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 اإلختصاصذات  الوطنية شركاتالعبر فقط  يتم التشغيل

 

 لتشغيل الناجح لنات حجر أساس اقاعدة البي

 

 العالج مع البروتوكول الطبي بمطابقة سيسمح يالربط اإللكترون

 

الدواء الموصوف وكميته مع  بدقة  تطابقلكترونيا إالمتطورة قطر للتأمين مجموعة  أنظمة  

 تشخيص المرض 

 

   منافذ الدخول فى الدولةربط منتج تأمين الزائرين مع  

زدادت  وا  دولة قطرفى    إقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمينعن    تواتر األنباء بين الحين واآلخرت

  اإلختصاص في هذا هل  توجب التوجه أل   . لذلكوكيفية تطبيقهالتساؤالت عن آلية تشغيل نظام التأمين الصحى  



المجال، ولما كانت مجموعة قطر للتأمين هي أعرق شركة في دولة قطر ومن أعرق الشركات في المنطقة  

أمين الصحي عبر شركتها كيو إل إم  عاما وتختص بالت 50تمارس كافة أنواع التأمين منذ ما يزيد عن كونها 

رئيس مجموعة قطر  تركي السبيعي    هللا  عبدبن  توجهت بالسؤال للسيد خليفة  و  هذا اللقاء  جريدة الرايةكان ل  فقد

 . الرئيس التنفيذي عن مدى صحة هذه األنباءللتأمين و

معلومات بخصوص وهل لديكم أى هل تم التواصل معكم بخصوص نظام التأمين الصحى بدايةً  •

 موعد تطبيقه؟

دولتنا الحبيبة  الدول لشعوبها وال سيما أحد أفضل الخدمات التي تقدمها  الوطنى يعتبر نظام التأمين الصحى 

للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة   الدول التى قدمت هذا النظام ووفرته أوائلكانت فى مصاف والتى 

في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ويعكس جهود قيادتها في    ثيثو يترجم اهتمام الدولة وسعيها الحفه

 النهوض بالقطاع الصحي ليرتقي إلى مصاف نظرائه في الدول المتقدمة.  

  الصادقة يعكس رغبتنا    هذا والصحي والذي تلقيناه ببالغ اإلهتمام  التأمين  وقد تُوجت هذه الجهود بصدور قانون  

، نشأت شركة  في تحويل هذا القانون إلى واقع ملموس يضمن رعاية طبية كريمة ألبناء هذا الوطن ومقيميه

صحة بناء على هذا التوجه ولكن لم يكتب لهذه التجربة النجاح ألسباب ذكرناها في حينه وكنا أول من نبه  

حول  جديدة نسبة إلى أية معلومات . أما بالللمخاطر الجسيمة التي ترتبت عن إدارة المشروع في ذلك الحين

 نأل مستعدون  ونحن دوما بهذا الخصوص د لم نبلغ رسميا بأي مشروع قيد اإلعدانظام التأمين الصحى فإننا 

، وإذا ما سألتني عن رأيي فإنني  ية مالعال  لتقديم مشروع يليق بسمعة ومكانة قطرنضع جميع خبراتنا ومواردنا  

حتى ال يتم خوض    الخاص قطاع ال وجه للبدء بأي مشروع جديد بمعزل عن أرجو أن ال يكون هناك فعال أي ت

غمار تجربة أخرى يكون لها أثر ال تحمد عواقبه، وليس سرا أننا في مجموعة قطر للتأمين كنا من أوائل من 

إنتقد المشروع السابق حتى قبل أن تتبين النتائج السلبية التي أفضى إليها وذلك بكم خبرتنا الواسعة في هذا  

أن المشروع سيكون آيال للزوال. مثال للمرة األولى نسمع أن   المجال والتي جعلتنا ننبه مرارا وتكرارا إلى 

هناك جدول مزايا تأمين صحي مفتوح وبدون حدود مالية وهذا طبعا يتعارض مع أهم مباديء تقدير وتسعير  

المخاطر ووضع الموازنة الصحيحة لإلنفاق على المشروع، نحن في التأمين ننظر لعوامل كثيرة تحدد لنا  

مع التأمين الصحي، المزايا والمنافع يجب أن يكون لها حدود مالية قصوى منطقية ومعقولة   كيفية التعامل

وهي من يحدد بشكل كبير الميزانية المقترحة )أو قسط التأمين(، أما ما حصل سابقا فقد كان أبعد ما يكون عن 

 أي نظام تأميني في العالم. 

 



 

فى رأيكم ما هى الطريقة األمثل إلعادة إطالق البرنامج وما هو أفضل هيكل إدارى لتشغيل البرنامج  •

 ؟ 

إن أحد أسباب نجاح أى مشروع أو برنامج هو تشكيل النواة الصحيحة لبناء هذا البرنامج لضمان نجاحه  

ت اإلختصاص الوطنية هو  وإستمراريته وتكامله وفيما يخص التامين الصحي فإن اإلرتكاز على خبرة شركا

العنصر األساسي لنجاح البرنامج حين طرحه فى المستقبل.إن مجموعة قطر للتأمين تتمتع بخبرة عريقة فى  

حول الطريقة األمثل إلطالق البرنامج    دقيقةالتأمين الصحي ومن واقع هذه الخبرة المتكاملة تكونت لدينا رؤية  

مرحلة بناء بنية تحتية   يالمرحلة األولى ه، لية إلى مرحلتينهذه العم تجزأيجب أن  حيث وخطوات تطبيقه

هذه المرحلة على أربع خطوات أال وهى أواًل بناء قاعدة   يتحتووستعد الركيزة األساسية إلطالق البرنامج 

هذه القاعدة ستساهم بشكل كبيرفي توفير البيانات الضرورية إلدارة فاعلة  ،بيانات طبية متكاملة مركزية 

للمشروع، حيث تتكون بداية من القواعد الطبية العالمية التي تحكم أي نوع من العالج أو ما يسمى  

البروتوكوالت الطبية ومن ثم وضع األكواد العالمية المتعارف عليها لهذه البروتوكوالت ومن ناحية أخرى  

ع من جهات خاصة وجهات  توفر هذه القاعدة بيانات إحصائية دقيقة وفورية لجميع المشاركين في المشرو

رقابية تبين لهم األداء الفعلي للتأمين ، ثانياً توحيد األكواد الطبية داخل وحدة معالجة المطالبات اإللكترونية   

بعضها بحيث أن أي كود يستخدم يتم ربطه  بجب ربط هذه األكواد ي حيث أن هناك أكثر من نوع من األكواد و

اد األخرى والنتيجة هي تطابق العالج مع البروتوكول الطبي، ثالثا ربط قاعدة  تلقائيا عبر أنظمتنا الذكية باألكو

التأمين   الخدمات وشركة ي الخدمات إلكترونيا فى مركز بيانات موحد مابين مقدم يالبيانات مع شبكة مقدم

المعالجة  رابعاً   ،التى ستتولى ملف التأمين الصحي مما سيساهم وبشكل أساسي فى إستمرارية كفاءة البرنامج

  كوادر طبية مؤهلة   إضافة إلى إلكترونيا وذاتيا  لمطالبات  لوذلك من خالل تطبيق آليات تدقيق  الذكية للمطالبات  

المطالبة من الناحيتين الفنية التأمينية    تدقيقبشكل مفصل يصل إلى درجة  حيث يتم التدقيق    لإلشراف والتطوير

مع   تسديدها حسب آليات الدفع المتفق عليها  ومن ثمأميني الفني توافقها الطبي العلمي والت والتأكد منالطبية و

 الخدمات.   يمقدم

التأمين مع إعطاء حق الوصول للبيانات للجهات    شركة  منوعموما، إن قاعدة البيانات الموحدة يجب أن تبنى  

 الرقابية الرسمية وبحسب المتطلبات الخاصة بالرقابة واإلشراف.



هذه المرحلة على ثالث   يتفعيل البرنامج وتحتو يه ف يوات تطبيق التأمين الصحأما المرحلة الثانية من خط

تطبيق نظام التأمين على شريحة المقيمين والعمال  وخطوات وهى تطبيق نظام التأمين على شريحة المواطنين  

 وتطبيق نظام التأمين على الزائرين. 

 

هذه القاعدة   الناحية العلمية فهل يوجد فعال مثلما ذكرتموه عن قاعدة البيانات شيء متقدم من  •

 لديكم؟

عندما نتحدث في مجموعة قطر للتأمين فنحن نتحدث من واقع قائم وليس من فراغ، حيث أن قاعدة البيانات  

ومن لدينا موجودة ومتكاملة منذ زمن بعيد كون شركتنا كيو إل إم تمارس أعمال التأمين الصحي لفترة طويلة،  

ألنظمة اإللكترونية لدينا متطورة بشكل كبير وسنعلن عن تطورات هامة بهذا الشأن قريبا إن شاء هللا  ا  هنا فإن

 ستجعلنا سباقين فيما يتعلق باألنظمة اآللية الذكية.  

شيء آخر مهم لم يطبق في التجربة السابقة )صحة( يجب أخذه بعين اإلعتبار فى المستقبل أال وهو الصرف  

اك من الهدر في صرف الدواء الشيء الكثير وهذا باب مهم من أبواب ضبط النفقات  الدوائي حيث كان هن

إضافة لباقي العوامل حيث تعمل أنظمتنا وعبر قاعدة البيانات على مطابقة الدواء الموصوف وكميته بدقة مع  

كذلك موضوع اإلجراءات   تشخيص المرض وهنا ال يبقى أي مجال لهدر أو إسراف في صرف الدواء،

وخارج  دون مراعاة لصحة المرضى عموما تشخيصية من تحاليل وأشعة وخالفها حيث كانت تجرى ال

وكما أسلفت هذا من فوائد قاعدة البيانات الموحدة   البروتوكوالت الطبية العالمية الناظمة لهذه اإلجراءات

 التي ستساهم في ضبط هذه التصرفات ألقصى الحدود. الكثيرة 

 كيف يتم التعامل مع سوء اإلستخدام والتالعب من وجهة نظركم؟  •

والتالعب موجود في كافة أنحاء العالم والكثير من الدول المتقدمة قد أنشأت أجهزة خاصة  سوء االستخدام إن 

ات العالمية في هذا المجال ونقوم بتحسين وتطوير  للتعامل معه، ونحن في قطر للتأمين قد إستقينا من الخبر

، وبالطبع وكوننا نتحدث عن المشروع المزمع سوء االستخدامقدراتنا كي نبقى قادرين على الحد من التالعب و

للتأمين الصحي الوطني فإن هذا يعد عامال مهما من عوامل إدارة المشروع إلبقاء الكلفة ضمن حدودها  

ي مسيء من المشروع، وهذا كان عامال حاسما في تجربة صحة لم يتم التطرق له وال  الطبيعية وإلستبعاد أ

والتالعب الطبي مجال تخصصي   سوء االستخدام التفكير به وكان ما كان من سوء استخدام. بالطبع فإن مكافحة  

ألخصائيي مكافحة  له تشعبات كثيرة ال مجال لذكرها في هذه العجالة، ولكن وعودة لقاعدة البيانات فإنها توفر  



اإلحتيال بيانات تحليلية تظهر لهم أي سلوك غير طبيعي في أي منشأة طبية مما يقودهم للتدقيق في سلوك هذه  

 المنشأة وصوال ألسباب هذا السلوك غير الطبيعي والذي يتم التعامل معه بحسب المعطيات النهائية للتدقيق.  

 

الصحي التي يمكن أن تحقق األهداف السامية لتوجهات ما هى تصوراتكم حول خدمات التأمين  •

وما هو رأيكم أومقترحاتكم بشأن الحزم العالجية التى  الوطنى يالدولة جراء تنفيذ التأمين الصح

 والمقيمين؟سيتمتع بها المواطنين 

األمير تميم  إن األهداف النبيلة والرؤى المستقبلية الواعدة لحكومة دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو  

نظام  وتشكيل وإصدار قانون    يبن حمد آل ثانى حفظه هللا وحرص القيادة الرشيدة على إزدهار المجتمع القطر

لضمان  و جاء ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميعالتأمين الصحي 

والزائرين   ن مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة سكان دولة قطر مكافة لتقديم الخدمات الصحية األساسية 

شكلت لنا حجر األساس لتصوراتنا حول حزم التغطية التى سيتمتع بها المواطنين والمقيمين  ، هذه األهداف    لها

لخدمات التأمين الصحي المفروض   المعقول لكل فئة بأسقف محددة وبذلك نقترح تقديم حزمة أساسية تمثل الحد  

، ويجب أن تشمل هذه الحزمة على تغطية تكاليف زيارة العيادات الخارجية  توافرها في أية تغطية تأمينية تقدم  

حسب كل شريحة  أنه سوف تختلف التغطيات  مع مراعاة    ، إلخ  وما تشملها من كشفية و فحوصات طبية وأدوية 

مة األساسية أيضاً على تغطية األمراض المزمنة و العمليات الجراحية  الحز ي سيطبق عليها البرنامج وتحتو

والذى   الميزانية المرصودة لهذا البرنامجكل هذا تحت  يءوتكاليف التنويم بالمستشفيات وخدمات الطوار

والذي تحدده عادة شركة التأمين   تتحمله شركة التأمين نظير قسط التأمين الذى سيتم تخصيصه لهذه الحزمة س

، وبرأينا أن مظلة مشروع الـتأمين الصحي يجب أن تشمل جميع من يتواجد  حسب مستويات التغطية التأمينيةب

 داخل دولة قطر سواء بشكل مؤقت أو دائم. 

 أهميته؟  ي، هل لنا معرفة المزيد عن هذا المنتج وما هتغطية زائري دولة قطرلقد أشرتم إلى مرحلة   •

قليمي نظراَ للمناخ  إو ي الزائرين فإن دولتنا  الحبيبة قطر قد أصبحت مركز جذب عالمبالنسبة لمنتج تأمين 

والمتطور لبيئة األعمال فى قطر خصوصاَ مع النهضة اإلقتصادية والصناعية وتقوم هيئة السياحة   ي اإليجاب

دولة قطر وتنشيط   تهدف الى جذب العديد من السياح لزيارة يوالت  جحة بالعديد من المبادرات والفعاليات النا

قتصاد وأحد سبل تبادل المعرفة والثقافات المختلفة ومع مشاهدة كم هائل من دهار اال زا يياحة فسدور ال

تغطية   الزوار فى األعوام القليلة الماضية وإنفتاح الدولة على العالم وجب توفير تأمين طبي للزوار يشمل 



أو لألعمال والذين اليوجد لديهم تأمين صحي يغطيهم أثناء   الحاالت الطارئة بالنسبة للزائرين سواء للسياحة

ألغراض مختلفة   زيارة الدولة  ززيارتهم للبالد وهذا المنتج سيساهم وبشكل كبير كعامل من عوامل تحفي

هذا المنتج مع الناقل الوطني بشكل تلقائي حيث يكون كل زائر  ومن هنا نستطيع ربط  .كالسياحة واألعمال

دخوله عبر منافذ الدخول كالمطار والمواني وكذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية  للدولة مشمول عند 

فتصدر التغطية في منافذ الدخول  أو بأي وسائل سفر ثانية  ، أما من يسافرون على متن خطوط أخرى    القطرية  

 .  وذلك عبر الربط اآللي مع وزارة الداخلية  لةالدو في 

اكز الصحية التعامل مع المرفي كيفية ما هي معايير العالج والطريقة األفضل بحسب خبرتكم  •

 المنضوية تحت المشروع؟

لها دور كبير كذلك فإن القطاع الصحي الخاص له دور كبير   االختصاص شركات التأمين ذات  كما أن

شروع بينه وبين مؤسسة الرعاية الصحية  مفي مثل هكذا مشروع حيث سيساعد في توزيع المنتفعين من ال

األولية ومؤسسة حمد الطبية مما يجب أن يسهم في إتاحة المواعيد في القطاعين العام والخاص بسهولة  

م تكرار التجربة السابقة يجب أن تتبع ذات اآلليات والمعايير التي نتبعها نحن  ويسر، ولكن ولضمان عد

اليوم، بالرغم من عالقاتنا الطيبة مع جميع مراكز القطاع الطبي الخاص إال أننا نقوم بتطبيق معايير  

ويجب أن   صارمة ودقيقة تضمن ضبط األسعار من جهة وتخضع األسعار للمراجعة الدورية بشكل دائم 

، إضافة إلى معايير الموافقة  م آلية تحديد أسعار الخدمات بشكل مباشر بين شركة التأمين ومقدمى الخدمة  تت

المسبقة على بعض أنواع العالج وذلك حرصا على مصلحة جميع األطراف، ونحن هنا ال نود أن نلقي  

ض من ضعاف النفوس  الكالم جزافا لكن التجربة السابقة والتي أسقطت جميع هذه المعايير جعلت البع

، ولذلك قامت شركات التأمين العالمية،  للمصلحة العامةيستغلون هذا األمر لتضخيم مكاسبهم دون مراعاة  

ومنها مجموعة قطر للتأمين بوضع أفضل معايير المراقبة والمتابعة للعالج حرصا على مصلحة المتعاملين  

 وع قادم. مع شركتنا، وذات هذه المعايير يجب أن تطبق في أي مشر

واإلستفادة   ذات اإلختصاص  شركات التأمينبالخبرات المحلية المتمثلة في  وهنا وجب التنويه إلى اإلستعانة 

تمتلك خبرة طويلة وأنظمة الكترونية متطورة قادرة   التأمين الوطنية  شركاتأن حيث المتراكمة  هاخبراتمن 

برامج التأمين    وقد راكمت عبر عقود من إدارةمشروع للتأمين الصحى مهما كبر حجمه على التعامل مع أى 

  ما ومكوناتهواإلقليمى على دراية كبيرة بالسوق المحلي الصحى خبرات يعتد بها فى المنطقة حيث أنها 

 . الدقيقة  ما وتفصيالته



  ذات الخبرة التخصصية فى تصميم وإدارة برامج التأمين الصحى شركات التأمين الوطنية إن اإلعتماد على 

للشبكات   الى إدارة فعالةإضافة وبتكلفة مناسبة، جودة الو ءةكفاالبيتمتع متطور و تأمين صحي نظام سيقدم 

مواطنين والمقيمين بما يضمن عالجاً  الطبية المنضوية تحت مظلة المشروع تضمن تقديم الخدمات الصحية لل

لى مدار عقود مضت، قامت  ا بجدارة، فعحاليمناسباَ دون هدر أو سوء إستخدام ، وهذا تحديدا ما نقوم بفعله 

في برامجها داخل وخارج قطر ولعبت دوراً أساسياً في   الحاالتمن  الماليينت التأمين بتمويل عالج شركا

وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق  خفض تكاليف العالج والحيلولة دون تضخمها. 

 ج الطبي لعدد كبير من المنتفعين. ن تحمل نفقات العال القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها م

ننصح باإلستعانة بالقطاع الخاص في إدارة نظام التأمين   لذلك أهل مكة أدرى بشعابها  وكما يقول المثل القديم 

على قيادة منظومة   رة خبرات متراكمة وتقنيات عالية قادالقطاع الخاص  لك تيمالصحي حيث كما أسلفنا سابقا  

التصحيح والتطوير في المرحلة القادمة، وهذا يتطابق مع الرؤية الوطنية لقيادتنا الحكيمة في تشجيع القطاع  

فى توفير الرفاهية    2030إضافة الى تحقيق رؤية قطر    على المشاركة الفعالة في المشروعات الوطنية. الخاص  

بة على  ا باإلشراف والرق الجهات الرقابية الصحيةكتفي أن ت ويجب .الدولة  والحياة الكريمة لمواطني ومقيمي 

وكذلك التأكد من أن مقدمى الخدمات  القطاع الصحي والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى 

ويأتى الدور   المقدمة للمنتفعين بشأن الحزم التأمينية  اوتقديم مقترحاتهالمستوى المطلوب بالخدمة  يقدمون

على إساءة اإلستخدام أو  أى مشترك يصر وإستبعادالرئيسي للجهات الرقابية فى محاسبة مسيئي اإلستخدام 

تسبب  حتى ال ت   الخدمات   ي التالعب لخدمة مصالح شخصية مما سيحفظ حقوق مشغل البرنامج واألفراد ومقدم

فى هدر المال العام وبذلك تضع الجهات الرقابية معايير لضبط سوء اإلستخدام والتالعب وأن  هذه اإلساءات 

وإستكمال مسيرته   لتأمينية بصورة إحترافية الخدمات ا م بدوره فى تقديم لقيال لقطاع الخاص ل المجال  يترك

   . دوره كشريك أساسي في تنمية البالدو

هى أحد العوامل   سبق ذكره حول التفاصيل الفنية  إضافة لم  وضوح المنافع وشفافية البرنامجإن أختم بالقول 

  اَ المساعدة لنجاح البرنامج فى ظل وجود قائمة أسعار لهذه الخدمات منصفة وغير مبالغ فيها يعد عنصر

تدار من قبل شركات التأمين المشاركة تربط بها  وركيزة أساسية بجانب إنشاء قاعدة بيانات طبية مركزية 

يضمن تطبيق البرنامج بالطريقة  بما للبرنامج تأهيل الشركات المشغلة  معاييرالخدمات مع تحديد  مقدمي

    .األمثل

 


