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الموجز التنفيذي

في خضم األزمة االقتصادية التي يعيشها لبنان أصبح من 
الصعب على أغلب ال ناس أن يشعروا حتى بالمرض، ولم يعد 
بوسع اللبنانيين تحمل تكاليف الفواتير الطبية التي أصبحت 
إذ  تقريبًا،  األمريكي  الدوالر  كامل على  بشكل  اآلن  تعتمد 
حتى ما قبل األزمة المالية كان نحو نصف سكان لبنان غير 
أو عامة]١[،  الصحية سواء كانت خاصة  بالرعاية  مشمولين 
الضمان  صندوق  فيها  بما  الدولة  مخططات  فشلت  حيث 
الباهظة،  الطبية  التكاليف  تحمل  الوطني في  االجتماعي 
بينما تواجه األسر اللبنانية في هذه اللحظات الصعبة خيارات 
قاتمة بالنسبة ألحبابها المرضى محدقًة في األزمات المالية 
دون  من  وحيدة  لألمراض  ومكافحة  جهة،  من  المتتالية 

مساعدة من أي جهة أخرى.

 ومما يزيد الطين بلة أن التأمين الصحي الخاص، وهو المصدر 
الوحيد لتغطية الرعاية الصحية األساسية]٢[ المتبقي في 
ونظراً  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  حصريًا  أصبح  والذي  لبنان 
لعدم وجود لوائح تنظيمية مالئمة في هذا المجال وجد 
مصاريف  يدفعون  أنفسهم  التأمين  وثائق  حاملي  بعض 
التي كانت تغطيها  المستشفيات  للعالج في  مالية كبيرة 
بالليرة اللبنانية، علمًا أن التسعير بين المستشفيات وشركات 
التأمين يقترب من نهايته، فاعتباراً من أيار )مايو( ٢٢0٢، لن 
الذين يمكنهم  المرضى  الخاصة سوى  تقبل المستشفيات 
نفس  وعلى  األمريكي،  بالدوالر  نقداً  فاتورتهم  ثمن  دفع 
المنوال تتجه شركات التأمين نحو إضفاء الطابع الدوالري 
الكامل على الصناعة، وفي آخر التطورات وجدت "تراينجل" 

أن متوسط أقساط التأمين اآلن ال تقل عن 5٢ بالمائة.

عن  الواقع  في  لبنان  في  الصحية  الرعاية  انهيار  كشف 
فترة  منذ  لإلصالح  قابلة  غير  أنظمة  داخل  متفشي  تقصير 
الضمان  صندوق  لبنان  أدخل  حيث  ينبغي،  مما  أكثر  امتدت 
التغطية  توفير  بهدف  الستينات  في  الوطني  االجتماعي 
لبنان من  الصحية الشاملة، وبحلول الوقت الذي خرج فيه 
الحرب األهلية خالل فترة التسعينيات كانت مخططات الرعاية 
تراجعت، مما وفر شبكات  الدولة قد  تديرها  التي  الصحية 

ذلك  من  وبداًل  للمواطنين،  للغاية  ضئيلة  وتغطية  أمان 
اعتمد لبنان في فترة ما بعد الحرب بشكل غير صحي على 
التأمين الخاص وصناديق التعاضد التي كانت تخدم األغنياء، 
أما بالنسبة لباقي اللبنانيين فإن الخوف من الفواتير الطبية 
يلحظون  يعيشونها  ظاهرة  إنها  بل  جديدة،  ظاهرة  ليس 

ارتفاعها إلى مستويات أعلى يوميًا.

الصحية،  الرعاية  لتغطية  فورية  حلول  إلى  لبنان  يحتاج 
من  الرغم  على  الخاص  الصحي  التأمين  قطاع  يوفر  حيث 
للتطبيق  القابل  الوحيد  الخيار  فيه  الصارخة  القصور  أوجه 
األساسية، ويتعين  الصحية  الرعاية  الحصول على  أجل  من 
نطاق  لتوسيع  التأمين  شركات  تنظم  أن  الحكومة  على 
زيادة  تيسير  خالل  من  الخاصة  الخطط  إطار  في  التأمين 
تنويع المنتجات وتعزيز أدوات رصد السوق، كما ينبغي على 
ممارسات  لدراسة  مستقلة  خبراء  لجنة  إنشاء  أيضًا  الدولة 
تحديد األسعار بين شركات التأمين والضرائب المفروضة على 
المطاف  نهاية  وفي  باالرتفاع،  المستمرة  التأمين  منتجات 
ليس لدى لبنان بديل طويل األمد إلنشاء نظام رعاية صحي 
شامل يعمل على تعزيز قطاع الصحة المجزأ أصاًل، علمًا أن 
الرعاية الصحية حق البد من العمل عليه على وجه السرعة 
الحال  تنتظرنا، كما  التي  الصحية  التحديات  خاصة في ظل 
غير  المزمنة  األمراض  معدالت  وارتفاع  الشيخوخة  مع 
هذا  ظل  وفي  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  المعدية]3[ 
التقصير المزمن أمست الرعاية الصحية رمزاً للرفاهية والبذخ 
الحصول  المستحيل  وباتمن  المحظوظة،  القلة  أيدي  في 
منافيًا  إضافية  مبالغ  دفع  دون  من  الطبية  الرعاية  على 

لحقوق اإلنسان األساسية التي يتغنى بها أهل السياسة.

من حقوق اإلنسان األساسية إلى شكل من أشكال الترف

إنكاره  الواقع المؤلم الذي طال أمده أمراً ال يمكن  أصبح 
األساسية  الصحية  الرعاية  وأصبحت   ،٢٢0٢ عام  بداية  مع 
األزمة  تواصل  مع  خصوصًا  رسمي،  بشكل  ترفًا  لبنان  في 
والتي  البالد،  شهدتها  التي  المسبوقة  غير  االقتصادية 
كانت سببًا في إلحاق الضرر بالمصادر الطبية الرئيسية التي 
اعتمد أغلب اللبنانيين عليها في السابق ]4[، ومنذ منتصف 
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عام ١٢0٢ بدأت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تطلب 
والنصف  اللبنانية،  بالليرة  المبلغ  نصف  تسديد  المرضى  من 
كبيرة  زيادة  إلى  السياسة  أدت هذه  وقد   ، بالدوالر  الثاني 
في نفقات التأمين الطبي، خصوصًا وأن المعدات واللوازم 
واألدوية الطبية تمثل نسبة مئوية كبيرة من هذه النفقات، 
وفي الوقت نفسه أدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى 
تقليص القيمة الحقيقية لودائع الليرة اللبنانية التي تمول 
صندوق الضمان االجتماعي الوطني، فضاًل عن خطط األفراد 
العموميين  الدولة  موظفي  من  تأميًنا  يملكون  الذين 
هذه  على  المعتمدين  على  يتوجب  حيث  والعسكريين، 
المخططات أن يدفعوا نفقات صحية من جيوبهم الخاصة 
الحال  وبطبيعة  تأمينهم؛  لقيمة  الساحق  االنخفاض  بعد 
تغطية  أي  لديهم  يكن  لم  الذين  اللبنانيين  نصف  يواجه 
المصاعب  نفس  االقتصادية  األزمة  قبل  الصحية  للرعاية 
للحصول  بشدة  السعي  اآلن  عليهم  أصبح  بعدما  المالية، 
على األموال الالزمة للعالج، ولكن في ظل األزمة المالية 
األموال  هذه  على  الحصول  المستحيل  من  أصبح  الحالية 
أجورها تشكل جزءاً  أصبحت  الدخل، والتي  لألسر منخفضة 

ضئياًل مما كانت عليه.

لبنان على مصادر تغطية  االقتصادي في  االنهيار  أثر   كما 
على  مباشر  بشكل  المعتمدة  األساسية  الصحية  الرعاية 
قبل  المنشورة  اإلحصائيات  وتشير  الخاص،  الصحي  التأمين 
بالمائة من   0٢ أقل من  أن  إلى   9١0٢ )أكتوبر(  األول  تشرين 
اللبنانيين يعتمدون حصراً على شركات التأمين الخاصة )بما 
بالمائةمن   0١ نحو  واستفاد  التعاضد(،  صناديق  ذلك  في 
التغطية الخاصة من صندوق الضمان االجتماعي الوطني، 
إجمالي  بلغ  مرخصة  خاصة  تأمين  شركة   84 حاليًا  وهناك 
األزمة،  قبل  أمريكي  دوالر  مليون   6٢5 الطبية  حافظتها 
 0١ تتحكم  حيث  كبير،  حد  إلى  السوق  على  تسيطر  وهي 

شركات بـ08 بالمائة من أقساط السوق.

بين  كبيرة  مشاكل  نشأت  االقتصادية  األزمة  تفاقم  ومع 
شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية بخصوص ترتيبات 
التأمين الخاصة في  الفواتير والمستحقات، وبدأت شركات 
التكاليف  ارتفاع  عن  للتعويض  تقليدي  غير  نهج  اعتماد 

الطبية من خالل توظيف أسعار الصرف المتعددة بداًل من 
تحمل المسؤولية، كما حّولت بعض شركات التأمين العبء 
أن  من  بداًل  التأمين  وثائق  حاملي  إلى  قانوني  غير  بشكل 
العمالت،  أسعار  تقلبات  النظر عن  بصرف  بالكامل  تغطيهم 
جزء  دفع  زبائنها  من  الطلب  التأمين  شركات  بعض  وبدأت 
معين من القسط عن طريق الشيكات بالدوالر، والتي سرعان 
التأمين  قطاع  ليصبح  بالمائة،   00١ إلى  نسبتها  ارتفعت  ما 
الصحي الخاص الذي كان بالفعل حكراً على اللبنانيين األكثر 

ثراء قبل األزمة أكثر حصرية.

اللبنانية  الصحي  التأمين  شركات  واصلت  ذلك،  على  وبناء 
أسعار  تحديد  دون  فاخرة  كسلع  منتجاتها  تسعير  الخاصة 
متوسطة  أسرة  أي  تحتاج  حيث  األزمة،  قبل  األقساط 
الحد  أرباع  ثالثة  تنفق  أن  أطفال  أربعة  من  مؤلفة  العمر 
لبنانية شهريًا من أجل دخول  ليرة  األدنى لألجور 576 ألف 
يزداد  الوضع  أن  ]6[، والواقع  الثانية  الفئة  مستشفى من 
سوءاً بالنسبة لألزواج المسنين الذين يواجهون قدراً أعظم 
يدفعوا  أن  عليهم  يتعين  وبالتالي  الصحية،  المخاطر  من 
المستشفى  داخل  التغطية  لنفس  أعلى  تأمين  أقساط 
من  بالمائة  بـ58  مطالبتهم  ليتم  الخارجية  والعيادات 
بالنسبة لزوجين  أنه  إذ  الرعاية اإلسعافية العاجلة،  تكاليف 
إنفاق  من  لهما  البد  عامًا  و56  عامًا   57 عمرهما  مسنين 
الرعاية  على  للحصول  لألجور  األدنى  الحد  ضعف  يقرب  ما 
إلى  أفراد  أربعة  من  المكونة  األسرة  تحتاج  بينما  الالزمة، 
الرعاية الصحية من  بالكامل لتغطية تكاليف  إنفاق دخلها 
الدرجة األولى، والتي تقتصر على غرفة بسرير واحد بداًل من 
سريرين، ــ : وأما بالنسبة لعائلة من أربعة أفراد فيها زوجين 
األدني  الحد  أضعاف  ثالثة  نحو  إنفاق  تحتاج  فإنها  مسنين 
لألجور ، ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 59 بالمائة 
فقد ارتفعت هذه التسعيرات بنحو 03 بالمائة مقارنة بأسعار 
على  الخاص متعذراً  الصحي  التأمين  ليصبح  األزمة،  ما قبل 
األمر  األمريكي، وهو  بالدوالر  دخالً  يملكون  ال  الذين  أولئك 

الذي جعل الحد األدنى لألجور ال يتجاوز 33 دوالراً.

شركات  أن  اإلحصائي  التحليل  يكشف   ، ذلك  على  وعالوة 
التأمين الصحي الخاصة قد زادت من هوامش الربح بنسبة ال 
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تقل عن الربع خالل األزمة االقتصادية في لبنان]7[، وسوف 
تتقاضى المستشفيات تكاليف خدماتها الطبية نقداً من 05 
حيث  األزمة،  قبل  ما  مستويات  من  فقط  بالمائة   07 إلى 
حافظت شركات التأمين على أسعار تأمينها الطبي عند 07 
)مايو(  أيار  اعتباراً من  األزمة  بالمائة من مستويات ما قبل 
الصحية  الرعاية  مطالبات  انخفاض  مع  ذلك  ويأتي   ،٢٢0٢
التي يقدمها الشخص المؤّمن عليه  - أي عدد المطالبات 
سنويًا - بشكل كبير خالل وباء كوفيد-9١ واإلغالق العام 
أسعار  زيادة  وبالتالي  التأمين،  مطالبات  من  ليزيد  المتكرر 
األقساط، ولكن حتى اآلن لم تعد المطالبات إلى مستويات 
في  بالمائة   0٢ بنحو  االنخفاض  يقدر  حيث  األزمة،  قبل  ما 
أسعار  فإن  الحسابات  هذه  إلى  وباالستناد  و   ،٢٢0٢ عام 
بالمائة من   06 إلى  نسبتها 05  تتجاوز  أن  ينبغي  ال  الفائدة 
الربح  للحفاظ على نفس هامش  األزمة  مستويات ما قبل 
كما كان الحال في السابق، ورغم أن المراقبين يتوقعون 
االنكماش  مع  الصحي  التأمين  أقساط  أسعار  انخفاض 
فإن  لبنان،  في  الخاص  الصحي  التأمين  لقطاع  المحتمل 
أقساًطا  اآلن  يدفعون  لبنان  في  التأمين  وثائق  حاملي 

مضخمة بنسبة 5٢ بالمائة على األقل.

أظهرت  لبنان  في  الصحية  الرعاية  انهيار  استمرار  مع  و 
في  األساسية  الضعف  نقاط  الخاصة  التأمين  شركات 
شبكات التأمين الطبي في البالد، حيث يشكو المواطنون 
داخل القطاع الخاص من األداء غير المتناسب للجنة مراقبة 
االقتصاد  لوزارة  تابعة  تنظيمية  هيئة  وهي  التأمين، 
الحارس  دور  تلعب  أن  المفترض  من  والتي  والتجارة، 
والمراقب لحماية المستهلك ليستمر سماسرة التأمين من 
القطاع الخاص بالدفاع عن ارتفاع أسعار األقساط مشيرين 
إلى أن التأمين كان متعلقًا بإدارة المخاطر في المستقبل، 
زيادة  ولذلك وفي أوقات غير مؤكدة كان من المنطقي 
األقساط، وبغض النظر عن هذه الحجج فإن ارتفاع األقساط 
تكاليف  تحمل  يستطيعون  الذين  اللبنانيين  عدد  أن  يعني 
الرعاية الصحية أقل، وفي ظل هذه الظروف لم تترك هذه 
أن  تأمين  دون  من  المحدود  الدخل  ذات  لألسر  السياسات 
تنفق دخلها كاماًل أو أن تلقى حتفها في المنزل من دون 

رعاية طبية.

النظام الصحي الممزق في لبنان

يعاني النظام الصحي في لبنان منذ فترة طويلة من قبل 
األزمة االقتصادية الراهنة، حيث شهد لبنان فترة قصيرة من 
قام  الذي  فؤاد شهاب  الرئيس  بقيادة  االجتماعية  التنمية 
توفير  بهدف  الوطني  االجتماعي  الضمان  صندوق  بإنشاء 
نظام تأمين شامل وصوالً إلى اندالع الحرب األهلية اللبنانية 
في عام 579١، والتي استمرت حتى عام 099١ لحين وقت 
إعادة البناء بعد الحرب وازدهار الشركات الخاصة في صناعة 
سد  إلى  أدى  مما  التسعينيات  فترة  خالل  الخاص  التأمين 
الفراغ الذي خلفته الفجوات التمويلية الواسعة في القطاع 
العام، فقد سجلت أقساط التأمين ما بين عامي ١99١ - 000٢ 

نمواً من 75 مليون دوالر إلى 533 مليون دوالر ]0١[.

على  لبنان  في  المقيمين  األحداث  هذه  أجبرت  وقد  هذا، 
أي  لضمان  ومجزأ  معقد  صحي  رعاية  نظام  إلى  اللجوء 
رعاية طبية معقولة، فعندما يمرض شخص ما فإن تغطية 
المريض  مهنة  على  كبير  بشكل  تعتمد  الصحي  التأمين 
وجنسيته ووضعه االجتماعي، مع العلم أن حاملي التأمين 
المتوسط  الدخل  ذات  األسر  بين  يتوزعون  الخاص  الصحي 
والمرتفع والموظفين وعوائلهم في إطار خطط صندوق 
بتغطية  الدولة  من  المكلفة  الوطني  االجتماعي  الضمان 
الخاصة ال تواجه  التأمين  أن شركات  بالذكر  خاصة، والجدير 
توفر  التي  األطراف  جانب  من  مباشرة  منافسة  سوى 
خطط رعاية صحية لألسر ذات الدخل المنخفض ومن فئات 

اجتماعية محددة.

مثل  حكومية  مخططات  على  اللبنانيين  باقي  ويعتمد 
صندوق الضمان االجتماعي بهدف تغطية جميع العاملين 
في القطاع الرسمي وعائالتهم، كما تهتم هذه المخططات 
وبائعي  واألطباء  األجرة  مثل سائقي سيارات  أخرى  بفئات 
للعمال  يحق  وال  هذا  البلديات،  ورؤساء  والطالب  الصحف 
لديهم  كان  إذا  إال  الوطني  التأمين  على  الحصول  األجانب 
تصريح عمل ساري المفعول، ويوفر وطنهم األصلي تغطية 
متبادلة للمواطنين اللبنانيين ]١١[، ومع أنه من المفترض أن 
يكون إلزاميًا فإن نظام التأمين الوطني يعاني من العديد 
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من مواطن الضعف والفجوات مما ترك العديد من اللبنانيين 
من دون أي تأمين طبي]٢١[. 

تعاونية موظفي  األخرى  الحكومية  المخططات  بين  ومن 
لموظفي  خدماتها  أغلب  تقدم  التي  المدنية  الخدمة 
الحكومة النظاميين، باإلضافة إلى غيرها من المخططات التي 
أصبحت هذه  ]3١[، وقد  العسكرية واألمنية  القوات  تشمل 
المخططات مثل صندوق الضمان االجتماعي الوطني عديمة 
القيمة فعلياً وسط انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، حيث تشكل 
المبالغ المسددة من المخططات التي تديرها الدولة، والتي ال 
تزال وفقاً لسعر الصرف الرسمي 5١5,١ ليرة مقابل الدوالرنحو 

4 بالمائة من إجمالي فواتير المستشفيات ]4١[.

جدول: المنافسة الرئيسية
خطة   46 حوالي  هنالك  كان  المالية  األزمة  قبل 
تتوفر  فرًدا،حيث  ألف   043 حوالي  تغطي  تعاضدية 
مجموعات  إلى  للمنتسبين  التعاضدية  الخطط  هذه 
إدارتها من خالل  يتم  الدين  أو  المهنة  محددة حسب 
وزارة الزراعة، ولكن مع األسف فهي مليئة بالتناقضات 
القانونية والتنظيمية، إذ أنه على سبيل المثال ال الحصر 
فإن ضريبة أقساط التأمين الطبي التي تبلغ ١١ بالمائة 
ال  الخاص  التأمين  على  المفروضة  الشركات  وضرائب 
مع  التعاضدية،  الصناديق  هذه  على  تطبيقها  يتم 
أيضًا  وهناك  مماثلة،  تأمين  خدمات  تقدم  أنها  العلم 
تستخدم  الخاصة  التأمين  شركات  بعض  بأن  ادعاءات 
الضرائب،  من  للتهرب  كواجهة  التعاضدية  الصناديق 
السياسية  القوى  توظفها  أداة  كونها  عن  فضاًل 

لتعميق نظام المحسوبية.

أما بقية اللبنانيين فليس لديهم أي تغطية خاصة أو عامة 
الباهظة  التكاليف  هذه  تحمل  عليهم  أن  يعني  مما   ،]5١[
وحدهم، مع العلم أن 85 بالمائة من نظام الرعاية الصحية 
مملوك للقطاع الخاص ]6١[، ليلجأ الفقراء إلى تجنب العالج 
النفقات  على  دخلهم  كبيرة من  نسبة  إنفاق  من  بدالً  كلياً 
الطبية]7١[، وأما إذا نظرنا إلى الالجئين الفلسطينيين والسوريين 
المعتمدين على األونروا ومفوضية الالجئين، فإن شح أموال 

المانحين تضعهم في وضع ال يحسدون عليه]8١[، علماً أنه 
في عام ١٢0٢ لم يتمكن 37 بالمائة من الالجئين السوريين 
في لبنان الذين لم يحصلوا على مميزات التأمين الصحي من 
تحمل تكاليف العالج]9١[، وكمالذ أخير تغطي وزارة الصحة 
العامة أي مواطن غير مشمول ببرامج أخرى، ومع ذلك فإن 

قدرة الوزارة محدودة أيضاً وتتناقص بسرعة ]0٢[.

وعالوة على تدني تغطية الرعاية الصحية دون المستوى 
القليل  سوى  اللبنانية  الحكومة  تفعل  لم  المطلوب، 
التأمين الصحي حتى ما قبل األزمة  لضمان استمرار قطاع 
الجنائية  المحكمة  أثبتت  أخرى  ناحية  ومن  االقتصادية، 
الممارسات  تنظيم  أسنان وغير قادرة على  بال  أنها  الدولية 
التجارية لشركات التأمين الخاصة، مما أدى إلى ارتكاز جهاز 
مراقبة الصناعة التشريعية على قانون التأمين لعام 869١، 
والذي لم يتم تحديثه إال بشكل متواضع في العقود التي 
الجنائية  المحكمة  تفتقر  الحاضر  الوقت  وفي  ذلك،  تلت 
العمليات  على  الضوء  تسليط  على  القدرة  إلى  الدولية 
التأمين الصحي، مما أدى  الغامضة التي يقوم بها قطاع 
إلى انعدام ثقة الزبائن بالخطط التي يشترونها أو من الذين 
الخبراء  أحد  أوصى  مبيعاتها، كما وقد  وراء  يكسبون من 
بما  المهترئ  التأمين  قانون  بتعديل  مقابلتهم  تمت  الذين 

يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

التوصيات

في األمد القصير:
إال  الخاص  الصحي  القطاع  استمرار معاناة  الرغم من  على 
أنه يعتبر الطريق الوحيد والفوري القابل للتطبيق من أجل 
زيادة التغطية الصحية في لبنان، حيث يتعين على الحكومة 
توسيع شبكات التغطية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
السكان، وتمكينهم من تحمل تكاليف العالج الطبي، ومن 
شأن ذلك أن يوفر الفرصة لشركات التأمين التي تتصارع مع 

السوق بشكل مباشر على خدماتها.

يتعين  والفقراء،  األغنياء  بين  الدخل  فجوة  اتساع  ومع 
على شركات التأمين زيادة خيارات تغطيتها من خالل توفير 
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أنظمة تتماشى مع إمكانيات واحتياجات السوق من خالل 
تحمل  يستطيعون  ال  المستهلكين  معظم  بأن  االعتراف 
شراء  يستطيعون  ولكنهم  شاملة،  طبية  خطة  تكاليف 
خطط مختلفة من التأمين إذا ما ُعرض عليهم ذلك، وعلى 
سبيل المثال ال الحصر يمكن لشركات التأمين أن تزيد المبلغ 
أو  األقساط  تكاليف  أجل تخفيض  الذي يمكن خصمه من 
التغطية الخاصة، أو تقييد شبكتها الطبية حيث يتيح ذلك 
للهيئات الكبيرة التي توفر التأمين الصحي الخاص لألعضاء 
بما في ذلك النقابات أن تستخدم هذه الخيارات المتنوعة 

لضمان التغطية الكافية.

لجنة  إنشاء  إلى  ملحة  حاجة  هناك  اللحظات  هذه  وفي 
لحماية المستهلك تتألف من خبراء لرصد تكاليف األقساط 
لألقساط  جديدة  تعديالت  أي  بشأن  توصيات  وتقديم 

وضمان إبالغ المستهلكين اللبنانيين على النحو الواجب.

علمًا أن العديد من شركات التأمين تفتقد إلى العديد من 
أدوات الرصد المناسبة الستعراض أدائها في مجال التأمين، 
وعلى النحو الواجب لذلك سوف تحتاج هذه الشركات إلى 
في  التجارية  أعمالها  أدوات  وتعزيز  تطوير  في  االستثمار 
األسواق كي تتكيف وتتخذ إجراءات سريعة وفعالة في 
تساعد  أن  األدوات  هذه  شأن  ومن  مقبلة،  أزمة  أي  ظل 
وفرض  الجمركية  تعريفاتها  تعديل  على  التأمين  شركات 
القدرة  يقّيم  مما  عداًل،  أكثر  بأسعار  عمالئها  على  رسوم 

الشرائية ألقصى نطاق من العمالء تقييمًا سليمًا.

فمن  األمريكي  بالدوالر  نقداً  الطبي  التأمين  صدور  ومع 
من  األقساط  ألسعار  اإلضافية  التكاليف  خفض  المحتم 
للتضخم  وفقًا  السماسرة  عموالت  في  النظر  إعادة  خالل 
أخرى  جهة  ومن  المرتفعة،  الدوالرية  العالوات  من  بداًل 
أنظمة  تطبيق  على  يعمل  أن  أيضًا  البرلمان  يستطيع 
ضريبية تدريجية وأكثر عداًل، فيما تعمل مجموعات التأمين 
مما  األزمة،  أوقات  في  اإلغاثة  على  للحصول  المختلفة 
لألقساط  اإلجمالي  الضريبي  المعدل  خفض  إلى  يؤدي 
إلى  أيضًا  الدولة  تحتاج  النهاية  وفي  بالمائة،   ١١ بنسبة 
فرض  خالل  من  سليم  بشكل  التعاضد  صناديق  تنظيم 

لحماية  الطبي  بالتأمين  تغطيتها  أجل  من  عليها  الضرائب 
المستهلكين على نحو أفضل.

على األمد البعيد:
الخاصة  التأمين  شركات  تلعب  سوف  المستقبل  في 
خالل  من  جديدة  عالمية  صحية  خطة  أي  في  هامًا  دوراً 
تأمين تكميلي لمجموعات االستحقاقات األساسية  توفير 
التأمين  على صناعة  القائمة  الفئات  تحتاج  ولذلك  للدولة، 

إلى إصالحات لضمان قوتها وعدالتها في األجل الطويل.

الجنائية  والمحكمة  اللبنانية  الحكومة  يخص  فيما  أما 
الدولية فإن الحاجة تلح إلى معالجة االفتقار في التنظيم 
وبناء  المنظمة  للجهة  القانوني  اإلطار  تحديث  خالل  من 
أن  المجددة  للهيئة  وينبغي  أقوى،  بوالية  جديد  نظام 
وبالتالي عن  والتجارة،  االقتصاد  وزارة  تكون مستقلة عن 
التمويل  على  الحصول  من  ذلك  يمكنها  حيث  سياستها، 
من مصادر متنوعة وفرض نسب مئوية على أقساط أسعار 
تتبع  ال  التي  الشركات  على  الغرامات  فرض  أو  السياسات 

لوائح صارمة لحماية المستهلك.

في نهاية المطاف، ال بد من النهوض بالتغطية الصحية و 
لملمة اجزائها المحطمة لتجنب وقوع كارثة على الصعيد 
الذين  من  لبنان  الناس في  من  الماليين  الوطني وحماية 
تكاليفه.  تحمل  يستطيعون  ال  أو  التأمين  يشملهم  ال 
من  الكافي  الدعم  الى  اللبنانية  الدولة  ستحتاج  حيث 
صحي  نظام  الستحداث  المجزأة  مخططاتها  توحيد  أجل 
رعاية  بطاقة  تقديم  الطرق في  إحدى  تتمثل  و   ، شامل 
كاد  التي  ذاتها  الخطة  شاملة.  للخدمات  موحدة  صحية 
أن يصادق عليه البرلمان قبل األزمة عام 9١0٢ على الرغم 

التمويل. من غياب 

رسالة المحرر

يود “تراينجل” أن يعرب عن خالص شكره لمختصي المصارف 
بشكل  ساهموا  الذين  والناشطين  والباحثين  والصحفيين 

مجهول في هذا التقرير.
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٢
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4
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8
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١0

١١

١٢

١3

١4

١5

١6

١7

١8

١9

٢0

٢١

fdp.b١95de76b٢e06/sdaolpu/bl.gro.bicc//:sptth كلوتيد ماركيز ،١٢0٢ ، »9١0٢-١٢0٢: الغرفة التجارية للصناعة والزراعة

تختلف خطط التأمين الصحي األساسية ، ولكنها تغطي عادة معظم زيارات األطباء والمستشفيات ، وأدوية الوصفات الطبية ، واألجهزة الطبية.
fdp.789087_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth 

منظمة العمل الدولية ، 0٢0٢ ، »دور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )FSSN( في تحقيق التغطية الصحية الشاملة« ، على اإلنترنت على:
fdp.789087_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or---/setatsbara---/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth 

.yadot//:sptth، ثمن بعض - ولكن ليس كل - اإلمدادات الطبية المدعومة يوم الجمعة ،" الشرق اليوم LDB غادة الشريف، ١٢0٢: "من المتوقع أن تدفع

.yadirf-no-seilppus-lacidem-dezidisbus-lla-ton-tub-emos-rof-yap-ot-detcepxe-si-ldb/87٢36٢١/elcitra/moc.ruojeltneirol
lmth

  
لجنة مراقبة التأمين ، 9١0٢ ، سوق التأمين اللبنانية - اإلحصاءات السنوية.

استنادا إلى بيانات من أكبر 0١ شركات تأمين تمثل 08 بالمائة من أقساط السوق لألفراد.

تستند نتائج تحليل بيانات المثلث إلى تحليل البيانات المتاحة في السوق من أكبر 0١ شركات تأمين وافتراضات أفضل تقدير للتكلفة المتوقعة المطالبات الطبية 
وتواترها لعام ٢٢0٢ التي لم تثبت شركات التأمين صحتها.

أكد لتراينجل المدير العام لمستشفى هوتل - ديو دو فرانس ، نسيب نصر ، في ٢ شباط/فبراير ٢٢0٢. وعالوة على ذلك من المرجح أن تكون أسعار المستشفيات 
أقل بكثير بسبب ضغوط السوق.

وزارة الصحة ، 000٢ ، الحسابات الصحية الوطنية في لبنان.

عبدو نبيل ، 4١0٢ ، "الحماية االجتماعية في لبنان: من نظام االمتيازات إلى نظام الحقوق". بيروت
الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية.

-yteicoslivic//:sptth "١١ ٢٢0٢: "منظور مشترك بين القطاعات بشأن األمن االجتماعي: تقديم الحجة للحماية االجتماعية الشاملة في لبنان ,alacS elehciM
.noitcetorp-laicos-lasrevinu-esac-gnikam-ytirucesni-laicos-evitcepsrep-lanoitcesretni/ecruoser/gro.ertnec

ميشيل سكاال ، ٢٢0٢ ، "منظور مشترك بين األمانات بشأن األمن االجتماعي: تقديم الحجة لتوفير الحماية االجتماعية الشاملة في لبنان"
-laicos-lasrevinu-esac-gnikam-ytirucesni-laicos-evitcepsrep-lanoitcesretni/ecruoser/gro.ertnec-yteicoslivic//:sptth

noitcetorp

//:sptth :FSSN منظمة العمل الدولية ، 0٢0٢ ، "دور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة" ، على اإلنترنت في الساعة
fdp.789087_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www

/selfi/selfiresu/bl.vog.hpom//:sptth /00 وليد عمار ، "النظام الصحي واإلصالح في لبنان" ، الفصل 3: تمويل النظام الصحي ، على اإلنترنت في الساعة
.fdp.nigramIIIretpahC/300٢mrofeR6٢%metsyShtlaeH/snoitacilbuP

مقابلة مع المدير العام لمستشفى هوتل - ديو دو فرانس ، نسيب نصر ، في ٢ شباط/فبراير ٢٢0٢.

fdp.b١95de76b٢e06/sdaolpu/bl.gro.bicc//:sptth كلوتيد ماركيز ، ١٢0٢ ، "9١0٢-١٢0٢: الغرفة التجارية للصناعة والزراعة

-woh-etats-deliaf-eht-nonabel/03/90/0٢0٢/gro.anem-ch4r//:sptth  ، لبنان"  في  للصحة  السياسي  "االقتصاد   ،  0٢0٢  ، العالمي  اإلبالغ  نموذج 
./gniebllew-dna-htlaeh-noitalupop-sepahs-ycilop-dna-scitilop

 ويم فان ليربيرغ ، عبد الحي ميشبال، نبيل قرنفل ، 8١0٢ ، "إدارة قطاع الصحة في لبنان: عشرون عامًا من الجهود الرامية إلى تحويل أداء النظام الصحي" ،
PPP/stcejorP 6٢ %gnimmargorp/selfi/selfiresu/bl.vog.hpom.www//: ptth 

ويم فان ليربيرغ ، عبد الحي ميتشبال ، نبيل قرنفل ، 8١0٢ ، "إدارة قطاع الصحة في لبنان: عشرون عامًا من الجهود الرامية إلى تحويل أداء النظام الصحي" 
PPP/stcejorP 6٢ %gnimmargorp/selfi/selfiresu/bl.vog.hpom.www//: ptth 

 تقييم ضعف الالجئين السوريين في لبنان 
fdp.٢٢0٢0٢%-0٢%retpahC0٢%rotceS0٢%htlaeH0٢%PRCL/secruoser/selfi/tni.bewfeiler/setis/tni.bewfeiler//:sptth

الشاملة"  الصحية  التغطية  تحقيق  في  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  "دور   ،  0٢0٢  ، الدولية  العمل   منظمة 
fdp.789087_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or—/setatsbara—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth

ندى مرهي ، 9١0٢: "لبنان على بعد خطوة واحدة من الرعاية الصحية الشاملة ، الشرق اليوم
lmth.erac-htlaeh-lasrevinu-morf-yawa-pets-eno-si-nonabel/٢9605١١/elcitra/moc.ruojeltneirol.yadot//:sptth

المراجع

PAGE  9


	_9xvzow7akjow
	_t9818p5nhk60
	_mk5dro6qsd7s
	_whwusesgbvot
	_97w73dov641s
	_8nv8pxbawpwf
	_q1svwf7sfqz8
	_csyk8wp9cww6
	_salqe8k7l4l4
	_omv1218vjcw
	_b471po2ohmde

