
 نموذج وطنى بمعاييرعالميةكيو.ال.ام  -

 الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد النموذج األمثل -

 تساهم فى الوعى الثقافى للتأمين الصحى  كيو.ال.ام -

 عن قانون التأمين الصحىجامعة حمد بن خليفة لطالب الدكتواره في كيو.ال.ام تنظم ندوة 

، الشركة الرائدة فى التأمين الطبى والمملوكة  QLMشركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نظمت 

جامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة في بكلية القانون لطالب الدكتواره   ندوة –بالكامل لمجموعة قطر للتأمين 

وعلى ماتقدمه قانون التأمين الصحي في قطر مواد نص وإحتماالت حول  حيث كان مضمون الندوه قطر،

 التأمين الصحي . قطاعواخرالتطورات في من خدمات صحيه  QLMشركة 

 

يمكن قانون التأمين الصحي في قطروالمعايير واالشتراطات التي تشكيل وتناولت الندوه المواضيع الخاصه ب

. كما تمت إلنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل،يتبعها قانون التأمين الصحي واألطر القانونية الالزمة أن 

 .همية تطبيق التأمين الصحى وأهدافهبأمناقشة بعض األمورالمتعلقه 

 

تحت إشراف حول قانون التأمين الصحي  كما شارك في الندوة ، التي تضمنت جلسات ومناقشات مفتوحة 

وطالب من جامعة حمد  QLM الصحي من شركةمتخصصين، وعدد من أصحاب  المعرفه في قطاع التأمين 

ناصر النعيمي  مدير إدارة الشؤون القانونيه لمجموعة  /كل من السيد من قبل  الندوةتم تقديم وقد  .بن خليفة

ومن جامعة حمد بن خليفة  شركة كيو. ال. ام تطوير األعمال مدير أول – سالم محمد/  السيدوقطر للتأمين 

خالل هذه الندوة، أتيحت الفرصة لطالب الدكتوراه في  جامعة حمد بن خليفة البروفيسور / بارى سوليمان . و

التى تخص خدمات  QLMجلسة التعارف والمناقشه حول المواضيع التي قدمتها  للتواصل والمشاركه ضمن 

 .التأمين الصحي

 

بتنظيم  سعداءنحن  " مدير أول شركة كيو. ال. ام ، قائالً: –وبهذه المناسبة صرح السيد/ أحمد محمد زبيب 

، وسوف نواصل تحمل مسؤوليتنا كشركة تأمين لطالب جامعة حمد بن خليفه مثل هذه الندوات الحوارية المهمة

ومثل هذه  نشر الوعى حول التأمين الصحى وأهميته للمجتمع والفردعلى رائده في مجال التأمين الصحي 

. والمشاركة فى هذه المبادرات تأتى الندوات هى أفضل السبل لنشر هذا الوعى ونقل خبراتنا للكوادر الوطنية 

 " ضمن برنامج المسئولية اإلجتماعية للشركة  

 

الشركة الوطنية و نموذج وطنى بمعايير عالمية مجال التأمين الطبي نعتبر في انناأحمد زبيب قائأل "  وأشار

وإعطاء الموافقات الالزمة على الخدمات  الطلباتها مراجعة بيتم  تكنولوجيا متكاملةالوحيدة التي تمتلك 

أكثر دراية ومعرفة بالمعلومات التفصيلية التي تمنحنا القدرة على التعامل مع أفضل  فنحنالمطلوبة، وبالتالي 

 "وخارجها في قطر الخدمات الصحيهمراكز تقديم 
 

تأتي أهمية هذا النظام الطموح كونه أحد الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية المتمثلة في أن وأكد زبيب : " 

صحة السكان هي أحد العوامل الرئيسية لبناء دولة ناجحة ومزدهرة. وعلى هذا النحو، فإن الحصول على 

مواطنين بصحة جيدة، بما يتوافق مع خدمات رعاية صحية عالية الجودة هو أمر مهم وحاسم لضمان تمتع ال

 " الرؤية الشاملة لالرتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر ضمن االستراتيجية الوطنية للصحة.
 



إن الشركات مدير إدارة الشؤون القانونيه لمجموعة قطر للتأمين"  -ناصر النعيمي  / السيد صرحومن جانبه  

يضع دولة قطر في  التأمين الصحى للمقيمين فى دولة قطر األمر الذىوالمؤسسات تبدى التزاماً بتطبيق نظام 

مقدمة الدول التي تسعى إلى تطبيق مبادرات عالمية تهدف إلى تطبيق نظام تأمين صحي عالمي، وذلك في 

ق إطار الجهود التي تقوم بها منظمة األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية اللتان تناشدان الدول األعضاء بتطبي

 "التأمين الصحي العالمي كأحد العوامل المهمة لتحقيق التنمية.

 

جامعة حمد بن خليفه وتوفر فرص و QLMان هذه الندوه تمثل تجربه فريده بين : " ناصر النعيمي وأشار 

ما يخص قانون التأمين الصحي واالطالع على أمثلة واقعية فيعلومات والمعرفه الكافيه للطالب الكتساب الم

 ." قطاع التأمين الصحيا التي يواجه التطوراتحول أحدث 
 

التأمين الصحى الوطنى يعتبر مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أن  على تأكيدالتم  وخالل الندوة

تقديم أفضل الخدمات للمنتفعين ومن جانب وينعكس على جميع األطراف بشكل إيجابى من حيث المنافسة فى 

أخر يعتبر قناة أساسية لدعم اإلقتصاد الوطنى فى مجال المؤسسات والشركات المالية المدرجة تحت مظلة 

مصرف قطر المركزى. وعلى صعيد أخر أصبحت تكاليف العالج الطبى إرهاق لألفراد ويجب تعزيز مبادرات 

وتطبيق التأمين الصحى يتم من خالل جدول منافع مفصل يلتزم به  ،معالتغطيات الشاملة لجميع فئات المجت

 لالرتقاء بمستوى الرعاية الصحية.وذلك مزودى الخدمات الطبية ويعد حق للمنتفعين 

 

اإلهتمام والدعم من قبل الدولة للقطاع الطبى مما انعكس بشكل ايجابى إلى أنه لوحظ مؤخراً  الطالبد كما أشا

مراكز الطبية وانتشارها في مناطق وأحياء الدولة، وهذا سيعود بالنفع على االقتصاد الوطني ارتفاع عدد الفى 

اهم في تنويع االقتصاد وتعزيز مصادر الدخل، سيس القطاع الصحي بصورة مباشرة، كما بكل تأكيد، وعلى

ً في مجال أسعار الخدمات الطبية، بهدف جذب العمالء اختصاص طبى فى وتوفير أكثر من  .ويخلق تنافسا

 الدولة.

 

وبا وأمريكا والمختلف من لتأمين الصحى المعمول بها فى أورأمثلة ونماذج لبرامج فى اوخالل الندوة تم طرح 

الدول من حيث آليات التطبيق والعمل بهذه البرامج وكيف كان نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد 

التأمينات الصحية. والدليل على ذلك أن الدعم الحكومى فى هذه الدول للقطاع النموذج األمثل لنجاح برامج 

تستقطب  تالطبى الخاص أثمر بإرتفاع مستوى الخدمات واإلختصاصات الطبية فى هذه الدول وأصبح

مار المرضى من جميع أنحاء العالم لتلقى العالج والخدمات الطبية لديها . حيث يعتبر تدفقات أقساط التأمين إستث

 طويل األجل فى بناء البنية التحتية للقطاع الصحى.

 

 .الرعاية الصحية لألفراد والمجموعاتتوزيع تكاليف  ووفير تومن أحد أهم أهداف نظام التأمين الصحى هو 

والذى سيعود بالنفع على إدارة موارد التأمين الصحية المالية بشكل يضمن استمراره لألجيال القادمة، بجانب 

مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة والحث على مزيد من تحسين 

يعد اإلنفاق العام على القطاع الصحي من أهم أوجه االستثمار في  .التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية

قيق زيادة و كفاءة في إنتاج األفراد, رأس المال البشري, الذي تسعى إليه جميع الدول, وتهدف من خالله إلى تح

 .مما ينعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي, ومعدالت النمو االقتصادي

 

، قائالً: "  جامعة حمد بن خليفةصرح السيد / كلينتوت فرانسيس ، العميد المؤسس لكلية القانون بمن جانبه و

فى برنامج طلبة الدراسات  الحياة والتأمين الصحي كيو.ال.ام لتأميناتإنه لمن دواعى سرورنا مشاركة شركة 

العليا للدورة الخاصة بقانون التأمين الصحى. هذه الدورة الفريدة من نوعها تعطى الطالب المفهوم الشامل عن 



. ولقد تمت دعوة أصحاب والمحاور الخاصة بقانون التأمين الصحى داخل دولة قطر أو فى الخارج  القضايا

رائدة كبري و شركة  والجدير بالذكر أنالتأمين الصحى لمشاركة وتبادل الخبرات مع الطلبة  الخبرة فى مجال

 مدتغاية األهمية والفعالية والتى بندوة فى القد قدمت مشاركة   QLMفى قطاع التأمين الطبى مثل شركة 

   الطالب بالعديد من المعلومات الهامة".   


