمت
في تعزيـــز صحـة المسـتفيدين ،وما وفروه
من بيئـــة تنظيمية تركـــز علـــى الوقايـــة،
وتمكـــن أصحـــاب العالقــة مــن تحقيـــق
الشـفافية والعدالـة والجـودة والكفـاءة.
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شــهد المجلــس تحقيــق نجاحــات جديدة
مــن نوعهــا خــال عــام  ،2021وتخطى
مــا واجهــه مــن تحديــات فــي مســاعيه
الرامية إلى تلبيــة متطلبات قطاع التأمين
الصحــي واحتياجاتــه ،ورفــع مســتوى
خدمــات المســتفيدين ،وتمكيــن أصحاب
المصلحة من أجل المســاهمة في تطوير
ورفع مســتوى جودة القطــاع وكفاءته،
والــذي يأتي ضمن مســتهدفات المجلس
االستراتيجية 2024-2020م.

ويطيــب لي في هذا المقــام أن أتقدم
بالشــكر إلى منســوبي المجلس لدورهم
الكبيــر فــي تحقيــق التفوق فــي األداء
والتميــز علــى كافــة األصعدة مــن أجل
تحقيــق أهــداف المجلــس وتطلعاتــه
لتطوير القطاع الصحي ،وتقديم الخدمات
الصحيــة بكفاءة وجودة بما يســاهم في
تحقيــق رؤية المملكة  .2030داعين اهلل
أن تتواصــل هــذه الجهود لالرتقــاء بهذا
القطاع وتمكينه.

وقــد عمــل المجلــس وال يــزال لتحقيــق
مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030عبــر
عدد من المشــاريع وبرامــج التدريب
تنفيــذ ٍ
والتطويــر؛ بما يدعم ويتوافــق مع التحول
ً
خططــا
فــي القطــاع الصحــي ،ونفــذ
مدروســة لمواكبــة تطوير قطــاع التأمين
ً
الصحي ،من بينها :إطالق المنصة الوطنية
الصحيــة الموحــدة «نفيــس» ،واعتمــاد
سياسة شــمول األيتام المحتضنين بالتأمين
الصحــي اإللزامي ,وإطــاق نظام الفوترة
الســعودي ،وإطــاق مشــروع حوكمــة
البيانــات وحماية خصوصية المســتخدمين،
واعتماد الئحة سلوكيات السوق ,واإللزام
بالعقــد الموحــد ،وتفعيل المــادة  14من
نظــام مجلــس الضمان الصحــي التعاوني
التــي تنــص علــى «إلزاميــة التأمين على
صاحــب العمــل» ،باإلضافــة إلــى إطالق
برنامج تغطية مستفيدي الضمان الصحي.

شباب بن سعد الغامدي
الدكتور ّ
األمين العام

chi.gov.sa
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تعريف المصطلحات

المحتويات

المجلس :مجلس الضمان الصحي
التأميــن الصحي :التأمين الصحي الذي يقرره النظام والئحته التنفيذية وتمارســه شــركات التأمين
ً
وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين.
التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكة

الملخص التنفيذي

الوثيقة :هــي وثيقــة الضمــان الصحي األساســية التي أقرهــا المجلس والتي تتضمــن التحديدات
والمنافع واالســتثناءات والشــروط العامة وتصدر من شــركة التأمين بموجب طلب تأمين مقدم من
صاحب العمل (حامل الوثيقة).
أطــراف العالقــة التأمينيةَ :ح َم َلــة الوثائق ،وشــركات التأمين الصحي ،وشــركات إدارة مطالبات
التأمين الصحي ( ،)TPAومقدمو الخدمة.

نبذة عن المجلس

المؤمن له (المستفيد) :هو الشخص الطبيعي الذي تقررت التغطية لصالحه بموجب الوثيقة.
المشترك :هو المشترك في وثائق التأمين الصحي .ويشمل ذلك السعوديين وغير السعوديين سواء
موظفون أو تابعون.
المصرح لها بالعمل في المملكة والتي تم تأهيلها لممارسة
شــركة التأمين :شــركة التأمين التعاوني
ُ
أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.

الخطة اإلستراتيجية

مقــدم الخدمة :المرفق الصحي (الحكومي أو غير الحكومي) المصرح له بتقديم الخدمات الصحية
ً
وفقا لألنظمــة والقواعد ذات العالقة والمعتمد من المجلس ،وعلى ســبيل المثال:
فــي المملكة
مستشفى ،مركز تشخيص ،عيادة ،صيدلية ،مختبر ،مركز عالج طبيعي ،أو مركز عالج باإلشعاع.
شــركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ( :)TPAشركات تسوية المطالبات التأمينية والمصرح لها
بالعمل في المملكة ,والتي تم تأهيلها لممارسة إدارة مطالبات الضمان الصحي التعاوني من قبل
المجلس.

15
17
26
36

أبرز اإلنجازات

أرقام وإحصائيات

األنشطة اإلتصالية
واإلعالمية

التطلعات
االستراتيجية

الخاتمة

chi.gov.sa

60
68
78
80
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المقدمة

الملخص التنفيذي

تــم إعــداد هــذا التقرير الــذي يســتعرض أهم مالمــح أداء المجلــس خالل العــام المالي
(1443/1442هـــ) والذي يمتد من ( 2021/1/1إلى 2021/12/31م) ،وأهم األنشــطة
واإلنجــازات التــي قام بهــا ،وأهم الصعوبـــات والتحديات التـــي يواجهها ،ومــا يراه من
مقترحات لحلهـا .إضافة إلى خططه المستقبلية للعام 2022م.

ً
عالميا في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات
يسعى مجلس الضمان الصحي ليكون جهة رائدة
الصحيــة المقدمة لمســتفيدي الضمان الصحي ،من خالل توفير بيئــة تنظيمية تركز على
الوقايــة ،وتعمل علــى تمكين أصحاب العالقة .تلتزم بالشــفافية ،وتحــرص على العدالة
والجودة والكفاءة في تمكين الفئات المســتهدفة من الحصول على التغطية والحماية
الكاملتين ،وعلى دعم شركات التأمين ومقدمي الخدمات لرفع مستوى الخدمة ،وتعزيز
االســتدامة وتشــجيع االبتــكار في القطــاع .وجاء إطــاق العقد الموحد بهــدف تنظيم
العالقة التعاقدية بين شــركات التأمين ومقدمي الخدمة ،وحماية حقوقهم بما يتوافق
مع أنظمة المجلس.
كمــا يقوم المجلــس بدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030م ،ومن ذلك ســعيه إلنجاح
مســيرة التحول الرقمي عبر إطالق منصة (نفيس) ،التي تعنى بتسهيل تبادل المعلومات
الصحيــة للمرضى ،ومشــاركة البيانات المالية واإلدارية التي ســتوفر الرؤية والشــفافية
لجميع المستفيدين عبر مسارين:
الخدمــات الصحيــة :حيــث يســعى المجلس إلى تحســين كفــاءة وجودة
خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمة من خــال تقليل التكلفــة والوقت في
تقديم الخدمات.
الخدمات التأمينية :من خالل حوكمة خدمات التأمين الصحي عبر ربط جميع
أصحاب العالقة في قطاع التأمين الصحي ،ودعم موقف المســتفيدين من
خالل اعتماد وثيقة الضمان الصحي لتوعية المستفيدين.
سعيا منا لتطوير القطاع الصحي ،وتسخير جميع اإلمكانيات لتقديم
نقدم لكم هذا التقرير
ً
الخدمــات الصحية بكفاءة وجودة عالية ،تتفق ومســتهدفات رؤية المملكة  2030في
هذا القطاع.

chi.gov.sa
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عن المجلس
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نشأة المجلس
أنشــئ مجلس الضمان الصحي كجهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،بموجب قرار مجلس
نص على إنشــاء مجلس
الــوزراء رقــم ( )71وتاريخ 1420/4/27هـ الموافــق 1999/8/11م ،الذي ّ
بهدف اإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى
وكيــل وزارة او مايعادله لــكل من وزارة الصحة ،مركز المعلومات الوطني ،وزارة الموارد البشــرية
والتنمية االجتماعية ،وزارة المالية ،وزارة التجارة ،ترشحهم جهاتهم ،وممثل عن مجلس الغرف التجارية
الصناعية الســعودية يرشــحه وزير التجارة ،وممثل عن شــركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية
بالتشــاور مــع وزير التجارة،وممثل عن القطاع الصحي الخــاص ،وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية
الحكومية األخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ،ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد
عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

المهام الرئيسية للمجلس

اإلشراف على
تطبيق النظام

chi.gov.sa

اإلشراف والرقابة
على شركات
التأمين

اإلشراف والرقابة
على مقدمي
الخدمة

حماية حقوق
المستفيدين
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نبذة عن المجلس
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

معالي المهندس

فهد بن عبد الرحمن الجالجل
وزير الصحة ورئيس المجلس

معالي الدكتور

عبد اهلل بن شرف الغامدي
مركز المعلومات الوطني

الدكتور

chi.gov.sa

معالي الدكتور

الدكتور

الدكتور

عبد اهلل بن ناصر أبو ثنين

خالد بن علي فودة

عبد الرحمن بن عبد اهلل البشر

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

القطاعات الصحية الحكومية

وزارة التجارة

الدكتور

االستاذ

أحمد بن محمد العامري

طالل بن عبدالرحمن التويجري

القطاعات الصحية الحكومية

ممثل وزارة الصحة

األستاذ

الدكتور

خالد بن مكيمن العنزي
مجلس الغرف التجارية الصناعية
السعودية

األستاذ

فيصل بن محمد الشريف

عبد العزيز بن حسن البوق

خالد بن سليمان السليم

وزارة المالية

شركات التأمين التعاوني

القطاع الصحي الخاص
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الرؤية والرسالة والقيم
الرؤية
عالميـا في الوقايـة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية
أن نكون جهة رائدة
ً
المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي.
الرسالة
تعزيــز صحة المســتفيدين من خــال بيئة تنظيميــة تركز علــى الوقاية ،وتمكن
أصحاب العالقة ،وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
الغاية
حوكمــة وتنظيم قطاع التأمين الصحــي الخاص من خالل تعزيز فاعلية وكفاءة
الخدمات الصحية للمســتفيدين ،وتمكين اصحاب المصلحــة من تحقيق العدالة
والشفافية ،والتفوق في األداء والتميز.

االحترافية

اإلتقان

القيم

اإلبداع
واالبتكار

التعاون

chi.gov.sa
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الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة
المراجعة الداخلية

أعمال المجلس واللجان
األمين العام

االستراتيجية والتميّ ز المؤسسي

األمن السيبراني والمخاطر

الشؤون القانونية

إدارة المخاطر

االستشارات القانونية

حوكمة وتقييم مخاطر األمن
السيبراني واالمتثال

التقاضي

التخطيط االستراتيجي

الحماية والدفاع

العقود واالتفاقيات

إدارة التغيير واألداء

الموارد البشرية والخدمات المساندة

الشؤون المالية

رأس المال البشري

والتحول
االستراتيجية
ّ

إدارة المشاريع
التميز
إدارة
ّ
التميز المؤسسي
ّ
الجودة

والتحول الرقمي
التقنية
ّ

اإلدارة المالية

الخدمات التقنية

االستراتيجية الرقمية
واالبتكار

تخطيط وتطوير رأس
المال البشري

الحسابات

التطوير التقني

االستراتيجية الرقمية

إدارة المواهب

اإليرادات والتحصيل

الحلول اإللكترونية

تطوير المنتجات الرقمية

عمليات رأس المال
البشري

المدفوعات

تكنولوجيا البيانات

التخطيط الرقمي وإدارة
المشاريع

العقود والمشتريات

تنمية الموارد والميزانية

إدارة المناقصات والعقود

تنمية الموارد

المشتريات

الميزانية

الخدمات المساندة
مركز الوثائق
والمحفوظات

حلول الذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي
العمليات التقنية

إدارة التطبيقات

إدارة البنية المؤسسية
وتحليل األعمال

البنية التحتية ومركز
البيانات

ضمان الجودة

دعم التطبيقات
الدعم الفني

chi.gov.sa

اإلشراف

التميز في خدمة العمالء
الهوية المؤسسية
ّ

علم وتصوير البيانات
إدارة وحوكمة البيانات

ضمان العمالء
مركز التواصل

األداء واالمتثال

التواصل
التواصل والعالقات العامة

ضمان شركات التأمين

تطوير السياسات

التواصل الداخلي

ضمان مقدمي الخدمة

تصميم السياسات

ضمان أصحاب العمل

البحوث واالبتكار والتطوير

التأهيل واالعتماد والتصنيف
التأهيل

إدارة المعلومات الصحية والترميز
الطبي
الدراسات االكتوارية الصحية

االعتماد والتصنيف

اإلدارة الطبية

إدارة مشاريع نفيس

إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات

الدعم التقني

التواصل والتميز في خدمة العمالء

اإلشراف وضمان العمالء

البيانات والذكاء االصطناعي

الحوكمة الرقمية

إدارة المشاريع الرقمية

عمليات أمن المعلومات

التواصل والتميز في خدمة العمالء

التمكين واإلشراف

البيانات واالمتثال

مساعد المدير الطبي

تهيئة وتأهيل القطاع
التواصل والتوعية
إدارة التغيير
إدارة تنفيذية

إدارة عامة

قسم

إدارة
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تحقيــق شــهادة االعتــراف بالتميــز األوروبــي مــن المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجودة
كأول جهــة فــي المملكــة تحصــل علــى االعتــراف وفــق النمــوذج الجديــد 2020

النضج المؤسسي
سعى المجلس في عام  2021م إلى رفع مستوى النضج المؤسسي وكان من أبرز المنجزات:

ـدد مــن المنجــزات وفقـ ًـا
وحصــل المجلــس علــى هــذه الشــهادة نتيجـ ًـة لجهــوده فــي تحقيــق عـ ٍ
لمحــاوره االســتراتيجية.

الفوز بجائزة زمام «السيفير»
نــال المجلــس جائــزة المؤسســة الرائــدة فــي مجــال التحــول الصحــي الرقمــي زمــام لعــام 2020
–  ،2021وذلــك بمشــاركته بمنصــة التعامــات التأمينيــة الصحيــة «نفيــس» الهادفــة إلــى تنظيــم
الخدمــات التأمينيــة ،وربــط أصحــاب العالقــة فــي قطــاع التأميــن الصحــي مــن (مقدمــي الخدمات
الصحيــة ،شــركات التأميــن الصحــي).

الحصــول علــى المركــز الذهبــي لجائــزة التميــز فــي إدارة المشــاريع مــن معهــد إدارة
المشــاريع فــي الســعودية
حقــق المجلــس المركــز الذهبــي لجائــزة التميــز فــي إدارة المشــاريع لعــام 2021م مــن قبــل
معهــد إدارة المشــاريع ( )PMIفــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتعكــس الجائــزة مســتوى
االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات ،ومــدى التقيــد بالمعاييــر فــي مختلــف المشــاريع؛ بمــا يحقــق
االرتقــاء بجــودة وكفــاءة المخرجــات.

تصنيــف المجلــس ضمــن أفضــل  5جهــات صحيــة فــي التحــول الرقمــي الحكومــي
(اإلبــداع فــي محــور البيانــات)
تقدم مجلس الضمان الصحي في قياس التحول الرقمي الحكومي من
مرحلــة اإلتاحــة :توفيــر جميــع السياســات
والمعاييــر والعمليــات واألدوات ذات العالقــة
بمحــاور التحــول الرقمــي

الــى مرحلــة التكامــل :تحقيــق التكامــل
الداخلــي والخارجــي بمــا يعــزز كفــاءة المحــاور
الرئيســية للتحــول الرقمــي

خدمات مجلس الضمان الصحي الرقمية
— استعالم
— اعتماد جديد لمقدم خدمة رعاية صحية
— تأهيل جديد لشركات التأمين
— تأمين اإلقامة المميزة
— حسابي
— إضافة مفوض لمنشأة
— تجديد اعتماد لمقدم رعاية صحية
— حالة التأمين للزائر أو السائح

chi.gov.sa

— استفسار
— رفع وثيقة تأمين صحي
— تسجيل حساب موظف خدمة عمالء
— تأمين المعتمرين
— منصة نفيس
— إضافة مفوض لشركة
— تأهيل جديد لشركات إدارة المطالبات
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اإلسهام في برامج رؤية 2030

الموائمة مع برنامج التحول الصحي والجهات ذات العالقة

ً
عددا مــن البرامــج التنفيذية لتحقيــق األهداف االســتراتيجية،
وقــد تضمنــت رؤية المملكــة 2030
والتوجهات العامة للرؤية .وسعى المجلس إلى تعزيز مساهمته في برامج تحقيق الرؤية ،حيث يعمل
على مبادرات برنامج التحول الصحي  ،2030ويدعم ويشــارك في عدة برامج ومبادرات للمســاهمة
في تحقيق الرؤية المنشودة.
كما سعى المجلس من خالل استراتيجيته إلى تبنـــي نمـــوذج الرعايـــة الصحيـــة الحديـث ،وتمكيـن
التحول الرقمـــي؛ ممـا يخفـف من عبء تكلفـــة الرعايـة الصحية علـى الدولـة والقطـاع الخـاص ،عبر
تقليـص الرعاية غير الفعالـة.
تسهيل الحصول على
الخدمات الصحية

chi.gov.sa

تحسين جودة وكفاءة
الخدمات الصحية

تعزيز السالمة
المرورية

تعزيز الوقاية ضد
المخاطر الصحية
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قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية

التغطية التأمينية لمختلف القطاعات

تمكين قطاع التأمين الصحي في المملكة
األبعاد الصحية

األبعاد االجتماعية

األبعاد االقتصادية

األبعاد التنظيمية/
التشريعية

—سهولة الوصول إلى
الرعاية الصحية.
—الجودة مقابل
القيمة.
—تعزيز الوقاية.

—زيادة معدل رضا
المستفيدين.
—توفير منتجات
مبتكرة.
—تنمية المهارات في
القطاع.

—المساهمة في
الناتج المحلي مع
السيطرة على
التكاليف.
—تحسين التنافسية.
—نمو قطاع التأمين
الصحي الخاص؛
(موظفو القطاع
الخاص وتابعييهم).

—حوكمة أطراف
العالقة التأمينية.
—الشفافية وإتاحة
البيانات.
—المساواة
واإلنصاف.
—وجود تنظيمات
وسياسات متطورة
مبينة على بيانات   .

المؤشرات

المحقق
لعام 2021م

المستهدف
لعام 2030م

التغطية الحكومية

 24.4مليون

 17مليون

التأمين الصحي الخاص

 9.8مليون

 21.7مليون

التأمين الصحي الخاص للزائرين

 1.1مليون

 33مليون

حجم نمو قطاع التأمين الصحي الخاص

chi.gov.sa

2010م

2021م

2030م

 3مليون مستفيد

 9.8مليون مستفيد

 21.7مليون مستفيد

مساهمة التأمين
الصحي في الناتج
المحلي 0.44%

مساهمة التأمين
الصحي في الناتج
المحلي 0.80%

مساهمة التأمين
الصحي في الناتج
المحلي 2%

 8مليار

 25مليار

 60مليار
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اعتماد استراتيجية المجلس 2024 – 2020

خارطة الطريق االستراتيجية 2024-2020

اعتمد المجلس استراتيجية  2024-2020برؤية «أن يكـون جهـة رائـدة عالميـا فـي الوقايـة وتعزيـز
جـودة وكفـاءة الخدمـــات الصحيـة لمسـتفيدي الضمـان الصحـي» ،وتهدف هذه الرؤية الشمولية
للمســاهمة فــي التحــول الصحي للمملكة مــن خالل تمكين قطــاع التأمين الصحــي ،وتأتي هذه
ً
تماشيا مع رؤية المملكة  ،2030وقد تم إعداد االستراتيجية على عدة مراحل:
االستراتيجية

تتضمن خارطة الطريق لتحقيق االستراتيجية ثالث مراحل ،هي:

ً
داخليــا ،ومراجعة أكثر من
اجتماعا
أوال :مرحلــة تقييــم الوضع الحالي من خــال عقد أكثر من 50
ً
ً
 100وثيقة للمجلس ،والوثائق العامة عن طريق فريق تنفيذي مكون من أكثر من  10خبراء.
ً
ثانيــا :إشــراك أصحاب العالقة عــن طريق عقد العديد من ورش العمــل ،ومقابلة أكثر من  20جهة
ذات عالقة ،والقيام باستطالع رأي ألكثر من  30وصاحب عمل و  1000مستفيد.
ً
ثالثا :االطالع على الممارسات الدولية والخبرات الفنية من خالل إجراء المقارنات المعيارية ألكثر
من  7دول ،والتواصل مع أكثر من  15خبيرا دوليا.

بناء استراتيجية
مجلس الضمان الصحي

تقييم الوضع
الحالي

إشراك أصحاب
العالقة بشكل
أوسع

تحديد الرؤية/
الرسالة

تحديد األهداف
االستراتيجية

المرحلة األولى
(بناء القدرات)
2021 - 2020
— تطوير القدرات البشرية والرقمية.
— العناية بالمستفيدين ()PG
— اطالق برنامج تغطية مستفيدي الضمان الصحي.
— إطالق حزمة المنافع األساسية.
— تحديث تصنيف واعتماد مقدمي الخدمة ،وتحديد معايير تأهيل شركات التأمين.
— حوكمة وإدارة البيانات والحفاظ على الخصوصية.
— إطالق المنصة الموحدة «نفيس».
— تطوير الهوية المؤسسية.
— تطبيق النموذج التشغيلي.

المرحلة الثانية
(التمكين وتعزيز الجودة)
2023 - 2022

خطة التحول

— االنتهاء من مبادرة مجموعات التشخيص (.)DRG
— تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية (.)VBHC
— تبني برامج الصحة العامة من قبل مزودي الخدمة وشركات التأمين.
— نشر المقارنات المعيارية لمؤشرات األداء.
— إطالق جائزة التميز الصحي.
— تفعيل الشراكات االستراتيجية.

المرحلة الثالثة
(التقييم والمواءمة)
2024

ممارسات
دولية وخبرات
فنية

chi.gov.sa

— إطالق نماذج دفع جديدة (.)Bundle Payment
— التغطية الصحية الشاملة (.)UHC
— استمرار العمل لمواءمة استراتيجية المجلس مع رؤية وبرامج التحول الصحي في
القطاع .2030 – 2025
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استراتيجية المجلس 2024 – 2020

المحاور واألهداف اإلستراتيجية

أعــد المجلس خطته االســتراتيجية  2024-2020لمواكبة الخطط التنمويــة ورؤية المملكة ،2030
بما يدعم ويتوافق مع برنامج التحول للقطاع الصحي ،والذي تضمن خططا طموحة لمواصلة تطوير
قطاع التأمين الصحي.

تعتمد استراتيجية المجلس  2024-2020على خمسة محاور استراتيجية وهي:

تمكين
المستفيدين

مجتمع حيوي

تسهيل الحصول على
الخدمات الصحية

اقتصاد مزدهر

تحسين جودة وكفاءة
الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد
المخاطر الصحية

وطن طموح

قطاع
ممكن

تمكين شركات
تمكين الفئات
المستهدفة من التأمين ومقدمي
الخدمات من رفع
الحصول على
التغطية والحماية مستوى خدماتهم
للمستفيدين
الكاملتين
بوجود تنظيمات
وسياسات متطورة

تعزيز السالمة
المرورية

قطاع تحفزه
الجودة

جهة تنظيمية
متطورة

العمل كجهة
تحسين االستدامة
تنظيمية رائدة
واالبتكار في
لديها القدرة على
القطاع
المرونة والتعلم

التحول
الرقمي

تحفيز التحول
الرقمي في
القطاع

المحاور واالهداف االستراتيجية
تمكين المستفيدين
— زيادة حماية المستفيدين.
— ضمان التغطية الفعالة لمستفيدي
التأمين الصحي.

قطاع ممكن
— تطوير تشريعات قطاع التأمين
الصحي الخاص.

قطاع تحفزه الجودة
— إطالق خدمات ومنتجات تأمينية
صحية مبتكرة.
— تعزيز مراقبة القطاع.
— إطالق التكلفة مقابل الجودة
والكفاءة.

مؤشرات األداء
لألهداف االستراتيجية

اإلنجاز العام لألداء

96.8%

97.4%

80%

106.7%

110.3%

100.58%

جهة تنظيمية متطورة
— تطوير الموارد المالية
— تحسين الحوكمة الداخلية
— تحسين معرفة الموظف ومهاراته وقدراته

التحول الرقمي
— تمكين التحول الرقمي

chi.gov.sa
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اإلطار الشامل لحوكمة قطاع التأمين الصحي
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الشراكات االستراتيجية

البيئة التنظيمية لقطاع التأمين الصحي

وزارة الصحة

البنك المركزي السعودي

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

المجلس الصحي السعودي
وزارة التجارة

المجلس الصحي السعودي

مقدمي الخدمات الصحية
هيئة السوق المالية

الهيئة العامة
للمنافسة

المستفيدين
(المؤمن لهم
واصحاب العمل)

شركات التأمين
وشركات إدارة
المطالبات وشركات
إدارة اإليرادات
ووسطاء التأمين
الصحي

وزارة الخارجية

الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية

وزارة الحج والعمرة

المؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة

المركز السعودي
العتماد المنشآت
الصحية

برنامج الضمان الصحي
وشراء الخدمات الصحية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الداخلية

الجمعية السعودية للعمود
الفقري

chi.gov.sa

جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن

اكاديمية STC

شركة علم ألمن المعلومات

الجمعية السعودية لطب األسرة
والمجتمع

جائزة وعي 2020

النيابة العامة

برنامج الضمان
الصحي وشراء
الخدمات
الصحية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

جمعية القلب السعودية

الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء االصطناعي

شركة لين

وزارة السياحة
شركة صحتي

المستفيدين (المؤمن لهم
واصحاب العمل)

شركة ميديونت للتقنيات

الشركة السعودية لتقنية
المعلومات

برنامج المشاركة المجتمعية
بوزارة الصحة

جهات ذات عالقة بقطاع التأمين

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

معهد ادارة المشاريع

الهيئة العامة للمنافسة

جهات ذات عالقة أخرى
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ملخص ألبرز اإلنجازات لعام 2021
تمكين المستفيدين

قطاع تحفزه الجودة

تبني الصحة العامة
نشر ورقة علمية.

تطوير أداء قطاع التأمين الصحي.
نشر مؤشرات التأمين الصحي الخاص وهو أحد مخرجات مشروع
(مؤشرات التأمين الصحي).

تطوير وثيقة ضمان
اعتماد حزمة المنافع األساسية (.)EBP
اطالق برنامج تغطية مستفيدي الضمان الصحي
إطالق صندوق الضمان لتغطية الحاالت التي تزيد عن التغطية التأمينية.

التكلفة مقابل الجودة والكفاءة.
إطالق نظام الفوترة السعودي SBS

التميز في خدمة العمالء
قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.
إطالق مشروع تبسيط االجراءات لتقليص الروتين اإلداري وتقليل نقاط االتصال.
اعتماد الئحة حماية المستفيدين.

جهة تنظيمية متطورة

برامج أخرى
سياسة رفع التزام أصحاب العمل بتغطية المستفيدين.
اعتماد سياسة شمول األيتام المحتضنين بالتأمين الصحي اإللزامي.
إنشاء وحدة الزائر السري.

التميز التشغيلي.
إطالق مشروع الصورة الذهنية وقياس الوعي بالهوية المؤسسية.
إطالق منصة أداء BSC

قطاع ممكن
تطوير معايير التصنيف واالعتماد لمقدمي الخدمة.
معايير اعتماد وتأهيل مقدمي الخدمة وشركات التأمين وشركات ادارة المطالبات.
فعالية البيئة التنظيمية.
اعتماد الئحة سلوكيات السوق.
اإللزام بالعقد الموحد.
تفعيل مبادرة مركز الصلح والتسويات.

chi.gov.sa

تطوير الشراكات االستراتيجية.
الربط مع الجهات الممكنة للمجلس.
تفعيل الشراكات االستراتيجية.
تحسين معرفة الموظف ومهاراته وقدراته.
مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية المرشحة من الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية.
تصميم وإطالق برنامج «نقل المعرفة».
مشروع استبيان االرتباط الوظيفي .2021
مشروع تدريب الموظفين على المهارات األساسية وفق االحتياجات.
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ملخص ألبرز اإلنجازات لعام 2021
التحول الرقمي
االستراتيجية الرقمية
رقمنة خدمات المجلس المقدمة للمستفيدين.
تمكين التحول في إطالق أول مسار في «نفيس»
اإلطالق التجريبي لمنصة ضمان
إطالق تطبيق المجلس لألجهزة الذكية.
تحديث الموقع اإللكتروني الخارجي للمجلس باللغتين العربية واإلنجليزية.
تنفيذ قنوات خدمة العمالء للمجلس Omni-channel.
تعزيز النضج الرقمي لقطاع التأمين الصحي.
رفع مستوى النضج الرقمي للمجلس حسب تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي من 34%
إلى .79%
إطالق مؤشر النضج الرقمي لقياس النضج الرقمي لشركات التأمين الصحي.
بناء القدرات الرقمية الداخلية للمجلس.
نقل المعرفة.
تسهيل سير العمل.
األرشفة وحفظ الوثائق
استراتيجية تقنية المعلومات
تمكين القطاع لتطوير القدرات والخدمات الرقمية.
عقد عدد من الشراكات االستراتيجية لتطوير خدمات رقمية مبتكرة ومستدامة.
استراتيجية األمن السيبراني
محفظة األمن السيبراني.
االلتزام وتطبيق ضوابط هيئة األمن السيبراني.
إطالق مشروع تقييم وتطوير ونضج متطلبات األمن السيبراني.
إطالق مشروع مركز عمليات األمن المدارة.
إطالق مشروع الخدمات االحترافية للتهديدات الذكية.

chi.gov.sa

المحور االستراتيجي األول :تمكين المستفيدين
تبني الصحة العامة
نشر ورقة علمية
نشــر ورقة علميــة بعنــوانpopulation health management» white paper for improving» :
the public health of Saudi Arabia
تطوير وثيقة ضمان
اعتماد حزمة المنافع األساسية ()EBP
تم اعتماد حزمة المنافع األساسية في تاريخ  2021/11/13على أن يكون التطبيق بتاريخ ،2022/7/1
وتعد هذه الحزمة أحد مستهدفات رؤية المجلس والتي تهدف إلى:
وقاية المستفيدين
الفحص المبكر واالستكشافي – اللقاحات – تغطية األمراض الجنسية المعدية
الحد من مضاعفات المرض
التشوهات الخلقية – تلف صمامات القلب المكتسبة -غسيل الكلى – برنامج شامل لمرضى السكري
تـسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة
الرعاية المنزلية – الطب االتصالي – دليل األدوية التأميني
تعزيز جودة وكفاءة الخدمة
األجهزة الطبية – األمراض المزمنة
تعزيز الصحة
صحة المرأة – صحة الطفل – األسنان – تنظيم األسرة  -الصحة النفسية
تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين
النظر – إعادة التأهيل – العمليات الجراحية
تمكين المستفيدين
التنويم – زيارة العيادات الخارجية – عالج الحاالت الطارئة
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تشتمل على حدود التغطية للمنافع ودليل األدوية التأمينية
أهداف دليل األدوية:

التقيد باألدلة
االكلينيكية

تنظيم المشاركة
بالدفع لألدوية

استبدال الدواء المبتكر
بجانسه

سيؤدي إلى التوفير
المحتمل في التكاليف
وتحسين النتائج اإلكلينيكية

سيؤدي إلى توفير التكلفة
على القطاع الصحي

سيؤدي إلى تقليل التكلفة

إطالق برنامج تغطية مستفيدي الضمان الصحي
إطالق البرنامج
يهدف إلى تغطية مطالبات التأمين الصحي التي تزيد على الحد األعلى لوثائق التأمين الصحي .ومن
أبرز مستهدفاته:
— دعم االستقرار المالي للمنشآت
— مواصلة تغطية مستحقي التأمين الصحي اإللزامي
— تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والرعاية الكاملة
—تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين
اللوحة التفاعلية لمتابعة أداء صندوق الضمان

التميز في خدمة العمالء
قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة
طرح استبانات لقياس رضا المستفيدين بشكل ربع سنوي ،من شأنها أن تساعد المجلس في الحصول
على مؤشــرات أداء تســاهم في تمكين المســتفيدين؛ إذ يتم بواسطتها رصد مؤشــر مقدار التحسن
في نسبة رضا المستفيدين عن الرحالت الخدمية المخطط لها ،لتقديـــم خدمـــات ترتكز علـــى تجربـة
المسـتفيدين.
ورش عمل التميز في خدمة العمالء
ورشة عمل صوت القطاع
تــم تنظيم ورشــة عمل خارجية بهدف إشــراك الرؤســاء التنفيذييــن لمقدمي الرعايــة الصحية؛ لألخذ
بمرئياتهم بشــأن اســتبانة قياس رضا المســتفيدين وأصحاب المصلحة .كما تم اســتعراض المؤشرات
التي ســيتم نشرها في 2022م ،باإلضافة إلى مناقشة معايير التأهيل الجديدة ،باإلضافة إلى الئحة
حقوق العمالء.
ورشة عمل رحلة أصحاب المصلحة
عالميا في مجال قياس وتحسين تجربة
إقامة ورشــة عمل مع شركة  Press Ganeyالشــركة الرائدة
ًّ
ذهني حول تصميم اســتبانة شــركات التأمين
عصف
المريــض وأصحــاب المصلحــة الداخليين ،تخللها
ٌ
ٌ
ومقدمي الرعاية الصحية؛ بناء على رسم رحلة المتعاملين.
ورش عمل رحلة المستفيد
تم عقد سلســة ورش عمل مع مالك المؤشــرات الســتعراض رحلة المســتفيد الحالية ،وتحديد نقاط
ً
تأثيرا على تحسين
الضعف وفرص ومجاالت التحسين؛ تم من خاللها تحديد أعلى المشاريع والمبادرات
تجربة المستفيد ،ورفع معدل الرضا ،والعمل على تنفيذها.
زيارات أصحاب المصلحة
ً
اســتكماال لمبــادرات التحســين والتطوير تمــت زيارة العديد من شــركات التأميــن ومقدمي الخدمة
لمعرفــة اإلجراءات المتبعــة فيما يخص الموافقات الطبية ،ليتم بناء عليهــا ووفقا للمخرجات اقتراح
الحلول التحسينية ،مع األخذ بعين االعتبار آراء أصحاب المصلحة.
ورشة عمل بعنوان «كن أنت التغيير»
تم تنظيم ورشــة عمل لكافة منســوبي مجلس الضمان الصحي بعنوان «كــن أنت التغيير»؛ بهدف
تدريب الموظفين على طرق وآليات التحسين المستمر بتطبيق المنهجيات المثبتة لرفع مستوى أداء
المنظمة ،ومعدل رضا المستفيد .وسيتم استكمال الورش التدريبية خالل عام .2022

chi.gov.sa

49

التقرير السنوي 2021

أبرز األعمال واإلنجازات

50

التقرير السنوي 2021

إطالق مشروع تبسيط اإلجراءات لتقليص الروتين اإلداري وتقليل نقاط االتصال بالنسبة للجهات
المعنية
ويهــدف إلى تمكين المســتفيدين من الحصول على كافة الخدمــات التي يوفرها المجلس بأفضل
طريقة ممكنة ،وبرحلة سهلة وواضحة.
برامج أخرى
اعتماد سياسة رفع التزام أصحاب العمل بتغطية المستفيدين
يهدف العمل على هذه السياســات واإلجراءات النظامية ،ضمان تغطية مستفيدي التأمين الصحي
من قبل أصحاب العمل المشمولين بالنظام.
اعتماد سياسة شمول األيتام المحتضنين بالتأمين الصحي اإللزامي
وذلك لضمان تغطية األيتام المحتضنين لدى األســر الكافلة المستفيدة من خدمات التأمين الصحي
اإللزامي ،وحفظ حقوق جميع األطراف .كما تهدف إلى دعم ومســاندة األيتام المحتضنين ،وتذليل
العقبات التي قد تواجه األســر التي تكفلهم في رعايتها الصحية لهم ،وتســاعد بالتالي على اندماج
األيتام في المجتمع ،وتعزيز قيم العدل والمساواة.
اعتماد الئحة حماية المستفيدين
وتهــدف إلــى حصر المــواد واإلجراءات األساســية لحماية حقوق المســتفيدين وضبــط التعامالت
التأمينية .باالضافة إلى تحديد آلية متابعة الشكاوى والحاالت الطارئة.

المحور االستراتيجي الثاني :قطاع ممكن
تطوير معايير التصنيف واالعتماد لمقدمي الخدمة
معايير اعتماد وتأهيل مقدمي الخدمة وشركات التأمين ،وشركات إدارة المطالبات
تعمل هذه المعايير لتمكين القطاع من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ،وضمان جودتها؛
عــن طريق تقديمها على مدى زمني مالئم .كما تدعم جهد القطاع للوصول لتحقيقها ،باإلضافة إلى
وجود سياســات لتطوير واستدامة هذه المعايير؛ حيث تنص المعايير على وجوب مراجعتها وتحديثها
بشــكل دوري؛ لضمــان حداثتها ومواكبتها ألي متطلبات جديدة فــي القطاع ،مع وضع خطة تفعيل
مستمرة لخمس سنوات تضمن تأصيل المعايير في أداء مقدمي الخدمة وشركات التأمين.
وتهــدف برامــج االعتمــاد والتأهيل إلــى تحقيق االمتثــال اإللزامي لسياســات ولوائح مجلــس الضمان
الصحى الحالية ،ومتطلبات العقد الموحد .كما تعزز االلتزام بحقوق المستفيدين وتحسين تجربتهم خالل
قائما على أفضل الممارسات لشركات التأمين الصحي
تشغيليا
نموذجا
رحلتهم التأمينية .وتقدم البرامج
ً
ً
ً
ومقدمي الرعاية الصحية؛ وذلك عن طريق معايير يمكن قياسها بشكل موضوعي؛ مما يعزز من شفافية
ِّ
ويمك ُن المستفيدين وأصحاب المصلحة من اختيار المناسب لمتطلباتهم.
المعلومات حول أدائهم،
معايير اعتماد وتصنيف مقدمي الخدمة

إنشاء وحدة الزائر السري
تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية من خالل الزائر السري لقياس تجربة المستفيدين ،وضمان تقديم
الرعاية الصحية لهم؛ بما يتوافق مع تعليمات ولوائح المجلس ،والتحقق من البالغات الواردة للمجلس
في حال وردت بالغات تتعلق بشبهة إساءة استخدام ،أو احتيال من أطراف العالقة التأمينية.

4

31
ً
معيارا

170
َ
فرعيا
معيار ًا

1

2

3

4

الموافقات وإدارة دورة
اإليرادات

التفوق التشغيلي

المعلومات الصحية

المتطلبات الحكومية

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
معيارا

معايير

فصول

12
46
ً
ً
فرعيا
معيارا
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15
58
ً
ً
فرعيا
معيارا

3
12

14
65

ً
ً
فرعيا
معيارا

ً
ً
فرعيا
معيارا
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عدد تأهيل شركات التأمين وإدارة المطالبات

معايير تأهيل شركات التأمين

8

40
ً
معيارا

170
َ
فرعيا
معيار ًا

1

2

3

4

الحوكمة والقيادة

حقوق المستفيدين

حقوق مقدمي الخدمة

الرعاية الحكيمة واالبتكار

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
معيارا

فصول

9
37

10
43
ً
ً
فرعيا
معيارا

2
12
ً
ً
فرعيا
معيارا

ً
ً
فرعيا
معيارا

5

6

7

8

الرعاية الصحية القائمة على
القيمة VBHC

إدارة المعلومات الصحية

الجودة والمخاطر

المتطلبات الحكومية

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
معيارا

ً
ً
فرعيا
معيارا

6
23
ً
ً
فرعيا
معيارا
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10
46
ً
ً
فرعيا
معيارا

6
28
ً
ً
فرعيا
معيارا

2
9

تجديد التأهيل
لشركات التأمين

إعادة التأهيل
لشركات التأمين

20

شركات

شركات

شركات

تجديد التأهيل لشركات
إدارة المطالبات

اندماج
شركات تأمين

ورش العمل المقامة
لتمكين القطاع

التعاميم والتعليمات
الصادرة للشركات المؤهلة
ومقدمي الخدمة

شركات

اندماج

ورشة عمل

تعميم

شركة

3

4

اعتماد شركات دورة
اإليرادات RCM

تجديد اعتماد شركات دورة
اإليرادات RCM

2

5

4

20

23

3
9

ً
ً
فرعيا
معيارا
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عدد مقدمي الخدمة المعتمدين حسب نوع القطاع
القطاع العام
نوع المنشاة

عدد مقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع العام

مستشفيات

199

مجمع طبي

84

المراكز الرئيسية لهيئة الهالل األحمر السعودي

13

مركز رعاية وتأهيل معوقين

1

المجموع الكلي للقطاع العام

297

القطاع الخاص
نوع المنشاة

عدد مقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص

مستشفيات

143

مجمع طبي

1255

مركز جراحة اليوم الواحد

36

صيدلية

3210

محل نظارات طبية

935

مختبرات تحليل

15

ً
سمعيا
مركز سماعات األذن للمعوقين

6

مركز عالج طبيعـي

42

مركز تغذية

1

مركز أطراف صناعية

2

مركز أشعة

7

مركز غسيل كلوي

22

مركز تحسين النطق والسمع

13

مركز عالج نفسي

4

مركز رعاية وتأهيل معوقين

3

عيادة طبيب واحد /خاصة

1

مراكز رعاية منزلية

10

مراكز الخدمات اإلسعافية

2

مراكز العيادات الطبية المتنقلة

1

مراكز بصريات عن بعد

1

التأهيل الطبي

7

المجموع الكلي للقطاع الخاص

5710

chi.gov.sa

مبادرات وإنجازات أخرى

دراسة أوعية المخاطر
بهــدف تمكين القطاع ،بما في ذلك أصحاب العمل ،ســعى المجلس بالتنســيق مــع البنك المركزي
الســعودي وهيئة المنشــآت الصغيرة والمتوسطة إلى تصميم برنامج خاص يهدف إلى توفير الرعاية
الصحية للموظفين وتابعيهم لدى أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وذلك باعتماد آلية أوعية
المخاطر.
عدد من أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في وعاء تأميني واحد؛
وتعتمد هذه اآللية تجميع ٍ
وذلــك للحصول على أســعار تنافســية من قبل شــركات التأميــن الصحي التي تعتمد فــي إجراءات
تسعيرها على قانون األعداد الكبيرة.
ً
أيضا من
وترتبــط هذه المبادرة بأهداف المجلس في ســعيه لتمكين القطاع ،وتمكين المســتفيدين
الحصول على التغطية التأمينية؛ انطالقا من هدف التنمية االســتراتيجي لألمم المتحدة الذي تشارك
فيه المملكة ،والذي يهدف لتوفير التغطية التأمينية الصحية الشاملة لجميع السكان.
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فعالية البيئة التنظيمية

المحور االستراتيجي الثالث :قطاع تحفزه الجودة
تطوير أداء قطاع التأمين الصحي

نشر مؤشرات التأمين الصحي الخاص
وهــو أحد مخرجات مشــروع (مؤشــرات التأمين الصحي) .ويهــدف إلى قيــاس أداء التأمين الصحي
َ
تحقيقا لعدة أهداف منها؛ تقليص عدد المخالفات ،وزيادة نسبة االلتزام،
الخاص و نشره على العموم؛
وتعزيز التنافسية والشفافية ،ورفع مستوى جودة البيانات.
ويشتمل على:
— بناء مخزون مؤشرات األداء الرئيسية للتأمين الصحي الخاص.
— إطالق بوابة ذكاء األعمال الداخلية.
بناء على البيانات.
— تقارير دورية مؤتمتة لتمكين ُصناع القرار من اتخاذ قراراتهم المناسبة ً
بناء على البيانات.
— لوحات مؤشرات مؤتمتة لتمكين ُصناع القرار من اتخاذ القرار المناسب ً
—نشر مؤشرات األداء الرئيسة على العموم حسب مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين (.)2021

اعتماد الئحة سلوكيات السوق
وغايتها ترســيخ معايير عالية لممارســة العمل فــي قطاع التأمين الصحي الخــاص بطريقة تضمن حق
وانتهاء بالمستفيدين؛ وذلك من خالل وضع حد أدنى
ابتداء بشركات التأمين
كافة األطراف المرتبطة؛
ً
ً
لإلجراءات التي يجب أن تلتزم بها أطراف العالقة التأمينية بهدف الحد من عمليات االحتيال واإلهمال
وإساءة االستخدام ،وتحديد المؤشرات االستداللية – على سبيل المثال ال الحصر – لكشف االحتيال.
اإللزام بالعقد الموحد
بــدأ نفــاذ اإللــزام بالعقــد الموحــد علــى العقــود المنتهية والتــي يتــم تجديدهــا اعتبارا مــن تاريخ
2021/02/01م.
ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العالقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة ،وحماية
حقوقهم؛ بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.
تفعيل مبادرة مركز الصلح والتسويات
والهدف من هذه المبادرة:
—تحقيق تنمية مســتدامة لســوق التأمين الصحي عن طريق اتخاذ التدابير االستباقية الكفيلة بحسن
سير عمليات التأمين الصحي ،واقتراح الحلول واألنظمة المالئمة لتطوير السوق.
—إنهــاء منازعــات التأمين الصحي بيــن أطراف العالقــة التأمينية عن طريق مركز الصلح يشــجع تلك
األطراف على إنهاء منازعاتهم المالية دون اللجوء إلى الجهات القضائية.
—االطــاع على التحديــات الواقعية التي تواجه أطراف العالقة التأمينيــة ،ومن ثم تبني التعديالت
النظامية لتذليل العقبات وتالفي السلبيات في سوق التأمين الصحي.
التكلفة مقابل الجودة والكفاءة

إطالق مشروع حوكمة البيانات و حماية خصوصية المستخدمين
ويسهم هذا المشروع في إدارة وحوكمة البيانات ،واتخاذ القرارات حول معايير وسياسات البيانات
والعمليـــات وملكيـــة البيانـــات ،وتصنيـف أمـن البيانـــات ،واالحتفـاظ بالبيانــــات سواء ضمن نطاق
المجلس أو مع األطراف الخارجية.
كما يشتمل على «مشروع حماية خصوصية البيانات»
الــذي تم إطالقه امتثاال لنظام حماية البيانات الشــخصية الصادر بموجب المرســوم الملكي رقم
(م )19/وتاريــخ 1443/2/9ه ،وضوابــط ومواصفات إدارة البيانات الوطنيــة وحوكمتها ،وحماية
البيانــات الشــخصية الصادرة مــن مكتــب إدارة البيانات الوطنيــة ،والمركز الوطنــي للمعلومات
الصحية ،وما يصدر عن مكتب إدارة البيانات في مجلس الضمان الصحي من سياسات أو تعليمات
لحماية البيانات الشخصية للمستفيدين.
chi.gov.sa

إطالق نظام الفوترة السعودي SBS
عمد المجلس لتحســين إجراءات القطاع وتحقيق االســتدامة من خالل خلق بيئة تنافســية وتعاقدية
مبنية على أســس واضحة ،وعليه فقد قام المجلس بمســح معايير الترميز الصحية المســتخدمة في
ً
ً
كبيرا في استخدامات مقدمي الخدمة الصحية ،وكذلك شركات التأمين
تباينا
القطاع ،وتبين أن هناك
لمعايير الترميز الصحية .وعلى هذا األســاس قام المجلس بتوحيد هذه المعايير؛ وذلك بجمع أكثر من
 500ألف مطالبة تشمل أكثر من  1مليون خدمة صحية ومراجعتها للوصول إلى نظام ترميزي شامل
للخدمات ،يعكس بيئة الخدمات الصحية في المملكة.
وقــد تــم تبني معيار  ACHIكأســاس ،ثم قام المجلس بعــد تحليل هذه المطالبات بتحســين وإضافة
الخدمــات الصحيــة في المملكة التــي تتالءم ومتطلبات قطــاع التأمين الصحــي .وعليه تم الخروج
بنظام ترميزي شامل يخدم أعمال الفوترة ،وكذلك خدمات التوثيق الطبي ،وأطلق عليه مسمى نظام
الفوترة السعودي.
ً
حاليا على إصدار النســخة الثانية من هذا النظــام؛ وذلك بعد أن تم رصد مالحظات
ويعكــف المجلس
القطاع لتحســين النظام .فلتسهيل تجربة المستفيدين ،كان المجلس قد أطلق منصة خاصة الستقبال
طلبات التعديل ،أو اإلضافة ،أو الحذف.
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المحور االستراتيجي الرابع :جهة تنظيمية متطورة

إطالق منصة أداء BSC
لمتابعة المؤشرات االســتراتيجية والبرامج والمبادرات؛حيث تمكن أصحاب العالقة من االطالع على
األداء االستراتيجي بكل شفافية ووضوح.

التميز التشغيلي

إطالق مشروع الصورة الذهنية وقياس الوعي بالعالمة التجارية
مشــروع بناء مؤشــر تتَ ُّبع صحة العالمة التجارية لمجلس الضمان الصحي ،ويشــتمل على نتائج دراسة
الصورة الذهنية الخارجية للمجلس من منظور الفئات المستفيدة ،وهم :المؤمن لهم ،وأصحاب العمل.
تدشين الهوية الجديدة للمجلس
حــددت الهويــة الجديدة نقطة انطــاق المجلس نحو تحقيق رؤيته لتعزيز الجهــود المبذولة لتمكين
ً
عالميا في الوقاية ،وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات
رائدة
جهة
أصحاب العالقة ،والسعي ألن يكون
ً
ً
الصحية المقدمة للمستفيدين.
ً
إيذانا بانطالق الجهود والمهام التي سيقوم بها المجلس لتمكين المستفيدين
ويأتي إطالق الهوية
المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين ،وتحســين االســتدامة واالبتكار من خالل
ّ
العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم ،وتحفيز التحول الرقمي في القطاع .كما يواكب إطالق
الهوية مسار استراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة  2030الطموحة والملهمة ،ويساهم في
التركيز على العميل .وقد تم تدشينها تحت شعار (الضمان يضمنك).

تحسين معرفة الموظف ومهاراته وقدراته

مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
بالتعــاون مع جامعة األميرة نورة والمعهد الفرنســي إلدارة األعمال (إنســياد) ،تم ترشــيح قياديات من
منسوبات المجلس لبرنامج قيادات نسائية  2030على برنامجي القيادة لتحقيق النتائج ،وقيادات نسائية.
تصميم وإطالق برنامج «نقل المعرفة»
وقد اســتفاد هذا البرنامج من الخبرات الموجودة؛ حيث يتم طرح بحث علمي مبســط في كل ورشة
عمــل فــي مختلف المجــاالت والتخصصــات ،ويتم تعريــف الحضور مــن الموظفين علــى المهارات
األساسية في هذا االختصاص ،وأفضل الممارسات الحديثة بهذا الشأن .وقد تم عقد أكثر من  7ورش
عمل حتى اآلن.
مشروع استبيان االرتباط الوظيفي 2021
تــم عمل هذا االســتبيان وفق المعاييــر الدولية لقياس مدى االرتباط الوظيفــي للموظفين ،وتحديد
أوجه التحديات والصعوبات ،والســعي إلى تحســينها لرفع مســتوى االرتباط الوظيفي مما ينعكس
على إنتاجية الموظف.
مشروع تدريب الموظفين على المهارات األساسية حسب االحتياجات
تم تصميم برنامج شخصي لكل موظف لتطوير المهارات األساسية لديه كمهارات التواصل ،والمهارات
القيادية ،ومهارات اتخاذ القرار وغيرها؛ وذلك بناء على التحليل الشخصي للموظف ،باإلضافة إلى ما
تتطلبه مهام عمله من هذه المهارات.

مخرجات المشروع

chi.gov.sa

تدريب  168موظفا وموظفة.
يمثلون
 85%من موظفي المجلس.
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تطوير الشراكات االستراتيجية

الربط مع الجهات الممكنة للمجلس
—توقيــع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشــرية والتنميــة االجتماعية ضمن إطار تفعيل المبادرات
والشراكة المجتمعية لضمان حصول األيتام على خدمات التأمين الصحي.
—توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس الصحي السعودي تهدف لتوحيد الجهود ،وتعزيز الخبرات بجودة
وكفاءة.
—توقيع اتفاقية تبادل البيانات مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
—توقيــع اتفاقية مع الجمعية الســعودية لطب األســرة والمجتمع تهدف إلى تبني ونشــر مفهوم
الخدمــة الطبيــة ذات القيمة والجــودة ( )VBHCمع جميع الشــركاء ،باإلضافة إلى المســؤولية
االجتماعية.
—الربط مع المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»؛ وذلك لرفع نســبة التزام أصحاب العمل بما يتوافق
مع أحكام المادة ( )14من نظام الضمان الصحي التعاوني؛ حيث تتيح «إيفاء» للجهات الحكومية
تسجيل مخالفاتها ،وإشعار المخالفين ،والسداد عبر قنوات إلكترونية آمنة بيسر وسهولة.
تفعيل الشراكات االستراتيجية
—الشراكة مع النيابة العامة للحد من الممارسات الخاطئة في سوق التأمين الصحي.
—اإلعالن عن منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة ضمن اللجنة التنسيقية بين البنك
المركزي السعودي والمجلس.
—الشــراكة مع صندوق تنمية الموارد البشــرية (هــدف) في تأهيل وتدريب العديد من الســعوديين
الخريجيــن والخريجــات من الجامعــات المحلية والخارجية ،وإكســابهم الخبرات الالزمة في ســبيل
تهيئتهم لسوق العمل.
—الشراكة االستراتيجية مع أكاديمية  ،STCوالتي تم من خاللها تنفيذ برنامجين تدريبيين لتطوير 30
قياديا وقيادية من المجلس.

المحور االستراتيجي الخامس :التحول الرقمي
االستراتيجية الرقمية
رقمنة خدمات المجلس المقدمة للمستفيدين

تمكين التحول في إطالق أول مسار في نفيس
—المرحلة األولى التي تستهدف شركات المطالبات ومقدمي الخدمات،
والربط مع  150منشأة صحية بمقدار  9.3مليون عملية تأمينية ،وبنسبة ربط تصل إلى .70%
—إطالق حملة إلدارة التغيير شــملت عقد  153ورشــة عمل حضرها  3659شخصا ،وتعيين  62سفيرا
لمنصة نفيس.
تحقيق تطور ملحوظ في أهلية العالج؛ إذ أشارت البيانات إلى:
تحسن سرعة االستجابة من  20%حتى .30%
تحسن كفاءة وصحة المعلومات المستخرجة بنسبة .20%
تحسن كمية المعلومات المقدمة من شركات التأمين لجدول المنافع وبوليصة التأمين .بمعدل 20%
—تحقيق تطور ملحوظ في الموافقات الطبية؛ إذ أشارت البيانات إلى:
تحسن سرعة االستجابة بمقدار .200%
تحسن أداء موظفي الخدمة بالمستشفيات.
منصة ضمان
اإلطالق التجريبي لمنصة ضمان التي تهدف للربط بين شركات التأمين والمستفيدين .
إطالق تطبيق المجلس لألجهزة الذكية
ويشتمل على:
خدمة االستعالم عن التأمين لمقدمي الخدمات الطبية.
إضافة بطاقة التأمين الصحي إلى المحفظة الرقمية( ،محفظة أبل).
تطوير نظام إصدار التأمين الصحي للمسافرين الخاص بكوفيد  ،19 -والربط مع شركات التأمين
ومركز المعلومات الوطني.
التكامل مع تطبيق «صحتي» لعرض البطاقة الرقمية للتأمين الصحي في التطبيق.
تحديــث الموقــع اإللكترونــي الخارجــي للمجلــس باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزية
تحميل جميع التعاميم ،والسياسات ،واألدلة على الموقع؛ لسهولة وصول
األطــراف للوثائــق المطلوبة ،باإلضافة إلى إنشــاء مواقع فرعية تســتقل
ببعــض المواضيــع كمنصــة نفيس ،والقســم الخــاص بمبــادرات المجلس
وبرامجــه لتوعية األطراف ذات العالقة بحــراك المجلس فيما يخص جميع
المبادرات.
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أكثر من

148

مادة تم تحديثها وإضافتها
على البوابة الخارجية
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تنفيذ قنوات خدمة عمالء لمجلس الضمان الصحي Omni-channel
العمل على ربط كافة القنوات التي يتواصل من خاللها المستفيد؛ وذلك بهدف استخالص ما يحتاج
من بيانات ومعلومات من مصدر موحد؛ األمر الذي سيساعد على تحديد مواطن الخلل وفرص تحسين
القنوات ،والعمل بشكل استباقي ،ومواصلة تحقيق تحسين جودة البيانات.
تعزيز النضج الرقمي لقطاع التأمين الصحي

رفع مســتوى النضج الرقمي للمجلس حســب تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي من 34%
إلى 79%
مؤشر قياس يسر  :تحقيق المركز الخامس على مستوى المنشآت الصحية بدرجة .79%
 100%نضج الخدمات الرقمية لدى الجهة في مرصد الخدمات الحكومية.
 92.11%االلتزام باألنظمة والتشريعات.
 72.80%نضج الجهة بحسب معايير ومحاور رحلة التحول الرقمي.
إطالق مؤشر لقياس النضج الرقمي
بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي تم إطالق مؤشر لقياس النضج الرقمي لشركات التأمين الصحي.
بناء القدرات الرقمية الداخلية للمجلس
نقل المعرفة
تطوير المكتبة الرقمية للجودة والتميز المؤسسي
تطوير نظام إدارة التوعية وااللتزام لموظفي المجلس في تطبيقات األمن السيبراني والمعايير األمنية
تسهيل سير العمل
إطالق نظام تطوير الموارد المؤسسية للمجلس
أتمتة طلبات الدعم الفني من خالل توفير نظام إلدارة الطلبات
تطوير نظام التواصل والشكاوي مع األمين العام
تطوير نظام قياس خبرات المستفيدين
األرشفة وحفظ الوثائق
تعزيز كفاءة تخزين ومعالجة البيانات الكبيرة
تجهيز وتفعيل مركز البيانات االحتياطي بنجاح
نقل مركز بيانات نظام رفع الوثائق الموحد إلى مقر المجلس

استراتيجية تقنية المعلومات
تمكين القطاع لتطوير القدرات والخدمات الرقمية

عقد عدد من الشــراكات االســتراتيجية لتطوير خدمات رقمية مبتكرة ومســتدامة لرفع مستوى
النضج الرقمي للقطاع ،وتمكين المستفيدين.
شركة علم

شركة تكامل

شركة لين

سدايا

HL7

NIC

التأميناتاإلجتماعية

HIMSS

HL7
S AU D I A R A B I A

استراتيجية األمن السيبراني
محفظة األمن السيبراني

األلتزام وتطبيق ضوابط هيئة األمن السيبراني
الحصول على مركز متميز بين القطاعات الصحية على مقياس هيئة األمن السيبراني.
إطالق مشروع تقييم وتطوير ونضج متطلبات األمن السيبراني
وقد أســهم في االلتزام بالمتطلبات ،ورفع نســبة االلتزام ،وتحديد المخاطر والفجوات في األنظمة
والبنية التحتية ،والتواصل مع اإلدارات المعنية ومعالجتها.
إطالق مشروع مركز عمليات األمن المدارة
والذي أســهم في تشــغيل مركز عمليات المراقبة الســيبرانية؛ مما أدى إلى توفير أعلى مســتويات
المراقبة األمنية ألصول المجلس المعلوماتية.
إطالق مشروع الخدمات االحترافية للتهديدات الذكية
الذي وفر أدوات فحص للثغرات األمنية ألصول المجلس المعلوماتية ،وأسهم في رفع جاهزيتها األمنية.
تشكيل إدارة مركزية إلدارة المخاطر المؤسسية
وقد أســهمت في تطبيق أفضل الممارســات في مجال إدارة المخاطر المؤسســية ،ورفع مســتوى
االلتــزام بالمعاييــر العالميــة ،وتعزيز ثقافة التوعية داخــل المجلس؛ مما أدى إلى بنــاء معايير تقييم
للمخاطر على مستوى المجلس.
توفير جاهزية جميع الخدمات الحساسة
أســهم مشــروع اســتمرارية األعمال وإدارة المخاطر في توفير جاهزية جميع الخدمات الحساسة من
خالل تطوير خطط استمرارية األعمال ،واحتواء الكوارث لجميع الخدمات واألنظمة الحساسة.
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عدد الوثائق حسب حجم المنشأة

المؤشرات الفنية
أعداد المشتركين وأعداد المؤمن لهم
غير سعودي

سعودي
أساسي

تابع

أساسي

تابع

اإلجمالي

عدد المشتركين في
الوثائق الصحية

1,529,230

2,133,147

4,799,827

1,340,739

9,802,943

عدد المؤمن لهم

1,447,433

2,008,336

4,759,051

1,319,653

9,534,473

توزيع أعداد المشتركين حسب الفئات العمرية والجنس
الفئات العمرية

حجم المنشأة

عدد المشتركين

4-1

492,001

9-5

51,738

19-10

27,890

39-20

16,480

59-40

5,638

79-60

2,860

99-80

1,777

199-100

3,808

299-200

1,312
645

ذكر

انثى

المجموع

5-0

384,670

365,553

750,223

10-6

312,834

297,760

610,594

15-11

239,586

230,073

469,659

399-300

20-16

193,308

170,673

363,981

499-400

432

25-21

554,071

268,150

822,221

30-26

1,029,442

394,140

1,423,582

>= 500

1,348

35-31

1,187,627

363,216

1,550,843

اإلجمالي

605,929

40-36

1,012,314

270,306

1,282,620

45-41

739,535

170,849

910,384

50-46

492,151

109,581

601,732

55-51

350,590

86,671

437,261

60-56

206,273

67,108

273,381

65-61

114,919

51,554

166,473

>65

88,112

51,877

88,112

المجموع

6,905,432

2,897,511

9,802,943
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عدد مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين حسب المنطقة
المنطقة

خاص

عام

اإلجمالي

الرياض

1,947

43

1,990

مكة المكرمة

1,318

91

1,409

الشرقية

1,053

61

1,114

عسير

311

18

329

المؤشرات المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة
ومستوى رضا المستفيد
ضمان العمالء
عدد االستفسارات
والشكاوى

عدد المكالمات
الصادرة والمستلمة

مستوى رضا
المستفيد

مستوى
الخدمة

المدينة المنورة

283

12

295

القصيم

153

10

163

441،444

510,798

94%

95%

جازان

148

12

160

أسباب االستفسارات الواردة

تبوك

145

10

155

استفسار عن شكوى

58%

التغطية التأمينية

12%

حائل

89

8

97

رقم شركة التأمين :

5%

نجران

87

7

94

مقدمو الخدمة الصحية المعتمدون:

3%

الجوف

70

10

80

آلية التأمين على العمال

3%

الربط بنظام الجوازات:

3%

الحدود الشمالية

59

10

69

تأمين الزائرين

2%

الباحة

47

5

52

تأخر الموافقة من شركة التأمين

1%

آلية رفع الشكوى

2%

اإلجمالي

5,710

297

6,007

اختالف عدد الموظفين

5%

أخرى

6%

الزيارات اإلشرافية

chi.gov.sa

عدد الزيارات

عدد المخالفات

عدد الدعاوى المرفوعة
أمام لجنة النظر ضد
شركة التأمين

عدد بالغات االحتيال

200

648

27

30
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التدريب والتطوير

القدرات المؤسسية

ً
سعيا من المجلس لرفع مستوى مهارات منسوبيه وتعزيزها بما يتماشى مع احتياجات المجلس
الحالية والمستقبلية ،ولكي يواكبوا ويكتسبوا أحدث المعارف العلمية والممارسات العملية ،فقد
أقام المجلس عددا من برامج التدريب والتطوير لمنسوبيه في مختلف المجاالت ،استفاد منها 85%
ً
أيضا على تدريب الموظفين على
من منسوبي المجلس خالل العام 2021م .وقد حرص المجلس
المهارات األساسية حسب احتياجاتهم بناء على التقويم السايكوميتري الخاص بكل موظف.

القوى العاملة
يسعى المجلس الســتقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية مـن مختلف
التخصصـات التـي يحتاجها لتحقيق األهداف االستراتيجية المرسومة،
ً
وحرصا منه على
والحفاظ على بيئة عمل إيجابية محفزة وذات إنتاجية.
ً
عددا من قيم
ترسيخ أسس التعامل في بيئة العمل ،فقد اعتمد المجلس
العمل ،هي :االحترافية ،اإلتقان ،التعاون ،واإلبداع واالبتكار.

عدد الموظفين
عند نهاية العام 2021م

211

أنواع البرامج التدريبية المقدمة

موظف/ة

عدد اإلناث
36
موظفة

• 60%
 • 19%شهادة
 • 03%مؤتمر
 • 18%ورشة عمل

برنامج تدريبي

عدد الذكور
175
موظفا

• 49%
 • 08%قيادية
 • 43%وظيفية
أساسية

استقطاب الكفاءات

36

اجتماع للجنة
الموارد البشرية

2

تعيين مستشارين
عالميين

chi.gov.sa

793

165

61

122

مقابلة وظيفية

توظيف جديد

من االختبارات التحليلية
للمتقدمين على الوظائف

برنامج تدريبي وورشة عمل

جهة تدريب معتمدة داخليه
وخارجية

44

380
168

85%

تدريب 168
موظفا وموظفة

نسبة الموظفين الذي تم
تدريبهم عام2021

171

عدد متدربي برنامج تمهير
والتدريب التعاوني

60

عدد المسجلين بالدورات
الخارجية

اختبار لغة
انجليزية
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الحمالت اإلعالمية وشبكات التواصل

أبرز الحمالت اإلعالمية

يسعى مجلس الضمان الصحي إلى تعزيز صورته الذهنية اإليجابية ،عبر بناء عالقة متميزة مع جميع
القطاعات الحكومية والخاصة بشكل عام ،والجهات ذات العالقة بالتأمين الصحي بشكل خاص،
إضافة إلى رفع الوعي بصناعة سوق التأمين الصحي من خالل التعريف بنظامه ،والئحته التنفيذية،
ووثيقته الموحدة عبر تصميم وتنفيذ العديد من برامج االتصال المؤسسي التي تستهدف جمهورها
الداخلي والخارجي من خالل تنظيم حمالت اتصالية عبر وسائل التواصل االجتماعي.

حملة (نموذج اإلفصاح الطـبي الموحد)
حملة للتوعية بأهمية تعبئة نموذج اإلفصاح بالشكل الصحيح لغرض التسعير  ،ولضمان حصول المؤمن
لهم على خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب منافع الوثيقة.

أداء المجلس على مواقع التواصل االجتماعي
القنوات

مجموع المتابعين عدد المنشورات معدل التفاعل الظهور

الوصول

تويتر

196.9K

1454

22.60%

37.6M

-

انستغرام

1.6K

212

-

-

1,150

لينكد إن

93.8K

273

178.8K

1.9M

110.35M

فيسبوك

85.6K

212

1.5M

11.2M

4.6M

يوتيوب

2.01K (+350
)followers

56

-

189.4K

-

379,910

2207

المجموع
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114,951,150 240,100,000

حملة (خلك واعي)
للحد من ممارســات االحتيال
أطلــق المجلــس حملة «خلك واعــي» بالتعاون مــع النيابة العامــة،
ّ
انطالقا من
واإلهمــال وإســاءة اســتخدام وثائــق التأمين الصحــي ومنافعها .وتأتــي هذه الحملــة
ً
مســؤولية المجلس اإلشرافية والرقابية ،وحرصه على اســتدامة قطاع التأمين الصحي ،واالستفادة
من دور األجهزة ذات العالقة للحد من الممارسات الخاطئة في القطاع.
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حملة (للوقاية من فيروس كورونا )COVID-19
ً
ً
جهة
وتفعيال لدور المجلس المتمثــل في رؤيته بأن يكون
تزامنــا مع جهود وزارة الصحة الســعودية،
ً
ً
عالميــا فــي الوقاية؛ فقد شــارك المجلس خالل الجائحــة بتوعية عموم المجتمع الســعودي؛
رائــدة
ً
ً
تجنبا لعدم
للتعريــف بالمرض والوقاية منه .وكذلك بعد انحســاره في العودة بحــذر ،والتعايش معه
انتشار الفيروس ،حتى يتم انحساره بشكل كامل بإذن اهلل.

الفعاليات والمناسبات الخارجية
حرصــا منه على وجوده الدائم في المحافل المحلية والعالمية ذات العالقة بمجال التأمين الصحي
ً
الخــاص ،حضر المجلــس العديد من الفعاليات والمناســبات الخارجية ،بما في ذلــك توقيع مذكرات
ً
فضال عن مجموعة من الزيـــارات واللقاءات
تفاهــم ،والعديد من اجتماعــات أعضاء مجلس اإلدارة ،
الخاصــة بالرئيــس التنفيذي ومقدمــي الخدمات ،والمشــاركة في عدد من المؤتمــرات والمعارض
واللقاءات على مستوى القطاعات المختلفة ،وإنتاج ما تستدعيه من كتيبات ومواد إعالمية.

أهم األعمال المنجزة

+75
زيارات خارجية

+68
ورش عمل

+4

مؤتمرات ومعارض توعوية

حملة (اعرف حقك)
المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص ،وإيضاح الواجبات والحقوق ،والرد على األسئلة
تثقيف
ّ
واالستفســارات بشكل مباشــر وتعزيز التواصل العملي؛ إذ تأتي أنشــطة الحملة من خالل نشر مواد
تثقيفية ومنشورات متعلقة بحقوق المؤمن لهم ،يتم بثها عـبـر وسائل اإلعالم االجتماعي
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اللقاء الدوري المفتوح | Town Hall

مبادرات التواصل الداخلي

الهدف :لقاء شهري يجمع سعادة األمين العام لمجلس الضمان الصحي د .شباب بن سعد الغامدي
وجميع منسوبي المجلس بهدف تعزيز التواصل واستعراض المنجزات ،واإلجابة على االستفسارات.

يسعى المجلس لتحقيــــق تواصــل فعــال بيـن منسـوبيه لتحقيـق األهداف االسـتـراتيجية مـن خالل
عـــدة قنـوات وأنشـــطة داخليـة تســـتهدف المنسـوبين لر فـــع الوعـي برؤيـــة المجلس ورسـالته
وقيمــه؛ حيــث تم إجــراء أكثر من  65حملــة داخلية و  3مســابقات بين موظفــي المجلس ،وتمت
مشــاركة أكثر من  154رســالة داخلية خالل عام  .2021كما تم تنظيم أكثر من ( )43فعالية داخلية
بمناســبة األيام العالمية المهمة ،مثل اليوم العالمي للمرأة ،واليوم العالمي للرجل ،وشهر التوعية
بسرطان الثدي وغيرها من البرامج الموجهة ،والتي تهدف إلى (تعزيز الوالء ،رفع اإلنتاجية ،وتحسين
بيئــة العمل) مثل (قهوتك مع األمين) و(الذكرى السنوية).

تهنئة مواليد الشهر

+65
الحمالت الداخلية

+165 +34
الفعاليات الداخلية

النشر الداخلي

4

البرامج

تهنئة سنة االنضمام
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حفل المعايدة بمناسبة عيد األضحى المبارك

يوم المرح في العمل

تهنئة المواليد

تكريم الفائز في الخاسر األكبر
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مبادرات المسؤولية االجتماعية

تفعيل يوم ميالدك مع األمين

chi.gov.sa

ً
امتثاال لرؤيته في تحقيق الريادة على عدة أصعدة،
يأتي تبني المجلس لبرنامج المسؤولية االجتماعية
ومنهــا تفعيــل دوره في خدمــة المجتمع في مجاالت الصحــة والتعليم والتحــول الرقمي الصحي،
ً
وتحقيقا لألهداف التالية:
—بناء اســتراتيجية للمسؤولية االجتماعية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة  2030في التمكين
الصحي واالجتماعي وجودة الحياة ،من خالل الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
—بناء شــراكات اســتراتيجية مع القطاع العام والخاص ،وقطاع التنمية االجتماعية غير الهادف للربح،
وخصوصــا الجمعيات الصحية الخيرية ،والجمعيات العلمية الصحية؛ لبناء منظومة مؤشــرات األداء
واألدلة اإلكلينيكية الوطنية حسب اإلجراءات المعتمدة من قبل المجلس وما في حكمها ،لتحقيق
العدالة والشفافية ،والنهوض بقطاع ُممكن تحفزه الجودة والكفاءة.
—غرس قيم المسؤولية االجتماعية من خالل تشجيع ووضع حوافز ،وتبني ملتقيات داعمة للمبادرات
الفردية والمؤسســاتية في المســؤولية االجتماعية لقطاعات الصحة والتعليــم والتحول الرقمي
واألمن السيبراني وكل ما يهدف لبناء مجتمع صحي واعي وآمن.
—رعاية الجمعيات الصحية ،وجمعيات المعلومات الصحية وحماية البيانات.
—المســاهمة فــي التوعية بالتطــوع وفتح الفرص التطوعيــة داخليا مع شــركاء المجلس ،وأصحاب
العالقة.
رعاية جائزة وعي
في إطار سعي المجلس لتحقيق مستهدفاته ورفع الوعي الصحي ،وقع المجلس اتفاقية مشاركة
مجتمعيــة مع وزارة الصحــة لرعاية #جائزة_وعي لعــام 2022-2021م لموســمها الخامس ،والتي
تهدف إلى اســتثمار طاقات الشــباب ورفع الوعي الصحي لديهم بتعزيز العــادات الصحية والوقاية
للحد من اإلصابة باألمراض.
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رعاية جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي
تســــتمر الجائــزة فــــي دورتهــا الثالثــــة للعــام الحالــــي 2021م ،وبرعايــــة من مجلـس الضمـان
ً
ً
وامتنانـا مـــن وزارة الصحة لـكل الجهـــود التطوعيـة التـي
اعترافـــا
الصحـــي؛ حيـث تأتـــي الجائـزة
تســـهم فـي تطويـــر الخدمـات الصحيـــة والعالجية للمواطنيـن والمقيميـن علــــى أرض المملكــة
العربيــــة الســعودية .كمــا تمنــــح الجائــزة للمتطوعيــــن والجهات الصحية وفــق مبــدأ التنافــس
الشــــريف فــي خلــق األفكار اإلبداعية ،وإتاحــة الفرصــة للريادييــن لطــرح أفكارهـم بمـا يتوافـق
مـع أهـداف الجائـزة.

رعاية منصة شفاء – إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي
وهــي منصــة للدعم المالي الجماعي تقوم بدورها عند حاجة حاالت صحية غير مشــمولة بالتغطية
التأمينية داخل المملكة للعالج .و يعد المجلس أحد الرعاة الرئيســين لهذه المبادرة لتحقيق أهدافه
االستراتيجية في تمكين أصحاب هذه الحاالت من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

لجنة السالمة المرورية
برزت فكرة هذه اللجنة بدافع الحاجة إلى مبادرة تساعد على معالجة المشكالت المرورية المتفاقمة
في المملكة ،مع ما تظهره اإلحصاءات من أرقام عالية في عدد الحوادث والمخالفات .وقد شارك
المجلس بها بهدف المســاهمة بالتوعية بمخرجات اللجنة لحل أبرز المشــاكل لدى المجتمع ،وتعزيز
المسؤولية االجتماعية ،وتحسين االستدامة واالبتكار في القطاع.
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التطلعات االستراتيجية لعام 2022م
أسهمت المنجزات المحققة في عام  2021بإنهاء المرحلة األولى من (بناء القدرات) لخارطة الطريق
الستراتيجية  .2024-2020وسيسهم ما تحقق من إنجازات في تعزيز المرحلة الثانية (التمكين وتعزيز
الجودة) المتوقع انطالقها في  2022والتي تشتمل على:

التطلعات االستراتيجية

دعم مبادرات تعزيز جودة
وكفاءة الخدمات الصحية
(.)VBHC

دعم مبادرة االحتيال وسوء
االستخدام.

دعم مبادرة خطة زيادة
التغطية التأمينية.

دعم تطبيق حزمة المنافع
األساسية (الخدمات ودليل
األدوية).

دعم مبادرات التحول
الرقمي.

منصة ضمان أعمال.

قناة الخدمات المتكاملة.

دعم مبادرات األمن
السيبراني.

دعم الشراكات االستراتيجية.

دعم برنامج الصحة العامة.

تطبيق تصنيف واعتماد
مقدمي الخدمة ،وتحديد
معايير تأهيل شركات
التأمين.
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الخاتمة

الخاتمة

شــــهد قطــاع الضمــان الصحــي خــالل العــــام المالــي المنصــرم 2021م العديــد مـن
اإلنجـازات التـــي عكســت مســيرة حافلة ســاعدت على تطويــر صناعــة ســوق التأميــن
الصحــــي فــي المملكــة ،وفــق خطــط عمــل مدروسـة ،بنيــت علـى أســاس مبــادرات
ً
ممثال
منبثقــة مــن خطــــة المجلــس االســتراتيجية 2024-2020م ،ويؤكـــد المجلـــس
فـــــي أمانتــه العامــة ،علــى االســتمرار فــي العمــــل مـع أطــراف العالقـة التأمينيــة
فـي القطــاع ،وجميـع المعنييــن بصناعـة ســوق التأميــن الصحــي فــي المملكــة ،علــى
أســاس مبـدأ الشــراكة المســتدامة ،وبـذل كافــة الجهود ،وتســخير كافـة اإلمكانيــات؛
لنجـــــاح تجربــة الضمــــان الصحــي .وهـذا مـا نصبـو لتحقيقـــه كهـدف مشـترك للجميـع،
فـي ظـــل التوسـع القـادم للتأميـن الصحـي؛ ليشـمل العديـــد مـن الشـرائح المســتهدفة
وفــق رؤيــــة المجلــس ،ومؤشــرات أداء القطـاع ،وانطالقــــا مـن ركائـز رؤيــة المملكة
، 2030وتطلعـات والة األمر حفظهـم اهلل.
واهلل ولي التوفيق

إخالء مسؤولية

إن المعلومـــات والبيانـــات المسـتخدمة فـي هـذا التقرير وفرت لتسـهيل الوصـول إليهـا ومعرفتهـا ،كمـا أن أجـزاء هذا التقريـر مبنيه علـى المعلومات
والوثائـــق المقدمة مـــن األطـــراف ذات العالقـة و/أو التـي تـــرد لمجلـس الضمان الصحي بشـكل دوري أو يحصرهـــا مجلس الضمان الصحي بشـكل
رقابي وال يعنى هذا التقريـــر على أن يعكس أرقـــاما دقيقـــة ويلتـــزم القـارئ و/أو المســـتخدم بالتحقـق مـن صحـة واكتمـــال وتحديـث المعلومـات
والبيانـات الـواردة فـي هـذا التقريـر .إن األرقـام واإلحصائيات الـواردة في هـذا التقرير تمت وفـق المعاييـر المعتمـدة لـدى مجلـس الضمـان الصحـي
و/أو أي معاييـر أخـرى معتمـدة لـدى الجهات المنظمـة والتي تنطبـق على مجلس الضمـان الصحـي .إن البيانـات التطلعية في هذا التقريـر محتملـة
التغيـر والمخاطـر المعروفـة وغيـر المعروفـة والمتوقعـة وغيـر المتوقعـة والتـي قـد تؤثـر علـى صحـة البيانـات المذكورة فـي هذا التقريـر أو تحقيـق
مجلس الضمـــان الصحي أو قطـــاع التأميـــن أو إعـادة التأميـن لهـــا .مجلـس الضمـان الصحـي غيـر مسـؤول عـن أي اســـتخدامات فرديـة أو مؤسسـية
أو مخرجـــات إثـــر االسـتناد علـى هـذا التقريـر .يحتفـظ مجلـس الضمـــان الصحـي بحقـوق النشـر وحقـوق الملكيـة الفكريـة لمحتويـات هـذا التقريـر مـع
المحافظـة علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة للغير والتـي قد تكون مسـتخدمة فـي أجزاء هـذا التقرير
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