
 ومن خالل أربع برامج  2021فى الربع الثاني من  

 برنامج  الرعاية الصحية العائلية كيو ال ام تطلق 

 األول من نوعه فى قطر -
 سيشهد طلب زائد من قبل المواطنين والمقيمين  -

 تغطية شاملة للخدمات الطبية  -
 المنتج سينشأ حجم سوق كبير لتأمينات األفراد   -

في سابقة متميزة تنفرد    التأمين العائلي   عن إطالقها منتج  لتأمينات الحياة والتأمين الصحي كيو ال امأعلنت شركة  

العائالت  المنتج الجديد والذي يهدف إلى االهتمام بصحة    وقد تم تصميم هذا ،    الصحيبها الشركة في قطاع التأمين  

    ون فى الحصول على تغطية تأمين صحيوالذين يرغب  والمقيمين في دولة قطرأالمواطنين  سواء

الخدمات الصحية لحاملي بطاقات  بأنه  منتج  ال  ويتميز هذا المنتج  يغطي مصروفات  الخدمات هذا  لدى مزودي 

ال الطبي  القطاع  من  األسنان  الطبية  ومراكز  الخاصة  والعيادات  الصحية  والمراكز  المستشفيات  مثل  خاص 

والصيدليات. ويأتي إطالق هذا المنتج تنفيذا الستراتيجية الشركة المستقبلية الرامية إلى تعزيز التواصل مع العمالء  

العمالء   المنتج متوفرا لجميع  لهم وسيكون  الثاني من عوتقديم خدمات مميزة  الربع  لدى فرع    2021ام  خالل 

   www.qlm.com.qaالشركة وعبر موقعها اإللكتروني 

 

لتأمينات  الرئيس التنفيذي لشركة كيو ال ام  –  السويدي   فهد محمد  /صرح السيدالمنتج العائلي   وبمناسبة إطالق

المستقبلية قمنا بابتكار هذا المنتج بعد القيام    شركة كيو ال ام، قائالً: انطالقاً من رؤية    الحياة والتأمين الصحي

بالعديد من الدراسات واإلحصائيات على احتياجات العمالء بجانب ما يتميز به القطاع الطبي الخاص في دولة  

متطورة   قطر خدمات رعاية صحية  على  من  بالحصول  العمالء  سيتمتع  المنتج  هذا  شاملة    ومن خالل  تغطية 

خدمات عالج األسنان الطبية وخدمات الحمل والوالدة وخدمات البصريات  ولخدمات مثل التشخيصات الطبية  ل

لحاالت  وا وتغطية األمراض المزمنةوالعالج الطبيعي وخدمات معامل التحاليل والجراحات والعالجات الجلدية  

وتغطية  الغير مزمنة  وذلك طبقا لجدول المنافع وتغطية األمراض  تم تشخيصها  يالتي    للتأمين  ضية السابقةالمر

العالج بتقويم العمود الفقري ، الوخز باإلبر ، عالج المثل بالمثل ، اعتالل العظام  ،العالج الفيزيائي والتكميلي  

وسيتم االنتفاع بهذا المنتج    هذا المنتج اوذلك من خالل أربع برامج يشملهوالعديد من المنافع األخري    واأليروفيديا 

 . وكافة أنحاء العالم  لدى أكبر شبكة مزودي خدمات طبية في دولة قطر

المواطنين    عائالت  سيشمل جميع شرائح المجتمع منكيو ال ام للتأمين العائلي   إن منتج  ،فهد السويديوأستطرد  

والذين لديهم بطاقات هوية  المقيمين    عائالتسيشمل  أيضا  المتقاعدين وأو    المختلفة  العاملين فى قطاعات الدولة

متكامالً يمكنه تلبية جميع    منتجاً ليصبح المنتج األكثر شموالً في قطاع التأمين، وهو يعد  قطرية سارية المفعول  

ون له تغطيات أكثر وصوالً إلى التغطية  يكسوف    المنتج من    برنامجاالحتياجات لجميع الشرائح بالمجتمع وكل  

في تنويع خطوط منتجاتها التي تقدمها في السوق لتلبية    الشركةاستراتيجية  . وتعد هذه المبادرة جزء من  الشاملة

 ة للفرد جزء من النفقات الطبي كامل أو احتياجات العمالء وقطاع التأمين على حد سواء لمنتج فريد يشمل تغطية 

على هذا المنتج من قنوات توزيع مختلفة وكيفية    العمالءكيفية حصول  أنه تم األخذ بعين االعتبار  ، وأكد السويدي  

على المنتج واالستفادة من مميزاته العديدة وسهولة    العمالءاستخدام المنتج داخل شبكة مقدمي الخدمات بعد حصول  

 على حد سواء   الشركةأو بطاقات  الحصول على الخدمات من خالل البطاقة الشخصية



السويدي وأشار   تنافسية تخدم    ،فهد  المجتمع ألهداف  ليكون في متناول جميع شرائح  المنتج  تم تحديد سعر  لقد 

الخدمات وذلك    مزودي التي سيحصل عليها العمالء من  المنافع  فاوت  ، وبموجب هذا المنتج ستتالعمالءمصلحة  

 بناًء على كل نوع خدمة وبناء على كل مزود خدمة.  

الخدمات   مقدمي  شبكة  عن  مميزات  ، السويدي   أشار وبالحديث  أهم  أحد  المنتج   من  سيشمل   هذا  مشاركة  انه 

مستشفى األهلي ومستشفى العمادي ومستشفى  المستشفيات الكبرى ضمن شبكة مزودي الخدمات وفي مقدمتهم  

  مركز صحي وعيادة وصيدلية   400وأن قوة الشبكة تزيد عن    ومستشفى أستر عيادة الدوحة والمستشفى التركي  

 . ألف مزود خدمة  75داخل قطر وعالميا تصل الى أكثر من 

يمنح حصرياً جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصة  منتج التأمين العائلي   أن إطالق السويدي فهد وأكد 

تبدأ من دولة قطر حتي   جغرافيةنطاق تغطية  بالحصول على خدمات صحية متميزة من القطاع الطبي الخاص  

  برامج تشتمل . %  20تصل إلى   تبدأ من الشىء حتي لعيادات الخارجيةلكشف اإستقطاع ومن  كافة أنحاء العالم

لتغطية طبية شاملة    أفراد العائلة  الخدمات التي تتوافق مع احتياجاتعلى العديد من االمتيازات و  المنتج العائلي

 كحد أقصي  لاير للفرد الواحد في السنة 3,000,000تصل إلى 

داخل   الصحيمن قطاع التأمين  الحصة األكبر     تستحوذ على  الصحيلتأمينات الحياة والتأمين    كيو ال امشركة  ان  

شركة إلى االستحواذ على حجم سوق مماثل للتأمين الطبي لألفراد،  التهدف  وبإطالق هذا المنتج    السوق المحلي

التي تعمل بها وتوظيف هذه الخبرات في  االقليميةالمكتسبة من األسواق  الشركةترجمة لخبرات  المنتجويعد هذا 

 السوق المحلي لالرتقاء بالقطاع وإنشاء فرص للمنافسة في تقديم الخدمات األمر الذي يصب في مصلحة العميل 

،   لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيو ال ام  ،   السيد / أحمد محمد زبيبوصرح  

الشركة    منتجات  سلسلةضمن  والذي يعد من    الشركةلدى    المنتجاتهو أحد    المنتج العائلي  ان  قائالً:   ستطلقها 

لتعدد فى ما تقدمه لشرائح  تنفيذ استراتيجية الشركة ل الخطوة األولي نحو  وهذه هي  المحلى    سيشهدها قطاع التأمينو

 وبأسعار فى متناول الجميع  حية للجميعالرعاية الص توفير المنتج، حيث إنه من أحد أهداف عمالئها المختلفة 

إن القطاع الطبي الخاص داخل دولة قطر قادر على توفير الحلول المثلى للخدمات الطبية   ،قائالً أحمد زبيب ونوه 

وأيضا    التى توفرها شركات التأمين  الصحيالتأمين    منتجاتوتقديمها على أعلى مستوى ولديه اإلمكانية إلدارة  

إلطالق هذا المنتج والذي   لدى الشركة  األكبرن اهتمام كبير توليه للرعاية الصحية أصبح الدافع  ما تشهده الدولة م 

 2030سيساهم في مسيرة سعي الشركة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 

ما يشهده القطاع الطبي الخاص في دولة قطر من تطور ونمو في الكفاءات سواء على مستوى    ،وأختتم بالقول

  إنشاء طلب متزايد الخدمات واالختصاصات الطبية أو سواء على الخبرات المتراكمة في هذا المجال أثمر في  

من يرغبون فى الحصول  ويعد المنتج فرصة قوية ل  القطاع الطبي الخاصمن خالل  لتلقي العالج والخدمات الطبية  

   القطاع الطبي الخاصاكز الصحية التى تعمل فى رعلى رعايتهم الصحية فى المستشفيات والم 

. وعلى  منظومة صحية متكاملةهي أحد العوامل الرئيسية لبناء    الفردتأتي أهمية هذا المنتج من منطلق أن صحة  

  ة هو أمر مهم وحاسم لضمان تمتع المواطنين هذا النحو، فإن الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجود

بصحة جيدة، بما يتوافق مع الرؤية الشاملة لالرتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر ضمن االستراتيجية    والمقيمين 

 الوطنية للصحة 

 

 


