
 المشروع يشمل المواطن والمقيم -

 القطاع الخاص لديه الكفاءة الدارة أكبر البرامج الطبية -
 فى الخارج الشامل والعالج المرحلة القادمة تتضمن العالج -

 إستخدام البطاقة الشخصية للحصول على الخدمات  -
 بدون انتظار موافقات مسبقة وتغطية جميع استثناءات وثائق التأمين الطبى -
 وتنوع خدماتهاوخبراتها بإبتكاراتها  قطاع التأمين إقليميا تتصدر -
 منتج فريد من نوعه ألول مرة فى الشرق األوسط -

 عناية  QICقطر للتأمين تطلق 

 

ن  كة قطر للتأمي  ي الذي تم انعقاده أمس  أعلنت شر
عناية  QICعن إطالقها منتج من خالل المؤتمر الصحفن

كة  اااار ر تنهرد لها ال ا ن  سااااااتقة متمت 
ن فن  قطاع التأمي 

اااار  ا  سااااا   الطب   فن ن تدشااااام حيث تعىل مساااااتشر ال ا  ي 

 د لة قطر ت اإلهتمام   الذر يهدف اىلشااااااااااااعاععناية لل م   
ن فن ن  المقيمي   QIC صااااااااااااحة يم   المشاطني 

اا  ال الادمال الصاااحية لحامىل هذه ال طاقال لدر مل در الادمال الط ية  يغطبي  هش منتجعناية  مرصا

من القطاع الطب  الااص مثل المسااااااااااارااااااااااااهيال  المراخل الصاااااااااااحية  العيادال الاا اااااااااااة   مراخل ا سااااااااااانا  

كة المساااتق لية الرامية إىل تعصلل التشا ااال م   المنتجهذا   إطال .  الصااايدليال اار ات ية ال ا  الساااتج
ً
هش تنهيذا

ر لهم. الع ن ألرلل لدر  30 سااااااااايجش  المنتج متش ر ل م   العمالء إلتداء من تاعلاااا   مالء  تقديم خدمال ممت 

كة  عت    .  المسراهيال الرئيسية فن الد لة مشقعها اإللكتج نن  يم    ر ع ال ر

 

ن  قد شااااااهد المؤتمر حيااااااشع لهي  من ك اع  كة  عىل عأسااااااهم الساااااايد   سااااااالم لن خل   المسااااااؤ لي  ااااار فن ال ا

كة  المناعي  ااااار تما يتياااااامن  الساااااايد   سااااااالم المناع لتقديم عر  تهصاااااايىل  تهياااااال  العديد من عمالء ال ا

ح  نامج  شر اتي ية الم مشعة فن تنعلاااا  خطش   الت  إحتيايال لتل ية البج تقدمها فن السااااااش  منت اتها إسااااااتج

ن عىل حد سااااااااا ح   شاء لمنتج  رلد ياااااااااامل تغطية يلء من النهقال الط ية للهرد العمالء  قطاع التأمي   تم شر

  . أهداف المنتج  كيهية االنتهاع ت 

 

      QICإطال   بمناساا ة 
"
 من عؤلة م مشعة قطر عناية رصح الساايد   سااالم خل  المناعي   قائال

ً
إنطالقا

ن المساااتق لية قمنا لكلت اع هذا المنتج تعد القيام تالعديد  من الدعاساااال  اإلحصاااائيال عىل إحتيايال للتأمي 

ن تاا  القطاااع الطب  الااااص فن د لااة قطر  سااااااااااااا تمت  العمالء من خالل هااذا المنتج    العمالء ت اااناا  مااا يتمت 

خدمال عالج يم    الراااايصااال الط ية   تعض الادمال مثل مااااعكة ل لء من نهقال حصااشل عىل تال

االسرااعال الاا ة تالتغذية   خدمال ال رصلال   شالدر خدمال الحمل  ال   الط ية  الت ميلية ا سنا 

هحص الطب  الد عر  ال خدمال معامل التحاليل  الرساااااااااااامة هشل شد   زعاعة ا سااااااااااانا   العالج الط يىع     

ع  ال راحاال  العالياال الت ميلياة  ن قص   السااااااااااااامناة عالج    ال لادياة الت ميلياة   العالياال ال لادياة تااللت 



ن  الكثت  من الادمال  عب  المعدر  شااااااااااااه  الدهش   كال التأمي   شر
 ساااااااااااا تم  ا خرر البج كانت ال تغىط فن

  .  فن د لة قطر ط ية خدمال أخت  ش جة مل در در االنتهاع لهذا المنتج ل

 

ن  المتقاعدين  QICإ  منتج المناع      أسااااااااااتطرد  ائي الم تم  من المشاطني  عناية ساااااااااايااااااااااامل يم   شر

ن  ن   المقيمي   قطاع التأمي 
ااار ع مت امل  بد   أر ق شد عىل ا عماع ليصاااا ي المنتج ا ختو شاااامشال فن  لعد م ا

ااار ع سااااشف تجش  لها  ائي تالم تم   كل مرحلة من مراحل الم ا ااار يمجن  تل ية يم   االحتيايال ل م   ال ا

 المرحلة القادمة سااااااااااااا تم تش ت  حرلة اال 
ختياع للعميل فن تغطيال أختو   اااااااااااااشال اىل التغطية الاااااااااااااااملة .  فن

 تحديد المنتج  السعر المناس  ل  . 

 

 متنا ل  أشااااااااااع المناع     
ائي الم تم   هداف تنا ساااااااااية لقد تم تحديد ساااااااااعر المنتج ليجش  فن يم   شر

الادمال البج سايحصال عل ها أساعاع ذا المنتج سارتها ل الماااعكة فن  بمشي  ه   تادم مصالحة العميل

  لناء عىل كل مل د خدمة.  سااااااااااااا تم تش ت  هذا  نعع خدمةلناء عىل كل العمالء من مقدىم الادمال  ذلك 

 الال ج الغرن    ألش هامشع    يالي ش   الالند ماعو   لشلش الغرا ة 
كة المتمثلة فن اااار المنتج من خالل  ر ع ال ا

ر المنصاااااااااااااشعر      كاااااااة االلكتج نن  لشلش المسااااااااااااايلاااااااة   المت  اااااااااااار  QIC-Anaya.com  عن طرلق مشق  ال ا

   .  المسراهيال الرئيسية 

 

ال  ن عناية مااعكة  QIC بالحديث عن ش جة مقدىم الادمال   قال سالم المناع     إ  من أحد أهم ممت 

ر كااامن شااا جة مل در الادمال  فن مقدمتهم مساااراااافن ا هىل  مساااراااافن العمادر  المسااارااااهيال الكت 

ق  أ  قشر الاااا جة تصلد عن  مساااراااافن ع مركل  اااع  عيادر   ااايدلية  100يادر الد حة  المساااراااافن التج

لمن يرغ  فن االنيااااامام اىل لمقدىم الادمال  لقد حر ااااانا عىل تش ت  سااااا ل الراحة  مازال العدد فن تلايد . 

 الا جة عت  تس يل خدماتهم الط ية عت  المشق  االلكتج نن الااص تمقدىم الادمة   . 

 

اااااااااااالا عناية ي  QICمنتج      إطال  أ   أشااااااااااااااد المناع ن فن يم    مني حرصا ن  المقيمي  د لة قطر  المشاطني 

ر من القطاع الطب  الااص لتغطية  ن من النهقال  %70اىل تصال  ر اة الحصاشل عىل خدمال  احية متمت 

عطاء تظاع إل ناال  بد   التاصااااصااااال الط ية  لياااامن المنتج تش ت  اساااارااااااعال ط ية شاااااملة ل عض  الط ية

 تغطية كل العاليال البج ال ياااملها  المطلعبةالط ية عىل الادمال للحصااشل الالزمة  المساا قة المشا قال

ن الطب  .    ثائق التأمي 

 



ن تساتحشذ عىل  ن الطب  80 أخد المناع     إ  م مشعة قطر للتأمي  كتها  % من قطاع التأمي  كال عت  شر لل ار

ن ملشكة لها تالكامل شر التاتعة  الم كة قطر للتأمي  ن الصاااااااااااااع  تهدف شر كة ك ش ال ام لتأم نال الحيار  التأمي 

ال الم مشعة  ار ع تريمة لات  ن الطب  لد راد   لعد هذا الم ا اىل االسااتحشاذ عىل ح م سااش  مماثل للتأمي 

ال فن السااااااش  المحىل ل عتقاء تالقطاع  المجرساااااا ة من ا سااااااشا  العالمية البج تعمل لها  تشري  هذه الات 

  إنااء  رص للمنا سة فن تقديم الادمال ا مر الذر يص  فن مصلحة العميل . 

 

سااااياااااهدها قطاع المااااااعلاااا  لدر الم مشعة لعدر مااااااعلاااا   هش أحد عناية لل م   سااااالم المناع     رصح 

ن  اار ع  ىه ه أ  هذالتأمي  الااااامل  عناية  أ  المرحلة القادمة سااارتيااامن العالج QICالمرحلة ا  ىل من م ا

      من أحد أهداف الم ر ع هش تعصلل أ  الرعاية الصحية حق م ر ع لل م    .  فن الااعج  العالج

 

ي الااااص داخاال د لااة قطر قااادع عىل تش ت  الحلشل المثىل للااادمااال  نشه المناااع قااائال     إ  القطاااع الطب 

ن الطب  الاا اااااااااااااة  الحجشمية  لدي  اإلم انية إلداعر لرامج االط ية  تقديمها عىل أعىل مساااااااااااااتشر   أ  لتأمي 

ااااااار ع  ن مقدىم الادمال الط ية  العمالء ىه القاعدر ا ساااااااااسااااااااية البج تأسااااااااس عل ها م ا العالقة المنظمة لي 

QIC      ن اأ  بما عناية اخة لي  ااار  أييااااا ما تاااااهده الد لة من   ا مثلعد النمشذج لد لة  القطاع الااص تال ا

ساااايساااااهم فن  الذر طال  هذا المنتج أ اااا ي لدينا الدا   الك ت  إل  لقد للرعاية الصااااحية اهتمام ك ت  تشلي  

ر  كة اىل تحق قمست     .   2030 الشطنية قطر  عؤلة سىع ال ر

 

ي أهمية هذا  أخد ساااالم المناع     
أ   اااحة السااا ا  ىهي أحد العشامل الرئيساااية ل ناء المنتج من منطلق تأنج

الحصاااااااااااشل عىل خدمال ععاية  اااااااااااحية عالية ال شدر هش أمر  .  عىل هذا النحش   إ  د لة نايحة  ملدهرر

ن تصاااااحة ييدر  تما يتشا ق م  الرؤلة الاااااااملة لالعتقاء تقطاع الرعاية  مهم  حاسااااام لياااااما  تمت  المشاطني 

اتي ية الشطنية للصحة ي قطر كمن االستج
  . الصحية فن

 

    ما ياهده القطاع الطب  الااص 
"
مش فن الكهاءال سشاء عىل مستشر  ن فن د لة قطر من تطشع   أشاع قائال

ا مة فن هذا الم ال أثمر   اإلختصااااااا ااااااال الط ية الادمال ال المتج  فن زلادر إسااااااتقطا أ  سااااااشاء عىل الات 

 المرضن من يم   أنحاء العالم لتلفج العالج  الادمال الط ية فن د لة قطر  . 

 

  ااااح   عاليال المؤتمر عر   يديش تعرلفن تالمنتج  كيهية حصاااشل العميل عىل هذا المنتج من قنشال 

ح كيهية إساااااااتادام المنتج داخل شااااااا جة مقدىم الادمال تعد حصاااااااشل العميل عىل  تشزلاااا  ماتلهة  تم شر



ات  العديدر  سااااااهشلة الحصااااااشل عىل الادمال من خالل ال طاقة ا ن لااااااااصااااااية. المنتج  االسااااااتهادر من ممت 

 .   االستهساعال  شهد المؤتمر تهاعل ك ت  م  يمهشع الحيشع من خالل اإلياتة عىل يم   ا سئلة

  

 


