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أحــد أهــم الروافــد والمرتكــزات لنجــاح جهــود الدولــة ،التــي تجعــل المحافظــة
علــى صحــة اإلنســان فــي طليعــة اهتماماتهــا ومقدمــة أولوياتهــا.
ولذلــك أؤكــد لكــم حرصنــا الشــديد علــى توفيــر مــا يلــزم المواطــن والمقيــم
فــي هــذه األرض الطيبــة مــن دواء وغــذاء واحتياجــات معيشــية.

خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الوزراء

3

ً
معــا لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم،
وطننــا الــذي نبنيــه
بالتعليــم والتأهيــل ،بالفــرص المتاحــة التي تتــاح للجميع ،والخدمــات المتطورة،
الصحيــة والســكن والترفيــه وغيــره.
فــي التوظيــف والرعايــة
ّ

ولي العهد صاحب السمو الملكي

نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع

الملك سلمان بن عبدالعزيز

األمير محمد بن سلمان

حفظه اهلل

حفظه اهلل
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مقدمة

كلمة رئيس المجلس
شـهد القطـاع الصحـي خلال العـام المنصـرم

ذات العالقـة مـن مقدمي رعاية صحية ،وشـركات

ً
اسـتثنائية؛ لمواجهـة جائحـة
ظروفـا
2020م
ً

تأميـن صحـي ،وأصحـاب العمـل؛ لتحسـين تجربـة

كورونـا المسـتجد ،إال أنّ ـه وبفضـل اهلل ثـم الرعايـة

المسـتفيد ،وتقديـم الخدمـة الصحيـة بأفضـل

لـدن القيـادة الكريمـة ،وحكومـة
المسـتمرة مـن ُ

صـورة ممكنـة عبـر توفيـر السياسـات ،واألدوات،

خـادم الحرميـن الشـريفين التـي تدعـم القطـاع

والممكنـات الالزمة؛ ونعمل على بناء نظام صحي

الصحـي بقـوة ،وتنفـق عليـه بسـخاء ،ومـا وجدنـاه

حكيمـة ذات جـودة وكفاءة
رعاية
مسـتدام يقـدم
ً
ً

من تعاون الجميع بحمد اهلل؛ اسـتطعنا خالل العام

عاليـة ،ويعـزز الوقايـة والصحـة للجميـع .ولتحقيـق

السـيطرة علـى تداعيات هـذه الجائحـة ومحاصرتها

ذلـك ،اتجـه القطـاع الصحـي في المملكـة ليعمل

ومنـع انتشـارها ،واالسـتمرار فـي مسـيرة الوصول

فعالة ومسـتدامة ولمجلس
كمنظومـة متكاملـة ّ

بالقطـاع الصحـي إلـى تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة

ً
ً
هامـا فيهـا كأحد
دورا
الضمـان الصحـي التعاونـي

المملكة العربية السعودية  .2030كما كان لألمر

ممكنـات القطـاع الصحي؛ لتحقيـق رؤية المملكة

السـامي الكريـم بتحمـل الدولـة لتكاليـف علاج

بتبنـي
وأهـداف برنامـج التحـول الصحـي 2030؛ ّ

مصابـي كوفيـد  19بشـكل شـامل لجميـع سـكان

نمـوذج الرعايـة الصحيـة الحديـث ،وتمكيـن التحول

المملكـة مـن سـعوديين ومقيميـن ومجهولـي

الرقمـي ممـا يخفـف عبء تكلفـة الرعايـة الصحية

الهويـة بالـغ األثـر فـي دعـم القطـاع الخـاص،

علـى الدولـة والقطـاع الخـاص بتقليـص الرعاية غير

وتجنيبـه مخاطـر التكاليـف اإلضافيـة المترتبة على

الفعالـة.
ّ

علاج مسـتفيديهم .لذا عمـل المجلس  -في الفترة
الماضيـة  -علـى تسـخير الدعم؛ لتمكيـن القطاعات
معالي وزير الصحة
رئيس مجلس الضمان الصحي
د .توفيق بن فواز الربيعة
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مقدمة

كلمة األمين العام
شـهد قطـــاع التأميـــن الصحـــي بنهايـــة عـام

سـنة 2020م اسـتثنائية بسـبب جائحـة كورونـا؛

ً
ً
وافـــرا مـــن التطور ،وذلك بسـبب
نصيبـــا
2020م

فقـد تأثـر قطـاع التأميـن الصحـي ،وكان لمجلـس

تطويـر آليــات العمــل ،والمبــادرات والمشــاريع

الضمـان الصحـي مبـادرات مؤثـرة ،منهـا :التعجيـل

المؤثــرة فـــي ضبـــط الســـوق ،وقيـــاس وبنـــاء

بإنهـاء المطالبـات المتعلقـة بعـام 2019م،

مؤشـــرات األداء التـــي تدعـــم عمليـــة اتخـاذ

وسـدادها؛ للحـد من تأثير تداعيات فايـروس كورونا

القــرار علــى أسـس موضوعيــة ،ومـن أهــم وأبـرز

علـى التدفـق النقـدي ،وإنشـاء الدليـل اإلرشـادي

هــذه المشــاريع االسـتمرار فـي خطــة المجلــس

للعمـل عن بعـد ،وتغطية الطـب االتصالي ،وتأجيل

االســتراتيجية 2024م ،وإعـادة هيكلـة المجلـس،

المقابـل المالـي للتأهيـل ،واإلشـراف لشـركات

وإطلاق المنصـة الموحـدة “نفيـس“ ،ومشــروع

التأميـن الصحـي ،وتغطية الرعايـة المنزلية (تطعيم

نظــام إصدار الوثائــق المطـور ،والتحــول الرقمـي

األطفـال) ،وتمديـد اعتمـاد مقدمـي الخدمـة لمدة

لجميـع أعمـال المجلــس وأمانتــه العامــة ،ورفــع

 3أشـهر ،وتأجيـل قيمة األقسـاط المسـتحقة على

مســـتوى الوعـــي التأمينـي ألطـراف العالقـة

المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة ،وتفعيـل أنظمـة

التأمينيــة ،باإلضافة إلــى مجموعـة مـن المشـاريع

االتصـال الداخلـي ،وبرامـج مشـاركة األعمـال،

الواعــدة والمبنيــة علــى أسـاس الحلــول التقنيـة

واإلرشـادات األمنيـة؛ للعمـل عـن بعـد ،وخطـة

الذكيــة ،مثــل :مشــروع خدمـة العملاء ،CRM

العـودة إلـى العمـل ،وإعـادة صـرف األدويـة،

وتطويـر القـدرات البشـرية والرقميـة ،وتأسـيس

وقيـام األمانـة العامة بالتنسـيق مـع وزارة الموارد

وإطلاق صنـدوق الضمـان الصحـي ،وتحديث حزمة

البشـرية والتنميـة االجتماعية لمعرفـة أكثر اللغات

المنافـع األساسـية ،وتحديـث تصنيـف واعتمـاد

ً
اسـتخداما فـي السـوق السـعودي؛ للتنسـيق مـع

مقدمـي الخدمـة ،وتحديـد معاييـر تأهيـل شـركات

شـركات االتصـاالت بحملات توعويـة ،وتعريـف

التأميـن ،وحوكمـة وإدارة البيانـات ،والحفاظ على

المسـتفيدين بحقوقهـم بلغاتهـم الخاصـة.

الخصوصية ،وتحديث النظام ،والهوية المؤسسـية،
وإطلاق جائـزة التميـز الصحـي ،وتطبيـق النمـوذج
التشـغيلي.
األمـــيـــن الـــعــــــــام
شباب بن سعد الغامدي
الدكتورّ /
9
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مقدمة

عن قطاع التأمين الصحي
بلغـت أقسـاط التأميـن المكتتبـة فـي كل فـروع

ويمثـل عدد السـعوديين منهم حوالـي  3.2مليون

التأميـن لعـام 2020م  38.8مليـار ريـال سـعودي،

مشـترك ،حيـث يمثلـون بنسـبة وصلـت إلـى %33

ً
مرتفعـا بنحـو %2.3عن العام السـابق البالغة 37.9

مـن إجمالـي عـدد المشـتركين ،فـي حيـن بلـغ

مليـار ريـال ،وبلـغ حجـم أقسـاط التأميـن الصحـي

عـدد المقيميـن ممـن شـملهم التأميـن الصحـي ما

مرتفعـة بنحو %1.6عن
المكتتبـة  22.8مليـار ريال،
ً

يقارب  6.5مليون مشـترك ،ويشـكلون نسـبة %67

العـام السـابق البالغـة  22.5مليار ريـال ،وقد مثلت

مـن إجمالـي عـدد المشـتركين ،وتسـعى األمانـة

أقسـاط التأميـن الصحـي نحـو %59مـن إجمالـي

العامــة لتغطيــة مزيــد مـن الشــرائح المسـتهدفة

أقسـاط التأميـن المكتتبـة فـي السـوق.

بمــا يواكـب قـرارات وتطلعـات المجلـس ،وبمـا

كمـا تأثـرت أعـداد الفئـات الرئيسـية المسـتهدفة،
والمشـمولين بنظـام الضمان الصحـي مع انخفاض

يســاهم فـي دعــم استقرار قطــاع التأميـن
الصحـي فــي المملكـة.

إجمالـي العامليـن فـي القطـاع الخـاص حيـث بلـغ
ً
منخفضا بنسـبة %12
عددهـم  9.8مليون مشـترك
عـن العـام السـابق البالـغ  11.1مليون مشـترك.
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مجلس الضمان الصحي

معالي الدكتور

توفيق بن فواز الربيعة
وزير الصحة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهندس

معالي الدكتور

معالي الدكتور

فهد بن عبدالرحمن الجالجل
وزارة الصحة

عبداهلل بن شرف الغامدي
مركز المعلومات الوطني

عبداهلل بن ناصر أبوثنين
وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وأعضاء المجلس

الدورة السادسة
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أحمد بن محمد العامري
القطاعات الصحية
الحكومية

خالد بن علي فودة
القطاعات الصحية
الحكومية

عبدالرحمن بن عبداهلل البشر
وزارة التجارة

خالد بن مكيمن العنزي
مجلس الغرف التجارية
الصناعية السعودية

األستاذ

األستاذ

األستاذ

عبدالعزيز بن حسن البوق
شركات التأمين

عبداهلل بن أحمد التويجري
وزارة المالية

خالد بن سليمان السليم
القطاع الصحي الخاص
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مجلس الضمان الصحي

استراتيجية المجلس 24-20م

هــدف التأميــن الصحــي الخــاص هــو توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة ومتوائمــة مــع
أهــداف التحــول الصحــي

سـعودية ذات شـخصية اعتبارية مسـتقلة ُأنشـئت بموجب
حكومية
هيئة
عـد مجلـس الضمـان الصحـي
ً
ً
ً
ُي ّ
المـادة الرابعـة مـن نظـام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسـوم ملكـي رقم م 10/بتاريخ / 5 / 1
ً
سـاعيا بذلك إلـى االرتقاء بتوفير
1420هــ بهـدف متابعـة تطبيـق نظام الضمـان الصحي في المملكة،
الوقايـة والرعايـة الصحيـة ،وتنظيمهـا لجميـع العامليـن فـي القطاع الخاص مـن المواطنيـن والمقيمين
وأسـرهم والمعتمريـن والزائريـن بأنواعهم ،عـن طريق تقديم أجود وأكفأ الخدمات الصحية لمسـتفيديه؛

تسهيل الحصول على
الخدمات الصحية

تحسين جودة وكفاءة
الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد
المخاطر الصحية

ً
مسـاهما بذلـك في دعـم نمو قطاع التأميـن الصحي الخاص ،واسـتقراره.

المهام الرئيسية للمجلس
2

1

اإلشراف على
تطبيق النظام

17

اإلشراف والرقابة
على شركات التأمين

3

اإلشراف والرقابة
على مقدمي الخدمة

4

2020م

2030م

التغطية الحكومية

 23مليون

 17مليون

التأمين الصحي الخاص

 9.8مليون

 21.7مليون

التأمين الصحي الخاص للزائرين

 1.5مليون

 33مليون

حماية حقوق
المستفيدين
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مجلس الضمان الصحي

عرض موجز عن استراتيجية المجلس
2020م – 2024م

أهم المبادرات المحورية

تضمنـت اسـتراتيجية مجلس الضمان الصحي لعـام 2020-2024م خطط طموحة لمواصلة تطوير قطاع
التأميـن الصحي بما يتوافق مـع رؤية المملكة 2030

السياسات واالمتثال

التحول الرقمي

األثر على المستفيد

•تطوير حزمة المنافع

•المنصة اإللكترونية

•تعزيز الصحة بالتركيز على

األساسية والتركيز على

للتعامالت التأمينية الصحية

الوقاية ضمان التغطية

الوقاية

(نفيس)

الشاملة للمستفيدين

•استمرار المحافظة على

•الخدمات اإللكترونية

•إتاحة البيانات والشفافية

مستوى التغطية اإللزامية
للمستفيدين
•العقد الموحد بين مقدمي
الخدمة وشركات التأمين
 /الترميز الموحد للخدمات
الصحية
•الرعاية الصحية المبنية على
الجودة والكفاءة  /معايير
التأهيل واالعتماد  /األدلة
اإلكلينيكية اإلرشادية ودليل
األدوية والطب االتصالي

19

•الذكاء االصطناعي
•االبتكار

وزيادة التنافسية

الرؤية

الرسالة

ً
عالميـا فـي الوقايـة وتعزيـز
رائـدة
جهـة
أن نكـون
ً
ً

تعزيـز صحـة المسـتفيدين مـن خلال بيئـة تنظيمية

جـودة وكفـاءة الخدمـات الصحيـة لمسـتفيدي

تركـز علـى الوقايـة وتُ ّ
مكـن أصحـاب العالقـة

الضمـان الصحـي

وتحقـق الشـفافية والعدالـة والجـودة والكفـاءة

•رفع مستوى رضا المستفيد
من الخدمات الصحية

•تطوير القدرات الرقمية

المقدمة وزيادة جودتها

•إنشاء مكتب البيانات

•توسيع التغطية للمستفيد

المحاور االستراتيجية واألهداف
1

تمكين المستفيدين

تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية
الكاملتين

2

ّ
ممكن
قطاع

تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى
خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة

3

قطاع تحفزه الجودة

تحسين االستدامة واالبتكار في القطاع

4

جهة تنظيمية متطورة

العمل كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة والتعلم

5

التحول الرقمي

تحفيز التحول الرقمي في القطاع
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مجلس الضمان الصحي

مجلس الضمان الصحي في عام
2020م

موائمة ومراجعة استراتيجية مجلس
الضمان الصحي لمواصلة تحقيق النتائج
المرجوة للعام 2021م

2020م
تمكين المستفيدين
•إطالق استطالع المستفيدين من التأمين
الصحي الخاص ( )PGبشكل دوري

ّ
ممكن
قطاع

•إطالق األدلة اإلرشادية اإلكلينيكية

الرؤية

•مبادرة دعم وتمكين القطاع لمواجهة آثار
فيروس كورونا COVID 19

•تطوير تطبيق مجلس الضمان الصحي

•تحديد المقابل المالي للمرافق الصحية
الحكومية

الرسالة

•اعتماد العقد الموحد والدورة المستندية
•اعتماد مركز الصلح في مجلس الضمان الصحي

جهة تنظيمية متطورة

القيم

•اعتماد نشاط إدارة دورة اإليرادات (،)RCM
واعتماد أول أربع شركات

•تطبيق وتنفيذ النموذج التشغيلي (الهيكل
التنظيمي ،تسكين الموظفين ،ورحلة تطويرهم)

األهداف االستراتيجية

•االنتهاء من إعداد دليل السياسات واإلجراءات

الرؤية
أن نكون جهة رائدة عالميا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة
الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني
الرسالة :تعزيز صحة المستفيدين من خالل بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العالقة وتحقق العدالة والشفافية
والجودة والكفاءة

البرامج االستراتيجية

قطاع تحفزه الجودة والكفاءة
•توحيد الترميز الطبي ( )9800رمز

المبادرات االستراتيجية

•إطالق منصة الحد األدنى من البيانات ()MDS

•رفع مستوى األمن السيبراني من  %42إلى
 *%61على مقياس هيئة األمن السيبراني
كمرحلة أولى ،و %80كمستهدف في عام
2021م
*حسب تقييم شركة سايت

21

I

األهداف
التشغيلية

•إطالق المنصة الموحدة للتعامالت التأمينية
(نفيس)

الصحة العامة

التكلفة مقابل الجودة والكفاءة

التميز في خدمة العمالء

تطوير معايير التصنيف واالعتماد لمقدمي الخدمة

تطوير منتجات التأمين الصحي

المشاريع التشغيلية

األهداف والبرامج االستاتيجية

التحول الرقمي

تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على
التغطية والحماية الكاملتين

تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى
خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة

تحسين االستدامة واالبتكار في القطاع

اطالق صندوق الضمان
تطوير وثيقة الضمان

أداء قطاع التأمين الصحي

فعالية البيئة التنظيمية

العمل كجهة تنظيمية رائدة ولديها القدرة على المرونة والتعلم
تطوير الشراكات االستراتيجية

تحسين معرفة الموظف ومهاراته وقدرته

التميز التشغيلي

بناء القدرات الرقمية الداخلية للمجلس

تمكين القطاع لتطوير القدرات والخدمات الرقمية

تعزيز النضج الرقمي لقطاع التأمين الصحي

إستنتاج المعرفة من البيانات والمعلومات

رقمنة خدمات المجلس المقدمة للمستفيدين

إنشاء مصدر موثوق للبيانات

تطوير البنية التحتية للبيانات والقدرات التشغيلية

محفظة االمن السبراني

إطالق منصة نفيس

تحفيز التحول الرقمي في القطاع

2021م
تنفيذ االستراتيجية
22
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مجلس الضمان الصحي

مخرجات األهداف والبرامج االستراتيجية
للعام 2020م

مبادرات المجلس لمواجهة جائحة
فيروس كورونا COVID 19

األهداف والبرامج االستراتيجية
تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية
والحماية الكاملتين

الصحة العامة

العمل كجهة تنظيمية رائدة لديها القدرة على المرونة
والتعلم

التميز التشغيلي
تطوير الشراكات االستراتيجية

التميز في خدمة العمالء
ّ
إطالق صندوق الضمان
تطوير وثيقة الضمان

تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى

تغطية الطب االتصالي

إعادة صرف األدوية

تحسين معرفة الموظف ومهاراته وقدرته

تغطية الرعاية المنزلية
(تطعيم األطفال)

تحفيز التحول الرقمي في القطاع

بناء القدرات الرقمية الداخلية للمجلس

إنشاء الدليل اإلرشادي
للعمل عن بعد

تمديد اعتماد
مقدمي الخدمة لمدة  3أشهر

تفعيل أنظمة االتصال
الداخلي وبرامج مشاركة األعمال
واإلرشادات األمنية للعمل عن بعد

استنتاج المعرفة من البيانات والمعلومات

خدماتهم للمستفيدين بوجود منتجات مبتكرة

تطوير البنية التحتية للبيانات والقدرات التشغيلية

التكلفة مقابل الجودة والكفاءة
تمكين القطاع لتطوير القدرات والخدمات الرقمية

تأجيل المقابل المالي

تأجيل قيمة األقساط

للتأهيل واإلشراف لشركات
التأمين الصحي

المستحقة على المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

تطوير معايير التصنيف واالعتماد لمقدمي الخدمة
رقمنة خدمات المجلس المقدمة للمستفيدين

التعجيل بإنهاء المطالبات

إنشاء بريد إلكتروني

محفظة األمن السيبراني

المتعلقة بعام 2019م وسدادها
للحد من تأثير تداعيات فيروس
كورونا

خاص بفيروس كورونا؛ الستقبال
تقارير دورية من شركات التأمين
ومقدمي الخدمة

فعالية البيئة التنظيمية

تحسين االستدامة واالبتكار في القطاع

تعزيز النضج الرقمي لقطاع التأمين الصحي

تطوير منتجات التأمين الصحي

إنشاء مصدر موثوق للبيانات

أداء قطاع التأمين الصحي

إطالق منصة نفيس

23

تنسيق األمانة العامة
ً
استخداما
مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لمعرفة أكثر اللغات
في السوق السعودي للتنسيق مع شركات االتصاالت بحمالت توعوية ،وتعريف
المستفيدين بحقوقهم بلغاتهم الخاصة
24
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مجلس الضمان الصحي

مذكرات تفاهم ّ
وقعت من ِقبل
المجلس خالل عام 2020م

شركة علم ألمن
المعلومات

المؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة

الشركة السعودية لتقنية
المعلومات

جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

النيابة العامة

الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء االصطناعي

شركة لين

معهد إدارة المشاريع

الهيئة العامة للمنافسة

وزارة الموارد البشرية
والتنـمـيـة اإلجتماعية

25
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مجلس الضمان الصحي

أرقام مجلس الضمان الصحي
عام 2020م

54,622
طبيب

140

زيارة واجتماعات

%94
نسبة الرضا عن مركز االتصال

451

ألف مكالمة

ميدانية ألطراف العالقة التأمينية

لمركز االتصال شملت شكاوى
واستفسارات

189,198

7

شكوى واستفسار

إدارة المطالبات المؤهلة

3.2

مليون

مشترك سعودي

260

مقدم خدمة قطاع عام

25

تأمين مؤهلة

مليون

مشترك مقيم

508+

مشترك

ألف

رب عمل

56,045
سرير

شركات

5,553

مقدم خدمة قطاع خاص

شركة

6.1

9.8

مليون

5,813

%59

حصة سوق التأمين الصحي

مقدم
خدمة

مقدمي الرعاية الصحية
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مجلس الضمان الصحي

الهيكل اإلداري التنظيمي
مجلس اإلدارة
المراجعة الداخلية

أعمال المجلس واللجان
األمين العام
األمن السيبراني والمخاطر

الشؤون القانونية

االستراتيجية والتميز المؤسسي

التواصل والتميز في خدمة العمالء

التمكين واإلشراف

البيانات واالمتثال

إدارة المخاطر

االستشارات القانونية

إدارة المشاريع

التواصل والتميز في خدمة العمالء

اإلشراف وضمان العمالء

البيانات والذكاء االصطناعي

حوكمة وتقييم مخاطر
األمن السيبراني واالمتثال

التقاضي

والتحول
االستراتيجية
ّ

التميز في خدمة العمالء

الحماية والدفاع

العقود واالتفاقات

التميز
إدارة
ّ

الهوية المؤسسية
ّ

التميز المؤسسي
ّ

الموارد البشرية والخدمات المساندة

الشؤون المالية

رأس المال البشري

اإلدارة المالية

والتحول الرقمي
التقنية
ّ
الخدمات التقنية

االستراتيجية
الرقمية واالبتكار

التطوير التقني

االستراتيجية الرقمية

تخطيط وتطوير رأس المال البشري

الحسابات

إدارة المواهب

اإليرادات والتحصيل

الحلول اإللكترونية

عمليات رأس المال البشري

المدفوعات

تكنولوجيا البيانات

المشتريات والعقود

تنمية الموارد والميزانية

إدارة المناقصات والعقود

تنمية الموارد

المشتريات

الميزانية

الخدمات المساندة
مركز الوثائق والمحفوظات

حلول الذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي
العمليات التقنية

تطوير المنتجات الرقمية
التخطيط الرقمي
وإدارة المشاريع

إدارة المشاريع الرقمية

إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات
إدارة التطبيقات

ضمان الجودة

عمليات أمن المعلومات
الدعم التقني

التواصل والعالقات العامة
التواصل الداخلي

اإلشراف

إدارة وحوكمة البيانات

ضمان العمالء
مركز التواصل

األداء واالمتثال

ضمان شركات التأمين

الدراسات األكتوارية

ضمان مقدمي الخدمة

أداء القطاع

ضمان أصحاب العمل
تطوير السياسات
التأهيل واالعتماد والتصنيف
التأهيل
االعتماد والتصنيف

الحوكمة الرقمية

البنية المؤسسية

البنية التحتية ومركز
البيانات

التواصل

علم وتصوير البيانات

تصميم السياسات
تحليل السياسات الصحية والوطنية
إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي

اإلدارة الطبية
مساعد المدير الطبي

تهيئة وتأهيل القطاع
التواصل والتوعية
إدارة التغيير

دعم التطبيقات
الدعم الفني

29

إدارة تنفيذية

إدارة عامة

إدارة

قسم
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قطاع التأمين الصحي:
المؤشرات الفنية
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قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الفنية

2006م

22.837

مليار

إجمالي أقساط التأمين الصحي
الخاص المكتتب بها

%83

معدل الخسارة

645

%96

كثافة التأمين الصحي

معدل االحتفاظ

17.991
قيمة المطالبات

ريال

مليار

%1.13
عمق التأمين الصحي

(بداية تطبيق الضمان الصحي)

العام الحالي

إجمالي
المشتركين

3,262,169

9,780,311

%202

المشتركين
السعوديين

332,174

3,248,480

%840

المشتركين
المقيمين

2,929,995

6,531,831

%130

نسبة التغطية
من السكان

%12.8

%28

%127

مقدمي
الخدمة الصحية

989

5,813

%488

شركات التأمين
الصحي

23

25

0

7

%100

 2.222مليار

 22,837مليار

%928

%32

%59

إجمالي قيمة
المطالبات المتكبدة

 2.344مليار

 17,990مليار

%667

إجمالي قيمة
المطالبات المدفوعة

 1.240مليار

 18,665مليار

%1405

شركات إدارة
المطالبات
أقساط التأمين
الصحي المكتتبة
حصة سوق
التأمين الصحي
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2020م

%13

%27
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قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الفنية

قطاع التأمين الصحي :المؤشرات المالية
عمق التأمين :هو معدل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ معدل
عمق التأمين غير النفطي والذي يشير إلى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي غير

بلغـت قيمـة أقسـاط التأميـن الصحـي المكتتـب بهـا فـي عـام 2020م حوالـي  22.8مليـار ريـال بارتفاع
عـن أقسـاط العـام السـابق بلـغ ّ %1.6
ومثلـت أقسـاط التأميـن الصحي المكتتـب بها  %59مـن إجمالي
أقسـاط التأميـن المكتتبة.
كمـا بلغـت قيمـة أقسـاط التأمين العام المكتتب بهـا  38.8مليار ريـال لنفس الفترة بزيـادة قدرها %2.3
عن أقسـاط العام السـابق 2019م.

النفطي بنسبة  %1.92لعام 2020م .مقارنة بنسبة  %1.87للعام 2019م.

مقارنة سوق التأمين الصحي بالتأمين العام (مليون ريال)

مساهمة قطاع التأمين الصحي وغير الصحي في الناتج المحلي غير النفطي
(عمق التأمين غير النفطي)

45,000

38,778

%3.00

%1.00

35,014

مساهمة قطاع التأمين في
الناتج المحلي غير النفطي
(عمق التأمين غير النفطي)

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

%2.00

37,890

36,503

36,855
35,000

30,000

%0.00

22,837

25,000

22,474
19,883

بلغ معدل عمق التأمين الصحي غير النفطي بنسبة  %1.13في عام 2020م.

19,036

18,630

مساهمة قطاع التأمين الصحي في الناتج المحلي غير النفطي
(عمق التأمين الصحي غير النفطي)

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

%1.00
%0.80
%0.60
%0.40
%0.20
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المصدر :البنك المركزي

%0.00

15,000

مساهمة قطاع التأمين الصحي
في الناتج المحلي غير النفطي
(عمق التأمين الصحي غير النفطي)

%1.13

%1.10

%1.03

%1.04

%1.04

%1.20

20,000

مقارنة سوق التأمين الصحي بالتأمين العام (مليون ريال)

%1.92

%1.87

%1.82

%1.99

%2.06

40,000

10,000

5,000

2020م

2019م

2018م

إجمالي أقساط قطاع التأمين الصحي وغير الصحي
المصدر :البنك المركزي

2017م

2016م

0

إجمالي أقساط التأمين الصحي
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قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الفنية

تعـرف كثافـة سـوق التأميـن بمعـدل إنفـاق الفـرد علـى التأميـن ( إجمالي أقسـاط التأميـن المكتتب بها

ارتفـع إجمالـي أقسـاط التأميـن الصحـي ( 22.8مليـار ريـال) فـي عـام 2020م مقابـل ( 22.5مليـار ريـال)

نسـبة إلـى عدد السـكان ).

للعـام 2019م بارتفـاع.%1.6

انخفـض معـدل كثافـة التأميـن أومعدل إنفاق الفـرد على التأمين ليصـل إلى (1,095ريـال) لكل فرد في
مقارنـة بــ ( 1,107ريال) لكل فـرد في عام 2019م.
عـام 2020م،
ً

2020م

2019م
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18,630
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22,474
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معدل إنفاق الفرد على التأمين (بالريال)

1,095

1,107

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

2019م
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0

إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها
خالل خمس سنوات (مليون ريال)

22,837

معدل إنفاق الفرد على التأمين (بالريال)

1,048

إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها خالل خمس سنوات (مليون ريال)

0

صافـي أقسـاط التأميـن الصحـي المكتتـب بهـا هـي األقسـاط المحتفـظ بهـا لـدى شـركة التأمين بعد
حسـم األقسـاط المسـندة إلـى شـركات إعـادة التأميـن المحليـة والدولية.

انخفـض معـدل كثافـة التأمين الصحـي أو معدل إنفاق الفرد على التأمين الصحي بنحـو ( 645ريال) لكل
مقارنة بـ ( 656ريال) لكل فـرد في عام 2019م.
فـرد فـي عـام 2020م،
ً

وقـد بلغـت للتأميـن الصحـي ( 21.9مليار ريال) في عام 2020م مقابـل ( 21.6مليار ريال) لعام 2019م
بارتفاع (.)%1.4

معدل إنفاق الفرد على التأمين الصحي (بالريال)
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صافي أقساط التأمين الصحي
المكتتب بها (مليون ريال)

500

معدل إنفاق الفرد على التأمين الصحي (بالريال)

645

657

595

صافي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها (مليون ريال)

0
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يقيس معدل االحتفاظ ألقساط التأمين التي تحتفظ بها الشركة بعد إستبعاد حصة معيد التأمين .

معدل الخسارة هو صافي المطالبات المتكبدة على صافي األقساط المكتسبة.

مقارنــة بمعــدل
وبقــي معــدل االحتفــاظ اإلجمالــي للتأميــن الصحي فــي عــام 2020م كمــا هــو
ً

مقارنة بــ  %88في
وقـد انخفـض معـدل الخسـارة للتأميـن الصحـي فـي عـام 2020م بمعدل بلـغ %83
ً

احتفــاظ  %96فــي عــام 2019م.

عام 2019م.

معدل االحتفاظ للتأمين الصحي
%96

%96

%97

%97

معدل الخسارة
%95

%97

%100

%60
%40
%20

2019م

2020م

2018م

2017م

معدل االحتفاظ للتأمين الصحي

%80

%91
%90

%88

%88

%0

2016م

يعـرف صافـي المطالبـات المتكبدة بصافي المطالبات المدفوعة والتغير في المطالبات تحت التسـوية

حيـث انخفـض صافـي المطالبـات المتكبـدة للتأميـن الصحي بنحـو  %1.9لتصل إلـى  17.991مليـار ريال

معدل الخسارة

واحتياطـي المطالبات التي وقعـت ولم يبلغ عنها.

%85

%83

فـي عـام 2020م مقابـل  18.34مليـار في عـام 2019م.

صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي (مليون ريال)

%80

%78

2020م

2019م
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14,144
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صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي

17,991
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17,041
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عدد المشتركين في شركات التأمين خالل 2020م

حصة سوق التأمين الصحي 2020م
بوبا

3,078,970

التعاونية

1,934,050

ميدغلف

868,214

اتحاد الخليج األهلية

%31.48

%39.87
%8.88

%19.77

595,542

الجزيرة

373,567

أمانة

372,115

االتحاد

343,573

الصقر

323,075

أكسا

بوبا

التعاونية

ميدغلف

باقي الشركات

حصة سوق التأمين الصحي 2019م

%19.16

%8.04

%46.37

بوبا
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التعاونية

ميدغلف

باقي الشركات

%26.44

242,142

الراجحي

198,544

أسيج

198,237

مالذ

163,317

الدرع العربي

159,938

سايكو

159,891

عناية

134,099

سالمة

124,741

والء

117,290

العربية

110,890

أليانز

102,103

بروج

88,282

الخليجية العامة

47,866

األهلية

26,116

المتحدة

16,585

متاليف

1,164
0
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حصة سوق التأمين الصحي 2020م
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شـكل عـدد المشـمولين بالنظـام  %28من إجمالي عدد السـكان فـي المملكة ( 35,039,405نسـمة)،

قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الفنية

انضمـوا تحـت مظلة الضمـان الصحي.

بلغ عدد المشتركين بنظام الضمان الصحي حوالي  9.8مليون مشترك بنهاية العام 2020م.

مقارنة أعداد المشتركين بالتأمين الصحي بعدد السكان

يمثـل عـدد السـعوديين منهـم حوالـي  3,248,480مشـترك ،بنسـبة وصلـت إلـى  %33مـن إجمالـي

40,000,000

المشـتركين ،فـي حيـن بلـغ عـدد المقيمين ممن شـملهم التأميـن الصحي مـا يقـارب  6,531,831مقيم،
وبنسـبة  %67مـن إجمالـي المشـتركين.

35,039,405

وبذلك يكون  %28من إجمالي عدد السكان في المملكة انضموا تحت مظلة التأمين الصحي.

34,218,169

33,413,660

32,612,641

35,000,000

31,787,580

12,000

20,000,000

9,780
9,000

6,000

3,000

0

2020م
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2019م

2018م

2017م

2016م

(المؤمن لهم)
أعداد المشمولين بنظام الضمان الصحي
ّ
وفق الوثيقة الموحدة 2016م 2020 -م

11,142

11,031

11,716

11,551

15,000

25,000,000

15,000,000

9,780,311

11,142,084

11,030,000

11,716,113

مقارنة أعداد المشتركين بالتأمين الصحي بعدد السكان

(المؤمن لهم)
أعداد المشتركين بنظام الضمان الصحي
ّ
وفق الوثيقة الموحدة 2016م 2020 -م (ألف)

30,000,000

11,550,744
10,000,000

5,000,000

2020م

2019م

عدد السكان

المصدر :مجلس الضمان الصحي – هيئة اإلحصاء
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44

التقرير السنوي لمجلس الضمان الصحي 2020

قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الفنية

بلـغ عـدد المشـتركين بنظام الضمـان الصحي حوالي  9.8مليون مشـترك بنهاية العـام 2020م بانخفاض
مقارنة بـ  11,142,084مشـترك بالعام السـابق 2019م.
قدره %12
ً
وفـي المقابـل انخفـض عدد العاملين في القطاع الخاص بنهاية 2020م ( )8,022,925بنسـبة (،)%-1.4
مقارنـة بعـدد العاملين في هذا القطاع للعام السـابق 2019م (.)8,138,595
ً
ويعـود سـبب اإلسـتمرار بانخفـاض أعـداد العامليـن في القطـاع الخاص خالل السـنوات الخمـس الماضية
نتيجـة عـدة عوامـل وتشـريعات تتعلـق بتنظيـم عمـل المقيميـن وجائحـة كورونـا ،أدت إلـى مغـادرة عدد
ً
المؤمـن لهـم خلال 2019م – 2020م.
أيضـا إلـى انخفـاض أعـداد
منهـم أرض الوطـن ،ممـا أدى
ّ

أعداد المشتركين بنظام الضمان الصحي مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص
2016م-2020م
14,000,000

11,030,611

9,780,311

8,022,925

9,686,971
8,138,595

10,168,137
10,000,000

8,599,487
8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

2020م

2019م

2018م

عدد المشتركين في التأمينات
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2017م

2016م

أعداد المشتركين بنظام الضمان الصحي مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص 2016م-2020م

11,142,084

11,716,113

12,000,000 11,550,744

0

عدد المشتركين في التأمين الصحي
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قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الصحية

التغير في توزيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين حسب المنطقة
2019م – 2020م
1,886

قطاع التأمين الصحي:
المؤشرات الفنية والصحية

2,000

ارتفـع عـدد مقدمـي الخدمـة المعتمدين من المجلس بنحـو  %12ليصل  5,813مقـدم خدمة بنهاية عام
مقارنـة بــ  5,203مقـدم خدمة في عام 2019م.
2020م،
ً

1,391

1,500

أعداد مقدمي الخدمة المعتمدين منذ بداية التطبيق
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أعداد مقدمي الخدمة المعتمدين منذ بداية التطبيق

5,000

1,107
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1,127

7,000

التغير في توزيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدين حسب المنطقة 2019م – 2020م

وقد نتج عن هذا االرتفاع بسبب زيادة طلبات االعتماد وطلبات التجديد من مقدمي الخدمات الصحية.
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3,131

توزيع مقدمي الخدمة المعتمدين (عام  -خاص) حسب تصنيف المجلس 2019م – 2020م
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بلـغ عـدد مقدمـي الخدمة  5,813مقـدم خدمة في القطاع الخاص بنسـبة ( )%95من إجمالي مقدمي
الخدمة للعام 2020م.

عدد األسرة في شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة مقارنة بعدد األسرة في
المملكة 2016م2020-م

بينمـا بلـغ عـدد مقدمـي الخدمـة الصحية المعتمديـن في القطاع العـام  260مقدم خدمة بنسـبة ()%5

100,000

مـن إجمالـي مقدمي الخدمة للعـام 2020م.

توزيع مقدمي الخدمة المعتمدين حسب القطاع بمناطق المملكة 2020م
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توزيع مقدمي الخدمة المعتمدين حسب القطاع بمناطق المملكة 2020م
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عدد األسرة في شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة مقارنة بعدد األسرة في المملكة 2016م-2020م
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عدد األسرة في وزارة الصحة والقطاعات الصحية بالمملكة
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عام
المصدر :وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي

54

التقرير السنوي لمجلس الضمان الصحي 2020

قطاع التأمين الصحي :المؤشرات الصحية

عدد األطباء في شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة
بمناطق المملكة 2020م

بلغ عدد األطباء في المرافق المعتمدة إلى  54,622طبيب/ــة في عام 2020م ،كما انخفض عددهم
بنسـبة  ،%22مقارنـة بالعـام 2019م ( 70,206طبيب/ــة ) ،بسـبب اختلاف عـدد تجديـد االعتمـادات
والمستشـفيات المنتهـي اعتمادهـا خلال عامـي 2019م و2020م ولـم تجدد.

18,000

16,915

ً
مقارنة بعدد األطباء
عدد األطباء في شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة
في المملكة 2016م-2020م
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عدد األطباء في الشبكة الطبية المعتمدة من المجلس

8,000

عدد األطباء في وزارة الصحة والقطاعات الصحية بالمملكة
مقارنة
مؤمن له بنهاية عام 2020م
ارتفع معدل عدد المسـتفيدين مقابل كل طبيب إلى  180شـخص
ً
ّ

6,000

معدل عدد المستفيدين مقابل كل طبيب

4,000

بـ  159شـخص مسـتفيد له مقابل كل طبيب بنهاية عام 2019م.

3,112

300

255
180

250

205
159

200
150

657

741

712

الجوف

الباحة

نجران

جازان

الحدود الشمالية

حائل

تبوك

عسير

الشرقية
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1,316

القصيم
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1,310

1,610

1,130

2,000

المدينة المنورة

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

0

2,172

مكة المكرمة

50

2,846

الرياض

100

المؤمنين مقابل كل طبيب
معدل عدد
ّ

299

350

عدد األطباء في شبكة مقدمي الخدمة الطبية المعتمدة بمناطق المملكة 2020م

89,675

عدد األطباء في شبكة مقدمي الخدمة
مقارنة بعدد األطباء في
الطبية المعتمدة
ً
المملكة 2016م-2020م

113,146

104,775

125,000

16,000

0
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التحليل الديموغرافي
للمشتركين
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التحليل الديموغرافي للمشتركين
المشتركين حسب الفئة (موظف – تابع) 2020م
الجنسية

غير سعودي

سعودي

النوع

موظف

تابع

موظف

تابع

العدد

1,305,207

1,943,273

5,075,284

1,456,547

%19.9

%19.9

%51.9

%14.9

النسبة

%66.8

%33.2

المجموع

9,780,311

%100

المشتركين حسب الفئة العمرية 2020م

59

الفئة

عدد المشتركين

النسبة

الفئة

عدد المشتركين

النسبة

0 to 5

679,535

%6.95

36 to 40

1,321,880

%13.52

6 to 10

604,793

%6.18

41 to 45

952,378

%9.74

11 to 15

466,482

%4.77

46 to 50

652,610

%6.67

16 to 20

351,640

%3.60

51 to 55

474,875

%4.86

21 to 25

693,452

%7.09

56 to 60

291,397

%2.98

26 to 30

1,414,807

%14.47

61 to 65

160,183

%1.64

31 to 35

1,590,057

%16.26

age > 65

126,222

%1.29

اإلجمالي

9,780,311

متوسط العمر المشتركين

31
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المشتركين حسب الفئة العمرية 2020م

توقعات نمو سوق التأمين الصحي
2030م

%35

%31

تقديرات النمو في قطاع التأمين الصحي تصل إلى أكثر من  60مليار في 2030م

%30

من المتوقع زيادة مساهمة
التأمين الصحي في الناتج المحلي
إلى  %2.0نهاية الفترة 2030م
%25

%23

69.3

61.7
55.2

43.9

32.0
38.9

34.3

30.7
21.0
22.0

20.5

23.0
25.0

24.7

27.6

29.0

32.0

30

20

%0.5

10

%2

61 to 65

51 to 60

46 to 50

36 to 45

26 to 35

16 to 25

6 to 15

0 to 5

%0

%0

2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
السيناريو المتفائل

61

32.0

age > 65

32.0

%1

36.0

%2

40

28.8

19.9

44.0

22.5

22.8

35.9

%7

50.0

%7

50

40.2

%8

%1.0

45.1

%11

60

55.0

المشتركين حسب الفئة العمرية 2020م

77.6

%1.5
يساهم التأمين
الصحي بـ %0.88من
ً
حاليا
الناتج المحلي

%10

61.0

%11

70

50.6

%15

%2.0

تقديرات النمو في قطاع التأمين الصحي تصل إلى أكثر من  60مليار في 2030م

%20

80

األقساط المكتتبة مليار ريال سعودي

GDP
%2.5

90
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السيناريو األساسي

0

السيناريو المتحفظ
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تمكين قطاع
التأمين الصحي
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تمكين قطاع التأمين الصحي

البيئة التنظيمية لقطاع التأمين الصحي
البنك المركزي السعودي

الدور اإلشرافي للمجلس على قطاع
التأمين الصحي

وزارة الصحة

طبيعة البيانات اإلشرافية
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1

البيانات اإلشرافية للقطاع

مقدمي الخدمات
الصحية

المرضى وجهات
العمل

شركات التأمين
وشركات إدارة
المطالبات وشركات
إدارة اإليرادات
والوسطاء للتأمين
الصحي

بيانات عن شبكة
مقدمي الخدمة

المركز السعودي
العتماد المنشآت
الصحية

وزارة الخارجية

برنامج الضمان الصحي
وشراء الخدمات الصحية

وزارة الداخلية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الحج والعمرة

65

4

الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية

هيئة السوق المالية

المرضى وجهات العمل

2

المجلس الصحي السعودي

وزارة التجارة واالستثمار

الهيئة العامة
للمنافسة

بيانات عن تفاصيل
األقساط التأمينية

بيانات عن تفاصيل
المطالبات

3

بيانات عن وثائق التأمين

5

بيانات عن مبالغ
مطالبات مقدمي
الخدمة

6

بيانات عن
طلبات الموافقة
()Preauthorization

أهداف البيانات اإلشرافية

برنامج الضمان
الصحي وشراء
الخدمات
الصحية

1

التأكد من التزام أطراف العالقة التأمينية
بالنظام والئحته التنفيذية

2

معرفة حجم أقساط ومطالبات كل شركة
تأمين ،وقياس مؤشرات مثل :معدل
االحتفاظ ،ومعدل الخسارة

3

معرفة االلتزامات المالية للشركة مثل :الوثائق
بدون أي دفعة نقدية ،والتأخر في سداد وثيقة

4

معرفة الحصص السوقية لمقدمي الخدمة
الصحية ،من حيث عدد المستفيدين أو المطالبات

5

معرفة سوء االستخدام أواحتيال مقدم الخدمة

6

معرفة الطلب على منافع الوثيقة ،وكذلك
معرفة عدد المستفيدين والتكاليف

وزارة السياحة

جهات ذات عالقة بقطاع التأمين

جهات ذات عالقة أخرى

المصدر :المصدر :مجلس الضمان الصحي
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مقارنـة بعـام
انخفضـت الزيـارات الميدانيـة لعـام 2020م ألطـراف العالقـة التأمينيـة إلـى  140زيـارة
ً

17

2019م ،والتـي بلغـت  204زيـارة بانخفـاض قـدره %31؛ وذلـك بسـبب جائحـة كورونـا.

ً
بالغا

200

175

332
تسوق خفي

180

160

140

120

109
100

80

529

4

إدارة مطالبات

74

25

شركة تأمين

4
28

الرياض

مقدم خدمة

جدة

38
الشرقية

بالغات االحتيال

التوزيع الجغرافي

ً
ً
احتياليا من
بالغا
تم استقبال ومعالجة 17
أطراف العالقة التأمينية والتسوق الخفي
لمقدمي الخدمة الصحية عن ُبعد؛ إذ بلغ
 332تسوق خفي.

من خالل البيانات اإلشرافية ،وبالغات
االحتيال؛ تم تحديد المنشآت المستهدفة
للزيارات الميدانية في مختلف مدن المملكة
والتي بلغت  140زيارة.

60

التزام القطاع بالتعاميم المرتبط بفيروس كورونا
40

27

تمكيـن القطاع بخصـوص مـدى التزامهـم بالتعاميـم الصـادرة مـن مجلـس الضمـان الصحـي،
والمبـادرات المرتبطـة بمواجهـة تداعيـات فيـروس كورونـا لـدى القطـاع الخـاص( .تمـت عـن ُبعـد

23

أثنـاء الجائحـة)

20

4

6

مقدم خدمة صحية

شركة تأمين

2019
67
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إدارة مطالبات

0

2020
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برامج التميز والتحول المؤسسي

أنواع المخالفات
1

2

مخالفـة التعميـم الصـادر مـن المجلـس باسـتخدام

ال يوجد لوحة إرشادية لوسائل االتصال بالمجلس

نمـاذج .UCAF1:00 & DCAF1:00

لدى مقدم الخدمة.

3

4

عـدم التأميـن الصحـي للموظفيـن السـعوديين

التأخـر فـي إرسـال طلـب الموافقـة خلال 15

بالمنشـأة.

دقيقـة إلـى شـركة التأميـن.

5

6

أخذ الموافقات الطبية ألقل من  500ريال.

مسـتحقات ماليـة لمقدمـي الخدمـة مضـى عليها
أكثـر مـن  45يـوم عمل.

7

8

التأخر في الرد على استفسارات شركات التأمين.

ضعف النظام اإللكتروني لدى مقدم الخدمة.

9

10

عدم التحقق من هوية المستفيد.

التعامل مع صيدلية غير معتمدة.

11

12

التأخـر فـي تحصيـل األقسـاط التأمينيـة السـارية

وجود أختام أطباء في قسم المطالبات المالية.

عمـل المجلـس خلال العـام المنصـرم 2020م ،علـى اتبـاع النمـوذج األفضـل؛ لتدعيـم مفهـوم التميـز،
وذلـك مـن خلال تبنـي أفضل الممارسـات والمعاييـر الدوليـة ،وتهيئة المجلس للمشـاركة والفـوز بجوائز
التميز المحلية والعالمية ،والتي بدورها تسـاهم برفع مسـتوى الكفاءة التشـغيلية واسـتمرارية األعمال
وتحسـينها؛ بهـدف االرتقـاء بمسـتوى جـودة الخدمـات الصحيـة المقدمـة ،والتميـز في خدمـة العمالء.

الخطة الزمنية لرحلة التميز خالل عام
2020م
10/2020

12/2020

تطوير السياسات

التميز األوروبي

واإلجراءات

ملتزمون بالتميز

والمنتهيـة.

13

ً
نقدا
تحمـل المسـتفيد تكاليـف الخدمات العالجيـة
ّ
لبعـض الحـاالت ،واسـترداده بعـد موافقـة شـركة
التأمين.
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المسؤولية المجتمعية
ضمـن مبـادرات المجلـس االجتماعيـة لتمكين المسـتفيدين؛ قام المجلـس بالتعاون مع عـدد من الجهات
الشـقيقة على أربعـة مبادرات:

لجنة السالمة المرورية

برنامج التطوع الصحي

منصة شفاء

جائزة وعي

بـرزت فكـرة اللجنـة بدافـع الحاجـة إلـى مبـادرة

تم تأسـيس مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة

أحـد مبـادرات صنـدوق الوقـف الصحـي ،وهـي

أحـد مبـادرات وزارة الصحـة السـعودية بالشـراكة

تسـاعد علـى معالجـة المشـكالت المروريـة

كأحد مبادرات برنامج المشـاركة المجتمعية ،ضمن

عبـارة عـن منصـة للدعـم المالـي الجماعـي عنـد

مـع مجلـس الضمـان الصحـي ،والتـي تهـدف إلـى

المتفاقمـة فـي المملكـة ،والتـي كانـت ذات

برنامـج التحـول الوطنـي لـوزارة الصحـة ،ويهـدف

تعـرض الحـاالت الصحيـة المحتاجة؛ للعلاج الطبي

تشـجيع المواطنيـن والمقيميـن فـي دول مجلـس

إحصـاءات عاليـة فـي الحـوادث والمخالفـات،

المركـز إلـى إدارة التطـوع الصحـي ،وتنظيمـه،

غير المشـمولة بالتغطية العالجيـة داخل المملكة،

التعـاون الخليجـي علـى إنتـاج محتـوى إبداعـي

ويسـاهم المجلـس من خلال المشـاركة في تعزيز

والمشـاركة فـي وضـع التشـريعات واألنظمـة،

ويعتبـر المجلـس الشـريك لهـذه المبـادرة.

ُيسـاهم فـي إثـراء المحتـوى التوعـوي بالمجـال

الحملـة للسلامة المروريـة بعنـوان “حياتهـم ال

وأسـس مراقبـة التطـوع الصحـي بالـوزارة .كمـا

الصحـي ،مـن خلال المشـاركة فـي أربـع مسـارات

توقفهـا”؛ لزيـادة الوعـي حـول مسـؤولية القيـادة.

يقـوم المجلـس برعايـة هـذا البرنامـج بهـدف دعـم

رئيسـية :الفيلـم القصيـر ،والموشـن جرافيـك،

وزيـادة عـدد المتطوعيـن والممارسـين الصحييـن.

والتصويـر اإلعالنـي ،واإلنفوجرافيـك.
باإلضافـة لمسـار خـاص للجهـات للمشـاركة فـي
نفـذ داخـل الجهة؛ تهدف إلى نشـر
مبـادرة صحيـة تُ ّ
الوعـي الصحي ،وتعزيز العادات الصحية السـليمة،
كمـا تخضـع كافة المشـاركات للتصفيـة والتقييم،
مـن خالل لجنـة متخصصة؛ الختيـار الفائزين من كل
مسـار باإلضافـة إلـى جوائـز للمشـاركات الفائـزة
بتصويـت الجمهور.
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التقنية والتحول الرقمي
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التقنية والتحول الرقمي

بدعم من اإلدارة العليا لمجلس الضمان
الصحي ساهمت قرارات المجلس في:

إطالق خدمات رقمية
لتطوير أنظمة المجلس

تفعيل منصة الربط لضبط
التعامالت التأمينية (نفيس)

تعزيز القدرات والكفاءات
الرقمية

بناء خطة استراتيجية رقمية
لدعم التحول الرقمي

عقد شراكات استراتيجية
لتطوير فرص استثمارية
مربحة

رفع جودة البنية التحتية
وتعزيز االمتثال لمتطلبات
األمن السيبراني

وحصدت
عام انطوى بإنجازاته وتحدياته ُ
اإلنجازات التالية:
نهاية 2019م

يناير 2020م

فبراير 2020م

بداية رحلة التحول الرقمي

تطوير الهيكل التنظيمي
وتعزيز الوظائف والكفاءات
البشرية للتقنية والتحول
الرقمي

إعداد نموذج تشغيلي
لهيكلة تنفيذ برنامج
نفيس

يوليو 2020م

أبريل 2020م

مارس 2020م

تحليل الفجوات والبدء بقياس
مستوى النضج الرقمي
بالقطاع

تحديد احتياج القطاع
الصحي في البنية
التحتية

أغسطس 2020م

سبتمبر 2020م

ديسمبر 2020م

بناء شراكات إستراتيجية
مع القطاع العام والخاص
لرفع النضج الرقمي وتمكين
القطاع الصحي التاميني

تحديد المبادرات وخارطة
الطريق لتحقيق اإلستراتيجية
الرقمية

اإلطالق التجريبي لمنصة
نفيس

•إطالق هوية نفيس
•إعداد إستراتيجية التحول
الرقمي والبيانات
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ونختم 2020م بأرقام توثق
رحلة التحول الرقمي

حلول رقمية تم إطالقها
2020م

إطالق منصة الربط
اإللكتروني مع أنظمة
وزارة الحج والعمرة ووزارة
السياحة

97

ً
ً
حاليا
مشروعا

إطالق خدمة شبكة
مقدمي الرعاية الصحية

إطالق نظام المفتش
اإللكتروني للتقييم
الذاتي للمنشآت
المعتمدة من المجلس

77

إطالق تطبيق المجلس
للهواتف الذكية لدعم
المستفيدين من خدمات
المجلس

إطالق الخدمات
التأمينية لبرنامج
نفيس

7

30+
موردون

15

10

إدارة المطالبات
وشركات دورة إدارة
اإليرادات

10

معايير وأحكام

معايير صحية

مذكرات التفاهم

155

90+

1.5

جلسة توعوية

دورة تدريبية

ألف

مشارك في الجلسات
والتدريبات

78
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األمن السيبراني
والمخاطر

79

80
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األمن السيبراني والمخاطر

رحلة األمن السيبراني خالل عام 2020م
يناير

مارس

إنشاء اإلدارة التنفيذية لألمن
السيبراني والمخاطر

تعميد مشروعي خدمات
األمن السيبراني ومركز
العمليات األمنية المدارة

نوفمبر

يوليو

مايو

• تقييم االلتزام بالضوابط
األساسية لألمن السيبراني
•تشغيل مركز العمليات

ملخص إنجازات عام 2020م
مركز عمليات األمن السيبراني المدارة

200

أجهزة مستخدمين

85

خادم مركزي

2

مركز بيانات

األمنية المدارة
•التسجيل في منصة
مكافآت الثغرات
يونيو

•إطالق مشروع التوعية

•بناء استراتيجية األمن

•مراجعة السياسات

باألمن السيبراني

السيبراني

وتطويرها

•انطالق التقييم الثاني

•بناء نموذج حوكمة األمن

•وضع إطار عمل إلدارة

لاللتزام بالضوابط األساسية

السيبراني

مخاطر األمن السيبراني

لألمن السيبراني

•عمل اختبار اختراق للشبكة

•عمل تقييم مخاطر األمن

•تشكيل لجنة لمتابعة حالة

وتقييم الثغرات

السيبراني

األمن السيبراني لنظام

•تقييم أمان تطبيقات الويب

نفيس

تأسيس اإلدارة التنفيذية لألمن
السيبراني والمخاطر وبناء استراتيجية
األمن السيبراني 2020م 2023 -م

تدشين نظام التوعية باألمن
السيبراني ونظام التصيد اإللكتروني

التأكد من جاهزية حالة األمن
السيبراني ألصول المجلس التقنية

رفع مستوى النضج وااللتزام
لضوابط ومتطلبات هيئة األمن
السيبراني ( %64نسبة االلتزام -
تقييم سايت)

تطوير سياسات وإجراءات
األمن السيبراني

االستجابة لحادثة األمن
السيبراني APT

ديسمبر

•إطالق المرحلة األولى من
حملة التصيد البريدية
•استالم ومراجعة تقرير
التقييم الثاني لاللتزام

تشكيل لجنة لمتابعة حالة األمن
السيبراني لنظام نفيس

بالضوابط األساسية لألمن
السيبراني
81
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تطوير استراتيجية
وسياسات تنمية الموارد

83

84
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تطوير استراتيجية وسياسات تنمية الموارد

وثائق مشروع تطوير تنمية الموارد

1
بيان السياسة العامة لتنمية الموارد

1

85

3

2

استراتيجية تنمية

بيان سياسة

بيان سياسة

الموارد

تنمية الموارد

الحوكمة

األهداف

األفق الزمني

وضـع القواعـد الكفيلـة لضمـان اسـتثمار أمثـل

تنويـع االسـتثمارات علـى مـدى قصيـر ومتوسـط

لمـوارد المجلـس الماليـة ،والنمـو ،والمحافظـة

وطويـل األجـل.

علـى سلامتها ،وحسـن تشـغيلها.

أطر السياسة

معايير التقييم

تحديد األطر لسياسات االستثمار من حيث تخصيص

وضـع المؤشـرات المعياريـة والمراقبـة؛ لقيـاس

األصـول وإعـادة التـوازن للمحفظـة وتحديـد العائد

مـدى نجـاح اسـتراتيجية االسـتثمار المتبعـة مـن

المسـتهدف ،ومسـتوى تحمـل المخاطـر علـى

المجلـس ،وكذلـك أداء مديـري االسـتثمار فـي

محفظـة المجلـس.

تـحقـيــق المستهدفــات.

86
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تطوير استراتيجية وسياسات تنمية الموارد

2

3

بيان سياسة الحوكمة

استراتيجية تنمية الموارد

ً
ً
واضحـا للأدوار والمسـؤوليات وحـدود الصالحيـات بيـن الجهات الرئيسـية
تقسـيما
تحـدد هـذه السياسـة
الثلاث المسـؤولة عـن صنـع القـرار واإلشـراف واإلدارة اليوميـة علـى المحفظـة االسـتثمارية ،وهـم:
•مجلس اإلدارة

الدراسة

•لجنة تنمية الموارد
•األمانة العامة

واشتملت الوثيقة على:

1

2

3

ميثاق لجنة تنمية
الموارد

ميثاق األمانة
العامة

تفويض الصالحيات
وحدودها

التوصيات

•دراسة وتقييم المركز المالي للخمس سنوات

•التوزيع االستراتيجي الموصى به هو :إقليمي/

السابقة.

عالمي متوسط المخاطر بحيث يأخذ في

• تم تقدير التدفقات النقدية للخمس سنوات
القادمة.
•دراسة عدة سيناريوهات لالستثمار المحلي
واإلقليمي والعالمي في ظل عدة مستويات
من العائد مقابل الخطر.

االعتبار:
•النمو من خالل االستثمار في األسهم المحلية
والعالمية.
•التحوط من االنكماش من خالل االستثمار في
السندات والنقد والمرابحات.
•التحوط من التضخم من خالل االستثمار في
الفرص االستثمارية العقارية.

المحددات
•سيتم تنفيذ التوزيع االستراتيجي من خالل تعيين

•عدم االستثمار في أسهم قطاع التأمين

مدراء استثمار متخصصين وفق آلية ومنهجية

ً
ألن المجلس منظم
والقطاع الصحي
نظرا ّ

تقييم لمدير االستثمار لكل فئة من فئات

ومشرف عليهما.

األصول التي سيتم اختيارها.
•مراعاة تنويع االستثمار على مستوى مدراء

•تعيين أمين حفظ لالستثمار لضمان تنفيذ
ً
وفقا ألعلى المعايير.
االستراتيجية

االستثمار واألوراق المالية.

87
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الموارد البشرية
والخدمات المساندة
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الموارد البشرية والخدمات المساندة

خدمات رأس المال البشري:

91

%91

40

نسبة االستبقاء

إجتماع للجنة رأس المال البشري

%22

55

تمكين المرأة

ً
توظيفا

تخطيط وتطوير رأس المال البشري:

تخطيط القوى العاملة
باستخدام نشاط قياس عبء
العمل

أكثر من  600وصف
وظيفي باللغتين

النموذج التشغيلي الجديد
للصف الثاني والثالث

اختبارات تحليلية للموظفين
تشمل  360واللغة اإلنجليزية
إختبارات PXT

برامج تطوير القادة

تحديث إطارات التوظيف،
والتدريب ،والجدارات
والرواتب والمزايا

تخطيط القوى العاملة ،أكثر
ً
اجتماعا مع مختلف
من 57
اإلدارات واألقسام

تفاعل وظيفي بنسبة
%86

تقييم الوظائف

مشروع مواءمة الموظفين

تخطيط التوظيف
والميزانية

92
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الموارد البشرية والخدمات المساندة

قسم إدارة المواهب:

عمل إطار لجدارات المجلس وربط كل
جدارة بصفات وسلوكيات محددة

وضع إطار عمل للتدريب والتطوير
وربطها بالجدارات

عمل إطار التعاقب الوظيفي ،والتناوب
الوظيفي ،وربطها بمخرجات األداء

تطوير السياسات واإلجراءات
الخاصة بإدارة المواهب

تصميم إدارة أداء وفق منهجية التسع
مصفوفات العالمية ،وربطها بالجدارات،
وأتمتتها وتطبيقها

برنامج رفع مستوى المهارات لدى
الموظفين

60

120

عدد متدربي برنامج
تمهير والتدريب

عدد الموظفين المتدربين

%80

25

مستوى الرضى عن البرامج
التدريبية المقدمة

ً
تكريما للموظفين الحاصلين على
الشهادات المهنية والجامعية

برنامج تدريب المدراء التنفيذيين على
ادارة التوجيه

93
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الموارد البشرية والخدمات المساندة

الخدمات اإلدارية:

11,594

98,197

تعديل تم على وثائق محفوظة

مراجعة األعمال اإللكترونية
والورقية التي سبق تنفيذها

57,088

11

ً
ورقيا
وثيقة تم حفظها

معامالت صادر عام
معادة لإلدارات للتعديل

1,133
معامالت الوارد العام

95
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تجربة المستفيد

97

98

تجربة المستفيد

حـرص مجلـس الضمـان الصحـي على التوسـع في قنـوات التواصل؛ لتلبيـة احتياجات المسـتفيدين الذين
بلـغ عددهـم  9.8مليـون مشـترك خلال 2020م ،وكذلك احتياجـات كافة أطراف العالقـة التأمينية ،مما

اعداد االستفسارات والشكاوى الواردة لألمانة خالل 2020-2016م
189,198

189,000

200,000
180,000

الشكاوى الواردة لألمانة العامة خالل 2020م

160,000

ً
ً
ملحوظا في أعداد الشـكاوى الواردة لألمانة العامة للمجلس،
ارتفاعا
شـهدت أعوام 2018م – 2019م

140,000

وكان هناك انخفاض في عام 2020م بسـبب جائحة كورونا ،وكان من أسـباب هذه الشـكاوى:

120,000

96,826

•سهولة إجراءات تقديم الشكوى لدى المجلس ،حيث ال يتطلب تقديم الشكوى أن يتم تقديمها
ً
مسبقا على الجهة المشتكى عليها

100,000
80,000

63,205

•تعدد قنوات استقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد ،الموقع اإللكتروني للمجلس ،تطبيق المجلس

60,000

ً
وأيضا من
•التسويق الدائم لخدمة استقبال الشكاوى من خالل منصات التواصل االجتماعي للمجلس،

40,000

خالل لوحات إرشادية لدى مقدمي الخدمة
•دخول شرائح جديدة في التأمين اإللزامي (سائح  -زائر)
•نجاح تجربة المستفيدين لخدمات الشكاوى مما أدى إلى إعادة استخدامها عند الحاجة لها (تمكين

5,283

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

20,000
0

اعداد االستفسارات والشكاوى الواردة لألمانة خالل 2020-2016م

ً
ً
إيجابيا يعكس سـهولة آلية التواصل مـع المجلس.
مؤشـرا
جعـل ارتفـاع عـدد الشـكاوى

التقرير السنوي لمجلس الضمان الصحي 2020

المستفيدين)
•التعريف بحقوق المستفيدين من خالل قنوات المجلس
•زيادة الوعي التأميني ألطراف العالقة التأمينية من خالل معرفة الحقوق والواجبات
•المشاركة في فعاليات متعددة تخص المستفيد ،مثل :قافلة التأمين الصحي التي تساهم في زيادة
الوعي المستفيد

99

المصدر :قواعد بيانات المجلس

100
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تجربة المستفيد

ً
حرصــا مــن المجلــس علــى تحقيــق آليـة للتواصـل مــع أطـراف العالقـة التأمينيـة ،وفـي مقدمتهـم
قـدم مركـز االتصـال بالمجلـس العديــد مــن الخدمــات خـلال العــام 2020م؛ حيـث بلــغ
االمسـتفيدينّ ،
عــدد المكالمــات الصادرة والمستلمة حوالي ( )451,000مكالمــة ،وقــد جـاءت أسباب االستفسـارات
المسـتلمة علــى النحـو التالـي:

أسباب االستفسارات الواردة لألمانة العامة خالل 2020م

55

%

9

15

%

استفسار عن الشكاوى التغطية التأمينية

3

%

التأمين على العمال

2

%

آلية رفع الشكوى

3

رقم شركة التأمين

%

الربط بنظام الجوازات

2

%

3

%

تأمين الزائرين

6

%

المراكز المعتمدة

2

%

تأخر الموافقة من
قبل شركة التأمين

%

اختالف عدد الموظفين

مستوى الرضا خالل 2020م

%94

مستوى الرضا خالل 2020م

101

102
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المجلس واإلعالم

103

104
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المجلس واإلعالم

المساهمات التوعوية
يســعى مجلــس الضمــان الصحــي الــى تعزيــز صورتــة الذهنيــة اإليجابيــة ،عبــر بنــاء عالقــة متميــزة مــع جميــع القطاعــات
الحكوميــة والخاصــة بشــكل عــام والجهــات ذات العالقــة بالتأميــن الصحــي بشــكل خــاص ،إضافـ ًـة إلــى رفع الوعــي بصناعة
ســوق التأميــن الصحــي مــن خــال التعريــف بنظامــه ،والئحتــه التنفيذيــة ،ووثيقتــه الموحــدة عبــر تصميــم وتنفيــذ العديــد مــن
برامــج االتصــال المؤسســي التــي تســتهدف جمهورهــا الداخلــي والخارجــي ،باإلضافــة للمشــاركة بعــدد مــن المبــادرات
تحــت مظلــة المســؤولية المجتمعيــة؛ لتســاهم فــي تعزيــز التنميــة المجتمعيــة ،وتشــجيع العمــل التطوعــي فــي القطــاع.
البوابة اإللكترونية

قنوات التواصل االجتماعي

الصحف المحلية

التغطيات اإلعالمية لحراك المجلس وخدماته
تغطيــة فعاليــات المجلــس وحراكــه؛ لتفعيــل اســتراتيجيته 2020م 2024 -م والتــي تهــدف لتمكيــن المســتفيدين مــن
خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة والكفــاءة.
تــم اســتهداف النشــر عبــر موقــع المجلــس والصحــف اإلعالميــة والمداخــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة ،وذلــك عبــر إعــداد خبــر
صحفــي عــن كل فعاليــة وحــراك ،والتنويــه لــه عبــر تغريــدات نصيــة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ونشــرها داخليـ ًـا
لمنســوبي المجلــس ،إضافـ ًـة إلــى إعــداد إنفوجرافيــك وتصاميــم توضيحيــة تشــرح المــادة ،وتســاعد علــى وصولهــا بالشــكل
المميــز الصحيــح.

65

ً
ً
صحفيا تم نشره عبر
خبرا
•الموقع اإللكتروني للمجلس وتوزيعه

576+

المداخالت التلفزيونية واإلذاعية

قنوات التواصل الداخلي

ً
ً
صحفيا تم نشره عبر
خبرا
الصحف المحلية ووكالة األنباء السعودية

على الصحف اإلعالمية
•قنوات التواصل االجتماعي
•قنوات التواصل الداخليي

105

106
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المجلس واإلعالم
تحديث الموقع اإللكتروني الخارجي للمجلس باللغتين العربية واإلنجليزية
تــم تحميــل جميــع التعاميــم ،والسياســات ،واألدلــة علــى الموقــع؛ لســهولة وصــول األطــراف للوثائــق المطلوبــة ،باإلضافــة
إلــى العمــل علــى إنشــاء مواقــع فرعيــة تســتقل ببعــض المواضيــع كمنصــة نفيــس ،والقســم الخــاص بمبــادرات المجلــس
وبرامجــه لتوعيــة األطــراف ذات العالقــة بحــراك المجلــس فيمــا يخــص جميــع المبــادرات.
نشر األخبار

تحديث معلومات المجلس

تحديث القرارات والتعاميم

والوثائق واللوائح باللغتين

أكثر من

223

العربية واإلنجليزية

مــادة تــم تحديثهــا وإضافتهــا علــى البوابــة
الخارجيــة خــال الربــع األخيــر مــن عــام 2020م

قسم خاص بالمبادرات والبرامج

107

موقع فرعي لمنصة نفيس
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المجلس واإلعالم

المشــاركة بالمناســبات واأليــام العالميــة الصحيــة واالجتماعيــة خــال توعيــة عمــوم
المجتمـع
انطالقـ ًـا مــن اهتمــام المجلــس وحرصــه علــى تفعيــل دور المســؤولية االجتماعيــة تجــاه أصحــاب العالقــة وعمــوم المجتمع،
فقــد تــم تفعيــل المشــاركة فــي معظــم األيــام العالميــة الصحيــة المعتمــدة مــن ِقبــل منظمــة الصحــة العالميــة ،ووزارة
الصحــة الســعودية ،وكذلــك عــدد مــن األيــام العالميــة االجتماعيــة المعتمــدة مــن ِقبــل منظمــة األمــم المتحــدة؛ لتعكــس
الفائــدة علــى الجمهــور المســتفيد ،وترفــع مســتوى الوعــي الصحــي والثقافــي واالجتماعــي لديــه.

76

35

ً
وتصميما
رسالة

ً
ً
عالميا (صحي/اجتماعي)
يوما

تمت المشاركة فيها

تم تفعيل المشاركة فيه
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المجلس واإلعالم

حملــة مجلــس الضمــان الصحــي التوعويــة لعمــوم المجتمــع للوقايــة مــن فيــروس
كورونــا COVID-19
تزامنـ ًـا مــع جهــود وزارة الصحــة الســعودية ،وتفعيـ ً
ـدة عالميـ ًـا
ـا لــدور المجلــس المتمثــل فــي رؤيتــه بــأن يكــون جهـ ًـة رائـ ً
فــي الوقايــة؛ فقــد تمــت المشــاركة خــال هــذه الجائحــة بتوعيــة عمــوم المجتمــع الســعودي؛ للتعريــف بالمــرض والوقايــة
منــه .وكذلــك بعــد انحســاره فــي العــودة بحــذر ،والتعايــش معــه تجنبـ ًـا لعــدم انتشــار الفيــروس ،وانحســاره بشــكل كامــل
بــإذن اهلل.

أكثر من

84

ً
وتصميمـا تـم نشـرها عبـر شـبكات التواصـل
رسـالة
االجتماعـي باللغـات التاليـة:

111

عربي

إنجليزي

أوردو

هندي

فلبيني

إندونيسي

بنغالي

سواحلي

نيبالي

112

التقرير السنوي لمجلس الضمان الصحي 2020

المجلس واإلعالم

تنظيــم االجتماعــات والمؤتمــرات والمعــارض والمشــاركة بالفعاليــات المحليــة
والعالميــة
حرصـ ًـا مــن المجلــس علــى تواجــده الدائــم فــي المحافــل المحليــة والعالميــة ذات العالقــة بمجــال التأميــن الصحــي الخــاص،
والرعايــة الصحيــة ذات الجــودة العاليــة؛ فقــد تــم تنظيــم أجنــدة للعالقــات العامــة؛ للمشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات
والمعــارض واللقــاءات علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة ،وإنتــاج مــا تســتدعيه مــن كتيبــات ومــواد إعالميــة.

11

مشاركة بالمؤتمرات والمعارض

5

مؤتمرات ومعارض توعوية تم تنظيمها

•معرض .Dubai Arab Health

•تنظيم ملتقى الترميز الطبي و RCMفي جامعة

•المعرض السعودي للرعاية الصحية.

األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

•مؤتمر الصحة الرقمية.

• 4معارض متنقلة لقافلة التأمين الصحي.

•ملتقى الصحة العالمي.
•المؤتمر الدولي الخامس لطب األسرة (جدة).
•معرض جايتكس.
•معرض الصحة العربي.
•المؤتمر العلمي السنوي لجمعية القلب
السعودية.
•المؤتمر الـ  26للحكومة والمدن الذكية في

2

إنتاجات توعوية متعددة اللغات
•كتيب المجلس
•كتيب االستراتيجية

دول مجلس التعاون الخليجي.
•مؤتمر .AHIMA
•مؤتمر .HIMSS
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الخاتمة
شـــهد قطـــاع الضمـــان الصحـــي خـــال العـــام المالـــي المنصـــرم 2020م العديـــد مــن اإلنجــازات التــي عكســـت مســـيرة
حافلة ســـاهمت فـــي تطويـــر صناعـــة ســـوق التأميـــن الصحـــي فـــي المملكـــة وفـــق خطـــط عمـــل مدروسـة ُبنيـــت علـى
أســاس مبــادرات المجلــس المنبثقــة مــن خطــة المجلــس االســتراتيجية 2024-2020م ،ويؤكـــد المجلـــس ممثــ ً
ـا فـــي
أمانتـــه العامـــة ،علـــى االســـتمرار فـــي العمـــل مــع أطـــراف العالقــة التأمينيـــة فــي القطـــاع ،وجميــع المعنييـــن بصناعــة
ســـوق التأميـــن الصحـــي فـــي المملكـــة علـــى أســـاس مبـدأ الشـــراكة المســـتدامة ،وبـذل كافـــة الجهود ،وتســـخير كافـة
اإلمكانيــات؛ لنجـــاح تجربــة الضمــان الصحــي.
وهـذا مـا نصبـو لتحقيقـه كهـدف مشـترك للجميـع فـي ظـل التوسـع القـادم للتأميـن الصحـي؛ ليشـمل العديـد مـن الشـرائح
المســـتهدفة وفـــق رؤيـــة المجلـــس ،ومؤشـــرات أداء القطـاع ،وانطالقــ ًـا مـن ركائـز رؤيـــة المملكة  ،2030وتطلعـات والة
األمــر حفظهــم اهلل.

واهلل ولي التوفيق.

إخالء مسؤولية
إن المعلومـات والبيانـات المسـتخدمة فـي هـذا التقريـر ُو ِفـرت لتسـهيل الوصـول إليهـا ومعرفتهـا ،وتـم إعداد هـذا التقرير ألجـل حصر اإلحصائيـات في قطـاع التأمين الصحي فقـط وال يقصد
بهـا االسـتخدام الرسـمي أو عكسـها فـي المسـتندات الرسـمية كالقوائـم الماليـة وغيرهـا التـي تقـدم للجهـات المنظمـة أو ذات العالقـة .كمـا أن أجـزاء هـذا التقريـر مبنيه علـى المعلومات
والوثائـق المقدمـة مـن األطـراف ذات العالقـة و/أو التـي تـرد لمجلـس الضمان الصحي بشـكل دوري أو يحصرهـا مجلس الضمان الصحي بشـكل رقابي وال يعنى هذا التقريـر على أن يعكس
أرقـام دقيقـة ويلتـزم القـارئ و/أو المسـتخدم بالتحقـق مـن صحـة واكتمـال 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 التطلّ عية في هذا
التقريـر محتملـة التغيـر والمخاطـر المعروفـة والغيـر معروفـة والمتوقعـة والغيـر متوقعـة والتـي قـد تؤثـر علـى صحـة البيانـات المذكورة فـي هذا التقريـر أو تحقيـق مجلس الضمـان الصحي
أوقطـاع التأميـن أو إعـادة التأميـن لهـا .مجلـس الضمـان الصحـي غيـر مسـؤول عـن أي اسـتخدامات فرديـة أو مؤسسـية أو مخرجـات أثـر االسـتناد علـى هـذا التقريـر .يحتفـظ مجلـس الضمـان
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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