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 المشروع  مقدمة وسياقال -ب
 مصر في السياق 

في التحسن  ظروف االقتصاد الكلي في مصر بدأت و لمواجهة التحديات االقتصادية طويلة األمد.  قوي مصر برنامج إصالح  تبنت .1
االنكماش االقتصادي في عام  نتيجة  ى بعد عدة سنوات من تباطؤ النشاط االقتصادي وتفاقم االختالالت الخارجية والمالية الكبر 

: لتدابيروتضمنت هذه ا ،2014رئيسية في يوليو الصالح اإلتدابير بتنفيذ مصر قامت عندما  يتحول االقتصادالبدأ كما . 2011
أجور موظفي الخدمة المدنية  تكلفة  احتواءعلى وبالتالي ساعد ضريبة القيمة المضافة، أدخل الذي  ،الماليشمول برنامج ال( 1)

تم ( اإلصالحات التشريعية لتحسين بيئة األعمال. و 3)، 2016( تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2)، وخفض دعم الطاقة تدريجيا
 ومرفقالتابع للبنك الدولي    البرنامجطبقا  تمويل السياسات اإلنمائية  جانب ، بما في ذلك من  على نطاق واسعهذه اإلصالحات  تأييد  

ترقية التوقعات االئتمانية قامت وكاالت التصنيف ب . ونتيجة لذلك، التابع لصندوق النقد الدولي سنوات ثالث لمدة  الموسعالصندوق 
 ية".السيادية لمصر إلى "إيجاب 

 
في  5,3فعلي من ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال، حيث في االقتصاد الكليالت الت خاال وتضاؤلالنشاط االقتصادي  ارتفاع .2

في المائة خالل السنوات الثالث   4,3، مقارنة بمتوسط 2019في المائة في السنة المالية  5,6إلى  18المائة في السنة المالية 
أعلى وهو    2017في المائة في يوليو    33من    2019في المائة في سبتمبر    8,4الوقت، انخفض التضخم إلى  نفس  . وفي  1السابقة 
في المائة   3,97نخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ولكنه ظل مرتفعا عند  اكما  .  2في ثالثة عقودله  مستوى  

العجز في الحساب بانكماش الحسابات الخارجية، مدعومة  تتحسن و . 2018نة المالية من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية الس
بلغ صافي االحتياطيات الدولية و لسندات السيادية واالقتراض الخارجي. االجاري وارتفاع تدفقات رأس المال في شكل إصدارات 

 .سلعر من واردات الأشه 8يغطي حوالي ما ب، 2019مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية سبتمبر  45,1
 
 الفوائدشهدا قطاعي الصحة والتعليم لم ي لكن و ، المالي في خفض اإلنفاق العام غير الكفء وغير المستدام شمولساعدت تدابير ال .3

في المائة من الناتج المحلي  3في المائة و 6الدستوري بزيادة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى تكليف على الرغم من الفبعد. 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية   1,4على اقتصر اإلنفاق على الصحة إال أن اإلجمالي )على التوالي(، 

في المئة من الناتج المحلي  2,5 اقتصر على ، بينما في التعليم17ة في المائة في السنة المالي  1,6من سجال انخفاض ، م2018
 األهدافأقل بكثير من وهو  – 2016السنة المالية في المئة في  3,6من  ، مسجال انخفاض2018السنة المالية  اإلجمالي في

 .3الدستورية
 
والسنة المالية   2017، حيث أدى ارتفاع التضخم على مدار السنة المالية  الظروف االجتماعية واالقتصادية  الزالت هناك صعوبة في .4

في  28,5مقارنة بـ  - 2018 في المائة في السنة المالية 32,5ارتفع معدل الفقر الوطني إلى و . فعليةإلى تآكل الدخول ال 2018
اإلقليمية سمة  ختالفات االوتعتبر صعيد مصر. في المناطق الريفية ب المرتفعة للفقر المعدالت تركز مع  - 2015المائة في عام 

في المائة في  60تصل معدالت الفقر إلى و  متخلفة عن المناطق األخرى في صعيد مصر دائمة، حيث ال تزال المناطق الريفية 
 

، واالستهالك همات اإليجابية من صافي الصادرات، تليها االستثماراتبشكل أساسي بالمسا ةمدفوع   19في السنة المالية لنمو في ا الزيادة تكان -1

 (.19في المائة في السنة المالية  7.5) 2011 ثورةالخاص والعام ، بينما انخفضت البطالة إلى مستويات ما قبل 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ، على التوالي في السنة  1.9في المائة و  8.3-األولية في مصر إلى تحسنت الحسابات المالية واألرصدة  -2

  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق. 0.1في المائة و  9.7-، من  19المالية 
 .ةوتوفير مياه الشرب والصرف الصحي لقطاع الصحقطاعين تشمل حصة اإلنفاق العام على الصحة والتعليم خدمة الديون لكل من ال -3
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من  ئيذالدعم الغلتدابير الحماية االجتماعية من خالل تخصيص مبالغ أعلى بتعزيز الحكومة المصرية وقامت بعض المحافظات. 
، يجب استكمال هذه  لكنخالل البطاقات الذكية وبرامج التحويل النقدي المستهدفة لتخفيف اآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية. و 

 تحسين االستهداف وتوسيع التغطية وتحسين تقديم الخدمات واالنتقال إلى مفهوم أوسع لشبكات األمان. الجهود بجهود
 
من الجهود لتعزيز تنمية االقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص وتخفيف القيود الملزمة الرئيسية التي تحول  هناك حاجة إلى بذل مزيد   .5

األراضي باإلضافة  حيازة  التمويل و حصول على  ال يزال الو مع تحسن ظروف االقتصاد الكلي.  دون تحقيق نمو شامل ومستدام، وذلك  
طريقة ب تطبيقها تنفيذ اإلصالحات التشريعية و يعتبر لقطاع الخاص. وبالتالي، عائقا رئيسيا أمام نشاط ايمثل  عدم تكافؤ الفرص

 في السوق. الجهات الموجودة  لتعزيز بيئة األعمال وضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص لجميع  ة  ضروري صحيحة ضمن األمور ال
 

 السياق القطاعي والمؤسسي 
وفاة لكل  37إلى  106انخفض معدل وفيات األمهات من ، حيث 1990عام حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة منذ  .6

. 2017و 1990والدة بين عامي  1000حالة وفاة لكل  18إلى  60والدة حية وانخفض معدل وفيات الرضع من  100000
يز المساواة بين الجنسين على تعز  انركز لذين ي ، اللأللفيةاألهداف اإلنمائية الهدفين الثالث والرابع من تحقيق وتمكنت مصر من 

في أعقاب التحسينات السريعة في  اً كبير  تباطؤً التقدم الصحي  شهد، على التوالي. ومع ذلك، هاتوتمكين المرأة وتحسين صحة األم
عاما   72إلى  عاما    66العمر المتوقع من  ارتفع متوسط  و وأوائل العقد األول من القرن العشرين.  من القرن الماضي  تسعينيات  الحقبة  

 .عاما 74والبالغ  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالسائد متوسط الخالل العقدين األخيرين ولكنه ال يزال دون 
 
، السيما غير الكافيةأسوأ النتائج الصحية والخدمات الطبية  من  المناطق الريفية والنائية والفقيرة  تعاني    قائمة، حيثأوجه التفاوت    تظل .7

داء. من حيث األوالمحافظات الحدودية هي األسوأ وتظل محافظات الصعيد الخدمات الصحية األساسية مثل صحة األم والطفل. 
مولود( وهو ما  1000 حالة وفاة لكل  38)صعيد مصر الخامسة أعلى في سن معدل وفيات األطفال دون يعد على سبيل المثال، ف

 .4مولود( 1000حالة وفاة لكل  20محافظات الحضر )المعدل في يقرب من ضعف 
 
التحكم فيها يتم طر التي اخمساس إلى عوامل اليعود في األذلك و ، ساريةاألمراض غير اليتمثل في  امتزايد عبئاتواجه مصر كما  .8

من   في المائة 67من جميع الوفيات و في المائة 82ما يقدر بنحو  في الوقت الراهنتمثل األمراض غير السارية و بشكل سيئ. 
مصر أعلى معدل ولدى . 5أمراض القلب وأمراض األوعية الدموية هي األسباب الرئيسية للوفاةوتعد . مصرالوفيات المبكرة في 

 100أظهرت الحملة الوطنية للفحص األخيرة في إطار برنامج "و . 6دولة في العالم من حيث عدد السكان 20 أعلى للسمنة بين
في المائة   6هناك (، سنة  18فوق سن تم فحصهم ) بالغ مليون شخص  53البنك الدولي أنه من بين الذي يموله " مليون صحة 
 يعانون من زيادة الوزن.في المائة  70دم ومصابين بارتفاع ضغط الفي المائة  26السكري ومرض مصابين ب 

  

 
 ( 2014) 2015المسح السكاني والصحي في مصر  -4
 (2014) معهد القياسات الصحية والتقييم -5
 (2017) لألمراض، العبء العالمي  -6
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 7( 2017الدخل )متوسطة الصحية المختارة لبعض البلدان واتج : مؤشرات الن(1) الجدول

 المغرب نيجيريا اوكرانيا تونس  باكستان اندونيسيا مصر 

 76 54 72 76 67 71 72 العمر المتوقع عند الميالد )بالسنوات(متوسط 
 19 76 8 15 57 21 18 مولود( 1000 لكلالرضع ) معدل وفيات 

 70 917 19 43 140 177 37 مولود حي( 100000 لكلمعدل وفيات األمهات ) 
 95 79 75 97 50 57 99 (٪ضد الثالثي ) معدل التطعيم 

 0.50 0.34 0.65 0.51 0.39 0.53 0.49 (2018مؤشر رأس المال البشري ) 
 
. 3إلى   3,4من   2006و 2000بين عامي  ، حيث انخفض معدل الخصوبة اإلجمالي  لم يكن التحول الديموغرافي في مصر ثابتا  .9

وفي الفترة . 2017في عام  3,87خالل هذا العقد التالي، مع زيادة مطردة في معدل الخصوبة بلغ انعكس ذلك بسرعة ومع ذلك، 
تجاوز عدد و . 8نسمةمليون  9.5 بـ أعلى زيادة مطلقة في عدد السكان في تاريخهاوحدها، سجلت مصر  2015 -2012ما بين 

لىو  2030مليون بحلول عام  128إلى عدد السكان توقع أن يصل ي  ، و 2019في عام نسمة مليون  100سكان مصر   150 ا 
  )توقعات األمم المتحدة للسكان(. 2050مليون بحلول عام 

 
وحماية صحة ورفاهية السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة.  تحسينبشأن  تحديات متعددة مصر فييواجه نظام الرعاية الصحية  .10

على ة إضافي  وطاالعمر المتوقع ضغمتوسط زيادة وارتفاع معدل المواليد إلى جانب سارية األمراض غير الفرض ارتفاع معدل ي و 
  .المقيدة العامةالتمويالت الصحية في ظل محدودية الموارد الحكومية و النظام ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الرعاية 

 
مع القليل من التواصل والتفاعل بين ة مركزي شديد الو  رأسيمنظم بشكل قسم و النظام الصحي في مصر ميعتبر  باإلضافة إلى ذلك، .11

كما  9.10اسات الصحية واالحتياجات المحلية بين السي فيما  كبير لفصا يؤدي إلى ان األمر الذي المؤسسات والمستويات المختلفة، 
وفي العديد من مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة ووكالء التمويل.  نظرًا لوجود ةتعددي شديد ال نظام الرعاية الصحية يعتبر 

وتمويل وتقديم  والخاصة بإدارةالوقت الراهن، تقوم أجهزة مختلفة في جميع قطاعات االقتصاد الثالثة: الحكومية وشبه الحكومية 
مختلف الوزارات التنفيذية  تديرهامتكاملة تقديم خدمات صحية يتكون القطاع الحكومي من أنظمة و الخدمات الصحية في مصر. 

  التي ال يوجد فيها فصل بين وظائف التمويل وتوفير الخدمات.
 

لمستشفيات  الهيئة العامة لالعالجية و  المؤسسةو  التأمين الصحي هيئةيتكون القطاع شبه الحكومي من ثالث منظمات شبه حكومية:  .12
مالي، لمجموعة من القواعد واللوائح الخاصة به وله التشغيلي و المنظور المن ويخضع القطاع شبه الحكومي، والمعاهد التعليمية. 

مسيطرة في   والسكان حصةتمتلك وزارة الصحة مزيد من االستقاللية في عملياته اليومية. ومع ذلك، المنفصلة ويمارس  موازنات

 
 بيانات البنك الدولي المفتوحة -7
 _2018، التقرير السنوي ، ) صاءهاز المركزي للتعبئة العامة واالحالج -8
 2016البنك الدولي ،  -9

(. خارطة طريق لتحقيق العدالة االجتماعية في الرعاية الصحية في مصر. واشنطن العاصمة: 2015ني ، عمرو. )قاباندي أ ، عبد الحميد و الشل -10

-http://documents.worldbank.org/curated/en/508181468000283284/A-roadmap-to-achieve مجموعة البنك الدولي.
social-justice-in-health-care-in-Egypt 
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التأمينية من خالل األقساط  هيئة التأمين الصحي يتم تمويلو سياسي. المنظور المن عملية صنع القرار في الهيئات شبه الحكومية 
المؤسسة يتم تمويل  و ن السكان(.  في المائة م  58الحكومية لتوفير التأمين الصحي لموظفي الخدمة المدنية واألطفال )حوالي    والموازنة
 الخدماتير  توفلمن خالل العقود الحكومية والخاصة  المستوى الثاني  التي تغطي عددا ال يحصى من خدمات مستشفيات  العالجية  

توفر  ، فإنها المستوى الثالثبإدارة مستشفيات  ةالمكلفيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أما اله قطاعين العام و الخاص للـ
 م خارج نطاق من عليهؤ لعالج االفراد الم الحكومة بهدفا تمولهو ، والسكان وزارة الصحةللمهنيين الصحيين العاملين لدى التدريب 

حاالت  ،هيئة التأمين الصحي   .هيئة التأمين الصحيبينما يتم تمويل برنامج العالج على نفقة الدولة من قبل الحكومة وا 
 

، والتي تشمل الصيدليات الخاصة التقليدية وعيادات أخرى ال تهدف إلى الربحربح و ال تهدف إلىيشمل القطاع الخاص منظمات  .13
 تزال مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية األولية ضئيلة.  الو األطباء الخاصة والمستشفيات الخاصة من جميع األحجام. 

والمتخصصة يتركزون في المدن الحضرية الكبيرة بسبب  الثالث المستوى  الصحية منوتجدر اإلشارة إلى أن كبار مقدمي الخدمات 
النقص الكبير في الحوافز التنظيمية لجذب مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى مناطق مثل محافظات الصعيد والدلتا والتي 

ج األعمال الذي يعتمد إلى ذلك، نظرا لنموذ وباإلضافةتنتشر فيها عادة معدالت أعلى للفقر ومؤشرات متواضعة للتنمية البشرية. 
االستثمار في المناطق األكثر فقرا في البالد.  ال يرغبون في الخدمات الخاصة  مقدمي ، فإن كبار النفقات من األموال الخاصةعلى 

 والجمعياتالدينية  مستوصفات التابعة للجهات  هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات، بما في ذلك الكما أن  
    ، وجميعها مسجلة لدى وزارة التضامن االجتماعي.األخرى الخيرية 

 
على الرغم  و سكان. ل يسمح له بتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتلبية االحتياجات الملحة لال النظام الصحي المصري في وضع  .14

غالبا ما تكون غير تلك المنشآت ن الصحية، إال أ آتكيلومترات من المنش 5٪ من السكان يعيشون على بعد 95من أن أكثر من 
في  حالية الألوضاع عن ا 11. وقد تم اإلبالغ على نطاق واسع سكنهمللسكان في مناطق فعلية مجهزة لالستجابة لالحتياجات ال

عدم وجود  و فعالة، الوغير القديمة جدا بسبب سالسل التوريد بشكل منتظم ألدوية امخزونات نفاذ و  ،المنشآت الحكومية المتداعية
في كثير   متدنياً الرعاية   مستوى كون  ي   وبهذاعدد المتخصصين.  ، ومحدودية  إلدارة األمراض المزمنةمطبقة  محدثة و ة  سريري إرشادات  

  12االستفادة وتقليل الفوائد الصحية. نقصمن األحيان، مما يؤدي إلى 
 

يحصل مقدمو الخدمات الطبية على كما ى األداء. افز علو حقدم معظم وظائف الرعاية الصحية منخفضة وال ت األجور الخاصة ب  .15
ي سمح بالممارسة المزدوجة دون قيود بموجب القانون وبالتالي كما  التعليم الطبي المستمر.  خاصة ب ترخيص مدى الحياة دون متطلبات  

 . تنتشر تلك الممارسات
 

تعد مصر واحدة من أقل الدول التي تنفق على الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تبلغ النفقات الصحية  .16
في المائة فقط من إجمالي ميزانية الحكومة على الصحة، وهو  5,6يتم إنفاق و . اإلجمالي للبالدفي المائة من الناتج المحلي  1.4

إنفاق من ( هو ٪61إجمالي االنفاق الصحي )ن إجمالي اإلنفاق الصحي. وبالتالي، فإن أكثر من نصف مفي المائة  38ما يمثل 
باإلضافة إلى انخفاض اإلنفاق على الصحة، تؤدي أوجه القصور النظامية وعدم المساواة في التمويل الصحي  و .  13األموال الخاصة 
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وزارة الصحة  مرافق ( من وزارة المالية إلى 1: )هي دفقات تمويل رئيسيةهناك ثالثة ت و إلى الحد من فعالية نظام الرعاية الصحية. 
( 3)هيئة التأمين الصحي،  التأمينات االجتماعية ووزارة المالية إلىمن هيئة ( 2) ،وزارة الصحةمرافق والسكان من خالل ميزانية 

الخ مس األقل دخال  سر ضمن تنفق األ و يدليات. ( مباشرة إلى مقدمي الخدمات الخاصة والصمن األموال الخاصة من األسر )نفقات
الخ مس األعلى ضمن لألسر بالنسبة في المائة  13,5في المائة من دخلها على التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية، مقابل  21
 . 14دخالً 

 
ويتم مباشرة إلى مقدمي الرعاية الصحية.  تدفعها األسر  ،  تعتبر نفقات من األموال الخاصةمن النفقات الخاصة  في المائة    90حوالي   .17

مباشرة لمقدمي الرعاية  األسر  دفعها  ت ( أو  إجمالي االنفاق الصحي  ٪ من  10)  ختياري هذه النفقات إما مقدما للتأمين الصحي اال دفع  
 الصحية.  

 
التغطية ألعضائها، وتقدم بعض من تقدم النقابات أشكال و  النمو. لكنه آخذ في للتأمين الصحي الخاص مصر سوق صغير لدى  .18

ا باإلضافة إلى ذلك، تقدم بعض المنظمات غير الحكومية أيضو والشركات العامة والخاصة برامج الحماية المالية لموظفيها.  هيئات  ال
 ئة التمويل. كل هذه إلى تجز وتضيف ، وتوفر بعض البرامج الحكومية حماية إضافية. خطط تغطية مالية للفقراء

 
وذلك كجزء من الجهود المبذولة للتصدي للتحديات الصحية، قانون التأمين الصحي الشامل  2017أقرت الحكومة في ديسمبر  .19

والدستور المصري   2030لعام  التنمية المستدامة  رؤية  التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع الركيزة الصحية لحفيز  لت 
إلى تقديم التأمين الصحي الشامل  ويهدف"(. جيدةمعايير ب "لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية الشاملة  18)المادة 

 من الحكومة. ا سيتم دعمهتي من السكان( الفي المائة  30تغطية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات الضعيفة )حوالي 
 

تفصل بين توفير الخدمات الصحية وبين عمليات التجميع جهات  تشكيل ثالث  التأمين الصحي الشامل  بيق نظام  وتطستستلزم إدارة   .20
مقدم أي "الصحية )لرعاية العامة لهيئة ال)أي "المشتري"(، و  لتأمين الصحي الشاملالعامة لهيئة الوالشراء واإلشراف على الجودة: 

سيكون للنظام الجديد نظام و الصحية التي ستكون مسؤولة عن ضمان الجودة واالعتماد. بة الرقاالعتماد و ل"(، والهيئة العامة الخدمة 
متكامل لتكنولوجيا المعلومات ومن المتوقع أن يتم بناؤه تدريجيًا من خالل وحدات متسلسلة ولكنها متكاملة تلبي االحتياجات المختلفة 

  للنظام.
 

شراف وثيق من  ، مع إرئيس الوزراءلتأمين الصحي الشامل تقاريرها لالعامة لهيئة التقدم  الشامل:لتأمين الصحي العامة لهيئة ال )أ( .21
فائدة نظام التأمين الصحي الشامل. كما تعتبر هيئة لها تجميعها و جمعلألموال و  وزارة المالية، وهي مسؤولة عن اإلدارة الشاملة

دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وكذلك استثمار الفوائض المتراكمة وفقا  هي المسؤولة عن  التأمين الصحي الشامل 
مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص لتقديم  لتأمين الصحي الشامللعامة لهيئة االستتعاقد و الستراتيجية االستثمار. 

ة أقصاها ثالث سنوات، وتخضع للتجديد فقط في حالة استيفاء  ستكون هذه العقود سارية المفعول لمدو خدمات التأمين للمواطنين. 
شراء  الصحي الشامل ب لتأمين  لعامة لاهيئة  لصرح لي  كما  .  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحيةمعايير الجودة الشاملة وفقا لمعايير  

مع شركات التأمين يتم إبرامها الذين لديهم أنظمة تأمين خاصة أو برامج صحية وفقا التفاقية خاصة لمواطنين الخدمات الصحية ل
 

 Abt، 20/20األنظمة الصحية مشروع  :. بيثيسدا 2010 ةاإلنفاق على صحة األسردراسة  مصر  .(2011) .حسن نو جي  وليامزو  رافح ن   -  14
Associates Inc 
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لدى الهيئة العامة القطاع العام أو غيرهم من المعتمدين  جانب مقدمي الخدمة من  ، سواء كانت هذه الخدمات مقدمة من  تلكالخاصة  
ولهم الحق  الصحي الشامل صفة الضبطية القضائية لتأمين لعامة لاهيئة لا سيكون لبعض موظفيلالعتماد والرقابة الصحية. كما 

جراء الفحص المادي لهم وذلك في الوصول إلى مقدمي الخدمات و  والوثائق وجميع المواد األخرى دفاتر لمراجعة السجالت والا 
إلدارية و/ أو السريرية او/ أو  الماليةالممارسات باإلضافة إلى قواعد البيانات اإللكترونية وسجالت البيانات للتحقق من صحة 

 . فيها والتحقيق
 

من االستقاللية بموجب القانون مسموح به  أكبر قدر  من    لديها  نظرًا لما:  (GAHAR)  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية)ب(   .22
إلى ضمان توفير الخدمات الصحية  العامة لالعتماد والرقابة الصحية  تهدف الهيئةالمصري )تقديم التقارير مباشرة إلى الرئيس(، 

ي  الثقة الراسخة في جودة مخرجات الخدمات الصحية في مصر على المستوى المحل والتحسين المستمر لها، وتوفير عالية الجودة 
وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المحددة. وتنظيمها تقديم خدمات التأمين الصحي وستقوم الهيئة باإلشراف على واإلقليمي والدولي. 

الهيئة العامة   ستصدرو ركين.  ت القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين حقوق المشجودة  ستكون مسؤولة عن تنظيم وتطوير وتحسين  كما  
الجمعية  يصف خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة القياسية، بعد الحصول على موافقة صحية دليال تفصيليا لالعتماد والرقابة ال
تم تصميم عمليات التقييم واالعتماد بحيث تتم و سيتم تحديثه كل أربع سنوات.  ذي، والالرعاية الصحيةمجال الدولية للجودة في 
جميع المشاركين من تقديم االستشارات أو التدريب للمرفق الخاضع للتقييم أو ، مما يضمن منع وتتسم بالشفافيةبطريقة موضوعية 

مقدم الخدمة ( التسجيل: التأكد من أن 1من مستويين: )مكونة عملية بمثابة عملية االعتماد وتعد كجزء من هيكل إدارته. العمل 
االعتماد: التصديق على جودة أعلى للعمليات اإلدارية والسريرية ( 2)، جراءات السالمة والتنظيم والترخيص األساسيةإلستوفي م

للهيئة العامة للرعاية الصحية  باعتماد جميع المرافق التابعة  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية  ستقوم  و ة.  ي الصحالنواتج  والرعاية و 
جميع مرافق الصحة العامة  حيازة خدمات الطبية من خالل التقديم والتي تقدم تقاريرها إلى وزير الصحة والمكلفة بتشغيل وتنظيم 

ركز على تقديم الخدمات الصحية التي تقع ت  المشروع ألنهاتكون الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن لن و وتطويرها وتشغيلها. 
 الذيمصر"  ية فيتطوير نظام الرعاية الصح" خالل مشروعوالتي يتم دعمها حاليا من والسكان ضمن اختصاص وزارة الصحة 

 يموله البنك. 
 

التي تقدم تقاريرها إلى وزير الصحة، بتقديم خدمات الرعاية  تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية  :  لرعاية الصحية  الهيئة العامة ل )ج(   .23
جميع تشغيل أن تحصل تدريجيا على ملكية ومسؤولية ويتعين على الهيئة الصحية والعالجية على جميع مستويات الخدمة الثالثة. 

نظام التأمين المحافظة في  تم قبول هذهي عندما( داخل محافظة معينة ةالسابقتبعيتها مرافق الصحة العامة )بغض النظر عن 
ما  تحكم في جميع مرافق الصحة العامة وتشغيلها لتحقيقأن تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بال ومن المتوقع. الصحي الشامل

( 3)  ،بين منشآتهافيما  ( تبسيط العمليات  2)نظام التأمين الصحي الشامل،    خدماتقدمي  ( وفورات الحجم للذراع الرئيسي لم1: )يلي
ضفاء الطابع المؤسسي على آليات اإلحالة الداخلية.  التأمين الصحي  ال يجوز تقديم الخدمات الصحية ذات الصلة بنظامو تعزيز وا 

الهيئة  إال بعد إعادة تأهيلها وتسجيلها واعتمادها وفقا لمعايير وضعتهالهيئة العامة للرعاية الصحية في المنشآت المملوكة ل الشامل
لتنظيم إجراءات الرعاية  الزمة إصدار القرارات الكما يتعين على الهيئة العامة للرعاية الصحية . تماد والرقابة الصحيةالعامة لالع

بإجراء    الهيئة العامة للرعاية الصحية  عالوة على ذلك، ستقومو الطبية فيما يتعلق بالصحة المهنية والحوادث المتعلقة بإصابات العمل.  
وفقا لقواعد السالمة والصحة  عمل لهم لأ ة البدنية والنفسية للعمل قبل بدمرشحين للعمل للتحقق من اللياقفحص طبي أولي لجميع ال

 المهنية. 
 



 
  البنك الدولي 

 دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر 
 

إلى رئيس الوزراء، من خالل  هارفع تقارير ، التي ت الموحد للشراءالهيئة المصرية تم مؤخرا إنشاء  :الموحد للشراءالهيئة المصرية  .24
جهات إلجراء معامالت شراء المعدات الطبية البشرية واألدوية لجميع ال ،التأمين الصحي الشاملرتبط بقانون قانون الحق لكنه م
و الخارجية. خطط وترتيبات الشراء القياسية من األسواق الداخلية و/ أبإعداد    الموحد  للشراءالهيئة المصرية  وتقوم  والكيانات العامة.  

مناسبة لتقييم ممارسات  ومساعدة مرافق/مستشفيات العامة على إجراء    حكومةتتمثل مهمتها في االحتفاظ بمخزون طبي استراتيجي للو 
بموجب  و نظام وطني إلجراء تقييم التكنولوجيا الصحية.  بتنفيذ    الموحد   للشراءالهيئة المصرية  قوم  ، ست باإلضافة إلى ذلكاالحتياجات. و 

مقدمي الخاصة ب إلنشاء نظام إلكتروني يحدد، من بين أمور أخرى، قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية  وضع تكليف  القانون، تم  
دارة المستودعات  واستخداماتها وصيانتها وتدريب ا  الرعاية الصحية والمستودعات والصيدليات لمتابعة احتياجاته نقل وتوزيع جميع و ها وا 

الكفاءة في شراء منتجات عالية الجودة  الموحد للشراءالهيئة المصرية  حققت من المتوقع أن و المعدات الطبية واألدوية ذات الصلة. 
 من خالل االستفادة من وفورات الحجم وآليات الشراء القائمة على القيمة. 

 
، على سبيل المثال ال الجهاتالحكومية المركزية. وتشمل هذه جهات نظام التأمين الصحي الجديد عدد من القوم على إدارة سي  .25

لها دور مركزي في تمويل النظام ، و الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل( وزارة المالية التي تشرف على 1)كل من:  الحصر
من خالل تحديث مرافق    الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تشرف على والسكان( وزارة الصحة 2)، للفقراءوضمان الحماية المالية 

بما  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، الذي يشرف علىالجمهورية ( مكتب رئيس 3) ،الصحة العامة وتشغيلها بشكل كاف 
لخدمات عالية الجودة في مجاالت مقدمي  ة على توفير امستقل  ةمنظم جهة  ك  الصحية  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة  بناء قدرة يشمل  

دارة التكنولوجيا   الموحد للشراءالهيئة المصرية شرف على الذي يالوزراء ئيس ( مكتب ر 4)، الخاص من القطاع العام و الخدمات  وا 
د وسيتم طرحه تدريجيا في ست مراحل على مدار  بورسعي محافظة في  2018في عام نظام التأمين الصحي الشامل بدأ و الطبية. 

 بورسعيد واإلسماعيلية والسويس وجنوب سيناء واألقصر وأسوانمحافظات المرحلة األولى من التنفيذ وتشمل عاما.  15
 
 المقترح  االنمائيالهدف )األهداف(  -ج

المرحلة األولى وتعزيز الحوكمة محافظات لمشروع في زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في ل االنمائييتمثل الهدف  .26
 والمؤسسات المرتبطة بنظام التأمين الصحي الشامل.

 
 (مذكرة مفهوم المشروعالنتائج الرئيسية )من 

 يلي:للمشروع  االنمائيالهدف نتائج قد تشمل مؤشرات  .27
 ممارس عام في محافظات المرحلة األولى )التغطية(  المعتمدين لدىن النسبة المئوية السنوية للسكا -
 في محافظات المرحلة األولى )التغطية( ممارسين العامينمعدل اإلحالة السنوي من قبل ال -
 مهمةلمستشفيات في محافظات المرحلة األولى )ل  عويضتالسداد  تاريخ  تقديم المطالبة إلى  تاريخ  الوقت السنوي من متوسط   -

 (الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
للتقييم في والخاضعين لالعتماد  ينالمستحق قدمي الخدمة التابعين لنظام التأمين الصحي الشاملالنسبة المئوية السنوية لم -

 (الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية مهمةمحافظات المرحلة األولى )
 ( نظام التأمين الصحي الشامل حوكمةالسنوية )الجمعيات الصحية المحلية والوطنية  -

 
 المفهوم  وصف -د
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، التأمين الصحي الشاملوزارة المالية على طرح نظام أمريكي، ماليين دوالر  510البالغ قيمته  ،يساعد المشروع المقترحوف س .28
 سنوات. 4يذ مدتها باستخدام أداة تمويل مشروعات االستثمار، مع نهج المؤشرات المرتبطة بالصرف خالل فترة تنف

 
  



 
  البنك الدولي 

 دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر 
 

 مكونات المشروع 
الذي  قانون التأمين الصحي الشاملفي  المحددعلى النحو  نظام التأمين الصحي الشاملسيدعم المشروع الحكومة المصرية لتنفيذ  .29

والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل    وزارة المالية  وسيدعم المشروع على وجه التحديدفي محافظات المرحلة األولى.  اقراره مؤخرا  تم  
، والتي ال تشمل تقديم الخدمات الطبية التي اتنفيذ مهامهفي    الموحد  للشراءوالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية والهيئة المصرية  

استخدام وب . مصر" الصحية فيتطوير نظام الرعاية مشروع "خالل من دعمها يتم والتي الهيئة العامة للرعاية الصحية تغطيها 
.  المؤشرات المرتبطة بالصرف، سيتم تعويض الحكومة عن النفقات المؤهلة بعد التحقق من إنجازات المؤشرات المرتبطة بالصرف

 سيدعم المشروع ثالثة مكونات.و 
 

سيدعم هذا المكون التحاق و . ي(مليون دوالر أمريك 300نظام التأمين الصحي الشامل والحاقهم به )السكان في  تسجيل: (1) المكون 
من بين أمور ما يلي سيتم تحقيق ذلك من خالل دعم و . الممارس العام بسجل  واختيار المسجلين نظام التأمين الصحي الشامل السكان في

لزيادة الوعي   (IECواالتصال )التوعية والتعليم  حمالت  تدشين  (  2وتسجيل جميع السكان في محافظات المرحلة األولى، )  الحاق(  1):  أخرى 
توفير الدعم المميز ( 4، )يزالممدعم ( تحديد الفئات الضعيفة المؤهلة للحصول على ال3بين السكان، )نظام التأمين الصحي الشامل  بشأن

ى لهذا المكون عتوزيع المدنية. وسيتم  موظفي الخدمةنظام التأمين الصحي الشامل لصالح ( مساهمة الحكومة في 5للفئات الضعيفة، )
 .(1) النتائج رقمم التحقق منه، والذي يشكل مجال تحقيق أحد المؤشرات المرتبطة بالصرف الذي ت أساس 

 
 :(1) النتائجمجال 

نظام المسجلين في  يفة  الضعمن الفئات  لسكان  ل: العدد السنوي لموظفي الخدمة المدنية والعدد السنوي  (1المؤشر المرتبط بالصرف ) •
 في محافظات المرحلة األولى.  الممارس العام مسجلين لدىو التأمين الصحي الشامل 

 
مليون دوالر   200) نظام التأمين الصحي الشامل وحوكمته وخلق بيئة مناسبة لهالمرتبطة بجهات : تعزيز قدرة ال(2)المكون 

 :ما يلي هذا المكون وسيدعم أمريكي(. 
 
الهيئة العامة  و  الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، مع التركيز علىالشامل ظام التأمين الصحينالمرتبطة ب الجهات بناء قدرات  •

، سيدعم المشروع منها جهةبالنسبة لكل و . التفويض الخاص بهمالمساعدتهما بشكل أفضل على تنفيذ  لالعتماد والرقابة الصحية 
نظام  تطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من اللوائح واالستراتيجيات وخطط العمل التكميلية الالزمة لتطبيق يشمل التعزيز المؤسسي بما 
 .التأمين الصحي الشامل

كتوارية نظام معلومات معياري ووظائف ا  طرح، وتطوير و ستحقاقات: تطوير حزمة االالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ▪
دارة العقود ومنع االحتيال واكتشافه وتقييم التكنولوجيا الصحية  خدمةالمقدم  الخاصة ب سداد / الشراء االستراتيجي  وآليات ال ، وا 

شراك القطاع الخاص.   وا 
فيذ معايير تطوير وتن مجال وبناء القدرات في هيئة : تعزيز الحوكمة واإلدارة الفنية للالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية ▪

 االعتماد.
نظام التأمين الخاصة ب  لرقابة والتنسيقا : ويشمل ذلك دعم منصةالتأمين الصحي الشامل الترتيبات المؤسسية والحوكمة لنظام •

 .الصحي الشامل
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بيئة السياسات لمشاركة القطاع الخاص، وآليات إشراك المواطنين يشمل ، بما التأمين الصحي الشامللنظام ناسبة تهيئة بيئة م •
ساعة طوال أيام األسبوع، والجمعيات /  24مثل مركز االتصال على مدار  على مستوى المحافظاتالمستوى المركزي و على 

 المنتديات الصحية المحلية والوطنية.
 
 ضمن ثالثة مجاالت للنتائج:هذا المكون على أساس تحقيق عدد من المؤشرات المرتبطة بالصرف سيتم توزيع و 
 

 ل  الهيئة العامة للتأمين الصحي الشام  . تعزيز1- 2 النتائجمجال 
  رعاية الرعاية والالمستوى األول من : تطوير واعتماد حزمة استحقاقات صريحة الستمرارية الرعاية ))2المؤشر المرتبط بالصرف ) •

 .(من المستوى األول والثاني المستشفياتو 
مستفيدين )تسجيل ال معياري خاص بنظام التأمين الصحي الشاملنظام معلومات  طرحتطوير و : )3المؤشر المرتبط بالصرف ) •

دارة  دارة المطالبة( مقدم الخدمةوا   .وا 
الهيئة العامة  داخل ضخمة وتحليالت البيانات ال( HTA) تقييم التكنولوجيا الصحية إنشاء وحدات : )4المؤشر المرتبط بالصرف ) •

 للتأمين الصحي الشامل.
  :ما يلي االستراتيجي للخدمات من شراءالجودة للمؤشرات وضع وتنفيذ مؤشرات إطار الجودة و : )5المؤشر المرتبط بالصرف ) •

 الصيدليات ▪
 مختبرات ال ▪
 خدمات األشعة  ▪
 العالج الطبيعي ▪
 الخدمات اإلسعافية  ▪
 المستشفيات ▪

 
 الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية تعزيز  :2- 2 النتائجمجال 

، والذين تم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عدد مقدمي الخدمات المتعاقد معهم من قبل: )6المؤشر المرتبط بالصرف ) •
 اعتمادهم في محافظات المرحلة األولى )سنوًيا(

 طب األسرة  ▪
 المستشفيات ▪
 يةالصيدليات المجتمع ▪

 
 التأمين الصحي الشامل لنظام  يةتعزيز الحوكمة وخلق بيئة تسهيل 3- 2 النتائجمجال 

 الحوكمة:)7المؤشر المرتبط بالصرف ) •
 نظام التأمين الصحي الشامل ة لي إنشاء هيئة رقاب  :)1-7المرتبط بالصرف )المؤشر 

 ضى المر وتظلمات من تجربة قاة ت المسإنتاج التقارير السنوية : )2-7المؤشر المرتبط بالصرف )
 تنفيذ المنتديات / الجمعيات الصحية المحلية والوطنية )السنوية(: )3-7المؤشر المرتبط بالصرف )
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 التأمين الصحي الشامل  واعتماد مجموعة من اللوائح واالستراتيجيات التكميلية لنظام ر: تطوي ) 8ط بالصرف )المؤشر المرتب  •
 نظام التأمين الصحي الشامل تطوير واعتماد إطار المشاركة العامة والخاصة ل: )1-8المؤشر المرتبط بالصرف ) ▪
 مقدم الخدمة سداد مستحقات تطوير واعتماد لوائح آليات : )2-8المؤشر المرتبط بالصرف ) ▪
 الخدمة الخاصة بمقدم لوائح التطوير واعتماد  :)3-8المؤشر المرتبط بالصرف ) ▪
نظام التأمين  دعملحصول على بشأن ا فئات الضعيفةمراجعة االستراتيجية الستهداف ال: )4-8المؤشر المرتبط بالصرف ) ▪

 ةالثاني في السنة  الصحي الشامل
   

. يدعم هذا المكون قدرات المساعدة الفنية التي  مليون دوالر أمريكي( 10: المساعدة الفنية، إدارة ومتابعة وتقييم المشروع )(3)المكون 
 الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتضمن بناء القدرات واألنشطة التحليلية الخاصة بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل. ويتضمن دعم 

هيئة ووحدة العدالة االجتماعية في وزارة المالية. عالوة على ذلك، يتم تقديم المساعدة الفنية إلى  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحيةو 
روع أيضا من بما في ذلك المساعدة الفنية المتعلقة بتطوير قواعد إرشادية بشأن المشتريات. ويتم دعم إدارة ومتابعة وتقييم المش  الشراء الموحد

 خالل هذا المكون. 
 

 .  تتضمن الفئات المؤهلة للصرف التي يدعمها المشروع ما يلي: الفئات المؤهلة للصرف
 التكاليف التشغيلية المتعلقة بالمرتبات وغير المرتبات الخاصة بما يلي:  •

o  في نظام التأمين الصحي الشامل وزارة المالية المشاركةإدارات 
o مين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأ    
o  الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية  

 الدعم األساسي الخاص بالضعفاء ومساهمة صاحب العمل األساسية الخاصة بالموظفين الحكوميين في محافظات المرحلة األولى  •
 االستشارات والتدريب المتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل •
•  

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

 ملخص فحص المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية 
 

  كبيرة –تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية  - أ
 معتدل   –تصنيف المخاطر البيئية 

في هذه المرحلة، لن يدعم المشروع المقترح أي أعمال إنشاءات أو إعادة تأهيل أو شراء معدات طبية أو خدمات رعاية صحية. وقد يوفر  
لالستفادة من نشر نظام التأمين الصحي الشامل في توجيه الفوائد البيئية نحو توفير   "مرافق الرعاية الصحية الخضراء""  مبادئالمشروع أيضا  

فضل مثل تحسين كفاءة الطاقة في المستشفيات. وبالتالي، من غير المتوقع وجود آثار سلبية كبيرة على البيئة. ويتضمن المشروع خدمة أ
الهيئة العامة لالعتماد و  الهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملدعم اثنين من هيئات نظام التأمين الصحي الشامل الرئيسية الثالثة وهما: 

ولم يتم حاليا تحديد أنشطة المساعدة الفنية غير أنه من تضمن توفير خدمات طبية. ت ي ال ت ال مهامهماوذلك من أجل تنفيذ ية والرقابة الصح
المتوقع أن تقتصر على تعزيز الهيكل المؤسسية للهيئتين لدعم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ولذلك، يمكن اعتبار اآلثار البيئية 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
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تغطية التأمين الصحي على المستوى الوطني على  المباشرة للمشروع ضئيلة. وبالرغم من ذلك، من الضروري القيام بدراسة آثار التوسع في
الرعاية    مخلفاتاستخدام الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف يؤدي إلى زيادة في مختلف مسارات  

لنظر البيئية. ولذلك، ونتيجة لغياب اليقين الصحية. وتعتبر اآلثار البيئية المباشرة المرتبطة بالنظام ذات صلة بتدخالت المشروع من وجهة ا
لوقت  بالنسبة لطبيعة المخاطر البيئية المباشرة المتعلقة بالمشروع وقدرات الجهة المنفذة فإن تصنيف المخاطر البيئية الخاصة بالمشروع في ا

 الحالي تعتبر معتدلة. 
 

   كبيرة – تصنيف المخاطر االجتماعية
ال يتضمن المشروع أعمال إنشائية أو مصادرة أراضي أو توظيف عدد كبير من العاملين. وبالرغم من ذلك تنبع المخاطر االجتماعية 

 . وفيما يلي المخاطر االجتماعية األساسية المتوقعة:  الطموحة والتحويلية الخاصة بمنهج المشروعاألساسية المرتبطة بالمشروع من الطبيعة 
 

ضخمة لتحسين حصول الفقراء على الرعاية وزيادة استخدام   اً : بينما يتضمن برنامج التأمين الصحي الشامل للحكومة فرصثقافيةالجوانب ال
قد تتحدى الثقافة المترسخة لدى المصريين نشر المشروع على الرعاية الصحية، فإن آلية اإلنفاق الشخصي الخدمات الصحية وتقليل عبء 

الممارس العام أو طبيب األسرة. وألن ذلك يعتبر ممارسة منتشرة في والذين يميلون إلى الثقة بصورة أكبر في األطباء المتخصصين وليس 
حتاج إلى عملية اختبار ت ا طويال وسعلى نطاق واسع من المتوقع أن تستغرق عملية بناء الثقة في النظام للوصول إلى االستخدام المتوقع وقت 

 تدريجي ومحاوالت وتعلم. 
على إدراج السكان   1استبعاد المستفيدين المستهدفين إذا لم يعمل نظام فحص االستحقاق بصورة جيدة: يتركز دعم البنك في ظل المكون 

م تغطية السكان الضعفاء المستحقين مجانا. وهناك في نظام الرعاية الصحية الشامل في محافظات المرحلة األولى. ووفقا لهذا المكون، تت 
 والتي تحدث عادة في البرامج التي تستهدف الفقر.  البعض تتعلق باستبعاد أخطاءدائما مخاطر ارتكاب 

 
حتمل  رئيس الوزراء السالف الذكر إلى خطر م قرار: تشير مجموعة المعايير الموحدة الواردة في االستبعاد المحتمل للجماعات المهمشة

اقتصادية أو ثقافية(  -خصائص خاصة )ديمغرافية أو اجتماعيةب سياق المحافظة  يتمتع فيها  باستبعاد مجموعات معينة في الحاالت التي    يتعلق
المعايير الموحدة أو األسلوب الموحد لتقديم الخدمات  عدم فائدة . وقد يشير ذلك إلى واإلسماعيليةفي جنوب سيناء مثل المجموعات القبلية 

 . لهم
: يتضمن المشروع أيضا جمع مساهمات من عدد كبير من السكان في مصر بصورة مقدمة  همالذين لم يتم إعفائ العبء المالي على الفقراء 

لتضامن. وبالنسبة للطبقات الدنيا من شبه )تقوم الجماعات الميسورة التي تحصل على دخول أعلى بسداد قيمة أكبر( لضمان العدالة وا
 الفقراء، يمكن أن تكون هناك بعض اآلثار االقتصادية السلبية التي تحتاج إلى القيام بمزيد من التقييم لها لتجنب تعريض تلك المجموعات

 في سداد أقساط ومدفوعات مشاركة.  ن يستمرو وف إلى مخاطر اإلفقار ألنهم س
 

نتيجة لتعقيد بيئة ومصالح أصحاب المصلحة في قطاع الصحة توجد  : توقعة على مجموعات أصحاب المصلحةالمخاطر االقتصادية الم
المشروع على بعض المجموعات. فينبغي إجراء المزيد من التقييم آلثار المشروع على  تأثيرهناك بعض أوجه عدم اليقين بشأن كيفية 

من األطباء والعمال المساعدين. وأثناء العامين أو الثالث أعوام األولى من المشروع من العيادات المحلية الخاصة التي يعمل بها عدد كبير  
يتعلق بتراكمها بسبب   اً المحتمل أن يتم تضمين العيادات الخاصة في النظام. ومع ذلك، فإن ذلك ال ينظر إليه بالضرورة على أنه يمثل خطر 

في الميل إلى اتباع نموذج الخدمة المرتبط بالطبيب الخاص التي تعودوا  ،بسبب اعتبارات ثقافية ،االعتقاد بأن المرضى سوف يستمرون 
أن يتم إدراج الطبيب الخاص بصورة تدريجية مع زيادة معدل استخدام النظام من قبل المواطنين. وبالمثل، هناك عدم عليها. ومن المفترض 
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% من األدوية المصرية المصنعة  90في مصر يمثل  اً ضخم اً )والتي تمثل قطاعالطبية  أعمال المستحضرات يقين بشأن األثر الفعلي على 
 محليا(. وهناك اعتقاد بأن حجم االتفاقيات سيكون مربحا بالنسبة للشركات لكن التزال هناك ضرورة الختبار هذا األمر. وعلى مستوى شركات

عروض تكميلية وتوفير  بصورة أفضل  فاقيات معها للمساعدة على االستفادة منها  التأمين الصحي، هناك افتراض بأن الحكومة ستقوم بإبرام ات 
ضافية. وفي ضوء هذه المخاطر المتوقعة، إلى جانب محدودية القدرات المؤسسية الخاصة بالجهة المنفذة وخاصة في مرحلة اإلعداد تم  وا 

 طر في المراحل التالية بناء على مزيد من التقييم الدقيق لآلثار. تقييم المخاطر االجتماعية على أنها ضخمة. وينبغي إعادة دراسة المخا 
 
 

 نقطة االتصال  
 البنك الدولي  

 عمرو الشلقاني ، اليزابيت مزيراي
 أخصائي صحي أول 

 
 الجهة المقترضة/العميل/متلقي القرض  

 وزارة المالية  
 

 الهيئات المنفذة 
 وزارة المالية  
 محمد معيط 

 وزير 
mamaait@mof.gov.eg 
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World Bank 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 2024731000هاتف: 
  :/projectshttp://www.worldbank.orgموقع الكتروني 

 

   االعتماد 
  اليزابيت مزيراي عمرو الشلقاني،  قائد فريق المهام 

 
   قام باالعتماد  

   مستشار المعايير البيئية واالجتماعية 

http://www.worldbank.org/projects


 
  البنك الدولي 

 دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر 
 

   مدير الممارسات/مدير 
   المدير القطري 

 
 
 
 


