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 معلومات اساسية 

 البيانات األساسية للمشروع   - أوال 

 رقم هوية المشروع األصلي )إن وجد(  اسم المشروع   المشروع   رقم هوية الدولة 

دعم نظام التأمين الصحي   P172426 جمهورية مصر العربية 
 الشامل في مصر  

 

 التاريخ التقديري للتقييم  المنطقة 
مجلس  على  التاريخ التقديري

 المديرين التنفيذيين 
 مجال الممارسة )الرئيسي( 

 الصحة والتغذية والسكان 2020مايو  14 2020مارس  10 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  الجهة المنفذة  الجهة / الجهات المقترضة  آداة التمويل 

  وزارة المالية  وزارة المالية  االستثماريةروعات تمويل المش

 

  المقترحة اإلنمائيالهدف )األهداف( 
 نظام التأمين الصحي الشامل المرتبطة ب مؤسسات الحوكمة وال المرحلة األولى وتعزيز محافظات في مصر في   شاملزيادة تغطية نظام التأمين الصحي ال 

 مكونات المشروع   
 (: تسجيل السكان في نظام التأمين الصحي الشامل وإلحاقهم به.  1)رقم المكون 
 (: تعزيز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل وأنظمته وخلق بيئة مناسبة له. 2)رقم المكون 
   والمساعدة الفنية، وإدارة المشروع (: بناء القدرات المؤسسية،  3)رقم المكون 

 بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر أمريكي( 
  

 ملخص

 2.787.00 إجمالي تكلفة المشروع 

 2.787.00 إجمالي التمويل 

 250.00 للتنمية مساهمة البنك الدولي/ المؤسسة الدولية

 0.00 الفجوة التمويلية 
 

 التفاصيل 

 البنك الدولي تمويل من مجموعة 

 250.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 تمويل من خارج مجموعة البنك الولي

 2.537.00 هة النظيرة تمويل الج

 2.537.00 الجهة المقترضة/ المستلمة 

   

  تصنيف تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية  

  أساسي 

 القرار  
 لم تسمح المراجعة للفريق بالتقييم والتفاوض   

 

 

 
 قرار آخر )حسب الحاجة( 
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 المشروع  مقدمة وسياق ال - ثانيًا 
 مصر في السياق 

في التحسن  ظروف االقتصاد الكلي في مصر بدأت  ولمواجهة التحديات االقتصادية طويلة األمد.   قويمصر برنامج إصالح  تبنت .1
  الذي شهده االنكماش االقتصادي نتيجة  ى بعد عدة سنوات من تباطؤ النشاط االقتصادي وتفاقم االختالالت الخارجية والمالية الكبر

:  وتضمنت هذه التدابير  ، 2014رئيسية في يوليو  الصالح  اإلتدابير  بتنفيذ  مصر  قامت  عندما    يدتحول االقتصا البدأ  كما  .  2011عام  
أجور موظفي الخدمة المدنية  تكلفة  احتواء على وبالتالي ساعد ضريبة القيمة المضافة، أدخل الذي  ،الماليشمول برنامج ال( 1)

( اإلصالحات التشريعية لتحسين بيئة األعمال.  3)و، 2016نوفمبر ( تحرير سعر الصرف في 2)و، اوخفض دعم الطاقة تدريجي  
  ومرفق التابع للبنك الدولي    لبرنامجلا  طبق  تمويل السياسات اإلنمائية  بعدة طرق من بينها    على نطاق واسع هذه اإلصالحات  تم تأييد  و

ترقية التوقعات االئتمانية مت وكاالت التصنيف ب قالذلك،  . ونتيجة  التابع لصندوق النقد الدولي  سنوات ثالث لمدة  الموسعالصندوق 
إال أنه يرى أن  ، إيجابية وواعدةاالقتصاد الكلي في مصر  فإن آفاق  ، صندوق النقد الدوليوفق ا لتقييم  السيادية لمصر إلى "إيجابية". 

عجيل تنفيذ ت رار االقتصاد، وثاني ا،  بجهد شاق في سبيل استق  المكاسب التي تحققت  ، ترسيخأوال  هناك أولويتان لدفع حركة االقتصاد،  
 النمو. قاطرة ، مما يجعل القطاع الخاص صالحات إلطالق إمكانات االقتصاداإل

،  األولية في التحسن على خلفية السياسات المالية الحكيمة التي دعمت استقرار االقتصاد الكليواألرصدة يستمر العجز الكلي  .2
في المائة    8.1إلى  2018من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  في المائة   9.7من حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة 

ا قدره و . 2019في السنة المالية  من الناتج المحلي   في المائة 1.9حققت األرصدة األولية، باستثناء تكاليف خدمة الدين، فائض 
في العام السابق. وقد ساعدت تدابير اإلصالح في جانب اإلنفاق )إصالحات دعم  في المائة  0.1ع ا من اإلجمالي مسجال ارتفا

خالل فترة السنوات   المالية. ة جمالي القيم اإلفي تحول نظام ضريبة القيمة المضافة( في تحقيق ال الطاقة( وجانب اإليرادات )خاصة  
  ة درصمن الناتج المحلي اإلجمالي في األفي المائة  5.5شموال مالي ا بحوالي ، حققت مصر 2019إلى  2017المالية الثالثة من 

ج المحلي  النات من في المائة   14.2من حيث انخفضت نسبة الضريبة اإلنفاق المالي على جانب الشمول ز جهود ولية، ولكن تركاأل
؛ مما يشير إلى صعوبة تعبئة اإليرادات وضعف  2019في السنة المالية في المائة  13.8إلى  2018في السنة المالية اإلجمالي 

   أداء الضرائب السيادية. 
  5.3نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي من  معدل  حيث ارتفع  تتواصل خطى النشاط االقتصادي وتتراجع اختالالت االقتصاد الكلي،   .3

في المائة خالل السنوات   4,6، مقارنة  بمتوسط 2019في المائة في السنة المالية  5,6إلى  2018في السنة المالية في المائة 
في المائة في يوليو    33من    2020في المائة في يناير    7.2. وفي نفس الوقت، انخفض معدل التضخم ووصل إلى  1الثالث السابقة 

. كما انخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ولكنه ظل مرتفع ا  2وهو أعلى مستوى له في ثالثة عقود 2017
من الناتج المحلي    في المائة  97.3، مقارنة  بنسبة  2019في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية السنة المالية    90.2عند  

حسابات الخارجية بشكل ملحوظ في أعقاب تعويم الجنيه المصري،  . وتحسنت كذلك ال 2018اإلجمالي بحلول نهاية السنة المالية 
مدعومة بانكماش العجز في الحساب الجاري وارتفاع تدفقات رأس المال في شكل إصدارات السندات السيادية واالقتراض الخارجي.  

ا متزايد ا في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المح 2019ومع ذلك، شهدت السنة المالية  لي اإلجمالي )على الرغم من  عجز 
(، مصحوب ا  2013انخفاض العجز في الميزان التجاري غير النفطي وتحقيق فائض في تجارة النفط للمرة األولى منذ السنة المالية  

مليار دوالر أمريكي   45,5بانخفاض كبير في فائض الحسابات الرأسمالية والحسابات المالية. وبلغ صافي االحتياطيات الدولية 
 أشهر من واردات السلع.  8، بما يغطي حوالي 2020بحلول نهاية فبراير 

بعد على قطاعي   يؤتي ثماره، ولكن ذلك لم ساعدت تدابير الشمول المالي في خفض اإلنفاق العام غير الكفء وغير المستدام .4
في المائة من الناتج   3في المائة و  6الصحة والتعليم. فعلى الرغم من التكليف الدستوري بزيادة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة   1,4المحلي اإلجمالي )على التوالي(، إال أن اإلنفاق على الصحة اقتصر على 
ئة  افي الم  2,5، بينما اقتصر اإلنفاق في قطاع التعليم على  17في المائة في السنة المالية    1,6، مسجال انخفاض من  2018ة  المالي 

 .  2016ئة في السنة المالية  افي الم  3,6، مسجال انخفاض من 2018من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 
ويستمر تآكل الدخول   . الظروف االجتماعية اآلليات الحالية في سبيل تحسين  وسعت نطاق يات جديدة و للقد أدخلت الحكومة آ .5

بلغت نسبة السكان  . ( في التأثير سلب ا على األسر المعيشية2018و 2017صدمات التضخم التي شهدها عامي  الناجم عن الفعلية )
،  2015في السنة المالية  في المائة    27,8سبتهم  كانت ن بعد أن  ،  2018  في المائة في السنة المالية  32,5المصنفين تحت خط الفقر  

إلى   2015في المائة في  15.1ة في المحافظات الحضرية التي ارتفعت فيها معدالت الفقر من ويتركز تدهور مستويات المعيش
وللحد من التكاليف االجتماعية لإلصالحات وتأثيرها غير المتناسب على من يعانون من الفقر، زادت  .  2018في المائة في    26.7

االستثنائية لزيادة  ومن خالل ثالث حزم اجتماعية متتالية، أدخلت الحكومة نظام لآليات المساعدة االجتماعية المتاحة.  عدد  الحكومة  
  1200جعت حدود اإلعفاء الضريبي، ورفعت الحد األدنى لألجور من ، وراالعالوات ألصحاب المعاشاتصرف في األجور و

في   400زادت مخصصات الموازنة لبرنامج التحويالت النقدية )تكافل وكرامة( بأكثر من و جنيه في الشهر. 2000جنيه إلى 

 
باألساس إلى المساهمات اإليجابية من صافي الصادرات تليها االستثمارات واالستهالك الخاص والعام، بينما انخفضت   2019ترجع الزيادة في النمو في السنة المالية  -1

 (.2019في المائة في الربع الرابع من السنة المالية  7.5) 2011معدالت البطالة عن المعدالت المسجلة ما قبل ثورة 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي في السنة المالية    1.9في المائة و    8.3-تحسنت الحسابات المالية واألرصدة األولية في مصر ووصل معدلها إلى    -2

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق.   0.1في المائة و  9.7-، من 19
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. وبالمثل،  2019سرة في أكتوبر  مليون أ   2.2لتوسيع نطاق البرنامج ليخدم    ،2019والسنة المالية    2015المائة بين السنة المالية  
ا للتأمين الصحي الشامل  لضاعفت الحكومة المخصص شبه النقدي  ا، أدخلت الحكومة برنامج  بطاقات دعم السلع التموينية. وأخير 

 . ، باإلضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة لتقليل النفقات الخاصة والكارثية على الرعاية الصحية
ومع تحسن ظروف االقتصاد الكلي، تستدعي الحاجة بذل    هناك حاجة ُملحة لإلصالحات من أجل تحسين مشاركة القطاع الخاص. .6

من الجهود لتعزيز تنمية االقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص وتخفيف القيود الملزمة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نمو   امزيد  
شامل ومستدام. وال تزال إمكانية الوصول إلى التمويل واألراضي، باإلضافة إلى عدم تكافؤ الفرص تمثل عائق ا رئيسي ا أمام نشاط  

عتبر تنفيذ اإلصالحات التشريعية وتطبيقها بطريقة صحيحة ضمن األمور الضرورية لتعزيز بيئة القطاع الخاص. وبالتالي، ي 
 األعمال وضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص لجميع الجهات الموجودة في السوق. 

 
 السياق القطاعي والمؤسسي  -ثالثًا  

 
إلى   106انخفض معدل وفيات األمهات من . قائمة التفاوت تظل أوجه  لكن ، تحسنًا كبيًرا في المجال الصحيمصر حققت لقد  .7

والدة بين عامي    1000حالة وفاة لكل    18إلى    60وانخفض معدل وفيات الرضع من    ،والدة حيةألف    100وفاة لكل  حالة    37
ا خالل العقدين الماضيين، ولكنه ال  72إلى  66ارتفع متوسط العمر المتوقع من . و2017و 1990  يزال دون المتوسط  عام 

األهداف  الهدفين الثالث والرابع من تحقيق تمكنت مصر من ا. وعام   74السائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبالغ 
   ، على التوالي.  هاتعلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين صحة األم انركزلذين ي ، اللأللفيةاإلنمائية 

 
 3( 2016-2017: مؤشرات النواتج الصحية المختارة ومؤشرات تمويل قطاع الصحة لبعض البلدان متوسطة الدخل )1رقم جدول 

 المغرب نيجيريا أوكرانيا تونس باكستان إندونيسيا مصر 

 76 54 72 76 67 71 72 الميالد )بالسنوات(متوسط العمر المتوقع عند 

 19 76 8 15 57 21 18 مولود( 1000معدل وفيات الرضع )لكل 

مولود  100.000معدل وفيات األمهات )لكل 

 حي(
37 177 140 43 19 917 70 

 99 57 50 97 75 79 95 معدل التطعيم ضد الثالثي )٪(

 0.50 0.34 0.65 0.51 0.39 0.53 0.49 (2018مؤشر رأس المال البشري )

 48.6 75.2 54.3 39.9 65.2 37.3 61 نسبة النفقات الخاصة )%(

اإلنفاق الحكومي على الصحة )% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي( 
1.4 1.4 0.8 3.9 2.9 0.5 2.7 

اإلنفاق الحكومي على الصحة )% من إجمالي 

 اإلنفاق الحكومي( 
4.2 8.3 3.9 13.7 7.0 5.0 9.1 

 171.5 79.3 141.2 256.2 39.6 111.6 131 النفقات الصحية للفرد )بالدوالر األمريكي(

 
النائية  سكان المناطق الريفية عاني  ي حيث ، قائمةتظل أوجه التفاوت ، إال أن بشكل عام النتائج الصحية تحسين على الرغم من  .8

من حيث  والمحافظات الحدودية هي األسوأ وتظل محافظات الصعيد . ملحوظ في الخدمات الصحية  نقص من حياء الفقيرة واأل
حالة وفاة    38)صعيد مصر  في  معدالتها  الخامسة أعلى  سن  وفيات األطفال دون  تسجل  على سبيل المثال،  ف.  القطاع الصحي  أداء
تتباين كما  . 4مولود(  1000حالة وفاة لكل  20محافظات الحضر )المعدل في مولود( وهو ما يقرب من ضعف  0001لكل 

إمكانية وصول النساء والرجال إلى الخدمات الصحية واالستفادة منها، وال سيما خدمات الرعاية الوقائية ومخاطر اإلصابة  
األسباب  من  ولنساء.  ة لأسوء بالنسب النتائج الصحية  وتكون  ،  تكافؤ عالقات القوةرهم وعدم  باألمراض والوفاة، بسبب اختالف أدوا

 
 المفتوحة  بيانات البنك الدولي -3
  2015المسح السكاني والصحي في مصر  -4
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  تها،أسرألفراد الرعاية الصحية المسئولة األساسية عن هي مرأة العادية بكون ال ةتعلقالمالمعايير الثقافية لهذا التباين المحتملة 
   لرجال العاملين.التي ال تناسب المنشآت الصحية ل اتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بساعات عم مشكالت باإلضافة إلى 

التحكم  يتم طر التي اخ مساس إلى عوامل اليعود في األ ذلك و ، المعديةاألمراض غير يتمثل في  ا متزايدً  ا عبئً تواجه مصر كما  .9
ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والسكري  األمراض  من هذه  و  ،بشكل سيئوالوقاية منها  فيها  

  في المائة  67واة الوف حاالت من جميع في المائة 82ما يقدر بنحو في الوقت الراهن المعدية غير والتدخين. وتمثل األمراض 
مليون  100في إطار برنامج " أُجريت ات الطبية التيصو للفحاألخيرة  القوميةأظهرت الحملة و. مصر من الوفيات المبكرة في 

مليون شخص   53أنه من بين  ،البنك الدولييدعمه مشروع "تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر" الممول من الذي " صحة 
مصابين بارتفاع ضغط الدم  في المائة  26السكري ومرض مصابين ب في المائة  6هناك ، تم فحصهم ( سنة 18فوق سن )بالغ 

من حيث عدد  ر عشرين دولة  السمنة في مصر هو األعلى بين أكب   كما أظهرت أن معدل   يعانون من زيادة الوزن.في المائة    70و
في المائة. ونتيجة  لالنتشار الواسع لعوامل المخاطر    22.8، وتبلغ نسبة المدخنين البالغين المصريين  5السكان على مستوى العالم 

(،  2015طبق ا لمسح الجوانب السكانية لمصر )  .6ألوعية الدموية حالي ا هي األسباب الرئيسية للوفاة اوالمذكورة، تُعد أمراض القلب  
في المائة منهن من زيادة الوزن،   26سنة من السمنة، وتعاني  59و 15تعاني نصف السيدات الالتي تتراوح أعمارهن بين 

معدية،  باألمراض غير الالمرتبطة  وتعتبر السمنة وزيادة الوزن من عواقب سوء التغذية، وكالهما من عوامل المخاطر الرئيسية  
( أقل  في المائة  34وال سيما أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري. وكان معدل انتشار السمنة وزيادة الوزن بين النساء )

 (.        في المائة  26منه بين الرجال )
،  2006إلى  2000خالل الفترة ما بين  يحرك االرتفاع غير المتوقع في الخصوبة الديناميات السكانية الجديدة في مصر. .10

.  الجيدة والدات لكل سيدة على التوالي، بما يتماشى مع الممارسات العالمية  3إلى  3,4انخفض معدل الخصوبة اإلجمالي من 

حالة والدة لكل   7  3,37ومع ذلك، انعكس ذلك االتجاه على نحو غير متوقع حيث زاد معدل الخصوبة زيادة مطردة ووصل إلى  

وحدها، سجلت مصر أعلى زيادة مطلقة في عدد السكان في تاريخها   2015 - 2012ترة ما بين . وفي الف2017سيدة في عام 

مليون نسمة. وتعاني القليل من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من اتجاه منعكس مشابه في   9.5حيث وصل إلى 

صر أو التي تشبهها أو األقل منها( بشكل  الخصوبة، في حين ينخفض معدل الخصوبة في معظم البلدان )األعلى دخال من م

 .9  2050مليون بحلول عام  150وإلى  2030مليون نسمة بحلول عام  128. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 8مطرد 

ورغم زيادة الطلب  قدرته على تلبية مطالب السكان المتزايدة.  حد من ت تحديات متعددة  في مصريواجه نظام الرعاية الصحية  .11

العمر المتوقع، إال أن  متوسط زيادة على الخدمات الصحية بسبب ارتفاع معدل األمراض غير المعدية وارتفاع النمو السكاني و

دون   قدمي الخدمات مع مستحقات  دف، آليات ومجزأ إلى حد كبيرنظام تقديم الخدمات الصحية يعاني من نقص شديد في التمويل، 

 خدمات رعاية متدنية الجودة.    م يقدو، المستوى

  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تبلغ بين بلدان تعد مصر واحدة من أقل الدول التي تنفق على الرعاية الصحية  .12

، بينما تعتبر المدفوعات من األموال الخاصة هي أكبر مصدر  في المائة من الناتج المحلي للبالد 1.4النفقات الصحية  نسبة

في المائة من   38، وهو ما يمثل قطاع الصحةة الحكومة على زن افي المائة فقط من إجمالي مو 5,6ويتم إنفاق  . لتمويل القطاع

مقسمة كالتالي:   خاصة هي نفقات  ( بالمائة  61)مجموع النفقات الصحية  أكثر من نصف  . وبالتالي، فإنمجموع النفقات الصحية 

ا لفي المائة في صورة تأمين صحي اختياري  10وفي المائة من األموال الخاصة   90 ، أما النسبة  10لقطاع الخاص مدفوع مقدم 

ائة(. وتنفق األسر المصنفة في الُخمس األقل دخال  في الم  10أصحاب العمل )وفي المائة(    29المتبقية فهي مقسمة بين الحكومة )

ويزداد تعقيد . 11في المائة   13,5في المائة من دخلها على الصحة، بينما تنفق األسر المصنفة في الُخمس األعلى دخال   21

ا لمحدودية المخصصات المالية من الموارد العامة.     مسألة تمويل القطاع الصحي نظر 

تضطلع بتقديم الخدمات  رئيسية جهات فاعلة  هناك ثالث، فمجزأ بصورة كبيرةمات الصحية في مصر إن نظام تقديم الخد .13
من أنظمة مختلفة تقدم الخدمات  الخاص. يتألف القطاع الحكومي قطاع وال وميالحكومي وشبه الحك  القطاع الصحية، وهي، 

ويتكون القطاع شبه الحكومي  فصل بين وظائف التمويل وتقديم الخدمات. ت بالتوازي تديرها مختلف الوزارات التنفيذية التي ال 
واألطفال في سن ما   التأمين الصحي والخدمات الصحية لموظفي الخدمة المدنية خدماتمن )أ( هيئة التأمين الصحي التي تقدم 

 
 (.2017العبء العالمي لألمراض، ) -5
 (2014معهد القياسات الصحية والتقييم ) -6
    https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EG&most_recent_year_desc=falseبنك بيانات البنك الدولي،   - 7
 r/SP.DYN.TFRT.IN?most_recent_year_desc=falsehttps://data.worldbank.org/indicatoبنك بيانات البنك الدولي   -8
 التوقعات السكانية لألمم المتحدة.     -9

 . 2018، الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في مصر -10
 . Abt Associatesمؤسسة    ،20/20مشروع األنظمة الصحية   :. بيثيسدا2010صحة  العلى  ( مسح نفقات األسر المعيشية  2011)  .حسن نو   هرافح ن و وليامز جي  -11

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EG&most_recent_year_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?most_recent_year_desc=false
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التي تقدم خدمات مستشفيات المستوى  المؤسسة العالجية  )ب(  و في المائة من السكان(،    58بل المدرسة وأطفال المدارس )حوالي  ق
، التي  الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميةلـلمستفيدين من التأمين الصحي من القطاعين العام و الخاص، و)ج( الثاني 

وتمتلك وزارة الصحة  من الرعاية وتعالج االفراد المؤمن عليهم خارج نطاق هيئة التأمين الصحي.    تقدم خدمات المستوى الثالث
والسكان حصة مسيطرة في عملية صنع القرار في الهيئات شبه الحكومية رغم وضعها المستقل. يزداد عدد الجهات الخاصة  

الصحية والخدمات الصحية المتخصصة في المناطق الحضرية  الرعاية  المستوى الثالث من  التي تستهدف الربح والتي تقدم خدمات  
تواجد القطاع الخاص المعني بتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية في المناطق الريفية الفقيرة يكاد ال يُذكر. كما    ولكنالكبيرة،  

ح، بما في ذلك المستوصفات  أن هناك العديد من المنظمات غير الحكومية تقدم الخدمات الصحية الخاصة دون استهداف الرب 
 التابعة للجهات الدينية والجمعيات الخيرية األخرى.  

٪ من  95وعلى الرغم من أن أكثر من النظام الصحي المصري في وضع ال يسمح له بتقديم خدمات صحية عالية الجودة.  .14
الحتياجات  لتلبية اما تكون غير مجهزة غالب ا رافق الصحية، إال أن تلك الم المرافق كيلومترات من  5السكان يعيشون على بعد 

باستمرار،  الحكومية المتداعية، ونفاذ مخزونات األدوية  المرافق الصحية  عن   12الصحية للسكان. وقد تم اإلبالغ على نطاق واسع
ونقص العمالة المؤهلة. وفي حين أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المقدمة لغالبية خدمات الرعاية الصحية األولية، إال أن  
نقص األطباء المتخصصين يعد أحد األمور الباعثة على القلق، وال سيما في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث يفتقر 

األجور  فإن ، ذلكعالوة  على  إلى طبيب مناوبة متفرغ. العامة التي تقدم خدمات الرعاية األولية رافق المما يقرب من نصف 
الخاصة بمعظم وظائف الرعاية الصحية منخفضة وال تقدم سوى حوافز ضئيلة لتحسين األداء. كما يحصل مقدمو الخدمات الطبية  

ات خاصة بالتعليم الطبي المستمر. كما يُسمح بالممارسة المزدوجة  متطلب اشتراط على رخصة مزاولة للمهنة لمدى الحياة دون 
تلك الممارسات. نتيجة  لذلك، يكون مستوى الرعاية متدنيا  في كثير من األحيان،   مما يؤدي إلى انتشاردون قيود يفرضها القانون  

   13مما يؤدي إلى قلة االستفادة منه وتقليل الفوائد الصحية. 
ترتبط الفجوة األولى   الحالي على فجوتين مهمتين تتعلقان باستفادة الجنسين من الخدمات الصحية.ينطوي النظام الصحي  .15

،  السائدة في العالم، ويشبه هذا االتجاه االتجاهات بمعدل استفادة الرجال والنساء من الخدمات، حيث تكون معدالت الرجال أقل
جع في المقام األول إلى عوامل ثقافية وعوامل اجتماعية اقتصادية،  ر ت االستفادة بين الرجال في مصر ي إال أن انخفاض معدال

. أما الفجوة  الرعاية الصحية األولية التي ال تناسب الرجال مرافقإلى جانب العوائق المتصلة بجانب الطلب، مثل ساعات عمل 
ة الصحية أكثر من الرجال )استفادت النساء  ي ء، رغم أنهن يستخدمن خدمات الرعاالثانية فتتعلق بقلة احتماالت التأمين على النسا

في المائة من النساء بأنهن ال يتمتعن  80(. وفي دراسة حديثة، أفادت 14  2018في المائة من الخدمات الصحية في  61من 
القطاع  . وغالب ا ما تستخدم النساء الخدمات الصحية التي يقدمها  15  2018في المائة من الرجال في    63مقابل  بأي تأمين صحي  

تفي  الرعاية الصحية لخدمات  لم يتم تصميم،  على ذلكعالوة  يد على جميع أنواع الرعاية الصحية. الخاص، وبالتالي ينفقن المز
المائة في مصر  في  52)المتكررة بمعدالت مرتفعة القيصرية الوالدة عمليات بكل نوع، مثل الحتياجات الصحية الخاصة با

 ( ونقص برامج الفحص الجيد لسرطان الثدي وعنق الرحم.    الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية في المائة  15معدل مقارنة  ب 
  للتصدي للتحديات المذكورة أعاله، اختارت مصر نظام التأمين الصحي الشامل كمسار نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.  .16

التأمين الصحي الشامل لتحفيز التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى  نظام  ، أصدرت الحكومة قانون  2017في ديسمبر  
"لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية    18والدستور المصري )المادة    2030مع الركيزة الصحية لرؤية التنمية المستدامة لعام  

التأمين الصحي الشامل إلى تقديم تغطية تأمينية إلزامية لجميع المواطنين،  نظام . ويهدف قانونالصحية الشاملة بمعايير جيدة"( 
باإلضافة إلى ذلك، يتيح هذا في المائة من السكان( التي سيتم دعمها من الحكومة.  30)حوالي  غير القادرةبما في ذلك الفئات 

( تغطية تأمينية لجميع األجانب المقيمين في مصر  2المقيمين في الخارج و)  القانون ما يلي: )أ( تغطية تأمينية اختيارية للمصريين
 عمال باالتفاقيات المتبادلة مع بلدانهم. 

. وبعد أن بدأ تنفيذ النظام كمرحلة تجريبية في محافظة  سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجي على مراحل  .17
 (. 2سنة )انظر جدول رقم   15عموم البالد في ست مراحل خالل فترة ، سيتم تنفيذه في 2018بورسعيد في 

 : مراحل تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل: 2جدول رقم 

 المحافظات  الفترة المرحلة 

 بورسعيد واإلسماعيلية والسويس وجنوب سيناء واألقصر وأسوان   2021 – 2019 األولى 

 شمال سيناء ومطروح وقنا والبحر األحمر  2024 – 2022 الثانية
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 اإلسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج  2027 – 2025 الثالثة

 أسيوط وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد  2029 – 2028 الرابعة

 الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية  2031 – 2030 الخامسة 

 القاهرة الكبرى )القاهرة والجيزة والقليوبية( 2033 – 2032 السادسة 

 
الهيئة العامة    ، وهيجهاتأربع  تشكيل  تقسيم العمل بين المشتري ومقدم الخدمة و نظام التأمين الصحي الشامل  تنفيذ  ستلزم  سي .18

الهيئة العامة  ، باإلضافة إلى للتأمين الصحي الشامل )أي "المشتري"(، والهيئة العامة للرعاية الصحية )أي "مقدم الخدمة"(
الهيئة المصرية للشراء الموحد  ، وولة عن ضمان الجودة واالعتمادلتكون مسئ )أي "جهة االعتماد"( لالعتماد والرقابة الصحية 

مسئولة عن شراء األدوية والمعدات  لتكون    )أي "المسئول العام عن الشراء"(  وإدارة التكنولوجيا الطبيةموين الطبي  واإلمداد والت 
   الطبية والمستلزمات األخرى للقطاع الخاص.   

إشراف   تحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقاريرها إلى رئيس الوزراء، ترفع  الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: ▪
وزارة المالية، وتضطلع بمسئولية إدارة واستثمار أموال نظام التأمين الصحي الشامل وجمعها وتجميعها ودفع مستحقات مقدمي  

ة  ستتعاقد مع مقدمي الخدم نظام التأمين الصحي الشامل، فإنها  عن دفع تكاليف  الوحيد    ولهذه الهيئة هي المسئ   حيث أنو الخدمة.  
كما يُصرح للهيئة العامة للتأمين  . المعتمدين لدى الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية من القطاعين العام والخاص  المؤهلين

اصة وفق ا لترتيبات خاصة يتم إبرامها مع شركات  الصحي الشامل بشراء الخدمات الصحية للمستفيدين من أنظمة التأمين الخ
 التأمين الخاصة.   

الهيئة العامة للرعاية الصحية تقاريرها إلى وزير الصحة، وتقدم خدمات الرعاية على   ترفعالهيئة العامة للرعاية الصحية:  ▪
محافظة التي يتم دخولها في نظام  جميع مستويات الخدمة الثالثة. تحصل الهيئة على ملكية جميع مرافق الصحة العامة في ال

تكامل الرعاية )بما في ذلك اإلحاالت(. تتعاقد الهيئة  التأمين الصحي الشامل لتحقيق: )أ( وفورات الحجم، و)ب( الفعالية، و)ج( 
قبل الهيئة   العامة للتأمين الصحي الشامل مع مرافق ومنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية فقط بعد إعادة تأهيلها واعتمادها من

 .  لالعتماد والرقابة الصحيةالعامة 
الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية تقاريرها مباشرة  إلى مكتب رئيس  ترفع : الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية ▪

وضع معايير الجودة  الجمهورية، وتتمتع الهيئة بأكبر قدر مسموح به من االستقاللية بموجب القانون المصري، وتكلف الهيئة ب 
السالمة  لبات متطمقدم الخدمة شريطة استيفاء  واعتماد مقدمي الخدمات الصحية. وتشمل عملية االعتماد خطوتين: )أ( التسجيل 

لعمليات  إنجاز المعايير ذات الصلة بالجودة الهيكلية واالتصديق على الذي يشمل  ( االعتماد2)و والتنظيم والترخيص األساسية، 
 . حاالت المرضية ج الائ ت ن السريرية و

ترفع الهيئة المصرية للشراء الموحد   :الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ▪
وتوزيعها    تقاريرها إلى رئيس الوزراء، وتقوم بشراء وإدارة المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية 

    على الجهات العامة.  
. وعلى الرغم من وجود  الهيئات األربعة الجديدة المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في أولى مراحل التطوير .19

بعض االختالفات بين هذه الهيئات األربعة، إال أنها جميع ا تعاني من نقص العاملين، ويقتصر عمل بعضها على اجتماعات  
اإلدارة فقط. وتخطط الحكومة لشغل أهم الوظائف في هذه الهيئات على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات   مجالس 

خالل السنة األولى من تشغيل نظام التأمين الصحي الشامل. وتستدعي الحاجة إلى التركيز على بناء القدرات لضمان األداء  
 المناسب لهذه الهيئات.     

ويهدف النظام إلى مساعدة مصر على استقرار تمويل  نظام التأمين الصحي الشامل من مصادر مختلفة.  يتم تحصيل إيرادات  .20
القطاع الصحي على المدى الطويل مع تقليل االعتماد على موازنة الدولة، وتقليل احتماالت التأثر بالتقلبات االقتصادية. وتأتي 

(، و)ب( الرسوم والضرائب  3شتراكات أو األقساط )جدول رقم إيرادات النظام من ثالثة مصادر رئيسية، وهي: )أ( اال
المساهمات  المخصصة ومن أمثلتها االشتراكات المحصلة من رسوم الطرق ورسوم ترخيص السيارات وضرائب التبغ، و)ج( 

اإليرادات ومنها وزارة  (. وستشارك العديد من الجهات في تحصيل 5التي يؤديها المستفيدون عند نقطة الخدمة )جدول رقم 
الصحة والسكان ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الداخلية ومصلحة الضرائب وصندوق التأمين االجتماعي والهيئة العامة  
ا قوي ا لتكنولوجيا   للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمات. وبالتالي، يعتبر تحصيل اإليرادات بمثابة ضريبة معقدة، ويتطلب نظام 

ا للبيانات بين الجهات المختلفة. ويجوز أن تُبرم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقيات مع  ا لمعلومات، وتبادال  مستمر 
جهات خاصة لتحصيل االشتراكات مقابل رسوم هامشية. ووفق ا للتجربة العالمية، ُوصف تحصيل االشتراكات من القطاع غير  

 .رةالرسمي بأنه من التحديات الكبي 
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   16: اشتراكات/أقساط نظام التأمين الصحي الشامل 3جدول رقم 

 المعالون  االشتراك الفئة

موظفو القطاع الرسمي )موظفي الخدمة المدنية وموظفي 

 القطاع الخاص وموظفي القطاع غير الحكومي(

في المائة عن الزوجة   3 في المائة من أجر االشتراك التأميني  1

التي ليس لها  غير العاملة أو  

في المائة   1دخل ثابت، و

 عن كل معال أو ابن. 

 

في المائة من األجر التأميني أو من األجر وفق ا لإلقرار الضريبي أو الحد األقصى   5 أصحاب العمل الحر 

 لألجر التأميني أيهما أكبر. 

أصحاب اإلعاقة التامة والمتقاعدون من قطاع العمل غير  

 الرسمي 

في المائة من األجر التأميني وبحيث ال يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن جميع أفراد   5

 في المائة وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.   7األسرة عن 

 في المائة من قيمة المعاش الشهري   2 أصحاب المعاشات  

 في المائة من قيمة المعاش الشهري   2 والمستفيدات من المعاشاتالمعيالت األمهات 

الحصة التي يؤديها أصحاب األعمال عن اشتراكات العاملين 

 لديهم 

في المائة نظير تأمين إصابات   1في المائة نظير تأمين المرض +  3في المائة ) 4

 العمل( من أجر المؤمن عليه

االشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة عن الفئات غير 

 القادرة. 

من الحد األدنى لألجور الذي أعلنت عنه الحكومة على المستوى القومي   في المائة 5

 عن كل فرد من غير القادرين 

 
 : الرسوم والضرائب المخصصة  4جدول رقم 

زيادة هذا المبلغ كل ثالث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرش ا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية اإلنتاج، على أن تتم  75

 قرش ا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.

 .في المائة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر 10

 جنيه ا واحد ا على كل سيارة مقابل استخدام الطرق العامة   

 دةجنيه ا سنوي ا عند إصدار أو تجديد رخصة القيا 20

 .   3سم 1600جنيه ا عند إصدار أو تجديد رخصة السيارة التي ال تزيد السعة اللترية لمحركها عن  50

 .   3سم  2000وال تتجاوز  3سم  1600جنيه ا عند إصدار أو تجديد رخصة السيارة التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن  150

 وأكثر.    3سم 2000اوز السعة اللترية لمحركها عن جنيه ا عند إصدار أو تجديد رخصة السيارة التي تتج 300

 جنيه ا عند تعاقد العيادات الطبية ومراكز العالج والصيدليات وشركات األدوية مع نظام التامين الصحي الشامل. 1500إلى    1000

 عن كل سرير عند إصدار رخص المستشفيات والمراكز الطبية.   1000

من إجمالي إيرادات المنشآت الفردية والشركات، بصرف النظر عن طبيعة عملها أو خط أعمالها أو النظام القانوني  1000في  2ضريبة المساهمة التكافلية بقيمة 

 الذي تخضع له، باإلضافة إلى السلطات العامة االقتصادية.   

   . العامةالمرافق الصحية  في في المائة من اإليرادات المحصلة من صناديق اإليرادات الذاتية الخاصة  50

 ابة الصحية. جنيهات على الطلبات المقدمة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة لالعتماد والرق  5ضريبة دمغة بقيمة  

 إيرادات استثمارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

 
 في المائة سنوي ا، بما في ذلك الحد األدنى لألجر الذي تعلن عنه الحكومة على المستوى القومي.      7القيم اإلجمالية بنسبة يتعين أن تزيد  16
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 التأمين الصحي الشامل.  نظام رسوم الخدمات األخرى التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بخالف الخدمات التي نص عليها قانون 

 عقود المنح والقروض األجنبية والمحلية التي تبرمها الحكومة لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

 واألموال الموقوفة التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. الهبات والمساعدات والتبرعات 

 
 يؤديها األشخاص المؤمن عليهم  التي ساهمات والم الرسوم : 5 رقم  جدول

  17ساهمات  مقيمة ال الخدمة الطبية 

 جنيه   100 زيارة طبية منزلية  

في المائة في   15جنيه لتصل إلى  1000في المائة بحد أقصى  15 األدوية

 السنة العاشرة من تنفيذ القانون. 

لشراء أدوية األمراض المزمنة التي تحددها ساهمات  ال يتم سداد أي م

الهيئة العامة للنظام الصحي الشامل وأدوية عالج جميع أنواع  

 السرطان.     

الطبي والفحوصات الطبية والمخبرية  التصوير الشعاعي والتصوير 

 )باستثناء األمراض واألورام المزمنة( 

 جنيه لكل حالة.    750في المائة من القيمة اإلجمالية بحد أقصى  10

 جنيه في الزيارة  300في المائة من القيمة اإلجمالية بحد أقصى  5 أقسام الطب الباطني )باستثناء األمراض واألورام المزمنة(

 
وتشمل معايير استهداف هؤالء األفراد   تتحمل الخزانة العامة اشتراكات األفراد غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل،  .21

وبرنامج   وكرامة( الفرد أو األسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل 1: )18أي ا من الشروط التالية 
( الفرد أو رب األسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض  2، و)يمعاشات الضمان االجتماع

( الفرد أو رب األسرة من فاقدى الرعاية األسرية القاطنين بمؤسسات  3البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد األسرة المعالين، و)
لفرد أو رب األسرة من ذوى اإلعاقة العاجزين عن الكسب وليس  ( ا4الرعاية االجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، و)

( األفراد واألسر القاطنين فى مناطق جغرافية  5لهم مصدر دخل بما ال يتعارض مع قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، و)
جمالى دخله  ا وسط  يكفى مت ( الفرد أو رب األسرة الذى ال  6محددة الذين يتعرضون مؤقت ا لكارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان، و)

تم تحديد فئات غير القادرين استناد ا    يديل معايير وعناصر االستهداف الت الوفاء باحتياجاته أو احتياجات األسرة األساسية. ويتم تع
 .إليها دوري ا على فترات ال تزيد عن ثالث سنوات

ضمنية تتضمن جميع مستويات  استحقاقات  ويحدد حزمة  لجميع المستفيدين،    استحقاقاتيوفر نظام التأمين الصحي الشامل حزمة   .22
خدمات الرعاية الثالثة، باإلضافة إلى توفير األدوية في العيادات الداخلية والخارجية. ويكفل النظام للمؤمن عليهم المقيمين في  

المحددة فقط. ولن    قاقات االستحالخارج الرعاية بشرط موافقة أحد المجالس الخاصة. ويغطي النظام الخدمات المدرجة في حزمة  
 المغطاة، باستثناء الخدمات اإلضافية غير الطبية.  للخدمات زيادات دفع يُسمح بأي إحاالت ذاتية إال في حالة الطوارئ. ويُحظر 

وتشمل  يستمر تمويل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية من اإليرادات الحكومية التي توفرها وزارة الصحة والسكان.  .23
هذه الخدمات التطعيمات وخدمات اإلسعاف وخدمات تنظيم األسرة والخدمات الصحية في حاالت الكوارث وتفشي األمراض.  

 والسكان لتقديم مثل هذه الخدمات أو التعاقد مع الغير لتقديمها.   ولم يتم بعد وضع آليات تتبعها وزارة الصحة 
في إطار نظام التأمين الصحي الشامل،    . والكفاءة  يتم تقديم آليات جديدة لدفع مستحقات مقدمي الخدمات لزيادة الجودة والفعالية  .24

دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية  تُ وسيكون هناك تحول من السداد على أساس المدخالت إلى السداد على أساس المخرجات. 
تحقيق بعض  يتم  في المائة من مدفوعات الرؤوس حتى    15األولية على أساس عدد الرؤوس المستفيدة من الخدمة، مع تأجيل دفع  
تكلفة مجموعة من خدمات الرعاية الصحية  تُدفع ولكن،  مؤشرات األداء الرئيسية )مثل استفادة المرضى ومعدالت اإلحالة(. 

ألولية )سيتم تحديدها( ذات األولوية ومجموعة من خدمات العيادات الخارجية على أساس دفع الرسوم مقابل الخدمة المقدمة.  ا
يتم دفع مقابل مادي على أساس الحالة البسيطة التي تتطلب تدخالت جراحية، ودفع الرسوم  لنسبة لخدمات األقسام الداخلية، با

الواحد للتدخالت غير الجراحية. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معدالت  مقابل الخدمة المقدمة في اليوم  
ا من السنة األولى من تنفيذ النظام، ومرة كل ستة أشهر  2019السداد في أواخر عام  ، وسيتم تعديلها كل ثالثة أشهر اعتبار 

 
 ألدنى لألجر الذي تعلن عنه الحكومة على المستوى القومي.في المائة سنوي ا، بما في ذلك الحد ا 7القيم اإلجمالية بنسبة يتعين أن تزيد  17

  .2019لسنة  1948قرار رئيس الوزراء رقم (18 
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ة التنفيذ المتبقية. ويظل تأثير دفع مستحقات مقدمي الخدمات على سلوكهم  للسنتين التاليتين من بدء التنفيذ، ومرة كل سنة طوال فتر
غير واضح بعد حيث أبرمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد ا شامال مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات  

ي الخدمات من المرافق العامة التابعة للهيئة العامة  من خالل جميع المرافق العامة المؤهلة. وال يزال كذلك مستوى استقاللية مقدم
للرعاية الصحية غير واضح. ومن األمور المفهومة هنا، أهمية منح بعض االستقاللية اإلدارية للمرافق الصحية وتزويدها  

 كفاءة وأفضل جودة. بالقدرات الكافية، وآليات المساءلة المناسبة، والحوافز الفعالة لتمكينها من تقديم الخدمات بشكل أكثر 
 

ومن   نظام التأمين الصحي الشامل. التي يرتكز عليها إن تطبيق نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات هو الدعامة األساسية  .25
المتوقع أن تتكون بنية تكنولوجيا المعلومات من بوابة المستفيدين، وبوابة الرعاية الصحية، وبوابة مقدمي الخدمات، وبوابة  

(  2( نظام الدفع، و)1االعتماد، ومركز إدارة الوصول ومركز االتصال. ويتطلب نظام تكنولوجيا المعلومات المكونات التالية: )
( تخطيط موارد المؤسسات الذي يشمل وحدات الموارد المالية والبشرية وإدارة األصول وإدارة  3ة، و)تبادل المعلومات الصحي 

(  7( نظام اإلدارة السريرية / بوابة مقدم الخدمات، و)6( نظام المعلومات الصيدالنية، و) 5( نظام االعتماد، و) 4االستثمار، و)
 يرأسه أحد الموردين الدوليين للقيام بهذا العمل.  اتحادسات. وقد تم اختيار ( أساليب التحليل وإدارة مخاطر المؤس 8المعايير، و)

 
يشارك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في قطاع الصحة منذ فترة طويلة لدعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.   .26

ة وتنفيذ خمسة مشروعات مثل مشروع تطوير  ومن األنشطة التي يشارك بها: دعم وزارة الصحة والسكان بتقديم المساعدة الفني 
للمساعدة في تحسين تقديم الخدمات الصحية. باإلضافة إلى   2018نظام الرعاية الصحية في مصر، الذي تم إطالقه في سبتمبر 

( واألمراض غير المعدية، وتوفير العالج المستمر  Hep Cمليون مواطن للكشف عن مرضى التهاب الكبد الوبائي )  52فحص  
مليون من مصابي التهاب الكبد الوبائي، ويدعم هذا المشروع وزارة الصحة والسكان حتى تتمكن من تحسين جودة   2.2عدد ل

مستشفى من مستشفيات الرعاية الصحية الثالثية )يقع معظمها    30مرفق من مرافق الرعاية الصحية األولية و  600الرعاية في  
تعاقد  الالعاملين في مجال صحة المجتمع ومن  2800، وتدريب (ن الصحي الشاملفي محافظات المرحلة األولى لنظام التامي 

معهم، وتعزيز التدخالت المتعلقة بالطلب على برامج تنظيم األسرة وعرضها، وتوفير فحص الحمض النووي المتقدم إلمدادات  
 الدم العامة. 

ا لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في إطار العملية  سيتشارك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية معً  .27
في سبيل تعزيز مبادرة مجموعة البنك الدولي "تعظيم التمويل من أجل التنمية" وتحقيق استراتيجية مؤسسة   وذلك، المقترحة

( تحسين معايير اعتماد الجودة التي تساعد  1. وتتعاون مجموعة البنك الدولي معهما في المجاالت التالية: )3.0التمويل الدولية 
بيئة مواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية   ( توفير2مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، و)

مساهمات للبنك إلثراء عملية الدعم الفني المقدم لهيئات التأمين الصحي الجديدة سعي ا وراء تحسين  التعاون مع الجهات الفاعلة  
جراء التحليالت وإقامة الحوار المشترك مع  تنفيذ بعثات مشتركة، ومواصلة إتاحة فرص إ ومن المقرر في القطاع الخاص. و

مليون دوالر    150مليون دوالر على حسابها الخاص وتعبئة    325الحكومة. وتخطط المؤسسة لضخ استثمارات في مصر بقيمة  
 . 2025إضافية بحلول عام 

 وصف المشروع   - رابعًا 
 للمشروع   االنمائي الهدف  ( أ

 نص الهدف االنمائي للمشروع 
المرحلة األولى وتعزيز الحوكمة  محافظات لمشروع في زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في ل االنمائييتمثل الهدف  .28

 والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل. 
 

 الهدف )األهداف( االنمائي المقترح   ( ب
 

 الهدف )األهداف( االنمائي )من وثيقة تقييم المشروع( 
االنمائي للمشروع في زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى وتعزيز الحوكمة  يتمثل الهدف 

 والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل. 
 

 النتائج الرئيسية 
 الهدف االنمائي للمشروع مستوى مؤشرات 

 للمشروعمؤشرات الهدف االنمائي  الهدف االنمائي للمشروع

زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات 

 المرحلة األولى 

لدى ممارس  والمسجلينعدد السكان المستهدفين المقيدين في نظام التأمين الصحي الشامل  .1
 عام في محافظات المرحلة األولى. 

في  المشتركينعدد الزيارات السنوية للفرد لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من قبل  .2
 نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى.   
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تعزيز المؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي 

 الشامل

 

النسبة المئوية للتكاليف العامة التي تتحملها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من نفقاتها  .1
 السنوية.

النسبة المئوية السنوية للمبالغ التي تدفعها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لمقدمي  .2
ا من تاريخ تقديم المطالبة   60الخدمات المتعاقد معهم في محافظات المرحلة األولى خالل   يوم 

 بالدفع. 

 
 ج( وصف المشروع  

،  التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات المرحلة األولىسيساعد المشروع المقترح الحكومة المصرية في طرح نظام  .29
وزارة المالية والمنظمات األربعة التي تم تشكيلها حديث ا )الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة  المشروع ويدعم 

الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة  للرعاية الصحية، والهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، والهيئة المصرية للشراء 
باستخدام أداة تمويل مشروعات االستثمار   في طرح النظام في محافظات المرحلة األولى خالل أربع سنوات   ( التكنولوجيا الطبية

المؤهلة بعد  ات  يتم تعويض الحكومة عن النفق،  استخدام المؤشرات المرتبطة بالصرفوب مع نهج المؤشرات المرتبطة بالصرف.  
هذه المؤشرات. ويتم توفير التمويل المقدم على أساس المدخالت للمؤسسات األربعة المشاركة في تنفيذ نظام   التحقق من إنجاز

التأمين الصحي الشامل لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية. ويدعم المشروع ثالثة مكونات، يركز كل منها على مجال  
 .محدد للنتائج

. سيدعم هذا  مليون دوالر أمريكي( 123نظام التأمين الصحي الشامل والحاقهم به )السكان في  تسجيل : ( 1)رقم  المكون .30
المؤهلة  غير القادرة  )بمن فيهم الفئات    نظام التأمين الصحي الشاملمحافظات المرحلة األولى من    السكان في جميع    تسجيل المكون  

تشير  .ينامالع ينالممارس تسجالالمنتسبين في  وإلحاقالتأمين الصحي الشامل(   نظام انونللحصول على الدعم المميز عمال بق
تفادة الذكور من الخدمات الصحية وخاصة  على مستوى الرعاية الصحية األولية مقارنة   سالبيانات إلى أن هناك فجوة تتعلق بعدم ا

المائة للذكور(. سيتناول المشروع هذه الفجوة المتعلقة بعدم المساواة  في  40في المائة مقابل  60باإلناث )معدل استفادة اإلناث 
بين الجنسين من خالل زيادة استفادة الذكور واإلناث على حد سواء من الخدمات الصحية، وتحقيق نتائج مواتية للذكور على  

التي تحول دون  المالية قيود تقليل الضوء اعتزام النظام استهداف أرباب األسر، وهم في أغلب األحوال من الرجال. ومن خالل 
، من المتوقع أن يشجع   بالنسبة للفقراء، خاصة  وتقليل المدفوعات من األموال الخاصة على الصحةاستخدام الخدمات الصحية 

ا  ، بمفي المائة على األقل 45 إلىاستفادتهم تصل معدالت ل، خدمات الصحية بشكل أكبرالمشروع الذكور على االستفادة من ال
يق أحد المؤشرات المرتبطة  تحقالتحقق من ى أساس لهذا المكون ع صرف وسيتم . االتجاهات السائدة في العالميتماشى مع 

 . ( 1) النتائج رقم ، والذي يشكل مجال بالصرف
 

 . مليون دوالر أمريكي(  123زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل للسكان وإلحاقهم به )   :( 1)رقم    النتائجمجال 

عدد السكان المستهدفين المقيدين في نظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين لدى ممارس  :  ( 1)رقم  المؤشر المرتبط بالصرف   •

واألنظمة المختلفة لضمان تسجيل  ذا المؤشر العمليات يدعم ه مليون دوالر أمريكي(. 20) عام في محافظات المرحلة األولى 

لحاق جميع المجموعات الفرعية من السكان. وتشمل هذه العمليات دعم اآلليات النشطة الستهداف بعض المجموعات الفرعية  إو

 . القبلية في المناطق النائيةمن السكان التي يصعب الوصول إليها، مثل التجمعات غير الرسمية والبدوية أو 

ا بتغير  1يشمل المؤشر المرتبط بالصرف رقم )، بالنظر إلى النطاق الجغرافي لمحافظات المرحلة األولى ( السكان األكثر تأثر 

ارثة طبيعية أو من صنع  بشكل مؤقت لك ون تعرضيمون في مناطق جغرافية محددة والذين ي المناخ بما في ذلك األشخاص الذين يق

المؤشر على زيادة قدرة تلك المجموعات على التكيف مع تغير المناخ، خاصة  من خالل تحسين الوصول  يساعد هذا اإلنسان. و

 إلى الرعاية من األمراض ذات الصلة بالمناخ. 

المقيدين في نظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين لدى   غير القادرين: عدد السكان )2المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) •

يدعم هذا المؤشر النتائج في تحديد وتسجيل وتمويل   مليون دوالر أمريكي(.  103ظات المرحلة األولى )ممارس عام في محاف

في محافظات المرحلة األولى وفق ا لما نص عليه قانون  غير القادرة المحددة للمجموعات مساهمات ودعم أقساط المساهمة و/أو ال

 التأمين الصحي الشامل. نظام 

في نفس   والمقيمين 19الفئات الستة غير القادرة التي تستوفي معايير الخزانة العامة ي الشامل اشتراكات تحمل نظام التأمين الصح

وبالنظر إلى وضعهم   (. 1المناطق الجغرافية المعرضة لتغير المناخ، كالفئات الموضحة في المؤشر المرتبط بالصرف رقم )

 
( الفرد أو األسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق 1) مالي ا عند استيفائهم أي من الشروط التالية:  تتحمل الخزانة العامة اشتراكات األفراد غير القادرين     19

( الفرد أو رب األسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد 2، و) الضمان االجتماعىمعاشات وكرامة وبرنامج برنامج تكافل  الدعم النقدى من
بمؤسسات الرعاية ( الفرد أو رب األسرة من فاقدى الرعاية األسرية القاطنين 3لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد األسرة المعالين، و) 

( الفرد أو رب األسرة من ذوى اإلعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما ال يتعارض 4االجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، و) 
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ا باألخطار الطبيعية )مثل هطول األمطار الشديد والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر(،  وارتفاع  المجحف، فإنهم أكثر تأثر 

إلى جانب  األسعار، وضعف فرص حصولهم على الدعم الالزم للتكيف والتأقلم مع الظواهر المناخية المتطرفة والتقلبات الحرارية،  

مخاطر إصابتهم باألمراض المنقولة بالنواقل. وتتعرض هذه الفئات بشكل خاص لآلثار الصحية لتغير المناخ، لذا تزداد   ارتفاع

 أهمية شبكة األمان المتعلقة بالرعاية الصحية التي يوفرها المشروع.    

مليون دوالر أمريكي(.   120)  مناسبة لهوخلق بيئة ومنظومته نظام التأمين الصحي الشامل  حوكمة : تعزيز (2)رقم المكون  .31
)أ( تعزيز حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل والترتيبات المؤسسية، بما في ذلك منصة الرقابة   :ما يليب  هذا المكونقوم ي 

لقطاع  والتنسيق الخاصة بالنظام، و)ب( تهيئة بيئة مناسبة لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يشمل بيئة السياسات لمشاركة ا
استحداث آليات جديدة لضمان  الخاص، وآليات إشراك المواطنين على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، و)ج( 

( بناء قدرات  1يتحقق ذلك بدعم عدة أمور من بينها: )ية لنظام التأمين الصحي الشامل.  تماعجالنواتج البيئية والمناخية واال   إيجابية
( وضع آليات دفع  4( تحديد وتعيين مقدمي الخدمات المتعاقد معهم، و) 3وتكلفتها، و) االستحقاقات ( تحديد حزمة 2الهيئات، و)

دمي الخدمات،  ، وإدارة مقالمستفيدينلتسجيل معياري ( دعم طرح نظام تكنولوجيا معلومات 5مستحقات مقدمي الخدمات، و)
تطبيق تدابير التخفيف والتكيف لجعل نظام التامين  ( 7( تعزيز الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، و)6وإدارة المطالبات، و)

 الصحي الشامل أكثر مراعاة للبيئة والمناخ.   
 

 مليون دوالر أمريكي(   83. تعزيز الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل )1-2مجال النتائج 

: تطوير واعتماد حزمة استحقاقات صريحة الستمرارية الرعاية )المستوى األول من الرعاية  )3ر المرتبط بالصرف رقم )المؤش  •

يدعم هذا المؤشر عملية   مليون دوالر أمريكي(. 10والمستشفيات التي تقدم خدمات الرعاية من المستوى األول والثاني( )

ميع مستويات الرعاية، وما يرتبط بها من قواعد وإحاالت ومساهمات وقوائم  تطوير واعتماد حزمة استحقاقات صريحة تشمل ج

العملية في االعتبار بعض العوامل مثل فعالية التكلفة والحماية المالية والمساواة. وتشمل حزمة االستحقاقات  هذه تأخذ وانتظار. 

ذات  زيز استخدام الرعاية في المستويات الدنيا ( تع2( بناء المرونة المناخية في مجال الصحة؛ و)1تدخالت محددة تستهدف )

. ويتم تصميم حزمة االستحقاقات المقدمة في إطار نظام التأمين الصحي الشامل بحيث تتناسب مع  األصغركربونية البصمة ال

تدعم بعض برامج صحة األمهات. وفق ا لمسح السكان  وبحيث  احتياجات النساء، شاملة فحص األمراض المزمنة والسرطان،

في المائة من إجمالي عدد الوالدات، وهذا المعدل من   52، تبلغ نسبة الوالدات القيصرية في مصر حوالي 2014والصحة لعام 

ا  نتيجة للوالدات   طفل الاألم واة التي تهدد والوفاإلصابة باألمراض مخاطر لزيادة أعلى المعدالت على مستوى العالم. ونظر 

الحد من  على سيساعد وهو ما الوالدات القيصرية، والوالدات الطبيعية وحد تكلفة الجديدة ست االستحقاقات ، فإن حزمة القيصرية

هذا المكون على أساس التحقق من إنجاز  صرف يتم وزيادة خطر اإلصابة باألمراض والوفيات الناتجة عن الوالدة القيصرية. 

 (. 3( و)2لمرتبطة بالصرف، والذي يشكل مجال النتائج رقم )المؤشرات الستة ا

مليون دوالر أمريكي(.    35: دعم طرح نظام معلومات معياري لنظام التأمين الصحي الشامل ))4المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) •

إلجراء عمليات النظام   يدعم هذا المؤشر بناء القدرات المطلوبة لطرح مختلف وحدات تكنولوجيا المعلومات األساسية الالزمة 

يتم دمج هذه الوحدات في البنية التحتية األساسية  ارة المطالبات. والمتعلقة بتسجيل المستفيدين وإدارة مقدمي الخدمات وإد

يتم  ج. كما لتكنولوجيا المعلومات الجاري تطويرها حالي ا، والمقرر أن تربط بين الوحدات المختلفة مع اتجاه النظام نحو النض

ع نطاق الدعم ليشمل وحدة المشتريات التي تديرها الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة  توسي 

التكنولوجيا الطبية لضمان فعالية سالسل توريد األدوية والمعدات الطبية والوسائل التكنولوجية القائمة على القيمة، سعي ا وراء  

تكون البنية التحتية الجديدة للبيانات  . وسخدمات نظام التأمين الصحي الشامل من القطاع العام تقديم خدمات جيدة من قبل مقدمي 

    فعالة من حيث استخدام الطاقة. وتم اقتراح المؤشرات المرتبطة بالصرف التالية:    

في   الالزمة لطرح وحدة تسجيل المستفيدين والحاقهم  (: بناء القدرات 1-4المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

   مليون دوالر أمريكي(.   10الصحي الشامل )الهيئة العامة للتأمين 

(: بناء القدرات الالزمة لطرح وحدة الحاق مقدمي الخدمات في الهيئة  2-4المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

 مليون دوالر أمريكي(.      10العامة للتأمين الصحي الشامل )

(: بناء القدرات الالزمة لطرح وحدة إدارة المطالبات في الهيئة العامة  3-4المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

 مليون دوالر أمريكي(.     10لصحي الشامل )للتأمين ا

 

صنع ن ارثة طبيعية أو م( األفراد واألسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقًتا لك5مع قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، و) 
 .لوفاء باحتياجاته أو احتياجات األسرة األساسيةاجمالى دخله او رب األسرة الذى ال يكفى متوسط الفرد أ( 6، و) اإلنسان
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بالهيئة المصرية  المشتريات الطبية  (: بناء القدرات الالزمة لطرح وحدة  4-4المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

 مليون دوالر أمريكي(.      5للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية )

يدعم  مليون دوالر أمريكي(.  18)الخدمات  يمع مقدم تعاقد ال: تعزيز االعتماد و)5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) •

مع مجموعة من  التي تبرمها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل  عقودالفي الموضحة مؤشر تحقيق النتائج هذا ال

يضمن ذلك تحقيق  ة(. الخدمات العامة مقابل الخاص  المعتمدين )حسب أنواع الخدمات بما في ذلك لخدمةامقدمي 

( توفير خدمات عالية الجودة من  1الشامل، وبالتحديد: ) التي نص عليها قانون نظام التأمين الصحي المبادئ الرئيسية 

التي تهيئ القطاع الخاص وتساوي الفرص  إشراك( 3)حرية االختيار، ولمستفيدين منح ا( 2)و، قدمي الخدمةقبل م

، بغض النظر عن ارتباطها بترتيبات جهات تقديم الخدماتاقد مع التعهذا المؤشر يدعم . كما قا سوالمنافسة في األ 

 لتعزيز استجابتها واستقالليتها.أو الحيازة ملكية ال

لدى الهيئة العامة لالعتماد والرقابة  (: عدد المستشفيات المعتمدة 1-5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

  مليون   10ئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى. )الصحية والتي تعاقدت معها الهي 

 .  (5 مستشفى منها غير حكومية 20)على األقل  - دوالر أمريكي( 

(: عدد الصيدليات المعتمدة لدى الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية  2-5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى. )مليوني دوالر   والتي تعاقدت معها الهيئة العامة 

 (. 20صيدلية منها غير حكومية  30)على األقل  - أمريكي( 

لدى الهيئة العامة لالعتماد ين (: عدد مقدمي خدمات األشعة المعتمد3-5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى.  والرقابة الصحية والتي تعاقدت معها الهيئة العامة 

 (. 4منهم من خارج القطاع الحكومية  8)على األقل  - )مليوني دوالر أمريكي( 

(: عدد مقدمي الخدمات المعملية المعتمدين لدى الهيئة العامة لالعتماد  4-5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى.  والرقابة الصحية والتي تعاقدت معها الهيئة 

 (. 10منهم من خارج القطاع الحكومية  15)على األقل  - )مليوني دوالر أمريكي( 

(: عدد مقدمي خدمات اإلسعاف المعتمدين لدى الهيئة العامة لالعتماد  5-5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

معها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة األولى.  والرقابة الصحية والتي تعاقدت 

 (. 5منهم من خارج القطاع الحكومية  15)على األقل  - )مليوني دوالر أمريكي( 

يدعم  مليون دوالر أمريكي(.    20)  الخدمات   ي: تعزيز آليات سداد مستحقات مقدم )6المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) •

من خالل: )أ( تعزيز آليات سداد مستحقات    هذا المؤشر االستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل ومقدمي خدماته

)مدفوعات الرؤوس، والرسوم مقابل الخدمة المقدمة، وبدالت   من آليات الدفع مثلى الخدمات لتطبيق مجموعة  يمقدم

للمساعدة في تحسين كفاءة الخدمات المتعاقد عليها وجودتها و)ب( تعزيز قدرات   ، والمبلغ اإلجمالي( اإلعاشة اليومية

 الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتجهيز مدفوعات مقدمي الخدمات في الوقت المناسب.     

حي الشامل الخاصة  تطوير واعتماد لوائح الهيئة العامة للتأمين الص(:  1-6المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

 .  دوالر أمريكي( مليون 5)  .خدمات ال مقدم بآليات دفع مستحقات 

(: نسبة المدفوعات السنوية التي تؤديها الهيئة العامة للتأمين الصحي  2-6المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

ا من تاريخ تقديم مقدم الخدمات المطالبة إلى الهيئة في م  60الشامل في أقل من   حافظات المرحلة  يوم اعتبار 

 مليون دوالر أمريكي(.   15)  األولى

. يدعم هذا المجال  مليون دوالر أمريكي( 37(: تعزيز الحوكمة وخلق بيئة مناسبة لنظام التأمين الصحي الشامل )3مجال النتائج رقم )
نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز تدابير اإلدماج االجتماعي، وتعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في   حوكمة

 إطار نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب متابعة وتقييم الجهود المبذولة على المدى القصير والمتوسط لطرح النظام.    
 

 مليون دوالر أمريكي(.   22: اإلدماج االجتماعي والحوكمة ))7م )المؤشر المرتبط بالصرف رق •

(: إنشاء جهات لتنسيق واعتماد نظام التأمين الصحي الشامل على  1-7المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

مليون دوالر أمريكي(. يدعم هذا المؤشر إنشاء    10المستوى القومي وفي جميع محافظات المرحلة األولى )

تكون بمثابة منصة للحوار بين مختلف الوزارات العامة والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية  هيئة مناسبة ل
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ذات الصلة بنظام التأمين الصحي  القرارات  وتنفيذ  وغيرها، التي تشارك في مجاالت وضع السياسات واتخاذ  

 . في التمثيل لنساء والرجال هذا المؤشر المساواة بين ايضمن الشامل. كما 

(: نشر التقارير السنوية الخاصة برضا المرضى وتظلماتهم واستفادتهم  2-7لمرتبط بالصرف رقم )المؤشر ا ▪

مليون دوالر أمريكي(. يدعم هذا المؤشر هذه التقارير كوسيلة لتقييم تجربة العمالء   5من خدمات النظام )

الناس وتعزيز مساءلة    وتعقيباتهم على نظام التأمين الصحي الشامل بغرض تحسين تركيز النظام على عامة 

. ويقدم هذا المؤشر بيانات  غير القادرة النظام، بما في ذلك األمور ذات الصلة بالنوع االجتماعي والفئات 

 مصنفة حسب النوع، بما في ذلك التحليالت الجنسانية.       

واحد لترخيص الجهات الخاصة التي  ال بنظام الشباكإنشاء مركز  : )3- 7المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

مليون دوالر أمريكي(. لتسهيل االستثمارات الخاصة في خدمات الرعاية   3تقدم خدمات الرعاية األولية )

داخل إحدى الجهات الحكومية المناسبة  بنظام الشباك الواحد  الصحية األولية، يدعم هذا المؤشر إنشاء مركز  

 مات الرعاية األولية.    لترخيص الجهات الخاصة التي تقدم خد

: وضع واعتماد دليل لمعايير الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية  )4- 7المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

بشأن اعتماد المستشفيات )مليوني دوالر أمريكي(. يدعم هذا المؤشر استخدام مقدمي الخدمات ألدوات  

 خالل وضع واعتماد دليل العملية. اعتماد المستشفيات وفهمها وتنفيذها من 

: تفعيل وحدة تحليل البيانات الكبيرة داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي  )5-7المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) ▪

التي تقوم بعدة مهام من بينها،  الشامل )مليوني دوالر أمريكي(. يدعم هذا المؤشر إنشاء وتفعيل هذه الوحدة  

بروتوكوالت التشغيل المعيارية، وتعيين الموظفين، وبناء قدرات العاملين    وضع الشروط المرجعية، ووضع

في هذه الوحدة داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وتقدم هذه الوحدة تحليالت تفصيلية متعمقة في  

 الوقت المناسب لتستفيد منها عملية صنع القرار في الهيئة.   

طوير واعتماد مجموعة من اللوائح واالستراتيجيات التكميلية لنظام التأمين الصحي الشامل  : ت)8المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) •
 مليون دوالر أمريكي(.  15)
نظام التأمين مراجعة االستراتيجية الستهداف الفئات غير القادرة لتحظى بدعم : )1-8) رقم المؤشر المرتبط بالصرف  ▪

ر أمريكي(. تستند هذه المراجعة إلى تقييم أثر دعم الفئات غير القادرة  مليون دوال 7في السنة الثالثة )  الصحي الشامل
هذا التقييم  وفر ي وبعد السنة الثالثة من تنفيذ النظام.  2019لسنة  1948بموجب النظام عمال بقرار رئيس الوزراء رقم 

 معلومات عن اآلثار المختلفة على الرجال والنساء.  
المخاطر البيئية دراسة ل  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي استكمال دراسة: )2- 8) رقم  المؤشر المرتبط بالصرف ▪

من شأن هذه الدراسة  كي(. في السنة الثانية )مليون دوالر أمري  التأمين الصحي الشامل نظام بتنفيذ واالجتماعية المرتبطة 
التقييم المبادئ التوجيهية لمجموعة  طبق هذا سي وبشكل عام وأنشطة المشروع بشكل خاص. النظام حماية أن تحسن تدابير  

االذي تم اعتماده ولمجموعة لاإلجراءات الوقائية بناء  على اإلطار البيئي واالجتماعي  البنك الدولي بشأن تقييم    . مؤخر 
استراتيجية نظام التأمين الصحي األخضر بحلول السنة الثالثة من  : تطوير واعتماد )3- 8)رقم  بط بالصرف المؤشر المرت  ▪

تطوير واعتماد استراتيجية جديدة "لنظام التأمين الصحي األخضر".    تنفيذ النظام )مليوني دوالر أمريكي(. يدعم هذا المؤشر 
"اتحضر لألخضر" التي اعتمدتها الحكومة المصرية، والتي ستشمل  وينبغي أن تتماشى االستراتيجية الجديدة مع مبادرة 

ت الصحية،  شآن كفاءة الطاقة في المرافق والمن ( تحسي 1تدابير إلزامية تنفذ مع مرور الوقت ومنها على سبيل المثال: )
( تعزيز استخدام التطبيب عن  4( استخدام السجالت الصحية الرقمية، و)3المناخ والصحة، و)  ( تقييم مدى قابلية تأثر2و)

  التوريدات واإلنشاءات التي تراعي استهالك   ( 7( الحد من النفايات، و)6استخدام المصادر الغذائية المحلية، و)(  5)بعد، و
ال سيما  و، هذا المؤشر تدابير التكيف مع المناخ يتضمن ها. تدويرالتي ال يمكن إعادة ( تقليل استخدام المواد 8)و ،الطاقة

          المرافق الصحية.      الناتجة عن االنتقال إلى أماكن  من خالل تعزيز التطبيب عن بعد الذي يمكن أن يقلل من البصمة الكربونية  
طبق  ( ت واحد   ستشفى خاصوم  مستشفى عام  2عدد مستشفيات )  3اعتماد وتشغيل : )4- 8)رقم المؤشر المرتبط بالصرف  ▪

  يتم الصرف بعد مليون دوالر أمريكي(.  5لى )استراتيجية نظام التأمين الصحي األخضر في محافظات المرحلة األو
     التحقق من أن المستشفيات الثالث قد استوفت متطلبات االستراتيجية المذكورة.   

يدعم هذا المكون  مليون دوالر أمريكي(.  7إدارة المشروع )و المساعدة الفنية، بناء القدرات المؤسسية، و: ( 3) رقم المكون .32
لخاصة بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل. ويتضمن دعم  المساعدة الفنية التي تتضمن بناء القدرات واألنشطة التحليلية اتقديم 

والهيئة المصرية   الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحيةوالهيئة العامة للرعاية الصحية و  الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
هذا المكون  اعية في وزارة المالية. ويدعم  ووحدة العدالة االجتمللشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية  

ا   .  إدارة ومتابعة وتقييم المشروع أيض 
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يشمل هذا العنصر دعم وحدة إدارة المشروع، وتدريب موظفي  إدارة ومتابعة وتقييم المشروع )مليوني دوالر أمريكي(.  (1

مل الدعم المقدم لوحدة إدارة المشروع  الماليين. ويش جهة التحقق المستقلة والمدققينمع وزارة الصحة والسكان، والتعاقد 

 عمل تكميلية. تشكيل فرق تكاليف تحديد و ،لوحدةا الذين تحتاج إليهمأنشطة اإلشراف والتعاقد مع الموظفين اإلضافيين 

بناء القدرات المؤسسية للهيئات المشاركة في نظام التأمين الصحي الشامل لتقديم المساعدة الفنية بغرض تعزيز القدرات   (2

تقدم  مليون دوالر أمريكي(.  5مؤسسية لهيئات القطاع العام الرئيسية المعنية المشاركة في تقديم مختلف مهام النظام )ال

ا المساعدة الفنية وتدعم البحوث من أجل تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل واستدامته المالية واإلكتوارية   هذه الهيئات أيض 

 دعم هذا المكون على وجه التحديد األنشطة التالية بحسب كل هيئة: وتنفيذ مختلف أنشطة المشروع. وسي 

مراقبة وتقييم ومتابعة االستدامة  ب   تكليفهاإطار  : في  مليون دوالر أمريكي(   1.5وحدة العدالة االجتماعية في وزارة المالية )

 عدالة االجتماعية في اآلتي: يدعم المشروع وحدة ال، المالية ونتائج البرامج الرئيسية التي تدعمها وزارة المالية

من تنفيذ المشروع وطبق ا لما   الرابعة مراجعة وتحديث النموذج االكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل بحلول السنة  ▪

 نص عليه قانون نظام التأمين الصحي الشامل.  

الصحي الشامل بغرض ضمان االستدامة  إجراء دراسات سنوية لتقييم كفاءة اإليرادات المالية الحالية وللنظام التأمين  ▪

توضيح  نظام التأمين الصحي الشامل مع تمويل المالية للنظام. ويشمل ذلك استكشاف المصادر الجديدة المحتملة ل

 .توافرها ، عندألخرىالعامة االموازنة ، وكذلك تأثيرها على كفاءة موارد ثيرها االجتماعي والمالي المتوقعتأ

، إعداد التحليل الجنساني، والنوع)جمع البيانات المصنفة حسب    التي تراعي النوع دارة البيانات  تدريب الموظفين على إ ▪

 وما إلى ذلك(. 

 نظام التأمين الصحي الشامل. متابعة وتقييم بناء قدرات الموظفين المعينين الذين سيتم تكليفهم بمهام  ▪

في إطار دورها كجهة قومية تتحمل نفقات نظام التأمين    (: مليون دوالر أمريكي   1.5الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل )

 الصحي الشامل، يدعم المشروع بناء القدرات المؤسسية للهيئة لتعزيز وتحسين قدرة الموظفين المعينين للقيام باآلتي:

 مهام التفويض المسبق لمقدمي الخدمة.  ▪

 تجهيز المطالبات وإدارة ومكافحة الغش باستخدام أدوات آلية.  ▪

 يف عملية األعمال، وتصميم وإعداد دليل عمليات األعمال.   تعر ▪

( استخدام وتفسير وتحليل لوحات المتابعة اإللكترونية الخاصة بنظام معلومات نظام التأمين 1تدريب العاملين على: ) ▪

 ( استخدام أدوات تمويل الرعاية الصحية وتحليلها.  2الصحي الشامل، و)

في إطار تكليفها بتشغيل جميع مرافق الرعاية األولية العامة   ألف دوالر أمريكي(:  500)الهيئة العامة للرعاية الصحية 

 والمستشفيات التي تقدم المستوى الثاني والثالث من الرعاية، سيتم تنفيذ ما يلي: 

والمطالبات   في لاالتكالمعنية ب دارات اإلتمكن من بناء النظم المالية الداخلية والقدرات داخل للبناء القدرات المؤسسية  ▪

 والتدقيق الداخلي. 

تعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية من خالل تدريب الموظفين وتطوير خطط التوظيف وتعويضات موظفي الهيئة،   ▪

 الصلة. بما في ذلك وضع مؤشرات األداء الرئيسية ذات 

 وضع البروتوكوالت السريرية الداخلية واإلنتهاء منها ليتم تعميمها في جميع المرافق التابعة للهيئة.  ▪

المقدمة من  رعاية الإجراء دراسة حول كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج الرعاية المنزلية المستقى من  ▪

 العالج الطبيعي. أطباء و التمريض

ورقابة على نظام التامين : في إطار مهمتها كجهة اعتماد والرقابة الصحية )مليون دوالر أمريكي(الهيئة العامة لالعتماد 

الصحي الشامل ومراجع لجودة خدماته، يدعم المشروع الهيئة في تحقيق بعض عناصر خطتها االستراتيجية. تتطلب الخطة  

يدعم المشروع  . وية في ظل نظام التامين الصحي الشامل تنفيذ مجموعة من البرامج التي تمكن الهيئة من أداء مهامها الرئيس

      البرامج التالية:

  1-2برنامج اعتماد الرعاية الصحية والتسجيل: استكمال الدعم القائم على نتائج المشروع في إطار المكون الفرعي  ▪

نفيذها على المستوى  أدوات االعتماد واعتمادها وت  لالنتهاء منلوضع ( 5المؤشر المرتبط بالصرف رقم )من خالل 
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ألغراض االعتماد من خالل  للهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية  يدعم المشروع القدرة االستقصائية  الميداني، كما  

ا وتمويل  30تدريب   . مقدم الخدمات ألنواع مختلفة من مرافق استقصائية زيارة  100ما يقرب من مساح 

( التطوير  1برنامج الحوكمة السريرية: في سبيل إنشاء برنامج تدقيق الحوكمة السريرية يدعم المشروع ما يلي: )  ▪

( التدريب والتطوير المستمر  2التدريجي للمعايير السريرية والمبادئ التوجيهية للخدمات السريرية وبروتوكوالتها، و)

( وضع اإلجراءات السريرية  4ية التدقيق السريري، و)( تطوير تصميم عمل3مدقق طبي، و) 100لما يقرب من 

 وجمع البيانات وآليات إعداد التقارير وتقديمها. 

برنامج اعتماد المدققين المصريين: في سبيل تدريب الموظفين العاملين لدى مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية   ▪

إعداد المناهج التدريبية، وإعداد مدربي برنامج على تطوير مهارات التدقيق الداخلي لنظام الجودة، يدعم المشروع 

 خريج في المراحل األولى من البرنامج.  50اعتماد المدققين المصريين، باإلضافة إلى اختيار وتدريب واعتماد 

برنامج التقييم الذاتي: يمول المشروع تطوير األدوات المطلوبة للمهارات الفنية لعشرة من موظفي الهيئة العامة   ▪

 د والرقابة الصحية على تطبيق آليات التقييم الذاتي المؤسسي بهدف خلق مهام التدقيق الداخلي ومكافحة الفساد. لالعتما

تضطلع   ألف دوالر أمريكي(:  500الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية )

  ستهالكية والمعدات الطبية، باإلضافة إلى إدارة االستخدام الفعال للتكنولوجياهذه الهيئة بمسئولية  شراء األدوية والمواد اال

بما في ذلك تلك التي تمولها المنظمات   ،الطبية داخل جميع مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات المملوكة للقطاع العام

ية الصحية العامة.  ة عن جميع مرافق الرعااب  ني  ةي تكنولوجيا الصح مهام تقييم الب وتضطلع الهيئة كذلك الشريكة في التنمية. 

 : العناصر التاليةالدعم شمل ي ا المشروع، نطاق هذوفي ،  في هذا السياق

شكيل وتأسيس إدارة للمشتريات الطبية الدولية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد والتموين  ت  ▪

عمليات الشراء وفق ا  إتمام الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ومن خالل الدعم، تتمكن إدارة المشتريات الطبية الدولية من 

  تشمل هذه العمليات تلك الممولة من قبل شركاء التنمية الدوليين. ويشمل دعم المشروع ألفضل ممارسات الشراء الدولية، و 

على لوائح المشتريات  وتدريبهم  اختيار الموظفين  (  2، و)( تحديد اإلجراءات واللوائح1األنشطة التالية: )   على وجه التحديد

( التدريب  4)، وامج المطلوبة للتشغيل السلس للوحدة توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات وحزم البر(  3)، والوطنية والدولية

ملحوظ  أثناء أنشطة الشراء الفعلية. وتجدر اإلشارة إلى أن قسم المشتريات في مجموعة البنك الدولي سيشارك بشكل    يالعمل

 في توفير الدعم الالزم لنشاط بناء القدرات المؤسسية. 

الصحية: من خالل الدعم، تتمكن وحدة تقييم التكنولوجيا الصحية من التعامل  بناء القدرات المؤسسية لوحدة تقييم التكنولوجيا   ▪

تدريجي ا مع التقييمات المتقدمة لجميع التكنولوجيات الصحية )األدوية والمعدات وغيرها(. ويشمل دعم المشروع على وجه  

اكة مع إحدى المؤسسات األكاديمية لتقييم ( الشر2( اختيار الموظفين وبناء قدراتهم الفنية، و) 1التحديد األنشطة التالية: )

تمويل حزم  ( 3) ووإكساب المهارات للموظفين المعينين، لتوفير التدريب الفني المعروفة عالميا،  ، التكنولوجيا الصحية

 المطلوبة.  الحاسوب المكتبيبرامج تكنولوجيا المعلومات وأجهزة 

 السياسات التشغيلية القانونية 

 تفعيلها؟هل تم  
 ال   (OP 7.50) المشروعات المقامة في المجاري المائية الدولية 
 ال (OP 7.60)المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها 

 
 ملخص فحص المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  

 
الرئيسية التي أعدتها وزارة المالية، ومنها تقييم األثر االجتماعي  بناًء على المخاطر واآلثار المحتملة المحددة ووفقًا للوثائق  .33

حددت وثيقة تقييم األثر االجتماعي وحللت المخاطر واآلثار    وخطة مشاركة الجهات المعنية وخطة االلتزام البيئي واالجتماعي، 
االجتماعية إلى أقصى حد وتقليل اآلثار السلبية  لتخفيف من هذه اآلثار لزيادة الفوائد محتملة للمشروع، واقترحت تدابير لال

   المحتملة. 
ا ألن المشروع لن يدعم أي أنشطة تتعلق بعرض خدمات الرعاية الصحية أو أي تدخالت فعلية،   المخاطر البيئية معتدلة.  .34 نظر 

كبيرة. وقد تم تحديد المعايير   مثل أنشطة بناء أو إصالح أو أنشطة لتقديم الخدمات الطبية، فال نتوقع وجود مخاطر بيئية مباشرة 
        . 10و  4و  3و 2و 1البيئية واالجتماعية وهي: المعيار رقم 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
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من تنفيذ   (، سيتم وضع استراتيجية نظام التأمين الصحي األخضر في السنة الثالثة8وفقًا للمؤشر المرتبط بالصرف رقم ) .35
. تحفز هذه المعايير مرافق  من خالل تطوير معايير األداءأفضل ات رعاية صحية تقديم خدمنحو البيئية المنافع لتوجيه النظام 

يتم تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية واعتمادهم في نظام التأمين وطبيق تدابير كفاءة الطاقة والموارد. الرعاية الصحية لت 
بما في ذلك  ة لالعتماد والرقابة الصحية،  وضعتها الهيئة العامالجديد من خالل تلبية العديد من معايير األداء التي  الشامل  الصحي  
بين نظام الصحة والسالمة البيئية  فجوات  أجرت مجموعة البنك الدولي تحليال  لل  . البيئة والصحة والسالمة الهيئة الخاصة ب معايير  

في مرافق  السالمة الخاصة بالبيئة والصحة والبنك الدولي وإرشادات مجموعة الخاص بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية 
والمعايير الوطنية تتماشى إلى حد  معايير الهيئة الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة  أن الفجوات تحليل تبين من الرعاية الصحية. 

، بما في ذلك انبعاثات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية  من حيث إدارة المخاطر البيئيةإرشادات مجموعة البنك الدولي  كبير مع  
 ومياه الصرف الصحي.   ،مكافحة العدوىو،  الخطرة، والصحة والسالمة المهنية والمواد والنفايات ،الهواء

على  الرعاية الصحية  نفايات مجاري تتمثل أكبر المخاطر البيئية غير المباشرة أثناء المرحلة األولى من التنفيذ في زيادة  .36
تصميم المشروع إعداد  شمل ، . وبالتاليالرعاية الصحية  بسبب الزيادات المحتملة في االستفادة من خدمات القومي المستوى 

على  التأمين الصحي الشامل نظام تنفيذ في العام الثاني لتقييم ودراسة اآلثار المحتملة لالتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 
خطة االلتزام البيئي واالجتماعي إعداد التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي وتنفيذه. باإلضافة إلى   تشترط . القوميالمستوى 

في المحافظة التي ينفذ    خدمات الرعاية الصحية المسجلة   مي قدجهات ت النفايات في  مجاري  مراقبة مختلف  سيتم تنفيذ وتوثيق  ،  ذلك
   كل ثالثة أشهر. ، وإعداد التقارير ذات الصلةالمشروع وتجميعها على مستوى وحدة إدارة فيها المشروع 

نتائج إيجابية كبيرة، مثل توسيع نطاق تغطية المشروع ليشمل ما يقدر بنحو ستة   من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق  .37
اإلنفاق من األموال  ء  اعب أومن المتوقع أن يخفف نظام التأمين الصحي الشامل من    ماليين شخص في محافظات المرحلة األولى. 

النظام  يوفر  المشروع. كما  تنفيذ  لة األولى خالل فترة  المرحمحافظات  ق الحماية المالية لجميع المواطنين تقريب ا في  ي حقالخاصة وت 
المرحلة    بأكثر من مليوني شخص في محافظات غير القادرين  قدر عدد  يُ و،  20غير القادرة لفئات  تغطية غير قائمة على اشتراكات ا

، كلما لزم  عاية الصحية. ومن المتوقع أن يشجع إعفاء هذه الفئات من دفع األقساط والمساهمات على االستفادة من الراألولى
وفقدان سبل العيش بسبب المرض.  اإلنفاق على الصحة من األموال الخاصة  ، وحمايتهم من الوقوع في براثن الفقر بسبب األمر

الذي يستبعد مثل  المالية ليشمل النساء غير العامالت، على عكس النظام التدريجي  التغطية يوسع نظام التأمين الصحي الشامل 
ا أن ي هذه الفئات  المساعدة الفنية وبناء   في تقديم خدمات عالية الجودة من خالل توفير ذلك  ساهم غير القادرة. ومن المتوقع أيض 

تسجيل واعتماد  " في معايير يركز على األفراد إن اعتماد نهج " . قدرات العاملين في الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
الرعاية الصحية يمثل تحوال  حقيقي ا في نموذج تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر ويتوافق جيد ا مع متطلبات مشاركة  منشآت  

أو دعم المنصات  اء و/من المتوقع أن يضمن المشروع مشاركة أكبر للمواطنين من خالل إنشوالمشروع. الجهات المعنية في 
 أي جوانب تتعلق بالنظام الجديد. من مخاوفهم وشكاواهم التعبير عن و باتهمإبداء تعقي الالزمة لتمكين المواطنين من 

وتشمل هذه   أظهرت مسودة تقييم األثر االجتماعي أن المشروع قد يواجه العديد من المخاطر واآلثار االجتماعية المحتملة.  .38
حراسة  اإلحالة/درة الممارسين العامين )نظام ( عدم تقبل العامة للمشروع بسبب اتحديات الثقافية وانعدام الثقة في ق1المخاطر )

( استبعاد  3)وتغطيتها، وجودة الخدمات  ( انعدام الثقة في  2، و)البوابات(، وهو تحول أساسي يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل
قدرة المؤسسية المحدودة  ال(  5، و)الفقراء  أشباه  ( األعباء المالية على4)الخاطئ، و بسبب االستهداف    غير القادرةالفئات السكانية  

االلتحاق بالنظام الجديد بسبب  ( عدم قدرة العيادات الخاصة الصغيرة على 6التعامل مع المخاطر االجتماعية، و) كانية إموعدم 
كتلك التي يسددها موظفي القطاع الخاص  ، التأمينيةمدفوعات ازدواجية ال( 7صعوبة استيفائها لمتطلبات التسجيل واالعتماد، و)

األثر  في تقييم من حدة هذه المخاطر التخفيف  تدابيرتم اقتراح وقد خاصة. ال ةي تأمين التغطية اشتراكات البالفعل يتحملون الذين 
 االجتماعي لضمان إدارة المخاطر واآلثار المحتملة. 

بالمشروع ورسمت استراتيجية المشاركة،  واألطراف المعنية أهم أصحاب الشأن وحللت خطة مشاركة الجهات المعنية حددت  .39
  . المحددة الفجوات  التدابير الالزمة لمعالجة  تقديم  ، فضالً عن  وات الكشف عن المعلوماتوقنالتعامل مع التظلمات  آليات  مت  قيو

ا للتواصل وتبادل المعلومات لتطبقه مجم ا شامال  ومنظم  وعات مختلفة من الجهات  وضعت خطة مشاركة الجهات المعنية نهج 
المعنية. ومن المتوقع أن يساهم هذا بدوره في تقليل المخاطر واآلثار االجتماعية المحتملة للمشروع والتعامل مع التظلمات  
ا من االتفاق القانوني للمشروع، إجراءات   والمخاوف بشكل استباقي. وتحدد خطة االلتزام البيئي واالجتماعي، التي تشكل جزء 

ر محددة زمني ا يتعين على الحكومة المصرية االلتزام بها لضمان تجنب المخاطر واآلثار السلبية المحتملة للمشروع أو  وتدابي 
مساحة للتعامل السليم مع  رية باتباع نهج اإلدارة التكيفية، حيث يوفر هذا النهج تلتزم الحكومة المصو. حدتها تقليلها أو تخفيف 

 بسبب أي ظروف غير متوقعة.  فترة تنفيذ المشروع المخاطر واآلثار التي قد تنشأ طوال 

 
 

، (الضمان االجتماعىمعاشات وبرنامج  ،تكافل وكرامةالتحويالت النقدية )من برامج مستفيدون ( ال1)ست فئات لغير القادرين وهي:  2019لسنة  1948قرار رئيس الوزراء رقم  حدد 20
( الفرد أو رب األسرة من فاقدى الرعاية 3ين، و)( الفرد أو رب األسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد األسرة المعال2و)

( األفراد واألسر 5( الفرد أو رب األسرة من ذوى اإلعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل، و)4جتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، و)األسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية اال
لوفاء باحتياجاته أو احتياجات اى متوسط إجمالى دخله الفرد أو رب األسرة الذى ال يكف( 6، و)صنع اإلنسانن القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو م

  .األسرة األساسية



 
  البنك الدولي 

دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر مشروع    
 

 2020مارس   2

وبعد اإلنتهاء من خطة   خضعت فوائد ومخاطر المشروع التي تم تحديدها لجوالت مختلفة من المشاورات مع الجهات المعنية.  .40
إجراء يتبع كالجهات المعنية  الكشف عن المعلومات مع مجموعات مختلفة من  والتشاور  مواصلة    ينبغيمشاركة الجهات المعنية،  

وهي، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة   أجرت الكيانات المشاركة في المشروعقد المشروع. وطوال فترة تنفيذ 
الت عدة من  مالية، ووزارة الصحة والسكان، جوعاية الصحية، والهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، ووزارة الالعامة للر

المشاورات والتواصل. فعلى سبيل المثال، كانت الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية تأخذ بزمام المبادرة في التواصل  
ت، بما فيهم المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمنظمات غير الحكومية.  مختلف مجموعات مقدمي الخدما والتشاور مع

كما تضمن الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية تحديث معايير التسجيل واالعتماد لتعكس االحتياجات المختلفة للمستفيدين في  
)بدال  من    يةالمكتب ات  الممارسم  ئ المجموعة من المعايير التي ت ن  اإلنتهاء محالي ا ب وتقوم هذه الكيانات  رافية المختلفة.  المواقع الجغ

    ، كما هو الحال في جنوب سيناء.      في أماكن متفرقةفيها السكان يعيش المرافق األكبر( في المناطق التي 
مجموعات مختلفة من  مع قادت وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من فعاليات التشاور والتوعية  .41

المستفيدين في المحافظات المستهدفة مع التركيز على محافظات بورسعيد واألقصر وجنوب سيناء في ضوء التوسع التدريجي  
الهدف األساسي للهيئة العامة للرعاية الصحية هو المواطنين أو المستفيدين من المشروع. تم الوصول إلى القبائل المحلية    للنظام.

وكذلك تسجيل المستفيدين في النظام  روع ومعرفة آرائهم جنوب سيناء لتبادل المعلومات حول المشمحافظة ختلفة ب في مناطق م
وهذه األساليب  المناسبة محلي ا )مثل حمالت الهاتف المحمول في المناطق التي يصعب الوصول إليها( األساليب الجديد باستخدام 

،  المباشرة(األقصر. باإلضافة إلى الحمالت الميدانية )محافظة  باع نفس النهج في أحياء  . وقد تم ات أقل تكلفةعلى المواطنين  أسهل  
منتظم.  الخاصة بها بشكل على منصات وسائل التواصل االجتماعي بالنظام المعلومات المتعلقة الجهات المعنية نشر مختلف ت 

الهيئة  ( وتقريب ا  متابع  ألف   800)  والسكان   ة الصحة التي تديرها وزارالفيس بوك  ، صفحات  ومن هذه المنصات على سبيل المثال
ات  ولين في كثير من األحيان على شاش على ذلك، يظهر كبار المسئ (. عالوة  تقريب ا  متابعآالف    10العامة للتأمين الصحي الشامل )

 الناس.   تثير قلق والرد على األمور التي النظام الجديد المتعلقة ب اإلذاعة والصحف لنشر المعلومات في التلفزيون و
 

  التنفيذ  –رابعًا 
 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

تشرف   تنفذ وزارة المالية المشروع من خالل وحدة إدارة المشروع التي تضم موظفين من الحكومة وموظفين بنظام التعاقد.  .42
واألنشطة االئتمانية  وحدة العدالة االجتماعية في وزارة المالية على وحدة إدارة المشروع المسئولة عن التنفيذ اليومي للمشروع 

ذات  وتقديم التقارير المشروع، قييم ومتابعة وت ، دمات االستشارية وغير االستشاريةالتوثيق والتعاقد على الخأنشطة الشاملة و
ومن  ، مشروع بإعداد دليل تشغيل المشروعتقوم وحدة إدارة الوالمالية والبنك بشأن جميع جوانب المشروع. إلى وزارة الصلة 
وأدوار ومسئوليات    ،غيلية الواجب اتباعهاتفصيل اإلجراءات التشويحدد هذا الدليل بال،  بدء تنفيذ المشروعقبل  اإلنتهاء منه  المتوقع  

ترتيبات  على تصميم المشروع أو  قد تطرألتعكس أي تغييرات هذه اإلجراءات  يمكن تعديل، وموظفي وحدة إدارة المشروع
جمع البيانات  ب  ا ليقومووالتقييم المتابعة ن في موظفين متخصصي بتعيين وحدة إدارة المشروع  ستقومالتنفيذ أو الرقابة االئتمانية. 

بما في ذلك اإلبالغ عن المؤشرات المرتبطة بالصرف   ،وإعداد تقارير منتظمة عن حالة مؤشرات إطار النتائج وتحليلها بانتظام
، سيتم إجراء مراجعة خارجية سنوية تجمع بين عناصر المراجعة  من المشروع. باإلضافة إلى ذلك المستفادة  وس ونشر الدر

في األنشطة والمحافظات المستهدفة. سيتم التحقق  المحرز  التقدم المادي    ابعة ومت الفنية والمالية لضمان االستخدام المناسب لألموال  
 مستقلة. التحقق بمعرفة إحدى جهات المن تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف 

 
سيتم إنشاء لجنة توجيهية في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ المشروع، وتتمثل مسئولية هذه اللجنة في اإلشراف   .43

عام على المشروع ومتابعة تنفيذه. وتضم اللجنة بين أعضائها رؤساء الهيئات الرئيسية المشاركة في نظام التأمين الصحي  ال
الشامل )الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، والهيئة  

واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية( وممثلين عن الوزارات ذات الصلة )وزارة المالية،  المصرية للشراء الموحد  
ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري(. ويرأس اللجنة التوجيهية وزير المالية، ويتولى منسق  

( مراجعة قضايا  1ة اجتماع ا كل ستة أشهر على األقل، ومهامها الرئيسية هي: )وحدة إدارة المشروع أمانة اللجنة. وتعقد اللجن 
( استعراض التقارير  3( الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية، و)2السياسة ذات الصلة بتحقيق أهداف المشروع، و)

 المرحلية للمشروع واتخاذ اإلجراءات المناسبة لدعم تنفيذ المشروع. 
   االتصال هة ج

 البنك الدولي  
 

 عمرو الشلقاني  
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 اليزابيت مزيراي 
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