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  : اخلامتة العامة

لقد بدأ االهتمام مبوضوع اخلدمات الصحية يف اآلونة األخرية يف معظم الدول النامية ويعترب مقدار   

يف الوقت نفسه على اهتمامها االهتمام الذي توليه ا3تمعات اإلنسانية هلذا املوضوع انعكاسا ملدى تطورها ويدل 

  .?لفرد

فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على قطاع , نظراً لقلة الدراسات اليت تناولت اخلدمات الصحية  

وبني أن لنشاط التأمني الصحي , خدمي مهم وهو التأمني الصحي كما أظهر مفهومه وأهدافه وكيفية تطبيقه

انطالقًا من دوره اهلام يف محاية الفرد ?عتباره أهم عامل من عوامل , وظائف ومهام عديدة اجتماعية واقتصادية 

دة إنتاجيته مما يؤدي إىل التنمية والتطور, العملية اإلنتاجية    .وتوفري األمن والطمأنينة للفرد يساهم ب̂ز

وكما وأظهر هذا البحث األمهية الكربى للتأمني الصحي يف احلفاظ على صحة وسالمة العمال واملوظفني 
. و املكاسب الوطنية املتحققة من نشر التأمني الصحي, أظهر مسامهته بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

دة الوعي لدى , لذلك ال بد من تفعيل برامج التأمني الصحي وختصيص املزيد من املوازfت لدعمه ونشره  و̂ز
ظفو القطاع العام الذين يعانون من ضعف يف الدخل العمال ألمهية التأمني الصحي يف حياlم وخاصة عمال ومو 

بعد ظهور التقنيات احلديثة و تطور  وخاصة ,  الذين لن يكونوا وحدهم قادرين على حتمل تكاليف العالج 
الطبية والذي انعكس على أجور اخلدمات الصحية و أصبحت العمليات جراحية احلديثة ذات كلفة  التكنولوجيا

  .عالية

  :ةنتائج الدراس

من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إىل جمموعة من النتائج وكذلك قمنا ?ختبار الفرضيات املقرتحة      

  :يفيما يلسابقا 

هو وسيلة لدفع بعض أو كل تكاليف الرعاية الصحية ويشكل محاية لألشخاص املؤمن عليهم التأمني الصحي - 

وهو نظام جيسد مفهوم التكامل والتعاون من قبل ا3موعة مع . املرض من دفع تكاليف العالج املرتفعة يف حالة

الفرد يف حتمل تكاليف العناية الصحية، أي يستهدف توزيع عبء التكلفة على أكرب عدد ممكن بدًال من أن 

  .يتحملها فرًدا واحًدا
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  :تقدم خدمات نظام التأمني الصحي االجتماعي �حدى الطريقتني- 

 تقدمي اخلدمات من قبل القطاع اخلاص ?لتعاقد مع الدولةأو  قبل مستشفيات الدولةتقدمي اخلدمات من 

يتعاقد أر?ب العمل أو األفراد أو كليهما مع شركات التأمني اخلاصة واليت أما خدمات التأمني الصحي اخلاص ف- 

ة للمستفيدين الذين مت تقوم بدورها ?لتعاقد مع جمموعة من املنشآت الصحية و األطباء لتقدم اخلدمات الصحي

  .حتصيل اشرتاكات سنوية أو شهرية منهم نظري ذلك

أو من خالل تكوين منظمات حملية للحفاظ على الصحة متلك كل منها أو تتعاقد مع جمموعة من املنشآت 

  ,الصحية واألطباء لتقدم حزمة شاملة من خدمات التأمني الصحي للمستفيدين مقابل اشرتاك سنوي أو شهري 

تقتصر فوائد التأمني الصحي على األفراد فقط بل على املنظمات الصحية وا3تمع أي له فوائد على كافة  ال- 

ت   .املست̂و

مستوى ممكن من الصحة وتقوية روح التكافل  ىحتقيق أعل للتأمني الصحي جمموعة من األهداف من بينها- 

  .ا3تمع �سلوب تكافلي يضم كافة أفراد من خالل توفري اخلدمات الطبية الشاملة واملتكاملة االجتماعي

دة معدل النمو منها  هناك مكاسب وطنية كثرية من وراء التأمني الصحي-  دة إنتاجية املوارد البشرية، و̂ز ̂ز

  .لتنافسهم يف استقطاب املؤمنني صحياً ) العام واخلاص(االقتصادي وتنامي وتطور القطاع الصحي 

وخري دليل على ذلك إصدار البطاقات  من خالل إصدار املراسيم لتأمني الصحي? lتم اجلزائر - 

  .هتشجيع الشركات عليكذا و   ) بطاقة الشفاء(اإللكرتونية

.  

  :التوصيات

  :مجلة من التوصيات اقرتاحبناءا على النتائج املتحصل عليها ميكن     

دة ن -    .ذلك مبختلف الوسائلشر الوعي التأميين لدى األفراد و ̂ز

  .ماد^ من أجل حتسني نوعية اخلدمةحتفيز العمال معن̂و و  - 
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  .السيولة?لشكل الذي يضمن هلا احلماية و  توظيف أموال شركة التأمني - 

  .يف حالة وقوع اخلسارة التعويضضمان مل على محاية مصاحل املؤمن هلم و الع - 

  . النمومالئمة لتحقيق البقاء و  إسرتاتيجيةاألخطار من أجل وضع ?لتهديدات و  التنبؤحماولة  - 

  .على أحدث تكنولوجيا اإلعالم ?العتماد وكالةنظم معلومات ?ل إرساء - 

  :اآلفاق املستقبلية

ال ندعي كماال لبحثنا وال ننفي قصورا من جهدf إال أننا �مل أن نكون قد وفقنا ولو بشيء قليل يف اإلجابة 

توسيع نطاق هذا البحث وتعميقه نقرتح بعض األفاق املستقبلية  على إشكالية موضوع حبثنا، غري أننا �دف

  :للبحث يف شكل عناوين تصلح إشكاليات ملوضوعات البحوث املستقبلية نذكر منها ما يلي

  .نوعية اخلدمات �دراج تقنيات تسيري جديدةني جودة و حتس - 

  .تكون وطنيةتقليص مدة استخراج البطاقات اإللكرتونية وتعميم أماكن الدفع أن - 

  .موا�ة الدخل الفردي مع دفع مبلغ التأمني- 
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    التأمني الصحي :األولالفصل 

   متهيد

، فهو يشمل تكاليف التأمني الصحي هو أحد أنواع التأمني ضد خماطر الظروف الصحية لدى الفرد

لفرتة غطيته بدل انقطاعه عن العمل يتضمن ت عالجه ودعمه النفسي واجلسدي،كما أنه قدتشخيصه ، فحصه و

تقوم فلسفة التأمني اية الصحية لألفراد واGتمعات، كما هو أحد الطرق إليصال الرعف.معينة أو عجزه الدائم

وتعين مجع خماطر اإلصابة Tملرض الذي يصيب اGتمع أو جمموعة معينة  ،الصحي على مبدأ جتميع املخاطر

ذلك عرب مجع األموال الالزمة لعالج هذه املخاطر اGمعة بشكل متساو مث ، ساووتقامسها بني األفراد بشكل مت

مما يؤدي إىل ختفيف األعباء والتكاليف املرتتبة عند معاجلة احلاالت ،توزيعها على األفراد حسب حاجتهم للعالج 

ابل مبلغ يسري من املال جلميع حمتاجيها مقاملرضية اليت يتعرض هلا املؤمن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية 

  .وnبت يدفعه مجيع األفراد املشرتكني Tلتأمني

لتحمل ما يعجز عن حتمله أحدهم ،يقوم على التعاون والتكافل بني األفراد  ،بذلك نظام اجتماعي هو

صحية مبفرده،وشركات التأمني تنظم االستفادة من توزيع اخلطر لقاء أجل معلوم لتوفر مالذ أفضل للتأمني ورعاية 

  . اخل....شاملة،وهذا الربxمج يتم تقدميه غالبا من وكالة حكومية،شركات جتارية خاصة،أو كياxت غري رحبية 

بصفة عامة وإىل املبادئ واخلصائص املتعلقة به وإىل أهم ويف هذا الفصل سنتطرق إىل كل من ماهية التأمني 

 .وفوائده الصحي،بدا�ته ونشأته وأنواعه وأهدافهاألنواع والتقسيمات والوظائف وإىل ماهية التأمني 
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  عموميات حول التأمني:املبحث األول

  ماهية التأمني: املطلب األول

من عند اخلوف،ومن ذلك قوله  سكن قلبه وكذلك تستعمل كلمة األوزال خوفه،وهو مبعىن اطمأنأي ،من أمن:لغة

  .2"علنا البيت مثابة للناس وأمناوإذ ج:"وكذلك 1"أمنهم من خوف" محان الرحيمتعاىل بعد بسم هللا الر 

ملواجهة اخلسائر الغري مؤكدة احلدوث اليت  احتياطياقتصادي يهدف إىل تكوين  اجتماعيهو نظام :اصطالحا

شخص واحد أو عدة أشخاص أي أنه  إىليتعرض هلا رأس املال عن طريق نقل عبئ اخلطر من عدة أشخاص 

  .خسائر املالية عن طريق نقل عبئ اخلطرالتأكد للنظام يصمم لتخفيض ظاهرة عدم 

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو املستفيد "م من القانون املدين أنه 619عرفته املادة ":أما قانو)

أي إيراد أو أي تعويض مادي أخر أو أي دفعة يف حالة وقوع احلادث  التأمني لصاحله مبلغا من املال اشرتطالذي 

  .3"منخرى يؤديها املؤمن له للمؤ مقابل قسط أو أي دفعة مالية أ وذلكقد  العأو حتقق اخلطر املبني يف

 االدخارمنها ه،عن املخاطر اليت تصيبه يف حيات لقد جلأ اإلنسان إىل عدة وسائل لتغطية األضرار الناجتة

يدة إىل فكرة جد اهتدىيتعرض إليه اإلنسان لذلك  التضافر، لكن تبني مع مرور الوقت أ�ا غري كافية ملواجهة ماو 

تقوم على أساس تضامن اجلماعة،وهدفها األساسي التعاون على تغطية الضرر الذي قد يصيب أحد أفراد 

  : الذي ندرجه حسب التعاريف التاليةومن هنا نبع مصطلح التأمني اجلماعة،فتضمن له األمن واألمان،ومن هنا

من عقود الضرر ملزم للجانبني يتضمن  احتمايلالتأمني عملية تستند إىل عقد :"حسب الفقيه جرياز-  �

  "لشخص معني مهدد بوقوع خطر معني املقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب له هذا اخلطر

عملية مبقتضاها يتعهد طرف يسمى املؤمن جتاه طرف أخر التأمني هو عبارة عن :"Boissonحسب -  �

يف حالة  بيهيسمى املؤمن له مقابل قسط يدفعه هذا األخري له �ن يعوضه عن اخلسارة اليت التحقت 

  "حتقق اخلطر

                                                           

  شسـورة قريـ، 03آليـة ا القرآن الكرمي -1
  سـورة البقـرة،125 اآليــة القرآن الكرمي،  – 2
    52:ص ،2003، 1بريوت، ط، منشورات احلليب احلقوقية"التأمني عقد«، عبد اهلادي احلكيم-3
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نتيجة التأمني وسيلة لتعويض الفرد عن اخلسارة املالية اليت حتل به :"حسب األستاذ جاد عبد الرمحان-  �

ذلك بواسطة توزيع هذه اخلسارة على جمموعة من األفراد يكونوا مجيعهم معرضني  ومعني،وقوع خطر 

  .1"سابقهلذا اخلطر وذلك مبقتضى اتفاق 

يف جمال التأمني عبارة عن وسيلة اجتماعية الستبدال التأكد بعدم التأكد :"كالبحسب الربوفيسور  -  �

جتاري،كما يستخدم يف جماهلا اخلدمات اإلحصائية جتار� أو غري جتميع األخطار،وقد تكون عامال 

ؤمن منه هيئة خاصة ،دائما تباشر على أساس التجميع بغرض حتقيق الربح كما قد يكون امل واإلكتوارية

 .2"أو حكومية

   خصائص عقد التأمني:املطلب الثاين

  :التأمني جمموعة من العقود وهي عقديتضمن   

صا يبني فيه رضاء الطرفني ،وعلى ":عقد التأمني عقد رضائي- أ مل يتطلب املشروع إلبرام عقد التأمني شكال خا

و القبول لينعقد العقد ومع ذلك هناك ما مينع من االتفاق على اشرتاط الكتابة  اإلجيابذلك يكفي تبادل 

إال بتوقيع عقد عقد التامني ال ين أنالنعقاد العقد ،و ذلك  هو ما جيري عليه العمل حيث يشرتط املؤمن عادة 

وثيقة التامني ،فيصبح العقد يف هذه احلالة عقد شكليا مبوجب هذا الشرط و تصبح وثيقة التامني ضرورية لالنعقاد 

فيصبح  األولبدفع القسط  إالهذا وقد يشرتط املؤمن على املؤمن له أال يتم عقد التامني . اإلثباتو ليس مبجرد 

  .3"ذه احلالة من العقود العينيةيف ه

حيتمل اخلطر مقابل  يؤدي ذلك أن كل طرف ²خذ مقابال ملا يعطيه فاملؤمن:املعوضةعقد التأمني من عقود -ب

لتأمني عند حتقق اخلطر املؤمن منه،مقابل ها املؤمن له،بينما هذا األخري حيصل على مبلغ ااألقساط اليت يدفع

كما لو أن املؤمن له دفع   عن عقد التأمني صفة املعارضة عدم حتقق اخلطر أحياx وال ينبغياألقساط اليت دفعها،

على مقابل األقساط اليت  ليحصلاألقساط للمؤمن وانتهت مدة العقد ومل حيدث اخلطر للمؤمن له،وTلتايل فإنه 

                                                           

52:،ص، ق ذكرهبعبد اهلادي احلكيم،مرجع س-1  

.83-82:ص  ،ص2010،مصروالتوزيع،الطبعة األوىل،املكتبة العصرية للنشر "التأمني ور<ضياته"إبراهيم دمحم مهدي،-2  

.101:ص ،2010،دار حامد للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل "إدارة اخلطر والتأمني"أسامة عزمي سالم،شقريي نوري موسى،-3  
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ما ة العقد مقابل طوال مد واالطمئناندفعها،ففي هذه احلالة أيضا يكون املؤمن قد أعطى للمؤمن له األمان 

  .حصل عليه من األقساط

يعرف فيه كل املتعاقدين أو أحدمها  العقد االحتمايل هو العقد الذي ال": ةعقد التأمني من العقود االحتمايل_ج

عن إبرام مقدار ما ²خذه أو يعطيه من العقد،فيتحدد مدى التزاماته أو منفعته يف املستقبل عند حدوث أمر غري 

ذلك أن مقدار التزام أو كسب أو غري معروف وقت حصوله،وعقد التأمني عقد احتمايل ¸ذا املعين،حمقق الوقوع 

1" املتعاقدين مغلق على أمر غري حمقق الوقوع
.  

العقد املستمر هو العقد الذي يلعب الزمن فيه دورا هاما، حبيث تكون : مين مستمرعقد التأمني عقد غري ز _د

متكررة يستمر الوفاء ¸ا مدة من الزمن، ويدخل عقد التأمني يف هذه  أداءاتة عن االلتزامات الناشئة عنه عبار 

لتزم بدفع يف ارتباط التزامه Tلضمان ملدة العقد،فهو يالطائفة من العقود الزمنية، وذلك Tلنسبة للمؤمن الشك 

  .تفق عليها بصفة دورية مستمرة األقساط امل

واخلاصية املميزة هلذه العقود هي انفراد ،يعد عقد التأمني عقدا من عقود اإلذعان  :عقد التأمني عقد إذعان-ه

يكون أمام التعاقد األخر، إذا ما أراد التعاقد إال  حبيث ال،أحد املتعاقدين بوضع شروط التعاقد وحتديد مضمونه 

ام التكافؤ بني الطرفني من الناحية أن يقبل هذه الشروط املعدة سلفا، وتعترب هذه الفئة من العقود تعبريا عن انعد

  .االقتصادية

اعتبار التأمني عقدا جتار� أو مدنيا يتوقف على صفة أطرافه،  :ة املدنية أو التجارية لعقد التامنيالصف- و

بقسط nبت، ذلك أن املؤمن فبالنسبة إىل املؤمن يعترب التأمني عقدا جتار� إذا أبرمته شركة من شركات التامني  

عقد يقوم بدور الوساطة بني املؤمن هلم يف توزيع املخاطر،كما يسعى إىل حتقيق الربح من جهة أخرى، ويكون 

ملؤمن يف هذا النوع Tلنسبة للمؤمن وذلك يف عمليات التأمني، التبادل أو التعاون، حيث أن ا االتأمني عقدا مدني

  ومن التأمني ه

أما Tلنسبة للمؤمن له فاألمل أن التأمني يعترب عقدا . أن فكرة حتقيق الربح منعدمة فيهاملؤمن له كما 

مدنيا Tلنسبة له، وذلك ألنه ال يرمي إىل حتقيق الربح ، وإمنا هدفه هو تغطية خطر معني،غري أن التأمني قد يكون 

  .التاجر بسبب أعمال جتاريةعقدا جتار� Tلنسبة للمؤمن له وذلك يف حالة التأمني الذي يربمه 

                                                           

.23-22:صص  ،1985،الدار اجلامعية،بريوت "مبادئ يف التأمني"عزيز فهمي هيكل-1  
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الشك أن مراعاة حسن النية من املبادئ العامة اليت تسري على كافة  ":عقد الـتأمني من عقود حسن النية_ي

هذا الوصف ينحصر عن  العقود، لذلك جيدر الذكر �ن وصف عقد التأمني من عقود حسن النية ال يقصد به أن

  .1"عقود أخرى

  نيمبادئ التأم:املطلب الثالث

  :مبادئ التأمني.1

  :يقوم التأمني علي جمموعة من املبادئ نذكر منها الفنية والقانونية وهي

  :املبادئ الفنية:أوال

شك أن هيئة التأمني تقوم حبماية املستأمن من اخلسائر املادية الناجتة من األخطار ولكن احلماية من اخلسائر ال  ال

  :جيب توافرها يف اخلطر لكي يكون قابال للتأمني من بينهامتنحها هيئة التأمني حيث أنه يوجد شروط 

  :وجود عدد كبري من الوحدات املعرضة لنفس اخلطر.1

يسمح للشركة Tلتنبؤ يف حدود معقولة حبجم اخلسارة املستقبلية عن طريق  حساب  ،إن وجود العدد الكبري

احتمال حتقق اخلطر بتطبيق قانون األعداد الكبرية، أي أ�ا كلما كانت العمليات املؤمن عليها كبرية فإننا نكون يف 

  .الذي ينتج من صغر عدد العملياتمأمن مما نسميه Tخلطأ العشوائي 

  :خلطر حمقق الوقوع كما جيب أال يكون مستحيل الوقوعأال يكون ا.2

أحد Tلتأمني على خطر حمقق الوقوع ذلك ألن قسط أي نوع من أنواع  التأمني يتحدد حيث ال يتصور أن يقوم 

على أساس  احتمال حتقق اخلطر الذي يغطيه وكلما زاد احتمال حتقق اخلطر كلما زادت تكلفة التأمني حىت تصل 

التأمني على خطر كذلك احلال Tلنسبة للخطر مستحيل الوقوع فمن املستحيل .  شيء موضوع التأمنيإىل قيمة ال

 .الن يتحقق أبد

  

                                                           

.211:،منشورات كلية احملاسبة،غر�ن،ص"املصاريف وشركات التأمنيحماسبة "صاحل سليمان عيد،-1  
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  : أن يكون وقوع اخلطر أمر خارج عن إرادة املؤمن له.3

هذا يعين أن ال يكون وقوع  اخلطر خاضعا خضوعا ¿ما إلرادة املستأمن، ولكن يف الواقع جند أن عددا قليال "

جدا من األخطار هي اليت ميكن أن تستويف هذا الشرط ومنها األخطار الطبيعية كالزالزل والرباكني والصواعق 

، أما Tلنسبة لباقي األخطار كحوادث احلريق واملرض والوفاة فإن املؤمن له ال يستطيع �فعاله اإلجيابية والفيضاxت

  .1"أو السلبية أن يزيد من احتمال وقوع اخلطر

      :يكون اخلطر موزعا بدرجة كبرية أو منتشرا على نطاق واسعأن .4

حىت ال يؤدي حتققه إىل كارثة مبعىن أن ال يكون اخلطر من النوع الذي يصيب عددا كبريا من الوحدات املؤمن 

عليها يف نفس الوقت ومثال ذلك أخطار الفيضان والزالزل واحلروب فهذه األخطار إذا وقعت فإن اخلسائر اليت 

حتدث عنها تصيب عدد كبري من الناس مبا قد يؤدي إىل عجز املؤمن يف دفع التعويضات اليت تؤدي حتما غلى 

  .إفالسه

    :أن تكون اخلسائر الناجتة عن حتقق احلدث معدد أو ممكنة التحديد من حيث الوقت واملكان.5

يف وقت معني يسهل حتديده ويف مكان ومن أمثلة األخطار ذات النتائج احملددة أخطار احلوادث فاحلادثة تقع 

معني ميكن معرفته، أما املرض فإنه من األخطار الصعبة التحديد ألن وقوع املرض حدث تدرجيي وال حيدث فجأة 

  .همكان ابتدائه ووقت ومكان انتهائويصعب يف الواقع حتديد وقت و 

  :أن يكون حتقق اخلطر مستقبلي.6

أو التأمني على بضاعة احرتقت  منويفقت فعال كالتأمني على حياة شخص ألنه ال ميكن التأمني على أخطار حتق

  .فعال ألن معىن ذلك أن اخلطر يف احلالتني أصبح مستحيال

  

  

  

                                                           

.114- 113:إبراهيم دمحم مهدي،مرجع سبق ذكره، ص،ص-1  
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   املبادئ القانونية:nنيا

Tعتبار عقد التأمني من العقود القانونية فهو خيضع Gموعة من املبادئ اليت تشرتط يف الطرفني املتعاقدين 

  :يلي ما نذكر منها

  :مبدأ منتهى حسن النية-1

كافة املعلومات يقوم هذا املبدأ على أساس أنه جيب على كل طريف العقد أن ميد الطرف اآلخر ب "

والبياxت واحلقائق اجلوهرية اليت تتعلق Tخلطر أو الشيء موضوع التأمني والظروف احمليطة به وكذلك تلك البياxت 

  ."املتعلقة بعقد التأمني وشروطه

فضه للتأمني أو يقصد Tلبياxت واحلقائق اجلوهرية تلك البياxت اليت تؤثر على قرار املؤمن من حيث فبوله أو ر "

  ."يف تقديره لقيمة القسط الواجب دفعه أو يف تعيني حدود التأمني وشروطه

جيب على املؤمن أن يلتزم بتوضيح العقد وشروطه،ويف هذه احلالة " :منتهى حسن النية من جانب املؤمن مبدأ.أ

يفرتض أن املؤمن له عاقل Tلغ األهلية،حيث يتسلم املؤمن له وثيقة التأمني وتكون شروط التأمني موضحة على 

ذا يتوفر مبدأ ح سن ظهرها،وكل ما يتعلق Tلعقد من حيث بدء سر�نه و¿ريخ انتهاء ومبلغ التأمني والقسط،̧و

  ."يفسر ملصلحة املؤمن له دائما أن أي لبس أو غموض يف وثيقة التأمني النية من جهة املؤمن مع مالحظة

جيب على املؤمن له أن ميد املؤمن بكافة احلقائق واملعلومات " :مبدأ منتهى حسن النية من جانب املؤمن له.ب
، أو واملتعلقة Tملمتلكات واألصول املطلوب التأمني عليهاوالبياxت اهلامة املتعلقة Tخلطر والظروف احمليطة به 

املتعلقة Tلشخص املطلوب التأمني على حياته وظروفه الصحية وسريته املرضية،حيث حتصل شركة التأمني على 
هذه البياxت من خالل طلب التأمني الذي يقوم املؤمن له عليه وكذلك عن طريق الكشف عن الشيء موضوع 

  .1"التأمني
  

 

  

                                                           

.129-128صأسامة عزمي سالم،وشقريي موسى،مرجع سابق الذكر،ص -1  
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  :مبدأ املصلحة التأمينية-2

ص يقوم هذا املبدأ على أساس أن يكون للمؤمن له مصلحة مادية ومشروعة من بقاء الشيء أو الشخ

فالدائن له مصلحة ) حادث معني مثال(على ما هو عليه ويتضرر املؤمن له يف حال إذا حلق Tلشيء أو الشخص 

  .القرضÅمينية يف التأمني على حياة املدين بقيمة 

حىت توجد املصلحة التأمينية جيب أن تكون املصلحة مادية إلبرام العقد،كما جيب أن تكون املصلحة مشروعة 

ونشري هنا إىل أن امللكية تشكل أساسا لنشوء املصلحة التأمينية،فاملالك له مصلحة يف التأمني على ممتلكاته 

  .مصلحة Åمينية وال يؤدي خللق تلك املصلحةمبقدار قيمتها إال أن توقع امللكية حبد ذاته ال يشكل 

  :ضرورة وجود املصلحة التأمينية يف مجيع عقود التأمني لألسباب التاليةتعود "

مبعىن أي شخص Çمكانه التأمني على ممتلكات غريه وينتظر أن Æلك هذه املمتلكات ويقبض :منع املقامرة

  .قيمتها

له مصلحة Åمينية من بقاء ممتلكاته سليمة فإنه لن يعتمد إحلاق  فيما أن للمؤمن:األخالقيالتقليل من الضرر 

  .الضرر ¸ا وبذلك تنتفي Tحلالة هذه املصلحة

ي مقياس حلجم اخلسارة إن عقود التأمني يف معظمها عقود معاوضة فإن املصلحة التأمينية ه:قياس حجم اخلسارة

  .1"يةالفعل

   :مبدأ السبب القريب3-

السبب القريب أو األصلي أو املباشر حلدوث اخلسارة مبعىن يعين ذلك أن يكون احلادث املؤمن منه هو 

أن يكون السبب الفعال الذي بدأت به سلسلة احلوادث واليت أدت يف النهاية إىل وقوع اخلسارة دون تدخل أي 

ض أو مبلغ التأمني وكلمة قريب ال مؤثر خارجي غري السبب األصلي وذلك حىت يلتزم املؤمن بدفع قيمة التعوي

  .تعين القرب زمنيا وإمنا القريب من xحية التسبب

                                                           

130نفس املرجع، ص -1  
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هذا املبدأ يثري الكثري من اجلدل بني املؤمن واملؤمن له وخاصة إذا الزم السبب القريب املغطى Tلوثيقة أسباب  و

فإنه يف هذه احلالة تلتزم  .املتتالية أخرى غري مغطاة Tلعقد أو مستثناة وذلك ضمن سلسلة من احلوادث املتعاقبة أو

شركة التأمني Tلتعويض عن اخلسائر كاملة يف Åمينات املمتلكات أو Åمينات املسؤولية أو تلتزم بدفع مبلغ التأمني 

أما إذا كان السبب األساسي القريب والذي بدا أوال غري مغطى أو مستثىن مث .احملدد يف عقود التأمني على احلياة

ذلك السبب املغطى Tلعقد فإن السبب الرئيسي يعترب سبب nنوي وال تقوم شركة التأمني بدفع أي  جاء بعد

  .تعويضات

  :مبدأ التعويض-4

عقود التأمني م عدا التأمني على احلياة، ولذلك تسمى ينطبق هذا املبدأ على التأمينات العامة أي مجيع "

على أساس أنه ال جيوز للمؤمن له أن حيصل على تعويض يزيد عن تلك العقود بعقود املعاوضة، ويقوم هذا املبدأ 

ويهدف .اخلسارة الفعلية اليت حدثت وإمنا جيب إعادة املؤمن له إىل الوضع الذي كان عليه قبل حدوث اخلسارة

  :هذا املبدأ إىل

بح من جراء لى أي ر يث ال جيوز للمؤمن له أن حيصل عمنع املؤمن له من الكسب و اإلثراء من التأمني،ح- أ

أما من خالل التعويض حتقق اخلسارة وإمنا جيب إعادة املمتلكات املتضررة إىل ما كانت عليه قبل حدوث اخلطر 

 ."النقدي أو التعويض العيين

يها حلد من اخلطر األخالقي و املعنوي حىت ال يتعمد املؤمن له إحلاق الضرر عمدا Tملمتلكات املؤمن عل"ا- ب

لذلك فإذا كان التعويض يساوي اخلسارة الفعلية فهذا سيقلل أو مينع افتعال  و. للحصول على كسب من التأمني

 .1"احلوادث

  :مبدأ املشاركة-5

وال يسري على Åمينات احلياة " التأمينات العامة"هذا املبدأ يسري على Åمينات املمتلكات و املسؤولية 

فإن املؤمن له سيحصل على " شركة"و األشخاص و ينص على أنه إذا قام املؤمن له Tلتأمني لدى أكثر من مؤمن 

ملؤمن له عند حتقق اخلطر كل شركة حسب شركات التأمني يف تعويض امبلغ التعويض مرة واحدة وتشرتك مجيع  

  .حصتها يف مبلغ التأمني أي نسبة تغطيتها للخطر
                                                           

.144-141:صص   بق ذكره،شقیري موسى،مرجع سأسامة عزمي سالم ، و-1  
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  :أي أن نصيب كل شركة يف التعويض حيسب من خالل املعادلة التالية

يف اخلسارة  جمموع مبالغ التأمني لدى مجيع الشركات/مبلغ التأمني لدى الشركة املعنية=نصيب الشركة يف التعويض"

  .1"الفعلية

  :مبدأ احللول-6

يتداخل مبدأ احللول يف احلقوق مع مبدأ التعويض ويقضي هذا املبدأ Çعطاء املؤمن احلق يف احللول حمل 

املؤمن له يف مطالبة طرف nلث بتعويض قام بدفعه للمؤمن له،وميتد هذا املبدأ ليحل املؤمن حمل املؤمن له يف رفع 

أطراف هلم صلة Tلتسبب Tحلادث وذلك بعد إمتام تسوية املطالبات أو الدعاوى واملطالبة Tحلقوق من طرف أو 

قبل ذلك حسب مقتضى احلال،ويف حال حصلت شركة التأمني من خالهلا مطالبتها القانونية من املتسبب Tلضرر 

تأمني كما يطبق هذا املبدأ يف عقود ال.على مبلغ يفوق التعويض املدفوع للمؤمن له فإن الفرق يعود للمؤمن له

  .واملسؤولية املدنية على املمتلكات

  .من احلصول على أكثر من تعويض كامل Tلنسبة للخسارة اليت حلقت به ملبدأ إىل منع املستأمنيهدف هذا ا

 :وظائف التأمني.2

التأمني يساهم بقدر كبري يف بث الشعور Tألمان والطمأنينة يف نفوس املؤمن هلم ":توفري األمان والطمأنينة - 1

ديهم، فالتأمني يقدم احلماية للمؤمن هلم ضد األخطار اليت تصيبهم يف لعن طريق الشعور Tخلوف  وذلك

أشخاصهم أو ممتلكاÆم أو مسؤولياÆم املدنية سواء بصورة إجبارية عن طريق التأمينات االجتماعية أو بصورة 

  .2"اختيارية عن طريق التأمينات اخلاص

تقوم شركات التأمني Tحلفاظ على حياة األفراد اإلنتاجية وضما�ا لآلخرين مما : ز<دة الكفاءة اإلنتاجية- 2

والعاملني يف كافة القطاعات االقتصادية وهذا بدوره يؤدي   لطمأنينة يف نفوس أصحاب األعماليؤدي إىل بث ا

     . إىل ز�دة الكفاءة اإلنتاجية لدى رجال األعمال والعاملني وTلتايل استقرار املشروعات

                                                           

.27:ص ،1999،ديوان املطبوعات اجلامعية،"زائريلتأمني اجلالدراسة قانون  مدخل"، معراجحديدي -1  

.198-197:صص  ،2008الطبعة األوىل،دار النشر حامد، التمويل وإدارة املؤسسات املالية،عبد الوهاب يوسف أمحد، -2  
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تعترب شركات التأمني وعاء هاما من أوعية االدخار القدمية نتيجة جتميعها رصيدا :تكوين رؤوس األموال- 3

ضخما من جمموع األقساط واالشرتاكات اليت يقوم بسدادها املؤمن هلم وتستخدم هذه األموال يف 

  .لتتمكن من دفع التعويضات يف املستقبل) قصرية وطويلة(االستثمارات

يعترب التأمني وسيلة هامة من وسائل توسيع نطاق االئتمان وتسهيله، وذلك ألن بعض :االئتمانتعميم -4

الدائنني يشرتطون على املدينني Åمني الرهان ليتمكن من احلصول على حقه من تعويض التأمني إذا تعرض الرهان 

  .إىل خطر يؤول مبلغ التأمني إىل الدائنني

  .املختلفةتأمينات يف شراء األوراق املالية كما أن شركات التأمني تستخدم ال

تقوم شركات التأمني بتعويض اخلسائر اليت تصيب رؤوس األموال املؤمنة إذا  :احملافظة على رؤوس األموال-5

  .تعرضت لألخطار ومبا جيعلها حتافظ على رؤوس األموال

يت تستوعب عدد كبري من األيدي متثل شركات التأمني أحد القطاعات االقتصادية اهلامة ال:خلق فرص عمل-6

  .يد من اإلنتاجالعاملة ومن مث تقلل من البطالة وتز 

وتقوم شركات التأمني Çدارة األخطار اليت تتعرض هلا :إدارة األخطار وتطوير وسائل منع احلوادث-7

  .املشروعات اإلنتاجية املؤمنة مما يعطي هذه املشروعات الفرصة لتطوير إنتاجها وحتسينه

تعمل شركات التأمني على تطوير وسائل منع احلوادث وختفيضها وذلك Tلقيام Tألحباث املتطورة يف جمال كما 

 .دراسة أسباب احلوادث والعمل على تفاديها وإمكانية تقليل اخلسائر املادية املرتتبة عنها

  أنواع التأمني وتقسيماته:املطلب الرابع

  :ات خمتلفة أمههاميكن تقسيم أنواع التأمني إىل عدة تقسيم

  تقسيم التأمني حسب اهليئات اليت تقوم به:أوال

 .صناديق التأمني اخلاصة- التأمني التعاوين- شركات التأمني املسامهة العامة- التأمني احلكومي
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  :�مني اخلطر املؤمن ضده:nنيا

  .أخطار املسؤولية املدنية- أخطار املمتلكات- أخطار األشخاص

التأمني ضد العجز - التأمني ضد احلوادث الشخصية-التأمني على احلياة":وأمهها�مينات األشخاص -أ

  ."التأمني على البطالة-ضد املرض التأمني-والشيخوخة والوفاة

-التأمني على املاشية واحملاصيل الزراعية- البحري- احلرق-التأمني ضد السرقة":�مينات املمتلكات وأمهها-ب

  ."ل الفيضاxت والرباكني والزالزل وغريهاالتأمني ضد الظواهر الطبيعية مث

Åمني املسؤولية املدنية -Åمني املسؤولية املدنية ألصحاب املركبات":�مينات املسؤولية املدنية وأمهها-ج

Åمني إصاTت العمل وأمراض - Åمني املسؤولية املدنية للمقاولني-ألصحاب احملالت التجارية والعمارات السكنية

  .1"املهنة

  :مني إىل اختياري وإجباريتقسيم التأ-3 

  التأمينات اإلجبارية   التأمينات االختيارية

وهي مجيع أنواع التأمني اخلاصة سواء Åمني األشخاص 
أو املمتلكات اليت يكون فيها الشخص املعرض للخطر 

  .حرا Tلقيام Tلتأمني من عدمه

هي اليت يكون فيها الشخص املعرض للخطر جمربا  "
لقيام Tلتامني حبكم القانون ومن أمهها التأمني على ا

 .االجتماعي،التأمني ضد املسؤولية املدنية
  

  

  :هتقسيم التأمني من حيث شرعيت-4

 :2"ني ومها التأمني التجاري والتأمني التعاوينوعملية مقاربة بني نوعني من التأميتضمن مقارنة  :3رقماجلدول "

  �مني تعاوين  �مني جتاري
يعد البديل املثايل للمجتمعات اإلسالمية وذلك - هو Åمني اختياري تتواله بعض الشركات ذات رؤوس - 

                                                           

201-199:ص صسبق ذكره  مرجع  هاب يوسف أمحد،عبد الو -1  

.38- 37:ص ،ص2007ألوىلر والتوزيع،عمان األردن،الطبعة ادار وائل للنش")النظرية والتطبيق(التأمني وإدارة اخلطر"عريقات،حريب دمحم  -2  



 الفصل األول                                                                              التأمین الصحي
 

 

18 

 

  .األموال الضخمة واليت Æدف للربح
ختتلف التغطية اليت يتمتع ¸ا املشرتك Tختالف  - 

القسط الذي يدفعه وحتدد قيمة هذا القسط وفقا 
لدرجة اخلطورة واحتماالت حتقق اخلطر وبناءا على 

  .حساTت تقوم ¸ا شركات التأمني
، التأمني على احلياة:هذا النوع من التأمني ويندرج حتت

التأمني  التأمني ضد احلوادث، ضد الشيخوخة، التأمني
  .الصحي

التفاقه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وكونه تطبيق 
عصري منخفض التكاليف ملبدأ التكافل االجتماعي 

  .بني األفراد
دا من عقود التربع اليت يقصد ¸ا تفتيت يعترب عق- 

األخطار واالشرتاك يف حتمل مسؤولية املخاطر وذلك 
عن طريق املسامهات املالية اليت يدفعها املشرتكون هلذا 

  .العرض
  .الربح ليس اهلدف األساسي هلذا النوع من التأمني- 

  اعتمادا على مكتسبات قبلية من إعداد الطالبة: املصدر

   
  
  

  مدخل إىل التأمني الصحي:املبحث الثاين      

  بدا<ت التأمني الصحي ونشأته وتطوره:املطلب األول

مع التطورات العمالية وذلك من خالل جتميع املوارد ورصدها لضمان احلماية  ¿رخييا نشأ التأمني الصحي

من خماطر املرض،فقد شكل حرفيو أورT يف العصور الوسطى نقاTت الصناع اليت أنشأت صناديق لدعم األعضاء 

ديق هم فيها كل عضو بشكل دوري، وتوسعت وتطورت هذه الصنا، واليت يسيف أوقات العوز الناتج عن املرض

اليت Æدد دخل العامل بسبب املرض،وبدأت جمموعات  طورةإذ ساد مفهوم مشاركة اخل لصناعيمع التطور ا

أو مجعيات الدعم التعاونية هلذا الغرض ومجعت هذه العمال واملزارعني يف املنطقة الواحدة Çنشاء صناديق املرض 

تاجني فقط وليس ¸دف الربح أو االستثمار فقد  اجلمعيات مسامهات املشاركني لتوفر العون والدعم لألعضاء احمل

ويف بداية األمر وفرت هذه الصناديق واجلمعيات الدعم . التكافلهو كان املبدأ األساسي هلذه اجلمعيات 

بادر النقدي،مث أخذت تتعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية لرعاية أعضائها،مث طورت خدماÆا الطبية اخلاصة ف

Çلزام العمال يف االشرتاك يف هذه اجلمعيات،مث تنبه القادة  أعمال التنقيب:ة مثلر ن اخلطأرTب العمل يف امله

  .التنظيماتالسياسيون إىل قواعد تعميم هذه 
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نت الدولة قانوx سحيث  م1883يف أملانيا عام  كانت  على مستوى العامل صدرت أول وثيقة Åمني صحيإن 

يقضي Çلزام العمال يف صناعة حمددة يتقاضون دخال أقل من مستوى معني Tالشرتاك يف صندوق املرض وميول 

ومن هنا منا التأمني الصحي كآلية للضمان االجتماعي  .من املوظف ورب العملمبسامهة إلزامية لكل الصندوق 

 م،1910 بريطانيا عاممث  م،1902 النرويج عامتتبعها لصحي مث م،بدأت النمسا التأمني ا1987اإللزامي،و يف عام 

  .1م عم التأمني الصحي اإللزامي معظم الدول1930وحبلول عام ، 1921 عام فرنسا و

م 1957فيما يتعلق Tلعامل العريب فإن أول وثيقة كتبت Tللغة العربية لتأمني العالج الطيب ظهرت يف مصر عام أما 

بني شركة مصر للتأمني كما صدرت وثيقة أخرى يف نفس العام   اإلسكندرية،بني الشركة املتحدة للتأمني وبنك 

م وهو العام الذي شهد ميالد خدمة التأمني الصحي يف اليمن 2005ويعترب عام .البرتوليةوشركة أسوستا للخدمات 

صدرت عن الشركة أول وثيقة إلدارة النفقات أول شركة وقد  MISمن خالل الشركة املتخصصة للتأمني الصحي 

ويف العام  2006أكتوبر  1وذلك بتاريخ ) Toyotaشركة تويو¿ (الطبية ملوظفي املركز التجاري للسيارات واحملركات 

 .)2(ت عقود Åمني صحي لعدد من اجلهاتصدر  2007الالحق 

  ومشروعيتهالتأمني الصحي  مفهوم:املطلب الثاين

  الصحيمفهوم التأمني -1

  :التأمني الصحي يف اللغة-أوال

ألمن ضد اخلوف سد وأمن منه،مثل سلم وزx ومعىن األصل أن يستعمل يف سكون القلب،واأأمن زبد :يقال-أ

أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف ويقال استأمن إليه أي دخل يف أمانة،فالتأمني مصدر :،قال الراغب

  .أعطاه األمن وأزال خوفه:Åمينا ؤمنيللفعل  الرTعي أمن 

الصحة ضد السقم ،وتعين الصحة يف اللغة يف لسان العرب البن منظور، ذهاب  :جاء يف خمتار الصحاح"- ب

، ويف املصباح املنري، الصحة يف البدن حالة طبيعية جتري "ال يوردون ذو عاهة على مصح:"ويف احلديث،3"املرض

  .والرجل الصحيح اجلسد، خالف مريضأفعاله معها على اGرى الطبيعي، 

                                                           

.369:صنفس املرجع السابق  -1  
.160:، ص2003، يربوت احلليب "عقد التأمني حقيقته ومشروعيته"عبد اهلادي السيد، - 2  

.507:،دار صياد،بريوت لبنان،ص2،اGلد"لسان العرب"منظور اإلفريقي املصري،ألفضل مجال الدين دمحم بن مكر ابن ا -1  
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  .يعين طلب أو إعطاء األمن والطمأنينة للنفس ضد عوائل املرض:فالتأمني الصحي يف اللغة- ج

  :التأمني الصحي يف االصطالح-nنيا

هو عقد بني فرد ومؤسسة ينص على أن يدفع املؤمن له مبلغا أو عدة أقساط مقابل أن تلتزم هذه الشركة أو "

تدفع له مصاريف العالج ومثن األدوية كلها أو بعضها وذلك إذا مرض املؤمن له خالل مدة  املؤسسة �ن

أي أن التأمني يشمل الرعاية الصحية واحلماية التأمينية للمريض يف العالج ويف تعويض األجر خالل فرتة .التأمني

صابة العمل   Tملريض هنا من أصيب و يقصد العجز املؤقت أو التوقف عن العمل يسبب املرض، مبرض غري إ

  .1"ليت تعرتي اإلنسان بكافة أنواعهاكاألمراض ا

وحق االنتفاع ¸ذا النوع من التأمني يشرتط االشرتاك ملدة سنة للعاملني بوحدات اجلهاز اإلداري للدولة واهليئات 

T لعمل يف هذه اجلهات العامة أما املؤسسات العامة والقطاع العام فال داعي الشرتاط املدة ألنه عند التحاقهم

  .يكونوا قد خضعوا لكشوفات أثبتت مدى سالمتهم و مالئمتهم 

  :من املصادر التالية ويتم متويل هذا التأمني

  االشرتاكات اليت تقتطع من أجور العمال بنسب حمددة- 

  .رسوم العالج اليت حتصل من العامل عند كل حالة مرضية- 

 البعض، ببعضهاكما يشمل مصطلح التأمني الصحي بشكل عام عدة أنواع من العقود التأمينية اليت رغم ارتباطها 

  :ويدخل ضمن التأمني الصحي تصنيفان من التأمني مها إال أن كال منها يهدف إىل احلماية ضد خماطر خمتلفة،

  :�مني دخل العجز-1

الدخل، والذي يوفر دفعات منتظمة عند عدم قدرة املؤمن عليه على العمل بسبب املرض أو  ضد فقدانالتأمني "

اإلصابة وتكون أهلية حتصيل الدفعات على أساس افرتاض فقدان الدخل، ولكن تعرف فعليا على أساس عدم 

  .2"القدرة على ممارسة العمل

                                                           

.35:ص ،2002،اجلزائر،جامعة اجلزائر،نشاط التأمني يف التنمية االقتصاديةنوال أقاسم،-2  
.370:،صالذكر سابقمرجع ، حريب دمحم عريقات-1  
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  : التكلفة الطبية�مني-2

ة عن املرض أو اإلصابة، وتشمل تكاليف األطباء واملستشفيات جتيوفر تكاليف الرعاية الطبية النا

وقد Åخذ . وخدمات التمريض واخلدمات الصحية األخرى ذات العالقة، إضافة إىل األدوية والتجهيزات الطبية

 Tلتعويض املباشر عن التكاليف إما ملقدم اخلدمة أو للمؤمن عليه، أودة أشكال، فقد تكون عاملنافع التأمينية 

وTإلمكان تقسيم هذا النوع من التأمني إىل أربعة أقسام . بدفع مبالغ نقدية حمددة أو توفري اخلدمات مباشرة

وتكلفة اجلراحة وتكلفة اخلدمات الطبية العادية والتكاليف الطبية الكربى، حبيث  تغطية تكلفة املستشفى:هي

ع التأمني الصحي إما على أساس مجاعي أو على ويتم تسويق أنوا . يصبح هناك أربعة أنواع من التأمني الصحي

أساس فردي، حيث يتطلب التأمني الصحي اجلماعي جمموعة من الناس حبد أدىن حمدد، وتكون التغطية يف 

التأمني اجلماعي مماثلة للتغطية الفردية،إال أن التكلفة أقل،ويقوم رب عمل اGموعة غالبا بتحصيل القسم التأميين، 

  .مسامهة رب العمل يدفع قسط اGموعة لشركة التأمني ة كل فرد من راتبه وبعد إضافةوذلك حبسم مسامه

و التأمني الصحي قد يندرج حتت أي نوع من أنواع التأمني الرئيسية السابقة الذكر، فقد تكون حتت مظلة التأمني 

  .االجتماعي أو التأمني التجاري أو التعاوين

    :مشروعية التأمني الصحي-2

  :اGامع الفقهية التأمني التعاوين اإلسالمي يف عدد من االجتماعات الفقهية ومنهاأقرت 

  .م1976املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي يف مكة املكرمة عام  -

  .م1977قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية الر�ض عام  -

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

  .هجرية 1389جملس اGمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي -

دولة إسالمية برعاية شركة  16شخصية إسالمية عامليًة من  37االجتماع الفقهي الذي عقد يف عمان حبضور  -
  .م1996الربكة والبنك اإلسالمي األردين 
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   nرت التساؤالت حول مشروعيته؟ملاذا 

التأمني الصحي، كما هو معلوم، بدأ يف الغرب قبل أن يبدأ يف الدول العربية و اإلسالمية �كثر من سبعة عقود 
صدار عقود التأمني يف اGتمعات الغربية ومت نقلها من هناك كما  من الزمن، وTملثل يف بقية أنواع التأمني، بدأ إ

مل تكن xجتة  - والزالت قائمة  -من أية ضوابط شرعية، ولذلك، فالتحفظات اليت نشأت هي، فكانت خاليًة 
  .عن عقد التأمني ذاته وإمنا عن املمارسات املصاحبة له مبا حتويه من رT وغنب وضرر وتدليس

   :التأصيل الشرعي

: قول تعاىل يف حمكم كتابهحيث ي سابقًا للتأمني بعقود طويلة جند اإلسالم حيث على مبدأ التكافل والتعاون"

، كما امتدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص التعاون القائم على مشاركة 1)"وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان(
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو ": يث الذي رواه أبو موسى األشعرياجلميع يف درء اخلطر حيث يقول يف احلد

واحد Tلسوية فهم مين وأx قل طعام عياهلم Tملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم يف إxء 
أخرجه البخاري، وقد محل الفقهاء التأمني الصحي على انه يندرج حتت حكم اجلعالة، وهي اسم ملا جيعله "منهم

، ومن أدلة )التزام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول: (و يف اصطالح الفقهاء هياإلنسان لغريه، 

يف الصحيحني يف  خلدريا، وحديث أيب سعيد "2وملن جاء به محل بعري و أx به زعيم"مشروعية اجلعالة قوله تعاىل 
م وكانوا استضافوهم قبل فأبوا قصة الرقية على سيد احلي ملا لدغته حية وطلب أهل احلي من الصحابة رقية سيده

، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد ال نرقيه حىت جتعلوا لنا جعالً : أن يضيفوهم، فقال أبو سعيد
سورة الفاحتة فشفي من ساعته كأمنا نشط من عقال، فلما رجعوا إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعهم الغنم وأخربوه تبسم 

وحديث أيب قتادة يف الصحيحني أن النيب صلي هللا عليه وسلم ) ما أدراك أ�ا رقية، أضربوا يل معكم بسهم: (وقال
وعدم تعيني اGعول ) السلب(ووجه االستدالل تعيني اجلعل ) من قتل قتيًال له عليه بينه فله سلبه(قال يوم حنني 

  ).القاتل(وال اGعول له ) املقتول(

ت اليت كانت موجودة يف اجلاهلية وملا جاء اإلسالم أقرها فصار ذلك تشريعاً، وعمل ¸ا واجلعالة من املعامال
  .صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعقد اجلعالة جيوز على عمل جمهول وينعقد مع وجود اجلهالة والغرر اليسريين

والتأمني الصحي معاوضة مال مبنفعة قائمة أو حمتملة، وهذا من Tب العقود على املنافع املباحة، ووجود اجلهالة "
يف الشريعة مبينه على جلب املصاحل ودرء املفاسد وغالب مبناها  املعوضاتوالغرر اليسريين ال يبطالنه، وعقود 

  ."يفاالجتهاد، خبالف العبادات فان مبناها اإلتباع والتوق

                                                           

.2اآلية  ة املائدةر سو  لقرآن الكرمي،ا - 1  

.72اآلية  ،سورة يوسف القرأن الكرمي،-2  
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كما أن أحكام العاقلة يف الشريعة اإلسالمية تعترب نوعًا من التكافل والتعاون بني جمموعة من األشخاص ملواجهة 
  .التزامات يشق على أحدهم منفرداً حتملها

 أنواع التأمني الصحي وحتديد طرق تقدمي خدمات:لثالثا املطلب 

  :أنواع التأمني الصحي-1

نوع من أنواع التأمني الصحي مزا�ه اخلاصة به ولكل نوع عيوبه وحماذيره واشرتاطاته الالزمة  الشك أن لكل
لنجاحه، ومع ذلك فإن تطبيق أي نوع من أنواع التأمني الصحي خري من الغياب التام للتأمني، ألن البديل عن 

لعالية للخدمات الصحية، وإذا  التأمني هو الدفع املباشر والذي يسبب مواجهة حمدودي الدخل ملشاكل الكلف ا
  كانت احلاجة للتأمني الصحي أصبحت من األمور املسلم ¸ا حىت يف أوساط غري املختصني، فإنه من املهم معرفة 

  خمتلف أنواع التأمني الصحي املطبقة يف أحناء العامل وخصائص كل نوع حىت يتسىن لنا استنباط اآللية األكثر 

 تلخيص أنوع التأمني الصحيمناسبة Gتمعنا ، وميكن 
1

  :ما يليفي 

   :أنظمة التأمني الصحي الشمولية -1

هي األنظمة اليت تعتمد على دفع تكاليف نفقات املعاجلة من خالل الضرائب العامة اليت جتمعها الدول من 
اآلليات املتبعة جلمع املواطنني، وال تعتمد املسامهة يف هذه األنظمة على مدى استغالل اخلدمات الصحية إمنا على 

الضرائب، وقد حتقق هذه األنظمة بعض العدالة إذا كانت الضرائب جتمع بشكل تصاعدي، حبيث تكون 
الضرائب معتمده على مستوى الدخل وعلى األصول والعقارات واألراضي، حبيث ميكن للفقري أن يستفيد من 

االعتماد على ضرائب أخرى مثل ضريبة مبيعات السلع  الضرائب العالية اليت يدفعها الغين، بينما يف املقابل عند
  .ر الفقراء وال تؤثر على األغنياءاألساسية وضرائب اخلدمات فإ�ا تض

لزامية دفع الضرائب حىت إذا كانت أبرز ميزه يف هذه األنظمة مشول مجيع املواطنني يف حمفظة خطر واحدة نتيجة إل
لكن املالحظ عملياً يف الدول النامية أن الضرائب تقع أعباءها على متوسطي وحمدودي الدخل بينما تقدم نظر�ً، 

اخلدمات للمقتدرين، وتبقى املشكلة الرئيسية هلذه األنظمة أنه غالبًا ما يرافقها تدين ملستوى اخلدمات الصحية 
لتضخم و حتول املوظفني إىل الوظائف غري مثل ا(املقدمة وتدين الفاعلية وذلك xتج عن أسباب اقتصادية 

، مما جيعل الضرائب اGموعة من العاملني يف كثري من الدول حمدودة، فضًال )احلكومية و ضعف أنظمة الضرائب
على التضاؤل املستمر لدخل بعض احلكومات مما يؤدي إىل عجز هذه الدول عن حتمل نفقات اخلدمات الصحية 

شبه خاصة تتصف بتدين اجلودة والفاعلية، كما يؤدي أيضًا إىل تفشي الدفع غري  وTلتايل ظهور أنظمة صحية

                                                           

.45-44يف الصحيفتني  2005، ديسمرب  نالعدد الثام ، "جملة الصحة والسكان"مقالة نشرت يف --1  
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النظامي والذي يعترب نتيجة طبيعية الخنفاض امليزانية املخصصة للمعاجلة وتدين مستوى الدخل لدى مقدمي 
حصول على اخلدمات الصحية، األمر الذي يدفع املستفيدين من اخلدمات الصحية للجوء للدفع غري النظامي لل

مستوى أفضل من اخلدمات، لذلك يعترب الدفع غري النظامي من املظاهر املرافقة لألنظمة الصحية اليت ال يتوفر هلا 
  .متويل كايف وال إدارة مناسبة

   :التأمني الصحي االجتماعي  -2

القرن  ظهر هذا النوع من التأمني الصحي يف أوروT أواخر القرن التاسع عشر، واتسع خالل ثالثينات
العشرين يف أمريكا الالتينية، وظهر منذ التسعينات يف أوروT الشرقية يف ما كان يسمى Tالحتاد السوفييت، كما 
ظهر أيضاً يف بعض الدول النامية، لكنه غالباً ما يغطي املوظفني احلكوميني وأولئك الذين يتبعون ألعمال نظامية،  

Gاميع حمدودة من خالل املسامهة جبزء من الراتب للحصول على منافع كونه يعتمد عادًة على العضوية اإلجبارية 
حمدودة، وغالبًا ما يكون هذا النوع جزءًا من نظام اجتماعي أمشل مثل نظام التأمينات االجتماعية والتقاعد 

نوع آخر  وغريها، ومع ذلك ينصح دائماً �ن يكون التأمني الصحي االجتماعي ذا ميزانية وإدارة مستقلة ألن أي
من التأمينات يرفق مع التأمني الصحي غالبًا ما يؤثر عليه سلبًا �ن يتم صرف املبالغ اGموعة للتأمني املضاف 
على حساب التأمني الصحي، بل إن كثرياً من أنظمة التأمني الصحي االجتماعي ال ميكنها أن تستمر دون دعم 

   .إضايف من احلكومات

وتكون فرصة جناح هذا النوع من التأمني أكرب عندما يعتمد على أنظمة ضريبية مشولية سابقة، ويسهل 
انتشاره يف الدول ذات مستوى الدخل العايل، حيث جند على سبيل املثال أن مستوى االنتشار يف ¿يالند بلغ 

ثة عقود ألن مستوى الدخل يف خالل عقد من الزمن بينما بلغت اندنوسيا نفس معدل االنتشار بعد ثال 13%
¿يالند ثالثة أضعاف الدخل يف اندنوسيا، وكذلك يف األرجنتني جند معدل انتشار التأمني الصحي االجتماعي 
أكثر من ضعف املعدل يف املكسيك مع أنه بدأ تطبيقه يف كليهما قبل حوايل مثانية عقود وذلك ألن مستوى 

ألف دوالر للفرد سنو�ً حوايل ضعف مستوى الدخل يف املكسيك الذي ال الدخل يف األرجنتني الذي يبلغ مثانية 
يتجاوز أربعة ألف دوالر للفرد سنو�ً، كما أن فرصة جناح هذا التأمني تكون أكرب أيضًا يف البلدان الصناعية اليت 

كا�ا ، واليت يكون س)حكومية وخاصة(يندرج فيها معظم العاملني ضمن مؤسسات وشركات ومصانع ومعامل 
مكثفني يف مناطق حمدودة، حبيث يسهل إيصال اخلدمات الصحية هلا السيما مع احتواءها على أنظمة إدارية 

   .حمكمة

ويف املقابل جند أن الوضع خيتلف متامًا عند حماولة تطبيق نظام التأمني الصحي االجتماعي يف البلدان 
، واليت ينتشر فيها السكان يف )يصعب مجع املسامهات منهمالذين (الزراعية اليت يكثر فيها العاملون غري الرمسني 

مناطق متناثرة، ويزداد األمر صعوبًة إذا كانت تشكو من الضعف اإلداري ومستوى الدخول فيها متدين حيث 
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يصعب يف بلدان كهذه أن يتم تغطيتها بشكل جيد، لذلك جند أن عددًا من الدول كانت تعتقد أن التأمني 
سوف حيل مشاكلها لكن نتائجه خيبت اآلمال، وهلذا كان من الطبيعي أن جند بعض بلدان  الصحي االجتماعي

أمريكا الالتينية بدأت هذا النوع من التأمني منذ ثالثينيات القرن املاضي والزالت التغطية التأمينية منخفضة كما يف 
دوالر  1500ى دخل الفرد ال يتجاوز ، ألن مستو ) %18-11نسبة التغطية بني (والسلفادور  والبار جوايبوليفيا 
   ).مع أن هذا الدخل يعترب أضعاف مستوى الدخل السنوي يف عدد من الدول العربية(سنو�ً 

وحملاولة ز�دة فعالية هذا النوع من التأمني ينصح �ن يتم إدارته عرب هيئة مستقلة يتكون جملسها من 
، حبيث يفرتض أن هذه اهليئة )العامة واخلاصة(دمات الصحية احلكومة وممثلني عن اGتمع وممثلني عن مقدمي اخل

ستصبح مسؤولة عن مجع املخصصات الصحية وتوزيعها على مقدمي اخلدمة، إضافة إىل تقييم كفاءة مقدمي 
اخلدمة، بينما يتبقى دور وزارة الصحة حمصوراً يف وضع السياسات وختطيط وإدارة الربامج الوطنية وتسعري وترخيص 

  .ات الصحية املقدمةاخلدم

   ):االختياري(التأمني الصحي ا�تمعي  -3

خيتلف هذا النوع من التأمني عن التأمني الصحي االجتماعي أن التأمني اGتمعي اختياري وTلتايل 
فاستعماله يكون على مستوى حمدود، ويستهدف العمال واملزارعني وأصحاب األعمال احلرة لذا ميكن استخدامه 

تشملهم أنواع التأمني األخرى، ومن الصعب وضع هذا النوع من التأمني يف منط حمدد لوجود تفاوت ملن مل 
واختالف من حيث نشأته وتطبيقه من بلد آلخر، بل وخيتلف يف نفس البلد من منطقة ألخرى كما يف فيتنام 

أمينية ففي الوقت الذي جند برامج و¿يالند، ومن أهم تبايناته االختالف يف املنافع اليت تقدمها هذه الربامج الت
، ¸دف محاية املرضى من الكلف )مثل اإلدخال إىل املستشفيات(Æتم Tحلاالت األكثر كلفة، قليلة احلدوث، 

، ¸دف رفع )مثل ز�رة املراكز الصحية(العالية، جند برامج أخرى Æتم Tحلاالت كثرية احلدوث قليلة الكلفة 

دمة، وهذه عادة تستعمل على مستوى القرىمستوى اخلدمات الصحية املق
1

.   

تعتمد األنظمة التأمينية اGتمعية على أقساط تدفعها األسر، وهلذا فهي تستهدف املناطق الريفية متوسطة 
الدخل وليس املناطق األكثر فقراً، ألن األقساط حينها ستعجز عن دفع كلف املنافع حملدوديتها، وملواجهة ذلك 

 هذه األنظمة أن يغطي التأمني اGتمعي جزءًا من كلفة اخلدمات، بينما يتم تغطية بقية أصبح من الشائع يف
الكلفة من خالل دعم املاحنني وتعاون منظمات اGتمع املدين ومن نسبة املشاركة اليت يدفعها املرضى، كما يقوم 

   .لتحتيةبعض القرويون Tملساعدة يف بناء العيادات لتقليل الكلف الالزمة للبنية ا
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ميكن ز�دة فرصة جناح هذه األنظمة التأمينية �ن تكون جزءًا من برxمج تنموي أوسع، إضافة إىل كما 
إعادة تنظيم اخلدمات الصحية يف املناطق، واحلد من سوء استخدام اخلدمات، والتنسيق بني الربامج احمللية املختلفة 

لومات كما حدث يف الفلبني، كما أنه من املهم جدًا مشول لتستفيد من بعضها يف التصميم والتدريب ونظم املع
اGتمع يف تصميم الربامج التأمينية من مراحلها األوىل وصياغتها �سلوب جيعلها مبتناول اGتمع فإن ذلك يرفع من 

   .درجة اهتمام اGتمع ويشجعهم على االشرتاك

ينحصر يف مناطق حمدودة ولكن عند مقارنته  ومع حمدودية توزيع اخلطر يف هذا النوع من التأمني كونه
Tلدفع املباشر أو الدفع غري النظامي فإن التأمني اGتمعي يبقى أفضل لتوزيعه للخطر بني جمموعة حمدودة، ومع 

ولكن غالبًا ما تتحسن ) حيث حيوي دائماً على استثناءات وأسقف حمددة(صعوبة تغطيته خلدمات صحية كاملة 
، السيما إذا مت تصميم املنافع بشكل جذاب وسهل املنال حبيث يراعي التوازن بني األولوية اخلدمات مع الوقت

  .واحلاجة والقابلية للتنفيذ

  :حتديد طرق تقدمي خدمات التأمني الصحي-2

  :نظام التأمني الصحي االجتماعي-1

خالل أكثر من هيئة حبكم القانون من  ينفذ من خالل هيئة مركزية، هو Åمني إجباري حبكم القانون،
للتأمني الصحي وفرعيه الواحدة تتبعها هيئات ولكل منها فروع تنتشر جغرافيا لتغطي اخلدمة التأمينية فئة متجانسة 

  :من األفراد وتقدم خدماÆا Çحدى الطرق التالية

  .الدولة تتبع تقدمي اخلدمات من قبل مستشفيات- 

  .د مع الدولةتقدمي اخلدمات من قبل القطاع اخلاص Tلتعاق- 

  : نظام التأمني الصحي اخلاص-2

وكليهما مع شركات التأمني اخلاصة واليت تقوم بدورها Tلتعاقد مع جمموعة من أ أو األفراد  يتعاقد أرTب العمل- 1
شهرية منهم /لذين مت حتصيل اشرتاكات سنويةصحية واألطباء لتقدم اخلدمات الصحية للمستفيدين االاملنشآت 

واألطباء وفقا  الصحية ات املالية للمنشآتذلك،وتقوم اخلدمات الصحية لشركات التأمني بسداد املطالبنظري 
  .مالعقود بينه وصلنص

  :تكوين منظمات حملية للحفاظ على الصحة- 2

ا أو تتعاقد مع جمموعة من املنشآت الصحية واألطباء لتقدمي حزمة شاملة من خدمات التأمني متلك كل منه
شهري، وبذلك يتم ضمان تكامل اخلدمات وجودÆا وكفاءة /ستفيدين مقابل اشرتاك سنويالصحي للم
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ظام للتحويل بني املستو�ت املختلفة للخدمة وفقا للحاجة الفعلية للمريض مع رقابة اتباع ناستخدامها من خالل 
  .استخدام هذه اخلدمات

  :برامج الرعاية الصحية واملدارة اقتصاد� وتشمل على- 3

خدمة Åمينية توفر من خالهلا املنظمات الصحية املشاركة خدمات شاملة :منظمات احلفاظ على الصحة.أ
للمشرتكني، مقابل أقساط اشرتاك سنوية حمددة مسبقا، وقد أثبتت فعاليتها يف ضبط التزايد املطرد يف أسعار 

ية مماثلة، وتوصلت هذه املنظمات إىل مع توفري نتائج صح FFSاخلدمات الصحية مقارنة Tلطرق التقليدية للدفع 
ختفيض تكلفة الرعاية الصحية من خالل احلد من خدمات التنومي ومن تقليص فرتة اإلقامة يف املستشفى دون 

  1التأثري على جودة الرعاية الصحية املقدمة

العمالية وجمموعات النقاTت : خطة Åمينية متنح املشرتكني من جمموعات كبرية مثل:ملفضلةمنظمات الرعاية ا.ب
املوظفني،الفرصة لالختيار بني عدد حمدد من مقدمي اخلدمة الذين يتم التفاوض معهم على تقدمي اخلدمات 
الصحية �سعار خمفضة، ويكون الدفع يف مقابل اخلدمة املقدمة، مع وضع ضوابط لتقليل النفقات، وتكون 

ات احملددة مسبقا، ويفضل املوظفون االشرتاك يف مثل هذه األسعار أقل يف حال مراجعة املرضى لألطباء واملستشفي
  .املنظمات، أل�ا أكثر مرونة وأقل تقييدا من منظمات احلفاظ على الصحة، كما يفضلها أرTب العمل

  وفوائده أهداف التأمني الصحي:املطلب الرابع

  :أهداف التأمني الصحي-1

التشخيص والعالج تسجل ارتفاعا ملحوظا،اآلخر الذي لقد ظلت تكلفة اخلدمات الصحية وخاصة يف جمال "

انعكس سلبا على وفرة اخلدمات وجودÆا وتوفري التمويل الالزم لتقدميها،وجتيء فكرة التأمني الصحي لدرء هذه 

املخاطر ولضمان جودة اخلدمات ووفرÆا وسهولة الوصول إليها عرب مجلة من األهداف ميكن تلخيصها يف 

  :)1("اآليت

 .للمؤمن عليهم Åسيسا على مبدأ املشاركة أفضل خدمات الرعاية الصحية تقدمي- 

 .قيق العبء العالجي واملايل على املؤمن عليهم تعضيدا لقيم التكافل والرتاحم بني أفراد اGتمع وفئاتهحت- 

 .قيق العبء العالجي واملايل على الدولةحت- 

                                                           

1
 -WWW.NHIF..GOV.SD/ DETAILS. PHPNSN.TYPEm18-41 



 الفصل األول                                                                              التأمین الصحي
 

 

28 

 

 .ومعايري حديثةÅهيل وتطوير اخلدمات الطبية وترقيتها وفق أسس - 

 .طاب وتدريب الكوادر الطبية والفنية والعمل على استبقائها وحتسني بنية العمل هلاقستا- 

 .التشخيص والعالج Tلداخل تقنياتالعالج Tخلارج بتوفري أحدث تقليل - 

واملنهجية، على العملية ) تقييم وتقومي راف،متابعة وإش ،، تنفيذختطيط(Åسيس نظام صحي يعتمد يف مراحله- 

 .وإجراء البحوث والدراسات الالزمة لتطويره

 و واحملاسبة، ، اإلدارية، املاليةكل النظم املعلوماتية  دخال تقنيات العمل احلديثة من نظم وبرجمة وشبكات يفإ- 

  .مراحل التطبيق وتقدمي اخلدمة

 .إزالة العائق املايل بني املريض وحصوله على اخلدمة

 . "ملعايري إدارة وÅكيد اجلودة وفق احملاسبات العاملية Åسيس نظام صحي خيضع- 

 .حتسني مستوى اخلدمات الطبية املقدمة من خالل توفري مصادر مالية nبتة ومستمرة- 

 .احلث على املزيد من التنويع واملنافسة يف تقدمي اخلدمات الطبية- 

 .رفع املستوى الوطين الوظيفي واالطمئنان لدى الغري- 

م وفلسفة ومبادئ التامني الصحي كآلية من آليات التكافل االجتماعي لتحقيق التكافل،العدالة ترسيخ مفهو - 

 .واملساواة يف اGتمع

مشولية التغطية السكانية واخلدمات الطبية لكافة شرائح اGتمع جبميع فئاÆم العمرية ومقدراÆم االقتصادية - 

 .املتباينةركيبتهم االجتماعية وأحواهلم الصحية وت

قيق أعلى مستوى ممكن من الصحة وتقوية روح التكافل االجتماعي من خالل توفري اخلدمات الطبية الشاملة حت- 

 .واملتكاملة �سلوب تكافلي يضم كافة أفراد اGتمع

م إدارة نظام قومي للتأمني الصحي Tلتنسيق مع اإلدارات التنفيذية لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية للمؤمن هل- 

 .وتطويرها وفقا ملبدأ املشاركة يف التكلفة
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     .وضع األسس العامة لكيفية املشاركة يف حتقيق عبء تكلفة العالج على األسر والدولة- 

  : :فوائد التأمني الصحي-2  

ن التأمني الصحي فيه احلل لكثري من املعضالت الصحية كما أن فيه فائدة لكافة األطراف ابتداًء إ

املؤمن عليه، مرورًا جبهات العمل وانتهاء مبقدمي اخلدمات الصحية والتأمينية وميكن تلخيص فائدة كل Tملواطن 

  :طرف يف ما يلي

  )سواء كان موظفاً أو عامالً أو طالباً أو غري ذلك(املؤمن عليه ) 1

أصبح املرض الذي يهدد كل واحد منا ال يشكل مهًا ملا حيمله من  ،مع ز�دة كلفة اخلدمات الصحية"

ألن مستوى الدخول ، لها األغلبية العظمى من املواطننيمعاxة جسدية بقدر ما يرافقه من أعباء مالية ينوء حبم

ملرض تراجع بينما الكلف تزايدت، وبدون التأمني الصحي فاخليارات املتاحة ملن أبتلي مبرض إما الصرب على ا

وعدم املعاجلة أو اللجوء لبيع املمتلكات أو االستدانة وأحياx اللجوء ملمارسات غري أخالقية مثل السرقة أو الرشوة 

ولكن التأمني الصحي يكفل االطمئنان االجتماعي لدى العمال واملوظفني، السيما إذا كان التأمني . أو التسول

تأمني الصحي ويوثق العالقة بني املوظف أو العامل وزمالئه، كما يعزز ال   الصحي شامًال للموظف وملن يعول

  "عندما يشعر كل فرد منهم أن زمالئه سامهوا يف حتمل أعباء العالج عنه Tألقساط اليت يدفعو�ا جبوار ما تدفع

  1 "عنهم جهة العمل

اقة التأمني التأمني الصحي يكفل أعلى حد ممكن من العدل واملساواة يف تلقي اخلدمات الصحية، فبط 

الصحي حيملها مدير الشركة كما حيملها أبسط املوظفني كالسائقني واحلرس واملراسلني وغريهم، وحىت لو اختلفت 

، فاخلدمات العالجية األساسية من أدوية وفحوصات وعمليات وغريها )جناح ، أوىل ، nنية ، nلثة(درجة اإلقامة 

) أو العامل(عند تطبيق التأمني الصحي لن يعد املوظف . لوظيفيال ختتلف Tختالف موقع املوظف يف اهليكل ا

حباجه للتزلف واحملاTة هلذا وذاك حىت يتمكن من احلصول على حقوقه Tملعاجلة السليمة املنصفة، فاملعاجلة سرتتبط 

  .كون مفتعلهبوجود املرض أو عدمه وليس مبقدرة املرء على اإلقناع واختالق األعذار واألمراض واليت غالبا ما ت

  )سواء كانت جهات حكومية أو خاصة(فوائد التأمني الصحي جلهات العمل )2

                                                           

1
 -http/www.misyemen.com/pages.pbping/arabic.sid 33998, Consulté 12.2.2016 



 الفصل األول                                                                              التأمین الصحي
 

 

30 

 

تستفيد جهات العمل من توفري التأمني الصحي ملوظفيها وعماهلا برفع اإلنتاجية من خالل احملافظة على "

و كذلك . املرضصحتهم وTلتايل رفع إنتاجيتهم و احلد من اخلسائر النامجة عن االنقطاع عن العمل حبجة 

حتقيق الرضا الوظيفي لدى املوظفني والعمال وتعزيز ارتباطهم جبهات عملهم وشعورهم أن جهة عملهم ال تعىن 

  ."فقط مبا يقدمه العاملون جلهة العمل، إمنا Æتم أيضاً �وضاعهم الصحية واالجتماعية

بشكل عادل ومنصف بعيداً  لعاملنيإن تطبيق التأمني الصحي يساعد جهات العمل أن تؤدي التزامها حنو ا"

حيث أن القيادات اإلدارية يصعب عليها أحياxً التفريق بني الصادقني والكاذبني يف    عن أية حماTة وانتقائية

ادعائهم للمرض، مما يؤدي إىل صرف خمصصات لبعض املدعني دون وجه حق بدافع الشفقة، ويف املقابل قد 

  ."حقيقية وذلك ألسباب إدارية أو مالية مينع الصرف ملن هم يف حاجة ماسة

بعض جهات العمل تصرف مبالغ حمدودة سنوية أو شهرية ملنتسبيها لكنها تواجه مشكلة عند حدوث حالة 

مرضية كبرية ألحد املوظفني أو العمال، وقد يلجؤوا للجمع من كافة العاملني أو حماولة البحث عن دعم من 

  . 1"التأمني الصحي ستنتفي احلاجة لكل ذلك الزكاة أو غريها، بينما عند وجود

  

  سواء كانت مستشفيات أو أطباء أو صيدليات أو (فوائد التأمني الصحي ملقدمي اخلدمات الصحية ) 3

  )مراكز تشخصيه

يستفيد مقدمو اخلدمات من تطبيق التأمني الصحي بز�دة عدد املرضى، حيث حيدث تدفق كبري للمرضى 

 - أحياxُ  -قادرين على مراجعة مقدمي اخلدمات الصحية �سعار زهيدة أو جماxً ألن اجلميع يصبحون 

ويكون مقدمي اخلدمات الصحية مطمئنني ألن اجلهات املؤمنة قادرة على .وذلك حتت مظلة التأمني الصحي

  .دفع أية تكاليف مهما ارتفعت، طاملا أ�ا ضمن الشروط التعاقدية

ة اليت تطبقها اجلهات املتخصصة تؤدي إيل رفع مستوى اخلدمات الصحية أنظمة التأمني الصحي احلديث  إن

املقدمة، كما تولد التنافس بني مقدمي اخلدمات الصحية، ألن هذه األنظمة تعطي للمريض كامل احلرية يف 

اختيار الطبيب واملستشفى الذي يريد، مما يعين أن مجوع املرضى املؤمن عليهم سوف يتوافدون على 

                                                           

-2  http://www.misyemen.com/pages.php?script_id=103; Consult2 le 12.2.2016  
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ات ذات اخلدمات األفضل ويف هذا حتفيز ملقدمي اخلدمات الصحية أن يبقوا يف الصدارة كي ال املستشفي

  .يتجاوزهم اآلخرون

  :وتتلخص فوائد التأمني بصفة عامة يف مايلي

 .التكاليف الباهظةاملسامهة يف توفري املوارد املالية لتمويل نفقات اخلدمات الصحية  �

الصحية املقدمة للسكان نوعا وكما من خالل حتقيق الضغط على املسامهة يف حتسني مستوى اخلدمات  �

 .استخدام املرافق الصحية العامة اGانية

 .املسامهة يف دعم االقتصاد الوطين من خالل ز�دة فرص االستثمار يف القطاع الصحي �

 .املسامهة يف توفري مزيد من فرص العمل داخل مؤسسات وشركات التأمني الصحي �

 .�دة وحتسني معدالت القوى العاملة واألسرة واملرافق الصحية Tلنسبة لعدد السكاناملسامهة يف ز  �

 .االجتماعي واالقتصادي املسامهة يف حتقيق األمان واالستقرار النفسي و �

 .املسامهة يف حتقيق العدالة يف توزيع اخلدمات الصحية للسكان �
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  :الصةخ

اهلائل يف شىت اGاالت وخمتلف القطاعات و فرض نفسه يف اآلونة األخرية وانتشاره  ما أفرزه  التطور التكنولوجي 

السريع يف دول العامل، أدى إىل تعدد حاجات الفرد وما يالزمها من أخطار صحية خمتلفة، وملواجهة هذه األخرية 

ي لدرء هذه املخاطر والتقليل من االرتفاع امللحوظ يف جمال التشخيص والعالج، ظهر مفهوم التأمني الصح

ة اخلدمات ووفرÆا وسهولة احلصول عليها وختتلف خدمات التأمني الصحي Tختالف اخلطر ولضمان جود

  .واحتمال وقوعه

حيث خيضع هذا النوع من التأمني إىل جمموعة من األهداف والفوائد، هذا ما جيعله يلعب دورا هاما يف حتقيق 

هم من ذلك Åسيس نظام صحي خيضع ملعايري إدارة وÅكيد اجلودة وفق أهداف اقتصادية واجتماعية حمض، واأل

 .احملاسبات العاملية
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  متهيد 

ميكن  إذوالطرق، األنظمةيف الواقع املعاش عملت الدولة على ختصيص جمموعة من االجتماعية احلماية لتجسيد   

على البطالة  منيأتماعي،والتكل صناديق الضمان االجديق متعددة وغالبا ما تكون على شتندرج ضمن صنا أن

الصندوق الوطين :مني على التقاعد ومحاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة،ومن بني هذه الصناديقأوالت

 اآليل اإلعالموالتقنيات احلديثة يف  اآللياتالذي جيسد هذه احلماية ضمن  جراءاألللضمان االجتماعي لغري 

  . لصندوق على حد سواءيف اداري واملنخرط للموظف اإل
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  األجراءمتهيد للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري :األولاملبحث 

  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي نشأة :األولاملطلب 

 1992جانفي  04ملؤرخ يف وا 92/07تنفيذي رقم الرسوم امل من جراء مستنبطنظام احلماية االجتماعية لغري األن إ

  .دارية واملالية للحماية االجتماعيةحلماية االجتماعية والتنظيمات اإلصناديق ااحملدد لشكل ومضمون 

اخلاص jلصالحيات والتنظيمات  1992جانفي 15الصادر يف  93/119رقم  أخرهذا املرسوم مت مبوجبه صدور 

ميالد هذان املرسومان  كان نتيجة انفصال الصندوق الوطين للحماية  أنداخل الصندوق، اإلداريوسري العمل 

والصناديق الوطنية ) CNAS(األجراءل عن صناديق احلماية االجتماعية للعما األجراءاالجتماعية لغري 

  ) .CNR(للتقاعد

م لبعض نقاط املعدل واملت 1996نوفمرب 30املؤرخ يف  96/434رقم  آخرعالن عن مرسوم يف هذه األثناء مت اإل

  .الصناديق الوطنية للحماية االجتماعيةبني خمتلف  واإلعالمواعد التنسيق jطر وق85/53املرسوم رقم 

 :جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األ تعريف الصندوق  -  

جراء هو مؤسسة عمومية يندرج نشاطه ضمن نظام الوطين للضمان االجتماعي لغري األن الصندوق إ

عائالت ضد شخاص والل املايل،يهتم حبماية فئة من األاالجتماعية،ويتمتع jلشخصية املعنوية واالستقالاحلماية 

  ).األخطار االجتماعية مان ض(بعض األخطار حتت شعار

لفالحون واحملامني واملوثقني واألطباء شخاص يف التجار واحلرفيون والصناعيون واتتمثل الفئة املعنية من األ

ن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ممثل يف كل الرتاب الوطين يتضمن اخل،وللعلم أ...احلرةوأصحاب املهن 
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الوكالة اجلهوية ملستغامن تضم كل من ملحقيت تيارت  إما .ستوى الوطينملحقة والئية على امل 35وكالة جهوية و 13

 .وغليزان

  

  جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األ تقدمي الصندوق:املطلب الثاين 

  :جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األطبيعة نشاط الصندوق  -1

طار نظام الضمان االجتماعي،الذي الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء يف إيندرج نشاط الصندوق 

جور،وال سيما التجار واحلرفيون أالذين ميارسون نشاطا مهنيا غري ميتكفل jلتغطية االجتماعية لفئات العمال 

ر التشريع طاين ميارسون نشاطا مهنيا يدخل يف إشخاص الذوكذلك كل األ ،وأعضاء املهن احلرةوالفالحون 

جورة يف نفس الوقت،واملتقاعدين وغري املأ جورةفة إىل األشخاص ذوي النشاطات املأضااخلاص jملهن املنظمة،إ

  .التقاعدذوي النشاطات اخلاصة بعد 

مستقبال شؤون طار القانوين والتنظيمي الذي يسري اع حدوث مرسوم جديد جاء ليحدد اإلوقد عرف هذا القط

املعدل واملتمم للمرسوم  1996نوفمرب  30املؤرخ يف  434/ 96جراء وهو املرسوم التنفيذي رقم فئات العمال غري األ
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الذين ميارسون نشاطا مهنيا شخاص ن اجتماعي اخلاص jألواملتعلق jلضما 1985فيفري  9املؤرخ يف  85/35رقم 

  .جورغري مأ

 :جراءألمهام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري ا -2

لبلوغ أهداف مسطرة يعمل  من اجل الوصول  الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء ن الصندوق ال شك أ

  :على حد سواء وتتمثل املهام املؤدية اىل هذا املقصود فيما يلي ليها،واليت تعود فائد�ا على الفرد وا�تمعإ

 .جراء االداءات العينية والنقدية للتأمينات االجتماعية لغري األسيريت- 

 .ضمان التحصيل ومراقبة االشرتاك ونزاعات التحصيل - 

 .تنظيم وتنسيق املراقبة الطبية- 

 .ماية االجتماعية الشروع يف تسجيل املؤمنني االجتماعيني لضمان احل- 

 .نشاطات على شكل اجنازات صحية واجتماعية  جراءإ - 

 .مني على املرض والعجز والتقاعد والوفاةضمان التأ- 

 :يكمن دور ومهام الصندوق فيما يلي:جراءالوطين للضمان االجتماعي لغري األدور الصندوق  -3

 . تسيري االداءات الطبيعية والنقدية للتامني االجتماعي- 

تسيري اىل غاية انتهاء حقوق املستفيدين من منح التقاعد والعالوات املنصوص عليها يف التشريعات السابقة - 

 . 1984 لسنة 

  �مني التغطية ،املراقبة واملنازعات التابعة لتغطية االشرتاكات املوجهة اىل متويل االداءات الطبية- 
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 . )االشهار(ريق االعالم النداءات من اجل االشرتاكات يف الصندوق وذلك عن ط- 

عمليات بعث االشرتاكات عرب الرتاب الوطين من اجل اعادة االنضمام يف الصندوق الوطين وذلك jرسال - 

 . احلواالت الربيدية اىل املنخرطني لدفع اشرتاكا�م السنوية

 .ءات امتام مع التعاون مع صناديق احلماية االجتماعية �مني املراقبة الطبية ومصلحة االدا- 

 .الطبيةتنظيم وتطبيق املراقبة - 

 .وكذا املستفيدين  اجتماعيا،ىل ترقيم املؤمنني إاللجوء - 

 .عالم املستفيدينضمان إ- 

  جراءاالجتماعي لغري األاهليكل التنظيمي للصندوق الوطين للضمان :املطلب الثالث

 :املدير العام للوكالة -1

ه مبوجب مرسوم تنفيذي بناءا على قرار املدير العام للصندوق تعييندار�،يتم إو مر jلصرف ماليا هو األ    

  .jلعاصمة 

  :  مهامه -1-1 

 .خري لهاملستوى الوطين بصفته املسؤول األول و األثل الصندوق على مي- 

داري دا على تطبيق القرارات ا�لس اإلمن اجلها الصندوق والعمل جاه ءاألهداف اليت أنشىيسهر على حتقيق - 

 .و يعارضهكما انه الوكيل عنه فليس له ان �يت بعمل يضر الصندوق أله،

 .التوقيع على مجيع الو�ئق اليت تتعلق jلصندوق وكذا تفحصه للربيد الصادر والوارد- 
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قانون مع العمال jعتباره يضمن السري احلسن للمصاحل داخل الصندوق وممارسة السلطة املخولة له عن طريق - 

 .مور جتري على ما يراملنظام الداخلي للصندوق وان كل األما يسهر على احملافظة على امديرا للوكالة،ك

 .طار التشريعات املعمول �ا حالياوكذا موافقته على فصلهم وذلك يف إيعني العمال اجلدد - 

  .سبوعاملواطنني طيلة أ�م األيستقبل - 

  :دارة واملاليةنيابة اإل -1

وتوزيع املوارد املالية املتعلقة jلصندوق وهذا حسب جدول املصاريف اخلاصة خرية بتسيري تقوم هذه األ     

  :مبستلزمات الصندوق،وتتمثل هذه املصاريف يف

 .جور العمالمصاريف خاصة  - 

 ).اخل...شراء مكاتب ،سيارات (مصاريف االستثمار- 

 ...مصاريف اخلاصة بتامني املمتلكات- 

 ).غلفة الرسائلأأقالم ،(ريف اخلاصة بلوازم العملمصا- 

  :مصلحة احملاسبة  -2-1

تقوم هذه املصلحة بكتابة كل املعلومات احملاسبية اخلاصة jلصندوق كما تقوم ايضا مبيزانية سنوية كما تراقب     

  .كل املصاريف والقضاء على كل ترسب او اختالس مايل

  :مصلحة الوسائل العامة  -2-2

غلفة ألقالم والزمات العمل كالورق والسجالت واألالصندوق من مستتقوم هذه املصلحة بتمويل كل مصاحل   

تدون هذه املصلحة كل ...نواعها من اخلشب او احلديد والكراسيواالت الربيدية واملكاتب مبختلف أاحل الرسائل و
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ىل خرية كل الرسائل اليت تصل االيت زودت �ا،كما تستقبل هذه األالوسائل يف سجل مع كتابة اسم املصلحة 

املصاحل املعنية jألمر وكذلك  كاتبة املدير للربيد ترسلها اىلر وبعد معاينة  ندوق مث تبعث �ا اىل مكتب املديالص

و املؤسسات اليت أشعار املنخرطني مبصاحلهم لصندوق اليت تريد إرسال الربيد إلمر jلنسبة لكل املصاحل داخل ااأل

  .ىل املصلحةئل إمع الصندوق تتوجه �ذه الرساتربطها عالقة 

   :جورمصلحة املستخدمني واأل  -2-3

صيل املعطيات الشهرية اخلاصة jألجور،فتتابع تتكفل هذه املصلحة بعمال داخل الصندوق حيث تقوم بعملية حت

  .حالتهم على التقاعدعقد العمل يف الصندوق اىل غاية إ برامهمإخرية العمال منذ هذه األ

جراء وذلك للتامني ندوق الوطين للضمان االجتماعي لألالعمال فيه عند الص كما تقوم املصلحة بتصريح عدد

  .مرتبصا،وذلك على مستوى وكالة مستغامن 11وعامال  64يبلغ عددهم  عليهم والذي

  .حترر قرارات التوظيف وحماضر تنصيب العمال اجلدد وذلك بعد موافقة املدير

 : نيابة مديرية التغطية واملنازعات -3

من  صحاب املهن احلرة ابتداءالذي به يقف الصندوق،فتهتم هذه األخرية مبا يتعلق  العمود الفقري اتعترب 

  .التسجيل اىل غاية تسديد االشرتاكات املستحقة عليهم

  :التسجيالتمصلحة  -3-1

ن يتوجهون لالخنراط يف الصندوق ألول مرة ويطلب من هؤالء شخاص الذيتستقبل هذه املصلحة األ 

ن،الصناعيني والفالحني وسائقي األجرة وأصحاب املهن و هذه الفئة املتمثلة يف التجار،احلرفيو أشخاص األ

  :حضار الو�ئق الالزمة لالخنراط يف الصندوق وتتمثل يفإ...احلرة
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 .سخة من السجل التجارين- 

 .شهادة امليالد- 

  .وذلك حىت يوضع هلم ملف ورقم لدى الصندوق

  :مصلحة التحصيالت -3-2

ن حيصل املنخرط على رقم التسجيل على مستوى مصلحة التسجيل يذهب اىل مصلحة التحصيل بعد أ

دج كما 172800:على بدج واالشرتاك األ21600:دىن بسنوية،حيث تقدر نسبة االشرتاك األليضع اشرتاكاته ال

  :م هذه املصلحة بمجايل اخلاضع للضريبة، كما تقو كات أخرى عن طريق وثيقة الدخل اإلحتسب قيمة االشرتا 

 .حتصيل االشرتاكات السنوية- 

 .يداع شهادة االنتساب و االستيفاءإ- 

 .املشرتكيداع شهادة وضعية إ- 

   :مصلحة املراقبة -3-3

 عني املكان �تم هذه املصلحة jالنتقال اىل املنخرطني الذين مل يستوفوا اشرتاكا�م،فيذهب املراقب اىل

لغ يقدمه اىل املراقب ذا كان حبوزة هذا الشخص املبفإ. نه تسديد مبلغ االشرتاكبدعوى من الصندوق إلشعارهم 

  .ذا مل يكن ميلك املبلغ يتوجه اىل هذه املصلحة املواليةعلى الفور،أما إ
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  :مصلحة املنازعات -3-4

الذين ميارسون نشاطا اص خشرفة التجارية وذلك للتعرف على األمع الضرائب والغ casnosيتعامل  

  .جبار�ا يف الصندوق بعدما أصبح إجور وخصوصا الذين مل ينخرطو مهنيا غري مأ

نه االخنراط ضروري وله فائدة،وذلك عن طريق هذه املصلحة jالتصال �ؤالء األشخاص إلحاطتهم علما   فتهتم

  .مراقبني �بعني هلا

مث توقفوا عن الدفع،وذلك عن طريق شخاص الذين دعوا اشرتاكا�م لسنة واحدة كما تقوم املصلحة مبتابعة األ

  :جراءات قانونية وهية إعد

 .و احلساب البنكياملعارضة كغلق أو جتميد حسب الربيد اجلاري أ- 

 .نذارات البسيطة وذلك بواسطة احملضر القضائياإل- 

 .و الصندوقاالستجابة لدعوى احملضر القضائي أي أوامر األداء أ- 

تقدم الشخص اىل ذا فإيوما  15مور مؤشر عليها من طرف رئيس احلكومة،متنح للشخص مهلة كل هذه األ

دفع كل قساط حىت يستطيع الشخص غ جد عالية تقسم هذه القيمة اىل أن قيمة املبلالصندوق واكتشف  

  .االشرتاكات املتبقية،ويسمى هذا jلتقسيط

  .ب نزاعذا نشملصلحة حامي الصندوق يف حالة ما إتعرب هذه ا
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 :نيابة مديرية االداءات -4

تتمثل هذه النيابة يف اجلهة اليت توفر احلقوق للمنخرطني الذين هم يف حالة تسوية لكل املستحقات الرئيسية 

تغطي  11-83من القانون  02دة الواجبات اليت يفرضها عليهم قانون الضمان االجتماعي وطبقا للماوقاموا بكل 

  :املخاطر التاليةمينات االجتماعية التأ

  . املرض- 

  . الوالدة - 

  . العجز - 

  .الوفاة - 

 :داءاتمصلحة األ -4-1

و ذوي من طرف املنخرطني أ تضمن هذه املصلحة تغطية وتعويض مصاريف الدواء اليت مت صرفها

مراض وبعض يضات عن بعض التعويضات عن بعض األاحلقوق،فخصص الصندوق جمموعة من التعو 

  :التعويضات يف وتتمثل هذه.املصارف

 .عمال طبية عاديةأ- 

 .عمال اجلراحة واالختصاصأ- 

 .عمال يقوم �ا الدالك الطيبأ- 

 .سناناألعمال املمارسة من طرف جراح األ- 



 مستغانم األجراء لغیر االجتماعي للضمان الوطني الصندوق                                       الثالث الفصل

 

63 

 

 .سنانطقم األ- 

 .قامة الطبيةمصاريف اإل- 

 .املصاريف اجلراحية يف املستشفى- 

 .مصاريف الوالدة- 

 .عمال التحليل الطيبأ- 

 .شعةjألجراحة واختصاص - 

 .مصاريف الفحوصات البيولوجية والنظرية - 

 .مصاريف احلمامات الطبيعية- 

 ..خرىة jملعوقني املتمثلة يف العصا وأدوات أالتجهيزات الصغرية اخلاص- 

 ...يضا املتمثلة يف الكراسيالتجهيزات الكبرية اخلاصة �م أ- 

 .هيل العضويإعادة التأ- 

 .ةالعجز من الدرجة الثانية والثالث- 

ة يف مرحلة احلمل والوالدة يتكفل الصندوق بتعويض املصاريف الطبي :مومةكما تغطي هذه املصلحة �مني األ

  .سعار احملددة من طرف القواعد النظاميةوالصيدالنية وذلك وفق قاعدة األ

  .صيب الشخص املنخرط مبرض يعيقه عن مواصلة العمليف حالة ما إذا أ:وتغطي أيضا بتامني العجز
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  :مصلحة التقاعد -4-2

ن تكون هناك نقص فيها،وذلك بعد معاينته شهادة املنخرطني كل اشرتاكا�م دون أ بعد استيفاء

  .االستيفاء خيضع املنخرط اىل شروط متكنه من االستفادة من معاش التقاعد

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 .ةjلنسبة للمرأ 60سنة jلنسبة للرجل و 65ن يبلغ من العمرأ- 

 .قل واستيفاء كل االشرتاكاتسنة من العمل واالشرتاك على األ 15تربير- 

 .تقدمي الطلب- 

ذا مل تتوفر يف املنخرط وإيداع الطلب الشهر التايل للشهر الذي مت فيه إول من عاش التقاعد يف اليوم األيقدم م

  :ذا توفرت فيه الشروط التاليةالتقاعد إلطلب منحة التقاعد،ميكن هلذا األخري االستفادة من عالوة  الشروط الالزمة

o سنة 14اىل  5ترتاوح مدة االشرتاك من  أن. 

o استيفاء كل االشرتاكات خالل هذه املدة. 

o سنة  60ة سنة واملرأ 65غ الرجللن يبأ. 

  :مصلحة احلواالت -4-3

الذين عد،فرتسل مصلحة التقاعد ملفات األشخاص تربط هذه املصلحة عالقة وطيدة مع مصلحة التقا

م حواالت بريدية يتم من خالهلا حيلوا على التقاعد اىل مصلحة احلواالت،وذلك ملنحهم معاش التقاعد،فتبعث هلأ

  .سال املعاشإر 
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  :املراقبة الطبية-5

ذا كان يف حالة ما إ مبساعدة كاتبته،وراق العالج أيف هذه املصلحة يقوم الطبيب مبراقبة الوصفات الطبية و 

ذا إيف وثيقة العالج وذلك طلبا من مصلحة االداءات اليت تغطي مصاريف العالج والدواء،فو شك أهناك خلل 

  .مجايل للورقة يتناسب ونوع املرض يعوض املؤمن طبيعيان املبلغ اإلأوجد الطبيب 

ليه يف  ميكن تعويضه الن املبلغ املشار إ نه الشعارا  إذا وجد الطبيب خلال يف ذلك يبعث للمنخرط إما أ

جلنة الطعن املتواجدة  ىلإحساب التعويضات ال يتوافق مع املرض الذي يعاين منه،يطلب منه اللجوء  كشف

دوية جما± لكونه مبصلحة املنازعات،كما يعاين الطبيب الشخص املنخرط الذي يريد احلصول على بطاقة اخذ األ

  .خرية بطاقة،متنح هلذه األ...مراض القلب والسكر والربوأمبرض كمصاب 

  :مركز احلساMت - 6

يل دون خمالفة ما جاءت عالم اآلطار اإلإيتكفل هذا املركز jلقيام بدراسات على مستوى الصندوق يف 

  .به املديرية العامة ملركز احلساjت jلعاصمة

جهاز الكمبيوتر وصيانتهما،يهتم بتكوين ووسائله ) logiciel(يل املتمثلة يف عالم اآلبقوم مبعاجلة منتوج اإل

  .طاقم املستخدمني داخل الصندوق

  :مانة العامةاأل -7

جراء يف احلفاظ على السر مهيتها على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األأمن التسمية تظهر 

  .املهين
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  :السكرترية -7-1

حيان موجودة جبانبه دارته،فهي يف اغلب األإمين الذي يعتمد عليه املدير يف تعترب كاتبة املديرية الذراع األ

  .رئيس املصلحة لتسهل عليه مهمتهو جبانب أ

  .ختضع لسلطة املدير املباشرة لديها تعامالت مع عمال الصندوق من نواب املدير�ت وكذا املنخرطني

  :خصائصها -7-2

  :ن تتحلى ببعض الصفات املواليةرترية يف املستوى املطلوب عليها ألكي تكون سك

 .صبح من الضرور�ت العمل وخصوصا حالياجهاز الكمبيوتر،ألنه أأن تتقن استخدام  �

 .ساسي للمحافظة على مركز عملهاأن تتصف jلسرية ألنه شرط أ �

 .ن حتسن التعامل مع العمال داخل الصندوق ومن خارجه املواطنون املسامهون فيهأ �

 .ن تتمتع بذاكرة قوية،حىت ال تنسى مواعيد وارتباطات املدير مع الغريأ �

 .املدير ىل املكتب قبل جميءومن املستحسن أن تلتحق إ لى العمل،ن تكون مواظبة عأ �

 .خالق محيدة وسلوك مهذبليها  حت �

 .مظهرها الئق مبكان العملن يكون أ �

  :دورها -7-3

  :تكمن مهامها فيما يلي

 .استخدام جهاز الكمبيوتر بطريقة جيدة- 

 .رسال الفاكسإ- 
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 .تذكري املدير مبواعيده مسبقا- 

 ذا كان املدير غائبا عن مكتبه تسجل اسم ولقب املتصلية ومتريرها للمدير،ويف حالة ما إاستقبال املكاملات اهلاتف- 

و توجيه اىل املصلحة ء ما تقدم له املعلومات الالزمة أراد املتصل االستفسار عن شيوكذا الرسالة اليت تركها وإذا أ

 .مراملعنية jأل

الوصول،و موضوع   سجل خاص jلربيد الوارد وكذا تسجيل اسم املرسل و �ريخاستقبال الربيد وتدوينه يف- 

 .ن وجدالرسالة، ورقمها إ

 .ضا تدون فيه املعلومات السابقةلربيد مع تسجيله يف سجل خاص به أييضا jرسال اتقوم أ- 

 .خاص الذين يرغبون يف مقابلة املدير بصورة حسنةشاستقبال األ- 

 .الربيد الصادر والوارد بطريقة انتظامية �تم وحترص على ترتيب- 

 .ملدير بكل مواعيده تذكريا- 

    .وامر املديرحترص على تطبيق وتنفيذ أ- 

  )بطاقة الشفاء(البطاقات اإللكرتونية عملونظام  ني الصحيالتام:املبحث الثاين

  )نظام بطاقة الشفاء(نظام البطاقة اإللكرتونيةتعريف :ولاملطلب األ

  ):نظام بطاقة الشفاء(بنظام البطاقة اإللكرتونيةالتعريف -1

والذي ينتج بطاقة " الدقيقة"يعترب مشروع نظام الشفاء الطموح الذي يعتمد على استعمال التكنولوجيات 

ذات شرحية تسمى الشفاء،�يت هذا النظام يف إطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان االجتماعي،إذ تعترب اجلزائر 

  .مل به قار� وعربياالسباقة يف الع
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ت هيكلية فهو نظام معقد سواء من الناحية التقنية أو العملية أو الوظيفية،متعدد األبعاد ذو انعكاسا

  .على سري الصندوق وبيئته

  :ومن أهدافه

  :حتسني نوعية األداءات املقدمة عن طريق

  تبسيط اإلجراءات املنتهجة يف احلصول على األداءات- 

  والسريعة التعويضات املنتظمة- 

  .إخل...حتسني العالقات فيما بني مقدمي اخلدمات الصحية، مبا فيهم الصيدليات،األطباء واهلياكل الصحية- 

التحكم يف التسيري سواء عن طريق القوة اإلنتاجية والدقة يف املراقبة إضافة إىل مكافحة كل أشكال الغش - 

 .والتجاوزات

  :فاءأهم املراحل اليت مر Vا مشروع بطاقة الش

  مشروع بطاقة الشفاء ميثل مراحل: 5اجلدول رقم

 املرحلة الفرتة  

 نشر اإلعالن عن مناقصة    2005أوت  14

 فتح األظرفة 2005أكتوبر  01

 التقومي التقين واملايل 2006فيفري 19 

 ار املموناختي 2006ماي  14

 توقيع العقد 2006جويلية  03

 التقنيةانطالق الدراسات  2006جويلية  19

 انطالق أشغال �يئة مركز الشخصنة 2006سبتمرب 

 استالم مركز الشخصنة 2007فيفري 

 إطالق إجراءات التعميم 2007جانفي 

 تدشني مركز الشخصنة 2007أفريل  19

 انطالق إنتاج البطاقات 2007ماي 
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  :اخلصائص التقنية لبطاقة الشفاء

  .7816،7810هي بطاقة مطابقة ملقاييس إيزو 

  .قابلة للعمل البيين عن طريق نظام تسيري امللفات- 

  .متتاز jملرونة وقوة Äمني وحفظ البيا±ت- 

  .تسمح jستعمال الرمز السري- 

  .كيلوjيت  32"استيعاب بقدرة - 

  .بطاقة من البالستيك املقوى - 

  :مراقبة مدة صالحية البطاقة

  .مراقبة حقوق املؤمن هلم اجتماعيا يف أداءات الضمان االجتماعي- 

  .مراقبة استهالك املنتجات الصيدالنية- 

  

 توزيع أوىل البطاقات 2007جويلية 

 اإللكرتونيةاستالم أوىل الفواتري  2007جويلية  03

 التعميم إىل jقي الوكاالت 2009جانفي 

من توسيع االستفادة من نظام الدفع  2011أوت  01

ىل كافة قبل الغري للمواد الصيدالنية إ

فئات املؤمن هلم اجتماعيا احلائزين 

 على بطاقة الشفاء Åقليم الوالية

تعميم استعمال بطاقة الشفاء يف  2013فيفري  03

الدفع من قبل الغري للمواد إطار نظام 

 الصيدالنية على املستوى الوطين
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  :ميكن أن تكون بطاقة الشفاء فردية أو عائلية

  116/ 10من املرسوم لرقم، 03هذا ما أكدته املادة 

ميكن لبطاقة الشفاء أن تكون عائلية وختص املؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وميكنها أن :"واليت جاء فيها على أنه

حيدد نوع بطاقة الشفاء العائلية أو الفردية أو لذوي احلق أو لذوي ".تكون فردية أو لذوي احلق أو لذوي احلقوق

  .ة والعائلية للمؤمن له اجتماعيااحلقوق حسب احلالة املهني

  :املعطيات اإلدارية و الطبية املدونة يف بطاقة الشفاء

  :املعطيات اإلدارية املدونة يف بطاقة الشفاء

  :على أن املعطيات اإلدارية املدونة يف بطاقة الشفاء هي ، السيما 116/10املرسوم رقم  من 12نصت املادة 

  االجتماعي،رقم التسجيل يف الضمان - 

  لقب واسم املؤمن له اجتماعيان- 

  عنوان املؤمن له اجتماعيا،- 

  .ذي حق، اللقب واالسم،�ريخ امليالد والرتتيب واجلنس ىلإكما تتضمن ز�دة على ذلك jلنسبة 

  الصورة متثل بطاقة الشفاء 
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  :املعطيات ذات الطابع الطيب لصاحب بطاقة الشفاء

على أن املعطيات ذات الطابع الطيب لصاحب بطاقة الشفاء هي  10/116من املرسوم رقم 13ة صت املادن

  :السيما

  فصيلة دم املؤمن له اجتماعيا أو صاحب بطاقة الشفاء،- 

  jملائة، 100رمز املرض أو األمراض اليت ختول احلق يف نسبة تعويض - 

  .jملائة 100العالج اخلاص بكل مرض الذي خيول احلق يف نسبة تعويض- 

  .ل مرض من األمراض األخرى املزمنةوعند االقتضاء لك- 

  .رمز الطبيب املعاجل- 

  .جمموع األداءات املقدمة اليت تشمل املعلومات املتعلقة Çخر أداء

  هي بطاقة الشفاء؟ ما 

الشفاء؟ ، ، وكيف يتم احلصول عليها؟،ومن ميكنه استعمال بطاقة  هذا العنصر أهداف بطاقة الشفاءنتناول يف

  :وأين ذلك؟

  :أهداف بطاقة الشفاء-أ

  :متنح بطاقة الشفاء، اليت تعترب بطاقة إلكرتونية للضمان االجتماعي، للمؤمن اجتماعيا ومن أهدافها مايلي

  .تشخيص املؤمن له اجتماعيا وحتديد هوية ذوي احلقوق، ضمن اخلدمات اليت يقدمها الضمان االجتماعي- 

يضات لتلك اخلدمات ، بدون أن يكون مضطرا لتقدمي طلب مكتوب أو ملئ استمارة احلصول بسرعة على تعو  - 

  .أو تقدمي ورقة العالج

  .االستمرار  يف االستفادة من نظام الدفع دون احلاجة إىل تقدمي دفرته- 
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  :كيف يتم احلصول على بطاقة الشفاء-ب

للضمان االجتماعي ملقر إقامته، وهلذا  يتم استدعاء املؤمن اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطين

  :الغرض جيب أن يقدم

  .صورة مشسية على وجه أبيض

  .نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية

  "غري إجبارية"نسخة طبق األصل لزمرة الدم 

  من ميكنه استعمال بطاقة الشفاء وأين؟-ج

  :تستعمل بطاقة الشفاء يف

  الصيدليات،

  عند األطباء املتعاقدين،

  مؤسسات العالج العمومية

  .جيب على املؤمن له اجتماعيا تقدمي بطاقة الشفاء عند القيام  ي إجراء لدى مركز الدفع- 

  .جيب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العالجات واخلدمات املرتبطة jلعالج - 

لسبب غري راجع للمؤمن له جتدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط املنصوص عليها سابقا يف حالة إتالف - 

  .اجتماعيا

  :طرق الطعن-د

يف حالة ارتكاب أخطاء يف بطاقة الشفاء،سواء تلك املتعلقة jملعلومات األساسية أو نتيجة تغري احلالة العائلية أو 

املهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي احلقوق ، فاملؤمن اجتماعيا مدعو إلصالح األخطاء وإضافة ألي 

  .ت لدي هيئة الضمان االجتماعي التابع هلامستجدا
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  :مكان احلصول على بطاقة الشفاء-ه

يكون ذلك أمام وكاالت الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ، الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال 

  .غري األجراء والعمال األجراء

  :كيفية استعمال بطاقة الشفاء- و

تعد مرحلة توسيع استعمال بطاقة الشفاء على املستوى الوطين من أهم حلقات مسار تطور نظام الشفاء،أين 

أصبح Åمكان املؤمن هلم اجتماعيا وذوي حقوقهم احلائزين على بطاقة الشفاء االستفادة من نظام الدفع من قبل 

لدى أي صيدلية متعاقد معها ومن أي نقطة  رض الغري للمواد الصيدالنية، واقتناء املواد الصيدالنية املوصوفة 

  2013فيفري  03ابتداءا من ،انتسا�م كانتالوطن، وذلك مهما  

فيستفيد من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية كل مؤمن له اجتماعيا حائز على بطاقة الشفاء، وذلك 

الوطن،ومهما كانت وكالة االنتساب، ويبقى املؤمن له �بعا jلتوجه إىل أي صيدلية متعاقد معها عرب كل وال�ت 

  :إىل مركز انتسابه ، وعليه نتناول  جماالت استعمال بطاقة الشفاء على النحو التايل

  تستعمل للتكفل jلوصفات الطبية املتكفل �ا

  :Mلنسبة للمؤمن هلم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم املصابني mمراض مزمنة-

االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية على املستوى الوطين،يتم  إطار توسيع يف

  :التكفل jلوصفات الطبية التالية

  .أشهر 03كل وصفة متضمنة عالجا خاصا موصوفا ملدة أقصاها - 

  .كل وصفة ال تتضمن عالجا خاصا مهما كان مبلغها وعددها- 

وط تطبيق التسعرية املرجعية، أو إذا كان هذا الدواء من فئة كل دواء خاضع لشروط خاصة للتعويض أو شر - 

  .العالج اخلاص املدون ببطاقة الشفاء،والذي سبق وان متت املوافقة عليه من قبل الطبيب املستشار

يف حال عدم ورود الدواء ضمن بطاقة الشفاء يقوم الصيديل بتوجيه املؤمن له اجتماعيا إىل مصاحل املراقبة الطبية - 

  . ميكن أن تكون غري تلك التابعة ملركز الدفع األقرب أو ملركز انتسابه، وذلك يف حال الرقابة القبليةاليت
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  :سنة فما فوق M75لنسبة للمؤمن هلم اجتماعيا البالغني -2

يتم التكفل بكل الوصفات الطبية يف إطار توسيع االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية 

على املستوى الوطين وذلك مهما كانت طبيعة العالج املوصوف واملبلغ والعدد،ويف حال تضمنت الوصفة دواء 

جعية ،يقدم الصيديل الدواء للمريض دون خاضعا للشروط اخلاصة للتعويض أو معين بشروط تطبيق التسعرية املر 

الطبية البعدية بعد  ، يف حني ختضع الوصفة إىل الرقابة ) عدم إجراء الرقابة الطبية القبلية(طلب موافقة الصندوق 

 .الفاتورة إىل الصيديل تسديد مبلغ

  استفادات خاصة -2

عي املتعاقدين ، املستفيدين من منح jلنسبة للمؤمن هلم اجتماعيا املستفيدين من امتيازات الضمان االجتما

  .jملائة 50العجز، املستفيدين من الريوع عندما تكون نسبة العجز اجلزئي الدائم تفوف أو تساؤي نسبة 

يتم التكفل بكل الوصفات الطبية يف إطار توسيع االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية على  

مهما كان مبلغها  وعددها يف حال خضوع الدواء لشروط خاصة للتعويض أو كان معين املستوى الوطين وذلك 

بشروط التسعرية املرجعية، يقم الصيديل بتوجيه املؤمن له اجتماعيا إىل مصاحل الرقابة الطبية اليت ميكن أن تكون 

  .قبليةغري تلك التابعة ملركز الدفع األقرب أو ملركز انتسابه ، وذلك يف حال الرقابة ال

    :Mلنسبة للمؤمن هلم اجتماعيا الناشطني أو التابعني إلحدى الفئات اخلاصة-

 إطار توسيع االستفادة من نظام الدفع من قبل الغري للمواد الصيدالنية على املستوى الوطين ، يتم يف

  :التكفل jلوصفات الطبية التالية

  .دج 3000كل وصفة طبية يساوي مبلغها أو يقل عن - 

  . الوصفتني الطبيتني لنفس املستفيد وخالل فرتة ثالثة أشهرأوىل- 

دج، أو عندما يتعلق األمر jلوصفة الثالثة لنفس املستفيد خالل فرتة ثالثة  3000عندما يفوق مبلغ الوصفة - 

ركز أشهر، جيب على املؤمن له اجتماعيا أن يدفع إىل الصيديل مبلغ الوصفة، اليت يقوم فيها بعد بتعويضها لدى م

 .انتسابه وفق اإلجراءات املعمول �ا
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  :خاصة ببطاقة الشفاء عمليات -ب

  :حتيني بطاقات الشفاء-1-ب

حىت ييتمكن املؤمن له من أداءات الضمان االجتماعي ، جيب عليه التقرب من مركز انتسابه مرفوقا jلو�ئق 

يف حال بطاقة الشفاء غري حمينة، أو عند الضرورية التربيرية حىت يتم حتيني وضعيته وتلك اخلاصة بذوي حقوقه، 

 .تغيري يف وضعية ذوي حقوقه

 

  

  :تقدمي األدوية من قبل الصيديل-2-ب

يتعرف النظام على املريض مقدم الوصفة،عندما يقوم الصيديل Åدخال بطاقة الشفاء بقارئة البطاقة، كما يبني فيها 

  .الدفع من قبل الغريإدا كانت هذه الوصفة قابلة للتسوية يف جمال نظام 

ية حيث يقوم الصيديل حبجز قائمة األدوية املوصوفة ملعرفة مبلغ الوصفة، وحترير الفاتورة، مث بعد ذلك تقدمي األدو 

الوصفة الطبية ، يقدم الصيديل املواد الصيدالنية إىل املؤمن له اجتماعيا،يعيد  بعد نزع القسيمات وإلصاقها على

jملائة اليت تبقى على عاتقه، وذلك يف حال إذا   20صاحبها،ويطالبه بتسديد نسبة ال  الصيديل بطاقة الشفاء إىل

  .jملائة 80كان متكلفا به بنسبة 

  .jملائة 20إذا كان املؤمن له اجتماعيا منتسبا لدى إحدى التعاضيدات املتعاقد معها، فيتم إعفاؤه من نسبة 



 مستغانم األجراء لغیر االجتماعي للضمان الوطني الصندوق                                       الثالث الفصل

 

76 

 

األدوية غري القابلة للتعويض، وعند االقتضاء الفرق بني سعر البيع على املؤمن له اجتماعيا أن يسدد مبلغ  بجي

والتسعرية املرجعية إذا تضمنت الوصفة الطبية دواء ال ميكن تعويضه إال وفق بعض التوجيهات العالجية ، أو كان 

الرقابة  الدواء معين بشروط تطبيق التسعرية املرجعية، يقوم الصيديل بدعوة صاحب البطاقة للتقرب من مصاحل

 .الطبية، اليت ميكن أن تكون غري تلك التابعة ملركز الدفع األقرب أو ملركز انتسابه

 

  

   ؟كيف يتم التعاقد مع الطبيب املعاجل

يلتزم الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال الغري األجراء من خالل االتفاقية اليت تربطه مع الطبيب 

املعاجل،بتحسني االستفادة من عالج نوعي، وتثمني أحسن ملمارسته الطبية،قصد األخذ بعني االعتبار التزاماته يف 

 عصرنهمنة، وكذا التوسع يف وصف العالج، عالوة على جمال النشاطات الوقائية ومتابعة تطورات األمراض املز 

  .العيادات الطبية

قصد استفادة املؤمن هلم اجتماعيا وذوي حقوقهم من اآلداءات الطبية ، حددت االتفاقيات النموذجية املنصوص 

الجتماعي العالقات بني هيئات الضمان ا 2009أبريل  07املؤرخ يف  09/116عليها مبوجب املرسوم  التنفيذي رقم 

  ".الطبيب املعاجل"والطبيب العام املسمى ب 
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يف انتظار تعميمها على كافة شرائح املؤمن هلم  غريها وذلكتسري أحكام االتفاقية حاليا، على فئات حمددة دون 

  .اجتماعيا

املستفيدين من  ولة وذوي حقوقهم وفئةويتعلق األمر بفئة املستفيدين من منح التعاقد سواء بصفة مباشرة jأليل

  .معاشات التقاعد

  :أهداف االتفاقية

يهدف جهاز التعاقد مع الطبيب املعاجل إىل تنظيم أمثل لعملية احلصول على العالج، املتابعة الطبية 

للمؤمن هلم اجتماعيا ولذوي حقوقهم، وكذا تطوير عملية الشراكة قصد ترقية نوعية العالج،إضافة إىل الوقاية 

  .حةوعقلنة نفقات الص

كما يسمح اجلهاز برتقية نوعية التكفل jألمراض املزمنة مثل الضغط الدموي احلاد، مرض القصور الكلوي - 

  .املزمن

  .يضمن الطبيب املعاجل تنسيق العالج املقدم إىل املرضى jلتعاون مع املمارسني الصحيني اآلخرين

لذي ينصحه وفق حالته الصحية ويوجهه إىل ممارس ويف هذا السياق، يقصد املريض jلدرجة األوىل طبيبه املعاجل ا

  ".الطبيب املختص"آخر وهو 

  : يلتزم الطبيب املعاجل مبا يلي

  .تقدمي العالج الصحي األويل ، وضمان العالج املندرج ضمن نطاق اختصاصه- 

هلا ضمن امللف والسيما تلخيص املعلومات اخلاصة jملريض املرسلة من قبل خمتلف املتدخلني وإدخا تنسيق العالج

  .الطيب للمريض

  .توجيه املريض إىل الطبيب املختص ، عند االقتضاء- 

املشاركة يف متابعة املرضى املصابني  مراض مزمنة jلتنسيق مع املمارسني الصحيني اآلخرين، وفق امللحق - 

  .العالجي املعد طبقا ألحكام االتفاقية
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، على انتهاج أقصى حد من االقتصاد، شريطة أن يتوافق مع  احلرص يف كل األعمال الطبية والوصفات العالجية

النوعية، Äمني فعالية العالج،طبقا ملا هو معمول به يف املمارسات الطبية احلسنة، خاصة يف غياب املعطيات 

  .العلمية احلديثة

  :كما يلتزم أيضا من جهة أخرى بضمان النشاطات الوقائية اليت �دف إىل مايلي

أو / املرضى الذين يستهلكون التبغ(اء على عوامل املخاطر الشخصية املسببة لألمراض اخلطرية التعرف والقض- 

  ).الكحول

  ).سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم(التشخيص املبكر لألمراض املعقدة واملكلفة- 

 65لألشخاص البالغني :(تلقيح فئات السكان األكثر عرضة للمخاطر واألمراض املميتة مثال يف حالة الزكام - 

  ...).ئوية، القلبية، الكلوية، سنة فما فوق،املرضى املصابني jلعلل املزمنة الر 

يستفيد منها املريض واليت " لالستفادة املباشرة"إىل جانب هذه التوجيهات، مت إدراج بعض العالجات املتخصصة 

  .دون املرور بطبيبه املعاجل

  :التعويضات

ر ز�دة تتعلق مببالغ مالية لفائدة األطباء املعاجلني لدى وصفهم لألدوية اجلنسية أو األدوية املصنعة تقر 

دمة jجلزائر ، ويسدد الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال غري األجراء إىل الطبيب املعاجل أتعاب اخل

  .عن كل مؤمن له اجتماعيا بعنوان نشاطه الوقائي

يتم تعويض وز�دة مبالغ الفحوصات الطبية واخلدمات املرتبطة مبتابعة وتنسيق العالج إىل األطباء املعاجلني 

  .يف حاالت وصف األدوية اجلنسية أو األدوية املصنعة jجلزائر

لعالج لفائدة املؤمن له اجتماعيا املصابني  مراض تضاف إىل ذلك تعويضات بعنوان بروتوكوالت متابعة ا

  .مزمنة

وقد مت إدراج بعض األمراض األساسية من خمتلف التخصصات الطبية ضمن األمراض املتكفل �ا يف 

جمال نظام الدفع من قبل الغري وذلك يف إطار جهاز الطبيب املعاجل، والسيما احلاالت املتعلقة بعمق العني، 
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ستكشاف الوظيفي الرئوي، التنظري املعدي واملعوي،تنظري املستقيم والقولون، التخطيط ختطيط السمع، اال

  .الكهرjئي

يضاف إىل ذلك أن قانون الضمان االجتماعي يضمن للعامل عند حتقق اخلطر املؤمن منه احلصول على 

لى املسامهة الفعالة يف التنمية يساعد املؤسسات االقتصادية ع مبالغ مالية ميكن توجيهها �االت االستثمار وهو ما

 .االقتصادية للمجتمع

 :املنخرطون

الذين هم عبارة عن فئة تتمثل يف العمال  األجراءاملنخرطون يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري 

صحاب املهن احلرة وكذا  سيما التجار واحلرفيون و الصناعيون والفالحون وأجور والميارسون نشاطا مهنيا غري مأ

خاص jملهن املنظمة،كما ميكنهم هذا االخنراط طار تشريعي ين ميارسون نشاطا مهنيا يدخل يف إشخاص الذاأل

jليها واملتوفرة يف الصندوقالستفادة من مزا� الصندوق ضد األخطار اليت يتعرضون إ.  

  : مينية اليت يقدمها الصندوقاخلدمات التأ -1

للمؤمنني هلم عنده ونذكر  التأمينيةجمموعة من اخلدمات  األجراءاالجتماعي لغري  يقدم صندوق الضمان

  :منها مايلي

  :مني على املرضالتأ -3-1 

  .أعاله رو ذوي احلقوق وذلك ما نص عليه القانون املذكو تقدمي االداءات سواء للمؤمن له أ يتمثل يف  

  .والوقائية والعالجية لصاحل املؤمن هلا او ذوي احلقوق  التكفل مبصاريف العناية الطبية: االداءات العينية 

  :العينية للتامني على املرض تغطية املصاريف التالية ءاتاداألكما تشتمل   

 .العالج -
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 .اجلراحة -

 .األدوية -

 .jملستشفى اإلقامة -

 .والنظرية وا�وفة البيولوجيةالفحوصات  -

 .واستخالفها االصطناعي سناناألعالج  -

 .الطبيةالنظارات  -

 .اليت تصيب املؤمن له واألمراض عراضjألواملرتبطة  واملتخصصةالعالج jملياه املعدنية  -

 .االصطناعية واألعضاء األجهزة -

 .والوجيهةاجلبارة الفكية  -

 .لألعضاءالرتتيب الوظيفي  إعادة -

 .املهين التأهيل إعادة -

 .حالة املريض ذلكغريها من وسائل النقل عندما تستلزم  أو اإلسعافالنقل بسيارة  -

ستدعاؤه من اجل املراقبة ذا مت اإ كما يتم التكفل مبصاريف تنقل املؤمن له او ذوي احلقوق عند اقتضاء و

  .و خربة من قبل الصندوقالطبية أ

و شخص مؤهل ت املذكورة سابقا من طرف الطبيب أذا وصفت  العالجاكما ال جيوز تقدمي االداءات إال إ

قساط يف املدة القانونية احملددة ذمته اجتاه الصندوق وذلك بدفع األلى املؤمن له تصفية هلذا الغرض،كما جيب ع

  .،كي تتوفر فيه الشروط اليت متكنه من االستفادة من التعويضات
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من املرسوم  04واملادة  11-83لقانون  59طبقا للمادة  %100و %80لقد حدد التنظيم احلايل نسب التعويض 

مينات املتعلق jلتأ 11-83احملدد لكيفيات تطبيق الباب الثاين من قانون  11/02/1984 املؤرخ يف 27- 84

  .االجتماعية

على التعريفات احملددة مبوجب التنظيم املعمول به واملتمثل يف القرار الوزاري  تطبق هذه النسبة %:80التعويض   -  أ

املهنية  jألعماللرمزية املتعلقة يف حتديد القيمة النقدية للحروف  ا املتضمن 1987جويلية 04املشرتك واملؤرخ يف 

  .والصيادلة واملساعدين الطبيني األسنانوجراحو  األطباءاليت ميارسها 

املتضمن للتحديد اجلزايف لتكلفة اليوم الواحد يف املستشفى  1988 أكتوبر 22القرار الوزاري املشرتك واملؤرخ يف  

القابلة للتعويض من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  والتعريفةيف العيادات اخلاصة  واإلطعام اإليواءواداءات 

كما تطبق هذه النسبة على املعاجلة مبياه احلمامات املعدنية واملعاجلة املتخصصة jملنتجات   األجراءلغري 

  .الصيدالنية

من %100اىل  11- 83من قانون  59ادة املئوية املنصوص عليها يف امل ترفع النسبة%:100التعويض  -ب

  :التعريفات القانونية يف احلاالت التالية

 األجرمعاشات ومنح الضمان االجتماعي مبلغها يساوي او يقل عن مبلغ  أصحابعندما يكون املؤمنني هلم  -)1

  .الوطين املضمون

خصص هلا يف  إجراءاتسلسلة  آوطيب  إجراء يأعندما تكون املصاريف اليت يلتزم �ا املؤمن له مبناسبة  -)2

  ."50k"يفوق  آواملهنية ذات املعامل يساوي  لإلجراءاتاملدونة العامة 

املعدل  11-83من قانون  21العلل املنصوص عليها يف املادة  Åحدىاملستفيد مصاب  آنعندما يثبت  -)3

  :ونذكر منها البعض 1988اكتوبر 18املؤرخ يف  209- 88واملتمم jملرسوم رقم 
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  .أشكالهالسل جبميع  - 

  .السرطانية األمراض - 

  .الدم أمراض - 

  .ارتفاع ضغط الدم اخلبيث - 

  .الدموية ةالوعي والقلب  أمراض - 

  .الدماغ وأمراضالعصبية والعقلية  األمراض - 

  .الكلى أمراض - 

  .حاالت العجز عن التنفس املزمنة الناجتة عن انسداده او احنصاره - 

واملتمم بنفس املرسوم ونذكر منها  أعالهمن القانون املذكور  05نصت املادة  أيضااملزمنة  األمراضويف حالة 

  :البعض

  .،وفقر الدهنياتداء السكر:مثل يفيفية وتتاأل األمراض - 

  .القلبية والوراثية مراضاأل - 

  .مراض الغدد املعقدةأ - 

  .داء املفاصيل احلادة - 

  .التهاب مخ العظام املزمن - 
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  .ات اخلطرية والدائمة الناجتة عن استئصال املعدة،ومرض القرحةاملضاعف - 

  .الغليظ النزيفيالتهاب املعي  - 

ال بعد املوافقة القبلية التعويضات يف التامني على املرض إو ري ال تدفع هذه اخلدمات العينية أخلإلشارة يف هذا األ

ومن اجل  11- 83من قانون  07راء طبقا للمادة جالوطين للضمان االجتماعي لغري األالصرحية من هيئة الصندوق 

  .طعن لفائدة املؤمن له من اجل دراسة رفض كفالة التعويضاتذلك خصص الصندوق جلنة 

    :مومةالتامني على األ -3-2

املعدل  1983جويلية  02املؤرخ يف  11-83مينات االجتماعية مبوجب قانون هو أحد األخطار اليت تغطيها التأ

  :واملتمم ب

 .1994فريل أ-11املؤرخ يف  04-94املرسوم التشريعي رقم  -

 .1996جويلية  06املؤرخ يف  17-96مر رقم األ -

ذا استوىف يف للضمان االجتماعي لغري األجراء إيف هذا التامني يتم تقدمي االداءات من طرف الصندوق الوطين 

املصاريف املرتبة عن احلمل والوضع وتبعاته،كما و ذوي احلقوق للشروط اليت ختول له احلق يف التعويض يف أ املؤمن

وتعويض أيضا على مصاريف %100لتامني على األمومة على أساس اض املصاريف الطبية والصيدالنية فتعو 

من  �26م حسبما تنص عليه املادة أ قصاها مثانيةملستشفى على نقس األساس ملدة أا قامة لالم واملولود يفاإل

  .عالهأإليه  القانون املشار
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ن جيري قبل الوضع وبعده وكذا املراقبة اليت جتريها هيئة يستفيد املؤمن له من تعويض جيب أ لكيو 

طبيني إال يف حالة ما خالف ذلك و مساعدين عدها،وان يتم الوضع على يد طبيب أالصندوق قبل الوالدة وب

  .سباب قاهرةأل

 :التامني على العجز -3-3

هدفه هو متكني املؤمن له الذي يضطره العجز اىل االنقطاع عن عمله من االستفادة من منح معاش 

أو الكسب على ويكون له احلق يف معاش العجز عندما يكون مصاj jلعجز ذهب بنصف قدرته على العمل 

ىل بث يف حالة ظرف لدى الطبيب املستشار الذي يتو  قل وجيب على املؤمن له التقدم من اجل مراقبة طبيةاأل

  .كالة الصندوقمن �ريخ استالم قرار الرفض من و  شهر واحد ابتداءا

قدرة املؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية كما تقدر نسبة العجز jعتبار ما بقي من 

  .قل سنة واحدة االعتبار مدة االشرتاك فعلى األوالعقلية وكذا مؤهالته،واخذ بعني

 :غ معاش العجزمبل

ن مبلغ معاش كما أمن الدخل السنوي اخلاضع لالشرتاكات،%80مبلغ معاش العجز السنوي يساوي 

  .دج شهر� 12000دىن املضمون الذي هو حاليا طين األالو  جرمن األ%75ن يقل عن العجز ال ميكن أ

ذا ما ثبت jن حالة العجز ويلغى إ حدوث تغيري يف ثرلعجز بصفة مؤقتة،وميكن أن يراجع إكما مينح معاش ا

 02املؤرخ يف  11- 83من قانون  44حسب على ما نصت عليه املادة %50نسبة قدرة املستفيد على العمل تفوق 

  .1983جويلية 

د يعادل مبلغه معاش العجز على األقل وتضاف كما يستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد مبعاش التقاع

  .عالهمن القانون املذكور أ 46ز�دة عن زوج املكفول ،وذلك بتطبيق نص املادة ليه عند االقتضاء الإ



 مستغانم األجراء لغیر االجتماعي للضمان الوطني الصندوق                                       الثالث الفصل

 

85 

 

  :التامني على الوفاة -3-4

ذوي  إفادة�ا كما ميكن هذا التامني من  اإلدراكالوفاة ال ميكن  أن إذاالجتماعية  التأمينات أسسهو احد 

جيوز لذوي احلقوق املطالبة بعد  ،كما الواإلداريةاحلقوق املؤمن له من منحة الوفاة واكتماله من الناحيتني القانونية 

  :سابقا شهر من وفاة املؤمن له وهي املدة القانونية املنصوص عليها يف القانون املذكورأ)04(ربعةأ

 :مكو±ت ملف طلب منحة الوفاة

 .شهادة االنتساب  -

 .شهادة استفاء -

 .شهادة وفاة -

 .CNASATيف نتساب شهادة عدم اال -

     .وثيقة طلب منحة الوفاة متال من طرف ذوي احلقوق  -

 :كيفية حتديد وتقدير منحة الوفاة

خري ى رأمسال االشرتاك األجراء علالوطين للضمان االجتماعي لغري األحتدد منحة الوفاة يف الصندوق 

ستيفاء،وتكون العملية احلسابية ملعرفة قيمته منحة الوفاة وفلته الذي يظهر يف شهادة االالذي دفعه املؤمن له قبل 

  :كالتايل

  x 100 /15خري القسط األ=قيمة التعويض

  .خريمنحة الوفاة وذلك نظرا للقسط األ دىن يف طلبوهي القيمة األ

ألجر الوطين األدىن املضمون،ويدفع مرة من املبلغ ل 12هذا املبلغ عن ن يقل األحوال أ ي حال منوال ميكن  

  :مسال الوفاة دفعة واحدة وjلتساوي على ذوي احلقوق املتمثلني يفمبلغ رأ
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 .و زوجاتهزوج املؤمن له أ- 

 :ن يكون سنهماألطفال الشرعيون املتكفل �م على أ- 

 .سنة 18ل من أق- 

 .يزاولون الدراسة ان كانو أ 21قل من أ- 

 .ي نشاط مهما كان منهمÅمكاÓم ممارسة أ األطفال املعوقني الذين ليس- 

 .البنات الالئي ليس هلن دخل مهما كان سنهم- 

  جراء  األ ق الوطين للضمان االجتماعي لغرياسرتاتيجيات عمل الصندو :املطلب الثاين

اختاذ  تلك القرارات اليت �تم بعالقة املؤسسة jلبيئة اخلارجية ،حبيث تتسم الظروف اليت يتم فيها �ايقصد     

دارة حتقيق تكيف املؤسسة مع التغريات االقتصادية القرارات جبزء من عدم التأكد،مما يوقع على اإل

اجل حتقيق الغا�ت واألهداف املراد  وارد املتاحة له منوjلتايل فهي التفكري يف كيفية استعمال امل.واالجتماعية

  :ليها ،حيث يتطلب ذلك بناء اسرتاتيجي متكامل يضم ما يليالوصول إ

هداف والنتائج املرغوبة ومتابعة حتقيقها وتعديلها وتطويرها يف ضوء املتغريات الداخلية آلية واضحة لتحديد األ- 

 .واخلارجية

 .افق مع مقتضى احلال يف الصندوقهيكل تنظيمي يتميز jلبساطة والفعالية والتو - 

 .داء يف خمتلف العمليات تتسم jملرونة والفعاليةنظم وإجراءات تنفيذية لتوجيه اآل- 

 .معدات وموارد مادية توظف بعناية لتحقيق عائد ممكن هيزات وجت- 

 .مالءمتها مع املصلحة اختيار مناسب للموظفني كل حسب كفاءته املهنية و- 
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مينات االجتماعية عن طريق االحتكاك املباشر بغرض رية العامة والوكالة الوطنية للتأاملدي تنسيق عالقا�ا مع- 

 .اكتساب اخلربات

 .املراقبة املستمرة داخل الصندوق من طرف املسؤولني - 

 .املتابعة املستمرة للمنخرطني من اجل ضمان حقوقهم- 

 -j ىل تعدد اخلدماتلضرورة إتعدد املصاحل املستخدمة ويف الصندوق مما يؤدي. 

 .زاء الصندوق الداخلية واخلارجيةت متطور وقنوات اتصال فعالة بني أجتطبيق نظام معلوما- 

 .وغليزان ،تيارت  تنسيق العمل بني الوكاالت الثالثة مستغامن- 

 .خطاءدور� من اجل جتنب الوقوع يف األ جديد الو�ئق- 

  :يل اخلاصة واليت تتمثل فيماي ىل هذا البناء تطبق بعض االسرتاتيجياتjإلضافة إ

وذلك jالعتماد على البحث عن القيمة بفضل سياسة الوفاء للمنخرطني : اسرتاتيجية القيادة Mلتكاليف والتميز

ىل التحكم يف املصاريف من تقنيات جديدة وحمفزات مقنعة،jإلضافة إ يف الصندوق والرفع من عددهم،عن طريق

  .قساط وتعويضاتأ

اولة حتقيق وذلك من خالل حتقيق التميز للخدمة ونوعيتها واالستماع اىل املنخرطني وحم: التميزاسرتاتيجية  

 .داء وحتمل املسؤوليةرغبا�م،والتميز يف إدارة األفراد jألشراف على اخللق واأل

 من اجل احلصول على اكرب عدد من املنخرطني يستوجب على الصندوق تنويع اخلدمات: اسرتاتيجة التنويع

  .  بتعدد املصاحل القائمة اليت تتناسب مع رغبات املواطن

يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية من خالل ترمجتها يف شكل خطط وبرامج ومواز±ت تعرب كل منها  : نفيذ اإلسرتاتيجية ت

، كذلك عن األنشطة اليت جيب تنفيذها، واملوارد املخصصة لكل منها والتوقيت احملدد لألداء ومعايري األداء املقبول

كما حيتاج األمر إىل يعهد إليه بذلك، فإن التنفيذ السليم لإلسرتاتيجيات يعتمد على سالمة وكفاءة التنظيم  الذي

  .اتيجيةمراجعة وإعادة التنظيم لضمان الكفاءة وسهولة التدفق لألنشطة والعمليات حتقيقا لإلسرت 
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  جراءلغري األماعي هداف الصندوق الوطين للضمان االجتأ: املطلب الثالث

حسن للمواطنني املنخرطني فيه،استوجب عليه اتباع صندوق بتقدمي خدمات يف مقامها األن اهتمام الإ     

  :هداف املسطرة واليت تتبلور فيما يليفعالة الغاية منها الوصول إىل األاسرتاتيجية 

  .ؤمنني هلم من خالل الضما±ت املقدمة متوفري احلماية الالزمة لل - 

  .فراد حتت كفالتهيف حياته وبعدها و متتد التغطية إىل األاملؤمن له  ضمان - 

  .و اخلارج jلنسبة للوكاالت التابعةوق سواء بني املسريين يف الداخل أداري للصندحتقيق التنسيق اإل - 

  .حتقيق الرفاهية االجتماعية من خالل منح التقاعد واملعاشات - 

  .انتهاء حقه من التعويضىل غاية توفري التغطية للمؤمن له إ - 

 - Äعلى الكفاءات والسياساتالتغطية واملراقبة واملنازعات   مني.  
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  :خالصة

، نستخلص  األجراءدوق الوطين للضمان االجتماعي لغريمن خالل دراستنا امليدانية على مستوى الصن         

جراء الوطين للضمان االجتماعي لغري األ الصندوقمينات االجتماعية هدف خلدمة ا�تمع حبيث يبحث ن للتأ 

ا االداءات ال اداءات التقاعد ومث تبعتهمعينة من ا�تمع مل تكن تشملها أداءات ومزا�ه لفئة عن التقدمي احلسن لأل

خطار jالستفادة من التعويض عن هذه األوهذا ما مكن هذه الفئة .مومة والعجز والوفاةاألخرى مثل املرض واأل

  .يت تصيبهم بدال من حتمل اتعا�ا لوحدهم مما يزيد من ثقة املنخرط يف الصندوقال

على امليدان حتت  ا جتسدخاصة وأÓ، �دف وÄكد على مدى أمهيتها يف ا�تمع  الصحيةأن التأمينات كما 

وهذا ما  ،جراءق الوطين للضمان اجلماعي لغري األقانون الضمان االجتماعي حيمي املؤمنني هلم وحيمي الصندو 

ىل ز�دة املداخيل مما يزيد يف ثقة الصندوق بنفسه فئة املعنية بذلك،وjلتايل يؤدي إىل اخنراط اليستدعي إ

املستوى الوطين  علىاملستشفيات ،واملدارس،وحىت ز�دة الشبابيك خاصة :واستخدام الفائض يف مشاريع منها

ما ذو طابع إÓ األجراء ومن التأمينات الصحيةغري اعي لن الصندوق الوطين للضمان االجتمونستنتج من ذلك أ

    .كثر من جتارياجتماعي أ
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 عالقة التأمني الصحي �حلياة االجتماعية:الفصل الثاين

  :متهيد

املتوقع الذي قد يواجهـه الفـــرد، مما يؤدي إىل ختفيــف  أساسًا على مفهوم توزيع اخلطـــر يقوم التأمني الصحي إن 

نظـــام اجتماعي  املرتتبة عند معالــجة احلاالت املرضية اليت يتعرض هلا املؤمـــن عليهم، وهو بذلك األعباء والتكاليف

أحدهم مبفـــرده، وشركات التأمني تنظم  يقوم على التعاون والتكافل بني األفراد لتحمل ما يعجز عن حتمله

  .معلوم االستفادة من توزيع اخلطر لقاء أجر

 مبتطلبات احلماية االجتماعية ألفراد اYتمع بتكاليف قليلة جدا، وهذا عن طريق Vسيس فهو يتيح للدولة التكفل

Yتمعنظام تضامين بني خمتلف طبقات ا.  

قابل، فإن التأمني الصحي يف العديد من الدول يعاين من مشاكل كبرية على مستوى توفري التمويل غري أنه [مل

، ولذلك يسعى القائمون على تسيري هذا القطاع دوما كل كفاءة وفعاليةالكايف ملؤسساته من اجل تقدمي خدماته ب

  .إىل زnدة املوارد والنوافذ اليت ميكن استعماهلا يف معاجلة هذا املشكل

أسباب عزوف  عنويف هذا الفصل سنتطرق إىل كل من مشروع قانون التأمني الصحي وخصوصياته وعناصره و 

  .وى اYتمع والدور االجتماعي واالقتصادي لهوأمهيته على مست نهشركات التأمني ع

  

  

 

  

.  
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  حقيقة التأمني الصحي:ملبحث األولا

هو عقد بني شخص وشركة أو بني مؤسسة ومستشفى لتقدمي خدمات طبية إىل  الصحي التأمني إن          

  .الشخص املؤمن له، نظري اشرتاكات أو أقساط يدفعها إليها

  وعناصره التأمني الصحي و خصوصياتهمشروع قانون : املطلب األول

  مشروع قانون التأمني الصحي-1

بتشكيل  1991تنامت القناعة yمهية التأمني الصحي يف وقت مبكر، وبدأت اخلطوة العملية األوىل عام "
جلنة مشرتكة من وزاريت الصحة والتأمينات لوضع مسودة قانون للتأمني الصحي، ونتيجة خلالف نشأ بني الوزارتني 

  ."لتحديد من سيدير هذا النظام مما أدى إىل إيقاف املوضوع متاماً حوايل عقد من الزمان

عامة، ومت استقدام خبري عرب منظمة الصحة مت إنشاء إدارة عامة للتأمني الصحي بوزارة الصحة الم  2001يف عام "
العاملية، والذي أوصى بضرورة البدء [لتأمني على موظفي الدولة كمرحلة أوىل، ومت يف نفس العام االطالع على 

  ."جتارب عدد من الدول مثل السودان وأرمينيا وغريمها

حضرها خرباء دوليني وكانت أnم برعاية االحتاد األوريب،  4مت عقد ورشة عمل ملدة  2002يف عام "
، وبنهاية العام عقد لقاء )التأمني الصحي يف الدول النامية واختيار نوع التأمني الصحي املناسب لليمن(بعنوان 

 تشاوري يف مدينة تعز حضره املعنيون من احلكومة واملنظمات الدولية وأوصوا بسرعة البدء [لتأمني الصحي عام

  ."م2003

عقدت ندوة خاصة [لتأمني الصحي [لتعاون مع منظمة أوكسفام، وقد أوصى احلاضرون يف  �2003اية عاميف "

  .1"الدورة بضرورة البدء [لتأمني الصحي يف اليمن

م، 2004اجتمع جملس الشورى وخصص جلستني يف اجتماعه الثالث يف دورة انعقاده األوىل لعام  م2004 يف عام
تأمني الصحي وقرار إنشاء اهليئة شريطة البدء بشكل مرحلي وتدرجيي وأوصوا بضرورة املصادقة على قانون ال

واحلكم على التجربة إجيا[ أو سلباً وفق معايري وأسس علمية وعملية قادرة على تقييم اخلدمات املقدمة من حيث 
ى حد نوعية هذه اخلدمات وحجمها ونطاق تغطيتها وفاعليتها ورأي املؤمن عليهم ومقدمي اخلدمات الصحية عل

  .سواء

أقرت اللجنة العليا للمناقصات دراسة اجلدوى ملشروع التأمني الصحي والذي ستقوم �ا منظمة م  2005يف عام"
حيث يوجد حاليًا مشروعا قانونني األول إلنشاء هيئة التأمني الصحي، واآلخر  GTZ التعاون الدويل األملاين

                                                           

95- 94: ،ص  ص1،2012طالسودان، ، "الطريق حنو التغطية الصحية الشاملة"،حسيبو معمر عبد الرمحن، أعمال املؤمتر العلمي العاملي -
1
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بعض االجيابيات  حويقانون للتأمني الصحي وعند مراجعة القانون اخلاص [لتأمني الصحي جند أنه    مشروع

  : 1"لكنه مل يفتقر إىل عدد من السلبيات نوجز بعض إجيابياته وسلبياته يف ما يلي

  اجيابيات وسلبيات التامني الصحي ميثل:  3اجلدول رقم 

  :سلبيــــــــاته  :إجيـــــابيـــــاته

  .يهدف إىل مشول أفراد اYتمع مجيعهم ولو بشكل تدرجيي. 1

عدم االقتصار يف تقدمي اخلدمة على املنشآت الصحية . 2
  .احلكومية بل امتد إىل القطاع اخلاص

احلرص على توفري متويل إضايف بوضع رسوم إضافية على . 3
  .السجائر

  .اشتماله على Vمني إصا[ت العمل. 4

مراعاة املعايري األساسية للجودة والتأكيد على    إشارته إىل. 5
  .الرقابة واملتابعة الكاملة

حرصه على أن اليقل مستوى خدمات التأمني الصحي . 6
  .عن احلد األدىن

إلزامه ألصحاب العمل §جراء الفحوصات الدورية . 7
  .ملوظفيهم املعرضني لإلصابة [ألمراض املهنية

    

النسبة املطلوب استقطاعها من الرواتب حيث ارتفاع . 1
% 2، مقارنة [ملعايري العاملية اليت ال تتجاوز عادًة %13تبلغ

  .يف معظم دول العامل

مشول اخلدمات الوقائية ضمن التأمني الصحي، وهذا . 2
تكفلها الدولة بعيداً عن    يتعارض مع جمانية هذه اخلدمات اليت

  .أية رسوم أو أقساط

تأمني يف اإلجازات اخلاصة واملهام الرمسية خارج توقف ال. 3
  .رالبالد مع أن االقتطاع يف الراتب مستم

احتكار هيئة التأمني للخدمات وحتكمها يف القطاع العام  .4
واخلاص yكمله وذلك مييت التنافس لتقدمي خدمات عالجية 

  . مميزة

مسحت لوزارة الصحة مبوافقة جملس الوزراء رفع األقساط . 5
  .دون احلاجة لتعديل القانون وهذا فيه خلل دستوري

و مع ذلك فثقتنا أن جملس النواب وكذلك احلكومة سيحرصون 
  .على خروج القانون [لشكل املالئم

ئق حبثية من اعداد الطالبة: املصدر   اعتمادا علو ̄و

   :خصوصيات التأمني الصحي-2

  .املتلقي للخدمة، واملستفيد من عوائدها: يتعامل مع اإلنسان مبا لديه من تباينات "- 1

  .قرار حدوث املطالبة وحجمها حيدث من املستفيدين منها- 2

  .تفشي ظاهرة سوء االستخدام وكثافة املطالبات - 3

                                                           

96:نفس المرجع، ص-
1
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حباجة إىل خربات ³درة، خلضوعه ملتغريات عديدة ومستمرة تتماشى مع التطور الطيب املستمر، ونتيجة لندرة  - 4
  .هذه اخلربات فكلف التشغيل [هظة

  .تنوع الشروط التعاقدية - 5

لتجربة حداثة هذه العلم و حمدودية اخلربات املرتاكمة يف األسواق العربية مما يؤدي للجوء إىل انتهاج سياسة ا - 6
  .واخلطأ

ملربرات شرعية أو نفسية أو نتيجة للجهل بفوائد التأمني الصحي، مع صعوبة ( مقاومة فكرة التأمني الصحي  - 7
  ).تغيري قناعات الناس 

  .1"دخول شركات التأمني يف تنافس مع املستشفيات اليت تقدم اخلدمات مباشرة- 8

  :عناصر التأمني الصحي-3

واليت قد تكون حكومية مثل وزارة الصحة أو خاصة مثل شركات التأمني الصحي الرحبية، أو  :مؤسسة التأمني"
  ."األونروا"دولية مثل وكالة الشرق األدىن لتشغيل وإغاثة الالجئني الفلسطينيني 

كما قد يكون العقد ضمن . وقد يكون الفرد بشخصه عندما يشرتك يف التأمني، أو يكون معه عائلته :املنتفع
كة أو مؤسسة أكرب، إذ يشرتك الشخص مثال ضمن جمموعة املوظفني املوجودين يف الشركة اليت يعمل فيها شر 

  .والذين لديهم Vمني صحي مع مؤسسة معينة

ويوضح مقدار االقتطاع املايل للتأمني وأسسه، والذي قد يكون شهرn ¯بتا، كما قد يشمل اقتطاعا بنسبة  :العقد
من رسوم  %5من كشف الطبيب، أو  %10معينة من تكاليف اإلجراء الطيب عند حدوثه، مثل أن يدفع الفرد 

  .املستشفى

فمثال بعض شركات التأمني ترفض تغطية . املغطاةوتشمل األمراض املشمولة [لعالج واإلجراءات  :طبيعية التغطية

  .."عمليات تصحيح البصر وتعده إجراء جتميليا، وينطبق هذا أيضا على عالجات تقومي األسنان

. والذي قد يكون املؤسسات احلكومية التابعة للحكومة كمراكز ومستشفيات وزارة الصحة:مقدم الرعاية الصحية
فمثال قد . ويعتمد ذلك على العقد املوقع بني الطرفني. وقد تكون مؤسسات صحية خاصة كاملستشفيات اخلاصة

  .احلكوميةيشرتط عقد التأمني الصحي أن يكون العالج فقط يف املستشفيات 

 

  

                                                           

.127:، ص1ط ، 1999، جامعة حلب،"تسويق التأمني وتنمية املهارات والكفاءات التسويقية"هدى صلبيا شريتحي، -1  
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  أسباب عزوف شركات التأمني على التأمني الصحي:الثايناملطلب 

النتائج املالية هلذا النوع من التأمني غري سارة، سواء لشركات التأمني أو لشركات اإلعادة، ولذلك  ن إ"
كان من الطبيعي أن تتجنب شركات التأمني إصدار عقود Vمني صحي، السيما أن معظم شركات التأمني 

- م1996قد كان عاما عجزت أن تغطي مصروفا«ا، بل جتاوز األمر ذلك حبدوث خسائر، وعلى سبيل املثال ف
م عصيبني ملعظم شركات التأمني يف دول اخلليج العريب، حيث اخنفضت نسبة اإلقساط إىل حوايل ثلث ما 1997

جيب أن تكون عليه فعًال ،وقد تركت هذه اخلسائر آ¯رها السلبية على شركات أعادة التأمني العاملية مما أدى إىل 
 اخلليج العريب، [ملثل جند أن نتائج التأمني الصحي يف مصر غري مشجعه ا�يارها أو انسحا�ا من سوق التأمني يف

من اإلقساط يف أحد األعوام، وذلك دون % 150.8فقد بلغت نسبة صايف كلفة اخلدمات الصحية املقدمة 
، مما يعىن خسائر كبرية ،وهذا ال خيص دول اخلليج %35إضافة العموالت والتكاليف اإلدارية اليت تصل إىل 

مصر فقط، بل أن النتيجة النهائية أن أعمال التأمني الصحي ليس من فروع التأمني املرحبة حىت أن الوصول إىل و 
  .نقطة التعادل يعترب هدفاً للكثري من معيدي التأمني الصحي

يرجع السبب يف حدوث هذه اخلسائر ما تشهده صناعة التأمني الصحي من سوء استخدام للخدمات 
ن خالل التأمني الصحي ، حيث أوضحت اإلحصاءات أن خسائر أمريكا نتيجة لسوء استخدام الطبية املقدمة م

  .)1("مائة مليار دوالر - يف عقد التسعينات –التأمني الصحي بلغت يف بعض األعوام 

  سوء استخدام التأمني الصحي:املطلب الثالث

سواء كانوا أطباء أو أوضحت الدراسات أن معظم سوء االستعمال ³تج عن مقدمي اخلدمة، 
املؤمن ( مستشفيات أو صيدليات أو مراكز تشخيصية وما شا�ها، كما يساهم املستفيدون من اخلدمات الصحية 

مع األخذ يف االعتبار أن النسب املوضحة أد³ه قابلة  ،ملمارسات املسببة لسوء االستخدام، حبوايل مخس ا)عليهم 
  .لالختالف من جمتمع آلخر

  :اءات اليت أجريت أوضحت ما يليولكن اإلحص 

  :سوء استخدام التأمني الصحي

  %.77.9مقدمو اخلدمات * 

  %.19.6مستفيدون * 

 %.2.5أخرى * 

  ميثل إحصائيات حول سوء استخدام التأمني الصحي: 3اجلدول رقم 

                                                           

.58-57:، ص ص1998رد، مطبعة اجل، "التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري"عبد الرزاق بن خليف، - 1  
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 مراكز  صيدليات  مستشفيات   أطباء   آلية التجــــــــــــاوز
  تشخيص

 *  * *  التشخيص بدالً عن مهارة الطباللجوء لوسائل 

 *  * *  استخدام عدة وسائل جمتمعة دون داع

 * * * *  املغاالة يف األجور واألسعار

 *  * *  التعمد §طالة أمد املعاجلة

 *  * *  معاجلة حاالت خارجة عن االختصاص

   * *  إدخال حاالت للمستشفى دون مربر طيب

   * *  دون مربر علمي   جراحية   القيام بعمليات

 * * * *  وصف األدوية األكثر كلفة دون ضرورة

   * *  تعمد كتابة أدوية ال عالقة هلا [لتشخيص

 * * * *  صرف أدوية ومستحضرات لشركات حمددة ملصاحل متبادلة

   *   يف احتساب كميات األدوية املستخدمة أثناء التشايف  املبالغة

  * *   بقيمة األدوية املوصوفة وتسجيلها yعلى من مثنهاالتالعب 

  * *    التالعب بكميات األدوية املوصوفة

موافقة املؤمنني على مقايضة األدوية املوصوفة مبواد جتميلية أو 
  ببدل مايل وغريه

 * *  
 

استبدال األدوية املوصوفة yدوية شبيهة أقل كلفة وتسجيل قيمة 
  الدواء املوصوف

 *   *    

   *    *   *  تسجيل جلسات عالج أكثر مما هو حقيقي ومنفذ

   *   *   *   *  شخص غري مغطي Vمينياً [سم آخر مغطى  عاجلةم

   *   *   *   *  التعاون مع بعض املؤمنني الستغالل التأمني دون حق

تعدد االستشارات الطبية بشكل غري مربر حلاالت مرضية 
  واضحة

*   *     

      *  داخل العيادة  §جراءات تشخيصية ال داعي هلالقيام 

تسجيل أسعار وأجور ألجهزة مل تستخدم للمريض واملبالغة يف 
  (أكثر من قيمتها(قيمة هذه األجور 

 *     

     *   تقدمي مطالبات غري مفصلة ودون إرفاق تقارير طبية

    *   *   القيمةعدم إجراء الفحوصات املطلوبة كاملة واملطالبة بكامل 

   *    *   *عقد صفقات بني األطباء واملراكز التشخيصية والتأهيلية 
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  لتشغيلها yكثر من حاجة املرضى

   *   *   *   * ) %58(  طالبات إلجراءات غري منفذه

   *    *   *  تكثيف استخدام وسائل التقنية األكثر كلفة دون ضرورة

  

  واحللولمعوقات التامني الصحي :املطلب الرابع

  املعوقات-1

   :معوقات بسبب املستفيدين: أوالً 

  .للجهات الطبية دون مربر و[لتايل استحداث نفقات إضافية  تكرار الزnرات"- 1

  )قد يكون سبب تكرار الزnرة بسبب هاجس املرض أو الوسواس( 

  .التنقل ما بني األطباء حىت بني أطباء االختصاص الواحد دون مربر - 2

  .اإلحياء لألطباء [ستخدام األدوية واإلجراءات األكثر كلفة دون احلاجة الطبية هلا - 3

  .الرغبة العارمة لدخول املستشفى حلاالت ال تستدعي ذلك ألسباب شخصية مثل جلب االهتمام وغريه - 4

  .زnرة الطبيب ملرض ومهي بغرض احلصول على إجازة مرضية - 5

لتايل احلصول على اخلدمات لني يف التأمني النتحال شخصية املستفيدين و[إعطاء الفرصة أل³س غري مشمو  - 6

  .1"حق هدون وج

احلصول على اخلدمات الطبية حلاالت غري مغطاة Vمينيًا حتت غطاء خدمات مشمولة وحتايل املشرتك مع  - 7
  .اجلهات الطبية

  .دل مايلاستبدال األدوية املوصوفة مبستحضرات جتميل وحليب وغري ذلك أو بب - 8

عدم وضوح مفهوم التأمني الصحي لدى الكثريين من املستفيدين، مع األخذ يف االعتبار أن الكثريين  - 9
  .سيوافقون على أمهية التأمني الصحي لكنهم غالباً ال يوافقون على التأمني الصحي العتبارات عديدة

  .الرغبة يف االستفادة واحلصول على أقصى منافع حىت دون وجه حق -10

  .مع األطراف األخرى) مصاحل متبادلة(إنشاء عالقات -11

                                                           

واخلمسون، مجعية الصحة العاملية الثامنة . ، التغطية الشاملة والتأمني الصحي االجتماعي"التمويل الصحي املستدام: التأمني الصحي االجتماعي"-1
44ص، 2005أبريل / نيسان 7، 58/20، جمن جدول األعمال املؤقت، تقرير من األمانة العامة 13-12البند    
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     :معوقات بسبب شركات التأمني: cنياً 

  .وتعليمات واضحة لتنظيم معاجلة املؤمنني   عدم وجود ضوابط وشروط. 1

عدم وجود تعاون يف تبادل املعلومات التفصيلية بني شركات التأمني الصحي ومقدمي اخلدمات الصحية مما . 2
  .ىل خسائر كبرية لشركات التأمنييؤدي إ

عدم توفر معلومات إحصائية كافية لدى شركات الـتأمني متكنها من إصدار عقود Vمني صحي مبنية على . 3
  .أسس علمية صحية صحيحة

  .عدم وجود آلية لتنظيم استجا[ت شركات التأمني ألية متغريات أو أحداث. 4

  .ؤهلة لدى شركات التأمنيعدم توفر الكوادر الفنية والعلمية امل. 5

  .احلكم الشرعي للتأمني لدى البعض حيد من انتشاره  اللبس يف. 6

  .التقصري يف رفع الوعي التأميين لدى اYتمع مبا فيهم مقدمي اخلدمات. 7

يؤدي اىل ارتفاع كلف التأمني الصحي ) سواء من املنتفع أو اجلهة الطبية(سوء استخدام اخلدمات واملنافع . 8
  .وتتكبد شركات التأمني خسائر [هظة

  .ارتفاع كلف التشغيل إلدارة برامج التأمني الصحي. 9

ارتفاع درجة اخلطورة يف وثيقة التأمني الصحي لضعف إمكانيات التحكم اإلداري ملواجهة ارتفاع تكاليف . 10
  .املعاجلة و[لتايل ارتفاع معدالت التعويض

     :ة والنقابيةمعوقات بسبب اجلهات الرمسي: cلثاً 

  .عدم وجود قوانني وتشريعات حتث على التأمني الصحي أو تلزم به". 1

ضعف أو انعدام (التقصري يف حتديد األجور الطبية والتقصري يف اإلشراف على مقدمي اخلدمات الصحية . 2
  )الرقابة السليمة 

  ؤهمالتقصري يف حماسبة مقدمي اخلدمة ممن يثبت استغالهلم أو تكرار أخطا. 3

  .سلبية النقا[ت الطبية، وعدم احتاد كلمتها و تبنيها ألي دور يف التقنني الطيب. 4

مل خيرج إىل النور  - وبغض النظر عن جوانب القصور فيه  –تبين احلكومة لقانون التأمني الصحي منذ سنني . 5
  .بعد

  .نقص أو عدم وجود الكفاءات املؤهلة يف اإلدارة الصحية. 6
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ام نظم املعلومات واإلحصاءات والدراسات عن اقتصادnت اخلدمات الصحية مبا يف ذلك نقص أو انعد. 7

  .1"التأمني الصحي

  احللول -2

    :الدور احلكومي والنقايب: أوالً 

  .وضع تشريعات حتث على التأمني الصحي و تطبيقه بشكل مناسب ومنصف- 

السعي لشمولية التأمني الصحي لكافة املواطنني مما يؤدي لزوال احتمال انتحال شخصية املؤمن من قبل  - 
  .شخص غري مؤمن

وضع أجور لإلجراءات واخلدمات الطبية، مبشاركة وزارة الصحة والنقا[ت املعنية، ومقدمي اخلدمة، وشركات  - 
  .سعرية لألدويةالتأمني الصحي ومجعيات محاية املستهلك، وكذلك وضع ت

لإلشراف والرقابة الفنية على مقدمي اخلدمات الصحية عرب وزارة الصحة والنقا[ت   وضع تشريعات حازمة - 
  )يف القطاعني العام واخلاص(الفاعلة، والرتكيز على معايري اجلودة لدى مقدمي اخلدمات الصحية 

ذلك ضمن املناهج املدرسية واجلامعية مع بيان توعية املواطنني عن أمهية التأمني الصحي وفوائده و إدراج  - 
  .مشروعيته للناس

  :دعم و تعزيز الوضع الصحي من خالل - 

  .تعزيز األنشطة الوقائية وذلك يتطلب رفع خمصصات اإلنفاق الصحي   -

  .رفع مستوى األداء اإلداري لوزارة الصحة العامة والسكان - 

معايري      ة عرب وزارة الصحة والنقا[ت الفاعلة، والرتكيز علىاإلشراف والرقابة على مقدمي اخلدمات الصحي   -
  .اجلودة يف تقييم اخلدمات املقدمة يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء

توفري الدعم احلكومي لبعض التغطيات اليت يتحاشاها التأمني الصحي اخلاص مثل أمراض السرطان والفشل    -
   .الكلوي وما شا�ها

    :شركات التأمني دور: cنياً 

مع إيضاح اآل¯ر االجيابية عند سالمة (سواء حلاملي بوليصة التأمني أو ملقدمي اخلدمات الطبية  : التوعية "
  )اإلجراءات واخنفاض خسائر شركات التأمني وكذلك إيضاح األضرار الناجتة إذا حدث عكس ذلك

  .إعداد عقود Vمني سليمة وواضحة، توضح حقوق املؤمنني ومقدمي اخلدمات الطبية :إعداد العقود 

                                                           

45:نفس المرجع، ص-
1
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  .االستفادة من اإلحصاءات والبيا³ت يف صناعة وتطوير القرارات اإلسرتاتيجية: البحث و التطوير

  .)1("استحداث مؤسسات متخصصة إلدارة النفقات للقيام مبراقبة سوء االستخدام :إدارة النفقات  

    :دور شركات إدارة النفقات الطبية:cلثاً 

االختيار السليم للجهات الطبية املعتمدة ضمن معايري علمية موضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو  - 1
  .اخلضوع للعالقات األمزجة واالرتقاء الفين �ذه اجلهات

إجياد كوادر علمية وفنية متخصصة ومدربة تتعامل حبرفية عالية وقادرة على التكيف مع املستجدات واملتغريات  - 2
  .الطبية والتقنية

تطبيق آليات صحيحة يف تقدمي اخلدمات الصحية مبا يف ذلك مراقبة إدخال املرضى إىل املستشفيات واحلد - 3
  .إحالة من وصول املرضى إىل االختصاصني الفرعيني دون

استخدام التقنيات احلديثة يف إدارة النفقات الطبية عرب الرقابة اآللية وفق الشروط التعاقدية املتنوعة، ومنع أي  - 4
جتاوزات حبيث يتم اإلطالع على املطالبات قبل حدوثها إلخضاعها لشروط التعاقد واختاذ القرار آليًا [ستخدام 

  .آلية االتصال املناسبة

  .عقود التأمني املوقعة بني املستفيدين وشركات التأمني بشكل دقيق وحمايد تطبيق شروط - 5

  .الرتشيد يف اإلنفاق على اخلدمات الصحية حتقيقاً ملبدأ تقدمي أقصى درجة من الكفاية yقل كلفة ممكنة - 6

نة، إعداد إحصاءات تشمل معدالت الكلفة لكل فئة عمرية، ولكل مرض، ولكل منطقة جغرافية، ولكل مه- 7
معرفة حجم استهالك األدوية (وصناعيًا ) للخطط الصحية اإلسرتاتيجية(ويف ذلك اجيابيات على املستوى الوطين 

  ).واملستلزمات

    

   :دور مقدمي اخلدمة :رابعاً 

  .إنشاء عالقة تعاقدية واضحة مع شركات التأمني الصحي وشركات إدارة النفقات الطبية "- 

  .ح آليات تقدمي اخلدمات الطبية للمرضى املؤمننيإصدار تعليمات تؤدي إىل وضو  - 

وغري ذلك، مما   CPT, ICD10, ICD9مثل  International Coding االلتزام [ستخدام الرتميزات الدولية - 
  .يساعد يف احلصول على إحصاءات دقيقة

                                                           

  الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق ،68سلسلة تقاریر رقم  ".نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية "، خدیجة حسین نصر-1

13- 12 :ص ،ص ،2007 مارس 6رام هللا ،المواطن   
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العمل على إبقاء أقساط التأمني يف أقل مستوى ممكن وذلك من خالل التأكد من تقدمي اخلدمة الطبية الالزمة  - 
  .فقط

  .1"إرفاق التفاصيل ونتائج الفحوصات واإلجراءات التشخيصية - 

      :آلية ضبط النفقات:خامسا

  .االتفاق مع مقدمي اخلدمة على كلف حمددة لإلجراءات واألدوية واملستلزمات وغريها - 

  لكل مريض ومراقبة تكرار اإلجراءات والزnرات وصرف األدوية  وجود ملف مركزي دائم - 

  :ضبط آلية املعاجلة داخل وخارج املستشفيات - 

جراء أخر، و مراقبة الفرتة مابني إجراء وأخر الطبيب، ومطابقة اإلجراء مع إ   مطابقة اإلجراء مع اختصاص - 
  .وكذلك مراقبة اإلجراءات اليت ال تتكرر

مراقبة كمية   مطابقة اإلجراء مع االختصاص ومع التشخيص مث مطابقتها مجيعًا مع الدواء املنصرف مع - 
  .اإلجراءات واملستلزمات مع وضع احلالة املرضية

  .الطيب مع العمر واجلنس  مطابقة اإلجراء - 

  .مراقبة حق الطبيب [لقيام §جراء أو فحص أو صرف دواء معني - 

  .مراقبة معدل أnم اإلقامة ومعدل الكلفة لكل حالة مرضية  - 

     :ضبط آلية صرف الدواء:سادسا

  .مراقبة توافق الدواء مع اجلنس و العمر - 

  .مراقبة الفرتات ما بني األدوية - 

  .مراقبة توافق الدواء مع غريه من األدوية - 

  .مراقبة أسعار وكميات األدوية املوصوفة - 

  .حتديد السعر الذي تتحمله شركة التأمني لكل اسم علمي من أمساء األدوية - 

      :من وسائل إيقاف اهلدر من املستفيدين

  .حتميل املريض نسبة من الكلفة- 

  ).ومراقبة ذلك آلياً ( إلحداث رقابة ذاتية ) خدمات -وصفات    -أجور( وجود حدود أو أسقف للمنافع - 

                                                           

14نفس المرجع، ص -
1
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وضع مبالغ مسبقة الدفع ذات قيم عالية قبل أن تبدأ مسؤولية شركة : من اآلليات املنفذة يف بلدان أخرى - 
 يصعب تنفيذها حملياً، ألن املبلغ املطلوب دفعه قد يكون معوقاً (التأمني وذلك للحد من سوء االستخدام، 

  ).حقيقي أمام تلقي املريض للخدمة الطبية اليت حيتاجها

     :من اآلليات املساندة يف ضبط نفقات املعاجلة

  .احلصول على حق االطالع على ملف املريض - 

  .احلق يف احلصول على رأي طيب ¯ين عند احلاجة - 

  .تكثيف الدورات املتخصصة ملقدمي اخلدمات - 

  .اجلهات الطبية يف حتمل أية زnداتتطبيق أليه تؤدي إىل مشاركة - 

  .مع دافعي الفواتري أكثر استمراراً من عالقتهم [ملرض  بناء قناعات لدى مقدمي اخلدمة أن عالقتهم - 

    :أمهية تنامي العالقة اإلجيابية بني شركات التأمني ومقدمي اخلدمات الطبية

  شركات التأمني قادرة على ضخ أعداد كبرية من املرضى- 

  .ة شركات التأمني على حتمل نفقات اإلجراءات الطبية املكلفة دون Vثر بتذبذب الوضع االقتصادي لإلفرادقدر  - 

  .استفادة مقدمي اخلدمة من اإلحصاءات واخلربات املتوفرة لدى شركات التأمني الصحي - 

  التأمني الصحي ودوره يف احلياة االجتماعية:املبحث الثاين

  :األيتيلعب التأمني الصحي دورا هاما يف التنمية االجتماعية واالقتصادية وهذا ماسنتطرق له يف 

  التأمني الصحي يف التنمية االجتماعية واالقتصادية دور:املطلب األول

دين املستوى يعتقد اخلرباء والعقالء أن اآللية املوضوعية املناسبة اليت ميكنها التخفيف من حدة اآل¯ر املرتتبة على ت"
، من خالل توفري اخلدمات الصحية [هظة الكلفة حملدودي الدخل يف مجيع بلدان العامل الراهن للوضع الصحي

بسعر مناسب هي التأمني الصحي اخلاص، حيث ميكن للمؤمن عليه احلصول على رعاية صحية ذات مستوى 
عليه من التكاليف حسب دخله ويعاجل حسب جيد، اعتماداً على مبدأ التكامل االجتماعي حبيث يتحمل املؤمن 

  .حاجته 
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أي أن التأمني الصحي آلية للمشاركة يف حتمل املخاطر ومحاية املؤمن عليه من األعباء املالية اليت تدفع مقابل 

  .1"الرعاية الصحية عن طريق اشرتاك األفراد جمتمعني يف حتمل تلك التكاليف

  التنمية االقتصاديةالتأمني الصحي ودوره يف عملية :أوال

 الذهنية واحليوية هي العامل األساسي لكل قدراته اإلنتاجية ، والقدرة على حتمل أعباء صحة اإلنسان

بتنمية املوارد والطاقات يف  الرعاية الصحية تعتمد على ما يتيحه االقتصاد الوطين من إمكا³ت و اعتمادات خاصة

الصحي يف دعم االقتصاد الوطين من خالل زnدة فرص االستثمار يف ويساهم التأمني ,  قطاع الصحة والدواء

مما يؤدي إىل زnدة , القطاع الصحي وفروعه املختلفة وتشجيع املستثمرين على توظيف أمواهلم يف املشاريع الصحية

وأصبح ينظر . فرص العمل داخل مؤسسات وشركات التأمني ويف اجلهات اليت تقوم بتقدمي اخلدمات الطبية

البشرية وهدفًا من أهدافها ، ألن االهتمام [لصحة يعترب اهتماماً  للتأمني الصحي على أنه من أساسيات التنمية

استثماراً يف رأس املال البشري ، وذلك نتيجة ملا يسببه  – بشكل سليم -االستثمار يف القطاع الصحي ,  [لتنمية

  . و[لتايل من زnدة يف معدل النمو االقتصادي إنتاجية رأس املال البشري النمو الصحي من زnدة يف

  االجتماعيةالتأمني الصحي ودوره يف عملية التنمية :ياcن

يؤكد التأمني الصحي على حق الفرد يف احلصول على اخلدمات الصحية وحتقيق العدالة واملساواة وصوال 

بني الدولة واملواطن وبني دأ املشاركة ع، من خالل تعميق مباسي املتمثل يف توفري الصحة للجميإىل اهلدف األس

صاحب العمل واملوظف وبني املوظفني أنفسهم، وبدون التأمني الصحي لن يتمكن من دفع تكاليف املعاجلة 

سوى عدد قليل من األفراد القادرين على الدفع، و[لتايل فإن ) خصوصا العمليات اجلراحية الكربى( الباهظة

  .التأمني الصحي مبا فيه من آلية تكافلية ميكن األفراد من تلقي اخلدمات الالزمة ذات الكلفة العالية مببالغ معقولة

ىن والقانوين يف معظم دول العامل اجتاه العاملني يساعد التأمني الصحي أصحاب العمل على أداء التزاما«م األد

لديهم، والتأمني الصحي يعين أيضا أنه مقابل قسط معلوم مسبقا ميكن للفرد واملؤسسة جتنب خسائر حمتملة 

تؤدي آل¯ر اقتصادية واجتماعية وخيمة، و[لتايل فمن األمهية مبكان وجود قسط معلوم ميكن احتسابه ووضعه 

  .ملرصودة مسبقا، و[لتايل فإن التأمني أحد الطرق األكثر فعلية يف التعامل مع األخطارضمن امليزانية ا

 
                                                           

-1  www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=3399, Consulté le 13.3.2016  
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  على مستوى اqتمع الصحي أمهية التأمني: املطلب الثاين

نشأت أمهية التأمني الصحي مع تزايد كلفة الرعاية الصحية، وخصوصًا مع تزايد الضغوط االقتصادية "
دولة إىل تطبيق نظام التأمني الصحي يف  150على اYتمعات وعلى األفراد على حد سواء، مما حدا yكثر من 

جية اYانية، و دعا ذلك إىل إجياد توفري اخلدمات العال –عمليًا –بلدا�ا، وذلك عندما أصبح من غري املمكن 
آلية تضمن احلصول على اخلدمة مع حمدودية القدرة، و[لتايل كان البد من مواجهة األعباء املتزايدة [لتعاون بني 
احلكومة وأر[ب العمل واملوظفني، و ألن الواقع يتجه إىل حتميل املسؤولية املالية على األفراد فيبقى التساؤل كيف 

يق ذلك إذا مل تتوفر لدى األفراد املقدرة املالية على حتمل املسؤولية املالية هلذه الرعاية، وبسبب ذلك كان ميكن حتق
توجه الدول إىل نظام التأمني الصحي اخلاص للتخفيف من األعباء امللقاة على احلكومات فقاموا خبصخصة هذه 

عرب التامني الصحي (دالت اإلنفاق الصحي اخلدمات من خالل شركات التأمني، ويوجد تنامي متزايد يف مع

  .)1("سنوnً يف كل من أمريكا وبريطانيا واليا[ن   %5يف معظم دول العامل املتقدم حيث يصل إىل ) اخلاص

أن العناية الطبية اYانية تشتمل على ) مثل دول اخلليج العريب(وقد أثبتت التجارب العملية لبعض البلدان 
سوء استعمال وإسراف يف استخدام املرافق الطبية واملعدات واألدوية، مما ميثل ضغطًا على ميزانيات الدول، حىت 

أشاروا إيل ظاهرة اختاذ بعض السيدات يف العيادات  قطاع العناية الطبية يف دول جملس التعاون مسئويلأن بعض 
وااللتقاء مع الصديقات بقصد تبادل احلديث، وكمربر للخروج من املنزل وإلثبات  لالجتماعاخلاصة أمكنة 

يستعملن تلك األدوية، أما مع  وجودهن يف العيادات حيملن معهن ما أمكن من األدوية هلن وألوالدهن و[لطبع ال
ع االقتصادية فقد أصبح من الصعب احملافظة على جمانية اخلدمات الصحية العالجية، حىت أن معظم تغري األوضا 

دول اخلليج بدأت تتقاضى رسومًا مقابل اخلدمات الطبية اليت تقدمها وخصوصًا من املغرتبني، وبدأت [نتهاج 
  .والراتمبدأ التأمني الصحي و بلغت األقساط التأمينية فيها مئات املاليني من الد

التأمني الصحي أحد أهم أنواع التأمني وأكثره ارتباطاً وحساسية yفراد اYتمع ومنظماته وذلك    يعترب كما   

نتيجة ملا له من اثر اجيايب يف توفري األمان، االدخار، محاية األسرة، الوقاية من األمراض ومسامهته يف التنمية 

  :من عدة عوامل اجتماعية واقتصادية ميكن ذكر بعضهااالقتصادية حيث تنبع أمهية التأمني الصحي 

1 

 

                                                           

مؤسسات  ":ضمن ندوة حولمداخلة مقدمة ، "اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكله العملية:" الطيب مسايت -1
22، ص2011أفريل  25/26،جامعة فرحات عباس سطيف خالل الفرتة "التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التقليدية   
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  :التأمني الصحي ودوره يف شعور الفرد واqتمع �ألمان  - 

  .نظرا لألمهية احليوية للرعاية الطبية [لنسبة لسعادة الفرد واألسرة و[لنسبة لتقدم اYتمع ورفاهيته"

يساهم التأمني الصحي يف حتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي لفئات العمال واملوظفني  كما

  .والتخلص من مظاهر القلق املمكن حدوثه نتيجة لعدم توافر األموال للعالج

األفراد واألسر أصبحت فوق القدرة املالية لغالبية اليت  كلفة الرعاية الطبية احلديثة االرتفاع الكبري واملستمر يف  

  .واليت يصل Vثريها يف بعض احلاالت املرضية إىل جلوء الفرد لبيع كل ما ميلك والتدين يف سبيل العالج

عدم إمكانية التنبؤ حبدوث املرض أو كلفته على مستوى الفرد واألسرة مما جيعل من الصعب اختاذ  

  .1"اإلجراءات الضرورية حنو موازنة الدخل لتغطية هذه التكاليف

  .التأمني الصحي ودوره يف عملية التنمية االقتصادية-2

املسامهة يف دعم االقتصاد الوطين من خالل زnدة فرص االستثمار يف القطاع الصحي وفروعه املختلفة 

  .املختلفة وتشجيع املستثمرين على توظيف أمواهلم يف املشاريع الصحية

املؤسسات وشركات التأمني ويف اجلهات اليت تقوم بتطبيق املزيد من فرص العمل داخل املسامهة يف توفري 

  .العمليات الطبية

 .املسامهة يف زnدة معدالت القوى العاملة الصحية واألسرية واملرافق الصحية [لنسبة إىل عدد السكان

  :التأمني الصحي ودوره يف الوقاية -3

إن أحد األهداف اليت يقوم عليها التأمني هو إن االهتمام [ملفاهيم الصحية الوقائية والرتكيز عليها حيث 

الوقاية واحلفاظ على الصحة من خالل االهتمام [جلانب الوقائي والعالج املبكر مما يؤدي إىل ارتفاع املستوى 

 .الصحي وهبوط معدالت املرض وختفيض النفقات العالجية الباهظة

4 

                                                           

24-23:نفس المرجع، ص ص-
1
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  :التأمني الصحي ودوره الفاعل يف عملية االدخار -

يف توفري موارد مالية لتمويل نفقات القطاع الصحي الباهظة التكاليف، و[لتايل  الصحي التأمني يساهم

  .عن عالج العاملني لديهم املسئولنيتقليل األعباء على امليزانية العامة للحكومات واملؤسسات والشركات واألفراد 

  :كما أن للتأمني الصحي أمهية اقتصادية واجتماعية تتمثل فيما يلي

    :األمهية االقتصادية للتأمني الصحي

صحة اإلنسان الذهنية واحليوية هي العامل األساسي لكل قدراته اإلنتاجية، والقدرة على حتمل أعباء الرعاية - 
الصحية تعتمد على ما يتيحه االقتصاد الوطين من إمكا³ت واعتمادات خاصة بتنمية املوارد والطاقات يف قطاع 

  .الصحة والدواء

أصبح االهتمام بصحة املواطن أولوية قصوى ليس العتبارات إنسانية أو اجتماعية فحسب إمنا العتبارات  - 
اقتصادية حبته، فهو من أساسيات التنمية البشرية وهدفًا من أهدافها، ألن االهتمام [لصحة يعترب اهتماماً 

  .[لتنمية

استثمارًا يف رأس املال البشري، وذلك نتيجة ملا  –بشكل سليم  -أصبح ينظر لالستثمار يف القطاع الصحي  - 
  .يسببه النمو الصحي من زnدة يف إنتاجية رأس املال البشري و[لتايل من زnدة يف معدل النمو االقتصادي

  .التقليل من اخلسائر النامجة من مرض العمال وانقطاعهم عن العمل بسببه - 

    :األمهية االجتماعية للتأمني الصحي

د على حق الفرد يف احلصول على اخلدمات الصحية وحتقيق العدالة واملساواة، وصوًال إىل اهلدف التأكي"- 
  .األساسي املتمثل يف توفري الصحة للجميع

  .تعميق مبدأ املشاركة بني الدولة واملواطن وبني صاحب العمل واملوظف وبني املوظفني أنفسهم- 

  .ان اجتماعيالتأثري اإلجيايب على الفرد عند حدوث اطمئن - 

سوى ) خصوصاً العمليات اجلراحية الكربى(بدون التأمني الصحي لن يتمكن من دفع تكاليف املعاجلة الباهظة  - 
عدد قليل من األفراد القادرين على الدفع، و[لتايل فإن التامني الصحي مبا فيه من آلية تكافلية ميكن األفراد من 

  .ة مببالغ معقولةتلقي اخلدمات الالزمة ذات الكلفة العالي

جتاه  -والقانوين يف معظم دول العامل -يساعد التأمني الصحي أصحاب العمل على أداء التزامهم األديب  - 
  .العاملني لديهم
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والتأمني الصحي يعين أيضًا أنه مقابل قسط معلوم مسبقًا ميكن للفرد واملؤسسة جتنب خسائر حمتملة تؤدي أل¯ر 
و[لتايل فمن األمهية مبكان وجود قسط معلوم مبكن احتسابه ووضعه ضمن امليزانية  اقتصادية واجتماعية وخيمة،

  .1"املرصودة مسبقاً، و[لتايل فان التأمني أحد الطرق األكثر فعالية يف التعامل مع األخطار

  املكاسب الوطنية اليت حيققها التأمني الصحي:املطلب الثالث

:مبجموعة من النقاط وهي تتلخص املكاسب الوطنية املتحققة   

  .زnدة إنتاجية املوارد البشرية، وزnدة معدل النمو االقتصادي- 

  .لتنافسهم يف استقطاب املؤمنني صحياً ) العام واخلاص(تنامي وتطور القطاع الصحي - 

  .قتصادياحلد من استنزاف النقد األجنيب الناتج عن نفقات العالج يف اخلارج، مما يؤدي إيل مزيد من النمو اال- 

وجود أنظمة التأمني الصحي يشجع املستثمرين يف مزيد من االستثمارات الصحية الكربى و[لتايل املزيد من - 

 .النمو والتنمية للوطن

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

26:مرجع سابق الذكر، صالطیب السماتي  -
1
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  :خالصة

مل يتوقف دور التأمني الصحي عند معاجلة منتسبيه بل ختطى ذلك وأصبح أكثر مشوًال وعطاء يف جماالت احلياة 

لذلك نراه يتناول يف بعض مواده الرتكيز على استباق املرض بتقدمي اخلدمات الوقائية كالتطعيم ضد  ،املختلفة 

  .األمراض حسب برامج خاصة بذلك

عملية  وله دور كبري يفيف احلفاظ على صحة وسالمة العمال واملوظفني  أمهية كبرية لتأمني الصحيلكما أن 

لذلك ال بد من تفعيل برامج التأمني الصحي وختصيص املزيد من املواز³ت  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية

وزnدة الوعي لدى العمال ألمهية التأمني الصحي يف حيا«م وخاصة عمال وموظفو القطاع العام  ،لدعمه ونشره 

بعد  وخاصة  ،م قادرين على حتمل تكاليف العالجالذين يعانون من ضعف يف الدخل الذين لن يكونوا وحده

  .الطبية ظهور التقنيات احلديثة و تطور التكنولوجيا
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 :املقدمة العامة

واستعمال املركبات الكيميائية والعضوية  ،إن إدخال اآلالت املتطورة ذات املعدالت اإلنتاجية املرتفعة   

لوسائل الوقائية اليت يعرض العنصر البشري ملخاطر اإلصابة واملرض وهذا األمر يتطلب إجياد كل ا ،واملواد املشعة

تعترب استثمارًا حبد ذاHا ألن املبالغ اليت تصرف على برامج التأمني والربامج فحماية العنصر البشري ، تقيه منها

فسه أو إصابته بعجز أو مرض الوقائية من أجل محاية العامل تعترب حمدودة Mملقارنة مع تكلفة فقدان العامل ن

  .مهين

للحياة العملية ألفراد التأمني الصحي ركيزة مهمة يف عملية بناء اWتمع، وعنصر أساسيا Mلنسبة إن  

،  اWتمع سواء كعمال يف القطاع العام أو خارجه على اعتبار أنه يعطي للعمال العديد من املزا] واإلجيابيات

  .كتعويض النفقات املصروفة على املرض مثال، وهذا يف مقابل دفع مبلغ aمني صغري من طرف كل مؤمن

صحي إال أنه قطاع اليزال يعاين من الكثري من الصعوMت يف األمهية الكبرية للتأمني اللرغم من Mلكن   

الكثري من البلدان النامية ، وذلك بسبب اخنفاض مستوى الدخل وتدين مستوى املعيشة وكذلك عدم وعي 

  .املنظمات واحلكومات ألمهية التأمني الصحي يف عمليات التطوير والتنمية

 و له ،التنمية االقتصادية واالجتماعية خمتلف جوانب احلياة وعلى مسرية يف كبريدور   لكن Mملقابل له

ؤدي إىل ز]دة ياجليد ستخدامه فا ,من الناحية اإلنسانية أو من الناحية اإلنتاجية انعكاسات إجيابية سواء نُظر إليه

وائق تتعلق Mألمراض وقلة وذلك بسبب استمراريتهم يف املواظبة على الدوام من دون ع ,إنتاجية األفراد العاملني

و ,انعكاسات سلبية على الفرد وعلى اWتمع استخدام التأمني الصحي يسببوعلى العكس فإن سوء  ,النشاط

القضاء على هذه السلبيات إن وجدت يكون من خالل مراقبة األداء الصحي وحماولة إصالح اخللل ألن ذلك 

  .ية واالجتماعيةذات مردودية عالية على عملية التنمية االقتصاد

وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على عملية التأمني الصحي ويبحث فيما إذا قد كان فعال يشارك يف 

  :ومنه ميكن تلخيص ذلك Mلسؤال التايل.عملية التنمية

  :اإلشكالية

  هل هناك دور للتأمني الصحي يف احلياة االجتماعية؟- 
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  :وتتفرع منه جمموعة من األسئلة املوالية

  ما املقصود Mلتأمني الصحي؟وكيف تقدم خدماته ؟ و ماهي أهدافه؟- 

  هل تقتصر فوائد التأمني الصحي على األفراد فقط؟- 

  هل هناك مكاسب وطنية من وراء التأمني الصحي؟- 

  هل Hتم اجلزائر Mلتأمني الصحي؟- 

  :الفرضيات

  :من خالل ما تقدمنا به من تساؤالت تتبلور الفرضيات التالية

أجدر العمليات التأمينية اليت تشمل الرعاية الصحية واليت توفر له احلماية التأمينية يف  ترب التأمني الصحي منيع- 

  .العالج ويف تعويض األجر

ىل حمدودية القطاع التأميين يف احلياة إغياب الثقافة التأمينية يف أرجاء جمتمعنا اجلزائري أدى Mلضرورة - 

  .االجتماعية

  :أمهية املوضوع

تعرض لقطاع خدمي مهم له انعكاسات كبرية على حياة اإلنسان أال تنبع أمهية هذا البحث من كونه ي

وهو التأمني الصحي الذي يعترب من الناحية النفسية قطاع حيد من اخلوف الناجم عن  فقدان العمل نتيجة املرض 

لعوز والفقر، فالعنصر البشري هو عنصر أو العجز، ومن الناحية االقتصادية أن خسارة الفرد لعمله يدفعه إىل ا

أساسي يف حتقيق خطط التنمية ومحاية هذا العنصر يعين محاية املنظمة واWتمع، واخلدمات اليت يقدمها التأمني 

  .الصحي تنعكس آ�رها على التنمية االجتماعية خصوصا واالقتصادية

   :دوافع اختيار املوضوع

  :املوضوع إىل أسباب منهارجاع مربرات اختيار هذا ميكن إ

  :دوافع موضوعية تتمثل يف
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 .موافقة املوضوع لتخصصي الدراسي - 

 .إضافة دراسة يف هذا اWال إلثراء البحث العلمي واملكتبة - 

 .إظهار أمهية التأمني الصحي يف حياة الفرد واWتمع - 

 .دراسة دور التأمني الصحي يف احلياة االجتماعية - 

  :منهج البحث

د على املوضوع املدروس مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي �سلوب دراسة احلالة، االعتما متاشيا وطبيعة

جمموعة من املعايري أمهها طبيعة الدراسة واملوضوع، واألدوات املستخدمة يف مجع وحتليل املعلومات استنادا إىل 

ى الكتب واملؤلفات واألحباث نوعني من املعلومات ، فالنوع األول مصدره نظري يتجسد من خالل االطالع عل

أما النوع الثاين مصدره . Mإلضافة إىل مواقع األنرتنيت ومجع البيا�ت اليت هلا عالقة Mملوضوع العربية واألجنبية

تطبيقي يتجسد من خالل إجراء دراسة ميدانية على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء 

التحليل عن طريق االستبيان، اهلدف منه هو التوصل إىل األهداف املرجوة من البحث مبستغامن Mستخدام أسلوب 

  .واإلجابة على اإلشكالية املطروحة

  :أقسام البحث

  :مت تقسيم هيكل البحث كما يلي

  :الفصل األول خصص لتقدمي التأمني الصحي مبفهومه الشامل، واحتوى على مبحثني

عامة، واملبحث الثاين يتضمن التأمني الصحي،نشأته، وحتديد طرق تقدمي  تعرضنا فيه إىل التأمني بصفة:األول

  .خدماته وأنواعه وأهدافه

األول حول حقيقة التأمني  ياة االجتماعية، وخصص له مبحثنيأما الفصل الثاين فقد عاجل عالقة التأمني Mحل

  .الصحي، والثاين حول الدور االقتصادي واالجتماعي للتأمني الصحي

يعرض حالة تطبيقية على مستوى الصندوق الوطين للضمان اجتماعي لغري األجراء الدراسة بفصل  وانتهت

األول يتضمن متهيد حول الصندوق، أما الثاين فيشمل التأمينات  :مبستغامن ، حيث تطرقنا فيه إىل مبحثني

  ).بطاقة الشفاء(الصحية ونظام عمل البطاقات اإللكرتونية



  

  التأمني الصحي :الفصل األول

  متهيد

  التأمني ماهية:املبحث األول

  التأمني فهومم:األولطلب امل

  خصائص عقد التأمني:طلب الثاينامل
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 اإلهداء

.إىل نيب الرمحة والنور سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص...بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمةإىل من   

 العزيز والدي... إىل من كلله هللا 5هليبة والوقار، إىل من علمي العطاء بدون انتظار، إىل من أمحل امسه بكل افتخار

.حفظه هللا ورعاه بلمهل  

إىل معىن احلب واحلنان، إىل بسمة احلياة، وسر الوجود، إىل من كان دعاؤها سر جناحي وحنا<ا بلسم جراحي 

.حفظها هللا ورعاها خرية أمي احلبيبة...  

مللم أحزاين بني  إىل من أرى التفاؤل بعينيه، والسعادة يف ضحكته، إىل الذي ترك بصمة يف حيايت وغري جمراها، ومن

.سيدو...فرتة وأخرى وإىل من أشعرين \نين لست وحيدة يف جمتمع خمتلف  

إىل توأم روحي ورفيقة دريب ، إىل صاحبة القلب الطيب والنواd الصادقة، إىل من رافقتين منذ أن محلنا حقائب صغرية  

.و وفاء حياة...وسر� الدرب خطوة خطوة  

، إىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت، إىل من بوجودهم أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا إىل من iم أكرب وعليهم أعتمد

  )مولود، مراد، منري(�دية وابنتها شيماء،دليلة وزوجها سيف الدين وأوالدها :إىل أخوايت

  .وإىل أخواي العزيزين عيسى ودمحم فؤاد .مجيلة وزوجها موسى وابنها دمحم dسني، وإىل سعاد وخطيبها مجال

وإىل سامية وابنها إسالم، أمال وابنتها شيماء وإخالص، خرية وابنتها dمسني ونور،  رقيةإهداء خاص إىل أمي الثانية 

  .وإىل جناة

سهام، أمساء، :إىل األخوات اللوايت مل تلدهن أمي، إىل من متيزوا 5لوفاء وحتلوا 5إلخاء، إىل صديقايت

.... جناة،,بيلة،مسرية،زهية،أمال، أمينة،خرية،ن فاطيمة،إميان،هاجر،  

.،ز�يتبن زعمة، بوطيبان، بوطاجني، سرير دواجي، بكوش، بن يطو، طاهري: إىل كل من عائلة  



).مازونة(، مستغامن، غليزان)سيدي حلسن(سيدي بلعباس: إىل كل من سكان والية  

.مالية نقود و�مينات: 2إىل كل طلبة ماسرت  

  

وتقدير شكر  

 
اللهم لك احلمد "هللا عز وجل الذي أنعمين بنعمة العلم، ووفقين إىل بلوغ هذه الدرجة وأقولقبل كل شيء، أشكر 

".حىت ترضى،ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد الرضا  

على " بن زيدان احلاج"أقدم الشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل و5ألخص إىل األستاذ املشرف

.رشادات الصائبة اليت مل يبخل iا علياتوجيهاته القيمة واإل  

كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل السادة األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول االشرتاك يف مناقشة 

.هذا البحث املتواضع وتقييمه  

.خري اجلزاء ، فأسأل هللا أن جيزيهم"سيدو"إىل كل من بذل معي جهدا ووفر يل وقتا ونصح يل قوال خاصة   

  

  

  



  

  

          



واألشكال داولاجلفـهـرس   

 

III 

 

داولقائمة اجل  

ةـفحـالص  وانـنـالع  مـالرق   

 1 الفرق بني التأمني االختياري واإلجباري 17

 2 الفرق بني التأمني التجاري والتعاوين 17

إجيابيات وسلبيات التأمني الصحي  36  3 

39-40  4 إحصائيات حول سوء استخدام التأمني الصحي 

69-68 الشفاءاملراحل اليت مر .ا مشروع بطاقة    5 

 

 قائمة األشكال

 

 الرقـم العـنوان الصـفحـة

 1 صورة لبطاقة الشفاء 71

 2 صورة عن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للعمال غري األجراء 55

 

  :قائمة االختصارات

  

CASNOS: Caisse nationale des assurances sociales des non salariés. 

CNAS: Caisse nationale des assurances sociales des travailleures salariés. 

CNAC: Caisse nationale d'assurances chomage. 
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بل كل شيء، أشكر هللا عز وجل الذي أنعمين بنعمة ق     

اللهم لك احلمد "العلم، ووفقين إىل بلوغ هذه الدرجة وأقول

".حىت ترضى،ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد بعد الرضا  

أقدم الشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل 

على " بن زيدان احلاج"وIألخص إىل األستاذ املشرف

 توجيهاته القيمة واإلرشادات الصائبة اليت 

.مل يبخل Sا عليا  

كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل السادة األساتذة أعضاء 

يف مناقشة هذا  جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول االشرتاك

.البحث املتواضع وتقييمه  

 إىل كل من بذل معي جهدا ووفر يل وقتا

،"سيدو"ونصح يل قوال خاصة    

فأسأل هللا أن جيزيهم خري اجلزاء   



 المراجع                                                                                                                    
 

95 

 

  :الكتب واملؤلفات �

،دار حامد للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل "إدارة اخلطر والتأمني"أسامة عزمي سالم،شقريي نوري موسى،- 1

2010.  

  .2002،اجلزائر،جامعة اجلزائر،نشاط التأمني يف التنمية االقتصاديةنوال ،أقاسم - 2

. 2010للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،مصر،املكتبة العصرية "التأمني ور)ضياته"إبراهيم دمحم مهدي،- 3  

  . ،دار صياد،بريوت لبنان2،اFلد"لسان العرب"ألفضل مجال الدين دمحم بن مكر ابن منظور اإلفريقي املصري،ا  - 4

، مداخلة "اإلطار القانوين للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ومشاكله العملية:" الطيب مسايت- 5

مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة :" مقدمة ضمن ندوة حول

.2011أفريل  25/26،جامعة فرحات عباس سطيف خالل الفرتة "التقليدية  

   .1999،ديوان املطبوعات اجلامعية،"لتأمني اجلزائريمدخل لدراسة قانون ا"حديدي معراج، - 6

عمان األردن،الطبعة  دار وائل للنشر والتوزيع،")النظرية والتطبيق(وإدارة اخلطر التأمني«، دمحم عريقاتحريب - 7

.األوىل  

السودان، ، "الطريق حنو التغطية الصحية الشاملة"،حسيبو معمر عبد الرمحن، أعمال املؤمتر العلمي العاملي- 8

.2012الطبعة األوىل   

، 68سلسلة تقارير رقم  ."الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية نظم التأمني" خدجية حسني نصر، - 9

  .2011مارس  6 املواطن، رام هللا ئة الفلسطينية املستقلة حلقوقاهلي

،منشورات كلية احملاسبة،غرpن"حماسبة املصاريف وشركات التأمني"صاحل سليمان عيد،-   10 

   .2003، بعة األوىلطالبريوت، ، احلليب احلقوقيةمنشورات "عقد التأمني«عبد اهلادي احلكيم، - 11

  .2008،دار النشر حامد،الطبعة األوىل "التمويل وإدارة املؤسسات املالية"عبد الوهاب يوسف أمحد، - 12

.2003، يربوت احلليب "عقد التأمني حقيقته ومشروعيته"عبد اهلادي السيد،  - 13  

صة يف"خليف،  عبد الرزاق بن- 14   .1998، مطبعة اجلرد، "التشريع اجلزائري التأمينات اخلا
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  .1985،الدار اجلامعية،بريوت "مبادئ يف التأمني"عزيز فهمي هيكل-15 

  .1996ن القاهرة، كلية التجارة، "اإلطار العملي لنظرية التأمني"علة أمحد شاكر، - 16

جامعة ، "تسويق التأمني وتنمية املهارات والكفاءات التسويقية"هدى صلبيا شريتحي، - 17

.األوىل الطبعة،1999،حلب  

 :األوراق البحثية �

  45- 44يف الصحيفتني  2005،  العدد الثامن ، ديسمرب "جملة الصحة والسكان"مقالة نشرت يف - 1  

. ، التغطية الشاملة والتأمني الصحي االجتماعي"التمويل الصحي املستدام: التأمني الصحي االجتماعي"- 2

من جدول األعمال املؤقت، تقرير من األمانة العامة،  13- 12مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون، البند 

44،ص 2005أبريل / نيسان 7، 58/20ج  

 :القوانني �

  .2003األوىل الضمان االجتماعي،نصوص تنظيمية وتشريعية،املعهد الوطين للعمل،الطبعة - 1

  .املتعلق �لضمان االجتماعي 02/07/1983املؤرخ يف 83-11القانون رقم - 2

  .املتعلق �لتقاعد 02/07/1983املؤرخ يف  83-12القانون رقم - 3

  .املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية 02/07/1983املؤرخ يف  83-13القانون رقم - 4

  .116/ 10من املرسوم لرقم، 03املادة - 5

  .على املعطيات اإلدارية املدونة يف بطاقة الشفاءتنص  116/10املرسوم رقم  من 12املادة - 6

 .تنص على املعطيات ذات الطابع الطيب لصاحب بطاقة الشفاء 10/116من املرسوم رقم 13ة املاد- 7

العالقات بني هيئات الضمان االجتماعي والطبيب  2009أبريل  07املؤرخ يف  09/116املرسوم  التنفيذي رقم - 8

 ".الطبيب املعاجل"العام املسمى ب 
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 9املؤرخ يف  85/35رقم  املعدل واملتمم للمرسوم 1996نوفمرب  30املؤرخ يف  434/ 96املرسوم التنفيذي رقم -9

  جورغري مأالذين ميارسون نشاطا مهنيا شخاص �أل واملتعلق �لضمان اجتماعي اخلاص 1985فيفري 
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