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1 MODERN LAW

رؤية قانونية حول القانون رقم )22( لسنة 
2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل 

الدولة

الفصل األول
المقدمة

أصــدرت دولــة قطــر قانوًنــا جديــًدا للتأميــن الصحــي 
المواطنيــن  علــى  فقــط  ليــس  ســيؤثر  والــذي 
والمقيميــن والــزوار والســّياح، بــل أيًضــا علــى أصحــاب 
العمــل وشــركات التأميــن ووســطاء التأميــن وشــركات 
إدارة المطالبــات ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة 

العمالــة. ومســتقدمي 
ومــع اســتمرار إصــدار اللوائــح والقــرارات ذات الصلــة، 
مــن المهــم أن يكــون جميــع أطــراف العالقــة التأمينيــة 
يلــي  وفيمــا  والتزاماتهــم.  بحقوقهــم  درايــة  علــى 
التأميــن  ببيئــة  المتعلقــة  التحديثــات  سنســتعرض 

الصحــي فــي دولــة قطــر.
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2MODERN LAW

مــع اســتمرار دولــة قطــر فــي تطويــر نظــام توفيــر 
اللوائــح  مــرت  فقــد  بهــا،  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
كبيــرة  تغييــرات  بعــدة  بهــا  المتعلقــة  والتشــريعات 

الســنين. مــر  علــى 
فتــرة  منــذ  والمقيمــون  المواطنــون  يتذكــر  فقــد 
طويلــة فــي قطــر نظــام التأميــن الصحــي االجتماعــي 
ــون القطــري رقــم  ــذه مــن خــالل القان ــم تنفي ــذي ت ال
)7( لســنة 2013 )صحــة( الــذي أســس الشــركة الوطنيــة 
بالقــرار  القانــون  تنفيــذ هــذا  تــم  الصحــي.  للتأميــن 
تأسســت  التــي   2012 لســنة   )15( رقــم  األميــري 
تحــت  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  بموجبــه 
المجلــس األعلــى للصحــة فــي قطــر. وقــد تضمــن 
هــذان التشــريعان المنظمــان مســؤولية كبيــرة علــى 
منشــآت الرعايــة الصحيــة التابعــة للحكومــة القطريــة.

الصحــي  التأميــن  إلغــاء نظــام  تــم  عــام 2015،  فــي 
االجتماعــي )صحــة( وتصفيــة الشــركة الوطنيــة للتأمين 
الصحــي، وذلــك بعدمــا أعلــن المجلــس األعلــى للصحــة 
رغبتــه فــي دعــم قطــاع التأميــن الخــاص. وبالفعــل، 
مقارنــة  األجانــب  للمقيميــن  الكبيــرة  للنســبة  نظــًرا 
تــوازن  تحقيــق  يتحّتــم  كان  القطرييــن،  بالمواطنيــن 
وإلنشــاء  االجتماعيــة  االلتزامــات  اســتيفاء  لضمــان 
بيــن  توزيــع متســاٍو للمســؤوليات واألعبــاء الصحيــة 
القطاعيــن العــام والخــاص لتجنــب تحميــل كل منهــا 
بأكثــر مــن الــالزم. ويهــدف قانــون التأميــن الصحــي 
الجديــد إلــى تحقيــق هــذا التــوازن، مــع تعزيــز أهــداف 
الوطنيــة  قطــر  لرؤيــة  والتنميــة  االقتصــادي  النمــو 
2030 مــن خــالل خلــق فــرص للتوســع فــي مجــاالت 
التأميــن الصحــي والرعايــة الصحيــة الخاصــة، فضــاًل عــن 
للمقيميــن  المعيشــية والعمليــة  الظــروف  تحســين 

األجانــب فــي قطــر.
 2021 لســنة   )22( رقــم  القانــون  الجديــد  القانــون 
بتنظيــم خدمــات الرعايــة الصحيــة داخــل الدولــة يلغــي 
القانــون  وكذلــك   ،2013 لســنة   )7( رقــم  القانــون 
ــي  ــم العــالج الطب رقــم )7( لســنة 1996 بشــأن تنظي
عليــه  عفــا  الــذي  الدولــة  داخــل  الصحيــة  والخدمــات 

الزمــن.

الفصل الثاني 

معلومات عامة
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3 MODERN LAW

 )22( رقــم  القانــون  ٌأصــِدر   ،2021 أكتوبــر   18 فــي 
لســنة 2021 بتنظيــم خدمــات الرعايــة الصحيــة داخــل 
»القانــون«(  أو  الصحــي«  التأميــن  )»قانــون  الدولــة 
والــذي يحــدد حقــوق والتزامــات كل طــرف فــي عالقــة 
التــي  الشــروط واألحــكام  الصحــي. وتأتــي  التأميــن 
الصحــة  وزارة  بإشــراف  القانــون  هــذا  عليهــا  ينــص 

)»الــوزارة«(. العامــة 
وفيمــا بعــد، قــد َصــَدَر فــي 21 يونيــو 2021 قــرار وزيــر 
الصحــة العامــة رقــم )8( لســنة 2022 بإصــدار الالئحــة 
التنفيذيــة والتــي تعطــي نظــرة أعمــق حــول تطبيــق 
القانــون رقــم 22 لســنة 2021. )والــذي يوفــر مزيــدًا 
مــن المعلومــات حــول تطبيــق القانــون رقــم 22 لســنة 

.)2021
وفيمــا يلــي نســعى إلــى تلخيــص المعلومــات الواردة 
التنفيذيــة  والئحتــه  الصحــي  التأميــن  قانــون  فــي 
وتوضيــح كيفيــة تطبيقهــا بقــدر اإلمــكان فــي هــذه 

المرحلــة.

1. حاملي البطاقة الصحية مقابل حاملي 
بطاقة التأمين

أ . البطاقة الصحية
بموجــب الفصــل الثالــث مــن القانــون والفصــل الثانــي 
مــن الالئحــة التنفيذيــة ُتصــدر مؤسســة حمــد الطبيــة 
أو مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، البطاقــة الصحيــة 
للمواطنيــن بصالحيــة 10 ســنوات، ولآلخريــن الذيــن 
ســيتم تحديدهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بصالحيــة 
ســنة واحــدة، ويجــوز بقــرار وزاري تحديــد فئــة أو فئــات 
الرعايــة الصحيــة فــي المنشــآت  تقــدم لهــا خدمــات 
الصحيــة الحكوميــة وُيصــدر لهــا بطاقــة صحيــة، ولكــن 

هــذا القــرار لــم يصــدر إلــى اآلن. 
البطاقــة  لحاملــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  ُتقــدم 

الفصل الثالث

القانون رقم )22( لسنة 
2021 بتنظيم خدمات 

الرعاية الصحية داخل الدولة

والمستشــفيات  الصحيــة  المنشــآت  فــي  الصحيــة 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وغيرهــا مــن المرافــق 
الطبية والعالجية الحكومية دون مقابل )المادة 6 من 
ــى اآلن اإلعــالن عــن الرســوم  ــم إل ــم يت ــون(. ول القان

المتعلقــة بإصــدار وتجديــد واســتبدال البطاقــة.
إذا لــم ُيقــدم المريــض، مــن غيــر المواطنيــن، بطاقــة 
الحكوميــة،  الصحيــة  المنشــآت  لــدى  ســارية  صحيــة 
عــن  المســتحقة  واألجــور  الرســوم  أداء  عليــه  وجــب 
األطفــال  باســتثناء  كاملــة،  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
أقــل مــن عــام واحــد، وذلــك بموجــب المــادة 5 مــن 

التنفيذيــة الالئحــة 

ب . بطاقة التأمين
بطاقــة التأميــن تختلــف عــن البطاقــة الصحيــة فــي أنهــا 
تصــدر مــن قبــل شــركة تأميــن خاصــة وتعنــي تســجيل 
ُيلــزم قانــون  المســتفيد فــي خطــة تأميــن صحــي. 
التأميــن الصحــي جميــع للوافديــن والزائريــن فــي قطر 
)باســتثناء المعفييــن بقــرار مجلــس الــوزراء( بالتســجيل 
فــي خطــة تأميــن صحــي خاصــة تغطــي علــى األقــل 
الخدمــات الصحيــة األساســية وســيتم تفصيــل نطاقها 
فــي الفقــرة التاليــة مــن القســم الثانــي )المــادة 8 

مــن القانــون(.
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2. وثيقة التأمين الصحي
 

أواًل، هنــاك عــدة مســتويات مختلفــة مــن التغطيــة 
يغطــي  أن  يجــب  مالحظتهــا.  يجــب  التــي  التأمينيــة 
التأميــن الصحــي اإللزامــي للوافديــن بموجــب قانــون 
التأميــن الصحــي خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية، 
والتــي تشــمل فقــط مــا يلــي )الملحــق 1 مــن الالئحــة 

التنفيذيــة(: 
الكشف الطبي بواسطة ُمقدم خدمة رعاية   .1

صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية 
الصحية. 

خدمات المستشفيات الداخلية )التنويم(   .2
والعيادات الخارجية للحاالت الطبية والجراحية. 

خدمات الطوارئ والحوادث.   .3
الرعاية الطبية أثناء الحمل والوالدة، ورعاية   .4

حديثي الوالدة. 
الفحوصات المخبرية والتشخيصية األخرى.  .5

الفحوصات بالموجات فوق الصوتية واألشعة   .6
السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي.

زراعة األعضاء.  .7
عالج األورام.  .8

األدوية والمنتجات الصيدالنية الموصوفة من   .9
الطبيب.

10. العالج الطبيعي والتأهيلي.
11. المعدات الطبية المعمرة.

12. التطعيمات الموصوفة من الطبيب، وفقًا 
للضوابط المعمول بها في الوزارة.
13. إعادة جثمان المتوفى إلى بلده. 

تعتبــر الخدمــات خــارج النطــاق أعــاله »خدمــات رعايــة 
صحيــة إضافيــة« ويمكــن تغطيتهــا بواســطة وثيقــة 
التأميــن الصحــي، علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت إلزاميــة 
الالئحــة  مــن   10 والمــادة  القانــون  مــن   1 )المــادة 

التنفيذيــة(.
وعلــى العكــس مــن ذلــك، ينــص الملحــق 2 مــن الالئحة 
التنفيذيــة علــى أن نطــاق التغطيــة اإللزاميــة للزائريــن 
يقتصــر علــى حــاالت الطــوارئ والمســاعدة الطبيــة 

الطارئــة.
عــالوًة علــى ذلــك، بموجــب الفصــل الثانــي عشــر مــن 
الالئحــة التنفيذيــة يجــب أن تشــتمل كل وثيقــة التأمين 

علــى البيانــات التاليــة:

♦  اسم حامل الوثيقة والمستفيدين.

♦  خدمات الرعاية الصحية المغّطاة.

♦  قيود واستثناءات التغطية التأمينية.

♦  مبلــغ الدفــع المشــترك أو االســتقطاعات الواجــب 
علــى المســتفيد ســدادها.

لموافقــة  تحتــاج  التــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات    ♦
مســبقة مــن ِقبــل شــركة التأميــن أو شــركة إدارة 

تقديمهــا. قبــل  المطالبــات 

♦  المخاطر المستبعدة من التأمين.

والحــدود  التأميــن  وثيقــة  لقيمــة  األقصــى  الحــد    ♦
الفرعيــة.

♦  مدة وثيقة التأمين محددة بتاريخ البداية والنهاية.

ضــرورة  المختصــة  اإلدارة  تــرى  أخــرى  بيانــات  أيــة    ♦
إضافتهــا.

3. الحقوق وااللتزامات والعقوبات
 أ. االلتزامات العامة

مــن أجــل منــع التكــرار، فــإن النقــاط التاليــة مشــتركة 
بيــن جميــع أو عــدة أطــراف فــي عالقــة التأميــن.

جميــع  تخضــع  عشــر  الرابــع  الفصــل  بموجــب  أواًل، 
ســجالت المســتفيدين لقواعــد الســرية. وال يقتصــر 
التــزام الســرية هــذا علــى الســجالت الطبيــة فقــط، 
الطبيــب  بيــن  الســرية  لقواعــد  أيًضــا  تخضــع  والتــي 
ومريضــه، ولكــن جميــع الســجالت التــي يحتفــظ بهــا أي 

طــرف فــي عالقــة التأميــن. 
وهــذا يشــمل شــرط عــدم الســماح ألي طــرف آخــر 
باالطــالع علــى أي مــن ملفــات المرضــى وســجالتهم، 
إال إذا قــدم المريــض موافقــة مكتوبــة، أو وفًقــا ألمــر 
مــن محكمــة مختصــة أو قــرار مــن النيابــة العامــة أو بنــاًء 

علــى )قــرار وزاري( أو طلــب مــن شــركة التأميــن.
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وكذلــك يجــب علــى جميــع األطــراف المشــاركة فــي 
العالقــة التأمينيــة االمتثــال ألي طلبــات أو تعليمــات 
جميــع  تلتــزم  أن  ويجــب  العامــة.  الصحــة  وزارة  مــن 
بتزويــد معلومــات صحيحــة ودقيقــة  أيًضــا  األطــراف 
بشــأن التأميــن الصحــي، واالمتنــاع عــن إخفــاء أو تغييــر 
التأميــن  أنشــطة  لتســهيل  ضروريــة  معلومــات  أي 

الصحــي بحســن نيــة.
تنطبــق المــادة 23 مــن القانــون علــى شــركة التأميــن 
وشــركة إدارة المطالبــات ومقدمــي الرعايــة الصحيــة 
التأميــن  يجــوز لشــركة  أنــه ال  الخاصــة، وتنــص علــى 
أو شــركة إدارة المطالبــات امتــالك منشــآت تقديــم 
خدمــات الرعايــة الصحيــة للمســتفيدين، أو المســاهمة 
فيهــا أو تشــغيلها. وبموجــب المــادة 27 مــن نفــس 
ُيعاقــب  الشــرط  ذلــك  يخالــف  مــن  كل  القانــون، 

بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة، وبالغرامــة التــي ال تزيــد 
علــى )100,000( مائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتـــين 

العقوبتيــن.

 ب. صاحب العمل
فــي تغييــر ملحــوظ فــي لوائــح التأميــن فــي قطــر، 
التأمينيــة  التغطيــة  بتوفيــر  العمــل  صاحــب  يلتــزم 
لخدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية للعامليــن لديــه، 
وألزواجهــم وأطفالهــم )حّتــى 3 أطفــال تحــت عمــر الـــ 

18( )المــادة 13 مــن القانــون(.
إذا كان كال الزوجيــن يعمــالن، فــإن مســؤولية ســداد 
أقســاط التأميــن الصحــي عنهمــا تقــع علــى صاحــب 
عمــل كل منهمــا، وتكــون مســؤولية ســداد أقســاط 
علــى  المســتحقين  األوالد  عــن  الصحــي  التأميــن 
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صاحــب العمــل الــذي يعمــل لديــه األب )المــادة 8 مــن 
الالئحــة التنفيذيــة(. وليــس مــن الواضــح حالًيــا مــا إذا 
كان يتعيــن علــى صاحــب العمــل توفيــر تغطيــة ألكثــر 

مــن زوجــة واحــدة فــي نفــس الوقــت.
عليــه  تنطبــق  مــن  بشــأن  غمــوض  أي  ولتجنــب 
ف المــادة  االلتزامــات المقــررة ألصحــاب العمــل، ُتعــرِّ
»الــوزارات  بأنــه  العمــل«  »صاحــب  القانــون  مــن   1
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى والهيئــات والمؤسســات 
العامــة، وكل شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخدم 
موظفيــن أو عمــااًل أو مســتخدمين مقابــل أجــر أيــًا كان 

نوعــه«.
يبــدأ التــزام كل مــن صاحــب العمــل تجــاه العامليــن لديــه 
دخولهــم  تاريــخ  مــن  المســتحقين  أســرهم  وأفــراد 
إلــى الدولــة، أو مــن تاريــخ انتقــال العامــل للعمــل لــدى 
صاحــب عمــل جديــد )المــادة 24 مــن الالئحــة التنفيذية(.

علــى  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن   )31( المــادة  بموجــب 
تغطيــة  توفيــر  فــي  االســتمرار  العمــل  صاحــب 
التأميــن الصحــي لجميــع الموظفيــن وأفــراد أســرهم 
المســتحقين حتــى يتــم إنهــاء عالقــة التوظيــف ونقــل 
عمــل المســتفيد. هــذا يعنــي أنــه حتــى إذا تــم إنهــاء 
صاحــب  علــى  يجــب  اســتقالته،  أو  الموظــف  خدمــة 
ــة التأميــن الصحــي لذلــك  العمــل الحفــاظ علــى تغطي
الموظــف حتــى يتــم تغييــر تصريــح إقامتــه إلــى صاحــب 

عمــل جديــد. 
انتقــال  دون  العمــل  عالقــة  انتهــاء  حالــة  وفــي   
ــة  ــد التغطي ــد، تمت المســتفيد إلــى صاحــب عمــل جدي
التأمينيــة لــه لحيــن انتهــاء مــدة اإلقامــة المســموح بهــا 

أقــرب.  أيهمــا  الوثيقــة  انتهــاء ســريان  أو  قانوًنــا 
وللوفــاء بهــذا االلتــزام، يلتــزم صاحــب العمــل بالتعاقــد 
مــع إحــدى شــركات التأميــن المســجلة، لتغطيــة جميــع 
العامليــن لديــه وأفــراد أســرهم المســتحقين وبتجديــد 
وااللتــزام  الُمقــررة  اآلجــال  خــالل  ســنويًا  العقــد 
الالئحــة  مــن   25 )المــادة  فيــه  الــواردة  بالشــروط 

التنفيذيــة(.
يدفــع صاحــب العمــل قســط التأميــن الصحــي وال يحــق 
لــه تحصيــل أي جــزء مــن قيمــة القســط مــن أي مــن 
العامليــن لديــه أو األشــخاص الملــزم بدفــع األقســاط 
عنهــم. وهــذا يعنــي أنــه ال يجــوز خصــم تكلفة القســط 
مــن راتــب الموظــف، وال ُيطلــب مــن الموظــف دفــع 
)المــادة  الخــاص  مــن جيبــه  جــزء منــه  أي  أو  القســط 

32 مــن القانــون(. وبموجــب المــادة 13 مــن القانــون 
يلتــزم صاحــب العمــل بســداد تكاليــف خدمــات الرعايــة 
الصحيــة المقدمــة للمســتفيدين والناشــئة عــن إخاللــه 

بالتزامــه بالمحافظــة علــى تغطيــة تأمينيــة ســارية.
علــى صاحــب العمــل إخطــار شــركة التأميــن عنــد انتهــاء 
عالقــة العمــل ألي ســبب مــن األســباب الســتعادة 
الجــزء النســبي مــن القســط التأمينــي )المــادة 31 مــن 

الالئحــة التنفيذيــة(.
بالغرامــة  ُيعاقــب  القانــون  مــن   32 المــادة  بموجــب 
التــي ال تزيــد علــى )30,000( ثالثيــن ألــف ريــال، كل 
صاحــب عمــل أو مســتقدم امتنــع عــن توفيــر التغطيــة 
قــام  أو  الصحــي  التأميــن  أو دفـــع قســط  التأمينيــة 
مــن  أي  مــن  القســط  قيمــة  مــن  جــزء  أي  بتحصيــل 
العامليــن لديــه أو األشــخاص الملــزم بدفــع األقســاط 

عنهــم، مــع إلزامــه ِبــرد تلــك المبالــغ إليهــم.

ج . التزامات المستقدم
بموجــب المــادة 14 مــن القانــون يلتــزم المســتقدم 
التغطيــة  لتوفيــر  الصحــي  التأميــن  أقســاط  بدفــع 
التأمينيــة لخدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية، لمــن 
تأمينيــة  تغطيــة  تشــملهم  ال  ممــن  يســتقدمهم 
مــن صاحــب العمــل، وذلــك مــن تاريــخ دخولهــم إلــى 
الدولــة. تتشــابه التزامــات المســتقدم مــع التزامــات 
صاحــب العمــل، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى صالحيــة 
طلبــات  واســتكمال  التأميــن،  شــركة  مــع  العقــد 
التأميــن علــى النحــو الواجــب، ســداد تكاليــف خدمــات 
الرعايــة الصحيــة المقدمــة للمســتفيدين الناشــئة عــن 
تأمينيــة  تغطيــة  علــى  بالمحافظــة  بالتزامــه  إخاللــه 
ســارية بموجــب قانــون التأميــن الصحــي. ومــع ذلــك، 
ــر واضــح إلــى حــد مــا  ــون غي علــى الرغــم مــن أن القان
بشــأن هــذه النقطــة، إال أنــه ال يبــدو أن المســتقدمين 
ملزمــون قانوًنــا بتوفيــر التأميــن الصحــي ألفــراد أســر 
ُمســتقدميه )النقطــة 1 مــن المــادة 26 مــن الالئحــة 

التنفيذيــة(.
وفــي حالــة انتهــاء إقامــة المســتفيد دون انتقالــه إلــى 
ُمســتقدم جديــد، تمتــد التغطيــة التأمينيــة لــه لحيــن 
ــا أو انتهــاء  انتهــاء مــدة اإلقامــة المســموح بهــا قانون
ســريان الوثيقــة أيهمــا أقــرب )المــادة 31 مــن الالئحــة 

ــة(. التنفيذي
التغطيــة  يقّدمــون  ال  الذيــن  المتقدمــون  ويخضــع 
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الالزمــة وفًقــا للقانــون لنفــس العقوبــة التــي يخضــع 
لهــا أصحــاب العمــل، كمــا هــو موضــح فــي القســم 

الســابق.

د . التزامات المستفيد
يقــع علــى المســتفيد فــي ممارســة الحقــوق التــي 
تمنحهــا لــه وثيقــة التأميــن االلتزامــات التاليــة بموجــب 

ــة: الفصــل الســادس مــن الالئحــة التنفيذي

♦  عــدم إســاءة اســتخدام وثيقــة التأميــن أو بطاقــة 
التأميــن الصحــي، بــأي شــكل مــن األشــكال )المــادة 

16 مــن القانــون(.

♦  تقديــم المطالبــات عــن النفقــات القابلــة لالســترداد 
إلــى شــركة التأميــن أو شــركة إدارة المطالبــات، 
خــالل مــدة ال تزيــد علــى ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ 
تلقــي خدمــات الرعايــة الصحيــة )مــا لــم يكــن هنــاك 

مبــرر معقــول لتجــاوز هــذه المــدة(.

♦  تزويــد شــركة التأميــن بأيــة مســتندات أخــرى مؤيــدة 
تطلبهــا الشــركة خــالل مــدة ال تزيــد علــى ثالثيــن 
ــرر  ــاك مب ــم يكــن هن ــخ الطلــب )مــا ل ــا مــن تاري يوًم

ــاوز هــذه المــدة(. معقــول لتج

♦  الخضــوع لكشــف طبــي أو إعــادة الكشــف الطبــي 
مجاًنــا مــن قبــل طبيــب ممــارس مرخــص لــه ُتحــدده 
الطبــي ضــروري،  التحقــق  أن  ارتــأت  إذا  الشــركة، 

وبشــرط موافقــة المســتفيد.

ه . التزامات الزائر
بموجــب المــادة 15 مــن القانــون يجــب أن يكــون لــدى 
الزائــر تأمينــًا دوليــًا ســاريًا، ويغطــي فتــرة وجــوده فــي 
مــا  بتقديــم  الشــرط  هــذا  اســتيفاء  يمكــن  الدولــة. 
يثبــت أن لديــه تأمينــًا دوليــًا ســاريًا مشــتماًل علــى دولــة 
قطــر، ويغطــي فتــرة وجــوده فــي الدولــة، أو بســداد 
قســط التأميــن الصحــي المتــاح للزائريــن الــذي يكّلــف 
ــر الصحــة العامــة رقــم )17(  ــال قطــري )قــرار وزي 50 ري

لســنة 2022(.
يلتــزم الزائــر بتحمــل تكلفــة الخدمــات غيــر المغطــاة 
التغطيــة  انتهــت  إذا  بــه.  الخاصــة  التأميــن  بوثيقــة 
التأمينيــة جــراء فشــل الزائــر فــي تجديدهــا، فســيكون 
رعايــة  خدمــات  ألي  الكاملــة  التكلفــة  بتحمــل  ملزًمــا 
صحيــة يتلقاهــا )المــادة 27 مــن الالئحــة التنفيذيــة(.
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و . التزامات شركة التأمين
قطــر  دولــة  فــي  التأميــن  شــركات  تكــون  أن  يجــب 
العامــة.  الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  ومســجلة  مرخصــة 
والتســجيل  الــالزم  الترخيــص  علــى  الحصــول  يمكــن 
مــن خــالل تقديــم المســتندات الثبوتيــة المطلوبــة 
الالئحــة  مــن   14 )المــادة  العامــة  الصحــة  وزارة  إلــى 
التنفيذيــة(. والجديــر بالذكــر أن هــذا يعنــي أن شــركات 
التأميــن العالميــة وغيرهــا مــن شــركات التأميــن غيــر 
المرخصــة والمســجلة حســب األصــول فــي الدولــة لــم 
يعــد مســموحًا لهــا بتقديــم وثائــق التأميــن للمقيميــن 
فــي قطــر، ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل وكيــل 

داخــل الدولــة.
وعمليــة،  موثوقــة  تأمينيــة  وثائــق  توفيــر  وبهــدف 
تنــص المــادة 17 مــن القانــون علــى أنــه يجــب علــى 
شــركات التأميــن إبــرام عقــود مــع مقدمــي خدمــات 
ُمقدمــي  شــبكة  إلنشــاء  بالدولــة  الصحيــة  الرعايــة 
)»مقدمــي  الدولــة  فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
الرعايــة الصحيــة«، »مقدمــي الخدمــات«(. تقــع علــى 
التأكــد مــن أن كل  التأميــن مســؤولية  عاتــق شــركة 
ــة فــي شــبكتها مرخــص  ــة صحي مقــدم / منشــأة رعاي

العامــة. الصحــة  وزارة  لــدى  ومســجل 
ُيعاقــب  أنــه  علــى  القانــون  مــن   30 المــادة  وتنــص 
بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )200,000( مائتــي ألــف 
ــن مســجلة تتعاقــد مــع منشــأة  ــال، كل شــركة تأمي ري
وســيط  أو  مطالبــات  إدارة  شــركة  أو  خاصــة  صحيــة 
تأميــن، غيــر مســجلين لــدى اإلدارة المختصــة، أو لــم 

تســجيلها. لتجديــد  يتقدمــوا 
علــى  التنفيذيــة،  الالئحــة  مــن   37 المــادة  وبموجــب 
خدمــات  ُمقــدم  مســتحقات  دفــع  التأميــن  شــركة 
الدفــع  مبلــغ  تســوية  مــن  والتأكــد  الصحيــة  الرعايــة 
المشــترك واالســتقطاعات والموافقــات المســبقة. 
يجــب تســوية المطالبــات خــالل 45 يوًمــا مــن تقديمهــا، 
ســواء تــم تقديــم المطالبــة مباشــرة أو مــن خــالل 
تعويــض  أيًضــا  يجــب  المطالبــات.  إدارة  شــركة 
المســتفيدين عــن المصاريــف المســتحقة للتعويــض 
فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة. تســتمر هــذه االلتزامــات 
طــوال صالحيــة وثيقــة التأميــن ولمــدة ثالثــة أشــهر 
بعــد انتهائهــا، مــا لــم يتــم تقديــم مطالبــة بعــد هــذه 

الفتــرة بتبريــر معقــول للتأخيــر.
إذا لــم يقــم صاحــب العمــل أو الُمســتقدم بســداد 

األقســاط فــي األوقــات المتفــق عليهــا، يجــب علــى 
شــركة التأميــن قبــل فســخ عقــد التأمين إخطــار صاحب 
وشــبكة  المختصــة  واإلدارة  الُمســتقدم،  أو  العمــل 
ــخ فســخ عقــد  ــة بتاري ــة الصحي ُمقدمــي خدمــات الرعاي

التأميــن )المــادة 41 مــن الالئحــة التنفيذيــة(.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد 
علــى )300,000( ثالثمائــة ألــف ريــال، كل شــركة تأميــن 

لــم تلتــزم باآلتــي )المــادة 30 مــن القانــون(:

المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  قيمــة  ســداد    ♦
ال  رعايــة صحيــة  خدمــات  مقــدم  مــن  للمســتفيد 
الخدمــات،  تلــك  مقدمــي  شــبكة  ضمــن  ينــدرج 

الطارئــة. الحــاالت  فــي  وذلــك 

للتغطيــة  معهــا  للتعاقــد  طلــب  أي  رفــض  عــدم    ♦
بالتأميــن الصحــي اإللزامــي مــن صاحــب عمــل أو 
ــة مــن وزارة الصحــة  مســتقدم دون موافقــة كتابي

العامــة.

♦  عــدم وضــع أيــة قيــود أو شــروط تحــد من االســتفادة 
علــى  المتعاقــد  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مــن 

تقديمهــا.

♦  عــدم اشــتراط فتــرة اســتحقاق للتغطيــة أو ربــط 
االشــتراك بــأي تاريــخ مرضــي ســابق للمســتفيدين 

ــأي شــكل مــن األشــكال. ب

♦  تظــل وثيقــة التأميــن صالحــة حتــى ولــو تــم إلغــاء 
ــزم الشــركة بالوفــاء  تســجيل شــركة التأميــن، وتلت
بمــا تضمنتــه الوثيقــة مــن حقــوق لحاملهــا طــوال 

مــدة ســريانها )المــادة 18 مــن القانــون(.
المنصــوص  األخــرى  بالعقوبــات  اإلخــالل  عــدم  مــع 
حالــة  فــي  المختصــة  لــإدارة  القانــون،  فــي  عليهــا 
إنــذار  أعــاله،  المذكــورة  االلتزامــات  مــن  أي  مخالفــة 
المخالــف كتابــة أو بــأي وســيلة أخــرى تفيــد العلــم، 
بإزالــة أســباب المخالفــة خــالل المــدة التــي تحددهــا 
فــي اإلنـــذار، وفــي حالــة عــدم التــزام المخالــف بإزالــة 
أســباب المخالفــة خــالل المــدة المحــددة، يجــوز بقــرار 
مــن الوزيــر، بنــاًء علــى توصيــة اإلدارة المختصــة، إلغــاء 

تســجيله )المــادة 37 مــن القانــون(.

ز . التزامات مقّدم خدمات الرعاية الصحية
مــن أجــل التســجيل فــي نظــام التأميــن الصحــي، يجــب 
أن يكــون مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة الخــاص مرخًصــا 
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ــدى وزارة الصحــة العامــة.  ومســجاًل حســب األصــول ل
 )500,000( علــى  تزيــد  ال  التــي  بالغرامــة  ُيعاقــب 
خمســمائة ألــف ريــال، كل منشــأة صحيــة خاصــة تمتنــع 
حــاالت  فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  عــن 

الطــوارئ أو الحــوادث )المــادة 28 مــن القانــون(.
يلتــزم مقّدمــو خدمــات الرعاية الصحية بتقديم خدمات 
الطارئــة  الحــاالت  فــي  للمســتفيد  الصحيــة  الرعايــة 
دون مطالبتــه بدفــع أي مبالــغ ماليــة، وذلــك إلــى حيــن 
زوال الخطــر عنــه، وإخطــار شــركة التأميــن بذلــك خــالل 
24 ســاعة، وعلــى أال يخــل ذلــك بحــق مقــدم خدمــة 
الرعايــة الصحيــة فــي الرجــوع علــى شــركة التأميــن، أو 
علــى صاحــب العمــل أو المســتقدم، بحســب األحــوال، 
لتســديد تكلفــة هــذه الخدمــة )المــادة 19 مــن القانــون 
والمــادة 55 مــن الالئحــة التنفيذيــة(. تنــص المــادة 29 
مــن القانــون علــى أنــه فيمــا عــدا الحــاالت الطارئــة، 

 )500,000( علــى  تزيــد  ال  التــي  بالغرامــة  ُيعاقــب 
خمســمائة ألــف ريــال، كل منشــأة صحيــة خاصــة غيــر 

ــة. ــة الصحي مســجلة تقــدم خدمــات الرعاي
ُيعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )250,000( مائتين 
وخمســين ألــف ريــال، كل منشــأة صحيــة خاصــة تمتنــع 
عــن تقـــديم أي مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة المتعاقــد 
معهــا لتقدمهــا وفقــًا ألحــكام قـــانون التأميــن الصحــي 

)المــادة 31 مــن القانــون(.
بموجــب المــادة 53 مــن الالئحــة التنفيذيــة يلتــزم جميع 
الرعايــة الصحيــة برفــع المطالبــات  مقدمــي خدمــات 
خــالل مــدة ال تجــاوز خمســة وأربعيــن يومــًا مــن تاريــخ 
تقديــم خدمــة الرعايــة الصحيــة، مــا لــم توافــق وزارة 

الصحــة العامــة علــى تمديــد الموعــد النهائــي.
إذا لــزم األمــر، يجــوز لُمقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
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ــًا عــن  أن يطلــب مــن اإلدارة المختصــة التوقــف مؤقت
تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، علــى أال يتجــاوز ذلــك 
اإليقــاف تســعين يومــًا، وإال ســيخاطر بإلغــاء تســجيله 

)المــادة 58 مــن الالئحــة التنفيذيــة(.
مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون، لــإدارة المختصــة فــي حالــة مخالفــة 
أو  الخاصــة،  الصحيــة  المنشــأة  أو  التأميــن،  شــركة 
شــركة إدارة المطالبــات، أو وســيط التأميــن، أي مــن 
التزاماتهــا، إنــذار المخالــف كتابــة أو بــأي وســيلة أخــرى 
تفيــد العلــم، بإزالة أســباب المخالفــة خالل المدة التي 
تحددهــا فــي اإلنـــذار، وفــي حالة عدم التــزام المخالف 
ــة أســباب المخالفــة خــالل المــدة المحــددة، يجــوز  بإزال
بقــرار مــن الوزيــر، بنــاًء علــى توصيــة اإلدارة المختصــة، 
منــه،  مســبب  بقــرار  للوزيــر  ويجــوز  تســجيله.  إلغــاء 
ــة اإلدارة المختصــة، إغــالق المنشــأة  ــاًء علــى توصي بن
الصحيــة الخاصــة لمــدة ال تزيــد علــى شــهر فــي حــال 
مخالفتهــا القانــون وإلزامهــا بالمصاريــف )المــادة 37 

و38 مــن القانــون(.

ح . شركات إدارة المطالبات ووسطاء 
التأمين الصحي

ينــص الفصــل الرابــع مــن القانــون والفصــالن التاســع 
مســؤوليات  علــى  التنفيذيــة  الئحتــه  مــن  والعاشــر 
التأميــن  المطالبــات ووســطاء  إدارة  وأدوار شــركات 
التأميــن ومقدمــي  الصحــي. ومثلهــا مثــل شــركات 
شــركات  تكــون  أن  يجــب  الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات 
ــن الصحــي مرخصــة  ــات ووســطاء التأمي إدارة المطالب

ومســجلة لــدى وزارة الصحــة العامــة.
تتولــى شــركة إدارة المطالبــات إدارة المطالبــات التي 
الرعايــة الصحيــة، ورفعهــا  تنشــأ عــن تلقــي خدمــات 
المطالبــات  إدارة  شــركة  وتلتــزم  التأميــن.  لشــركة 
بعــدم تحصيــل أي مبالــغ ماليــة مــن المســتفيدين، أو 
بيــع أو تســويق وثائــق التأميــن الصحــي )المــادة 59 

و60 مــن الالئحــة التنفيذيــة(.
باإلضافــة إلــى االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة المتعــارف 
المطالبــات  إدارة  عليهــا دوليــا فــي مجــال ممارســة 
تلتــزم شــركات  الصحــي،  التأميــن  بنظــم  المتعلقــة 
بتقاريــر  المختصــة  اإلدارة  بتزويــد  المطالبــات  إدارة 
أخــرى  تقاريــر  أي  أو  الماليــة  المطالبــات  عــن  دوريــة 
تطلبهــا، وإخطــار اإلدارة المختصــة عــن أي مخالفــات أو 
إســاءة اســتخدام خــالل خمســة عشــر يــوم عمــل مــن 

تاريــخ اكتشــافها )المــادة 60 مــن الالئحــة التنفيذيــة(.
يتولــى وســيط التأميــن الصحــي تقديــم المعلومــات 
وأصحــاب  للمســتفيدين  والتوصيــات  واالستشــارات 
التغطيــات  أفضــل  حــول  والمســتقدمين  العمــل 
تقدمهــا شــركات  التــي  األســعار  التأمينيــة وأفضــل 
وســيط  يلتــزم  تامــة.  واســتقاللية  بحياديــة  التأميــن 
مــن  أمــوال  أي  تحصيــل  بعــدم  الصحــي  التأميــن 
المســتقدمين،  أو  العمــل  أصحــاب  أو  المســتفيدين 
يتــم  التــي  التأميــن  وثائــق  جميــع  أن  مــن  والتأكــد 
تســويقها وبيعهــا صــادرة عــن شــركات تأميــن مســجلة 

القانــون(. مــن   22 )المــادة 
مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك، ومــع عــدم اإلخــالل 
بالعقوبــات األخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون، لإدارة 
المختصــة فــي حالــة مخالفــة شــركة إدارة المطالبــات 
أو وســيط التأميــن أي مــن التزاماتهمــا، إنــذار المخالــف 
بإزالــة  العلــم،  تفيــد  أخــرى  وســيلة  بــأي  أو  كتابــة 
التــي تحددهــا فــي  المــدة  أســباب المخالفــة خــالل 
بإزالــة  المخالــف  التــزام  عــدم  حالــة  وفــي  اإلنـــذار، 
أســباب المخالفــة خــالل المــدة المحــددة، يجــوز بقــرار 
مــن الوزيــر، بنــاًء علــى توصيــة اإلدارة المختصــة، إلغــاء 

تســجيله )المــادة 37 مــن القانــون(.

4. العقوبات
بخصــوص المخالفــات المشــار إليهــا هنــا وأي مخالفــات 
ــة وأي  ــح التنفيذي أخــرى تنــص عليهــا القوانيــن واللوائ
قرارات أو تعليمات ســيتم إصدارها في المســتقبل، 

يجــب مراعــاة مــا يلــي.
هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  العقوبــات  ُتضاعــف 
القانــون فــي حالــة العــود، وُيعتبــر المتهــم عائــدًا إذا 
ارتكــب جريمــة مماثلــة خــالل خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
ســقوطها  أو  بهــا  المحكــوم  العقوبــة  تنفيــذ  تمــام 

بمضــي المــدة )المــادة 33 مــن القانــون(.
للشــخص  الفعليــة  اإلدارة  عــن  المســؤول  ُيعاقــب 
المعنــوي الخــاص المخالــف، بالعقوبــات ذاتهــا المقــررة 
بالمخالفــة ألحــكام هــذا  التــي ترتكــب  عــن األفعــال 
القانــون، إذا ثبــت علمــه بالمخالفــة، أو كانــت المخـــالفة 
قــد وقعــت أو أســهم فــي وقوعهــا بســبب إخاللــه 
ويكــون  اإلدارة.  عليــه  تفرضهــا  التــي  بالواجبــات 
الشــخص المعنــوي الخــاص مســؤواًل بالتضامــن عــن 
الوفــاء بمــا ُيحكــم بــه مــن تعويضــات، إذا كانــت الجريمــة 
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القانــون قــد  التــي وقعــت بالمخالفــة ألحــكام هــذا 
ارتكبــت مــن أحــد العامليــن بــه أو باســمه أو لصالحــه 

)المــادة 34 مــن القانــون(.
الجرائــم  فــي  الصلــح  ُيفوضــه،  مــن  أو  للوزيــر  يجــوز 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، عــدا الحــاالت التــي 
امتنعــت فيهــا منشــأة رعايــة صحيــة خاصــة عــن تقديــم 
أو  الطــوارئ  حــاالت  فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
المحــددة  الجرائــم  فــي  الصلــح  ويكــون  الحــوادث. 
المبلــغ  ســداد  مقابــل  بالقانــون  المرفــق  بالجــدول 
المخالفــة.  أســباب  وإزالــة  منهــا،  كل  قريــن  المبيــن 
ويكــون الصلــح فــي الجرائــم غيــر المنصــوص عليهــا 
فــي الجــدول المرفــق بهــذا القانــون مقابــل ســداد 
نصــف الحــد األقصــى لمبلــغ الغرامــة المقــررة لــكل 
منهــا، وإزالــة أســباب المخالفــة. ويترتــب علــى الصلــح 
عــدم جــواز تحريــك الدعــوى الجنائيــة، أو انقضاؤهــا، 

القانــون(. مــن  )المــادة 35  األحــوال  بحســب 

5. التظّلمات
وزارة الصحــة العامــة مســؤولة عــن تلقــي الشــكاوى 
مــن   2 )المــادة  الصحــي  التأميــن  بقانــون  المتعلقــة 

القانــون(.
بموجــب الفصــل الخامــس مــن القانــون، ُتنشــأ بــوزارة 
التظلمــات«،  »لجنــة  ُتســمى  لجنــة  العامــة  الصحــة 
ويصــدر بتفاصيلهــا قــرار مــن الوزيــر. ولصاحــب الشــأن 
التظلــم إلــى الوزيــر مــن قــرار اللجنــة، خالل ســبعة أيام 
مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار علــى عنوانــه الوطنــي، أو 
بــأي وســيلة تفيــد العلــم، ويبــت الوزيــر فــي التظلــم 

خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقـــديمه.
تســجيل  بإلغــاء  المتعلقــة  للتظلمــات  وبالنســبة 
الشــركة أو إغالقهــا )كمــا هــو موضــح فــي األقســام 
3 )هـــ( و3)و( و3)ز((، يجــب اتخــاذ قــرار نهائــي بشــأن 

التظلــم فــي غضــون 30 يوًمــا.
فــي أي حــال، ُيعتبــر مضــي هــذه المــدة دون رد علــى 
التظلــم، رفضــًا ضمنيــًا لــه، ويكــون قــرار الوزيــر بالبـــت 

فــي التظلــم نهائيــًا )المــادة 39 مــن القانــون(.
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معينــة  بتفاصيــل  الصحــي  التأميــن  قانــون  يحتفــظ 
الــوزراء.  مجلــس  أو  الوزيــر  بقــرارات  تحديدهــا  يتــم 
باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي هــذه المقالــة، ال تــزال 
الحكومــي  الدعــم  تقديــم  بشــأن  معلقــة  القــرارات 
كنســبة مــن قســط التأميــن الصحــي لفئــات معينــة، 
فضــاًل عــن تخصيــص مبلــغ يعــادل نســبة مــن مجمــوع 
كل األقســاط التــي تدفــع ســنويًا إلــى شــركة التأميــن 
لضمــان حصــول المســتفيدين الذيــن يتجــاوزون حــدود 
التغطيــة للخدمــات الصحيــة األساســية علــى خدمــات 
إضافيــة إذا لــزم األمــر )المادتــان 41 و42 مــن القانــون(.

عــالوة علــى ذلــك، لــم يتــم اإلعــالن بعــد عــن الرســوم 
المقررة إلصدار وتجديد واستبدال البطاقات الصحية، 
وكذلــك رســوم تســجيل شــركات التأميــن ومقدمــي 
الخدمات الصحية وشــركات إدارة المطالبات ووســطاء 
التأميــن الصحــي )المادتــان 7 و12 مــن القانــون(. كمــا 
أنــه لــم يصــدر بعــد الالئحــة المحــددة لتكلفــة مدفوعات 
األقســاط التأمينيــة الصحيــة، والتــي يتعيــن مراجعتهــا 
أي  وتقديــم  المختصــة  اإلدارة  قبــل  مــن  ســنويًا 
ــر )المــادة 2 مــن القانــون، المــادة  ــات إلــى الوزي توصي

64 مــن اللوائــح التنفيذيــة(.
يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء اســتثناء بعــض الفئــات 
اإللزامــي.  الصحــي  التأميــن  لنظــام  الخضــوع  مــن 
وُتحــدد بقــرار مــن الوزيــر شــروط وضوابــط وكيفيــة 
تقديــم الخدمــات الصحيــة لتلــك الفئــات )المــادة 9 مــن 

القانــون(.
فــي هــذه المرحلــة، يبــدو أن تنفيــذ القانــون واللوائــح 
التنفيذيــة يتــم تدريجًيــا. وكان التــزام الزائريــن بالتأميــن 
الصحــي وفًقــا للقانــون هــو األول الــذي ُفــرض قبــل 
فتــرة مــن بــدء كأس العالــم لكــرة القــدم قطــر 2022 
الــذي دخلــه مئــات اآلالف من الــزوار إلى البالد. وعلى 
االلتزامــات  توقــع  فــي  اإلمكانيــة  عــدم  مــن  الرغــم 
ــة القادمــة، إال أن  التــي ســيتم تنفيذهــا فــي المرحل
مــن المرجــح أن تنفــذ المرحلــة التاليــة فــي األســابيع أو 

األشــهر القادمــة.
اإلجــراءات ذات  تنفيــذ  األفضــل  مــن  حالــة،  أي  فــي 

الفصل الرابع

ما القادم؟

إزعــاج  أي  لتجنــب  ممكــن  وقــت  أســرع  فــي  الصلــة 
يتــم  عندمــا  أنــه  العلــم  ويجــب  عقوبــات.  توقيــع  أو 
علــى  يجــب  بالكامــل،  المعنيــة  الشــروط  تنفيــذ 
الذيــن يرغبــون فــي إصــدار أو تلقــي أو  األشــخاص 
التحقــق  العمــل  وعقــود  اإلقامــة  تأشــيرات  تجديــد 
مــن مطابقتهــا لشــروط هــذا القانــون للحصــول علــى 

القانــون(. مــن   10 )المــادة  الموافقــة 
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كمــا هــو الحــال غالًبــا مــع القوانيــن الجديــدة، فــإن بعــض 
تفاصيــل قانــون التأميــن الصحــي وتطبيقــه ال تــزال 
غيــر واضحــة فــي وقــت كتابــة هــذه المقالــة. ومــن 
المتوقــع أن توضــح هــذه التفاصيــل مــع تقــدم تطبيــق 
القانــون وتطبيــق األطــراف المشــاركة فــي العالقــة 

التأمينيــة لشــروطه وأحكامــه.
والزائريــن  والمقيميــن  للمواطنيــن  يمكــن  عموًمــا، 
فــي قطــر االعتمــاد علــى توفيــر تأميــن صحــي يغطي 
علــى األقــل الخدمــات األساســية المقدمــة بموجــب 
الرعايــة  علــى  الحصــول  لهــم  يضمــن  ممــا  القانــون، 
الصحيــة الالزمــة. وسيســاهم هــذا األمــر فــي رفــع 
مســتوى الحيــاة للوافديــن فــي قطــر وســيخدم أيًضــا 
ــة كبيئــة حيــاة جاذبــة لدعــم أهــداف نمــو  ــز الدول لتعزي

الفصل الخامس

الخاتمة

وتطــور قطــر فــي المســتقبل.
ربمــا نشــهد تحســًنا فــي توزيــع المســؤولية وعــدد 
العامــة  الصحيــة  الرعايــة  قطاعــات  عبــر  المرضــى 
والخاصــة فــي قطــر، ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض 
أوقــات االنتظــار وزيــادة جــودة الخدمــة الطبيــة وتوفــر 

تخصًصــا. أكثــر  عالجــات 
مــن الضــروري الوعــي بقانــون التأميــن الصحي وتطور 
تطبيقــه لضمــان أن جميــع األطــراف علــى درايــة كاملــة 
بحقوقهــم والتزاماتهــم المتعلقــة بالتأميــن الصحــي 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة. يمكــن متابعــة هــذه المقالــة 
واإلرشــادات  والنصائــح  التحديثــات  علــى  للحصــول 

المســتقبلية.
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